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 مقدمة
  

عندما نتكلم عن اإلنتاج في مؤسسة ما ، فإن المقصود هو النشاط المتعلق بتحويل تدفقات حقيقية 

  ).outputs(إلى منتجات خارجة ) inputs(داخلة 

وتؤدي إلى انتاج , و هذا التحويل يتم عبر عملية انتاج يتم فيها مزج عوامل االنتاج بطريقة مثلى

  ) المنتجات المختلفة(القيم 

ة االنتاج عملية معقدة و تستدعي جهودا ووسائل متنوعة منها ما هو  تقني ومنها ما هو إن عملي

  .إقتصادي ومنها ماهو إنساني 

بحيث تستطيع أن تستعمل , فالمؤسسة تحتاج إلى حلول تقنية خاصة بالصناعة التي تمارسها

  .اجراءات و طرق تقنية وعلمية مناسبة لنشاطها االنتاجي

على المؤسسة مواجهة مشاكل اقتصادية أساسية و تتمثل في , اكل التقنيةو عند حل كل المش

ضرورة القيام باالنتاج بأقل تكلفة ممكنة وال يمكن حل المشكل التقني و االقتصادي إال بتنظيم جيد 

  .لعملية االنتاج و استعمال فعال للموارد البشرية

لول التقنية واالقتصادية و االنسانية التي إن وظيفة االنتاج في المؤسسة هي التي تتكفل بايجاد الح

  . تنشأ عن عملية االنتاج

  فما هي وظيفة االنتاج؟و ماهي أهدافها؟ 

  و ما هي المراحل األساسية لعملية االنتاج؟ 

     و كيف تتم مراقبة عملية االنتاج؟



 

 

  :مفهوم وظيفة اإلنتاج .1
  

الموارد (مختلف عوامل اإلنتاج مجموعة األنشطة التي تسعى إلى استعمال  يقصد بوظيفة اإلنتاج

. من أجل إنتاج خدمات ومنتجات مادية.....) المعلومات,  المواد األولية, اآلالت والمعدات, البشرية

وتحسين نوعية الخدمات و , وذلك بتحقيق األهداف  المتعلقة بتخفيض التكاليف واحترام آجال التنفيذ

  .جاتالمنت

  :و تقوم وظيفة اإلنتاج أساسا بالمهام التالية 

 .الجانب التقني للمنتجات و الخدمات 

 ....)ترتيب المهام, اختيار اآلالت(تنظيم عملية اإلنتاج  

 .النوعية مراقبة 

 .في بعض األحيان تسند لوظيفة اإلنتاج عمليات التموين الخاصة بها 
 
 

   :أهداف وظيفة اإلنتاج-2

  

السلع و الخدمات التي تكون في مستوى اإلجابة على احتياجات الزبائن هي وظيفة المؤسسة إن إنتاج 

وبعد ذلك اختيار المؤسسة ألحدى , األساسية، و يتطلب ذلك تحديد أهداف نظام اإلنتاج في المؤسسة

و هذه . جطرق اإلنتاج     و الذي يتعلق به تنظيم المصالح واألقسام التي تؤمن تسيير ومراقبة اإلنتا

  :المهمة تقوم بها المؤسسة عبر تأمين خمسة أهداف هي 

  .التكلفة والمرونة, آجال االنتاج ، الجودة أو النوعية , حجم اإلنتاج    

  :حجم اإلنتاج  1.2
  .حجم اإلنتاج  يجب أن يستجيب إلى األهداف التجارية للمؤسسة بتلبية الطلب من الزبائن

  
 :أجل اإلنتاج  2.2

ودور وظيفة اإلنتاج فيما يخص أجل . أو هو الزمن الالزم لتنفيذ طلبية ما, الالزم لإلنتاجهو الزمن 

  :اإلنتاج هو

تقديم آجال محددة لوظيفة التوزيع و التي يمكن أن تلتزم بها مع الزبون دون تأجيل و ال تقديم     . أ

 .لألجل بشكل غير ضروري

المؤسسة ممثلة في وظيفة التوزيع من الزبائن في العمل بكل قوة على تنفيذ الطلبيات التي تتلقاها   . ب

 .اآلجال المتفق عليها 



 

 

  .  القبول في حالة الضرورة تنفيذ الطلبيات ذات األولوية وإدراجها ضمن برنامج اإلنتاج التقديري.جـ

