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  وظيفة االنتاج :الثالثالدرس 
 

" .... اإلنتاج المطابق للملفات الصادرة عن مكتب يعّرف اإلنتاج بشكل عام على ضرورة 

الدراسات، والمعايير المحددة من طرف مصالح الرقابة في الفترات المطلوبة من طرف مصالح 

 1". التسويق وفي األخير بتكلفة ال تدق أجراس اإلنذار في مصالح المحاسبة

 . تـنـظـيـم نـظـام تـسـيـيـر اإلنـتـاج1. 4

يختلف تنظيم النشاطات اإلنتاجية في المؤسسات بحسب طبيعة المنتوج وأنماط اإلنتاج المستعملة 

)إنتاج بالقطع، إنتاج بالسلسلة، اإلنتاج المستمر أو المتقطع ... إلخ(. لذلك سوف نعتمد على تصور عام 

 أهم الوظائف التي يقوم عليها. االعتبارعين لنظام اإلنتاج بحيث نأخذ ب

 ((2. 8نستطيع تقسيم هذا النظام إلى قسمين )الشكل )      

 التحويل،ويتألف من األفراد، اآلالت، المواد والتقنيات ويقوم بمهمة  :الفيزيائيالنظام  -

 إلى أهدافه. الذي يقوم بمهمة قيادة النظام الفيزيائي لكي يصل هذا األخير نظام تسيير اإلنتاج -

 يمكن تصور عدة مستويات في نظام تسيير اإلنتاج تقوم على معالجة المعلومات وهي:  

 نـظــام اإلنـتــاج (:2. 8الشكل )

  ,Techniques G. Doumeigts et M. C. Maisonneuve, Gestion de la production assistée par Ordinateur:المصدر

991,  P.15, H6540, Paris, 1d’ingénieur 

 

                                                 
1 G. Doumeigts et M. C. Maisonneuve, Gestion de la production assistée par Ordinateur, Techniques 

d’ingénieur, H6540, Paris, 1991, P. 2.  
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 اإلنـــتـــاج. دورة 2. 4

 2يلي:يمر اإلنتاج بعدة عمليات نذكرها بإيجاز فيما 

 .  قبل بداية اإلنتاج 1. 2. 4

وحجم المبيعات المحتملة مع  االستهالكالتنبؤ بالمبيعات ودراسة السوق بغرض إعطاء توجهات  -1

 تحديد رغبات واحتياجات المستهلكين،    

ت تقوم وحدة البحث والتطوير بتصميم المنتوج الذي يرضي الزبون أو الذي على ضوء هذه الدراسا -2

 بإمكانه خلق سوق جديدة، مع تحديد األجزاء والمواد الداخلة في تركيبه، 

يقوم نظام تسيير اإلنتاج بتحديد إمكانيات اإلنتاج )القدرة اإلنتاجية( مع وضع مخطط اإلنتاج الذي  -3

 وتقديرات اإلنتاج بالكمية والزمن، يحدد الوسائل والطرق اإلنتاجية

 تقوم إدارة المالية بتوفير األموال الالزمة مع وضع الميزانية التقديرية لذلك، -4

تقوم إدارة المشتريات بتوفير األجزاء والمواد المطلوبة في الوقت وبالكمية وبالسعر المناسبين حتى  -5

 تتم عملية اإلنتاج بدون مشكل،

 هذه المواد والحفاظ عليها حتى تطلب لإلنتاج،    مباستالتقوم إدارة المخازن  -6

 تقوم إدارة الموارد البشرية بتوفير اليد العاملة للعمليات اإلنتاجية، -7

 يتم صيانة اآلالت وإجراء التعديالت التقنية الالزمة قبل بداية اإلنتاج. -8

 .  أثـناء اإلنتاج 2. 2. 4

 عملية اإلنتاج بإصدار األمر بذلك،       تبدأ - 1

 تتم متابعة اإلنتاج من خالل المخطط الذي تم إعداده مسبقا، – 2

 المسجلة وتحديد أسبابها ومعالجتها مع تعديل المخطط، االنحرافاتتسجيل  – 3

 تسليمها للزبائن. انتظارتخزين المنتجات في  – 4

 .  بـعــد اإلنـــتـاج 3. 2. 4

 تتولى إدارة المبيعات تصريف المنتوج في األسواق، -1

منها في عمليات  لالستفادةعلومات الخاصة بالمبيعات المحققة لإلدارات المختصة وذلك ترفع الم -2

 التنبؤ.

