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 .توطئة:1

ى مستوى لتعد أساليب بحوث العمليات من األساليب املنتهجة في العمل اإلداري بغية تسهيل األداء اإلداري ع

من اجل اتخاذ القرارات املناسبة واملالئمة في تحقيق األهداف الهامة للمؤسسات، فهي املؤسسات واإلدارات 

ارية تحتوي على جملة من األساليب املختلفة كاألساليب الكمية التي يتم معالجة القضايا اإلقتصادية واألمور اإلد

ن األدوات والطرق التي تستخدم معلى حد سواء من خالل االعتماد على املوارد املتاحة واملتنوعة من البيانات و 

 قبل متخذي القرار ملعالجة هذه املشاكل.

مختلف حل أساليب بحوث العمليات الهادفة للبحث عن األمثلية من خالل وتعد البرمجة الخطية إحدى 

م باعتماده طريقة 1947أول من تحدث عنها سنة  Dantzigاملشاكل اإلدارية بعد صياغتها رياضيا حيث يعد 

 .ول لحل املسائل الرياضية في ظل القيود املفروضةالجدا

 :الدراسة إشكالية. 2

 تعد املوازنات التقديرية من أهم أدوات مراقبة التسيير الكمية التي تستخدمها املؤسسات في تقييم األداء من

تعتمد على خالل التنبؤ بالكميات املنتجة سعيا وراء تقدير مختلف مستلزماتها حيث أن تقدير هذه الكمية 

مجموعة من الطرق ولعل أسلوب البرمجة الخطية يعد في هذا اإلطار أخذ الطرق املستخدمة في تقدير الكميات 

 ب البرمجة الخطية.صيغة رياضية وحلها باستخدام أسلو  املنتجة من خالل صياغة املوارد في

 وانطالقا مما سبق تتبلور معالم إشكالية الدراسة في التساؤل التالي:

 نتاج في املؤسسة؟البرمجة الخطية في إعداد املوازنة التقديرية لإل  اعتمادف يتم كي

 التالية:الفرعية  التساؤالتبنا طرح  يجدرب متعددة حاطة به من جوانإل او ملام باملوضوع من جوانب مختلفة ولل

 البرمجة الخطية؟ب ما املقصود -

 على البرمجة الخطية؟ باعتمادكيف يتم إيجاد البرنامج اإلنتاجي  -

 في املؤسسة؟ فيما تتمثل أهمية املوازنات التقديرية -

 على املوازنات التقديرية في مراقبة تسييرها؟ E.CO.ME.Sهل تعتمد مؤسسة  -

 ؟ E.CO.ME.Sكيف يتم توظيف البرمجة الخطية إليجاد البرنامج اإلنتاجي ملؤسسة  -

 الدراسة: فرضيات.3

  الوصول حدودة لتحقيق هدف املمشكلة تخصيص املوارد أو الطاقات تهتم البرمجة الخطية بمعالجة

 تعظيم األرباح أو تدنية التكاليف.ل األمثل

 يير ومراقبة التستعد الوسيلة األنسب لتقدير الكميات في أنها  للنتاج تكمن أهمية املوازنات التقديرية

 .االنحرافات بين التقديرات اإلنجازات الفعلية من خالل اكتشاف

  

 

 

  تعتمد مؤسسةE.CO.ME.S  ةيلبستقاملفي تقدير الكميات املنتجة للفترات. 
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 :الدراسة أسباب إختيار املوضوع.4

 :أهمها في مايلي الدراسة إلى عديد من األسباب يمكن إيجاز موضوعيعود اختيار 

 تماشيا مع تخصص الطالب في الخوض في موضوع يتناول واحدة من أهم أدوات مراقبة التسيير الرغبة 

 .في التكوين

 سقاط انعدام الدراسات التي تربط بين البرمجة الخطية و املوازنات التقديرية للنتاج خاصة من خالل إ

 .الدراسة على الواقع امليداني

  قياس أداء املؤسسات اإلقتصادية املحلية بأهمية استخدام األساليب الكمية مدىمحاولة. 

 أهداف الدراسة:.5

 سعي الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف من بينها:

 وتوضيح دورها في إعطاء نظرة في املؤسسة  للنتاج  املوازنات التقديريةاعتماد أهمية  برازإ

 .مستقبلية عن نشاط املؤسسة

 لتعريف بالبرمجة الخطية وكيفية استعمالها لتخطيط اإلنتاج في املؤسسة.محاولة ا 

  األساليب الكمية في املؤسسات اإلقتصادية الجزائرية اعتمادمحاولة الوقوف على واقع. 

 أهمية الدراسة:.6

 ناتاإلنتاج وإعداد املواز  ونه يعالج كيفية اعتماد واحدة من أهم الطرق الكمية لتقديرفي كتكمن أهمية املوضوع 

البرمجة الخطية وتزداد هذه األهمية خاصة في كون املوضوع يتناول إسقاط الدراسة على وهي  إالالتقديرية 

جانب ميداني من خالل صياغة نموذج رياض ي للبرمجة الخطية على اعتماده إلعداد موازنة اإلنتاج في مؤسسة 

 البناءات املعدنية بالجنوب.

 الدراسة:. حدود 7

 تمثلت حدود هذه الدراسة في:

 بأدرار.   E.CO.ME.Sمؤسسة البناءات املعدنية للجنوبلقد تمت هذه الدراسة على مستوى ملكانية: احدود ال

 م.2018  املقدرة لسنة2017  فقد انحصرت على املعلومات املتعلقة بسنةزمانية الحدود اما بالنسبة لل

 . منهج الدراسة:8

 واملنهج الوصفي من خالل إبراز مختلف الجوانب النظرية للبرمجة الخطية  اعتمادملعالجة إشكالية الدراسة يتم 

راسة من خالل تحليل مختلف املعطيات و النتائج املتوصل إليها في الداملوازنات التقديرية وكذا املنهج التحليلي 

  إلى تحليل نتائج الدراسة امليدانية. إلضافةافي ذلك بعض األمثلة التطبيقية وب باالستعانة

 

 

 

ثالث خطة قوامها  اعتمادتم وبغية تغطية موضوع الدراسة في شقيه النظري والتطبيقي  هيكل الدراسة:.9

قد تضمن جملة من املفاهيم املتعلقة بالبرمجة البرمجة الخطية و ب للتعريفمنها  ول خصص األ حيث فصول 
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باإلضافة الى أهم طرق حل مسائل البرمجة طية،البرمجة الخ إستخداممجاالت وشروط الخطية وكذا 

حول املوازنات من حيث إعطاء صورة عامة نتاج كان توضيح للموازنة التقديرية لل ما الفصل الثاني فأالخطية.

للنتاج و مفهوم اإلنتاج  واملوازنة التقديرية من خالل وضح املوازنات التقديرية للنتاج وأيضا تالتقديرية 

لخطية إلعداد املوازنة عتماد البرمجة اا وفي األخير تبيان كيفية رية للنتاجالخطوات وطرق إعداد املوازنات التقدي

لعمل امليداني والذي من خالله حاول مضمون االى تخصيص الفصل الثالث في الدراسة بينما تم التقديرية، 

نتاج على مستوى املؤسسة محل ي إعداد املوازنة التقديرية لل ف واقع البرمجة الخطية ودورهابرز أن ي الباحث

 الدراسة.

 دراسات سابقة:. 10

 على مجموعة من الدراسات السابقة من بينها: ي دراستهف إعتمد الباحث

اعلية املوازنات كأداة ف مدى، رسالة ماجستير حول (2007)عيدإبراهيم محمد سليمان الشيخ  دراسة -

ي الى معالجة املوازنات التقديرية ودورها ف من خاللها تناول الباحث في بلديات قطاع غزة،للتخطيط و الرقابة 

 .، توصل إلى أن املوازنة التقديرية أداة تستعمل لتخطيط والرقابةعلى مستوى بلديات غزةالتخطيط والرقابة 

العوامل املؤثرة على كفاءة استخدام رسالة ماجستير حول  ، (2006)محمد موس ى محمد النجار دراسة-

الباحث من تناول بمحافظات قطاع غزة، الفلسطينيةاملوازنات التقديرية كأداة تخطيط  ورقابة في الجامعات 

امل للموازنة عو  ، توصل إلى أنالى معالجة مدى تأثير العوامل الخارجية على استخدام املوازنات التقديريةخاللها

 .لتخطيط والرقابة للمؤسسةتؤثر عليها في تحقيق ا

، رسالة ماجستير حول دور نموذج البرمجة الخطية متعددة األهداف في (2014-2013دراسة بوشارب خالد)  -

دور النموذج الرياض ي للبرمجة الخطية متعددة األهداف في اتخاذ اتخاذ القرار اإلنتاجي بسكرة،تناول الباحث 

 ( باملسيلة.EATITلألنسجة الصناعية والتقنية )القرار اإلنتاجي في املؤسسة الجزائرية 

يميز هذه الدراسة من الدراسات السابقة كونها تحاول الربط بين البرمجة الخطية كأسلوب رياض ي لحل وما 

أنها حولت صياغة نموذج  املشاكل اإلدارية واملوازنات التقديرية كأداة للرقابة ومراقبة التسيير في املؤسسة كما

 .-الجزائر -إجراء دراسة ميدانية ملؤسسة البناءات املعدنية للجنوب بأدرارمن خالل 
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 تمهيد:

 اإلدارة على تحقيق االستخدام الفعال ملوارد املنظمة. وتشمل هذه املوارد على عناصر مثل:   يعتمد علم     

جال األساليب املستخدمة في هذا امل " اآلالت، العمال، األموال، الوقت، املواد الخام، الطاقة، واملساحات ". ومن أحد 

ي مصمم بغرض مساعدة املديرين على التوصل (. وهو أسلوب رياض  Linear Programmingأسلوب البرمجة الخطية )

الى التخصيص املثالي للموارد النادرة. ويتعامل هذا األسلوب مع نوعية خاصة من مشاكل البرمجة حيث تكون دالة 

 الهدف املستخدمة خطية وكذلك الحال بالنسبة للعالقات بين املتغيرات املعبرة عن املوارد املستخدمة.

 اإلطار املفاهيمي وكذا أهم الطرق املستعملة لحل مشاكل البرمجة الخطية. يتضمن هذا الفصل تقديم
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 املبحث االول : ماهية البرمجة الخطية

تعد البرمجة الخطية من أبسط وأسهل األساليب الرياضية التي يمكن االستعانة بها ملعالجة املشاكل التي تواجه    

ف املؤسسة االقتصادية، وتهدف عموما الى حل املشاكل واملسائل بتعيين التوليفة املثلى للنتاج. وذلك لتحقيق األهدا

التعريفات، وهذا حسب مختلف املفكرين واملحللين وميولهم املحددة ولقد شهدت البرمجة الخطية العديد من 

 االقتصادية أو اإلدارية.

 املطلب االول : مفهوم البرمجة الخطية وأهميتها.

(،ويعد (Operations Reseaschيحتل موضوع البرمجة الخطية في وقتنا الحاضر مركزا متميزا في مجال بحوث العمليات 

 . (Optimality)من املواضيع األكثر شيوعا واستخداما للوصول الى تحقيق االمثلية

، (Systems)وتكمن أهمية نماذج البرمجة الخطية في كونها إحدى الوسائل املهمة في دراسة سلوك عدد كبير من األنظمة

كل البرمجة الصناعية والحكومية أنواع النماذج الرياضية التي تستخدم في معالجة مشا وكذلك كونها من أسهل

 1الكبرى.

 اوال : املفهوم العام للبرمجة الخطية.

 ) George Dantzing)(م على يد العالم الرياض ي األمريكي1947بدأ استخدام البرمجة الخطية بصورة فعلية في سنة )      

األخيرة لحل الكثير من املشكالت  نةبعض مشكالت التخطيط في املجاالت العسكرية، وقد أزداد تطبيقها في اآلو لحل  

 2الصناعية واالقتصادية والعسكرية نظرا الستخدام الحاسبات االلكترونية على نطاق واسع.

 :يمكن تعريف البرمجة الخطية بأنها تعرف البرمجة الخطية: /1

كلمة خطية الى ان العالقات " أسلوب رياض ي يستخدم في إيجاد الحل األمثل لكيفية استخدام املشروع ملوارده. وتشير  -

بين املتغيرات املكونة للمشكلة املدروسة وهي عالقة خطية اما كلمة برمجة فتشير الى التكنيك الرياض ي املستخدم في 

 3إيجاد الحل".

كما تعرف بأنها أسلوب او طريقة رياضية علمية تهتم بمعالجة مشكلة تخصيص موارد او طاقات محدودة لتحقيق  -

بر عن هذا الهدف بدالة خطية تسمى دالة الهدف، وغالبا ما تكون الدالة هي دالة ربح او دالة كلفة او هدف معين ويع

 وغيرها. اما املوارد املحددة فتعبر عنها مجموعة من املعادالت الخطية و املتباينات التي تمثل دالة طاقة إنتاجية

 مستلزمات العملية االنتاجية،

م اإلدارية البرمجة الخطية أنها: " طريقة رياضية لتخصيص املوارد النادرة او املحددة من وتعرف املنظمة العربية للعلو  -

اجل تحقيق هدف معين حيث يكون من املستطاع التعبير عن الهدف والقيود التي تعرض القدرة على تحقيق في صورة 

 4معادالت خطية."

 

                                                           
 .115حسين ياسين طعمة، نماذج واساليب كمية في االدارة والتخطيط، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، ص  -1

 . 19مؤيد عبد الحسين الفضل، االساليب الكمية نماذج خطية وتطبيقاتها في تخطيط االنتاج، دار مجدوالوي للنشر والتوزيع ، عمان، ص   -2

 .32، عمان، ص   1999موفق محمد الكبيس ي، بحوث العمليات تطبيقات وخوارزميات، دار الحامد للنشر والتوزيع ن  -3

 . 17اخرون، مقدمة في بحوث العمليات، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، ص محمد عبد العال النعيمي و  -4
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فضل الطرق الستخدام املوارد املتاحة عن طريق تحويل ويمكن تعريفها أيضا بأنها األسلوب الرياض ي الذي يبحث عن أ -

املشكلة املدروسة الى عالقات خطية. وبكالم أخر البرمجة الخطية تهدف الى دراسة البدائل واإلمكانيات املتاحة وتحليلها 

بح ممكن او اإلدارة املادية مثل الحصول على اكبر ر  ثم البحث عن أفضل تلك البدائل واإلمكانيات والتي تحقق أهداف

 1تخفيض التكاليف الى أقص ى حد ممكن.

من التعاريف السابقة يمكن استخالص ان البرمجة الخطية طريقة لحل املشكالت التي تصاغ بشكل أهداف يراد   

  تغطيتها وتدنيتها، وتخضع لقيود محددة بشكل متباينات وتأخذ دالة الهدف والقيود التي تحكمها أشكاال رياضية خطية.

 : أهمية البرمجة الخطية. ثانيا

 يمكن تحديد أهمية وفوائد البرمجة الخطية في حل مشاكل املؤسسات االقتصادية كالتالي:

تساعد البرمجة الخطية على تحليل املشاكل اإلدارية تحليال رياضيا، وخاصة تلك املشكالت التي تخرج عن نطاق قدرة  -

 بديهية والحكم الشخص ي ملتخذ القرار؛األساليب التقليدية النوعية، والتي تعتمد على ال

 ان أسلوب البرمجة الخطية يمكن املؤسسات االنتاجية او الخدمية من تحقيق التوافق بين أهدافها املتمثلة في: -

 ـ تحقيق أفضل استغالل للطاقة املتاحة؛

 ـ إنتاج حجم معين من بعض املنتوجات للوفاء باحتياجات معينة؛

 اإلرباح أو تخفيض اكبر قدر ممكن من التكاليف؛ـ تحقيق اكبر قدر ممكن من 

 وسيلة مساعدة في اتخاذ القرارات الكمية باستخدام الطرق العلمية الحديثة؛ -

ة أكثر دقة وبعيد عن العشوائي يعتبر أسلوب البرمجة الخطية من الوسائل العلمية املساعدة في اتخاذ القرارات بأسلوب -

 الناتجة عن التجربة والخطأ؛

سلوب البرمجة الخطية فن وعلم في ان واحد فهي تتعلق بالتخصيص الكفء للموارد املتاحة، وكذلك قابليتها يعتبر ا -

 الجديدة في عكس مفهوم الكفاءة والندرة في نماذج رياضية تطبيقية؛

تخاذ تساعد على تركيز االهتمام على الخصائص الهامة للمشكلة دون الخوض في تفاصيل الخصائص التي ال تؤثر على ا -

 2القرار، ويساعد هذا في تحديد العناصر املالئمة واستخدامها للوصول الى األفضل.

وأصبحت اليوم البرمجة الخطية إحدى أهم األساليب الكمية وأكثرها شيوعا واستخداما في تحليل املواقف اإلدارية 

سانية املختلفة واملوارد املتاحة، والتخطيط اإلداري والهندس ي للحصول على النتائج التي تجمع بين النشاطات اإلن

 وتساهم في توفير املعلومات والحقائق للدارة لتتمكن األخيرة من اتخاذ القرارات السليمة العلمية املدروسة .

 

 

وزادها الحاسوب أهمية عندما أعطاها السرعة في تنفيذ خطواتها وفي توفير الجهد البشري خاصة عندما يكون عدد  

 والبيانات املتوفرة كبيرة الحجم.املتغيرات كثيرة 

                                                           
 . 28 -27انعام باقية، ابراهيم نائب، بحوث العمليات خوارزميات وبرامج حاسوبية، دار وائل للطباعة والنشر، عمان،  ص ص  -1

االنتاجي، رسالة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة  ماجستير في علوم  بوشارب خالد، دور نموذج البرمجة الخطية متعددة  االهداف في اتخاذ القرار -2

 . 47،  ص  2014 – 2013التسيير، تخصص االساليب الكمية في التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة ،
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 وتستخدم البرمجة الخطية في مجاالت عديدة من بينها :

 ـ تخطيط اإلنتاج واالستغالل األمثل للطاقة االنتاجية؛ 

 ـ تحديد املزيج التسويقي للمواد الخام للحصول على مركب محدد؛

 1ـ النقل واختيار أفضألسلوب لنقل املنتجات وتوزيعها.

 الثاني: مجاالت وشروط استخدام البرمجة الخطية. املطلب

يعتبر نموذج البرمجة الخطية أحد نماذج املثالية والتي تستخدم التعبير الرياض ي لوصف مشاكل ذات مجاالت 

 وخصائص معينة بغرض تحديد قيم متغيرات القرار التي تحقق أفضل حل ممكن.

 اوال: مجاالت تطبيق البرمجة الخطية.

 : 2م البرمجة الخطية في حل العديد من املشاكل أهمهايمكن استخدا

 : مشكلة تخطيط اإلنتاج -1

 تساعد البرمجة الخطية في تحديد الكمية الواجب إنتاجها من سلعة معينة والتي تؤدي الى تحقيق الربح األعلى، والن 

ى ارد علوسيلة الفعالة لتوزيع تلك املو املوارد املتاحة تمتاز عادة بالندرة لكافة املؤسسات فإن البرمجة الخطية تعتبر ال

 السلع املراد إنتاجها بطريقة من شأنها تعظيم أرباح املنشأة.

 : مشكلة تخطيط االستثمار -2

مارية تساعد البرمجة الخطية املنشأة او املستثمر على تعظيم أرباحه من خالل توزيع األموال املتاحة على البدائل االستث

دي ن تؤدي الى تعظيم اإلرباح. ويعني ذلك ان املنشأة تستطيع ان تخطط استثماراتها بشكل يؤ املتاحة بطريقة من شأنها ا

 الى تعظيم اإلرباح باستخدام أسلوب البرمجة الخطية.

 :مشكلة توزيع العاملين -3

يض لى تخفتحتاج املنشأة الى توزيع العاملين على املواقع والى تحديد عدد العاملين الالزم بطريقة من شأنها أن تؤدي ا

 التكلفة الى أدنى حدودها.

: تساعد البرمجة الخطية املنشأة على توزيع منتجاتها التي تنتجها من خالل عدة مصانع مشكلة توزيع اإلنتاج -4

 على األسواق املختلفة وتساعدها أيضا على تخفيض تكلفة نقل املواد من املصانع املتعددة الى الى املخازن املتعددة

 للمنشأة.  

 : متطلبات إستخدام البرمجة الخطية:ثانيا

 

 

من أجل إستخدام أسلوب البرمجة الخطية يجب توافر مجموعة من الشروط ، التي تعتبر املدخل الرئيس ي 

 3واستعاب صيغ وشكل النظام الذي تقوم عليه وكيفية بناءه، ومن أهمها: لفهمها وملعرفة مضامينها
                                                           

 . 28 – 27انعام باقية ، ابراهيم نائب، بحوث العمليات خوارزميات وبرامج حاسوبية، مرجع سبق  ذكره ، ص  ص   -1

االردن،                  ص ص  –على العالونة  واخرون، بحوث العمليات في العلوم التجارية، قسم ادارة االعمال، جامعة مؤتة، دار املستقبل للنشر والتوزيع، عمان  -2

131 – 132 . 

