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متوسط وقت االنتظار  نماذج صفوف االنتظار في تقدير استخدام

  في النظام والغير مستغل لخط تعبئة الشاحنات  المتوقع

  - إسمنت البرج ـ زليتن بمصنع -

†@NnÐßå�«@kîĐÛa@�b�@ @

 

  الملخص 

نمـاذج بحـوث   " أحد  ستخدام نماذج صفوف االنتظاريهدف هذا البحث إلى ا  
لمساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرار المناسب المبني على أسس علمية           " العمليات  

مدروسة في أغلب المنظمات الصناعية والخدمية، وباختيار النموذج المناسب من بين           
زليتن -صنع البرج هذه النماذج وتطبيقه على خط تعبأة الشاحنات باإلسمنت المكيس بم         

لتقدير متوسط وقت االنتظار المتوقع في النظام والوقت غير المستغل تم التوصل إلى             
  :النتائج التالية

شـاحنة  ) 6.37(شاحنات ستكون في النظام خالل الساعة، وبالمتوسط        ) 9( هناك   -1
وهو العدد المتوسط للـشاحنات فـي الخدمـة         ) 2.63(تنتظر الخدمة، وأن الفرق هو    

ت النظام مما كشف عن وجود جزء من وقت هذه المحطات سـيكون شـاغرا               بمحطا
 :من الوقت، حيث إن %3وإن النظام كله سيكون شاغرا بما يقرب من 

                                                 

ــالمية،      � ــمرية اإلس ــة األس ــارة، الجامع ــصاد والتج ــة االقت ــدريس بكلي ــة ت ــضو هيئ ع
Muftahmohsen292@gmail.com. 
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دقيقة سوف يكـون فـي   ) 47.4(دقيقة وأن   ) 67.2(ي النظام هو     متوسط الوقت ف   -2
دقيقة وهو وقت الخدمة المتوقع للشاحنة الواحدة       ) 20(انتظار الخدمة، وأن الفرق هو      

 .في كل محطة

 عدد الشاحنات التي يتم شحنها باإلسمنت المكيس في الـورديتين قبـل اسـتخدام               -3
خدام النموذج يصل عدد الشاحنات إلى      شاحنة أما بعد است   ) 96(نموذج صف االنتظار    

  .شاحنة) 108(
  : مقدمـة
تعد نماذج صفوف االنتظار أحد نماذج بحوث العمليات المستخدمة في تـذليل      

المشاكل التي تواجه  متخذي القرار في مجاالت عدة والعمل على حلها بأسلوب علمي              
 في تحليل صفوف    مبني على بيانات دقيقة وصحيحة وهي ذات أهمية خاصة تتميز بها          

تحديد توازن النظام، وحساب أوقات االنتظار غيـر المرغوبـة          : االنتظار من خالل  
  .والنظر إليها من جانب سرعة اإلنجاز

) A.K.Erlang( على يد المهندس الداينمركي      1909وبدأت هذه الفكرة عام       
 في عملية   عندما الحظ مشكلة االزدحام في مركز المكالمات الهاتفية والتأخير الواضح         

تقديم الخدمة نتيجة عدم قدرة العاملين على تلبية طلبات طالبي الخدمة بشكل متـوازن              
وبدأ بحساب مدة التأخير للعامل الواحد بالمركز وتطـور         . مع السرعة التي تحدث بها    

هذا العمل بناء على النتائج التي توصل إليها ليشمل عددا من الحاالت العامـة التـي                
  .)1(ار بهاتتصف بوجود انتظ

وظاهرة االنتظار في الطابور أو في النظام تعتبر مشكلة يترتب عليها إهدار              
في الوقت وارتفاع في التكلفة ويعبر عنها بالوقت غير المستغل أحياناً وهـي إحـدى               
أكثر المظاهر شيوعاً في وقتنا الحاضر و مشكلة ال يمكن تجنبها ولكن يمكن تحديدها              

  . المناسب من نماذج صفوف االنتظاروحلها باستخدام النموذج
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ومصنع البرج لإلسمنت أحد القالع الصناعية في ليبيا هو أيضا يعـاني مـن          
مشكلة الوقت غير المستغل في نظام خط تعبئة الشاحنات باإلسمنت المكـيس األمـر              
الذي يترتب عليه ارتفاع في التكلفة وهدر في الوقت، ولوحظ هذا من خالل الزيـارة               

