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اس تخدام برجمة ا ألهداف للمساعدة يف اختاذ القرار ا إالستامثري يف
السوق املايل :دراسة تطبيقية
قيص محيد الساليم
قسم اإدارة االإعامل ،لكية العلوم االإدارية واملالية ،جامعة جهيان -أأربيل ،كوردس تان  -العراق
______________________________________________________________________________________

املس تخلص

الخيفى أأن للعراق بيئة أأقتصادية جاذبة ل ألستامثر ملا ميتاز ب ِه ا ألقتصاد العرايق من تنوع يف مصادر ِه البرشية ،الطبيعية واملاكنية ،ونرى ذكل من خالل املؤرشات االإجيابية يف القطاع
النفطي اذلي ُهل دور فعال يف التمنية ا ألقتصادية ،ويف القطاع الصناعي خاصة يف جمال تصنيع الكربيت وا ألمسدة النرتوجينية والفوسفات .يقابل ذكل ا ألاثر السلبية للتقلبات
ا ألقتصادية بسبب عوامل داخلية تتعلق بسوء اإختاذ القرارات ا ألستامثرية غري املدروسة اب ألسلوب العلمي ،وبسبب عوامل خارجية أأثرت عىل احلاةل ا ألمنية والس ياس ية للعراق.
عليه فاإن من الرضوري تقدمي أأساليب وطرق كفوءه تساعد املستمثرين للوصول اإىل ا ألستامثر ا ألمثل للمحفظة املالية يف سوق ا ألوراق املالية العراقية ،ولتقليل نس بة اخملاطرة.
يسعى البحث اإىل التعرف عىل مفهوم ا ألستامثر واخملاطرة املرافقة هلُ ،ومفهوم برجمة ا ألهداف بأأعتبارها أأحد أأساليب حبوث العمليات اليت من املمكن أأس تخداهما الإختاذ القرارات
الاستامثرية ،وتوصل البحث اإىل قدرة وكفاءة هذا المنوذج للتعامل مع أأهداف متعددة متضاربة أأو متعارضة ذات متغريات وقيود معقدة لتقيمي البدائل الاستامثرية للرشكة قيد
ادلراسة.
مفاتيح اللكامت  :حبوث العمليات ،برجمة ا ألهداف ،الرشاكت الاستامثرية ،أأختاذ القرارات
______________________________________________________________________________________

 .1املقدمة

أأن أأزدايد نس بة المنو ا ألقتصادي يف ا ألونه ا ألخرية نتيجة أأزدايد معدالت ا ألستامثر
العالية اليت تشهدها دول العامل ،خاصة التوسع املزتايد ل ألستامثرات ادلولية ملعظم
الرشاكت اليت ترغب بتعظمي أأرابهحا من خالل ا ألنتشار الواسع لفروعها يف معظم دول
العامل ،وما لهذا من تأأثري عىل زايدة مكية ا ألستامثرات وابلتايل أأزدايد معدل المنو
ا ألقتصادي ،وال خيفى أأن هذا ا ألنتشار يرافقة نوع من اخملاطرة نتيجة عدم اليقني من
جناح تكل ا ألستامثرات.
ولتدارك هذ ِه اخملاطر فعىل الرشاكت ا ألستامثرية أأس تخدام وسائل علمية و أأحصائية
وبعض أأساليب حبوث العمليات (مثل أأمنوذج برجمة ا ألهداف) للمساعدة يف أأختاذ
القرارات ا ألستامثرية املناس بة ،من هنا تربز أأمهية هذ ِه ا ألساليب يف ا ألستامثر
املايل،وحتقيق زايدة يف ادلخل القويم و أأرتفاع معدل نصيب الفرد منه ،وذكل من
______________________________________________________________
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خالل زايدة ا ألنتاج ،توفري فرص العمل ،تقليل معدالت البطاةل (خاصة اإذا اكنت هذ ِه
ا ألستامثرات تتطلب أأعداد كبرية من ا أليدي العامةل مما يسهل معلية االإدخار
ا ألختياري) ،احملافظة عىل قمية املوجودات (الرثوات) من خالل التنوع يف جماالت
ا ألستامثر اليت تساعد عىل تطوير مس توى همارات ا ألداريني والفنيني والعامةل دلى
الرشاكت ،ونقل التكنلوجيا (خاصة من ا ألستامثرات ا ألجنبية) اليت تعمل عىل رفع
نس بة كفاءة السوق احمليل (السامرايئ 2002 ،ص.)14

