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Abstract 

The study aimed to identify the role of mathematical modeling through queuing theory 

models in improving the quality of services at the port of the free zone in Misurata, to arrive 

at a proposal to apply one of the queue theory models to raise the level of service quality, 

and to minimise costs. In order achieve to that was collected daily statistical data and 

analyzing it using probability theory to reach knowledge of the rate and distribution of ships 

arrival time and service time. The total viewing time was estimated at one hundred and 

eighty (183) days. A model (M / M/ 2) (FCFS /∞ / ∞) has been applied using the 

(Quantitative System for Business Windows) WinQSB program.  For Cars ships. And it has 

been reached can a model that contribute to raising the level of services inside the port. Also 

proposal model that can minimise the costs, and it can Through the results achieved the 

study recommends to raise awareness among employees through various means of the 

importance of caring for operations research, because of its tangible results in the practical 

aspect, and the importance of using quantitative methods in general and the queuing grow 

theory in particular, the study recommends that it can be used to rationalize the decisions. 
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 دور النمذجة الرياضية في تحسين جودة الخدمات بميناء المنطقة الحرة بمصراتة

 )نظرية صفوف االنتظار أنموذجا( 

 

 محمد أحمد عبد اللطيف 
 ليبيا، المنطقة الحرة بمصراتةالباحث، 

 

 
 الملخص

لدراسة إلى التعرف على دور النمذجة الرياضية من خالل نماذج نظرية صفوف االنتظار في تحسين جودة الخدمات هدفت ا

بميناء المنطقة الحرة بمصراتة، للوصول إلى تحديد البدائل وتقييمها واختيار البديل المناسب بما يحقق أدنى التكاليف، 

يومية وتحليلها باستخدام نظرية االحتماالت للوصول إلى معرفة معدل وللوصول إلى ذلك تم تجميع البيانات اإلحصائية ال

( يوما. تم 183وتوزيع زمن وصول السفن وزمن تقديم الخدمات لها، وقدرت مدة المشاهدة الكلية بـــمائة وثالثة وثمانين )

  :باستخدام برنامج (2/M/M ): (FCFS/∞/∞) تطبيق نموذج

  (WinQSB) Windows Quantitative System for Business)  

لسفن السيارات، وتُوصل إلى أنه يمكن تقديم مقترح لنموذج يسهم في الرفع من مستوى الخدمات داخل الميناء، كما أنه 

يمكن تقديم مقترح لنموذج يحقق أدنى التكاليف، ومن خالل النتائج توصي الدراسة ببث الوعي لدى الموظفين عن طريق 

ية العناية ببحوث العمليات لما لها من نتائج ملموسة في الجانب العملي، وألهمية استخدام األساليب الوسائل المختلفة بأهم

 الكمية بصفة عامة ونظرية صفوف االنتظار بصفة خاصة فإن الدراسة توصي باالستفادة منها في ترشيد القرارات.

 ن، التوزيع األسي.النمذجة الرياضية، صفوف االنتظار، توزيع بواسو: الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة: 

تعد المنطقة الحرة بمصراتة من المشاريع التي تهدف إلى جذب االستثمارات المختلفة في بيئة حرة خالية من القيود 

اإلدارية والمالية؛ نظرا للموقع االستراتيجي الذي تتمتع به بالبحر األبيض المتوسط، والذي يفتح آفاق التبادل التجاري بين 

ق العالمية والسوق األفريقية، ويعتبر الميناء التابع لها أحد الموانئ المهمة التي توفر الخدمات للتجار والمتعاملين مع األسوا

الميناء، وتأتي هذه الدراسة لتتناول موضوع تقديم أفضل الخدمات بأسلوب كمي؛ لخلق ميزة تنافسية تؤدي إلى تحقيق 

 هو التعرف على دور النمذجة الرياضية في تحسين جودة خدمات الميناء. الرضا عن مستوى الخدمات. والهدف من ذلك

 ويتم تنفيذ ذلك 

عن طريق تحليل النظام بواسطة المحاكاة في شكل معادالت رياضية، وذلك بجمع البيانات الالزمة فيما يتعلق بمعدل  أوالً:

 .وصول السفن ومعدل تقديم الخدمات

  .اسبعرض النموذج الرياضي المن ثانياً:

 ً  : تقديم أفضل النتائج بإيجاد الحل األمثل للرفع من مستوى جودة الخدمات وتحقيق أدنى التكاليف.ثالثا

 

 مشكلة الدراسة

من خالل اإلحصائيات يتبين وجود مشكلة تحتاج إلى دراسة، وهي: )انتظار السفن قبل إرسائها على الرصيف لتلقي 

 الخدمات(، و يمكن طرح التساؤل التالي:

 ا الذي يمكن أن تقدمه النمذجة الرياضية لتطوير مستوى الخدمات بميناء المنطقة الحرة بمصراتة؟ م

 وينبثق منه التساؤالت الفرعية التالية: 

 إلى أي مدى يمكن االستفادة من النمذجة الرياضية في التقليل من التكاليف؟ -

 أي توزيع احتمالي يتبع زمن وصول السفن؟   -

 يتبع زمن خدمة السفن؟         أي توزيع احتمالي  -
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 الهدف من الدراسة 

ياضية من خالل نماذج نظرية صفوف االنتظار في تحسين جودة تهدف الدراسة إلى التعرف على دور النمذجة الر

الخدمات بميناء المنطقة الحرة بمصراتة، للوصول إلى تحديد البدائل وتقييمها واختيار البديل المناسب بما يحقق أدنى 

 التكاليف.

 

 منهج الدراسة

لدراسة من خالل عرض اإلطار المفاهيمي تم اتباع المنهج الوصفي؛ لإلجابة عن األسئلة المطروحة لتحقيق هدف ا     

لنماذج نظرية صفوف االنتظار، وتجميع البيانات اإلحصائية الخاصة بوصول السفن وزمن تقديم الخدمات لها، وتم 

االعتماد على المنهج التطبيقي بهدف تطبيق النمذجة الرياضية من خالل نماذج نظرية صفوف االنتظار على مستوى ميناء 

 ة بمصراتة واقتراح النموذج الذي يحسن مستوى الخدمات.   المنطقة الحر

 

 الدراسات السابقة 

: " تقييم نظام انتاج الخدمة الصحية وفق نظرية صفوف االنتظار" بدولة بعنوان (2018)صبري و مزهر،  دراسة  -1

 العراق.

مي، وهدفت إلى بيان دور نظرية صفوف االنتظار في تقييم أجريت هذه الدراسة على المستشفى الزهراوي التعلي 

نظام انتاج الخدمة الصحية، وإيجاد الحلول لعدد من المشاكل التي يعاني منها النظام في المستشفى، وكذلك تقليل الوقت 

ستلالل األمثل الضائع للموارد البشرية، والمعدات الطبية المستخدمة، وما يترتب عليه من تقليل التكاليف من خالل اال

للموارد المتاحة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج كان أهمها: أن المستشفى يعاني من زخم كبير في عدد المراجعين، وفي حالة 

 إضافة مقدمي الخدمة )أطباء( فإن أوقات انتظار المرضى تنخفض، وخلصت الدراسة إلى التوصيات التالية:

 يل زمن االنتظار.إضافة مقدم خدمة ثان لكل استشارية لتقل 

  توعية متخذي القرار بمزايا نظرية صفوف االنتظار؛ لما لها من أهمية في إعادة هيكلة تصميم نظام تقديم الخدمة

 بجودة وكفاءة عالية.

