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دراسة تحليلية لواقع عملية تخطيط الطاقة االنتاجية

في معمل سمنت كربالء
ا.د.غسان قاسم داود الالمي



حيدر محمد عبد الصاحب



المستخلص :
تتضمن الدراسة تطبيق إستراتيجية الطاقة اإلنتاجية في معمل سممن رمربالل لممدد يمنيمة
مستقبلية تبلغ ثمان سنوا  ،استهدف الدراسة إبراي أهمية الدور االستراتيجي ألهم وظيفة فمي إدارة
اإلنتاج والعمليا أال وهي الطاقة اإلنتاجية  ،وتوضيح األبعاد األساسية الخاصة بإستراتيجيا الطاقمة
اإلنتاجية  ،والتطبيق الميداني إلستراتيجيا

الطاقة اإلنتاجية المختلفة في المجال اإلنتاجي تطبيقا عل

المعمل .

المقدمة:
تعد عملية التخطيط للطاقة اإلنتاجية من ابري الوظائف الرئيسية الدارة العمليا في المنظما
والتي تستدعي إتباع إستراتيجيا معينة لمقابلة الطلب عل منتجاتها بشرل فاعل وتحقيمق أهمدافها
وتعييي امتدادها المتميي في األسواق وديمومة بقالها ونجاحها في ميادين اإلنتاج والعمل.
احتو

الدراسة عل أربع فقرا تناول األول منهجية الدراسة واشتمل الثانية عل اإلطار المعرفي

للطاقة اإلنتاجية واستراتيجياتها ،وخصص الفقرة الثالثة للجانب التطبيقمي إ حمدد اإلسمتراتيجية
المالئمة للطاقة اإلنتاجية ف ي معمل سمن

رربالل  ،وتوصل

الفقرة األخيمرة لجملمة اسمتنتاجا و

توصيا

أوال  :منهجية البحث
 1-1مشكلة البحث
 بحث مستل من رسالة ماجستير علوم في إدارة اإلعمال الموسومة (إمرانية تطبيق استراتيجيا الطاقة اإلنتاجية – دراسة حالة في معمل

سمن رربالل ) و المنجية من قبل الطالب (حيدر محمد عبد الصاحب ) بإشراف ا.د.غسان قاسم داود الالمي – و المقدمة إل جامعة الروفة /

رلية اإلدارة واالقتصاد 3002

استا  /جامعة بغداد/رلية اإلدارة واالقتصاد
** جامعة رربالل /رلية اإلدارة واالقتصاد

دراسة تحليلية لواقع عملية تخطيط الطاقة االنتاجية في معمل سمنت كربالء()3
اهتمت أدبيات ودراسات إدارة اإلنتاج والعمليات بموضوع الطاقة اإلنتاجية والذي يعد أحدد
قرارات التصميم  Designالرئيسية في المنظمات الصناعية والخدمية إذ أولدت هدذا الدراسدات
العناية بأهمية إستراتيجيات الطاقة اإلنتاجية وضرورات تطبيقهدا لصدياةة وتنييدذ إسدتراتيجية

العمليات في المنظمة .
تستمد مشكلة البحث من الميدان التطبيقي وبشكل خاص في البيئة الصناعية العراقية السيما

عند معايشة الباحث الميدانية لمعمل إسمنت كربالء .

يتحدد نطاق مشكلة البحث بإثارة التساؤالت اآلتية :

أ-كيف يمكن صياةة إستراتيجيات للطاقة اإلنتاجية بحيث تستند على دراسة الواقد الحدالي
للمعمل ومختلف المتغيرات المؤثرة فيها ؟

ب -ما هي اإلستراتيجية المناسبة لتخطيط الطاقدة وإمكانيدة تطبيقهدا فدي المعمدل عيندة
الدراسة ؟

 3-1اهمية الدراسة
يحتل موضوع الطاقة اإلنتاجية في الوقت الحالي اهتماما واسعا مدن قبدل البداحثين
والمنظمات اإلنتاجية لما له من أهمية خاصة للمنظمات الصناعية لذلك تدم اختيدار اسدتراتيجيات

الطاقة ا اإلنتاجية والمتمثلة بأنواعها الثالثة (( االنسجام واليائض والعجز)) بوصيها حالة دراسدية
يمكن تطبيقها في معمل سمنت كربالء وبعد مراجعة واق حال هذا المعمل اتضد عددم تحديدد
إستراتيجية مالئمة لتخطيط الطاقة في هذا المعمل الصناعي مما زادت من أهميتها .لذا تتجلى أهمية
الموضوع في عدة نقاط -:

أ -تعريف المنظمات الصناعية بوجود عدد من استراتيجيات الطاقة اإلنتاجية التي يمكن إتباعها.
ب -تكوين صورة واضحة عن كييية تحديد اإلستراتيجية المالئمة للطاقة اإلنتاجية .
ج -إعطاء صورة عن طريقة احتساب الطاقة المقدرة الذي تعمل المنظمات في ظله.

