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 المستخمص 
يجاد الظرو  المعمليعد تخصيص الموارد والتخطيط أحد المسائل الميمة في مجال اإلدارة لما لو من أىمية ودور ميم يمكن أن يمعبو في رفع أداء  ف والسبل الكفيمة وا 

قصى لذلك ىدف البحث إلى الوصول إلى المزيج السمعي األمثل من خالل إعادة تخصيص الموارد بين الخطوط اإلنتاجية المختمفة الذي يتحقق معو أ لمنيوض بواقعو
وتبين من واقع  ىإليجاد الخطة اإلنتاجية المثم Win QSBوأعتمد برنامج  5108ىامش ربح ممكن وتم ذلك من خالل جمع البيانات من معمل ألبان أبو غريب لسنة 

 ا  دينار وتبين إن ىناك فائض 0517951665111دينار وعند إجراء الخطة األساسية تبين إنيا تحقق ربح بمقدار  95177;05:8857إنتاج المعمل إنو يخسر بمقدار 
حققت ربح بمقدار  – ب – البديمة الثالثةيمة أىميا الخطة % وعند إجراء محاوالت عمى الخطة األساسية تمخضت عنيا ثالث خطط بد6>في عنصر العمل بمغ 
% وعند إجراء تحميل 57وانخفض الفائض في عنصر العمل إلى دينار  5111:;;5:51775دينار يفوق إجمالي ربح الخطة األساسية بمقدار  15111>;15>51;5

أي تغير عمى نتائج الخطة األساسية ولكن الربح انخفض عن ربح الخطة % لم يحدث 01الحساسية لمعرفة التغيرات تبين إنو في حالة ارتفاع التكاليف المتغيرة بنسبة 
% أيضا تم استبعاد بعض األنشطة التي 01% مع انخفاض األسعار بنسبة 01، أما في حالة ارتفاع التكاليف المتغيرة بنسبة دينار 01759115111األساس بمقدار 

طن كما ظيرت بعض األنشطة اإلنتاجية التي لم تظير في  :0;.9>0تسبب خسارة في دالة اليدف وانخفاض كمية إنتاج القشطة عن كميتو في الخطة األساس بمقدار 
% فمم 01، أما في حالة ارتفاع أسعار المنتجات بنسبة دينار عن الخطة األساس 59895111;76وحققت ىذه الخطة زيادة في إجمالي الربح بمغ األساسية  الخطة

ساسية بمقدار األ يحدث أي تغير عمى نتائج الخطة األساسية ألن التغير بنفس النسبة لجميع المنتجات وحققت ىذه الخطة زيادة في الربح يفوق ربح الخطة
بتبني  العممي في اإلدارة وىناك سوء في تخصيص الموارد وىدر كبير في الموارد لذلك يوصي البحث سموباألأستنتج البحث إن المعمل ال يتبع و ، دينار 01759115111

ط اإلنتاجية المثمى التي من شأنيا أن تؤدي إلى تعظيم أرباح األساليب العممية والسيما أسموب البرمجة الخطية في تخطيط الموارد المتاحة في المعمل لتطبيق الخط
      .مثل لمموارد االقتصادية المتاحةالمعمل زيادة إنتاجو وكذلك تؤدي إلى التخصيص األ

  ، تحميل حساسيةتخصيص، برمجة خطية =ات مفتاحيةكمم
 ل.البحث مستل من رسالة ماجستير الباحث االو*
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ABSTRACT 
The resource allocation and planning is one of most important issues in the field of administration because of its importance role could be 

played in raising the factory performance and to create the conditions and means for the advancement of its reality so the goal of research is 

to reach mix of commodity through re-allocation of resources between the various production lines which is achieved with it maximum profit 

margin and this optimum plant was done through collection of data from dairy Abu Ghraib factory in 2015 and adopted win QSB program 

to find the optimal production plan it shows the reality of factory production that loses 1,755,486,044 dinars, and when we make the basic 

shows it is investigating profit increased by 1,046,003,000 dinars shows that there is a surplus in the work item (93%) by you make attempts 

on the basic plan emerged from three alternative plans the most important of the third alternative plan - b - achieved a profit by 

28,090,890,000 dinar total profit for the basic plan exceeds by 27,004,887,000 dinars decreased surplus in the work item to 24%, and when 

you perform a sensitivity analysis to see changes show that in the case of high variable costs by 10% has been no change in the results of the 

basic plan, but profit dropped for profit basis the plan by 104.6 million dinars, while in the case of high variable costs by 10% with low prices 

by 10% has also been some of the activities excluded which caused a loss in the target and reduced the amount of production of the quantity 

cream in the base plan by 196.817 tons function as some productive activities that did not appear in the basic plan emerged was this plain 

achieved an increase in gross profit amounted to 438.656 million dinars for the base plan, but in the case of high product prices 10% did not 

any change on the result of the basic plain occurs because the change at the same rate for all products was the plan achieved an increase in 

profit exceeds the profit for the basic plan by 104.6 million dinars, it was concluded research that the factory does not follow the scientific 

metod in management and there are worse in the allocation of resources and a large waste the resources for such research recommend to 

adopt scientific method, especially linear programming method available in the factory resource planning application for optimum 

productivity plans that would lead to expand the plant to increase production and profits as well as lead to the optimal allocation of economic 

resource available. 
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 المقدمة
تعد الصناعات الغذائية عصبا رئيسيا وركنا أساسيا من أركان 
االقتصاد لما ليا من قدرة وفعالية عمى انتعاش وتحريك 

والصناعات الغذائية  ،مجمل العمميات االقتصادية في البالد
اتيا وتشابك عممياتيا تمتاز بسعتيا وتعدد أنماطيا وتقني

تعد صناعة األلبان احد فروع الصناعات الغذائية المختمفة و 
من أىم الصناعات الغذائية  أيضا تعد،في العراق  الميمة

والميمة في الوطن العربي والعالم حيث إنيا تعمل عمى 
تحسين الوضع الصحي لمسكان وتمنح أبناء الريف فرصًا 

رغم توفر  وأال إن .ة لمعمل وتخفف من معدالت البطالةواسع
ىذه الصناعة وزيادة معدالت استيالك منتجات األلبان في 

 بنسبة في المممكة العربية السعوديةالعراق والعالم إذ ازدادت 
كغم سنويا وفي  80% وأصبح معدل استيالك الفرد 40

% وأصبح معدل استيالك 35 بنحو ىذه النسبة ادتدز امصر 
 سنوياً كغم  254 بمقدار الفرد في الواليات المتحدة األمريكية

رافق ذلك زيادة في  /سنةكغم 400 نحو وفي أوربا وصل إلى
اق % بينما في العر 40األلبان بحدود  الطمب عمى منتجات

وىو جزء من مشكمة الغذاء التي تراجع معدل استيالك الفرد 
تعد من المشاكل التي تواجو المجتمعات حيث تؤدي الزيادة 
السكانية بمعدالت مرتفعة إلى زيادة الطمب عمى المواد 

، مع عامة ومنتجات األلبان بصفة خاصة الغذائية بصفة
المشكمة التي تتمثل في وجود فجوة غذائية بين زيادة حدة ىذه 

الكميات المنتجة والمستيمكة مع وجود نسب اكتفاء ذاتي 
منخفضة كانت الحاجة إلى محاولة تحقيق األمن الغذائي 

، اجات األساسية من السمع الغذائيةوالعمل عمى توفير االحتي
وعميو تواجو المنشآت جممة من التحديات االقتصادية 

عية والتقنية ينتج عنيا سوء في استغالل الموارد سواء واالجتما
عمى مستوى التخطيط أو التنفيذ الذي يعد أحد األسباب 
الكامنة وراء عدم تحقيق مستويات عالية من اإلنتاج لذلك 
يجب عمى اإلدارة مواجيتيا والتغمب عمييا لتحقيق أعمى 
مستوى ممكن من اإلنتاجية بأقصى قدر ممكن من الكفاءة 

الفعالية وبالوقت ذاتو يتطمب أن تكون القرارات اإلدارية و 
نما ترتكز  رشيدة ومتوازنة وال تعتمد عمى الحدس والتخمين وا 
عمى أساس عممي دعامتو األساسية الطريقة العممية في 

وتأتي أىمية أسموب . حث وأساسو استخدام األسموب الكميالب
وقد جاء  (3) لبرمجة الخطية في تحديد البدائل الممكنةا

استخدام أسموب البرمجة الخطية باعتباره أحد األساليب الكمية 
في بحوث العمميات التي تبحث في موضوع االقتصاد الخطي 

ومن ضمنو  (4) والمستخدم في تخطيط القطاعات االقتصادية
قطاع الصناعات الغذائية لغرض وضع الحمول المناسبة 

االستخدام األمثل لممشاكل التي تواجيو والوصول إلى تحقيق 
لمموارد االقتصادية إذ تأتي أىمية أسموب البرمجة الخطية من 

لذا جاءت ىذه ، التي تتصف بيا الموارد المختمفة الندرة
المحاولة الستخدام ىذا األسموب في الشركة العامة لمنتجات 
األلبان في أبي غريب من اجل االستفادة منو في تحديد 

ذه الشركة وفق أسموب عممي يعتمد المزيج اإلنتاجي األمثل لي
وىذا  .عمى التخصيص األمثل لمموارد االقتصادية المتاحة

االسموب اعتمد في كثير من الدراسات عمى المستوى المحمي 
 (.15، 14، 12 ،8 ، 7 ،5والعالمي منيا )

  البحث= أىمية
يعد موضوع تخصيص الموارد والتخطيط احد المسائل الميمة 

مكن ان يمعبو ملما لو من اىمية ودور ميم  اإلدارةفي مجال 
ف والسبل الكفيمة لمنيوض في رفع اداء الشركة وايجاد الظرو 

، اذ تيدف المجتمعات االقتصادية لتخصيص مواردىا بواقعيا
بطريقة مثمى لغرض تحقيق اعمى كفاءة اقتصادية انطالقا من 

حيث تعد  منتجمزج عناصر االنتاج والحصول عمى اكبر 
، اديةفي النظرية االقتص لتحقيق الكفاءةة اىم نقطة االخير 

وعميو يعد االستخدام الكفوء لمموارد البشرية والمادية من اىم 
شروط عممية التنمية االقتصادية الشاممة لمعراق حيث تيدف 

ويتم ذلك  باإلنتاجالتنمية االقتصادية الى النمو المستمر 
باالستغالل االمثل لمموارد اذ تقوم الدولة عادة بالبحث عن 
وسائل لتمبية الحاجات االساسية لمواطنييا ومستخدمة في ذلك 
موارد الدولة االقتصادية المتوفرة محميا والمجوء لسد النقص 
من االستيرادات لذلك يتم اجراء مقارنة بين المستيدف 