 ية.لكترونبرمجة العمل بنظام البطاقة اإل 

   .توعية المرضى بأسلوب جدولة الوصول إلى المستشفى 

 Performance Measures of Wireless Communication"  بعنوان: (Parwani, 2015) دراسة  -2

Network approach Queueing Theory " 

 أسلوب الشبكة في قائمة انتظار النظرية " بدولة الهند. " مقاييس األداء لالتصاالت الالسلكية

ا يحدث فيها من مشكالت، مثل: فقد اإلشارة، والتأخير، عرضت هذه الدراسة تقنية االتصاالت للشبكات الداخلية وم

والحظر، وفشل قدرة الشبكة على تحمل كمية االتصاالت، وهدفت هذه الدراسة بشكل أساسي إلى تقديم نماذج انتظار 

دودة بالنسبة مختلفة، والتي تكون مفيدة لالتصاالت المتنقلة، وبفضل هذه النماذج قد ينتج عن ذلك استخدام فعال للموارد المح

ً للبيانات والفيديو والتطبيقات الهامة  لمشللي الهواتف الخلوية لتوفير تلطية داخلية جيدة، ليس فقط للصوت ولكن أيضا

األخرى للشبكة الداخلية، وكانت أهم النتائج أن قوائم انتظار التسليم المتوفرة لمكالمات التسليم، ال تتلقى القناة المطلوبة على 

 يتسبب في االنهيار في الشبكة بسبب االكتظاظ. الفور، مما 

وكان من أهم التوصيات التي أوصت بها بناء على نتائج الدراسة أنه يمكن توفير قوائم انتظار تقنية تعرف 

( وهي قاعدة للهاتف المحمول صليرة جدًا متصلة بشبكة الهاتف عبر اإلنترنت، يتم استخدامها في المناطق femtocellبـ)

 ون فيها إشارة التلطية ضعيفة، بحيث يمكن أن يحقق ذلك تحسناً أكبر في األداء.التي تك

: " نظرية صفوف االنتظار كأداة التخاذ القرار في المؤسسة الصناعية" بدولة بعنوان (2009)بوجمعة، دراسة  -3

 الجزائر.

نظرية صفوف االنتظار كأداة التخاذ القرار في المؤسسة  تناولت هذه الدراسة الجانب النظري والتطبيقي حول

الصناعية على المجمع الصناعي إلنتاج األلبان بتلمسان، وهدفت إلى تشخيص المشكالت والتللب على مشاكل االنتظار 

اليف اإلنتاج التي ترافق بعض العمليات اإلنتاجية في هذه المؤسسة، واتخاذ القرار المناسب في تحديد المثالية، وتخفيض تك

الكلية، وكان من أهم استنتاجاتها التي توصلت إليها أنه يمكن تشخيص مشكالت االختناق وتحديد تكلفة االنتظار باستخدام 
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صفوف االنتظار باعتباره أحد األساليب الكمية التي توجه المسير إلى اتخاذ القرار المثالي، وقد أوصت الدراسة المؤسسة 

أسباب ارتفاع مدة االنتظار في كل األقسام اإلنتاجية، حتى بمكنهم العمل على استخدام أفضل  بإجراء دراسة علمية عن

 األساليب التي تسهم في تسريع الخدمة.

 

 اإلطار النظري

 تعريف نظرية صفوف االنتظار 

رارات تعتبر نظرية صفوف االنتظار فرعا من فروع بحوث العمليات، ونتائجها غالبا ما تستخدم عند اتخاذ الق

   (Gross & and others , 2008, p. 18) التجارية حول الموارد الالزمة لتقديم الخدمة".

   (Terekhov, 2013, p. 61) وتعرف نظرية صفوف االنتظار بأنها " الدراسة الرياضية لصفوف االنتظار".

رف "عزي" صف االنتظار بأنه عباارة عان نظاام يتكاون مان قنااة خدماة واحادة أو العدياد مان قناوات الخدماة ومكاان كما تع

لالنتظار باإلضافة إلى الزبائن القادمين من الخارج )وحدات طالباة للخدماة( والاذين ينتظارون فاي الوقات الحاالي فاي صاف 

 (76، صفحة 2012)عزي،  خدمة أو أكثر ثم يلادرون النظام".االنتظار ليتلقوا بعد ذلك الخدمة المقدمة من طرف مركز 

ويمكن استنتاج التعريف التالي لنظرية صفوف االنتظار، وهو أنها:" أسلوب رياضي احتمالي يساعد صانعي القرار 

الجة المشاكل التي تؤدي إلى زيادة فترات في اتخاذ قرار أفضل للوصول إلى تحسين الخدمات، وذلك عن طريق دراسة ومع

 االنتظار، وذلك وفق نماذج وتوزيعات احتمالية ".

 خصائص نظرية صفوف االنتظار

 من ست سمات رئيسية هي: (Terekhov ،2013) يتكون النموذج الرياضي في نظرية صفوف االنتظار

 .لنمط الوصول في التوزيع االحتمالي لألوقات بين وصول العمالء المتعاقبين نمط الوصول: تتمثل السمة الرئيسية -1

 نظام الخدمة: ويقصد به كيفية خدمة الزبائن كنظام: القادم أوال يُخدم أوال. -2

 سعة النظام: يمكن أن يكون لنظام الطابور قدرة محددة، في قائمة انتظار محددة. -3

 طابور من محطة أو أكثر )مراحل(عدد محطات الخدمة: يمكن أن يتألف نظام ال -4

( Nعدد طالبي الخدمة )مصدر القدوم(: وهو إما أن يكون مصدر قدوم الوحدات الطالبة للخدمة منتٍه يعبر عنه بـ) -5

 ∞(. أو غير منتٍه يعبر عنه بـ)

 

 التوزيعات االحتمالية الخاصة بنماذج صفوف االنتظار

  (2011)مضحي،  Poisson Distributionتوزيع بواسون  أوالً:

 (  إذا كانت له دالة الكتلة االحتمالية التالية: < 0 λ) λتوزيع بواسون بمعلمة  Xإن للمتلير العشوائي 

𝑝〈𝑋 = 𝑥〉 = {
𝑒−λ λx 

𝑥!

