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حدة المدخرات التابعة وب"على العملية اإلنتاجية PERTتطبيق تقنية "
 بدطيف. للمؤددة الوطنية للمنتجات الكهروكميائية

 
 رزيقة غـــرابأ.

 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري

 جامعة فرحات عباس ـ سطــف.

 

 : ملخص
تبرز أهمٌة هذه الدراسة فً ترشٌد قرار 

 محورٌن أساسٌٌن:  و ذلك من خالل اإلنتاج
التأكٌد على ضرورة التخطٌط  أوالـ

السلٌم، حٌث ٌتم بمقتضاه حصر و تقدٌر 
 جمٌع الموارد المادٌة والمالٌة والبشرٌة.

ـ أن التؽٌرات السرٌعة تعد بمثابة  ثانٌا
الدافع األول للتخطٌط وعامل الوقت ٌعتبر 
من أهم عناصر التخطٌط، لذا ٌجب أن 

لالستجابة لهذه  تتصؾ الخطة بالمرونة
التؽٌرات. وعلٌه ٌجب استخدام أألسالٌب 
العلمٌة الحدٌثة فً التخطٌط، منها أسلوب 

الذي ٌعد أداة «PERT» التحلٌل الشبكً

إدارٌة متطورة فً التخطٌط والرقابة والتقٌٌم 
فً األعمال  والتً أثبتت نجاحا باهرا

 الروتٌنٌة وؼٌر الروتٌنٌة فً مجاالت
  .مختلفة

Résumé: 
L’importance de cette étude réside dans la 

rationalisation des décisions de production, et ce à 

travers deux axes essentiels : 

 Premièrement une nécessaire planification 

saine dont il faut cerner et estimer toutes les 

ressources matérielles, financières et humaines. 

 Deuxièmement les transformations rapides sont 

considérées comme un premier stimulant à la 

planification. Le facteur temps est considéré 

comme un des plus importants éléments de la 

planification. Ceci dit, le plan devrait revêtir un 

caractère flexible pour répondre à ces 

transformations. Pour cela, il faut utiliser les 

concepts scientifiques récents en planification. 

Le PERT, concept d’analyse de réseaux est 

alors un outil de gestion développé en 

planification, en contrôle et en évaluation a 

prouvé un succès immense dans les opérations 

routinières et non routinières dans divers 

domaines. 

 

 مقدمة 
مجموعة متكاملة من األنشطة المتداخلة  من تتكون عملٌة اإلنتاج لتشكٌلة منتجات  

التخطٌط  فعالٌة والمتشابكة فً شكل معقد نسبٌا ، لذا ٌتطلب نجاح العملٌة اإلنتاجٌة
أساسا على استخدام األسالٌب العلمٌة الحدٌثة. وقد ظهر  والرقابة، وهذه الفعالٌة ترتكز

المشروعات، وتزداد  لتخطٌط كأداة أساساPERT/COST وأسلوبPERT/TIME أسلوب

أهمٌة هذه األسالٌب بزٌادة أهمٌة الوقت والتكلفة كعاملٌن من عوامل المنافسة ، فربما 
تأخٌر إنجاز مشروع معٌن ٌؤدي إلى تفوٌت فرص حقٌقٌة على المؤسسة كأن ٌكون 

لى السوق، األمر الذي ٌنجم عنه منتج جدٌد ٌؤدي إلى تأخٌر دخوله إ التأخٌر فً إنتاج
 تقلٌص القدرة التنافسٌة للمؤسسة فً السوق.

 
 



ية للمنتجات الكهروكميائية ــــــــــــــــــــة بوحدة المدخرات التابعة للمؤددة الوطن"على العملية اإلنتاجي PERTتطبيق تقنية "
 .......أ. رزيقة غراب...........................................................................بدطيف............................................................................................

0886لسنة   86العدد                                             مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر          108 

 اإلشكالٌة:
المؤسسة العمومٌة الجزائرٌة العدٌد من اإلصالحات االقتصادٌة من أجل لقد شهدت 

التسٌٌر المحكم والفعال، إال أن الوضع الذي آلت ٌؤكد على وجود أزمة فعلٌة فً 
على أداء مهمتها  قصور وظٌفة اإلنتاجالمشكلة الرئٌسٌة فً التسٌٌر، وبهذا ٌمكن حصر 

األساسٌة والمتمثلة فً التحكم فً العملٌة اإلنتاجٌة، وهذا ٌبدو واضحا بٌن الجهود 
المبذولة والموارد المخصصة وضعؾ األداء فً المؤسسات الوطنٌة قبل وبعد 

 .1اإلصالحات
ترتبط أساسا بعدم التحكم فً إن هذه المشكلة ٌمكن أن تعزى إلى عوامل عدٌدة 

العملٌة اإلنتاجٌة، والتً ٌجب أن تنشط وتتكامل لتصبو إلى ترشٌد قرارات المؤسسة، 
 الذي ٌعتمد على التقنٌات العلمٌة الحدٌثة.  بالتخطٌط السلٌموهذا لن ٌتحقق إال 

 ومن هنا ٌمكن طرح التساؤالت التالٌة: 
فها ٌعود إلى عدم استخدام التقنٌات المالئمة فً هل أن عدم تحقٌق وظٌفة اإلنتاج ألهدا ـ 1

 " ؟ "PERTكطرٌقةتخطٌط العملٌة اإلنتاجٌة 
" فً إدارة اإلنتاج والعملٌات فً المؤسسة "PERTهً أسباب عدم تطبٌق تقنٌة  ماـ  0

 هل أن عدم تطبٌقها ٌرجع إلى:  ـالعمومٌة ؟ 
 .ٌنٌةعدم فعالٌتها فً العملٌات اإلنتاجٌة الروت أ ـ       
 .عدم إدراك المسٌرٌن أهمٌة وجدوى تطبٌقها ب ـ       

 الفرضات:
 ولإلجابة على هذه التساؤالت تم تحدٌد الفرضٌات التالٌة:

إن عدم تحقٌق المؤسسة ألهدافها ٌرجع إلى عدم وجود تخطٌط متكامل لمدخالت  ـ
 ؟ ومخرجات العملٌة اإلنتاجٌة الذي ٌعتمد على األسالٌب العلمٌة الحدٌثة

لمدخالت ومخرجات العملٌات اإلنتاجٌة أمر ممكن باستخدام أسلوب  إن التخطٌط المتكامل ـ
 ".PERTالتحلٌل الشبكً "

" تمّكن من مراقبة البرامج اإلنتاجٌة، وتحدٌد االنحرافات فً إدارة اإلنتاج "PERTتقنٌةإن ـ 
 والعملٌات، والعمل على معالجتها فً الوقت المناسب.

 تحسٌن -تخفٌض التكلفة)" تمّكن من تحقٌق األهداؾ اإلنتاجٌة  "PERTنٌةتقإن تطبٌق  ـ
 .(وتحقٌق الرضا لدى العمالء -تنوٌع تشكٌلة المنتجات -النوعٌة

" فً التخطٌط المتكامل للعملٌة اإلنتاجٌة بوحدة المدخرات أمر  "PERTتقنٌةإن استخدام  ـ
المنتجات، وما تتمٌز به العملٌة  ضروري، لما تتمٌز به هذه الوحدة من تنوع فً تشكٌلة

 اإلنتاجٌة من تشابك وتكامل.
" فً المؤسسة  "PERTكتقنٌةـ هناك معوقات تحول دون تطبٌق األسالٌب الحدٌثة  

 اإلنتاجٌة.

                                                 
وى أجل امجسيير اموحله وامفعبل  1مقد شهدث اموؤسست امعووويت امجزائريت امعديد وى اإلصالحبث االقجصبديت -1

 واموجوخنت في: 
/ 18/ 84امصبدر في  242 -88طبقب مورسوه  1981إعبدة امهيلنت امعضويت: امجي ايطنقث ويذ بدايت  ـ

 ت جديدة.وؤسس 388وؤسست عووويت صغيرة إمى  58، حيح جه جقسيه 1988
، وامجي جبءث لججويج إلعبدة امهيلنت امعضويت وى خالل إعبدة جلييف 1983إعبدة امهيلنت اموبميت: وبدأث سيت  ـ

 وؤسست. 388امجهبز اموبمي واموصرفي وع االحجيبجبث امالزوت أليشطت اموؤسست، وجه بذمك إعبدة هيلنت 
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وقبل التطرق إلى محاولتنا لتطبٌق هذا األسلوب فً تخطٌط اإلنتاج والعملٌات 
، ارتأٌنا بأنه  هروكمائٌة بوحدة سطٌؾبوحدة المدخرات للمؤسسة الوطنٌة للمنتجات الك

والمراحل االقتصادٌة التً مرت بها و هٌكلها التنظٌمً التعرٌؾ بالوحدة  من الضروري
 التطرق إلى تخطٌط اإلنتاج و العمالٌات بالوحدة ثم وكذا و التعرٌؾ بتشكٌلة منتجاتها

"على PERTقنٌة "تطبٌق توأخٌرا " "PERTأال وهً تقنٌة  التعرٌؾ بالتقنٌة المستعملة
 بالوحدة . EBوالمطاطٌة  PPالعملٌة اإلنتاجٌة للمدخرات بنوعٌها البالستٌكٌة

 
 ENPEC بطاقة تعرٌف وحدة المدخرات لمؤسسة أوال :

 : نشأة وحدة المدخرات بالجزائر والمراحل االقتصادٌة التً مرت بهاـ  1  
 لقد مرت وحدة المدخرات منذ نشأتها بعدة مراحل هامة هً: 

من  1953أنشأت أول وحدة بواد السمار لتركٌب المدخرات سنة :  1752ـ 1731 
إلنتاج المدخرات بفرنسا. وكانت  Polysolطرؾ أحد الفرنسٌٌن الذي كان ٌملك شركة 

وحدة من المدخرات سنوٌا ،  28888الطاقة اإلنتاجٌة لوحدة واد السمار تقدر آنذاك ب 
من فرنسا. ونظرا  Polysol من الشركة األم حٌث كانت مكونات هذا المنتج تستورد

بتحوٌل  Polysolالشركةللطلب المتزاٌد على هذا المنتج خالل حرب التحرٌر قامت 
تجهٌزاتها من فرنسا إلى وحدة واد السمار إلنتاج كل مكونات المدخرات فٌما عدا 

 .1974. و قد تم تأمٌم هذه الوحدة سنة  Bacsواألوعٌة Séparateursالعوازل 

 تابعة للشركة الوطنٌة للصناعات ENPEC كانت :1761ـ1752
/ 69م و بموجب أمر 1969أكتوبر  21 التً أنشأت فً SONELECاإللكترونٌة

سٌاسة التصنٌع المصنع التً انتهجتها الجزائر مع بداٌة المخططات  ( فً إطار68/86)

 التنموٌة.
 فً إطار إعادة ،SONELEC من الشركة األم ENPEC: أنبثقت  1761/ 81/ 81

، وضبط مركزها االجتماعً بالحاسً. وتعد هذه المؤسسة من أهم ( 1)الهٌكلة العضوٌة 
من حٌث منتجاتها وعدد وحداتها  (2)المؤسسات السبعة المنبثة من الشركة الوطنٌة األم

 ومن حٌث المشارٌع التكاملٌة التً حققتها والمشارٌع التً كانت تسعى لتحقٌقها.
 على مدخرات وحدة (3)مادة البروبٌالن بدأت المؤسسة فً إدخال : 1763ـ  1762

 .1985وفً وحدة سطٌؾ سنة  1984واد السمار سنة 

االستقالل الذاتً وتحولت إلى شركة مساهمة  ENPEC: نالت 1767/ 80/ 08 
دٌنار و لٌصل الٌوم  18.888.888 بـ : تابعة للدولة برأس مال اجتماعً ٌقدر

 ٌنار جزائري، وحدد مقرها االجتماعً بالحاسً بمدٌنة سطٌؾ.د 584.000.888إلى

 إلى شركة مساهمة. ENPEC: تحولت المؤسسة  1771
 تم إعادة تنظٌم المؤسسة وفق تعدٌالت القانون التجاري : 1775
التً كانت تقوم بإنتاج  إنتاج المدخرات : انطالق وحدة السوقر فً عملٌة 8991

 .العوازل
 :ENPECالوطنٌة للمنتجات الكهروكمٌائٌة  المؤسسةوحدات  ـ 2
 وحدات إنتاجٌة هً:  خمسالمؤسسة الوطنٌة للمنتجات الكهروكمٌائٌة حالٌا  تضم 
 وحدة المدخرات بواد السمار الحراش بالجزائر العاصمة ـ 



ية للمنتجات الكهروكميائية ــــــــــــــــــــة بوحدة المدخرات التابعة للمؤددة الوطن"على العملية اإلنتاجي PERTتطبيق تقنية "
 .......أ. رزيقة غراب...........................................................................بدطيف............................................................................................