 .23ص 21،ص2005الجامعية الجديدة،اإلسكندرية، محمد إسماعيل بالل، بحوث العمليات في إستخدام األساليب الكمية في صنع القرار،دار3 -
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العالقة بين املتغيرات التي تتكون منها مشكلة, شكل خط مستقيم وهذا : يقصد بهذا الشرط أن تأخذ شرط الخطية /1

كلية يعني افتراض وجود النسبة في العالقة التي تربط بين كل متغيرات دالة الهدف أو املتغيرات املعبرة عن القيود الهي

 الخاصة باملشكلة.

 الحدود التي تؤثر على حرية متخذي القرار في : يجب أن تنطوي املشكلة على وجود مجموعة من القيود أوتعدد القيود/2

دها الوصول إلى الحل األمثل ومن ثم يتطلب  األمر التضحية ببدائل معينة قد تبدو جذابة إال أنها غير مالئمة لعدم وجو 

و أ caip acityداخل الحدود املسموح بها,ولذلك تأخذ هذه القيود أشكاال متعددة فمنها ما يتعلق باملدخالت مثل الطاقة 

ة و نوعياملوارد الخام أو عناصر اإلنتاج املختلفة أو منها ما يتعلق باملخرجات مثل حجم السوق املتاح أو الطلب املتوقع أ

املستهلكين ومنها ما يتعلق باملنتج وبظروف التشغيل واعتبارات الصيانة لذلك توجد قيود ترتبط بالبيئة مثل ساعات 

 الطبيعة التكنولوجية التي يجب استخدامها ... إلخ.العمل املحددة من النقابات أو 

: يجب أن يوجد أمام متخذ القرار أكثر من بديل حتى يمكن إختيار أفضلها على النحو الذي يحقق تعدد البدائل /3

 الهدف املنشود سواءا كان تعظيم الربح أو تخفيض التكلفة وذلك في ضوء مراعاة القيود التى تتضمنها املشكلة.

:على الرغم من ضرورة تعدد البدائل املتاحة أمام متخذ القرار إال أنه يجب أن ينطوي نموذج البرمجة دةالهدفوح /4

 الخطية على تحقيق هدف وحيد وهو إما تعظيم الربح أو تخفيض التكلفة.   

)وحدات نقود،  يجب أن يكون التعبير عن املتغيرات التي تتضمنها املشكلة في شكل كمي صياغة الكمية للمشكلة: /5

 ساعات، مساحات...ألخ.( كذلك يمكن التعبير عن العالقة بين هذه املتغيرات في شكل معادالت أو متباينات رياضية.

:يفترض نموذج البرمجة الخطية أن أداء املتغيرات املختلفة يساوي مجرد الجمع الحسابي ألداء كل من عدم التفاعل /6

 إلى املجموع الحسابي نتيجة التفاعل بين هذه املتغيرات.املتغيرات بشكل مستقل أي ال يضاف 

يم : يفترض أسلوب البرمجة الخطية ان جميع املتغيرات سواء املتعلقة بدالة الهدف او القيود ال تأخذ قعدم السلبية /7

يساوي ناقص او ان ربع الوحدات  5سالبة حيث انه من غير املنطقي ان تقول ان عدد الوحدات النتيجة يساوي ناقص 

 .25او ان عدد الساعات املمكن استخدامها تساوي ناقص  6

 

 

 

 

 

 

 

:هذه الخاصية تشتق من خاصية الخطية و النسبية حيث ان العالقة الخطية بين املتغيرات ان تحقق االجل القصير/8

 كون غير خطيةفي األجل القصير ولكن مع االنتقال الى األجل الطويل تكون اغلب العالقات بين املتغيرات ت

 1وهناك بعض املواصفات األخرى التي ينبغي توافرها عند إعداد نموذج البرمجة الخطية ، تتمثل في األتي:

                                                           
 .33 -  32     إسماعيل ابراهيم جمعة وآخرون، استخدام بحوث العمليات والكمبيوتر في املجاالت املحاسبية، دار املطبوعات الجامعية ، االسكندرية، ص ص1
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ضرورة ان تكون جميع متغيرات القرار مستمرة، أي انه يمكن ملتغيرات القرار اتخاذ أي قيم كسرية وليست بالضرورة  -

 قيم صحيحة.

 رات التي تتضمنها املشكلة.ضرورة وجود عالقة خطية بين املتغي -

 ضرورة توافر البيانات الالزمة إلعداد النموذج وان تكون البيانات معلومة بصفة مؤكدة. -

قه، متغيرات القرار والتي يؤدي اختيار القيمة املثلى لكل منها الى تحقيق الهدف املراد تحقي ان تتضمن املشكلة عددمن -

 وقد تكون هذه املتغيرات وحدات منتجات او مناطق توزيع او أنشطة مختلفة تقوم بها املنشأة.
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 املبحث الثاني : مفهوم نموذج البرمجة الخطية

املهمة لحل املشاكل اإلدارية من خالل اعتمادها على صيغة رياضية تدعى األساليب  تعد البرمجة الخطية إحدى

ى بالنموذج الخطي يتضمن الهدف املراد تحقيقه من املسألة وكذا القيود املرتبطة بها، وسيتم التطرق في هذا البحث ال

 إعطاء مكونات النموذج الخطي وأهم محدداته.

 ة الخطيةاملطلب االول: الصيغة العامة لنموذج البرمج

تعريفالبرنامج الخطي هو صيغة رياضية مشتقة من واقع معين، هدفها البحث عن أمثلية االستخدام عن طريق دالة 

رياضية تتكون من مجموعة من املتغيرات من الدرجة األولى، تسمى بدالة الهدف او الدالة االقتصادية، في وجود 

 1أيضا. ات او هما معا من الدرجة األولىمجموعة من القيود تكون في شكل معادالت او متباين

ان نماذج البرمجة الخطية تبنى عادة وفق صياغة عامة تعبر عن طبيعة املشكلة املراد تحديدها رياضيا. وتحتوي هذه 

 2الصياغة على ثالثة أجزاء رئيسية هي:

 .objective functionدالة الهدف  -

 .structural constraintsاملحددات ) القيود ( الهيكلية  -

 .non-negativity conditionsشروط عدم السلبية  -

( و  Maximize ( في حالتي التعظيم ) Zيمكن وضع صيغة عامة لنموذج البرمجة الخطية تتضمن على دالة الهدف )

خذ تأ( التي من املمكن ان Constraints( من القيود )  Xi ( ،)m( من متغيرات القرار ) nوعلى )  ( Minimizeالتقليل ) 

 ≤(.،= ،≥عالمات رياضية وهي ) 

 3ويمكن التعبير عن الصيغة العامة للنموذج الرياض ي للبرمجة الخطية ، على النحو التالي:

nnدالة الهدف                  XCXCXCZMinOrMax  ........ 2211 

Subject to :                                                                   

 

 

←القيود 

 

11212111 ),,(..... bXAXAXA nn  

22222121 ),,(..... bXAXAXA nn  

 .... 

mnmnmm bXAXAXA ),,(......2211  

 

 

                                                           
 . 16، بن عكنون  الجزائر، ص   2011 -06  محمد راتول ، بحوث العمليات، الطبعة الرابعة، ديوان املطبوعات الجامعية -1

 .276خليل عواد ابو حشيش، املحاسبة االدارية لترشيد القرارات التخطيطية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، بدون نشر ، ص  -2

 .47حسن ياسين طعمة واخرون، بحوث العمليات نماذج وتطبيقات، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ص    -3
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,,.....,0شروط عدم السلبية:                                    21 nXXX 

أختصارا باستخدام املجموع ، على ان الصيغة العامة لنموذج البرمجة الخطية السابقة يمكن التعبير عنها بشكل أكثر 

 النحو األتي:

jداله الهدف:            

n

j

j XCZOrMinMax 



1

.. 

                   : Sub . toالقيود :

),...,2,1(),,,(
1

niXa j

n

j

ij 


 

 شروط عدم السلبية :

 

 يلي بيان هذه األجزاء: و فيما

دف القرار لتقييم القيم املختلفة للمتغيرات. ويكون اله دالة الهدف: تعبر دالة الهدف عن املعيار الذي يستخدمه متخذ (1

 عادة أما تحديد أقص ى قيمة لدالة الهدف او ادني قيمة لها، وتعبر قيم املتغيرات التي تحقق أفضل قيمة لدالة الهدف

 عن " الحل األمثل؛

. يود أخرى تكون مالئمة للمشكلةالقيود: تمثل القيود العالقات الخطية التي تعبر عن استخدام املوارد املتاحة واي ق (2

 وتعرف القيود عن الحدود التي ال يسمح بتجاوزها عند الوصول الى القيم املثلى؛

صفر. حيث "س" هي الكمية املنتجة من املنتج ≤ شروط عدم السلبية: يتم التعبير عن هذا الشرط دائما بالتعبير س،  (3

 1والتي يجب ان تكون موجبة او مساوية للصفر.

 يغة العامة لنموذج البرمجة الخطية ، يأخذ نوعين من الصيغ عند التطبيق، يمكن توضيحها كمايلي : ان الص

اقل او )≤(ان من أهم صفات هذه الصيغة أن القيود في النموذج الرياض ي تظهر بعالمة :2اوال( الصيغة القانونية 

( مع الصيغة التي تكون Maxالى أقص ى قيمة لها )أكبر او يساوي أو كليهما معا. وعادة تصل دالة الهدف )≥( يساوي أو 

( اذا كانت قيود النموذج الرياض ي Minفي حين تصل دالة الهدف الى اقل قيمة لها ))≤(.قيودها الرياضية مكتوبة بعالمة 

 ، وتعرف هذه الصيغة بأنها الصيغة الرياضية الغير مستقرة. )≥(تأخذ عالمة 

 ويمكن كتابة الصيغة القانونية للنموذج الرياض ي للبرمجة الخطية كمايلي : 

(لنموذج البرمجة الخطية في حالة التعظيم ، تأخذ الشكل  Canonical Formان الصيغة القانونية ) حالة التعظيم :∗

 األتي:

 ),...,2,1(, mibXa ijij  





n

j

jj XCZMax
1

. 

 

 
                                                           

 . 37 – 36سماعيل ابراهيم جمعة وأخرون ، استخدام بحوث العمليات والكمبيوتر في املجاالت املحاسبية، مرجع سبق ذكره ،  ص ص إ -1

 (. 25 -23مؤيد عبد الحسين الفضل ، االساليب الكمية نماذج خطية وتطبيقاتها في تخطيط االنتاج ، مرجع سبق ذكره ، ص )  -2

),...,2,1(,0 njX j 
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),...,2,1(,0 njX j  

 ان الصيغة القانونية لنموذج البرمجة الخطية في حالة التقليل، تأخذ الشكل االتي: ( :Minimumحالة التقليل )∗

),...,2,1(,
1

mjbXa i

n

j

jij 


 





n

j

jj XCZMin
1

. 

),...,2,1(,0 nX j  

 خصائص الصيغة القانونية للنموذج البرمجة الخطية:

 (.  Minimize( او من نوع )Maximize( تكون من نوع)Zان دالة الهدف ) -

 )≤ (.او من نوع ≥ ( ان عالمات جميع قيود النموذج تكون من نوع )  -

 (. Xj ≥ 0ان جميع متغيرات القرار تكون مقيدة باإلشارة اي ان )  -

 

 

 ( :Standard Formثانيا(: الصيغة القياسية )

الناحية التطبيقية، كونها تعتمد في حل مسائل تعد الصيغة القياسية او املعيارية أفضل من الصيغة السابقة من 

البرمجة الخطية بموجب إحدى طرق الحل الشائعة، ويمكن الحصول على الصيغة القياسية لنموذج البرمجة الخطية 

 من الصيغة القانونية بعد إجراء بعض التحويالت الرياضية حسب نوع املشكلة .

 1( كالتالي: Min( والتقليل )  Maxويمكن توضيح هذه الصيغة في حالتي التعظيم )  

 يمكن الحصول على الصيغة القياسية في هذه الحالة وفقا للخطوات اآلتية: حالة التعظيم :∗

 ( الى قيود الصيغة القانونية لغرض تحويل املتباينات الى معادالت.Siإضافة املتغيرات الراكدة ) - (1

 ( بمعامالت صفرية.Zدف )( أيضا الى دالة الهSiإضافة املتغيرات الراكدة ) - (2

 ( باعتبارها تمثل مستلزمات وتكون الصيغة كاألتي: Siتضمني شرط عدم السلبية قيد املتغيرات الراكدة ) - (3





m

i

ij

n

j

j SXCZMax
11

0. 

Sud . to :                                                                        

),...,2,1(,
1

mibSXa iij

n

j

ij 


 

0,0  ij SX 

 

 

 

                                                           
 (. 50 - 49بحوث العمليات نماذج وتطبيقات، مرجع سبق ذكره ،  ص ) حسن ياسين طعمة واخرون،  -1
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يمكن الحصول على الصيغة القياسية لنموذج البرمجة الخطية في حالة التقليل بإتباع الخطوات  : التقليل حالة∗

 اآلتية:

 ( من قيود الصيغة القانونية، لغرض تحويل املتباينات الى معادالت.Siطرح املتغيرات الراكدة ) -(1     

يرات ( الى قيود املشكلة، ملعالجة اإلشارات السالبة للمتغArtificial variablesإضافة املتغيرات االصطناعية ) -(2    

 (.Si ≥ 0(، ليتماش ى مع شرط عدم السلبية )Siالراكدة )

( Riالصطناعية )( مسبوقة )باصفار(، مع اضافة املتغيرات اZ(ايضا من دالة الهدف )Siطرح املتغيرات الراكدة ) -(3    

اإلشارة السالبة في حالة M( كبيرة جدا، حيث تأخذ M(، وغالبا ما تكون الكمية )Mللدالة مسبوقة بكميات افتراضية )

 التعظيم واإلشارة املوجبة في حالة التدنية.

جانب متغيرات ( الى Ri( وقيد املتغيرات االصطناعية )Siتضمين شرط عدم السلبية، قيد املتغيرات الراكدة ) -(4    

 (.Xjالقرار)

 وتكون الصيغة كاألتي:

 
 


m

i

i

n

j

m

i

ijj RMSXCZMin
11 1

0. 

Sub . to :                                                                                          

),...,2,1(,
1

mibRSXa iii

n

j

jij 


 

M : IS very large.                                                                                      

 تمثل معامل املتغير االصطناعي وهو قيمة كبيرة جدا Mأي: 

  

 :1خصائص الصيغة القياسية لنموذج البرمجة الخطية 

 (Minimize( او من نوع )Maximize( تكون من نوع )Zان دالة الهدف ) -

 ان جميع قيود مشكلة بغض النظر عن نوعها عبارة عن معدالت ، باستثناء قيد عدم السلبية -

 Xj ≥ 0 )( تكون مقيدة باإلشارة، اي ان Ri( واملتغيرات االصطناعية )Si( واملتغيرات الراكدة )Xjان جميع متغيرات القرار ) -

 ( ،)Si ≥ 0 ( ،)Ri ≥ 0.) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 51حسن ياسين طعمة ، نفس املرجع السابق ، ص  -1
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 الثاني: افتراضات ومحددات نموذج البرمجة الخطية. ملطلبا

ترجع طبيعة نموذج البرمجة الخطية الى االفتراضات التي تقوم عليها. وعادة ما تفترض نماذج البرمجة الخطية ان كل 

 ، وكذلكلفة "" املنتج ، محرك التك القتها بوحدة املخرجات  التكاليف يمكن تبويبها الى تكاليف متغيرة وتكاليف ثابتة في ع

ا املحددات التي توضح بان أسلوب البرمجة الخطية ال يمكن تطبيقه على كل املشكالت التي تواجه املنظمة. ونتناول فيم

 يلي كل هذا بالتفصيل.

 اوال: افتراضات النموذج الرياض ي العام للبرمجة الخطية.

ة اضات كي يكون مناسبا ومقبوال من الناحية العلمييتميز النموذج الرياض ي العام للبرمجة الخطية بعدد من االفتر     

 والعملية ، وهي :

 

 Proportionality :1التناسبية : (1

يعني هذا االفتراض أن املساهمة في دالة الهدف من جهة و الكمية املستخدمة ضمن املصادر من جهة أخر تكون   

 متناسبة مع قيمة كل متغير من متغيرات القرار؛

( وان هامش الربح للوحدة الواحدة X1=10) 10نفرض ان احد قيم املتغيرات األساسية ملشكلة معينة هو ولتوضيح ذلك 

 يه فانمن هذا املتغير األساس ي يتطلب وحدة واحدة من املادة األوليةاألولى ووحدة واحدة من املادة األولية الثانية. وعل

وحدة  30وحدات من هذا املتغير يتطلب  10( وان إنتاج 5×10)دينار50مساهمة هذا املتغير األساس ي في دالة الهدف هو 

 (وحدة من املواد األولية املتاحة؛30=1×10+10×2)

 :  Additivihy اإلضافية (:2

ان هذا االفتراض يعني ان قيمة دالة الهدف واملوارد الكلية املستخدمة في املشكلة يمكن إيجادها من خالل جميع 

 د املستخدمة لجميع املتغيرات؛مساهمة دالة الهدف واملوار 

 اي ان قيمة دالة الهدف تمثل مجموع مساهمات جميع املتغيرات األساسية، وكذلك فان املوارد الكلية املستخدمة تمثل 

 مجموع املوارد املستخدمة لكل متغير في هذه املتغيرات.

 Divisility:2قابلية القسمة: (3

 أعداد صحيحة أي يمكن ان يكون كسرا؛معنى ذلك ان الحل ليس بالضروري ان يكون 

 :Negativity-Non الالسلبية  (:4

 أي ان قيم جميع املتغيرات في الحل يجب ان تكون موجبة؛

 (. Xj ≥ 0اي )  0اكبر من او يساوي الصفر XJوعادة يعبر عن هذا االفتراض ب: 

 

 

 

                                                           
 .31مؤيدعبد الحسين الفضل، االساليب الكمية نماذج خطية وتطبيقاتها في تخطيط االنتاج، مرجع سبق ذكره ،  ص   -1

 . 46مليات، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان ، ص حسين محمود الجنابي، االحداث في بحوث الع -2
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 ثانيا: محددات البرمجة الخطية

األدوات الكمية لحل املشكالت، واتخاذ القرارات في  أهم البرمجة الخطية، كأحدعلى الرغم من شيوع استخدام أسلوب 

 منشأت االعمال، غير ان هذه األسلوب ال يخلو من العديد من املحددات من أهمها مايلي:

وال يسمح بإدخال ظروف عدم التأكد   Gertainlyيقوم نموذج البرمجة الخطية على فرضية التأكد التام  -(1     

ملخاطرة .وعلى الرغم من ان الواقع يبتعد عن ظروف التأكد التام. ويميل الواقع الى تغليب ظروف عدم التأكد وا

 فاذا كان متخذ القرار يواجه مشكلة تتصف بعدم التأكد او املخاطرة مثل مشكلة تحديد املزيج األمثل واملخاطرة.

مل التعا ة ، فان الشكل الصادر للبرمجة الخطية يبدو غير قادر علىللنتاج بناء على الطلب املتوقع العام او الفترة املقبل

 مع مثل هذه املشكلة واتخاذ قرار بشأنها؛

يقوم أسلوب البرمجة الخطية على فلسفة وجود عالقات خطية بين املتغيرات املشكلة، ولقد وجدنا مما سبق  -(2    

طية ، قة بين املتغيرات قرار ماال يرتبط فيما بينها بعالقات خمفهوم الخطية. حيث يكثر في الواقع العلمي ان تكون العال

قات فقد تأخذ العالقة بين بعض املتغيرات بشكل العالقات التربيعية و التكعيبية و اللوغاريتمية ...الخ من أنواع العال

الت التي تتصف املختلفة. ولهذا قد يفشل أسلوب البرمجة الخطية في مساعدة متخذي القرارات في مواجهة املشك

 ؛Nonlimcar Programingالعالقات فيما بينها بأنها تخضع للشكل باستخدام أسلوب البرمجة الخطية 

يقوم أسلوب البرمجة الخطية في شكله املعتاد عن فلسفة التعامل مع هدف واحد تعكسه دالة الهدف، ويتمثل  -(3    

ي فن متخذ القرار عادة مايواجه بضرورة التعامل مع أكثر من هدف عادة في تعظيم الربح او تجنيبه التكاليف. والواقع ا

 نفس الوقت ؛

ومن األمثلة على ذلك ان املدير قد يهدف الى تحقيق أقص ى ارباح مع تعظيم الحصة السوقية للمنشأة وضمان أقص ى 

 درجات الرض ى للعمالء واملوردين، مع تخفيف املدفوعات من الفوائد والضرائب...الخ؛

 اقع فان املدير في هذه الحالة سوف يكتشف عدم قدرة أسلوب البرمجة الخطية املعتاد في تقديم حل مرض ي له؛في الو 

إن املحددات السابقة ألسلوب البرمجة الخطية تبين بوضوح انه ال يمكن تطبيقه على كل املشكالت التي تواجه منظمات 

االعمال ، وان كان ذلك ال يتناقض مطلقا مع قوة هذا األسلوب في عالج العديد من املشكالت التي يواجهها متخذوا 

 1القرارات في حاالت عديدة .