  :الجودة أو النوعية. 3.2
وكل عجز . تظره الزبونو يقصد بها قدرة و كفاءة الوظفية  اإلنتاجية على إرضاء و االستجابة لما ين

  .في جانب الجودة أو النوعية يؤدي إلى فقد المؤسسة ألحد الزبائن

وعليه فإن وظيفة اإلنتاج يجب أن تقدم لمصالح و أقسام اإلنتاج المختلفة المعلومات الضرورية الالزمة 

لتحقيق فتقديم المعلومات الضرورية عملية أساسية وضرورية . الرضاء الزبون دون حذف أو زيادة

  .الجودة والنوعية في اإلنتاج

  :تكلفة اإلنتاج . 4.2
واستقرار هذه التكاليف ويمكنها أن تقوم بذلك عن طريق , على وظيفة اإلنتاج ضمان أدنى تكلفة ممكنة

:  

 .السعى بكل قوة لالستعمال األفضل لتجهيزات االنتاج و اليد العاملة .أ

 .ضافية والتعطالت في تجهيزات اإلنتاجالتخفيض إلى أدنى ما يمكن للساعات اإل .ب

تحديد تسلسل و ترابط مختلف عمليات اإلنتاج من أجل تخفيض اإلنتاج الجاري في نهاية الفترة  .جـ

  .ألقل حد ممكن و إحترام اآلجال المتفق عليها مع الزبائن

  :المرونة في اإلنتاج. 5.2
و . الكمية و النوعية للطلب أي للمحيط اإلقتصاديهي القدرة على تأقلم  وظيفة اإلنتاج مع التغيرات 

  .تعتبر المرونة أساسية لبقاء المؤسسة و حياتها

فعلى وظيفة اإلنتاج التأقلم بسرعة مع التغيرات في النشاط األمر الذي يتطلب أفرادا و تجهيزات 

  .متنوعة

يث تقوم بتنفيذ رغبات وظيفة مما سبق يتّضح أن وظيفة اإلنتاج لها أهمية كبيرة و ثقيلة في المؤسسة ح

واليد العاملة التي , الطاقة,المخزونات,تستعمل بطريقة مثلى أغلب االستثمارات. التوزيع  في الواقع

  .تتوفر عليها المؤسسة

  ويمكن تلخيص األهداف التي ذكرناها سابقا في الجدول التالي في الحالتين، 

  .ا بعين االعتبار عامل الزمنالحالة الساكنة والحالة المتحركة وذلك إذا أخذن

  

  

  

  

  
  

  



 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

  وجهة نظر متحركة  وجهة نظر ساكنة  الهدف
القدرة 
  اإلنتاجية

  .ـ إرضاء الطلب
ـ التوازن في مخطط أعباء  

  المؤسسة

  ـ المحافظة على قدرة اإلنتاج
  )تجديد التجهيزات, صيانة(

ـ زيادة القدرة على اإلنتاج 
االستثمارات ذات القدرة االنتاجية (

  )الكبرى
تحديد مستوى الجودة   الجودة

  :المطلوبة في جانب
  ـ المنتجات 

  ـ االجراءات 
  ـ التنظيم 

  ـ العالقات 
 Vie de(  ـ حياة العمال 

travail  (  

  ـ ثبات و دوام الجودة 
  ـ تطوير مستوى الجودة 
  .الشاملة  ـ اإلتجاه الجودة التامة

  

تكلفة 
  اإلنتاج

ـ تقليل التكاليف إلى الحد 
  األدنى 

  ـ استقرار التكاليف 

  :ـ تحقيق فوارق إيجابية في المردودية
استثمارات ذات ( تخفيض التكاليف ـ 

  )مردودية
  ـ احترام تواريخ االستحقاق   األجل

آجال التسليم : بالنسبة للزبائن
  المتفق عليها 

إحترام :ـ بالنسبة للمؤسسة
  .خطط اإلنتاج

  .مدد اإلنتاجـ تخفيض 

         ـ تكييف المنتجات   المرونة
و االجراءات مع التغيرات في 

  المحيط
  ـ ضمان التنوع في االنتاج 

ـ مواجهة التغيرات الموسمية 
  .المحتملة للطلب

التكيف مع تغيرات (زيادة مرونة اإلنتاج 
  )الطلب



 

