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:ملخص
تعترب إنتاجية املؤسسة أحد أهم املوضوعات واملسائل اليت تسعى املؤسسات الصناعية إىل دراستها من خالل البحث يف سبل حتسني أدائها بإشراك خمتلف اإلدارات
 كون أن مرحلة اإلنتاج والتحويل متثل حمور نشاط املؤسسات الصناعية والعنصر الرئيسي املستخدم يف توليد املداخيل،واألقسام اليت يتشكل منها هذا الكيا ن
 والفكرة األساسية هلذه الدراسة هو تبيان أمهية ودور إدارة التخزين يف حتقيق هذا املسعى من خالل،والوصول إىل األهداف يف ظل حتقيق استمرارية يف النشاط
، يف تطوير وحتسني كفاءة املؤسسة والرفع من إنتاجيتها مع ضمان االلتزام باجناز الربامج املخططة دون تسجيل احنرافات-عرض وتوضيح مسامهتها –إدارة التخزين
حيث أوضحت الدراسة أن إدارة املخزون وحبكم تدخلها يف خمتلف املراحل اإلنتاجية عرب استخدام خمتلف أساليب وطرق التسيري والسيطرة على املخزونات هلا
. وعليه جيب حتليل هذه العالقة وتوجيهها مبا خيدم أهداف املؤسسة من جهة وحيسن من أدائها اإلنتاجي من جهة أخرى،عالقة ارتباط مباشرة بإدارة اإلنتاج

. املؤسسة الصناعية اجلزائرية، اإلنتاجية، إدارة التخزين:الكلمات المفتاحية
M11 ، L23 ،L11 ،J24 ،C02 :JEL تصنيف
Abstract:
Enterprise productivity is one of the most important topics and issues that industrial enterprises endeavor to study, through
the search of ways to improve their performance by involving various departments and divisions that form the mentioned
entity, to the fact that the production and conversion stage represents the axis of activity of the industrial enterprises and
the main element used in the income generation, therefore achievement of objectives in light of the continuity in activity.
The basic idea of this study is to demonstrate the importance and the role of stock management in this endeavor by
presenting and clarifying its contribution to the development and improvement of the efficiency of organization therefore,
the increase in productivity while ensuring adherence with the completion of the planned programs without deviations;
hence, this study has shown that the stock management and by virtue of its involvement in various production stages
through the use of multiple management techniques and methods, and the control of stocks have a direct relation to the
production management; thereupon this relationship must be analyzed and directed in a way to serve the goals of the
organization and therefore, improves the performance of the production.

Key words: Stock management, productivity, industrial enterprises.
Classification JEL : C02, J24 , L11, L23 ,M11 .
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مقدمة
تتميز املؤسسات الصناعية عن غريها من املؤسسات بتوسع نطاق أنشطتها وعملياهتا اإلنتاجية ،حيث تقوم بدمج مدخالت نظام
اإلنتاج من اجل القيام بعملية التحويل والوصول إىل خمرجات تتمثل أساسا يف منتجات مادية تامة الصنع ،ومن خالل تتبع خمتلف مراحل
التصنيع تربز لنا أمهية التحكم يف تدفق املواد واملوارد واملستلزمات الضرورية لسري لعملية اإلنتاجية وفق احتياجات وإمكانيات املؤسسة،
باإلضافة العمليات املرتبطة بإدارة وتصريف املنتجات النهائية مبا يتالءم ومتطلبات السوق وهو ما تقوم به إدارة التخزين من خالل تسيري
خمتلف املخزونات وفق ما يضمن حتقيق اخلطة اإلنتاجية ،وبناء على ذلك حتاول الدراسة تبيان مدى مسامهة إدارة التخزين يف الرفع من

مستوى إنتاجية املؤسسة الصناعية من خالل اإلجابة على التساؤل اآليت" :كيف تساهم إدارة التخزين في تحسين إنتاجية المؤسسة

الصناعية الجزائرية؟"

أوال :أهمية البحث
تكمن أمهية البحث من خالل اإلشارة إىل دور إدارة التخزين بوصفها الوظيفة اليت تضطلع مبهمة املواءمة بني احتياجات نظام اإلنتاج
يف مؤسسات الصناعة الغذائية (مواد أولية ،مواد الصيانة و اإلصالح ،قطع الغيار ،)..وحجم الطلب اليت يتم تلبيته فعال يف السوق من
املنتجات الغذائية تامة الصنع ،وعلى هذا األساس فان طرق وأساليب تسيري املخزون املستعملة وإمكانيات التخزين املتاحة واملستخدمة هلا
ارتباط وثيق مبستوى إنتاجية املؤسسة الكلية واإلنتاجية اجلزئية لعناصر اإلنتاج باإلضافة إىل مدى استغالل الطاقة التشغيل املتوفرة ،من هذا
املنظور تقوم الدراسة بتوضيح دور وأمهية إدارة املخزون يف حتسني األداء اإلنتاجي للمؤسسة ورفع كفاءهتا اإلنتاجية.

ثانيا :أهداف البحث
 تبيان أمهية وخصوصيات إدارة التخزين يف املؤسسات الصناعة الغذائية.
 استعراض ألهم أساليب ومؤشرات قياس إنتاجية املؤسسات الصناعية.
 توضيح أثر أساليب تسيري املخزون على كفاءة النظام اإلنتاجي.

 تبيان دور عملية التنسيق بني إداريت التخزين واإلنتاج يف حتسني إنتاجية مؤسسات الصناعة الغذائية.

ثالثا :فرضيات البحث
 .5تساهم أساليب وطرق تسيري املخزون يف حتقيق اخلطة اإلنتاجية باملؤسسة حمل الدراسة.
 .7تساهم أساليب وطرق تسيري املخزون يف رفع مستوى اإلنتاجية الكلية للمؤسسة الصناعية حمل الدراسة.
 .3تساهم أساليب وطرق تسيري املخزون يف حتسني كفاءة النظام اإلنتاجي باملؤسسة الصناعية حمل الدراسة.

رابعا :منهجية وأدوات البحث
 الجانب النظري :للوقوف أهم املفاهيم واملصطلحات املتعلقة مبتغريي الدراسة (إدارة التخزين ،اإلنتاجية) باإلضافة حتليل العالقة
يبنهما مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي.

 الجانب الميداني :مت االعتماد على منهج دراسة حالة واستخدام أساليب :املالحظة ،املقابلة باإلضافة إىل االستعانة ببعض
الوثائق املتحصل عليها حلساب وبناء مؤشرات قياس اإلنتاجية باملؤسسة حمل الدراسة.
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خامسا :الدراسات السابقة
 .Iالدراسات باللغة العربية

 .5نصر الدين بورويش" ،تحسين مؤشرات أداء نظام اإلنتاج ألقلمة المؤسسة الصناعية مع تحوالت المحيط"،0202-0200 ،
تناولت الدراسة إشكالية قياس نظام اإلنتاج يف املؤسسة الصناعية اجلزائرية حيث توصل الباحث إىل أن حتسني أداء نظام اإلنتاج حيتاج إىل
أن تكون مؤشرات القياس مفهومة مع تقليص عددها واالقتصار فقط على تلك املتعلقة بأهم جوانب النظام اإلنتاجي اليت حتتاج إىل
التحسني ،وباإلسقاط على املؤسسة حمل الدراسة (شركة صناعة الكوابل ببسكرة) خلُص الباحث إىل أن مثل هذه املؤسسات تعاين من
وجود تكرر مشكل تأخر اإلمداد مما أدى إىل تسجيل حاالت بطء يف عمليات التحويل وهذا نتيجة وجود ضعف يف أداء نظام املعلومات
الذي يضمن التنسيق بني وظيفة اإلنتاج وباقي الوظائف.
 .7جتاين وافية" ،مساهمة لتحسين تسيير مخزون المؤسسات الصناعية" ،0222-0222 ،ركزت الدراسة على أمهية وظيفة التخزين
باملؤسسة وطرق إدارهتا وفق ما حيقق أدىن تكلفة ممكنة لضمان السري العادي للعملية اإلنتاجية ،وبناءا على ذلك اقرتحت الدراسة ضرورة
العمل للتخلص من تبعية أغلب املؤسسات الصناعية اجلزائرية للخارج من ناحية توريد املواد األولية وذلك لتجنب حدوث انقطاعات يف
التموين ،باإلضافة ضرورة حتديث طرق العمل املستخدمة املعتمدة أساسا على التجربة الشخصية للعمال وتوظيف إطارات ذات كفاءة
عالية ختتص يف جمال تسيري املخزون ومراقبة التكاليف.
 .3بن ختو فريد" ،األمثلية في تسيير المخزون" ،0991-0991 ،تطرقت الدراسة ملختلف النماذج املستعملة يف تسيري املخزونات
على أسا س حتقيق هدف ختفيض التكاليف باملواءمة بني تكاليف االحتفاظ باملخزون وتكاليف إعداد طلبيات التموين.

