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  مفيدة يحياوي . د
 والتسيير االقتصاديةكلية العلوم 

  جامعة بسكرة

  :الملخص  
كانت النماذج التقليدية لتسيير المخزون ومن أشهرها نموذج ويلسون بكل تطوراته 

إلى أن تكون المواد األولية واألجزاء الالزمة للعملية اإلنتاجية متوفرة في الوقت تسعى 
في المؤسسة بسبب دخول  ولكن حدثت حالة عدم السيطرة على هذا الهدف . الضروري

المادة أو المكون الواحد في العديد من المنتوجات مما لم يسمح بتطبيق النموذج التقليدي، 
. تنفق مبالغ مهمة بسبب تكوين مخزونات غير ضروريةهذا األمر جعل المؤسسة 

 عن اإلجابةكحل لهذه المشكلة حيث تحاول " حساب االحتياجات المادية"فظهرت طريقة 
لمختلف مخزونات المؤسسة الصناعية، إال أنها تتطلب كما هائال " الكم، الكيف، واألجل"

 بناءبر المؤسسة على من المعلومات من مصادر مختلفة وذات خصائص معينة، مما يج
 المعلومات الالزمة التي يحتاج إليها المسير لحساب بتحضيرنظام معلومات فعال يسمح 

 . االحتياجات المادية
   المادية، تخطيط الموارد المادية، نظام المعلوماتاالحتياجاتحساب :الكلمات الدالة

Résumé. 
 

Les modèles traditionnels de gestion des stocks permettent à l’entreprise 
de disposer des matières premières et des composants nécessaires au 
moment opportun. Mais il arrive que l’entreprise perd le contrôle de cet 
objectif du moment que la même matière ou le même composant  est utilisé 
par plusieurs produits, ceci rend l’application du modèle traditionnel 
inopérante.  Cet état pousse l’entreprise à  d’énormes dépenses à cause des 
stocks non nécessaires. Là est apparue « le calcul des besoins matériels » 
comme solution au problème puisqu’il répond au « combien, comment et le 
délai » des différents stocks de l’entreprise industrielle. Mais ce calcul 
demande un nombre énorme d’informations de différentes sources et à 
caractéristiques spécifiques. Ce qui oblige l’entreprise à instaurer un 
système d’informations efficace qui permet la préparation des informations 
dont le gestionnaire a besoin pour  le calcul des besoins matériels . 

Mots clés : calcul des besoins nets, MRP, système d’informations 
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  :مقدمة   
حاليا، تجد المؤسسة نفسها في بيئة دائمة التغيير و التطور، لذا ًأصبح االهتمام بنظام 

تسيير فعال أمرا ضروريا لالستجابة السريعة والفعالة للتهديدات البيئية المستمرة واستغالل 

 لم تعد المؤسسة تتبع الطلب النابع من السوق فحسب، وإنما. الفرص المتاحة أمام المؤسسة

 ، حتى يتم توفير السلعة للزبون في الوقت الذي يظهر فيه الطلب (pro action)تسبقه أيضا

 فأصبحت المرونة. كما أنها مطالبة بسبق المنافسين في ذات الميدان. وبمزايا جد محددة

(flexibilité)وسرعة رد الفعل (réactivité)هذان . هي المتطلبات األساسية للمحيط الحالي 

قد أضحى من الضروري أن يكون . اإلنتاجدان مصدرهما مباشرة في سيرورة األمران يج

 حتى ال ،هناك تحكم  في مختلف التدفقات المادية من مواد أولية ومنتجات نصف مصنعة

من مقابلة احتياجات المؤسسة  حتى تتمكن تامةتتوقف العملية اإلنتاجية، ومنتجات 

همة عن اآلجال، التسميات، المخزونات وغيرها  يتطلب قاعدة بيانات موهو ماالمستهلكين، 

لذا يجد المسير نفسه بصدد تسيير تدفقين رئيسيين . من البيانات المفصلة، الدقيقة والحديثة

فالتسيير الفعال .  التدفق المادي وتدفق البيانات اللذان يختلفان من نظام تسيير آلخر:هما

يد االحتياجات المادية الضرورية مسبقا لهذا الجانب يعني نظام معلومات فعال يسمح بتحد

  .بأكبر دقة ممكنة

هو الدور الذي يلعبه  ما: يلي  المطروحة في هذا المقال كمااإلشكاليةمن هنا جاءت 

نظام المعلومات في حساب االحتياجات المادية في المؤسسات الصناعية عموما وفي 

  مؤسسة صناعة الكوابل تحديدا؟

  :رضيات التاليةتقوم هذه الدراسة على الف

يساعد تدفق المعلومات في المؤسسة الصناعية على اتخاذ القرار المناسب في  •

  .عمليات اإلنتاج والتموين

على صحة اإلحتياجات المادية ) الدقة، الحداثة، الصحة(تؤثر خصائص المعلومات  •

  .المحددة

 .صعوبة توفير قاعدة بيانات دقيقة وحديثة لحساب اإلحتياجات المادية •

  

، حاولنا، في البداية، توضيح مفهوم حساب االحتياجات اإلشكاليةقصد معالجة هذه و

 والعمليات وقد نراه المفهوم المقابل للتموين اإلنتاجالمادية ألنه مصطلح خاص في تسيير 
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في جانب معين، ثم تبيان  أهمية المعلومات في نظام تسيير اإلنتاج محاولين فيها إبراز دور 

