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 2222-الفرقة الثالثة –والعمليات  نتاجإدارة اإل يفتطبيقات 

 حدد ما إذا كانت العبارة صحيحة أم خاطئة فيما يلي :أواًل: 

 العبارة

 ممكن من املوارد.اإلنتاجية هي الوصول ألعلى مستوى من األداء بأكرب قدر 1

 ميكن أن تأخذ اإلنتاجية شكاًلعينيًا أو نقديًا.2

للحصول على مؤشر إنتاجية أجر/ اجلنيه يتم قسمة إمجالي أجور العاملني على 3

 قيمة اإلنتاج الكلي.

يتم قسمة ساعات العمل لإلنتاج املخطط على ساعات العمل لإلنتاج الفعلي للحصول 4

 مؤشر املخرجات.على 

 حلساب  الطاقة املتاحة يتم طرح  الطاقة القصوى من األعطال املسموح بها.5

ميكن للحصول على مؤشر االستفادة من الطاقة املتاحة عن طريق قسمة عدد 6

 ساعات التشغيل املتاحة لآلالت على عدد ساعات تشغيل اآلالت لإلنتاج الفعلي.

 تقدير االحتياجات املستقبلية بناء على جمموعة من البيانات التارخيية.التوقع هو 7

قد ال يساعد التنبؤ حبجم الطلب على حتديد املستوى املناسب من املواد املتاحة 8

 وحتديد أفضل سياسة للمخزون.

 ميكن حساب التنبؤ بطريقة التمهيد األسي دون استخدم معامل ألفا. 9

يف معادلة خط االجتاه العام ص= أ+ب  س ، تعترب قيم )ا( ، )ب( قيم ثابتة حتدد معامل 11

 خط االجتاه العام.

 (.11ترتاوح قيمة ثابت التمهيد األسي بني  واحد صحيح و )11

 أساسًا على اعتبارات الرحبية.  Gravity Centerتركز طريقة مركز اجلاذبية 12

 إلىدقةتنبؤأفضلMADارتفاعيشري 13

تكون  (A)فإن الطريقة  2.4هو  (B)وللطريقة  3.2هو  (A)للطريقة   MADإذا كان 14

 .  (B)أكثر دقة يف التنبؤ عن الطريقة 

 يتم قسمة )ن( على جمموع االحنرافات (MSE)حلساب متوسط مربع اخلطأ 15

 اخلطوات الالزمة لوضع خطة مناولة املواد.يعد حتديد موقع املصنع من أهم 16

من اخلصائص اليت يتسم بها اإلنتاج املتقطع أنه عند االنتهاء من عملية فرعية معينة 17

 تبدأ على الفور عملية أخرى دون انتظار إمتام باقي العمليات.

واخنفاض درجة يتميز اإلنتاج حسب الطلب باملرونة يف مواجهة احتياجات العمالء 18

 املخاطرة يف استثمار اآلالت.

حلساب عدد اآلالت يتم قسمة عدد الوحدات املطلوب إنتاجها يف الساعة مقسموما 19

 على عدد الوحدات املنتجة لآللة الواحدة مضروبا يف مستوى كفاءة اآللة
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 :االختيار املناسب يف كل مما يليحدد ثانيًا: 

وحدة، وكمية اإلنتاج  311.111إذا كانت كمية اإلنتاج الفعلي من إحدى املنتجات )السيارات( هي   --1

 وحدة، فإن مؤشر اإلنتاج حيقق نسبة قدرها ...... 351.111املخطط هي 

83.2187.2185.7158.71

 
ساعة، وأن عدد ساعات العمل الفعلي  611إذا كان عدد ساعات العمل املخطط طبقا للوقت املعياري هو  -2

 ، فما هي نسبة اإلنتاج هلذه الشركة؟ 534طبقا للوقت املعياري لشركة فريش لصناعة األجهزة املنزلية 

899879.397.4

 

 املستخرجة من إحدى الشركات الصناعية :فيما يلي البيانات  -3

 5 4 3 2 1 األسبوع

 22.111 21.111 18.111 22.111 21.111 المبيعات 

 ( أسابيع.4املطلوب: التنبؤ مببيعات األسبوع السادس إذا علمت أن فرتة املتوسط املتحرك هي )

7512125712157121751

 

جمموعة آلية وفقا لإلنتاج حسب اجملموعات اآللية أو التكنولوجية يتم ختصيص 21

 واحدة إلنتاج عائلة أو أكثر من األجزاء املطلوب تصنيعها.