 .IIالدراسات باللغة األجنبية

5. CHIA-YEN LEE, DEMAND EFFECTS IN PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY ANALYSIS, 2012.

تناولت الدراسة موضوع تأثريات الطلب (عامل خارجي) على إنتاجية املؤسسة (عامل داخلي) وفعالية حتليل اإلنتاجية ،وخلصت إىل
أنه من الضروري حتديد وقياس كفاءة النظام اإلنتاجي ومدى استجابته للطلب من أجل ضمان ختطيط أمثل لإلنتاج ووفق احتياجات
السوق ،كما أشارت الدراسة على أمهية حتديد مستويات خمزون تتناسب مع الطلب السوقي وإمكانيات اإلنتاج املتاحة.

7. Andrew Johnson, METHODS IN PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY ANALYSIS WITH
APPLICATIONS TO WAREHOUSING, , 2006.

تطرقت الدراسة إىل جمموعة من األدوات لقياس اإلنتاجية والكفاءة االقتصادية باملؤسسات الصناعية باستخدام منوذج حتليل مغلف
البيانات ( )DEAكأداة برجمة خطية لتخطيط اإلنتاج ،وذلك من أجل حتقيق هدف حتديد املزيج األمثل ملدخالت املؤسسة وخمرجاهتا.

ركزت الدراسات السابقة على كيفية تقييم وظيفة اإلنتاج باملؤسسة باالستعانة مبؤشرات ومعايري قياس األداء وكذا املواءمة بني إمكانيات
اإل نتاج وحجم الطلب احلقيقي على منتجات املؤسسة ،كما تناولت أمهية تسيري املخزون من منظور تدنية التكاليف على أساس املقارنة بني
تكاليف االحتفاظ وتسيري املخزون وتكاليف إعداد الطلبيات ،وختتلف هذه الدراسة عن سابقيها من حيث التطرق إىل أمهية ودور أساليب
تسيري املخزون يف حتسني إنتاجية املؤسسة الصناعية من حيث الكفاءة ،مستوى االستغالل ،اإلنتاجية الكلية ،اإلنتاجية اجلزئية ،مع اإلشارة
إىل أمهية التنسيق مع وظيفة اإلنتاج سواء تعلق األمر باملواد األولية أو املنتجات.
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المحور األول :مدخل إلى إدارة التخزين في المنشآت الصناعية
أوال :مفاهيم أساسية حول إدارة المخزون

عرفه  Michael Hugosعلى أنه" :جمموعة املواد الضرورية لعملية إنتاج السلع تامة الصنع ،5وحسب اجلمعية
 .0تعريف المخزونّ :
األمريكية للرقابة على املخزون واإلنتاج فان املخزون هو " عبارة عن إمجايل األموال املستثمرة يف وحدات من املادة اخلام واألجزاء والسلع
الوسيطة وكذلك الوحدات قيد اإلجناز باإلضافة إىل املنتجات النهائية" ،7وعليه فان املخزون يعرب عن مجيع املواد واملستلزمات الضرورية اليت
تباع على حاهلا أو ُحتول جزئيا أو كليا حسب طبيعة نشاط املؤسسة ،وتضم مجيع املواد اخلام والبضائع واملنتجات النصف مصنعة ،معدات
الصيانة ،األغلفة ،بقايا التصنيع،،اليت يتم االحتفاظ هبا لغرض البيع ،التحويل ،أو االستهالك.
تعرف إدارة املخزون بصورة عامة على أهنا "األساليب واملبادئ اليت تستخدم يف إعداد خطة املواد والتنسيق
 .0تعريف إدارة المخزونّ :
والسيطرة ومراجع ة تدفق أو حركة املواد خالل املنظمة ،وتعرب إدارة املخزون بغض النظر إذا كانت تتعلق بالتدفق الكلي للمواد اليت تورد
4
للمنظمة أو اليت تنساب خالل العمليات على أهنا وظيفة متكاملة ،3هذه الوظيفة تشمل جمموعة من املهام واألنشطة اليت هتدف إىل:
 التأكد من أن مجيع السلع املشرتاة ترتبط مباشرة باحتياجات املؤسسة وأن مجيع البضائع املشرتاة تتوافق مع املواصفات املطلوبة. التأكد من أن مجيع البضائع واملواد اخلام الواردة أو الصادرة تسجل بشكل صحيح يف سجل املخزونات وأن األسعار عادلة ومعقولة. حتديد مستوى خمزون أمان يتالءم واحتياجات املؤسسة وضمان صيانة ومحاية املخزونات من التلف أو السرقة أو الضياع. .2تكاليف المخزون :تنشأ عن وظيفة التخزين جمموعة التكاليف تنعكس على أسعار املنتجات يف السوق منها :1األموال املستثمرة يف

املخزون ،خزن الوحدة اإلنتاجية ،التلف ،التقادم ،التأمني على املخاطر ،التكاليف املصاحبة لعملية احلصول على املخزون.
 .2طرق تقييم تكلفة المخزون :يتم االستعانة بعدة طرق إلجياد تقييم عادل وموضوعي لتكلفة املخزون نذكر منها:6
 -القادم أخيرا يخرج أوال ( :)LIFOتفرتض أن العنصر األحدث يباع أوال.

 القادم أوال يخرج أوال ( :)FIFOتفرتض أن العنصر األقدم يُباع أوال ،ال تعكس هذه الطريقة األسعار احلقيقية السوق. -متوسط التكلفة ( :)Average Costتفرتض إجياد متوسط تكلفة عام للمخزون.

 .2المركبات األساسية للمخزون :حتاول إدارة التخزين اختاذ قرارات خاصة باملستوى املناسب من املخزون فيما يتعلق بالفرتات الزمنية
إلعادة مأل املخزون والكمية املطلوبة يف األمر الواحد ،2وهناك جمموعة من مستويات املخزون الذي حتاول املؤسسة تقديرها على ضوء
إمكانياهتا واحتياجاهتا ميكن توضيحها من خالل الشكل املوايل:
الشكل رقم ( :)20المركبات األساسية للمخزون

المصدر :إعداد الباحثني*
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مما سبق يتضح أن املركبات األساسية للمخزون تتمثل يف:

2

 الحد األدنى للمخزون :هو املستوى الذي ال جيب أن يقل عنه املخزون ،يطلق عليه أحيانا حبد األمان أو اخلطر ،والوصول إىل هذااحلد يتطلب ضرورة القيام بإجراءات سريعة للحصول على الكميات اإلضافية لتجديد املخزون ،وعند حتديد احلد األدىن للمخزون يأخذ يف
عني االعتبار أثر نقص الكمية املخزنة على تدفق واستمرار العمليات اإلنتاجية ،أو تلبية احتياجات السوق دون فقدان أوامر بيع معينة.

 نقطة إعادة الطلب :وهي املستوى الذي يصل عليه حجم املخزون للقيام بإعادة الشراء ،وتتوقف هذه النقطة على معدل االستخداموالسحب من املخزون والفرتة اليت تستغرق منذ حترير أمر الشراء إىل وصول الكمية إىل املخازن.

 -الحد األقصى :أقصى كمية ميكن االحتفاظ هبا لتجنب تعطيل األموال يف خمزون دون مربر باإلضافة إىل جتنب خماطر التقادم أو التلف.

