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  المركز الجامعي تمنراست ×  ممتحنا ×  عمراني عبد المجید. د ×
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  ةـــراطیة الشعبیــریة الدیمقــوریة الجزائــالجمه
يـث العلمــالي و البحــم العــزارة التعلیو  

–بسكرة  –جــامعة محــمد خیضــر   
 

التسییــركــلیة العلــوم االقتصــادیة و التجــاریة و علــوم   
  العلـــوم االقتصادیةقســـم 

                                                    

                                                                                
  

  

 
  

 
 

                                                           
   یحیاوي مفیدة .د.أ ×                     قرقب مبارك ×

  
  

  الجــــــامعة  الصــــــفة  أعضاء اللجــــنة
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  اإلهــــــــــداء
  

  ؛هذا العمل  ثمرة  أهدي                                  

  ؛إلى الوالديـــــــن الكريـــميـــن حفظهما اهللا وأطال في عمرهما

  ؛إلى زوجتي العزيزة

  ؛رة عيني ابني العزيز محمد األمينقإلى  

  ؛إلى جميع إخوتي وأخواتي

ب من قريب   ؛أو بعيد  إلى كل األهل واألقـار

  ؛إلى كل األصدقـاء

  " الجزائر"وطني الحبيبإلى                           

  

  

  

  

  

  

  



  شكر وعرفـان

  

الحمد هللا من قبل ومن بعد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد هللا كما ينبغي لجالل  
وجهه وعظيم سلطانه هو وحده المتفرد بجزيل العطاء لكرمه، أحمده حمدا كثيرا  

وأثني عليه ال أحصي ثناءا كما أثنى هو على نفسه، الحمد هللا الذي أعانني على  وأشكره  
  .إنجاز هذا العمل ويسر لي سبل إتمامه ويعود له الفضل الكامل في ذلك

ن العرفـان بالجميل يحتم علينا ت الشكر والعرفـان لألستاذة   إ ن أتقدم بأسمى عبارا أ
ي التفالمشر  ي لم تبخل عليا بتوجيهاتها القيمة  ة األستاذة الدكتورة مفيدة يحياو

  .ونصائحها النفيسة والتي كانت خير سند لي في إتمام هذا البحث

اللجنة المناقشة كل باسمه على قبول مناقشة وإثراء    ألعضاءكما أتوجه بالشكر الجزيل  
  .البحث

ت مؤسسة مطاحن الحضنة بالمسيلة على   ن أتوجه بالشكر الجزيل لكل إطارا وال أنسى أ
ت التي قدموها ليالم   ...ساعدا

ن أشكر أساتذة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة    يكما ال يفوتن أ
  .محمد خيضر ببسكرة، وكل من ساعدني في إتمام هذا البحث من قريب أو من بعيد

  

  

  



  
  
  
  
  الملــخص

 



   الجزائریة الصناعیة بالمؤسسة اإلنتاج تسییر أمثلیة في القرار متغیرات تحدید دور

 بالمسیلة الحضنة مطاحن حالة دراسة    

التي و موضوع دراسة تحدید متغیرات القرار في الجانب اإلنتاجي للمؤسسات الصناعیة، التناول      
التطورات   مواكبةل، تسییر اإلنتاج بالمؤسسات الصناعیة الجزائریة األمثلیة فيإلى تساعد في الوصول 

وبالكمیة  وقت المحددوتحقیق طلبات زبائنها في ال ا،وذلك من خالل تخفیض تكالیفه ،وزیادة تنافسیتها
، MRP، JIT(في  النماذج الحدیثة في تسییر اإلنتاج ممثلةها في تم تناول هذاقصد تحقیق و ، زمةاللا

TOC( ،باإلضافة إلى البرمجة الخطیة.  

المؤسسات  أهمر من بتم اختیار مؤسسة مطاحن الحضنة بالمسیلة في دراسة الحالة، ألنها تعت     
 اإلنتاجلتي تتحكم في تسییر احیث قمنا بإیجاد متغیرات القرار  االقتصادیة العمومیة في والیة المسیلة،

، التنبؤ بالمخزون االحتفاظ، تكلفة الطلبیةإعداد تكلفة  تسمیة المنتوجات، تسمیة المواد األولیة، وهي
وتم وتم إیجاد المتغیرات التقنیة التي تتحكم في اإلنتاج،  ، عجزتكلفة الاإلنتاج الضائع،  نسبةبالطلب، 

ذج البرمجة الخطیة، وفي األخیر تم إعداد نظام تخطیط الموارد االمثلى عن طریق نم اإلنتاجحساب كمیة 
  .بالمسیلة یتالءم مع مؤسسة مطاحن الحضنة ماب MRPالصناعیة 

RESUME  

        Le sujet de l’étude traite la détermination des variables de décision de la production dans 
le but d’atteindre l’optimalité dans la gestion des entreprises algériennes afin de permettre 
l’amélioration et la compétitivité grâce à la détermination des coûts de production tout en se 
conformant à la demande des clients, et de respecter les délais ainsi que les quantités 
demandées. Dans le but d’atteindre ces exigences, nous avons fait recours à des modèles 
récents tels que (MRP ،JIT ،TOC) et à l’application de la Programmation Linéaire. 

         Nous avons choisi pour étude de cas  l’entreprise publique économique algérienne les 
« Moulins du Hodna », de la wilaya de M’Sila en égard de son importance stratégique. Nous 
avons défini les variables de décision qui dictent la gestion de production ainsi que la 
nomenclature des produits et des matières premières, le coût de commande, le coût de 
détention des stock, la prévision des ventes, le taux du gaspillage, le coût de rupture du stock. 
Ce qui a permis de définir les coefficients techniques. Finalement, une planification MRP de 
l’entreprise ‘les Moulins du Hodna, de M’Sila’ est établie.     
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                     5.........................................................نموذج لنظام اإلنتاج): 1- 1(الشكل رقم 

 MRP.........................................53مقاییس طریقة تسییر اإلنتاج ): 1- 2(الشكل رقم
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  المقدمة العــــــــامة
 



 المقدمة العامة
 

 ب 
 

العالم في السنوات األخیرة تغیرات سریعة في شتى المجاالت، وبذلك وجب على المؤسسات عرف 
أو الزوال، تعود أساسا إلى عملیة معقدة لها أبعادها ومظاهرها  حوالتتاالقتصادیة مواكبة هذه ال

والتي تتحكم في  االقتصادیة واإلعالمیة والتكنولوجیة والثقافیة والسیاسیة، وهي ما یطلق علیها بالعولمة
  .ر أو غیر ذلكأسالیب اإلنتاج أو طرق التسییسواء تعلق األمر ب مجریاتها الدول المتقدمة،

وأصبح لمستهلك الیوم خیارات عدیدة إلشباع حاجاته ورغباته من السلع والخدمات، وبذلك أصبح 
لمواصفات التي یرغب فیها، في اختیاراته على جانب الجودة والسعر ووقت توفر السلعة المطلوبة وبا یعتمد

فوجب على المؤسسات الصناعیة توفیر طلبات المستهلكین في الوقت المناسب وبالمواصفات المطلوبة 
  .وبأسعار معقولة أو الزوال واالندثار ونجد أسس هذه العناصر في اإلنتاج

إنتاجها  تعتبر المؤسسات الصناعیة الجزائریة مؤسسات ناشئة، یجب علیها أن تتحكم في تسییر
بینها  حسب ما تقتضیه الظروف االقتصادیة الراهنة، وهناك عدة طرق علمیة متبعة في هذا المجال من

  .السنوات األخیرة في اي یعتمد علیهتب الیلااألس یب هيلااألس األسالیب الكمیة، ولعل هذه

اإلجراءات اإلداریة، إن زیادة حجم النشاط الذي تقوم به المؤسسات وتزاید التعقیدات التي تتسم بها 
إضافة إلى إدراك المسیر ألهمیة التعقیدات أدى إلى البحث عن طریقة صنع قرار دقیق قدر االستطاعة 

حصائیة ٕ ولعل أصعب أمر في هذه األخیرة هو تحدید متغیرات  ؛مما أدى إلى اللجوء إلى أسالیب ریاضیة وا
وتعتبر عملیة تحدید متغیرات القرار في أي نموذج ریاضي عملیة  ،القرار ونمذجة المسائل المطروحة

صعبة ومعقدة وخاصة في المؤسسات اإلنتاجیة، ألنها تتسم بتنوع في المدخالت والمخرجات، وبذلك وجب 
  .االهتمام بحساب هذه المتغیرات بأسالیب كمیة وبدقة

لحصول على البیانات والمعلومات جب الذا و ، الطرق الكمیة یعد نظام المعلومات ضروریا في مجال
المختلفة المتعلقة بالمواضیع محل الدراسة، كما یتم الحصول على شكل واضح ودقیق بحیث تخدم ذوي 
العالقة والمصالح، خاصة التخاذ القرار الذي ستنتج عنه آثار اقتصادیة فیما یخص أداء المؤسسات، 

نیة في إنتاج بیانات ومعلومات نمطیة، لم یعد مالئما فنظام المعلومات التقلیدي بما یؤدیه من مهام روتی
النوعیة الالزمة في و للوفاء باالحتیاجات الجدیدة، كما أن السرعة المطلوبة والتوقیت والتفاصیل المطلوبة 

فعادة  ؛هذه البیانات والمعلومات أصبحت خارج نطاق اإلمكانیات المحدودة ألنظمة المعلومات التقلیدیة
فطریقة حل البرمجة الخطیة أو النقل أو غیرهما من مختلف النماذج  ؛الطریقة في حد ذاتهالیس العیب في 
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هي نفسها في جمیع الحاالت، لكن بمجرد عدم الحصول على المعلومات الصحیحة یقدم المسیر حلوال 
بالنسبة  بالك هذا بشكل عام ما ؛)التكلفة، الوقت، كیفیة توظیف الموارد وغیرها( خاطئة ذات آثار مهمة 

  .للمؤسسات الجزائریة التي ال یمكن الحصول فیها على معلومات تماما

  :ومما تقدم یمكن طرح وصیاغة اإلشكالیة الرئیسیة لهذا البحث على النحو التالي

كیف یمكن للمؤسسة الصناعیة الجزائریة أن تحدد متغیرات القرار الخاصة باإلنتاج 

  ؟للوصول إلى األمثلیة في تسییره 

  :وتقودنا هذه اإلشكالیة إلى استخالص وطرح التساؤالت الفرعیة التالیة

 ما هي متغیرات القرار المتعلق باإلنتاج؟ وكیف یتم تحدیدها؟ ومتى تكون لها فعالیة؟  - أ

  بالمؤسسات الصناعیة الجزائریة؟نتاج ما هو دور النماذج الریاضیة في تحدید الحجم األمثل لإل  - ب

  یؤدي إلى تحسین تسییر اإلنتاج بالمؤسسات الصناعیة الجزائریة؟ هل تطبیق األسالیب الكمیة  - ت

  : الدراسة فرضیات

  :تم بناء هذا البحث على أساس الفرضیات التالیة  

 یجعل حساب متغیرات القرار دقیقة؛توفر معلومات واضحة، حدیثة   -أ 

بة الكمیة المطلو ذلك إنتاج بو  نتاج،اذج الریاضیة في تحدید الحجم األمثل لإلیسمح استخدام النم  -ب 
 ؛في الوقت المناسب وبتكلفة أقل

اعتماد المؤسسات الصناعیة الجزائریة على الطرق الكمیة في تسییر اإلنتاج، یجعلها قادرة على   - ج 
 .مواكبة المؤسسات الصناعیة العالمیة

  :أهمیة الدراسة

  :یمكن تلخیص أهمیة موضوع الدراسة في النقاط التالیة     



 المقدمة العامة
 

 د 
 

، وعدم التحكم في تسییره یعرض المؤسسة للمؤسسات الصناعیة هو سبب وجودهااإلنتاج بالنسبة   - أ
  ؛لمشاكل خطیرة قد تؤدي إلى زوالها

 ؛تستعمل األسالیب الكمیة في جوانب شتى للمؤسسة الصناعیة منها تسییر اإلنتاج   - ب

المناسب وبتكلفة إنتاج الكمیة المطلوبة في الوقت بهدف  نتاج،تسییر اإل األسالیب الكمیة فياستخدام   -  ج
  .أقل

  :دراسةأهداف ال

  :محاولة لتحقیق األهداف التالیة اال یخرج عن كونه ه الدراسةالغرض من هذ  

 رار التي تتحكم في تسییر اإلنتاج؛محاولة إیجاد متغیرات الق  -أ 

الصناعیة  للمؤسسةوالتي تضمن  جاد األسالیب الكمیة الناجعة في تسییر اإلنتاج،یإل السعي   -ب 
  المیة، والخروج من دائرة التخلف؛مواكبة المؤسسات الصناعیة الع الجزائریة

  ؛رفع الكفاءة في تسییر اإلنتاج والتعرف على النماذج الكمیة التي تحقق األمثلیة في تسییره  - ج 
یجاد الحلول إلالوقوف على المشاكل واألسباب التي تحول دون التحكم في تسییر اإلنتاج،   -د 

  .المناسبة لها

  :لموضوعأسباب اختیار ا

  :نتیجة لعدة أسباب موضوعیة وذاتیة نختصرها فیما یلياختیار هذا الموضوع كان 

 ؛اهالماجستیر وموضوع رسالة الدكتور محاولة ربط بین موضوع مذكرة   - أ

العالمیة وانفتاح السوق  األهمیة البالغة للموضوع، وخاصة بعد التحوالت االقتصادیة واالجتماعیة  - ب
 ؛العالمي

نتیجة عدم اهتمامها بالتسییر  جزائریةالالصناعیة المشاكل العدیدة التي تتخبط فیها المؤسسات   -  ج
  ؛كبرىالالصناعیة وما نتج عنه من إفالس لبعض المؤسسات  نتاجها،الجید إل
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تحدید متغیرات القرار التي تساعد على تحسین بالقدر الكافي التي تعالج الدراسات والبحوث  غزارةعدم  -د
 ؛بالمؤسسات الصناعیة الجزائریة نتاجإلاتسییر 

ات الصناعیة ودورها بالنسبة للمؤسس الكمیة الخاصة بتسییر اإلنتاجطرق المحاولة التعرف على  - هـ
  .الجزائریة

  :حدود الدراسة

مدى  ق األهداف المرجوة منها، واختبارحتى نتمكن من اإلجابة على إشكالیة هذه الدراسة، وتحقی     
  :صحة الفرضیات، قمنا بوضع الحدود التالي

  تم اختیار مطاحن الحضنة بالمسیلة إلجراء الدراسة المیدانیة؛: الحدود المكانیة

  .2015إلى سنة  2010تم اختیار المجال الزمني للدراسة من سنة : الحدود الزمانیة

  :صعوبات الدراسة

  :تمثلت فیما یلي هذه الدراسة بین أهم الصعوبات التي واجهتنا في إعداد نم     

إعطاء المعلومات  ةتعاونتكن متم تغییر الدراسة المیدانیة مرتین ألن المؤسسات محل الدراسة لم  - 
التي الالزمة، أما مؤسسة مطاحن الحضنة بالمسیلة في بعض األحیان ال توجد لها معطیات تفصیلیة 

ئي معطیات إجمالیة، وفي بعض األحیان یحاولون فیقوم المسؤولون بها على إعطا ،في الدراسة نحتاجها
  .وأسماء الزبائن ورقم أعمال كل واحد منهم ،اإلطاراتإخفاء بعض المعلومات كأجور 

  :الدراسات السابقة

ة المؤسسات الصناعیة الجزائریة باستعمال یمفیدة یحیاوي، تحسین تسیر نظام اإلنتاج لزیادة فعال -
مؤسسات صناعة الكوابل، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة األسالیب الكمیة دراسة حالة 
اإلشكالیة ، حیث تم معالجة 2003/2004ت عباس سطیف، الجزائر، وعلوم التسییر، جامعة فرحا

هل یؤدي تحسین تسییر اإلنتاج الحالي بالمؤسسة الصناعیة الجزائریة خاصة باستعمال الطرق  :التالي
تحلیل حیث تم تناول ادة الفاعلیة مما یجعلها قادرة على مواجهة تغیرات المحیط الحالي؟ الكمیة إلى زی
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، ثم تم 2003- 1998اإلنتاج من حیث هدفي الكمیة واآلجال بمؤسسة صناعة الكوابل ببسكرة للفترة 
سین التطرق إلى تحلیل النتاج من حیث التركیبة واألنواع بالمؤسسة، وفي األخیر تم المساهمة في تح

تسییر اإلنتاج بالمؤسسة باستخدام األسالیب الكمیة فتم إعداد برنامج لتسییر اإلنتاج من خالل المقاربة 
، وبعد ذلك تم المساهمة في إدماج )MRP,JIT(المتداخلة لنظام تخطیط الموارد الصناعیة ونظام السحب 

  .MRPالبرمجة الخطیة في طریقة 

تقنیات البرمجة الخطیة، دراسة حالة  باستخدامرزیقة مخوخ، تحسین استعمال موارد المؤسسة المتاحة  -
لتسییر، ل، مذكرة ماجستیر، فرع تقنیات كمیة 2011- 2008وحدة مطاحن الحضنة بالمسیلة خالل الفترة 

، حیث تم 2011/2012كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة المسیلة، الجزائر، 
على أرض الواقع وبصفة أدق على  بناء نموذج البرمجة الخطیة نمكهل ی: اإلشكالیة التاليمعالجة 

 ،كدراسة حالة حیث تم اختیار مؤسسة مطاحن الحضنة ؟جزائریةالعمومیة النتاجیة اإل اتمؤسسمستوى ال
وذلك عن طریق االستخدام  ،2008لسنة  السنویة رقم األعمالوتم بناء نموذج البرمجة الخطیة لتعظیم 

  .األمثل للموارد المتاحة

الحاج عامر، دور تحلیل اإلنتاج وبحوث العملیات في تحسین األداء االقتصادي للمؤسسة، دراسة حالة  - 
، مذكرة ماجستیر، تخصص تسییر المؤسسات، كلیة )2001- 1998(مركب صناعة الكوابل ببسكرة 

حیث ، 2002/2003ریة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، العلوم االقتصادیة والتجا
وعلى أي أسلوب تعتمد  ؟كیف یمكن للمؤسسة أن تحسن أدائها االقتصادي :التالیةشكالیة اإلتم معالجة 

حیث تم في هذه الدراسة تحلیل اإلنتاج لمركب الكوابل ببسكرة من حیث التخاذ القرارات المناسبة لذلك؟ 
الكمیة والقیمة ومن حیث التركیبة، وتم أیضا تحلیل اإلنتاج باستعمال الطرق المعمقة، بعدها تم التطرق 

  .إلى مساهمة لتحسین األداء االقتصادي للمركب باستعمال البرمجة الخطیة من أجل تعظیم األرباح

لة مؤسسة رمال دراسة حا–رضا زهوان، تحسین تخطیط اإلنتاج في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  - 
، مذكرة ماجستیر، تخصص تسییر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، كلیة الحقوق والعلوم -بالستیك تقرت

 فعالیة مدى ما: التالیة شكالیةاإلحیث تم معالجة ، 2006/2007االقتصادیة، جامعة ورقلة، الجزائر، 
 المتاحة؟ ظل مواردها في والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات اإلنتاج تخطیط تحسین في األسالیب الكمیة
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تم صیاغة مسألة البرمجة الخطیة لتعظیم أرباح مؤسسة رمال بالستیك تقرت وعند حیث في هذه الدراسة 
  .الوصول إلى تولیفة اإلنتاج المثلى التي تحقق أعظم ربح تم دراسة حساسیة النتائج

اتخاذ قرار تخطیط اإلنتاج في منظمة محمد غزغازي، دور أسالیب بحوث العملیات في ترشید عملیة  - 
بالمدیة، مذكرة ماجستیر، تخصص  -فرع المضادات الحیویة–األعمال، دراسة حالة مجمع صیدال 

االقتصاد التطبیقي في إدارة األعمال والمالیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة 
 فعالیة مدى ما: التالیة شكالیةاإل، حیث تم معالجة 2011/2012ارس، المدیة، الجزائر، الدكتور یحیى ف

 تأثیر ظل في األعمال منظمات في اإلنتاج تخطیط قرار اتخاذ ترشید في العملیات بحوث أسالیب
مجمع صیاغة مسألة البرمجة الخطیة لتعظیم أرباح حیث في هذه الدراسة تم  اإلستراتیجیة؟ المتغیرات
وعند الوصول إلى تولیفة اإلنتاج المثلى التي تحقق أعظم ربح  بالمدیة - الحیویةرع المضادات ف- صیدال 

  .تم دراسة حساسیة النتائج

  :المنهج المستخدم

 ینتم االعتماد على المنهج ،لإلجابة عن إشكالیة البحث ومحاولة اختبار صحة الفرضیات
ما یخص الجانب النظري، ألنه فیوالتاریخي حیث یتم عرض المعلومات المتوفرة عن الموضوع  الوصفي

التحلیلي الریاضي ودراسة منهج البینما تم االعتماد على  ،مالئم لتقریر الحقائق وفهم مكونات الموضوع
  .الجزائریةالصناعیة جل إسقاط الدراسة على واقع المؤسسات أل فیما یخص الجانب المیدانيالحالة 

  :دراسةال هیكل

، حیث تناولنا في ینوفصلین تطبیقی ،ثالث فصول نظریة ،هذه الدراسة إلى خمسة فصول تم تقسیم     
مفهوم وتطور  تطرقنا فیه إلىحیث  ، اإلطار النظري لمتغیرات القرار لتسییر اإلنتاج تناولناالفصل األول 

القرار لنماذج تسییر رات وفي األخیر تعرفنا على متغی ،مدخل إلى اتخاذ القرار ناناولثم ت ،وأهداف اإلنتاج
  اإلنتاج؛

حیث ، إدارة اإلنتاجفي  OPT, JIT, MRP النماذج الحدیثةاستخدام تناولنا  لثانيالفصل افي      
وفي األخیر ، JIT نظام اإلنتاج اآلني ثم تطرقنا إلى، MRPتناولنا نظام تخطیط المستلزمات المادیة 

  ؛OPT تناولنا نظام اإلنتاج األمثل
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تطرقنا إلى مفاهیم حیث ، اإلنتاج إدارةفي العملیات  بحوث نماذج استخدامتناولنا  الثالث لفصلافي      
حول بحوث العملیات، ثم تناولنا كل من البرمجة الخطیة، تحلیل الحساسیة ، والنموذج المقابل في 

  ؛البرمجة الخطیة

قنا تطر حیث  ؛الحضنة بالمسیلةمنهجیة البحث، والتعریف بمؤسسة مطاحن تناولنا الفصل الرابع في      
الدراسة التطبیقیة وقمنا بالتعریف بمؤسسة مطاحن الحضنة ثم تناولنا الهیكل إلى منهجیة البحث المتبعة ب
  والمراحل اإلنتاجیة داخل المؤسسة؛التنظیمي لمطاحن الحضنة 

مطاحن الحضنة بباستخدام الطرق الكمیة  اإلنتاجمساهمة لتحسین تناولنا  لفصل الخامسافي      
ورتبنا منتوجات مطاحن الحضنة حسب  ،قمنا بحساب متغیرات القرار الخاصة باإلنتاجحیث  ؛ةبالمسیل
، 2015لسنة تعظیم أرباح المؤسسة قمنا باستخدام البرمجة الخطیة لحسب التكلفة، بعد ذلك  ABCطریقة 

في تسییر اإلنتاج بمطاحن الحضنة  MRBوفي األخیر قمنا باستخدام نظام تخطیط الموارد الصناعیة 
  .2015بالمسیلة لسنة 

  

  

  

  



  

  

  

  

  :الفصل األول
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  تمهید

، واالختالف یكمن في أن مشكل اإلنتاج في القدیم یتمثل في عرف تسییر اإلنتاج أهمیة منذ القدم    
ویرجع السبب في ذلك إلى كون وسائل اإلنتاج في ذلك الوقت كانت  ،)الطلب أكبر من العرض(العرض 

یبحثون عن الطرق واألسالیب التي من شأنها رفع حجم  واوبذلك كانبدائیة تعتمد على وسائل جد بسیطة، 
 السبعینات بعدخاصة  طیة الطلب المتزاید، وبعد التطور التكنولوجي الحاصلمحاولة منهم تغ اإلنتاج

وبذلك على المؤسسات الصناعیة  ،)العرض فاق الطلب(الطلب مشكل یتمثل في الیوم أصبح المشكل 
بحث عن طرق وأسالیب علمیة دقیقة من شأنها أن تنافس بقیة بقائها واستمرارها أن ت تضمنلكي 

 ،وتوفیر الكمیة المطلوبة في اآلجال المحددة ،من خالل تخفیض التكالیف وجودة المنتوج ،المؤسسات
  .ومحاولتها أیضا تحقیق رغبات وأذواق زبائنها

  :هما ثالث مباحثومن هنا قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى   

  ؛مفهوم وتطور وأهداف اإلنتاج: المبحث األول

  ؛مدخل التخاذ القرار: المبحث الثاني

  .متغیرات القرار المستخدمة في تسییر اإلنتاج: المبحث الثالث
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  :مفهوم وتطور وأهداف اإلنتاج :المبحث األول

وكذا العالقة  ،وأهدافها اإلنتاجالتطور التاریخي إلدارة و  ،اإلنتاجنتناول في هذا المبحث مفاهیم حول      
  .عدة لتسییره في المؤسسة الصناعیةى والوظائف المسااألخر  واإلدارات اإلنتاجبین إدارة 

  :اإلنتاجوم مفه: لمطلب األولا

نتطرق في هذا المطلب إلى أهم التعاریف التي تخص اإلنتاج، نبدأها باإلنتاج والنظام اإلنتاجي      
  .أسالیب اإلنتاج، وفي األخیر نتكلم على التطور التاریخي إلدارة اإلنتاجوعناصره، ثم نتطرق إلى تطور 

  :مفهوم اإلنتاج والنظام اإلنتاجي وعناصره :األول الفرع

  .باإلنتاج والنظام اإلنتاجي وكذا عناصر النظام اإلنتاجينتناول أهم التعاریف الخاصة      

  :مفهوم اإلنتاج :أوالً 

  :1لإلنتاج، بل هناك عدة تعاریف له وفق النواحي التالیة یوجد تعریفا واحدا ال     

 .حیث ینظر إلیه بأنه نشاط إنساني یعكس االیدیولوجیا السائدة في المجتمع :الناحیة االجتماعیة -
 .بأنه یشمل األنشطة التي تهدف إلى خلق المنافع والقیمة :الناحیة االقتصادیة -
 .فهو یتطلب استخدام طرق وتقنیات لبلوغ األمثلیة :الناحیة الفنیة -
المنتوجات (إلى المخرجات ) الموارد(حیث یقوم على تحویل المدخالت  :الناحیة النظامیة -

 .وفق التغذیة العكسیة من خالل تفاعله مع البیئة الخارجیة) والخدمات
عملیة نظامیة وسلسلة من األنشطة  وحسب هذه الناحیة األخیرة، تبین التعاریف الحدیثة بأن اإلنتاج     

كمیة، جودة، بأدنى تكلفة وفي الوقت : اإلنتاج األمثل(الدینامكیة التي تضمن تحقیق األهداف اإلنتاجیة 
 .من خالل االستغالل األمثل للموارد اإلنتاجیة) المناسب

  
                                                           

إلهام یحیاوي، الجودة كمدخل لتحسین األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعیة الجزائریة، دراسة میدانیة بشركة االسمنت  1
  .45، ص05/2007، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر، عدد)باتنة(عین التوتة 
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 :مفهوم النظام اإلنتاجي :ثانیاً 

على أنه مجموعة معقدة من األجزاء المتداخلة والمترابطة أو النظم   Systemیعرف النظام "    
ویوجد نوعین من األنظمة وهما النظام المفتوح الذي یتأثر  1"الفرعیة التي تعمل عل تحقیق هدف واحد

ویؤثر بالمحیط الخارجي والنظام المغلق الذي ال یتفاعل مع البیئة الخارجیة، ویعرف نظام اإلنتاج 
عبارة عن مجموعة من األجزاء واألنشطة " عددة فنختار أهمها، قد تم تعریف نظام اإلنتاج بأنه بتعاریف مت

المتداخلة التي ترتبط ببعضها البعض بعالقات منطقیة تكفل تحقیق التكامل والتنسیق فیما بینها وفي 
لطاقة، العمالة، رأس المواد األولیة، ا(الفعالیة مهامها األساسیة المتمثلة في تحویل مجموعة المدخالت 

إلى مجموعة المخرجات من خالل عملیة التحویل اإلنتاجي، كما یستخدم جانب ) المال، المعلومات
 2."المعلومات كعنصر من عناصر المخرجات في التأكد من أن الفعالیة تتم بالمستوى المطلوب

  :عناصر نظام اإلنتاج: ثالثاً 

تحویل مجموعة من المدخالت إلى مجموعة من المخرجات عرف نظام اإلنتاج بأنه نظام مهمته ی     
المدخالت، عملیات : المكونات الرئیسیة لنظام اإلنتاج والتي تشمل) 1-1(ویوضح الشكل رقم . المرغوبة

  3).المعلومات المرتدة(التحویل، المخرجات، والنظم الفرعیة للرقابة 

  
  
  
  
  

                                                           
  .36، ص2001سونیا محمد البكري، إدارة اإلنتاج والعملیات مدخل النظم، الدار الجامعیة طبع نشر توزیع، اإلسكندریة، مصر،  1

ة المؤسسات الصناعیة الجزائریة باستعمال األسالیب الكمیة دراسة حالة یمفیدة یحیاوي، تحسین تسیر نظام اإلنتاج لزیادة فعال 2
 الجزائر، الة دكتورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس سطیف،مؤسسات صناعة الكوابل، رس

  .5ص، 2003/2004
، 2002 ، اإلسكندریة، دار الجامعة الجدیدة،الطبعة األولى، )مدخل إستراتیجي(نبیل محمد مرسى، إستراتیجیة اإلنتاج والعملیات  3

  .27ص
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  .نموذج لنظام اإلنتاج): 1- 1(الشكل رقم 
                                                                                             

  
   

                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معلومات مرتدة       

  
  

، دار الطبعة األولى، )مدخل إستراتیجي(نبیل محمد مرسى، إستراتیجیة اإلنتاج والعملیات : المصدر
  .28، ص2002 الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، مصر،

  

 مخرجات عملیات تحویل مدخالت

 :البیئة •
  سیاسة/قانون -
  اجتماعیة -
  اقتصادیة -
 تكنولوجیة -

 :السوق •
  المنافسة -
معلومات عن  -

  المنتجات
 رغبات العمیل -

 :مواد أولیة •
مواد خام  -

مدادات ٕ   وا
  أفراد -
رأس مال  -

ومعدات 
  رأسمالیة

 :مادیة •
  )تصنیع، تعدین(

 :خدمالت لمواقع •
  )نقل(
 :خدمات تبادل •

  )تجزئة -جملة(
 :خدمات تخزین •

 )مخازن(
 :خدمات خاصة أخرى •

تأمین، تحویل، منافع (
ومرافق، عقارات، صحیة، 
خدمات أعمال، خدمات 

 )لألفراد
 :خدمات حكومیة •

محلیة، محافظة، (
 )مركزیة

 :مخرجات مباشرة •

  منتجات -
 خدمات -
مخرجات غیر  •

 :مباشرة

  ضرائب -
 أجور ومرتبات -
 تكنولوجیةتنمیة  -
 تأثیر بیئي -
تأثیر على العمال  -

 والموظفین

نظام فرعي 
 للرقابة

قیمة 
 مضافة
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    :نقوم باستنتاج عناصر نظام اإلنتاج كما یلي): 1-1(ل رقم شكمن ال

 :المدخالت -1

عناصر اإلنتاج لما لها من أهمیة بالغة، وهي تتمثل في المدخالت المادیة  تعتبر المدخالت من أهم     
مدادات وید عاملة ومعدات رأسمالیة وأموال ومدخالت عبارة عن معلومات وهي نوعین ٕ   :من مواد خام وا

تتمثل هذه المدخالت في المعلومات الخاصة بالمؤسسات المنافسة،  :معلومات عن السوق -أ
الخاصة بالمنتجات المتداولة، المنتجات المكملة والبدیلة المتوفرة في السوق، ) ألسعارمثل ا(والمعلومات 

  .ورغبات الزبائن
تزود المؤسسة بالمعلومات المختلفة الخاصة بالمحیط الذي تنشط فیه المؤسسة : معلومات عن البیئة - ب

سات الحكومیة التي تنتهجها في من القوانین التي تضبط العملیات اإلنتاجیة والتجاریة والضرائب، والسیا
المجال الصناعي والتجاري اتجاه منتجات المؤسسة، تزودنا أیضا بالظروف االجتماعیة التي یعیشها 

مثل الدین (السكان والعادات والتقالید وتحدید الغذاء األساسي للسكان، وتعطینا نظرة عن الدیانات المتبعة 
، وتوفر لنا معلومات خاصة بالقدرة الشرائیة )إلخ...خنزیراإلسالمي یحرم تناول الخمور وأكل لحم ال

  .للسكان والسیاسات االقتصادیة المتبعة من طرف الدولة ومدى التطور التكنولوجي في محیط المؤسسة
  :نظام التحویل -2

ویمكن أن تضاف القیمة لكینونة . یتكون نظام التحویل جزء من النظام الذي یضیف قیمة للمدخالت     
  1:الشيء بعدة طرق، وفیما یلي الطرق الرئیسیة للتحویل

تغییر المدخالت من شكل آلخر، أي إجراء معالجات لتغییر شكل المدخالت وجعلها ذات  :التغیر -أ
كتحویل الخشب الخام إلى كراسي، وتكریر النفط  (Form Utility)شكل أفضل، منفعة تغییر الشكل 

  .الخام للحصول على وقود السیارات
ن یكون للكینونة قیمة إذا وضعت في مكان مختلف عن المكان الذي تتواجد فیه یمكن أ :النقل -ب

  .حالیا، فیمكن أن نقدر إحضار األشیاء لنا مثل الورود، أو تأخذ منا مثل النفایات
  .یمكن تعزیز قیمة أي كینونة إذا حفظت في بیئة معینة لفترة معینة :التخزین - ج

                                                           
ماجستیر، كلیة  مذكرةعبد الرحمن عفیصة ، دراسة تحلیلیة لمداخل إدارة اإلنتاج، دراسة استطالعیة لبعض المؤسسات بمنطقة باتنة،  1

  .6، ص2007/2008العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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القیام بعملیة فحصها بصورة أفضل وأخیرا یمكن أن تزداد قیمة الكینونة من خالل  :الفحص -د
وعلیه فإن قلب نظام اإلنتاج هو نظام التحویل، والذي یضیف قیمة للمدخالت عبر مدى واسع من 

  .األنشطة مثل التغییر، النقل، التخزین الفحص

  :المخرجات -3

وغیر ملموسة ) سلع(ملموسة : نتاج في الغالب إلى فرعینیتم تصنیف المخرجات المباشرة لنظم اإل     
إلى وجود مخرجات غیر مباشرة لنظام اإلنتاج مثل الضرائب، الفاقد ) 1-1(ویشیر الشكل رقم ). خدمات(

كما یتضح من الرسم . والتلوث، والتطورات التكنولوجیة واألجور والمرتبات وأنشطة تتعلق بالمجتمع المحلي
  1).قیمة المخرجات مطروحا منها تكلفة المخرجات(اجي ینبغي أن یحقق قیمة مضافة أن النظام اإلنت

  :المراقبة والتحكم -4

، وبالضرورة )1- 1(تستخدم أنشطة المراقبة والتحكم بصورة موسعة كما هو مبین في الشكل رقم      
هذه التغیرات على یجب مراقبة التغیرات التي تحدث في أي جزء من نظام اإلنتاج، فإذا لم تؤثر 

أما إذا أثرت على المخرجات فیجب أن تتدخل . المخرجات، فال یلزم اتخاذ إجراءات للتحكم في النظام
  2.اإلدارة وتطبق تحكما تصحیحیا لتغییر المدخالت، أو نظام التحویل وبالتالي المخرجات

  ):أنماط العملیات اإلنتاجیة(نتاج أنواع عملیات اال : الفرع الثاني
  :أن عملیات اإلنتاج یمكن تقسیمها إلى أربعة أنماط « J.Wood Wards »یرى      
  :3اإلنتاج بالوحدة: أوالً 

هذا النوع من اإلنتاج بإنتاج هذا النوع من اإلنتاج یعتبر إنتاج متقطع، حیث تقوم المؤسسة في        
ة معینة حسب الطلب علیه، وبذلك فإن المخزون من المنتجات یعتبر معدوم، ألنها تسلمه مباشرة بعد سلع

االنتهاء من العملیة اإلنتاجیة إلى الزبائن، وبذلك فإن العملیات اإلنتاجیة تعتمد على حجم الطلبات 

                                                           
  .29نبیل محمد مرسى، المرجع السابق، ص 1
  .6الرحمن عفیصة ، المرجع السابق، صعبد  2
شارف خوجة الطیب، دور تحلیل النشاط االقتصادي في تحسین إنتاج المؤسسات الصناعیة دراسة حالة لمؤسسة الخیوط الملونة   3

، 2000/2001 ماجستیر، ، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، مذكرةبریكة، 
  .25ص
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، )اإلنتاج، ید عاملة وسائل(المقدمة للمؤسسة، وبذلك وجوب توفر نوع من المرونة بین عوامل اإلنتاج 
ویستعمل هذا النوع من اإلنتاج في الصناعات الكبرى مثل صناعة الطائرات، صناعة السفن واألشغال 

  .العمومیة الكبرى
  :اإلنتاج بالسالسل: ثانیاً 
، ویتم لنمطیة وخاصة فیما یتعلق بالتدفقوهي تلك األنظمة التي تكون فیها جمیع التسهیالت ا     

هذا النوع من النظم بصورة منتظمة، وفي شكل منوال خطي مستمر، ویستنفذ هذا النظام اإلنتاج في 
اإلنتاجي استثمارات رأسمالیة كثیفة في التجهیزات اآللیة الخاصة، مما یتطلب ضرورة تدفق اإلنتاج 

  .1بكمیات كبیرة وعلى نطاق واسع
ومعاییر معینة وتخزینها، وتقوم  حیث تقوم المؤسسة بإنتاج عدد كبیر من السلع ذات مواصفات     

بالتخصص في اإلنتاج لكي تملك میزة تنافسیة، ویجب توفیر آالت ومعدات متطورة وید عاملة مدربة، 
  .ویتم اإلنتاج بهذا النوع عن طریق سلسلة حسب تنظیم تایلور لإلنتاج

كالصناعات الغذائیة ( سع ویتبع هذا النوع من قبل المؤسسات التي تنتج منتجات ذات االستهالك الوا     
، وذلك بهدف تخفیض سعر التكلفة، وكما أن المنتوج یتم تخزینه ألنها تقوم بإنتاجه )إلخ...والكهرومنزلیة

قبل الطلب علیه لتوفیره في الوقت المناسب، وقبل االنطالق في العملیة اإلنتاجیة یجب على المؤسسة 
للتعریف  إشهاريه المنتجات، والقیام بعملیات إعداد دراسة مفصلة على الطلب في السوق على هذ

  .بمنتجاتها ومواصفاتها
  :2اإلنتاج بالورشة: ثالثاً 

هذا النوع یتم اإلنتاج لتلبیة طلبات الزبائن، فاإلنتاج هنا یتعلق بمنتجات مختلفة وبكمیات محدودة      
الفئة من المنتجات، وعلیه فإن نسبیا، لذا فإن من غیر الممكن مداومة استعمال اآلالت بصفة دائمة لنفس 

  .اإلنتاج یجب أن یكون مرنا لتلبیة طلبات ذات خصائص متغیرة بانتظام
  

                                                           
إدارة اإلنتاج في المنشآت الخدمیة والصناعیة، مدخل تحلیلي، الطبعة األولى، دار الیازوري العلمیة للنشر  بن عنتر عبد الرحمان، 1

  .133، ص 2011والتوزیع، عمان، األردن، 
دراسة حالة مركب صناعة الكوابل عامر الحاج، دور تحلیل اإلنتاج وبحوث العملیات في تحسین األداء االقتصادي للمؤسسة،  2

، مذكرة ماجستیر، تخصص تسییر المؤسسات، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة )2001-1998(ببسكرة 
  .8، ص2002/2003الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 
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  :نتاج بالحجم الكبیر أو العملیاتاإل  :رابعاً 
هذا النوع من اإلنتاج یهتم بإنتاج واحد، ویمر بسلسلة طویلة من المراحل، وهو جد معقد ویحتاج إلى      

رأس المال والمعدات والتكنولوجیا، وال یقبل أي مرونة مثل صناعة الصلب استثمار كبیر من ناحیة 
  ..)طائرات، حافالت، سیارات،(والحدید وصناعة وسائل النقل 

  :تطور أسالیب اإلنتاج والعملیات: الفرع الثالث
  1:لقد مر تطور اإلنتاج والعملیات بثالث مراحل كما یلي

  :اإلنتاج الیدوي: أوالً 
اإلنتاج الیدوي منذ القدم، حیث یتمیز بالبطء في اإلنتاج، ویتمیز أیضا بإنتاج نوع معین من ظهر      

المنتجات، وهو یعتبر في الغالب إنتاج حرفي، حیث یعتمد على المهارات الفردیة للعمال، ویتمیز بتكلفته 
وكل عامل یتقاضى أجره المرتفعة، ویغلب على هذا اإلنتاج العائلي واإلنتاج في المنازل بأدوات بسیطة، 

على حسب عمله أي بحسب العمل الذي أداه، بغض النضر عن الوقت الذي استغرقه بل بحسب نوع 
  .وكمیة المنتجات التي أنتجها، والعامل له كل الحریة في اختیار الوقت الذي یساعده في ذلك

د من یطلبه، وكان الطلب في وفي ذلك الوقت كانت توجد ندرة في اإلنتاج، أي كل ما یتم إنتاجه یج     
  ).الطلب یسبق اإلنتاج( ذلك الوقت یفوق اإلنتاج وغالبا ما كان اإلنتاج یتم وفق الطلب 

  :اإلنتاج نصف اآللي: ثانیاً 
نشأ أسلوب اإلنتاج نصف اآللي في ظل الثورة الصناعیة األولى، واعتمد على رأس المال واآللة      

الیدوي والمهارات الفریدة، واعتبر العمل سلعة تباع وتشترى في اإلنتاج بأقل أكثر من اعتماده على العمل 
  2.التكالیف لصالح صاحب رأس المال

وفي هذه الظروف بدأ یظهر تقسیم العمل والتخصص في المهام وبدأت تظهر المعامالت الرسمیة      
شؤون نقابات للدفاع على بین العمال وأرباب العمل، وبدأ العمال یخافون على مصیرهم فبدؤوا ین

مصالحهم، وبدأ االهتمام بالعمال متوسطي المهارة وانتقلت العملیات اإلنتاجیة من المنازل إلى المصانع، 

                                                           
األولى، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، هایل یعقوب فاخوري، إدارة اإلنتاج والعملیات، الطبعة ، خضیر كاظم حمود 1

  .33، ص2009األردن، 
  .34المرجع السابق، ص 2
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ثم بدأ یظهر نظام اإلنتاج الكبیر في الوالیات المتحدة األمریكیة، الذي یتسم بتقسیم العمل إلى عملیات 
  . صغیرة ودقیقة متخصصة

  :آللياإلنتاج ا: ثالثاً 

یعتمد اإلنتاج اآللي على اآللة في جمیع مراحل عملیات اإلنتاج، فتعمل وفق نظام معین محدد لها،     
بل وتراقب اآلالت األخرى فتتحكم في مراحل اإلنتاج المختلفة تلقائیا طوال العملیة  ،وتراقب نفسها

. اإلنتاجیة حسب المواصفات الموضوعة دون تدخل اإلنسان إلى أن تقدم السلعة المطلوبة معدة للشحن
مكانیة تحلیله. ویقتصر دور اإلنسان على تشغیل اآللة ٕ خضاعها ویقترن استخدام اآللة بطبیعة العملیة وا ٕ ا وا

ن قرار استخدام هذا األسلوب في اإلنتاج یحتاج إلى بحث ودراسة كافیة من . للتسلسل المتتابع المنظم ٕ وا
النواحي المالیة والفنیة واالجتماعیة والتأكد من توافر الشروط المالئمة التي ال تستطیع أن تستوعب هذا 

  1.األسلوب وتقوم على إدارته
  :التاریخي إلدارة اإلنتاج وأهدافهاالتطور : المطلب الثاني

باإلدارة  بدایة من الثورة الصناعیة مرورا سنتطرق في هذا الفرع التطور التاریخي إلدارة اإلنتاج     
ظهر  ، حیثإلى منهج العالقات اإلنسانیة ر في بدایة القرن العشرین، وصوالالعلمیة بقیادة فردریك تایل

  . لماء أغلبهم متخصصین في علم النفس الصناعيهذا المنهج على ید مجموعة من الع
 :التطور التاریخي إلدارة اإلنتاج: الفرع األول

 ،إدارة اإلنتاج وجدت منذ وجد اإلنسان على األرض مثل صور الصین العظیم، أهرامات مصر     
، واستخدام )القطاع العام(والمدن التاریخیة الجزائریة، لكن اختصر قدیما على إنتاج الدولة  ،وسفن الرومان

وهو في تطور مستمر  ،بدأت بوادره مع ظهور الثورة الصناعیة ، حیثالمفهوم الحدیث لإلنتاج قصد البیع
  :وسوف نعتمد على أهم التقسیمات فیما یلي ،واختلفت تقسیمات عوامل تطوره

  :لثورة الصناعیةا: أوالً 
بدأت تظهر مالمح إدارة اإلنتاج بدایتا عند ظهور الثورة الصناعیة في إنجلترا وامتد تأثیرها إلى بقیة      

  .والوالیات المتحدة األمریكیة خالل القرن الثامن عشر ،دول أوربا

                                                           
  .35هایل یعقوب فاخوري، المرجع السابق، ص، خضیر كاظم حمود 1
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ثروة "ه المسمى م عرض في كتاب1776أول من اهتم باقتصادیات اإلنتاج في عام " آدم سمیث"یعتبر      
  .1المزایا الثالثة لتقسیم العمل) the weath if nations" (األمم
فخالل تلك الحقبة ظهر استخدام الماكینات الحدیدیة القویة ذات التقنیات المتطورة عوض اآلالت      

  .المحرك البخاري 1764التقلیدیة البدائیة، حیث اخترع العالم جیمس واط سنة 
  :العلمیةاإلدارة : ثانیاً 
لقد بدأت اإلدارة العلمیة في الظهور في الوالیات المتحدة األمریكیة مع فردریك تایلر في بدایة القرن      

ومن خالل خبرته الطویلة في الصناعة، درس تایلر اإلنتاج بصورة مفصلة مركزا في ذلك على . العشرین
، ... ،وكذلك األجور التي یتوجب دفعها مقابل أداء تلك األعمال ،وطرق األداء ،وأسالیب العمل ،العمال

حیث اعتقد تایلر بأن مسؤولیة إدارة اإلنتاج تعني المشاركة ما بین اإلدارة من جهة وبین . أي اإلنتاجیة
وتكمن مسؤولیة اإلدارة في وظیفة التخطیط والتوجیه وتنظیم العمل، في حین تقع . العمال من جهة أخرى

 .2طة إلیهمو تق العمال انجاز الوظائف واألعمال المنعلى عا

وقام العدید من الباحثین بعد فریدریك تایلر بإثراء منهج اإلدارة العلمیة، من أبرزهم هنري جانت الذي      
وكذلك اختراع أشهر األدوات المستخدمة في  ،قام بدراسة تأثیر الحوافز الغیر مالیة على أداء العمال

والعالم هنري فورد الذي یملك شركة للسیارات قام بتطبیق خط التجمیع  ،"خرائط جانت"الجدولة تدعى 
  .الذي أسسه في مصنعه

ظهرت مجموعة من النماذج واألسالیب الریاضیة لمعالجة مسائل  ،وبعد نشوب الحرب العالمیة الثانیة     
منتجون لزیادة وتنویع اإلنتاج اتخاذ القرارات المعقدة، لتحل مشاكل الضغوط التي كان یتعرض لها ال

اقترح العالم جورج انتزنغ أسلوب البرمجة  1947وزیادة كفاءة اإلنتاج حیث في سنة  ،الصناعي والخدمي
الذي وضعه العالم جو أورلیكي ) MRP(ونظام التخطیط لالحتیاجات من المواد  ،الخطیة إلدارة اإلنتاج

ات الصناعیة الیابانیة تستخدم نظام اإلنتاج في الوقت ، وفي بدایة السبعینیات بدأت المؤسس1960عام 
  .ثم تطورت في مستویات عالیة JITالمحدد 

  
  

                                                           
  .19، ص2007منعم زمزیر، إدارة اإلنتاج والعملیات، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، األردن ،  1
  .20، ص2000، دار وائل للنشر، عمان، األردن، - مدخل كمي- ارة اإلنتاج والعملیات عبد الستار محمد العلي، إد2
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  :منهج العالقات اإلنسانیة: ثالثاً 
ظهر هذا المنهج من طرف مجموعة من العلماء أغلبهم متخصصین في علم النفس الصناعي،      

البشري والعالقات اإلنسانیة في بیئة العمل، ومعظم رواد نتیجة إلغفال اإلدارة العلمیة على تأثیر العنصر 
  :هذا المنهج تركزت حول تحفیز العمال ودراسة بیئة العمل على أدائه ومن أهم رواد هذا المنهج نذكر

قام العامل إلتون مایو في الثالثینیات بمجموعة من الدراسات خلص فیها إلى وجود عالقة طردیة      
العامل ومستوى إنتاجیته، وفي األربعینیات طرح إبراهیم ماسلو عدة نظریات لتحفیز بین الحافز لدى 

العاملین، تم تنقیحها في الخمسینیات من طرف فریدریك هیرتزبرغ وفي الستینات قام دوغالس ماكریغور 
وجود  والعقاب یؤدي إلى تعامل مع العامل على أساس الثواببدراسة تطبیقیة للمقارنة وأثبت فیها أن ال

بیئة فیها الكثیر من القلق واإلحباط ونقص اإلنتاجیة، أما على عكس ذلك تحبیب العامل لعمله یجعله 
  .....ینتج عنها بیئة تتسم بروح التعاون وزیادة اإلنتاجیة،

  1:ویرى بعض الباحثین أنها جاءت نتیجة ثالث وقائع هي
 ق الهیاكل الكالسیكیة لتنظیم العمل؛تطور المؤسسات الكبیرة وتعقد تنظیمها وتخلیها عن تطبی - 

ً من عشرینیات القرن العشرین بالوالیات المتحدة األمریكیة  –ظهور حركات معارضة العمال  -   –ابتداء
 لتطبیق أفكار اإلدارة العلمیة؛

 .تأكید التجارب المقامة على سلوك العمال على محدودیة النموذج التایلوري - 

  :اجأهداف إدارة اإلنت: الفرع الثاني

سنتطرق في هذا الجزء إلى أهم أهداف إدارة اإلنتاج والمتمثلة في هدف اآلجال، هدف الكمیة، هدف      
 .التكلفة وهدف الجودة

  

  

                                                           
في تحسین تسییر وظیفة اإلنتاج لمؤسسة صناعیة، دراسة حالة بالمؤسسة  MRPجمال أمغار، دور تطبیق نظام الـ1

االقتصادیة والتجاریة وعلوم كلیة العلوم ماجستیر،  مذكرة، -سطیف–العلمة  AMCالوطنیة ألجهزة القیاس والمراقبة 
  .16ص ، 2007/2008 التسییر، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر،
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  .1هدف اآلجال: أوالً 

یعتبر أجل التسلیم في الوقت المحدد من بین األهداف األساسیة التي تسعى إدارة اإلنتاج والعملیات      
  .یمكنه أن یكون محددا لمستوى أداء وظیفة اإلنتاج والمؤسسة ككلإلى تحقیقها، كما 

ً لمنتجاتوقد أصبح آلجال التسلیم دور كبیر في كسب الزبائن و         المؤسسة،  المحافظة علیهم أوفیاء
وبذلك أصبح لزاما على المؤسسات احترام اآلجال المطلوبة والوفاء بالتزاماتها في أوقاتها المحددة، لیس 

فتتحمل المؤسسة تكلفة الفرصة البدیلة نتیجة تجمیدها لألموال وتحمل تكالیف التخزین اإلضافیة، وال  قبلها
  .بعدها فال تلبى رغبات الزبائن وتتحمل عقوبات عن التأخیر

  :هدف الكمیات: ثانیاً 
وح هو لقد تطور مفهوم الكمیة المناسبة في المؤسسات اإلنتاجیة، ففي السابق كان المشكل المطر      

مشكل عرض، فكانت المؤسسات اإلنتاجیة تعاني من مشكل عدم تلبیة طلبات الزبائن في الوقت 
المناسب، ألن الطلب كان یفوق العرض، فكان الشغل الشاغل لدى المسیرین هو زیادة الكمیة المطلوبة 

لف، فوجب على المنتجة، وكانت معظم المؤسسات اإلنتاجیة تعاني من مشكل ارتفاع نسبة اإلنتاج التا
المسیر زیادة حجم اإلنتاج المخزن لتفادي العجز في تلبیة الطلبیات، أما نتیجة التطورات التكنولوجیة 
الحدیثة وظهور أنظمة إنتاج متطورة، أصبح المشكل المطروح هو مشكل طلب ولیس مشكل عرض، 

لك اتجها المسیرون نحو تخفیض وبزیادة التطور في أنظمة اإلنتاج أصبح اإلنتاج المعیب یكاد ینعدم، فبذ
نتاج بالكمیات المطلوبة وفي الوقت المحدد تفادیا لتحمل المؤسسة اإلاإلنتاج المخزن إلى الصفر ومحاولة 

  .تكالیف إضافیة تتمثل في تكالیف التخزین
  :هدف التكلفة: ثالثاً 

یعتبر المشكل المطروح في السابق هو مشكل إنتاج، حیث كان كل ما ینتج یجد من یطلبه، فكانت      
المؤسسات ال تهتم بدراسة التكالیف ومحاولة تخفیضها ألن في ذلك الوقت كانت الصناعة تتبع وسائل 

ذهل في بدائیة، حیث كانت كمیة المنتجات محدودة، ومع ظهور الثورة الصناعیة، وظهور التطور الم
وسائل اإلنتاج، أصبح عرض السلع والخدمات یفوق الطلب علیها، وبذلك أصبح للزبون عدة خیارات 
شباع رغباته، وبذلك وجب على المؤسسات فرض وجودها من أجل البقاء أو الزوال  ٕ القتناء احتیاجاته وا
                                                           

  .24، صجمال أمغار، المرجع السابق1
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نها كانت تحدد سعر البیع واالندثار، فأصبحت تهتم بالجودة والثمن، وكانت المؤسسة ال تهتم بالتكالیف أل
من خالل التكالیف بإضافة هامش ربح محدد، أما الیوم ونتیجة للمنافسة الشرسة أصبح سعر السلع 

، وبذلك وجب على المؤسسة تخفیض )تالقي قوى العرض والطلب(والخدمات یحدد وفق قانون السوق 
وتزول، وبذلك وجب على المؤسسة تكالیفها إلى أقصى الحدود، لكي تحقق هوامش ربح أو تتكبد خسائر 

اتخاذ تدابیر منها محاولة زیادة الكمیات المنتجة لتخفیض التكالیف الثابتة التي تتحملها كل وحدة منتجة، 
  ....ومحاولة رفع إنتاجیة عوامل اإلنتاج

  :1هدف الجودة: رابعاً 
عمل بشكل جاد على تلبیة وت. تركز المنظمات حالیا وبشكل كبیر على رغبات الزبائن واحتیاجاتهم     

هذه الرغبات للحصول على رضا الزبون الذي یعد العامل الرئیسي الكتساب المیزات التنافسیة في بیئة 
  .أعمال العصر الحالي التي تضمن البقاء للمؤسسات في السوق

و خدمات وتعتبر أهم أداة إلرضاء الزبون وتحقیق المیزة التنافسیة غیر السعر هي تقدیم منتجات أ     
وقد تطورت المفاهیم واألسالیب الخاصة . بالجودة المطلوبة التي أصبحت من أهم اهتمامات الزبائن حالیا

فانتقلت من عملیات التفتیش والبحث في محاولة لتحدید الوحدات المعیبة بعد اإلنتاج والقیام . بالجودة
واصفات المنتجات الفعلیة بإصالحها، حیث أن العیب في هذه المرحلة یعبر عن عدم مطابقة م

للمواصفات والخصائص التي تم تحدیدها وتصمیمها مسبقا، ثم أصبحت الجودة تهدف إلى الوصول إلى 
وذلك عن طریق البحث عن أسباب ظهور  catching defects at the sorce المعیب من المصدر 

العیوب ومعالجتها من أجل تقلیل أو القضاء على التكالیف اإلضافیة في كل المواد والعمل والوقت التي 
صالح العیوب التي تظهر في المنتج ٕ ثم تطور مفهوم الجودة إلى ما یسمى . تتطلبها عملیات التحسین وا

وتقع المسؤولیة  ،إلى مستوى الصفرتقلیص العیوب دف إلى التي ته Total qualityبالجودة الشاملة 
فیها على عاتق جمیع العاملین، كما تقوم على أساس الثقة والتعاون بین كل من المخطط والمنفذ والمفتش 
والمورد، كما أن الجودة الشاملة تهدف إلى تلبیة حاجات المستهلك أو العمیل وذلك من خالل تقدیم سلعة 

رغباته وحاجاته، بحیث یتم تصمیم المنتجات أو الخدمات وفقا لتوقع ما یریده الزبون وما أو خدمة وفقا ل
  .یحقق إرضاؤه

                                                           
  .24-23، ص صجمال أمغار، المرجع السابق 1
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وقد دخلت جودة المنتج إلى وعي المدیرین بشكل واسع، وصار واضحا للغایة أن للمنتج مرتفع      
لجودة، ولهذا الجودة مكانة متمیزة في السوق، ویمكن اكتساب حصة في السوق أو خسارتها بسبب ا

  .للجودة أهمیة في المنافسة

عدة لتسییره في المؤسسة العالقة بین إدارة اإلنتاج واإلدارات األخرى والوظائف المسا: المطلب الثالث
  :الصناعیة

سنتطرق إلى أهم الوظائف المساعدة إلدارة اإلنتاج والمتمثلة في وظیفة الدراسات، وظیفة الطرق      
  .والعالقة بین إدارة اإلنتاج واإلدارات األخرى في المؤسسة الصناعیةووظیفة الجدولة 

  :ییر اإلنتاج في المؤسسة الصناعیةالوظائف المساعدة لتس: الفرع األول
التي تتمثل سنتطرق في هذا الفرع إلى الوظائف المساعدة لتسییر اإلنتاج في المؤسسة الصناعیة،      

  :ما یليفی
  :وظیفة الدراسات :أوالً 

هذه الوظیفة مهمتها تبدأ بعد مرحلة البحث أي أثناء مرحلة التطویر، حیث نقوم باختیار المنتجات      
قطع (الجدیدة التي ترید المؤسسة إنتاجها، وبذلك تقوم بكل الدراسات الالزمة بدایة بمركبات هذا المنتوج 

ووضع برنامج فني لإلنتاج الذي یتم  ،)إلخ...الغیار التي تدخل في تركیبه ومكان الحصول علیها وتكلفتها
، وتهتم )اختیار البرنامج الذي یحقق أقل تكلفة وأعلى جودة(إتباعه حتى الوصول إلى هذا المنتوج النهائي 

  .إلخ...وج ومجاالت استعمالهاأیضا هذه الوظیفة بإنجاز بطاقة فنیة دقیقة للمنت
ك قصد التعرف على خصائص هذا المنتوج من وتقوم وظیفة الدراسات بانجاز نماذج تجریبیة وذل     

ناحیة إیجابیاته وسلبیاته، وذلك قصد التخلص منها، وتقوم هذه الوظیفة بإنجاز مختلف المخططات 
والرسومات والبیانات الالزمة للتعریف على طریقة اإلنتاج، وعادة أثناء هذه المرحلة تقوم المؤسسة بمحاولة 

  .إلخ...ومحاولة التخفیض من مكونات اإلنتاج الغیر ضروریة  تخفیض التكالیف الخاصة باإلنتاج
  :وظیفة الطرق :ثانیاً 
، حیث تقیم هذه الوظیفة عالقة )نسبة لعالم اإلدارة تایلور(تنحدر أصول وظیفة الطرائق من التایلوریة      

تب الدراسات، تربط بین تصمیم المنتج وصناعته، بحیث تعمل انطالقا من البرامج الواردة إلیها من مك
وتحتل وظیفة الطرائق مكانة هامة في منظمات األعمال بحیث تقوم بتخطیط وتنظیم العمل في كل 
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جراءات  ٕ منصب بالطریقة التي تسمح باالستجابة لمتطلبات العملیة اإلنتاجیة، كما تقوم بوضع عملیات وا
جل تخفیض التكالیف واآلجال، اإلنتاج التي سیتم إتباعها لتحدید األسلوب األمثل لطرق اإلنتاج من أ

  1:وعموما فإن وظیفة الطرق تتضمن أربعة وظائف أساسیة
التنسیق مع وظیفة الدراسات الختیار وسائل اإلنتاج الضروریة عند تصمیم المنتجات الجدیدة،  -أ

  االبتكارات إلى خطط؛وترجمة 
  عمل في ظروف مثلى لتنفیذ األعمال؛ضمان التحضیر التقني لل -ب
  و باإلحالل بین العمل ورأس المال؛تحسین مناصب العمل عن طریق تبسیط المهام أ - ج
  .دید قائمة وسائل اإلنتاج المتاحةتجدید المعطیات التكنولوجیة بتج -د

ولكي تربط وظیفة الطرائق أكثر باإلنتاج، فإنها تقوم بتحدید التسلسل الخاص بصنع المنتجات والذي 
طة والمتتالیة التي سنبغي تنفیذها وترتیبها على مختلف اآلالت وحساب یمثل مجموعة العملیات المبس

الوقت المستغرق في كل عملیة، وتقدیر كمیة المواد المستعملة لتحدید حجم الدفعات االقتصادیة 
المصدرة، إضافة إلى وضع القرارات الخاصة باالستثمار في الوسائل واآلالت ومختلف تجهیزات 

م اآللي في هذه الوظیفة بدور مهم حیث أنه یسمح بتسهیل تسییر الموارد اإلنتاج، ویقوم اإلعال
  .وتخفیض الوقت المستغرق في إعداد برامج تسلسل عملیة اإلنتاج

  :وظیفة الجدولة: ثالثاً 

تدرج ضمن ) التخطیط(جل المؤسسات اإلنتاجیة توجد بها مصلحة التخطیط أو تكون هذه الوظیفة      
والمحاسبة، وهي تقوم بترجمة التنبؤ بالمبیعات إلى خطط إنتاجیة وبذلك تقوم  وظائف مصلحة المالیة

بحساب االحتیاجات الخاصة باإلنتاج لتلبیة المبیعات المتنبأ بها من مواد أولیة وقطع غیار وید عاملة 
، ودراسة الطاقة اإلنتاجیة للمؤسسة ومعرفة ساعات العمل المتوقعة وذلك في األجل المتوسط والطویل

  .وهذا من أجل تلبیة الطلبیات في الوقت المناسب وبالكمیة المطلوبة

                                                           
دراسة محمد غزغازي، دور أسالیب بحوث العملیات في ترشید عملیة اتخاذ قرار تخطیط اإلنتاج في منظمة األعمال،  1

بالمدیة، مذكرة ماجستیر، تخصص االقتصاد التطبیقي في إدارة األعمال  -فرع المضادات الحیویة–حالة مجمع صیدال 
، 2011/2012والمالیة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الدكتور یحیى فارس، المدیة، الجزائر، 

  .51-50ص  ص
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وبعد وضع خطة شاملة للعملیة اإلنتاجیة تأتي مرحلة الجدولة وهذه الوظیفة سمیت بالجدولة ألنها      
تعتمد على مجموعة من الجداول المتسلسلة على حسب المهام المحددة مسبقا من طرف وظیفة الطرق، 

، كما یتم ...)من وسائل إنتاج ومواد أولیة وید عاملة(ورها هو تخصیص اإلمكانیات المتوفرة حیث یكون د
فیها أیضا تحدید تواریخ بدایة النشاط ووضع رزنامة لإلنتاج وذلك على أساس دراسة یتم فیها تحدید 

لى خطط إنتاجیة ویتم تقسیم خطط اإلنتاج طویلة األجل إ) إنتاج كل وحدة(الوقت الالزم إلنجاز كل مهمة 
صالح الخلل إن وجد في وقتههقصیرة األجل حتى یتسنى التحكم فی ٕ   .ا أكثر وا

  :وظیفة الصیانة: رابعاً 

تشمل الصیانة األنشطة المصممة لتأمین الظروف التشغیلیة لآلالت والمعدات بغیة المحافظة على      
نظام اإلنتاج في حالة تشغیل وذلك عن طریق نشاطات الصیانة الوقائیة للمعدات، إزالة األعطاب 

صالحها، وقد تجاوزت الصیانة النظرة التقلیدیة المتعلقة بالتدخل أثناء حدوث األعطاب  ٕ إلى تخطیط وا
الصیانة الوقائیة قبل حدوث هذه األعطاب وذلك من أجل إبقاء الوسائل في حالة تشغیل وتفادي حاالت 
التوقف عن العمل، إضافة إلى السعي إلى تقلیل الوقت المستغرق في عملیات الصیانة إلى أدنى حد 

مثلى للقیام بعملیات الصیانة ممكن، وتمتد مهام الصیانة إلى تسییر ومراقبة قطع الغیار ووضع الطرق ال
  GMAO.1وعادة ما یتم تسییر الصیانة باالعتماد على اإلعالم اآللي في إطار . ومراقبتها وتحسینها

  :یفة الرقابة على اإلنتاج والجودةوظ: خامسا

وتسعى الرقابة كعملیة إداریة إلى استخدام األسس واألسالیب التي یتم بمقتضاها المقارنة بین      
یات التنفیذ الفعلي وبین األهداف أو الخطط الموضوعة، والرقابة هي عملیة مستمرة ما دام التخطیط مستو 

  2:والتنفیذ قائمین، وهناك ثالث أنواع من الرقابة وهي

وهي الرقابة القائمة بین فترة وضع الخطط وبدایة التنفیذ الفعلي لها، أو تلك التي  :الرقابة الوقائیة -1
حلة أخرى من مراحل التنفیذ حیث تهدف إلى التنبؤ باالنحرافات قبل حدوثها وتقدیر تحدث بین مرحلة ومر 

 .أسبابها واقتراح كیفیة تفادیها ویتطلب هذا النوع من الرقابة إمكانات بشریة وتكنولوجیة متقدمة
                                                           

  .52السابق، صمحمد غزغازي، المرجع  1
  .52، ص المرجع السابق 2
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الهدف منها وهي الرقابة التي تتم أثناء التنفیذ الفعلي أو قبل انتهائه بفترة وجیزة و  :الرقابة المتزامنة -2
هو الحد من تضخیم االنحرافات ومنع تفاقمها حتى یتم التنفیذ بأقل قدر من اآلثار السلبیة، وتزداد أهمیة 

 .مع استهالكها) اإلنتاج(هذا النوع أكثر في المنظمات الخدمیة التي تتزامن فیها عملیة تقدیم الخدمة 

تهاء من التنفیذ ویكون هدفها هو تحدید ویتم هذا النوع من الرقابة بعد االن :الرقابة النهائیة -3
االنحرافات التي حدثت بین معاییر الخطط والتنفیذ الفعلي وتحدید المسؤولین عن هذه االنحرافات وكذا 

  .أسبابها واقتراح ما یجب عمله لتفادي حدوثها مستقبال

 :یةالعالقة بین إدارة اإلنتاج واإلدارات األخرى في المؤسسة الصناع: الفرع الثاني

تعتبر إدارة اإلنتاج القلب النابض في المؤسسات الصناعیة مع كافة اإلدارات األخرى بعالقات وثیقة      
 :والتي نوضحها فیما یلي

  :العالقة مع إدارة التسویق: أوالً 

دارة التسویق، حیث یسبق النشاط اإلنتاجي لیوفر له       ٕ توجد عالقة تبادلیة بین إدارة اإلنتاج وا
لكي تعتمد علیه إدارة اإلنتاج في وضع خطط ...المعطیات المرتبطة بالسوق وبالمستهلكین والمنافسین 

  .اإلنتاج

دارة اإلنتاج تمنح إدارة       ٕ ویرافق اإلنتاج لیزود إدارته بالمعلومات التي تطرأ في السوق من تغیرات، وا
والتسویق یلي أیضا العملیة اإلنتاجیة لیقوم  التسویق بكل المعلومات حول خطة اإلنتاج ومواعیده وكمیاته،

  .بالتعریف بالمنتجات الجدیدة وتسویقها وغیرها من العملیات التقلیدیة

  :العالقة مع اإلدارة والمالیة: اً ثانی

هناك بعض القرارات التي تتخذها إدارة اإلنتاج ویكون لها اتصاًال مباشرًا باإلدارة المالیة مثل قرارات      
األموال المتاحة بأكبر  استخداماآلالت وشراء آالت جدیدة وتدبیر األموال الالزمة وتقریر كیفیة  استبدال

قدر ممكن من الكفاءة، وعلى ذلك فإدارة التمویل توفر األموال الالزمة للحصول على الخامات واألدوات 
ت الخاصة بإضافة فروع جدیدة ، كذلك فإن اإلدارة المالیة تقوم بدراسة القراراوالمعدات في الوقت المناسب

ودراسة جدواها وتقدیم المشورة، كما أن إدارة اإلنتاج تمد إدارة األفراد بالمعلومات الخاصة بالتطورات 
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التكنولوجیة، وتأثیرها على نظم اإلنتاج وتطویر المنتج وتأثیراته المالیة على مستوى المنظمة، وكذلك 
  .1مشروعات البحوث والتطویرالتكالیف الخاصة بالرقابة على الجودة و 

  :لعالقة مع إدارة الشراء والتخزینا: ثالثاً 

تقدم إدارة اإلنتاج إلدارة الشراء والتخزین بیانات عن خطة اإلنتاج وبرمجة كمیات ومواصفات      
الخامات المطلوبة وغیرها، مما یشكل األساس الذي تبنى علیه إدارة الشراء والتخزین خطة عملها، وفي 

ت نفسه فإن إدارة الشراء والتخزین تقوم بدورها بتزوید إدارة اإلنتاج بالمعلومات الالزمة عن المواد الوق
المتوفرة في األسواق، وتقییم الموردین من حیث إمكانیاتهم وجودة موادهم، وكذلك أسعار الشراء والبدائل 

  .2یات المشتراتالمتوفرة في األسواق، وتواریخ التعاقد على الشراء وتاریخ وصول الكم

  ):األفراد(إدارة الموارد البشریة العالقة مع : رابعاً 

دارة الموارد البشریة بأنها مباشرة وتبادلیة، حیث أن إدارة اإلنتاج       ٕ تتمیز العالقة بین إدارة اإلنتاج وا
ا، توفر كل المعلومات إلدارة الموارد البشریة من احتیاجات للید العاملة ونوع المهارات  ً ا ونوع ً المطلوبة كم

كما أن إدارة الموارد البشریة تقدم إلدارة اإلنتاج المعطیات الالزمة من حجم العمالة ونوعها المتوفرة في 
المؤسسة اإلنتاجیة ونوعیة العمالة المتوفرة في سوق العمل، وتوفر متطلبات إدارة اإلنتاج من الجانب 

  .البشري المطلوب

  :البحث والتطویر العالقة مع إدارة: خامساً 

تقوم إدارة البحث والتطویر بتطویر أسالیب اإلنتاج واألسالیب اإلداریة وتحسین التقنیات المستخدمة      
في جل مجاالت اإلنتاج، وتهتم بالبحوث التسویقیة عن المستهلكین والمواد البدیلة والمواد المكملة 

  .والمنتجات المنافسة

                                                           
الطبعة  في المؤسسات الصناعیة والخدمیة، اإلنتاجسامح عبد المطلب عامر، عالء محمد سید قندیل، تخطیط ومراقبة  1

  .25، ص 2011األولى، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، األردن، 
، المملكة العربیة السعودیة، دون سنة - إدارة اإلنتاج–المؤسسة العامة للتعلیم الفني والتدریب المهني، میكانیكا إنتاج   2

  .07نشر، ص
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  :القرارمدخل التخاذ : مبحث الثانيال

تعتبر عملیة اتخاذ القرار من أصعب المهام التي یقوم بها المسییر ألن القرار الصائب یؤدي        
بالمؤسسة إلى االزدهار والرقي واالستمرار، أما اتخاذ قرار خاطئ یؤدي بالمؤسسة إلى الركود واالندثار، 

الیجابیات والسلبیات التي تترتب علیه، وبذلك وجب على المسیر قبل اتخاذ أي قرار القیام بدراسة دقیقة ل
  .ویجب علیه أیضا احترام مراحل عملیة اتخاذ القرار

  :القرارات اإلداریة: المطلب األول

سنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم كل من القرارات اإلداریة وعملیة اتخاذ القرار، وكذلك إلى      
رق إلى العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار واتجاهات متطلبات ومحددات اتخاذ القرار، وبعد ذلك یتم التط

  .اتخاذ القرار

  :مفهوم القرار اإلداري: الفرع األول

  :سنتناول بعض التعاریف المهمة فیما یلي       

على مبدأ عملیة اختیار بدیل معین من بین عدة بدائل لمواجهة " القرار"یتركز تعریف  1:األول تعریفال
موقف معین أو لمعالجة مشكلة أو مسألة تنتظر الحل المناسب، والمقصود بالبدیل هنا اختیار أحد 

  .االتجاهات أو الحلول المعروضة لالختیار

ر باعتباره أنسب وسیلة متاحة أمامه النجاز هو عبارة عن مسار فعل یختاره المقر  2:الثانيتعریف ال
  .الهدف أو األهداف التي یبتغیها لحل المشكلة التي تشغله

أن القرار هو اإلشارة لنیة واضحة التخاذ القرار، أما تنفیذ القرار  MINTZBERG یرى 3:الثالثتعریف ال
  .ما هو إال المرحلة األخیرة والمرئیة للقرار

                                                           
  .15ص  ،2010 األردن، محمد عبد الفتاح یاغي، اتخاذ القرارات التنظیمیة، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان،1

  .119هللا، المرجع السابق، صجمال محمد عبد ا 2
  .18خالصي مراد، المرجع السابق، ص  3
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عرف القرار بأنه الحسم أو الفصل في نزاع من خالل إصدار حكم عن موضوع أو  1:الرابعتعریف ال
  .الوصول إلى نتیجة معینة تفید الدراسة والتحلیل

  :من خالل هذه التعاریف نستخلص التعریف التالي     

احة یمكن تعریف القرار اإلداري بأنه الفصل في أي موضوع باختیار أنسب بدیل من بین البدائل المت     
  .لمعالجة مشكلة ما وبعدها تأتي مرحلة التنفیذ وهي التي تظهر القرار في صورته المرئیة

  :مفهوم عملیة اتخاذ القرارات: الفرع الثاني

أن العملیة اإلداریة هي الركیزة األساسیة في العمل اإلداري وال تخرج عن " هیربرت سایمون"یرى  2:تعریف
رى أن األعمال التي تجري في أي تنظیم یمكن تحلیلها إلى مجموعة كونها عملیة اتخاذ قرارات، حیث ی

من القرارات المتداخلة والمتشابكة، وفي الحقیقة، فإنه یرى أن نظریة اإلدارة یجب أن تركز اهتماماتها على 
عملیات اتخاذ القرارات كما تركز على عملیة اإلدارة، ومن هذا المنظور یرى سایمون أنه ال مفر من أن 

