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: ملخص
تعترب حبوث العمليات مبختلف أساليبها من العلوم احلديثة املساعدة على إختاذ القرارات يف املؤسسات على إختالف أنواعها
 هتدف دراستنا إىل إبراز دور الربجمة اخلطية يف إختاذ القرار يف املؤسسة املواد،ولعل الربجمة اخلطية واحدة من أهم األساليب
. POM QM V5الكاشطة وهذا باإلستعانة بربنامج
 فيجب على املؤسسة أن تتبع برنامج إنتاجي،وخلصت الدراسة إىل حتديد الكميات املثلى اليت حتقق مستوى أعلى من األرباح
.1.55.32  املتمثل يف منتوج الباكليت بقيمةX2 و.8..82 املتمثل يف منتوج السرياميك بقيمةX1 متمثل يف إنتاج
. 3289255.: وتعظيم رقم أعماهلا إىل قيمة قدرها، املتمثل يف أقراص الضغطX3 وعدم إنتاج منتوج
. منوذج الرياضي، اختاذ القرار، الربجمة اخلطية، األساليب الكمية، حبوث العمليات:الكلمات املفاتيح
D24 ، C610 ،C61 ،C6:JEL تصنيف
Abstract:
Operational research in different methods is considered to be one of the modern sciences that helps an
enterprise to take decisions in different types of enterprises, linear programming is one of th e most i mportant
methods to demonstrate the role of linear programming in decisions making in the enterprise of abrasive
materials that uses the POM QM V5 program.
the study concluded in order to determine the optimum quantity for the achievement of a higher level of profits
The enterprise must follow the production program is represented in the production of X 1 value of 282.89
ceramic product and X2 of the product value of 23055.16 baklite, the non- production of the product X 3 of the
compressed disk ,and maximizes its gains to the value of :16879550.
Keywords :Operations Research ,quantitative methods, Linear programming, dicisions making, the
mathematical model.
Jel Classification Codes : C6, C61, C610, D24
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 توطئة :تعترب عملية إختاذ القرار من أهم الوظائف اليت يقوم هبا املسري داخل املؤسسة إىل جانب الوظائف األساسية يف اإلدارة
كالتخطيط -التنظيم –التوجيه والرقابة ويف ظل التغريات البيئية املضطربة من منافسة شرسة وتعدد النشاطات وإتساع
حجم املؤسسات كان لزاما على املسري اختاذ القرارات السليمة املبنية على الطرق العلمية وأسس املنهجية بعيدا على
احلدس والتخمني والعشوائية يف حل املشاكل اإلدارية الصعبة واملعقدة ،ومن األساليب الكمية اهلادفة لرفع األداء
و زيادة الطاقة اإلنتاجية ورفع القدرة التنافسية وزيادة احلصة السوقية للمؤسسة ،على ضوء ما سبق سنتناول يف هذه
الورقة البحثية استخدام أحد األساليب الكمية واملتمثل يف أسلوب الربجمة اخلطية ودورها اهلام يف ترشيد القرارات يف
املؤسسة والذي يهدف إىل حتديد الكمية املثلى اليت يتم إنتاجها باملؤسسة يف ظل املوارد املتاحة ،حيث مت تطبيق هذا
