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 املفاضلة بني قرارات الطاقة باستخدام شجرة القرارات 
 *دراسة حالة يف شركة بغداد للمشروبات الغازية

PREFERENCE BETWEEN THE CAPACITY DECISIONS BY USING DECISIONS TREE  

- A CASE STUDY- 

BAGHDAD COMPANY FOR SOFT DRINKS ** 
 

 ****لؤي ناصر جرب                                      ***أصفاد مرتضى سعيد 
 :املستخلص

ً  دد  رمفسد ددل        ًعدب درلدقةدل ر تهدف  ذد ا درفسد دل  ردت درتعددس ندفف رددا درلدسدسدب دررد دل اقةددفن دريد دل دركتدبغدل  ددم ردسال علدفدف رمرردس
ً  درا ع دددم ن كدددل درفس 333( رم مدددل درر فكغدددل 2ًرمردددإل دركتددددبم  ًذدددم   دددسدسدب دريد دددل ( ردددل دررددددو عركتددد د دددل عد دددت رد  ردددبسن درلدددسدسدب 

ً ددددسدسدب دريد دددل درل دددد سن د رددددف دررترسمدددل ا  ددددتسدت بغل د كت ًةمدددل د رددددف دررترسمدددل عدر ددددتسدت بغل درتً دددد غل دررإل دركتددددبم دربف ددددف(    ظدددددس دري
ً ددسدسدب  ا  كخ ددل ردد  د    رتغدددس  ًدررددقةا(  ًبعددل در رددل  ًدرركخ ددل  ًدررسد عل در دددندب درفددد غل ً ًدقا ادد ا درعمدد   دراددف ل د  فددل دردد ن  دد

 .(TreePlan)ً رك عد ترفدم أ مًل ربسن درلسدسدب درتم ُاك ب عد نتردف نمت اسكدرج 

ًدرتً ددغدب أاسقذددد  ا درلددسدس د  فددل رمرددسال  ددم تً ددغ  يد تهددد دركتدبغددل ذددً          ًتً ددمب ذدد ا درفسد ددل  رددت برمددل رددا د  ددتكتدبدب 
ًسن تاكم ذ د درلسدس رتً غ  يد تهد دركتدبغل.   سدس رسدء رإل  أكتدبم بف ف  ر رك  ً م درعدحث عفس
 Decisions Tree ربسن درلسدسدب  Capacity Decisions  سدسدب دريد ل دركتدبغل, Capacityدريد ل دركتدبغل  :(Keywords)درعمردب دررختدحغل

:Abstract 
The aim of this study is to exam number of special   decisions related to the increase 

of capacity in Baghdad Company for Soft Drinks as study position and Pepsi product at the 

production line No.2 for metal cans(330 ML) specially Pepsi product as the study sample by 

using Decisions Tree which  are; Long-term capacity decisions which are represented by 

expansionist strategy (new production line), The short-term capacity decisions which are 

represented by wait-and-see strategy (overtime, working shift, inventory) and do nothing to 

choose the best alternative which balances between the costs and the benefits, and that by 

using the Method of decisions Tree which was built by depending on (Treeplan) program. 

This study have reached to a group of conclusions and recommendations and the most 

important was that the best decision for the company in expanding its capacity, is the decision 

of purchasing new production line, for this purpose the researcher recommend the necessity of 

adopting this decision to expand the company capacity.  
 املقدمة: 

ًذد د  ًعدرتددرم  دفستهد نمدت درركد  دل  ً غل  ًل ح دل درركظردل در د ردد ت ف  سدسدب دريد دل دركتدبغدل أحدفل درلدسدسدب در دتسدت بغل درتدم تحدفف ر دت
ًرعدًا ذد د درلدسدس غ دف  دسدسد  د دتسدت بغد  غحتدد   ردت فسد دل  ًرخدفدمل اد ا  ب ل دغمل ركظردب درنرد  ت د ت فد ردد  رقةددفن يد تهدد دركتدبغدل  

ًردا أذدم ذد ا د  دددر  ًدرركخ دل رعدل ادف ل  لدف ت دففب د  دددر ل درر تردفن  دم دررخدفدمل اد ا ذد ا درادفد ل  ل ادفد ل ندفن عدنترددف ر دد  س درعمخدل 
ً  س دريد ل ًدرتم ت ترفم  م تل غم درافد ل درررتمخل رتً غ  دريد ل دركتدبغل  أ مًل ربسن درلسدسدب  ًغ ف ت

                                      
 عحث ُر تل را س درل ردب ت س. *
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ًرغل أ د دغل رفدسن در رمغددب  رد د نمدت درركظرددب  ا تكظدس  ردت ندفف ردا درلفددغد نكدف ًفد هد  دسدسدب دركتدبغل رتماغ ًدرر دتلامم ر دل ل دريمل درحدرم 
ً  ددل  ددم  ًدريد ددل د حتغديغددل ً درتلمعدددب غ ددس دررت ً دد    ًأذرهددد دريمددل دررت ًحبددم دريد ددل دركتدبغددل عرددد تكخدد ا د ددتسدت بغدب دريد ددل دركتدبغددل   دريمددل 

ًذد د  تيمدل فسد دل د  ت ددفغدد ًاد رك  ا  برقةدفدب درتم تهف   دم  فدد تهد رميد دل دركتدبغدل  ًاد رك  غردل د  دتسردسدب   ردا ادل ردا حبدم درقةددفن  
ًةمل د رف أم درل د سن د ردف تخاس ار ًو دررغدسدب درررتمخل  م تً غ  دريد ل دركتدبغل ًدء دري ًد دف رعدل ركهدد  ً    ًدر   ردك رتحف دف ًأغفدد درتعددر   

ًذ د ذً ذف  در ًدرتغدس د  فل  ًدررخدفمل  غرد ا كهد   .عحثد تسدت بغدب دريد ل دركتدبغل دررال رل رمرسال 
ًدرتدم تردهف يمعدد  ندرغدد  نمدت برغد  ركتبدتهدد رد دل ركتد        ًبهدد  ًعدب درلدقةل  حفل درردسادب در سد غدل دررر دقن  دم ركت ً  ًت ف رسال علفدف رمررس

ًسل(رل 333( در مل درر فكغل 2رإل دركتدبم درا ع م رم ًدبهل درتقد ف درر دترس  دم  درحدرل دررعح ررد غحتم نم هد درتخا س  م تً غ  يد تهد دركتدبغل رر
ًذ ا ذم ررامل ً غل دعاس  ًتال م ر دسن ح ل   ً  د  ً درعحث دريمل  ًدررإل دركتدبم ر ًذ د رد حخق درعدحث نمت درتغدس دررسال  ًسل    .حدرل رعح

ًركد  رك  م أسب ل رعدحث          ًدكل درعحث  لف تكد اسس دررعحث د ً  ر سض ركهبغل درفسد دل   ًفدم دررعحدث درسددكم ًرلسض درحديل ابرغ  ب
ًد ًريد ًدنهدد  ًأك ًكدتهدد  ًرا ًم ردبسن درلدسدسدب  ًرخهد ً سدسدتهدد  ًدنهدد  ًأك ًم دريد ل دركتدبغل  اكددء ردبسن ب دربدكل دركظسن ررتل سدب درعحث     تفرا رخه

ًدريمد ًد د  دريد دل دركتدبغدل  ًتحم مهد   م ح ا تفرا دررعحث درسدرث دربدكل در رمم رمعحدث   لدف نكدم اتحم دل دراغدكددب دررد دل ر ًدرريدل درلسدسدب  ل 
  ً ًدرسبددب رمادفدررعحًثدركتدبغل رمركت ًدرعمد   ًتحم ل اغدكددب در دسدفدب  ًتحف ف درافد ل دررال رل رميد ل دركتدبغل  ًبكددء ردبسن درلدسدسدب ررخدفدمل    د ل 
  فال  نا درتً غدب. عحث ر هد در لف تفرا أذم د  تكتدبدب درتم تً لدرسدع    رعحثدرافد ل  أرد در

 
 منهجية البحث -1:     ألولالمبحث ا

 :البحث مشكلة -1-1
ًدبه        ًعدب درلدقةلت ًن ا  ًذم رمكرً د   ه ررامل ت تسض رسال علفدف رمررس ًدريمدل  دركتدبغدلا دريد ل درخب  درحدرغدل 

ًعدب درلدقةددل ُرر دددب رردددامل در ًف نبددق رميد دددل  عحددثًع ددف درقةددددسدب در ف دددفن ررددسال علدددفدف رمرردددس ًبددد  دركتدبغدددلًدررترسمدددل ا
ًرا رال  ررامل  رتماغل درحدرغل   دآلتغلتسدس در ف ف را درت دل ب  درعحثدريمل دررتقد ف  
ًد   درحدرم رميد ل  -1 ًسل كتدبغلدررد ذً در  ؟  م دررسال دررعح
 ؟ دركتدبغلتً غ  دريد ل   رتذل تحتد  دررسال  -2
ًسل دركتدبغلرد ذم درافد ل أً د  تسدت بغدب دررتدحل رتً غ  دريد ل  -3  ؟ رمرسال دررعح
 ؟ ربسن درلسدسدب عد ترفدم د  فلف ل ادر ًدرتغدسا   غراا دررخدفمل ا ا درافد ل  -4

 :البحثف هدأ -1-2
ًذم تتمرو  م د ذفد  دآلتغل  ت        كع  أذفد  درعحث را ررامل درعحث 
ًد   دريد ل دركتدبغل. -1  تحف ف 
ًسل. -2  تحف ف  سدسدب دريد ل دررتدحل رمرسال دررعح

 دررخدفمل ا ا  سدسدب دريد ل دركتدبغل دررتدحل عد ترفدم ربسن درلسدسدب. -3

 تحف ف دراف ل د  فل رمرسال. -4
 :البحثأهمية  -1-3

ًدرر ددتلامم د  فددلا تيا ددا دراددف ل أ      ًفن ً  غحلددا تماغددل دريمددل درحدددرم  ترخددغض امخددل درراغ دددب  مًعدرتدددرتلم ددل درراغ دددب دررخلدد
ً ردددك  ًفن  ًسدددلردررال ردددل رمردددسال د دركتدبغددلدريد دددل    دددتسدت بغل عد دددترفدمدررخلدد ندرغدددل   كتدبغدددلدراددف ل دررال دددم  دددغحلا  درتغددددسأا ً  رعح

ً غل ندرغل.ً  د سبدبًقةدفن ًعدرتدرم تلم ل درعم   ًعدرتدرم درح ً  نمت ح ل    تحل ا سفد درقبد ا 
 :البحثحدود  -1-4  

ًعدب درلدقةل/تددم درتغدددس       ًدرر دددفا ًدرتددم ت رددل فددرا درعحددثدرقنخسدكغددل ربتردد  رددسال علددفدف رمررددس ًر رددل فبمددل   ًقدسن در ددكدنل 
ًسددلدرحدرددل در (رددل333( رم مددل درر فكغددل 2 دركتدددبمدرردإل  رددا بدكددل درر دغرددل درر فدكغددل  ددم دررددسال ادكددب رمرددفن رددا درعحددث رددفن   رعح
ًردد23/8/2312ًرلدغل  15/4/2312 ًسلدل دنترد   رد  دم بدكدل درر م ًدراغدكددب درتدسةرغدل درر ( 2332در م دمل درقركغدل ردا  دكل  بفب 

ًرتكال دريمل.2311ًرلدغل  ًد   درحدرم رميد ل دركتدبغل  ً رك رر س ل در  ) 
 
                      : البرامجيات الحاسوبية المستخدمة في التحليل  -5 -1  
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ً رك رمرخدفمل ا ا(TreePlan) ل برنامجاسُتعم        ًح دل درلغرل  دركتدبغل سدسدب دريد ل  راكدء ربسن درلسدسدب عد ترفدم درحد ًل 
ً  ل ًماسكدرج د د ُت رلً   رعل اف ل را درافد ل (EMV)دركلفغل دررت  بدسدء تحم دل  (SPSS.Ver.20)د بتردنغدل رحقرل درح د غل رم مد

ً رددددددددددددددددددددددددددددددددك  غددددددددددددددددددددددددددددددددسدض تحم ددددددددددددددددددددددددددددددددل دراغدكدددددددددددددددددددددددددددددددددب رددددددددددددددددددددددددددددددددا دبددددددددددددددددددددددددددددددددل   بدددددددددددددددددددددددددددددددددفد كحددددددددددددددددددددددددددددددددفدس درع ددددددددددددددددددددددددددددددددغإل                                                                                                                                                                                  
ً  درا ع م ررإل در مل درر فكغل  ر دفرل  .(رل333رإل د تبدا در دم رلسض تكال دريمل رركت
 
 الجانب النظري: -2:المبحث الثاني  

ًدق دريد دددل دركتدبغدددل  تكددددً  ذددد د دررعحدددث تًفدددغ    ًأكددد ًم  ًدق  رخهددد ًأكددد ًم  ًم  دريد دددل دركتدبغدددل  دددسدسدب رخهددد ًدق ًكددددبًرا رخهددد ًدب  ًأكددد ًريددد
   ًتحم ل ربسن درلسدسدب

 اإلنتاجية:مفهوم الطاقة  -2-1
ًبردال   ردك  دما درركظردل  دتخلف       ً د   ًدررت ً رك رتماغل دريمل درحددرم  ًرغل دررفسدء   غ ف تحل ا دريد ل دركتدبغل رمركظرل را ر ل