 حجم المخزون االقتصادي :متثل الكمية اليت تصل إليها التكلفة الكلية للتخزين والطلب إىل أدىن مستوى ممكن ،حيث إذا زادتالكمية املطلوبة اخنفضت تكاليف الطلب بسبب وفورات إصدار األوامر مرة واحدة ،النقل ،،،ويف نفس الوقت ترتفع تكاليف االحتفاظ
باملخزون والعكس صحيح ،وعليه وجب على املؤسسة املواءمة بني احلالتني للوصول إىل كمية اقتصادية توازن بني احلالتني وبأقل التكاليف.
ويف ما يلي عرض لكيفية إجياد حجم املخزون االقتصادي رياضيا باستخدام طريقة ويلسون )(Wilson
- 1فرضيات النموذج :استهالك منظم ،عدم وجود انقطاع يف التموين.
- 2عند الكمية االقتصادية :تكلفة االحتفاظ =تكلفة إعادة الطلب
ميكن توضيح أهم احلسابات املستخدمة إجياد كمية املخزون القتصادية من خالل اجلدول التايل:
الجدول رقم ( :)20أهم المؤشرات المستخدمة في قياس الكمية االقتصادية المثلى للتخزين
البيان

طريقة الحساب

تكلفة االحتفاظ باملخزون
متوسط املخزون
تكلفة إعادة الطلب السنوية
عدد أوامر الشراء

Q*N

نقطة إعادة الطلب
الكمية االقتصادية

 :Aاالستخدام السنوي من الوحدات
 :Qحجم األمر من الوحدات
 :QTاالستهالك السنوي
 :cتكلفة الوحدة
 :iمعدل تكلفة االحتفاظ السنوي كنسبة مئوية
من تكلفة الطلبية
 :Nعدد الطلبيات
 :Sتكلفة الطلبية
 :Tمدة التوريد باأليام
 :Dحجم االستهالك اليومي

المصدر :إعداد الباحثني**

ثانيا :أهداف وخصوصية التخزين في المنشئات الصناعية

إن هدف التخزين خيتلف من نشاط آلخر حسب الغرض من قرار الشراء لالستهالك –أو املتاجرة أو التصنيع -ويف حالة املنشآت
الصناعية فان اهلدف األساسي هو توفري االحتياجات الالزمة من املواد ومستلزمات اإلنتاج الستمرارية العملية اإلنتاجية ،0باإلضافة إىل
جتنب خماطر تعطيل اإلنتاج من ناحية وحتقيق الوفرات االقتصادية الناجتة أحيانا من الشراء بكميات كبرية للمواد اخلام ومستلزمات اإلنتاج
والصيانة وعلى ضوء ذلك فإن أنواع املخازن اليت تتميز هبا املنشآت الصناعية تتمثل يف:51

 .0مخازن اإلنتاج :واليت يتم إنشائها بغرض ختزين املواد اخلام واألجزاء الداخلة يف تشغيل وتصنيع املنتجات النهائية ،وكذلك األغلفة
وقطع الغيار ملعدات اإلنتاج.
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 .0مخازن مواد ومستلزمات الصيانة :تضم معدات الصيانة واإلصالح املرتبطة بوسائل اإلنتاج.

 .2مخازن المواد والمعدات والسيارات المستهلكة :وذلك إىل حني اختاذ قرار حول هذه املواد.

 .2مخازن تحت التشغيل :هي خمازن للمنتجات غري تامة الصنع القادمة من مراحل إنتاجية خمتلفة.

 .2مخازن المنتجات التامة الصنع :تضم منتجات صاحلة وجاهزة للسوق إىل حني شحنها وتوزيعها.

ثالثا :عالقة إدارة التخزين بالوظيفة اإلنتاجية
يف إطار مزاولة إدارة التخزين ملختلف املهام املوكلة لديها ،جتد نفسها أمام حتمية التعامل مع باقي إدارات املؤسسة وأقسامها لضمان
السري احلسن للعملية اإلنتاجية ،السيما إدارة اإلنتاج حبكم وجود ارتباط وعالقة مباشرة بينهما قبل وإثناء وبعد العملية اإلنتاجية ،حيث
تقوم إدارة التخزين بدعم وتسهيل مهمة قسم اإلنتاج من خالل:
 .0توفير متطلبات العملية اإلنتاجية ،حيث تقوم بـ:

 توفري املواد األولية الستمرار اإلنتاج إىل جانب توفري اآلالت واألدوات ومتطلبات الصيانة.55
 يكون ختطيط املخزون حرجا لنجاح عملية التصنيع ،كون العجز في المواد الخام يتسبب يف إغالق خط اإلنتاج ،أو يقود
إىل تعديل يف جدولة اإلنتاج ،أو إحداث خلل يف املنتج النهائي (تعطيل عمليات التصنيع الطبيعية ،وبينما ميكن أن تتسبب
حاالت العجز يف املواد اخلام يف ،ميكن أن تتسبب املخزونات الزائدة يف زيادة التكاليف وتقليل الرحبية.57
 توفري خمزون ما بني العمليات* لتجنب التوقف إذا تعطلت إحدى املعدات ،وجلعل التدفق سلسل نظرا لعدم إمكانية القيام بكل
عمليات التصنيع بنفس الوترية ،53وتوفري وسائل التعبئة والتغليف بالتزامن من سري العملية اإلنتاجية.

 .0استيعاب مخرجات العملية اإلنتاجية ،وذلك من خالل:

 عند القيام بعملية جدولة اإلنتاج يتم األخذ بعني االعتبار قدرات التخزين املمكنة.
 تتجه املنتجات تامة الصنع مباشرة إىل إدارة التخزين قبل توزيعها.

 تتكفل إدارة التخزين باالحتفاظ ببقايا العملية اإلنتاجية من فضالت ومهمالت حلني اختاذ قرار بشأهنا.


تتبادل إدارة التخزين واإلنتاج خمتلف املعلومات ( فرتات نقل املنتجات ،مطابقة الوثائق ،املراقبة املادية للبضائع)...

المحور الثاني :مؤشرات قياس إنتاجية المؤسسة الصناعية
مهمة قياس أداء نظام اإلنتاج هي من املهام احلساسة اليت تشكل جزءا هاما من تسيري النظام اإلنتاجي ،فإذا كانت عملية تسيري نظام
اإلنتاج عاجزة عن قياس أداء نظامها ،فإهنا لن تكون قادرة على التحكم فيه ،و إذا كانت عاجزة عن التحكم فيه ،فإهنا لن تستطيع
54
عرف اإلنتاج على أنه النشاط الذي يستهدف حتويل املدخالت إىل سلع
تسيريه ،و إذا مل تتمكن من تسريه ،فلن تتمكن من حتسينه  ،ويُ ّ
وخدمات وهو حصيلة تكامل عناصر اإلنتاج ،51أما اإلنتاجية فريى االقتصادي الفرنسي أفتاليو أهنا تعرب عن النسبة بني اإلنتاج اإلمجايل
احملقق وعوامل اإلنتاج املستخدمة ،56ويُعرفها ناصر دادي عدون :اإلنتاجية هي كفاءة استخدام املوارد من ناحية اعتبارها كميات ،وهي
تستعمل لتبيان مدى النجاح يف استخدام عناصر اإلنتاج املختلفة ،52لذا فقياس اإلنتاجية ال خيرج عن النسبة احلسابية بني الغلة (اإلنتاج)
والكمية املستخدمة من املوارد ، 52ويشتق من هذه التعاريف أنه جيب توفر مجلة من املعطيات حول مدخالت نظام اإلنتاج وكذا خمرجاته
لتقييم مستوى إنتاجية أي مؤسسة إنتاجية ،واليت تستند –عملية التقييم -بدورها على جمموعة مقاييس ومعايري منها:
* منتجات نصف مصنعة
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أوال :مقاييس اإلنتاج
تستهدف هذه املؤشرات كل ماله عالقة باإلنتاج وباخلصوص مدى النجاح احملقق للخطط اإلنتاجية ومستوى التطور احلاصل يف
اإلنتاج عرب السنوات املختلفة  ،إىل جانب مستوى استغالل الطاقات اإلنتاجية القائمة مث القيمة املضافة احملققة من طرف املؤسسة
االقتصادية وأهم هذه املؤشرات هي:

 .0نسبة تحقيق الخطة اإلنتاجية :ويستخدم هذا املؤشر للداللة على درجة حتقيق األهداف املخططة لإلنتاج فكلما ارتفعت هذه

النسبة ،دل ذلك على ارتفاع مستوى حتقق اخلطط اإلنتاجية للمؤسسة والعكس صحيح وحتسب كما يلي:50
نسبة تحقيق الخطة اإلنتاجية =

قيمة اإلنتاج المحقق
قيمة اإلنتاج المخطط

100 X

 .0نسبة تطور اإلنتاج :ويستخدم هذا املؤشر للداللة على درجة تطور اإلنتاج يف السنة املعنية باملقارنة مع السنة السابقة ،وكلما ارتفعت
هذه النسبة كلما دل ذلك على حدوث تطور وزيادة يف قيمة اإلنتاج ،وحتسب كالتايل:71
نسبة تطور اإلنتاج =

قيمة اإلنتاج المتحقق للسنة الحالية
قيمة اإلنتاج المتحقق للسنة السابقة

100 X

من خالل حساب هذه النسبة ميكن حتديد االجتاه الذي حيكم تطور اإلنتاج باملؤسسة (ثبات ،زيادة ،نقصان ،تذبذب )..عرب فرتات
زمنية خمتلفة ومقارنته مع األهداف املوضوعة أو باملقارنة مع مؤسسات منافسة ،وكلما ارتفعت هذه النسبة دلت على توسع املؤسسة يف
السوق نتيجة زيادة الطلب أو دخول أسواق جديدة ،طرح منتجات جديدة ،أو خروج منافسني.