النموذج يف املؤسسة الوطنية إلنتاج املواد الكاشطة.
اإلشكالية :
كيف يساعد أسلوب الربجمة اخلطية يف إختاذ القرار داخل املؤسسة اإلنتاجية إلنتاج املواد الكاشطة؟
الفرضيات الدراسة :
تعترب الربجمة اخلطية أسلوب ناجح وأداة فعالة الختاذ القرارات املثلى يف املؤسسة.بناء منوذج الربجمة اخلطية يتطلب دراسة دقيقة واستغالل أمثل وتوزيع جيد ملوارد املؤسسة حمل الدراسة.أمهية الدراسة:
لغرض الوصول إىل حتقيق أهداف املؤسسة وبفعالية عالية وخاصة من خالل ختفيض التكاليف أوتعظيم رقم أعمال
املؤسسة وتربز أمهية البحث من خالل الوصول اىل اإلنتاج األمثل باستخدام أحد األساليب الكمية وهي الربجمة اخلطية
واختاذ القرارات املناسبة يف املؤسسة.
أهداف الدراسة:
ميكن تلخيصها فيمايلي:
- 3معرفة الدور الرئيسي ألسلوب الربجمة اخلطية يف إختاذ القرار.
- .صياغة منوذج الربجمة اخلطية وتطبيقه على املؤسسة حمل الدراسة.
- 1الوصول إىل احلل األمثل بتطبيق أسلوب الربجمة اخلطية وإختاذ القرار.
حدود الدراسة:
حدود مكانية:طبق أسلوب الربجمة اخلطية على مؤسسة إنتاج املواد الكاشطة يف املنطقة اإلنتاجية لوالية سعيدة.
حدود زمانية:إعتمدت دراسنا على معطيات املؤسسة إنتاج املواد كاشيطة خالل الفترة  ..32- ..38ألهنا
تعكس الوضعية احلديثة للمؤسسة.
الدراسات السابقة:
- 3بوقرة رابح ،خموخ رزيقة :مقال جملة العلوم االقتصادية و التسيري و العلوم التجارية العدد ..31/.2بعنوان:
ترشيد االستعمال ملوارد املتاحة باستعمال أسلوب الربجمة اخلطية -دراسة حالة مطاحن احلضنة باملسيلة ،هدفت
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هذه الدراسة إىل تبيان دور وأمهية استخدام أسلوب الربجمة اخلطية يف حتسني استعمال موارد املنظمة املتاحة ،و ذلك
من خالل التطرق اىل واقع استخدام األساليب الكمية ودورها يف حتسني أداء املؤسسات االقتصادية مع عرض وحتليل
نتائج الدراسة امليدانية بإحدى الوحدات االقتصادية اجلزائرية ،وقد توصلت هذه الدراسة اىل إمكانية استخدام الطرق
الكمية العلمية يف املؤسسة االقتصادية االهتمام بتقنية الربجمة اخلطية وتطبيقها يف املؤسسة.
- .صوالح خدجية،غريس عبد النور مقال جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا العدد /..
....بعنوان الربجمة اخلطية ودورها يف إعداد خطة اإلنتاج املثلى يف مؤسسة إنتاجية – دراسة حالة مؤسسة ليند
غاز اجلزائر،هدفت الدراسة إىل حماولة اقتراح منوذج أمثل لإلنتاج باستخدام أحد األساليب الكمية وهي الربجمة
اخلطية ،وذلك بتحديد أفضل توليفة من منتجات مؤسسة ليند غاز اجلزائر واليت تؤدي إىل تعظيم رحبها يف ظل
االستغالل األمثل للموارد املتوفرة لديها و تبني أن استعمال املنظمة ألسلوب الربجمة اخلطية يساعدها يف حتديد الكميات
الواجب إنتاجها واليت تؤدي إىل تعظيم الربح ،واعتربت ان حبوث العمليات من أهم التقنيات الكمية املستخدمة يف
اختاذ القرارات اإلدارية يف املنظمة.

