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 كلمة شكر
 

اما ونحن على عتبة نهاية ىذا العمل يأبى القلم مفارقة الورق حتى نتقدم بأحر عبارات الشكر والتقدير 
 و العرفان 

الشكر أوال هلل عز وجل الذي وفقنا ومنحنا عقل نميز بو ما ينفعنا  وما                                                        
 .يضرنا نشكره  ونحمد على نعمو 

         ومن باب من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل نتقدم بشكرنا الخالص إلى كل من سقينا من بحر 
 .علمو ، مند ان تعلمنا الحروف األبجدية في الُكتاب إلى  إتمام ىده الثمرة

 .     شيوخنا األفاضل ، أساتذتنا في كل األطوار التعليمية الذين ساىموا في إثراء الجانب العلمي لدينا
  الذي كانا لنا سراجاً إلنجاز ىذا العمل     فودوا محمد          إلى األستاذ الفاضل  

     وال يمكننا أن ننسى أساتذتنا األفاضل خاصة أساتذة قسم علوم التجارة
 .                                      بجامعة أدرار 

 .     كما نتقدم بالشكرإلى كل عمال وعامالت جامعة أدرار 
                            والشكر كل الشكر لمن أعانونا بدعواتهم                   

 عبد الرمحه *علي                               
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 ٌٓ َىىْ إهسائٍ إال ػطفإٔا تاجلًُّ دلٓ واْ ذلُ اٌفضً يف ِا وصٍد إٌُه    

 احلّس هلل اٌصٌ أِسٍٔ تاٌمىج و اٌصرب إىل ضوضح اٌؼع وغصٓ احملثح إىل ِٓ وأىا ٌٕا ِصثاح إٌىض و ِثاي اٌىطاِح،
تهّا ؼطي يف زٍِ و ضضاهّا وً هٍّ ، إىل ِٓ ػاشا ِؼٍ إىل ِٓ ح.إلجناظ هصا اٌؼًّ ادلرىاضغ محسا وثريا ِثاضن فُه 

إٌُه َا و ظازا ِٓ وهثرٍٕ احلُاج و وٕد مشؼح ذٕري عطَمٍ ، إٌُه َا ِٓ غّطذٍٕ .حٍٍّ ِٓ ػعميرٍ و ِسزا أٍٍِ 
 إٌُه َا ِٓ وٕد ِصسض اٌؼغاء تال حسوز - فاعّح–تاحلة و اٌؼغف و احلٕاْ ، إٌُه َا لطج ػٍُٕ أٍِ اٌؼعَعج 

إٌُه َا ِٓ وٕد ؼٕسٌ و ػىٍٔ يف .، إىل ِٓ وشحٍٕ تأمسً و أضق و أٔثً ؼٍىن و أػظُ ذىصُح أْ أؼري خبغً إميأُح 
 . - محازو–ٌُه َا رلطي احلة و هسَح اٌمسض اٌرٍ ال ذمسض تثّٓ أتٍ اٌؼعَع إ.حُاذٍ اٌسضاؼُح دبررٍف ِطاحٍها 

 اٌصٌ واْ - ػثس اٌمازض–أذىاذٍ مجُؼا وتاألذص أذٍ  ٌؽؼازذٍ اِرسازاإىل ِٓ لامسىٍٔ حُاذٍ و واْ وجىزهُ 
خبً ػٍٍ تسػىاذها و ٔصائحها خإىل ِٓ مل  ػٍٍ تشٍ،وا لٍثٍ أػّاٍِ اٌصَٓ مل َثرٍىاِؼٍ يف وً ولد ،وإىل ِٓ ؼىٕى

وإىل مجُغ ِٓ حيًّ ٌمة (خ ًٌٍُ-فغُّح-َىؼف-ػثس اٌصّس-ِٕصف)وأتٕاءها-ػائشح- ج                  اٌؼعَعأذرٍ
 محازو وإىل اٌىرىىذرني اٌصغريذني اتٓ أذرٍ 

 أغًٍ هسَح و إىلوإىل ِٓ الرحُ لٍثٍ صسَمٍ اٌؼعَع اٌصٌ هى ِؼٍ يف اٌثحث ِىالٌ ػٍٍ و (ضوفُسج-ضظاْ)    
وإىل مجُغ اٌعِالء -حيٍ-ػثس اٌؼعَع-ػثس اٌؽالَ-هشاَ-محً-َىؼف-ػّط-َػ) زضتٍ اٌسضاؼٍ اجلاِؼٍاءضفك

 وً عٍثح ِاؼرت ِاٌُح ادلؤؼؽح و ذاصح زفؼح إىلوإىل أؼراشٌ اٌفاضً ؼاوغ اٌشُد اٌصٌ ػأً ِؼٕا وصرب ػٍُٕا و(
وإىل وً ِٓ ؼاهُ يف هصا اٌؼًّ ِٓ لطَة أو تؼُس وإىل ِٓ ٔؽُهُ لٍٍّ ومل َٕؽاهُ لٍثٍ وأذطحُ تها ػًٍ  .2018ِاٌ 

 واٌسٌ ضفُك زضتٍ فاٌٍهُ أضمحهّا وأغفط ذلّا َاضب اٌؼادلني                  

       محادو عبد الرمحان                                              

 
 



 

تىىضج ػٍٍّ اىل ِٓ ضحٍىا ػٓ زُٔأا يف صّد ِٓ غري وزاع ، ضوح واٌسٌ اٌٍصاْ اهسٌ 
وضوثد اِىاج احلُاج يف حضٕهُ        زضب احلُاج تٕىضهُ تؼس اهلل ؼثحأه وذؼاىل ،  اتصطخ

 .فٍُ اتايل تىىذها
اىل مجُغ اذىذٍ االػعاء ؼائال اهلل ذلُ  زواَ احملثح واٌُؽط ػًٍ عطَك اٌغّىح ذاصح اذرٍ .

 . اٌصغريج الٌح ػٍى واىل مجُغ اٌؼائٍح 
اىل  وً االحثاب  ووً ِٓ يف لٍثٍ ومل َىرثه لٍٍّ وؼىاْ تٍسَح ذُظ  زوْ اؼرثٕاء  

 اٌصَٓ شطتٕا ِٓ حبىضهُ اػصب اٌؼٍىَ ،ولضُٕا وٍُح االلرصازاىل اؼاذصذٍ وشُىذٍ  يف 
. ؼاوغ اٌشُداٌفاضً  اٌسورىضيف حسائك فهّهُ  واذص تاٌصوط  اِرغ االولاخ

 تؼني صاحل EPMC ِؤؼؽح أراج ِىاز اٌثٕاء اىل مجُغ ػّاي 
  .تاٌصوط ِسَط ادلؤؼؽح اٌصَٓ ِٕحىٔا جعاء ِٓ ولرهُ اٌثّني و اذص 

ػثس اٌطمحاْ  ،واذص فُهُ ادلاؼرت ِاٌُح ادلؤؼؽحاىل مجُغ االصسلاء يف اجلاِؼح ،وذاصح عٍثح 
. وفاعّح ووفاء وػّط وِىؼًوَىؼف 

ؤؽاي اهلل اْ جيّؼٕا ػًٍ اخلري 21ىل  مجُغ اٌعِالء يف اٌؼًّ واٌرتتص واذص ضثاط اٌغطفح ا
        .وذسِح االؼالَ يف اٌسُٔا واحلشط ِغ ادلصغفً صًٍ اهلل ػٍُه وؼٍُ يف االذطج

وايني علي   



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الفهرس العام
 

 االىداء  

 التشكرات  

 الفيرس العام  

 فيرس الجداول  

 فيرس االشكال  

 مقدمة عامة  

 التحميل المالي والبرمجة الخطية: الفصل االول 
 

 عمومٌات حول التحلٌل المالً: المبحث االول  

 08 تعريف التحميل المالي: المطمب االول 

 09 اىمية واىداف التحميل المالي: المطمب الثاني 

 12 استعماالت التحميل المالي: المطمب الثالث 

 البرمجة الخطية واستعماالتيا: المبحث الثاني  
 13 مفيوم البرمجة الخطية: المطمب االول 

 15 فروض البرمجة الخطية: المطمب الثاني 

 17 مكونات البرمجة الخطية وصياغتيا العامة: المطمب الثالث 

 19 طرق حل البرمجة الخطية: المطمب الرابع 
 23 مزايا وعيوب طريقة السمبمكس: المطمب الخامس 

 البرمجة باألهداف: الفصل الثاني  

 تعريف البرمجة باألىداف واستعماالتيا: المبحث الثاني  

 26 تعريف البرمجة باألىداف: المطمب االول 

 27 الفرق بين البرمجة الخطية والبرمجة باألىداف : المطمب الثاني 

 29 مجاالت استعمال البرمجة باألىداف: المطمب الثالث 



 

 

 30 استخدام وسائل االعالم االلي في حل البرمجة باألىداف: المطمب الرابع 
 ًالصٌاغة الرٌاضٌة لنموذج البرمجة باألهداف وطرق الحل: المبحث الثان  