0
       

X = 0, 1, 2, … 

p〈Xومن الواضح أن   = x〉 ≥  (2013و العجيلي، )العماري  0

 

 خصائص توزيع بواسون 

 .الحدث الذي يحصل في وحدة زمنية واحدة مستقل عن حدوث حدث آخر 

  احتمال وقوع الحدث في فترة زمنية يتناسب مع طول الفترة، أي إن المعدل ثابت خالل الزمن، بمعنى أنه لو

ثواٍن، فهذا يعني أن معدل الوصول  10 افترضنا أن المعدل وصول شخص واحد متلٍق للخدمة لمركز الخدمة كل

     (2012)سعدي،  ثانية وهكذا. 40أشخاص لكل  4ثانية، و 20هو اثنان لكل 
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                                         (2011)مضحي،  Exponential Distributionالتوزيع األسي  ثانياً:

 (  إذا كانت له دالة الكتلة االحتمالية التالية: < 0 μ) μتوزيعاً أسيّاً بمعلمة    Xإن للمتلير 

𝑓(𝑥) = {µ𝑒−µ𝑥                                  , 𝑥 ≥ 0
0                                  , 𝑥 < 0

       

      

 لشكل التالي: ا 𝐹〈𝑋〉وتأخذ دالة التوزيع التجميعي

𝐹〈𝑋〉 = 𝑝〈𝑋 ≤ 𝑥〉 = ∫ µ𝑒−µ𝑥  𝑑𝑥 = 1 − 𝑒−µ𝑥 𝑥

0
    , 𝑥 ≥ 0  

 

 النماذج الرياضية لصفوف االنتظار

م، ووضعها 1953( أول من وضع ترميزا لتصنيف أنظمة الطابور، وذلك سنة David G. Kendallيعتبر كندال )

وصول، وتوزيع الخدمة، وعدد مراكز الخدمة، ويتم كتابتها على في ثالث ميزات رئيسية لنظام قائمة االنتظار: عملية ال

  (Saul , 2005)( A/S/cالشكل )

( للداللة على سعة مصدر f( وبعد ذلك أضيف الرمز )d/e( الرمزين )A. M. Leeأضاف ) 1966وفي عام 

 ( حيث:d/e/f( )A/S/cوعليه أصبحت نماذج صفوف االنتظار تصنف على هذا الشكل: ) ، (2011)مخضار،  الوحدات

A.توزيع أوقات وصول متلقي الخدمة لمراكز الخدمة : 

S.توزيع أوقات الخدمة : 

c.عدد مراكز الخدمة  : 

d( تشير إلى نظام تقديم الخدمة :LCFS , FCFS. ) 

e.تشير إلى قدرة النظام على أداء الخدمة : 

f:  .تشير إلى مصدر قدوم متلقي الخدمة 

 ( حسب نوع التوزيع المناسب الذي يتبعه زمن الوصول وزمن الخدمة فيعبر بالرمز:A/Sويمكن أن نعبر عن الرمزين )

 (M عن توزيع بواسون إذا كان زمن الوصول عشوائيّاً متقطعاً بمعدل متوسط ثابت قدره) λ .لكل وحدة زمنية 

(M عن التوزيع األسي) إذا كان زمن الخدمة عشوائيّاً متصالً بمتوسط زمني يساوي
1

λ
  

(D.ًإذا كان زمن الوصول وزمن الخدمة ثابتا ) 

(EK( إذا كان الفاصل الزمني بين عملية الوصول وزمن الخدمة يتبع لتوزيع إيرالنك )Erlang.) 

(GI.يشير إلى أن توزيع عملية الوصول تتبع التوزيع المستقل العام ) 

(G.يشير إلى أن توزيع زمن الخدمة يتبع التوزيع المستقل العام ) 

 وسنتناول بعضا من هذه النماذج فيما يلي:

  أوالً: نماذج صفوف االنتظار ذات القناة الواحدة

  (Giambene ،2014)( FCFS (: )1/M/ M )∞/∞/النموذج  -1

وفقًا لهذا -فوف االنتظار، ويكون معدل الوصول للوافدين متلقي الخدمة يعتبر هذا النموذج من أبسط نماذج ص

( لكل وحدة زمنية، وأوقات الخدمة موزعة على أساس التوزيع األسي، وتقدر λتابعا لتوزيع بواسون، ويقدر بـــ )-النموذج

ودة، ومصدر القادمين متلقي ، وقدرة النظام غير محدFCFS (، وهناك مركز خدمة واحد، وتتم الخدمة وفقًا لــμبـــ )

< μالخدمة غير منته، ويشترط لتطبيق هذا النموذج أن تكون  λ   وإال سيكون الصف في تزايد غير متناه، ويمكن تصور

 هذا النموذج في ورش تصليح السيارات عندما تحتوي على مركز واحد لتقديم الخدمة. 

 رات التالية:ونستطيع حساب مقاييس األداء لهذا النموذج وفقا للمؤش
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= P :احتمال أن يكــــون النظــــــــــــام مشلــــــوالً  -
λ

μ
 

P0احتمال أن يكــــون النظام غير مشلــــــول:    -  = 1 −
λ

μ
 

Pnوحدة في النظام:  nاحتمال وجود  -  = ⟨
λ

μ
⟩

n

P0 = ⟨
λ

μ
⟩

n

⟨1 −
λ

μ
⟩ 

Lsاحتمال عدد الوحدات الموجودة في النظام:  - =
λ

μ−λ
=

ρ

1−ρ
 

Lqاحتمال عدد الوحدات الموجودة في الصف:  - =
λ2

μ(μ−λ)
 

Wsمتوسط وقت االنتظار المتوقع في النظام:  - =
Ls

λ
=

1

μ−λ
 

Wq متوسط وقت االنتظار المتوقع في الصف: - =
Lq

λ
=

λ

μ(μ−λ
 

 

 ثانياً: نماذج صفوف االنتظار ذات القنوات المتعددة 

 (70، صفحة and others  ،2008و  Gross) (FCFS (: )C/M/M )∞/∞/النموذج  -1

(، وأوقات λيختص هذا النموذج بأن معدل الوصول للوافدين متلقي الخدمة يتبع توزيع بواسون بمعدل وصول )  

، وتتم Cمركز خدمة واحد على التوازي  ( لكل مركز خدمة، ويوجد أكثر منμالخدمة خاضعة للتوزيع األسي بمعدل )

(، وقدرة النظام غير محدودة، ومصدر القادمين متلقي الخدمة غير منتٍه، ويشترط لتطبيق هذا FCFSالخدمة وفقًا لـ)

λالنموذج أن تكون  < μC  .ويعد هذا النموذج أكثر تعقيدا من النموذج ذي القناة الواحدة ، 

 :(2011)مخضار، ثالث حاالت كما ذكرها   nنه الحتمال وجود من مراكز الخدمة فإ Cوفي ظل وجود 

nفعندما تكون   < C  فهذا يعني أنه ال يوجد صف انتظار فتكونPn =
λ

μ
Pn−1                1وعندما تكون ≤ n ≤

C − λوهذا يعني أن كل المراكز تكون مشلولة، ويشترط أن تكون    1 ≤ Cμ يه فتكون، وعل  Pn = P0 (
λ

μ
)

n

(
1

n!
)                                         . 

nوعندما تكون   ≥ C  فهذا يعني أن كل المراكز تكون مشلولة، وما يزيد عن عدد مراكز الخدمة يبقى في صف انتظار

λينتظر دوره، ويشترط أن تكون   ≤ Cμ                   وعليه فتكون ،Pn = P0 (
1

C!
) (

λ

μ
)

n

(
1

Cn−C)  

