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I. تمھید:  
قد تنجر  ئل عملیة اتخاذ القرارات الركیزة األساسیة واألكثر أھمیة في المؤسسات، ھذا ألن القرار السیتشك   

نسحاب من السوق، ومن أھم الطرق عنھ عواقب وخیمة قد تؤدي إلى عدم قدرة المؤسسات على المنافسة وبالتالي اال
سم بحوث العملیات، التي اكتشفت واستعملت أثناء یعرف با الكمیة التي قد تساعد المسیرین في اتخاذ القرارات، ما

كالریاضیات، االقتصاد،  ، من طرف لجنة مكونة من باحثین ومتخصصین في مجاالت مختلفة4الحرب العالمیة الثانیة
، ولكن بعد الحرب تبین بأن كثیر من األسالیب التي استخدمت في المجال العسكري یمكن تطبیقھا ...اإلحصاء، الھندسة 

في اإلدارة، وقد تم استخدامھا لدراسة وبحث مختلف الصعوبات اإلداریة والصناعیة من أجل الوصول إلى الحل األمثل 
ومن أھم الطرق التابعة لبحوث العملیات ھناك البرمجة الخطیة باألھداف، التي قامت . 5لخطة المثالیةأو القرار السلیم أو ا

  .مع ظھور عیوب البرمجة الخطیة ذات الھدف الوحید
الخطیة ذات الھدف الوحید أنھا تستخدم لحل المشاكل التي تحتوي على ھدف واحد البرمجة  نماذجومن عیوب 

، ة التكالیف أو تعظیم األرباح، ولكن في السنوات األخیرة أثبتت التجربة أن المؤسسات ال تسعى لتحقیق ھدف واحدنیكتد
والظروف والضغوط التي تفرضھا وكذا واقع  ؛ فمتطلبات الحیاة العملیة6وإنما ھي مجبرة على تحقیق عدة أھداف

المؤسسة وظروفھا الداخلیة، كل ذلك جعل المؤسسة تسعى إلى تحقیق عدة أھداف اقتصادیة وغیر اقتصادیة في آن واحد 
الخ، وقد أدى ذلك بالباحثین خاصة في اآلونة ...مثل تدنیة التكالیف، تعظیم األرباح، تلبیة الطلبیات، تدنیة وقت العمل

اتخاذ التي تساعد على ) Goals programming(خیرة إلى التفكیر في طرق أخرى التي یطلق علیھا برمجة األھداف األ
ألھداف والتي تشمل على مجموعة من القرار في ظل مجموعة من األھداف وذلك بتعیین حل مرضي بالنسبة لكل ا

حیث یمكن اعتبار بعض األھداف للتعظیم وأخرى  المتغیرات سواء كانت متغیرات كمیة أو متغیرات نوعیة أو كالھما
  . للتدنیة أو كالھما معا، فھي تھتم بدراسة عدة أھداف في آن واحد

المؤسسة الجزائریة لألنسجة وبالتالي فإن إشكالیة ھذه الدراسة تدور حول كیفیة بناء نموذج ریاضي یساعد 
ألمثل في مواجھة مشكل تحدید تشكیلة اإلنتاج المثلى في ظل في اتخاذھا للقرار اإلنتاجي ا )EATIT(الصناعیة والتقنیة 

أن استعمال تقنیات البرمجة الخطیة باألھداف  فرضیات مفادھال اوفق. بین أھدافھا الموضوعة 7عدم قابلیة اإلحالل
المتعددة یساھم في اتخاذ القرار اإلنتاجي الفعال في المؤسسة، وأن بناء النموذج الریاضي للبرمجة الخطیة باألھداف 
یتطلب دراسة دقیقة لخطوط اإلنتاج للمؤسسة، باإلضافة إلى أن تقنیات البرمجة الخطیة باألھداف تساعد اإلدارة في 
تسھیل عملیة اتخاذ القرار اإلنتاجي من خالل تحلیل الحساسیة وذلك بإعطاء مجال لمتخذ القرار لمعالجة التغیرات 

  .المفاجئة التي تطرأ على العملیة اإلنتاجیة بالمؤسسة
  :أھمیة وأھداف الدراسة في النقاط التالیة إبرازیمكن  :أھمیة وأھداف الدراسة 

______________________________________________ 
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  أن  إذ متناقضة، أھداف عدة تتضمن لمسائل القرارات اتخاذ الخطیة باألھداف في البرمجة أسلوب یستخدم

أھمیة  فھنا تبرز للمسألة ممكن حل على الحصول إمكانیة عدم إلى یؤدي سوف المسألة في كقیود األھداف ھذه كتابة
 سوف تدخل األھداف ھذه من بعضًا فإن األساس ھذا وعلى. 1استخدام البرمجة الخطیة باألھداف للتعامل مع ھذه المشاكل

 التي" العملي الواقع مسائل مع التعامل في "نجاحا األكثر األسالیب یعتبر من األسلوب ھذا فإن ولذلك فالھد دالة ضمن
 نموذج البرمجة صیاغة ھذه الدراسة ھو  من ، الغرض2واحد آن في أھداف عدة إلى تحقیق القرار متخذ یحتاج غالبا ما

. ، لتحدید القرار اإلنتاجي األمثلQM for Windows3الخطیة باألھداف وحلھ باستخدام برمجیة الطرق الكمیة للنوافذ 
بالمسیلة خالل الفترة الممتدة من ) EATIT(ھذه الدراسة طبقت في المؤسسة الجزائریة لألنسجة الصناعیة والتقنیة 

المؤسسة التي تعتبر إحدى أھم المؤسسات التي تنشط في المجال الصناعي ، ھذه 31/12/2012إلى  01/01/2012
  .الخاص باألقمشة ومشتقاتھا في الجزائر

  

 نموذج ریاضي، متخذ القرار اتخاذ قرار إنتاجي،، برمجة خطیة باألھداف.  
  