 أهم وظائف نظام تسيير اإلنتاج. استخالصمن خالل عرضنا هذا لدورة اإلنتاج يمكننا       

                                                 
، ص ص. 1990، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، التطورات التكنولوجية واإلدارة الصناعيةصالح الشنواني،  2 

222-223. 
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 . أهـم وظائـف نظام تسيـيـر اإلنـتاج3. 4

 . الـتـخـطـيـط 1. 3. 4

تكنولوجية  3ورها عدة تأثيرات يمكن تلخيصها في أربعة أنواع وهي:تواجه نظم اإلنتاج في تط

 )تطور تقني وآلي(، اقتصادية )البحث على التنافسية، المرونة والتكيف(، اجتماعية )حقوق العمل،

، إعادة التموقع ...(. كل هذه العوامل تجعل االنتشاروتسيير الموارد البشرية(، جغرافية )نقل، عولمة، 

إلنتاج وظيفة صعبة ومعقدة، إذا ما أردنا استغالل جميع اإلمكانيات المادية والبشرية من تسيير ا

 المتوفرة، أحسن استغالل. 

لذلك تلجأ كل المؤسسات إلى وظيفة التخطيط للوصول إلى األهداف المسطرة بأقل تكلفة ممكنةة، 

نظةام تسةيير اإلنتةاج، ألنهةا  في الوقت المناسب وبالكمية المطلوبة. إذن وظيفة التخطيط هي أهةم وظةائف

 آلة(. –إنسان  –في تصنيع المنتوجات واستعمال الموارد )وسائل  واالنسجامتقوم بإحداث التناغم 

وبحوث العمليات لكن تبقى أهم  الرياضية ومن أجل هذا وضعت نماذج مختلفة تستعمل الطرق      

 وأشهر الطرق ما سيأتي عرضه:

    MRP (Material Requirement Planning)من المكونات  حتياجاتاال. طريقة تخطيط 1. 1. 3. 4

 انتشارالتصبح الطريقة األكثر  1965عام  JOSEPH ORLICKYظهرت هذه الطريقة على يد 

في المؤسسات األمريكية واألوروبية. ولم يكن ممكنا ظهورها بدون استعمال الحاسب اإللكتروني 

 االستهالكريقة على إعادة تنظيم مخزون التصنيع ليس بداللة لصعوبة تطبيقها يدويا. تقوم هذه الط

إليها بالكمية  احتياجاتناالماضي وإنما بداللة الطلب في المستقبل. فهي تسمح بمعرفة المكونات المطلوبة و

حيث أدمجت فيه  MRP 1 باسمظهر الجيل الثاني لهذه الطريقة الذي عرف  1971والتاريخ. في سنة 

رة أي معرفة إذا كان نظام اإلنتاج له القدرة على تقديم المكونات المطلوبة. وفي سنة للقد االحتياجات

. بعد أن تم MRP 2 (Manufacturing Ressources Planning) اسمطورت هذه الطريقة تحت  1979

 ( يوضح مبدأ عمل الطريقة.2. 9والشكل ) 4المالية والمحاسبية في نظام اإلنتاج. االحتياجاتإدماج 

 

 

                                                 
3 J.R. Edighoffer, Précis de gestion d’entreprise, Nathan, Paris, 1996, P. 72. 
4 A. Boyer et al., Panorama de la gestion, Edition Chihab, Alger, 1997, PP. 110-111. 
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 MRPمن المكونات  االحتياجات(: رسم توضيحي لطريقة تخطيط 2. 9الشكل )

            .Vuiber, Paris, 1998, P. 345.  Les fonctions de l’entreprise –Gestion Barranger et al., P , المصدر:

 : زبون ز

 : مواد تامة الصنع  م ت ص

 : مواد نصف مصنعة  م ن م

 : مواد أولية  م أ

 : ممون م

   KANBAN. طـريـقـة كـانـبـان 2. 1. 3. 4

لوضع حد لإلنتاج الفائض،  1950" في سنوات تويوتاظهرت هذه الطريقة في المؤسسة اليابانية "

بحيث تسمح بإنتاج المنتوج المطلوب في الوقت وبالكمية والمكان المطلوبين. وهو ما جعلها تصبح أحد 

هذا األخير يهتم  juste à temps» (JAT)»في الوقت المطلوب"  ما ألحقت "بنظام االطرق التي كثير

بالتسليم والصناعة والتموين في الوقت. فهي إذن أداة لقيادة اإلنتاج من األمام بمعنى أنه داخل الورشة كل 

منصب ال ينتج إال ما يطلبه المنصب الذي يليه بحيث يصبح المنصب األخير هو الزبون. ويقوم نظام 

بإيصال المعلومات من الزبون إلى الممون بالمرور بالمناصب اإلنتاجية الوسيطة. وذلك المعلومات 
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بواسطة طلبية ترسل إلى الخلف بكانبان )كانبان=بطاقة(. وإذن تسليم يرسل إلى األمام بكانبان آخر. 