 .2ا ألطار المتهيدي
 2.2مشلكة البحث :متكل معظم الرشاكت ا ألستامثرية العديد من ا ألهداف اليت
يصعب حتقيقها بسبب صعوبة املفاضةل بيهنا ( أأدىن نس بة خماطرة مقبوةل ،أأفضل عائد
س نوي)  ،و ألفتقار معظم املستمثرين اإىل اخلربة الاكفية يف جمال ا ألستامثر ،وبسبب
التنفيذ اخلاطئ لسرتاتيجيات معظم الرشاكت عند حتديد أأولوية لك هدف (نتيجة
ظروف وضغوط خارجية أأو نتيجة رغبة الرشكة ذاهتا)  ،فاإهنا تاليق تعارض عند
السعي لتحقيق تكل ا ألهداف .هيدف البحث ل ألجابة عىل التسائالت التالية:
 .1هل اب ألماكن اس تخدام أأمنوذج برجمة ا ألهداف حلل مشألك تعارض أأو تناقض
ا ألهداف املتعددة للرشاكت عند أأختاذ القرارات ا ألستامثرية؟
 .2هل اب ألماكن حتقيق التخصيص ا ألمثل ملوارد الرشكة من خالل ا ألستامثر مبحفظة
مالية ذات أأهداف متعارضة؟
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 2.2أأمهية البحث :تأأيت أأمهية البحث نتيجة ا ألهامتم املزتايددد بأأسد تخدام أأسددلوب برجمددة
ا ألهددداف حلددل مشددألك تعددارض أأو تندداقض ا ألهددداف املتعددددة للرشددكة عنددد أأختدداذ
القرارات ا ألستامثرية ،ونتيجة لعجز وقصددور الدداذج اخلطيددة يف معاجلددة هددذا النددوع مددن
املشألك ،وابلتايل فاإن هذا ا ألسلوب من املعاجلة يقدم ادلمع للمحاسب ا ألداري لغرض
تقيمي اكفة ا ألنشطة والوظائف والسرتاتيجيات اليت تؤدي اإىل ا ألس تخدام ا ألمثل ملدوارد
الرشكة بشلك عام ،هذا بدور ِه يسامه يف رفع الكفاءة ا ألقتصادية يف ا ألس تغالل ا ألمثل
للموارد املالية مما يزيد الرحبية ويقلل نس بة اخملاطرة.
أ
 2.3فرضية البحث :اإن أأعامتد املسدتمثرين عددىل اسد تخدام أأمنددوذج برجمددة الهددداف يف
تقيمي البدائل الاستامثرية يساعد عىل اإختاذ القرارات االإستامثرية مبرونة أأكرب.
 2.4هدف البحث :هيدف البحث اإىل:
أ
 .1االإحاطة جبوانب مفهوم ا إالستامثر واخملاطرة اليت قد تنشأأ نتيجة هذا الستامثر.
 .2معرفة ا ألثر اذلي قد ُُيدث ُه حتقيق مجموعة أأهداف الرشكة (ا ألقتصادية مهنا وغري
ا ألقتصادية) عىل قرارات الرشكة قيد ادلراسة ،وذكل بأأس تخدام أأمنوذج برجمة
ا ألهداف.
 .3احلصول عىل احلل ا ألمثل اذلي ُيقق مجيع أأهداف مستمثري الرشكة ،يف ظل
تعدد وتعارض تكل ا ألهداف عند املفاضةل بني عنارص احملفظة املالية اليت تتضمن
هدفني أأو أأكرث ( أأدىن نس بة خماطرة ،أأعىل عائد س نوي) ،واليت يُمكن التعامل معها
عىل أأهنا مشلكة برجمة أأهداف.
 2.5صعوابت البحث :لقد واجه الباحث بعض الصعوابت نتيجة لتعلق البحث ابإختاذ
القرارات ا ألستامثرية وما يرافق ذكل من خمداطرة ،ولصددعوبة احلصددول عددىل مثددل هكددذا
بيددا ت حساسددة تتعلددق ابلرشداكت ا ألسددتامثرية ،لهددذا ا ا ألسد تعانه بددبعض الكفدداءات
لثراء اجلانب النظري والعميل1.
املتخصصة يف هذا املوضوع أ
 2.6حدود البحث:
أ
أ
 .1احلدود املوضوعية:اس تخدام برجمة الهداف للمسدداعدة يف اختدداذ القددرار السددتامثري
يف السددوق املددايل واحلصددول عددىل احلددل ا ألمثددل اذلي ُيقددق مجيددع أأه دداف مس دتمثري
الرشكة.
أ
أ
 .2احلدود املاكنية :أهتـم البحـث بتطبيدق أمندوذج برجمددـة الاهددـداف يف تقيددمي البدددائل
الاسددتامثرية لرشددكة أأرض ا ألفدددراح ( )Happy Landويه رشك دة أأسددتامثر عراقيددة
للمقاوالت العامة والتجارة.
 .3احلدود الزمانية :ا أأس تحصال البيا ت املطلوبة من القسددم ا ألداري للرشدكة لسد نة
.2018
 2.7مهنجية البحث:
 .1مدددهنل البحدددث :أأتبع البحدددث أأسدددلوب دراسدددة حددداةل تطبيقيدددة بشدددلكها التحلدددييل
ا ألس تنباطي.
 .2مصادر مجع املعلومات :لغرض أأكامل البحث وتغطية جوانبه النظرية والعملية فقد ا
الاعامتد عىل املصادر الآتية للحصول عىل املعلومات-:
أأ .الكتب وادلرسات العلمية السابقة والبحوث العربية وا ألجنبيددة املتاحددة يف مكتبددة
جامعة بغددداد ،مكتبددة جامعددة جهيددان -أأربيددل ،وزارة املاليددة العراقيددة-بغددداد ،اإضددافة اإىل
املصادر املتوفرة عىل ش بكة ا ألنرتنيت.
ب .املقددابالت الشخصددية مددع بعددض الأاكدمييددني يف وزارة املاليددة العراقيددة ومددن ذوي
اخلربة يف ديوان الرقابة املالية ا ألحتادية.
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 .1ا ألسـاليب االإحصـائيـة :لتحقيدق أأهـداف البحـث ا الاعمتـاد عىل بر مدل حبدددوث
العمليددات اجلاهدددز  Linear and Integer Programming (LP-ILP)2لغددرض
التوصل اإىل النتاجئ وحتليلها ابس تخدام أأمنوذج برجمة ا ألهداف.

