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 بوقرة رابح . أ

 مساعد مكلف بالدروس أستاذ

 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،

 سيلة.امل –جامعة حممد بوضياف  

 

 :ملخص

تتصف الجزائر كغٌرها من الدول بندرة  
الموارد المتاحة وتعدد الطلب علٌها ، وبالتالً 

البرمجة الخطٌة تصبح الحاجة إلى استخدام 
ضرورٌة لترشٌد استعمال هذه الموارد 
المحدودة بفعالٌة لتحقٌق أقصى إشباع ممكن 

 .للحاجات المتعددة
 
األسالٌب هذه الدراسة هً محاولة لتطبٌق  

الكمٌة ممثلة فً اسلوب البرمجة الخطٌة 
للوصول إلى خطة إنتاجٌة فعالة ومثلى داخل 

 المؤسسة االقتصادٌة.

 

Résumé : 
    L’Algerie à l’instar des autres pays se 

caractérise par la rareté des richesses 

disponibles et la demande accrue envers 

elles. Par conséquent, la nécéssité 

d’utiliser des méthodes quantitatives 

devient incontournable pour rationaliser 

l’utilisation de ces richesses limitées à 

bon éscient, et cela en vue de réaliser un 

maximum de satisfaction des besoins 

divers. 

   Cette étude est un essai d’application 

pratique d’une de ces méthodes 

quantitatives notament la programmation 

linéaire pour parvenir à  un plan de 

production optimal et éfficace dans une 

entreprise économique. 

 
 مقدمة:

من أبرز التطورات التً لحقت بمٌدان األعمال بصفة  األسالٌب الكمٌةٌعتبر استخدام 
بصفة خاصة، وتعتبر امتدادا لحركة اإلدارة  خدماتوالتسوٌق وال عامة ومجال اإلنتاج
فٌه فكرة ضرورة إحالل الطرٌقة العلمٌة والمبنٌة على المنهج  تالعلمٌة الذي طرح

للوصول إلى تفسٌر تعرٌف المشكلة، وتحلٌل االنحرافات ى العلمً الذي ٌرتكز عل
ثم قبول أو رفض الفرضٌات أي التأكد من مدى تحققها أو عدم  للظاهرة محل الدراسة

 ، وذلك بدال من طرٌقة التجربة والخطأ والحكم الشخصً.تحققها
هو التركٌز على ضرورة تطبٌق " تاٌلور فردرٌك"لذلك فإن ما ٌمٌز أعمال و
العلمً  المنهجإلى تطبٌق  األسالٌب الكمٌةقة العلمٌة لحل مشاكل اإلدارة ، وتشٌر الطرٌ

والتسوٌق والنقل والتخزٌن  خطط اإلنتاج المثلى فً حل مشاكل اإلدارة فً مجاالت
، بعد أن أصبحت إدارة المشروعات عملٌة معقدة فً وقتنا الحالً وغٌرهاوالخدمات 
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ات المؤثرة والمتأثرة بقرار معٌن ، كما " أصبحت بسبب تعدد وتشابك وتداخل المتغٌر
القرارات اإلدارٌة تستلزم أسسا موضوعٌة تقوم علٌها، وأسالٌب أكثر دقة تستخدمها وقد 

أداة فعالة لحل العدٌد من المشكالت فً مختلف المجاالت "  األسالٌب الكمٌةوجدت فً 
(1). 

الخاصة بعالج المشكالت  مٌةاألسالٌب الكوتعتبر البرمجة الخطٌة من أهم أدوات 
االقتصادٌة واإلدارٌة والتً تتعلق بتخصٌص الموارد المحدودة الكمٌة مع وجود عدد 
كبٌر من االستعماالت البدٌلة لهذه الموارد وبالتالً تظهر المشكلة فً كٌفٌة اتخاذ القرار 

ن هذا الخاص فً توزٌع هذه الموارد المحدودة على االستخدامات البدٌلة، بحٌث ٌضم

 .(2) التوزٌع مستوى أعلى من الكفاءة والفعالٌة االقتصادٌة

وتستخدم البرمجة الخطٌة فً عدة مجاالت منها تحدٌد المزٌج اإلنتاجً األمثل بأقل 
تكالٌف ممكنة أو أكبر ربح ممكن وتحدٌد جداول اإلنتاج وتوجٌه المنتجات إلى األسواق 

خطة مد فً البرمجة الخطٌة على إٌجاد وٌعت .األكثر ربحٌة وغٌر ذلك من المجاالت
مشكلة التً تتضمن هدفا واحدا ٌعبر عنه بدالة هدف النموذج مع لل اإلنتاج المثلى

 .الخضوع لمجموعة من القٌود المتجانسة
طرح اإلشكالٌة التالٌة ومحاولة اإلجابة علٌها من خالل تتمثل أهمٌة البحث فً 

عن  إلى المستوى األمثل، نتاجٌة بالمؤسسةرفع مستوى الكفاٌة اإلالبحث : كٌف ٌمكن 
طرٌق تخصٌص جٌد للموارد المتاحة بها والمحدودة االستعمال باستخدام أسالٌب 

 ؟البرمجة الخطٌة
 :أهداف البحث

 لكل بحث أهداف وأهداف هذا البحث تتمثل فً اآلتً:
 ممثلة فً البرمجة الخطٌة. الكمٌةألسالٌب ل* تنمٌة فهم معمق 

البرمجة الخطٌة والتً تعطً حلوال افضل من تلك التً ة لكٌفٌة استخدام * معرفة تام
تعطٌها غٌرها من األسالٌب، والتً تتطلب وضع فروض محددة مبنٌة على استنتاجات 

 .سلٌمة، ووضع المتغٌرات فً عالقات رٌاضٌة مناسبة
ذٌن األسالٌب الكمٌة، ألن استخدامها ٌساعد أولئك ال * تحدٌد مدى االستفادة من

ٌواجهون مشكلة اتخاذ القرارات اإلدارٌة، خاصة تلك التً تعتمد على عدد من الحقائق 
 القرار. اتخاذفً تحسٌن عملٌة والمتغٌرات المعقدة والمتداخلة مع بعضها 

* وصف وتحلٌل وتقٌٌم األسلوب الحالً المتبع فً تخصٌص الموارد المتاحة 
 نٌجابٌة والسلبٌة والمشكالت المترتبة عبالمؤسسة محل الدراسة لمعرفة الجوانب اإل

 استعماله.
من أجل تحقٌق هذه األهداف ٌجب دراسة مجموعة النقاط التالٌة والتً تساعد بدرجة 

 كبٌرة فً معالجة الموارد المستعملة فً العملٌة اإلنتاجٌة:
أسلوب البرمجة المثلى فً ظل وخطة اإلنتاج  ،التحلٌل والترجمة االقتصادٌة للقٌم ( 1

