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المستخمص
بالرغم من اهتمام الكثير من الشركات الصناعية في العراق في توجيه الموارد االقتصادية المتاحة لها نحو تعظيم ارباحها˛اال ان استخدام تمك الموارد

من اجل. عمى مستوى الشركات اليتم وفقا لمفاهيم اقتصاديات االنتاج مما يؤدي الى تباينات في اال نتاج الفعمي والممكن عمى مستوى الوحدة االنتاجية
محاولة النهوض بواقع منتجات الشركة العامة لممنتجات القطنية كونها احدى الشركات التي التطبق مفاهيم اقتصاديات االنتاج واليتم فيها استخدام

مواردها االقتصادية استخداما امثال مما ادى الى تباينات في انتاجها الفعمي والممكن˛ا صبح من الضروري محاولة التخصيص االمثل لمموارد االقتصادية
المتاحة لها باستخدام اسموب البرمجة الخطية وذلك لزيادة كميات االنتاج وتحقيق اعمى مستوى ممكن من االرباح لما لها من مردود ايجابي في مختمف

يهدف البحث الى التخصيص.النواحي االقتصادية واالجتماعية والتنموية˛والتي هي من االهداف االساسية التي تسعى الى تحقيقها مختمف القطاعات
 لمحصول عمى المستويات المرتفعة من االنتاج ومن ثم المستويات العالية2010 االمثل لمموارد المتاحة لمشركة باستخدام اسموب البرمجة الخطية لعام

من االرباح بتعظيم قيمة دالة الهدف وزيا دة ربحية الشركة باالعتماد عمى البيانات المستمدة من الشركة واجراء تحميل الحساسية لمعرفة مدى التغيرات

اظهر البحث عددا من النتائج من.التي تطرأ عمى التشكيمة السمعية المثمى كما ونوعاومستوى االرباح وبالشكل الذي يتناسب ومتطمبات النمو في الشركة
1168750 اثبات صحة الفرضية بتحقيق مستويات عال ية من االنتاج واالرباح والتخصيص االمثل لمموارد المتاحة اذ ارتفعت كمية االنتاج من:بين اهمها
ـ77.5% وحدة في الخطة المشتقة باستخدام اسموب البرمجة الخطية محققة زيادةتبمغ نسبتها5184907.5وحدة في خطة االنتاج الفعمية الى

. اقتصاديات االنتاج˛تحميل الحساسية˛التخصيص االمثل لمموارد˛تعظيم دالة الهدف:كممات مفتاحية
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ABSTRACT
Despite the attention of many industrial companies in the country to guide the economic resources
available to them to maximize profits, the use of these resources is not taken in accordance with the
concepts of economic production, leading to variations in the actual production and the possible unitlevel productivity. To try the advancement of the General Company of Cotton products, being a
company which does not apply the concepts of economic production and not taken the use of economic
resources used optimally, leading to variations in the output of the actual and possible, it became
necessary to try to optimal allocation of economic resources available to them using the method of
linear programming in order to increase production volumes and achieve the highest level possible
profits because of their positive effect in the various economic, social and development, which is one of
the main goals of seeking to achieve the various sectors. The research aims to optimal allocation for
available resources to the company using the technique of linear programming for the year 2010 for
the high levels of production and high levels of profit-maximizing the value of the objective function
and increase the profitability of the company depending on the data derived from the company and
conduct sensitivity analysis to see how changes in the composition of commodity optimal quantity and
quality and the level of profits and in a form that fits the requirements of growth in the company.
research shows a number of results among the most important: to validate the hypothesis to high
standards of production and profits and optimal allocation of available resources as it increased the
amount of production from 1168750 units in the plan of actual production to 5184907.5 unit in the
plan are derived using the linear programming method of recording an average increase of 77.5%.
Keywords: Economic Production, Sensitivity Analysis, Optimal allocation of resources, Maximization
of Objective Function.
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النصر
التنمية االقتصادية والذي يعتمد عميو في تنمية القطاعات

المقدمة

االخرى ألنيا تتمتع بارتباطات امامية وخمفية عديدة مع

تتطمب عممية التنمية االقتصادية النيوض بواقع القطاعات

القطاع الزراعي من جية والكثير من الشركات والمعامل

االقتصادية كافة والقطاع الصناعي خاصة عن طريق

الصناعية من جية اخرى حيث ييدف نشاط الصناعات

معالجات عممية اساسيا تطوير ىذا القطاع عن طريق

النسيجية الى انتاج وتوفير عدد من السمع ذات الصمة

االستخدام االمثل لمموارد المتاحة وبما يوفر افضل السبل

المباشرة بحاجات االفراد المختمفة وذلك بتحويل الخامات

الستغالل ىذه الموارد استغالال امثال بشكل يجنب اليدر

الزراعية من احدى صورىا الى صورة اخرى اكثر صالحية

والضياع بتمك الموارد ويوفر فرصة لتحقيق الكفاية الفنية

واسيل استعماال ،وحيث ان قطاع الصناعة في العراق يعاني

واالقتصادية حيث يعد قطاع الصناعة من القطاعات الميمة

من تباطؤ كبير في عمميات التطور في النواحي كافة التباعو

التي تسعى الدول الى تطويرىا لكي تساير التقدم الحاصل في

االسموب غير الفعال في العمميات االنتاجية وافتقاره الى

مختمف مجاالت الحياة لتمبية المتطمبات المتزايدة عمى

الدراسات العممية السميمة التي يمكن ان تساىم بشكل فعال

منتجاتو ،وحيث ان التخطيط العممي السميم لمعمميات االنتاجية

في تطوير ىذا القطاع .كما ان الشركة العامة لمصناعات

يتطمب البحث الدائم عن الحمول المثمى لممشكالت الفنية

واالنتاجية والتنظيمية التي تواجييا مختمف الشركات .كما ان

القطنية لم تستخدم اسموب البرمجة الخطية عند وضع الخطط

دراسات االنتاج والعمميات اظيرت ان موضوع تخطيط

االنتاجية ،لذا جاءت محاولة البحث الستخدام ىذا االسموب

في معمل المنتجات القطنية الطبية من اجل اختيار انموذج

االنتاج يتكامل مع مشكمة تحديد حجم االنتاج االمثل الذي

رياضي لتحديد المزيج االنتاجي االمثل كمحاولة لمعالجة

يمبي الطمب وفي نفس الوقت يحقق االستغالل االمثل لمموارد

مشكمة معينة في الصناعات القطنية وفق اسموب عممي يعتمد

المتاحة اذ ان القائمين عمى تخطيط االنتاج يواجيون عدة

عمى التخصيص االمثل لمموارد ومن ثم اجراء تحميل

بدائل اثناء اعداد خطة االنتاج ،وتصبح المشكمة اكثر عمقا

الحساسية (والمعتمدة عمى اسموب البرمجة الخطية الذي يعظم

اذا كانت الشركة تتعامل مع مزيج من المنتجات مما يتطمب

الربح او يقمل التكاليف) الختيار افضل خطة انتاجية ذات

استخدام االساليب العممية االكثر قدرة في التعبير عن معالجة

صافي دخل اعمى وتحديد حساسية الخطة االنتاجية بالنسبة

ىذه المشكالت ،ولما كانت ىذه االساليب تمثل اداة عممية

لمتغيرات التي تحصل في دالة اليدف والقيود والتي توفر ميزة

يمكن لمشركة االستفادة منيا في تخطيط انتاجيا ،وجب ان

لمتخذ القرار تتمثل بإمكانية اختيار او تحديد مدى واسع من

تكون صياغة الخطط االنتاجية وفق اساليب عممية دقيقة

البدائل المتوافرة وتحميل النتائج المترتبة عمى كل بديل ضمن

قابمة لمتغيير واالستجابة لممستجدات المنبثقة من الواقع العممي

فروض معينة وفي وقت قصير .تتمثل مشكمة البحث في ان

حيث ان تحقيق الكفاءة االقتصادية (التي تعني الحصول

معظم الشركات الصناعية في القطر تعاني من اتباع

عمى انتاج اكبر بالقدر نفسو من الموارد المتاحة او الحصول

االسموب غير العممي في استخدام مواردىا االقتصادية

عمى القدر نفسو من االنتاج ولكن بكمية اقل من الموارد)

المتاحة ليا والذي يؤدي الى انخفاض قدرتيا عمى خمق القيمة

الستغالل الموارد المنتجة محميا والمستوردة ،يتطمب اتباع

المضافة ومن ثم انخفاض اسياميا في تكوين الناتج المحمي

طرق التخطيط المبنية عمى اسس عممية اذ ان سياسة

االجمالي مما ينتج عن ذلك تباطؤ نمو ىذا القطاع اذا ما

االستغالل االمثل لمموارد االقتصادية المتاحة واعادة توزيعيا

قارنا بما يمكن تحقيقو اذا ما قام متخذ القرار في ىذا القطاع

يؤمن تجنب اليدر والضياع فييا وىذه عممية البد وان تمثل

باستخدام االساليب المناسبة إلعادة تخصيص الموارد

جانب الصدارة لجيود واضعي الخطط باعتبارىا مشكمة

االقتصادية المتاحة عمى وفق اسموب عممي سميم بما يحقق

اقتصادية يمزم دراستيا واالىتمام بيا .ان الصناعات القطنية

استغالليا بشكل امثل ،وبما ان الواقع الحالي لمشركة العامة

تعد احدى الصناعات الميمة في القطر والتي ليا عالقة
بتوفير المنتجات القطنية لألفراد كما انيا تعد احدى دعائم