 (.2. 10أنظر الشكل )

 التالية:يحتوي الكانبان على المعلومات       

 م، رمز، ...(،معلومات عن الممون )رق -

 معلومات عن الزبون، -

 معلومات عن القطعة، -

 كمية المنتوج للتسليم أو المسلم. -

 (: رسم توضيحي لطريقة كانبان10. 2الشكل )

                 ,.Vuiber, Paris, 1998, P. 345.  Les fonctions de l’entreprise –Gestion P.  Barranger et al , :المصدر

لتخطيط القصير المدى والذي يعتمد على ترتيب المهام فيمكننا إيجاد عدة نماذج أما فيما يخص ا

 ."برت"وكذلك  "قانت"من أهمها، طريقة 

 أو  Pert  Program Evaluation and Review Technic. طريقة برت 3. 1. 3. 4
                                         (CPM (Critical Path Method  

في الواليات المتحدة األمريكية هدفها تنظيم مخطط مثالي لمهام  1950أواخر سنوات ظهرت في 

 انتهاء)الطريق الحرج( الذي بإمكانه إعاقة التأخر المشروع أو العمليات اإلنتاجية، وتعيين مصدر خطر 

 5لتطبيق هذه الطريقة علينا القيام بتحديد: المشروع في وقته المحدد.

 شروع،المهام المختلفة للم  -
 الروابط التي تربط هذه المهام، -

                                                 
5 A. Boyer et al., Op. Cit., P.127. 
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 تواريخ بداية ونهاية كل مهمة، -

 هوامش التحرك في الوقت لكل مهمة، -

 الطريق الحرج في المشروع وهي تخص مجموع المهام التي تنعدم فيها هوامش التحرك. -

 مع اختالفات بسيطة. PERTالفرنسية التي تشبه طريقة   Potentielsهناك طريقة القدرات

ه الطرق تعتمد على الحاسب اإللكتروني للمعالجة وإيصال النتائج. كما يمكن استعمال كل هذ

 النظم الخبيرة في هذا المجال.

 . تــسـيـيـر الـمـعـطـيـات الـتـقـنـيـة2. 3. 4

يحتاج نظام تسيير اإلنتاج إلى معلومات ذات طابع تقني تسمح بوصف المنتوج من حيث مركباته 

وسائل المستعملة في ذلك. هذه المعطيات يعدها مكتب الدراسات والطرق ومن وعمليات تصنيعه وال

 6المدونة، السلسلة، والموارد. نجد:أهمها 

   La nomenclature. الــمدونــة 1. 2. 3. 4

هو فهرس وصفي لمجمل المواد )مواد أولية، قطع غيار، أجزاء، مجموعة فرعية، ...( وكمياتها 

واحدة من المنتوج النهائي أو النصف النهائي. حيث تسمح بتحديد قائمة المواد الداخلة في تكوين وحدة 

 المطلوب شرائها. واستنتاج التكاليف المترتبة عن ذلك. 

)تظهر المكونات والكميات على  المدونة المشط أو المستوية للمدونة:يمكن التمييز بين شكلين 

حيث يمثل كل مستوى مرحلة من المراحل تكوين لها عدة مستويات ب والمدونة الشجريةمستوى واحد( 

 7هي:المعلومات التي تحتويها المدونة  المنتوج النهائي.

 رموز العناصر المكونة والمكَونَة، -

 وصفها، -

 الكمية، -

 سياسة التموين، -

 فترة الحصول على المادة. -

  La Gamme. ســلـسـلـة الــعـمـلـيـات 2. 2. 3. 4

                                                 
6 G. Doumeigts et M.C. Maisonneuve, Op. Cit., PP. 8-14. 
7 P.  Barranger et al, Op. Cit., P.324. 
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ف لكل المراحل والعمليات التقنية الضرورية لتصنيع منتوج تحتوي سلسلة العمليات على وص

من تحديد العملية أو المرحلة إلى  ابتداءنهائي أو نصف نهائي. فهي تسمح بمعرفة طرق تصنيع المنتوج 

 .إلخ تعيين اآلالت المستعملة، أوقات عمل اآللة واإلنسان الضرورية، تكاليف العملية ومناصب العمل.

نواع من السالسل حيث نجد سلسلة التصنيع العادية، سلسلة التعويض، سلسلة اإلصالح توجد عدة أ      

 8وسلسلة التحضير. إلخ. كما قد توجد سالسل مختلفة لتصنيع نفس المنتوج.

