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 الفصل األول 

 

 : عناصرها وأهدافها ومنافعها إدارة االنتاج

    : "أهمٌة االنتاج " بشقٌه المادي والخدمً سواء على المستوى الفردي أم الجماعً فً المقدمة 

 عملٌة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة.            

 أداة إلٌجاد وتحوٌل وإضافة قٌمة جدٌدة للمواد والمنتجات . االنتاج:

 

 األفراد

  رأس المال

   السلع + الخدمات  المخرجات  تالمدخال المواد

     

 اآلالت

 المعلومات 

 

نه " النشاط المنظم والموجه الستخدام الموارد المتاحة وتوجٌهها إلنتاج ٌعرف النشاط اإلنتاجً بؤ

 منتجات وخدمات جدٌدة تشبع حاجات اإلنسان".

 وتشغٌلٌة:ٌحمل هذا التعرٌف للنشاط اإلنتاجً مفاهٌم مختلفة اقتصادٌة واجتماعٌة 

ٌقوم بتوظٌف عناصر االنتاج فً مكان وزمان ما بهدف الحصول على المفهوم االقتصادي: -

 االنتاج.

 المفهوم االجتماعً: أساس من أسس التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة. -

المفهوم التشغٌلً: أساس عملٌة فنٌة ٌهدف إلى تحوٌل المواد األولٌة إلى سلع وخدمات من  -

 إخضاعها لعملٌات مختلفة وطرائق وأسالٌب عملٌة.خالل 

 الصٌغة التً تجمع فٌها عناصر النشاط االنتاجً من أجل إنتاج السلع والخدمات. هو :نظام االنتاج

 وتتكون بشكل أساسً من : : عوامل االنتاج

 االرض )الطبٌعة(. -

 العمل. -

 رأس المال. -

 التنظٌم. -

العملٌات 

 التحوٌلٌة



 المعلومات. -

 (.Optimizationالجمع بٌن عناصر االنتاج)بالشكل األمثل  -

 

 (:Element Of Production Systemعناصر نظام االنتاج)

 المدخالت: عناصر االنتاج ومتطلباته. -

 عملٌات التحوٌل : التً تقوم بتحوٌل المدخالت إلى مخرجات)منتجات(. -

 المخرجات )على شكل سلعة أو خدمة بواسطة نظام االنتاج(. -

 الرقابة على النظام: عملٌات التغذٌة الراجعة. -

 :(Input Of A Production Systemالعنصر األول : مدخالت نظام االنتاج:)

 (.Externalمدخالت خارجٌة) -

 (.Marketمدخالت السوق ) -

 (Primary Resourceموارد أساسٌة ) -

 (:Conversion Systemنظام التحويل) العنصر الثاني:

 واالنتاج.عملٌات التصنٌع  -

 خدمات النقل )المناولة(. -

 خدمات التبادل. -

 خدمات التخزٌن. -

 خدمات أخرى)التؤمٌن،.....(. -

 خدمات حكومٌة. -

 (:Outputs Of A Production Systemالعنصر الثالث: المخرجات )

 مخرجات مباشر: -

 .منتجات 

 .خدمات 

 مخرجات غٌر مباشرة: -

 .نفاٌات 

 .التلوث 

 .التطورات التقنٌة 

 االنتاج والعمليات:أهداف 

 (: االنتاج بتكلفة معقولة لٌسهل تسوٌق السلعة وتحقٌق هامش ربح معقول.Costالتكلفة ) -

 (: تقٌس االنتاجٌة قدرة المإسسة على تحوٌل المدخالت إلى مخرجات.Prodاالنتاجٌة ) -

 (: وهً تقدٌم منتجات ذات مواصفات راقٌة وتشجع حاجة الزبون.Qualityالجودة ) -



(: وهً قدرة المإسسة لالستجابة للتغٌرات التً تحصل فً بٌئة Flexibility)المرونة  -

 العمل سواء كانت بٌئة داخلٌة أو خارجٌة.

 (: قدرة المإسسة على تسلٌم منتجاتها للمستهلك بشكل سرٌع.Deliveryالتسلٌم السرٌع ) -

اقة أو رأس (: حسن استغالل الموارد المختلفة من مواد أو عمل أو طEfficiencyالكفاءة) -

 مال.

(: القدرة على ادخال تحسٌنات على Technological Innovationاالبداع التكنولوجً ) -

 المنتج وابتكار عملٌات جدٌدة.

االلتزام بؤخالقٌات األعمال والمسإولٌة االجتماعٌة : وٌكون تجاه الشرائح المختلفة فً  -

 المجتمع.