0886لسنة   86العدد                                             مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر          110 

 وحدة المدخرات بالسوقر ـ 
 وحدة المدخرات بمدٌنة سطٌؾ ـ 
 بمدٌنة سطٌؾ لرصاص(وحدة تحوٌل وتنقٌة الرصاص ) سترجاع ا ـ 
  وحدة إنتاج اإللكترولٌت والماء المقطر وبعض التوابع األخرى بمدٌنة سطٌؾ ـ
  2883التً تم ؼلقها فً نهاٌة  وحدة البطارٌات بمدٌنة سطٌؾمع اإلشارة إلى  ـ

تجدر اإلشارة إلى وجود بعض الشركات الصؽٌرة الخاصة التً تقوم بإنتاج و هنا 
 وحدات السابقة الذكر. وهذه الشركات هً : المدخرات إلى جانب ال

 وحدة سنوٌا.  58888: بمدٌنة مستؽانم وتنتج .S.A.A.C ـ
 وحدة سنوٌا. 15888: بالجزائر العاصمة وتنتج ALGER .ACCUS ـ
 : باألربعاء بالبلٌدة  AFRAـ
 : بواد السمار الحراش  YOUNGAـ

 : بمدٌنة سطٌؾ SOFRAC ـ
  .: بمدٌنة باتنة SABA ـ

 

 ـ هدف المؤسسة :  1

لقد تم إنشاء المؤسسة الوطنٌة للمنتجات الكهروكمٌائٌة قصد إنتاج وتطوٌر وتسوٌق 
 تقوم بإنتاج وتسوٌق المنتجات التالٌة:  فهً الٌوم ،ٌائٌة بكل أنواعهاٌمالمنتجات الكهروك

   (batteries de démarrage مدخرات الرصاص ) مدخرات االنطالق ـ
  ( .Piles salinesبطارٌات ) ـ
( والماء المقطر وبعض 1,28و 1,05و  1,40اإللكترولٌت )الحوامض من نوع : ـ

 التوابع األخرى المخصصة لتعبئة وصٌانة المدخرات.
 الرصاص المسترجع من المدخرات المستعملة  ـ 
 ـ إستراتٌجٌة المؤسسة :  4 

) نقاط الضعؾ تظهر إستراتٌجٌة المؤسسة من خالل معاٌٌر تقدٌر وضعها التنافسً
 ونقاط القوة ( والمتمثلة فً : 

 (Part de marchéنصٌب المؤسسة فً السوق)  ـ

 ( Gamme de produitsتشكٌلة منتجاتها)  ـ

 ( Image de marque العالمة التجارٌة) ـ

 (Compétitivité – Prixالتنافسٌة ـ السعر ) ـ

 ( Maîtrise des circuits de distributionالتحكم فً حلقة التوزٌع ) ـ

 (Maîtrise des sources d’approvisionnementالتحكم فً مصادر التموٌن) ـ 

   ( Potentiel de production) قدرة اإلنتاج ـ 
بمساعدة هذه المعاٌٌر ٌمكن معرفة وضع كل منتج من منتجات المؤسسة و بالتالً 

 توازن محفظة المؤسسة ككل معرفة وضع
بمجموعة من المعاٌٌر ترتكز أساسا على  ENPEC سةوٌتم تحدٌد أنشطة مؤس  

 متؽٌرٌن هما مستوى الفائدة ، ومستوى الخطر لكل نشاط من أنشطة المؤسسة. 
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رقم األعمال،  كل نشاط ممثل بدائرة حٌث تتناسب مساحته مع المساهمة الكلٌة فً
ٌوضح ذلك  وفً القٌمة المضافة وفً الهامش اإلجمالً للتموٌل الذاتً والجدول الموالً

: 
 ( : تحلٌل مساهمة أنشطة المؤسسة 1الجدول رقم )

 المساهمة
 األنشطة

رقم 
 األعمال

القٌمة 
 المضافة

 الهامش اإلجمالً
 للتموٌل الذاتً

 52 % 62 % 74  % المدخرات

 8 % 12 % % 15 البطارٌات

 % 42 21% % 6 الرصاص المسترجع

 6   % 5  % % 5 كترولٌتلاإل

 188% 188% 188% المجموع

 : من وثائق المؤسسة المصدر  
متوازنة ألنشطتها الثالثة األولى، المدخرات،  ونشاطات المؤسسة تبدإن محفظة 
أن مستوى الخطر مرتفع كما أن مستوى الفائدة مرتفع، أما إال  كترولٌت،لالرصاص واال

نصٌب البطارٌات فهو فً وضعٌة حرجة بمستوى فائدة ضعٌؾ ومستوى الخطر 
 رتفع.م

 
ثانٌا :  .الهٌكل التنظٌمً لوحدة المدخرات  ُ 

ٌمثل الهٌكل التنظٌمً لوحدة المدخرات أنشطتها الداخلٌة ، فهو ٌجسد تدرج السلطة  
القائمة بالوحدة والمنسجمة مع طبٌعة عملها بما ٌكفل استمرار النشاط وسرعة دوران 

 وتبادل المعلومات. 
 التالٌة: الثمانٌة فٌة من خالل دوائرهامهمتها الوظٌ و تمارس وحدة المدخرات

: تقوم بالتكفل بجمٌع الجوانب (.D.A.M)الشؤون اإلدارٌة والوسائل دائرة ـ1
 االجتماعٌة للعمال.

 : وتتمثل مهامها فً: ( D.P. G.S)دائرة البرمجة وتسٌٌر المخزون ـ0
 واآلالت.موافقة مسؤولٌة تموٌن وحدة المدخرات بالمواد األولٌة وقطع الؽٌار  ـ 
الحرص على تنوٌع المشترٌات و تخفٌض تكالٌؾ الحصول علٌها،عند القدوم  ـ 

 على شراء البضائع.
المتابعة الدورٌة للمٌزانٌة فً مجال التموٌن، و مقارنتها بالتنبؤات و تحلٌل  ـ

 االنحرافات، و اتخاذ اإلجراءات التعدٌلٌة المناسبة.
 ٌة موافقة لتوجٌهات المؤسسة.الحرص على أن تكون المعامالت التجار ـ
: ومهمتها توفٌر وتقدٌم المعلومات الكافٌة عن  (D. C. Q)دائرة مراقبة الجودة ـ 1  

التطورات التكنولوجٌة والعلمٌة للدوائر األخرى فً ما ٌخص صناعة المدخرات، 
 المواد األولٌة والمنتج النهائً و تتكون من:  ووضع برامج مراقبة جودة

 ٌن الجودة.مصلحة تأم ـ
 مصلحة المخابر. ـ 

تسهر على مراقبة جودة المنتج فً مخابر خاصة مجهزة بأجهزة لهذا الؽرض، 
 حٌث تقوم إطارات متخصصة بإجراء فحوصات لعٌنات من اإلنتاج.



ية للمنتجات الكهروكميائية ــــــــــــــــــــة بوحدة المدخرات التابعة للمؤددة الوطن"على العملية اإلنتاجي PERTتطبيق تقنية "
 .......أ. رزيقة غراب...........................................................................بدطيف............................................................................................

0886لسنة   86العدد                                             مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر          112 

فً تحسٌن استخدام وسائل اإلنتاج  : و تتمثل مهمتها(.D.P) دائرة اإلنتاج ـ 2
ووضع البرامج الخاصة الستؽاللها، وتحدٌد األهداؾ  وتحلٌل الطاقة اإلنتاجٌة المتاحة،

 على المدٌٌن القصٌر والمتوسط للصٌانة.
 : هذه دائرة معنٌة ب : (D. M)دائرة التسوٌق   ـ 3
 تمثٌل المؤسسة بتقدٌم المنتجات لعمالئها وقت الطلب علٌها .  ـ
 القٌام بإجراءات البٌع المتعلقة بوثائق انتقال الملكٌة. ـ
مسئولة عن تخزٌن المنتجات النهائٌة، وتضم تحت مسؤولٌتها نقاط البٌع هً ال ـ

 كنقاط البٌع بالتجزئة والبٌع بالجملة.
 البٌع بالجملة لتجار الجملة وللمؤسسات. ـ

 حٌث تعمل على بٌع وتوزٌع جمٌع المنتجات واالتصال بالزبائن.
اجه العملٌة : تعمل على تموٌن الوحدة بما تحت (D. AP)دائرة التموٌن  ـ 4

 اإلنتاجٌة، حٌث تقوم بالبحث عن الموردٌن و المحافظة على المواد األولٌة. 
: تقوم بصٌانة وسائل اإلنتاج وتسٌٌر التجهٌزات وتحسٌن (D. T) التقنٌةدائرة  ـ 5

 عوامل اإلنتاج، وتهتم كذلك بتطوٌر التنمٌة الصناعٌة.
جمٌع الموارد المالٌة للوحدة و : حٌث تتكفل بتسٌٌر  (D. C)دائرة المحاسبة  ـ 6 

 كذلك اإلشراؾ على جمٌع العملٌات المحاسبٌة. 
  .كما أن كل دائرة من هذه الدوائر تنقسم بدورها إلى عدة مصالح وفروع

 
 التعرٌف بتشكٌلة المنتجات للوحدة: ثالثا :

 تقوم وحدة المدخرات بسطٌؾ بتوفٌر تشكٌلتٌن من المنتجات هما:

 Batteries en Polypropylèneالبالستٌكٌةلى هً: المدخرات ـ التشكٌلة األو  

(PP)إطارها :(Bacs) شركة  مصنوع من مادة البالستٌك كان سابقا ٌشترى منENPC 

المجاورة لها، وحالٌا فهو ٌستورد من الخارج، وٌتمٌز هذا النوع من المدخرات فً كونه 
دخرات مخصص لتشؽٌل فً ورشة التركٌب وهذا النوع من الم اٌركب أوتوماتٌكٌ

 6VF5/4  6VF6/5 نوع هً: 14السٌارات وبعض األجهزة الثابتة وٌتفرع من هذا النوع 

 92AH  75AH  70AH  60AH  105AH 110AH 120AH   150AH  180AH   

200AH   220AH   240AH. 

