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 ♥إعداد: أسوم

 

 

 

 -أولا: نشأة وتطور إدارة الانتاج والعمليات: 

 

 مرحلة الإنتاج المنزلي ونشوء المنتهلك: (1

  المختلفة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن من هنا جاء  متطلباتهمكان يمارس أعضاء االسرة عمليات اإلنتاج من خالل إنتاج

بالتالي نشاء مصطلح ، CONSUMERوكلمة مستهلك  PROSUMERمن خالل دمج كلمة منتج  PROSUMERمصطلح 

 منتهلك وهو الفرد الذي يستهلك ما ينتجه 

 مرحلة الإنتاج الحرفي: (2

  نقدية.أشتهر بعض االفراد في بعض العائالت بإنتاج سلع معينة وتحولت المبادالت العينية الى 

 .ارتفع الطلب على السلع التي ينتجها هؤالء األفراد 

  الحرفيين.وأصبح هؤالء االفراد لديهم مهارة في القيام بأعمال معينة وأطلق عليهم أصحاب الحرف ثم 

 ن أجل مساعدتهم وتدبير موقع للعمل فيه وتوفير المعدات واألدوات المناسبة.قام الحرفيين بتدريب عمالة م 

 منها:فترة اإلنتاج الحرفي بالعديد من الخصائص  اتسمت 

 .التحسين والتطوير في أدوات ومعدات العمل 

 .السعي نحو تحقيق جودة أعلى من جودة اإلنتاج المنزلي 

  مسبقا.اإلنتاج طبقا لمواصفات محددة 

 عمل والتخصص.تقسيم ال 

  اإلنتاجية.السعي نحو الزيادة 

 مرحلة إنتاج الوسطاء: (3

  ظهر الوسطاء الذين يتحملون المخاطر وبدأوا في تجميع إنتاج أكبر عدد ممكن من الحرفيين لتوزيعه على التجار أو

 المستهلكين.

  المطلوبة.كان هؤالء الوسطاء يقوموا بإمداد الحرفيين باألدوات والمعدات والمواد الخام الالزمة إلنتاج السلع 

  التعاقد.عند  محددة للسلعتم االتفاق على مواصفات 

  والتخصص.تم زيادة درجة تقسيم العمل 

  المختلفة.تم تحديد وتقسيم المراحل اإلنتاجية للسلع 

 واالختراع.للبحث واالبتكار ئاً أصبح المناخ مهي 

 مرحلة الثورة الصناعية وظهور نظام المصنع: (4

  نقل وتطورت وسائل ال جيمس واط اآلالت البخاريةفي منتصف القرن الثامن عشر تم اكتشاف البخار كمصدر للطاقة واخترع

 واالتصاالت.

  ظهرت الثورة الصناعية في إنجلترا وظهر نظام ليحل محل اإلنتاج الحرفي حيث تم تجميع كل عناصر اإلنتاج من مواد

 واحد.وعمالة وآالت ومعدات وطاقة في مكان واحد وفي ظل نظام إداري 

 الم حيثالعيع في صاحب ظهور الثورة الصناعية ونظام المصنع في إنجلترا تطور كبير في طرق وأساليب اإلنتاج والتصن 

طبق هنري فورد فكرة خط التجميع عن طريق سير متحرك يحمل المواد واألجزاء المختلفة ويمكن كل عامل يقف أمامه من 

 معينة.القيام بأداء عملية 

 المصانع.جانت وغيرهم تقنين االدارة داخل  تايلور وهنرييك رحاول العديد من رواد الفكر اإلداري مثل فريد 
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 ♥إعداد: أسوم

 

 -مرحلة الحرب العالمية الثانية واستخدام بحوث العمليات:  (5

  بحوث العمليات فرع من فروع الرياضيات التطبيقية يهتم بالوصول الى حل أمثل المشاكل وقامت بريطانيا باستخدامها في

 والجوية.الحرب العالمية الثانية حيث ساهمت في انتصار قواتها البرية 

 مثل:د الحرب في حل الكثير من مشكالت في القطاع الصناعي تم استخدام بحوث العمليات بع 

 تحديد التشكيلة المثلى للمنتجات 

 اختيار موقع المشروع 

 .جدولة اإلنتاج والعمليات 

 مرحلة التركيز على الإدارة الصناعية وإدارة الإنتاج: (6

  في بداية االربعينات من القرن العشرين اتجهت الكثير من االبحاث والكتب نحو إبراز مفاهيم جديدة مثل اإلدارة الصناعية

 الحديثة.كتاب إدارة اإلنتاج  BUFFA( قدم 1961عام)وإدارة المصنع وفي 

 مرحلة ثورة الخدمات والانطلاق نحو إدارة العمليات: (7

 احةوالسي والتعليمية، والتأمين كالخدمات العالجيةعشرين حدث ازدهار في صناعة الخدمات في نهاية الستينات من القرن ال 

  معا.ظهرت إدارة االنتاج والعمليات بعد ذلك لتشمل قطاع الصناعة والخدمات 

  الجة كل عفقط ليشمل م العمليات(عنوان )إدارة  االنتاجية تحتفي نهاية التسعينات قدم الكثير من الكتاب تحليال للمشكالت

 خدمية.كانت صناعية او  المنظمات سواءالمشاكل االنتاجية على مستوى كل 

 ثانيا: مفهوم إدارة الإنتاج والعمليات:

 مفهوم الإنتاج  (1

  اإلنتاج حول مفهوم االقتصاد واإلدارةأختلف رجال 

 االقتصادي:مفهوم اإلنتاج من وجهة نظر الفكر  .أ

  التالية:يستخدم لفظ اإلنتاج للتعبير عن خلق المنافع 

 األفراد.تحويل عناصر اإلنتاج إلى سلع تامة الصنع تشبع رغبات  المنفعة الشكلية: ־

 فيه.االحتفاظ بالسلع المنتجة من وقت اإلنتاج الى وقت الذي تطلب  الزمنية:المنفعة  ־

 واالستخدام.نقل السلع المنتجة من مراكز اإلنتاج الى مواطن االستهالك  المكانية:المنفعة  ־

 الصناعي.نقل ملكية السلع المنتجة من المنتج الى المستهلك النهائي او المشتري  التملك(:المنفعة الحيازية ) ־

 ارد المادية ي تتعلق بتجميع المووفقا لمفهوم السابق لوظيفة االنتاج فإن نطاق الوظيفة يتسع ليشمل كافة الجهود واالنشطة الت

 مع تحقيق عائد بمثابة مكافأة لمجهودات أصحاب تلك الموارد احتياجات االفرادوالبشرية وتوجيها الى إشباع 

  منتجا.يعتقد رجال االقتصاد أن أي عمل يهدف الى اشباع حاجات ورغبات االفراد أو يضيف قيمة يعتبر عمال 

 االداري:كر مفهوم االنتاج من وجهة نظر الف .ب

 يتفق رجال االدارة أن المفهوم االقتصادي لوظيفة االنتاج عام ولم يعد مقبوال في ظل مفهوم التخصص وتقسيم العمل 

  وظيفة االنتاج تقتصر على خلق منفعة الشكلية عن طريق تحويل عناصر االنتاج إلى سلع أو خدمات تشبع حاجات ورغبات

 العمالء.

 لياتمفهوم إدارة الانتاج والعم (2

  يمكن تعريف إدارة االنتاج والعمليات بأنها تشمل كافة االنشطة التي تتعلق بتخطيط وتنظيم ورقابة استخدام موارد المتاحة في

 إنتاج السلع أو الخدمات المرغوب فيها بأكبر كفاءة ممكنة

 يتضح من المفهوم السابق:

مختلفة( الى مجموعة من  أموال، استثمارات خام، عمالة،إدارة اإلنتاج والعمليات تهتم بتحويل مجموعة من المدخالت )مواد  (1

 المخرجات المرغوب فيها من جانب السوق )سلع وخدمات(

 مراحل:يمارس مدير اإلنتاج العديد من األنشطة في ثالث  (2
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 ♥إعداد: أسوم

 

 :مرحلة التخطيط 

 االهداف.المطلوبة لتحقيق هذه  واإلجراءات والقواعديتم فيها تحديد أهداف النظام اإلنتاجي وتحديد السياسات والبرامج  ־

اج وخطوات اإلنت وتصميم نظامتحتوي على كافة الجهود واألنشطة التي تتعلق بتخطيط المنتجات وتخطيط احتياجات التشغيل  ־

 مخرجات.إتمام عملية تحويل المدخالت إلى 

 

  التنظيم:مرحلة  

يتم فيها إعداد هيكل تنظيمي داخل النظام اإلنتاجي يتحدد بموجبه الدور المطلوب من العاملين بهذا النظام وسلطات ومسؤوليات   ־

 أهداف النظام.كل منهم تجاه االخرين ونحو 

  الرقابة:مرحلة 

 ة:التاليوفي هذه المرحلة يقوم مدير اإلنتاج والعمليات بالمهام   ־

  المطلوب.التأكد من الخطط الموضوعة يتم تنفيذها بالشكل 

  الالزمة لمعالجة االنحرافات إن وجدت أو تعديل برامج العمل ذاتها في ضوء ما يستجد من أحداث لم  كافة االجراءاتاتخاذ

 الخطة.تؤخذ في الحسبان عند وضع 
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 ♥إعداد: أسوم

 

 

 

 -الإنتاجي: ثالثا: مفهوم النظام 

 مفهوم النظام بشكل عام: (1

 النظام: تجميع األشياء أو االجزاء بحيث تكون كال واحدا ־

 هناك عالقات متداخلة بين العناصر أو االجزاء المكونة للنظام. ־

ترتبط عناصر أو أجزاء النظام ببعضها البعض بعالقات منطقية تكفل تحقيق التوازن فيما بينها بالشكل الذي يحقق أهداف النظام  ־

 حده.ككل وليس االهداف الخاصة لكل جزء على 

 حتى يحدث الترابط والتنسيق والتكامل بين أجزاء النظام يجب توافر نظم لالتصال وتدفق المعلومات ־

من نظام أكبر ويعرف هذه النظرية النظم بإسم تدرج  كنظام فرعيمسألة نسبية فكل نظام يمكن النظر إليه كجزء أو لفظ نظام  ־

 النظم وتدخلها.