 . الــمـــوارد3. 2. 3. 4

وهو كل ما نحتاجه إلنجاز مجموع عمليات التصنيع. وتتمثل هذه الموارد في: اإلنسان، اآلالت 

الممكن، عددها، طبيعتها وموقعها أما اإلنسان  استعمالهادوات حيث يتم تعريفها من خالل مميزاتها، واأل

 فيعرف بمؤهالته ومهاراته. إلخ.

تفقد هذه المعطيات أهميتها ودورها في السير الحسن لعملية التصنيع. فهي كما رأينا ضرورية       

 كيف نصنعه؟ وبأي الوسائل والموارد؟ بماذا نصنع منتوجا ما؟ لإلجابة على األسئلة:

ومن هنا تظهر أهمية تسيير هذه المعطيات وذلك بتحديثها وتحيينها وتوزيعها على المصالح       

المختصة. ويأتي اإلعالم اآللي لتسهيل هاته المهام وذلك من خالل تسهيل التعامل مع هذه المعطيات، 

 قاعدة المعطيات تتمركز فيها كل المعطيات التقنية. ستعمالباالوصول الفوري إليها، تخزينها وتحيينها، 

 الـــتـصـنــيـع  انطالق. 3. 3. 4

من إعداد مخطط اإلنتاج الذي يعتبر ضروريا ألنه يجمع  االنتهاءفي التصنيع قبل  البداال يمكن 

تصنيع فتتمثل في ال انطالقكل العناصر التي تسمح بتنظيم العمل وقياس النتائج المحققة. أما دور وظيفة 

إيصال أوامر التصنيع )نتائج مخطط اإلنتاج( إلى الورشات باإلضافة إلى تعديل سيرورة التصنيع عندما 

 نجد:تنحرف عن األهداف المسطرة في مخطط اإلنتاج. من بين أهم الوثائق المستعملة 

ومات حول ما أوامر أو أوراق التصنيع التي توجه إلى الورشة وتعتبر تكليف بمهمة وتضم معل -

 يجب إنتاجه، أين، متى، وبأي وسيلة؛

 أوامر تسليم المواد األولية والنصف مصنعة التي تدخل في عملية التصنيع من المخازن. -

إذن انطالق التصنيع يتم بعد معرفة ما خطط إنتاجه في هذه الفترة. وهذا يعني معرفة مدونة 

 يجرنا إلى معرفة مستوى مخزون المواد األولية المنتوجات وسالسل العمليات التي ستستعملها وهو ما

والنصف مصنعة وكل المركبات التي تدخل في صناعة هذه المنتوجات وكذلك حالة اآلالت وتوفر اليد 

                                                 
8 H. Angot, Système d’information de l’entreprise, 3ème Edition, De Boeck Université, Bruxelles, 1999, P. 72. 
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قرارات بتسليم المواد األولية والمصنعة من المخازن وإعداد أمر  ذالعاملة. من خالل هذه المعلومات تتخ

 (.2. 11على عملية التصنيع. يمكن توضيح هذا من خالل الشكل ) التصنيع وإبالغه إلى القائمين

 التصنيع انطالق(: عملية 2. 11الشكل )

  ,De Boeck Université, Bruxelles, 1999, P . 81 . Système D’informatique De L’entreprise,H. Angot: المصدر

بالغير متوفر منها وكذلك حجز  يستعمل اإلعالم اآللي في حجز المكونات الضرورية مع التبليغ

 اآلالت واليد العاملة بداللة تواريخ بداية العملية وإعداد وثائق التصنيع.

 . مـتـابـعـة اإلنـتـاج4. 3. 4

أثناء عملية التصنيع نحتاج إلى معلومات تعطينا صورة كاملة عن حقيقة ما تم إنجازه وعن 

، وكم هي كثيرة. وهو ما يفسر االعتبارلم تؤخذ بعين  الحوادث التي تأتي لعرقلة عملية اإلنتاج والتي

بمعطيات  باستمرار( وتغذية نظام المعلومات 12 .2وضع نظام متابعة كل العمليات في وقتها الشكل )

خاصة بالسيرورة الفعلية للعمليات و الحوادث المعتبرة التي يصادفها اإلنتاج. هذه المعطيات وحدها 

وتعديل  االنحرافاتصورة الحقيقية التي تمكننا من حساب التكاليف، تحليل القادرة على إعطاء هذه ال

وتحسين مخططات اإلنتاج، حساب المرتبات، مراقبة الجودة، القيام باإلحصاءات عن اإلنتاج ومسك 

 المخازن.
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 متابعة الحاالت الممكنة ألمر التصنيع (:2. 12الشكل )                         