 خطٌة.ال

األٌمن  عندما ٌكون الطرف ،تقدٌم تحلٌل كمً وكٌفً لمسألة البرمجة الخطٌة ( 2
 للقٌود لهذه المسائل متغٌر تحدٌدي ) لٌس خاضعا للمخاطرة ( . 
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 مجاالت االستخدام كثٌرة من أهمها:  :مجاالت االستخدام
   من أجل اإلنتاج المختلط أو المشترك. المزج األمثل للموارد ـ 
 لإلنتاج قصٌرة المدى خاصة ومتوسطة المدى عامة.  طوضع خط  ـ
 المتاحة والمحدودة. ترشٌد استخدام الموارد  ـ

 :ALGALتعرٌف مؤسسة 
لى المؤسسات المصنفة  ALGALمؤسسة  مً إ ٌوم تنت ٌة لأللمن شركة الجزائر أي ال

لى  سا إ شاطها أسا عود ن لوطنً وٌ من قطاع المعادن غٌر الحدٌدٌة على مستوى التراب ا
سمٌة  ها ت لة أعطً ل تً تضم مؤسسة  METANOFمؤسسة سٌدار وبعد إعادة الهٌك وال

ساهمة  هذه المؤسسات مؤسسات م بر  األلمنٌوم  بالمسٌلة ومؤسسة الزنك بالغزوات، تعت
 ملكٌة رأسمالها ٌعود إلى مجموعة مٌتانوف.

فً ٌوجد المقر االجتماعً للمؤسسة فً المنطقة الصناعٌة بالمسٌلة، انطلقت األش غال 
جاز المؤسسـة فـً  سة ٌابانٌـة حٌـث باشـرت نشـاطها  1131331983إن مـن طـرف مؤس

 طن/ سنوٌا. 5511بقدرة إنتاجٌة وصلت إلى  1931331985اإلنتاجً فً 

 وتتمثل أهداف المؤسسة فً :

 .ترقٌة استعمال منتجات األلمنٌوم 

 .تطوٌر نشاط نجارة األلمنٌوم 

 طوٌر سٌن وت فً تح فً  لة  شاركة الفعا حدة  الم ستوى و لى م تاج ع  EARAاإلن
 بالمسٌلة.

  لدخل ٌادة ا فً ز ساهمة  جل الم من أ التفكٌر الجدي فً تصدٌر المنتجات للخارج 
 الوطنً من العملة الصعبة.   

 :النشاط اإلنتاجً بالمؤسسة
األساسً فً تحوٌل سبائك األلومنٌوم من مادة خام إلى  EARAٌتمثل عمل وحدة 

تستعمل فً النجارة الصناعٌة وغٌرها من الصناعات  Profilésأشكال هندسٌة مختلفة 
 المختلفة، كما ٌمكن للمؤسسة إنتاج منتجات وفق الطلب.

ومن خالل نشاط المؤسسة اإلنتاجً، فإنها تعتمد أسلوب اإلنتاج حسب الطلب 
 وبالمواصفات المطلوبة، كما تعتمد أسلوب اإلنتاج المستمر.

 مؤسسة فٌنقسم إلى نوعٌن من المنتجات تتمثل فً:أما فٌما ٌخص أنواع المحرجات لل
منتجات تامة الصنع أي جاهزة االستعمال مثل األبواب والنوافذ وواجهات  (1

 هذا الصنف من المنتجات عادة ما ٌكون حسب الطلب. .أنابٌب الري وغٌرهاو المحالت
 Profilésمنتجات نصف مصنعة وتتمثل فً مجموعة األشكال الهندسٌة المختلفة  (2

هذا النوع ٌسوق كمادة أولٌة من وجهة نظر المستهلك ) أي المستعمل ( إلعادة تركٌبه  ،
 من طرف الحرفٌٌن وفق ما تتطلبه حاجة السوق. 

كما أن المؤسسة فً بعض الحاالت تقوم باستٌراد بعض المنتجات التجارٌة التامة 
هذه العملٌة  الصنع أو نصف مصنعة من أجل إعادة تسوٌقها، دون عملٌة تحوٌل لها،

عادة ما تكون محل اتفاق بٌن المورد والمؤسسة، كما ٌمكن ان تكون حسب احتٌاجات 
المؤسسة للسٌولة فتقوم باالستٌراد ثم البٌع، هذه الظاهرة تدخل المؤسسة فً نشاط 
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وتتم دورة اإلنتاج عبر المراحل تجاري ٌختلف عن طبٌعة تشاطها الذي انشئت من اجله 
 .(1)قم المبٌنة بالشكل ر

 ( ٌبٌن دورة اإلنتاج بالمؤسسة1الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دائرة اإلنتاج  EARAالمصدر وحدة 

سوف نركز فً بحثنا هذا على المنتج التام الصنع والذي ٌتكون من أربعة منتجات  
 .Polisو  Nu  ،Anodise ،Laqueتتمثل فً: 

 البرمجة الخطٌة:
سابقا فإن أغلب القرارات االدارٌة تتطلب االستخدام الفعال كما تمت االشارة إلٌه 

لموارد المؤسسة متمثلة فً : اآلالت، الٌد العاملة، المواد األولٌة المستعملة، الموارد 
 المالٌة، الزمن، سعة التخزٌن وغٌرها.

كما تمت االشارة إلٌه سابقا إحدى الطرق العلمٌة المستعملة تعتبر البرمجة الخطٌة 
التخاذ القرار، كما تعتبر تقنٌة رٌاضٌة واسعة االستعمال فً كثٌر  األسالٌب الكمٌة فً 

يوىٌاألهوي ستبئم  

 تلبيب األهويٌيوى ستبئم األهويٌيوى

1وية  ورشة اهثذ  

5ورشة اهتثق      

3   اهثغطية ورشة  

  4   اهثوويً ورشة

اهطوة حسة أخرى يٌثجبت  
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من المٌادٌن العلمٌة، كما فً المٌدان االقتصادي فتستعمل بشكل ٌبرز أهمٌة التخطٌط فً 
المؤسسة والوصول إلى الخطة المثلى من حٌث االستخدام الفعال للموارد المتاحة، 

 بغرض تحقٌق أفضل هدف.
د االنطالقة للحرب العالمٌة الثانٌة وجدت برٌطانٌا نفسها عاجزة عن التصدي بع

للهجمات الجوٌة لطائرات العدو فكلفت فرٌقا من العلماء فً كثٌر من التخصصات 
لدراسة المشكلة وبالتالً تطوٌر نظام دفاعً لحماٌة المملكة، النجاح الذي تحقق أدى إلى 

تطوٌر هذه األسالٌب وكان الفضل الكبٌر للعالم تشجٌع أمرٌكا النشاء فرق علمٌة ل
Dantzig الذي أحدث طرٌقة علمٌة لحل المشكالت المعقدة بفضل طرٌقة  السمبلكس ،

Simplex Algorithms. (3). 