منهج الدراسة:
لإلجابة على اإلشكالية املطروحة وإثبات أو نفي صحة الفرضيات مت اإلعتماد على املنهج الوصفي واملنهج
التحليلي .
أقسام الدراسة:
بغية حتقيق األهداف املرجوة فقد مت تقسيم الدراسة إىل مايلي:
- Iحبوث العمليات واألساليب الكمية.
- IIدورالربجمة اخلطية وإختاذ القرار.

 - IIIتطبيق أسلوب الربجمة اخلطية على مؤسسة إنتاج املواد الكاشطة بوالية سعيدة.

 - Iحبوث العمليات واألساليب الكمية
1-Iتعريف حبوث العمليات:
تعريف مجعية حبوث العمليات الربيطانية" :إستخدام األساليب العلمية حلل املشاكل املعقدة يف إدارة انظمة كثرية
من القوى العاملة ،املعدات ،املواد األولية ،األموال يف املصانع واملؤسسات احلكومية ويف القوات املسلحة"( .صوار و
طاوش ،..33 ،صفحة )..
2-Iتعريف األساليب الكمية:
هي جمموعة من األدوات أو الطرق اليت تستخدم من قبل متخذ القرار ملعاجلة مشكلة معينة ،ولترشيد قرار إداري
الواجب إختاذه خبصوص حالة معينة ،ويفترض يف هذه احلالة توفر القدر الكايف من البيانات املتعلقة باملشكلة( .عبد اهلل
السعيد ،...9 ،صفحة )35

 - IIدورالربجمة اخلطية يف إختاذ القرار
2- IIأسلوب الربجمة اخلطية:
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يعد أسلوب الربجمة اخلطية أحد فروع علم حبوث العمليات، operation researchوهي إحدى التقنيات
الرياضية املساعدة على إختاذ القرارات السليمة وتبسيط املشكالت وحلها وتوزيع املوارد املادية والبشرية أحسن توزيع
من أجل حتقيق أكرب ربح ممكن أو ختفيض التكاليف(Fridericks & Gerald j, 1995, p. 26) .
وأعترب  George Dantzigأول من تطرق إىل حل مشاكل الربجمة اخلطية(Eiselt & Sandblom, .
)2010, p. 24
 1- IIأمهية الربجمة اخلطية:
تشكل الربجمة اخلطية جزءا هاما من حبوث الربجمة الرياضية اليت تشمل على الربجمة اخلطية والربجمة الالخطية ،كما
أن الربجمة الرياضية بدورها تشكل جزءا من مواضيع أكثر عمومية منه وهي "حبوث العمليات "( .احملمد و نائب،
 ،...8صفحة )33
 0- IIمنوذج الرياضي:
هو عبارة عن عينة أوصورة مصغرة جملتمع معني وميكن أن يكون صيغة رياضية حتمل مواصفات حالة معينة ،من
خالل عدد من العالقات الرياضية تعرب عن املشكلة أو احلالة اليت يتم دراستها بشكل أوبأخر( .حممد مرسي،...2 ،
صفحة ).2
النموذج العام للربجمة اخلطية(David G & Yinyu, p. 23) :
يف حالة التعظيم
والقيود كالتايل:

MaxZ=P1X1+P2X 2+….PnXn

S/C
a11x1+a12x2+a13x3+….a1nxn≤b1
a21x1+a22x2+a23x3+….a2nxn≤b2
a31x1+a32x2+a33x3+….a3nxn≤b3
….….……………………..
am1x1+am2x2+am3x3+….amnxn≤bm

شرط عدم السلبية:
)J(1,2…n

يف حالة التدنية

xJ≥0

MinW=C1X1+C2X 2+….CnXn

القيود كالتايل:
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S/C
a11x1+a12x2+a13x3+….a1nxn≥b1
a21x1+a22x2+a23x3+….a2nxn≥b2
a31x1+a32x2+a33x3+….a3nxn≥b3
..…………………………………………………….