ا ال یتجزأ من أعمال المدیرین الیومیةات ً   .خاذ القرارات جزء

  :اتخاذ القرارمتطلبات عملیة : الفرع الثالث

  3:ما لحل مشكلة معینة في حالة توافر المتطلبات التالیة یتخذ المدیر قرارا     

  اختیار البدیل األفضل من بین البدائل المتاحة؛ - 

                                                           
، )دراسة حالة مؤسسة اقتصادیة(ناصر محمد علي المجهلي، خصائص المعلومات المحاسبیة وأثرها في اتخاذ القرار  1

  .111، ص2008/2009كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر،  تخصص محاسبة،
  .17محمد عبد الفتاح یاغي، المرجع السابق، ص  2
عیسى حجاب، مساهمة لتحدید متغیرات القرار المتعلقة بالمخزون األمثل الستخدام بحوث العملیات في المؤسسة 3

ص اقتصاد ، رسالة دكتورة، تخص2010/2012االقتصادیة الجزائریة دراسة حالة عینة من مؤسسات مطاحن القمح للفترة 
  .64، ص 2014/2015تطبیقي، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 
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التغییر لمعالجة المسائل والمشكالت اإلداریة القائمة وكذلك المناخ وجود حاجة في التنظیم بإحداث  - 
التنظیمي المالئم لذلك وخاصة من ناحیة إقناع األطراف التي تتأثر بأحداث التغییر داخل المؤسسة 

  وخارجها؛

تحدید درجة التغییر المطلوب إحداثها والتي غالبا ما تؤثر على مصالح العاملین في المؤسسة  - 
  تهم وتوقعاتهم المستقبلیة؛وطموحا

ضرورة تعریف المشكلة التي تتطلب إحداث التغییر، وهذا یتطلب فن ومهارة خاصة في التحلیل  - 
  والمشكلة تكون صعوبة أو قید الحل؛

وجود أكثر من بدیل یمكن اختیار البدیل األفضل من بینها وتمثل البدائل حلوًال للمشكلة موضوع اتخاذ  - 
  .القرار

  :1محددات عملیة اتخاذ القرار: رابعالفرع ال

  :سنتطرق إلى أهم محددات عملیة اتخاذ القرار والمتمثلة فیما یلي     

  :عدم إدراك المشكلة: أوال

إن عدم إدراك المشكلة بكافة عناصرها ومتغیراتها یؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة، نتیجة إلغفال      
األحیان إلى تعقید المشكلة وغموضها وبالتالي زیادة بعض هذه العناصر وقد یؤدي ذلك في بعض 

  .التكالیف نتیجة اتخاذ القرار الخاطئ

  :عدم القدرة على تحدید األهداف المرتبطة بالقرار: ثانیا

ما لم یتم تحدید األهداف بشكل مسبق یصعب متابعة ورقابة اإلجراءات التي یجب تنفیذها لتحقیق      
تشیر إلى درجة تحقیق الهدف، فربما یصعب تحقیق الفاعلیة ما لم تحدد  الهدف، ولما كانت الفاعلیة

 .األهداف

                                                           
علي العالونة، محمد عبیدات وعبد الكریم عواد، بحوث العملیات في العلوم التجاریة، الطبعة األولى، دار یزید للنشر  1

  .58، ص2005والتوزیع، عمان، األردن، 
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  :ض البیئة التي تعمل فیها المنشأةغمو : ثالثا

فإذا كانت البیئة غیر متجانسة وتشهد تحوالت كثیرة ومتغیرات متسارعة فإنه یصعب التنبؤ بنتائج      
ي ظل عدم الثبات النسبي لمتغیرات البیئة الخارجیة القرار بشكل دقیق وتزداد درجة المخاطرة خصوصا ف

 .والداخلیة

  :شخصیة متخذ القرار: رابعا

فإذا كان متخذ القرار یخضع لظروف نفسیة داخلیة كحالة عدم االستقرار النفسي وعدم التركیز فإن      
لقرار كالقیود ذلك یؤثر سلبا على عملیة اتخاذ القرار، هذا فضالً عن القیود المفروضة على متخذ ا

 .الداخلیة المتمثلة في التنظیم الیومي وما یصاحب ذلك من إجراءات بیروقراطیة روتینیة

  :نقص المعلومات: خامسا

ذا كانت المعلومات غیر كافیة فإن هذا یؤثر بشكل سلبي       ٕ المعلومات هي المادة األساسیة للقرار وا
القرار بشكل خاطئ، وتزداد درجة صحة القرار بمدى توفر على نتائج القرار ویزید من احتمالیة اتخاذ 

ن یتم الحصول علیها في الوقت  ٕ المعلومات بخصائصها المتمثلة في الكفایة والمالئمة والجودة والنوعیة، وا
  .المناسب، وغیاب أیة خاصیة من خصائص المعلومات هذه یعد من الصعوبات والمعوقات

  :راتجاهات اتخاذ القرا: الفرع الخامس

لقد تعاقب العدید من العلماء والمفكرین عبر عدة فترات زمنیة على وضع أسس وتحالیل ونظریات      
للقرار، ومع تقدم التفكیر العلمي تقاربت هذه النظریات وظهرت أفكار جدیدة أقرب إلى الواقع، وقبل 

  1.الخوض في هذه النظریات بالتفصیل نوجزها في ثالث اتجاهات

  :الراشداالتجاه : أوال

بالنسبة لهذا االتجاه متخذ القرار فیه رجل اقتصادي راشدا من جمیع النواحي، وهي أول نظریة      
ظهرت للوجود تعنى بالقرار، حسبها الرجل االقتصادي یبحث عن الفائدة القصوى، ومبدئیا فالمشكلة 
                                                           

  .19خالصي مراد، المرجع السابق، ص1
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تائج المتوقعة من تنفیذ القرار محددة تحدیدا جیدا، ومتخذ القرار ملم بكل المعلومات والبیانات وعلى الن
التي تظل دون تغیر تنتظر (وللرجل االقتصادي الوقت الكافي لتحلیل المشكلة من جمیع نواحیها 

  ).! الحل

هذا االتجاه انتفت أسباب وجوده ولم یعد صالحا فال الرجل االقتصادي راشد بمعنى الكلمة وال       
ن یصدر الرجل الراشد قرارا لحلها وال یوجد إنسان دون الظروف المحیطة بالمشكلة تضل حبیسة إلى أ

  .إحساس وشعور وشخصیة تمنع من اتخاذ قرار راشد

  :االتجاه االحتمالي: ثانیا

  .ینطلق هذا االتجاه من نفي الرشد عن اإلنسان ولكل شيء عدة احتماالت     

"Vor Neuman et oscar Marensten لوا لكل وضعیة عدة أصحاب االتجاه الریاضي االحتمالي جع
 Laنظریة اللعبة (الختیار أحسنها أو أنسبها ) ریاضیا(معایییر لالختبارات الممكنة ویمكن أن تقیمها كمیا 

théorie des jeux."(  

فبالنسبة له متخذ " Rationalité limitée"مصطلح الرشد المحدود  1978أدخل سنة " هربرت سیمون"
ملة وغیر دقیقة وال یتحكم في عواقب قراراته، ال یبحث عن النتیجة یعتمد على معلومات غیر كا"القرار 

  ".المثالیة بل یقوم باختیار مقبول التخاذ قراراته اعتمادا على إمكانیاته وتوافقا مع محیطه

  :االتجاه النفسي: الثاث

المشكلة في نطاق آخر النظریات وأقربها للواقع، تعتمد على اإلستراتیجیة العقلیة لمتخذ القرار لحل      
ذاتیة وال موضوعیة متخذ القرار والقرار متأثر دوما "شخصیته ودوافعه، هذه النظریة تأخذ بعین االعتبار 

  ".بشخصیة ودوافع متخذ القرار

  :العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار: الفرع السادس

  :توجد عدة عوامل تؤثر في اتخاذ القرار نذكر منها     
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  :المؤسسةأهداف : أوال

كل مؤسسة لها أهدافها التي أنشأت ألجلها، المؤسسات االقتصادیة هدف تعظیم األرباح وتقلیل      
التكالیف وبذلك المسییر یتخذ القرارات الخاصة بتعظیم األرباح وتقلیل التكالیف، والمؤسسات الخیریة 

  .إلخ...مهمتها تقدیم إعانات ومساعدات للمحتاجین

  :سائدة في المجتمعالثقافة ال: نیاثا

من بین أهم العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار هي طبیعة المجتمع من حیث الثقافة والعادات التقالید      
، من ناحیة العادات والتقالید كل مجتمع ون لحم الخنزیر وال یشربون الخمروالدیانة مثال المسلمون ال یؤكل

  .یتمیز بلباس وأكل ممیز

  :ومات المتاحةوناته من الحقائق والمعلالواقع ومكن: ثالثا

ال یكفي المحتوى القیمي أو المحتوى األخالقي كما یسمیه البعض، بل یجب أن یؤخذ في االعتبار      
أن القرارات هي شيء أكبر " سیمون"الحقیقة والواقع، وما ترجحه من وسیلة أو بدیل على بدیل، وفي رأي

بكل تأكید تصف حالة مستقبله هناك تفضیل لها على حالة أخرى من مجرد افتراضات تصف الواقع ألنها 
وتوجه السلوك نحو البدیل المختار، ومعنى هذا باختصار أن لها محتوى أخالقي باإلضافة إلى محتواها 

  1.الواقعي

  :العوامل السلوكیة لمتخذ القرار: رابعا

  2:هيیمكن تحدید اإلطار السلوكي لمتخذ القرار في ثالث جوانب      

یتعلق بالبواعث النفسیة لدى الفرد ومدى معقولیتها، والتي یمكن من خاللها تفسیر السلوك النفسي  -1
  القرار؛للفرد في اتخاذ 

                                                           
  .129جمال محمد عبد اهللا، المرجع السابق، ص  1
  .130المرجع السابق، ص 2
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یتصل بالبیئة النفسیة للفرد، حیث تعتبر المصدر األساسي الذي یوجه الشخص إلى اختیار القرار من  -2
  له؛لتي أمامه، ومن ثم كان اتخاذه بین البدائل ا

  :دور التنظیم ذاته في خلق البیئة النفسیة للفرد من خالل -3

  تحدید األهداف له؛ - 

  ائل؛مده بالمعلومات والبیانات والبد - 

  ریة واكتساب الخبرة داخل التنظیم؛إتاحة الفرص للممارسة اإلدا - 

  .إسناد المسؤولیات له مع منحه القدر الالزم من السلطة - 

  :قراراتواع الأن: المطلب الثاني

الناحیة : سنتطرق في هذا المطلب إلى أهم أنواع القرارات والمتمثلة في تصنیف القرارات حسب     
  :كما یلي) المبرمجة والغیر المبرمجة(القانونیة للقرار، المستویات اإلداریة، البیئة، سایمون 

  :من حیث الناحیة القانونیة للقرار: الفرع األول

  1:هذا المعیار إلى أربع أقسام وهيتقسم القرارات وفق      

  :مدى القرار وعمومیته: أوالً 

  :ویتضمن ما یلي     

المتعلق بالقواعد العامة الملزمة التي تطبق على عدد غیر محدد من الناس،  :القرار التنظیمي -1
 كاللوائح التنظیمیة والسلطات والسیاسات في المؤسسة؛

 .كقرار التعیین المتعلق بمخاطبة فرد محدد: القرار الفردي -2

  
                                                           

  .65عیسى حجاب، المرجع السابق، ص  1
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  :تكوین القرار: ثانیاً 

  :تقسم إلى نوعین     

 لها كیان مستقل وأثر قانوني سریع كتعیین موظف أو مكافأته؛ :قرارات بسیطة -1

 .تتألف من عملیة قانونیة تتم على مراحل عدیدة كإجراء مناقصة أو مزاد :قرارات مركبة -2

  :أثر القرار على األفراد: ثالثاً 

  :نوعین تقسم إلى       

 كاألوامر اإلداریة؛قرارات ملزمة  -1

 .كالنشرات والتعلیمات التي توضح إجراءات العملقرارات ال تحمل صفة اإللزام  -2

  :ابلیة القرار لإللغاء أو التعویضق: رابعاً 

  :تقسم إلى نوعین     

 كقرارات الفصل والعقوبات؛: قرارات قابلة لإللغاء أو التعویض -1

  .كاألعمال التنظیمیة التي یصدرها مجلس اإلدارة :لإللغاءقرارات غیر قابلة  -2

  ):المبرمجة والغیر المبرمجة(یمون تصنیف القرارات حسب سا: الفرع الثاني

  1:یرجع هذا التقسیم للعالم سایمون حیث قسم قرارات اإلدارة إلى نوعین هما     

  :القرارات المبرمجة: أوالً 

هي تلك القرارات التي تتصف بأنها متكررة بصورة مستمرة، وتتعلق غالبا باألعمال الجاریة والمعتادة،      
وغالبا ما تكون هناك إجراءات شكلیة مستقرة تمر بها عملیة اتخاذ مثل هذه القرارات، حیث یمكن جدولتها 

ً على التجارب الس ابقة، وهذه القرارات تصدر عادة أو برمجتها وفقا لروتین معین، ویمكن البت فیها بناء

                                                           
  .66عیسى حجاب، المرجع السابق، ص  1
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القرار : ، وال تحتاج إلى دراسة وتحلیل وجهد ذهني التخاذها، ومن أمثلة هذه القراراتةوفوری ةتلقائی بطرق
بمنح إجازة ألحد العاملین بالمؤسسة، أو القرار بالتصریح له بالخروج قبل إنهاء العمل الرسمي، أو القرار 

  .إلخ...أو العامل، بصرف العالوة الدوریة للموظف 

  :القرارات غیر المبرمجة: ثانیاً 

، والتي ال تتكرر       هي القرارات التي تصدر بقصد معالجة المشاكل المعقدة التي تتطلب اهتمامًا خاصًا
باستمرار، ویغلب على هذه القرارات الصفة الدائمة، وااللتزام بتنفیذها لفترة طویلة، لذلك فإن اإلخالل بها 

القصور في تنفیذها یهدد المؤسسة ویعرضها لألخطار والخسائر، كما أن اتخاذ هذه القرارات یتطلب أو 
الدراسة المعمقة والبحث والتحلیل الخاص للنواحي المالیة واالقتصادیة واالجتماعیة التي تؤثر فیها، كما 

إلنتاجي أو الخدمي الذي في اختبار موقع المؤسسة أو السوق الذي سیعمل به، أو تحدید مجال النشاط ا
  .إلخ...سیمارسه أو تعدیل أنواع المنتجات أو الخدمات، أو إنشاء فرع جدید له،

  :تصنیف القرار حسب البیئة: الفرع الثالث

  :تقسم القرارات وفق هذا المعیار إلى أربع أنواع وهي كما یلي     

  :القرارات في حالة التأكد: أوالً 

المعرفة التامة والدقیقة بالحدث المتوقع وبنتائج كل البدائل مع االفتراض الضمني تعني هذه الحالة      
هنا أن متخذ القرار على درایة كاملة بالمستقبل أي أن القرار یتخذ في ظل حالة طبیعیة واحدة وهو سهل 

المكاسب،  التحلیل، وعلیه یستطیع متخذ القرار اختیار أفضل القرارات التي من شأنها أن تحقق له أفضل
  1.علمًا بأن هذه الحاالت تبقى رهینة اإلطار النظري البحت، إذ ال تتفق مع الواقع الفعلي

  

  

                                                           
أحمد عبد السمیع الصفار، ماجدة عبد اللطیف التمیمي، بحوث العملیات تطبیقات على الحاسوب، الطبعة األولى، دار   1

  .52، ص 2007المناهج للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 
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  :القرارات في حالة عدم التأكد: ثانیاً 

في هذا النوع من القرارات فإن صانع القرار ال یعرف احتمال ظهور الحاالت الطبیعیة لكل بدیل من      
ذا كان القرار في البدائل حیث ال تتوفر المعلوم ٕ ات التي تسمح بتحدید احتماالت ظهور هذه الحاالت، وا

حالة التأكد یعتمد على معیار واحد هو معیار أفضل نتیجة ممكنة، وفي صنع القرار في حالة المخاطرة 
یعتمد على معیار أفضل قیمة متوقعة، فإن صنع القرار في حالة عدم التأكد ال یعتمد على معیار سائد أو 

ر عدم كفایة ومعیانى األعظم، معیار أعظم األعظم معیار أد: طر من ذلك هناك معاییر عدیدة هيمسی
، ومعیار األسف أدنى األعظم عندما تكون القیم مشروطة في جدول النتائج تمثل )البالس(األسباب 
  1).أو العوائد(األرباح 

أو الخسائر ) العوائد(حالتي األرباح وسنعرض كیفیة صنع القرارات باستخدام هذه المعاییر في      
  ).الكلفة(

  ):أو أدنى األعظم(معیار أعظم األدنى  -1

یسمى هذا المعیار أیضا معیار التشاؤم، ویكون متخذ القرار في هذه الحالة له معلومات أكیدة حول      
أفضل قیمة من  اختیار البدائل، ووفقا لهذه الطریقة یتم اختیار أدنى ربح أو أدنى مردود لكل بدیل ثم یتم

  .بین القیم المختارة

  ):أو أدنى األدنى(ار أعظم األعظم معی -2

یسمى هذا المعیار أیضا معیار التفاؤل، ویكون متخذ القرار في هذه الحالة له معلومات أكیدة حول      
اختیار أعلى قیمة من البدائل، ووفقا لهذه الطریقة یتم اختیار أعلى ربح أو أعلى مردود لكل بدیل ثم یتم 

بین القیم المحددة وهذه القیمة تنتمي إلى البدیل األمثل لذلك سمي معیار أعظم األعظم، أما في حالة 
التكالیف فیتم اختیار أدنى تكلفة لكل بدیل وبعدها یتم اختیار التكلفة الدنیا من بینهم وهذه التكلفة تنتمي 

  .ىإلى البدیل األمثل ولذلك سمیت بأدنى األدن

                                                           
عمان، نجم عبود نجم، مدخل إلى األسالیب الكمیة نماذج وتطبیقات، الطبعة األولى، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع،  1

  .62، ص 2004األردن، 
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  .1معیار هورویز -3

 The Weighted)أو معیار المعدل الموزون  (Criterion of Realism)طلق علیه بمعیار الواقعیة ی     

average Criterion)  جمع خصائص إستراتیجیة أقصى األقصى إذ یتم(Maximax)  المتفائل وبین
اإلستراتیجیة المجال لمتخذ القرار لألخذ بنظر المتشائم، تفسح هذه  (Maximin)إستراتیجیة أقصى األدنى 

عطائه أوزانًا بموجب درجة ندم متخذ القرار، ومن ثم اختیار البدیل الذي  ٕ االهتمام أقصى وأدنى كل بدیل وا
  .یقدم أكبر مكسب ممكن

  :أما عن خطوات الحل فهي كاآلتي     

  .تمثل درجة التشاؤم)  -α1(علیه فإن ، )α(اختیار درجة مالئمة من التفاؤل ولتكن  -1
 :واستخراج. تحدید اإلستراتیجیة األقصى، فضالً عن اإلستراتیجیة األدنى لكل حالة -2

 Min.                                        )α1- ( (Max) +α P= 

أي أنه في حالة اإلیرادات یتم ضرب درجة التفاؤل في أعلى قیمة من كل بدیل، وضرب درجة      
أقل قیمة من كل بدیل، أما في حالة التكالیف فیتم ضرب أعلى القیم في معیار التشاؤم وأدنى  التشاؤم في

  .التكالیف في معیار التفاؤل

في حالة اإلیرادات والبدیل الذي یؤشر إلى قیمة لـ  (P)اختیار البدیل الذي یؤشر إلى أعلى قیمة لـ  -3
(P)  0=(في حالة التكالیف، وحینما تكون قیمةα ( وعندما تكون قیمة فهذا ، یعني أن المعیار متشائم جدًا

)=1α ( إذ أن قیمة ، تتراوح بین الصفر والواحد والذي یتم اختیاره ) α(فمعنى هذا أن المعیار متفائل جدًا
 .اعتمادًا على میل متخذ القرار نحو التفاؤل أو التشاؤم

  

  

  

                                                           
  .59-58أحمد عبد السمیع الصفار، ماجدة عبد اللطیف التمیمي، المرجع السابق، ص ص   1
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  :1معیار البالس -4

احتمال حدوث حاالت الطبیعة فإن من األفضل افتراض ذا لم یكن لدینا أیة معلومات عن إ     
االحتماالت متساویة، وهكذا الختیار أفضل بدیل فإننا نأخذ عادة الوسط الحسابي لمردودات كل بدیل ثم 

  .نختار البدیل الذي یقابل أعلى وسط حسابي في حالة األرباح أو أقل وسط حسابي في حالة التكالیف

  :معیار األسف -5

، یقوم على (L.J Savage)ن معیار األسف الذي یدعى أیضا معیار سافاج نسبة إلى واضعه إ     
وظهور الحالة ) اختیار بدیل من البدائل( مقدار األسف الذي یشعر به صانع القرار بعد اتخاذه للقرار 

دثت فإن مقدار فإذا كان القرار الذي تم اتخاذه هو القرار األفضل في الحالة الطبیعیة التي ح. الطبیعیة
، أما إذا كان القرار المتخذ لیس هو األفضل فإن مقدار األسف یكون مساویا للفرق )صفرا(األسف یكون 

. بین أفضل نتیجة ممكنة في الحالة الطبیعیة التي حدثت والنتیجة المتوقعة من القرار الذي تم اتخاذه
  2:تحسب وفق الصیغة اآلتیة) (Rوعموما فإن قیمة األسف 

R(aj,bi) = m^(aj) – m(aj,bi). 

  )j(والحالة الطبیعیة ) i(األسف عند البدیل =  R(aj,bi): حیث

  :حیث أن

m^(aj)  = (للحالة الطبیعیة ) ألعظم(النتیجة المثلىj(  

 m(aj,bi)  = النتیجة الفعلیة للبدیل)i ( والحالة الطبیعیة)j(  

                                                           
دالل صادق الجواد، حمید ناصر الفتال، بحوث العملیات، الطبعة العربیة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان،   1

  .298، ص2008األردن، 
، الطبعة الثانیة، مؤسسة MICROSOFT EXCELخل إلى األسالیب الكمیة مع التطبیق باستخدام نجم عبود نجم، مد 2

  .74، ص 2008الوراق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 
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إلى الحد  (Maximum Regrets)إن معیار األسف یمیل إلى تقلیص حاالت األسف القصوى      
 (Regret Table)، وللقیام  بذلك البد من تنظیم جدول األسف )بدیل(األدنى قبل أن یتم اتخاذ أي قرار 

  ).الحصیلة الفعلیة –الحصیلة األعظم = األسف (باستخدام الصیغة أعاله 

  :حالة المخاطرةالقرارات في : ثالثاً 

ي حالة المخاطرة ال یكون متخذ القرار على علم تام بحالة الطبیعة التي ستحدث ولكنه یعلم احتمال ف     
حدوث كل حالة من حاالت الطبیعة على ضوء تكرار حدوثها في الماضي، ویتمیز القرار في حالة 

  1:المخاطرة بوجود

  ؛)استراتیجیات(عدة بدائل  - 

  طبیعة مع احتمال حدوث كل منها؛عدة حاالت  - 

  .أكثر من عائد واحد لكل إستراتیجیة - 

  :القرارات في حالة االختالف: بعاً را

یحدث حیثما یكون هناك اثنان أو  (D.M.Under Conflict)ن صنع القرار في حالة الصراع إ     
رار یتم في حالة عدم أكثر من الخصوم في حالة صراع أو منافسة، وفي مثل هذه الحاالت فإن صنع الق

س صانعي قرار أو أكثر على ، وهذا ما یحدث في تناف(Extreme Uncertainty)التأكد القصوى 
أو في حالة الحروب،  اإلدارةالحصة في السوق أو الفوز بعقد من العقود أو في مفاوضات النقابات مع 

  2.(Game Theory)ومن أجل معالجة وحل مشكالت القرار من هذا النوع تستخدم نماذج نظریة المباراة 

  

                                                           
، 2011لحسن عبد اهللا باشیوة، بحوث العملیات، الطبعة العربیة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  1

  .282ص 
، الطبعة Microsoft Excelنجم عبود نجم، مدخل إلى األسالیب الكمیة النماذج المؤكدة مع التطبیقات باستخدام  2

  .133، ص 2013األولى، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 
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  :القرارات حسب المستویات اإلداریةتصنیف : الفرع الرابع

  1:صنف القرارات وفق هذا المعیار وفقًا للمستوى التنظیمي الذي یتخذ فیه القرار وهيت     

  :القرارات التشغیلیة: أوالً 

ي القرارات التي تصنع في المستویات التنظیمیة الدنیا، والمتعلقة بالعملیات التشغیلیة للمؤسسة، ه     
رشادات، منها إلى االختیار بین البدائل، وعادة تكون متعلقة بالتأكد من  ٕ وهي أقرب إلتباع تعلیمات وا

یة، ویؤخذ هذا النوع من القرارات في ظل ظروف تأكد تام تم تنفیذها بكفاءة وبفاعل المهام واألنشطة التي
  .ونتائجها معروفة مسبقا مثل تعطل في خط اإلنتاج وما یحتاجه من تصلیحه من إجراءات نمطیة معینة

  :القرارات اإلداریة: ثانیاً 

توى یقوم هي قرارات تؤخذ على مستوى إداري أعلى مما تؤخذ فیه القرارات التشغیلیة، فعند هذا المس     
المدیرون باتخاذ قرارات لحل مشكالت التنظیم والرقابة على األداء وفرض كذلك قرارات متعلقة بالتأكد من 
االستخدام الفعال لموارد المؤسسة في سبیل تحقیق أهدافها، وال توجد في هذا النوع من قرارات إجراءات 

المعلومات الالزمة لتشخیص وحل المشكلة  معروفة مسبقًا یجب إتباعها، ولكن متخذ القرار یقوم بتجمیع
وأن یستخدم حكمه الشخصي ورصیده من الخبرة في اختیار البدائل، في هذه الحالة یتم اتخاذ القرارات في 

  .ظروف تتسم بعدم تأكد نسبي أي مخاطرة

  :القرارات اإلستراتیجیة: ثالثاً 

ة اإلدارة العلیا في المؤسسة، وهي قرارات ي قرارات تؤخذ على مستوى قمة الهیكل التنظیمي، بواسطه     
تغطي مدى زمني أطول مقارنة بالقرارات السابقة وتتعلق القرارات اإلستراتیجیة بالوضع التنافسي للمؤسسة 
في السوق، وفي اغتنام الفرص وتجنب مخاطر البیئة وهذا النوع من القرارات یحتاج إلى معلومات خاصة 

هتم القرارات اإلستراتیجیة بتحدید أهداف المؤسسة والموارد الالزمة لتحقیقها بالبیئة أكثر من غیره، كما ت
  إلخ...والسیاسات التي تحكم عملیات التوزیع واالستخدام بهذه الموارد

                                                           
- 90ص ص  ،2008حسین بلعجوز، نظریة القرار مدخل إداري وكمي، مؤسسة الثقافة الجامعیة، اإلسكندریة، مصر،  1

91.  
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  :مراحل اتخاذ القرار: المطلب الثالث

  :مراحل والتي تتمثل في اآلتينفیذ القرار، البد من المرور بعدة كي یتم تل     

  :تحدید الهدف من القرار :األولالفرع 

بل التفكیر في اتخاذ قرار مهما كان نوعه یجب أن نعرف جیدا الهدف المراد التوصل إلیه من ق     
طرف المؤسسة، أو هي البرامج والسیاسات واإلجراءات التي تقوم بها المؤسسة من أجل التخطیط للقیام 

أو التوسع في السوق، أو تحقیق أقصى ربح ممكن أو  بمهمة ما قد تكون هذه المهمة هي تكوین العمال،
تخفیض التكالیف، ومتخذ القرار یجب علیه أن یعرف ما یجب التوصل له لكي یقوم باتخاذ قرارات تهدف 
إلى التوصل إلى ما ینبغي الوصول إلیه لكي یوفر جمیع اإلمكانات الالزمة لذلك من موارد بشریة ومادیة 

  .زم لتحقیق ذلكومالیة، ویدرس الوقت الال

  :حة عن المشكلةت والمعلومات الصحیجمع البیانا: الفرع الثاني

ن فهم المشكلة فهما حقیقیا، وتحدید أبعادها واقتراح بدائل مناسبة لحلها یتطلب جمع البیانات إ     
قائمین به والمعلومات ذات الصلة بالمشكلة محل القرار، وبذلك ان اتخاذ القرار الفعال یعتمد على قدرة ال

في الحصول على أكبر قدر ممكن من البیانات الدقیقة والمعلومات المحایدة والمالئمة لتحلیلها تحلیال 
  1.دقیقا یتم مقارنة الحقائق مع األرقام للوصول إلى معلومات تساعد على الوصول إلى القرار المناسب

  :تحلیل المشكلة :الفرع الثالث

تصنیف المشكلة وتجمیع أو توفیر المعلومات المتعلقة : تضمن هذه المرحلة جزأین متصلین همات     
بها؛ وتعني عملیة التصنیف تحدید مسؤولیة اتخاذ القرارات االستشاریة والتنفیذیة، أي معرفة متخذي القرار 

لقرارات، وال یتحقق ذلك والمستشارین فیه ومن یجب إبالغهم به؛ وهذا التحدید یضمن الفعالیة في اتخاذ ا
إال إذا كان هذا التصنیف یهدف إلى حل المشكالت من وجهة نظر المنشأة ككل، وال یهدف إلى حل 
المشكلة العاجلة والجزئیة على حساب المصلحة العامة للمنشأة؛ ویتم بعد ذلك تحلیل المشكلة عن طریق 

لعناصر؛ حیث تمثل المشكلة األساسیة النتیجة تجزئتها إلى عناصرها ثم إیجاد العالقة السببیة بین تلك ا
                                                           

  .114ناصر محمد علي المجهلي، المرجع السابق، ص  1
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المطلوب الوصول إلیها، والمعبر عنها بالمتغیر التابع مثال إدخال سلعة جدیدة في السوق؛ أما أجزاؤها 
فتكمن في العناصر المالیة والتسعیریة واإلنتاجیة المؤثرة في هذه النتیجة والمسماة بالمتغیرات المستقلة؛ 

یف والتحلیل على جمع وتحلیل المعلومات، هذه األخیرة هي ضروریة من وتعتمد عملیتي التصن
ضروریات عملیة اتخاذ القرارات، وهي عملیة مساعدة لدراسة الحقائق وتحدید عالقتها وأهمیتها للمشكلة؛ 
وعند حصول متخذ القرار على هذه المعلومات یكون قادرا على تحدید مدى مالءمتها، صالحیتها وكفایتها 

ً على خبرته في تحلیلها وتفصیلهاوذلك    1.بناء

  :البحث عن البدائل: الفرع الرابع

ختلف طریقة وضع البدائل باختالف طریقة اتخاذ القرارات، والتي یمكن أن تكون جماعیة، فردیة أو ت     
 وتتمثل. ومهما كان االختالف فإن االتفاق هو سید الموقف على األقل في المبادئ األساسیة. تشاركیة

ویعتمد متخذ القرار في ذلك على خبرته السابقة، . هذه المرحلة في وضع الحلول الممكنة للمشكلة المحددة
وقد . أي باالستفادة من العناصر الناجحة في الحلول السابقة للمشاكل المماثلة، إذا كانت القرارات روتینیة

الخبرة والجزء اآلخر یستمد من یتم حل المشاكل جزئیا بهذه الطریقة، أي جزء من الحل یستمد من 
أما إذا كانت غیر . ومن األفضل الدمج بین هذین الجزأین للحصول على الحل المتكامل. الحاضر

روتینیة أو غیر رتیبة أو فهي تبرر أهمیة عامل الفكر اإلبداعي لدى المجموعة أو الفرد متخذ القرار، 
أن تقدم التنبؤات حول نتائج كل بدیل للتمكن من حسب الحریة المتوفرة في طرح األفكار الجدیدة، على 

إن أهمیة هذه المرحلة تجعل المنظمة بحاجة . المقارنة العلمیة الدقیقة عند دراستها الختیار البدیل األفضل
إلى كل البدائل الممكنة، إال أنها أحیانا تصادف بعض القیود والعقبات التي تحد من حریة التصرف لمتخذ 

  2:هذه القیود القرار، ومن بین

إذ أن القرار مقید باتخاذه في وقت محدد ال یجب تجاوزه وهذا ما قد یدفع متخذ القرار : القیود الزمنیة -1
  . إلى التخلي عن البدائل التي تحتاج إلى فترة زمنیة طویلة

                                                           
خلفي اسمهان، دور نظم المعلومات في اتخاذ القرارات دراسة حالة مؤسسة نقاوس للمصبرات، مذكرة ماجستیر، تخصص  1

، ص 2008/2009ئر، إدارة األعمال، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزا
  .11- 10ص 
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قد یضطر متخذ القرار إلى تخفیض عدد من البدائل المطروحة مراعاة للظروف : القیود المالیة -2
كما قد یستبدل بدیل بعینه نظرا ألن دراسته وتحلیله یحتاج إلى مبالغ مالیة تفوق طاقة . المالیة للمنظمة

تقضي نظم المعلومات على هذا النوع من القیود بسبب قدرتها على معالجة عدد هائل من . المنظمة
  .البدائل بدون الحاجة إلى مبالغ إضافیة

أن تفرضها اإلدارة العلیا للمنظمة، أو األنظمة السیاسیة السائدة، أو باإلضافة إلى قیود أخرى یمكن      
قد ال تسمح بها الظروف االقتصادیة للبلد، أو اإلمكانیات التكنولوجیة في المنظمة، أو قد ال تتالءم 

وفي ظل نظم المعلومات یمكن التخلص من مشكل العمال عن طریق . ومصالح وقناعات العمال فیها
یتطلبه هذا النوع من النظم كما یمكن الحصول على التكنولوجیات التي من شأنها أن  التدریب الذي

  .تخفض من حجم الهوة

  :تقییم البدائل المختارة :الفرع الخامس

ین االنتهاء من وضع البدائل المتاحة، یجد المدیر نفسه أمام ضرورة تقییمها الختیار البدیل ح     
الحلول یتضمن عدة مزایا وعیوب؛ إذ ال تتساوى الحلول جمیعا من  المناسب، وذلك ألن أي حل من هذه

حیث قدرتها على تحقیق الهدف، ومن هنا تأتي أهمیة الدراسات التحلیلیة للمشكلة، وكذا آلثار القرار 
المزمع اتخاذه، إن عملیة المفاضلة بین البدائل لیست عملیة سهلة وواضحة دائما، إذ أن البدائل عادة ما 

عوامل غیر ملموسة یصعب وضع معاییر دقیقة لقیاسها، فضال عن ضیق الوقت المتاح أمام تتضمن 
متخذ القرار الكتشاف اآلثار المتوقعة لكل بدیل، وهناك العدید من المعاییر التي یمكن استخدامها 

   1:للمفاضلة ما بین الحلول المقترحة منها

ة والبشریة والطبیعیة الالزمة؛ وهنا تبدو واضحة أهمیة إمكانیة تنفیذ البدیل، ومدى توافر الموارد المادی - 
استبعاد البدائل التي قد تكون صعبة التنفیذ بسبب تعارضها مع أهداف المنظمة أو مع ظروف 

  .محیطها، أو یتطلب تنفیذها تخصیص موارد یؤدي توفیرها إلى اإلخالل بالتوازن المالي للمنظمة
البدیل؛ والتي یمكن تقدیرها من خالل الموازنة بین المكاسب التي  التكالیف والموارد الناجمة عن تنفیذ - 

 .یتوقع تحقیقها من تنفیذ البدیل والخسائر التي قد تترتب علیه

                                                           
  .66محمد غزغازي، المرجع السابق، ص  1



اإلطار النظري لمتغیرات القرار لتسییر اإلنتاج                                األول الفصل  
 

37 
 

أو على المنظمات األخرى؛ وهذا ) األقسام واإلدارات والوظائف واألداء(آثار تنفیذ البدیل على المنظمة  - 
كان القرار وظیفیا أو استراتیجیا یمس منظمات أخرى؛  یختلف باختالف المشكلة وأهمیتها، وما إذا

فإلغاء بعض العالوات اإلضافیة للعمال سیخفض من التكالیف ولكنه سیؤثر على نفسیة العاملین، 
وبالتالي على تحفیزهم وتفانیهم في العمل، مما قد یكلف المنظمة مبالغ أكبر مما وفرته جراء تخفیضها 

 .للعالوات

بدیل فقد ال تسمح الظروف الطارئة التي تتطلب مواجهة عاجلة لمتخذ القرار وقت وظروف أخذ ال - 
بإجراء الدراسات المعمقة والضروریة للحلول البدیلة، مما یضطره إلى اختیار أحد الحلول المتاحة 

، ففي مثل "بالقرار تحت الضغط"واتخاذ قرار قوي وعاجل تحت ضغط هذه الظروف، وهو ما یسمى 
وخى متخذ القرار اختیار أفضل الممكن في ظل الظروف والمؤثرات التي تسیطر على هذه المواقف یت

 .الموقف

لبدیل، وهنا تبرز ضرورة إشراكهم في ااستجابة المرؤوسین وتقبلهم للبدیل لما لهم من أثر في تنفیذ هذا  - 
بداء اآلراء التي تضع أمام متخذ القرار تصورا لما سیكون علیه الحل مستق ٕ بال بالنسبة المناقشة وا

 .للمرؤوسین

الزمن المستغرق في تنفیذ البدیل ففي ظل بدیالن یقدمان للمنظمة نفس النتائج، وبنفس التكالیف  - 
 .سیعتمد المدیر إلى اختیار أیهما یحقق تلك النتائج في أقصر وقت على طبیعة المشكلة ونوعها

  :اختیار أفضل بدیل: الفرع السادس

البدائل كل على حدا نأتي إلى عملیة اختیار أفضل هذه البدائل، وهذه أصعب بدراسة عد قیمنا ب     
المراحل وأكثرها تعقیدا، فاالختیار یكون على أساس قدرة هذه البدائل لحل المشكلة الشيء الذي یتطلب 
العمل على أكثر من بدیل في نفس الوقت ونضع توقعات بما سیحدث عند تنفیذ كل بدیل وهكذا حتى 

اختیار أقرب البدائل لحل المشكلة وهذا االختیار یكون في قلب الظروف المحیطة بالمشكلة داخل ننتهي ب
  1.المنظمة وخارجها إضافة إلى كفاءة المدیر وقدرته على التصرف السلیم
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  :تنفیذ القرار ومتابعته :الفرع السابع

تنفیذ هذا القرار في أرض الواقع  د قیام المدیر باتخاذ قرار في اختیار البدیل األفضل وجب علیهعن     
ویتم ذلك بإبالغ الجهات المسؤولة على تنفیذه وتوفیر شروط تنفیذه وتسطیر خطة لذلك ویتم أیضا ترغیب 
العمال في هذا القرار من خالل إعطائهم صورة على ذلك وتحفیزهم وبعدها یتم متابعة تنفیذه ودراسة 

  .االنحرافات إن وجدت ومحاولة معالجتها

وعملیة التنفیذ من المفروض أن تصاحبها عملیة تقییم دوریة، للتحقق من فعالیة وكفاءة القرار      
المتخذ، ونجاح أو فشل عملیة اتخاذ القرار، ترجع باألساس إلى كیفیة تطبیق القرار، ومدى إتباع المسییر 

  .للمراحل الخاصة بذلك

  1:القرار ونذكر منها أیضا لقد اختلف العلماء في التطرق إلى مراحل اتخاذ     

  تحدید المشكلة، التي تحتاج إلى إیجاد حل؛ -1
تحدید البدائل المختلفة، أي توفر طرق مختلفة أمام متخذ القرار لحل المشكلة تمهیدا الختیار إحداها،  -2

 أما إذا كان هناك بدیل واحد، فهذا یعني عدم توفر أیة مفاضلة، إذ یكون متخذ القرار ملزمًا في اختیار
  هذا البدیل؛

  ویتمثل الهدف إما بتحقیق أقصى عائد أو أقل كلفة؛: وجود هدف -3
  دراسة البدائل المطروحة الختیار أفضلها في ظل اإلمكانات المتاحة؛ -4
أي الجو الذي یتم فیه القرار وما یتضمنه من اعتبارات : تحدید المناخ الذي یتخذ في ظله القرار -5

  :مثل
  من تأثیر على اتجاه القرار مثل الشخصیة التفاؤلیة أو التشاؤمیة؛شخصیة متخذ القرار لما في ذلك   -أ 
 الظروف المحیطة بعملیة اتخاذ القرار كأن تتسم الظروف بالتأكد والمخاطرة، أو عدم التأكد؛  -ب 

ة عن نطاق سیطرة اإلدارة مثل المتغیرات االقتصادیة، السیاسیة، القانونیة المتغیرات البیئیة الخارج  - ج 
 .رهاواالجتماعیة وغی
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تزاید االهتمام في الوقت الحاضر باألسالیب الكمیة التخاذ القرار اإلداري، إذ لم یعد الجانب الوصفي      
اإلنتاجیة، التسویقیة، المالیة، (كافیًا إلیجاد الحلول للمشاكل الكثیرة والمعقدة التي تواجه اإلدارات المختلفة 

كبیر في إیجاد حلول للمشاكل اإلداریة المعقدة والتي ، بل أصبح للجانب الكمي دور )والموارد البشریة
  .تواجه متغیرات عدیدة وفي مختلف البیانات

  :اإلنتاجتسییر  لنماذج متغیرات القرار: المبحث الثالث

جد مهم للوصول  اإلنتاجفي عملیة تسییر  یعتبر استخدام النماذج الحدیثة ، ونماذج بحوث العملیات     
ولكن البد من توفر متغیرات قرار صحیحة، وسنتطرق إلى أهم هذه المتغیرات التي ترتبط  ،إلى األمثلیة

  .بدراستنا المیدانیة، وسنركز على تكالیف استقدام المخزون، وتكالیف االحتفاظ بالمخزون

  :تحدید متغیرات القرار: المطلب األول

تحدید وتسمیة المتغیرات األساسیة وغیر  ي یرتكز علیها النموذج الریاضي هيالقاعدة األساسیة الت     
  1.األساسیة التي تعرف بمتغیرات القرار

حیث أن متغیرات القرار تدعى أیضا متغیرات النموذج وهي تمثل الخیارات المتاحة لصانع القرار،      
ن قیمتها في البرمجة الخطیة تحدد الحل األمثل؛ ففي مشكلة المزیج اإلنتاجي فإن المنتجات  ٕ وا

(X1,X2,…,Xn)  تمثل متغیرات القرار، وفي المزیج اإلعالني فإن وسائل اإلعالم المستخدمة في
  .2اإلعالن تمثل متغیرات القرار

تعتبر عملیة تحدید متغیرات القرار الخطوة األولى التي یتم البدء بها عند محاولة دراسة أیة عالقة      
ها یتم صیاغة العالقة بین المتغیرات بصورة ریاضیة بین عدة متغیرات، لذا تعتبر أهم الخطوات وبموجب

للحصول على النموذج الذي بواسطته ستتم دراسة الظواهر بصورة تطبیقیة، وتتطلب عملیة توصیف 
وصیاغة النموذج الریاضي تحدید المتغیرات المعتمدة والمتغیرات التوضیحیة ومن ثم إجراء التوقعات 

                                                           
  .139، ص 2004مؤید الفضل، األسالیب الكمیة في اإلدارة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن،   1
، المرجع Microsoft Excelنجم عبود نجم، مدخل إلى األسالیب الكمیة النماذج المؤكدة مع التطبیقات باستخدام  2
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علمات الدوال التي سیستند إلیها كمعاییر نظریة عند تقییم تقدیر النظریة المسبقة حول إشارة وحجم م
  1.النموذج

  :المخزون تكوین تكالیف: ثانيالمطلب ال

تمثل مجموع التكالیف المرتبطة بالحصول على المخزون ویمكن تقسیمه إلى قسمین حسب مصدر      
  .الحصول علیها، داخلیة وخارجیة

  :بالتورید الداخليتكالیف المرتبطة ال: ألولالفرع ا

  :هذا النوع من التكالیف یقسم إلى نوعین كما یلي     

  :تكلفة التحضیر: أوال

في حالة إنتاج البضاعة داخل المؤسسة، فإن التكالیف التي نتكلم عنها هي الناتجة عن عملیة تهیئة      
الیف اإلنتاج،ألنها مستقلة اآلالت إلنتاج نوع معین من المنتجات، وهذه التكالیف ال یمكن دمجها ضمن تك

  .عن العملیة اإلنتاجیة

  :2عند تقدیر تكلفة التحضیر تؤخذ التكالیف التالیة بعین االعتبار     

  رواتب العمال في قسم اإلنتاج؛ - 

  تكالیف إعادة تشغیل اآلالت عند الضرورة؛ - 

  تكالیف اختبار صالحیة اآلالت عند بدایة التشغیل؛ - 

  .عن عدم خبرة العمالالتكالیف الناتجة  - 

                                                           
الیب التحلیل الكمي في مجال التخطیط الحضري واإلقلیمي بین النظریة والتطبیق، محمد جاسم محمد شعبان العاني، أس 1

  .35، ص 2006الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 
زید تمیم البلخي، تاج لطفي عبد القادر، بونخل مسعود أحمد، مدخل إلى نظم ضبط ومراقبة المخزون، النشر العلمي   2

  .10، ص2005والمطابع جامعة الملك سعود، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 
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  :إلنتاجتكلفة ا: ثانیا

ومصاریف  ،عاملةالد مصاریف الیولیة و األ الحصول على المواد تكالیف اإلنتاجتدخل ضمن تكالیف      
  ).كل المصاریف التي تدخل في عملیة اإلنتاج...(مصاریف رأس المال، الكهرباء والماء،

  :الخارجيكالیف المرتبطة بالتورید الت: ثانيالفرع ال

  .تتكون من نوعین من التكالیف، تكلفة إعداد الطلبیة وتكلفة الشراء     

  :ةیتكلفة إعداد الطلب: أوالً 

صدار طلبیة ما وبعد تحدید حجمها یقوم الجهاز اإلداري المكلف بتحدید جملة من اإلجراءات إل     
  :1تتمثل فیما یلي

  الالزمة منها؛المواد المطلوب توفیرها والكمیات تحدید  - 

  البحث عن الممونین؛ - 

رسال الطلبیة؛ -  ٕ   إعداد وا

  استالم األصناف المطلوبة؛ - 

  .مراقبة وفحص األصناف - 

لهذه اإلجراءات اإلداریة جملة من النفقات قسم منها ثابت واآلخر متغیر، فالقسم الثابت یتكون من     
، التلكس(رواتب وأجور الموظفین القائمین باإلجراءات سابقة الذكر باإلضافة إلى نفقات االتصال الثابتة 

  ....)الناسوخ، الهاتف، الطابع البریدي

ون من المستلزمات اإلداریة المتجددة الالزمة لعملیة اإلعداد، نفقات تنقالت وفي قسمها المتغیر فتتك     
  .باإلضافة إلى مصاریف أخرى) نفقات االتصال المتغیرة(وتحركات األفراد المساهمون في العملیة 
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  .والجدول التالي یبین مكونات هذه التكلفة وكیفیة حسابها     

  .الطلبیةطریقة حساب تكلفة ): 1-1(الجدول رقم 

الراتب السنوي أو   نوع التكلفة  القسم     
  التكلفة الوحدویة

  التكلفة السنویة  العدد

ات
شتری

 الم
سم

ق
  

مال
والع

ون 
وظف

الم
  

        رئیس القسم
        مساعد رئیس القسم

        أمانة القسم
        موضف

        
        

یة 
كتاب

 
ات

هلك
مست

بیة
مكت

و
  

        أوراق
        أقالم

        طباعة
        نسخ

        

الت
صا

االت
  

        برید
        هاتف
        فاكس

        انترنات
        

        متابعة أمر الشراء
        التنقالت
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  .165عیسى حجاب، المرجع السابق، ص : المصدر

  :تكلفة الشراء: ثانیاً 

یقصد بتكلفة الشراء، كل المصاریف المرتبطة بعملیة الشراء منذ وصول سند الطلب إلى المورد إلى      
  ...غایة وصول البضاعة إلى المؤسسة، بما في ذلك مصاریف النقل والشحن

  :ونتكلفة االحتفاظ بالمخز : لثالمطلب الثا

وهي تمثل جمیع المصاریف التي تدخل في مجال  ،تعرف بتكلفة التخزین ،تكلفة االحتفاظ بالمخزون     
أو كمادة مصنعة حتى بیعه، ویمكن  ،الحفاظ على المخزون على حالته العادیة كمادة أولیة حتى تصنیعه

  :دول التاليجتوضیح ذلك من خالل ال

  .طریقة حساب تكلفة االحتفاظ بالمخزون): 2- 1(الجدول رقم

  التكلفة  تكالیف خدمة المخزون: أوال
    األجور -1
    ر السنوي لرئیس مصلحة تسییر المخزوناتجاأل -
    األجر السنوي لرئیس الفرع -
    األجر السنوي لرئیس الفرقة -
    أجور العمال -
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    شوائب زائدة -8
    مجموع التكالیف السنویة

    )بالقنطار(القدرة التخزینیة 
    تكلفة االحتفاظ الواحد سنویا

    تكلفة االحتفاظ بالقنطار الواحد شهریا
    تكلفة االحتفاظ بالقنطار الواحد في الیوم

  .176حجاب، المرجع السابق، ص عیسى : المصدر

  :زتكلفة العج: رابعالمطلب ال

  :قد ال تستطیع المؤسسة في بعض الحاالت تلبیة طلبات زبائنها لعدة أسباب أهمها    

  عطب یصیب اآلالت؛ - 

  نفاد المواد األولیة وتأخر عملیة التورید؛ - 

  نقص خبرة العمال في تسییر الورشات؛ - 

  طلبات غیر متوقعة؛ - 

ضرابات -  ٕ   .وقوع احتجاجات عمالیة وا

تتمثل فیما  ا،تتكبد المؤسسة خسائر ناجمة عن عدم تلبیة طلبات زبائنه ،ونتیجة لهذه األسباب وأخرى     
  :یلي

  فقدان أرباح إضافیة؛ - 

  تردي سمعة المؤسسة؛ - 

نوعیة األولیة ذات ارتفاع تكالیف التورید ناتجة عن التورید االضطراري الغیر متوقع، وقد تكون المواد  - 
  ردیئة؛

  .فقدان جزء من الزبائن - 
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  :األول خالصة الفصل

ل التطورات ظتعتبر عملیة تسییر اإلنتاج عملیة جد مهمة في المؤسسات الصناعیة، خاصة في      
 ،التكنولوجیة الحدیثة، فوجب على المؤسسات مواكبة هذه التطورات لتلبیة طلبات زبائنها في الوقت المحدد

وبجودة عالیة، خاصة نتیجة اشتداد المنافسة والدعایة اإلعالمیة  ،وبأسعار تنافسیة ،وبالكمیة المطلوبة
  .قین التي تسود المحیط الحاليیالمتطورة، وفي ظل حالة الال

الزبائن، وجب على المؤسسات وقصد التأقلم مع التغیرات المختلفة في المحیط، وقصد تلبیة طلبات      
  .نشاطهامع یتالءم  نظام إنتاجي ختیاراالصناعیة 

وبذلك وجب على المسیر  ،القرار من أصعب المهام التي یقوم بها المسیر الیوم اتخاذتعتبر عملیة      
أي قرار البد من  والتخاذأي قرار أن یقوم بدراسة شاملة إلیجابیاته وسلبیاته على المؤسسة،  اتخاذقبل 

القرار تختلف من بیئة ألخرى،  اتخاذتوفیر الظروف المالئمة لتطبیقه، وهناك عدة عوامل تؤثر في عملیة 
  : ما یليتمثل فیتولكي ینجح أي قرار یجب أن یمر بعدة مراحل 

  تحدید الهداف من القرار؛ - 
  جمع البیانات الخاصة بالمشكلة؛ - 
  تحلیل المشكلة؛ - 
  لبدائل؛البحث عن ا - 
  تقییم البدائل المختارة ؛ - 
  اختیار أفضل بدیل؛ - 
  .تنفیذ القرار ومتابعته - 
  
  
  
  
 



  

  

  

  

  :لثانيالفصل ا

(OPT, JIT, MRP) النماذج الحدیثةاستخدام      

  إدارة اإلنتاجفي   
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  :تمهید

یعتبر هدف المؤسسات االقتصادیة الیوم وفي ظل اقتصاد السوق، وظهور المنافسة الشرسة من      
طرف المؤسسات العمالقة، ومن أجل البقاء وجب على المؤسسات االقتصادیة وخاصة الصناعیة منها 

المحدد وبالنوعیة الجیدة على انتهاج طرق علمیة حدیثة ودقیقة، وذلك لتلبیة طلبات الزبائن، في الوقت 
والتكلفة المالئمة، عكس ما كان في الماضي حیث كان مبني على التخطیط من أجل زیادة حجم اإلنتاج، 

، أما مشكل الیوم هو مشكل طلب، )كل مصنوع مبیوع(ألن المشكل في ذلك الوقت كان مشكل عرض 
سیاسة المكننة واألتمتة،  حیث تطورت الصناعات في شتى المیادین وأصبحت كل الصناعات تتبع

فأصبح البقاء لألقوى وال مجال للضعفاء، وبذلك فالمؤسسات التي ال تستطیع فرض وجودها في السوق، 
من خالل إتباع سیاسات اقتصادیة قویة مبنیة على طرق علمیة دقیقة، تتمثل أساسا في إعطاء أحسن 

  .ندثرخدمة للزبون وبتكلفة أقل ال تستطیع أن تدوم طویل إال وت

فبعد الثورة الصناعیة بدأ االهتمام بتطویر أنظمة اإلنتاج، ویعتبر أول نظام إنتاجي ظهر إلى الوجود      
 ثم تبلورت إلى أن وصل إلى صورته األخیرة سنة 1960 على ید جون أورلیكي سنة MRPهو نظام 

، وخالل السبعینیات ظهر في الیابان وبالتحدید في شركة )Bill BELTو Oliver WIGHT(على ید 1979
Toyota  نظامJIT وأصبحت المؤسسات الیابانیة تنافس المؤسسات  ،وتطور على مستویات عالیة

األمریكیة وتجاوزتها من خالل اإلنتاجیة العالیة، وفي هذا الوقت بدأت الوالیات المتحدة األمریكیة تفكر في 
ظهرت بدایة بوادر نظام إنتاجي جدید وهو نظام  1979نظام إنتاج بدیل تعتمده في صناعتها، وفي سنة 

أشار روبرت فوكس  1982وفي سنة  J.COXو  E.GOLDRATTلى یدعOPT تكنولوجیة اإلنتاج 
وسوف نتطرق في هذا الفصل إلى أهم المراحل التي مرت بها هذه األنظمة اإلنتاجیة  OPTببرمجیات 

  .السالفة الذكر وطرق تطبیقها وكل ما یدور حولها

  :نتطرق في هذا الفصل إلى ثالث مباحث كما یلي     

  ؛)MRP(نظام تخطیط المستلزمات المادیة  :المبحث األول
  ؛)JIT(نظام اإلنتاج اآلني  :المبحث الثاني
  .)OPT(نظام اإلنتاج األمثل  :المبحث الثالث
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  :)MRP(نظام تخطیط المستلزمات المادیة  :المبحث األول
إلى عقد  Material Requirements Planning  MRPیعد ظهور نظام تخطیط المستلزمات المادیة      

لمراقبة المخزون، ) Computerizeمحوسب (الستینات من القرن العشرین، وجاء ظهوره كنظام مبرمج 
والمساعدة في حساب الطلب على  المواد المكونة للمنتجات النهائیة سواء كانت سلع أو خدمات، وتوفیر 

لى التخزین الكبیر والمستمر هذه المواد وفقا لمتطلبات خطة اإلنتاج وفي الوقت المطلوب، دون اللجوء إ
  .1من هذه المواد
  ):MRP(مفهوم، أهداف ووظائف نظام تخطیط المستلزمات المادیة : المطلب األول

  .وأهدافه والوظائف األساسیة لهنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم نظام تخطیط المستلزمات المادیة      
  ):MRP(مفهوم نظام تخطیط المستلزمات المادیة  :الفرع األول

هو نظام إلدارة المواد والذي یهدف إلى تقلیل مستویات المخزون وذلك بسبب وصول المواد واألجزاء     
) Master production shedule(بالمواعید المحددة مسبقا والذي یقوم بتحویل جدولة اإلنتاج الرئیسیة 

للمنتج النهائي إلى جدولة مفصلة للمواد األولیة واألجزاء المطلوبة عن ) MPS(الذي یرمز لها اختصارا 
وذلك لغرض إنتاج المنتج ) BOM(والذي یرمز لها اختصارا ) Bill of Meterials(طریق قائمة المواد 

  .2النهائي
یعود الفضل في ظهور هذا  ،MRP2,MRP1,MRP0ولقد مرا هذا النظام بثالث مراحل أساسیة      

  .النظام إلى ید العالم األمریكي أورلیكي في بدایة الستینیات حیث اهتم بالتركیز على تسییر المخزون
فتشیر إلى ذلك النظام الذي أضف له أعباء وسائل اإلنتاج المرتبطة باالحتیاجات من ) MRP1(أما      

نظام للسیطرة على اإلنتاج األجزاء وكان ذلك في السبعینیات، واستخدم النظام للسیطرة على المخزون وك
والمخزون بحیث یستخدم كنظام معلومات لتخطیط ورقابة المخزون والطاقة اإلنتاجیة إذ یتم في هذا النوع 
فحص وتدقیق األوامر الصادرة لإلنتاج لكي یتم التأكد فیما إذا كانت هناك طاقة إنتاجیة كافیة لمعالجة 

ویتم التعدیل إن لم تكن هناك طاقة كافة إما بتغیر حجم . ال أم) دون الحاجة إلى االنتظار(تلك األوامر 
) MRP(بنظام ) MRP(الطاقة أو یتم تغییر جدول اإلنتاج الرئیسي ویطلق على هذا النوع من أنظمة 

                                                           
، 2004دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  محمد ابدیوي الحسین، تخطیط اإلنتاج ومراقبته، الطبعة الثانیة،  1

  .155ص
رامي حكمت فؤاد الحدیثي وفائز غاز عبد اللطیف البیاتي، اإلدارة الصناعیة الیابانیة في نظام اإلنتاج اآللي، الطبعة   2

  .63، ص2002األولى، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، األردن، 
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ألنه یسیطر على المخزون والطاقة معا، كما یطلق علیها   MRP(Closed Loop System(الدائري المغلق 
  1.طریقة تعدیل اإلنتاج

 Oliver WIGHT(، على ید)2MRP(، ظهرت طریقة تخطیط الموارد الصناعة 1979أما في سنة      

التي تم فیها إدماج التخطیط المالي والمحاسبي الذي یتم بفضل حلقة تزكیة أولویات ) Bill BELTو
االستراتیجي فلم یكن من الممكن تقییم التخطیط . التصنیع، حیث ظهر التساؤل عن األولویات والثمن

) MRP(للمؤسسة الصناعیة على أساس الخطط التشغیلیة فقط، مما أوجب ضرورة الربط بین نظام 
هي أنه نظام للسیطرة على اإلنتاج ) MRP(إن الصیغة النهائیة لـ . المالي- وأنظمة التخطیط االستراتیجي

المواد األولیة، (مخزونات والمخزون معا، ویستعمل للتحكم في الكمیات المنتجة والطاقات وأنواع ال
  2.في المؤسسة الصناعیة) المركبات، المنتجات النهائیة

  :MRP 3أهداف نظام: الفرع الثاني
في خدمة جدولة اإلنتاج الرئیسیة والجدولة تسعى إلى تنفیذ خطة اإلنتاج من أجل  MRPیعمل نظام      

وتقلیل المخزون سعیًا لتقلیل تكالیف المخزون والحصول على ) طلبات الزبائن(مواجهة االحتیاجات 
ولتحقیق هذه األهداف أي وصول المنتوج الجاهز إلى . الربحیة وهو هدف تسعى إلیه كل المنشآت

ك بالكمیة والنوعیة المقبولة وخفض المخزون وتعظیم العائد یتطلب ذلك إدارة مسؤولة عن المستهل
  .المخزون تتمتع بكفاءة عالیة

  :في تحقیق هذا الهدف من خالل سعي النظام إلى تحقیق ما یلي MRPوقد ساهم نظام 
 تحدید االحتیاجات اإلجمالیة والصافیة من المواد؛ -1

ت المخزون المناسبة ألوامر العمل التي تكون متصلة مع أوامر الشراء تهیئة معلومات لتحدید كمیا -2
 وأوامر التصنیع؛

                                                           
المؤسسات الوطنیة زكیة مقري، نحوى تفكیر جدید في إدارة اإلنتاج في ظل هیمنة التسویق دراسة حالة مجموعة من  1

، تخصص تسییر عمومي، كلیة العلوم االقتصادیة اهدكتور  رسالة، )ملبنة األوراس باتنة ووحد قارورات الغاز بباتنة(الجزائریة 
  .265، ص2007/2008باتنة، الجزائر، - والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر

دراسة مفیدة یحیاوي، تحسین تسیر نظام اإلنتاج لزیادة فعالیة المؤسسات الصناعیة الجزائریة باستعمال األسالیب الكمیة،  2
جامعة فرحات عباس رسالة دكتوراه دولة، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، حالة مؤسسات صناعة الكوابل، 

  .31، ص2003/2004سطیف، الجزائر، 
، دار زهران للنشر، -منهج كمي مع دراسة حالة–مؤید عبد الحسین الفضل وحاكم محسن محمد، إدارة اإلنتاج والعملیات  3

  .182- 181ص ص ،2006عمان، األردن، 
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تعدیل األعمال السابقة واألعمال الالحقة حیث تتوقف األعمال على تاریخ إطالق األوامر،  -3
 واالستحقاق المستقبلي؛

بنفس التسهیالت حیث تحدید أسبقیات اإلنتاج لألصناف التي یتم إنتاجها في نفس الوحدة اإلنتاجیة و  -4
 تحدد األسبقیات حسب تاریخ االستحقاق للطلب؛

 تعجیل جدولة اإلنتاج الرئیسیة في حالة عدم إمكانیة تغییر مستوى الطاقة؛ -5

ترجمة برامج إنتاج الوحدات إلى ساعات عمل في مراكز اإلنتاج المختلفة على شكل تقاریر تحمیل  -6
  .وعمل تخطیط دقیق الستخدام الطاقة

  :MRPالوظائف األساسیة لنظام : الثالثالفرع 
  :1وهي) MRP(ثالث وظائف أساسیة لنظام) Joseph Orliky(حدد      

  جزاء والكمیات واألوقات الصحیحة؛وتتضمن إصدار األوامر الصحیحة لأل :قرارات المخزون
  ة للواجب الصحیح والتاریخ الصحیح؛وتتضمن إصدار األوامر الصحیح :قرارات األسبقیات
وتتظمن قرارات الطاقة التشغیلیة للمصنع حیث أن الطاقة أنواع، إذ أن هناك طاقة  :قرارات الطاقة

  .تصمیمیة وأخرى متاحة ومتوقعة
نظام منطقي وبسیط في مفاهیمه أما لماذا لم یظهر بوقت مبكر فالسبب الرئیسي ) MRP(إن نظام      

  .تطبیقي وعملي حتى للمنشآت الصغیرةیعود إلى أنه نظام كمبیوتر وهذا جعل منه نظام 
  :MRPطریقة عمل نظام تخطیط الموارد الصناعیة : المطلب الثاني

إن نظام االحتیاجات من المواد هو نظام ذو إجراءات متعاقبة ومعالجة منطقیة تتم بمساعدة      
 Cook(وكما یرى كوك ورسل . هو عبارة عن نظام معلومات )MRP(وبهذا المعنى فإن نظام . الحاسبة

and Russel ( فانه أداة لتحدید متى توضع طلبیة المواد وكیفیة إعادة جدولة الطلبیات لضبط التغیرات في
النظام الذي یحوي "بأنه  (J.A.Orliky)كما عرفه أورلیكي . تقدیرات الطلب في جدولة اإلنتاج الرئیسیة

مجموعة من اإلجراءات المنطقیة المترابطة المصممة لترجمة جدولة اإلنتاج الرئیسة إلى االحتیاجات 
  2".الصافیة في األوقات المحددة والمخططة لتغطیة هذه االحتیاجات من األجزاء لتنفذ الجدولة

  
                                                           

  .181ص مؤید عبد الحسین الفضل وحاكم محسن محمد، المرجع السابق، 1
مؤسسة الورق  ، الطبعة األولى،- اإلستراتیجیة والنظم واألسالیب–نجم عبود نجم، المدخل الیاباني إلى إدارة العملیات  2

  .258، ص2004للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 



 إدارة اإلنتاج في  (OPT, JIT, MRP) الحدیثة النماذجاستخدام                         الفصل الثاني
 

53 
 

 ).MRP(مقاییس طریقة تسییر اإلنتاج ): 1-2(الشكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: GRATACAP A, MEDAN P, Management de la production, dunod, Paris France, 

2001, p 51.  

مرحلة إعداد المخطط : أن تسییر اإلنتاج یمر بخمسة مراحل هي) 1- 2(نالحظ من الشكل رقم      
ثم تأتي مرحلة تعدیل  ،PDPإعداد البرنامج الرئیسي لإلنتاج  ثم تلیه مرحلةPIC الصناعي والتجاري 

التي تنبثق منها أوامر اإلنتاج وأوامر الشراء وبعدها  CBNالطاقات فمرحلة حساب االحتیاجات الصافیة 
ا مرحلة االنطالق والمتابعة ً   .مرحلة الجدولة، وأخیر

  ):PIC(مرحلة إعداد المخطط الصناعي والتجاري : الفرع األول

بأنه عبارة عن جدول زمني یسجل فیه حركة المخزونات  )PIC(یعتبر المخطط الصناعي والتجاري      
والمبیعات واإلنتاج والهدف منه محاولة التحكم الجید في موارد المؤسسة قصد تلبیة طلبات زبائنها في 

اجــأوامر اإلنت  

PIC 

 تعدیل الطاقات

الصافیة االحتیاجاتحساب   
CBN 

 

PDP 

  تنبؤ الطلب حسب  طلبیات صارمة
  عائلة المنتوجات

 الجدولة

 مخزونات

 تنبؤ الطلب حسب
 المنتوج

 التسمیة

 أوامر الشراء

نطالقاال ابعةـــالمت   

 المشتریات

األعباء مناصب  

 التشكیالت
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الوقت المناسب ویتم إعداد المخطط الصناعي التجاري بعد اجتماع كل من المدیر العام والمدیر التجاري 
ل المشتریات ومسؤول اإلنتاج، حیث یتم دراسة مستوى المخزون واإلنتاج وكذا ومدیر اإلنتاج ومسؤو 

المبیعات من خاللها یتم دراسة االنحرافات إن وجدت وتصحیحها وهي بمثابة عقد بین قسم التسویق وقسم 
اإلنتاج، علما أن التنبؤات تخص عائالت المنتجات، ویهتم قسم التسویق بإعداد التنبؤات الخاصة 

یعات ویهتم قسم اإلنتاج بالتنبؤات الخاصة باإلنتاج وبذلك یتم الوصول إلى المخزون الالزم لكل فترة  بالمب
حتى ال تقع المؤسسة في مشكل نقص المخزون الذي یلبي طلبات الزبائن وال في مشكل فائض في 

ي من ثالث المخزون الذي یؤدي إلى زیادة تكالیف التخزین، وتتكون وثیقة المخطط الصناعي التجار 
المبیعات، اإلنتاج والمخزون، وعند القیام بإعداد المخطط الصناعي التجاري وال بد أن نأخذ : متغیرات هي

 .بعین االعتبار الطاقة اإلنتاجیة للمؤسسة

  ):جدول اإلنتاج الرئیسي( )PDP(مرحلة إعداد البرنامج الرئیسي لإلنتاج : الفرع الثاني

وهي تحدد ما هي المنتجات التي ) MRP(الرئیسي من المدخالت األساسیة لنظام إن جدول اإلنتاج      
ویتم حسابه من طلبات الزبائن المقدمة إلى . سیتم إنتاجها، ومتى یتم إنتاجها وما هي كمیاتها المطلوبة

لك فأنها وألن جدول اإلنتاج الرئیسي یحدد ما ینتج من المنتجات النهائیة لذ. المصنع أو من التنبؤ بالطلب
نتاج األجزاء التي تكون ) MRP(تسیطر على األنشطة الرئیسیة لنظام  ٕ فیما یتعلق بتوقیت شراء المواد وا

  .1ضروریة لإلیفاء بمخرجات جدول اإلنتاج الرئیسي نفسها

  :ولكي ینجح هذا النظام ال بد أن یتوفر على المعلومات التالیة

 .األكیدةیجب معرفة التنبؤ بالمبیعات وطلبات الزبائن  - 

 .معرفة المخزون ومخزون األمان - 

 .معرفة األوامر التي تم االنطالق في إنجازها - 

  .معرفة الخطة المستقبلیة - 

  
                                                           

  .260نجم عبود نجم، المرجع السابق، ص  1
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  :مرحلة تعدیل الطاقات :الفرع الثالث

قبل القیام بتطبیق البرنامج الرئیسي لإلنتاج واالنطالق في حساب االحتیاجات الصافیة ال بد من      
األعباء المبرمجة موافقة لطاقات مصادر اإلنتاج، وفي حالة عدم التوافق یجب التأكد من أن مجموع 

  :تعدیلها، ویتم حساب األعباء كما یلي

  .أوامر اإلنتاج مجموع= العبء 

ومهما اختلفت المؤسسات فإنها تملك طاقة إنتاج ثابتة، وبذلك یجب حساب األعباء اإلجمالیة من      
ي أو من خالل البرنامج الرئیسي لإلنتاج، ولكي نقوم بمقارنة األعباء خالل المخطط الصناعي والتجار 

اإلجمالیة مع الطاقة المتوفرة نقوم بتحدید الحاجة إلى الطاقة من الید العاملة في المؤسسة ككل أو ورشة 
معینة، ونشیر هنا إلى أن حساب األعباء اإلجمالیة من خالل البرنامج الصناعي والتجاري یتسم بسرعة 

لحساب ألن المؤسسة لها عدد قلیل من عائالت المنتوجات وعدم الدقة في الحساب ألنه یقوم بحساب ا
األعباء انطالقا من عائالت المنتوجات ولدینا أعباء المنتوجات للعائلة الواحدة مختلفة، وبذلك إذا كنا 

عباء المنتجات متجانسة نبحث عن السرعة في حساب األعباء اإلجمالیة وال تهمنا دقتها، أو إذا كانت أ
داخل كل عائلة فنستعمل المخطط الصناعي التجاري، أما إذا كنا نرید الدقة في حساب األعباء اإلجمالیة 

  .ومنتجات العائلة الواحدة مختلفة فیجب حسابها عن طریق البرنامج الرئیسي لإلنتاج

  1:وفي حالة وجود عبء أكبر من الطاقة، لدینا الحلول التالیة

 .مسبق في فترة سابقة للفترة المعنیة التي یظهر فیها عبء الزائد إنتاج - 

 .اللجوء إلى استعمال الساعات اإلضافیة - 

 .التعاقد بالباطن - 

                                                           
1 MONKS J, Gestion de la production et des opérations, série Schaum, traduit par ENGRAN 
G, McGraw Hill, 1993, P183. 
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وبعد االنتهاء من حساب األعباء اإلجمالیة، نقوم بحساب األعباء التفصیلیة وذلك بعد اإلطالع   
مخطط العبء لمورد معین من الموارد على كل أوامر اإلنتاج المتحصل علیها، وبذلك نحصل على 

  .المختلفة

وتعتبر األعباء التفصیلیة عبارة عن جدول زمني لتوزیع األعباء الخاصة بمركز العبء المعني، فهو      
یوضح فترات العبء الزائد وفترات قلة العبء، وبذلك یوفر المعلومات الضروریة التي یستغلها المسیر 

  .ا مناسبةالتخاذ اإلجراءات التي یراه

  :CBN(1(مرحلة حساب االحتیاجات الصافیة : الفرع الرابع

ة الواجب شرائها أو إنتاجها من أجزاء المنتوج بهدف ییقصد باالحتیاجات الصافیة الكمیات اإلضاف     
حیث یقوم نظام تخطیط االحتیاجات من المواد الصناعیة باستدعاء ملف . تلبیة محتویات جدولة اإلنتاج

  :الصناعي لغرض احتساب االحتیاج الصاف لكل جزء من أجزاء المنتوج وفق الصیغة التالیة المخزون

االحتیاج اإلجمالي - الكمیات المجدول استالمها منه+المخزون الفعلي للجزء=االحتیاج الصافي من الجزء
  .للجزء

الجزء سیكون مساویا  فإذا كان ناتج المعادل أعاله قیمة موجبة یعني ذلك أن االحتیاج الصافي من     
إلى الصفر، أما إذا كان ناتج المعادلة قیمة سالبة ففي هذه الحالة یستلزم طلب أو إنتاج كمیة من ذلك 

 .الجزء

 :(Ordonnancement)مرحلة الجدولة : الفرع الخامس

تتمثل هذه المرحلة في القیام بإنجاز جداول تفصیلیة للتشغیل لكي تستطیع التحكم الجید في حركة      
الموارد المتاحة قصد تحقیق طلبات الزبائن في مواعیدها للوصول إلى األمثلیة في ذلك وأثناء قیامنا 

إلى الهدف  بإنجاز هذه الجداول وفي حالة مواجهتنا لبعض التناقضات تقوم بتصحیحها بحیث نصل
المطلوب، وتهتم الجدولة بتسییر الطلبیات التي تكون مسجلة في الجدولة الرئیسیة لإلنتاج وبذلك تقوم 
بتوزیع المهام على مختلف المراكز اإلنتاجیة وهي أیضا تهدف إلى الوصول إلى األمثلیة في تسییر 

                                                           
  .185، ص2007منعم زمزیر، إدارة اإلنتاج والعملیات، دار زاهر للنشر والتوزیع، عمان، األردن،   1
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ها، ولقد اختلفت طرق إعداد المخزونات وهي تعتبر عملیة معقدة لكثرة المعلومات المطلوب معالجت
الجدولة من مؤسسة إلى أخرى، ولقد عرفت البحوث العلمیة الخاصة بالجدولة تطورات متسارعة على 

  .حسب المشاكل التي تواجهها

من خاللها یتم إعطاء األولویة في ) جدولة مفصلة(ومن خالل هذه العملیة یتم إعداد برنامج مفصل      
تیار اإلنتاج الذي سیتم إنتاجه األول واإلنتاج الذي سینتجه األخیر وذلك حسب اإلنتاج وذلك من خالل اخ

  .طبیعة المنتج للوصول لإلنتاج األمثل

  1:، فیما یليMRPوتتمثل قواعد األولویات المتبعة في الجدولة حسب طریقة 

قاعدة  ة لتطبیقها، إذا فهيهي أبسط قاعدة وال تتطلب معلومات خاص )FIFO(أول داخل أول خارج  - 
 محلیة؛

 إنجاز العمل األقصر أوال؛ - 

 المنصب ذو طابور االنتظار األقصر؛في البدایة تتم معالجة الدفعة التي ستتجه نحو  - 

 ؛معالجة أمر اإلنتاج ذو تاریخ النهایة األقرب - 

 ؛معالجة الدفعة ذات أضعف هامش - 

 التي لها أقل هامش نسبي؛معالجة الدفعة  - 

 ؛یات ذات قیمة أكبرمعالجة الدفعات الموافقة للطلب - 

  .معالجة الدفعات الموافقة للطلبیات التي سترسل قبل نهایة الشهر - 

  

  

                                                           
  .40مفیدة یحیاوي، المرجع السابق، ص 1
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  :Lancement(1(االنطالق : الفرع السادس

أمر إنتاج معین في تحدید مجموعة العملیات اإلداریة المتعلقة باالنطالق  انطالقیتمثل      
(Démarrage)  المادي لعملیات هذا األمر، فهو یتمثل في التأكد من أن مخزون المواد والمركبات الضروریة متوفرة وكذلك

بطاقة : اآلالت واألدوات والعمال، كما یتضمن أیضا تحضیر ملفات اإلنتاج المبینة لكل المعلومات الضروریة لإلنتاج

 Bon de sortie)خروج المواد األولیة  ، وصل(Bon de travail)وصل عمل ،(Fiche suiveuse)متابعة 

matière) الخطط، التعلیمات التقنیة؛ فبطاقة المتابعة تحتوي على كل العناصر الضروریة لمعرفة أمر ،
، وكذلك قائمة العملیات التي سیتم إنجازها )اسم الزبون، اسم المنتوج، الكمیة، أجل التسلیم(اإلنتاج 

ضروریة لها، فهذه البطاقة تتبع مادیا الدفعة المنتجة من منصب باألوقات المخصصة لها واألدوات ال
أما وصل العمل فهو یبین عملیة معینة من التشكیلة اإلنتاجیة على . عمل آلخر طیلة العملیة اإلنتاجیة

منصب عمل معین؛ كما یبین خصائص أمر اإلنتاج المعني ویستخدمه العامل لتحدید الزمن الحقیقي 
یعود هذا الوصل إلى مصلحة الجدولة وبالتالي تتم إعادة . دات الجیدة المنتجة فعالللعملیة وعدد الوح

  .النظر وتصحیح الخطة، كما تدمج تكالیف الید العاملة ألمر اإلنتاج

  :متابعة اإلنتاج: الفرع السابع

بالتقدیریة والوقوف تتمثل مهمة المتابعة في تسجیل المعلومات الخاصة باالنجازات الحقیقیة ومقارنتها      
  :على أسباب االنحرافات قصد تصحیحها، وفیما یخص المعلومات فهي

 :معلومات عن مدى سیر اإلنتاج: أوالً 

تتم هذه المتابعة من خالل قیام العامل بتسجیل الوحدات المنتجة الصالحة والتالفة في كل مرحلة من      
العامل حصیلة نهائیة عن المنتجات التي أنتجتها من أمر مراحل اإلنتاج، وفي نهایة كل یوم عمل یقدم 

  .اإلنتاج والتي تأخذ بعین االعتبار في الیوم الموالي في الجدولة

  

  
                                                           

  .46- 45مفیدة یحیاوي، المرجع السابق، ص ص 1
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 :معلومات عن استهالك المواد: ثانیاً 

تتم مقارنة اإلستهالكات الفعلیة باإلستهالكات التقدیریة في جمیع أنواع المواد المستهلكة واالنحرافات      
اإلستهالكات الفعلیة والتقدیریة تخضع للتحلیل لمعرفة أسبابها ومحاولة تصحیحها ومن خالل  بین

  .الفعلیة یتم معرفة التكلفة الحقیقیة لإلنتاج والتي یتم مقارنتها أیضا بالتكلفة المعیاریة اإلستهالكات

  :متابعة األعباء : ثالثاً 

نهایة الدورة من خالل معرفة كمیات اإلنتاج  یتم تحدید الكمیة المخططة التي تنتظر اإلنتاج في  
  .الداخلة والخارجة والباقیة

  :متابعة الفعالیة:  رابعاً 

مؤشر إنتاجیة اآللة، مؤشر : یتم الحكم على النظام اإلنتاجي من خالل مؤشرات الفعالیة نذكر منها  
  ...اإلنتاجیة للید العاملة، مؤشر الجودة،

  :)MRP(مدخالت ومخرجات نظام : المطلب الثالث

  .ومخرجاته MRP سنتطرق في هذا المطلب إلى مدخالت نظام      

  :)MRP(مدخالت نظام : الفرع األول

  1:المدخالت اآلتیة) MRP(تشمل مدخالت نظام      

 ؛تقاریر الطلب -1

 ؛جداول اإلنتاج الرئیسیة -2

 ؛سجالت المخزون -3

 ؛هیكل المنتج -4

                                                           
  .192محمد، المرجع السابق، صمؤید عبد الحسین الفضل وحاكم محسن 1
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 .بطاقة المواد -5

  :تقاریر الطلب: أوالً 

للقیام بعملیة تخطیط المواد األولیة یجب معرفة الطلب على المنتوج النهائي وذلك باختالف مصدره      
فیما یخص طلبات العمالء فهي أكیدة وكمیتها معروفة مسبقا ) طلبات العمالء، الطلبات االستثنائیة(

  .تتنبأ به المؤسسة عن طریق األسالیب اإلحصائیةویبقى المشكل مطروح في الطلبات االستثنائیة حیث 

  :جداول اإلنتاج الرئیسیة :ثانیاً 

القابلة (هي خطة إجمالیة تتمثل في االحتیاجات الواجب إنتاجها ومواعیدها، وتشمل السلع النهائیة      
المدة الزمنیة  ، أو المنتجات الوسیطة التي تدخل في إنتاج المنتوج النهائي، وفیما یخص)للبیع على حالها

  .التي تستغرقها هذه الخطة فهي تختلف باختالف الظروف المتحكمة فیها

  :سجالت المخزون :ثالثاً 

هذه السجالت تسجل كل المعلومات الخاصة بالمخزون، أي نوعیة المخزون وحركاته من دخول      
    .وخروج وجمیع الوثائق والمستندات الخاصة به

  :هیكل المنتج :رابعاً 

تبین هذه الوثیقة تركیبة المنتج من جمیع المواد التي تدخل في إنتاجه، ومراحل إنتاجه، وكذا كمیة      
 .كل مادة تدخل في إنتاجه

  :بطاقة المواد :خامساً 

تتضمن هذه الوثیق كل المعلومات الخاصة بالمواد التي تدخل في إنتاج المنتوج النهائي وكذا أرقام      
  .......ستخدام ومدة االنتظار وكمیة الطلباألجزاء ونسبة اال
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  :MRP(1(مخرجات نظام : الفرع الثاني

التقاریر التي تحتوي على المعلومات حول اإلنتاج والسیطرة ) MRP(تشمل مخرجات نظام      
وتعد تقاریر جدولة أوامر التخطیط وتقاریر بیانات حاالت الخزین من التقاریر األساسیة لهذا . المخزنیة

وهناك تقاریر ثانویة كتقاریر تخطیط االحتیاجات المستقبلیة وتقاریر األداء لقیاس االنحراف بین . النظام
ومن التقاریر الهامة أیضا، تقریر جدولة أوامر التخطیط التي یطلقها النظام والتي . المخطط والمتحقق

لتغیرات ومن بدایة التخطیط حتى تحتوي على الكمیات والفترات الزمنیة ألوامر العمل وأوامر الشراء وا
بدایة الجدولة فهو یزود اإلدارة ببرامج زمنیة تتضمن صافي االحتیاجات المبرمجة لكل جزء داخل في 

  .اإلنتاج ومواعید تسلم الطلبیات وأرصدة الخزین نهایة كل فترة وجدولة الطلبات

ویعكس ذلك تعدیل الطاقة  حیث تبدأ األوامر في احتساب األجزاء بحیث تنسجم والطاقة المتاحة
أو جدولة اإلنتاج الرئیسیة وذلك بالتغذیة العكسیة بین األوامر المطلقة والجدولة الرئیسیة لغرض تعدیلها 

  .وفق الطاقة المتاحة فهو نظام یسیطر على المخزون بأنواعه ویظهر الطاقة الالزمة

 :(Lot Sizing)الشراء /أسالیب تحدید حجم دفعة اإلنتاج: المطلب الرابع

من المفید اإلشارة إلى أن معظم أسالیب تقدیر حجم الدفعة تعالج كیفیة موازنة تكالیف االحتفاظ      
بالخزین وتكالیف التهیئة واألعداد المترافقة مع سد صافي االحتیاجات المستخرجة من عملیة تخطیط 

  :2هي (MRP)ظام االحتیاجات المادیة ومن أهم األسالیب والقواعد المستخدمة لتحدید حجم الدفعة في ن
 أسلوب كمیة الطلب الثابت؛أسلوب  -1
 أسلوب الفترة الثابتة؛ -2
 كمیة الطلب االقتصادیة؛ -3
 أسلوب كمیة فترة الطلب؛ -4
 سلوب الدفعة المكافئة لالحتیاجات؛أ -5
 الكلفة األصغریة للوحدة الواحدة؛ أسلوب -6

                                                           
  .194-193مؤید عبد الحسین الفضل وحاكم محسن محمد، المرجع السابق، ص ص 1
إثراء للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  غسان قاسم الالمي، تقنیات ونظم معاصرة في إدارة العملیات، الطبعة األولى،  2

  .216- 215، ص ص 2008
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 أسلوب الوحدة األصغریة الكلیة؛ -7
 الجزء؛ –أسلوب موازنة الفترة -8
 میل؛ –سلفرخوارزمیة  -9

 .وتن –خوارزمیة واكنر - 10
إن االختیار الجید ألسلوب حجم الدفعة هو الذي یلي احتیاجات جدولة اإلنتاج الرئیسیة، واالحتفاظ      

بأقل كمیة من المخزون، كما أن تحدید حجم الدفعة المناسب یقلل من حالة عدم االستقرار في نظام 
(MRP) االستحقاق أو كمیات أوامر التصنیع أو الشراء التي یقوم  نتیجة للتغیرات المتكررة في تواریخ

النظام بإعادة جدولتها دوریا لتناسب التغییر أو التعدیل للتواریخ المطلوبة وتنبؤات الطلب، ویعتبر اعتماد 
أي من أسالیب تحدید حجم الدفعة قرارا تتخذه إدارة كل مؤسسة معنیة بتطبیق هذا النظام حسب مالئمته 

  :وسنتناول بعض هذه األسالیب فیما یليلظروفها 
  :EOQ1أسلوب كمیة الطلب االقتصادیة : الفرع األول

تفضل هذه السیاسة عندما یكون هناك طلب مستقل ثابت نسبیا من مدة زمنیة ألخرى، ولیس عندما      
كأسلوب إحصائي،  ،EOQلذلك فإن سیاسة . MRPیكون الطلب تابعا معروفا، كما هو الحال في نظام 

یفترض  MRPتستخدم متوسط الطلب السنوي أو متوسط الطلب ألفق زمني معین، في حین أن نظام 
وعلى هذا األساس، ینبغي  .)(MPSوجود طلب تابع معروف كونه یؤخذ من الجداول الرئیسیة لإلنتاج 

  .على إدارة العملیات أن تستفید من معلومات الطلب هذه عندما یكون معروفا بدال من افتراضه ثابت
إن كمیة الطلب االقتصادیة تمثل كمیة الطلبیة التي تساوي فیها التكالیف الكلیة للتهیئة واإلعداد والتكالیف 

=  .ة اآلتیةالكلیة لالحتفاظ بالمخزون، وتحسب بالمعادل 2 /  

  :حیث أن
D : السنوي) االستخدام/ أو االحتیاجات (الطلب.  
S: كلفة التهیئة واإلعداد لدفعة إنتاج واحدة، أو كلفة اإلصدار لطلبیة شراء واحدة.  
H: كلفة االحتفاظ بوحدة واحدة من المخزون سنویا.  