ًتحل ددا درسبدددب  ًرغل  فدسن در 1 س ددد  نف ددفن رمكرددً  ا ر ددل ًد  ً  س دريد ددل دركتدبغددل رلددسض درغخدددء عدريمددل درحدددرم [  رد ددل  رمغدددب تدد
ًتحدف ردا كردً درركظردل   ردد دريد دل دركتدبغدل درخد فدل   [2ًدرر تلامم  غراا  ا تلفن دريد ل دركتدبغل غ س درعد غل  رت ر دسن درقبدد ا 

ًا تًظ   د  ًترك  أً تحً  ف ًدسف درركظرل   ًد   م رردسة  أعسس سبحدغراا  ا تلفن  رت تافف أً د تكقد  ر ًت دس  دريد دل عمكهدد   ر
ًل رإلكتد  ًحدفن أغفد ًت س  دريد ل   [3 ذم درلفسن درل  عمكهدد ذدم درحدف د نمدت أً در دل  أرتحر مدم درد ن غرادا  ا ت دربده 

ًدرتدم غراددا ر  [4 درتردل ل ًل رملغرددل دررفدد ل رمكردددة ردال  رددفن قركغدل ر  كددل  م رمغددل ًت ددس  دريد دل أغفددد  ذدم أ  ددت ر دت
عمكهد أ  ت ر ف  رمررسبدب ر رمغل  أً أ  ت ر ف  رمتف ا درد ن  أغفد ًت س  دريد ل[  2 تحلغله  م ظًس  درترل ل د نتغدفغل

 [.5غراا  ا تحد ظ نمغه رال  رفن قركغل رحففن 
 اإلنتاجية:نواع الطاقة أ -2-2

ًذم اد تم       ًدق     [2  دريد ل دركتدبغل تعًا نمت أك
 :(Design Capacity) *ة التصميميةالطاق -1
ًدسف درركظرددل تردرددد   [4 غل ددف عدريد ددل درت ددرغرغل أ  ددت ر ددف  رمررسبدددب درتددم  ددتم تحلغلهددد  ددم ظددل ظددًس  رسدرغددل         د د ددُترفرب ردد

ًعل تحل دا ك دعل  ًد د  غادًا ردا در دد  ًرعدا  دم در ً دد   ًردا فًا ت ً دب دركتدد %133ح دث تردل ل درت دهغالب عد دترسدس    غ اددس [7 ( ردا 
ًغ اددس نكهددد ندددفن  عمكهددد ر ددف   ًغراددا در رددل اهددد  لددإل ررددفن [Rate) 8دغفددد  نددا دريد ددل درت ددرغرغل عمكهددد أ  ددت ررسبدددب كظسةددل رمكظدددم    

ًعدرتددرم  دً   دلفن  ردت  [9    سن ر  كل ًةمدل   ًةمل ع ال ندفم سغعدل در ددرم ا  دم در ردل درفدد م رردفف ي أن   غراا  ا ت ترس ررفن ي
ًفن دكرخدض ًندردل درت دل دركددبم ندا قةددفن  ددندب در ردل درتدم ت دال قةددفن درركتبددب  [1 درب ً فدال  ندا درتعددر   دركدبردل ندا در ردل درفدد م 

ًا رك دكرخدض  كتدبغل در درم ا  .[13 درر  عل 
 (:Effective Capacity) **الطاقة الفاعلة  -2
ًذددم ت اددس نددا ر ددف   [ 9 غراددا درحخدددي نم هددد  ددم ظددل ظددًس  دنتغدفغددلغل ددف عدريد ددل درخدنمددل أ  ددت ر ددف  رمررسبدددب درتددم      

ً  ددب درحدرغدل نمدت ً دف تًفد  درت ً  هد دررفسدء را درح ً  نمغه ردا ردال  دركرددة أً در رمغدل  د فدء درردفدم أً  درررسبدب درتم  ت
ً ددب ردد غ دتيغ  درخدسف نمدت أفدء ر دف  درخدسف أً درر دفدب درتدم ت يدم ردقةج درركتبددب أً ردقةج درردفرالب أً نمدت  ًدرردعكدل  كتدبده  دم در

ً ب در داا  [.2 درحدفس نا رد ادا  م در

                                      
ًل *  ًدرعدحس ا  رسل دريد ل درل  ًن Maximum Capacityدريد ل درت رغرغل رهد ت رغدب أرسل ح ل سأن درعّتدل   Peack(  دريد ل در س

Capacity دريد ل دركظسةل  )Theoretical Capacity)(Shafer& Scott, 2011,322),(Rosenfield & Beckman, 2008, 122). 
ًدرعدحس ا رسل دريد ل دررتدحل  **   System(  يد ل دركظدم Available Capacityدريد ل درخدنمل رهد ت رغدب أرسل ح ل سأن درعّتدل 

Capacity.) 
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 (:Actual Capacity) *الطاقة الفعلية -3
ًل درخ مدم رمررسبددب ر رمغدل أً كرددة ردال       ت ف دريد ل درخ مغل دريد ل درتم تت درل ر  دركتد  درخ مم در ن غلغس درر ت

ًتعًا  م د [2 رفن ر  كل ًدردل درل د سن د ردف    ًق دريد دل درخدنمدل ع دال در  ً  غرادا  ا تتبدد غمل د ل را دريد ل درخدنمل 
ًفن   فدال  ندا  [11 رسل نفم اخدءن در درم ا ًدف أً رراالب دربد ًكلو أً نبق  م درر ًغغدل در درم ا  ًنيالب درراد ا 

ًدرل درتم ذم ردس   غيسن در رمغدب  .[4 در 
   :قة اإلنتاجيةمفهوم قرارات الطا -2-3

ًدسف         ًد رتدقدم  دم دررد ًكهدد تت مدا عد  دتسردسدب    ا  سدسدب دريد ل أركتدبغل عرال ندم تعدًا  دب ياغ دل   دتسدت بغل ا
ًل در درمل ا رك  هم  تلسس عرال اا س  دم ندفف ردا درًظدد   درتكظغرغدل   فدال  ندا تمس سذدد درعا دس  ًدرل ًدرر فدب  ادررعدكم 

.  دتم دتردد   دسدسدب دريد دل دركتدبغدل نمدت أ ددس [12 ل رتماغل دريمعدب درر تلامغل رم م  درتم تلفرهد درركظردل م  فسن درركظر
ًدرردرغدل رمركظردليمعدب  ًدرردفغدل  ًدسف درعرسةل  ًذ ا تمات را رال  درر ً  س [11 درر تهمع ا   ًتهدف   دسدسدب دريد دل دركتدبغدل  ردت تد   

ً دب درركد دلدريد ل دركتدبغل درركد دعل  دم در ًدر ًل [5 راددا درركد دل  ًقةددفن ر دت   رلدسض قةددفن ح دل درردسال  دم در دًد 
 .[13 د  ترفدم د كتخدق( را دريد ل دركتدبغل

 :أنواع قرارات الطاقة اإلنتاجية -2-4
ًذم ادآلتم        ًة ا      [1 تعًا  سدسدب دريد ل دركتدبغل  م ر ت

 (:Long-term capacity decisions)د قرارات الطاقة اإلنتاجية طويلة األم -1
ًدحددفن     ًق در ددكل در ًةمددل د رددف  ددم رددفن قركغددل تتبددد ًذددً ادد رك تردد س  رددت دررددفن  [14  ددتم دترددد   ددسدسدب دريد ددل دركتدبغددل ي

ًدرت ،[13 درقركغل  ترد  درلسدس درس غس رسأس دررد  درر تسرس ًدرر دفدب   ًدسف دركتدبغل رسل دررعددكم    دهغالب( ً  هد تعًا درر
ًد لدل  ًر ًةدل د ردف  ًرد رك  تيمدل درتريدغإل رميد دل دركتدبغدل دري ًةمل  عت داهد أً درترمو ركهد   ًررددسال درفدسن تمر  رفن ي

ًةمل د رف (Krajewski)ًأردس [ 14 در مغد   [1 :ذم  رت أا در تسدت بغل دررال رل رلسدسدب دريد ل دركتدبغل ي
 (:Expansionist strategyاإلستراتيجية التوسعية )

ًغدب دريد دددل دركتدبغدددل[3 ت دددرت ذددد ا در دددتسدت بغل دغفدددد  ا  دددتسدت بغل  غددددفن  دريد دددل رميمدددل    ًذدددم   دددتسدت بغل رتريدددغإل ر دددت   درتدددم [2   
ً دددل أن تفدددد  دريد دددل  ادددل درحدبدددل  ر هدددد  رددد رك  ددد ا ذكددددك ر دددف  يد دددل  [8 نمدددت دريمدددل (ahead)تعلدددم دريد دددل دركتدبغدددل رتلفردددل أً رتخ

ًق تقد ددف دريمددل    ددم [Insufficient)  1( درراغ دددب رميد ددل غ ددس درعد غددل Lostًذددم ادد رك تلمددل رددا  س ددل ر دددسن  [9  د فددل فد رددد  تتبددد
ً دددب ًذدد د غ كددم  ا درركظرددل تحددد ظ نمددت يد ددل  د فددل  ددم برغدد  د  ًف دريمددل  ًبهدد ا دريسةلددل درركظرددل [13 ذدد ا در ددتسدت بغل دريد ددل تلدد   

 .[Capacity cushion) 15تغديغل تحد ظ نمت يد ل دح
 (:(Short –term capacity decisions قرارات الطاقة اإلنتاجية القصيرة األمد -2
ًرغددل أً      ًرددل   ًدحدفن  نددا يسةددا ًفد  بف ًق در ددكل در ُتترد   ددسدسدب دريد دل دركتدبغددل   دد سن د ردف  ددم رددفن قركغدل   تتبددد

ًأا دركليدل دربً  ًنغل أً رهسةل رم رمغدل  ذسةدل  دم دتردد  ذد ا درلدسدسدب ذدم ررلدامدل دريمدل ندا يسةدا  قدردل د كحدسد  اد ا أ ا
ً دب  ًدا درتل دسدب دررخدب دل  دم دريمدل تتيمدل  دسنل درتكخ د  ردا ردال  د دترفدم در ًدرررسبدب درخ مغدل  درررسبدب درررييل 

 .[14 درفد م أً تكلالب در درم ا أً يسد ا دركتد  دراف مل
درل دد س دردد ن غرددرل تريددغإل دركتدبغددل درل دد سن د رددف ندددفن رددد تعددًا  دب يدددع  تعتغاددم      ساددق نمددت درلفدددغد عدررددفل أا  ددسدسدب دريد ددل     

ًرم رمراددد ا ًد  ددت رد  در دد ًكدددب  ًل در درمددل  درررق ًذددً ادد رك غردد س  رددت دررددفن درقركغددل  ترددد  تل ددسدب  ددم دريد ددل دركتدبغددل رسددل  فددد ل  [9 درلدد

                                      
ًدرعدحس ا رسل دريد ل درراسذكل أً در رمغل  *  (  d Capacitydemonstrateدريد ل درخ مغل رهد ت رغدب أرسل ح ل سأن درعّتدل 

 (.Actual outputدرررسبدب درخ مغل 
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ًذدددد ا د ًسةددددل دددددندب در دددددرم ا   ًسن ندبمددددل أً    رددددت أا در ددددتسدت بغل  (Krajewski)ًأردددددس  [13 رتل ددددسدب أً درت ددددفغالب تعددددًا ع دددد
  [1 :دررال رل رلسدسدب دريد ل دركتدبغل درل  سن د رف ذم

 (:Wait- and - see strategyوالترقب ) –إستراتيجية االنتظار 
ًدا ذدد ا در ددتسدت بغل تعلددم دريد ددل دركتدبغددل تتعديددم رمدد  [3 يد ددل نددا دريمددلت ددرت ذدد ا در ددتسدت بغل دغفددد  ا  ددتسدت بغل تعددديل در        

  [3 تددقفدف دريد ددل دركتدبغددل  ددم ذدد ا در ددتسدت بغل ع ددف درتمعددف رددا ح ددً  قةدددفن  ددم دريمددلأن  [1 دريمددل ررددد  ددلفن  رددت كلددو أً نبددق  ددم دريد ددل
ًس يد ل دحتغديغل أن تعًا   .[15 ذكدك يد ل غ س اد غل رتماغل دريمل ًذ ا در تسدت بغل تلفن  رت نفم ظه

ً دددددددددب درفدددددددددد م  درت د دددددددددف رددددددددد  دآلردددددددددسةا      ً ت  ا  دريمعددددددددددب [8 ت تردددددددددف ذددددددددد ا در دددددددددتسدت بغل ادددددددددفد ل در   تردددددددددل ل در ردددددددددد  درددددددددد
ً رددك ر ددف در بددق  ددم دريد ددل(Stockout دررلبمددل ً د غددل   ًد  د ادكددب رغدددسدب   دد سن د رددف   غراددا  [1   تمب ددل در ددغدكل در
ًر دددسن  ددم د ددترفد ًنمددت دررددفل درع  ددف ذدد د  ددلفن  رددت  لددفدا درقبددد ا  ًد ددف دريمددل غ ددس دررماددت   رهد رتماغددل دريمددل  ددلفن  رددك  رددت ر دددسن ن

ً غل  ًعدرتدرم ر ف  درخد فن نمت د  تسردس2درح ل در  ًكهد تتيمل د تسردسد  د ل  ًترتدق ذ ا در تسدت بغل عدرتحخظ  ا  .[3 غاًا ندرغد   [ 
 (:Average Capacity Strategyطاقة المتوسطة )إستراتيجية ال