JEL C44.  
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استخدام البرمجة الخطیة متعددة األھداف كأحد األسالیب العلمیة الریاضیة على مستوى الوحدات االقتصادیة بما  .1
ددة من شأنھا رفع فعالیة وتحسین نظام اإلنتاج والذي ینعكس باإلیجاب على األھداف فیھا اإلنتاجیة، یعد كتقنیة متج

 المتعددة للمؤسسة؛
 إلقاء الضوء حول كیفیة بناء نموذج البرمجة الخطیة في ظل تعدد أھداف المؤسسة اإلنتاجیة؛ .2
 ؛القرار اإلنتاجي إبراز دور تقنیات البرمجة الخطیة باألھداف في اتخاذ .3
ساعدة أصحاب القرار داخل المؤسسة محل الدراسة على اختیار القرارات التي تحافظ على النتائج المثلى م .4

  .المتوصل إلیھا من طرف النموذج المستخدم
من أجل اإللمام بمختلف جوانب الموضوع وسعیا منا إلثراء الحقل المعرفي، قمنا باإلطالع  :الدراسات السابقة 

  :لتفادي التكرار وتحقیق التكامل معھا، نذكر بعضھا  على مجموعة من الدراسات
أنواع نماذج البرمجة الخطیة باألھداف المبھمة مع دراسة حالة لعملیة االئتمان في بنك " حسین، موسلیم دراسة -

BDL حیث أن الباحث ركز على استعراض الطریقة التي یمكن أن یعالج بھا المشاكل متعددة 2012، "بمغنیة ،
وذلك عن طریق معالجة مشاكل عملیات اإلئتمان في بنك التنمیة المحلیة، وتوصل إلى إقتراح نموذج  األھداف،

یتمیز بمرونة عملیة إلجراء التغیرات والتحویالت في نمط األولویات أو معلمات النموذج لترشید اتخاذ قرارات 
محفظة القروض، العائد المتوقع من منح : منح اإلئتمان بالبنوك التجاریة، باالعتماد على قیود أھداف ترتكز على

 . القرض، درجة المخاطرة، الضمانات، مدة استرجاع القرض، طریقة تسدید القرض، معیار سالمة البیئة
، تھدف ھذه 2012، "التخطیط اإلجمالي لإلنتاج باستخدام البرمجة الریاضیة المبھمة"محمد،  مكیدیش دراسة -

في ظل تقلبات الطلب الموسمیة، باالعتماد على ) APP(طیط اإلجمالي لإلنتاج الدراسة إلى معالجة مشكلة التخ
من  % 78قیود أھداف ترتكز على تحقیق الطلبیات المتنوعة للمؤسسة وتوصل إلى إقتراح نموذج یحقق حوالي 

 . الطلبیات
، "بؤ بأسعار البترولاستخدام البرمجة باألھداف في تحلیل االنحدار المبھم للتن"عبد القادر،  ساھد دراسة -

، حیث أنھ تم االعتماد على المقارنة بین الطرق اإلعتیادیة والطرق المعاصرة للتنبؤ بأسعار البترول وذلك 2012
عن طریق استخدام البرمجة باألھداف المتعددة في تحلیل االنحدار المبھم، حیث توصل إلى اقتراح نموذج یعتمد 

م بیانات مبھمة وأخذ معلمات مبھمة وبالتالي یؤدي ھذا النموذج إلى نتائج غیر على التنبؤ بأسعار البترول باستخدا
واقعیة، ولھذا دراستنا سترتكز على بناء نموذج البرمجة الخطیة متعددة األھداف یستخدم في عملیة ترشید القرار 

لقرار الفرصة لألخذ بعین اإلنتاجي على المدى القصیر باالعتماد على بیانات ومعلومات واقعیة، مما یتیح لمتخذ ا
  . االعتبار ھذا النموذج لمعالجة التغیرات المفاجئة التي یمكن أن تطرأ على خطوط اإلنتاج بالمؤسسة محل الدراسة

  :الدراسة فیمكن تلخیصھا في النقاط التالیة حدودفیما یخص  :نطاق وحدود الدراسة 
ت بحوث العملیات، وھي تقنیة البرمجة الخطیة باألھداف، یقتصر البحث على استخدام تقنیة واحدة فقط من تقنیا .1

 ألننا نرى أنھا مناسبة لموضوع الدراسة حسب ما توفر من المعلومات؛
 ال یتعرض البحث لجمیع المشاكل المتعلقة بنشاطات المؤسسة، إنما تقتصر الدراسة على النشاط اإلنتاجي فقط؛ .2
دد والمتمثل في دراسة المؤسسة الجزائریة لألنسجة الصناعیة والتقنیة تقتصر الدراسة على الحیز المكاني المح .3

 بالمسیلة؛
ألنھا تعكس الوضعیة الحدیثة ) 2012-2010(یعتمد بحثنا على معطیات المؤسسة محل الدراسة خالل الفترة  .4

  .للمؤسسة
ھجیة، التي تستند إلى معالجة اعتمادا على اإلجراءات واالعتبارات المن البحثتم تصمیم  :الدراسة وأدوات منھج 

النمذجة المشكلة البحثیة ولإلجابة عن إشكالیة البحث ومحاولة اختبار صحة الفرضیات، حیث تم االعتماد على منھج 
الذي یمكن اعتماده في دراسة الواقع؛ وذلك باالعتماد على نماذج افتراضیة یمكن أن ترد في شكل صیاغات ریاضیة، 

ت الموضوع وإخضاعھ للدراسة الدقیقة وتحلیل أبعاده، حیث استعنا في ذلك ببرمجیة الطرق الكمیة ألنھ مالئم لفھم مكونا
ومن أجل إسقاط الدراسة على واقع المؤسسات الجزائریة، تم اختیار المؤسسة الجزائریة  QM for Windowsللنوافذ 

لمؤسسات اإلنتاجیة الھامة التي تحاول تحسین بالمسیلة كنموذج، باعتبارھا أحد ا) EATIT(لألنسجة الصناعیة والتقنیة 
  .آلیات تسییرھا

II. المستخدمة األدوات و قةیالطر: 
الشكل رقم (تمر عملیة اإلنتاج بأربع أقسام إنتاجیة أساسیة  : EATITمراحل الدورة اإلنتاجیة في مؤسسة  .1

  :وھي  EATITتمثل دورة اإلنتاج بمؤسسة )) 1(
ھذا القسم مھم بالنسبة للمؤسسة وھذا نظرا لمساھمتھ في استمرار العملیة اإلنتاجیة، حیث یتم فیھ  یعتبر: قسم الغزل -

خلط وتنظیف القطن ثم برمھ وغزلھ ثم یجمع ویرحل إلى القسم الموالي وتقدر الطاقة اإلنتاجیة النظریة بـ 
 .طن 300فقدرت بـ  2012طن سنویا، بینما الطاقة الفعلیة لسنة  240.086
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یتخصص في نسج األقمشة المختلفة باستخدام مختلف الخیوط التي یتم صنعھا في قسم الغزل، حیث یتم : قسم النسیج -
متر طولي  2.948.000احة للقسم بـ فحص األقمشة ومراقبتھا لتوجھ إلى قسم التكملة، وتقدر الطاقة النظریة المت

 .متر طولي 898.000بـ  2012سنویا، بینما قدرت الطاقة الفعلیة لسنة 
یختص ھذا القسم في صباغة األقمشة ویوجد بھا عدة أنواع من آالت الصبغ، حیث یمر القماش القادم : قسم التكملة -