)مراقبة الجودة وجدولة االنتاج نظم فرعية من نظام االنتاج ونظام االنتاج جزء او نظام فرعي من نظام أكبر وهو المشروع  ־

 وهكذا(والمشروع نظام فرعى من الصناعة التي ينتمي إليها والصناعة نفسها جزء من النظام الصناعي في الدولة 

 

  مفتوحاأو  مغلقاالنظام قد يكون 

  المحيطة.: يحتوي على جميع الخصائص الالزمة لتحقيق هدفه دون تفاعل أو استجابة لمتطلبات البيئة المغلقالنظام 

 يؤثر فيه ويتأثر بالبيئة المحيطة به حيث يحصل منها على عناصر المدخالت الالزمة لتشغيله ويقوم بتصريف النظام المفتوح :

 المخرجات الالزمة التي تنتج عنه إليها.
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 ♥إعداد: أسوم

 

 الإنتاجي:مفهوم النظام  (2

مجموعة من االجزاء أو االنشطة المتداخلة والتي ترتبط ببعضها البعض بعالقات منطقية تكفل تحقيق التوازن والتكامل والتنسيق  ־

 فيها.المدخالت الى مجموعة من المخرجات المرغوب  مجموعة منفيما بينها في أداء مهمتها األساسية والي تتمثل في تحويل 

لى ا االنتاجي(ويتم تحويلها )التحويل  المدخالت(النظام االنتاجي يبدأ بالمواد الخام والعمالة ورأس المال والمعلومات )عناصر  ־

 مخرجات() الخدمات والمعلوماتمجموعة من السلع أو 

لمطلوب ويعرف هذا الجزء في النظام يتم استخدام المعلومات كأحد مخرجات نظام االنتاج في التأكد من أن األداء يتم بالمستوى ا ־

 للرقابة.النظام الفرعي  المرتدة أوبالمعلومات 

النظام االنتاجي نظام مفتوح حيث يتفاعل مع البيئة المحيطة به سواء كانت البيئة الداخلية للمشروع نفسه أو البيئة الخارجية مثل  ־

 لسوقية.واواالجتماعية  والقانونية، االقتصادية، والسياسية،العوامل 

 الانتاجية:تقسيم النظم  رابعا:

 

 تقسيم الصناعات خامسا:

 .التحويليةالصناعات االستخراجية والصناعات  الى:تقسم الصناعات حسب نوع النشاط االقتصادي 

  تعمل على استخراج خامات المعادن والمواد االخرى التي توجد في الطبيعة على هيئة صلبة او سائلة أو  :االستخراجيةالصناعة

كل العمليات الملحقة والمتعلقة بمعالجات خامات  البترول، تشملغازية من المناجم السطيحة أو تحت السطيحة كالمحاجر وآبار 

 أيضا أعمال البحث والتنقيب عن والتنصيف، وتشملالمعادن والمواد الخام االخرى مثل التكسير والطحن والغسيل والتنظيف 

 المعادن.

  يتم التحويلن ا جديدة، يمكن الكيمائي للمواد العضوية أو غير العضوية الى منتجات الميكانيكي أوالتحويل  :التحويليةالصناعات 

 التجزئة.أن يتم في المصنع أو في منزل المشتغل ويمكن أن تباع المنتجات بالجملة أو  يدويا ويمكنباآلالت أو 

 لمعياريين:يمكن تقسيم الصناعات التحويلية وفقا 

 التقسيم الرأسي للصناعة (1

 للصناعة.التقسيم االفقي  (2

 

هناك العديد من األسس التي تستخدم في تقسيم نظم اإلنتاج سنتناول منها أساس التنميط والذي يتم من خالله تقسم النظم 

 االنتاجية إلى:

 الإنتاج المتنوع الإنتاج النمطي

 

توحيد مواصفات السلعة أو الخدمة طبقا لمجموعة من المعايير 

 فيما يتعلق بـ:

 المواصفات

 اإلداء

 طريقة الصنع

 نوعية الخامات المستخدمة
  التلفزيون، وإطارات ة: أجهزالنمطيةومن امثلة السلع 

السيارات وغيرها من المنتجات التي تصنع بمواصفات ثابتة ال 

 تتغير من عميل آلخر

 غسيل السيارات والمالبس ومن أمثلة الخدمات النمطية :

بالطرق اآللية وإجراءات االلتحاق بالمدارس والجامعات 

 المسجلة.والبرامج التعليمية 

 

 

المنتجات او الخدمات التي يتم تقديمها بمواصفات محددة 

لتتناسب مع احتياجات فئة معينة من العمالء أو متطلبات حالة 

 معينة.
 

 

  النظارات الطبية  :بالتنوعمن أمثلة السلع التي تتصف

 والمالبس المعدة وفقا للطلب

 الخدمات الصحية من أمثلة الخدمات التي تتصف بالتنوع :

والعالجية وخدمات إصالح وصيانة السيارات وخدمات 

 القانونية.مكاتب ال
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 ♥إعداد: أسوم

 

 للصناعة:التقسيم الرأسي  (1

 

 االساسية:الصناعات الثقيلة أو الصناعات  .أ

 المصانع التي تقوم بإنتاج وسائل االنتاج مثل اآلالت واالجهزة والمعادن والفحم والبترول  ־

 الى المستهلك  تصل منتجاتهاتصل منتجات هذا الفئة الى المصانع والمعامل والمؤسسات الزراعية واإلنشائية وغيرها وال  ־

 يتوقف عليها التقدم التكنولوجي في كافة فروع االقتصاد القومي  ־

الحديد والصلب غير المتكامل الذي ينتج كتل من الصلب ال يستطيع االنسان استخدامها بحالتها حيث ترسل الى  مثل: مصنع ־

امه لكنه تهلك   استخدمصانع تشكيل الصلب ومثل مصانع الكيماويات األساسية مثل حامض الكبريتيك الذي ال يستطيع المس

 أخرى.يستخدم في منتجات 

  :االستهالكيةالصناعات الخفيفة أو الصناعات  .ب

 فرادالشخصية أل لتلبيه االحتياجاتالمصانع التي تقوم بإنتاج مواد االستهالك كاألقمشة واألحذية والصابون واألغذية وذلك  ־

 المجتمع.

 

 للصناعة:التقسيم الأفقي  (2

 نوعية التكنولوجيا المستخدمة في االنتاج الصناعي يعتمد هذا التقسيم على ־

 والتبغ.صناعة المواد الغذائية والمشروبات  ־

 والجلود.صناعة الغزل والنسيج والمالبس  ־

 والنشر.صناعة الورق والطباعة  ־

 والبالستيك.صناعة الكيماويات والبترول والفحم والمطاط  ־

 الزجاج، االسمنت(. الخزف، الصيني،صناعة منتجات الخامات غير معدنية ) ־

 االساسية(المعادن غير الحديدية  االساسية، صناعةالصناعات المعدنية األساسية )صناعة الحديد والصلب  ־

 المعدات.صناعة المنتجات المعدنية واآلالت  ־

 .(الرياضية، أخرى الموسيقية، االدواتاآلالت  يماثلها، صناعةصناعات تحويلية أخرى )صناعة المجوهرات وما  ־
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 ♥إعداد: أسوم

 

 

 

 

 سادسا :مهام إدارة الانتاج والعمليات :

 مهام مستمرة مهام دورية

 الرقابة االستحداث التصميم االختيار

 اختيار المنتجات 

 اختيار األالت والمعدات 

 تصميم المنتجات 

 تصميم مراحل اإلنتاج 

 تصميم طرق العمل 

 تصميم نظم اإلنتاج 

 تصميم نظم الرقابة 

مراجعة نظام اإلنتاج في 

 ضوء:

  االبتكارات

 واالختراعات الفنية

  نتائج البحوث

 والدراسات

  مدى نجاح او فشل

 المنتجات

 تتناول تحديد:

 

 مسئوليات اإلنتاج 

 مستويات المخزون 

 مراقبة الجودة 

 

 والعمليات:سابعا: أهداف إدارة الانتاج 

 تحقيق الرضا للمستهلكين والعملاء (1

  :يسعى النظام االنتاجي الى رضا المستهلك من خالل إنتاج السلع أو التقديم الخدمات التي يطلبها وبرغبها العمالء بـ 

 الكميات المطلوبة  ־

 الوقت المناسب  ־

 الجودة المطلوبة  ־

 الطرق.أفضل وأرخص  ־

 دعم المركز المالي للمنظمة (2

  خالل:تدعم إدارة االنتاج والعمليات المركز المالي للمنظمة من 

 التكاليف.تحقيق وفورات في  ־

 زيادة أرباح المنظمة. وفورات الىيؤدي تحقيق  ־

 للمنظمة.تؤدي زيادة االرباح الى زيادة المعدل العائد على رأس المال  ־

 للمنظمة:تدعيم المركز التنافسي  (3

  خالل: للمنظمة منتدعم إدارة االنتاج والعمليات المركز التنافسي 

 المنافسين.المنتج وبالتالي بيع المنتج بسعر أقل من  تخفيض تكاليف ־

 زيادة إنتاجية المنظمة (4

  خالل:تسعى ادارة االنتاج والعمليات الى زيادة االنتاجية من 

 اإلنتاج بأفضل الطرق الممكنة من حيث التكلفة والوقت. ־

 

 

 

 

 

 

 4المحاضرة  –تابع الفصل الأول" فلسفة إدارة الإنتاج والعمليات " 
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 ♥إعداد: أسوم

 

 

 

 

  اإلنتاجي.في أدارة عملية التحول  والعمليات تتمثلأوضحنا في الموضوع السابق أن المهمة األساسية إلدارة اإلنتاج ج  

  والرقابة.إلدارة تلك المهمة يمارس مدير اإلنتاج والعمليات ثالث وظائف رئيسية هي التخطيط والتنظيم 

  إلتمام تلك الوظائف يلزم أتحاذ العديد من القرارات التي تكفل تحقيق أهداف النظام اإلنتاجي 

  ا الموضوع سنتناول بعض المفاهيم واألساليب الكمية التخاذ القرارات في مجال اإلنتاج والعمليات ذفي ه 

 القرارات:أولا: مفهوم القرارات واتخاذ 

  اراترللقاتخاذ القرارات جوهر العملية اإلدارية في أي منظمة فالمدير أو رئيس العمل في أي موقع ما هو إال صانع. 