ًع ددف      ًف يد ددل دحتغديغددل   ًبدد ت ددف ذدد ا در ددتسدت بغل رقةبددد  رددا در ددتسدت ب ت ا در دددعلت ا   خددم درافدغددل غ ددر  رميد ددل عد تبدددا كحددً نددفم 
ًبدد رك ُتاكددت يد ددل م رددك ُ تردد   ددسدس د  ددتسردس  دد ً دد   ًدررت ً رددك رتماغددل دريمددل درحدددرم  ًذددم اع ددديل تمردد  دررددكهج  [15 دحتغديغددل دريد ددل  

ًدررتعدي ددل ً ددم ع دددض   [13 درً ددإل ادد ا د  ددتسدت ب  ا درلد ددفن   ا ذدد ا در ددتسدت بغل  ددم ع دددض د حغدددا تعددًا  د ددفن أً دعاددس رددا دريمددل 
ًد لس را دريمل ً   [8 د حغدا تتعديم   .[3 ًةتم تً غ  دريد ل  م ذ ا در تسدت بغل عرال رتقدرا ر  دريمل دررت

 :مفهوم شجرة القرارات -2-5
ًدرتدددم تسدندددم دركتدددد ج أً دآلسددددس درردرغدددل       ًدب  تردددد   سدسدتهدددد   ا در ف دددف ردددا  دددسدسدب  فدسن در رمغددددب غدرعدددد  ردددد تتيمدددل أف

ا د فدن ندفن  رد تبف يسةلهدد ر رمغددب دتردد  درلدسدس ًد  ًأحدف (Decision-Making Processes)رمافد ل   ل  دم  فدسن در رمغددب 
ًدب رتحم ل ذ ا درلسدسدب ت س  عد م ربسن درلسدسدب  ً  ل ًدرتمد ف  . [12 تلدسا د فدء درردرم رمافد ل دررت

ًتريددغإل        ًد دد ل ردا  ددسدسدب در رمغددب رسددل دريد دل دركتدبغددل رم رمغدل  ًندل  ُغ دف أ ددمًل ردبسن درلددسدس درردفرل در دددم رربر
  ً ًدرتغدس درر ًتحم ل در رمغل    ً ًسن  دم تحم دل درلدسدس  دم نددم   [1 درركت ًذدم   [17 (1923ًأ عحب ربسن درلدسدسدب ررده

ًذم ت دترفم  دم تل دغم درادفد ل درررتمخدل رتً دغ  دريد دل دركتدبغدل حد ا  [4 ت ف د فدن درتم رف هد در ف ف را درتياغلدب در رمغل
ًدرلسدسدب رت د عل ًدفدحل رادفد ل درلدسدس  غ ترفرهد رتر  درلدسدسًغدرعد  رد  [1 غاًا دريمل غ س رلاف  ًسن  رمح دً  نمدت ً د  أً  د

 .  [18 دررحترمل ًكتد بهد
ًغاددًا ذدد د دررددفرل بدد دعد        ً   نرمغدددب درلددسدسدب دررت د عددل  ُغ ددف أ ددمًل رددبسن درلددسدس رددفرل اددف هم غ ددترفم ندددفن   كردد

ًرل تخ  سا رل س دررردس  ا ًحدد ب [19 ع ال  ه ًتردرل ردبسن  [8 درياغ دل درررتمخدل ًتتيمل ربسن درلسدسدب تحف ف درادفد ل 
ًرحددد ب دريد ددل دركتدبغددل تعددًا حدرددل درياغ ددل ندددفن  أرددد دريمددل  [23 رددا دراددفد ل (M)رددا حددد ب درياغ ددل ً (N)درلددسدس

ًدرتددم غراددا دترددد  درلددسدس    ددت  غرددل  ً رددك اتحف ددف  ددغم د حترددد  رحددد ب درياغ ددل درررتمخددل  درر ددتلامم أً تخفدد ل در ددًد 
ً  ل رم   .[8 افد لرت
ا  غلل أً رال        ًد  ًدب ررامل دريد ل دركتدبغل ذم را رال  د ترفدم ربسن درلسدسدب   ًدريسةلل دررال رل رتست ل ري

كرد أغفد   م   بدف درحمدً  رهدد ًد  ًبددءب ت درغل ردبسن درلدسدسدب  ،[14 درربسن  غلت س نمت درر دنفن  لإل  م  هم درررامل 
ًحم ا رك ً   تريغيدم عمكهدد ردبسن درلدسدسدبت دس  ً   [18  ا رامهد   اغددكم رمادفد ل دررتدحدل ررترد ن درلدسدس رد  -ذدم أكرد

 [.1 كتد بهد دررحترمل
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 :مكونات شجرة القرارات -6 -2
ًذم تعًا ادآلتم    ً سن ا  ًدق را در لف  ًكدب س غ ل سالسل أك  [21 :تتعًا ربسن درلسدس را رر ل را
   (Decision Node)    (         )نلفن درلسدس  -1
   (O) (Event Node)نلفن درحفث  -2
      (   (Terminal Node)در لفن دركهد غل  -3
 (  -  (Decision Branches) سًق درلسدس  -4
 (  -  (Event branches) سًق د حفدث  -5
  %(   (Probabilities)د حترد ب  -2
ًد ف -7    (Outcomes) *در 
   :راتأنواع شجرة القرا -2-7
ًبف    ًذم ادآلتم    ًندا را ربسن درلسدس   [22 ك
    :(Single-Stage Decision Tree Models) ذات المرحلة الواحدة)قرار واحد( شجرة القرار -1

ًد ف دررحترمل  م ذغال ربسن درلسدس       ًدحف( برغ  درافد ل دررحترمل ر  برغ  در  ًدحفن  سدس  ً   دررسحمل در  ًف   م أكر
ًنددل رددا دررغدددسدب رددا  (N)ًفدد  ركدددت ن درلددسدسً رددبس  ًدرتددم غراددا أا تترسددل  ددم ربر رددا دراددفد ل رتً ددغ  دريد ددل دركتدبغددل 

ًرعددل ًد ددف دررحترمددل درتددم غراددا أا تحددفث  (M)رددا دراددفد ل غظهددس (N)دريد ددل دركتدبغددل  رددسال   درت د ددف ردد  دآلرددسةا  رددا در 
ًذدب درك ًدرتم تترسل ر  كدسة ًردكرخض( أً غرادا أا تردرل تل غرددب ًدحترد ب رعل حفث   ًرتً دإل  رً درررتمخدل رسل نددرم 

 ً ردا ند ددف دررغددس رسددل رغددس دريد ددل دركتدبغدل ردد   (pair)أعسدس ت ل ددفد  ردف كدرغاغدب در ددًد رسدل  حسادددب درركد  د ا رعددل ق
ًرددا سددم ُغح ددل در ددسدف1ند ددف دريمددل    )(return) ًدرعمدد  دررستعيددل اهدد د در دد كدسةً  تعددًا  نمددت أ دددس در ددسدفدب دررحددففن 

ً  ل رعل اف ل را درافد ل رتً   دريد ل دركتدبغل ًتح ل درلغرل دررت ًءن تردرد  عدراغدكدب   [2 :ربسن درلسدس ررم

ً   رمرغدس(1)  =در سدف دررت


M

i 1

((i) ًدر د ف  (دحتردرغل در د ف × در سدف رمرغدس (1) 

ً  . ع ف  رك كرتدس اف ل درتً   در ًن نمت أنمت   سدف رت   ن غحت
  :(Multistage Decision Tree Models) شجرة القرار ذات المراحل المتعددة)عدة قرارات( -2

ًرعددا  دم اس ددس رددا  (1 تدم تًفددغ   دم درخلددسن در دددعلل      ًدحددف  بدل أا  تردد    ًدحددفن أن  دسدس  ررداالب درلددسدس  دم رسحمددل 
ًدحف  لفن  رت   ً رك  [23 م مل را درلسدسدب د رسل دررراالب  درلسدس در ًةتم ًف  ربسن درلسدس رملسدسدب دررت ففن دررسدحل 

ًت م دل درلدسدسدب  بدل أا غحدفث  ًب  درتدسدعإل اد ا تمدك ً رر دنفن رتر ن درلسدس نمت سلغل درلسدسدب درتم  بل أا تترد  اًفد
ًذم تًف  درلفسن نمت ذغامل دريسةلل درتم كخاس اهد عرما  سدسدب   . [24 رت ففن دررسدحل تلفن  رت تع غإل درتحم لدرلسدسدب 

 :خطوات رسم شجرة القرارات -2-8
ً دم ادل فد دسن غمرد  درر دد س       ً دم اددل رسبد  ذكددك  دغيسن  تردد  درلدسدس   ادفأ س دم ردبسن درلدسدس ردا درغ ددس  ردت درغرد ا 

ًدب اكدء ربسن درلسدسدب .[25 ار ًو نرمه ًن را ري  [12 :ًذم (step-by-step)ًدركلدة درتدرغل ً   رعل ري
 

ًرا سدم ردإل رددس   ردت درغرد ا رعدل ادف ل ردا ادفد ل  -1 درلدسدس دررحترمدل   كعلدم درتمعدف تافأ را رال  س م رسب   ل س  
ًت رغل ال رإل رماف ل در ن ًف ر د ل اد غل ا ا درريًة  ًب  غرسمهد.  را 

                                      
 . (Hiezer & Render, 2008,687)در د ف  ذً درً   د عسس تخ غال  ركت بل درالتمعف را نرمغل  كردء در د ف *
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ًق را دركتد ج دررحترمل    د ا -2 ًف اف ل رحدفف غ دس رلادف  م كهدغل ال رإل را درغر ا  غر س  رت ك ًب دكب دركت بل 
ًف ادف ل غادًا  دسدس  ردس    ا  دستعإل  دم  ًبد ًعدرتدرم   ا  ستعإل  م كهدغل دررإل ادفد سن  دل سن    د ادكدب دركت بدل 
ًد دددف غ دددس  ًد س ترسدددل نددددفن  در  ًدردددف ًبت ا دددس  ردددس  أن دررسب ددددب ترسدددل فد ردددد  درلدددسدسدب  كهدغدددل درردددإل عرسبددد   دددل س 

 دررلافن. 

ًتفدددم د حتردرغدددل رحدددفًثًردددا دردددفً  -3 ًد دددف رحترمدددل  رعدددل ت دددرغل  ًد دددف در د دددف   د س  س دددم ريدددًة عدتبددددا درغرددد ا ر  ًد حتردددد ب رم 
ًنهد  . (1.0 ًدحف درركاسلل را درفد سن  بل أا غاًا ربر

ًدحف را ذ ا درريًة رغدس را رغدسدب درلسدس   كعلم ت درغل  ًرا دررسب دب  س م ريًة عدتبدا درغر ا غرسل ال 
ًبف تلسةعد   سدسدب أً افد ل  تتسك كهدغل دررإل را بهل درغرد ا  غ  درريًة رر س ل رد ت كغه    د ادكب ذكدك  بر ت

  دسغل. 
ًد ف دررحترمل. غتعسدس ذ ا در رم -4 ًبرغ  در  ًدرتم ترسل برغ  درلسدسدب دررحترمل   ل رلدغل س م درربسن أ لغد  

ًد ف تعًا  م كهدغل ال رإل را بهل درغر ا. تحف ف در سدف أً درلغرل دركلفغل رعل ند ف رح -5  ترل  در 

 :تحليل شجرة القرار -2-9

غ ددر  تحم ددل رددبسن درلددسدس  ،[1 ًع ددف س ددم رددبسن درلددسدس  ُتحمددل دررددبسن رددا رددال    بدددف دركتددد ج رددا درغردد ا  رددت درغ دددس     
ًتكظغم ررامل درلسدس نا يسةا تحف ف برغ  دركتد ج دررحترمل غاًا رفرال  غ دنف درفدسن رتحف ف أن اف ل ًا رك  [22 رفدسن 

ًدترد  دررغدس د نمت سبحد      .[23  ن رغدس رحفف 
ً  دل      ًردت رمتحم ددل ذدم س ددم  (EMV)ُت دف درلغردل دركلفغددل دررت ًن د  ًدرريد درر غدددس د عسدس د دترفدرد  رتحم ددل ردبسن درلددسدسدب 

ًد ف ررر ًتحف ف دركتد ج دركلفغل ربرغ  در  ً  ل [8 امل رحففنربسن درلسدس  رتحم ل ردبسن درلدسدس  (EMV)ًكبف درلغرل دركلفغل دررت
ًق رمرم  ًتفنت أغفد  درسب   .[27 عد ت رد  دريم دررمخم رربسن درلسدس 

ً  ل رعل اف ل ح          [28 :ُتح ل  م درر دفرل دآلتغل ثغراا تحف ف درلغرل دركلفغل دررت
ً  ددل رماددف ل (EMV)درلغرددل دركلفغددل ًرددت(  = (i)دررت ًرددت(  ح  ند ددف حدرددل درياغ ددل ×  ند ددف حدرددل درياغ ددل د   دحترددد  حدرددل درياغ ددل د 

  دحترد  رحدرل درياغ ل د ر سن(.×  دحترد  حدرل درياغ ل درسدكغل( ح...ح  در د ف رحدرل درياغ ل د ر سن( × درسدكغل( 
ًفن  ددم أ  د      ًبد ًبده رمرمد  كادفأ عدر د دف أن نكددف در لدفن دركهد غددل رمخدسًق درر ًدرت  رددت نلدفن درلددسدس ت دريددس  د غردا رمرددبسن 
ًرم    .[29 ًتحف ف ع ض  غم درتسدب   رت دررم  رعل نلفن (initial)د 

