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 ـ ادارة العملٌات1

من عناصر المدخالت إِلى مجموعة محددة من  اإِلنتاج هو أٌة عملٌة أو إِجراء مصمم لتحوٌل مجموعة

عناصر المخرجات. وإِدارة هذه العملٌة المتعددة األطراؾ هً الممصود من مصطلح إِدارة اإِلنتاج 

Production management   ًوإِذا كانت أنظمة اإِلنتاج تٌسر للمستهلن ٌومٌاً السلع والخدمات ف

من أكثر الفعالٌات أهمٌة فً الوصول إِلى إِخراج أفضل لهذا حدود واسعة, فإِن إِدارة هذه األنظمة هً 

ام, هً إِن الممولة الممبولة فً العالم, بوجه ع     .التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌةاإِلنتاج, وفً تحسٌن 

أن الموارد فً كل مجتمع محدودة أما الحاجات فؽٌر محدودة. واإِلدارة المادرة هً التً تعمل على 

إِشباع أكثر ما ٌمكن من الحاجات عن طرٌك هذه الموارد المحدودة, أي إِن كفاٌة اإِلدارة تتحمك عندما 

نتاج, أو حٌن تنجز ألصى ما تنجز اإِلدارة ما هو مطلوب منها باستعمال ألل ما ٌمكن من عناصر اإلِ 

ٌمكن من اإِلنتاج باستعمال عناصر إِنتاج محدودة. ومن هذه الزاوٌة ٌمكن المول إِن اإِلدارة هً 

ً ونوعاً وتولٌتاً عن طرٌك استعمال عناصر اإِلنتاج )المدخالت(  المسؤولة عن إِنتاج الهدؾ المحدد كما

 بنسب محددة تجعل تكلفة اإِلنتاج ألل ما ٌمكن.

وٌعبر ما كتب عن إِدارة اإِلنتاج عن مفهومٌن ٌتصالن باإِلنتاج. ٌذكر المفهوم األول أن اإِلنتاج ٌعنً     

تصنٌع شًء مادي ما باستعمال العمال والمواد والتجهٌزات. وهذا المفهوم ٌمتصر على إِنتاج السلع 

 المحاضرة  االولى والثانٌة

ممدمة فً إدارة 

 العملٌات
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نواعها, والسٌارات, والطائرات, المادٌة فمط, مثل: المالبس والؽذاء والمنازل, واألبنٌة على اختالؾ أ

 وأجهزة التلفزٌون, واألجهزة المنزلٌة األخرى, وما شابه ذلن.

ً والتً ٌشملها مصطلح الخدمات,      ً مادٌا وال ٌدخل فً هذا المفهوم الفعالٌات التً ال تتضمن إِنتاجا

 مثل: التعلٌم, والخدمة الطبٌة, والترفٌه, واألمن الداخلً.

الثانً فٌذهب إِلى أن اإِلنتاج ال ٌعنً األشٌاء المادٌة فحسب, وإِنما ٌعنً كذلن الخدمات, أما المفهوم     

  وأن اإِلنتاج فً مجال الخدمات هو إِنجاز وظٌفة لها منفعة.

والمفهوم األول ٌعّد المفهوم التملٌدي الشائع االستعمال حتى اآلن. والذٌن ٌأخذون به ما ٌزالون     

أما المفهوم الثانً فمفهوم جدٌد وموسع «. إِدارة اإِلنتاج»دارة هذه الفعالٌة تعبٌر ٌستعملون فً شرح إِ 

ٌروجه المائلون به على أساس أن المبادئ األساسٌة التً تحكم اإِلنتاج المادي هً مبادئ صالحة لحكم 

 operationsاإِلنتاج الخدمً. وٌستعمل هؤالء فً شرح إِدارة هذه الفعالٌة تعبٌر إِدارة العملٌات 

management  .بدالً من إِدارة اإِلنتاج وذلن من أجل تمٌٌز هذا المفهوم الجدٌد من المفهوم األول ،

نزنك ػشفد  اداسج انؼًهٛاخ تؤَٓا انٕظٛفح انرٙ ذٓرى ترسٕٚم انًذخالخ )يٕاد، ذكُهٕخٛا، غالح، يؼشفح 

 .ٔػًم (انٗ عهغ ٔخذياخ نرهثٛح ازرٛاخاخ انضتٌٕ فٙ انٕلد انًُاعة

 ـ ادارة العملٌات بمنظور النظام االنتاجً  2

ان عملٌة تحوٌل الموارد الى سلع وخدمات تجري فً اطار نظام اطلك علٌه نظام االنتاج وٌعرؾ بأنه 

مجموعة من العناصر المتداخلة المتمثلة )البٌئة ، المدخالت ،المخرجات ،العملٌات ،السٌطرة والمتابعة( 

 الت الى سلع وخدمات وهً .التً تسعى الى تحوٌل المدخ

: هً كافة المتؽٌرات التً تحٌط بالنظام االنتاجً المتمثلة بالمنافسون ، التكنلوجٌا، االلتصاد،  أ ـ البٌئة

 الزبائن، الحكومة ، الموردٌن ، وتؤثر بشكل ما على عمله .

المتؽٌرة, وهً بصورة ٌمكن تعرٌؾ المدخالت بأنها عناصر اإِلنتاج التً تمثل التكالٌؾ : ب ـ انًذخالخ

أولٌة التكالٌؾ التً تدفع لٌمتها على أساس الحجم بالوحدات مثل: تكالٌؾ الٌد العاملة وتكالٌؾ المواد 

المباشرة. وٌمكن تحمٌل هذه التكالٌؾ مباشرة لكل وحدة من وحدات المخرجات )اإِلنتاج(. والتكالٌؾ 

ً إِربا كات معٌنة. وعلى سبٌل المثال, توجد تكالٌؾ ٌد المتؽٌرة, كنظام لتصنٌؾ المدخالت, تخلك أٌضا

عاملة ؼٌر مباشرة تصاحب العمل المكتبً, ومن الصعب أن تُْعزى ألٌة وحدة معٌنة من اإِلنتاج على 

أساس التكالٌؾ بالمطعة. وهذه التكالٌؾ تعّد تكالٌؾ ؼٌر مباشرة تحّمل اإِلنتاج كله. وبالمشابهة, فإِن 

ً فٌما ٌتعلك بالتكالٌؾ الرواتب التً تدفع للمشرفٌ ن تمع خارج التعرٌؾ المحدد الذي استعمل سابما



المتؽٌرة. ولذلن فإِن االستثناءات فً التكالٌؾ من التكالٌؾ المتؽٌرة, تعامل, على وجه العموم, كتكالٌؾ 

 ثابتة.

والتجهٌزات  ومن حٌث األساس, فإِن المواد األولٌة والٌد العاملة والطالة, تؤلؾ المدخالت, والمصنع    

ً أن إِدارة اإِلنتاج تمارس أكثر رلابتها  ً نسبٌا ٌجرٌان العملٌة. وبالتفكٌر فً هذه التعابٌر ٌكون واضحا

الٌومٌة على اإِلنتاج عن طرٌك التحكم فً عناصر المدخالت إِلى عملٌة اإِلنتاج. وفً المدى المصٌر 

تعدٌالت فً العملٌة, على أساس أن تكالٌؾ األجل ٌكون من الصعب, إِلى حد ما, على اإِلدارة إِجراء 

العملٌة )المصنع والتجهٌزات( تعد تكالٌؾ ثابتة فً المدى المصٌر وٌجب على المنظمة الصناعٌة تحملها 

بصرؾ النظر عن حجم اإِلنتاج )ضمن الطالة اإِلنتاجٌة المتاحة(. وفً المدى الطوٌل تصبح هذه 

إِلمكان لإِلدارة بإِجراء التعدٌالت المرؼوبة فً حجم المصنع التكالٌؾ تكالٌؾ متؽٌرة عندما ٌتوافر ا

 والتجهٌزات.

ٌصمم اإِلنتاج فً العادة لتكون له : ْٙ زصٛهح ػًهٛح انرسٕٚم ٔذرًثم تانغهغ ٔانخذياخ ٔ  ج ـ انؼًهٍاخ

ً بوجه  االستثمارفً العملٌة, عندما ٌكون  االستثمارلٌمة أكبر من المٌم لعناصر المدخالت و مستهلكا

ً عن  ً كلٌا التولعات الهندسٌة لألنظمة المادٌة حٌث ٌمكن نظرٌاً: أن صحٌح. وٌكون هذا األمر مختلفا

المابل لالستعمال فً   و بسبب االحتكان وخسارات االحتراق, فإِن اإِلنتاج ٌساوي اإِلنتاج المدخالت.

 العالم المادي هو ألل من كمٌة طالات المدخالت. وهكذا فإِن الكفاٌة لعملٌة ما, فً تعابٌر هندسٌة, هً

 =  الكفاٌة

  إلنتاج المابل لالستعمالا

≤ 1 

  المدخالت

هذا الوضع فً اعتبار كفاٌة عملٌة ما, سٌنتج إِفالساً فً العالم االلتصادي إِذا كان صحٌحاً. فاإِلنتاج     

والهندسة ٌتصل أحدهما باآلخر اتصاالً أساسٌاً فً عدة وجوه. وكفاٌة عملٌة ما لإِلنتاج, من وجهة نظر 

ٌمكن لٌاسها فً التعابٌر التً وردت. وفً الولت نفسه, تكون إِدارة اإِلنتاج ملتزمة النظام المادي, 

ٌة واحداً أو أكبر من واحد , ٌجب أن تكون الكفاٌة مساواألنظمة االلتصادٌةبالمعاٌٌر االلتصادٌة. وفً 

ولٌست أصؽر من واحد كما فً المعادلة السابمة من أجل االستمرار فً عملٌة اإِلنتاج. وأكثر من ذلن, 

ٌكون حمٌمٌاً على نحو جزئً فمط أنه كلما ازدادت الكفاٌة الهندسٌة ازدادت الكفاٌة االلتصادٌة. ومدٌرو 

 هات النظر الهندسٌة وااللتصادٌة وتوحٌدها.اإِلنتاج ٌجب أن ٌكونوا لادرٌن على فهم وج
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والعملٌة, كما عرفت, تتألؾ من عناصر اإِلنتاج التً تمثل بصورة أولٌة تكالٌؾ ثابتة. وهذه التكالٌؾ     

للمصنع والتجهٌزات, ورواتب اإِلدارة  االستهالنالتتؽٌر مع تؽٌر معدالت اإِلنتاج, مثل مخصصات 

ْٔذفٓا العلٌا, وؼٌرها من التكالٌؾ التً ٌجب على المنظمة تحملها بصرؾ النظر عن حجم اإِلنتاج. 

غشق االعاط ْٕ اظافح انمًٛح نًذخالخ انُظاو ، ًٔٚكٍ اظافح انمًٛح أ ذسمٛك يُفؼح  يٍ خالل استؼح 

 ْٙ:ـ

ـ التؽٌٌر المادي كما فً عملٌات التصنٌع والمطع والتجمٌع اي تؽٌٌر المدخالت من شكل الى اخر 

 كتحوٌل الخشب  الخام الى كراسً ) منفعة تؽٌٌر الشكل (

 ـ النمل ، مثال نمل النفاٌات الورلٌة الى المعامل )منفعة المكان(   

 امل بٌعها فً فصل الشتاء )منفعة زمنٌة (       ـ  التخزٌن  ، مثال انتاج المدافىء وخزنها 

ـ  الفحص  ،مثال شراء مساحات من االرض وظهر فٌما بعد من خالل الفحص وجود خامات نفط فً  

 باطن االرض)منفعة نتٌجة الفحص( 

د ـ المخرجات:  وهً حصٌلة عملٌة التحوٌل وهً على نوعٌن السلع والخدمات  تتمثل السلع بالمنتجات 

 موسة اما الخدمات بالمنتجات ؼٌر الملموسة . المل

هـ ـ السٌطرة والمتابعة : المتابعة  هً المدرة على اكتشاؾ االخطاء ومالحظة سٌر العملٌة االنتاجٌة ، 

اما الرلابة اوالسٌطرة فتعنً التؽٌٌر فً النظام االنتاجً وتصحٌح االخطاء . ان عملٌات المتابعة ٌجب 

متى  ٌجب احداث تؽٌٌرات جوهرٌة فً اي نظام فرعً فً النظام االنتاجً او ان تخبر مدٌر العملٌات 

فً النظام باكمله وان كانت االخطاء المكتشفة ؼٌر جوهرٌة والتؤثر على مخرجات النظام فال داعً 

الي اجراء تصحٌح او رلابً اما اذا كانت االخطاء جوهرٌة ومهمة فعلى مدٌر العملٌات اتخاذ اجراء 

 لتصحٌحٌة من اجل تؽٌٌر المدخالت او نظام التحوٌل وبالنتٌجة مخرجات النظام.الرلابة ا

 النظام اإلنتاجً

  

 

 

 

 

  

 

 البٌئة

 ومةالمنافسون ، التكنلوجٌا ، االلتصاد ، الزبائن ، المجهزٌن ، الحك

 العملٌات  

 التحوٌل المادي ، النمل ،

 التخزٌن ، الفحص 

 المخرجات

 السلع والخدمات
 المدخالت 

رأس المال ،العمل ، المواد ، 

 المعرفة

 المتابعة والسٌطرة 
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 ـ وظائف ادارة العملٌات :3

ـ ادران حاجات الزبائن ولٌاس رضا الزبون واستخدام هذه المعلومات فً تصمٌم منتجات جدٌدة او 1

 تعدٌل منتجات حالٌة . 

تؽٌرات التمنٌة  واالستجابة بسرعة ومرونة عالٌة لتلن التؽٌرات واستؽاللها لتحسٌن وضع ـ ادران ال2

 الشركة . 

 ـ تحسٌن السلع والخدمات وتملٌل التلؾ فً االنتاج  والهدر فً الموارد وتحسٌن االداء 3

  ـ تحفٌز العاملٌن وتطوٌر مهاراتهم من خالل التثمٌؾ المستمر وتموٌم االداء وفرق العمل4

 االختالفات بٌن السلع والخدمات

 الخدمات السلع 

 ؼٌر ملموسة ـ ملموسة مادٌة  1

 سرٌعة التلؾ ـ معمرة 2

 الٌمكن نملها ـ ٌمكن نملها من مكان الخر3

 االنتاج ٌتزامن مع االستهالن ـ االنتاج الٌتزامن مع االستهالن 4

 بعد االستهالن تمٌٌم الجودة ٌتم ـ ٌمكن تمٌٌم الجودة لبل االستهالن5

 وسائل تمدٌم الخدمة لرٌبة على المستهلكٌن ـ وسائل االنتاج بعٌدة عن المستهلكٌن 6

 احتكان الزبائن عالً بوسائل تمدٌم الخدمات ـ احتكان الزبائن للٌل بوسائل االنتاج 7

ـ المنتجات تبٌع فً اسواق محلٌة ، وطنٌة  8

 دولٌة 

 تمدٌم الخدمات فً اسواق محلٌة

 

 دارة العملٌات وعاللاتها باإلدارات االخرى ا

 عاللة ادارة العملٌات بإدارة المشترٌات  -1

تتمثل اهم اوجه التعاون بٌن ادارة االنتاج وادارة المشترٌات فً ان جداول الشراء التً تعدها 

نتاج ادارة المشترٌات  لمشترٌاتها من المواد الخام تعتمد على جداول االنتاج التً تعدها ادارة اال

كما ان مستلزمات لطع الؽٌار ومستلزمات االنتاج االخرى تتم بالتنسٌك بٌن االدارتٌن وان جودة 

 المنتجات النهائٌة تعتمد بشكل رئٌسً على جودة المواد االولٌة التً تشترٌها ادارة المشترٌات . 

