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    املقدمة
  

حتتل وظيفة اإلنتاج والعمليات يف املؤسسة مكانة مميزة، �عتبارها الوظيفة التقنية املسؤولة على إنتاج   

من  العمالء، إذ تعد هذه الوظيفة نظاما فرعيا ورغبات السلع واخلدمات، الالزمة والضرورية لتلبية حاجات

وعة من التحويالت لتعطي يف األخري خمرجات ، له جمموعة من املدخالت جترى عليها جممنظام املؤسسة

  .تتمثل يف السلع واخلدمات

و�لتسنيق مع الوظائف األخرى يف  تسعى إدارة اإلنتاج والعمليات، ومن خالل وظائفها األساسية،  

ذا وهإىل توفري املنتج املناسب �لكمية واجلودة املناسبتني، و�لتكلفة املناسبة ويف الوقت املناسب،  املؤسسة،

     .االسرتاتيجية أهدافهامن أجل أن تساهم يف متكني املؤسسة من حتقيق 

تعد هذه املطبوعة سندا بيداغوجيا ألبنائنا الطلبة وزمالئنا األساتذة يف مادة إدارة اإلنتاج   

فرع  قد مت إعدادها بناء على ما احتواه دفرت شروط عرض التكوين يف ختصص إدارة األعمال،و  والعمليات،

على مواضيع فرعية إضافية ختدم اهلدف البيداغوجي للتكوين يف  ا احتوتشارة إىل أg، مع اإلريم التسيعلو 

  .وختصصات أخرى هذا التخصص

  :لمادةالقارئ لتشتمل هذه املطبوعة على سبعة فصول متسلسلة بطريقة سلسلة تسهل فهم   

من خالل التطرق إىل ماهية  ،والعملياتلوظيفة إدارة اإلنتاج تقدمي اإلطار العام ل خصص :لفصل األولا

وتطورها التارخيي وعالقتها  إدارة اإلنتاج والعمليات مفهومنتاج، عوامله، أنظمته واسرتاتيجياته، وصوال إىل اإل

  .�إلدارات األخرى يف املؤسسة

سة، حيث �عتباره مدخال أساسيا لتخطيط اإلنتاج يف املؤس ،لطلبخصص لدراسة التنبؤ � :الفصل الثاين

  .قديرات للطلب على منتجات املؤسسةاألساليب النوعية والكمية اليت متكن من إعداد ت نا فيهتناول

 من خالل التعرض ملواضيع والطاقة اإلنتاجية، يةاإلنتاجالعمليات ختطيط تناولنا فيه  :الفصل الثالث

 .وتقنيات ختطيط الطاقة اإلنتاجية التخطيط االسرتاتيجي، تصميم املنتج، تصميم خط اإلنتاج

سسة، دراسة احلركة والزمن، حيث مت فيه توضيح أمهية مثل هذه الدراسات يف املؤ ل خصص: الفصل الرابع

 .إضافة إىل تقنيات حتقيق ذلك

الدويل يف املؤسسات الكربى على املستوى  |ا عدد من التقنيات املعمولخصص لتقدمي  :الفصل اخلامس

  ...،MRP، نظام PERT، أسلوب GANTTخريطة : خطيط اإلنتاج، منهاواملتعلقة بت
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نماذج المقدمني بعض ، يف املؤسسة تسيري املخزوننا فيه املبادئ األساسية لتناول :الفصل السادس

جم الطلبية األمثل، نقطة إعادة اخلاصة بذلك، السيما ما تعلق بسياسات إعادة التموين، ح ساليباألو 

 ...التموين

�عتبارها أداة أساسية تسمح �كتشاف االحنرافات  خصص لتناول الرقابة على اإلنتاج :ابعالسالفصل 

 .، مضامينها، جماال�ا وأدوا�ا وأساليبهاإىل مفهوم الرقابة على اإلنتاج فيه وتصحيحها، وقد مت التعرض

أساتذتنا الكرام مبولود و  األعزاء يف األخري، �مل أن نكون قد وفقنا، مبشيئة هللا، يف تزويد طلبتنا  

أن نكون ي جديد، حنسبه أن يكون سندا هلم يف دراسة مادة إدارة اإلنتاج والعمليات، كما نتمىن بيداغوجي

   .|ذا العمل األكادميي اجلزائرية اجلامعية ملكتبةاإثراء يف  قد سامهنا، ولو جبزء يسري،

  

  الدكتور رفيق زراولة
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  األولالفصل 

اإلطار العام إلدارة اإلنتاج 

 والعمليات
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  إدارة اإلنتاج والعملياتاإلطار العام لوظيفة  :الفصل األول

    
  

يعد حتديد اإلطار العام لوظيفة إدارة اإلنتاج والعمليات املنطلق الرئيسي لفهم كل السريورات املرتبطة   

فقبل التعمق يف دراسة النشاطات األساسية إلدارة اإلنتاج والعمليات وخمتلف التقنيات اخلاصة  /ا الحقا،

 ة إدارGا، نرى أنه من الضروري تقدمي املفاهيم األساسية واألوليةالتحكم فيها واملساعدة على عقلن بكيفية

    .ا للقارئ يف ما تبقى من الدراسةر لتكون منا

  

  اإلنتاجماهية : األولور احمل
  

I .اإلنتاج تعريف:  

    :نذكر منها ما يلي توجد العديد من التعاريف اليت قدمت لإلنتاج يف املؤسسة  

  ،1"نظام فرعي يف املنشأة، مهمته األساسية حتويل املدخالت إىل سلع وخدمات"اإلنتاج  :1تعريف 

صادية، من أجل "اإلنتاج : 2تعريف  عملية املزج بني عوامل اإلنتاج املختلفة يف خمتلف القطاعات االقت

  ، 2"حتقيق ثروة للمجتمع، بواسطة املنتوجات املادية واخلدمات املختلفة

  3."يت تؤدي إىل خلق املنتجات عن طريق استعمال وحتويل املواردلاإلنتاج هو السريورة ا" :3تعريف 
    

، تسعى )املؤسسة(ميكن أن نعرف اإلنتاج يف املؤسسة على أنه نظام فرعي من نظام كلي  وعليه،  

من خالله املؤسسة إىل املزج بني خمتلف مدخالته املتمثلة يف عناصر اإلنتاج من أجل احلصول على سلع 

اإلنتاج وخدمات، تعمل على تسويقها بغية احلصول على األرkح اليت تسمح هلا kحلفاظ على وجودها، ف

  .  هو الوظيفة التقنية اليت تفسر وجود املؤسسة، أو تعطي لوجودها معىن

ونظرا للتداخل  مي اخلدمات أو كليهما،تضطلع العملية اإلنتاجية يف املنظمة qنتاج السلع أو تقد"  

إلنتاجية بني السلع واخلدمات وصعوبة الفصل بينهما يف حاالت كثرية، فإن األطروحات احلديثة يف العملية ا

   4"السلع واخلدمات: تتناول النشاط اإلنتاجي بشقيه

  :يوضح اجلدول املوايل أهم الفروقات بني السلع واخلدمات  
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  أهم الفروق بني السلع واخلدمات): 01(جدول رقم 

  اخلدمات  السلع  اخلاصية  التسلسل 

  كثري  قليل  تنوع املدخالت واألنشطة واملخرجات  1

  غري ممكن  ممكن  نقل امللكية  2

  موقع  مصنع   موقع اإلنتاج  3

  متفاوتة  متقاربة  مهارات العاملني  4

  صعب  سهل  قياس اإلنتاجية  5

  )أثناء عملية اإلنتاج(كبري   )بعد عملية اإلنتاج(قليل   تدخل العميل  6

  أثناء اإلنتاج  بعد اإلنتاج  حلظة االستهالك  7

  معدومة  كبرية  قابلية التخزين  8

  قبل وأثناء اإلنتاج  اإلنتاجبعد   الرتويج  9

  معدومة أو �درة  )حسب طبيعة السلعة(هامة   خدمات الصيانة  10

مدخل نظمي، الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر : إدارة اإلنتاج والعمليات، ،2010حممود أمحد فياض، عيسى قدادة، : املصدر

  .24ص  ،والتوزيع، عمان

    

II .التطور التارخيي لإلنتاج:  

ارتبط ظهور اإلنتاج كممارسة بظهور اإلنسان على سطح األرض وسعيه إىل تلبية حاجاته   

فاإلنتاج ظهر يف إطار سعي اإلنسان إىل استغالل الطبيعة من  ،أكل وشرب ولباس وإيواءمن األساسية 

  .أجل ضمان استمراره وتطوره

واملؤسسة االقتصادية إىل املراحل عموما ميكن تقسيم مراحل تطور اإلنتاج يف الفكر اإلنساين   

  5:التالية

II .1 .نظام اإلنتاج املنزيل أو األسري:  

لقد سادت احلياة البدائية البسيطة منذ وجود اإلنسان حىت اقرتاب االنقالب الصناعي يف القرن "  

ان زراعة الثامن عشر، ومتيزت احلياة يف أحقاب متواصلة kلركود واالكتفاء kلفالحة، حيث اعترب اإلنس

  ."األرض وتربية املواشي أهم النشاطات وأهم موارد حياته لتلبية حاجاته اإلنسانية

  :امتاز نظام اإلنتاج يف هذه املرحلة مبا يلي  

  .ياليدو  العمل نتشارا. 1
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  .األم لألسرة الذاتى تفاءكاال  لتحقيق دااألفر  سعى. 2

 .لعم وتقسيم ختصص وجود لعدم العمل ىف نالتعاو  نتشارا. 3

 . اليدوية البدائية األدوات ستخداما نتشارا .4

 .مبادلة وجود دمع. 5

 .هاإنتاج لىع درااألف يقدم الىت للمنتجات حمددة مسبقة مواصفات وجود دمع .6

    .للفرد الشخصيةالكفاءة  يتبع لعملطرا ألن ان اإلنتاجية خنفاضا. 7
  

II .2 .النظام احلريف:  

 احتياجات لتعقد ذلك أدى ا�تمع حجم السكان وكرب عدد لز�دة نظرا"هذا النظام اإلنتاجي  ظهر  

 سقط وkلتاىل هلم املباشرة األساسية احلاجات يشبع ما إنتاج على قادرين أفرادها يعد مل kلدرجة الىت األسرة

 ما وانتشر العمل تقسيم يظهر وبدأ قدراGم تناسب حرف ىف يتخصصون األفراد وبدأ الذاتى االكتفاء نظام

  ."إخل .. والنجار والنساج احلداد فظهر احلرىف kإلنتاج يسمى

تكوين حمالت أو ورشات جيتمع فيها أصحاب احلرف "املرحلة اجته اإلنسان إىل  هخالل هذ  

على شكل أسري قد  املتشا/ة من أجل إنتاج أشياء معينة، حتت إشراف كبريهم أو أقدمهم يف احلرفة،

يني احلدادين، للتجار : يغيب فيه االستغالل أو القسوة، وهكذا فقد وجدت عدة ورشات حرفية

  ".إخل...النساجني

ومتيزت هذه الورشات kلتنظيم الدقيق يف عدد املعلمني، الصناع واملتتلمذين، وهم ميثلون التدرج يف "  

املتتلمذ، وكذا ما يتعلق kألجور، ومدة االستخدام يف األسبوع األقدمية من املعلم إىل الصنائعي املرافق مث 

  ".واليوم

  :عموما امتاز هذا النظام مبا يلي  

  .العمل وتقسيم التخصص سياسة انتشار . 1

  .للمبادلة هيوج فائض ووجود اإلنتاجية عإرتفا . 2

  ).1( للعنصر نتيجة املنتجات جودة ىمستو  عإرتفا . 3

  .اإلنتاج ملواصفات مسبق حتديد وجود .4

  .التدريب أسلوب انتشار .5

 . السابق النظام مثل هبنفس اهqنتاج اليقوملكنه و  هألدوات احلرىف كوامتال التعقيد إىل العمل أدوات اهإجت.6
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II.3 .نظام الوسطاء:  

 حتمل كنهامي مالعاأل رجال نم طبقة رتهظ ،احلرىف النظام ىف املبادلة أسلوب ورظه نتيجة"  

هذه  رفتعو  ،والتجارهلكني املست لىع اهيعز تو  وتتوىلع الصنا  نم العديد إنتاج بتجميع وتقوم املخاطر

    ."الوسطاء طبقة سمk الطبقة

لقد أدى ظهور طبقة التجار الرأمساليني إىل استعماهلم لعدة طرق من أجل احلصول على املنتوجات "  

kإلضافة إىل التعامل مع اجمموعات احلرفية، االتصال  وبيعها يف ظروف مرضية، ومن بني اطرق املستعملة،

  ".kألسر يف املنازل ومتوينهم kملواد من أجل إنتاجهم لسلع معينة

 : يلى مبا النظام ز هذامتاعموما، ا  

 . لإلنتاج مةز الال واخلامات املعدات كومتتل املخاطر تتحمل الىت الوسطاء طبقة ورهظ .1

  .العمل وتقسيم التخصص درجة �دةز . 2

 .هملع معدات كميتل ال الصانع .3

 وحتمل هأموال تثماراس مقابل، والوسيط على ربح القطعة نظام سأسا لىع هأجر  لىع الصانع حصول .4

 . املخاطر

  .هأموال لىع حفاظا للرقابة نظام بوضع الوسيط تماماه .5
  

II.4 .نظام املانيفاكتورة:  

وقد ظهرت نتيجة اجتاه أصحاب األموال والتجار إىل جتميع أصحاب  هي أوىل أشكال املصانع،  

من أجل أن يتمكنوا من مراقبتهم بشكل أكرب، وأن يستعملوا وسائل انتاجهم "احلرف حتت سقف واحد، 

  . "بشكل أكثر استغالال

لف عن أدوات بدائية يشتغل عليها العمال ¨يديهم، وختضع إىل تنظيم خيت"تتكون املانيفاكتورة من   

تنظيم الوحدات احلرفية السابقة، إذ أصبح فيها صاحب احملل واألدوات هو صاحب النهي واألمر، وهو 

الذي يقوم kستدعاء أو طرد العمال ويتحكم يف ظروف اإلنتاج، ويف جلب املواد األولية وصرف املنتجات 

ªايتها أما العامل فهو الذي  اليت تقدمها، أي هو الذي أصبح يشرف على عملية اإلنتاج من بدايتها إىل

  ".يقوم بتنفيذ بر�جمه فقط
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II.5 .املؤسسة الصناعية اآللية:  

 آليا وتدار مرتفعة إنتاجية ذات به من آالت أتت وما الصناعية ظهور الثورة نتيجة النظام هذا ظهر"  

¨سلوب علمي وزاد  والرقابة والتنظيم التخطيط أساليب وانتشرت ،السابقة النظم ىفمن اليدوي السائد  بدال

 افةك وجتمعت واإلدارة العمل طرق وتطورت بريةك حجام¨ اإلنتاج صبحأو  التخصص يف العمل بدرجة كبرية

  "".Factory" مصنع هليع أطلق معينة دارةإو  تنظيم ظل حتت واحد مكان ىف اإلنتاج ناصرعو  ملياتع

بداية القرن الثامن عشر، إذ تكونت ورشات ومطاحن "يعود ظهور أوىل املؤسسات الصناعية إىل   

مائية من جمموعة من العمال، أما الفربكة األكثر تطورا فقد كان ظهورها يف إجنلرتا على يد 

)Arkwright ( إىل صناعة اخليط يف املنازليف ميدان النسيج، حيث عوضت فيها أنوال اخليط".  

املالحظ أن استعمال الطاقة احليوانية كانت من بني االخرتاعات األوىل لإلنسان، و¼يت اآللة و "  

امليكانيكية لتعوض األدوات احلرفية، وقد جاء أول اخرتاع يف ميدان النسيج، وهو آلة غزل على يد جون 

  ".م ليعلن عن الثورة الصناعية للقرن الثامن عشر 1735وات سنة 

   :kآليت اآليل املصنع منظا عموما، متيز  

  .ياليدو  العمل حمل اآلالت إحالل. 1

  .واإلنتاجية اإلنتاج �دةز . 2

 .والتفرق التشتت نم بدال واحد موقع ىف اإلنتاج ناصرعو  ملياتع جتميع. 3

 .واإلدارة واآلداء الصنع طرق تطوير .4

 .لألداء معدالت ووضع والرقابة والتنظيم التخطيط أساليب ورهظ .5

 .زام بتنفيذهالتواال مسبقا اإلنتاج ملواصفات دقيق حتديد .6

 .اإلدارة ىف اإلنساىن kلعنصر تمامهاال .7

 . اهالجع ىف العلمى للتدخل واحلاجة اثرGكو  اإلنتاجية التكاملش تعقد .8

 احلاجة وأصبحت هفي اإلنتاج لكمشا  رتهوظ بل املصنع لنظام انتشار ا كان يف املاضيوأخري "  

ن وم .اإلنتاج إدارة مث التصنيع إدارة البداية ىفعليها  أطلق ،اإلنتاج لكملشا  يللتصد إدارة لوجود ملحة

 املادية السلع إلنتاج ىعالصنا النشاط لىع اإلنتاج نشاط واقتصر kملصنع اإلنتاج لفظ ارتبط املنطلق هذا

 يةعصنا سلع إىل اإلنتاج ناصرقاصرا على حتول ع املاضى ىفمن هنا كان مفهوم وظيفة اإلنتاج و  ،امللموسة

  ". يةعالصنا اتعاملشرو  لىع الوظيفة هذه واقتصرت. مادية
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III .منافع اإلنتاج:  

  :يف ما يلي ةتتمثل املنافع احملققة من العملية اإلنتاجي  

هي املنفعة املتحققة من حتويل شكل املواد األولية إىل منتجات ªائية أو نصف  :املنفعة الشكلية. 1

  توجه لتلبية احلاجات والرغبات، ªائية،

  تعين القدرة على نقل املنتج بعد إنتاجه من مكان آلخر،: املنفعة املكانية. 2

  خر،تعين القدرة على نقل املنتج بعد إنتاجه من زمن إىل آ :املنفعة الزمانية. 3

  تعين إمكانية متلك املنتج بعد إنتاجه،  :منفعة التملك. 4

  هي املنفعة املتحصل عليها من اخلدمات كمنتجات غري مادية، :منفعة اخلدمات الشخصية. 5

  

IV .6:دراسة النشاط اإلنتاجي يف املؤسسة مداخل   

IV.1 .مدخل اإلدارة الصناعية:  

 :يف ما يلي تتمثل أهم مميزات هذا املدخل  

     أول منهج لدراسة النشاط اإلنتاجي، ظهر كمتطلب من متطلبات الثورة الصناعيةيعد �

)1780-1900( 

 نقل العملية الصناعية من استخدام التكنولوجيا اليدوية إىل التكنولوجيا اآللية،�

أداء العاملني وأداء اآللة من أجل املواءمة  :ركزت اإلدارة الصناعية على اجلوانب الفنية بشقيها�

 بينهما، وهذا لرفع كفاءات العاملني وتطوير وحتسني أداء اآلالت،

تعترب اهلندسة الصناعية يف الوقت احلايل امتدادا طبيعيا لإلدارة الصناعية اليت تطورت عرب املناهج "�

 "املختلفة

 ...عمليات، هندسة النظم، هندسة التصنيعإدارة ال: من املسميات احلديثة للهندسة الصناعية �
  

IV .2 .مدخل اإلدارة العلمية:  

 :تتمثل أهم مميزاته يف ما يلي  

امتداد لإلدارة الصناعية، ظهرت مع ªاية القرن التاسع عشر، وتبلورت منهجيتها مع مطلع يعد �

 .القرن العشرين
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املشاهدة والتجربة وتقسيم العمل "تتمثل يف  على الكفاية اإلنتاجية kستخدام أساليب علمية، كزر �

والتخصص فيه وتنميط األعمال واآلالت ووضع املبادئ اإلدارية اليت جيب على املديرين اتباعها، 

 "وجتميع نشاطاÃ ملنظمة يف وظائف أساسية ال غىن عنها

يلور، فايول، Ãأعمال : من أشهر االعمال اليت هلا كان هلا دورا kرزا يف اإلدارة العلمية نذكر�

 ....ماكس فيرب، ليليان جيلربث
 

IV.3 .املدخل الكمي:  

 :تتمثل أهم مميزاته يف ما يلي  

... األساليب الكمية يف اختاذ القرارات اإلنتاجية حبوث العمليات،: له تسميات خمتلفة منها �

: حيث مت تطوير العديد من األساليب الكمية املساعدة على اختاذ القرارات وحل املشكالت مثل"

صفوف االنتظار، التحليل اإلحصائي، منوذج النقل، /حتليل التعادل، الربجمة اخلطية، خطوط

 "النماذج الشبكية ونظرية املبار�ت وغريها

 قياس الطاقة اإلنتاجية مثال،: مبين على أساس قياس النتائج الكمية �
  

IV.4 .املدخل النوعي : 

ذات  "جمموعة من األساليب النوعية اليت تساعد صناع القرار على اختاذ قراراGم"يعرب عن  �

 ...الطابع النوعي مثل السلوكات واملواقف واألذواق

 ومرد ذلك هو صعوبة تكميم مثل هذه القرارات ،اختاذ القرارات النوعيةيف صعوبة هناك  �

تطوير معايري دقيقة للحكم على النتائج املتحققة كتلك القرارات املتعلقة kجلودة أو "وصعوبة 

نب النوعي على اجلانب الكمي يف القرار كلما استدعت الضرورة طغى اجلابعملية التنبؤ، وكلما 

 ."لكمية اليت احلكم فيها موضوعيالرتجيح احلكم الشخصي وذلك بعكس القرارات ا

 .القرارات الكمية والنوعيةعرب امزج بني لقرارات اإلنتاجية يف املؤسسة تبىن ا �
  

IV.5 .مدخل النظم:  

املؤسسة نظام مكون من جمموعة من االنظمة الفرعية املتكاملة، من بينها نظام وفق هذا املدخل   

التعاون والتنسيق مع بقية األنظمة مبا يف ذلك اختاذ القرارات "ونشاطات نظام اإلنتاج متر عرب  اإلنتاج،

 ."وتشخيص املشاكل وحلها

 



  رفيق زراولة. د       اإلطار العام لوظيفة إدارة اإلنتاج والعمليات  : الفصل األول     محاضرات في إدارة اإلنتاج والعمليات

 --------------------------------------------------------------------------- 

9 

 

IV.6 .مدخل اجلودة الشاملة :  

ت يعترب امتدادا حللقا"يدرس النشاط اإلنتاجي وفق هذا املدخل من منظور اجلودة الشاملة، و  
من خالل عالمة اجلودة  املنافسة احمللية والدولية على انتشار هذه املنهج وعوملتهاعد اشتداد اجلودة حيث س

)ISO(" من بني العلماء البارزين يف جمال اجلودة نذكر إدوارد دمينج، و... 
 

VI.7 .على السريورات  الرتكيز: مدخل إعادة هندسة السريورات)M. Hammer(  
يركز هذا املنهج على العملية اإلنتاجية من أجل إحداث تغيري جذري فيها /دف ختفيض التكلفة "  

وحتسني جودة املنتج ورفع الكفاءة اإلنتاجية وحتسني خدمة العمالء وتقليل وقت اإلنتاج وتقدمي منفعة 
  ."للعمالء أو أصحاب املصاحل أو لتحقيق ميزة تنافسية
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  هواسرتاجتيات اإلنتاج، أنظمته عوامل: الثاين احملور
  

I .اإلنتاج عوامل:  

  :ما يلياإلنتاج كتقليد�، صنفت عوامل   

هي املصدر األساسي ملختلف الثروات الطبيعية اليت ميكن حتويلها من أجل احلصول على : األرض. 1

  . منتجات ªائية أو نصف ªائية

ضمن أوىل عناصر اإلنتاج اليت برزت، kعتباره يعرب عن استعمال  يصنف العمل، رفقة األرض، :العمل. 2

قوة اجتماعية رئيسية، متثل جممل قوى "القوة الفيزيولوجية والفكرة لإلنسان من أجل تلبية حاجاته، فهو 

   7"اليت حتدد قوة ¼ثريها لنظام البنية الفيز�ئية اإلنسان العضلية والذهنية

ول يعرب عن جمموعة اآلالت والتجهيزات اليت ورأمسال متداول، األينقسم إىل رأمسال Ëبت  :رأس املال. 3

 ميكن أن تعوض العمل اليدوي لإلنسان، أما الثاين فيعين رأمسال اجلاري الذي يعرب عن السلع الوسيطة

     .العملية اإلنتاجية سريورة اليت تفىن بعد استعماهلا كمدخالت يف واملواد األولية

فهو يسعى إىل يسمح التنظيم خبلق التوليفة املناسبة بني خمتلف مدخالت العملية اإلنتاجية،  :التنظيم. 4

  .إجياد املزج األمثل لعناصر اإلنتاج من أجل حتقيق أهداف سريورة العملية اإلنتاجية

الناجتة  التكتولوجيةتعرب عن استعمال اإلخرتاعات يعد من عوامل اإلنتاج احلديثة،   :التكنولوجيا. 5

يف حتقيق أهدف العملية اإلنتاجية، حيث يسمح االعتماد عليها بتحقيق الدقة  عن املعرفة اإلنسانية،

  . والسرعة يف اإلنتاج وحتسني نوعية املنتوج، وختفيض تكاليف اإلنتاج
  

  :)Les 07 Ms(ما ميكن تسميته بـ  اإلنتاج وفقوامل عحديثا، ميكن تصنيف   

  :)Mains d'œuvre(اليد العاملة . 1

  )Machines(اآلالت . 2

  )Méthodes(طرق اإلنتاج . 3

  )Métiers(املهن . 4

  )Moyens financiers(الوسائل املالية . 5

  )Marché(السوق . 6

  )Mangement(اإلدارة . 7
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II .أنظمة اإلنتاج:  

II .1 . اإلنتاجتصنيف أنظمة اإلنتاج حسب معيار تنظيم تدفقات:  

نظام اإلنتاج املستمر، نظام : أنظمة اإلنتاجميكن أن منيز بني ثالث أنواع  هذا املعيار، حسب   

  :اإلنتاج املتقطع أو kلطلبيات  ونظام اإلنتاج kملشاريع

  ):Le fordisme: (نظام اإلنتاج املستمر. 1

سريورة مكونة من جمموعة يف هذا النظام، متر خمتلف عناصر اإلنتاج املطلوب معاجلتها ضمن   

مشرتكة من العمليات، حيث يتم تقسيم العمل إىل مهام متخصصة، يشرف على أداء كل مهمة عامل، 

ي إىل السرعة يف األداء والتنفيذ، وميكن أن نذكر على سبيل املثال املؤسسات اليت تعمل وهذا األمر يؤد

  8...، الثالجاتصناعة السيارات، التلفيزيون: وفق نظام اإلنتاج املستمر

تعترب مؤسسة فورد األمريكية أول من اعتمد هذا النظام اإلنتاجي، لذا ميكن تسميته بنظام اإلنتاج   

  .الفوردي
  

طلبيات. 2 طع أو qل   ):Le toyotisme: (نظام اإلنتاج املتق

تتمايز  يف هذا النظام، املوارد البشرية، اآلالت والطرق توجه إلنتاج كميات من السلع واخلدمات،  

فاملؤسسة ال تقوم kإلنتاج إال إذا تلقت طلبيات من الزkئن  9من حيث خصائصها من دفعة إىل أخرى،

  .مبواصفات حمددة كميا ونوعيا

تعترب مؤسسة طويوطا الياkنية أول من اعتمد هذا النظام اإلنتاجي، لذا ميكن تسميته بنظام اإلنتاج   

   .الطويويطي
  

  ):q) :Par projetملشاريعنظام اإلنتاج . 3

طائرة أو آلة  ،جسر :وحيد فمن أجل إنتاج منتوج ،)Unitaire(يسمى بنظام اإلنتاج الوحدوي   

خاصة مثال، جتمع املوارد الضرورية مرة واحدة، وتستعمل طرق تسيري خاصة تسمح kلتحكم يف 

   10.التكاليف

يرتبط تعريف املنتج كثريا خبصائص الزبون اليت يفرضها، ويسخر هلذا النوع من التنظيم يد "يف هذا   

إضافة . مشكلة التخزين تكون Ëنوية، ألن املنتج النهائي ال خيزنأن عاملة مؤهلة وجتهيزات متعددة، كما 

   11."واردإىل هذا حيتم هذا النوع من التنظيم امتالك املؤسسة قدرات كبرية وعلى برجمة امل
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II .1 .تصنيف أنظمة اإلنتاج حسب معيار العالقة مع الزبون:  

لبيع حسب ل نظام اإلنتاج: ميكن أن منيز بني ثالث أنواع أنظمة اإلنتاج هذا املعيار، حسب  

  12:لتجميع حسب الطلباإلنتاج kلطلبية ونظام اإلنتاج لاملخزون، نظام 
  Vente sur stock): اإلنتاج من أجل التخزين(نظام اإلنتاج للبيع حسب املخزون . 1

يف هذا النظام، تتجه املؤسسة لإلنتاج من أجل التخزين، حيث يقوك الزبون kلشراء حسب ما هو   

  :متوفر يف خمازن املؤسسة، وكل مؤسسة ميكن أن تعتمد على هذا النظام اإلنتاجي لسببني أساسيني

 التسليم،عندما تكون آجال التصنيع أطول من آجال  �

  من أجل اإلنتاج ¨كرب كمية ممكنة بغية تقليص تكاليف اإلنتاج، �
  

طلبية . 2 طلب(نظام اإلنتاج qل   ):حسب ال

ال تقوم املؤسسة kإلنتاج إال إذا جاءGا طلبيات من قبل الزkئن، كما أشر� سابقا، مما يسمح   

  . للمؤسسة من جتنب تكاليف ختزين املنتجات النهائية
  

طلبلنظام اإلنتاج . 3   Assemblage à la commande: لتجميع حسب ال

يقع هذا النظام بني النظامني السابقني، تقوم املؤسسة بتصنيع أجزاء متجانسة للمنتوج النهائي، ال   

تقوم برتكيبها إال إذا تلقت طلبيات من الزkئن، ويسمح هذا النظام بتقليص املدة الزمنية بني آجال تقدمي 

بية وآجال التسليم، كما يسمح بتقليص قيمة املخزو�ت والتحكم يف املنتجات النهائية حسب الطلبات الطل

  . املعرب عنها من قبل الزkئن

  

III .اسرتاجتيات اإلنتاج:  

حيث ختضع يف توجهاGا إىل اإلطار  تقع اسرتاتيجية اإلنتاج ضمن اإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة،  

  .العام اإلسرتاتيجي احملدد لتوجهات املؤسسة

  13:تتمثل، عموما، إسرتاتيجيات اإلنتاج يف ما يلي  

  : إسرتاتيجية ختفيض التكلفة. 1

نتاج ميكن أن يؤدي إىل املنافسة على فكرة مفادها أن خفض تكلفة اإلترتكز هذه اإلسرتاتيجية   

حتليل قيمة تكلفة املوارد (استخدام أسلوب حتليل القيمة ملعرفة سعر التكلفة حيث يتم  على أساس سعري،



  رفيق زراولة. د       اإلطار العام لوظيفة إدارة اإلنتاج والعمليات  : الفصل األول     محاضرات في إدارة اإلنتاج والعمليات

 --------------------------------------------------------------------------- 

13 

 

من أجل التحكم يف تكاليف التوريد والتسويق حىت الوصول إىل املستهلك وذلك ، )الداخلة يف إنتاج املنتج

 ).االندماج اخللفي واألمامي(هائي الن
  

  :إسرتاتيجية التمايز السلعي .2

منتجات تتميز خباصية أو أكثر مقارنة مبا تنتجه  نتاجاملؤسسات وفق هذه اإلسرتاتيجية على إتعمل   

املنافسة، من أجل جذب الزkئن الستهالك منتجاGا،مثل أت تتميز kلتصميم اجليد، الصالبة، سهولة 

  ...االستخدام
  

  :إسرتاتيجية جودة املنتج .3

تسعى املؤسسات وفق هذه االسرتاتيجية إىل التحكم يف جودة منتجاGا، حيث تسعى إىل إنتاج   

  .عالية وفق معايري اجلودة العامليةمواصفات منتجات ذات 
  

  إسرتاتيجية استغالل الوقت، . 4

املؤسسات من خالل هذه االسرتاتيجية إىل استغالل الوقت ¨على درجة ممكنة من الكفاءة  تسعى  

عن طريق التنفيذ الفعال للمهام اإلنتاجية ¨قل وقت ممكن، مما يسمح للمؤسسة بتحقيق فوائد عديدة 

  .لوقت الالزمختفيض التكلفة الزمنية، مرونة االستجابة لطلبات الزkئن، ابتكار منتجات جديدة يف ا: منها
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  ماهية إدارة اإلنتاج والعمليات: احملور الثالث
  

I .مفهوم إدارة اإلنتاج والعمليات:  

إدارة اإلنتاج والعمليات هي اإلدارة اليت Gدف إىل تصميم، ختطيط ومراقبة العمليات، حيث ترتبط   

، بينما يتعلق ...)التكنولوجيا املستعملة الطاقة،(نشاطات التصميم بتعريف خصائص النظام اإلنتاجي 

التخطيط بوصف طريقة عمل نظام اإلنتاج يف إطار سعيه إىل تلبية الطلب املعرب عنه، ومبعىن آخر، هدف 

التخطيط هو التنسيق بني الطاقة املتوفرة والطلب املعرب عنه، يف حني تعين املراقبة تقييم مدى التواءم بني 

    14.وتلك املخطط هلاالنتائج املتحصل عليها 

التخطيط، التنظيم، التوجيه والرقابة على : تقع مسؤوليات إدارة اإلنتاج ضمن املهام اإلدارية املعروفة"  

     15".العملية اإلنتاجية ونشاطاGا

kختاذ القرارات  "ومن منظور إختاذ القرارات، تعرف إدارة اإلنتاج والعمليات على أªا إدارة Gتم   

للمواصفات احملددة اخلاصة بعمليات اإلنتاج kلشكل الذي يؤدي إىل إنتاج السلع واخلدمات وفقا 

فمصطلح إدارة اإلنتاج يطلق على اجلانب يف نظام اإلنتاج "، k"16لكميات واملواعيد املطلوبة و¨قل الكلف

مبا يتوافق مع اسرتاتيجيات ) التحويل(ة اإلنتاج املتعلق بصياغة القرارات واإلجراءات الالزمة إلمتام عملي

إىل قيمة ) القيمة املضافة(املؤسسة اإلنتاجية، وحيقق اهلدف من رفع نسبة قيم خمرجات تلك العملية 

       17".مدخالGا

  

II .أهداف إدارة اإلنتاج والعمليات:  

املنتوجات الالزمة kلكمية الالزمة تسعى كل مؤسسة من خالل إدارة اإلنتاج والعمليات إىل إنتاج   

والنوعية املطلوبة وkجلودة املطلوبة و¨مثل التكاليف املمكنة ويف اآلجال احملددة، أخذا بعني االعتبار 

التغريات اليت ميكن أن حتدث يف حميطها الداخلي واخلارجي، وهذا من أجل تلبية احلاجات والرغبات املعرب 

  .عنها من قبل أفراد ا�تمع

  :وعليه، Gدف املؤسسة من خالل إدارة اإلنتاج والعمليات إىل  

إنتاج املنتوجات الالزمة من أجل تلبية احلاجات والرغبات املعرب عنها من قبل الزkئن، واملسامهة يف . 1

  .حتسني سلوكاته االستهالكية
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2 .k لكمية الالزمة  اليت تتناسب  حيث تسعى إدارة اإلنتاج والعمليات إىل اإلنتاج: لكمية الالزمةاإلنتاجk

  .والطلب املعرب عنه من قبل الزkئن أخذا بعني االعتبار إمكانياGا الداخلية والوضعية العامة للمنافسة

3 .k جلودة املطلوبة، أي إنتاج املنتوجات وفق اجلودة الالزمةاإلنتاج.  