 31 الصياغة الرياضية لمبرمجة باألىداف: المطمب االول 

 34 اسس ترجيح االىداف: المطمب الثاني 

 35 فروض وحمول نموذج البرمجة باألىداف: المطمب الثالث 

 الدراسة الميدانية لمؤسسة انتاج مواد البناء بعين صالح: الفصل الثالث 
 

 دراسة عامة حول المؤسسة: المبحث االول  

 38 نشأة المؤسسة: المطمب االول 

 39 االىمية االقتصادية لممؤسسة: المطمب الثاني 

 40 الييكل التنظيمي لممؤسسة: المطمب الثالث 

 صياغة البرنامج الرياضي لمبرمجة باألىداف في : المبحث الثاني
 التحميل المالي

 

 44 صياغة االىداف المالية: المطمب االول 

  45 صياغة القيود المالية والصياغة النموذجية لمبرنامج: المطمب الثاني 

 46 حل النموذج: المطمب الثالث 

 52 خاتمة 

 قائمة المراجع  

 المالحق 
 

 ممخص الدراسة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 فيرس الجداول

 
 

 فهرس االشكال
 الرقم اسم الشكل رقم الشكل

 20 خمطط اجياد احلل بطريقة السيمبليكس (1)

 33 خمطط اجراءات احلل للربرلة باألهداف (2)

 38 خمطط ميثل اذليكل التنظيمي دلؤسسة انتاج مواد البناء عني صاحل (3)

 
 

 
 
 
 

 الصفحة اسم اجلدول الرقم الجدول

الفروق االساسية بين نموذج البرمجة باألىداف والبرمجة  (1)
 الخطية

25 

 40 االىداف المالية لمؤسسة انتاج مواد البناء في دورة انتاجية (2)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمت عامت 
 

  أ

 

 :توطئة
وتجدد ,        إن تسارع األحداث االقتصادية في عالمنا اليوم وتعدد المشاكل االقتصادية عبر العالم

, فرض عمى المؤسسات االقتصادية االىتمام بجميع وظائفيا, األزمات المالية وانتشارىا من حين الى اخر 
ومن , خاصة الوظيفة المالية التي تضمن لممؤسسة ىامش األمان  الستمراريتيا في الحياة االقتصادية

المعروف ان قوة كل مؤسسة ترتكز عمى قوتيا المالية و نموىا يرتكز عمى مدى التسيير الحسن لمموارد 
 .المالية المتاحة لدييا

في مذكرتنا ىذه حاوانا التطرق الى موضوع من مواضيع بحوث العمميات والذي يتمثل في البرمجة باألىداف 
مع محاولة ابراز دور البرمجة باألىداف في تحقيق مجموعة من , وتوظيفيا في التحميل المالي لممؤسسة

ويكون االختيار , و العمل عمى تقميل االنحرافات قدر المستطاع بين االىداف المالية, االىداف في وقت واحد
لمسير المؤسسة في اتخاذ القرار المالي االنسب حسب الظروف المحيطة بو والفرص التي تمتمكيا المؤسسة  

 . في زمن اتخاذ القرار
, وتعد بحوث العمميات من االساليب العممية المستخدمة في حل المشكالت ومحاولة ايجاد الحمول الممكنة ليا

بداية من البرمجة الخطية التي تتعامل مع , وقد تطورت ىذه االساليب منذ نشأتيا ابان الحرب العالمية الثانية
ومع تعدد االىداف لممؤسسة , ىدف معين ووصوال الي البرمجة باليداف التي تتعامل مع اىداف متعددة

 .اصبحت البرمجة اليدفية تستعمل في العديد من الميادين, االقتصادية وتداخميا في نفس الوقت
     واالىتمام بالوظيفة المالية في المؤسسة االقتصادية يكون من خالل الموازنات التقديرية المالية المستقبمية 

مع ظيور النتائج ,او التحميل المالي لمميزانيات المالية الماضية من اجل اتخاذ ا لقرارات االدرية بشكل صحيح
اصبح العديد من االفراد يتخصصون فيو ويعممون عمى , االيجابية لمتحميل المالي في المؤسسات االقتصادية

من خالل ما سبق , تطوير المؤشرات والمعايير التي تضمن سيولة االستعمال والنجاعة في التحميل المالي
 :يمكننا صياغة االشكالية الرئيسية عمى الشكل االتي

  ما مدى امكانية استعمال البرمجة باألهداف في التحميل المالي ؟
 :ولإلحاطة بالموضوع اكثر يتم طرح االسئمة الفرعية التالية

 ـ ىل استخدام البرمجة باألىداف يساعد في التحميل المالي؟1
 ـ ىل يمكن بناء النموذج الرياضي لمبرمجة باألىداف عمى المستوى المالي لممؤسسة؟2
 ـ كيف يستفيد التحميل المالي من البرمجة باالىداف؟3

 :فرضيات الدراسة
 .استخدام البرمجة باألىداف في التحميل المالي تساىم في دقة التحميل في المؤسسة (1

بناء النموذج الرياضي لمبرمجة باألىداف في التحميل المالي يتطمب دراية حقيقية باألىداف المالية  (2
 .لممؤسسة

 .تداخل االىداف في التحميل المالي يفرض عمى المؤسسة استخدام البرمجة باالىداف (3



 مقدمت عامت 
 

  ب

 

 :مجال الدراسة
بمعنى ,      الموضوع محل الدراسة يتطرق إلى استخدام البرمجة باألىداف الخطية في التحميل المالي

والعمل , والعمل عمى تقميص االنحرافات بين األىداف المالية, استخدام بحوث العمميات في التحميل المالي
 .عمى مساعدة المحمل المالي من اتخاذ القرار المناسب من خالل التحميل الجيد لألىداف المالية

 :الهدف من الدراسة
 :ان اليدف من الدراسة يكمن في النقاط التالية

 .ـ مساعدة المؤسسة عمى تطبيق التقنيات الحديثة في التحميل المالي
 .ـ التعرف عمى استخدام البرمجة باألىداف في التحميل المالي

 .ـ إبراز دور البرمجة اليدفية في التحميل المالي
 .ـ إبراز صياغة جديدة لمبرمجة باألىداف في مجال التحميل المالي

 :أسباب اختيار الموضوع
 .الميول الشخصي لمموضوعات ذات الصبغة العممية (1

التحوالت االقتصادية العالمية التي تفرض عمى المؤسسات الوطنية مواكبة التطور والتحكم في األساليب  (2
 .الحديثة في التسيير

 .التمكن من التعامل مع البرمجة اليدفية والتوسع في مجال استخداميا (3

 :منهج الدراسة
     استعممنا المنيج الوصفي التحميمي منذ صياغة اإلشكالية في الموضوع إلى غاية تحميل النتائج لموصول 

 إلى األىداف المرجوة من الدراسة واإلجابة عمى اإلشكاليات المطروحة في الموضوع

 :الدراسات السابقة
تصميم نظام مراقبة الجودة باستعمال نموذج البرمجة باألىداف مع دراسة حالة ممبنة , طالب سمية (1

جامعة , رسالة لنيل شيادة الماجستير تخصص بحوث العمميات وتسيير المؤسسات , بالرمشي فالوسن
  2009.2008بوبكر بمقايد تممسان السنة الجامعية 

بوشوارب خالد دور نموذج البرمجة الخطية متعدد األىداف في اتخاذ القرار اإلنتاجي مع دراسة حالة  (2
رسالة مقدمة لنيل شيادة الماجستير , بالمسيمة ( EATIT )المؤسسة الجزائرية لألنسجة الصناعية والتقنية

الموسم الجامعي , في عموم التسيير تخصص األساليب الكمية في التسيير جامع محمد خيضر بسكرة 
 :وكانت نتائج الدراسة كالتالي ,2014.2013



 مقدمت عامت 
 

  ج

 

 .نسبة األرباح الكمية ضعيفة مع البرنامج المقترح .1

نسبة استغالل المواد األولية من طرف البرنامج كان أحسن من النسبة التي حققتيا المؤسسة  .2
 .محل الدراسة

تمكن من خالل النموذج الرياضي إلى الحصول في زيادة في اإليرادات واألرباح السنوية بنسبة  .3
224.16 % 

مذكرة تخرج لنيل شيادة الماجستير , تطبيق البرمجة باألىداف في الرقابة عمى الجودة, طمحة محمد (3
والذي خمصت  , 2015/2014جامعة ابوبكر بمقايد  تممسان السنة الجامعية , تخصص اقتصاد كمي

 :دراستو إلى

 .ان نتائج البرمجة باألىداف الميكسيكوغرافية أفضل من البرمجة العادية .1

 نموذج البرمجة باألىداف الميكسيكوغرافية ال يعكس إال جزءا من تفضيل متخذ القرار  .2

 :هيكمة الدراسة
 :البحث يحتوي عمى ثالث فصول يحتوي كل فصل عمى ما يمي

يحتوي عمي مفاىيم عامة حول التحميل المالي وتطرقنا في المبحث األول إلى التعريف : الفصل األول
إضافة إلى المبحث الثاني البرمجة الخطية تطرقنا إلى , بالتحميل المالي واإلطراف المستفيدة منو وأنواعو