 2-1أهداف الدراسة
تهدف ه ذا الدراسة إلى بيان إمكانية تطبيق إستراتيجيات الطاقة اإلنتاجية في معمل سدمنت
كربالء لذا تركز أهداف هذا الدراسة في المحاور األساسية اآلتية -:

أ-توضي األبعاد األساسية إلستراتيجيات تخطيط الطاقة اإلنتاجية ضدمن ميددان العمليدات فدي
المنظمات اإلنتاجية .
ب-إبراز الدور االستراتيجي للطاقة اإلنتاجية للمعمل قيدالدراسة .

ج-توضي التطبيق الميداني إلستراتيجيات الطاقة اإلنتاجية المختلية في المجال اإلنتاجي للمعمل قيد
الدراسة.

 4-1مجتمع وعينة الدراسة
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اختير معمل سمنت كر بالء ميدانا للدراسة لألسباب اآلتية:
أ-اعتماد معمل سمنت كربالء نظام اإلنتاج المستمر والذي يتناسب مد دراسدتنا والخاصدة
باستراتيجيات الطاقة اإلنتاجية وذلك الن المعمل لم يطبق هكذا نوع من االستراتيجيات .

ب-يعد المعمل من بين المعامل المهمة في العراق  ،إذ يغذى محافظات العراق بمادة االسمنت
وضمنها محافظة كربالء لخدمة المواطنين والمنظمات الحكومية من خالل تقديمه لهم مادة
االسمنت التي يحتاجونها  .وتشكل صناعة االسمنت نسبة كبيرة من بين الصناعات
وعلى أساس ذلك اختير هذا المعمل ميدانا لتطبيق هذا الدراسة

ثانيا :اإلطار المعرفي
 1-3مفهوم الطاقة اإلنتاجية
تعددت وجهات نظر المختصين والباحثين المهتمين في إدارة اإلنتاج والعمليات حدول تحديدد
ميهوم معين للطاقة اإلنتاجية .إذ عرفها (العلي)بأنها إنتاج الكمية القصوى الممكنة من المنتجات ضمن
تشكيلة السلعية المعينة في الوحدة الزمنية المحددة (العلي  )010: 1891،ويعرفها (محجوب) بأنها

أقصى كمية من اإلنتاج للنظام اإلنتاجي وفي مدة معينة من الزمن(محجوب . )192: 1899،

أما(  )Schroederفيرى بأنها أعلى معدل يمكن الحصول علية من العمليات التشغددددديلية

(  ، )Schroeder , 1989:.373أما (عمران وعزيز) فقد عرفاها أنها الطاقة المحددة لإلنتداج لمددة
زمنية معينة بافتراض توفر مستلزمات اإلنتاج بالمواصيات المطلوبة (عمران وعزيز )9: 1882 ،
كما يتيق كل من  )Vonderembse and Whiteبأن الطاقة اإلنتاجية هي مقياس لقدرة المنظمدة
على تزويد الزبائن بالخدمات والسل المطلوبة وبالمقدار المطلوب وبطريقة مناسبة من حيث الدزمن ،

وهي تمثل المستوى األقصى من اإلنتاج ( )Vonderembse and White,1991:162وبالنسبة لدد
( )watersفان الطاقة اإلنتاجية هي المقدار الكلي من المنتوج الذي يمكن أن ينتج خالل مدة زمنيدة
معينة ( .)Watera, 1991: 273

كما تعرف على إنها قابلية نظام الصن أو الخدمة على إنتاج كمية من المخرجات في مدة

زمنية معينة ( )Evans,1993: 189ويبينها ( )Buffaبأنها القدرة المحددة للوحدة اإلنتاجية على
اإلنتاج خالل مدة زمنية معينة  ،و يعبر عنها بوحدات المخرجات خالل مدة محددة

(.)Buffa,1993: 127

يعرف (الموسوي ) الطاقة اإلنتاجية بأنها أقصى مقدار من الوحدات المنتجة خالل مدة زمنيدة
معينة ( الموسوي . )218 :1881 ،
وأشار (  )Noori and Rendfordعلى إنها قدرة العامل والماكنة ومركز العمدل والعمليدة

والتجهيزات والمنظمة على إنتاج منتوج في وحدة الزمن ).(Noori and Rendford, 1995 :196
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ويعرفهددا (  )Heizer and Renderبأقصددى مخرجددات النظددام فددي مدددة معينددة
( .) Heizer and Render,1997: 186

ويرى (  ) Chase and Aqulianoبان الطاقة اإلنتاجية هي كمية المخرجات التدي يكدون

النظدددام قدددادرا علدددى تحقيقهدددا خدددالل مددددة محدددددة مدددن الدددزمن
(  .) Chase and Aqulano, 2001: 354يظهر من المياهيم السابقة ووجهات النظر عدم وجدود
اتياق بين الكتاب حول تعريف محدد للطاقة اإلنتاجية ،إذ نرى أن هناك مجموعتين من الكتاب يعرفون

الطاقة اإلنتاجية.