                                                           
، 2006النجار، إدارة اإلنتاج والعملیات، الطبعة الثانیة، مكتبة الذاكرة، بغداد، العراق، عبد الكریم محسن وصباح مجید   1

  .422-421ص ص
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بما  EOQ، یتم زیادة حجم دفعة EOQكبر من عندما یكون صافي االحتیاجات لمدة زمنیة معینة أ     
هناك انتقادات عدیدة على هذه . EOQیساوي صافي االحتیاجات، أو أن یتم استخدام إحدى مضاعفات 

لعدم إمكانیة مقابلة افتراضاتها خاصة ما  MRPالسیاسة منها هو إنها سیاسة ال تعمل جیدا في نظام 
ال یغطي عددا صحیحا من المدد الزمنیة فقد تغطي مثال  EOQیتعلق بثبات معدل الطلب، أو أن حجم 

  .فترات 3أو  2فترة ولیس  2.5
  :POQ(1(أسلوب كمیة فترة الطلب : الفرع الثاني

إذ تبدأ العملیات الحسابیة ) EOQ(وأسلوب  (FPR)یستند هذا األسلوب على المزاوجة ما بین أسلوب      
الدفعة االقتصادیة الستخراج عدد الطلبیات خالل السنة، ومن ابتداء من تقسیم الطلب السنوي على حجم 

على عدد الطلبیات في السنة الواحدة ) شهر 12أسبوع،  52یوم،  365(ثم تقسیم عدد الفترات الثابتة 
N  :وكالتالي = D/EOQ P = n/N 

  :إذ أن
N :عدد الطلبیات أو الدفعات في السنة.  
D :الطلب السنوي.  
P :فترة الطلب الدوریة.  
n :عدد الفترات الزمنیة الثابتة خالل السنة.  

=  :وباإلمكان حساب فترة الطلب بطریقة أخرى وكما هو مبین في المعادلة اآلتیة ∗ 52 
وتكون كمیة الطلبیة التي یجب إصدارها تساوي مجموع االحتیاجات للفترة التي تغطیها فترة 

مع مراعاة أن تكون كمیة الطلبیة كبیرة بشكل كاف لمنع انخفاض المخزون إلى ما دون ) P(الطلب 
POQ  :وفق المعادة التالیة (POQ)مستوى مخزون األمان المرغوب وبذلك تحتسب كمیة فترة الطلب  = (GRP + SS − POH ) 

  
                                                           

أمیرة شكرولي البیاتي، إدارة اإلنتاج والعملیات مرتكزات كمیة ومعرفیة، دار الیازوري للنشر ، غسان قاسم داود الالمي  1
  .395- 394، ص ص2008والتوزیع، عمان، األردن، 
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  :أي أن

  
  
  

وعندما یظهر رصید المخزون المتاح في فترة ما دون مستوى مخزون األمان عندئذ یتم إصدار      
طلبیة في تلك الفترة تحسب كمیتها في المعادلة السابقة إذ أن مقدار هذه الكمیة یستعید رصید مخزون 

ا یؤكد على أن من الفترات، وهذ (P)األمان إلى قیمته ویغطي بالضبط االحتیاجات اإلجمالیة لما تستحقه 
رصید المخزون المتاح ینبغي أن یكون أكبر من مقدار مخزون األمان المرغوب في كل فترة من فترات 

(P) أو مساویا له.  
  :1(LFL)حجم الدفعة المكافئة لالحتیاجات  :الفرع الثالث

المطلوبة لمقابلة خطة  (NR)یتم في هذه السیاسة إنتاج الكمیة المكافئة تماما لصافي االحتیاجات      
، فإن L4Lأو  LFLوهكذا وفقا لسیاسة . المواد من احتیاجات الطلب التابع للعنصر في مدة زمنیة معینة

ینبغي أن ینتج أو یشتري الوحدات المطلوبة ال أكثر وال أقل ومن دون الحاجة إلى االحتفاظ  MRPنظام 
اسة بقدرتها على تخفیض تكالیف االحتفاظ تمتاز هذه السی. بمخزون متاح في نهایة كل مدة زمنیة

لذلك . بالمخزون، إال أن تكالیف التهیئة واإلعداد تكون عالیة فیها نظرا لتعداد الطلبیات التي یتم إصدارها
تفضل هذه السیاسة للعناصر التي یكون إنتاجها أو شراؤها باهظ الثمن، أو عندما تكون تكالیف االحتفاظ 

المرغوب إلى  (SS)من خالل إضافة مخزون األمان  (LFL)سب حجم الدفعة یح. بالمخزون عالیة جدا
للمدة السابقة، أي  (I)للمدة الحالیة مطروحا منها رصید المخزون المتاح  (GR)االحتیاجات اإلجمالیة 

LFL  :باستخدام المعادلة التالیة = GR + SS − I  
  
  
  
  

                                                           
  .421بد الكریم محسن وصباح مجید النجار، المرجع السابق، ص ع  1

كمیة فترة الطلب للمخزون 
األسابیع ( tفي األسبوع 

  )tبضمنھا األسبوع 

 Pمجموع االحتیاجات اإلجمالیة لـ(
مخزون األمان )+ (t-1من األسبوع 

  )المرغوب 

الرصید المخطط المتاح 
  في النھایة

 = ـــ
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  :1Wangner and Witin algorithmویتن -أسلوب واجنر :الفرع الرابع
یعتبر هذا األسلوب نموذجا لبرمجة خطیة دینامیكیة، الذي یضیف شیئا من التعقید عند احتساب      

حجم الدفعة، وتكمن الفكرة األساسیة لهذا األسلوب في قیامه بتجربة كل التولیفات الممكنة والبدائل 
الحظ أن هذا . المطلوبة بأدنى تكلفة إجمالیةالمحتملة إلیجاد حجوم الطلبیات الالزمة لتلبیة االحتیاجات 

اإلجراء عبارة عن أسلوب أمثلیة، والعیب األساسي له هو تعقید الحسابات، وبصفة خاصة مع زیادة عدد 
  .البدائل

  :Fixed Order Qantity2أسلوب كمیة الطلبیة الثابتة : الفرع الخامس
إن هذه الطریقة تحافظ على نفس كمیة الطلبیة في كل مرة یتم فیها إصدار طلبیة جدیدة، وقد یتم 

أما بالنسبة للعناصر المشترات فقد تتحدد . تحدید هذه الكمیة باالعتماد على محددات طاقة المعدات
ترات أو سعة باالعتماد على مستوى خصم الكمیة، وطاقة وسائل النقل، أو الحد األدنى للكمیة المش

المخازن وعندما تكون االحتیاجات الصافیة لعنصر معین في مدة زمنیة معینة كبیرة جدا بحیث تفوق 
  .بما یساوي تلك االحتیاجات FOQعند ذلك یمكن جعل حجم . FOQحجم 

وتعد هذه الطریقة سهلة وبسیطة وال تستلزم مهارات عالیة، وال تسمح بحصول نفاذ في المخزون 
یة زیادة الدفعة عندما یقتضي األمر ذلك، ولكنها قد تؤدي إلى زیادة المخزونات وبالتالي تكلفة بسبب إمكان

  .االحتفاظ بها

  :Least Unit Coste (LUC)3أسلوب الكلفة األصغریة للوحدة الواحدة : الفرع السادس 

إلى ذلك  باإلضافةحجم الطلبیة وتغیر الفترة الزمنیة بین فترة وأخرى ،  یسمح هذا األسلوب بتغییر     
فإن هذه األسالیب تفترض أنه عند ورود طلبیة في فترة ما فإن احتیاجات تلك الفترة تطرح مباشرة من 
                                                           

 مذكرةعبد الرحمن عفیصة، دراسة تحلیلیة لمداخل إدارة اإلنتاج، دراسة استطالعیة لبعض المؤسسات بمنطقة باتنة،  1
، ص 2008- 2007الجزائر،، - باتنة–، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر ماجستیر

  .26- 25ص 
في تحسین تسییر وظیفة اإلنتاج لمؤسسة صناعیة، دراسة حالة بالمؤسسة M.R.P جمال أمغار، دور تطبیق نظام الـ 2

ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم  مذكرة ،-سطیف–العلمة  AMCالوطنیة ألجهزة القیاس والمراقبة 
  .127، ص 2007/2008التسییر، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 

جاسم ناصر حسین، صباح مجید النجار، حمید خیر اهللا سلمان، تخطیط ورقابة التخزین، الطبعة العربیة، دار الیازوري  3
 .304، ص 2008العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 
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الطلبیة أي أنها تسحب من المخازن مباشرة وتذهب إلى موقع العمل لذلك ال نتحمل تكالیف خزین نظیر 
  .ة المسحوبة لتغطیة احتیاجات الفترةالكمی

احتساب حجم الطلبیة وفق هذا األسلوب یتم بطریقة التجربة والخطأ، وتركز هذه الطریقة على  إن     
وذلك بالتحقق من حجم الطلبیة  )أي كلفة طلب زائد كلفة الخزن(أساس تحقیق الكلفة األصغریة للوحدة 

إذا كان یجب أن یتضمن احتیاجات الفترة لحالیة أو الفترة الحالیة والثانیة، أو الفترات الثالث األولى، 
  .وسیكون الجواب الصحیح هو الذي یحقق الكلفة األصغریة للوحدة الواحدة

  :MRPمزایا وعیوب نظام تخطیط االحتیاجات من المواد: المطلب الخامس

نتائج إیجابیة في تسییر اإلنتاج، ولكن لم یخلوا من  MRPنظام تخطیط االحتیاجات من الموادلقد قدم      
  . بعض االنتقادات وسنتطرق فیما یلي إلى أهم هذه المزایا والعیوب

  :MRP1نظام تخطیط االحتیاجات من الموادمزایا : الفرع األول

  :ما یلي MRPنظام تخطیط االحتیاجات من المواد من أهم مزایا     

طریقة إنتاج بدون مخزون، سواء لقید التنفیذ أو التموین،  MRPاقترح نظام تخطیط الموارد الصناعیة  - 
فهي من خالل حساب االحتیاجات في مختلف فترات األفق الزمني، تحاول توفیر الكمیات الالزمة في 

 وال بعده؛ي تحتاج إلیها لیس قبله الوقت الذ
 التي" نقطة الطلبیة"أكثر ضمانا من طریقة تسییر حسب  MRPتعتبر طریقة تسییر اإلنتاج حسب  - 

 تسبقها؛
كما تسمح هذه الطریقة أیضا بتوقیف إنتاج مركب معین إذا كان التأخیر الخاص بمركب آخر ال  - 

 ؛ت إلنتاج منتوج آخرالیسمح بإنهاء المنتوج النهائي، وبالتالي تنخفض المخزونات ویمكن استعمال اآل
إال في فهو ال یقوم بإصدار أوامر تموین جدیدة ، MRPیمكن تعدیل المخزونات باستمرار بواسطة  - 

 حالة ظهور احتیاجات واضحة؛
ل المعطیات التكنولوجیة ال یتطلب هذا النظام إعادة تنظیم اإلنتاج، فهذه التقنیة تسمح باستعما - 

 المتوفرة؛

                                                           
  .47مفیدة یحیاوي، المرجع السابق، ص 1
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، % 95إلى  90واحترام اآلجالما بین  %40إلى  25المخزونات ما بین بتخفیض  MRPتسمح طریقة  - 
  .%40وفي التركیب بـ %10إلى  05وبتخفیض التكالیف المباشرة وغیر المباشرة في االنتاج ما بین 

  :MRPنظام تخطیط االحتیاجات من الموادعیوب : الفرع الثاني

هنا عیوب في هذا النظام تستلزم التقییم فإن MRP  تخطیط االحتیاجات من الموادرغم مزایا نظام 
  :1والمعالجة وهذه العیوب هي

یقوم على افتراض أن كل المعلومات المتعلقة باإلنتاج والشراء معلومة ومؤكدة، إال أن  MRPأن نظام  - 
سواء في تذبذب الطلب والتذبذب في أوقات االنتظار،  MRPعدم التأكد سرعان ما یظهر في بیئة 

مما فر النظام طرقا فعالة لمعالجتها فإنه یلجأ إلى مخزون األمان بالكمیة أو الوقت، وبدال من أن یو 
 یحد من كفاءة النظام؛

ال یناقش مشكلة مهمة هي مشكلة سعة اإلنتاج، ألنه یأخذ الطاقة على أنها معطى  MRPأن نظام  -
ال بد أن تتوفر بمقدار االحتیاج، وهذا غیر ممكن من الناحیة العلمیة، ألن الطلبیات یمكن أن تؤدي 

ولهذا فإن تخطیط االحتیاجات من السعة تصبح . إلى احتیاجات كلیة تتجاوز السعة أو تكون دونها
 ؛MRPملحة لمعالجة هذا النقص في نظام  حاجة

یقدم نمطا أقل اهتماما وتفاعال من الزبون، ألنه یمثل نمطا تقلیدیا فیما یتعلق بتحدید  MRPأن نظام  - 
أساسیا في نجاح األعمال الطلب والطلبیات في وقت أصبح االقتراب من الزبون والتفاعل معه مبدأ 

 بشكل عام؛
میم اإلنتاج والعملیات اإلنتاجیة حیث أنه یتعامل معها كمعطیات البد من التعامل أقل اهتماما بتص MRPأن نظام  - 

 ؛معها كما هي
في الشركات التي ال تستخدم الحاسبة یكون مكلفا ألنه یتطلب ادخال نظام معلومات  MRPأن نظام  - 

  .یعتمد باألساس على الحاسبة
  
  
  

                                                           
، 2007دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  نجم عبود نجم، مدخل إلى إدارة العملیات، الطبعة األولى،  1
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  ):JIT(نظام اإلنتاج اآلني : المبحث الثاني
في  Just-In-Tim : JIT) أو نظام اإلنتاج في الوقت المناسب(جاء ظهور نظام اإلنتاج اآلني      

في  MRP تحدیدا، متزامنا مع ظهور نظام تخطیط المستلزمات المادیة Toyota الیابان وفي شركة
ث أن انتشر ، وقد استخدم هذا النظام بدایة في العملیات التصنیعیة، ثم ما لبالوالیات المتحدة األمریكیة

كنظام إدارة السحب  JITاستخدامه في مجاالت أخرى كأعمال الخدمات الزراعیة والتوزیع وغیرها، نظام 
والتحكم من وفي المخزون، تتمثل أهدافه في القضاء على الوقت الضائع لالنتظار والتهیئة، والتخلص من 

زالة نقاط اال ٕ ، ویقوم اإلنتاجختناق من أمام تدفق وانسیاب المخزون الزائد والفضالت أو المخلفات الزائدة وا
على عدة افتراضات مثل حجم إنتاج صغیر، تحسین مستمر لنظام الرقابة على الجودة، مشاركة جمیع 

  1.العاملین، ویتطلب بیئة عمل مستقرة، واستقرار في الطلب
إلى الوالیات المتحدة لیس یاباني األصل، بل یرجع في األصل JIT یعتبر أغلب العلماء أن نظام      

لتسییر إنتاج السیارات ) H.Ford(األمریكیة حیث أستعمل هذا النظام في العشرینیات على ید هنري فورد 
ن أنصار هذا النظام ال ینكرون أنهم استمدوا المبدأ العام لهذا النظام من الوالیات المتحدة  ٕ داخل مجمعه، وا

یبقى تطبیقه ناجح أكثر في الیابان لما لها من ممیزات األمریكیة وطوروه لیصبح على ما هو علیه، و 
  .جغرافیة تساعد على تطبیقه

  :)JIT(مفهوم  وجذور نظام اإلنتاج اآلني : المطلب األول
  .نتناول في هذا المطلب مفهوم نظام اإلنتاج اآلني وجذوره التاریخیة     

  :)JIT(مفهوم نظام اإلنتاج اآلني : الفرع األول
الضیاع ) أو تقلیص(على أنها فلسفة موجهة لتقلیل  : JIT Just-in-Timeتعرف عادة الجدولة الفوریة      

وتعرف أیضا على أنها . والمقصود بالضیاع هنا هو أي شيء ال یضیف قیمة للمنتج أو الخدمة. والفاقد
عملیات وكذلك تقلیل فلسفة متكاملة إلدارة اإلنتاج من خالل التركیز على تقلیل األخطاء والعیوب بال

  2.مستویات المخزون

                                                           
، 2004األردن، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان،  محمد ابدیوي الحسین، تخطط اإلنتاج ومراقبته، الطبعة الثانیة،  1

  .177ص
عمان، عبد الستار محمد العلي، التخطیط والسیطرة على اإلنتاج والعملیات، الطبعة األولى، دار المیسرة للنشر والتوزیع،   2

  .462، ص2007األردن، 
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یتضمن هذا النظام فلسفة التمیز والمتعلقة بوضع سیاسة المخزون المتأثر والمتعلق بالطلب 
Demand – Pulled Inventory  والتي تؤدي إلى اإلنتاج وفقا للمواصفات الموضوعة وبمعدل تسلیم سریع

روري وتعظیم أو زیادة انغماس العاملین في وبدون مخزون غیر مستخدم وبدون وقت انتظار غیر ض
  1.عملیة اإلنتاج
  :)JIT(جذور نظام اإلنتاج اآلني : الفرع الثاني

باألسباب المؤدیة إلى ظهوره وظهر أول مرة في الیابان وتم تطبیقه من طرف  JITلقد ظهر نظام      
شركات عالمیة وخاصة األمریكیة منها فواجهت صعوبات في تطبیقه ویرجع ذلك ألسباب بیئیة ولیس 

  .مجرد مفاهیم وأسالیب علمیة مجردة یتم تطبیقها في أي مكان وزمان
في الیابان لكونه بلد صغیر المساحة ونادر الموارد ویتمیز بكثافة سكانیة  JITولقد ظهر نظام      

مواد –عالیة، وبذلك فبدأ مسیرو المصانع الكبرى القیام بعملیات من شأنها أن تتحكم في تسییر المخزون 
 ةاإلنتاجیوذلك بأن یكون مستوى المخزون أقل ما یمكن بحیث ال یؤثر على العملیات  - أولیة، ومنتوجات

زالة كل أسباب الهدر ومصادره  ٕ وال على جودة المنتوجات، وبذلك التحكم الجید في العملیات اإلنتاجیة وا
  :المختلفة وهناك وجهتي نظر مطروحتین في مجال الكشف عن جذور هذا النظام هما

  :2النظرة األولى: أوالً 
 Toyota)نفسه نظام إنتاج تویوتا  (T.Ohno)الذي یسمیه تایجي أوهنو  JITترى أن نظام      

Production System) فقد طورته . هو نظام یاباني ترتبط جذوره بالبیئة الیابانیة وخصائصها المتمیزة
أنه طبق قبل ذلك بعقود في صناعة  (R.J.Schonberger)شركة تویوتا في الستینات ویرى شونبیرجر 

ي الیابان والنتائج المحدودة لتطبیقاته خارج الیابان یؤكد أهمیة وأن تطبیقاته الناجحة ف. بناء السفن الیابانیة
  .البیئة الیابانیة في نشأته ونجاحه

  :النظرة الثانیة: ثانیاً 
هو أمریكي حیث تشیر إحدى الدراسات أن ) JIT(یعتبر أصحاب هذه النظرة أن نظام اإلنتاج اآلني      

العشرینیات، یعتبر نموذجا مبكرا لتطبیق هذا النظام وأنصار شركة فورد إلنتاج السیارات الذي أقیم في 
هي أصلها أمریكي، والواقع أن ) JIT(هذا االتجاه یؤكدون أن أغلب المفاهیم الخاصة بنظام اإلنتاج اآلني 

                                                           
الطباعة، عمان، سلیمان خالد عبیدات، مقدمة في إدارة اإلنتاج والعملیات، الطبعة الثالثة، دار المسیرة للنشر والتوزیع و   1

  .248، ص2011األردن، 
  .83، المرجع السابق، ص-اإلستراتیجیة والنظم واألسالیب–نجم عبود نجم، المدخل الیاباني إلى إدارة العملیات   2
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استفاد من  طرق اإلدارة األمریكیة وطوروها حسب ) JIT(الیابانیون ال ینكرون أن نظام اإلنتاج اآلني 
  .ئته لتصبح صالحة لالستعمال في الیابانخصوصیة بی
  ):JIT(مبدأ، أهداف، خصائص ومتطلبات تنفیذ نظام اإلنتاج اآلني : المطلب الثاني

  .وكذا خصائصه ومتطلباته JITنتطرق في هذا المطلب إلى مبادئ وأهداف نظام اإلنتاج اآلني      
  ):JIT(مبدأ نظام الوقت المحدد: الفرع األول

مبدأ نظام الوقت المحدد في الحصول على المواد األولیة في الوقت المحدد لتدخل في عملیة یتمثل      
فعندما . اإلنتاج في الوقت المحدد ثم لتسلم إلى الزبون في شكل منتجات تامة في الوقت المحدد كذلك

لتي تناسب یرغب زبون معین سواء داخل المؤسسة أو خارجها أن یستهلك منتجا ما، یجب إنتاج الكمیة ا
بقاءه عند المستویات المختارة ٕ       .بالضبط هذا االستهالك وهذا من أجل إعادة تكوین المخزون وا

  ):JIT(أهداف نظام اإلنتاج اآلني : الفرع الثاني
نتاجها بطریقة فعالة متمثلة في الكمیة والنوعیة ) JIT(یبحث نظام       ٕ عن إجراءات لتصمیم المنتجات وا

  1:لوقت المحددالمطلوبین وفي ا
أساسَا إلى جمیع األسباب والفرص التي من المحتمل أن ) JIT(یهدف أسلوب  :العیوب الصفریة: أوالً 

خالل جمیع تحدث فیها عیوب، وتستخدم كذلك اإلجراءات الكفیلة للوصول إلى خصائص الجودة المقررة و 
  مراحل وعملیات اإلنتاج؛

جیه الموارد نحو إلى تخفیض الخزین إلى الحد األدنى وتو ) JIT(یهدف أسلوب  :الخزین صفر: ثانیاً 
  تكنولوجیا حدیثة؛

. تخفیض الخزینوعلى أساسه یتم  على اإلنتاج بالدفعات الصغیرة) JIT(یقوم  :حجم دفعة صغیر: ثالثاً 
  :وبغیة تحقیق ذلك، فإن هناك طریقتین لقیاس أداء عملیة اإلنتاج وهي كاآلتي

 ؛)Work in Process(صنع مستویات الخزین تحت ال -أ

 .)Flow Through Time(الوقت المستغرق النسیاب المواد -ب

یتدخل مفهوم اإلعداد الصفري مع تبني دفعة اإلنتاج بحجم وحدة واحدة  :وقت اإلعداد الصفري: رابعاً 
فإذا تم تبني مدخل وقت تهیئة مساوي . فاإلنتاج بدفعات صغیرة یقتضي زیادة عدد فترات اإلعداد

                                                           
كترونیة في التخطیط والرقابة على المخزون، الملتقى الدولي حول االتجاهات صالح عبد الفتاح، األسالیب االل إیمان  1

-26،ص ص ص  2007دیسمبر 6- 2في إدارة المخازن والمشتریات، جامعة الدول العربیة، القاهرة، مصر،  الحدیثة
27-28.  
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أن تحلیل حجم : ومن المفید القول. للصفریة، فإن هذا یؤثر ضمنا أن اإلنتاج بالدفعات ال یعد ضروریا
یهدف إلى تحلیل التكلفة الكلیة للخزین، وذلك من ) Economic Order Quantity(الدفعة االقتصادیة 

الدفعات الكبیرة بأنها  حیث توصف. خالل الموازنة بین تكلفة االحتفاظ بالخزین وتكلفة اإلعداد للطلبیة
تتضمن تكلفة عالیة للخزین، بینما تسبب الدفعات الصغیرة تكلفة قلیلة للخزین، ولكن تزید معها مرات 

  .إعداد الطلبیة، وبالتالي تزداد تكلفة اإلعداد
وهكذا، فعندما تكون تكلفة اإلعداد وأوقاتها تساوي الصفر، فإن الدفعات الصغیرة أو دفعة بحجم      

دة واحدة تكون عملیة اقتصادیة، ویمكن أن یتم تخفیض وقت اإلعداد للمكنات من خالل إعادة وح
تصمیمها وتطویرها، وكذلك من خالل تغییر التعلیم الداخلي للمصنع، مثل استخدام تكنولوجیا المجامیع 

)Group Technology (لتنظیم تسهیالت اإلنتاج.  
األهمیة الناتجة من تبني الدفعات الصغیرة، وبالتالي المهل تتساوي  :المهل الزمنیة الصفریة:خامساً 

ولقد تبین لنا من عملیة . الزمنیة القصیرة مع تأثیرها على المرونة التي تزداد وبنسبة كبیرة في نظام اإلنتاج
، أنها تكون مساویة أطول مهلة زمنیة )MRP(تحدید األفق التخطیطي لجدول اإلنتاج الرئیسي في نظام 

بسبب اعتماد على عملیات ) MRP(ة للمنتج، وتفرض المهل الزمنیة المخططة مسبقا على نظام متراكم
تباع قواعد األسبقیات خالل المسار التكنولوجي لتصنیع المنتجات ٕ   .التنبؤ وا

وجدیر باإلشارة أن تبنى مفهوم المهل الزمنیة الصفریة یقتضي أن یكون هناك تزامن بین عملیات      
وكل ذلك لتحقیق الكفاءة في األسباب، . ام اإلنتاجي وللمنتج وللعملیات التصنیعیةالتصمیم للنظ

واالستجابة السریعة لرغبات المستهلكین المتغیرة باستمرار حیث تعالج المداخل التقلیدیة عملیات التصمیم 
  .للمنتجات بشكل منفصل عن تصمیم العملیات اإلنتاجیة

لیة تصنیع المنتجات وتجمیعها عددا كبیرا من األنشطة توصف تتضمن عم: المناولة الصفریة:سادساً 
لذا فإن تصمیم المكونات والتجمعات . بأنها ال تضیف قیمة، للمنتج النهائي خالل مساره التكنولوجي

تخفیضا في المهل الزمنیة  -وبدون شك–الفرعیة من خالل تخفیض أنشطة المناولة والتجمیع یحق 
  .للمنتج
  .برامج الصیانة الوقائیة التي تقلل التعطالت وبنسب كبیرة) JIT(یستخدم نظام  :الصفریةالعطالت :سابعاً 
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  ):JIT(خصائص نظام اإلنتاج اآلني : الفرع الثالث
  1:ما یلي) JIT(من بین أهم خصائص نظام اإلنتاج اآلني      

إذ یتمیز اإلنتاج في ظل هذا  :إنتاج بكمیات محددة وفي أوقات محددة لمواجهة طلب مستقر: أوالً 
 ؛النظام بأحجام إنتاج غیر كبیرة تشبع الطلب المستقر والمستمر

من حیث تحدید كمیة ومواصفات وأوقات  :نظام دقیق دقیق للتحكم في المخزون ونظام فعال: ثانیاً 
ون غیر الحاجة للمواد والمستلزمات، والعمل على توفیر هذه المستلزمات، فدور الرقابة على المخز 

یتمثل في تأمین المستلزمات من مصادرها واستكمال جاهزیتها للمباشرة ) المخزون الصفري(الموجود 
 ؛في اإلنتاج

وهو نظام  Kanbanیستخدم مع نظام اإلنتاج اآلني نظام معلومات یدعى نظام كانبان : ثالثاً 
أخرى من تلك المادة، معلومات یستخدم إلبالغ المورد بإرسال كمیة من مادة ما، وتجهیز كمیة 

 ؛ویعرف هذا النظام بنظام البطاقات والتي تمثل وسائل آلیة لتحریك المخزون ووفقا للحاجة

التنسیق التام بین العملیات اإلنتاجیة من جهة وبین الموردین من جهة أخرى، فزیادة الطلب : رابعاً 
المواد والمستلزمات وتقلیل فترة  على السلع الجاهزة یؤدي بالطبع إلى زیادة معدل دوران المخزون من

 ؛المخزون، وهذا یتطلب إبالغ المورد بالعملیات اإلنتاجیة المقررة

فطالما أن اإلنتاج یتم بكمیات  :وصول المستلزمات بالكمیات والمواصفات والوقت المناسبة: خامساً 
المستلزمات  غیر كبیرة، وبسبب انخفاض وقت التهیئة، وعدم وجود مخزون، فمن الطبیعي أن تصل

بالكمیات المطلوبة ودون زیادة أو نقصان، وتكون مواصفات مطابقة للمواصفات المطلوبة، ویجب أن 
 ؛یكون وصولها في الوقت المطلوب والمناسب مع توقیت الطلبات والمباشرة في إنتاجها

إشاعة روح تتسم بسیادة اإلدارة الجماعیة وتقوم على : بیئة عمل مستقرة JITیتطلب نظام  :سادساً 
التعاون واإلقناع والتنسیق بین اإلدارة والعمال والموردین واحترام األفراد ودعمهم ألنهم المنفذین 

  .ومصدر األفكار، ومن الضروري إشراكهم في األنشطة اإلداریة بشكل فعال

                                                           
  .179- 178محمد ابدیوي الحسین، المرجع السابق، ص ص  1
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  :Jit(1(متطلبات تنفیذ نظام اإلنتاج في الوقت المحدد : الفرع الرابع
تطبیقه في شركة تویوتا الیابانیة للسیارات ونقل إلى بعض الشركات األمریكیة حیث بدأ نجح  Jitنظام      

  .تنفیذه في الثمانینات في بعض هذه الشركات األخیرة بعد أن تهیأت مستلزمات تطبیقه
  :خصصین في هذا المجال هيومن المستلزمات التي تم اقتراحها من قبل المت

مكانیة الحصول على تعهد من اإلدارة الع -1 ٕ لیا بضمان تطبیقه ودعمه، ثم معرفة التغیر المطلوب وا
 أي إحضار أو إعداد خطة للتنفیذ؛ Jitتحسین أو تمكین القیادة للتكیف باتجاه 

االستفادة من قوة العمل وذلك من خالل قیادة قویة تبرز الحاجة إلیها في السیطرة على خطوط  -2
لعمل ت التوعیة في حل المشاكل التي تحصل خالل ااإلنتاج واستقرار العمال واعتماد أسلوب حلقا

 واعتماد التدریب لقوة العمل؛
البدء مع خط التجمیع النهائي وتقلیل وقت اإلعداد أو التهیئة وذلك باستخدام معیار الحاویات  -3

 ئي؛لألجزاء وجعلها في متناول خط التجمیع النها
یات التي تظهر إلیها الحاجة في خطوط العمل وفق التجمیع النهائي وتقلیل أوقات التهیئة للكم -4

 أماكن خزنه إلى الخطوط اإلنتاجیة؛اإلنتاج، ونقل المخزون من 
إیجاد معدالت متوازنة مع معدالت إنتاج التجمیع النهائي وهذه تتطلب تصحیح في النقص الحاصل  -5

 ة االحتیاطیة؛في الطاقة وتحسین الطاق
جل استقرار جدولة التسلیم أوال ومتابعة أوقات تتابع وذلك من أ Jitمحاولة جعل المجهز یطبق نظام  -6

  .عملیات التسلیم یساعد المجهز لتأمین النوعیة المطلوبة
  :)JIT(عناصر نظام الوقت المناسب : المطلب الثالث

هناك اختالف بین العلماء والمفكرین حول عدد عناصر نظام اإلنتاج في الوقت المحدد، فمنهم "     
 والسبب في هذا االختالف أن. ومنهم ثمانیة والبعض وصل بها إلى ستة عشر عنصراً ذكرها خمسًا 

                                                           
، دار زهران -منهج كمي مع دراسة حالة–مؤید عبد الحسین الفاضل وحاكم محسن محمد، إدارة اإلنتاج والعملیات  1

  .170- 169، ص ص 2006عمان، األردن، للنشر، 
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وكذلك منهم من اعتبر جزء . النظام مازال یخضع للدراسة والتقویم والتحسین المستمر للمفهوم واألدوات
 .1"من العناصر رئیسیة والجزء اآلخر ثانویة

اإلنتاجیة والنوعیة، وكذلك لتخفیض التكالیف وزیادة یعتبر نظام الوقت المناسب أساسیا لتحسین 
  2:إن تحقیق هذه األهداف یتم من خالل التركیز على أربع عناصر مترابطة وهي. اإلنتاج

 Elimination of Wasteالتخلص من العادم أو التالف  -1

 Respect for People "       األفراد"احترام العاملین  -2

 Continuous Improvementالتحسین المستمر             -3

 Focus on Customerالتركیز على العمیل              -4

  .وفیما یلي نقوم بشرح مبسط لهذه العناصر     

 :Elimination of Wasteالتخلص من العادم أو التالف : الفرع األول

والمكان وكذلك العادم هو كل شيء ال ینتج عنه قیمة، وهو یتعلق بالمعدات، والمواد، واألجزاء، 
وقت العاملین، ومن أهم األسباب التي تجعل الشركات تفشل في تسییرها وتحقق خسائر هو عدم 
استطاعتها في التحكم في العادم أو التالف وفي بعض األحیان عدم معرفة العادم أو التالف في بیئة 

ها تعرف المؤسسة األنشطة عملها، وبذلك على الشركات أن تتوفر على المعلومات الالزمة التي من خالل
  .التي ال تزید في القیمة أي التي تزید في التكالیف وتقوم باستثنائها

 :3وهناك سبع أنواع من العادم أو التالف هي

 .Waste from Over Production" الزیادة في اإلنتاج"العادم أو التالف الناجم عن اإلنتاج الزائد  - 

 .Waste from Waiting عن االنتظار العادم أو التالف المصاحب أو الناجم -

 .Waste from Transportationالمصاحب للنقل  العادم أو التالف -

                                                           
تقییم نظام اإلنتاج في الوقت المحدد، دراسة میدانیة على الشركات الصناعیة في المناطق  رائد نصوح أحمد السوالمة،  1

 ،2006 جامعة آلـ البیت، األردن،كلیة إدارة المال واألعمال، ماجستیر، مذكرة في األردن، ) QIZ(الصناعیة المؤهلة 
  .23ص

  .250سلیمان خالد عبیدات، المرجع السابق، ص 2
  .251سلیمان خالد عبیدات، المرجع السابق، ص   3
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 .Waste from Processingالمصاحب للمعالجة  العادم أو التالف -

 .Waste from Inventoryالتلف المصاحب للمخزون  -

 .waste from Motionالتلف المصاحب للحركة  -

  .Waste from Defective partsتلف ناجم عن األجزاء المعیبة أو التالفة  -

  :Respect for People" األفراد"العاملین احترام : الفرع الثاني

یعتمد هذا النظام بشكل كبیر على احترام العمال، فیعتبر أن العمال هم مصدر اإلنتاج واإلنتاجیة، 
التالف، وأن تحقیق أرباح في المؤسسة ال یتم إال بتضافر جهود ومصدر تحسین جودة المنتوج وتقلیل 

العمال، ومشاركتهم في اتخاذ القرارات، وتوظیف أفكارهم وخبراتهم وتحسیسهم بالمسؤولیة الملقاة على 
عاتقهم، وبذلك توفیر بیئة عمل مناسبة للعمال مما یجعلهم یتفانون في عملهم، وبذلك فكل العمال 

أو شركاء، فیأكلون في مكان واحد ویلبسون لباسا موحد وهناك وسائل نقل للجمیع، وال یتعاملون كزمالء 
توجد مكاتب خاصة بل المكاتب توجد في قاعات كبرى، وبذلك كل العمال لهم كامل الثقة في أنفسهم 
وفي مؤسستهم، وأن العمال في هذه المؤسسات یبقون في هذه المؤسسات طیلة حیاتهم إال من خالف 

 .ید العملتقال

 :Comtinuous Improvementالتحسین المستمر : الفرع الثالث

یعتبر التحسین المستمر أساس النجاح واالستمرار، حیث مهما وصلت إلیه المؤسسة یجب علیها 
أن تحاول تحسین منتجاتها أكثر من ناحیة الجودة والتكلفة، لكي ال تترك المجال للمؤسسات المنافسة من 

فإن نظام الوقت المحدد لیس نظام راكد، بل هو نظام مستمر ال یتوقف عند حد معین،  تجاوزها، وبذلك
وهو بمثابة رحلة طویلة یقوم بها شخص ما، وبما أن التحسین المستمر ینتج عنه تغیرات متزایدة والتي 

دارة تظهر آثارها على المدى القریب والبعید، وللوصول والمحافظة عل التحسین المستمر یجب على اإل
العلیا دعمه وتوفیر المناخ المساعد على ذلك كما یتطلب ذلك القیام بدورات تدریبیة للعمال وتقدیم حوافز 
لهم، ویجب أن تتعاون اإلدارة مع العمال للحفاظ على التحسین المستمر وبذلك تحقیق میزة تنافسیة في 

  .السوق
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  :Focus on Customer1التركیز على العمیل : الفرع الرابع

إن التركیز على العمالء یعتبر األساس والقوة الدافعة وراء مصطلح الجودة أو النوعیة وتحسین      
اإلنتاجیة وأخیرًا نجاح المنظمة، إن مواجهة احتیاجات العمالء تعني إیصال السلع أو تقدیم الخدمات ذات 

ن التركیز على العمالء یتعدى النوعیة الجیدة للعمالء وبأقل كلفة شراء واستخدام للمنتج، وهذا یعني أ
مرحلة استالم الطلبیات من العمالء وأن نكون مستمعین جیدین لهم إلى أن نكون مستجیبین جیدین 
لحاجاتهم ورغباتهم وهذا یتطلب فهم كامل من قبل المنظمة للعملیات الداخلیة للعمالء وكذلك لحاجاتهم 

مل المباشر أو االتصال المباشر بالعمالء سیمكن هؤالء ، إن إتاحة الفرصة أمام العاملین للتعاالمستقبلیة
العمالء من تحدید احتیاجات وتوقعات العمالء بشكل دقیق ومن ثم یمكن إجراء التحسینات المطلوبة 

    .لتحقیق احتیاجات وتوقعات العمالء، وهذا یعطي العمالء االنطباع بأن المنظمة تهتم بعمالئها
  .حسب ما یراه بعض الذین درسوا هذا النظام JITر األساسیة لنظام والجدول التالي یوضح العناص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
-383، ص ص 1997سلیمان خالد عبیدات، إدارة اإلنتاج والعملیات، الطبعة األولى، مؤسسة الوراق، عمان، األردن،  1

384. 
  



 إدارة اإلنتاج في  (OPT, JIT, MRP) الحدیثة النماذجاستخدام                         الفصل الثاني
 

77 
 

  لدى عدد من المؤلفین) JIT(عناصر ): 1-2(رقم  الجدول
جاس 

  وأكویالنو
  هاي  ستیفنسون  مونكس  شونبرجبر  كراجوسك  إیفان

التركیز  -1
  على المصنع

تكنولوجیا -2
  المجامیع

الجودة عند -3
  المصدر

 jitإنتاج -4

التحمیل -5
  المتماثل

رقابة  -6
  )كانبال(االنتاج 

أوقات -7
االعداد إضافة 

إلى متطلبات ما 
  :یأتي

التنظیم -8
  الداخلي

الصیانة -9
  الوقائیة

رقابة -10
  الجودة الشاملة

الجدولة -11
  .المستقرة

العمل مع -12
  الموردین

خفض وقت  -1
  اإلعداد

وجبة العمل -2
  الصغیرة

الصیانة -3
  الوقائیة

سحب -4
  اإلنتاج والكانبال

الجدولة -5
  الرئیسیة المتكررة

التنظیم -6
  الداخلي لآلالت

تبسیط تنظیم -7
  المنتج

العمال -8
متعددو 
  الوظائف

جماعات -9
صغیرة لحل 

  المشكالت
  التدریب-10
  Jitتورید -11
جودة -12

  التورید
أنظمة -13

المعلومات 
  المحاسبیة

  نظام السحب-1
الجودة -2

  العالیة
حجم الوجبة -3

  الصغیر
خفض وقت -4

  االعداد
التحمیل -5

المتماثل 
  لمحطات العمل

األجزاء -6
وطرق العمل 

  القیاسیة
العالقة مع  -7

  الموردون
قوة العمل -8

  المرنة
التركیز على -9

  المنتج
االنتاج -10

  المؤتمت
الصیانة -11

  الوقائیة

تقلیص -1
  المخزون بأنواعه

إلقاء خزین -2
  األمان

طلبیات -3
واإلنتاج المواد 

  بوجبات صغیرة
جدولة إنتاج -4

  مستقرة
عمال -5

بمهارات متعددة 
لممارسة الرقابة 

المتزامنة مع 
  اإلنتاج

خفض أوقات -6
  اإلعداد

خفض تكلفة -7
  الطلبیة

  

قوة عاملة -1
مستقرة ومتعددة 

  المهارات
وقت إعداد -2

أقصر وحجم 
  وجبات صغیرة

جدولة -3
  رئیسیة ثانیة

مواد خالیة -4
  من التلف

  كانبان-5
برنامج دعم -6

للمجهزین مع 
برنامج صیانة 

  جاهزة

معدل اإلنتاج -1
  للمصنع

المخزون -2
  األدنى

الوجبات -3
  الصغیرة

  كلفة التهیئة-4
التنظیم -5

  الداخلي
الصیانة -6

  الوقائیة
العمال -7

  متعددو المهارات
مقویات -8

  النوعیة العالیة
الروح -9

  المعنویة
موردون -10

  معول علیهم
نظام -11

  السحب
حل -12

  المشكالت
التحسین -13

  المستمر

  إزالة الهدر-1
  الجودة-2
التحمیل -3

المتماثل 
  للمصنع

تداخل -4
  العملیات

تقلیص وقت -5
  اإلعداد

  الشراء-6
  نظام السحب-7

 مؤسسة الورق للنشر والتوزیع، األردن، الطبعة األولى، نجم عبود نجم، المدخل الیاباني إلى إدارة العملیات،: المصدر
  .87ص، 2004



 إدارة اإلنتاج في  (OPT, JIT, MRP) الحدیثة النماذجاستخدام                         الفصل الثاني
 

78 
 

  :ریف بنظام البطاقات وآلیة تشغیلهالتع: المطلب الرابع
  :Kanban System(1(التعریف بنظام البطاقات : الفرع األول

     Kanban  كلمة یابانیة تعني بطاقة، ولقد استعمل نظام البطاقات ألول مرة في شركةToyota  سنة
  :من أجل 1953

 نتاج الجاري لمختلف ورشات المصنع؛إدارة اإل - 

 تجات المشترات من مختلف الموردین؛إدارة التموین بالمواد األولیة والمن - 

 .السیطرة الیدویة على المخزون - 

ینطلق هذا النظام من فكرة أن من أسباب زیادة المخزون قید اإلنجاز في دورة اإلنتاج التقلیدیة، أن      
لعامل عندما ینتهي من معالجة جزء من األجزاء یدفعه إلى العملیة التالیة بغض النظر إذا كان العامل ا

ولتفادي تراكم المخزون تم ابتكار نوعین من البطاقات . في هذه العملیة جاهزا أم ال الستالم ذلك الجزء
حجام قیاسیة ترافق تلصق بصنادیق بأ) السحب(إحداهما خاص باإلنتاج واألخرى خاصة بالتحویل 

  .الكمیات المنتجة أو المحولة

  :Production Kanbanكانبال اإلنتاج : أوالً 

وهي بطاقة تجیز إنتاج عدد األجزاء والوحدات المطلوبة ووضعها في الصندوق أو الصنادیق      
الجزء،  المحددة الحجم، وهي تتضمن أیضا كافة البیانات والمعلومات الخاصة باإلنتاج المطلوب كرقم

ورقم البطاقة وكمیة األجزاء داخل الصندوق، ورقم الصندوق، ووصف الجزء، ومكان إنتاج واستخدام الجزء 
  .كما هو مبین في الشكل التالي

  .بطاقة اإلنتاج): 2-2(شكل رقم 

رامي حكمت فؤاد الحدیثي وفائز غازي عبد الطیف البیاتي، اإلدارة الصناعیة الیابانیة في نظام اإلنتاج اآللي، :المصدر
  .90ص ،2002 عمان، األردن، للنشر والتوزیع،دار وائل الطبعة األولى، 

                                                           
دكتوراه، تخصص تسییر  رسالةقطاع صناعة الحلیب، : نعیمة یحیاوي، أدوات مراقبة التسییر بین النظریة والتطبیق، دراسة حالة  1

  .134، ص2008/2009-المؤسسات، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 

 Process عملیة

  إعداد اإلطار
Frame préparations 

Shelf number      رقم المحتویات            A22      
Item number          رقم المادة               P.447   
Item name            اسم المادة              Raw frame 
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  :Move or Pull Kanbanكانبال الحركة أو السحب : ثانیاً 
وهي البطاقة التي تعرف وتحدد الكمیة التي ینبغي أن تسحبها العملیة الالحقة من مركز العمل      

السابق وكل بطاقة تنتقل بین مركزي عمل، فقط مركز العمل الذي یستخدم الجزء المعني ومركز العمل 
الذي ینتجه كما هو مبین في الشكل التالي وتسمي بعض المصادر هذا النوع من البطاقات 

(Conveyance Kanban).    
  .بطاقة السحب): 3-2(شكل رقم 

  .89، صرامي حكمت فؤاد الحدیثي وفائز غازي عبد الطیف البیاتي، المرجع السابق: المصدر

  :Kanbanآلیة تشغیل نظام كانبان : الفرع الثاني

نظام كانبال ببطاقة واحدة حیث هذه البطاقة : من نوعین رئیسیین هما Kanbanیتكون نظام كانبال      
ببطاقتین حیث یستعمل  Kanbanتكون بطاقة سحب أو بطاقة اإلنتاج، أما النوع الثاني وهو نظام كانبان 

  .النوعین بقلیل من الشرحبطاقتین بطاقة اإلنتاج إضافة إلى بطاقة التحویل وفیما یلي سنتطرق إلى هذین 

 :1ببطاقة واحدة Kanbanنظام كانبان : أوالً 

البطاقة الواحدة تستعمل بطاقة السحب للسیطرة على نقل المواد بین مركز  Kanbanفي نظام 
. العمل، حیث ال یتم نقل الحاویة من مركز عمل إلى مركز عمل یلیه إال إذ كنت مرفقة ببطاقة سحب

زوید جدول اإلنتاج عن طریق التخطیط المركزي لإلنتاج المستعمل للسیطرة أو عالوة على ذلك، یتم ت
لى  ٕ الرقبة على اإلنتاج في الخلیة لیعوض بطاقات اإلنتاج، ونتیجة لذلك یوصف هذا النظام بأنه یشبه وا
                                                           

  .41ق، ص عبد الرحمن عفیصة، المرجع الساب 1

  العملیات السابقة
Preceding Process 

 
 Stampingالختم 

 
  العملیات الالحقة 

Subsequent Process  
  

  إطار مطاطي
Rubber Tire  

    262 W              رقم الجزءPart number   
      WHEEL                     اسم الجزءPart name   

  اإلصداررقم 
Issue No.  

  نوع الصندوق
Box type 

  استیعاب الصندوق 
Box Capacity 

4 of 8  B  20  
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 Push-pull)سحب  –حد كبیر نظام الدفع، یعتبر بعض الباحثین أن هذا النظام هو نظام دفع 

System) . من مزایا هذا النظام أنه سهل التطبیق، باإلضافة إلى أن وقت انتظار المعلومات یكون
ویمكن أیضا استخدم بطاقة اإلنتاج فقط في حالة قصر المسافة . البطاقتین Kanbanأقصر مقارنة بنظام 

  .بین مركزي العمل
  :الواحدة البطاقة Kanbanوفیما یلي بعض الشروط الواجب مراعاتها عند تطبیق نظام 

 أن تكون المسافة بین مركزي العمل قصیرة؛ - 

 دورة البطاقات تكون سریعة؛ - 

 .التزامن بین معدل اإلنتاج وسرعة مناولة المواد یكون ضروري - 

 :ببطاقتین Kanbanنظام كانبان : ثانیاً 

أو (یرتبط نظام كانبال بحلقتین بعملیة وضع ما یسمى ببطاقة اإلنتاج إضافة إلى بطاقة التحویل 
) بطاقة اإلنتاج وبطاقة التحویل(یتم استعمالهما ؛ (Kanban de transfert ou kanban de transport)) النقل

ساحة للتخزین في المنصب في حالة التباعد بین المنصبین القبلي والبعدي، أو في حالة عدم كفایة الم
ینتج العدید من أنواع القطع لمناصب عدیدة بعدیة، مما یطرح ) القبلي(األمامي، أو أن المنصب األول 

مشكل تسییر األولویات، مما یستلزم وجود بطاقة إنتاج تدور بین المنصب األمامي والمخزون، أما بطاقة 
  .1التحویل تدور بین المخزون والمنصب الخلفي

  .كل التالي یبین نظام الكانبان بحلقتینوالش
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .63-62مفیدة یحیاوي، المرجع السابق، ص ص  1
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  .نظام الكانبان بحلقتین): 4-2(الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .62، ص السابق، المرجع مفیدة یحیاوي :المصدر
  
والبعدیة  )1(أنه في حالة ما إذا كانت المناصب األمامیة منصب ) 4- 2(الحظ من الشكل رقم ن
ال یمكنه تقدیم  )2(متباعدة في ورشتین مختلفتین أو في بنایتین مختلفتین، فإن المنصب  )2(منصب 

ن من البطاقات المذكورة ، لذا یستعمل نوعا)1(البطاقة التي سحبت من حاویة معینة مباشرة للمنصب 
  .أعاله

، وعندما یبدأ هذا األخیر في )2(فبطاقة النقل هي مرتبطة بحاویة قطع متجهة نحوى المنصب 
هنا یأتي المناول لیأخذ هذه . استهالك قطع هذه الحاویة، فأنه یتم االحتفاظ بالبطاقة في جدول معین

حاویة قطع، حیث یسحب من حاویة القطع بطاقة اإلنتاج التي یضعها  )1(البطاقة ویحضر من المنصب 
، وتكون )2(، ویضع بطاقة النقل في الحاویة التي تتجه نحو المنصب )1(في جدول إنتاج في المنصب 

  .)1(بطاقة اإلنتاج السابقة بمثابة أمر إنتاج للمنصب 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  حاویة ببطاقة إنتاج                                                                   

  حاویة ببطاقة تحویل                                                                   

المنصب 
)1(القبلي   

     

  

 

 

 

 
المنصب 

)2(البعدي  
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  :1كیفیة حساب عدد البطاقات :الفرع الثالث
المفوض بها أمر من الدائرة اإلنتاجیة، تحدد كمیة المخزون وعلى  Jitإن عدد العربات في نظام      

  .سبیل اإلدارة أن تحدد المتطلبات التالیة
 .حجم العربة الالزم لنقل متطلبات اإلنتاج -1
 ).محطة العمل(عدد العربات المطلوب انسیابها بین المجهز ومركز العمل  -2

ة وعدد العربات، تحدد الحجم االقتصادي للطلبیة ، وهي تؤثر في كمیات إن تحدید حجم العرب     
الخزین في الصنع وكمیة خزین األمان، ولذلك فإن تحدید هذه الكمیات في حدود حجم العربة وعدد 

. Jitالعربات وفق ما مطلوب إنتاجه یشیر إلى عدم وجود خزین أو خزین أمان وهذا یتفق مع فلسفة نظام 
فقد تم تسخیر نموذج ریاضي لهذا الغرض، أي بعبارة أخرى یمكن أن  میة هذه الكمیات،وبالنظر أله

  .تستخدم المعادلة اآلتیة لتحدید حجم العربات والبطاقات المسحوبة لكل جزء
 

    :حیث أن
K:عدد البطاقات المسحوبة لكل أمر إنتاج .  
d: الطلب الیومي المتوقع. 
w :وقت شحن المواد لكل عربة بأجزاء لیوم+ اإلنتاج  متوسط وقت االنتظار، خالل عملیة.  
P :متوسط الوقت لكل عربة بأجزاء الیوم.  
C : األجزاء(الكمیة بمعیار العربة.(  
α :متغیر السیاسة التي تعكس كفاءة محطات العمل اإلنتاجیة واستخدام األجزاء.  

  :مراحل تشغیل نظام الوقت المحدد: المطلب الخامس

التحضیر، التنفیذ، المتابعة : الوقت المحدد یجب المرور بالمراحل األساسیة التالیةلتشغیل نظام   
  .2والتقییم

  

                                                           
  .163مؤید عبد الحسین الفاضل وحاكم محسن محمد، المرجع السابق، ص   1
  .135المرجع السابق، ص  نعیمة یحیاوي،2
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  :1تضم مرحلة التحضیر األعمال التالیة :مرحلة التحضیر: الفرع األول

 .اختیار مجموعة التي ترید المؤسسة إدارتها بواسطة نظام الوقت المحدد - 

من الطلبیات التقدیریة للزبائن، كمیة المنتجات، مستویات تحدید حلقة التوافق والتناظر انطالقا  - 
 .المخزون ومنتجات قید التنفیذ التي نرید توفیرها

 .تزوید مراكز العمل بصنادیق مزودة ببطاقات قابلة للنزع - 

 :، هذه األخیرة یتم تحدید عددها بواسطة العالقة التالیةkanbanإعداد البطاقات  - 

كمیة / منتجات قید التنفیذ ) + عدد أیام المخزون المرغوب* للزبون س م ي ت =kanbanعدد بطاقات 
  .المنتجات

  :حیث یمثل
  .س م ي ت االستهالك المتوسط الیومي التقدیري

  :یحسب االستهالك المتوسط الیومي بالعالقة التالیة
  .عدد أیام العمل في السنة/ االحتیاج السنوي= س م ي ت 

المسترجعة من طرف الزبائن، فبعد استعمال الصنادیق یقوم العامل بنزع لتعلیق البطاقات إعداد ألواح  - 
 .البطاقة من الصندوق ویعلقها على هذه األلواح

تقسیم األلواح إلى مناطق تبین هذه األخیرة ألقسام التموین ضرورة واستعجالیه إعادة التموین فالجدول  - 
نتاج، وقد یضم ثالث مناطق واحدة أمر بعدم قد یحتوي على منطقتین واحدة لإلنتاج والثانیة لعدم اإل

اإلنتاج، الثانیة أمر بإعادة التموین والثالثة أمر باستعجال وسرعة التموین وعلى قسم التموین مراعاة 
 .هذه األوامر من خالل نزع بطاقة وتوفیر القطع الالزمة لمركز العمل

 .(en compagne) تحدید عتبات اإلنذار إذا كانت تنظیم المنتجات منظمة في شكل - 

 .kanbanتعلیق لكل وحدة في المخزون أو قید التنفیذ بطاقة  - 

 .وضع البطاقات المتبقیة في األلواح - 

  

  

                                                           
  .136-135نعیمة یحیاوي، المرجع السابق ص ص1
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  :مرحلة التنفیذ: الفرع الثاني

یعتمد نظام الوقت المحدد في عملیه على نظام البطاقات وأن أي حركة للمواد أو أي أمر إنتاج 
  :نعتمد على الشكل التالي Jitال یتم إال بهذه البطاقات، ولتوضیح عمل البطاقات في نظام الوقت المحدد 

  .كیفیة عمل نظام البطاقات :)5-2( الشكل رقم

8  

یذهب  P1فإن العامل الموجود في المركز  P2إلى أجزاء تنتج في المركز  P1إذا احتاج المركز      
وهو یحمل بطاقة سحب یكون قد نزعها من الصنادیق الفارغة الموجودة في مركز  P2بنفسه إلى المركز 

یقوم بنزع بطاقة اإلنتاج من الصندوق الممتلئ ویعوضها ببطاقة  P2عمله، وعند وصوله إلى المركز 
علیق بطاقة اإلنتاج التي نزعها من الصندوق الممتلئ ویعلقها على جدول البطاقات سحب ویقوم بت

وتعتبر هذه البطاقة بمثابة أمر باإلنتاج، وبذلك تنطلق العملیة اإلنتاجیة لتجدید  P2الموجودة في المركز 
  .P1اإلنتاج الذي تم سحبه من طرف المركز 

دوي مرئي، یعتمد على البطاقات والصنادیق، وأن مراكز أي أن نظام اإلنتاج بالبطاقات هو نظام ی     
العمل فیه مرتبطة ببعضها البعض ارتباطا وثیقا، حیث أن أي مركز عمل سابق یخضع لمركز العمل 

  بطـاقة
 P1مركز العمل الالحق P2العمل السابقمركز   السحب

  بطاقة 
  
  
  

 جدول البطاقات
Tableau kanban 

 

  صندوق ممتلئ   بطاقة اإلنتاج

  .136نعیمة یحیاوي، المرجع السابق، ص : رالمصد

  صنادیق فارغة



 إدارة اإلنتاج في  (OPT, JIT, MRP) الحدیثة النماذجاستخدام                         الفصل الثاني
 

85 
 

الالحق ویتلقى منه أوامر اإلنتاج وأن عملیة اإلنتاج تكون دائما في الوقت المحدد حسب الجدولة ودائما 
  .صفرالمخزون یكون یقترب من ال

  :مرحلة التقییم والمتابعة: الفرع الثالث
تعتبر هذه المرحلة نقطة حاسمة ألي نظام فبدونها ال یمكن الحكم على مصداقیة وفعالیة وكفاءة      
وحتى تتمكن المؤسسة من متابعة وتقییم نظام الوقت المحدد یجب معرفة وتحدید العناصر . النظام
  :1التالیة

  :(Pitch time)تحدید وقت الدورة : أوالً 

  :ویتمثل في الوقت المتوسط الذي یمكن أن تشغله كل خلیة إلنتاج وحدة من المنتج وتحسب كما یلي     

  :كمیة األجزاء التي ستنتج في الیوم كما یحسب هذا الوقت بدقة كما یلي: مدة یوم عمل - 

  
  
  

  :حیث یمثل

PT: وقت الدورة.  