 وعليه يتم حساب هذا النموذج وفقا للمؤشرات التالية:

= P :احتمال أن يكــــون النظــــــــــــام مشلــــــوالً  -
λ

μC
 

P0احتمال أن يكــــون النظام غير مشلــــــول:  -  =
1

∑
(λ μ⁄ )n

n!
+

(λ μ⁄ )n

c!⟨1−
λ

μc
⟩

c−1
n=0

 

Pnوحدة في النظام:  nاحتمال وجود  -  = {

(λ μ⁄ )n

n!
P0         n ≤ C

(λ μ⁄ )n

c!cn−c P0          n ≥ C
 

 

Lsاحتمال عدد الوحدات الموجودة في النظام:  - = Lq +
λ

μ
 

 

Lqاحتمال عدد الوحدات الموجودة في الصف:  - = Ls −
λ

μ
 

 

Wsتوقع في النظام: متوسط وقت االنتظار الم - =
Ls

λ
=

1

μ
+

(λ μ⁄ )c

μc!(1−
λ

μc
)2
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Wq متوسط وقت االنتظار المتوقع في الصف: - =
Lq

λ
= Ws −

1

μ
 

 

 الدراسة الميدانية

 نبذة تاريخية عن المنطقة الحرة بمصراتة والميناء التابع لها 

 (www.mfzly,com)تعريف بالمنطقة الحرة بمصراتة : أوالً 

المنطقة الحرة بمصراتة هي منطقة جلرافية محررة من كافة القيود الضريبية والجمركية والتجارية والنقديــة 

على مساحة  2000وغيرها، باستثناء ما يتعلق منها بالعقيدة واألمن الوطني والقومي والصحة وحماية البيئة. تأسست سنـة 

( هكتار مقسمة إلى موقعين: 20000راً، شاملة ميناء مصراتة البحري مع توسعات مستقبلية تصل إلى مساحة )هكتا 539

كلم عن الموقع األول،  كما  8( هكتار، ويبعد مسافة 3000( هكتاراً شامال ميناء مصراتة البحري، والثاني: )539األول: )

ها عائد تجاري ومردود اقتصادي واجتماعي إيجابي، يرتكز في تعتبر المناطق الحرة من المشاريع االقتصادية التي ل

محصلته على نمو متوسط دخل الفرد، وتحسين الحياة المعيشية للمواطن التي هي الهدف النهائي ألي نشاط اقتصادي داخل 

لوطني، كتخفيف منظومة التنمية، وهي تعتبر كليرها من المشاريع االقتصادية األخرى التي تعود بالنفع على االقتصاد ا

القيود الجمركية على حركة التجارة، وتقليل معوقات انتقال رؤوس األموال، وانتشار بعض الصناعـات التي تقـوم علـى 

التصديـر إلى الخارج، وتوفير فرص العمل للعمالة المحلية، وزيادة حصيلة الدولة من النقد األجنبي، وزيادة صادرات 

ر الموانئ والمطارات، واستقدام تكنولوجيا متطورة في كل المجاالت، وتدريب العمالة الدولة إلى الخارج، وتعظيم دو

الوطنية عليها، ومنها ما يتعلق بالعائد على المستثمرين والمشروعات كاستفادة رؤوس األموال المستثمرة والمشروعات من 

م الدولة بتوفيرها لهذه المشروعات في المناطق اإلعفاءات الجمركية والضريبية، واالستفادة من البنية األساسية التي تقو

 الحرة، وتقليل تكاليف وأسعار المنتجات، وتسويق إنتاج المشروعات في أسواق الدول المجاورة. 

 (www.lma.ly) تعريف بميناء المنطقة الحرة بمصراتة  ثانياً:

ً من المرافئ الطبيعية التي استخدمها الفينيقيون في الساحل عرف ميناء المنطقة البحري منذ أقدم العص ور مرفأ

اللربي من ليبيا، ابتداء من القرن العاشر قبل الميالد لمميزاته الطبيعية، وقد لعب دورا فعاال في حركة التبادل التجاري منذ 

وانئ، بهدف تقديم أفضل الخدمات م وفقا لخطة مدروسة روعي فيها أحدث أساليب إنشاء الم1978القدم، حيث أنشئ عام 

البحرية بما يساهم بشكل كبير في زيادة حركة التبادل التجاري، وصنف أحداً من أفضل الموانئ بليبيا، وأصبح مقصدا 

م بضم الميناء بجميع مراحله إلى المنطقة 2006لكثير من خطوط النقل البحرية العالمية. وقد صدر قرار من الدولة عام 

 ة؛ لتتم إدارته من قبل إدارة المنطقة الحرة. الحرة بمصرات

 الدراسة اإلحصائية لزمن وصول وخدمة السفن بميناء المنطقة الحرة بمصراتة -

 الدراسة اإلحصائية لزمن وصول السفن بميناء المنطقة الحرة بمصراتة -

خالل مدة معينة،  لكي ندرس هذه الظاهرة فإننا سنستخدم نظرية االحتماالت لمعرفة معدل تكرار وصول السفن -

 ( يوما، لسفن السيارات. 183وللوصول إلى هذه البيانات قمنا بدراسة إحصائية يومية تقدر بـــ )

 توزيع وصول سفن السيارات (1جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدول: من إعداد الباحث

عدد سفن السيارات القادمة 

 في اليوم
 مجموع السفن  التكرارات المشاهدة باأليام 

0 141 0 

1 35 35 

2 6 12 

3 1 3 

 50 183 موعالمج
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 ( يبين عملية تكرار سفن السيارات1شكل )

 
 المصدر: من إعداد الباحث بناء على الجدول السابق

 

من خالل الجدول السابق نستطيع إيجاد معدل أو متوسط وصول سفن السيارات عن طريق الوسط الحسابي ونرمز 

 لعالقة التالية:( والذي يحسب باλله بالرمز )

λ =
𝑓01𝑋1 +𝑓02𝑋2+⋯+𝑓0𝑘𝑋𝑘

∑ 𝑓04
𝑖=1

=
∑ 𝑓0𝑖𝑋𝑖

4
𝑖=1

∑ 𝑓0  4
𝑖=1

  

 = التكرارات المشاهدة باأليام.𝑓0 حيث إن:   

   x.عدد السفن القادمة في اليوم = 

λ =
(0∗141)+(1∗35)+(2∗6)+(3∗1)

183
=

50

183
= 0.273  

 سفينة في اليوم خالل فترة المشاهدة الكلية. = λ  0.273، فإن معدل الوصول لسفن السيارات هو  عليه

وبعد تحصيل معدل الوصول للسفن، نقوم بتحديد نوع التوزيع االحتمالي لوصول السفن، وذلك باستخدام توزيع 

نة بتوزيع بواسون الذي يعنى بحدوث الظواهر مربع كاي للمقارنة بين التكرارات المشاهدة والتكرارات النظرية، وباالستعا

 في فترات زمنية محددة وزمن عشوائي متقطع، وعليه نفرض الفرضيتين التاليتين:

 H0   يتبع وصول السفن توزيع بواسون 

 H1   ال يتبع وصول السفن توزيع بواسون 

 ويعبر عن مربع كاي بالعالقة التالية:

𝑘2 =  ∑
𝑓0(i)−𝑓t(i)

𝑓t(i)

𝑛
𝑖=0   

 = التكرارات المشاهدة.f0 حيث إن:   

                     𝑓t .التكرارات المطلقة النظرية = 

 ونستخرج التكرارات المطلقة النظرية باستخدام قانون بواسون وضرب الناتج في مجموع التكرارات المشاهدة:

𝑝〈𝑋 = 𝑥〉 = {
𝑒−λ λx 

𝑥!