ًذم  ًدب درتدرغل رتحم ل ربسن درلسدس   [28 :ت ت رل درري
 تحف ف درررامل.  -1
 اكدء أً س م ربسن درلسدس.  -2

 تحف ف د حترد ب رحد ب درياغ ل.  -3

ًحد ب درياغ ل.  تلف س در د ف -4  رعل راًا رحترل را افد ل درلسدس 

ً  ل رعل نلفن را حد ب درياغ ل.  -5  حل درررامل را رال  ح دل درلغرل دركلفغل دررت

ً   رعل نلفن نمت دركحً دآلتم    [29 :ًُغح ل در د ف دررت
ًن درلغرل دركهد غل. : (Terminal Node)  م در لفن دركهد م -1 ًق رمرم  غ د   غرل درسب
ًق رمرم  ررتر  درلسدس غاًا درتحف دف عد دت رد   غردل در د دف  :(Event Node)  م نلفن درحفث -2 تحف ف  غرل درسب

ً  ل را رال  فسل در د ف رعل حفث  سنم  م دحتردرغل درحفث  سم ُتبر  دركتد ج ر تم درح ً  نمدت  غردل  دررت
ً   ر لفن درحفث.   در د ف دررت

ً  دل م نلفن درلسدس ُتحفف  غر       ًا درلغردل دررت ًبت ا دس  ردس  دم نلدفن درلدسدس تعد ًق  ًغد   نمت  غرل رمسبد ًق رمرم  ر د  (EV)ل درسب
ًا درحف د فكت أً درحف د نمت رعل ر غدس أرسل ريمًل( ً  ل د رسل  م در لفن أن تع ًغل رملغرل دررت   .[33 ر د
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ً رك ا قدرل برغ  درخسً  ً رك ر رل درح دعدب  ًم اتلمغم درربسن  ق را ال نلفن أً كليل  سدس ردنفد درخسق در ن ره كل
ً هد نالرل ري ا رد م ا [14 أنمت  غرل رم د ف أن درتغدس نلفن درلدسدس  (Slash lines) (//)ًدرخسًق درتم رم ُترتدس  ًف   

ً   غاًا رستعيدد  عخدسق غ دس رلمدم ًبد رك ًذد ا در رمغدل ت دترس  ردت نلدفن درلد [1 عدد م ررخدسفا (unprune)رم د ف دررت سدس د ً  
 . [14 ُتحل ررامل درلسدس

ًد  د ادكدددب درردددبسن تتفدددرا  دددسدسدب رت دددففن  ً ردددك رمرتدع دددل   ُ ادددف  درخدددسق غ دددس دررلمدددم  ردددت ردددا ذدددً أ فدددل ادددف ل 
ًد  د تم درح ً  نمت  ً رك ررد  بل أا ت رمه رمتدرم  دررسدحل نفن  سدسدب(  كعلم دكتظدس د حفدث درالحلل  ال دترد  درلسدس 

 . [1 بف ف أً تلف س رم د ف  نكف   ُتعسس ذ ا در رمغلدحترد  
 الجانب العملي: -3:المبحث الثالث  

واقع الطاقة اإلنتاجية, الطلب, خطة اإلنتاج لمنتوج البيبسي لخط العلب يتناول هذا المبحث توضيح 
 قرارات(مل/معمل دجلة, المفاضلة بين قرارات الطاقة اإلنتاجية باستخدام شجرة ال333المعدنية)

 :(مل333واقع الطاقة اإلنتاجية لمنتوج البيبسي خط العلب المعدنية) -3-1
ً  درا ع دددددم ردددددإل در مدددددل ريد دددددل دركتدبغدددددل د  حت ددددددل رلدددددد غس درررسبددددددب ترفربُ دددددد      رعدددددًا در رمغدددددل دركتدبغدددددل رركتددددد

ًدركتددد  د( 1-3 ًةًفدد  دربددفً  (رددل عدركريغددل333درر فكغددل  ًدررتدحددل  ً رددك دريد ددل درت ددرغرغل  ًدريد ددل درخ مغددل  ررريددإل 
ً  درا ع م ررإل در مل درر فكغل  ًد   درحدرم رميد ل دركتدبغل رركت  (. 2311-2332 من *(رل رمرفن333رر س ل در

 (1-3دربفً   
ً  درا ع م ررإل در مل درر فكغل   ًدريد ل درخ مغل رركت ًدركتد  دررريإل  ل( ( رل در فف عدر مع333دريد ل درت رغرغل ً دررتدحل 

 (2311- 2332را 

 دريد ل درخ مغل دركتد  دررريإل دريد ل دررتدحل دريد ل درت رغرغل در كل ب

1 2332 338333333 132333333 115992333 53982252 
2 2337 338333333 237323333 158123333 25224243 
3 2338 308000000 201600000 189720000 134533772 
4 2339 338333333 231233333 234333333 175541732 
5 2313 338333333 231233333 235833333 183753348 
2 2311 338333333 231233333 237292333 187518384 

ًدرح دعدب دررتدرغل. -درر فس            ًغل  ًدرتلدسةس در ك  را أنفدف درعدحث عد نتردف نمت دراغدكدب 
ًسن ريغددل رددا  ددكل  رددت  ددكل  حلددل     اددفأ تريددغإل در( أا دركتددد  دررريددإل  1-3 ًفد  دربددفً        كتددد   ددم تقد ددف ع دد
ًذاد د حتدت 2337(رل سم دقفدفب ذ ا درعرغل  م در كل درالحلل 333( نمعل ر فكغل 115992333( عارغل 2332 كل    )

ًسن ريغددد ًادد رك (ردددل 333( نمعددل ر فكغددل 237696000( 2311أ ددعحب رلدغددل  ددكل  ل     أا دريد ددل درخ مغددل تددقفدف ع دد
ًبدفأب تتقد ددف ردا  دكل  رددت  دكل  حلدل حتددت 333( نمعدل ر فكغددل 53982252( 2332د دل درخ مغدل  ددم  دكل ادكدب دري (ردل 
ًسن ريغل  333ر فكغل ( نمل 187518384( 2311 كل ً مب  ً   تقد ف ع  ًذ د  ف  نمت أا دريمل نمت درركت (رل  

ًدرلغددم اتم   ً ً ردك رمح دً  نمدت سفدد ًذ د أفل  رت دذترددم درفدسن اهد د درركتد    ً اغدل دريمدل  ً دف حدبدل در دًد ردا درركتد
ًرغل ًف ً  غرد أا ذكدك ركتبدب تكد  غل رحمغل  ًعدرتدرم غاًا رمرسال ر قن تكد  غل  م در ًد  ً غل أعاس   ًح ل    .درقبد ا 

 :(مل333لخط العلب المعدنية) المبحوثواقع الطلب للمنتوج  -3-2

                                      
ً رددك  كهددد افدغددل ترددل ل دررددإل دربف ددف رم مددل درر فكغددل 2332تددم درتغدددس دراغدكدددب رددا  ددكل *  دررددإل  (رددل  أن اددفء در رددل اهدد د333( 

 (.2332دررعحًث  م دررسال ع كل 
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ً  دري (2-3  ًف  دربفً        ًدب  دررعحدًثمل درخ مم نمت درركت (  غظهدس ردا دربدفً  أا دريمدل 2311-2332رم دك
ً  درا ع ددم ررددإل در مددل درر فكغددل  ً  غحرددل نالرددل درتغدددق رددا رددسال 333درخ مددم رركتدد ً رددك ع ددال أا درركتدد (رددل  ددم تقد ددف  

ًد ددخدب در درغددل  ًسددل عدرر ًذدد د در ددال أفل  رددت درتددقدم دررددسال دررعح ً  ريددداا ا ع دداً در دررغددل  ًعدرتدددرم تددم أكتددد  ركتدد   ً رمركتدد
  ً ًذ د حلا رمركت ًد خدب در دررغل  ًفن در درغل دررعحًثرمر  .دحف أذفد  أفدء در رمغدب دررترسل عدرب

 (2-3دربفً  
  ً  دررعحًثدريمل درخ مم رمركت

 

 2 5 4 3 2 1 ب
 2311 2313 2339 2338 2337 2332 در كل
دريمل 
 درخ مم

48975480 67394808 102065016 177756336 179490096 191482192 

 من أعداد الباحث . -المصدر:     
 

 :(مل333لخط العلب المعدنية) المبحوثواقع خطة اإلنتاج للمنتوج  -3-3
ًدسفن  ددم بدفً          ًدب درف1-3عد دترفدم دراغدكدددب دردد ًس رعدل  ددكل رددا  ددك ًك ددعل درتيدد سد ددل ( ُح دداب ك ددعل درتكخ دد  درخ مم  ردت دررريددإل( 

ًدب (4-3  دددددددم دربدددددددفً  ًدب   دددددددغرد دردددددددسالث 2311-2332      ًفددددددد  دربدددددددفً  ك دددددددعل درتكخ ددددددد  رم دددددددك (   ادددددددفً أا ك دددددددعل درتكخ ددددددد  رم دددددددك
ًدقفدفب درك ددعل  ددم  ددكل 2339(  ددم  ددكل %75( ندرغددل     ادكددب ك ددعل درتكخ دد  2311-2313-2339د ر ددسن  ( %78( رت ددع  2313( 

ًف  رت نفن أ عدل ركهد %79( أ عحب درك عل 2311ً م در كل د ر سن را ذ ا درفسد ل  ًذ د غ    ) 
ًسددل رددإل بف ددف رددا رددسال -1 ًن نمددت راددد ا  دب  ددغيسن س رغددل د رردكغددل دردد ن  (KHS) رددتالك دررددسال دررعح ًبغلغحتدد  (CNC)حد دد

(Computer Numerical Control) ًتدب ًب ًدرس ًدرتخسةغ. (Robot)ًأحقرل كد مل رلترتل  ًم عدرتحر ل   در ن غل
 ال  نا درتالك دررسال درراسن در درغل. ف  -2

ًعدرتددرم تحل دا  كتدبغدل   -3   ً ً ردك  ا دريمدل ندد ى نمدت درركتد ندرغدل دذتردم درفدسن در درم اتحل ا دركتد  دررريدإل 
ًسا أفل  رت قةدفن ك عل درتكخ  . ًذ د اف  تلفن  رت  سبدب أنمت رمرسال 

ًس  دددددم دريمددددددل   ادددددفً أ       ( 2332( نددددددا در دددددكل در دددددددعلل 2337كهددددددد اتقد دددددف    املدددددب ك ددددددعل درقةددددددفن ر دددددكل أردددددد عدرك دددددعل رك ددددددعل درتيددددد
ً  %73اك دعل  ًذد د ع دال أا درركتد ًدب   ًذاد د رعلغدل در دك ًعدرتددرم نادس نمددت  دررعحدًث(    ً يمدل ندد ى رردد حللده ردا  در ل  دم در دًد 

ًس درقرا أا ذكدك قبد ا بفف  أن امرد قد ًذ د ناس عرس   ً ً  دقفدف دريمل.قةدفن درراغ دب رمركت  فب دررفن درقركغل رمركت
 

 المفاضلة بين قرارات الطاقة اإلنتاجية باستخدام شجرة القرارات -3-4
  :(مل333خط العلب المعدنية-(/ معمل دجلة2315-2312التنبؤ بالطلب لمنتوج البيبسي للسنوات) -3-4-1

ًدب  رمتكادل (Regression Analysis)د دُترفم أ ددمًل تحم ددل د كحددفدس     ً  درا ع ددم 2315-2312عدريمددل رم ددك ( رركتدد
(رددل  رر س ددل رددد أ د ادكددب دريد ددل دركتدبغددل درحدرغددل تماددم دريمددل درر ددتلامم  اكدددء نمددت دريمددل 333ررددإل در مددل درر فكغددل 

ًدب  ًم د بتردنغددل  (2311-2332رم ددك  Statistical) (Spss.Ver.20)ً دددف د دددُترفم اسكددددرج درحقردددل درح دددد غل رم مددد

Pakage For Social Sciences)   ًًغل ف عدرع غإل أا ذكددك رتل دسةا  لدإل  د  بسدء تحم ل أ مًل د كحفدس درع غإل  
ً ردك  ًذدً درردفن درقركغدل   ًرتل س ر تلل أردس      ً ًذً دريمل دررت ًدر ن كسةف أا كتكعم علغرته   تفركهد درتحم ل  رتل س تدع  

ً   (Trend Line Method)د تبددا در ددم غسدض تحم ل دراغدكدب را دبل   بددف ر دفردل ردإل  رلدسض درتكادل عدريمدل رركتد
ًدررًفحل  م درر دفرل دآلتغل 333درا ع م ررإل در مل درر فكغل   [31 (رل 

 31ˆ  bxaY 
ًدب   د تبدا در دم  ً  نمت ر دفرل رإل(  تم درح 2311-2332ًعد ترفدم اغدكدب دريمل درخ مغل رم ك

 xY 802.221557776.2568194ˆ  
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ً  درا ع ددددم ررددددإل در مددددل درر فكغددددل    ًدب 333ًبدددد رك تددددم درح ددددً  نمددددت درتكاددددل عدريمددددل رركتدددد ( 2315-2312(رددددل رم ددددك
 (.3-3دررًفحل  م دربفً  

 

ً  درا ع م ررإل در مل درر فكغل  (3-3دربفً    ً  ( رركت ًدب را 333تكال درراغ دب دريمل دررت  (2315-2312(رل رم ك

سبة تطور  ن الطلب الفعلي السنة ت
نسبة تطور  الطلب  الطلب المتوقع السنة الطلب الفعلي