 نظام المعلومات إلىوأخيرا التطرق .  في حساب االحتياجات الماديةنظام المعلومات

  .   مؤسسة صناعة الكوابل ببسكرةوحساب االحتياجات المادية في
  
  :اإلنتاجعالقة حساب االحتياجات المادية بتسيير  -1

عبارة عن مجموعة من األجزاء و األنشطة المتداخلة التي "يعتبر نظام اإلنتاج على أنه

ببعضها البعض بعالقات منطقية تكفل تحقيق التكامل و التناسق فيما بينها، وفي ترتبط 

المواد األولية، الطاقة، العمالة، (مهامها األساسية المتمثلة في تحويل مجموعة المدخالت 

إلى مجموعة المخرجات من خالل عملية التحويل اإلنتاجي، كما ) رأس المال، المعلومات

كعنصر من عناصر المدخالت والمخرجات في التأكد من أن الفعالية يستخدم جانب البيانات 

 يتكون نظام اإلنتاج من  ).27،  ص1990مخيمرعبد العزيز،  " (تتم بالمستوى المطلوب

  ): .Le MOIGNE J.L :إلىترجع هذه الفكرة ( ثالثة أنظمة فرعية، هي

 :  النظام الفرعي المادي-1.1

جات من المواد األولية والمستلزمات ، المنتجات المتمثل في كل المدخالت والمخر

نصف المصنعة، المنتهية والفضالت، المعدات والتجهيزات المستعملة، إضافة إلى 

  .ألساليب اإلنتاجية المتبعة واألفرادا

 : النظام الفرعي للمعلومات-2.1

ة لتحقيق التفاعل و التكامل بين أجزاء نظام اإلنتاج، واألنظمة الفرعية للمؤسس

ومحيطها، يجب توفر نظام اتصال وتدفق معلومات تغطي كل أجزاء المنظمة عن طريق 

 تكلفة وفائدة اعتماد مثل هذه االعتبارأخذا بعين  قاعدة مشتركة للبيانات والمعلومات،

 .األنظمة بما يتناسب مع حجم المؤسسة ومتطلباتها و إمكانياتها

  :ير اإلنتاجالنظام الفرعي للقرارات  أو نظام تسي - 3.1

 ايتولى تسيير اإلنتاج معالجة البيانات و التأثير على النظام المادي حتى يضمن انتظام

 لتدفقات المنتوجات في المؤسسة ، فكل إنقطاع أو انخفاض لهذه التدفقات يؤدي إلى اجيد

انخفاض فعالية المؤسسة ومن ثمة انخفاض أدائها، وبإعتبار هذه النقطة هي صلب 

  .نتناولها بنوع من التفصيل في النقطة المواليةموضوعنا ، س
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  ).01(وتظهر العالقة بين المكونات الثالثة لنظام اإلنتاج في الشكل رقم

  النظام اإلنتاجي): 01(الشكل رقم 

   

 

  معلومات حول المحيط 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اعل بين األنظمة الفرعية الثالثة ، كيفية التكامل والتف)01( ونالحظ من الشكل رقم

يعد نظام اإلنتاج أهم نظام في . ت إلى المخرجات بالشكل المطلوبحتى يتم تحويل المدخال

 منبع القيمة المضافة في المؤسسة، ومن هنا كانت عملية باعتبارهالمؤسسة الصناعية 

إن أهم األنظمة التي عرفت في تسيير . تسييره عملية مهمة، صعبة ومعقدة في آن واحد

  ؛ (Puch system) الدفع ونظام) Pull system( اإلنتاج هي نظام السحب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظام تسيير اإلنتاج  

 

 

 القرارات 
  النظاممعلومات حول 

  نظام اإلنتاج

  

األولية

  لة

 ت

 

 

المواد 

اليد العام

  اآلالت

  ألموال

المعلوما 

  منتجات تامة
  فضالت
ات معلو    م

 

 

الذي يكون العمل فيه "  في الوقت المحدداإلنتاجنظام "يتمثل نظام السحب في 

مسحوبا بالطلب من الزبون مرورا بعمليات الصنع ثم إلى طلب المواد األولية من عند 

المخزون، الوقت، (المورد بالكميات واآلجال المطلوبة دون ظهور أي شكل من الضياع 

  ).  وغيرهااإلجراءات

، "نظرية القيود"و" MRPنظام تخطيط الموارد الصناعية "بينما يتمثل نظام الدفع في 

حيث  يتحرك العمل فيه مدفوعا باإلنتاج، بحيث لما ينتهي العامل من معالجة جزء من 
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األجزاء للمنتوج، يدفعه إلى العملية التالية بغض النظر إن كان العامل في العملية التالية 

 الستالم ذلك الجزء أم ال، وبالتالي تكون اآلثار المتعلقة بالضياع بادية مقارنة جاهزا

  .بالطريقة السابقة 

تتطلب عملية التسيير هذه توفير قاعدة بيانات مهمة من التسميات، التشكيالت، 

 هذه القاعدة من البيانات يتم الحصول على باستعمال. المبيعات وغيرها، كما يجب تحديثها

تهتم كل من هذه الخطط بناحية . تاجية على المدى الطويل، المتوسط والقصيرخطط إن

معينة من أهداف المؤسسة، هذه األهداف التي ارتبطت بمتطلبات المحيط المتغيرة باستمرار 

ويتضمن تسيير اإلنتاج ثالث اتجاهات أساسية . خاصة ما تعلق منها بالزبون والبيئة

  ):22.، ص2001فاخوري،  و. خ.حمود(هي

وهي كل القرارات الخاصة بالمدى الطويل، وهي متعلقة : رات اإلستراتيجيةالقرا •

  .خاصة بتحديد الطاقات اإلنتاجية

وهي كافة القرارات المتعلقة بكيفية مقابلة الطلب المتوقع في : القرارات التشغيلية •

  .السوق

اإلنتاجية وتحديد وهي تلك القرارات المتعلقة برقابة اإلنجازات : القرارات الرقابية •