 

  :   المراحل األساسية لعملية اإلنتاج-3

 
  

كم؟ أين؟ عن طريق ماذا؟ كيف؟ متى؟ : تسيير عملية إنتاج منتج محدد تمر عبر اإلجابة على األسئلة

مع من؟ أين وصلنا ؟ و هذه األسئلة تعبر عن المهام التي  يمكن تجميعها في ثالثة أقسام وظيفية 

  : منطقية يمكن أن نبينها في المخطط التالي 

  

  

  

  

  

  
  :مكتب الدراسات. 1.3

يعمل مكتب الدراسات في تعاون مباشر مع مصالح وظيفة التسويق       و دوره تحديد خصائص 

و إذا كان المنتج معروفا لدى المؤسسة فإن هذا المكتب  يقوم بإجراء . المنتجات التي سيتم انتاجها

  :تجارب مخبرية على المنتج من أجلدراسات و 

 .إعداد المخططات و الرسوم لكل القطع و لمجموع مكونات المنتج 

و المعالجة الواجب اجراؤها عليها من أجل الحصول على , التحديد بدقة لطبيعة المواد المستعملة 

 .الجودة المطلوبة وبالتالي الحصول على سعر التكلفة األدنى

فعليه أن يراجع  كل المخططات والرسوم , صائص المنتج قد أعدها الزبونوفي حالة ما إذا كانت خ

و من أجل اقتراح التغييرات التي , الهندسية ومدونات المنتج من أجل التأكد أنها ال تحتوى على أخطاء

  . يراها الزبون ضرورية

  :و هكذا فإن المنتج يمر في مكتب الدراسات بمرحلتين 

 :مرحلة المشروع  
تقديرات سعر التكلفة اإلستثمارات , يسمح بإعداد دفتر الشروط الذي يجمع المخططات الرسومالذي 

  .الضرورية و المنتج النهائي

  ) :الطراز(مرحلة المنتج النموذج  

ثم يخضع إلى اختبارات التأكد من أداء المنتج حتى يصل إلى , و الذي يتم إنتاجه وفقا لدفتر الشروط

 .مستوى الجودة المطلوب

 مصلحة اإلنتاج

 مكتب اإلنجاز مكتب الطرائق  الدراساتمكتب 



 

 

  :مكتب الطرائق  2.3
وما هي , يعمل مكتب الطرائق على مواصلة عمل مكتب الدراسات و ذلك بتحديد كيف يتم إنجاز المنتج

و بذلك يجيب هذا المكتب على . المعدات و األدوات التي تستعمل في اإلنتاج و كم يلزم من الوقت لذلك

  : منتج مخطط انتاج يحدد فيه مايلي  األسئلة عن طريق ماذا؟ و كيف؟ بحيث يعد مكتب الطرائق لكل

 .العمليات التي تمر بها كل قطعة و كّل مكون من المنتج وكذلك العمليات التي يمر بها المنتج ككل 

 ).طبيعتها, الكمية(المواد التي تستعمل في اإلنتاج  

 .اآلالت الواجب استعمالها 

 .المهارات و التكوين الالزم لكل عامل 

 .في العملالطرائق المستعملة  

 ....)الوقت الضائع ، المادة األولية الضائعة, التعطالت(المسموح في كل المجاالت  

 )التنفيذ, التركيب, اإلعدادت(أوقات اإلنجاز  

كل المؤشرات السابقة يتم إدراجها ضمن أوراق تحمل التعليمات حسب القطع أو حسب المهام تبعا لتعقد 

  .العمليات

كما يجب أن يتضمن المخطط أيضا الوقت الالزم لمختلف المهام  و توزعها عبر الزمن بحيث أن  

تركيب منتج ما يكون ممكنا في الوقت المحدد و ذلك بتحضير مكوناته كلها في الزمن الذي يسمح 

  .باحترام أجل التركيب و ذلك بدون أي إنتظار أو إنتاج جاري في نهاية المدة

  ) :الضبط(جاز أو األوامر و اإلنطالق مكتب االن 3.3
  :و يسمح باإلجابة على األسئلة التالية . يحدد هذا المكتب أين ومتى يتم تنفيذ المهام