تتمثل في وقت التحضیر والترتیب بعد العمل، الوقت الضائع ألسباب مختلفة : الساعات غیر المباشرة
  .وقت االنتظار في السلسلة مثال

  .في هامش األمان على الوقت اإلجمالي للعملهو الوقت : معدل هامش األمان

إن نظام الوقت المحدد یعتبر الفضالت وهامش األمان والساعات غیر المباشرة تبذیرا یجب تفادیه 
  .دون تبذیر PTوالقضاء علیه حتى یمكن استعمال 

 

                                                           
  .138- 137ص ص  ،نعیمة یحیاوي، المرجع السابق 1

 

PT=  
 )األمان  معدل هامش+ 1(÷)المباشرةالساعات غیر  -مدة یوم عمل(

 )معدل الفضالت+ x )1هدف اإلنتاج في الیوم 
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  :حساب عدد الخالیا القاعدیة المحققة لإلنتاج الیومي: ثانیاً 

  :ا بالعالقة التالیةیحسب عدد هذه الخالی     

  

  .ق عدد الخالیا القاعدیة.خ.حیث یمثل ع

  .وكلما كان وقت الدورة خالیا من التبذیر كلما قل عدد الخالیا والعكس صحیح

  :تحدید عدد األجزاء المتداولة في التدفق یومیا: ثالثاً 

  .حساب عدد البطاقات في الیوم للقطعة الواحدةأي      

إن القطعة الواحدة التي تكون جاهزة لإلنتاج في المرحلة األخیرة یجب أن یكون عدد بطاقاتها مساویا      
  :لما یلي

N = مخزون األمان للقطع + احتیاجات القطعة من االستهالك خالل الوقت الیومي اإلجمالي للتصنیع
  .الواحدة عدد القطع للبطاقة/

  .وكلما خلى الوقت الیومي اإلجمالي من التبذیر وتم التصنیع في ظروف مثالیة كلما قل عدد البطاقات

  :توفیر الوسائل: رابعاً 

التي تسمح بالحصول على صفر مخزون، صفر عیب، صفر تعطل، صفر مهلة، صفر ورق وذلك      
  :من خالل

فال . مختلف مراكز العمل وتحقیق التوازن الفعلي للسلسلةتوفیر االنسجام التام في معدالت اإلنتاج ل - 
معنى لعملیة تخفیض وقت التصنیع، ووقت االنتظار، ووقت االنتظار لمركز عمل معین إذا بقي 

وكذا كمیة اإلنتاج الیومي، وعمل كل مركز . االختالف موجود داخل السلسلة بالنسبة ألوقات الدورة
  .بصفة مستقلة

 وقت الدورة/ الوقت المستغرق مباشرة لتحقیق اإلنتاج الیومي=ق.خ.ع
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استمراریة التدفق داخل السلسلة یفرض توفیر مثل هذا االنسجام بین المراكز  إن المحافظة على - 
كما یراه نظام ) بمعنى قطعة بقطعة(ولتحقیق ذلك یجب االتجاه نحو عملیة التحویل بین خالیا الوحدة 

  .الوقت المحدد

إذا كان مخزون توفیر وسائل الصیانة الفعالة التي تمكن من النقل السریع للقطع بین المراكز خاصة  - 
  .األمان یتجه نحو الصفر

توفیر تجهیزات مرنة وموظفین متعددي الخدمات فالتجهیزات المرنة تسمح باالنتقال من منتج إلى آخر  - 
مخالفا له، كما تسمح بالضبط السریع لذا یفضل استعمال آالت بسیطة مكیفة لعدة أنواع من األعمال، 

  .كبیرة، متقدمة جدا وبتكالیف باهظة أكثر من آالت أكثر تخصصا، تعمل بسرعة

أما العامل فیجب أن یكون مستعدا للتحویل من خط إنتاج إلى آخر وبالتالي تغییر محتوى عمله،  - 
فكل عامل یجد نفسه بال عمل . للتأقلم مع الزیادة العابرة في ساعات العمل أو التغیر في وقت الدورة

  .یعلم رئیسه لیحوله إلى مكان عمل فیه عمل

تطویر الرقابة النوعیة أثناء التنفیذ واإلجراءات الوقائیة ضد األخطار قبل التنفیذ وذلك لتفادي العیوب  - 
  .والتعطالت الممكنة

بعد تحدید العناصر الضروریة واتخاذ اإلجراءات والتدابیر الالزمة، تبدأ عملیة المتابعة والتقییم      
  .لعناصر نظام الوقت المحدد

  :JITمزایا ومعوقات نظام اإلنتاج في الوقت المحدد : المطلب السادس

األنظمة األخرى كما له مزایا فهو ال یخلو من شأنه شأن JIT  نظام اإلنتاج في الوقت المحددإن      
  :العیوب، سنتطرق إلى أهم مزایاه وعیوبه فیما یلي

  :1مزایا استخدام بطاقات كانبال: الفرع األول
  :استخالص بعض المزایا الستخدام بطاقة كانبال وهيیمكن      

 ن عدم حدوث االختناق بین المحطات؛ضما -1

                                                           
  .35ص  ،المرجع السابقلسوالمة، اأحمد  حرائد نصو  1
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ة بما یحقق عدم وجود لقدرة على كشف األخطاء حال حدوثها قبل أن تنتقل إلى المرحلة الالحق -2
 وحدات معیبة؛

 .ضمن استمرر عمل المكائن بشكل جید ألن تعطل إحداها سیوقف الخط كامال -3

  :1معوقات تطبیق نظام اإلنتاج في الوقت المحدد: الثانيالفرع 

إن الدراسات التي جریت على نظام اإلنتاج في الوقت المحدد أظهرت مجموعة من المعوقات التي       
تواجه تطبیق النظام في بیئات مختلفة سواء في أمریكا، أوربا، البیئة الصناعیة العربیة، وحتى الیابان منشأ 

 :من بین تلك المعوقات ما یليإن . النظام

 .عدم وجود عدد كاف من الموردین في بعض البیئات -1

إن بعد المورد عن المصنع قد یؤدي إلى التأخیر في تسلیم المواد األولیة، وتأخر اإلنتاج مما یسبب  -2
 .تكلفة مرتفعة للمنشأة

 .عدم توفر القوة العاملة المؤهلة -3

 .ات واألفراد مما یحول دون تطبیقه بشكل سلیمعدم اإللمام بالنظام من قبل بعض اإلدار  -4

 .ارتفاع تكلفة النقل والرسوم الجمركیة في حالة لتعامل مع مورد خارج النطاق الجغرافي للدولة -5

  :)OPT( نظام اإلنتاج األمثل :المبحث الثالث
ً على التطورات الحاصلة في االقتصاد الیاباني  ،والنجاحات التي حققته مؤسساته االقتصادیة ،بناء

 في شركة السیارات رالذي ظهر في بدایة األمJIT وذلك نتیجة لظهور نظام اإلنتاج في الوقت المحدد 

TOYOTA، اإلنتاجنظام على عن رد  ةوكان عبار  ،ثم عممته مجموعة كبیرة من الشركات الیابانیة 
وكان ذلك في  ،األمریكیة الرد على هذا النظام الیاباني ةالمتحد، وبذلك قررت الوالیات MRP األمریكي

، وهذا ما سنتناوله في هذا OPTحیث بدأت تتبلور فكرة نظام تكنولوجیة اإلنتاج  ،أواخر السبعینات
 ،والتطور التاریخي له OPTنظام تكنولوجیة اإلنتاج األمثل  وذلك من خالل التطرق إلى مفهوم ،الفصل

في  مكونات برمجیةومعالجة االختناق و  ،نظام تكنولوجیة اإلنتاج األمثل افتراضات وقواعدوبعدها نتناول 
 ،ثم نعرج على دراسة تسییر اإلنتاج بواسطة نظام تكنولوجیة اإلنتاج األمثل تكنولوجیة اإلنتاج األمثل،

  .مزایا وعیوب هذا النظام التطرق إلىبوننهي هذا الفصل 
                                                           

  .36المرجع السابق، ص  لسوالمة،ارائد نصوع أحمد  1
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  ):OPT(المفهوم والتطور التاریخي لنظام تكنولوجیة اإلنتاج األمثل : المطلب األول
وأسباب ظهوره، ) OPT(نظام تكنولوجیة اإلنتاج األمثل في هذا المطلب سنتناول مفهوم 

  .إلى ما وصل إلیه من تطور 1975وسنتطرق إلى تطوره التاریخي منذ سنة 
  ):OPT(مفهوم نظام تكنولوجیة اإلنتاج األمثل  :الفرع األول

إن نظام اإلنتاج األمثل یعتبر نظام جدید یهدف للوصول إلى أمثلیة تسییر اإلنتاج، وهو نظام 
الذي حقق نجاحات كبیرة في مجال تسییر اإلنتاج في ) Jit(أمریكي األصل جاء للرد على النظام الیاباني 

مختلف أنحاء العالم، وبذلك بدأ األمریكیون یبحثون عن نظام إنتاج جدید لزیادة فعالیة مؤسساتهم وقد 
وهو نظام یعتمد على خوارزمیة سریة مما قلل من توسع ) OPT(تطور هذا النظام وأصبح یرمز له بالرمز 

  .أ إلى یومنا هذا وهو یعتمد على برمجیات الحاسوب.م.الو استخدامه وبقیا حكرا على
وما یمثل من إمكانیات ووعود في  )OPT(وال بد من اإلشارة إلى أن هناك وجهتي نظر حیال   

  1:جدولة اإلنتاج بین المختصین بإدارة اإلنتاج هما
قیق أقصى كفاءة في ترى أن عصر األمثلیة في اإلنتاج قد بدأ مع الحاسوب بما یمكن من تح: األولى

ن نظام  ٕ اإلنتاج من حیث الكم ومن حیث الخصائص األكثر استجابة لحاجات الزبائن والمرونة والجودة، وا
)OPT(  هوا واحد من النظم التي تعد بتحقیق األمثلیة في جدولة اإلنتاج المعقدة ألنه بالمحصلة النهائیة

یؤدي إلى الكفاءة األعلى في استغالل الموارد وبالتالي تحقیق مخرجات أكبر، مخزون أقل، ونفقات 
، وهذا )Optimized Schedule(یحقق الجدولة المثلى  )OPT(تشغیلیة أدنى، ووفق دعاة هذه النظرة فإن 

ما یجعله مصدرا قویا لتحقیق المیزة التنافسیة التي تساعد الشركات على منافسة الشركات األخرى التي 
  .تتبع أنظمة اإلنتاج األخرى

بوصفه یقدم مفاهیم ومعالجة جدیدة تساهم في تحسین  )OPT(ترى أنه رغم كل المزایا في  :الثانیة
، فكما تبین فیما بعد أن حملة تخطیط (Another Mirage)آخر  الجدولة، إال أنه قد یمثل سرابا

في السبعینات لم تنجح وتعالت الدعوات في بدایة الثمانینات  )Crusade MRP(االحتیاجات من الموارد 
إلى ضرورة حمایة أداء الثمانینات من تدني أداء السبعینات، فقد تعالى من جدید الدعوات لحمایة األداء 

ن كان  )OPT(من حملة  ٕ سیحتاج فترة أطول ألن تجربتنا عنه الزالت محدودة بسبب  )OPT(بعد حین، وا
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یصعب البت  )Untold Stor(لفترة أخرى كما یقال قصة غیر مسرودة  )OPT( الخوارزمیة السریة مما یبقي
  .فیها بسهولة
  :)OPT(التطور التاریخي لنظام تكنولوجیة اإلنتاج األمثل  :الفرع الثاني

بمساعدة المختص  Elyahu Goldrattبمحاولة الجامعي الفیزیائي  1975عام ) OPT(بدأت فكرة 
، وذلك لتصمیم النظام بمبادئ متمیزة تنظر من خاللها إلى الصناعة Cohen & Bazgalبعلم الحاسبات 

إذ یقسم هذا النظام الموارد المتاحة إلى موارد حرجة تتحكم في . نظرة جیدة تختلف عن المداخل التقلیدیة
تحقیق االنسیاب للنظام اإلنتاجي، وأخرى غیر حرجة یتم جدولتها بحیث تساند األنشطة في الموارد 

الذي یروي فیه حكایة مؤسسة عانت من " الهدف"بعنوان  Goldratt & J.Coxوقد كان كتاب . الحرجة
في شكل برنامج ) OPT(مشاكل إنتاجیة تقنیة وكیف تمت معالجتها بمثابة اإلعالن األول عن ظهور نظام 

  1.إعالم آلي ال تزال تطبیقاته محاطة بسریة عالیة
على ید الشركة األمریكیة المختصة  1979مریكیة سنة وقد دخل هذا النظام الوالیات المتحدة األ

  .Greative Output Incفي التجارة في البرمجیات وتشغیلها في المؤسسات وهي 
 إلى (Legiciel)في شكل برنامج اعالم آلي  OPTیعود ظهور نظریة تكنولوجیا االنتاج 

E.GOLDARATT  باحث في الفیزیاءI.PAZGAL ذان وضعا برنامج إعالم لفي اإلعالم اآللي، ال
والتخطیط، أراداه أن یكون مختلفا عن المقاربات التقلیدیة، ثم تعممت  اإلنتاجآلي، یستعمل في جدولة 

 OPT، وسنتطرق إلى أسس هذه النظریة 1990سنة  TOCالمفاهیم، فیما بعد، في نظریة العراقیل 
إلى التطور الذي عرفته في شكل نظریة العراقیل  اإلشارةوكیفیة تسییر اإلنتاج بواسطتها دون أن ننسى 

TOC. 2  

  ):OPT(نظام تكنولوجیة اإلنتاج األمثل  افتراضات وقواعد: المطلب الثاني

نظام تكنولوجیة اإلنتاج  سنتناول في هذا المطلب، أهم االفتراضات والقواعد، التي تساعد على تطبیق     
  ).OPT(األمثل 
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  :OPT(1(نظام تكنولوجیة اإلنتاج األمثل افتراضات : الفرع األول
أما . یقوم على افتراض مفاده أن الهدف األساسي ألي منظمة هو تحقیق األرباح )OPT(إن نظام   

األنشطة األخرى المتمثلة في تحقیق الجودة العالیة وتحسین مهارات العاملین واستخدام التقنیات المتطورة، 
رات ویضع هذا النظام نوعین من المؤشرات، حیث تسمى األولى بالمؤش. فهي وسائل لتحقیق ذلك الهدف

  .المالیة والثانیة فهي المؤشرات التشغیلیة
وتشمل المؤشرات المالیة على صافي الربح، والعائد على االستثمار أو المردودیة والتدفقات أو 

  :أما المؤشرات التشغیلیة فإنها تتضمن ثالث عناصر هي. الخزینة
المنتجات النهائیة،  عوتتمثل في معدل األموال المتحصل علیها من خالل بی :المنتجات المباعة  -أ 

فهي تختلف عن مخرجات النظام فهي تمثل الجزء المباع فقط والنظام یبحث  )OPT(وحسب نظام 
یمثل ضیاعا أي هو  )OPT(عن كیفیة زیادته، وأن الجزء من المخرجات غیر المباع في نظر نظام 

 .مصاریف تشغیل أو استغالل عن عبارة

موال المستثمرة من مواد أولیة ومواد مصنعة یتوقع بیعها ویتمثل المخزون في كل األ: المخزونات  - ب 
 .والمخزونات قید التصنیع ویتم تقییمها بسعر التكلفة الكلیة وال تتضمن القیمة المضافة

وهي جمیع المصاریف التي تتحملها المؤسسة التي تدخل ضمن تحویل المواد : مصاریف االستغالل  -ج 
  .على حالهااألولیة إلى مواد مصنعة قابلة للبیع 

إذ یصبو إلى زیادة . تحقیقه )OPT(ومن خالل هذه المؤشرات یأتي الهدف الذي یسعى نظام      
  .المالیة في آن واحد وزیادة المنتجات المباعة مع تخفیض كل من المخزون ونفقات االستغالل المؤشرات

الالاختناق، والموارد هي عبارة  أیضا التمییز بین موارد االختناق وموارد) OPT(نظام  افتراضات منو      
یهتم بموارد االختناق ألنها هي التي تتحكم ) OPT(عن العناصر التي تدخل في العملیة اإلنتاجیة، ونظام 

  .في كمیة المنتجات المباعة
  :)OPT(نظام تكنولوجیة اإلنتاج قواعد  :الفرع الثاني

رغم أنه یعتمد على الحاسبة، إال أنه باإلمكان االستفادة من مفاهیمه وقواعده التي  )OPT(إن نظام      
جاء بها في التطبیق حتى في حالة عدم استخدام الحاسبة، وأن القواعد العشر لهذا النظام توضح الفكرة 

  :هذه القواعدألساسیة للنظام ونعرض فیما یأتي ا
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الالاختناق ال یتحدد بإمكاناته الخاصة بل من ) أو عملیة(أن مستوى استغالل موارد : القاعد األولى
  :خالل محدد آخر في النظام

هذه القاعدة تشیر إلى أن استخدام موارد الالاختناق تتحدد من خالل موارد االختناق ولیس بحجمه      
ولة الخاص بشكل كامل سیؤدي إلى بناء مخزون أكبر من التشغیل وهذا غیر اقتصادي، وبذلك وجب جد

موارد الالاختناق على حساب موارد االختناق وما یستطیع امتصاصه لكي ال نقع في فائض في مخزون 
  .مخرجات موارد الالاختناق وبالتالي زیادة النفقات التشغیلیة

  :أن استغالل المورد ونشاط المورد بفاعلیة لیسا مترادفین: القاعدة الثانیة
بین استغالل الموارد ونشاط المورد بفاعلیة، حیث كان  إن هذه القاعدة تؤكد على وجود اختالف

یؤكد على التمییز المهم بین القیام  )OPT(إال أن نظام " یعتبر االستغالل والنشاط بفاعلیة مترادفان، 
وبین القیام بالعمل ) االستغالل(بالعمل غیر المطلوب في وقت معین لمجرد إننا نستطیع القیام بذلك 

  .1)"النشاط بفاعلیة(المطلوب 
  :.أن ساعة ضائعة عند مورد االختناق تكون ساعة ضائعة للنظام كله: القاعدة الثالثة

أنه یجب استغالل المؤسسة لكل موارد االختناق، وتجنب المؤسسة من  إن هذه القاعدة تشیر إلى
استغالل موارد الالاختناق كلیا، ألن ذلك قد یؤدي إلى ضیاع ساعات عمل، مما یؤدي إلى خفض معدل 

  .المخرجات في النظام كله
  :إن ساعة مقتصدة بها عند مورد الالاختناق هي مجرد سراب: القاعدة الرابعة

اختناق، ال یؤثر على سعة النظام بل سعة النظام تتأثر بوقت مورد زل عند الالالوقت المخت
الوقت  یضاف إلى وقت التشغیل بل یضاف إلى االختناق، أي أن الوقت المختزل عن مورد الالاختناق ال

  .العاطل
  :إن االختناقات تحدد المخرجات والمخزون في النظام: القاعدة الخامسة

ن االختناقات تحدد فقط المخرجات بشكل مؤقت ولها تأثیر قلیل على في المدخل التقلیدي أ
وجه األنظار واثبت أن المخزون بشكل خاص العمل أو المواد تحت  )OPT(المخزون، إال أن نظام 
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هو دالة مقدار الوقت المطلوب لالحتفاظ بمورد االختناق مشغول، وهذا یعني أن وقتا  )WIP(التشغیل 
  1.أطول عند مورد االختناق یؤدي إلى االحتفاظ بالمخزون لفترة أطول

  :إن وجبة النقل یجب في أوقات معینة أن ال تكون مساویة لوجبة التشغیل: القاعدة السادسة
فرق بین  )OPT(وجبة النقل تساوي وجبة التشغیل، ولكن في نظام  في النظام التقلیدي كانت حجم     

سهر على أن ) OPT(حیث نظام  -حجم النقل وحجم التشغیل–م الوجبات إلى حجمین على األقل حج
تكون حجم وجبات التشغیل عند مورد االختناق أكبر ما یمكن، وكذلك فإن وجبة النقل من الضروري أن 

مورد االختناق ولیس ضروري ذلك من مورد الالاختناق عند نقل الوجبة إلى مورد تكون أكبر ما یمكن من 
  .االختناق

  :إن وجبة التشغیل یجب أن تكون متغیرة ولیس ثابتة: القاعدة السابعة
عند مختلف الموارد أو  (Process Batch)إن هذه القاعدة تفترض أن حجم وجبة التشغیل      

وهذا یخالف ممارسة التصنیع التقلیدیة التي تفرض أنه فیما عدا . العملیات یجب أن ال یكون نفسه
في حین أنه في . الحاالت االستثنائیة فإن حجم الوجبة یجب ان یكون ثابتا من عملیة ألخرى وعبر الوقت

  2.یر بشكل احتمالي في العملیة وعبر الوقتفإن وجبات التشغیل تكون دالة الجدولة وتتغ) OPT(نظام 
  :إن السعة واألسبقیة یجب أن یؤخذ باالعتبار بشكل متزامن ولیس بشكل متعاقب: القاعدة الثامنة

  .یهتم بالطاقة وترتیب العملیات في نفس الوقت وال یهتم بكل واحدة على حدى )OPT(إن نظام      
  :انسیاب السعة هو المطلوب االنسیاب المتوازن ولیس: القاعدة التاسعة

في هذه القاعدة یطلب تشغیل الموارد غیر الحرجة بالطاقة التي تضمن استغالل الموارد الحرجة      
لطاقتها القسوة مما یضمن للمؤسسة االستمراریة في العملیة اإلنتاجیة باستغالل طاقتها اإلنتاجیة، في حین 

طاقة الكلیة لهم فسیحدث تكدس مخزون ناتج عن موارد إذا قامت المؤسسة بتشغیل جمیع مواردها بال
  .الالاختناق وبالتالي تكبد المؤسسة خسائر كبیرة ناتجة عن سوء التسییر

  :الكلیة ال تساوي األمثلیة) الجزئیة(إن مجموع األمثلیات الموضوعیة : القاعدة العاشرة
أمثلیة استغالل المورد، ولكن له تأثیر على بقیة إن القیام بإنتاج كل الموارد بطاقتها سوف یؤدي إلى      

  .الموارد الحرجة إن وجدت وبالتي المؤسسة ال تحقق أمثلیة في تسییر إنتاجه
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  :)OPT(في تكنولوجیة اإلنتاج األمثل  مكونات برمجیةمعالجة االختناق و : المطلب الثالث
سنتناول في هذا المطلب الكیفیة التي یتم من خاللها معالجة االختناقات وذلك باالستفادة من قواعد      

ثم نتطرق إلى عملیة تطبیقه التي تتطلب برمجیة خاصة بالنظام تتكون  ،)OPT(تكنولوجیة اإلنتاج األمثل 
  .من أربع وحدات متكاملة أساسیة

  :)OPT(یة اإلنتاج األمثل معالجة االختناق في تكنولوج :الفرع األول
تتمثل في توجیه األنظار إلى التمییز بین موارد أو عملیات ) OPT(ن المساهمة األساسیة لنظام إ     

من أجل معالجة  )Software(االختناق وموارد أو عملیات الالاختناق، وتقدیم قواعد وبرمجیات حاسبة 
االختناق واعتبار ذلك هو األساس في األداء الناجح لوظیفة العملیات في مجال تخطیط وجدولة اإلنتاج، 

المنفذة لعملیة  Set of (Algorithms)التي تتضمن مجموعة الخوارزمیات ) OPT(وحیث أن برمجیات 
. ي الوقت الحاضر إال باألسلوب الیدويالجدولة فعلیا، الزالت سریة، فإن معالجة االختناق لیست متاحة ف

ولإلجابة نشیر ؟ )OPT(كیف یمكن معالجة االختناق باالستفادة من قواعد : والسؤال الذي یطرح نفسه هو
  :1إلى ما یأتي

  :)Backward(ومن الخلف  (Forward)استخدام مدخلي الجدولة من األمام : أوال
الجدولة من األمام، وذلك بأن ننطلق في العملیة الخاصة یتم في مورد االختناق استخدام مدخل      

بالمورد الذي یعاني من اختناق قبل االنتهاء من العملیة التي تسبقه وتتم برمجته حسب موعد التسلیم، 
وفي مورد الالاختناق نستخدم مدخل الجدولة من الخلف بحیث ننطلق في العملیة الخاصة بهذا المورد 

  .التي تسبقه حین ننتهي من العملیة
  :استخدام أوقات انتظار متغیرة: یاثان

 - استخدام الطاقة القسوة عند مورد االختناق–وذلك باستخدام وجبات إنتاج كبیرة عند مورد االختناق      
وجبات إنتاج أقل من الطاقة اإلنتاجیة عند موارد الالاختناق أي استخدام وجبات إنتاج لموارد الالاختناق و

موارد االختناق، وفي هذه الحالة ینتج وقت عاطل عند موارد الالاختناق، في حین أن  تناسب وجبات
المدخل التقلیدي كان یعتمد على استعمال الطاقة اإلنتاجیة في كل المراحل حیث یبقى مخزون فائض من 

  .موارد الالاختناق أمام وحدة إنتاج مورد االختناق
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  :تباین وجبة التشغیل ووجبة النقل :ثالثا
حیث أنه في حالة وجود اختناق أحد العملیات یجعل وجود اختالف بین وجبة التشغیل ووجبة النقل      

ال یمكن انتظار وجبة  - الجدولة إلى األمام –في جمیع المراحل، ففي مرحلة استخدام مورد االختناق 
عنها وبالتالي تكون التشغیل بالكامل ألنها تؤدي إلى ضیاع وقت وتحمل المؤسسة تكالیف هي في غنا 

وجبات هذه المرحلة متغیرة وبكمیات صغیرة عكس مرحلة استعمال الموارد الالاختناق فباإلمكان نقل 
  . الوجبة بالكامل

  :لتشغیل عند مورد االختناقن وقت اتحسی: رابعا
وصیانة فعالة وذلك بتقلیص وقت اإلعداد، وجبة أكبر لتقلیص مرات اإلعداد، تحسین كفاءة العامل،      

إلبقاء مورد االختناق في حالة اشتغال كامل، وهذا كله یزید من معدل مخرجات من هذا المورد كما 
  .یقلص من عدم التوازن بین العملیات

  :مخزون األمانإدارة : خامسا
اإلدارة الفعالة لمخزون األمان من خالل تخفیض مخزون األمان إلى أقل ) OPT(لقد حقق نظام      

  .مستوى ممكن وخاصة في طریق إنتاج الجزء إلى مورد االختناق
  ):OPT(مكونات برمجیة تكنولوجیة اإلنتاج األمثل : الفرع الثاني

ن عملیة تطبیقه تتطلب برمجیة خاصة بالنظام تتكون من أربع  )OPT(إن نظام       ٕ هو نظام حاسبة وا
  1:هي )(Four Basic Modulesوحدات متكاملة أساسیة 

  :(BUILD NET)وحدة بناء الشبكة المتكاملة: أوال
تقوم هذه الوحدة بالربط بین القیود عند إدخالها إلى قاعدة البیانات للنظام، وذلك بهدف صیاغة شبكة      

ومن أجل تحضیر البیانات والمعلومات الالزمة لبناء الشبكة الهندسیة للنظام . المنتج األولیة وقائمة الموارد
  :2مراكز العمل والعملیات التي یمر بها المنتج، وذلك من خالل قائمتین رئیسیتین هما تتم محاكاة

تحتوي على جمیع المعلومات المتعلقة بانسیاب المنتج خالل  :(Network List) قائمة شبكة المنتج  -  أ
التكنولوجي وحالة العملیة اإلنتاجیة، حیث تجمع بین البیانات الخاصة بالتركیبة الفنیة للمنتج والمسار 

 .المخزون وطلبات المستهلكین
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تتضمن وصفا كامال عن حالة الموارد المتاحة، وتتمیز وحدة : (Ressource Liste)قائمة الموارد   - ب
(BUILD NET)  بالقدرة على اكتشاف األخطاء التي تحدث أثناء عملیة التشغیل، وتوفر المرونة في

 .المنتج، وتحدیث بیانات المنتجاختیار عملیة تعدیل ملف البیانات لشبكة 

إلحداث الربط بین البیانات في الملفین، یتم سحب كل  (BUILD NET)وباستخدام اإلجراء البرمجي      
من أسماء وعدد الماكنات، ومن خالل عدد الماكنات ومن الملف نفسه یتم ربط هذه البیانات مع البیانات 

  .م قائمة الموارد في النظامالداخلة في ملف الموارد المتاحة بهدف تنظی
  :1التنفیذ األول (SERVE)وحدة الخدمة المتكاملة : ثانیا
كتنفیذ أولي بإجراء  SERVEبعد إحداث شبكة المنتوج األولیة تأتي مرحلة تنفیذها باستخدام وحدة      

وتتولد من خالل ذلك قائمة التحمیل واالستخدام . MRPمشابه في جوانب كثیرة لنظام تخطیط الموارد 
وینطوي أداء وحدة الخدمة المتكاملة على ). الموارد الحرجة(للموارد وذلك من خالل الربط مع االختناقات 

إدخال معلومات عن إجمالي الطلب على المنتوج النهائي وتستخدم لحساب الطلب اإلجمالي على األجزاء 
. كما تتطلب إدخال ملف الجدولة المستلمة لتحدید تركیب المنتوج النهائي. ئيالداخلة في المنتوج النها

وتتضمن هذه الوحدة إجراء لحساب المخزون ویتم بعد ذلك تحدي دفعة اإلنتاج المخطط إطالقها وذلك 
إجراء آخر یقارن فیه الطاقة المتاحة  SERVEكما تتضمن وحدة . بهدف حساب االحتیاجات من الطاقة

ویمكن ذلك من تحدید قائمة التحمیل واالستخدام . أسبوعیا مع أوجه التحمیل المتولدة في نفس الوحدة
  .للموارد

  
  :(SPLIT)وحدة التجزئة المتكاملة  : ثالثا

موارد غیر حرجة  عملیات أو موارد حرجة وعملیات أو: وتختص هذه الوحدة بتقسیم النظام إلى فئتین     
  .وبما یمكن من تطبیق خوارزمیة النظام للتوصل إلى الجدولة المثلى

  :(BRAIN)وحدة الجدولة أو الدماغ : رابعا
هذه الوحدة تتضمن مجموعة الخوارزمیات التي تنفذ الجدولة فعلیا وذلك بتحقیق الجدولة إلى األمام      

والجدولة إلى الخلف . استخدام وجبة اإلنتاج المتغیروقواعده مع ) OPT(للموارد الحرجة وفق منطق 
  .للموارد غیر الحرجة حیث تكون هذه األخیرة في خدمة جدولة الموارد الحرجة

                                                           
  .291السابق،  ص زكیة مقري، المرجع  1



 إدارة اإلنتاج في  (OPT, JIT, MRP) الحدیثة النماذجاستخدام                         الفصل الثاني
 

97 
 

ال تتضمن فقط برمجیات بل هي تتضمن أیضا خدمات ) OPT(والبد من اإلشارة إلى أن حزمة      
 (SERVE)م وبشكل خاص ما یتعلق بالوحدتینإن التفاصیل الخاص بالنظا. استشاریة وتدریب على التنفیذ

فهي غیر منشورة وغیر (وهي وحدات الجدولة التفصیلیة تعتبر مملوكة ملكیة صناعیة  (BRAIN)و
  ).متاحة

  OPT المخطط االنسیابي لبرنامج): 6-2(الشكل رقم 

  

  .292، ص المرجع السابق زكیة مقري،: المصدر

  
  :)OPT(تسییر اإلنتاج بواسطة نظام تكنولوجیة اإلنتاج األمثل: المطلب الرابع

لقد جاء هذا النظام بتغیرات جذریة سواء من جانبه الفلسفي أو جانبه التطبیقي، إنه طریقة تسییر      
من خالل التركیز على االختناقات التقنیة التي ال تسمح باالستجابة لحاجیات الزبائن في جمیع إنتاج تتم 

  ).7-2(األنشطة من الشراء، التخزین، الجدولة، وغیر ذلك، كما هوا موضح في الشكل رقم 

 بیانات شبكة المنتوج

 قائمة الموارد

الطلب اإلجمالي والجدولة 

 قائمة التحمیل

 تحدید االختناقات

Build-Net Module 

Serve Module التنفیذ األول 

Split Module 

 بیانات عن الموارد

  شبكة المنتوج األولیة

 بیانات شبكة المنتوج

Serve Module  التنفیذ الثاني OPT Module 

 الجزء الحرج من الشبكة

 جدولة الموارد الحرجة

 الجزء غیر الحرج من الشبكة

 جدولة المواد غیر الحرجة

 تقاریر تقاریر
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  .)OPT(نظام تسییر اإلنتاج حسب نظام تكنولوجیة اإلنتاج األمثل  :)7-2(الشكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 JAVEL G, organisation et gestion de la production, cours avec exercices: المصدر

corrigés, 2eme édition, dunod, paris, France, 2000, p170..  

الطریقة، ألن أن أعناق الزجاجات هي مركز االهتمام في هذه ) 7- 2(الحظ من خالل الشكل رقم ن     
وجودها في السلسلة اإلنتاجیة هي ذات عالقة بظهور وحجم مخزون المواد قید التنفیذ، مما یتطلب من 
المؤسسة البحث عن الحلول المناسبة التي تؤدي إلى زیادة مخرجات أعناق الزجاج، أي زیادة الطاقة 

ع وتقلیل مخزون المواد قید التنفیذ، اإلنتاجیة بها، هذه الزیادة التي تؤدي إلى تقلیل زمن دورة التصنی
، نفصلها فیما 1ویتسم تسییر اإلنتاج في هذا النظام من خالل أربع مراحل. وبالتالي تقلیل تكالیف اإلنتاج

  :یلي
  :اكتشاف وتحدید أعناق الزجاج :الفرع األول

للموارد المستخدمة في بالنسبة ) أعناق الزجاجة(تهتم هذه المرحلة بالبحث وتحدید موارد االختناق      
العملیة اإلنتاجیة، ولكي تعرف موارد االختناق نبحث عن اآلثار الناجمة عن هذه االختناقات وهي تختلف 

  :حسب طبیعة العملیة اإلنتاجیة

                                                           
  .75- 74المرجع السابق، ص ص مفیدة یحیاوي، 1

 التسمیة
التسمیة                                                                                       

 الزبون
 دفتر الطلبیات

 أسلوب اإلنتاج
O.P.T. 

 مشتریات

 مورد

 الجدولــــــــــــــــــــــة

 المخزون المخزون

 نظام االنتاج
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ففي الورشات التي تعتمد على التدفقات الخطیة، في حالة وجود موارد اختناق نالحظ تكدس  :أوالً 
 .منتوجات قید التنفیذ قبلها وقلة المنتوجات بعدها

في مصانع التركیب أو التجمیع، تظهر تأخیرات في التموین بالعناصر محل التجمیع بعد موارد  :ثانیاً 
 ).أعناق الزجاجة(االختناق 

وهي مرحلة صعبة  OPTتبر عملیة اكتشاف أو تحدید موارد االختناق مرحلة حساسة في نظام وتع     
ومعقدة، وذلك الختالف خصائص موارد االختناق فهناك من تكشف بسهولة وهناك صعبة االكتشاف، 

  .وهناك عملیات إنتاجیة لها أكثر من مورد اختناق في نفس الخط اإلنتاجي
  :عناق الزجاجتخطیط عمل أ :الفرع الثاني

في حالة وجود اختناق معین، یجب أن یؤخذ بعین االعتبار في عملیة التخطیط؛ فالطریقة المعتمدة      
هي التخطیط بالطاقات المحدودة للمناصب بعد عنق الزجاجة مع العلم أن تخطیطها بطریقة السحب إلى 

ار تاریخ اإلنهاء واالختناقات الموجودة أي یتم تخطیط اإلنتاج أخذا بعین االعتب. األمام یكون غیر مقبول
عدادفي السیرورة اإلنتاجیة، خا ٕ وبالتالي نحصل على برنامج . طویلة صة إذا كانت تتطلب أوقات تهیئة وا

إنتاج رئیسي مضاعف، یعرف بتواریخ المرور على عنق الزجاجات أو تتم العدید من العملیات على نفس 
  1.عنق الزجاجة
  :عمل غیر أعناق الزجاجةتخطیط  :الفرع الثالث

یتم تسییر موارد الالاختناق وفق البرنامج الرئیسي المضاعف الذي یوضع على أساس وقت إنهاء      
التصنیع من جهة واألخذ بعین االعتبار موارد االختناق من جهة أخرى، فاألنشطة التي سیتم تنفیذها قبل 

ام، تكون اآلجال موارد االختناق إضافة إلى جدولة األنشطة التي ستنجز قبل نهایة اإلنتاج نحو األم
المرتبطة بهذه المهام خاصة جدا؛ فعوض من تقدیر وقت إنجاز كل مهمة حسب الوقت النظري، یتوجب 

عند نهایة كل مرحلة من هذه العملیة وقبل المرور على موارد االختناق أو ) كأمان(وضع وقت إضافي 
ذا قبل نهایة عملیة التصنیع، فإذا وقع التأخیر قبل موارد االختناق فإ ٕ ن مورد االختناق یبقى بدون عمل، وا

وقع التأخیر قبل نهایة العملیة اإلنتاجیة فسوف یقع تأخر في تسلیم البضاعة إلى الزبون، وبذلك فإن 
ا لكي ال تقع المؤسسة في مشكل،وبالنسبة لحسابه فال توجد طریقة  تحدید أوقات عمل متوقعة مهما جدً
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صف مجموع أوقات االنتظار التي كانت تظهر في التخطیطات ثابتة لذلك، ولكن یتم تقدیره عموما بن
  .السابقة، والذي یتم توزیعه على طول المسار اإلنتاجي

  :تاجيتحسین استعمال النظام اإلن :الفرع الرابع
، یتم البحث عن استعمال نظام )غیر أعناق الزجاجات(و) أعناق الزجاجات(بعد تخطیط كل من      

إلى نقطتین أساسیتین  (SCHAAL)ي إطار التسییر باالختناقات، وهنا یشیر اإلنتاج بطریقة أفضل ف
  :1هما

  :تحكم أكثر في النظام: أوالً 

یعتبر المخزون الظاهر قبل موارد االختناق أو قبل نهایة العملیة اإلنتاجیة أداة جیدة لتحسین تسییر      
الوقت، الهدوء والمنافذ : ورد الفعل المتمثلة في، فهو یقدم األبعاد الثالثة للتصرف OPTاإلنتاج وفق نظام 

 :ونقوم بشرحها كما یلي

أي أنه لدینا الوقت لكافي للقیام بتصحیح االختالل الذي یقع في تسییر اإلنتاج، فعند ظهور  :الوقت -1
خلل في مورد الالاختناق وتوفر قدر كافي من المخزونات كما أن التشغیل األمثل لیس هو الهدف 

بذلك فإن اإلدارة لها الوقت الكافي لتصحیح هذا االختالل وكل هذا في حدود اإلمكانات المطلوب، و 
 .المتوفرة

توجد بعض المشاكل ال یمكن تفادیها في العملیة اإلنتاجیة ولكن هي تختلف من ناحیة  :الهدوء -2
یة كلیا أما الخطورة، فإذا كان الخلل على مستوى موارد االختناق أدى ذلك إلى توقف العملیة اإلنتاج

إذا كان الخلل على مستوى موارد الالاختناق ینتج على ذلك تأخر في تسلیم المخزون وبذلك 
فالمؤسسة قادرة على مواجهة هذا المشكل بالقیام بحل هذه االختالالت بأقل األضرار وبذلك على 

 .المسیر القیام بهذه الحلول بهدوء وبدون انزعاج ألنها أقل خطورة من األولى

إذا الحظنا وجود خلل في العملیة اإلنتاجیة أدى إلى تأخر العملیة اإلنتاجیة فإنه وجب علینا  :المنافذ -3
البحث عن مكان الخلل التخاذ القرار المناسب بأن یظهر التأخیر ممكن دون تغییر البرنامج 

یجب تحلیل الخلل المخطط، أو یجب القیام بتغییر البرنامج اإلنتاجي المخطط والتخاذ القرار المالئم 
بطریقة جیدة وخذ بعین االعتبار اإلمكانات المتوفرة، ویجب توفر المعلومات عن المشاكل فیما 
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إلخ، یسمح لنا بالحصول على منافذ وأولویات للقیام بتحسینات على ...یخص مصدرها، أسبابها و
  .النظام اإلنتاجي

  :تحسین إستراتیجیة البیع: ثانیاً 

فة هي العنصر األساسي في كل العملیات اإلنتاجیة حیث كل النظریات التقلیدیة تعتبر سعر التكل     
 .والحدیثة التي تهتم بتسییر اإلنتاج، هي تهتم بتخفیض تكالیف اإلنتاج ولكن من منظورها الخاص

ففي النماذج السابقة، یعتمد حساب أسعار التكلفة على تطبیق معدل استعمال الموارد باستعمال      
المحاسبة التحلیلیة من مواد أولیة، مصاریف مباشرة ومصاریف غیر مباشرة وكل هذه الحسابات أهملت 
أثر االختناقات على أسعار التكلفة واعتبروه ال یؤثر على أسعار التكلفة فوجوده أو عدم وجوده متشابهان، 

ن اعتبره ضروریا وبذلك أصبح ولكن لما جاء نظام تكنولوجیا اإلنتاج األمثل لم یبحث في طریقة حذفه ولك
یبحث في طریقة للتحكم في آثار الحوادث التي ال یمكن تجنبها، وأصبحت تهتم بنوع االختناقات ومكانه 
من العملیة اإلنتاجیة، وخلص إلى أنها توجد اختناقات في بعض االستثمارات المهمة فیجب التأقلم معها 

یجاد الطریقة المالئمة لتسییر اإلنتاج فیه ٕ ا بحیث ال تتراجع المؤسسة عن هذا االستثمار ونرضى بحتمیة وا
  .عدم التخلص منه التأقلم معه

  :)OPT(تكنولوجیا اإلنتاج األمثل مزایا وعیوب نظام  :المطلب الخامس
شأنه شأن األنظمة األخرى له مزایا وعیوب، فمع أنه  )OPT(تكنولوجیا اإلنتاج األمثل إن نظام 

قدم مفاهیم یمكن اعتبارها جدیدة فیما یتعلق بالكثیر من قواعده إال أنه بالمقابل اتسم بعیوب حدت من 
  1.ویمكن أن نشیر إلى هذه المزایا والعیوب. انتشار استخدامه

  :)OPT(تكنولوجیا اإلنتاج األمثل نظام  مزایا: الفرع األول
  :ما یلي) OPT(من أهم مزایا نظام تكنولوجیا اإلنتاج األمثل      

یوفر قاعدة بیانات دقیقة عن المنتجات واألجزاء وعملیات اإلنتاج وأوقاتها وتحمیل  )OPT(أن  -1
 .األعمال في النظام

 .أن استخدام الحاسبة یساعد على تحقیق سیطرة فعالة على اإلنتاج والمخزون تحت التشغیل -2

 .تقدم فهما جدیدا لجدولة اإلنتاج یساعد على تولید جدولة أكثر دقة وفاعلیة) OPT( قواعدأن  -3
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یؤدي في التطبیق إلى زیادة معدل المخرجات وخفض المخزون وتقلیص النفقات  )OPT(أن نظام  -4
 .التشغیلیة

  :)OPT(تكنولوجیا اإلنتاج األمثل نظام  عیوب ومآخذ :الفرع الثاني

  :فیمكن تحدیدها بالتالي) OPT(أما عیوب نظام      

أن الخوارزمیة السریة المعتمدة في الجدولة تمثل إحدى العقبات األساسیة في قبول النظام واستخدامه  -1
 .على نطاق واسع

 .حیث ال مشاركة للعمال فیه (Taylor's Approach)یقوم على المدخل التایلوري ) OPT(أن نظام  -2

 .نظام حاسبة وكذلك نظام ملكیة، یعتبر نظاما مكلفا بوصفه) OPT(أن نظام  -3

  .أنه یقدم نمطا أقل تفاعال بین المصنع والموردین وبین المصنع والزبائن -4
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 :الثاني خالصة الفصل

بثالث مراحل أساسي حیث ظهر للوجود في بدایة الستینات على ید العالم األمریكي  MRPمرا نظام      
 اإلنتاجحیث اهتم بالتركیز على تسییر المخزون، ثم تطور هذا النظام لیهتم بالسیطرة على  ،أورلیكي

وكان ذلك في  ،اإلنتاجیةبحیث یستخدم كنظام معلومات لتخطیط ورقابة المخزونات والطاقة  ،والمخزون
، وفي نهایة السبعینات ظهر هذا النظام في صورته األخیرة كنظام MRP1: السبعینات وأصبح یرمز له بـ

وبذلك تم دمج التخطیط المالي والمحاسبي، فأصبح هذا النظام بمثابة  ،MRP2تخطیط الموارد الصناعیة 
حیث كان یستطیع معالجة مجموعة كبیرة من المعطیات الخاصة بمجموعة  ،ثورة في مجال تسیر اإلنتاج

والنصف مصنعة، ویهتم أیضا بطلبات السوق  ،األولیة والمنتوجات النهائیة الصنع كبیرة من المواد
  .لكي یتحكم في الكم الهائل من المعلوماتاآللي  اإلعالمالمتنوعة، وبذلك اعتمد هذا النظام على 

هو نظام یهتم بتسییر المعلومات والمواد في اتجاه واحد، وبذلك كل منصب ینتج  MRPإن نظام      
ن مخزون مهمة من المواد األولیة، المواد نصف یطاقته مما یؤدي في بعض األحیان إلى تكو  حسب

  .المصنعة والمواد المصنعة

في الیابان بالتزامن مع ظهور نظام  JIT) نظام اإلنتاج اآلني(ظهر نظام اإلنتاج في الوقت المناسب      
م هذا النظام في البدایة في في الوالیات المتحدة األمریكیة، وقد استخد MRPتخطیط المستلزمات المادیة 

المؤسسات الصناعیة ثم توسع استخدامه لیشمل بقیة القطاعات كقطاع الخدمات والقطاع الزراعي، وهو 
نظام یهتم بإدارة السحب، ولتطبیقه البد من توفر بیئة مستقرة وطلب مستقر، وهو یقوم على مبدأ إزالة كل 

ؤثر تبحیث ال ) أقل ما یمكن(سباب الهدر ومصادره المختلفة، حیث یخفض المخزونات إلى الصفر أ
  .على أهداف المؤسسة

یط وهو نظام بس Kanbanعلى طریقة السحب بالبطاقات  JIT اإلنتاج في الوقت المحدد یعتمد نظام    
  .وفعالیة ومرونة یعتمد على نقل المعلومات بسرعة

 ،JITبعد النجاحات التي حققتها المؤسسات الیابانیة نتیجة تطبیقها نظام اإلنتاج في الوقت المحدد      
قررت الوالیات المتحدة األمریكیة الرد على هذا النظام، وكان ذلك خالل نهایة السبعینات حیث بدأت 

هو فاسي لهذا النظام، ، ویعتبر تعظیم الربح هو الهدف األسOPTتتبلور فكرة نظام تكنولوجیة اإلنتاج 
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داخل المؤسسة، وبذلك  اإلنتاجیةالتي من خاللها یتم تحدید الطاقات  ،بدراسة االختناقات التكنولوجیةیهتم 
  .فإن هذا النظام یهتم بتسییر االختناقات



  

  

  

  

  :الثالث لفصلا

   اإلنتاج إدارةفي  العملیات بحوث نماذجاستخدام      
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  :تمهید

تعتبر الوظیفة األساسیة للمسیر هي عملیة اتخاذ القرارات المناسبة للمؤسسة، خاصة في ظل التطور      
والمنافسة الشرسة التي تتعرض لها المؤسسات االقتصادیة في هذا العصر، وكذلك  ،التكنولوجي المتسارع

كبر حجم المؤسسات وتعدد أنشطتها وفروعها أصبح المسیر یواجه صعوبات كبیرة في اتخاذ قراره 
علیه  لذا یجبباستعمال الوسائل التقلیدیة ووجب علیة مواكبة التطور الحاصل في شتى المجاالت، 

الیب علمیة كمیة دقیقة تساعده في عملیة اتخاذ القرار وتوفر له المعلومات المطلوبة وفي استعمال أس
  .الوقت المناسب

وتعد بحوث العملیات من بین أهم األسالیب العلمیة الحدیثة المطبقة في المؤسسات االقتصادیة      
ر استخدامها في حل المسائل لمساعدة المسؤولین على اتخاذ القرارات المثلى، وفي السنوات األخیرة كث

  :المتنوعة مثل اإلنتاج والتخزین والتسویق، وسنتطرق في هذا الفصل إلى ثالث مباحث وهي كما یلي

  ؛مفاهیم حول بحوث العملیات :المبحث األول

  البرمجة الخطیة؛ :المبحث الثاني

  ؛تحلیل الحساسیة، والنموذج المقابل في البرمجة الخطیة: المبحث الثالث

  .النقل والتعیین :المبحث الرابع
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  :مفاهیم حول بحوث العملیات :المبحث األول
سنتطرق في هذا المبحث إلى أهم مفاهیم نماذج بحوث العملیات، ثم إلى التطور التاریخي والعوامل      

  .وظائفهاالتي ساعدتها على ذلك، وبعدها نتناول كل من أهمیة بحوث العملیات وخصائصها وأهم 
 :نماذج بحوث العملیاتمفهوم : المطلب األول

لقد تعددت تعاریف بحوث العملیات، ولكن كلها تصب في معنى واحد، وسنتطرق إلى مجموعة من      
  :هذه التعاریف فیما یلي

بحوث العملیات هي مدخل العلم المستخدم في حل المشكالت التي تصادف اإلدارة العلیا  :1تعریف واجنر
للمشروعات وال یعطي هذا التعریف مفهوما واضحا لبحوث العملیات فهو یقیدها بحل المشكالت، كما 

ق یحدد نطاقها باإلدارة العلیا للمشروعات وبحوث العملیات یتسع نطاقها عن هذا التعریف، فهي تتعل
ً على نطاق اإلدارة التنفیذیة أو اإلدارة العلیا للمشروع   .باتخاذ القرارات سواء

فقد عرفا بحوث العملیات بأنها تطبیق الطریقة العلمیة بتوفیر األساس الكمي  :2تعریف مورس، وكمبال
هذا التعریف یحدد العناصر الرئیسیة لبحوث العملیات وهي . الذي یمكن اإلدارة من اتخاذ القرارات

قیقة استخدام الطریقة العلمیة وتوفیر األساس الكمي في اتخاذ القرارات اإلداریة، إال أن التعریف وفي الح
بحوث العملیات هي استخدام األسالیب :"فإنه یمكن إعطاء تعریف أوضح لبحوث العملیات كما یلي
غ (system)والطرق العلمیة لتنظیم تعاون العملیات واألنشطة ضمن نظام  ُ ة إیجاد حل أمثل أو حلول ما ب َ ی

  .مثلى لمشكالت هذا النظام من بین جملة من الحلول الممكنة
حیث عرف بأنه استخدام األسالیب العلمیة لحل المشاكل  :3ث العملیات البریطانیةتعریف جمعیة بحو 

المعقدة في إدارة األنظمة الكبیرة من المعدات، المواد األولیة، القوى العاملة، واألمور الخدمیة األخرى في 
  .المؤسسات والمصانع العسكریة والمدني

تعریفا مشابها للتعریف السابق إال أنه كان تعریفا فقدمت  :1تعریف جمعیة بحوث العملیات األمریكیة
تهتم باتخاذ القرارات العلمیة لتصمیم ووضع أنظمة "مختصرا حیث عرفت بحوث العملیات على أنها 

  ".المعدات والقوى العاملة وفقا لشروط معینة تتطلب تخصیص الموارد المحدودة بشكل أمثل
                                                           
1 H.A. Eiselt & C.-L. Sandblom, Operations Research: A Model-Based Approach, Springer, USA, 
2010, p 1. 

  .22، ص2011لحسن عبد اهللا باشیوة، بحوث العملیات، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن،   2
3Ravi Ravindran, Operations Research applications, Taylor & Francis Group, USA, 2009, p 15 
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رار یتصف باستخدام المعرفة العلمیة من خالل جهود حقل علمي جدید لصناعة الق :2تعریف حمدي طه
  .فرق عمل تضم في عضویتها متخصصین بمختلف المعارف بغرض االستخدام األفضل للموارد المحددة

بحوث العملیات هي طریقة علمیة تبحث في االستخدام : من التعاریف السابقة نستنتج التعریف التالي     
على األسلوب الكمي للوصول إلى الحلول المثلى للمشاكل اإلداریة المعقدة  األمثل للموارد النادرة، تعتمد

  .والمختلفة، وتساعد اإلدارة في اتخاذ القرارات الصائبة
  :یات والعوامل التي ساعدت على ذلكالتطور التاریخي لبحوث العمل: المطلب الثاني

تستعمل في حل مسائل بسیطة وبطرق یعتبر ظهور استعمال بحوث العملیات منذ القدم، لكن كانت      
بدائیة ولم تعتمد على مبادئها وخصائصها كما هي علیه الیوم، فمثال كانوا یختارون أقصر طریق للغزو 
وأقها وقتا ویختارون أیضا أحسن طریقة لتعظیم الربح، وفي بدایة القرن التاسع عشر ظهرت في صورتها 

من الجیش ثم المجاالت االقتصادیة، ولقد ساعد بحوث  الحدیثة وبدأ استعمالها ینتشر بسرعة بدایة
العملیات في التطور، الرواج االقتصادي وكثرة المسائل المعقدة التي ال یمكن حلها بالطرق التقلیدیة ألنها 

  .تعتمد على كثرة القیود وتداخلها وكذلك تطور لغة البرمجیات
  :التطور التاریخي لبحوث العملیات: الفرع األول

إن البحث في نشأة وتطور بحوث العملیات یستلزم منا أوال وقبل كل شيء البدء في استعراض      
الشعوب ونستعرض المسار الذي سلكه حنبعل عندما اسقط إمبراطوریة روما، وفي التاریخ اإلسالمي 

صر وقت نتذكر القائد المسلم خالد بن الولید الذي قرر اختراق صحراء بالد الشام لمفاجأة الروم في أق
م قام 1917وفي عام . ممكن بدال من سلوكه الطریق المعتادة حیث كان ینتظره الروم ویتوقعون قدومه منه

بنشر أبحاث مهمة تتعلق بتسییر استخدامات الهاتف لسكان مدینة  (Erlang)المهندس الدنماركي إیرلنج 
وتمثل . نظریة صفوف االنتظاروقد اعتبر عمله األساس الریاضي لما یسمى . (Copenhagen)كوبنهاجن 

حركة اإلدارة العلمیة المنطلق األساسي لالتجاهات الحدیثة في علم اإلدارة ثم نستعرض بعد ذلك نشأة 
 3.وتطور بحوث العملیات كامتداد لهذا االتجاه العلمي في اإلدارة

                                                                                                                                                                                     
دار وائل للنشر والتوزیع، عمان،  ،فتحي خلیل حمدان، بحوث العملیات مع تطبیقات باستخدام الحاسوب، الطبعة األولى  1

  .15، ص2010األردن، 
إثراء للنشر  ،عواطف ابراهیم الحداد، تطبیقات بحوث العملیات في اإلدارة، الطبعة األولى ،صالح مهدي محسن العامري  2

  .14، ص2009والتوزیع، عمان، األردن، 
    .14-13، ص صالمرجع السابقلحسن عبد اهللا باشیوة،   3
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ذلك للنجاح اتسعت رقعت تطبیق بحوث العملیات لتشمل جمیع قوات الحلفاء، و  1941وفي عام      
وبعد الحرب العالمیة الثانیة سعت الجیوش . الذي أحرزه تطبیق بحوث العملیات في القوات البریطانیة

المتطورة إلى استخدام بحوث العملیات في المجاالت العسكریة فقامت بتمویل الكثیر من البحوث التي 
ختصاصیین في مجال بحوث وقد رافق هذه الحالة عودة معظم اال. أدت إلى تطویر بحوث العملیات

العملیات إلى الحیاة المدنیة بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة فقامت الجامعات بتدریس تلك المادة 
  1.ومحاولة تطبیقها في حل المشاكل المدنیة

  :2العوامل التي ساعدت على تطور بحوث العملیات: الفرع الثاني
الثانیة وما صاحب ذلك من االتساع في استخدام  الرواج االقتصادي الذي أعقب الحرب العالمیة -1

المكننة والوسائل اآللیة وتقسیم العمل وتفویض السلطات األمر الذي أدى إلى ظهور الكثیر من 
یجاد أفضل  ٕ المشكالت اإلداریة المعقدة مما دفع بعض العلماء والباحثین إلى دراسة تلك المشكالت وا

 .ملیاتالحلول لها باستخدام أسالیب بحوث الع

وتطوره السریع كان عامال أساسیا في ازدهار بحوث  (Computer)ظهور الحاسب اإللكتروني  -2
العملیات والتوسع في استخدامها، حیث أن النماذج الریاضیة التي تتناولها بحوث العملیات قد تكون 

. یدویا غالبا نماذج معقدة تتضمن عملیات حسابیة كبیرة ومتشابكة األمر الذي یتعذر معه حلها
 .ولذلك نجد أن الحاسب اإللكتروني یساعد في حل هذه النماذج في وقت قصیر وبدقة

استمرار كثیر من الباحثین في بحوثهم، وقد أدى ذلك إلى ابتكار الكثیر من أسالیب بحوث العملیات  -3
طریقة السمبلكس لحل نموذج البرمجة الخطیة في عام  Gearge Dantzigحیث ابتكر جورج دانتزج 

  .نتیجة استمراره في البحث 1947
  :میة، خصائص ووظائف بحوث العملیاتأه: المطلب الثالث

سنتناول في هذا المطلب أهمیة بحوث العملیات والمتمثلة في مساعدة متخذ القرار في موازنة بدائل      
تمثل غالبا في القرار أو حلول المشكلة المقترحة والتي تتمیز غالبا بالتعقید، وكذلك خصائصها والتي ت

اعتمادها على األسالیب الكمیة في معالجة المشاكل واعتمادها على فریق متخصص في الریاضیات 
وأصبحت مؤخرا تعتمد على لغة البرمجیات، ومن أهم وظائفها تعتبر كأداة فعالة في اتخاذ ...واإلحصاء

                                                           
دار وائل  ،محمد عبد العال النعیمي، رفاه شهاب الحمداني وأحمد شهاب الحمداني، بحوث العملیات، الطبعة الثانیة  1

  .11، ص2011عمان، األردن، للنشر والتوزیع، 
  .18، صالمرجع السابقلیل حمدان، فتحي خ  2
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وسنتطرق لكل منها بالتفصیل ...القرار وتسهیل العملیات الحسابیة وربح الوقت، لحل المشاكل المعقدة 
  :فیما یلي

  :أهمیة بحوث العملیات: الفرع األول
تكمن أهمیة بحوث العملیات في أنها وسیلة تعین متخذ القرار على موازنة بدائل القرار أو حلول      

المشكلة المقترحة في حاالت مهمة أو معقدة یصعب علیه اختیار أفضلها دون اللجوء إلى األسالیب 
ومهما تكن النتائج التي یتم الحصول علیها بعد تنفیذ هذا البدیل، فإنها ستكون أفضل من أي . الكمیة

نتیجة أخرى یمكن الحصول علیها بعد تنفیذ هذا البدیل، فإنها ستكون أفضل من أي نتیجة أخرى یمكن 
. ف على ما هي علیهالحصول علیها فیما لو تم اختیار بدیل آخر غیر الذي تم اختیاره مع بقاء الظرو 

  :1ویرجع األساس في تعقید المشاكل التي یواجهها مدیرو الیوم لألسباب التالیة
كثرة المتغیرات التي تؤثر على البدائل وكثرة القیود المفروضة علیها مما یجعل استخدام األسالیب  -1

 .الكمیة ضرورة ال بد منها كما في حاالت البرمجة الخطیة

بحیث یتطلب تحلیالً مستفیضًا للبدائل المتاحة توفره لألسالیب الكمیة بدرجة  زیادة حجم االستثمارات -2
 .عالیة من الثقة مثل قرار استبدال اآلالت والمعدات

مواجهة متخذ القرار لحالة جدیدة أو طارئة لم یسبق له أن واجه حالة سابقة مشابهة لها یمكنه القیاس  -3
 .مدیرعلیها، كما في حالة عرض مشروع جدید على ال

رغبة متخذ القرار في توفیر الوقت والجهد ودقة القرار عن طریق استخدام البرامج الحاسوبیة حتى  -4
 .ولو كانت المشكلة متكررة یسهل قیاسها على حاالت سابقة مماثلة مثل جدولة اإلنتاج لفترة قادمة

توفر لمتخذ القرار  (Dat)التنبؤ المستقبلي الذي یتطلب توظیفا دقیقا ومعالجة فائقة للبیانات  -5
 .الكفیلة باتخاذ قرار رشید مثل التنبؤ بحجم الطلب أو بحجم المبیعات (Information)المعلومات 

 .معالجة حاالت هامة أو الرقابة علیها مثل الرقابة علیها مثل الرقابة على جودة المنتجات -6

وث العملیات للمساعدة في تحدید ویتبن من األسباب السابقة أهمیة استخدام األسالیب الكمیة في بح     
وبدون استخدام األسالیب . البدائل وتقییمها واختیار البدیل األمثل الذي یعظم العائد أو یخفض التكالیف

                                                           
ص  ، ص2007عیسى قدادة، بحوث العملیات، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ، محمود الفیاض  1

6،7.  
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الكمیة یصبح القرار ضربا من االرتجال والمجازفة، ویكون االعتماد على الخبرة والحدس والتقدیرات 
  .الشخصیة غیر ذي جدوى

  :خصائص بحوث العملیات: الفرع الثاني
یمكن استنباط خصائص بحوث العملیات من خالل التركیز على مفهومه، وأهم تلك الخصائص      

  :1هي
اهتمام بحوث العملیات بالمشاكل أو بالنظام ككل، إذ أن النشاط في أي جزء من أجزاء المنظمة له  -1

قرار في جزء ما، البد فیه من تحدید تأثیر على أنشطة بقیة األجزاء األخرى فیها، إذ أن اتخاذ أي 
 تحدید تأثیراتها على المنظمة ككل؛كل التفاعالت المحتملة الخاصة بذلك الجزء و 

اعتماد بحوث العملیات على فریق عمل من العلماء المختصین بعلم الریاضیات، اإلحصاء، الفیزیاء  -2
 المثلى؛أقرب ما تكون إلى الحلول  واالقتصاد، مما یعزز التوصل إلى حلول

 المشاكل التي الزالت قید الدراسة؛تطبیق األسالیب العلمیة في حل  -3

دة استخدام الحاسوب في حل النماذج الریاضیة المعقدة، الحتیاجها إلى حسابات متعددة، معق -4
 وطویلة؛

  .األخذ بنظر االهتمام بالعوامل اإلنسانیة من جهد ووقت وظروف العمل وغیرها -5

  :العملیات ثوظائف بحو : الفرع الثالث

  :2یمكن أن نجد الوظائف الرئیسیة ألسالیب بحوث العملیات في میدان األعمال كالتالي     

 محلهم؛ تسهیل عملیة اتخاذ القرار ومساعدة المدراء ولكن لیس إحالل الحلول -1

 یر حلول لمختلف المشاكل اإلداریة؛توف -2

 العلمي في میادین إدارة األعمال؛ تعتبر أداة فعالة في مجال البحث -3

 شكل فاعل على االحتیاجات الكثیرة؛تساعد في تخصیص الموارد ب -4

 فة في اإلنتاج والتسویق والتمویل؛المساعدة في اختیار االستراتیجیات المختل -5

 یف في كثیر من القرارات اإلداریة؛المساعدة في تخفیض التكال -6
                                                           

دار  ،، الطبعة األولى-تطبیقات على الحاسوب-ماجدة عبد الطیف التمیمي، بحوث العملیات ، أحمد عبد إسماعیل الصفار  1
  .25ص ،2007عمان، األردن،  ،المناهج للنشر والتوزیع

  .15، صالمرجع السابقعواطف ابراهیم الحداد، ، صالح مهدي محسن العامري  2
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 .یل الحساسیة للكثیر من القرارات المتخذةیوفر أداة مهمة لدراسة ردود الفعل وتحل -7

 :البرمجة الخطیة: المبحث الثاني

لقد أدت الحاجة الماسة لمسییر المؤسسات إلى وسیلة ناجعة تساعدهم في عملیة اتخاذ قراراتهم بدقة،      
 إلى ظهور بحوث العملیات التي برزت أول مرة أثناء الحرب العالمیة الثانیة، في كل من بریطانیا
والوالیات المتحدة األمریكیة، وكان أول استعمال لها في المجال العسكري، ثم بدأ یتوسع استعمالها في 
شتى المجاالت، ولقد استعملت في مجال اإلنتاج للبحث عن التولیفة اإلنتاجیة المثلى واستعمل أیضا في 

نجد أسلوب البرمجة الخطیة،  ، ، ومن بین أكثر أسالیب بحوث العملیات استخداماً ...التسویق والتموین
وهو یستعمل في حالة التعظیم مثل تعظیم األرباح وفي حالة التدنیة أیضًا مثل تدنیة التكالیف وسنتطرق 

  .في هذا المبحث إلى مفاهیم حول البرمجة الخطیة وخطوات تكوین وحل نموذج البرمجة الخطیة

  :مفاهیم حول البرمجة الخطیة: ألولالمطلب ا

في هذا المطلب إلى مجموعة من التعاریف للبرمجة الخطة، وشروط وفروض البرمجة  نتطرق     
  .الخطیة ثم نتطرق أیضا إلى أهمیة ومجاالت استخدام أسلوب البرمجة الخطیة

  :مفهوم البرمجة الخطیة: فرع األولال

وعة من لقد تعددت تعاریف البرمجة الخطیة ولكن كلها تصب في معنى واحد وسنتطرق إلى مجم     
  :هذه التعاریف فیما یلي

طریقة ریاضیة " لقد عرفت المنظمة العربیة للعلوم اإلداریة البرمجة الخطیة أنها : 1األول تعریفال
لتخصیص الموارد النادرة أو المحددة من أجل تحقیق هدف معین حین یكون من المستطاع التعبیر عن 

  "صورة معادالت خطیةالهدف والقیود التي تعرض القدرة على تحقیقه في 

تعتبر البرمجة الخطیة على أنها ذلك األسلوب الریاضي الذي یهتم باالستخدام األمثل  :1الثاني تعریفال
وهنا البد لنا من اإلشارة  لمحدودة لتالئم األهداف المطلوبة، ویتم ذلك وفق أسلوب علمي مبرمج،للموارد ا

                                                           
  .15محمد عبد العال النعیمي ، رفاه شهاب الحمداني وأحمد شهاب الحمداني، المرجع السابق، ص  1
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أما . المنطقي والعلمي في تحلیل المشكلة وعالجهاإلى مصطلح البرمجة یشیر إلى استخدام األسلوب 
مصطلح الخطیة فإنه یعني أن هناك عالقة ثابتة بین المتغیرات األساسیة الداخلة في تركیب دالة الهدف 

  .والقیود یمكن تمثیلها في هیئة خط مستقیم

المعظمة والتدنیة تعد البرمجة الخطیة بمثابة إحدى التقنیات الریاضیة لحل مشاكل  :2الثالث تعریفال
المقیدة عندما یكون هناك أكثر من قید، وتكون كل من دالة الهدف المراد أمثلتها والقیود الموجودة خطیة 

  ).أي یمكن التعبیر عنها بخطوط مستقیمة(

وقد عرفت على أنها إحدى طرق أو أسالیب بحوث العملیات التي تهتم بالتوزیع  :3الرابع تعریفال
والتخصیص األمثل لموارد محدودة على أنشطة معروفة بقصد الوصول إلى الهدف المرغوب به على أن 

  .تبنى جمیع العالقات فیها على أساس خطي

خطیة على أنها أسلوب ریاضي علمي تعتبر البرمجة ال: من هذه التعاریف نستنتج التعریف التالي     
عالقة ) في دالة الهدف والقیود(منطقي في حل المشكلة، وتعتبر العالقة فیه بین المتغیرات األساسیة 

خطیة، أي یمكن تمثیلها بیانیًا في شكل خط مستقیم، وهي تهتم بحل المشاكل التي تكون على شكل تدنیه 
  .أو تعظیم

  :ألة البرمجة الخطیةمسشروط وفروض : الفرع الثاني

  .نتطرق إلى أهم شروط مسألة البرمجة الخطیة وفروضها     

  :شروط مسألة البرمجة الخطیة: أوالً 

  :1حتى یمكن حل مسألة البرمجة الخطیة البد من توافر الشروط التالیة     

                                                                                                                                                                                     
، الطبعة األولى، دار -نماذج خطیة وتطبیقاتها في تخطیط اإلنتاج–مؤید عبد الحسین الفضل، األسالیب الكمیة   1

  .19، ص2004مجدالوي للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 
  .82لحسن عبد اهللا باشیوة، المرجع السابق، ص  2
األسالیب الكمیة التطبیقیة في إدارة األعمال، الطبعة األولى، عبد الحمید عبد المجید البلداوي، نجم عبد اهللا الحمیدي،  3

  .9، ص 2008دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 
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ن یكو  أن یكون هناك هدفا واضحا لمسألة البرمجة الخطیة، وهدف مسألة البرمجة الخطیة إما أن -1
 تعظیم الربح أو تخفیض التكلفة؛

 أن یكون هناك بدائل لتحقیق الهدف؛ -2

 ة البرمجة الخطیة یستحیل تجاوزها؛أن یكون هناك قیود على مسأل -3

 ؛)ندرة الموارد(ي المنشأة محدودة أن تكون الموارد ف -4

إنتاج التلفزیون أن تكون هناك عالقة ما بین العوامل المتغیرة، فإذا كان الربح على سبیل المثال من  -5
ما بین دینار فإن إجمالي الربح یعكس النسبة  30دینار وكان الربح من إنتاج الغسالة  20یساوي 

 أجهزة التلفزیون والغسالة؛

أن یكون من الممكن التعبیر عن دالة الهدف وقیود المسألة بطریقة ریاضیة على شكل معادالت أو  -6
  .متباینات

  :فروض البرمجة الخطیة: ثانیاً 

  :سنتطرق إلى أهمها فیما یلي تستند البرمجة الخطیة على مجموعة من الفروض     

لتطبیق  البرمجة الخطیة یفترض أن تكون العالقة في دالة الهدف وفي  Linearity: 2الخطیة  -1
المتباینات عالقة خطیة أي أن هناك عالقة خطیة بین المتغیرات المؤثرة في المشكلة قید الدراسة 

ویعبر . بحیث عند حدوث أي تغییر في قیمة احدهما تسبب تغیرات متناسبة وثابتة في قیمة اآلخر
 Y=a +bXعالقة كاآلتي ریاضیًا عن هذه ال

  .كمیات ثابتة (a,b)هو المتغیر المستقل وأن  (X)تمثل المتغیر التابع و (Y)إذ أن 
یقصد بافتراض اإلضافیة، عدم وجود تداخل بین األنشطة الواجب القیام ": Addionityاإلضافة  -2

مجموع نواتج  عبارة عنهي مجموع نواتج األنشطة اإلنتاجیة أي أن ، 3"بها إلنتاج السلعة أو الخدمة
 .كل نشاط إنتاجي على حده داخل الخطة الواحدة

                                                                                                                                                                                     
علي العالونة، محمد عبیدات وعبد الكریم عواد، بحوث العملیات في العلوم التجاریة، مركز یزید للنشر، عمان، األردن،   1

  .131- 130ص ص ، 2005 ،الطبعة األولى
  .17 ، صالمرجع السابقمحمد عبد العال النعیمي، رفاه شهاب الحمداني وأحمد شهاب الحمداني،    2

3 علي عالونة، محمد عبیدات، األسالیب الكمیة في اتخاذ القرار، الطبعة األولى، مركز یزید للنشر، األردن،  
  .158،ص2006



  اإلنتاج إدارة في العملیات بحوث نماذج استخدام                           الثالث الفصل
 

115 
 

یمكن أن یأخذ أي نشاط في البرمجة الخطیة أي قیمة كسریة، لذا یمكن Divisibility :1التجزئة   -3
هي عدد السیارات المنتجة، عندئذ ال تتحقق  Xiتقسیم النشاط إلى مستویات مجزئة، فإذا كانت 

ذا كانت األعداد المتضمنة . إال أرقامًا صحیحة Xiفرضیة القابلیة للقسمة حیث ال یمكن أن تكون  ٕ وا
كبیرة فاننا نستطیع استخدام البرمجة الخطیة للتقریب إلى أقرب أعلى أو أقل رقم صحیح للحصول 

للبرمجة غیر الكسریة  - رغم ذلك–نماذج األساسیة وبصفة عامة، فإن ال. على الحل برقم صحیح
 .ستستخدم اذا كانت بعض متغیرات القرار یمكن أن تأخذ أرقامًا صحیحة فقط

وهذه الفرضیة تعني محدودیة الموارد واألنشطة حیث ال یوجد عدد : Determincyالمحدودیة  -4
 .النهائي من األنشطة البدیلة والموارد المتاحة

ویعني أن جمیع العالقات الریاضیة في نموذج : Determinated relations العالقات المحدودة -5
 .البرنامج الخطي یجب أن تكون معروفة وثابتة

وتشیر هذه الخاصیة إلى ثبات قیم النواتج والموارد اإلنتاجیة وكذلك : Proportionalityالتناسب  -6
وجود نسبة ثابتة من كمیة عناصر وبصیغة أخرى . العالقة بین الموارد واإلنتاج في فترة معینة

 .)أي ثبات عوائد السعة(اإلنتاج والمنتج 

وتعني هذه الفرضیة أن الكمیات السالبة لحجم : Non Negativilyحجم النشاط غیر سالب  -7
النشاط غیر ممكنة، ویعد هذا الفرض من الفروض األساسیة والضروریة عند وضع المتباینات التي 

 .كلةتحدد القیود على حل المش

 .اختیار أي نشاط ال یستلزم بالضرورة اختیار نشاط آخر وهذا یشیر إلى استقاللیة العناصر اإلنتاجیة -8

یجب أن تكون جمیع القیم في نموذج البرنامج الخطي معلومة وال توجد قیم احتمالیة، ویمكن التعبیر  -9
  E(f(x))=0:              عن الفرضیة ریاضیًا على النحو التالي

 

 

 

 
                                                           

سارن، إدارة اإلنتاج والعملیات مدخل حدیث، تعریب محمد محمود الشواربي، مراجعة سرور .بفا، راكیش كى.الوود اس  1
  .245، ص1999على إبراهیم سرور، الطبعة األولى، دار المریخ للنشر، المملكة العربیة السعودیة، 
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  :ومجاالت استخدام البرمجة الخطیة أهمیة: رع  الثانيالف

  :أهمیة استخدام البرمجة الخطیة: أوالً 

مكن إجمال فوائد وأهمیة البرمجة الخطیة في حل مشاكل المؤسسات االقتصادیة على الوجه ی     
  : 1اآلتي

تساعد البرمجة الخطیة على تحلیل المشاكل اإلداریة تحلیال ریاضیا، وخاصة تلك المشكالت التي   -1
تخرج عن نطاق قدرة األسالیب التقلیدیة، والتي تعتمد على التقدیر الشخصي والحكم الذاتي لمتخذ 

 .القرار

إن أسلوب البرمجة الخطیة یمكن المؤسسات اإلنتاجیة أو الخدمیة من تحقیق التوافق بین أهدافها   -2
 :المتمثلة في

 .تحقیق أفضل استغالل للطاقة المتاحة -

 .للوفاء باحتیاجات معینة المنتجاتإنتاج حجم معین من بعض  -

 .التكالیفتحقیق أكبر قدر ممكن من األرباح أو تخفیض أكبر قدر ممكن من  -

  .وسیلة مساعدة في اتخاذ القرارات الكمیة باستخدام الطرق العلمیة الحدیثة  -3

یعتبر أسلوب البرمجة الخطیة من الوسائل العلمیة المساعدة في اتخاذ القرارات بأسلوب أكثر دقة   -4
 .وبعید عن العشوائیة الناتجة عن التجربة والخطأ

آن واحد فهي تتعلق بالتخصیص الكفء للموارد المتاحة، تعتبر أسلوب البرمجة الخطیة فن وعلم في   -5
 .وكذلك قابلیتها الجدیدة في عكس مفهوم الكفاءة والندرة في نماذج ریاضیة تطبیقیة

                                                           
یات البرمجة الخطیة، دراسة حالة وحدة مطاحن ، تحسین استعمال موارد المؤسسة المتاحة باستخدام تقنمخوخ رزیقة  1

، مذكرة ماجستیر، فرع تقنیات كمیة في التسییر، كلیة العلوم االقتصادیة 2011-2008الحضنة بالمسیلة خالل الفترة 
  .63- 62، ص ص 2012-2011والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة المسیلة، الجزائر، 
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تساعد على تركیز االهتمام على الخصائص الهامة للمشكلة دون الخوض في تفاصیل الخصائص   -6
ناصر المالئمة للقرار واستخدامها للوصول إلى التي ال تؤثر على القرار، ویساعد هذا في تحدید الع

 .األفضل

  :1مجاالت استخدام أسلوب البرمجة الخطیة: ثانیاً 

یستخدم أسلوب البرمجة الخطیة في حل عدد كبیر ومتنوع من المشاكل في كافة الوحدات الحكومیة،      
القرارات اإلداریة في مجاالت عدیدة مثل العسكریة، الصناعیة، التجاریة، كما یستخدم في اتخاذ الكثیر من 

  :اإلنتاج، التسویق، االستثمار، التمویل، ومن أهم استخدامات أسلوب البرمجة الخطیة ما یلي

تحدید التشكیلة المثلى لإلنتاج في ضوء الموارد المحدودة، كذلك تحدید كمیات اإلنتاج أو مستویاته،  -1
 وذلك من كل نوع من أنواع المنتجات؛

 التشكیلة المثلى لالستثمارات في األوراق المالیة؛تحدید  -2

تحدید المزیج األمثل الخاص بمشاكل الخلط الذي یحقق أدنى تكلفة ممكنة وكذلك الذي یحقق أقصى  -3
 ربح ممكن؛

تحدید أفضل طرق نقل وتوزیع المنتجات من مواقع اإلنتاج المختلفة إلى مواقع البیع أو التخزین في  -4
 المختلفة، بحیث یمكن تلبیة االحتیاجات بأقل تكلفة ممكنة؛المناطق الجغرافیة 

تحدید أفضل طرق تعیین أو تخصیص األعمال المختلفة على اآلالت والمعدات والعاملین علیها،  -5
  .بحیث یتحقق أفضل تشغیل ممكن

  :تكوین وحل مسائل البرمجة الخطیة خطوات: المطلب الثاني

  .وحل مسائل البرمجة الخطیةنتطرق فیما یلي إلى خطوات تكوین      

  

  

                                                           
دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  السیفو، مبادئ التحلیل الكمي،ولید اسماعیل ، عید أحمد أبوبكر  1

  .230- 229ص  ، ص2009
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  :الریاضیة لمشكلة البرمجة الخطیة صیاغة النماذج: الفرع األول

وتحدد طریقة الحل في تصویر المشكلة في شكل . مشكالت األمثلیة غالبا ما تأتي في صور كالمیة     
إتباع الخطوات نموذج ریاضي یعبر عن المشكلة، ومن ثم یحل هذا النموذج باألسالیب المختلفة، ویمكن 

  :1التالیة في بناء النموذج الریاضي

 x1,x2,…,xnوعرفها كمتغیرات لتأخذ الرموز . حدد الكمیات التي تحتاج إلى قیم مثلى -1

 .عرف هدف المشكلة وعبر عنه ریاضیًا باستخدام المتغیرات -2

 .حدد ومثل القیود في صورة متباینات وذلك باستخدام المتغیرات -3

أن جمیع المتغیرات یجب أن تكون اكبر من أو (الریاضي شرط عدم السلبیة أضف إلى النموذج  -4
 ).تساوي الصفر

وبإتباع الخطوات السابقة نقوم بكتابة النموذج الریاضي لمشكلة البرمجة الخطیة من نوع التعظیم كما 
 :یلي

 Max Zp = c1 x1 + c2 x2 + c3 x3 +…….cn xn دالة الھدف

 :حیث أن

a11 x1 + a12 x2 + a13 x3+…….+a1n xn  ≤ b1  
  a21 x1 + a22 x2 + a23 x3+……+a2n xn  ≤ b2 القیود

a31 x1 + a32 x2 + a33 x3+…….+a3n xn  ≤ b3 

……….................................................... 

am1 x1 + am2 x2 + am3 x3+…..+amn xn ≤ bm  

 x1 , x2 , x3…………….xn  ≥   0 شرط عدم السلبیة

 :حیث

- Max : تعني تعظیم أي جعل الدالة)Z  ( في أعظم قیمة لها.  
- x1 , x2 , x3…….xn   : هـي متغیـرات البرنـامج والمطلـوب البحـث عـن قیمتهـا ویشـترط أن ال

  .تكون سالبة كما یشیر إلى ذلك القید األخیر
                                                           

  .85، صالمرجع السابقلحسن عبد اهللا باشیوة،   1
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- c1 , c2 , c3……….cn : معامالت الدالة المراد تعظیمها، وتسمى دالة الهدف .  
- a11 , a12 , a1….a1n   : هي معامالت القیود.  
- b1 , b2 , b3…….bn :  شعاع الثوابت ویشترط أن تكون قیمة موجبة.  