ثانيا :مؤشرات اإلنتاجية الكلية والجزئية

 .0مقياس اإلنتاجية الكلية :عبارة عن نسبة بني جمموعات املدخالت واملخرجات وحتسب كالتايل:75
اإلنتاجية الكلية (الكفاية اإلنتاجية)
=

المخرجات
المدخالت

100 X

تسمح عملية حساب هذه النسبة عرب عدة سنوات باملقارنة الزمنية لتطور أداء املؤسسة من خالل إنتاجيتها ،كما تسمح أيضا باملقارنة
بني أداء عدة م ؤسسات تنشط يف نفس القطاع خالل فرتة معينة أو عدة فرتات ،وتتناسب هذه القيمة طرديا مع ارتفاع أكرب للمخرجات
باملقارنة مع املدخالت ،وعكسيا مع اخنفاض قيمة املخرجات باملقارنة مع املدخالت.

.0مقياس اإلنتاجية الجزئية :هذه املؤشرات تربط بني خمتلف خمرجات عناصر اإلنتاج وتقارهنا باحلجم النهائي لإلنتاج ،77وحتسب كالتايل:
اإلنتاجية الجزئية لعامل من عوامل

اإلنتاج اإلجمالي

اإلنتاج =

المدخالت من هذا العنصر اإلنتاجي

100 X

قياس النسبة يسمح بتحليل وتفسري التغريات يف اإلنتاجية الكلية عرب معرفة مدى مسامهة كل عامل من عوامل اإلنتاج يف اإلنتاج الكلي،
عرب تبيان العوامل املسامهة فيها بدرجة كبرية و تثمينها ،والعوامل اليت تقل إنتاجيتها عن اإلنتاجية الكلية من أجل تدعيمها وتطويرها.
مثال :لإلشارة ميكن حساب إنتاجية عنصر العمل باالعتماد على العالقة أعاله كالتايل:73
إنتاجية العمال =

اإلنتاج اإلجمالي
ساعات العمل IاألجورIعدد العمال

100 X

ثالثا :كفاءة نظام اإلنتاج :مقياس يعرب عن نسبة املخرجات الفعلية إىل الطاقة الفاعلة (طاقة النظام) ويعرب عنه بالصيغة التالية:74
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المخرجات الفعلية

كفاءة النظام =

الطاقة الفاعلة

100 X

ترتاوح قيمة النسبة بني الصفر والواحد ;اقرتبت هذه النسبة من الواحد دلت على ارتفاع كفاءة النظام اإلنتاج والعكس صحيح.

المحور الثالث :دراسة حالة مؤسسة "الرياض سطيف" ،فرع" :مطاحن الحضنة"
أوال :التعريف بالمؤسسة

 .0المؤسسة األم :تأسس جممع رياض سطيف بتاريخ  ،5027/55/72مبوجب مرسوم تنفيذي رقم ،362/27 :وابتداء من

 ،5001/14/17حتولت إىل شركة مسامهة تسيطر الشركة القابضة العمومية الزراعية الغذائية على  %21من تركيبة رأس ماهلا  ،يقوم
اجملمع بإنتاج وتسويق خمتلف منتجات الصناعة الغذائية املستخلصة من القمح اللني والصلب ،يتشكل املجمع من ( )51مؤسسات،
ُ
( )12منها تعمل يف جمال حتويل القمح الصلب واللني تنشط يف واليات :سطيف ،املسيلة ،برج بوعريريج ،جباية ،بسكرة ،الوادي ،ورقلة،
أما املتبقية ،فاثنتان منها تضمنان الدعم اللوجستيكي (النقل  ،االجناز والصيانة) ،وختتص الثالثة يف استصالح األراضي باجلنوب.

 .0فرع مطاحن الحضنة المسيلة

-النشأة :الشركة التابعة مطاحن " احلضنة " باملسيلة أنشأت يف الثاين من شهر أكتوبر  ،5002يف شكل مسامهة مطاحن احلضنة على

مساحة 31211م ²منها 57111م ²مغطاة.

المقر االجتماعي :على بعد  17كلم من وسط املدينة على جهة اجلانب الشرقي على طريق الرابط بني والييت برج بوعريريج واملسيلة.رأسمالها :بلغ سنة 5.440.461.111 :7151دج.-منتجاتها :السميد بأنواعه ،الدقيق بأنواعه.

أهدافها :رغم أن املطحنة تنشط يف بيئة تنافسية تتكون من حوايل  74منافس هلا داخل تراب الوالية إال أنه وحبكم ملكيتها للدولة فانهيغلب على أهدافها الطابع االجتماعي ،حيث تسعى املؤسسة إىل :تلبية الطلب احمللي من منتجات املؤسسة واملسامهة يف التنمية احمللية من
جهة و التوسع يف السوق وتعظيم الرحبية من جهة أخرى.

ثانيا :وظيفة تسيير المخزون بالمؤسسة وعالقتها بإدارة اإلنتاج

 .0تقديم مصلحة تسيير المخزون :تتوىل مهمة تسيري املخزون من خالل عمليات التسجيل ،املراقبة ،التخزين ،ومت تقسيم هذه املصلحة

على أساس طبيعة العنصر حمل التخزين إىل ثالث أقسام لكل منها مهامها اخلاصة:
 قسم املواد األولية واملنتجات :حيتوي على  55صومعة بطاقة ختزين  0111قنطار للصومعة الواحدة 6 ،صوامع بطاقة ختزين تعادل 7411قنطار لكل منها.
 قسم تسيري خمزونات التعبئة والتغليف. قسم قطع الغيار ومواد الصيانة ولوازم العمال ،تشتغل على مدار الساعة. .0مصلحة إدارة اإلنتاج :تتكفل بضمان السري احلسن لإلنتاج عرب كل مراحله عن طريق حتويل املواد األولية إىل منتجات تامة الصنع من
خالل ورشتني لإلنتاج يتم تشغيلهما على مدار الساعة ( 74/74ساعة) حسب برامج اإلنتاج املخططة حيث تقوم:
 وحدة التحويل رقم ( :)20بتحويل القمح الصلب إىل مسيد طاقته اإلنتاجية  4111قنطار يوميا ،حيتوي  53صومعة ختزين بطاقة 5121قنطار للصومعة خاصة بالقمح الصلب املتسخ ،باإلضافة إىل  57صومعة بطاقة ختزين بـ 711:قنطار للقمح الصلب النظيف ،أما
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خبصوص املنتجات تامة الصنع الغري معبئة فتحتوي الوحدة على  4صوامع بطاقة  211قنطار  6 ،صوامع بطاقة  311قنطار12 ،
صوامع ملادة النخالة تسع الواحدة  711قنطار 13 ،صوامع بطاقة  311قنطار للصومعة خمصصة للسميد الرطب.

 -وحدة التحويل رقم ( :)20بتحويل القمح الصلب و اللني إىل دقيق و فرينة ،بطاقة إنتاجية (طحن)  5111قنطار من القمح

الصلب –حاليا متوقف ،-و 5111قنطار من القمح اللني يوميا ،به  0صوامع ثالث منها خمصصة للقمح اللني املتسخ واألخرى
للقمح اللني النظيف بطاقة ختزين  5411قنطار 111 ،قنطار على التوايل ،مع وجود  57صومعة خمصصة للفرينة الغري معبئة تسع
الواحدة منها  211قنطار ،أما النخالة فقد ُخصص هلا صومعتان تسع كل منها  311قنطار.

 .2أداء وظيفة التخزين بالمؤسسة خالل سنة 0202

هبدف دراسة أداء وظيفة التخزين باملؤسسة ودرجة حتكمها يف خمزوناهتا يتم االستعانة باملؤشرات التالية:

.0.2كمية الطلب االقتصادية :وحلساب كمية الطلب االقتصادية نستعني باجلدول التايل:

الجدول رقم ( :)20معطيات إدارة التخزين بالمؤسسة (سنة )0202
االستهالك

تكلفة الطلبية

نسبة تكلفة

القمح اللين

60464.07

15%

312616

القمح الصلب

24262.43

15%

386495.8

المادة األولية

(دج)

االحتفاظ



متوسط حجم
الطلبية

السنوي

نقطة إعادة

عدد



تكلفة

الوحدة

فترة

(قنطار)

(قنطار)

الطلبيات
سنويا

الطلب

(قنطار)

(دج)

0065.72

36

7022.02

5721

 17يوم

10735.99

36

3771.2

7721

 17يوم

االنتظار

المصدر :إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات مصلحة احملاسبة

أ -حساب كمية المخزون االقتصادية وفق نموذج ويلسون
 -القمح اللين:

وعليه فان عدد الطلبيات األمثل يساوي:
= 31.45534≈ 32.