  .قيق املثلوية يف التكاليفالتحكم يف التكلفة، حيث تسعى إدارة اإلنتاج والعمليات إىل حت. 4

آجال التسليم احملددة، فعامل الزمن مهم جدا يف العملية اإلنتاجية، فاحرتامه يسمح للمؤسسة kحرتام . 5

  .التزماGا اجتاه زkئنها، وkألسبقية يف طرح منتوجاGا

بيئتها الداخلية  االعتماد على املرونة اليت متكنها من االستجابة للتغريات اليت ميكن أن حتصل يف. 6

  .واخلارجية

   18.ز�دة إنتاجية املؤسسة، وهو مؤشر مهم على قدرة املؤسسة على حتويل املدخالت إىل خمرجات. 7

  .حتسني الكفاءة اإلنتاجية واليت تعين حسن استغالل خمتلف عناصر اإلنتاج. 8 

وهو  القدرة على إدخال منتجات أو ابتكار عمليات جديدة أو حتسن ما هو  اإلبداع التكنولوجي،. "9

   19".موجود منها

وهو التزام املنظمة أخالقيا واجتماعيا اجتاه : االلتزام ¨خالقيات األعمال واملسؤولية االجتماعية. "10

   20".الشرائح املختلفة يف ا�تمع

  

II .اإلنتاجية التطور التارخيي إلدارة العمليات:  

  :يوضح اجلدول املوايل أهم مراحل تطور إدارة اإلنتاج والعمليات  
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  اإلنتاجية مراحل تطور إدارة العمليات):02(جدول رقم 
  

  الرتكيز على الزqئنية  الرتكيز على اجلودة  الرتكيز على الكلفة  الرتكيز

  املرحلة

1776-1880  

  املفاهيم األوىل

1880-1910  

  العلميةاإلدارة 

1910-1980  

  اإلنتاج الواسع

1980-1995  

اإلنتاج املرن 

)Lean(  

الزqئنية  1995منذ 

  املوسعة

  التطورات

ختصص العمل  -

)Smithe, 

Babbage(  

أجزاء قياسية  -

)Whitney(  

خرائط جانت  -
)Gantt(  
دراسات احلركة -

والوقت 
)Gilberth(  
حتليل العملية -
)Taylor(  
نظرية اإلنتظار -
))Erlang(  

خط التجميع  -
)Ford(  
العينة اإلحصائية  -
)Shewart(  
كمية الطلب -

االقتصادية 
)Harris(  
الربجمة اخلطية -

)PERT/CPM (
)Dupont(  
ختطيط متطلبات  -

  )MRP(املواد 

اإلنتاج يف الوقت  -
  )JIT(احملدد 

التصميم مبساعدة -
  )CADِ(احلاسوب 

التصنيع مبساعدة  -
احلاسوب 

)CAM(  
نظام التصنيع -

املتكامل حاسوبيا 

)CIM(  

األمتتة، اإلنسان  -
  )Robot(اآليل 

إدارة اجلودة  -
  )TQM(الشاملة 

  التمكني -

  العوملة -

  االنرتنيت -
ختطيط موارد الشركة  

)ERP(  

  منظمة التعلم -

معايري اجلودة  -
  )ISO(الدولية 

إدارة سلسلة  -
  التجهيز

التصنيع الفاعل  -

)Agile(  

  التجارة اإللكرتونية -

  . 7، إدارة اإلنتاج والعمليات، الطبعة األوىل، دار الكتب والو�ئق، بغداد، ص 2011إيثار عبد اهلادي آل فيجان، : املصدر

  

III .21:مهام إدارة اإلنتاج  

حتديد موقع وجتهيزات املؤسسة، وتصميم املخطط الداخلي وحتديد مواقع ": التخطيط والتصميم. 1

التجهيزات، وتصميم املخازن، وحتديد معدات ومسارات مناولة املواد، وختطيط وتصميم املنتج، وتصميم 

عمليات وتقنيات اإلنتاج، وحتديد الطاقة اإلنتاجية، وحتديد االحتياجات من موارد اإلنتاج، وجدولة اإلنتاج 

  ."وحتديد األمحال، وموازنة خطوط اإلنتاج، وختطيط أعمال الصيانة

والتنسيق مع اإلدارة العليا واإلدارات األخرى مثل التسويق  حتديد مستوى املركزية، :والتنسيق التنظيم. 2

  .واملالية واملشرت�ت

  .العمليات¨نظمة اجلودة والتحكم مبستو�ت املخزون و  :التحكم. 3
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  .إدارة وتوجيه األفراد :القيادة. 4

   

IV .إدارة اإلنتاج والتدفقات يف املؤسسة :  

 ): Flux(ترتبط وظيفة إدارة اإلنتاج والعمليات يف املؤسسة بتسيري نوعني من التدفقات   

كل ما يتعلق kلتموين وحركة املواد األولية وغريها من ): املادية واملالية(ا  التدفقات الفيز�ئية  �

 األجزاء اليت حتتاجها العملية اإلنتاجية،

 ....أوامر اإلنتاج، متابعة املعطيات التقنية،  متابعة الطلبات،: التدفق املعلومايت �

  :يوضح الشكل املوايل إدارة التدفقات الفيز�ئية واملعلوماتية يف إدارة اإلنتاج والعمليات  

      

  قيادة التدفقات يف إدارة اإلنتاج): 01(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :املصدر

George Javel, 2010, organisation et gestion de la production: cours avec exercices 
corrigés, 4éme édition, Dunod, Paris, P 23. )ترمجة املؤلف(  

    

ميكننا أن نالحظ من خالل هذا الشكل أن إدارة اإلنتاج ترتبط بنوعني أساسيني من إدارة   

  .إدارة تدفقات املخزون وإدارة تدفقات العملية اإلنتاجية: التدفقات

  22:من أجل التحكم اجليد يف التدفقات على املؤسسة أن تعمل على  

 الطلبيات

 الزkئن

 املوردون

 املشرت�ت

 اإلنتاج

التدفقات قيادة  قيادة التدفقات 

خمزون املنتجات 

 النهائية
خمزون املواد 

 األولية
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 .ري املدرة للقيمة القابلة للبيععن طريق حذف كل العمليات غ تبسيط التدفقات الفيز�ئية، �

جتنب األعطال اليت ميكن أن تتعرض هلا اآلالت، حتديد : عن طريق تسريع التدفقات الفيز�ئية  �

وقت تغيري سالسل اإلنتاج، حتسني جودة القطع اإلنتاجية، التحكم يف النقل اخلارجي 

 ...للمنتوجات

   .بناء نظام معلومات لتسيري اإلنتاج موائم ومتجانس  �

 

V .إلدارات األخرى يف املؤسسةq عالقة وظيفة إدارة اإلنتاج :  

  :ميكن توضيح عالقة وظيفة اإلنتاج مبختلف الوظائف األخرى يف املؤسسة يف الشكل املوايل  
  

  األخرى يف املؤسسةدارات اإلنتاج qإل إدارةعالقة ): 02(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  51-44ص ص  مرجع سبق ذكره، ،2010حممود أمحد فياض، عيسى قدادة، . 1: إجناز املؤلف بناء على ما ورد يف: املصدر

                                     2 .Alain Courtois et autres,2003, op.cit P12  

اإلنتاج إدارة  

 اإلدارة العامة

التسويقإدارة   

 إدارة املشرت�ت

 اإلدارة املالية واحملاسبة

 إدارة التصميم واهلندسة

 إدارة املوارد البشرية إدارة املخازن

 األهداف اإلسرتاتيجية

 ...الطلبيات، العروض، التوزيع

 ...االستشارات، جداول الشراء

 ...التوظيف، التكوين، التحفيز ...املنتجات النهائية املواد األولية، قطع اإلنتاج،

التكاليف، امليزانيات، التمويل، 

 ...حساkت النتائج

تصميم املنتجات، تطوير املنتجات 

 ...احلالية، ابتكار منتجات جديدة

 إدارة نظم املعلومات

مجع البيا�ت، معاجلتها، ختزينها، 

 ...استعماهلا
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من خالل هذا الشكل ميكن أن نستنتج ¨ن إدارة اإلنتاج تقع يف لب نشاط املؤسسة، تربطها   

عالقات تكاملية مع خمتلف وظائفها، أو ميكن اعتبارها نظام فرعي من نظام كلي، له عالقات تبادلية مع 

  . خمتلف األنظمة الفرعية األخرى املكونة للمؤسسة
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  :q CIMحلاسوب نظام التصنيع املتكامل: إدارة اإلنتاج والتكنولوجيات احلديثة: احملور الرابع

  

تطورات التكنولوجية، السيما التطورات يف جمال اإلعالم اآليل، kلغ األثر على خمتلف وظائف لل  

فقد سامهت خمتلف االبتكارات يف هذا ا�ال من إرساء  املؤسسة، ومنها، وظيفة إدارة اإلنتاج والعمليات،

سامهت هذه التطورات ، ولقد ...)م، اإلنتاج، مراقبة النوعية،التصمي( إدارة اإلنتاجوظائف  قواعد حديثة يف

  .)CIM )Computer Integrated Manufacturingيف بروز نظام التصنيع املتكامل kحلاسوب 

ما يقارب استمرت  ،اجنلرتا شركة صناعية يف 50على  1950سنة بدراسة ، Woodward قام  

يف املنظمة ) تكنولوجيا التصنيع(التطورات اجلديدة على املستوى التكنولوجي  حدد من خالهلاسنوات،  10

  23:الصناعية واليت تضمنت ما يلي

  )Robot(الرجل اآليل . 1

  )numerically-controlled machine tools(أدوات الرقابة الرقمية . 2

 )CAD(برامج تصميم اإلنتاج . 3

  )CAMP/GPAO(تسيري اإلنتاج املدعم kإلعالم اآليل . 4

   CIM وهذه العناصر شكلت ما يعرف الحقا بنظام اإلنتاج املتكامل

  

I . مفهوم نظامCIM:  

نظام التصنيع الذي يتم فيه احلاسوب لتخطيط أو إدارة أو "ب هوو kحلاس املدعمتصنيع لنظام ا  

 املتكاملنظام التصنيع يف حني يعرف  24،"صنيع بشكل مباشر على خط اإلنتاجضبط عملية الت

فلسفة إدارية يتم فيها تنسيق مهام التصميم والتصنيع وربطها بشكل منطقي، وذلك "على أنه ب و kحلاس

  k".25ستخدام احلاسوب وتقينات االتصال واملعلومات

  

II . حلاسوبالفوائد املتوقعة من تطبيق نظامq التصنيع املتكامل:   

  26:ميكن تلخيص أمهها يف ما يلي  

  .حتسني اخلدامات املقدمة للزkئن. 1

  .ودةاجلحتسني . 2

  .أقل لتزويد السوق مبنتجات جديدة استغراق فرتات زمنية. 3
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  .على يف التفاعل مع متطلبات السوقمرونة أكرب وسرعة أ. 4

  .ز�دة اإلنتاجية.  5

  .اإلنتاجية الكلية ليل التكلفةتق. 6

  

III . األنظمة الفرعية لنظامCIM:27   

  :من األنظمة الفرعية التالية CIMيتكون نظام 

جات املقدرة والفعلية للزبون واليت تعرف االفهم األساسي للمنتوج يكون من خالل احل :التسويق. 1

  .بواسطة التسويق
  

   :)CAD/CAO( التصميم املدعم qحلاسوب. 2

تعد أساسا الستبدال التصميم اليدوي kلتصميم على احلاسوب، واليت يستخدم فيها القلم الضوئي   

لرسم التصميم على لوحة خاصة تظهر يف نفس الوقت على الشاشة، ولقد هذه االنظمة فوائد عديدة منها 

  :ما يلي

  .اجلديدة فاض مهلة تصميم املنتجاتالتقييم السريع للبدائل املتاحة أمام املصمم واخن�

  .املنتج وإلغاء النماذج التجريبيةتقليص األخطاء وز�دة جودة �

  .االنتاجية بنسبة الثلث أو الربع ز�دة معدل العائد على االستثمار وkلتايل رفع معدالت�

  .خفض املعامالت الكتابية�

  .تبارات الديناميكية وامليكانيكيةاÃحة الفرصة لالخ�

  .صميم والتجميعلوان يف مرحليت التاستخدام األ�

  .ملراجعة عشرات اآلالف من األجزاءاÃحة الفرصة �

  .ألبعاداالستخدام األمثل للرسوم والتصميمات ثالثية ا�
  

  :)CAPP/PPAO ( ختطيط العمليات مبساندة احلاسوب. 3

خط  يهدف إىل الوصول إىل التعاقب األمثل والتحديد األفضل لآلالت اليت تستخدم يف يف  

  :التشغيل إلنتاج جزء مهم  من األجزاء، من أهم فوائده

  .اخنفاض تكلفة األجزاء اجلديدة�

  .تنميط خطوط اإلنتاج�
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 .ل للمراحل اإلنتاجيةاالستخدام األمث�

  .اجة إىل مهندس املراحل اإلنتاجيةاخنفاض احل�
  

    CAQ/QAO: نظام مراقبة اجلودة املدعم qحلاسوب. 4

  .CAQاملدخالت والعمليات واملخرجات يف نظام اإلنتاج املعتمد على نظام يسمح مبراقبة جودة   
  

  FMS: أنظمة التصنيع املرنة. 5

جمموعة اآلالت املتصلة بواسطة نظام مناولة املواد واملراقبة كليا حاسوبيا وتعاجل بشكل متزامن أجزاء   

   :متنوعة حبجوم متوسطة، تتكون من

  جمموعة خمططات آلية،�

  .مناولة تربط بني احملطاتوسائل �

  .وجه ويراقب العمليات يف احملطاتحاسوب مركزي يشرف وي�

  :التالية فوائداالعتماد على هذه األنظمة يسمح بتحقيق ال  

  .)...مرونة اآلالت، العمل، املنتج، املسار الفين، احلجم، العملية(ز�دة مرونة اإلنتاج �

  .نظام التصنيع املتكامل طوير تكنولوجيا اإلنتاج وصوال إىليساعد يف ت�

  .ية العمليات اإلنتاجية املتكاملةز�دة معدالت اإلنتاجية الناجتة عن كم�

  .ز�دة معدل استغالل اآلالت�

  .ض معدالت التخزين وإعادة التصنيعاخنفا�
  

  GPAO/CAMP: اإلنتاج املدعم qإلعالم اآليل نظام. 6

  :، من مزا�هCIMأهم فرع يف نظام   

  .املوادر وخباصة وقت عمل العمالل ختفيض استغال�

  .املخزون kستخدام اجلدولة اجليدةختفيض مستو�ت وتكلفة �

  .ت التخزين وعمليات إعادة التصنيعخفض معدال�

  .إلعداد والتهيئة واالنتظار الكليخفض وقت ا�

  .حتسني جودة املنتج�

  .بة، وkلتايل اخنفاض معدل األجوراخنفاض لطلب على العمالة املدر �

  .الت، وحتقيق تكامل أفضل لعملهااالستخدام األمثل للطاقة املتاحة لآل�
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IV . أمهية إدارة اإلنتاج بواسطةCIM:28   

  :CIMتتمثل أمهية إدارة اإلنتاج بواسطة   

  .مساعدة جمموعة األفراد يف عملهم .1

  .مساعدة إدارة املخزو�ت. 2

  .السيطرة على تدفق اإلنتاج. 3

  .التكاليفالسيطرة على . 4

  .السيطرة على الوقت واحرتام اآلجال. 5
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  لطلب على املنتجالتنبؤ �: الفصل الثاين

  

  

حىت يتمكن نظام اإلنتاج يف املؤسسة من بناء اخلطة االسرتاتيجية لإلنتاج، بناء فعاال، البد من   

وحتقيق ذلك يكون 5العتماد على تقنيات التنبؤ  إجراء تقدير للطلب املتوقع على منتجات املؤسسة،

  .الكمية والنوعية، األمر سنعمل على توضيحه من خالل هذا الفصل

  

  لطلب على املنتجالتنبؤ �ماهية : األول احملور
  

I . مفهوم�لطلب على املنتجالتنبؤ :  

يعد التنبؤ 5لطلب املصدر األساسي لتزويد إدارة اإلنتاج والعمليات 5ملعلومات الضرورية يف ما   

ه كمدخل أساسي من مدخالت يتعلق 5لطلب املتوقع على منتجات املؤسسة كما ونوعا، فباالعتماد علي

  .نتاج ميكن هلذا األخري إعداد جداول اإلنتاج الرئيسيةنظام اإل

التصورات والتوقعات ملا ستكون علي أوصاف املتغريات وقيمتها يف  أنه وضع يعرف التنبؤ على"  

التارخيية، ويوظف خرباته ومهاراته / املستقبل، والبد للمتنبئ يف هذه احلالة أن يوظف املعلومات املتحققة 

     1".وصحة اإلسناد والربط والتحليل من أجل الوصول إىل تقديرات مستقبلية معقولة

قدير الطلب يعرب عن حبث املؤسسة ، بناءا على معلومات eرخيية، عن حجم الطلب وعليه، فت  

مما يسمح هلا 5ختاذ القرارات  أخذا بعني االعتبار معطيات هذا األخري، ،يف السوق املمكن على منتجاhا

  .االسرتاتيحية والتشغيلية املناسبة يف ما يتعلق حبجم املنتجات الواجب إنتاجها

  

 II . أمهية�لطلب على املنتجالتنبؤ :  

  :طلب املتوقع على املنتج يف ما يليال ديرقكمن أمهية إعداد تت  

املعلومات الالزمة والكافية عن حجم الطلب املتوقع ) لوظيفة اإلنتاج(للمؤسسة  تقدير الطلب يوفر .1

 والشراء اإلنتاج واملخزون جداول"سند أساسي يف إعداد فرتة زمنية مستقبلية، و5لتايل فهو  خالل

 لتحديد االقتصادية اجلدوى وعمل واالحتياجات املالية العاملة األيدي من االحتياجات وتقدير

 2."األر5ح
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 .اخلاص بسريورة اإلنتاجنطالق إلعداد التقدير املايل وامليزانيات التقديرية يعد نقطة اال  .2

 3".واملساعدةالسماح 5لتنسيق بني األنشطة املتوازية " .3

 حجم على التعرف من البد املنتجني، حيث وعرض املستهلكني طلب مابني توازن عملية إجياد"  .4

 ويف الوقت املناسبة 5ألسعار لتسويقها إنتاجها املراد 5لكمية إدارة اإلنتاج وإخبار املتوقع الطلب

 4."املالئم

  

III . أمهية الدراسات السوقية يف�لطلبالتنبؤ :  

تعتمد وظيفة اإلنتاج والعمليات يف إعداد تقديرات الطلب على املنتج على الدراسات السوقية على   

نظام املعلومات التسويقي األغىن 5ملعلومات الضرورية الالزمة يف تقدير حجم الطلب، نظرا "اعتبار أن 

صال املباشر بني مند أخرى، كما يتمكن  ، والسوق من جهةويب املبيعات ورجال التسويق، من جهةلالت

مندوبو املبيعات ورجال التسويق حبكم عملهم من مراقبة أحوال السوق والعمالء واملنافسني عن كثب، والبد 

صادي واالجتماعي  للمؤسسة أن تكون على إملام 5لظروف والعوامل البيئية اخلارجية كالوضع االقت

  5".برجة قريبة من الواقع والتكنولوجي والثقايف حىت تتمكن من من التنبؤ حبجم الطلب

  

IV .6:العوامل املؤثرة يف دقة التنبؤ  

  :تتمثل يف ما يلي  

كلما كانت املوازنة املخصصة للتنبؤ أكرب كلما كان 5إلمكان الوصول إىل درجة أكرب من   :تكلفة التنبؤ. 1

  مع املوازنة املخصص للتنبؤ، طرد�الدقة يف التنبؤ، فدرجة الدقة املطلوبة ترتبط ارتباطا 
  

فكما توفرت البيا�ت التارخيية حول النشاط : �لدقة الالزمة توفر البيا9ت واملعلومات التارخيية. 2

  5إلمكان إعداد تنبؤات أكثر دقة، اإلنتاجي للمؤسسة، كلما كان
  

فدقة البيا�ت تعتمد بشكل كبري على املدة الزمنية املمنوحة إلعدادها، فالقائم  :توفر الوقت الالزم. 3

  التقديرات كلما أحس بضغط الوقت، على إعداد التنبؤات ميكنه التضحية جبزء من دقة
  

فكلما كان للقائم على إعداد التنبؤات اخلربة الكافية كلما   :خربة القائم على إعداد التنبؤات �لطلب. 4

  لقدرة على إعداد تنبؤات أكثر دقة،له اكانت 
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فكلما طالت الفرتة الزمنية اليت يغطيها التنبؤ كلما قلت دقة التنبؤات، والعكس  :الفرتة الزمنية للتنبؤ. 5

  . تربز خالل الزمن وتؤثر على الطلب على املنتجنظرا لكثرة العوامل اليت ميكن  وهذا ح،صحي

  

V .األبعاد الزمنية للتنبؤ:  

  7:توجد ثالث أنواع من التنبؤ أخذا بعني االعتبار البعد الزمين، وهي  

غطي فرتة زمنية ال تتجاوز الستة أشهر، وهي تنبؤات ختدم النشاط التشغيلي ي :التنبؤ قصري املدى. 1

كما ميكن أن تستخدم املؤسسات هذا النوع من التنبؤات لتغطية مدة زمنية أقل قد تصل   ،للعملية اإلنتاجية

إىل ثالث أشهر من أجل التنبؤ مبشرت�ت املؤسسة، جدولة األعمال، القوة العاملة الالزمة ومستو�ت 

  .  اإلنتاج
  

ويستخدم هذا النوع " يغطي فرتة زمنية متتد من ثالث أشهر إىل ثالث سنوات،  :التنبؤ متوسط املدى. 2

  ".من التنبؤ يف ختطيط املبيعات، ختطيط اإلنتاج وامليزانية وحتليل خمتلف خطط العمليات
  

بغطي فرتة زمنية تفوق الثالث سنوات، ويستخدم هذا النوع من التنبؤ يف ا�االت : التنبؤ طويل املدي. 3

  .أو نشاطات البحث والتطوير لالعم التخطيط إلنتاج منتجات جديدة، اختيار وتغيري موقع: التالية

 

VI .8:خطوات سريورة التنبؤ  

 حتديد بدقة اهلدف من إعداد التنبؤات، .1

 مجع البياا�ت االقتصادية من خمتلف املصادر املمكنة، واليت قد تكون مصادر داخلية أو خارجية، .2

من أجل حتديد االجتاه العام للبيا�ت،  االعتماد على األساليب العلمية، اليت سنوضحها الحقا، .3

 وميكن االعتماد يف هذا ا�ال على الرسوم التوضيحية،

 اختيار منوذج التنبؤ الذي سيعتمد عليه يف تقدير الطلب على املنتج، .4

إجراء التجارب من أجل إظهار مدى صحة الطرق اليت استخدمت يف التنبؤ 5لقيم احلقيقية اليت  .5

 املاضية، وعادة يستخدم األسلوب الذي ينتج أصغر متوسط للخطأ،ظهرت خالل الفرتة 

 استخدام األسلوب املختار يف سريورة التنبؤ، .6

إدماج التأثري اخلاص 5ملعلومات املتعلقة 5لعوامل الداخلية واخلارجية على النتائج اليت مت احلصول  .7

 عليها 5ستخدام أسلوب معني للتنبؤ،
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  التنبؤ،  التنبؤ عن طريق تسجيل األداء الفعلي ومراقبة خطأمتابعة نتائج تطبيق أسلوب  .8
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  �لطلب للتنبؤاألساليب النوعية  :الثاين احملور
  

تطبق األساليب النوعية يف التقديرات املتعلقة 5جلوانب النوعية للطلب على املنتج كدراسة السلوك   

ختص منتجات حالية أو ختص منتجات  سواء تعلق األمر بتقديرات نوعيةواملواقف واآلراء والرغبات،

وتعترب مثل هذه التنبؤات سندا مهما يعتمد عليه املدير، إضافة إىل التنبؤات الكمية، الختاذ  جديدة،

  .القرارات اإلنتاجية املناسبة

  9:تتمثل األساليب النوعية للتنبؤ 5لطلب يف ما يلي  

 حجم عن ¥جراء تقدير البيع رجال من واحدكل  يطالب الطريقة هذه مبوجب" :تقديرات رجال البيع. 1

 وتوحد هذه  التقديرات جتمع ذلك بعد فيها، نشاطه رجل البيع ميارس اليت املنطقة يف على املنتج الطلب

  :، ومتتاز هذه الطريقة مبا يلي"الوطين الصعيد أو احمللي الصعيد على

 املباشرة مع العمالء،دقة التنبؤات اليت جيريها رجال البيع نظرا لعالقتهم  �

على  سيم الطلب حسب املناطق، مما يساعديسمح انتشار رجال البيع يف مناطق جغرافية خمتلفة بتق �

 ...اختاذ القررات املتعلقة 5إلنتاج، التخزين

  تتيح هذه الطريقة إمكانية جتميع الطلب على أي مستوى ترغب به املؤسسة،  �

  :فيمكن حصرها يف يليأما يف ما يتعلق بعيوب هذه الطريقة   

 قد يتأثر التنبؤ 5لتحيز الشخصي ويصبح 5لتايل غري موضوعي، �

عدم قدرة رجال البيع يف بعض األحيان من التمييز بني حاجات الز5ئن ورغباhم، مما يؤدي إىل  �

 نقص دقة التقديرات،
  

 درجة على هم ممن اخلرباء من جمموعة تلخيص أراء جيرى األسلوب هذا مبوجب :اخلرباء جلنة أسلوب .2

 جانب إىل الكمية واإلحصائية األساليب تستخدم ما عادة و التنبؤ، إىل الوصول املعرفة ªدف من عالية

 أحيا� لتعديل األسلوب هذا ويستخدم املستقبل، يف للطلب عن توقعاhم اخلرباء يقدمها اليت املعلومات

 يزعزع عاملي حدث وقوع أو جديدة منتجات استثنائية كرتويج ظروف مواجهة يف أجريت اليت التنبؤات

  .املؤسسة أجرhا التنبؤات اليت

  :يعاب عن هذه الطريقة ما يلي  

 ارتفاع الكلفة املرتبطة 5لتنبؤ، �

 ب تباين اخلربات اليت ميتلكها اخلرباء، بسبالغة واالستهانة بتقدير الطلب بل املااحتم �
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 السوق، عن فرضيات واختبار نظاميا لصياغة مدخال أ»ا على السوق حبوث تعرف :قالسو  حبوث. 3

 الشراء املستقبلية خطط عن معلومات استقصاء يف العمليات إدارة اليت تساعد الوسائل إحدى أوهي

 التخطيط يف تفيد مهمة معلومات توفر بل لألفراد خطط الشراء معرفة يف فائدhا تتوقف وال للمستهلكني،

، وتفيد حبوث السوق يف احلصول على التنبؤات يف املدى القصري، املتوسط جديدة منتجات ويف تصميم

  .والطويل

  :من عيوب هذه الطريقة  

 ارتفاع التكلفة، �

 نة واحلصول على األجوبة وحتليلها،ابستبني إعداد االطول الوقت  �
  

 يف احلوادث تنبؤ إحدى حول اخلرباء من جمموعة آراء بني اتفاق على عملية احلصولهي  :دلفي طريقة. 4

 يف ا�موعة عضو كل أن يعين هذا و ا�موعة، أعضاء من عضو هوية كل سرية على احملافظة مع املستقبل،

عند  التحيز لتفادي خمتلفة بلدان من ورمبا eمة اختيارهم بسرية جيرى الذين أو اللجنة أعضاء يعرف ال

  .آرائهم تقدمي

  :الطريقة توفر ثالث أنواع من املشاركنييتطلب إجراء تنبؤ وفق هذه   

 أفراد يتولون اختاذ قرار التنبؤ، 10و  05متخذو القرار يرتاوح عددهم بني  �

جمموعة من األفراد تساعد متخذي القرار يف إعداد سلسلة االستبيا�ت وتوزيعها على أعضاء  �

 اللجنة السرية ومجع النتائج وتلخيصها وتقدميها ملتخذي القرار،

اخلرباء، وهم األفراد الذين يتسلمون االستبانة وجييبون عليها وتعد إجاh5م مدخالت ملتخذي القرار  �

  متهيدا إلجراء التنبؤ، 
  

 اخلدمة أو السلعة مستخدمي أو املستهلكني سؤال على الطريقة هذه تقوم :املستهلكني آراء استطالع. 5

 ترتاوح واليت التنبؤ يغطيها اليت الفرتة خالل الطلب اجتاهات و5لتايل االستهالك، الجتاهات تقديراhم عن

 إىل املستهلكني كبار من جمموعة دعوة أو الشخصية املقابلة طريق عن األسئلة هذه وتتم وسنة، شهر بني

 عن وأسئلة اخلدمة أو السلعة خصائص كل أو بعض تتناول استقصاء قائمة توزيع طريق عن أو املنظمة،

 فيما املستهلكني، جتمع مراكز إىل االنتقال خالل من الطريقة هذه تتم وقد جتاهها، املستهلكني فعل ردود

 .امليداين 5لتنبؤ عليه يطلق أن ميكن
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 عدد أو العليا اإلدارة أفراد من كل أساس قيام على الطريقة هذه تقوم :العليا اإلدارة رأي استطالع. 6

 الزمنية الفرتة املتوقع خالل الطلب عليه يكون أن ميكن الذي 5ملستوى يتعلق آرائهم فيما ¥بداء منهم

 للتقديرات الفردية التقرييب املتوسط 5ستخراج املختلفة اآلراء بني هذه التوفيق بعد ذلك يتم أن على املقبلة،

 .املقبلة الفرتة خالل املتوقع للطلب مؤشرا واعتباره
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  �لطلب للتنبؤاألساليب الكمية  :احملور الثالث
 

تتعدد األساليب الكمية املستعملة يف إعداد التقديرات اخلاصة 5لطلب، وميكن أن نذكر من أمهها   

  :ما يلي

  :مناذج السالسل الزمنية. 1

 املعتاد على ويف حمددة أوقات يف ما ظاهرة على املشاهدات جمموعة من هي الزمنية السلسلة"  

 اجتاهها وحتديد قياسها مث املختلفة أنواعها تطرأ لتحديد اليت التغريات حتليل يف تستخدم  متساوية، فرتات

 ميكن حىت مستقبلية فرتات هلا عن تقديرات عمل يف ذلك من واالستفادة النقصان أو حنو الز�دة سواء

  .حيث تعتمد هذه التقنية على البيا�ت التارخيية املتوفرة لدى املؤسسة 10،"ملواجهتها االستعداد

 :التالية احلاالت يف السالسل الزمنية استخدامميكن   

 .األخر قياس بعضها صعوبة وكذا املتغريات بني السببية العالقات غياب �

  .املفسرة املتغريات حول الكافية املعطيات توفر عدم �

 :من بني مناذج السالسل الزمنية نذكر ما يلي  

   :أسلوب االجتاه العام. أ

خالل  ج مامنتمبيعات : هي طريقة تسمح بتحديد االجتاه الذي ميكن أن µخذه ظاهرة ما، مثال  

فرتة زمنية، أخذا بعني االعتبار معطيات eرخيية عن املسألة املراد رسم اجتاهها العام، حيث يبىن هذا 