يتم حتديد سرعة اخلط اإلنتاجي عن طريق حتديد زمن أقل عملية أو حمطة عمل 21

 على اخلط اإلنتاجي.

 يهدف توازن اخلط اإلنتاجي إلي حتديد أكرب عدد من حمطات العمل املطلوبة.22

 يف املصانع املصرية بصورة مكثفة. JITينتشر  تطبيق نظام 23

يف املنظمات الصناعية املصرية هو  JITمن أهم أسباب عدم عدم جناح تطبيق نظام 24

 ثقافة العمالة. 

تعد جدولة اإلنتاج مبثابة خطة تفصيلية تغطي فرتة طويلة فيما يتعلق باجلوانب 25

 باإلنتاج.التفصيلية املتعلقة 

بأحجام عمل متباينة  Work Stationمن أهم  أسس اجلدولة أن حتمل حمطات العمل 26

 من إمجالي أعباء العمل.

يف نظام اإلنتاج املتقطع يتم تقسيم العملية اإلنتاجية إلي مراحل مما يؤدي إلي 27

 السرعة يف اجناز األداء.

أكرب عدد من اخلطوط املستقيمة الرأسية واألفقية اليت يف طريقة التخصيص نرسم 28

 تغطي مجيع األصفار.

تستهدف  الصيانة الوقائية العمل على منع وقوع أي  قصور أو تدفق يف التسهيالت 29

 املتاحة.

 تعترب عملية الصيانة دالة يف عدد األعطال املتكررة، وتكلفة العطل  31
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وحدة، تكلفة  7141حدد اإلنتاجية متعددة العوامل يف ضوء البيبانات التالية: الكميات املنتجة  -4

 جنيه؟ 2111جنيه، التكاليف العامة  521جنيه، تكلفة املواد 1111العمالة 

( دقائق، 7( حمطات، وأن سرعة اخلط اإلنتاجي )5)هوألحد خطوط اإلنتاج إذا علمت أن عدد حمطات العمل   -5

 ؟احسب وقت العطل الكلي دقيقة. 25وجمموع الوقت القياسي هو 

 

 

، وكان عدد الفرتة املتنبأ عنها 16إذا كان جمموع أخطأ التنبؤ )الفرق بني الطلب الفعلي والطلب املقدر( هو  -6

 هو....  MADمخسة أسابيع فإن خطأ التنبؤ باستخدام طريقة 

 

 

 

حمرك،  1211اليت يتم جتميعها أسبوعيا هي يف مصنع لتجميع حمركات السيارات، إذا كان عدد الوحدات  -7

أيام عمل أسبوعيًا، فما هي عدد الوحدات اليت يتم جتميعها يف الساعة علما بأن يوم  6وتعل الشركة بواقع 

 العمل مثان ساعات؟
 

 

 

حمرك،  1211حمركات السيارات، إذا كان عدد الوحدات اليت يتم جتميعها أسبوعيا هي  يف مصنع لتجميع -8

أيام عمل أسبوعيًا، فما هي عدد الوحدات اليت يتم جتميعها يف الساعة علما بأن يوم  6وتعمل الشركة بواقع 

 العمل مثان ساعات؟

 

 

 
  31.111" عن طاقاتها اإلنتاجية:  الطاقة القصوى   فايزرتوفرت لديك البيانات التالية اخلاصة بشركة "  --9

ساعة،  اإلصالحات ،   3511ساعة،  الصيانة الدورية  1111ساعة ، وأن  األعطال املسموح بها هي:)  االنتظار 

وحدة ، والوقت املستغرق يف إنتاج الوحدة   212162.511ساعة( ، وقد بلغ إنتاج الشركة عن عام  4111

 ساعة ، فما هو معدل االنتفاع بالطاقة املتاحة لدى الشركة. 1.125الواحدة هو

 

 61دقيقة وأن إمجالي اإلنتاج خالل هذا اليوم هو  481اليوم الواحد هو إذا كان الوقت املتاح لإلنتاج خالل  -10