 وإجراء المقابالت الشخـصية مـع       2017 المتكررة خالل شهر ديسمبر سنة       الميدانية
المسئولين عن قسم المخازن وقسم التشغيل واألمن والـسالمة لتجميـع المعلومـات             
والمالحظات اليومية عن سير عملية شحن الشاحنات باإلسمنت المكيس في المحطات           

 من وقت آلخر لغـرض      التابعة للخط، ومالحظة دخول الشاحنات في صف االنتظار       
تقديم الخدمة لها فقد تبين أن هناك صعوبة في التنسيق بـين إدارة المـصنع والنقابـة     
المشرفة على دخول الشاحنات في صف االنتظار مما سبب في وجـود وقـت غيـر                

  . مستغل في خط التعبئة
وعلى ضوء طبيعة المشكلة وما توصلت إليه من معلومات عن موضوع البحث              

  :ى الحل تم وضع السؤال الرئيسي واألسئلة المتفرعة منه على النحو التاليللوصول إل
 هل استخدام نماذج صفوف االنتظار تساعد في تحديد الوقت غير المستغل في نظام              -

  .زليتن؟-خط تعبئة الشاحنات باإلسمنت المكيس بمصنع البرج
  : من هذا السؤال يمكن اشتقاق األسئلة الفرعية التالية  

مكن تقدير متوسط وقت االنتظار المتوقع في النظام باستخدام النموذج المناسب            هل ي  -
  من نماذج صفوف االنتظار؟ 

   هل يمكن معرفة وقت الخدمة المتوقع في النظام لكل شاحنة؟  -
  :أهداف البحث

  :يهدف هذا البحث إلى  
يهـا   معرفة كيفية استخدام نماذج صفوف االنتظار في المنظمات التـي تنتـشر ف             -1

باختيار النموذج المناسب الذي يساعد متخذي القرار في تحديد الوقت  ظاهرة االنتظار
 . غير المستغل في النظام وتحديد وقت الخدمة المتوقع 
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 التوصل إلى مجموعة من النتائج التي يمكن أن تكون ذات فائدة للباحثين المهتمين              -2
 األعمال التـي تنتـشر فيهـا        بموضوع البحث والمفكرين من اإلداريين في منظمات      

  .ظاهرة االنتظار
  : أهمية البحث

ول مشكلة ظاهرة االنتظار غير المرغوبة التي       اتكمن أهمية البحث في أنه يتن       
تعاني منها أغلب المنظمات الصناعية والخدمية في الحياة اليومية ، لذلك خصصنا هذا             

موذج المناسب مـن نمـاذج      البحث محاولة منا في الوصل إلى بيان كيفية استخدام الن         
صفوف االنتظار في تحديد الوقت غير المستغل في نظـام خـط تعبئـة الـشاحنات                

 .  زليتن-باإلسمنت المكيس بمصنع البرج 

  : أداة البحث
ف البحـث   امن أجل الحصول على المعلومات والبيانات الالزمة لتحقيق أهد          

  :اعتمد الباحث على األدوات التالية
الكتـب والمراجـع المتخصـصة     ظري للبحث تم االعتماد علـى  في الجانب الن-1

 .والدوريات في هذا المجال

 في الجانب التطبيقي استخدم الباحث نموذج صف أو خط انتظار مكـون مـن عـدة                 - 2
محطات للخدمة وفي مرحلة واحدة لتقدير متوسط وقت االنتظار المتوقع في النظام والغير             

نت المكيس معتمدا على المعلومات والمالحظات التـي        مستغل لخط تعبئة الشاحنات باإلسم    
تم تجميعها بإجراء المقابالت الشخصية مع المسئولين عن وحدة التسليم ووحـدة التعبئـة              

  .وحركة الشاحنات من بداية الدخول لصف االنتظار و حتى مغادرتهم
  :الدراسات السابقة

تالف األهداف في   نظراً لتعدد نماذج ومجاالت استخدام صفوف االنتظار واخ         
  :الدراسات واألبحاث السابقة باستخدام هذه النماذج فإن
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تطبيـق أسـاليب صـفوف      ( دراسة راضي عبد اهللا علي، عروبة رشيد البدران          -1
كان الهدف منها هو حـل مـشكلة        ) االنتظار دراسة ميدانية في مديرية تقاعد البصرة      

لتي تؤدي الخدمـة فـي مديريـة    االختناقات والوصول إلى العدد األمثل من القنوات ا     
 . تقاعد البصرة بالشكل الذي يغطي حاجة المحافظة