اد الى معايير ومقاييس معينة والمتحقق من االىداف باالستن
اىمية  وتأتي، في تعظيم القيمة وتخفيض التكاليف تسيم

البحث من اىمية صناعة االلبان اذ تعد ذات اىمية ومكانة 
رفيعة بالنسبة الى صناعة بقية المواد الغذائية التي يعتمد 
عمييا االنسان في الوقت الحاضر اذ تشير االحصاءات الى 

تيا مع زيادة ستيمكة من االلبان ومنتجازيادة الكميات الم
مستوى معيشتيم لذلك ال بد من العمل  اعداد السكان وتحسن

عمى تنظيم ىذا القطاع وترشيد موارده باستخدام الوسائل الفنية 
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وبالتالي تحسين  اإلنتاجيةرفع الكفاءة  إلىوالعممية التي تؤدي 
 مستوى الدخل.
 =مشكمة البحث

الزراعي بصفة عامة وتنمية الغذاء  تاجاإلنتشغل عممية تنمية 
البشري بصفة خاصة جزءا كبيرا من اىتمامات الدول لمواجية 
الزيادة السكانية المضطردة  والطمب المتزايد عمييا وارتفاع 
مستوى الدخول وزيادة نسبة ما ينفق عمى السمع الزراعية مما 

 االستيراد لسد إلىالمحمي والمجوء  اإلنتاجعجز  إلىيؤدي 
ال  عدادإلاالستيالك المحمي عمى الرغم من امتالك العراق 

 األلبان إن إال األخرىباس منيا من الثروة الحيوانية والموارد 
، متقدمة في قائمة السمع المستوردةومنتجاتيا تحتل مراتب 

والتقنية التي تعاني منيا  اإلنتاجيةالمشاكل  إلىىذا يشير و 
وتخمفيا عن  اإلدارةوضعف  األلبانالشركة العامة لصناعة 

 األمثلالقيام بالواجبات المناطة بيا والمتمثمة باالستخدام 
األمر التنفيذ  أوسواء عمى مستوى التخطيط  اإلنتاجلعناصر 
 اإلنتاجعدم تحقيق مستويات عالية من  إلى أدىالذي 

تحسين  إذ إنوعدم اإليفاء بمتطمبات المرحمة  اإلرباحوبالتالي 
ارد االقتصادية استغالال امثل والحصول عمى استغالل المو 

 د يمثل ىدفا لزيادة الدخل القومي.عائ أفضل
 =لبحثفرضية ا

 -:فرضتين ىماقوم البحث عمى ي
بسبب سوء التخطيط في تخصيص وتوزيع  اإلنتاجخفض  -1

الموارد عمى االستخدامات البديمة بحيث يضمن ىذا التوزيع 
 من الكفاءة. أعمىمستويات 

العاممة تجعل من  األيديىناك كميات فائضة من  -2
 .الصعوبة تحقيق تخصيص امثل لمموارد المتاحة

 إلىييدف البحث  =ىدف البحث
 إعادةمن خالل  األمثلالمزيج السمعي  إلىالوصول  -1

المختمفة الذي  اإلنتاجيةتخصيص الموارد بين الخطوط 
 ىامش ربح ممكن. أقصىيتحقق معو 

قياس مستوى الكفاءة االقتصادية مؤشر لناتج التغيرات  -2
من خالل استخدام  األنموذجالممكن الحصول عمييا في 

 تحميل الحساسية. أسموب
 مواد وطرائق البحثال

تم الحصول عمى البيانات والمعمومات الالزمة المتعمقة بموارد 
عن طريق زيارات  األخرىمال والبنود  ورأسمن عمل  اإلنتاج

جراء األلبانالشركة العامة لمنتجات  ىإل المقابالت  وا 
وخالل فترات  اإلنتاجوكذلك عمال  اإلنتاجالشخصية لمديري 

 اإلجراءاتتم تصميم البحث اعتمادا عمى  .إنتاجية
معالجة المشكمة  إلىواالعتبارات المنيجية التي تستند 

، حيث اعتمد البحث في تحقيق ومحاولة اختبار الفرضيات
التحميل الكمي وعمى  عن فضالً عمى التحميل الوصفي  أىدافو

الذي  (Win QSBوجو التحديد اعتمد البحث برنامج )
، الخطط اإلنتاجية المثمى إليجاديستخدم في البرمجة الخطية 

 حساسيةأسموب تحميل الحساسية لبيان مدى  إلىكما سيصار 
 .االقتصاديةالتغيرات  إلىدالة اليدف 

 النتائج والمناقشة
 الصياغة الرياضية لمنموذج الرياضي

صياغة األنموذج يقصد بيا التعبير عن العالقات الواقعية 
بعالقة رياضية مفترضة ومبنية عمى دراسة الواقع 

أو وفقا لصيغة المسألة ويمكن تقييم األنموذج  (11)وتحميمو
بيانيا أو رياضيا وان ىذا األنموذج الرياضي يتمثل بدالة 

، حيث لموارد والقيود المحددة لممواردااليدف ومعامالت 
تمثمت دالة اليدف التي تيدف إلى تعظيم صافي الدخل لمطن 
الواحد من مختمف األنشطة اإلنتاجية التي تقوم بإنتاجيا 

 وتحدد دالة 2015أنشطة لسنة  9الشركة والبالغ عددىا 
 -: (1) االتيةاليدف بشكل عام بالصيغة 

Max Z = Ʃn
j=1 Cj Xj ….. i = (1 , 2 , …n)  

Subject to  
n
j=1 = aij Xj  (≤ , ≥ , =) bi        Ʃ 

and  X j ≥ 0           

 Xjيطمق عمييا الثوابت او المعممات و  biو  aijو  Cjاذ ان 

 .تمثل المتغيرات المطموب اتخاذ قرار بحقيا
I .تمثل عدد القيود 

J  تمثل عدد األنشطة اإلنتاجية. 
( ، المعتمدة في التحميل اتخذت الصيغة 6دالة اليدف) أما

 -: التالية
Max Z = 384954.62 X1 + 265813.8 X2 + 355684.5 X3 

+ 372840.75 X4 + 17924.99 X5 + 183812.95 X6 + 

520926.06 X7 + 83826.85 X8 + 39608.69 X9 

  -: إن إذ
X1 . يمثل المبن : 
X2 . يمثل جبن مطبوخ بالشدر : 
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X3 . يمثل القشطة : 
X4 . يمثل جبن مطبوخ بعبوات بالستيكية : 
X5 . يمثل الحميب المعقم : 
X6 . يمثل جبن مطبوخ بعبوات زجاجية : 
X7 . يمثل الزبد والدىن الحر : 
X8 . يمثل الجبن المطبوخ : 
X9 . يمثل الجبن الطري : 
العامل  إلى b1بالنسبة لمعامالت دالة اليدف فأن العامل  أما
b9  يمثل الربح الصافي لموحدة المنتجة من األنشطة

 .اإلنتاجية
 معامالت الموارد واألنشطة 

تم حساب معامالت الموارد واألنشطة عمى أساس الكميات 
الفعمية من الموارد اإلنتاجية المستخدمة في صناعة األنشطة 
وكل معامل يشير الى احتياجات نشاط معين من مورد 

ارد المستخدمة في النموذج ىي ومعامالت المو  (2)معين
البشري ومعامالت المواد  معامالت العمل اآللي والعمل

 .االولية
 دالقيو 

أن القيود تشمل موارد محددة تؤثر في كمية اإلنتاج وىذه 
، وىذه (10)الموارد المحددة تشكل قيدا عمى العممية اإلنتاجية

 عن القيود تشمل مستمزمات اإلنتاج من المواد األولية فضال
، وقد اشتمل النموذج عمى قيدي العمل اآللي والعمل البشري

في ويمكن كتابة القيود  .Cقيد ويرمز ليذه القيود بالرمز 18
 الصيغة الرياضية بالشكل اآلتي

 C1قيذ الحليت الفرز  -1

0.651 X1 + 0 X2 + 0 X3 + 0 X4 + 0 X5 + 0 

X6 + 0 X7 + 0 X8 + O X9 ≤ 1363.28  

  C2قيذ الحليت المجفف  -2

0.088 X1 + 0 X2 + 0.074 X3 + 0.058 X4 + 

0.123 X5 + 0.059 X6 + 0 X7 + 0 X8 + 0.033 

X9 ≤ 246.976 

 C3قيذ مواد التعجئة والتغليف  -3

4410.282 X1 + 899.262 X2 + 6648.958 X3 + 

8424.62 X4 + 5685.075 X5 + 10582.764 X6 + 

152.07 X7 + 6112.827 X8 + 255.042 X9 ≤ 

12933847 

  C4قيذ العمل الجشري  -4

9.93 X1 + 51.054 X2 + 35.172 X3 + 73..54 X4 

+ 45.87 X5 + 115.682 X6 + 66.295 X7 + 

97.491 X8 + 89.093 X9 ≤ 951600 

 

 