  .حدث يف املاضي ميكن أن يتكرر يف املستقبل بنفس النمط األسلوب على مبدأ أن ما

  :تستعمل معادلة االجتاه العام لتقدير الطلب يف املستقبل، حيث تتكون من متغريين  

، بيانيا متثل قيمتها على ...)سنوات، شهور، أسابيع(يتمثل يف الفرتة الزمنية متغري مستقل،  �

 احملور األفقي،

بيانيا تثمل على احملور  حجم الطلب أو حجم املبيعات املراد تقديرها،متغري jبع،  �

  :صيغة معادلة االجتاه العام هيالعمودي،
  

Yˆ i = a +bXi.............................................(1) 
 :حيث

i :رقم املشاهدة  

Yˆ :،حجم الطلب املراد تقديره  
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a :حيسب وفق املعادلة التاليةاالحندار ¶بت ،:   

 

                            ..................................(2)  a= ∑ �Yi�-b ∑ �Xi�ni=1ni=1
n  

Yi :حجم الطلب خالل السنة رقم i  

Xi: أرقام السنوات  

b :ميل معادلة االجتاه العام، حيسب وفق املعادلة التالية:  

  

                     b= n ∑ �XiYi�- ∑ �Xi� ∑ �Yi�ni=1ni=1ni=1
n ∑ �Xi2�ni=1 -� ∑ �Xi��2ni=1

......................(3)       

  

  :مثال توضيحي

  :2014إىل سنة  2005املمتدة من سنة الزمنية خالل الفرتة ) Z(إليك حجم مبيعات للمؤسسة   

  14  13  12  11  10  09  08  07  06  05  السنة

  12  13  10  12  9  9  8  12  9  7  )104(حجم املبيعات 

  ؟2015تقدير حجم املبيعات لسنة  :املطلوب

  

  :احلل

  احملموع  14  13  12  11  10  09  08  07  06  05  السنة

 X(  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  55(أرقام السنوات 

 Y(  7  9  12  8  9  9  12  10  13  12  101(املبيعات 

)XY(  7  18  36  32  45  54  84  80  117  120  593  

)X2(  1  4  9  16  25  36  49  64  81  100  385  
  

  

  :b حتديد قيمة

 b= 0.07  :حنصل على ما يلي) 3(بتطبيق العالقة رقم 
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          :a حتديد قيمة

 a = 9.71 :حنصل على ما يلي) 2(بتطبيق العالقة رقم 

    

  :وعليه معادلة االجتاه تكون على الشكل التايل

  

 Yˆ i = 9.71 +0.07Xi  
  

  :هو 2015حجم املبيعات املتوقع لسنة 
  

Yˆ11 = 9.71 +0.07*11=10.48*(10)4  

  

   :العادية أسلوب املتوسطات املتحركة .ب

يعترب من األساليب اليت تستعمل يف حتديد االجتاه العام للظاهرة أو السلسلة، حيث يتم حساب   

  11:املتوسط املتحرك العادي وفق الصيغة التالية

  

  

MAt=
∑ ADt-i

ni=1
n ..........................(4)  

  

  :حيث

MA t:  ميثل املتوسط املتحرك للفرتة t  

AD: املبيعات الفعلية  

i:  املبيعات الفعليةمؤشر لقيم )AD (اليت تدخل يف حساب املتوسط املتحرك  

n :عدد الفرتات اليت متثل طول املتوسط املتحرك  

  مبقدار واحد n تكون أكرب من tجتدر اإلشارة إىل أن 
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  :مثال توضيحي

  :لديك نفس معطيات املثال اخلاص 5الجتاه العام  

  14  13  12  11  10  09  08  07  06  05  السنة

  12  13  10  12  9  9  8  12  9  7  )104(املبيعات حجم 

  

  املتوسطات املتحركة  بطول فرتتني، ثالث فرتات، أربع فرتات ومخس فرتات؟. 1 :املطلوب

   5ستخدام املتوسطات املتحركة السابقة؟ 2015التنبؤ حبجم الطلب لعام . 2   

  

  :احلل

  

     AD  السنة
  املبيعات الفعلية

MAt  

  بطول فرتتني
MAt  

  فرتات 3بطول 
MAt  

  فرتات 4بطول 
MAt  

  فرتات 5بطول 

2005  7   -   -   -   -  

2006  9   -   -   -   -  

2007  12  8   -   -   -  

2008  8  10.5  9.33   -   -  

2009  9  10  9.67  9   -  

2010  9  8.5  9.67  9.5  9  

2011  12  9  8.67  9.5  9.4  

2012  10  10.5  10  9.5  10  

2013  13  11  10.33  10  9.6  

2014  12  11.5  11.67  11  10.6  

2015    12.5  11.67  11.75  11.2  

  

جتدر اإلشارة إىل أن قيمة كل متوسط متحرك يف اجلدول أعاله متثل التنبؤ حبجم الطلب لتلك   

 2012لتنبؤ حبجم املبيعات لسنة  فرتات فإن 4السنة، فلو نظر� مثال إىل عمود املتوسطات املتحركة بطول 

وحدة، مما يعين أن هناك ) 104*(10بينما املبيعات الفعلية لتلك السنة بلغت  وحدة، )104*(9.5بلغ 

   . ز�دة يف حجم املبيعات مقارنة مبا كان متوقعا خالل تلك السنة
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  :أسلوب املتوسطات املتحركة املرجحة. ج

العام ظروف العام القادم أكثر شبها لظروف "تبىن فكرة املتوسطات املتحركة املرجحة على مبدأ أن   

أقرب ملقدار  احلايل منها بظروف األعوام السابقة، وبذلك يكون مقدار الطلب على منتجات العام القادم

املبيعات الفعلية للعام احلايل منها لألعوام السابقة، ومن هذا املنطلق، تعطى مبيعات العام احلايل وز� أكثر 
وهكذا بشرط أن يكون جمموع األوزان املوزعة على فرتات املتوسط املتحرك واحد  من مبيعات العام املاضي،

   12".%100صحيح أو 
  :ملتوسطات املتحركة هيسلوب االصيغة العامة أل

  
WMAt= ∑ �Wt-i��ADt-i�ni=1 .....................................(5)  

  

  :حيث
WMA t :املتوسط املتحرك املرجح  

W :أوزان الرتجيح  

AD :املبيعات الفعلية  
  

  :مثال توضيحي

  :5ألوزان التالية تواليا ستعمال معطيات املثال السابق حلساب املتوسطات املتحركة املرجحة5
  %40، %60: بطول فرتتني

  %20، % 30، %50ٍ: فرتات 3بطول 
  %10، %20، %30، %40: فرتات 4بطول 

   %10، %15، %20، %25، %30: فرتات 5بطول  
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  :احلل

  

  السنة

رقم 

  السنة

t 

AD     
املبيعات 

 الفعلية

WMAt لطول املبني يف كل عمود� 

  فرتjن

60% ،

40% 

n=2 

: فرتات 3

50% ،30% ،

20%  

n=3  

: فرتات 4

40% ،30% ،

20% ،10% 

n=4  

: فرتات 5

30% ،25% ،

20% ،15% ،

10% 

n=5  

2005  1  7   -   -   -   -  
2006  2  9   -   -   -   -  
2007  3  12  8.2   -   -   -  
2008  4  8  10.8  10.1   -   -  
2009  5  9  9.6  9.4  9.3   -  
2010  6  9  8.6  9.3  9.3  6.45  
2011  7  12  9  8.8  9.1  6.55  
2012  8  10  10.8  10.5  10.1  6.45  
2013  9  13  10.8  10.4  10.3  6.95  
2014  10  12  11.8  11.9  11.5  7.15  
2015  11    12.4  11.9  11.9  7.95  

  

  :%40و %60وبوزن  حساب املتوسط املتحرك بطول فرتتني،

  :، حيث أن))2007( 3:يسجل مقابل السنة رقم(املتوسط املتحرك املرجح األول 

t2007=3,    n=2,    i=1 puis 2  

  : ، حيث أن))2008( 4:يسجل مقابل السنة رقم(املتوسط املرجح الثاين 

t2008=4,    n=2,    i=1 puis 2  

  :وعليه

WMA2007=(W3-1)(AD3-1) + (W3-2)(AD3-2) = 0.6*9 + 0.4*7= 8.2 

WMA2008=(W4-1)(AD4-1) + (W4-2)(AD4-2) = 0.6*12 + 0.4*9= 10.8 
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  :حيث أن )2015(وهكذا حىت نصل إىل املوسط املرجح التاسع املقابل للسنة احلادية عشرة 
  

t2014=11,    n=2,    i=1 puis 2  

WMA2015=(W11-1)(AD11-1) + (W11-2)(AD11-2) = 0.6*12 + 0.4*13= 12.4 
  

حسب األوزان املمنوحة لكل  )5، 4، 3( وبنفس الطريقة حتسب املتوسطات املرجحة للفرتات األخرى

  .، والنتائج موضحة يف اجلدول أعالهسنة
  

  :ذج السببيةالنما. 2

  13:االحندار اخلطيطريقة معادلة أوال، 

هي نفسها الصيغة العامة ملعادلة خط االجتاه العام املشار اخلطي  االحندارالصيغة العامة ملعادلة   

إليها أعاله، ويكمن االختالف بينهما يف طبيعة املتغري املستقل، ففي يف معادلة االجتاه العام املتغري املستقل 

االنفاق على : هو أرقام السنوات بينما يف معادلة خط االحندار هو مؤثر آخر على مقدار املبيعات، مثل

  ... رتويج، عدد مندويب البيعال

  

    :مثال توضيحي

حبجم مبيعات عن طريق حجم  املشار إليها يف املثال أعاله، تعد تنبؤاhا) Z(إذا اعترب� أن املؤسسة   

و  2005االنفاق على الرتويج، حيث يوضح اجلدول املوايل املعطيات املتعلقة 5لفرتة الزمنية املمتدة بني 

2014:  

  14  13  12  11  10  09  08  07  06  05  السنة 

االنفاق على 

  )105(الرتويج 
1  4  3  2  5  2  4  2  2  3  

حجم املبيعات 

)104(  
7  9  12  8  9  9  12  10  13  12  

  

5العتماد على طريقة خط االحندار العام على أن تنفق  2015تقدير حجم املبيعات لسنة  :املطلوب

  مبلغ مليون دينار على الرتويج خالل هذه السنة؟ املؤسة
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  :احلل
  

  احملموع  14  13  12  11  10  09  08  07  06  05  السنة

 X(  1  4  3  2  5  2  4  2  2  3  28(انفاق الرتويج 
 Y(  7  9  12  8  9  9  12  10  13  12  101(املبيعات 

)XY(  7  36  36  16  45  18  48  20  26  36  288  
)X2(  1  16  9  4  25  4  16  4  4  9  92  

  

  :bحتديد قيمة 

   :حنصل على ما يلي) 3(بتطبيق العالقة رقم 
b = 0.38 

  
          :aحتديد قيمة 

 :حنصل على ما يلي) 2(بتطبيق العالقة رقم 
a = 9.03  

    

  :وعليه معادلة خط االحندار العام تكون على الشكل التايل

  

 Yˆ i = 9.03 +0.38Xi  
  

  :دينار هو 1000000اعتبار أن مبلغ االنفاق على الرتويج هو على  2015حجم املبيعات املتوقع لسنة 
  

Yˆ11 = 9.03 +0.38*10=12.83*(10)4  
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  14:�نيا،  االحندار املتعدد

حلاسبه نعتمد على 5العتماد على االحندار املتعدد ميكننا بناء منوذج يضم أكثر من متغريين، و   

صيغ   :التاليةالر�ضية   ال

  

Y = a + b1X1 + b2X2..........................................(6) 

 

∑ Y=na+b1 ∑ X1  + b2 ∑ X2 .............................(7) 

 

∑ X� Y = a ∑ X� +b1 ∑ X��  + b2 ∑ X� X�............(8) 

 

∑ X� Y = a ∑ X� +b2 ∑ X��  + b1 ∑ X� X�............(9) 

 

  : حيث

a :،بت¶  

(b1, b2):  مقدار الز�دة يفY نتيجة ز�دة  وحدة واحدة من  (X1, X2)  
  

  :مثال توضيحي

Òن الطلب على أحد أنواع عطرها يتأثر 5لكميات  لعطوراملنتجة ل شركاتالالحظت إحدى   

: وقد توفرت البيا�ت التالية عن هذه املنتجات) X1 , X2(املطروحة من نوعني من آخرين من العطور 

  )املبيعات 5آلالف(
  

  7  6  5  4  3  2  1  الشهر

Y 3.1  2.6  2.9  2.7  2.8  3.0  3.2  
X1  3.9  3.6  3.8  3.9  3.4  3.9  3.8  
X2  2.4  2.1  2.3  1.9  1.9  2.1  2.4  

  

إذا قررت الشركة طرح كميات مقدارها  Yاالحندار املتعدد لتنبؤ الطلب على املنتج  خداماست :املطلوب

  على التوايل خالل الشهر الثامن؟) X1,X2(من املنتوجني ) 2500,4100(
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  :احلل
  

  إىل الشهر السابعمن الشهر األول   

Y � Y =20.03 

X1  � X� = 26.3 

X2  � X� = 15.1 

X1Y  � X�Y = 76.38 

X2Y  � X�Y = 44 

X1X2  � X�X� = 56.84 

X1
2  � X�� = 99.03 

X2
2 � X�� = 32.85 

  

 :حنصل على النتائج التالية) 9(و) 8(، )7(5لتعويض يف املعادالت 

20.03 = 7a + 26.3b1 + 15.1b2  

76.38 = 26.3a + 99.03b1 + 56.84b2 

44 = 15.1a + 56.84b1 + 32.85b2 

  :ومنه

a = 1.48 
b1 = 0.31 
b2 = 0.10   

  : وعليه

Y = 1.48 + 0.31X1 + 0.10X2 

  :اليت ستطرح يف السوق يف الشهر الثامن فنحصل على) X1,X2( نعوض قيمة

Y = 1.48 + 0.31*4.1 + 0.10*2.5 = 3.001  
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  التخطيط للعمليات اإلنتاجية والطاقة اإلنتاجية :الثالثالفصل 
  

  

التخطيط لإلنتاج هو الوظيفة األوىل من وظائف إدارة اإلنتاج، فهو نظام من شأنه أن يسمح   

  .بتحديد األهداف األساسية للنشاط اإلنتاجي، معتمدا يف ذلك على مجلة من املدخالت

  :إىل احملاور التالية تاج يف املؤسسة، سنتطرق، يف هذا الفصل،ختطيط اإلن مبوضوع من أجل االملام  

  .التخطيط اإلمجايل لإلنتاج. 1

  .ختطيط الطاقة اإلنتاجية. 2

  .تصميم املنتج. 3

  .ختطيط العملية اإلنتاجية. 4

  

  1لإلنتاج التخطيط االمجايل: حملور األولا
  

I .التخطيط اإلمجايل لإلنتاج تعريف:  

 شهر 18 إىل 6 بني ترتاوح قادمة زمنية لفرتات خطط إعداد"هو سريورة  إلنتاجل اإلمجايل التخطيط  

 الطاقة حجم بني املوازنة على تعمل واليت اإلنتاجية اخلطة بناء أجل من وذلك شهر، لكل تفصيل مع

 ويسمى اإلمجالية، اخلطة فرتة تضمها اليت الزمنية الفرتات خالل به، املتنبأ الطلب وحجم املتاحة اإلنتاجية

  ."استثناء دون املؤسسة منتجات جلميع شامال يكون ألنه لإلنتاج اإلمجايل mلتخطيط النوع هذا

غري (مصطلح إمجايل يشري إىل أن الرتكيز يكون فقط على الصورة املكربة واخلطوط العريضة "  

مجايل يف املنشآت اليت للطاقة اإلنتاجية والطلب على اإلنتاج، لذا فإنه عند القيام mلتخطيط اإل) التفصيلية

  ".تنتج أكثر من منتج يتم دمج كا جمموعة منتجات تشرتك يف نفس املوارد يف منتج واحد

من  ةفالتخطيط اإلمجايل سريورة تتضمن حتديد األهداف اإلنتاجية أخذا بعني االعتبار جمموع  

، والعمل على )على املنتج مثال حجم الطلب املتوقع(واخلارجية ) الطاقة اإلنتاجية مثال(العوامل الداخلية 

، وتعد جداول اإلنتاج الرئيسية أو وضع تصور نظامي لكيفية حتقيق هذه األهداف يف ظروف موائمة

  .اجلداول الرئيسية لإلنتاج هي املخرجات األساسية هلا النظام
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II .التخطيط اإلمجايل لإلنتاج كنظام:  

 لإلنتاج نظاما فرعيا من نظام اإلنتاج يف املؤسسة، كما أشر� أعاله، ميكن اعتبار التخطيط اإلمجايل  

   .له مدخالت يعمل على معاجلتها بطرق وأساليب خمتلفة، من أجل احلصول على خمرجات
  

II.1 .مدخالت نظام التخطيط اإلمجايل لإلنتاج:  

  :ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية  

 األفق الزمين للخطة وفرتة التخطيط، .1

 ل فرتة من فرتات األفق الزمين للخطة،التنبؤ mلطلب يف ك .2

 ، ...)حجم املخزون االبتدائيالعمالة، حجم (حدود الطاقة اإلنتاجية  .3

 البدائل املتاحة للتحكم مبستو�ت الطلب واإلنتاج والقيود املفروضة على كل منها، .4

  تكلفة اإلنتاج يف الوقت الرمسي والتكلفة املصاحبة لكل بديل من البدائل املتاحة، .5
  

II .2 .التخطيط اإلمجايل لإلنتاجنظام  أدوات:  

  :تتمثل يف   

 حتديد املسارات، .1

 التحميل، .2

 التتابع، .3

 حتديد أسبقيات األعمال، .4
  

II .3 .خمرجات نظام التخطيط اإلمجايل لإلنتاج:  

  :تتمثل يف ما يلي  

 كمية اإلنتاج لكل الفرتة يف الوقت الرمسي ومن خالل البدائل األخرى، .1

 كميات املؤجلة لكل الفرتة،حجم املخزون وال .2

 حجم العمالة لكل الفرتة واجتاه مقدار التغيري فيه، .3

 التكاليف املصاحبة لبدائل املستخدمة يف كل الفرتة والتكلفة الكلية للخطة،  .4

  اجلدول الرئيسي لإلنتاج لكل منتج من املنتجات، .5
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III .ةالعالقة بني التخطيط اإلمجايل لإلنتاج واخلطط األخرى للمؤسس:  

يقع نظام التخطيط اإلمجايل لإلنتاج ضمن الإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة، فهو على عالقة مع   

  :خمتلف أنواع التخطيط االخرى اليت ميكن أن جندها يف املؤسسة، والشكل املوايل يوضح هذه العالقة
  

  )03(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .173ق عبد هللا العبيدي، مرجع سبق ذكره، ص خالد أمحد فرحان املشهداين، رائد عبد اخلال: املصدر

  

، وهي من خمرجات ختطيط اإلنتاج اإلمجايل، تعترب من )MPS(نتاج الرئيسية جدولة اإل"  

يف املؤسسة، والذي يعد بدوره أحد ) MRS(املدخالت الرئيسية لنظام ختطيط االحتياجات املادية 

mإلضافة إىل أمهيته يف  ء للمواد الالزمة لإلنتاج،املدخالت املهمة لتخطيط حجم دفعات اإلنتاج والشرا

   ".عمالديد قواعد األسبقية يف تنفيذ األفراد وحتجدول األعمال واأل

  

IV .إلنتاججدولة ا:  

  :هي وضع اجلداول الزمنية اليت حتكم حركة العمل أثناء اإلنتاج وهذه اجلداول هي اجلدولة  

 األسواق والطلب البحث والتطوير قرارات املنتج

ت اختطيط العمليات وقرار 

 الطاقة

التخطيط اإلمجايل 

 لإلنتاج

جداول اإلنتاج الرئيسية 

 وختطيط االحتياجات املادية

 جدول األعمال التشغيلية

تنبؤات الطلب والطلبات 

 الثابتة

 القوة العاملة

 وفرة املواد األولية

 وفرة املخزون

 التعاقد الفرعي
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اخلطة اإلمجالية لإلنتاج لكل منتج من املنتجات هو حمصلة تفكيك : اجلدول الرئيسي لإلنتاج �

الفعلية، واجلدول الرئيسي لإلنتاج حيتوي على الكميات املقرر إنتاجها منها مبدئيا ومواعيد إنتاج 

أسابيع، وهو ال ميثل جدول رئيسي  8إىل  6تلك الكميات، وذلك يف مدى زمين يرتاوح ما بني 

املتوفرة ومعرفة الطلبات الفعلية، لذا فإنه خيضع للتحديث لإلنتاج فعليا إال بعد حذف املخزو�ت 

 . اجلدولة الرئيسية لإلنتاجفرتة بفرتة، وعملية التحديث تلك تسمى 

تتبع خطط اإلنتاج اإلمجالية، وهي اخلطة اإلمجالية على أساس أنواع  :اجلدولة الرئيسية لإلنتاج �

  .الوسائل الفعالة للسيطرة على اإلنتاجوكميات املنتجات النهائية ومواعيد إنتاجها، وهي من 

وتبني اإلنتاج املتوقع من كل أجزاء املنتوج يف كل إدارة على حجة  :اجلداول األسبوعية لإلدارات �

 .من أسابيع دورة اإلنتاجويف كل أسبوع 

تعد لكل إدارة وتبني حجم العمل املنتظر إدخاله إىل اإلدارات املختلفة  :جداول التحميل املسبق �

 .أن تنتهي األعمال اجلارية فيها دبع

  

  :ميثل الشكل املوايل اجلدولة الرئيسية لإلنتاج  

  

  عملية إعداد اجلدولة الرئيسية لإلنتاج ):04(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  .)1م( 35، ص مرجع سبق ذكرههـ،  1429اإلدارة العامة لتصميم وتطوير املناهج، : املصدر

  اجلدولة

  الرئيسية 

 لإلنتاج 

  املدخالت

  

  املخزون االبتدائي

  

  التنبؤات

  

 طلبات الزgئن الفعلية

  املخرجات

  

  املتوقعاملخزون 

  

  اجلدول الرئيسي لإلنتاج

  

 املخزون املتاح للطلبات اجلديدة
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  اإلنتاجيةختطيط الطاقة  :الثايناحملور 
  

يرتبط تنفيذ املخططات اإلنتاجية املبنية على أساس التنبؤات املعدة من قبل إدارة اإلنتاج حبدود   

الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة، أو بعبارة أخرى حبدود اإلمكانيات اإلنتاجية اليت تتوفر عليها املؤسسة، وعليه 

  . نتاجيةفإنه يتوجب على كل مؤسسة أن تعد خمططات خاصة بطاقتها اإل

  

I .مفهوم ختطيط الطاقة اإلنتاجية:  

الذي ميكن ) سلع وخدمات(يعرب مفهوم الطاقة اإلنتاجية عن احلد األقصى ملعدل املخرجات "  

، أو هو القدرة اإلنتاجية للمؤسسة خالل فرتة 2"لنظام اإلنتاج والعمليات إنتاجها خالل فرتة زمنية حمددة

  .زمنية حمددة

احلد األعلى أو السقف التحميلي الذي ميكن أن "قة اإلنتاجية كذلك على أ�ا ميكن أن تعرف الطا  

عدد الزmئن "، أما تعريف الطاقة اإلنتاجية mلنسبة للخدمات على أ�ا "تعاجله أو تديره الوحدة التشغيلية

  3".الذي ميكن للمنظمة التعامل معهم وخدمتهم خالل فرتة زمنية حمددة

جمموعة القرارات املتعلقة mختيار حجم الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة " ري إىل أما ختطيط الطاقة فيش  

على املدى الطويل، وهذا النوع من التخطيط يعتمد إىل حد كبري على �تج عمليات التنبؤ mلطلب على 

    4".منتجات املؤسسة

إلنتاجية واليت حتديد املستوى املناسب من الطاقة ا"كذلك ميكن أن يعرف ختطيط الطاقة على أنه   

تتحدد بواسطة اختيار مزيج مالئم من املكائن واملعدات والعاملني لتغطية الطلب املستقبلي على 

  5".املنتجات

وعليه، فتحديد الطاقة اإلنتاجية مرتبط mختاذ جمموعة من القرارات تتعلق بتحديد املستو�ت املثلى   

  .تسمح للمؤسسة بتحقيق املستوى املطلوب من اإلنتاج الزمة التوفر من موارد مادية ومالية وبشرية واليت

  

II .أمهية ختطيط الطاقة اإلنتاجية:  

  6:تكمن أمهية ختطيط الطاقة اإلنتاجية يف ما يلي  

 تلبية حاجات العمالء mلكمية املناسبة من املنتجات ويف الوقت املناسب، �

 ،)عاطلة(ود إمكانيات غري مستغلة االستغالل األمثل لإلمكانيات املتوفرة لدى املؤسسة وجتنب وج �
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 ترشيد االنفاق االستثماري حبس ما تتوفر عليه املؤسسة من فرص وإمكانيات، �

توفري املرونة الالزمة اليت جيب أن يتميز �ا نظام اإلنتاج يف املؤسسة واليت تسمح mلتغيري يف الطاقة  �

  .اإلنتاجية حسب متغريات احمليط الداخلي واخلارجي للمؤسسة

  

III .أنواع الطاقة اإلنتاجية:  

  7:ميكن تصنيف الطاقة اإلنتاجية إىل  

  :الطاقة التصميمية. 1

تشري إىل أقصى خمرجات ميكن أن حتققها العملية اإلنتاجية حتت ظروف منوذجية، فهي تعرب عن   

  .الطاقة النظرية للمؤسسة
  

تشري إىل أقصى خمرجات ميكن أن تسمى أيضا الطاقة الفاعلة أو طاقة النظام، و  :الطاقة املربهنة. 2

  .يقدمها النظام اإلنتاجي يف ظل ظروف اعتيادية
  

تسمى mلطاقة اخلامدة، وتشري إىل الطاقة اليت حتتفظ �ا املؤسسة ملواجهة الطلب : الطاقة االحتياطية. 3

  .املفاجئ أو اخلسارة املفاجئة، ويستفاد منها يف حالة عدم التأكد من الطلب املستقبلي
  

تبىن على أساس ما متتلكه املؤسسة من إمكانيات، وتعد مقياسا لقياس الطاقة القصوى : الطاقة املقدرة .4

    .القابلة لالستخدام

  

IV .التوازن بني الطاقة اإلنتاجية وحجم الطلب:  

  8:ميكن حتقيق التوازن بني الطاقة اإلنتاجية وحجم الطلب بطريقيتني  

  :ة اإلنتاجيةأوال، إدارة الطلب ملواءمة الطاق

  :تعمل إدارة التسويق على الضغط على حجم الطلب وفق أحد األساليب التالية  

تلجأ املؤسسة إىل رفع أسعار منتجا£ا يف حالة كون حجم الطلب على املنتج أكرب من القدرة اإلنتاجية . 1

  .لنظامها اإلنتاجي،والعكس صحيح

يف حالة وجود فائض من املنتجات، ...) ويج واإلشهارز�دة الرت (ز�دة اجلهود والنفقات التسويقية . 2

  .والعمل عكس ذلك يف حالة ز�دة حجم الطلب عن اإلمكانيات اإلنتاجية للمؤسسة
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اللجوء إىل نظام احلجوزات أو نظام املواعيد أو إطالة فرتات انتظار الزmئن يف حالة ز�دة حجم الطلب . 3

  .عن الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة

    

  :، إدارة الطاقة اإلنتاجية ملواجهة الطلبsنيا

من أجل املوازنة بني الطاقة اإلنتاجية وحجم الطلب، ميكن أن تعمل املؤسسة على إدارة طاقتها   

اإلنتاجية بدال من سعيها إىل التحكم يف الطلب على منتجا£ا، وميكنها حتقيق ذلك وفق بعض الطرق نذكر 

  :منها

تاج من خالل ز�دة حجم ساعات العمل اليومي، يف حالة وجود طلب السعي إىل ز�دة حجم اإلن. 1

  .متزايد على منتجات املؤسسة والعكس صحيح

السعي إىل ز�دة عدد العاملني عن طريق توظيف عمال جدد أو مؤقتني من أجل ز�دة الطاقة اإلنتاجية . 2

ص عدد العاملني يف للمؤسسة وmلتايل ضمان تلبية الطلب على املنتجات، وقد تلجأ املؤسس ة إىل تقلي

  .احلالة العكسية

  9.إعادة جدولة برامج  الصيانة الوقائية لز�دة الطاقة. 3

اللجوء إىل املقاولة من الباطن عن طريق اللجوء إىل مؤسسات أخرى والتعاقد معها على إنتاج منتجات . 4

ص طاقتها اإلنتاجية   .حبجم معني من أجل تغطية نق

  10.لتقليل أوقات التهيئة واإلعداد: اإلنتاج الكبريةاستخدام دفعات . 5
  

V .11:قياس الطاقة اإلنتاجية  

ميكن أن تقاس الطاقة اإلنتاجية لنظام اإلنتاج يف املؤسسة من خالل مدخالته أو خمرجاته، إذ يتم    

لية االعتماد على املدخالت mلنسبة للمؤسسات اليت تنتج منتجات متنوعة وخمتلفة أو اليت ترى أنعم

اإلحصاء تتطلب وقتا وتكلفة كبريين، أما القياس mالعتماد على املخرجات فيمكن أن تلجأ إليه املؤسسة 

مصنع السيارات يقيس إنتاجيته من خالل عدد السيارات (يف حالة كو�ا تنتج تشكيلة قليلة من املنتجات 

  ...).املنتجة

  :قياس الطاقة التصميمية. 1

صميمية للمصنع أو للخط اإلنتاجي أو للوحدة اإلنتاجية أو لآللة ¨كرب ميكن أن تقاس الطاقة الت  

  :عدد ساعات العمل خالل فرتة زمنية معينة، حيث حتسب وفق الصيغة التالية
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DC= H*D....................................(10)  
  :حيث

DC :الطاقة التصميمية  

H :عدد ساعات العمل املتاحة يف اليوم  

D :العمل الفعلي يف السنة عدد أ�م  

  

  :مثال توضيحي

أحسب الطاقة التصميمية السنوية ألحد املصانع، إذا كان هذا املصنع حيتوي على ثالث مكائن متشا�ة، 

  ساعات يف اليوم؟ 7أ�م يف األسبوع حبجم  5ويعمل 
  

  :احلل

  أسبوعا 52=365/7: عدد أسابيع السنة هو

  يوما 260=  52*  5 :عدد أ�م العمل الفعلية يف السنة هو

  ساعة يف السنة  DC= 7 * 260 = 1820:  وعليه الطاقة التصميمية لآللة الواحدة هو

) متشا�ة( السنوية للمصنع تساوي جمموع الطاقات التصميمية لآلالت الثالثةوعليه الطاقة التصميمية 

  :هيو 

   ساعة عمل يف السنة 5460=  3*  1820 

تصميمية للمصنع أو للخط اإلنتاجي أو للوحدة اإلنتاجية أو لآللة كما ميكن أن تقاس الطاقة ال  

عن طريق حساب أكرب عدد ممكن الوحدات اليت ميكن إنتاجها يف وحدة الزمن كالساعة أو اليوم أو 

  :األسبوع أو الشهر أو السنة، وحتسب وفق الصيغة التالية

  

DC= U*H....................................(11)  
  :حيث

U :عدد الوحدات املنتجة يف الساعة  

H :عدد ساعات العمل املتاحة يف الفرتة الزمنية املطلوبة  
  

  .ميكن حتويل الطاقة التصميمية من الساعات إىل الوحدات والعكس: مالحظة
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  :مثال توضيحي

وحدة يف الساعة، احسب الطاقة التصميمية السنوية mلوحدات  120صمم أحد املصانع لينتج   

ساعات يف  7أ�م يف األسبوع و  5ملصنع، إذا علمت أنه حيتوي على ثالث آالت متشا�ة يعملهلذا ا

  اليوم؟
  

  :احلل

 وحدة 120: عدد الوحدات املنتجة يف الساعة

  أسبوعا 52=365/7: عدد أسابيع السنة هو

  H = (7 * 5 * 52)*3 = 5460: حساب عدد ساعات العمل املتاحة خالل سنة لآلالت الثالثة

وحدة يف  DC = 120 * 5460 = 655200: ليه، الطاقة التصميمية السنوية mلوحدات هيوع

  .السنة
  

  ):املقدرة(قياس الطاقة الفاعلة . 2

  :كما يلي) DC(على شكل نسبة مئوية من الطاقة التصميمية ) EC(يتم حساب الطاقة الفاعلة   

  
EC = (AO /DC) * 100%..........................(12) 

  :ثحي

EC: الطاقة الفاعلة  

AO :حجم اإلنتاج الفعلي  

DC :لوحداتm الطاقة التصميمية  

أو ) CC(وتسمى الطاقة غري املستغلة من الطاقة التصميمية mلطاقة اخلامدة أو الطاقة احملجوزة   

  :الطاقة االحتياطية، مبعىن

  
DC = EC + CC.................................(13) 
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  :مثال توضيحي

وحدة يف الساعة، ويتوقع مدير اإلنتاج أن يبلغ اإلنتاج الفعلي  120صمم أحد املصانع لينتج   

  وحدة يف الساعة، أحسب الطاقة الفاعلة هلذا املصنع والطاقة اخلامدة؟ 100للمصنع 

  

  :احلل

  :حنصل على الطاقة الفاعلة) 12(بتطبيق الصيغة رقم   
    EC = (100 /120) * 100% = 83.33% 

    

  :حنصل على الطاقة اخلامدة) 13(بتطبيق الصيغة رقم 

CC = DC - EC = 120 - 100 = 20 وحدة يف الساعة  

  أو
CC = 100% - 83.33% = 16.7%  

  