0
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 التكرار
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 تالية:ونعبر عنها بالعالقة ال

𝑝〈𝑋 = 0〉 = 𝑒−0.273 0.2730 

1
= 0.761092787 ∗ 183 = 139.28  

𝑝〈𝑋 = 1〉 = 𝑒−0.273 0.2731 

1
= 0.207778331 ∗ 183 = 38.02  

𝑝〈𝑋 = 2〉 = 𝑒−0.273 0.2732

2
= 0.028361742 ∗ 183 = 5.19  

𝑝〈𝑋 = 3〉 = 𝑒−0.273 0.2733 

6
= 0.002580918539 ∗ 183 = 0.47  

 ج حسب الجدول التالي:وكانت النتائ

 ( لوصول سفن السياراتK2( حساب مجموع الفروق التربيعية )توزيع مربع كاي 2جدول رقم )

عدد سفن 

السيارات 

 القادمة في اليوم

إجمالي عدد 

التكرارات 

المشاهدة للسفن 

(i)fobs 

التكرارات المطلقة  

 fth(iالنظرية )
(fobs(i)-fth(i))2 X2 

0 141 139.28 2.9584 0.0212 

1 35 38.02 9.1204 0.2398 

2 6 5.19 0.6561 0.1264 

3 1 0.47 0.2809 0.5976 

 0.9852 13.0158 182.96 183 المجموع

 الجدول: من إعداد الباحث

 

 ( يبين التكرارات المشاهدة والنظرية 2شكل )

 

 المصدر: من إعداد الباحث بناء على الجدول السابق

 

التكرارات النظرية المطلقة من التكرارات المشاهدة، وهذا يدل على أن وصول سفن يتبين من المنحنى تقارب 

السيارات قريب من توزيع بواسون، وإلثبات ذلك، نقارن بين قيمة كاي المحسوبة التي تحصلنا عليها، وبين قيمة كاي 

 إلى ذلك نحسب أوال درجة الحرية. الجدولية، وللوصول

0

50

100

150

1234

 سفن السيارات

 التكرارات المطلقة التكرارات المشاهدة
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 V= c-m-1حساب درجة الحرية = 

 ((.4( إلى )0= عدد المتليرات )خاليا الجدول العمودية من )Cحيث إن: 

                    m  عدد معالم القانون =   

  2= 1-1-4درجة الحرية 

 𝑘2 0.99قيمة مربع كاي المحسوبة = 

 0.05𝑘2 5.99قيمة مربع كاي الجدولية = 

عليه فإننا نقبل  0.99بر من قيمة مربع كاي المحسوبة = ، وهي أك5.99يتبين أن قيمة مربع كاي الجدولية = 

وذلك عند مستوى المعنوية =λ 0.273، وهي أن وصول سفن السيارات يخضع إلى توزيع بواسون بمعلمة H0الفرضية 

5.% 

 الدراسة اإلحصائية لزمن خدمة السفن بميناء المنطقة الحرة بمصراتة

( سفينة خالل فترة 50نا بمتابعة يومية إلجمالي عدد السفن، وهو )من أجل معرفة متوسط زمن الخدمة للسفن قم 

يوماً( وتم رصد زمن الخدمة لكل سفينة على حدة، ولمعرفة التوزيع االحتمالي الذي تخضع له أزمنة أداء  183المشاهدة )

خدمة للسفن قد اعتمدنا بداية الخدمة ، فإننا سنتبع الخطوات التي قمنا بها سابقا لمعرفة زمن الوصول، ولحصر زمن تقديم ال

الخدمة من بداية صعود المرشد للسفينة ليقوم بعملية اإلرشاد إلدخال السفينة، إلى حين انتهاء الخدمة المقدمة للسفينة، ومن 

 ثم صعود المرشد إلخراج السفينة ونزوله منها بعد عبورها الممر المالحي.

  Sturgesات نتبع طريقة من أجل تحديد طول الفئة ومركز الفئة وعدد الفئ

𝐾ويتم التعبير عنها بالعالقة التالية:  = 1 + 3,322 log10(𝑛) 

 = عدد الفئات 𝐾حيث إن:  

 𝑛  عدد المشاهدات =   

 وبالتعويض في العالقة نجد أن: 

𝐾 = 1 + 3,322 log10(50) 

𝐾 = 6.6 ≅ 7 

 دد الفئاتعK ، نقوم بقسمة مدى العينة على قيمة  Pوإليجاد طول الفئة 

ρ =
86 − 8.55

7
 ≅ 12 

 ساعة للفئة الواحدة.  12فئات بطول  7مما سبق يتبين أنه لدينا 

 سفينة(  50( توزيع زمن خدمة سفن السيارات لعدد )3جدول رقم )

 التكرارات المشاهدة )عدد السفن( زمن الخدمة بالساعات

20-.8 12 

32-20 11 

44-32 11 

56-44 7 

68-56 4 

80-68 4 

92-80 1 

 50 المجموع
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  الجدول: من إعداد الباحث وفقا لمعاينة أزمنة الخدمة لسفن السيارات

 ( يبين تكرار خدمات سفن السيارات3شكل )

 
 المصدر: من إعداد الباحث بناء على الجدول السابق

 

% 68نسبة بللت ساعة، وب 44ساعات و 8يتبين من المنحنى أن معظم أزمنة خدمة سفن السيارات تتراوح ما بين 

 باأليام. 1.8ساعات إلى  8مقارنة مع باقي الفترات، أي إن غالبية السفن المشاهدة يتراوح زمن خدمتها من 

(، 𝛼ومما سبق نستطيع إيجاد معدل أو متوسط زمن خدمة سفن السيارات عن طريق الوسط الحسابي، ونرمز له بالرمز )

 والذي يحسب بالعالقة التالية:

𝛼 =
∑ 𝑓0𝑖𝑡𝑖

7
𝑖=1

∑ 𝑓0  7
𝑖=1

 

 = معدل زمن الخدمةα حيث إن:   

                 𝑓0  التكرارات المشاهدة للفئة =i . 