فتؤكد المجموعة األولى على أقصى أو أعلى كمية أو مقدار من المخرجات يمكدن الحصدول
عليه كما في أراء (العلي( )100 :1891:،محجدوب) (Schroeder, 1989:373) ) 192 :1898،

)( (Waters ,1991:.273الموسوي )218: 1881 ،

))Chase and Aquliano ,2001 :273 ( )Heizer and Render , 1997:. 186
أما المجموعة الثانية فتؤكد على قدرة المنظمة أو المكائن أو العامل على إنتاج منتوج ،

كما في أراء( عمران وعزيز(Vonderembse and white, 1991: 162) )91 :1880 ،
))Evans , 1993 : 189 () Buffa, 1993 : 127

،)Noori and Randford

.(1995 :196
ومن هذا نستنتج بأن المجموعة األولى تؤكد على مقدار المخرجات التي يمكن الحصول عليهدا

في حين المجموعة الثانية تؤكد على طاقة المنظمة أو المكائن أو العامل الذي يؤدي دوراً في تحقيدق
أعظم المخرجات ،ويمكن أن يعد هذا التعريف أوس من التعريف األول نظراً لكثرة الكدوادر التدي

تؤدي دوراً في تحقيق اإلنتدداجية العاليددة.
 3-3أهمية الطاقة اإلنتاجية
تعد الطاقة اإلنتاجية دعامة أساسية في تنييذ إستراتيجيات المنظمة وتحقيق أهدافها ،إذ تحتدل
أهمية كبيرة في مجال اإلنتاج بتمثيلها الهدف الرئيسي الذي ترتكدز عليده المنظمدات اإلنتاجيدة
لغرض االستمرار في أداء المهمات التشغيلية للمنظمات  ،لذا يهتم مدراء العمليات بالتخطيط للطاقدة

اإلنتاجية لعدة أسباب نذكر منها )Adam and Ebert,1996: 163( -:
تساعد عملية تحديد الطاقة اإلنتاجية في تلبية احتياجات الزبائن في الوقت المناسبدهيل
ديانة التسد
داليف صد
دى تكد
دات  ،وعلد
دة العمليد
ددير كليد
داءة تقد
دى كيد
دة علد
دؤثر الطاقد
 تد(.)Facility
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الطاقددة تتطلددب االسددتثمار  ،وبمددا أن المدددراء يبحثددون علددى عائددد جيددد علددىاالستثمار فأن تكاليف وإيرادات قرار تخطيط الطاقة يجب أن تكون مقيمة بعناية .

ويؤكد( ) Chase& et.alبأن مستوى الطاقة الذي يتم اختيارا يؤثر بصورة كبيرة في معددل
استجابة المنظمة وكذلك بهيكل تكالييها وسياساتها الخاصة بالمخزون وبمتطلبات الدعم اإلداري فدإذا
كانت الطاقة ةير كافية تيقد المنظمة زبائنها بسبب بطئ االستجابة مما يودي إلى السماح للمنافسدين
بدخول األسواق ،أما إذا كانت الطاقة فائضة فأن المنظمة يتوجب عليها تخيديض األسدعار لتغيدر

الطلب وعدم استعمال القوى العاملة بصورة كاملة واالحتياظ بمخزون كبير أو البحث عن منتجدات
إضافية ذات ربحية قليلة للبقاء في السوق ( .)Chase & et.al,2001:356ويشدير ()Martinich

بأن قرارات الطاقة مهمة لعدة أسباب() Martinich,1997:251

-

أن الطاقة المصممة للعملية أو التسهيل وموق ذلك التسهيل ستثبت تكنولوجيا اإلنتاج وهيكل الكلية.
إذ تستعمل التسهيالت ذات الطاقة الكبيرة ةالبا معدات ضخمة ومتخصصدة وفائقدة السدرعة
وعمال متخصصون ،ومن ثم فان لديها عادةٌ كلف ثابتة عالية نسبياً وهي تختلف عن التسهيالت
المصممة إلنتاج مستويات مخرجات اقل ،وان هيكل الكلية يختلف مدن دولدة ذات تسدهيالت
تصني اقل تطوراً إلى دولة ذات تسهيالت تصني أكثر تطوراً  .ويكون اإلنتداج فدي الدولدة

المتطورة اكثر من الدولة ذات التطور القليل .