  .تدنیة) Min(حیث تعني ) ≤(إلى ) ≥(أما في حالة التدنیة تتحول اإلشارة في القیود من 

  :مشكلة البرمجة الخطیةطرق حل : الفرع الثاني

  :من أهم طرق حل البرمجة الخطیة وأكثرها شیوعا ما یلي     

 Graphical Methodالطریقة البیانیة         - 

  Algebric Methodالطریقة الجبریة         - 

 Simplex Methodالطریقة المبسطة         - 

  .Graphical Methodالطریقة البیانیة : أوالً 

الطریقة عندما یكون عدد متغیرات القرار یساوي متغیرین فقط وفي حالة متغیرات القرار تستخدم هذه      
  .أكثر من اثنین ال یمكن حلها بهذه الطریقة

وللقیام بالحل البیاني نقوم بتحویل المتراجحات للقیود إلى مساواة، ثم نقوم برسم الخطوط المستقیمة      
والمحور العمودي یمثل  X1الممثلة لهذه المعادالت على معلم، حیث المحور األفقي یمثل متغیرة القرار 

ستقیم الممثل لها إذا كانت من ، وبذلك تكون منطقة الحل للقیود لألسفل على الیسار للمX2متغیرة القرار 
نوع أقل أو یساوي، وتكون لألعلى على الیمین إذا كان القید أكبر أو یساوي، وبذلك تكون منطقة الحل 

باإلضافة إلى (للنموذج هي منطقة تقاطع حلول القیود وتحدد برؤوس تقاطع المستقیمات الممثلة للقیود 
  ).المحورین

عند هذه الرؤوس ونقوم بتعویضها في دالة الهدف ثم نقوم بمقارنة X2 و X1وبعده نقوم بحساب قیم      
هذه القیم فإذا كانت دالة الهدف من نوع التعظیم فإننا نأخذ النقطة التي تحقق أكبر قیمة لدالة الهدف 

ذا كانت دالة الهدف من نوع التدنیة نأخذ النقطة التي تحقق أقل قیمة لدالة )تمثل الحل األمثل( ٕ ، وا
  .فالهد
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وتوجد طریقة أخرى لتحدید نقطة الحل األمثل وهي طریقة خط الربح المتساوي، وهذه الطریقة تعتمد      
  ، )لها نفس المیل(على رسم تمثیل بیاني لدالة الهدف، ثم نقوم برسم خطوط موازیة لها 

  :سنتطرق إلیها فیما یلي) الطریقة البیانیة(وتوجد حاالت خاصة لهذه الطریقة      

  :لبرمجة الخطیة بالطریقة البیانیةالحاالت الخاصة في حل مشكلة ا -1

  .سنتطرق إلى الحاالت الخاصة في حل مشكلة البرمجة الخطیة بالطریقة البیانیة    

في بعض الحاالت نتبع طریقة الحل البیاني فنجد  ):تعددیة الحلول المثلى(وجود أكثر من حل بدیل   -أ 
 X1دة برؤوس تقاطع المستقیمات الممثلة للقیود وعند حساب قیم منطقة الحلول وهذه المنطقة محد

عند هذه الرؤوس وتعویضها في دالة الهدف والقیام بمقارنة هذه القیم فنجد أكثر من قیمة تحقق  X2و
أكبر ربح إذا كانت دالة الهدف من نوع تعظیم أو نجد أكثر من قیمة تحقق أقل قیمة إذا كانت دالة 

  .التدنیة، وبذلك نكو في حال وجود أكثر من حل بدیلالهدف من نوع 
في بعض الحاالت لما نقوم برسم التمثیل البیاني للقیود ): عدم إمكانیة الحل(ود حل مقبول عدم وج  -ب 

بشكل مستقیمات نجد أن هذه المستقیمات ال تتقاطع وأن القیود ال تلتقي أي ال توجد منطقة حلول 
 .الة عدم وجود حل مقبولممكنة وبذلك نكون قد وقعنا في ح

في بعض الحاالت لما تكون دالة الهدف من نوع التعظیم، نجد منطقة الحلول  :عدم محدودیة الحل  - ج 
الممكنة غیر محدودة أي ال یمكن أن نجد قیمة تعظم دالة الهدف بل توجد قیم غیر محدد لتعظیم هذه 

 .الدالة

الهدف، فإنه عند رسم المستقیمات الممثلة في بعض الحاالت، مهما كان نوع دالة  :وجود قید فائض  -د 
للقیود، وأثناء تحدید منطقة الحلول الممكنة، فإننا نجد قید أو أكثر یمكن االستغناء عنهم، بحث منطقة 

  .الحلول الممكنة ال تتغیر، فنكون في هذه الحالة، في حالة وجود قید فائض أو أكثر

  :البرمجة الخطیةانیة في حل نماذج مزایا وعیوب الطریقة البی -2

أن البرمجة الخطیة هي طریقة تحدد الحل األمثل أو المزیج األمثل لألنشطة أو متغیرات القرار ذات      
االعتماد المتبادل بسبب الموارد المتاحة النادرة خالل فترة زمنیة معینة، وعند االعتماد على الحل البیاني 

  في حل نماذج البرمجة الخطیة 
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  :1مزایاها -أ

 أنها أداة فعالة لحل المشاكل اإلداریة واالقتصادیة والمالیة ذات المتغیرین؛ - 

 أنها تحقق االستخدام األمثل للموارد المتاحة النادرة في محیط التأكد وعند توفر المعلومات؛ - 

 إن الطریقة البیانیة تقدم صورة واضحة للعالقات الموجودة بین الموارد؛ - 

  .لحساسیة للتوصل إلى الحل األمثل عند تغییر الموارد المتاحةإمكانیة استخدام أسلوب تحلیل ا - 

  :2عیوبها - ب

 أن الطریقة البیانیة ال یمكن استخدامها في حل المشاكل ذات ثالث متغیرات أو أكثر؛ - 

 ؛)تخفیض تكلفة أو تعظیم الربح(أنها تكون ذات هدف واحد  - 

رة وهما المحیطان السائدان في محدودة االستعمال حیث ال تعمل في محیط عدم التأكد والمخاط - 
 الحیاة االقتصادیة المعاصرة؛

تتعرض الطریقة البیانیة لما یسمى بالحاالت الخاصة التي تتسم بعدم التوصل إلى الحل األمثل  - 
  .فیها

  :Algebric Method 3الطریقة الجبریة: ثانیاً 
تقییم األركان العملیة الموجودة في یعتمد أسلوب البرمجة الخطیة في الطریقة الجبریة أساسًا على      

، وللحل بهذه الطریقة تتبع الخطوات التالیة   :المشكلة من خالل حل المعادالت جبریًا
 تتمثل في بناء النموذج الریاضي للمشكلة؛ -1

إلى الجانب األیسر حیث رتبته تتبع  Snتحویل النموذج إلى الشكل المعیاري مع إضافة المتغیر الراكد  -2
 ؛)≤(، وطرحه إذا كان القید )≥(في حالة القید رتبة القید، 

 استعمال طریقة التعویض الجبري إلیجاد جمیع الحلول الممكنة؛ -3

                                                           
  .242 ، صالمرجع السابقولید اسماعیل السیفو، ، عید أحمد أبوبكر 1
  .243، ص ابقالمرجع السولید اسماعیل السیفو، ، عید أحمد أبوبكر 2
، -دراسة حالة مؤسسة  رمال بالستیك تقرت–زهوان رضا، تحسین تخطیط اإلنتاج في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة   3

مذكرة ماجستیر، تخصص تسییر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، كلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة، جامعة ورقلة، الجزائر، 
  .80، ص 2006/2007



  اإلنتاج إدارة في العملیات بحوث نماذج استخدام                           الثالث الفصل
 

122 
 

وأقل قیمة  Maxاختیار الحل الذي یحقق الهدف من المشكلة حیث نختار أكبر قیمة إذا كانت الدالة  -4
حتى نصل إلى الحل ، فالوصول إلى حل الثاني واختیار مثالیته  وهكذا Minإذا كانت الدالة 

  .األفضل
    :Simplex Methodالطریقة المبسطة : ثالثا

في حالة وجود أكثر من ثالث متغیرات في المشكلة فإنه ال یمكن استخدام الطریقة البیانیة وانما      
 Georgeالتي ابتكرها دانزاك  Simplexعلینا استخدام طریقة أخرى مثل الطریقة المسماة بالسمبلكس 

Dantzig  وهي عبارة عن أسلوب اختیاري تكراري لتحلیل مشاكل البرمجة الخطیة ویعتمد هذا  1947عام
األسلوب على اختیار المتغیرات ذات التأثیر األساسي على كل من دالة الهدف والقیود ویهمل المتغیرات 

  . 1األخرى التي ال تؤثر على دالة الهدف والقیود

الطرق المستعملة لحل مسائل البرمجة الخطیة خاصة المتعلقة بتخطیط تعتبر هذه الطریقة من أهم      
اإلنتاج، والحل بهذه الطریقة یتم عن طریق تحویل المتراجحات إلى معادالت وذلك بإضافة متغیرات 
دخالها أیضًا في دالة الهدف ثم یتم بعد ذلك وضع حل قاعدي وانطالقا منه یتم  ٕ الفوارق إلى المتراجحات وا

  :2نحصل على الحل األمثل للمسألة أي أن الحل األمثل یتم عبر النقاط أو المراحل التالیة الحل حتى

 تكوین الحل المبدئي؛ -1

 :تحسین الحل األولي والتوصل إلى الحل األمثل وذلك بـ -2

 تحدید المتغیرة الداخلة - 

 تحدید المتغیرة الخارجة؛ - 

اخلة والمتغیرة الخارجة، وانطالقا منها الذي یحدد نقطة تالقي المتغیرة الد) Pivot(تحدید المحور  - 
  .یتم تحسین الحل والحصول على الحل األمثل

  
                                                           

د العالي النعیمي، رفاه شهاب الحمداني وأحمد شهاب الحمداني، بحوث العملیات، الطبعة الثانیة، دار وائل محمد عب 1
  .45 ، ص2011 عمان، األردن،للنشر والتوزیع، 

محمد غزغازي، دور أسالیب بحوث العملیات في ترشید عملیة اتخاذ قرار تخطیط اإلنتاج في منظمة األعمال، دراسة  2
ماجستیر، تخصص االقتصاد التطبیقي في إدارة األعمال،  مذكرةبالمدیة،  -فرع المضادات الحیویة–دال حالة مجمع صی

  .103، ص2011/2012كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة المدیة، الجزائر، 
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  :خطوات الحل بالطریقة المبسطة -1

  :1تتمثل خطوات الحل بالطریقة المبسطة في حالة تعظیم األرباح أو تقلیل التكالیف باآلتي  

 ؛(Standard Form)تحویل القیود ودالة الهدف إلى الصیغة القیاسیة   -أ 
 ؛(Tableau Form)تحویل الصیغة القیاسیة إلى هیئة جدول وتسمى عندها بالصیغة الجدولیة   -ب 
 تعیین الحل األساسي االبتدائي؛  - ج 
في حالة تعظیم األرباح،  (CJ-ZJ)اختیار المتغیر ذي القیمة األكبر في صف صافي التقییم   -د 

لعمود الذي یقابل تلك القیمة والمتغیر ذي القیمة األقل في حالة تقلیل التكالیف، إذ یطلق على ا
 ؛(Entering Variable)بالمتغیر الداخل 

قسمة ثوابت الطرف األیمن على المعامالت الموجبة فقط، والتي تقع في عمود المتغیر الداخل   - ه 
وتشیر هذه النسبة المختارة إلى المتغیر األساسي المقابل لها . الستخراج النسبة، ثم اختیار أقل النسبة

 ؛(Leaving Variable)وهو المتغیر الخارج 
، وهو العنصر المشترك بین عمود المتغیر الداخل (Pivot Element)تعیین العنصر المحوري   -و 

ومعادلته أي صف المتغیر الخارج، إذ تسمى المعادلة التي تحتوي على ذلك العنصر بمعادلة 
 ؛(Pivot Equation)المحور 

تنظیم جدول جدید یدرج فیه المتغیرات األساسیة الجدیدة، أي استبدال المتغیر الداخل محل المتغیر   - ز 
 لتعریف المتغیرات األساسیة الجدیدة في النظام الجدید؛ (Basis)د القاعدة الخارج في عمو 

قسمة معادلة المحور على العنصر المحوري للتعرف على معادلة المحور الجدید، أي معادلة المتغیر   - ح 
 األساسي الجدید الداخل؛

 (Xi) لتحدید معادلة المتغیرات األساسیة األخرى (Row Operations)تطبیق عملیات الصف   - ط 
 :كاآلتي
 (Xi)معادلة *  ])معامل المتغیر الداخل) (1-([+ القدیمة  (Xi)معادلة = الجدیدة  (Xi)معادلة 

  ؛)معادلة المحور الجدید(

                                                           
  .185- 184صص ، المرجع السابقماجدة عبد الطیف التمیمي، ، أحمد عبد إسماعیل الصفار  1
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، أي إذا كانت معامالت جمیع متغیرات صف   -ي  یمثل الحل الجدید حالً أساسیًا إذا كان ذلك الحل مثالیًا
أو تكون مساویة للقیم . صفرًا أو سالبة في حالة تعظیم األرباح (CJ-ZJ)صافي التقییم 

 الموجبة أو الصفر في حالة تقلیل التكالیف؛
لتحدید المتغیر الداخل واالستمرار ) 4(في حالة عدم التوصل إلى الحل األمثل یتم الرجوع إلى الفقرة   -ك 

 .بالحل، حتى یتم التوصل إلى ذلك الحل األمثل

  :مالحظة

بتحویل القیود من صیغة متباینات إلى صیغة معادالت وعندما تكون هذه المتباینات من  عند القیام -1
، لكل قید) Slack variables(نوع أقل من أو یساوي فإننا نقوم بإضافة متغیرات راكدة أو مهملة 

ة الهدف ویمثل المتغیر الراكد قیمة الموارد غیر المستغلة وهذه المتغیرات الراكدة یتم إضافتها إلى دال
 .بمعامل صفر

عند القیام بتحویل القیود من صیغة متباینات إلى صیغة معادالت وعندما تكون هذه المتباینات من  -2
بدال من  لكل قید) Surplus Variable -Si(نوع أكبر من أو یساوي فإننا نقوم بطرح متغیرات زائدة 

، في هذه الحالة وعند الحل األولي تكون قیم )Slack variables(إضافة متغیرة راكدة أو مهملة 
جمیع المتغیرات الحقیقیة مساویة للصفر وفي هذه الحالة تكون قیمة المتغیرة الزائدة سالبة، وبذلك ال 

 Artificial)تحقق شرط عدم السلبیة، ومن هنا یتم إضافة متغیرة أخرى تدعى بالمتغیرة االصطناعیة 

Variable)االصطناعیة للقیود من نوع أكبر من أو یساوي ومن نوع المساواة  ، حیث نضیف المتغیرة
أیضا وذلك من أجل تضمینه في جدول الحل األولي، وهذه المتغیرة ال تظهر في عمود المتغیرات 
األساسیة في الجدول النهائي، وهذه المتغیرات الصطناعیة تضاف أیضا لدالة الهدف بمعامالت كبیرة 

  .وذلك الستبعادها من الحل األمثل Mـجدا ولنرمز لها مثال ب
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  جدول الحل األولي لطریقة السمبلكس): 1-3(الجدول رقم 
  عمود الثوابت

  ربح  الوحدة  أعمدة المتغیرات الراكدة   أعمدة المتغیرات الحقیقیة  عمود موزع اإلنتاج  عمود                                                  
 الواحدة                                                                                                                                   

صف ربح الوحدة 
  الواحدة

  
  معادالت القیود صف

  
  

  صف إجمالي الربح
  صف صافي الربح

  
  .إعداد الباحثمن : المصدر

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Cj  B.V          c1     c2  ...    cm      0    0   ...    0       
x1     x2  ...    xm     s1    s2   ...   sn        

R.H.S 

 0 
0 
0 
... 
0  

s1 
s2 
s3 
… 
sn 

  a11      a12 ...   a1m      1    0  ...    0      
  a21      a22 ...   a2m      0    1  ...    0      
  a31      a32 ...   a3m      0    0  ...    0      

  …………………………………     
  an1      an2 ...   anm     0    0  ...    1      

b1 
b2 
b3 
… 
bn  

 Zj              0      0   ....  0       0     0 .......0 0  

 Cj - Zj           -c1    -c2  ...   -cm    -s1    -s2   ... -sn     
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  .والشكل التالي یختصر هذه الخطوات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .83، ص المرجع السابق، مخوخ رزیقة: المصدر

  

الخاصة للحل باستعمال الطریقة البیانیة واآلن سنتطرق لهذه لقد تطرقنا للحاالت : الحاالت الخاصة -2
  :الحاالت عند الحل بطریقة السمبلكس

 نعم

 ال

 إنشائيالمشكلة في شكل 

 )قیودال ھدف، دالة(ریاضي المشكلة في شكل نموذج 

 المشكلة في شكل الصیغة النمطیة

  من الممكن عمل ھل

 ؟ تحسین

 حدد المتغیر الذي یدخل الحل

 حدد المتغیر الذي یخرج من الحل

 حدد قیمة الحل الحالي

  الحل الحالي :توقف

 ھو الحل األمثل

 اختبار الحل المبدئي
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نقول أنه ال یوجد حل لمسألة البرمجة الخطیة بطریقة  :Infeasibilityعدم إمكانیة الحل   -أ 
السمبلكس عندما ال نجد حل مرضیا لجمیع قیود المسألة، ونستنتج هذه الحالة بمجرد النظر إلى 

تشیر إلى أمثلیة الحل وفي  (Cj-Zj)جدول الحل النهائي، حیث نجد جمیع قیم صف صافي الربح 
 .في عمود المتغیرات األساسیةنفس الوقت تبقى هناك متغیرات اصطناعیة 

نكتشف هذه الحالة قبل الوصول إلى الجدول  :Unbounded Solutionحلول غیر محدودة   - ب 
النهائي وذلك من خالل قسمة عمود الكمیات على قیم العمود المحوري، فنجد قیم حاصل القسمة 

 .تكون سالبة أو غیر محددة لجمیع المتغیرات

حدث هذه الحالة في حل مسألة البرمجة الخطیة بطریقة ت :Degeneracyحاالت االنحالل   -ج 
السمبلكس عند وجود قیمتین أو أكثر متساویتین، عند القیام بقسمة عمود الكمیات على العمود 

 ).یوجد أكثر من متغیر یمكن أن یخرج من الحل(المحوري 

من حل  نقول أنه یوجد أكثر :More than one Optimal Solutionوجود أكثر من حل أمثل   -د 
قیم  (Cj-Zj)لمسألة البرمجة الخطیة بطریقة السمبلكس عندما تظهر في سطر صافي الربح 

، أي )عمود المتغیرات األساسیة(المتغیرات الحقیقیة مساویة للصفر رغم عدم وجودها في مزیج الحل 
  .وجود أكثر من حل بدیل

  :مزایا وعیوب أسلوب البرمجة الخطیة: الفرع الثالث

  :سنتطرق في هذا الفرع إلى أهم المزایا وعیوب البرمجة الخطیة فیما یلي     

  :1مزایا أسلوب البرمجة الخطیة: أوالً 

  :من أهم مزایا البرمجة الخطیة ما یلي     

 لعملیة لتسهیلها نظرا المدى؛ المتوسط التخطیط لئساو  بن من فعالة سیلةو  الخطیة البرمجة تعتبر -1
 باستعمال أنه إال ،لالسه باألمر لیس المنتجات من كبیر لعدد اإلنتاج خطة فتحدید القرار، اتخاذ

 ؛اإلنتاجل لعوامل األمث االستعمال خالل من أكثر فعالیتها تزدادو  العملیة لستسه الخطیة البرمجة

                                                           
  .108محمد غزغازي، المرجع السابق، ص 1
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 متخذ وأ المخطط على لیسه وهذا المقترحة، اإلنتاج لخطة عالیة نةو مر  یقدم الحساسیة لتحلی -2
 انقطاع وأ اإلنتاجیة، الطاقةب تذبذ وأ األسعار، انخفاض وأ كارتفاع المحیط تقلبات مواجهة القرار،

  ؛اهغیر و  لیةو األ بالمواد التموین
 نحو األعمال منظمة لجهود موحد يه كذلك تنظیم؛ اتصال، تنسیق، سیلةو  الخطیة البرمجة تعتبر -3

 رئاو د مختلف بن بالربط تقوم أنها من ،واالتصالي التنظیمي ،يالتنسیق اهر و د یأتيو  احد،هدف و 
 التخطیط، التحلیلیة، المحاسبة مصالح بن الربط أمثلتها منو  كلها،ل نق لم إن الصناعیة المنظمة

 مصلحةو  البشریة الموارد تسییر مصلحة المیزانیة، مصلحة كذاو  نو المخز  تسییر المبیعات،
 بالخطة العالقة ذات البیاناتو  المعلومات كافة إلى یحتاج الحقیقة يف الخطي فالبرنامج التكنولوجیا؛

 .النموذج صیاغةل أج من ذلكو  المصالح، هذه مختلف من

  :1عیوب أسلوب البرمجة الخطیة: ثانیا

بالرغم من أن البرمجة الخطیة قد أثبتت أنها وسیلة جیدة لحل المشاكل الكبرى والمعقدة في   
  :بعض االنتقادات التي وجهت إلیها والتي نذكر منها القطاع العام والخاص، إال أن هناك

افتراض العالقات الخطیة أو المستقیمة فیما یتعلق بالقیود ودالة الهدف في النموذج وهذا یتناقض مع  -1
 العالقات تتمیز بكونها غیر خطیة؛ الواقع إذ نجد أن جل

نموذج البرمجة الخطیة  تعذر الحصول على نتائج تحمل أرقام أو قیم صحیحة للحل عند استخدام -2
ومن أجل تدارك هذا العیب یتم اللجوء إلى برمجة األعداد الصحیحة باإلضافة إلى وجود بعض 
االعتبارات الكیفیة التي تؤثر بدرجة كبیرة على اتخاذ القرارات والتي ال تأخذها تقنیة البرمجة الخطیة 

 ألنه ال یمكن إعطائها قیما عددیة؛في الحسبان نظرا 

ظروف وحاالت عدم التأكد إذ یفترض نموذج البرمجة الخطیة المعرفة التامة بمساهمات  تجاهل -3
 .العوامل واحتیاجاتها وكذلك المصادر المتاحة علما أن هذه القیم قد ال تكون معروفة في الواقع

  
                                                           

1  مجدوب خیرة، دور بحوث العملیات في ترشید تكالیف التوزیع، دراسة حالة مصنع النسیج للمواد الثقیلة بتلمسان 

MANTAL SPA مذكرة ماجستیر، تخصص بحوث العملیات وتسییر المؤسسات، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة ،
 .117، ص2011-2010جامعة تلمسان، الجزائر، وعلوم التسییر، 
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  :، والنموذج المقابل في البرمجة الخطیةتحلیل الحساسیة: المبحث الثالث

سنتناول في هذا المبحث تحلیل الحساسیة للحل األمثل وذلك بدراسة امكانیة تغیر ظروف القیود مثل      
یجاد المجاالت التي یبقى فیها الحل محافظا على ...نقص في التزود بالمواد األولیة أو نقص الطلب  ٕ وا

  .نتطرق إلى النموذج المقابل والذي یسمى أیضا بالحل الثنائي ثم ،أمثلیته

  :تحلیل الحساسیة: المطلب األول

ألن أسـلوب  ،یعد تحلیل الحساسیة جد مهم عند الوصول إلى الحل األمثل باستعمال البرمجة الخطیـة     
جمیــع العالقــات الریاضــیة فــي نمــوذج البرنــامج الخطــي، ویجــب أن تكــون یفــرض ثبــات  ،البرمجــة الخطیــة

غیــر ثابتــة بــل تتمیــز ...) التكلفــة، الســعر، الــربح،(الثوابــت معروفــة وثابتــة، ولكــن فــي غالــب األحیــان هــذه 
بتغیــر مســتمر، وكــذلك مــوارد المؤسســة یمكــن أن تــزداد أو تقــل وبــذلك علــى إدارة اإلنتــاج عنــدما تصــل إلــى 
الحــل األمثــل بأســلوب البرمجــة الخطیــة أن تقــوم باختبــار مــدى حساســیة هــذا النمــوذج، یفیــد اســتخدامها فــي 

  :أي تغیر فيمعرفة تأثیر حدوث 

  .معامالت دالة الهدف - 
      .في قیود المشكلة) الجانب األیمن (كمیة الموارد المتاحة  - 
  .معامالت قیود المشكلة - 
  .إضافة متغیر أو متغیرات جدیدة - 
  .إضافة قید أو قیود جدیدة - 

  :1یوجد مدخالن لتحدید حساسیة الحل األمثل للتغیر هماو      

ــة والخطــأ -  المــدخل بشــكل أساســي علــى اســتخدام الحاســوب، إذ یــتم تغییــر إحــدى ویعتمــد هــذا : المحاول
ــا طــویالً إلمكانیــة اختبــار  المــدخالت فــي كــل مــرة لمعرفــة مــدى تــأثیره علــى أمثلیــة الحــل، ممــا یتطلــب وقتً

 .التغیرات المحتملة

                                                           
  .241، ص المرجع السابقأحمد عبد إسماعیل الصفار وماجدة عبد الطیف التمیمي،   1



  اإلنتاج إدارة في العملیات بحوث نماذج استخدام                           الثالث الفصل
 

130 
 

یعتبر موضوع تحلیل الحساسیة من المواضـیع المهمـة  :تحلیل الحساسیة بعد التوصل إلى الحل األمثل -
ا لمتخذ القرار بسبب دینامیكیة البیئة التي تتواجد فیها المنظمة، إذ تتغیر أسعار المواد األولیة باسـتمرار  جدً
وكذلك مستوى الطلب على المنتج، فضالً عن التغیرات السریعة فـي التكنولوجیـا، ممـا یلـزم اإلدارة بضـرورة 

ارات مختلفة مثل استبدال المكائن القدیمة بأخرى جدیدة أو تقلیص عدد ساعات األنشطة اإلنتاجیة اتخاذ قر 
إلــخ، لــذلك تعتبــر البرمجــة الخطیــة أداةً مناســبة لتحدیــد مــدى تــأثیر حــدوث هــذه ...أو تغییــر حجــم العمالــة 

 .التغیرات على أمثلیة الحل

  :التغیرات في معامالت دالة الهدف: الفرع األول

یتم تحلیل الحساسیة لمعامالت دالة الهدف من أجل تحدید مـدى معـین لقـیم تلـك المعـامالت، ویسـمى      
هــذا بالمــدى األمثــل، وبمــا أن قیمــة معــامالت دالــة الهــدف تبقــى ضــمن هــذا المــدى، فــإن الحــل ســیبقى حــالً 

ستبقي على هذا المتغیر  أمثالً، ویبین المدى األمثل للمتغیر غیر األساسي لقیم معامالت دالة الهدف التي
، ویعنـــي ذلـــك بقـــاء المتغیـــر غیـــر األساســـي خـــارج مـــزیج الحـــل، أمـــا بالنســـبة للمتغیـــر  متغیـــرًا غیـــر أساســـیًا
األساســي، فــإن المــدى األمثــل لــه یبــین قــیم معــامالت دالــة الهــدف التــي ســتبقي علیــه متغیــرًا أساســیًا داخــل 

لــى حــده، ألن التحلیــل یجــب أن یأخــذ معــامالً مــزیج الحــل، ویجــب أن تؤخــذ معــامالت دالــة الهــدف كــل ع
، وهــذا یعنــي أنــه عنــد أخــذ المعــامالت بالتحلیــل، فــإن معــامالت المتغیــرات  منفــردًا حتــى یكــون التحلیــل دقیقــًا

  1.األخرى في دالة الهدف یجب أن تبقى ثابتة على ما هي علیه

عند القیام بحل مشكلة البرمجة الخطیة باستعمال طریقة السـمبلكس فإننـا نصـل إلـى الحـل األمثـل فـي      
    صــفسالبة أو معدومة وفي حالة التدنیة جمیع قیم  (Cj-Zj)حالــة التعظــیم إذا كــان جمیــع قــیم صــف 

(Cj-Zj) ى قسمین هما، وهنا یمكن تقسیم تحلیل الحساسیة لمعامالت دالة الهدف إلموجبة أو معدومة:  

  :التغیرات في معامالت المتغیرات األساسیة في دالة الهدف: أوالً 

الذي یبقى فیه الحل أمثل، ویـتم ذلـك ) الحد األعلى واألدنى(في هذه الحالة یجب البحث عن المجال      
وبقاء بقیة المعامالت ثابتة،  Dبفرض أن مقدار التغیر في معامل المتغیر األساسي في دالـة الهـدف هـو 

مساویا للصفر أو سالب في حالة التعظیم، ]Zj-(Cj+D)[وبذلك یبقى الحل أمثل في حالة بقاء الصف 
  .وموجب أو معدوم في حالة التدنیة

                                                           
  .228ص ، المرجع السابقعلي العالونة، محمد عبیدات وعبد الكریم عواد،  1
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  :التغیرات في معامالت المتغیرات غیر األساسیة في دالة الهدف: ثانیاً 

المتغیــرات غیــر األساســیة یمكــن أن تــدخل الحــل وهــذا إذا ارتفــع معامــل المتغیــر غیــر األساســي لدالــة      
ً في حالة مسألة  ]Zj-(Cj+D)[حتـى یصـبح صـف  وبقاء بقیة المعامالت ثابتة، Dالهدف بمقدار  موجبا

ذا كنـا فـي حالـة تدنیـة إذا انخفـض معامـل المتغیـر غیـر األساسـي لدالـة الهـدف التعظیم،  ٕ حتـى  Dبمقـدار وا
ً  ]Zj-(Cj+D)[یصبح صف    .سالبا

  :(bi)التغیرات في قیم الجانب األیسر : الفرع الثاني

ن حساسـیة       ٕ إن الجانب األیسر في نموذج البرمجـة الخطیـة یتمثـل فـي قـیم المـوارد المحـدودة المتاحـة، وا
وعلیه فإننـا فـي تحلیـل الحساسـیة . الجانب األیسر تتحدد بتأثیر التغیرات في هذا الجانب على الحل األمثل

نبحــث عــن المــدى الــذي یظــل فیــه الحــل األمثــل كــذلك رغــم تغیــر قیمــة مــن قــیم الجانــب األیســر أي تغیــر 
المــوارد ضــمن مــدى معــین یبقــى الحــل النهــائي هــو األمثــل وهــو أیضــا المــدى الــذي تبقــى فیــه أســعار الظــل 

وحیث أن التغیر في الجانب األیسر یمكـن . صالحة) التي هي قیمة الوحدة الحدیة من الموارد المستخدمة(
الفـائض المنـاظر فإننـا نسـعى لتحدیـد المـدى الـذي یتغیـر / أن ینظر إلیه على أنه تغیر في المتغیـر الخامـل

  1.فیه هذا المتغیر قبل أن یدخل في الحل

  :)معامالت القیود(التغیرات في المعامالت الفنیة : ثالثالالفرع 

تــــدعى أیضــــا المعــــامالت التكنولوجیــــة أو ) المخرجــــات –أو معــــامالت المــــدخالت (معــــامالت القیــــود      
وذلـــك ألن تحســـین التكنولوجیـــا یـــؤدي إلـــى خفـــض المـــوارد  (Technical Coefficients)المعـــامالت الفنیـــة 

 تســاعدوحیــث أن القیــود فــي نمــوذج البرمجــة الخطیــة . (aij)المطلوبــة فــي وحــدة المخرجــات أي خفــض قــیم 
التغیــرات ســواء فــي كمیــة الجانــب فــإن  (The Feasible Region)علــى تحدیــد حــدود منطقــة الحــل الممكــن 

. یمكــن أن تــؤثر علــى الحــل األمثــل) أو معــامالت القیــود فــي الجانــب األیمــن(األیســر أو المعــامالت الفنیــة 
ویمكــن تحدیــد النقــاط القصــوى  .فــالتغیر فــي هــذا األخیــر یــؤدي إلــى تغیــر المیــل فــي المعادلــة الممثلــة للقیــد

الجدیدة بالطریقة البیانیة أو بطریقة السمبلكس بإعادة الحل من جدید ومقارنة الحل األمثل للمشكلة المعدلة 

                                                           
، الطبعة الثانیة، مؤسسة MICROSOFT EXCELنجم عبود نجم، مدخل إلى األسالیب الكمیة مع التطبیق باستخدام 1

  .211- 210، ص ص 2008الوراق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 
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كمــا یمكــن إدخــال التغییــرات علــى معــامالت القیــود فــي الجــدول . مــع الحــل األمثــل فــي المشــكلة األصــلیة
  1.النهائي

  :متغیرات جدیدةإضافة متغیر أو : الفرع الرابع
عند إضافة متغیر جدید لمسألة البرمجة الخطیة ألي سبب، فإننا نعید حل المسألة بالكامل أو نعتمـد "     

على نتیجة الحل النهائي إذا كانت متـوفرة، وتـتم هـذه العملیـة عـن طریـق ضـرب عمـود قـیم المتغیـر الجدیـد 
 (Cj-Zj)قیود، ومن ثم نحسب الناتج في الصف في مصفوفة معامالت المتغیرات غیر األساسیة الممثلة لل

یحمـل نفـس إشـارة الحـل األمثـل فـإن الحـل یعتبـر  (Cj-Zj)فإذا كان الصف  ،2"والذي یكون سالبًا أو موجباً 
حل أمثل، أما إذا كان یحمل إشارة معاكسة للحل األمثل فإن الحل لیس أمثـل فعلینـا أن نتبـع نـس خطـوات 

  .الحل للوصول إلى الحل األمثل
  :إضافة قید أو قیود جدیدة: الفرع الخامس

  ):تحلیل ما بعد األمثلیة(المقابل الحل : المطلب الثاني

لكل مشكلة برمجة خطیة مسألة مقابلة تسمى بالمشكلة الثانیة، وتمتاز المشكلة الثانیة لمسألة      
البرمجة الخطیة بطبیعتها الریاضیة شأنها في ذلك شأن المشكلة األولى، وللمشكلة الثانیة لمسألة البرمجة 

  .مة كل بدیلالخطیة أهمیة خاصة، كونها تساعد المدراء على تقییم البدائل وبیان قی

وألي مسألة برمجة خطیة خاصة بتعظیم األرباح، مسألة ثانیة تكون على شكل تخفیض، وكذلك      
فألي مسألة تخفیض هناك مسألة ثانیة تكون على شكل تعظیم، ویمكن استخدام الطریقة المبسطة في حل 

للبرمجة الخطیة بالمسألة  كل من المشكلة األولى والثانیة للبرمجة الخطیة، وتسمى المشكلة األساسیة
األولى بینما تسمى المشكلة المقابلة بالمسألة الثانیة، وسواء تم حل المشكلة األولى أو الثانیة فكالهما 

  .تؤدیان نفس اإلجابة

  

                                                           
  .213- 212، ص ص المرجع السابقنجم عبود نجم،  1
مقدمة في بحوث العملیات، الطبعة الثانیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، محمد أحمد الطراونة، سلیمان خالد عبیدات،   2
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  :ل المقابلصیاغة نموذج الح: الفرع األول

  1:تالیةال بالخطواتتتلخص عملیة تحویل النموذج األولي إلى النموذج المقابل وبالعكس      

إذا كانت دالة الهدف في النموذج األولي تعظیم فإنها تغیر إلى تصغیر في النموذج المقابل والعكس  -1
فإذا كانت المشكلة األولیة تهدف إلى تعظیم اإلنتاج أو األرباح من السلع المنتجة، فإني . صحیح

 .السلع المنتجةمشكلة النموذج المقابل تهدف إلى تدنیة تكالیف اإلنتاج لتلك 

إذا كانت القیود في النموذج األولي تأخذ شكل اكبر أو یساوي فإن اتجاهها یتغیر إلى أقل أو یساوي  -2
 .في النموذج المقابل والعكس صحیح أیضا

في  (R.H.S)في النموذج األولي ستكون قیمة الطرف األیمن  (Cj)إن معامالت دالة الهدف  -3
 .النموذج المقابل

في مصفوفة معامالت القیود في النموذج األولي تتغیر إلى مبدلتها في النموذج المقابل بمعنى أن  -4
 .في النموذج األولي تتغیر إلى معامالت الصف في النموذج المقابل jمعامالت العمود 

  2.إضافة شرط عدم السلبیة على المتغیرات الجدیدة -5

  :3المقابلالحاالت الخاصة في النموذج : الفرع الثاني

  :النموذج المقابل كبقیة النماذج له مجموعة من الحاالت الخاصة سنتطرق لها فما یلي     

 :القیود عدم تناسب دالة الهدف اتجاه متباینات: أوالً 

  .أقل أو یساوي ≥احتواء مشكلة التقلیل على قیود  - 

 .أكبر أو یساوي ≤احتواء مشكلة التعظیم على قیود  - 
وتعكس إشارة القید وبعد ) 1-(فإن القید الذي ال یتناسب مع المشكلة یضرب في في ھذه الحالة 

  .ذلك تجرى العملیات كما تم التطرق إلیھ

 

                                                           
1Jacques Teghem, Recherche opérationnelle, Tom 1, Ellipses Edition Marketing, paris, France, 2012, 
p72. 

  .196، ص مهدي محسن العامري وعواطف ابراهیم الحداد، المرجع السابق صالح 2
  .199-198ص  ، صمهدي محسن العامري وعواطف ابراهیم الحداد، المرجع السابق صالح 3
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 :في ھذه الحالة یوجد طریقتین(=)  وجود أحد القیود عبارة عن مساواة: ثانیاً 

  .≥واآلخر  ≥یحول قید المساواة إلى قیدین مختلفین أحدھم  -

  :النقل والتعیین: المبحث الرابع

سنتطرق في هذا المبحث إلى حاالت خاصة من مسائل البرمجة الخطیة، والمتمثلة في مسائل النقل      
  .ة صیاغة مشكلة النموذج في هذان الحلتان، وطرق حلهمایومسائل التعیین، وكیف

  :مسألة النقل: األول المطلب

سنتناول في هذا المطلب حالة خاصة من حاالت البرمجة الخطیة والمتمثل في مسألة النقل وكیفیة      
  .صیاغة نموذجا لها وطرق الوصول إلى الحل األول وكیفیة اختبار أمثلیة الحل

وتبحث هذه النماذج في إیجاد طریقة ذات تكلفة أصغریه في نقل  :1مسألة النقل تعریف: الفرع األول
كالمخازن أو (إلى غایات معینة ) كمنتجات المصانع والمزارع والطاقة الكهربائیة والمائیة وغیرها(الموارد 

بطریقة تلبي احتیاج هذه الغایات من تلك الموارد في حال كون هذه األخیرة ال ) مراكز التوزیع والتسویق
عن هذا االحتیاج أو بطریقة تستنفد فیها جمیع الموارد في حال كون هذه الموارد أقل من احتیاج تلك  تقل

وال یقتصر تطبیق هذه النماذج على إیجاد الطرق ذات التكلفة األصغریة في نقل المنتجات بل . الغایات
  .یمكنیمكن تطبیقها إلى حاالت یكون الهدف فیها هو جعل العوائد الربحیة أكبر ما 

  :صیاغة مشكلة النقل: الفرع الثاني

  :2یتم تشخیص مسألة النقل وفق النقاط األساسیة التالیة     

 .أصل یتم نقل البضائع أو المواد منها Mنفرض أن عدد األصول  -1

  .نهایة یتم نقل البضائع أو المواد إلیها Nنفرض أن عدد النهایات  -2
إلى النهایة التي  Iنفرض أن تكلفة نقل الوحدة الواحدة من البضائع من األصل الذي نطلق علیه  -3

  .Jنطلق علیها 
                                                           

  .37، صالمرجع السابقلحسن عبد اهللا باشیوة،   1
  .399-398، ص صالمرجع السابقلحسن عبد اهللا باشیوة،   2
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  :حیث أن
I  إلى  1عبارة عن رقمM.  
J  إلى  1عبارة عن رقمN . وأن هذه التكلفة هيCij..  

أن كل أصل من األصول یحتوي على كمیة من البضاعة تصل إلى حد : المتیسرات واالحتیاجات -4
وان احتیاجات كل نهایة محددة أیضا ولنفرض أن  aiعلى وحدة  Iمعین ولنفرض أن األصل 

 .bjهي  jاحتیاجات النهایة 

  .لبضائعیعرف األصل بأنه المركز االنتاجي أو التسویقي أو أي مركز تنقل منه ا: األصل

 .تعرف النهایة بأنها مركز الطلب أو مركز االستهالك أو أي مركز ترسل إلیه البضائع: النهایة

وحدة ولكن لكثرة األصول ولكثرة النهایات سنطلق على الكمیة  xنفترض أن الكمیة المنقولة هي  -5
 . xijبـ Jإلى النهایة  Iالمنقولة من األصل 

إیجاد الحلول المطلوبة نقوم بتوضیح مشكلة النقل على شكل جدول لتسهیل دراسة المشكلة ومن ثم      
وتنقسم جداول النقل إلى قسمین هما جدول التكالیف وجدول التوزیع، . وهذا الجدول یسمى بجدول النقل

حیث جدول التوزیع هو عبارة عن الكمیات المنقولة من األصل إلى النهایة أما جدول التكالیف فهو عبارة 
  .لفة النقل من األصل إلى النهایةعن جدول لك

  :1الطرق المستخدمة في حل مشاكل النقل: الفرع الثالث

 (Initial Basic Solution)في مشاكل النقل فإن عدد المتغیرات األساسیة للحل األساسي األولي      
 .m+n-1أي  1 –الصفوف + یساوي األعمدة 

أو مركز استخدام  (Source)إذا كان العرض ال یساوي الطلب فإن ذلك یتطلب عمل مصدر      
(Destination)  أو العمود ) المصدر(بمقدار الفرق بین الطلب والعرض وتكون التكالیف المرافقة للصف

  .مساویة للصفر) مركز االستخدام(

                                                           
، ص 2010األحدث في بحوث العملیات، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ، حسین محمود الجنابي 1

  .181- 180ص
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  :هي (Initial Basic Solution)إن الطرق الشائعة للوصول إلى الحل األساسي األولي      

  .North West-Corner Methodطریقة الركن الشمالي الغربي  - 

  . Least Cost Methodطریقة الكلفة األقل - 

  .Vogel’s Approximation Method (VAM) طریقة فوجل التقریبیة - 

  :North West-Corner Methodطریقة الركن الشمالي الغربي : أوالً 

الطرق جمیعا، إال أنها في أغلب األحیان ال تحقق حالً أمثالً للمشكلة، أي أنها ال تحقق تعتبر أسهل      
التسویقیة، االستهالكیة (أقل التكالیف الممكنة الناجمة عن نقل السلع من المصادر إلى المراكز النهائیة 

  ).إلخ...أو البیعیة

  1:أما فیما یخص خطوات الحل بموجب هذه الطریقة فهي

مصفوفة، یوضح فیها مصادر التجهیز ومناطق االستخدام والطاقات االستیعابیة والطلب، تنظیم  -1
 .فضال عن كلفة نقل الوحدة من كل مصدر إلى كل منطقة استخدام

ینبغي أن تكون المصفوفة متوازنة قبل البدء في الحل بمعنى آخر یجب أن تكون الطاقات التجهیزیة  -2
 Dummy)ة، فإذا لم تكون كذلك فیجب إضافة صف وهمي مساویة لطلبات المراكز االستهالكی

Row)  إذا كانت الطاقة التجهیزیة أقل من الطلب، أو إضافة عمود وهمي(Dummy Column) 
 .إذا كان الطلب أقل من الطاقة التجهیزیة

تغطیة كافة احتیاجات الخلیة الواقعة في الركن الشمالي الغربي من المصفوفة ككل وبغض النظر  -3
، أي إذا توفرت في المصدر كمیة مساویة الحتیاجات عن كل فة النقل إلیها، إن كان ذلك ممكنًا

أما إذا حدث . منطقة االستخدام أو تزید عنها، أي إذا كانت الطاقة التجهیزیة أكبر أو مساویة للطلب
مكن العكس أي إذا كان ما هو متوفر من المصدر األول أقل من احتیاجات منطقة االستخدام فإنه ی

 .تلبیة جزء من احتیاجات الخلیة

                                                           
  .282-281ص  ، صالمرجع السابقأحمد عبد إسماعیل الصفار وماجدة عبد الطیف التمیمي،  1
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یالحظ من هذه الطریقة، إن عملیة تحدید الخلیة التي سوف تغطي احتیاجاتها یعتمد على موقعها  -4
ولیس على كلفة النقل من المصادر إلى مناطق االستخدام، مع أن الهدف هو تخفیض التكالیف إلى 

  .ي الغالب التوصل إلى الحل األمثلأدنى حد ممكن ولهذا فإننا ال نتوقع من هذه الطریقة ف

  : Least Cost Methodطریقة الكلفة األقل: ثانیاً 

الغربیة هو عدم تحقیق االستفادة من التكلفة القلیلة المتوفرة  ةإن إحدى مساوئ طریقة الزاویة الشمالی     
لذا وضعت طریقة أقل التكالیف لمعالجة مثل  ،في مشكلة نقل معینة عند تلبیة احتیاجات مراكز الطلب

حیث یتم البحث والتركیز بموجب هذه الطریقة على أقل تكلفة  ،هذا النوع من العیوب في نماذج النقل
  1.متوفرة في جدول النقل ومن ثم تحدید جهتي الطلب والعرض

قیمة لهذا المتغیر یتطلب هذا استعراض جدول التكالیف وتحدید أصغر كلفة نقل ممكنة وتخصص      
أي الصف والعمود اللذان یحددان (على ضوء الكمیة المعروضة في الصف والكمیة المطلوبة في العمود 

، بعد ذلك نحدد أصغر كلفة ممكنة أخرى ونخصص قیمة لهذا المتغیر وهكذا نستمر )موقع هذا المتغیر
  .إلى أن یتم توزیع كافة الوحدات المعروضة

  .أصغر كلفتین في الجدول نختار واحدة بینهما عشوائیاً  وفي حالة تساوي     

  :Vogel’s Approximation Method2 (VAM)طریقة فوجل التقریبیة : ثالثاً 

تعمل هذه الطریقة على إیجاد الحل األولي لمشكلة النقل من خالل دراسة كلف النقل المرتبطة بالطرق      
  .3إلى المخازن أو مراكز التوزیع األخرى البدیلة لنقل السلع أو المنتجات من المصانع

تعتبر طریقة فوجل من أهم الطرق الثالثة على اإلطالق لما تتمیز به هذه الطریقة من القدرة      
للوصول إلى الحل األمثل أو الحل القریب من الحل األمثل ونادرا ما تكون طریقتي أقل التكالیف والطریقة 

                                                           
فتحي خلیل حمدان، رشیق رفیق مرعي، مقدمة في بحوث العملیات، الطبعة الخامسة، دار وائل للنشر والتوزیع،  1

  .120، ص2008األردن، 
  .193، ص المرجع السابق الحاسوب،فتحي خلیل حمدان، بحوث العملیات مع تطبیقات باستخدام 2

  .154، ص1996منعم زمزیر الموسوي، األسالیب الكمیة في اإلدارة، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، األردن،   3
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لكن طریقة فوجل تحتاج إلى عملیات حسابیة أطول مما تحتاجه . فوجل الشمالیة الغربیة أفضل من طریقة
  .طریقتا أقل التكالیف والزاویة الشمالیة الغربیة

  :وتتلخص خطوات إیجاد الحل األساسي األولي بهذه الطریقة كما یلي     

حساب الفرق بین أقل كلفتین في كل صف وفي كل عمود، وتأشیر هذه الفروق على جانبي جدول  -1
 .الحل

 ).أعلى جزاء(تحدید الصف أو العمود الذي یمتلك أكبر فرق في الكلفة  -2

 .اختیار الخلیة ذات الكلفة األقل في ذلك الصف أو العمود -3

نقارن احتیاجات المركز مع ما هو متوفر في المصدر لنأخذ " 3"في الخلیة التي اختیرت في الخطرة  -4
 .القیمة األقل

من األعمدة والصفوف ونكرر العملیة السابقة إلى أن نلبي نعید حساب الفرق مرة أخرى لكل  -5
  .احتیاجات جمیع مراكز الطلب من المصادر المتاحة

عند تساوي الفروق في الصفوف واألعمدة نأخذ الفرق الثاني وذلك بشطب أقل قیمة من الصف  :مالحظة
األعمدة متساویة في كل والعمود ونأخذ الفرق الذي بعده، أما إذا كانت من كل الفروق في الصفوف و 

  .المراحل تفشل طریقة فوجل ونأخذ طریقة أقل التكالیف

  :حاالت خاصة في مسألة النقل: رابعالفرع ال

  :مسألة النقل كبقیة المسائل لها بعض الحاالت الخاصة التي سنتطرق لها فیما یلي     

  :نموذج النقل غیر المتوازن: أوالً 

العرض أو الطلب أحدهما على اآلخر، وعند مواجهة مثل هذه المشكلة في هذه الحالة قد یزید "     
نضیف صفًا أو عمودًا وهمیًا أو فرضیًا یوضع به مقدار الفرق بین العرض والطلب وتكون جمیع تكالیف 

  :یليیمكن توضیح ذلك كما  ،1"هذا الصف أو العمود أصفاراً 

                                                           
  233، ص المرجع السابقمحمد أحمد الطراونة، سلیمان خالد عبیدات،  1
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وهمي، حیث تكون كلفة النقل من المصانع إذا كان العرض أكبر من الطلب، فإننا نبحث عن سوق  -1
 .إلى مكان السوق الوهمي مساوي للصفر

إذا كان الطلب أكبر من العرض، فإننا نبحث عن مصنع وهمي لتغطیة الطلب الزائد، حیث تكون  -2
 .تكلفة النقل من المصنع الوهمي إلى السوق مساویة للصفر

  :حالة تعظیم األرباح: ثانیا

النقل تبحث عن أحسن الطرق لتدنیة تكالیف نقل السلع والبضائع من مكان  المعروف أن مسألة     
العرض إلى مكان الطلب، وفي بعض الحاالت نجد هناك شركات مهمتها هي نقل السلع والبضائع وهدفها 
هو تحقیق أكبر ربح ممكن، وبذلك فهذه الشركات تبحث عن الخطوط أو المسارات التي تحقق أعظم ربح 

ذه الحالة فإن حل المشكلة یكون بالبحث عن أكبر ربح في الجدول، ویتم إرسال السلع ممكن، وفي ه
والبضائع إلى الخالیا التي تحقق أعظم ربح، ونكرر العملیة إلى غایة توزیع كل السلع والبضائع المتاحة 

  .إلى األسواق والمخازن

  :وجود أكثر من حل أمثل: ثالثاً 

بحل مسائل النقل نجد عند القیام بتقییم الخالیا غیر المشغولة فیها في بعض الحاالت عند القیام      
أكثر من خلیة ذات قیمة صفر، هذا یعني وجود إمكانیة تغییر اتجاهات بعض الشحنات إلى اتجاهات 

  .أخرى ونحصل على نفس الكلفة الكلیة، أي وجود حلول مثلى متعددة

  :المسارات غیر المقبولة أو الممنوعة: رابعاً 

تحدث هذه الحالة في بعض األحیان عند وجود طرق مقطوعة أو فاسدة ال یمكن عبورها لمدة طویلة      
أو وجود أحوال جویة سیئة لمدة طویلة أو وجود حروب على هذه الطریق مما یجعل وسائل النقل تتعرض 

نحمله تكالیف عالیة في هذه الحالة المسار الممنوع أو الغیر مقبول ... ألضرار أو تتحمل تكالیف باهظة 
  .جدا وفي حالة التعظیم نحمله خسارة كبیرة جدًا ونكمل الحل بالطرق المعروفة التي تطرقنا لها
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  :حالة التحلل: خامساً 

تحدث هذه الحالة عندما یكون عدد الخالیا المشغولة أقل من مجموع عدد الصفوف واألعمدة ناقص      
في هذه ) الحل األولي وممكن أن تحدث أثناء عملیة الحلهذه الحالة تحدث عند (، (m+n-1)واحد 

الحالة تتعرقل عملیة اختبار الحل حیث ال یمكن رسم مسارات مغلقة لبعض الخالیا الغیر مشغولة، 
بقیمة صفریة ) االختیار یكون بدقة(ولمعالجة هذه الحالة فإنه یتم إشغال إحدى الخالیا الغیر مشغولة 

كمال الحلومعاملتها كأنها خلیة مش ٕ   .غولة وا

  :الحل اختبار أمثلیة: الفرع الخامس

بعد الحصول على الحل األولي بإحدى الطرق التي تناولناها، نقوم باختبار أمثلیة هذا الحل      
باستخدام طرق أخرى، وذلك قصد الحصول على أفضل الحلول أي الحصول على أقل تكالیف النقل 

  :لطریقتین التالیتینالكلیة، و یتم ذلك باستخدام إحدى ا

 ؛Stepping-Stone Method طریقة المسار المتعرج - 

 .Modified Distribution Method طریقة التوزیع المعدل - 

  :Stepping-Stone Methodطریقة المسار المتعرج : أوالً 

أمثلیة وتستخدم هذه الطریقة للتعرف على  هذه الطریقة تسمى أیضًا طریقة القفز على الصخور،     
الحل أو القیام بتحسینه وذلك من خالل إرسال كمیات من السلع والبضائع إلى أسواق جدیدة لم نرسل لها 

  :وقبل البدء في هذه الطریقة یجب التأكد من تحقق الشرط التالي) الخالیا الغیر مشغولة(سابق 

  .(m+n-1)أي عدد الخالیا المشغولة یساوي مجموع عدد الصفوف واألعمدة ناقص واحد      

  1:ولتطبیق هذه الطریقة یجب إتباع الخطوات اآلتیة

                                                           
لتوزیع، عمان، األردن، الیازوري العلمیة للنشر وا حمید ناصر الفتال، بحوث العملیات، دار، دالل صادق الجواد  1 1

  .151- 150، ص ص 2008
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لكل خلیة غیر مشغولة، ویتكون المسار من مجموعة من قطع  Closed Pathیتم رسم مسار مغلق  -1 
من المستقیمات المتعاقبة األفقیة والعمودیة یبدأ من الخلیة الغیر مشغولة المراد اختبارها إلى خلیة 

تم الوصول إلى الخلیة الغیر مشغولة نفسها حیث یمكن تجاوز خالیا غیر مشغولة ملیئة أخرى حتى ی
  .أو ممتلئة بحیث نصل إلى خلیة ممتلئة

للخلیة التي تلیها ) -(للخلیة المراد تقییمها تعقبها عالمة سالبة (+) یبدأ المسار المغلق بعالمة موجبة  -2
  .ذا لجمیع الخالیا التي یتشكل منها المسارفي المسار ثم عالمة موجبة للخلیة التي تلیها وهك

وذلك بجمع الكلفة للخالیا الواقعة على المسار، فإذا ) تقییم الخلیة(نحسب الكلفة غیر المباشرة للخلیة  -3
  .كانت هذه القیمة سالبة معنى ذلك أن أشغال هذه الخلیة سیساهم في تخفیض التكالیف

أكثر من خلیة غیر مشغولة، فإذا كانت الكلف غیر المباشرة تكرار الخطوات السابقة في حالة وجود  -4
موجبة أو صفر فان الحل الذي بین أیدینا هو الحل األمثل،أما إذا كانت هناك خلیة غیر مشغولة أو 
أكثر من خلیة غیر مشغولة تكون الكلفة الغیر مباشرة لها سالبة فهذا یعني أن هناك إمكانیة لتطویر 

وتعطى األولویة للخلیة التي لها أكبر قیمة سالبة للكلفة الغیر مباشرة ألنها  الحل وتخفیض التكالیف
  .تساهم في تخفیض التكالیف وتؤدي إلى تحسین الحل

  .یتم أشغال الخلیة الغیر مشغولة من الخالیا المشغولة التي تحمل إشارة سالبة في نفس المسار -5

ا واختبار الخالیا الغیر مشغولة بنفس الطریقة حتى یتم تكرار الخطوات السابقة بنقل القیم بین الخالی -6
  .الحصول على الحل األمثل

، في هذه الحالة نضیف إلى أحد (m+n-1)= في حالة عدم تحقق شرط عدد الخالیا المشغولة  -7
الخالیا الغیر مشغولة والتي تحتوي على أقل كلفة قیمة صفر بحیث ال تؤثر على الحل وتساعدنا في 

  .لخالیا الغیر مشغولةاختیار ا

  :Modified Distribution Method (MODI)طریقة التوزیع المعدل : ثانیاً 

یقوم هذا األسلوب على أساس احتساب مؤشر التحسین باعتماد معادالت ریاضیة ولیس رسم      
، ویتم اختیار المؤشر ذي أعلى قیمة سالبة )طریقة المسار المتعرج(مسارات كما هو الحال في السابق 
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ویمكن  Method of Multipliersتسمى هذه الطریقة بطریقة عوامل الضرب . للبدء بتحسین الحل
  1:یص خطوات الطریقة باآلتيتلخ

: التأكد من أن الحل األولي لیس متحلالً وذلك عن طریق فحص عدد الخالیا المشغولة وأنها تساوي -1
(m+n-1)  

  .لألعمدة  Kjللصفوف و Riإعطاء رمز للصفوف واألعمدة ولیكن مثالً  -2

 =Kj  Ri+ Cij: صیاغة معادالت للخالیا المشغولة وفق المعادلة القیاسیة التالیة -3

هو   Kjرقم الصف الذي تقع فیه الخلیة و Ri تمثل كلفة النقل إلى الخلیة المشغولة و Cijحیث أن      
  .رقم العمود الذي تقع فیه الخلیة أیضاً 

مساویة للصفر لكي یمكن إیجاد القیم  Riوذلك بافتراض قیمة    Kjو Riحل المعادالت لحساب قیم   -4
  .األخرى

  Iij=Cij-Ri-Kj: حساب مؤشر التحسین باستخدام المعادلة التالیة -5

ذا كانت جمیع القیم موجبة فإن الحل       ٕ ونبدأ بتحسین الحل من الخلیة ذات القیمة السالبة األكبر وا
  .أمثل وال یحتاج إلى تحسین

  .لوحدات إلیهاعند تحدید الخلیة التي تستحق التحسین نقوم برسم مسار مغلق لنقل كمیة من ا -6

  :مشاكل التعیین أو التخصیص: لثانيالمطلب ا

تعتبر مشاكل التعیین حالة خاصة من حاالت البرمجة الخطبة، حیث یتم استخدامها في القرارات     
اإلداریة بتوزیع األفراد على أماكن العمل، وكذا المفاضلة بین مواقع المشروعات، ویشترط في هذه الطریقة 

ض مع الطلب، مثل عرض العمل مع الطلب علیه، حیث یتم شغل مكان عمل من طرف أن یتساوى العر 
عامل واحد وال یمكن ألي عامل أن یشغل أكثر من وظیفة، وهي تستخدم في حاالت تخفیض التكالیف أو 

  .زیادة األرباح

                                                           
    .238-237ص  ، صالمرجع السابقعواطف إبراهیم الحداد، مهدي محسن العامري،  صالح 1
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  :شروط مشكلة التخصیص: الفرع األول

  1:استخدام طریقة التخصیص، هذه الشروط هيهناك عدد من الشروط التي ینبغي توافرها عند      

  ).إلخ...أو المكائن أو السلع(ضرورة وجود عدد متساو من العمال والعملیات  - 

  .من القیام بأكثر من مهمة واحدة في نفس الوقت) عامل، ماكنة(ال یمكن للوسیلة  - 

  .معروفة ومحددة مسبقا) العامل أو الماكنة(إن كلفة أداء كل عمل من قبل  - 

  .عدم السلبیة، إذ یفترض عدم وجود مبالغ إلنجاز المهام والتي تمثل أرباحًا أو تكالیف بالسالب - 

  :طرق حل مشاكل التعیین أو التخصیص: الفرع الثاني

  2:هناك عدة طرق متبعة لحل مشاكل التعیین منها     

  ؛Complete Enumeratoinطریقة العد الكامل  - 

  ؛Hungaretion Methodالطریقة الهنغاریة  - 

  ؛Linear Programming Method (simplex)طریقة البرمجة الخطیة  - 

  .Transportation Methodطریقة النقل  - 

  :سنقوم بشرح مبسط لكل طریقة فیما یلي     

  :Complete Enumeratoin طریقة العد الكامل: أوالً 

عندما ال التخصیص  نماذجحل عملیة أبسط الطرق المستخدمة في  طریقة العد الكامل منتعتبر "     
 لكل مها، إذ یتم بموجبها تحدید جمیع البدائل لعملیة التوزیع) ثالثة(یتجاوز عدد المهام أو الوسائل 

ً لقاعدة ]حساب جمیع الطرق الممكنة لعملیة التخصیص[   ،Factorial("1–المفكوك (، ویتم ذلك وفقا

                                                           
   .330 ، صالمرجع السابقأحمد عبد إسماعیل الصفار وماجدة عبد الطیف التمیمي،  1
  .232، ص المرجع السابق تطبیقات باستخدام الحاسوب،بحوث العملیات مع  فتحي خلیل حمدان،  2
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  .هي عدد الصفوف أو عدد األعمدة nحیث  (! n)وعدد الحاالت یتم حسابها بـ      

  :Hungaretion Methodالطریقة الهنغاریة : ثانیاً 

تعتبر هذه الطریقة من أكثر الطرق شیوعا والتي تسمى أیضًا خوارزمیة جونسون، حیث یتم التوصل      
في كل عمود، حیث في مشاكل التكالیف إلى أحسن تخصیص وذلك بتحدید خالیا في كل صف وخالیا 

فإن أفضل الخالیا هي التي تحتوي على أقل التكالیف، أما إذا كانت المسألة تبحث عن حالة تخصیص 
غیر ذلك فیتم تحویل هذه المسألة إلى مسألة تدنیة وذلك من خالل طرح كل ...التعظیم مثل حالة الربح

  .حل كما هو الحال في مشاكل التكالیفقیم المصفوفة من أكبر رقم فیها ثم إكمال ال

یتطلب أسلوب الحل لمسألة التخصیص باستخدام الطریقة الهنغاریة إتباع عدد من الخطوات التالي      
  2.بعد تهیئة مصفوفة الكلف لمشكلة التخصیص

سنحصل (من كلف الخالیا األخرى في الصف نفسه  (Cij)نطرح من كل صف أصغر عنصر كلفة  -أ
  ).من ذلك على صفر واحد على األقل في كل صف

سنحصل (من كلف الخالیا األخرى في العمود نفسه  (Cij)نطرح من كل عمود أصغر عنصر تكلفة  -ب
  ).من ذلك على صفر واحد على األقل في كل عمود

ین الخالیا التي كلفتها تساوي صفر باتباع یفحص التخصیص األمثل للمصفوفة الحالیة من ب - ج
  :الخطوات التالیة

تفحص الصفوف أوًال فیما إذا كان الصف صفر ففي حالة توفره نجري التخصیص في الخلیة التي  - 
قیمتها صفر ونحذف جمیع األصفار في العمود الذي یحتوي على هذه الخلیة، تكرر هذه العملیة 

  .(I=1,2,…m)لجمیع الصفوف 

                                                                                                                                                                                     
والتخطیط، الطبعة األولى، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  اإلدارةحسن یاسین طعمة، نماذج وأسالیب كمیة في  1

  .195، ص 2008
  .186-185ص  ص ،د العالي النعیمي، رفاه شهاب الحمداني وأحمد شهاب الحمداني، المرجع السابقمحمد عب 2
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د ذلك تفحص األعمدة فیما إذا كان العمود صفر ففي حالة توفره نجري التخصص في الخلیة التي بع -  
قیمتها صفر ونحذف جمیع األصفار في الصف الذي یحتوي على الخلیة، تكرر هذه العملیة لجمیع 

  .(I=1,2…n)األعمدة 

  .تخصیص تكرر الخطوتین السابقتین حتى ال یبقى أي صف أو عمود لم تتم فیه عملیة - 

في حالة عدم حصولنا على تخصیص أمثل نقوم بإتباع أسلوب جدید أال وهو رسم أقل عدد ممكن من  -د
  .الخطوط األفقیة والعمودیة التي تغطي جمیع الخالیا التي تحتوي كلف صفریة في مصفوفة الكلفة

  :تحویر المصفوفة للحصول على التخصیص األمثل كما یلي - ه

دة في الخالیا غیر المحذوفة بالخطوط في مصفوفة الكلفة من جمیع الخالیا غیر نطرح أقل قیمة موجو  - 
  .المحذوفة

  .نضیف أقل قیمة مذكورة في الفقرة السابقة إلى كلف الخالیا التي تقع في تقاطع خطوط الحذف فقط - 

  .تترك الخالیا المتبقیة األخرى بدون تغییر - 

  .التخصیص المناسبنتأكد من أن جمیع مراكز الطلب حصلت على  - 

مرة أخرى لحین حصول جمیع مراكز الطلب ) ه(و) د(فإذا كان الجواب ال، یتم إعادة الخطوتین   
على التخصیصات المناسبة عندها یتم حساب الكلفة اإلجمالیة لمشكلة التخصیص عن طریق جمع الكلف 

  .لفة صفریةاألصلیة للخالیا التي تشكل لها الحسابات في الخطوات السابقة قطر ذو ك

  :Linear Programming Method (simplex)1طریقة البرمجة الخطیة : ثالثاً 

تعتبر مشكلة التخصیص من المشاكل الخاصة لمشاكل النقل والتي بدورها حالة خاصة من البرمجة      
یراد إسنادها إلى  (Task)الخطیة، وتنشأ هذه الحالة عندما تكون هناك مجموعة من المهام أو األعمال 

بحیث تكون عدد المهام أو األعمال مساویة لعدد األفراد أو  (Facilities)اآلالت /مجموعة من األفراد

                                                           
  .226- 225، ص صالمرجع السابق، حسین محمود الجنابي  1
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اآلالت، أي أن العامل أو الماكینة تسند إلیه مهمة واحدة فقط بحیث یؤدي ذلك إلى تقلیل الكلفة أو 
  .الوقت

  :Transportation Method1طریقة النقل : رابعاً 

الخاصة لمشكلة النقل، وتنشأ هذه الحالة عندما تكون هناك مشاكل من التعتبر مشكلة التخصیص      
مجموعة من الوظائف أو األعمال المراد توزیعها على اآلالت أو األفراد بالشكل الذي یحقق أقل كلفة أو 

تساوي عدد  Assignmentأقل وقت أو یعطي أكبر عائد ممكن، ویشترط في عملیة التخصیص 
بحیث یخصص كل آلة أو فرد إلنجاز  Facilitiesعدد اآلالت أو األفراد  مع Tasksاألعمال أو المهام 

) دویر(مهمة واحدة فقط وكل عمل أو وظیفة تنجز من قبل آلة أو عامل واحد فقط، ویعتبر كل من 
P.S.Dwyer فلود(و (M.M.Flood  وكاهنA.W.Kuhu طویر أسالیب من المساهمین األوائن في ت

  .مشكلة النقل

  :حاالت خاصة في مشاكل التخصیص: الفرع الثالث

في عملیة  ءوالتي یتم معالجتها قبل البد ،سوف نتطرق إلى الحاالت الخاصة في مسألة التخصیص     
  :الحل أو أثناء عملیة الحل وهي

  :حالة عدم تساوي الصفوف واألعمدة: أوالً 

شرط أساسي من شروط مسألة التعیین وهو ضرورة تساوي الصفوف في بعض الحاالت ال یتحقق      
معالجة هذه اإلشكالیة  ، لذلك یجب)ضرورة تساوي العمال مع أمكن العمل المراد شغلها مثال(واألعمدة 

من خالل إضافة صف وهمي أو عمود وهمي حسب الحالة، لجعل عدد الصفوف یساوي عدد األعمدة 
  .لحل بالطرق المعروفةبقیمة صفر، ثم االنطالق في ا

  

  

                                                           
  .207، ص المرجع السابق، حسین محمود الجنابي  1
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  :حالة تعدد الحلول المثلى: ثانیاً 

تحدث هذه الحالة عندما نستطیع تخصیص أكثر من وسیلة ألداء مهمة وحیدة، وهنا نستنتج وجود      
حلول بدیلة لهذه المسألة، مما یعطي لمتخذ القرار مرونة كبیرة في اختیار وسیلة أداء المهمة وتكون كلفة 

  .البدیلة متساویةالحلول 

  :حالة التعظیم: ثالثاً 

هنا یجب إضافة خطوة  في بعض األحیان یكون الهدف من مسألة التخصیص هو تعظیم األرباح،     
قبل البدء في عملیة الحل وهي طرح جمیع قیم المصفوفة من أكبر رقم فیها ثم إتباع خطوات الحل 

  .المعروفة في مسألة التخصیص حسب تسلسلها

  :عدم قبول التخصیص: رابعاً 

في بعض الحاالت تواجهنا قیود على عملیة التخصیص تمنعنا من اختیار وسیلة معینة ألداء مهمة      
في هذه الحالة  (M)معینة، وذلك یرجع لوجود مانع قانوني أو تكنولوجي، فنقوم بإعطاء تكلفة عالیة جدًا 

  .ة المعنیةلكي نجعل من المستحیل قیام هذه الوسیلة للمهم
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    :الثالث خالصة الفصل

، أصبح المشكل الذي والمهام نظرًا للتطورات الحاصلة في شتى المجاالت، والتداخالت في الوظائف     
  التي أصبحت عملیة جد معقدة، ال یمكن التنبؤ بنجاحها ،یؤرق المدراء وأرباب العمل هو عملیة التسییر

ا على مسیري  ،أو فشلها ً وذلك نتیجة التغیرات الدائمة في المحیط وبشكل سریع ومستمر، فأصبح لزام
التي أنشأت  ،المؤسسات مهما اختلفت وظائفها وأهدافها أن تعتمد على طرق علمیة كمیة لتحقیق أهدافها

ذج انم هي نماذج بحوث العملیات، ومن أهم هذه النماذج ،ولعل أهم هذه األدوات الكمیة ،من أجلها
التي تساعد في  ،من بین أهم األسالیب الریاضیة الفعالة في عملیة التسییر تي أصبحتالبرمجة الخطیة ال

  .القرارات اإلداریة في شتى المجاالت اتخاذعملیة 

یومنا منذ ظهورها إلى وتعتبر البرمجة الخطیة من أهم نماذج بحوث العملیات التي كثر استخدامها      
حویل المشكلة من صغتها األدبیة إلى صیغة ریاضیة، وذلك من خالل صیاغة دالة هدف وتقوم بت ،هذا

التي تكون من نوع التعظیم أو التدنیة، وبعدها نقوم بتشكیل القیود التي تحكم المسألة التي نرید أن نصل 
صول إلى إلى حل أمثل لها، ومن أهم طرق حل البرمجة الخطیة طریقة السمبلكس التي یتم بواسطتها الو 

ثم یتم تحسینه حتى نصل إلى الحل األمثل،  ولي، حیث یبدأ الحل بالحل األالحل األمثل بسرعة وبدقة
وتوجد عدة برامج تساعدنا في الوصول إلى الحل األمثل، وبعد الوصول إلى الحل األمثل نقوم بدراسة 

ظاهرة متغیرة من حین حساسیة الحل الذي یعتبر عملیة جد مهمة وذلك لكون الظروف التي تحكم ال
  .آلخر

مسائل النقل والتخصیص اللذان یعتبران حالتین خاصتین من مسائل البرمجة إلى كما تطرقنا أیضا      
) بین الورشات(الخطیة، حیث أن مسائل النقل تهتم بدراسة طرق حركة المخزونات داخل المؤسسة 

وبذلك یتم اختیار الطریق األقصر مدة  ،)إلى المؤسسة ومن المؤسسة إلى زبائنها ونمن المورد(وخارجها 
مثل العمال على (وأقل تكلفة، أم مسائل التخصیص فهي تهتم بتوزیع الموارد النادرة على ورشات العمل 

ا في مساعدة المسیر في) أماكن العمل أو اآلالت على الورشات ً ا مهم ً اتخاذ  ، وكل هذه النماذج تلعب دور
  .قرارات مالئمة



  

  

  

  :الفصل الرابع

منهجیة البحث، والتعریف بمؤسسة لمطاحن      
  الحضنة بالمسیلة
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  :تمهید

قمنا باختیار مؤسسات تحویل القمح بنوعیه  ،من أجل إسقاط الدراسة النظریة على أرض الواقع     
الصلب واللین لوالیة المسیلة كمجتمع للدراسة، وتم اختیار مطاحن الحضنة كعینة للدراسة، وبهدف 
توضیح طرق جمع المعلومات الخاصة بالجانب التطبیقي أدرجنا مبحث خاص بمنهجیة البحث العلمي 
المعتمدة في الجانب التطبیقي، أما بقیة المباحث فقد تطرقنا فیهم إلى الهیكل التنظیمي للمؤسسة ومراحل 

  :العملیة اإلنتاجیة في مطاحن الحضنة، وتم تقسیم هذا الفصل إلى المباحث التالیة

  ؛منهجیة البحث والتعریف بالمؤسسة محل الدراسة: المبحث األول

  ؛الهیكل التنظیمي لمؤسسة مطاحن الحضنة بالمسیلة :المبحث الثاني

  .مراحل العملیة اإلنتاجیة: المبحث الثالث
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  :منهجیة البحث والتعریف بالمؤسسة محل الدراسة :المبحث األول

أدوات من خالل التطرق إلى  ،تناولنا في هذا المبحث منهجیة البحث المتبعة في الدراسة المیدانیة     
التعریف بمجتمع الدراسة المتمثل في مؤسسات تحویل القمح بنوعیه،  جمع البیانات الخاصة بالدراسة،

  .وشرح طریقة اختیار عینة الدراسة المتمثل في مطاحن الحضنة

  :في الدراسة المیدانیةالمتبع منهجیة البحث : المطلب األول

أدوات البحث المستخدمة ثم نتطرق إلى طریقة اختیار عینة الدراسة المتمثلة  مطلبنتناول في هذا ال     
  .في مطاحن الحضنة

  :أدوات البحث المستخدمة: الفرع األول

  :من أجل جمع المعلومات الخاصة بالدراسة المیدانیة اتبعنا مجموعة من األدوات والمتمثلة فیما یلي     

  :المالحظة: أوالً 

حیث تعرفت على مراحل العملیة اإلنتاجیة،  ،بالتنقل داخل ورشات وحدة مطاحن الحضنة ةقم     
، )وحدة السمید ووحدة الدقیق(بالوحدتین وعلى الطاقة اإلنتاجیة الخاصة وتعرفت على تصمیم المؤسسة، 

ولیة والمواد المصنعة، ثم تعرفت على نوعیة اآلالت المستخدمة في وعلى أماكن تواجد مخازن المواد األ
  ...الورشات وعلى موردهم،

  :المقابلة: ثانیاً 

ي ون فقمة في هذه الدراسة بمقابلة المسؤولین في وحدة مطاحن الحضنة الذین یمكن أن یساعد     
إنجاز بحثي هذا، حیث قابلة مسؤول هیكل اإلدارة والمالیة من أجل الحصول على أرباح الوحدة الواحدة 
من كل منتوج، وقابلة مسؤول هیكل االستغالل ورئیس مصلحة اإلنتاج لمعرفة مراحل العملیة اإلنتاجیة 

، وقابلة مسؤول العملیة اإلنتاجیةوالطریقة المتبعة في ونسب االستخالص لكل منتوج وكذا طاقة التخزین 
الهیكل التجاري لمعرفة الطریقة المتبعة في عملیة بیع منتوجات المؤسسة وكذا معرفة طریقة التنبؤ 

  .بالمبیعات، وقابلة أیضا مسؤول المخبر ومسؤول تسییر النوعیة لمعرفة معاییر جودة المواد األولیة
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  :اإلداریةالوثائق : ثالثاً 

ع ونسخ كل الوثائق التي تخص الدراسة المیدانیة لوحدة مطاحن الحضنة، والمتمثلة في قمة باالطال     
المواد الناتجة عن عملیة  ةحركة المواد األولیة والمتمثلة في القمح بنوعیه الصلب واللین شهریا، وحرك

، وكذلك حركة المبیعات الشهریة حسب الزبائن )وحدة الدقیق ووحدة السمید(التصنیع لوحدتي اإلنتاج 
  .2015إلى غایة  2010شهریا، وكل الوثائق اإلداریة التي تم االطالع علیها تخص السنوات من 

  :مجتمع الدراسة: الثاني فرعال

في هذه الدراسة المیدانیة قمنا بدراسة مؤسسات إنتاج السمید والدقیق التي تنشط بوالیة المسیلة، والتي      
مؤسسة بین عامة وخاصة، وتختلف طاقتها اإلنتاجیة من مؤسسة إلى أخرى، وكل هذه  22تتمثل في 

لجدول التالي یبین ، واOAICالمؤسسات تمون بالقمح بنوعیه الصلب واللین من الدیوان المهني للحبوب 
  : الطاقة اإلنتاجیة النظریة لمؤسسات مجتمع الدراسة

  .عناصر مجتمع الدراسة وطاقتھا التحویلیة النظریة): 1-4(الجدول رقم 

  .الوحدة قنطار في الیوم

  

  رقم

  طاقة التحویل                                     

  المؤسسة

طاقة التحویل النظریة 
  للقمح الصلب

التحویل  طاقة
  النظریة للقمح اللین

  1500  4000  أ الریاض سطیف مطاحن المسیلة.ذ.ش  1

  1000  1000  أ الریاض سطیف مطاحن سیدي عیسى.ذ.ش  2

  1200  1200  م قاضي للمطاحن.م.ذ.ش  3

  1200  500  م مداح الطاحونة.م.ذ.و.ش.ذ.م  4

خوانه ت مطاحن قاسمي.ش  5 ٕ   850  500  وا

  1500  1000  م مطاحن لقمان .م.ذ.ش  6

  1100  400  م مطاحن البركة.م.ذ.و.ش.ذ.م  7
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  600  400  ت دحماني وشركاؤه للسمید.ش  8