 C5قيذ العمل اآللي  -5

0.585 X1 + 5.978 X2 + 3.245 X3 + 12.128 X4 

+ 6.523 X5 + 15.76 X6 + 9.889 X7 + 18.814 

X8 + 8.022 X9 ≤ 19520 

  C6قيذ الكيرد  -6

0X1 + 0.412 X2 + 0 X3 + 0.178 X4 + 0 X5 + 

0.179 X6 + 0 X7 + 0.72 X8 + 0 X9 ≤ 107.137 

  C7قيذ ججن الشذر  -7

0 X1 + 0.097 X2 + 0 X3 + 0.155 X4 + 0 X5 + 

0.169 X6 + 0 X7 + 0 X8 + 0 X9 ≤ 37.939 

  C8المبرجرين قيذ زثذ  -8

0 X1 + 0.208 X2 + 0.219 X3 + 0.199 X4 + 0 

X5 + 0.196 X6 + 0 X7 + 0.065 X8 + 0 X9 ≤ 

121.855 

 C9قيذ أمالح االستحالة  -9

0 X1 + 0.024 X2 + 0 X3 + 0.022 X4 + 0 X5 + 

0.023 X6 + 0 X7 + 0.02 X8 + 0 X9 ≤ 7.702 

  C10قيذ معبد القشطة  -01

0 X1 + 0.007 X2 + 0 X3 + 0 X4 + 0 X5 + 0 

X6 + 0 X7 + 0 X8 + 0 X9 ≤ 1.261 

  C11قيذ المثجت  -00

0 X1 + 0 X2 + 0.004 X3 + 0.002 X4 + 0 X5 + 

0.002 X6 + 0 X7 + 0 X8 + 0 X9 ≤ 1.65 

  C12قيذ السثذ المحلي  – 02

0 X1 + 0 X2 + 0.005 X3 + 0 X4 + 0 X5 + 0 

X6 + 0.142 X7 + 0 X8 + 0 X9 ≤ 14.316 

  C13قيذ الذهن الحيواني  -03

0 X1 + 0 X2 + 0.006 X3 + 0 X4 + 0 X5 + 0 

X6 + 0 X7 + 0 X8 + 0 X9 ≤ 1.742 

  C14قيذ السثذ المستورد  -04

0 X1 + 0 X2 + 0.012 X3 + 0 X4 + 0 X5 + 0 

X6 + 0 X7 + 0 X8 + 0 X9 ≤ 3.181 

  C15قيذ الكريمة  -05

0 X1 + 0 X2 + 0 X3 + 0 X4 + 0 X5 + 0 X6 + 

1.982 X7 + 0 X8 + 0 X9 ≤ 179.419 

  C16قيذ زثذ الشراء  -06

0 X1 + 0 X2 + 0 X3 + 0 X4 + 0 X5 + 0 X6 + 

0.148 X7 + 0 X8 + 0 X9 ≤ 13.472 07  

  C17قيذ الحليت الخبم  -07

0 X1 + 0 X2 + 0 X3 + 0 X4 + 0 X5 + 0 X6 + 0 

X7 + 0 X8 + 11.035 X9 ≤ 1568.172 

  C18قيذ المنفحة  -08

0 X1 + 0 X2 + 0 X3 + 0 X4 + 0 X5 + 0 X6 + 0 

X7 + 0 X8 + 0.0002 X9 ≤ 0.04142 

 تقدير النموذج الرياضي
يجاد  لغرض أيجاد الحل األمثل لممشكمة بطريقة السمبمكس وا 
الخطة المثمى لإلنتاج في الشركة تم إدخال البيانات التي تم 

لمنتجات األلبان ومعالجتيا  الحصول عمييا من الشركة العامة
الذي  (Win QSBباستخدام الحاسوب وعن طريق برنامج )

، والتي ميل بيانات نموذج البرمجة الخطيةيستخدم في تح
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يطمق عمى النتائج المترتبة عن استخدام ىذا البرنامج بعد 
إدخال البيانات الالزمة بجدول الحل األمثل والذي يتكون من 

وبتنفيذ البرنامج تم الحصول عمى النتائج جدولين أساسين 
إذ تشير نتائج خطة اإلنتاج لتي تم تثبيتيا بالجداول الالحقة. ا

األساسية المقترحة عمى أساس تعظيم الربح السنوي لممصانع 
لمموارد المتاحة )المواد األولية، العمل اآللي، العمل طبقا 

أن الخطة  28. إذ يوضح الجدول 2015البشري( لسنة 
دينار وىذا الربح  1404640034000حققت ربحا سنويا قدره 

باإلمكان الحصول عميو لو تمت عممية اإلنتاج وفق الخطة 
 29204427المقترحة كما أنتجت الخطة األساسية المقترحة 

لبن  طن 2094.132ممثمة بتشكيمة أنتاج مثالي منيا  اً طن
X1 من أجمالي اإلنتاج  71.70مثل والذي ي %
% 3.54ويمثل  X2جبن مطبوخ بالشدر  اً طن 103.4179و

تمثل و  X3قشطة  اً طن 265.0833من أجمالي اإلنتاج  و
جبن  اً طن 180.0482% من أجمالي اإلنتاج  و9.07

أجمالي % من 6.16ويمثل  X4المطبوخ بعبوات بالستيكية 
يمثل و  X7زبد والدىن الحر  اً طن 90.5242اإلنتاج  و

لنشاط الجبن  اً طن 45.1115% من أجمالي اإلنتاج  و3.09
% من أجمالي اإلنتاج 1.54ويمثل  X8المطبوخ 

% من أجمالي 4.86جبن طري ويمثل  اً طن 142.1089و
 X5اإلنتاج أما بالنسبة لألنشطة اإلنتاجية )الحميب المعقم 

( لم تظير في الخطة X6والجبن المطبوخ بعبوات زجاجية 
األساسية المقترحة وتشير الخطة أنو عند إضافة وحدة واحدة 
من ىذه األنشطة اإلنتاجية فأن دالة اليدف سوف تخسر 
-بمقدار تكمفة الفرصة البديمة لتمك األنشطة ومقدارىا 

 ديناراً  -129.2715لمحميب المعقم و  اً دينار  135.3456
أقل من ىامش الربح  لمجبن المطبوخ بعبوات زجاجية وىو

ذا أراد المعمل االستمرار بإنتاج الحصول الذي ينبغي  عميو وا 
، وقد ظير الجبن لمنتجين سيتحمل خسائر إضافيةىذين ا

سنويا وظير ىذا  اً طن 142.1089الطري بكمية أنتاج تقدر 
النشاط بالخطة بالرغم من أنو أقل األنشطة ربحا وذلك ألن 

ر األنشطة األكثر ربحا واألنشطة برنامج البرمجة الخطية يظي
األقل تنافسا عمى الموارد المتاحة وبما أن ىذا النشاط أقل 
تنافسا عمى الموارد المتاحة المشتركة فقد ظير في خطة 

 بالرغم من كونو أقل األنشطة ربحا.البرمجة الخطية األساسية 
أن الحد األدنى والحد األعمى من تحميل الحساسية ال يؤثر 

األمثل بالزيادة أو النقصان والذي يمثل المدى الذي  الحل في
يمكن أن يغير خاللو اليامش اإلجمالي من الطن الواحد دون 
أن يؤثر عمى أمثمية الحل إذ أن إنتاج المبن الذي بمغ 

عندما يتغير  اً في الخطة األساسية يظل ثابت اً طن 2094.132
 1599.0310أجمالي الربح من الطن الواحد بين حد أدنى 

وال يضر نشاط المبن  اً دينار  1599.0310وحد أعمى  اً دينار 
أذا تجاوز اليامش اإلجمالي ىذين الحدين بينما إنتاج 

بين  اً من الجبن المطبوخ بالشدر يبقى ثابت اً طن 103.4179
 اً دينار  265978.7وحد أعمى  اً دينار  265721.5حد أدنى 

ن إنتاج القشطة سيبقى في الخطة األساس بواقع  وا 
بمعدل ثابت عندما يتراوح اليامش  اً طن 265.0833

األجمالي لمطن الواحد بين حدين أدنى و أعمى بمغ 
نتاج  اً دينار  2410.6880 من الجبن  اً طن 180.0482وا 
أعمى عبوات بالستيكية بين حدين أدنى و المطبوخ ب
نتاج  اً دينار  372988.3، 372735.5 عمى التوالي وا 
من الزبد والدىن الحر بين حدين أدنى  اً طن 90.5242

وال يظير ىذا المنتج في الخطة إذ  اً دينار  55.1250وأعمى 
نتاج  من  اً طن 45.1115تجاوز اليامش ىذين الحدين وا 

وحد  اً دينار  83431.97الجبن المطبوخ بين حدين أدنى 
نتاج  اً دينار  84048أعمى  من الجبن  اً طن 142.1089وا 

 . اً دينار  92.4696حدين أدنى و أعمى  الطري بين

 اإلنتاج األساسية لمبرمجة الخطية. نتائج خطة  0جدول 
 ركلفخ الفرصخ الجدٌلخ الحد األعلى الحد األدًى األرثبح الوزحققخ قٍوخ اإلًزبج األًشطخ الفعبلخ

 X1 2094.132 806145900 1599.0310 M 0اللجي 

 X2 103.4179 27489900 265721.5 265978.7 0ججي هطجىخ ثبلشدر 

 X3 265.0833 94286040 2410.6880 M 0قشطخ 

 X4 180.0482 67129300 372735.5 372988.3 0ججي هطجىخ ثعجىاد ثالسزٍكٍخ 

 X5 0 0 - M 2061.2160 -135.3456الحلٍت الوعقن 

 X6 0 0 - M 405314.3 -129.2715ججي هطجىخ ثعجىاد زجبجٍخ 

 X7 90.5242 47156430 55.1250 M 0السثد والدهي الحر 

 X8 45.1115 3781553 83431.97 84048 0الججي الوطجىخ 

 X9 142.1089 13623.98 92.4696 M 0الججي الطري 

 1046003000 2920.427 الوجوىع
  

 

                                                  . التحميلاعتمادا عمى نتائج  الباحثين= من عمل المصدر
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ولبيان موقف الشركة إزاء الموارد المستخدمة في عممية 
اإلنتاج وبالرجوع إلى جدول الخطة األساس الذي يوضح 

التي استغمت بشكل أمثل في  موقف الشركة من الموارد
العممية اإلنتاجية والتي تحقق عمى أثرىا أعمى مستويات من 

استغمت  اً اإلنتاج إذ يشير ىذا الجدول إلى أن ىناك مواد
بشكل كامل وأشر النموذج حياليا بأنيا موارد نادرة وعميو 

وكان  C1استنفذت ىذه الخطة من الموارد الحميب الفرز 
وىذا يشير إلى أننا أذا  اً دينار  588,871.9سعر الظل لو 

أضفنا وحدة واحدة من الحميب الفرز سوف يضاف إلى دالة 
اليدف مبمغ بقدر سعر الظل الذي يعبر عن مقدار التغير في 
دالة اليدف نتيجة تغير المورد النادر بمقدار وحدة واحدة أما 
الحد األدنى والحد األعمى فيمثالن المدى الذي يسمح بو 
عرض الموارد اإلنتاجية التي تبقي قيمة الناتج الحدي ثابتة 
بمعنى آخر يقيس لنا السعر ألظمي مدى مساىمة الوحدة 
الواحدة من الموارد النادرة في قيمة دالة اليدف وعميو فأنو 
عند إضافة وحدة واحدة من الحميب الفرز فسوف تزداد قيمة 

بة ثابتة إلى أن بنس ديناراً  588,871.9الناتج الحدي بمقدار 
لكن بعد ىذا الحد فأن من المتوقع  ديناراً  1427.324يبمغ 

. كما استنفذت الخطة كل من مواد الناتجأن تنخفض قيمة 
 اً دينار  0.3626وكان سعر الظل لو  C3التعبئة والتغميف 