-

تتطلب قرارات الطاقة استثمارات مالية كبيرة وأوقات طويلة للتخطيط.
يؤثر مقدار الطاقة المتوفر على قابلية الشركة على خدمة الزبائن بسرعة وبسهولة .

 2-3مفهوم إستراتيجيات الطاقة اإلنتاجية
تشكل إستراتيجيات الطاقة أهمية كبيرة في قطاع التصني لدورها في تحقيق أهداف العمليدات

اإلنتاجية والمتمثل بتحقيق المخرجات والنتائج ذات الجودة المتميزة  ،لذا البد مدن التعدرف علدى
االستراتيجيات الخاصة بالطاقة اإلنتاجية لمعرفة مقدار اإلنتاج الذي يمكن الحصول عليه إذ يؤكدد
( )Aquilano et,alعلى ثدالث أندواع مدن اإلسدتراتيجيات وهدي اإلسدتراتيجية المستشدرفة
( )Proactiveوالمحايدة ( )Neutralوالمستجيبة ( )Reactiveولكل من هذا اإلسدتراتيجيات نقداط
قوة وضعف وان استعمال أي منها مرهون إلى حد كبير بالمزايدا التشدغيلية للتسدهيل الصدناعي
واإلستراتيجية الكلية للمنظمة(.)Aquilano et,al,1995:230

ويمكن وصف التعديالت في مستوى الطاقة اإلنتاجية بأنها مكلية مما قد يسبب تأثيرات على

قرارات زيادة وخيض الطاقة اإلنتاجية  ،وتحدث هذا العملية عندما يكون هناك تقلبا في الطلب لذلك
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حدد الكاتب نوعين من اإلستراتيجيات وهدي  :إسدتراتيجية تعقدب الطلدب ()Chase Demand
وإستراتيجية تسوية الطاقة اإلنتاجية (.)Capacity Level

ويوض ( )Shafer and Meredithأرب طدرق للطاقدة اإلنتاجيدة والتدي تكدون بمثابدة

إستراتيجيات وهي:
 زيادة الطاقة بنسبة صغيرة ( )Small Capacity Incrementوتكدون هدذا الزيدادة قليلدةالمخاطرة وذلك ألن بإمكانية المنظمات اإلنتاجية السيطرة على النسبة.

-

زيادة الطاقة اإلنتاجية بنسبة كبيرة ( . )Large capacity Increments

 زيادة الطاقة اإلنتاجية قبل زيدادة الطلدب وقدد تسدمى بالطلبدات السدابقة ( Preceding )Demandومن خالل هذا الطريقة سوف تقل المنافسة ويزداد والء الزبدائن ولكنهدا سدوف
تخاطر بتكاليف الطاقة اإلنتاجية.

 زيادة الطاقة اإلنتاجية بعد زيادة الطلدب والتدي تسدمى الطلدب الالحدق ( Following )Demandومن خاللها سوف تساعد المنافسين على الحصدول علدى حصدة مدن السدوق

. )(Shafer and Meredith,1998:334-335
ويبين )(Martinich

بأن الطاقة اإلنتاجية يمكن معرفتها من قبل المنظمة أمدا الطلدب فقدد

تكون هناك صعوبة في معرفة مقدار الطلب المتوق على منتوجاتها مستقبال وعلى المنظمة كذلك إن
تجعل زيادتها من الطاقة اإلنتاجية مساوية لطاقة المكائن أو أحجام المباني  ،إن عدم المساواة سوف

يعرض المنظمة إلى الخسائر واستنادا إلى ما تقدم فان المنظمات تحتاج إلى إسدتراتيجيات خاصدة
بالطاقة اإلنتاجية وهي على أنواع -:

قيددادة الطلددب (  )Demand leadingوتعقددب الطلددب ()Demand Trailing

ومالئمة الطلب ( )Demand Matchingوالتوس المستقر (Martinich ( )Steady Expansion
. ),1997:257-285كما يعتمد كل من ( )Heizer and Renderعلى أرب إستراتيجيات للطاقدة
اإلنتاجية وهي زيادة الطاقة على الطلب وتوسيعها تدريجيا وزيادة الطاقة على الطلب وتوسيعها مرة

واحدة  ،وزيادة الطلب على الطاقدة وتوسديعها تددريجيا (Heizer and Render, 1999: 247-

.)248بينما يذكر ( )Hillأن التغيرات في الطلب على مرور الزمن سوف تسبب تغيرات في الطاقدة
من إذ الزيادة أو النقصان  ،هذا التقلبات ممكن أن تخض إلى ثالث إستراتيجيات وهي اإلستراتيجية