  -   350  مطحنة براح سمیر  9

  -   500  مطحنة زمیح عبد الرزاق  10

  600  -   م مطاحن السعادة.م.ذ.و.ش.ذ.م  11

  1200  -   م منى الحظنة.م.ذ.ش  12

  250  -   م ولد محي الدین محمد.م.ذ.و.ش.ذ.م  13

  1300  -   مطحنة قلقول محمد  14

  350  -   مطحنة منصور جلول  15

  600  -   م بلعمري الحاج لمطاحن قمح الشمال.م.ذ.و.ش.ذ.م  16

  1800  -   م مطاحن الهرم.م.ذ.ش  17

  600  -   مطحنة عطوي نعوم  18

  350  -   مطحنة خلیلي مسعودة  19

  600  -   م مطاحن سالت.م.ذ.ش  20

  1000  -   كردادةم .م.ذ.ش  21

  180  -   مطحنة دلوم سمیر  22

  17780  9850  المجمــــــــــوع

  .191-190عیسى حجاب، المرجع السابق، ص ص : المصدر
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  :نالحظ ما یلي) 1- 4(من الجدول رقم 

مؤسسة تنتج الدقیق فقط باإلضافة إلى مؤسستین  12مؤسسات تقوم بإنتاج السمید والدقیق، و 08توجد  - 
  .تقوم بإنتاج السمید فقط

مطاحن (من الطاقة اإلنتاجیة إلنتاج السمید تملكها مؤسستین الریاض سطیف  %50.76حوالي  - 
من  %14.06وحوالي ، %40.61حوالي تملكحیث مطاحن الحضنة ) الحضنة ومطاحن سیدي عیسى

  .منها %8.44، تمثل مطاحن الحضنة حوالي إنتاج الدقیق تنتجها نفس المؤسستین

  :الدراسة خصائص مجتمع: الفرع الثالث

تتشابه معظم مؤسسات إنتاج الدقیق والسمید في الصفات والخصائص سنتطرق إلى أهمها فیما       
  :یلي

  یة هي القمح بنوعیه الصلب واللین؛المادة األولیة األساس - 

  ؛OAICالممون الوحید لهذه المؤسسات هو الدیوان المهني للحبوب  - 

في منتجات الدقیق من الفرینة العادیة والممتازة باإلضافة إلى  تنتج هذه المؤسسات مواد مشتركة تتمثل - 
 ىأما منتجات السمید تتمثل في السمید الممتاز والعادي باالضافة إل ،منتجات ثانویة تتمثل في النخالة

  تتمثل في السمید الرطب والنخالة؛ منتجات ثانویة

  سیم ال تخضع لقانون العرض والطلب؛بمراتعتبر أسعار المواد المنتجة من السمید والدقیق محددة  - 

  .كل هذه المؤسسات تتبع نفس مراحل اإلنتاج ومنتجاتها تخضع لنفس المعاییر - 

  :عینة الدراسة: الفرع الرابع

توجد الكثیر من الطرق التي یمكن من خاللها اختیار عناصر العینة، في هذه الدراسة سنقوم      
، وانطالق من أن عناصر مجتمع األمثل باإلنتاجالقرار المتعلقة بمحاولة شرح كیفیة تحدید متغیرات 

الدراسة متجانسة إلى حد التطابق فإننا سنعتمد في اختیارنا لعینة الدراسة على ما یسمى بالعینة العمدیة 
المؤسسات، ألنها تمثل المجتمع الدراسة أحسن تمثیل بحیث یتم اختیار مؤسسة لتكون نموذجا لباقي 
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ومن الذي یمثل عناصر مجتمع الدراسة وطاقتها التحویلیة النظریة، ) 1-4(إلى الجدول رقم وبالرجوع 
أ .ذ.خالله نالحظ أن هذه المؤسسات تنقسم إلى نوعین من حیث الملكیة مؤسسات عمومیة وتشمل ش

أ الریاض سطیف مطاحن سیدي عیسى، وأخرى خاصة تشمل .ذ.الریاض سطیف مطاحن الحضنة و ش
وتوجد ثمانیة مؤسسات تقوم بتحویل مادتي القمح الصلب والقمح اللین أما بقیة ات، بقیة المؤسس

  .المؤسسات تقوم بتحویل نوع واحد من القمح

بصفتها مؤسسة عمومیة  أ الریاض سطیف مطاحن الحضنة.ذ.شوبناء علیه تم اختیار مؤسسة      
  .ات التي تنشط بوالیة المسیلةوتملك أكبر طاقة تحویلیة للقمح بنوعیه بالنسبة لبقیة المؤسس

  :التعریف بالمؤسسة محل الدراسة :المطلب الثاني

، ثم نركز مؤسسة الصناعة من الحبوب ومشتقاتها بسطیفسنتطرق في هذا المطلب إلى لمحة عن      
  .على المؤسسة محل الدراسة والمتمثلة في مطاحن الحضنة

  :من الحبوب ومشتقاتها بسطیفلمحة تاریخیة عن مؤسسة الصناعة : الفرع األول

تم  1965مارس  25لى استقاللها بدأت في تأمیم المؤسسات، ففي ع بعد أن تحصلت الجزائر
وأصبحت تسمى المؤسسة الوطنیة للدقیق والطحن، غیر أن  ،تأمیم جمیع القطاعات الخاصة بالطحن

  دورها آنذاك كان مقتصرا على صالحیات اإلدارة العامة وكذلك وضع خطة لتجدید المصانع الضروریة
إثر إعادة هیكلة الشركة الوطنیة للمسامد  1982ووضع وحدات أخرى في بعض المناطق، وفي سنة 

والتي انبثقت منها خمسة مؤسسات  (SN-SMPAC) سمباك  كسىوالمطاحن والعجائن الغذائیة والكس
رئیسیة موزعة على التراب الوطني، دورها تغطیة الوالیات المجاورة لها في توزیع مختلف منتجاتها، وهذه 

  (1) :المؤسسات هي

  .مؤسســة الریاض بسیدي بلعباس - 

  .مؤسســة الریاض بالجزائر العاصمة - 

 .                                            مؤسســة الریاض بتیارت - 
                                                           

   .مصلحة تسيير المسخدمين :(1)
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 .مؤسســة الریاض بقسنطینة - 

 .  مؤسســة الریاض بسطیف - 

، نشأت المؤسسة الصناعیة 1982/  11/  27بتاریخ  367/  82تنفذي رقم المرسوم الوبموجب 
واتخذت   ،04/1990/ 02االستقاللیة ابتداء من ، ثم انتقلت إلى "الریاض"للحبوب ومشتقاتها بسطیف 

حیث نجد تركیبة رأسمالها االجتماعي تتكون  ،)دج 5.000.000.000(شكل شركة مساهمة برأسمال 
  : من

  .الشركة القابضة العمومیة الزراعیة الغذائیة : % 80 -   

  .المؤسسات المالیة والبنوك وشركات التأمین: %  11 -   

  .یعیینأشخاص طب: % 09 -   

 ،)القمح الصلب واللین( ویكمن النشاط األساسي لمجمع الریاض سطیف في تحویل الحبوب  
نتاج وتسویق المواد المشتقة كالسمید والدقیق والعجائن الغذائیة والكسكس ٕ ، ویتم هذا النشاط باستغالل يوا

 10: بسطیف من وحدات للعجائن الغذائیة والكسكس، كما یتشكل مجمع الریاض 5و مسمدة ومطحنة 16
سطیف، مسیلة، ( والیات  6مختصة في تحویل القمح الصلب واللین، موزعة عبر  7شركات تابعة، منها 

  .)برج بوعریریج، بجایة، بسكرة، ورقلة 

  .دج  4.054.530.000:یقدر رأسمال الریاض سطیف الحالي: مالحظة

  :موفرة بذلك للسوق

  .یوم من السمید من القمح الصلب/طن  3070 -   

  .یوم من الدقیق من القمح اللین/طن  1130 -   

 .یوم من العجائن الغذائیة/طن 60 -   

  .یوم من الكسكسي/طن 12 -   
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  .یوم من العجائن بدون غلوتین موجهة لمرضى األمعاء/طن 6 -   

  .یوم من الدقیق اللبني لألطفال/طن 6 -   

                  .وما یهمنا هنا هي وحدة مطاحن الحضنة بالمسیلة، والتي هي محل الدراسة   

  ):مطاحن الحضنة(لمحة عامة عن الوحدة : الفرع الثاني

تعد وحدة مطاحن الحضنة بالمسیلة إحدى الوحدات التابعة إقلیمیا لمؤسسة الریاض سطیف، والتي 
  .بالجزائر، والتي یتعلق نشاطها بإنتاج مختلف أنواع المنتجات الغذائیةتعتبر من إحدى المؤسسات الكبرى 

 1997، وفي أول أكتوبر 1981تم تشغیل وحدة مطاحن الحضنة بالمسیلة أول مرة في سنة 
" مطاحن الحضنة " حولت وحدة الریاض بالمسیلة إلى شركة تابعة لریاض سطیف في شكل مساهمة 

ومبلغ المساهمة ) 27/09/1997(:بتاریخ المنعقد لس اإلدارةلمج 6: مستخلص محضر اجتماع رقم
  (1).)دج  479.000.000 (:، وقد بلغ رأسمالها)دج  60.000.000(

وتنقسم الوحدة إلى قسمین قدیم وآخر جدید، أما القسم القدیم فیتكون من مسمدة ومطحنة واحدة 
، أما قدرات 1981وتم تشغیلها سنة " بوهلیر"  (Buhler)حیث تم إنجازها من طرف الشركة السویسریة 

، أما تكلفة المشروع من الدقیق) یومیا/ قنطار 1000(و من السمید) یومیا/ قنطار 1000( اإلنتاج كانت
سنة ) یومیا/ قنطار 3000 (ارتفعت القدرة اإلنتاجیة إلى  كما، )دج 55.220.915.480:( ـقدرت ب
                      :ـ، بتكلفة قدرت ب)قمح لینقنطار   500قنطار قمح صلب،  500(بزیادة  ،1999

  .)دج 242.202.253.51 (

 (Golfetto) أما القسم الجدید فیتكون من مسمدة جدیدة تم إنجازها من طرف الشركة اإلیطالیة 
 : وقدرت تكلفة المشروع بـ) یومیا/ قنطار 4000(بقدرة إنتاجیة بلغت  1993وتم تشغیلها سنة " غولفیتو"
، أما فیما یخص الجزء القدیم الخاص بإنتاج السمید والذي تقدر طاقته اإلنتاجیة )دج 564.236.711 (

حیث بدأت  2015 نهایةإلى غایة  2010ة سنة یمنذ بدا اإلنتاجمتوقفة عن  )یومیا/ قنطار 1500(بـ 
  .الدقیقوذلك لزیادة الطاقة اإلنتاجیة من  المؤسسة في استبدال عتادها بعتاد جدید خاص بإنتاج الدقیق

                                                           
  .مصلحة تسییر المستخدمین: (1)
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  :الموقع والمساحة: الفرع الثالث

الرابط بین الوطني الطریق  بمحاذاةمدینة المسیلة، وذلك یة الشرقیة لشمالفي الجهة التقع الوحدة 
منها  متر مربع، 81929: والیتي برج بوعریریج والمسیلة، حیث تتربع على مساحة إجمالیة تقدر بـ

مباني اإلدارة، المطاحن، المخازن : مغطاة تتمثل في %19,02متر مربع أي ما یعادل نسبة 15583,60
، فهي %80,98متر مربع أي ما یعادل نسبة  66345,40: وغیرها، أما القسم الباقي والذي یقدر بـ

 .مواقف للسیارات ومختلف المعدات األخرى، مساحات خضراء وغیرها: عبارة عن

  :الهیكل التنظیمي لمؤسسة مطاحن الحضنة بالمسیلة :نيالمبحث الثا

    :الهیكل التنظیمي لمؤسسة مطاحن الحضنة بالمسیلة من األجزاء التالیةیتكون 

  :الرئیس المدیر العام: المطلب األول

یعمل على تطویر المؤسسة من خالل التخطیط إلبرام الصفقات التي یراها تدر أرباحا للمؤسسة، 
  . والسهر على تطبیق القانون الداخلي للمؤسسة، وهو الذي یساهم في إعداد خطط مستقبلیة للمؤسسة

  :تتمثل في مصالحو تستعین المدیریة العامة بعدة 

  :األمانة العامة: الفرع األول

مراسالت البتسجیل البرید الصادر والوارد وطبع تقوم ة بتسییر شؤون األمانة حیث هي مكلف
الصادرة عن المدیریة العامة، وكذلك استقبال العمالء والزوار لتسهیل االتصال بالمدیر، واستقبال 

المسیر  المكالمات الهاتفیة وتحویلها إلى المسیر أو إلى المكتب المناسب، وكذلك السهر على تبلیغ قرارات
  .إلى المصالح المعنیة وتعتبر همزة وصل بین السید المدیر وباقي المصالح

  :مسؤول المخبر: الفرع الثاني

مكلف بمراقبة نوعیة اإلنتاج وفقا للمعاییر المحددة سواء كانت هذه المعاییر تخص الكمیة، التغلیف      
  .مأو الجودة وهي تشترك مع مسؤول تسییر النوعیة في بعض المها
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  :الصحة واألمن ظمصلحة حف :الفرع الثالث

  :تقوم بالمهام التالیة     

  .حمایة األشخاص والممتلكات - 

مراقبة الشاحنات قبل دخولها والقیام بوزنها وهي مملوءة بالمواد األولیة قبل تفریغها وبعد تفریغها  - 
ووزنها قبل الشحن وبعد الشحن لتسجیل وتسجیل ذلك لمعرفة وزن المواد األولیة، وكذلك مراقبة الشاحنات 

وزن الحمولة من المواد التامة الصنع، وكذلك مراقبة الوثائق الخاصة بالسلع قبل خروج الشاحنة من 
  .المصنع وكذا مدى مطابقة السلع للوثائق

السهر على مراقبة الحركة داخل المصنع والتبلیغ على أي حركة مشبوهة، وكذلك إخماد النیران في  - 
  .لة نشوبهاحا

  :هیكل التقییم واألداء :الفرع الرابع

یسهر على تقییم أداءات المؤسسة من جمیع النواحي المالیة والبشریة مدى تلبیة طلبات الزبائن      
  ............ومدى احترام المؤسسة لمعاییر الجودة

  :مستشار قانوني: الفرع الخامس

قبل اتخاذ القرارات التي ستتخذها المؤسسة كي ال تقع وذلك  یقوم المدیر العام باستشارته ومناقشته     
لتفادي الوقوع في خطأ قانوني، ویعتبر محامي المؤسسة في جمیع المنازعات التي تدخل فیها المؤسسة 

  ....سواء كانت مع الموردین أو الزبائن حتى مع العمال

  :مسؤول تسییر النوعیة :الفرع السادس

، وكذلك مراقبة المنتوج النهائي وتحدید )الصلب واللین(ة نوعیة القمح بنوعیه تهتم هذه المصلحة بمراقب
  :خصائصه وهذا من أجل

  .احترام مواصفات ومقاییس الجودة، وكذلك متابعة المادة األولیة عند وصولها - 
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 .تقوم هذه المصلحة أیضا بالمزج بین عدة أنواع من الحبوب لتحسین الجودة - 

  :كما أن هناك تحالیل أساسیة منجزة على مستوى المؤسسة وهي  

  ).نسبة امتالك الماء(الرطوبة  - 

 ).القمح بنوعیه(الوزن النوعي  - 

 .نسبة المواد المعدنیة - 

 .نسبة الجلوتین - 

 .حبة خاص بالقمح بنوعیه الصلب واللین 1000وزن  - 

 ...).س، التعفنتربة، شوائب، فیرو (تحدید نسبة الشوائب من القمح الصلب واللین  - 

 .مؤشر السقوط خاصة بالنسبة للقمح بنوعیه - 

 ).القیام بتجربة لحساب علو وعرض العجینة وقیاس الضغط(بالنسبة للفرینة والسمید  - 

في األخیر یقوم المخبري بإعداد تقاریر یومیة یحدد فیها النتائج المتوصل إلیها من خالل التجارب  - 
األولیة أو المنتج النهائي، والمواصفات التكنولوجیة الواجب  والتحالیل التي تجرى سواء على المادة

 ).منتوج ذو جودة عالیة(توفرها في المادة األولیة، إلعطاء منتوج جید 

كما نعلم أن الخصائص الفیزیوكیمیائیة تختلف من القمح الصلب إلى القمح اللین حسب نوع 
حصاد، ولهذا فإن المركبات الصناعیة ومواطن زرعها إلى طبیعة التربة المزروعة بها وموسم ال

الغذائیة تستعمل المادة األولیة التي تتوفر على أغلب المواصفات التكنولوجیة مهما كان موطن زرعها 
ونوعها مستوردة أو محلیة، فإن لم تتوفر أغلب الخصائص الفیزیوكیمیائیة في المادة الواحدة فإن 

باالستعانة بالتحالیل المخبریة ) أي الطحین(منتوج النهائي القائمین على تحویل المادة األولیة إلى ال
سیلجأون إلى مزج المادة األولیة بمادة أولیة أخرى أو أكثر لتعویض النقص في بعض الخصائص أو 

  (...).المواصفات التي تعطي منتوجا أفضال، كما تطرقنا لهذه المواصفات في الجدول السابق رقم
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  :سبتمح :الفرع السابع

یقوم بالتدقیق في العملیات المحاسبیة ویعطي تقریر مفصل للسید المدیر العام عن كل العملیات      
  .المحاسبیة ویعلمه عن كل التجاوزات المكتشفة

  :  وتشرف اإلدارة العامة على كل من مدیریة االستغالل ومدیریة اإلدارة والمالیة ومدیریة التجارة

  :مدیریة التجارة :المطلب الثاني

  :وتتفرع هذه المدیریة إلى مصلحتین وهي كالتالي

  :المصلحة التجاریة :الفرع األول

تقوم باستقبال الزبائن وتعریفهم بمنتوج المؤسسة واالتفاق معهم على األسعار وعلى الكمیات 
تطلب واألنواع التي یطلبها، وكذلك االتفاق معهم على برنامج تسلیم الطلبیة وعلى طریقة التسلیم، وبعدها 

  :منهم إحضار ملف إداري لكي یفتح لهم بطاقة زبون، حیث یتكون الملف اإلداري مما یلي

  .نسخة طبق األصل مستخرجة من السجل التجاري -    

  .نسخة طبق األصل من الرقم الجبائي ورقم المادة -    

  .سند طلب یحمل مواصفات السلع التي یطلبها والكمیات -    

  .-بطاقة التعریف الوطني أو رخصة السیاقة –صورة طبق األصل من بطاقة الهویة  -    

كما یتم في المصلحة التجاریة إبرام الصفقات، وكذلك تحدید الطلبیات، ومن خاللها یتم إعداد   
، خطة لإلنتاج والتموین، والقیام بإعداد تقاریر یومیة وشهریة ثم سنویة على حركة المنتوج تام الصنع

 - نقدا أو على الحساب–وكذلك إعطاء تقاریر مفصلة على أسعار المنتوجات المباعة وعلى طرق البیع 
لمصلحة المالیة والمحاسبة، والبحث على أسواق جدیدة وزبائن جدد، والعمل على مواجهة الشركات 

  .المنافسة وتحقیق أكبر قدر من المبیعات
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  :مصلحة التسویق: الفرع الثاني

هذه المصلحة بعملیة دراسة للسوق، حیث تقوم بدراسة أذواق المستهلكین وعاداتهم وتقالیدهم، تقوم      
وتقوم بكل العملیات التي من شأنها التعریف بمنتجاتها، من إشهار وترویج، وتقوم أیضا باالهتمام 

  .بالتغلیف الجید الذي من شأنه جذب المستهلكین

  :مدیریة االستغالل :المطلب الثالث

على العملیة اإلنتاجیة خصوصا من ناحیة الجودة ومراقبة كل حركة داخل المصنع من  تشرف
  :ناحیة الوزن والنوعیة، وتندرج ضمن هذه المدیریة المصالح التالیة

  :مصلحة التموین :الفرع األول

وم وهذه المصلحة تقوم بتوفیر المواد واللوازم الخاصة بالعملیة اإلنتاجیة وفي الوقت المناسب، وتق
أیضا بالسهر على رسم خطة تمویلیة مناسبة حیث تضمن التموین بالكمیة المناسبة في الوقت المناسب 
وباألسعار المالئمة، وتقوم أیضا باختیار المواد ذات الجودة العالیة من خالل عملیة التعییر التي تقوم بها 

 . في المخبر

  :مصلحة اإلنتاج :الفرع الثاني

بمتابعة حركة اإلنتاج منذ بدایتها بدخول المواد األولیة إلى المصنع حتى تقوم هذه المصلحة 
  :خروج المنتوج تام الصنع ویمكن تلخیص هذه المهام فیما یلي

  ).القمح الصلب والقمح اللین(استقبال المواد األولیة  - 

 .تحضیر وتنظیف القمح بنوعیة وتهیئته للطحن - 

 .استقبال األكیاس - 

 .التام الصنعتخزین وتصریف المنتوج  - 

 .الصیانة الوقائیة والفنیة - 
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 .مراقبة النوعیة والجودة - 

  :كما أن الطاقة اإلنتاجیة للمصنع تقدر بحوالي

قنطار في الیوم  1500قنطارا في الیوم من السمید، ألن الجزء القدیم الذي طاقته اإلنتاجیة  4000 - 
  .وسیتم تحویله إلى إنتاج الدقیق 2010هو متوقف مند سنة 

  ).الفرینة(قنطار في الیوم من الدقیق  1500 - 

  :مصلحة تسییر المخزونات :الفرع الثالث

تقوم هذه المصلحة بتخزین المواد األولیة والمنتجات تامة الصنع، ویتمثل دورها الرئیسي في 
تسجیل حركة المخزونات والقیام بعملیات الجرد الشهریة والسنویة، وتقوم أیضا بإعداد الطلبیات عند 

  .وصول المخزون إلى الحد األدنى

  :مصلحة الصیانة :الفرع الرابع

تقوم هذه المصلحة بإصالح التعطالت الخاصة بآالت اإلنتاج، والقیام بعملیة الصیانة الدوریة لآلالت 
  :وتشحیمها وتغییر قطع الغیار التي تكون مدة صالحیتها قد انتهت، وتتفرع هذه المصلحة إلى

  . ومهمته صیانة التجهیزات الكهربائیة والكهرومیكانیة: والكهرباء اإللكترومیكانیكفرع  - 

  .وهو فرع خاص بصیانة اآلالت الطاحنة والشاحنات: فرع المیكانیك العام - 

  :مدیریة اإلدارة والمالیة :المطلب الرابع

قع على عاتقها تعتبر من أهم المدیریات حیث تقوم بالتنسیق بین جمیع المدیریات األخرى، وی
توفیر الوسائل البشریة والمادیة للسیر الحسن للمؤسسة، وتسجیل كل العملیات المتعلقة بالنشاط التجاري 

  :والمالي وتتفرع هذه المدیریة إلى المصالح التالیة

  .مصلحة الموارد البشریة - 

  .مصلحة المالیة والمحاسبة - 
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  .مصلحة الوسائل العامة - 

  مصلحة اإلعالم اآللي - 

  :مصلحة الموارد البشریة :الفرع األول

لها عالقة مباشرة مع العمال حیث تهتم بالشؤون اإلداریة للعمال، وتتفرع هذه المصلحة إلى ثالثة 
 :فروع هي

  .فرع تسییر المستخدمین -

 .فرع األجور -

 .فرع الخدمات االجتماعیة -

  :مصلحة المالیة والمحاسبة :الفرع الثاني

بمراقبة حركة األموال، وتعد تقاریر یومیة وشهریة وسنویة عن الوضعیة المالیة هذه المصلحة تقوم 
یجاد الحلول المناسبة، وتقوم بمتابعة حركة  ٕ للمؤسسة، فمن خاللها یتم التنبؤ بالعسر المالي قبل حدوثه وا

ي یمكن الشیكات وتواریخ تسدیدها، ومن خالل هذه المصلحة یتم حساب سعر التكلفة وتحدید األسعار الت
للمؤسسة أن تبیع بها منتجاتها من دون خسارة، وتسهر هذه المصلحة على إیجاد التوازن المالي، وتقوم 
بالتصریحات الشهریة والسنویة لمصلحة الضرائب والضمان االجتماعي، وتقوم بإعداد الموازنات التقدیریة 

  .بكل أنواعها وخاصة النقدیة منها

  :لعامةمصلحة الوسائل ا :الفرع الثالث

وتقوم بعملیة الجرد، وهي  ،وهي التي تشرف على جمیع التجهیزات والوسائل العامة داخل المؤسسة
التي توفر كل مستلزمات العمل داخل المؤسسة، وتقوم باستقبال فواتیر الموردین والقیام باألشغال الخاصة 

  .بالمؤسسة

  :و یمكن تلخیص الهیكل التنظیمي للمؤسسة في المخطط اآلتي
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  .الهیكل التنظیمي لمؤسسة مطاحن الحضنة بالمسیلة): 1-4(الشكل رقم 

  

 
  

  

  

  

  .إعداد الباحث باالعتماد على مصلحة الموظفینمن : المصدر

مسؤول تسییر  محاسب مسؤول المخبر
 النوعیة

ھیكل التقییم  مستشار قانوني
 واألداء

مصلحة حفظ 
 الصحة واألمن

 الرئیس المدیر العام

 األمانة العامة

مصلحة الموارد 
 البشریة

ھیكل اإلدارة  ھیكل االستغالل
 والمالیة

 الھیكل التجاري

مصلحة الوسائل 
 العامة

المحاسبة مصلحة 
 والمالیة

 مصلحة التموین

 مصلحة الصیانة

مصلحة تسییر 
 المخزونات

 المصلحة التجاریة مصلحة التسویق

مصلحة اإلعالم 
 اآللي

 مصلحة اإلنتاج
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  :مراحل العملیة اإلنتاجیة: لثالمبحث الثا

إن العملیة اإلنتاجیة بهذه المؤسسة ترتكز على تحویل المواد األولیة المتمثلة في القمح بنوعیه 
الصنع من السمید والدقیق بمختلف أنواعهما،  القمح الصلب والقمح اللین، للحصول على منتجات تامة

  :وكذلك الحصول على بقایا الطحن المتمثلة في النخالة، ویتم هذا على مستوى عدة مراحل وهي

  :ة استقبال القمح والتنظیف األوليمرحل: المطلب األول

یعتبر تموین المؤسسة بالقمح عملیة مركزیة، حیث یوجد ممون وحید في الجزائر یحتكر القمح وهو 
 اإلنتاجیةوهو یقوم بتموین المؤسسة حسب الطاقة  ، )O.A.I.C( المهني للحبوبالدیوان الوطني 

، ویتم أیضا على حسب الطلب في السوق حیث یقوم بتقسیمه على شكل أیام العمل الفعلیةوالمتمثلة في 
إلى الوحدة تتعرض إلى نوعین من حصص على كل المؤسسات التي یمونها، وعند دخول الشاحنة 

  :الرقابة

  :الكمیةعلى الرقابة : الفرع األول

كمیة القمح الداخل إلى التي تتمثل في وزن الشاحنة وهي ممتلئة ثم وزنها وهي فارغة وذلك لتأكید      
 .المخازن

  :الرقابة على النوعیة: الفرع الثاني

للقمح بنوعیه الصلب واللین مجموعة من الخصائص، البد على المؤسسة معرفتها عند استالمها      
  :للقمح لمعرفة مدى جودته، نختصرها في الجدول التالي
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  .الواجب توفرها في المادة األولیة یوضح أهم المواصفات التكنولوجیة): 2-4(جدول رقم ال

  القمح اللین  القمح الصلب  المواصفات التكنولوجیة                       المواد األولیة

  14إلى  11  9إلى  3  )%(نسبة الرطوبة أو امتالك الماء 

  70أكبر من   75أكبر من   )هل/كغ(الوزن النوعي 

  39إلى  32  42.5إلى  36  )غ(حبة  1000وزن 

نسبة حبات القمح الصلب الشبیه بحبات القمح اللین أو ما 
  یعرف بالمیتادینج الخاص بالقمح الصلب 

  

  % 40ال تتعدى 

  

 -  

  2إلى  1.3  2.2إلى  1.3  (%)نسبة المواد المعدنیة 

  0.045أقل من   -   (%)نسبة الحموضة 

  (%)نسبة البروتینات       

  بالنسبة للمادة األولیة - 

  الجافةبالنسبة للمادة  - 

  

  12.7إلى  10.5

  14.5إلى  12

  

  12إلى  10

  14إلى  11.5

  دقیق 74إلى  69  سمید 72إلى  64  (%)المردود من الدقیق أو السمید 

  أي)  160> (  ).یحسب بالثانیة( مؤشر السقوط 

  )400إلى  200(

  أي)  160> (

  )360إلى  200(

  55إلى  18  60إلى  20  حساب الترسب بالمللتر 

  المنتجة في المنتوج النهائي(%) الجلوتین نتیجة 

  .جلوتین رطب - 

  .جلوتین جاف - 

  

  33إلى  28

  11.5إلى  10.5

  

  26إلى  23

 -  

  .الحضنة بالمسیلةمصلحة النوعیة، مطاحن : المصدر
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  :مرحلة التنظیف األول: الفرع الثالث

بعد تموین المؤسسة بالقمح وقبل عملیة التخزین تقوم بنزع الشوائب الكبیرة الحجم مثل الحجارة      
، حیث تمر كمیات القمح داخل اآلالت الخاصة بالتنظیف األولي التي تقوم بتنقیة ...واألجسام المعدنیة 

ة الحدید وأخرى تقوم القمح من الزوائد والشوائب الكبیرة، حیث توجد آالت خاصة لتنقیة القمح من ماد
  .الت منه معظم الشوائب واألوساخز من خالل هذه المرحلة یكون القمح قد و بتصفیة الحجارة والحصى، 

  :مرحلة التموین الداخلي: المطلب الثاني

وهي مرحلة انتقال المادة األولیة من صوامع التخزین التابعة لمصلحة تسییر المخزونات إلى 
تعطل آالت ( العملیة مستمرة وال تتوقف إال في بعض الحاالت مثل  مخازن الورشات، وتكون هذه

، ویتم انتقال المواد األولیة عن طریق ناقل )أو نقص في عملیة التموین ،أو التخفیض من اإلنتاج ،الطحن
  .آلي بین صوامع التخزین والوحدات اإلنتاجیة

  :مرحلة التنظیف النهائي: المطلب الثالث

تنتقل كمیات القمح بواسطة مضخات هوائیة إلى نوع ثاني من أجهزة التنظیف، في هذه المرحلة 
میل محدد للسطح الذي فوقه ولها  ،حیث تتمیز هذه األجهزة بأنها تقوم بحركات اهتزازیة لحبیبات القمح

تجمع في مجاري التخزین، أما باقي الشوائب و  ،یتم تدحرج حبیبات القمح إلى األسفلحیث كمیات القمح، 
  .المتبقیة من عملیة التنظیف األولي فإنها ترسل إلى األعلى إلى سلة األوساخ

  :همرحلة إضافة المیا: المطلب الرابع

كمیات القمح الصافیة المخزنة درجات رطوبة مختلفة، وهنا یقوم مسؤول اإلنتاج بإضافة لتكون 
حیث هذه الدرجة محددة وفقا  ،% 15.5و 15كمیات من الماء حتى تصبح درجة الرطوبة ما بین 

لمعاییر تقنیة، وذلك من أجل تسهیل عملیة الطحن فیما بعد، وكذلك لمساعدة فصل الغالف الخارجي 
وأخرى لمراقبة  ،ه بقایا الطحن، وهناك أجهزة خاصة تقوم بتحدید كمیات الماء المضافةعننتج تالذي 

  .درجات الرطوبة
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  :التقنيفترة االنتظار : المطلب الخامس

من أجل امتصاص القمح لكمیات الماء المضافة فإنه یتطلب وقتا للقیام بذلك، باإلضافة إلى رفع 
درجات الرطوبة إلى المستوى المرغوب، وتختلف فترة االنتظار حسب نوعیة القمح حیث نجد أن متوسط 

حسب درجة  ساعات، وكذلك 8ساعات بینما القمح اللین یصل حتى  4االنتظار للقمح الصلب هو 
  . % 10إلى  7الرطوبة األولیة في المادة التي تتراوح بین 

  :عملیة الطحن: المطلب السادس

في هذه المرحلة تقوم آالت الطحن بكسر حبیبات القمح وفقا لمتطلبات التقنیة الموضوعة من 
طرف مصلحة اإلنتاج، وذلك من أجل الحفاظ على خصوصیة حبة القمح، وكذلك لفصل الغالف 

  .خارجي عن اللبال

  :عملیة الغربلة: المطلب السابع

تلي كل عملیة طحن مباشرة عملیة غربلة، حیث تمر جزیئات القمح المكسورة على غربال 
مصنف تقنیا حسب درجات انفتاح وانغالق المسامات، وتنتج عن هذه العملیة إما جزیئات خشنة ترجع 

ا ما مادة جاهزة قابلة للتصنیف، وتشكل عملیتي الطحن والغربلة حلقة مغلقة ،لعملیة الطحن مجددً ٕ أي  ،وا
  .ال تتوقف عملیة الطحن حتى یتم تصنیف الجزیئات إلى مادة جاهزة

  :مرحلة تجمیع األصناف وتخزینها: المطلب الثامن

لك ینتج عن عملیة الغربلة تصنیف الجزیئات حیث یعبر كل صنف على نوع من المنتوج، ویس
   .كل صنف مجرى معین ینتهي به المطاف إلى صوامع التخزین للمواد الجاهزة

  :مرحلة التوضیب والتخزین: المطلب التاسع

بعد عملیة التخزین في صوامع الورشات للمادة الجاهزة تأتي عملیة التوضیب، حیث یقوم العامل 
غط على الزر تتم عملیة التفریغ بتحضیر األكیاس، وبمجرد وضع الكیس على فتحة قنوات التفریغ والض
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ا مع الوزن المحدد، ومن ثم مرور األكیاس على آلة الخیاطة بعد وضع بطاقة البیانات الخاصة  ً تلقائی
  ...).مثل تاریخ اإلنتاج ، و مدة االستهالك( للمنتج 

ح المنتوج من الورشات إلى مساحات التخزین بناقالت خاصة، ومنها یصب بعد ذلك یتم إخراج المنتوجو     
  .جاهزا للتسویق
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  :خالصة الفصل الرابع

تعتبر عملیة تحویل القمح بنوعیه من بین المشاریع المربحة، حیث كانت حكرا على المؤسسات      
العمومیة، وكانت مطاحن الحضنة من أقدم مؤسسات تحویل القمح بنوعیه في والیة المسیلة، حیث كانت 

رة من المؤسسات هي الممون الوحید للوالیة بمادتي السمید والدقیق، وبانفتاح السوق ظهرت مجموعة كبی
 مطاحن الحضنة وبدأتوعشرون مؤسسة بین خاصة وعامة،  اثنانوالتي بلع عددها الخاصة المنافسة، 

الدیوان تفقد جزء من زبائنها، وبدأ رقم أعمالها في التراجع، وكل هذه المؤسسات لها ممون وحید وهو 
، حیث یقوم بتموین هذه المؤسسات حسب حصص مدروسة لتغطیة )O.A.I.C(الوطني المهني للحبوب 

  .لسوق المحلیة من مادة السمید والدقیقا



  

  

  

  :لفصل الخامسا

باستخدام الطرق الكمیة  اإلنتاجمساهمة لتحسین     
  ةمطاحن الحضنة بالمسیلب
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  تمهید

السابق إلى التعریف بمؤسسة مطاحن الحضنة من خالل إعطاء لمحة تاریخیة تطرقنا في الفصل      
عنها، ثم تناولنا هیكلها التنظیمي بنوع من التفصیل من خالل شرح مبسط لكل مصلحة والمهام المنوطة 

بوصول القمح بنوعیه إلى المؤسسة، لها، وبعدها تطرقنا إلى مراحل العملیة اإلنتاجیة داخل المؤسسة بدایة 
عطاء بعض المعاییر المهمة في عملیة اإلنتاج ٕ   .وصوال إلى عملیة بیع المنتوج تام الصنع، وا

من طرف المؤسسات الخاصة، بالمسیلة نظرا للمنافسة التي تتعرض لها مؤسسة مطاحن الحضنة و      
سة مطاحن الحضنة إعادة النظر في وبالخصوص التي تنشط في محیط والیة المسیلة، وجب على مؤس

نظام تسییرها، قصد الحصول على منتوجات بجودة عالیة وبأسعار مغریة وبكمیات تحقق تطلعات 
ستخدام ازبائنها، وفي األوقات المناسبة، ولتحقیق هذه الخصائص والنهوض بالمؤسسة وجب علیها 

ساب أهم متغیرات القرار التي تؤثر في في تسییر إنتاجها، وسنقوم في هذا الفصل بحكمیة السالیب األ
البرمجة الخطیة مستعینین العملیة اإلنتاجیة، وبعدها نقوم بعملیة تسییر إنتاج المؤسسة باستخدام طریقة 

 لتسییرالسلسلة الثانیة، وفي األخیر نقوم باقتراح نموذج مالئم  WinQSBه المسألة ببرنامج في حل هذ
 .MRPوالذي یتمثل في نظام تخطیط الموارد الصناعیة مطاحن الحضنة بالمسیلة باإلنتاج 

  :وتم تقسیم هذا الفصل إلى ثالث مباحث كما یلي     

حساب متغیرات القرار الخاصة باإلنتاج وترتیب منتوجات مؤسسة مطاحن الحضنة : المبحث األول
  كلفة؛حسب الت ABCبطریقة 

  ؛البرمجة الخطیة في تعظیم أرباح مطاحن الحضنة بالمسیلةاستخدام : نيالمبحث الثا

في تسییر اإلنتاج بمؤسسة مطاحن  MRPاستخدام نظام تخطیط الموارد الصناعیة : المبحث الثالث
  .2015الحضنة بالمسیلة لسنة 
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مطاحن ترتیب منتوجات مؤسسة حساب متغیرات القرار الخاصة باإلنتاج و : المبحث األول
  :كلفةتحسب ال ABCبطریقة الحضنة 

 ABCتقوم علیها عملیة ترتیب المنتجات بطریقة سنتطرق في هذا المبحث إلى أهم الخطوات التي     

وتكلفة النفاد  ،تكلفة االحتفاظ بالمخزون ،الطلبیة إعداد حسب التكالیف، ثم نقوم بحساب كل من تكلفة
  .بالنسبة لمنتوجات مؤسسة مطاحن الحضنة بالمسیلة

  :كلفةتحسب ال ABCترتیب منتوجات مؤسسة مطاحن الحضنة بطریقة : المطلب األول

ب توفر مجموعة من كلفة، یجتحسب ال ABCللقیام بعملیة ترتیب منتوجات المؤسسة بطریقة      
  :المعلومات تتمثل في

  معرفة أنواع المنتجات التي ستنتج سنویا بالكمیة والقیمة؛   - 

    .قیمة االستخدام السنوي ترتیب المنتوجات حسب  - 

  :الجدول التالي یبن المراحل المذكورة سابقا     

  .2015بالمسیلة لسنة  الحضنة مطاحن لمنتجات السنوي االستخدام حسب المواد ترتیب ):1-5( رقم جدولال

اجمالي قیمة االستعمال  الرتبة حسب قیمة
 )دج(السنوي 

تكلفة الوحدة 
 )دج(

 االستخدام السنوي
رمز  المواد

 بالقنطار االستهالك السنوي المادة
 AR1 سمید ممتاز 373094,40 3350,00 1249866240,00 1

 AR2 سمید عادي 46636,80 2600,00 121255680,00 5

 AR3 سمید رطب 111410,14 1265,00 140933827,10 3

 AR4 نخالة من القمح الصلب 116592,00 1057,87 123339179,04 4
 AR5 فرینة ممتازة 5216,40 2220,00 11580408,00 7

 AR6 فرینة عادیة 274125,60 1800,00 493426080,00 2

 AR7 نخالة من القمح اللین 98658,00 990,87 97757252,46 6

  .من إعداد الباحث :المصدر
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بعد القیام بحساب إجمالي قیمة االستعمال السنوي وترتیب المنتوجات حسب قیمة االستهالك السنوي      
نقوم بحساب المتجمع الصاعد لقیمة االستخدام السنوي ) 1- 5(تنازلیا، كما هي موضحة في الجدول رقم 

ثم نقوم بحساب النسبة   ،وذلك من أجل حساب النسبة المئویة المتجمعة الصاعدة لقیمة االستخدام السنوي
المئویة من أصناف المواد تصاعدیا، من أجل مقارنة هذین النسبتین مع المعاییر المعروفة لتحدید أصناف 

  :والموضحة في العمود األخیر من الجدول التالي ABCالمنتوجات حسب 

 لموادوالنسب ألصناف ا ،لها المتجمعة والنسب ،السنوي لالستخدام الصاعد المتجمع قیمة): 2-5( رقم جدولال
  .2015لسنة  بالمسیلة الحضنة مطاحن مؤسسةل

تصنیف 
 المواد

النسبة المئویة 
 من

النسبة المئویة 
 المتجمعة 

المتجمع الصاعد 
إجمالي قیمة  لقیمة

السنوي  االستخدام
  دج

رمز  المواد
حسب  المادة

ABC 
أصناف المواد 

 تصاعدیا
لقیمة االستخدام 

 )دج( السنوي
االستخدام السنوي  
 )دج(

A 14,28 55,84 1249866240,00 1249866240,00 سمید ممتاز AR1 

B 28,57 77,89 1743292320,00 493426080,00 فرینة عادیة AR6 

B 42,86 84,19 1884226147,10 140933827,10 سمید رطب AR3 

C 57,14 89,70 2007565326,14 123339179,04 
نخالة من القمح 

 AR4 الصلب
C 71,43 95,11 2128821006,14 121255680,00 سمید عادي AR2 

C 85,71 99,48 2226578258,60 97757252,46 
نخالة من القمح 

 AR7 اللین

C 100,00 100,00 2238158666,60 11580408,00 فرینة ممتازة AR5 

  .من إعداد الباحث: المصدر

نقوم بتحدید المنتوجات التي تدخل في كل صنف، ویتم تحدید أیضا  ،)2- 5(من خالل الجدول رقم      
كما هي موضحة في  ،لكل صنف تكل من نسب عدد المواد ونسب قیمة االستخدام السنوي للمنتوجا

  :الجدول التالي

  

  

  



 مطاحن الحضنة بالمسیلةب دید متغیرات القرار لتسییر اإلنتاجمساهمة لتح   الفصل الخامس 
 

176 
 

  .2015لمنتوجات مطاحن الحضنة بالمسیلة لسنة  تحدید نسب المجموعات): 3-5(الجدول رقم 

 الصنف المواد عدد المواد نسبة عدد المواد خدام السنوينسبة قیمة االست

55,84 14,28 1 AR1  المجموعةA 

28,35 28,58 2 AR6, AR3  المجموعةB 

15,81 57,14 4 AR4, AR2 ,AR7, AR5  المجموعةC 

  .من إعداد الباحث: المصدر

، حیث یمثل Aنالحظ أن السمید الممتاز ینتمي إلى الصنف ) 3- 5(من خالل الجدول رقم      
، أما الفرینة العادیة والسمید الرطب % 55.84من منتجات مطاحن الحضنة بتكلفة تقدر بـ  14.28%

، وكل % 28.35من منتجات المؤسسة بتكلفة تقدر بـ  % 28.58، حیث یمثالن Bفینتمیان إلى الصنف 
من  % 57.14، حیث یمثلوا Cلممتازة والنخالة بنوعیها ینتمون إلى الصنف من السمید العادي والفرینة ا

 .% 15.81منتجات المؤسسة بتكلفة تقدر بـ 

  :2015الحضنة لسنة طلبیة لمؤسسة مطاحن إعداد التكلفة حساب : المطلب الثاني

إسناد كل  مؤسسة مطاحن الحضنة بالمسیلة، یجب أن نقوم بعملیةلالطلبیة إعداد  لحساب تكلفة     
التكالیف المباشرة والغیر مباشرة التي لها عالقة بإعداد الطلبیة، فمن خالل الهیكل التنظیمي للمؤسسة، 
نالحظ أن الرئیس المدیر العام یشرف على مجموعة من المصالح التابعة له رأسا تعادل هیكل، باإلضافة 

تتبع له مصلحة التموین باإلضافة إلى أربعة مصالح  كل من بینهم هیكل االستغالل، الذيإلى ثالث هیا
 ، ومن أجرة الرئیس المدیر العام بتكالیف إعداد الطلبیة =* أخر، وبذلك نقوم بإلحاق أجرة الرئیس

من أجرة رئیس هیكل االستغالل، ونفس الشیئ بالنسبة لهیكل المالیة والمحاسبة، نلحق التكالیف المباشرة 
  :كلفة الطلبیة كما موضحة بالجدول التاليحسب نوعها بت
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  .2015لسنة  الطلبیة لمؤسسة مطاحن الحضنةإعداد حساب تكلفة ): 4-5(الجدول رقم 

الراتب السنوي أو   نوع التكلفة  القسم     
  التكلفة الوحدویة

  التكلفة السنویة  العدد

وین
لتم

ة ا
صلح

م
مال  

والع
ون 

وظف
الم

  

العام لرئیس المدیر لاألجر السنوي 
یقسم هذا األجر على  1825036.77=

أربع هیاكل ثم على أربع مصالح یشرف 
  .16علیها، أي یقسم على 

  

114064.80  1  114064.80  

األجر السنوي لرئیس هیكل االستغالل 
یقسم هذا األجر على  1403874.46=

  .أربع مصالح یشرف علیها

350968.61  1  350968.61  

  1001405.02  1  1001405.02  رئیس مصلحة التموین
  987863.65  1  987863.65  المشتري

  702346.10  1  702346.10  المكلف بالمیزان

بیة
مكت

زم 
لوا

  

  31500.00  9  3500.00  أوراق
  1750.00  70  25.00  أقالم

  4200.00  3  1400.00  كرتوش اآللة الطابعة
الت

صا
االت

  
  11500.00  1  11500.00  الهاتف وفاكس

        برید
        انترنات

        متابعة أمر الشراء
        التنقالت

        مسك ملف الموردین
  3205598,18  مجموع تكالیف مصلحة التموین    

الم 
الست

ا
ص

لفح
وا

  

  669795.89  1  669795.89  مسؤول تسییر النوعیة
        الوسائل المستخدمة

        اختبار الصالحیة ومراقبة الجودة

  669795.89  االستالم والفحصمجموع تكالیف 

بة 
حاس

 الم
حة

صل
م

لیة
الما

و
  

األجر السنوي لرئیس هیكل االدارة والمالیة 
یقسم هذا األجر على أربع  14503874.46=

  .مصالح یشرف علیها

350968.61  1  350968.61  

  789312,43  1  789312,43  رئیس مصلحة المحاسبة والمالیة



 مطاحن الحضنة بالمسیلةب دید متغیرات القرار لتسییر اإلنتاجمساهمة لتح   الفصل الخامس 
 

178 
 

  2015849,86  3  671949,952  محاسب
  763331,58  1  763331,58  أمین الصندوق

تب
لمك

زم ا
لوا

  

  70000.00  20  3500.00  أوراق
  2250.00  90  25.00  أقالم

  9800.00  7  1400.00  كرتوش اآللة الطابعة
  12500.00  1  12500.00  الهاتف والفاكس

  4014012,48  مجموع تكالیف مصلحة المحاسبة والمالیة

  250875,78  1/16هي  التكالیف التي تحمل للطلبیة

  4126269,85  التكالیف الكلیة

  12  عدد الطلبات في السنة

  343855,82  )للقمح الصلب واللین(تكلفة إعداد الطلبیة 

 171927,91  تكلفة إعداد الطلبیة للقمح الصلب

 171927,91  تكلفة إعداد الطلبیة للقمح اللین

  .باالعتماد على قسم المالیة والمحاسبة ،من إعداد الباحث: المصدر

  :2015ن لمؤسسة مطاحن الحضنة لسنة تكلفة االحتفاظ بالمخزوحساب : المطلب الثالث

یجب معرفة التكالیف المباشرة والغیر مباشرة  البدء في عملیة حساب تكلفة االحتفاظ بالمخزون قبل     
فمن خالل الهیكل التنظیمي للمؤسسة، نالحظ أن الرئیس  ،مخزونالتي لها عالقة بعملیة االحتفاظ بال

المدیر العام یشرف على مجموعة من المصالح التابعة له رأسا تعادل هیكل، باإلضافة إلى ثالث هیاكل 
باإلضافة إلى أربعة مصالح أخر،  تسییر المخزوناتمن بینهم هیكل االستغالل، التي تتبع له مصلحة 

 ، واالحتفاظ بالمخزونمن أجرة الرئیس المدیر العام بتكالیف  =* وبذلك نقوم بإلحاق أجرة الرئیس
من أجرة رئیس هیكل االستغالل، ونفس الشیئ بالنسبة لهیكل المالیة والمحاسبة، نلحق التكالیف المباشرة 

  :موضحة بالجدول التاليي هحسب نوعها بتكلفة الطلبیة كما 
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  .2015بالمسیلة لسنة  حساب تكلفة االحتفاظ بالمخزون لمؤسسة مطاحن الحضنة ):5-5(الجدول رقم

  

  
  

  التكلفة

  
  

مادة القمح   مادة الدقیق  مادة السمید
  الصلب

مادة القمح 
  اللین

  5389730,41  6558480,8  23038185,7  34277582,87  تكالیف خدمة المخزون: أوال

  967869,75  967869,75  7412658,66  12059086,31  األجور - 1

          آالت المناولة - 2
  اآللة

عدد
ال

  

    اإلستهالكات
  التكلفة

        
زیت 
  كبح

كهرباء 
أو 

  مازوت

قطع 
  غیار

زیوت 
أخرى 
  وشحوم

      
  

  

                      الناقالت -أ
      19500.00  19500.00  38500  14500  75000  16500  0  2  الحزام الناقل

آالت 
  الضغط

2  0  18500  65000  38500  122000      61000.00  61000.00  

شاحنات 
الرفع 

  بالشوكة

2  3500  14200  27500  19500  64700  32350.00  32350.00      

      32450.00  32450.00  64900  1500  38000  23000  2400  2  الرافعات-ب
          االهتالكات - 3
  167934.50  167934.50  7050978.78  9777050.51  المباني -

  35000.00  35000.00  750000.00  750000.00  اآلالت -

          الصیانة - 4

  15000.00  15000.00  20000.00  20000.00  مباني المخزون -

  0  0  25000.00  25000.00  اآلالت -

  1424973.20  1424973.20  3921804.20  5886571.40  التأمین - 5

  2337500.76  3506251.15  2337500.76  3506251.15  األجر السنوي للحراس - 6

  30000.00  30000.00  120000.00  120000.00  تكالیف الجرد - 7

  294852.20  294852.20  1258943.30  1986423.50    رسوم وضرائب - 8

          تدفئة - 9

          تبرید - 10

          تهویة - 11
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  .معلومات المؤسسة من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر

نالحظ أن تكلفة االحتفاظ بالمخزون تكون مرتفعة بالنسبة للمنتجات مقارنة ) 5- 5(من الجدول رقم      
دج وتكلفة االحتفاظ  6مرة حیث تكلفة االحتفاظ بمادة السمید تساوي حوالي  20بالمواد األولیة بحوالي 

دج  0.312مادة القمح الصلب تساوي حوالي تكلفة االحتفاظ ب دج، أم 5.495الدقیق تساوي حوالي ب
  .دج 0.291وتكلفة االحتفاظ بالقمح اللین تساوي حوالي 

  23500.00  23500.00  8900.00  8900.00  ماء - 12

  24300.00  24300.00  29500.00  35400.00  إضاءةكهرباء  13

  7800.00  7800.00  18600.00  18600.00  مستهلكات مكتبیة وكتابیة - 14

          إیجار المخازن - 15

          تكالیف ملكیة المخازن - 16

  1412973.15  716045.00  1136347.50  2344755.24  تكالیف رأس المال: ثانیا

          تمویل خارجي - 1
          الفائدةمعدل  -
          مصاریف مالیة -
          تمویل داخلي - 2
  1412973.15  716045.00  1136347.50  2344755.24  تكلفة الفرصة البدیلة -

  15420.00  27360.00  78750.00  106668.00  تكالیف مخاطر المخزون: ثالثأ

  15420.00  27360.00  45000.00  71112.00  تلف  -1

          تبخر أو انسكاب -2
          سرقة أو اختالس -3
          التقادم أو الزوال -4
          تلف من قبل القوارض -5
          انكماش األسعار -6
          تقلص بسبب الحرارة -7
      33750.00  35556.00  شوائب زائدة -8

  6818123,56  7301885,8  24253283,2  36729006,11  مجموع التكالیف السنویة

  65000  65000  12260  17000  )بالقنطار(القدرة التخزینیة 
  104.89  112.34  1978.25  2160,53  تكلفة االحتفاظ السنویة للقنطار الواحد
  8.74  9.36  164.85  180.04  تكلفة االحتفاظ الشهریة للقنطار الواحد
  0.291  0.312  5.495  6.00  تكلفة االحتفاظ الیومیة للقنطار الواحد
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لمؤسسة مطاحن الحضنة لمادتي القمح الصلب واللین  )النفاد( ساب تكلفة العجزح: المطلب الرابع
  :2015لسنة  بالمسیلة

یجب معرفة التكالیف المباشرة  واللینعجز لمادتي القمح الصلب البدء في عملیة حساب تكلفة ال قبل     
، فمن خالل الهیكل التنظیمي للمؤسسة، نالحظ أن الرئیس عجزال تكلفةوالغیر مباشرة التي لها عالقة ب

اكل المدیر العام یشرف على مجموعة من المصالح التابعة له رأسا تعادل هیكل، باإلضافة إلى ثالث هی
له مصلحة تسییر المخزونات باإلضافة إلى أربعة مصالح أخر، ي تتبع من بینهم هیكل االستغالل، الذ
من  ، والعجز أو النفادمن أجرة الرئیس المدیر العام بتكالیف  =* وبذلك نقوم بإلحاق أجرة الرئیس

أجرة رئیس هیكل االستغالل، ونفس الشیئ بالنسبة لهیكل المالیة والمحاسبة، نلحق التكالیف المباشرة 
عجز ویمكن حسابها على أساس تكلفة العجر لیوم واحد وللقنطار الواحد كما هي ا بتكلفة الحسب نوعه

  ).7-5(و) 6-5(موضحة في الجدولین رقم 

  .2015لیوم واحد لمؤسسة مطاحن الحضنة لسنة ) العجز(حساب تكلفة النفاد ): 6-5(الجدول رقم 

  القمح اللین  القمح الصلب  البیان
  8380528,41  13026956,06  األجور السنویة لعمال المخازن 
  13189617,09  15531276,73  األجور السنویة لعمال الورشات

  8003913,28  10729985,01  )المباني واآلالت الخاصة بالورشات والمخازن(اهتالكات 
  5346777,40  7311544,60  التأمین 

  7012502,30  7012502,30  األجر السنوي للحراسة
  41933338,48  53611264,70  تكلفة العجز السنوي

  252  252  2015عدد أیام العمل المتوقعة لسنة 
  166402,14  212743,11  تكلفة العجز لیوم واحد

  .من إعداد الباحث، باالعتماد على قسم المالیة والمحاسبة: المصدر

لمؤسسة مطاحن  الواحد للقنطار بحساب تكلفة العجزنقوم واحد لیوم  حساب تكلفة العجزبعد القیام ب     
  ).7-5(الحضنة بالمسیلة وذلك من خالل الجدول رقم
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  .2015واحد لمؤسسة مطاحن الحضنة لسنة ال لقنطارل) العجز(حساب تكلفة النفاد ): 7-5(الجدول رقم 

  القمح اللین  القمح الصلب  البیان
  41933338,48  53611264,70  تكلفة العجز السنوي

  543000  1448000    2015الطاقة اإلنتاجیة النظریة لسنة 

  77.23  37.02  2015تكلفة العجز للقنطار الواحد النظریة لسنة 
  000,00 378  733,34 647  2015معدل الطلب السنوي التقدیري لسنة 

  110.93  82.77  2015تكلفة العجز للقنطار الواحد التقدیریة لسنة 
  .إعداد الباحثمن : المصدر

نالحظ أن تكلفة العجز للقنطار الواحد من القمح الصلب تساوي حوالي ) 7- 5(من الجدول رقم      
دج،  82.77دج وهي أكبر من تكلفة العجز للقنطار الواحد من القمح اللین الذي یساوي حوالي 110.93

بالقمح بنوعیه، ألن الممون  وبذلك یجب على مؤسسة مطاحن الحضنة أن تقوم بإعداد خطة دقیقة للتزود
بتوزیع هذه المادة على مختلف  موهو یقو  ،OAICالمهني للحبوب الوطني الوحید في الجزائر هو الدیوان 

المطاحن العامة والخاصة وفق حصص مدروسة سنویة وفي حالة وقوع المؤسسة في حالة عجز ال یمكنه 
خازن وورشات العمل، والتكالیف الغیر مباشرة مثل زیادة تموینها بهذه المادة، وبذلك تتحمل تكالیف الم

  .تكالیف أجور المسؤولین واإلداریین

  :2015لسنة  استخدام البرمجة الخطیة في تعظیم أرباح مطاحن الحضنة بالمسیلة: نيالمبحث الثا

والمتمثلة في نموذج البرمجة  ،تطبیق إحدى األسالیب الكمیة لمبحثسنحاول من خالل هذا ا
غذائیة المدروسة، التي ستنتجها إلیجاد كمیات اإلنتاج المثلى المبرمجة لتشكیلة المنتجات ال ،الخطیة

وتبرز أهمیة  ستخدام األمثل للموارد المتوفرة،واال ،2015سنة خالل  مؤسسة مطاحن الحضنة بالمسیلة
، أي تحدید مختلف الكمیات المثلى اتخاذ القرار باستعمال البرمجة الخطیة في سهولة تحدید خطة اإلنتاج

  .ممكنة للوحدةربح من األنواع التي ستنتج بطریقة تضمن تحقیق أعظم 

ة، ورغبة منا في الوصول إلى الحل نلكثرة القیود التي تتحكم في عملیة اإلنتاج بمطاحن الحض ونظرا     
 WinQSBاألمثل في أقصر وقت ممكن وبدقة عالیة، ارتأینا استخدام برنامج إعالم آلي یتمثل في 

  .السلسلة الثانیة



 مطاحن الحضنة بالمسیلةب دید متغیرات القرار لتسییر اإلنتاجمساهمة لتح   الفصل الخامس 
 

183 
 

ة ـاحن الحضنـة مطـمؤسساج ـإنتالـبـرمجة الخـطیة لتخطیط وذج ـنم دادـعإمراحـل : المطلب األول
  :2015 لسنة لةـبالمسی

  :وضع مجموعة من الفرضیات التالیةلكي نستطیع صیاغة النموذج العام یجب      

  :فرضیات المنتجات: الفرع األول

وحدة حسب المواد األولیة المستعملة في العملیة اإلنتاجیة إلى مجموعتین الیمكن تقسیم منتجات      
  :رئیسیتین

 :یمكن تقسیمها إلى مجموعتینمنتجات مستخرجة من القمح الصلب، و : المجموعة األولى: أوالً 

  :وهي المنتجات المستهدفة من العملیة اإلنتاجیة، والمتمثلة في :منتجات رئیسیة -1

 ؛سمید رفیع -

 .سمید عادي -

 :وهي عبارة عن باقي العملیة اإلنتاجیة، والمتمثلة في :منتجات فرعیة -2

 ؛)خالل إنتاج السمید الرفیع( سمید رطب -

 ؛)عاديخالل إنتاج السمید ال( سمید رطب -

 ؛)خالل إنتاج السمید الرفیع(نخالة مستخرجة من القمح الصلب -

 .)عاديخالل إنتاج السمید ال(نخالة مستخرجة من القمح الصلب -

 :منتجات مستخرجة من القمح اللین، ویمكن تقسیمها إلى مجموعتین :المجموعة الثانیة: ثانیاً 

  :وهي المنتجات المستهدفة من العملیة اإلنتاجیة، والمتمثلة في :منتجات رئیسیة - 1

 ؛فرینة ممتازة -
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 . فرینة العادیة -

  :وهي عبارة عن باقي العملیة اإلنتاجیة، والمتمثلة في :منتجات فرعیة - 2

 ؛)فرینة الممتازةخالل إنتاج ال(نخالة مستخرجة من القمح اللین -

  .)فرینة العادیةال خالل إنتاج(نخالة مستخرجة من القمح اللین -

كما هي موضحة في الجدول  منتجات) 10(المنتجات التي ستطبق علیها البرمجة الخطیة هي       
  :التالي

  .مطاحن الحضنة بالمسیلة وحدةمنتجات  ترمیز): 8-5(الجدول رقم 

  .باالعتماد على مصلحة اإلنتاج ،باحثمن إعداد ال :المصدر

  .j = (1,2,3,….,10)حیث  Xjالرموز المستعملة بنفس ترتیب المنتجات هي 

  المنتج رمز  المنتجــــات  نوع المنتج  تقسیمات المنتجات

منتجات رئیسیة
  

منتجات 
القمح 
الصلب

 Semoule Extra  سمید رفیع  X1  

Semoule Courante  سمید عادي  X2  

منتجات 
القمح اللین

 

Farine Supérieure  فرینة ممتازة  X3  

Farine Panifiable فرینة عادیة  X4  

منتجات فرعیة
  

بقایا العملیة اإلنتاجیة
 

SSSF خالل إنتاج السمید الرفیع( سمید رطب(  X5  

SSSF خالل إنتاج السمید العادي( سمید رطب(  X6 

Son de Blé Dur خالل إنتاج (نخالة مستخرجة من القمح الصلب
  )السمید الرفیع

X7  

Son de Blé Dur 
خالل إنتاج (نخالة مستخرجة من القمح الصلب

  ) الفرینة الممتازة
X8 

Son de Blé Tender 
خالل إنتاج (نخالة مستخرجة من القمح اللین

  )الممتازةفرینة ال
X9  

Son de Blé Tender 
خالل إنتاج (نخالة مستخرجة من القمح اللین

  )ةالعادی ةالفرین
X10 
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مــؤسسة مطــاحن الحضنـة  اجـــإنتلتخطیط البرمجــة الخطیــة وذج ـنماغة ـصیطریقة : الفرع الثاني
  :2015ة ــلسن

مطاحن الحضنة لیس لها مصلحة خاصة بالمحاسبة التحلیلیة لمتابعة تكالیف اإلنتاج ومقارنتها      
بالتكالیف المعیاریة، بل ال تعتمد على التكالیف المعیاریة وارجع المسؤولین السبب في ذلك إلى كون 
أسعار منتجاتها محدد بمراسیم، وال تتحكم فیهم المؤسسة وال السوق، وبذلك ال داعي إلنشاء هذه المصلحة 

من  ،وفي كل نهایة سنة تقوم مصلحة المحاسبة والمالیة بقسمة التكالیف السنویة على كمیات اإلنتاج
ل تكالیف الوحدات لسنة ، وبذلك سنقوم باستعماخالله یتم تحدید تكلفة كل وحدة من الوحدات المنتجة

وذلك بطرح تكلفة  جاتمن المنتومن خالله نحسب ربح الوحدة الواحدة  2015للتنبؤ بإنتاج سنة  2014
  .الوحدة من سعر البیع لنجد ربح الوحدة الواحدة

  :ویتم صیاغة النموذج على النحو التالي     

 ( ) =  j ∑ ∗  ≤   ≤  

Xj    ≥  0 
  :حیث

- Max(Z):  یقصد بها تعظیم الدالة الخطیةZ   السنویة األرباحأي تعظیم.  
- Pj: واحدة من المنتج وحدة  ربح)Xj.(  
- Xj:  الكمیة المخطط إنتاجها من المنتج)j.(  

- j = (1, 2, ...,10) : منتجات) 10(عدد المنتجات و هي.  
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 - bi   : الكمیة المتاحة من المادة األولیة)i.( 
- aij:  كمیة المادة األولیة)i( المستعملة من bi  إلنتاج وحدة واحدة من المنتج)Xj.( 
- Ki : الطاقة اإلنتاجیة القصوى المتاحة.  
- Mi:  الوقت الكلي المتاح في الورشة)i.(  
- mij : الوقت المستغرق في الورشة)i(  إلنتاج وحدة واحدة من المنتج)Xj.( 
- Dj:  كمیة اإلنتاج المطلوبة من المنتج)Xj.( 

 X6 نحصل علیها عند إنتاج السمید الممتاز و  X5  SSSFیمثالن سمید رطب  X6و X5المنتج  :مالحظة

نحصل  X7یمثالن نخالة من القمح الصلب  X8و X7والمنتجان  نحصل علیها عند إنتاج السمید العادي،
 X10و X9، والمنتجان السمید العادي إنتاجنحصل علیها عند X8 السمید الممتاز و إنتاجعلیها عند 

نحصل علیها عند إنتاج X10 والممتازة  الفرینةنحصل علیها عند إنتاج  X9ین لیمثالن نخالة من القمح ال
  .الفرینة العادیة

  :الریاضيات الخاصة ببناء النموذج البیان: المطلب الثاني

الخاصة بكل من دالة الهدف البیانات قبل البدء في صیاغة نموذج البرمجة الخطیة، یجب توفر   
  :لها فیما یلي والقیود، ویجب أن تكون هذه البیانات ذات جودة عالیة وحدیثة، وسنتطرق

  :البیانات الخاصة بدالة الهدف: الفرع األول

وبذلك البد من إیجاد األرباح الوحدویة لكل قنطار من  ،بما أن دالة الهدف هي دالة تعظیم األرباح  
غیر  2015، وبما أن المعلومات الخاصة بسنة 2015المنتوجات السبعة التي تنتجها المؤسسة للموسم 

 ةوأسعار المنتجات لم تتغیر ألنها محدد ،2014متوفرة نعتمد على التكالیف الوحدویة الخاصة بسنة 
تبقى االختالفات في بقیة التكالیف من أجور  ،بنوعیة ثابت ومحدد بمرسوم بمراسیم وأیضا أسعار القمح

  .إلخ...وزیوت وشحوم وكهرباء

  .األرباح الخاصة بكل منتوجحساب یوضح ) 9- 5(رقم جدول ال     
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  .2015 منتوجات مطاحن الحضنة بالمسیلة لسنةالواحد ل ربح القنطار): 9-5(الجدول رقم 

  )قنطار/دج(وحدة القیاس                     

  ربح الوحدة  تكلفة الوحدة  الوحدةسعر بیع   رمز المنتج  )ق(المنتجات 
  X1  3500  3350  150  سمید رفیع

  X2  3250  2600  650  سمید عادي

  X3  2950  2220  730  فرینة ممتازة

  X4  1910  1800  110  فرینة عادیة

السمید  إنتاجمستخرج من ( SSSF سمید رطب
  )رفیعال

X5  
1350  1265  85  

مستخرج من إنتاج السمید (  SSSFسمید رطب
  )العادي

X6  
1350  1265  85  

مستخرجة ( نخالة مستخرجة من القمح الصلب
   )من إنتاج السمید الرفیع

X7  
1401.87  1057.87  344  

مستخرج من ( نخالة مستخرجة من القمح الصلب
  )إنتاج السمید العادي

X8  
1401.87  1057.87  344  

مستخرج من ( القمح اللیننخالة مستخرجة من 
  )إنتاج الفرینة الممتازة

X9  
1401.87  990.87  411  

مستخرج من ( نخالة مستخرجة من القمح اللین
  )إنتاج الفرینة العادیة

X10  
1401.87  990.87  411  

  .باالعتماد على المصلحة التجاریة ومصلحة المحاسبة ،من إعداد الباحث: المصدر

  :دالة الهدف كما یليمن خالل الجدول یمكن صیاغة 

=150X1+650X2+730X3+110X4+85X5+85X6+344X7+344X8+411X9+411X10 Max (Z) 
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  :البیانات الخاصة بالقیود: الفرع الثاني

، فإن ذلك یتطلب استهالك جزءا من الموارد المتاحة Xjمن أجل إنتاج وحدة واحدة من المنتج      
فإن ذلك یؤدي إلى خلق قیود  ،وألن هذه الموارد المتاحة محدودة، ....)المواد األولیة، ساعات عمل، (

  :على كمیة اإلنتاج التي یمكن إنتاجها، ویمكن حصر قیود هذا النموذج فیما یلي

  :القیود المتعلقة بالمادة األولیة: أوالً 

، فإنه محددة بمعاییـر االستخالص بالمسیلة مطاحن الحضنة مؤسسةبالنسبة لإلنتاج في      
   :للقنطار الواحد من القمح الصلب والقمح اللین، والمبین في الجدول التالي) االستخراج(

  .للقمح الصلب واللینیبین نسبة االستخراج ): 10-5(الجدول رقم 

  نسبة المنتوجات الثانویة  نسبة االستخالص  الرمز   المنتج  المادة األولیة

  القمح الصلب
  )X7 (نخالة  18%)+  SSSF )X5سمید رطب  X1  64% 18%  سمید رفیع

  )X8 (نخالة  18%)+  SSSF )X6سمید رطب  X2  72%  10%  سمید عادي

  )X9(نخالة  X3  69%  31%  فرینة ممتازة  القمح اللین
  )X10(نخالة  X4  74%  26%  فرینة عادیة

  .اإلنتاجباالعتماد على معطیات مصلحة  ،من إعداد الباحث: المصدر

  :نستنتج) 10- 5(المعطیات المسجلة بالجدول رقم من خالل      

إلى منتجات  باإلضافة) الممتاز(قنطار من السمید الرفیع  0.64 نتجقنطار واحد من القمح الصلب ی -
  .قنطار من النخالة 0.18و (SSSF)قنطار من السمید الرطب  0.18ثانویة تتمثل في 

إلى منتجات ثانویة  باإلضافةقنطار من السمید العادي  0.72 نتجقنطار واحد من القمح الصلب ی -
  .قنطار من النخالة 0.18و (SSSF)قنطار من السمید الرطب  0.10تتمثل في 

قنطار من الفرینة الممتازة باإلضافة إلى منتجات ثانویة  0.69 نتجقنطار واحد من القمح اللین ی -
  .قنطار من النخالة 0.31تتمثل في 

قنطار من الفرینة العادیة باإلضافة إلى منتجات ثانویة  0.74 نتجن القمح اللین یقنطار واحد م -
 .قنطار من النخالة 0.26تتمثل في 
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ین ولكن نحتاج لنالحظ أن الجدول یهتم بنسب االستخالص لكل قنطار من القمح الصلب وال     
فنقوم بتطبیق القاعدة الثالثیة إلیجاد  كمیة القمح المستهلك إلنتاج قنطار واحد لكل المنتجات السابقة

  .كل هذه القیم

  قنطار من السمید الرفیع 0.64قنطار من القمح الصلب                        01

  قنطار من السمید الرفیع 01س قنطار من القمح الصلب                        

  :باستعمال الطریقة الثالثیة نجد

  .نطار من القمح الصلبق 1.5625=  0.64/)1*1= (س 

  .قنطار من القمح الصلب 1.5625نستعمل  X1  أي إلنتاج قنطار من السمید الرفیع

  :طلوب فنجدمبنفس الطریقة نحسب مقدار القمح الواجب استهالكه إلنتاج قنطار من المنتوج ال

  .قنطار من القمح الصلب 1.3889نستعمل X2 إلنتاج قنطار من السمید العادي  - 

  .قنطار من القمح اللین 1.4493نستعمل X3 إلنتاج قنطار من الفرینة الممتازة  - 

  .قنطار من القمح اللین 1.3514نستعمل X4 إلنتاج قنطار من الفرینة العادیة  - 

) المستخرج عند إنتاج السمید الرفیع( SSSF (X5)قنطار من السمید الرطب  لحصول علىل - 
 .قنطار من القمح الصلب 5.5556نستعمل 

) المستخرج عند إنتاج السمید العادي( SSSF (X6)قنطار من السمید الرطب  لحصول علىل - 
 .قنطار من القمح الصلب 10نستعمل 

القمح قنطار من  5.5556نستعمل  (X7, X8)قنطار من نخالة القمح الصلب  لحصول علىل - 
 .الصلب

نستعمل ) الفرینة الممتازة إنتاجالمستخرج عند ( (X9) قنطار من نخالة القمح اللین لحصول علىل - 
 .قنطار من القمح اللین 3.2258
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نستعمل  )عادیةالفرینة ال إنتاجالمستخرج عند ( (X10)قنطار من نخالة القمح اللین  لحصول علىل - 
  .قنطار من القمح اللین 3.8462

، حسب طاقتها )O.A.I.C(للحبوب  مطاحن الحضنة تمون من طرف الدیوان الوطني المهنيولدينا      
 ومنه یمكن تكوین قیود، 2015قمح لین سنة  543000قمح صلب و 1448000المقدرة بـ  اإلنتاجیة

  :المواد األولیة المتاحة كما یلي

1448000  

1448000 

1448000  

≤ 

≤  

≤  

1.5625 X1+1.3889 X2 

5.5556 X5+10 X6 

5.5556 X7+5.5556 X8 

  1القید

  2القید

  3القید

543000  

543000  

≤ 

≤  

1.4493 X3+1.3514  X4 

3.2258X9 +3.8462 X10  

  4القید

  5القید

0 

0 

0 

0 

0 

0  

= 

= 

= 

= 

=  

=  

X1-3.5556 X5 

X1-3.5556 X7 

X2-7.1999 X6 

X2-4 X8 

X3-2.2258 X9 

X4-2.8461 X10 

  

  6القید

  7القید

  8القید

  9القید

  10القید

  11القید

  X1, X2,X3, X4,X5,X6, X7, X8, X9, X10 ≥0 :  شرط عدم السلبیة

  :القیود اإلنتاجیة: ثانیاً 

  :تینالقیود المتعلقة بالطاقة اإلنتاجیة الخاصة بالوحد - 1

وحدة مطاحن الحضنة كغیرها من المؤسسات اإلنتاجیة، لها طاقة إنتاجیة یومیة ال یمكن أن 
، وكانت لها وحدة إنتاج قدیمة بطاقة قنطار في الیوم 4000تقدر طاقة إنتاج المسمدة بـ تتجاوزها، حیث 
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وسیتم تحویلها إلى وحدة ، إلى یومنا هذا 2009قنطار في الیوم هي متوقفة منذ نهایة سنة  1500إنتاج 
المؤسسة تتبع قنطار في الیوم، و  1500 ووحدة إنتاج الدقیق تقدر بـ، 2016إلنتاج الدقیق بدایة من سنة 

سیاسة إنتاجیة تتمثل في العمل بثالث وردیات في الیوم وتعمل طوال السنة ماعدا ثالث أیام في السنة 
  .یوم في السنة 363أو 362، أي تعمل )عید الفطر وعید األضحى وعید العمال(وهي 

  :لدقیق كما یلياللسمید و  2015لسنة  حساب الطاقة اإلنتاجیة

  .قنطار سنویاً  4000x362=1448000= السمید  الطاقة السنویة إلنتاج

  .قنطار سنویاً  1500x 362  =543000= الطاقة السنویة إلنتاج الدقیق 

   :تكون كالتالي للوحدتینفإن قیود الطاقة اإلنتاجیة وبالتالي 

1448000  ≤  X1+X2 +X5+X6+X7+X8 12القید  

543000  ≤  X3+ X4 + X9 + X10   13القید  

  :حدتینالمتعلقة بساعات عمل الو قیود ال - 2

بساعات عمل اآلالت، ومن ) ساعات العمل النظریة(هي تلك القیود التي تعبر عن الطاقة اإلنتاجیة      
ثم نقوم بحساب الوقت الذي تستهلكه المنتجات محل الدراسة في هذه اآلالت لكي تصبح تامة الصنع، 

 لوهي تعمل أیضا طوا ،ساعة عمل 24/24ي أمطاحن الحضنة تعمل بثالث وردیات ولدینا مؤسسة 
 362أي بمعد  ،)عید الفطر، عید األضحى، عید العمال(تعتبر عطلة في السنة ثالث أیام  ماعدا ،السنة

  .(1) 363 وأ

ولها  ،بینهانتاج السمید هي وحدة تتكون من مجموعة من الورشات المتكاملة فیما إوبما أن وحدة      
فیتم التعبیر علیها بقید واحد ونسمیه قید اإلنتاج،  ،قنطار في الیوم 4000نفس الطاقة اإلنتاجیة المقدرة بـ 

وفیما  ،قنطار في الیوم 1500 ــالذي تقدر طاقته اإلنتاجیة ب ،نفس الشيء بالنسبة لوحدة إنتاج الدقیق
ن طاقتها اإلنتاجیة تكفي الوحدتین بالزیادة وهي یخص ورشة الوزن لم ندمجها في العملیات الحسابیة أل

  .في ساعات العملكبیر أي بها فائض  ،تشغل في فترة النهار فقط

                                                           
  .االنتاجمصلحة  :(1)



 مطاحن الحضنة بالمسیلةب دید متغیرات القرار لتسییر اإلنتاجمساهمة لتح   الفصل الخامس 
 

192 
 

 :بالنسبة لساعات العمل النظریة فقد تم حسابها حسب سیر العمل بنظام ثالثة وردیات     
  )2015لسنة  362بـ عدد أیام السنة والمقدرة  Xساعات العمل الیومیة = (ساعات العمل السنویة 

وحدة لوحدة السمید و ل(ساعة  8688= 362*24= للوحدتین  ساعات العمل السنویةوبالتالي فان 
  ).الدقیق

وعلیه فإن الزمن الیومیة، الطاقة اإلنتاجیة عدد ساعات العمل في الیوم للوحدة على نقوم بقسمة   
  :المستغرق لطحن قنطار من القمح یحسب كالتالي

  ساعة 0.006= 4000÷24: لطحن قنطار من القمح الصلب یساويالزمن الالزم 

  ساعة 0.016= 1500÷24الزمن الالزم لطحن قنطار من القمح اللین یساوي 

  :حساب الوقت الالزم إلنتاج قنطار من كل منتوج

لحساب الوقت الالزم إلنتاج قنطار من كل منتوج نقوم بضرب مقدار القمح الالزم إلنتاجه في   
  .الالزم لطحن قنطار من القمح والجدول التالي یبین ذلكالزمن 

  .بالمسیلة جات مطاحن الحضنةو إلنتاج قنطار من منت ساعات العمل النظریة): 11- 5(الجدول رقم 

  القمح الالزم إلنتاج قنطار  رمز المنتوج

  بالقنطار Xj من المنتوج 

  الزمن الالزم إلنتاج قنطار

  بالساعةXj من المنتوج  
X1  1.5625  0.009375 
X2  1.3889  0.0083334  
X3  1.4493  0.0231888  
X4  1.3514  0.0216224  
X5  5.5556  0.0333336  
X6  10  0.06  
X7  5.5556  0.0333336  
X8  5.5556  0.0333336  
X9  3.2258  0.0516128  

X10  3.8462  0.0615392  

  .اإلنتاجباالعتماد على مصلحة  ،الباحثمن إعداد  :المصدر

  :ھذه المعطیات یمكن تكوین قیود عمل الوحدتین كالتاليمن 
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0008688 

0008688 

0008688 

≤ 

≤ 

≤ 

9.375X1+8.3334X2 

33.3336X5+60X6 

33.3336X7+33.3336X8  

 14القید

 15القید

 16القید

8688000 

0008688  

≤ 

≤ 

23.1888X3+21.6224X4 

51.6128X9+61.5392X10  

 17القید

 18القید

 :بالسوق القیود المتعلقة - 3

شكل طلبیات  والتي تكون على، ات المطلوبة من طرف الزبائنهي تلك القیود التي تعبر عن الكمی      
في الوحدة، وبالتالي  یتم على أساسها جدولة العملیة اإلنتاجیةعلى منتجات الوحدة محل الدراسة والتي 

  .2015لسنة  المتنبأ بها للطلب فإن قیود الطلب تكون حسب الكمیات

والتي تمثل المبیعات الشهریة  05إلى رقم  01باستخدام البیانات المذكورة في المالحق من رقم      
من  SPSSبرنامج وباالعتماد على  2014إلى غایة  2010لمنتجات مؤسسة مطاحن الحضنة من سنة 

یتبعه توزیع ، وذلك من خالل استنتاج نوع النموذج الذي 2015لسنة  مبیعات المنتجاتبأجل التنبؤ 
  .X1نامج للمنتوج یبین الشكل التالي مخرجات البر  البیانات لمبیعات المؤسسة،

  .X1عملیة التنبؤ بالنسبة للمنتوج ): 12-5(الجدول رقم 

 Model Summary and Parameter Estimates 
 
Dependent Variable: X1  

Equation Model Summary Parameter Estimates 

  R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear ,271 21,529 1 58 ,000 10633,913 216,859     
Logarithmic ,365 33,363 1 58 ,000 1896,512 4883,131     
Inverse ,189 13,520 1 58 ,001 18935,055 -21628,058     
Quadratic ,391 18,297 2 57 ,000 4749,107 786,356 -9,336   
Cubic ,430 14,100 3 56 ,000 563,562 1577,244 -41,483 ,351 
Compound ,365 33,369 1 58 ,000 8436,393 1,020     
Power ,462 49,740 1 58 ,000 4037,632 ,422     
S ,203 14,730 1 58 ,000 9,766 -1,722     
Growth ,365 33,369 1 58 ,000 9,040 ,019     
Exponential ,365 33,369 1 58 ,000 8436,393 ,019     

The independent variable is t. 