 عاللة ادارة العملٌات بإدارة  التسوٌك )المبٌعات( -2



اج من المهام الرئٌسٌة الدارة االنتاج وتعتمد فً دلتها على دلة تمدٌرات ٌعتبر اعداد جداول االنت

حجم الطلب التً تعدها ادارة المبٌعات . كما ٌتم التنسٌك بٌن االدارتٌن فً مجال جودة المنتجات 

، الن ادارة المبٌعات هً االكثر صلة مع المستهلكٌن من بٌن الدوائر االخرى.وتموم ادارة 

غ ادارة االنتاج بأٌة تؽٌٌرات  تطرأ على تمدٌرات حجم الطلب وحدود االسعار المبٌعات بإبال

التً ٌمكن بٌع المنتج فً السوق ومواصفات السلع المنافسة فً السوق ودرجة رضا المستهلن 

عن جودة المنتج وما هً المشاكل اثناء االستخدام الفعلً وظروؾ نمل السلعة وطرٌمة توزٌعها  

ً تؽٌٌر جداول االنتاج بما ٌتالئم مع تلن التؽٌرات . ونتٌجة لذلن ، تزداد حتى تموم بدورها ف

 الحاجة  للتنسٌك بٌن االدارتٌن كلما ازدادت التملبات فً حجم الطلب . 

 عاللة ادارة العملٌات بإدارة المخازن  -3

وبعد ان  تطلب ادارة االنتاج جمٌع مستلزماتها كالمواد الخام ومعدات الصٌانة من المواد الخام ،

تنتهً من عملٌة االنتاج )التصنٌع( تسلم ادارة االنتاج المواد تامة الصنع الدارة المخازن التً 

فً مخازن المواد تامة الصنع لحٌن بٌعها للزبائن . ولد تتطلب طبٌعة عمل  تموم بتخزٌنها

تاج بالتنسٌك المنظمة انشاء مختزن للمواد نصؾ المصنعة اٌضا، وفً هذه الحالة تموم ادارة االن

مع ادارة المخازن لحفظ هذه المواد لحٌن استخدامها مرة اخرى شأنها فً ذلن شأن بمٌة المواد 

 المخزونة . 

 عاللة ادارة العملٌات بإدارة التصمٌم او االدارة الهندسٌة  -4

توظؾ المنظمات فً العادة مهندسٌن من مختلؾ التخصصات فً ادارة التصمٌم وتستطٌع 

ا فً المنظمة تحدٌد التخصصات الملحة  التً تحتاجها بحٌث تكون كلفة توظٌؾ االدارة العلٌ

المختصٌن الل من تكلفة االستعانة بالخبراء والمستشارٌن الخارجٌٌن . وتظهر اوجه التعاون 

والتنسٌك بٌن ادارة االنتاج واالدارة الهندسٌة من خالل تطوٌر المنتجات الحالٌة وابتكار منتجات 

وم ادارة المبٌعات بتزوٌد ادارة  االنتاج بما لدٌها من معلومات عن حاجات ورؼبات جدٌدة . وتم

العمالء وسلع المنافسٌن والمولؾ التنافسً للمنظمة ، لتموم ادارة االنتاج بنمل هذه المعلومات 

لالدارة الهندسٌة التً تموم بأعداد تصامٌم السلعة الجدٌدة او المطورة بما ٌتناسب مع حاجات 

بات العمالء وٌحمك سهولة االنتاج بما ٌتوفر من االالت ومعدات وما ٌتالئم مع المدرات ورؼ

 المالٌة للشركة . 

 عاللة ادارة العملٌات بإالدارة المالٌة  -5

ٌتم التنسٌك بٌن ادارة االنتاج واالدارة المالٌة فً شؤون جودة المواد االولٌة والمنتجات النهائٌة حٌث ان 

مختلفة ترتبط بمستوٌات مختلفة من التكلفة ، وتتمثل مساهمة االدارة المالٌة فً لفت مستوٌات الجودة ال

انظار متخذي المرار الى لدرات الشركة المالٌة على الدفع وااللتزام بسداد االلساط . وتظهر اهمٌة 

كلفة البدائل مساهمة االدارة المالٌة عند شراء االالت والمعدات الراسمالٌة من خالل لدرتها على تموٌم ت

 المطروحة وحساب صافً المٌمة الحالٌة للتدفمات النمدٌة . 

 عاللة ادارة العملٌات بإدارة الموارد البشرٌة   -6



االفراد هم الذٌن ٌمومون بجمٌع الوظائؾ واالعمال فً المنظمة كالتخطٌط والتنظٌم ، وتنفٌذ 

فان لهذه االدارة عاللات  االعمال والرلابة  على التنفٌذ وتصحٌح االنحرافات . ومن ذلن

متشابهة مع بمٌة دوائر المنظمة تتمثل فً رعاٌة الشؤون االدارٌة للعاملٌن فً جمٌع المجاالت 

 كاالستمطاب  والممابالت والتعٌٌن والتدرٌب والمؽادرات واالجازات والتنمالت  وؼٌرها . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 نظم ولٌاس االنتاجٌةـ استراتٌجٌة العملٌات ومنهج ال1

هً المنهج الذي تستند الٌه ادارة العملٌات فً تحدٌد الكٌفٌة التً تتخذ بها المرارات لتحمٌك الترابط 

والتكامل بٌن االستراتٌجٌات التنافسٌة لوحدة االعمال االستراتٌجٌة واالستراتٌجٌة الكلٌة للمنظمة  من 

 اجل بناء منظمة موجهة بالزبون . 

ة نتاج لمنظومة التخطٌط االستراتٌجً فً المنظمة واهم مخرجات التخطٌط االستراتٌجً فً وتعد بمثابت

 منظمات االعمال هً: 

 ـ تحدٌد رؤٌة المنظمة وهً االحالم والؽاٌات . 1

 ـ صٌاؼة رسالة المنظمة والتً تعكس ؼرض المنظمة وما الذي تسهم به لخدمة المجتمع .  2

ة للشركة  وهً المنهج الذي ٌحمك التكامل بٌن مختلؾ العملٌات داخل ـ صٌاؼة اإلستراتٌجٌة الكلٌ 3

 المنظمة فً إطار كلً متماسن . 

 ـــ مستوٌات اإلستراتٌجٌة 

 ـ  االستراتٌجة الكلٌة 1

 ـ استراتٌجٌة وحدة االعمال 2

 ـ االستراتٌجٌة الوظٌفٌة 3

 

 

 شكل ٌوضح مستوٌات االستراتٌجٌة

 المحاضرة  الثالثة 

 ومنهج النظم ولٌاس   إستراتٌجٌة   العملٌات

 االنتاجٌة  

جٌة مستوٌات االستراتٌ  

ةٌستراتٌجالا  

الوظٌفٌة   

ةٌاستراتٌج  

وحدة االعمال    

ةٌستراتٌجالا  

  الكلٌة 



 فسٌة  ـ االسبمٌات التنا2

هً االبعاد الحرجة للعملٌات التً ٌجب ان تمتلكها العملٌة من اجل تحمٌك رضا الزبون الداخلً 

 والخارجً االن وفً المستمبل ومن هذه االسبمٌات هً 

: وتعنً انتاج المنتج او تمدٌم الخدمة بالكلفة االلل من اخل تحمٌك رضا الزبون الداخلً  ـ الكلفة1

ؾ االنتاج الى تكالٌؾ ثابتة وتكالٌؾ متؽٌرة على وفك عاللتها بحجم االنتاج  والخارجً وتصنؾ تكالٌ

اما الجودة  تعنً تسلٌم منتجات ذات جودة عالٌة ولد تتطلب مستوٌات عالٌة من االتصال مع الزبون 

 وهً على انواع :

 وتعنً مدى مطابمة المنتج او الخدمة لتولعات ورؼبات الزبون .  أ ـ  جودة التصمٌم

 وتعنً مدى مطابمة المنتج  لمواصفات التصمٌم . ـ جودة المطابمة ب

 وتعنً مستوى  استجابة االداء الفعلً للمنتج او الخدمة لتولعات ورؼبات الزبون .  ج ـ جودة االداء

 وٌصنؾ الى ثالث اسبمٌات تنافسٌة :  ـ الولت 2

ماس بمعدل الولت مابٌن استالم الطلب أ ـ سرعة التسلٌم وتعنً سرعة االستجابة لتنفٌذ طلب الزبون وت

 وتنفٌذ الطلب . 

ب ـ التسلٌم فً الولت المحدد وٌعنً التسلٌم وفك المواعٌد  او الجدولة وان التسلٌم فً الولت المحدد مهم 

% ٌعنً تحمٌك هدؾ التسلٌم فً الولت المحدد وفً 95لعملٌات االنتاج  وان نسبة تنفٌذ تصل الى 

لٌاس التسلٌم فً الولت المحدد بنسبة االوامر التً تم شحنها حسب المواعٌد  عملٌات التصنٌع ٌمكن

 المسبمة او المحددة مع الزبون  . 

ج ـ سرعة التطوٌر وتعنً سرعة تطوٌر وتصمٌم وإطالق منتجات وخدمات جدٌدة للسوق من اجل 

الفكرة ثم التصمٌم  اكتساب مزاٌا المتحرن االول وتماس سرعة التطوٌر بمعدل الولت من لحظة تولٌد

النهائً ولحٌن اطالق المنتج او الخدمة للسوق ان التمدٌم االسرع للمنتجات او الخدمات للسوق ستكسب 

 الشركة مٌزة تنافسٌة وٌجعلها تتفوق على منافسٌها . 

وتعنً المٌزة التً تجعل الشركة لادرة على االستجابة  السرٌعة للزبون بكفاءة وهً ـ المرونة    3 

 ى انواع : عل

وهً مٌزة االستجابة السرٌعة لحاجات ورؼبات الزبائن الممٌزة وحسب الطلب من خالل  أ ـ االٌصاء

 التحكم فً تؽٌٌر التصامٌم الخاصة بالمنتج او الخدمة . 

وٌعنً انتاج تشكٌلة واسعة من المنتجات او الخدمات بكفاءة وٌختلؾ التنوع عن االٌصاء فً  ب ـ التنوع

ت او الخدمات لد التكون بالضرورة خاصة او فرٌدة من نوعها او حسب الطلب وان الطلب ان المنتجا

 لد ٌكون متكرر. 

وتعنً لدرة الشركة على رفع او تخفٌض حجم االنتاج من المنتجات والخدمات   ج ـ مرونة الحجم  

 وبسرعة من اجل االستجابة للتذبذب فً الطلب  . 



على تطوٌر منتجات وخدمات جدٌدة او على تطوٌر عملٌات او تكنلوجٌا   هً لدرة الشركة ـ ا البداع  4

جدٌدة فالشركات التً تستطٌع ان تكتسب مزاٌا االبداع فً تطوٌر منتجات وخدمات جدٌدة اسرع من 

 منافسٌها فً السوق ٌمكن ان تحمك مٌزة تنافسٌة مستدامة .

 ـ انواع االستراتٌجٌات   3

الطلب : وتهدؾ الى تصنٌع المنتجات وتمدٌم الخدمات بعد استالم طلب أ ـ استراتٌجٌة التصنٌع حسب 

الزبون وعلى وفك مواصفاته اي بمستوى عال من االٌصاء وتتطلب نظام انتاج مرنة والتنوع كبٌر 

والتركٌز على العملٌة وبدفعات انتاجٌة صؽٌرة الحجم وان دور ادارة العملٌات فً هذه االستراتٌجٌة هو 

 زبون وتملٌص ولت االستجابة لطلبه. تحمٌك رضا ال

ب ـ استراتٌجٌة التصنٌع للخزن : تهدؾ الى تصمٌم المنتجات والخدمات لحاجات لٌاسٌة بناءا على 

تنبؤات مسبمة للطلب اي ان حجم االنتاج كبٌر والتركٌز على المنتج والتنوع واالٌصاء محدود 

كات التً تعتمد التصادٌات االنتاج الواسع مثال والمواصفات لٌاسٌة  وتوظؾ هذه االستراتٌجٌة فً الشر

ذلن الصناعات الكهربائٌة  وان دور ادارة العملٌات هو التنبؤ فً الطلب وتأمٌن المخزونات لتلبٌة اوامر 

 الزبون . 

ج ـ استراتٌجٌة التجمٌع  او التركٌب حسب الطلب : وتركز على انتاج المنتجات وتمدٌم الخدمات على 

ونات لٌاسٌة  تسمح بأٌة اضافات حسب طلب الزبون اي انها تمنح الزبون خٌارات عدة وفك نماذج ومك

للوصول الى المواصفات التً ٌرؼب بها حٌث ٌتم التجمٌع بعد استالم مواصفات الزبون وتمتاز هذه 

ة االستراتٌجٌة  بأن ترتٌب العملٌات ٌجمع بٌن التركٌز على المنتج والعملٌة معا وتحمك االٌصاء وسرع

التسلٌم وان حجم االنتاج متوسط اما دور ادارة العملٌات فٌتمثل فً تخفٌض مستوٌات المخزون 

 للمكونات او األجزاء المٌاسٌة.  

 ـ  انواع نظم االنتاج 4

أـ  نظام انتاج المشروع ٌتمٌز بطول فترة االنجاز وحجم االستثمارات الكبٌر وهو ٌمدم منتج او خدمة  

 ذلن مشارٌع البناء.واحدة للزبون ، مثال 

ب ـ نظام انتاج الدفعة وهو ٌنجز عدة عملٌات مختلفة فً ولت واحد وعلى دفعات ان المنتجات  

والخدمات تمدم حسب طلب الزبون وان حجم االنتاج للٌل مع تذبذب فً الطلب واالستراتٌجٌة المعتمدة 

 هً التجمٌع حسب الطلب ، مثال ذلن صناعة االثاث . 

تاج الكبٌر وٌمتاز بأن حجم االنتاج كبٌر والنتجات لٌاسٌة واسواق واسعة وطلب مستمر ج ـ نظام االن

 واٌصاء محدود وان االستراتٌجٌة المعتمدة  هً التصنٌع من اجل الخزن ، مثال ذلن صناعة السٌارات.