 لفهم هذه األنواع نشرح رموز بعض هذه األنواع منها مثال : 
 : 6VF5النوع ـ  
 ثل عدد العناصر.: ٌم 6 

VF. نوع الصفائح البسٌطة : 
 : عدد الصفائح البسٌطة الموجبة .5
 عدد الصفائح البسٌطة السالبة. 6 :5+1
5 x 2  =18 .عدد العوازل البالستٌكٌة 
 ومنه ٌكون عدد الصفائح البسٌطة الموجبة الالزمة لمدخرة من هذا النوع هو: 
 5 x 6  =38  صفٌحة بسٌطة مزدوجة 

 عدد الصفائح البسٌطة السالبة الالزمة لمدخرة من هذا النوع هو:  و ٌكون
6 x 6  =36  . صفٌحة بسٌطة سالبة 
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 ٌكون عدد العوازل البالستٌكٌة الالزمة لمدخرة من هذا النوع هو:
 18 x 6  =68  .عازل 

 
: اإلطار Batteries en ébonite ـ التشكٌلة الثانٌة: المدخرات المطاطٌة   

ا ٌصنع داخل المؤسسة وبوسائلها الخاصة من مادة أساسٌة هً المطاط الخارجً له
(Caoutchouc  :وهً نوعٌن ) 

: وتختلؾ أحجام Batteries de démarrageمدخرات االنطالق  ـ النوع األول:   
 أمبٌر/ ساعة 358إلى 24، و ذات طاقة من 6V ;12Vحسب التواتر  هذه المدخرات

والتً تنقسم  Industrielles Batteries الصناعٌة المدخرات ـ النوع الثانً:   
 بدورها إلى نوعٌن: 

خاص بالشاحنات و العتاد (Batteries de tractions ) ـ مدخرات الجر1   
نوع  16العسكري و اآلالت الفالحٌة وؼٌرها. وتتعدد هذه التشكٌلة من المدخرات إلى 

 ,3Nd12، 3Fd6K ,6Nd8Kوهً:للتكنولوجٌة المستخدمة فً العملٌة اإلنتاجٌة  تبعا

6Ff10, 6Ff 13, 6Nd10K, 6Ze11. 3Nd10K, 3Nd12, 3Fd6K, 3Fd8/7, 6Vd4, 

6Fd6/4 , 6Nf 7, 6f d 7, 6 Ff 6, 6 Ff 8, 6Ff10,  6Ff 13,  6Nd10K, 6Nd8K,  6Nd12, 

 6Ze11.. 

ولها عدة أنواع حسب (Batteries stationnaires ) ـ والمدخرات الساكنة0  

جٌة المستخدمة فً العملٌة اإلنتاجٌة و تستعمل فً حالة انقطاع التٌار الكهربائً التكنولو
 . (Balisage aérien et maritime )كما تستعمل لإلرشادات باإلنارة 

لسوق الوطنٌة وٌؽطى العجز فً العرض عن طرٌق لٌوجه منتج هذه الوحدة 
 االستٌراد.

 التكنولوجٌا المستخدمة وهما : وحالٌا نجد نوعٌن من المدخرات حسب  مالحظة :
 Batteries classiques(électrolyte, acide)المدخرات التقلٌدٌة الرطبة  ـ   

sulfurique) 
  Batteries gélifiéesبتكنولوجٌا أكثر حداثة  مدخرة ـ   

 و لفهم هذه األنواع نشرح رموز واحد منها.
 : 3Nd10Kالنوع ـ

 عنصر الواحد.: هً عدد الصفائح الموجبة فً ال18
 .(2V)فولت 2: ٌمثل عدد العناصر و كل عنصر ٌحتوي على 3

( وهً 1+18: ٌمثل عدد العناصر السالبة و هو ٌساوي عدد الفائح الموجبة زائد واحد )11
 فً الرمز. ال تظهر
Nd .رمز عالمً خاص بنوع الشبابٌك المزدوجة : 

18و منه ٌكون مجموع الصفائح فً هذا النوع هو:) 
++11

 صفٌحة. 63= 3( ×  -
  2× = عدد الصفائح الموجبة  عدد العوازل

18عدد العوازل = 
 عازل. 28= 2× + 

 
 تخطٌط وجدولة اإلنتاج والعملٌات بوحدة المدخرات. رابعا :
 ، ـ التخطٌط اإلداري لإلنتاج 
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ٌتم إعداد الخطة الطوٌلة األجل على مستوى اإلدارة العلٌا بناء على التوجٌهات  ـ    
و تحدٌد األهداؾ المادٌة واإلنتاجٌة والتسوٌقٌة وكذا التوظٌؾ. بعد  مؤسسةبرى للالك

مع توضٌح المقاٌٌس المستخدمة فً تحدٌد  حداتقدم أهداؾ اإلنتاج لكل وحدة على  ذلك
 األهداؾ وهً:

الرجوع إلى خطط السنوات السابقة واالعتماد علٌها كأساس لمقارنة ما كان  ـ    
 حقق و منه تحدٌد األهداؾ.مخطط مع ما كان م

تحدٌد الصعوبات الداخلٌة والخارجٌة التً تواجه المؤسسة، واقتراح الحلول  ـ   
 قلٌل من هذه الصعوبات.ألتالبدٌلة لتفادي أو 

ومن خالل هذه الخطة ٌمكن للمؤسسة معرفة مدى تحملها فً الطاقة اإلنتاجٌة نتٌجة 
 ل.الستؽاللها لمواردها المتاحة أحسن استؽال

 
اإلنتاج  دائرة البرمجة وتسٌٌرالخطة القصٌرة األجل فهً من صالحٌات  أما ـ   

 القادمة بإتباع الخطوات التالٌة: للسنة التقدٌري برنامجالحضٌر حٌث تقوم بت
باالعتماد على ( N+1تحضر الخطة للسنة ) (N) ن السنةفً شهر سبتمبر م ـ 1

 عاملٌن أساسٌٌن هما:
 الوطنٌة بما فٌها الزبائن الدائمٌن. متطلبات السوق ـ    
 الطاقة اإلنتاجٌة المتاحة للوحدة . ـ    
 لدراستها والمصادقة علٌها  عرض الخطة على اإلدارة العامة ـ 0
بعد المصادقة على الخطة تقوم دائرة اإلنتاج بإعداد جدولة زمنٌة، ٌتم على  ـ 1

 أساسها تقدٌر مستلزمات اإلنتاج. 
البرمجة وتسٌٌر  إدارةى البرنامج المسطر للسنة المعنٌة تقوم بعد المصادقة عل

ثم على أساس األٌام المعمول بها فً كل ورشة  اإلنتاج بتقسٌم هذا البرامج على أشهر
مع األخذ بعٌن االعتبار عدد النوبات) الوردٌات ( المعمول بها فً كل ورشة. و بذلك 

مل هذا البرنامج تشكٌلة المنتجات ، ٌش ٌتم تقدٌم برنامج أسبوعً كل ٌوم أربعاء
 المبرمجة لكل ورشة ولكل نوبة و لكل آلة.

 
 :ـ التخطٌط العملً لإلنتاج والعملٌات 

 ٌرتبط قسم تسٌٌر اإلنتاج بقسم البرمجة ارتباطا وثٌقا ، إذ أن قسم البرمجة ٌقوم ب:
ضمن ألن البرمجة الدقٌقة هً التً ت الالزمة تحدٌد االحتٌاجاتدراسة و  أ ـ   

للمؤسسة التموٌن الكافً من خالل الفترة المسطرة، وتكون عملٌة تحدٌد االحتٌاجات 
  .حسب طبٌعة المنتج

تحدٌد األدوات الالزمة للعملٌة اإلنتاجٌة، وذلك بتحضٌر ملؾ األدوات ، حٌث  ٌتم
ٌحتاج كل نوع من المنتجات إلى أدوات خاصة من حٌث الشكل والحجم، والتً ٌتم 

 اآلالت. تركٌبها على
 ـ حساب االحتٌاجات ب   
 الكلٌةـ حساب االحتٌاجات 1   
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تحسب هذه  و تعرؾ االحتٌاجات الكلٌة باالحتٌاجات األساسٌة لتسٌٌر البرنامج
 كما ٌلً: (N+ 1)للفترة  (m)األخٌرة للمادة 

B Brut(m) = ∑ Ki [(Yi + Y’) + S] 

 حٌث أن: 
I تستعمل المادة : عدد المنتجات قٌد الصنع أو التامة الت ً(m) . 
n   :1 ،2 ،3.... 

Ki  معدل استهالك للمادة :(m)  منتج(I) . 
Yi كمٌة المنتجات :(I)  المبرمجة للفترة (N + 1) 

Y’i كمٌة المنتجات :(I)  .المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة 

S  مخزون األمان من المادة :(m) . 

 ٌمكن معرفة استهالكها مثل بعض المواد المساعدة أما بالنسبة لبعض المواد التً ال
والتً ال تعتبر من المكونات األساسٌة المنتج النهائً و لكنها ضرورٌة و هنا تحسب 

 االحتٌاجات كما ٌلً:
B.Brut(m) =[[ C(N-1)] / [ P(N-1)] ][ [ P(N+ 1) + S] ]  

 حٌث أن: 
C(N -1)  استهالك المادة :(m)  المسجل فً السنة(N -1) . 
(N -1) P  إنتاج محقق فً السنة نفسها :(N -1) . 
(N +1) P  اإلنتاج المبرمج للفترة :(N +1) 

S  مخزون األمان من المادة :(m) . 

 
 ـ حساب االحتٌاجات الصافٌة: 0 

 N)بعد تحدٌد االحتٌاجات الكلٌة من المواد األولٌة الخاصة بالبرنامج المسطر للسنة 

 اجات الصافٌة كما ٌلً : ٌتم تحدٌد االحتٌ (1+
B. Net (m)= B.Brut de l’année(N+1)– Stock 31 :12de l’année N + 

Stock de sécurité. 

 أما فٌما ٌخص االحتٌاجات من قطع الؽٌار الصناعً فتحدٌد االحتٌاجات الكلٌة ـ  
وم التقنٌة، ثم تبعث إلى دائرة البرمجة وتسٌٌر اإلنتاج التً تق ٌكون من طرؾ دائرة

 بتحدٌد االحتٌاجات الصافٌة دائما حسب الطرٌقة المذكورة أعاله.