 المتوقع

1 2332 48975480  2312 239525786 83 % 
2 2337 67394808 73 % 2313 271430108 88 % 
3 2338 102065016 22 % 2314 303334433 89 % 
4 2339 177756336 57 % 2315 335238757 93 % 
5 2313 179490096 99 %    
2 2311 191482192 94 %    

 
 

 من أعداد الباحث. -المصدر:                    
ً  ر دددكل3-3 ًفددد  دربدددفً          أن غادددًا (2311 ( ندددا  دددكل% 83 دددف أقفدف اك دددعل  (2312 ( أا دريمدددل نمدددت درركتددد

ًب رك ذ د  تخا   ً  رعحث را أا دريمل  م تقد ف ر ترس. م ذ د در در دعلل درخلسدب  م  اسا ر  رد تم دريمل ند ى نمت درركت
عارغدددل  (2315  ردددت  دددكل (2312 غظهدددس أا درقةددددفن رتكادددل دريمدددل  دددف دقفدفب ردددا  دددكل  ردددت  دددكل  حلدددل  أن ردددا  دددكل    

ًذددم(2313 (رددل  أن درقةدددفن ادكددب ر ددكل333( نمعددل ر فكغددل 31934322رلددفدسذد   88اك ددعل  (2312 نددا در ددكل در دددعلل 
ًا رك ر كل% ًا رك در كل د ر سن رمتكال دريمل ره ا درفسد ل  دف دقفدفب ندا % 89اك عل  (2313  كل نا (2314 (     )
(  أا دقفغدددف ذدد ا درك ددل  لاددف دكدده امرددد تددقفدف دررددفن درقركغددل ر ددكل ذكدددك قةدددفن  ددم دريمددل نمددت % 93اك ددعل  (2314  ددكل

ًذدد د د تبدددا   ً ًدب در دددعلل درتددم ا درركتدد ًف عدريمددل  ك ددبم ردد  در ددك ً   تقد ددف عدتبددددا عدر دد  دكددب أغفددد  دريمددل نمددت درركتدد
ًدب درفسد ل  (Linear Trend)ريم  .رعحث( درتم ُحممب اغدكدتهد  م درخلسدب در دعلل رم2311-2332ًذم  ك
ًدب  (1-3ًةًف  دررال       ً رك را أبل ر س ل ذل 2315-2312رم ك ًدريد ل دركتدبغل درحدرغل   ( دريمل دررتكعم عه 

ً  .أا دريد ل درك  تدبغل درحدرغل تعخم رتماغل دريمل دررت
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 (1-3دررال   

  ً ًدريمل دررت ًن ا ا دريد ل دركتدبغل   درخب
 را أنفدف درعدحث. -درر فس 

ًدريد ددل دركتدبغددل درحدرغددل تترسددل اتخددًد دريمددل نمددت دريد ددل 1-3 تفدد  رددا دررددال  ً دد   ًن ادد ا دريمددل دررت ( أا ذكدرددك  بدد
ً  درا ع م رر  (رل.333إل در مل درر فكغل درحدرغل رركت

  :المبحوثتحديد البدائل المتاحة لتوسيع الطاقة اإلنتاجية للمنتوج  -3-4-2 
ًسل را د ترفدرهد رر دربل در بق در ن غ دحل حبم دريد ل دركتدبغل عد تم           تترسل درافد ل أً د  تسدت بغدب درتم تتراا دررسال دررعح
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ًةل د رف در ن ذً  -1 ً  ن كدل درلسدس ي دراف ل د ً  دررترسل عدر دتسدت بغل درتً د غل درد ن غادًا  كرددء ردإل بف دف رمركتد
ً  رم مل درر فكغل  ً  درا ع م ا  (رل(.333درفسد ل ركت

ًترددل ل  -2 ًدرتس ددل درد ن غاددًا د نتردددف   هددد نمدت در رددل درفددد م  درلدسدس   دد س د رددف دررترسدل ا  ددتسدت بغل د كتظدددس 
ًدررقةا.  ًبعل نرل 

ًذ د غ كم ر دسن درراغ دب درتم تقةف  (Do Nothing)م  بسدء أن رمءنف -3 أً أن تً    م حبم دريد ل دركتدبغل  
ًل حبم دريد ل دركتدبغل درحدرغل.  نا ر ت

ًبهد ا درادفد ل ت دتيغ        ًسل ادف م ا رمتً د   دم دريد دل دركتدبغدل درتدم تال دم ا  تهدد   غظهس ررد تلفم  ا  ردم دررسال دررعح
ًرغدل  در ًدرف ًب را درركتبدب دررحمغل  ً   ً ف دحتغدبدب درقبد ا  م ظل تكد  غل در ًد دررخت ًسل تماغل دريمل دررت رسال دررعح

ًذدً  ًف درادف ل د ردس  ًبد ًدرعلددء  دم در دًد   فدال ندا  ًدرتدم تفدرا رهدد دركردً  ً غل ندرغدل  ًعدرتدرم تحلا دررسال ح دل  د
 ذً نمغه أن نفم درتً    م حبم دريد ل دركتدبغل.  دغ ف د  دس در ن  فنً  رت درعلدء نمت ر

ً د  دركظسن     ً دا أنمدت يمدل رت ًنغل  كعلدم تل دغم ادل ادف ل نمدت  ًرًفد ًدررخدفدمل أعسدس ف دل  ًرعم غاًا ال ردا درتحم دل 
ً دددد  دركظسن در ًأفكددددت يمددددل رت ً دددد  ذددددً رتً ددددإل دريمددددل دررتكعددددم عددددهتردددددلرغلدرتخدلرغددددل(  ً ددددف د تُددددسض عددددما أنمددددت يمددددل رت   ) 

ًدب  ً د   هدً رتً دإل 2315-2312رم ك (    تختسض دركظسن درتخدلرغل أا ذكدرك قةدفن  م دريمل  أرد دريمدل درردكرخض دررت
ًدب  ًدب درلدفرل.2311-2332دريمل درخ مم رم ك ًل دريمل ارد ذً رم ك  ( عم تسدض علدء ر ت

ً    أردد حدردل درياغ دل  دب دريمدل ً ف ُح اب حدرل درياغ ل  دب دريمل در درم را رال  درً إل درح دام ر      ميمل دررت
ً رك را رال  درر دف ب دآلتغل   درركرخض  تم دحت داهد را رال  درً إل درح دام رميمل درخ مم 

      ً ًدب  (4-3  ًف  دربف ًدب 2311-2332دريمل درخ مم رم ك ً   رم ك ًدريمل دررت ً رك 2312-2315(    )
ً إل درح دام رحدرل درياغ ل  دب دريمل درركرخض.رح دل درً إل درح دام رحدرل درياغ ل  ًدر   دب دريمل در درم 

 (4-3دربفً   
ًدب  ًدب 2311-2332دريمل درخ مم رم ك ً   رم ك ًدريمل دررت  )2312-2315) 

 الطلب المتوقع السنة الطلب الفعلي السنة ت

1 2332 48975480 2312 239525786 

2 2337 67394808 2313 271430108 

3 2338 102065016 2314 303334433 

4 2339 177756336 2315 335238757 

5 2313 179490096   

2 2311 191482192   

ًق   1149529084  767163928 درربر
 

 
 
 
 
 
 

 را أنفدف درعدحث. -درر فس              
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نمعل 127860655Y 
 
 

 3-4-3- تحديد احتمالية تحقق أعلى طلب وأدنى طلب)االحتمال المتفائل واالحتمال المتشائم(

ًأفكدت يمدل تدم تًفدغ  حدد ب درياغ دل دررترسمدل عحدردل درياغ دل  دب دريمدل      را دبل تحف ف دحتردرغل تحلا أنمت يمل 
ًحدردد ًدرتددم  ددتم ًفدد  ذدد ا درحددد ب رعددل اددف ل رددا دراددفد ل دررتدحددل رمرخدفددمل  ددم   ل درياغ ددل  دب دريمددل دررددكرخضدر دددرم 

ًةًفددد  أغفدددد  رمادددف ل  ًسدددل أن  ًفددد  رمادددف ل د ً  دررترسدددل عدر دددتسدت بغل درتً ددد غل دررإل دركتددددبم دربف دددف(   درردددسال دررعح
ًدرتس ل در رل د ًدررقةا(.درسدكم دررترسل ا  تسدت بغل د كتظدس  ًبعل در رل   رفد م ً

ًنم     رح دددل  (Qualitative Method)رددا دبددل تحف ددف دحتردرغددل رعددل حدرددل رددا حددد ب درياغ ددل د ددُترفم د  ددمًل دركدد
ًةا   ًدرت ددد ًدرراغ ددددب   دحتردرغددل حدددد ب درياغ دددل  د دددُت  ا عددديسدء درردددفسدء  دددم دررددسال   دددغرد درلدددد ر ا نمدددت أ  ددددم دركتدددد   

ًع دف  ا تدم درد  ًدررقةا رلسض ت ًدريمدل درركرخض دركظدسن درترددلرغل(  حف ف دحتردرغل تحلا دريمدل در ددرم دركظسن درتخدلرغدل( 
ًبهدب دركظس  لف ادا ذكدرك دتخدد ك ام نمت د حترد ب دآلتغل    ًرل را درعدحث رتلسةل   دآلسدء  عسس را رسن رحد

ًرت دريمل در درم(  .……P=  ((% 69) .حدرل درياغ ل د 
 ………… (31 %) =(p-1) رل درياغ ل درسدكغل دريمل درركرخض(حد

  حساب الكلف واإليرادات والكلف المترتبة عن كل بديل من البدائل في حالة أعلى طلب وأدنى طلب -3-4-4

ًد س اغدكدب   ًدرسبدب أا دررخدفمل ا ا درافد ل عد ترفدم ربسن درلسدسدب تتيمل ت ًدر سدفدب   .رت ففن تت ما عدرعم  
 : جديد( والكلف واألرباح المتعلقة بالبديل األول اإلستراتيجية التوسعية)شراء خط أنتاجي اإليرادات -3-4-4-1

 اإليرادات للبديل األول:  -3-4-4-1-1
 أيراد الحالة األولى)الطلب العالي(:  -3-4-4-1-1-1

ًرت دريمل در درم( رإل تسدت بغل درتً  غل رسد  ء رإل أكتدبم بف ف( را رال  د تم تم ح دل أ سدف درحدرل د 
Revenue=Number of units × Selling Price Per unit…….(2-3) 

   س دراغ  × در سدف= دريمل در درم                      
 ( رمغدس ف كدس89950650823=      (313( ×  287382271=                             

  نية)الطلب المنخفض(:أيراد الحالة الثا -3-4-4-1-1-2
 تم دحت دل أ سدف درحدرل درسدكغل دريمل درركرخض( رإل تسدت بغل درتً  غل رسدء رإل أكتدبم بف ف( را رال  د تم 

   س دراغ  × در سدف= دريمل درركرخض                      
 دس( رمغدس ف ك40020385015=       (313( ×  127860655=                         

 (:كلف البديل األول اإلستراتيجية التوسعية)شراء خط أنتاجي جديد -3-4-4-1-2
   كلف شراء الخط اإلنتاجي الجديد: -3-4-4-1-2-1
        ً  دررعحًث  تم دحت دل درعم  درتخدفمغل رماف ل د ً  در تسدت بغل درتً  غل ررسدء دررإل دركتدبم دربف ف رمركت

ررإل در مل  *ًدر ن غاًا   س دررسدء رفد د  ره ر دسة  دررسدء    س دررسدء  ترفدره  م دررخدفمل  
ًق333درر فكغل   د رردكغل ذً اد تم  (KHS)(رل را ك

  درعم  دربردرغل ررسدء دررإل دركتدبم دربف ف=   س دررسدء ح ر دسة  دررسدء  
 رمغدس ف كدس (6161511000)=    (1195000000)ح  (4966511000)=                           

    (:جديد المتغيرة( لإلستراتيجية التوسعية)شراء خط أنتاجي فالكلف اإلجمالية)الكلف الثابتة والكل -3-4-4-1-2-2
ع ددددف تحف ددددف درعمدددد  درتخدفددددمغل ررددددسدء دررددددإل دركتدددددبم دربف ددددف دراددددف ل د ً    دددد تم دحت دددددل درعمدددد  دربردرغددددل درعم      

ًدرتدم تتفدرا درعمد   درسداتلحدرعم  دررتل سن( ً رك رح دل درسب  در د م رماف ل د ً  در تسدت بغل درتً د غل   رماف ل د ً  

                                      
 ر عل درعم .* 
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ًدرتم غراا تبكاهد نكف ندفم دتردد  درلدسدس أن  ً  رفد د   رت درعم  درسداتل دررستعيل عدرلسدس   ًدحفن را درركت ًحفن در دررتل سن رم
 ةل ردف ل ر غيسن درفدسن.نكف نفم درتغدس دراف ل  عر كت أكهد ام  درتغدس 

ً  ردا درعمد  درسداتدل دررردتسال   ا درعمد  دررردتسال ذدم رغ دب عامد      ًذدم ترسدل ك د ل درركتد   ً  رد درعم  درسداتدل رمركتد
ًذدد د  رددو دراددف ل د ً  رمرددإل  ً غراددا تبكاهددد نكددف نددفم دترددد   ددسدس درتغدددس دراددف ل   تخدفددمغل   رددك  كهددد  تت مددا عدراددف ل 

ًدتدل  (60%)بف ف  عر كت  تم دحت دل درعم  دررتل سن  فدال  ندادركتدبم در ًذدم درس ردا درعمد  درسداتدل درتدم غرادا تبكاهدد 
ًدرتددم ترددو دررددإل دربف ددف   رددد درعمدد  درسداتددل د رددسل  تعددًا امدد  سداتددل ررددتسال  هددم   تتددمسس ا فددد ل دررددإل  ًد كددفسدسدب 