وفي مجممو تطرق الى المفاىيم العممية لمتحميل , تعريفيا والصياغة الرياضية لنموذجيا الرياضي وكيفية حميا
 .المالي والبرمجة الخطية وىي تعد كمدخل عام يربط التحميل المالي والبرمجة الخطية

تطرقنا فيو التعريف بالبرمجة اليدفية واستعماالتيا  والفرق بين البرمجة اليدفية والخطية : الفصل الثاني
وكيفية بناء النموذج الرياضي  وحمو في , واستعمال جياز اإلعالم اآللي في حميا إضافة في المبحث األول

 .وبدوره ساىم ىذا الفصل إلى االطالع عمى البرمجة الخطية بصورة شاممة في المذكرة, المبحث الثاني
فتطرقنا إلى التعريف , الفصل الثالث تضمن الدراسة التطبيقية عمى مؤسسة إنتاج مواد البناء بعين صالح

وبناء النموذج الرياضي ومختمف القيود في المبحث , بالمؤسسة نشأتيا ىيكميا التنظيمي في المبحث األول
وقد ساىم ىذا الفصل في تأكيد إمكانية استعمال البرمجة باألىداف , الثاني وحل النموذج في الفصل الثالث

.إضافة إلى تحميل النتائج التي اعتبرت كمخرجات لبرنامج ليندو, في التحميل المالي
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 التحميل المالي والبرمجة الخطية: الفصل األول
 :تمهيد

حيث قام ,تعد بحوث العمميات من العموم الحديثة التي ظيرت في بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية 
أطمق عمييا لجنة بحوث , الجيش بتشكيل مجموعة استشارية تضم كوكبة من العمماء المتخصصين

 .والتي تعمل عمى دراسة المشكالت التي تواجو الجيش في الحرب,العمميات
وبعد الحرب العممية ,  عمى جميع حمفاء المعسكر الغربي1941     كما انتشرت األساليب العممية في سنة 

من اجل استغالليا في إيجاد حمول ,الثانية سعت الجيوش بتمويل وتطوير أساليب بحوث العمميات
وبعد عودة الباحثين واالختصاصين إلى الحياة المدنية تم تدريس ىذه األساليب في الجامعة ومحاولة ,لممشاكل

 (1).إسقاطيا عمى المجالت المدنية
وظيرت أساليب , كما ساىم مجموعة من الرواد في الجانب المدني في اعطاء قفزة نوعية لبحوث العمميات

واعتمد كل واحد منيم عمى طرق فكرة ,يفضل العديد من رواد ىذه االدارة (اإلدارة العممية )جديدة تحت عنوان 
 وجيمبيرت h. fayoi وىنري فايول  f. Taylorفقام كل من فريدريك طايمور ,من أفكار التسيير األمثمي

Gilbertوالتون مايو a. mayoوىذا ما ,  باستخدام األساليب العممية في اإلنتاج وتطبيق مبدأ التخصيص
كما ساىم بعض الرواد , أعطى دفعة ودقة في اإلنتاج واالستعمال العقالني لممواد التي تمتاز بالندرة النسبية

عمى استعمال الرسوم البيانية  (1966 ـ 1919) في المرحمة ما بين  gantبدراسة الحركة والوقت كما عمل
.(2) 

وقام العالمان االمريكيان , قام بصياغة وسائل النقل وقام بحميا Vogel       كما ان العالم االمريكي فوقل 
Walker باستخدام طريقة المسار الحرج المسماة 1957 سنة cpm كما قام العممان االمريكيان  بتطوير 

 . بعض النماذج األخرى كنموذج المخزون ويمسون
العمم الذي ييتم " كما عمدت جمعية بحوث العمميات األمريكية عمى تعريف بحوث العمميات عمى انيا 

 بالتقرير العممي عن كيفية الحصول عمى افصل تصميم وتشغيل لمنظومات اآللة واإلنسان في ظروف
 (3)".تحتاج في العادة الى تخصيص الموارد النادرة 

دون اآلخذ في الحسبان النواحي الفنية في ,وىذا ال يعني ان بحوث العمميات تعتمد فقط عمى األساليب العممية
بداية من تحميل المشكمة يمييا ,فيو عبارة عن نموذج متكامل, اتخاذ القرار المرتبطة بقدرات وذكاء متخذ القرار
ثم حل النموذج انتقاال الى اختبار الصحة وتحميل ,بناء نموذج رياضي كونو أساس بحوث العمميات

نما حتى الحمول األقرب , الحساسية وفي األخير تحديد الحل كما ان بحوث العمميات ال تبحث أفضل حل وا 

                                                           
(1)

 5ص, 2011,شارع الجمعٌة العلمٌة الملكٌة ,االردن عمان ,دار وائل للنشر , بحوث العملٌات , واخرون, محمد عبد العال النعٌمً
(2)

 5ص , 06/2011, دٌوان المطبوعات الجامعٌة,بحوث العملٌات , محمد راتول 
(3)

 03ص, 1998, دمشق,المركز العربً للتعرٌب والتألٌف والنشر ,صباح الدٌن بقجة جً واخرون : ترجمة, بحوث العملٌات,طه حمدي 
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ثم عمى اإلدارة التفرقة بين ما يمكن قبولو في إمكانيات  المشروع وبين ما يمكن , جدا مع إمكانيات الشركة
 (1).عممو وىو الحل المثالي لبحوث العمميات
بداية من بناء النموذج الرياضي لممشكمة المطروحة إلى غاية , كما تعتمد بحوث العمميات المنيج العممي

وبعدىا يتم اختبار الحل و تطبيقو وىذا ما أعطى أىمية كبيرة  لبحوث العمميات ,التوصل الى حل المشكمة
كما انو يجب المرور بالمراحل التالية لحل اي , كونيا من بين األدوات الفعالة المساعدة في اتخاذ القرار

 (2):مشكمة في بحوث العمميات
 تحديد المشكمة وتحميميا الى عناصرىا األولية. 

 بناء النموذج الرياضي المناسب. 

 اختبار مدى صحة النموذج 

 إيجاد حل لمنموذج بعد معرفة الطريقة التي تخضع ليا المشكمة 

 تنفيذ خطة الحل التي تم التوصل إلييا 

 وىي خطوات منيجية البد من المرور عمييا لحل إي مشكل عممي في اإلدارة االقتصادية لمموارد
 
 
 
 
 

  

                                                           
 05ص  ,1993,القاىرة , مركز كمبيوتر كمية الصيدلية, بحوث العمميات في المحاسبة , واخرون , حممي عبد الفتاح البشيبشي (1)
 مرجع  سبق ذكره,د محمد عبد العال النعيمي (2)
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 عموميات التحميل المالي: المبحث األول

كما , ىي البداية الواضحة لمتحميل المالي, تعد أزمة الكساد العالمية في الثالثينات من القرن التاسع عشر
إلى ضرورة دراسة , يعتبر انييار المؤسسات والمنشآت االقتصادية وانتشار الغش والخداع بشكل واسع النطاق

ويستخمص , في إطار تحميمي عممي ىادف يوضح العالقة السببية بين األرقام,محتويات القوائم المالية
والتي يمكن تفسيرىا بشكل عممي ويعتمد تفسيرىا عمى المفاىيم ,مجموعة من المؤشرات والنسب المختمفة 

 .العممية والخبرات العممية
,      بعدما أدت عمميات التحميل المالي دورىا في وجدواىا في المراحل المختمفة من العمميات اإلدارية

إضافة إلى ترشيد القرارات اإلدارية و التركيز عمى دور , وبشكل خاص في مجاالت التخطيط والرقابة
 (1).لتكون مالئمة لمتحميل المالي بأنواعو المختمفة , المعمومات في التحميل المالي ومعايير الجودة 

 تعريف التحميل المالي: المطمب األول 
 : لمتحميل المالي من بينيافىناك عدة تعار ي

   التحميل المالي ىو عبارة عن دراسة الوضعية المالية او الحالة المالية لممؤسسة من خالل فترة زمنية 
 .او اتخاذ القرارات اإلدارية, بيدف تقييم أداء المؤسسات االقتصادية, معينة

, كما يعرف أيضا انو مرحمة تشخيص  ودراسة المؤسسة من خالل تحميل النشاط و المرودية والتوازن المالي
عطاء تقديرات , وتحميل المؤسسة عن طريق تحميل المعطيات التاريخية  الماضية والعمل عمى تقيميا وا 

 (2)مستقبمية من خالل التقييم
عادة يكون تاريخ ,كما يعرف انو التشخيص لموضعية المالية لممؤسسة من مختمف جوانبيا في زمن محدد

إغالق القوائم المالية من اجل تحديد نقاط القوة لمحفاظ عمييا مستقبال و نقاط الضعف لمبحث عن أسبابيا 
 (3)ومعالجتيا

 أهمية وأهداف التحميل المالي : المطمب الثاني

  أهمية التحميل المالي:الفرع األول 

التي تيتم بدراسة القواعد المالية بشكل , تنبع أىمية التحميل المالي باعتباره احد مجاالت الحياة االجتماعية
والتغيرات التي تطرى عمى ىذه العناصر , كما يوضح العالقة بين عناصر ىذه القوائم المالية, تحميمي مفصل