 .القرارات يتم ترجمتها إلى أعمال ومهام يقوم أفراد المنظمة بتنفيذها كل في نطاق اختصاصه 

 

  بين:القرارات لفظ بديل للاختيار والقرارات ماهي إلا اختيارات من 

 .الحلول البديلة لمشكلة معينة 

 .سبل العمل المتاحة لتحقيق هدف محدد 

 

  عملية أتخاد القرار عبارة عن مجموعة متتالية من الخطوات واإلجراءات التي تؤدي في نهايتها إلى اختيار الحلول البديلة

  في:وإصدار القرار الخاص بتنفيذها وتمثيل تلك الخطوات 

 تحقيقه:تحديد المشكلة المطلوب أتخاد القرار بشأنها أو الهدف المراد  (1

 تقريبا من وقت وجهد صنع القرار %50ه الخطوة ذتستغرق ه ־

الفشل في التحديد الواضح والدقيق للمشكلة المطلوب عالجها أو الهدف المراد تحقيقه يعني أن جميع المراحل التالية سوف تؤدي  ־

إلى توجيه الجهود واإلمكانات نحو معالجة مشاكل فرعية بدال من التركيز على المشكلة األساسية أو تحقيق هدف آخر غير 

 تحقيقه.الهدف المراد 

 المرحلة التفريق بين يجب في هذه

 المشكلة  الظاهرة 

مصطلح يستخدم للتعبير عن العالمات أو األعراض أو  ־

 النتائج التي يمكن مالحظتها في موقف معين 

مثل مالحظة مدير اإلنتاج أن هناك تزايد في كمية الفاقد  ־

 أثناء العمليات اإلنتاجية

 

مصطلح يستخدم للتعبير عن السبب أو مجموعة األسباب  ־

 التي تكمن وراء األعراض والعالمات التي تمثل الظاهرة

قد يكون السبب وراء تزايد كمية الفاقد هو وجود عيوب  ־

 فنية في اآلالت والمعدات المستخدمة في اإلنتاج يتم من

 خاللها فقد الخامات. 

 

 

 

 

 

 "  قرارات إدارة الإنتاج والعمليات" لثانيالفصل ا
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 ♥إعداد: أسوم

 

 الهدف:تحديد البدائل أو سبل العمل التي تكفل علاج المشكلة أو تحقيق  (2

 

 ي:هنفرض أن البدائل التي تكفل عالج المشكلة السابقة وهي وجود عيوب فنية في اآلالت والمعدات المستخدمة في اإلنتاج  ־

 إنشاء جهاز فني متخصص للصيانة واإلصالح 

 استبدال اآلالت المعيبة بأخرى جديدة من نفس النوع 

 .تدريب عمال اإلنتاج على اكتشاف وإصالح العيوب الفنية باآلالت 

   أحالل اآلالت والمعدات المستخدمة بأنواع أخرى أكثر تطورا 

 عدم فعل أي شيء وترك النظام الحالي كما هو 

 بديل.تحليل وتقييم النتائج المترتبة على كل  (3

 .واتخاذ القراراختيار أنسب البدائل  (4

 متابعة وتحليل نتائج التنفيذ: (5

 

 البدائل.حيث يجب متابعة نتائج تنفيذ القرار للتعرف على مدى نجاح  ־

قد تكشف نتائج متابعة التنفيذ عن ضرورة إعادة النظر في القرار المتخذ أو اتخاذ قرارات أخرى وفقا لما يستجد من أحداث لم  ־

 األول.تؤخذ في الحسبان عند أصدرا القرار 

 متكاملة ما تكاد تنتهي حتى تبدأ من جديد.يتضح أن عملية اتخاذ القرار حلقة  ־
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 ♥إعداد: أسوم

 

 

 

 والمعلومات:ثانياً: البيانات 

 التخاذ قرارات سليمة يجب أن تتوفر المعلومات الصحيحة. ־

 رغم وجود اختالف بين اللفظين كالتالي: مازال البعض يستخدم لفظ البيانات كمرادف للمعلومات ־

 البيانات: (1

 مجموعة الحقائق أو الرموز أو األرقام التي ليس لها معنى أو قيمة وال تصلح بصورتها الحالية كأساس التخاذ القرار  ־

 الصورة.والتي تعتبر بيانات ال قيمة وال معنى لها بهذه  10,15,30مثل األرقام  ־

 المعلومات  (2

 وقيمة.جتها وفقا لمجموعة من األسس أو القواعد مما يجعل لها معنى بيانات تمت معال ־

تبويب أو إجراء بعض العمليات الحسابية عليها ثم تنقيبها وتلخيصها  وتصنيف أومعالجة البيانات تشير إلى عمليات ترتيب  ־

 وعرضها بشكل يسهل فهمه من جانب مستخدميها.

البيانات أنها تمثل عدد الوحدات المنتجة وبها عيوب فنية وتم تصنيفها حسب نوع أذا اضفنا الى األرقام المذكورة كمثال على  ־

 المنتج واآلالت المستخدمة في إنتاجها فأنها ستكون معلومات يمكن اتخاذ قرار على أساسها

القرار مسألة نسبية حيث ترتبط بشخص متخذ القرار أو المشكلة المطلوب  التخاذمعالجة البينات لتصبح صالحة الستخدامها  ־

 اتخاذ القرار بشأنها أو الهدف المطلوب تحقيقه.

 قد ال تكون صالحه لشخص )ص( المعلومات التي تصلح التخاذ قرار من وجهة نظر الشخص )س( ־

 المعلومات التي تصلح التخاذ قرار اليوم ال تصلح التخاذ نفس القرار بالمستقبل.  ־

 اتخاذ القرار: ثالثا: مناخ

 :يمكن تقسيم المناخ الذي يتخذ فيه القرارات إلى ثالث حاالت أساسية 

 حالة التأكد التام. (1

 التأكيد. فيها يعتقد متخذ القرار بأن حالة ما من الحاالت المتوقعة سوف تحدث على وجه 

 .مهمة متخذ القرار في هذه الحالة هي اختيار البديل الذي يحقق أكبر منفعة أو عائد ممكن 

  حالة التأكد التام من الظروف المتوقعة مستقبالً أمر يكاد يكون نادراً في قطاع األعمال بصفة عامه وفي قطاع اإلنتاج والعمليات

 بصفة خاصة.

 حالة المخاطرة: (2

  القرار أن يحدد عدداً من الحاالت أو األحداث المتوقع حدوثها في المستقبل واحتماالت حدوث كل حاله من فيها يستطيع متخذ

 هذه الحاالت أو اإلحداث.

 :يتم تحديد احتماالت وقوع األحداث بأحد أسلوبين 

في  ما حدث االحتماالت الموضوعية حيث يتم حسابها من خالل تحليل البيانات التاريخية المتجمعة وعلى أساس أن ־

 الماضي هو خير مرشد لما سيحدث في المستقبل.

االحتماالت التقديرية أو التحكمية ويتم تحديدها على أساس الخبرة والتقدير الشخصي واستطالع أراء الخبراء  ־

 المتخصصين.

 حالة عدم التأكد (3

  فيها ال يستطيع متخذ القرار تحديد احتماالت حدوث كل حالة من الحاالت أو األحداث المتوقع حدوثها في المستقبل

 حتى وأن تمكن من تحديد تلك الحاالت. 

 

 

 5تابع الفصل الثاني "قرارات إدارة الإنتاج والعمليات" المحاضرة 
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 ♥إعداد: أسوم

 

 القرارات:رابعاً: الأخطاء الشائعة في اتخاذ 

  الداخلية والخارجية والتي تمثل بيئة النظام توضع استراتيجيات اإلنتاج في أي مشروع في ضوء مجموعة من المتغيرات

 اإلنتاجي

 في تحقيق ثالث أهداف رئيسية هي:ه ومهارته تتقاس فعالية مدير اإلنتاج والعمليات في اتخاذ القرارات على أساس ابتكاري 

 التكيف مع عناصر البيئة الخارجية التي تحيط به (1

اتخاذ القرار ولكن ال يمكن لمتخذ القرار السيطرة عليها وما عليه إال أن العوامل الخارجية هي القوى المؤثرة التي تؤثر في  ־

 يتكيف معها أو يستجيب لها مثل:

 .العمالء 

 .المنافسين 

  الحكومية.القرارات والقوانين 

  التكنولوجية.التطورات 

  االقتصادية.الظروف 

  د لمواجهتهاالتنبؤ بدرجة التغير المتوقعة في البيئة الداخلية والخارجية واالستعدا (2

 العوامل الداخلية هي القوى التي تؤثر في اتخاذ القرار ويمكن لمتخذي القرار التحكم فيها او السيطرة عليها مثل: ־

 .مستوى جودة المنتجات 

 .طرق وأساليب العمل 

 .اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة لنظام اإلنتاجي 

 والتي تساعد على التكيف مع متطلبات البيئة الخارجية. استخدام القوى التي بإمكانه التحكم فيها لمصلحته (3

 

  في:كثيراً ما يقع مديرو اإلنتاج والعمليات في بعض األخطاء عند إصدارهم للقرارات ويمكن حصر هذه األخطاء 

 القرارات المسكنة: اتخاذ (1

 تأخذ القرارات المسكنة أحد شكلين: ־

 العالج المؤقت للمشكلة المطلوب حلها. (أ

 الظواهر أو أعراض المشكلة دون محاولة التعرف على المشكلة ذاتها.عالج  (ب

 اتخاذ القرارات في وقت غير مناسب: (2

 يأخذ هدا الخطأ أحد مظهرين: ־

 اتخاذ القرارات في وقت متأخر عن الوقت المناسب (أ

 يؤدي ذلك إلى: ־

 تفاقم المشكلة 

 خلق العديد من المشاكل اإلضافية 

 اتخاذ القرار قبل الوقت المناسب (ب

 يؤدي هذا إلى حدوث أضرار في بعض األحيان نتيجة تغيير الظروف المحيطة بالقرار من وقت إلى أخر. ־

 اتخاذ القرار وعدم متابعة تنفيذه. (3

 اتخاذ القرار في حد ذاته ال قيمة له ما لم يتم تنفيذه والتعرف على نتائجه.  ־

 متابعة تنفيذ القرار جزء ال يتجزأ من مسؤولية متخذ القرار. ־
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 ♥إعداد: أسوم

 

 

 

 

 خامسا َ: الخصائص الشخصية لمتخذ القرار:

 تؤثر الخصائص الشخصية للفرد على جودة ما يتخذه من قرارات ־

ل التي يتميز بها كفي الموقف الواحد وفي ظل توافر نفس المعلومات قد يختلف القرار من شخص آلخر وفقاً للخصائص  ־

 شخص.

 :يما يلتؤثر في القرار  التي من أهم الخصائص الشخصية ־

 المخاطرة:درجة  (1

 يمكن تصنيف األفراد من حيث قبولهم للمخاطرة إلى ثالث فئات: ־

 :المغامر 

 .يرغب في المخاطرة ويتحملها 

  المحسوبة.يميل الى اتخاذ قرارات جريئة وإن ترتب عليها بعض النتائج غير 

  ممكن. أقصى استغالليرغب في التجربة والتعلم أو استغالل الفرص المتاحة 

 :المعتدل 

 معتدل في تحمل المخاطرة 

 وفي نفس الوقت تضمن قدراً معقوال من فرص النجاح. يميل إلى اتخاذ قرارات تحمل بعض التحديات أو المخاطر 

 :المتحفظ 

 يتصف بالحذر وعدم الرغبة في المخاطرة 

 ذ قرارات أكثر ضماناً وأمناً حتى وإن ترتب عليها ضياع بعض الفرص على المنظمة. يميل إلى اتخا 

 الرغبة في تحمل المسئولية: (2

خوفاً من  القرار إما اتخاذإذا لم يكن الفرد راغباً أو مستعداً لتحمل نتائج ما يصدره من قرارات فإنه غالباً ما يتصف بالتردد في  ־

 الفشل أو تهرباً من المسئولية.