بالرغم من النجاح الذي تحقق فً هذا المٌدان إال أنه كان محصورا على الجانب 
دودة جدا، لعدم ظهور دراسات واسعة العسكري فقط ألن تطبٌقاته االقتصادٌة ظلت مح

فً هذا المٌدان من جهة، وصعوبة التطبٌق والتكالٌف المرتفعة والزمن الطوٌل الذي 
 تتطلبه الحسابات الٌدوٌة لهذا النوع من العملٌات من جهة أخرى.

على اثر التطور التكنولوجً بدا تطبٌق هذا األسلوب فً عدة مجاالت نذكر منها 
، فً (5)، فً المجال المالً (4)، التطبٌقات التالٌة، فً المجال الصناعً على سبٌل المثال

 .(6)مجال التنظٌم اإلداري، فً المجال الزراعً 
 :تعرٌف البرمجة الخطٌة

رٌاضٌة تبحث عن حل أو حلول لمشكلة  ةأو تقنٌالبرمجة الخطٌة هً أسلوب 
 واختٌار( تأو خدمارٌات )إنتاجٌة، مالً، نقل، تحلٌل المشارٌع، مبا سواء اقتصادٌة

 .األمثلأفضل الحلول التً تمثل الحل األفضل أو الحل 
 إلٌجادحصائٌن، والمسٌرٌن إلذه التقنٌة الرٌاضٌة تستعمل من طرف الموظفٌن، اه

مختلفة من  الستخداماتالطرٌقة المثلى لتخصٌص موارد المؤسسة المحدودة المستعملة 
 أجل تحقٌق هدف معٌن.

المثلى، حل أمثل ٌمكن المؤسسة للوصول إلى الهدف المطلوب، مع  وٌقصد بالطرٌقة
الداخلٌة والخارجٌة وعالقتها مع المحٌط وموقعها فً  التزاماتها االعتباراألخذ بعٌن 

االقتصادٌة إذا كان هدف المؤسسة هو تحقٌق أكبر ربح ممكن مثال ،  السوق ومكانتها
انٌات اإلنتاجٌة واإلدارٌة لكً ٌتحقق فإنه ٌجب على مسٌري المؤسسة توفٌر كل اإلمك

 الهدف المطلوب 
دة بعدة عوامل نذكر منها :  ٌَ  -مهما تكن هذه اإلمكانٌات فإن المؤسسة تكون مق

 : إنتاجٌةقٌود  ا(
  .عدد ساعات العمل على اآلالت المختلفة -          

  .عدد ساعات الٌد العاملة  -          
 المستعملة خالل العملٌة اإلنتاجٌة ...الخ المادة األولٌة -          

  قٌود تسوٌقٌة : ب(
   .جب إنتاجهااالكمٌة المطلوبة الو -          

  .الكمٌة التً ٌجب توزٌعها -            
 طرٌقة التوزٌع ووسائل النقل ...الخ -            
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 قٌود تخزٌنٌة : ج(
  .الكمٌة الممكن تخزٌنها -            

 الكمٌة الممكن إعادة طلبها ...الخ -            
تقنٌات  باستعمالوعلى ضوء هذه القٌود، فإن الحل األمثل الذي ٌبحث عنه المسٌر 

الخطٌة، هو ذلك الحل الذي ٌحدد له، كمٌة اإلنتاج الواجب إنتاجها والتً تمكن  البرمجة
 المؤسسة من تحقٌق أفضل ربح .

 متطلبات تطبٌق البرمجة الخطٌة
وعة من الخصائص ٌجب توفرها لتطبٌق البرمجة الخطٌة، هذه الخصائص مجم

 تتمثل فً ما ٌلً:

وغٌرها هدف معٌن ٌراد تحقٌقه أ( هدف معٌن ٌراد تحقٌقه، لكل مؤسسة إنتاجٌة 1

وعادة هذا الهدف مطلوب زٌادته إلى أقصى حد ممكن مثل تعظٌم األرباح أو تخفٌض 
 التكالٌف. 

كلة محل الدراسة، هذا ٌعنً وجود عدد من المتغٌرات ( توفر الخطٌة فً المش2

غٌٌرها بالقرارات التً تتخذها والتً ٌمكن زٌادتها أو تخفٌضها حسب  فً تتأثر
البرنامج المقترح، وتؤثر هذه الزٌادة أو النقص على تحقٌق الهدف المطلوب بشكل 

 خطً.

دودٌة تحقٌق ( وجود قٌود، وٌقصد بذلك وجود نهاٌات محدودة تحد من عدم مح3

فإذا كان الهدف هو تحقٌق أكبر ربح ممكن هذا لٌس معناه تعظٌم  ،الهدف المطلوب
نهاٌة ألن ذلك ٌتطلب عدم تحدٌد األدوات المطلوبة لتحقٌق الهدف وهذا ال الربح إلى ما 

غٌر ممكن توفره ألن المؤسسة عادة ما تكون  مقٌدة بقٌود تحد من إمكانٌاتها فً تحقٌق 
محدودة، باإلضافة إلى ذلك أن التغٌر فً المتغٌرات ٌخضع إلى نوع من أرباح غٌر 

 التقٌٌدات هً:
ـ إنشاء ارتباط بٌن البدائل، أي أن الموارد المتاحة للمؤسسة متوفرة بكمٌة محدودة    

وبالتالً فإن الحد األقصى لما هو متوفر من أي من تلك الموارد فً فترة زمنٌة معٌنة 
 بعٌن االعتبار عند وضع الحلول البدٌلة.   هذٌمثل قٌدا ٌجب أخ

ـ إحداث تقٌٌد مباشر على البدائل نفسها مثل الحد األقصى لما ٌمكن لإلدارة الحصول 
علٌه من المادة األولٌة المستعملة أو عدد ساعات العمل أو عدد ساعات عمل اآلالت أو 

سلعة، ومثال على هذا طاقة االستٌعاب للتخزٌن أو حجم السوق الممكنة لهذه أو تلك ال
النوع الذي ٌكَون ارتباطا هناك نوعان من المنتجات تصنع من نفس المادة األولٌة فإن 
هذا القٌد ٌخلق ارتباطا بٌن هذٌن المنتجٌن أو البدٌلٌن ألن أي زٌادة فً إحداهما سٌؤدي 

 إلى نقص الكمٌة المنتجة من المنتج اآلخر.