 

 منافع االنتاج وأهمها:

 المنفعة الشكلٌة. -

 فعة المكانٌة.المن -

 المنفعة الزمانٌة. -

 المنفعة التبادلٌة )التكمٌلٌة ( كالوساطة. -

 المنفعة الشخصٌة كالخدمات التً ٌقدمها الطبٌب والمحامً. -

 

 Production and Operations Management( P/OMادارة االنتاج والعمليات )

  عملٌات التحوٌل من مدخالت إلى أنشطة التخطٌط والتنظٌم والرقابة والقٌادة التً تمارس على

مخرجات، حٌث أن عملٌات التحوٌل: عملٌات تتم لتغٌٌر هٌئة المدخالت وتحوٌلها إلى سلعة أو 

خدمة تكون ذات قٌمة ومنفعة للمستهلك، لتحقٌق أرباح تتناسب وقٌمة هذا التحوٌل. وٌجب 

 ى المنافسة فً السوق.ادارة عماٌة التحوٌل بشكل كفء وفاعل النتاج خدمة أو سلعة قابلة عل

 ( فاالنتاج هو عملٌة تحوٌلConversion Process( المدخالت أو المرارد )Inputs )– 

 إلى منتجات. -معلومات –من مواد، أموال، عمال، آالت 

  بٌنما تشٌر "العملٌات" إلى جمٌع النشاطات المقترنة بعملٌة تحوٌل الموارد إلى منتجات، أي

لتحوٌل فقط إنما تشمل النشاطات الالزمة لعملٌات التحوٌل هً ال تقتصر على عملٌات ا

الشباع حاجات كالصٌانة والنقل والتوزٌع و"المنفعة" التً تعبر عن قابلٌة السلعة أو الخدمة 

 الفرد.

 

 



 :مراحل تطور المجتمعات البشرية

 )نار، رٌح، ماء، طاقة حٌوانٌة(  الطاقة: المجتمعات الزراعٌة حٌث توفرت فٌها المرحلة األولى

 .والصناعة والشغل                  

 )إضافة لما سبق الكهرباء،  الطاقة: المجتمعات الصناعٌة حٌث توفرت فٌها المرحلة الثانية

 حٌث أصبحت الصناعة هً القطاع  والصناعة والشغل المحروقات، النووي...(                  

 مهٌمن فً الشغل.ال                  

 .: حٌث تحولت المجتمعات إلى خدمٌةالمرحلة الثالثة

 

 الشكل البٌانً ٌظهر وزن "الخدمات" ووزن "االنتاج" بداللة الزمن          

 

 

 

 الزمن 

 العملٌاتالتحول من ادارة االنتاج إلى ادارة  

 ادارة االنتاج = ادارة االنتاج المادي دون الخدمات                   

 ادارة العملٌات = ادارة العملٌات االنتاجٌة والخدمٌة                  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخدمات                                         

االنتاج             



 الفصل الثاني                                           

 مداخل ادارة االنتاج والعمليات واستراتيجياتها                    

 

 ،هً عملٌة ادارة النظام االنتاجً فً المنشآت االنتاجٌة والخدمٌة ادارة االنتاج والعمليات

كما تعرف بؤنها نشاط اداري ٌعمل على تحوٌل مدخالت االنتاج على منتج نهائً بؤقل تكلفة    

 ممكنة وأعلى جودة.

 

 (The activities of P/OM) ادارة االنتاج والعملياتنشاطات 

 تتوزع نشاطات ادارة االنتاج والعملٌات فً مجموعتٌن:   

 : وتضم النشاطات التً ال تتحمل ادارة االنتاج والعملٌات مسإولٌة مباشرة عنها المجموعة األولى

 فة التسوٌق ولكنها تإثر فً كخطط االعالن والتروٌج التً تقع ضمن اطال وظٌ                     

 العملٌات من حٌث جودة المدخالت، المزٌج االنتاجً ومستوٌات الطلب.                     

 : وهً تلك النشاطات التً تقع ضمن مسإولٌات ادارة العملٌات مباشرة مثل:المجموعة الثانية

االداء لتحقٌق مٌزة تنافسٌة ادراك الهدف االستراتٌجً للعملٌات وترجمتها فً اطار أهداف  -

وتحسٌن سرعة تسلٌم الطلبات للزبائن وتحسٌن مرونة العملٌات وتقلٌل كلفة انتاج السلع 

 .والخدمات

 .اعداد استراتٌجٌة العملٌات فً المإسسة -

 .تصمٌم المنتجات أو الخدمات وعملٌات التحوٌل -

 .التخطٌط والسٌطرة على العملٌات -

 

 مخاطر عزل وظيفة االنتاج:

إن عزل وظٌفة "االنتاج" باعتبارها وظٌفة فنٌة دون األخذ بعٌن االعتبار الجوانب األخرى      

)تخزٌن، تموٌن، تموٌل، التسوٌق،...(، ٌجعل المإسسة فً مواجهة العدٌد من االشكاالت وٌعرضها 

 لمخاطر الفشل وٌبعدها عن تحقٌق أهدافها من حٌث الربح واالنتاجٌة بالشكل األمثل.