 من قسم النسیج بعدة معالجات بالبرودة والحرارة ثم یمر بمرحلة الكي والتجھیز لیوجھ للتسویق والبیع النھائي، تقدر
 .2012ملیون متر طولي سنة  897.000متر طولي، بینما  فعلیا تم إنتاج  2.948.000 الطاقة اإلنتاجیة النظریة بـ

یتم بھا عملیة تفصیل األقمشة وخیاطتھا لتصبح جاھزة في شكل أغطیة موجھة للبیع، حیث یعمل ھذا : قسم التفصیل -
  .القسم استثناءا في حاالت الطلبیات فقط

لكي نستطیع صیاغة النموذج  : EATITألھداف في مؤسسة فرضیات تطبیق نموذج البرمجة الخطیة با .2
  :الریاضي ألي مؤسسة یجب وضع مجموعة من الفرضیات التالیة 

 : فرضیة تحدید أھداف المؤسسة. 2.1
تعتبر دالة الھدف في البرمجة الخطیة أحد أھم المتغیرات المكونة للنموذج، وأھم المقاییس التي یعتمد علیھا متخذ 

إال أنھ في الحقیقة للمؤسسة أھدافا عدیدة، أحیانا ما تجعل من عملیة اتخاذ القرار مشكلة في . ار القراراتالقرار في إصد
حد ذاتھا، فالمؤسسة خالل فترة معینة قد تسعى لتعظیم األرباح، وتقلیل التكالیف، تعظیم المبیعات، استغالل أمثل للموارد 

حل نموذج البرمجة الخطیة یتطلب استخدام طرقا ونماذج تختلف باختالف  إلخ، لذا فإن تعدد األھداف أثناء... المتاحة 
متعددة وفي مثل ھذه الحاالت فإن أشھر النماذج المستخدمة لحل المسائل . 8طبیعة المسألة واألھمیة النسبیة لكل ھدف

وھي مختلف النماذج والطرق التي یلجأ إلیھا متخذ القرار في الحاالت التي ال  .األھداف ھي النماذج غیر القابلة لإلحالل
یمكنھ الترتیب المسبق لھذه األھداف وال یستطیع إحالل ھدف محل ھدف آخر، ولحل مثل ھذه المسائل نستخدم العدید من 

یتمثل ھذا النموذج في ) Procédure d'Orientation Progressive )P.O.P جھ التدریجيالنماذج أشھرھا نموذج إجراء التو
صیاغة نموذج البرمجة الخطیة والھدف المراد تحقیقھ وفي كل مرة یختلف الھدف، ویتم الحل عندئذ باستعمال إحدى 

ویتخذ القرار النھائي . ائجطرق البرمجة الخطیة المعروفة، والوصول في األخیر لصیاغة جدول تلخص فیھ كافة النت
  .9بناءا على األوزان النسبیة لمختلف األھداف

ھذه نالحظ أن المؤسسة تسعى إلى تعظیم كال من الربح ورقم األعمال، باإلضافة إلى تعظیم تشغیل  دراستناوفي 
یة للمؤسسة، أي كلما زادت مخرجات قسم الغزل آالت قسم الغزل وذلك بسبب كونھا الحلقة األساسیة في السلسلة اإلنتاج

 . زادت كمیة الوحدات المنتجة والمباعة
  ).1(المؤسسة محل الدراسة في الجدول  منتجاتیمكن تحدید  : فرضیة المنتجات. 2.2
  : فرضیات وحدات القیاس. 3.2

وى، الكمیات المطلوبة ھي المتر الموارد من الطاقة اإلنتاجیة القص تكمیا، نفرض أن وحدة قیاس الكمیات المنتجة -
  ).م ط(طولي 

  ). كغ(نفرض أن كمیة الموارد من المادة األولیة مقاسة بالكیلوغرام  -
  ).سا(نفرض أن كمیة الموارد المتاحة من طاقة عمل األقسام مقاسة بالساعة  -
 ).دج(الجزائري  نفرض أن وحدة قیاس سعر البیع والربح المعتمدة ھي الدینار -

  : EATITصیاغة الریاضیة لنموذج البرمجة الخطیة باألھداف في مؤسسة ال .3
 :  الصیاغة الریاضیة ألھداف المؤسسة. 3.1

  تعظیم الربح:  أوال
 ).2(تلخیص كمیة اإلنتاج المخططة وكمیة اإلنتاج المباعة واإلیرادات في الجدول  یمكن
  : ا نلیتضح ) 2( الجدولمن 

ھو  X3ربح الوحدة الواحدة من دج،   200ھو  X2ربح الوحدة الواحدة من دج،   108 ھو X1ربح الوحدة الواحدة من 
 .دج  134ھو  X5ربح الوحدة الواحدة من دج، و  110ھو  X4ربح الوحدة الواحدة من دج،   150

مكن التعبیر إلى دالة الھدف والتي تمثل ھدف المؤسسة في تعظیم أرباحھا، فإن دالة الھدف ی Z1إذا ما تم إعطاء الرمز 
 :  عنھا ریاضیا كالتالي

  543211 134110150200108 XXXXXZMax   

  تعظیم رقم األعمال:  ثانیا
  : ا نلیتضح ) 2( الجدولمن 
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سعر البیع دج،  940ھو  X2سعر البیع للوحدة الواحدة من دج،  540ھو  X1سعر البیع للوحدة الواحدة من 
 X5سعر البیع للوحدة الواحدة من دج، و 360ھو  X4سعر البیع للوحدة الواحدة من دج،  800ھو  X3للوحدة الواحدة من 

 .دج 922ھو 
إلى دالة الھدف والتي تمثل ھدف المؤسسة في تعظیم إیراداتھا، فإن دالة الھدف یمكن  Z2إذا ما تم إعطاء الرمز 

  :  ریاضیا كالتاليالتعبیر عنھا 
  543212 922360800940540 XXXXXZMax   

  تعظیم تشغیل آالت قسم الغزل: ثالثا 
النظریة ، أما ساعات العمل )قسم الغزل، قسم النسیج، قسم التكملة(أقسام وھي  3تمر المنتجات الخمسة على 

  ).3(مبینة في الجدول والفعلیة 
  : ا حسب سیر العمل بنظام وردیتینبالنسبة لساعات العمل النظریة فتم حسابھ

  : أي أن )یوم 253عدد أیام السنة والمقدر بـ  ×العمل الیومیة . س= (السنویة . ع. س
  سا 4048=  253 ×16: قسم الغزل -
  سا 4048=  253 ×16: قسم النسیج -
  سا 4048=  253 ×16: قسم التكملة -
  سا 2024=   253 ×8: 10قسم التفصیل -

یمر بھ كل المنتجات، وبالتالي فالزمن الذي تستغرقھ وحدة واحدة من المنتجات یحسب : لقسم الغزل بالنسبة
  : كالتالي