وأن النتيجة التي توصلت إليها هذه الدراسة أن اسـتخدام نمـاذج صـفوف                
االنتظار قد تساهم في حل مشكلة االختناقات للمتقاعدين في مديرية البصرة وتحديـد             

عليه ارتفاع في التكلفة وهدر في      الوقت غير المستغل في صف االنتظار والذي ترتب         
  ).2005-15العدد -4المجلد -مجلة العلوم االقتصادية.  (الوقت

دراسة ميدانية لمشاكل صفوف االنتظار     (م سماهر طارق ابراهيم علي      .  دراسة م  -2
كان الهدف منها تذليل الصعوبات التي يعانيها       ) على بعض السيطرات في مدينة بغداد     

 إلى أماكن عملهم وتقليل الهدر فـي وقـت الخدمـة ووقـت           المواطنون في الوصول  
 .االنتظار

 االنتظـار  صـفوف  نماذج باستخدام الدراسة هذه إليها توصلت التي النتيجة وأن  
 أمـاكن  إلـى  الوصـول  في المواطنون يعانيها التي الصعوبات ليلذت في تساهم أن يمكن
 - 71العـدد - 19المجلـد - داريـة مجلة العلوم االقتـصادية واإل    . (المحدد الوقت في عملهم
2013.  

ما يتميز به هذا البحث عن سابقه حسب علمي هو مساعدة متخذي القرار في                
اختيار النموذج المناسب من نماذج صفوف االنتظار ومعرفة كيفيـة اسـتخدامه فـي              
المنظمات التي تنتشر فيها ظاهرة االنتظار في الصف أو في النظام لتحديد الوقت غير              

  . حديد وقت الخدمة المتوقع وما يترتب من نتائج على التطبيقالمستغل وت
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 : الجانب النظري

  :)2(مفهوم نماذج صفوف االنتظار
يعبر عن نماذج صفوف االنتظار بأنها مجموعة مـن المفـاهيم والفـروض               

والمبادي العلمية التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين رغبات طالبي الخدمة ومـصالح             
  .ةمؤيدي هذه الخدم

  :المصطلحات العلمية الخاصة بنماذج صفوف االنتظار
  :لنماذج صفوف االنتظار عدة مصطلحات علمية من أهمها  

  .  مركز الخدمة أو قناة الخدمة  وهو المكان التي تتجه إليه الوحدات طالبة الخدمة-1
  . الوحدات طالبة الخدمة قد تكون أشخاصا أو غير أشخاص-2
كون من األفراد أو األشياء طالبة الخدمة والتـي تنتظـر    صف أو خط االنتظار يت    -3

دورها للحصول على هذه الخدمة، قد يكون صف أو خط االنتظار محدود العد أو قـد                
  . يكون غير محدود العد

   نظام صفوف أو خطوط االنتظار-4
يقصد بنظام صفوف أو خطوط االنتظار المكان الذي يشمل مركز أو مراكز              

نتظار، هذا، ومن ناحية أخرى فإن هذا النظـام يتـضمن أيـضا             الخدمة وصفوف اال  
مجموعة الوحدات طالبة الخدمة والتي مازالت تنتظر دورها لتلقي هذه الخدمة مضافا            

  .     إليها الوحدات التي دخلت فعال في مرحلة تلقي الخدمة
  :أنواع نماذج صفوف أو خطوط االنتظار

  :ربعة أنواع هييوجد لنماذج صفوف أو خطوط االنتظار أ  
  .)3(نموذج صف أو خط انتظار مكون من قناة واحدة ومرحلة واحدة:  النوع األول-

طبقاً لهذا النموذج تشكل الوحدات طالبة الخدمة صفاً واحداً أمام مركز خدمة              
  . للحصول على خدمة بمرحلة واحدةةواحد
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  .)4(راحل متعددةنموذج صف أو خط انتظار مكون من قناة واحدة وم:  النوع الثاني-
طبقاً لهذا النموذج تشكل الوحدات طالبة الخدمة أكثر من خط انتظار في أكثر               

من مرحلة لنفس قناة الخدمة الواحدة، حيث يتم في كل مرحلة من هذه المراحل تقـديم         
  .نوع من الخدمات يختلف عما يقدمه في المراحل األخرى

ن من عدة  قنـوات للخدمـة فـي          نموذج  صف أو خط انتظار مكو      :  النوع الثالث  -
  .)5(مرحلة واحدة

طبقا لهذا النموذج  توجد مراكز خدمة متعددة تؤدي نفس الخدمات، كما يوجد               
 .صف انتظار واحد