 . بين المخطط والمنجز وإتخاذ اإلجراءات الالزمةاالنحرافات

مرحلة ): .GRATACAP A.1999. P51(يتم تسيير اإلنتاج في خمسة مراحل هي 

إعداد المخطط الصناعي والتجاري ، ثم مرحلة إعداد البرنامج الرئيسي لإلنتاج ، ثم تأتي 

، )أو وضع ملف قائمة المواد( الصافية االحتياجاتمرحلة تعديل الطاقات، ثم مرحلة حساب 

  . وأخيرا مرحلة الجدولة

 تسعى لحساب الكميات 1(CBN) الصافيةاالحتياجاتفالمرحلة الرابعة أي حساب 

، (OA) والكميات المشتراة من المواد األولية(OF) المنتجة من مكونات منتوج معين

المبني على   البرنامج الرئيس لإلنتاجباالعتماد من جهة على حجم اإلنتاج المحدد في 

تقبل أي تأخير أو متوقعة مستوحاة من التنبؤات  طلبيات الزبائن سواء كانت صارمة أي ال

يحتاجه  التي تقوم بها المؤسسة، ومن جهة أخرى على تسمية المنتوجات التي تبين ما

  . رة منهاهو متوفر من مخزونات متوف  ماإلى إضافةالمنتوج من مكونات وأجال ، 

                                                 
1 CBN : Calcul des Besoins Nets 
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 الصافية هو التأكد من أن المخزون من االحتياجاتفالغرض الرئيسي من حساب 

، وأن المخزون من المنتجات اإلنتاجيةالمواد األولية متاح في الوقت المطلوب للعملية 

 وتكلفة اإلنتاجالنهائية متاح لمقابلة احتياجات الزبائن، وأن تكلفة أوامر الشراء وأوامر 

  . مخزون تكون في حدها األدنىاالحتفاظ بال

 0MRP(2(  كان يدعى نظام تخطيط االحتياجات الماديةاإلنتاجإن أول نظام لتسيير 

شراء بحجم معين، االحتفاظ (وهو نظام للسيطرة على المخزون يحترم قواعد التخزين 

 في  (OF) وأوامر اإلنتاج(OA)وينتهي في النهاية باصدار أوامر الشراء ) بمخزون أمان

نظام "الوقت المناسب، بهدف السيطرة على أنواع المخزونات والذي تطور فيما بعد الى 

  )).02( أنظر الشكل رقم"  (MRPتخطيط الموارد الصناعية 

  MRP حسب نظام االحتياجاتحساب ): 02(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  
 

  .123 ، ص .Marty C: المصدر  

 أسلوب اإلنتاج

  
   الماديةاالحتياجاتحساب 

 اآلجال

 )OA(وأوامر الشراء ) OF( أوامر اإلنتاج

المواد

  قواعد التسيير

  المخزون

  )الصارمة أو المتوقعة( طلبيات العمالء

لطلب في شكل كميات متوقعة وفي لحساب الحاجات المادية، يجب توفر معلومات عن ا

، اآلجالشكل طلبيات صارمة إضافة إلى معلومات عن الكميات المشتراة لكل بند، عن 

  .قواعد التخزين، وعن المخزون

  : أهمية المعلومات في نظام تسيير اإلنتاج-2

مصدرا رئيسيا للمؤسسة إلنجاز أعمالها، ويطلق البعض عليها "تعتبر المعلومات 

، وآخرونعاطف جابر طه " (دموية للمنظمة التي تحافظ على استمرارية حياتهاالدورة ال"

                                                 
2 MRP0 : Material Requirement Planning.  
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 البيانات تتزايد مع حجم المؤسسة بحيث كلما زاد حجم أنونالحظ ). 58.،ص2002

 أكثر تعقيدا كما أن قيمتها تزداد مع زيادة درجة عدم التأكد اإلداريالمؤسسة يكون الهيكل 

ي حاجة ماسة إلى معلومات عن مواردها المادية، البشرية  ففاإلدارة. التي يواجهها المسير

فنظام المعلومات هو . ، الخلل المتواجد بهااالستعمالوالمالية من حيث الكمية، النوعية، 

 القرارات خاصة إذا ما وفر لها معلومات شاملة، دقيقة اتخاذ على اإلدارةالذي يساعد 

  .وحديثة

 على قاعدة -لمراحل الخمسة المذكورة أعاله بما في ذلك ا–يعتمد تسيير اإلنتاج 

 فمهما . مختلفة من داخل المؤسسة وخارجهاواستعماالتمهمة من البيانات ذات مصادر 

كانت طرق التسيير المتبعة من أنظمة السحب أو الدفع، فأنها تعتمد كلها على قواعد 

ر نظام اإلنتاج؛ وهي فالبيانات تعتبر بمثابة أساس تسيي. البيانات المتوفرة لدى المؤسسة