األستشددراقية ( ، )Proactiveاالسددتجابة ( ، )Reactiveوالمددزج ( )Combinationوتتمثددل
اإلستراتيجي ة األستشراقية في بناء طاقة إنتاجية قبل التنبؤ بمسدتويات الطلدب  ،أمدا إسدتراتيجية
االستجابة فهي تتعلق ببناء طاقة إنتاجية م تعقب اثر الطلب

 ،أمدا اإلستراتيجية الثالثدة فهدي

مزيج بين هاتين اإلستراتيجيتين ) (Hill, 2000:192-193كمدا يبدين ()Russell and Taylor
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ثالث من هذا اإلستراتيجيات وهي إستراتيجية توجيده الطاقدة ( ، )Capacity leadوإسدتراتيجية
تخلف الطاقة ( ، )Capacity lagوإستراتيجية معدل الطاقة ()Average Capacityوهذا تعني أن
الطاقة تتوس بمقدار الطلب المتوقد ( . )Russell and Taylor,2000: 517-518كمدا يشدير

مصدر آخر إلى وجود إستراتيجيتين وهما اإلسدتراتيجية التوسدعية ( )Expansionوإسدتراتيجية
االنتظار والمراقبة (. )wait and see
وبعد استعراض األنواع السابقة الذكر إلستراتيجية الطاقة وفق اآلراء للكتداب والبداحثين

والذي يتيق بعضهم م األخر في التيسير والمكونات عليده نوضد أهدم مكوندات ومتغيدرات
اإلستراتيجيات الخاصة بالطاقة اإلنتاجية بما ينسجم م توجهات وأهداف دراستنا الحالية .
 1-2-3إستراتيجية الطاقة المنسجمة مع الطلب .Matching Capacity the Demand
تقوم هذا اإلستراتيجية بتحقيق الموائمة ما بين اإلضافات في الطاقة اإلنتاجيدة مدن جهدة
والطلب من جهة أخرى فعندما تيوق الطاقة كميات الطلب مما يعني وجود طاقة فائضة أما عنددما
تكون الطاقة اقل من كميات الطلب مما يدل على عدم وجود طاقة كافية لتلبية الطلب وخالل أوقدات

القصور في الطاقة اإلنتاجية فان المنظمة قد تتعرض إلى فقدان مبيعاتها أو مركزها السوقي وتقدوم
بتوسعات في الطاقة في األمد القصير عن طريق الدخول في عقود ثانوية أو العمدل اإلضدافي أو

زيادة كوادر العمدل لغدرض القيدام باألعمدال اإلضدافية )Hizer and ( (Evans ,1997:230
)Render,1999:248

وتتخذ هذا اإلستراتيجية موقيا متوسطا بين الطلب والطاقة فإنهدا تخطدط

لتكددون متددوفرة عندددما تصددل نسددبة الطلددب %10مددن إجمددالي الطاقددة اإلنتاجيددة

(. )Davis et,al,2003:307

وقد يتم توسي الطاقة بشكل يماثل مقدار الطلب المتوق  ،أي إنها تكون معتدلة ما بين الطلب
والطاقة والتي يكون فيها المدراء متأكدين وقادرين على بي بعض اإلنتاج اإلضافي في اقل احتمدال

( )Russell and Taylor,2000: 518ويطلق ( )Hillعلى هذا النوع مدن اإلسدتراتيجيات بدد
(اإلستراتيجيات المختلطة ) ،إذ يسم في البداية للطاقة ببناء احتياطي سالب  ،ومن ثم يتم االستثمار
في الطاقة بما ينسجم م مستويات الطلب القائم وبذلك يظهر احتياطي طاقدة موجدب  ،ويسدتمر

الطلب في النمو.

وتتكرر الدورة مرة أخرى ( .)Hill,2000: 193وان معالجة اليرو قات بين الطاقة والطلب
يخض إلى هذا اإلستراتيجية ،فضال عن تجمي كميات من المخزون لغرض استعمال الطاقة

اإلنتاجية بشكل فعال ،وإجراء بعض التغيرات في الطاقة اإلنتاجية لعكس هذا التغيرات في الطلب.
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 3-2-3إستراتيجية الطاقة الفائضة Excess Capacity
وتتمثل هذا اإلستراتيجية في االحتياظ بطاقة إنتاجية زائدة تييد حاالت الطدوار وبهدذا تقدل
احتماالت عدم قدرة المنظمة على تلبية الطلب على منتجاتها (. )Evans, 1997: 230