نموذج  صف أو خط انتظار مكون من عدة قنـوات للخدمـة وفـي               :  النوع الرابع  -
  .مراحل متعددة 

دي نفس الخدمات، كما توجد     طبقاً لهذا النموذج توجد مراكز خدمة متعددة تؤ         
وبالرغم من االختالفات الواضحة بين أنواع نمـاذج        . أيضاً عدة مراحل من الصفوف    

صفوف أو خطوط االنتظار السابقة فإنه يمكن القول بصفة عامة أن كل نموذج منهـا               
  يتميز بوجود خمس متطلبات أساسية تعتبر بمثابة 

  :مكونات لهذا النموذج

  :صفوف االنتظارمتطلبات بناء نماذج 
  :  لبناء نماذج  صفوف االنتظار يتطلب األمر معرفة اآلتي  

  : أنماط وصول طالبي الخدمة: أوالً
يقصد بنمط وصول طالبي الخدمة الطريقة التي سوف يصلون بها إلى مركز              

الخدمة، هذا وتتعدد أنماط وصول طالبي الخدمة إلى المركـز، حيـث قـد يـصلون                
جموعات، كما قد يكون وصولهم مزدحماً، أو قد يسمح لهـم           منفردين أو على شكل م    

  . بتخطي بعضهم البعض أو ال يسمح لهم بذلك، وقد يكون وصولهم عشوائياً
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  :الوقت الالزم لتقديم الخدمة: ثانياً
وقـد يكـون    ، ويقصد به الوقت الالزم ألحد مقدمي الخدمة لتقديمها لطالبيها          

  .  عشوائياً توزيعه االحتمالي معروفزمن تقديم الخدمة ثابتاً أو متغيراً
  :عدد مقدمي الخدمة لطالبيها: ثالثاً

يقصد بعدد مقدمي الخدمة لطالبيها تحديد ما إذا كان يتم خدمة هـؤالء عـن                 
  . طريق مركز خدمة واحد أو عن طريق أكثر من مركز خدمة

  :)6(الطاقة االستيعابية للمكان الذي يتم فيه تقديم الخدمة: رابعاً
قصد به مدى استيعاب نظام الخدمة لعدد طالبيها سواء كانوا فـي مرحلـة              وي  

الخدمة أو في مرحلة االنتظار المسموح لهم بالتواجد في مكان الخدمـة فـي نفـس                
  . الوقت
  :)7(الترتيب الذي يخدم بموجبه طالبي الخدمة: خامساً

 طبقـاً   ويقصد به الطريقة التي يتم بها تقديم الخدمة، حيث قد يـتم تقـديمها               
 الطريقة األكثر شيوعاً فـي الحيـاة العمليـة، أو           هلطريقة الوارد أوالً يخدم أوالً وهذ     

طريقة الوارد أخيراً يخدم أوالً وهذه الطريقة تظهر في عمليـة سـحب المـواد مـن        
المخزن بعكس الترتيب الذي بموجبه خزنت هذه المواد، أو قاعدة األسـبقية بحـسب              

خدمة لوحدات معينة وفقاً ألهمتها النسبية أو قد يـتم تقـديم            األهمية، حيث يتم تقديم ال    
 .الخدمة بطريقة عشوائية

 :مقاييس المستخدمة في تقييم نظم صفوف االنتظارال

  : هناك عدة مقاييس تستخدم في تقييم نظم صفوف االنتظار منها  
  .  متوسط عدد العمالء المنتظرين إما في الصف أو في النظام-1
  . النتظار للعمالء سواء في الصف أو في النظام متوسط زمن ا-2
  .  معدل االستغالل أو االندفاع بالنظام، ويعبر عنه بنسبة الطاقة المستغلة-3
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  : )8(التعاريف والعالقات الرياضية الالزمة لوصف أنظمة صفوف االنتظار
S = عدد الوحدات في النظام.  
P =         الفترة الزمنية التي يكـون فيهـا       معامل الخدمة أو االستخدام وتشير إلى متوسط

  . النظام مشغوال في وحدة زمنية واحدة
P0 = معامل عدم استخدام مراكز الخدمة.  
Pn = احتمال وجود عدد من الوحدات في النظام.  
λ  =معدل وصول الوحدات إلى مراكز الخدمة .  
µ  =  معدل تقديم الخدمة.  