 113,348وكان سعر الظل لو  C6وكذلك استنفذت الكيرد 
تزيد أرباحيا بمقدار سعر أن أي أن الشركة من الممكن  اً دينار 
 C7، كما استنفذت الخطة من الموارد األولية جبن شدر الظل

وكذلك استنفذت  اً دينار 2,255,551 وكان سعر الظل لو 
 29,439,480وكان سعر الظل لو  C14الزبد المستورد 

وكان سعر الظل ليا  C15كما استنفذت الخطة الكريمة  اً دينار 
واستنفذت الخطة األساس الحميب الخام  اً دينار  262,800.7

C17  لذلك يتطمب من  اً دينار  0.3081وكان سعر الظل لو
القائمين عمى تخطيط اإلنتاج في المصنع زيادة الموارد النادرة 

، أما ادة اإلنتاج ورفع ىامش الربح فيوألنيا تؤدي إلى زي
 الموارد األخرى فأن قيمة دالة اليدف ال تتغير بتغيرىا ألنيا

لكونيا موارد  اً موارد وفيرة وأن القيمة الحدية ليا تساوي صفر 
غير مستغمة لذلك يتطمب من القائمين عمى تخطيط اإلنتاج 
أن ال يستخدموا المزيد من ىذه الموارد في العممية اإلنتاجية 

ة اإلنتاج وذلك ألن الكميات اإلضافية منيا ال تؤدي إلى زياد
 .وزيادة اليامش الربحي

 لموارد المستنفذة لمخطة األساسيةا .5جدول 
 الحد األعلى الحد األدًى سعر الظل الوىرد

 C1 588871.9 1257.565 1427.324حلٍت فرز 

 C3 0.3626 12499970 13650020رعجئخ ورغلٍف 

 C6 113348 55.7003 118.9927كٍرد 

 C7 2255551 21.8821 40.2261ججي شدر 

 C14 29439480 1.8884 3.3361زثد هسزىرد 

 C15 262800.7 0 180.4156كرٌوخ 

 C17 0.3081 0 2285.349حلٍت خبم 

 التحميل. باالعتماد عمى نتائج الباحثين= من عمل المصدر
في بعض المواد  اً ومن نتائج الخطة األساسية أن ىناك فائض

 اً طن 27.9438بمقدار  C2األولية منيا الحميب المجفف 
 اطن 3.5290بمقدار  C8وكذلك فائض في زبد المارجرين 

ومعاد القشطة  اً طن 0.3567بمقدار  C9وأمالح األستحالب 
C10  والمثبت  اً طن 0.5371بمقدارC11  0.2296بمقدار 
والدىن  اً طن 0.1361بمقدار  C12والزبد المحمي  اً طن

 C16وزبد الشراء  اً طن 0.1515بمقدار  C13الحيواني 
 اً طن 0.0130بمقدار  C18والمنفحة  اً طن 0.0744بمقدار 

أن أعمى مقدار لمفائض كان لمعمل  3ويالحظ من الجدول 
 C5ساعة والعمل اآللي  879900.9حيث بمغ  C4البشري 

، وىذا يعني أن الشركة لم تستطيع ساعة 11853.67بمغ 
استخدام بعض الموارد بشكل كامل وان ىناك بطالة مقنعة في 

ن جزءالع من العمل يستخدم وبعبارة أخرى  قميالً  اً مل البشري وا 
الكميات المنتجة ال تحتاج إلى كل ىذا العمل الموجود في 

ن ى يالحظ من  ذا العمل لم يسمح بالتوسع الرأسي.الشركة وا 
أن الموارد من الحميب الفرز ومواد التعبئة والتغميف  3الجدول 

والكريمة والحميب الخام  والكيرد وجبن الشدر والزبد المستورد
بكميات مثبتة حسب  تشترىكانت مستغمة بالكامل ألنيا 

حاجة المنتج ليا أي أنيا تمثل قيود عمى عممية اإلنتاج 
ويجب عمى الشركة زيادة كمياتيا ألنيا تحقق زيادة في كمية 

أما مع ما يتالئم مع الكميات المنتجة. اإلنتاج واألرباح حسب 
وجودة في كل من الحميب المجفف بمقدار م فإنيا نسبة اليدر

% وىدر في العمل اآللي 93% والعمل البشري بنسبة 12
% وأمالح األستحالب 3% وزبد المارجرين بنسبة 61بنسبة 
% 14% والمثبت بنسبة 43% ومعاد القشطة 5بنسبة 

% مع وجود نسبة 32% والمنفحة بنسبة 9والدىن الحيواني 
 %.1المحمي وزبدالشراء بنسبة لزبد ىدر قميمة جدا في ا

ويتضح إن أعمى نسبة لميدر في الموارد ىو في العمل 
اكبر عن  اً فائض% مما يعني إن ىناك 92البشري بنسبة 

ان  الحاجة في المنشأة من ىذا المورد وان المنشأة تستطيع
ويحتل  بعدد اقل من العمال لتصل الى الخطة المثمى،تعمل 
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% من 61ي في نسبة اليدر بنسبة العمل اآللي المركز الثان
، وىذا ما معدات الموجودة الفائضة عن العملالمكائن وال

ميا المنشأة من وجية يوضح سبب الخسارة الكبيرة التي تتحم
 .خرى، فضال عن بقية المواد األولية األنظر محاسبية

 ونسبة اليدر لمخطة األساسية. ائضة. كمية الموارد المستغمة والف6جدول 
 الوىارد الفبئضخ الوىارد الوسزغلخ الوىارد الوزبحخ الوىاد األولٍخ

ًسجخ الوىارد 

 الوسزغلخ %
 ًسجخ الهدر %

 C1 1363.28 1363.28 0 100 0حلٍت فرز 

 C2 246.976 219.0322 27.976 88 12حلٍت هجفف 

 C3 12933850 12933850 0 100 0هىاد رعجئخ ورغلٍف 

 C4 951600 71699.06 879900.9 7 93العول الجشري 

 C5 19520 7666.332 11853.67 39 61العول اَلً 

 C6 107.137 107.137 0 100 0كٍرد 

 C7 37.939 37.939 0 100 0ججي شدر 

 C8 121.855 118.326 3.529 96 4زثد الوبرجرٌي 

 C9 7.702 7.3453 0.3567 95 5أهالح اسزحالة 

 C10 1.261 0.7239 0.5371 57 43هعبد القشطخ 

 C11 1.65 1.4204 0.2296 86 14هثجذ 

 C12 14.316 14.1799 0.1361 99 1زثد هحلً 

 C13 1.742 1.5905 0.1515 91 9دهي حٍىاًً 

 C14 3.181 3.181 0 100 0زثد هسزىرد 

 C15 179.419 179.419 0 100 0كرٌوخ 

 C16 13.472 13.3976 0.0744 99 1زثد شراء 

 C17 1568.172 1568.172 0 100 0حلٍت خبم 

 C18 0.0414 0.0284 0.013 68 32هٌفحخ 

                                                    . التحميل باالعتماد عمى نتائج الباحثين= من عمل المصدر
األساس مع اإلنتاج الفعمي ة الخطيمقارنة خطة البرمجة 

أن الفاعمية تعبر عن مدى نجاح الوحدة االقتصادية = لمشركة
في تحقيق أىدافيا وذلك عن طريق بيان العالقة بين المخطط 

 في والفعمي من األىداف وفيما إذا نجحت الوحدة االقتصادية
مواردىا بالكفاءة المطموبة في تحقيق األىداف التي استغالل 

يا في خطتيا اإلنتاجية وذلك لمعرفة فاعمية إدارة وضعت
تم حساب و ، تم المقارنة بين المخطط والفعمي الشركة وكفاءتيا

الربح لكل نشاط حسب الموارد الفعمية المستخدمة السيما 
ما يستخدم فعال من عدد  حسبالعمل اآللي والبشري إذ 
بينما عند حساب األرباح الكمية  ، العمال إلنتاج ذلك النشاط

تم حساب ما متاح من عمل عمى مستوى الشركة )عدد 
تخسر بمقدار العمال الكمي( تبين إن الشركة 

، أما إذا أرادت الشركة أن تنتج اً دينار  1475544864044
نفس اإلنتاج الحالي عمييا أن تتبع ما أقرتو الخطة األساسية 

الخطة األساسية  حيث يمكنيا تحقيق ربح عند تطبيق
أما عمى مستوى األنشطة  ، اً دينار  1404640034000بمقدار

وعند مقارنة نتائج الخطة األساسية لمبرمجة الخطية مع 
النتائج الفعمية لمشركة يتضح أن ربح الوحدة من المبن في 

مقارنة بالخطة  ادينار  80641454900الخطة األساسية بمغ 

 80541854725بن بمغ الفعمية لمشركة التي حققت ربح لم
أي بنسبة زيادة  اً دينار  960172أي أن الزيادة بمغت  اً دينار 

% بينما بمغ ربح الجبن المطبوخ بالشدر في 0.11مقدارىا 
مقارنة بالخطة الفعمية  اً دينار  2744894900الخطة األساس 

أي أن  اً دينار  4543484359لمشركة التي حققت ربحا بمقدار 
ويعزى  اً دينار  -1748584459رباح بمغ في األ اً ىناك انخفاض

ذلك االنخفاض الى أن كمية اإلنتاج في الخطة األساس كان 
أقل من أنتاج الخطة الفعمية وذلك ألن الشركة لم تقم 
بالتخصيص الصحيح لكمية المواد األولية الداخمة في صناعة 

، بينما بمغ ربح القشطة نوع من أنواع األنشطة اإلنتاجية كل
لمطبوخ بعبوات بالستيكية في الخطة األساسية والجبن ا

عمى الترتيب مقارنة  اً دينار  6741294300و  9442864040
ية لمشركة الذي بمغ بربح ىذه األنشطة في الخطة الفعم

عمى التوالي أي أن  اً دينار  3847334680و 9442494285
 364755قت زيادة في الربح بمغت الخطة األساس حق

أي بنسبة زيادة مقدارىا  عمى التوالي اً دينار  2843954620و
% عمى الترتيب في حين حقق الزبد والدىن 73.3% و0.03

األساس ربحا مقداره الحر والجبن المطبوخ في الخطة 
عمى الترتيب مقارنة  اً دينار  347814553و 4741564430
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يا ربح ىذه األنشطة بالخطة األساس التي بمغ في
أن عمى التوالي أي  اً دينار  144704323و 4741454893

عمى  اً دينار  243114230و 104537مقداره  اً ىناك ربح
التوالي أما بالنسبة لمجبن الطري الذي بمغ ربحو في الخطة 