ا ان د ـ نظام االنتاج المستمر وٌمتاز بأن حجم االنتاج كبٌر لمنجات عامة ذات مواصفات لٌاسٌة كم

عملٌات االنتاج مستمرة طوال الٌوم كما هو الحال فً مصافً النفط ، والشكل التالً ٌوضح انواع نظم 

 االنتاج .
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  Productivityـ االنتاجٌة  1

خالل  المنشاةهنان فرق بٌن االنتاج واالنتاجٌة فاالنتاج هو التعبٌر عن اجمالً عدد الوحدات )سلعة او خدمة (التً تنتجها 

فترة زمنٌة معٌنة سواء كان ذلن مماسا فً شكل وحدات اوفً شكل لٌمة،  فمن الشائع ان ٌمال اجمالً الشركة بلػ 

 سٌارة خالل الٌوم  1366خالل الشهر او  46666ل العام او طن خال 66666

خالل  الؾ دوالر 276666كما لد ٌتم التعبٌر عن اجمالً االنتاج فً شكل لٌمة مالٌة فٌمال ان لٌمة اجمالً االنتاج بلػ 

كانت  ذامواردها فا ى الرؼم من اهمٌة لٌاس االنتاج اال انه الٌعبر كثٌرا عن درجة كفاءة الشركة فً استخداملالعام .وع

)وحدة( سٌارة  خالل الٌوم فهل ٌعنً نجاح الشركة فً وظٌفتها االنتاجٌة ؟  1366الشركة فً مثالنا السابك لد أنتجت 

الجواب ال فحتى ٌمكن الحكم  على كفاءة الشركة ٌجب معرفة اجمالً الموارد التً تم استخدامها فً انتاج هذا العدد من 

رد هً المدخالت المتمثلة )باالرض ، االموال، العمال، االالت ( التً تم استخدامها فً تحمٌك هذا السٌارات وٌمصد بالموا

االنتاج اما اجمالً االنتاج المتحمك فٌطلك علٌه مصطلح المخرجات   وعلى ذلن ٌجب ان ٌكون هنان ممٌاسا للعاللة بٌن  

ى هذا الممٌاس مصطلح االنتاجٌة  و هً لٌمة المخرجات ومدخالت  المنشاة خالل فترة زمنٌة معٌنة وٌطلك عل

وتعد االنتاجٌة ممٌاس لحسن استؽالل الموارد وانتاج السلع   Input  ممسومة على لٌمة المدخالت  Outputالمخرجات 

 والخدمات , وٌعبر عن االنتاجٌة بالطرق االتٌة 

ً نحصل علٌها بمسمة مجموع المخرجات على الت  المئوٌةهً النسبة  -: Total Productivityأ ـ االنتاجٌة الكلٌة 

 مجموع المدخالت وتحسب بالماعدة االتٌة : 

                        
            

                        
     

 

            
  مجموع المخرجات

            مجموع المدخالت  
   االنتاجٌة الكلٌة  

الت هً لٌمة موارد االنتاج التً تضم العمل وراس المال والمواد والطالة ......الخ حٌث فالمدخ                       

ٌجري تحوٌلها الى سلع وخدمات ذات لٌمة نمدٌة وٌنبؽً التعبٌر عن المدخالت والمخرجات بوحدات متشابهة فمثال 

وحدات نمدٌة  كالدٌنار  الستخدامها فً ساعات عمل المكائن واالطنان المستخدمة من المواد االولٌة ٌنبؽً تحوٌلها الى 

حساب مجموع المدخالت ،اما مجموع المخرجات فٌمكن التعبٌر عنه بعدد الوحدات او بمٌمتها النمدٌة بالدٌنار ولتطبٌك 

المعادلة السابمة ٌجوز ان ٌكون مجموع المخرجات بالوحدات بٌنما مجموع المدخالت بالدٌنار . او المدخالت والمخرجات 

ٌنار ، ومما ٌؤخذ على االنتاجٌة الكلٌة هو انها التعكس التفاعل بٌن كل مورد ، بشكل منفرد ، والمخرجات لذلن بالد

 التستخدم االنتاجٌة الكلٌة كاداة لتحسٌن ناحٌة معٌنة من العملٌات . 

المدخالت وتحسب النسبة بٌن مجموع المخرجات واحد   هً -: Single factor Productivity االنتاجٌة الجزئٌةب ـ 

 بالماعدة االتٌة : 

 

 المحاضرة  الرابعة

 النتاجٌة والكفاءة والفاعلٌةا



            
  مجموع المخرجات

            احد المدخالت  
   االنتاجٌة الجزئٌة  

ان الؽاٌة من استخدام االنتاجٌة الجزئٌة هو لتموٌم اداء العملٌات نسبة الى احد عوامل االنتاج )المدخالت ( التخاذ 

ادة ماتموم الشركات بممارنة انتاجٌتها مع الشركات المنافسة او مع االنتاجٌة الكلٌة اجراءات تصحٌحٌة اذا تطلب االمر وع

 لها او مع السنوات السابمة بهدؾ تموٌم اداء العملٌات . 

وتمثل مجموع المخرجات منسوبة الى مجموعة فرعٌة  -:Multifactor Productivityاالنتاجٌة متعددة العوامل ج ـ  

وعة الفرعٌة من المدخالت لد تكون من العمال والمكائن او من العمال واالموال ومن عٌوب هذه من المدخالت,  والمجم

هذه  ًال تعطالطرٌمة فً لٌاس االنتاجٌة هو انها لد تستبعد عنصراً ما لد ٌكون ذا اثر على االنتاجٌة الكلٌة , لذللن 

 ة:    الطرٌمة صورة حمٌمٌة عن االنتاجٌة الكلٌة وتحسب بالماعدة االتٌ

                       166االنتاجٌة متعددة العوامل = مجموع المخرجات / عوامل فرعٌة من المدخالت)طالة ، عمل ، مواد ( * 

 مؤشرات االنتاجٌة الجزئٌة

            
  مجموع المخرجات

              عوامل فرعٌة  من المدخالت  
   االنتاجٌة متعددة العوامل  

 

            
  مجموع المخرجات

              مجموع ساعات العمل
   انتاجٌة ساعات العمل  

 

            
  مجموع المخرجات

              مجموع  المواد المستخدمة  
   انتاجٌة  المواد االولٌة  

 

            
  مجموع المخرجات

              مجموع االجور الكلٌة
جٌةانتا  العمل      

            
  مجموع المخرجات

              مجموع الطالة   المستهلكة 
   انتاجٌة الطالة  

 الممارنة المرجعٌة لالنتاجٌة 

وهً تشٌر الى الممارنة بٌن انتاجٌة الشركة لسنة او فترة معٌنة مع انتاجٌتها لسنوات او فترات سابمة او ممارنة انتجٌتها 

ة ، ان الؽاٌة من الممارنة المرجعٌة هو تحدٌد المركز التنافسً للشركة فً السوق فضال عن تبنً مع الشركات المنافس

االستراتٌجٌات المالئمة لتحسٌن االنتاجٌة  فً مجال التصمٌم او االنتاج او التسوٌك . وٌمكن اجراء الممارنات باحدى 

 الطرق االتٌة : 

وٌحسب بمسمة انتاجٌة سنة ما على انتاجٌة سنة اخرى تسمى سنة       Productivity  Index  (PI)ـ مؤشر االنتاجٌة1

 ساس  اي ان مؤشر االنتاجٌة ٌساوياال

 



  

            
     انتاجٌة سنة ما  

              انتاجٌة سنة االساس 
     مؤشراالنتاجٌة 

تاجٌة ومصادرها التً لد تكون فً المدخالت ان مؤشر االنتاجٌة ٌتٌح لمدٌر العملٌات دراسة مسببات االنخفاض فً االن

 او نظام التحوٌل او المخرجات او التكنلوجٌا او فً نظام المكافأة.

وٌشٌر الى ممدار االختالؾ فً انتاجٌة سنة ما ممارنة     Productivity Change (PC)ـ التغٌٌر فً االنتاجٌة2

( او صفراُ اي الٌوجد تؽٌٌر فً االنتاجٌة . 1-،  1لتؽٌر )+بإنتاجٌة سنة االساس  اي السنة السابمة وتتراوح لٌمة ا

  وٌحسب بالماعدة االتٌة:

 

            
انتاجٌة سنة االساس      انتاجٌة سنة ما   

              انتاجٌة سنة االساس 
      التؽٌر فً االنتاجٌة 

 

  :مثال حول لٌاس االنتاجٌة

-2667صة من سجالت احدى الشركات المنتجة الحد انواع مساحٌك  الؽسٌل لعامً ٌبٌن البٌانات المستخل االتًالجدول 

2668                                                  

 التفــــــاصٌل                2667         2668

كمٌة االنتاج  )وحدات(      426466 693666  

 ساعات العمل المباشرة   46666 56666

 اجور العمل المباشرة  366666 766666

866666 766666 Kw/h        المستهلكةالطالة 

 كلفة الطالة )دٌنار( 166666 126666

 المواد االولٌة المستخدمة )كؽم( 246666 376666

 كلفة المواد االولٌة )دٌنار( 66666 86666

العمل المباشرة ،للطالة  رالجونتاجٌة الجزئٌة اال -2،    2668و  2667االنتاجٌة الكلٌة لعام  -1المطلوب /حساب  

التؽٌٌر فً االنتاجٌة الكلٌة لهذٌن العامٌن مع تفسٌر   -4انتاجٌة اجور العمل والطالة  -3المستهلكة ،للمواد االولٌة ،  

. 2668مؤشر االنتاجٌة.  لعام  -4االسباب،   

ـ حساب االنتاجٌة الكلٌة                    1الحل     



               2007                    2008 

            
  مجموع المخرجات

            مجموع المدخالت  
   االنتاجٌة الكلٌة  

            
6046    

     4              04            
   االنتاجٌة الكلٌة  

 وحدة / دٌنار       0.82=   

 

 

          

                    

            
  مجموع المخرجات

            مجموع المدخالت  
   االنتاجٌة الكلٌة  

 

            
400     

              0                  
  االنتاجٌة الكلٌة  

 

 وحدة / دٌنار  0.77=      

 2-                                                  

            
مخرجاتال   مجموع 

            احد المدخالت  
     االنتاجٌة الجزئٌة  

 انتاجٌة العمل   1.184=426400/360000        

 426400/700000=0.61KW/h  انتاجٌة الطالة 

 وحدة / كؽم انتاجٌة المواد االولٌة  1.78=426400/240000 

 انتاجٌة العمل 0.99=693000/700000

  انتاجٌة الطالة0.87=693000/800000= 

 انتاجٌة المواد االولٌة 1.87=693000/370000 

 ـ        3

            
  مجموع المخرجات

              عوامل فرعٌة  من المدخالت  
                 االنتاجٌة متعددة العوامل  

            
 6046   

                 04            
ددةمتع العوامل      االنتاجٌة 

 ةالطال انتاجٌة  اجور العمل وكلفة 0.93=

            
 400     

           0                  
  االنتاجٌة متعددة العوامل  

 الطالة العمل وكلفة انتاجٌة اجور0.85=

    2008و2007تغٌٌر االنتاجٌة بٌن  -4

            
انتاجٌة سنة االساس جٌةانتا سنة ما         

              انتاجٌة سنة االساس 
      التؽٌر فً االنتاجٌة 

            
   0             

        0          
      التؽٌر فً االنتاجٌة 

    4  
            

        0          
 

وحدة/دٌنار  18182فً ذلن ٌرجع الى انتاجٌة اجور العمل والبالؽة % والسبب 6بمعنى ان االنتاجٌة لد انخفضت بممدار    94%=       166-6%    

مما ادى الى انخفاض االنتاجٌة على الرؼم من زٌادة االنتاج ، هذا التؽٌر لد ٌدفع مدٌر العملٌات الى  2668فً عام  6899لد انخفضت الى  2667فً عام 

ً حساب االجور المدفوعة للعمال او ان هنان اعطال مفاجئة على خطوط االنتاج ادت البحث عن اسباب ارتفاع اجور  وربما توصل الى ان هنان خطاء ف



 الى انخفاض كمٌة االنتاج . 

 2008مؤشر االنتاجٌة لعام  -5

            
     انتاجٌة سنة ما  

              انتاجٌة سنة االساس 
     مؤشراالنتاجٌة 

    06         
         

                   
    مؤشراالنتاجٌة 

                    2006-2005ٌبٌن البٌانات المستخلصة من سجالت إحدى الشركات ، اإلنتاج لعامً  االتًالجدول   :مثال 

2006       

  

 التفــــــاصٌل          2005

 كمٌة االنتاج  )وحدات(   300000 450000

ة )متر(المواد االولٌة المستخدم  5000 000 9  

 كلفة  االٌدي العاملة )دٌنار( 90000 000 100

      المستهلكةالطالة الكهربائٌة  10000 000 15

 كلفة الطالة )دٌنار( 100000 180000

كلفة المواد االولٌة المستخدمة  160000 000 180

 )دٌنار

مؤشر   - 3 2006و 2005نتاجٌة بٌن تغٌٌر اال -2،    2006و  2005االنتاجٌة الكلٌة لعام  -1المطلوب /حساب  

 .2006االنتاجٌة  لعام 

 ـ     1الحل : 

            
  مجموع المخرجات

            مجموع المدخالت  
       2005انتاجٌة        االنتاجٌة الكلٌة  

              
   0     

     0      4                    
 0.86 =    االنتاجٌة الكلٌة  

 2666انتاجٌة 

              
6        

                                  
  0.98 =        االنتاجٌة الكلٌة  

   (2005,2006)   فً االنتاجٌة    ـ تؽٌٌر2

              
     انتاجٌة سنة ما   انتاجٌة سنة االساس

              انتاجٌة سنة االساس 
           التؽٌر فً االنتاجٌة 

             
                 

                    
 6812=       التؽٌر فً االنتاجٌة 

  (2666ـ  مؤشر االنتاجٌة لعام )3

            
     انتاجٌة سنة ما  

              انتاجٌة سنة االساس 
          مؤشراالنتاجٌة 

              
           

                   
 1814=       مؤشراالنتاجٌة 

 



    Effectivenessـ الفاعلٌة 2

ذكرنا سابما ان االنتاجٌة هً ممٌاس للممدرة على خلك الناتج )المخرجات( باستخدام عوامل االنتاج )المدخالت(خالل فترة 

المرار الذي ٌتم اتخاذه فً تحمٌك هدؾ محدد  زمنٌة معٌنة . اما الفاعلٌة هً مدى مساهمة االداء الذي ٌتم المٌام ب هاو

موضوع بشكل مسبك اي ان الفعالٌة هً ممٌاس لدرجة االلتراب من الهدؾ المنشود نتٌجة المٌام بعمل ما اي ان الفعالٌة 

فاذا كان الهدؾ هو تحسٌن هً ممٌاس ٌوضح لدرة الشركة  على تحمٌك االهداؾ الموجودة  اي فعل االهداؾ الصحٌحة 

هً ان  المنتج فان فعالٌة عملٌة تصمٌم المنتج ٌتم لٌاسها عن طرٌك لدرتها على تحٌك هذا الهدؾ أي ان الفعالٌة جودة

 تموم بالعمل الواجب الذي ٌوصلن الى هدؾ محدد اي فعل االشٌاء الصحٌحة . وتحسب بالماعدة االتٌة :ـ  

                         
      المخرجات الفعلٌة

ةالمخطط                  المخرجات 
    الفاعلٌة  

  Efficiencyالكفاءة -3

اما الكفاءة فهً تعبر عن المعمولٌة والرشد فً المفاضلة بٌن البدائل واختٌار افضلها الذي ٌملل التكالٌؾ او ٌعظم االرباح 

كان الهدؾ هو تحسٌن  الى الصى حدد ممكن وٌكون ذلن عند اختٌار اسلوب علمً معٌن للوصول الى هدؾ محدد فاذا

فاذا كان  اآلالتالجودة فٌكون امامنا اكثر من بدٌل فمد ٌكون انخفاض الجودة بسبب المادة الخام المستخدمة او العمالة او 

االمر ٌتعلك بالمادة الخام فٌكون امامنا اكثر من بدٌل مثل تؽٌٌر الموردٌن او زٌادة دلة عملٌة الفحص او المٌام ببعض 

لمواد لبل االنتاج او تؽٌٌر نوع المادة ذاتها وفً هذه الحالة عندما ٌتم المفاضلة بٌن تلن البدائل واختٌار اللها المعالجات ل

طرٌمة ممكنة من حٌث التكلفة او العائد  بأفضلتكلفة او اكثرها عائد نكون لد حممنا الكفاءة اي ان الكفاءة هً المٌام بالعمل 

رٌمة صحٌحة  .اي هً لدرة المنظمة على استؽالل الموارد استؽالالً صحٌحاً  لتحمٌك او الولت اي انها فعل االشٌاء بط

 المستوى المرؼوب من المخرجات وهً عمل األشٌاء بشكل صحٌح.  وتحسب بالماعدة االتٌة :ـ  

            
      المخرجات الفعلٌة

               المدخالت الفعلٌة  
   الكفاءة  

 مثال: 

بطارٌة  10000000% من االنتاج العام المادم البالغ 9بة التلف فً شركة النور لصناعة البطارٌات الجافة كانت نس

