
 

 

 

 إدارة املخازنات يف تطبيق

 )األساليب احلديثة يف إدارة املخازن(

 
 دكتور

 رأفت وليم كامل

 أستاذ إدارة األعمال املساعد

 املعهد العالي للدراسات التعاونية واإلدارية 

2022



       
 وزارة التعليم العالي       

 ةالمعهد العالي للدراسات التعاوني

 واإلدارية           

   

1 
 

    املشرتيات واملخازنإدارة  /مادة  تطبيقات

  /   الثالثةالفرقة 

( رأفت وليم كامل/ كتور )جزء إدارة املخازن اخلاص بـ  د  

 ظلل بالكامل الدائرة اليت تعرب عن إجابتك  الصحيحة فقط : السؤال األول
 العبارة م

 من العوامل المؤثرة في اختيار معدات المناولة السرعة في تحريك ونقل المواد. -1

 يعد نظام إدارة المخازن من النظم المغلقة حيث ال يؤثر واليتأثر بالبيئة المحيطة. -2

 تقسم المخازن بحسب طبيعة إعداد بناء المخازن إلي مخازن رئيسية ومخازن فرعية.   -3

تعد المخازن المغطاة ذات طابق واحد أو متعددة الطوابق من تقسيمات المخازن بحسب  -4

 طبيعة إعداد وبناء المخزن.

 تخزين.يعتبر التصميم الداخلي للمخزن من ضمن وظائف تخطيط وظيفة ال -5

من العوامل اإلدارية المؤثرة في النشاط المخزني هي تكلفة األرض التي سوف يقام  -6

 عليها المخزن.

 ليس من الضروي مشاركة إدارة المخازن في تحديد موقع المخزن. -7

من العوامل التي يمكن أخذها في االعتبار عند تحديد موقع المخزن هو طبيعة األصناف  -8

 لمخزنة.ا

 من العوامل المؤثرة في تحديد مساحة المخزن معدات النقل والمناولة الداخلية. -9

عند تحديد الطاقة االستيعابية للمخزن يؤخذ في االعتبار مدى تملك أو استجار مخازن  -10

 خارجية.

 من مدخالت نظام إدارة المخازن عملية االستالم والفحص. -11

 يؤخذ في االعتبار ارتفاع األسقف عند تحديد مساحة المخزن. ال -12

 يعتبر تصنيف المخزون مطلب أساسي لعمل دليل المخزون. -13

 عملية توصيف المواد تعتبر خطوة تالية لعملية تصنيف المخزون وترميزة. -14

 ن والتفريغ.عند دراسة الطاقة االستيعابية للمخزن يجب مراعاة أماكن الشح -15

 يعتبر نظام األلوان من طرق وأساليب ترميز المخزون. -16

 يمكن تقسيم مساحة المخزن إلي بلوكات تخزينية. -17

 تهدف عملية االستالم التأكد من وصول جميع األصناف المطلوبة بالكميات المحددة. -18

س التي تستخدمها إدارة المخازن وتهدف إلي تعد عملية استالم المواد إحدى وسائل القيا -19

 التحقق من جودة األصناف المشتراة.

 في بعض األحيان يمكن االعتماد على شهادة الجودة بدال من عملية الفحص. -20

 يتم الفحص الشامل أو الكلي عن طريق أخذ عينة من الكميات الواردة لفحصها. -21

 افة األصناف أو البنود المشتراة.يشمل الفحص الجزئي ك -22
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( رأفت وليم كامل/ كتور )جزء إدارة املخازن اخلاص بـ  د  

 في عملية الفحص يجب أن توازن المنشأة بين تكاليف الفحص والعائد منه. -23

تعتمد الشركة في فحص المواد الواردة إلي المخزن على الفحص الكلي أو الجزئي أو  -24

 كالهما.

تعبئة وتخزين المواد واألجزاء تعرف المناولة الداخلية بأنها علم وفن يشمل حركة و -25

 والسلع تامة الصنع.,

 تستهدف عملية المناولة تخفيض التكلفة الكلية للوحدة المنتجة. -26

 تستخدم المناولة اآللية غالبا في المصانع صغيرة الحجم. -27

 تة.تعتبر الرافعات )األوناش( من وسائل المناولة األرضية ذات الممرات الثاب -28

تعتبر الرافعات العلوية المثبتة والمتحركة في عمليات المناولة من الوسائل األرضية  -29

 غير المقيدة للحركة.