إضافة الى تعيين حجم التغيير عمى الييكل المالي العام ,او فترات زمنية متعددة ,في فترة زمنية محددة 
وعميو يتم من خالل التحميل المالي اإلجابة عمى كافة التساؤالت لجميع اإلطراف , لممنشاة االقتصادية

 .المستفيدة من التحميل المالي
                                                           

 13ص , 2007, األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك,التحميل المالي , وليد ناجي الجبالي(1)
(2)

 79ص  ,2000,عمان االردن , دار المستقبل للنشر,مقدمة والتحلٌل المالً ,مفلح محمد عقٌل 
(3)

 16ص ,2010,دٌوان المطبوعات الجامعٌة, التسٌٌر المالً , واخرون,زغٌب ملٌكة 
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 :(1)ويمكن القول إن أىمية التحميل المالي تندرج في النقاط التالية
 .ـ يعتبر احد ميام المدير المالي في المنشئة االقتصادية1

بحيث يوضح ,  التجارية عند منحيا لمتسييالت المالية لعمالئياكـ تستخدمو اإلطراف المسئولة في البنو2
 .مدى قدرة العمالء عمى الوفاء بالتزاماتيم المترتبة عمى التسييالت االئتمانية المختمفة

سواء كانت في منشآت ,ـ يتناول التحميل المالي مخرجات النظام المحاسبي لموحدات المحاسبية المختمفة3
وبالتالي يعطي لمتخذ القرار في المجتمع بصفة عامة , الخ .......اقتصادية او تجارية او صناعية

 .بالمؤشرات التي يستند عمييا في صنع القرار

ويساعد في التخطيط لممستقبل كافة النشاطات ,ـ يساعد التحميل المالي في تقييم األداء المنصرم من ناحية 4
خضاع ظروف حالة عدم التأكد والسيطرة عمييا قدر اإلمكان لحماية المؤسسة من ,االقتصادية من ناحية  وا 
 .االنحرافات المحتممة

يمكن من خاللو الحكم عمييا وبالتالي معرفة ما إذا لدييا , ـ يساعد عمي تقييم شامل لممؤسسات االقتصادية5
 .او انيا متعثرة وسيتم تصفيتيا او تعديل نشاطيا,قابمة لالستمرار في حياتيا االقتصادية 

من خالل قراءة مؤشرات نتائج اإلعمال المتعمقة بيا من , ـ يساعد في توقع مستقبل الوحدات االقتصادية 6
نقاذ المالك من خسارة محتممة, ربح او خسارة  .لمعرفة اإلجراءات المناسبة لعممية إشيار إفالسيا وا 

 
 اإلطراف المستفيدة والمستعممة لمتحميل المالي : الفرع الثاني

 :اإلطراف المستفيدة من التحميل المالي
 : إدارة لمشركة ( أ

تعتبر نتائج التحميل المالي احد األسس التي يعتمد عمييا متخذ القرار في الحكم عمى مدى كفاءة االدارة 
 (1):وقدرتيا عمى تحقيق االستثمار األفضل وبالتالي فان التحميل المالي ييدف الى 

 .تقييم الوضع المالي والنقدي لمشركة .1

 .تقييم قرارات االستثمار والتمويل .2

 .تحديد مختمف االنحرافات .3

 .االعتماد عمى التحميل في إعداد الموازنات التقديرية .4

 .والتي يجب استغالليا من طرف المؤسسة,تحديد الفرص المتاحة  .5

 .التنبؤ باحتماالت الفشل والضعف التي تعاني منيا المؤسسة .6

                                                           
 16ص , مرجع سبق ذكره , وليد ناجي (1 )
(2)

ص , 2008, عمان االردن, دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع , التحلٌل والتخطٌط المالً اتجاهات المعاصرة, واخرون , عدنان تاٌة النعٌمً 

 22ص, 21
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 .   يعتبر مصدر لممعمومات بالنسبة لإلدارة .7

 : العمال (ب

بحيث تمثل الزيادة في ,  المساىمون والعمال من أىم األطراف ذات المصمحة في المشروع يعتبر كل من
فيتأثر المركز , وبالتالي نقص التوزيعات او اختفائيا, األجور مع ثبات اإلنتاجية نقص في العائد لممالك

وليذا في بعض الدول ال يمكن لمعاممين المشاركة , المالي لممؤسسة اذا ما تم دفع التوزيعات من االحتياطات
وبالتالي تعطي ىذه النسبة دفعا , في األرباح إال إذا تجاوزت األرباح نسبة معينة بالمقارنة مع حق الممكية

يدل ىذا انو من المفيد لمعمال معرفة المركز المالي , لإلنتاجية وضمان حد أدنى من العائد لممالك والعمال
 (2).لممؤسسة التي يعممون بيا وكيفية إدارة األموال بيا

 المستثمرين (ج

 تمجئ مجموعة من اإلطراف الى معمومات التحميل المالي, في ظل العولمة الحالية والمشاكل االقتصادية
كما تتنوع إغراض استخدام تمك المعمومات وذلك وفقا لتعامالتيم مع المؤسسة من جية , واالستفادة منيا

 ويعد المساىمون من بين اإلطراف  , ولتنوع قراراتيم المبنية عمى معمومة التحميل المالي من جية اخرى
 :المستفيدة من معمومات التحميل كالتالي

والمخاطر التي , ييتم المساىمون او المالك في المؤسسة بالعائد عمى المال المستثمر والقيمة المضافة
اي المستثمرون يبحثون عن المفاضمة بين المحافظة عن األسيم او ,تنطوي عمييا االستثمارات في المؤسسة

وىو الذي يحاول معرفة ىل نت األفضل بالنسبة لو , وقد يختمف نوعا ما عن المساىم المرتقب ,(1)بيعيا 
اال ان المساىم الحال ييتم بماضي الشركة والمخاطر التي تعرضت , شراء اسيم لمؤسسة ما او عدم الشراء

 (2)ومنيا البحث النمو المتوقع في المدى القصير والطويل, واالسموب الذي اتبع في معالجتيا,ليا
  :العمالء ( د

يمكن لمعميل من ,وكذالك المنافسين في السوق, ان النتائج واإلحصائيات والبيانات التي تنشرىا المؤسسة
مقارنة مع المعروضة من ,معرفة اذا كانت الشروط التي تمنح لو خاصة فترة االئتمان والتخفيضات جيدة

 (3).عمى احترام العقود وتسميميا لمطمبيات في الوقت المحدد,اضافة الى قدرة المؤسسة , طرف المنافسين
 

 

                                                           
(2)

 53ص , 2004,الدار الجامعٌة,االسكندرٌة ,اساسٌات التحلٌل المالً ودراسة الجدوى , عبد الغفار حنفً
 .35ص, 2000, دار وائل لمنشر , عمان,1ط,التحميل المالي واالئتماني واالستخدامات العممية ,محمد مطر (1)
 .42ص  ,1997, دار المسيرة لمطباعة والنشر و التوزيع,الطبعة االولى ,اساسيات في  االدارة المالية , رضوان وليد العمار(2)
(3)

 .18ص ,مرجع سبق ذكره , زغٌب ملٌكة واخرون 
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 : الدائنين ( ه

ان المركز المالي لممؤسسة واستقرار سياستيا المالية تمكنيا من الحصول عمى قروض مالية وخدمية تمكنيا 
فكمما كان المركز المالي جيدا زادة قدرة المؤسسة ,من تمويل برامجيا االستثمارية عمى المدى القصير والطويل

 .عمى سداد ديونيا
 :الهيئات الحكومية ( و

ان المؤسسات الحكومية تيتم بشكل أساسي عمى التحميل المالي ألسباب رقابية و ضريبية باإلضافة الى 
 :األىداف التالية

 .التأكد من اتباع المؤسسة لمقوانين المعمول بيا 1

 .كرقابة البنك المركزي لمبنوك التجارية,تقييم األداء  2

 .مراقبة األسعار 3

 . إجراءات إحصائية 4

 استعماالت التحميل المالي: المطمب الثالث
ان التحميل المالي أصبح ضرورة حتمية في الوقت الراىن لمدخول في اي عممية اقتصادية بسبب الظروف 

 :كما انو يستعمل في المؤسسة في المجاالت التالية,االقتصادية المتقمبة 

تصف ىذه , ان التخطيط المالي يستند الى منظومة من المعمومات المالية الدقيقة: التخطيط المالي*
وىذه التحميالت تستخدم من قبل , المعمومات مسار العمميات السابقة في المؤسسة وتتنبأ بتحميالت مستقبمية

 .المخطط المالي عند وضع الخطط ويستند إلييا الموازنات التقديرية

تعتبر أدوات ومؤشرات التحميل المالي مثالية لتقييم اداء المؤسسات لما ليا من قدرة : تحميل تقييم األداء*
كما ,  وكفاءتيا في اإلدارة والتحكم في ومجوداتيا وتوزيعاتيا المالية وسيولتيا, عمى تقييم ربحية المؤسسة

أوفي مجالت أخرى لنفس , يعمل عمى مقارنة المؤسسة مع المؤسسات االخرى التي تعمل في نفس المجال
ومن الجدير بالذكر ان ىذا النوع من التحميل تيتم بو معظم اإلطراف التي ليا عالقة , الرقعة الجغرافية