أما فٌما ٌخص االحتٌاجات من قطع ؼٌار السٌارات والشاحنات وبعض وسائل  ـ  
النقل الداخلً فتحدد من طرؾ دائرة الموارد البشرٌة ثم ترسل إلى دائرة البرمجة لتحدٌد 

 االحتٌاجات الصافٌة أٌضا.
عملٌة تحدٌد االحتٌاجات الصافٌة من كل مستلزمات اإلنتاج تبعث  بعد االنتهاء من 

إلى دائرة التموٌن مع تحدٌد مواعٌد االستالم من طرؾ دائرة البرمجة وتسٌٌر اإلنتاج 
و الحفاظ على مستوٌاتها باستعمال طرٌقة دوران  ونمن أجل تسهٌل عملٌة تسٌٌر المخز

االقتصادٌة المحسوبة ) تؽطٌة متاحة المخزون الذي ٌجب أن ٌكون مراعٌا للكمٌات 
 تكلفة منخفضة( بعد ذلك تقوم دائرة التموٌن باالتصال بالموردٌن.
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تحدٌد زمن إنتاج البرنامج اإلجمالً ، تحدٌد درجة تشؽٌل اآلالت ، تحدٌد عدد ـ ج 
 تمام البرنامج ، و كل هذا ٌتم تحدٌده فً ملؾ التصنٌع.إلالعمال الالزم 

 
 " وأسسها العلمٌة و العملٌة  PERT"بتقنٌة التعرٌف  :خامسا 

 . " PERTتقنٌة " ـ نشأة  
إن حاجة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً أواخر الخمسٌنات لتطوٌر نظام   

الصوارٌخ الذرٌة ألؼراض دفاعٌة ولمواجهة التطور السوفٌاتً الهائل فً هذا المجال، 
ممكن موضوعا حساسا له أهمٌته  جعلت التوقٌت واالنتهاء من النظام فً أقرب وقت

فً نهاٌة  (Research Team)القصوى فً هذا المشروع. لذا تكون فرٌق بحث أمرٌكً 
، مهمته وضع نظام لتقٌٌم التقدم فً مشروع صوارٌخ نووٌة طوٌلة المدى"  1957

مساعد إنتاج  9888ومورد  258" إذ أن عملٌة إنتاجها تطلبت POLARISبوالرس" "
(Sous- traitants)  سنوات لإلنجاز. وأطلق الفرٌق على العمل الذي ٌقوم به  7و مدة

 Programme Evaluation and"وتعنً" أسلوب تقٌٌم ومراجعة البرامج PERTاسم 

Review Technique» » ،  فً مشروع  1958وأتخذ قرار استخدام هذه التقنٌة سنة
سنوات من المدة 3ر مدة توفٌ PERT بوالرس بأكمله، وقد ترتب على استخدام تقنٌة

 %45سنوات و التً تمثل حوالً نسبة  4إلى  7التً كانت مقررة إلتمام المشروع) من 
مما أدى إلى تعمٌم استخدام هذه التقنٌة فً المشروعات الخاصة بوزارة الدفاع  (2) (

وإدارة أبحاث الفضاء ثم إلى الشركات الصناعٌة...إلخ .و عند البدء فً البحث عن 
وولكر كٌلً، من  أخرج 1957دٌثة لجدولة المشروعات الجدٌدة فً عام طرق ح

طرٌقة المسار الحرج  Rand Remigtonشركةالمجموعة الهندسٌة المذكورة، من 
Critical Path Method فً عملٌات الصٌانة فً شركة  1959وطبقت سنةDupont 

 ساعة. 93ساعة إلى  125اآلالت من  وخفض تعطٌل
إال أن مؽزاها PERT هناك تعارٌؾ متعددة ومختلفة لتقنٌة "PERTتعرٌف تقنٌة " ـ

 واحد ومن هذه التعارٌؾ نذكر: 
أداة ووسٌلة من وسائل التفكٌر العلمً السلٌم الذي ٌساعد فً حل  هPERTً ـ تقنٌة 

 .( 3 ) مشاكل التخطٌط والرقابة حال عملٌا سلٌما العدٌد من
لتفكٌر السلٌم فً حل مشاكل التخطٌط هً أداة ل PERTٌتضح من هذا التعرٌؾ أن 

 والرقابة.
 ، وٌطلق علٌها اسم:PERT ـ تقنٌة  
 « Technique d’ordonnancement des taches et des programmes »  "أي

أسلوب ترتٌب وتنظٌم المهام والرقابة على البرامج" وهً طرٌقة تهتم بتخطٌط وجدولة 
سٌر األعمال فً المشارٌع أو السلع تحت الصنع األنشطة اإلنتاجٌة وتحقٌق الرقابة على 

فهً تعد من الوسائل اإلدارٌة ذات األهمٌة وتحلٌل وتنسٌق كل الفعالٌات المتعلقة بذلك. 
 .(4) لما لها من فوائد فً عملٌة اتخاذ القرارات

ترتٌب وتنظٌم المهام وجدولة األنشطة فً اتخاذ  ٌركز هذا التعرٌؾ على أهمٌة
 القرارات.
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: هً أداة من أدوات تخطٌط ومراقبة اإلنتاج، تساعد المدٌر على PERTقنٌةتـ  
 Bottleneck)تقدٌر الوقت الالزم إلتمام المشروع وعلى معرفة أنشطة االختناقات 

Activities) وبالتالً ٌستطٌع المدٌر أن ٌخصص موارد إضافٌة لهذه  فً المشروع

المختلفة لتقدم المشروع. كما تتٌح فرصة األنشطة و ٌزٌد من متابعته لها خالل المراحل 
متابعة التقدم وإظهار أي عطل فً هذه األنشطة والتً قد ٌترتب علٌها تأخٌر تارٌخ 

 .( 5) إتمام المشروع 
فً تقدٌر الوقت الالزم إلنجاز المشروع،  PERTٌوضح هذا التعرٌؾ فعالٌة 

 إنهاء المشروع.والكشؾ على أنشطة االختناقات التً قد ٌترتب علٌها تأخٌر 
هً طرٌقة للتقلٌل من التأخر الذي ٌصاحب عملٌة اإلنتاج وأداة  PERTتقنٌةـ  

 للتنسٌق بٌن األجزاء المختلفة للمشروع وتقنٌة فعالة لمراقبة إتمام المشروعات فً الوقت
 .(6) المحدد

هً أداة للتنسٌق بٌن أجزاء المشروع  PERTٌفٌدنا هذا التعرٌؾ فً أن تقنٌة 
 لفة إلنهائه فً الوقت المحدد. المخت
هً من التقنٌات الهامة التً تهدؾ المؤسسة من ورائها إلى تحقٌق  PERTـ تقنٌة  

التسٌٌر العقالنً لمواردها. فهً وسٌلة لتخطٌط الوقت الالزم لتنفٌذ المشارٌع بتقسٌمها 
لى هذه إلى أنشطة متتابعة ومترابطة لتحدٌد أوقات االنتهاء منها وتوزٌع الموارد ع

 األنشطة المختلفة.
من خالل هذا التعرٌؾ ٌظهر أن المؤسسة تسعى لتطبٌق هذه التقنٌة لتحقٌق التسٌٌر  

العقالنً لمواردها، بتقسٌم المشارٌع إلً أنشطة متتابعة ومترابطة مما ٌسهل مراقبة 
 إنجازها.

ة : هً تمثٌل بٌانً أو مخططً لكل العملٌات أو األنشطة المتتابعPERTو شبكة
المكونة لمشروع معٌن. و المتصلة فٌما بٌنها بأسهم و دوائر، حٌث ٌعبر كل سهم على 
نشاط معٌن و هو العمل الالزم إلتمام حدث معٌن . وتعبر الدوائر عن كل حدث ٌكتب 
بداخلها رقم الحدث ، والحدث هو إنجاز معٌن ٌتم عند نقطة معروفة من الزمن و التً 

 النهاٌة لكل نشاط. تمثل مرحلة البداٌة ومرحلة

أداة رٌاضٌة بٌانٌة تساهم فً عملٌات  بأنهاPERT  مما سبق ٌمكن أن نعرؾ تقنٌة
التخطٌط وجدولة ورقابة ومتابعة المشارٌع التً ٌعبر عنها بشبكة من األعمال التً تمٌز 
بٌن األنشطة الحساسة وؼٌر الحساسة، وتساعد فً عملٌة احتساب األزمنة المتوقعة 

التسٌٌر وتحدٌد الموارد لكل نشاط . فهً إذا تقنٌة من التقنٌات الهامة لتحقٌق والفائضة 
 العقالنً للموارد المتاحة لدى المؤسسة.

هً عبارة عن مزٌج من األنشطة واألحداث ،  PERTو بذلك ٌمكن القول أن شبكة 
ة هو ترسم فً تتابع منطقً طبقا لقواعد معٌنة، والمنطق األساسً المتبع فً رسم الشبك

القدرة على تقسٌم أو تجزئة المشروع بأكمله إلى عدد من األنشطة المستقلة وبالتالً 
 األحداث ثم تحدٌد خط التتابع.

 .PERTـ مراحل تطبٌق تقنٌة 
 ومن خالل هذه التعارٌؾ ٌتضح أن استخدام هذه التقنٌة ٌمر بعدة مراحل أساسٌة هً: 
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سة بأنها بحاجة لمشروع معٌن أو أنها فً هذه المرحلة تدرك المؤس ـ مرحلة الفكرة:
 تواجه طلب خاص بمنتج معٌن.

: وتعنً القٌام بإعداد خرٌطة زمنٌة توضح وقت ـ مرحلة التخطٌط ) الجدولة(1  
 . بداٌة ونهاٌة كل نشاط، وعالقته باألنشطة األخرى وتحدٌد األنشطة الحرجة

الٌؾ المتوقعة، : ففً هذه المرحلة ٌجب فحص التكـ مرحلة تحلٌل الجدوى0  
 والعوائد المنتظرة، والمخاطر التً قد تشوب بالمشروع.

: وفٌها ٌتم تتبع تنفٌذ ومقارنة النتائج الفعلٌة مع ـ مرحلة الرقابة والمتابعة1  
التقدٌرٌة ومعرفة االنحرافات وكذلك أسبابها والعمل على تعدٌلها. ثم القٌام بإعداد بعض 

 المشروع والبحث عن البدائل المثلى.  التقارٌر عن مدي تقدم العمل فً
وهً المرحلة النهائٌة للمشروع، وتشمل ـ مرحلة إنهاء المشروع وتقٌٌمه :  2  

المدة الزمنٌة الكلٌة التً استؽرقها المشروع والتكلفة الكلٌة الالزمة النجاز هذا 
 المشروع، وهذا ما ٌعطً نظرة مستقبلٌة لمسٌر المشروع.

 PERT إلعداد شبكةـ العناصر الرئٌسٌة 
 من ثالث عناصر أساسٌة هً:PERT تتكون شبكة

 المسار   النشاط ـ الحدث ـ       
 :  Event ـ الحدث1

ٌمثل الحدث لحظة معٌنة من الوقت تمثل بداٌة أو نهاٌة نشاط و لٌس إنجاز فعلً 
بر و بناء على ذلك فإن الحدث ال ٌستؽرق وقتا وال ٌستخدم مواردا ، و ٌع  لعمل ما ،

عنه فً الشبكة بشكل هندسً أٌا كان شكله أو حجمه مثل: الدائرة أو المربع أو 
 المستطٌل أو المثلث وإن كان ٌعبر عنه فً معظم األحوال بدائرة.