ًدربددفً   ًدرسداتددل      ا درعمدد  دررتل ددسن ذددم درعمدد  درتددم تتل ددس  ددم  (5-3دربف ددف أً  قدرتدده   ًدق درعمدد  دررتل ددسن   ًفدد  أكدد
ًذدم درتدم تظدل سداتدل  دم  ًدحدفن  أردد درعمد  درسداتدل  ًحدفن در ًسداتدل رم ًل دركرددة  ًنهد تكد اغد  ر  درتل س  م ر ت ًنهدد ربر ربر

ًةتم ًدحفن   ًحفن در ًرتل سن رم    ح دل درعمخل دربردرغل را رال  درر دفرل دآلتغل  علض دركظس نا درتل س  م حبم دركردة 
Total Cost=Fixed cost + Variable cost………(3-3) 

 درعمخل دربردرغل = درعم  درسداتل ح درعم  دررتل سن
 

ً  درا ع م رإل در مل درر فكغل  (5-3دربفً    ًدرعم  درسداتل رركت  (رل333درعم  دررتل سن 
ًا(  دررعدرغ   عدرفكدك س(  در فف عدرعدست

 أنواع المواد )المتغيرة( ت
الكلف 
 المتغيرة

أنواع المواد 
 )الثابتة(

الكلف الثابتة للطلب 
الفعلي 

(ملي180,333,333لـ)
 ون علبة

الكلف الثابتة للطلب العالي 
(مليون 287,382,271لـ)

 علبة

الكلف الثابتة للطلب المنخفض 
(مليون 127,873,700لـ)

 علبة

ًدتل 739 د ل(رساقدب درردفن درب 1  483 215 334 س
 272 123 191 دكفسدسدب 859  اس 2
 172 77 119  غدكل 3354 در مل درر فكغل 3
 28 33 47 أرسل  23 (CO2)غدق 4
     135 ادستًا  5
     1448  رغ درعدستًا  2
     75 كد مًا رسك 7
     1473 أحعدس ركظ  ررخ  8
ًغل 9 ًدف اغرد      13 ر
ًف/دركخ 13      171 إل د اغضً 
     8413 اهسبدء/ردء 11
ًد ق 12      55 ح

 999 440 791  0439 المجموع 

 درر فس  را  نفدف درعدحث عد نتردف نمت اغدكدب ر عل درعم .
ًدرعمدد  درسداتددل رميمددل درخ مددم نكددف     ًن 185,333,333غاددًا  بردددرم درعمدد  دررتل ددسن  (     24133(رم ددًا نمعددل غ ددد
ًن رمعدد كدددس ف ًدحفن در معددل( ت ددد ًحددفن در ًدرسداتددل رم ( ف كدددس  أن درعمخددل دررتل ددسن 2554412دستًا  عدرتدددرم تعددًا درعمخددل دررتل ددسن 

ًن  ًدحفن ت د ًحفن در  ( ف كدس.284791( ف كدس  رد درعمخل درسداتل 2522242رم
ًدرعمدد  درسداتددل رميمددل در دددرم نكددف       ًن (رم287,382,271أرددد  بردددرم درعمدد  دررتل ددسن  (     54884 ددًا نمعددل غ ددد

ًن  ًدحفن در معددل( ت ددد ًحددفن در ًدرسداتددل رم ( ف كدددس  أن درعمخددل دررتل ددسن 2454112ف كدددس رمعدددستًا  عدرتدددرم تعددًا درعمخددل دررتل ددسن 
ًن  ًدحفن ت د ًحفن در  ( ف كدس.184541( ف كدس  رد درعمخل درسداتل 2522242رم

ًدرعمدددددد  درسداتددددددل نكددددددف أرددددددد عدرك ددددددعل رميمددددددل دررددددددكرخض  بردددددددرم د       (رم ددددددًا نمعددددددل 127,823,255رعمدددددد  دررتل ددددددسن 
ًن  ًن 24438غ د ًدحفن در معدل( ت دد ًحفن در ًدرسداتل رم ( ف كددس  228425(     ف كدس رمعدستًا  عدرتدرم تعًا درعمخل دررتل سن 

ًن  ًدحفن ت د ًحفن در  كدس( ف 414225( ف كدس  رد درعمخل درسداتل 2522242أن درعمخل دررتل سن رم
   اإلجمالية)الثابتة والمتغيرة( الحالة األولى)الطلب العالي(: الكلفة -3-4-4-1-2-2-1
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ًن  ًتعًا اد تم  (60%) ا درعمخل درسداتل درتم غراا تبكاهد رماف ل د ً  دررإل دربف ف ت د ًدتل رفد د   رت د كفسدس ادرال  رميمل در درم   را درس
ًدتل= در                                  (129=       (215×  (60%)س
 (123د كفسدس=                                   

 ( ف كدس رمعدستًا 252=    (  123( ح  129درعمخل درسداتل درتم غراا تبكاهد رماف ل د ً  دريمل در درم(=        
ًدحفن را (ف كدس رم معل 1345=                                                    (رل333در

ًدحفن( = درعم  دررتل سن ح درعم  درسداتل      تعًا درعمخل درتخدفمغل دربردرغل رماف ل د ً  در معل در
( ف كدس رم معل 2374125=    ( 1345( ح  2522242=                                                         

ًدحفن  در

 رت دريمل در درم( رإل تسدت بغل درتً  غل رسدء رإل أكتدبم بف ف( را رال  د تم تم دحت دل امخل درحدرل د ً    
ًدررتل سن(= دريمل در درم                      ًدحفن× درعمخل دربردرغل درسداتل  ًحفن در  امخل در

                                                      =287382271  × )2374125) 
 ( رمغدس ف كدس28145521313875=                                                      

   اإلجمالية)الثابتة والمتغيرة( الحالة الثانية)الطلب المنخفض(: الكلفة -3-4-4-1-2-2-2

ًن  ًدتل رفد د   رت د كفسد (60%) ا درعمخل درسداتل درتم غراا تبكاهد رماف ل د ً  دررإل دربف ف ت د ًتعًا اد تم را درس  س ادرال  رميمل درركرخض 

ًدتل=                                   (289.8=        (483×  (60%)درس
 (276د كفسدس=                                   

 رمعدستًا ( ف كدس 565.8=   (  276( ح  289.8درعمخل درسداتل درتم غراا تبكاهد رماف ل د ً  دريمل درركرخض(=        
ًدحفن را 23.575=                                                            (رل333(ف كدس رم معل در

ًدحفن( = درعم  دررتل سن ح درعم  درسداتل      تعًا درعمخل درتخدفمغل دربردرغل رماف ل د ً  در معل در
 ( 23.575( ح  2522242=                                                                 

ًدحفن250.2=                                                                   ( ف كدس رم معل در

 تم دحت دل امخل درحدرل درسدكغل دريمل درركرخض( رإل تسدت بغل درتً  غل رسدء رإل أكتدبم بف ف( را رال  د تم    
ًدررتل سن(= دريمل درركرخض در                    ًدحفن× عمخل دربردرغل درسداتل  ًحفن در  امخل در

                                                     =127860655  × )250.2) 
 ( رمغدس ف كدس31990735881=                                                     

 إلستراتيجية التوسعية)شراء خط أنتاجي جديد(:األول ل أرباح البديل -3-4-4-1-3
  الربح الصافي للحالة األولى)الطلب العالي(:  -3-4-4-1-3-1
ًرت دريمل در درم( رإل تسدت بغل درتً  غل رسدء رإل أكتدبم بف ف( را رال  د تم      تم دحت دل درسب  در د م رمحدرل د 

Profit=Revenue – Costs…………(4-3) 

 درعم  –درسب  در د م= در سدفدب              
 امخل رسدء دررإل دركتدبم دربف فحدرعمخل { –  س دراغ ( ×=  دريمل در درم                           

 }دربردرغل درعم  درسداتلحدرعم  دررتل سن(
 }(28145521313875(ح  6161511000 { –( 89950650823=               
                 =89950650823 )-  74337332313875) 

 ( رمغدس ف كدس15243218812125=                 
   الربح الصافي للحالة الثانية)الطلب المنخفض(: -3-4-4-1-3-2

 تم دحت دل درسب  در د م رمحدرل درسدكغل دريمل درركرخض( رإل تسدت بغل درتً  غل رسدء رإل أكتدبم بف ف( را رال  د تم   
 درعم  –درسب  در د م= در سدفدب             
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 امخل رسدء دررإل دركتدبم دربف فحدرعمخل { –  س دراغ ( ×=  دريمل درركرخض                         
 }دربردرغل درعم  درسداتلحدرعم  دررتل سن(

 (31990735881 (ح 6161511000 { -( 40020385015=                 
                 =40020385015 )–  38152242881) 
 ( رمغدس ف كدس1868138134=                 

اإلضافية ووجبة  اإليرادات والكلف واإلرباح المتعلقة بالبديل الثاني إستراتيجية االنتظار والترقب)الساعات -3-4-4-2
 : (والخزين العمل

 اإليرادات للبديل الثاني:  -3-4-4-2-1
ً دا تم دحت ددل در دسدفدب رماد     ًدرردقةا( نمدت  ًبعدل در ردل  ًدرتس ل در ددندب درفدد غل ً ف ل درسددكم   دتسدت بغل د كتظددس 

ًدررقةا( أن  د تم تردل ل درردسال  ًبعل در رل  دريد ل دركتدبغل دررتدحل رفد د   ر هد رد  تم  فد ته را در دندب درفد غل ً
ًسددل ً ددب دررتدء رددهس ادددكًا درسدددكم  رددعدة    دس(  دددن *دررعح ً رددك رملغدددم  ددم  ًبعددل نرددل أرددسل   دب  فددد غل  فددال  نددا 

ًذم اد تم  ً رك را رال  دحت دل دريد ل دررتدحل  ًد م د رسل  ً    م درر ً  ر ف دريمل دررت  اترقةا درركت
ًم × (= دريد ل دررتدحل/ دنل 1,2,3دريد ل دررتدحل رألرهس درسالسل        نفف أغدم × نفف  دندب در رل درفد غل/در 
ًق در ر  نفف أرهس در رل/در كل× نفف أ داغ  در رل/دررهس × ل/د  ا

  (3)×  (4)×  (6)×  (12)×  (75.000)(= 1,2,3دريد ل دررتدحل رألرهس درسالسل            
 نمعل (64800000)=                                                    

ًذم نمعل  رت (64800000)ررد غ كم غراا  فد ل         نمعل رت ع  دريد ل دركتدبغل اد تم  (201600000)دريد ل دركتدبغل 
ًدررقةا(      ًبعل در رل   دريد ل دركتدبغل= دريد ل دررتدحل ح  در دندب درفد غل ً

 (64800000)ح  (201600000)=                     
 نمعل 266400000)=                      

ًدرردقةا( ت دتيغ  أا تمادم  ررد غ كم أا دررسال     ًبعدل در ردل  ًدرتس ل در ددندب درفدد غل ً  م ظل   تسدت بغل د كتظدس 
ًبدد رك ت دع  در دسدفدب رماددف ل درسددكم   دتسدت بغل د كتظدددس 266400000ردد رلدفدسا  ً   دريمدل در ددرم(   ( نمعدل رميمددل دررت

 ًدرتس ل ادآلتم 
  الي(:الحالة األولى)الطلب الع أيراد -3-4-4-2-1-1
ًدررقةا( را رال  د تم     ًبعل در رل  ًدرتس ل در دندب درفد غل ً ًرت دريمل در درم( ر تسدت بغل د كتظدس   تم دحت دل أ سدف درحدرل د 

   س دراغ × در سدف= دريمل در درم                      
                             =266400000  × )313) 

  ( رمغدس ف كدس00083383200 =                                   

  أيراد الحالة الثانية)الطلب المنخفض(: -3-4-4-2-1-2
ًدررقةا( را رال  د ت    ًبعل در رل  ًدرتس ل در دندب درفد غل ً  م تم دحت دل أ سدف درحدرل درسدكغل دريمل درركرخض( ر تسدت بغل د كتظدس 

   س دراغ  × ف= دريمل درركرخض در سد                     
 ( رمغدس ف كدس40020385015=     (313( ×  127860655=                             

 الثاني إستراتيجية االنتظار والترقب)الساعات اإلضافية ووجبة العمل والخزين(: كلف البديل -3-4-4-2-2
   كلف الساعات اإلضافية ووجبة العمل: -3-4-4-2-2-1
       ً ًبعددل در رددل( رمركتدد ًدرتس ل در دددندب درفددد غل ً  د تم دحت دددل درعمدد  درتخدفددمغل رماددف ل درسدددكم   دتسدت بغل د كتظدددس 

ًذم اد تم  دررعحًث    ترفدرهد  م دررخدفمل ا ا درافد ل 

                                      
ًا درسدكم  رعدة    دس(. * ًد م رد نفد   ل دررتدء ادك ًبعل نرل سدكغل ً دندب  فد غل  م اد ل درر   غد ل دررسال ت رل ا
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ًم        ًق × امخل در دندب درفد غل= نفف  دندب در رل درفد غل/در  نفف × أ داغ  در رل/دررهس  نفف× نفف أغدم در رل/د  ا
ًدحفن رم درل ×  *نفف در درم ا  م دررإل دركتدبم× أرهس در رل/در كل   رتً إل امخل در دنل در