الهدف مع إمكانٌة التعبٌر عن المتغٌرات   ( وجود خطط بدٌلة ممكنة للوصول إلى4

، وأن ٌكون ارتباطا فٌما بٌنها، وبالتالً (7)بصورة كمٌة أي ٌمكن قٌاسها عددٌا)رقمٌا( 

عندما ٌكون للمشكلة مجموعة بدائل فإنه بطبٌعة الحال سٌكون لكل بدٌل من هذه البدائل 
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متخذ  مالً سٌكون أماقدرة جزئٌة على تحقٌق الهدف المحدد من طرف المؤسسة وبالت

 . (8)القرار القدرة والدراٌة الكافٌة الختٌار البدٌل األفضل من بٌن مجموعة البدائل 

  (9) فرضٌات نماذج البرمجة الخطٌة

 تخضع نماذج البرمجة الخطٌة إلى ثالث فرضٌات أساسٌة هً:

( خاصٌة النسبٌة وتتطلب مساهمة كل متغٌر فً دالة الهدف ومساهمته فً 1

عماالت الموارد تكون بنسبة مباشرة لمستوى )قٌمة( المتغٌر القراري، هذا ٌعنً أن است
المساهمة لدالة الهدف ومقدار الموارد المستعملة ) االستعماالت ( تكون نسبٌة لقٌمة كل 

 .يمتغٌر قرار

( خاصٌة الجمع وتتطلب أن دالة الهدف تكون مجموع  مساهمة كل المتغٌرات ، 2

ل قٌد ٌجب أن ٌكون مجموع االستعماالت لكل متغٌر مشارك مع القٌد الطرف األٌسر لك
، هذا ٌعنً أن قٌمة دالة الهدف ومجموع الموارد المستعملة ٌمكن إٌجادها بمجموع 

 مساهمة دالة الهدف والموارد المستعملة لكل متغٌرات القرار. 
ا إلى أجزاء صٌة القسمة وتعنً أن متغٌرات القرار متواصلة أي ٌمكن تقسٌمها( خ3

هذا ٌعنً كذلك أنه ٌمكن أن ٌكون متغٌر القرار عدد صحٌح كما ٌمكن أن ٌكون عدد 
 كسري. 

فرضٌة خاصٌة القسمة باإلضافة إلى ال سلبٌة القٌود والمبررات االقتصادٌة باإلنتاج 
وبالتالً نكون أمام وحدات فعلٌة أو عدم اإلنتاج ونكون أمام الصفر تعنً أن متغٌرات 

 ساوي الصفر. تٌمكنها أن تأخذ أي قٌمة أكبر من أو  القرار
 
 

 مراحل أسالٌب البرمجة الخطٌة
فً حقٌقة األمر، ٌصعب التطرق بإسهاب إلى مراحل أسالٌب البرمجة الخطٌة، 
لوجود عدد كبٌر ومتباٌن من األدوات واألسالٌب التً تستخدم فً تطبٌقاتها، لكن رغم 

العناصر الرئٌسٌة التً تشترك فٌها أغلب األسالٌب   هذه الصعوبة فإنه ٌمكن تحدٌد بعض
 والمتمثلة فً :

 أوال: تعرٌف بالمشكلة: 
هذه المرحلة تمر بها مختلف أسالٌب البرمجة الخطٌة ، وتظهر أساسا نتٌجة وجود 
أوضاع أو أشٌاء غٌر مرغوب فٌها كما تظهر عند وجود تعارض فً اتخاذ القرار، 

ا محسوسا أو ملموسا ٌسهل التعرف علٌه، بل ٌتوقف كذلك فإن المشكلة لٌست شٌئ
التعرف على المشكلة على قدرة الفرد فً إدراك وجودها وتمٌٌزها والمقارنة بٌن ما 

 ٌجب أن ٌكون وما ٌحدث فعال.
أما تحدٌد المشكلة فٌستلزم تحالٌل معمقة لفهم وتفسٌر تلك الظاهرة ، فهل انخفاض 

 الربح ناتج عن :
 وبالتالً زٌادة األسعار.زٌادة التكالٌف  -
 أو زٌادة المنافسة فً السوق. -
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 أو تخفٌض فً حجم التروٌج . -
 أو تغٌٌر سلوك المستهلك عن المنتج نتٌجة ألسباب معٌنة . -
أو ألسباب أخرى قد تكون مجهولة ، وٌتطلب األمر البحث عنها  -

 ومعرفتها 
 ثانٌا:  تحدٌد مجموعة بدائل الحلول ومقارنتها:

بط عملٌة البحث عن البدائل بعملٌة تقوٌم كل بدٌل من تلك البدائل لتحدٌد غـالبا ما ترت
أنسبها ، وتعتبر هذه المرحلة من بٌن المراحل التً تتطلب اهتماما كبٌرا ، ألن عٌوب 
البدائل المحددة ومزاٌاها ال تظهر بصورة واضحة عند الدراسة ولكنها تظهر عند 

لمرحلة تتطلب فهم الواقع العملً والتنبؤ المستقبلً التطبٌق الفعلً ، وبالتالً فإن هذه ا
وما ستكون علٌه الحاالت واألوضاع فً المستقبل ، وعلى هذا نجد أن بعض العارفٌن 

 فً هذا المٌدان ٌعَرفون هذه المرحلة ~ بمرحلة تكوٌن وصٌاغة النموذج ~. 
 ثالثا:  تحلٌل البدائل ) تهٌئة البٌانات( وحل النماذج : 

النموذج بصورة واضحة وكاملة ومفهومة وقابلة للتطبٌق، تبدأ مرحلة  بعد بناء
التحلٌل والتً تهدف إلى وضع حل للمشكلة القرارٌة، وفٌها ٌتم تقوٌم البدائل عن طرٌق 
تقدٌر النتائج المتوقعة اإلٌجابٌة والسلبٌة لكل بدٌل ووضع معاٌٌر محددة تقوم على 

ائل غٌر المالئمة، والوصول إلى البدٌل المناسب أساسها نتائج كل بدٌل، مع إخراج البد
 ٌتطلب اآلتً:

*   الموازنة بٌن درجة المخاطرة المحتملة ، هذا ٌعنً مقارنة بٌن الفائدة المرجوة 
 ودرجة الخطر المحتملة، األمر الذي ٌسهل اختٌار البدٌل المناسب.

و أغلب اإلمكانات *   المفاضلة بٌن البدائل واختٌار البدٌل الذي ٌتماشى مع كل أ
 المادٌة والبشرٌة الالزمة للعملٌة اإلدارٌة واإلنتاجٌة .

*   اختٌار البدٌل الذي ٌضمن السرعة فً تحقٌق أهداف المنظمة ككل وٌحقق 
 مجموعة اإلستراتٌجٌات المخططة من طرف اإلدارة.