  :قياس الطاقة املربهنة. 3

كما أشر� سابقا، تعرب الطاقة املربهنة عن مقدار املخرجات الفعلية يف وحدة الزمن، والكثري من   

هذه املطبوعة، يتم اعتماد الطاقة الفاعلة على أ�ا الطاقة املربهنة حىت نتجنب اخللط احلاالت، كما يف 

  .بينهما

  

  :قياس كفاءة النظام ومستوى االستخدام. 4

  ):SE(أوال، كفاءة النظام 

  :متثل النسبة بني املخرجات الفعلية والطاقة الفاعلة، وحتسب وفق الصيغة  

  

SE = (AO / EC) * 100%.........................(14) 
 

  ):s)Uنيا، مستوى االستخدام 

  :متثل النسبة بني املخرجات الفعلية والطاقة التصميمية، وحتسب وفق الصيغة  

  
U = (AO / DC) * 100%.........................(15) 
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  تصميم املنتج: احملور الثالث
  

I .مفهوم تصميم املنتج:  

ات الفيز�ئية والشكلية والوظيفية للمنتج املراد إنتاجه واليت يقصد بتصميم املنتج حتديد املواصف  

وضع اخلصائص والوظائف واألشكال اخلاصة "تسمح له بتأدية الوظيفة اليت أنتج من أجلها، فهو يعني 

  12".يف قالب ميكن املنشأة من الوفاء mحتياجات املستهلكني يف السوق) سلعة أو خدمة(مبنتج معني 

كافة األنشطة املرتبطة بتوليد أفكار جديدة ملنتج جديد وحتليل "يم املنتج كذلك، يقصد بتصم  

وتقييم هذه األفكار، وحتديد مواصفات املنتج اجلديد وترمجتها يف شكل منوذج مبدئي يفي mحتياجات 

  13".العميل وتصميم املنتج النهائي وتقومي عمليا تصنيعه وإنتاجه

ر يبني شكل املنتج وحيدد أبعاده ودرجة حتمله ومعايري وضع تصو "على أنه  تصميم السلعةيعرف   

على أنه وضع  ختطيط اخلدمةأدائه حبيث يسد حاجات املستهلكني ويليب رغبا£م وحيقق توقعا£م، ويعرف 

  14".تصور ألسلوب تقدمي اخلدمة ومستواها والفوائد النفسية واملادية اليت تقدمها للمستهلك

لى االستمرار يف السوق شديد املنافسة عليها أن تسعى جاهدة فأي مؤسسة تسعى إىل احلفاظ ع  

إىل إنتاج املنتجات اليت تليب حاجات ورغبات الزmئن mلشكل املطلوب مما يعين عليها أن تبحث عن 

مبنتجا£ا واليت تلقى االستحسان والقبول من قبل الزmئن  التصميمات الشكلية واملوضوعية والوظيفية اخلاصة

  .يف السوق

      

II .رخيية عن تصميم املنتجx نظرة:   

مما  صاحب احلرفة، حيث يتم التصميم وفقا ألذواقه وأفكاره¸رخييا، ارتبطت فكرة تصميم املنتج ب  

استخدام  واجتاه املؤسسات إىل د الثورة الصناعيةولكن ب وجود سلع متمايزة عن بعضها البعض،أدى إىل 

مع تعقد و  اختصاص أحد األفراد أو جمموعة من األفراد،نتج من اآلالت يف اإلنتاج، أصبح تصميم امل

 :التفكري يفاجتهت املؤسسة إىل العميلة اإلنتاجية، وطول املدة املطلوبة إلنتاج السلع 

 تصميم السلعة قبل العملية اإلنتاجية مبدة كافية، .1

 توظيف أشخاص هلم القدرة على خلق تصميمات هندسية مالئمة، .2

 اجات وأذواق الزmئن،ربط التصميمات حب .3

  :يف تصميم منتجا£ا ثالث حتدyتتوجه املؤسسة ، 21يف مطلع القرن   
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 كيف تصمم سلعا سهلة التصنيع؟ �

 كيف تصمم سلعا تلقى الرضا واالستحسان؟ �

 كيف تصمم سلعا صعبة التقليد وسهلة الصيانة؟ �

  

III .أبعاد تصميم املنتج:  

  :يوضح جلدول املوايل أبعاد تصميم املنتج  

  

  أبعاد تصميم املنتج): 03(جدول رقم 
  

  األبعاد اخلارجية  األبعاد الداخلية

  جودة املنتجات احلالية،. 1

  جودة املنتجات اجلديدة أو املطورة،. 2

  العملية اإلنتاجية،. 3

  التكلفة الكلية للمنتج،. 4

  االبتكارات،. 5

  تسعري ملنتج،. 6

  عنصر الوقت،. 7

  

  حاجات ورغبات العمالء،. 1

التطورات التكنولوجية اليت «يت استجابة حلاجات . 2

  ورغبات العمالء،

  االبتكارات،. 3

  منتجات املؤسسة وحصتها السوقية،. 4

  مسعة املؤسسة ومسعة منتجا£ا،. 5

  منتجات  املنافسني وحصتها السوقية،. 6

  مسعة املؤسسات املنافسة ومسعة منتجا£م،. 7

  دورة حياة السلعة،. 8

  قت،عنصر الو . 9

  .218- 217ص ص  مرجع سبق ذكره ،2010حممود أمحد فياض، عيسى يوسف قدادة، : إجناز املؤلف بناء على :املصدر

  

IV .شروط التصميم اجليد للمنتج:  

  15:تتمثل شروط التصميم اجليد للمنتج يف ما يلي  

 أن تفي السلعة mلغرض املصممة من أجله، �

 ضرورة إجراء اختبارات للتصميمات يف كل الظروف، �

 إعداد تصميمات سهلة التنفيذ، تصميمات تتماشى وإمكانيات املؤسسة، �

 االعتماد قدر اإلمكان على تصميم أجزاء منطية للسلعة تسهيال للتصنيع، �
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بعني  املرونة يف التصميم قصد توفري إمكانية إجراء التعديالت الالزمة، وعلى املؤسسة أال «خذ �

االعتبار كل االنتقادات املوجهة للتصميم ألن ذلك قد يزيد من تكلفة اإلنتاج، لكن عليها أن جتري 

 :      التعديالت يف حالتني

 إذا أصبحت السلعة ال تؤدي وظيفتها، .1

 التصميم اجلديد يكون أقل تكلفة، .2

 أن يكون التصميم مساعدا على الصيانة واإلصالح، �

 ،ألنه ما يلفت انتباه الزmئن اخلارجي للسلعة االهتمام mملظهرضرورة  �

 خلق توازن بني األجزاء املكونة للسلعة من حيث اجلودة، املتانة، قوة االحتمال وعمر االستعمال، �

 التقليد،إعداد تصميمات يصعب  �

 تصميمات صديقة للبيئة،إعداد  �

  

V .سريورة تصميم املنتج:  

  :وضح الشكل املوايل مراحل تصميم املنتج  
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  مراحل تصميم املنتج): 05(شكل رقم 
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  :ل التاليةمن خالل هذا الشكل، يتضح أن تصميم املنتج مير mملراح  

 البحث والتطویر

 العمالء

 الضغط االجتماعي

 المنافسة

 كرةتولید الف

 التقییم المبدئي للقكرة

 دراسة الجدوى االقتصادیة الدراسة القانونیة

 تصمیم الشكل

اإلنتاج طرق  تصمیم أداء السلعة تصمیم   

دیل وفحص تع
 النماذج التجریبیة

األوليتصمیم ال  

مواصفات التصنیع 
 والتسلیم

مواصفات 
 التصمیم

إنتاج تجریبي 
 وفحوص نھائیة

النھائيتصمیم ال  

 بدء اإلنتاج
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حيث يعد احمليط من خالل املنافسة والزmئن والضغط االجتماعي من أهم مصادر : توليد الفكرة. 1

واليت ميكن اكتشافها من  األفكار اجلديدة املتعلقة خبلق منتج جديد أو تطوير منتج حايل،  ىاحلصول عل

لتطوير أهم مصدر لبناء أفكار أما على املستوى الداخلي فتعد وظيفة البحث وا خالل دراسات السوق،

  .  جديدة خاصة مبنتجات املؤسسة
  

تطرح فكرة التصميم اجلديد بعد توليدها لتقييم مبدئي، حيث يتم ذلك على  :التقييم املبدئي للفكرة. 2

  .مستوى املؤسسة ومبشاركة خرباء املؤسسة والعاملني فيها من أجل اختاذ القرار بشأن جتسيدها
  

  :تتضمن :جدوى االقتصاديةإعداد دراسة لل.3

  ...دراسة حاجات وأذواق الزmئن، حجم الطلب املتوقع،: حتليل السوق �

 املوازنة بني التكلفة والعائد، تكلفة طرق التصنيع،: التحليل االقتصادي �

مدى مالئمة مواصفات السلعة والتكنولوجيا املطلوبة إلنتاجها واملهارات : التحليل االسرتاتيجي �

 لك املتوفرة يف املؤسسة،الالزمة مع ت
  

السبق يف تسجيل براءة االخرتاع، التأكد من احرتام السلعة للقوانني والتشريعات  :الدراسة القانونية. 4

  ...احلكومية
 

  :هو متهيد للتصميم النهائي للمنتج حيث يتضمن: إعداد التصميم األويل. 5

 حتديد شكل املظهر اخلارجي، :تصميم الشكل �

 حتديد األداء الذي سيقدمه املنتج، :تصميم الوظيفة �

 حتديد الطريقة املثلى لإلنتاج واليت تسمح إنتاج املنتج mملواصفات احملددة، :تصميم طرق اإلنتاج �
  

حيث تقوم املؤسسة بتنفيذ التصميم بصورة حمدودة من أجل  :اإلنتاج التجرييب والفحوص النهائية. 6

لتصميم النهائي، إذ يسمح الغنتاج التجرييب من اكتشاف إخضاعه للفحوص التجريبية متهيدا لتنفيذ ا

  .العيوب وتصحيحها قبل املرور إىل إعداد التصميم النهائي
  

  ،إعداد التصميم النهائي والشروع يف اإلنتاج. 7
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من أجل معرفة آراء الزmئن، حيث يطلب  ضرورة اختبار السوق عن طريق طرح عينة من املنتج،. 8

  .قارنة املنتج مع املنتجات املنافسةمنهم، يف العادة، م

  

VI .16:بعض القرارات اخلاصة بتصميم املنتجات  

يتعلق األمر mملسموحات اإلنتاجية اليت متنح للتصرف يف إنتاج املنتج : قرارات ختص املواصفات. 1

رية النهائي، فعادة ما يتم حتديد حد أدىن وحد أعلى للمواصفات حبيث يكون للقائمني على التنفيذ ح

  .واهلدف من ذلك هو تسهيل عملية التجميع والتصنيع احلركة ضمن هذا ا¿ال،
  

يعترب هذا القرار مهم جدا ألنه مرتبط mلزبون، فعملية تصميم املنتج توجد على : قرارات ختص التنميط. 2

مع طريف نقيض، فيمكن اعتماد تنميط التصميم وmلتايل طرح نفس املنتج بنفس اخلصائص يف السوق 

وجود اختالف يف أذواق الزmئن، كما ميكن إعداد تصميمات غري منطية مكيفة مع أذواق خمتلفة، وهذا 

  .األمر ميكن أن يؤدي إىل ز�دة التكلفة اإلنتاجية للمنتج
  

يقصد بذلك التخلص من التعقيدات اإلنتاجية بتجنب اخلصائص املعقدة  :قرارات ختص التبسيط. 3

على تكلفة اإلنتاج، صيانة املنتج واستخدماته، إال أن التبسيط أنه أن يؤثر إجياm للمنتجات، وهو ما من ش

  .الشديد للمنتج قد يؤدي إىل سهولة تقليده، مما ميكن أن يفقده مزا�ه التنافسية
  

  :يتعلق األمر ¨ربع نواح أساسية عند احلديث عن اجلودة اهلندسية :قرارات ختص اجلودة اهلندسية. 4

 جيب أن يسمح التصميم mلصيانة السهلة للمنتج،: لصيانةإمكانية ا �

 قدرة املنتج على أداء املطلوب حتت أي ظرف وبدون تكرار األعطال أكثر من الالزم، :درجة الثقة �

 قدرة املنتج على العمل حتت أي ظرف،: القدرة على التحمل �

  تمر للمنتج،قدرة النظام اإلنتاجي على اإلنتاج املس: القدرة على إعادة اإلنتاج �
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  تصميم خط اإلنتاج: احملور الرابع
 

I .مفهوم تصميم خط اإلنتاج:  

تصميم اخلط اإلنتاجي يعين حتديد املراحل اليت مير �ا املنتج والعمليات اليت ستجرى عليه حىت "  

ترتيب منتج معني و ) تصنيع(ومبعىن آخر حتديد املسار اخلاص ¨نتاج "، 17"يتحول إىل شكله النهائي

   18"عمليات اإلنتاج اخلاصة به

 حتديد اخلطوات الكاملة للعمليات اإلنتاجية وكيفية تتابع هذه العمليات يعينتصميم وعليه، فإن   

خمتلف مدخالت العملية اإلنتاجية، وذلك يتطلب التحديد  من أجل خلق العالقات التنظيمية املناسبة بني

      .املسبق ملواصفات املنتج

  
II . تصميم اخلط اإلنتاجي أهداف:   

بصفة عامة، يهدف تصميم خط اإلنتاج إىل التنظيم العقالين للمهام اخلاصة mلعملية اإلنتاجية، من   

مورد بشري -، رسم العالقة آلةاإلنتاجية ةالعمليمهمة من مهام التوقيت الالزم الجناز كل  خالل حتديد

وحتديد املسار الذي ستأخذه األوامر اإلنتاجية، وهذا  مورد بشري،-آلة، والعالقة مورد بشري-والعالقة آلة

إنتاج املنتجات املطلوبة mملواصفات املطلوبة وجلودة املناسبة والتكليف األمر سيسمح mلتحكم أكثر يف 

  .املناسبة ويف الوقت احملدد

  19:يلي يف ماحتديد أهداف تصميم اخلط االنتاجي ميكن  ،عموما  

طاقة إضافية  عداد للمواد والعمليات مما سيؤدي إىل توفريضري واإليعمل على خفض وقت التح -1

  .للمنظمة �جتة عن تقصري دورة التشغيل

يسعى تصميم اخلط االنتاجي من خالل التحكم يف التوقيت والطاقة املتاحة إىل خفض تكاليف  -2

  .االنتاج من خالل السرعة يف تلبية طلبيات الزmئن وختفيض حجم املخزون

دف تصميم اخلط االنتاجي إىل خفض الطاقات العاطلة يف املوارد سواء املادية أو البشرية مما سيؤدي يه -3

  .املؤسسةاألمر الذي سيزيد رحبية ، إىل حسن استغالل اإلمكا�ت واملوارد والطاقات املتاحة

  

III .العوامل املؤثرة يف تصميم خط اإلنتاج :  

  20:اإلنتاج يف ما يليتتمثل العوامل املؤثرة يف تصميم خط   
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ويقصد بذلك كيفية ورود أوامر االنتاج حيث يوجد حالتني يف هذا  :على االنتاجكيفية الطلب   -1

  :الصدد

الورود يف حلظة واحدة وفيها يتم تسليم أوامر االنتاج أو الطلب على اخلدمة ملراكز االنتاج يف  :احلالة األوىل

  .منهم للبدء به االنتاجي قرار أي وقت واحد ويكون للمركز

وهي ورود الطلبيات واألوامر يف أي وقت وفيها يتم تسليم األمر للمركز االنتاجي حسب  :احلالة الثانية

  .وصوله مثل حالة الطوارئ يف املستشفيات
  

 يف أغلب األحيان تتكون الوحدة االنتاجية من أكثر من مركز :االنتاجية وحدةمسار التدفق خالل ال -2

لذلك ميكن ،ويتم انتاج الطلبية أو تقدمي اخلدمة mملرور على بعض أوكل هذه املراحل  انتاجي أو قسم
التمييز بني احلالة اليت اليت متر فيها كل األوامر االنتاجية على نفس العمليات وبنفس التتابع واليت تعرف 

ق معني حسب مواصفات فطلبية تد حبالة الوحدة Ãبتة التدفق والوحدة األخرى اليت يكون فيها لكل أمر أو
  .املنتج أو نوع اخلدمة املطلوبة

  

حيث أن معاجلة كل أمر خيتلف وفقًا لعدد اآلالت  :راكز االنتاجية واآلالت املوجودةعدد ونوع امل -3
  .ونوع العمليات املطلوبة

  

ر العاملني وتكلفة أجو ) تكلفة Ãبتة(تعرب عن التكلفة اإلمجالية لآلالت واملعدات : كثافة رأس املال -4
  21).تكلفة متغرية(
  

 03يعين مرونة اآلالت واملعدات املستخدمة يف العلمية اإلنتاجية، وهلا  22:مرونة العملية اإلنتاجية -5
 :أبعاد

 قدرة اآللة على االستجابة للتغريات يف تصميم املنتج،�
 قدرة اآللة على االستجابة للتغريات يف حجم اإلنتاج،�
األساليب (يف تكنولوجيا اإلنتاج  ا مبا يتناسب مع االستجابة للتغرياتإمكانية تطويرها وتعديله�

 ،)التكنولوجية املستخدمة
  :إضافة إىل هذه العوامل ميكن إضافة العوامل التالية  
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يرتبط تصميم خط اإلنتاج مبا تتوفر عليه املؤسسة من   :حجم ونوعية الكفاءات البشرية املتوفرة. 1

ملعرفية على تنفيذ خمتلف املهام اإلنتاجية mلكفاءة املطلوبة، إضافة إىل قدر£ا كفاءات بشرية هلا القدرة ا

  .على االستجابة ملتغريات احمليط الداخلي واخلارجي للمؤسسة
  

ناء على يصمم خط اإلنتاج ويتم اختيار نظام اإلنتاج املناسب ب: حجم الطلب املقدر على املنتج. 2

  .تجحجم الطلب املقدم املقدر على املن
  

يتأثر تصميم خط اإلنتاج بطبيعة تكنولوجيا اإلنتاج املعتمدة فيه، إذ جيب بناء خط : تكنولوجيا اإلنتاج. 3

إنتاجي يستجيب للميزات التكنولوجية اليت متيز اآلالت واملعدات والطرق املعتمدة يف اإلنتاج، ويف ما يلي 

  .سنشرح ما املقصود بتكنولوجيا اإلنتاج

  

IV .ولوجيا ملستخدمة يف اخلط اإلنتاجيأنواع التكن: 

  23:تتمثل يف ما يلي

األدوات واملعدات البسيطة اليت ستخدمها احلريف يف تعرب عن  :)اليدوية(التكنولوجيا احلرفية  .1

أوىل  تعدفحجم ونوع اإلنتاج يعتمد بدرجة كبرية على مهارة احلريف وخربته يف ا¿ال إلنتاجي،  عمله،

 ،أنواع تكنولوجيا اإلنتاج
 

اجليل الثاين من التكنولوجيا، جاءت بعد الثورة الصناعية، وهي تعين متثل  :التكنولوجيا اآللية .2

وقد سامهت بشكل واضح يف ز�دة إنتاجية  ،غري مربجمةوتكون استخدام اآلالت يف العملية اإلنتاجية، 

 .العامل بشكل كبري
 

التحكم اآليل يف اآلالت تعين التكنولوجيا، و  متثل اجليل الثالث من :)املربجمة( التكنولوجيا املؤمتتة .3

وقد سامهت يف رفع إنتاجية العامل بشكل كبري، ونستطيع  ،وذلك عن طريق احلواسيب التصنيعية

 3.500.000هو مصنع آيل يشغل  TATAمصنع سيارات مقارنة بني  توضيح ذلك من خالل

  . مالعا 66.000هو مصنع مؤمتة يعمل به  TOYOTAعامال، بينما مصنع 
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V .نظام تصميم اخلط اإلنتاجي:  

 هذا ، ويف ما يلي شرح ملكو�تميكن اعتبار تصميم خط اإلنتاج نظام له مدخالت وخمرجات  

  24:النظام

V .1. مدخالت نظام تصميم اخلط االنتاجي:  

 املعلومات الضرورية لعملية اجلدولة واملتعلقة بتخصيص الطاقة على األوامر االنتاجية تتمثل يف  

  .ووضع أولو�ت األوامر
  

V .2 .خمرجات نظام تصميم اخلط االنتاجي:  

  :ألنشطة التاليةm املتعلقةخمرجات نظام تصميم اخلط االنتاجي يف اختاذ قرارات تتمثل   

ويكون  ،لتشغيل األوامر اليت ترد مع الطاقة املتاحةلية التوفيق بني الطاقة الالزمة وهي عم :التحميل -1

معينني بشكل يضمن تقليل تكاليف  أفراد لىملية ختصيص األوامر على آالت أو عذلك عن طريق ع

  .التشغيل إىل أقل حد ممكن

  .يعين إعطاء أولو�ت لألوامر وحتديد تتابع معني لتشغيلها على الوحدات االنتاجية :التتابع-2

مر االنتاجية وميكن اجراء وهذا النشاط يهدف إىل التأكد من حسن تنفيذ وحتميل وتتابع األوا :املتابعة-3

  .تعديل على التتابع حسب احلالة وعمل تسريع لألوامر املتأخرة
  

V .3. القيود املفروضة على نظام تصميم اخلط االنتاجي:  

، املنشودة من تصميم اخلط االنتاجيهناك مجلة من القيود الواجب مراعا£ا عند حتقيق األهداف   

  :ومن هذه القيود

  .حدود الطاقة �

  .نتاج من املواد والعمالةاخلطة اإلمجالية لإللزمات مست �

  .طي بني املراحل واملتاح منهاحجم املخزون االحتي �

  .احتياجات خطة الصيانة �
  

V .4. متغريات القرار لنظام تصميم اخلط االنتاجي:  

إلدارة ن ليقصد مبتغريات القرار تلك املتغريات املؤثرة يف عمليات إعداد ومراقبة احلط االنتاجي ومي  

  :ومن أمثلة هذه املتغريات ،التحكم �ذه املتغريات
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  .وضع معدل االنتاج الفعلي سواء يف الوقت العادي أو الوقت اإلضايف �

  .حجم قوة العمل اليومية �

  .عمالة آالت:التخصيص احملدد لألوامر على املوارد �

  .التتابع أي حتديد أولو�ت تتابع األوامر على مركز العمل �
  

V .5- األداء لنظام تصميم اخلط االنتاجي معيار:  

ما يتم احلكم على نظام تصميم اخلط االنتاجي من خالل قدرته على حتقيق أهداف اجلدولة  لباغا  

  :األساسية

فااللتزام mملواعيد ميكن قياسه من خالل مؤشر ، طلبات واستغالل الطاقات املتاحةااللتزام مبواعيد التسليم لل

  .يف املواعيد املتفق عليها إىل إمجايل الطلبياتنسبة الطلبيات املسلمة 

أما احلكم على درجة استغالل الطاقة املتاحة فيمكن قياسه mستخدام مؤشر نسبة الوقت العاطل   

  .ملختلف مراكز العمل احملددة
  

VI .25:اجراءات توازن اخلط االنتاجي  

  .حتديد زمن الدورة وحتديد احلد األدىن من حمطات التشغيل .1

يتم التحرك عند  ،هكذا و) 1(على أن تبدأ mحملطة ،املهام على حمطات التشغيل mلرتتيب ختصيص  .2

  .ختصيص املهام من اليمني إىل اليسار

قبل القيام ¨ي ختصيص للمهام على حمطات التشغيل استخدام املعايري التالية لتحديد أي املهام  .3

  :يكمن ختصيصها على حمطات التشغيل

  . الرتتيب قد مت ختصيصهايف كل املهام السابقة �

  .زمن املهمة ال يزيد عن الزمن املتبقي للدورة �

  .إمكانية لتخصيص أية مهمة ننتقل إىل حمطة التشغيل التالية إذا مل تتوفر �

بعد ختصيص كل مهمة حندد الزمن املتبقي مبحطة التشغيل احلالية وذلك بطرح جمموع أزمنة املهام اليت . 4

  .رةمت ختصيصها من زمن الدو 

  :عند املفاضلة بني املهام اليت يتم ختصيصها يتم اختيار أحد العوامل التالية. 5

  .اختيار املهمة ذات الوقت األكرب  �

  .اختيار املهمة اليت يتبعها أكرب عد من املهام �
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  .إليه أزمنة املهام التالية هلا مة اليت حتقق أكرب زمن هلا مضافااختيار امله �

  . أن يتم ختصيص كل املهام على حمطات التشغيلاالستمرار يف العمل إىل. 6
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  دراسة احلركة والزمن :الفصل الرابع
    

    

من أجل البحث يف إلنتاج تدخل دراسة احلركة والزمن يف العملية اإلنتاجية ضمن إطار حتليل العمل   

مثل أسلوب لألداء االقتصادي للعمل وحتديد الوقت عن حتسني إنتاجية العاملني، من خالل البحث عن أ

  .اإلنتاجيةخمتلف مهام العملية لتنفيذ  الالزم

  

  1ماهية دراسة احلركة والزمن: احملور األول
  

I .نبذة !رخيية عن دراسة احلركة والزمن:   

وفرانك وىل لدراسة احلركة والزمن إىل األعمال اليت قام Fا كل من فريدريك Cيلور تعود البداBت األ  

فاألول اهتم بدراسة الزمن يف العمليات اإلنتاجية من أجل  وليليان جيلربث، يف أواخر القرن التاسع عشر،

، بعدما الحظ أن العمال خيسرون الكثري من الوقت يف األداء، أما ليليان حتديد الزمن املعياري لألداء

وجيلربث فقد اهتما بدراسة احلركة، حيث سعيا إىل حتديد احلركات الضرورية يف األداء من أجل القضاء 

    .لتبذيرية، وهذا بغية حتسني طرق األداءعلى احلركات ا

االنطالق الفعلي لدراسات احلركة والزمن يف الوظائف واألعمال بغرض اكتشاف أسهل وأحسن   

حيث أصبح  يف الثالثينات من القرن املاضي،  طرق اإلنتاج dلنسبة هلندسة اجلسم البشري،كان

جيمعهما هو  متكاملتان وأطلق عليها اصطالح واحدمنذ ذلك احلني متالصقان والدراستان املصطلحان 

  .دراسة احلركة والزمن

نتيجة ثورة التقنيات احلديثة ، شهدت lاية القرن العشرين اهتماما متزايدا بدراسات احلركة والزمن  

ختفيض حيث سامهت الدراسة يف  تاج،نأمتتة اإلنتاج وتزايد حجم ونوع اإلاليت كان هلا dلغ ألثر على 

رفع كفاءة العمليات اإلنتاجية والنشاط العام يف  مما أدى إىلتكاليف اإلنتاج من بينها تكاليف العمل، 

  . املؤسسة

  

II .جمال دراسة احلركة والزمن:  

طرق أفضل  والبحث عن حتسني طرق األداء احلاليةا}ال األصلي لدراسة احلركة والزمن هو جمال   

ليشمل  اعاتسالنشاطات املكونة للعملية اإلنتاجية، وقد عرف هذا ا}ال ا ، من أجل عقلنة سريورةمنها
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رفع الكفاية اإلنتاجية للفرد،  من أجلتصميم طرق أداء مثالية أو قياسية تتفق وهندسة اجلسم البشري، 

وخفض نسبة تكاليف العمل يف تكاليف اإلنتاج، حيث يتم حتديد حركات مثالية أو منطية وكذلك أوقات 

      .ية أو قياسية ألداء األعمال املتجانسةمنط
  

III . الزمنأمهية دراسة احلركة و:  

  :تتمثل أمهية دراسة احلركة والزمن يف  

  .الرتكيز على أداء العمل وزBدة الفعالية وخفض تكاليف العمل. 1

  .نتائجها تعترب أساسا لوضع سياسات األجور. 2

ومثالية على تكاليف اإلنتاج وخفض هذه التكاليف مما سيسمح نتائجها ستمثل أداة رقابية هامة . 3

  .للمؤسسة بتحقيق زBدة يف األرdح وخفض يف التكاليف وبنفس املوارد املستخدمة

هي دراسة مفيدة للعاملني ألlا ستجعلهم يكتشفون أفضل طرق األداء وأقل األوقات إلجناز أعماهلم . 4

  .مستوى معيشتهم مما سيرتتب عليه زBدة دخوهلم وحتسن

كما أن ا}تمع �سره سيستفيد من نتائج هذه الدراسة، حبصوله على منتجات �سعار أقل نتيجة . 5

  . اخنفاض تكاليف اإلنتاج

     

IV .اقتصاد0ت التخصص الدقيق:  

التخصص الدقيق خيدم أهداف دراسة احلركة والوقت ألنه يعين تعلم الفرد لطريقة أداء مهمته يف "  

أقصر وقت وأقل جمهود و�قل التكاليف، ألن التخصص الدقيق يعين ختصص الفرد يف أداء مهمة حمددة 

ن التخصص dعثا على وجزئية مما سيزيد من مهاراته يف أداء واجناز هذه املهمة، وحىت ال يكون هذا النوع م

عامل ألدائه نفس العمل، فاملطلوب هو توسيع دائرة التخصص هلذا العامل وتغيري املهام لامللل والسأم لدى ا

  ."الوظيفية له يوميا أو أسبوعيا أو شهرB وأن ترتك له بعض املرونة يف السرعة وطريقة األداء لعمله

  :يف ما يلي التخصص الدقيقميكن تلخيص أهم العناصر املتعلقة dقتصادBت   

  .يساعد التخصص الدقيق الفرد على تعلم أداء مهام الوظيفة يف أقصر وقت و�قل جمهود ممكن. 1

  .تسمح دورة العمل القصرية لألفراد dلعمل سرعة وبطريقة آلية دون تفكري ذهين كبري. 2

  .مهام صغرية متكررةميكن استخدام أفراد قليلو اخلربة يتقاضون أجورا قليلة ألداء . 3

  .ة واالشراف على األفراداخنفاض تكاليف الرقاب. 4

صلةحتكم الفرد يف األداء نتيجة أدائه . 5   .مهمة صغرية بصفة متوا
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  :ميكن تطبيق التخصص يف العمل �حد الطريقتني  

  .أن يؤدي الفرد العملية التشغيلية �كملها وبذلك يكون له مطلق حرية التحكم فيها. 1

ويؤدي هذا النوع من . يؤدي الفرد دورا صغريا فيها كما هو الوضع يف خط جتميع السيارات مثال أن. 2

  :التخصص إىل حتقيق املزاB اآلتية

ميكن لإلدارة أن تتأكد من الدقة يف تنفيذ اإلنتاج ما دام هناك سيل متدفق من املنتج النهائي خيرج  �

 .من خط اإلنتاج

سرعة معينة يدفع األفراد الذين يعملون �قسام اخلدمة والتموين ، ب"سري خط التجميع"إن حتريك  �

 .ء وظائفهم مبنتهى الدقة، وإال فإن ابطائهم أو توقفهم سيؤدي إىل ابطاء أو توقف خط التجميعاإىل أد

ومن مث فإن توقف أو ابطاء أحدهم  يكمل عمل كل فرد على خط التجميع أعمال اآلخرين، �

  .سينعكس آ¡ره على أعمال اآلخرين

منذ lاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، ظهر اجتاه جديد يف الفكر اإلداري، يرى   

شعور ينتج عنه من ميكن أن �ن التخصص الدقيق ميكن أن تكون له آ¡ر سلبية على األداء dلنظر إىل ما 

الذي و  ،"الدوران املفتوح"ق مبدأ يطبإىل ت يف العاملعدد من املؤسسات  اجتهامللل لدى العاملني، لذا و  مdلسأ

األفراد العاملني  نحمن شأنه أن مي يتطلب أن يكون الفرد العامل متعدد التخصصات، وهو املبدأ الذي

  .انتاجيتهممن رفع وي ئهمأدا ثر إجيابيا علىيؤ قد مما ، �مهية دورهم يف العملية اإلنتاجية االحساس

ؤخذ يف االعتبار األحكام العامة عند التفكري يف توسيع عمل األفراد يف دورة اإلنتاج، جيب أن ت  

  :اآلتية

أن تتكون مهام الوظيفة من دورة كاملة من دورات العملية التشغيلية مبعىن أن ال نفتت مهام الدورة . 1

  ....الواحدة بني عدد من األفراد

  .ن يضع كل فرد عالمة مميزة على كل عمل يؤديهأ. 2

3 . Bأن تتغري املهام الوظيفية للفرد دور-  Bحسب طبيعة العمل بقدر  - يوميا أو أسبوعيا أو شهر

  .اإلمكان

بدال من اجباره على العمل بسرعة مغاىل  أن ترتك للفرد بعض احلرية يف اختيار السرعة اليت يعمل Fا. 4

والواقع أن سرعة العمل اليت يعمل Fا األفراد يف الصناعة يف الوقت احلاضر أقل جدا من السرعة . فيها

وحيث أن هناك اختالفات بني األفراد فإن حتريك سري . القصوى اليت يستطيع أن يعمل Fا الفرد العادي

  .التجميع



  رفيق زراولة. د                 دراسة الحركة والزمن  : رابعالفصل ال                    محاضرات في إدارة اإلنتاج والعمليات

 --------------------------------------------------------------------------- 
 

72 

 

  2:احلركةدراسة : احملور الثاين
 

I .مفهوم دراسة احلركة:  

ذلك اجلانب املتعلق بدراسة كيفية أداء العامل لعمله، أو هي ذلك اجلانب تشري دراسة احلركة إىل   

من دراسة الوسائل والتقنيات اليت تسمح dلقضاء على احلركات التبذيرية اليت يبذهلا العامل أثناء أدائه 

  ).ل القيام dحلركات الضرورية فقطختفيض اجلهد البشري املبذول من خال( لعمله،

  