 م ط 1897.000 =اإلنتاج الكلي للمنتجات الخمسة 
  .للوحدة الواحدة/ساعة A  =3795  ÷1.897.000  =0,002إنتاج وحدة من 
  .للوحدة الواحدة/ساعة B  =3795  ÷1.897.000  =0,002إنتاج وحدة من 
  .للوحدة الواحدة/ساعة C  =3795  ÷1.897.000  =0,002إنتاج وحدة من 
  .للوحدة الواحدة/ساعة D  =3795  ÷1.897.000  =0,002إنتاج وحدة من 
  .للوحدة الواحدة/ساعة E  =3795  ÷1.897.000  =0,002إنتاج وحدة من 

إلى دالة الھدف والتي تمثل ھدف المؤسسة في تعظیم تشغیل آالت قسم الغزل، فإن دالة  Z3إذا ما تم إعطاء الرمز 
  :الھدف یمكن التعبیر عنھا ریاضیا كالتالي

  543213 002,0002,0002,0002,0002,0 XXXXXZMax   

  :القیود .2.3
  قیود زمن اإلنتاج: أوال
 یمر بھ كل المنتجات أیضا وبالتالي فإن:  بالنسبة لقسم النسیج : 

 م ط 1897.000= اإلنتاج الكلي للمنتجات الخمسة 
  .للوحدة الواحدة/ساعة A  =3795  ÷1.897.000  =0,002إنتاج وحدة من 
  .یتم حساب الزمن الذي تستغرقھ وحدة واحدة من باقي المنتجاتبنفس الطریقة 

 یمر بھ كل المنتجات أیضا وبالتالي:  بالنسبة لقسم التكملة  :  
 م ط 1897.000= اإلنتاج الكلي للمنتجات الخمسة 

  .للوحدة الواحدة/ساعة A  =3795  ÷1.897.000  =0,002إنتاج وحدة من 
  .لذي تستغرقھ وحدة واحدة من باقي المنتجاتبنفس الطریقة یتم حساب الزمن ا

  :  من ھذه المعطیات یمكن تكوین قیود الزمن كالتالي
4048002,0002,0002,0002,0002,0     1القید  54321  XXXXX  
4048002,0002,0002,0002,0002,0     2القید  54321  XXXXX  

  قید المادة األولیة:  ثانیا
 2012جات وحیث أن الكمیة المستھلكة لسنة بما أن المادة األولیة متمثلة في القطن الطبیعي تدخل في جمیع المنت

 م ط 1.897.000= كلغ، واإلنتاج الكلي للمنتجات الخمسة  300.000تقدر بـ 
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:  ھذا یعني أن الكیلو غرام الواحد من المادة األولیة یساھم في إنتاج الوحدة الواحدة من المنتجات الخمسة بمقدار
  .للوحدة الواحدة/كغ 0,16=  1897.000÷  300.00

 : وبالتالي فالقید یكون كاآلتي
000.30016,016,016,016,016,0     3القید  54321  XXXXX  

  قیود الطلب:  ثالثا
 ).4(موضحة في الجدول  2012حسب مصالح المؤسسة فإن كمیة المنتجات المطلوبة لسنة 

  : تكون كالتاليعلى منتجات المؤسسة وبالتالي فإن قیود الطلب 
160.0151          4القید  X  
840.7292          5القید  X  
560.4863          6القید  X  
200.4244          7القید  X  
240.8335          8القید  X  

  قید المعالجة الكیمیائیة:  رابعا
تمر المنتجات الخمسة إلى قسم التكملة من أجل المعالجة الكیمیائیة، وكانت الكمیات المتاحة من المواد الكیمیائیة 

 ).5(موضحة في الجدول 
 م ط 1.897.000=  اإلنتاج الكلي للمنتجات الخمسة

  : اإلستھالك یكون كالتالي) 5(من الجدول رقم 
  كلغ Cd :313.762  ÷1.897.000  =0,16بالنسبة لـ 
  كلغCl :211.442  ÷1.897.000  = 0,11بالنسبة لـ 
  كلغCH2O :22.732  ÷1.897.000  = 0,012بالنسبة لـ 
  كلغ pns-20 :15.000  ÷.897.0001  =0,008بالنسبة لـ 

  : لي فقیود المعالجة الكیمیائیة تكون كالتاليوبالتا
0,16 0,16 0,16 0,160,16 313762     9القید  54321  XXXXX  
2114420,110,110,110,110,11     10القید  54321  XXXXX  
227320,0120,0120,0120,0120,012     11القید  54321  XXXXX  
150000,0080,0080,0080,0080,008     12القید  54321  XXXXX  

  قیود التلوین:  خامسا
جزء منھ یتم تلوینھ بصبغة ملونة تدخل ضمن المواد الكیمیائیة، وھي الصبغة الحمراء، أما  Cبالنسبة للمنتج 

 ).6(في الجدول رقم بالصبغة الذھبیة، الكمیة المتاحة من الصبغتین ممثلة  Dالجزء الباقي فیتم تلوینھ مع المنتج 
  م ط C  =179.400ج الكلي من المنتج اإلنتا

  :یحسب االستھالك السنوي للصبغة الملونة كالتالي
  كلغ 0,01=  179.400÷  1.659: الصبغة الحمراء
  كلغ 0,012=  179.400÷  2.280: الصبغة الذھبیة

  :وبالتالي تصبح قیود المواد الملونة كالتالي
1.6590,01   13القید  3 X 
2.280012.00,012  14القید  43  XX   

تبدأ الوحدات في التشكیل وحیث أن المؤسسة تكون إما في حالة عدم إنتاج أو أنھا تبدأ العملیة اإلنتاجیة، وبالتالي 
     :، ھذا یعني إضافة للبرنامج الخطي قیود ال سلبیة المتغیرات أي)من غیر الممكن أن تنتج وحدات سالبة(وتكون موجبة 

0,,,, 54321 XXXXX  

  : یمثل كالتالي EATITفإن النموذج الخطي لمؤسسة  2012نة من خالل ماسبق تحلیلھ لس
  543211 134110150200108 XXXXXZMax  
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  543212 922360800940540 XXXXXZMax  
  543213 002,0002,0002,0002,0002,0 XXXXXZMax   

4048002,0002,0002,0002,0002,0       1القید  54321  XXXXX  
4048002,0002,0002,0002,0002,0       2القید  54321  XXXXX  
000.30016,016,016,016,016,0       3القید  54321  XXXXX 
160.0151       4القید  X  
840.7292       5القید  X  
560.4863       6القید  X  
200.4244       7القید  X  
240.8335       8القید  X  
0,16 0,16 0,16 0,160,16 313762       9القید  54321  XXXXX  
2114420,110,110,110,110,11     10القید  54321  XXXXX  
227320,0120,0120,0120,0120,012     11القید  54321  XXXXX  
150000,0080,0080,0080,0080,008     12القید  54321  XXXXX  
1.6590,01     13القید  3 X 
2.280012.00,012    14القید  43  XX   