لممنتجات القطنية يشير الى انيا ال تتبع خطط عممية انتاجية

االقتصاد الوطني حيث انيا تمعب دو ار ميما في عممية

تستند الى اسموب عممي سميم في تحديد المزيج االنتاجي
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االمثل والذي يؤدي الى عدم استغالل الموارد االقتصادية

انموذج البرمجة الخطية بتحقيق ما يمي :تحديد المزيج السمعي

المتاحة ليا استغالال امثال مما ادى الى انخفاض كمية

األمثل باستخدام اسموب البرمجة الخطية لعام 2010

االنتاج الفعمية عن الطاقات المتاحة والذي ادى الى ظيور

لمحصول عمى (التخصيص االمثل لمموارد المتاحة لمشركة

عجز في حجم المعروض السمعي وعدم قدرتيا عمى مواكبة

المستويات المرتفعة من االنتاج ،المستويات العالية من

الطمب الداخمي عمى منتجاتيا وبالتالي المجوء الى الستيراد

االرباح) بتعظيم

قيمة دالة اليدف وزيادة ربحية الشركة

ووضع الحمول الناجعة ليا وبما يخدم اليدف المركزي لمدولة

الحساسية (تحميل ما بعد االمثمية) لمعرفة مدى التغيرات التي

اال وىو توفير المنتجات ألفراد المجتمع نظ ار ألىميتيا .تأتي

تط أر عمى التشكيمة السمعية المثمى (كما ونوعا) ومستوى

اىمية البحث من اىمية السمعة التي تقوم الشركة العامة

االرباح وبالشكل الذي يتناسب ومتطمبات النمو في الشركة.

والتي ليا عالقة بصحة المواطنين فضال عن اسيام البحث

عام بالشركة العامة لمصناعات القطنية وتناول المبحث الثاني

في ترشيد النشاط االقتصادي من خالل عممية تخصيص

اسموب البرمجة الخطية وتحديد المزيج االمثل لإلنتاج فيما

واستغالل الموارد المتاحة عمى النحو االمثل لمشركة ،وبما ان

تناول المبحث الثالث تحديد خطط اإلنتاج المثمى (باستخدام

اسموب البرمجة الخطية يعد من اكثر االساليب الرياضية

اسموب البرمجة الخطية وتحميل الحساسية) لمعمل المنتجات

باالعتماد عمى البيانات المستمدة من الشركة .ثم اجراء تحميل

لسد ىذا النقص ،لذا بات من الضروري دراسة ىذه المشكمة

تكون البحث من ثالثة مباحث تناول المبحث االول تعريف

لممنتجات القطنية بإنتاجيا باعتبارىا من السمع الضرورية

المستخدمة في اتخاذ الق اررات التي تستيدف االستخدام االمثل

القطنية الطبية وتحميل نتائج النماذج المقترحة لكي ينتيي

لمموارد المتاحة لتحقيق االىداف المطموبة اذ تأتي اىمية ىذا

البحث بجممة من االستنتاجات والتوصيات المقترحة.

االسموب من الندرة التي تتصف بيا الموارد المختمفة ويساعد

المواد والطرائق

بما يضمن تحقيق اكبر عائدا او اقل كمفة ممكنة ومن ثم

تأسس معمل الغزل والنسيج في بغداد بيذا االسم في

()9

في اتخاذ الق اررات التي تؤدي الى االستخدام االمثل لمموارد

اوال -تأسيس الشركة العامة لمصناعات القطنية

تحقيق اعمى كفاءة لمعممية االقتصادية .لذا تبرز أىمية البحث

 1945/1/18برأس مال قدره مئة وخمسون الف دينار

من خالل تناولو موضوع تحديد المزيج االنتاجي االمثل

بموجب المادة الخامسة من قانون الشركات النافذ المفعول

باستخدام أسموب البرمجة الخطية وتحميل الحساسية باعتباره

آنذاك واستمر كإحدى شركات القطاع الخاص حتى صدور

وتقميل اليدر والضياع في الموارد االقتصادية المتاحة في

واصبحت ضمن شركات القطاع العام والتابعة الى المؤسسة

أسموب تخطيطي ييدف إلى تعظيم مستويات اإلنتاج والربح

ق اررات التأميم سنة  1964حيث تم تأميميا مع بقية الشركات

أحدى الشركات الصناعية في االقتصاد القومي لما تقوم بو

العامة لمصناعات النسيجية ونقمت ممكيتيا من القطاع

ىذه الصناعة من توفير المنتجات القطنية الطبية لألفراد،

الخاص الى القطاع االشتراكي وسميت آنذاك (الشركة العامة

ولمدور االنتاجي الذي تؤديو .تنطمق فرضية البحث من قدرة

لمغزل والنسيج العراقية) ،وفي عام  1987تم دمج عدد من

المتاحة وطاقاتيا اإلنتاجية استغالال امثال من خالل تطبيق

مع المنشأة العامة لمنسيج القطني في الكوت تحت اسم

الشركة العامة لمصناعات القطنية عمى استغالل مواردىا

المنشآت حيث تم دمج المنشأة العامة لمغزل والنسيج العراقية

الخطة المقترحة وفق اسموب البرمجة الخطية بدال من الخطة

المنشأة العامة لممنسوجات القطنية والحياكة وذلك بموجب

المنفذة من قبل الشركة مما يساىم في تحقيق الكفاءة

قرار مجمس قيادة الثورة المنحل المرقم  453في1987/6/29

في ما متاح ليا من موارد وطاقات لمقيام بالتخطيط لمعممية

 -1معمل الغزل والنسيج في بغداد -2 ،معمل المنتجات

االقتصادية والفنية لعممية االنتاج وتخفيض اليدر الحاصل

وابتداءا من  1987/7/1ويكون مقرىا في بغداد وتضم:

اإلنتاجية والتخصيص األمثل لمموارد واإلنتاج األكفأ مما

الطبية في بغداد -3 ،معمل الغزل والنسيج في الكوت-4 ،

يؤدي الى تحقيق مستويات عالية من االنتاج واالرباح .ىدف

معمل الحياكة والجواريب في الكوت ،وفي عام  1988تم

دمج المنشأة العامة لممنتجات القطنية والحياكة مع المنشأة

البحث الى اسيام الخطة المقترحة والمبنى ىيكميا وفق
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العامة لمنسيج القطني في الديوانية والمنشأة العامة لمغزل

الكتيم العسكري واقمشة الترشيح (اقمشة خاصة) واقمشة

والنسيج في الموصل بموجب قرار مجمس قيادة الثورة المنحل

قطنية ومخموطة اخرى وغزول متنوعة.

المرقم  222في  1988/3/6وابتداءا من  1988/7/1تحت

 -3معمل الغزل والنسيج في الديوانية /ينتج اقمشة الكريتون

اسم المنشأة العامة لمصناعات القطنية ،وقد قامت الشركة

والبازة والبوبمين والمربعات والكتيم العسكري واقمشة قطنية

اعاله بممارسة اعماليا في ادارتيا الموحدة منذ تأسيسيا حتى

ومخموطة اخرى والغزول القطنية.

تأسيسو كشركة مساىمة عامة وابتداءا من 1994/1/1

الشاش الطبي ,باندج (لفاف) طبي ،بالستر ولصقة الظير،

بموجب قرار مجمس قيادة الثورة المنحل المرقم 140

اشرطة نسيجية ونطاق عسكري.

في 1993/9/13وعمى اساس بيع  % 75من اسيميا الى

وقد تم اختيارنا لمعمل المنتجات القطنية الطبية نظ ار ألىمية

الى اعادة ارتباط معمل النسيج القطني في الديوانية بالشركة

تطرقت اليو وزيادة استيراد ىذه المنتجات من الخارج.

ابتداءا من  1998/7/1بموجب قرار مجمس قيادة الثورة

معمل المنتجات القطنية الطبية والموارد االنتاجية المتاحة

الديوانية (شركة مساىمة) واعيد المعمل الى الشركة االم

سنتعرف في ىذا البحث عمى معمل المنتجات القطنية الطبية

 -4معمل المنتجات القطنية الطبية /ينتج القطن الطبي,

عام  ،1994حيث تم فك ارتباط معمل نسيج الديوانية بعد

منتجاتو لمصحة العامة لألفراد ولعدم اجراء دراسات بحثية

القطاع الخاص غير ان تعثر ىذه التجربة وعدم نجاحيا ادى

المنحل المرقم  67في  1998/6/1الذي الغى شركة نسيج

فيه

كواحد من معامميا ،وبتاريخ  2001/6/5صدر كتاب امانة

من ناحية تأسيسو ومن ناحية االدارة وتنظيم العمل وكذلك

مجمس الوزراء المرقم  4694بتأسيس شركة واسط العامة

الموارد االنتاجية المتاحة فيو ،كما سيتم التعرف عمى منتجاتو

لمصناعات النسيجية والتي تضم معمل الغزل والنسيج ومعمل

واحتياجاتيا من مختمف الموارد والمستمزمات االنتاجية ومن ثم

الحياكة والجواريب في الكوت .لقد تم تحويل الشركة العامة

معرفة صافي الدخل وفقاً لمتركيب االنتاجي السائد في

الشركات العام رقم  22لسنة  1997واصبحت خاضعة

تعريف بمعمل المنتجات القطنية الطبية

حاليا:

وتأسس معمل المنتجات القطنية الطبية سنة  1960تحت اسم

لمصناعات القطنية الى شركة عامة تنفيذا ألحكام قانون

المعمل.