 يتمثل المخزون الراكد في المواد الزائدة عن الحاجة فقط. -30

 تعتبر المناولة الداخلية من العمليات التشغيلية إلدارة المخازن. -31

 عتبر مخلفات وبواقي اإلنتاج من ضمن أصناف المخزون الراكد.ت -32

 عند استالم المواد. (JIT)يمكن االستعانة بشهادات المجهزين وفق نظام  -33

الحد األدني للمخزون يساوي معدل االستهالك اليومي للصنف مضافًا إليه األيام الالزمة  -34

 لالحتفاظ بالصنف.

تاج اليومي يساوي كمية الطلب المتوقع مقسوما على عدد أيام العمل الفعلي في معدل اإلن -35

 السنة

 ال يوجد فرق حقيقي بين المخزون الراكد ومخزون األمان. -36

الحد األقصى للمخزون يساوي الحد األدنى أو حد األمان مطروحا منه الكمية االقتصادية  -37

 للشراء.

الطلب هي الكمية التي ما أن يصل إليها المخزون يتم إعادة الطلب من نقطة إعادة  -38

 المورد.

 يمكن أن تتولى عملية فحص المواد الواردة إلي المخزن جهة خارجية. -39

يعرف المخزون الراكد بأنه احتياطي المخزون الذي يجب على المنظمة االحتفاظ به  -40

 لمواجهة الظروف الطارئة.

 من الوظائف الرئيسية إلدارة المخازن هو معالجة المخزون الراكد. -41

 من مصادر مدخالت نظام إدارة المخازن الموردين. -42

 يعرف المخزون الراكد بأنه احتياطي المخزون الالزم لمواجهة التقلبات. -43

 من مهام إدارة المخازن تسلم المخزون والمحافظة عليه. -44



       
 وزارة التعليم العالي       

 ةالمعهد العالي للدراسات التعاوني

 واإلدارية           

   

3 
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( رأفت وليم كامل/ كتور )جزء إدارة املخازن اخلاص بـ  د  

يمكن تقسيم المخازن حسب طبيعة نشاط المنظمة إلي مخازن عامة, ومخازن  -45

 متخصصة.

 ينبغي على الشركة محاولة التخلص من مخزون األمان لتخفيض األعباء والتكاليف. -46

 ال تعتبر التغذية العكسية من مكونات نظام إدارة المخازن. -47

 طرق وأساليب ترميز المخزون.يعتبر نظام األلوان من  -48

 ليس من مهام إدارة المخازن تسلم نفايات عمليات التصنيع واإلنتاج. -49

 يعتبر تحقيق المنفة الزمنية لالحتفاظ بالمواد من أهداف إدارة المخازن. -50

لي ليس من اختصاص إدارة المخازن مواجهة ظروف المخاطر وعدم التأكد التي تؤدي إ -51

 عدم انتظام عمليات الشراء والتوريد.

إلي الخدمات اللوجستية من  Third-Party Logistics (3PL)يشير مصطلح   -52

 طرف ثالث.

 يتم فيه  تخزين البضائع لفترات طويلة.   General Warehouseالمستودع العام  -54

, حيث mixingوالخلط  movementالمستودع الذكي له غرض ديناميكي من الحركة  -53

يتم استالم البضائع في مجموعات موحدة كبيرة الحجم , وتخزينها لفترة وجيزة , ثم يتم 

 تجزئتها وصواًل إلى طلبات فردية صغيرة يطلبها العمالء.

المستودعات الجمركية هي المستودعات المملوكة للقطاع الخاص من قبل تجار الجملة  -54

 المصنعين. أو الموزعين أو

المستودعات الخاصة هي نوع من المستودعات التي يمكنها االحتفاظ بالبضائع   -55

 المستوردة قبل دفع الرسوم المقررة عليها.

تقوم المستودعات الموحدة بجمع الشحنات الصغيرة من العديد من الموردين ودمجها  -56

 في شحنات أكبر قبل توزيعها على العمالء.