  

  

                                                           
 (. 337 – 335اسماعيل السيد ، جالل العبد، االساليب الكمية في االدارة، كلية التجارة جامعة االسكندرية، ص )  -1
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 حل نموذج البرمجة الخطية. املبحث الثالث :

 البرمجة الخطية تعتمد في حل املسائل الرياضية وذلك باستعمال عدة طرق التي سنعالج اهمها في هذا املبحث.

 املطلب االول : طرق حل نموذج البرمجة الخطية.

ذج البرمجة الخطية، األساليب الكمية وبحوث العمليات الكثير من الطرق التي يمكن بموجبها حل نمو  يرد في أدبيات  

أهم  وبقدر تعلق األمر بدراستنا الحالية التي من شأنها ان تبرز أهم األساليب املستخدمة في عملية تخطيط اإلنتاج، ومن

 الطرق املعتمدة في حل النموذج البرمجة الخطية:

 . Graphical Methodطريقة الرسم  .1

 . Simplex Methodالطريقة املبسطة )السمبلكس(  .2

 .فيمايلي توضيح للكيفية التي يتم بموجبها الحصول على هذه الحلول باستخدام الطرق املذكورة اعاله وبيان أهمية ذلك

 اوال: طريقة الرسم البياني:

تعتبر هذه الطريقة طريقة خاصة إليجاد الحل األمثل ملسائل البرمجة الخطية ألنها تقتصر على تحليل املسائل     

 فقط، وذلك بإتباع خطوات النموذج الرياض ي للبرمجة الخطية من أجل إيجاد الحل املراد.املتضمنة متغيرين 

 :1خطوات الحل البياني

 تحديد دالة الهدف في شكل معادلة رياضية؛ -

 تحديد قيود املسألة في شكل متباينات؛ -

 رسم محورين متعامدين يمثالن كال املتغيرين؛ -

 للبرنامج الخطي.تحديد منطقة الحل وكذا الحل األمثل  -

 

 

 

. وتبلغ الطاقة القصوى لكل 2و 1: يقوم أحد املصانع بإنتاج منتجين س و ص، ويمر اإلنتاج في قسمين إنتاجين 1املثال

 ساعة عمل مباشر على الترتيب في األسبوع . 48و  90من قسمي اإلنتاج 
                                                           

 .17،ص  1429هاني عرب ، محاضرات في بحوث العمليات، ملتقى البحث العلمي ،  -1
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( بينما تحتاج 2(والى ساعتين في قسم )1) ساعات عمل مباشر في قسم 6فإذا كانت كل وحدة من املنتج )س( تحتاج الى 

(. وإذا كانت كل وحدة من املنتج )س( 2ساعات في قسم ) 4( و1ساعات عمل في قسم ) 3كل وحدة من املنتج )ص( الى 

 وحدة نقدية. 8وحدة نقدية وتقل كل وحدة من املنتج )ص(  10تقل ربح إجمالي قدره 

 ا من كل منتج أسبوعيا بقصد تضخيم الربح الى أقص ى حد ممكن.تحديد عدد الوحدات الواجب إنتاجه املطلوب:

 الحل:

 هي الكميات املمكن إنتاجها من املنتجين ، وان البرنامج الخطي هو كمايلي: 2Xو   1Xاذا كانت 

21 810. XXZMax  

{
9036 21  XX           𝐼قيد الوقت في القسم

4842 21  XX             𝐼𝐼قيد الوقت في القسم  
 

0),( 21 XX 

 : صياغة النموذج(1

امد إليجاد الحل بيانيا نضع النقاط املساعدة بعد تحويل املتراجحات الى متباينات، ونرسم الرسم البياني على معلم متع

 واملتمثل في الشكل. 

 

 

 

 

 البياني للدالة الهدف والقيود املفروضة ( يمثل الرسم1-1الشكل)

                                                                                                                                                                                                 
م  1993 –ه 1413مقدمة في بحوث العمليات والعلوم التجارية ، كلية التجارة، جامعة القاهرة ، دار  الفكر العربي ملزم الطبع والنشر ،  احمد فهمي جالل ، -1

 . 60،عمان، ص 
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  القيد الثاني القيد االول 

24 0 1X 

0 12 2X 

(0,0) 

     Z= 80 Yدالة الهدف  بجعل 

 30 

 

  خط القيد االول  

 B12 

 C 8 القيد الثانيخط  

 5  

 x D A 

 1X  24 15 12    10 5 

 2X                          منطقة الحلول                     خط دالة الهدف 

 . ثالامل معطياتالطالب باالعتماد عى  من إعداداملصدر:

 و  Cيظهر من خالل الرسم أنه أخر نقطة يمكن ان يالمسها خط دالة الهدف عند نقله الى األعلى بالتوازن هي    النقطة 

 إليجاد احداثيها يمكن إسقاطها على املحورين أو حل جملة املعادلتين للقيدين االول والثاني 

302نجد 3وبقسمة املعادلة األولى على  21  XX                    4842 21  XX                                          نطرح  القيد

183االول  من القيد الثاني  نجد:  2 X    121ومنه X  62و X 

 حيث: Z وبالتعويض في دالة الهدف نجد قيم الربح األعظم

15 0 1X 

0 30 2X 

8 0 1X 

0 10 2X 
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Z = 10 )12( + 8 )6( = 168 

وحدات من املنتوج الثاني في ظل القيود املفروضة وبذلك يحقق   6وحدة من املنتوج االول و 12التفسير: يمكن انتاج 

 وحدة نقدية.  168املصنع ربح امثل يقدر ب 

 

 النقطة

 كمية االنتاج

 السلعة السلعة 

 ص               س  

 دالة الربح

ربح ص= اكبر  8س +  10

 ممكن

 

 مجموع الربح االجمالي

A 

B 

C 

D 

 صفر            صفر

 صفر            15

126 

 12صفر            

 صفر+ صفر

 +  صفر  150

 120 +48    

 108صفر + 

 صفر

150 

168 

108 

 

يالحظ كما سبق ان ذكرنا بان حل املشاكل اإلدارية عن طريق أسلوب البرمجة الخطية قد يتعذر معه استخدام طريقة 

الرسم البياني، وذلك في حالة التعامل مع أكثر من متغيرين في املشكلة. وملا كانت املشاكل اإلدارية كثيرا ماتحتوي على 

حل مشاكل البرمجة الخطية عن طريق وسائل أخرى غير الرسم البياني أكثر من عاملين لذا اوجب األمر التفكير في 

 1باملائة. 100فضال عن ان طريقة الرسم البياني ليست بالدقيقة 

 :Simplex Methodثالثا : الطريقة املبسطة )السمبلكس( 

أكثر تطورا من  هي طريقة عامة تستخدم لحل املشكالت التي تتسم بعدد كبير من متغيرات البرنامج الخطي ، فهي

حيث تعتمد على خوارزمية السمبلكس. وتبدأ هذه الطريقة عادة بإعداد  ة السابقة اي طريقة الحل البيانيالطريق

 Inital ، ثم إعداد جدول السمبلكس، ثم اختيار الحل املبدئي  Algebric Formulationاملشكلة في شكل جبري 

Solutionحلول أفضل من الحل املبدئي وذلك حتى نصل الى الحل الذي يحقق ، ثم البحث عن الحل او مجموعة من ال

 2دالة الهدف سواء تعظيم أو تدنية.

 

 

( يمثل املخطط االنسيابي الذي يوضح عملية إيجاد الحل األمثل بطريقة السمبلكس في حل مشاكل 1 - 2الشكل )

 البرمجة الخطية.

                                                           
 . 64احمد فهمي جالل، نفس املرجع السابق،  ص  -1

  59عة االسكندرية، الدار الجامعية للطبع والنشر والتوزيع،االسكندرية، ص اسماعيل السيد، بعض الطرق الكمية في مجال االعمال، كلية التجارة ، جام -2
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  ال 

 

 نعم 

 

 

 نعم 

 

 ال 

 

 

 

 

 

،  علي حسين علي، مؤيد عبد الحسين، نمذجة القرارات االدارية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان املصدر:

 82ص  

 

 :1(1رقم)مثال 

                                                           
 .  304مؤيد الفضل ، تخطيط ومراقبة االنتاج )منهج كمي مع دراسة حالة(، دار املريخ للنشر، القاهرة، ص  -1

START 

هل ان المشكلة مكتوبة 

الصيغة (بصيغة معادالت  

(القياسية  

 ادخال المتغيرات االضافية

غير المستغلة ( ) الطاقة  

STOP 

اوجد الحل االساسي 

 االبتدائي الممكن

هل ان هذا الحل 

االمثل هواالمثل  

(  Cj – Z jحدد باالستناد على قيم الحقل )

االساسالمتغيرات التي سوف تدخل الى   

 حدد المتغيرات التي سوف تخرج من االساس

اجري عملية استبدال المتغيرات الخارج بالداخل 

 مع الحسابات الالزمة لذلك
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منشأة إنتاجية ترغب في وضع خطة إنتاجية للسنة القادمة ،حيث تم عرض امام متخذ القرار في املنشأة خمسة أنواع 

ا من بدائل املنتجات،بحيث أن هذه املنتجات تستهلك ثالثة أنواع من املستلزمات اإلنتاج بشكل يختلف في كل واحدة منه

دة من هذه املنتجات املخطط إنتاجها مختلف أيضا.وكذلك البيانات املتوفرة عن االخر،وهامش الربح املتوقع لكل واح

 عن خطة اإلنتاج هي كما في الجدول التالي:

 ( بيانات املشكلة.1-1جدول )

مقدار املتوفر من 

 مستلزمات االنتاج

 املنتج

 

5X 

 املنتج

 

4X 

 املنتج

 

3X 

 

 املنتج

 

2X 

 املنتج

 

1X 

 

 كلغ 150

 

 املواد االولية  4 1 1.5 2.5 0

 ) كغم (

الطاقة  2 3 1 2 7 واط 180

 الكهربائية)واط(

 ساعات العمل  0 2 2 0 2 ساعة 120

 ) ساعة (

  

1 

 

2 

 

4 

 

1 

 

2 

 هامش الربح 

 املتوقع

 

 ترغب إدارة املنشأة وضع خطة إنتاج مثلى يتم بموجبها تحقيق حالة االستغالل األمثل ملستلزمات اإلنتاج املتوفرة ،

وتحديد كمية ونوعية اإلنتاج املطلوب اعتمادها ضمن الخطة بحيث تكون اإلرباح الكلية املتوقعة عند بيع املنتجات 

 املعتمدة في الخطة املقترحة اعلي ما يمكن.

الحل : من اجل حل هذه املشكلة وتحديد خطة اإلنتاج املثلى املطلوبة، يتطلب األمر في البداية صياغة النموذج الرياض ي 

(. ومن اجل صياغة النموذج الرياض ي يتطلب األمر 1 – 6للمشكلة قيد الدرس في ضوء البيانات املتوفرة في الجدول )

ونوعية املنتجات املطلوب إدراجها ضمن خطة اإلنتاج وذلك كما يلي :  تحديد املتغيرات املجهولة التي تعبر عن كمية

 X←نفرض ان كمية اإلنتاج بشكل عام هو 

 Z←نفترض ان مقدار هامش الربح الكلي املتوقع هو 

 استنادا ملا تقدم وعلى اساس البيانات املتوفرة، فان صيغة النموذج الرياض ي للمشكلة قيد الدرس هي:

1505.25.14 4321  XXXX)……………1( 



 اإلطار العام  للبرمجة الخطية الفصل االول

 

 
23 

1807232 54321  XXXXX)…………2( 

120232 532  XXX)………….3( 

.242 54321 MaxXXXXXZ  

0)...( 521 ،X،،XX 

ان هذه الصيغة للنموذج الرياض ي للمشكلة تسمى الصيغة القانونية، ومن اجل تطبيق طريقة السمبلكس الالزمة لحل 

 ها الى الصيغة القياسية وذلك كما يلي :املشكلة يتطلب االمر تحويل

 نفرض ان: 

S←  هو مقدار مستلزمات االنتاج غير املستغلة ، وهو عبارة عن املتمم الرياض ي او ما يعرف باملتغير الراكدSlack 

Variable  . 

 وبعد اضافة هذا املتغير الى عالقات النموذج الرياض ي اعاله نحصل على ما يلي:

32154321 000242. SSSXXXXXZMax  

15005.25.14 154321  SXXXXX 

1805222 254321  SXXXXX 

120222 3532  SXXX 

0)5,...,1(0  ii SiX 

 

 

 

 

( الذي يتضح من خالله مراحل تقدم الحل 1 -2ان حل هذه املشكلة بطريقة السمبلكس تتم من خالل الجدول رقم )

 الذي يتم الحصول عليه.

 القياسية نضع جدول الحل األساس ي االول بعد تحويل النموذج الى الصيغة 

 الحل األساس ي االول  ( 1 – 2جدول ) 
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Cj 2 1 4 2 1 0 0 0 الكميات 

B 

 الختيار

Q  Xj 1X 2X 3X 4X 5X 1S 2S 3S 

0 1S 4 1 1.5 2.5 0 1 0 0 150 100 

0 2S 2 2 1 2 5 0 1 0 180 180 

0 3S 0 2 2 0 2 0 0 1 120 60 

Zj  0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Cj - Zj 2 1 4 2 1 0 0 0   

 قيمة الدالة )الربح(

 املثال  معطياتالطالب باالعتماد على  : من إعداداملصدر 

 الجدول االول يمثل مرحلة عدم اإلنتاج حيث لم تظهر اي من املنتجات الثالث

 ما جعل قيم املتغيرات الراكدة بنفس قيم املتاح من املوارد

1501 S1802 S1203 S 

 وبذلك فأنه الربح كان معدوما. 

)(ولتحسين الحل نعتمد على فحص مقدار املساهمة في سطر jj ZC   ومراعاة املتغير الذي يعطي افضل تحسين

 للدالة ) اي اكبر مساهمة (.

ويظهر ان 
3X  ( ويكون العمود املقابل له هو العمود املحوري.4هو املتغير الداخل للحل ) يقابل 

بقسمة الكميات على العمود املحوري ويكون السطر الذي به أقل نسبة   Qولتحديد املتغير الخارج نحسب قيم االختيار

 هو املتغير الخارج.3Sاختيار موجبة هو السطر املحوري، ويظهر من الجدول انه 

يتم تحليل النتائج واالرقام الواردة في جدول الحل االساس ي االول، حيث من خالله يتم الحصول على ثالثة انواع من 

 خطط االنتاج البديلة وهي:

 Feasible planخطة االنتاج املمكنة  -1

 Best planخطة االنتاج االفضل  -2

 Optimal plan خطة االنتاج املثلى  -3
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من هذه الخطط الثالث هي عبارة عن حل معين.وفي كل خطة من الخطط الثالث هناك نتائج معينة ترتبط  ن كل وحدةإ

لتي ابدالة هدف معينة) هامش الربح الكلي املتوقع ( ويمكن كتابة البيانات او النتائج التي يتم استنباطها من الجداول 

 تعبر عن الخطط او الحلول الثالث كما يلي : 

 ة االولى من جدول السمبلكس ) خطة االنتاج املمكنة (نتائج املرحل

 1501 S 1802 S 1203 S 

حيث يتضح من النتائج السابقة ان في املرحلة األولى كانت خطة اإلنتاج املمكنة تعني عدم طرح اي نوع من املنتجات 

 األساسية. موجود من مستلزمات اإلنتاج الخمسة واإلبقاء على ماهو

 بإجراء تغيرات كمايلي:1Tيتم استبدال الجدول االول بالجدول :  1Tالجدول 

تصبح كل قيم العمود املحوري معدومة ماعدا القيمة املحورية ) أي تقاطع العمود املحوري مع السطر  -

 املحوري ( نجعلها مساوية للواحد.

قيم السطر املحوري تستبدل كلها بقيم تعبر عن حاصل قسمة القيم السابقة للسطر املحوري على القيمة  -

 املحورية.

 باقي القيم تستبدل بقيم أخرى تعبر عن نتيجة العالقة : -

 القيم القديمة ناقص منها مقدار حاصل ضرب القيمتين املقابلتين لها في السطر والعمود املحوريين مقسوما على القيم

 املحورية. 

 ( الحل األفضل للمشكلة كمايلي:3-1) 1Tفيكون الجدول الجديد  

Q B 0 0 0 1 2 4 1 2 jC 

3S 
2S 

1S 5X 
4X 3X 

2X 
1X jX  

 60 0.75- 0 1 1.5- 2.5 0 0.5- 4 
1S 0 

 120 0.5- 1 0 4 2 0 1 2 
2S 0 

 60 0.5 0 0 1 0 1 1 0 
3X 4 

 240 2 0 0 4 0 4 4 0 jZ 

 - 2- 0 0 3- 2 0 3- 2 jj ZC  

 االرباح الكلية املتوقع                    

 عطيات املثالمن اعداد الطالب استنادا مل املصدر 
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للنتاج، حيت  من خالل النتائج املتوصل اليها تبين ان املرحلة الثانية من جدول السمبلكس توضح الخطة األفضل

( ولم يتم طرح اي من املنتجات االخرى  =3X60وحدة ) 60( فقط بمقدار 3بموجب هذه الخطة يتم طرح املنتج رقم )

)0( 5421  XXXX ( 3وتم االستغالل الكامل لساعات العمل املتاحةS0= ويتبقى من مست ) لزمات االنتاج

)60(من املواد االولية  كغ 60غير املستغل  1 S 120(واط من الطاقة الكهربائية غير مستغل  120و( 2 S وفي ظل .

 وحدة نقدية. 240تكون االرباح الكلية املتوقعة هذا النوع من خطة االنتاج 

ان الخطة املثلي يتم الحصول عليها في املرحلة االخيرة )الثالثة( من جدول السمبلكس، حيث كان مضمون الخطة، هو 

وحدة وعدم طرح املنتجات االخرى  60وحدة واملنتج الثالث بمقدار  24طرح املنتج الرابع بمقدار 

)0( 521  XXX00(.ان هذه الخطة تحقق االستغالل االمثل للمواد االولية وساعات العمل( 13  ،SS  

 واط من الطاقة الكهربائية كفائض غير مستغل .                         72ويتبقى االحتفاظ ب 

 1( الحل االمثل للمشكلة 1 –4جدول ) 

معامل املتغير 

االساس ي في دالة 

 BCالهدف 

قيمة 

املتغير 

 ibاالساس ي

3S 2S 3S 5X 4X 3X 2X 1X املتغيرات 

معامل املتغير  2 1 4 2 1 0 0 0

 في دالة الهدف 

0 150 0 0 1 0 2/5 2/3 1 4 1S  

0 180 0 1 0 7 2 1 3 2 2S  

0 120 1 0 0 2 0 (2) 2 0 3S  

 Zj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 قيم دالة الهدف

0 0 0 1 2 (4) 1 2 Cj – Zj 

0 60 4/3- 0 1 2/3- (2/5) 0 2/1- 4 1S  املتغيرات

 االساسية

 

0 120 2/1- 1 0 6 2 0 2 2 2S 

4 60 2/1 0 0 1 0 1 1 0 3X 

 Zj 0 4 4 0 4 0 0 2 240 قيم دالة الهدف

2- 0 0 3- (2) 0 3- 2 Cj – Zj 

2 24 10/3- 0 5/2 5/3- 1 0 5/1- 5/8 4X  املتغيرات

 2S -5/6 5/12 0 0 5/36 -5/4 1 10/1 72 0 االساسية

4 60 1÷2 0 0 1 0 1 1 0 3X 

 Zj 5/16 5/18 4 2 5/14 5/4 0 5/7 288 قيم دالة الهدف

5/7- 0 5/4- 5/9- 0 0 5/13- 5/6- Cj – Zj 

                                                           
 .  309مؤيد الفضل ، نفس املرجع السابق ، ص 1
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 ( سالبة او معدومة. Cj – Zjنصل الى جدول الحل النهائي ملا تكون جميع قيم سطر ) 

 مزايا وعيوب البرمجة الخطية  املطلب الثاني :

 1ان استخدام نموذج البرمجة الخطية  له العديد من املزايا والعيوب يمكن ايجاز اهمها فيمايلي :

 قد يكون اهم مزايا استخدام البرمجة الخطية مايلي :اوال : مزايا استخدام نموذج البرمجة الخطية .

 ملتغيرات والشروط ، اي تلك الكبيرة املعقدة .تساعد على تحليل املشاكل ذات العدد الكبير من ا -

 تمكن من استعمال االمثل لعوامل االنتاج في املؤسسة. -

 تحسين نوعية القرارات املتخذة في املؤسسة. -

 تعد وسيلة لتعليم املسيرين الجدد وزيادة مهاراتهم . -

ظرا لتسهيلها لعملية اتخاذ تعتبر البرمجة الخطية وسيلة فعالة من بين وسائل التخطيط املتوسط املدى ، ن -

ة القرار، فتحديد خطة االنتاج لعدد كبير من املنتوجات ليس باالمر السهل ، اال انه باستعمال البرمجة الخطي

 ستسهل العملية وتزداد فعاليتها اكثر .