ألحكام ىذا القانون ابتداءا من  1998/1/1وتضم الشركة

بدأت صناعة الضمادات الطبية منذ بداية الخمسينات

 -1معمل الغزل والنسيج في بغداد/تأسس في .1945/1/18

مصمحة القطن الطبي الحكومي برأسمال قدره  250ألف

-2معمل الغزل والنسيج في الموصل /تأسس عام .1953

دينار في منطقة الوزيرية في بغداد ،وبدأ االنتاج عام ،1961

.1960

العامة االقتصادية اصبح ىذا المعمل من احدى المنشآت

 -3معمل المنتجات القطنية الطبية في بغداد /تأسس عام

وبعد صدور ق اررات التأميم عام  1964وتأسيس المؤسسة

 -4معمل الغزل والنسيج في الديوانية /تأسس عام .1970

التابعة لممؤسسة العامة لمصناعة ،وبناءا عمى قرار ىذه

 -5محمج قطن كركوك /تأسس عام .1972

المؤسسة الصادر سنة  1968بخصوص دمج بعض

ثانيا -منتجات الشركة تنوعت وتعددت منتجات الشركة

المشاريع الصناعية في مشروع واحد فقد تم دمج مصمحة

 -1معمل الغزل والنسيج في بغداد /ينتج مختمف انواع

(معمل الغزل والنسيج في بغداد) تحت اسم الشركة العامة

القطن الطبي الحكومي مع شركة الغزل والنسيج العراقية

بتعدد معاممها وخطوطها االنتاجية ومنها:

االقمشة القطنية والمخموطة ومنيا اقمشة الكتيم العسكري

لمغزل والنسيج العراقية التي تضم اضافة الى ىذا المعمل

وقماش الجادر واقمشة الشاش والباندج لمعمل المنتجات
القطنية الطبية واقمشة قطنية اخرى والغزول القطنية.

معمل الغزل والنسيج في بغداد ومعمل الغزل والنسيج في

الكوت ،ومعمل الحياكة والجواريب في الكوت ،وقد تم بناء

 -2معمل الغزل والنسيج في الموصل /ينتج قماش اليمايون

معمل جديد لممنتجات القطنية الطبية داخل معمل الغزل

والبوبمين وكتان الفرش والخام االبيض والخام االسمر وقماش

والنسيج وباشر باإلنتاج عام  1980بعد ايقاف معمل القطن
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الطبي في الوزيرية وافتتح بتاريخ  1980/2/8ألغراض تمبية

المنتجات ،عمما ان المادة االولية الرئيسية الداخمة في االنتاج

حاجات القطر من الضمادات الطبية ،ويشمل المعمل عمى 4

ىي قطن الشعر المحمي والممبي الحتياجات ىذه الصناعة.

خطوط انتاج رئيسية وبطاقات تصميمية وكما موضح في

اما بقية المواد الكيمياوية المستخدمة في العمميات االنتاجية

الجدول .1

فيجرى تأمينيا وحسب المواصفات القياسية محميا والبعض
االخر عن طريق االستيراد .ان عدد العاممين في بداية

جدول  .1خطوط االنتاج والطاقات التصميمية لمعمل

التشغيل لم يتجاوز  110منتسب وتزايد العدد حتى اصبح في

المنتجات القطنية الطبية

الثمانينات  150منتسب وفي التسعينات  200منتسب وىو

نوع المنتوج و الطاقة التصميمية

في ازدياد مستمر عمما ان المعمل يعمل بثالث وجبات،

-1القطن الطبي الماص 495 ،طن.

ويضم المعمل االقسام اإلنتاجية االتية -1 :قسم القطن

-2الشاش الطبي الماص المفافات˛32500الف م

2

الطبي -2 ،قسم الشاش الطبي -3 ،قسم الباندج الطبي-4 ،

 -3البالستر ولصقة الظير والياندي بالست˛

قسم البالستر ولصقة الظير -5 ،قسم الباندج المطاطي،

 450ألف م

2

وفي سنة  2001اضيف قسم ميم ضمن معمل المنتجات

 -4االشرطة النسيجية بمختمف القياسات حسب

الطبية إلنتاج النطاق العسكري بطاقة  1200نطاق سنويا

العقود˛ 5598ألف متر طولي

لتغطية حاجة القوات المسمحة وبدأ االنتاج في الربع االخير

*المصدر -:الشركة العامة لممنتجات القطنية/قسم التخطيط

من عام  ،2001وان ادارة المعمل مسؤولة عن ادارة وظائف

والمتابعة.

االقسام المختمفة وان اىمية كل وظيفة تختمف من منشاة الى

كما ينتج المعمل بعض المنتجات العرضية مثل الرباط

()19

اخرى ومن مدير الى اخر

المثمث وضماد الميدان وعدة التطيير ،ويعتبر ىذا المعمل ىو

.

الوحيد من نوعو في القطر والمختص بيذا النوع من
. 2الهيكل التىظيمي لمعمل المىتجاث القطىيت الطبيت

*

مدير المصىع
قسم الصياوت
والتكييف

السيطرة الىىعيت

المتابعت

قسم الصياوت الكهربائيت

مخزن البضاعت الجاهزة

قسم القطه الطبي

قسم التفتيص الهىدسي

قسم البالستر ولصقت
الظهر والهاودي
بالستر

قسم الطاش
والللفافاث

*المصدر -:الطركت العامت للمىتجاث القطىيت/قسم التخطيظ والمتابعت.

118

قسم االضرطت
الىسيجيت

مجمة العموم الزراعية العراقية – 2013 ,129-114 :)1(44

التخاذ الق اررات الصائبة أثناء عممية اتخاذ الق اررات وشمل

اسموب البرمجة الخطية وتحديد المزيج االمثل لالنتاج
البرمجة

تشير

الرياضية

النصر
استخداميا من القطاع الحكومي إلى قطاعات الصناعة

(Mathematical

واألعمال والزراعة ،ويأتي اىمية استخدام اسموب البرمجة

) Programmingإلى مجموعة من األساليب الرياضية التي

الخطية في تحديد البدائل الممكنة لتحقيق ذلك ،حيث يعد

يمكن أن تستخدم إليجاد مجموعة الحمول المثمى لممشاكل

اسموب البرمجة الخطية اداة فعالة لمشركات والتي من خاللو

االقتصادية التي تتضمن دالة ىدف بمتغيرات متعددة بوجود

تستطيع الوصول الى الحمول المثمى لمعديد من المشكالت

مجموعة من القيود التي تكون عمى شكل متباينات( اصغر

التي تواجييا ،وقد بينت التجربة والتطبيق العممي بأن ىذا

من أو اكبر من أو تساوي )وتتضمن البرمجة الرياضية ثالث
أساليب رياضية ىي( :)4األسموب األول :البرمجة الخطية

االسموب ذو فعالية اقتصادية ويؤثر تأثي ار ممموسا في مستوى
اداء الشركات وزيادة انتاجيا لذلك استخدم ىذا االسموب عمى

) ،)Linear Programmingاألسموب الثاني :البرمجة

نطاق واسع في معالجة العديد من المشكالت االنتاجية

الالخطية ) ،(Non-Linear Programmingاألسموب

واالقتصادية ( .)21تمثل البرمجة الخطية مجموعة من

الثالث :البرمجة الديناميكية (.(Dynamic Programming

األساليب الرياضية إليجاد الحمول المثمى لمشاكل متعددة

إن عممية اتخاذ القرار تتضمن اختيار القرار األمثل من بين
مجموعة من البدائل )الق اررات الممكنة) إلنجاز ىدف محدد

تتضمن عالقات خطية لممتغيرات الموجودة في دالة اليدف

لممنشأة ،وان الكثير من المشاكل في مجال إدارة أعمال

 ،فيي أسموب (تكنيك( رياضي تستخدم

وفي القيود كذلك

لحل المشاكل االقتصادية ذات صفات محددة تتمثل بوجود

المنشأة يمكن أن تشكل عمى شكل برمجة رياضية وعمى ىذا

دالة ىدف خطية لمتعظيم ) (Maximizationأو لمتدنية

األساس فان المشكمة في البرمجة الرياضية تتمثل في إيجاد
القيم المثمى لدالة اليدف بوجود مجموعة من القيود ،وان