تستهدف وظيفة الدمج تملك  المخزون وذلك بغرض توفير وتملك البضائع وتوفير  -57

االحتياجات الضرورية لخصائص التخزين, وتشمل المنتجات المخزنة البضائع  

 الجاهزة, البضائع النصف جاهزة, والمواد الخام.

د شحنها بكميات تجزئة الشحنات هي عملية موازية لدمج الشحنات الكبيرة, حيث يعا -58

أصغر طبقا لطلب كل عميل, وهذه العملية شائعة في مخازن التوزيع أو المخازن 

 الطرفية,

يتم استخدام تسهيالت التخزين لخلط المنتج,  Mixing  وفقًا لوظيفة خلط المنتجات  -59

ت حيث تنقل شحنات كبيرة الحجم إلى نقاط الخلط )مخزن التوزيع(, ويتم تجميع المنتجا

 وإعادة لشحن إلى العمالء  (ORDERS)  على هيئة طلبات

 Cube Utilization andاستخدام المكعبات وسهولة الوصول إليها:  -60

Accessibility .من العوامل المؤثرة على االستخدام الفعال للمستودعات 
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( رأفت وليم كامل/ كتور )جزء إدارة املخازن اخلاص بـ  د  

لى البضائع للمخزون القدرة على الوصول إ Accessibilityتعني إمكانية الوصول  -61

 المطلوبة باستخدام أقصى جهد ممكن.

يتم تخزين المخزون بعيدا عن   Point-of-use storageوفقا لتخزين نقطة االستخدام  -61

 مكان استخدامه.

هو على عكس التخزين في نقطة االستخدام ,  Central storageالتخزين المركزي  -62

 احد. حيث يكون المخزون في موقع مركزي و

للتخزين يتم فيه تخزين البضائع في أي مكان في  Floating locationالموقع العائم  -63

 عدة مواقع في نفس الوقت, أو مواقع مختلفة في أوقات مختلفة. 

للتخزين في تحسين استخدام المكعب  Floating locationال يساعد الموقع العائم  -64

 التخزيني.

شركة من النظم الحديثة, وأول شركة قامت بتطبيقة هى نظام المخزون الصفري  ويعد  -65

 " "هيونداي

 )مخزون المخزون أنواع كافة إلغاء أو يهدف نظام المخزون الصفري إلي تخفيض -66

التام( والوصول  ومخزون اإلنتاج التشغيل, تحت اإلنتاج مخزون المواد األولية,

 .كن في المراحل اإلنتاجية المختلفةبالمخزون إلي أدنى حدد مم

يتضدمن أنشدطة غيدر ذات قيمدة     من الفاقدد أو اإلسدراف    (Muda Type 1) األولالنوع  -67

 .TIMWOODيشار إليها بالنفايات السبع ومضافة 

يتضدمن أنشدطة غيدر ذات    مدن الفاقدد أو اإلسدراف      (Muda Type 2)   الثداني الندوع   -68

واختبدار  مثدال ذلدك عمليدة الفحدص      ,ليات الضرورية للعميل النهدائي مضافة في العم قيمة

 .السالمة

 .٪ 100عندما يتم استخدام اآلالت أو المشغلين ألكثر من  Muri"موري"  الـ توجد -69

, بما يتجاوز قوة الفرد Overburdenالعبء الزائد   ”مورا“ Mura تعني كلمة " -70

Beyond one’s powerفراط , أو اإلExcessiveness  في عمليات التشغيل أو

 التخزين.

-Non, عدم التوحيد  Unevennessتعني التفاوت  ”مورا“ Muraكلمة  -71

uniformity وعدم االنتظام ,Irregularity  النفايات سبب وجود أي من , وهي

 .TIMWOOD السبعة

 واألجزاءزون من المواد الخام يتم تجميع المخ Pull System نظام السحبلوفقا   -72

 .نصف المصنعة ثم دفعها الى المرحلة التالية

كل محطة إنتاجية أو مركز عمل ينتج ما تحتاجة  فإن  Push Systemنظام الدفع لوفقا  -73

 .المحطة التالية, بحيث ال ينتج خط اإلنتاج أو المصنع أكثر مما هو مطلوب
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يعتمد على  ,و نظام حركة المواد في الهندسة الصناعيةهKanban نظام كانبان  -74

التوريد في الموعد المحدد لمتابعة تدفق المواد أثناء اإلنتاج عبر مراحل اإلنتاج 

 المختلفة.  