  Vuibert, Paris, 1998, P . 152 Systèmes D’information et Management des Organisationseix, R . R ,.: المصدر

 9أهم المعطيات المستعملة نجد :      

 معطيات عن العملية، -

 تعيين الموارد، -

 كميات المنتوجات، -

 أوقات اإلنتاج و التوقف، -

 ،أسباب التوقفات و العمليات المتخدة من أجل معالجة ذلك -

 تعيين األفراد في مناصب العمل، -

 وقت العمل اإلنتاجي و غير اإلنتاجي، -

 التغيبات، -

 تعيين األدوات، و وقت اإلستعمال، -

 مكان و طريقة التخزين.  -

                                                 
9 G. Doumeigts et M.C. Maisonneuve, Op. Cit., P. 16. 
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تتوجه هذه المتابعة أكثر فأكثر نحو األتمتة لخصائصها الهامة في المعالجة السريعة، وإيصال 

قت المناسب. وذلك بإستعمال الطرفيات للتحصيل، تكون أقرب المعلومات للمسيرين بدقة كبيرة وفي الو

ما يمكن من أماكن إنتاج المعلومات. بحيث تستعمل، إلدخال المعلومات، تقنيات بسيطة وغير مبهمة 

تسجيل التي تقوم ب  (Lecteurs de Badges ) يمكن تعلمها بسرعة. تستعمل كذلك قارئات الشارات 

حضور األفراد وإنصرافهم وكذلك بداية ونهاية تشغيل اآلالت. وتكون هذه القارئات مرتبطة بحاسب آلي 

 تتمركز فيه كل المعلومات .

 . تـسـييـر الـتـمـويـنـات و الــمـخـزون5. 3. 4

تهدف هذه الوظيفة إلى توفير كل المواد الضرورية للعملية اإلنتاجية في الوقت المناسب حتى 

وحتى تتمكن  نتفادى التوقفات، و بالكمية المناسبة حتى ال تحجز األموال في المخازن و تزيد التكاليف.

 من ذلك عليها أن تحصل على المعلومات التالية:

 إحتياجات الزبائن،  -1

 المدونة و سالسل العمليات الخاصة بالمواد المطلوبة، -2

 المخزون المتوفر، -3

 طلبيات التموين المنتظرة، -4

 ات المحتملة.المبيع -5

ج ويلسون ... ( ذعلى أساس هذه المعطيات و بإستعمال نماذج معروفة لتسيير المخزون )نمو

 يمكن إقتراح طلبية جديدة.

استعمل اإلعالم اآللي في بداياته في معالجة المعطيات الخاصة بوظيفة تسيير المخزون فهو 

بمتابعته لكل مدخالت ومخرجات  يسمح بتقديم معلومات دقيقة وسريعة حول حالة المخزون وذلك

سعر المتوسط المرجع ،   ( FIFO , LIFO المخازن. يمكنه كذلك تقييم المواد المخزنة بالطرق المختلفة 

 (، إعداد يومية حول حركات المخازن، إعداد الجرد اإللكتروني )المنطقي و ليس الحقيقي ( للمخازن.

 . الــــــشـــــراء6. 3. 4

مكملة للوظيفة السابقة و تتطلب تنسيقا محكما معها. فهي تتكفل بمهمة الشراء هذه الوظيفة هي 

فتهتم بإيجاد المواد المطلوبة بسعر جيد وجودة عالية وفي األوقات المطلوبة وإلنجاح هذه العملية تقوم 

 هذه الوظيفة بتحديد الممونين واألسواق وكذلك تقديم الطلبيات ومتابعتها.

 كثيرا في المهام اإلدارية مثل: يساعد اإلعالم اآللي
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 تحديث المعلومات الخاصة بالممونين كشروط التسديد و أوقات اإلستالم، -

 متابعة الطلبيات، -

 إعداد الطلبيات، -

 إستالم المشتريات و مراقبتها. -

 تسجيل نتائج هذه العمليات في ملفات خاصة كملف الممونين والمواد.       

 خرى التقل أهمية سنتطرق لها بإيجاز وهي:باإلضافة إلى هذا توجد وظائف أ

 الـتـــصـمـيـم 

تقوم هذه الوظيفة بتصميم المواد آخدة في الحسبان رغبات المستهلكين ومصلحة التسويق 

 والتكنلوجيات الجديدة كما تقوم بتحديد طرق التصنيع المناسبة.