 :رابعا:  تنفٌذ القرارات
الصعوبة بمكان اتخاذ القرار  وبتعبٌر آخر تنفٌذ النتائج فً حقٌقة األمر لٌس من

وخاصة عند توفر المعطٌات الضرورٌة ، ولكن لٌس من السهولة تنفٌذه ، ألنه ٌجب 
على اإلدارة توفٌر كل الوسائل واإلمكانات المادٌة والبشرٌة والشروط الضرورٌة للتنفٌذ 

ٌة والتطبٌق ، وتتطلب هذه المرحلة إشراك جمٌع المستوٌات اإلدارٌة وتحسٌسها بأهم
المرحلة حتى ٌكون هناك تجنٌد كامل لكل القوى الفاعلة فً المؤسسة من أجل الوصول 

 إلى تنفٌذ النتائج.
 خامسا: الرقابة: 

وهذه المرحلة هً آخر مرحلة فً الدورة التً تقٌم فٌها القرارات المتخذة من طرف 
وعٌة من الفاعلٌن فً المؤسسة، وٌفترض بالتقٌٌم أن ٌقوم وفقا لمعاٌٌر وأسس موض

توضٌح ومعرفة مزاٌا وعٌوب كل بدٌل من هذه البدائل وعلى أساس المفاضلة  تصحح 
 االنحرافات فً حالة حدوثها وٌطلب ذلك عدة شروط أهمها: 

 ـ ظهور أو بروز اختالف فً النتائج حول ما تم التخطٌط له وما تم تنفٌذه فعلٌا.
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اإلنتاج المادٌة والبشرٌة ـ وجود حوافز تساعد على االستغالل األمثل لعناصر 
 باإلضافة إلى االنعكاسات النفسٌة واالجتماعٌة للعاملٌن  لتصحٌح االنحراف.

 ـ وجود الموارد المادٌة والمالٌة واإلمكانات البشرٌة المساعدة من أجل عملٌة

 (.2ٌمكن تلخٌص هذه المراحل فً الشكل )و التصحٌح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تخاذ القرار( ٌبٌن مراحل ا2الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 اهثعريف
يشنوةتبه  

 ثحديد يجيوعة تدائل اهحوول ويلبرٌهب

 ثحويل اهتدائل وحل اهٌيوذج

 صالحية اهٌيوذج واهحوول

 ثٌفيذ اهلرارات

 اهركبتة

 إينبٌية اهثصحيح
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 ال                                                     

 ٌعى
 
 

 
 :EARAالخطة اإلنتاجية لوحدة 

سوف نستعمل فً هذا البحث اسلوب البرمجة الخطٌة ألنه ٌمكننا من تحدٌد الخطة 
سلوب إلى إتباع إما تعظٌم اإلٌراد وبالتالً اإلنتاجٌة المثلى للمؤسسة، كما ٌهدف هذا األ

أو تخفٌض التكالٌف وتكون الخطة اإلنتاجٌة  Maxمعالجة الخطة اإلنتاجٌة على أساس 
 .Maxسوف نعالج الخطة اإلنتاجٌة على أساس التعظٌم  Minمعالجة على أساس 

 أ( دالة الهدف
ت ) أي األشكال على كل نوع من األنواع األربعة ٌحتوي على عدد كبٌر من المصنفا

شكل مجنحات ( سوف نكتفً بدراسة المنتجات األربعة. كما أن هدف الدراسة هو 
 وضع خطة إنتاجٌة للمؤسسة.

 .Aتمثل الكمٌة المنتجة من   X1حٌث        A  بالرمز  Nuسوف نرمز للمنتج 
 .Bتمثل الكمٌة المنتجة من   X2حٌث        Bبالرمز  Anodiseونرمز للمنتج 

ِِ   X3حٌث        C  بالرمز   Laqueرمز للمنتج ون  .Cتمثل الكمٌة المنتجة من ِ

 .Dتمثل الكمٌة المنتجة من   X4حٌث        D  بالرمز Polisكما نرمز للمنتج 
    من المنتجات األربعة، 2113بعد اإلطالع على جدول اإلنتاج الفعلً الشهري لسنة 

 والمتمثل فً* :
 5552نتاج المؤسسة الشهري لسنة ( ٌمثل إ1الجدول رقم )

 جوان ماي  أفرٌل مارس فٌفري جانفً النوع

A 30728 25209 22508 42441 17481 111649 

B 102369 74986 63512 38378 63826 108828 

C 24075 42094 57651 63251 37014 69271 

D 6680 4348 5225 5349 7967 3752 
 

 (1تابع الجدول رقم )
 المجموع دٌسمبر نوفمبر اكتوبر رسبتمب جوٌلٌة

107846 80833 75124 76729 142527 733035 

71496 138492 309882 211575 184229 1367573 

67789 75112 92676 94594 72884 696411 

4942 4436 8103 6350 2263 59415 

  المصدر وحدةEARA        .الوحدة المستعملة كلغ 

 ( * :2سنة المتمثل فً الجدول رقم )وإجمالً اإلٌرادات لنفس ال

يرضية أهداف  

 اهثطتيق

حوافز وجود  
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 5552( ٌبٌن إجمالً اإلٌرادات لسنة 5الجدول رقم )
 2113اإلٌرادات  2113الكمٌة المباعة   2113الكمٌة المنتجة  النوع

A 733035 547111 166415356 دج 

B 1367573 1567312 356991256 دج 

C 696411 682431 212592924 دج 

D 59415 55571 21711881 دج 

 دج 746711417  المجموع

  المصدر وحدةEARA           *الوحدة المستعملة كلغ 

 
من الجدول السابق ٌمكن تحدٌد اإلٌراد اإلجمالً المحقق من بٌع كل وحدة من كل منتج 

 (.3حسب الجدول رقم )

 
 ( ٌبٌن اإلٌراد لكل وحدة مباعة2الجدول رقم )

 إٌراد الوحدة 2113ٌرادات اإل 2113الكمٌة المباعة  النوع

A 547111 166415356 دج 314418 دج 

B 1567312 356991256 دج 281465 دج 

C 682431 212592924 دج 295415 دج 

D 55571 21711881 دج 348458 دج 

 دج. 314418ستحقق إٌرادا قدره  Aٌعنً أن وحدة واحدة من هذا 
 دج. 281465ستحقق إٌرادا قدره   Bوأن وحدة واحدة من 
 دج. 295415ستحقق إٌرادا قدره  Cوأن وحدة واحدة من 
 دج. كل ما أنتج تم بٌعه. 348458ستحقق إٌرادا قدره   Dبٌنما وحدة واحدة من 

فإن دالة الهدف ٌمكن التعبٌر عنها    Zpإذا ما رمزنا إلى مجموع اإلٌرادات بالرمز

 كالتالً:
Max Zp  = 304.18X1 + 281.65 X2  + 295.15 X3  + 348.58 X4 

 ب( القٌود
ورشات إنتاجٌة كما تمت اإلشارة  4تمر المنتجات األربعة على ( قٌود زمن اإلنتاج: 1

إلٌها فً المخطط ) ورشة التذوٌب ، ورشة البثق ، ورشة التغطٌة ، ورشة التلوٌن (، 
 ( *:4حساب ساعات العمل المبٌنة فً الجدول رقم )

 الجدول رقم )4( ٌبٌن ساعات العمل الفعلٌة والنظرٌة
 ساعات العمل النظرٌة ساعات العمل الفعلٌة الورشة

 3681 3532 ورشة التذوٌب

 7361 6351 ورشة البثق**

 3681 2588 ورشة التغطٌة

 7361 4158 ورشة التلوٌن***
 EARA* المصدر وحدة 

 ض األول أو الثانً.ورشة البثق بها حوضٌن وبالتالً ٌتضاعف الزمن ألن المنتج ٌمر عبر الحو** 