) (Minimizationمع وجود بدائل ) (alternativeعديدة

جميع ىذه العالقات يمكن وصفيا رياضياً .فالبرمجة
الالخطية

)(3

لتحقيق دالة ىدف في ظل وجود مجموعة من القيود

(المحددات  (Constraintsتتمثل بوجود موارد )عناصر(

والتي ظيرت عام  1952تمثل مجموعة من

إنتاج محددة لتحقيق كل بديل

األساليب الرياضية التي يمكن استخداميا إليجاد مجموعة
الحمول المثمى لممشاكل التي تحتوي عمى عالقات ال خطية

)(8

 .لذلك فالبرمجة الخطية

تمثل أسموب الختيار البديل األمثل من بين ىذه البدائل

لدالة اليدف وكذلك القيود .أما البرمجة الديناميكية والتي

(الحمول) وان ىذه المحددات تكون بشكل متباينات اصغر من
أو اكبر من أو تساوي ،وعمى ىذا األساس فان البرمجة

ظيرت عام  1957فتمثل تكنيك جديد آخر يتضمن مجموعة

الخطية تتضمن عممية تحديد المستوى األمثل لمتغير تابع

من األساليب الرياضية التي يمكن استخداميا في عممية اتخاذ

دالة ىدف التي ترتبط بعالقات خطية مع بعض المتغيرات

الق اررات لمجموعة من العالقات المتتابعة في مجال اإلدارة،
فاليدف من البرمجة الديناميكية ىو لتحديد الحل األمثل

المستقمة ) (X`sفي ظل وجود مجموعة من القيود الخطية

لمجموعة كاممة متتابعة من الق اررات ،وسيجري في ىذا

تشتمل عمى المتغيرات المستقمة ىذه بشكل متباينات ،فالمتغير
التابع يسمى بدالة اليدف في حين تسمى المتغيرات المستقمة

المبحث التطرق إلى البرمجة الخطية من حيث المفيوم

بـمتغيرات القرار Decision variables

والشروط والفروض والشكل الرياضي لمبرمجة الخطية.

أو متغيرات

االختيار  Choice variableوان الحل األمثل لمشكمة

اوال -البرمجة الخطية

البرمجة الخطية ىو إيجاد مجموعة الحمول المثمى لمتغيرات

إن أول من استخدم البرمجة الخطية ) (LPفي عام 1947

كان دانتزج ومارشال )(Dantzig and Marshall

)(12

القرار ىذه والقيمة المقابمة لدالة اليدف.

)(14

()15

حيث استخدمت كوسيمة إليجاد الحل األمثل لمشاكل التخطيط

المعمومات التي تحتاجها مشكمة البرمجة الخطية

الخطية بمجاالت واسعة جداً في إدارة األعمال والصناعة

البرمجة الخطية وىي:

ىناك ثالثة أنواع من المعمومات التي يحتاجيا أنموذج

في القوة الجوية األمريكية وسرعان ما انتشر استخدام البرمجة
والزراعة حيث بدت كأداة فعالة وميمة تساعد مدير المنشأة
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أ -متغيرات القرار  ،Decision Variablesب -دالة

بدائل إنتاجية متاحة لمتخذ القرار وبوجود مجموعة من القيود

القيود

أو المحددات ) (Constraintsالتي تكون عمى شكل متباينة

اليدف

،The Objective Function

.Constraint

ج-

رياضية تأخذ صيغة اكبر من أو يساوي (≤) أو اصغر من

()4

أو يساوي (≥) ،وبافت ارض وجود ( )nمن متغيرات القرار من

فروض البرمجة الخطية Assumptions of LP

تعتمد البرمجة الخطية عمى عدد من الفروض البد من توفرىا

دالة اليدف ( )Zوعدد ( )mمن المحددات أو القيود فان

من اجل إمكانية استخدام البرمجة الخطية وحميا لمحصول

الشكل الرياضي النموذج البرمجة الخطية يأخذ الشكل آالتي:
∑ Min or Max
S.to
nj aijXj (≥,=, ≤ )bi
Xj≥0
i = 1 , 2………. , m
j = 1 , 2,…………., n
حيث ان = Cj,bi,aij :ثوابت= m ,عدد القيود=n ,عدد

عمى نتائج دقيقة وموثوق بيا وىي :أ -الخطية والقابمية عمى
اإلضافة  ،Linearity & additivityب -القابمية عمى

التجزئة  ،Divisibilityج -المحدودية  ،Finitenessد-
التأكد واليقين .Certainty

()20˛13

فوائد البرمجة الخطية

يتبين مما سبق إن  LPأسموب رياضي فعال لمتعامل مع

المتغيرات

كثير من المشاكل االقتصادية لما يمتاز بو من ميزات منيا:

ثانيا -تحميل الحساسية Sensitivity Analysisأو تحميل

أ -أنيا أداة فعالة في عممية اتخاذ الق اررات في مجال اإلدارة

()17,21

ما بعد االمثمية Post optimality Analysis

واألعمال حيث يمكن تطبيقيا في العديد من المشاكل

إن الميزة الكبيرة لمبرمجة الرياضية بشكل عام والبرمجة

االقتصادية.

الخطية بشكل خاص تتمثل بأنيا تتيح لمتخذ القرار اختيار

ب -توفر لمتخذ القرار صورة واضحة وجيدة إلمكانية توزيع

مدى واسع من التعديالت في البدائل المتوفرة وتحميل آثار

الموارد المحددة في المنشأة وتساعده في اختيار القرار الفعال

ىذه التعديالت عمى الحل األمثل لمبرمجة الخطية وبمدة زمنية

واألمثل من بين العديد من البدائل الممكنة.

قصيرة والسيما بعد توفر برامجيات البرمجة الخطية العاممية

ج -البرمجة الخطية ال تعطي فقط الحل األمثل بل تعطي

 Parametric Linear Programmingوىذا ما يعبر عنو

أيضا معمومات عن قيم عناصر اإلنتاج المستخدمة في كل

(بتحميل الحساسية او تحميل ما بعد األمثمية) ،فمتخذ القرار

خطة وما يطمق عمييا أسعار الظل Shadow Prices

لكي يحصل عمى تفسير كامل وواسع لمخطط المتحصل

لمموارد في االستخدامات األخرى البديمة المتاحة وكذلك الكمف

عمييا من خالل الحل األمثل النموذج البرمجة الخطية،

البديمة .Opportunity Cost

يرغب في اختبار مدى ثبات واستقرار الحل األمثل ىذا

د -إمكانية متابعة ماذا يحدث لقيم الحل األمثل فيما لو تغير

والمدى الذي يبقى مستق اًر وثابتاً من قيم احد أو بعض العوامل

واحد أو أكثر من المحددات أو دالة اليدف عن طريق تحميل

الداخمة في أنموذج البرمجة الخطية التي دائماً ما تكون غير

الحساسية أو البرمجة الخطية العاممية ( Parametric

معرفة أو معمومة بشكل كبير ويقين بل انو في كثير من

.)Linear Program

األحيان ما يجري تحديد ىذه القيم وفقاً لمتوقعات الموضوعية

ه -مؤخ اًر ،أصبح باإلمكان استخدام البرمجة الخطية

أو الجزئية أو التنبؤات المستقبمية ،إن تحميل الحساسية يتيح

التقميدية لمتعامل مع المخاطرة والاليقين الذي طالما يرافق

لمتخذ القرار التعامل مع الكثير من األسئمة ومنيا(:)15

عممية اتخاذ القرار من خالل بعض البرامج الخطية لمبرمجة
الخطية.

 -1مدى استقرار األنشطة (متغيرات القرار) الداخمة في الحل
األمثل لمبرمجة الخطية وما ىو مدى ثباتيا Relevant
.Range

()11

الشكل (األنموذج) الرياضي لمبرمجة الخطية

كما تبين سابقاً بأن أنموذج البرمجة الخطية يتكون من دالة

 -2كيف يمكن لمتغيرات (زيادة أو نقصان) في أحد أو بعض

ىدف ) (Objective Functionخطية متكونة من مجموعة

قيم المحددات (القيود) التأثير عمى المزيج األمثل لألنشطة

من متغيرات القرار المراد تعظيميا أو تدنيتيا والتي تشكل
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وكذلك عمى قيمة الحل األمثل وىو الربح في (حالة التعظيم)

الخطية ىي مرحمة صياغة األنموذج التي تقوم عمى أساس

أو التكاليف (في حال التدنية).

إن المعمل ييدف إلى تعظيم اجمالي صافي الدخل من خالل

 -3كيف تق أر العالقات السعرية لمموارد اإلنتاجية لمعائد

إنتاج منتجات عدة تخضع لقيود محددة ،وبعد صياغة

اإلجمالي لألنشطة اإلنتاجية عمى الحل األمثل.