 مـراقـبـة الجـودة 

 المصنعة والخدمات المقدمة. تتكفل بمهمة تأمين الجودة المطلوبة للمواد      

 الـــصـيـانــة 

تقوم بصيانة اآلالت والمعدات سواء المبرمجة منها والتي تسمى بالصيانة الوقائية أو المخططة أو       

التي تحدث عند وقوع األعطاب والتي تدعى بالصيانة اإلصالحية. وبهذا فقط تحافظ هذه الوظيفة على 

 وتتفادى التوقفات المكلفة. العمل العادي للجهاز اإلنتاجي

 . الـنظـم الـمـعلـوماتـية المـستـعـملـة في اإلنـتـاج4. 4

بدأ اإلهتمام بإستعمال اإلعالم اآللي في نظم اإلنتاج مبكرا وذلك للحجم الكبير للمعطيات، ثقل 

ات التقنية المعالجات وطابعها التكراري فعولجت مشكلة تسيير المدونات والسالسل بإنشاء قاعدة للمعطي

 . MRPالتي تكونت من خاللها أولى أنظمة 

و تعد  .IBM لشركة  MAPICS و  COPICS وهي  1970ظهرت أولى البرمجيات في سنوات 

يمكن تصنيف هذه األنظمة إلى ستة أصناف  اآلن بالمئات، تختلف بإختالف طرق اإلنتاج ودرجة تعقدها.

 10كبيرة و هي :

 و السيرورات الصناعية .  أنظمة تصميم المواد1. 4. 4

                                                 
10 J.C. Tarondeau, Stratégie Industrielle, Vuibert, Paris, 1998. PP. 367-371. 
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تساعد على اإلبداع، المحاكاة وإحداث التغيرات على المنتجات   : (CAO )التصميم بمعاونة الحاسوب * 

 وتخزينها في قاعدة المعطيات التقنية.

تساعد على تحديد و تحسين مراحل سيرورة اإلنتاج التي يمكن :  (FAO)التصنيع  بمعاونة الحاسب * 

 عة أو تركيب المنتوج.إستعمالها في صنا

تساعد على تجميع المواد ومعدات اإلنتاج على  :(TGAO) تكنلوجيا المجموعة بمعاونة الحاسب * 

 أساس تشابه األشكال، األجهزة وتكنلوجيات التحويل.

 .  أنـظـمـة الـتـخـطـيـط و الـمـراقـبـة2. 4. 4

م بحساب التنبؤات التجارية و الصناعية، يقوم هذا النظا : (TGAO)تسيير اإلنتاج بمعاونة الحاسب * 

تسيير المخازن، الترتيب، البرمجة، التموين، المحاسبة ... إلخ. و تتكون نواتها من قاعدة المعطيات 

لتخطيط اإلحتياجات من المواد المطلوبة إلنجاز البرامج   MRPالتقنية. وتستعمل في الغالب طريقة 

 ومراقبة تنفيذ العمليات المخططة.

يساعد على تخطيط، ترتيب ومتابعة عمليات الصيانة الوقائية  : (MAO)لصيانة بمعاونة الحاسب * ا

 التي تساهم في تقليص األعطاب.

 .  أنــظــمــة الــتــحــويــل3. 4. 4

يستعمل تعليمات مشفرة مسجلة على شريط وذلك للتحكم في العمليات المنجزة : (CN)التحكم الرقمي * 

 باآللة.

 :يستعمل نفس الشفرات لكن يتم تخزين برامج التعليمات في الحاسب. (CNC)كم الرقمي المركزي التح* 

: هي آالت مبرمجة، مجهزة بأعضاء تتعامل بالقطع، أو معدات تنجز عمليات الحمل، الروبوطات * 

 النقل، التركيب والمراقبة.

م الرقمي المركزي، أنظمة آلية للشحن، : تجمع بين آالت ذات التحك الخاليا أو أنظمة اإلنتاج المرنة* 

التفريغ ونقل المنتجات، أنظمة تغيير المعدات وأنظمة القيادة. صممت هذه األنظمة إلنجاز عدد كبير من 

 المنتوجات المتنوعة والتي تنتمي إلى عائلة متجانسة في شكلها وأبعادها العامة.

 . أنــظـمـة الــتخـزيــن و الــتفـريـغ4. 4. 4
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 : تقوم بعمليات التخزين وانقاص المخازن تحت قيادة الحاسب. (SAA)ظمة التخزين األتوماتيكية أن* 

 : هي األنظمة التي تستعمل لنقل المواد بإتباع طرق محددة مسبقا. (STA)أنظمة النقل األتوماتيكية * 

 .  أنــظـمـة مــراقـبــة العـمـلـيـات5. 4. 4

ي يقوم بمراقبة وقيادة آلة أو سيرورة صناعية ويجمع المعطيات ، هو حاسب صناعاآللة المبرمجة* 

 المميزة لحالة السيرورة تحت المراقبة .