=Le nombre de demandes

 -القمح الصلب:

وعليه فان عدد الطلبيات األمثل يساوي:
= 34.50329 ≈ 31.

=Le nombre de demandes

ب -قياس االنحرافات
 مقدرة من طرف اإلدارة

 )%31( من حجم الطلبية
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 -القمح اللين:

 .االنحراف في الكمية

الفرق يف الكمية = الفعلي احلجم املطلوب  -احلجم االقتصادي للطلبية

)Ecart (Quantité) =11400.42 - 0065.72 =(-1439.21 q

 .الطلبيات :عدد الطلبيات األمثل = عدد الطلبيات الفعلية – عدد الطلبيات األمثل
Ecart (Nombre)= 36-32 = 04

وعليه وكنتيجة لقيام املؤسسة بطلب كميات من املواد األولية (قمح صلب) أقل من الكمية االقتصادية بـ 5430.75:قنطار
تسجل املؤسسة أربع طلبيات إضافية يف السنة ،تكلفها 41541.37 :دينار جزائري سنويا.

 -القمح الصلب:

 .االنحراف في الكمية:

)Ecart (Quantité)= 10735.99-11201.71=(-465.72 q

 .الطلبيات:
وعليه وكنتيجة لقيام املؤسسة بطلب كميات من املواد األولية (قمح لني) أقل من الكمية االقتصادية بـ 461.27:قنطار
تسجل املؤسسة طلبية إضافية واحدة يف السنة ،تكلفها 3742.2 :دينار جزائري.
نتيجة ملا سبق فان جمموع تكاليف الطلبيات نتيجة حدوث احنراف يف الطلب عن الكمية االقتصادية تقدر بـ43303.17:
دينار جزائري دون احتساب األعباء الثابتة لصوامع التخزين الغري مستغلة.
Ecart (Nombre)= 36-35 = 01.

.0.2طرق تسيير المخزون :تستعمل املؤسسة أسلوب "من دخل أوال خرج أوال" وهو أسلوب يتالءم وطبيعة املادة األولية ،حيث:
 أن سعر املادة األولية حمدد ومدعم من طرف الدولة وعليه فان املؤسسة ال توجه مشاكل يف تقييم املخزون. أن نظام اإلنتاج وطرق التخزين املستعملة تتطلب تنظيف املواد األولية قبل وأثناء خزهنا مث جتهيزها ملرحلة تعديل الرطوبة (إضافةاملياه) اليت تستغرق عدة ساعات قد تصل إىل يوم كامل قبل عملية الطحن ،وعليه ال ميكن اخلروج عن هذا التسلسل.
 أن املواد األولية يف مؤسسات الصناعة الغذائية سريعة التلف باملقارنة مع باقي الصناعات باإلضافة ارتفاع تكاليف خزهنا ،وعليهتقوم املؤسسة مبعاجلة املواد األولية واستعماهلا فور وصوهلا مباشرة.
.2.2السيطرة على تكاليف التخزين :تستعمل املؤسسة عدادات طاقة لعدة أقسام دون فصلها وهو ما يعيق من عملية قياس الطاقة
املستهلكة على مستوى كل قسم ،باإلضافة إىل وجود حالة من عدم استقرار فيما خيص توجيه العمال للقيام بوظائف خمتلفة ،حيث أن ال
يتبعون قسم معني ومن حني آلخر ينتقل عرب العديد من األقسام ،وعليه يصعب قياس تكاليف التخزين باملؤسسة يف ظل هذه الظروف.

 .2.2مخزونات مواد التغليف ،مواد الصيانة واإلصالح :بالنسبة ملواد التغليف يف املؤسسة فهنالك مساحات كافية للتخزين تتوفر على
جتهيزات وأنظمة حلمايتها من التلف بسبب تسرب املياه ،أشعة الشمس ،الكهرباء ،املخاطر الطبيعية ،أما بالنسبة وسائل الصيانة
واإلصالح فاملؤسسة تعمل على احلفاظ على حد أدىن منها واالكتفاء بتحرير سند طلب عند احلاجة ،رغم أن هذا األسلوب يسمح
حبصول املؤسسة عل ى مواد جديدة بدون حتمل تكاليف ختزين إال أنه باملقابل جيعلها عرضة لتقلب األسعار من جهة ،واحتمال توقف
العملية اإلنتاجية يف حاجة تأخر وصول هذه الوسائل أو الكفاءات املستخدمة هلا من جهة أخرى.
 .2.2قيمة المخزونات :شهدت قيمة املخزونات تذبذبا خالل الفرتة املدروسة ،وميكن مالحظة ذلك من خالل اجلدول املوايل:
الشكل رقم ( :)20قيمة المخزونات بالدينار الجزائري لميزانيات الفترة ()0202-0202
 تكلفة الطلبيات اإلضافية= تكلفة طلب وحدة واحدة  xعدد الوحدات  xعدد الطلبيات اإلضافية
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م جا
مواد ول
ال

ن ال م ن

المصدر :إعداد الباحثني بناءا على القوائم املالية ()7154-7151

من خالل اجلدول ميكن أن نالحظ أن قيمة املخزونات ورغم عدم وجود اجتاه عام حيكم سلوكها زمنيا حيث شهدت القيمتني ارتفاعا
خالل الفرتة ( )7155-7151بسبب زيادة الطلب وتوسع املؤسسة يف اإلنتاج ،مع طرح منتجات جديدة ،مث عرفت اخنفاضا كبريا متأثرة
باخنفاض الطلب وارتفاع تكاليف املواد األولية سنيت ( ،)7153-7157لتشهد ارتفاعا جديدا سنة  7154نتيجة توفر فرص منو (
خاصة يف ما يتعلق بتوفر املواد أولية ،إمكانيات غري مستغلة ،إمكانيات جديدة بالتزامن مع حتديث معدات مصنعي اإلنتاج ،)..إال أن
هنالك تناسبا مستمرا يعكس حالة من االستقرار بني قيمة املنتجات وقيمة املواد األولية.
 .2دور إدارة التخزين في العملية اإلنتاجية :لدراسة أمهية إدارة التخزين ومسامهتها يف مراحل العملية اإلنتاجية نقرتح اجلدول املوايل:
الجدول رقم ( :)22إدارة التخزين وعالقتها بمختلف مراحل العملية اإلنتاجية
مراحل العملية اإلنتاجية

التموين الداخلي

التنظيف
األولى

التنظيف

التنظيف
النهائي

تعديل رطوبة

إضافة المياه

المواد األولية
االمتصاص

المضمون

يتم مبوجبها إدخال املواد األولية إىل صوامع التخزين

دور إدارة التخزين في العملية
تقوم إدارة التخزين بضمان إمداد قسم اإلنتاج باملواد األولية
حسب احتياجات نظام اإلنتاج ووفق ما هو خمطط عرب
صوامع ختزين خاصة بطريقة آلية ،وعليه فان آي خلل (تعطل
التموين ،خلل تقين )..حيدث خالل العملية يؤدي بطريقة آلية
إىل تعطل سري العملية.

تقوم آالت خاصة بتنظيف املواد األولية من احلديد،
احلصى ،وكل الشوائب الكبرية.