 .SPSSمن إعداد الباحث، باالعتماد على برنامج : المصدر
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  .X1عملیة التنبؤ بالنسبة للمنتوج ): 1-5(الشكل رقم 

  

 .SPSSمن إعداد الباحث، باالعتماد على برنامج : المصدر

نالحظ أن معامل التحدید ضعیف لكل النماذج الموجودة في برنامج ) 12- 5(من الجدول رقم      
SPSS،  أي ال یمكن التنبؤ بالمبیعات للمنتوجX1 وما یؤكد صحة هذه الفرضیة  ،من خالل هذه النماذج

ى من هذه منحن قع على أيال ت قیمالذي یبین وجود مجموعة كبیرة من ال) 1- 5(ني رقم هو الشكل البیا
  .المنحنیات

  ).10(نفس الشيء بالنسبة لبقیة المنتوجات، وهو ما تبینه الجداول واألشكال الموجودة بالملحق رقم      

، وباالستفسار من  2015ومن خالل دراسة أسباب عدم وجود أي نموذج یمكن التنبؤ به لمبیعات      
  :الهیكل التجاري للمؤسسة، تبن لنا وجود عدة أسباب تؤثر على ذلك أهمها

  اعتماد المؤسسة على الطرق العلمیة في عملیة تسییر اإلنتاج؛ عدم - 

60,0050,0040,0030,0020,0010,000,00

t

40000,00
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إتباع المؤسسة عملیة سد النقص الموجود في السوق من المواد التي تنتجها وعدم وجود سیاسة تسویقیة  - 
  واضحة؛

باإلنتاج وفق تعلیمات المدیریة العامة التي ترسل لها سنویة، وفق طاقة إنتاجیة محددة المؤسسة تقوم  - 
  حاول الوصول إلیها وهي غیر مدروسة؛ت
  ؛)السمید والدقیقإنتاج (وجود منافسة قویة من طرف المؤسسات الخاصة في مجال إنتاجها  - 
  كثرة الطلبات الغیر متوقعة الناتجة عن المساعدات في إطار قفة رمضان أو نتیجة الكوارث الطبیعیة؛ - 
  ة قطع الغیار؛وجود توقفات مفاجأة نتیجة أعطاب في اآلالت وقل - 
  .قلة مراكز البیع الخاصة بمنتجات المؤسسة - 

المرسلة  اإلنتاجنتیجة لعد وجود أي نموذج یمكن االعتماد علیه في عملیة التنبؤ ارتأینا اعتماد خطة      
والجدول ) 08(ورقم ) 07(، الموضح في الملحق رقم 2015المدیریة العامة كطلب مقدر لسنة من طرف 

  .الطلب السنوي لمنتجات المؤسسةالتالي یوضح 
  .2015لسنة بالمسیلة  مطاحن الحضنةالكمیة المطلوبة من منتجات ): 13-5(الجدول رقم 

  قنطار :وحدة القیاس                                                       
  المتاحة) الفعلیة(الكمیة المطلوبة   المنتج

X1  373094.40 

X2  46636.80 

X3  5216.60 

X4  274125.60 

X5+ X6  111410.13 

X7+ X8  116592.00 

X9+ X10  98658.00 

  .)08(و) 07(قین رقم حالملباالعتماد على  الباحثمن إعداد  :المصدر
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  :من المعطیات السابقة نكون قیود الطلب كالتالي     

 373094.40 ≤ X1  19القید 
 46636.80 ≤ X2  20القید 
   5216.60 ≤ X3  21القید 
  274125.60≤ X4  22القید 
  111410.13≤ X5+ X6  23القید 
  116592.00≤ X7+ X8  24القید 
  98658.00≤  X9+ X10  25القید  

  :ومنه فإن نموذج المسألة هو كالتالي

  :دالة الهدف
=150X1+650X2+730X3+110X4+85X5+85X6+344X7+344X8+411X9+411X10 Max (Z) 
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  :القیود
1448000  
1448000 
1448000  

≤ 
≤  
≤  

1.5625 X1+1.3889 X2 

5.5556 X5+10 X6 

5.5556 X7+5.5556 X8 

  1القید  
  2القید   
  3القید   

543000  
543000  

≤ 
≤  

1.4493 X3+1.3514  X4 

3.2258X9 +3.8462 X10  

  4القید   
  5القید   

0 
0 
0 
0 
0 
0  

= 
= 
= 
= 
=  
=  

X1-3.5556 X5 

X1-3.5556 X7 

X2-7.1999 X6 

X2-4 X8 

X3-2.2258 X9 

X4-2.8461 X10 

  6القید    
  7القید    
  8القید    
  9القید    
  10القید     
  11القید    

1448000  ≤  X1+X2 +X5+X6+X7+X8     12القید  
543000  ≤  X3+ X4 + X9 + X10     13القید  

0008688 
0008688 
0008688 

≤ 
≤ 
≤ 

9.375X1+8.3334X2 
33.3336X5+60X6 

33.3336X7+33.3336X8 

 14القید     
 15القید    
 16القید    

8688000 
0008688  

≤ 
≤ 

23.1888X3+21.6224X4 
 51.6128X9+61.5392X10 

 17القید    
 18القید    

  X1, X2,X3, X4,X5,X6, X7, X8, X9, X10 ≥0 :  شرط عدم السلبیة            

 373094.40 ≤                X1                   19القید 
 46636.80   ≤ X2                 20القید 
   5216.60   ≤ X3                  21القید 
  274125.60≤ X4                  22القید 
  111410.13≤ X5+ X6                   23القید 
  116592.00≤ X7+ X8                   24القید 
  98658.00  ≤  X9+ X10                   25القید  
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 مطاحن الحضنةلإلنتاج تخطیط ال وتحلیل الحساسیة البرمجة الخطیةل مسألة ح: لثالمطلب الثا
  :2015 لسنة بالمسیلة

، الحظت وجود عدد بعد القیام بصیاغة النموذج الریاضي لتسییر اإلنتاج لمطاحن الحضنة بالمسیلة     
كبیر من القیود حیث كان عددها خمسة وعشرون قید، وعشر متغیرات، مما یصعب حل هذه المسألة 

، وبعدھا السلسلة الثانیة WinQSBبرنامج بالطریقة التقلیدیة، وبذلك اخترت برنامج إعالم آلي یتمثل في 

، 2015لسنة بالمسیلة حل مسألة تعظیم األرباح لمطاحن الحضنة لالبرنامج إلى  البیاناتبإدخال هذه  قمت
  .التالي )14-5(رقم  الموضحة بالجدول جعلى النتائ فتحصلت

البرمجة الخطیة إلنتاج لمطاحن الحضنة بالمسیلة لنموذج دالة الهدف  متغیرات قیم): 14-5(الجدول رقم 
  .2015لسنة 

  

  .WinQSBباالعتماد على مخرجات برنامج  من إعداد الباحث: المصدر
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  :ومقارنتھا بخطة إنتاج الوحدة WinQSBتحلیل مخرجات برنامج  : الفرع األول

، واإلنتاج الفعلي لها نقوم 2015إلنتاج مطاحن الحضنة لسنة  WinQSBخرجات برنامج ممن خالل     
  .وذلك من أجل القیامة بعملیة مقارنة بینهما وتحلیل النتائج المتحصل علیها )15- 5(رقم برسم الجدول 

  .2015خطة اإلنتاج الفعلیة والمقترحة لمطاحن الحضنة لسنة ): 15-5(الجدول رقم 

ربح الوحدة   المنتج
  الواحدة

  خطة إنتاج الوحدة المقترحة  خطة إنتاج الوحدة
  الربح المحقق  كمیة اإلنتاج  الربح المحقق  كمیة اإلنتاج

X1  150  364436.10  54665415.00  373094.40  55964160.00  
X2  650  28814.25  18729262.50  46636.80  30313920.00  
X3  730  3198.24  2334715.20  5216.60  3808118.00  
X4  110  265532.42  29208566.20  274120.20  30153220.00  

X5+ X6  85  41002.00  3485170.00  111408.923  9469758.00  
X7+ X8  344  169133.50  58181924.00  116590.70  40107195.00  
X9+ X10  411  103622.00  42588642.00  98657.997  40548439.30  

  210364800.00  1025725.62  209193694.90  975758.51  المجمــــوع
  .والمصلحة التجاریة WinQSBباالعتماد على مخرجات برنامج  ،من إعداد الباحث: المصدر

 اإلنتاجنالحظ وجود اختالف في الكمیات المنتجة من كل منتج بین خطة ) 15- 5(من الجدول رقم      
وكذلك الربح السنوي حیث حیث تم زیادة اإلنتاج في كل المنتجات بنسب ضعیفة،  ،والمقترحة فعلیةال

یساوي  فهودج أم المقترح  209193694.90كان یساوي  2015لسنة  فعليالربح السنوي ال
: دج أي زیادة الربح بنسبة تقدر بـ 1171105.10: دج أي بزیادة تقدر بـ 210364800.00

)1171105.10 /209193694.90 (x 100%  =0.56 %  

  :حلدراسة حساسیة ال :الفرع الثاني

سنقوم بدراسة حساسیة معامالت دالة الهدف وذلك من خالل معرفة المجال الذي تتغیر فیه هذه      
المعامالت، وكذلك مجاالت تغیر قیم الطرف الثاني التي ال تأثر على أمثلیة الحل، وهذا قصد تمكین 
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تخدام المؤسسة محل الدراسة من تفادي الوقوع في حالة ال أمثلیة في اإلنتاج، وذلك من خالل اس
  .WinQSBمخرجات برنامج 

  :دراسة حساسیة معامالت دالة الهدف: أوالً 

  .الجدول التالي یبن مجاالت تغیر معامالت دالة الهدف للنموذج الریاضي للحفاظ على أمثلیة الحل     

برمجةالخطیة إلنتاج مطاحن الحضنة لنموذج المجاالت تغیر معامالت دالة الهدف ): 16- 5(الجدول رقم 
  .2015بالمسیلة لسنة 

  .WinQSBمن إعداد الباحثین باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

 X7و X6و X5و X3و X2و X1نالحظ أنه یمكن تخفیض أرباح المنتجات ) 16-5(من الجدول رقم 
  :على الترتیب إلى X9و X8و
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      )-120.6548 ،-97.8057 ،140.6555،-877.3400 ،-5299.1270 ،-618.3400 ،-2647.2230،  

دج وذلك في حالة انخفاض الطلب علیها وفي حالة زیادة الطلب علیها یمكن زیادة أرباحها  )900.7631-
  .إلى مبلغ كبیر وال یؤثر ذلك على فقدان زبائنها، وبذلك تحافظ المؤسسة على الحل األمثل

 570.8984( على التوالي إلىفیمكن زیادة أرباحهما  X10و X4 أما فما یخص المنتجین     

دج ) 313.0710-و 144.4081-( ویمكن تخفیض أرباحهما على التوالي أیضا إلى دج )1722.7630و
  .حتى تحافظ المؤسسة على أمثلیة حلها

  :دراسة حساسیة الطرف األیمن للقیود: ثانیاً 

  .الریاضي للحفاظ على أمثلیة الحلالجدول التالي یبن مجاالت التغیر في قیم الطرف األیمن للنموذج     

برمجة الخطیة إلنتاج مطاحن الحضنة لنموذج الالت التغیر في قیم الطرف األیمن مجا): 17-5(الجدول رقم 
  .2015بالمسیلة لسنة 

  .WinQSBباالعتماد على مخرجات برنامج  ،من إعداد الباحث: المصدر
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الحضنة تملك فائض في ساعات العمل لكل نالحظ أن وحدة مطاحن ) 17- 5(من الجدول رقم      
الورشات، باإلضافة إلى وجود فائض في الطاقة اإلنتاجیة والمواد األولیة یمكن استخدامها في زیادة حجم 

  .اإلنتاج من أجل زیادة أرباح المؤسسة وزیادة توسعها في السوق

تباع سیاسات وحدة مطاحن الحضنة تملك طاقة إنتاجیة غیر مستغلة یجب علیها أن       ٕ تستغلها، وا
تسویقیة ناجحة، من خالل التعریف بمنتجاتها وتحسین جودتها، وفتح نقاط بیع في المناطق التي لم 

  .تغطیها لتقریب منتجاتها من المستهلك

سییر اإلنتاج تفي  MRPاستخدام نظام تخطیط الموارد الصناعیة : المبحث الثالث
  :2015مطاحن الحضنة بالمسیلة لسنة بمؤسسة 

، عملیة دقیقة تستوجب MRPتعتبر عملیة تسییر اإلنتاج باستخدام نظام تخطیط الموارد الصناعیة       
، ألن هذا النظام ینطلق من عملیة التنبؤ بالمبیعات، تضافر الجهود بین الهیكل التجاري وهیكل االستغالل

ي والتجاري الذي یتم من خالله وبعدها نقوم بحساب األعباء اإلجمالیة، تلیها وضع المخطط الصناع
، وبعد ذلك نقوم بعملیة إعداد البرنامج الرئیسي 2015تحدید منتجات المؤسسة حسب العائالت لسنة 

لإلنتاج الذي یتم من خالله إعداد جدول تفصیلي بكل المنتوجات من حیث الكمیات حسب األشهر، تلیه 
صدار أوامر الشراء، عملیة حساب االحتیاجات الصافیة من كل المواد التي  ٕ تدخل في العملیة اإلنتاجیة وا

  .اإلنتاجیةوفي األخیر نقوم بجدولة العملیة 

  :2015لسنة بالمسیلة عملیة التنبؤ بالطلب لمنتوجات مطاحن الحضنة : المطلب األول

تعتبر عملیة التنبؤ بالمبیعات عملیة جد مهمة، ألنها تعتبر الخطوة األولى واألساسیة لبناء نظام      
برقم تم وضع التنبؤ ) 08(ورقم ) 07(رقم  ینباالعتماد على الملحق، فMRPتخطیط الموارد الصناعیة 

كما هي بالمسیلة  الحضنةجات لمؤسسة مطاحن و بالنسبة لمختلف المنت 2015بالكمیات لسنة األعمال 
  ).18- 5(رقم  موضحة في الجدول
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  .2015لسنة  التنبؤ برقم األعمال لمطاحن الحضنة حسب الكمیات): 18-5(الجدول رقم 

المجموع  المجموع
2 

نخالة 
المجموع  فرینة  فرینة  مستخرجة

1 
نخالة 

        سمید سمید سمید مستخرجة
 المنتجات

من القمح    العام
من القمح    ممتازة عادیة اللین

األشھر           ممتاز عادي رطب الصلب

 جانفي  32256,00 4032,00 9632,00 10080,00 56000,00 414,00 21756,00 7830,00 30000,00 86000,00

 فیفري 32256,00 4032,00 9632,00 10080,00 56000,00 414,00 21756,00 7830,00 30000,00 86000,00

 مارس 37094,40 4636,80 11076,80 11592,00 64400,00 476,10 25019,40 9004,50 34500,00 98900,00

 أفریل  35481,60 4435,20 10595,20 11088,00 61600,00 455,40 23931,60 8613,00 33000,00 94600,00

 ماي 33868,80 4233,60 10113,60 10584,00 58800,00 434,70 22843,80 8221,50 31500,00 90300,00

 جوان 22579,20 2822,40 6742,40 7056,00 39200,00 434,70 22843,80 8221,50 31500,00 70700,00

 جویلیة 20428,80 2553,60 6100,27 6384,00 35466,67 393,30 20668,20 7438,50 28500,00 63966,67

 أوت 23654,40 2956,80 7063,47 7392,00 41066,67 455,40 23931,60 8613,00 33000,00 74066,67

 سبتمبر 33868,80 4233,60 10113,60 10584,00 58800,00 434,70 22843,80 8221,50 31500,00 90300,00

 أكتوبر 32256,00 4032,00 9632,00 10080,00 56000,00 414,00 21756,00 7830,00 30000,00 86000,00

 نوفمبر 33868,80 4233,60 10113,60 10584,00 58800,00 434,70 22843,80 8221,50 31500,00 90300,00

 دیسمبر 35481,60 4435,20 10595,20 11088,00 61600,00 455,40 23931,60 8613,00 33000,00 94600,00
 المجموع 373094,40 46636,80 111410,14 116592,00 647733,34 5216,40 274125,60 98658,00 378000,00 1025733,34

  .من إعداد الباحث: المصدر

تم وضع التنبؤ برقم األعمال بالقیمة لسنة والمصلحة التجاریة  )18- 5(رقم باالعتماد على الجدول      
رقم  كما هي موضحة في الجدولبالمسیلة بالنسبة لمختلف المنتجات لمؤسسة مطاحن الحضنة  2015

)5 -19.(  
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  .2015لسنة  حسب الكمیات بالمسلة األعمال لمطاحن الحضنةالتنبؤ برقم ): 19-5(الجدول رقم 

نخالة  2المجموع  المجموع 
نخالة  1المجموع  فرینة  فرینة  مستخرجة

           سمید سمید سمید مستخرجة
 المنتجات

من القمح    العام
من القمح    ممتازة عادیة اللین

األشھر              ممتاز عادي رطب الصلب

 جانفي 112896000,00 13104000,00 13003200,00 14130849,60 153134049,60 1221300,00 41553960,00 10976642,10 53751902,10 206885951,70

 فیفري 112896000,00 13104000,00 13003200,00 14130849,60 153134049,60 1221300,00 41553960,00 10976642,10 53751902,10 206885951,70

 مارس 129830400,00 15069600,00 14953680,00 16250477,04 176104157,04 1404495,00 47787054,00 12623138,42 61814687,42 237918844,46

 أفریل  124185600,00 14414400,00 14303520,00 15543934,56 168447454,56 1343430,00 45709356,00 12074306,31 59127092,31 227574546,87

 ماي 118540800,00 13759200,00 13653360,00 14837392,08 160790752,08 1282365,00 43631658,00 11525474,21 56439497,21 217230249,29

 جوان 79027200,00 9172800,00 9102240,00 9891594,72 107193834,72 1282365,00 43631658,00 11525474,21 56439497,21 163633331,93

 جویلیة 71500800,00 8299200,00 8235364,50 8949538,08 96984902,58 1160235,00 39476262,00 10427810,00 51064307,00 148049209,58

 أوت 82790400,00 9609600,00 9535684,50 10362623,04 112298307,54 1343430,00 45709356,00 12074306,31 59127092,31 171425399,85

 سبتمبر 118540800,00 13759200,00 13653360,00 14837392,08 160790752,08 1282365,00 43631658,00 11525474,21 56439497,21 217230249,29

 أكتوبر 112896000,00 13104000,00 13003200,00 14130849,60 153134049,60 1221300,00 41553960,00 10976642,10 53751902,10 206885951,70

 نوفمبر 118540800,00 13759200,00 13653360,00 14837392,08 160790752,08 1282365,00 43631658,00 11525474,21 56439497,21 217230249,29

 دیسمبر 124185600,00 14414400,00 14303520,00 15543934,56 168447454,56 1343430,00 45709356,00 12074306,31 59127092,31 227574546,87

 المجموع 1305830400,00 151569600,00 150403689,00 163446827,04 1771250516,04 15388380,00 523579896,00 138305690,49 677273966,49 2448524482,53

  .من إعداد الباحث: المصدر

 2015برقم األعمال لسنة  التنبؤجدول  إعدادتم ) 09(بنفس الطریقة وباالعتماد على الملحق رقم      
من حیث الكمیة حسب الزبائن المختلفة لمؤسسة مطاحن الحضنة والنتائج الخاصة بهذه العملیة هي 

  ).20- 5(رقم دول جبال ملخصة
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  .2015بالكمیات حسب الزبائن لمؤسسة مطاحن الحضنة لسنة  التنبؤ بالمبیعات الشهریة):20-5(جدول رقم

 الزبائن  تجار الجملة تجار التجزئة المستھلكین الخبازین المجموع
 جانفي  75388,94 4981,50 2801,28 2828,28 86000,00
 فیفري 77366,42 3392,10 3065,88 2175,60 86000,00
 مارس 83722,35 6308,33 4866,22 4003,10 98900,00
 أفریل  82907,44 3854,07 4248,75 3589,74 94600,00
 ماي 80393,62 3525,79 3867,77 2512,82 90300,00
 جوان 62351,18 2938,32 2669,24 2741,26 70700,00
 جویلیة 55870,79 3062,04 2967,02 2066,82 63966,67
 أوت 64379,12 3558,39 2539,42 3589,74 74066,67
 سبتمبر 78252,00 3725,19 4667,80 3655,01 90300,00
 أكتوبر 67709,18 7332,30 6607,32 4351,20 86000,00
 نوفمبر 73566,70 5875,07 6517,91 4340,32 90300,00
 دیسمبر 74984,01 7079,49 6314,28 6222,22 94600,00

 المجموع 876891,75 55632,59 51132,89 42076,11 1025733,34

  .من إعداد الباحث: المصدر          

األساس الذي ) 13-5(، )12- 5(، )11- 5(تعتبر الكمیات المتنبأ بها برقم األعمال في الجدول رقم      
  .لمواجهة هذا الطلب 2015تستند علیة المؤسسة لمعرفة الكمیات الواجب إنتاجها لسنة 

تحدید مقاییس النموذج المقترح لتسییر اإلنتاج بمؤسسة مطاحن الحضنة حسب نظام : المطلب الثاني
  :MRPتخطیط الموارد الصناعیة 

ومن خالل نة مجموعة من المنتجات من السمید والدقیق ومشتقاتهما، ضتنتج مؤسسة مطاحن الح     
قلم، ورقة، آلة (االطالع على طریقة تسییر المنتجات الحظت إتباعها الطرق البدائیة في التسییر مثل 

، فهذه الطرق البدائیة تحتاج جهد مضاعف وتعطي نتائج غیر فعالة، )وغیرها  Excelحاسب، واستعمال 
جال، وعدم تلبیة بعض الطلبیات فتقع المؤسسة في الكثیر من األحیان في خلل في تسییر الكمیات أو اآل

في الوقت المحدد مما قد یفقدها زبائنها، وبذلك نقترح على المؤسسة إتباع طریقة تسییر مخزوناتها 
، ویمكن تلخیص الخطوات المتبعة للنموذج المقترح MRPباستعمال نظام تخطیط الموارد الصناعیة 

  :كل التاليفي الشبالمسیلة لتسییر اإلنتاج بمؤسسة مطاحن الحضنة 
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  .MRPبمؤسسة مطاحن الحضنة باستخدام  اإلنتاجتسییر ): 2-5(الشكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .من إعداد الباحث: المصدر
  :من خالل الشكل نالحظ أن أهم المقاییس التي سیتم معالجتها بدقة هي     

  :PICالخطة الصناعیة والتجاریة  -
 یهتم المخطط الصناعي والتجاري بتقدیر المنتجات والمبیعات شهر بشهر حسب عائالت المنتجات     

، أي یتم تحدید خطة المؤسسة على المدى القصیر، وبذلك یمكن )عائالت الدقیق وعائالت السمید(
حساب حسب عائالت المنتجات، ومن ثم یمكن  2015استنتاج الكمیات التي ستنتجها المؤسسة لسنة 

ذا وقعت في عجز تلجأ إلى الساعات و منت إنتاج، حتى تستغل الفائض في الطاقة اإلنتاجیة ٕ جات أخرى وا
   .اإلضافیة أو المناولة

  :PDPالبرنامج الرئیسي لإلنتاج  -
المدى القصیر حسب المنتجات باألشهر، فهذا البرنامج یمیز الجزء یحدد الكمیات المنتجة في      

  .جالمحدد من اإلنتا

PIC 

الصافیة االحتیاجاتحساب   
CBN 

 

PDP 

 الجدولة

OA الشراء أوامر   

ابعةـــالمت  

اإلجمالیة ءحساب األعبا  

حساب األعباء 
 االجمالیة

حساب األعباء 
 اإلجمالیة

حساب األعباء 
 المفصلة
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  :حساب االحتیاجات -
باإلضافة  ،تعتمد مطاحن الحضنة على القمح الصلب والقمح اللین كمادة أولیة أساسیة في إنتاجها     

في التركیبة والتسمیة، لذا وجب علینا معرفة  ة، تنتج بها سبعة منتجات مختلفوالماء إلى األكیاس والخیط
حسب  2015 خالل سنةكمیات وآجال احتیاج كل المواد األولیة التي تحتاجها في العملیة اإلنتاجیة، 

  .ألوامر الشراء المختلفة ، أي سیتم إعداد خطة بالكمیة واآلجالاألشهر
 :الجدولة -

من الدقیق أو  منتوجن كل عملیة إنتاجیة خاصة بكل الجدولة بتحدید وقت البدء واالنتهاء متختص      
السمید، مع الترتیب األمثل ألوامر اإلنتاج التي تنبثق عن النقطة السابقة المتعلقة بحساب االحتیاجات، 

  .احترام آجال الطلبیات أجل حتى یتم استغالل الوقت استغالال أمثالً من

بالمسیلة بمؤسسة مطاحن الحضنة  PICالمخطط الصناعي والتجاري  لوضعمساهمة : الفرع األول
  :2015لسنة 

یوضع على حسب عائالت  ،بالمسیلة لمؤسسة مطاحن الحضنة PICالمخطط الصناعي والتجاري      
هیكل كل من  االمتمثلة في مشتقات السمید والدقیق، وهو عبارة عن وثیقة یشترك في انجازه المنتجات

 واختیار مخزون أمان عقالني، ،ر على وضعیة المبیعات والمنتجاتوالهیكل التجاري، ألنه یعبستغالل اال
  .واالستخدام األمثل للموارد المتاحة ،ویهدف أیضا إلى إرضاء زبائن المؤسسة

على أساس التنبؤ  ،لمؤسسة مطاحن الحضنة PICلقد تم وضع المخطط الصناعي التجاري      
) 21-5(، والجدول رقم 2015، لمطاحن الحضنة لسنة )لدقیقلتي السمید واعائ(بعائالت المنتجات 

  .یوضح ذلك
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  :2015لسنة  بالمسیلة لمؤسسة مطاحن الحضنة PICالمخطط الصناعي والتجاري ): 21-5(الجدول رقم  

 األشهر   العائالت الدقیق السمید المجموع

 جانفي 000,00 30 000,00 56 000,00 86
 فیفري 000,00 30 000,00 56 000,00 86
 مارس 500,00 34 400,00 64 900,00 98
 أفریل 000,00 33 600,00 61 600,00 94

 ماي 500,00 31 800,00 58 300,00 90

 جوان 500,00 31 200,00 39 700,00 70
 جویلیة 500,00 28 466,67 35 966,67 63
 أوت 000,00 33 066,67 41 066,67 74
 سبتمبر 500,00 31 800,00 58 300,00 90
 أكتوبر 000,00 30 000,00 56 000,00 86
 نوفمبر 500,00 31 800,00 58 300,00 90

 دیسمبر 000,00 33 600,00 61 600,00 94

 المجموع 000,00 378 733,34 647 733,34 025 1
  .من إعداد الباحث: المصدر

لمؤسسة مطاحن الحضنة بالمسیلة  PDPوضع برنامج اإلنتاج الرئیسي ـاهمة لــمس: الفرع الثـاني
  :2015لسنة 

  :نحتاج إلى معلومات كثیرة، تتمثل في PDPإنجاز البرنامج الرئیسي لإلنتاج من أجل القیام بعملیة      

الطلبات الصارمة ال تعمل بها ( باإلضافة إلى الطلبات الصارمة ،2015التنبؤ بالمبیعات لسنة  - 
  ؛)لمؤسسةا

  مخزون األمان للمؤسسة؛ - 

  ؛2014مخزون المؤسسة الفعلي من جمیع المنتوجات في نهایة سنة  - 

  أوامر اإلنتاج التي انطلقت في االنجاز؛ - 
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  ؛2015أفق التخطیط والذي یتمثل في سنة  - 

  .لتسلیم بدقةمعلومیة الطلب وآجال ا - 

كل هذه المعلومات یجب أن تتوفر الستعمالها في عملیة تكوین الجدول الزمني المستعمل لتكوین      
  .البرنامج الرئیسي لإلنتاج

  .لمواد التي تدخل في تركیب المنتوجات مسبقاباإلضافة إلى ما تم ذكره یجب معرفة ا      

  :من خالل جدول برنامج اإلنتاج الرئیسي یمكن معرفة كل من    

  المخزون المطلوب والحقیقي حتى یتم التحكم في المخزونات بدقة؛ - 

  االحتیاج الخام والصافي الذي یتم من خالله توضیح الطلبیات؛ - 

  .الطلبیات بدورها تخلق االحتیاجات للمخزونات - 

مج تم وضع برنا 2015باالعتماد على المخطط الصناعي التجاري والتنبؤ بالمبیعات الشهریة لسنة      
  ).22- 5(رقم الجدول  هوضحكما ی PDPاإلنتاج الرئیسي 
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  .2015لسنة  لمؤسسة مطاحن الحضنة بالمسیلة PDPالرئیسي  اإلنتاجبرنامج ): 22-5(جدول رقم ال

 2المجموع  المجموع
نخالة 

مستخرج
 ة

نخالة  1المجموع  فرینة  فرینة 
        سمید سمید سمید مستخرجة

 المنتجات

من القمح    العام
من القمح    ممتازة عادیة اللین

األشھر           ممتاز عادي رطب الصلب

 جانفي  32256 4032 9632 10080 56000,00 414 21756 7830 30000 86000,00

 فیفري 32256 4032 9632 10080 56000,00 414 21756 7830 30000 86000,00

 مارس 37094,4 4636,8 11076,8 11592 64400,00 476,1 25019,4 9004,5 34500 98900,00

 أفریل  35481,6 4435,2 10595,2 11088 61600,00 455,4 23931,6 8613 33000 94600,00

 ماي 33868,8 4233,6 10113,6 10584 58800,00 434,7 22843,8 8221,5 31500 90300,00

 جوان 22579,2 2822,4 6742,4 7056 39200,00 434,7 22843,8 8221,5 31500 70700,00

 جویلیة 20428,8 2553,6 6100,27 6384 35466,67 393,3 20668,2 7438,5 28500 63966,67

 أوت 23654,4 2956,8 7063,47 7392 41066,67 455,4 23931,6 8613 33000 74066,67

 سبتمبر 33868,8 4233,6 10113,6 10584 58800,00 434,7 22843,8 8221,5 31500 90300,00

 أكتوبر 32256 4032 9632 10080 56000,00 414 21756 7830 30000 86000,00

 نوفمبر 33868,8 4233,6 10113,6 10584 58800,00 434,7 22843,8 8221,5 31500 90300,00

 دیسمبر 35481,6 4435,2 10595,2 11088 61600,00 455,4 23931,6 8613 33000 94600,00

 المجموع 373094,4 46636,8 111410,14 116592 647733,34 5216,4 274125,6 98658 378000 1025733,34

  .من إعداد الباحث: رالمصد

لمؤسسة  )OA أوامر الشراء(من المواد األولیة المختلفة حساب االحتیاجات الصافیة : الفرع الثالث
  :2015مطاحن الحضنة لسنة 

ؤسسة مطاحن الحضنة تعتمد في إنتاجها على مادتي القمح الصلب واللین كمادة أولیة لدینا م     
المهني للحبوب الوطني الدیوان رئیسیة، وتقوم بجدولة عملیة التموین مع الممون الوحید في الجزائر 

OAIC سند طلب شهریا، وبذلك فإن االحتیاجات السنوي من هذین  هقبل بدایة كل سنة، وترسل ل
المادتین تكون نفسها المخطط الصناعي والتجاري، ألن المادة األولیة تعطینا نفس الكمیة من المادة 
المصنعة، وهذا راجع ألن عند زیادة مادة الماء للقمح قبل الطحن تزداد كمیة هذه المادة بنفس الكمیة 

  .% 0.20ا بحوالیأثناء العملیة اإلنتاجیة والذي یقدر ) ائعالض(تقریبا للفاقد 

كمیة الماء الالزم لعملیة الطحن فهي تختلف من نوع قمح إلى آخر وذلك حسب أما فیما یخص      
، والقمح اللین لتر 2.5للقمح الصلب أي حوالي  % 2.5وفي المتوسط یتم إضافة درجة رطوبة القمح 
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فیتم حسابها بقسمة كمیة من الماء، أما االحتیاجات من األكیاس  لتر 3أي حوالي  % 3یضاف له 
على حجم الكیس، ویتم التموین به ) الكیس حجم حسب ( من كل منتوج 2015الطلب المتوقع لسنة 

  .بنفس طریقة القمح

من خالل االستهالك من األكیاس حیث استهالك كل كیس  اص كمیة الخیوط یتم حسابهبخصو أما      
  ).23- 5(رقم عن اآلخر حسب حجم الكیس كما هو موضح في الجدول  یختلف

  .كمیة استهالك الخیط حسب حجم الكیس): 23-5(الجدول رقم 

  كمیة االستهالك  الكیس حجم

  غرام 0.70  كغ 50كیس 
غرام 0.60  كغ 25كیس   

غرام 0.60  كغ 10كیس   

غرام 0.50  كغ 5كیس   

  .اإلنتاجمصلحة ، باالعتماد على من إعداد الطالب: المصدر

لمؤسسة مطاحن  2015والجدول التالي یبن االحتیاجات من مختلف المواد األولیة شهریا لسنة      
  .الحضنة بالمسیلة
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  .2015لسنة  بالمسیلة لمؤسسة مطاحن الحضنة أوامر الشراء لمختلف المواد األولیة): 24-5(الجدول رقم 

  .من إعداد الباحث: المصدر

  

  

  

  

  

  

  

الخیط  )اللتر(الماء 
 )كغ(

كیس 
 السمید

كیس 
 السمید

كیس 
 السمید

كیس 
 السمید

كیس 
 الفرینة

كیس 
 الفرینة

القمح  القمح الصلب
 اللین

 أنواع
 لموادا

العادي 
 كغ 10

العادي 
 كغ 25

الممتاز 
 كغ 10

الممتاز 
 كغ 25

الممتازة 
 كغ 5

العادیة 
األشھر      كغ 50

 جانفي 30000 56000,00 435 41 1096 483 96 1612 2,30 000,00 230
 فیفري 30000 56000,00 435 41 1096 483 96 1612 2,30 000,00 230
 مارس 34500 64400,00 500 47 1261 556 111 1854 2,64 500,00 264
 أفریل 33000 61600,00 478 45 1206 532 106 1774 2,53 000,00 253
 ماي 31500 58800,00 456 43 1151 508 101 1693 2,41 500,00 241
 جوان 31500 39200,00 456 43 767 338 67 1128 1,72 500,00 192
 جویلیة 28500 35466,67 413 39 694 306 61 1021 1,56 166,68 174
 أوت 33000 41066,67 478 45 804 354 70 1182 1,80 666,68 201
 سبتمبر 31500 58800,00 456 43 1151 508 101 1693 2,41 500,00 241
 أكتوبر 30000 56000,00 435 41 1096 483 96 1612 2,30 000,00 230
 نوفمبر 31500 58800,00 456 43 1151 508 101 1693 2,41 500,00 241

 دیسمبر 33000 61600,00 478 45 1206 532 106 1774 2,53 000,00 253

 المجموع 378000 647733,34 5476 516 12679 5591 1112 18648 26,91 2753333,35
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  :خالصة الفصل الخامس

تعتبر عملیة حساب متغیرات القرار عملیة جد معقدة في الواقع، ویرجع السبب في ذلك إلى نقص      
وقمنا باالجتهاد وحساب كل  التكلفة التي تعود له،قرار المعلومات المساعدة في عملیة تحمیل كل متغیر 

  .من تكلفة االحتفاظ بالمخزون، تكلفة إعداد الطلبیة، وتكلفة النفاد لمطاحن الحضنة

، األمثلیةعن ذج الریاضیة التي تستخدم في البحث اتعتبر مسألة البرمجة الخطیة من بین أهم النم     
النموذج الریاضي، الذي یتكون من وهي عبارة عن ترجمة لواقع المؤسسة في شكل أرقام ورموز تدعى ب

دالة الهدف التي تهدف إلى تعظیم األرباح في مطاحن الحضنة بالمسیلة، ومجموعة من القیود المختلفة 
، قیود المادة األولیة، القیود الخاصة بساعات العمل، التي توضع حسب بیانات المؤسسة من طاقة إنتاجیة

دم السلبیة، وأثناء تشكیل مسألة البرمجة الخطیة لمطاحن القیود الخاصة بالسوق، وفي األخیر قید ع
الحضنة، التي كانت تحتوي على خمسة وعشرون قید وعشر متغیرات، ونظرا لصعوبة حل المسألة یدویا 

التي  2015في سنة  إنتاجهاكمیة المنتوجات التي یتم  وبعد الحل استنتجت WinQSBاستعنت ببرنامج 
وعند تحلیل الحساسة اتضح لنا المجاالت التي یمكن فیهم تغییر اإلنتاج بحیث ال  م ربح المؤسسة،ظتع

  .یخرج الحل من األمثلیة

قمنا أیضا باقتراح نظام إنتاج لمؤسسة مطاحن الحضنة یتمثل في نظام تخطیط االحتیاجات      
یرات القرار، التي تم ، والذي ینطلق من عملیة التنبؤ بالمبیعات التي تعتبر من أهم متغMRPالصناعیة 

لألشهر،  على أساسها بناء المخطط الصناعي التجاري الذي یعتمد على التنبؤ بعائالت المنتجات بالنسبة
الذي من خالله تم إعداد خطة تفصیلیة بالمنتجات الشهریة  لإلنتاجالبرنامج الرئیسي بإعداد بعده قمنا 

  .یاجات الصافیة الخاصة بمطاحن الحضنةبحساب االحت لطاحن الحضنة، وبعدها قمة 2015ة لسن
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، ونظرا للتطورات العالمیة صناعیةالمؤسسات المهمة خاصة في تعتبر عملیة تسییر اإلنتاج عملیة      
بجودة المنتوج، وتحقیق الحدیثة واشتداد المنافسة والدعایة اإلعالمیة، وجب على المؤسسات االهتمام أكثر 

تحكم في تسییر إنتاجها حیث تلبي مما یتطلب أن ترغبات زبائنها في الوقت المناسب وبالسعر المغري، 
، وتحاول تخفیض مخزوناتها من المواد األولیة والمصنعة تینطلبات زبائنها في الوقت وبالكمیة المناسب

، ومن أجل تحقیق تتمثل في تكالیف االحتفاظ بالمخزون ،ةلتفادي تكالیف إضافی ،إلى أقصى حد ممكن
 توفرذ قرارات صائبة، وقصد اتخاذ هذه القرارات وجب هذه التطلعات وجب على المؤسسة الصناعیة اتخا

  .بدقة عالیة اإلنتاجفي تسییر حكم تمتغیرات القرار التي ت

، )MRP, JIT, OPT(تطورت أنظمة تسییر اإلنتاج الحدیثة، التي تتمثل في نماذج التنافسیة لقد      
الذي یمثل أنظمة الدفع، ویقوم على االستخدام المكثف  MRPحیث أن نظام تخطیط الموارد الصناعیة 

، البرنامج الرئیسي لإلنتاج PICألجهزة اإلعالم اآللي، ومن أهم مخرجاته، المخطط الصناعي والتجاري 
PDP ثم تلیه عملیة حساب االحتیاجات الصافیة من معرفة قائمة المواد التي تدخل في العملیة اإلنتاجیة ،

مرحلة الرقابة وتصحیح االنحرافات التي ظهرت أثناء العملیة اإلنتاجیة، ثم ظهر نظام ونسبها، ثم تلیه 
، والذي یعتمد على مبدأ السحب، ویعتمد على نقل المعلومة بسرعة وفعالیة JITاإلنتاج في الوقت المحدد 

ائع ومرونة، ومبدؤه األساسي إزالة كل أسباب الهدر ومصادره المختلفة، المخزون الصفري، والض
، الذي یهدف إلى تعظیم األرباح، ویقوم على مبدأ دراسة OPTالصفري، ثم جاء نظام تكنولوجیة اإلنتاج 

االختناقات التكنولوجیة التي من خاللها یتم تحدید الطاقات داخل المؤسسة، ومنه فإن هذا النظام یهتم 
  .االختناقات ربتسیی

ومن أكثر ، حتمیة في الوقت الراهن ضرورة إلنتاجایعتبر استخدام األسالیب الكمیة في تسییر      
ماذج بحوث العملیات، التي تقوم على تحویل المسألة من صیغتها األدبیة ناستخداما نجد األسالیب الكمیة 

، أو تعظیمعلى شكل تدنیة تكون إلى الصیغة الریاضیة، وذلك من خالل صیاغة دالة الهدف التي 
  .اآللي یة أو باستخدام برامج اإلعالمیدو بحل هذه المسألة بالطرق الوصیاغة قیود المسألة، ثم نقوم 

تعتبر المؤسسات الصناعیة بمثابة مؤسسات تقوم بخلق المنتجات المختلفة من السلع، وقبل وصول      
تضافر الجهود للمصالح المختلفة للمؤسسة، بدایة من عملیة التنبؤ  سلع إلى المرحلة النهائیة، یجبال

ت، حیث تقوم المصلحة التجاریة للمؤسسة بعملیة دراسة معمقة للسوق من أجل تحدید أذواق بالمبیعا
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عطاء بطاقة فنیة عن منتجاتها، زبائنورغبات ال ٕ ثم ، ومحاولة منها التعریف بمنتجاتها، والترویج لها، وا
طلبات یأتي دور مصلحة اإلنتاج من خالل حساب األعباء اإلجمالیة، ولكي تحقق مصلحة اإلنتاج 

املة المؤهلة، رأس المواد األولیة، اآلالت، الید الع: زبائنها یجب أن تتوفر لها جملة من الشروط أهمها
  .المال

أكبر نسبة من رأس المال،  األنها یستثمر فیه ،ؤسسةمن أهم مصالح الم اإلنتاجوتعتبر مصلحة      
إلخراج المنتوج في ویوظف فیها أكبر عدد من الید العاملة، وهي المصلحة التي تقوم بدمج عوامل اإلنتاج 

من حیث الكمیة والمواصفات المطلوبة وبأقل األسعار، ولكي توفق في  صورته النهائیة، إلرضاء زبائنها
  .وحسابها بدقةتتحكم في تسییر اإلنتاج  ذلك یجب علیها من دراسة متغیرات القرار التي

 إلیه سابقا من الدراسة النظریة والتطبیقیة بمؤسسة مطاحن الحضنة التطرقكل ما تم من خالل      
  .فقد تم التوصل إلى جملة من النتائج بالمسیلة

  :النتائج: أوال

  :فیما یلي التي تم التوصل إلیها سنتطرق إلى نتائج الدراسة    

تسییر المخزون بالطرق الحدیثة، ألن االحتفاظ بمخزون أمان زائد عن الحاجة یكلف من الضروري  - 
نقص المخزون في تتمثل في تكالیف االحتفاظ بالمخزون، أما في حالة  ةالمؤسسة تكالیف إضافی

  ؛نتاجیةوتوقف العملیة اال )النفاد( المؤسسة، فقد یكلفها تكالیف إضافیة أیضا تتمثل في تكالیف العجز

  ؛تهایجب على كل مؤسسة اختیار مخزون أمان مدروس یتالءم مع خصوصی - 

  بدقة؛ هاحساب متغیرات القرار التي تتحكم في تسییر إنتاجتحدید و یجب على المؤسسات الصناعیة  - 

في تسییر اإلنتاج وعلى البرمجیات الخاصة  تكوین العمال على كل التطورات الحاصلةتدریب و  ضرورة - 
   بها؛

جب علیها االعتماد على طرق و حتى تتحكم المؤسسات الصناعیة في تسییر منتجاتها تسییرا أمثال،  - 
  ؛ونماذج كمیة حدیثة
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حل النماذج الكمیة  من أجل استخدام برمجیات اإلعالم اآللي یجب على المؤسسات الصناعیة  - 
  وبوقت أقصر؛ ةالدقیق نتائجللوصول إلى ال

 تمثلت فيوالتي  ،إلحدى مؤسسات إنتاج السمید والدقیق في والیة المسیلةالمیدانیة  من خالل دراستنا     
  :مطاحن الحضنة التابعة لمجمع ریاض سطیف، توصلنا إلى النتائج التالیة

تعتمد مؤسسة مطاحن الحضنة اعتمادا كلیا في تموینها بمادتي القمح الصلب واللین على : التموین -1
یعتمد على  حیثالذي یعتبر الممون الوحید لهذه المادة في الجزائر،  ،OAICالدیوان المهني للحبوب 

 یةلوطنوهو یمون كل المؤسسات انسبة كبیر على االستیراد والنسبة الباقیة تغطى باإلنتاج المحلي، 
المادة األساسیة  الخاصة والعامة التي تنشط في هذا المجال، وتعتبر مادة القمح بنوعیه الصلب واللین

دج 1285: المؤسسات بنفس السعر وهو وهي مدعمة من طرف الدولة وتباع لكل، إلنتاج السمید والدقیق
، لیس لدیها مخزون أمانمؤسسة مطاحن الحضنة مع العلم أن ، دج للقمح الصلب 2280لقمح اللین ول

حساب متغیرات القرار التي تتحكم في تسییر المخزون، تحدید و ویجب على مطاحن الحضنة بالمسیلة من 
  .حساب تكلفة االحتفاظ بالمخزونوذلك من خالل حساب تكلفة إعداد الطلبیة، حساب تكلفة العجز، 

للمؤسسات الصناعیة، ألن على مستواها یتم مزج  ةتعتبر وظیفة اإلنتاج الوظیفة األساسی: اإلنتاج - 2
عوامل اإلنتاج للوصول إلى المنتوج النهائي المطلوب، ومؤسسة مطاحن الحضنة تنتج مادتي الدقیق 
والسمید بمختلف أنواعهم، وأهملت إنتاج باقي المنتوجات من العجائن، والسبب یرجع إلى التسییر المركزي 

نتاج السمید والدقیق یخضع ویجب التقید بها ایریة العامة سنویحیث خطة اإلنتاج ترسل من المد ٕ ، وا
ین، لكن المؤسسات لمعاییر موحدة تتمثل في نسبة االستخالص لكل قنطار من الدقیق الصلب أو الل

، بل هي تبحث عن الربح وجودة المنتج من أجل المنافسة ،تحترم هذه المعاییر ال الخاصة في غالبها
تحدید  ، ومن أجل التحكم في تسییر إنتاجها یجب على مؤسسة مطاحن الحضنة منقوالسیطرة على السو 

تسمیة المنتجات والمواد األولیة، والمتمثلة في  حساب متغیرات القرار التي تتحكم في العملیة اإلنتاجیةو 
الطلب المتوقع، المواد األولیة المتوفرة حسب الجدول الزمني، الطاقة  نسبة اإلنتاج الضائع، تكلفة اإلنتاج،

  .اإلنتاجیة، أعناق الزجاجات

تنشط ) والیة المسیلة(تعمل في محیط  اتواجه مؤسسة مطاحن الحضنة منافسة شدیدة ألنه :التسویق - 3
 أسواق تغزوبه حوالي اثنان وعشرون مؤسسة بین خاصة وعامة، وتوجد مؤسسات من خارج الوالیة 
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جودة عالیة، وباألخص المؤسسات الخاصة، مثل مؤسسة عمر بن عمر، وسیم، الوالیة بمنتجات ذات 
من  %08.44من إنتاج السمید، و %40.61ة لها حصة في الوالیة تقدر بـ ومؤسسة مطاحن الحضن

مما یجعل المنافسة  سمید محددة من طرف الدولة بمراسیم،وأسعار المنتجات من الدقیق والإنتاج الدقیق، 
بین المؤسسات تكمن في تحسین الجودة، وتعظیم األرباح یكون عن طریق العمل على تخفیض التكالیف 

ومؤسسة مطاحن الحضنة ال تملك مصلحة خاصة بالمحاسبة التحلیلیة وبذلك فهي ال  إلى أقل ما یمكن،
حساب متغیرات القرار تحدید و  بالمسیلة، وبذلك وجب على مؤسسة مطاحن الحضنة تتحكم في تكالیفها

تلبیة طلبات الزبائن في الوقت وبالكمیة  تكالیف التوزیع، التي تتحكم في عملیة البیع والتي تتمثل في
  .دراسة أذواق الزبائنالمحددین، 

  :اختبار الفرضیات: ثانیا

بعد النتائج التي تم التوصل إلیها من خالل الدراسة المیدانیة التي تطرقنا لها بمؤسسة مطاحن      
  :الحضنة بالمسیلة، یمكن معرفة مدى صحة الفرضیات التي انطلقنا منها في الدراسة كما یلي

ة هذه یجعل حساب متغیرات القرار دقیقة، ثبت صح توفر معلومات واضحة، حدیثة :الفرضیة األولى
  .في الفصل الخامس الفرضیة

حساب متغیرات القرار من أصعب العملیات في الواقع، والسبب الرئیسي یرجع و  تحدید عملیةتعتبر      
، أو نقص في المعلومات التي یتم ات الخاصة بالتكالیف التي تتحكم في متغیرات القرارإلى غیاب المعلوم

  .غیر قرار، أو قدم المعلومات الخاصة بالتكالیفمن خاللها تحمیل التكالیف الخاصة بكل مت

ذلك إنتاج الكمیة بو  نتاج،اذج الریاضیة في تحدید الحجم األمثل لإلیسمح استخدام النم :الفرضیة الثانیة
 .، ثبت صحة هذه الفرضیة في الفصل الخامسالمطلوبة في الوقت المناسب وبتكلفة أقل

تعتمد النماذج الریاضیة على تحویل المعلومات الموجودة على شكل أدبي إلى نماذج ریاضیة، یتم      
فیها صیاغة دالة الهدف، والقیوم التي تحكم العملیة اإلنتاجیة بدقة كبیرة، وعند حل هذه النماذج نصل إلى 

  .المناسب، وبكلفة أقل الحل األمثل، الذي نبحث عنه، والمتمثل في الكمیة المطلوبة، في الوقت

اعتماد المؤسسات الصناعیة الجزائریة على الطرق الكمیة في تسییر اإلنتاج، یجعلها  :الفرضیة الثالثة
 .، ثبت صحة هذه الفرضیة في الفصل الخامسقادرة على مواكبة المؤسسات الصناعیة العالمیة
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مرت المؤسسات الصناعیة الجزائریة منذ االستقالل إلى یومنا هذا بتطورات في شتى المجاالت، مما       
أدى إلى صعوبة كبیرة في عملیة تسییر اإلنتاج، خاصة وأن معظم المؤسسات تنتج مجموعة كبیرة من 

اإلنتاج، وجب على المنتجات، وتمر بعدد كبیر من المراحل، واعتمادها على أنواع مختلفة من عوامل 
هذه المؤسسات االعتماد على طرق حدیثة في التسییر، لكي تتحكم في هذا الكم الهائل من المتغیرات، 
التي تحكم العملیة اإلنتاجیة، ووجب علیها صیاغة هذه المعلومات على شكل نماذج ریاضیة، وحل هذه 

ة حل هذه النماذج حال سلیما وفي وقت النماذج أیضا یحتاج إلى االعتماد على البرمجیات، لتسهیل عملی
، لمواكبة التطورات الحاصلة على المستوى رقصیر، وبذلك تستطیع هذه المؤسسات التطور واالزدها

  .العالمي

  :االقتراحات: ثالثا

بعد إطالعنا على واقع مؤسسة مطاحن الحضنة، وبعد عرضنا لمختلف النتائج المتوصل إلیها، نقوم      
قتراحات التي یمكن أن ترتقي بها المؤسسة االقتصادیة الجزائریة السیما في مجال من االباقتراح جملة 

  :تسییر اإلنتاج، وهذه االقتراحات تتمثل في

  قراراتها في إطار السیاسة العامة للمجمع؛ اتخاذإعطاء الحریة التامة للمؤسسة في  - 

اإلستعجالیة، دون اللجوء إلى مدیر  إعطاء جزء من الحریة لرؤساء الهیاكل، في اتخاذ القرارات - 
  المؤسسة ثم المدیر العام؛

  یجب على مؤسسة مطاحن الحضنة أن توفر مخزون أمان مدروس بدقة؛ - 

  برمجة الصیانة في أیام العطل؛ - 

  ضرورة إنشاء مصلحة خاصة بالمحاسبة التحلیلیة وتوفیر لها كل الظروف الضروریة ألداء مهامها؛ - 

  .ة في التسییر واستخدام البرمجیاتالحدیثالكمیة ضرورة إدخال الطرق  - 
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  :آفاق البحث: رابعا

التي یمكن أن تكون مواضیع بحث  ،من النقاط رقنا لهذا الموضوع، واجهتنا مجموعةمن خالل تط     
  :، نذكر منهافي المستقبل

  الجزائر؛تي السمید والدقیق في ددراسة قیاسیة للطلب على ما - 

  في أمثلیة تسییر اإلنتاج بالمؤسسات الخدمیة دراسة حالة اتصاالت الجزائر؛دور تحدید متغیرات القرار  - 

بالمؤسسات  اإلنتاجصول إلى األمثلیة في و دور استخدام النماذج الكمیة الحدیثة في تسییر المخزون لل - 
  .الصناعیة

  

  

  

  

  



  

  

  

  المــــــــــــــــــــالحــق
 



الملحق رقم (01): المبیعات حسب الزبائن لمؤسسة مطاحن الحضنة بالمسیلة لسنة 2010
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Total 1er Trim
estre

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 7983,00 61,55 8044,55 7721,75 78,20 7799,95 7575,50 63,30 7638,80 23483,30
S.COUR 3415,00 13,00 3428,00 2534,00 7,25 2541,25 3421,00 3,75 3424,75 9394,00
T.SEMOULES 11398,00 0,00 74,55 11472,55 10255,75 0,00 85,45 0,00 10341,20 10996,50 0,00 67,05 0,00 11063,55 32877,30
F.COUR 16483,00 6,50 2313,00 18802,50 16783,00 12,00 2266,00 19061,00 17154,00 8,00 2276,00 19438,00 57301,50
F.SUP 165,00 29,83 194,83 111,00 35,89 146,89 77,00 25,83 102,83 444,55

ET PAR CLIENTS  :   01/01/2011 AU 31/01/2010 ET PAR CLIENTS  :  01/02/2010 au29/02/2010 ET PAR CLIENTS  :  du01/03/2010 au 31/03/2010
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

STRUCTURE COMMERCIALE

ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA

F.SUP 165,00 29,83 194,83 111,00 35,89 146,89 77,00 25,83 102,83 444,55
T.FARINES 16648,00 36,33 2313,00 18997,33 16894,00 47,89 2266,00 19207,89 17231,00 0,00 33,83 2276,00 19540,83 57746,05
SSSF 1393,00 1393,00 1664,00 1664,00 1637,00 1637,00 4694,00
S.G.SEM 5334,00 5334,00 5023,00 5023,00 3380,00 3380,00 13737,00
S.G.MINOT 5983,00 425,00 6408,00 7037,00 7037,00 3048,00 3048,00 16493,00
T. S/PRODUITS 12710,00 425,00 0,00 0,00 13135,00 13724,00 0,00 0,00 0,00 13724,00 8065,00 0,00 0,00 0,00 8065,00 34924,00
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تابع للملحق رقم (01)

ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
STRUCTURE COMMERCIALE

P
R

O
D

U
ITS

G
R

O
S

S
IS

TE
S

D
E

TA
ILLA

N
TS

 coop

C
onsom

m
ateur

B
O

U
LA

N
G

E
R

S

TO
TA

L C
LIE

N
TS

G
R

O
S

S
IS

TE
S

D
E

TA
ILLA

N
TS

 coop

C
onsom

m
ateur

B
O

U
LA

N
G

E
R

S

TO
TA

L C
LIE

N
TS

G
R

O
S

S
IS

TE
S

D
E

TA
ILLA

N
TS

 coop

C
onsom

m
ateur

B
O

U
LA

N
G

E
R

S

TO
TA

L C
LIE

N
TS

Total 2er Trim
estre

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 6575,00 46,20 6621,20 5580,25 42,70 5622,95 3494,75 7,55 3502,30 15746,45
S.COUR 2277,00 2,75 2279,75 2708,00 189,00 2897,00 1651,50 1651,50 6828,25
T.SEMOULES 8852,00 0,00 48,95 0,00 8900,95 8288,25 0,00 231,70 0,00 8519,95 5146,25 0,00 7,55 0,00 5153,80 22574,70
F.COUR 15389,50 3,50 2718,50 18111,50 16172,00 2,50 2285,50 18460,00 19799,50 1645,00 21444,50 58016,00
F.SUP 156,30 30,66 186,96 95,00 30,97 125,97 118,00 17,97 135,97 448,90

ET PAR CLIENTS  :  du01/04/2010 au 30/04/2010 ET PAR CLIENTS  :  du01/05/2010 au 31/05/2010 ET PAR CLIENTS  :  du01/06/2010 au 30/06/2010
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

F.SUP 156,30 30,66 186,96 95,00 30,97 125,97 118,00 17,97 135,97 448,90
T.FARINES 15545,80 0,00 34,16 2718,50 18298,46 16267,00 0,00 33,47 2285,50 18585,97 19917,50 0,00 17,97 1645,00 21580,47 58464,90
SSSF 1622,00 1622,00 1194,00 1194,00 585,00 585,00 3401,00
S.G.SEM 5182,00 157,00 5339,00 3108,00 3108,00 1762,00 1762,00 10209,00
S.G.MINOT 930,00 792,00 1722,00 12113,00 1013,00 13126,00 6232,00 267,00 6499,00 21347,00

T. S/PRODUITS 7734,00 949,00 0,00 0,00 8683,00 16415,00 1013,00 0,00 0,00 17428,00 8579,00 267,00 0,00 0,00 8846,00 34957,00
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تابع للملحق رقم (01)
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Total 3er Trim
estre

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 3942,50 24,30 3966,80 5324,00 593,05 5917,05 4229,00 85,55 4314,55 14198,40
S.COUR 1442,00 1,75 1443,75 2144,50 3,50 2148,00 3810,00 6,25 3816,25 7408,00
T.SEMOULES 5384,50 0,00 26,05 0,00 5410,55 7468,50 0,00 596,55 0,00 8065,05 8039,00 0,00 91,80 0,00 8130,80 21606,40
F.COUR 19620,00 25,00 1696,00 21341,00 18595,00 12,50 2070,00 20677,50 20995,00 10,00 2185,00 23190,00 65208,50
F.SUP 102,50 19,15 121,65 440,50 39,53 480,03 164,15 57,83 221,98 823,66

ET PAR CLIENTS  :  du01/08/2010 au 31/08/2010 ET PAR CLIENTS  :  du01/09/2010 au 30/09/2010 final
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

ET PAR CLIENTS  :  du01/07/2010 au 31/07/2010

STRUCTURE COMMERCIALE

ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA

F.SUP 102,50 19,15 121,65 440,50 39,53 480,03 164,15 57,83 221,98 823,66
T.FARINES 19722,50 0,00 44,15 1696,00 21462,65 19035,50 0,00 52,03 2070,00 21157,53 21159,15 0,00 67,83 2185,00 23411,98 66032,16
SSSF 150,00 150,00 731,00 731,00 1507,00 1507,00 2388,00
S.G.SEM 2005,80 2005,80 3872,40 3872,40 4171,00 4171,00 10049,20
S.G.MINOT 7265,00 7265,00 6517,00 6517,00 6725,00 6725,00 20507,00
T. S/PRODUITS 9420,80 0,00 0,00 0,00 9420,80 11120,40 0,00 0,00 0,00 11120,40 12403,00 0,00 0,00 0,00 12403,00 32944,20

224



تابع للملحق رقم (01)
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Total 4er Trim
estre

Total C
lients 2010

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 3461,75 34,35 3496,10 6130,00 17,20 6147,20 10506,90 37,95 10544,85 20188,15 73616,30
S.COUR 1486,00 1,75 1487,75 3309,50 48,30 3357,80 3269,90 23,40 3293,30 8138,85 31769,10
T.SEMOULES 4947,75 0,00 36,10 0,00 4983,85 9439,50 0,00 65,50 0,00 9505,00 13776,80 0,00 61,35 0,00 13838,15 28327,00 105385,40
F.COUR 21945,00 4,50 2272,50 24222,00 14670,00 23,50 2242,50 16936,00 12695,00 2590,50 15285,50 56443,50 236969,50
F.SUP 110,05 19,15 129,20 94,00 22,89 116,89 72,50 9,42 81,92 328,01 2045,12

ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
ET PAR CLIENTS  :  du01/10/2010 au 31/10/2010 ET PAR CLIENTS  :  du01/11/2010 au 30/11/2010 ET PAR CLIENTS  :  du01/12/2010 au 31/12/2010

ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
STRUCTURE COMMERCIALE

F.SUP 110,05 19,15 129,20 94,00 22,89 116,89 72,50 9,42 81,92 328,01 2045,12
T.FARINES 22055,05 0,00 23,65 2272,50 24351,20 14764,00 0,00 46,39 2242,50 17052,89 12767,50 0,00 9,42 2590,50 15367,42 56771,51 239014,62
SSSF 998,00 998,00 535,00 535,00 2489,00 2489,00 4022,00 14505,00
S.G.SEM 1298,50 1298,50 3326,00 496,20 50,00 3872,20 6327,00 1233,00 151,00 7711,00 12881,70 46876,90
S.G.MINOT 6608,10 6608,10 4854,00 617,00 5471,00 3868,00 777,00 4645,00 16724,10 75071,10

T. S/PRODUITS 8904,60 0,00 0,00 0,00 8904,60 8715,00 1113,20 50,00 0,00 9878,20 12684,00 2010,00 151,00 0,00 14845,00 33627,80 136453,00
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الملحق رقم (02): المبیعات حسب الزبائن لمؤسسة مطاحن الحضنة بالمسیلة لسنة 2011
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Total 1er Trim
estre

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 13944,50 2,20 13946,70 21334,00 10,00 21344,00 27669,05 12,00 27681,05 62971,75
S.COUR 3261,00 3261,00 4855,20 3,90 4859,10 2754,30 15,85 2770,15 10890,25
T.SEMOULES 17205,50 0,00 2,20 0,00 17207,70 26189,20 0,00 13,90 0,00 26203,10 30423,35 0 27,85 0,00 30451,20 73862,00
F.COUR 18742,50 2480,50 21223,00 17551,50 2567,50 20119,00 19625,00 2130,00 21755,00 63097,00
F.SUP 122,30 5,06 127,36 153,28 7,25 160,53 191,00 16,55 207,55 495,44
T.FARINES 18864,80 0,00 5,06 2480,50 21350,36 17704,78 0,00 7,25 2567,50 20279,53 19816,00 0 16,55 2130,00 21962,55 63592,44

ET PAR CLIENTS  :   01/01/2011 AU 31/01/2011 ET PAR CLIENTS  :  01/02/2011au29/02/2011

ERIAD  SETIF   SPA

ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
ET PAR CLIENTS  :  du01/03/2011 au 31/03/2011

FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
STRUCTURE COMMERCIALE

T.FARINES 18864,80 0,00 5,06 2480,50 21350,36 17704,78 0,00 7,25 2567,50 20279,53 19816,00 0 16,55 2130,00 21962,55 63592,44
SSSF 2507,00 2507,00 4244,00 194,00 4438,00 3839,00 3839,00 10784,00
S.G.SEM 8363,00 1200,00 9563,00 9939,00 600,00 10539,00 10925,00 2447 13372,00 33474,00
S.G.MINOT 4362,00 1288,00 5650,00 6130,00 2956,00 9086,00 6010,00 1529 7539,00 22275,00

T. S/PRODUITS 15232,00 2488,00 0,00 0,00 17720,00 20313,00 3750,00 0,00 0,00 24063,00 20774,00 3976,00 0,00 0,00 24750,00 66533,00
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تابع للملحق رقم (02)
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Total 2er Trim
estre

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 25220,95 30,00 25250,95 35118,05 86,65 35204,70 26210,00 44,00 92,90 26346,90 86 802,55    
S.COUR 2070,60 10,00 2080,60 1105,00 10,00 1115,00 992,00 992,00 4 187,60      
T.SEMOULES 27291,55 0 40,00 0,00 27331,55 36223,05 0 96,65 0,00 36319,70 27202,00 44,00 92,90 0,00 27338,90 90 990,15    
F.COUR 16980,00 1650,00 18630,00 17042,00 2010,00 19052,00 10671,00 1,00 1605,00 12277,00 49 959,00    
F.SUP 69,40 11,20 80,60 62,95 31,15 94,10 33,00 20,55 53,55 228,25         
T.FARINES 17049,40 0 11,20 1650,00 18710,60 17104,95 0 31,15 2010,00 19146,10 10704,00 0,00 21,55 1605,00 12330,55 50 187,25    

STRUCTURE COMMERCIALE
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA

ET PAR CLIENTS  :  du01/06/2011 au 30/06/2011ET PAR CLIENTS  :  du01/04/2011 au 30/04/2011 ET PAR CLIENTS  :  du01/05/2011 au 31/05/2011

ERIAD  SETIF   SPA

ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

T.FARINES 17049,40 0 11,20 1650,00 18710,60 17104,95 0 31,15 2010,00 19146,10 10704,00 0,00 21,55 1605,00 12330,55 50 187,25    
SSSF 3508,00 3508,00 2050,00 424 2474,00 3047,00 257,00 3304,00 9 286,00      
S.G.SEM 11164,00 11164,00 11280,00 2720 14000,00 13423,00 598,00 14021,00 39 185,00    
S.G.MINOT 5104,00 5104,00 4763,00 1441 6204,00 1378,00 1965,00 3343,00 14 651,00    

T. S/PRODUITS 19776,00 0,00 0,00 0,00 19776,00 18093,00 4585,00 0,00 0,00 22678,00 17848,00 2820,00 0,00 0,00 20668,00 63 122,00    
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تابع للملحق رقم (02)

ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
STRUCTURE COMMERCIALE
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TS

Total 3er Trim
estre

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 23439,00 49,85 23488,85 17633,35 18,95 17652,30 18200,00 59,40 18259,40 59 400,55    
S.COUR 885,00 885,00 683,00 683,00 2763,00 2763,00 4 331,00      
T.SEMOULES 24324,00 0 49,85 0,00 24373,85 18316,35 0,00 18,95 0,00 18335,30 20963,00 0 59,40       0,00 21022,40 63 731,55    
F.COUR 10845,00 3,00 1165,00 12013,00 7787,50 3,50 570,00 8361,00 14091,00 5,00 1360,00 15456,00 35 830,00    
F.SUP 45,50 12,55 58,05 179,10 2,90 182,00 32,00 17,65 49,65 289,70         
T.FARINES 10890,50 0 15,55 1165,00 12071,05 7966,60 0,00 6,40 570,00 8543,00 14123,00 0 22,65 1360,00 15505,65 36 119,70    

ET PAR CLIENTS  :  du01/07/2011 au 31/07/2011 ET PAR CLIENTS  :  du01/08/2011 au 31/08/2011 ET PAR CLIENTS  :  du01/09/2011 au 30/09/2011
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

T.FARINES 10890,50 0 15,55 1165,00 12071,05 7966,60 0,00 6,40 570,00 8543,00 14123,00 0 22,65 1360,00 15505,65 36 119,70    
SSSF 1426,00 380 1806,00 2490,00 442,00 2932,00 1493,00 1493,00 6 231,00      
S.G.SEM 10857,00 1234 12091,00 8870,00 408,00 9278,00 10769,00 10769,00 32 138,00    
S.G.MINOT 3052,00 775 3827,00 1399,00 836,00 2235,00 5583,00 5583,00 11 645,00    

T. S/PRODUITS 15335,00 2389,00 0,00 0,00 17724,00 12759,00 1686,00 0,00 0,00 14445,00 17845,00 0,00 0,00 0,00 17845,00 50 014,00    
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تابع للملحق رقم (02)

ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
STRUCTURE COMMERCIALE
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Total 4er Trim
estre

Total C
lients 2011

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 13615,00 72,05 13687,05 14311,75 43,00 14354,75 13832,90 51,55 13884,45 41926,25 251101,10
S.COUR 3563,20 28,40 3591,60 1952,20 12,60 1964,80 2098,00 9,40 2107,40 7663,80 27072,65
T.SEMOULES 17178,20 0 100,45     0,00 17278,65 16263,95 0 55,60       0,00 16319,55 15930,90 0 60,95       0,00 15991,85 49590,05 278173,75
F.COUR 21229,00 2,50 1600,00 22831,50 17057,00 5002,00 1625,50 23684,50 17866,00 3,00 1663,50 19532,50 66048,50 214934,50
F.SUP 80,00 6,05 86,05 90,00 20,00 110,00 95,00 14,85 109,85 305,90 1319,29
T.FARINES 21309,00 0 8,55 1600,00 22917,55 17147,00 0 5022,00 1625,50 23794,50 17961,00 0 17,85 1663,50 19642,35 66354,40 216253,79

ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
ET PAR CLIENTS  :  du01/12/2011 au 31/12/2011 finalET PAR CLIENTS  :  du01/10/2011 au 31/10/2011 ET PAR CLIENTS  :  du01/11/2011 au 30/11/2011

ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

T.FARINES 21309,00 0 8,55 1600,00 22917,55 17147,00 0 5022,00 1625,50 23794,50 17961,00 0 17,85 1663,50 19642,35 66354,40 216253,79
SSSF 2985,00 2985,00 1805,00 1805,00 1629,00 1629,00 6419,00 32720,00
S.G.SEM 7148,00 7148,00 7789,00 7789,00 7787,00 7787,00 22724,00 127521,00
S.G.MINOT 7405,00 7405,00 6800,00 6800,00 6315,00 6315,00 20520,00 69091,00

T. S/PRODUITS 17538,00 0,00 0,00 0,00 17538,00 16394,00 0,00 0,00 0,00 16394,00 15731,00 0,00 0,00 0,00 15731,00 49663,00 229332,00
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الملحق رقم (03): المبیعات حسب الزبائن لمؤسسة مطاحن الحضنة بالمسیلة لسنة 2012
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Total 1er Trim
estre

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 13253,25 47,00 13300,25 14949,25 22,70 0,00 14971,95 12568,00 35,55 12603,55 40875,75
S.COUR 2162,80 15,10 2177,90 2468,70 5,50 0,00 2474,20 1277,50 7,60 1285,10 5937,20
T.SEMOULES 15416,05 0,00 62,10 15478,15 17417,95 0,00 28,20 17446,15 13845,50 0,00 43,15 0,00 13888,65 46812,95
F.COUR 18066,00 2,50 1567,00 19635,50 19915,00 3,00 965,00 20883,00 17675,00 4,50 755,00 18434,50 58953,00
F.SUP 175,00 21,95 196,95 197,50 0,80 198,30 180,00 0,45 180,45 575,70
T.FARINES 18241,00 24,45 1567,00 19832,45 20112,50 3,80 965,00 21081,30 17855,00 0,00 4,95 755,00 18614,95 59528,70

ET PAR CLIENTS  :   01/01/2012 AU 31/01/2012 ET PAR CLIENTS  :  01/02/2012 au29/02/2012 ET PAR CLIENTS  :  du01/03/2012 au 31/03/2012