ضندوق  فإن كل جزء أو صنف من المواد يصمم   Push Systemالدفع وفي ظل نظام  -75

 خاص به نمطي Container  وعاءأو 

 ."كانبان" إلي كلمة يابانية تعني "كارت أو إشارة " Kanbanويشير مصطلح  -76

 حجم الحاوية +عدد بطاقات كانبان = )الطلب خالل فترة االنتظار + مخزون األمان(  -77

على أنها "حلول برمجية توفر رؤية  WMS أنظمة إدارة المستودعات المتقدمة تعرف -78

دير عمليات تنفيذ سلسلة التوريد من مركز التوزيع إلى تو  بالكامل  التجاري   للمخزون

 رفوف المتجر."  

على تجهيز سلسلة  WMS Cloudنظام إدارة المستودعات القائم على السحابة  يعمل -79

التوريد وتوسيع سالسل اإلمداد لمواءمة خدمات إدارة المخزون والتنفيذ مع طرق 

 .الشراء الحديثة

ؤدي استخدام أنظمة إدارة المستودعات القائمة على السحابة س من الضروري أن ييل -80

WMS Cloud  التوسع في عمليات سلسلة التوريد الخاصة بالمنشأة بسرعة  قابلية

 لمواكبة ظروف السوق المتغيرة.  

تكامل مع أنظمة  إحداث نوع من ال مننظام إدارة المستودعات القائم على السحابة يحد  -81

 (ERP) تخطيط الموارد المؤسسية 

تخطيط الطلب بشكل أفضل, تحسين الرؤية  على  WMS Cloudنظام  يعمل -82

 .إمكانية تتبع المخزونووالشفافية, 

 Scalability and flexibility ofللتوسع والمرونة   قابلية عمليات سلسلة التوريد -83

supply chain operations   فوائد نظام إدارة المستودعات الحديث القائم على من

 .السحابة

التحكم في العمليات تقليل في   (WNS)تساهم أنظمة إدارة المستودعات المتقدمة  -84

   .اللوجيستية

 التجديد التلقائي للمخزون في  (WNS)تساهم أنظمة إدارة المستودعات المتقدمة  -85
Auto-replenish stock  . 

أمًرا  توزيعمن مراكز المركز  تعد معرفة عدد وحدات كل منتج مخزن في كل -86

 . إلدارة سلسلة التوريد أساسًيا

ا, مما يساعد على التخلص تقلل رقمنة المستودعات من المهام العادية عن طريق اتمتته -87

 من العمل اليدوي الذي يستغرق وقًتا طوياًل,

تويوتا نسبة  شركة تستخدم ما  الفجائية, عادة أو العشوائية الظروف مواجهة أجل من -88

 .Safety Stock  مخزون األمان  % من10ال تتجاوز 

https://www.oracle.com/middleeast-ar/erp/what-is-erp/
https://www.camcode.com/blog/what-is-a-warehouse-management-system/
https://www.camcode.com/blog/what-is-a-warehouse-management-system/
https://www.shipbob.com/blog/distribution-center/
https://www.shipbob.com/blog/distribution-center/
https://www.shipbob.com/blog/supply-chain-management/
https://www.shipbob.com/blog/supply-chain-management/


       
 وزارة التعليم العالي       

 ةالمعهد العالي للدراسات التعاوني

 واإلدارية           

   

6 
 

    املشرتيات واملخازنإدارة  /مادة  تطبيقات

  /   الثالثةالفرقة 

( رأفت وليم كامل/ كتور )جزء إدارة املخازن اخلاص بـ  د  

الحاوية في محطة المجهز وتشمل متوسط وقت معالجة    Lead Timeفترة االنتظار  -89

, ومتوسط وقت انتظار الحاوية خالل عملية اإلنتاج مضافًا له متوسط وقت مناولة 

 .المواد 

وهو من اإلجراءات التي يمكن من خاللها استخدام  كانبان  هناك نوع واحد فقط من  -90

 .The single card systemنظام الكارت المفرد 

يضم صف االنتظار مجموع العمالء طالبي الخدمة المخزنية ويضم أولئك الذين ينتظرون  -91