 فاقمهاوبالتالي تدم الحسم في اتخاذ القرار والناتج عن الخوف والفشل أو التهرب من المسئولية يؤدي إلى ترك األمور معلقة ع ־

 وتطورها في غير صالح المنظمة

 التحيز: (3

إال إنه ال يوجد حتى اآلن ضمان الستبعاد أثر التحيز  واستمرار تطورهارغم تقدم األساليب العلمية في مجال اتخاذ القرارات  ־

 في اتخاذ القرار

 متخذ القرار هو الذي يقوم بـ: ־

 تحديد المشكلة أو الهدف 

  بينها واالختيار فيماتحديد طرق الحل البديلة 

 تحديد المعلومات التي يحتاج إليها في كل مرحلة من مراحل صنع القرار 

تظهر شخصية متخذ القرار بمختلف مكوناتها من ثقافة وأنماط سلوكية وإدراكية واتجاهات وقيم ومعتقدات ودوافع في مراحل  ־

 القرار.صنع 

 

 

 

 

 6المحاضرة  –قرارات الإنتاج وإدارة العمليات "  تابع الفصل الثاني"
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 ♥إعداد: أسوم

 

 الخبرة: (4

ممارسة متخذ القرار من العمل اإلداري خالل فترة طويلة تمكنه من استرجاع األحداث والمواقف السابقة واالستفادة منها في  ־

 الحالية المشابهةالمواقف 

 القرار خاذفي اتالخبرة الشخصية لمتخذ القرار ال غنى عنها رغم التقدم الهائل في الحسابات اآللية والنماذج الكمية والرياضية  ־

يجب عدم المبالغة في االعتماد على الخبرة وحدها كأساس التخاذ القرار ألن ظروف العمل في الوقت الحاضر تتصف بالتغير  ־

 ومهارات جديدة واكتساب خبراتالمستمر وبالتالي يجب تطويع الخبرات السابقة لتتالءم مع المواقف الحالي 

 تقبل ال يكون صحيحا في أكثر األحيان()المبدأ القائل بأن ما حدث في الماضي سيحدث في المس ־

 المشاورة: (5

من هنا تظهر الحاجة لتشاور مع اآلخرين  مستحيالً،مقدرة الفرد الواحد على رؤية األبعاد الكاملة للمشكلة قد يكون أمر  ־

 حول المشكلة المطلوب اتخاذ القرار بشأنها أرائهمواستطالع 

 ى استعداده لسماع اآلخرينيظهر أثر الخصائص الشخصية لمتخذ القرار في مد ־

 أن التشاور مع اآلخرين إدا لم يساعد في تحسين جودة القرار فإنه يساهم في إشباع بعض الحاجات النفسية لمنفذي القرار ־

 سادسا: قرارات أدارة الإنتاج والعمليات: 

لطبيعة الهيكل التنظيمي ونوعية منظمة أخرى وفقاً الى القرارات التي يتخذها مدير اإلنتاج والعمليات تختلف من منظمة  ־

 المنظمة وبالتالي يصعب إعداد قائمة شاملة لهذه للقرارات.

توضيح لبعض المجاالت التي يشترك فيها مدير اإلنتاج والعمليات ويتولى فيها مسئولية اتخاذ القرار وبعض البدائل  يما يل ־

 المتاحة أمامه لالختيار:

 

 المتاحةالبدائل  القرار مجاالت القرار

 المصنع والتجهيزات

 الشراء او الصنع نطاق العمليات

 حجم المصنع
مصنع واحد كبير او عدة فروع او 

 مصانع صغيرة

 موقع الصنع
بالقرب من السوق او المواد الخام او 

 العمالة

 االستثمارات
االستثمارات في االنشاءات، المعدات، 

 نالبحوث، المخزو

 اختيار نوع المعدات
االت ذات غرض عام، االت ذات غرض 

 خاص

 تخطيط ومراقبة اإلنتاج

 مستويات المخزون
مخزون أمان من عدمه، نقطة إعادة 

 الطلب

 التقسيم الثالثي، أساليب تقديرية مراقبة المخزون

 مراقبة الجودة
جودة عالية ام تكاليف منخفضه، نظم 

 رقابة الجودة

 تصميم المنتج

 حجم خط اإلنتاج
بتلقي طلبات خاصه من العمالء يسمح 

 من عدمه

 تصميم ثابت او ديناميكي استقرار التصميم

 مخاطر التكنولوجيا

استخدام طرق إنتاجية جديدة، اتباع 

أسلوب الصناعات الرائدة، تطوير 

 الطرق الحالية

 النواحي الهندسية
دراسة متكاملة إلعداد التصميم ام 

 الغيرالتصميم حسب العمالء، تقليد 



14 
 

 ♥إعداد: أسوم

 

 

 

 

 مصفوفة القرار سابعا:

  يوضح:تظهر مصفوفة القرار في جدول 

 للجدول.الحلول البديلة والتي تظهر في الصفوف المكونة  االستراتيجيات أوعدد من  ־

 للجدول.المستقبل والتي تظهر في األعمدة المكونة  حدوثها فيعدد من الحاالت المتوقع  ־

نقطة تقاطع كل عمود مع صف تسمى خلية واألرقام التي توضع في خلية معينة تعبر عن قيمة االرباح والتكاليف الخاصة  ־

 معينة.باستراتيجية معينة في ظل حالة 

  ف اللمجموعة من المعايير التي تختلف باخت المناسبة وفقايتم استخدام مصفوفة القرار من أجل اختيار البديل أو االستراتيجية

 :حالتينيتمثل في المناخ المحيط باتخاذ القرار والذي 

  حالة المخاطرة 

  حالة عدم التأكد 

 القرار:مثال على كيفية استخدام مصفوفة 

 45،44،43،42،41،40علمت أن كمية المبيعات اليومية التي يتوقعها مدير التسويق من إحدى السلع خالل الفترة المقبلة كانت  إذا

 وحدة 

 لاير  3لاير وتباع الوحدة المتبقية في نهاية اليوم كنفاية أو خردة مقابل  6لاير وتكلفة انتاجها  10فاذا كان سعر بيع الوحدة 

 المطلوب:

 تحديد الكمية المطلوب انتاجها يومياً لتحقيق أكبر ربح ممكن في ظل الحاالت والمعايير التالية  ־

 التالية:حالة المخاطرة باستخدام المعايير  (1

  %15،  %20،  %25، %15 ،%15 ،  %10 معيار صافي القيمة المتوقعة مع العلم أن احتماالت الطلب المتوقعة هي: .أ

 على التوالي :

 معيار عدم كفاية السبب  .ب

 التالية:حالة عدم التأكد باستخدام المعايير  (2

 معيار التفاؤل التام  .أ

 %40التفاؤل مع العلم أن معامل التفاؤل الذي حدده متخذ القرار هو  املمع .ب

 معيار التشاؤم  .ج

 معيار األسف  .د

 

 : إعداد مصفوفة القرار الحل

 

 تكلفة انتاج الوحدة  –سعر بيع الوحدة  ربح الوحدة = ־

 لاير. 6 = 4 10ربح الوحدة =  ؞

 سعر بيع الوحدة كنفاية  تكلفة إنتاج الوحدة  = خسارة الوحدة ־

 لاير.  3 = 3 6=  خسارة الوحدة ؞

  وحدة.  45، 44، 43، 42، 41، 40أمام مدير اإلنتاج والعمليات عدد من بدائل االنتاج وهي إنتاج 

 

 

 7 المحاضرة –دارة الإنتاج والعمليات" إتابع الفصل الثاني "المدخل الكمي في اتخاذ قرارات 
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 ♥إعداد: أسوم

 

استراتيجيات 

 االنتاج

 حاالت الطلب المتوقع

40 41 42 43 44 45 

40 
40  ×4 

 =160 

40  ×4 

=160 
160 160 160 160 

41 

40   ×4 

   1  ×3 

 =157 

41 × 4 

 =164 

41 × 4 

 =164 
164 164 164 

42 

40   ×4 

   2  ×3 

 =154 

41   ×4 

   1  ×3 

 =161 

42 × 4 

 =168 

42 × 4 

 =168 
168 168 

43 

40   ×4 

   3 ×3 

 =151 

41   ×4 

   2  ×3 

 =158 

42   ×4 

   1  ×3 

 =165 

43 × 4 

 =172 
172 172 

44 

40   ×4 

   4  ×3 

 =148 

41   ×4 

   3  ×3 

 =155 

42   ×4 

   2  ×3 

 =162 

43   ×4 

   1  ×3 

 =169 

44  ×4 

=176 
176 

45 

40   ×4 

   5  ×3 

 =145 

41   ×4 

   4  ×3 

 =152 

42   ×4 

   3  ×3 

 =159 

43   ×4 

   2  ×3 

 =166 

44   ×4 

   1  ×3 

 =173 

45  ×4 

=180 

 ( حالة المخاطرة 1: الحل

  %20،  %25،  %15، %15،  %10 معيار صافي القيمة المتوقعة مع العلم أن احتماالت الطلب المتوقعة هي: .أ

 التوالي:على   15%،

 نقوم بوضع االحتماالت الخاصة بكل حالة من حاالت الطلب المتوقع  ־

  يلي:نقوم بحساب الربح المتوقع لكل استراتيجية كما  ־

استراتيجيات 

 االنتاج

 حاالت الطلب المتوقع

0.10  /0.15  /0.15  /0.25  /0.20  /

0.15 

 صافي الربح المتوقع

 احتمال الحالة(× مجموع )ربح الحالة 

40 41 42 43 44 45 

40 160 160 160 160 160 160 160  ×1  =160 

41 157 164 164 164 164 164 (157 ×0.10(+)164 ×0.90= )163.3 

42 154 161 168 168 168 168 
(154 ×0.10(+)161  ×0.15(+)168 ×0.75 ) 

 =165.55 

43 151 158 165 172 172 172 
(151  ×0.10(+)158  ×0.15 (+)165  ×0.15  )( +172  ×

0.60=   ) 166.75    

44 148 155 162 169 176 176 
(148  ×0.10(+)155  ×0.15(+)162  ×0.15 ) 