في حين يذهب ( )Hillإلى القول بان هذا النوع من اإلستراتيجيات يتمثل في بناء طاقة إنتاجية

مسبقة قبل التنبؤ بمستويات الطلب وبهذا الطريقة تحافظ المنظمة على احتياطي موجب من الطاقة
وفي نيس الوقت تستطي المنظمة تخييض الطاقة اإلنتاجية في أي وقت تشاء (.)Hill ,2000:192

وان هذا اإلستراتيجية سوف تساعد على التغلب على جمي الصعوبات ،أي إنها سوف تستعمل

لمن المشاكل قبل أن تنشا أو حلها بسرعة قبل أن تنشأ ومن ثم تقلل التأخير إلى أقصى حد ممكدن ،
كما تستطي أن تقوم بجذب المشاكل قريبا من نقاط حدوثها وبذلك تقلل من اثر المشكلة على وسدائل
التشغيل الطبيعية إلى أقصى حد ومن انتشارها واتساعها داخل النظام اإلنتاجي  ،وكذلك أيضا تقدوم

بإنهاء مهامها وواجباتها بأقصى سرعة.ومن إيجابيات إستراتيجية الطاقة اإلنتاجية التي تظهدر مدن
التوس في الطاقة قبل زيادة الطلب هي تحقيق اقتصاديات الحجم وتوسي الحصة السدوقية  ،ومند
المنافسين من التوس

أما أهم المساو فهي :

ذات مخاطرة كبيرة  ،والطاقة اليائضة تؤدي إلى انخياض األسعار  ،ومخداطرة التقدادم فدي

المعدات نتيجة كثرة استعمال المعدات مما يؤدي إلى التباطؤ في عملها وقد فسر ( Krajwski and
 )Ritzmanاإلستراتيجية بانها تميل إلى االحتياظ بطاقة احتياطية لغدرض تمكدين المنظمدة مدن
االستجابة للطلب في السوق ومن المنافسين من الدخول إلى السوق وبهذا فان الطاقة اإلنتاجية تكون
متقدمة عن الطلب وتجري التوسعات في الطاقة اإلنتاجية بصورة كبيرة وفي أوقات زمنية متباعددة
(. )Krajwski and Ritzman, 1993:305

 2-2-3إستراتيجية عجز الطاقة Capacity Shortage
تشج إضافة الطاقة اإلنتاجية بعد حدوث االرتياع في الطلب على المنافسدة والتحدرك داخدل
السوق والسيطرة على جزء من حصة اآلخرين ،األمر الذي يثبت موطئ قدم للمنظمات التدي تقدوم
بذلك ( .)Meredith and Shafer, 1999:175وتقدم هذا اإلستراتيجية عوائدد علدى االسدتثمارات
لكنها يمكن أن تخسر الزبائن في أثناء العملية  ،وتستعمل في المصان ذات المنتوج النمطي أو المستند
على الكلية أو المصان ذات التنافس الضعيف وقد تستند هذا اإلستراتيجية على افتراضدية وهدي إن

الزبائن الذين تم فقدانهم سوف يعودون من المنافسين بعد أن يدتم توسدي الطاقدة ( Russell and
. )Taylor, 2000: 518وتتميز هذا اإلستراتيجية بتوسي الطاقة المؤقت بعد زيادة الطلب .
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وتعد أكثر أمانا واقل مخاطرة  ،ويؤدي إلى استعمال أعلى طاقة  ،وتكون اليرص اقل تقادماً أمدا
أهم مساوئها -:

مخاطرة فقدان الحصة السوقية  ،وفقدان اليرص وتؤدي هذا اإلستراتيجية إلى إظهار احتياطي

سالب وذلك بسبب وجود طاقة ةير كافية لتلبية الطلب ،وعندما تكبر اليجوة الخاصدة بالطاقدة فدان
المنظمات تقوم باالستثمار في طاقة إضافية وذلك سعيا منها إلى سد هذا اليجوة بمدا يتماشدى مد
قرارات إستراتيجية المنظمة بخصوص الطاقة والطلب  ،وقد يوجد العديد من المنظمات التي تيضدل

هذا اإلستراتيجية وذلك رةبةً في تيادي المخاطر التي تتكبدها المنظمدات (.)Hill,2000:192-193
بموجبها تنتظر المنظمة ارتياع الطلب حتى تقوم بالتوس في الطاقة على وفق هذا اإلستراتيجية تكون
الزيادة صغيرة ومتكررة في الطاقة اإلنتاجية وبأوقات قصيرة وتعتمد على الخيارات القصديرة األمدد
التي تساعد على تجاوز النقص في الطاقة اإلنتاجية ومنها الوقت اإلضافي أو التعاقد من الباطن ولهذا