دٌنار ، مدٌر العملٌات فً المنظمة خطط ان ٌكون االنتاج لهذا العام  500علما ان سعر كل اربعة بطارٌات هو 

طارٌات الجافة ؟علما ان لٌمة المدخالت بلغت بطارٌة فما هً كفاءة وفاعلٌة شركة النور لصناعة الب 105000000

 دٌنار .  12500000000

 الحل  

 )نسبة التلؾ * المخرجات (–االنتاج الصالح = المخرجات 

 بطارٌة جافة       916666=   96666 -1666666( = 1000000 *9%) -1666666

 ـ كلفة الوحدة الواحدة = 2
         لٌمة المدخالت  

لًاجما المخرجات                  
  

 
               

                        
   دٌنار 125=           

 دٌنار   916666=   113756666*125 لٌمة االنتاج الصالح = كلفة الوحدة * االنتاج الصالح   -3



 ـ الكفاءة4

            
      المخرجات الفعلٌة

               المدخالت الفعلٌة  
              الكفاءة  

             
               

                        
  %91  =        الكفاءة  

 

                 الفاعلٌة -5
      المخرجات الفعلٌة

               المخرجات المخططة  
                       الفاعلٌة  

             
             

                       
 %66=       الفاعلٌة  

 

 2مثال 

وان لٌمة المدخالت الفعلٌة لهذه الشركة  2011لعام  400000بلغت مخرجات شركة النتاج اجهزة التحسس بالحرٌك 

اذا  2011وحدة ؟ فما هً كفاءة وفاعلٌة الشركة لعام  500000دٌنار كما ان االنتاج المخطط بلغ  100000000كانت 

 %. 10ت ان هنان نسبة تلف فً االنتاج تبلغ علم

 الحل 

 )نسبة التلؾ * المخرجات (–االنتاج الصالح = المخرجات 

 وحدة   36666=  %46666-4666(= 16*46666) -46666

   

 ـ كلفة الوحدة الواحدة =  2
         لٌمة المدخالت  

                اجمالً المخرجات 
       

  
                 

                     
 دٌنار  25=     

 لٌمة االنتاج الصالح = كلفة الوحدة * االنتاج الصالح   -3

 دٌنار    966666=   25 *36000

                 ءـ الكفا4
      المخرجات الفعلٌة

               المدخالت الفعلٌة  
                   الكفاءة  

            

                      
 %96=     الكفاءة  

                        ـ الفاعلٌة5
      المخرجات الفعلٌة

               المخرجات المخططة  
           الفاعلٌة  

               
     

                      
 %       86=     الفاعلٌة  

 

 

 



 

 

 ـ دراسات الجدوى1

ثابة تمرٌر تفصٌلً ٌتناول وصؾ لفكرة المشروع وتحلٌل كافة االنشطة والنتائج المتولعة من وهً بم

ت االلتصادٌة والفنٌة والتسوٌمٌة وؼٌرها والتً تمكنه االمشروع  . وهً تمد المائم بالمشروع بالمتؽٌر

 من اتخاذ المرار االستثماري من عدمه . 

 اهمٌة دراسات الجدوى 

 انمشاساخ إذخار ػهٗ ذغاػذ انرٙ انًؼهٕياخ يٍ ْايح يدًٕػح ٖاندذٔ اعاخ سد ذٕفش -1

 ػايح تصفح االعرثًاسٚح

 يا خالل يٍ عًٛا ال يغرمثال، إلايرٓا انًًكٍ االعرثًاسٚح انًشاسٚغ أفعم ذسذٚذ ػهٗ ذغاػذ -2

 .االعرثًاسٚح انًشاسٚغ تٓزِ انًرصهح اندٕاَة كم زٕل ذفصٛهٛح يؼهٕياخ يٍ ذمذيّ

 .ْايح نًٕاسد ذعٛٛؼا ٔخادج ْايح خذٖٔ دساعاخ ذغثمٓا ال انرٙ اسٚغانًش ػهٗ ٚرشذة لذ -3

ؤد٘ انطشٚك تًثاتح اػرثاسْا ًٚكٍ اندذٖٔ دساعاخ -4 ًِ  ػهٗ انًششٔع ترُفٛز س ا انمش إذخار إنٗ ان

 .يغرمثال ٔاالعرًشاسٚح انُداذ نّ ذكفم أعظ

 ــ ممٌزات دراسات الجدوى 

 أ ـ ذات درجة عالٌة من عدم التأكد .

 تتطلب مبالػ استثمارٌة كبٌرة . ب ـ 

 ج ـ تتمٌز بالمخاطرة العالٌة .

 د ـ ذات أهداؾ طوٌلة األمد .

 انواع دراسات الجدوى  ـ2

أ ـ دراسات الجدوى البٌئٌة : تهدؾ الى التأكد من توافك المشروع مع متطلبات البٌئة على وفك المعاٌٌر 

من التلوث والمحافظة على البٌئة ومعالجة النفاٌات  الخاصة بنظم الجودة والبٌئة . وتعد لضاٌا الحماٌة

 والعوادم من اهم المضاٌا الحرجة فً عالمنا المعاصر . 

ب ـ  دراسات الجدوى  التسوٌمٌة : تهدؾ الى التحمك من مدى جدوى المشروع من الناحٌة التسوٌمٌة بدأ 

ة وخطط التوزٌع والتروٌج ثم من دراسة كفاءة السوق وحجم الطلب المتولع ولطاعات السوق المستهدف

 تصمٌم المزٌج التسوٌمً )تصمٌم المنتج, السعر، التروٌج والتوزٌع (

ج ـ دراسات الجدوى الهندسٌة :تهدؾ الى دراسة الجدوى الفٌة  والهندسٌة للمشروع بدأ بالمتطلبات  

نلوجٌا للعملٌات الفنٌة لتصمٌم المنتج او الخدمة وتحدٌد نوع التكنلوجٌا ثم تحدٌد المسارات التك

 واحتٌاجات المشروع من الكفاءات والمهارات الهندسٌة والفنٌة  على وفك حجم االنتاج المتولع . 

 المحاضرة الخامسة



د ـ دراسات الجدوى االجتماعٌة : تهدؾ الى تحدٌد مدى اسهام المشروع بالعائد االجتماعً اي مستوى 

 حمٌك التنمٌة االجتماعٌة. ماٌحممه المشروع من مردودات او منافع للمجتمع ومدى اسهامه فً ت

هـ ـ دراسات الجدوى المالٌة : الهدؾ منها هو التحمك من ان للمشروع مبررات التصادٌة ممبولة اي 

مستةى العوائد المتولعة من االستثمار فً المشروع وتحدٌد مصادر التموٌل والتدفمات النمدٌة المتولعة 

 وع من الناحٌة المالٌة .  ومستوى المخاطرة وؼٌرها، للتأكد من سالمة المشر

 ـ أسالٌب دراسات الجدوى : 3

   Payback Period   (Pb) فترة االسترداد   -

 يفٕٓو ذسذٚذ ًٔٚكٍ انًشاسٚغ، ذمٛٛى فٙ انًغرخذيح انًؼاٚٛش ٔأعٓم اتغػ أزذ االعرشداد فرشج يؼٛاس ٚؼرثش

 :ٚهٙ كًا االعرشداد فرشج

 غشٚك ػٍ (االعرثًاسٚح انركانٛف ) انًغرثًش عرؼادج سأط انًالال انالصيح انفرشج االعرشداد تفرشج ٚمصذ .أ

 1 انًششٔع ٚسممٓا انرٙ انصافٛح انغُٕٚح انُمذٚح انرذفماخ .

 ذكفٙ صافٛح ذذفماخ ٚسمك أٌ انًششٔع ٚغرطٛغ انرٙ انغُٕاخ ػذد" ػٍ ػثاسج ْٙ االعرشداد فرشج . ب

 ."فّٛ انًغرثًشج األيٕال نرغطٛح خًٛغ

الزمة السترداد كلفة االستثمار السنوٌة بعد تحدٌد التدفمات السنوٌة من المشروع خالل وهً الفترة الا

 عمره االنتاجً وتحسب بالمعادلة االتٌة

      
     كلفة االستثمار  السنوي    لٌمة األنماض 

ضرائبال                    صافً  التدفك السنوي  بعد 
  فترة االسترداد 

                                                     

                                                           

ان لاعدة المرار هً اختٌار المشروع ذي  فترة االسترداد االلل الن فترة االسترداد االلل تعنً الخطورة 

ا انها تتعامل بكفاءة مع مستوى االلل للمشروع والسٌولة االكبر , وتتمٌز بسهولة احتسابها وفهمها كم

 المخاطرة فً المشروع . 

 االسرشداد فرشج يؼٍاس ظٕء ػهى ذشذٍثٓا أٔ انًشاسٌغ سفط أٔ قثٕل كٍفٍح

 زغة ذرى أٌ ًٚكٍ ذشذٛثّ أٔ انًشاسٚغ تٍٛ انًفاظهح ػًهٛح فئٌ االعرشداد، فرشج يؼٛاس يفٕٓو خالل يٍ

 :انرانٛح انساالخ

 انًمثٕل األلصٗ انسذ ذسذٚذ انًششٔع سفط أٔ لثٕل اذخار ٚرطهة : ذٔاح يششٔع ٔجٕد حانح فً .أ

 سفط أٔ لشاس لثٕل ٔٚرٕلف ،"انًمثٕنح انمصٕٖ االعرشداد تفرشج ذغًٗ كًا أٔ انمطغ فرشج " نالعرشداد

 :ٚهٙ كًا ٔرنك انًؼٛاسٚح، االعرشداد ٔفرشج نهًششٔع االعرشداد فرشج تٍٛ انًماسَح َرٛدح ػهٗ انًششٔع

 فرشج يٍ ألصش نهًششٔع االعرشداد فرشج كاَد إرا يمثٕال انًششٔع ٚؼرثش :انًششٔع ثٕلق حانح

 .انًؼٛاسٚح االعرشداد

 فرشج يٍ أكثش نهًششٔع االعرشداد فرشج كاَد إرا يشفٕظا انًششٔع ٚؼرثش :انًششٔع سفط حانح

 .انًؼٛاسٚح االعرشداد

 ٚرى أٔ األلصش، االعرشداد تفرشج ٚرًٛض انز٘ ششٔعانً لثٕل ٚرى :يشاسٌغ ػذج تٍٍ انًفاظهح حانح فً . ب

 انًذج ْٙ تّ انًرؼهمح االعرشداد يذج ذكٌٕ انز٘ نهًششٔع األفعهٛح ذؼطٗ تسٛث األفعهٛح زغة ذشذٛثٓا

 :انرانٛح انساالخ ظٕء ػهٗ ٔرنك األلصش،



 األكثش انًششٔع أ٘ اعرشداد فرشج الصش نّ انز٘ انًششٔع لثٕل ٚرى :انًرُافٍح انًشاسٌغ حانح

 .األخشٖ انًشاسٚغ ٔذشفط عٕٛنح ،

نهًششٔع األفعهٛح ذؼطٗ تسٛث األفعهٛح زغة انًشاسٚغ ذشذٛة ٚرى : انًسرقهح انًشاسٌغ حانح

 .اعرشداد فرشج ألصش نّ انز٘

 انًششٔع لثٕل انمشاس ٔٚكٌٕ ٔازذ، كًششٔع انًششٔػاخ اػرثاس ًٚكٍ :انًركايهح انًشاسٌغ حانح

 .انًسذدج انًؼٛاسٚح انفرشج يغ نهًششٔع االعرشداد شجفر تًماسَح سفعّ أٔ

 انسانح ْزِ فٙ انمشاس ٔٚكٌٕ ٔازذ، كًششٔع انًششٔػاخ اػرثاس ًٚكٍ : انًرالصيح انًشاسٌغ حانح

 .انًسذدج انًؼٛاسٚح انفرشج يغ نهًششٔع االعرشداد فرشج تًماسَح سفعّ أٔ انًششٔع لثٕل

 االسرشداد فرشج يؼٍاس ذقٍٍى

 ٌات فترة االسترداداٌجاب -أ 

 ٔانرٙ انغشٚؼح انرمهة نؼٕايم ذؼشظا انًشاسٚغ أكثش ٚالئى لذ االعرشداد فرشج يؼٛاس إٌ -1

.انغشٚؼح انركُٕنٕخٛح انرغٛشاخ نؼٕايم ذرؼشض

 اعرشداد يٍ ًٚكُّ انز٘ انًششٔع اخرٛاس ػهٗ انًغرثًش ٚغاػذ االعرشداد فرشج يؼٛاس إٌ -2

.االعرشداد فرشج غاند كهًا ذضٚذ انرٙ جنهًخاغش ذدُثا فرشج الصش فٙ أيٕانّ

 .األخم لصٛشج ذًٕٚهٛح تًصادس انًًٕنح انًشاسٚغ أكثش ُٚاعة لذ االعرشداد فرشج يؼٛاس إٌ -3

 أٔ انًششٔع فٙ االعرثًاس خذٖٔ ػٍ أٔنٛا ذصٕسا ٚؼطٙ أٌ ًٚكٍ االعرشداد فرشج يؼٛاس إٌ -4

 انرمٛٛى يؼاٚٛش إنٗ اعرُادا الزما ًٛٛاذم األيش عٛررثغ أٌ ػهٗ انرمٛٛى، يٕظغ ْٙ انرٙ انًشاسٚغ

.شًٕال األكثش

 :انرانٛح انغهثٛاخ ركش ًٚكٍ االعرشداد، فرشج يؼٛاس عهثٛاخ أْى يٍ :االسرشداد فرشج يؼٍاس سهثٍاخ . ب

 انكهٙ انًدًٕع ٚكٌٕ ستًا إر االعرشداد، فرشج تؼذ انًرسممح انُمذٚح نهرذفماخ االػرثاس تؼٍٛ األخز ػذو

 انُمذٚح نهرذفماخ انكهٙ انًدًٕع يٍ ألم األلصش االعرشداد فرشج نّ انز٘ نهًششٔع نُمذٚحا نهرذفماخ

 .األغٕل االعرشداد فرشج نّ انز٘ نهًششٔع

 نهُمٕد. انضيُٛح انمًٛح إًْال  ا٘نهُمٕد  انضيُٛح نهمًٛح االػرثاس تؼٍٛ األخز ػذو

 االسرشداد فرشج حساب غشٌقح -

 : انرانٛح انطشق تئزذٖ ًشاسٚغنه االعرشداد فرشج زغاب ًٚكٍ

 فرشج ذكٌٕ انطشٚمح ْزِ تًٕخة : انصافٍح انسٌُٕح انُقذٌح نهرذفقاخ انرشاكًً انًجًٕع غشٌقح .أ

 انصافٛح انغُٕٚح انُمذٚح نهرذفماخ انرشاكًٙ انًدًٕع فٛٓا ٚكٌٕ انرٙ انغُٕاخ نؼذد يغأٚح االعرشداد

 . نهًششٔع االعرثًاسٚح نهرذفماخ ٔٚا يغا خالنٓا انًسممح
 انطشٚمح ْزِ تًٕخة : انصافٍح انسٌُٕح انُقذٌح نهرذفقاخ انحساتً انٕسػ غشٌقح : انثاٍَح انطشٌقح . ب

 ٚرى

 : ٚهٙ كًا االعرشداد فرشج زغاب
 فرشج االسرشداد = انرذفقاخ انُقذٌح االسرثًاسٌح  ÷انُقذٌح انسٌُٕح انصافٍح نهرذفقاخ انٕسػ انحساتً 

  نهًششٔع اإلَراجً انؼًش  ÷ انصافٍح  انسٌُٕح انرذفقاخ يجًٕع =انُقذٌح نهرذفقاخ انحساتً انٕسػ :تحٍث