 (1253( ×  21( ×  3( ×  4( ×  2( ×  4امخل در دندب درفد غل=        
 (رم ًا ف كدس/رسالسل أرهس7523333=                                
ًبع     ًبعل در رل درفد م رعل ندرل/ دررهس × ل در رل درفد م= نفف در درم ا  م دررإل دركتدبم امخل   نفف أرهس در رل/در كل× امخل 
 (3( ×  933333( ×  21ًبعل در رل درفد م=  امخل     

 ( رم ًا ف كدس/رسالسل أرهس52733333=                                  
ًبعل در رل=   ر بردرم امخل  دندب در    ( 52733333( ح  7523333ل درفد م ً

 ( رم ًا ف كدس24223333=                                                     
   كلف الخزين: -3-4-4-2-2-2
ًرا سم رقا دركتد    لفن  رت ق     ً رك ع ال  أا درترل ل  م   ل دررتدء  ةدفن ام  د حتخدي   تم دحت دل ام  دررقةا رماف ل درسدكم 

ًذم اد تم   عدررقةا 

 35
2

cos  hC
Q

tholding 

ًحفن(× /ارغل دريمل( 2ام  د حتخدي عدررقةا=                     امخل د حتخدي رعل 
                                =2/64800000 × )} % 27 ×)313){ 
 ( رمغدس ف كدس2738124000=    (84.51( ×  32400000=                                

   النفاد)كلفة المبيعات المفقودة(: كلف -3-4-4-2-2-3

ًفن= امخل ًفن  درراغ دب دررخل    س دراغ  ×درراغ دب دررخل

 رمغدس ف كدس (6567450823=       (313  ×( 20982721=                                

تة+الكلف المتغيرة( إلستراتيجية االنتظار والترقب)الساعات اإلضافية الثاب الكلف اإلجمالية)الكلف -3-4-4-2-2-4
    والخزين(: ووجبة العمل

    لكلفة اإلجمالية)الثابتة +المتغيرة( الحالة األولى)الطلب العالي(:- -3-4-4-2-2-4-1
ًبعل در رل ً      ًن أا درعمخل درسداتل درتم غراا تبكاهد رماف ل درسدكم در دندب درفد غل ً ًغاًا اد تم 60 %دررقةا( ت د ًدتل  لإل رميمل در درم   ( را درس

ًدتل=                   ( ف كدس رمعدستًا 129=      )215  ×( 60 %درس
ًدحفن را 54375=                           (رل333( رم معل در

ًدحفن(=                درعمخل دررتل سنح درعمخل درسداتل                                              درعمخل درتخدفمغل دربردرغل رماف ل درسدكم دريمل در درم در معل در
ًدحفن232=      (54375( ح  226.625=    ( ف كدس رم معل در

ًدررق       ًبعل در رل  ًدرتس ل در دندب درفد غل ً ًرت دريمل در درم( ر تسدت بغل د كتظدس   ةا( را رال  د تم تم دحت دل امخل درحدرل د 
ًدحفن× درعمخل دربردرغل درسداتلحدررتل سن(= دريمل در درم            ًحفن در  امخل در

                                         =266400000  × )232)  
 ( رمغدس ف كدس61804800000=                                         

    الية)الثابتة والمتغيرة( الحالة الثانية)الطلب المنخفض(:اإلجم الكلفة -3-4-4-2-2-4-2

ًن       ًدررددقةا( ت دددد ًبعدددل در رددل  ( ردددا 60 %أا درعمخددل درسداتددل درتدددم غراددا تبكاهددد رمادددف ل درسدكم در دددندب درفددد غل ً
ًغاًا اد تم  ًدتل  لإل رميمل درركرخض   درس

ًدتل=                   ( ف كدس رمعدستًا 28948=       )483  ×( 60 %درس
ًدحفن را 124375=                           (رل333( رم معل در

                                      
ًبف *   .( ندرل 21 م دررإل  
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ًدحفن(= درعمخل دررتل سنح درعمخل د رسداتل                     درعمخل درتخدفمغل دربردرغل رماف ل درسدكم دريمل درركرخض در معل در
ًدحف23847=        (124375( ح  226.625=   ن( ف كدس رم معل در

ًدررقةا( را رال  د تم       ًبعل در رل  ًدرتس ل در دندب درفد غل ً   تم دحت دل امخل درحدرل درسدكغل دريمل درركرخض( ر تسدت بغل د كتظدس 
ًدحفن× درعمخل دربردرغل درسداتلحدررتل سن(= دريمل درركرخض    ًحفن در  امخل در

                                     =127860655  × )23847 (   
 ( رمغدس ف كدس3352333834845=                                     

 والخزين(:  أرباح البديل الثاني إلستراتيجية االنتظار والترقب)الساعات اإلضافية ووجبة العمل  -3-4-4-2-3
 الربح الصافي للحالة األولى)الطلب العالي(:  -3-4-4-2-3-1

 درعم  –دفدب درسب  در د م= در س 
ًبعل در رل حامخل دررقةاحامخل درراغ دب { –  س دراغ ( ×=  دريمل در درم            امخل در دندب درفد غل ً

ًفنحدرعمخل دربردرغل درعمخل درسداتلحدرعمخل دررتل سن(  }دررخل
 }(61804800000 (ح 6567450823(ح 2738124000(ح 24223333 { -( 83383200000=            

      =83383200000 )– 71174234823)   
 ( رمغدس ف كدس12238525177=      

  الربح الصافي للحالة الثانية)الطلب المنخفض(: -3-4-4-2-3-2
ًدررقةا(   ًبعل در رل  ًدرتس ل در دندب درفد غل ً تم دحت دل درسب  در د م رمحدرل درسدكغل دريمل درركرخض( ر تسدت بغل د كتظدس 

                                                                        د تم    را رال  
 درعم  –درسب  در د م= در سدفدب            

ًبعل در رل حامخل { –  س دراغ ( ×=  دريمل درركرخض                        امخل در دندب درفد غل ً
 }حدرعمخل دررتل سن(دررقةاحدرعمخل دربردرغل درعمخل درسداتل

 }(3352333834845(ح  2738124000(ح 24223333 {-( 40020385015=                                
                                    =40020385015 )–  3332272234845  ) 

 ( رمغدس ف كدس229722222245=                              
 (: والكلف واإلرباح المتعلقة بالبديل الثالث أن النعمل شيئاً)األساس(اإليرادات  -3-4-4-3 
  اإليرادات للبديل الثالث:  -4-4-3-1
  أيراد الحالة األولى)الطلب العالي(: -4-4-3-1-1

    س دراغ (× در سدف=  دريمل در درم(                     
                                   =201600000× )  313     ) 

 ( رمغدس ف كدس63100800000=                                   
 أيراد الحالة الثانية)الطلب المنخفض(:  -4-4-3-1-2

    س دراغ (× در سدف=  دريمل درركرخض(                       
                    =127860655  × )313)   

 ( رمغدس ف كدس40020385015=                    
 

 كلف البديل الثالث أن ال نعمل شيئاً)األساس(: -4-4-3-2

   كلف النفاد)كلفة المبيعات المفقودة(: -4-4-3-2-1
ًفن( رماف ل درسدرث  ا دريد ل دركتدبغل درحدرغل تتعديم ندا دريمدل      أن      تم دحت دل ام  دركخدف ام  درراغ دب دررخل

ًدرتم غراا أا تمام رد رلدفدسا ت تيغ  أا تمام اد ل در ً رك عرلدسكل دريد ل دركتدبغل درحدرغل      ً ( 201600000يمل دررت
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ً د   ًفن عرلدفدس 287382271نمعدل رد  دريمدل در ددرم دررت ًس راغ ددب رخلد ( تحرددل 85782271( نمعدل  ررددد  دلفن  ردت ظهد
ًدرتم تعًا  غرتهد اد تم  ًفن   نمت ام  درراغ دب دررخل

ًفن                            ًفن= درراغ دب دررخل    س دراغ × امخل درراغ دب دررخل
                                                 =85782271  × )313   ) 
 ( رمغدس ف كدس26849850823=                                                 

    كلف المتغيرة( للبديل الثالث أن النعمل شيئاً)األساس(:الكلف اإلجمالية)الكلف الثابتة+ال -4-4-3-2-2

ًدحفن(= درعمخل دررتل سنحدرعمخل درسداتل  درعمخل درتخدفمغل دربردرغل رماف ل درسدرث دريمل درركرخض در معل در
 ( 184541( ح  226.625=                                     

ًدحفن2454122 =                                       ( ف كدس/در معل در
    الكلفة اإلجمالية)الثابتة+المتغيرة( الحالة األولى)الطلب العالي(: -4-4-3-2-2-1

ًدحفن× درعمخل دربردرغل درسداتلحدررتل سن(= دريمل در درم  ًحفن در  امخل در
                                    =201600000  × )2454122 ) 
 ( رمغدس ف كدس49425465600=                                    

ًدحفن(= درعمخل دررتل سنحدرعمخل درسداتل  درعمخل درتخدفمغل دربردرغل رماف ل درسدرث دريمل درركرخض در معل در
ًدحفن228425=     (414225( ح  226.625=                                     ( ف كدس/در معل در

    لكلفة اإلجمالية)الثابتة+المتغيرة( الحالة الثانية)الطلب المنخفض(:ا -4-4-3-2-2-2

ًدحفن× درعمخل دربردرغل درسداتلحدررتل سن(= دريمل درركرخض  ًحفن در  امخل در
 ( رمغدس ف كدس34298620703.75(   =  228425( ×  127860655=                                 

 الث أن ال نعمل شيئاً)األساس(: اإلرباح للبديل الث -4-4-3-3
  الربح الصافي للحالة األولى)الطلب العالي(: -4-4-3-3-1

 درعم  –درسب  در د م= در سدفدب 
ًفنحدرعمخل دربردرغل درعمخل درسداتلحدرعمخل دررتل سن({ –  س دراغ ( ×=  دريمل در درم             } امخل درراغ دب دررخل
 }(49425465600 (ح 26849850823 { -( 63100800000=               

 ( رمغدس ف كدس13174516423-=     (72275312423  –( 63100800000=                 
   الربح الصافي للحالة الثانية)الطلب المنخفض(: -4-4-3-3-2

 درعم  –درسب  در د م= در سدفدب 
 }بردرغل درعمخل درسداتلحدرعمخل دررتل سن( درعمخل در{ –  س دراغ ( ×=  دريمل درركرخض         
 ( رمغدس ف كدس5721764311.25=   ( 34298620703.75  –( 40020385015=             
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 :  المفاضلة بين البدائل واختيار البديل األفضل -3-4-5

ًدرعمدددد  رعددددل اددددف ل رددددا دراددددفد ل  ُتاكددددت رددددب     ًذددددم ع ددددف أا تددددم ح دددددل اددددل رددددا در ددددسدفدب  سن درلددددسدسدب رماددددفد ل دررتدحددددل 
ًدرادف ل د ردس  ا    ًبعدل در ردل(   ًدرتس ل در دندب درفدد غل ً ًد  تسدت بغل د كتظدس  در تسدت بغل درتً  غل دررإل دربف ف(  
ًردددا سدددم ح ددددل درلغردددل دركلفغددددل  ًتحف دددف  دددد م دردددسب   ًتحف دددف د حتردددد ب رعدددل حدردددل ردددا حدددد ب درياغ دددل  ك ردددل رددد  د   

  ً ً دا(Expected Monetary Value) (EMV)لدررت ً ردك رمرخدفدمل اد ا ادل ادف ل ردا درادفد ل نمدت    (EMV)  ًدرتغددس
ً  ل ًعد ترفدم ر دفرل (EMV)دراف ل در ن غحلا أنمت  غرل كلفغل رت ً  ل3-2   ً رك  رتغددس (EMV)(  غرل دركلفغل دررت   

ًسل   أن دراف م ا غحلا أنمت سب  رمرسال دررعح
ً  ل رماف لدرلغرل دركلف ًرت  دريمل در درم(( {=  (EMV)غل دررت ًرت دريمل در درم(( ×  درسب  در د م رحدرل درياغ ل د   دحتردرغل حدرل درياغ ل د 

 ……(3-6). دحتردرغل حدرل درياغ ل درسدكغل دريمل درركرخض((× ح  درسب  در د م رحدرل درياغ ل درسدكغل  دريمل درركرخض(( 
 

ً ردددك رمرخدفدددمل اددد ا در دددتسدت بغل درتً ددد غل دررإل دربف دددف(  (TreePlan) *كددددرجً دددف د دددُترفم اس      راكددددء ردددبسن درلدددسدسدب 
ًدب د ترفدم اسكدرج ًبعل در رل(   ا ري ًدرتس ل در دندب درفد غل ً  .بدرلسدسد راكدء ربسن (TreePlan)ًد  تسدت بغل د كتظدس 

( درتددددم تًفدددد  درعمدددد  2-3لددددسدسدب دررًفددددحل  ددددم دررددددال ُاك ددددب رددددبسن در (TreePlan)ًرددددا رددددال  د ددددترفدم اسكدددددرج    
ًدرسبدددب ً  ددل  ًدر دسدفدب  ً ردك  رتغدددس أن درادف م ا غحلددا أنمدت سبدد  رمرددسال   (EMV)ًعد دترفدم درلغرددل دركلفغدل دررت

ً  ل ًسل    تم دحت دل درلغرل دركلفغل دررت سدسدب ًفد  ردبسن درلدًدرتدم تتملد غدد   (TreePlan)را رال  اسكددرج (EMV)دررعح
  .عحثدركهد غل رم

                                      
 ربسن درلسدسدب عد ترفدم درحد ًل.راكدء  Professor(Michael R-Middleton)را  ال (TreePlan)تم ًف  اسكدرج *
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    0.69   
 