 .3ا ألطار النظري
 3.1مفهوم الاستامثر نتيجة لدلور املمتزي اذلي يقوم به ا ألستامثر يف أأنعاش وتعظمي
ا ألقتصاد القويم وذكل من خالل التدفقات النقدية ادلاخلية للبدل وتأأثري ذكل عىل
معدالت المنو ا ألقتصادي وزايدة قمية أأسهم الرشاكت ،وما لهذا من تأأثري عىل التوقعات
املس تقبلية للمستمثرين ،وهذا يرتبط مع مفهوم ا ألستامثر اذلي قد يكون أأقتصادي،
مايل أأو أأساليم3.
إان التعريف العام ل ألستامثر املايل هو عبارة عن توظيف ا ألموال هبدف حتقيق العائد،
الرحب أأو ادلخل ،وا ألهامتم ابإدارة ثروة املستمثر واليت تشمل ادلخل والقمية املتوقعة
للمس تقبل ،ويُعرف ا ألستامثر عىل أأن ُه أأستامثر ل ألموال يف أأصول يمت ا ألحتفاظ هبا لفرتة
زمنية حمددة هبدف حتقيق عائد يف املس تقبل من جراء أأس تخدام هذ ِه ا ألموال
(سلامين 2006 ،ص.)49
ست
أأضـافة اإىل ذكل فـاإن ا أل مثـار هدو ختصيدص بعدض املدوارد (عىل شلك مادي
ملموس (مثل أأرايض أأو مباين) أأو غري مادي (صكوك أأستامثرية)) يف الوقت احلارض
للحصول عىل عوائد مقابل ذكل يف املس تقبل )، (Gorden J. et al., 1993 pp.1
وعرف ُه (الوطيان 1999 ،ص )11بأأنه تضحية بقمي حالية مؤكدة وذكل للحصول عىل
قمي حممتةل غري مؤكدة احلدوث يف املس تقبل.
و أأشار (احلنفي 2000 ،ص ،17النجدي 2010 ،ص )18اإىل أأن الاستامثر يس متد
أأصوهل من عمل االإقتصاد ومن أأمهها ادلخل ،الاقرتاض ،الادخار والاس هتالكُ ،
حيث
يُعترب الاستامثر تأأجيل الاس هتالك اإىل فرتات مس تقبلية.
ولقد وصف(دسويق 2017 ،ص )204ا ألستامثر ابإن ُه توجيه للموارد املتاحة لغرض
تعظمي املنفعة الاكمنة يف هذ ِه املواد ،ويمت تأأجيل االإنتفاع من الوقت احلايل لوقت أآخر
يسمى مدة ا ألستامثر وذكل للحصول عىل أأش باع أأكرب ألحتياجات املستمثر.
يتضح لنا مما س بق أأن الهدف الرئييس لالستامثر هو اإدارة وأأس تغالل الفائض النقدي
بأأفضل طريقة ممكنة وبكفاءة أأكرب من خالل أأستامثر ا ألموال يف ا ألصول اخملتلفة (وهذا
ما يدعى ابحملفظة ا ألستامثرية) ،مع بناء عالقات جتارية بني املنشأأت لغرض ا ألس تفادة
من هذا الفائض(محمد 1999 ،ص  ،326دسويق 2017 ،ص ،)205وتعترب احملفظة
املالية أأسلوب فعال لتفادي خماطر ا ألستامثر يف ا ألوراق املالية الإهنا تعمتد عىل مبد أأ
تنوع اخملاطر وختفيضها ،ولهذا تعترب من أأمه وسائل عالج مشلكة تقيمي ا ألستامثرات
(البجاري.)2018 ،
أ
وبسبب هذ ِه اخملاطر املتنوعة اليت ترافقعملية الاستامثرنتيجة جناح أو فشل تكل الفرصة
الاستامثرية،عليه جيب التعرف بشلك مبسط عىل مفهوم اخملاطرة.
 3.2مفهوم اخملاطرة :اإن القدرة عىل فهم كيفية اإدارة اخملاطر االإستامثرية للوصول إاىل
االإستامثر الفعال يعترب من العوامل املؤثرة يف ا ألسواق املالية ،فالتقيمي املعتدل خملاطر
املوجودات الر أأساملية يؤثر بشلك اإجيايب عىل العوائد وابلتايل وضع ا ألسعار املتوازنه
لها ،وعليه فاإن اخملاطرة يه أأحامتل حتقيق عائد من ا ألستامثر املايل أأقل مما هو متوقع،
وهذا يعمتد عىل ظروف املستمثر اذلي قد ال يرغب بقدر كبري من اخملاطر وعليه
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تشكيل حمفظة مالية تتكون من أأسهم وس ندات ،أأو بشلك حمفظة من الس ندات
وخاصة احلكومية ل ألبتعاد عن أأي نوع من اخملاطر ،ومن املمكن أأعامتد حمفظة تتضمن
أأسهم فقط اإذا رغب ابجملازفة يف أأستامثرت ِه (البجاري.)2018 ،
وعىل هذا ا ألساس فاإن خماطر ا ألستامثر قد تنتل من عوامل عدة واليت قد تكون
جتارية ،س ياس ية ،تكنولوجية ،مالية أأو النامجة عن طبيعة املعلومات احملاسبية
وظروف تطبيقها ،أأو ألس باب داخلية متعلقة ابلوحدة ا ألقتصادية أأو الصناعية.
لقد عرف(رزق 2006 ،ص ،36البجاري )2018 ،اخملاطرة بأأهنا مقدار التقلب اذلي
ُيدث يف العائد املتوقع أأو مقدار احنراف العائد الفعيل لالستامثر عن العائد املتوقع،
ويه مكيات غري مؤكد تتعلق ابملس تقبل وحتتل قدراً من اخملاطرة ،واليت قد تكون:
 .1خماطر منتظمة مثل التضخم واحلروب وتتعرض لها مجيع ا ألستامثرات املوجودة
ابلسوق وال يُمكن تفادهيا والس يطرة علهيا.
 .2اخملاطر غري املنتظمة نتيجة التقلب يف العائد املتوقع وتتعرض لها أأستامثرات حمددة
أك ألرضاابت امجلاعية للعامل.
 .3اخملاطر اللكيةوهو اذلي جيمع بني اخملاطر املنتظمة وغري املنتظمة.
وبسبب عدم كفاية املعلومات املقدمة للنظام احملاس يب مع قةل دقهتا ،يصعب عىل متخذ
القرار أأختاذ قرارات ِه املناس بة محلاية ثروت ِه من خماطر التضخم ،وعليه دعت احلاجة اإىل
أأعامتد تقنيات جديدة ومتطورة تواكب التطور الهائل يف اجملال التقين ،وذكل ملساعدة
الادارة يف اختاذ القرارات الاستامثرية ابس تخدام النظم املساندة واملمتثةل بتطبيق
أأساليب حبوث العمليات (لربجمة هذه الاهداف)وا ألساليب الرايضية واالإحصائية،
وعليه جيب التعرف بشلك مبسط عىل مفهوم برجمة ا ألهداف.
 3.3مفهوم برجمة ا ألهداف :اإن التطورات املتسارعة اليت تشهدها معظم اجملاالت
ومهنا ا ألدارية خاصة ،دعت للبحث عن أأساليب جديدة لتحقيق التوازن بني
ا ألهداف املتعددة) (Multiple Objectivesللرشكة أأو املنظمة ،واليت قد هتمت بد
(زايدة معدالت ا ألداء وحصة السوق من املنتجات ،حتسني مس توى املعيشة ،حتقيق
ا ألس تخدام ا ألمثل ملوارد الرشكة ،زايدة قمية اخلدمة املقدمة ،توزيع مصادر الطاقة،
 ،)...ومل يقترص هدف الرشكة عىل حتقيق (تعظمي ا ألرابح أأو ختفيض التاكليف)
كهدف وحيد حمدد تكرس لك طاقاهتا لتحقيق ِه وبلوغ ِه(حامد2015 ،ص.)68
نتيجة ذلكل ا تطوير أأمنوذج برجمة ا ألهداف (Goal Programming
)Modelملعاجلة مشألك القرارات متعددة ا ألهداف ،بعد وضعها بأأسلوب يبني أأولوية
لك هدف ومن مث البدء بتحقيق ا ألهداف الرئيس ية ذات ا ألولوية املطلقة ،يلهيا حتقيق
بقية ا ألهداف الفرعية اإىل املس توى اذلي ال تؤثر فيه عىل الهدف ذو ا ألولوية املطلقة،
ونتوقف عند النقطة اليت ال نتوقع بعدها احلصول عىل حتسني يف قمية تكل ا ألهداف
املتعارضة).(Pull, 2000 pp.475, Miao, 2016
بنفس املعىن عرف) (Romero, 1991برجمة ا ألهداف عىل أأهنا طريقة رايضية
تتصف ابملرونه والواقعية حلل املشألك ذات ا ألهداف املتضاربة أأو املعارضة ملتغريات
وقيود معقدة.
وأأكد ) (Blocher, 1999, pp.31أأن معظم ا ألدارات العليا يف املشاريع ا ألستامثرية
تعمتد قاعدة تعظمي الرحب كهدف أأسايس عند أأختيار مشاريعها ،وذكل بعد اإجراء خصم
حمدد لتدفقاهتا النقدية ،وعليه فاإن عىل املنظمة أأضافة أأهداف متعددة أأخرى جبانب
هدف الرحب عند تقيميها للبدائل ا ألستامثرية ،مثل (هدف زايدة احلوافز الشهرية للعامل)
وذكل لتعظمي احملصهل االإجاملية للرحب.
و أأشار (اجلواهر )2009 ،اإىل أأن أأمنوذج برجمة ا ألهداف يعترب من ا ألساليب الكفوءه
اليت تساعد عىل أأختاذ القرارات ا ألستامثرية ،وخاصة اإذا أأضافة أأهداف مساندة لهدف
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تعظمي الرحب كهدف (توفري أأسهم أأستامثرية بأأسعار خمفضة ملوظفي الرشكة ،أأعطاء
ماكفأأة مالية للموظف الكفوء ،)... ،لك هذ ِه ا ألهداف تعطي مرونه أأكرب ملتخذ القرار
للمفاضةل يف أأختياره ملشاريع الرشكة.
عرف ) (Kharrat, 2010أأمنوذج برجمة ا ألهداف بأأنه منوذج مطور من الربجمة اخلطية
واليت تتعامل مع عدة أأهداف دفعة واحدة مضن داةل هدف واحدة للوصول اإىل احلل
ا ألمثل من بني مجموعة حلول مقبوةل.
أ
وتوصل (عبد هللا )2013 ،اإىل قدرة أأمنوذج برجمة الهداف عىل اإجياد التخصيص
ا ألمثل للمحفظة ا ألستامثرية ،كذكل قدرهتا عىل التنس يق بني ا ألهداف املتعارضة
ل ألسهم العادية املستمثرة.
وتطرق ) (Miao, 2016اإىل ادلور الفعال لاذج برجمة ا ألهداف يف التطوير املتسارع
لعملية التمنية ل ألقتصاد الصيين من خالل أأستامثر رؤوس ا ألموال يف جمال صناعة
النس يلُ ،
حيث ا حتقيق أأهداف متعددة جبانب تعظمي الرحبية ومهنا معلية صباغة
وتشطيب النس يل تكنولوجيا ،واليت مل ينتل عهنا نفاايت تكنولوجية أأو هدر لر أأس
املال واملواد اخلام مع حتقيق هدف ضامن اجلودة ،وذكل جللب الفائدة ا ألقتصادية
للرشكة املصنعة للنس يل.
أ
أ
أ
من أأعاله نس تدل أأن أأمنوذج برجمة الهداف املتعددة يعترب من أمه الساليب الرايضية
اليت حتقق مجيع أأهدافها بنفس مس توى ا ألمهية مع مراعاة أأولوية لك هدف وصو ًال
للحل ا ألمثل املطلوب اذلي ُيقق مجيع قيود املسأأةل.
 3.4صياغة أأمنوذج برجمة ا ألهداف :يمت صياغة أأمنوذج برجمة ا ألهداف عىل أأساس
حتديد معامل املشلكة قيد ادلراسة و أأهدافها مع وضع أأولوية للك هدف ،جتمتع هذ ِه
ا ألهداف ابحملصةل الهنائية كحل واحد للمسأأةل .يُمكن أأعامتد اخلطوات التالية الإعداد
المنوذج(اجلواهر ،2009 ،عبد امحليد:)2009 ،
 )1حتديد أأهداف املسأأةل بوضوح مع وضع أأوزان للك هدف حسب مس توى ا ألولوية
ذلكل الهدفُ ،
حيث تعترب هذ ِه ا ألوزان مبثابة معامالت ملتغريات ا ألحنراف يف داةل
الهدف.
)
 )2وضع معادالت للقيود الهيلكية للمسأأةل متضمنة الإحنراف املتغريات (
اليت تعرب عن مقدار الزايدة أأو النقصان عن القمي املس هتدفة.
 )3مجيع متغريات القرار مس تقةل وغري سالبة.
 )4البحث عن حل ُخيفض ( )Minimizeمجموع االإحنرافات يف داةل الهدف عن
ا ألهداف احملددة مس بق ًا اإىل أأدىن مس توى ممكن.
ولنفرض أأن دلينا أأمنوذج برجمة أأهداف ميكل ( )nمن ا ألهداف ( )Gاملطلوب حتقيقها:
وبأأس تخــدام طريقـة ا ألوزان فـاإن دالــة الهـدف تصبح ابلشلك التايل:
][Hamdy, 2007, pp.335, Wise, 2000, pp.165