: يساعد على مراقبة الجودة وذلك بجمع آلة مبرمجة مع روبوط مجهز التفتيش بمعاونة الحاسب* 

 بملتقطات.

 .  األنــظـمـة الـمـد مـجـة 6. 4. 4 

بنقل المعلومات المشفرة بين مختلف الحواسيب، اآلالت، الروبوطات  : التي تقومالشبكات المحلية* 

 .إلخ.

: تقوم بنفس الوظائف لكن على مسافات بعيدة بحيث تنقل المعلومات بين  شبكة المسافات البعيدة* 

 وحدات التصميم واإلنتاج، الزبائن والممونين على وجه األرض.

الوصول إلى هذا النوع :   Computer Integrated Manufactoring (CIM) اإلنتاج المدمج بالحاسب * 

من األنظمة هو مطلب عام لدى كل المسيرين إالّ أنه يتطلب إمكانيات كبيرة في التجهيزات والتحكم في 

في ربط مجموعة هذه األنظمة فيما بينها ووضع قاعدة معطيات موحدة يتقاسمها  CIMتشغيلها. و يتمثل 

 المسيرون.
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 شبكات االعمال تحليل 
في تخطيط وجدولة العمليات الالزمة لتنفيذ مشروع ما أو تخطيط العمليات  شبكات االعمالتفيد طريقة 

اإلنتاجية المختلفة. وذلك بهدف التحكم في وقت اإلنجاز وبالتالي تخفيض التكاليف. ومن بين أهم طرق 
 تحليل شبكات االعمال نجد:

 .1956/1957ظهرت خالل  Critical Path Method (CPM)طريقة المسار الحرج  -
 Program Evaluation and Review Techniqueيات التقنطريقة تقييم البرامج ومراجعة  -

(PERT)  1958ظهرت سنة. 
 تخطيط وجدولة شبكات االعمال

 إلعداد شبكة االعمال نمر بثالثة مراحل:
 تحديد جميع األنشطة التي يتكون منها المشروع، -
 ل او الترتيب المنطقي لتنفيذ األنشطة،تحديد التسلس -
 رسم مخطط شبكي يبين األنشطة المكونة للمشروع او العملية المراد تنفيذها. -

 إلعداد شبكات االعمال مفاهيم أساسية
الحدث هو انجاز معين يتم عند نقطة معينة ومعروفة من الزمن. ويحدد عنده بداية أو : ا. مفهوم الحدث

 أخذ شكل دائرة تكتب في داخلها رقم أو حرف يمثل ترتيب الحدث في الشبكة.نهاية زمن نشاط ما. وي
قد يكون النشاط وهميا يستعان به في رسم  هو العمل الالزم إلتمام حدث معين. النشاط:ب. مفهوم 

 الشبكة وهو ال يكلف وقتا وال ماال ويمثل في الشبكة عن طريق خط متقطع.
 
 
 
 
 
 

 ةاألنشطاألشكال التي تأخذها 
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  1مثال
بعد  Bوأنه يشرع في تنفيذ النشاط  A,B,Cيتكون من ثالثة أنشطة هي: نفترض أنه لدينا مشروعا 

 أي: Cو  Aاالنتهاء من النشاطين 
 ال يسبقه شيئا. Aالنشاط  -

 ال يسبقه شيئا. Cالنشاط  -
 .Cو  Aيسبقه  Bالنشاط  -

 رسم شبكة هذه األنشطة يكون كما في الشكل التالي:

يالحظ أنه أحدث نشاط خيالي رمز له بسهم متقطع وهو عبارة عن نشاط افتراضي، ليدل على أن 
 ويكون زمن تنفيذ هذا النشاط صفر.  Bكليهما سابقين للنشاط  Cو Aالنشاطين 

 2مثال
، فإن تمثيل هذه األنشطة على Aمسبوق بالنشاط  Dوالنشاط  Cيسبقان النشاط  Bو Aإذا كان النشاطان 

 االعمال يتم كما يلي:شبكة 

 .Aيسبقه النشاط  D. والنشاط Aو Bمسبوق بالنشاطين  Cيظهر البيان أن النشاط 
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 غير مسبوقين بأي نشاط، فإنهما يشتركان في حدث البداية. Bو Aوإذا كان النشاطان 
 تحديد المسار الحرج

ار الذي يستغرق أطول تتابع األسهم يشكل لنا مسارا من أول حدث في المشروع إلى آخر حدث. المس
وقت زمني ممكن من بين جميع مسارات شبكة االعمال هو الذي يشكل لنا المسار الحرج. ولتحديد 

 المسار الحرج يتم حساب عددا من األوقات وهي:
 الوقت المبكر لبداية النشاط. -
 الوقت المبكر لنهاية النشاط. -
 الوقت المتأخر لبداية النشاط. -
 نشاط.الوقت المتأخر لنهاية ال -
 وقت السماح الكلي. -
 وقت السماح الحر. -

 تحسب هذه األوقات على ثالث مراحل:
 : تتم على الشبكة ونسميها مرحلة الذهاب، يحسب فيها الوقت المبكر لبداية كل نشاط.المرحلة األولى

ة : تتم على الشبكة أيضا ونسميها مرحلة اإلياب، ويحسب فيها الوقت المتأخر لنهايالمرحلة الثانية
 النشاط. 