 2لي:يمكن ان يكون اهم عيوب استخدام البرمجة الخطية مايثانيا : عيوب استخدام نموذج البرمجة الخطية : 

هناك بعض املتغيرات النوعية غير خاضعة للقياس، اي اليمكن صياغتها على شكل قيود. لكن لها تأثيرها فيما  -

برته بعد على البرنامج الخطي . غير انه يمكن القول ان مهارة متخذ القرار في استعمال البرمجة الخطية . وكذا خ

من تجاوز هذه املشكلة وذلك بان يضيع النموذج بطريقة بالظروف البيئة وأثر املتغيرات النوعية . قد يمكنه 

 حذرة ، خاصة عند وضع الكميات على الطرف االيمن للقيود؛

فرضية الخطية قد تشكل عيب من عيوب البرمجة الخطية، الن هناك بعض املشاكل ال تخضع لعالقة خطية،  -

 وفي هذه الحالة يمكن استعمال البرمجة الالخطية؛

كمية من املعلومات قد يكون من الصعب الحصول عليها في الظروف العادية خاصة في  ان التحليل يتطلب -

 املؤسسات الصغيرة واملتوسطة؛

 حل املشكالت الكبيرة تحتاج الى وقت كبير وبالتالي ضرورة استخدام الحاسب االلي؛ -

 ال يمكنها بناء نموذج كامل لنشاط املؤسسة، بل يمكنها بناء نموذج لنشاط معين فقط. -

 

  

                                                           
 . 67متعددة االهداف في اتخاذ القرار االنتاجي ، نفس املرجع السابق ،  ص  بوشارب خالد، دور نموذج البرمجة الخطية  -1
 67بوشارب خالد، نفس املرجع، ص -2
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 خالصة الفصل:

يمكن القول أن البرمجة الخطية تعد أحد األساليب الهامة للوصول الى أمثلية تخصص املوارد حيث تساعد على     

 الوصول الى اقل الحلول ملجموعة من املشاكل التي يمكن صياغتها ضمن نموذج خطي.

ا هذا النموذج يمكن حله اما بيانيا إذا كان يحتوي على متغيرين اثنين فقط، أو باعتماد الطرق الجبرية ولعل من أهمه

 طريقة السمبلكس سواء في حالة البحث عن تعظيم االرباح أو تدنية التكاليف.

ي املؤسسة لذلك سيتم التطرق ولكون البرمجة الخطية أسلوب متعدد املجاالت فيمكن االستعانة بها لتخطيط اإلنتاج ف

 في الفصل الثاني الى إبراز كيفية استخدامها في تقدير املنتجات وإعداد املوازنة التقديرية للنتاج .

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الثاني الفصل

إعداد املوازنة 

 التقديرية لإلنتاج



 

 

عتماد في ظل إ

 البرمجة الخطية
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 تمهيد :

ط تعتبر املوازنة التقديرية أحد أهم أدوات مراقبة التسيير التي كان لها األثر اإليجابي في التسيير الحسن لنشا

املتاحة لبلوغ املردودية القصوى، كما يجب أن تتصف بالشمول املؤسسات واالستغالل األمثل لطاقاتها ومواردها 

 لكافة األنشطة والتكامل الفعال مع النظم األخرى والتطابق مع الهيكل التنظيمي.

 ونظرا ألهمية الكبيرة للموازنة التقديرية للنتاج التي تعتبر أساس انطالقة املؤسسات اإلنتاجية.

 يسية التالية:وسنعالج في هذا الفصل املحاور الرئ

 املبحث األول: يتضمن ماهية املوازنات التقديرية، من خالل التعريف بها وذكر خصائصها ونشأتها و مختلف أنواعها

 واملبادئ القائمة عليها واألهداف املوضوعة لها

التقديرية واملبحث الثاني: يتخصص املوازنات التقديرية للنتاج من خالل التعرف على مفهوم اإلنتاج واملوازنة 

 للنتاج والعوامل األساسية و طرق وخطوات إعدادها.

ة أما املبحث الثالث: فيتضمن اعتماد البرمجة الخطية إلعداد املوازنة التقديرية للنتاج وذلك من خالل ذكر أنظم

 اإلنتاج وإجراءات إعداد املوازنات التقديرية للنتاج و برامج اإلنتاج.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 في ظل اعتماد البرمجة الخطية لإلنتاج التقديرية ةالموازنإعداد  الفصل الثاني

 

 

31 

 املوازنات التقديرية املبحث األول: ماهية

تنسيق وتخطيط اء أدائها ملختلف الوظائف ) من تختلف الوسائل واألدوات املحاسبية التي تتبناها املؤسسة أثن

ن هذه األخيرة من  االستغالل األمثل مؤسسة ألخرى ولعل من أبر ورقابة( من 
ّ
زها نجد املوازنة التقديرية إذ تمك

 حة.للموارد املتا

 املطلب األول: اإلطار املفاهيمي للموازنات التقديرية

لخطة قبل التطرق إلى تعريف املوازنة التقديرية بشكل عام نعرف أوال املوازنة: والتي تعتبر بمثابة تعبير مالي عن ا

 واستخدام املوارد املالية وغيرها عبر فترة زمنية مستقبلية؛ القتناء

 .1ملا يحدث في املستقبل أما التقدير فيقصد به التوقع 

 أوال : مفهوم املوازنات التقديرية

:" أدوات تخطيطية ذات توجه مستقبلي تهدف املؤسسات من خاللها التنبؤ فاملوازنات التقديرية تعرف على أنها

 املتوقع".بمستوى النشاط املمكن تحقيقه،  والنتائج املالية املمكن الوصول إليها عن مستوى النشاط املستقبلي 

إجمالي اإلنتاج واملبيعات واالستثمار والتمويل وتوزيع األرباح لفترة مستقبلية محددة،  بأنها "تنبؤكما يمكن تعريفها 

ويقصد بالتنبؤ أنه عملية استكشاف للمستقبل وتقدير مسبق ألحداثه وأرقامه باالعتماد على تحليل البيانات 

 .2الخاصة باملحيط الذي تعمل فيه املؤسسة"

ترة وفي تعريف أخر تمثل املوازنة التقديرية " خطة تفصيلية القتناء و استخدام املوارد املالية وغيرها على مدار ف

 زمنية معينة وتعبر املوازنة عن الخطة املستقبلية معبرا عنها بمقاييس كمية"؛

مجموعة كبيرة من  ها وتتضمنإنجاز وتعرف أيضا أنها "صورة شاملة ألهداف اإلدارة وخططها املستقبلية وكيفية 

املوازنات الفرعية والجداول امللحقة تتحدد من خالل أهداف املبيعات و اإلنتاج و املخزون و املوارد واألنشطة 

 .3املالية"

كما تعرف املوازنة التقديرية على أنها" وسيلة من وسائل التخطيط و الرقابة والتنسيق بين مختلف نشاطات 

لبعض بمثابة برنامج زمني يتم بموجبه تحديد معالم النشاطات املستقبلية وذلك باالعتماد على املنشأة، ويعتبرها ا

في السابق وتعتمد كأساس لبناء األرقام  التي تم تحقيقهمن األرقام والسنوات  مؤشرات معينة يتم استخالصها

 .4املستقبلية"

ة أنها الخطة املنسقة لجميع عمليات املشروع في فتر وعلى ضوء مختلف التعاريف يمكن تعريف املوازنات التقديرية ب 

 املوازنة ، فهي تمد املشروع بتقدير ألرباحه الكلية و لألرباح املحققة بواسطة كل قسم من األقسام، 

 

 

                                                           
 .268، ، ،ص 1997أحمد محمد نور و أخرون،املحاسبة اإلداريةواتخاذ القرارات وبحوث العمليات، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، مصر، -1

 .424ه،عمان، ص2009،1430إلدارة املالية والتحليل املالي،مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع، مفلح محمد عقل، مقدمة في ا -2

 .88،ص2004كمال خليفة أبو زيد ، عطية عبدى الحي مرعى،مبادئ املحاسبية اإلدارية الحديثة ،الدار الجامعة،عمان، -3

 .147لة(،دار املريخ للنشر ،القاهرة، صمؤيد الفضل، تخطيط ومراقبة اإلنتاج)منهج كمي ومع دراسة حا -4
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عن طريق تجميع املبيعات، والتكاليف الصناعية واملصاريف البيعية، واإلدارية وبإدراج جميع عناصر اإليرادات 

 .1التي تتضمنها أي موازنة فرعيةواملصروفات 

 من خالل مجمل التعاريف يمكن استخالص الخصائص التالية للموازنات التقديرية:

 هي أداة تخطيطية ذات توجه مستقبلي  -

 _ كما تعتبر وثيقة تقديرية )تنبؤية (      

 _ تعد وثيقة ترخيص      

 _ وهي أيضا أداة دورية)تعد لفترة زمنية محددة(      

 ثانيا : نشأة املوازنات التقديرية

تعد فكرة املوازنة التقديرية قديمة النشأة حيث كان أول من بادر بها سيدنا يوسف عليه السالم وذلك من خالل 

ت مستقبال أنداك وبدأت الفكرة في التطور الى أن أصبحت الحكوما إعداد املوازنة التقديرية للقمح املتوقع إنتاجه

د ذلك إيراداتها املختلفة املتوقعة، وامتدت الفكرة بع و ازنة، عن طريق تقديم مصروفاتها الحكوميةاملركزية تعد املو 

 للمشروعات االقتصادية.

وبتطور املشروعات وظهور الشركات بأنواعها وإنفصال امللكية عن اإلدارة، ترتب عن ذلك كبر حجم املشروع 

 ناسبة.نة حتى تتمكن اإلدارة من تحقيق الرقابة واتخاذ القرارات املوتعقيده،مما استدعاء إلى زيادة االهتمام باملواز 

مليزانية م حيث كان وزير املالية حينها يعد تقديرات ا1688ولقد استخدم هذا املصطلح في التاريخ املالي في إنجلترا سنة 

حيث كانت de Geaweuxأول من أستخدم لفظ املوازنة التقديرية هو و لعرضها على املجلس العموم البريطاني،

 املوازنة كما وصفها عبارة عن جدول االحتياجات من املوارد؛

ص ى م اتخذ قرار أو 1969أما عن مستوى العربي: نجد املؤتمر العربي الخامس للعلوم اإلدارية املنعقد في الكويت سنة 

 بموجبه استخدام مصطلح امليزانية العامة للتعبير عن امليزانية التقديرية.

 أسلوب املوازنة التقديرية بأربعة مراحل:ولقد مر 

 كانت فيها املوازنة التقديرية عبارة عن تجميع للموارد املطلوبة لتنفيذ برنامج معين؛ املرحلة األولى :

 يتم فيها تحديد توقيت الزمني لالحتياجات؛ املرحلة الثانية:

 2يط والرقابة و التنسيق.أصبحت فيها املوازنة تستخدم كوسيلة فعالة للتخط املرحلة الثالثة:

وهي التي أصبحت فيها املوازنات التقديرية تستخدم التكاليف النمطية أو املعيارية لتحقيق  املرحلة الرابعة:

 3الرقابة.

 

 

 ثالثا: أنواع املوازنات التقديرية

                                                           
 .267، ص  1997أحمد محمد نور، احمد علي حسين، مدخل معاصر في مبادئ املحاسبة االدارية، الدار الجامعية، مصر،  -1

هذه الرسالة استكماال ملتطلبات الحصول  ،قدمتمدى فعالية املوازنات كأداة للتخطيط و الرقابة في بلديات قطاع غزةإبراهيم محمد سليمان الشيخ عيد،  -2

 ه، 2007،1428قسم محاسبة التمويل ،–على درجة املاجستر في محاسبة التمويل،جامعة اإلسالمية عمادة الدراسات العليا كلية التجارة 

 . 223ص 

 .14، ص م1945ر،ة التسيير ، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائلفركوس محمد ، املوازنات التقديرية أداة فعا -3
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 1ينظر إلى قسم املوازنات من زوايا مختلفة لعل من بينها:

 املوازنة التقديرية:من ناحية املجال الذي تغطيه . 1

 تقسم املوازنات التقديرية من حيث األعمال الى:

 موازنة تشغيلية: تتعلق بالنشاط الجاري للمنشأة. -

 موازنات رأسمالية: تتعلق بالتخطيط االستثماري الذي تمتد لعدة سنوات. -   

 ى:يار التقسم املوازنات التقديرية وفقا لهذا املع من  ناحية الفترة الزمنية التي تغطيها املوازنة التقديرية:.2

موازنات قصير األجل:عادة ما تغطي فترة محاسبية واحدة عادة ماتكون سنة مالية مقبلة، وتقسم على حسب  -

 طبيعة النشاط إلى فترات أقصر كاملوازنات الفصلية أو الشهرية أو األسبوعية.

 من املوازنات يغطي فترة زمنية تزيد عن السنة وتمتد إلى عدة سنوات. موازنات تقديرية طويلة األجل: هذا النوع-

 في هذا املجال فإن املوازنات التقديرية تقسم الى : من ناحية املرونة :. 3

 موازنة التقديرية الثابتة:وتبنى املوازنة التقديرية الثابتة على حجم إنتاج واحد.-

 .تقديرية املرنة أو املتغيرة: بينما تعد املوازنات املرنة على أساس مجموعة متعددة من مستويات النشاط موازنة-

 رابعا : مراحل إعداد املوازنات التقديرية

يتطلب من كل مؤسسة أن تضع الخطوط الرئيسية لسياستها العامة ثم تليها التقديرات التفصيلية لهذه السياسة 

افة بالغ كإراجعة فيما بين هذه املوازنات لكي تصل في األخير إلى املصادقة النهائية عليها حيث يتم وإجراء التنسيق و امل

 املستويات بمحتوى هذه املوازنة، ويمكن تلخيص هذه املراحل فيم يلي:

د تتمثل في إعالن  وتوضيح الخطوط الرئيسية في سياسة املؤسسة ويتم تحدي :إعالن السياسة العامة للمؤسسة.1

 هذه الخطوط على أساس التنبؤ باملبيعات مع مراعاة التغيرات التي يمكن حدوثها على مستويات األسعار والكميات و

لهذا نجدها تختلف من مؤسسة ألخرى حسب نشاط وحجم كل مؤسسة وفي حالة ما إذا لم يتم تعين املؤسسة 

 جديدة فإن هذا يعني أنها ستنتهج نفس السياسة السابقة.

يقوم كل مشرف مسؤول في مستويات اإلدارة التنفذية بإعداد تقديرات عن مفردات التي يعتبر  :التقديرات إعداد.2

رة مسؤوال عنها، ويتم مناقشة هذه التقديرات و املصادقة عليها بمعرفة الرئيس املباشر ثم تجميع التقديرات املباش

ليها عات عادة إعداد بيانات تاريخية الالزمة التي يعتمد لترفع إلى املستويات اإلدارية العليا و يتولى نظام الحساب

 املشرفون التخاذ القرارات وهي مهام مصالح الوظيفة للمالية، املحاسبة، املوارد البشرية، 

 

 ويتم إعداد التقديرات بإحدى طريقتين:

املنتجات و استعمالها، أ.التنبؤ اإلحصائي: هذا يعني معرفة وتحليل أحوال السوق واالقتصاد وكذلك مالحظة نمو 

حيث يتطلب التقدير اإلحصائي بعض املعطيات التاريخية إلعداد التقديرات املستقبلية بشرط أن تكون البيانات 

 املستخدمة دقيقة و مراقبة في فترات دورية  ومن أهم الطرق املستعملة في التقدير اإلحصائي السالسل الزمنية.

                                                           
األعمال علي كريم الخفاجي وصالح مهدي جواد، أثر التحيز في إعداد املوازنات التخطيطية، دراسة تطبيقية من املنظور السلوكي في عينة من منشأت  -1

 .29، ص 18، املجلد 01.201الصناعية، مجلة بابل العلوم اإلنسانية، جامعة كربالء، العدد
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لية بؤ على تجميع أراء املسؤولين حول حالة البيع أو الطاقة اإلنتاجية و التمويب.التنبؤ الداخلي: يعتمد هذا التن

 بمعنى معرفة حالة املؤسسة الداخلية.

 تعتمد املؤسسة على الطرقتين معا في إعداد التقديرات، وهذا لكونها ال تستطيع االستغناء عنهما.

ويات ليمها إلى مجلس اإلدارة بعد مراجعتها في كل مستبعد أن تتم التقديرات الالزمة يتم تس :املراجعة والتنسيق.3

 اإلدارية فإما أن يتم املصادقة عليها أو تعديلها.

 وفي هذا الوقت يتم التنسيق أيضا بين املوازنات التقديرية املستقلة، وبعد ذلك يتم مراجعة هذه املوازنات، وقد

بعد استشارة املختصين ويتم إثبات كل ذلك في شكل  يرتب على هذه املراجعة الحاجة إلى إجراء التعديالت، وهذا

 تقارير إدارية.

بعد إتمام اإلجراءات السابقة، يعرض مشروع املوازنة التقديرية في شكلها النهائي على مجلس  :املصادقة النهائية.4

اإلدارة للمصادقة ال تعني املوافقة املطلقة إذ يمكن للجنة املوازنة إجراء تعديالت على املشروع قصد الوصول إلى 

 1الصيغة املثالية لألهداف التي تسعى املؤسسة إلى تحقيقها.

 همية املوازنات التقديريةخامسا: أ

ي من خالل ما تم تطرق له سالفا تظهر لنا أهمية املوازنة التقديرية بأنها أداة مالية مستقبلية و هامة جدا والت

تستعملها إدارات مختلفة من أجل الحفاظ على مواردها من الضياع أو الهدر و الرقابة عليها للقيام بالعملية 

 ممنهجة للوصول إلى األهداف املوضوعة.اإلنتاجية بصورة موضوعية و 

 ولليضاح املعلومات املقدمة سالفا يمكن تبيانها في اإلطار العام للموازنات التخطيطية )التقديرية(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 25،27ازنة التقديرية للنتاج، دار املحمدية، ص ص شناف فريد، مدخل للمو  -1
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 ( اإلطار العام للموازنات التخطيطية )التقديرية(1.2الشكل رقم:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بناءا على علي يحي احمد قللي، أساليب املحاسبة اإلدارية للقادة اإلدارية غير  من إعداد الطالباملصدر:

 .159التجاريين،كلية اإلدارة، ايتراك للنشر والطباعة، القاهرة، ص 

  

 الموازنة التخطيطية للمبيعات

مخزون أخر مدة موازنة موازنة مصروفات البيع  موازنة اإلنتاج 
 والمصروفات اإلدارية

 موازنة األجور المباشرة

 موازنة المواد المباشرة
موازنة المصروفات 

 غير المباشرة

 الموازنة النقدية

 الموازنة الرأسمالية

الميزانية العمومية  قائمة الدخل التقديرية
 التقديرية

قائمة التغيير في 
 المركز المالي
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 املطلب الثاني: خصوصيات املوازنات التقديرية.

لى إللموازنات التقديرية مبادئ توضح صورتها القائمة عليها، كما لها أهداف تسعى لتحقيقها وسيتم التطرق فيما يلي 

 أهم املبادئ التي يقوم عليها إعداد املوازنة التقديرية وكذا األهداف التي تسعى إليها.

 1وازنة التقديريةأوال : مبادئ إعداد امل

ا تعتبر املوازنات التقديرية خطة كمية شاملة لكافة أوجه النشاط في الوحدة االقتصادية، وتشترك في عملية إعداده

 امجميع املستويات اإلدارية، وللوصول إلى املوازنات تقديرية تحقق أهدافها في التخطيط والرقابة ال بد من اإللتز 

لية بمجموعة من املبادئ العلمية األساسية، والتي تعتبر مرجعا يتم االسترشاد به في مراحل مختلفة التي تمر بها عم

 املوازنة، وتتمثل هذه املبادئ في:

 :مبدأ الشمول .1

لك وبذ بهذا املبدأ أن تشمل املوازنة جميع إدارات الوحدة اإلقتصادية وأقسامها املختلفة، ومراكز املسئولية فيها 

ل في خطة شاملة لفترة مستقبلية، تهتم بالجزء الك -املوازنة–فإن أرقام املوازنة تغطي جميع أوجه النشاط بإعتبارها 

لية أن واحد، وبذلك تتضمن املوازنة التقديرات)املعايير( لكل من اإليرادات و التكاليف في كل قسم أو مراكز املسئو 

 بالوحدة االقتصادية.

اقعي.2  :ةمبدأ الو

ة، التي تعد بها، وحيث أن املوازنة هي ترجمة كمية ألهداف الوحدة االقتصادينجاح أي موازنة يرتكز على الطريقة إن

 فإن هذا يعني أن املوازنة تبدأ بتحديد األهداف التي تسعى الوحدة االقتصادية لتحقيقيها نتيجة مزاولة النشاط،

 ى مناسبة األهداف املحددة للمكانيات و املوارد املتاحة للوحدةوحتى يمكن تحقيق تلك األهداف ينبغي مراعاة مد

 االقتصادية، إذ أن الربط بين األهداف واإلمكانيات يخدم الوحدة اإلقتصادية من زاويتين هما:

 أ.بحث عن الوسائل التي يمكن من خاللها تعزيز اإلمكانيات املادية والبشرية حتى يمكن تحقيق األهداف؛

اقعية األهداف املحددة التي يتم تعبير عنها بشكل كمي من خالل موازنة تعمل على تنسيق موارد ب.التحقق من و 

 الوحدة االقتصادية خالل فترة زمنية معينة لتحقيق هدف معين.