 .):JAVEL  G. 1993.544( نوعان

، بالسوق، )المبيعات (، بالمخرجات)التموين(متعلقة  بالمدخالت :  بيانات تجارية-

  .باألسعار، بالمنافسة

، العملية اإلنتاجية )التسميات(يات التي تصف المنتوج المعط"هي:  بيانات تقنية-

 E. BONJOUR 1997( "ج وكذلك مؤشرات التسيير، وسائل اإلنتا)التشكيالت والعمليات(

et  P. BAPTISTE.(  

تستعمل هذه البيانات في عمليات التنبؤ بالطلب، وضع الخطط على مختلف 

 إلى وضع عمليات الجدولة، حساب  الطاقات اإلستراتيجية من الخطط ابتداءالمستويات 

 من طرف  أنظمة استعمالهاو اإلنتاجية وغيرها، حتى وإن لم تكن نفس الطريقة لمعالجتها 

التسيير الصناعي المختلفة، وتظهر آثارها خاصة إذا كانت نوعيتها سيئة من ناحية طريقة 

فالعديد من المتخصصين يرون بأن نوعية . جمعها، معالجتها وتوزيعها أو تخزينها

 .المعطيات هو شرط ضروري للتسيير الجيد لإلنتاج

الل ـــإذا كانت ذات جودة وفائدة أم ال من خويمكن الحكم على نوعية البيانات 

)E.  BONJOUR et  P. BAPTISTE.1997:(  

هي أهم بعد بالنسبة للبيانات؛ تكون البيانات صحيحة إذا كانت قيمتها :  الصحة - أ

فالصحة ترتبط بطريقة جمع البيانات، ). attribut(المحددة مسبقا ضمن مجال تعريف محدد 
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فالتحديد والحصول على المعلومة الصحيحة ليس . ألخرى والمعالجةنقلها من قاعدة بيانات 

وهنا نأخذ بقيمة تقريبية أو . بالعملية السهلة، حيث تأخذ وقتا مهما أو تكون غير ممكنة تماما

  .  غير صحيحة

. إن القيم الصحيحة تتغير في نفس الوقت مع العنصر الذي يتطور:  التحديث-ب

. بقيت صحيحة بالرغم من التغييرات الناتجة عن عنصر الزمنفتعتبر المعطيات حديثة إذا 

بينما كانت ) t(إذا لم تعد صحيحة في الزمن ) t(حيث تنتهي صالحية معلومة في الزمن

  ).(t-1صحيحة في زمن سابق 

تميز النجاعة نوعية النموذج، فهي تفرض بأن يقدم النموذج البيانات :  النجاعة-ج

وبالعكس المعطيات .  القرار أو لحل مشكلةالتخاذريقة فورية المفيدة في وضعية معينة بط

 .الزائدة غير الناجعة شيئ غير مرغوب فيه ألنها تغطي المعلومة األساسية أو الرئيسية

لتطبيق معين يوافق كمية المعطيات التي يجب أن تسجل والدقة :  مستوى الدقة- د

 .المطلوبة بالنسبة للمعطيات

وافق مدى التطابق بين النموذج الموجود الموضوع والحقيقة يمثل الت:  التوافق-هـ

ومن الممكن أن يكون النموذج متوافقا في الوقت الحالي فقط، أي توافقا . المراد تمثيلها

 معالجة استعمالوإذا اتضحت حقائقا جديدة يمكن إعادة النظر في النموذج من خالل . مؤقتا

  .جديدة  وبرنامج اعالم آلي جديد

تظهر داللة النموذج من خالل التركيبات والعراقيل، : "sémantique"لة  الدال- و

، فهي استعمالهافداللة المعطيات هي المعنى المتعلق بمعلومة أو مجموعة معطيات أثناء 

 .تسمح بتحويل البيانات إلى معلومات، ويظهر أثر داللة المعطيات على القيم غير الصحيحة

ف هو السعي لوضع مجموعة تطبيقات متجانسة في السنوات األخيرة أصبح الهد

 آلي موحد، فتغيير كل معلومة كتغيير طلبية معينة مثال، إعالمومتداخلة فيما بينها في نظام 

األسعار، التموين، : يؤدي إلى التغييرات الالزمة المنعكسة على كل نظام البيانات من حيث

اق التي تبحث عن هذا الهدف تدعى مجيات المتواجدة في األسووالبر. الخ...حساب اآلجال

  .، و هذه البرامج اآلن في فائق تطورها4 أو برمجيات التسيير المتداخلERP3بـ

                                                 
3 ERP : Entreprise Resource Planning 
4 Progiciels de gestion integrés 
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كما أشرنا سابقا، فإن فعالية التسيير خاصة ما تعلق بالتخطيط والرقابة ستتأثر بمدى 

ت ونظام المعلوما. طبيعة وفعالية نظام المعلومات بالمؤسسة من حيث سرعتها ودقتها

 هو نظام شامل يتضمن أنظمة فرعية أخرى للمعلومات مثل نظام المعلومات اإلدارية

اإلنتاجية، نظام المعلومات التسويقية، نظام المعلومات المالية وغيرها، ومن الممكن أن 

تنقسم وظيفة اإلنتاج في حد ذاتها إلى أقسام فرعية مثل رقابة الجودة، البحث والتطوير، 

الخ، ومن هنا تظهر حاجة لتبادل المعلومات بين هذه األقسام الفرعية ...الهندسة الصناعية

  .من جهة وتبادلها مع األقسام الرئيسية من جهة أخرى

نظام المعلومات (سينصب اهتمامنا، هنا، على النظام الفرعي األول للمعلومات 

ورة سابقا، يجب  طريقة من الطرق المذكةو قصد القيام بتسيير اإلنتاج بأي. فقط) اإلنتاجية

 EDI5 ، ويظهر نظام تبادل المعلومات االلكتروني)base de données(تكوين قاعدة بيانات 

 يتطلب حساب االحتياجات المادية على سبيل المثال معلومات من الجدول .أمرا ضروريا

ن الرئيس لإلنتاج هي المنتجات النهائية المطلوبة ومتى تنشأ الحاجة إليها، ويأتي مصدرها م