تتكفل إدارة التخزين جبمع الفضالت واملهمالت بعد التنظيف
ختتلف هذه املرحلة عن سابقتها كوهنا تعتمد على آالت
للتخلص منها فيما بعد ،لإلشارة فان هذه العملية تتم داخل
ذات حركة اهتزازية ،تُنقل إليها املواد األولية عرب مضخات
صوامع التخزين.
هوائية حيث يتم وضع كميات حمددة وبتزامن حمدد على
أسطح مائلة لتسهيل عملية مجع الشوائب.
تقوم اآلالت بتعديل درجة رطوبة املادة األولية إىل %51
باستعمال املياه لتسهيل:
عملية الطحنتوفري مواد الصيانة واإلصالح وقطع الغيار لتجنب حدوث
فصل املادة عن غالفها اخلارجي.توقف مفاجئ يف اإلنتاج.
تستغرق فرتة امتصاص املياه حوايل  4ساعات للقمح
الصلب وحوايل  2ساعات للقمح اللني (أي حسب نوعية
املادة األولية ،ودرجة الرطوبة قبل إضافة املياه)
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الطحن
التحويل النهائية

الغربلة

تجميع

األصناف و
تخزينها

مرحلة الفرز
والتوضيب

التوضيب و
التغليف

يتم فصل الغالف اخلارجي وتكسري وتفتيت املادة األولية إىل تقوم إدارة التخزين جبمع وختزين املؤقت لبقايا عمليات الطحن
أجزاء صغرية
والغربلة متهيدا الختاذ قرار حول إعادة تدويرها ،بيعها
يتم مترير الكميات املطحونة على غربال مقسم إىل أجزاء كفضالت ومهمالت أو رميها يف املفرغة العمومية ،كما تقوم
خمتلفة املسامات الستخالص اجلزيئات كبرية احلجم وإعادة إدارة التخزين أيضا بضمان توفري مواد الصيانة واإلصالح وقطع
الغيار ملعدات الطحن والغربلة وقت احلاجة.
طحنها من جديد.
يتم مجع وتصنيف املنتجات إىل أصناف واألصناف إىل أنواع
وذلك حسب طبيعة املادة األولية ،مثل :تُصنّف املنتجات
تتكفل إدارة التخزين بوضع املنتجات يف صوامع خاصة متهيدا
قسم إىل :مسيد رفيع ،عادي،
إىل مسيد من القمح الصلب (يُ ّ
لعملية التعبئة والتغليف.
ثانوي ،)..و دقيق من القمح اللني) (يقسم إىل :دقيق
عادي ،ممتاز).
تتضمن هذه املرحلة ما يلي:
النقل اآليل للمواد اجلاهزة إىل آالت التعبئة والتغليف.وضع املواد يف أكياس حيث تقوم اآللة بعملية املألالنصف آيل للكيس بأوزان حمددة ومبساعدة عامل.
نظرا لعدم إمكانية وضع كافة معلومات املنتج علىالكيس خاصة فيما يتعلق بتاريخ اإلنتاج و االستهالك
فانه يتم االستعانة ببطاقة معلومات يتم وضعها على
الكيس ،مث يُغلق بإحكام.
-نقل املنتجات إىل املخازن.

تتلخص مهمة إدارة التخزين خالل هذه املرحلة يف:
 ضمان سرعة ختزين املنتجات. التنسيق مع إدارة اإلنتاج فيما خيص: .التحديد املسبق حلجم املنتجات اليت سوف يتم نقلها
إىل املخازن.
 .مطابقة اإلدخاالت مع مذكرات التسليم.
 .إعالم مصلحة اإلنتاج بقدرات التخزين املتوفرة.
 ختزين الفضالت املقرر بيعها (النخالة) وإتالف املخلفاتالغري املفيدة يف املفرغة العمومية للوالية.
 -توفري معدات الصيانة واإلصالح وقطع الغيار.

المصدر :إعداد الباحثني

يتضح من اجلدول أعاله أن إدارة املخزون باملؤسسة تتدخل عرب كل املراحل اإلنتاجية حيث تقوم باملهام التالية:
 التكفل بتخزين املواد األولية وتنقيتها قبل حتويلها إىل إدارة اإلنتاج ،مع توفري خمزون إضايف يضمن استمرار سري العملية اإلنتاجية
ويغطي فرتة إعداد طلبيات الشراء وفرتات التموين.
 ضمان احلصول على خمتلف معدات الصيانة واإلصالح وقطع الغيار عند احلاجة باملواصفات املطلوبة ويف الوقت املناسب.
 التنسيق التام واملستمر مع إدارة اإلنتاج فيما خيص توفري مستلزمات التعبئة والتغليف.
 جتنبا حلدوث توقف مؤقت للعملية اإلنتاجية بسبب تراكم حمتمل للمنتجات تامة الصنع وملخلفات عملية الطحن (خنالة ،املواد
السامة )..تتكفل إدارة التخزين بالنقل والتخزين الفوري والسريع هلذه املواد.
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ثالثا :قياس مؤشرات اإلنتاجية بالمؤسسة
 .0مقاييس اإلنتاج

 .0.0نسبة تحقيق الخطة اإلنتاجية :لقياس نسبة حتقق اخلطة اإلنتاجية نستعرض اجلدول التايل:
الجدول رقم ( :)22اإلنتاج المحقق والمقدر خالل الفترة ()0202-0202
0202

المنتج

اإلنتاج

المخطط

الفعلي

0200

اإلنتاج

التحقق (-/+
)%

اإلنتاج

المخطط

اإلنتاج

التحقق

اإلنتاج

التحقق

اإلنتاج

(%)-/+

المخطط

سميد

-

02.613

-

722.416 712.162

%22.02

715.562

%01.01 732.255

دقيق

-

731.345

-

752.277 521.676

%02.22

521.676

%01.12 774.111

بقايا

-

533.016

-

731.053 530.172

%22.22

562.216

%02.22 731.053

المنتج

0202

الفعلي

0200

0202

(%)-/+

الفعلي

 20ماي 0202

اإلنتاج

اإلنتاج

التحقق (-/+

اإلنتاج

اإلنتاج

التحقق (-/+

اإلنتاج

اإلنتاج

التحقق

المخطط

الفعلي

)%

المخطط

الفعلي

)%

المخطط

الفعلي

(%)-/+

سميد

%01.22- 714.055 316.112 %22.21- 736.112 314.256

-

131584

-

دقيق

731.102 513.140

%10.22

-

92616

-

بقايا

%22.22- 745.260 715.112 %02.12- 755.075 713.031

-

-

-

%29.12

766.316 511.526

المصدر :مصلحة اإلنتاج

تشري بيانات اجلدول إىل أن املؤسسة سجلت احنرافات مبعدالت كبرية خالل فرتة الدراسة ،حيث:

 بالنسبة لمادة السميد :نسبة حتقق موجبة بالنسبة لسنيت  ،7157-7155نتيجة منو الطلب الكلي للسميد خاصة سنة  ،7155ومارافقه من توسع املؤسسة يف إنتاج منتجات جديدة (العولة) ،يف ظل توفر مراكز ختزين وتوزيع كافية وغري مستغلة مت االستعانة هبا الستيعاب
كميات إنتاج إضافية ،إال أنه مت تسجيل احنرافات سلبية خالل السنتني املواليتني بفارق خطأ تقدير بـ 55212 :قنطار سنة ،7153
وهذا راجع تراجع استهالك منتوج العولة بعد فرتة إنتاج رافقها وجود طلب كبري من جتار اجلملة على سبيل التجريب.
 بالنسبة لمادة الدقيق :شهد إنتاج هذه املادة انتعاشا مستمرا بكميات إنتاج حقيقية أكرب من الكمية املخططة لتجاوزت معدل الـ: %70سنة  ،7154ويعود سبب تسجيل مثل هذا االحنراف الخنفاض الطلب على إنتاج املؤسسة من الدقيق بني سنيت -7151
 ، 7155باإلضافة إىل االخنفاض الشديد للطلب على منتوج السميد رغم ما شهده من انتعاش خالل الفرتة ( ،)7157-7151دعا
املؤسسة إىل أن تكون أكثر حتوطا من خالل تقدير اإلنتاج على أساس احلد األدىن.
 بالنسبة لبقايا اإلنتاج المباعة :هذه املادة مرتبطة بإنتاج باقي املنتجات وعليه فان تسجيل معدالت حتقق اجيابية خالل الفرتة( )7157-7151راجع إىل ارتفاع معدل التحقق ملاديت السميد والدقيق ،أما اخنفاضها عامي  7153و 7154فقد جاء كاستجابة
الخنفاض معدالت إنتاج مادة السميد.
 .0.0نسبة تطور اإلنتاج :هبدف عرض وتفسري معدالت منو اإلنتاج املباع خالل سنوات الدراسة نستعني باجلدولني املواليني:
الجدول رقم ( :)22تطور قيمة اإلنتاج المباع بالدينار الجزائري للفترة ()0202-0202
السنوات