 .التسليم من المخازن أو تسلم أوامر التوريد

لطلب الخدمة   يتوالون العمالء  فإن مركز خدمة واحد وعدة مراحل عند وجود  -92

 .مركز واحدالمخزنية, وينتظرون في صف واحد للحصول عليها من 

بحيث يمكن الحصول على الخدمة  كون الطلب على الخدمة المخزنية كبيرًافي حالة  -93

مركز خدمة واحد وعدة فإننا نكون بصدد االعتماد على  المخزنية من مراكز متعددة

 .مراحل

 يخضع للتوزيع االحتمالي. زمن أداء الخدمة  المخزنية -94

 ء يخضع للتوزيع البواسونيزمن وصول العمال -95

بين معدل أداء الخدمة وتكلفة أداء الخدمة إذ أنه كلما زاد معدل أداء  عكسيةهناك عالقة  -96

 الخدمة كلما زادت تكاليلف األداء.

 . بالرمزمعدل أداء الخدمة يرمز ل -97

 معدل الخدمة لكل موظف×  لعمالء متوسط عدد العمالء المخدومين  = معدل وصول ا -98

متوسط عدد العمالء المنتظرين = متوسط عدد العمالء المنتظرين الخدمة +  متوسط  -99

 عدد العمالء المخدومين

عدد مقدمي ÷ ) معدل وصول العمالء طالبي الخدمة المخزنية معدل استخدام  النظام  = -100

 (موظف معدل الخدمة لكل× الخدمة المخزنية 

 :يلي فيما املناسب االختيار حددالثاني:  السؤال

 ل يكفدي  احتيداطي  مخزون على تحصل أن وتريد ما, لمنتج اليوم في قطعة 100 بيعكان لديك متوسط   -1

أيدام, فمدا هدو     10 هدي  وصوله حين إلى المنتج طلب بدء من الزمنية والفترة المبيعات, متوسط من أيام 5

 ؟مخزون األمان 

 وحدة 550 )د( وحدة 525 )ج( وحدة 500 )ب( وحدة 450 )أ(

 في ضوء البيانات الواردة بالسؤال السابق, فما هي الكمية التي سيتم طلبها؟  -2

 وحدة 1500 )د( وحدة 1000 )ج( وحدة 650 )ب( وحدة 500 )أ(
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    املشرتيات واملخازنإدارة  /مادة  تطبيقات

  /   الثالثةالفرقة 

( رأفت وليم كامل/ كتور )جزء إدارة املخازن اخلاص بـ  د  

 إذا توافرت لديك البيانات التالية:  -3

D =250  , )الطلب( وحدة في الساعةC =25  ,)0.15وقت المعالجة  )  =وحدة )سعة الحاوية  

من الوحدات المنتجة, فما هو عدد كروت  S =0.10ساعة(,  0.2وقت المناولة )   =ساعة( , 

 كانبان؟

 كروت 4 )د( كروت 3 )ج( رتاك 2 )ب( رت واحداك )أ(

لمنتجات في اليوم الواحد الذي يسدتغرق ثمدان سداعات    قطعة من أحد ا 100تقوم شركة "دايو" بإنتاج  -4

 60 هدداحجمتسددتخدم حاويددة سدداعة, و 20عمددل, وإذا علمددت أن الوقددت المسددتغرق فددي عمليددة اإلنتدداج هددو  

 قطعة, في ضوء هذه البيانات أحسب عدد كروت كانبان؟ 

 كارت 2 )د( رت واحداك )ج( كروت 4 )ب( كروت 3 )أ(

وحددة مدن كدريم للبشدرة, ويسدتغرق وقدت        250ات التجميل بإنتداج  لمستحضر My Wayتقوم شركة  -5

وحدددة, وتحددتفخ بمخددزون أمددان قدددره    30دقيقددة, وتسددتخدم حاويددات سددعة الحاويددة الواحدددة     25اإلنتدداج 

 %... في ضوء هذه البيانات ما هو عدد كروت كانبان المستخدمة؟15

 كارت واحد )د( كروت 5 )ج( كروت 4 )ب( كروت 3 )أ(

قطعدة لصدباغة المالبدس فدي      250مدير إنتاج في أحد مصانع المنسوجات على معالجة ما معدلده   يعمل -6

دقيقة, ويسدتخدم حاويدة تسدع     25الساعة, ويقوم باستالم هذه القطع من محطة العمل السابقة بزمن قدره 