أنموذج البرمجة الخطية جرى استخدام البرنامج الجاىز

كما إن اإلجابة عمى مثل ىذه األسئمة يمكن أن يتحقق من

()QSB) Quantitative System for Business

معمومات بأسعار الظل  Shadow priceالذي يتضمنيا

 Methodالمعتمدة في حل مشكالت البرمجة الخطية

الحل األمثل ،فأسعار الظل بالنسبة لألنشطة الحقيقية ( Real

لمتوصل إلى خطة اإلنتاج المثمى لعام  ،2010وسوف يجري

 XjActivitiesغير أساسية) التي لم يتضمنيا الحل األمثل

عرض الخطط التي تم اشتقاقيا ضمن تحميل الحساسية

()4

الذي يعظم الربح باستخدام طريقة السمبمكس Simplex

خالل التحميل الصحيح لما يوفره أنموذج الحل األمثل من

النيائي ،تؤشر مقدار ما ينخفض بو قيمة الحل األمثل فيما

أوال-صياغة أنموذج البرمجة الخطية وتحديد المزيج السمعي

لو أجبرنا عمى إدخال ىذه المتغيرات في الخطة المثمى  ،ومن

األمثل .Linear Programming Setting

ثم فانو يمكن تحديد قوة التنافس بين ىذه األنشطة ،وبالمثل

لتحقي ـ ــق أى ـ ــداف البح ـ ــث س ـ ــنقوم بص ـ ــياغة أنم ـ ــوذج البرمج ـ ــة

فان أسعار الظل بالنسبة لألنشطة الوىمية Slack

الخطيــة لمعمــل المنتجــات الطبيــة لعــام  2010لمحصــول عمــى

 Variablesلكل مورد إنتاجي يظير في الحل األمثل ،تمثل

التخصـيص األمثـل لممـوارد الــذي يعظـم إجمـالي صـافي الــدخل

من الوحدة األخيرة من ذلك المورد إذا ما تم إضافتو وعمى

مقيـد لحســاب افضــل دخــل ألفضـل خطــة وألفضـل مـزيج انتــاج

مقدار اإلضافة الحدية  Marginal Contributionلمدخل

لممنتج ــات ،اذ ان االنمـــوذج المس ــتيدف ىـــو انم ــوذج رياض ــي

أساس ما سبق فان عممية تحميل الحساسية لمحل األمثل يمكن

يعظ ــم ص ــافي الــدخل .إن ص ــياغة أنم ــوذج البرمج ــة الخطي ــة

أن تأخذ األشكال اآلتية(:)7

يتطمــب تحديــد دالــة اليــدف وتحديــد القيــود والمحـددات المتمثمــة

 -1التغير في قيم معامالت المتغيرات لدالة اليدف :أ-

بالمعــامالت الفنيــة  Technical Coefficientالتــي يحتــاج

متغيرات غير أساسية  ،Non-Basic Variablesب-

إليي ــا إنت ــاج الوح ــدة الواح ــدة م ــن ك ــل منت ــوج ،واعتم ــاداً عمـــى

المعامالت الفنية الخاصة بالقيود ( -3 ،)aijالتغيرات في قيم

يمكن صـياغة دالـة اليـدف  Objectives Functionوتحديـد

متغيرات اساسية  -2 ،Basic Variablesالتغيرات في

البيانــات التــي ت ــم الحصــول عمييــا مــن ســجالت الشــركة فانــو

الجية اليمنى من القيود  -4 ،RHSإضافة قيود جديدة-5 ،

المعامالت الفنية والقيود ألنموذج البرمجة الخطية وكما يمي:
()6,8

 -1تحديد البيانات المستخدمة في أنموذج LP

إضافة متغيرات (أنشطة) جديدة.

أ -تحديــد دالــة اليــدف :إن دالــة اليــدف فــي أنمــوذج البرمجــة

يتبين مما سبق إن البرمجة الخطية تمثل تكنيك رياضي فعال

الخطية تمثل تعظيم إجمالي صافي الدخل المتوقع كما يمي:
∑ Max
CjXj = C1X1 + C2X2 + C3X3
………… C6X6
إذ إن:

لمتعامل مع مشاكل التخصيص األمثل لمموارد Optimal
 allocation of resourcesوىي بذلك توفر ميزة لمتخذ
القرار تتمثل بإمكانية اختيار أو تحديد مدى واسع من البدائل
المتوفرة وتحميل النتائج المترتبة عمى كل بديل ضمن فروض

 = CjXjتمث ــل القيم ــة الكمي ــة لدال ــة الي ــدف المـ ـراد تعظيمي ــا

معينة وفي وقت قصير.

(إجمالي صافي الدخل لممعمل).

تحديد خطط اإلنتاج المثمى لمعمل المنتجات الطبية وتحميل

 = Cjصافي الدخل المتحقق من المنتوج  jلموحدة الواحدة

البيانات ومناقشة نتائج النماذج

 = Xjمستوى االنتاج المتحقق من المنتوج ( )jحيث إن ( = j

سيجرى في ىذا المبحث تناول الجانب العممي لمتخصيص

 )1,2,…, 6مســتوى النشــاط .نيــدف مــن صــياغة األنمــوذج

األمثل لمموارد باستخدام أسموب البرمجة الخطية من خالل

إلــى تحديــد المـ ـزيج األمثــل مــن المنتج ــات الــذي يحقــق أعظــم

صياغة انموذج رياضي لمنتجات معمل المنتجات القطنية

صافي دخل ممكن وفقاً لما ىو متاح من إمكانيات.

الطبية ،ثم تحميل النتائج .ان أىم مرحمة في أنموذج البرمجة
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ب -تحديـ ــد البيان ـ ــات الخاص ـ ــة بمص ـ ــفوفة المع ـ ــامالت الفني ـ ــة

المنتجــات مــن مختمــف مســتمزمات اإلنتــاج والكميــات المتاحــة

لمقيـود التــي تمثــل احتياجــات المنتجــات مــن مختمــف مســتمزمات

مــن مس ــتمزمات اإلنت ــاج ف ــي معمــل المنتج ــات القطني ــة الطبي ــة

اإلنتاج لموحدة الواحدة والتي تمثل .LRS

وك ــذلك ص ــافي ال ــدخل لموح ــدة الواح ــدة م ــن مختم ــف األنش ــطة

ج -تحديد الكميات المتاحة من مستمزمات اإلنتاج في معمل

اإلنتاجي ـ ـ ــة فان ـ ـ ــو باإلمك ـ ـ ــان ص ـ ـ ــياغة دال ـ ـ ــة الي ـ ـ ــدف وتحدي ـ ـ ــد

المنتجات القطنية الطبية والتي تمثل الجانب األيمن .RHS

المع ــامالت الفني ــة والقي ــود ألنم ــوذج البرمج ــة الخطي ــة وس ــنقوم

وبعد إن يجري تحديد أىم القيود األساسية فضال عن قيود

بصياغة ىذا االنموذج كاآلتي:

عدم السالبية سننتقل إلى مرحمة صياغة نماذج البرمجة
الخطية لمنتجات المعمل لعام  2010وباألسعار الجارية وكما

أ -بيانات دالة الهدف Objective Function

تمثمت دالة ىدف األنموذج بتعظيم إجمالي صافي الدخل

يأتي:

باألسعار الجارية المتحقق من مختمف األنشطة اإلنتاجية

 –2صياغة أنموذج  LPلمنتجات معمل المنتجات القطنية

البالغة  6أنشطة انتجت خالل العام  2010والموضحة في

الطبية لعام 2010

الجدول  2الذي يعرض أسعار بيع وكمف والعائد لموحدة

يس ـ ــعى البح ـ ــث إل ـ ــى تحقي ـ ــق االس ـ ــتغالل األمث ـ ــل لمس ـ ــتمزمات

الواحدة لكل منتوج لمعام  ،2010ويقوم معمل المنتجات

اإلنتـ ــاج وعواممـ ــو والـ ــى تعظـ ــيم األربـ ــاح فـ ــي صـ ــيغة البرمجـ ــة

الطبية بإنتاج منتجات اخرى ،اال ان اختيارنا لممنتجات قيد

الخطية من المتحقق من المنتجات التـي ينتجيـا المعمـل وىـي:

البحث كونيا تشكل النسبة الكبرى لممجموع الكمي لإلنتاج

قطــن طبــي  ،X1شــاش  25م  ،X2بانــدج طبــي  10ســم ،X3

والتي تقدر بنحو  % 90من االنتاج الكمي لممعمل ،اما

بانـدج طبـي  15سـم  ،X4ســفيفة  15ممـم  ،X5سـفيفة  55ممــم

النسبة الباقية لممنتجات فتشكل نسب ضئيمة من المجموع

الكمي لإلنتاج.