 مبدأ املشاركة:.3

قصد يه فإنه يطبقا ملبدأ الشمول، فإن املوازنة التقديرية تمتد لجميع مستويات اإلدارية في الوحدة اإلقتصادية، وعل

ن بمبدأ املشاركة ضرورة أن يكون لهذه املستويات دور في إعداد املوازنة التقديرية و إال شعرت هذه املستويات بأ

ب املوازنات هي وسيلة مفروضة عليها، فمن املعروف أن اإلدارات واألقسام التي تقوم بالتنفيذ الفعلي تكون هي أنس

أي مستوى إداري يكون مقدرا للظروف املحيطة بقسمه وبالتالي تكون له  الجهات لوضع خططها ألن كل مسؤول في

الدراية الكافية عند وضع الخطط املتعلقة بنشاط قسمه، لذلك تؤدي مشاركة جميع مستويات اإلدارية املسؤولة في 

 إعداد املوازنة الى زيادة درجة تقبل األفراد لها.

 

 :معايير املوازنة و مراكز املسئولية مبدأ الربط بين.4

                                                           
 اتمحمد موس ى محمد النجار، العوامل املؤثرةعلى كفاءة إستخدام املوازنات التقديرية كأداة تخطيط و رقابة في الجامعات الفلسطينية بمحافظ -1

عمادة الدراسات العليا كلية التجارة -غزة-تمويل، الجامعة اإلسالميةغزة،قدمت هذه الرسالة استكماال ملتطلبات الحصول على درجة املاجستير في محاسبة ال

 .35،42م،ص ص 2006ه،1427قسم املحاسبة وتمويل،
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ي ولية فلتحقيق فعالية املوازنة كأداة لتخطيط والرقابة، فال بد من الربط بين تقديرات)معايير( املوازنة ومراكز املسئ

الوحدة اإلقتصادية، ويمكن أن يتحقق هذا الربط عن طريق توزيع تقديرات املوازنة على الوحدات التنظيمية 

 ي تتكون منها الوحدة االقتصادية.املختلفة الت

 : مبدأ االرتباط بفترات رقابية.5

اء م األدالفترة الرقابية هي تلك الفترة التي يتم في نهايتها تحديد وتحليل الفروق بين املخطط )أرقام املوازنة( وأرقا

 ملناسبة.الفعلي و معرفة أسبابها و التقرير عنها الى املسئولين التخاذ اإلجراءات التصحيحية ا

ذه وحيث أن تقديرات املوازنة تغطي فترة زمنية مدتها عام تعرف هذه الفترة بفترة املوازنة فإنه ينبغي أن ترتبط ه

لة التقديرات بفترات أقصر تسمى )فترات رقابية( وتنبع أهمية الربط بفترات رقابية بأنها تمكن من تحقيق رقابة فعا

 على تنفيذ املوازنة.

 وازنةمبدأ وحدة امل.6

 يقصد بهذا املبدأ أن تظهر املوازنة في صورتها على شكل موازنة شاملة واحدة تعمل على تحقيق التجانس بين الخطط

الفرعية التي تتكون منها، كما يجب أن يكون هناك ترابط تام وتنسيق كامل بين تلك الخطط الفرعية، حيث أن كل 

 لعالقات التبادلية بين األنشطة املختلفة للوحدة االقتصادية.جزء من املوازنة يتأثر باألجزاء األخرى نتيجة ا

 مبدأ اعتبار املوازنة بعد اعتمادها بمثابة نمطا أو معيار لألداء:.7

ت ستويايمكن اعتبار املوازنة بعد اعتمادها كمعيار لتقييم األداء خالل فترة املوازنة، إذ تصبح عندئذ ملزمة لكافة امل

ها من اإلقتصادية، وفي الوقت نفسه يمثل اعتماد املوازنة إذنا بتنفيذ جميع العمليات الواردة فياإلدارية في الوحدة 

 ناحية، ومن ناحية أخرى تعتبر املوازنة بعد اعتمادها مستندا رقابيا هاما، لذلك يجب أن تستلم كل وحدة تنظيمية

 فيذ العمليات املختلفة.نسخة من قوائم املوازنة ليتم الرجوع إليها واالسترشاد بها عند تن

 :مبدأ املرونة.8

ق تعتبر املوازنة خطة كمية تغطي جميع أوجه النشاط في الوحدة االقتصادية لفترة مستقبلية وحيث أن املوازنة تتعل

قام باملستقبل الذي يتميز بعدم التأكد فإن تقديراتها يجب أن تتم باملرونة، ويقصد بهذه األخيرة إمكانية تعديل أر 

 رات املوازنة بسهولة ويسر، مع املحافظة على صالحيتها كأداة للتخطيط والرقابة مع تغير الظروف واألحوال،وتقدي

لذلك يعتبر هذا املبدأ من املبادئ الهامة لتحقيق رقابة فعالة، خاصة على التكاليف حيث يوفر أساسا مناسبا 

 إلجراء املقارنات بشكل أكثر دقة وواقعية.

 

 

 

 

 

 

 

 اد بيانات تقديرية عن فترة قادمة)االعتماد على التنبؤ(:مبدأ إعد.9
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زنة تعتمد املوازنات على إعداد بيانات تقديرية عن فترة قادمة ويتطلب ذلك التنبؤ بعمليات مختلفة خالل فترة املوا

لية وتقوم عم وتحديد العالقات التبادلية بين هذه العمليات، كالعالقة بين العمليات املختلفة والتدفقات التقديرية،

 التنبؤ على أسس وقواعد علمية، وتتطلب تحليل الكثير من البيانات الخارجية والداخلية؛

افز.10  :مبدأ توفير الحو

يفضل ربط نظام املوازنات التقديرية بنظام الحوافز، لضمان تعاون املستويات اإلدارية املختلفة و تشجيعهم على 

ترقية لشغل مناصب إدارية أعلى بمدى تنفيذ املوازنة وتحقيق الخطط تنفيذ املوازنة، كما يمكن ربط نظام ال

 املرسومة.

 ثانيا:أهداف املوازنات التقديرية.

يساعد التفكير في املستقبل في استيعاب الحاضر و زيادة تفهمه، ويتحقق هذا االستيعاب والتفهم عن طريق     

تقبل من تصرفات، و لكون املوازنة التقديرية برنامجا الربط بين مايحدث في الحاضر وما يمكن أن يحدث في املس

 1للعمل لفترة مقبلة، فإنها تهدف إلى تحقيق مايلي:

 من معلومات؛ .التنسيق بين األهداف املرجو تحقيقها التي يتم اتخاذها في الحاضر على ضوء ما يتوافر1

أن قيمة الخبرة املكتسبة في هذا املجال  .تحليل نتائج النشاط، فعندما يصبح املستقبل في حكم التاريخ فال شك2

تتوقف على إمكانية مقارنة النتائج املحققة بالخطط التي كانت مستهدفة، وتتم عملية تحليل نتائج النشاط عن 

 طريق مايلي:

 مقارنة النتائج املحققة باألهداف املخططة؛ -

 فترات السابقة؛مقارنة النتائج املحققة للفترة الحالية بما تحقق من نتائج في ال-

ققة تحليل نتيجة املقارنات السابقة بغرض التقص ي عن العوامل املختلفة التي كان لها أثر في اختالف النتائج املح -

 عن األهداف املخططة ؛

 تشخيص املشاكل و رسم السياسات على ضوء التحاليل و املقارنات السابقة. -

 لى التنسيق بين األهداف بغرض استغالل اإلمكانيات املتاحة أفضلوعلى ذلك فإن املوازنة التقديرية تهدف إ      

استغالل ممكن في سبيل تحقيق األهداف، و من ثم فإنها تعد خطة لتنسيق و توجيه سير العمل، و معيار لتقييم 

 األداء عن طريق تحليل نتائج النشاط.

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد املوازنة التقديرية من خالل الشكل املوالي:يمكن توضيح طرق طرق إعداد املوازنة التقديرية:  ثالثا:

                                                           
 .162-161، ص ص 2009محمد عباس بدوي وأخرون، املحاسبة االدارية ) ودراسات الجدوى االقتصادية(، دار النهضة لتجليد، القاهرة،  -1
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 طرق إعداد امليزانية التقديرية :(02-02الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يمر إعداد املوازنات بمجموعة من الخطوات وهي:بعا:خطوات إعداد املوازنة التقديرية: ار 

التي تسعى الشركة إلى تحقيقها والتي سبق تحديدها من خالل  تحديد األهداف: يقصد بها األهداف اإلستراتيجية .1

 خطة األعمال املرحلية في حالة وجودها بالشركة أو األهداف التي تسعى الشركة إلى تحقيقها خالل فترة املوازنة.

اقعية حيث تنقسم األهداف اإلستراتيجية إلى مجموعة من البرامج الو  ترجمة األهداف غلى األنشطة أوالبرامج: .2

والتي يمكن تحقيقها مع تحديد كل برنامج والتكلفة الخاصة به، واملسؤول عن تنفيذه وذلك حتى يمكن تحديد 

 املسئولية واملحاسبة في حالة ظهور انحراف عن املخطط.

 وضع املعايير كـ: . 3

 معيار املواد املباشرة ويتضمن تحديد الكمية والقيمة،-

 معيار األجور املباشرة،-

 معيار املصاريف غير املباشرة.-

 تحديد االحتياجات : .4

 

 

 1بناءا على تحديد األهداف و البرامج يمكن تحديد االحتياجات.

 املبحث الثاني: املوازنات التقديرية لإلنتاج
                                                           

،املمول من الوكالة األمريكية لتنمية طيطية والخطط و موازنة التشغيل و الصيانة لشركات املياه الشرب و الصرف الصحيإعداد املوازنات التخدليل  -1

 contract NO :epp «1 -00-04-0002-00-order-3 M-2011-06، 2011املحلية الدولية، جوان 

سهاميةاإلالميزانية  الميزانية التفاوضية  

االستشاريةالميزانية   

إعداد الموازنة التقديريةطرق   

 11ذكره، ص كوس محمد، مرجع سابقفر بناء على  إعداد الطالب المصدر:
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تم التعرف على املوازنة التقديرية بصفة عامة يتم من خالل هذا املبحث التعرف بصفة خاصة على املوازنة  بعدما

 التقديرية للنتاج حيث تعتبر من أهم املوازنات التي تقوم بإعدادها املؤسسة.

 املطلب األول: مفهوم اإلنتاج والعوامل األساسية للموازنة التقديرية لإلنتاج 

 تاج.في هذا املطلب على تعريف اإلنتاج واملوازنة التقديرية للنتاج والعوامل األساسية للموازنة اإلنسيتم التعرف 

 أوال : مفهوم اإلنتاج

يقصد به عدد الوحدات اإلجمالي من السلع و الخدمات التي تقدمها املنشأة خالل فترة زمنية ما ، بغض النظر عن 

كنه أن يكون بالقياس، أو باالستدالل عن املخرجات التي استحدثت بفعل كونه عدد أو القيمة، فاملهم التعبير يم

 توظيف املوارد، أي تحويل املواد األولية الى سلع وخدمات . 

فاإلنتاج هو محصلة التوليف بين مجموعة العناصر بنسب مختلفة وأيضا هو عبارة عن محصلة املخرجات 

 1ه وفق مبادئ تم االعتماد عليها.املستهدفة من التوليف املناسب الذي تتم اختيار 

كما يعرف على أنه :"نشاط الذي يستهدف تحويل املخالت الى سلع أو خدمات، أو هو حصيلة التكامل بين العناصر 

 2اإلنتاج  املتمثلة باألرض، األموال، العمال، اآلالت، لخلق السلع والخدمات".

 جثانيا : العوامل األساسية للموازنة التقديرية لإلنتا

 قبل التطرق الى العوامل األساسية نعرف املوازنة التقديرية للنتاج

 .مفهوم املوازنة التقديرية لإلنتاج1

ب إنتاجها خالل الفترة املقابلة تعرف املوازنة التقديرية للنتاج على أنها" خطة تفصيلية تبين عدد الوحدات الواج

 3حتياجات املبيعات و املخزون السلعي".إل 

الكتب املحاسبة اإلدارية تعرف بأنها : "خطة محددة مقدما لألعمال املرغوب تنفيذها ،وتوزع هذه الخطة وفي معظم 

 4على جميع املسؤولين حتى تكون مرشدا لهم في تصرفاتهم وحتى يمكن استخدامها كأساس لتقييم املشروع ".

 

 

 

ة وعلى ضوء هذه التعاريف يمكن تعريف املوازنة التقديرية للنتاج بأنها: تختص بتقدير الكميات التي ترغب املؤسس

 ت.لمبيعافي إنتاجها خالل فترة املوازنة بما يتالئم مع املبيعات التقديرية التي يتم تحديدها في املوازنة التقديرية ل

 إلنتاج:العوامل األساسية للموازنة التقديرية لب.

ه أن إن املدير املسؤول عن إدارة اإلنتاج عندما يعقد العزم عن إعداد موازنة تقديرية للنتاج لفترة قادمة،فإن علي

 يأخذ بعين االعتبار العوامل التي تشكل القاعدة األساسية للموازنة، ومن بينها:

 أ.فترة موازنة اإلنتاج:

                                                           
 8م،ص2010ه،1431،دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،الجزائر ،تسيير اإلنتاج و إدارة العمليات اإلنتاجية والتخزينيحي عيس ى ،  -1

 5، ص2002، مؤسسة الشباب الجامعة، سوريا،إدارة اإلنتاج  والعالقات الصناعيةأحمد محمد املصري،  -2

للنشر و اململكة العربية السعودية، ، دار املريخ ،املحاسبة اإلدارية}ترجمة :محمد عاصم الدين زايد ، أحمد حامد حجح{ري ايتش جاريسون ، إريك نورين  -3

 444م،ص2002الرياض،الطبعة اإلنجلزية ،

 223أحمد محمد نور، أحمد حسين علي، مرجع سابق ذكره،ص -4
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ت لبيانااة تعتمد على البيانات املتوفرة لها في هيئة مدخالت،ومن بين هذه إن املوازنة التقديرية للنتاج بإعتبارها خط

ماهو معتمد من تقديرات في املوازنة التقديرية للمبيعات،بحيث يظهر في بعض األحيان ارتباط وثيقا بين الفترة 

 الزمنية للموازنة التقديرية للنتاج واملوازنة التقديرية للمبيعات.

قع ة التقديرية للنتاج ملدة سنة أيضا، ومع ذلك فإن هذا ليس بقاعدة، قد تواجه حالة في الواحيث إذ تكون املوازن

ة ت قائمالعملي يكون فيها طول الفترة الزمنية للموازنة التقديرية للنتاجي تمتد ألكثر من سنة رغم أن موازنة املبيعا

تكون عمليات الصنع طويلة بسبب مرور املنتج  على أساس سنوي، والسبب في ذلك يعود الى طول دورة اإلنتاج حيث

 في أكثر من مرحلة واحدة وكونها تتكون من عدة أجزاء مما يتطلب إعداد موازنة فرعية لصناعة كل جزء على إنفراد.

 ب.كمية اإلنتاج املطلوبة:

ة املطلوبة في موازن كما ذكرنا أعاله بأن القاعدة األساسية لبناء املوازنة التقديرية للنتاج هي كمية الوحدات

 املبيعات،هذا باإلضافة إلى ما هو متاح من املخزون املتبقي من اإلنتاج الجاهز في أخر مدة وفي أول مدة، ويمكن

 التعبير عن هذا من خالل العالقة التالية:

الوحدات املطلوب إنتاجها = الوحدات املطلوبة بموجب املوازنة التقديرية للمبيعات + مخزون أخر مدة 

 مخزون أول مدة الفعلي . –املخطط له 

نة ومن هذه العالقة يتضح أن كمية اإلنتاج املطلوب طرحها تعتمد على حجم املخزون في بداية املدة ونهايتها للمواز 

 لك فإن كمية اإلنتاج املطلوب تتأثر بحجم البضاعة تحت الصنع ) اإلنتاج شبه الجاهز( فيالتقديرية للنتاج، وكذ

 بداية املدة و نهاية.

 ج. السقف الزمني لإلنتاج:

ة تعتبر املوازنات التقديرية بشكل عام من الخطط قصيرة األجل، يتم بموجبها تحديد حجم الطاقة اإلنتاجية املطلوب

من مستلزمات اإلنتاج والتخزين من اإلنتاج الجاهز، ويفترض في الخطط السنوية  في ضوء مستويات املتوفرة

التناسق والتفاعل مع الخطط الربحية قصيرة األجل، وبالرجوع إلى طبيعة عمل املنشأة و طبيعة إنتاجه يتم تقسيم 

يؤخذ بعين االعتبار  وتجزئة املوازنة التقديرية للنتاج الى خطط شهرية  أو فصلية أو نصف شهر و سنوية،حيث

 عدة عوامل أهمها:

 طبيعة الطلب على اإلنتاجية الجاهز في األسواق الداخلية والخارجية .-

 طبيعة التجهيز املواد األولية ومستلزمات اإلنتاج األخرى. -

 

 د. مكان اإلنتاج:

همة اج املختلفة وهي األمور امليقصد بمكان اإلنتاج املواقع الجغرافية أو محطات العمل التي يتم فيها عمليات اإلنت

ت، ملنتجابالنسبة ألعداد املوازنة التقديرية للنتاج، وبعبارة أخرى أن تعدد املواقع اإلنتاجية واختالف نوع وطبيعة  ا

كل  له أثر مهم في صياغة مكونات املوازنة بالنسبة لكل نوع من املنتجات مع األخذ بعين االعتبار كلفة العمليات في

 حقيق االستخدام األمثل للموارد املتاحة في املنشأة بشكل عام.موقع وت

 ه. توفر املستلزمات اإلنتاج األساسية:
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إن توفر مستلزمات األساسية للنتاج تعطي الضوء األخضر للمخطط بوضع أسس وقواعد املوازنة التقديرية 

واالستمرارية في توفير كل ماهو مطلوب والعكس هو الصحيح، و التوفر املقصود هنا يتناول أيضا موضوع االنتظام 

 من مستلزمات اإلنتاج مثل:

 املواد األولية املباشرة وغير املباشرة؛-

 املكائن واملعدات الالزمة للنتاج؛-

 الكوادر البشرية الفنية املختلفة؛-

 املواد األولية الالزمة؛-

 1اإلشراف و التنظيم اإلداري.-

  

                                                           
 .151،155، مرجع سبق ذكره ،ص ص  التخطيط ومراقبة اإلنتاجمؤيد الفضل ، 1
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 الثاني: خطوات وطرق إعداد املوازنات التقديرية لإلنتاج املطلب

 إلعداد أي موازنة تقديرية يجب عليها إتباع خطوات و الطرق املرسومة إلعدادها.

 أوال: خطوات إعداد املوازنة التقديرية لإلنتاج

 الخطوات التي يجب اتخاذها  لتكون موازنة اإلنتاج مبنية على أساس علمي متين هي كمايلي:

ى .تحديد سياسات الطاقة اإلنتاجية و الحدود املسموح بها لتقلباتها خالل مدة املوازنة والهدف هنا هو العمل عل1

 االستخدام األمثل للطاقة واستغالل عوامل اإلنتاج؛

 .تحديد مدى كفاية وسائل اإلنتاج وتقرير زيادة الطاقة اإلنتاجية للمصنع أو إنقاصها والشك إن مثل هذا القرار2

ي، يعتمد على التوقعات طويلة األجل، فتوسيع الطاقة اإلنتاجية يحتاج إلى استثمارات في إضافات رأسمالية ) املبان

ن اآلالت، معدات( وهذه تمثل عبئا ثابتا على املنشأة، ويقال نفس الش يء بالنسبة إلنقاص الطاقة اإلنتاجية مثال ع

بعض األقسام اإلنتاجية فهذا جزء من املوازنة القصيرة األجل طريق عدم استبدال اآلالت املستهلكة، أو تصفية 

 يعتمد بدون شك على ما تقرر في إعداد املوازنة طويلة األجل ) املوازنة االستثمارية(؛

الت يار اآل. تحديد مدى توافر املواد األولية الالزمة إلنتاج، وكذلك القوة العاملة ولوازم اإلنتاج األخرى ) مثل قطع غ3

 يعقل أن نتوقع تشغيل مصنع السكر مثال بكامل طاقته بدون أن نتأكد من توافر محصول كاف من قصب ( فال

 السكر؛

 .تحديد الكميات اإلقتصادية لدوارات اإلنتاج، حتى تكون تكلفة إعداد اآلالت واملعدات لكل دورة أقل ما يمكن؛4

 1تقلبات املوسمية في املبيعات مثال..توقيت )الجدولة( اإلنتاج خالل املدة املوازنة ملواجهة ال5

 ثانيا : طرق إعداد املوازنة التقديرية لإلنتاج

 تعد موازنة اإلنتاج وفق أساسين هما:

 وفق أساس البرامج التي يرغب املشروع في تنفيذها؛ األول:

 وفق أساس املسؤولية عند هذا التنفيذ. الثاني:

أساس  وتهدف املوازنة التقديرية إلنتاج الى تصنيف األهداف التي حددتها إدارة املشروع وتعد هذه املوازنة عموما على

خطوط اإلنتاج املختلفة بحيث تبين اإلنتاج املرغوب تحقيقه كل سلعة من السلع الى جانب اإليرادات والتكاليف 

ى لتام الامسؤولية تحول املوازنة كل من املبيعات واملخزون من اإلنتاج املرتبطة بكل منها وتقع على عاتق إدارة اإلنتاج 

سنوية  متكاملة إلنتاج سلعة من السلع ثم تفتيت هذه الخطة السنوية زمنيا حسب طبيعة العمليات اإلنتاجية 

امات املطلوبة لكل سلعة من السلع وحسب الطاقة اإلنتاجية املتاحة لكل مركز من مراكز التكلفة واالستخد

ى املختلفة لهذه الطاقة إلىجانب اإلمكانيات التخزينية وذلك بهدف خفض التكاليف املرتبطة بهذه العمليات إلى أدن

حد ممكن وكذلك مراعاة أحتياجات التشغيل من عطالت و توقعات إلجراء عمليات اإلصالح و الصيانة والعمرات ... 