الخيارات مساو منها أن االعتماد على الوقت اإلضافي يعني زيادة التكاليف بسبب انخياض إنتاجيدة
العاملين م زيادة أجورهم ((Krajewski and Ritzmon,1993:305-( )Schroeder,1989:271

).306

ثالثا:الجانب العملي
طبقت إستراتيجية الطاقة اإلنتاجية على أهم مرحلة في المسار اإلنتداجي والتكنولدوجي وهدي
األفران  ،إذ تعد من المراحل المهمة في معمل سمنت كربالء  ،والتي يرتكز عليها كيان المعمدل وتعدد
حلقة الوصل بين طواحين المواد وطواحين االسمنت .وان المواد التي تدخل إلى اليرن المتمثلة بدالكلنكر
هي نيسها تكون سمنت وذلك الن مادة الكلنكر تشكل نسبة كبيدرة مدن األسدمنت  ،وتتطلدب تحديدد

االستراتيجية المالئمة لهذا المرحلة احتساب الطاقة المقدرة لألفران للسنوات( )2010-2003كما مبدين
في الجدول اآلتي:

جدول ()1
الطاقة المقدرة لألفران للسنوات ()3010-3002
الطاقمممممة
مميمية
التصمم
السنة

للسمممماعة
الواحدة (طن)

عدد األفران الطاقة التصميمية
المطلوب

سنوي ًا (طن)

(***)

3002

122

3

1439250

الطاقة المقمدرة
سنوياً (الطمن )

(*)

535004

الطلب المتنبم
سنوياً (الطن )

296454
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3004
3005
3006
3002
3008
3009
3010

122
122
122
122
122
122
122

3144635
3144635
3144635
3144635
3144635
3859500
3859500

2
2
2
2
2
4
4

424283
423210
510328
548162
586095
634032
661951

282506
282506
282506
282506
282506
1050008
1050008

(اعتمد أرقام وكميات اليترات من  2010 – 2003على أساس نتائج التنبؤ بكميات الطلدب المسدتقبلية
لإلسمنت  ،والتي كانت بيانات أساسية الحتساب الطاقات وعدد األفران)

(*) الطاقة المقدرة = الطاقة التصميمية × نسبة االنتياع ×نسبة الكياءة .
(**) اعتمدت نسبة االنتياع () %10ونسبة الكياءة ( )% 19لمسار األفران .

(***)استناداً إلى عدد ساعات العمل سنوياً ( )1321لحساب الطاقة التصميمية سنوياً.
نالحظ من الجدول ()1أن الطاقة المقدرة هي في تزايد مستمر ولكن هدذا التزايدد لديس لجميد
السنوات إذ بلغت في سنة  )121000( 2003طن وفي السدنوات ()2002 ، 2001 ،2001 ،2000

بلغددت الطاقددة المقدددرة ()292101طددن  ،أمددا فددي السددنتين األخيددرتين ()2010-2008
بلغت()1010009طن .إذ ازدادت بنسبة كبيرة قياسا بالطاقة المقدرة لسنة ( )2003إذ بلغت  %100أي
اليرق يكون عن سنة  2003بمقدار ( )121000طن أما عن سدنة ( )2009-2000يبلد ()212102
طن أي في حين يبل اليرق سنة()2009-2000عن سنة ( )2003يبل ( )212102طن.

ويوض الشكل ( )1منحنين هما كميات الطلب المتوق والطاقة الجديدة للمعمل للسنوات القادمدة

(  )2010-2003إذ يشير بان االستراتيجية المناسبة التي يجب تطبيقها في المعمدل هدي إسدتراتيجية
الطاقة اليائضة إذ تغطي الطاقة اإلنتاجية كميات الطلب المتوق

الشكل ()1
اإلستراتيجية المالئمة (المقترحة ) لمرحلة األفران إلستراتيجية الطاقة الفائضة
)3010-3002
Hاالطاقة

(

1200000
1000000

الطلب

800000
600000
400000
200000
0
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إذ تزيد الطاقة بزيادات كبيرة لكنها ةير متكررة والتي تعني باإلستراتيجية التوسعية  ،وتنسجم هذا
النتيجددة مدد آراء المهتمددين بددإدارة اإلنتدداج والعمليددات ( krajwski and Ritzman,

 )Heizer and Render,2001:.253()1999:308وعلى أساس االستراتيجية التدي حصدلنا عليهدا
والخاصة بمعمل سمنت كربالء.
فأنها ستحقق عدد من اليوائد التي تعد ذات أهمية خاصة بالنسبة للمعمل:

-1تساعد هذا االستراتيجية على التقليل من المشاكل التي قد يتعرض لها المعمل ومند انتشدارها
وتوسعها داخل النظام اإلنتاجي .
-2تقلل من األزمات التي قد يتعرض لها المعمل سواء في األمد القصير أو البعيد.
-3تقلل من التكاليف التي قد تنتج نتيجة العمليات اإلنتاجية المتعددة.