              0,,,, 54321 XXXXX  

  حل النموذج .4
ف للحل األمثل المتوصل إلیھ في حالة البحث عن تحقیق أقصى ربح دون االھتمام باألھدا aXنرمز بالرمز 

للحل األمثل في حالة البحث عن أقصى رقم أعمال دون االھتمام ببقیة األھداف األخرى،  bXاألخرى، ونرمز بالرمز 
  .  للحل األمثل في حالة البحث عن أقصى استغالل آللة قسم الغزل cXوبالرمز 

وذلك وفق الحاالت  QM for Windowsللبحث عن الحل األمثل سنقوم بحل  النموذج الریاضي باستخدام برمجیة 
  : التالیة

  )األولى دالة الھدف(تعظیم الربح  :الحالة األولى 
  543211 134110150200108 XXXXXZMax   

4048002,0002,0002,0002,0002,0       1القید  54321  XXXXX  
4048002,0002,0002,0002,0002,0       2القید  54321  XXXXX  
000.30016,016,016,016,016,0       3القید  54321  XXXXX 
160.0151       4القید  X  
840.7292       5القید  X  
560.4863       6القید  X  
200.4244       7القید  X  
240.8335       8القید  X  
0,16 0,16 0,16 0,160,16 313762       9القید  54321  XXXXX  
2114420,110,110,110,110,11     10القید  54321  XXXXX  
227320,0120,0120,0120,0120,012     11القید  54321  XXXXX  
150000,0080,0080,0080,0080,008     12القید  54321  XXXXX  
1.6590,01     13القید  3 X 
2.280012.00,012    14القید  43  XX   
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              0,,,, 54321 XXXXX  

  ).7(ممثل في الجدول وعلیھ فإن الحل األمثل في ھذه الحالة 
و  Bوحدة من المنتج  972.840و  Aوحدة من المنتج  328.920تاج یمكن إن نالحظ أنھ) 7(من الجدول 

مع تحقیق أقصى ربح  Eوحدة من المنتج  383.240و  Dوحدة من المنتج  24.100و  Cوحدة من المنتج  165.900
  .دج 308.981.510,53قدره 

 )دالة الھدف الثانیة(تعظیم رقم األعمال : الحالة الثانیة
  543212 922360800940540 XXXXXZMax   

048.4002,0002,0002,0002,0002,0       1القید  54321  XXXXX  
048.4002,0002,0002,0002,0002,0       2القید  54321  XXXXX  
000.30016,016,016,016,016,0       3القید  54321  XXXXX 
160.0151       4القید  X  
840.7292       5القید  X  
560.4863       6القید  X  
200.4244       7القید  X  
240.8335       8القید  X  
0,16 0,16 0,16 0,160,16 313.762       9القید  54321  XXXXX  
211.4420,110,110,110,110,11     10القید  54321  XXXXX  
22.7320,0120,0120,0120,0120,012     11القید  54321  XXXXX  
15.0000,0080,0080,0080,0080,008     12القید  54321  XXXXX  
1.6590,01     13القید  3 X 
2.280012.00,012    14القید  43  XX   

              0,,,, 54321 XXXXX  

  ).8(في الجدول مبین وعلیھ فإن الحل األمثل في ھذه الحالة 
 و Bوحدة من المنتج  972.840 و Aوحدة من المنتج  353.020یمكن إنتاج  نالحظ أنھ) 8(من الجدول 

ال قدره لتحقیق رقم أعم Dمع عدم إنجاز المنتج  Eوحدة من المنتج  383.240 و Cوحدة من المنتج  165.900
  .دج 1.591.167.680

 )دالة الھدف الثالثة(تعظیم تشغیل آالت قسم الغزل : الحالة الثالثة
  543213 002,0002,0002,0002,0002,0 XXXXXZMax   

4048002,0002,0002,0002,0002,0       1القید  54321  XXXXX  
4048002,0002,0002,0002,0002,0       2القید  54321  XXXXX  
000.30016,016,016,016,016,0       3القید  54321  XXXXX 
160.0151       4القید  X  
840.7292       5القید  X  
560.4863       6القید  X  
200.4244       7القید  X  
240.8335       8القید  X  
0,16 0,16 0,16 0,160,16 313762       9القید  54321  XXXXX  
2114420,110,110,110,110,11     10القید  54321  XXXXX  
227320,0120,0120,0120,0120,012     11القید  54321  XXXXX  
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150000,0080,0080,0080,0080,008     12القید  54321  XXXXX  
1.6590,01     13القید  3 X 
2.280012.00,012    14القید  43  XX   

              0,,,, 54321 XXXXX  

  ).9(في الجدول ممثال وعلیھ فإن الحل األمثل في ھذه الحالة 
و  Bوحدة من المنتج  972.840و  Aوحدة من المنتج  501.160یمكن إنتاج نالحظ أنھ ) 9(من الجدول 

مع تحقیق أقصى تشغیل  Eوحدة من المنتج  211.000و  Dوحدة من المنتج  24.100و  Cوحدة من المنتج  165.900
 .ساعة عمل 3.750آلالت قسم الغزل بمقدار 

  جدول النتائج .1.4
بعد إیجاد كل الحلول یجب التأكد من صحة تطبیقھا على مختلف قیود المسألة، وبتعبیر آخر یجب التأكد من 

  .مع القیود) Xa, Xb, Xc(إمكانیة توافق كل من الحلول 
  :فإن ) Xa(الحل  عند.1.1.4

  ساعة عمل غیر مستغلة؛ 298تبقى : قید الزمن لقسم النسیج -
 ساعة عمل غیر مستغلة؛ 298تبقى : قید الزمن لقسم التكملة -
 محقق؛): القطن الطبیعي(قید المادة األولیة  -
)(1X      920.328328.920قید الطلب على  -   م ط غیر محقق؛  172.240یبقى 
)(2X      840.729972.840قید الطلب على  -  ؛محقق 
)3X      165.900)165.900قید الطلب على  -   ؛م ط غیر محقق  482.660یبقى 
)4X      24.100)24.100قید الطلب على  -   ؛م ط غیر محقق  418.100یبقى 
 ؛محقق 5X      240.833(383.240)قید الطلب على  -
  ؛كغ غیر مستغل  13.762یبقى  Cd: قید المادة الكیمیائیة -
     ؛كغ غیر مستغل  5.192یبقى  :Clقید المادة الكیمیائیة  -
 كغ غیر مستغل؛  232یبقى  :CH2Oقید المادة الكیمیائیة  -
 محقق؛ :pns-20قید المادة الكیمیائیة  -
0,01)900.165(1.659:  قید الصبغة الحمراء -  ؛محقق 
0,012)900.165(012.0)100.24(2.280: قید الصبغة الذھبیة -   .محقق  