am1x1+am2x2+am3x3+….≥bm
شرط عدم السلبية:
)J(1,2…..n

xJ ≥0

حيث:
املتغريات األساسية املكونة للنموذج. :xj
معامالت دالة اهلدف ،حيث متثل الربح الوحدوي يف حالة التعظيم والتكلفة الوحدوية يف حالة التدنئة. :Cj
الكمية املتاحة للموارد. :bi
املعامالت التقنية لكل منتوج بالنسبة للمورد املقابل له. :aij
كخالصة ميكننا القول بأن الربجمة اخلطية تستخدم يف مجيع المجاالت املختلفة يف حالة توفر املعلومات والبيانات
املتفقة مع الشروط األساسية هلذا النموذج اليت سنذكرها الحقا.
 أساسيات منوذج الربجمة اخلطية:
هناك جمموعة من الشروط اليت جيب توافرها حىت ميكن حل املشكلة باستخدام الربجمة اخلطية:
 -3حمدودية املوارد :وجود عدد حمدود من األيدي العاملة ،املعدات واألموال.
 -.دالة اهلدف : Objectiveجيب أن هتدف املشكلة إىل حتقيق األمثلية )تعظيم األرباح أوختفيض التكاليف).
(حممد حسن حممود ،حممد احلسن خليل ،و اهلادي عبد القادر ،..32 ،صفحة )22
-1اخلطية  Linearity:الزيادة يف مدخالت العمل تؤدي إىل زيادة متناسبة يف املخرجات.
 -2القابلية للتجزئة  :يفترض أن املوارد واملنتجات ميكن جتزئتها إىل كسور يف حالة عدم إمكانية التجزئة ميكن
إستخدام برجمة األعداد الصحيحة ).(programming integer
-5التجانس :يفترض أن كفاءة مجيع العمال واآلالت متطابقة.
 مكونات منوذج الربجمة اخلطية:
يشتمل منوذج الربجمة اخلطية على ثالثة مكونات أساسية وهي:
-3متغريات القرار :هي اليت ترغب يف حتديد قيمتها.
 - .اهلدف :الذي ترغب يف حتديد قيمته املثلى .
- 1القيود : Constrainsاليت جيب أن يستوفيها احلل.
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 4- IIتعريف القرار
هو اإلجراء املتعلق بإختيار إستراتيجية حمددة من بني عدة إجراءات ممكنة؛ وحسب  Eastonفإن
مصطلح قرار يشري إىل وجود سريور مركبة وهو مصطلح مرادف يف مفهومه ملصطلح" اختيار" (Celine, 2009,
)p. 67
 5- IIعملية إختاذ القرار:
هي جمموعة من اخلطوات ( )Processهتدف يف النهاية إىل إجياد حل ملشكلة معينة أو ملواجهة حاالت
طارئة أو مواقف معينة حمتملة الوقوع أولتحقيق أهداف مرسومة( .عبد احلسن الفضل ،صفحة )39
 6- IIترشيد القرار:
يقصد بترشيد القرارات إطفاء الصفة العقالنية واملعقولية على القرار املتخذ إن مبدأ الترشيد ألي عملية
إختاذ القرارات،جيب أن يتم على أساس علمي مدروس إبتعادا عن احلدس والتخمني يف إختاذ القرارات الذي اليعد
مناسبا داخل بيئة سريعة التغري والتعقيد وهلذا كان ال بد من اإلعتماد على املنهج العلمي الواضح القائم على أساس
اإلستعانة بتطبيق األساليب الكمية يف ترشيد عملية إختاذ القرارات( .عبد احلسن الفضل ،األساليب الكمية يف اإلدارة،
 ،...2صفحة ).5

 - IIIتطبيق أسلوب الربجمة اخلطية على مؤسسة إنتاج املواد الكاشطة بوالية سعيدة
2- IIIتعريف باملؤسسة:
تعترب مؤسسة فرع من أصل ،تقع باملنطقة الصناعية طريق الرباحية والية سعيدة رأس ماهلا يقدر ب
 3925.....دج وطاقة إنتاجها تعادل  3.1.طن /سنة ،توظف حوايل  22عامل ،أخذت املؤسسة إمسها
ABRASمن كلمةABRASIF
أما فيما خيص كلمة :SPAفهي SOCIETE DES PRODUITS ABRASIFSتعين املواد
الكاشطة تراكم حبيبات الكشط ومادة رابطة جممدة بدرجة حرارة معينة وفقا لنوعية املادة الرابطة ،أي احلبيبات
مربوطة فيما بينها بالرابط يتميز املشحذ بطبيعته اليت تعني املسافات ما بني احلبيبات ،احلصول على هذه النسبة مرتبط
بنسب الشحذ فيمكن ضبط الرحى ليقوم بأي عمل بسهولة.
تنتج املؤسسة ثالث منتجات رئيسية وهي:
-2سرياميكCERAMIQUE
-1بكيليتBAKELITE
 - 0أقراص الكشط والضغط(القطع) DISQUE EBARBAGE/RONÇONNAGE

مجلة تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) /(SMECالمجلد  02العدد  01سنة 0202
P-ISSN: 2710-8708

55

دور البرمجة الخطية في اتخاذ القرار دراسة حالة مؤسسة صناعة المواد الكاشيطة

: مراحل العملية االنتاجية
logigramme de production
Fiche de fabrication

process des abrasifs liées
1-pesage des matières premier
Pesage et préparation
2-préparation liant
melange
3-préparation du mélange
1-préparation moules et accessoires
pressage