(+169  ×0.25(+)176  ×0.35 = )166.20 

45 145 152 159 166 173 180 
(145  ×0.10(+)152  ×0.15(+)159  ×0.15+) 

(166  ×0.25(+)173  ×0.20(+)180  ×0.15= )164.25 

 وحده  43وهو ناتج عن استراتيجية إنتاج  166.75صافي ربح متوقع هو أكبر  يتضح ان 

 وحده يومياً  43هو انتاج  ةبالتالي نجد أن القرار المناسب وفقاً لمعيار صافي القيمة المتوقع 
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 ♥إعداد: أسوم

 

 معيار عدم كفاية السبب  .ب

 نقوم بحساب متوسط الربح لكل استراتيجية كما يلي:  ־

 استراتيجيات اإلنتاج
 متوسط الربح الطلب المتوقعحاالت 

40 41 42 43 44 45 

40 160 160 160 160 160 160  𝟏𝟔𝟎 =
𝟏𝟔𝟎 + 𝟏𝟔𝟎 + 𝟏𝟔𝟎 + 𝟏𝟔𝟎 + 𝟏𝟔𝟎 + 𝟏𝟔𝟎

𝟔
 

41 157 164 164 164 164 164 𝟏𝟔𝟐. 𝟖𝟑 =
𝟏𝟔𝟒 + 𝟏𝟔𝟒 + 𝟏𝟔𝟒 + 𝟏𝟔𝟒 + 𝟏𝟔𝟒 + 𝟏𝟓𝟕

𝟔
 

42 154 161 168 168 168 168 𝟏𝟔𝟒. 𝟓 =
𝟏𝟔𝟖 + 𝟏𝟔𝟖 + 𝟏𝟔𝟖 + 𝟏𝟔𝟖 + 𝟏𝟔𝟏 + 𝟏𝟓𝟒

𝟔
 

43 151 158 165 172 172 172 𝟏𝟔𝟓 =
𝟏𝟕𝟐 + 𝟏𝟕𝟐 + 𝟏𝟕𝟐 + 𝟏𝟔𝟓 + 𝟏𝟓𝟖 + 𝟏𝟓𝟏

𝟔
 

44 148 155 162 169 176 176 𝟏𝟔𝟒. 𝟑𝟑 =
𝟏𝟕𝟔 + 𝟏𝟕𝟔 + 𝟏𝟔𝟗 + 𝟏𝟔𝟐 + 𝟏𝟓𝟓 + 𝟏𝟒𝟖

𝟔
 

45 145 152 159 166 173 180 𝟏𝟔𝟐. 𝟓 =
𝟏𝟖𝟎 + 𝟏𝟕𝟑 + 𝟏𝟔𝟔 + 𝟏𝟓𝟗 + 𝟏𝟓𝟐 + 𝟏𝟒𝟓

𝟔
 

  نقوم باختيار االستراتيجية التي تحقق أكبر متوسط ربح 

  وحدة يومياً  43بالتالي نجد ان القرار المناسب وفقاً لمعيار عدم كفاية السبب هو انتاج 

 

 ( حالة عدم التأكد  2: الحل

 معيار التفاؤل التام .أ

 يلي:ربح كما  أكبرنقوم باختيار االستراتيجية التي تحقق  ־

 نقوم بتحديد أكبر ربح لكل استراتيجية ־

 استراتيجيات اإلنتاج
 أكبر ربح حاالت الطلب المتوقع

40 41 42 43 44 45 

40 160 160 160 160 160 160 160 

41 157 164 164 164 164 164 164 

42 154 161 168 168 168 168 168 

43 151 158 165 172 172 172 172 

44 148 155 162 169 176 176 176 

45 145 152 159 166 173 180 180 

 من األرباح التي قمنا باختيارها في عمود أكبر صافي ربح )يسمى أكبر  حثم نقوم باختيار االستراتيجية التي تحقق أكبر رب

 األكبر(

  وحدة يومياً  45بالتالي نجد ان القرار المناسب وفقاً لمعيار التفاؤل التام هو انتاج 
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 ♥إعداد: أسوم

 

 %40التفاؤل مع العلم أن معامل التفاؤل الذي حدده متخذ القرار هو  املمع .ب

 0.60=  0.40 – 1معامل التفاؤل =  – 1نحسب معامل التشاؤم =  ־

 يلي:نقوم بحساب كل استراتيجية كما  ־

 استراتيجيات اإلنتاج

  حاالت الطلب المتوقع

 نتيجة االستراتيجية

 

 معامل التشاؤم( ×اقل ربح )معامل التفاؤل( +  ×)أكبر ربح 

 

40 41 42 43 44 45 

40 160 160 160 160 160 160 (160 × 0.4( + )160 × 0.6 = )160 

41 157 164 164 164 164 164 (164 × 0.4( + )157 × 0.6 = )159.8 

42 154 161 168 168 168 168 (168 × 0.4( + )154 × 0.6 = )159.6 

43 151 158 165 172 172 172 (172 × 0.4( + )151 × 0.6 = )159.4 

44 148 155 162 169 176 176 (176 × 0.4( + )148 × 0.6 = )159.2 

45 145 152 159 166 173 180 (180 × 0.4( + )145 × 0.6 = )159 

  نقوم باختيار االستراتيجية التي تحقق أكبر نسبة 

  وحدة يومياً  40بالتالي نجد ان القرار المناسب وفقاً لمعامل التفاؤل هو انتاج 

 

 معيار التشاؤم  .ج

 كالتالي:نقوم باختيار أقل ربح لكل استراتيجية  ־

 استراتيجيات اإلنتاج
 ربحاقل  حاالت الطلب المتوقع

40 41 42 43 44 45 

40 160 160 160 160 160 160 160 

41 157 164 164 164 164 164 157 

42 154 161 168 168 168 168 154 

43 151 158 165 172 172 172 151 

44 148 155 162 169 176 176 148 

45 145 152 159 166 173 180 145 

  من عمود اقل ربح )يسمى أكبر األقل( حاالستراتيجية التي تحقق أكبر ربنقوم باختيار 

  وحدة يومياً  40بالتالي نجد ان القرار المناسب وفقاً لمعيار التشاؤم هو انتاج 
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 ♥إعداد: أسوم

 

 

 

 

 ( حالة عدم التأكد  2: الحل

 معيار األسف د.  

 يلي:نقوم بإعداد مصفوفة األسف كما  ־

 نقوم بطرح أكبر ربح لكل حالة من جميع أرباح الحالة: ־

 استراتيجية:نقوم باختيار أكبر أسف لكل  ־

 

 اجاإلنت استراتيجيات
 حاالت الطلب المتوقع

 أكبر أسف
40 41 42 43 44 45 

40 160  160 
 صفر =

164  160 
 =4 

168  160 
 =8 

172  160 
 =12 

176  160 
 =16 

180  160 
 =20 

20 

41 
160  157 

 =3 
164  164 

 = صفر

168  164 

 =4 
172  164 

 =8 
176  164 

 =12 

180  164 

 =16 
16 

42 
160  154 

 =6 
164  161 

 =3 
168  168 

 = صفر

172  168 

 =4 
176  168 

= 8 
180  168 

 =12 
12 

43 
160  151 

 =9 
164  158 

 =6 
168  165 

 =3 
172  172 

 = صفر

176  172 

 =6 
180  172 

 =8 
9 

44 
160  148 

 =12 

164  155 

 =9 
168  162 

 =6 
172  169 

 =3 
176  176 

 = صفر

180  176 

 =4 
12 

45 
160  145 

 =15 

164  152 

 =12 

168  159 

 =9 
172  166 

 =6 
176  173 

 =3 
180  180 

 = صفر
15 

 

  نقوم باختيار االستراتيجية التي تحقق أقل اسف من عمود أكبر اسف 

  وحدة يومياً  43بالتالي نجد ان القرار المناسب وفقاً لمعيار االسف هو انتاج 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 8 المحاضرة – العمليات "إدارة الإنتاج و تابع الفصل الثاني "المدخل الكمي في اتخاذ قرارات
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 ♥إعداد: أسوم

 

 

 

 

 يمثل تقدير حجم الطلب الكلي على منتجات المنظمة نقطة البدء في إعداد خطة االنتاج

 أولا: أهمية تقدير حجم الطلب )التنبؤ(

  رئيسية:تقوم معظم المنظمات بتقدير حجم الطلب الكلي على منتجاتها لثالثة أغراض 

 مناسب.كان حجم الطلب المتوقع يكفي لتحقيق عائد  إذاتحديد ما  (1

إنتاج تلك  سبيل المنظمة فياذ ما وجد من اإليرادات المتوقعة من بيع المنتج بالكمية المتوقعة تقل عن تكاليف التي تتحملها  ־

 اإلنتاج.الكمية فإنه يجب عدم البدء في 

 ومستقبال.تحديد االحتياجات من الطاقة االنتاجية حاليا  (2

 حيث يتم ترجمة الكمية المطلوبة إنتاجها الى عدد من اآلالت والمعدات والمواد وغيرها من عناصر االنتاج  ־

  المنظمة:التحديد الدقيق للكمية المطلوب إنتاجها يجنب 

 اإلنتاج.الكثير من النفقات التي قد تتحملها نتيجة وجود طاقات عاطلة تزيد عن احتياجات  ־

 المطلوبة.تيجة عدم وجود طاقة كافية إلنتاج الكمية فقدان نسبة من األرباح ن ־

 التشغيل.إعداد معدالت  (3

 إعداد معدالت التشغيل لكل منتج من المنتجات المراد إنتاجها ־

 تخطيط االحتياجات قصيرة االجل من المواد والعمالة وغيرها بما يضمن توفير المنتجات الطلوبة في مواعيدها ־

 الطلب:الخصائص العامة لتقدير حجم  ثانيا:

  بالرغم من تعدد األساليب المستخدمة في تقدير حجم الطلب إال ان هناك عدد من الخصائص المشتركة بين تلك االساليب أهمها

 يلي:ما 

ينتظر  اتفترض جميع االساليب أن هناك عالقة سببية بين ما حدث في الماضي وما ينتظر حدوثه في المستقبل بعبارة أخرى م (1

 حدوثه في المستقبل امتداد لما حدث في الماضي وما يحدث في الحاضر.