 .بالمؤسسة مثل الموردين والمقترضين وادارة المؤسسة في حد ذاتيا

عادة يكون المقرض ىو من يقوم  بيذا االئتمان  كون اليدف منو ىو معرفة اإلخطار : التحميل االئتماني*
كما يقوم ىذا األخير ببناء قراره بخصوص ىذه , التي يمكن ان تحدث في عالقتو مع المقترض وتقييميا

كما يمنح التحميل المالي األدوات المالئمة التي تعطي اإلطار المالئم , استنادا الى ىذا التقييم , العالقة 
 .والفعال الذي يستند الو المقرض في اتخاذ قراره
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ىي تمك المستعممة في مجال تقييم , تعتبر من أفضل التطبيقات العممية لمتحميل المالي: التحميل االستثماري*
وليذا األمر أىمية بالغة لجميع المستثمرين بحيث ينصب , االستثمار في أسيم الشركات ومنح القروض

وال تقتصر قدرة التحميل المالي عمى تقييم األسيم , اىتماميم عمي سالمة استثماراتيم وكفاية عوائدىم
والكفاءة اإلدارية التي تتحمى بيا واالستثمارات , بل تمتد ىذه القدرة لتشمل تقييم المؤسسات نفسيا , والسندات

 .في مختمق المجاالت

من الحاالت الخاصة أو المشاكل الخاصة التي تواجو المؤسسة في : تحميل بعض الحاالت الخاصة**
ماليا دقيقا " وتحميال" حياتيا نجد مشكل التصفية واالندماج والشراء أو التقسيم وكل ىذه الحاالت تتطمب تقييما

 (1).يشمل جميع الممتمكات واألصول و الخصوم لممؤسسة, لمطرفين

 
  

                                                           
(1)

 159ص ,االردن , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع¸ االدارة والتحلٌل المالً, هٌثم محمد الزغبً
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 البرمجة الخطية واستعماالتها: المبحث الثاني
كما ازداد العمل بيا ,       تعتبر البرمجة الخطية من أكثر الوسائل المساعدة في حل المشاكل االقتصادية

, (1)نظرا لمتقدم التكنولوجي الذي ساعد عمى تطور الحاسبات االلكترونية المستخدمة في حل مشاكل البرمجة 
حيث استعممت كوسيمة إليجاد الحل , 1947عام  (( Dantzig  and Marshallويعتبر كل من دانتزج ومارشال 

وأصبحت كأداة فعالة , وسرعان ما انتشر استخدام البرمجة الخطية بمجاالت متعددة,لمشاكل التخطيط
وبذلك توسع استعماليا ليشمل القطاع الحكومي والى , لمساعدة مدير المنشأة في اتخاذ القرارات الصائبة

 (2)القطاع الخاص
 مفهوم البرمجة الخطية : المطمب األول

, تعرف البرمجة الخطية انيا أسموب او طريقة رياضية تيتم بمعالجة مشكمة التخصيص لمموارد المحدودة
وعادة تكون دالة اليدف اما , كما يعبر عن ىذا اليدف  بدالة خطية تسمى بدالة اليدف, لتحقيق ىدف معين

كما يعبر عن الموارد المحدودة , دالة ربح او دالة كمفة او دالة طاقة إنتاجية او استغالل القوى العاممة وغيرىا
 .بمعادالت خطية ومتباينات تمثل مستمزمات العممية اإلنتاجية

طريقة رياضية لتخصيص الموارد "       كما عرفت المنظمة العربية لمعموم اإلدارية البرمجة الخطية انيا 
النادرة او المحددة من اجل تحقيق ىدف معين حين يكون من المستطاع التعبير عن اليدف والقيود التي 

 (3)".تعرض القدرة عمى تحقيقو في صورة معادالت خطية
كما تعرف انيا أسموب رياضي يستخدم لحالل المشاكل االقتصادية ذات صفات معينة تتمثل في وجود دالة 

عديدة لتحقيق دالة اليدف  (alternative) مع وجود بدائل ((Minاو التدنية , (Max)ىدف خطية لمتعظيم 
مع وجود موارد انتاج محددة لتحقيق كل  ( Contraintsالمحددات  )في ظل وجود مجموعة من القيود 

 .  بديل
  

                                                           
 15ص , المرجع  سابق الذكر , محمد عبد العال النعيمي واخرون(1)
  المزيجالسمعياألمثمفيمعماللمنتجاتالقطنيةالطبيةفيبغدادباستخدامأسموبالبرمجةالخطية ، مجمةالعموم الزراعية العراقية ،جامعة،رضابشاكرمحمودالنصر(2)

 119ص20 13,بغداد

 15ص , مرجع  سبق ذكره , ا د محمد عبد العال النعيمي واخرون(3)
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    وتعرف انيا أسموب رياضي يستخدم لمساعدة المدراء في التخطيط واتخاذ القرارات االيجابية بصدد توزيع 
بيدف تحقيق اقل تكمفة مادية ممكنة أو , الموارد البشرية والمادية المحدودة من بين االستخدامات المتاحة

ضمن مجموعة من القيود والعوامل الثابتة بحيث يحقق ىذا المزيج التوزيع أفضل , تحقيق اكبر عائد مرجو
 .(1)نتيجة ممكنة 

 تستعمل البرمجة الخطية في عدة مجاالت اقتصادية لمبحث عن أمثمية االستخدام في وجود مجموعة من كما

  :(2)القيود المالية والتقنية نذكر منيا ما يمي

 في حالة التعظيم: 

  تعظيم األرباح. 

 تعظيم اإلنتاج. 

 تعظيم طاقات التخزين. 

 تعظيم استخدام اليد العاممة. 

 تعظيم استخدام رؤوس االموال. 

 وغير ذلك من المسائل الواقعية التي يكون هدفها التعظيم

 :  ـ في حالة التدنئة2   

 تدنئة التكاليف. 

 تدنئة الخسائر. 

 تدنئة الجور اإلجمالية. 

 تدنئة عدد الموظفين. 

 .كما نستعمل في الكثير من مجاالت االدارة وغير ذلك من المسائل اليادفة الى عقمنة استخدام الموارد

  

                                                           
 17،ص2008، 1أحمد محمد اليزاع الصمادي ، أساسيات بحوث العمميات ، دار قنديل لمنشر و التوزيع، عمان، ط(1)
 16ص , مرجع سبق ذكره ,  محمد راتول(2)
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 فروض البرمجة الخطية: المطمب الثاني

 :(1)تستند البرمجة الخطية الى مجموعة من الفروض

لتطبيق البرمجة الخطية من المفترض ان تبنى العالقة في دالة اليدف وفي  : Linearityالخطية  -1

بمعنى اخر المتغيرات التي تؤثر في المشكمة قيد الدراسة تربطيا عالقة خطية بحيث ,المتباينات بعالقة خطية

ويعبر عن ىذه العالقة , اي تغير في قيمة احد ىذه المتغيرات يتم التأثير عمى المتغيرات االخرى بقيم متناسبة

 :رياضيا كاالتي

Y= a + bX 

 Independed Variableىو المتغير المستقل  (x) و DependedVaribleتمثل المتغير التابع  (y): بحث 

 كميات ثابتة (a.b )وتمثل كل من 

اي ان مجموع , يقصد باإلضافة ىو عدم التداخل بين األنشطة االقتصادية: Addionityاإلضافة  -2

األنشطة اإلنتاجية ما ىي اال مجموع نواتج كل نشاط إنتاجي عمى حده داخل الخطة الواحدة ويمكن 

 :تمثيميا رياضيا كاالتي 

Output= f(X+Y)  

F( X+Y )= F(X) +(Y) 

A1X1+ A2X2+ ……….+AnXn=  a Resources 

 . تمثل مقدار الموارد المتوفرة A: حيث ان 

A1X1تمثل مقدار الموارد المستخدمة إلنتاج المنتج األول  

2A2Xتمثل مقدار الموارد المستخدمة إلنتاج المنتج الثاني  

AnXn مقدار الموارد المستخدمة إلنتاج المنتج (n) 

                                                           
(1)

 17ص , مرجع سبق ذكره, محمد عبد العال النعٌمً واخرون
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  وتشير ىذه الخاصية ان باإلمكان تقسيم النواتج ومواردىا االنتاجية الى اجزاء Divisibilityالتجزئة  -3

يتصف ىذا الخط باالستمرارية , وىذا ما يعطي امكانية تمثيل النشاط االنتاجي بخط مستقيم, صغيرة

 .(1)لمدالة

 وىذه الفرضية تعني وجود عدد محدود من األنشطة البديمة والموارد :Determincyالمحدودية  -4

 .المتاحة

وتعني ان جميع العالقات الرياضية في نموذج البرنامج الخطي : Petermincyالعالقات المحددة  -5

 .تكون ثابتة ومعروفة

, ويرمز الى وجود عالقة تمتاز بالثبات تقريبا بين المدخالت والمخرجات: Proporteonalityالتناسب  -6

 (اي ثبات عوائد السعة )كذلك بين الموارد واإلنتاج في مدة زمنية معينة 

 :ويمكن التعبير رياضيا عن ىذه العالقة كاآلتي

F(2x) = 2F(x) 