 

 

 



 :داخل ادارة العملياتم

 الدارة العملٌات مداحل عدٌدة أهمها:        

 مدخل الوظائف االدارٌة -

 مدخل علم االدارة -

 مدخل القرارات -

 مدخل النظم -

 مدخل دورة الحٌاة -

 مدخل استراتٌجٌة العملٌات -

 فٌما ٌلً عرض موجز لكل مدخل:       

 (  ApproachManagerial Functions) مدخل الوظائف االدارية -1

للعملٌات )سواء  التخطيط والتنظيموفق هذا المدخل، فإن ادارة العملٌات عبارة عن عملٌة      

 علٌها لتحقٌق أهداف المإسسة.الرقابة كانت انتاجٌة أم خدمٌة( و

ٌقوم هذا المدخل على تجمٌع قرارات وأنشطة ادارة العملٌات فً مجموعات رئٌسٌة تدعى 

 وظائف المدٌر.

 جسد هذه الوظائف بؤربع وظائف الدارة العملٌات:تت    

 )تصمٌم المنتج، اختٌار التجهٌزات، معاٌٌر العمل، اختٌار الموقع،...( تصميم نظام االنتاج -

 )الشراء، تقدٌر الحاجات، النقل، الصٌانة،...( تشغيل نظام االنتاج -

 )التخطٌط االجمالً، ادارة المشروع، توقٌت طلبٌات المخزون،...( الجدولة -

 )الرقابة على المخزون، الرقابة على الجودة، الرقابة على التكلفة،...(الرقابة  -

 

 Management Science Approachمدخل علم االدارة  -2

 ٌعتمد هذا المدخل على ثالثة عناصر هامة جداً:

 الحرب العالمٌة الثانٌة(ظهور وتطور بحوث العملٌات )مع  -

 استعمال تكولوجٌا الحاسب )ابتداء من الخمسٌنٌات( -

 تعقد وكبر حجم األعمال. -

يعتمد هذا المدخل على النماذج الكمية عموماً ونماذج بحوث العمليات خاصة، وبالتالي     

 .فإن القرار األمثل ال يمكن أن يصل إليه المدير إال باستعمال األساليب الكمية



 

 :(Decisions Approachمدخل القرارات ) -3

ٌة االدارٌة، وادارة العملٌات هً ٌمثل القرار جوهر العمل حسب المدرسة القرارٌة،     

 عملٌة صنع القرارات المتعلقة بتصمٌم نظام العملٌات وتشغٌلها لتحقٌق أهداف المإسسة.

 القرارٌركز هذا المدخل على أهمٌة األسالٌب التحلٌلٌة فً صنع    

 وٌعتمد هذا المدخل على اٌجاد الحلول المرضٌة بدالً من الحلول المثلى.  

 ٌعتمد هذا المدخل على اتخاذ الخطوات المنهجٌة فً اتخاذ القرار التالٌة:        

 ;تحدٌد المشكلة -

 ;جمع البٌانات -

 ;تحدٌد وتقٌٌم البدائل المتاحة -

 ;اتخاذ القرار -

 .المتابعة والتقٌٌم -

 

 :(Systems Approach) مدخل النظم -4

عملٌة  ٌركز هذا المدخل على نظام االنتاج الذي ٌقوم بتحوٌل مدخالت إلى مخرجات عبر

تحوٌلٌة وادارة العملٌات هً عملٌة التوجٌه والسٌطرة على نظام العملٌات فً ظروف البٌئة 

 الداخلٌة والخارجٌة لتحقٌق أهداف المإسسة.

 

 االدارة                                        

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 األفراد

رأس المال  

 المواد

الآلالت    

 المعلومات

األسواق   

 

 العملٌة التحوٌلٌة

 بٌانات مرتدة عن االداء الفعلً

 سلع 

 خدمات



 مدخل النظم ماٌلً: من مزاٌا

 لنظام االنتاج.تطوٌر الرإٌة الكلٌة  -

 االهتمام بالعالقات الرابطة بٌن النظن المكونة لنظام االنتاج. -

 التفاعل مع البٌئة. -
 

 :(Life Cycle Approachمدخل دورة الحياة ) -5
لٌستجٌب  نمو وتطورالنظام كفكرة ثم ٌمر عبر مراحل  يولدحسب هذا المدخل،     

 هذا النظام. ينتهيلمتطلبات البٌئة. وعند عجزه عن االستجابة، 
 

 :(Operations Strategy Approachمدخل استراتيجية العمليات ) -6
 فً الماضً كانت وظٌفة االنتاج تعتبر وظٌفة مساعدة فقط تتبع الستراتٌجٌة التسوٌق.     