 المواد كما استالمالتنبؤ الذي ينشئه النظام التسويقي الفرعي، أما المخزونات، مثال، تعكس 

  .  بمعلومات التخزيناالحتفاظتبين 

  : يجب أن تحتوي قاعدة البيانات على تفاصيل كثيرة نذكر منها

قد تكون عمودية أو أفقية، وكلما تعددت : تسميات تصف كل مكونات المنتوجات •

  .أو تعددت المستويات، يعتبر المنتوج معقداالمكونات 

  .الكمية المخزنة حاليا •

  ).مخزون األمان، حجم دفعة اإلنتاج أو التموين، معامل الفضالت(قواعد التسيير •

  .أوامر اإلنتاج أو التموين التي تم تنفيذها •

 .وهي األوامر التي ال يمكن تغييرها: أوامر مخططة صارمة •

 المصنعة للمنتجاتلتجميع أو الشراء، الذي يتم حسابه بالنسبة ا األجل الالزم لإلنتاج أو •

وقت التصنيع أو التركيب، أوقات تغيير األدوات، أوقات : بواسطة  مجموع األوقات اآلتية

وبالنسبة .  أمام اآلالت، وقت المعالجة االداريةاالنتظارالنقل بين اآلالت والورشات، أوقات 

، فاألجل يتكون من وقت المعالجة )منتجاتمركبات أو حتى مادة أولية، (للعناصر المشتراة 

                                                 
5 EDI: Electronic Data Interchange   
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 للطلبية ومدة التسليم، وفي بعض األحيان، تتم إضافة أجل أمان تفاديا لتغيرات اإلدارية

هنا يظهر تعقيد الحسابات  ). .BONNEFOUS P. 1997. p 645(اإلنتاج والتسليم

ت له مصدر محدد في أحد نظم كل نوع من هذه البيانا.  اإلعالم اآللياستعمالويستوجب 

 المادية االحتياجاتويحدث أن البرنامج الذي يستخدم لحساب . المعلومات الفرعية الوظيفية

يحصل على المعلومات مباشرة من قاعدة بيانات تخزن البيانات كنتائج للعمليات اإلنتاجية 

 .أو كمخرجات لنظم فرعية أخرى

بحساب اإلحتياجات الصافية ، كما هو موضح في وتظهر عالقة هذه المعلومات 

  ). 03(الشكل رقم

   الصافيةاالحتياجاتعالقة قاعدة البيانات بحساب ): 03(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قد يحدث أن تكون جودة البيانات المقدمة عن التشكيالت األعباء المفصلة، مخزون 

فقد . المادية ليست بالمستوى المطلوب االحتياجاتقيد التنفيذ، أو البنود أو التسميات لحساب 

، أو صعوبات للحصول على )saisie(تكون غير صحيحة بسب أخطاء أثناء عملية اإلدخال 

القيمة الصحيحة أو حتى في بعض األحيان يكون الخطأ مقصودا و متعمدا ألن تلك البيانات 

كما . يانات خاطئةتستعمل في عملية الجزاء والعقاب مما يجعل الشخص الذي يسجلها يقدم ب

  .   منه أبدااالستفادةأنه يحدث أن ال يتم تحيين البيانات باعتبارها عمال إضافيا وال تتم 

يظهر أثر المعلومات المتعلقة بالتدفقات المادية والبشرية المختلفة على عملية التسيير، 

أقراص فال يجب أن تكون المعطيات محتفظة عند شخص معين وإنما في وسائل مناسبة في 

 التشكيالت

  

 تسمــيات مناصب األعباء

 بنــود

 متابعة اإلنجاز

حساب 
  االحتياجات
 الصافية

 أعباء مفصلة

ن قيد التنزو
/بات

  فيذمخ
 موادمرآ

 )أولية
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كما يجب تحديث المعلومات باستمرار ألن المعلومات القديمة هي غير . CD ROM)(مثال 

كما أنه يجب وضع شبكات معلومات بين الهيئات . صحيحة وبالتالي فهي بدون فائدة

كما أنه يجب القيام . المختلفة لنفس المؤسسة وبين مؤسسة وأخرى حتى يتم التغيير بسرعة

 آلي فقط لكتابة أعالم اآللي، وال يعني ذلك اقتناء أجهزة اإلعالمباستثمارات في مجال 

التقارير الدورية فقط، شأنها شأن اآلالت الراقنة، وغير ذلك ، وإنما في الحصول على 

  .تعلق منها بالبرمجيات  اآللي خاصة مااإلعالم اآللي وشراء خدمات اإلعالمبرامج 

  : مؤسسة صناعة الكوابل ببسكرةيالمعلومات وحساب االحتياجات المادية ف -3

، انبثقت 04/10/1980 الصادر بتاريخ 80/242، وطبقا للمرسوم 1982في سنة 

 إضافة إلى أربع مؤسسات أخرى ENICABالمؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل الكهربائية 

 وحينها . سابقاSONELECمتخصصة في ميادين مختلفة عن عملية إعادة الهيكلة لمؤسسة 

؛ بسكرة ووحدتين أخريين بالجزائر العاصمةبمتكونة من وحدة   ENICAB سسةكانت مؤ

األسالك والكوابل الهاتفية بواد السمار  وهي متخصصة بصناعة) CABEL(احداهما

 المتخصصة بصناعة الكوابل الكهربائية ذات الضغط المنخفض )CATEL(بالحراش و

، استقلت الوحدة 1998وفي سنة . اصمةوالمتوسط بالقبة، وكان المقر الرئيسي بالجزائر الع