 يثال 

 ذمذس تّ انمٛاو ذشٚذ انز٘ انرٕعؼٙ االعرثًاس٘ نهًششٔع انًثذئٛح انركهفح أٌ انششكاخ إزذٖ إداسج لذسخ

 انغُٕٚح انُمذٚح خانرذفما لًٛح أيا عُٕاخ، 5 تًذج ٚمذس نّ اإلَراخٙ انؼًش ٔأٌ $، 10.000.000 تًثهغ

 ، 2000.000 ،  1000.000  انرشذٛة ػهٗ ٚهٙ كًا فمذسخ انًششٔع ػًش خالل انصافٛح

3000.000 ،   400.000    ،3633333 

 .انًششٔع؟ نٓزا االعرشداد فرشج ذسذٚذ : انًطهٕب



 انسم 

 يدًٕػٓا فٙ غأ٘ذ أَٓا َدذ االعرثًاس٘ نهًششٔع األستؼح نهغُٕاخ انغُٕٚح انُمذٚح انرذفماخ خًغ تؼذ

 :انرانٙ اندذٔل ٕٚظسّ كًا ٔرنك نالعرثًاس، انًثذئٛح انركهفح

 انسٌُٕح انُقذٌح انرذفقاخ انغُح

 انصافٍح

 

 نهرذفقاخ انرشاكًً انًجًٕع

 انصافٍح انُقذٌح انسٌُٕح

 1.333.333 1333.333 االٔنٗ

 3.333.333 2.333.333 انثاَٛح

 6.333.333 3.333.333 انثانثح

 13.333.333 4.333.333 انشاتؼح

 13.633.333 3.633.333 انخايغح

 

 انًدًٕع فٛٓا ٚغأ٘ انرٙ انفرشج ْٔٙ ،سُٕاخ 4 ذغأ٘ انًششٔع نٓزا االعرشداد فرشج ذكٌٕ ٔتانرانٙ

 .االعرثًاس٘ نهًششٔع انًثذئٛح انركهفح األٔنٙ األستؼح نهغُٕاخ انغُٕٚح انُمذٚح نهرذفماخ انرشاكًٙ 

 انطشٚمح انثاَٛح انسم ٔفك

 نهًششٔع االعرشداد فرشج زغاب ٚكٌٕ انغاتك انًثال يؼطٛاخ ٔزغة انثاَٛح، انطشٚمح إنٗ اعرُادا

 : ٚهٙ كًا االعرثًاس٘

 
 فرشج االسرشداد = انرذفقاخ انُقذٌح االسرثًاسٌح  ÷انُقذٌح انسٌُٕح انصافٍح نهرذفقاخ انٕسػ انحساتً 

 عُح 3.67= 2.723.333÷$  13.333.333

 2.723.333عُح  =   5  ÷$ 13.633.333اٌ انٕعػ انسغاتٙ نهرذفماخ =  

 

احسب فترة االسترداد للمشروع االتً اذا علمت ان كلفة االستثمار السنوي للمشروع  (1تمرٌن )زٛث 

 $  166666( $ وصافً التدفك السنوي بعد الضرائب  356666)

 الحل   

      
ماراالستث  السنوي    لٌمة األنماض       كلفة 

ضرائبال                    صافً  التدفك السنوي  بعد 
 فترة االسترداد 

0     
           

                         
اي ان المشروع ٌسترد رأسماله فً ثالث سنوات  ،سنة      فترة االسترداد 

 ونصؾ

 



تً اذا علمت ان كلفة االستثمار السنوي احسب فترة االسترداد للمشروع اال     :(6االختبار الذاتً )

 $  1566666( $ وصافً التدفك السنوي بعد الضرائب  6666666للمشروع )

  الحل    

     
     كلفة االستثمار  السنوي    لٌمة األنماض 

ضرائبال                    صافً  التدفك السنوي  بعد 
   فترة االسترداد 

      6 سنة  
      4      

                         
 فترة االسترداد 

                   

( وٌشٌر الى النسبة المؤٌة للعائد السنوي Return on investmentـ  العائد على االستثمار  ) ب  

 ( ٌحسب وفك الماعدة االتٌة  ROIالى الكلفة المبدئة لالستثمار اي ان معدل العائد على االستثمار )

          
     العائد السنوي 

الكلفة المبدئٌة لالستثمار    
 العائد على االستثمار 

                                         

( $ والكلفة 126666احسب العائد على االستثمار  للمشروع االتً اذا علمت ان العائد السنوي  )مثال: 

 ($.566666المبدئٌة لالستثمار )

 الحل   

                     

          
     العائد السنوي 

الكلفة المبدئٌة لالستثمار          
            العائد على االستثمار 

    06          
 0        

      
              العائد على االستثمار 

( $ 556666نوي  )احسب العائد على االستثمار  للمشروع االتً اذا علمت ان العائد الس     :مثال

 ($.2666666والكلفة المبدئٌة لالستثمار )

 الحل 

           
     العائد السنوي 

الكلفة المبدئٌة لالستثمار   
 العائد على االستثمار 

   0             
           

0        
 العائد على االستثمار 

 

 

 

 

 



 انحانٍح انقًٍح صافً يؼٍاس :ثاٍَا

 انحانٍح انقًٍح صافً ٍاسيؼ يفٕٓو - 1

تستند هذه الطرٌمة فً دراسة جدوى   Net Present Value  (NPV)ج ـ صافً المٌمة الحالٌة  

المشروع الى المٌمة الزمنٌة للنمود اي ان لٌمة الدوالر التً نحصل علٌه الٌوم اكبر من لٌمة الدوالر 
 انُمذٚح نهرذفماخ انسانٛح انمٛى يدًٕع تٍٛ شقانف انسانٛح انمًٛح تصافٙ ٚمصذوالتً نحصل علٌه بعد سنة  

 .انًششٔع ػًش خالل انصافٛح انغُٕٚح انُمذٚح نهرذفماخ انسانٛح ٔيدًٕع انمٛى نهًششٔع االعرثًاسٚح

 انسانٛح ٔانمًٛح انذاخهح انُمذٚح نهرذفماخ انسانٛح انمًٛح تٍٛ انفشق رنك انسانٛح انمًٛح تصافٙ ٚمصذ كًا

  نخاسخحا انُمذٚح نهرذفماخ .

 وتحسب بالمعادلة اآلتٌة ::انرانٛح انؼاللح خالل يٍ رنك ذٕظٛر ًٔٚكٍ

      
     مجموع العائد المتولع  

     كلفة راس المال      عدد السنوات    الكلفة المبدئٌة لالستثمار 
 صالً المٌمة الحالٌة       

 انحانٍح انقًٍح صافً يؼٍاس ذقٍٍى

 :ٚهٙ يا انسانٛح انمًٛح صافٙ يؼٛاس إٚداتٛاخ أْى يٍ :انحانٍح انقًٍح صافً يؼٍاس إٌجاتٍاخ .أ

 . ٔانًٕظٕػٛح تانذلح ٚرصف  -1

 . نهُمٕد انضيُٛح انمًٛح نًفٕٓو االػرثاس تؼٍٛ ٚؤخز -2

 انًانٛح انًؤعغاخ يغرٕٖ ػهٗ خصٕصا انًشاسٚغ ذمٛٛى فٙ ذغرخذو انرٙ انذٔنٛح انًؼاٚٛش أزذ ٚؼرثش  -3

  انضساػٛح نهرًُٛح انذٔنٙ انصُذٔق انذٔنٙ، نثُككا انذٔنٛح،

 انًشاسٚغ تٍٛ انًفاظهح زانح فٙ اعرخذايّ ٚفعم -5

 .انًششٔع ػًش َٓاٚح زرٗ انُمذٚح انرذفماخ كم االػرثاس تؼٍٛ ٚؤخز -6

 .األيٕال ٔفشج يشكهح ٔخٕد ػذو افرشاض زانح فٙ اعرخذايّ ٚصهر -7

 :ٚهٙ يا ركش ًٚكٍ انسانٛح، انمًٛح صافٙ يؼٛاس عهثٛاخ ىأْ يٍ :انحانٍح انقًٍح صافً يؼٍاس سهثٍاخ . ب

 ػهّٛ عركٌٕ يا ذسذٚذ خذا انصؼة يٍ ٚكٌٕ لذ ألَّ رنك يغثما، انخصى يؼذل ذسذٚذ صؼٕتح -1

 يغؤنح يٍ ٚدؼم يا ْٕٔ انرمهة، ازرًاالخ تغثة انًمثهح انغُٕاخ فٙ سأط انًال  ذكهفح

 .يمثٕل أيش انًغرمثم فٙ يؼذل انخصى ثثاخ افرشاض

 لذ انرٙ ذٕظٛفٓا انًؼاد انُمذٚح نهرذفماخ االػرثاس تؼٍٛ ٚؤخز ال انسانٛح انمًٛح صافٙ يؼٛاس إٌ -2

 ٚسممٓا

 انُمذٚح نهرذفماخ االعرثًاس إػادج إيكاَٛح ًٚٓم أَّ أ٘ األدَٗ، اإلَراخٙ انؼًش رٔ انًششٔع -3

 .األدَٗ انؼًش رٔ ٚسممٓا انًششٔع انرٙ

 االعرثًاس ذكهفح زٛث يٍ انثؼط تؼعٓا ػٍ ًخرهفحان انًشاسٚغ تٍٛ انًماسَح صؼٕتح -4

 صافٙ إخًانٙ خالل يٍ يغرثًش دُٚاس كم ٚسممّ يا لًٛح االػرثاس تؼٍٛ الٚؤخز زٛث انًثذئٙ،

 انمًٛح ػهٗ فمػ ذؼرًذ انمشاس إذخار ػًهٛح أٌ رنك انًشاسٚغ، ذهك انًسمك يٍ انسانٛح انمًٛح

انًشاسٚغ ذهك فغش يٍ انسانٛح انًسمك انمًٛح نصافٙ انًٕخثح

 .األخشٖ انرمٛٛى يؼاٚٛش تُرائح ٚذػى أٌ ٚدة تم نٕزذِ انسانٛح انمًٛح صافٙ يؼٛاس ٚغرخذو ال -5

 فٙ انًٛذاَٙ انٕالغ يغ ٚرطاتك ال لذ أيش انًشاسٚغ ذًٕٚم فٙ يشكهح ٔخٕد ػذو افرشاض إٌ -6

.انرًٕٚم يصادس ٔفشج يدال

 ذا الموضوعه وسنوافٌكم فً المحاضرة ببعض التمارٌن حول       

 



 

 

 

 

 المولع  ـ 1

هو المكان الذي ٌنجز فٌه تصنٌع المنتج او تمدٌم الخدمة وتختلؾ اهداؾ اختٌار المولع بٌن المنظمات 

الصناعٌة والخدمٌة ففً المنظمات الصناعٌة ٌرتبط اختٌار المولع بالتكالٌؾ المرتبطة بالمولع وهً على 

 ثالثة اصناؾ : 

 كلفة شراء االرض وكلفة االنشاء او التعمٌر وكلفة االستئجار . ـ كلفة المولع  وتشمل1

ـ كلفة توزٌع المنتجات وتتمثل فً التكالٌؾ الممترنة بنمل وتوزٌع المنتجات من مصانع الشركة الى 2

 مخازنها ومن المخازن الى منافذ البٌع . 

مواد االولٌة الداخلة فً عملٌة ـ كلفة المواد االولٌة وٌرتبط هذا النوع من التكالٌؾ بسعر شراء ال 3

 االنتاج ومدى توافرها وكلفة شراء الطالة المستؽلة للمصنع . 

 عوامل المفاضلة فً اختٌار مولع المصنع 

ـ اختٌار البلد وٌتأثر بالموانٌن والتشرٌعات ، االستمرار النسبً ، المشاكل االلتصادٌة ، موالع االسواق 1

 االنتاجٌة ، التكالٌؾ .، توافر الموة العاملة ، مستوى 

ـ اختٌار االللٌم وٌتأثر بسمات االللٌم ،كلفة الطالة المشؽلة وتوفر المٌاه ، تشرٌعات حماٌة البٌئة ، كلؾ 2

 االرض والبناء .

اختٌار المنطمة وٌتأثر بحجم المنطمة وتكالٌفها ،توفر وسائط النمل ، توفر الخدمات ـ 3

 . لنفاٌاتالالزمة لإلنتاج ، توفر شبكات صرؾ ا

 ـ اسالٌب اختٌار مولع المصنع   3

أـ الطرٌمة النوعٌة  : وٌتم بوجبها تخصٌص اوزان نوعٌة لكل عامل وتمتاز هذه الطرٌمة بسهولة  

العملٌات الحسابٌة لكن ٌعاب علٌها العتمادها على الخبرة الشخصٌة والمهارة فً تحدٌد األوزان 

 النوعٌة.

 اختٌار مولع المشروع الصناعً  

 المحاضرة السادسة



ي ٌبٌن العوامل المؤثرة فً اختٌار مولع مصنع النتاج المالبس وٌبٌن لدٌن الجدول التالً الذ تمرٌن 

فأي    A ,Bاالوزان النوعٌة لهذه العوامل والتً والنماط التً حصل علٌها كل من المولعٌن الممترحٌن 

 المولعٌن تختار . 

 النماط الوزن  العوامل النوعٌة 

A B 

 86 66 6825 االٌدي العاملة 

 66 76 683 ةالمواد االولٌ

 96 96 681 توفر الطرق الرئٌسٌة

 75 65 682 المرب من االسواق

 86 86 6815 توفر وسائل النمل

 الحل  

A  B 

6825   *66   =15 

683   *76  =21  

681   *96  =9  

682   *65   =13  

6815  *86   =12 

70 

6825   *86   =26  

683   *66  =18  

681   *96   =9 

682   *75  =15  

6815  *86  =12  
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    Bاذن نختار المولع    Aافضل من المولع    Bٌتضح  من النتائج السابمة ان المولع 

 (A,Bحصلت على البٌانات االتٌة عن العوامل الحرجة فً اختٌار مولع احد المصانع من مولعٌن بدٌلٌن هما )  مثال  

 م اسلوب ترتٌب العواملالمطلوب/  تحدٌد المولع االفضل باستخدا

 

 

 

 

 

 

 

 الوزن  B A العوامل الحرجة

 0224 75 90 وفرة االٌدي العاملة
 0225 95 80 وفرة المواد االولٌة
 0221 70 55 المرب من االسواق
 0204 70 66 العوامل البٌئٌة 
 0226 55 60 توفر وسائل النمل



 الحل 

A B 

75  ×0224  =1727 0224  ×90=2126 

 95 ×0225  =2327 0225 ×80=20  

70 ×0221  =1427 0221 ×55=11255 

70 ×0204  =228  0204 ×66=226 

55 ×0226 =14 0226 ×60=1526 
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 النه حصل على اكثر النماط  Aاذن نختار المولع 

ه تعرؾ نمطة التعادل بانها حجم النشاط )المبٌعات ( الذي تتساوى عند ب ـ تحلٌل نمطة التعادل  :

اإلٌرادات الكلٌة مع التكالٌؾ الكلٌة او هً النمطة التً ٌكون عندها الربح مساوٌا للصفر او هو الل 

مستوى من االنتاج او المبٌعات ٌمكن للمشروع ان ٌحممه دون ان ٌتعرض للمخاطر أي دون تحمٌك 

 خسائر 

 العوامل المحددة لنمطة التعادل : 

ى اساس العاللة بٌن عناصر التكالٌؾ وعناصر االٌرادات ٌتم تحدٌد نمطة التعادل الي مشروع عل

وتنمسم التكالٌؾ الى عناصر تكالٌؾ ثابتة وعناصر تكالٌؾ متؽٌرة وتعرض هذه العوامل على النحو 

 االتً :

 االٌرادات الكلٌة وهً الدخل المتولد من المشروع وتحددها المعادلة التالٌة -1

 * سعر بٌع الوحدة  االٌرادات الكلٌة = عدد الوحدات المباعة

 التكالٌؾ الكلٌة  –الربح = االٌرادات الكلٌة 

التكالٌؾ الثابتة وهً التكالٌؾ التً التتؽٌر مع التؽٌر فً حجم االنتاج زٌادة او نمصان مثل  -2

 االٌجار ، الرواتب ، الفوائد على المروض ......الخ

االنتاج بعاللة طردٌة مثل تكلفة التكالٌؾ المتؽٌرة وهً التكالٌؾ التً ترتبط بالتؽٌر فً حجم  -3

 المواد االولٌة ، تكالٌؾ التعبئة والتؽلٌؾ ، تكالٌؾ النمل .....الخ  

 حساب نمطة التعادل رٌاضٌا  

لدم ولد  14ترؼب احدى شركات صناعة الثالجات اختٌار مولع جدٌد لمعمل الثالجات حجم تمرٌن  

ال وبعد دراسة العوامل المؤثرة فً اختٌار المولع كلفت لذلن عدداً من الخبراء المتخصصٌن بهذا المج

لدم الخبراء ثالثة بدائل للمصنع الجدٌد وهً المنطمة الشمالٌة ,الوسطى , الجنوبٌة اما تكالٌؾ االنتاج 

 الممترنة بكل مولع فهً كما ٌأتً  . 