 ،X6وبن ـ ــاءاً عم ـ ــى البيان ـ ــات الت ـ ــي ت ـ ــم الحص ـ ــول عميي ـ ــا م ـ ــن

سـ ــجالت الشـ ــركة العامـ ــة لممنتجـ ــات القطنيـ ــة مـ ــن احتياجـ ــات
جدول.2أسعار البيع والكمف والعائد لممنتوج الواحد ولكل منتوج لعام ( 2010المبالغ بالدنانير)*
اسم المنتوج
ورمزه

قطن طبي
()X1

شاش(25م)
()X2

البنود
الوحدة
سعر انبيع
انتكهفت انكهيت
انعائذ انصافي

500غم
7486
6805
681

قطعة
6500
5924
576

بانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدج

بان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدج

سـ ـ ــفيفة(15مم ـ ـ ــم)

سـ ـ ــفيفة(55مم ـ ـ ــم)

طبـ ـ ـ ــي(10سـ ـ ـ ــم)

طبـ ـ ـ ـ ـ ــي(15سـ ـ ـ ـ ـ ــم)

()X5

()X6

()X3

))X4

درزن
4726
4269
457

درزن
7426
6751
675

*المصدر -:الشركة العامة لمصناعات القطنية/حسابات الكمفة.
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م طولي
220
200
20

م طولي
250
210
40
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ىذه الموارد وفق ما مثبت في سجالت الشركة ،فضال عن

ب-البيانات الخاصة بمصفوفة المعامالت الفنية لمقيود

قيود عدم السالبية لإلنتاج ،والجدول  3يبين ما ُيحتاج إلنتاج
الوحدة الواحدة لكل منتوج من المواد األولية والكميات المتاحة

إن دالة ىدف األنموذج قيدت بـ  22محددا إذ يمثل الطرف
األيسر احتياجات الوحدة الواحدة منيا والطرف األيمن

من ىذه المواد خالل تمك السنة ،ومثمت ىذه المواد بالقيود

الكميات المتاحة وكما يمي:

المرقمة من  C6 - C1في االنموذج .1

 -1تحديد مصفوفة المعامالت الفنية والكميات المتاحة من

 -2تحديد الطاقة االنتاجية لممعمل من كل منتوج

المواد االولية المستخدمة في االنتاج

بيانات ىذا القيد تخص خطوط اإلنتاج حيث تمثل الطاقات

ان المعامالت الفنية تمثل متطمبات إنتاج الوحدة الواحدة لكل

االنتاجية لمشركة من كل منتج ووفقا لمطاقة اإلنتاجية المتاحة

منتوج سواء من المواد األولية ،ساعات العمل ،رأس المال

وطاقة االنتاج الفعمية ،والجدول  4يعرض البيانات المتعمقة

وغيرىا ،وىذه المعامالت تحدد في ضوء المواصفات القياسية

بالطاقتين المتاحة والفعمية في معمل المنتجات القطنية الطبية

الفنية المطموبة إلنتاج وحدة واحدة من المنتج ،إذ تم احتساب

لكل نوع من منتوجاتيا لعام  ،2010ووفقاً لمجدول  ،4يمكن

كمية ما يحتاج إلنتاج الوحدة الواحدة من ىذه المواد لكل

صياغة قيد الطاقة المتاحة ،والتي مثمت بالقيود من C9 - C7

منتوج وفقاً لنسب المزج المعمول بيا في المعل المبحوث .كما

في االنموذج .1

تطمب االمر تحديد الكميات المتاحة لممعمل من كل مورد من

جدول  .3الكميات الالزمة من المواد األولية إلنتاج الوحدة الواحدة والكميات المتاحة منها وكميات االنتاج لعام2010
قطن طبي

المواد االولية

كغم

شاش25م
()X2
لفة

المنتجات

()X1

باندج10سم
()X3

باندج15سم

()X4

سفيفة

سفيفة

الكميات

15ممم

55ممم

المتاحة سنويا

درزن

( )X5م

( )X6م

كغم

بيروكسيدالييدروجين كغم

0.033

0.05

0.16

0.16

-----

----

51555

كوستك كغم

0.04

0.06

0.192

0.192

-----

----

61414

حامض مخفف كغم

0.05

0.06

0.192

0.192

-----

----

65089

صابون كغم

0.005

0.015

0.048

0.048

-----

----

15590

قطن خام كغم

1.15
0

0.625
02025

----

----

-----

----

383135

كميات االنتاج

150000

200000

0.045
43750

0.045
43750

0.012
131250

0.026
6000

4068535

غزول كغم

درزن

المصدر -:مستمدة من الموازنة التخطيطية لمعمل المنتجات الطبية لمعام 2010

جدول . 4الطاقات اإلنتاجية المتاحة والفعمية لكل منتوج لعام 2010

اسم المنتوج
قطن طبي

الطاقات المتاحة
439500

الطاقة الفعمية
252000

شاش 25و

25000000

89250000

م

بانذج10سى

25000000

1530000

م

بانذج15سى

25000000

1530000

م

سفيفت15يهى

5598000

51000

م طولي

سفيفت55يهى

5598000

51000

م طولي

المصدر -:مستمدة من سجالت الشركة  ,قسم التخطيط والمتابعة.
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2
2
2
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 -3تحديد بيانات الوقت الالزم لإلنتاج

النصر
جدول  .5الوقت الالزم إلنتاج الوحدة الواحدة من كل منتوج والوقت
المتاح لعام . 2010

ويمثل ىذا القيد الوقت الالزم الذي تستغرقو عممية إنتاج

اسى انًنتىج

الوحدة الواحدة من كل منتوج ،وىذا البعد الزمني لعممية

انىحذة

اإلنتاج يكون محدداً (أو مقيداً) بالمتاح من ساعات العمل

الوقت الالزم النتاج

الوقت المتاح

الوحدة

دقيقة /سنة

()1

()2

الواحدة/دقيقة

خالل عام  .2010فضال عن المواصفات القياسية والفنية

قطن طبي

كغى

التي يتطمبيا انتاج الوحدة الواحدة لكل منتوج من المنتجات

شاش 25و

نفت

90
60

الستة وطبقا لتمك المواصفات وقد قُدر عدد ساعات العمل
المتاحة سنوياً وفقاً لمصيغة اآلتية :عدد العاممين × عدد

سى10بانذج

درزن

0.2

15سًبانذج

درزن

سفيفت 15يهى

و طىني

سفيفت 55يهى

و طىني

0.2
1
1

ساعات العمل الفعمية خالل اليوم × عدد أيام العمل سنويا،

ويشير الجدول  5إلى الوقت الالزم إلنتاج الوحدة الواحدة من

10725000
23625000
9450000
9450000
2250000
2250000

المصدر )1( :مقابمة مع مسؤولة االنتاج )2( ,تم احتسابها

كل منتوج وكذلك إلى الوقت المتاح سنوياً لعام  2010عمماً

من قبل الباحثة وفقا لمصيغة المذكورة سابقا

إنو تم اعتماد معيار ساعات العمل في احتساب تكمفة الوقت

 -4تحديــد احتياجــات الوحــدة الواحــدة لكــل منتــوج مــن رأس

الالزم إلنتاج الوحدة الواحدة ،وذلك بسبب طبيعة الفن

المال العامل

اإلنتاجي المطبق في الشركة قيد البحث والذي ينحاز لجانب

ويمثل ىذا القيد ما يحتاجو إنتاج الوحدة الواحدة من كل منتوج

تكثيف عنصر رأس المال ،كما إن ىنالك وجبتي عمل يومياً

من رأس المال العامل اذ يمثل تكاليف االنتاج الكمية (الكمفة

وعمى األقل .ىذا وقد حددت ساعات العمل اليومي في

التشغيمية  )Operation Costإلنتاج الوحدة الواحدة لكل

الشركة بـ ـ  6ساعات لموجبة الواحدة و 13ساعة لموجبتين

منتوج والموضحة في الجدول  2والتي تشتمل عمى كمف

و 21ساعة لثالث وجبات ،أما عدد أيام العمل الفعمية خالل

المواد األولية ،العمل ،المصاريف الصناعية وبقية المصاريف

السنة فقد حددت ب ـ ـ  250يوم وذلك بعد طرح الجمع والعطل

األخرى ،وان مجموع التكاليف اإلجمالية لممنتجات التي تظير

الرسمية واجازات العاممين ،ويمكن كتابة قيد ساعات العمل،

في الخطة يجب أن ال يتجاوز رأس المال المتاح لمعمل

والذي ُمثل بالقيود من  C15-C10في االنموذج .1

المنتجات القطنية الطبية لعام  2010والبالغة قيمتو بـ
 4986792000دينار باألسعار الجارية ،والمالحظ إن ىذه
القيمة ىي أكبر من مجموع الكمف اإلجمالية لممنتوجات لعام

 ،2010وبذلك يمكن كتابة قيد الكمفة بالصيغة اآلتية ،والذي
مثل بالقيد ˛C16في االنموذج :1
= 6805X1 + 5924X2 +4269X3 +
6751X4+200X5 + 210X6 ≤ 4986792000
ويمكن توضيح مصفوفة االنموذج االول كما يأتي:
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مصفوفة اال نموذج االول
سفيفت
55يهى

سفيفت
15يهى

انكًياث انًتاحت
ين انًىارد

االشارة

X5
20
0

51555

≥

X6
40
0

بانذج15سى بانذج10سى شاش25و قطن
طبي/
/نفت
كغى
X1
X2
X3
X4
681
576
457
675
0.033
0.05
0.16
0.16

وحذة
انقياس

كغى

انًىارد

بيروكسيذ
انهيذروجين

61414
65089

≥
≥

0
0

0
0

0.192
0.192

0.192
0.192

0.06
0.06

0.04
0.05

15590

≥

0

0

0.048

0.048

0.015

0.005

≥
383135
≥
4068535
≥
439500
≥
25000000
≥
5598000
≥
10725000
≥
23625000
≥
9450000
≥
9450000
≥
2250000
≥
2250000
≥ 4986792000