مع االخذ بالقاعدة التالية: عندما يكون النشاط مسبوقا بنشاطين أو أكثر فإن نهايته المتأخرة تحكمها أبكر 
 بداية متأخرة بين األنشطة التي تتبعه.

مرحلة تدوين األوقات الهامشية األخرى في جدول نسميه جدول األوقات الهامشية، أو  المرحلة الثالثة:
 الزمنية للمشروع، وهو يحتوي على المعلومات التالية: جدول المراقبة 

  

 الوقت المبكر لبداية النشاط السابق له + مدة انجاز النشاط السابق.= الوقت المبكر لبداية النشاط 

 .الالحقالنشاط  تنفيذمدة  - الالحقالنشاط  المتأخر لنهايةالوقت = النشاط  المتأخر لنهايةالوقت 
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 هو أبكر وقت ممكن إلنهاء النشاط، يحسب كما يلي:: النشاط لنهايةالمبكر  الوقت

 
: هو آخر وقت يمكن بدأ النشاط فيه دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير نهاية الوقت المتأخر لبداية النشاط
 المشروع، ويحسب كما يلي: 

: هو مقدار تأخير إنهاء النشاط عن وقت نهايته المبكرة الممكن بدون التسبب في ماح الكليوقت الس
 إطالة مدة تنفيذ المشروع. 

 أو 

مقدار تأخير إنهاء النشاط عن وقت نهايته المبكرة بدون التسبب بتأخير البداية المبكرة : هو السماح الحر
 ألي نشاط آخر.

: المسار الحرج هو سلسلة األنشطة التي يساوي السماح الكلي لكل الحرج المرحلة الرابعة: تحديد المسار
 منها صفرا، وذلك من بداية المشروع إلى نهايته.

 مثال 
الجدول التالي يظهر مجموعة األنشطة التي يتكون منها مشروع بناء مسكن وكذا أوقات تنفيذ كل نشاط 

 واألنشطة السابقة لكل نشاط باأليام. 
 الوقت الالزم لتنفيذ النشاط األنشطة السابقة مز النشاطر  اسم النشاط

 A - 6 تسوية األرضية
 B A 20 بناء القواعد
 C B 12 بناء الجدران
 D - 20 شراء الحديد

 .تنفيذ هذا النشاطالوقت المبكر لبداية النشاط + مدة = النشاط  ةلنهايالوقت المبكر 

 .تنفيذ النشاطمدة  - المتأخر للنهايةالوقت =  المتأخر للبدايةالوقت 

 البداية المبكرة –البداية المتأخرة = وقت السماح الكلي 

 النهاية المبكرة –النهاية المتأخرة = وقت السماح الكلي 

 النهاية المبكرة للنشاط –البداية المبكرة ألبكر نشاط الحق =  الحروقت السماح 
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 E D 24 تهيئة الحديد
 F - 6 شراء االسمنت 
 G F 20 وضع االسقف
 H G 4 طالء المبنى

 المطلوب:
 ارسم شبكة االعمال. -1
 ت المبكرة للبداية وللنهاية.أحسب األوقا -2
 أحسب األوقات المتأخرة للبداية وللنهاية. -3
 حدد األنشطة الحرجة. -4
 ماهي مدة تنفيذ المشروع. -5

 الجواب

 
 جدول المراقبة الزمنية للمشروع

اسم 
 النشاط

األنشطة 
 السابقة

مدة 
 التنفيذ

السماح  األوقات المتأخرة األوقات المبكرة
 الكلي

النشاط 
 للنهاية للبداية للنهاية دايةللب الحرج

A - 6 0 6 6 12 6 - 
B A 20 6 26 12 32 6 - 
C B 12 26 38 32 44 6 - 
D - 20 0 20 0 20 0 حرج 
E D 24 20 44 20 44 0 حرج 
F - 6 0 6 14 20 14 - 
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G F 20 6 26 20 40 14 - 
H G 4 26 30 40 44 14 - 

 