انبدان  , المطلوب حساب عدد كروت ك%15لثالثين قطعة, ويحافخ المصنع على مخزون آمان يقدر بنسبة 

 المستخدمة؟

 كارت 2 )د( كروت 4 )ج( كروت 3 )ب( كروت 5 )أ(

وحددة, حيدث إن    200.000أحسب تكلفة المخزون الراكد ألحد األصناف بشركة دومتي والذي يثددر بدـ    -5

, وأن  1000وحددة هدو    20.000سعر شدراء الوحددة الواحددة جنيهدا واحددًا, وأن تكلفدة أمدر الشدراء لكدل          

 %.10%, وتكلفة الفرصة البديلة تقدر بـ 20در بـ تكلفة التخزين تق

6- 

توفر

 لصناعة مستحضرات التجميل:  Evonت لديك البيانات التالية المستخرجة من شركة 

جنيدده,  20الواحدددة  وحدددة, تكلفددة إصدددار الطلبيددة 150000خددالل السددنة مددن كددريم البشددرة كميددة الطلددب  -

أيدام, عددد    6وحدة, فترة االنتظدار   8000جنيه, الحد األدني للمخزون  0.06تكلفة تخزين الوحدة الواحدة 

 يوم, أحسب نقطة إعادة الطلب؟ 300أيام العمل في السنة 

 13.000 )د( وحدة 12.000 )ج( وحدة 11.000 )ب( وحدة 10.000 )أ(

 وحدة

 ة بالتمرين السابق, أحسب الحد األقصى للمخزون.في ضوء البيانات الوارد  -7

 وحدة 19.000 )د( وحدة 18.000 )ج( وحدة 17.000 )ب( وحدة 15.000 )أ( 

 

 ج  280.000 )د( ج 270.000 )ج( ج  260.000 )ب( ج 250.000 )أ(
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    املشرتيات واملخازنإدارة  /مادة  تطبيقات

  /   الثالثةالفرقة 

( رأفت وليم كامل/ كتور )جزء إدارة املخازن اخلاص بـ  د  

صدندوق, وأن حمولدة العربدة     2500إذا كان عدد الصناديق المراد نقلها من المخدزن إلدي المصدنع هدو      -8

  ي يمكن القيام بها.صناديق, فما هو عدد الرحالت الت 10في الرحلة الواحدة هو 

 رحلة 150 )د( رحلة 250 )ج( رحلة 125 )ب( رحلة 50 )أ(

في ضوء عدد الرحالت التي حصلت عليها في التمدرين السدابق, إذا كدان زمدن تحميدل الرحلدة الواحددة         -9

 دقيقة, فما هو زمن تحميل الشحنة الواحدة؟ 0.3يقدر بـ 

 دقيقة 150 ()د دقيقة 175 )ج( دقيقة 75 )ب( دقيقة 50 )أ(

ت مسدافة النقدل بدين المخدزن     في ضوء عدد الرحالت التي حصلت عليها في التمرين السدابق, إذا كاند   -10

متدر  دقيقدة فمدا هدو زمدن الحركدة بالحمدل         100متدر, وأن سدرعة العربدة محملدة هدي       50وعنابر اإلنتداج  

  )ذهاب( ؟ 

 ةدقيق 200 )د( دقيقة 175 )ج( دقيقة 150 )ب( دقيقة 125 )أ(

في ضوء عددد الدرحالت التدي حصدلت عليهدا فدي التمدرين السدابق, أحسدب زمدن الحركدة بددون حمدل               -10

 متر  دقيقة؟ 150للعربة إذا علمت أن سرعة سيرها وهي فارغة )إياب( 

 دقيقة 83.3 )د( دقيقة 82 )ج( دقيقة 80 )ب( دقيقة 75 )أ(

دقيقددة, فمددا هددو الددزمن الكلددي  75شددحنة هددو فدي ضددوء البيانددات السددابقة إذا علمددت أن زمددن تفريددغ ال  -11

 المستغرق لنقل الشحنة؟

 دقيقة 354.3 )د( دقيقة 357.3 )ج( دقيقة 358.3 )ب( دقيقة 385.3 )أ(

................ هددي عمليددة التدددفق المددادي للمنتجددات أثندداء االسددتالم والشددحن باإلضددافة إلددي البيانددات      -12

 والمعلومات المرتبطة بهذا التدفق.