0

0
0.012
0
0
1
0
0
0
0
1
0
200

0
0.045
0
1
0
0
0
0
0.2
0
0
6751

0
0.045
0
1
0
0
0
0.2
0
0
0
4269

0.625
0.025
0
1
0
0
60
0
0
0
0
5924

1.15
0
1
0
0
90
0
0
0
0
0
6805

0.26

0
0
1
0
0
0
0
0
1
210

كىستك
كغى
حايض
كغى
انكبريتيك
انًخفف
يادة
كغى
ترطيب
قطن خاو
كغى
غزول
كغى
انطاقاث
كغى
2
انطاقاث
و
و طىني انطاقاث
انعًم
دقيقت
انعًم
دقيقت
انعًم
دقيقت
انعًم
دقيقت
انعًم
دقيقت
انعًم
دقيقت
راس انًال
دينار

القطنية الطبية لعام  2010في ضوء ما تم إعداده من بيانات

 -5قيود شرط عدم السالبية Non Negativity
Restrictions
وتعني إن جميع المتغيرات في األنموذج يجب أن تكون

فيما يتعمق بدالة اليدف والقيود والمحددات لألنموذج
المستيدف وبناءاً عمى ما تقدم ،يكون الشكل النيائي ألنموذج

موجبة ،أي أنيا اكبر أو تساوي الصفر والذي ُمثمت بالقيود
من  C22-C17في االنموذج  ،1وبعد تحديد أىم القيود

البرمجة الخطية لمعمل المنتجات القطنية الطبية والذي يعظم
صافي العائد لعام  2010كما موضح في االنموذج االتي:

األساسية وقيود عدم السالبية ُيمزم االنتقال إلى مرحمة تحديد
الصياغة الفعمية ألنموذج البرمجة الخطية لمعمل المنتجات

125

مجمة العموم الزراعية العراقية – 2013 ,129-114 :)1(44

النصر

انموذج  .1الشكل النهائي ألنموذج البرمجة الخطية لمعمل المنتجات القطنية الطبية لعام  2010باألسعار الجارية
Max ( Z) = 681X1 + 576X2 + 457X3 + 675X4 + 20X5 + 40X6
Subject to
C1 =0.033 X1 +0.05 X2 +0.16 X3 +0.16 X4 +0 X5 +0 X6 ≤ 51555
C2 = 0.04X1 + 0.06X2 + 0.192X3 + 0.192X4 + 0X5 + 0X6 ≤ 61414
C3 = 0.05X1 + 0.06X2 + 0.192X3 + 0.192X4 + 0X5 + 0X6 ≤ 65089
C4 = 0.005X1 + 0.015X2 + 0.048X3 + 0.048X4 + 0X5 + 0X6 ≤15590
C5 =1.15 X1 +0.625 X2 + 0X3 + 0X4 + 0X5 + 0X6 ≤ 383135
C6 = 0X1 + 0.025X2 + 0.045X3 + 0.045X4 + 0.012X5 + 0.026X6 ≤ 4068535
C7 = X1 + 0 X2 + 0X3 + 0X4 + 0X5 + 0X6 ≤439500
C8 = 0X1 + X2 + X3 + X4 + 0X5 + 0X6 ≤ 25000000
C9 = 0X1 + 0X2 + 0X3 + 0X4 + X5 + X6 ≤5598000
C10 = 90X1 + 0X2 + 0X3 + 0X4 + 0X5 + 0X6 ≤ 10725000
C11 =0 X1 +60 X2 +0 X3 +0 X4 +0 X5 +0 X6 ≤23625000
C12 = 0 X1 + 0X2 + 0.2X3 + 0X4 + 0X5 + 0X6 ≤ 9450000
C13 = 0X1 + 0X2 + 0X3 + 0.2X4 + 0X5 + 0X6 ≤ 9450000
C14 = 0X1 + 0X2 + 0X3 + 0X4 + 1X5 + 0X6 ≤ 2250000
C15 = 0X1 + 0X2 + 0X3 + 0X4 + 0X5 + 1X6 ≤ 2250000
C16 = 6805X1 + 5924X2 +4269 X3 + 6751X4 +200 X5 + 210X6 ≤ 4986792000
C17 = X1 + 0X2 + 0X3 + 0X4 + 0X5 + 0X6 ≥ 0
C18 = 0X1 + X2 + 0X3 + 0X4 + 0X5 + 0X6 ≥ 0
C19 = 0X1 + 0X2 + X3 + 0X4 + 0X5 + 0X6 ≥ 0
C20 = 0X1 + 0X2 + 0X3 + X4 + 0X5 + 0X6 ≥ 0
C21 = 0X1 + 0X2 + 0X3 + 0X4 + X5 + 0X6 ≥ 0
C22 = 0X1 + 0X2 + 0X3 + 0X4 + 0X5 + X6 ≥ 0
يمثل الجانب األيسر مـن األنمـوذج ،الـذي يرمـز لـو  LHSىـو
وباالنتي ــاء م ــن صـ ــياغة االنم ــوذج فإننـــا سـ ــننتقل إل ــى مرحمـ ــة
تحديد الحل األمثل وتحميل النتائج وتحميل الحساسية.

اقـ ــل مـ ــن الم ـ ـوارد المتاحـ ــة والتـ ــي تمثـ ــل الجانـ ــب األيمـ ــن مـ ــن

ثانيــا– تحديــد المــزيج الســمعي األمثــل فــي معمــل المنتجــات

األنموذج ،التي يرمز ليـا  RHSممـا يعنـي إن الخطـط المثمـى
ق ــد اس ــتخدمت مـ ـوارد اق ــل وأعط ــت ص ــافي دخ ــل اكبـ ـر .كم ــا

القطنية الطبية وتحميل البيانات ومناقشة النتائج

أوضح الحل األمثل انو يبقى التركيـب االنتـاجي كمـا ىـو عميـو

بع ــد إتم ــام ص ــياغة الش ــكل الرياض ــي لدال ــة ى ــدف ومح ــددات

دون تغير إذا مـا تغيـر عائـد  X1مـن حـد أدنـى مقـداره 670.1

انم ــوذج البرمج ــة الخطي ــة ت ــم إدخ ــال ى ــذه البيان ــات ف ــي اآلل ــة

دينـ ــار لموحـ ــدة الواحـ ــدة وحـ ــد أعمـ ــى مقـ ــداره  Mدينـ ــار وكـ ــذلك

االلكترونيــة (الحاســبة) لغــرض التحميــل وبعــد تطبيــق البرنــامج

بالنســبة لـ ـ ـ  X2حيــث يبقــى التركيــب االنتــاجي كمــا ىــو عميــو

الجــاىز ( QSBالخــاص بحــل مشــاكل البرمجــة الخطيــة) عمــى

دون تغيــ ــر إذا مــ ــا تغيـ ـ ــر عائــ ــد  X2مــ ــن حـ ـ ــد أدنــ ــى مقـ ـ ــداره

ضـ ــوء بيانـ ــات األنمـ ــوذج لمنتجـ ــات المعمـ ــل ،أوضـ ــحت نتـ ــائج

 545.9.دينـ ــار لموحـ ــدة الواحـ ــدة وحـ ــد أعمـ ــى مقـ ــداره 581.9

الح ــل األمث ــل باس ــتخدام اس ــموب البرمج ــة الخطي ــة ب ــان قيم ــة

دين ــار ،ام ــا المنت ــوج  X3فسـ ـيبقى التركي ــب االنت ــاجي كم ــا ى ــو

صــافي الــدخل باألســعار الجاريــة قــد بمـ  537938300دينــار

عميــو دون تغيــر إذا مــا تغيــر عائــد  X3مــن حــد أدنــى مقــداره

وبنســبة ارتفــاع مقــدارىا  % 83.3عــن صــافي الــدخل المتحقــق

 437.5دينار لموحدة الواحدة وحد أعمـى مقـداره  473.7دينـار

فع ـ ــال باألس ـ ــعار الجاري ـ ــة والب ـ ــال  293500000دين ـ ــار لع ـ ــام

وكـذلك بالنسـبة ل ـ ـ  X4حيـث يبقـى التركيـب االنتـاجي كمـا ىـو

 2010حيــث تــم حســابو مــن قبــل الباحثــة بضــرب قيمــة صــافي

عميــو دون تغيــر إذا مــا تغيــر عائــد  X4مــن حــد أدنــى مقــداره

الدخل لموحدة الواحدة باألسعار الجارية لكل منتـوج والموضـحة

 664.3دينار لموحدة الواحدة وحد أعمـى مقـداره  691.2دينـار

فــي الجــدول  2فــي كميــة االنتــاج الموضــح فــي الجــدول  2ثــم

كمــا يبقــى التركيــب االنتــاجي كمــا ىــو عميــو دون تغيــر إذا مــا

جمــع ن ـواتج الضــرب .كمــا إن الحــل األمثــل باســتخدام اســموب

تغيـ ــر عائـ ــد  X5مـ ــن حـ ــد أدنـ ــى مقـ ــداره  17.6دينـ ــار لموحـ ــدة

البرمج ــة الخطيـ ـة ق ــد أوض ــح إن المس ــتغل م ــن المـ ـوارد وال ــذي
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الواحــدة وحــد أعمــى مقــداره  Mدينــار وكــذلك بالنســبة لـ ـ ـ X6

النصر
 484144400دينا اًر بانخفاض مقداره  53793900دينار

حيث يبقى التركيب االنتـاجي كمـا ىـو عميـو دون تغيـر إذا مـا

عما حققتو دالة ىدف الخطة األولى والتركيب االنتاجي

تغيـ ــر عائـ ــد  X6مـ ــن حـ ــد أدنـ ــى مقـ ــداره  18.4دينـ ــار لموحـ ــدة

وكمياتو نفسو.