  : فإن) Xb(عند الحل  .2.1.4
         ساعة عمل غیر مستغلة؛ 298تبقى  :قید الزمن لقسم النسیج -
         ساعة عمل غیر مستغلة؛ 298تبقى  :قید الزمن لقسم التكملة -
 قق؛       مح): القطن الطبیعي(قید المادة األولیة  -
)(1X      020.353353.020قید الطلب على  -   ؛م ط غیر محقق  148.140یبقى 
)(2X      840.729972.840قید الطلب على  -  ؛محقق 
)3X      165.900)165.900قید الطلب على  -   ؛م ط غیر محقق  482.660یبقى 
4X      04قید الطلب على  - X  1عدم إنتاجX 
 ؛محقق 5X      240.833(383.240)قید الطلب على  -
  ؛كغ غیر مستغل  13.762یبقى   Cd: قید المادة الكیمیائیة -
  ؛كغ غیر مستغل  5.192یبقى :  Clقید المادة الكیمیائیة  -
 ؛كغ غیر مستغل  232یبقى  :CH2Oقید المادة الكیمیائیة  -
 ؛محقق pns-20قید المادة الكیمیائیة  -
0,01)900.165(1.659:     قید الصبغة الحمراء -  ؛محقق 
0,012)900.165(012.0)0(991.1:    قید الصبغة الذھبیة -   .كغ غیر مستغلة 289تبقى    
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  :فإن) Xc(عند الحل  .3.1.4
 ؛ساعة عمل غیر مستغلة  298تبقى :  قید الزمن لقسم النسیج -
 ؛ساعة عمل غیر مستغلة  298تبقى :  قید الزمن لقسم التكملة -
 ؛محقق):  يالقطن الطبیع(قید المادة األولیة  -
)1X      .160015.160)015قید الطلب على  -  ؛محقق 
)(2X      840.729972.840قید الطلب على  -  ؛محقق 
)3X      165.900)165.900قید الطلب على  -   ؛م ط غیر محقق  482.660یبقى 
)4X      24.100)24.100قید الطلب على  -   ؛م ط غیر محقق  418.100یبقى 
5X      000.211(211.000)قید الطلب على  -   ؛م ط غیر محقق  172.240یبقى 
 ؛كغ غیر مستغل  13.762یبقى   Cd: قید المادة الكیمیائیة -
 ؛كغ غیر مستغل  5.192یبقى :  Clقید المادة الكیمیائیة  -
 ؛كغ غیر مستغل  232یبقى  :CH2Oقید المادة الكیمیائیة  -
 ؛محقق :pns-20مادة الكیمیائیة قید ال -
0,01)900.165(1.659:     قید الصبغة الحمراء -  ؛محقق 
0,012)900.165(012.0)100.24(2.280:    قید الصبغة الذھبیة -    .محقق  

  كیفیة اختیار الحل .2.4
أن یقارن مختلف األھداف بالمتوسط یجب ) 10(ئج الجدول وبناءا على نتاعلى متخذ القرار في المؤسسة 

  : الحسابي على النحو التالي
  :  فإن Xaبالنسبة للحل  -

 Z3(  3X(عدد ساعات تشغیل آالت الغزل ،  2X )Z2(رقم األعمال ،  1X )Z1(الربح 

، وال یمكن قبولھ أو رفضھ إال عند )رقم األعمال والربح(من المتوسط نقول أنھ عند ھذا الحل فإن مقیاسین أكبر 
  .المرور بمختلف الحلول

  : فإن Xbبالنسبة للحل  -

 Z3(  3X(عدد ساعات تشغیل آالت الغزل ،  2X )Z2(رقم األعمال ،  1X )Z1(الربح 

  :فإن Xcبالنسبة للحل  -

 Z3(  3X(عدد ساعات تشغیل اآللة ،  2X )Z2(رقم األعمال ،  1X )Z1(الربح 

أن كل المعاییر أكبر أو تساوي المتوسط الحسابي، وعلیھ فإن   Xbوالحل الثاني   Xaنالحظ أن عند الحل األول 
  : المؤسسة لدیھا بدیلین من تشكیلة اإلنتاج المثلى، ممثالن في

)383.240,24.100,165.900,972.840,328.920(: 54321  XXXXXX a  
)383.240,0,165.900,972.840,020.533(: 54321  XXXXXX b  

  : بمعنى أن
متر طولي من  972.840و  Aمتر طولي من المنتج  328.920تجعل المؤسسة تقوم بإنتاج  Xaتشكیلة اإلنتاج 

 متر طولي من 383.240وإنتاج  Dمتر طولي من المنتج  24.100و  Cمتر طولي من المنتج  165.900و  Bالمنتج 
  : لتحقق Eالمنتج 

 .دج 0,53308.981.51أقصى ربح قدره  -
 .دج 680.829.586.1أقصى رقم أعمال قدره  -
  .ساعة عمل 750.3أقصى استغالل آلالت قسم الغزل بمقدار  -

متر طولي من  972.840و  Aمتر طولي من المنتج  353.020تجعل المؤسسة تقوم بإنتاج  Xbتشكیلة اإلنتاج 
 Dمع عدم إنتاج المنتج  Eمتر طولي من المنتج  383.240وإنتاج  Cمتر طولي من المنتج  165.900و  Bالمنتج 
  : لتحقق
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 .دج 320.933.308أقصى ربح قدره  -
 .دج .6801.591.167أقصى رقم أعمال قدره  -
  .ساعة عمل 750.3أقصى استغالل آلالت قسم الغزل بمقدار  -

كما أن عند ھذه التشكیلتین وكما رأینا سابقا فإن استغالل موارد المؤسسة كان متقارب إلى حد بعید باستثناء 
  .Xb الموارد المتاحة من الصبغة الذھبیة حیث لم تستغل بالكامل عند إنتاج التشكیلة

على التشكیلة  Xaعلى مسیري المؤسسة والقائمین على إعداد خطط اإلنتاج، تفضیل تشكیلة اإلنتاج وعلیھ نقترح 
Xb وذلك بسبب :  

 .االستغالل الكامل لكمیة الصبغة الذھبیة المتاحة -
 Xbحسب ما أسفر علیھ الحل  D، حیث أن عدم إنتاج المنتج Dعدم فقدان الزبائن وذلك عن طریق إنتاج المنتج  -

 . وبالتالي ستفقد المؤسسة عدة موارد مالیة Dي إلى عزوف الزبائن المھتمین بالمنتج سیؤد