 : Activityـ النشاط 0
ٌمثل النشاط األداء الفعلً لعمل ما وهو ٌحتاج إلى موارد و وقت. و ٌعبر عن 

ل السهم بداٌة النشاط و رأس السهم نهاٌة النشاط ، ، و ٌمثل ذٌ Arrowالنشاط بسهم 

 كما ٌوضحه الشكل التالً:
 

 

( : تمثيل النشاط 1الشكل رقم )  

 اميشبط 
 حدح
 اميهبيت

 حدح
 امبدايت
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وٌرتبط النشاط بباقً أنشطة الشبكة بعالقات تتابع تعتمد على تسلسل العمل فً  
المشروع ، وٌختلؾ عدد أنشطة الشبكة وفقا لدرجة التفصٌل فً إعداد جدول تقسٌم 

 العمل .
 و تتمٌز األنشطة بالخصائص التالٌة: 
ال ٌمكن البدء فً أي نشاط إال إذا وقع حدث بداٌته ، وهو الذي ٌمثل انتهاء جمٌع  ـ 1

 األنشطة المؤدٌة إلٌه. 
 ال ٌعبر طول السهم عن الفترة الزمنٌة الالزمة ألداء النشاط .  ـ 0
ٌة ، خاصة فً حالة استخدام النها ؼالبا ما ٌشار إلى النشاط برقمً حدث البداٌة و ـ 1

 الحاسبات اإللكترونٌة فً إجراء العمالٌات الحسابٌة.
 ٌمكن التمٌٌز بٌن ثالثة من األنشطة تبعا لموقعها فً الشبكة :  ـ 2
وهً األنشطة التً لها أنشطة تسبقها مباشرة وأنشطة تتبعها  أ ـ األنشطة المتتابعة:  

  مباشرة.
ً األنشطة التً ٌمكن أن تنطلق فً نفس الوقت أو تنتهً فً هب ـ األنشطة المتزامنة: و  

 نفس الوقت.
 ج ـ األنشطة المختلفة :  

 والؽٌر متزامنة و تشمل األنشطة المتتابعة واألنشطة المتزامنة واألنشطة الؽٌر المتتابعة 
 : Fictive Tache د ـ النشاط الوهمً

ألنه نشاط ؼٌر أساسً أو وهو النشاط الذي ٌمثل بسهم متقطع، كما سبق ذكره  
 (.T = 0ال ٌستخدم أي نوع من الموارد وال ٌستؽرق أي وقت) تخٌلً

 والشكل الموالً ٌوضح ذلك:
                                

 
هو مجموعة من األنشطة المتتابعة من بداٌة إلى  ـ المسار : Path المسار ـ 1

ة و البد أن تحتوي الشبكة على أكثر من مسارٌن. و المسارات تختلؾ النهاٌة فً الشبك
 إن كان االختالؾ فً نشاط واحد.  باختالؾ األنشطة حتى و

C 

B 

A 4 
3 

2 

1 
 اميشبط اموهوي

 

 (: النشاط الوهمي. 0الشكل رقم )
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 فٌما ٌلً:  و ٌتمٌز المسار بخصائص نذكرها
 نهاٌتها .  ٌبدأ المسار بحدث بداٌة الشبكة و ٌنتهً بحدث ـ 1
 المسار أكثر من نشاط . ٌشمل ـ 0
 البدء فً إنجاز نشاط ما إال بعد إنهاء األنشطة السابقة له.ال ٌمكن  ـ 1
 ٌمكن أن ٌتضمن المسار نشاط أو أنشطة وهمٌة باإلضافة إلى أنشطة ؼٌر وهمٌة . ـ 2
 ال ٌجوز أن ٌكون المسار عبارة عن نشاط أو أنشطة وهمٌة ، و إال ٌكون ال معنى له.  ـ 3
. تتضمن الشبكة أكثر من (1-)ار ناقصا واحد عدد أنشطة المسار تساوي عدد أحداث المس ـ 4

 مسار و إال ال تعتبر شبكة. 
 قد تشترك عدة مسارات فً حدث واحد. ـ5

 :CRITICAL PATH (7).المسار الحرج ـ أ  

هو أطول مسار فً الشبكة و هو الذي ٌحدد أدنى مدة النجاز المشروع ألنه ٌعطٌنا 
تدعى  شاطات التً تقع على المسار الحرجالزمن الذي تنتهً فٌه كل األنشطة. وكل الن

أو األنشطة الحساسة التً ال تقبل التأخٌر) أنشطة  (Critical jobs)النشاطات الحرجة 

 االختناقات(. 
 إن تحدٌد المسار الحرج له أهمٌة بالؽة لسببٌن على األقل:

تخفٌض مدة انجاز المشروع إال إذا كان بإمكاننا تخفٌض المدة  ال ٌمكن ـ 1  
 الخاصة إنجاز نشاط من النشاطات الحرجة على األقل . 

أي تعطٌل فً إنجاز نشاط من األنشطة الحرجة ٌترتب عنه زٌادة فً زمن  ـ 0  
انجاز المشروع ، إذن ٌمكننا القول بأن المسار الحرج ٌلقً الضوء على تلك األنشطة 

ة إنجازها ٌنعكس سلبا التً ٌجب انجازها فً وقتها المحدد أو أٌقل ألن أي تأخٌر فً مد
 على المدة اإلجمالٌة إلنجاز المشروع.

 : Non – Critical Path المسار الغٌر حرج ـ ب

و هو المسار الذي ٌشمل األنشطة الؽٌر حرجة ، فهً ؼٌر حساسة و ٌمكن أن 
إنهاء المشروع و ال ٌمكن أن  تتحمل التأخٌر لمدد زمنٌة متفاوتة دون أن تؤثر على مدة

 ع أزمنة إنجاز أنشطته أكبر أزمنة مسارات الشبكة.ٌكون مجمو
 
 ." PERT " قواعد رسم شبكة ـ

 :(8) ٌجب إتباع القواعد التالٌة PERTلرسم شبكة 

 إعداد قائمة األنشطة التً ٌحتوٌها المشروع بدقة وتفصٌل.  ـ 1
ال  تبدأ الشبكة بحدث البداٌة الذي ال ٌصله أي سهم و تنتهً بحدث النهاٌة و الذي ـ 0

 ٌخرج منه أي سهم. أي ٌجب أن ٌكون للشبكة نقطة بداٌة واحدة و نقطة نهاٌة واحدة.
حدث بداٌة وحدث نهاٌة ، كما أن حدث النهاٌة  نشاط بدائرة )بحلقة(، لكل الحدث ٌمثل ـ 1

نشاط آخر فً نفس  لنشاط ٌكون حدث بداٌة للنشاط موالً له، وال ٌجب أن ٌشارك أي نشاط،
النهاٌة ، وكل حدث مرحلً ٌجب أن ٌصله سهم )نشاط( واحد على األقل و حدثً البداٌة و

           ٌخرج منه سهم واحد على األقل.

فً الشبكة ٌمثل نشاطا، و ٌتم تمثٌل كل نشاط من أنشطة المشروع بسهم واحد  السهم ـ 2 
ز معٌن ال فقط وال ٌجوز تمثٌله بأكثر من سهم فً أي حل من األحوال، و ٌرمز لكل نشاط برم

 ٌتكرر . )أنظر األشكال السابقة(
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 كل نشاط ٌجب أن ٌسبقه وٌتبعه حدث معٌن.)أنظر األشكال السابقة( ـ 3
ال تستخدم الحلقات المؽلقة فً الشبكة، أي ال ٌجوز أن تعود األنشطة فً الشبكة إلى  ـ 4

 نفس النقطة التً بدأت منها . 
 ٌكون اتجاه األسهم نحو نهاٌة الشبكة. ـ 5
تكرار عملٌة أو الرجوع إلى نفس الحدث ٌجب وضع حدث وهمً ٌصل  ضرورة عندـ  6

بٌنهما سهم متقطع و ٌؽلق الحدث الوهمً على إحدى األحداث األساسٌة. وٌكون ذلك فً حالة 
 .تواجد تداخل بٌن أنشطة أكثر من مسارٌن

قبل  و لتصحٌح الوضع وفق القاعدة ٌمكن إضافة نشاط وهمً على المسار األوسط
ٌكون  للنشاط الوهمً على المسار األوسط مع مراعاة أن حدث االبتداء إظهار التداخل

 .الحدث المتداخل مع المسار التالً 
قد تستخدم عدة أنشطة حدث بداٌة واحد أو حدث نهاٌة واحد مع مالحظة أن  ـ 7

قت كما األسهم من دائرة واحدة ال ٌعنً أنها تتم جمٌعا فً نفس الو خروج مجموعة من
 أن دخولها فً دائرة واحدة ال ٌعنً أنها جمٌعا تنتهً فً نفس الوقت. 

 ال ٌمكن ألي نشاط أن ٌبدأ إال بعد االنتهاء من كل األنشطة السابقة له. ـ 18
كل األنشطة التً تبدأ من حدث معٌن تعتمد على كل األنشطة التً تدخل هذا  ـ 11

الحدث ، بمعنى أن الحدث ال ٌنطلق حتى تكتمل كل األنشطة التً تؤدي إلٌه بحٌث ال 
 هذا الحدث إال بعد نهاٌة األنشطة الداخلة له. تبدأ األنشطة الخارجة من

فً الشبكة حتى تساهم كلها فً  كل األنشطة ٌجب أن تكون مرتبطة مع بعضها ـ 10
بالمشروع الكلً  تتعلقتنفٌذ المشروع و ال ٌمكن إهمالها فً الرسم ، واألنشطة التً ال 

 ٌطلق علٌها األنشطة المتعلقة.
 ضمان التتابع الزمنً لألنشطة : ـ 11

 لضمان التتابع الزمنً لألنشطة فً الشبكة البد من معرفة ما ٌلً:  
 ً البد أن تبدأ قبل أن ٌبدأ نشاط معٌن.ما هً األنشطة الت ـ
 ما هً األنشطة التً ٌجب أن تأتً بعد انتهاء هذا النشاط. ـ
 فً نفس الوقت. ما هً األنشطة التً تبدأ و تستمر مع هذا النشاط ـ
تكتب المدة الزمنٌة للنشاط فوق السهم، وال توجد عالقة بٌن طول السهم و المدة الزمنٌة ـ 

 نشاط.التً ٌستؽرقها ال

ٌرمز للنشاط برمز معٌن ، و ٌكون هذا الرمز إما حرفا هجائٌا أو رقما معٌنا وفقا لنظام ـ 
 ترقٌم معٌن.

ترسم األسهم إما أفقٌا أو مائلة و لكن ٌجب أن تكون دائما فً اتجاه واحد من الٌسار إلى ـ  
 الٌمٌن إال فً الحاالت التً ال ٌمكن تنافٌها.

 رسم األسهم بشكل متقاطع. حوالفً أي حل من األ ال ٌمكنـ 
 ٌفضل استخدام األسهم بخطوط مستقٌمة. ـ
 تجنب التباٌن الشدٌد فً أبعاد األسهم. ـ

حتى ٌمكن وضع الرموز واألرقام دون  جعل الزواٌا بٌن األسهم كبٌرة قدر اإلمكانـ 
 تداخل.

 .استخدام األنشطة الوهمٌة التً ال مبرر لوجودها فً الشبكة ٌنبؽً تجنبـ 
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ترقٌم المراحل ال ٌخضع ألي قانون ، حٌث ٌوضع رقم داخل كل حلقة تمثل حدث على أن  ـ
تدل األرقام على ترتٌب األحداث من الٌسار إلى الٌمٌن ، إال أنه من األفضل ترقٌم البداٌة 

 برقم واحد.

دٌا فً الدائرة األولى الدالة على بداٌة النشاط ٌستمر الترقٌم تصاع (1)إذا وضعنا رقم ـ 
 حتى نهاٌة أنشطة المشروع، حٌث ترقم آخر دائرة بالرقم األعلى حسب عدد األحداث.

 
"على العملٌة اإلنتاجٌة للمدخرات بنوعٌها PERTتطبٌق تقنٌة " سادسا:

 بمدٌنة سطٌؾ. EBوالمطاطٌة  PPالبالستٌكٌة
 :CPMحالة التأكد  أوال:    

العملٌة اإلنتاجٌة بورشات  من خالل الزٌارات المتكررة للوحدة و الوقوؾ على
كنموذج  55AHالمدخرة  على PERT/ TIMEحاولنا تطبٌق أسلوب  الوحدة ،

، وكان هذا EB كنموذج للمدخرات المطاطٌة AH 84على و PP للمدخرات البالستٌكٌة
 االختٌار على أساس الطلب المتزاٌد علٌهما . 