II .احلركةدراسة  أهداف:  

   :تتمثل أهداف دراسة احلركة يف ما يلي  

صنيعية، �  عقلنة استخدام القوة العاملة يف العمليات الت

 إجياد أمثل الطرق ألداء العامل لعمله، �

 أثناء القيام dلعمل، القضاء على احلركات التبذيرية �

  والوقت غري املنتج، ختفيض وقت التعطل �

  تنميط طرق األداء، على الرغم من صعوبة حتقيق ذلك dلنظر إىل اجلوانب االنسانية، �

 

III .3:قوانني اقتصاد0ت احلركة املتعلقة @لرتكيب العضلي لإلنسان  

صها يف ما يلي     :ميكن تلخي

  .اليدين يف نفس الوقتجيب أن تبدأ وتنتهي حركات . 1

  .جيب أن ال تتوقف اليدان عن احلركة إال خال فرتات الراحة. 2

جيب أن تكون حركات الذراعني متقابلة يف أي اجتاه مضاد، فهذا يساعد على حتقيق التوازن بينهما . 3

ود وخيفف ضغطهما على اجلسم ويقلل من احتكاكهما به، كما يساعد الفرد على أداء مهمته �قل جمه

  .جسماين وذهين ممكن

جيب أن تتم حركات اليد واجلسم على أقل مستوى ممكن حىت يستطيع العامل أن يقوم بعمله بطريقة . 4

  .مقبولة

جيب أن يتناسب محل الشيء مع مقدرة العامل وأن يقلل إىل احلد الذي يستطيع معه الفرد أنن يقدم . 5

  .أفضل ما لديه �قل جمهود ممكن
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ومتصلة بدال من استخدامها يف حركات ) دائرية(استخدام اليد يف حركات منحنية يفضل دائما . 6

  . مستقيمة فيها تغيري حاد أو مفاجئ يف اجتاهاا

  

IV .طرق دراسة احلركة:  

  :تتمثل أهم الطرق املستعملة يف دراسة احلركة يف ما يلي  

  :خرائط العمليات .1

تعترب خرائط العمليات نوع من التحليل لطرق العمل من خالل حتليل الطرق املستخدمة واكتشاف "  

ماذا؟ : اخلطوات اليت حتتاج إىل تعديل أو حتسني من خالل استخدام أساليب االستفسارات املعتمدة على

  4".وكيف؟ وأين؟ ومن؟ وملاذا؟

أو جمموعة من العمليات موضع الدراسة وسائل تستخدم إلظهار العملية "فخرائط العمليات هي   

، األمر الذي يسمح °عطاء صورة تفصيلية عن العملية أو العمليات املراد "يف شكل مركز شبه مصور

تعمل هذه اخلرائط على إظهار  . دراستها، وdلتايل فهي تساعد على تصور كل االحتماالت املمكنة لألداء

ل معني، وإعطاء رمز لكل نشاط، ومعلومات عن الوقت كل احلركات اليت ينطوي عليها القيام بعم

  .املستغرق للقيام به،  ومقدار املسافة اليت متر Fا املواد يف حركتها

  

  :أنواع اخلرائط 

الطريق الذي تبني عن طريق الرسم، وطبقا للمساحة األرضية للمصنع ": خريطة تدفق املواد �

مع اإلشارة dلرموز إىل النقاط اليت جتري فيها عمليات  ،تسلكه املواد يف حتركها داخل املصنع

 .، وهي ال تظهر تفاصيل العمليات اإلنتاجية"إنتاجية

، تستخدم فيها الرموز @ملراحل املتتابعة إلنتاج السلعةمتثل قائمة ": خريطة تدفق العمليات �

 ".للعمليات وتبني أيضا املسافات املتعلقة dلنقل

النشاطات اليت يؤديها كل عامل على آلة يشتغل ^ا، والوقت الذي تبني : خريطة العامل واآللة �

مواصفات اآللة والوقت الذي تستغرقه يف أداء كل  ، كما تبني كذلكيستغرقه يف كل مهمة

  .مهمة

 .تبني أوجه النشاطات اليت يقوم Fا العاملخريطة نشاط العامل،  �
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  :الدراسة @لصور املتحركة الدقيقة. 2

 ذه التقنية يف العمليات القصرية واملتكررة، تستخدم ه �

 استخدام آلة تصوير وجهاز خاص لدراسة الزمن، �

إعادة تشغيل اآللة ومالحظة الفيلم عدة مرات للكشف عن كل االحتماالت املمكنة لتحسني  �

 .األداء، وذلك عن طريق دراسة احلركات البديلة ومقارنتها مع احلركات املصورة
  

  :@لعناصر الدقيقةالتحليل . 3

 17جيلربث قسم احلركات إىل (تقسيم كل مهمة إىل جمموعة احلركات اليت جيب القيام Fا ألدائها  �

 .)حركات 7حركة مث قلصها إىل 

  

V .5:احلركة لدراسة الرئيسية اخلطوات 

 اإلقتصادية عتباراتاال من جلملة ستحداثها أو تطويره ألجل دراسته املطلوب العمل إختيار: رختيااإل. 1

 : أمهها ،اإلنسانية والعوامل والفنية

 . اإلنتاج سري تعيق اليت ختناقاال نقاط كثرة �

 . املواد حركة ´خذها اليت املسافة طول �

 .اإلنتاجية واملعدات املكائن توقفات تكرار  �

 . العمل مواقع يف واحلوادث اإلصاdت نسب رتفاعا  �

 التقنية املعلومات توفر على عالوة ، منها املنتظر العائد من أقل الدراسة تكاليف تكون أن على  

 ومدى احلالية بصورته العمل يف العمال ´ثري ودرجة للمواد التشغيلية واخلواص اإلنتاجية املكائن عن الدقيقة

  . اجلديدة الطريقة تطبيق جراء من سيحققوه ما
 

 : أمهها جداول يف وتدوينها دراسته املطلوب dلعمل املتعلقة احلقائق كافة تسجيل :التسجيل .2

 . العمليات تسلسل جدول �

 .واملواد األفراد حركة لتتبع التشغيلي التسلسل جدول �

 . اآللية لألعمال واملاكنة للعامل التشغيلي التسلسل جدول �

 . اليدوية لألعمال التشغيلي التسلسل جدول �

 . املسارات حتديد جدول �
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 العناصر مراعاة مع واملتكررة ةيالضرور  غري احلركات ستبعادا أجل من ختبارهااو  احلقائق حتليل :الفحص. 3

 :التالية

 . العمل من الغرض �

 . العمل فيه جيري الذي املكان �

 . املنطقي تسلسلها وفق الفعاليات ترتيب �

 . العمل يؤدي الذي الشخص �

 .العمل Fا يتم اليت الوسيلة �
  

 يبني خمطط هيئة على املقرتحة الطريقة هذه وتصميم للعمل اجلديدة الطريقة عن البحث عملية :التطوير. 4

 :وأمهها اإلقتصادية املؤشرات بعض تبيان مع اجلديد سلوباأل يف العمليات سري

 . منها الضروري غري ستبعاداو  الدمج نتيجة الفعاليات عدد يف احلاصل الفرق �

 العمال وعدد املسافات لتقليص نتيجة العاملة واأليدي واملسافة الوقت عن الناشيء التوفري �

 . العمل داءأ يف والتوقفات
  

  . املقرتح سلوباأل لتنفيذ املتسلسلة املراحل توضيح :التحديد. 5
 

  . اجلديد سلوباأل يف العمل مراحل حملتوى الوقت حساب :القياس . 6
 

 : ،أمهها جناحها لضمان أمور مجلة يئة جيب اجلديدة الطريقة بتطبيق املباشرة قبل :التطبيق. 7

 املعروفني العمال ألحد والتنفيذ اإلشراف مسؤولية إ¸طة : املقرتحة الطريقة لتنفيذ خطة وضع �
 . للتنفيذ الزمنية املواعيد وحتديد

 واملكان املناسب الوقت يف الضرورية واملعدات األدوات افة ك تواجد من التأكد : املستلزمات يئة �
 . املقرتحة للطريقة الفعلي dلتطبيق للقيام املدربني العمال ختياراو  املالئم

 مقدًما تظهر قد اليت السلبية النقاط على للوقوف lائي بشكل تطبيقها قبل املقرتحة الطريقة جتربة �
 . املصنع يف اإلنتاجية األقسام مجيع متثل عينة على تطبيقها ويفضل

  

 احلاجة ستدعتا إن عليه الالزمة التعديالت وإدخال سلوباأل جناح ألجل التنفيذ مسايرة :املتابعة .8
 : خالل من لذلك

 . قائمة زالت ما اجلديد سلوباأل تطبيق مبوجبها مت اليت الضوابط إن من التأكد�
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 . مواجهتها على والعمل مسبباا عن والتحري حنرافاتاال كتشافا �

 . اجلديدة dلطريقة اخلاصة التعليمات إتباع على العمال ستمرارا مدى على الوقوف�

 ظروف من يستجد ما مع يتالئم ومبا مستمر وبشكل اجلديدة الطريقة على التعديالت إدخال�

  . تكنولوجية وإمكا¸ت

  

VI . مبادئ عقلنة احلركات يف املؤسسة:  

  :هي املبادئ اليت من شأlا أن تسمح بعقلنة احلركات املبذولة من قبل العامل، وهي  

 ).بة طاملا توفرت طرق أسهل لألداءاالبتعاد عن الطرق الصع(الكسل املرغوب فيه  �

 .البقاء يف حركة مستمرة �

 .االستفادة من خمتلف القوى املتوفرة يف املؤسسة من خالل تقسيم علمي دقيق للعمل �
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   6دراسة الزمن: لثاحملور الثا
  

I .مفهوم دراسة الزمن:  

دراسة الزمن إجراء يستخدم لوضع مستوBت أو أمناط للعمل عن طريق حتديد زمن العمليات "  

  ".بواسطة ساعة قياس

عملية حتديد الوقت الالزم آلداء عملية معينة، ومعىن "كذلك ميكن تعريف دراسة الزمن على أنه   

لدقائق والثواين الالزم من فرد ذلك أن دراسة الوقت هي قياس العمل، وأن نتيجة الدراسة هي حتديد مقدار ا

   7".ألداء عملية معينة بطريقة معينة وبسرعة معقولةمدرب تدريبا جيدا 

  

II. أهداف دراسة الزمن:  

رغم أن املنطلق الرئيسي لدراسة الزمن هو البحث عن وضع نظام أجور حتفيزي، إال أن هناك   

  8:ذه الدراسةهأهدافا أخرى ميكن أن تتحقق من مثل 

 .ووضع جداول العمليات اإلنتاجية يف ختطيط العملتساعد  �

 .تساعد يف حتديد التكاليف النمطية �

 .ا يف إعداد امليزانيات التقديريةتعد أساس �

 .قبل البدء يف العملية اإلنتاجية تعد أساس يف إعداد تكاليف اإلنتاج �

حد اإلشراف تعد أساسا يف حتديد درجة صالحية اآلالت، وعدد اآلالت اليت ميكن للفرد الوا �

 .ني املطلوبني ألداء العمل الواحدعليها، وعدد العامل

 .تنسيق بني خطوط التجميع املختلفةتعترب أساسا يف وضع اجلداول الزمنية لل �

 .العمال املباشرين وغري املباشرينلكل من  تعترب أساس يف حتديد مقدار األجر الالزم �

 .عامة ة مراقبة تكاليف العمل بصفةتعترب أساسا يف عملي �

  

III . الزمن يف العملية اإلنتاجيةتقدير:  

  :ميكن تصنيف الزمن يف العملية اإلنتاجية إىل  

  ):NT(الزمن االعتيادي . 1

هو الوقت الذي يستغرقه العامل إلنتاج الوحدة الواحدة من املنتج، وهو وقت خيتلف من عامل "  

   9".آلخر ومن ماكنة ألخرى ومن ظرف آلخر
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  ):BT(الزمن األساسي . 2

هو متوسط الوقت الالزم إلنتاج وحدة واحدة من املنتج، ويتم حساب هذا الوقت بعد أخذ عينة "  
  10".، ومعاجلة هذه املشاهدات إحصائيامناسبة تتضمن عدة مشاهدات للعمال يف مواقعهم املختلفة

  

  :)ST( الزمن املعياري. 3

الوقت الذي يستغرقه عامل متوسط املهارة يف أداء مهمة معينة يعرف الزمن املعياري على أنه   
تقسيم العملية إىل جمموعة من املهام ميكن  هحتديدويتطلب  وبسرعة معقولة دون أن جيهد نفسه يف العمل،

  .حتديد الزمن اخلاص Fا منفصلة، مبعىن أنه يكون لكل مهمة بداية وlاية حمددتني

  :عاملني أساسيني جيب األخذ بعني االعتبارعياري عند البحث عن حتديد الزمن امل  

 درجة مهارة العامل �

 اإلجهاد والتأخريات �

  :تتمثل مراحل حساب الزمن ملعياري يف ما يلي

املهارة تكليف عامل متوسط (حساب الزمن الذي تستغرقه كل مهمة من مهام العملية اإلنتاجية  .1

 ).�داء املهمة لعدة مرات

ميكن أخذ (للزمن اخلاص dملهمة على أساس أننا أخذ¸ قراءات لعدة دورات اختيار الرقم األمثل  .2

 .)املتوسط احلسايب للقراءات

ا غري ضروري للعمل فحص العناصر األجنبية والغري متكررة يف العمل لتقرير ما إذا كان بعضه .3

 .فيجب استبعاده

عنصر ما يتكرر مرتني خالل دورة  احتساب أزمنة العناصر املتكررة يف العمل، فإذا كان، مثال، .4

دورات فيجب  3، أما إذا كان العنصر يتكرر مرة واحدة كل 2واحدة فيجب ضرب الزمن يف 

 .زمن املعياري للدورة لواحدة، حىت نتمكن من احلساب الدقيق لل3تقسيم الزمن على 

 ).اسي املتحصل عليه مبعدل األداءضرب الزمن األس(الرتجيح مبعدل األداء  .5

 ).BTحنصل على الوقت األساسي للعملية (أزمنة املهام املكونة لكل العملية  مجع .6

للتأخريات الشخصية و من  %5إىل   %3من (إضافة زمن لتغطية التأخريات الشخصية واإلجهاد  .7

 ).dلنسبة لإلجهاد %10إىل  5%
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  :مثال توضيحي

  ):الدقائقوحدة القياس هي (إليك املعطيات املتعلقة بعملية إنتاجية 
  

 Zالعامل   Yالعامل  Xالعامل   املهام

  3أداء  2أداء  1أداء  3أداء  2أداء  1أداء  3أداء  2أداء  1أداء

A 3  4  7  2  5  6  3  5  7  
B  5  2  1  4  2  2  6  4  3  
C  4  1  5  5  1  6  6  2  4  
D  7  6  5  7  5  4  8  7  6  

    

وأن نسبة  ،%80و %70، %60: إذا علمت أن معدل األداء للعمال الثالث هو على التوايل  

تقدير الزمن املعياري إلجناز العملية  :املطلوبلكل منها،  %5:التأخريات الشخصية واإلجهاد قدرت بـ

 اإلنتاجية؟
  

  :احلل

  

  Zالعامل   Yالعامل  Xالعامل   املهام

أداء

1  

أداء

2  

أداء

3  

متو 

  أداء 

متو 

أداء 

  مرجح

أداء

1  

أداء

2  

أداء

3  

متو 

  أداء 

متو 

أداء 

  مرجح

أداء

1  

أداء

2  

أداء

3  

متو 

  أداء 

متو 

أداء 

  مرجح

A 3  5  7  5  3  4  5  6  5  3.5  3  5  7  5  4  

B  5  2  2  3  1.8  4  2  3  9  6.3  6  4  5  5  4  

C  4  3  5  4  2.4  5  1  6  4  2.8  6  2  4  4  3.2  

D  7  6  5  6  3.6  7  5  6  6  4.2  8  7  6  7  5.6  
  

  ):BT(حساب الزمن األساسي املتوسط املرجح لكل مهمة 

  :أزمنة األداء املرجحة لكل عاملهو عبارة عن متوسط جمموع   

BTA = (3+3.5+4)/3 = 3.5 

  BTB = (1.8+6.3+4)/3 = 4.03 
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BTC = (2.4+2.8+3.2)/3 = 2.8 

BTD = (3.6+4.2+5.6)/3 = 4.4 

  

  :دون املسموحات) ST(حساب الزمن املعياري 

ST = 3.5 + 4.03 + 2.8 + 4.4 = 14.73 

  

  :للعملية اإلنتاجية مع املسموحات )ST(حساب الزمن املعياري 

ST = 14.73 + (14.73*0.05)+ (14.73*0.05) = 14.73 + 1.47 = 16.20  
  

: زمن املعياريال حلساب املطلوبة للدقة للتوصل عتماداال الواجبة العمل دورات عددحساب 

)m:(11  

 :حتسب وفق الصيغة الرBضية التالية  

 ..............................(16)m=�α�n∑ Xi2ni=1 -∑ Xini=1 �2∑ Xini=1 �
2

  

  :حيث

α : فإن  %90مستوى الثقة املطلوب لقبول النتائج، فعند نسبة ثقةα=20 فإن  %95، وعند نسبة ثقة

α=40   

n :عدد املشاهدات  

Xi :،ويف حالة تساوي املدى ملرحلتني أو أكثر يؤخذ  الوقت املسجل ملرحلة العمل اليت تتميز �كرب مدى

  .املدى للمرحلة اليت حتتوي على أكرب األزمنة

  الفرق بني أكرب قيمة مشاهدة مسجلة وأصغر قيمة مشاهدة مسحلة ملهمة ما: املدى
  

  :مثال توضيحي

 حلساب املطلوبة للدقة للتوصل عتماداال الواجبة العمل دورات عددمن املثال السابق، أحسب     

  ؟%95زمن املعياري dلنسبة للعامل األول عند مستوى الثقة ال
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  :احلل 

  4وطول املدى هو  Aاملهمة اليت تتميز �كرب مدى dلنسبة للعامل األول هي املهمة 
  

  X1  X2  X3  ا{موع 

A 3  5 7  15  

Xi
2 9  25  49  84  

  

 :حنصل على) 11(بتطبيق الصيغة رقم 

m = 0.10  
  

نالحظ أن عدد املشاهدات الواجب االعتماد عليه للوصول إىل دقة تقدير الزمن املعياري  

)m=0.10 ( أقل من عدد املشاهدات)n=3 ( لتايل فاالعتماد على ثالث قراءاتdاملعتمدة فعليا، و

  .يضمن الدقة املطلوبة لتحديد الزمن املعياري
  

  RT:(12( الزمن الكلي املطلوب لإلنتاج .4

، وحيسب )طاقة النظام املطلوبة(اإلنتاج  مقدار الوقت الالزم إلنتاج احلجم الكلي املطلوب من ميثل  

  :وفق الصيغة
RT = TP * ST...........................................(17)  

  

  :حيث

TP :حجم اإلنتاج الكلي املطلوب  

ST :الزمن املعياري  
  

  13:الزمن الكلي املتاح. 5

  .املتاح ملاكينة واحدة من نفس النوع ولنفس الفرتة الزمنية واليت يغطيها الطلب ميثل الوقت الكلي  
 

  

V .القيود على استخدام دراسة الزمن:  

  :تتمثل يف ما يليتوجد بعض القيود حتد من اللجوء إىل دراسة الزمن،   

 .ة زمن لألعمال املتعلقة dلتفكريمن الصعب إجراء دراس �
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هناك أعمال ال تناسب دراسة الزمن ألسباب اقتصادية، فقد ال تستحق هذه األعمال وضع أزمنة  �
 .ا إذا كانت ال تتكرر بدرجة كافيةمعيارية هل

 .عب تقسيمها إىل عناصرها األساسيةال ميكن إجراء دراسة زمن لألعمال اليت يص �

م Fا الزBدة يف انتاجيته، كون هذه من غري الضروري إجراء دراسة زمن لألعمال اليت ال ميكن للقائ �

   .ة ترتبط بنوع اآللة وطريقة عملهااألخري 
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  تقنيات ختطيط اإلنتاج :الفصل اخلامس

 

 

  :توجد العديد من التقنيات اليت ميكن عليها يف ختطيط اإلنتاج يف املؤسسة، نذكر من أمهها  

  .)GANTT et PERT: (تقنيات الرتتيب. 1

  .)MRP(: نظام ختطيط مستلزمات اإلنتاج. 2

  .KANBANنظام  .3

  ).JIT(نظام اإلنتاج يف الوقت احملدد . 4

  ).OPT(نظام تكنولوجيا اإلنتاج األمثل . 5

  

  رتتيبالتقنيات : احملور األول
  

I .خريطة GANTT:1  

، ومازالت 1918من أقدم أساليب ترتيب العمليات واملشاريع، ظهر سنة  GANTTتعد خريطة   

   .  السيما ما تعلق Sستعمال اإلعالم اآللية يف إعدادها تستخدم ىف وقتنا احلايل ولكن Jشكال أكثر تطورا،

أمثل طريقة لرتتيب املهام املشكلة لعملية إنتاجية ما أو يف حتديد  GANTTتستخدم خريطة    

  :ملشروع ما على فرتة زمنية حمددة، أخذا بعني االعتبار

 املدة الزمنية لكل مهمة، �

 املهام،قيود األسبقية املوجودة اليت تربط خمتلف  �

 املدة الزمنية للعملية اإلنتاجية أو املشروع واليت جيب احرتامها، �

 قدرات املعاجلة، �
  

  :GANTTمنثيل حريطة . 1

  :جيب البدء بـ GANTT من أجل متثيل خريطة  

  .لعملية أو املشروع املراد تنفيذهحتديد ا �

  .لة للعملية اإلنتاجية أو املشروعحتديد خمتلف املهام املشك �

  .املدة الزمنية لكل مهمةحتديد  �
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  .ت بني هذه املهامقاحتديد العال �

  :لشرح هذه التقنية نقدم يف ما يلي مثاال  

 تعداد العاملني  املهما السابقة  )2أل1م(املدة الزمنية  املهام

A  3  -  4 
B  6  A  3 
C  4  B  5 
D  7  A  2 
E  5  D  4 

    

زمنية وكل سطر ميثل مهمة  حدةيف جدول خمطط أين كل عمود ميثل و  GANTTتعرض خريطة   

  :نفيذ حبيثللت

 .املهام اليت ليس هلا مهام سابقة يتم بتعيني �

 ...يتم تعيني املهام اليت مثلت مهامها السابقة، وهكذا �

هام احلرجة اليت ال تقبل ، يضم امليتم بعدها حتديد املسار احلرج، وهو أطول مسار يف اخلريطة �

  .التأخري
  

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
               A 
               B 
               C 
               D 
               E 
4 4 4 4 9 7 7 7 5 5 5 5 4 4 4 Effectif 
  

 يوما من أجل إجنازها، 15تتطلب العملية اإلنتاجية  �

حرجة ال ميكن Jي ام ، وهي Sلتايل مهيوما 15والذي يبلغ طوله  A, D, E: ملسار احلرج هوا �

 .حال zخريها

 .عمال 9ر أكرب عدد من العمال وهو يوما حرجا ألنه يتطلب توف 11يشكل اليوم  �
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   GANTT:2عيوب خريطة . 2

ارد جديدة ال يكون ممكنا يف حاالت األوامر العديدة واألنشطة املتداخلة واليت قد يلزم ختصيص مو  �

 .هلا لتقابل وقت أدائها

 .خاصة ملقابلة االختالفات الكبريةال تتمتع مبرونة كافية  �

  .تعلقة ببدائل التحميل املختلفةال توضح بصورة مباشرة التكاليف امل �

  

II . أسلوبPERT: )Project Evaluation and Review Technique(  

�دف صناعة صواريخ حربية للبحرية  ،1958يف الوال�ت املتحدة األمريكية يف سنة  مت اكتشافه  

إال التفكري يف الطريقة األمثل لتحقيق ذلك،  Rayburnاألمريكية يف مدة قصرية، فما كان على األمريال 

  .حيث رأى أن مسألة التنظيم هلا أمهية كربى يف التقنية اليت جيب االعتماد عليها

من أجل  إىل حتديد التسلسل الزمين للمهام الضرورية إلجناز مشروع ما، �PERTدف طريقة   

  .االنتهاء من االجنار يف اآلجال احملددة واليت ختدم آجال التسليم
  

  :األساسي لألسلوب املبدأ. 1

م اليت ال جيب أن جمموع املهام اخلاصة �جناز مشروع ما، وحتديد املها وضع رسم ممثل لتسلسل  

  .واليت تسمى Sملهام احلرجة جنازها،تعرف zخرا يف إ
  

 :مفاهيم أساسية. 2

  نسمي مرحلة �اية كل مهمة، وكل مرحلة متثل بدائرة أو مربع وبرقم، �

  :كل مهمة تعرف بـ �

o ،مدة اإلجناز 

o ،ملهام السابقة هلا مباشرةS ارتباطها 

  ،)الربط بني مرحلتني(كل مهمة متثل بسهم  �

  :ميكن للمهام أن تكون �

o ،عندما تنفذ الواحدة تلو األخرى، متتابعة 

o  وهي اليت ميكن أن يبدأ تنفيذها يف وقت واحد، ،)متزامنة(آنية 

o ،وهي املهام اليت تنتهي إىل مهمة واحدة، متقاربة 
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o ،تستعمل لتوضيح العالقات  ،)0=مد�ا(وهي املهام اليت ال تستغرق وقتا وال حتتاج إىل موارد  ومهية

 التتابعية،

علينا التأكد من عدم وجود مهام معلقة، كما علينا التأكد من عدم  PERTعند رسم شبكة  �

  تكرار رقم أي مرحلة أكثر من مرة،
  

  :إدخال عامل الزمن. 3

Sلنسبة ألول مهمة يف (يف إجناز املهمة  أول موعد مسموح به للبدأ :زمن البداية املبكر للمهمة �

 جمموع األزمنة اليت تسبق املهمة،: ، ر�ضيا يساوي)0=املشروع 

أول موعد ممكن إلجناز مهمة معينة أو جمموعة من املهام، ر�ضيا : زمن النهاية املبكر لكل مهمة �

 مدة إجناز املهمة نفسها،+ جمموع األزمنة اليت تسبق املهمة : يساوي

آخر موعد مسموح به للبدأ يف إجناز املهمة أو جمموعة من املهام،، : البداية املتأخر للمهمةزمن   �

 حبيث ال يؤدي هذا إىل zخري إجناز املشروع، 

 : آخر موعد مسموح به إلجناز املهمة، ر�ضيا يساوي: زمن النهاية املتأخر للمهمة �

نبدأ (، حيدد زمن النهائية املتأخر أوال عمليامدة إجناز املهمة نفسها،  + زمن البداية املتأخر

 ،)احلساب من �اية الشبكة إىل أول مهمة

الزمن املتبقي بعد االنتهــــاء من إجنــاز املشـــروع، ر�ضيـــا ): اهلامش اإلمجايل(الوقت الفائض  �

زمن النهاية  - املتأخرزمن النهاية ، أو، زمن البداية املبكر  - زمن البداية املتأخر:    يســــــــــاوي

 املبكر،

 الوقت املتوقع إلجناز مهمة، �

  

Tij=(O+4M+P)/6....................................(18)  
 :حيث

O : ،قع إلجناز املهمة يف ظروف مواتيةالوقت املتو الوقت املتفائل إلجناز مهمة.  

M :،الوقت املتوقع إلجناز املهمة يف ظروف منها ما هو موايت ومنها ما هو غري  الوقت األكثر احتماال

  .موايت

P : ،ملهمة يف ظروف غري مواتية مواتيةالوقت املتوقع إلجناز االوقت املتشائم.  

i :رقم املهمة السابقة.  



  رفيق زراولة. د                     تقنيات تخطيط اإلنتاج: خامسالفصل ال           محاضرات في إدارة اإلنتاج والعمليات

 ------------------------------------------------------------------------- 

89 

 

j :رقم املهمة الالحقة.  
  

وأي zخري يف املهام املسار احلرج هو أطول املسارات طوال،  كما أشر� سابقا،: حتديد املسار احلرج. 4

  .اليت تنمتمي إليه يؤدي حتما إىل التأخري يف إمتام املشروع اإلنتاجي
 

  :مثال تطبيقي

  :إليك املعطيات اآلتية واملتعلقة �نتاج منتج ما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ، حتديد املسار احلرج وحساب خمتلف األزمنة واهلوامش؟ PERTإجناز شبكة : املطلوب

  

  :احلل

  :حتديد املستو1ت.1

حبيث يضم املستوى  سنعتمد على طريقة حتديد املستو�ت، PERTمن أجل تسهيل رسم شبكة   

األول املهام اليت ليس هلا مهام سابقة، بينما يضم املستوى الثاين املهام الالحقة ملهام املستوى االول، يف 

    ...حني يضم املستوى الثالث املهام الالحقة ملهام املستوى الثاين، وهكذا

   

 املهام السابقة  )2أل1م(املدة   املهام

A  45  -  
B  11  A 
C  9  B  
D  50  C  
E  15  C  
F 12  D, E  
G 14  F  
H 12  F  
I 12  F  
J 8  G,H,I  
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2املستوى   1املستوى   املهمة 3املستوى   4املستوى   5املستوى   6املستوى   7 املستوى   

A  A  -  -  -  -  -  - 
B  -  B  -  -  -  -  - 
C  -  -  C  -  -  -  - 
D  - -  -  D  -  -  - 
E  -  -  -  E  -  -  - 
F -  -  -  -  F  -  - 
G -  -  -  -  -  G  - 
H -  -  -  -  -  H  - 
I -  -  -  -  -  I  - 
J -  -  -  -  -  -  J 

  

  :رسم الشبكة. 2
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A(45) 

D(50) 

1 2 
B(11) 

E(15) 

3 
C(9) 

4 

5 

6 

G(14) 

7 

8 

10 

9 

11 
F(12) H(12) 

I(12) 

J(8) 



  رفيق زراولة. د                     تقنيات تخطيط اإلنتاج: خامسالفصل ال           محاضرات في إدارة اإلنتاج والعمليات

 ------------------------------------------------------------------------- 

92 

 

  :حتديد املسار احلرج. 3

  A(45) + B(11) + C(9) + D(50) + F(12) + G(14) + J(8) = 149  :أطول مسار هو
  

  :إدخال عامل الزمن. 4
  

  املدة  املهام
املهام 

  السابقة

بداية 

املهمة 

i 

kاية 

املهمة 

j  

التواريخ 

  املبكرة

التواريخ 

  املؤخرة
  اهلامش

  إمجايل

املهام 

  احلرجة
  kاية  بداية  kاية  بداية

A  45  -  1 2  0  45  0  45  0  *  
B  11  A 2  3  45  56  45  56  0  *  
C  9  B  3  4  56  65  56  65  0  *  
D  50  C  4  5  65  115  65  115  0  *  
E  15  C  4  6  65  80  100  115  35    
F 12  D, E  6  7  115  127  115  127  0  *  
G 14  F  7  8  127  141  127  141  0  *  
H 12  F  7  10  127  139  129  141  2    
I 12  F  7  9  127  139  129  141  2    
J 8  G,H,I  10  11  141  149  141  149  0  *  
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   )MRP( :ختطيط مستلزمات اإلنتاج: احملور الثاين
    

I . نظام ختطيط مستلزمات اإلنتاجوأهداف مفهوم )MRP(:  

نظام معلومات "على أنه  )MRP )Material Requirement Planningيعرف نظام   

يساعد عن طريق برامج حاسوبية خاصة يف ترمجة الطلب على السلع ¤مة الصنع إىل احتياجات من املواد 

جمموعة من االجراءات املنطقية املتسلسلة واملكملة بعضها "، أو هو 3"األولية واملتطلبات الالزمة إلنتاجها

لرتمجة جدولة اإلنتاج الرئيسية إىل صايف االحتياجات للبعض اآلخر، فهو عبارة عن تصميم قيود خاصة 

لكل عنصر من عناصر املخزون، وحتديد الزمن الالزم لتوفريها للتمكن املؤسسة الصناعية من الوفاء Sلتزما�ا 

    4".جتاه زSئنها

طور من طرف نظام ختطيط احتياجات اإلنتاج من املواد األولية، وهو نظام بيسمى أيضا   

Josephe Orlicky  حيث أصبح النظام األكثر استعماال يف املؤسسات 1965انطالقا من سنة ،

، مث طور يف سنة حتويل املخططات اإلنتاجية إىل خمططات مشرت1تهدفه ، كان األمريكية واألوروبية

  :1972يف سنة  MRP2مث  MRP1ليصبح  1971

� MRP1  هل أن لنظام اإلنتاج يف  :فهذا النظام جييب عن التساؤلاحلاجة إىل الطاقة أدمج

 املؤسسة القدرة على تقدمي املنتجات الالزمة؟

� MRP2  املالية واحملاسبية، احلاجة إىل الطاقة، احلاجاتأدمج، إضافة إىل  

إعادة متوين املخزون Sملواد األولية، ليس  إىل MRPتسعى املؤسسة من خالل العمل وفق نظام   

زو�ت فقط، وإمنا أخذا بعني االعتبار االحتياجات املستقبلية لنظام أخذا بعني االعتبار حجم استهالك املخ

  5.اإلنتاج، وهو ما ميكن من رفع احتمالية إنتاج املنتجات بدون االعتماد على فكرة خمزون األمان

يتعلق األمر، إذن، يف هذا النظام بتسيري املخزون الصناعي يف املؤسسة، بطريقة تسمح بتوفري   

إلنتاج منتج معني، فاهلدف، كما أشر� سابقا، هو  الالزمة، يف الوقت احملدد، و2لكمية املناسبةاملكو}ت 

  .حتويل املخططات اإلنتاجية إىل خمططات مشرت1ت

     