 لتقدير.انتائج تقدير حجم الطلب باستخدام جميع األساليب غير مؤكدة مائة بالمائة وغالبا ما تختلف النتائج الفعلية عن نتائج  (2

 معين.لتنبؤ بحجم الطلب من منتج إن التنبؤ بحجم الطلب لمجموعة من المنتجات عادة ما يكون أكثر دقة من ا (3

هناك عالقة عكسية بين دقة التنبؤ وطول الفترة الزمنية التي يغطيها بعبارة أخرى نتائج تقدير حجم الطلب تكون أكثر دقة في  (4

 الطويل.األجل القصير عنها في األجل 

 خطوات تقدير حجم الطلب ثالثا:

  يلي:تتمثل الخطوات الرئيسة الواجب إتباعها في تقدير حجم الطلب المتوقع من منتجات المنظمة فيما 

 فيه.تحديد الغرض من التقدير والوقت الذي يجب أن يتم  (1

يفيد ذلك في تحديد مستوى التفصيل المطلوب مثل حجم الموارد الالزمة لتنفيذ حجم االنتاج الالزم لتغطية الطلب المتوقع  ־

 المطلوبة.باإلضافة الى الدقة 

 التقدير.تحديد المدة التي يجب أن تغطيها عملية  (2

 التي يغطيها التنبؤيجب األخذ في االعتبار أن درجة الدقة في التقدير تتناقض كلما زادت المدة  ־

 التقدير.ختيار أسلوب أو طريقة ا (3

 المتوقع.جمع وتحديد البيانات المناسبة ألعداد تقديرات الطلب  (4

مراجعة التقديرات التي تم التوصل إليها وإعادة فحص أساليب التقدير ونوعية البيانات المستخدمة في إعداد تلك التقديرات  (5

 إذ ما اقتضى األمر 

 

  " بالإنتاج(تقدير حجم الطلب )التنبؤ " لثالفصل الثا
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 ♥إعداد: أسوم

 

 

 

 الطلب.الأساليب الوصفية المستخدمة في تقدير حجم  رابعا:

 المنظمة.الحاالت التي تستخدم فيها األساليب الوصفية في تقدير حجم الطلب المتوقع على منتجات  (1

 أن يكون التقدير مطلوبا على وجه السرعة .أ

 يتوافر وقت كافي لجمع وتحليل البيانات الكمية أن ال .ب

 االقتصادية.أو القرارات الجديدة في النواحي السياسية أو  بعض التغيراتأن تكون هناك  .ج

 استحداثها.أن تكون البيانات المتاحة متقادمة ويصعب  .د

 الحالية.عند تقديم منتج جديد للسوق أو عند إعادة تصميم المنتج أو المنتجات  .ه

 

 الوصفية:يب األسال (2

 آراء المديرين .أ

  األسلوب:وفقا لهذا 

 حجم الطلب المتوقع على منتجات المشروع خالل والتمويل( لتقدير التسويق، اإلنتاج مديرويلتقي مجموعة من المديرين )غالبا  ־

 المقبلة.الفترة 

 اللجنة.غالبا يتم التوصل إلى التقدير المطلوب من خالل متوسط التقديرات الفردية ألعضاء  ־

في بعض األحيان يقوم رئيس اللجنة أو المدير العام بمراجعة تقديرات أعضاء اللجنة وباستخدام خبرته الشخصية يصل إلى  ־

 موحد.تقدير 

  التالية:يحقق هذا االسلوب المزايا 

 نسيبا.إمكانية تحديد حجم الطلب المتوقع في وقت محدود  ־

 المسؤولين بالمنظمةاالستفادة من آراء وخبرات عدد من المديرين  ־

  في:تتمثل عيوب هذا األسلوب 

 التقدير.صعوبة تحديد المسئولية في حالة حدوث أخطاء في  ־

 التقسيم.صعوبة تقسيم حجم الطلب المتوقع على أساس المناطق البيعية أو المنتجات أو غيرها من أسس  ־

 التقدير.تحتوي على عنصر التحيز الشخصي في  ־

 المستهلكين:استقصاءات  .ب

  االسلوب:وفقا لهذا 

 يتم تكليف رجال البيع بسؤال المستهلكين عن خططهم الشرائية خالل الفترة القادمة ־

 ة منهممختار التليفونية لعينةقد يتم االتصال بالعمالء عن طريق إرسال قوائم استقصاء إليهم أو عن طريق المحادثات  ־

  التالية:يحقق هذا االسلوب الميزة 

د يصعب الحصول عليها من أي جهة أخرى مثل نوايا واتجاهات المستهلكين نحو منتجات الحصول على معلومات ق ־

 المنتجات.نواحي القوة والضعف بها ويفيد ذلك في تقدير الطلب وتصميم وتطوير  المنظمة، وتقييم

  في:تتمثل عيوب هذا االسلوب 

 معلومات.احتمال تحيز المستهلكين فيما يقدمونه من  ־

 البيانات.يحتاج الى وقت وتكاليف إلجراء االستقصاء وتحليل  ־

 

 

 

 

 

 9المحاضرة  –تابع الفصل الثالث " تقدير حجم الطلب )التنبؤ بالإنتاج(" 
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 ♥إعداد: أسوم

 

 البيع:آراء رجال  .ج

  االسلوب:وفقا لهذا 

 القادمة.يكلف كل مندوب بيع بإعداد تقدير للكمية المتوقع بيعها بمنطقته خالل الفترة  ־

 المختلفة.يقوم مدير مبيعات اإلقليم بتجميع ومراجعة تقديرات مندوبي البيع للمناطق البيعية  ־

 المنظمة.يقوم مدير المبيعات بإعداد تقدير عام للمبيعات على مستوى  ־

  التالية:يحقق هذا االسلوب المزايا 

 المنتجات.إمكانية التعرف على حجم الطلب المتوقع في المناطق البيعية المختلفة وتوزيعه ايضا على أساس  ־

 البيعية.تحفيز رجال البيع نظرا لشعورهم بالمشاركة في تخطيط حصصهم  ־

  في:تتمثل عيوب هذا االسلوب 

 يفعله.رجال البيع قد ال يستطيعون التفرقة بين ما يقوله العميل وما ينوي أن  ־

ف البيعية االهدا قد يميل بعض رجال البيع الى تخفيض تقديراتهم اذ ما شعروا بأن تلك التقديرات سوف تستخدم في تحديد ־

   منهم.المطلوبة 

 

 دلفاي:أسلوب  .د

  االسلوب:وفقا لهذا 

يوزع على مجموعة من الخبراء قائمة تحتوي على عدد من االسئلة التي يمكن من خالل االجابة عليها الحصول على تقديرات  ־

 التقديرات.كل خبير والفروض التي استخدامها في إعداد 

 على التقديرات المختلفة والفروض التي تم استخدامها في اعداد هذه التقديرات يتم تجميع القوائم ويتم التعرف ־

تعاد صياغة أسئلة القائمة من جديد بوضع تقديرات الخبراء والفروض التي تم استخدامها في إعداد هذه التقديرات ثم توزع من  ־

 المختلفة.الخبراء إلعادة التقدير في ضوء التقديرات  جديد على

 لدورة عدة مرات حتى يتم التوصل إلى درجة مقبولة من االتفاق بين الخبراء حول تقدير حجم الطلب المتوقعتعاد هذه ا ־

  التالية:يحقق هذا االسلوب الميزة 

االستفادة من آراء مجموعة من الخبراء أو المتخصصين مع تجنب المناقشات المباشرة بينهم وما يترتب عليها من ضياع  ־

 والجهد.للوقت 

 الطلب:الأساليب الكمية المستخدمة في تقدير حجم  خامسا:

  تعتمد الطرق الكمية على استخدام البيانات المتاحة عن حجم الطلب خالل الفترة الماضية في الوصول إلى تقديرات لهذا الحجم

 الكمية:خالل الفترة القادمة وذلك باستخدام بعض االساليب اإلحصائية وفيما يلي بعض األساليب 

 السابقة:الفترة مبيعات  .أ

 يعتبر هذا األسلوب أبسط األساليب الكمية في تقدير حجم الطلب  

 مثال:

 وحدة  3000بلغت المبيعات الفعلية في شهر أكتوبر 

  المطلوب:

 ما هو حجم الطلب المتوقع لشهر نوفمبر؟

  الحل:

 أكتوبر(حجم الطلب المتوقع لشهر نوفمبر = المبيعات الفعلية للفترة السابقة )شهر 

 وحدة   3000حجم الطلب المتوقع لشهر نوفمبر =  ؞ 
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 ♥إعداد: أسوم

 

 المتحركة:المتوسطات  .ب

  مثال 

 الشركات:توفرت لديك البيانات التالية والمستخرجة من سجالت مبيعات إحدى  إذا

 

 

 

 المطلوب: 

 فترات.تقدير حجم الطلب المتوقع لشهر مايو باستخدام المتوسط المتحرك لثالث  (1

 21فترات بفرض أن المبيعات الفعلية لشهر مايو  المتحرك لثالثتقدير حجم الطلب المتوقع لشهر يونيو باستخدام المتوسط  (2

 وحدة.

 0.3و 0.2التالية:  باستخدام االوزانتقدير حجم الطلب المتوقع لشهر مايو باستخدام المتوسط المتحرك المرجح لثالث فترات  (3

  0.5و

 :الحل 

 تقدير حجم الطلب المتوقع لشهر مايو باستخدام المتوسط المتحرك لثالث فترات  (1

 

 المتوسط المتحرك للفترة ت =

عدد الوحدات 

 للفترة المباعة

 1-ت 

+ 

عدد الوحدات 

 للفترة المباعة

 2-ت 

+ 

عدد الوحدات 

للفترة المباعة 

 3-ت 

+ ........ 

عدد الوحدات 

 للفترة المباعة

 ن-ت 

 عدد الفترات )ن(

المتوسط المتحرك لشهر مايو =   ؞
24+22+26

3
 وحدة 22=   

 وحدة 22إذا الطلب المتوقع لشهر مايو= 

 

 21فترات بفرض أن المبيعات الفعلية لشهر مايو  المتحرك لثالثتقدير حجم الطلب المتوقع لشهر يونيو باستخدام المتوسط  (2

 وحدة.

 

 

 

 المتوسط المتحرك للفترة ت =

عدد الوحدات 

للفترة المباعة 

 1-ت 

+ 

الوحدات عدد 

 للفترة المباعة

 2-ت 

+ 

عدد الوحدات 

 للفترة المباعة

 3-ت 

+ ........ 