وفي الخطة الفعمية لمشركة بمغ  اً دينار  143634298األساسية 
فقد كان ىناك انخفاض في الربح  اً دينار  546284316ربحو 
ويرجع سبب ذلك إلى إن برنامج  اً دينار  442654018مقداره 

البرمجة الخطية يظير األنشطة األقل تنافسا عمى الموارد 
وعند مقارنة األرباح المحققة بالخطة األساس يالحظ المتاحة 

وىذا دل  اً دينار  1475544864044إن المعمل يخسر بمقدار 
عمى وجود ىدر كبير في استخدام الموارد السيما العمل 

 .بمثابة بطالة مقنعة ري الذي أصبحالبش
ية واألرباح المتحققة . المقارنة بين األرباح الفعم7جدول 

 بالدينار
 األرثبح الوزحققخ األرثبح الفعلٍخ األًشطخ الفعبلخ

هقدار السٌبدح 

 أو الٌقصبى

 X1 805185725 806145900 960175اللجي 

ججي هطجىخ 

 X2ثبلشدر 
45348359 27489900 17858459 

 X3 94249285 94286040 36755قشطخ 

ججي هطجىخ 

ثعجىاد ثالسزٍكٍخ 

X4 

38733680 67129300 28395620 

السثد والدهي الحر 

X7 
47145893 47156430 10537 

الججي الوطجىخ 

X8 
1470323 3781553 2311230 

 X9 5628316 13632.98 4265018الججي الطري 

  1046003000 1755486044 - الوجوىع

 . نتائج التحميلباالعتماد عمى  الباحثين= من عمل المصدر
وكذلك عند مقارنة نتائج الخطة األساسية لمبرمجة الخطية مع 
النتائج الفعمية لمشركة يتضح أن اإلنتاج المقترح من المبن في 
الخطة األساسية يفوق اإلنتاج الفعمي والذي يبمغ 

أي بمعدل زيادة  اً طن 2.494بمقدار  اً طن 2091.638
أما مقدار اإلنتاج المقترح من الجبن المطبوخ  ، 0.11%

 اً طن 170.602بالشدر يقل عن اإلنتاج الفعمي الذي يبمغ 
%  -39.38 بمغ وبمعدل انخفاض اً طن -67.1841بمقدار 

مما يدل عمى أن الشركة لم تقم بالتخصيص األمثل لكمية 
نشطة اإلنتاجية المواد األولية الداخمة في كل نوع من األ

إضافة الى عدم دقة حساباتيا فيما يخص الطاقات المتاحة 
بينما يفوق اإلنتاج المقترح من القشطة في الخطة األساسية 

 اً طن 0.1033بمقدار  اً طن 264.98اإلنتاج الفعمي الذي بمغ 
% أما بالنسبة لإلنتاج المقترح من 0.03 بمغت وبنسبة زيادة

ستيكية فأنو يفوق اإلنتاج الفعمي الجبن المطبوخ بعبوات بال
وبمعدل  اً طن 76.1602بمقدار  اً طن 103.888الذي يبمغ 

نتاج الزبد والدىن الحر بموجب  ، %73.30 بمغت زيادة وا 
 الخطة األساسية المقترحة يفوق اإلنتاج الفعمي والذي يبمغ

طن وبنسبة زيادة  0.020بمقدار  اً طن 90.504 نحو
ج المقترح من الجبن المطبوخ % في حين أن اإلنتا0.02

بمقدار  اً طن 17.54 نحو يفوق اإلنتاج الفعمي والذي يبمغ
بينما  ، %157.19 بمغت وبنسبة زيادة اً طن 27.5715

يفوق اإلنتاج المقترح من الجبن المطبوخ في الخطة األساسية 
 0.0109ر بمقدا اً طن 142.098اإلنتاج الفعمي الذي بمغ 

الحميب  نشاطاأما  .%0.008 بمغت طن وبمعدل زيادة
ية فكان إنتاجيما الفعمي المعقم والجبن المطبوخ بعبوات زجاج

بالخطة  يظيراعمى الترتيب ولم  اطن 30.774و 76.65
 .األساس

 ج الفعمي واإلنتاج المتحقق بالطن. المقارنة بين اإلنتا8جدول 
هقدار السٌبدح أو  اإلًزبج الوزحقق الفعلًاإلًزبج  األًشطخ الفعبلخ

 الٌقصبى

%  الوئىٌخ ًسجخ

 للسٌبدح أو الٌقصبى

 X1 2091.638 2094.132 2.494 0.11اللجي 

 X2 170.602 103.4179 67.1841 39.38ججي هطجىخ ثبلشدر 

 X3 264.98 265.0833 0.1033 0.03قشطخ 

 X4 103.888 183.3234 76.1602 73.30ججي هطجىخ ثعجىاد ثالسزٍكٍخ 

 X5 76.65 0 - 76.65 - 100الحلٍت الوعقن 

 X6 30.774 0 - 30.774 - 100ججي هطجىخ ثعجىاد زجبجٍخ 

 X7 90.504 90.5242 0.0202 0.02السثد والدهي الحر 

 X8 17.54 45.1115 27.5715 157.19الججي الوطجىخ 

 X9 142.098 142.1098 0.0109 0.008الججي الطري 

 .نتائج التحميلباالعتماد عمى  الباحثين= من عمل المصدر
الشركة عن معظم مراكز جمع الحميب التي كانت  تخمت 

منتشرة في المناطق واألرياف والتي تعد المورد األساسي لمادة 
المعمل بشكل كبير فضال  عميويعتمد  الذيالحميب السائل 

عن التدىور الذي لحق بالثروة الحيوانية مما أثر بشكل كبير 

عمى كمية الحميب المنتجة ىذا من جية وكذلك عزوف 
المربيين عن تسويق حميب مواشييم الى المعمل ألسباب 
عديدة منيا بعد المعمل عن مراكز إنتاج الحميب وخفض 

لتي تكون غير مشجعة السعر وكذلك قمة الكميات المنتجة ا
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 المربينلمتسويق وىناك أسباب أخرى أمنية ومنيا ىجرة بعض 
ىذه األسباب وغيرىا جعل الكميات  ، الى مناطق أخرى بعيدة
. أما بالنسبة لمورد قميمة جدا الحميبالموردة لممعمل من 

العمل الذي يعد من أىم الموارد فضال عن كونو من أكثر 
مبي في العممية اإلنتاجية إذ يعمل الموارد التي أثرت بشكل س

وال  اجتماعيةأكثرىا  ألسبابفي المعمل أعداد كبيرة عينت 
مع حجم اإلنتاج فضال عن كون المعمل ال يشتغل  تتالءم

بطاقة كاممة لضعف الموارد كي تستغل أكبر نسبة عمالة 
عمى المعمل  عبئاً وبالتالي أصبح ىذا العدد من العمال يشكل 

األنشطة اإلنتاجية ال يعمل خطيا اإلنتاجي إذ إن في بعض 
سوى يوم أو يومين في األسبوع وبالتالي تدفع رواتب ىؤالء 

ومن خالل  ، العمال بغض النظر عن الكميات المنتجة
وجمع المعمومات الحظنا أنو ال يتم أدخال ىذه  االستبيان

الرواتب ضمن حقل التكاليف كذلك تقوم بمناقمة بعض بنود 
ضاء لمجيات العميا مما يترتب عمى ذلك كمفة األنشطة أر 

كل  . أضافية سببيا العمل اآللي الذي لم يستغل بشكل كامل
ىذه العوامل جعمت المعمل يعمل دون المستوى المطموب وال 

مما جعل المعمل يتحمل ًً  أمثال استغالالً يستغل الموارد 
، ىذا دفعنا اً دينار  1475544864044لية مقدارىا خسارة اجما

األول العمل الكمي  ، ينجزئيلى فصل فقرات العمل إلى إ
والجزء  ، المتاح أمام الشركة والذي تخسر أزاءه ىذا المقدار

العمل المستخدم فعميا في الثاني الذي أعتمد في التحميل ىو 
وبشكل عام يظير أن الشركة تعاني من عدم كل نشاط. 

معو الحصول عمى أرباح  تستطعكفاءة في أدارة الموارد ولم 
نتاج مجزي بسبب المشاكل التي تعانييا الشركة من  مجزية وا 
ىدر في المواد األولية وىدر في العمل البشري وكذلك العمل 

عدم تشغيل المعمل  اآللي الذي لم يستغل بشكل كامل بسبب
 .بطاقتو القصوى
الخطة  عنتم اقتراح عدة خطط بديمة = الخطط البديمة

الغرض منيا ىو تعظيم الربح واستغالل الموارد األساسية و 
استغالل أمثل وكذلك لتوفير عدة خيارات أمام أدارة الشركة 

ما ىو أنسب ليا من بين ىذه الخطط، ومن ىذه الختيار 
 :الخطط

جعل كميات اإلنتاج الفعمي لألنشطة  :الخطة البديمة األولى 
كامل كمحددات لإلنتاج كمحاولة الستغالل الموارد بشكل 

ومحاولة إلنتاج القدر الحالي بأقل كمفة سعيا لتحقيق كفاءة 

 اً كبير  اً اقتصادية وقد بينت نتائج الخطة البديمة أن ىناك ىدر 
في مستمزمات اإلنتاج الفعمية وظيرت كمية أنتاج لألنشطة 
اإلنتاجية )الحميب المعقم والجبن المطبوخ بعبوات زجاجية( 

 76.65والتي بمغت  الخطة األساسالتي لم تظير في 
بمغ ربح ىذه األنشطة ، بينما ى التواليعم اً طن 30.774و

كما  ، عمى الترتيب اً دينار  1244694160و 1474617.9
في كمية أنتاج  اً أظيرت نتائج الخطة البديمة المقترحة انخفاض

األنشطة اإلنتاجية مقارنة بالخطة األساسية فقد انخفضت 
وكمية أنتاج القشطة  اً طن 2091.6380كمية أنتاج المبن إلى 

والجبن المطبوخ بعبوات بالستيكية إلى  اً طن 264.98الى 
 اً طن 90.504والزبد والدىن الحر الى  اً طن 103.888

 اً طن 142.098 17.54لى والجبن المطبوخ والجبن الطري ا
، بينما زاد أنتاج الجبن المطبوخ بالشدر إلى عمى الترتيب
، وأن أجمالي كميات طة األساسيةمقارنة بالخ اً طن 170.602
مقارنة بالخطة األساس التي  اً طن 2988.674اإلنتاج بمغ 

، أي أن ىناك اً طن 2920.427فييا أجمالي اإلنتاج بمغ 
، كما بينت نتائج اً طن 68.247ي كمية اإلنتاج بمقدار زيادة ف