 نهما:وضح مكونات المدخرة الواحدة من كل متول اوفٌما ٌلً جد
 خصائص المدخرة(: 0الجدول رقم )

84 AH/ EB 55 AH / 

PP 
 نوع المدخرة

12 12 ( V )فولت 

84 55 ( Ah ) الطاقة 

280 255 
 

( A ) االنطالق قدرة 

380x175x220 241x175

x175 
 L x l x h  األبعاد

 الوزن فارؼة بالكلػ 11,00 21,00

لكل  °1,28المحتوى من الحمض  3,40 6,00

 لتر

 الوزن و هً مملوءة بالكلػ 15,352 28,680

 مدخرة واحدة 1 1

 : قسم البرمجة وتسٌٌر اإلنتاج المصدر

 
 الشبائك(: 1الجدول رقم )

84 AH/ EB 55 AH / PP نوع المدخرة 

Pb / Sb 5% Pb / Sb 1.7% سبٌكة الرصاص الصلب  

FD (+) / FF ( -) S1(+) / S1( -)  نوع الشبٌكة 

  بالؽرام (+)وزن الشبٌكة المزدوجة  145,00 180,00

 ( بالؽرام -وزن الشبٌكة المزدوجة ) 120,00  150,00

 بالؽرام (+)وزن الشبٌكة البسٌطة 72,50 90,00

 بالؽرام ( -)وزن الشبٌكة البسٌطة 60,00 75,00

 شبٌكة (+)  بالقطعة العدد 36 36

  الوزن بالؽرام 2618 3248 

 شبٌكة(-) بالقطعة العدد 38 42
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  بالؽرام الوزن 1888 3158

 (-، ) (+)الشباك  الكلً العدد 66 78

 الكلً بالؽرام الوزن 4418 6398

 : قسم البرمجة وتسٌٌر اإلنتاج المصدر    

 العوازل(: 2الجدول رقم )
84 AH/ EB 55 AH / 

PP 
 نوع المدخرة

PVC Polyéth

ylène 
 المادة

148x138x2,10 160x1.0  بالملماألبعاد h x l x E 

 (+) طول العازل لكل صفٌحة 235 -

 عدد العوازل بالقطعة 36 72

 بالملم الطول الكلً 8468 -

 : قسم البرمجة وتسٌٌر اإلنتاج المصدر        
 الصفائح(: 3الجدول رقم )

84 AH/ EB 55 AH / PP نوع المدخرة 

Fd (-) ff (+) S1 نوع الصفٌحة 

 وزن العجٌنة لكل صفٌحة  (+) ؼرام 92,52 137,50

 ( -) ؼرام 75 107,50

 (+)عدد الصفائح  العدد قطعة 36 36

  ( -)وزون العجٌنة  ؼرام 3324,96 4950

 ( -)عدد الصفائح العدد قطعة 30 42

 ( -)وزون العجٌنة  ؼرام 2250 4515

 ( -)،  (+)العدد الكلً للصفائح  قطعة 66 78

 ( -)،  (+)للصفائح  ن الكلً للعجٌنةالوز ؼرام 10854,96 9465

لكل  (+) الكتلة
 شبٌكة بالكلػ

لكل  (+)الكتلة 
 شبٌكة بالكلػ 

  %النسبة 
 كمٌة الخلٌط بالكلػ

 
 (+)الكتلة 

137,50 92,50 

 أكسٌد الرصاص 660 81,95 75,80 104,23

 المجموع 2728,8 375214

0,06 0,05 0,05 0,4 Dynal flok 

 المجموع 0,0005 27, 2

 °1,40حمض 67 8,32 7,69 10,58

 المجموع 0,0005 380,90

 ماء مقطر 78 9,68 8,90 12,32

 المجموع 0,0005 443,43

 الوزن الكلً 805,4 100% 0,002 4578,75

لكل  (-)الكتلة 
 شبٌكة بالكلػ

لكل شبٌكة  (-)الكتلة 
 بالكلػ

 ( -الكتلة )   كمٌة الخلٌط بالكلػ %

107,50 75 

 أكسٌد الرصاص 556 83,44 62,58 67,28

 المجموع 0,00 825,63 2

0,10 0,09 0,12 0,8 Dynal flok 

 المجموع 0,00 4,00

 خلٌط أسود 55,00 8,12 6,09 8,55

 المجموع 0,00 275,06

 °1,40حمض 00; 56 8,27 6,20 6,67

 المجموع 0,00 280,06

0,04 0,03 0,04 0,300 Huile valbutine 

 المجموع  0,00 1,50

 الوزن الكلً 677,10 100 0,00 386,25 3

   %الخلٌط األسود لكل الخلٌط األسود لكل 
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 الخلٌط األسود كمٌة الخلٌط بالكلػ ( بالكلػ-صفٌحة ) ( بالكلػ-صفٌحة )

6,55 6,09 

 ماء مقطر 600 87,91 5,36 0,35

 المجموع 0,00 14,73

 ماء مقطر 22,500 3,30 0,20 0,01

 المجموع 0,00 0,55

0,02 0,33 5,49 37,500 Sulfate de baryum 

 المجموع 0,00 0,92

0,01 0,13 2,20 15,00 Sub.Extention SKB 

 المجموع 0,00 0,37

0,00 0,07 1,10 7,500 Vanisperse 

 المجموع 0,00 0,18

 الوزن الكلً  682,500 100 0,00 16,76

 م البرمجة وتسٌٌر اإلنتاج: قس المصدر

 قطع الصغٌرةال(:  4 الجدول رقم )
84 AH/ EB 55 AH / PP نوع المدخرة 

 Tasseaux عدد قطعة 10 10

centraux 

 
 Poids 1 tasseau ؼرام 86 86

 الوزن الكلً ؼرام 0,00 860

 Tasseaux عدد قطعة 0 0

extrêmes 0,00 0 ؼرام Poids 1 tasseau 

 المجموع الكلً  رامؼ 0,00 0,00

 Total tasseaux قطعة 10 10

 Poids total des tasseaux ؼرام 0 860,00

 نوع القطب  عدد قطعة 2 2

 وزن القطب الواحد ؼرام 110 110

 المجموع الكلً  ؼرام 0,00 220

 المجموع الكلً للقطع الصؽٌرة  ؼرام 0,00 080,00 1

 نتاجقسم البرمجة وتسٌٌر اإلالمصدر : 

 األوعٌة واألغطٌة(:  5 الجدول رقم )
84 

AH/ EB 
55 AH 

/ PP 
 نوع المدخرة

 وعاء قطعة  1 1

 حبٌلة قطعة 1 1

 مقبض قطعة 2 2

 بطاقة قطعة 1 1

 ؼطاء قطعة 1 6

 BouchonsM18àvis قطعة - 2

 BouchonsM18 قطعة _ 2

 BouchonsM27 قطعة - 2

 BouchonsM27àvis قطعة - 2

 Coude pour 0rifice قطعة 1 -

PP 

 Certificat de قطعة 1 1

garantie 

 Cellophane ؼرام  - -

d’emballage 

 قسم البرمجة وتسٌٌر اإلنتاجالمصدر :        
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 إن هذه الدراسة العملٌة مبنٌة على الفرضٌات التالٌة :
إهمال وقت راحة الشبائك المزدوجة عند خروجها من ورشة التذوٌب  ـ 1  
 درة بمدة أسبوع.والمق
ساعة. وقد تم إهمال هذٌن  48إهمال راحة الواصل واألقطاب والمقدرة ب  ـ 0  

 العنصرٌن لالعتبارات التالٌة: 
 انعدام تكالٌؾ التخزٌن. ـ   
وجود كمٌات معتبرة من هذه المنتجات النصؾ نهائٌة فً االحتٌاط مما ال  ـ   

 ٌعرقل العملٌة اإلنتاجٌة.
راحة الشبائك المزدوجة المقدر باألسبوع على تجانس وحدة تقدٌر تأثٌر وقت  ـ   

 الوقت مع باقً أنشطة العملٌات اإلنتاجٌة.
حاولنا إعداد قائمة األنشطة بعد أن حددنا وبسطنا أنشطة كل مرحلة من مراحل ـ 1  

 اإلنتاج حتى نتمكن من ضبط الوقت الالزم إلنتاج المدخرة الواحدة قدر المستطاع.
 
 إعداد قائمة األنشطة والوقت الالزم لتنفٌذها : ـ أوال  
 بوقوفنا على العملٌة اإلنتاجٌة بورشات الوحدة، حاولنا أن نضبط أنشطة كل ورشة 

األوقات الخاصة إلنتاج العناصر المكونة  والوقت الالزم إلنجاز كل نشاط و منه
 للمدخرة الواحدة :

 :55AHبالنسبة للمدخرة ـ 

 مدة تذوٌب الرصاص  A  =8223ـ النشاط     
 : Bـ وقت صنع عدد الشبائك الالزمة النشاط      
ٌكون وقت إنتاج  هساعات و من 7شبٌكة مزدوجة خالل  688ـ الورشة تنتج      

 شبكة مزدوجة واحدة هو: 
TB = (7 x 60) / 600 = 0,7 mn 

 وقت إنتاج شبٌكة بسٌطة هو : 

0, 7 ÷ 2 = 0,35 

شبٌكة بسٌطة سالبة و منه  38شبٌكة بسٌطة موجبة و  36 و المدخرة تحتاج إلى

 ٌكون : 
TGD

(+)
 = 36 x 0,35 = 12,6 mn 

TGD
(-)

 = 30 x 0,35 = 10,5mn 

TGDB = 23,1mn 

 سمٌكة من الرصاص الناعم فً الساعة بشكل مستمر  14: ٌتم تذوٌب Cالنشاط ـ    
غ 75لسالبة إلى غ من الرصاص و ا 92258الصفٌحة البسٌطة الموجبة تحتاج إلى 

 و منه ٌكون : 
PD

(+)
 = 92, 50x36 = 3330 

PD
(- ) 

= 75 x 30 = 2250  

 PD
(+) 

+ PD
(-) 

= 5580g = 5,580kg 

735kg  →  60 mn 
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 5,580kg → 0,45mn 

 دقٌقة  D  =8245النشاط ـ  

 :  Gالنشاط ـ  

لٌط خ 1,5كػ و ٌتم الحصول على 668ـ الوزن اإلجمالً للخلٌط الواحد السالب هو 
  دقٌقة 48خالل 
 1,5كػ و ٌتم الحصول على 568الوزن اإلجمالً للخلٌط الواحد الموجب هو -

كػ خلٌط سالب و 3233دقٌقة والمدخرة الواحدة تحتاج إلى  48خلٌط خالل 
 ومنه ٌكو ن :  كػ خلٌط موجب2,25

M
(-)

 = 990kg → 40mn 

3,33kg → 0,13 mn 

M
(+) 

=
 
840kg → 40mn 

2,24kg → 0,10mn 

 

 :  Hالنشاط  ـ 
شبٌكة بسٌطة  6328دقٌقة . أي 38ساعات و  6شبٌكة مزدوجة فً  3168ٌتم لطخ 

 دقٌقة. 398خالل 
شبٌكة بسٌطة سالبة و منه  38شبٌكة بسٌطة موجبة و 36و المدخرة تحتاج إلى 

 ٌكون : 
 PS(+) = 36 x 0,06 = 2 ,16 mn  

PS (-) = 30 x 0,06 = 1,8 mn  

 مالحظة : 
بالبخار و التصلب )  ساعة حتى للتعبئة 36بقى الصفٌحة المزدوجة مدة : تIالنشاط 

 دقٌقة(. 2168
 دقٌقة(.1448ساعة )  24: تؽمس الصفٌحة المزدوجة مدة Jالنشاط 
 دقٌقة( . 128 5ساعة 2: ؼسل الصفائح مدة Kالنشاط 
أفران خاصة لتجؾ مدة ساعة و ربع  : توضع الصفائح المزدوجة فً Lالنشاط