Ls  = متوسط عدد الوحدات في النظام.  
Lq =    توسط عدد الوحدات المتوقع في صف االنتظارم.  
wq =   متوسط وقت االنتظار المتوقع في صف االنتظار. 

wS  = متوسط وقت االنتظار المتوقع في النظام .                
  : معامل االستخدام

   :معامل عدم استخدام مراكز الخدمة
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 : متوسط عدد الوحدات المتوقع في صف االنتظار

            
                    :       متوسط عدد الوحدات المتوقع في النظام

  
                                         متوسـط وقـت االنتظـار المتوقـع فـي صـف االنتظـار               
  :متوسط وقت االنتظار المتوقع في النظام 

         
  الجانب التطبيقي 

  : نبذة مختصرة عن مصنع البرج إلنتاج اإلسمنت
مصنع البرج إلنتاج اإلسمنت أحد المصانع التابعة لشركة االتحـاد العربـي،              

  بطاقـة انتاجيـة      2005دخل في مرحلة االنتاج مع نهاية سنة        أنشئ بمدينة زليتن، و   
يحتوي هذا المصنع علـى خطـين لتعبئـة         ،  وياً طن سن  )1,400,000(تقدر بحوالي   

الشاحنات باإلسمنت السائب في كل خط محطتان للتعبئة قادرة كل محطة على تعبئـة              
كل شاحنة بالكمية المطلوبة حسب حمولتها، وخطين لتعبئـة الـشاحنات باإلسـمنت             
المكيس في كل خط ثالث محطات للتعبئة بكميات محدودة ومتساوية في كل محطـة              

  .كيس) 720(احنة لكل ش
وبسبب نقص كمية الزيت الثقيل الذي يعتمد عليها المصنع في عملية التشغيل              

فإن أحد خطوط تعبأة الشاحنات باإلسمنت المكيس متوقف عن العمـل خـالل هـذه               
  . الفترة

ونظراً الختالف كمية حمولة الشاحنات باإلسمنت السائب في خطي التعبـأة             
ب من نماذج صفوف االنتظار في تحديـد الوقـت غيـر            فإن استخدام النموذج المناس   
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مـع امكانيـة   . المستغل في النظام اقتصر على خط تعبأة الشاحنات باإلسمنت المكيس        
  .استخدام النموذج في حالة تشغيل الخط الثاني

النظام المتبع لتقديم الخدمة في خط تعبأة الشاحنات باإلسمنت المكيس بمصنع             
لميدانية وإجراء المقابالت الشخصية مـع المـسئولين عـن          البرج من خالل الزيارة ا    

النظام المتبع في خط تعبئة الشاحنات باإلسمنت المكيس في المصنع الذي يـضم كـل               
  : من
يهتم هذا القسم بتخزين وتوفير كمية اإلسمنت التي يتطلـب تعبئتهـا            :  قسم المخازن  -

  .وشحنها في الوقت المحدد
م على عملية التشغيل والـصيانة لخطـوط اإلنتـاج          يشرف هذا القس  :  قسم التشغيل  -

والتعبئة في المصنع لتفادي األعطال التي تعرقل هذه العملية، وتـتم عمليـة تعبئـة                
  متساوي الشاحنات باإلسمنت المكيس في ثالث محطات للخط الواحد بالمصنع وبشكل         

كـل  خط والمحطات التابعة له بمعدل ثالث شاحنات فـي الـساعة ل           للحسب التصميم   
  محطة 

يتولى هذا القسم مهام األمـن والـسالمة داخـل المـصنع،            :  قسم األمن والسالمة   -
والتنسيق بين إدارة المصنع والنقابة المشرفة على شاحنات النقل للدخول إلـى صـف              

  .االنتظار بشكل منظم
  : لوحظ أن النظام المتبع لتقديم الخدمة في خط تعبئة الشاحنات مبني على  

 .ة على أساس من يأتي أوال يخدم أوال تقدم الخدم-1

 . حاالت الوصول موزعة توزيعا أسيا-2

  .  حاالت الخدمة موزعة توزيع بواسون-3
 نظام العمل بالمصنع ورديتين في اليوم من الساعة الثامنة صباحا وحتى الـساعة              -4

 .الثامنة مساء
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  . شاحنة96 عدد الشاحنات التي يتم شحنها باإلسمنت المكيس في الورديتين -5
  : مواصفات النموذج المستخدم في مصنع إسمنت البرج

بناء على ما تم توضيحه في الجانب النظري للنماذج المستخدمة في صـفوف     
االنتظار وما لوحظ عن عملية التعبئة في المصنع فإن النظام المـستخدم هـو نظـام                 