 ورشة التلزٌن بها آلتٌن تعمالن نفس العمل وبالتالً ٌتضاعف الزمن. *** 
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 بالنسبة لساعات العمل النظرٌة حسب تقٌٌد العمل بنظام وردٌتٌن ٌكون:
 ساعات العمل السنوٌة = )ساعات العمل الٌومٌة * عدد أٌام السنة( أي أن:

  :نوٌا.ساعة س 3681=  231× 16ورشة التذوٌب 

  : ساعة سنوٌا. 7361= 2× 231×16ورشة البثق 

  :ساعة سنوٌا. 3681=  231×16ورشة التغطٌة 

  :ساعة سنوٌا7361=  2× 231×16ورشة التلوٌن 

 
 
 

 ٌحسب كالتالً: Aكلغ من  1فإن الزمن المستغرق إلنتاج  بالنسبة لورشة التذوٌب -
= 59415+696411+1367573+733175اإلنتاج الكلً للمنتجات األربعة = 

2856474  
 ساعة. A =353232856474  =141112 وبالتالً إنتاج وحدة من 

 وهذا ٌنطبق على كل المنتجات.
 ٌحسب كالتالً: Aكلغ من  1فإن الزمن المستغرق إلنتاج  بالنسبة لورشة البثق -

=  59415+696411+1367573+733175اإلنتاج الكلً للمنتجات األربعة = 
2856474 

 ساعة. A  =635132856474  =141122إنتاج وحدة من  وبالتالً
 .Dو C و  Bوهذا ٌنطبق على كل المنتجات األخرى 

 فقط.   Dو  Bٌمر إلٌها المنتجٌن   بالنسبة لورشة التغطٌة -
 ٌحسب كالتالً: Bكلغ من  1إذن الزمن المستغرق إلنتاج     
 1426988=  59415+1367573اإلنتاج الكلً للمنتجٌن =    
 ساعة. B  =3532/1426988  =141125وبالتالً إنتاج وحدة من    
 .Dوهذا ٌنطبق على    
 فقط  Cٌمر إلٌها المنتج   بالنسبة لورشة التلوٌن -

 ٌحسب كالتالً: Cكلغ من  1إذا الزمن المستغرق إلنتاج 
 C   =696411 اإلنتاج الكلً للمنتج

 ساعة. C  =4158/696411  =141161وبالتالً إنتاج وحدة من 
( الذي ٌبٌن االستعمال فً 5بهذا ٌمكن تلخٌص المعطٌات السابقة فً الجدول رقم )

 الزمن إلنتاج كل وحدة من كل منتج*.
 

 ( ٌبٌن االستعمال فً الزمن إلنتاج كل وحدة من كل منتج0الجدول رقم )
 A B C D 

 515515 515515 515515 515515 ورشة التذوٌب

 515555 515555 5.5555 515555 ورشة البثق

 515550 / 515550 / ورشة التغطٌة

 / 5155.5 / / ورشة التلوٌن
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 * المصدر إعداد الباحث

 :هذه المعطٌات ٌمكن تكوٌن قٌود الزمن كالتالً من  

0.0012 X1 + 0.0012 X2 + 0.0012 X3 + 0.0012 X4  3680      1القٌد 

0.0022 X1 + 0.0022 X2 + 0.0022 X3 + 0.0022 X4    7360     2القٌد 

0 X1 + 0.0025 X2          + 0 X3 + 0.0025 X4  3680              3القٌد  

0 X1               + 0 X2 + 0.0060 X3          + 0 X4    7360             4القٌد 

 
فً المنتجات ( قٌد المادة األولٌة: بمأن المادة األولٌة متمثلة فً سبائك األلومنٌوم تدخل 2

كلغ وأن  3715517بـ  2113، وهً مقدرة لسنة ( A  +B  +C  +Dاألربعة ) 

 المنتجات األربعة تأخذ نفس المقدار من السبائك، هذا ٌعنً أن القٌد ٌكون:

X1 +  X2 +  X3 +  X4        3705507               5القٌد 

  
وفق الطلب وبالتالً فإن قٌود ( قٌود الطلب: حسب مصالح المؤسسة فقد تم تحدٌدها 3

 (*:6حسب الجدول رقم ) 2113الطلب تكون حسب الكمٌات المطلوبة لسنة 
 5552( حجم الطلب لكل منتج لسنة .الجدول رقم ) 

  2113الكمٌة المطلوبة  النوع

A 547100 

B 1567312 

C 682431 

D 55571 

  المصدر وحدةEARA           *الوحدة المستعملة كلغ 

 
 بالتالً فإن قٌود الطلب تكون كالتالً: و

X1     547100             6القٌد 

X2   1567312             7القٌد 

X3     682430             8القٌد 

X4       55570             9القٌد           

واسطة آلة فتتم له معالجة مٌكانكٌة خاصة من أجل التلمٌع وهذا ب  Dأما بالنسبة للمنتج 

وباستخدام مادة أولٌة تستورد من الخارج عبارة عن عجٌنة مما ٌتسبب  فً ارتفاع ثمنه. 
 وتعتمد هذه المعالجة على توفر العجٌنة أو المادة األولٌة.

 كلغ من العجٌنة. 211اإلستهالك الشهري هو   
 كلغ. 2211=  11كلغ* 211كما أن االستهالك السنوي   
 . 59415هو  X4لفعلً من وحٌث أن اإلنتاج ا  

 هذا ٌعنً أن االستعمال من هذه المادة لكل وحدة واحدة ٌتمثل فً:  
2211359415   =14137  

 وبالتالً فإن قٌد المادة األولٌة الخاصة بالتلمٌع ٌكون:

0.037 X4      2200                  10القٌد 
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ى ورشة التغطٌة من أجل المعالجة إل Dوالمنتج   Bبعد المعالجة المٌكانكٌة ٌمر المنتج 
 (:7الكٌمٌائٌة، الكمٌة المتاحة من المواد الكٌمٌائٌة تتمثل فً الجدول رقم )

 
 
 

 5552لسنة  ( ٌبٌن الكمٌة المتاحة من المواد الكٌمٌائٌة7الجدول رقم )
 NAOH H2 SO4 HNO3 SYSTO 

1201 

 2000 6240 25927 30907 جانفً

 1000 / 17461 12206 فٌفري

 2000 2718 13026 18267 مارس

 1000 1972 20176 13047 افرٌل

 1000 / 9472 24201 ماي

 2000 2070 17695 28482 جوان

 / / 7215 22948 جوٌلٌة

 2000 300 33196 52322 سبتمبر

 4000 1940 21807 34680 اكتوبر

 / 2840 27156 40182 نوفمبر

 / 4652 18311 36520 دٌسمبر

 15000 22732 211442 313762 المجموع
 . الوحدة كلغ EARAالمصدر وحدة * * 

 
حسب مصالح المؤسسة المختصة فإن كل ما هو متاح تم استعماله وبالتالً فإن 

 االستعمال ٌكون كالتالً:
  NAOH   :37621331426988  =0.2198بالنسبة لـ 
 H2 SO4  :21144231426988  =141481بالنسبة لـ 
 HNO3   :2273231426988  =141159بالنسبة لـ 
 SYSTO 1201   :01150/1426988  =0.0105بالنسبة لـ 