 اً دينار  1404447644000الخطة البديمة أن أجمالي الربح بمغ 
و بأجمالي ربح الخطة األساس والذي بمغ وعند مقارنت

ي في أجمال اً تبين أن ىناك انخفاض اً دينار  1404640034000
، لكن ىذه الخطة ال تزال اً دينار  -142394000الربح بمقدار 

، وىذه بالخطة الفعمية التي حققت خسارة األعمى ربحا مقارنة
الخطة التي في ضوئيا تم تقييد كميات اإلنتاج كان ىناك 

تفادة من كميات الموارد وكذلك ظيور أنشطة إنتاجية اس
 حة. جديدة مرب

 . الخطة البديمة األولى9جدول 
 األرثبح الوزحققخ اإلًزبج الوزحقق األًشطخ الفعبلخ

 X1 2091.638 805185700اللجي 

 X2 170.602 45348370ججي هطجىخ ثبلشدر 

 X3 264.98 94249280قشطخ 

 X4 103.888 38733680ججي هطجىخ ثعجىاد ثالسزٍكٍخ 

 X5 76.65 147617الحلٍت الوعقن 

 X6 30.774 12469160ججي هطجىخ ثعجىاد زجبجٍخ 

 X7 90.504 47145890السثد والدهي الحر 

 X8 17.54 1470323الججي الوطجىخ 

 X9 142.098 13622.94الججي الطري 

 1044764000 2988.674 الوجوىع

  .باالعتماد عمى نتائج التحميل الباحثين= من عمل المصدر
في مستمزمات  اً كبير  اً بينت نتائج الخطة البديمة أن ىناك ىدر 

اإلنتاج الفعمية عند ىذا القيد الذي نفذت بو الخطة البديمة إذ 
نالحظ زيادة نسبة اليدر في كمية الموارد األولية تبين إن 
بعض الموارد استغمت بشكل كامل في الخطة األساس لكن 
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في ىذه الخطة البديمة كان ىناك فييا نسبة ىدر مثل الحميب 
 C6% وكذلك الكيرد 0.1فيو  كانت نسبة اليدر C1الفرز 

% والزبد 0.2أصبحت نسبة اليدر فيو  C7وجبن الشدر 
 %.0.03 بنحو زادت نسبة اليدر C14المستورد 

 نسبة اليدر لمخطة البديمة األولى. كمية الموارد المستغمة والفائضة و :جدول 
 ًسجخ الهدر % الوىارد الفبئضخ الوىارد الوسزغلخ الوىارد الوزبحخ الوىاد األولٍخ

 C1 1363.28 1361.656 1.6237 0.11حلٍت فرز 

 C2 246.976 225.631 21.345 8حلٍت هجفف 

 C3 12933850 12933850 0 0هىاد رعجئخ ورغلٍف 

 C4 951600 73885.5 877714.5 92العول الجشري 

 C5 19520 7608.587 11911.41 61العول اَلً 

 C6 107.137 106.9174 0.2196 0.23كٍرد 

 C7 37.939 37.8518 0.0872 0.24ججي شدر 

 C8 121.855 121.3614 0.4936 0.4زثد الوبرجرٌي 

 C9 7.702 7.4386 0.2634 3أهالح اسزحالة 

 C10 1.261 1.1942 0.0668 5هعبد القشطخ 

 C11 1.65 1.3292 0.3208 19هثجذ 

 C12 14.316 14.1765 0.1395 0.9زثد هحلً 

 C13 1.742 1.5899 0.1521 8دهي حٍىاًً 

 C14 3.181 3.1798 0.0012 0.03زثد هسزىرد 

 C15 179.419 179.3789 0.0401 0.02كرٌوخ 

 C16 13.472 13.3946 0.0774 0.5زثد شراء 

 C17 1568.172 1568.052 0.1205 0.01حلٍت خبم 

 C18 0.0414 0.0284 0.013 31هٌفحخ 

 .نتائج التحميلباالعتماد عمى  الباحثينالمصدر= من عمل 
 يسيمالمقترح الثاني الذي يمكن أن : الخطة البديمة الثانية 

في استغالل الموارد بشكل أمثل ىو استبعاد بعض األنشطة 
والجبن الطري  X5اإلنتاجية األقل ربحية )الحميب المعقم 

X9وتحقق ربحا ضئيال وباألمكان أن  اً ( التي تستنزف موارد
تتحول مواردىا إلى أنشطة أخرى أكثر ربحا لذلك تضمنت 

بدال من  اً قيد 16أنشطة و 9أنشطة بدل من  7لخطة ىذه ا
واليدف من ىذه الخطة ىو حصر الموارد األولية  اً قيد 18

شطة الرابحة فقط وعند والعمل البشري والعمل اآللي عمى األن
تطبيق ىذه الخطة تبين أنيا حققت ربحا أجماليا مقداره 

عند مقارنتو بالخطة األساسية و  اً دينار  1404640024000
 تبين اً دينار  1404640034000التي بمغ أجمالي الربح فييا 

دينار أي ىنالك انخفاض قميل  1000بمقدار  انخفضأنو 
و حجم الموارد الفائضة ونرى إن السبب ى ، جدا في الربح

باألساس التي لم ينعكس توفيرىا بزيادة الربح ألن المعمل 
بعض الموارد السيما العمل باألصل يعاني من ىدر في 

، وبالرغم من كون نشاط الجبن المطبوخ بعبوات البشري
يمثل ربحا عاليا أكثر من بعض األنشطة  X6زجاجية 

وذلك الحتياجاتو الظاىرة في الخطة إال أنو لم يظير ىنا 
وتنافسو الكبير عمى الموارد األولية إضافة إلى انو سوف 

بديمة يسبب خسارة في دالة اليدف بمقدار تكمفة الفرصة ال
 دينار.  -129.2715 بنحو التي بمغت

 . الخطة البديمة الثانية;جدول 
األرثبح  كوٍخ اإلًزبج األًشطخ الفعبلخ

 الوزحققخ

ركلفخ 

الفرصخ 

 الجدٌلخ

 X1 2094.132 806145900 0اللجي 

ججي هطجىخ ثبلشدر 

X2 

98.1842 26098710 0 

 X3 265.0833 94286040 0قشطخ 

ججي هطجىخ ثعجىاد 

 X4ثالسزٍكٍخ 

183.3234 68350450 0 

 X5 0 0 0الحلٍت الوعقن 

ججي هطجىخ ثعجىاد 

 X6زجبجٍخ 

0 0 17927213-  

السثد والدهي الحر 

X7 

90.5242 47156430 0 

 X8 47.2966 3964725 0الججي الوطجىخ 

 X9 0 0 0الججي الطري 

  1046002000 2778.5437 الوجوىع

 . التحميلباألعتماد عمى نتائج  الباحثين= من عمل المصدر
في معظم  اوكذلك بينت نتائج الخطة البديمة أن ىناك فائض

الموارد أكثر من الفائض الذي ظير في الخطة األساسية ما 
 C7وجبن الشدر وجبن الشدر  C6عدا المواد األولية )الكيرد 

والزبد المستورد  C13الدىن الحيواني و  C12الزبد المحمي 
C14  وزبد الشراءC16 بقيت كما ىي في الخطة األساسية )

  .9بدون تغيير وكما يالحظ في جدول 
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والفائضة لمخطة البديمة  . كمية الموارد المستغمة>جدول 
 الثانية

الوىارد  الوىاد األولٍخ

 الوزبحخ

الوىارد  الوىارد الوسزغلخ

 الفبئضخ

 C1 1363.28 1363.28 0حلٍت فرز 

 C2 246.976 214.5325 32.4435حلٍت هجفف 

 C3 12933850 12933850 0هىاد رعجئخ ورغلٍف 

 C4 951600 59224.84 892375.2العول الجشري 

 C5 19520 6575.879 12944.12العول اَلً 

 C6 107.137 107.1370 0كٍرد 

 C7 37.939 37.939 0ججي شدر 

 C8 121.855 118.0312 3.8238زثد الوبرجرٌي 

 C9 7.702 7.3355 0.3665أهالح اسزحالة 

 C10 1.261 0.6873 0.5737هعبد القشطخ 

 C11 1.65 1.4270 0.2230هثجذ 

 C12 14.316 14.1799 0.1361زثد هحلً 

 C13 1.742 1.5905 0.1515دهي حٍىاًً 

 C14 3.181 3.181 0زثد هسزىرد 

 C15 179.419 179.419 0كرٌوخ 

 C16 13.472 13.3976 0.0774زثد شراء 

 C17 1568.172 0 1568.172حلٍت خبم 

 C18 0.0414 0 0.0414هٌفحخ 

 التحميلإلى نتائج  استنادا الباحثين= من عمل المصدر
 الخطة البديمة الثالثة 

مكن اعتبار أن جميع الموارد من المواد األولية متاحة ي-أ 
عن طريق االستيراد وأن  توفيرىا من السوق المحمية أو

لإلنتاج ىي العمل البشري واآللي فقط أي  الرئيسةالمحددات 

والعمل اآللي فقط ورفع جميع القيود أبقاء قيدي العمل البشري 
األخرى باعتبارىا متاحة وىذا واضح من الخطط السابقة وعند 
تطبيق ىذه الخطة تبين نتائجيا إن منتج المبن ىو الوحيد 
الذي ظير في الخطة وتبين نتائج الخطة المقترحة أن أجمالي 

وىي تمثل كمية إنتاج  اً طن 36485.98كمية اإلنتاج بمغ 
ط وبمقارنة ربح ىذه الخطة الذي بمغ المبن فق

مع الخطة األساسية المقترحة بمغ  اً دينار  14404544504000
تبين أن ىناك زيادة في األرباح  اً دينار  1404640034000

وىو أعمى بكثير من  اً دينار  12499944474000مقدارىا 
الربح في الخطة الفعمية وكذلك يالحظ أن أجمالي اإلنتاج في 

يفوق أجمالي  اً طن 36485.98رحة والذي بمغ الخطة المقت
ن أي أ اً طن 2920.427أنتاج الخطة األساسية والذي بمغ 

، وقد استنفذت الخطة اً طن 33565.55ىناك زيادة بمقدار 
 اً دينار  7194541.3000العمل اآللي وكان سعر الظل لو 

أرباحيا بمقدار ىذا السعر  أي أن الشركة يمكن أن تزيد
فائض في العمل البشري بنسبة  ان ىناك، فيما كالظمي
94.% 

 –أ  -. الخطة البديمة الثالثة 01جدول 
 الحد األعلى الحد األدًى األرثبح الوزحققخ قٍوخ اإلًزبج األًشطخ الفعبلخ