ERIAD  SETIF   SPA

ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
STRUCTURE COMMERCIALE

T.FARINES 18241,00 24,45 1567,00 19832,45 20112,50 3,80 965,00 21081,30 17855,00 0,00 4,95 755,00 18614,95 59528,70
SSSF 2965,00 2965,00 2293,00 2293,00 2450,00 2450,00 7708,00
S.G.SEM 6467,00 1330,00 7797,00 6579,00 2247,00 8826,00 5277,00 1581,00 6858,00 23481,00
S.G.MINOT 5955,00 1067,00 7022,00 5827,00 1865,00 7692,00 3390,00 2177,00 5567,00 20281,00
T. S/PRODUITS 15387,00 2397,00 0,00 0,00 17784,00 14699,00 4112,00 0,00 0,00 18811,00 11117,00 3758,00 0,00 0,00 14875,00 51470,00 T. S/PRODUITS
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تابع للملحق رقم (03)

ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
STRUCTURE COMMERCIALE
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Total 2er Trim
estre

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 12484,00 26,05 12510,05 25189,50 23,55 25213,05 22708,50 10,45 22718,95 35229,00
S.COUR 1933,25 10,25 1943,50 545,50 3,95 549,45 167,00 0,40 167,40 2110,90
T.SEMOULES 14417,25 0,00 36,30 0,00 14453,55 25735,00 0,00 27,50 0,00 25762,50 22875,50 0,00 10,85 0,00 22886,35 37339,90
F.COUR 17501,00 6,00 1075,00 18582,00 17145,00 1,00 1185,00 18331,00 12068,00 1,00 981,50 13050,50 31632,50
F.SUP 140,00 0,60 140,60 109,50 0,90 110,40 89,00 0,30 89,30 229,90
T.FARINES 17641,00 0,00 6,60 1075,00 18722,60 17254,50 0,00 1,90 1185,00 18441,40 12157,00 0,00 1,30 981,50 13139,80 31862,40

ET PAR CLIENTS  :  du01/04/2012 au 30/04/2012 ET PAR CLIENTS  :  du01/05/2012 au 31/05/2012
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

ET PAR CLIENTS  :  du01/06/2012 au 30/06/2012

T.FARINES 17641,00 0,00 6,60 1075,00 18722,60 17254,50 0,00 1,90 1185,00 18441,40 12157,00 0,00 1,30 981,50 13139,80 31862,40
SSSF 236,00 236,00 1355,00 50,00 1405,00 2395,00 2395,00 2631,00
S.G.SEM 4158,00 1530,00 5688,00 10769,00 1096,00 11865,00 10193,00 1744,00 11937,00 17625,00
S.G.MINOT 2195,00 3152,00 5347,00 3970,00 2879,00 6849,00 2181,00 1105,00 3286,00 8633,00
T. S/PRODUITS 6589,00 4682,00 0,00 0,00 11271,00 16094,00 4025,00 0,00 0,00 20119,00 14769,00 2849,00 0,00 0,00 17618,00 28889,00
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تابع للملحق رقم (03)

ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
STRUCTURE COMMERCIALE
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Total 3er Trim
estre

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 29643,75 57,40 29701,15 14825,50 12,55 14838,05 23102,00 23,85 23125,85 67665,05
S.COUR 13,00 1,40 14,40 0,00 0,10 0,10 14,50
T.SEMOULES 29656,75 0,00 58,80 0,00 29715,55 14825,50 0,00 12,55 0,00 14838,05 23102,00 0,00 23,95 0,00 23125,95 67679,55
F.COUR 12130,00 2,50 1045,00 13177,50 11360,00 0,50 620,00 11980,50 18762,00 2,00 1100,00 19864,00 45022,00
F.SUP 269,00 2,30 271,30 380,30 0,75 381,05 124,10 1,20 125,30 777,65
T.FARINES 12399,00 0,00 4,80 1045,00 13448,80 11740,30 0,00 1,25 620,00 12361,55 18886,10 0,00 3,20 1100,00 19989,30 45799,65

ET PAR CLIENTS  :  du01/09/2012 au 30/09/2012
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

ET PAR CLIENTS  :  du01/07/2012 au 31/07/2012 ET PAR CLIENTS  :  du01/08/2012 au 31/08/2012

T.FARINES 12399,00 0,00 4,80 1045,00 13448,80 11740,30 0,00 1,25 620,00 12361,55 18886,10 0,00 3,20 1100,00 19989,30 45799,65
SSSF 1111,00 1111,00 1367,00 1367,00 1570,00 1570,00 4048,00
S.G.SEM 13486,00 13486,00 7208,00 7208,00 9794,00 1367,00 11161,00 31855,00
S.G.MINOT 3435,00 3435,00 4823,00 4823,00 5466,00 1012,00 6478,00 14736,00
T. S/PRODUITS 18032,00 0,00 0,00 0,00 18032,00 13398,00 0,00 0,00 0,00 13398,00 16830,00 2379,00 0,00 0,00 19209,00 50639,00
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تابع للملحق رقم (03)

ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
STRUCTURE COMMERCIALE
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Total 4er Trim
estre

Total C
lients 2012

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 20661,00 16,05 20677,05 16559,50 18,30 16577,80 23251,50 33,55 23285,05 60539,90 204309,70
S.COUR 0,00 0,00 0,00 0,00 8062,60
T.SEMOULES 20661,00 0,00 16,05 0,00 20677,05 16559,50 0,00 18,30 0,00 16577,80 23251,50 0,00 33,55 0,00 23285,05 60539,90 212372,30
F.COUR 21847,50 2,00 905,00 22754,50 20441,00 2,00 985,00 21428,00 22968,00 3,50 1362,00 24333,50 68516,00 204123,50
F.SUP 100,10 6,30 106,40 110,00 1,10 111,10 148,10 1,00 149,10 366,60 1949,85
T.FARINES 21947,60 0,00 8,30 905,00 22860,90 20551,00 0,00 3,10 985,00 21539,10 23116,10 0,00 4,50 1362,00 24482,60 68882,60 206073,35

ET PAR CLIENTS  :  du01/10/2012 au 31/10/2012 ET PAR CLIENTS  :  du01/11/2012 au 30/11/2012 ET PAR CLIENTS  :  du01/12/2012 au 31/12/2012
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

T.FARINES 21947,60 0,00 8,30 905,00 22860,90 20551,00 0,00 3,10 985,00 21539,10 23116,10 0,00 4,50 1362,00 24482,60 68882,60 206073,35
SSSF 3120,00 150,00 3270,00 2400,00 2400,00 1821,00 1821,00 7491,00 21878,00
S.G.SEM 8511,00 2387,00 10898,00 8901,00 8901,00 10749,00 10749,00 30548,00 103509,00
S.G.MINOT 6497,00 597,00 7094,00 7331,00 7331,00 8843,00 8843,00 23268,00 66918,00
T. S/PRODUITS 18128,00 3134,00 0,00 0,00 21262,00 18632,00 0,00 0,00 0,00 18632,00 21413,00 0,00 0,00 0,00 21413,00 61307,00 192305,00
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الملحق رقم (04): المبیعات حسب الزبائن لمؤسسة مطاحن الحضنة بالمسیلة لسنة 2013
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Total 1er Trim
estre

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 22775,50 16,85 22792,35 22604,00 30,85 22634,85 18672,30 61,30 18733,60 64160,80
S.COUR 125,00 125,00 226,00 9,50 235,50 146,00 10,55 156,55 517,05
T.SEMOULES 22900,50 0,00 16,85 0,00 22917,35 22830,00 0,00 40,35 0,00 22870,35 18818,30 0,00 71,85 0,00 18890,15 64677,85
F.COUR 23925,50 3,00 880 24808,50 21955,00 5,50 1010 22970,50 16737,50 5,50 980 17723,00 65502,00
F.SUP 316,50 0,20 316,70 185,00 1,70 186,70 152,00 11,80 163,80 667,20
T.FARINES 24242,00 3,20 880,00 25125,20 22140,00 7,20 1010,00 23157,20 16889,50 17,30 980,00 17886,80 66169,20

ERIAD  SETIF   SPA

ET PAR CLIENTS  :   01/01/2013 AU 31/01/2013 ET PAR CLIENTS  :   01/02/2013 AU 28/02/2013 ET PAR CLIENTS  :   01/03/2013 AU 31/03/2013 
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA

ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

STRUCTURE COMMERCIALE

T.FARINES 24242,00 3,20 880,00 25125,20 22140,00 7,20 1010,00 23157,20 16889,50 17,30 980,00 17886,80 66169,20
SSSF 2361,00 2361,00 2531,00 2531,00 2755,00 2755,00 7647,00
S.G.SEM 7946,00 3829,00 11775,00 7682,00 4928,00 12610,00 6189,00 3622,00 9811,00 34196,00
S.G.MINOT 7436,00 785,00 8221,00 6953,00 784,00 7737,00 4192,00 1688,00 100,00 5980,00 21938,00
T. S/PRODUITS 17743,00 4614,00 0,00 0,00 22357,00 17166,00 5712,00 0,00 0,00 22878,00 13136,00 5310,00 100,00 0,00 18546,00 63781,00
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تابع للملحق رقم (04)
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Total 2er Trim
estre

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 17381,00 71,15 17452,15 19221,50 68,10 19289,60 19270,50 44,30 19314,80 56056,55
S.COUR 83,00 9,25 92,25 92,00 10,80 102,80 55,00 6,80 61,80 256,85
T.SEMOULES 17464,00 0,00 80,40 0,00 17544,40 19313,50 0,00 78,90 0,00 19392,40 19325,50 0,00 51,10 0,00 19376,60 56313,40
F.COUR 17281,25 5,70 860 18146,95 14527,25 8,35 1065 15600,60 13066,00 1,90 880 13947,90 47695,45
F.SUP 126,50 2,45 128,95 128,00 2,15 130,15 124,50 3,95 128,45 387,55
T.FARINES 17407,75 8,15 860,00 18275,90 14655,25 10,50 1065,00 15730,75 13190,50 5,85 880,00 14076,35 48083,00

ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA

ET PAR CLIENTS  :   01/04/2013 AU 30/04/2013 ET PAR CLIENTS  :   01/05/2013 AU 31/05/2013 

STRUCTURE COMMERCIALE

ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
ET PAR CLIENTS  :   01/06/2013 AU 30/06/2013 

T.FARINES 17407,75 8,15 860,00 18275,90 14655,25 10,50 1065,00 15730,75 13190,50 5,85 880,00 14076,35 48083,00
SSSF 2522,00 2522,00 2372,00 2372,00 2212,00 2212,00 7106,00
S.G.SEM 7224,00 1478,00 8702,00 6739,00 1923,00 8662,00 6264,00 2682,00 8946,00 26310,00
S.G.MINOT 6067,00 2321,00 8388,00 5307,00 747,00 6054,00 4741,00 939,00 5680,00 20122,00
T. S/PRODUITS 15813,00 3799,00 0,00 0,00 19612,00 14418,00 2670,00 0,00 0,00 17088,00 13217,00 3621,00 0,00 0,00 16838,00 53538,00
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تابع للملحق رقم (04)
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Total 3er Trim
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Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 22597,10 209,75 22806,85 16650,25 238,90 16889,15 20448,00 413,65 20861,65 60557,65
S.COUR 13,00 5,80 18,80 28,00 12,00 40,00 39,50 11,50 51,00 109,80
T.SEMOULES 22610,10 0,00 215,55 0,00 22825,65 16678,25 0,00 250,90 0,00 16929,15 20487,50 0,00 425,15 0,00 20912,65 60667,45
F.COUR 9443,50 3,35 1144,5 10591,35 11883,00 13,45 1000 12896,45 19345,00 31,95 1140 20516,95 44004,75
F.SUP 423,05 14,95 438,00 144,00 32,00 176,00 133,00 67,60 200,60 814,60
T.FARINES 9866,55 18,30 1144,50 11029,35 12027,00 45,45 1000,00 13072,45 19478,00 99,55 1140,00 20717,55 44819,35

ERIAD  SETIF   SPA

ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

STRUCTURE COMMERCIALE

ET PAR CLIENTS  :   01/07/2013 AU 31/07/2013 
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

ET PAR CLIENTS  :   01/08/2013 AU 31/08/2013 ET PAR CLIENTS  :   01/09/2013 AU 30/09/2013 

FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA

T.FARINES 9866,55 18,30 1144,50 11029,35 12027,00 45,45 1000,00 13072,45 19478,00 99,55 1140,00 20717,55 44819,35
SSSF 1895,00 1895,00 1626,00 1626,00 1791,00 1791,00 5312,00
S.G.SEM 7862,00 1656,00 9518,00 5332,00 2141,00 7473,00 6114,00 5404,00 11518,00 28509,00
S.G.MINOT 3245,00 417,00 3662,00 3933,00 605,00 4538,00 6442,00 1437,00 7879,00 16079,00
T. S/PRODUITS 13002,00 2073,00 0,00 0,00 15075,00 10891,00 2746,00 0,00 0,00 13637,00 14347,00 6841,00 0,00 0,00 21188,00 49900,00
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Total 4er Trim
estre

Total C
lients 2013

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 16649,50 523,15 17172,65 11098,40 661,10 11759,50 18654,00 867,20 19521,20 48453,35 229228,35
S.COUR 41,00 41,00 82,00 113,00 71,30 184,30 333,00 253,15 586,15 852,45 1736,15
T.SEMOULES 16690,50 0,00 564,15 0,00 17254,65 11211,40 0,00 732,40 0,00 11943,80 18987,00 0,00 1120,35 0,00 20107,35 49305,80 230964,50
F.COUR 21203,50 132,75 1860 23196,25 18002,00 511,65 3250 21763,65 22519,00 712,20 3753,5 26984,70 71944,60 229146,80
F.SUP 94,00 12,85 106,85 86,50 19,65 106,15 256,00 28,15 284,15 497,15 2366,50
T.FARINES 21297,50 145,60 1860,00 23303,10 18088,50 531,30 3250,00 21869,80 22775,00 740,35 3753,50 27268,85 72441,75 231513,30

ERIAD  SETIF   SPA

STRUCTURE COMMERCIALE

ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
ET PAR CLIENTS  :   01/11/2013 AU 30/11/2013 ET PAR CLIENTS  :   01/12/2013 AU 31/12/2013 

ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA

ET PAR CLIENTS  :   01/10/2013 AU 31/10/2013 

T.FARINES 21297,50 145,60 1860,00 23303,10 18088,50 531,30 3250,00 21869,80 22775,00 740,35 3753,50 27268,85 72441,75 231513,30
SSSF 2365,00 2365,00 1071,00 1071,00 2290,00 2290,00 5726,00 25791,00
S.G.SEM 6154,00 2867,00 9021,00 3149,00 3633,00 6782,00 6679,00 3558,00 10237,00 26040,00 115055,00
S.G.MINOT 7272,00 1546,00 8818,00 5793,00 1386,00 7179,00 7524,00 2133,00 9657,00 25654,00 83793,00
T. S/PRODUITS 15791,00 4413,00 0,00 0,00 20204,00 10013,00 5019,00 0,00 0,00 15032,00 16493,00 5691,00 0,00 0,00 22184,00 57420,00 224639,00
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الملحق رقم (05): المبیعات حسب الزبائن لمؤسسة مطاحن الحضنة بالمسیلة لسنة 2014
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Total 1er Trim
estre

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 18947,00 639,95 19586,95 19980,20 873,65 20853,85 17689,00 1144,90 18833,90 59274,70
S.COUR 427,00 248,25 675,25 436,70 256,55 693,25 487,00 380,45 867,45 2235,95
T.SEMOULES 19374,00 0,00 888,20 0,00 20262,20 20416,90 0,00 1130,20 0,00 21547,10 18176,00 0,00 1525,35 0,00 19701,35 61510,65
F.COUR 19705,00 371,10 2905,00 22981,10 20047,00 237,35 2235,00 22519,35 18918,00 549,00 3551,00 23018,00 68518,45

ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA

ET PAR CLIENTS  :   01/01/2014 AU 31/01/2014 ET PAR CLIENTS  :   01/02/2014 AU 28/02/2014 ET PAR CLIENTS  :   01/03/2014 AU 31/03/2014
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

STRUCTURE COMMERCIALE

ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

F.COUR 19705,00 371,10 2905,00 22981,10 20047,00 237,35 2235,00 22519,35 18918,00 549,00 3551,00 23018,00 68518,45
F.SUP 47,00 19,90 66,90 81,50 15,50 97,00 58,00 15,25 73,25 237,15
T.FARINES 19752,00 391,00 2905,00 23048,00 20128,50 252,85 2235,00 22616,35 18976,00 0,00 564,25 3551,00 23091,25 68755,60
SSSF 2164,00 2164,00 2847,00 2847,00 2592,00 2592,00 7603,00
S.G.SEM 6220,00 2752,00 8972,00 7193,00 1998,00 9191,00 6694,00 3573,00 10267,00 28430,00
S.G.MINOT 6344,00 2137,00 8481,00 6699,00 1193,00 7892,00 6012,00 1974,00 7986,00 24359,00
T. S/PRODUITS 14834,00 4889,00 0,00 0,00 19723,00 16887,00 3191,00 0,00 0,00 20078,00 15373,00 5547,00 0,00 0,00 20920,00 60721,00

238



تابع للملحق رقم (05)

PR
O

D
U

ITS

G
R

O
SSISTES

D
ETA

ILLA
N

TS coop

C
onsom

m
ateur

B
O

U
LA

N
G

ER
S

TO
TA

L C
LIEN

TS

G
R

O
SSISTES

D
ETA

ILLA
N

TS coop

C
onsom

m
ateur

B
O

U
LA

N
G

ER
S

TO
TA

L C
LIEN

TS

G
R

O
SSISTES

D
ETA

ILLA
N

TS coop

C
onsom

m
ateur

B
O

U
LA

N
G

ER
S

TO
TA

L C
LIEN

TS

Total 2er Trim
estre

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 20987,50 1021,55 22009,05 23386,10 1238,00 24624,10 28214,00 1542,20 29756,20 76389,35
S.COUR 540,50 369,95 910,45 275,00 169,35 444,35 258,00 151,40 409,40 1764,20
T.SEMOULES 21528,00 0,00 1391,50 0,00 22919,50 23661,10 0,00 1407,35 0,00 25068,45 28472,00 0,00 1693,60 0,00 30165,60 78153,55
F.COUR 19660,00 532,20 3615,00 23807,20 20371,00 390,60 2655,00 23416,60 21659,00 400,90 2980,00 25039,90 72263,70

ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA

ET PAR CLIENTS  :   01/04/2014 AU 30/04/2014 ET PAR CLIENTS  :   01/05/2014 AU 31/05/2014 ET PAR CLIENTS  :   01/06/2014 AU 30/06/2014
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

STRUCTURE COMMERCIALE

F.COUR 19660,00 532,20 3615,00 23807,20 20371,00 390,60 2655,00 23416,60 21659,00 400,90 2980,00 25039,90 72263,70
F.SUP 28,00 17,70 45,70 57,00 18,90 75,90 248,00 24,30 272,30 393,90
T.FARINES 19688,00 0,00 549,90 3615,00 23852,90 20428,00 0,00 409,50 2655,00 23492,50 21907,00 0,00 425,20 2980,00 25312,20 72657,60
SSSF 2825,00 2825,00 2618,00 2618,00 2875,00 2875,00 8318,00
S.G.SEM 7389,00 1868,00 9257,00 9058,00 1811,00 10869,00 8994,00 2658,00 11652,00 31778,00
S.G.MINOT 6796,00 1603,00 8399,00 6928,00 1832,00 8760,00 6720,00 1262,00 7982,00 25141,00
T. S/PRODUITS 17117,00 3471,00 0,00 0,00 20588,00 18748,00 3643,00 0,00 0,00 22391,00 18677,00 3920,00 0,00 0,00 22597,00 65576,00
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Total 3er Trim
estre

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 11473,75 851,45 12325,20 20407,00 1055,40 21462,40 18851,50 1626,35 20477,85 54265,45
S.COUR 90,00 65,50 155,50 331,00 119,35 450,35 303,40 151,95 455,35 1061,20
T.SEMOULES 11563,75 0,00 916,95 0,00 12480,70 20738,00 0,00 1174,75 0,00 21912,75 19154,90 0,00 1778,30 0,00 20933,20 55326,65
F.COUR 13963,00 374,40 1490,00 15827,40 16567,00 433,00 2882,50 19882,50 21195,00 602,15 3990,00 25787,15 61497,05

FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA

ET PAR CLIENTS  :   01/07/2014 AU 31/07/2014 ET PAR CLIENTS  :   01/08/2014 AU 31/08/2014 ET PAR CLIENTS  :   01/09/2014 AU 30/09/2014

ERIAD  SETIF   SPA

ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

STRUCTURE COMMERCIALE

ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

F.COUR 13963,00 374,40 1490,00 15827,40 16567,00 433,00 2882,50 19882,50 21195,00 602,15 3990,00 25787,15 61497,05
F.SUP 345,00 52,70 397,70 65,00 20,60 85,60 111,00 34,20 145,20 628,50
T.FARINES 14308,00 0,00 427,10 1490,00 16225,10 16632,00 0,00 453,60 2882,50 19968,10 21306,00 0,00 636,35 3990,00 25932,35 62125,55
SSSF 1575,00 1575,00 2315,00 2315,00 2250,00 2250,00 6140,00
S.G.SEM 3809,00 963,00 4772,00 6944,00 2396,00 9340,00 6104,00 1117,00 7221,00 21333,00
S.G.MINOT 4986,00 1552,00 6538,00 5765,00 1384,00 7149,00 7273,00 2561,00 9834,00 23521,00
T. S/PRODUITS 10475,00 2515,00 0,00 0,00 12990,00 15125,00 3780,00 0,00 0,00 18905,00 15699,00 3678,00 0,00 0,00 19377,00 51272,00
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Total 4er Trim
estre

Total C
lients 2014

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 14315,00 2146,55 16461,55 20720,00 2022,40 22742,40 20054,50 81,00 2149,35 22284,85 61488,80 251418,30
S.COUR 216,00 181,65 397,65 250,00 274,75 524,75 649,80 310,65 960,45 1882,85 6944,20
T.SEMOULES 14531,00 0,00 2328,20 0,00 16859,20 20970,00 0,00 2297,15 0,00 23267,15 20704,30 81,00 2460,00 0,00 23245,30 63371,65 258362,50
F.COUR 15767,00 490,05 4146,00 20403,05 14815,00 930,95 3825,00 19570,95 15449,00 1093,30 5990,50 22532,80 62506,80 264786,00

ET PAR CLIENTS  :   01/11/2014 AU 30/11/2014

ERIAD  SETIF   SPA

ET PAR CLIENTS  :   01/12/2014 AU 31/12/2014ET PAR CLIENTS  :   01/10/2014 AU 31/10/2014
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA

ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

STRUCTURE COMMERCIALE

F.COUR 15767,00 490,05 4146,00 20403,05 14815,00 930,95 3825,00 19570,95 15449,00 1093,30 5990,50 22532,80 62506,80 264786,00
F.SUP 74,00 31,18 105,18 101,00 41,95 142,95 109,20 0,10 53,30 162,60 410,73 1670,28
T.FARINES 15841,00 0,00 521,23 4146,00 20508,23 14916,00 0,00 972,90 3825,00 19713,90 15558,20 0,10 1146,60 5990,50 22695,40 62917,53 266456,28
SSSF 3450,00 3450,00 2515,00 2515,00 3510,00 3510,00 9475,00 31536,00
S.G.SEM 4605,00 3632,00 8237,00 7776,00 1871,00 9647,00 7444,00 3579,00 11023,00 28907,00 110448,00
S.G.MINOT 5465,00 3165,00 8630,00 4591,00 4018,00 8609,00 5499,00 3804,00 9303,00 26542,00 99563,00
T. S/PRODUITS 13567,00 6797,00 0,00 0,00 20364,00 14927,00 5889,00 0,00 0,00 20816,00 16606,00 7383,00 0,00 0,00 23989,00 65169,00 242738,00
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الملحق رقم (06): المبیعات حسب الزبائن لمؤسسة مطاحن الحضنة بالمسیلة لسنة 2015
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Total 1er Trim
estre

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 24520,00 1576,70 26096,70 21872,50 2015,55 23888,05 17665,00 2119,55 19784,55 69769,30
S.COUR 757,00 301,25 1058,25 674,00 427,50 1101,50 990,25 411,60 1401,85 3561,60
T.SEMOULES 25277,00 0,00 1877,95 0,00 27154,95 22546,50 0,00 2443,05 0,00 24989,55 18655,25 0,00 2531,15 0,00 21186,40 73330,90
F.COUR 14900,00 754,60 7481,00 23135,60 14858,50 615,85 8080,00 23554,35 14103,50 1048,65 9881,00 25033,15 71723,10

ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
STRUCTURE COMMERCIALE

ET PAR CLIENTS  :   01/01/2015 AU31/01/2015 ET PAR CLIENTS  :   01/02/2015 AU 28/02/2015 ET PAR CLIENTS  :   01/03/2015 AU 31/03/2015

F.COUR 14900,00 754,60 7481,00 23135,60 14858,50 615,85 8080,00 23554,35 14103,50 1048,65 9881,00 25033,15 71723,10
F.SUP 113,00 64,7 177,70 23,00 23,00 117,00 27,98 144,98 345,68
T.FARINES 15013,00 0,00 819,30 7481,00 23313,30 14858,50 0,00 638,85 8080,00 23577,35 14220,50 0,00 1076,63 9881,00 25178,13 72068,78
SSSF 2309,00 2309,00 2896,00 2896,00 2575,00 2575,00 7780,00
S.G.SEM 10949,00 2690,00 13639,00 8953,50 2618,00 11571,50 7583,00 4835,00 12418,00 37628,50
S.G.MINOT 6903,00 2240,00 9143,00 4810,00 3634,00 8444,00 4679,00 4823,00 9502,00 27089,00
T,S/PRODUITS 20161,00 4930,00 0,00 0,00 25091,00 16659,50 6252,00 0,00 0,00 22911,50 14837,00 9658,00 0,00 0,00 24495,00 72497,50
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تابع للملحق رقم (06)

ET PAR CLIENTS  :   01/06/2015 AU 30/06/2015
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Total 2er Trim
estre

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 18213,00 1813,00 20026,00 34893,10 1466,90 36360,00 40964,00 1738,30 42702,30 99088,30
S.COUR 1083,50 824,00 1907,50 1716,10 568,85 2284,95 3467,00 438,75 3905,75 8098,20
T.SEMOULES 19296,50 0,00 2637,00 0,00 21933,50 36609,20 0,00 2035,75 0,00 38644,95 44431,00 0,00 2177,05 0,00 46608,05 107186,50
F.COUR 15439,00 881,50 7935,00 24255,50 18212,00 826,02 5330,00 24368,02 16187,00 431,73 4340,00 20958,73 69582,25

ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

STRUCTURE COMMERCIALE

ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
ERIAD  SETIF   SPA

ET PAR CLIENTS  :   01/04/2015 AU 30/04/2015 ET PAR CLIENTS  :   01/05/2015 AU 31/05/2015

F.COUR 15439,00 881,50 7935,00 24255,50 18212,00 826,02 5330,00 24368,02 16187,00 431,73 4340,00 20958,73 69582,25
F.SUP 109,00 21,85 130,85 198,00 31,02 229,02 773,00 69,44 842,44 1202,31
T.FARINES 15548,00 0,00 903,35 7935,00 24386,35 18410,00 0,00 857,04 5330,00 24597,04 16960,00 0,00 501,17 4340,00 21801,17 70784,56
SSSF 2355,00 2355,00 3950,00 3950,00 5180,00 5180,00 11485,00
S.G.SEM 7647,00 1309,00 8956,00 13388,00 341,00 13729,00 14416,00 1551,00 15967,00 38652,00
S.G.MINOT 5431,00 4795,00 10226,00 6792,00 2405,00 9197,00 5875,00 1192,00 7067,00 26490,00
T,S/PRODUITS 15433,00 6104,00 0,00 0,00 21537,00 24130,00 2746,00 0,00 0,00 26876,00 25471,00 2743,00 0,00 0,00 28214,00 76627,00
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Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 12455,75 438,65 12894,40 28797,00 826,70 29623,70 36341,50 1032,05 37373,55 79891,65
S.COUR 165,00 58,20 223,20 1024,00 131,95 1155,95 1225,00 422,75 1647,75 3026,90
T.SEMOULES 12620,75 0,00 496,85 0,00 13117,60 29821,00 0,00 958,65 0,00 30779,65 37566,50 0,00 1454,80 0,00 39021,30 82918,55
F.COUR 13581,50 114,90 3049,00 16745,40 13408,00 45,55 6814,00 20267,55 10817,00 4203,22 3798,00 18818,22 55831,17

ET PAR CLIENTS  :   01/08/2015 AU 31/08/2015 ET PAR CLIENTS  :   01/09/2015 AU 30/09/2015
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
STRUCTURE COMMERCIALE

ET PAR CLIENTS  :   01/07/2015 AU 31/07/2015

F.COUR 13581,50 114,90 3049,00 16745,40 13408,00 45,55 6814,00 20267,55 10817,00 4203,22 3798,00 18818,22 55831,17
F.SUP 469,50 57,07 526,57 169,00 40,80 0,00 209,80 241,00 50,77 291,77 1028,14
T.FARINES 14051,00 0,00 171,97 3049,00 17271,97 13577,00 0,00 86,35 6814,00 20477,35 11058,00 0,00 4253,99 3798,00 19109,99 56859,31
SSSF 1937,00 1937,00 2970,00 2970,00 4640,00 4640,00 9547,00
S.G.SEM 4751,00 1049,00 5800,00 9979,00 175,00 10154,00 16174,00 1128,00 17302,00 33256,00
S.G.MINOT 5272,00 1149,00 6421,00 5251,00 2142,00 7393,00 5969,00 2222,00 8191,00 22005,00
T,S/PRODUITS 11960,00 2198,00 0,00 0,00 14158,00 18200,00 2317,00 0,00 0,00 20517,00 26783,00 3350,00 0,00 0,00 30133,00 64808,00
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Total 4er Trim
estre

Total C
lients 2015

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 43072,75 956,05 44028,80 34896,00 1028,20 35924,20 34800,75 933,10 35733,85 115686,85 364436,10
S.COUR 3732,00 487,65 4219,65 5604,50 642,30 6246,80 3001,00 660,10 3661,10 14127,55 28814,25
T.SEMOULES 46804,75 0,00 1443,70 0,00 48248,45 40500,50 0,00 1670,50 0,00 42171,00 37801,75 0,00 1593,20 0,00 39394,95 129814,40 393250,35
F.COUR 14510,00 414,48 6610,00 21534,48 13662,00 890,65 6870,00 21422,65 19165,50 670,77 5602,50 25438,77 68395,90 265532,42

ET PAR CLIENTS  :   01/10/2015 AU 31/10/2015
ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 

ET PAR CLIENTS  :   01/12/2015 AU 31/12/2015

ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
STRUCTURE COMMERCIALE

ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS ETAT DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PRODUITS 
ET PAR CLIENTS  :   01/11/2015 AU 30/11/2015

F.COUR 14510,00 414,48 6610,00 21534,48 13662,00 890,65 6870,00 21422,65 19165,50 670,77 5602,50 25438,77 68395,90 265532,42
F.SUP 289,50 9,04 298,54 95,25 48,52 143,77 119,00 60,80 179,80 622,11 3198,24
T.FARINES 14799,50 0,00 423,52 6610,00 21833,02 13757,25 0,00 939,17 6870,00 21566,42 19284,50 0,00 731,57 5602,50 25618,57 69018,01 268730,66
SSSF 4533,00 4533,00 3650,00 3650,00 4007,00 4007,00 12190,00 41002,00
S.G.SEM 15134,00 8983,00 24117,00 12325,00 5347,00 17672,00 13443,00 4365,00 17808,00 59597,00 169133,50
S.G.MINOT 5756,00 2821,00 8577,00 6636,00 3375,00 10011,00 7198,00 2252,00 9450,00 28038,00 103622,00
T,S/PRODUITS 25423,00 11804,00 0,00 0,00 37227,00 22611,00 8722,00 0,00 0,00 31333,00 24648,00 6617,00 0,00 0,00 31265,00 99825,00 313757,50
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الملحق رقم (07): خطة اإلنتاج لوحدة السمید لسنة 2015
ERIAD SETIF
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA" M'SILA

Semulerie Semulerie Minoterie      U = QL/J.
Mois Capacité(BD) TUC Total Nombre Nombre Semoule Extra Semoule Extra Total Semoule Semoule Cte Semoule Cte Total Semoule Total Issues

Theorique Sem Trituration de Jours de Jours 10 kg 25 kg Extra 10 kg 25 kg Cte Semoules Vrac Sem
Janvier 4000 70% 56000,00 20,00 20,00 4838,40 27417,60 32256,00 1612,80 2419,20 4032,00 40320,00 15680,00
Fevrier 4000 70% 56000,00 20,00 20,00 4838,40 27417,60 32256,00 1612,80 2419,20 4032,00 40320,00 15680,00
Mars 4000 70% 64400,00 23,00 23,00 5564,16 31530,24 37094,40 1854,72 2782,08 4636,80 46368,00 18032,00
Avril 4000 70% 61600,00 22,00 22,00 5322,24 30159,36 35481,60 1774,08 2661,12 4435,20 44352,00 17248,00
Mai 4000 70% 58800,00 21,00 21,00 5080,32 28788,48 33868,80 1693,44 2540,16 4233,60 42336,00 16464,00
Juin 4000 70% 39200,00 21,00 21,00 3386,88 19192,32 22579,20 1128,96 1693,44 2822,40 28224,00 10976,00
Juillet 4000 70% 35466,67 19,00 19,00 3064,32 17364,48 20428,80 1021,44 1532,16 2553,60 25536,00 9930,67Juillet 4000 70% 35466,67 19,00 19,00 3064,32 17364,48 20428,80 1021,44 1532,16 2553,60 25536,00 9930,67
Aout 4000 70% 41066,67 22,00 22,00 3548,16 20106,24 23654,40 1182,72 1774,08 2956,80 29568,00 11498,67
Septembre 4000 70% 58800,00 21,00 21,00 5080,32 28788,48 33868,80 1693,44 2540,16 4233,60 42336,00 16464,00
Octobre 4000 70% 56000,00 20,00 20,00 4838,40 27417,60 32256,00 1612,80 2419,20 4032,00 40320,00 15680,00
Novembre 4000 70% 58800,00 21,00 21,00 5080,32 28788,48 33868,80 1693,44 2540,16 4233,60 42336,00 16464,00
Decembre 4000 70% 61600,00 22,00 22,00 5322,24 30159,36 35481,60 1774,08 2661,12 4435,20 44352,00 17248,00

176400,00 63,00 63,00 15240,96 86365,44 101606,40 5080,32 7620,48 12700,80 127008,00 49392,00
159600,00 64,00 64,00 13789,44 78140,16 91929,60 4596,48 6894,72 11491,20 114912,00 44688,00
336000,00 127,00 127,00 29030,40 164505,60 193536,00 9676,80 14515,20 24192,00 241920,00 94080,00
135333,33 62,00 62,00 11692,80 66259,20 77952,00 3897,60 5846,40 9744,00 97440,00 37893,33
176400,00 63,00 63,00 15240,96 86365,44 101606,40 5080,32 7620,48 12700,80 127008,00 49392,00
311733,33 125,00 125,00 26933,76 152624,64 179558,40 8977,92 13466,88 22444,80 224448,00 87285,33
647733,33 252,00 252,00 55964,16 317130,24 373094,40 18654,72 27982,08 46636,80 466368,00 181365,33
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الملحق رقم (08): خطة اإلنتاج لوحدة الدقیق لسنة 2015
ERIAD SETIF
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA" M'SILA

Minoterie Minoterie      U = QL/J.
Mois Capacité(BT) TUC Total Nombre Farine Panifiable Farine Sup, Total Issues

Theorique Min Trituration de Jours 50 KG 5 KG Farines Vrac Mino
Janvier 1500 100% 30000,00 20,00 21756,00 414,00 22170,00 7830,00
Fevrier 1500 100% 30000,00 20,00 21756,00 414,00 22170,00 7830,00
Mars 1500 100% 34500,00 23,00 25019,40 476,10 25495,50 9004,50

1500 100% 30000,00 20,00 21756,00 414,00 22170,00 7830,00
Mars 1500 100% 34500,00 23,00 25019,40 476,10 25495,50 9004,50
Avril 1500 100% 33000,00 22,00 23931,60 455,40 24387,00 8613,00
Mai 1500 100% 31500,00 21,00 22843,80 434,70 23278,50 8221,50
Juin 1500 100% 31500,00 21,00 22843,80 434,70 23278,50 8221,50
Juillet 1500 100% 28500,00 19,00 20668,20 393,30 21061,50 7438,50
Aout 1500 100% 33000,00 22,00 23931,60 455,40 24387,00 8613,00
Septembre 1500 100% 31500,00 21,00 22843,80 434,70 23278,50 8221,50
Octobre 1500 100% 30000,00 20,00 21756,00 414,00 22170,00 7830,00
Novembre 1500 100% 31500,00 21,00 22843,80 434,70 23278,50 8221,50
Decembre 1500 100% 33000,00 22,00 23931,60 455,40 24387,00 8613,00

94500,00 63,00 68531,40 1304,10 69835,50 24664,50
96000,00 64,00 69619,20 1324,80 70944,00 25056,00

190500,00 127,00 138150,60 2628,90 140779,50 49720,50
93000,00 62,00 67443,60 1283,40 68727,00 24273,00
94500,00 63,00 68531,40 1304,10 69835,50 24664,50

187500,00 125,00 135975,00 2587,50 138562,50 48937,50
378000,00 252,00 274125,60 5216,40 279342,00 98658,00
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الملحق رقم (09): خطة المبیعات الشھریة حسب الزبائن لمؤسسة مطاحن الحضنة بالمسیلة لسنة 2015.
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Total 1er Trim
estre

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 31288,32 0,00 967,68 0,00 32256,00 30965,76 0,00 1290,24 0,00 32256,00 34868,74 0,00 2225,66 0,00 37094,40 101606,40
S.COUR 2540,16 0,00 1491,84 0,00 4032,00 2540,16 0,00 1491,84 0,00 4032,00 2596,61 0,00 2040,19 0,00 4636,80 12700,80
T.SEMOULES 33828,48 0,00 2459,52 0,00 36288,00 33505,92 0,00 2782,08 0,00 36288,00 37465,35 0,00 4265,85 0,00 41731,20 114307,20
F.COUR 18710,16 0,00 217,56 2828,28 21756,00 19362,84 0,00 217,56 2175,60 21756,00 20515,91 0,00 500,39 4003,10 25019,40 68531,40

01/01/2015 AU 31/01/2015  01/02/2015 AU 28/02/2015 01/03/2015 AU 31/03/2015
plan mensuel des ventes selon les clients ' plan mensuel des ventes selon les clients ' plan mensuel des ventes selon les clients '

STRUCTURE COMMERCIALE

ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA

F.COUR 18710,16 0,00 217,56 2828,28 21756,00 19362,84 0,00 217,56 2175,60 21756,00 20515,91 0,00 500,39 4003,10 25019,40 68531,40
F.SUP 289,80 0,00 124,20 0,00 414,00 347,76 0,00 66,24 0,00 414,00 376,12 0,00 99,98 0,00 476,10 1304,10
T.FARINES 18999,96 0,00 341,76 2828,28 22170,00 19710,60 0,00 283,80 2175,60 22170,00 20892,03 0,00 600,37 4003,10 25495,50 69835,50
SSSF 9632,00 0,00 0,00 0,00 9632,00 9632,00 0,00 0,00 0,00 9632,00 11076,80 0,00 0,00 0,00 11076,80 30340,80
S.G.SEM 7056,00 3024,00 0,00 0,00 10080,00 7862,40 2217,60 0,00 0,00 10080,00 7534,80 4057,20 0,00 0,00 11592,00 31752,00
S.G.MINOT 5872,50 1957,50 0,00 0,00 7830,00 6655,50 1174,50 0,00 0,00 7830,00 6753,37 2251,13 0,00 0,00 9004,50 24664,50
T. S/PRODUITS 22560,50 4981,50 0,00 0,00 27542,00 24149,90 3392,10 0,00 0,00 27542,00 25364,97 6308,33 0,00 0,00 31673,30 86757,30
Total général 75388,94 4981,50 2801,28 2828,28 86000,00 77366,42 3392,10 3065,88 2175,60 86000,00 83722,35 6308,33 4866,22 4003,10 98900,00 270900,00
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Total 2er Trim
estre

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 33707,52 0,00 1774,08 0,00 35481,60 32175,36 0,00 1693,44 0,00 33868,80 21450,24 0,00 1128,96 0,00 22579,20 91929,60
S.COUR 2616,77 0,00 1818,43 0,00 4435,20 2624,83 0,00 1608,77 0,00 4233,60 1778,11 0,00 1044,29 0,00 2822,40 11491,20
T.SEMOULES 36324,29 0,00 3592,51 0,00 39916,80 34800,19 0,00 3302,21 0,00 38102,40 23228,35 0,00 2173,25 0,00 25401,60 103420,80
F.COUR 19863,23 0,00 478,63 3589,74 23931,60 19874,11 0,00 456,89 2512,82 22843,82 19645,67 0,00 456,87 2741,26 22843,80 69619,22

01/04/2015 AU 30/04/2015 01/05/2015 AU 31/05/2015 01/06/2015 AU 30/06/2015
plan mensuel des ventes selon les clients ' plan mensuel des ventes selon les clients ' plan mensuel des ventes selon les clients '

STRUCTURE COMMERCIALE

ERIAD  SETIF   SPA
FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA

F.COUR 19863,23 0,00 478,63 3589,74 23931,60 19874,11 0,00 456,89 2512,82 22843,82 19645,67 0,00 456,87 2741,26 22843,80 69619,22
F.SUP 277,79 0,00 177,61 0,00 455,40 326,02 0,00 108,67 0,00 434,69 395,58 0,00 39,12 0,00 434,70 1324,79
T.FARINES 20141,02 0,00 656,24 3589,74 24387,00 20200,13 0,00 565,56 2512,82 23278,51 20041,25 0,00 495,99 2741,26 23278,50 70944,01
SSSF 10595,20 0,00 0,00 0,00 10595,20 10113,60 0,00 0,00 0,00 10113,60 6742,40 0,00 0,00 0,00 6742,40 27451,20
S.G.SEM 8870,40 2217,60 0,00 0,00 11088,00 8784,72 1799,28 0,00 0,00 10584,00 5433,12 1622,88 0,00 0,00 7056,00 28728,00
S.G.MINOT 6976,53 1636,47 0,00 0,00 8613,00 6494,98 1726,51 0,00 0,00 8221,49 6906,06 1315,44 0,00 0,00 8221,50 25055,99
T. S/PRODUITS 26442,13 3854,07 0,00 0,00 30296,20 25393,30 3525,79 0,00 0,00 28919,09 19081,58 2938,32 0,00 0,00 22019,90 81235,19
Total général 82907,44 3854,07 4248,75 3589,74 94600,00 80393,62 3525,79 3867,77 2512,82 90300,00 62351,18 2938,32 2669,24 2741,26 70700,00 255600,00
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Total 3er Trim
estre

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 18998,78 0,00 1430,02 0,00 20428,80 22471,68 0,00 1182,72 0,00 23654,40 31159,30 0,00 2709,50 0,00 33868,80 77952,00
S.COUR 1481,09 0,00 1072,51 0,00 2553,60 2188,03 0,00 768,77 0,00 2956,80 2836,51 0,00 1397,09 0,00 4233,60 9744,00
T.SEMOULES 20479,87 0,00 2502,53 0,00 22982,40 24659,71 0,00 1951,49 0,00 26611,20 33995,81 0,00 4106,59 0,00 38102,40 87696,00
F.COUR 18188,02 0,00 413,36 2066,82 20668,20 19863,23 0,00 478,63 3589,74 23931,60 18731,91 0,00 456,88 3655,01 22843,80 67443,60

01/07/2015 AU 31/07/2015 01/08/2015 AU 31/08/2015 01/09/2015 AU 30/09/2015
plan mensuel des ventes selon les clients ' plan mensuel des ventes selon les clients ' plan mensuel des ventes selon les clients '

FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
STRUCTURE COMMERCIALE

ERIAD  SETIF   SPA

F.COUR 18188,02 0,00 413,36 2066,82 20668,20 19863,23 0,00 478,63 3589,74 23931,60 18731,91 0,00 456,88 3655,01 22843,80 67443,60
F.SUP 342,17 0,00 51,13 0,00 393,30 346,10 0,00 109,30 0,00 455,40 330,37 0,00 104,33 0,00 434,70 1283,40
T.FARINES 18530,19 0,00 464,49 2066,82 21061,50 20209,33 0,00 587,93 3589,74 24387,00 19062,28 0,00 561,21 3655,01 23278,50 68727,00
SSSF 6100,27 0,00 0,00 0,00 6100,27 7063,47 0,00 0,00 0,00 7063,47 10113,60 0,00 0,00 0,00 10113,60 23277,34
S.G.SEM 5107,20 1276,80 0,00 0,00 6384,00 5470,08 1921,92 0,00 0,00 7392,00 8996,40 1587,60 0,00 0,00 10584,00 24360,00
S.G.MINOT 5653,26 1785,24 0,00 0,00 7438,50 6976,53 1636,47 0,00 0,00 8613,00 6083,91 2137,59 0,00 0,00 8221,50 24273,00
T. S/PRODUITS 16860,73 3062,04 0,00 0,00 19922,77 19510,08 3558,39 0,00 0,00 23068,47 25193,91 3725,19 0,00 0,00 28919,10 71910,34
Total général 55870,79 3062,04 2967,02 2066,82 63966,67 64379,12 3558,39 2539,42 3589,74 74066,67 78252,00 3725,19 4667,80 3655,01 90300,00 228333,34
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تابع للملحق رقم (09)
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Total 4er Trim
estre

Total C
lients 2014

Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
S.EXTRA 28062,72 0,00 4193,28 0,00 32256,00 30820,61 0,00 3048,19 0,00 33868,80 31933,44 0,00 3548,16 0,00 35481,60 101606,40 373094,40
S.COUR 2177,28 0,00 1854,72 0,00 4032,00 2032,13 0,00 2201,47 0,00 4233,60 3015,94 0,00 1419,26 0,00 4435,20 12700,80 46636,80
T.SEMOULES 30240,00 0,00 6048,00 0,00 36288,00 32852,74 0,00 5249,66 0,00 38102,40 34949,38 0,00 4967,42 0,00 39916,80 114307,20 419731,20
F.COUR 16969,68 0,00 435,12 4351,20 21756,00 17361,29 0,00 1142,19 4340,32 22843,80 16512,80 0,00 1196,58 6222,22 23931,60 68531,40 274125,62

01/10/2015 AU 31/10/2015 01/11/2015 AU 30/11/2015 01/12/2015 AU 31/12/2015
plan mensuel des ventes selon les clients ' plan mensuel des ventes selon les clients ' plan mensuel des ventes selon les clients '

FILIALE " LES MOULINS DU HODNA " M'SILA
STRUCTURE COMMERCIALE

ERIAD  SETIF   SPA

F.COUR 16969,68 0,00 435,12 4351,20 21756,00 17361,29 0,00 1142,19 4340,32 22843,80 16512,80 0,00 1196,58 6222,22 23931,60 68531,40 274125,62
F.SUP 289,80 0,00 124,20 0,00 414,00 308,64 0,00 126,06 0,00 434,70 305,12 0,00 150,28 0,00 455,40 1304,10 5216,39
T.FARINES 17259,48 0,00 559,32 4351,20 22170,00 17669,93 0,00 1268,25 4340,32 23278,50 16817,92 0,00 1346,86 6222,22 24387,00 69835,50 279342,01
SSSF 9632,00 0,00 0,00 0,00 9632,00 10113,60 0,00 0,00 0,00 10113,60 10595,20 0,00 0,00 0,00 10595,20 30340,80 111410,14
S.G.SEM 5644,80 4435,20 0,00 0,00 10080,00 8573,04 2010,96 0,00 0,00 10584,00 7539,84 3548,16 0,00 0,00 11088,00 31752,00 116592,00
S.G.MINOT 4932,90 2897,10 0,00 0,00 7830,00 4357,39 3864,11 0,00 0,00 8221,50 5081,67 3531,33 0,00 0,00 8613,00 24664,50 98657,99
T. S/PRODUITS 20209,70 7332,30 0,00 0,00 27542,00 23044,03 5875,07 0,00 0,00 28919,10 23216,71 7079,49 0,00 0,00 30296,20 86757,30 326660,13
Total général 67709,18 7332,30 6607,32 4351,20 86000,00 73566,70 5875,07 6517,91 4340,32 90300,00 74984,01 7079,49 6314,28 6222,22 94600,00 270900,00 1025733,34
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  مؤسسة لتحدید النموذج المالئم للتنبؤ بمبیعات  SPSS 17.0مخرجات برنامج  ):10(الملحق رقم 
  .2015لسنة حسب الكمیات  مطاحن الحضنة

  
 Model Summary and Parameter Estimates 

 
       Dependent Variable: X1  

Equation Model Summary Parameter Estimates 

  R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear ,271 21,529 1 58 ,000 10633,913 216,859     
Logarithmic ,365 33,363 1 58 ,000 1896,512 4883,131     
Inverse ,189 13,520 1 58 ,001 18935,055 -21628,058     
Quadratic ,391 18,297 2 57 ,000 4749,107 786,356 -9,336   
Cubic ,430 14,100 3 56 ,000 563,562 1577,244 -41,483 ,351 
Compound ,365 33,369 1 58 ,000 8436,393 1,020     
Power ,462 49,740 1 58 ,000 4037,632 ,422     
S ,203 14,730 1 58 ,000 9,766 -1,722     
Growth ,365 33,369 1 58 ,000 9,040 ,019     
Exponential ,365 33,369 1 58 ,000 8436,393 ,019     

       The independent variable is t. 
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 Model Summary and Parameter Estimates 
 
      Dependent Variable: X2  

Equation Model Summary Parameter Estimates 

  R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear ,525 64,047 1 58 ,000 2879,394 -52,803     
Logarithmic ,497 57,373 1 58 ,000 4401,835 -996,542     
Inverse ,209 15,361 1 58 ,000 958,416 3980,705     
Quadratic ,588 40,705 2 57 ,000 3626,614 -125,115 1,185   
Cubic ,648 34,378 3 56 ,000 2723,084 45,614 -5,754 ,076 
Compound(a) . . . . . ,000 ,000     
Power(a) . . . . . ,000 ,000     
S(a) . . . . . ,000 ,000     
Growth(a) . . . . . ,000 ,000     
Exponential(a) . . . . . ,000 ,000     

       The independent variable is t. 
        a  The dependent variable (X2) contains non-positive values. The minimum value is ,00. Log transform cannot be applied. The Compound, Power, S, Growth,     
       Exponential, and Logistic models cannot be calculated for this variable. 
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 Model Summary and Parameter Estimates 
 
           Dependent Variable: X3  

Equation Model Summary Parameter Estimates 

  R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear ,042 2,517 1 58 ,118 18011,251 47,878     
Logarithmic ,011 ,658 1 58 ,421 17956,379 481,946     
Inverse ,001 ,072 1 58 ,789 19548,544 -987,489     
Quadratic ,109 3,483 2 57 ,037 20490,864 -192,085 3,934   
Cubic ,111 2,329 3 56 ,084 21026,563 -293,309 8,048 -,045 
Compound ,028 1,695 1 58 ,198 17680,025 1,002     
Power ,004 ,253 1 58 ,617 17955,547 ,018     
S ,000 ,000 1 58 ,987 9,851 -,004     
Growth ,028 1,695 1 58 ,198 9,780 ,002     
Exponential ,028 1,695 1 58 ,198 17680,025 ,002     

          The independent variable is t. 
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 Model Summary and Parameter Estimates 
 
Dependent Variable: X4  

Equation Model Summary Parameter Estimates 

  R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear ,001 ,065 1 58 ,799 152,262 ,178     
Logarithmic ,000 ,002 1 58 ,962 155,633 ,655     
Inverse ,001 ,050 1 58 ,824 156,237 18,641     
Quadratic ,001 ,033 2 57 ,968 153,398 ,068 ,002   
Cubic ,026 ,499 3 56 ,685 195,834 -7,951 ,328 -,004 
Compound ,000 ,000 1 58 ,992 137,095 1,000     
Power ,002 ,088 1 58 ,768 147,291 -,022     
S ,007 ,403 1 58 ,528 4,899 ,294     
Growth ,000 ,000 1 58 ,992 4,921 3,92E-005     
Exponential ,000 ,000 1 58 ,992 137,095 3,92E-005     

        The independent variable is t. 
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  مبیعاتكمیات لتحدید النموذج المالئم للتنبؤ ب SPSS 17.0مخرجات برنامج  ):11(الملحق رقم 
  .2015لسنة حسب الزبائن مؤسسة مطاحن الحضنة 

 Model Summary and Parameter Estimates 
 
            Dependent Variable: GROSSISTES  

Equation Model Summary Parameter Estimates 

  R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear ,090 5,713 1 58 ,020 45175,927 185,399     
Logarithmic ,172 12,016 1 58 ,001 35197,009 4972,822     
Inverse ,110 7,145 1 58 ,010 52739,363 -

24472,232     

Quadratic ,213 7,713 2 57 ,001 36323,939 1042,043 -14,043   
Cubic ,260 6,575 3 56 ,001 29491,506 2333,078 -66,520 ,574 
Compound ,119 7,823 1 58 ,007 43547,682 1,004     
Power ,207 15,147 1 58 ,000 35102,539 ,110     
S ,120 7,899 1 58 ,007 10,854 -,517     
Growth ,119 7,823 1 58 ,007 10,682 ,004     
Exponential ,119 7,823 1 58 ,007 43547,682 ,004     

             The independent variable is t.
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 Model Summary and Parameter Estimates 
 
                      Dependent Variable: DETAILLANTS  

Equation Model Summary Parameter Estimates 

  R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear ,442 45,890 1 58 ,000 397,485 79,642     
Logarithmic ,389 36,945 1 58 ,000 -1729,492 1449,215     
Inverse ,157 10,768 1 58 ,002 3267,960 -5659,193     
Quadratic ,442 22,557 2 57 ,000 353,438 83,904 -,070   
Cubic ,461 15,965 3 56 ,000 -487,376 242,782 -6,528 ,071 
Compound(a) . . . . . ,000 ,000     
Power(a) . . . . . ,000 ,000     
S(a) . . . . . ,000 ,000     
Growth(a) . . . . . ,000 ,000     
Exponential(a) . . . . . ,000 ,000     

       The independent variable is t.a  The dependent variable (DETAILLANTS) contains non-positive values. The minimum value is ,00. Log transform cannot be applied. The Compound,  
        Power, S, Growth, Exponential, and Logistic models cannot be calculated for this variable.
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 Model Summary and Parameter Estimates 
 
         Dependent Variable: CONSOMMATEURS  

Equation Model Summary Parameter Estimates 

  R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear ,511 60,541 1 58 ,000 -558,891 37,141     
Logarithmic ,233 17,634 1 58 ,000 -955,632 486,530     
Inverse ,042 2,543 1 58 ,116 673,070 -1271,145     
Quadratic ,862 178,763 2 57 ,000 696,005 -84,300 1,991   
Cubic ,925 231,253 3 56 ,000 36,368 40,343 -3,075 ,055 
Compound ,383 36,074 1 58 ,000 24,915 1,061     
Power ,139 9,364 1 58 ,003 17,215 ,696     
S ,013 ,758 1 58 ,387 5,137 -1,306     
Growth ,383 36,074 1 58 ,000 3,215 ,060     
Exponential ,383 36,074 1 58 ,000 24,915 ,060     

        The independent variable is t. 
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 Model Summary and Parameter Estimates 
 
           Dependent Variable: BOULANGERS  

Equation Model Summary Parameter Estimates 

  R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear ,090 5,702 1 58 ,020 1408,175 18,310     
Logarithmic ,005 ,265 1 58 ,608 1714,854 80,082     
Inverse ,004 ,235 1 58 ,630 1930,439 463,834     
Quadratic ,644 51,583 2 57 ,000 3263,504 -161,238 2,943   
Cubic ,726 49,559 3 56 ,000 2374,579 6,730 -3,884 ,075 
Compound ,023 1,390 1 58 ,243 1490,157 1,005     
Power ,005 ,297 1 58 ,588 1957,502 -,042     
S ,022 1,285 1 58 ,262 7,406 ,531     
Growth ,023 1,390 1 58 ,243 7,307 ,005     
Exponential ,023 1,390 1 58 ,243 1490,157 ,005     

          The independent variable is t. 
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 :باللغة العربیة: أوالً 

  :الكتب -1

أحمد عبد السمیع الصفار، ماجدة عبد اللطیف التمیمي، بحوث العملیات تطبیقات على الحاسوب،  - 
 .2007الطبعة األولى، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 

، المملكة العربیة -اإلنتاجإدارة –المؤسسة العامة للتعلیم الفني والتدریب المهني، میكانیكا إنتاج  - 
 .السعودیة، دون سنة نشر

سارن، إدارة اإلنتاج والعملیات مدخل حدیث، تعریب محمد محمود .بفا، راكیش كى.الوود اس - 
الشواربي، مراجعة سرور على إبراهیم سرور، الطبعة األولى، دار المریخ للنشر، المملكة العربیة 

 .1999السعودیة، 

إدارة اإلنتاج في المنشآت الخدمیة والصناعیة، مدخل تحلیلي، الطبعة األولى،  بن عنتر عبد الرحمان، - 
 .2011دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 

جاسم ناصر حسین، صباح مجید النجار، حمید خیر اهللا سلمان، تخطیط ورقابة التخزین،الطبعة  - 
 .2008، عمان، األردن، العربیة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع

حسن یاسین طعمة، نماذج وأسالیب كمیة في اإلدارة والتخطیط، الطبعة األولى، دار الصفاء للنشر  - 
 .2008والتوزیع، عمان، األردن، 

حسین بلعجوز، نظریة القرار مدخل إداري وكمي، مؤسسة الثقافة الجامعیة، اإلسكندریة، مصر،  - 
2008. 

في بحوث العملیات، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  حسین محمود الجنابي، األحدث - 
2010. 

خضیر كاظم حمود وهایل یعقوب فاخوري، إدارة اإلنتاج والعملیات، الطبعة األولى، دار الصفاء للنشر  - 
 .2009والتوزیع، عمان، األردن، 

دار الیازوري العلمیة للنشر دالل صادق الجواد، حمید ناصر الفتال، بحوث العملیات، الطبعة العربیة،  - 
 .2008والتوزیع، عمان، األردن، 
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رامي حكمت فؤاد الحدیثي وفائز غاز عبد اللطیف البیاتي، اإلدارة الصناعیة الیابانیة في نظام اإلنتاج  - 
 .2002اآللي، الطبعة األولى، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، األردن، 

، بونخل مسعود أحمد، مدخل إلى نظم ضبط ومراقبة المخزون، زید تمیم البلخي، تاج لطفي عبد القادر - 
 .2005النشر العلمي والمطابع جامعة الملك سعود، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

سامح عبد المطلب عامر، عالء محمد سید قندیل، تخطیط ومراقبة اإلنتاج في المؤسسات الصناعیة  - 
 .2011اشرون وموزعون، عمان، األردن، والخدمیة، الطبعة األولى، دار الفكر ن

سلیمان خالد عبیدات، إدارة اإلنتاج والعملیات، الطبعة األولى، مؤسسة الوراق، عمان، األردن،  - 
1997. 

سلیمان خالد عبیدات، مقدمة في إدارة اإلنتاج والعملیات، الطبعة الثالثة، دار المسیرة للنشر والتوزیع  - 
 .2011والطباعة، عمان، األردن، 

سونیا محمد البكري، إدارة اإلنتاج والعملیات مدخل النظم، الدار الجامعیة طبع نشر توزیع،  - 
 .2001اإلسكندریة، مصر، 

صالح مهدي محسن العامري وعواطف ابراهیم الحداد، تطبیقات بحوث العملیات في اإلدارة، الطبعة  - 
 .2009األولى، إثراء للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 

عبد المجید البلداوي، نجم عبد اهللا الحمیدي، األسالیب الكمیة التطبیقیة في إدارة األعمال، عبد الحمید  - 
 .2008الطبعة األولى، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 

، دار وائل للنشر، عمان، األردن، -مدخل كمي- عبد الستار محمد العلي، إدارة اإلنتاج والعملیات  - 
2000. 

د العلي، التخطیط والسیطرة على اإلنتاج والعملیات، الطبعة األولى، دار المیسرة عبد الستار محم - 
 .2007للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 

عبد الكریم محسن وصباح مجید النجار، إدارة اإلنتاج والعملیات، الطبعة الثانیة، مكتبة الذاكرة، بغداد،  - 
 .2006العراق، 
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لكریم عواد، بحوث العملیات في العلوم التجاریة، الطبعة األولى، علي العالونة، محمد عبیدات وعبد ا - 
 .2005دار یزید للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 

علي عالونة، محمد عبیدات، األسالیب الكمیة في اتخاذ القرار، الطبعة األولى، مركز یزید للنشر،  - 
 .2006األردن، 

التحلیل الكمي، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عید أحمد أبوبكر وولید اسماعیل السیفو، مبادئ  - 
 .2009عمان، األردن، 

غسان قاسم الالمي، تقنیات ونظم معاصرة في إدارة العملیات، الطبعة األولى،إثراء للنشر والتوزیع،  - 
 .2008عمان، األردن، 

كزات كمیة ومعرفیة، دار غسان قاسم داود الالمي وأمیرة شكرولي البیاتي، إدارة اإلنتاج والعملیات مرت - 
 .2008الیازوري للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 

فتحي خلیل حمدان، بحوث العملیات مع تطبیقات باستخدام الحاسوب، الطبعة األولى، دار وائل للنشر  - 
 .2010والتوزیع، عمان، األردن، 

مسة، دار وائل للنشر فتحي خلیل حمدان، رشیق رفیق مرعي، مقدمة في بحوث العملیات، الطبعة الخا - 
 .2008والتوزیع، األردن، 

لحسن عبد اهللا باشیوة، بحوث العملیات، الطبعة العربیة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان،  - 
 .2011األردن، 

محمد ابدیوي الحسین، تخطط اإلنتاج ومراقبته، الطبعة الثانیة، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان،  - 
 .2004األردن، 

محمد أحمد الطراونة، سلیمان خالد عبیدات، مقدمة في بحوث العملیات، الطبعة الثانیة، دار المسیرة  - 
 .2010للنشر والتوزیع والطباعة، األردن، 

محمد جاسم محمد شعبان العاني، أسالیب التحلیل الكمي في مجال التخطیط الحضري واإلقلیمي بین  - 
 .2006شر والتوزیع، عمان، األردن، دار صفاء للنالنظریة والتطبیق، الطبعة األولى، 
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محمد عبد العال النعیمي، رفاه شهاب الحمداني وأحمد شهاب الحمداني، بحوث العملیات، الطبعة  - 
 .2011الثانیة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 

وائل للنشر والتوزیع، عمان، محمد عبد الفتاح یاغي، اتخاذ القرارات التنظیمیة، الطبعة الثانیة، دار  - 
 .2010األردن، 

محمود الفیاض وعیسى قدادة، بحوث العملیات، ، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان،  - 
 .2007األردن، 

 .1996منعم زمزیر الموسوي، األسالیب الكمیة في اإلدارة، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  - 

 .2007نتاج والعملیات، دار زهران للنشر والتوزیع، عمان، األردن ، منعم زمزیر، إدارة اإل - 

الكمیة في اإلدارة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  مؤید الفضل، األسالیب - 
2004, 

- منهج كمي مع دراسة حالة–لعملیات حاكم محسن محمد، إدارة اإلنتاج وا ،مؤید عبد الحسین الفاضل - 
 .2006ران للنشر، عمان، األردن، دار زه ،

، الطبعة - نماذج خطیة وتطبیقاتها في تخطیط اإلنتاج–مؤید عبد الحسین الفضل، األسالیب الكمیة  - 
 .2004األولى، دار مجدالوي للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 

الجامعة  ، الطبعة األولى، دار)مدخل إستراتیجي(نبیل محمد مرسى، إستراتیجیة اإلنتاج والعملیات  - 
 .2002الجدیدة، اإلسكندریة، 
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  OPT(..........................................91(نظام تكنولوجیة اإلنتاج قواعد  :الفرع الثاني

  OPT.(...........94(في تكنولوجیة اإلنتاج األمثل  مكونات برمجیةمعالجة االختناق و : المطلب الثالث
  OPT.(.........................94(معالجة االختناق في تكنولوجیة اإلنتاج األمثل  :الفرع األول
  OPT.(.............................95(مكونات برمجیة تكنولوجیة اإلنتاج األمثل : الفرع الثاني

  OPT(........................97(تسییر اإلنتاج بواسطة نظام تكنولوجیة اإلنتاج األمثل: المطلب الرابع
  98..................................................اكتشاف وتحدید أعناق الزجاج :الفرع األول
  99....................................................تخطیط عمل أعناق الزجاج :الفرع الثاني
  99..............................................تخطیط عمل غیر أعناق الزجاجة :الفرع الثالث
  100...............................................تحسین استعمال النظام اإلنتاجي :الفرع الرابع
  OPT.(............................101(تكنولوجیا اإلنتاج األمثل مزایا وعیوب نظام  :المطلب الخامس

  OPT.(..................................101(تكنولوجیا اإلنتاج األمثل نظام مزایا : الفرع األول
  OPT(..........................102(تكنولوجیا اإلنتاج األمثل عیوب ومآخذ نظام : الفرع الثاني

  103...........................................................................الثاني خالصة الفصل
  اإلنتاج إدارةفي العملیات  بحوث نماذج استخدام :الثالث لفصلا

  106...........................................................................................تمهید
  107......................................................مفاهیم حول بحوث العملیات: المبحث األول
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 107.....................................................بحوث العملیاتنماذج مفهوم : المطلب األول
  108.................التطور التاریخي لبحوث العملیات والعوامل التي ساعدت على ذلك: المطلب الثاني

  108.............................................التطور التاریخي لبحوث العملیات: الفرع األول
  109..............................العوامل التي ساعدت على تطور بحوث العملیات: الفرع الثاني

  119.......................................أهمیة، خصائص ووظائف بحوث العملیات: المطلب الثالث
  110........................................................أهمیة بحوث العملیات: الفرع األول
  111....................................................خصائص بحوث العملیات: الفرع الثاني
  111......................................................وظائف بحوث العملیات: الفرع الثالث

 112..................................................................البرمجة الخطیة: المبحث الثاني

  112......................................................مفاهیم حول البرمجة الخطیة: المطلب األول
  112........................................................مفهوم البرمجة الخطیة: الفرع األول

  113........................................شروط وفروض مسألة البرمجة الخطیة: الثانيالفرع 
  116.....................................أهمیة ومجاالت استخدام البرمجة الخطیة: الفرع  الثاني

  117.......................................خطوات تكوین وحل مسائل البرمجة الخطیة: المطلب الثاني
  118..............................صیاغة النماذج الریاضیة لمشكلة البرمجة الخطیة: الفرع األول
  119.............................................طرق حل مشكلة البرمجة الخطیة: الفرع الثاني
  127..........................................مزایا وعیوب أسلوب البرمجة الخطیة: الفرع الثالث

  129...........................تحلیل الحساسیة ، والنموذج المقابل في البرمجة الخطیة: المبحث الثالث
  129.................................................................تحلیل الحساسیة: المطلب األول

  130.............................................دالة الهدف التغیرات في معامالت: الفرع األول
  131......................................................(bi)التغیرات في قیم الجانب األیسر : الفرع الثاني

  131..............................).معامالت القیود(التغیرات في المعامالت الفنیة : ثالثالالفرع 
  132...............................................إضافة متغیر أو متغیرات جدیدة: الفرع الرابع

  132...................................................إضافة قید أو قیود جدیدة: الفرع الخامس
  132............................................).تحلیل ما بعد األمثلیة(الحل المقابل : المطلب الثاني
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  133...................................................صیاغة نموذج الحل المقابل: الفرع األول
  133..........................................الحاالت الخاصة في النموذج المقابل: الفرع الثاني

  134....................................................................والتعیینالنقل : المبحث الرابع
  134......................................................................مسألة النقل: المطلب األول

  134...........................................................تعریف مسألة النقل: الفرع األول
  134..........................................................صیاغة مشكلة النقل: الفرع الثاني
  135.......................................الطرق المستخدمة في حل مشاكل النقل: الفرع الثالث
  138.................................................حاالت خاصة في مسألة النقل: الفرع الرابع

  140.........................................................اختبار أمثلیة الحل: الفرع الخامس
  142....................................................مشاكل التعیین أو التخصیص: المطلب الثاني

  143.....................................................شروط مشكلة التخصیص: الفرع األول
  143.......................................طرق حل مشاكل التعیین أو التخصیص: الفرع الثاني
  146.........................................حاالت خاصة في مشاكل التخصیص: الفرع الثالث

  148.........................................................................  .الفصل الثالثخالصة 
  بالمسیلة لمطاحن الحضنة والتعریف بمؤسسة، البحثمنهجیة  :الفصل الرابع

  150...........................................................................................تمهید
  151...................................منهجیة البحث والتعریف بالمؤسسة محل الدراسة: المبحث األول
  151.........................................منهجیة البحث المتبع في الدراسة المیدانیة: المطلب األول

  151......................................................أدوات البحث المستخدمة: الفرع األول
  152...............................................................مجتمع الدراسة: الفرع الثاني
  154.....................................................خصائص مجتمع الدراسة: الفرع الثالث
  154.................................................................ینة الدراسةع: الفرع الرابع

  155..................................................التعریف بالمؤسسة محل الدراسة :المطلب الثاني
  155........... .لمحة تاریخیة عن مؤسسة الصناعة من الحبوب ومشتقاتها بسطیف: الفرع األول
  157....................................).مطاحن الحضنة(لمحة عامة عن الوحدة : الفرع الثاني
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  158.............................................................الموقع والمساحة: الفرع الثالث
  158..............................الهیكل التنظیمي لمؤسسة مطاحن الحضنة بالمسیلة  :المبحث الثاني
  158..............................................................الرئیس المدیر العام: المطلب األول

  158................................................................األمانة العامة: الفرع األول
  158...............................................................مسؤول المخبر: الفرع الثاني
  159.................................................الصحة واألمن ظمصلحة حف :الفرع الثالث
  159...........................................................هیكل التقییم واألداء :الفرع الرابع

  159............................................................مستشار قانوني: الفرع الخامس
  159......................................................مسؤول تسییر النوعیة :الفرع السادس
  161.....................................................................سبتمح :الفرع السابع

  161...................................................................مدیریة التجارة :المطلب الثاني
  161............................................................المصلحة التجاریة :الفرع األول
  162.............................................................مصلحة التسویق: الفرع الثاني

  162................................................................مدیریة االستغالل :المطلب الثالث
 162..............................................................مصلحة التموین :الفرع األول

  162..............................................................مصلحة اإلنتاج :لفرع الثانيا
  163....................................................مصلحة تسییر المخزونات :الفرع الثالث
  163..............................................................مصلحة الصیانة :الفرع الرابع

  163...........................................................مدیریة اإلدارة والمالیة :المطلب الرابع
 164.......................................................مصلحة الموارد البشریة :الفرع األول
  164.....................................................مصلحة المالیة والمحاسبة :الفرع الثاني
  164.......................................................مصلحة الوسائل العامة :الفرع الثالث

  166..........................................................مراحل العملیة اإلنتاجیة: المبحث الثالث
  166............................................مرحلة استقبال القمح والتنظیف األولي: المطلب األول

 166............................................................الرقابة على الكمیة: الفرع األول
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  166..........................................................النوعیةالرقابة على : الفرع الثاني
  168........................................................مرحلة التنظیف األول: الفرع الثالث

  168...........................................................مرحلة التموین الداخلي: المطلب الثاني
  168..........................................................مرحلة التنظیف النهائي: المطلب الثالث
  168..............................................................همرحلة إضافة المیا: المطلب الرابع

  169.......................................................... .االنتظار التقنيفترة : المطلب الخامس
  169..................................................................عملیة الطحن: المطلب السادس
  169...................................................................عملیة الغربلة: المطلب السابع
  169.................................................مرحلة تجمیع األصناف وتخزینها: المطلب الثامن
  169........................................................مرحلة التوضیب والتخزین: المطلب التاسع
  171............................................................................الرابع خالصة الفصل

  باستخدام الطرق الكمیة  اإلنتاجمساهمة لتحسین : لفصل الخامسا
  ةمطاحن الحضنة بالمسیلب

  173...........................................................................................تمهید
  نتاج وترتیب منتوجات مؤسسة مطاحنحساب متغیرات القرار الخاصة باإل: المبحث األول

  174.............................................................حسب التكلفة ABCالحضنة بطریقة 
  174.............حسب التكلفة ABCترتیب منتوجات مؤسسة مطاحن الحضنة بطریقة : المطلب األول
  176..................2015حساب تكلفة إعداد الطلبیة لمؤسسة مطاحن الحضنة لسنة : المطلب الثاني
  178............2015حساب تكلفة االحتفاظ بالمخزون لمؤسسة مطاحن الحضنة لسنة : المطلب الثالث
  مؤسسة مطاحن لمادتي القمح الصلب واللین ل) النفاد(حساب تكلفة العجز : المطلب الرابع

  181...................................................................2015الحضنة بالمسیلة لسنة 
  182................استخدام البرمجة الخطیة في تعظیم أرباح مطاحن الحضنة بالمسیلة: نيالمبحث الثا

  مؤسسـة مطـاحن اج ـإنتالـبـرمجة الخـطیة لتخطیط وذج ـنم مراحـل إعـداد: المطلب األول
  183...................................................................2015 لسنة الحضنـة بالمسیـلة
  183...........................................................فرضیات المنتجات: الفرع األول
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  مــؤسسة اج ـــلتخطیط إنتالبرمجــة الخطیــة وذج ـنمصیـاغة طریقة : الفرع الثاني
  185............................................................2015ة ــلسنمطــاحن الحضنـة 

  186..........................................البیانات الخاصة ببناء النموذج الریاضي: المطلب الثاني
  186.......................................................البیانات الخاصة بدالة الهدف: األولالفرع 

  188.............................................................البیانات الخاصة بالقیود: الفرع الثاني

  اإلنتاج لمطاحن  حل مسألة البرمجة الخطیة وتحلیل الحساسیة لتخطیط: المطلب الثالث
  198...................................................................2015 الحضنة بالمسیلة لسنة

  199.................خطة إنتاج الوحدةومقارنتھا ب WinQSBتحلیل مخرجات برنامج :  الفرع األول

  199.........................................................دراسة حساسیة الحل: الفرع الثاني
  في تسییر اإلنتاج بمؤسسة  MRPاستخدام نظام تخطیط الموارد الصناعیة : المبحث الثالث

  202...........................................................2015مطاحن الحضنة بالمسیلة لسنة 
  202.............2015التنبؤ بالطلب لمنتوجات مطاحن الحضنة بالمسیلة لسنة عملیة : المطلب األول
  تحدید مقاییس النموذج المقترح لتسییر اإلنتاج بمؤسسة مطاحن الحضنة : المطلب الثاني

  MRP.....................................................205حسب نظام تخطیط الموارد الصناعیة 
  بمؤسسة مطاحن  PICمساهمة لوضع المخطط الصناعي والتجاري : الفرع األول

  207.............................................................2015الحضنة بالمسیلة لسنة 
  لمؤسسة مطاحن  PDPمســاهمة لـوضع برنامج اإلنتاج الرئیسي : الفرع الثـاني

  208.............................................................2015الحضنة بالمسیلة لسنة 
  ) OAأوامر الشراء (حساب االحتیاجات الصافیة من المواد األولیة المختلفة : الفرع الثالث

  210.....................................................2015لمؤسسة مطاحن الحضنة لسنة 
  213.........................................................................خالصة الفصل الخامس

  214...................................................................................الخاتمة العامة
  221.........................................................................................المالحق

  261....................................................................................قائمة المراجع
  270................................................................................فهرس المحتویات
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