 .اي ان المنتج يزداد بنفس زيادة عناصر االنتاج

ىذه الفرضية ان حجم النشاط ال يمكن ان يأخذ القيمة : Non Negatvilyحجم النشاط غير السالب  -7

 .ويعد ىذ الفرض أساسيا عند وضع المتباينات التي تحدد القيود لحا المشكمة, السالبة

 . اي اختيار اي نشاط ال يستمزم بالضرورة اختيار نشاط اخر, استقاللية العناصر اإلنتاجية -8

ويجب تطبيق الفرضية رياضيا عمى النحو , ال يجب ان يحتوي البرنامج الخطي عمى قيم احتمالية  -9

 :اآلتي

E(f(x)) = 0 

 

 

                                                           
(1)

 18ص, المرجع السابق  الذكر,  محمد عبد العال النعٌمً
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 مكونات البرمجة الخطية وصياغتها العامة: المطمب الثالث

حتى نتمكن من وضع برنامج خطي لممعطيات االقتصادية أو اإلدارية أو وضع صياغة رياضية لمسألة 

 :البرمجة الخطية، فإنو يجب اإلشارة إلى معرفة المكونات البرنامج الخطي، وىذه المكونات ىي

وعادة ما تكون دالة اليدف في صورة , (1)يراد إيجاد أكبر أو أصغر قيمة ليا : تحديد دالة اليدف .1

تحقيق اكبر ما  )كما يجب ان يكون التعبير عن اليدف كميا عمى سبيل المثال , طبيعة او نقدية

 (2)(يمكن من الكمفة او توفير أعظم ما يمكن الوقت والجيد

تربط المتغيرات بعضيا ببغض عمى شكل متباينات أو معادالت أو خميط منيا ويطمق : تحديد القيود .2

 .عمييا القيود الييكمية

قيود عمى المتغيرات نفسيا كل عمى حدة حتى تستبعد قيمتيا السالبة ويطمق عمييا اسم قيود . 3

التي تجعل دالة اليدف أكبر أو أقل ( X1,X2,….Xn)عدم السمبية وعميو فإن إيجاد قيم المتغيرات

من متغيرات القرار فيظل عدم السمبية ىو ما يعبر (n)من القيود ب( m)ما يمكن والت يتحقق عدد

 : (3)عنو بصيغة مشكمة البرمجة الخطية رياضيا والتي تظير بالشكل التالي

 أيجاد قيمة متغيرات القرار

X1. X2. X3.….Xi….Xn 

 Min/Maxدالة اليدف( أوتدني )مالتي تعظ

 Z=C1X1+C2X2 …+CiXi…+CnXn 

 

الوحدة الواحدة من ( كمفة )ىي مع امل رقمي يمثل ربحCiوانi المنتجة منتىي عددا لوحداXiحيث ان

 i=1…………….n حيث انXiالمنتج

                                                           
(1)

 .25ص , 2009بوقزة رابح، بحوث انعمهياث ، مؤسساث شباب انجامعت ، اإلسكندريت، 
(2)

 .19ص, انمزجع سابق انذكز , واخزون,محمد عبد انعال اننعيمي 
(3)

 .120ص , مرجع سابق , رضاب شاكر محمود النصر
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 S /Cفي ضوء القيود

A11X11+A12X12+…..+A1nX1n   (≤,=,≥) b1 

A21X21+A22X22+…..+A2nX1n(≤,=,≥) b2 

Am1Xm1+Am2Xm2+…..+AmnXmn(≤,=,≥) bm 

  تمثل عدد القيود m ىي عدد المتغيرات و nحيث ان 

bj ،قيمة المتاح من الموارد aij تمثل احتياجات المنتج i من المورد j 

                                                   Xi≥0                 (i=1,2, ……n)وقيد عدم السمبية

 :(1)ويمكن كتابة ىذه الصيغة باختصاركما يمي
Min/Maxz= 𝐶𝑖𝑋𝑖𝑛

𝑖=1  

S /C 
 

 𝐴𝑖𝑗𝑋𝑗𝑚
𝑗=𝑖 )≥=≤( bj    (j=1,2,…m) 

 
Xi≥0                 (i=1,2, ……n)                                                                                       

 

 
 طرق حل مشاكل البرمجة الخطية: المطمب الرابع

توجد ىنالك عدة طرق يمكن من خالليا التوصل إلى حمول المشكالت لمبرامج الخطية المتعمقة بتخصيص 
وىو الحل الذي , كما إن كل الطرق تتبع منطق التتابع لموصول الى الحل المبدئي الممكن, الموارد النادرة

وبعد التوصل , إال انو ليس بالضرورة ان يكون الحل األمثل, يتفق مع طبيعة القيود وما تفرضو من شروط
 , إلى الحل المبدئي لقاعدة اختبار المثالية في الحل الكتشاف مدى التحسن الذي يمكن إدخالو عمى الحل

  

                                                           
(1)

 121ص , المرجع سابق الذكر, رضاب شاكر محمود النصر 
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وىكذا , بمعنى آخر من حيث قدرتو عمى تحقيق اليدف,  وبيذا ينتج حال أخر ولكنو أفضل من حيث الناتج
يستمر التتابع في اكتشاف الحمول الممكنة وعرضيا الختبار المثالية لمتحسين في الناتج والبحث عمى حمول 

 . (1)أفضل
 

 :(2)كما يوجد ثالث أساليب رياضية تعد األبرز في حل مشاكل البرمجة الخطية ىي
 .CraphicalMethodـ الطريقة البيانية 
 .Simplex Methodـ طريقة السمبمكس

 :الطريقة البيانية (1
   تستخدم ىذه الطريقة في الحل بالنسبة لمبرامج الخطية التي ال يزيد عدد المتغيرات فييا عن متغيرين ولحل 

المشكل يتم التعبير عن المنتج او نشاطو بأحد اإلحداثيات وبعد ذلك ترسم القيود المفروضة ليتم تحديد 
 (.( FeasibliRegionاإلمكانيات

     كما تعد الطريقة البيانية من أسيل الطرق من حيث الحل اال انيا غير كفؤة في معالجة مشاكل البرمجة 
دراك خصائص مشاكل البرمجة الخطية     كما , الخطية في الحياة العممية  كما انيا تساعد عمى فيم وا 

 .تساعد الباحث عمى فيم طريقة السمبمكس وكيفية معالجة وتطوير الحل بيذه الطريقة
  :(3)وتمخص خطوات الحل بيذه التجربة في ما يمي

 .تحديد دالة اليدف والقيود وصياغة المشكمة رياضيا في شكل معادالت او متباينات .1
, البحث عن الحمول المبدئية من خالل تمثيل القيود في شكل خطوط في رسم بياني ذو محورين  .2

 .باالعتماد عمى شروط الخطية يتم تحديد منطقة الحالل من خالل تقطع الخطوط الممثمة لمقيود
 .اختيار الحل من بين الحمول التي تمثل نقاط التقاطع وذلك بتعويض فواصميا في دالة اليدف .3
 .التعرف عمى الحل األمثل من خالل تقييم أركان منطقة الحل .4
 .تفسير الحل األمثل تمييدا لمتطبيق .5

وعمى الرغم من السيولة البالغة لذه الطريقة اال انو يعاب عمييا استخداميا في حالة تعدد المتغيرات عن 
 .متغيرين

 
 :ـ كما تحتوي الطريقة البيانية عمى حاالت خاصة او نادرة نذكر منيا

 ـ البرمجة الخطية غير المحدودة
 ـ عدم وجود حل غير مقبول

 ـ االضمحالل

                                                           
(1)

 19ص , المنظمة العربٌة للعلوم االدارٌة, مركز البحوث االدارٌة , البرامج الخطٌة فً التطبٌق االداري, اسالٌب بحوث العملٌات, علً السلمً
(2

 25ص , المرجع سبق ذكره,  محمد عبد العال النعٌمً
(3)

 19ص ,مرجع  سبق ذكره , علً السلمً
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 : Simplex Methodطريقة السمبمكس  (2

 من طرف العالم 1949تعتبر البرمجة الخطية من اكثر النماذج استعماال وشيوعا حيث تم اكتشافيا عام
كما تعتبر طريقة السمبمكس  طريقة جيدة , الذي عمد عمى تطويرىا (( George Dantzigاالمريكي دانتزنج 

وىي عبارة عن أسموب اختياري تكراري ويعمل ىذا األسموب , في حل المشاكل التي تتناوليا البرمجة الخطية
وىي تتعامل مع عدد كبير من , (1)عمى اختيار المتغيرات ذات التأثير األساسي عمى دالة اليدف والقيود

 .(2)وقد زاد تطورىا مع ظيور الحاسبات االلكترونية , المتغيرات عكس الطريقة البيانية والجبرية
 :(3)كما تتميز طريقة السمبميكس بخاصيتين ىما

وكل الحمول يتم , كما تعتبر كل مرحمة منجزة حال قائما بذاتو, تتكون مراحل متكررة لمحل  - أ
 .ويعتبر كل حل لمرحمة ىو أفضل من الحل السابق, التوصل الييا وفق أسموب معروف