 X1 36485.98 14045450000 58641.38 Mاللجي 

 X2 0 0 - M 4301418ججي هطجىخ ثبلشدر 

 X3 0 0 - M 2334912قشطخ 

 X4 0 0 - M 8726597ججي هطجىخ ثعجىاد ثالسزٍكٍخ 

 X5 0 0 - M 4693568الحلٍت الوعقن 

 X6 0 0 - M 11339970ججي هطجىخ ثعجىاد زجبجٍخ 

 X7 0 0 - M 7115544السثد والدهي الحر 

 X8 0 0 - M 13537450الججي الوطجىخ 

 X9 0 0 - M 5772161الججي الطري 

   14045450000 36485.98 الوجوىع

 التحميلعمى نتائج  باالعتماد الباحثين= من عمل المصدر
أما فيما يخص المنتجات األخرى )الجبن المطبوخ بالشدر 
والقشطة والجبن المطبوخ بعبوات بالستيكية والحميب المعقم 
والجبن المطبوخ بعبوات زجاجية والزبد والدىن الحر والجبن 
المطبوخ والجبن الطري( فأنيا لم تظير في الخطة المقترحة 

من الموارد  تيااحتياجاألنيا منتجات قميمة الربح نسبة إلى 
لمشركة والدليل عمى ذلك ىو ظيور تكمفة الفرصة البديمة لكل 
نشاط لم يظير بالخطة والذي عند إنتاج وحدة واحدة من أي 
نشاط من ىذه األنشطة فان دالة اليدف سوف تخسر بمقدار 
التكمفة البديمة ألي من ىذه األنشطة فمثال عند إنتاج وحدة 

وخ بالشدر فأن دالة اليدف واحدة من نشاط الجبن المطب
دينار وعند إنتاج وحدة  440354604سوف تخسر بمقدار 

واحدة من نشاط الحميب المعقم فإن المعمل يتحمل كمفة 
وىكذا بقية األنشطة  اً دينار  446914642إضافية مقدارىا 

في إنتاجيا،  االستمرارتتحمل ىذه الكمفة البديمة في حال 
 .11وكما يالحظ في الجدول 

 –أ  -مة لمخطة البديمة الثالثة . تكمفة الفرصة البدي00ول جد
 ركلفخ الفرصخ الجدٌلخ األًشطخ 

 X2 -4035604ججي هطجىخ ثبلشدر 

 X3 -1979227قشطخ 

 X4 -8353757ججي هطجىخ ثعجىاد ثالسزٍكٍخ 

 X5 -4691642الحلٍت الوعقن 

 X6 -10934790ججي هطجىخ ثعجىاد زجبجٍخ 

 X7 -6594618السثد والدهي الحر 

 X8 -13453620الججي الوطجىخ 

 X9 -5772065الججي الطري 

 .التحميلعمى نتائج  باالعتماد الباحثين= من عمل المصدر
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تبين من الخطة السابقة إن = -ب  -الخطة البديمة الثالثة 
في العمل البشري لذلك نقترح خطة بديمة ىي  اً ىناك فائض

مضاعفة العمل اآللي مع بقاء العمل البشري بدون تغير 
العمل الفائض وقد أظيرت نتائج الخطة مضاعفة  المتصاص
وقد زاد أجمالي الربح  اً طن 72971.96الى  X1نشاط المبن 

 اً دينار  28409048904000في الخطة المقترحة والذي بمغ 
طة األساسية والتي بمغ أجمالي الربح فييا مقارنة بالخ

 27404448874000بمقدار  اً نار دي 1404640034000
، كما تبين نتائج الخطة ان أجمالي اإلنتاج في الخطة اً دينار 

يفوق أجمالي أنتاج  اً طن 72971.96المقترحة والذي بمغ 
أي أن ىناك  اً طن 2920.427الخطة األساسية والذي بمغ 

وقد استنفذت الخطة العمل   اً طن 70051.53زيادة بمقدار 
، دينار 7194541.3000ل لو مقداره اآللي وظير سعر ظ

% أما ما يخص 24فيما ال يزال العمل البشري فائضا بنسبة 
المنتجات األخرى )الجبن المطبوخ بالشدر والقشطة والجبن 
المطبوخ بعبوات بالستيكية والحميب المعقم والجبن المطبوخ 

اجية والزبد والدىن الحر والجبن المطبوخ والجبن بعبوات زج
الطري( فأنيا لم تظير في الخطة المقترحة ألنيا منتجات 

 لممعملقميمة الربح نسبة إلى أستغالليا من الموارد المتاحة 
ن المعمل سيتحمل خسارة بمقدار كمفة الفرصة البديمة في  وا 

 . 12وكما يالحظ في جدول  نشطةحال إدخال تمك األ
 –ب  -. الخطة البديمة الثالثة 05جدول 

 األرثبح الوزحققخ قٍوخ اإلًزبج األًشطخ الفعبلخ
ركلفخ الفرصخ 

 الجدٌلخ

 X1 72971.96 28090890000 0اللجي 

 X2 0 0 -4035604ججي هطجىخ ثبلشدر 

 X3 0 0 -1979227قشطخ 

ججي هطجىخ ثعجىاد 

 X4ثالسزٍكٍخ 
0 0 -8353757 

 X5 0 0 -4691642الحلٍت الوعقن 

ججي هطجىخ ثعجىاد 

 X6زجبجٍخ 
0 0 -10934790 

 X7 0 0 -6594618السثد والدهي الحر 

 X8 0 0 -13453620الججي الوطجىخ 

 X9 0 0 -5772065الججي الطري 

 28090890000 72971.96 الوجوىع
 

 .التحميلعمى نتائج  باالعتماد الباحثين= من عمل المصدر
افتراض مضاعفة العمل اآللي : -ج  - الخطة البديمة الثالثة

في العمل  اً فقط مع بقاء العمل البشري ألن ىناك فائض
البشري يمكن استغاللو عمى أنو يعمل عمى المالك الدائم 
ويستمم رواتبو سواء عمل أم لم يعمل  كما ىو في الخطة 
األساس وجعل نشاط المبن كمحدد لمعممية اإلنتاجية وتثبيتو 

، وقد ألنو من األنشطة األكثر ربحيةطن  70000عند 

أنتاج  عن فضالً أظيرت نتائج الخطة أنتاج نشاط القشطة 
لمشركة وقد كان  اً النشاط يحقق ربح انشاط المبن وذلك ألن ىذ

أجمالي الربح في الخطة المقترحة والذي بمغ 
مقارنة بالخطة األساسية والتي  اً دينار  27412141004000

دينار قد زاد  1404640034000 بمغ أجمالي الربح فييا
دينار كما تبين نتائج الخطة إن  26407540974000بمقدار 

 70489.984أجمالي اإلنتاج في الخطة المقترحة والذي بمغ 
يفوق أجمالي أنتاج الخطة األساسية والذي بمغ  اً طن

 67569.557طن أي أن ىناك زيادة بمقدار  2920.427
اآللي وظير سعر ظل لو وقد استنفذت الخطة العمل ًا طن

دينار كما استنفذت الخطة قيد المبن وظير  1094610مقداره 
، أما بالنسبة لبقية دينار 3264313.3عر ظل لو بمقدار س

األنشطة فقد تم استبعادىا ألنيا تسبب خسارة لمشركة بمقدار 
تكمفة الفرصة البديمة لكل نشاط استبعد من الخطة وكما 

 . 13يالحظ في الجدول 
 –ج  -. الخطة البديمة الثالثة 06دول ج

 األرثبح الوزحققخ قٍوخ اإلًزبج األًشطخ الفعبلخ
ركلفخ الفرصخ 

 الجدٌلخ

 X1 70000 26946820000 0اللجي 

ججي هطجىخ ثبلشدر 

X2 
0 0 -389434.9 

 X3 489.984 174279700 0قشطخ 

ججي هطجىخ ثعجىاد 

 X4ثالسزٍكٍخ 
0 0 -956509.6 

 X5 0 0 -713060.3الحلٍت الوعقن 

ججي هطجىخ ثعجىاد 

 X6زجبجٍخ 
0 0 -1322269 

 X7 0 0 -563007.4السثد والدهي الحر 

 X8 0 0 -1978376الججي الوطجىخ 

 X9 0 0 -879195.8الججي الطري 

 27121100000 70489.984 الوجوىع
 

 .التحميلعمى نتائج  باالعتماد الباحثين= من عمل درالمص
الوصول إلى الحل األمثل  ال يعدغالبا : تحميل الحساسية 

نياية العممية التي استعممت من أجميا البرمجة الخطية لكون 
إن المتغيرات االقتصادية ال تبقى ثابتة في الحياة العممية 
ودائما ما تتغير أسعار المواد األولية وتكاليف العمل وعوائد 
الوحدة الواحدة من منتجات الشركة لذلك ال بد من التحري 

التغير في العناصر األساسية في مشكمة البرمجة عن تأثير 
حل األمثل لمشكمة البرمجة الخطية وذلك بعد التوصل إلى ال

عمى الرغم من  اً ، وعن طريقو يمكن بقاء الحل قائمالخطية
التغيرات لكن في حدود معينة وعميو تحميل الحساسية يقيس 

بقاء مكونات  لنا مدى التغير في مكونات األنموذج مع
، مما تقدم باإلمكان توضيح التغيرات نموذج بدون تغيراأل

 -:االتيةمى الحل األمثل بالحاالت الحاصمة ع
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إن التكاليف : %01ارتفاع التكاليف المتغيرة بنسبة  -0
المتغيرة قابمة لالرتفاع ويعتمد عمييا قرار المنتج بشكل كبير 
ومتوسطيا ىو الميم في المدى القصير حيث يتعذر التأثير 

ى التكاليف الثابتة فالمشروعات تميل إلى الحساسية عم
الشديدة بالنسبة لزيادة التكاليف ألنو يمكن أن تتحول الزيادة 
في تكاليف المشروع من مجدي إلى غير مجدي لذلك تم 

% ومحاولة معرفة 10افتراض ارتفاع التكاليف المتغيرة بنسبة 
ند التطبيق عناظ، الحير مكونات األنموذج ليذه الزيادةمدى تغ

إن الخطة أظيرت نفس نتائج الخطة األساسية المقترحة دون 
 انخفضت قدتغير في األنشطة اإلنتاجية ألن كافة األنشطة 

أرباحيا بنفس النسبة ألنيا تشترك في جميع المواد األولية 
تقريبا وقد حققت ىذه الخطة دالة ىدف )تعظيم الربح( قدرىا 