𝑡𝑖                               مركز الفئة =i:ويتم استخراجه عن طريق المعادلة ، 

𝑡
𝑖=

الحد األول للفئة+الحد الثاني للفئة
2

 

 ( حساب معدل زمن خدمة سفن السيارات4)جدول رقم 

 زمن الخدمة بالساعات
  f0 * t (f0التكرارات المشاهدة )عدد السفن( )

 (tمركز الفئة ) الفئات

20-.8 14 12 168 

32-20 26 11 286 

44-32 38 11 418 

56-44 50 7 350 

0

2

4

6

8
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14

 التكرار

 خدمة سفن السيارات

.8-20
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68-56 62 4 248 

80-68 74 4 296 

92-80 86 1 86 

 1852 50 المجموع

 الجدول: من إعداد الباحث 

 

  من خالل الجدول نجد أن:

𝛼 =
∑ 𝑓0𝑖𝑡𝑖

7
𝑖=1

∑ 𝑓0  7
𝑖=1

 

𝛼 =
1852

50
= 37.04 

  α  =37.04إذن معدل خدمة لسفن السيارات 

 (، وهي تساوي مقلوب معدل الخدمة:µومنه نجد معلمة التوزيع األسي )

µ =
1

𝛼
=

1

37.04
= 0.0270 

( نقوم بتحديد نوع التوزيع االحتمالي µ،  وتحصيل معلمة التوزيع األسي ) αدل الخدمة لسفن السيارات وبعد تحصيل مع

لهذه الخدمة، وذلك بحساب توزيع مربع كاي للمقارنة بين التكرارات المشاهدة والتكرارات النظرية باستخدام التوزيع 

 األسي؛ وعليه نفرض الفرضيتين التاليتين:

 H0  دمة سفن السيارات التوزيع األسي يتبع توزيع خ 

 H1 ال يتبع توزيع خدمة سفن السيارات التوزيع األسي 

 ونستخرج التكرارات المطلقة النظرية باستخدام العالقة التالية:

𝑓(𝑥) = { µ𝑒−µ𝑥                                  , 𝑥 ≥ 0
0                                  ,         𝑥 < 0

      

 ومنه يتم استخراج االحتمال التالي:

𝑝〈𝑋 ≤ 𝑥〉 = ∫ µ𝑒−µ𝑥  𝑑𝑥 = 1 − 𝑒−µ𝑥 
𝑥

0

    , 𝑥 ≥ 0 

 وعليه نستخرج النتائج في الجدول التالي:

 ( لزمن خدمة سفن السياراتK2( مجموع الفروق التربيعية )توزيع مربع كاي 5جدول رقم )

 زمن الخدمة بالساعات
التكرارات المشاهدة 

 (F0لسفن)عدد ا

التكرارات النظرية 

 fth( iالمطلقة )
(fth(i)-fobs(i))2 X2 

 الفئات
مركز الفئة 

(t) 

26-.8 17 12 11.1494 0.7236 0.0649 

44-26 35 11 8.0637 8.6214 1.0691 

62-44 53 11 5.8321 26.7071 4.5793 

80-62 71 7 4.2180 7.7390 1.8347 
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98-80 89 4 3.0507 0.9011 0.2953 

116-98 107 4 2.2064 3.2168 1.4579 

134-116 125 1 1.5958 0.3549 0.2224 

 9.52     50 المجموع

 الجدول: من إعداد الباحث

 

 ( يبين التكرارات المشاهدة والنظرية لخدمة سفن السيارات4شكل )

 
 المصدر: من إعداد الباحث بناء على الجدول السابق

لتكرارات النظرية المطلقة من التكرارات المشاهدة، وهذا يدل على أن أزمنة الخدمة لسفن يتبين من المنحنى تقارب ا

السيارات قريبة من التوزيع األسي، وإلثبات ذلك، نقارن بين قيمة كاي المحسوبة التي تحصلنا عليها، وبين قيمة كاي 

 الجدولية، وللوصول إلى ذلك نحسب أوال درجة الحرية.

 V= c-m-1 حساب درجة الحرية =

 = عدد المتليرات )خاليا الجدول العمودية(.Cحيث إن: 

                    m  عدد معالم القانون =   

  5= 1-1-7درجة الحرية 

 𝑘2 9.52قيمة مربع كاي المحسوبة = 

 0.05𝑘2 11.07قيمة مربع كاي الجدولية = 

عليه،  9.52من قيمة مربع كاي المحسوبة             = ، وهي أكبر 11.07يتبين أن قيمة مربع كاي الجدولية = 

وذلك عند =λ 0.0270، وهي أن توزيع خدمة سفن السيارات يخضع إلى التوزيع األسي بمعلمة H0فإننا نقبل الفرضية 

 %.5مستوى المعنوية 

 

 تحديد النماذج للسفن وحساب التكاليف وتقييم البدائل

 تحديد نماذج صفوف االنتظار للسفن 

بعد استكمال الدراسة اإلحصائية لزمن وصول السفن لميناء المنطقة الحرة بمصراتة والدراسة اإلحصائية لزمن 

( للسفن، نأتي على باقي خصائص النموذج، فإن عدد السفن µ(، ومعدل الخدمة )λالخدمة، واستخراج معدل الوصول )

مط تقديم الخدمة هو )القادم أوال يتلقى الخدمة أوال(، بالتالي يعتبر غير معروف وغير متناٍه، وقدرة النظام غير محدودة، ون

 (FCFS (:)2/M/M )∞/∞/يكون النموذج كما يلي: 

0

5

10

15

20

25

1234567

 سفن السيارات

 التكرارات المطلقة

 التكرارات المشاهدة

http://www.ijherjournal.com/


 
Volume 4, Issue 1, February 2022 

 

 

33  

 
 

www.ijherjournal.com 

 

( Windows Quantitative System for Business( WinQSBنقوم بتحليل النموذج باالستعانة ببرنامج ))

 األخرى. لحساب مقاييس األداء، ولمحاكاة نظام صف االنتظار وباقي المؤشرات 

 

 .( WinQSB( من برنامج ) Help Menu( )قائمة المساعدة )WinQSBنبذة عن برنامج )

( بأنه: النظام الكمي لألعمال، ويقوم بإعطاء الحل والتحليل للعديد من األساليب WinQSBيعرف برنامج ) 

نتظار وغيرها. ويتمثل الحل في الرياضية في بحوث العمليات عن طريق المتليرات المدخلة، بما فيها نماذج صفوف اال

 محاكاة النمذجة للحصول على قياسات ومؤشرات أداء نظام الطابور، وذلك من أجل التوصل لتحليل النظام.