-0يكون مستوى التشغيل األفضل ( )BOLفي المعمل عالي الن هذا االستراتيجية تحقق أفضل
مستوى تشغيل وبموجبها ال يتعرض المعمل إلى حاالت التدهور مما يُلزِم المعمل بتحقيق التوافق
بين فائض الطاقة المقبول .

رابعا :االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات:
-1قلة اهتمام المعمل في عملية تخطيط الطاقة اإلنتاجية وعدم تبني اإلستراتيجيات األساسية التي تعتمد
على بيانات واقعية ودقيقة لتحديد كميات الطلب المستقبلية لإلسمنت على وفق احتياجات الزبائن
وطلبات السوق فضال عن البيانات الخاصة بعمليات تشغيل األجهزة والمعدات اإلنتاجية.
 -2ومن خالل استقراء إستراتيجيات الطاقة اإلنتاجية يتض أن هذا المعمل إذا استمر علدى طاقتده
الحالية وعدم التوس المستقبلي فانه يعمل في ظل إستراتيجية العجز في الطاقة  ،وما لهدا مدن

مساو

كثيرة أهمها عدم تلبية كميات الطلب المتوقعة مدن األسدمنت مسدتقبال واالسدتمرار

بانخياض نسب االنتياع من الطاقة اإلنتاجية.
-3بيّنت الدراسة العملية  ،ضرورة زيادة كميات الطاقة اإلنتاجيدة للمعمدل  ،إذ بلغدت سدنة 2003
( 121000طن) ثم زادت ولكن زيادة ثابتة للسنوات ( )2009-2000والتي بلغدت (292109
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طن) وبذلك تعد إستراتيجية الطاقة اليائضة (التوسعية ) أفضل إستراتيجية ألتباعهدا فدي هدذا
المعمل لغرض تلبية الكميات المتوقعة من األسمنت مستقبال .

-0تحقق إتباع اإلستراتيجية المالئمة (المقترحة ) إلى تحقق معامل ارتباط قوي موجدب بلد ()0980
بين الطاقة المقدرة وكميات الطلب المتبادل مقارنة باإلستراتيجية الحالية التي انعدم فيها معامدل
االرتباط .

التوصيات:
 -1ضرورة قيام المعمل بتوفير بيانات ومعلومات حقيقية ودقيقة لتحديدد كميدات الطلدب المسدتقبلية
لإلسمنت وإمكانية صياة ة إستراتيجيات الطاقة اإلنتاجية في المعمل وبهذا الشأن البد مدن تدوفير

-2

قاعدة بيانات كاملة على الحاسوب في مختلف مجاالت عمل المعمل .
ينبغي اعتماد المعمل على تطبيق إستراتيجية الطاقة اليائضدة (  )Excess Capacityوللسدنوات
التنبؤية (  )2010-2003بحيث تكون الطاقة أعلى من الطلب  ،وعلى وفقها يحقدق المسدار
اإلنتاجي الهدف المطلوب المتمثل بتلبية طلبات الزبائن وإرضائهم.

-3

التوس في إعداد محطات اإلنتاج بشكل تدريجي وأهمية إعداد الخطط والبرامج الالزمدة لتحديدد
الطاقة اإلنتاجية لمراحل العمل وضرورة استغالل الطاقات اليائضة من خالل توفير المسدتلزمات
المطلوبة سواء في التوس لتشيد المحطات الجديدة اعتماد على المواد الذاتية الداخليدة أو إمكانيدة
االعتماد على المصادر الخارجية بغية تطوير وتحديث المسارات التكنولوجية للمعمل .

-0

معالجة االختناقات التي تواجهها العمليات اإلنتاجية وبشكل خاص في مرحلة األفران بهدف رفد
نسبة االنتياع من الطاقة للمسار اإلنتاجي في المعمل  ،والبحدث الددائم عدن تطدوير التقنيدات
المستعملة وتوفير األدوات االحتياطية والمعدات الالزمة التي تدتالءم  ،والتوسدعات المسدتقبلية
المقترحة لطاقات مراكز اإلنتاج ( طواحين المواد األولية واألفران وطواحين األسمنت )

المصادر
أوال :المصادر العربية
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 غسان داوود الالمي و حيدر محمد عبد الصاحب.د
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1891 ، البصرة

، عمدان دار زهدران للنشدر، النظرية وتطبيق، إدارة اإلنتاج والعمليات، منعم زمزير،  الموسوي-2
. 1881

 البحوث-ب
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