بحسب هذا المدخل، فإن المجتمع المعاصر ٌتجه نحو تقلٌص حٌاة المنتج وٌعتمد على      

 التكنولوجٌات المتقدمة.

تجدر االشارة إلى أن التجربة الٌابانٌة ساهمت بقوة فً توجٌه النظر إلى استراتٌجٌة      

 العملٌات.

 ترتكز دراسة استراتٌجٌة العملٌات على الجوانب التالٌة:    

 ;الطبٌعة االستراتٌجٌة للعملٌات -

 ;تمٌز وظٌفة العملٌات بوجود جانب عملً وجانب استراتٌجً -

 لوظٌفة األعمال فً اٌجاد واستمرار المٌزة التنافسٌة.الدور المتزاٌد  -

 :تصنيف عمليات االنتاج

 عملٌة استخراجٌة 

 عملٌة تحوٌلٌة                                       

 عملٌة قائمة على التصنع                                      

 عملٌة قائمة على التجمٌع 

  

 عملٌة التصنٌع من أجل المخزون                                        

 عملٌة التصنٌع من أجل الطلب                                        

 عملٌة التجمٌع من أجل الطلب  

 

  حسب نوع القطاع

          

 حسب طبيعة 

 عملية االنتاج

 حسب الغرض 

 من االنتاج



 :استراتيجيات االنتاج

تعتمد المإسسات الصناعٌة ثالث استراتٌجٌات لالنتاج وفقاً لنوع السلع التً تنتجها هذه      

 المإسسات وحجم الطلب علٌها وهً:

 (Make –To – Stock)استراتيجية االنتاج لغرض التخزين  -1

المإسسات التً تنتج بكمٌات كبٌرة سلعاً مٌسرة ٌرغب تعتمد هذه االستراتٌجٌة من قبل      

بتوفرها فً الزمان والمكان المناسبٌن كاأللبان المجففة ولذلك ٌتم تخزٌنها لتوزع حسب الطلب من 

 قبل الموزعٌن وتجار الجملة والمفرق.

 

 (Make – To – Orderاستراتيجية االنتاج حسب الطلب ) -2

قبل المإسسات التً تنتج حسب رغبات المستهلكٌن والتً قد ال تعتمد هذه االستراتٌجٌة من      

ٌتكرر الطلب على شرائها كاألثاث ولذلك تقوم المإسسات بانتاج مواد خام لحٌن حصول الطلب 

 على المنتوج النهائً.

 

 (Assemble –To – Orderاستراتيجية التجميع حسب الطلب ) -3

تنتج بكمٌات كبٌرة للسلع الخاصة والتً تحدد  تعتمد هذه االستراتٌجٌة من قبل المإسسات التً

الشركات المنتجة المواصفات العامة وٌحدد المستهلك المواصفات التفصٌلٌة مثال الحاسبات 

الشخصٌة االلكترونٌة ولذلك تنتج هذه المإسسات بكمٌات كبٌرة لؤلجزاء نصف المصنعة 

 الحقاً. والمكونات بغرض الخزن ثم التجمٌع لهذه األجزاء حسب الطلب

 

الشكل التالً ٌوضح أهم األنشطة والعملٌات التً تتداخل مع ادارة االنتاج والتً ٌجب أخذها فً 

 (:Optimizationاالعتبار إذا ما أرٌد أن تتم وفق متطلبات "األمثلة" )

 

 تبرز من خالل هذ الشكل أهمٌة األنشطة والعملٌات والفعالٌات التالٌة بخاصة:

 ;االنتاجبرمجة عملٌات  -

 ;ادارة التخزٌن -

 ;ادارة التوزٌع -

 ;ادارة النقل -

 ;ادارة عملٌات االنتظار والمحاكاة -

 ;ادارة التجهٌزات والوثوقٌة -



 ;الجدولة ونظرٌة التخطٌط الشبكً -

 البرمجة الدٌنامٌكٌة. -

 (.Added Valueحساب القٌمة االقتصادٌة للطلبٌة الخاصة، وحساب القٌمة المضافة ) -

ه الفقرات، مع االشارة إلى أنه سٌتم تناول بعضها بشًء من التفصٌل سنستعرض تباعاً هذ

 بالنظر ألهمٌتها بالنسبة الدارة عملٌات االنتاج.

وسنمر على بعضها اآلخر باختصار شدٌد بالنظر لمحدودٌة الفرصة المتاحة زمنٌاً لتغطٌة 

 كامل المجاالت المشار إلٌها أعاله بما تستحقه من توضٌحات.