Céramique

rétinoïdes
Cuisson a 90c°

Séchage a vapeur
Dressage des produits de forme
Cuisson a 1220c°
Bakelite

Finition
Contrôle et
conditionnement

Disque tres /eb

" هامش الربح الوحدوي ملنتجات مؤسسة إنتاج املواد الكاشطة/البيع/ " بني سعر التكلفة:32 اجلدول
) ربح الوحدة (دج

) سعر البيع الوحدوي(دج

) سعر التكلفة الوحدوي( دج

املنتجات

6449.7

7018.2

5.568

X1

653

892

239

X2

376

549

173

X3

من إعداد الباحثة بإعتماد على مصلحة احملاسبة للمؤسسة: املصدر
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اجلدول ":31توزيع املواد األولية حسب املنتجات"
X1

املنتجات

X2

X3

املواد األولية

كمية املواد األولية
)كلغ)للفترة 2320- 1322

احلبيبات

03

2.25

3.65

05333

الصق األول

5.55

3.1

3.4

23333

الصق الثاين

3.55

3.32

3.05

1333

املصدر :من إعداد الباحثة بإعتماد على مصلحة احملاسبة للمؤسسة

وقت العمل اليومي وردية واحدة ( 8ساعات عمل يومية)
عدد أيام العطل لألعياد الوطنية والدينية سنويا  31يوما
عدد أيام الراحة يف األسبوع يومني
عدد أيام السنة  125يوم
عدد أسابيع يف السنة  5.أسبوع
حنسب عدد أيام الراحة يف السنة =( 339=31+).*5.يوم
حنسب عدد أيام العمل يف السنة = .28=339- 125يوم
الوقت املتاح للعمل بالساعات = 3282=8*.28سا
ولدينا الوقت االزم إلنتاج لكل منتوج يف مراحل العملية اإلنتاجية كالتايل:
اجلدول رقم  ":0الوقت املستغرق إلنتاج كل منتوج"
X1

X2

X3

الوقت املتاح (سا )

املنتجات

Mélange

1.166

0.035

0.035

1984

Pressage

0.291

0.035

0.035

1984

Séchage

0.214

0

0.021

1984

Classement

0.106

0.0042

0.003

1984

Cuisson

0.424

0.0112

0.008

1984

0.106 Téléchargement

0.028

0.002

1984

Finition

0.265

0.014

0.014

1984

Contrôle

0.159

0.014

0.014

1984

مراحل العملية اإلنتاجية

املصدر :من إعداد الباحثة بإعتماد على الوثائق الداخلية للمؤسسة
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اجلدول :34الطاقة االنتاجية السنوية ( بالكغ)
املنتجات

X1

X2

X3

الطاقة اإلنتاجية

406333

406333

142333

املصدر :من إعداد الباحثة بإعتماد على الوثائق الداخلية ملصلحة اإلنتاج

2.IIIبناء النموذج الرياضي:
تعريف باملتغريات النموذج الرياضي:
X1عدد الوحدات املنتجة من سرياميك))céramique
X2عدد الوحدات املنتجة من بكليت)(bakelite
X3عدد الوحدات املنتجة من أقراص الكشط والضغط ( )disque ébarbage/ronçonnage
بناء النموذج الرياضي:
دالة اهلدف  :تعظيم األرباح
القيد األول :املواد األولية

MAX(Z)=6449.7 X1+653 X2+376 X3
30x1+1.15x2+0.65x3≤ 35000
5.55x1+0.2x2+0.4x3 ≤ 10000
0.55x1+0.08x2+0.35x3≤ 2000

القيد الثاين :الوقت املستغرق إلنتاج كل منتوج

3.322X1+0.035X2+0.035X3≤1984
...23X1+0.035X2+0.035X3≤1984
...32X1+0.021X3 ≤1984
..3.2 X1+0,0042X2+0.003X3 ≤1984
..2.2X1+0.0112X2+0.008X3 ≤1984
..3.2X1+0.028X2+0.002X3≤1984
...25X1+0.014X2+0.014X3≤1984
0.159X1+0.014x2+0.014x3≤1984
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القيد الثالث :الطاقة اإلنتاجية