 أما القٌود الخاصة بالمواد الكٌمٌائٌة فتكون كالتالً: 

0.2198 X2  + 0.2198 X4    313762                    11القٌد 

0.1481 X2 +  0.1481 X4    211442                    12القٌد 

0.0159 X2 +  0.0159 X4      22732                   13القٌد 

 0.0105 X2  + 0.0105 X4      15000                  14القٌد 

كذلك له تلوٌن خاص بإستعمال غبرة ملونة تدخل ضمن المواد  Cبالنسبة للمنتج  

ً الجدول        الكٌمٌائٌة، الكمٌة المتاحة والمستعملة من الغبرة مقدرة بـكلغ وتتمثل ف
 ( *:8رقم )
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 5552لسنة  ( ٌبٌن الكمٌة المتاحة من الغبراء8الجدول رقم )
 الكمٌة المستعملة من الغبراء الكمٌة المتاحة من الغبراء

اللون 
 األزرق

اللون 
 األحمر

اللون 
 األبٌض

اللون 
 األسود

اللون 
 األخضر

اللون 
 األزرق

اللون 
 األحمر

اللون 
 األبٌض

اللون 
 سوداأل

اللون 
 األخضر

 / / 711 241 / 161 1111 861 478 1241 جانفً

 361 161 / 238 1161 421 1111 1261 498 2241 فٌفري

 / 611 1211 661 611 561 1261 2411 498 2581 مارس

 511 / 911 441 1421 561 661 1211 1261 1981 افرٌل

 21 811 241 221 621 61 861 311 611 721 ماي

 591 861 511 / 1511 941 1561 3611 621 3111 جوان

 311 / 1325 / 1221 351 111 1941 561 1611 جوٌلٌة

 211 561 2115 721 1881 211 1611 2615 561 3381 سبتمبر

 421 111 2961 411 711 / 1141 1111 721 1511 أكتوبر

 / / 3541 411 811 / 1481 / / 8111 نوفمبر

 411 1241 2251 / 1111 411 1898 8111 411 3111 دٌسمبر

 2811 4328 15641 3318 11911 3661 12458 23275 6194 29341 المجموع

 الوحدة المستعملة كلغ         EARAالمصدر وحدة * 

 
 ٌحسب االستهالك من الكلغ وفق التالً:

  141157=  119113696411الغبرة الزرقاء : 
 141148=  33183696411الغبرة الحمراء: 
 141225=  156413696411الغبرة البٌضاء : 
 141162=  43283696411الغبرة السوداء : 

 141141=  28113696411الغبرة الخضراء : 

 وبالتالً تصبح قٌود المواد الملونة كالتالً:

X3     29340141157                           15القٌد 

X3       6194 141148                          16القٌد 

X3     23275 141225                           17القٌد 

X3      12458 141162                          18القٌد           

X3        3660 141141                          19القٌد   

لٌة اإلنتاجٌة وحٌث أن المؤسسة تكون إما فً حالة عدم إنتاج نهائٌا أو أنها تبدأ العم
وبالتالً تبدأ الوحدات فً التشكٌل وتظهر موجبة، وبتعبٌر آخر على المؤسسة إنتاج 
وحدات موجبة ألنه من غٌر الممكن أن تنتج وحدات سالبة، هذا ٌعنً إضافة للبرنامج 

 الخطً ال سلبٌة المتغٌرات وبالتالً ٌكون كل متغٌر أكبر من أوٌساوي الصفر.
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 لمؤسسةالنموج الرٌاضً ل

 (:9فً الجدول رقم )  EARAٌتمثل النموذج الرٌاضً لمؤسسة 
 5552لسنة  ( ٌبٌن النموذج الرٌاضً الخط9ًالجدول رقم )

Max Zp  = 304.18 X1 + 281.65 X2  + 291.15 X3  + 348.58 X4 

St, 

0.0012 X1 + 0.0012 X2 +0.0012 X3 + 0.0012 X4    3680                   1القٌد 

0.0022 X1 + 0.0022 X2 +0.0022 X3 + 0.0022 X4    7360                    2القٌد 

0 X1 + 0.0025 X2  + 0 X3 + 0.0025 X4   3680                            3القٌد 

0 X1   + 0 X2 + 0.0060 X3 + 0 X4   7360          4القٌد 

X1 +  X2 +  X3 +  X4      3705507                             5القٌد 

X1   547100                                                                         6القٌد 

X2  1567312                                                                         7القٌد 

X3   682430                                                                         8القٌد 

X4    55500                                                                         9القٌد 

0.037 X4        2200                                                                     11القٌد 

0.2198 X2  + 0.2198 X4   313762                                                  11القٌد 

0.1481 X2 +  0.1481 X4   211442                      12القٌد 

0.0159 X2 +  0.0159 X4     22732                                                13القٌد 

0.0105 X2  + 0.0105 X4      15000                                                14القٌد 

X3     29340141157                                        15القٌد 

X3      6194 141148                                     16القٌد 

X3    23275 141225                                         17القٌد 

X3     12458 141162                                      18القٌد 

X3    3660 141141         19القٌد 

X1   ,   X2   ,   X3   ,   X4                0 السلبٌة المتغٌرات 

 
 :خاتمة نتائج وتوصيات

لنا إلى مرحلة معالجة المعلومات بعد الوصول إلى النموذج الرٌاضً، نكون قد وص  
 STORMالخاصة بالمؤسسة من خالل حل النموذج الرٌاضً، وذلك باستعمال برنامج 

 المتمٌز بمعالجة البرامج التً بها كثٌر من المتغٌرات والقٌود.
من خالل حل البرنامج تم الوصول إلى الحل األمثل له فً خمسة جداول، هذا ٌعنً أن   

ٌمكن العمل وفقها، من بٌن هذه الخطط توجد خطة مثلى تتمثل  للمؤسسة خمسة خطط
 فً جدول الحل األمثل والملخص فً:

 
 
 

 ( ٌبٌن ملخص الحل المثل للبرنامج15الجدول رقم )
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 طبٌعة المتغٌر اإلٌرادات المحققة إٌراد الوحدة الكمٌة المنتجة المنتج

A 547100=X1 304.18 166416878411 ًأساس 

B 1371919=X2 281465 386411986435 ًأساس 

C 682430=X3 296487 212592994411 ًأساس 

D 55570=X4 348458 21711881471 ًأساس 

 دج 776121739413  مجموع اإلٌراد

 وعلٌه ومن خالل البحث فقد تم الوصول إلى النتائج التالٌة:
خطً نجد أن ( نستنتج أنه من خالل مراحل الحل للبرنامج ال11( من خالل الجدول )1