Subject to

حيث أأن:
 : Zداةل الهدف املطلوب إاجياد أأدىن قمية لها.
 : Xjمتغري القرار ذو الرتتيب . j
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 : Aijمعامالت متغريات القرار للمتغري Xjيف الهدف .i
 :متغري الاحنراف السالب (يُشري اإىل مقدار العجز يف حتقيق الهدف)،
وللتبس يط نرمز هل )).(Negative (ni
 :متغري الاحنراف املوجب (يُشري اإىل مقدار التجاوز يف حتقيق الهدف)،
وللتبس يط نرمز هل )).(Positive (pi
 :biالطرف ا ألمين للمعادةل iومتثل قمية الهدف .i
) يه متغريات مس تقةل وال تكون متغريات أأساس ية بنفس الوقت،
و أأن (
فاإذا اكن أأحدهام موجب فيشرتط أأن يكون ا ألخر سالب.
( متثل ا ألوزان اليت تعطى للك هدف ،فالقمية
أأما )
(
املوجبة هل تعكس ا ألمهية النسبية ذلكل الهدف ،ويف حاةل )
فذكل يعين أأن ا ألمهية النسبية للك ا ألوزان متساوية.

 .4اجلانب التطبيقي

اإن املبادئ اليت ا التطرق لها يف اجلانب النظري تؤكد ما ا احلصول علي ِه من
معلومات من الرشكة قيد ادلراسة ،واليت تسعى لتحقيق أأكرث من هدف عند أأختاذها
القرارات ا ألستامثرية جبانب الهدف الرئييس لتعظمي أأرابهحا.
س يتــم فددي هـذا اجلزء اإيضاح أأنواع ا ألسهم املتاحة ل ألستامثر وجحم اخملاطرة املرافقة
لها ،وما يه ا ألهداف اليت من شأأهنــا أأن تعظدددددم الربدددح وتـقـلـل جحـــم اخملاطددددرة،
مـع تعريــــف متغريات القرار ووضع الصياغة الاكمةل لمنوذج برجمة ا ألهداف ،ومن مث
حل المنوذج بأأس تخدام بر مل ) (LP-ILPلغرض التوصل اإىل النتاجئ وحتليلها.
 4.1جممتع وعينة ادلراسة:يتكون جممتع ادلراسة من مجموعة الرشاكت ا ألستامثرية العددامةل
يف العراق ،وا اختيار رشكة أأرض ا ألفدراح )(Happy Landكعينددة للبحددث ،والدديت
تتكون من مجموعة رشاكت اإسددتامثرية متخصصدده يف جمدداالت متعددددة مهنددا االإسددتامثر يف
القطاع (السكين ،التجاري ،الزراعي ،والس يايح).