III. ومناقشتھا  النتائج:  
إلى دراسة البرمجة الخطیة باألھداف، وخلصنا إلى أن البرمجة الخطیة ذات الھدف الواحد  المقال تطرقنا في ھذا

لضوء على أحد أحدث الطرق العلمیة التخاذ القرارات في ظل ال تعكس الواقع الذي تعیشھ المؤسسة، فقمنا بتسلیط ا
وجود عدة أھداف التي تعرف بنماذج البرمجة باألھداف المتعددة، حیث تساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات مثلى 

  .مراعیة عدة أھداف مختلفة
لمحددة لعدد من أقسام فالبرمجة الخطیة باألھداف ھي نموذج ریاضي یسعى إلیجاد أقرب وأحسن الحلول للقیم ا

أخرى یھدف النموذج الریاضي للبرمجة الخطیة باألھداف لتحقیق تقلیل مجموع االنحرافات عن  بعبارةالمنظمة، 
األھداف المحددة مسبقا ألدنى حد ممكن كما أن النموذج الریاضي الذي یعمل على تحقیق ھذه األھداف ضمن بیئة القرار 

تلخیص النتائج المتوصل یمكن و .11للنموذج وھي متغیرات القرار والقیود ودالة الھدف ھو الذي یحدد العناصر الرئیسیة
 :إلیھا في النقاط التالیة 

كانت نسبة اإلنتاج الكلیة للمؤسسة ضعیفة مقارنة بالبرنامج المقترح، أي یمكن القول أن المؤسسة محل الدراسة  -1
المتاحة والسبب  تعاني ضعفا أو عدم الفعالیة في اإلنتاج، بمعنى آخر أن المؤسسة ال تستغل الطاقة اإلنتاجیة الكلیة

 ؛ في ذلك یعود بالدرجة األولى إلى محدودیة الموارد األولیة المتاحة المستعملة في العملیة اإلنتاجیة
نسبة استغالل المواد األولیة من طرف البرنامج الریاضي المقترح كانت أحسن من النسبة التي حققتھا المؤسسة  -2

اإلنقطاعات المفاجئة في التموین بالمواد األولیة والمتمثلة في القطن  إلىمحل الدراسة، ویرجع ذلك بالدرجة األولى 
 ؛ الطبیعي، أثناء القیام بالعملیة اإلنتاجیة

غیاب نظام التحلیل اإلنتاجي، الذي یمكن المؤسسة من فھم ومعالجة مختلف مشاكل اإلنتاج وذلك بتفعیل عالقة  -3
 ؛ دوات الكمیة المناسبة التخاذ القرار اإلنتاجي األمثلالمؤسسة مع محیطھا الخارجي، من خالل اختیار األ

 ؛ عدم االھتمام بتقاریر النشاط اإلنتاجي الخاص بكل قسم إنتاجي والمتعلقة بتحلیل اإلنحرافات وتحدید أسبابھا -4
ین بالمواد التعطالت المتكررة في مختلف األقسام بسبب قدم اآلالت، باإلضافة إلى اإلنقطاعات المتكررة في التمو -5

  .األولیة والمتمثلة في القطن الطبیعي، وعدم التفكیر في إیجاد حل نھائي لھذه المشكلة
على ضوء النتائج المتوصل إلیھا سابقا یمكننا تقدیم بعض المقترحات والتوصیات لعل من شأنھا المساھمة في 

  : اآلتياتخاذ القرار اإلنتاجي الفعال في المؤسسة محل الدراسة، والمتمثلة في 
تتخلى المؤسسة محل الدراسة عن برنامج اإلنتاج الحالي، وتتبع البرنامج الخطي المقترح الذي یسمح بتحقیق  -1

 ؛ مجموعة من األھداف المتعارضة في آن واحد، وذلك طبقا لنتائج الدراسة التطبیقیة
الكمیة العلمیة، خصوصا بحوث العملیات  االھتمام بإدخال تقنیة البرمجة الخطیة متعددة األھداف وغیرھا من الطرق -2

 مع توظیف إطارات سامیة متخصصة، باإلضافة إلى ربط المؤسسة مع الجامعة لتقدیم حلول لمشاكلھا؛
تفعیل شبكة اإلعالم اآللي وربطھا مع جمیع المصالح اإلداریة واإلنتاجیة والمدیریات لمساعدة متخذ القرار للوقوف  -3

 ؛ لتي تعانیھا المؤسسة محل الدراسةعلى المشاكل الحقیقیة ا
التفكیر جدیا في جلب تجھیزات حدیثة، خصوصا وأن مثل ھذه اآلالت القدیمة تحتاج إلى الكثیر من عملیات الصیانة  -4

 ؛ وذلك بسبب األعطاب المتكررة، وھو ما یسبب استھالكا كبیرا لقطع الغیار
ثة بحیث یلعب الحاسوب دورا أساسیا في عملیة اإلنتاج واإلشراف االستفادة مما توفره التكنولوجیا من وسائل حدی -5

على كل العملیات، بخالف اآلالت القدیمة الموجودة اآلن في المؤسسة محل الدراسة، والتخلي على أسلوب اإلنتاج 
 ؛ الیدوي

التالي زیادة اإلنتاج بذل مجھودات إعالمیة للتعریف بمنتجات المؤسسة واستخداماتھا الصناعیة لكسب زبائن جدد وب -6
  .وتوفیر الطلبیات
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IV.  الخالصة:  
تناول موضوع المقال تطبیق أحد األسالیب الكمیة لبحوث العملیات على مستوى المؤسسة االقتصادیة، وھي تقنیة 

التي  البرمجة الخطیة متعددة األھداف من أجل اتخاذ القرار اإلنتاجي األمثل، أي محاولة تحدید تشكیلة اإلنتاج المثلى
تساھم في تحقیق مجموعة من األھداف في آن واحد، أو على األقل محاولة تدنیة اإلنحرافات على القیم المستھدفة التي 
تسعى المؤسسة إلى تحقیقھا في شكل قیود ریاضیة، وترك حریة االختیار في األخیر للمؤسسة ومسیریھا، ألنھم األدرى 

تطبیق ھذه التقنیة في مراعاة شروط تطبیقھا من جھة وصعوبة تحدید  وتكمن صعوبة. بظروفھا الحقیقیة من غیرھم
  .األھداف من جھة أخرى، وھذا ما یفرض جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات لنجاح استعمال ھذه التقنیة