 ( .دقٌقة75)
 صفٌحة فً مدة ساعة  5571ٌتم تقطٌع  : Mـ النشاط   

 ٌتطلب : Mومنه النشاط 

(60 x 66 ) / 5571 = 0,71mn 
مدخرة خالل  86دقٌقة ، حٌث ٌتم تؽلٌؾ وترتٌب  8278: ٌستؽرق  N1ـ النشاط   

 ساعة ومنه تم حساب أزمنة كل األنشطة المكونة لعدد عناصر المدخرة الواحدة.
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 55AH قائمة األنشطة والوقت الالزم لتنفٌذها للمدخرة ٌبٌن(:  6رقم ) الجدول

وقت 
 النشاط

 (
 مدخرة(

النشاط  المخرجات
 األسبق

رم النشاط
ز 
الن
شا
 ط

 اسم الورشة

ورشة تذوٌب  A ـ تذوٌب الرصاص الصلب / رصاص ذائب  23 ,0
الرصاص 

الصلب 
127% 

 ـ إنتاج الشبائك المزدوجة A شٌائك مزدوجة 23,1
 

B 

 أكسدة الرصاص / رصاص ذائب ناعم 0,45
 5 %ـ تذوٌب الرصاص الناعم

C 

 
 
 
 
 

ورشة تشكٌل 
الصفائح 

المزدوجة و 
التعبئة 
 بالبخار

 D ـ تشكٌل الكوٌرات C كوٌرات الرصاص 0,45

 E ـ سحق الكوٌرات D مسحوق لرصاص الناعم  0,45

 F ـ أكسدة مسحوق الرصاص E أكسٌد الرصاص 0,45

 G1 ـ تحضٌر الخلٌط )+( F )+( عجٌنة 0,10

 G2 (-ـ تحضٌر الخلٌط ) F (-عجٌنة ) 0,13

 H1 ـ تلطٌخ الشبائك المزدوجة)+( G1, B صفائح مزدوجة)+( 2,16

 H2 (-ـ تلطٌخ الشبائك المزدوجة) G2, ,B (-صفائح مزدوجة ) 1,8

2160 

2160 
 (-صفائح مزدوجة)+()

 المعبأة بالبخار

H1 

H2 
 (-الصفائح المزدوجة )+(،)ـ ترك 

 للتعبئة بالبخار

I1 

I2 

1440 
1440 

 (-صفائح مزدوجة)+()
 مكونة

I1 

I2 
( فً -ـ ؼمس الصفائح المزدوجة)+(،)

 (H2SO4 )حمض الكبرٌت 
J1 

J2 
 

ورشة 
تكوٌن)شحن( 

الصفائح 
المزدوجة 

،)+( (-) 

120 

120 
 (-صفائح مزدوجة)+()

 مكونة

J1 

K2 
( فً الماء -+(،)ـ ؼمس الصفائح المزدوجة)

 المقطر

K1 

K2 

75 

75 
 صفائح زدوجة)+(،

 ( مكونة -)

K1 

K2 
( تجؾ فً -ـ ترك الصفائح المزدوجة)+(،)

 أفران خاصة

L1 

L2 

 صفائح بسٌطة)+( 0,35
 مكونة

L1 )+( ـ تقطٌع الصفائح المزدوجة M

1 
ورشة تقطٌع 

الصفائح 
المزدوجة 

(،)+(-) 
 

 (-صفائح بسٌطة) 0,35
 مكونة

L2  (-تقطٌع الصفائح المزدوجة )ـ M

2 

 صفائح )+( 0,35
 مكونة و مؽلفة

M1 ـ تؽلٌؾ الصفٌحة البسٌطة الموجبة N1  ورشة تؽلٌؾ
الصفٌحة 
البسٌطة 
 الموجبة

  O ـ ترتٌب العناصر N1,M2 عناصر مرتبة 0,35
 
 
 

ورشة 
و  طٌخالتل

 التركٌب

 P ـ تلحٌم قطبً كل عنصر أوتوماتٌكٌا O عناصر ملتحمة 0,69

 Q ـ وضع العناصر فً الوعاءالبالستٌكً P مدخرة ؼٌر تامة الصنع 0,35

 R ـ مراقبة Q مدخرة ؼٌر تامة الصنع مراقبة 0,35

 S ـ تلحٌم األقطاب الموجبة و السالبة للعناصر R مدخرة ؼٌر تامة الصنع 0,35

 T ـ وضع األؼطٌة و تلحٌمها S مدخرة ؼٌر تامة الصنع 0,1

 U ـ تلحٌم األقطاب الموجبة و السالبة T ة ؼٌر تامة الصنعمدخر 0,1

 V ـ الرقابة ووضع ختم التارٌخ U مدخرة ؼٌر تامة الصنع 0,1

 W ـ وضع السدادات V مدخرة ؼٌر تامة الصنع 0,1

 X ـ تلصٌق بطاقة الضمان و نوع المدخرة W مدخرة ؼٌر تامة الصنع 0,1

 Y لٌؾ بماة السٌلوفانـ التؽ X مدخرة تامة الصنع 0,1

 : إعداد الباحثة المصدر
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 55AHللمدخرة  PERTشبكة ( 1الشكل رقم ) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 : إعداد الباحثة المصدر
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 المسارات:
1- ABH1I1J1K1L1M1N1OPQRSTUVWXYZ = 3823,77mn 

2- CDEF G1H1I1J1K1L1M1N1OPQRSTUVWXYZ 

=3802,7 mn 

3-ABH2I2J2K2L2M2 OPQRSTUVWXYZ = 3823,22mn 

4- CDEF G2H2I2J2K2L2M2 OPQRSTUVWXYZ =3802,78mn 

 
 المسار الحرج هو المسار األول :

ABH1I1J1K1L1M1N1OPQRSTUVWXYZ = 3823,77mn 

 
 84بالنسبة للمدخرة  ـAH : 

 A  =8223ـ النشاط  
 : Bـ وقت صنع عدد الشبائك الالزمة النشاط   
ساعات و من ٌكون وقت إنتاج شبكة  7ل شبٌكة مزدوجة خال 688ـ الورشة تنتج   

 مزدوجة واحدة هو: 
TB = (7 x 60) / 600 = 0,7 mn 

 وقت إنتاج شبٌكة بسٌطة هو : 

0, 7 ÷ 2 = 0,35 

شبٌكة بسٌطة سالبة و منه  42شبٌكة بسٌطة موجبة و  36 و المدخرة تحتاج إلى

 ٌكون : 
TGD

(+)
 = 36 x 0,35 = 12,6 mn 

TGD
(-)

 = 42 x 0,35 = 14,7mn 

TGDB = 27,3mn 

سمٌكة من الرصاص الناعم فً الساعة بشكل مستمر  14: ٌتم تذوٌب Cـ النشاط  
غ و 75غ من الرصاص و السالبة إلى  90,00والصفٌحة البسٌطة الموجبة تحتاج إلى 

 منه ٌكون : 
PD

(+)
 = 90, 00x36 = 3240 

PD
(- ) 

= 75 x 42 = 3150 

 PD
(+) 

+ PD
(-) 

= 5580g = 5,580kg 

735kg  →  60 mn 

 6,390 kg → 0,52 mn 
 دقٌقة  D  =8245ـ النشاط  

 :  Gـ النشاط  
خلٌط  1,5كػ و ٌتم الحصول على 668ـ الوزن اإلجمالً للخلٌط الواحد السالب هو 

 دقٌقة  48خالل 
خلٌط  1,5كػ و ٌتم الحصول على 568الوزن اإلجمالً للخلٌط الواحد الموجب هو

 دقٌقة  48خالل 

 مسار حرج
 مسارغير حرج

مي مسار وه  
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 4252كلػ خلٌط الموجب و 4295تحتاج إلى  84AHمن نوع  مدخرة الواحدةو ال

 ومنه ٌكو ن :  كلػ من الخلٌط السالب
M

(-)
 = 990kg → 40mn 

4,52kg → 0,18 mn 

M
(+) 

=
 
840kg → 40mn 

4,94kg → 0,23mn 

 :  Hـ النشاط   
شبٌكة بسٌطة  6328دقٌقة . أي 38ساعات و  6شبٌكة مزدوجة فً  3168ٌتم لطخ 

 دقٌقة . 398خالل 
شبٌكة بسٌطة سالبة و منه  42شبٌكة بسٌطة موجبة و 36و المدخرة تحتاج إلى 

 ٌكون : 
 PS(+) = 36 x 0,06 = 2 ,16 mn  

PS (-) = 42 x 0,06 = 2,50 mn  
بالبخار والتصلب )  ساعة حتى للتعبئة 36: تبقى الصفٌحة المزدوجة مدة Iالنشاط 

 دقٌقة(. 2168
 دقٌقة(.1448ساعة )  24الصفٌحة المزدوجة مدة  : تؽمسJالنشاط 
 دقٌقة( . 128ساعة) 2: ؼسل الصفائح مدة Kالنشاط 
أفران خاصة لتجؾ مدة ساعة و ربع  : توضع الصفائح المزدوجة فً Lالنشاط

 دقٌقة( .75)
 صفٌحة فً مدة ساعة  5571ٌتم تقطٌع  : Mـ النشاط 

 ٌتطلب : Mومنه النشاط 

(60 x 36 ) / 5571 = 0,39mn 

(60 x 42 ) / 5571 = 0,45mn 
مدخرة خالل  86دقٌقة ، حٌث ٌتم تؽلٌؾ وترتٌب  8235: ٌستؽرق  N1ـ النشاط 

 ساعة 
 و بنفس الطرٌقة تم حساب أزمنة كل األنشطة المكونة لعدد عناصر المدخرة الواحدة
 (وأوقات باقً األنشطة تم حسابها بنفس الطرٌقة ) حسب المعطٌات المحصل علٌها 

 
 
 

 84AH( : قائمة األنشطة والوقت الالزم لتنفٌذها للمدخرة المطاطٌة  7الجدول ) 
وقت الالزم 

  للمدخرة
النشاط  المخرجات

 األسبق
رمز  النشاط

 النشاط
 اسم الورشة

رصاص صلب  23 ,0
 ذائب

 ـ تذوٌب الرصاص الصلب /

 

A 
 

ورشة تذوٌب 
الرصاص الصلب 
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 الشبائك المزدوجة ـ إنتاج A شبائك مزدوجة 27,3
 

B 127% 

 رصاص ناعم 0,52
 ذائب

/ 

 
 أكسدة الرصاص

 %ـ تذوٌب الرصاص الناعم
5 

 

C 

 

 
 

ورشة تشكٌل 
الصفائح المزدوجة 

 و التعبئة بالبخار
 D ـ تشكٌل الكوٌرات C كوٌرات ارصاص 0,45

 E ـ سحق الكوٌرات D رصاص مسحوق 0,45

 F ـ أكسدة مسحوق الرصاص E اكسٌد الرصاص  0,45

 G1 ـ تحضٌر الخلٌط )+( F )+( عجٌنة 0,18

 G2 (-ـ تحضٌر الخلٌط ) F (-) عجٌنة 0,23

ـ تلطٌخ الشبائك  G1, B صفٌحة مزدوجة)+( 2,16
 المزدوجة)+(

H1 

 H2 (-ـ تلطٌخ الشبائك المزدوجة) G2, B (-صفٌحة مزدوجة) 2,50

2160 

2160 
 تصلب الصفائح

 المزدوجة

H1 

H2 
فائح المزدوجة ـ تعبئة الص

 (بالبخار-)+(،)
 

I1 

I2 

1440 

1440 
 صفائح مكونة 

 المزدوجة

I1 

I2 
ـ ؼمس الصفائح 

( فً حمض -المزدوجة)+(،)
 (H2SO4 )الكبرٌت 

 