ُ
حيـث اإن ( ،)120000÷25=4800بذكل يكون معـدل العائد املتوقع من أأسهم هذه
الرشكة ( )4800×4=19200دوالر ،ومبخاطرة قدرها ()4800 × 0.50 = 2400
دوالر ،علامً اإن ُه اإذ مل يمت ا ألستامثر يف أأي نوع من ا ألسهم فلن يكون للمحفظة أأي
خماطر ،ولن يكون لها أأي عائد أأيض ًا ،ذلكل فاإن مقياس خماطر احملفظة يرتاوح بني
صفر و  ،2400وفامي يتعلق ابلقمية اخملصصة مكزااي عينية متنح ملوظفي الرشكة ا ألوىل
وزابئهنا ،يمت أأس تقطاعها من العائد املتحقق للك رشكة ومقدارها ( = 19200 × 0.05
 )960دوالر.
أ
أأما اخليار الثاين املتاح أأمام جلنة الستامثر هو أأستامثر املبلغ يف الرشكة رق ( ،)2فاإن
الرشكة تس تطيع رشاء ( )120000 ÷ 50 = 2400سهم جتاري ،ووفق ًا لهذا اخليار
فاإن الرشكة من املتوقع أأن حتقق عائد متوقع يبلغ ( )2400×5 = 12000دوالر،
ومبعدل خماطرة مقداره يصل اإىل ( )2400 × 0.40 = 960دوالر ،أأما القمية اليت
متنحها الرشكة الثانية مكزااي عينية مفقدارها ( )12000 × 0.05 = 600دوالر.
بيا اخليـار الثالـث وا ألخيدر املتـاح أأمـام جلنـة ا ألستمثـار هددو أأستمثـار املبلـغ فدي أأسهـم
الشدركة رق ( ،)3فميكن رشاء ما قدره ( )120000÷60=2000سهم س يايح ،وحتقق
الرشكة من هـذا اخليار عائـد متوقع يبلغ قدره ( )2000 × 7 = 14000دوالر،
ومبعدل خماطرة تصل اإىل ( )2000 × 0.25 = 500دوالر ،والقمية اليت متنحها الرشكة
الثالثة مكزااي عينية مقدارها ( )14000 × 0.05 = 700دوالر.
أ
يُالحظ من الاحامتالت الوارده أأعاله أأنه لكام أأرتفع جحم اخملاطرة أرتفع معدل العائد
املتوقع ويُالحظ ذكل من اإرتفاع معدل عائد السهم  X1مع إارتفاع معدل خماطرت ِه مقارنة
ابلسهم  ،X2كام يف شلك ( )1اذلي يوحض نوع العالقة بني معدل العائد املتوقع وجحم
اخملاطرة املرافقة هل ،و ألجل جتنب اخملاطرة العالية تلجأأ عادة اللجان ا ألستامثرية اإىل تنويع
احملفظة ا ألستامثرية ،ولهذا ا قبول خماطرة تبلغ كحد أأقىص  850مبقياس خماطرة
احملفظة ،أأي يمت تقييد الهدف يف حتديد عنارص احملفظة ذات مقياس خماطرة  850أأو
أأقل.

 4.2مس توايت أأولوية ا ألهدف :دلى الرشكةا ألستامثرية قيد ادلراسةمبلغ وقدره
 120000دوالر ،ترغببأأستامثره يف سوق ا ألسهم ودلهيا حمفظة مالية تتكون من ثالث
أأوراق مالية يه)(X1, X2, X3حسب اخليارات التالية املوحضة يف جدول ()1
(ا ألسعار ابدلوالر):
جدول  -1طبيعة أأسهم احملفظة املالية املتاحة أأمام الرشكة
سهم
الشركة
رقم
()1

نوع
السهم

سعر
السهم

سكني

25

عائد السهم
الواحد السنوي/
سعر السهم
4

المخاطرة
 /سعر
السهم
0.50

فترة
االسترداد
4
(سنة)
2

5%

()2

تجاري

50

5

0.40

2.75

5%

()3

سياحي

60

7

0.25

2.5

5%

املصدر :البيا ت ختص الرشكة قيد

المزايا
العينية

5

ادلراسة6.

قدررت جلنــة الاستمثـار التابعــة للشدركــة اس تثـمـار اكمـل املبلغ فددي أأسهــم الشدركـة
رقـم (ُ ،)1
حيث ميكدن شددراء أأسهـم سكنيةلهــذه الشدركــة تبلـغ ( )4800سهـم،

شلك  -1العالقة بني معدل العائد املتوقع وجحم اخملاطرة املرافقة هل
وهتدف اللجنة املالية التابعة للرشكة املستمثرة احلصول عىل عائد س نوي من احملفظة
املراد أأنشاؤها مبلغ يصل عىل ا ألقل ( )15500دوالر ،لهذا الهدف ميكن للجنة املالية
املستمثرة أأن تعمل عىل تنويع احملفظة اب ألسهم املتاحة للرشاكت الثالثة ووفق ًا ملا ييل:
( 2000سهم سكين من أأسهم رشكة رق ( 8000 = 4 × )1دوالر).
( 800سهـم جتاري مدن أأسهـم رشكة رق ( 4000 = 5 × )2دوالر).
( 500سهم س يايح مدن أأسهـم رشكة رق ( 3500 = 7 × )3دوالر).
بذكل تكون اخملاطرة املتوقعة من هذه احملفظة كام ييل:
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()0.25 × 500 + 0.40 × 800 + 0.50 × 2000 = 1445سهم.
لهذا سيمت اس تخدم اإجراءات المنوذج الراييض لربجمة ا ألهداف للتوصل اإىل عنارص
احملفظة املثىل أأو ا ألقرب اإىل حتقيق الهدفني ،ويتطلب هذا ا ألسلوب أأن حتدد الرشكة
أأي من الهدفني هو الأكرث أأمهية ابلنس بة لها ،وقد أأفرتضت الرشكة أأن هدف ا ألولوية
ا ألول لها هو أأن يصل مقياس خماطرة احملفظة اإىل  850دوالر أأو أأقل حبيث اإهنا ال
تقبل التنازل عن حتقيق هذا الهدف مقابل أأي زايدة يف العائد ،وطاملا أأن الرشكة ال
تتجاوز مقياس خماطرة  850فاإهنا تبحث عن عنارص احملفظة اليت حتقق أأفضل عائد يف
هذ ِه احلاةل.
اإن متخذ القرار يف الرشكةقيد ادلراسة ليس دليه رغبة ابلتضحية بأأي قمية لتحقيق
أأهداف ذات مس توى أأولوية متقدم مقابل حتقيق أأهداف ذات مس توى أأولوية إادىن،
لهذا ا تعريف مس توى أأولوية أأهداف ِه ابلشلك التايل:
• مس توى ا ألولوية ا ألول (هدف مطلق  :)1حتديد عنارص احملفظة بعدم جتاوز حد
املوازنة  120000دوالر.
• مس توى ا ألولوية ا ألول (هدف مطلق  :)2حتديد عنارص احملفظة ذات مقياس
خماطرة  850أأو أأقل.
• مس توى ا ألولوية الثاين (هدف  :)3حتديد عنارص احملفظة اليت حتقق عائد س نوي
ال يقل عن  15500دوالر.
• مس توى ا ألولوية الثاين (هدف  :)4حتديد عنارص احملفظة اليت ال تسمح ابإن
تكونفرتة الاسرتداد أأكرب من  6س نوات.
• مس توى ا ألولوية الثاين (هدف  :)5حتديد عنارص احملفظة اليت ال تسمح ابإن تكون
القمية اخملصصة للمزااي العينية تزيد عن  7500دوالر.
 4.3صياغة معادالت ا ألهداف :أأن بناء أأمنوذج برجمة ا ألهداف يعمتد عىل متغريات
قرار وقيود هيلكية و أأهداف متعددة ،وإان داةل الهدف يه دامئ ًا من نوع  Min.وذكل
لتدنيه مجموع أأوزان الاحنرافات للك القيود وا ألهداف قدر ا ألماكن ،ويُرمز ملقدار
الاحنرافات ( )dواذلي يُمثل مقدار الاحنراف عن الهدف املقصود ،ومن املمكن أأن
تظهر الاحنرافات لتُشري اإىل حتقيق الهدف أأو عدم حتقيقه .عند هذ ِه املرحةل يمت صياغة
معادالت المنوذج ابلشلك التايل:
• متغريات القرار :نفرتض املتغريات التالية:
 X1يُمثل عدد أأسهم احملفظة املشرتاة من الرشكة رق ( )1نوع سكين.
 X2يُمثل عدد أأسهم احملفظة املشرتاة من الرشكة رق ( )2نوع جتاري.
 X3يُمثل عدد أأسهم احملفظة املشرتاة من الرشكة رق ( )3نوع س يايح.
• قيود ا ألهداف :يمت حتويل دوال مجيع القيود يف برجمة ا ألهداف اإىل معادالت
أأهداف وذكل إابجراء التايل:
 .1ابإضافة متغريات االإحنراف املناس بة إالهيا.
 .2حتويل املتباينات لعالقة مساواة (=).
ل
 .3ختفيض متغريات االإحنراف مبقدار مناسب لطبيعهتا بداةل هدف ا منوذج،فأأجراءات
حتقيق أأي هدف iتمت كام يف جدول ( )2التايل:

جدول  -2كيفية تغيري و أأضافة متغريات االإحنرافات
الهدف
أ
biيساوي أأو يتجاوز اثبت الطرف المين
biيساوي أأو يقل عن اثبت الطرف ا ألمين
biيساوي اثبت الطرف ا ألمين

االإجراء يف صياغة داةل الهدف
niختفيض متغري االإحنراف السالب
piختفيض متغري االإحنراف املوجب
pi + niختفيض

 .4تعاجل بعض القيود يف مس توى ا ألولوية ا ألول إابعتبارها أأهداف مطلقة (جيب
حتقيقها أأو ًال حىت يكون احلل ممكن ًا ) )(Feasible Solutionمثل قيد جحم احملفظة أأو
املوازنة اذلي جيب أأن ال نصل حلل يتجاوزه ،ومن مث ال يكون ح ًال ممكن ًا.
وابلتطبيق عىل حاةل الرشكة ا ألستامثرية قيد ادلراسة فاإن قيد جحم احملفظة يبلغ
 120000دوالر (اثبت الطرف ا ألمين للقيد  ،)b1و أأسعار ا ألسهم الثالث يه ،25
 50و 60دوالر عىل التوايل ،ذلكل فاإن قيد جحم احملفظة اذلي ال جيوز جتاوزة هو:
25 X1 + 50 X2 + 60 X3 ≤ 120000
وبتحويلها اإىل معادةل الهدف ا ألول حنصل عىل:
25 X1 + 50 X2 + 60 X3 = 120000 + p1- n1
ُ
حيث اإن:
 p1هو متغري االإحنراف املوجب أأو القمية اليت يُمكن أأن يتجاوز هبا جحم احملفظة عن
القمية املس هتدفة  120000دوالر ووزنه الرتجيحي ُ ،1
حيث 0

≥ 7. p
1

n1هو متغري االإحنراف السالب أأو القمية اليت يُمكن أأن يقل هبا جحم احملفظة عن القمية
املس هتدفة  120000دوالر ووزنه الرتجيحي ُ ،1
حيث .n1 ≥ 0
هبذا يُمكن كتابة الشلك ا ألخري للهدف املطلق ا ألول :
25 X1 + 50 X2 + 60 X3 - p1 + n1= 120000
ُ
وحيث اإن الهدف يقوم عىل عدم جتاوز حد املوازنة ،ذلكل يتعني أأن تتضمن داةل
هدف المنوذج ختفيض ( p1ووزنه الرتجيحي 8)1اإىل أأقل حد ممكن (صفر) يف مس توى
ا ألولوية ا ألول.
الجزء التي تفرض كغرامة لعدم تحقيق الهدف المطلوب ،وكلما زاد قيمة
ا
7الوزن الترجيحي يمثل كلفة
الوزن الترجيحي إزدادت كلفة الجزاء المفروضة على ذلك الهدف ،وبالتالي قلت أهمية ذلك الهدف في
دالة تحقق الهدف.
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ويُالحظ اإن داةل الهدف تتخذ شلك متجه راييض يتكون من مس توايت أأولوية

س نوات ،ذلكل يتعددني أأن تتضددمن داةل هدددف المنددوذج ختفديض ( p4وو نزدده الرتجيحددي

المنوذج ،وتتضمن ا ألخرية متغريات اإحنراف االإهداف املعنية بتحقيق هذ ِه االإهداف

 11)3اإىل أأقل حد ممكن (وهو الصفر).

و أأوزاهنا الرتجيحية (اإن وجدت) ،وذكل من خالل ختفيضها اإىل أأقل حد ممكن عند

2 X1 + 2.75 X2 + 2.5 X3 – p4 + n4= 6

حل المنوذج ،فاإذا اكن المنوذج يتضمن مث ًال  3مس توايت أأولوية وتوصلنا حلل أأمثل

أأما الهدف اخلامس فهو يف مس توى ا ألولوية الثاين (قد يتحقق هذا الهدف ابلاكمل أأو

بقمية داةل حتقق) ،Z=(0, 0, 5فهذا يعين أأن حل المنوذج حدد قمي متغريات القرار اليت

ال)ُ ،
حيث يمت حتديد عنارص احملفظة اليت ال تسمح ابإن تكددون القميددة اخملصصددة للمدزااي

حتقق ابلاكمل أأهداف مس توايت ا ألولوية ا ألول والثاين ُ
(حيث وصلت قمي متغريات

العينية اليت تقدهما الرشكة اإىل موظفهيا والآخرين تزيد عن  7500دوالر ،ويسعى هددذا

االإحنراف بتخفيضها اإىل الصفر) ،بيا هذا احلل ال ُيقق ابلاكمل أأهداف مس توى

الهدف اإىل حتقيق حد أأعىل من املزااي العينية ال يتجـاوز  7500دوالر ،لددـذا يتعددني أأن

ا ألولوية الثالث ُ
(حيث وصلت قمي متغريات االإحنراف اإىل  5نتيجة لتعارض

تتضددمن داةل الهدددف ختفدديض ( p5وو نزدده الرتجيحددي  12)2اإىل أأقددل حددد ممكددن (وهددو

ا ألهداف).

الصفر).