شرط عدم السلبية

X1≤496000
X2≤496000
X3≤248000
X1 ,X2,X3≥0

حل النموذج باستخدام برنامج POM QM V5
حلل هذه املشكلة استعملنا برنامج )(QUANTITATIVE METHODE VERSION5
) (QM V5وهوأحد الربامج التطبيقية املستخدمة حلل أهم مسائل حبوث العمليات مثل مسائل الربجمة اخلطية.
 خطوات احلل وفق برنامجQM V5 POMاخلطوة األوىل:إختيار احلزمة اإللكترونية linear programming
اخلطوة الثانية:حنصل على جدول يتضمن اخلطوات التالية:
عنوان املشكلةعدد متغريات الدالةعدد القيودنوع دالة اهلدف(تعظيم أوتدنية) نضع املعلومات السابقة يف اخلانات املناسبة،مث نضغطokاخلطوة الثالثة:حنصل على جدول ،نضع يف السطر األول منه قيم دالة اهلدف ويف األسطر األخرى نضع معامالت
القيود وثوابتها.
مث نقوم بالضغط على كلمة  solve and enregistrerالظاهرة على شاشة احلاسوب.
اخلطوة الرابعة:حنصل على جدول يتضمن احلل األمثل.
IVالتعليق على النتائج:
إجياد احلل باالستعانة بربنامجPOM QM V5
من خالل حل النموذج الرياضي،نكون قد وصلنا إىل مرحلة معاجلة البيانات اخلاصة مبؤسسة ،وبعد إدخال
البيانات اليت حبوزتنا اخلاصة بالربنامج اخلطي ،حتصلنا على النتائج التالية :
قيمة دالة اهلدف3289255. :الكميات املقترح إنتاجهاX3=0 ،X2=23055.16،:X1=282.89للتأكد من صحة منوذج الربجمة اخلطية املقترح ،ومدى فعاليته يف حتسني ختطيط اإلنتاج يف املؤسسة اإلنتاجية ،قمنا
مبقارنة كميات اإلنتاج احملققة فعال واملقترحة واملتوقع للسنوات  .... – ..32- ..38على التوايل ،وكميات
احملسوبة بربنامجQM
مجلة تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) /(SMECالمجلد  02العدد  01سنة 0202
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اجلدول :35يوضح كميات اإلنتا ج احملققة فعال واملقترحة واملتوقع للسنوات  1313 - 1320- 1322والكميات

احملسوبة بربنامجQM

املنتجات

اإلنتاج احملقق
(..38كلغ)
31000

اإلنتاج احملقق
(..32كلغ)
26000

اإلنتاج املتوقع
(....كلغ)
26000

الكميات احملسوبة
بربنامج QM
282.89

X2

16000

17000

25000

23055.06

X3

87000

89000

90000

0

X1

املصدر:من إعداد الباحثة

الشكل  " :32منحىن بياين بربنامح إكسل يوضح منحىن اإلنتاج احملقق لسنتني  1320- 1322و منحىن اإلنتاج