 وحدة،  فما هو زمن دورة اإلنتاج؟

24861

6296266

4.32.2 3.4 3.4 

 وحدة  35 وحدة  35 وحدة 23وحدة 55

وحدة/  55

ساعة
 وحدة/ ساعة 35 وحدة/ ساعة 35 23

73.27%62.11 73.57% 75.52% 

 دقيقة 31 دقائق 1 6.8دقيقة 51



 وزارة التعليم العالي

 

  املعهد العالي للدراسات التعاونية واإلدارية         

 

4 
 

 

 متارين

 (:5تمرين )

وحدة  3الحالي قام بطالء أيام، وفي األسبوع  5وحدات سكنية في  4في األسبوع الماضي قام أحد العمال بطالء  

 أيام، في أي أسبوع كانت انتاجيته أفضل؟ 3سكنية في 

 

 ( 3تمرين )

ملينوم جنينه(، وأم    1جنينه )  1.777.777هنو   3733تبين منن موانننة دحندل الانركات أم قيمنة ا نتناا عنن عنام         

جنيه فما هني دنتاجينة    317.777لهم  جنيه، ودجمالي البدالت المقدمة 557.777األجور والمرتبات األساسية للعاملين كانت 

 الجنيه/ أجر للعاملين با نتاا؟

 

 ( 4تمرين )

ساعة عمل، والعامل اآلخر يقوم بإنتاا  37كرسي خالل  527في أحد مصانع األثاث يقوم أحد العاملين بإنتاا  

 ساعة، فما هي دنتاجية كل منهما؟ ومن منهما أفضل؟ ولماذا؟ 42كرسي في  541

 

 ( 3تمرين )

قامت شركة " ديديال" بوضع برنامج لإلنتاا عن عام   لألصناف التي تنتجها، وبعد تنفيذ البرنامج كانت النتائج  

 على النحو التالي:

 

 

 

 

 

 كيف يمكن الحكم على مدل تحقق مخرجات برنامج ا نتاا باستخدام طريقة مؤشر المخرجات؟: المطلوب

 

 (:5تمرين )

 حدل الاركات هي على التوالي   3735دذا علمت أم مبيعات شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام  

(  لاهر يونيو،  7.37)(  لاهر مايو ، 7.47( وأم  األونام النسبية هي: ) 577,777، 477,777، 377,777:)

 باستخدام طريقة المتوسطات المتحركة المرجحة. 3733(. ولاهر يوليو، المطلوب التنبؤ بالطلب لاهر يناير 7.57)

 ( 2تمرين )

تنبـأ بأم الطلب على  3735في شهر نوفمبر عام LCD بفرض أم مصنع توشيبا العربي لصناعة الااشات  

شاشة، ودذ تبين من سجل المبيعات أم الاركة باعت بالفعل  5577حوالي  سيكوم 3735منتجاته في شهر ديسمبر 

باستخدام طريقة  3733في شهر يناير LCD وحده،  فالمطلوب تحديد الطلب على الااشات  5477في هذا الاهر 

 .7.2التمهيد األسى، علما بأم ثابت التمهيد األسى = 

 

 ا نتاا الفعلي ا نتاا المخطط األصناف

 327,777 357,777 ثالجات 

 375,777 777 ,457 غساالت

 517,777 777 ,377 ديب فريزر
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 (:7تمرين )

طريقة التمهيد األسي للتنبؤ بالوجبات الاهرية التي يقدمها لعمالؤه، فإذا كانت يستخدم مدير مطعم "ماكدونالز"  

وجبة، فإذا كام مدير المطعم  47,777وجبة، والمبيعات الفعلية كانت  37,777المبيعات المقدرة في شهر سبتمبر هي 

 أكتوبر؟ (، فما هي عدد الوجبات التي يمكن التنبؤ بها لاهر7.77يستخدم ثابت التمهيد األسي)

 ( 1تمرين )

 فيما يلي البيانات المستخرجة من دحدل الاركات الصناعية والمبين بها أسلوبين للتنبؤ : -

 6 5 4 3 2 1 الاهر

 92 98 93 85 70 92 الطلب الفعلي

 93 97 90 80 84 88 الطلب المتوقع وفقا لألسلوب األول

 93 92 88 78 82 95 الطلب المتوقع وفقا لألسلوب الثاني

حدد ما هو أفضل أسلوب للتنبؤ األسلوب األول أم األسلوب  MADالمطلوب:  باستخدام طريقة االنحرافات المطلقة   

 الثاني؟

 ( 9تمرين )