 

   .مقاييس األداء

( )تحليل قائمة االنتظار( من قائمة أوامر البرنامج، (Queuing Analysisنقوم بتشليل البرنامج، ونختار األيقونة 

( )إدخال مشكلة جديدة(، New) problem ( )ملف(، ونختارFileلبرنامج على جهة اليسار نختار األمر )ومن أعلى ا

(، وندخل الوحدة الزمنية problem Titleسيقوم البرنامج بإظهار نافذة المواصفات ثم ندخل عنوان المشكلة في خانة )

البسيط  M/Mننقر فوق تنسيق اإلدخال التالي: نظام  (، وهنا نختارها باليوم، ثمTime unitلوصف نظام الصف في خانة )

(Simple M/M System( ثم نقوم بالنقر على األمر ،)OK:كما هو موضح بالشكل التالي ) 

 

 (WinQSB( تبين واجهة المستخدم في برنامج )1لوحة رقم )

 
 (WinQSBالمصدر: من إعداد الباحث عن طريق برنامج )

 

افذة جديدة ندخل فيها معلمات قائمة االنتظار في عمود "اإلدخال" كما تم التوصل لها في بعدها يقوم البرنامج بفتح ن

(، وأوقات الخدمة خاضعة للتوزيع األسي λالجانب التحليلي، وهي أن وقت الوصول يتبع توزيع بواسون بمعدل وصول )

ساعة(  24ب زمن الخدمة في )(، ونقوم بتوحيد وحدة الزمن بين زمن الوصول وزمن الخدمة، وذلك بضرμبمعدل )

 للتوصل إلى زمن معدل الخدمة باليوم كما هو موضح بالشكل التالي:
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 ( تبين معلمات قائمة االنتظار 2لوحة رقم )

 
 (WinQSBالمصدر: من إعداد الباحث عن طريق برنامج )

 

راء محاكاة لمدة يوم من (، نقوم بإجSimulate the System(، ثم )Solve and Analysisومن خالل األمر )

 (، كما هو موضح بالشكل التالي: Simulation timeخالل الخانة )

 ( تبين المحاكاة لمدة يوم3لوحة رقم )

 
 (WinQSBالمصدر: من إعداد الباحث عن طريق برنامج )
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 ( فيتم حساب المؤشرات كما هو موضح بالشكل التالي:OKثم نقوم بالنقر على األمر )

 ( تبين حساب مؤشرات األداء لسفن السيارات4لوحة رقم )

 
 (WinQSBالمصدر: من إعداد الباحث عن طريق برنامج )

 

= P :نجد أن نسبة احتمال أن يكــــون النظــــــــــــام مشلــــــوالً هو من  21.06%، أي إن نسبة  21.06

وهو الوقت الذي -حتمال أن يكــــون النظام غير مشلــــــول الوقت تكون فيه أرصفة سفن السيارات مشلولة بالخدمة،  وا

P0هو:  -يكون فيه الميناء من غير خدمة  = Ls،واحتمال عدد السفن الموجودة في النظام هو:  %65.20 = 0.4409 ،

تمال عدد وهو يشمل عدد السفن في منطقة المخطاف التي تنتظر تلقي الخدمة وعدد السفن في األرصفة، وعليه، فإن اح

Lqالسفن الموجودة في الصف هو:   = ، وهو عدد السفن في منطقة المخطاف التي تنتظر تلقي الخدمة،  0.0196

Wsومتوسط وقت االنتظار المتوقع في النظام هو:   = ، أي إن الوقت الذي تبقى فيه سفينة السيارات في الميناء  1.6149

دقيقة، وعليه فإن  45ساعة و 14يوم و 1.6149درتها بعد تلقي الخدمة هو: من وصولها إلى منطقة المخطاف إلى حين ملا

Wq متوسط وقت االنتظار المتوقع في الصف هو:   = دقيقة، وهو الزمن الذي تقضيه السفينة في  43= ساعة و 0.0717

 كون كما يلي:تلقي الخدمة على الرصيف، وإذا ما افترضنا تقليل عدد األرصفة إلى رصيف واحد فإن النتيجة ت

 ( تبين افتراض تقليل عدد األرصفة إلى رصيف واحد5لوحة رقم )

 
 (WinQSBالمصدر: من إعداد الباحث عن طريق برنامج )
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 وإذا ما افترضنا زيادة عدد األرصفة إلى ثالثة أرصفة فإن النتيجة تكون كما يلي:

 ( تبين افتراض زيادة عدد األرصفة إلى ثالثة أرصفة6لوحة رقم )

 
 (WinQSBالمصدر: من إعداد الباحث عن طريق برنامج )

 

 وتكون مقارنة النتائج بين عدد األرصفة في خدمة سفن السيارات عن طريق الجدول التالي:

 ( يوضح المقارنة بين عدد األرصفة في خدمة سفن السيارات6جدول رقم )

 الرمز مقاييس األداء

 عدد أرصفة السيارات

1 2 3 

 P 42.12% 21.06% 14.04% كــــون النظــــــــــــام مشلــــــوالً احتمال أن ي

 P0 57.87% 65.20% 65.59% احتمال أن يكــــون النظام غير مشلــــــول

 Ls 0.7280 0.4409 0.4229 احتمال عدد السفن الموجودة في النظام 

 Lq 0.3067 0.0196 0.0016 احتمال عدد السفن الموجودة في الصف 

 Ws 2.6667 1.6149 1.5489 توسط وقت االنتظار المتوقع في النظام)باأليام(م

 Wq 1.1235 0.0717 0.0057 متوسط وقت االنتظار المتوقع في الصف)باأليام(

 (WinQSBالجدول: من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج )

 

 تفسير النتائج

، زادت نسبة احتمال 1إلى  2انخفض عدد أرصفة السيارات من  ( نالحظ أنه كلما6من خالل الجدول السابق رقم )  

أرصفة انخفضت هذه النسبة  3(، وكلما زاد عدد األرصفة إلى %42.12( إلى )%21.06انشلال األرصفة بالخدمة من )

عدد  (،  أي إن االزدحام ينخفض بزيادة عدد األرصفة، ومنه نستنتج أن وقت انتظار السفينة يقل بزيادة%14.04إلى )

األرصفة ، ونالحظ من خالل الجدول أنه كلما انخفض عدد األرصفة، انخفضت نسبة الوقت الذي يكون فيه الميناء من غير 

( وهذا يعني أن %65.59(، وكلما زاد عدد األرصفة، زادت هذه النسبة لتصل إلى )%57.87( إلى )%65.20خدمة من )
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حظ في حال انخفاض عدد األرصفة ازدياد احتمال عدد السفن الموجودة فترات الراحة تنخفض بانخفاض هذه النسبة، ونال

 0.4229سفينة(، وفي حال ازدياد عدد األرصفة، فإن العدد ينخفض إلى ) 0.7280سفينة( إلى ) 0.4409في النظام من )

يوم( إلى  1.6149سفينة(، ونالحظ في حال انخفاض عدد األرصفة أن متوسط وقت االنتظار في النظام يزداد من )

 يوم(.     1.5489يوم(، وفي حال ازدياد عدد األرصفة، فإن متوسط وقت االنتظار يقل إلى ) 2.6667)

مما سبق نستنتج أن إضافة رصيف آخر لخدمة سفن السيارات سيؤدي إلى تقليل االزدحام، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى 

ذا يقودنا إلى تحسن جودة الخدمات التي ترضي متلقي تقليل زمن االنتظار، ومن ثم تتحسن باقي مؤشرات األداء، وه

 الخدمة.   

   

 حساب التكاليف التشغيلية ألرصفة السفن 

والتي من -إن ما توصلنا إليه عبر تحليل النتائج السابقة للدراسة، والنتائج التي توصلنا إليها من خالل الدراسة   

هو إمكانية الوصول إلى تحسين جودة الخدمات عن طريق -ينخفضبينها أنه كلما زاد عدد األرصفة فإن زمن االنتظار 

تقليل زمن االنتظار، ولكن في الوقت ذاته ال يمكننا الوصول إلى اقتراح النموذج األمثل إال بعد دراسة التكلفة المالية الكلية 

 بإضافة عدد من األرصفة، وهذا ما ستناوله في هذه الجزئية. 