املتوقع لسنة  1313ومنحىن الكميات احملسوبة بربنامج" QM
300000
Colonne5

200000

Colonne4

100000

Colonne3
Colonne2

0
x3

x2

x1

املنتجات

املصدر :خمرجات برنامج ايكسل

حسب التمثيل البياين ملخرجات برنامج إكسل يتضح لنا أن إتباع املؤسسة ألسلوب الربجمة اخلطية يف إختاذ
القرارات حيقق أهدافها املستقبلية،ويعظم أرباحها .
- Vخامتة:
من أجل حتقيق أهداف املؤسسة جيب عليها إنتاج  X1بقيمة  .8..82و X2بقيمة  ،.1.55.32وعدم انتاج
،X3وتعظيم رقم أعماهلا إىل قيمة قدرها  ،3289255.:تعمل املؤسسة على حتقيق أعلى ربح ممكن يف ظل حمدودية
املوارد وتعدد البدائل يف حميط خارجي معقد يتسم باملنافسة الشديدة واملخاطرة وللحفاظ على حصتها السوقية
ومكانتها ضمن منافسيها كان ال بد للمسريين تبين األساليب كمية يف إختاذ القرارات داخل املؤسسة مثل أسلوب
الربجمة اخلطية الذي يساهم يف ختطيط األمثل للمنتجات وإختاذ القرارات املناسبة.
اإلقتراحات:
 جيب على املؤسسة أن تتبىن األساليب الكمية لتحقيق أهداف املؤسسة تدين التكاليف أو تعظيم الألرباح.مجلة تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) /(SMECالمجلد  02العدد  01سنة 0202
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اإلستفادة املؤسسة اجلزائرية من البحوث العلمية للجامعات ومراكز البحث. تدريب يد عاملة تكون قادرة على رفع أداء املؤسسة اجلزائرية. عمل على استغالل الطاقة الكلية املتاحة وتغطية السوق احمللية وتفعيل شبكات اإلعالم األيل. بذل جمهودات إعالمية للمنتجات املؤسسة لكسب زبائن جدد.قائمة املراجع:
1-Celine, B. (2009). le processus de decision dans les systems complexe:une
analyse d'une intervention systematique.these doctorat. universite quebec et
universite paris-dauphine.
2-David G, l., & Yinyu, y. (s.d.). Linear and Non linear Programming (éd. third
edition). university stanford, us.
3-Eiselt, h., & Sandblom, c. (2010). lineare programming in operation research.
(springer, Éd.) berlin, heidelberg.
4-Fridericks, h., & Gerald j, l. (1995). introduction to operation research (éd.
sixth). international editions.
- 5سهيلة عبد اهلل السعيد .)...9( .األساليب الكمية و حبوث العمليات (اإلصدار الطبعة األوىل) .عمان ،األردن :احلامة
للنشر والتوزيع.
- 2صبحي احملمد ،و ابراهيم نائب .)...8( .حبوث العمليات .حلب ،كلية االقتصاد ،سوريا :منشورات جامعة حلب.
- 9فرج حممد حسن حممود ،فائزة حممد احلسن خليل ،و حسن اهلادي عبد القادر .)..32( .استخدام الربجمة اخلطية يف
تعظيم االرباح بالتطبيق على شركة مدين للصناعات الغذائية بالسودان .أماباراك. 25- 58 ،
- 8مؤيد عبد احلسن الفضل .)...2( .األساليب الكمية يف اإلدارة .عمان ،األردن :دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع.
- 2مؤيد عبد احلسن الفضل ( .بال تاريخ) .نظريات اختاذ القرارات (منهج كمي) .دار املناهج للنشر والتوزيع.
- 3.نبيل حممد مرسي .)...2( .التحليل الكمي يف جمال األعمال .مصر :دار اجلامعة اجلديدة.

- 33يوسف صوار ،و قندوسي طاوش .)..33( .حماضرات يف الربجمة اخلطية متارين حملولة بإستعمال برنامج .QSB
سعيدة ،كلية العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيري ،اجلزائر :ديوان املطبوعات اجلامعية ،املطبعة اجلهوية
بوهران.
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:مالحق
X1

X2

X3

RHS

Dual

6449,7

653

376

Maximize
Constraint 1 30

1,15 ,65

<=

35000

Constraint 2 5,55

,2

,4

<=

10000

Constraint 3 ,55

,08

,35

<=

2000

Constraint 4 1,17

,04

,04

<=

1984 0

Constraint 5 ,29

,04

,04

<=

1984

0

Constraint 6 ,21

0

,02

<=

1984

0

Constraint 7 ,11

,0

,0

<=

1984

0

Constraint 8 ,42

,01

,01

<=

1984

Constraint 9

,03 0

11

<= 1984

88,73
0
6887,04

0

0

Constraint 10 ,27

,01

,01

<= 1984

0

Constraint 11 ,16

,01

,01

<=

1984

0

Constraint 12

0

0

<=

496000

0

1

0

<=

496000

0

1

<=

248000

0

1

Constraint 13 0
Constraint 14 0
Solution

62

0

282,89 23055,16 0

16879550
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