0202

0200

0200

0202

0202

اإلنتاج الكلي المباع

0.222.112.122.23

0.120.222.102.25

0.221.120.002.51

0.222.021.201.22

0.122.211.209.01
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معدل النمو

%12.22

-

%2.02-

%29.91-

%00.02

المصدر :إعداد الباحثني بناءا على جدول حسابات النتائج باملؤسسة للفرتة ()7154-7151

الجدول رقم ( :)22تطور معدل نمو اإلنتاج خالل الفترة ()0202-0202
المنتج

0202

0200

0200

0202

0202

سميد

-

%527.76

%54.63 -

%1.27 -

%12.15

دقيق

-

%11.43 -

%13.10

%17.42

%51.26

بقايا

-

%27.44

%12.77 -

%16.27

%16.24

المصدر :إعداد الباحثني بناءا على بيانات مصلحة اإلنتاج

سجلت املؤسسة سنة  7155معدل منو كبري يف رقم األعمال يقدر بـ %23.6:مدعوم بارتفاع معدل منو إنتاج مادة السميد
ّ
بأزيد من  ، %527وارتفاع كمية البقايا املباعة بـ 02112 :قنطار يف ظل تسجيل اخنفاض ضئيل يف إنتاج مادة الدقيق.
 تراجع قيمة اإلنتاج املباع خالل سنيت  7157و ،7153راجع الخنفاض إنتاج السميد (العولة) وهو ما يوافق حتليل اجلدول (.)14 ارتفاع قيمة اإلنتاج املباع سنة  7154بـ %57.51:جاء مدعوما بارتفاع معدل الطلب على ماديت السميد والدقيق حيث تقوماملؤسسة حاليا باقتناء آالت حديثة وبتكنولوجيا عالية وبتكاليف أقل ،سامهت يف حتسني كمية ونوعية اإلنتاج ،مع تسجل اخنفاض يف بقايا
اإلنتاج الغري املفيدة (ترمى يف املفرغة العمومية بالوالية) ،حيث كانت تقدر يف املتوسط بـ 21.371:قنطار شهريا سنة  ،7155لتنتقل
بعد عمليات التحديث والصيانة إىل 43.33 :قنطار خالل الثالث أشهر األوىل من سنة .7151
 -أن حتليل اجلدولني توافق مع مت تناوله يف الشكل رقم.)17( :

 .0مؤشرات اإلنتاجية الكلية والجزئية :حيث شهدت باملؤسسة تذبذبات خالل فرتة الدراسة ،وهذا ما نالحظه عرب اجلدول التايل:
الجدول رقم ( :)21اإلنتاجية الكلية والجزئية للفترة ()0202-0202
السنوات

0202

0200

0200

0202

0202

الكمية المنتجة المباعة (قنطار)

467011

272505

624537

607401

263536

المدخالت (التكاليف)

044711172.26

5121641233.14

5462722766.60

5425036726.02

5611214126

اإلنتاجية الكلية

02x 2.9

02x 2.29

02x 2.29

02x 2.1

02x 2.12

إنتاجية

األجور
إنتاجية

األجور
اإلنتاجية
قيمة معدات

2-

05516422.73
02x 2.21

2-

2-

541026474.6
02x 2.91

2-

2-

561104435.2
02x 2.09

2-

2-

533122025.1
02x 2.0

2-

2-

532524356
02x 2.20

2-

52240274.13

52616060.70

52012216.72

54062106.6

77212121.42

اإلنتاجية

0.02455

0.04118

0.03753

0.04626

0.03338

عدد العمال

-

122

127

126

128

العمال

اإلنتاجية

-

5960.5819

5308.1259

5495.9523

5962

إنتاجية ساعة

ساعات التشغيل

8760

8760

8760

8760

8760

اآلالت
إنتاجية عدد
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العمل
إنتاجية

المواد األولية

اإلنتاجية
المواد األولية
المستهلكة
اإلنتاجية

52.8424

83.0126

76.9557

79.0513

87.1159

234744351.14

5430422230.51

5720236172.25

5373221502.22

5444255524.13

0.0554

0.0505

0.0522

0.0523

0.0528

المصدر :إعداد الباحثني باالعتماد على وثائق املؤسسة /الوحدة :دينار جزائري

تشري بيانات اجلدول إىل تطور اإلنتاجية الكلية واجلزئية باملؤسسة خالل الفرتة ( )7154-7151حيث:

 بالنسبة لسنة  :0202شهدت هذه الفرتة ارتفاع حمسوس يف اإلنتاجية الكلية مدعومة بارتفاع إنتاجية املواد األولية اليت قدرتبـ 1.114:قنطار لكل دينار مصروف على املواد األولية يف ظل اخنفاض أسعارها يف األسواق العاملية خاصة القمح الصلب املستورد الذي
تعتمد عليه املؤسسة بدرجة كبرية.
 -بالنسبة لسنة  :0200رغم ارتفاع قيمة اإلنتاج الكلي املباع خالل هذه السنة وتضاعف إنتاجية اآلالت إال أن إنتاجية املؤسسة الكلية

شهدت اخنفاضا ملحوظا قُ ّدر بـ %16.33:باملوازاة مع اخنفاض إنتاجية األجور بـ %7 :واملواد األولية بـ %0:عند  1.1111دينار لكل
قنطار منتج (قدرت اإلنتاجية بـ ، )%1 :وهذا راجع لسبب تضاعف اإلنتاج خالل هذه السنة فزادت الكمية املطلوبة من املواد الضرورة
لإلنتاج وما رافقها من قبول نوعيات أقل جودة يف ظل قلة توفر املواد األولية يف السوق ،باإلضافة توظيف عمال جدد أقل إنتاجية باملقارنة
مع نظرائهم ذوي اخلربة الطويلة يف العمل.
 بالنسبة لسنة  :0200سجلت اإلنتاجية الكلية استقرارا عند مستوى  4-51x 4.10دينار منفق لكل قنطار منتج رغم تسجيلاخنفاض يف اإلنتاجية اجلزئية لعنصر العمل ومعدات اإلنتاج إال أن الفارق مت تعويضه بارتفاع إنتاجية املواد األولية إىل  ،%1بسبب اخنفاض
طلب املؤسسة على هذه املواد.
 بالنسبة لسنة  :0202عرفت اإلنتاجية الكلية باملؤسسة ارتفاعا حمسوسا بنسبة  %7.4مدعومة بارتفاع إنتاجية معدات اإلنتاج لتصلإىل  %4.67يف ظل قيام املؤسسة بتجديد معداهتا تدرجييا مع تسجيل استقرار نسيب يف إنتاجية باقي العوامل.

 بالنسبة لسنة  :0202هذه السنة شهدت ارتفاع كبري مبيعات املؤسسة مع ارتفاع اإلنتاجية الكلية بنسبة طفيفة خاصة إذا علمنا أنهذه الفرتة شهدت طلبا متزايدا على منتجات املؤسسة وتوفر املواد األولية الضرورية لتلبية هذا الطلب.

.2كفاءة نظام اإلنتاج :حددت الشركة األم نسبة  %21كنسبة استغالل قصوى للطاقة اإلنتاجية تسمح مبعاجلة  3211قنطار يوميا،
إال أن مؤشرات اإلنتاج سنة  7154تشري إىل النظام يقوم مبعاجلة  7160.23قنطار فقط ،وعليه فان كفاءة النظام تساوي:
كفاءة النظام =

 0229.12ق
 2122ق

100 X

= %22.12

ما ميكن مالحظته هو اخنفاض كفاءة النظام اإلنتاجي باملؤسسة األمر الذي يؤدي إىل حتميلها تكاليف إضافية (التكاليف الثابتة)
كنتيجة لوجود موارد وإمكانيات غري مستغلة باإلضافة إىل تكاليف الفرص الضائعة.

خالصة
يشكل املخزون إحدى أهم العناصر املدرة للنقدية كما انه يتدخل يف خمتلف املراحل اإلنتاجية خاصة بالنسبة للمؤسسات الصناعية،
وعليه فان إدارة املخزون وحبكم توفريها ملختلف املدخالت املادية اإلنتاجية للعملية (املواد األولية) باإلضافة إىل اضطالعها مبهمة توفري
بعض املستلزمات أثناء سري العملية اإلنتاجية وقت احلاجة (كمواد التغليف ،الصيانة) ،فضال عن استيعاهبا ملخرجات عمليات التحويل قبل
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تصريفها هنائيا حنو السوق ،تؤثر مباشرة على أداء العملية اإلنتاجية وتلعب دورا مهما يف عمليات تسهيل عمل نظام اإلنتاج من حيث
حتسني األداء وحتقيق االستمرارية وفق اخلطط املوضوعة ،وهذا ما اتضح من خالل الدراسة امليدانية باملؤسسة حمل الدراسة –مطاحن
احلضنة -وعليه وبناءا على ما سبق ميكن القول إن جناح املؤسسة يف حتقيق خمتلف أهدافها اإلنتاجية إمنا يتوقف بدرجة كبرية على
األساليب والطرق املستعملة يف إدارة خمزوناهتا ومدى حتكمها فيها.