 ماذا يجب عمله؟ 

 ماهو الترتيب الذي يتم فيه؟ 

 من يقوم بهذا العمل؟ 

  :و يكون اإلنطالق بتحضير الوثائق الضرورية لالنتاج 

  .إلخ......واد األوليةوصوالت الم, بطاقات المتابعة

  :هناك عدة أدوات يمكن لهذا المكتب استعمالها من أجل ضمان تشغيل أمثل منها ما يلي 

 : ) Graphique de Gantt( مخطط غانت  

المقرر (يسمح بمراقبة تنفيذ برنامج اإلنتاج يوما بيوم بمقارنة العمل المنجز بالعمل التقديري  الذي

  ) إنجازه في البرنامج
 

 : المبرمجة الخطية  

 .تستعملها المؤسسات التي تنتج عدة منتجات باستعمال نفس الوسائل

  : )  PERT(  طريقة برت  



 

 

وتسمح بتخطيط اإلنتاج وذلك بتصنيف العمليات حسب ترتيبها و أولوياتها و بذلك تسمح هذه الطريقة 

  .بالقضاء على الوقت الضائع  و التأخرات

تساعد هذه البرمجيات في الرسوم الصناعية أو التنظيم أو  :اآللي استعمال برمجيات اإلعالم  

 .تسيير اإلنتاج

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :مراقبة اإلنتاج.4
  

يجب أن يكون اإلنتاج مراقبا من وجهة نظرتسويقية بالنظر إلى قابليته ,من أجل إرضاء رغبات الزبائن

و الجدول ) و التسيير, اإلنتاجية(و أيضا من وجهة نظر إقتصادية . للتسويق ومن حيث مراقبة الجودة

  التالي يلخص مراقبة اإلنتاج في المؤسسة و أنواع هذه المراقبة  

  المصلحة المسؤولة  دورها  المراقبةطبيعة 

  مكتب اإلنجاز  احترام اآلجال   مراقبة تقدم العمل 

إلغاء أو سحب المنتجات غير   مراقبة الجودة

  المطابقة 

  مراقبة الجودة 

  المراقبة الذاتية للمنفذين

  الورشات   متابعة المردوديات في المؤسسة   مراقبة اإلنتاجية

  ـ تقييم التكاليف   مراقبة التسيير 

ـ استخراج الفروقات بين التقديرات 

  . و االنجازات

  .ـ استخراج الهوامش

  مراقبة التسيير 

  المحاسبة التحليلية 

  

  .مصلحة الموازنات

  

  

         



 

 

  :)1( الخالصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
  

  

  

  

  

 :مفهوم وظيفة اإلنتاج 

الموارد البشرية، (اإلنتاج مختلف عوامل مجموعة األنشطة التي تسعى إلى استعمال  يقصد بوظيفة اإلنتاج

وذلك بتحقيق . من أجل إنتاج خدمات ومنتجات مادية...) اآلالت والمعدات، المواد األولية،  المعلومات

  .و تحسين نوعية الخدمات و المنتجات, األهداف  المتعلقة بتخفيض التكاليف و احترام آجال التنفيذ

    :أهداف وظيفة اإلنتاج  -2

  :بها المؤسسة عبر تأمين خمسة أهداف هي و هذه المهمة تقوم 

    .ـ أجل اإلنتاج.             ـ حجم اإلنتاج       

  . ـ  تكلفة اإلنتاج.        ـ الجودة أو النوعية      

  . ـ المرونة في اإلنتاج      

ت وظيفة مما سبق يتضح أن وظيفة اإلنتاج لها أهمية كبيرة و ثقيلة في المؤسسة حيث تقوم بتنفيذ رغبا

الطاقة واليد العاملة التي تتوفر ,المخزونات,تستعمل بطريقة مثلى أغلب االستثمارات. التوزيع  في الواقع

  .عليها المؤسسة

  :    المراحل األساسية لعملية اإلنتاج.3

كم؟ أين؟ عن طريق ماذا؟ كيف؟ متى؟ مع : تسيير عملية إنتاج منتج ما  تمر عبر اإلجابة على األسئلة

  :أين وصلنا ؟ و هذه األسئلة تعبر عن المهام التي  يمكن تجميعها في ثالثة أقسام وظيفية منطقية من؟

  ـ مكتب الدراسات     ـ مكتب الطرائق    ـ مكتب االنجازات     

 :والشكل التالي يلخص هذه المراحل 



 