عدد الوحدات 

 للفترة المباعة

 ن-ت 

 عدد الفترات )ن(

المتوسط المتحرك لشهر يونيو =   ؞
22+26+21

3
 وحدة 23=   

 وحدة 23إذا الطلب المتوقع لشهر يونيو= 

 

 

 

 إبريل مارس فبراير يناير الشهر

 26 22 24 20 عدد الوحدات المباعة

 إبريل مارس فبراير يناير الشهر

 26 22 24 20 عدد الوحدات المباعة
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 ♥إعداد: أسوم

 

 0.3و 0.2 التالية:تقدير حجم الطلب المتوقع لشهر مايو باستخدام المتوسط المتحرك المرجح لثالث فترات باستخدام االوزان  (3

 0.5و

 

 

 

 

  وحدة 22.8( = 0.5 × 24( + )0.3 × 22( + )0.2 × 26المتوسط المتحرك المرجح لشهر مايو = ) ؞

 وحدة  22.8إذا الطلب المتوقع لشهر مايو = 

 تحليل االنحدار البسيط  .ج

 مثال 

لتسع وحدة خالل اتوفرت لديك البيانات التالية عن المبيعات الفعلية إلحدى الشركات من أحد المنتجات الرئيسية وذلك باأللف 

 سنوات الماضية

 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 السنة

 50 40 45 40 35 27 40 35 30 المبيعات

 

  باستخدام نموذج تحليل االنحدار البسيط  2017و 2016المطلوب: تقدير حجم الطلب لعام 

 :الحل: الخطوة األولى: إعداد الجدول التالي 

 2ص 2س س ص المبيعات )ص( )س( الفترة

2007 1 30 1  ×30  =30 1 900 

2008 2 35 2  ×35  =70 4 1225 

2009 3 40 3  ×40  =120 9 1600 

2010 4 27 4  ×27  =108 16 729 

2011 5 35 5  ×35  =175 25 1225 

2012 6 40 6  ×40  =240 36 1600 

2013 7 45 7  ×45  =315 49 2025 

2014 8 40 8  ×40  =320 64 1600 

2015 9 50 9  ×50  =450 81 2500 

 13404 285 1828 342 45 مجموع )مج(

  38=  9÷  342 5=  9÷  45 متوسط

 12996=  342×  38 225=  45×  5  1710 = 342×  5 معامل التصحيح

  1710  =118 285  225  =60 408 1828 معامل التصحيح   التباين = المجموع 

 

 

 

 

 

 

 إبريل مارس فبراير يناير الشهر

 26 22 24 20 عدد الوحدات المباعة

 وزن الفترة ن

 مج ص ×صمتوسط  سمج  × سمتوسط  مج ص ×متوسط س 
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 ♥إعداد: أسوم

 

 الخطوة الثانية: معادلة االنحدار البسيط:

 

  = ب

 

 س(متوسط × ) ب  أ = متوسط ص 

   (1.97  ×5)  =28.15 38أ = 

 س  1.97+  28.15ص =                  ص = أ + ب س                   معادلة االنحدار البسيط   

 ( المبيعات بداللة س )ص بقميهبالتالي يمكن التنبؤ 

 المتوسط:نموذج االنحدار  باستخدام 2017و 2016تقدير حجم الطلب لعام  الثالثة:الخطوة 

 س 1.97+  28.15ص = 

  وحدة ألف 47.85 ( =10×  1.97+ ) 28.15( = 2016)حجم الطلب لعام  10 وبالتالي ص 10=  2016س لـ 

 وحدة  ألف 49.82( = 11×  1.97+ ) 28.15( = 2017)حجم الطلب لعام  11وبالتالي ص  11=  2017س لـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تباين س ص
= 

118 
= 1.97 

 60 2تباين س 
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 ♥إعداد: أسوم

 

 

 

 المشروع:المشروع وأهمية اختيار موقع  مفهومأولا: 

 مفهوم المشروع  (1

اقتراح خاص باستثمار يهدف الى إنشاء أو توسيع أو تطوير بعض التسهيالت بهدف زيادة إنتاج السلع أو الخدمات في مجتمع ما  ־

 معينة.خالل فترة زمنية 

 أهمية اختيار موقع المشروع  (2

 يلي:تنبع أهمية اختيار موقع المشروع مما  ־

 المشروع.التأثير على تكاليف إنشاء  (أ

تختلف تكاليف شراء األرض وتكاليف إقامة مباني المشروع من موقع آلخر وبالتالي تتأثر تكاليف إنشاء المشروع بالموقع  ־

 المشروع.الذي سيتم اختياره إلنشاء 

 اإلنتاج.التأثير على تكاليف  (ب

تم لمشروع بالموقع الذي سيتختلف تكلفة الخامات والوقود واألجور من موقع آلخر وبالتالي تتأثر تكاليف إنتاج منتجات ا ־

 المشروع.اختياره ألنشاء 

 التوزيع(.التأثير على التكاليف البيع ) (ج

تختلف تكلفة نقل المنتجات من مكان االنتاج الى االسواق باختالف موقع انتاجها وبالتالي تتأثر تكاليف بيع المنتجات بالموقع  ־

 المشروع.الذي سيتم اختياره ألنشاء 

 االنشاء.لمشروع بعد صعوبة تغيير موقع ا (د

 الفنية واإلدارية.التأثير على قدرة المشروع على البقاء وجذب الخبرات  (ه

 ألرباح.ااذ تم اختيار الموقع المناسب الذي يحقق تكاليف انتاج وتوزيع منخفضة فأن ذلك سيؤدي الى تحقيق قدر مناسب من  ־

 بالمشروع.الى جذب الخبرات الفنية واالدارية للعمل ستساعد االرباح على زيادة قدرة المشروع على البقاء باإلضافة  ־

 الزمن.إمكانية تغيير الموقع المناسب للمشروع على مرور  (و

 للمشروع.مع تغيير البيئة المحيطة بالمشروع مع مرور الزمن قد يتغير الموقع المناسب  ־

تزيد أهمية اختيار المشروع لهذا السبب حيث يجب اختيار الموقع الذي يصلح ألطول فترة ممكنة حتى مع تغير الظروف  ־

 المحيطة.

 موقع المشروع:العوامل المؤثرة في اختيار  ثانيا:

 القرب من المواد الخام:  (1

  مثل:يعتبر من أهم العوامل بالنسبة لبعض المشروعات 

خام سريعة التلف مثل مصانع تعليب الخضروات والفواكه واألسماك واللحوم  تستخدم موادالمشروعات الصناعية التي  ־

 االلبان.ومنتجات 

شائها ا ولهذا يفضل أن يتم إنتتحمل النقل لمسافات طويلة دون فقد جزء كبير منه التلف ال)تعمد هذه المصانع على سلع سريعة 

 الخام(.بالقرب من المواد 

 مصانع الرخام والحديد والصلب واإلسمنت  الوزن مثلالمشروعات الصناعية التي تستخدم مواد الخام الضخمة الثقيلة  ־

 (.)نفقات نقل المواد الخام لهذه المصانع مرتفعة ولهذا يفضل أن يتم إنشائها بالقرب من المواد الخام

مصانع بالقرب من المواد الخام بالنسبة للمصانع التي تعتمد في إنتاجها على العديد من المواد الخام التي يتم المن الصعب إنشاء  ־

 الحصول عليها من مصادر متعددة منتشرة جغرافيا 

 صنوعةوالنصف مصنف من المواد الخام  2400سبيل المثال تقوم شركة جنرال موتورز بشراء ما يقارب من  )على

موردين منتشرين في مواقع جغرافية متعددة ولهذا فإنه من االستحالة اختيار موقع للمشروع بالقرب من هؤالء  والمصنوعة من

 الموردين جميعا(  

 

 10المحاضرة  –الفصل الرابع " اختيار موقع المشروع " 
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 ♥إعداد: أسوم

   

 العمالء(تواجد  )أماكنالقرب من االسواق  (2

  إلى:يفضل إنشاء المشروع بالقرب من االسواق ألن ذلك يؤدي 

 .أفضلخدمة العمالء بشكل  ־

 العمالء.ت وتكاليف نقل المنتجات الى قتوفير جزء كبير من و ־

 احه.أربخدمة العمالء بشكل أفضل وانخفاض تكاليف نقل المنتجات إليهم يؤدي الى زيادة مبيعات المشروع وبالتالي زيادة  ־

 أماكن متعددة. في بعض الحاالت يكون من الصعب إنشاء المشروع بالقرب من االسواق وذلك بسبب انتشار العمالء في ־

 للمنظمة:القرب من الموقع الحالي  (3

  يؤدي:ألن ذلك  الرئيسي لهايفضل إنشاء فرع المنظمة الجديد بالقرب من الموقع 

 الجديد.تسهيل الرقابة واألشراف على الفرع  ־

 الرئيسي.لين في الفرع الجديد والمسؤولين في المركز وتسهيل عملية التواصل بين المسؤ ־

  أفضل.المديرين بما يسمح لهم من ممارسة نشاطهم بشكل توفير وقت وجهد  ־

 المناسبة:القرب من الطرق ووسائل النقل  (4

  إلى:يفضل إنشاء المشروع بالقرب من الطرق التي يتم من خاللها الوصول 

 مصادر المواد الخام  ־

 القوى العاملة  ־

 العمالء(االسواق )أماكن تواجد  ־

  قد تفترض طبيعة بعض المواد التي تستخدمها بعض المصانع ضرورة نقلها باستخدام وسائل النقل المائي عن طريق البحار أو

 مثل:االنهار أو المحيطات 

 البترول  ־

 المطاط  ־

 الخشب  ־

 الحديد الخام  ־

 الفحم  ־

  المحيطات.لذلك يفضل اختيار المصانع التي تستخدم هذه المواد بالقرب من االنهار أو البحار أو  ־

 المياه:القرب من مصادر  (5

  في:يفضل إنشاء المشروع بالقرب من مصادر المياه وذلك بالنسبة للمشروعات التي تحتاج المياه 

 الصناعية.العمليات  ־

 اآلالت.تبريد  ־

 غسل المنتجات  ־

 والصلب  والكيماويات والحديدوهذه المشروعات مثل مصانع المطاط والورق  ־

 تتمثل المياه التي يجب إنشاء موقع المشروع بالقرب منها في: 

 االنهار  ־

 البحيرات ־

 اآلبار  ־

 الطاقة:القرب من مصادر  (6

 والمعدات.يفضل إنشاء المشروع بالقرب من مصادر الطاقة مثل الكهرباء حيث أنها تستخدم كمصدر لإلضاءة إدارة اآلالت  ־

تحتاج بعض المصانع الى كميات هائلة من الكهرباء مثل مصانع االسمدة وبالتالي يجب إنشاء هذه المشروعات في المواقع التي  ־

   ناسبها.تتتوفر فيها الطاقة الكهربائية التي 
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 ♥إعداد: أسوم

 