وبنفس ا ألسلوب فاإن الهدف الثاين ميكل نفس مس توى ا ألولوية ا ألول (هدف مطلق

960X1 + 600X2 + 700X3 – p5 + n5= 7500

ُ ،)2
حيث يمت حتديد عنارص احملفظة ذات مقياس خماطرة  850أأو أأقل ،وعدم السامح

وبنا ًء عليه يصبح أأمنوذج برجمة ا إالهداف يف صورت ِه الهنائية كام ييل:

بتجاوز هذا املقياس ،ذلكل يتعني أأن تتضمن داةل الهدف ختفيض ( p2ووزنه الرتجيحي

Minimize Z = p1 + p2 + 2n3 + 3p4 + 2p5

متجه داةل الهدف

 9)1اإىل أأقل حد ممكن (وهو الصفر).

Subject to.

0.50 X1 + 0.40 X2 + 0.25 X3 – p2 + n2= 850

Goal 1

25X1 + 50X2 + 60X3 – p1 + n1 = 120000

أأما الهدف الثالث فهو يف مس توى ا ألولوية الثاين (قد يتحقق هذا الهدددف ابلاكمددل أأو

Goal 2

0.50X1 + 0.40X2 + 0.25X3 – p2 + n2 = 850

ال)ُ ،
حيث يمت حتديد عنارص احملفظة اليت عائدها الس نوي ال يقل عن  15500دوالر،

Goal 3

4X1 + 5X2 + 7X3+ p3– n3 = 15500

ويسعى هددذا الهدددف اإىل حتقيددق حددد اإدىن مددن العائددد السد نوي ال يقددل عددن 15500

2X1 + 2.75X2 + 2.5X3 – p4 + n4 = 6 Goal 4

دوالر ،ذلكل يتعددني أأن تتضددمن داةل الهدددف ختفدديض ( n3وو نزدده الرتجيحددي  10)2اإىل

960X1+ 600X2 + 700X3 – p5 + n5 = 7500 Goal 5

أأقل حد ممكن (وهو الصفر).
4 X1 + 5 X2 + 7 X3+ p3– n3 = 15500
بيا الهدف الرابع هو يف مس توى ا ألولوية الثاين (قد يتحقددق هددذا الهدددف ابلاكمددل أأو
ال)ُ ،
حيث يمت حتديد عنارص احملفظة اليت ال تسمح ابإن تكون فرتة الاسرتداد أأكرب من
 6س نوات ،ويسعى هذا الهدف اإىل حتقيق حد أأعىل مددن فددرتة الاسددرتداد ال جيتدداز 6

8

إذا إزدادت قيمة حد الموازنة عن الحد  120000دوالر ،فستفرض كلف جزاء  1دوالر كغرامة عن

X1, X2, X3, p1, n1, p2, n2, p3, n3, p4, n4, p5, n5 ≥ 0
 4.4حل أأمنوذج برجمة ا ألهداف:بعد أأس تدعاء بر مل ) (LP-ILPيمت اإدخال البيا ت
التالية:
• عنوان املسأأةل.
• متغريات القرار )(Decision Variablesومتغريات ا ألحنراف،وعددها ()13
متغري.
• عدد قيود املسأأةل ) (Number of Constraintsويه ( )5قيود.
• اإختيار داةل الهدف من نوع ).(Minimization
• نوع متغريات القرار غري سالبة ).(Non-negative Continuous

كل دوالر أكثر من القيمة المحددة.
9

إذا إزداد مقياس المخاطرة عن الحد  850دوالر ،فستفرض كلف جزاء  1دوالر كغرامة عن كل سهم

أكثر من القيمة المحددة.
10

إذا قل العائد السنوي عن الحد  15500دوالر ،فستفرض كلف جزاء  2دوالر كغرامة عن كل دوالر

أقل من العائد المحدد.

11

إذا إزدادت فترة اإلسترداد عن الحد  6سنوات ،فستفرض كلف جزاء  3دوالر كغرامة عن كل سنة

أكثر من الفترة المحددة.
12

إذا إزدادت قيمة المزايا العينية عن الحد  7500دوالر ،فستفرض كلف جزاء  2دوالر كغرامة عن

كل دوالر أكثر من القيمة المحددة.
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• اإدخال البيا ت مبصفوفة منفصةل ).(Spreadsheet Matrix Form
يمت اإدخال مجيع معامالت متغريات القرار يف داةل الهدف والقيود لمنوذج برجمة
االإهداف يف مصفوفة البيا ت ،ليمت حل املسأأةل وحتليلها )،(Solve and Analyze
وحنصل عىل احلل ا ألمثل املوحض يف جدول ( )3مع خالصة احلل والقيود.
يتضمن اجلزء العلوي من جدول احلل ا ألمثل التاليعىل عدة أأمعده وما هيمنا مهنا:
 .1معود متغريات القرار ( :(Decision Variablesويتضمن  13متغري مهنا متغريات
املسأأةل ا ألصلية ويه ) ،(X1, X2, X3ومتغريات ا ألحنراف ويه (p1, n1,p2, n2,p3,
).n3,p4, n4,p5, n5
ق
 .2معود قمي احلل ) :(Solution Valueوتبني مية لك متغري.
 .3معود معامالت متغريات داةل الهدف (وحدة اللكفة أأو الرحب) (Unit Cost or
).Profit
 .4معود املسامهة اللكية ) :(Total Contributionوتُمثل مقدار مسامهة لك متغري
يف قمية داةل الهدف.
 .5معودي احلد االإدىن وا ألعىل املسموح به ):(Allowable Min. & Max. cj
ومتثل املدى املسموح به لتغري قمي معامالت داةل الهدف ،بدون أأن يؤثر ذكل عىل
تغري قمية تكل ادلاةل.
أأما اجلزء السفيل من اجلدول فيخص قيود املسأأةل اخلسة وقمي اجلانب ا ألمين وا أليرس
مهنا ،أأضافة اإىل ما مسموح به لقمي اجلانب ا ألمين من تغري اإىل حدها االإدىن وا ألعىل.

أأما الهدف الثالث اذلي يسعى اإىل حتقيدق حـد إادندى مدن العائـد الس نوي ال يقل عن
 15500دوالر ،مل يتحقدق فبـدل أأن تكون ) (n3=0حصلت عىل القمية
) (n3=15425دوالر وهدي أأقـل مدن احلـد املقدرر ،وتؤكد قمية ) (p3=0عىل أأن العائد
مل جيتاز احلد املقرر مبقدار  ،(C3=15500 – 15425=75)15ولهذا عىل الرشكة حتمل
خسارة مقـدارها  2دوالر كغرامـة جدزاء لعدم حتقق هذا الهـدف ومقـدار اللكفة اللكية
املرتتبة عىل ذكل يه (16)15425 × 2 = 30850دوالر.
كـذكل احلـال ابلنسبـة للهـدف الرابـع اذلي مل يتحقق ُ
حيث اإزدادت فرتة االإسرتداد
اإىل)(p4=20.7857سنـة بيمنـا احلـد ا ألعلدى املسمدوح بـ ِه  6سندوات ،وعلدى الرشكـة
حتمــل خسـارة مقـدارها  3دوالر كغرامـة جدزاء (عن لك س نة أأكرث من الفرتة احملددة)
لعدم حتقق هذا الهدف ،ومقدار اللكفة اللكية املرتتبة عىل ذكل يه )20.7857 × 3
)= 62.36دوالر ،وتؤكد قمية ) (n4=0عىل أأن فرتة االإسرتداد مل تقل عن الفرتة املقررة
بل زادت عهنا17.
كذكل تؤكد القمية ) (p5= n5=0من جدول احلل ا ألمثل عىل حتقق الهدف اخلامس
اذلي يسعى اإىل حتقيق حد أأعىل من املزااي العينية ال يتجاوز  7500دوالرُ ،
حيث ا
رصف هذ ِه القمية ابلاكمل ومل يلكف ذكل الرشكة أأي لكف جزاء أأضافة.
اإذن مجموع اللكف اللكية اليت جيب عىل الرشكة حتملها كغرامات جزاء لعدم حتقق
اإهدافها (الثالث والرابع) يه ) (30850+62.36=30912.36دوالر18.