II . املبادئ األساسية لنظامMRP:6        

  :ميكن تلخيصها يف ما يلي  

، حيث يركز على النوع الثاين ن الطلب التابعو مييز يف هذا النظام بني خمزون الطلب املستقل وخمز  .1

     ا مستقال، حيث يرىــــاره طلبــة Sعتبـــــت النهائيمن الطلب لكونه يعتمد على خمزو�ت املنتجا
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J. Orlicky  احلاجات املستقلة ال ميكن إال أن تقدر عن طريق التنبؤ، على عكس احلاجات أن

 7.التابعة اليت جيب أن حتسب

يعتمد هذا النظام على جدولة اإلنتاج للمنتجات النهائية، واليت تعد مصدرا أساسيا لتحديد حجم  .2

 .الطلب من املكو�ت

لنظام Sلتنسيق بني ¤ريخ طلبات التعزيز للمواد واألجزاء و¤ريخ احلاجة إليها من خالل هذا ايسمح  .3

 .أوامر اإلنتاج أو الشراء اليت يطلقها النظام

وحتديد الوقت الصحيح للحاجة إليه، مما يؤدي إىل وفق فلسفة التقليل من املخزون يعمل النظام  .4

 .ختفيض تكلفة التخزين

هذا األخري هو من يوفر  يرتكز على نظام معلومات اإلنتاج يف املؤسسة، MRPكل نظام   

املعلومات املالئمة املتعلقة Sلرتكيب الكامل والنهائي للمنتجات النهائية وربط ذلك Sملواد األولية 

تنفذ العملية والتجهيزات والعمالة، مث تقدير آجال احلصول على املواد األولية وإنتاج املكو�ت وأخريا 

  .اإلنتاجية النهائية

  8:يرتبط بتوفر املعلومات التالية MRPعموما، جناح نظام   

 .تقدير الطلب على املنتج النهائي �

القا من حساب حجم املنتجات الواجب إنتاجها آخذين بعني االعتبار حركة املخزون، وهذا انط �

 .أول تقدير للطلب النهائي

 .ضرورية لإلنتاجوكذا التجهيزات ال املعلومات املتعلقة بكمية املواد األولية الداخلة يف إنتاج املنتج، �

 .بيات املواد األولية والتجهيزاتتوزيع طل �

 .مراقبة طاقة اإلنتاج �
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III.  املكو}ت الرئيسية لنظامMRP:  

  :ميكن توضيحها يف الشكل املوايل  

  

 MRP  مكو}ت نظام): 06(شكل رقم 
 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  90، مرجع سبق ذكره، ص 2013إعداد املؤلف بناء على ما ورد يف مريزق عدمان، : املصدر

  

  :MRP ويف ما يلي شرح ملكو�ت نظام 

يتضمن "يعد من خمرجات نظام التخطيط االسرتاتيجي لإلنتاج، : )PDP( جدول اإلنتاج الرئيسي. 1

بشكل أساسي اخلطة الرئيسية إلنتاج والتخزين وتوفري اإلطار البشري القادر على تنفيذ تلك اخلطة، وzيت 

نتج امل إلنتاج ةدوليتوفر على املعلومات الضرورية ا°، فهو 9"التصنيعجداول اإلنتاج الرئيسية كرتمجة خلطة 

  . �ائي، ويعترب موجه أساسي لكيفية حساب االحتياجات من عناصر اإلنتاج
  

األجزاء األساسية اليت تدخل هو رسم يوضح يعرب عن الرتكيبة الفين للمنتج ، ف :هيكل مكو}ت املنتج. 2

إنتاجه، كما يوضح العالقات الوظيفية بني خمتلف هذه املكو�ت، فهو يعرب عن يف إنتاج  املنتج املراد 

 ."قائمة املواد"أو " شجرة املنتج"تسمية  ، أيضا،يطلق عليه التصميم اهلندسي للمنتج،

 تقدير الطلب التخطيط اإلمجايل لإلنتاج

اإلنتاج جدول 

  )PDP(ي الرئيس

هيكل 

مكو�ت 

 املنتج

سجالت 

حركة 

 املخزون

  MRPبر�مج 

  إشعارات إعادة اجلدولة  طلبات الشراء  أوامر العمل
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إذ  رقما معينا،) هيكل املنتج(يف هيكل مكو�ت املنتج µخذ كل مستوى من مستو�ت  الرتكيبة الفنية 

واملستوى ) 0(الرقم صفر  ،يعطى مستوى املنتج النهائي، العنصر النهائي الذي يقع يف قمة هيكل املنتج

لألجزاء واملكو�ت اليت تدخل يف صنع املنتج النهائي مباشرة، وهكذا فإن املستوى يزداد كلما حتركنا ) 1(

   10".أسفل هيكل املنتج

  :ويف ما يلي نعطي مثاال عن شجرة املنتج  

  

  )هيكل املنتج(شجرة املنتج ): 07(شكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  
  

  إجناز املؤلف: املصدر

    

ووحدتني  Bوحدات من  3يتطلب  Aمن خالل الشكل يتضح أن إنتاج وحدة واحدة من املنتج   

فهو  C، يف حني إنتاج وحدتني من Fوحدات من  B :4وحدات من  3، بينما يتطلب إنتاح Cمن 

  . Dووحدتني من  Eيتطلب جتميع وحدة واحدة من 
  

 املواد األولية،(املخزو�ت  أصنافهي ملفات خاصة بكل صنف من  :سجالت حركة املخزون. 3

والكميات املتوفرة منها يف  منها، توضح فيها حالة لكل )املنتجات ¤مة الصنع واملنتجات نصف مصنعة

  ...املخزن والكميات ا°دولة واملنتظر أن تسلم مع حتديد مواعيد  تسليمها
  

اإلنتاج جدول  معاجلة املعطيات احملددة يفيتوىل هذا الرب�مج : MRPبر}مج الكمبيوتر اخلاص . 4

بر�مج مشكل  بني خمتلف املراحل، فهو سجالت حركـــة املخــــزون، وتعد وظيفتـه وظيفة تعديليةيف الرئيسي و 

تسمح �جراء التعديالت الالزمة ، )Trois boucles fonctionnelles( وظيفية من ثالث حلقات

  MRP:11 بر�مجوالشكل املوايل يعطي فكرة عن  ،بني خمتلف املراحل
   

 A جملنتا

 B ،3ملنتج ا C ،2ملنتج ا 1املستوى 

 1ـ، Eملنتج ا D ،2ملنتج ا F ،4ملنتج ا 2املستوى 



  رفيق زراولة. د                     تقنيات تخطيط اإلنتاج: خامسالفصل ال           محاضرات في إدارة اإلنتاج والعمليات

 ------------------------------------------------------------------------- 

97 

 

 

 

  مع حلقات التعديل MRP2 نظام ):08(شكل رقم 

  

  

  

  

   

 جدول اإلنتاج الرئيسي

 حساب االحتياجات اخلام

 حساب التكاليف املفصلة

 متابعة ومراقبة تدفقات التكاليف

 األولوية ومراقبة التنفيذ

 واقعية؟

 نعم

 ال

 Alain courtois et autres, 2003, op.cit, P 259: إجناز املؤلف بناء على ما ورد يف: املصدر
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مستوى : ، تربط نتائج ختطيط الطاقة اإلنتاجية مبستوينيتتعلق احللقة األوىل بتسيري اآلجال �

 ،جدول اإلنتاج الرئيسيحساب االحتياجات اخلام ومستوى 

تربط إرسال األوامر بتخطيط االحتياجات  ،تتعلق احللقة الثانية بتتبع التكاليف والطاقة اإلنتاجية �

 اخلام وهذا عن طريق تتبع تدفق التكاليف،

، تتموضع بني، من جهة، الرتتيب واملتابعة على املدى تتعلق احللقة الثالثة بتسيري األولو1ت �

 القصري، ومن جهة أخرى، حساب االحتياجات،   
  

  ):التقارير واألوامر: (MRP نظامخمرجات  .5

يف  جمموع التقارير اليت تصدر بعد معاجلة البيا�ت املشار إليها  MRPنظام تتمثل خمرجات   

    12:سابقا، وعموما، تتمثل أهم هذه املخرجات يف ما يلي

كميات عناصر اإلنتاج تقارير تتعلق Sلطلبيات املخطط إكماهلا أو تسلمها، حيث يوضح فيها   .1

املوجودة يف خمازن املؤسسة واليت ينتظر أن تصل إىل ورشات املؤسسة، إضافة إىل كميات طلبيات 

 .الشراء املنتظر تسلمها من موردي املؤسسة

 .تتعلق Sلطلبيات املخطط إطالقها تقارير .2

 .تقارير حبجم املخزون املتاح املتوقع االحتفاظ به يف �اية كل مدة زمنية .3

من  تيف حالة إلغاء بعض الطلبيا(تقارير �لغاء بعض الطلبيات املخططة أو تغيري ¤ريخ تسلمها  .4

 .)اجلدول الرئيسي لإلنتاج

  .مساعد�ا عللى اختاذ قرارا معينةاإلدارة العام للمؤسسة من أجل  تقارير خاصة ميكن أن تطلبها .5
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  KANBAN 13 أسلوب :احملور الثالث
  

I . مفهومKANBAN و�رخيه:  

، وهو حيتل اليت تعتمد عليها املؤسسات من بني أساليب تسيري اإلنتاج KANBANيعد أسلوب   

�Sنية، تعين بطاقة هي كلمة KANBAN بساطته فعاليته، و ، Sلنظر إىلضمنها خاصةمكانة 

)étiquette( ، حيث يعدM. Ohnoنية ، أول من وضع أسس هذا النظامSوقد  ،يف شركة طويوطا اليا

  .حركية البطاقاتبىن فكرته يف البداية على أساس 

، أصبحت بعض 1958ومنذ سنة  النظام تطورا يف الياSن بعد احلرب العاملية الثانية،هذا عرف   

        مقولته املعربة اليت M. Ohnoخطوط اإلنتاج يف شركة طويوطا تعمل وفقه، ويف هذه الفرتة قال 

             حنو اإلنتاج Jكثر مما يطلبالعاملني يف املصانع هلم التوجه "بنيت عليها فلسفة هذا النظام 

)La surproduction("وجيب إذن البحث عن الوسيلة اليت تسمح �نتاج ،الءءالال:  

 .املنتج املطلوب وليس منتج آخر �

 ).ليس قبل وليس بعد(الذي طلب فيه يف الوقت  �

  ).ليس أقل وليس أكثر(املطلوبة ية Sلكم �

على مستوى ورشات اإلنتاج، ميكن ترمجة هذه املبادئ بفكرة أن املنصب األول ال ينتج إال ما   

يطلبه منه املنصب املوايل له يف خط اإلنتاج، هذا األخري ال ينتج إال ما يطلبه منه املنصب املوايل له، 

ون، هذا األمر تطلب ال جيب أن ينتج إال ما يطلبه الزبواملنصب املوجود يف آخر السلسلة هو ...وهكذا

   .KANBANالبحث عن نظام معلومات ميكن من حتقيق ذلك، وكان هذا النظام هو نظام 

     

II  .وصف النظام:  

أننا يف ورشة إنتاج أين مناصب العمل موجودة بتسلسل الواحد بعد اآلخر وأين تدفقات  ضلنفر   

  :اإلنتاج تسيري من اليسار إىل اليمني مارة من منصب إىل آخر، كما يوضحه الشكل ملوايل
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  خط اإلنتاج): 09(شكل رقم 

  

  

  

  

    

  

   Alain Courtois et autres, 2003, op.cit, P 265: املصدر

  

مبين على فكرة حتويل التدفقات الفيز�ئية  KANBAN ميكن أن نقول بصفة بسيطة أن أسلوب  

  :، وهذا ما يوضحه الشكل املوايليف اإلنتاج إىل تدفقات للمعلومات

  

 KANBANتدفقات ): 10(شكل رقم 

  

  

  

  

    

  

  

   Alain Courtois et autres, 2003, op.cit, P 266: املصدر
  

  : الشكل املوايل يوضح ما جيري بني منصيب عمل متتاليني يف ورشة عمل  

  

  

  

  

  

  

Poste1 Poste3 Poste2 

Flux physique Flux physique 

Poste1 Poste3 Poste2 

Flux physique Flux physique 

Flux des KANBAN Flux des KANBAN 
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 KANBAN حركية بطاقات ):11(شكل رقم 

  

  

  

  

    

  

  

  

 

  Alain Courtois et autres, 2003, op.cit, P 266 :املصدر

  

ويف كل مرة يستعمل حاوية أجزاء إنتاج  ،1يستهلك األجزاء املصنوعة من قبل املنصب 2املنصب �

قة اليت تعترب Sلنسبة ا، وهي البط1واليت يرسلها إىل املنصب  KANBANينزع منها بطاقة 

 .أمر إنتاجي حلاوية من أجزاء املنتج 1للمنصب 

ويوجه احلاوية  ،KANBANمن تصنيع حاوية األجزاء يلصق فيها بطاقة  1عندما ينتهي املنصب �

 ).2املنصب(إىل املنصب الذي طلبها 

   .KANBANما بني منصيب عمل يتحرك عدد حمدود من بطاقات  �

ملصقة يف احلاو�ت اليت هي يف حالة انتظار أمام إما جندها  KANBANوعليه، بطاقات  �

تبع ، مبعىن يف انتظار تنفيذها، وكل منصب ي1، أو يف قائمة االنتظار لدى املنصب2املنصب

  األوامر اإلنتاجية اليت تصل إليه من املنصب املوايل له،  

  

III . خصائص بطاقاتKANBAN:  

من مؤسسة ألخرى، ولكن هناك  KANBANختتلف املعلومات اليت ميكن أن تتضمنها بطاقات   

  :وهيتقريبا معلومات قاعدية جندها يف كل املؤسسات 

 الرقم املرجعي للقطعة املصنعة، �

 وهذا يعين الكمية الواجب إنتاجها، طاقة احلاوية، �

 ،)املنصب املورد(عنوان أو الرقم املرجعي للمنصب السابق  �

Etiquettes  KANBAN 

Poste1 

K KK

Poste2  

K

Containers avec KANBAN 

K
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  ،  )املنصب الزبون(عنوان أو الرقم املرجعي للمنصب الالحق  �

للعمل وفق مبادئ  ةتستعمل املؤسسات، يف مطلع القرن الواحد والعشرين، طرق خمتلف  

KANBAN ،  بدون فبدال من االعتماد على البطاقات اجتهت املؤسسات إىل تطبيق الفكرة األصلية

، فبعض املؤسسات اجتهت إىل تعويض البطاقات بكرات تنس الطاولة ملونة واليت  KANBAN بطاقات

ي ترسل بسرعة من املنصب الزبون إىل املنصب املورد عن طريق أ�بيب، حبيث لون الكرة يبني الرقم املرجع

  .  عدد القطع اليت جيب تصنيعهاعددها يبني للقطع و 

    

IV . أبعاد نظامKANBAN:  

  :حجم احلاوية حتديد .1

حبيث كل حاوية من نفس النوع  ،يشري حجم احلاوية إىل عدد القطع الواجب تصنيعها واليت حتتويها

  .بنفس احلجمو حتمل قطع من نفس النوع 

  :من أجل حتديد حجم احلاوية، جيب  

 ،...)وزن، حجم(حتديد خصائص املنتجات اليت حتتويها  �

 ،يضمن حجم احلاوية سالسة العملية اإلنتاجيةأن  �

  األخذ بعني االعتبار آجال واإلنتاج وآجال استعمال املنتجات املراد تصنيعها، �
  

  :KANBANحساب عدد بطاقات . 2

إنتاجية وفق الصيغة ليت ميكن استعماهلا خالل عملية خالل ا KANBANحيسب عدد بطاقات   

 :التالية

  
N = (DL + G)/C.....................(19) 

  

  :حيث

D :لزمن على القطع مقدراملتوسط  لطلباS )الساعة على العموم.(  

L: املطلوبةلقطع آجال صنع ا.  

G: خمزون أمان من أجل مواجهة الظروف العشوائية أو الفجائية( عامل لتغطية الظروف الفجائية(.  

C: حجم احلاوية( عدد القطع املوجودة يف حاوية(. 



  رفيق زراولة. د                     تقنيات تخطيط اإلنتاج: خامسالفصل ال           محاضرات في إدارة اإلنتاج والعمليات

 ------------------------------------------------------------------------- 

103 

 

  :مثال توضيحي

، لفائدة A, Bلنتصور أن لدينا منصب عمل ما يعمل على إنتاج نوعني من القطع الصناعية   

حبيث يعمل  ،KANBANمنصب مورد سابق له، حيث يتم العمل يف هذه السريورة وفق أسلوب 

، مستغرقا ساعة واحدة Bوحدة من القطعة  100و Aوحدة من القطعة  50املنصب املنتج على إنتاج 

لوبة، وساعة من أجل جتاوز يف كل عملية تصنيع، كما يستغرق ساعتني من أجل إجراء التعديالت املط

  .اليت ميكن أن تقع أثناء العمل األعطال

  .A, B:  قطعة Sلنسبة لـ 100: للمنصب املنتج هو مع العلم أن حجم احلاو�ت املوجهة
  

    :احلل

DA = 50 pièces 
DB = 100 pièces 
L = 1 h 
N = 100 pièces  
GA = (2h + 1h) * 50 = 150 pièces 
GB = (2h + 1h) * 100 = 300 pièces 

  :2Aلنسبة للقطع  KANBANعدد بطاقات 
NA = ((50*1) + 150)/100 = 2 KANBAN  
 

  :2Bلنسبة للقطع  KANBANعدد بطاقات 
NB = ((100*1) + 300)/100 = 4 KANBAN  
 

  :مالحظة

    رى ــــــــي "Maîtrise de la production et méthode KANBAN "  هــــــــابـــي كتـف  

S. Shingo   أن طريقة حتديد عدد بطاقاتKANBAN بقدر أمهية اإلجابة عن التساؤل  اليس مهم

  :، لذلك جيبKANBANحتديد أقل عدد ممكن من بطاقات  أجل حول كيفية حتسني نظام اإلنتاج من

 .اخلاص بتغيري الوسائل اإلنتاجية تقليص الوقت �

 .تقليص آجال اإلنتاج �

 .تقليص نسبة أعطال اآلالت �

  .الغري مطابقة للمواصفات املطلوبةتقليص عدد القطع  �

 .خمزون األمان الذي حتتفظ به املؤسسة ملواجهة التغريات الفجائية تقليص �
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 )JIT( نظام اإلنتاج يف الوقت احملدد :احملور الرابع
 

I . تعريف نظام)JIT:(  

وهو نظام يتعلق، مثلما يدل  من طرف شركة طويوطا الياSنية، 1945يف سنة  zJITسس نظام   

 إنتاج خالله من يتم الذي النظام ذلك"هو ، ليس قبل وليس بعد، فاحملددامسه، Sإلنتاج يف الوقت  عليه

 هو ماك  النهائي إىل املنتج والوصول احملدد الوقت يف اإلنتاج مت ما وإذا احملدد، الوقت يف حمددة كمية

 ¤م وإنتاج التشغيل حتت بضاعة ، خام مواد وجود عدم يعين ذلك فإن واجلودة، السعر حيث من مطلوب

  14".مبادئ نظام الوقت احملدد أهم أحد هو الذي الصفري املخزون إىل بذلك ونصل الصنع،

  15:مبعىن آخر، يسمح هذا النظام بـ  

 .إنتاج املنتج املطلوب �

 .يف الوقت املطلوب �

 .Sلكمية املطلوبة �

  .Sجلودة املطلوبة �

  

II .املفاهيم األساسية لفلسفة اإلنتاج يف الوقت احملدد:  

  16:يرتبط اإلنتاج يف الوقت مبجموعة من املفاهيم األساسية تعكس الفلسفة اليت بين عليها، وهي  

 .يؤدي إىل خلق قيمة مضافة للمنتج القضاء على اإلسراف يف أي نشاط ال .1

 .م أثناء العملالتعل .2

دث يف العمل يستوعبوا ما حي ناالستعانة Jساليب الرقابة املرئية يف موقع العمل حبيث ميكن لألفراد أ .3

 .بطريقة بسيطة وسريعة

عملية اإلنتاجية وأن حتفظ يث يتم اإلحتفاظ فقط بكل ما هو ضروري للتنظيم موقع العمل حب .4

  .يف املكان املخصص هلا األشياء

 .للقيام بعمليات التشغيل املختلفةتدنية وقت إعداد اآللة  .5

وقت املطلوب أو املعياري، وهذا يتم عن تقليل االختالفات واالحنرافات بني وقت العملية الفعلي وال .6

  : طريق

 .ليات لتقليل املعيب وتقليل الوقتالتحسني املادي للعم �

 .هذ االحنرافات يف أقصر وقت ممكن عدم السماح برتاكم االحنرافات والعمل على تعديل �
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مما يؤدي إىل تقصري وقت  العمل على تذفق اخلامات خالل شبكات وقنوات التوزيع �

  .اإلنتاج

  

III .17:خصائص فلسفة اإلنتاج يف الوقت احملدد  

  :يتميز نظام اإلنتاج يف الوقت احملدد Sخلصائص التالية  

  .الفاقد أو التكلفة غري الضرورية تقارب حمطات العمل حىت ميكن تقليل: اخلاصية األوىل
  

وهذا يعين االجتاه إىل إنتاج أجزاء  ى ا°موعات التكنولوجية أو اخلال�،االعتماد عل :اخلاصية الثانية

فيض وقت اإلعداد ات من املواد، مما يسمح بتخمتشايهة من �حية اخلصائص اهلندسية أو االحتياج

  .والتحضري لآلالت
  

واملقصود هنا استعمال أساليب الفحص اآليل آالت ضبط األجزاء آليا  األمتتة الكاملة، :اخلاصية الثالثة

  .فراد حبيث تتوفر املرونة الالزمةواملزج الصحيح لآلالت واأل
  

لكمية اليومية الضرورية S مصلحةكل اإلدارة املركزية لإلنتاج  ، حيث تبلغ تدفق اإلنتاج :اخلاصية الرابعة

وSلتايل التحكم  مما يسمح Sلتحكم يف تدفقات اإلنتاج وتدفقات املوارد املرتبطة به، لإلنتاج ووقت الدورة،

  .تكلفة الزمنية للعملية اإلنتاجيةيف ال
  

  .ة حجم املخزون إىل أدىن حد ممكنتدني :اخلاصية اخلامسة
  

فلسفة اإلنتاج يف ا حلقات اجلودة، تعد من بيم أهم أساليب التسيري اليت تعتمد عليه :السادسة اخلاصية 

  .الوقت احملدد

  

IV.  لنظاممبدأ األصفار السبع JIT:  

  :ميكن توضيحها يف الشكل املوايل  
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  JIT األصفار السبعة لنظام): 12(شكل رقم

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

    

  إجناز املؤلف: املصدر

 

 

  

  JITنظام 

 صفر حوادث
 صفر صراعات

 صفر أعطاب

 صفر خمزون

 صفر آجال

 صفر أعطال
 أوراقصفر 
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  OPT(18(نظام تكنولوجيا اإلنتاج األمثل :ساخلام احملور
  

I . أصل نظامOPT )Optimized Production Technology(:  

ن  بفضل أعمال األخوي 1979ية يف سنة يف الوال�ت املتحدة األمريك OPTظهرت فكرة نظام   

Eliyahu M. Goldratt et Jeff Cox " إذ يقسم هذا النظام املوارد املتاحة إىل موارد حرجة تتحكم

يف حتقيق االنسياب للنظام اإلنتاجي، وأخرى غري حرجة يتم جدولتها حبيث تساند األنشطة يف املوارد 

19".احلرجة
   

   

II . مؤشرات جناعة املؤسسة يف حتقيق األر2ح حسب نظامOPT:        

جيدر بنا أن نذكر Jنه  OPTقبل توضيح مؤشرات جناح املؤسسة يف حتقيقها لألرSح حسب نظام   

صايف الربح، : تعتمد على مؤشرات منها) الربح(لقياس مدى جناح املؤسسة يف حتقيق هذا اهلدف 

  .اتأهم اهتمام لكل مسؤول يف املؤسسة هو الرفع من قيمة هذه املؤشر و  املردودية، مؤشرات اخلزينة،

حسب منظري هذا  OPTأما يف ما يتعلق مبؤشرات جناح املؤسسة يف حتقيقها لألرSح وفق نظام   

  :األسلوب فهي

  تعرب عن األموال اليت حتصل عليها املؤسسة من بيعها ملنتجا�ا، :املنتجات املباعة. 1

جزاء ومكو�ت أأولية و مواد جمموع ما تتوفر عليه املؤسسة يف املخزن من منتجات �ائية  :املخزون. 2

  ،فهي موارد قيد االنتظار ،حتويلها إىل منتجات �ائيةمرتقب 

صرفها املؤسسة من أجل حتويل املخزو�ت إىل منتجات مباعة، :مصاريف التشغيل. 3   هي األموال اليت ت

إىل ز�دة حجم املبيعات وخفض املخزو�ت واملصاريف  OPTتسعى املؤسسة وفق نظام   

صايف الربح، (من أجل الرفع من قيمة مؤشرات جناعة حتقيق األرSح وفق النظرة التقليدية  وهذا التشغيلية،

  ).املردودية واخلزينة

  

III . فلسفة وقواعد نظامOPT:   

 ،التمييز بني املوارد احلرجة واملوارد غري احلرجة"ضرورة  على فكرة أساسية مفادها OPTبين نظام   

مع التأكيد على أن فهم العالقة بني النوعني من املوارد يعد األساس يف توليد اجلدولة اليت حتقق اهلدف 

على     OPT وتتمثل املوارد يف العناصر املطلوبة ألداء العمليات اإلنتاجية، وتركز فلسفة ،الرئيسي للنظام

  20".لى املنتجات املباعةلتأثريها املباشر ع Bottlenecks)االختناقات (املوارد احلرجة 
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وهي  ،عليهاطلب الاملوارد اليت إمكانيا�ا أقل أو تساوي  يف )les goulets( املوارد احلرجةتتمثل   

          ةــــري احلرجـــــوارد غــــــاملاليت تتسبب يف حدوث االختناقات أثناء العملية اإلنتاجية، بينما تتمثل 

)les non goulets( عليهاطلب الاملوارد اليت إمكانيا�ا تفوق  يف.  

االختناقات اليت حتدث عند انسياب املواد األولية خالل املصنع Sنسياب يوضح الشكل املوايل   

  :السائل خالل أنبوب مقسم إىل مخس أجزاء خمتلفة يف القطر

  

  أنبوب خمتلف يف القطر يوضح خمتلف االختناقات ):13(شكل رقم 

 

    

  

 .8ص كره، ذ مرجع سبق   ،2013زكية مقري، شوقي مانع، : املصدر

  

   :OPTعموما، توجد عشر قواعد أساسية تعكس فلسفة عمل نظام   

مصاحل إحداث توازن يف التدفقات قبل التفكري يف إحداث توازن يف اإلمكانيات بني  :القاعدة األوىل

  .اإلنتاج
  

مستوى االستعمال للموارد غري احلرجة غري حمدد �مكانياته اخلاصة ولكن بقيود أخرى من  :القاعدة الثانية

  .النظام
 

  .استخدام املوارد والتوظيف الكامل هلا ليسا مصطلحني مرتادفني: القاعدة الثالثة
 

  .لهساعة ضائعة يف مورد حرج هي ساعة ضائعة للنظام ك: القاعدة الرابعة
  

  .)ال تعين شيئا(ساعة مكتسبة من املوارد غري احلرجة ما هي إال وهم : القاعدة اخلامسة
 

  .املوارد احلرجة حتدد، يف نفس الوقت، سرعة اخلروج ومستوى املخزون: القاعدة السادسة
  

  .أحيا�، دفعة التحويل جيب أال تساوي دفعة التصنيع: القاعدة السابعة
  

E D C B A 
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  .دفعات التصنيع جيب أن تكون متغرية وليس Úبتة: القاعدة الثامنة
  

عند إعداد الربامج اإلنتاجية جيب أن تؤخذ كل القيود بعني االعتبار متزامنة، فآجال : القاعدة التاسعة

  .التصنيع هي نتيجة لرب�مج وال ميكن أن تتحدد مسبقا
  

  . مثلوية النظام الكلياملوارد يف نظام اإلنتاج ال تعين مثلوية): العملة(القاعدة العاشرة 

  

  :تتناول هذه القواعد أربعة مفاهيم أساسية: نتيجة هامة

  جيب إحداث التوازن يف التدفقات وليس الطاقات واإلمكانيات،. 1

توجد عالقات متبادلة بني املوارد احلرجة وتلك غري احلرجة، وهلذه العالقات ¯ثري على التكاليف . 2

  وسرعة العمل ومستوى املخزون،

  يوجد نوعان من الدفعات واليت جيب أن تسري بديناميكية،. 3

جيب أن ²خذ ترتيب املهام، يف نفس الوقت، قيود املواد واإلمكانيات من أجل ضمان توقيت . 4

     جيد،
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  سادسالفصل ال

  تسيري املخزون

 ومناولة املواد 
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  ومناولة املواد تسيري املخزون :السادسالفصل 

 

 

يرتبط التحكم يف اإلنتاج يف املؤسسة #لقدرة على التسيري األمثل للمخزو�ت املتوفرة لديها، سواء   

حيث  تعلق األمر مبخزون املنتجات النهائية أو خمزون املنتجات نصف النهائية أو مبخزون املواد األولية،

  .يسمح التسيري األمثل للمخزون #لتحكم يف تكاليفه و#لتايل يف تكاليف اإلنتاج

املواد خالل  سسة على عقلنة املسار الذي Hخذهالتحكم يف تكاليف اإلنتاج مرتبط أيضا بقدرة املؤ   

هو املسار الذي  ، فاملسار األمثلنقلها من وإىل املخازن وورشات اإلنتاج، وهذا ما يعرب عنه مبناولة املواد

  .املمكنة مناولة يسمح بتحقيق أدىن تكاليف

  

  ماهية تسيري املخزون :احملور األول
  

I .تعريف املخزون:  

  1:تتعدد التعاريف اليت قدمت للمخزون يف املؤسسة، نورد منها ما يلي  

 من امللموسة العناصر جمموعة"، املخزون هو القانونيني للمحاسبني األمريكية جلمعيةحسب ا: 1تعريف 

 مرحلة يف اليت أو العادي التجاري النشاط دورة يف البيع بغرض حيازaا يتم اليت الشخصية املمتلكات

 ".#حتياجات للوفاء الالزمة واخلدمات السلع إنتاج يف حاليا استخدامها ينتظر اليت أو البيع بغرض اإلنتاج

 هذه خارج أو خمازnا يف موجودة كانت املالية سواء الفرتة آخر يف املنشأة متلكها اليت البضاعة" :2تعريف 

 ."املنشأة نشاط حبسب طبيعة البضاعة هذه مفردات نوعية وختتلف املخازن

 مراحل من مرحلة يف به حيتفظ للمنشأة أو العادي النشاط ضمن البيع بغرض به حمتفظ أصل: "3تعريف 

 أويف اإلنتاج مراحل يف تستخدم مهمات أو خام مواد يف شكل به احملتفظ أو للبيع قابال ليصبح اإلنتاج

  ."اخلدمات تقدمي

جمموع الوسائل واخلدمات اليت تستخدم يف دورة االستغالل يف املؤسسة، سواء كانت هذه ": 4تعريف 

  2".الوسائل واخلدمات تباع مباشرة أو يتم استهاللكها من أجل إنتاج سلع وخدمات جديدة

  3: ميكن حتديد أساسيات املخزون يف ما يلي عموما،  
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 . قيمة له ملموس مادي شيء املخزون .1

 . قصرية لفرتة ولو #ملخزون املؤسسة حتتفظ .2

 . عليه سيطرة وهلا للمؤسسة املخزون ملكية تكون .3

 . املؤسسة تزاوله الذي النشاط لنوع وفقا وطبيعته املخزون خيتلف .4

سواء دخل خمازnا نستنتج أن املخزون يف املؤسسة هو عبارة عن جمموع ما متتلكه املؤسسة  مما سبق  

خالل فرتة نشاطها من بضائع موجهة للبيع، مواد أولية ميكن أن توجه أو يف طريقه للدخول إىل املخازن 

وآالت، وهذا  أجزاء مصنعة، بضائع مشرتاة، جتهيزات لالستغالل يف عملية اإلنتاج، بضائع نصف مصنعة،

  .من أجل استغالهلا يف نشاط املؤسسة احلايل أو املستقبلي

  

II .أنواع املخزو(ت :  

ميكن تصنيف املخزو�ت إىل أنواع خمتلفة #العتماد على معايري تصنيف خمتلفة، ولعل من أهم هذه   

  4:املعايري والتصنيفات ما يلي

II.1 .اهليكلي التوصيف إطار يف املخزون أنواع(  املخزنة املواد الستعماالت طبقا املخزون أنواع:(  

  ): اخلامات( األولية املواد من املخزون . 1

 ويف . الصنع �مة منتجات أو أجزاء إنتاج بغرضاستغالهلا  يعتزم واليت املشرتاة اخلام املواد يشمل  

 ،أخرى مؤسسات من تشرتى مصنوعة أجزاء أو مواد عن عبارة النوع هذا من املخزون فإن األحوال أغلب

 .احلقيقي مبعناها خاما موادا تعترب حيث األرض #طن من املستخرجة املعادن #ستثناء وذلك
 

 : اجلزئية التجميعات أو األجزاء من املخزون. 2

 بيعها أو زئيةاجل  التجميعات إنتاج يف استخدامها سيتمالصناعية اليت  األجزاء من مياتمتثل ك  

 واليت مصنعة أو مشرتاة أجزاء من إنتاجها يتم اليت أو املشرتاة التجميعات تشمل كما غيار كقطع للعمالء