 تاجية وتقيد هذه املوازنة التقديرية مايلحق بها من دراسات فيوغير ذلك من ضرورات تقتضيها طبيعة العملية اإلن

دارسة التوازن والتنسيق بين الخطط مختلف أوجه النشاط في املشروع املوازنة التقديرية للنتاج على أساس 

ة املسؤولية فإنها تعرض خطط اإلنتاج بداللة األشخاص املسؤولين عن تنفيذها ومن ثم فهي تعتبر أداة ذات فائد

 كبيرة في مجال الرقابة على مختلف املستويات اإلدارية داخل الهيكل التنظيمي و الوظيفي للمشروع.

                                                           
 442-441م، ص ص 2009،دار وائل لنشر،جامعة البترا، عمان، التخطيطية املحاسبة اإلدارية لترشيد القرارتخليل عواد أبو حشيش ،  -1
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ونظرا الحتمال اختالف الكمية الفعلية للنتاج عن الكمية املخططة له خالل فترة معينة من الزمن، ونظرا لتفاوت  

،فإنه يتم إعداده موازنة مرنة لكل مركز من مراكز جملة عناصر التكاليف تفاوتا كبيرا نتيجة اختالف كمية اإلنتاج

املسؤولية بحيث تبين التغيرات في عناصر التكاليف في ظل مستويات مختلفة من اإلنتاج وهكذا نجد أن الخط الذي 

 1يعبر عن العالقة بين التكاليف املعيارية والكمية  املخططة للنتاج يعتبر موازنة تقديرية مرنة أو متغيرة.

 

 

  

                                                           
  85-84م ، ص ص 1997جبرائيل جوزيف كحالة ،رضوان حلوة حنان، املحاسبة اإلدارية،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،  -1



 في ظل اعتماد البرمجة الخطية لإلنتاج التقديرية ةالموازنإعداد  الفصل الثاني

 

 

45 

 ملبحث الثالث:اعتماد البرمجة الخطية إلعداد املوازنة التقديريةا

ما أن تهدف املوازنة التقديرية للنتاج الى تقدير الكميات التي ترغب املؤسسة في إنتاجها خالل فترة املوازنة، ك   

الدراسات، مكتب األساليب، مصلحة املستخدمين،  عملية تقدير ومراقبة اإلنتاج تقوم بها األقسام التالية:مكتب

مصلحة مراقبة التسيير...الخ، وقبل التطرق إلى كيفية الحصول على البرنامج اإلنتاجي األمثل باعتماد البرمجة 

الخطية يجدر بالباحثتين تقديم أهم نظم اإلنتاج املعتمدة في املؤسسات اإلقتصادية وكذا أهم إجراءات إعداد 

 املوازنة.

 املطلب األول: أنظمة اإلنتاج و إجراءات إعداد املوازنة

 يعتبر نشاط اإلنتاج جوهر وظيفة اإلنتاج وتستطيع إدارة هذا النشاط أن تمارس مختلف أنظمة اإلنتاج.

 نظام اإلنتاج املستمر: أوال

اج كميات كبيرة من في هذا النوع من اإلنتاج تصنع املنتجات بدورة مستمرة و منتظمة، ويستخدم هذا النوع إلنت

منتجات نمطية يكون معدل الطلب عليها مرتفع بينما يزيد معدل التصنيع للمنتج على معدل الطلب عليه في نوعين: 

األول وهو املعدات املنتجة بالسلسلة)الشاحنات، اآلالت...الخ( والثاني املنتوجات الصناعية)اإلسمنت، 

 مرار.نتاج املستمر إال إذا كان الطلب على املنتج منتظم وله صفة اإلستالزجاج...الخ(، وكذلك اليمكن تطبيق نظام اإل 

ما ونتيجة ألن عملية التصنيع املستمرة يمكن تحقيق جميع الوفرات السابق اإلشارة إليها في نوعين األول والثاني ك

اد حسين ثم املناولة املر يستلزم إستخدام اآلالت واألجهزة الخاصة للعرض وعمل الدراسات الالزمة لتصنيع املنتج وت

دم إجراءات الرقابة عليها و أستخدم أجهزة لتعبئة وتنظيف املنتج وما إلى ذلك  ومن أمثلة ذلك الصناعات التي تستخ

 والسجائر والكيماويات وغيرها. واملشروبات هذا النوع  وهي الصناعات التي تعمل في تصنيع املأكوالت

 ويمكن تقسيم هذا النوع إلى نوعين:

 أ.اإلنتاج كبير املدى؛

 ب.اإلنتاج املنتظم) املتدفق(.

 1(نظام اإلنتاج بالطلب )الطلبياتثانيا: 

في هذا النوع من اإلنتاج يتم تصنيع املنتجات حسب موصفات معينة يطلبها العمالء بموجب طلبات خاصة، وعادة 

تكرر عدة مرات، ومن أمثلة الصناعات ماتكون الكميات املطلوب تصنيعها صغيرة، وقد يكون الطلب مرة واحدة أو ي

ت التي تستخدم هذا النوع هي الصناعات التي تعمل في تصنيع اآلالت خاصة بالعرض مثل املوالدات الكهربائية واآلال 

 الضخمة، الغاليات، بعض أنواع من أجهزة الكهربائية، أجهزة مناولة مواد بناء السفن وما إلى ذلك.

 

 

 

 سب درجة االنتظام في التصنيع الى ثالث أنواع اآلتية:ويمكن تقسيم هذا النوع ح

 أ.إنتاج عدد صغير من الوحدات يتم دفعة واحدة؛

 ب.إنتاج عدد صغير من الوحدات يكون على عدة دفعات كلما ظهر الطلب عليها؛

                                                           
 ،493-492م،ص ص 1988ه،1408دارة األنتاج، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، عمان،عادل حسن،ا -1
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 ج.إنتاج عدد صغير من الوحدات يتم على فترات منتظمة في تواريخ محددة.

وبالنسبة للنوع األول يكون مجال إدخال التحسينات في األسلوب الفني للنتاج صغيرا فال تجرى الدراسات أو 

ب تستخدم اآلالت املتخصصة مالم تبرر املواصفات الفنية املطلوبة استخدامها، أما النوعين الثاني و الثالث فيتطل

ية كافية مادام ذلك يؤثر على مقدار الوقت الالزم األمر عادة إستخدام اآلالت املتخصصة ووضع إجراءات رقاب

للعملية التصنيعية، فإعادة تصنيع نفس املنتج اليتطلب إعادة التخطيط بل يمكن تطبيق نفس التخطيط الذي 

استخدم في تنفيذ الطلب السابق لتنفيذ الطلب الثاني، وهكذا يمكن تخفيض تكاليف اإلنتاج كما أن اإلجراءات 

ادة أبسط بالنسبة للطلبات املتكررة فتنمية الخبرة السابقة يمكن للمشرفين اكتشاف إي عقبات أو الرقابة تكون ع

مشاكل في اإلنتاج في الحال وتصحيحها بسهولة كما تكون مهمة وضع جداول التخطيط و املراقبة أسهل مما دعا 

الت سبة لهذه املجموعة ولكن في بعض الحااألمر بالنسبة لنوع األول. وبصفة عامة يعتبر النوع األول هو الغالب بالن

 قليلة قد يتكرر الطلب مرة أخرى أوعدة مرات بأسلوب منتظم أو بأسلوب غير منتظم.

 .إجراءات إعداد املوازنة التقديرية لإلنتاجثالثا : 

 إلعداد أي موازنة إنتاج إال والبد أن تكون وفق إجراءات معدة تتخذها خطوة لها:

 إلطار العام للموازنة التقديرية( ا32الشكل: رقم) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 159بناءا على علي يحي أحمد القللي، مرجع سابق ذكره، ص : إعداد الطالب املصدر

 

 ومن خالل املخطط:

لخاصة باعتماد على بيانات املوازنة التخطيطية للمبيعات فإنه يمكن إعداد التنبؤات ا التخطيطية للنتاج:املوازنة .1

 بإنتاج التقديري الالزم ملقابلة احتياجات املبيعات التقديرية؛

 ملوادكلفة اأنه في ضوء تقديرات اإلنتاج فإنه يمكن إعداد تقديرات ت املوازنة التقديرية لتكاليف املواد املباشرة:.2

 املباشرة و السعر املعياري للوحدة من املواد املباشرة؛

ية، ويتم إعداد التقديرات هذه املوازنة على أساس كميات اإلنتاج التقدير   .املوازنة التخطيطية لألجور املباشرة:3

 وعدد ساعات املعيارية، ومعدل أجر الساعة املعياري؛

شرة، ويعتمد إعداد تلك املوازنة التقديرية لتكاليف املبا اعية غير املباشرة:املوازنة التقديرية للمصروفات الصن.4

 وأيضا تقديرات املوازنة التخطيطية لحجم اإلنتاج التقديري.

 موازنة اإلنتاج

غير  موازنة المصروفات
 المباشرة

 موازنة المواد المباشرة
 موازنة األجور المباشرة



 في ظل اعتماد البرمجة الخطية لإلنتاج التقديرية ةالموازنإعداد  الفصل الثاني

 

 

47 

 املطلب الثاني:برنامج اإلنتاج

البرنامج اإلنتاجي الذي نبحث عليه هو ذلك البرنامج الذي يستخدم القيود اإلنتاجية أفضل استخدام ويسمح    

بتحقيق املبيعات التقديرية، إن أسلوب البرمجة الخطية هو واحد من األساليب الرياضية التي تستخدم الختيار 

ة و الهامش، ولتوضيح إعداد البرنامج اإلنتاجي وكيفيالبرنامج اإلنتاجي األمثل الذي يحقق أكبر قدر من األرباح أ

 اعتماد موازنة اإلنتاج يمكن استعانة باملثال التالي:

 املثال:

 B و Aتنتج إحدى املؤسسات وتبيع نوعين من املنتجات 

 2و 1في كل من الورشتين ويمران على مرحلتين من اإلنتاج

 الشروط املبينة في الجدول أدناه: كما أن عملية اإلنتاج تتطلب استعمال يد عاملة حسب

 

  عدد الساعات إلنتاج الوحدة من  الوقت املتاح إلنتاج في الشهر.

 Aاملنتوج Bاملنتوج

 ساعة ألة 225

 ساعة ألة 200

 ساعة عمل مباشر  215

- 

 ساعة ألة 1

 ساعة ألة 1

ساعة عمل  1

 مباشرة

 دج 4

 ساعة الة 1.5

 ساعة الة 1

 ساعة عمل مباشر 1

 دج5

 املرحلة األولى

 املرحلة الثانية

 الوقت املتاح

 الهامش للوحدة

 

 Aوحدة من املنتوج في الشهر. 115مع العلم أنه ال يمكن تسويق أكثر من 

 املطلوب: إيجاد البرامج الذي تحقق أكبر قدر من الهامش؟

 الحل: يمكن إيجاد البرنامج األمثل بطرقتين ) طريقة السمبلكس أو طريقة البيانية(

 طريقة السمبلكس: -

 

BAMaxدالة الهدف هي: 45  

 القيود:      

 

22515.1الورشة   BA1  

20011  BA  2الورشة 

21511العمل املباشر املتاح  BA 

  

 115A  الطلب على املنتوج
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0,0  BA 

 

 حل املثال:

 اوال( صياغة النموذج:

BAZMax 45.  
Sud.to:                                                           

22515.1  BA 

20011  BA 

21511  BA 
 

0),( BA 

 

 تحويل النموذج الى الصيغة القياسية:

32145. SSSBAZMax  

Sud:                                                                       

22515.1 1  SBA 

20011 2  SBA 

21511 3  SBA 

1154  SA 

0,0  BA 

 

 جدول الحل األمثل:

Q ß 4S 3S 2S 1S B A  

150 225 0 0 0 1 1 1.5 1S 

200 200 0 0 1 0 1 1 2S 

215 215 0 1 0 0 1 1 3S 

115 115 1 0 0 0 0 1 4S 

  0 0 0 0 0 0 ZJ 

  0 0 0 0 4 5 CJ-ZJ)) 

52.5 52.5 1.5- 0 1 1 1 0 1S 

85 85 1- 0 1 0 1 0 2S 

100 100 1- 1 0 0 1 0 3S 

115A
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115 115 1 0 0 0 0 1 A 

 - 0 0 0 0 0 5 Zj 

 - 0 0 0 0 4 0 Cj-Zj)) 

 52.5 1.5- 0 0 1 1 0 B 

 32.5 0.5 0 1 1- 0 0 S2 

 15 0 1 1- 0 0 0 S3 

 115 1 0 0 0 0 1 A 

  0 0 0 4 4 5 Zj 

  0 0 0 4- 0 0 (Cj-Zj) 

 

 من خالل التحليل املثال و باستعمال طريقة السمبلكس نجد أن البرنامج األمثل هو إنتاج 

 .Bوحدة من املنتوج  52.5و  A وحدة من املنتوج 115

 أوال: املوازنة التقديرية ملستلزمات برنامج اإلنتاج

يف هذه املوازنة بموازنة اإلنتاج، حيث تظهر التكاليف الصناعية غير املباشرة خالل الفترة، سواء كانت تكال ترتبط

باني متغيرة ترتبط بحجم اإلنتاج مثال املواد واألجور غير املباشرة، أو تكاليف ثابتة مثل الصيانة والتأمين على امل

 املصنع مثال.

ل تحديد مستلزمات برنامج اإلنتاج، بحيث يتم إعداد معايير التكلفة للمواد وتستعمل التكاليف املعيارية في مجا

لية األولية والعمل املباشر واملصاريف الصناعية غير املباشرة على أسس علمية وعملية ويتم مقارنتها بالنتائج الفع

 كل عنصر من عناصر التكلفة. وأالن سنستعرض بالدراسة لبعض أنواع موازنات اإلنتاج.

 

 ( املوازنة التقديرية للمواد األولية:1

تعتبر املوازنة التقديرية للمواد األولية الالزمة لالنتاج أساسا الزما إلعداد التقديرات بالكمية والقيمة للمواد األولية    

املواد الالزمة لتنفيذ برنامج اإلنتاج، تهدف الى تحقيق الرقابة على استخدام املواد األولية. ونظرا لعدم ارتباط 

واللوازم غير املباشرة ببرنامج اإلنتاج فانه ال يمكن اعتبارها ضمن موازنة املواد املباشرة ولكن تضم الى موازنة 

 1املصاريف الصناعية غير املباشرة.

 من خالل املثال السابق سيتم توضيح املوازنة:

 .M2و M1على مادتين أوليتين  Bو Aتعتمد املؤسسة إلنتاج 

 .M2وحدتين من  2و M1وحدة من  1حتاج إلى ت Aالوحدة من 

 .M2وحدات من  3و M1وحدتين من  2تحتاج إلى  Bالوحدة من 

 دج.2M 90دج والوحدة من  150هي  M1تكلفة الوحدة من 

 

                                                           
 .102، مرجع سبق ذكره، ص -أداة فعالة للتسيير –فركوس محمد، املوازنات التقديرية  -1
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 A B املنتوج البيان

 52.5 115 اإلنتاج

متطلبات الوحدة من 

 m2و M1املادتين 

1 2 2 3 

 156.6 105 230 115 اإلحتياج من املواد

تكلفة الوحدة من 

 املواد

150 90 150 90 

تكلفة ستلزمات 

 اإلنتاج

105 56.6 

 

 ( موازنة العمل املباشرة2

مركز  توضح موازنة العمل املباشر االحتياجات املطلوبة للوفاء ببرنامج اإلنتاج من كل أنواع العمالة املباشرة في كل

طة الالزمة من أنواع العمالة املباشرة استنادا إلى الكمية املخط من مراكز التكلفة اإلنتاجية، وتحدد االحتياجات

 للنتاج و إلى دراسة فنية هندسية تحليلية ملعدالت استخدام هذه العمالة في العملية اإلنتاجية.

و أيضا في حالة استخدام املشروع لنظام التكاليف املعيارية، في تحديد الساعات الالزمة من مختلف أنواع العمل 

 ملباشر لتنفيذ اإلنتاج املخطط، من ثم إعداد موازنة العمل املباشر.ا

عدل )أ( أظهرت أن اإلنتاج الوحدة يتطلب ساعتين من العمل املباشر بم وبافتراض أن بطاقة التكلفة املعيارية للمنتج

 ساعات من العمل 3ب أن إنتاج الوحدة يتطل )ب( دينار للساعة، كما أظهرت بطاقة التكلفة املعيارية للمنتج 3أجر 

 :الربع الثالث مثال تحدد كمايلي دينار لساعة، فإن التكلفة املعيارية للنتاج املخطط في 4املباشر وبمعدل أجر 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املنتج أ املنتج ب
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2500 

 ساعة 3

 ساعة7500

 دينار 4

 دينار 30000

 وحدة 4750

 ساعة 2

 ساعة 9500

 دينار 3

 28500دينار   

للنتاج الربع  الكمية املخططة

 الثالث.

 الزمن املعياري لوحدة املنتج.

 الساعات املعيارية للنتاج املخطط.

املعدل املعياري لساعة العمل 

 املباشر.

 التكلفة املعيارية للعمل املباشر. 

 

 موازنة العمل املباشر للمنتجين )أ(و )ب( خالل الدورة املالية القادمة:( 02-01جدول )

 

تكلفة 

معيارية 

لعمل ل

 املباشر

األنتاج  العمالة املباشرة )د(

 املخطط)ب(

 

 

 العمالة املباشرة )ج(

اإلنتاج 

 املخطط أ

الفترة 

 الزمنية

تكلفة 

معيارية 

 ساعة\د4

ساعة 

معيارية 

 وحدة\سا3

تكلفة 

معيارية 

 ساعة\د3

ساعات 

معيارية 

 وحدة\سا2

67800 

55500 

57500 

99000 

51600 12900 

21000 5250 

30000 7500 

78000 19500 

4300 

1750 

2500 

6500 

16200 5400 

34500 11500 

28500 9500 

21000 7000 

2700 

5750 

4750 

3500 

 الربع األول 

 الربع الثاني

 الربع الثالث

 الربع الرابع

 املجموع 16700 33400 100200 15050 45150 180600 280800

 

ق توضيح العمالة املباشرة الالزمة لكل سلعة من السلع املختلفة وف: نالحظ بأنها تهدف إلى موازنة العمل املباشر

ن ذلك الكميات املخططة لها، وذلك بالنسبة لكل نوع من أنواع العمالة املطلوبة في مراكز التكلفة املختلفة، و إن يكو 

 بالساعات و ملختلف الفئات األجر.

ط في القوى العاملة في املشروع وفي تخطيط التدريب ونتيجة لذلك، تعتبر موازنة العمل املباشر أساسا في تخطي

ذا فيه، وذلك من حيث تحديد العدد الالزم من العاملين وقيام إدارة العاملين في املشروع بتأمينهم وتدريبهم، في ه

 املجال فالبد من أخذ قوانين العمل الذي تحدد ساعات العمال بعين االعتبار.

نة العمل املباشر يجب مراعاة أية تغيرات في املهارات العمالية املطلوبة كنتيجة والغني عن البيان عند إعداد مواز 

لتعلم باملمارسة أو كنتيجة لتعديل التشكيالت اإلنتاج و تطويرها، فضال عن مراعاة أية تغيرات في احتياجات 
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دم انتظامه يخلق في العادة املشروع من العمالة نتيجة لتغيرات في دوران التشغيل، حيث أن التذبذب في اإلنتاج و ع

مشكالت عند إعداد موازنة العمل املباشر أكثر منها عددا إلعداد املوازنة املواد األولية بسبب أن االحتياجات من 

 1العمل املباشر غير قابلة لتخزين.