 

 



 المولــــــــع     الشمالٌة الوسطى الجنوبٌة

 

 التكـالٌـــــــــــــف

 الثــابتـــــــــــــــــة  200000 300000 460000

 المتغٌـــــــــــــــرة 180 140 100

وحدة فما هو المولع االمثل الذي ٌحمك الل التكالٌؾ لالنتاج  7666فاذا علمت ان عدد الوحدات المنتجة 

 دٌنار . 286علماً ان الشركة لررت ان ٌكون سعر البٌع 

اعداد الرسم  -3ـ  حساب الربح المتحمك للمولع األفضل   2الكلٌة   ـ اعداد التكالٌؾ 1المطلوب /  

 البٌانً لتحلٌل نمطة التعادل . 

  الحل 

 ـ  التكالٌؾ الكلٌة = التكالٌؾ الثابتة + التكالٌؾ المتؽٌرة * عدد الوحدات المنتجة 1 

  7666*  186+ 266666التكالٌؾ الكلٌة للمنطمة الشمالٌة = 

 دٌنار  1466666= 

 1286666=                7666*  146+366666التكالٌؾ الكلٌة للمنطمة الوسطى  = 

 1166666=               7666*  166+  466666التكالٌؾ الكلٌة للمنطمة الجنوبٌة  = 

 اذن نختار المنطمة الجنوبٌة النه ٌحمك الل التكالٌؾ 

 التكالٌؾ الكلٌة  –ـ الربح = االٌراد الكلً  2

 اد الكلً = عدد الوحدات المنتجة * السعر االٌر

 دٌنار كل سنة .      866666=  1166666   -  286*  7666

 اعداد الرسم البٌانً لتحلٌل نمطة التعادل .  -3

 (266666، التكالٌؾ الثابتة  6نماط المنطمة الشمالٌة  )اذا كان االنتاج 

 ( 1466666، التكالٌؾ الكلٌة 7666اذا كان االنتاج )

 

 (366666، التكالٌؾ الثابتة  6لمنطمة الوسطى  )اذا كان االنتاج نماط ا

 ( 1286666، التكالٌؾ الكلٌة 7666اذا كان االنتاج )

 

 (466666، التكالٌؾ الثابتة  6نماط المنطمة الجنوبٌة  )اذا كان االنتاج 

 ( 1166666، التكالٌؾ الكلٌة 7666اذا كان االنتاج )

 



   

 مثال  

كات اختٌار مولع جدٌد ألحد معاملها وبعد دراسة الموضوع ولع االختٌار على ثالثة موالع            تحاول إحدى الشر

والجدول التالً ٌبٌن التكالٌف الثابتة والمتغٌرة الممترحة لكل مولع.    

C B A     المولــــــــع 

 

 التكـالٌـــــــــــــف

ـة الثــابتــــــــــــــــ 200000 400000 600000  

 المتغٌـــــــــــــــرة 100 80 40

 

تحدٌد المولع األفضل اذا علمت ان الطلب الكلً السنوي المتولع  -2اعداد التكالٌف الكلٌة لكل مولع . -1المطلوب /  

 ( دٌنار.110ماهو الربح الممترن للمولع االفضل اذا علمت ان سعر البٌع ) -3( وحدة 25000بلغ )

 الحل

 لكلٌة = التكالٌؾ الثابتة + التكالٌؾ المتؽٌرة * عدد الوحدات المنتجة ـ  التكالٌؾ ا1

 = 266666 +166  *25666( =   Aالتكالٌؾ الكلٌة للمنطمة )

 دٌنار   27 66666= 

  466666+86  *25666(=   Bالتكالٌؾ الكلٌة للمنطمة ) 

 دٌنار 2466666=  

  666666  +46  *25666( =  C)   التكالٌؾ الكلٌة للمنطمة
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 =1666666 

 ( النه ٌحمك الل التكالٌؾ  Cاذن نختار المنطمة )

 التكالٌؾ الكلٌة  –ـ الربح = االٌراد الكلً  2

 االٌراد الكلً = عدد الوحدات المنتجة * السعر 

 دٌنار  1156666= 1666666   -  116*   25666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 اسلوب شبكات النمل

 نهؼًهٛح يكًال ٚؼرثش إر ، انصُاػٛح انًُشآخ فٙ انخطٛح انثشيدح ًَارج أْى يٍ نُمما ًَٕرج ٚؼرثش

 . انًسذدٍٚ ٔانًكاٌ انٕلد فٙ اإلَراج يغرهضياخ يٍ إنّٛ ذسراج نًا إيذادْا تٓذف اإلَراخٛح

 انًٕاد ذدٓٛض )يشاكض ػشض تًشاكض انًرًثهح انًصادس يٍ ػذد يٍ يا عهؼح َمم انًُٕرج ْزا ٚثسث

 أٔ انركانٛف تؤلم ) انصُاػٛح انًُشآخ ( انطهة تًشاكض انًرًثهح يخرهفح يٕالغ إنٗ ( نهًُشآخ( ٛحاألٔن

 ازذج انٕ انٕزذج َمم ٔكهفح يٕلغ كم ػُذ ٔانطهة يصذس كم ػُذ انردٓٛض ٚكٌٕ أٌ ششغ يًكٍ صيٍ ألم

د أسلوب شبكات ٌعو. ٔيسذدج يؼهٕيح يٕلغ كم إنٗ يصذس كم يٍ  )انٕزذاخ نُمم انًغرغشق انضيٍ )أٔ

النمل من االدوات المفٌدة فً حل مسائل اختٌار مولع المصنع وٌستمد هذا االسلوب تسمٌته من معالجته 

لمشاكل نمل منتجات من مصانع متعددة الى مناطك متعددة بهدؾ تخفٌض تكالٌؾ النمل  الى ادنى حد 

ن ٌتساوى فٌها العرض مع الطلب ممكن  وتعظٌم  االرباح المتحممة عن ذلن وٌشترط فً هذا االسلوب ا

 وهنان عدة اسالٌب لحل مشاكل النمل منها االتً : 

  ـ طرٌمة الركن الشمالً الؽربً  1

تبدأ عملٌة اٌجاد الحل االساسً وفك هذه الطرٌمة من الزاوٌة الشمالٌة الؽربٌة حٌث ٌبدأ التوزٌع وفك 

ومناطك الطلب واحتٌاجاتها كذلن كلفة هذه الطرٌمة بعمل مصفوفة توضح مصادر التجهٌز والكمٌات 

 نمل الوحدة الواحدة من كل مصدر تجهٌز الى منطمة الطلب . 

منشأة تمتلن اربعة مصانع وترؼب فً تسوٌك منتجاتها الى اربعة مخازن وكانت البٌانات  تمرٌن   
 ن الشمالً الؽربًالمتعلمة بهذة المشكلة مبٌنة فً الجدول التالً .  المطلوب حل المشكلة بطرٌمة الرك

 

 

 

 السابعة المحاضرة 

الصناعٌة   المنشآتادارة النمل  فً 

 و حل مشكالت النمل 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المخزن 

 

 المصنع

E F 

  

G H  

الطالة 
 اإلنتاجٌة

A  
 

  
 

17000 

B  

 

   

8000 

C  

 

   

19000 

D   

 

   

13000 

                  17000 14000 11000 15000 الطلب

       57000 

57000 

36 30 

35 38 

50 47 33 42 

50 66 

55 25 

45 

26 40 

35 



 الحل

 

 

 صنع ومخزن بالكمٌة المخصصة نحصل على الكلفة الكلٌة . وبضرب كلفة النمل بكل م

(36 ×15666 ( + )36  ×2666(+ )56 ×8666( + )55×1666 ( + )35  ×14666 ( + )38 

 دٌنار   2347666(  =   13666× 56( + )4666× 

من من الماخذ على طرٌمة الركن الشمالً الؽربً هو عدم االستفادة   طرٌمة العنصر االلل كلفةـ  2

عند نمل وتسوٌك الكمٌات المطلوبة من مراكز   (Cكلؾ النمل الملٌلة الموجودة فً مصفوفة التكالٌؾ )

االستالم )الطلب( مما ٌتطلب البحث عن طرٌمة بدٌلة لتحسٌن الحل والوصول الى الحل االمثل وٌتمثل 

 ذلن بطرٌمة العنصر االلل كلفة .

 المخزن 

 

 المصنع

     

اجٌة الطالة اإلنت  

A  

15000 

30 

2000 

40  26 17000 

2000 

 صفر

B 35 

 

50 

8000 

66 45 8000 

 صفر

C 25 

 

55 

1000 

35 

14000 

38 

4000 

19000 

18000 

4000 

 صفر

D  42 

 

33 47 50 

13000 

13000 

 صفر

 15000 الطلب

 صفر

11000 

9000 

1000 

 صفر

14000 

 صفر

17000 

13000 

 صفر

57000 

36 



 خطوات الحل 

  (Cعمل مصفوفة تكالٌؾ ) -1

 ار العنصر االلل كلفة من المصفوفة اختٌ -2

 اختٌار العنصر االلل كلفة التالً -3

فً حالة وجود كلفتٌن متساوٌتٌن ٌتم اختٌار الكلفة التً ٌتم على اساسها تسوٌك اكبر كمٌة ممكنة  -4

 من السلع والبضائع  

 بالرجوع الى التمرٌن السابك , حل المشكلة بطرٌمة العنصر االلل كلفة    تمرٌن

 الحل  

  (Cـ عمل مصفوفة تكالٌؾ )1

36       36      46       26  

35      56       66       45 

25       55       35     38 

42       33      47       56 

 ثم اختٌار العنصر االلل كلفة من المصفوفة 

  المخزن

 

 المصنع

E F 

  

G H  

الطالة 
 اإلنتاجٌة

A  
 

  
 

17000 

B  

 

   

8000 

C  

 

   

19000 

D   

 

   

13000 

                  17000 14000 11000 15000 الطلب

       57000 

57000 

36 30 

35 38 

50 47 33 42 

50 66 

55 25 

45 

26 40 

35 



 ـ اختٌار العنصر االلل كلفة التالً 2

 

 

 

 وبضرب كلفة النمل بكل مصنع ومخزن بالكمٌة المخصصة نحصل على الكلفة الكلٌة . 

(26 ×17666 ( + )66  ×8666( + )25×15666 (+ )35  ×4666 ( +  )33  ×11666( + )47 ×2666  =  )

312666+286666+175666+665666+35666+611666 = 

 دٌنار   1942666=   

 

 

 المخزن 

 

 المصنع

E F G H  

 الطالة اإلنتاجٌة 

A 36 

 

30 40  26 

17000 

17000        0   

B 35 

 

50 66  
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45 8000 
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C 25 
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0 
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 مثال  

البٌانات التالٌة تمثل الكمٌات المعروضة من مراكز التوزٌع والكمٌات المطلوبة من مراكز االستالم   

سمنت المماوم من مصادر انتاجها الى مراكز االستالم لٌتم توزٌعها وتكالٌؾ نمل الطن الواحد من مادة اال

على تجار التجزئة.  المطلوب / جد الحل الممكن للمشكلة بحٌث تكون تكالٌؾ النمل الل ماٌمكن 

 مستخدما طرٌمة 

ـ العنصر االلل كلفة 2ـ الركن الشمالً الؽربً          1  

 مراكز 

 االستالم

مراكز االنتاج      

ةبصر  العرض المادسٌة كربالء ذي لار 

 88  بغــــــــــــــــداد 
 

 1500 

  بابـــــــــــــــــــل 
  

 1000 

  النجـــــــــــــف
  

 1500 

 750 الطلـــــــــــــب

 

1750 250 1250 4000    

4666 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 8 

2 

4 6 

14 17 5 

18 7 11 9 



 حلال

 ـ الركن الشمالً الغرب1ً

 مراكز 

 االستالم

مراكز االنتاج      

 العرض المادسٌة كربالء ذي لار بصرة

  بغــــــــــــــــداد 

756 

88 

756 

 

 1500 

750 

0 

    بابـــــــــــــــــــل 

1000 

 

 1000 

0 

  النجـــــــــــــف
 

 

256 

 

1256 

1500 

1250 

0 

 750 الطلـــــــــــــب

0 

1750 

1000 

0 

250 

0 

1250 

0 

4000 

4666 

 لتكالٌؾ الكلٌة لعملٌة النمل كاالتً علٌه تكون ا

Min = 10 (750)+ 8(750)+ 17 (1000)+ 11(250)+ 9(1250) 

 

  = 44500 

 

 

 

 

 

10 8 4 6 

14 17 2 5 

18 7 11 9 



 العنصر االلل كلفة ـ2

 مراكز 

 االستالم

مراكز االنتاج      

 العرض المادسٌة كربالء ذي لار بصرة

  بغــــــــــــــــداد 

756 

88 

256 

 

256 

 

256 

 

1500 

1250 

1000 

0 

  بابـــــــــــــــــــل 
  

 

1666 

1000 

0 

   النجـــــــــــــف

1566 

 

  

1500 

0 

 750 الطلـــــــــــــب

0 

 

1750 

0 

250 

0 

1250 

250 

4000 

4666 

 

 

Min =(10*750)+(8*250)+(6*250)+(4*250)+(2*1000) +(7*1500) 

 دٌنار 24500 =

 

 

 

 

10 8 4 6 

14 17 5 2 

18 7 11 9 



 طرٌمة فوجل   -3

 تُظش انجضاء كهف ذاخز نكَٕٓا نهًثانٍح أقشب حم ذؼطٍُا ألذٓا ساتقرٍٓا يٍ مذكٌٕ ْزِ انطشٌقح أفع

 : انرانٍح انخطٕاخ فً ٔكًا يٕظحح ، اإلػرثاس

 . أٔ انؼًٕد انصف َفس يٍ يررانٍرٍٍ كهفرٍٍ أقم قًٍح تطشح صف ٔنكم ػًٕد نكم انجضاء كهفح َقذس -أ

فً  كهفح األقم نهًرغٍش انًراحح انكًٍح صصَٔخ جضاء كهفح أكثش نّ انزي انؼًٕد أٔ انصف َحذد -ب

 .انًرحقق )انؼًٕد( انصف حزف تؼذ ٔانطهة انؼشض َؼذل ثى انًخراس انؼًٕد أٔ انصف

 فً األساسٍح انًرغٍشاخ َحذد يحزٔف غٍش فقػ ٔاحذ  )صف )ػًٕد نذٌُا تقً إرا .1 -ج

 . كهفح األقم انصف)انؼًٕد( تطشٌقح

 انًرغٍشاخ سرحذد صفش ٔغهة ػشض نٓا انًحزٔفح غٍش ٔاألػًذج انصفٕف كم كاَد إرا -2

 . كهفح األقم تطشٌقح انصفشٌح األساسٍح

 )يغ))ب نهخطٕج َؼٕد ثى انًحزٔفح غٍش ٔاألػًذج نهصفٕف انجضاء كهفح إحرساب َؼٍذ ، ٔتؼكسّ  -3

  جضائٓى( . كهف الذحرسة صفش ٔغهثٓا ػشظٓا انرً ٔاألػًذج انصفٕف إٌ يالحظح

 كهفح َقم أقم فٍّ )انؼًٕد( انزي انصف تٍُٓى يٍ َخراس انجضاء كهف أكثش ذسأخ إرا إَّ يالحظح يغ

 يا ذسأخ ٔإرا كًٍح أكثش ٌُقم انزي )انؼًٕد(  انصف تٍُٓى يٍ َخراس أًٌعا َقم كهف أقم ذسأخ ٔإرا

 .ػشٕائً تشكم ) )انؼًٕد انصف َخراس َقم كًٍح أكثش

 

 ل فً الماعة الدراسٌة سنوافٌكم بحل المثال السابك بطرٌمة فوج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  

   

 ـ الطالة 1

هً الصى معدل للمخرجات التً ٌنتجها مصنع ما او وحدة انتاجٌة خالل فترة زمنٌة محددة ، ان  

الهدؾ من تخطٌط الطالة هو لتحدٌد المستوى المناسب من طالة االنتاج التً تحدد بواسطة اختبار 

معدات والعاملٌن ، المطلوبة لممابلة الطلب المستمبلً على المنتجات اي المزٌج المناسب من المكائن وال

ان تحطٌط الطالة ٌضمن ان الطالة المتاحة تمابل الطلب المتنبأ به فً االمد الطوٌل والمتوسط والمصٌر 

 . 