 حساب تكاليف الخدمة :أوال

لتوصل إلى حساب التكاليف الكلية، يتطلب ذلك أوال دراسة التكاليف المرتبطة بتقديم الخدمة، وهنا نعني بها ل

التكاليف التي يتحملها ميناء المنطقة الحرة بمصراتة لتشليل األرصفة لخدمة السفن، وقد تم دراستها والتوصل إلى قائمة من 

 حساب التكاليف في نظرية صفوف االنتظار. التكاليف يمكن االستعانة بها لتكملة معادلة 

 حساب تكاليف االنتظار :ثانيا

وما يتطلب دراسته ثانيا هي تكاليف االنتظار، وهي التكاليف الناتجة عن التأخر عن خدمة السفن، وبعد مقابلة 

لعالقة بالميناء قيد الدراسة، تبين مسؤولين باإلدارة المالية وإدارة الميناء واإلدارة القانونية، واالطالع على التشريعات ذات ا

أن هذه التكلفة ال يتم تحميلها إذا كان التأخر عن خدمة السفن بسبب الميناء، ولعدم وجود ما يفيد تحمل هذه القيمة فعليّاً على 

التشليلية لخدمة إدارة الميناء، وكذلك عدم وجود ما يفيد قانونيا تحمل هذه القيمة، فإننا سنكتفي بما تم دراسته من التكاليف 

 أرصفة السفن كما يلي: 

 التكاليف التشغيلية اليومية لرصيف سفن السيارات

 ( يبين التكاليف التشليلية اليومية لرصيف سفن السيارات7جدول رقم )

 التكاليف التشليلية اليومية لرصيف سفن السيارات

 القيم بالدينار الليبي

 القيمة البيان رم

 4,411.778 اتم. المرتبات والعالو 1

 9,018.579 م. الفرق اإلنتاجية 2

 27.531 م. وقود قواطر 3

 9.311 م. زيوت قواطر 4

 552.617 م. استهالك قواطر 5

 833.478 م. استهالك األرصفة 6

 1,189.617 م. التأمين 7

 136.117 م. المصروفات األخرى 8

د.ل  اإلجمالي  16,179.029 

 بناء دراسة التكاليفالجدول: من إعداد الباحث 

 

 16,179.029 ( يتبين أن إجمالي التكاليف التشليلية لرصيف سفن السيارات هو:7من خالل الجدول السابق رقم )

 د.ل في اليوم الواحد، ولمعرفة تكلفة تشليل أكثر من رصيف نقوم بضرب إجمالي التكلفة في عدد األرصفة.  
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 ( يوضح البدائل المقترحة لتشليل رصيف سفن السيارات8جدول رقم )

 

 الجدول: من إعداد الباحث

 

 عمل الحالي: نموذج رصيفيننظام ال      

 المقترح األول: نموذج رصيف واحد      

 المقترح الثاني: نموذج ثالثة وأربعة أرصفة      

 

 ( يوضح البدائل المقترحة لتشليل رصيف سفن السيارات18.3شكل )

 

 المصدر: من إعداد الباحث بناء على الجدول السابق

 

 

 16.179,029  

 32.358,058   48.537,087  

 64.716,116  
26,964 

1,7208 0,1368 0,0096 

-10

0

10

20

30

1 2 3 4

 -

 20.000,000

 40.000,000

 60.000,000

 80.000,000

 عدد األرصفة

 وقت االنتظار تكلفة الخدمة

 4 3 2 1 عدد األرصفة

النظام احتمال أن يكــــون  P  

مشلوال     
57.87% 65.20% 65.59% 65.62% 

 P0 احتمال أن يكــــون النظام

غير مشلول       
42.12% 21.06% 14.04% 10.53% 

احتمال عدد السفن الموجودة 

 Lqفي الصف 
0.3067 0.0196 0.0016 0.0001 

متوسط وقت االنتظار المتوقع 

 Wqفي الصف)باأليام( 
1.1235 0.0717 0.0057 0.0004 

متوسط وقت االنتظار المتوقع 

 Wqفي الصف)بالساعة( 
26.964 1.7208 0.1368 0.0096 

 64,716.116 48,537.087 32,358.058 16,179.029  تكلفة الخدمة cs بالدينار
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 سفن السياراتتقييم البدائل المقترحة لتشغيل رصيف 

، اآلتي: في حال االعتماد على معيار التكلفة -عند مقارنة البدائل المقترحة-( 8يتبين من خالل الجدول السابق رقم )

هو الوضع المناسب الذي يحقق أدنى التكاليف في نظام خدمة سفن  -وهو العمل بنموذج رصيف واحد-فإن المقترح األول 

 -وهو التقليل من زمن االنتظار-يوميا، وفي حال االعتماد على معيار مستوى الخدمة  د.ل 16,179.029السيارات، بقيمة 

هو ساعتان تقريبا  Wqفإن العمل بنموذج نظام العمل الحالي بعدد رصيفين بمتوسط وقت االنتظار المتوقع في الصف 

سفينة ، أي أقل من سفينة، وكذلك  0.0196يعتبر مناسبا إذا أخذنا في االعتبار عدد السفن الموجودة في الصف بعدد  2:00

من الوقت هي نسبة قريبة جدّاً من النموذجين الباقيين، وهما نموذج ثالثة  %65.20احتمال أن يكون النظام مشلوالً بنسبة 

؛ لذا فإن المفاضلة بين نموذج نظام العمل الحالي %65.62، ونموذج أربعة أرصفة بنسبة %65.59أرصفة بنسبة 

ثاني بنموذج ثالثة وأربعة أرصفة هو معيار التكلفة، إذ إن تكلفة العمل بنموذج نظام العمل الحالي تكون والمقترح ال

 د.ل يوميا، وهي أقل تكلفة مقارنة بالمقترح الثاني.     32,358.058

 

 النتائج

وكذلك تقديم مقترح  تم التوصل إلى أنه يمكن تقديم مقترح لنماذج تسهم في الرفع من مستوى الخدمات داخل الميناء، -1

 لنماذج تحقق أدنى التكاليف.

 تم التوصل إلى أن زمن وصول السفن يتبع التوزيع االحتمالي بواسون، وزمن خدمة السفن يتبع التوزيع األسي. -2

 

 التوصيات

توصي الدراسة ببث الوعي لدى الموظفين عن طريق الوسائل المختلفة بأهمية العناية ببحوث العمليات؛ لما لها  -1

 ن نتائج ملموسة في الجانب العملي، والقيام بتدريب العناصر البشرية للرفع من مستوى األداء.م

نظرا ألهمية استخدام األساليب الكمية بصفة عامة، ونظرية صفوف االنتظار بصفة خاصة، فإن الدراسة توصي  -2

 باالستفادة منها في ترشيد القرارات.

فإن الدراسة توصي باالهتمام بالتكاليف وإثباتها في السجالت الخاصة بها، من خالل النتائج التي تم التوصل إليها،  -3

 وتحميلها على مركز التكلفة حسب نوعية هذه التكلفة.
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