وذلك بتعويض قيمة الحل في دالة  (Z)كل حل من الحمول يعطي قيمة لدالو اليدف  - ب
 اليدف 

 :(4)مميزات طريقة السمبمكس عن  الحل البياني والجبري كما يمي( 1.2 
 .ـ قدرتيا عمى التعامل مع عدد كبير من المتغيرات

 .ـ تعتمد عمى جبر المصفوفات بدال من الجبر العادي
 .ـ تؤدي الى إعطاء نتيجة أفضل في كل حل عن الحل السابق حتى تصل الى الحل االمثل

 .ـ الطريقة توضح لنا الوصول الى الحل األمثل
  نظامية محددة وسيمة لموصول الى الحل االمثلتـ تعتمد عمى إجراءا
 :مراحل الحل لطريقة السمبمكس(  2.2

 :(1)لحل طريقة السمبمكس يجب إتباع الخطوات اآلتية
 ويمكن القول انو توجد حالتان من الصيغ حالة التدنية وحالة التعظيم:  القانونيةالصيغة (اوال
وفي ىذه الحالة تكون دالة اليدف في حالة تعظيم او تدنية والصيغة :الصيغة المختمطة (ثانيا

اما في الصيغة المختمطة فإنو عادة ما تكون , تحتوي عمى متباينات مختمطة بين التدنية والتعظيم
 .دالو اليدف اما حالة تدنيو او تعظيم بينما المتباينات تكون مختمطة بين التعظيم والتدنية

بدال من  (=)وفييا نقوم بتحويل المتباينات الى معادالت وذلك بوضع : الصيغة النموذجية  (ثالثا
. ودالة اليدف تكون اما في حالة تدنية او تعظيم  (≤)و  (≥)
 
 

                                                           
(1)

 .45ص , مرجع سبق ذكره ,  محمد عبد العال النعٌمً
(2)

 .43ص , 2006, عمان االردن, دار وائل للنشر, الطبعة الثانٌة, المدخل لبحوث العملٌات,عبد الرزاق الموسوي 
(3)

 .152ص , 2005, أكادٌمٌة الدراسات العلٌا,نماذج وتطبٌقات , اساسٌات بحوث العملٌات, محمد محمد كعبور
(4)

اطروحة مقدمة لنٌل ,تطبٌق أسلوب البرمجة الهدفٌة على ادارة الموجودات والمطلوبات فً المصارف التجارٌة , محمد حسٌن عبد الرحمن هاشم 

 12ص , 2007, جامعة السودان للعلوم والتكنولوجٌا, كلٌة الدراسات العلٌا ,بسام ٌونس إبراهٌم : إشراف, درجة الدكتوراه االحصاء التطبٌقً
(1)

 41ص , مرجع سبق ذكره,  محمد راتول
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 :إيجاد الصيغة النموذجية و مصفوفة الحل األساسي األول (رابعا
𝑋𝑛وىذا يكون بإدخال متغيرات صورية

𝑒)) ويكون بإضافة المتغيرات الصورية , جديدة عمى البرنامج
 تقوم اكما تسمى ىذه المتغيرات بمتغيرات الفجوة ال نو, في حالة التدنية و طرحيا في حالة التعظيم

 .بترجيح الفجوة بين طرفي المعادلة 
 مستنبط من واقع المعادالت السابقة إليجاد اول حل وىو جدول: إنشاء جدول السمبمكس (خامسا
 .مبدئي
واذا لم يكن كذلك نقوم ,  كان الحل امثل نكتفي بهاذا: اختبار مثالية الحل المبدئي (سادسا

 :بالخطوات التالية
 ـ تحديد         ـ السطر

 ـ العمود          ـ المفتاح
 .نقوم بتكرار العممية حتى نحصل عمى الحل االمثل: تكرار العممية (سابعا
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 .(1)ايجاد الحل االمثل بطريقة السمبمكس (1.1)مخطط

 

  

 

 

 

 

 تدنئة                         تعظيم 

 

 ال                   نعم                                    ال نعم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 : المصدر 
 .2011ديون المطبوعات الجامعية  , بحوث العمميات, محمد راتول

 

                                                           
(1)

 .72ص , مرجع سبق ذكره , محمد راتول 

 حتديد ادلتغريات وبناء النموذج

 ادخال ادلتغريات ادلساعدة

 اجياد جدول احلل االساسي

 نوع ادلسألة

هل كل معامالت دالة 
 اذلدف اقل او تساوي صفر

هل كل معامالت دالة 
اذلدف اكرب او يساوي 
 صفر        

 3حتسني احلل بالعودة اىل اخلطوة 
 ـ حتديد ادلتغريات الداخلة 
 ـ حتديد ادلتغريات اخلارجة
 ـ حتديد عنصر االرتكاز

 ـاجراء التحويالت االزمة على عناصر اجلدول

  3حتسني احلل بالعودة اىل اخلطوة 
 ـ حتديد ادلتغريات الداخلة 
 ـ حتديد ادلتغريات اخلارجة 
 ـ حتديد عنصر االرتكاز

 ـ إجراء التحويالت االزمة على عناصر اجلدول

 احلل االمثل

ـ حتديد قيم 
 ادلتغريات

ـ إجياد قيمة دالة 
 اذلدف
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 .مزايا وعيوب طريقة السمبمكس: المطمب الخامس
 :مزايا نموذج البرمجة الخطية: الفرع االول

 (1):من بين اىم مزايا استعمال البرمجة الخطية نذكر ما يمي
 .والشروط المعقدة,تساعد في حل العديد من المشكالت  ذات العدد الكبير من المتغيرات ـ 

 .ـ تعين عمى االستخدام  األمثل  لعوامل اإلنتاج في المؤسسة
 .ـ تحسين نوعية القرارات في المؤسسة

 .نظرا لتسييميا لعممية اتخاذ القرار, ـ تعد من بين الوسائل الفعالة في التخطيط المتوسط المدى 
 عيوب نموذج البرمجة الخطية: الفرع الثاني 

وليا تاثيرىا عمى , ـ ىناك بعض المتغيرات النوعية ال تدخل في القياس اي ال يمكن صياغتيا عمى شكل قيود
 .البرنامج الخطي

 .الن بعض المشاكل ال تخضع لمعالقة الخطية, ـ الفرضية الخطية قد تشكل عيبا من عيوب البرمجة الخطية
 .ـ إن التحميل يتطمب كمية كبيرة من المعمومات قد يصعب العثور عمييا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
ـ حل المشاكل الكبيرة يحتاج إلى وقت كبير مما يستدعي استعمال الحاسبات االلكترونية لتقميص  الوقت 

 .الالزم لحل المشكالت التي تواجو المؤسسة

                                                           
(1)

رسالة ماجستٌر ,دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل ـبسكرة ,تخطٌط االنتاج فً المؤسسة الصناعٌة باستعمال بحوث العملٌات , بلحسن محمد علً

 86 ص85ص, 2008/2009,كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر فرع اقتصاد تطبٌقً بسكرة الجزائر
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 تمهيد
,  1961 في سنة cooper و كوبر charnesيعتبر أول من قدم مفيوم البرمجة باألىداف الكاتبين  تشارنز

كما ان , بدراستة مفيوم البرمجة باألىداف وتأكيد  االىمية والفاعمية لياyojiijiriكما ساىم يوجي ايجري 
البرمجة باألىداف لم تدخل عمميا حيز التخطيط حيث قام  تشارنز واخرون في تخطيط الحمالت االعالنية 

 .من خالل وسائل االعالم
مثل , جديدة في مختمف مجاالت التطبيق العممي " وأفكارا" وبعدىا أصبحت البرمجة اليدفية تطرق أبوبا

دارة المستشفيات وغير ذلك من األىداف المختمفة  تخطيط القوى العاممة و تخطيط اإلنتاج القومي وا 
ويعد تطور برامج الحاسبات االلكترونية من بين الدوافع التي ساىمت في حل مشاكل , لممؤسسات االقتصادية

 . (1)البرمجة باألىداف من الناحية الحسابية والفاعمية
بل ,ويعتبر ىدف تعظيم الربح أو تدنيو التكاليف ليس اليدف األوحد الذي تسعى المؤسسة االقتصادية لتحقيقو

واستخدام عدد , ىناك أىداف أخرى ليا أىمية وأولوية عن ىدف الربح مثل ىدف استغالل الطاقات المتاحة
وبذلك يكون الحل , والوفاء بالطمب عمى المنتجات في السوق, محدد من ساعات تشغيل الوقت اإلضافي

 (2).وىذا بسبب محاولة التوافق بين األىداف المتعارضة" امثال" مرضيا وليس حال" الذي يتم التوصل إليو حال
 
 
 

  

                                                           
(1)

استخدام نماذج النقل و برمجة االهداف فً تخصٌص تكالٌف المنتجات الغذائٌة من مناطق التصنٌع الً مراكز , سامٌة كمال امٌن عبد المعطً 

 42ص , 1988سنة , جامعة عٌن شمس , للحصول على درجة الماجستٌر  فً االحصاء التطبٌقً , االستهالك
(2)