 .5النتاجئ والتوصيات

جدول  -3احلل ا ألمثل لمنوذج برجمة ا ألهداف للمسأأةل قيد ادلراسة
 5.1النتاجئ:

ابالإطالع عىل جدول احلل ا ألمثل أأعاله يف معود متغريات القرار نُالحظ حتقق الهدف
ا ألول ُ
حيث ) (p1=0وعدم جتاوز حد املوازنة  120000دوالر ،وا رصف فقط
املقدار )(n1=119357.1دوالر وتبقى دلى الرشكة املبلغ الفائض غري املستمثر
(120000-n1=642.86)13دوالر.
كذكل قد حتقق الهدف الثاين ُ
حيث ) (p2=0وعدم جتاوز مقياس اخملاطرة 850
دوالر ،واكن املقياس ا ألمثل مقداره ) (n2=847.32بفارق (850-n2=2.68)14دوالر
عن احلد املقرر.
13الحظ قيمة  C1في عمود .Allowable Min. RHS
14الحظ قيمة  C2في عمود .Allowable Min. RHS
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 .1معظم الرشاكت الاستامثرية العراقية ال تعمتد عىل ا ألساليب الاحصائية وحبوث
العملياتعند اختاذ قراراهتالتقيمي الفرص ا ألستامثرية،بد ًال عن أأصدار ا ألوامر ا ألدارية اليت
توجه معلية ا ألستامثر ل ألهداف الرحبية متجاههل بذكل حتقيق بقية ا ألهداف املوازية،
ولهذا علهيا توفري برامل تدريبية للمعنيني بعملية التقيميلتطوير هماراهتم ملعاجلة معدالت
اخملاطرة اليت تتأأثر مبتغريات ا ألقتصاد اللكي.
 .2جاءالبحث مبسامهة جديدة للرشكة من خالل تطبيق أأمنوذج برجمه ا ألهداف الإجياد
احلل ا ألمثل اذلي يساعد ابإختاذ القرارات ا ألستامثريةُ ،
حيث دلهيا حمفظة مالية
أأستامثرية تتكون من ثالث أأوراق مالية ( أأسهم متنوعة) ،حبجم خماطرة مقدارة (كحد
أأقىص  850دوالر) يرتفع طرد ًاي مع أأرتفاع معدل العائد الس نوي املتوقع للك سهم
(عىل ا ألقل  15500دوالر) ،اإضافة اإىل حتقيق الرشوط الثانوية بعدم السامح (ابإن
تكون فرتة ا ألسرتداد أأكرب من  6س نوات) و (اإن تكون القمية اخملصصة للمزااي العينية
تزيد عن  7500دوالر) ،هذا التنوع يف احملفظة املالية من شأأن ِه أأن خيفض نس بة
اخملاطرة اللكية .
أ
 .3من جدول احلل المثل نُالحظ:

15الحظ قيمة  C3في عمود .Allowable Min. RHS
16

قيمة الغرامة  2دوالر مكافئة لقيمة الوزن الترجيحي للهدف الثالث وهي القيمة .2

17

قيمة الغرامة  3دوالر مكافئة لقيمة الوزن الترجيحي للهدف الرابع وهي القيمة .3

18الحظ القيمة النهائية لدالة الهدف في جدول الحل في صف ) Objective Function (Min.والتي
جاءت من حاصل جمع قيم العمود الخامس ).(Total Contribution
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✓ حتقق الهدف ا ألول بعدم جتاوز حد املوازنة  120000دوالر ُ
حيث ا رصف
 119357.1دوالر وتبقى دلى الرشكة املبلغ الفائض  642.86دوالر قابل ل ألستامثر
يف جمال أآخر.
✓ حتقق الهدف الثاين بعدم جتاوز مقياس اخملاطرة  850دوالر ووصلت نس بة
اخملاطرة اإىل  847.32دوالر بفارق  2.68عن احلد ا ألقىص.
✓ ابملقابل عدم حتقق الهدف الثالث وهو احلصول عىل حد أأدىن للعائد الس نوي
 15500دوالر وعىل الرشكة حتمل خسارة  2دوالر كغرامة جزاء ومجملها 30850
دوالر لعدم حتقق هذا الهدف.
✓ كذكل عدم حتقق هدف فرتة ا ألسرتداد  6س نوات كحد أأقىص ،وظهرت الفرتة
 20.78س نة وعىل الرشكة حتمل خسارة  3دوالر كغرامة جزاء ومجملها  62.36دوالر
لعدم حتقق هذا الهدف.
✓ أأما الهدف اخلامس فقد ا حتقيقه بشلك اكمل وا رصف  7500دوالر كحد
أأقىص لتحقيق هدف املزااي العينية ،وعليه فمل تتحمل الرشكة أأي لكف جزاء جراء
ذكل.
✓ عىل الرشكة حتمل مجموع اللكف اللكية ومقدارها  30912.36دوالر كغرامة
جزاء لعدم حتقيق بعض أأهدافها.

 5.2التوصيات
يقدم البحث مجموعة توصيات يف ضوء ا ألس تنتاجات أأعاله:
 .1زايدة ا ألهامتم ابلقطاع الس يايح نظراً للتأأثري االإجيايب ملتغري احلل ا ألمثل  X3مقارنة
ابلتأأثري احملايد ملتغريات القطاع السكين والتجاري ُ
حيث اكنت .X1 = X2 = 0
 .2أأعامتد ا ألساليب العلمية احلديثة املس تخدمة من قبل الرشاكت ا ألستامثرية ا ألجنبية
املتقدمة مبا يالمئ ا ألقتصاد العرايق ،وخاصة أأس تخدام أأمنوذج برجمة ا ألهداف بأأعتبارة
أأسلوب علمي يسعى لتحقيق مجيع ا ألهداف املتعارضة للرشكة.
 .3رضورة أأهامتم متخذي القرار ا ألستامثري بتنويع احملفظة املالية من أأجل التخلص من
اخملاطرة وتقليل نس بة اخلسارة مع زايدة فرص العائد املتوقع من هذا ا ألستامثر ،وذكل
ملواهجة التقلبات السلبية حلاةل عدم ا ألس تقرار الس يايس وا ألمين يف العراق.
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