المتواجدة ببسكرة عن المؤسسة األم لتصبح مؤسسة صناعة الكوابل لبسكرة 

)ENICABiskra(.  تقوم هذه المؤسسة بصناعة المئات من أنواع الكوابل الكهربائية

 إلى إضافة. المختلفة منها كوابل منزلية، كوابل الضغط المتوسط وكوابل الضغط المرتفع

بأنواع مختلفة كمركب وسيط يدخل في انتاج العديد ) PVC(مادة  بإنتاج المؤسسة تقوم أن

 في مجموعة مهمة ENICABiskraالمواد األولية في مؤسسة تتمثل . من الكوابل الكهربائية

 ).الموضح للبعض منها على سبيل المثال) 01( الجدول رقم أنظر(من العناصر

 بالمئات، ويتضح من خالل البعض اإلنتاجيةفي العملية تقدر المواد األولية المستعملة 

المذكور منها أهمية األموال المستثمرة فيها من ناحية ثمن شرائها ونقلها ومصاريف العملية 

 أوامر الشراء والجمارك وغيرهما خاصة أن أغلبها من إصدارالتموينية مثل مصاريف 

 .خارج الوطن

ينجر عن ذلك  مة من المخزونات المختلفة ومابالرغم من احتفاظ المؤسسة بكميات مه

من تكاليف، فقد كانت  تعاني من فترة ألخرى من مشكلة االنقطاعات المتكررة في 

 87                                                                     2007 ديسمبر –العدد الثاني 



 مفيدة يحياوي. د

ومن هنا بدأ التفكير في حل . اإلنتاجيةالتموينات، مما ينعكس مباشرة على توقف العملية 

 حتى ال يتم التموين "حساب االحتياجات المادية"لهذه المشكلة وهل من إمكانية لتطبيق 

  .تتكون المخزونات أو في وقت متأخر في وقت مبكر ف)PVC(مادة  إنتاجبالمادة األولية أو 

 ENICABiskraفي مؤسسة  المواد األوليةومخزون أهم مصدر ): 1(جدول رقم

 المادة األولية
وحدة 
 القياس

  سعر الوحدة
 )دج    (

المخزون في  
31/12/04 

 المصدر

PVC 4000M الجزائر، تركيا57000668 طن 
Acier et écrou الجزائر، تركيا3500070 طن 

Clous بسكرة( الجزائر3500020 كغ( 
Fil machine 

cu8mm 
  - تركيا-اسبانيا17100060 طن

Bande cu 
15*0.15mm 

 ألمانيا، بلجيكا2430008 طن

Bande cu 
30*0.15mm 

 ألمانيا، بلجيكا243000190 طن

Fil machine Alu مصر، اإلمارات العربية136000394 طن 
Câble acier 7*3.15 تركيا649000 طن 

PRC 4201 ا,م,سويسرا، فرنسا، و78900172 طن, 
PRC 0595 ا,م,سويسرا، فرنسا، و14000047 طن, 
PRC 5630 ا,م,سويسرا، فرنسا، و85000265 طن, 

MCM PRC بلجيكا2007000 كغ 
Ruban 

polystère0.05 
 بلجيكا12001000 كغ

PVC résine تركيا68000178 طن 
Talc الجزائر200068 طن 

Ruban 
polystère0.25 

 بلجيكا300632 كغ

DOP الجزائر، هولندا، بلجيكا، فرنسا8000024 طن 
DIDP الجزائر، هولندا، بلجيكا، فرنسا76500328 طن 

Craie OMYA فرنساالجزائر،820033 طن  
Noir de fumée الجزائر، فرنسا145000215 طن 
Pigment PVC بلجيكا، سويسرا، فرنسا20006000 كغ 

  ENICABiskra  مصلحة تسيير مخزون المواد األولية بمؤسسة: المصدر
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لم تكن هناك . لكن المشكل األساسي الذي صادفناه هو خاص بالمعلومات المتوفرة

ة بجمع البيانات ومعالجتها ماعدا وجود مصلحة لالعالم اآللي جهة معينة بالمؤسسة مختص

لقد حددنا البيانات الضرورية التي يجب . وظيفتها التسجيل اليومي لمبيعات المؤسسة خاصة

  :جمعها وتخزينها وتعديلها لغرض حساب االحتياجات المادية كمايلي

  ).طلبيات صارمة وتنبؤات بالمبيعات(الحاجات التجارية  •

  . د إنتاج وتسليم المنتوجات للعمالء، ومواعيد الحصول على المواد األوليةمواعي •

المخزونات المتعلقة بالمواد األولية، قطع الغيار، منتوجات نصف مصنعة  •

  .ومنتوجات نهائية

  .التشكيالت اإلنتاجية وتسميات المنتوجات •

 .مستويات الجودة المطلوب تحقيقها •

  .طلوب إنتاجهاالكميات قيد التنفيذ والكميات الم •

  .تكلفة اإلنتاج •

 لكن في الواقع لم تكن األمور بتلك البساطة تماما، حيث استغرقت عملية جمعها 

  .ومعالجتها وقتا مهما

لقد تطلب جمع البيانات وقتا وجهدا عن الطلبيات الصارمة والتنبؤات بالمبيعات من 

الغيار ومواعيد الحصول على قسم التسويق، وعن المخزونات المتعلقة بالمواد األولية، قطع 