 
 

   
High Demand 

 Revenue= 89950650823 

 New Line   15643618812 New Line Cost= -6161511000 

     Total Cost= -68145521011 

 11373219802   0.31 Net Profit= 15643618812 

    Low Demand   

     Revenue= 40020385015 

    1868138134 New Line Cost= -6161511000 

     Total Cost= -31990735881 

    0.69 Net Profit= 1868138134 

    High Demand   

     Revenue= 83383200000 

 Overtime&Shift&Inventory   12208565177 

Overtime&Shift 

Cost= -64260000 

11373219802 10500185399    Inventory Cost= -2738124000 

     Lost Sales Cost= -6567450823 

     Total Cost= -61804800000 

    0.31 Net Profit= 12208565177 

    Low Demand   

    6697662666  Revenue= 40020385015 

     

Overtime&Shift 

Cost= -64260000 

     Inventory Cost= -2738124000 

     Total Cost= -30520338349 

     Net Profit= 6697662666 

    0.69   

    High Demand Revenue= 63100800000 

 Do Nothing   -13174516423 Lost Sales Cost= -26849850823 

 -7316669395    Total Cost= -49425465600 

     Net Profit= -13174516423 

    0.31   

    Low Demand Revenue= 40020385015 

    5721764312 Total Cost= -34298620704 

     Net Profit= 5721764312 
 

 (2-3دررال  
 ربسن درلسدس دركهد غل

 درر فس  را أنفدف درعدحث عد نتردف نمت درحد ًل.
ً  دل      ( درتدم تدم 2-3رمادفد ل  دم ردبسن درلدسدس دررًفدحل  دم درردال  (EMV)غظهس را ردال  كتدد ج درلغردل دركلفغدل دررت

ًةدددددل د ردددددف دررترسدددددل عدر دددددتسدت بغل Treeplanدحت دددددداهد تملد غدددددد  ردددددا ردددددال  اسكددددددرج  ًذدددددً درلدددددسدس دري (   ا درادددددف ل د ً  
ً  ددل درتً دد غل دررإل دركتدددبم دربف ددف(  ح ددل نمددت  غرددل كلفغددل رت 1EMV رمغدددس ف كدددس  801.90691137321عرلددفدس )

ًدررقةا(  تم  ًبعل در رل  ًدرتس ل در دندب درفد غل ً ًذً درلسدس درل  س د رف دررترسل ا  تسدت بغل د كتظدس  ًدراف ل درسدكم 
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ً  ددل درح ددً  نمددت  غرددل كلفغددل رت 2EMV ًدراددف ل درسدرددث 398.74510500185عرلددفدس رددل ًذددً  ا   ك ( رمغدددس ف كدددس  
ً  ل ر  د  د  دس( تم درح ً  نمت  غرل كلفغل رت 3EMV ف كدس. ( رمغدس-395.3837316669عرلفدس 

ً  ل      ًةدل د ردف دررترسدل  (EMV) افً را رال  كتد ج درلغرل دركلفغل دررت ًذدً درلدسدس ي رمافد ل درسالث  أا دراف ل د ً  
ًسل. (Pick)دبم دربف ف( ذً د رتغدسعدر تسدت بغل درتً  غل دررإل دركت  د  فل رمرسال دررعح

ً رددك  ا        ًةدل د رددف دررترسدل عدر دتسدت بغل درتً دد غل دررإل دركتددبم دربف دف(   ًسدل درتغدددس  دسدس ي  كعلدم رمردسال دررعح
ًأغفددد  ددم تماغددل دحتغدبددد ً دد   ًعدرتدددرم ت ددتيغ   ا تماددم دريمددل دررت ًف دريمددل  ً  ددل دريد ددل دركتدبغددل تلدد ب در ددًد غ ددس دررت

ً غل  ًدغفدد  درح ددً  نمددت ح ددل  دد ًنددفم  لددفدكهم  ًعدرتدددرم تحلددا سفدد درقبددد ا  ًدركدتبدل نددا يمعدددب بف ددفن ردا قبددد ا بددفف 
ًعدرتدرم  لفن  رت تلم ل  ًدحفن   ًدحفن در ندرغل  م در ًد    ال  نا دريد ل دركتدبغل در درغل  ً  تلمل را درعم  درسداتل رم

ًذ د غحلا  سبدحد  أنمت.درعم  دربردرغ   ً  ل رمركت
ًتلم ددل درعمخددل        ً رددك رددا رددال   ددسنل د  ددتبدعل رميمعدددب  دغفددد  غحلددا دررددإل دركتدددبم دربف ددف ر ددقن تكد  ددغل رمرددسال 

ً رك ع ال  ًفن ندرغل  ًتحل ا ب ًدحفن  ًحفن در ً  ع ال دريد ل دركتدبغل در درغل تلمل را درعمخل درسداتل رم تلم ل دربردرغل رمركت
ًدا سفدددد  ًعدرتددددرم غحلدددا سفدددد در ددددرم ا   ًدررمدددل رم ددددرم ا  ًدغفدددد  دردددترمو ردددا دربهددددف  درتردددل ل درفدددد م ررادددد ا درردددإل 

ًدرعرسةل. ًدسف درردفغل  ًدرل درتم تلسس  م قةدفن درعخدءن دركتدبغل  ع ال د  ترفدم د رسل رمر  در درم ا دحف در 
ًبعدل  رد  م حدرل درتغدس دراف ل درسدكم       ًدرتس ل در دندب درفد غل ً درلسدس درل  س د رف دررترسل ا  تسدت بغل د كتظدس 

ًذدد د ناددس رددد تهددف   رغدده دررددسال  كهددد تح ددل نمددت فنددم  ً لددفدا درراغ دددب  ً دد   در رددل(  ددلفن  رددت نددفم تماغددل دريمددل دررت
ً  در دررغل نكف قةدفن دريد ل دركتدبغل رف هد  أن ام ًسدل ردا يد تهدد دركتدبغدل ردفن را رسال ا ع م ا رد قدفب دررسال دررعح

ًد ف  ًدرل د رسل درتم  اسكدذد نكف  اً  دررسال دراف ل د ً  ررد تحلله رهد را   قدف درفنم درردفن  ر هد  فال  نا  لفدا در 
 نف فن.
رد  م حدرل نفم  بسدء أن تً  دب  دم درردسال أن درتغددس درادف ل درسدردث  ذد د  كدتج نبدقد         دم دريد دل دركتدبغدل ر دف  ًد 

ًعدرتدددرم درر ددد س درردرغددل دركدتبددل نددا نددفم تماغددل  ً دد  ررددد  غ ددسض دررددسال  رددت حدرددل نددفم  رادكغددل تماغددل دريمددل  دريمددل دررت
ًس. ًعدرتدرم  لفن عدررسال  رت حدرل درتفذ ً غل رمرسال  ًا رك  لفدا درح ل در  ً لفدا درقبد ا   دريمل 

ًةددل د رددف دررترسددل عدر ددتسدت بغل درتً دد غل دررإل دركتدددبم دربف ددف(  غظهددس ررددد تلددفم  ا د رت      غدددس د  فددل ذددً  ددسدس ي
ًتً دددغ  درراغ ددددب رمس  دددل  ً  ددل  ًتماغدددل دحتغدبدددب در دددًد غ دددس دررت ً ددد   ً رددك رتحلغلددده أذدددفد  دررددسال ردددا تماغدددل دريمددل دررت

ً غل ند ًح ددل  د ًنددفم  لدفدا درقبددد ا  ًرغددل دربلسد غدل رترددرل دررحد ظددب د رددسل  ًدرف رغددل رمردسال  ددم ظددل درركتبددب دررحمغددل 
ًذددم تحل ددا سفددد  ًدرددل درفدرمغددل رمردسال  ًدردل درردسبغددل رددا بهددل  أردد رددا بهددل أردسل تحل ددا در  ًدرركد  دل درحدددفن  ذدد ا در 

ًل د  ددتلال  د كتخدق( ردددا دريد ددل دركت ًقةددددفن ر ددت   ً ًتحل دددا درعخدددءن رمركتدد ًقةدددفن  سبددددب ح ددل درر دددذر ا  دبغدددل درقبددد ا 
ًدرردسبغدل ًدردل درفدرمغدل  ًعدرتددرم ذد ا در  تدلفن  ردت د ستلددء عدرردسال فدرا درردسادب د ردسل  ًقةدفن در د ف نمدت د  دتسردس 

ًعل درح ً  نم هد   د  لفتهد دررسال. ًعدرتدرم دررحد ظل نمت سلل درقبد ا     را در     ًقةدفن  ر ل دررسال 
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 التوصياتو ت االستنتاجا -4:المبحث الرابع 

 :االستنتاجات -4-1
ًدررخدفمل ا ا افد ل درلسدس عد ترفدم ربسن درلسدسدب د  تكتدبدب دآلتغل  ً   درفسد ل  ًد   دررسال ر  أ سقب كتد ج درتحم ل در رمم ر

ً  درا ع م  ن در مل درر فكغدل  -1 ًبف يمل رتكدرم نمت ركت عردال غحدتم نمدت درردسال درتخا دس  دررعحدًث(ردل 333 
 يد تهد دركتدبغل.  اقةدفن

ًدسف دررسال ً غد دتهد ترتمك درردسال سدالث رغددسدب رقةددفن دريد دل دركتدبغدل رمردإل دركتددبم  -2 ًف ر ( در مدل 2 م حف
ًذم 333درر فكغل   (رل 

ًدررترسمل عدر تسدت بغل درتً  غل رسدء رإل  كتدبم بف ف(. -أ ًةمل د رف    سدسدب دريد ل دركتدبغل دري

ًبعددل  ددسدسدب دريد ددل دركت  -ل ًدرتس ل در دددندب درفددد غل ً ًدررترسمددل ا  ددتسدت بغل د كتظدددس  دبغددل درل دد سن د رددف 
ًدررقةا(.  در رل 

 درعلدء نمت درحدرم أن   ك رل ر  د .  -ب

ًةدل  -3 أرسب كتد ج دررخدفمل ا ا ذ ا درافد ل عد ترفدم ربسن درلسدسدب أ فمغل اف ل رسدء رإل  كتدبم بف ف الدسدس ي
ًكه غحلا أسب  دب ندرغل.د رف ا

4-   ً ًن اد ا  دررعحًث ا د ستخدق  م دريمل نمت درركت ًس  بد در ن   غلدامه قةدفن  م دريد ل دركتدبغدل أفل  ردت ظهد
ًدرل د س د ردف  ًةدل  ًعدرتدرم دررسال  ت تيغ  تماغل درقةدفن  م دريمل رأل ا درقركدم دري ًدريمل   دريد ل دركتدبغل 

 فدا درراغ دب  رت درركد   ا.ًةلفن تعسدس دريمل غ س دررمات  رت  ل

 ا د دددترفدم أ دددمًل ردددبسن درلدددسدسدب ررخدفدددمل  دددسدسدب دريد دددل دركتدبغدددل أفل  ردددت درتغددددس درلدددسدس دررال دددم رمردددسال  -5
 ًدررترسل عدر تسدت بغل درتً  غل دررإل دركتدبم دربف ف(.

 التوصيات: -4-2
ًذم ادآلتم د تسردفد  عد تكتدبدب درفسد ل ظهسب ع ض درتً غدب درتم تخ ف د  ررسال 

ً  درا ع ددددددم  ن در مددددددل  -1 ًبدددددده كحددددددً قةدددددددفن يد تهددددددد دركتدبغددددددل رددددددا رددددددال  رددددددسدء رددددددإل  كتدددددددبم بف ددددددف رركتدددددد درت
 .دررعحًث(رل 333درر فكغل 

ًبهدددب ردد  يد تهددد دركتدبغددل  -2 ًدقكددل ذدد ا درت ًر ًبهدددب دريمددل نمددت ركتبدتهددد  ًسن د ذتردددم عدرفسد ددل درر ددترسن رت فددس
ًن ا ا دري ً غل  فد غل.رفردا تلم ل درخب ًدريد ل دركتدبغل تخدفغد  رر دسن ح ل    مل 

ًدريد دل دركتدبغدل رد  -3 ًبه كحً د ترفدم د  در ل در مرغل  دم فسد دل دريمدل  ًدب دريد دل  درت ًسن د دترفدم أفدن ردا أف فدس
 .دركتدبغل  م دررسال   غرد د ترفدم ربسن درلسدسدب رتريغإل دريد ل دركتدبغل

ًن در -4 ًسن تلمغو درخب ً د  فس ًدريمدل دررت درتً د  رميد دل دركتدبغدل  ندا يسةداحد مل ا ا دريد ل دركتدبغل درحدرغل 
ً دد  ً رددك عد ددترفدم  ًسددل  ررددد تحللدده رددا  رادكغددل رتماغددل دريمددل دررت ًتماغددل در ددتسدت بغل درتً دد غل  ددم دررددسال دررعح

ًعدر ًدركدتبل نا يمعدب بف فن را قبد ا بفف  ً  ل  ًنفم  لفدكهم.دحتغدبدب در ًد غ س دررت  تدرم تحلا سفد درقبد ا 

ًدب  -5 ًد ف ً  س  يدددد  درلغدددددس  ًتدددد ًدرر ددددفدب درر ددددترفرل  ددددم دركتددددد  حدرغددددد   أ ذتردددددم درر ددددترس ع ددددغدكل درً ددددد ل 
ًسلد حتغديغل رمراد ا رتح  ا أفدء دررإل دركتدبم   ًقةدفن يد ته. درحدرل دررعح
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