  . التام املنتج تركيب يف تدخل
 

 التشغيل حتت خمزون. 3

 �م منتج إىل جتميعها أو خام مادة من لتحويلها التشغيل حتت اليت املواد كافة النوع هذا يشمل  

 بني �ا االحتفاظ يتم اليت اجلزئية التجميعات أو املصنعة نصف واملنتجات اخلامات كافة ويتضمن
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 كل وطول اإلنتاج مراحل تعقد مدى على املخزون من النوع هذا حجم ويتوقف الصناعية، العمليات

  .مرحلة
 

 :الصنع Iمة املنتجات من املخزون. 4

 معدة تكون واليت النهائية التجميعات أو الصنع التامة السلع كل املخزون من النوع هذا يشمل  

 نفس ويف مباشرة العمالء إىل املصنع من التامة املنتجات تسليم يتم أن املتصور غري فمن . للعمالء لشحنها

 الالزمة الكميات تنتج حبيث االنتاج جدولة أساس على الغالب يف يوضع اإلنتاجي املخطط أن إذ ، الوقت

 حلقة املخازن ومتثل، املستقبل أو احلال يف بتسليمها ارتباط وجود عن النظر بغض #نتظام السنة مدار على

 .ءوالعمال املصنع بني الوصل
  

 :والصيانة اإلصالح مواد من املخزون. 5

 العمليات استمرارية لتدعيم تستخدم واليت املنتجة غري املوادون يف املخز  من النوع هذا يتمثل  

 ومن ، املباشرة غري املواد عليها يطلق ولذلك النهائي املنتج تركيب يف مباشرة تدخل ال ولكنها اإلنتاجية

 . اإلنتاج يف املستخدمة اآلالت و املعدات غيار وقطع والتزييت التشحيم مواد أمثلتها

 

2. II .السلوكي التوصيفإطار  يف املخزون أنواع(على أساس الوظيفة اليت يؤديها  املخزون أنواع(: 

 :االسرتاتيجي املخزون. 1

 من سبب ألي اإلمداد بنقص تتعلق األجل طويلة احتماالت أية مواجهة إىل املخزون هذا يهدف  

 سياسية ألسباب أو اخلامات أسعار #رتفاع خاصة توقعات أو اخلامات من اإلمدادات نقص مثل األسباب

 حد إىل به االحتفاظ الواجب االسرتاتيجي املخزون مستوى حتديد ويعتمد . عاملية أو حملية �زمات تتعلق

  . الشخصية اخلربة على بعيد
 

 ):األمان( االحتياطي املخزون . 2

 املنقضي الوقت وهي ، التوريد فرتة طوال املخزون على الطلب تلبية إىل االحتياطي املخزون يهدف  

 حاالت ثالث حتديد وميكن . احتمالية أو حمددة الفرتة هذه تكون وقد ، استالمها وبني الطلبية إصدار بني

 : وهي التوريد فرتة خالل الطلب ملواجهة االحتياطي املخزون فيها يستخدم

 .)عاد� طلبا (متوسطا طلبا املخزون على الطلب ويكون التوريد يتأخر عندما  -
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 زمنية لفرتة وذلك املتوسط من أعلى املخزون على الطلب من جتعل خاصة ظروف هناك تكون عندما  -

 . طويلة وليست مؤقتة

 املخزون حجم وحيدد . التأكد بعدم يتميزان احملزون على الطلب ومعدل التوريد فرتة تكون عندما  -

 فرتة طول و التوريد فرتة خالل املخزون على الطلب معدل من كل يف التأكد درجة على بناء االحتياطي

 . وثباaا التوريد
 

 ):الدوري( احلركي املخزون. 3

 شكل يف اخلامات توفري إىل يهدف و العمليات بعض دورية بسبب يوجد الذي املخزون هو  

 منه املستمر السحب نتيجة احلركي للمخزون تدرجيي تناقص منها دورة كل عن ينتج زمنيا متباعدة طلبيات

  .جديدة طلبية توريد مبجرد للمحزون مفاجئ ارتفاع يعقبه

  

III .[ ملخزون يف املؤسسةدوافع وخماطر االحتفاظ :  

III.1 الدوافع:  

، فاستجابة بني املؤسسة وز#ئنها ضمان التبادالت التجاريةيف يساهم توفر املخزون يف املؤسسة   

املؤسسة لتبادل جتاري ليس دائما فوري، حيث هناك الكثري من العوامل اليت جترب املؤسسة على العمل 

  5:#ملخزون

دورة اإلنتاج، وهلذا من أجل عدم  من طولدائما أقل  ، تقريبا،يآجال تسليم املنتجات للز#ئن ه �

تضييع طلبيات من الضروري أن تتوفر املؤسسة على خمزون من املنتجات النهائية أو نصف nائية 

 حسب منط التصنيع املعتمد يف املؤسسة،

 �درا ما يكون تقدمي الفواتري غري متزامن مع تسويتها بسبب االجراءات التنظيمية، �

دورة اإلنتاج،  طولولية ال تكون متاحة إال يف آجال تسليم أطول بكثري من ن املواد األالعديد م �

فاملخزون ضمان لتواجد املواد عند "لذلك  وأكرب بكثري من آجال تسليم املنتج اnائي للزبون،

فرتة ألخرى نتيجة بعض املشكالت  من االحتياجات  من املواد"إضافة إىل احتمال تغري  6،"الطلب

  7".الفنية يف التصنيع

املخزون يضيف أبعادا من املرونة يف نشاط الشراء، مما يسمح بتطبيق سياسات شرائية اقتصادية  �

 8يتعذر تطبيقها إذا ما مت الشراء ملقابلة االحتياجات الفورية،
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حتقيق وفرات اقتصادية نتيجة امكانية االستفادة من الفرص التسويقية اليت ميكن أن يتيحها السوق  �

  9يف بعض احلاالت، مثل االستفادة من تقلبات األسعار نتيجة املضاربة،

وجود فرق بني آجال تدفق املدخالت وآجال تدفق املخرجات خالل فرتة ل نتيجةإذن، املخزون هو   

للمؤسسة �داء نشاطها  حسمهو يؤدي دورا هاما يف تعديل هذه الفروقات مبا يزمنية حمددة، ف

  :�رحيية، والشكل املوايل يوضح ذلك

  

  املخزون هو نتيجة فرق بني التدفقات): 14(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  Georges Javel, 2004, op.cit, P 29 :ترمجة املؤلف :املصدر                                 

 

 

III.1 10:خماطر االحتفاظ ]ملخزون  

قد يؤدي االحتفاظ #ملخزون لفرتة طويلة إىل عدم توافق مواصفات املواد املخزنة مع  :التقادم .1

 .خرى لدى املنافسة ذات نوعية أحسنمواصفات ورغبات طالبيها، أو إىل ظهور منتجات ومواد أ

 .تتوفر على مواصفات التخزين اجليدنتيجة بيئة التخزين اليت قد ال  :التلف أو عدم الصالحية .2

 .إىل السرقة جيعل املؤسسة تتكبد خسائر كبرية للمؤسسة نفتعرض املخزو  :السرقة أو الفاقد .3

 ).يف غري صاحل املؤسسة(االخنفاض  السيما إذا كانت حنو :تغريات األسعار .4

ن احلد األمثل قد يتسبب يف االستثمار يف املخزون �قل أو أكثر م :الستثماراملخاطر املرتبطة ] .5

  .خسائر

  

  

 

 املخزون

 تدفق املدخالت

 تدفق املخرجات
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IV .تعريف تسيري املخزون:  

  :ما يلي ميكن أن نذكر من بني التعاريف اليت قدمت لتسيري املخزون  

يركز تسيري املخزون بصفة أساسية على األنشطة املرتبطة #لتخطيط ومراقبة األصناف املخزنة ": 1تعريف  

ذاaا، مبا يكفل حتقيق جمموعة من األهداف اليت تتبلور يف ضمان استمرارية اإلنتاج والتوزيع بشكل يفي 

لية ممكنة، وعدم االسراف #حتياجات املؤسسة من املواد املختلفة، ويغطي طلبات العمالء �كرب كفاءة وفعا

  11".وإساءة استخدام االموال املستثمرة يف املواد 

مصطلح يقصد به حتديد كمية املواد األولية أو البضاعة نصف " املخزون هي) تسيري(إدارة  :2تعريف 

املصنعة أو األجزاء حتت التشغيل وكذا البضاعة �مة الصنع، اليت تضمن مواجهة احتياجات الشغل أو 

   12".طلبيات العمالء يف األوقات اليت تظهر فيها

ختطيط وتنظيم مجيع األنشطة اليت تستهدف تدفق وتسلم املواد "املخزون هي ) تسيري(إدارة : 3تعريف 

والسلع الواردة للمؤسسة وفحصها وختزينها يف أماكن مالئمة حلني صرفها للجهات املستفيدة داخل أو 

وكذلك ختطيط ومراقبة حركة املخزون �دف جتاوز حاالت النفاذ أو الرتاكم وتطبيق  خارج املؤسسة،

   13."األساليب املتطورة يف تنظيم املخازن

واليت تعمل من خالهلا  )كهيئة تنظيمية(إذن، فتسيري املخزون هو الوظيفة التقنية إلدارة املخازن   

على التخطيط للمخزون الواجب توفره لدى املؤسسة مبختلف أصنافه، وعلى تنظيمه يف املخازن وفق طرق 

  .لطريقة املناسبة#طالبيه يف الوقت املناسب و ل تصريفهعلمية خمتلفة، مث العمل على 

  

V .أمهية تسيري املخزون:  

الغاية األساسية من وظيفة تسيري املخزون هي احلفاظ يف عتبة معينة من مستوى اخلدمات اليت وجد   

، حىت تتجنب املؤسسة الوقوع يف اإلنقطاعات يف اإلنتاج مما يؤثر على قدرaا على تلبية من أجلها املخزون

د أمهية تسيري املخزون يف النقاط حاجات ز#ئنها يف الوقت املناسب و#لنوعية املناسبة، وعموما ميكن أن حند

  14:اآلتية

 .نبغي على املؤسسة أن تتوفر عليهااملواد واملنتجات والتجهيزات اليت يحجم حتديد احلد األمثل من  .1

 .املؤسسة مادة من املواد املخزنة لدىالتموين املناسبة لكل  ةإعادحتديد سياسة  .2

    .من املواد املخزنة لدى املؤسسةة لكل ماد) استهالك املخزون(حتديد سياسة التوزيع  .3
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VI.15:عمليات تسري املخزون   

  :تتمثل عمليات تسيري املخزون يف  

  .التخزين. 1

  .تسري املدخالت واملخرجات. 2

  .اجلرد. 3

VI.1 .التخزين:  

منظمة بطريقة تسمح #الستالم اجليد هلا وaيئتها  توضع خمزو�ت املؤسسة يف خمزن أو عدة خمازن  

  : من أجل استغالهلا عند الطلب، وهذا التسيري يفرتض نوعني من التنظيم

وفيه كل أنواع املنتجات واملواد ختزن وتسري : )Gestion mono-magasin( إدارة املخزن الواحد. 1

من التنظيم يتطلب معاجلات خمتلفة مما يفرض يف مكان واحد، من أجل تسهيل تسيري املخزون، وهذا النوع 

  .آجال وتكاليف إضافية
  

من أجل التقليل من إجراءات التسيري : )Gestion multi-magasins( إدارة خمازن متعددة. 2

واملعاجلة، تفضل املؤسسة أحيا� تقسيم خمزو�aا على خمازن خمتلفة، كل خمزن يضم منتجات من نفس النوع 

  .، أو حبسب املنطقة اجلغرافية...)، مواد أولية،منتجات nائية(

  :#لنسبة للمنتجات ميكن أن منيز بني صنفني من التسيري  

  .كل مادة ختزن يف مكان واحد): Gestion mono-emplacement( التسيري أحادي املوضع. 1

ميكن ختزين نفس النوع من : )Gestion multi-emplacements( :تسيري متعدد املواضع. 2

  ، وهذا يصعب امتالك نظرة عامة عن خمزون املادة املعنية،املادة يف أماكن خمتلفة
 

VI.2 .تسيري املدخالت واملخرجات:  

من أجل تسهيل متابعة حجم املخزو�ت، كل حركة خمزون جيب أن تسجل يف الوقت الفعلي   

زون يف كل حلظة، والعالقة بني حجم املخزون الفعلي حلدوثها، وهذا مينح للمؤسسة نظرة عن وضعية املخ

صرامة املتبعة من قبل املؤسسة يف تسجيل كل  وحجم املخزون املسجل يف قواعد بيا�ت املخزون ترتبط #ل

  .حركات املخزون يف وقتها وقوعها

  :يتضمن تسيري مدخالت وخمرجات املخزون نوعني من العمليات  
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يتعلق األمر #ستقبال املنتجات واملواد وإدخاهلا إىل املخازن، وهذا بعد مطابقة نوعية : االستقبال .1

 الو³ئق،وحجم املدخالت ملا هو مسجل يف 

يتعلق األمر ´خراج املواد أو املنتجات املطلوبة طبقا للمواصفات الكمية ): التصريف(اإلخراج  .2

   والنوعية املسجلة يف الطلبيات،
  

VI.3 .اجلرد:  

جيب أن يكون للمسؤول عن املخزن القدرة على تقدمي معلومات فورية عن نوعية وحجم املواد   

واملنتجات املوجودة يف املخازن وكيفية متوضعها، ومن أجل فحص مدى التوافق بني ما هو مسجل يف 

  .ملفات التخزين وما هو متوفر فعليا من مواد ومنتجات جيب القيام بعملية اجلرد

قيام بعملية حسابية ملا هو موجود من مواد ومنتجات يف رفوف خمازن املؤسسة، وميكن اجلرد هو ال  

  :أن نكيز بني ثالث أنواع من اجلرد

 الفحص اليومي ملا هو موجود فعليا يف املخازن، :اجلرد الدائم .1

 جيرى عل كل مود ومنتجات املؤسسة، مرة يف nاية السنة املالية، :اجلرد املتقطع .2

والتأكد من دقة   واملنتجات يتعلق األمر بفحص املخزون حسب جمموعات املواد :اجلرد الدوري .3

  ث حتدد املؤسسة فرتات اجلرد #لنسبة لكل جمموعة حبسب أمهيتها، يا، حبكمياaا ومتوضعه

  

V .ت املخزونq16:مستو  

  :مستو�ت رئيسية للمخزون أربعة

هو الكمية اليت ال جيب أن يتجاوزها املخزون من صنف معني يف أي وقت،  :احلد األقصى للمخزون. 1

  :والقاعدة لتحديد احلد األقصى للمخزون هي
 

  كمية املشرتqت+ خمزون األمان = احلد األقصى للمخزون 
  

تسعى كل مؤسسة إىل حتديد حد أقصى ملخزو�aا من خمتلف املواد واملنتجات ألهداف مالية   

جتنب لة يف جتنب تعطيل األموال وتقليل خماطر التلف والتقادم وختفيض املصاريف اإلدارية، و واقتصادية متمث

  .املخزون الراكد
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هو املخزون الذي حتتفظ به املؤسسة بصفة دائمة، مع جتديده دور�، من أجل مواجهة  :خمزون األمان. 2

وخيضع حتديد حجمه إىل دراسات مستفيضة من قبل املؤسسة حبيث يتخذ  الظروف غري املتوقعة والفجائية،

  .القرار املناسب بشأنه والذي يضمن التوازن بني نوعني من التكلفة مها تكلفة التخزين وتكلفة نفاذ املخزون
  

هي مستوى املخزون الذي جيب عنده إصدار أوامر شراء أو إنتاج جديدة  :نقطة إعادة الطلبية. 3

احملددة مسبقا، وحتدد كمية إعادة الطلي على أساس إصدار أمر الشراء أو اإلنتاج يف وقت تكون  #لكمية

الفرتة الفاصلة بني (فيه الكمية املتاحةمن املخزون كافية لنقابلة احتياجات املؤسسة خالل فرتة التوريد 

   .)إصدار األوامر واالستالم
  

وميثل الكمية املستهلكة أثناء فرتة هو أدىن مستوى ميكن أن يصل إليه حجم املخزون،  :املخزون األدىن. 4

  التسليم
  

  :خيضع حتديد حجم مستوى إعادة التموين ألربعة عوامل رئيسية  

 .االستخدام خالل فرتة زمنية حمددةكمية معدل السحب أو  �

 .واد املطلوبةو اإلنتاج وتسلم املطول الفرتة الفاصلة بني إصدار أمر الشراء أ �

 .من معدل االستخدام وفرتة التوريددرجة الثبات واالستقرار يف كل  �

 .ل من جانب اإلدارة لنفاذ املخزوندرجة أو مستوى املخاطرة املقبو  �
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  ABC 17  بطريقة تصنيف املخزو(ت: احملور الثاين
 

I .تقدمي الطريقة:  

يعتمد هذا األسلوب يف تصنيف املخزون على تقسيم املواد املخزنة إىل ثالث فئات متدرجة يف "  

أو " ب"مث الفئة املهمة ويرمز هلا #لرمز) A(أو " أ"األمهية، حبيث تبدأ الفئة األكثر أمهية ويرمز هلا #لرمز 

)B ( أو " ج"مث الفئة األقل أمهية ويرمز هلا #لرمز)C(."  

تضم كل األصناف اليت ال تنتمي إىل إحدى الفئات الثالثة سابقة ) D(ال فئة ميكن استعم  

  18.الذكر

  19:وفق السريورة التالية ABC يتم تطبيق الطريقة  

 .ديد التصنيف املراد الوصول إليهحتديد املشكلة املراد حلها وحت .1

والذي ميكن أن يكون قيمة معروفة أو  البحث عن معيار التحليل املوافق للتصنيف املرغوب فيه، .2

 .كن حسا�ا بناء على معطيات خاصةمي

 ).املعيار املختار(قيمة املختارة تصنيف املواد تنازليا #العتماد على ال .3

 ).ب مئوية جتميعية ملعيار التحليلنس(حساب قيم التصنيف  .4

 .ملئوية التجميعية ملعيار التحليلرسم منحىن النسب ا .5

  .وحتديد فئات األمهيةمجة املنحىن تر  .6

  

II .أسس التقسيم الثالثي للمخزون:  

  :ميكن إجراء التقسيم على أساس متغري أو أكثر من املتغريات التالية  

 .متوسط كمية االستخدام من كل صنف .1

 .متوسط تكلفة الوحدة من كل صنف .2

 .كل صنفمتوسط قيمة املخزون من   .3

، الفئة )A(تتلخص الفائدة من التقسيم الثالثي للمخزون يف أن األصناف اليت تشملها الفئة   

األكثر أمهية، جيب أن ختضع لرقابة تفصيلية مستمرة، وخاصة من حيث الكميات وفرتات التوريد، أما 

لواقعة يف الفئة فتخضع لرقابة أقل تفصيال تتم على فرتات دورية، وأخريا األصناف ا) B(األصناف من الفئة 

)C(وهي األصناف األقل أمهية، ختضع لرقابة عامة أو شاملة على فرتات متباعدة ،.  
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III .الفئات الثالثة حتديد:  

من عدد األصناف أو املواد املخزنة، وتستوعب يف حدود  %20متثل يف حدود  ):A(الفئة  .1

 ،)عدد حمدود وقيمة عالية(من قيمة االستخدام السنوي  70%

من عدد األصناف أو املواد املخزنة، وتستوعب يف حدود  %30هي متثل يف حدود  ):B(الفئة  .2

 من قيمة االستخدام السنوي، 20%

من عدد األصناف أو املواد املخزنة، وتستوعب يف حدود  %50متثل يف حدود  ):C(الفئة  .3

  من قيمة االستخدام السنوي، 10%
  

  )قيمة االستخدام كيفية إجراء التقسيم على أساس(: مثال توضيحي

أصناف من املواد، ختتلف معدالت استخدماaا السنوية كما هو  10نفرض أن مؤسسة تتعامل يف   

  :مبني يف اجلدول التايل

  

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  الصنف

  9  4  5  9  10  15  14  12  8  6  الكمية

  0.5  2  1  1.5  15  0.6  0.5  1.5  1.25  12.5  تكلفة الوحدة

  

  :اخلطوات

  .تكلفة الوحدة X االستخدام السنوي من الصنفكمية  = االستخدام السنوي من كل صنفقيمة . 1

قيمة  ترتيب األصناف املخزنة تنازليا حسب قيمة االستخدام السنوي، وذلك بدءا #لصنف األكرب. 2

  .وانتهاء #لصنف األقل قيمة

  .ة االستخدام السنوي من كل صنفحساب النسبة املئوية لقيم. 3

نضع أمام كل صنف جمموع النسب لألصناف اليت ( لالستخدامات النسب املئوية التجميعية حساب .4

  .)تسبقه

  .لعدد املواد حساب النسب املئوية التجميعية . 5
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ترتيب 

  الصنف

قيمة 

االستخدام 

  السنوي

االستخدام 

  ا�مع

نسبة 

االستخدام 

 % السنوي

النسبة 

التجميعية 

لالستخدام 

  % السنوي

ة بالنس

التجميعية 

  % للصنف

  األصناف

6  150  150 50  50  10  A 

1  75  225 25  75  20  A  

3  18  243 6  81  30  B  

7  13.5  256.5 4.5  85.5  40  B  

2  10  257.5 3.3  88.8  50  B  

5  9  266.5 3  91.8  60  C  

9  8  274.5 2.7  94.5  70  C  

4  7  281.5 2.3  96.8  80  C  

8  5  286.5 1.7  98.5  90  C  

10  4.5 291 1.5  100  100  C  

  /  /  /  100 /  300  ا�موع

  

  .من قيمة االستخدام %75= من عدد األصناف  20%

 =من عدد األصناف  %30أي حوايل  من قيمة االستخدام، %88.8= من عدد األصناف  50%

  .من قيمة االستخدام 13.8% =75- 88.8

=  من عدد األصناف %50، أي حوايل  من قيمة االستخدام، %100= من عدد األصناف  100%

  .فقط من قيمة االستخدام 11.2%=  88.8 -100
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  20ومناذج تسيري املخزون إعادة التموين سياسات: احملور الثالث
 

I .سياسات إعادة التموين:  

وتعريف  التموين هو ضمان برجمة احتياجات التوزيع واملخزون يف إطار التخطيط العام للمؤسسة،  

  :سياسة متوين تتعلق #إلجابة عن األسئلة التالية

 )ما هي املادة اليت جيب أن متوينها أو إعادة متوينها ؟(ماذا؟  �

 مىت جيب التموين أو إعادة التموين؟ �

 )�ي كمية جيب التموين أو إعادة التموين؟(كم؟  �

مث ننتقل إىل اإلجابة عن السؤالني اآلخرين، حيث أنه #إلجابة  تتم اإلجابة عن السؤال األول أوال،  

  :عن هذه األسئلة ميكن أن نعرف أربع سياسات أساسية للتموين وإعادة التموين يف املؤسسة
  

  إعادة التموين بتاريخ وكمية �بتني :السياسة األوىل

سلفا، تتضمن حتديد للتواريخ وفق هذه السياسة يتم التموين أو إعادة التموين وفق رز�مة حمددة   

وتستعمل  ، وتستعمل #لنسبة للمنتجات اليت استهالكها منتظم وقيمتها قليلة،والكميات الواجب اقتناؤها

  ).  C(هذه الطريقة #لنسبة للمواد صنف 
  

  إعادة التموين بكمية �بتة وIريخ متغري: السياسة الثانية

الطلبية، وتنطوي على حتديد مستوى املخزون الذي يطلق تعرف #سم طريقة نقطة الطلبية أو عتبة   

عنده طلب الشراء، هذا املستوى من املخزون جيب أن يسمح بتغطية احتياجات املؤسسة خالل الفرتة 

  ).  A(املمتدة من �ريخ إطالق الطلبية حىت وصوهلا، وتستعمل هذه الطريقة #لنسبة للمواد صنف 
  

  ين بكمية متغرية وIريخ �بتإعادة التمو : السياسة الثالثة

تسمى هذه الطريقة ´عادة اإلمتام، حبيث لكل صنف من املخزو�ت حد أعلى يف فرتة ³بتة،   

، وتطبق هذه الطريقة فمسري املخزون حيلل خمزونه ويقوم بطلب كمية تسمح له ´متام املستوى املطلوب

  .الثمن وقابلة التلف واد ذات االستهالك املنتظم و#هضة#لنسبة للم
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  إعادة التموين بتاريخ وكمية متغريين: السياسة الرابعة

، أين يكون سعر التكلفة متغري جدا وأن الوفرة )A(تستعمل هذه الطريقة للمواد من الصنف   

  .ليست دائمة، فالشراء يتم على أساس التقدير بداللة فرص السوق

  

II . مناذج تسيري املخزونبعض:  

II.1.  منوذج ويلسون بدون انقطاع) (الطلب(منوذج الكمية االقتصادية للشراء:(  

يهدف هذا النموذج إىل حتديد الكمية اليت تكون عندها التكاليف االمجالية للشراء والطلب   

اليت جتعل تكاليف الطلب متساوية مع  أي أن اهلدف هو إجياد كمية الطلبية والتخزين يف أدىن مستو�aا،

  .تكاليف االحتفاظ

  :االفرتاضات التالية هذا النموذج على بين  

 يكون الطلب واالحتياجات السنوية من املواد معروف على وجه التحديد و³بت، �

 ،)الفرتة بني إصدار الشراء واستالم املواد(تعترب فرتة التسليم ³بتة  �

) L(تعترب متغريات التكلفة املتمثلة يف تكلفة شراء الوحدة الواحدة وتكلفة الطلب يف املرة الواحدة  �

 ،)H(وتكلفة ختزين الوحدة يف السنة ³بتة ومعروفة بدقة 

  :حيسب حجم الطلبية األمثل وفق الصيغة التالية

Qe=�2DLCH   ....................................(20) 

  :حيث

Qe : الطلبية األمثلحجم  

D :،الطلب السنوي أو االحتياجات السنوي  

L :يف املرة الواحدة، يةتكلفة الطلب  

C :،سعر الوحدة  

H : وحدةلل السنوية تخزينالتكلفة (معدل احليازة(،  

  :وعليه

  N = D/Q: عدد الطلبيات األمثل هو

  T = 365/N = 12/N = 51/N : الفرتة املثلى للتموين
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  :مثال توضيحي

دج، وتبلغ تكلفة كل  400مادة، تكلفة مترير الطلبية الواحدة هو  100تستهلك املؤسسة يوميا   

  .من قيمته %15: دج، أما تكلفة االحتفاظ #ملخزون السنوي للمادة فهو 20مادة مشرتاة 

  )يوم 365عدد أ�م السنة ( حدد القيم املثلى لكل من الكمية وعدد الطلبيات والفرتة؟: املطلوب
  

  :احلل
D = 100 * 365 = 36500 
L = 400 
C = 20 
H = 15% 

  :جند) 20(يف الصيغة رقم  #لتعويض 
 

Qe = 3119.82 unités 
  

N = 36500/3119.82 = 12 commandes 
 

T = 365/N = 30 jours 
 

II.2 .منوذج الكمية االقتصادية لإلنتاج:  

يقوم هذا النموذج على افرتاض أن كل الوحدات املنتجة يف املؤسسة تضاف تدرجييا إىل املخزون،   

بينما العملية اإلنتاجية ال زالت مستمرة، و#لتايل جيب حتديد حجم الكمية املنتجة حىت يتم التحكم يف 

  :تكاليف التخزين، وحتسب هذه الكمية وفق الصيغة التالية

QEP=� 2DL
CH(1-dp)    .........................................(21) 

  

  :حيث

QEP :الكمية االقتصادية لإلنتاج.  

p : الزمن عدد الوحدات يف وحدة(معدل اإلنتاج.(  

d:  عدد الوحدات يف وحدة الزمن(معدل الطلب(.  
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II.3 .منوذج ويلسون حالة االنقطاع يف املخزون:  

يدرج هذا النموذج يف حالة القلة يف املواد واملنتجات، أي يف حالة عدم متكن املؤسسة من تلبية   

الطلب كله يف اآلجال احملددة، ويف هذه احلالة ينتج تدين املخزون إىل أدىن مستو�ته مما يؤدي إىل تقلص 

ؤسسة أن تتحمل تكاليف تكاليف التخزين، كما ينتج عنه تقلص تكلفة الطلبيات نظرا لقلتها، وعلى امل

  .االنقطاع يف املخزون

  :يف هذه احلالة هي ية األمثلالصيغة الر�ضية اليت ميكن من خالهلا حساب حجم الطلب  

  

Q�=�2DLCH *�CH+CpCp   ....................(22) 

  

   متثل تكلفة العجز للوحدة الواحدة يف وحدة الزمن Cp: حيث
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 أو النقل الداخلي للمواد املواد مناولة: احملور الرابع
  

I .مفهوم املناولة وأمهيتها:  

تعرب املناولة عن النقل الداخلي للمواد من املخازن إىل خطوط اإلنتاج أو العكس، إذ تعترب هذه   

العملية جد ضرورية #لنظر إىل ارتباط كفاءة أداء الوظيفة اإلنتاجية ملهامها بعوامل متعددة من بينها كفاءة 

 .الداخلية املناولة عملية

 بعض أشارت فقد ااستخدامه وحسن املناولة وسائل أفضل اختيار املناولة عملية بكفاءة يقصد"  

 يف يتمثل اإلنتاجية الوحدات داخل العمليات وقت إمجايل من % 75 حوايل أن احلديثة الدراسات

 هذه تستغرقه الذي الوقت ختفيض من ميكن للمناولة املناسبة الوسائل اختيار مث ومن املناولة عمليات

 املناسبة املناولة وسائل اختيار مت إذا للمؤسسة تافر و ال من الكثري حتقيق ميكن املنطلق هذا من. العملية

 21."تكلفة �قل واستخدامها

  

II .22:طرق املناولة    

  :اآللية املناولة و اليدوية ملناولةا: للمناولة طريقتني هناك  

 األدوات بعض املناولة هذه تتطلب اخلفيفة، األصناف ملناولة الطبيعي الطريق تعترب: اليدوية املناولة. 1

 اخلفيفة املواد نقل يتم عامة وكقاعدة بسيطة، تشغيلها ونفقات الثمن رخيصة تكون دائما ولكنها املساعدة

 . اقتصادية غري عملية أnا ثبت إذا إال يدو�
  

 عمليات مكننة حنو االجتاه جرى احلياة، أوجه خمتلف شهدته الذي الكبري التطور بعد :اآللية املناولة. 2

 خطوة يف تبعتها مث قائما، كان ملا كبديل الداخلية، املناولة ملراحل متكامل آيل نظام بوضع بدءا املناولة

 .االلكرتونية لألجهزة السريع التطور مع خاصة ككل املناولة نظام يف اآليل التحكم نظم استخدام ³نية

 : اآليت حيقق أن بد ال املناولة أسلوب اختيار  

 . الوقت واختصار السرعة �

 ).التشغيل تكلفة خفض( العمل اختصار �

 . املخزنية املساحات خفض �

 األسلوب هذا فاستخدام اآللية، املناولة أسلوب خالل من حتقيقها ميكن األهداف هذه أن الواضح ومن

 : التالية املزا� حيقق
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 ة والكبري الثقيلة األحجام ذات املواد ترفع اآللية املناولة فأجهزة: والسرعة الوقت لعنصر ]لنسبة .1

 إىل يؤدي اإلنتاج خطوط إىل واخلامات األولية املواد وصول أيضا ،اليدوية األجهزة من أكرب بسرعة

 . املال رأس دوران سرعة من يتبعه وما اليومي اإلنتاج معدل ز�دة

 واليت العمل عنصر ختفيض عليه يرتتب اآللية املناولة استخدام فإن :التشغيل تكلفة (حية من .2

 العمل ملتطلبات مالءمة األكثر الوسيلة #ستخدام وذلك األجهزة تشغيل من كلفة أعلى تعترب

 . واالقتصادية الفنية

 املواد نقل يف السرعة طريق وعن اآللية املناولة استخدام فإن :املخزنية املساحات خلفض ]لنسبة .3

 على علوي بشكل ملوادا وترتيب وضع إىل إضافة ،والورشة املخزن بني متكررة وبصورة الضخمة

  . املخزن يف املساحة هذه خفض على يساعد عالية ارتفاعات

  

III .23:ختفيض تكاليف املناولة  

  :تباع التوجيهات التاليةاليف املناولة ميكن اتكخنفيض من أجل   

 .نذ دخوهلا إىل املصنع حىن خروجهااملواد آليا مجيب قدر املكان مناولة  .1

 هي بنفس حالتها، فمىت نقلت املواد جيب القيام �كرب عدد منجيب حتاشي مناولة املواد و  .2

 .العمليات عليها قبل إعادة نقلها

 .وحتاشي تكرار التغري يف اجتهاaاجيب حتريك املواد بقدر اإلمكان يف خط مستقيم  .3

 .مستمرة و�كرب سرعة ممكنةد بصفة جيب نقل املوا .4

يف العمليات  جيب التقليل بقدر اإلمكان م رفع املواد وخفضها أثناء نقلها أو أثناء استخدامها  .5

 .اإلنتاجية املختلفة

 .واد واتباع هذه الطرق بصفة دائمةجيب اختيار أحسن الطرق ملناولة امل .6

يؤدي إىل ختفيض  ذ أن قصر املسافةجيب تقليل املسافات اليت تنقل فيها املواد قدر اإلمكان، إ .7

 .تكاليف املناولة

 .ولة ساعد ذلك على ختفيض التكاليفجيب نقل املواد يف كميات كبرية إذ كلما كربت احلم .8

هود و�قل جيب متهيد الطرق واملمرات داخل املصنع حىت ميكن حتريك املواد بسهولة و�قل جم .9