 
   : ملحق الجداول واألشكال البیانیة  -

  ترمیز منتجات المؤسسة ) :1(الجدول 
  جةالكمیة المنت  رمز المنتج  المنتج

  PVC enduis  A X1 17قماش مطلي 

  B  X2  2م.غ 700غطاء 

  C  X3  2م.غ 500غطاء 

  Toile Plastique(  D  X4(مطلي  قماش

  Toile Goutté(  E  X5(قماش متین 

  .من إعداد الباحثین باالعتماد على مدیریة البحث والتنمیة بالمؤسسة: المصدر 
  

  2012تاج المباعة واإلیرادات لسنة كمیة اإلنتاج المخطط وكمیة اإلن ) :2(الجدول 
كمیة اإلنتاج  اإلنتاج

  )م ط(المخططة 
كمیة اإلنتاج 

 )م ط(المباعة 
سعر الوحدة 

ربح الوحدة  )دج(اإلیرادات  )دج(
  )دج(

X1 501.160 189.700 540 48.438.000 108  
X2 972.840 493.350 940 463.749.000 200  
X3 648.560 179.400 800 143.520.000 150  
X4 442.200 289.700 360 32.292.000 110  
X5 383.240 244.850 922 41.351.700 134  

  .من إعداد الباحثین باالعتماد على مدیریة البحث والتنمیة بالمؤسسة :المصدر 
  

  2012ساعات العمل النظریة والفعلیة لسنة  ) :3(الجدول رقم 
 علیةساعات العمل الف ساعات العمل النظریة الورشة

 3795 4048 قسم الغزل
 3795 4048 قسم النسیج
 3795 4048 قسم التكملة

 1897,5 2024 قسم التفصیل
  .من إعداد الباحثین باالعتماد على دائرة التكوین بالمؤسسة :المصدر 

  
  2012الكمیة المطلوبة لسنة  ) :4(الجدول 

 )م ط(الكمیة المطلوبة  المنتج
X1 501.160 
X2 972.840 
X3 648.560 
X4 442.200 
X5 383.240 
  .من إعداد الباحثین باالعتماد على دائرة التسویق :المصدر 

  
  2012الكمیة المتاحة والمستھلكة من المواد الكیمیائیة بالكلغ لسنة ) : 5(الجدول 

  pns-20 سلفونات الصودیوم النفثالین )CH2O(الفورمالدھید  )Cl(الكلور  )Cd(الكادیوم  المادة
 15000 22732 211442 313762 المجموع

  .من إعداد الباحثین باالعتماد على دائرة تسییر المخزون :المصدر 
  

   2012الكمیة المتاحة والمستھلكة من الصبغة بالكلغ لسنة ) : 6(الجدول 
 الذھبي األحمر اللون

 2.280 1.659 المجموع
  .تسییر المخزونمن إعداد الباحثین باالعتماد على دائرة  :المصدر 
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  جدول الحل األمثل في حالة تعظیم الربح) : 7(الجدول 

  
  الدینار الجزائري :القیاس وحدة .                    QMمن إعداد الباحثین باالعتماد على برنامج  :المصدر 

  

  جدول الحل األمثل في حالة تعظیم رقم األعمال ) :8(الجدول 

  
  الدینار الجزائري :وحدة القیاس                .     QMمن إعداد الباحثین باالعتماد على برنامج  :المصدر 

  
  جدول الحل األمثل في حالة تعظیم تشغیل آالت قسم الغزل ) :9(الجدول 

  
  الساعة :وحدة القیاس .                        QMاالعتماد على برنامج من إعداد الباحثین ب :المصدر 

  
  EATITجدول النتائج لحل النموذج الریاضي لمؤسسة ) : 10(الجدول 

  
  .من إعداد الباحثین :المصدر 
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  EATITدورة اإلنتاج بمؤسسة  ) :01(الشكل 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  
  

  .من إعداد الباحثین باالعتماد على مدیریة البحث والتنمیة بالمؤسسة :المصدر 
  

  :اإلحاالت والمراجع 
                                                                             

، )مصر(، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة "استخدام األسالیب الكمیة في اتخاذ القرارات اإلداریة"جالل إبراھیم العبد، . 1
 .353، ص 2004

علیم التقني، بغداد ، مجلة التقني، ھیئة الت"تخطیط اإلنتاج باستخدام البرمجة الھدفیة"حامد سعد الشمرتي، علي خلیل الزبیدي، . 2
 .60، ص 2007، 2، العدد 20، المجلد )العراق(
، )Howard Weiss(ھووارد ویز  ھي مجموعة نظم برامج تستخدم ألغراض الخاصة بالطرق الكمیة أعدھا QMالبرمجیة . 3

 .وھي من أحدث البرمجیات المستخدمة في حل مشاكل البرمجة الخطیة
4. Yves Nobert, Roch Ouellet et Régis Parent, La recherche opérationnelle, 3ème édition, Gaёtan 
Morin Editeur, CANADA, 2001, p: 169. 

 .43، مرجع سابق، ص "استخدام األسالیب الكمیة في اتخاذ القرارات اإلداریة"جالل إبراھیم العبد، . 5
والذي یشیر إلى حقیقة أن حل مشكلة البرمجة " أقرب ما یمكن"أساسي ھو مبدأ  تقوم البرمجة الخطیة باألھداف على مبدأ. 6

الخطیة باألھداف ال یتولد عنھا حال مثالیا في كل األحوال، ولكن في الواقع الحل الناجم یمثل أكثر الحلول إرضاء لمتخذ القرار من 
 .خالل تحدید أقرب حل ممكن ولیس أمثل حل

وال یستطیع إحالل یقصد بعدم قابلیة اإلحالل أنھ في الحاالت التي ال یمكن لمتخذ القرار أن یقوم بالترتیب المسبق لھذه األھداف . 7
 .ھدف محل ھدف آخر

 .207، ص 2006، )مصر(، ایتراك للنشر والتوزیع، القاھرة 1، ط "بحوث العملیات"الیامین فالتة، . 8
 .207نفس المرجع، ص . 9

 .مساءا 16:00صباحا إلى  08:00بھ یعتمد على وردیة واحدة یبدأ من بالنسبة لقسم التفصیل نظام العمل . 10
، مجلة تكریت للعلوم اإلداریة "بناء نماذج برمجة األھداف لتقدیر نموذج االنحدار الخطي البسیط"مظھر خالد عبد الحمید . م.م. 11

 .189، كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة تكریت، العراق، ص 2009، 14، العدد 5واالقتصادیة، المجلد 
 

 القطن الطبیعي
 قسم الغزل

 قسم النسیج

 قسم التكملة

 قسم التفصیل

 17قماش مطلي 
PVC enduis 

 

 Toile(مطلي  قماش
Plastique( 

 

قماش متین 
)Toile Goutté( 

 

 2م.غ 700غطاء 

BACHE 
700GRS.M2 

 

 2م.غ 500غطاء 
BACHE 

500GRS.M2 
 

 خیط البولستیر