الواحـ ـ ــدة وحـ ـ ــد أعمـ ـ ــى مقـ ـ ــداره  Mدينـ ـ ــار .كـ ـ ــذلك ان الم ـ ـ ـوارد

ب -تحميل حساسية الحل األمثل لمتغيرات في معامالت

اإلنتاجي ـة التــي تــم اســتغالليا بشــكل كامــل والتــي تمثــل م ـوارد

القيود

المتــاح إلنتــاج القطــن  ،C10الوقــت المتــاح إلنتــاج شــريط 15

-1احتمال ارتفاع التكاليف التشغيمية لإلنتاج بنسبة % 10

محـ ــدودة والمتمثمـ ــة بالكوسـ ــتك ˛C2القطـ ــن الخـ ــام  ،C5الوقـ ــت

يتضمن هذا التحميل االحتماالت اآلتية:

م ـ ــل  ˛C14الوق ـ ــت المت ـ ــاح إلنت ـ ــاج شـ ـ ـريط  55م  C15ورأس

وقد حققت ىذه الخطة دالة ىدف قدره  496373700دينار

المال  C16فأن إضافة وحدة واحدة من  C2سوف يضيف إلى

وبانخفاض قدره  41564600دينار عما حققتو دالة ىدف

قيمة دالة اليدف  427.3دينار و لغاية  61913.7وحدة كحد

الخطة األولى كما ان المنتوج

أقصى ،في حين تضيف وحدة واحدة من  C5ما مقداره 48.1

x4

لم يظير في الخطة

االنتاجية.

دينار ولغاية  383135.4وحدة كحد اقصى كما تضيف وحدة

 -2احتمال انخفاض أسعار الوحدة الواحدة لممنتجات بنسبة

وحـدة كحــد اقصــى فــي حــين تضــيف وحــدة واحــدة مــن  C14مــا

لإلنتاج بنسبة  % 10وقد حققت ىذه الخطة دالة ىدف مقداره

واحــدة مــن  C10مــا مقــداره  0.12دينــار ولغايــة 24077990

 % 10عن أسعار الخطة األولى وارتفاع التكاليف التشغيمية

مقـ ــداره  2.4دينـ ــار ولغايـ ــة  3182799وحـ ــدة كحـ ــد اقصـ ــى،

 446736400دينار وبانخفاض قدره  91201900دينار

وتضــيف وحــدة واحــدة مــن  C15مــا مقــداره  21.6دينــار ولغايــة

عما حققتو دالة ىدف الخطة األولى وبالتركيب االنتاجي

 3138380وحــدة كحــد اقصــى كمــا تضــيف وحــدة واحــدة مــن

المتحقق عند رفع التكاليف التشغيمية بنسبة ( )% 10في

 C16ما مقدار  0.09دينار ولغاية  522115000وحدة كحد

االحتمال السابق.

اقصى وىذا ما تعكسو أسعار الظل( )Shadow Pricesليـذه

 -3تقميل رأس المال المتاح بنسبة  % 10عما ىو في

ونظـ ـ اًر ألىمي ــة التركي ــب االنت ــاجي الـ ـراىن وتـ ـوافر فائضـ ـاً م ــن

 492095100دينار وبانخفاض مقداره  45843200دينار

الموارد.

الخطة األولى وقد حققت ىذه الخطة دالة ىدف قدرىا

المـ ـوارد الالزم ــة لإلنت ــاج فق ــد أجرين ــا ع ــدداً م ــن الب ــدائل عم ــى

عن الخطة أألولى وبالتركيب االنتاجي المتحقق نفسو عند

تكاليف مستمزمات اإلنتاج وأسعار المنتجـات مـن خـالل تحميـل

رفع التكاليف التشغيمية بنسبة .% 10

الحساســية لبيــان تأثيرىــا عمــى األنمــوذج المقتــرح لموصــول إلــى

لقد أظيرت الدراسة عددا من االستنتاجات لعل أىميا:

خط ــط مثم ــى يمك ــن تبنيي ــا مــن قب ــل إدارة المعم ــل واختي ــار م ــا

 -1اثبات صحة الفرضية بتحقيق مستويات عالية من االنتاج

يناسبيا منيا في ضوء اإلمكانيات المتاحة في الشركة.

واالرباح وكذلك التخصيص االمثل لمموارد المتاحة ،اذ

ثالثا– تحميل الحساسية Sensitivity Analysis

ارتفعت كمية االنتاج من  1168750وحدة في خطة االنتاج

لتوضيح حاالت تحميل الحساسية التي عمى أساسيا يجري

الفعمية الى  5184907.5وحدة في الخطة المشتقة باستخدام

التعرف عمى مدى التغيرات الممكنة في مكونات األنموذج،

اسموب البرمجة الخطية ،محققة قفزة تقدر نسبتيا .% 77.5

لقد تضمن تحميل الحساسية األشكال اآلتية:

االنتاجية الفعمية لعام  2010من حيث قيمة صافي الدخل

تم اجراء تحميل الحساسية لمخطة االنتاجية المثمى كما يأتي:

 -2إن الخطة المشتقة من أنموذج  LPتختمف عن الخطة

أ -تحميل حساسية الحل األمثل (الحل األساسي) لمتغيرات

حيث أوضحت نتائج ىذه الخطة استغالل جميع الموارد

()1

في معامالت دالة الهدف

المتاحة استغالال امثال كما ان قيمة صافي الدخل قد بم

يتضمن ىذا التحميل لمحساسية انخفاض قدره  % 10باحتمال

 5379.3مميون دينار وبنسبة ارتفاع مقدارىا  % 83.3عن

انخفاض أسعار الوحدة الواحدة من المنتجات بنسبة % 10

صافي الدخل المتحقق فعال والبال  293.5مميون دينار لعام

عن أسعار منتجات الخطة األولى وقد حققت دالة ىدف قدرىا

.2010
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 -3إن الحل األمثل باستخدام أسموب البرمجة الخطية يوضح

نفسو والكميات المستغمة من الموارد المتاحة لمخطة األولية إال

لنا إن المستغل من الموارد والذي يمثل الجانب األيسر من

أن ىناك اختالفات في الكميات المخصصة لمتركيب االنتاجي

األنموذج ،الذي يرمز لو  LHىو اقل من الموارد المتاحة

ما بين االرتفاع واالنخفاض .من االستنتاجات السابقة يمكن

والتي تمثل الجانب األيمن من األنموذج ،التي يرمز ليا

أن نقدم عددا من التوصيات لعل أىميا :استخدام أسموب

 RHSمما يعني إن الخطط المثمى قد استخدمت موارد اقل

البرمجة الخطية لمعرفة مدى استثمار الموارد المتاحة بشكل

وأعطت صافي دخل اكبر .كما أوضح الحل األمثل لمتركيب

كفوء مما يساعد عمى زيادة اإلنتاج .كذلك ضرورة تعميم ىذا

االنتاجي لمخطة االولى ما يمي:

األسموب وتطبيقو في باقي المعامل ذات الظروف المشابية

أ -التركيب االنتاجي والمتمثل بمنتوج :القطن طبي ،شاش

لتحديد االستخدام األمثل لمختمف الموارد اإلنتاجية المتاحة.

 25م ،باندج طبي  10سم ،باندج طبي 15سم ،سفيفة 15

اضافة الى زيادة الموارد التي تكون أسعارىا الظمية

ممم ،سفيفة  55ممم ،يتضمن إن الموارد اإلنتاجية التي تم

( )Shadow Pricesموجبة والتي تشمل كوستك ،القطن

استغالليا بشكل كامل والتي تمثل موارد محدودة والمتمثمة

الخام ،الوقت المتاح إلنتاج القطن ،الوقت المتاح إلنتاج

بالكوست  ،C2القطن الخام  ،C5الوقت المتاح إلنتاج القطن

شريط  15مل ،الوقت المتاح إلنتاج شريط  55مل ورأس

 ،C10الوقت المتاح إلنتاج شريط  15مل  C14والوقت المتاح

المال لغرض االستفادة من الموارد األخرى الفائضة التي

إلنتاج واحدة من  C2سوف يضيف إلى قيمة دالة اليدف

تكون أسعارىا الظمية صف ار وذلك لزيادة اإلنتاج ،ويجب عمى

 427.3دينار ولغاية  61913.7وحدة كحد أقصى ،في حين

الشركة ان تتخذ النيج العممي لمعالجة اليدر والضياع في

تضيف وحدة واحدة من  C5ما مقداره  48.1دينار ولغاية

الموارد المتاحة.

 383135.4وحدة كحد اقصى كما تضيف وحدة واحدة من
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