نتائج الدراسة
 .5تقوم إداريت اإلنتاج والتخزين باملؤسسة حمل الدراسة بالتواصل والتنسيق املستمر من أجل ضمان االلتزام بربامج اإلنتاج املوضوعة،
واالستجابة املباشرة لالحتياجات من املواد (املواد األولية ،األغلفة )..واملعلومات (الكميات املتاحة من املواد األولية ،املواد قيد
التحويل ،)...وذلك بإتباع األسلوب التقليدي يف التنسيق باستعمال املقابلة ،املعاينة ،تبادل األوراق...
 .7رغم وجود حالة من عدم االستقرار يف اإلنتاجية الكلية واجلزئية لعوامل اإلنتاج ،باإلضافة إىل تسجيل احنرافات متكررة بني اإلنتاج
املخطط واحملقق خالل الفرتة حمل الدراسة ،إال أن ذلك ال يُعزى إىل وجود تقصري يف عمل إدارة التخزين اليت متتاز باملرونة واالستجابة
السريعة لنظام اإلنتاج ،وإمنا لتغري أسعار املواد األولية وعدم متاثل نوعيتها يف كل سنة ،تدخل الدولة يف تنظيم السوق ،عدم استقرار
الطلب ،عمليات التهيئة والتحديث املستمرة ألجهزة ومعدات املؤسسة مؤخرا مما أدى إىل حدوث اضطرابات يف اإلنتاج.
 .3نظرا ألن منتجات املؤسسة غالبا ما يتم توزيعها فور االنتهاء من عملية التعبئة والتغليف فان معظم خمازن املنتجات تامة الصنع غري
مستعملة ،ومع توفر إمكانيات ختزين بصوامع املواد األولية غري مستغلة أيضا يف ظل انعدام إمكانية استغالهلا مؤقتا ملهام أخرى تتحمل
املؤسسة تكاليف ختزين ال يقابلها إنتاج مادي تغطي إيراداته هذه التكاليف.
 .4اعتماد املؤسسة على نقطة إعادة الطلب متثل نسبة  %31من حجم الطلبية الواحدة ،أي أن املخزون املتبقي ال يغطي إال  13أيام
إنتاج قبل قدوم الطلبية ،ويف ظل فرتة انتظار تقدر يف املتوسط بيومني إىل ثالث أيام تضع املؤسسة نفسها أمام خطر انقطاع التموين يف
احلاالت الطارئة ،وهو يتسبب يف تعطيل عمليات اإلنتاج خاصة وأن املؤسسة ال يتوفر لديها خمزون أمان للحاالت االستثنائية.
 .1تقوم املؤسسة حاليا بإعادة هيكلة نظام إنتاجها حيث يتم حتديث مصنع التحويل األول (خاصة بإنتاج السميد) ،مع ختصيص
املصنع الثاين إلنتاج الدقيق بطاقة إنتاج  3111قنطار عوض إنتاج املادتني معا وذلك من أجل التوسع أكثر يف السوق مبادة الفرينة مع
حتقيق استغالل أكرب لإلمكانيات املوجودة والغري مستغلة.

مناقشة الفرضيات

" .0تساهم أساليب وطرق تسيير المخزون في تحقيق الخطة اإلنتاجية بالمؤسسة محل الدراسة" ،اتضح من خالل الدراسة أن إدارة
املخزون باملؤسسة تتحصل على خمتلف املعلومات فيما يتعلق باخلطط املستقبلية للمؤسسة وكيفية حتقيقها من أجل تدعيم العمل اجلماعي
لتحقيق خطط اإلنتاج وتعمل على جتسيدها ،ورغم تسجيل بعض الفوارق الكبرية يف مدى حتقيق املؤسسة خلطة اإلنتاج (فجوة إنتاجية
سلبية بنسبة  %33.44سنة  7153ملادة السميد ،فجوة إنتاجية موجبة ملادة الدقيق بفائض  %25.61سنة  7154عن ما مت
تقديره) ،إال أن إدارة التخزين ال تتحمل مسؤولية تسجيل مثل هذه الفجوات املرتبطة أساسا بكميات املواد األولية املتاحة يف السوق مع
تدخل مباشر الدولة يف حتديد حصص املؤسسات منها باإلضافة إىل الطلب املتذبذب للمستهلكني ،وهو ما يثبت صحة هذه الفرضية.
 " .0تساهم أساليب وطرق تسيير المخزون في رفع مستوى اإلنتاجية الكلية للمؤسسة الصناعية محل الدراسة" ،تقوم املؤسسة حمل
الدراسة بإتباع أسلوب "من دخل أوال خرج أوال" وهو أسلوب مت إثبات تالؤمه وطبيعة نشاط املؤسسة ،كما أن تسجيل بعض التذبذبات
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يف اإلنتاجية الكلية خالل فرتة الدراسة فهو عائد الدرجة األوىل إىل طبيعة املواد األولية املتاحة يف السوق ،العمليات التجديد املستمرة
لتجهيزات اإلنتاج ،وتوفري عمال جدد ،أما إدارة التخزين فتقوم مبعاجلة املواد األولية فور قدومها وهتيئتها (إزالة الشوائب ،التنظيف )..قبل
الطحن وهذا من شأنه تسهيل مهمة إدارة اإلنتاج فيما بعد خاصة فيما يتعلق بتحسني إنتاجية املواد األولية مثال من خالل هذه العمليات،
وهو ما يثبت صحة الفرضية الثانية.
 " .2تساهم أساليب وطرق تسيير المخزون في تحسين كفاءة النظام اإلنتاجي بالمؤسسة الصناعية محل الدراسة" ،قُ ّدرت نسبة
كفاءة نظام اإلنتاج املؤسسة سنة  7154ما يُقارب  %14رغم أن املؤسسة ال تستغل إال  %21من إمكانيتها ،ويف ظل ازدحام السوق
بـ 74:منافس مباشر مع تدخل الدولة يف تنظيم هذه املواد فان املؤسسة جتد صعوبة يف حتسني كفاءهتا اإلنتاجية باالستعانة بإدارة التخزين،
خاصة إذا علمنا أن هذه النسبة يتم حساهبا باالستناد إىل املخرجات الفعلية باملقارنة بالطاقة الفاعلة اليت متثل طاقة املصنع (الطحن) فقط
أي تتعلق أساسا بقسم اإلنتاج وليس التخزين ،وهو ما ينفي صحة الفرضية الثالثة.

اقتراحات الدراسة
.5
.7
.3
.4
.1
.6
.2

ضرورة إعادة النظر يف كمية الطلب االقتصادية وعدد الطلبيات سنويا باملؤسسة طاملا تتحمل املؤسسة تكاليف ختزين إضافية غري مربرة
نتيجة وجود احنراف بني كمية الطلب االقتصادية و كمية الطلب الفعلية.
يتوجب على املؤسسة رفع نسبة نقطة إعادة الطلب من حجم الطلبية الواحدة مع مفاوضة املوردين لتقليل فرتة انتظار الطلبية ،من
أجل ضمان استمرارية احلصول على املواد األولية وفق خطط اإلنتاج.
اعتماد خمزون أمان خاصة وأن املؤسسة يف بعض األحيان تستعمل مواد أولية مستوردة تكبدها مصاريف إضافية وتعطالت متكررة.
توفري مواد الصيانة واإلصالح وقت احلاجة إليها من خالل ختزين حد أدىن من هذه املواد ،خاصة إذا علمنا أن االعتماد على أسلوب
إعداد سندات طلب عند التعطل فقط من شأنه عرقلة السري احلسن لعملية اإلنتاج.
تبين نظام حماسبة حتليلية مستقل من أجل ضبط وحتديد التكاليف والعمل على تدنيتها.
االعتماد على نظام معلومات يعزز من عمليات التنسيق بني إداريت التخزين واإلنتاج ،عوض اللجوء إىل األوراق أو الربامج املنفصلة
اليت تسبب يف ضياع جهد ووقت ومال إضايف.
العمل على تدعيم التكامل بني خمتلف وظائف وأنشطة املؤسسة ،وعلى هذا األساس فانه يقع على عاتق كل إدارة وقسم داخل
اهليكل التنظيمي مهمة العمل وفق ما خيدم هذا التكامل والتعاون ويعزز من عملية التنسيق بني الوظائف.
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