المواد األولية من قسم تسيير المخزون، عن تكاليف االنتاج وأوامر الطلب من قسم 

المحاسبة التحليلية مع مساهمة منا في كيفية حسابها، أما عن التشكيالت اإلنتاجية وتسميات 

ت المطلوب المنتوجات، مستويات الجودة المطلوب تحقيقها، الكميات قيد التنفيذ والكميا

  .اإلنتاجإنتاجها فقد تم جمعها من قسم 

 معرفة نوع كل المكونات الداخلة الذي قمنا به الى" حساب االحتياجات" إعداد يسعى

في المنتوج النهائي وعددها مسبقا واألجل الالزم لكل منها، أي يجب أن تتوفر تسمية كاملة 

 PVC(6( من والعديدةء لألنواع المختلفةتخطيط سواالوبالتالي يتم . ألنواع الكوابل المختلفة

  .الذي يتم إنتاجه بالمؤسسة أو مختلف المواد األولية المشتراة من خارج المؤسسة

                                                 
6 ) PVC ( المؤسسة المعنية وهي تستعمل لعزل الخيوط هو مادة نصف مصنعة ب

  .النحاسية أو خيوط األلمنيوم
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نظرا للكم الهائل من المعلومات الواجب معالجتها تظهر أهمية الحاسوب، حيث 

بعد . ة ومواعيدها بدقاإلنتاجاستخدمناه لحساب كمية الطلب على المواد األولية وأوامر 

تغذية النظام بالبيانات الالزمة للتنفيذ تمت االستعانة ببرمجيات النظام بواسطة الحاسوب 

للحصول على المخرجات المطلوبة التي تبين االحتياجات المادية خالل األفق التخطيطي 

 إلحدى االحتياجات الصافية يلي نوضح مثاال خاصا لحساب ما وفي.  شهرا12المقدر بـ 

حساب االحتياجات الصافية ، وفي نقطة موالية )OFأوامر اإلنتاج(وآجالها (PVC) أنواع

، ويمكن تعميم الطريقة على بقية  OA)أوامر الشراء( المواد األولية المختلفة إلحدى

  .العناصر األخرى في المؤسسة

 ):OFأوامر اإلنتاج(وآجالها (PVC) حساب االحتياجات الصافية للمكونات من.1.3

في صناعة العديد من ) M0901(من نوع ) PVC( مادة -سبيل المثال على – تدخل

، N2XY 4*50 ،N2XY3*95/70-50 ،N2XY3*70/90-35(أنواع الكوابل

N2XY3*120/70 ،NA2XSEBY 3*185(10 kv) ،.NA2XSEBY 3*120(30kv)( .

تبين ، ت)STORM(بعد ادخال البيانات الضرورية إلحدى برامجيات االعالم اآللي وهي 

أن الكميات الالزمة منها وأجلها  )M0901(حساب أوامر االنتاج الخاصة بمادة ج نتائ

  :موضح كما يلي
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   2005 لسنة )M0901( الخاصة بمادة اإلنتاجأوامر ):2(جدول رقم

 كلغ: الوحدة
Planned orders Planning 

period 
Gross 
reqts 

Sched’d 
receipts 

Projected 
on hand Lot for lot Lot sized 

M0901 27 Level1 Lt=1 Lot size 
LFL 

 

Total order/setup=255.00    
Total carrying cost=810.86    

 GR SR OH LFL  
Past due 0 7    
Period 1 9471106 300 -9470799* 13686590 13686590

Period 2 2847812 765 88 3051805 3051805 
Period 3 2746859 235 88 4653898 4653898 
Period 4 4188513 5 88 3083329 3083329 
Period 5 2774997 1 88 4150566 4150566 
Period 6 3735509 0 88 2493643 2493643 
Period 7 2244278 0 88 2575420 2575420 
Period 8 2317878 0 88 3735410 3735410 

Period 9  3361869 0 88 3553613 3553613 
Period10 3198251 0 88 2527874 2527874 

Period 11 3198251 0 88 0 0 
Period12 0 0 88 0 0 

* 9470887 units for PERIOD   1 offset into past by 1 period(s) 
+Values adjusted to account for scrap; Total scrap = 4351219 

 
 

 الشهرية كمياتال آجال أوامر اإلنتاج ومن الجدولفي العمود األخير ظهر تبالتالي 

شهري نوفمبر  (، ويظهر مثال في بعض الفترات2005 لسنة )M0901(الخاصة بمادة 
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 للمادة اإلنتاج عدم إصدار أوامر  )period  11 period 12وديسمبر المعبر عنهما بـ

)M0901 ( تحديد إلى إضافة، ذلك من آثار يتبع   منها ومامخزوناتوبالتالي نتفادى تكوين 

في ) اإلنتاج أوامر إصدارتكلفة االحتفاظ بالمخزون وتكلفة ( أقل تكلفة ناتجة عن العملية

   .أعلى الجدول

 :  OA)أوامر الشراء( حساب االحتياجات الصافية من المواد األولية المختلفة -2.3

لتي المادة األساسية في العديد من الكوابل ا)  CU8MM( مادة النحاستعتبر، مثال، 

يتم انتاجها بالمؤسسة وهي مادة أولية يتم شراؤها من خارج الوطن كلما توقع المسيرون 

إن عملية حساب الحاجات . الحاجة إليها حتى وإن أدى ذلك الى تكوين مخزونات مهمة

  :المادية كما هي موضحة نظريا سابقا، سمحت باظهار النتائج التالية

 )كلغ: الوحدة ( 2005لسنة ) CU8MM(نحاسمادة الأوامر الشراء ل): 3(جدول رقم
Planned orders Planning 

period 
Gross 
reqts 

Sched’d 
receipts 

Projected 
on hand Lot for lot Lot sized 

CU8MM 29 Level1 Lt=3 Lot size 
LFL 

 