 .احتمال للتعرض لألخطار

  .معدات مناولة املواد وفحصها يف فرتات دوريةجيب وضع نطام لصيانة  .10
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  اإلنتاج الرقابة على :بعالساالفصل 
    

  

تعد الرقابة على اإلنتاج من بني أهم وظائف إدارة اإلنتاج والعمليات، فهي سريورة من شأ�ا أن   

متكن القائمني على وظيفة اإلنتاج من تقييم مدى متكن النظام اإلنتاجي من حتقيق أهدافه الكمية والنوعية 

  .والزمنية

  :جوانب موضوع الرقابة على اإلنتاج سنتناول يف هذا الفصل احملاور التالية من أجل اإلحاطة بكل  

  ماهية الرقابة على اإلنتاج. 1

  مضامني الرقابة على اإلنتاج، خطواLا وأمناطها. 2  

  أدوات وأساليب الرقابة على اإلنتاج. 3

  

  ماهية الرقابة على اإلنتاج: احملور األول
  

واليت حددها هنري فايول عندما اعترب عرف واإلدارة، الرقابة هي الوظيفة الرابعة من وظائف التسيري   

  ).التخطيط، التنظيم، القيادة والرقابة(الوظائف الرئيسية لإلدارة والتسيري 

  

I .على اإلنتاج تعريف الرقابة:  

  1:للرقابة عدة تعاريف نذكر منها ما يلي  

إىل التحقق من كفاءة استغالل موارد املنظمة وحتقيق يسعى هي ذلك النشاط اإلداري الذي " :1تعريف 

  ."أهدافها

، وتتعلق بوضع هدف وقياس األداء الوظيفة اليت تضمن أن األنشطة توفر لنا النتائج املرغوبة" :2تعريف 

  ."اختاذ اإلجراء التصحيحيو 

يف مشروع ما على التأكد إذا كان كل "الرقابة على أ�ا الوظيفة اليت تقوم  يعرف هنري فايول :3تعريف 

شيئ يسري وفق اخلطة املرسومة والتعليمات الصادرة والقواعد املقررة، أما موضوعها فهو بيان نواحي الضعف 

    2".واخلطأ من أجل تقوميها ومنع تكرارها
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   :خمتلفة نذكر منها تعاريف لرقابة على اإلنتاجأن لما ك  

جمموع القواعد واالجراءات اليت Lدف إىل تنسيق أداء املوارد اإلنتاجية املتاحة وحتققي أعلى " :1تعريف 

     3".مستوtت الكفاءة اإلنتاجية

 طبقا تتم املختلفة، التشغيل مجابر  أن من vلتأكد تسمح اليت الوظيفة" هي الرقابة على اإلنتاج: 2تعريف 

 الوقت يف املوضوعة اخلطة عن فاتااالحنر  من األخطاء اكتشاف مع ختطيط، من هلا وضع أن سبق ملا

  4".تصحيحها وحماولة املناسب،

  فحص مدىبناء على ما تقدم ميكن تعريف الرقابة على اإلنتاج على أ�ا سريورة يتم من خالهلا    

نتاج وخمتلف العمليات التحويلية املرافقة هلا من أجل احلصول على منتجات كفاءة خمتلف عناصر اإل

مطابقة للمواصفات احملددة مسبقا ضمن نظام ختطيط املنتج، فهي سريورة تسمح vكتشاف مبواصفات 

  .وما مت التوصل إليه كنتيجة بعد إجراء العمليات التحويلية الضرورية له مدى االنسجام بني ما خطط

  

II .الرقابة على اإلنتاج نيفتص:    

حسب زمن  هاتصنيف، ولعل من أمهها وفق عدة معايري على اإلنتاج ميكن أن تصنف الرقابة  

  :وهي ممارستها

تتم قبل انطالق العملية اإلنتاجية، هدفها فحص مدى تطابق مواصفات مدخالت  :الرقابة السابقة. 1

  .العملية اإلنتاجية مع ما هو خمطط له مسبقا
  

تتم خالل سريورة العملية اإلنتاجية، أي ا�ا تكون متزامنة مع حمتلف مراحل اإلنتاج  :الرقابة املتزامنة. 2

يف املؤسسة، وعليه فتخص الرقابة على السريورة التحويلية، واهلدف منها هو اكتشاف االحنرافات إن 

  .JITاليت تسمح بتطبيق نظام وجدت والعمل على تصحيحها يف وقت وقوعها، يعد هذا النوع من الرقابة 
  

املنتجات النهائية أو نصف (تتعلق بفحص مدى توافق مواصفات خمرجات النظام : الرقابة البعدية. 3

 .مع املواصفات احملددة مسبقا ضمن نظام ختطيط اإلنتاج) املصنعة

فقد تكون الرقابة  كل ميكن أن جند على مستوى اإلنتاج أنواع أخرى من الرقابة تبعا ملصدرها،  

مركزية، تسهر على تنفيذها مصاحل مركزية يف املؤسسة، وقد تكون ال مركزية تتم على مستوى الورشات 

  .ومصاحل اإلنتاج املختلفة
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  III .5:الرقابة على اإلنتاج أشكال  

  :أساسيني للرقابة على اإلنتاج شكلنيحبسب طبيعة الفحص، يوجد   

ميكن االعتماد يف هذا  :)contrôle par attributs) (الصفات(الرقابة 4لسمات  �

أو مبساعدة أشعة أو املوجات فوق الصوتية ) اللون مثال(من الرقابة على العني ا�ردة  الشكل

 .....).نوعية التلحيم مثال(

   

خاصية معينة للمنتج  يتم قياس، كميا، :)contrôle par variables(الرقابة 4ملتغريات  �

  ).الصالبة واملروتة مثال(أو بطريقة هدامة )  الوزن، القيم مثال(بطريقة غري هدامة 

  

IV .مهام الرقابة على اإلنتاج وأهدافها:  

IV.1 .مهام الرقابة على اإلنتاج:  

  6:تتمثل يف ما يلي  

واألقسام الصناعية صنع مجع البيا�ت وحتليلها عن األصناف املطلوب إنتاجها، وعن طاقة امل �

 .املختلفة

وضع الرب�مج التنفيذي لإلنتاج مبا يشمل وضع  بر�مج حتديد اآلالت، املعدات، األفراد وحتديد  �

ملوارد مواعيد وحجم التشغيل لكل جزء من األجزاء، ووضع بر�مج لتموين املخازن من اخلدمات وا

 .األولية واألجزاء اجلاهزة

ومتابعة  شمل ذلك إصدار األوامر يف كل ما يتعلق vلشراء والتشغيلإصدار األوامر ومتابعتها وي �

   .املخزون يف مجيع مراحله

  

IV.2  .أهداف الرقابة على اإلنتاج:  

تسعى كل مؤسسة من خال لنظام الرقابة على اإلنتاج إىل حتقيق هدف اسرتاتيجي، يتمثل يف   

أهدافه املتعلقة �نتاج املنتجات الالزمة vلكمية الالزمة  فحص مدى متكن نظتمها اإلنتاجي من ختقيق

  .واجلودة املطلوبة ويف الوقت املطلوبة
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ولعل حتقيق ذلك مرتبط بشكل مباشر بكفاءة استخدام املوارد املتاحة، فمن الضروري أن تبحث   

وعموما تتمثل أهداف الرقابة على  املؤسسة على االستخدام األمثل ملواردها أو ملدخالت نظامها اإلنتاجي،

  7:اإلنتاج يف ما يلي

تقدمي صورة واضحة عن كميات اإلنتاج الفعلية اجليدة أو املرفوضة منها، مقارنة مع كميات اإلنتاج  �

 .ملخططة ومستوtت اجلودة املطلوبةا

تقدمي صورة عن الكميات املرسلة ملستودعات اإلنتاج  وعن الكميات اليت مت استخدامها يف  �

 .عمليات اإلنتاج

 إعطاء تصور واضح عن مستوى خدمات اإلنتاج وحجم ونوع األعطال يف خطوط اإلنتاج، �

  مراقبة كل الطاقة اإلنتاجية املخططة وكذا مراقبة أولوtت اإلنتاج املخططة، �

  

V . 8:واجراءات الرقابة على اإلنتاجأساسيات  

  :تتمثل أساسيات واجراءات الرقابة على اإلنتاج يف ما يلي  

 .عايري األداء املستهدف أو املخططوضع خطة الرقابة وتطوير معدالت وم .1

 .ه اخلطة على اجلهات املعنية كافةتعميم هذ .2

 .عتماد على مقاييس ومؤشرات معينةقياس األداء الفعلي vال .3

 .مع املعدالت واملعايري املستهدفةمقارنة معدالت القياس  .4

 .من االحنرافات املكتشفة وأسبا�اتقدمي التقارير إىل اجلهات املسؤولة تتض .5

  .ية أو التصحيحية هلذه االحنرافاتاقرتاح احللول العالج .6

كمية اإلنتاج أو   يري مع أي تغيري حيصل يف املنظمة، يفإن إجراءات الرقابة على اإلنتاج قابلة للتغ"  

ى اإلنتاج ختتلف حسب نوع النشاط كما أن أشكال واجراءات الرقابة عل...يف مراحل أو عمليات اإلنتاج

  " منط اإلنتاج وحسب حجم املنظمةو 

  

VI .9:طرق الرقابة على اإلنتاج  

  :تبعا لنوع الرقابة وسياسة اجلودة املعتمدة يف املؤسسة ميكن أن تتم الرقابة  

املنتجة، جيرى عليها كما يدل عليه اسم الطريقة، يتم أخذ عينة عشوائية من القطع   :عشوائيا �

 .الفحص
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الرقابة على عينة واحدة متثيلية،  ةيتم مراقبة دفعة متجانسة من املنتجات من خالل ممارس :إحصائيا �

 .جهائية أو على طول سريورة اإلنتا وهذا النوع من الرقابة ميكن أن يتم على املنتجات الن
 

 .متارس الرقابة على املنتجات :نظاميا �

  

VII .العوامل املؤثرة على وظيفة الرقابة على اإلنتاج:  

  10:اإلنتاج مبجموعة من العوامل نذكرها يف ما يلي تتأثر سريورة الرقابة على  

اإلنتاج املتاحة وبني احتياجات  مهمة الرقابة على اإلنتاج Lدف إىل التنسيق بني طاقة :منط اإلنتاج. 1

الطلب، الكتشاف أي فجوة بينهما واقرتاح االجراءات واألساليب املناسبة لردم هذه الفجوة، أما يف ظل 

منط اإلنتاج املستمر فإن مهمة الرقابة تتمثل يف تنسيق تدفق العمليات مبعدل معني يتفق ومعدل اإلنتاج 

  .ة مستمرة ومتتابعةاملخطط، وتكون عملية الرقابة هنا عملي
  

فكلما كان حجم املنظمة أو بشكل أدق قسم اإلنتاج أكرب كلما  :حجم املنظمة والرتتيب الداخلي هلا. 2

  .تعقدت مهمة الرقابة على اإلنتاج والعكس من ذلك صحيح

فكلما زادت  أما الرتتيب الداخلي لقسم اإلنتاج فله ¦ثري مباشر على مهمة النشاط الرقايب على اإلنتاج،

مرونة الرتتيب الداخلي كلما ساعد ذلك إدارة اإلنتاج والعمليات على حتديد سري العمل والرقابة عليه 

  .§فضل الطرق
  

اإلداريني واملشرفني على تفهم ما هو مطلوب و اجلدولة يعتمد على قدرة العاملني  فنجاح :نظام اجلدولة. 3

تنفيذ األعمال املطلوبة وvلتايل تسهيل مهمة الرقابة على منهم، فوضوح عملية اجلدولة يسهل من مهمة 

  .  اإلنتاج
  

صميم املنتج بسيطا كلما سهلت مهمة الرقابة على اإلنتاج، وكلما كان   :تصميم املنتج. 4 كلما كان ت

صميم معقدا أدى ذلك إىل تعقد عملية الرقابة صميم أمر مطلوب بني كل فرتة أخرى، ...الت ومع أن تغيري الت

صميم املنتج، إذ يفضل لك صادي إحداث تغيري يف النظام اإلنتاجي يف كل مرة يتغري فيها ت ن ليس من االقت

صميم الذي ال يتطلب تغيريا واسعا يف النظام اإلنتاجي، وعمليات التغيري هذه ستؤدي إىل  التغيري يف الت

  .تعقد مهمة الرقابة على اإلنتاج

  .ترتيب أسبقيات اإلنتاج سيؤدي إىل ارvك العاملني يف مراقبة اإلنتاجمن جهة ªنية فإن التغيري املتكرر يف 
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ة املختلفة إلدارة الوى البشرية من حسن االختيار والتدريب والعمل على حتقيق فاألنشط :قوة العمل. 5

وvلتايل تنفيذهم  مصلحة األفراد، ستؤدي إىل إشاعة حالة االستقرار واالنتماء واالنتظام يف سري العمل،

  .للمهام املوكلة هلم §فضل الطرق، وvلتايل تسهيل مهمة الرقابة على اإلنتاج
  

وخاصة تلك املتصلة vلنشاط اإلنتاجي بني إدارة اإلنتاج وأقسامها ومواقع اإلنتاج  :انسياب املعلومات. 6

ما أمكن احلصول على والعاملني فيها، فكلما تدفقت املعلومات من أعلى إىل أسفل وvلعكس، كل

املعلومات الدقيقة عن مقدار العمل املنجز، الطاقات اإلنتاجية الفعلية، أرصدة املواد، صعوvت اإلنتاج 

واالختناقات وغريها، كما ميكن للعاملني االطالع على أحدث وأدق البيا�ت املتصلة vألوامر اإلنتاجية، 

غريها مما ستكون له آªر إجيابية على حسن سري لعمل من حيث كمياLا ومواصفاLا ومواعيد تسليمها و 

  .وvلتايل مهمة الرقابة على اإلنتاج

  

VIII .الرقابة على اإلنتاج يف اإلنتاج معلومات نظام مسامهة: 

 املعلوماتالرقابة على اإلنتاج من خالل سعيه لتوفري  تربز مسامهة نظام معلومات اإلنتاج يف  

ة اإلنتاج كمي، فنظام معلومات اإلنتاج يوفر املعلومات اخلاصة باإلنتاجمبهمة الرقابة على  للقيام الضرورية

  .آجال اإلنتاج الواجب احرتامهو  ة املطلوب حتقيقهاودواجل ،الواجب إنتاجها

اإلنتاج والعمل على عدم  يتطلب تلبية حاجات ورغبات زvئن املؤسسة بقدرLا على متابعة سريورة  

 توفر"تعرضها إىل أي شكل من أمشال التوقف والتأخر، والتدخل العاجل حلل كل املشكالت وهذا يتطلب 

 كمية حول مبعلومات األمر تعلق سواء املناسب، الوقت ويف وحديثة، وشاملة ودقيقة صحيحة معلومات

 من واملطلوب اإلنتاج، ورشات داخل اآلالت على املسؤولني طرف من حتديدها يتم واليت ووقته اإلنتاج

 عن املسؤولون يوفرها واليت املنتج جبودة املتعلقة املعلومات أو آلة، بدقة لكل اإلنتاج كمية حتديد هؤالء

 هؤالءأيضا من واملطلوب املنتج، على معينة جتارب ءاواجر  اجلودة لقياس تامؤشر  vستخدام اجلودة، قبةامر 

  11."اجلودة لقياس فعالة طرق واستخدام املنتج جلودة مناسبة تامؤشر  وضع
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  12وأمناطها اخطواc، مضامني الرقابة على اإلنتاج: احملور الثاين
    

I .لرقابة على اإلنتاجا مضامني وظيفة:  

س الرقابة على اإلنتاج جمموعة من ا�االت اليت هلا عالقة مباشرة وغري مباشرو بسريورة اإلنتاج يف مت  

  :وهي ا�االت اليت ميكن أن حتدد يف ما يلي املؤسسة،

فبموجب جدولة اإلنتاج يتم حتديد أنواع العمليات املطلوب أدائها والوقت  :الرقابة على وقت اإلنتاج. 1 

املطلوبة وفقا ملواعيد التسليم احملددة، وختتلف  نتهاء من تنفيذ العملياتالالزم لكل عملية ومبا يسمح vال

  :اإلنتاج حسب النمط اإلنتاجي الرقابة على وقت

يكون االهتمام بتحديد الكميات الواجب إنتاجها خالل الفرتة الزمنية  :يف ظل اإلنتاج املستمر �

احملددة، ومن مث متابعة الكمية املنتجة ومقارنتها مع الكمية املخططة، وبنفس الوقت متابعة متابعة 

فتعطل أحد مراكز العمل سيؤدي إل تعطل اخلط اإلنتاجي §كمله،  سري العمليات اإلنتاجية،

 .وvلتايل التأخري يف اجناز الكميات املطلوبة يف املواعيد احملددة

حيدد جدول عمليات لكل أمر إنتاجي يتضمن نوع العمليات  :يف ظل منط اإلنتاج املتقطع �

  .مر اإلنتاجي يف موعده احملدداملطلوبة وموعد بداية و�اية كل عملية، حبيث يتم تنفيذ األ
  

  :إذ تقاس كمية اإلنتاج vستخدام أحد املقاييس اآلتية :الرقابة على كمية اإلنتاج. 2

مقاييس عددية، فيقاس حجم اإلنتاج بعدد الوحدات املنتجة أو بوحدات قياس نوعية مثل الطن،  �

 ...املرت،

 .كأن يقاس حجم اإلنتاج بعدد ساعات التشغيل  مقاييس فنية أو تكنولوجية، �

  . فمراقبة كمية اإلنتاج يهدف إىل الوصول vلكمية املنتجة فعليا إىل الكمية املخططة
  

مهمة الرقابة على املواد تتمثل يف االحتفاظ بكمية كافية من املواد وvجلودة املطلوبة  :الرقابة على املواد. 3

  : وهذه املهمة تتحقق عرب املرور vملراحل املتتالية التالية و§قل التكاليف،

 .تقدير االحتياجات من املواد وتبعا خلطة اإلنتاج �

 .استالم وختزين املواد يف ظل ظروف ختزينية مناسبة  �

 .صرف املواد مبوجب طلبات حمددة من قسم التصنيع أو اإلنتاج �

  حتديد املخزون الفائض واختاذ االجراءات خلفضه �
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  : الرقابة على تكلفة اإلنتاج. 4

 يتم حساب تكلفة كل طلبية على حدة :منط اإلنتاج املتقطع �

  حتسب التكاليف vلنسبة للوحدة املنتجة الواحدة :منط اإلنتاج املستمر �

ليس على حساب (ويف كل األحوال الرقابة على تكاليف اإلنتاج Lدف إىل ضبط التكاليف وخفضها 

  .مما سيمكن املنظمة من طح منتجاLا يف األسواق §سعار أقل وvلتايل يعطيها ميزة تنافسية )اجلودة

صميمه بشكل دائري مغلق وكما يوضح الشكل التايل   : نظام الرقابة على تكلفة اإلنتاج يتوجب ت

  

  دورة نظام الرقابة على تكلفة اإلنتاج): 15(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

    
 قياس وتسجيل التكلفة وظيفة حماسبة التكاليف

 التكاليف املعيارية

 النشاط اإلنتاجي

 تقييم التكاليف وحتديد االحنرافات

 النشاط اإلنتاجي

 130مرجع سبق ذكره، ص ، 2012، دمحم ابديوي احلسني،: املصدر
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مث تتم مقارنتها مع  نالحظ من الشكل أن التكاليف الفعلية لإلنتاج يتم قياسها ونتسجيلها ،  

التكاليف املعيارية وحتديد االحنرافات ومن مث اختذ االجراءات التصحيحية الالزمة، وحىت تنجز وظيفة الرقابة 

على تكاليف اإلنتاج يتوجب االحتفاظ بسجالت تفصيلية عن تكلفة منتج وكل جزء وكل عملية وجلميع 

دا إلجناح الرقابة على التكاليف، ألن هذا النظام العمليات، كما يعد نظام معلومات اإلنتاج ضروري ج

  .سيوفر املعلومات الالزمة vلدقة والوقيت املناسبة
  

  :تتطلب: الرقابة على جودة املنتج. 5

 .وضع معايري رقابية لقياس اجلودة �

 . سحب عينات عشوائية من اإلنتاج وفحص جودLا �

 .االحنرافات يف اجلودة إن وجدتمقارنة نتائج الفحص مع معايري اجلودة لتحديد  �

  .تصحيح االحنرافات والعودة vجلودة إىل املستوى املطلوب �

  

II .خطوات الرقابة على اإلنتاج:  

فبعد وصول االمر اإلنتاجي سواء من الزبون مباشرة أو من املخازن إىل إدارة اإلنتاج،  :التخطيط .1

مث قائمة املواد واألجزاء الواجب شراؤها أم  يتم تقسيمه إىل مكو�ته وإعداد قائمة بنية املنتوج،

 .تصنيعها
 

حيث حيدد الطريق الذي سيسلكه العمل يف الداخل، ومن الذي سيقوم vلعمل  :املسار التصنيعي .2

 .وأين يتم اجنازه، وكذلك حتديد تتابع العمليات اخلاصة جبزء واحد ويف عالقاته vألجزاء األخرى
 

وكما أشر� يف الفصل الثالث من هذه املطبوعة، اجلدولة تعين وضع اجلداول الزمنية اليت : اجلدولة .3

 .حتكم حركة العمل أثناء اإلنتاج
  

إعداد وإصدار تعليمات العمل إىل املراكز التشغيلية املختلفة، ويف هذه املرحلة يتم إعداد  :االرسال. 4

كما يتم التحقق من أن األدوات الالزمة قد مت جتميعها، ويهدف اإلرسال   الطلبات للمواد والتوريدات،

وفق اجراءات معينة  للمتابعة إىل التأكد من التقدم الذي حيدث يف كل عمل ووفقا ملا هو حمدد يف 

  .املسار التصنيعي
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III .أمناط الرقابة على اإلنتاج :  

للمنظمة،  اط ختتلف vختالف الظروف االنتاجية مثة أمناط عديدة للرقابة على اإلنتاج، وهذه األمن"  

ة استخدام أكثر من منط رقايب حسب طبيعة املنتجات والظروف، وغالبا ما يتبع كما ميكن للمنظمة الواحد

   ." منط الرقابة على اإلنتاج منط اإلنتاج ذاته

تتطلب احلصول على بيا�ت ومعلومات عن اإلنتاج لكل جزء من : الرقابة على اإلنتاج املتقطع. 1

املنتوج ولكل عملية، ولكل وحدة منتوج كاملة، سواء من حيث الكمية أو املواصفات أو توقيت االجناز، 

فاملنظمة ضمن هذا النمط اإلنتاجي ملزمة بتسليم هذه الطلبيات يف مواعيدها احملددة وvملواصفات 

وهنا البد من إصدار ونشر التعليمات واإلرشادات الضرورية اخلاصة بكل طلبية، مثة  والكميات املطلوبة،

وجهة نظر أخرى حول الرقابة على اإلنتاج املتقطع وذلك بتطبيق ما يدعى بنمط الرقابة االختياري، 

ناصر ومبوجب هذا النمط يتم اخضاع عناصر املنتج ذات القيمة املرتفعة لرقابة دورية، يف حني ختضع الع

ذات القيمة االقل أو املنخفضة القيمة إىل منط رقايب أقل تكلفة، واألمر هنا يشري إىل الرقابة على املواد 

  .الداخلة يف اإلنتاج واملواد حتت التشغيل، أكثر من كونه يشري إىل منط رقايب متكامل على اإلنتاج
  

ملا كانت مواصفات اإلنتاج واحدة تقريبا فإن مستلزمات العملية : الرقابة على اإلنتاج املستمر. 2

اإلنتاجية هي األخرى متشا�ة أو ªبتة تقريبا، فاملواد واألجزاء والعمليات واملراحل اإلنتاجية هي ذاLا، 

ومهمة الرقابة على اإلنتاج يف ظل هذا النمط تبدو أسهل منها يف حالة إلنتاج املتقطع، فالتعليمات 

رشادات تعطى ملرة واحدة، واحلاجة إىل تكرار هذه التعليمات واإلرشادات ليست كبرية، فكثريا ما واإل

يكتسب العامل خربة ومقدرة على إنتاج كا هو مطلوب منه بدو�ا، وغالبا ما كون مهمة الرقابة على 

وإذا حدثت أي احنرافات اإلنتاج هي برجمة اإلنتاج، أي حتديد الفرتة الزمنية الالزمة لتشغيل خط اإلنتاج، 

  :عن إنتاج الكميات املطلوبة يف املواعيد احملددة هلا، فيمكن تصحيح هذه االحنرافات §حد األسلوبني

 إما زtدة عدد ساعات التشغيل اخلط اإلنتاجي  �

  أو زtدة عدد العاملني على اخلط اإلنتاجي �

  وميكن استخدام األسلوبني معا 
  

إن منط اإلنتاج وفقا لتشابه العمليات جيمع بني النمطني : الرقابة على اإلنتاج وفقا لتشابه العمليات. 3

وم على فكرة إنتاج منتجات منطية ولكن بصورة متقطعة على نفس خط اإلنتاج، وهذا قي السابقني، وهو

ل داخل خط اإلنتاج بعد النمط اإلنتاجي يتطلب ضرورة إعادة إعداد التجهيز اآليل لبعض حمطات العم
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وتكون مهمة الرقابة على هذا النمط ...االنتهاء من إنتاج منتج معني وقبل الشروع يف إنتاج منتج آخر

اإلنتاجي حمصورة يف حتديد كمية اإلنتاج وتواريخ بدء اإلنتاج واالنتهاء منه لكل منتج على حدة، ويف حالة 

ز اآليل، فإن مهمة الرقابة تتمثل يف حتديد التتابع األفضل امكانية إنتاج كل املنتجات وفقا لنفس التجهي

  .وإقرار األسبقيات فيما بني املنتجات املختلفة
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  وأساليب الرقابة على اإلنتاج أدوات: الثالثحملور ا
  

I .13:أدوات الرقابة على اإلنتاج  

  :تتمثل أدوات الرقابه على اإلنتاج يف ما يلي  

أكثر أدوات الرقابة شيوعا، تستخدم لتزويد اإلدارة vملعلومات املطلوبة ملقارنة األداء  :التقارير �

الفعلي مع املعايري املوضوعة يف احملال اإلنتاجي، والتقارير إما أن تكون منتظمة أو استثنائية يتم 

دقة املعلومات،  :يري اإلنتاجية، وجيب أن يراعى يف التقريرااعدادها عند ظهور أي احنراف عن املع

عرض املعلومات بطريقة تسهل اكتشاف نقاط الضعف وسرعة وصول التقارير وخاصة تقارير تتبع 

 .التنفيذ
 

وسيلة إدارية فعالة ودقيقة للتخطيط املستقبلي معربا عنها §رقام، وخيتلف عدد  :املوازين التخطيطية �

ونوع النشاط الذي متارسه، كما جيب أن vختالف حجم املؤسسة امليوانيات التقديرية اليت حتتاجها 

تتمتع هذه امليزاينات vملرونة الكافية، ومن أهم أنواع امليزانيات نذكر امليزانية التقديرية لإلنتاج، 

 ...   امليزانيىة التقديرية ملوارد وعناصر اإلنتاج
 

لكمية اليت وهي ا) أو نقطة التعادل(يساعد على حتديد كمية التعادل  :حتليل نقطة التعادل �

تتساوى عندها اإليرادات الكلية مع التكاليف الكلية، أي أ�ا تقابل حجم اإلنتاج الذي تغطي 

 .إيراداته كافة التكاليف املرتبطة vإلنتاج
 

تقدم اإلحصائيات يف شكل جداول، خرائط أو رسوم بيانية  :اإلحصائيات والرسومات البيانية �

ميكن اجراء املقار�ت بني خمتلف املؤشرات أو النتائج vلنظرة السريعة، مثل إعداد جداول  جيث

 .ورسوم تبني تطور مسار العملية اإلنتاجية
 

لمراقبة الداخلية، حيث تستخرج تستعمل السجالت كوسيلة رئيسية ل :املراجعة الداخليةسجالت  �

 .لألعمالبيا�ت عن األداء الفعلي  اهمن

  

هي تسجيل زمين، يف شكل رسم بياين، ملعطيات تتعلق خبصائص سريورة إنتاج،  :اخلرائط الرقابية �

 : من أمهها
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 يبني كمية العمل الذي تؤديه اآللة والوقت املستغل يف ذلك، :سجل اآللة •

يبني الوقت الذي يستغرقه العامل يف عمله ومقدار اإلنتاج الذي حققه  :سجل العامل •

 خالل هذا الوقت،

توضح طريقة سري العمل وفقا لتسلسل مراحل اإلنتاج، وتبني كذلك  :خريطة التصميم •

 .العمليات اليت ¦خرت عن موعدها

خريطة، (توضح األعمال املنجزة وغري املنجزة خالل فرتة زمنية معينة  :خريطة تقدم العمل •

GANTT مثال(  

   

  خريطة مراقبة): 16(شكل رقم 
Carte de contrôle Histogramme 

  

  Georges Javel, 2004, op.cit, P147: املصدر

    

LCS :limite de contrôle supérieure:  حد الرقابة األعلى  

LCI   :limite de contrôle inférieure:  حد الرقابة األدىن  

  
II . 14:الرقابة على اإلنتاجأساليب

  

حيث أن أي عطب يف املنتج هو يف احلقيقة نتيجة خلطأ مسبق كان ميكن تفاديه لو  :الرقابة املسبقة. 1

متت مراقبته مسبقا، فاالكتشاف املسبق ألسباب األعطاب ميكن أن يدفع vملؤسسة إىل القيام vجراءات 

اليت قد تتسبب فيه، مما يعني إمكانية جتنب االنقطاعات  تصحيحة على منصب العمل أو املرحلة املسؤولة

  .وختفيض املدة الزمنية لإلنتاج

  

LCS

Évolution dans le temps 

LCI
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مبوجبها تتم الرقابة على املنتجات النهائية بعد االنتهاء من تصنيعها، وهذه  :الرقابة يف }اية السريورة. 2

يتم بعد مدة زمنية طويلة الطريقة أو األسلوب ال ميكن أن يكون فعاال ألن اكتشاف األخطاء اإلنتاجية 

   .وبعد حتمل تكلفة إنتاج كبرية

  

  الرقابة يف }اية السريورة): 17(شكل رقم 
  

                               
  

  Georges Javel, 2004, op.cit, P147 :املصدر

  

ميكن اللجوء إىل طريقة أخرى  من أجل تقليص مدة األعمال التصحيحية، :الرقابة يف املنصب املوايل. 3

للرقابة على اإلنتاج من خالل تكليف العامل يف املنصب املوايل من اجراء الرقابة الالزمة على ما يصله من 

أجزاء أو منتجات من املنصب السابق له، وهذا األمر يضمن املوضوعية يف الرقابة ويقلص من املدة الزمنية 

  . اب املمكنةالالزمة لنقل املعلومات حول األعط
  

  املنصب املوايل الرقابة يف): 18(شكل رقم 

  

  Georges Javel, 2004, op.cit, P147 :املصدر

  

من أجل تقليص املدة الزمنية للرقابة نتيجة اللجوء إىل املنصب املوايل، ميكن  :الرقابة يف منصب اإلنتاج. 4

االعتماد على الرقابة يف منصب اإلنتاج نفسه، واملوضوعية يف الرقابة متر عرب حتفيز العامل أو حتميله 

د من ثقة املسؤولية وأن يكون واعي vندماجه يف اسرتاتيجية تنمية املؤسسة، وهذه الطريقة ميكن أن تزي

  . العامل يف نفسه ويف إدارة املؤسسة
 

Transformation 
Contrôle 

T

T
T

C

Contrôle / Transformation 

T
Contrôle 

C T 
C T C
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  الرقابة يف منصب اإلنتاج): 19(شكل رقم 

  Georges Javel, 2004, op.cit, P147 :املصدر 

  
 

  Le Poka Yokeالرقابة 4ستعمال . 5

 ن العملكا أم فوقآالت توضع  Le Poka Yokeتستعمل هذه الطريقة يف الياvن، حيث تعد   

املضادة  من أجل اكتشاف آليا ويف املصدر كل أمر غري طبيعي يف سريورة اإلنتاج، أنظمة االنتاج هاته

بقا، وقد مت لألخطاء متنع آليا تصنيع أو مواصلة تصنيع منتجات غري مطابقة للمواصفات احملددة مس

  .تقنية من أجل حتقيق صفر عيوباالعتماد على هذه ال
  

  SPC: Statistical Process Control الرقابة وفق نظام. 6

، W. A. Shewartرفـــن طمـ 1924ـــة رورات، اكتشفت سنــم االحصائي يف السيـي التحكـتعن  

  :التحسني املستمر للنوعية عن طريق مثلوية السريورات، بنيت على ثالث مبادئ أساسيةوهي سريورة 

 ).مطابق أو غري مطابق(نتج املنتج السريورة هي اليت ت .1

 .السريورة عرب الزمن" سلوك"يتغري ميكن أن  .2

  .عرب الزمنالتنظيم والتحلل للسريورة اجتاه عام حنو فقدان  .3

  :على أربعة عناصر أساسية SPCانطالقا من هذه املبادئ، يرتكز نظام   

 .جيب مراقبة السريورة وليس املنتج :فكرة .1

تقرتح جمموعة من اخلطوات املتتابعة مثل حتسيس العاملني، إحصاء خصائص  :أو منهج طريقة .2

 .أو إنشاء خرائط مراقبة املنتج، معايري السريورة

 .خرائط املراقبة :وسيلة .3

    .حتسني السريورة مستمر وبدون �اية :مصطلح .4
  

  

T C T C 
T C T C 

Transformation / Contrôle 
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