 

  
  ):2(الخالصة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  :مراقبة االنتاج .4

  . طريق مراقبة تقدم العمل ومراقبة الجودة ومراقبة االنتاجية ومراقبة التسييروتتم عن 

  ـ ماذا يجب على المؤسسة انتاجه؟ فكرة انتاج المنتج

 جديدةمنتجات أفكار ل عن ـ البحث 

 ما هو المنتج الذي يمكن انتاجه؟ مكتب الدراسات

  آيف يمكن انتاج هذا المنتج؟ مكتب الطرائق 
 )تحديد و تعريف الطرق(

  من يقوم بتصنيع المنتج؟  مكتب اإلنجاز
  آم من الوقت الالزم لالنتاج؟

متى انطالق المنتج

 منتج قابل للتصنيع

 دفتر الشروط

 المنتج النموذج

انطالق عملية االنتاج

 التصنيع

 لعملية االنتاجالتخطيط  

تحديد وتنظيم مناصب العمل

 المخططات وبرامج التنفيذ



 

 

  

 :أسئلة التقويم الذاتي -5

  
  .بين أهمية األجل في عالقة وظيفة االنتاج مع وظيفة التسويق : السؤال األول 

, ic السؤال الثاني:  

  أكمل الجدول التالي الخاص بالمراقبة التي تقوم بها وظيفة االنتاج 

  بعض عمليات المراقبة  طبيعة المراقبة

  ـ قيام رئيس الورشة بالتأكد من إنجاز أحمد لالنتاج المبرمج   ...........  

  استخراج الهامش على التكلفة المتغيرة لشهر مارس ـ   ...........  

  حساب الفروقات على  زمن إنتاج القطعة أـ    ...........  

  بعض القطع غير الصالحة  10ـ سحب العامل الذي يعمل في إنتاج القطعة    ...........  

  Cـ  حساب مردودية اآللة    ...........  

  ـ  تأكد رئيس الورشة من كمية اإلنتاج  المعدة للتسليم خالل شهر أفريل  ...........  

  :السؤال الثالث 

  .ضع العبارات المناسبة في الخانات الفارغة 

  التعريف  المصطلح

  هي توجه المؤسسة عند اإلنتاج للبحث عن إرضاء  الزبون  

  تكيف المؤسسة مع محيطها و خاصة مع طلبات الزبائن  

  الوقت الذي تأخذه المؤسسة لتنفيذ  طلبية مقدمة من أحد الزبائن    

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  الذاتيأجوبة التقويم -6
  :الجواب األول 

وتقوم وظيفة اإلنتاج بتقديم آجال . أو هو الزمن الالزم لتنفيذ طلبية ما, األجل هو الزمن الالزم لإلنتاج

محددة لوظيفة التوزيع وبناء على ذلك  يمكن أن تلتزم هذه األخيرة مع الزبون على أجل معين، ويجب 

  .تأجيل و ال تقديم  لألجل بشكل غير ضروريعلى وظيفة االنتاج تنفيذ التزاماتها دون 

  :الجواب الثاني 

  بعض عمليات المراقبة  طبيعة المراقبة

  ـ قيام رئيس الورشة بالتأكد من إنجاز أحمد لالنتاج المبرمج   مراقبة تقدم العمل

  استخراج الهامش على التكلفة المتغيرة لشهر مارس ـ   مراقبة التسيير   

  حساب الفروقات على  زمن إنتاج القطعة أ  ـ  مراقبة التسيير   

  مراقبة الجودة   
بعض القطع   10ـ سحب العامل الذي يعمل في إنتاج القطعة  

  غير الصالحة

  Cـ  حساب مردودية اآللة    مراقبة االنتاجية

  مراقبة تقدم العمل
ـ  تأكد رئيس الورشة من كمية اإلنتاج  المعدة للتسليم خالل شهر 

  أفريل



 

 

  :الجواب الثالث

  التعريف  المصطلح

  هي توجه المؤسسة عند اإلنتاج للبحث عن إرضاء  الزبون  الجودة

  تكيف المؤسسة مع محيطها و خاصة مع طلبات الزبائن  المرونة

  الوقت الذي تأخذه المؤسسة لتنفيذ  طلبية مقدمة من أحد الزبائن  األجل

  
 