(، إذ 11المؤسسة بإمكانها إنتاج األربع منتجات وفق الكمٌات المبٌنة فً الجدول رقم)

نجد أن المنتج األول والثالث والرابع أنتج وفق ما هو مخطط له من طرف المؤسسة 
وهذا طبٌعً ألن المواد األولٌة المستعملة مبرمجة وفق الطلب بٌنما المنتج الثانً فإنه 

المتمثلة فً استعماالت المواد  11أقل وهذا ناتج عن الندرة فً القٌد  أنتج بكمٌة

 الكٌمٌائٌة. 
كما ٌمكن مقارنة نتائج البرنامج الخطً للخطة المثلى مع نتائج المؤسسة حتى نتمكن من 

 الوصول إلى اقتراحات معٌنة تفٌد المؤسسة فً وضع خطتها اإلنتاجٌة المثلى.
 نة بٌن الخطة المثلى والخطة المبرمجة من طرف المؤسسة( ٌوضح المقار11الجدول رقم )

نوع 
 المنتج

اإلٌراد 
 الوحدوي

 حسب الخطة المثلى
 

 حسب خطة المؤسسة

 اإلٌراد السنوي عدد المنتجات اإلٌراد السنوي عدد المنتجات

A 304.18 547100=X1 1..41.878155 733035 دج=X1 1..41020. دج 

B 5811.0 1371919=X2 28.45598.120 1367573 دج=X2 20.99150. دج 

C 59.187 682430=X3 555095994115 696411 دج=X3 555095954 دج 

D 248108 55570=X4 55715885175 59415 دج=X4 55715881 دج 

 دج 74.715417  دج 77.151729112   المجموع

( أن اإلٌراد المحقق من الخطة المثلى 11ٌالحظ من الجدول رقم ) (3
دج أم المحقق الخطة المبرمجة من طرف  776121739ٌساوي 

دج وبمقارنة هاتٌن النتٌجتٌن نجد أن  746711417المؤسسة فٌساوي 

إٌراد الخطة المثلى ٌزٌد عن إٌراد الخطة المبرمجة من طرف 
 المؤسسة.

 لمعدل الزٌادة فإن: Eفإذا ما أعطً الرمز 
E وي لخطة المؤسسة(/ اإلٌراد السنوي اإلٌراد السن –=) )اإلٌراد السنوي للخطة المثلى

  ( 155لخطة المؤسسة()
 

E =  ( 776121739 - 746710417 ) / 746710417 ( 100 )  
E  =  3.94%                                                                 

الخطة  فً حالة استعمال %3.94ذا ٌعنً أن معدل الزٌادة السنوٌة سٌرتفع بنسبة ه   

 المثلى.
 ولتعمٌق التحلٌل لمعطٌات المؤسسة ٌمكن إستخالص من الحل األمثل الجدول التالً:
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 ( ٌبٌن ملخص الحل األمثل للبرنامج15الجدول رقم )
 المتبقً بعد الحل الطرف األٌمن للقٌد رقم القٌد

11 3681 791461 

12 7361 1514461 

13 3681 111432 

14 7361 3265442 

15 3715517 1148488 

16 547111 11 

17 1567312 195993431 

18 682431 11 

19 55571 11 

11 2211 143491 

11 313762 11 

12 211442 31493 

13 22732 34493 

14 15000 11437 

15 29341 18625485 

16 6194 2918434 

17 23275 7921432 

18 12458 9819436 

19 3661 931428 

لمؤسسة ٌوجد احتٌاطً كبٌر فً كثٌر من المواد األولٌة المستعملة حسب بالنسبة ل( 2
(، هذا االحتٌاطً ٌمكن أن ٌكون مفٌد للمؤسسة فً تحوٌلة إلى سٌولة 12الجدول رقم )

أو استعماله مرة أخرى فً الدورة االنتاجٌة الالحقة فً حالة سهولة التخزٌن، كما ٌمكن 
 لة التلف لهذه المواد بطول فترة التخزٌن.أن ٌكون فً غٌر صالح المؤسسة فً حا

( باإلضافة إلى التحلٌل الكمً، فإن التحلٌل اإلقتصادي ٌلعب دورا كبٌرا فً اتخاذ 4

القرار اإلنتاجً، فنجد أن المؤسسة مقٌدة باإلنتاج وفق الطلب وبالتالً فً حاالت معٌنة 
المؤسسة إجراء دراسات ٌمكن أن ال تستعمل كل طاقتها اإلنتاجٌة، هذا ٌعنً أنه على 

تسوٌقٌة معمقة والبحث عن أسواق لمنتجاتها وإال تبقى فً حالة استعمال غٌر مثلى 
 لطاقتها اإلنتاجٌة.

( وأخٌرا فإن التحلٌل وفق اسلوب البرمجة الخطٌة ٌعتبر عامال مساعدا مهما فً 5

ى المعلومات عملٌة اتخاذ القرار، وأن استعماله ٌعتبر مؤشر موجب للمؤسسة بإضافته إل
 النوعٌة سٌكون القرار المتخذ أكثر دقة وأكثر موضوعٌة وأقرب إلى الواقعٌة.

بناء على النتائج السابقة التً تم التطرق إلٌها فإنه باإلمكان إعطاء جملة من التوصٌات 
 نوجزها فً ما ٌلً:

العمل على تحسٌن النظام اإلنتاجً للمؤسسة وتكٌٌفه مع متطلبات الطاقة  ( أ
جٌة باستعمال اسلوب البرنامج الخطً الذي ٌتماشى ومراحل اتخاذ اإلنتا

 القرار.



درادةىحالةىمؤددةىالبثقى،ىالتغطوةىوتذووبىى-البرمجةىالخطوةىودورهاىفيىإعدادىخطةىاإلنتاجىالمثلىىفيىالمؤددةىاإلقتصادوةىىى
 .................أ.ىبوقرةىرابحىى......................................................بالمدولة........................................ىEARAوحدةى-ىALGALىىاأللمونووم

 130   (5550) 50العدد مجلة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر                                           

ٌجب اعطاء اهنمام أكبر لطرق التسٌٌر العلمٌة بعٌدا عن اإلرتجالٌة فً التسٌٌر  ( ب
وهذا بإعطاء دور فعال لمصلحة اإلنتاج وتزوٌدها بخبراء إحصائٌٌن على 

 أساس االحتٌاجات.

تتكمن  تخطٌط والرقابة داخل المؤسسة حتىج( ٌجب على المؤسسة تفعٌل وظائف ال
 من تصحٌح االنحرافات فً الوقت المناسب.

ٌعتبر البحث المقدم محاولة الدخال التسٌٌر العلمً لإلدارة اإلنتاجٌة لكنه ٌبقى مجاال 
 مفتوحا للتطوبر أكثر من طرف المهتمٌن والباحثٌن مستقبال.
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