 بفرض أم دحدل الاركات الصناعية قد حققت أرقام ا نتاا التالية خالل عامين متتاليين بيانتهما كالتالي: 

 

 

 

 كما أم قيمة الموارد المستخدمة في هذا ا نتاا خالل العامين كانت كما يلي:

 

 
 
 ثم قارم بينهما؟ 3735، 3737احسب دنتاجية الاركة لعامي المطلوب: 

 

 (:57تمرين )

"رونا فارما" لألدوية في دختيار موقع لمخزم جديد يخدم أربعة مواقع ويوضح الجدول التالي الكميات ترغب شركة 

 ( :X, Yالتي نقلها للفروع األربعة، ومواقع هذه الفروع على دحداثي مركز الثقل )

 

 

 3735 3737 بيام

 3,207,777 5,577,777 بالجنيهدجمالي ا نتاا 

 3735 3737 بيام

 3,207,777 5,577,777 دجمالي الموارد بالجنيه
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 : تحديد دحداثي موقع المخزم الذي يحقق أدنى تكلفة للاركة باستخدام طريقة مركز الجاذبية ؟المطلوب

 (:55تمرين )

الجدول التالي يبين نمن ا نتاا لكل مركز من مراكز تصنيع أحدل أجزاء المنتج الرئيسي لاركة "كايرو للصناعات 

 المعدنية" 

 

 

 

 

 :المطلوب

تحديد سرعة الخط ا نتاجي، وعدد الوحدات التي ينتجها الخط في ا سبوع علما بأم عدد ساعات العمل  -5 

 ساعة عمل(.   37ا سبوعية )

    تحديد كفاءة التاغيل بالخط. -3 

 وحدة جديدة. 277تحديد سرعة الخط ا نتاجي المطلوبة  نتاا  -4

 ثاني فقط.تحديد عدد اآلآلت بالمركزين األول وال -3

 (:53تمرين )

 أحسب عدد اآلالت المطلوبة لمصنع معين دذا توافرت لديك البيانات التالية:

 وحدة. 4377. عدد الوحدات المطلوب دنتاجها في السنة 5

 ساعة. 177. عدد ساعات التاغيل السنوية 3

 %.5. النسبة المتوقعة للفضالت أو العوادم 4

 %.97. كفاءة دنتاا اآللة 3

 

 

 

 

 

 

 الكميات   (LI) (X, Yا حداثي ) الموقع

 15 (11,22) القاهرة

 10 (10,7) العبور

 12 (4,1) رمضام العاشر من

 4 (3,6) جسر السويس

 35  المجموع

 5 3 4 3 5 المراكز

 53 52 57 7 5 نمن دنتاا الوحدة بالدقيقة
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 (:54تمرين )

 

 توفرت لديك البيانات التالية الخاصة بخمسة أوامر دنتاا وخمسة آالت متباينة الكفاءة طبقا للجدول التالي:  -

 A B C D E األوامر/  اآلالت

6 62 22 22 63 32 

2 22 42 32 62 22 

2 23 22 23 42 43 

4 63 22 23 22 42 

3 22 23 22 22 62 

 

 المعلومات في تحميل أوامر ا نتاا على اآلالت بما يحقق أدنى تكلفة ممكنة.المطلوب: استخدام هذه 

 

 (:53تمرين )

 لدل شركة القاهرة للصناعات المعدنية ماكينات كام بيام أعطالها على النحو التالي:  -

 2 2 6 صفر عدد األعطال

 4 1 8 2 عدد الاهور التي حدث بها العطل 

  جنيه في المرة الواحدة. 477خسارة يسبب العطل الواحد متوسط 

  جنيه شهريا مع احتمال حدوث عطل مرة واحدة في الاهر. 557فكرت الاركة في التعاقد مع شركة صيانة بمبلغ 

 : حدد ما دذا كام هذا التعاقد في صالح الاركة أم ال؟المطلوب

 

 (:55تمرين )

جنيها،  317جنيها، ودذا كانت تكلفة اصالح العطل  75ألة، وتبلغ تكلفة تاحيم وتزييت األلة  55دذا كام لدل شركة ما  

 %، فما هو متوسط تكلفة برنامج الصيانة الوقائية لمدة ثالثة شهور؟53ونسبة احتمال االعطال 

 

 مع أطيب التمنيات بالنجاح والتوفيق