 :موازنة تكاليف التصنيع غير املباشرة(3

لثاني ول يمثل تكاليف الصناعية غير املباشرة املتغيرة و اتتكون موازنة تكاليف التصنيع غير املباشرة من جزأين، األ 

أو  لزيادةتكاليف الصناعية غير املباشرة الثابتة. باعتبار أن التكاليف املتغيرة تمثل الجزء من التكاليف الذي يتغير با

 ن تغير على الرغمالنقص وبشكل خطي مع تغير في حجم اإلنتاج، في حين تبقى التكاليف الصناعية الثابتة كما هي دو 

 من التغير في حجم النشاط.

 31/12/2005موازنة التكاليف الصناعية غير املباشرة عن السنة املالية املنتهية في (02-02جدول رقم ): 2املثال

 البيان الربع األول  الربع الثاني  الربع الثالث الربع الرابع السنة

7500 

 

3750 

15000 

11250 

1030 

 

515 

2060 

1545 

1000 

 

500 

2000 

1500 

2620 

 

1310 

5240 

3930 

2850 

 

1425 

5700 

4275 

التكاليف الصناعية غ م 

 متغيرة الطاقة و الوقود

 الصيانة و قطع الغيار

 العمل غير مباشر

 املواد غير املباشرة 

مجموع التكاليف الصناعية  14250 13100 5000 5150 37500

 غ م متغيرة

 

 

4000 

2500 

2000 

1200 

 

 

1000 

625 

500 

300 

 

 

1000 

625 

500 

300 

 

 

1000 

625 

500 

300 

 

 

1000 

625 

500 

300 

التكاليف الصناعية غ م 

ثابتة إيجار املصنع الطاقة  

 والوقود:

 ضرائب املصنع

 التأمين على املصنع

 الصيانة قطع الغيار

إهتالك األالت و معدات 

 املصنع

التكاليف الصناعية  مجموع 3225 3225 3225 3225 12900

 غ م الثابتة

مجموع التكاليف الصناعية  17475 16325 8225 8375 50400

 غير املباشرة

                                                           
، 1997، مكتبة الثقافة لنشر والتوزيع ، عمان، املحاسبة اإلدارية )مدخل محاسبة املسئولية و تقييم األداء(رضوان حلوة حنان،جبرائيل جوزيف كحالة، 1

 91،93ص ص

 417-414،ص ص 2009، الشركة العربية املتحدة لتسويق و التوريدات، املحاسبة اإلداريةأحمد الظاهر و محمد أبو نصار،  -2
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 ويالحظ على موازنة التكاليف التصنيع غير املباشرة مايلي:

 .الجزء األول من موازنة قد احتوى على تكاليف املتغيرة و التي تناسب معدل تغيرها مع تغير في مستوى اإلنتاج أن

 إجمالي عدد الوحدات املتوقع إنتاجها÷ معدل التحميل=إجمالي تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة

 للوحدة. 2.5=15000÷37500=            

 

 ناعية غير املباشرة الثابتة فيبلغ.أما معدل تحميل التكاليف الص

 للوحدة. 0.86=15000÷12900

 (.2.5+0.86دينار للوحدة ) 3.36وبهذا يكون معدل تحميل تكاليف التصنيع غير املباشرة الكلية)املتغيرة و الثابتة( 

دها حيث يتم إيجا ويالحظ بالنسبة للتكاليف الصناعية الثابتة أن قيمتها اإلجمالية تبقى كما هي دون تغير لكل ربع،

، أي توزيعها بالتساوي بين أجزاء األربعة من السنة، في حين تتناقص حصة الوحدة 4بقسمة قيمتها السنوية على 

 الواحدة منها مع زيادة حجم اإلنتاج.
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 خالصة الفصل:

  تعد املوازنة التقديرية للنتاج أحدى موازنات البرامج في املؤسسة فهي تقوم على تقدير الكمية املنتجة بن    
ً
لى عاءا

ا يتم حجم املبيعات املقدرة  وتعد موازنة اإلنتاج األساس ملختلف املوازنات األخرى فعلى أساس الكمية املقدر إنتاجه

 لسياسة املؤسسةتقدير مستلزمات الخاصة باإلنتاج، هذ
ً
 ه األخيرة تفيد في تحديد الكميات املشتراة املؤسسة تبعا

 بشأن مخزوناتها ألول وأخر املدة.

 ولقد تبين من خالل الفصل أن البرمجة الخطية تعد من األساليب الهامة لتقدير الكمية املنتجة املعتمد عليها في

 انيا في حالة وجود منتجين فقط أو باستعمال طريقة سمبلكساملوازنة التقديرية فتحديد هذه الكمية يتم إيجاده بي

 في حالة وجود   أكثر من منتجين.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 تطبيقيةالالدراسة 
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 تمهيد:

تم التطرق في الفصلين السابقين الى مختلف الجوانب النظرية املرتبطة بالبرمجة الخطية وكذا املوازنات      

 التقديرية باإلضافة الى كيفية إعداد املوازنة التقديرية للنتاج باعتماد البرمجة الخطية.

حتى ال يبقى موضوع البحث منحصرا في الجانب النظري فقط، سنحاول إسقاط ما تطرقنا إليه نظريا على دراسة       

) مؤسسة البناءات املعدنية للجنوب بأدرار   E.CO.ME.Sتطبيقية باختيار أحد املؤسسة االنتاجية ممثلة في مؤسسة

 (، لذلك سيتم تقسيم هذا الفصل الى ثالث مباحث.

 ث االول: سيخصص لتقديم عام حول مؤسسة البناءات املعدنية للجنوب.املبح

 وتقدير برنامج اإلنتاج. E.CO.ME.Sاملبحث الثاني: النظام اإلنتاجي في املؤسسة 

 .E.CO.ME.Sاملبحث الثالث: كيفية اعتماد البرمجة الخطية في تقدير إنتاج املؤسسة 
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 تقديم عام للمؤسسة . املبحث األول :

في ظل التغيرات التي شهدها العالم في السنوات األخيرة, ودخول معظم الدول النامية في مرحلة التصنيع 

متطلعة إلى مستوى معيش ي أفضل, ظهر العديد من املستثمرين في القطاع الخاص, خاصة في القطاع الصناعي, أين 

وطن من الشمال إلى الجنوب, هذا األخير أصبحت الدولة بدورها تشجع وتحفر علي االستثمار في مختلف إنحاء ال

 املتميز بقساوه مناخه صيفا, األمر الذي دفع بسكانه على استعمال وسائل التكييف, والتي كانت تشترى من املؤسسة

 على E.CO.ME.S ، لتظهر فيما بعد مؤسسة البناءات املعدنية للجنوبENIEMEالوطنية للصناعة الكهرومنزلية 

 مستوى الجنوب.

 ا فإننا سنركز إلى إعطاء صورة عامة على هذه املؤسسة من خالل النقاط التالية:ولهذ

 نشأة وتطور املؤسسة؛ -

 الهيكل التنظيمي للمؤسسة. -

 املطلب األول : نشأة وتطور املؤسسة :

 اوال : نبذة عن بداية إنشاء املؤسسة.

دج, وكان ذلك 100.000ال قدره , برأس م1991شكل معمل صغير, بدا أشغاله سنة   على أنشئت املؤسسة

نتيجة الظروف املناخية للمنطقة, حيث تبادرت إلى ذهن صاحب املشروع فكرة تأسيس منشاة قادرة على توفير 

 الوسائل التي تساعد على رفاهية سكان املنطقة للتأقلم مع الظروف املناخية.

م الية من مهندسين وتقنيين ونتيجة للقياوبعد اكتساب خبرة ملدة ثمان سنوات, وباللجوء إلى ذوي الخبرة الع

بالدراسات والبحوث تم تطوير مكيف الجنوب الذي صمم ليتناسب مع الظروف الصحراوية, كما استفادت 

ن املؤسسة من هذه األبحاث في إنتاج أجهزة التبريد باستعمال أفضل املواد األولية واآلالت املتطورة املستوردة م

 ة.األسواق الوطنية والعاملي

تمت االنطالقة الفعلية للمؤسسة بطابع قانوني, وهي مؤسسة ذات املسؤولية املحدودة ذات  1998وفي سنة 

التي تقع باملنصورية ببلدية تيمي على  مؤسسة البناءات املعدنية للجنوب(، تحت اسم EURLالشخص الوحيد )

 .2م5000, وتشغل مساحة تقدر ب06مقر والية أدرار, بجوار الطريق الوطني رقم  من  كلم 05بعد 

ومن خالل الدعم الذي تمنحه الدولة لالستثمارات، استفادت املؤسسة من امتيازات عديدة أهمها الدعم الذي 

 ي :لدعم الشكل التال, وتم هذا ا1998مارس  8( في  APSSIتلقته من وكالة ترقية االستثمارات ودعمها ومتابعتهـا  ) 

 . IBS , TAP , VFسنوات من الضرائب على أرباح الشركات, الرسم على النشاط املنهي والدفع الجزافي  10اإلعفاء ملدة  -

 TAP، VFفي حالة التصدير اإلعفاء التام من الدفع الجزافي والرسم على النشاط املنهي  -

 نوات .س5اإلعفاء من الضمان االجتماعي للعمال ملدة  -
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 وقد اتخذت املؤسسة الرمز االشهاري التالي :

 

 

 

 

 ثانيا :تخصص املؤسسة.

مؤسسة البناءات املعدنية للجنوب, مؤسسة إنتاجية تجارية تتخصص في صناعات مختلفة وذلك حسب 

 الطلب من أهم منتجاتها:

 املكيفات الصحراوية : -

ة. التجاري هـي على نوعين عادية ومركزية, هذه األخيرة تستعمل في املصانع، املستودعات, قاعات االستقبال واملراكز

أما العادية فتستعمل في املنازل واملساجد وهي بدورها على خمسة أنواع تختلف باختالف املواصفات الفنية 

للمحرك, هذه املكيفات ذات جودة عالية وهي متطورة باستمرار, حيث قامت املؤسسة بصناعة مكيف صحراوي 

 مبرمج 

Humidificateur Programmbleقة وعدم إصدار الضجيج عند استعماله واحتواءه علي من الطا %50؛ الذي يوفر

 سرعتين قوية وعادية .

 :E.CO.ME.S(: يبين أنواع املكيفات الصحراوية املنتجة من طرف 03-01الجدول رقم)

 النوع الوزن الطول  العرض االرتفاع املرونة

  العرض القطر

 6/1توات  47 65 55 60 20.5 24

 5/1 توات 52 45 60 65 24 22

 4/1توات  58 70 70 78 32 33.4

 3/1توات  76 87 87 92 37 39

 2/1توات  78 87 87 101.5 37 39

 املواصفات الفنية املحرك:(: 03-02الجدول رقم)

 النوع االستطاعة األمبير الفولط السرعة القوة

 6/1توات  125 09 220 2 6/1

 5/1توات  150 192 220 2 5/1

 4/1توات  190 29 220 2 4/1

 3/1توات  250.3 44 220 2 3/1

 2/1توات  380 48 220 2 2/1

 

               Enterprise de Construction  Métallique du Sud 

 مؤسسة البناءات المعدنية للجنوب  

   

 

 

Adresse : El –Mansouria – Adrar … BP : 459 Adrar  Té : 049 95 03 61 Tél/Fax : 049 95 03 62 
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 برادات املاء :

لتر تستخدم عادة في املنازل,  110الى 20هي على عدة أنواع مختلفة حسب األشكال واألحجام تحمل من 

 املطاعم, اإلدارات واملؤسسات العمومية والخاصة.

 التجهيز اإلداري واملدرس ي:

تنتج املؤسسة كل التجهيزات املدرسية من خزائن وطاوالت ومكاتب, تختلف أسعار هذه التجهيزات حسب 

 تكاليف إنتاجها.

 التجهيز حسب الطلب :

 هذه املنتجات ذات جودة ودقة عالية خالية من كل عيوب التصنيع.

 )وحدة منتجة( E.CO.ME.S(: يبين متوسط اإلنتاج لبعض منتجات 03-03الجدول رقم )

 

 الفصل       املنتجات                     الخريف الشتاء الربيع الصيف

 املكفيات 200 300 800 1500

 املبردات  10 20 40 100

 التجهيزات املدرسية 250 250 250 250

 التجهيزات حسب الطلب  200 200 200 200

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0

500

1000

1500

2000

1234

المكيفات

المبردات

التجهيزات المدرسية

التجهيزات حسب الطلب

 E.CO.ME.S التمثيل البياني لمتوسط منتجات(: 03-01رقم) الشكل
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 ثالثا: أهداف املؤسسة :

( إلى تحقيق األهداف التي أنشئت  E.CO.ME.Sككل املؤسسات تسعي مؤسسة البناءات املعدنية للجنوب ) 

 برنامجا يسيرون وفقه للوصول إليها ويضمنون به السير الحسن للمنشاة. من اجلها، والتي وضع مسيروها

 أهم هاته األهداف نجد:ومن 

 تحقيق الربح وتوسيع الحصة السوقية للمؤسسة لضمان البقاء واالستمرار. -

تحقيق رفاهية املجمع الصحراوي, وذلك بتوفير مكيف صحراوي مصمم خصيصا ليناسب الظروف الجوية  -

 السائدة،

 امتصاص البطالة وذلك بتوفير مناصب شغل، -

 1طريق إدخال التقنيات الحديثة. منافسة املنتجات الخارجية عن -

 E.CO.ME.Sالهيكل التنظيمي ملؤسسة املطلب الثاني: 

نظرا ألهمية تقسيم العمل وتوزيع املهام على كل مصلحة داخل املؤسسة في تنظيم نشاطها وتسهيل عملية 

من  االتكال, السرقة والتهرباملراقبة, من اجل بلوغ األهداف املسطرة, وكذا أهميته في تفادي ومحاربة ظاهرة الغش, 

 املسؤولية, تبنت املؤسسة الهيكل التنظيمي التالي:

  

                                                           
 (. 9:30 – 9:00الساعة  من )  13/20/8201مقابلة شخصية مع مسؤول مكتب املحاسبة يوم  -1
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 قسم التوزيع قسم اإلنتاج قسم التموين والتخزين قسم اإلدارة

 مكتب  المستخدمين

 مكتب  المحاسبة

 مكتب  الكشوف

 مكتب  اإلعالم اآللي

 مسؤول الشراء

المواد األولية مخزن  

مخزن المنتجات 

 المخزن

 ورشة النجارة المعدنية

 ورشة النجارة الخشبية

 ورشة التلحيــم

 ورشة الطالء

 ورشة التركيب 

 قاعة العرض بالمصنع

 وكالء متعمدون 

 نقطة البيع بالمصنع

 محل البيع بأدرار

العام  المدير  

 المسيـر

 قسم التوزيع قسم اإلنتاج قسم التموين والتخزين قسم اإلدارة

 مكتب  المستخدمين

 مكتب  المحاسبة

 مكتب  الكشوف

 مكتب  اإلعالم اآللي

 مسؤول الشراء

 مخزن المواد األولية

 مخزن المنتجات 

 ورشة النجارة المعدنية

 ورشة النجارة الخشبية

 ورشة التلحيــم

 ورشة الطالء

 ورشة التركيب 

 قاعة العرض بالمصنع

 وكالء متعمدون 

 نقطة البيع بالمصنع

 محل البيع بأدرار

 E.CO.ME.S( : مخطط الهيكل التنظيمي لـلمؤسسة البناءات المعدنية للجنوب 03-02الشكل رقم )

 المصدر :من إعداد الطالب، انطالقاً من معطيات المؤسسة



 :                                                      دراسة تطبيقيةالفصل  الثالث 

 

62 

 املدير العام :

تسيير املصالح واألقسام, كما يشرف على  يمثل السلطة العليا في اتخاذ القرارات, حيث يشرف على جميع

إمضاء جميع عقود املؤسسة مع  على العمل داخل املؤسسة, وهو الذي يمثل املؤسسة مع املحيط الخارجي كما يعمل

 الغير ويمتاز ببعض الصالحيات تميزه عن غيره من العمال, وفي نهاية كل شهر ترفع إليه التقارير من طرف املسير.

 املسير:

ليه إهو الذي يتولي مهام املدير العام في حالة غيابه , وكذا مراقبة تسيير النظام الداخلي للمؤسسة, وترفع 

 ية في الشهر من قبل قسم اإلدارة، اإلنتاج، التموين والتخزين وقسم التوزيعالتقارير النهائ

 أوال : قسم اإلدارة 

 هو القسم املتكفل باألمور اإلدارية يشمل املكاتب التالية:

 مكتب املستخدمين:

, هو املسؤول عن كافة األمور املتعلقة بالعمال من تسجيل لعقود العمل, منح اإلجازات أو فرض عقوبات 

كما تتكفل بتسديد أجور العمال وتحسين الوضعية االجتماعية لهم ،وكذا إمساك الفواتير واألوراق التقنية لكل 

 منتج. 

 مكتب املحاسبة:

وهو املكلف بالتسيير املالي للمؤسسة, حيث يقوم بجمع املعلومات والبيانات والوثائق املحاسبية من اجل 

دون ؤسسة ومداخليها, وكذا متابعة الزبائن الذين ابتاعوا منتوج املؤسسة ويسدإعداد امليزانيات ومراقبة مبيعات امل

 مستحقاته بالتقسيط. 

 مكتب الكشوف :

كل  على يتم فيه استقبال الزبائن، لتقدم لهم التوضيحات والشروحات الخاصة بمزايا املنتوج واإلجابة 

 استفساراتهم, كما يتم فيه دفع مستحقات املنتوج.

 مكتب اإلعالم اآللي :

كذا يقوم هذا املكتب بإصدار وطبع جميع الوثائق والفواتير التي تخص املؤسسة, باإلضافة إلي امللصقات اإلشهارية، و 

 سواء أشخاص أو مؤسسات أخرى. 
ً
 مراقبة ومتابعة الزبائن آليا

 ثانيا : قسم التموين والتخزين.

 ( التموين:1

، تضم مواد أولية مستوردة ومحلية فإنها تتعامل مع مجموعة من املوردين هم : E.CO.ME.Sكون منتجات مؤسسة 

مجمع هايمر بالصين وشركة أماد الفرنسية وشركات أخرى من املشرق العربي ومن السوق املحلية، وتعتمد في عملية 

 شرائها على سياستين هما:

 يفة واملتوفرة باملحالت التجارية بالوالية.: وتطبق على مستلزمات اإلنتاج الخفسياسة الشراء حسب الحاجة -

 .شهرا11: حيث تقوم بشراء مستلزمات اإلنتاج بكميات كبيرة لسد حاجاتها لفترة تزيد عن  سياسة الشراء املقدم -

 ومن أهم أعمال مسؤول الشراء مايلي:

 إعداد برنامج شراء وفقا للسياسة العامة التي تضعها الشركة، -

 ف علي مهام املساومات واملفاوضات الخاصة بأصناف املشتريات،املشاركة واإلشرا -

 تنمية العالقة مع املوردين، -
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 التنسيق مع اإلدارات األخرى خاصة إدارة املبيعات واإلنتاج فيما يخص املشتريات. -

 ( التخزين :2

 الطلب هذا للحفاظ عليها إلى حينيتم االحتفاظ فيه بكل املواد األولية املشتريات واملنتجات التي أنتجتها املؤسسة, و 

 عليها، وهناك نوعين من املخازن:

 مخزون املواد األولية: -

 وبه يحتفظ باملواد التي تدخل في العملية اإلنتاجية سواء كانت مستوردة أو من السوق الوطنية.

 مخزون املنتجات: -

 ا.يتم فيه تخزين املنتجات التي تنتجها املؤسسة إلى حين تسويقها وبيعه

 ومن بين إعمال مسؤول املخازن نذكر ما يلي:

 اإلشراف العام على العاملين باملخزن، -

تحديد مستويات األصناف املخزنة ومراقبة األرصدة الفعلية بصفة مستمرة وتحقيق التوازن في املخزون دون  -

 فائض أو عجز،

 توفر عناصر األمن والسالمة للعاملين باملخازن وكذا أصناف املخزون، التأكد من -

 التنسيق بين مسؤول املخازن ومسؤول املشتريات وبين املسؤولين اآلخرين في املنشاة. -

 ثالثا: قسم اإلنتاج:

هو نواة املؤسسة حيث تتم فيه كل العمليات اإلنتاجية, وهو عبارة عن سلسلة من الورشات يمر عبرها 

 املنتج بدءا من املادة األولية ليخرج تام الصنع ويضم:

 ورشة النجارة املعدنية:  -

للحصول على  1يتم فيها تقطيع األنابيب والصفائح املعدنية وزخرفتها بواسطة اآلالت الرقمية، ثم تلحيم هذه األجزاء

 الهياكل األولية.

 ورشة النجارة الخشبية: -

 الخشبية للحصول على قطع جاهزة للتركيب حسب الحاجة والطلب .يتم فيها تقطيع وتفصيل األلواح 

 

 

 ورشة التلحيم: -

بعد تجهيز القطع املعدنية الداخلة في إعطاء الشكل النهائي للمنتج يتم تلحيم هذه القطع وفق مرحلتين هما: 

 مرحلة التلحيم بالتنقيط ثم التلحيم باأللياف, ليتنقل مباشرة إلى ورشة الطالء.