 10446004600داره دينار وبانخفاض مق 94144024400
بمغ مقدارىا  دينار عن الخطة األساسية التي

 .ردينا 1404640034000
فاع التكاليف . نتائج تحميل الحساسية نتيجة ارت07جدول 

 %.01المتغيرة بنسبة 
 كوٍخ اإلًزبج األًشطخ الفعبلخ

األرثبح 

 الوزحققخ

 X1 2094.132 725531300اللجي 

 X2 103.4179 24740910ججي هطجىخ ثبلشدر 

 X3 265.0833 84857440قشطخ 

 X4 180.0482 60416370ججي هطجىخ ثعجىاد ثالسزٍكٍخ 

 X5 0 0الحلٍت الوعقن 

 X6 0 0ججي هطجىخ ثعجىاد زجبجٍخ 

 X7 90.5242 42440780السثد والدهي الحر 

 X8 45.1115 3403398الججي الوطجىخ 

 X9 142.1089 12261.59الججي الطري 

 941402400 2920.427 الوجوىع

 .التحميلعمى نتائج  باالعتماد الباحثين= من عمل المصدر
% مع انخفاض 01ارتفاع التكاليف المتغيرة بنسبة  -5

كثيرا ما تتغير األسعار عن األسعار : % 01األسعار بنسبة 
قيمة عوائد المشروع ولمعظم  فيالمتوقعة وبالتالي تؤثر 

المشاريع حساسية مختمفة النخفاض أسعار بيع منتجاتيا لذلك 
%مع ارتفاع التكاليف 10تم افتراض انخفاض األسعار بنسبة 

المتغيرة بنفس النسبة وقد كانت النتيجة استبعاد بعض 
األنشطة التي تسبب خسارة في دالة اليدف بمقدار تكمفة 

األنشطة حيث بمغت تكمفة الفرصة البديمة الفرصة البديمة ليذه 
لنشاط الجبن المطبوخ بالشدر والجبن المطبوخ بعبوات 

والجبن الطري المطبوخ بالستيكية والحميب المعقم والجبن 
 -196973.7و-244688.7و-2652590و-1444211

كما أظيرت النتائج  الترتيبعمى  اً دينار  -10973.21و

مقارنة  اً طن 196.8175 إلىانخفاض كمية أنتاج القشطة 
بالخطة األساسية كما ظيرت كمية أنتاج لمجبن المطبوخ 

مقارنة بالخطة  اً طن 224.4911بعبوات زجاجية بمقدار 
األساسية التي لم تظير فييا كمية أنتاج ليذا النشاط بينما 
أظيرت الخطة نفس نتائج الخطة األساس من حيث كمية 

قد حققت الخطة البديمة ربحا أنتاج المبن والزبد والدىن الحر، و 
دينار مقارنة بالخطة  1448446594000سنويا مقداره 

دينار أي أن  1404640034000األساسية التي بمغ ربحيا 
دينار  43846564000ىناك زيادة في أجمالي الربح مقداره 

 .15وكما يالحظ في جدول 
. نتائج تحميل الحساسية  نتيجة ارتفاع التكاليف 08جدول 

 %.01% مع انخفاض األسعار بنسبة 01بنسبة 
األرثبح  كوٍخ اإلًزبج األًشطخ الفعبلخ

 الوزحققخ

ركلفخ الفرصخ 

 الجدٌلخ

 X1 2094.132 652978000 0اللجي 

-X2 0 0 1888711ججي هطجىخ ثبلشدر   

 X3 196.8175 56703980 0قشطخ 

ججي هطجىخ ثعجىاد 

 X4ثالسزٍكٍخ 

0 0 7337391-  

-X5 0 0 78834422الحلٍت الوعقن   

ججي هطجىخ ثعجىاد زجبجٍخ 

X6 

224.4911 736779800 0 

 X7 90.5242 38196710 0السثد والدهي الحر 

-X8 0 0 19392222الججي الوطجىخ   

-X9 0 0 11922271الججي الطري   

  1484659000 2605.965 الوجوىع

 التحميل. عمى نتائج  باالعتماد الباحثين= من عمل المصدر
وكان سعر  C1وقد استنفذت الخطة البديمة الحميب الفرز 

كما استنفذت الخطة مواد التعبئة  اً دينار  185426الظل لو 
 اً دينار  43.3308وكان السعر الظمي ليا  C3والتغميف 

وبمغ سعر الظمي لو  C7وكذلك استنفذت جبن الشدر 
وكان  C15وأيضا استنفذت الكريمة  اً دينار  16706750
 .اً دينار  209566.5سعرىا الظمي 

. الموارد المستنفذة  نتيجة ارتفاع التكاليف بنسبة 09جدول 
 %01% مع انخفاض األسعار بنسبة 01

 سعر الظل الوىرد

 C1 588871.9حلٍت فرز 

 C3 0.3626رعجئخ ورغلٍف 

 C7 2255551ججي شدر 

 C15 262800.7كرٌوخ 

 .التحميلباالعتماد عمى نتائج  الباحثين= من عمل المصدر
ومن نتائج الخطة البديمة أيضا وجود فائض في الحميب 

وكذلك فائض في العمل  اً طن 34.8829المجفف بمقدار 
 13327.79و 891911.9والعمل اآللي بمقدار  البشري

ساعة عمى التوالي وكذلك وجود فائض في الكيرد وزبد 
المارجرين وأمالح االستحالب ومعاد القشطة والمثبت والزبد 
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المحمي والدىن الحيواني والزبد المستورد وزبد الشراء والحميب 
 2.5387و 34.7517و 66.9531الخام والمنفحة بمقدار 

 0.8192و 0.5611و 0.4775و 0.4137و 1.261و
طن عمى الترتيب  0.0414و 1568.172و 0.0744و

كبير في المواد  اً أن ىناك فائض 17ويالحظ من الجدول 
ة بفائض الخطة األولية والعمل لبشري والعمل اآللي مقارن

 األساسية المقترحة. 
. كمية الموارد المستغمة والفائضة نتيجة ارتفاع :0جدول 

 %01بنسبة % مع انخفاض األسعار 01التكاليف بنسبة 
 الوىارد الوزبحخ الوىاد األولٍخ

الوىارد 

 الوسزغلخ

الوىارد 

 الفبئضخ

 C1 1363.28 1361.28 0حلٍت فرز 

 C2 246.976 212.0931 34.8829حلٍت هجفف 

 C3 12933850 12933850 0هىاد رعجئخ ورغلٍف 

 C4 951600 59688.08 891911.9العول الجشري 

 C5 19520 6192.207 13327.79العول اَلً 

 C6 107.137 40.1839 66.9531كٍرد 

 C7 37.939 37.939 0ججي شدر 

 C8 121.855 87.1033 34.7517زثد الوبرجرٌي 

 C9 7.702 5.1633 2.5387أهالح اسزحالة 

 C10 1.261 0 1.261هعبد القشطخ 

 C11 1.65 1.2363 0.4137هثجذ 

 C12 14.316 13.8385 0.4775زثد هحلً 

 C13 1.742 1.1809 0.5611دهي حٍىاًً 

 C14 3.181 2.3618 0.8192زثد هسزىرد 

 C15 179.419 179.419 0كرٌوخ 

 C16 13.472 13.3976 0.0744زثد شراء 

 C17 1568.172 0 1568.172حلٍت خبم 

 C18 0.0414 0 0.0414هٌفحخ 

 .التحميلباالعتماد عمى نتائج  الباحثين= من عمل المصدر
أظيرت = %01ارتفاع أسعار منتجات األلبان بنسبة  -6

النتيجة نفس أنتاج األنشطة في الخطة األساس ألن التغير 
، وحققت الخطة ربحا سنويا المنتجاتبنفس النسبة لجميع 

دينار وبمقارنتو بأجمالي ربح  1415046034000مقداره 
دينار نالحظ  1404640034000الخطة األساسية الذي بمغ 

 .دينار 10446004000زيادة في األرباح مقدارىا أن ىناك 
ارتفاع أسعار . نتائج تحميل الحساسية نتيجة ;0جدول 

 .%01المنتجات بنسبة 
 األرثبح الوزحققخ كوٍخ اإلًزبج األًشطخ الفعبلخ

ركلفخ الفرصخ 

 الجدٌلخ

 X1 2094.132 886760400 0اللجي 

 X2 103.4179 30238890 0ججي هطجىخ ثبلشدر 

 X3 265.0833 103714600 0قشطخ 

 X4 180.0482 73842220 0ججي هطجىخ ثعجىاد ثالسزٍكٍخ 

-X5 0 0 18424293الحلٍت الوعقن   

-X6 0 0 18721484ججي هطجىخ ثعجىاد زجبجٍخ   

 X7 90.5242 51872070 0السثد والدهي الحر 

 X8 45.1115 4159709 0الججي الوطجىخ 

 X9 142.1089 14986.38 0الججي الطري 

 1150603000 2920.427 الوجوىع
 

  باالعتماد عمى نتائج التحميل. الباحثينالمصدر= من عمل 
وجود فائض كبير في عنصر  مما تقدم فقد استنتج البحث

العمل البشري مع وجود نقص في مدخالت اإلنتاج السيما 

الحميب بسبب تدىور الثروة الحيوانية والغاء مراكز التجميع 
المنطقة جعمت المعمل يتحمل تكاليف إضافية  وظروف
ن أخطر نقاط ضعف و  معيا تحقيق كفاءة اقتصادية يصعب ا 

الشركة ىي تمك التي ترتبط بالموارد فمحدودية الموارد وأىميا 
الحميب وعدم توفرىا بالوقت المناسب ضاعف من العمل 

عب معو تحقيق الكفاءة الفائض وأصبح المعمل في وضع يص
 .االقتصادية

بتبني واعتمادا عمى االستنتاجات السابقة يوصي البحث 
األساليب العممية والسيما أسموب البرمجة الخطية في تخطيط 
الموارد المتاحة في المعمل لتطبيق الخطط اإلنتاجية المثمى 
التي من شأنيا أن تؤدي إلى تعظيم أرباح المعمل زيادة 

رد مثل لممواإنتاجو وكذلك تؤدي إلى التخصيص األ
يجب االستفادة من الفائض في كذلك  االقتصادية المتاحة.

العمل البشري وذلك أما بالعمل بشفتين صباحي ومسائي في 
المعمل أو تحويل األيادي الفائضة عن العمل إلى مصانع 
ة أخرى بحاجة ليا وكذلك االستفادة من الموارد االقتصادي

 .األخرى الفائضة او تقميل اليدر
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