 ـ مداخل تخطٌط الطالة  2

 ٌمكن معالجة عدم التوازن بٌن العرض والطلب بأحد المدخلٌن اآلتٌٌن 

    -:مدخل ادارة الطلب   أ ـ

 ـ اي زٌادة السعر للمنتجات ذات الطلب المرتفع وتخفٌضه للمنتجات ذات الطلب المنخفض . 1

ـ  زٌادة الجهود التسوٌمٌة للمنتجات التً تتوفر فٌها طالة فائضة وتملٌص الجهود للمنتجات التً التً  2

 لٌس لها طالة كافٌه لممابلة الطلب.

ظام المواعٌد او التسلٌم للمنجات ذات الطلب الفعال او المنتجات التً ٌفوق الطلب ـ اعادة جدولة ن 3

 علٌها على الطالة الفاعلة. 

 ـ تمدٌم حوافز مختلفة للزبائن مثل السماحات او الخصومات  للمنجات التً ٌتوفر فٌها طالة فائضة .  4

    -:ب ـ مدخل ادارة الطالة   

 ازنة الطلب باستخدام التسوٌات لصٌرة  االجل من خالل طرائك عدٌدة .ٌتم بموجبه تعدٌل الطالة لمو

 ـ تؽٌٌر ساعات العمل او العمل االضافً او تؽٌٌر وجبات العمل فً الٌوم . 1

 المحاضرة الثامنة 

 تحدٌد الطالة اإلنتاجٌة 



ـ تشؽٌل عمال جدد او مؤلتٌن او التشؽٌل الجزئً لزٌادة الطالة لممابلة الطلب او تسرٌح العاملٌن  2

 لتخفٌض الطالة . 

 دولة برامج الصٌانة الولائٌة لزٌادة الطالة . ـ اعادة ج 3

 ـ استخدام التعالد الفرعً مع الؽٌر . 4

 ـ استئجار معدات اضافٌة . 5

 ـ أنواع مماٌٌس الطالة   3

أ ـ الطالة التصمٌمٌة : وتمثل اعلى معدل للمخرجات التً ٌمكن ان ٌحممها نظام او عملٌة فً ظل 

ت المطلوبة للصٌانة او التهٌئة او اي تولفات ؼٌر مخططة ظروؾ مثالٌة التسمح بتخصٌص االولا

 وتسمى بطالة الذروة وتحسب بالمعادلة االتٌة : 

الطالة التصمٌمٌة =  عدد ساعات العمل * عدد المكائن * عدد اسابٌع السنة * عدد اٌام العمل أسبوعٌا * 

 عدد الوحدات المنتجة .              

( وحدة فً الساعة احسب الطالة  126صمم  احد المصانع لٌنتج )  :مثال حول الطالة التصمٌمٌة 

( 7( اٌام فً االسبوع  و) 5التصمٌمٌة السنوٌة لهذا المصنع الذي ٌحتوي على ثالثة مكائن وٌعمل) 

 ساعات فً كل ٌوم وبوجبة عمل واحدة.

سنة * عدد اٌام العمل الطالة التصمٌمٌة =  عدد ساعات العمل * عدد المكائن * عدد اسابٌع ال  الحل 

 أسبوعٌا * عدد وجبات العمل * عدد الوحدات المنتجة .   

 وحدة فً السنة            655266=  126* 1* 5*  52*   3* 7

( وحدة فً الساعة ،  احسب الطالة التصمٌمٌة السنوٌة  1666صمم  احد المصانع لٌنتج )   مثال :   

( ساعات فً كل ٌوم 8( اٌام فً االسبوع  و) 5وٌعمل)  لهذا المصنع الذي ٌحتوي على ماكنتٌن

 . وبوجبتٌن

ٌمكن للنظام او العملٌة االنتاجٌة المتولعة او الفعلٌة  : وتسمى اعلى معدل للمخرجات  ب ـ الطالة الفاعلة

تحمٌمها او انتاجها فً ظل ظروؾ عمل اعتٌادٌة وتسمح بتخصٌص االولات المطلوبة للصٌانة والتهٌئة 

 داد وعادة ماتكون الطالة الفاعلة الل من الطالة التصمٌمٌة وتحسب من المعادلة االتٌة : واالع

  166الطالة الفاعلة  =  المخرجات الفعلٌة / الطالة التصمٌمٌة * 

 )الطالة المحجوزة او الخامدة( الطالة الفائضة  –ا و  الطالة الفاعلة = الطالة التصمٌمٌة 

ها ممدار الطالة التً تحتفظ بها الشركة لمواجهة الزٌادات المفاجئة فً الطلب  وتعرؾ الطالة الفائضة بان

 معدل استؽالل الطالة  -% 166وتحسب من المعادلة االتٌة : الطالة الفائضة = 



وحدة فً الساعة فاذا التطع مدٌر االنتاج  126صمم احد المصانع لٌنتج   مثال حول الطالة الفاعلة 

عمل المخططة وؼٌر المخططة ,احسب الطالة الفاعلة كنسبة مؤٌة  ثم احسب % لتولفات ال15نسبة 

 8الطالة الفاعلة والطالة المحتجزة بالوحدات لكل ٌوم عمل ولكل اسبوع ، اذا علمت ان المصنع ٌعمل 

 اٌام فً االسبوع  5ساعات فً الٌوم و

 الطالة الفائضة   –الطالة الفاعلة = الطالة التصمٌمٌة  الحل   

 % لحساب الطالة الفاعلة والمحتجزة بالوحدات ٌتم كما ٌلً %85 =15 -% 166

 الطالة الفاعلة = نسبة الطالة الفاعلة * الطالة التصمٌمٌة 

 وحدة 4866= 5* 8*  126= الطالة التصمٌمٌة

 وحدة فً الساعة  4686=  4866 % *85

 وع وحدة فً االسب    726* =  5* 8*  126% * 15الطالة الخامدة = 

وهو الممٌاس الذي ٌمٌس المستوى الفعلً للمخرجات التً ٌحممها النظام خالل مدة  ج ـ الطالة المبرهنة 

زمنٌة معٌنة وتدعى بالمخرجات الفعلٌة والتً تكون الل من الطالة التصمٌمٌة  والطالة الفاعلة وذلن 

 ٌن وؼٌرها . بسبب تأثٌرها بالعوامل لصٌرة االمد مثل عطالت المكائن وؼٌاب العامل

وهو ممٌاس ٌعبر عن المخرجات الفعلٌة الى الطالة الفاعلة وٌعبر عنه بالصٌؽة االتٌة  د ـ كفاءة  النظام 

             166: المخرجات الفعلٌة / الطالة الفاعلة * 

نه وهو ممٌاس ٌعبر عن نسبة المخرجات الفعلٌة الى الطالة التصمٌمٌة  وٌعبر ع  مستوى االستخدام -هـ 

  166بالصٌؽة االتٌة :    المخرجات الفعلٌة / الطالة التصمٌمٌة * 

وهً  الطالة المصوى المابلة لالستخدام لنظام او عملٌة او مصنع وهً الل او  و ـ الطالة الممدرة  

 تساوي الطالة التصمٌمٌة وتحسب من العاللة االتٌة :

 لة *كفاءة النظامالطالة الممدرة =  الطالة التصمٌمٌة *الطالة الفاع 

( وحدة  لوجبة عمل واحدة بوالع 166ماكنة تبلػ الطالة المصوى لكل منهما ) 2مصنع صؽٌر لدٌة  مثال

( ساعات فعلٌة منها ، ٌبلػ خاللها انتاج الماكٌنتٌن 8(  ساعات  ٌومٌاً للوجبة ، تستخدم الماكٌنتٌن )16)

 ، الطالة الفاعلة  ـ الطالة التصمٌمٌة1(  وحدة .  المطلوب  حساب/ 146)

 ـ الطالة الممدرة  4ـ كفاءة النظام         3ـ مستوى استخدام الطالة                   2

 

 

 



 الحل  

 26وحدة  اي ان االنتاج المتاح فً الساعة  =  266ماكٌنة =  2*  166ـ الطالة التصمٌمٌة الكلٌة     1

     16/  266وحدة  من خالل 

طالة لتصمٌمٌة * الطالة الفاعلة = ال -2
 عاػاخ انؼًم انفؼهٛح

عاػاخ انؼًم انًرٕلؼح
         = 

  
  

  
 وحدة  166=    0 

 

  166ـ  مستوى االستخدام = المخرجات الفعلٌة / الطالة التصمٌمٌة * 2 

146 /266  *166   =76 % 

 166ـ الكفاءة = المخرجات الفعلٌة / الطالة الفاعلة  *  3

146  /166  *166 = 5. 87%  

 ـ الطالة الممدرة =  الطالة التصمٌمٌة *الطالة الفاعلة *كفاءة النظام  4

266 *166*5 .87   =2866666 

 مثال  

ساعات ٌومٌاً وخمسة اٌام فً االسبوع  8ٌعمل لسم االنتاج فً معمل االلبسة الجاهزة فً النجؾ بوالع 

وحدة لكل  56لٌة وٌمدر انتاج كل ماكنة بـ  مكائن وتعمل بظروؾ عمل مثا 16وعدد المكائن الحالٌة 

اسبوع عمل ولؽرض  25الؾ بدلة خالل ستة اشهر الماضٌة وبوالع   356ساعة ، ولد انتج المسم 

% من الولت 16 بدلة فً الساعة ، علماً ان المسم ٌخصص 46مواجهة الطلب الحالً تنتج كل ماكنة 

  الؼراض الصٌانة . 

 صمٌمٌة لهذا المسم لكل ٌوم ومانسبة  االستخدام بالنسبة للطالة التصمٌمٌة المطلوب / حساب الطالة الت

 ـ الطالة الفاعلة لهذا المسم لكل ٌوم وما نسبة االستخدام  نسبة الى الطالة الفاعلة  2

3-  ً  كم نسبة الطالة الممبول حالٌا

 الحل 

بٌع السنة * عدد اٌام العمل ـ الطالة التصمٌمٌة  = عدد ساعات العمل * عدد المكائن * عدد اسا 1

 أسبوعٌا * عدد وجبات العمل * عدد الوحدات المنتجة

 وحدة  566666=  56* 16*  25*  5*  8



 166مستوى االستخدام = المخرجات الفعلٌة / الطالة التصمٌمٌة * 

356666  /566666  *166  =76% 

 ـ الطالة الفاعلة = الطالة التصمٌمٌة * نسبة الولت المتاح  2

 نسبة الولت المخصص للصٌانة  –نسبة الولت المتاح = نسبة الولت المثالً 

166 %- 16 = %96 % 

 وحدة  %456666 = 96*   566666

 %77=  166*  456666/  356666مستوى االستخدام  = 

 بدلة  56ـ االنتاج الحالً    3

 بدلة   46االنتاج المستمبلً    

  466666=  8*  5*  25*  16*  46الطالة التصمٌمٌة المستمبلٌة = 

 طالة تصمٌمٌة فائضة  -فائض  الطالة = طالة تصمٌمٌة حالٌة 

=  166*  566666/  166666نسبة فائض الطالة  ///      166666=   466666 -  566666

26% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ـ الترتٌب  الداخلً للمصنع : 1

ٌفٌة التً ٌتم بموجبها تحدٌد المولع النسبً لكل ماكٌنة او مجموعة ٌمصد بالتصمٌم الداخلً للمصنع الك

من الماكٌنات وترتٌب اماكن العمل داخل االلسام االنتاجٌة ، واختٌار الدوائر وااللسام والشعب ، وتحدٌد 

مناطك الخدمات ، والتسهٌالت المستخدمة النتاج السلع والخدمات مثل مراكز االستالم والشحن ، 

 لصٌانة وؼٌرها والتً تعتبر جزاً من العملٌات ضمن المصنع الواحد .ومراكز ا

فالترتٌب الداخلً للمصنع هو عملٌة تخطٌط ترتٌب مسالن انتاج كل جزء من مكونات المنتج التام 

ومسلن كل عملٌة من العملٌات الصناعٌة التً تتكون منها العملٌة االنتاجٌة حتى ٌصبح المنتج مكتمال ، 

ك اعلى كفاءة انتاجٌة ممكنة للوحدة الصناعٌة ، وذلن من خالل تخفٌض الولت الالزم من اجل تحمٌ

لعملٌات النمل والمناولة وتحرن العاملٌن وتنملهم داخل المصنع . وكلما لل الولت المطلوب لعملٌة 

فً  االنتاج كلما ادى ذلن الى تخفٌض تكلفة الوحدة المنتجة ، انعكس ذلن على زٌادة معدل االنتاجٌة

 المصنع . كما ان االستؽالل االمثل للمساحة المتاحة فً المصنع ، ٌملل من تكالٌؾ االنتاج .

ـ  الى تحمٌك الكفاءة التشؽٌلٌة والتنسٌك الفعال بٌن المواد واالفراد 1 وتهدف عملٌة التخطٌط الداخلً

 واالالت . 

وانتظام من لحظة وصولها الى بوابة ـ الى المساعدة على تدفك المواد خالل عملٌة التصنٌع بسهولة  2

 المصنع الى حٌن خروجها للشحن كمنتجات نهائٌة ، وٌنبؽً ان تتحرن باعلى كفاءة ممكنة . 