 الطالء : ورشة -

هذه على يستعمل حاليا طريقة الطالء بالفرن التي حلت محل الطالء العادي, والتي تضفي النظرة الجمالية 

املنتوجات وتميزها بميزة تنافسية خاصة, أما الخشبيات فإنها تمر بمراحل عدة للطالء وهو ما يجعل هامش الربح 

 مرتفع بغض النظر عن تكلفتها مقارنة بالحديد .

 ا: قسم التوزيع:رابع

 تعتمد مؤسسة البناءات املعدنية للجنوب في تصريف منتجاتها على التوزيع املباشر والتوزيع غير املباشر.

                                                           
 حين وصول باقي األجزاء . تتم هذه العملية في ورشة التلحيم وتبقى هذه الهياكل داخل الورشة إلى1
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 فالتوزيع املباشر هو الذي يتم باالتصال املباشر للمؤسسة مع املستهلكين وتزويدهم بمنتجاتها ويتم ذلك في:

 قاعة العرض باملصنع: -

 ملختلف منتجات املؤسسة مرفقة بأسعارها. بها عينات ونماذج

 ة.وهي خاصة بتلبية الطلبات الخاصة والطلبات الكبيرة, كما تتوفر بها قطع غيار األجهز نقطة البيع باملصنع :  -

تعتبر كقاعة عرض أخرى, تمكن من االتصال املباشر مع العمالء, وتقديم معلومات عن محل البيع بأدرار:  -

 منتجات املؤسسة.

حلقات  أما التوزيع غير املباشر فهي العملية التي تمر بها السلعة من املؤسسة الى الزبائن وهذا مرورا بحلقة أو عدة

 وتتم عن طريق:

وهم أشخاص معتمدون من طرف املؤسسة في مختلف األسواق التي توجه لها منتجات املؤسسة وكالء معتمدون :  -

 وهم متواجدون في اغلب واليات الجنوب.
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 1املبحث الثاني: النظام اإلنتاجي في املؤسسة وتقدير برنامج اإلنتاج

 ي مؤسسة من املؤسسات مهم كانت طبيعتها تبنى أساسا على االحتياجات الضرورية لتغطية برنامج اإلنتاج، معأ     

عدنية للجنوب في سنة مراعاة طلبيات الزبائن، إال أن هدف البرنامج اإلنتاجي الذي وضعته مؤسسة البناءات امل

 من احتياجات الدولة من الطاقة املتجددة. %47الى  2030هو أن يصل في حدود  2010

 املطلب االول: مجاالت إنتاج املؤسسة وطاقات اإلنتاج املتاحة

وعلى ضوء برنامج اإلنتاج ونظرا إلمكانيات املؤسسة سواء كانت مادية أو بشرية حددت طاقات أولية مستهدفة     

، وتتمثل في: ت
ً
 تالءم مع مجال الطاقات املتجددة حتى تصبح املؤسسة رائدة في هذا املجال محليا

 القطاع الفالحي. -

 اإلنارة العمومية. -

 سخان املياه. -

 تغذية املناطق العمومية بالطاقات. -

 أثناء تطبيق برنامج اإلنتاج للمؤسسة اعتمدت على خطة إنتاج تتمثل في:

 عدد أيام العمل. -

 العمل. ساعات -

 القدرة االنتاجية للمؤسسة. -

 مدى توفر واستخراج املواد األولية. -

 نشاط املؤسسة:

يكتسب نشاط املؤسسة صبغة إنتاجية تجارية، فهي تقوم باإلنتاج حسب الطلب سواء للمؤسسات أو الجماعات 

 يلي: املحلية أو األشخاص العاديين، وتتلخص أهم منتجات املؤسسة الخاضعة للتسويق فيما

 أعمدة اإلنارة العمومية بالطاقة الشمسية. -

 مضخات الطاقة الشمسية. -

 مسخنات املاء بالطاقة الشمسية. -
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 املطلب الثاني: تقييم منتجات املؤسسة 

 ( 2015 – 2010نحاول تقييم النشاط اإلنتاجي للمؤسسة لبعض القطاعات خالل السنوات) 

: وهو من أولويات املؤسسة، ففي هذا القطاع تعتمد املؤسسة خطة تسعى الى إيجاد تركيبة  ( القطاع الفالحياوال 

 ذاتية لضخ املياه للطاقات املتجددة مع األخذ بعين االعتبار: 

 " التكلفة ، سهولة الصيانة ، أمان التجهيز" الن املؤسسة معزولة، ومع ذلك املؤسسة في أمس الحاجة الى القطاع.

، لكن في الواقع ونظرا 2012هو أن تصل الى تركيبة معينة في  2010اع رسمت املؤسسة هدف في في هذا القط

نة للتحديات التي وجهتها املؤسسة في ظل الظروف املحيطة بها إال أنها لم تصل الى التركيبة املثالية إال بحلول س

2015. 

ية ناءات املعدنية فإنها حاولت تصميم تركيبة شمس: نظرا ألن املؤسسة تعمل في مجال الب  اإلنارة العموميةثانيا( 

 2012للنارة العمومية وقد اعتمدت إستراتيجية محكمة للخروج بهذا املنتج في ظرف زمني قصير حيث مع بداية 

 الى الصورة النهائية للمنتوج .  2012بدأت املؤسسة في املشروع لتصل في نهاية 

 في مجال األجهزة الكهرومنزليةثالثا( 

لحقت   2015ملت املؤسسة  على تطوير املسخن املائي لطاقة الشمسية والطباخ الشمس ي, حيث بعد سنة ع

 املؤسسة الصورة النهائية للمنتج و بدأت في تسويق املنتوج.

 لقد خصصت املؤسسة ميزانية للتطوير املنتجات كما يلي:

 امليزانية التقديرية لتطوير خلق املنتج :( 03-04الجدول )

 % املبالغ انالبي

 50 50000000 االقتناءات االلكترونية

 30 30000000 أعباء مصاريف العمال

 20 20000000 اقتناءات معدنية للبناء

 100 100000000 املجموع

مليون دينار جزائري, كما أن  560احتياجات املؤسسة فاقت هذه التقديرات حيث قدرت امليزانية الحقيقة ب لكن

 ألف دينار جزائري.350ميزانية التحسين قدرت ب:

 قد خصصت املؤسسة في هذه الحالة ميزانية للتسويق املنتوج تشمل:

 حمالت إعالمية. -

 فالحين.مرافقة للمصالح الفالحية في امليادين مع ال -

 امللصقات واإلعالنات للشهار. -

 املشاركة في املعارض. -

 دج.1200000وقد كلفت املؤسسة ميزانية بقيمة مليون ومئتين ألف دينار جزائري 
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فان املؤسسة ال تنتهج إجراءات عملية مدققة في نظرا العتماد املؤسسة على نظام اإلنتاج حسب الطلب في الغالب 

تقديرها للوحدات املنتجة وكذا مستلزمات برنامج اإلنتاج، كما أن صفة منتجات املؤسسة وطريقة التموين باملواد 

األولية والتي تعتمد عليها املؤسسة في الغالب من مصادر خارجية تجعل املؤسسة ال تعتمد على أساليب كمية في 

نتاج غير انه في ظل ما أتيح لنا من معطيات حول منتوج مضخات الطاقة الشمسية الذي يعتبر من أهم تقدير اإل 

ات املنتجات التي دخلت املؤسسة في إنتاجها بقوة في اآلوانة األخيرة، يمكن وضع نموذج تطبيقي لكيفية تقدير الوحد

 سسة وذلك في مايلي:املنتجة من األنواع األربعة من هذا املنتوج والتي تنتجها املؤ 

 اوال : صياغة نموذج البرمجة الخطية ملنتوج مضخات الطاقة الشمسية 

الجدول التالي يعطي املعلومات الضرورية حول مستلزمات اللنتاج أربع أنواع من مضخات وكذا ساعات العمل 

 الالزمة باإلضافة الى هامش الوحدة الواحدة.

 4النوع 3النوع  2النوع  1النوع  البيان

صفائح الطاقة الشمسية واط 

(W) 

 (mحامل األلواح الشمسية متر)

 (Vالبطارية فولط)

 (Wالحامل واط)

 (Hساعات العمل)

4×240 W 

12m 

4×120V 

1000W  

16H  

240×7 W 

32 m 

7×120 V 

1680 W 

16H  

1×240W 

6m  

1×120V  

180W  

15W  

2×80W 

4 m 

1×120 V 

200 W 

15 H  

 11 18 75 45 دج 410السعر 

 استنادا للمعطيات املثال من إعداد الطالباملصدر:

 حل النموذج:

 صياغة النموذج الرياض ي:

4321 11187545. XXXXZMax  

Sud:to                                                               

  0,...,,

25215151616

30600020018016801000

156000120120840480

2.133463212

3800001602401680960

421

4321

4321

4321

4321

4321













XXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX
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 متغيرات الفجوة نحصل على الصيغة النموذجية التالية : بإدخال

543214321 11187545. SSSSSXXXXZMax  

Sud . to                                                  

 باختزال بعض املعادالت

0,0,0,0

252015151616

3060002018168100

15600012128448

2.1330463212

380000162416896

4321

54321

44321

33321

24321

14321













XXXX

SXXXX

SXXXX

SXXXX

SXXXX

SXXXX

 

 وعليه يكون جدول الحل األساس ي االول هو:

Q B 
5S 4S 

3S 
2S 1S 4X 3X 

2X 1X JZ 

 - 0 0 0 0 0 11 18 75 45 
IX  

226.19 38000 0 0 0 0 1 16 24 168 96 
1S 

4.16 133.2 0 0 0 1 0 4 6 32 12 
2S 

185.7 15600 0 0 1 0 0 12 12 84 48 
3S 

182.14 30600 0 1 0 0 0 20 18 168 100 
4S 

15.75 252 1 0 0 0 0 15 15 16 16 5S 

 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 jZ 

  0 0 0 0 0 11 18 75 45 (jj ZC ) 

 .32وعنصر االرتكاز هو  2Sوالذي يخرج منه هو  2Xاملتغير الذي يدخل األساس هو 

 و جدول الحل األساس ي الثاني هو:

Q B 5S 4S 3S 2S 1S 4X 3X 2X 1X  

1130.3 37300.7 0 0 0 -10.25 1 -5 -7.5 0 33 1S 

11.25 4.163 0 0 0 0.03 0 0.12 0.18 1 0.37 2X 

924.26 15250.35 0 0 1 -2.6 0 1.5 -3.7 0 16.5 3S 

808.12 29900.7 0 1 0 -5.25 0 -1 -13.5 0 37 4S 

18.54 185.4 1 0 0 -0.5 0 13 12 0 10 5S 

 - 0 0 0 2.3 0 9.4 14.1 -75 28.2 Zj 

 - 0 0 0 -2.3 0 1.6 3.9 0 16.8 (Cj-Zj) 

 . 0.37وعنصر االرتكاز هو  X2واملتغير الخارج هو  X1يالحظ أيضا أن الحل غير أمثل، املتغير الذي يدخل هو 

  



 :                                                      دراسة تطبيقيةالفصل  الثالث 

 

69 

 ويكون جدول الحل األمثل هو:

B 5S 4S 3S 2S 1S 4X 3X 2X 1X  

36929.49 0 0 0 -12.9 1 -15.7 -23.5 -89.18 0 1S 

11.25 0 0 0 0.08 0 0.32 0.48 2.7 1 1X 

15054.1 0 0 1 -3.9 0 -3.85 -11.7 -44.5 0 3S 

29484.5 0 1 0 -8.25 0 -13 -31.5 100 0 4S 

72.9 1 0 0 -70.7 0 9.7 7.13 -27.2 0 5S 

- 0 0 0 3.6 0 14.8 22.2 120.4 45 Zj 

-  0 0 0 0 -3.4 -3.6 -46.5 0 Cj-Zj 

 كل معامالت الدالة أصبحت أقل او يساوي الصفر، لذلك فالحل أصبح أمثليا.

 حيث ان الحل األمثل هو:

0,0,0,25.11 4321  XXXX 

 وأعظم قيمة للدالة االقتصادية األصلية هي :

4321 11187545 XXXXZ  

 دج، وبقية املتغيرات معدومة.  Z= 506.250000وبالتعويض نجد: 

( من Wواط)29.49369( مع بقاء االحتفاظ ب: 02S=االستغالل األمثل لحامل األلواح الشمسية )ان هذا الحل حقق 

( ، اما Wواط) 29484.5( باإلضافة الى الحامل ب Vفولط) 15054.1صفائح الطاقة الشمسية وكذا البطارية ب 

 (. Hساعة) 72.9بالنسبة لساعات العمل ب 

منتجات حسب الطلب ومن خالل النتائج التي تحصلنا عليها وفي ظل املعطيات بالرغم من تركيز املؤسسة على انتاج 

الضرورية والالزمة غير املتحصل عليها بالكامل وما الى ذلك، فان صياغة النموذج بما يتوجب مع طلبيات السوق. 

حدة من كل مادة يجدر بنا االشارة الى كيفية اعداد جدول املستلزمات االنتاجية من خالل التكلفة املقدرة للو 

 مستخدمة ) صفائح، حامل االلواح، البطارية، ساعات العمل(.

 حيث يتم تقدير الوحدات من كل منها على اساس الحجم املعياري املقدر للوحدة واملوضوع في الجدول 

 التكلفة املقدرة (X1النوع االول ) املستلزمات

 الصفائح -

 حامل االلواح -

 البطارية -

 الحامل  -

 ساعات العمل -

(960×11.25) 

(12×11.25) 

(48×11.25) 

(100×11.25) 

(16×11.25) 

10800 

135 

540 

1125 

180 

 12780 - التكلفة االجمالية
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ومن خالل الجدول يظهر لنا ان التكلفة املقدرة اإلجمالية إلنتاج منتج مضخات الطاقة الشمسية يتطلب من 

 دج للنتاج . 127800000املؤسسة توفر تكاليف مقدرة ب: 

 خالصة الفصل:

حاولنا من خالل هذا الفصل تجسيد كيفية اعتماد البرنامج اإلنتاجي في إعداد التقديرية للنتاج على منتجات    

، وقد خصصت الدراسة على احد منتجات املؤسسة املتمثل في  E.CO.ME.Sمؤسسة البناءات املعدنية للجنوب 

يث مجموعة من املتغيرات " املستلزمات االنتاجية "، منتوج مضخات الطاقة الشمسية بأنواعه األربع من ح

وللوصول الى الخطة املثلى للمنتوج تم التطرق الى استخدام النموذج الرياض ي بطريقة سمبلكس للبرمجة الخطية. 

من اجل مساعدة متخذ القرار في املؤسسة على االستغالل األمثل للموارد وكذا معرفة موقع املؤسسة بالنسبة 

      للمنتوج.
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 :خاتمة

األساليب الكمية لبحوث العمليات على مستوى  من خالل ما سبق نستنتج أن دراستنا احتوت على تطبيق أحد    

جل إيجاد الحل األمثل لكيفية استخدام املشروع ملوارده ة، وهي تقنية البرمجة الخطية من ااملؤسسة االقتصادي

ما املشكلة وذلك باالعتماد على األساليب الرياضية بلى تحديد القيمة العظمى او الصغرى في املسألة أو إ باإلضافة

 يتالءمو األهداف املطلوبة.

رها وفي في طريقة تفكي اإلدارة الحديثة نظرا لتأثيرها في تفسير سلوك اإلدارة أدوات تعتبر املوازنة التقديرية من أهم

م، خاصة فيما يتعلق بموازنة توسيع أفاقها التخطيطية حتى تكون مرشدا لجميع املسؤولين في مختلف تصرفاته

تنبؤ أكثر شيوعا حيث يتوقف نجاح نظام املوازنات التقديرية بشكل كبير على مدى الدقة في ال اإلنتاج التقديري ألنها

 باملبيعات فهذا األخير يمثل األساس الذي يستند عليه إعداد املوازنات األخرى .

           ية والتطبيقية تم التوصل الى النتائج التالية:وبناءا على ماتم التطرق إليه في الدراسة النظر   

 نتائج اختبار الفرضيات: 

الفرضية األولى : تهتم البرمجة الخطية بمعالجة مشكلة تخصيص موارد أو طاقات محدودة لتحقيق هدف  -

 معين. 

ن البرمجة الخطية تهتم بشكل أساس ي بمعالجة املشاكل وذلك بعدة طرق أوأساليب مثل أالدراسة النظرية  تاثبت

 أسلوب سمبلكس .

رقابة الفرضية الثانية: تكمن أهمية املوازنات التقديرية فإنها أداة تهدف الى الحفاظ على موارد املؤسسة وال -

 عليها للقيام بالعملية االنتاجية.

 يات التقديرية فإنها تهدف الى الرقابة على مجمل ممتلكات املؤسسة .الدراسة أساس وضع امليزان تاثبت

عداد موازنة تقديرية عند القيام بأي خطة ؤسسة البناءات املعدنية للجنوب بإالفرضية الثالثة : تقوم م -

 مالية

وضع خطة الدراسة التطبيقية صحة أن مؤسسة البناءات قبل قيامها بمنتوج معين من بين منتجاتها بلزوم  تأثبت

 إستراتيجية مبنية على موازنة تقديرية .
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 نتائج البحث:

_ تعتبر البرمجة الخطية وسيلة هامة ألي مؤسسة ، تسعى بكل الطرق لتحقيق األهداف املطلوبة وذلك باالستغالل 

 الى معرفة مركز املؤسسة أو موقعها بالنسبة للمنتوج. أو االستخدام األمثل للموارد املحدودة باالضافة

 _  إن املوازنة التقديرية للنتاج لها دور فعال في تقييم مجمع املشاريع االقتصادية.

 _  نجاعة املوازنة التقديرية تكمن في األسلوب الرياض ي الذي تعتمد عليه املؤسسة .

 التوصيات :

يمكننا تقديم بعض التوصيات لعل من شأنها تساهم في اتخاذ القرارات  على ضوء النتائج املتوصل إليها سابقا

 املناسبة، املتمثلة في اآلتي :

 البحث عن املشاكل املالية ووضع إجراءات تصحيحية أو عالجية ملواجهة املشاكل . -

بذل مجهودات إعالمية ) تغطية إعالمية ( للتعريف بمنتجات املؤسسة واستخداماتها لكسب أو جلب  -

 لزبائن الجدد مما يؤدي الى زيادة اإلنتاج وتوفير الطلبات .ا

على املؤسسة محل الدراسة استخدام موازنتها التقديرية كوسيلة تتبع للمراقبة على جميع مراحل نشاطاتها  -

 من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة لتحقيق الغاية املتمثلة في ضمان استمرارها.

 ل لضمان الوصول الى نتائج أكثر دقة .العمل على تطبيق أسلوب رياض ي مفص -
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 قائمة املصادر واملراجع:

 الكتب:

، دار الجامعة الجديدة مقدمة في املحاسبة اإلداريةإبراهيم عثمان وعبد الوهاب نصر علي،  .األميرة1

2003اإلسكندرية،   

2009، الشراكة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات، املحاسبة اإلدارية.أحمد ظاهر ومحمد أبو نصار، 2  

، الدار سبة اإلداريةمدخل معاصر في املبادئ املحاأحمد محمد نور وأحمد علي حسين، .3

1997الجامعية،القاهرة،  

2002، مؤسسة شباب الجامعة، دمشق، إدارة العالقات الصناعيةأحمد محمد املصري، . 4 

، دار وائل للطباعة والنشر، بحوث العمليات وخوارزميات وبرامج الحاسوبيةإنعام باقية وإبراهيم نائب، .5

 عمان
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 ملخص:

تهدف الدراسة الى تبيان كيفية اعتماد البرمجة الخطية في تحديد الكميات املنتجة بغرض إعداد 

املوازنات التقديرية للنتاج، باعتبار البرمجة الخطية من أهم الطرق للوصول الى االمثلية في ضوء 

 القيود املفروضة على العملية االنتاجية.

ية للموازنات التقديرية، وكذا البرمجة الخطية واهم طرق لذلك تحاول الدراسة تقديم الجوانب النظر 

قية حلها ثم إبراز كيفية اعتماد البرمجة الخطية إلعداد موازنة اإلنتاج من خالل االستعانة بأمثلة تطبي

 من الواقع امليداني.

ازنة ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها هي إن البرمجة الخطية تعد طريقة أساسية إلعداد املو 

 التقديرية للنتاج للحصول على برنامج إنتاجي امثل.

 الكلمات االفتتاحية: البرمجة الخطية، املوازنات التقديرية، كميات اإلنتاج.

Abstract 

This study aims to show liner programming is used in determming the quantities produced 

for the purpose of preparing the estimated budgets for production,considering that linear 

programming is one of the most important ways to reach optimization in light of the 

restrictions imposed on the production process. 

Therefore, the study attempts to présent the theoretant aspects of the estimated budgets, 

as well as demonstrating the linear programming and the mots important methods in 

solving problems, and then showing how to adopt the linear programing toprepare the 

production budget through the use of some field practical examples . this research reached 

the following result: that lnear programing is a basic method to prepare an estimated 

production. 

 

 