J1 

J2 

 

 
ورشة 

تكوٌن)شحن( 
الصفائح المزدوجة 

(،)+(-) 
 

120 

120 
 ؼسل الصفائح 

 المزدوجة

J1 

J2 
ـ ؼمس الصفائح 

 ( فً الماء-المزدوجة)+(،)
 المقطر

K1 

K2 

75 

75 
 تجفٌؾ الصفائح

 المزدوجة

K1 

K2 
ـ ترك الصفائح 

( تجؾ فً -المزدوجة)+(،)
 أفران خاصة

L1 

L2 

ـ تقطٌع الصفائح المزدوجة  L1 )+( صفٌحة بسٌطة 0,39
)+( 

M1  ورشة تقطٌع
الصفائح المزدوجة 

(،)+(-) 
 

-ـ تقطٌع الصفائح المزدوجة) L2 (-) صفٌحة بسٌطة 0,45
) 

M2 

 
 
 
 
 

 تابع للجدول السابق
ورشطة  N ـ تحضٌر العجٌنة المطاطٌة / عجٌنة مطاطٌة  1

تشكٌل 
األؼطٌة 

و 
 األوعٌة

ـ تحضٌر األشرطة مع مراقبة  N شرٌط مطاطً 3
 تجانسه

O 

 P ـ ترك الشرٌط ٌبرد O شرٌط صلب 30

 Q ـ تقطٌع الشرٌط P شرٌط مقطع 3

 R ـ وزن القطع Q شرٌط موزون  1

 Sـ وضع القطع فً اآللة  R وعاء 08
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 الضاؼطة

 T ـ ترك األوعٌة تبرد S وعاء صلب 10

 U ـ مرلقبة األوعٌة T وعاء مراقب  1,5

 V ـ تشكٌل األؼطٌة U ؼطاء 3

 W ـ األؼطٌة تبرد V ؼطاء صلب 30

 RE Xـ إنتاج الواصل  A واصل للعناصر 2

 BS Yم ـ إنتاج أعمدة التلحٌ A أعمدة تلحٌم  2

 DO Zـ إنتاج المقابس A مقابس 2

 TP aـ إنتاج  A أقطاب 2

ورشة  b ـ ترتٌب العناصر M1,M2, عناصر مرتبة 0,45
 c ـ تلحٌم العناصر ٌدوٌا b عناصر ملتحمة 0,91 التلحٌم

مدخرة ؼٌر تامة  0,45
 الصنع

c ,w  ـ وضع العناصر فً الوعاء
EB 

d  ورشة
 التركٌب

تامة  مدخرة ؼٌر 0,45
 الصنع

d ـ المراقبة e 

مدخرة ؼٌر تامة  0,45
 الصنع

e ـ وضع األؼطٌة على الوعاء f 

مدخرة ؼٌر تامة  0,45
 الصنع

 g ـ تذوٌب الزفت /

مدخرة ؼٌر تامة  0,45
 الصنع

,f,g ـ وضع الزفت h 

مدخرة ؼٌر تامة  0,91
 الصنع

h  ـ وضع و تلحٌم الواصالت
 الموجبة و السالبة

i 

مدخرة ؼٌر تامة  0,45
 الصنع

i  ـ وضع السدادات و ختم
 التارٌخ

j 

مدخرة ؼٌر تامة  0,45
 الصنع

j  ـ تلصٌق ورقة الضمان و نوع
 المدخرة

k 

  l التؽلٌؾ بمادة السٌلوفان k مدخرة تامة الصنع 0,91

 : إعداد الباحثة  المصدر
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 84AHللمدخرة  PERT( شبكة  4الشكل رقم ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد الباحثة المصدر
 
 
 
 

 مسار حرج
 مسارغير حرج
 مسار وهمي
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 تحدٌد المسارات :
1- A a = 2,23 mn 

2- A Z = 2,23 mn 

3- A Y =2,23 mn 

4- A X =2,23 mn 

5- g h I j k l = 3,63 mn 

6- A B H1 I1 J1 K1 L1 M1 b c d e f h i j k l = 3816,36 mn 

7- A B H2 I2 J2 K2 L2 M2 b c d e f h i j k l = 3831,36 mn 

8- C D E F G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 b c d e f h i j k l = 3805,03mn 

9- C D E F G2 H2 I2 J2 K2 L2 M2 b c d e f h i j k l = 3790,48 mn 

10- N O P Q R S T U V W d e f h i j k l = 95,02 mn 
 المسار الحرج هو : 
A B H2 I2 J2 K2 L2 M2 b c d e f h i j k l = 3831,36 mn 

 
 
 :لخاتمةا

تبٌن من الدراسة المٌدانٌة أن األسالٌب المستخدمة فً إعداد المعاٌٌر والتقدٌرات 
الخاصة بتخطٌط اإلنتاج ترتكز أساسا على الخبرة الشخصٌة للمسئولٌن وعلى ضوء 
دراسة وتحلٌل تجارب الماضً و تعلٌمات إدارة المؤسسة والظروؾ المتوقعة. إال أن 

ؼٌر مرنة ، و بالتالً ال ٌمكن للمؤسسة مواجهة التؽٌرات تجعل الخطة هذه األسالٌب 
 .إنتاجها الحاصلة بشأن ترشٌد قرارات 

ولقد أصبح فً الوقت الراهن استخدام األسالٌب العلمٌة ، كأسلوب التحلٌل الشبكً 
االستؽالل األمثل  فً تمتاز به من قدرة اضرورة ملحة فً تخطٌط اإلنتاج والرقابة لم

أفضل البدائل بالسرعة الالزمة لمواجهة األخطار التً قد تتعرض لها.  تحدٌدللموارد و
فمن خالل الدراسة التطبٌقٌة تم تحدٌد األنشطة الحرجة والتً تتطلب عناٌة خاصة 
لتقلٌص من وقت إنتاج المدخرة و كذا األنشطة الؽٌر الحرجة و ما تمتلكه من فائض فً 

وحتى تتصؾ الخطة بمرونة  أنشطة أخرى. الزمن الذي ٌمكن استؽالله فً تسرٌع تنفٌذ
قوٌة ٌكون من األفضل فسح المجال للمنفذٌن لٌتصرفوا وفق البرامج الموضوعة ضمن 
الظروؾ المتؽٌرة، وال ٌجوز للخطط أن تجعل من المنفذٌن مجرد آالت، ألن ذلك ٌقلل 

 من حماسهم وٌضعؾ روح االبتكار واإلبداع لدٌهم. 
 

 مٌدانٌة ما ٌلً:لقد اتضح من الدراسة ال 

القصور الواضح فً تطبٌق األسالٌب العلمٌة بصفة عامة وأسلوب التحلٌل  ـ 1
الشبكً بوجه خاص، حٌث ال ٌوجد منهج معٌن لوضع الخطط بالمؤسسة، وال توجد 
أجهزة خاصة لمتابعة الخطط، لذا نؤكد على تخطٌط اإلنتاج بأسلوب علمً ٌتم بمقتضاه 

اإللحاح على التخطٌط، فال فائدة للتخطٌط من دون رقابة وال ترشٌد القرارات. وإذا كان 
 رقابة من دون تخطٌط، فالرقابة هً ضرورة من ضرورٌات العملٌة اإلدارٌة المتكاملة.
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 هناك العدٌد من المشاكل المتعلقة بتخطٌط اإلنتاج بالمؤسسة، وهذا ٌتطلب:  ـ 0

 فً: قٌاس الطاقة اإلنتاجٌة للمؤسسة حٌث ٌفٌد ذلك  أ ـ 
  .تحدٌد التكلفة الفعلٌة ـ   
 تحدٌد الطاقة ؼٌر المستؽلة والعمل على استؽاللها. ـ   

 التنبؤ بحجم الطلب وتقدٌمه كأساس للتخطٌط ب ـ 
 تقٌٌم األداء لؽرض التخطٌط وقٌاس التكلفة والرقابة علٌها جـ ـ 
التعدٌالت تشكٌل لجنة مختصة لتحدٌد ومتابعة االختالل، بحٌث ٌمكن إدخال  د ـ 

  وفقا لتؽٌر الظروؾ الداخلٌة والخارجٌة. الالزمة علٌها 
  
 توجد قناعة كاملة لدى المسئولٌن باستخدام األسالٌب الكمٌة ومنها أسلوب" ـ 1

PERT إال أن هناك معوقات تعمل على عدم التطبٌق )وهذا ما ٌحقق صحة الفرضٌة ،"

  السادسة فً البحث(، وهذه المعوقات هً:
توفر اإلعتمادات المالٌة فً الوقت المالئم وفق ما هو مخطط، وهذا  عدم ـ 

 ٌؤدي إلى االنحرافات عن ما تم إقراره تبعا لالحتٌاجات الضرورٌة؛
عدم وجود مستلزمات التشؽٌل وصعوبة إتاحتها عند الحاجة )منها البرامج  ـ 

لتراخً فً االعتماد ٌترتب علٌه التأخٌر فً التنفٌذ وما ٌنجم عنه من ا الجاهزة(، مما 
فقدان الثقة فً تطبٌق أسلوب التحلٌل الشبكً رؼم اإلٌمان  على الخطة، ومن هنا 

 ما ٌجٌب عن أحد التساؤالت الواردة فً البحث؛  بفاعلٌته كأداة علمٌة لإلدارة، وهذا
عدم توفر المهارات والكفاءات المختصة، مما ٌستدعً الحاجة إلى التدرٌب ـ  

 ل التخطٌط واإللمام بأسالٌبه المتطورة؛ المناسب فً مجا
عن مستلزمات اإلنتاج، منها أسعار المواد األولٌة  عدم توفر المعلومات الكافٌةـ  

المستورة مثل الرصاص الناعم الذي ٌعتبر المادة األولٌة األساسٌة والباهظة   خاصة
 الثمن.
 
ة إلعطاء المنتج ٌجب أن تكون عملٌات اإلنتاج متكاملة فً مراحل متتابع ـ 2 

النهائً، وإلظهار التداخل الكامل بٌن أنشطة العملٌات فً كل ورشة وبٌن أنشطة 
 العملٌات فٌما بٌن كل الورشات. 

محاولة استؽالل الطاقة اإلنتاجٌة الفائضة، من خالل السماح الزمنً لألنشطة  ـ 
 ؼٌر الحرجة.

 
تجة للمدخرة، حٌث ال ضعؾ التكامل االقتصادي المحلً بٌن الوحدات المن ـ 3

% بالنسبة للمدخرة المطاطٌة، 12% بالنسبة للمدخرة البالستٌكٌة، و28تتعدى نسبة 

 وتفضل الوحدة شراء العناصر المكونة للمدخرة على صنعها لعدة عوامل هً: 
 الكمٌة المطلوبة ـ  

 التكلفة المنخفضة  ـ 

 الجودة المناسبة؛  ـ 
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 االستالم فً الوقت المحدد ـ 
 عدم قدرة المؤسسة على االستثمار  ـ 
عوامل أخرى، مثل الظروؾ االقتصادٌة والتطورات التكنولوجٌة وعوامل ـ  

البٌئة المحٌطة بها. وعلٌه، ٌجب أن تنال سٌاسة الشراء أو الصنع اهتماما جادا من 
طرؾ المسئولٌن، على اعتبارها سٌاسة جزئٌة تحقق فً النهاٌة التكامل بٌن الوحدات، 

 فع الكفاءة اإلنتاجٌة للمؤسسة ككل.ثم ر
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