  المستودعات )د(  اللوجستيات )ج(  التوزيع  )ب(  صفوف االنتظار ()أ

 المستودعات اللوجستية يطلق عليها ................. -13

 مراكز العمليات  )د( مراكز الخلط )ج( مراكز التوزيع   )ب( مراكز التجميع )أ(

لحركدة والخلدط, حيدث يدتم اسدتالم      ................. هي نوع من المستودعات له غدرض دينداميكي مدن ا    -14

البضددائع فددي مجموعددات موحدددة كبيددرة الحجددم وتخزينهددا ثددم تجزئتهددا إلددي طلبددات صددغيرة وإيصددالها إلددي     

 العمالء.

 المستودعات الخاصة )د( مستودعات التوزيع )ج( المستودعات الجمركية )ب( المستودعات العامة )أ(

الصغيرة من العديد من الموردين ودمجها في شحنات أكبر قبدل  تقوم بتجميع الشحنات .................  -15

 .توزيعها للعمالء

 المستودعات الخاصة )د( الذكيةمستودعات ال )ج( المستودعات الجمركية )ب( المستودعات العامة )أ(

 وفقا لتصميم ................. يتم تعيين موقع دائم لوحدة حفخ المخزون. -16

 نقطة االستخدام تخزين  )د( المركزي  التخزين )ج( الموقع الثابت ()ب الموقع الدائم )أ(

 تعمل  خاصية ................. على تسهيل الوصول إلي البضائع بأدنى  حد من المجهود. -17

 Central Storage )د( Accessibility )ج( Stock Location )ب( Fixed Location )أ(
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    املشرتيات واملخازنإدارة  /مادة  تطبيقات

  /   الثالثةالفرقة 

( رأفت وليم كامل/ كتور )جزء إدارة املخازن اخلاص بـ  د  

يدتم تخدزين البضدائع فدي أي مكدان مدن المخدزن, وفدي عددة مواقدع وفدي            ... خاصدية .............. وفقا ل -18

 .نفس الوقت 
 تخزين نقطة االستخدام  )د( التخزين المركزي  )ج( الموقع الثابت )ب( الموقع الدائم )أ(

 .الشحنات, حيث يعاد شحنها بكميات أصغر طبقا لطلب كل عميل.................  يتم  – 19
 خلط  )د( تجزئة  )ج( دمج  )ب( حيازة  )أ(

فددي شددحنات كبيددرة لتخفدديض تكدداليف النقددل مددن مخددازن االحتجدداز إلددي   يددتم  ................. الشددحنات – 20

 مخازن التوزيع.
 خلط  )د( تجزئة  )ج( دمج  )ب( حيازة  )أ(

 .TIMWOODة كلمة  ................. تعني عدم أو عدم االنتظام وهي سبب وجود النفايات السبع – 21
 )أ( , )ب(  )د(  Muri )ج( Muda )ب( Mura  )أ(

 يتطلب تطبيق  ................. إعادة تصميم المصنع وتشكيل خطوط اإلنتاج. – 22
 المخزون الصفري  )د( مخزون األمان )ج( المخزون الراكد )ب( المخزون الذكي )أ(

 شاملة االحتفاظ بالحد األدني من المخزون.المخزون  ................. هو فلسفة يابانية  – 23
 المخزون الراكد  )د( مخزون األمان )ج( المخزون الصفري )ب( المخزون الذكي )أ(

يمكددن اسددتخدام  نظريددة  ................. للتغلددب علددى الصددعوبات الخاصددة بحسدداب التبدداين فددي فتددرة     – 24

 األمان. التوريد أو التباين في معدل االستخدام لحساب مخزون
 االحتماالت )د( مخزون األمان )ج( المخزون الراكد  )ب( صفوف االنتظار )أ(

يمكدن اسددتخدام  نظريددة  ................. لتحديددد معدددل اسدتخدام النظددام والحصددول علددى عدددد العمددالء    – 25

 الذين يتلقون الخدمة المخزنية.
 لمخزون الصفريا )د( )أ( و)ب( )ج( االحتماالت )ب( صفوف االنتظار )أ(

 مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق

 

 

 مصر حتيا