Total order/setup=16488.00    
Total carrying cost=4776030.00    
 GR SR OH LFL PO 
Past due 0 43  
Period 1 742420  90 -742287* 1865790 1865790 
Period 2 363056 530 -

1104813*
396168 396168 

Period 3 329749  300 -
1434262*

403395 403395 

Period 4 431512 250 266 149863 149863 
Period 5 396578 410 266 172579 172579 
Period 6  403755  360 266 316867  316867  
Period 7 149863 0 266 88121 88121  
Period 8 172579 0 266 169733 169733 
Period 9  316867 0 266 0 0 
Period10 88121 0 266 0 0 
Period 11  169733 0 266 0 0 
Period12 0 0 266 0 0 
          * 742553 units for PERIOD   1 offset into past by 3 period(s) 
          * 362526 units for PERIOD   2 offset into past by 2 period(s) 
          * 329449 units for PERIOD   3 offset into past by 1 period(s) 
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 ...دور نظام المعلومات في حساب االحتياجات المادية في المؤسسات الصناعية 

يكون، دائما العمود األخير هو الموضح لنتائج حساب االحتياجات المادية لهذه المادة، 

تطبيق نفس الطريقة على بقية المكونات نصف وب. تظهر الكميات واآلجال والتكاليفف

نتاج ومخطط االكون مخطط ت والمواد األولية المشتراة ي)PVC(مادة المصنعة من أنواع 

 .تموين للمؤسسةال

 عملية التخطيط في البداية، كما كمخرجات ائق التي تحصلنا عليهاتكون هذه الوث

رقابة الحقا؛ فالمعلومات المبينة فيها تسمح بإجراء المقارنة بين ما هو محدد تسمح بعملية ال

فيها وما ينجز فعال حتى تتحدد اإلنحرافات وبالتالي يمكن تدارك الخلل قبل تراكمه وتحدث 

  ).PVC(أزمة تموين بالمواد األولية أو بمادة 

الين السابقين التي تعتبر إن كل خطأ في البيانات التجارية أو التقنية المسجلة في المث

كمدخالت لعملية حساب االحتياجات المادية ينعكس مباشرة عن النتائج المحسوبة أعاله من 

 بقدر ما المبرمجة أو أجالها، فالعيب ليس في الطريقة وال في كيفية تطبيقها حيث الكميات

لي ويكفي أن  آإعالمهو في صحة وتحديث البيانات أو خطئها، خاصة اذا ما توفر برنامج 

 إدخال إلى أنه يقدم امكانية إضافةنكون له قاعدة بيانات يستخدمها ويقدم النتائج المطلوبة، 

ومعالجة كل تغيير قد يطرأ فجأة كتعطل آلة أو تغيير طلبية أو زيادة تكاليف وغير ذلك، 

  .وبالتالي نتفادى أثره

  

  :الخاتمة

  : النتائج التاليةإلىتوصلنا في هذه الدراسة 

سعى حساب االحتياجات المادية إلى تأمين مستوى المخزون الذي يحقق الحد ي .1

تظهر عملية حساب . اإلنتاجية العملية األدنى للتكلفة وفي األجل المطلوب حتى ال تتعطل

االحتياجات المادية مهمة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية خاصة تلك التي تعتمد على السوق 

 األولية، حتى ال تقع في أزمات تموين وما ينجر عنها من الخارجية في تموينها بالمواد

 . آثار سلبية

 قاعدة بيانات دقيقة إلىيحتاج حساب االحتياجات المادية في المؤسسة الصناعية  .2

زمة النجاز وصحيحة والى تدفق المعلومات باستمرار عن جميع الموارد المتاحة والال

 .اإلنتاجيةالعملية 
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 للتطبيق ناتجة عن نقص المعلومات أو في بعض لكن أظهر الواقع صعوبات .3

األحيان انعدامها تماما، مما يجعل توفير نظام معلومات محكم يتصف بدقة المعالجات التي 

يتم تحديثها أثناء حركة المخزون وتكوين قواعد بيانات دقيقة وسريعة وحديثة بالمؤسسات 

لمادية هو نمط من أنظمة فعملية تخطيط المستلزمات ا. الصناعية يعد أمرا ضروريا

 اإلنتاج السيطرة على إلى وانتهى بنا اإلنتاجيالمعلومات الذي انطلقنا به من المشكل 

 . والمخزونات في آن واحد

 عدم إلى المادية يؤدي االحتياجاتعدم توفر قاعدة بيانات دقيقة وحديثة لحساب  .4

اد األولية في الوقت الالزم  للمكونات وأوامر الشراء للمواإلنتاجالدقة في تحديد أوامر 

  . والتمويناإلنتاج تكلفة وبالتالي نخشى استمرار مشكل وبأقلوبالكميات المطلوبة 

 توفير إلىلقد ساهمت التطورات التكنولوجية السريعة في الحاسوب والبرمجيات  .5

لحساب الجهد الذهني بمعالجة البيانات التقنية والتجارية للقيام بالعمليات الحسابية الالزمة 

  . االحتياجات المادية

في األخير يجب أال ننكر بأن عمل جمع، معالجة، تحديث المعلومات يعني مجهودا  .6

مهما للقائم به، مما يؤدي بنا إلى التفكير في العنصر البشري وأثره على نوعية قواعد 

  .  البيانات، أي أن هناك مساهمة بشرية في هذا الموضوع
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