 وأن أوقات   محطات للخدمة ومرحلة خدمة واحدة،    ) 3(صف أو خط انتظار مكون من       
وصول الشاحنات موزعة توزيع بواسون وأوقات الخدمة موزعة أسـيا وأن مجـال             
انتظار الشاحنات كبر بما فيه الكفاية وأن متوسط معدل دخـول الـشاحنات لـصف               

) 3(شاحنات في الساعة ومتوسط معدل الخدمة في المحطة الواحدة          ) 8(االنتظار هو   
  . شاحنات في الساعة

مراحل سير الـشاحنات داخـل النظـام للنمـوذج          ) 1 (ويصور الشكل رقم    
من دخول الشاحنة وحصولها على الخدمـة   المستخدم في مصنع البرج لإلسمنت ابتداء

  . وخروجها
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  من إعداد الباحث : المصدر

  : ات نقل اإلسمنت المكيس بالمصنعتطبيق النموذج المستخدم على شاحن
  :  لتطبيق النموذج يتطلب معرفة اآلتي  

     شاحنات في الساعة     λ  =  8معدل وصول الشاحنات   
      شاحنة للخط الواحد في الساعة3 =  في الخط  معدل تقديم الخدمة

          خطوط تعبئة S  =3 عدد خطوط الخدمة       
  معامل االستخدام                                                    

      

     

 :                الحد األول في المقام 

ا
  : لمقامالحد الثاني في ا

 
  :متوسط عدد الشاحنات المتوقع في صف االنتظار

  
  :  متوسط عدد الشاحنات المتوقع وجودها في النظام
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  : متوسط وقت االنتظار المتوقع في صف االنتظار

                                                
  = 60 * 0.83     
 دقيقة    47.4 =  

  :ت االنتظار المتوقع في النظام متوسط وق

         
         

         

شاحنات ستكون فـي النظـام،   ) 9(من نتائج تطبيق النموذج نالحظ أن هناك     
هـو العـدد المتوسـط      ) 2.63(شاحنة تنتظر الخدمة، وأن الفرق      ) 6.37(وبالمتوسط  

ت للشاحنات في الخدمة بالمحطات الثالثة مما كشف عن وجود وقت في هذه المحطـا             
من الوقت،  %3سيكون في حالة انتظار وأن النظام كله سيكون شاغرا بما يقرب من 

  :حيث إن

دقيقـة  ) 47.4(دقيقة منها   ) 67.2(كما أن الوقت المتوسط في النظام سيكون          
دقيقة هي وقت الخدمة المتوقـع للـشاحنة        ) 20(سوف تكون في انتظار الخدمة وأن       

وعدد الشاحنات التي يتم شحنها باإلسمنت المكيس في الورديتين قبل استخدام           . الواحدة
  .شاحنة) 108(شاحنة أما بعد استخدام النموذج ) 96(نموذج صفوف االنتظار 

 النتائج  والتوصيات 

شـاحنة  ) 6.37(شاحنات ستكون في النظام خالل الساعة، وبالمتوسط        ) 9( هناك   -1
وهو العدد المتوسط للشاحنات في الخدمة بمحطات       ) 2.63(تنتظر الخدمة، والفرق هو     
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يكون شاغرا وأن النظـام     النظام مما كشف عن وجود جزء من وقت هذه المحطات س          
  : من الوقت، حيث إن %3كله سيكون شاغرا بما يقرب من 

ـ    ) 47.4(دقيقة منها   ) 67.2( الوقت المتوسط في النظام      -2 ون فـي   دقيقة سـوف تك
 .انتظار الخدمة

 .دقيقة للشاحنة) 20( وقت الخدمة المتوقع هو -3

 عدد الشاحنات التي يتم شحنها باإلسمنت المكيس في الـورديتين قبـل اسـتخدام               -4
 .شاحنة) 108(شاحنة أما بعد استخدام النموذج ) 96(نموذج صفوف االنتظار 

ظواهر المنتشرة والمتكررة     إمكانية استخدام نماذج صفوف االنتظار على أغلب ال        -5
 .بشرط أن يتم وضع بيانات الظاهرة بصيغة تالئم النموذج الذي يعالج المشكلة

 استخدام نماذج صفوف االنتظار تتيح عدة فرص أمام متخذي القـرار لمعالجـة              -6
 .المشاكل بأسلوب علمي وصوال إلى الحل األفضل

نات في دخول الـشاحنات إلـى        ضرورة التنسيق بين إدارة المصنع ونقابة الشاح       -7
 .صف االنتظار في الوقت المحدد
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