 العاملة:القرب من القوى  (7

  يجب اختيار موقع للمشروع يتوفر فيه القوى العاملة المناسبة 

  دراسة:حتى يتم اختيار الموقع الذي القوى العاملة المناسبة يجب 

 المنطقة.نسبة عدد العمال الحرفيين الى عدد سكان  ־

 المنطقة.نسبة عدد خريجي الجامعات من التخصصات التي يحتاجها المشروع الى اجمالي سكان  ־

 بالمنطقة.مدى قوة النقابات العمالية بالمنطقة ونسبة المشتركين بها من القوى العاملة  ־

 األرض:توفر  (8

  حيث:يجب اختيار االرض المناسبة إلقامة المشروع من 

 المشروع. والمعدات التي سيستخدمهاقدرة االرض على تحمل اآلالت  ־

 المستقبل.توفير المساحات الكافية من االرض الالزمة إلجراء التوسعات في  ־

 البناء.تكاليف  ־

 االرض.تكلفة شراء  ־

 الصرف:توفر شبكة  (9

يجب  لذلك والكيماويات والصلبتعاني معظم المنظمات من مشكلة التخلص من العوادم مثل المنظمات التي تقوم بإنتاج األدوية  ־

 العوادم.إنشائها في موقع يتوفر فيه شبكة صرف يمكن من خاللها التخلص من 

 الدولة:اعتبارات األمن في  (10

تتطلب اعتبارات األمن في الدولة تشتت المشروعات وخاصة الصناعات الثقيلة وذلك بهدف تخفيض احتماالت تعرض هذه  ־

 الحروب.المشروعات لخطر 

 المشروع.في الدولة على اختيار موقع لذلك تؤثر اعتبارات األمن  ־

 الدولة.التشريعات السائدة في  (11

 السكنية.توجد تشريعات في العديد من الدول تمنع إنشاء المشروعات الصناعية بالقرب من التجمعات  ־

ناطق م توجد تشريعات اخرى في بعض الدول يتم من خاللها منح إعفاءات ضريبية للمشروعات الصناعية التي يتم إنشاؤها في ־

 معينة.

التشريعات التي تمنع إنشاء المشروعات أو االعفاءات من الضرائب تؤثر في عملية اختيار موقع المشروع وبالتالي يجب دراسة  ־

 المشروع.التشريعات والقوانين في الدولة قبل اختيار موقع 

 الشخصية:العوامل  (12

ل أصحاب هذه المشروعات الى اختيار موقع المشروع يظهر تأثير العوامل الشخصية في المشروعات الخاصة حيث قد يمي ־

 المكان.بالقرب من مساكنهم أو في مكان نشأتهم أو مولدهم رغبة في نهوض بهذا 
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 ♥إعداد: أسوم

 

 

 

 الإنتاجي:/ النظام 1س

 يحتوي على جميع الخصائص الالزمة لتحقيق هدفه دون تفاعل مع البيئة المحيطة.

 مخرجاته.الضرائب أحد 

 نظام مغلق.

 ال يوجد خيار صحيح.

 التنظيم:/ من الأنشطة التي يمارسها مدير الإنتاج والعمليات في مرحلة 2س

 تحديد أهداف النظام اإلنتاجي.

 يتم تنفيذها بالشكل المطلوب. الموضوعةالتأكد من أن الخطط 

 تحديد السياسات والبرامج الالزمة لتحقيق أهداف النظام اإلنتاجي.

 ال يوجد خيار صحيح.

 للصناعة:الأفقي  / التقسيم3س

 .االقتصادييتم من خالله تقسيم الصناعات حسب نوع النشاط 

 ال يوجد خيار صحيح

 يتم من خالله تقسيم الصناعات إلى صناعات استخراجية وأخرى تحويلية.

 في اإلنتاج الصناعي. المستخدمةيعتمد على نوعية التكنولوجيا 

 على:/ وفقاً لمفهوم الإنتاج من وجهة نظر الفكر الإداري، وظيفة الإنتاج تقتصر 4س

 المنفعة الحيازية.

 المنفعة المكانية.

 ال يوجد خيار صحيح.

 المنفعة الزمنية.

 بـ:/ نقل ملكية السلع الُمنتجة من الُمنتِج إلـى المستهلك النهائي تعرف 5س

 المنفعة المكانية.

 المنفعة الزمنية.

 المنفعة الشكلية.

 ال يوجد خيار صحيح

 

 

 

 الواجب الأول 
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 ♥إعداد: أسوم

 

 عدا:/ من أهداف إدارة الإنتاج والعمليات ما يلي ما 6س

 تدعيم المركز التنافسي للمنظمة.

 تخفيض تكاليف هيكل تمويل المنظمة.

 تحقيق الرضا للمستهلكين والعمالء.

 زيادة إنتاجية المنظمة.

 والعمليات:/ من المهام المستمرة لإدارة الإنتاج 7س

 التصميم.

 .االستحداث

 االختيار.

 ةالرقاب

 الخفيفة:/ الصناعات 8س

 ال تصل منتجاتها إلى المستهلك.

 .االستهالكتشمل المصانع التي تقوم بإنتاج مواد 

 القومي. االقتصاديتوقف عليها التقدم التكنولوجي في كافة فروع 

 ال يوجد خيار صحيح.

 دية:نق إلى/ أحد مراحل نشأة وتطور إدارة الإنتاج والعمليات، والتي تحولت فيها المبادلات العينية 9س

 مرحلة اإلنتاج الحرفي.

 ال يوجد خيار صحيح.

 مرحلة إنتاج الوسطاء.

 مرحلة اإلنتاج المنزلي ونشوء المنتهلك.

 النمطي:/ الإنتاج 10س

 بالجامعات من أمثلة الخدمات التي يقدمها. االلتحاقإجراءات 

 النظارات الطبية من أمثلة السلع التي يقدمها.

 يتم من خالله إنتاج منتجات يتم تقديمها بمواصفات محددة لتتناسب مع احتياجات فئة معينة من العمالء.

 ال يوجد خيار صحيح.

 

 

 hoor Mohammedحل: 
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 ♥إعداد: أسوم

 

 

 

 

 توفرت لديك مصفوفة القرار التالية: إذا/ 1س

 استراتيجيات اإلنتاج
 حاالت الطلب المتوقع

20 30 40 50 

20 60 60 60 60 

30 40 90 90 90 

40 20 70 120 120 

 150 100 50 صفر 50

 فأن القرار المناسب وفقاً لمعيار عدم كفاية السبب هو:

 وحدة  40انتاج 

 وحدة  50انتاج 

 وحده  30انتاج 

 وحده  20انتاج 

 توفرت لديك مصفوفة القرار التالية: إذا/ 2س

 استراتيجيات اإلنتاج
 حاالت الطلب المتوقع

20 30 40 50 

20 60 60 60 60 

30 40 90 90 90 

40 20 70 120 120 

 150 100 50 صفر 50

 فان ربح الوحدة يساوي:

 لاير  2

 لاير  3

 ال يوجد خيار صحيح 

 لاير  5

 النواحي الهندسية كأحد قرارات ادارة الانتاج والعمليات، يتبع مجال:/ قرار  3س

 تصميم المنتج

 تخطيط ومراقبة اإلنتاج 

 المصنع والتجهيزات 

 يوجد خيار صحيح  ال

 

 

 

 الواجب الثاني



31 
 

 ♥إعداد: أسوم

 

 توفرت لديك مصفوفة القرار التالية: إذا/ 4س

 استراتيجيات اإلنتاج
 حاالت الطلب المتوقع

20 30 40 50 

20 60 60 60 60 

30 40 90 90 90 

40 20 70 120 120 

 150 100 50 صفر 50

 :القرار المناسب وفقاً لمعيار التشاؤمفان 

 وحدة  40انتاج 

 وحدة  50انتاج 

 وحده  30انتاج 

 وحده  20انتاج 

 توفرت لديك مصفوفة القرار التالية: إذا/ 5س

 استراتيجيات اإلنتاج
 حاالت الطلب المتوقع

20 30 40 50 

20 60 60 60 60 

30 40 90 90 90 

40 20 70 120 120 

 150 100 50 صفر 50

 :خسارة الوحدة تساويفان 

 لاير  4

 ال يوجد خيار صحيح 

 لاير  2

 لاير  6

 توفرت لديك مصفوفة القرار التالية: إذا/ 6س

 استراتيجيات اإلنتاج
 حاالت الطلب المتوقع

20 30 40 50 

20 60 60 60 60 

30 40 90 90 90 

40 20 70 120 120 

 150 100 50 صفر 50

 القرار المناسب وفقاً لمعيار الأسف هو:فان 

 وحدة  40انتاج 

 وحدة  50انتاج 

 وحده  30انتاج 

 وحده  20انتاج 
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 ♥إعداد: أسوم

 

 توفرت لديك مصفوفة القرار التالية: إذا/ 7س

 استراتيجيات اإلنتاج
 حاالت الطلب المتوقع

20 30 40 50 

20 60 60 60 60 

30 40 90 90 90 

40 20 70 120 120 

 150 100 50 صفر 50

 القرار المناسب وفقاً لمعيار التفاؤل التام هو:فان 

 وحدة  40انتاج 

 وحدة  50انتاج 

 وحده  30انتاج 

 وحده  20انتاج 

 توفرت لديك مصفوفة القرار التالية: إذا/ 8س

 استراتيجيات اإلنتاج
 حاالت الطلب المتوقع

20 30 40 50 

20 60 60 60 60 

30 40 90 90 90 

40 20 70 120 120 

 150 100 50 صفر 50

علة التوالي فان القرار المناسب  %10، %40، %20، %30وعلمت ان احتمالات الطلب المتوقعة هي 

 وفقاً لمعيار صافي القيمة المتوقعة هو:

 وحدة  40انتاج 

 وحدة  50انتاج 

 وحده  30انتاج 

 وحده  20انتاج 

يستطيع فيها متخذ القرار أن يحدد عدداً من الحالات المتوقع حدوثها في المستقبل واحتمالات  /9س

 حدوث كل حالة:

 حالة عدم التأكد 

 حالة المخاطرة 

 ال يوجد خيار صحيح 

 حالة التأكد التام 
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 ♥إعداد: أسوم

 

 

 توفرت لديك مصفوفة القرار التالية: إذا/ 10س

 استراتيجيات اإلنتاج
 حاالت الطلب المتوقع

20 30 40 50 

20 60 60 60 60 

30 40 90 90 90 

40 20 70 120 120 

 150 100 50 صفر 50

فان القرار المناسب وفقاً لمعيار معامل  %70وعلمت ان معامل التفاؤل الذي حدده متخذ القرار هو 

 التفاؤل هو:

 وحدة  40انتاج 

 وحدة  50انتاج 

 وحده  30انتاج 

 وحده  20انتاج 

 

 

 حل : بندر المحمدي 

 

 

 

 