 مزاٌا  التصمٌم الجٌد للمصنع  

 ـ استؽالالَ عالٌاً للمساحات والمواد والمعدات والعاملٌن .1

 املٌن.ـ تحسٌناً متمٌزاً لتدفك المعلومات وللمواد ولحركة الع2

 ـ تعتبر تحسٌن الروح المعنوٌة للعاملٌن  وتأمٌن ظروؾ عمل جٌدة من .3

 ـ تحسٌن العاللة مع الزبائن .4

تاسعة المحاضرة ال

  والعاشرة

  الترتٌب  الداخلً للمصنع

  



 ـ تحسٌن مرونة االنتاج .5

 ـ تخفٌض نفمات التشؽٌل وكلؾ النمل والمناولة. 6

 ـ انواع الترتٌب الداخلً 2

لة الوزن فأنه من الصعب ٌرة الحجم او ثمما كانت السلعة كبٌل أ ـ  الترتٌب على اساس المولع الثابت 

تحرٌكها من محطة عمل الى اخرى على خط االنتاج ، لذلن فأن المواد واالالت والمعدات والعمال 

تتحرن الى مولع العمل فً الوحدة الصناعٌة وعادة ماٌتبع  هذا النوع فً حالة صناعة السفن  

 لسدود وؼٌرها . ،والطائرات والمركبات الفضائٌة والامة الجسور وا

هو شكل من اشكال تنظٌم االنتاج ٌموم على انشاء خالٌا متمٌزة تظم التجهٌزات   ب ـ الترتٌب الخلوي

والمهارات االنسانٌة العالٌة الالزمة النتاج مجموعة من المنتجات التً تتطلب خطوات تصنٌعٌة متماثلة 

  . 

 الترتٌب على اساس العملٌة  -ج ــ :

ستمل لكل عملٌة من عملٌات االنتاج بحٌث ان العملٌات االنتاجٌة المتشابهة تكون فً ٌتم تخصٌص لسم م

مكان واحد وتتبع لسم واحد من السام المشروع وتجمع االالت والمعدات المتشابهة والتً تؤدي نفس 

م هذا وٌستخد  .مثال ذلن الجامعات والمستشفٌات العمل فً لسم واحد حسب العملٌة االنتاجٌة التً ستتم 

  النوع من الترتٌب عندما تتطلب استراتٌجٌة الشركة انتاج كمٌات للٌلة وبتنوع عال للمنتوج .

 مزاٌا الترتٌب على اساس العملٌةــ  

 ـ امكانٌة استمرار عملٌات االنتاج عند حدوث عطل.1

 ـ امكانٌة تؽٌٌر عملٌات االنتاج او كمٌات االنتاج من دون حاجة لتؽٌٌر المكائن .2

 امكانٌة االنتاج ولو بكمٌات صؽٌرة جداً وحسب الطلب . ـ3

 ـ زٌادة رضا الزبائن نظراً للتنوع العالً فً االنتاج .4

 ــ عٌوب الترتٌب على أساس العملٌة

 ـ انخفاض مستوى استخدام اآلالت بسبب حجم االنتاج المنخفض.1

 ـ عدم فعالٌة عملٌات المناولة وارتفاع تكلفتها .2

 الٌؾ المخزون تحت التشؽٌل.ـ ارتفاع تك3

 ـ ارتفاع تكالٌؾ االنتاج . 4

 ـ انخفاض نطاق االشراؾ وارتفاع تكلفته .5

 ـ تعمد عملٌة التخطٌط وجدولة االنتاج واعداد االالت وحركة المواد .6

 ـ تتطلب جهود وتكالٌؾ رلابٌة كبٌرة . 7

 الطرق الرٌاضٌة المستخدمة فً الترتٌب على اساس العملٌة 

طرٌمة المصفوفة )الرحلة / المسافة الممطوعة ( هذه الطرٌمة تعتمد على المسافة الكلٌة االدنى فً هً  

 اختٌار الترتٌب االفضل لاللسام الموجودة فً المصنع ولتوضٌح هذه الطرٌمة نأخذ المثال االتً 



الثالث الماضٌة  شهدت شركة االنوار تؽٌرات كثٌرة فً حجم االنتاج ونوع المنتجات فً السنواتمثال   

لهذا لررت ادارة الشركة اعادة تمسٌم الترتٌب الحالً اللسام المصنع والشكل ادناه ٌوضح الترتٌب 

الحالً الذي ٌتكون من سبع السام منها ستة متساوٌة فً الحجم والشكل وبعد الرجوع الى االلسام تم 

وعلى اساسها تم تنظٌم  ٌوم/  الحصول على معلومات عن عدد الرحالت )التنمالت( بٌن االلسام

 مصفوفة من والى االلسام كما تظهر فً الجدول االتً: 

 

 

 

 

 

( ٌجب  Aوألسباب تتعلك بالبناء فان المسم )

ان ٌبمى فً مولعه الحالً ، فً ضوء ذلن 

فان امام الشركة خطتٌن العادة ترتٌب 

 السام المصنع وهً : 

 

 

 

 

 

تكلفة النمل داخل الشركة الى ة التجربة والخطا العداد ترتٌب داخلً لتخفٌض استخدم طرٌمالمطلوب /  

 ادنى حد ممكن

 

 

 

 

 خطوات الحل  

 ـ تحدٌد عدد الرحالت من لسم الى اخر )ٌتم االستعانة بمصفوفة الرحالت   ( 1

 الترتٌب الحالً للمصنع

F D B A 

G E C 

 مصفوفة الرحالت  )جدول التدفك بٌن االلسام (

G F E D C B A الى 

 من        

5 10 _ 9 _ 2 -- A 

8 _ 6 _ 10 _ _ B 

_ 3 _ 4 _ _ _ C 

2 5 _ _ _ _ _ D 

3 _ _ _ _ _ _ E 

_ _ _ _ _ _ _ F 

_ _ _ - _ _ _ G 
 (1الخطة المعدلة )

C B F 

A 
E D G 

 (2الخطة المعدلة )

E C F 

A 
G B D 



 ـ تحدٌد المسافة بٌن لسم واخر2

الكلٌة  ٌتم احتساب المسافة لكل لسم مضروبة فً عدد الرحالت ثم ٌتم جمع حاصل  ـ احتساب المسافة3

 الضرب لكل االلسام من اجل الوصول الى المسافة الكلٌة اللسام المصنع 

  الترتٌب الحالً (1الخطة المعدلة ) (2الخطة المعدلة )

 الرحالت

  الى   

 

 من           
× الرحلة

 المسافة

× الرحلة المسافة

 المسافة

× الرحلة المسافة

 المسافة

 المسافة 

4 2 4 2 2 1 2 A  _  B 

9 1 18 2 18 2 9 A  _ D 

10 1 10 1 30 3 10 A  _ F 

15 3 5 1 15 3 5 A _ G  

10 1 10 1 10 1 10 B – C  

12 2 12 2 12 2 6 B _ E  

8 1 16 2 24 3 8 B _ G  

8 2 8 2 8 2 4 C _ D  

3 1 6 2 9 3 3 C _ F  

5 1 10 2 5 1 5 D _ F  

4 2 2 1 4 2 2 D _ G  

3 1 6 2 3 1 3 E _ G  

91 107 140  

 ( هً األفضل ألنها الل مسافة كلٌة أدنى. 2اذن الخطة المعدلة )

ٌتم بموجبه وضع وسائل االنتاج على شكل خط انتاج وعلى اساس    الترتٌب على اساس المنتج -د ــ :

اب المواد االولٌة من بداٌة الخط االنتاجً مارة بالمراحل المختلفة التً تتطلبها تتابع العملٌات حٌث تنس

بمعنى ان المنتج ٌتحرن على العملٌة االنتاجٌة حتى تصبح السلعة تامة الصنع فً نهاٌة الخط االنتاجً 

نتج ، ٌالئم هذا النوع الشركات التً تنالل شرٌط او خط تجمٌعً من خالل سلسلة من محطات العمل  



ة تحتاج الى مثل مصانع صناعة السٌارات اذ كل مصنع ٌمر بمراحل انتاج وكل مرحل كمٌات كبٌرة

 . ًالبٌبسوالشكل التالً ٌبن ترتٌب اآلالت فً محطة انتاج .    اموال وولت وجهد

 

 

 

 ــ  

 

 ًالبٌبسشكل ترتٌب االالت فً محطة انتاج                

 لى اساس المنتج مزاٌا الترتٌب ع

 ـ تخفٌض الكلؾ الكلٌة لالنتاج .1

 ـ تخفٌض كلؾ مناولة المواد .2

 ـ تخفٌض الولت الكلً لالنتاج. 3

 ـ الحاجة الى مساحة الل لكل وحدة منتجة . 4

 ـ تبسٌط الرلابة على عملٌات االنتاج .5

 ـ ثبات جودة المنتوج . 6

 . ـ انخفاض كمٌة الخزٌن من المواد تحت التشؽٌل 7

 عٌوب الترتٌب على اساس المنتج  ــ 

 ـ المرونة الواطئة فً التكٌؾ للتؽٌرات فً العملٌات . 1

 ـ تولؾ اي عملٌة على خط االنتج ٌؤدي الى تولؾ الخط بأكمله .2

 ٌتطلب استثمارات مالٌة كبٌرة .  -3

 ـ رلابة العمل على خط االنتاج ٌولد الضجر والملل لدى العاملٌن .4

 ترتٌب على اساس المنتج   خطوات ال  

 ـ تطوٌر مخطط شبكة االسبمٌات او شبكة التتابع مع بٌان تعمب العملٌات او االنشطة والولت.1

ـ احسب ولت الدورة االنتاجٌة  الالزمة لتلبٌة المخرجات المطلوبة لكل نشاط بمسمة ولت االنتاج على 2

                                                                . الطلب الٌومً المتاح فً الٌوم او معدل االنتاج الٌومً

محطة تحضٌر 

 محطة الخلط محطة الؽلك المواد

 محطة الشحن المخرجات محطة الفحص

 محطة التعبئة



         

           
                

                                          
                           

 

ولت الدورة  ـ حدد العدد االدنى لمحطات العمل، بمسمة الولت الكلً لجمٌع العملٌات او االنشطة على3

 االنتاجٌة ، ولرب الناتج الى الرب عدد صحٌح .  

                                
                             

           
 

ـ موازنة خط التجمٌع من خالل تخصٌص االنشطة على محطات العمل وان كفاءة التوازن تعنً  4

حده االدنى اي التخلص من ظاهرة االختناق والولت  تخفٌض الولت الضائع فً الخط االنتاجً الى

 الفائض . 

ـ حساب كفاءة الخط االنتاجً  بمسمة الولت الكلً لجمٌع العملٌات او االنشطة على ولت الدورة 5

 االنتاجٌة مظروبة بعدد محطات العمل .  

            
                             

                                          
                                              

     

 حساب الولت الضائع بطرح النسبة المؤوٌة من الكفاءة.ـ  6

 الولت العاطل =)عدد محطات العمل *ولت الدورة -: ـ حساب الولت العاطل من المعادلة االتٌة7

 الولت الكلً لجمٌع العملٌات واالنشطة(  –االنتاجٌة 

                                                            

               

 مثال حول موازنة خط التجمٌع        

 دلٌمة .  16الجدول االتً ٌبٌن النشاطات الالزمة لتجمٌع احد المنتجات بحٌث تكون ولت دورة االنتاج 

ـ 4ـ حساب كفاءة الخط االنتاجً 3ل ـ حساب عدد محطات العم2ـ رسم المخطط ألتتابعً 1المطلوب /

 ـ توزٌع عدد محطات العمل على المخطط ألتتابعً . 5حساب نسبة الولت الضائع  والولت العاطل 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    ـ رسم المخطط ألتتابعً 1الحل  

 

                                                           12                  8                                        

  

                                                                                               6             10 

      4                            8                       2                                                 

                                                                             

                                                                         6 

 

 

ـ حساب عدد محطات العمل =الولت الكلً لجمٌع العملٌات واالنشطة ممسوما على ولت الدورة 2

 االنتاجٌة

                               
                            

           
 

 

                               
 4           

 4 
    ذمشٚثا   0 

 =4محطات  عمل

Activity  

 النشاط
Standard 

time  الولت

 المٌاسً

Precedence 

 النشاط السابك

A 10 ــــــــــ 

B 6 A 

C 8 B 

D 6 B 

E 12 C 

F 2 C 

G 8 D,E,F 

H 4 G 

E C 

A B 

H F 
G 

D 



الولت الكلً لجمٌع العملٌات واالنشطة ممسوما )ولت الدورة    =  حساب كفاءة الخط االنتاجً  -3

 االنتاجٌة *عدد محطات العمل (

           
                             

                                          
 

                                           

           
 4               

 4   6                              
  4    

 13.5 = 86.5 -100ـ حساب نسبة الولت الضائع  والولت العاطل  4

(4*16)-56=8  

 ـ توزٌع عدد محطات العمل على المخطط ألتتابع5ً

 

 

 

 

 

 

 

اطار  500لجدول االتً ٌبٌن انشطة خط انتاجً فً الشركة العامة لصناعة االطارات بمعدل ا مثال 

ولت الدورة -2رسم المخطط التتابعً   -1ساعات عمل ٌومٌاً . المطلوب  7ٌومٌاً علما ان الخط ٌعمل  

ار حساب نسبة الولت الضائع وممد -5حساب كفاءة الخط االنتاجً   -4حساب عدد محطات العمل  -3

 طات العمل على المخطط التتابعً .توزٌع عدد مح -6الولت العاطل 

 

 

 

 

 

10                     6 

B A 

8                       4    

       4 
H G 

12 

 

2 

8 

 

6 

 

c 

D 

E 

F 



 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسم المخطط  ـ1   -: الحل          

 ألتتابعً

 

                                                         12                            9 

                                                             

                                                                                         11             45 

 9                     8                           12 

                                                                12 

                                                                                                           56                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                   12                               15 

 

النشاط السابك 

Precedence 

الولت المٌاسً 

 Standard ثانٌة

time 

النشاط 

Activity 

 A 45 ـــــــ

A 11 B 

B 9 C 

 D 50 ــــــ

D 15 E 

C 12 F 

C 12 G 

E 12 H 

E 12 I 

F ,G ,H ,I 8 J 

J 9 K 

195 

F 
C 

A B 

G K J 

H 

D 

E I 



                         / ثانٌة ـ حساب ولت دورة االنتاج2

        االنتاج الٌومً. بمسمة ولت االنتاج على الطلب الٌومً المتاح فً الٌوم او معدل

           
                

                                          
 

       

           
      

   
     6                  

=الولت الكلً لجمٌع العملٌات واالنشطة ممسوما على ولت الدورة  حساب عدد محطات العمل -4

 االنتاجٌة

 

                               
                            

           
 

                               
 0                

    6
 0    

  

 Workstations      4= محطات  عمل

 = حساب كفاءة الخط االنتاجً -4

مظروبة بعدد  ولت الدورة االنتاجٌة )بمسمة الولت الكلً لجمٌع العملٌات او االنشطة على

 .   (محطات العمل

           
                             

                                          
 

 

           
 0 

 6    6 
 04   

  

  .   حساب الولت الضائع بطرح النسبة المؤوٌة من الكفاءة -5

100- 96.7=3.3 

الولت العاطل =)عدد محطات العمل *ولت الدورة  -: حساب الولت العاطل من المعادلة االتٌة -6

 الولت الكلً لجمٌع العملٌات واالنشطة  – (االنتاجٌة

               (4*50.4)-195 

 



 

 توزٌع عدد محطات العمل على المخطط التتابعً .

 

 

 

 

 

 

 

 هـ ـ الترتٌب المهجن 

 .على اساس العملٌة والترتٌب على اساس المنتجوهو ٌجمع بٌن بعض سمات الترتٌب 

F 
                     12                                                      

 9                                                     8                        9     

                                                  12 

                                           

45 

50 

        11   

 

 

 

      15              

                         

     

12                                   

                                    

12                                       

                                            

A 

D 

B 

E 

H 

I 

C G 
J K 

F 