  131ص  , 2006سنة, الدار الجامعٌة باإلسكندرٌة,بحوث العملٌات فً المحاسبة , احمد حسٌن علً جسٌن 
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 تعريف البرمجة باألهداف واستعماالتها: المبحث األول
 تعريف البرمجة باألهداف: المطمب األول 

وىي تعتمد عمى صياغة اىداف , تعتبر البرمجة باألىداف ما ىي إال امتداد لمبرمجة العددية عبر التاريخ
ولقد أعطى المفكرون عدة تعريف لمبرمجة اليدفية نذكر بعضيا , (1)متعددة ومتشعبة بدال من ىدف واحد

 (2):كاالتي
طريقة رياضية تميل الى المرونة والواقعية في حل "عمى انيا (M. tamiz. P.jones. c. romevo )      يعرفيا 

 ".والتي تأخذ بعين االعتبار عدة اىداف والعديد من المتغيرات والقيود, المسائل القرارية المعقدة
نموذج البرمجة باألىداف ىو ذلك النموذج الذي يأخذ بعين االعتبار "  بان  (Blaid Aouni)     كما يعرفيا 

 ".ويكون ذلك وفق اختيار الحل األمثل من بين الحمول الممكنة, عدة أىداف دفعة واحدة 
نموذج البرمجة باألىداف يعتبر إحدى طرق التسيير العممي لحل " فان (Sang M.lee)    اما حسب تعريف 

 ".مسائل القرار ذات الطابع متعدد األىداف
ـ يمكن القول من خالل التعارف السابقة ان البرمجة باألىداف تأخذ عدة أىداف دفعة واحدة وىذا باختيار 

ويكون من خالل تخفيض االنحرافات قدر اإلمكان بين القيم , الحل المقبول من بين األىداف المسطرة
 .الحقيقية والقيم المستيدفة 

ـ كما يعتبر أسموب البرمجة اليدفية أكثر واقعية من أسموب البرمجة الخطية ألخذه بعين االعتبار طبيعة 
, وبيذا تحولت المشكمة االدارية من تحقيق األىداف والموافقة بينيا, تشعب األىداف واختالف مستوياتيا

اال انو يمكن القول من الصعب تحقيق جميع األىداف التي تحددىا اإلدارة في , وتحقيق مستويات مرضية 
وكثيرا ما تتعارض ىذه األىداف مما يستمزم وضع أولويات , ظل اإلمكانيات والموارد المتاحة المؤسسة

 (3).لتحقيقيا او التعبير عنيا بوحدات متشابية يمكن قياسيا 
 

 الفرق بين البرمجة الخطية والبرمجة الهدفية: المطمب الثاني
وشرط عدم , عمى الرغم من تشارك البرمجة الخطية واليدفية في طريقة العرض الرياضي و دالة اليدف

 (1).السمبية ودالة اليدف اال انو توجد مجموعة من االختالفات نختصرىا كمايمي
 :purposeالغرض .1

 اي الوصول الى optimizeيعتبر الغرض من استعمال أسموب البرمجة الخطية تحقيق المثالية 
اما أسموب البرمجة باألىداف ىو الوصول الى حل , الحل األمثل لممشكمة اما بالتعظيم او التدنية

                                                           
(1)

 560ص , 1988, وكالة المطبوعات الكوٌت, الطبعة الثانٌة , النظم والعملٌات االدارٌة والتنظٌمٌة , فٌد النجار

 
(2)

تخصص , اطروحة لنٌل شهادة ماجستٌر فً علوم التسٌٌر, دور نموذج البرمجة الخطٌة متعدد االهداف فً اتخاذ القرار االنتاجً , بوشوارب خالد 

 69ص, 2013/2014جامعة بسكرة الجزائر , االسالٌب الكمٌة
(3)

 102ص , 1980,المطبعة الفنٌة الحدٌثة , البرمجة الخطٌة , محمد عبد العزٌز ابو رمان 
(1)

 121 ص122ص, 1982, القاهرة, مكتبة عٌن شمس, دراسات فً المحاسبة , سٌد محمد جبر
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 اي محاولة تحقيق حل يعمل عمى اكبر تخفيض لالنحرافات بين االىدافوالذي satuctureمرضي 
 يحقق الرضى من الناحية االدارية

 :structureاإلطار .2

يتمثل اإلطار لمشكمة البرمجة الخطية في ىدف واحد او معالجة مشكمة من ناحية التدنية او التعظيم 
بينما يحتوي اطار المشكمة لمبرمجة ,مع االلتزام بعدد من القيود المفروضة بالنسبة لمموارد المتاحة

باألىداف عمى أىداف متعددة قد تكون متناسقة او متعارضة مع وجود عدد من القيود المفروضة 
 لتحقيق ىذه األىداف

 : variables of objective fonctionمتغيرات دالة الهدف .3

 decisionتحتوي متغيرات دالة اليدف في نموذج البرمجة الخطية عمى المتغيرات األساسية 
Variables عمى العكس تحتوي , مثل أنواع المنتجات او كميتيا والتي تمثل المتغيرات لمحل األمثل

مقدار déviation variablesدالة اليدف  في البرمجة باألىداف عمى متغيرات غير أساسية 
االنحرافات عن األىداف المقررة ويسعى النموذج الى تخفيض ىذه االنحرافات الى ادنى حد ممكن 

 (2).بين األىداف
 :prioritizedاألولويات .4

بينما , كل قيد لو نفس األىمية بالنسبة لمقيود األخرى وىذا كون اليدف وحيد في البرمجة الخطية 
تكون األىداف التي ترغب اإلدارة في تحقيقيا في برمجة األىداف ذات أىمية متساوية او تكون ليا 

وتأخذ في ىذه الحالة األخيرة االنحرافات عن األىداف أوزان نسبية وفق األولوية , أولويات محددة
 .لكل ىدف

  

                                                           
(2)

 44مرجع سبق ذكره ص , سامٌة كمال عبد المعطً 
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 : applicationالتطبيق  .5

بينما اسموب البرمجة باألىداف يقوم , ان أسموب البرمجة الخطية يمكنو حل مشكالت متنوعة وكثيرة
ن كانت تتصف بالتنوع" بحل مشكالت قميمة نسبيا  (1).وا 

 :(2)مما سبق يمكن تمخيص الفروق بين البرمجة الخطية والبرمجة باألىداف فيما يمي 
 البرمجة باألىداف البرمجة الخطية البيان

 اليدف من النموذج
 ىيكل النموذج
 دالة اليدف

 األىداف/ القيود
 طرق الحل

 الوصول إلى الحل األمثل
 ىدف واحد وقيود متعددة 
 (قراريو  )تتكون من متغيرات أساسية

 ليا نفس األىمية 
 طريقة السمبمكس/ الطريقة البيانية 

 الوصول الى حل مرضي
 أىداف متعددة وقيود متعددة

 )تتكون من متغيرات غير أساسية 
انحرافيو بين المستوى األمثل 

 ("والمستوى المحقق فعال
 ىناك أولويات محددة ومعينة 

 الطريقة البيانية وطريقة السمبمكس

 
 يمثل الفروق األساسية بين نموذج البرمجة الخطية ونموذج البرمجة باألىداف: (1.2)جدول

  

                                                           
(1)

 133ص , مرجع سبق ذكره , و اخرون,  احمد حسٌن علً حسٌن 
(2)

 45ص , مرجع سبق ذكره , سامٌة كمال أمٌن عبد المعطً 
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 مجاالت استعمال البرمجة باألهداف: المطمب الثالث
وىذا راجع الر مرونة النموذج في , توجد ىناك مجموعة من المجاالت التي يمكن استخدام البرمجة باألىداف

اال اننا سنتطرق الى بعض المجاالت التي , حل الكثير من المشاكل التي تواجييا المؤسسات االقتصادية
 :من بينيا كما يمي, يمكن استخدام البرمجة اليدفية فييا

 المشاكل المتعمقة بالتموين: الفرع األول
مما يسمع بتحقيق أىداف ,           وىذا من خالل تحديد التشكيمة الممكنة من مختمف المنتجات وكميتيا

 (1).معينة وفي الندرة النسبية لمموارد والكميات المتاحة من عوامل اإلنتاج التي تدخل في تشكيمة اإلنتاج 
 تحديد المزيج اإلنتاجي: الفرع الثاني

كصناعة ,         نقصد بالمزيج النسب والعناصر التي تمزج مع بعضيا لمحصول عمى منتج معين
والغرض من المزيج عادة ىو تحديد الكميات التي يجب استخداميا , الخ......األعالف او األدوية واألسمدة 

 (2).وبيذا يتم صناعة منتج بأحسن المواصفات التي ترغب اإلدارة بالوصول إلييا وبأقل تكمفة, من كل عنصر
 التخطيط لمدعاية واإلعالم: الفرع الثالث

يعتبر اليدف الرئيسي من التخطيط الجيد لمدعاية واإلعالن ىو تحديد حجم األموال التي يجب صرفيا عمى 
وىذا تحت مجموعة من , من اجل الترويج لمسمعة المسوقة من قبل المؤسسة, مجموعة من وسائل اإلعالن

 .مثل القدرة االستيعابية لمسوق و الموارد المالية , القيود
 تخطيط االستثمار: الفرع الرابع

كون االختيار األمثل , يكون ىذا التخطيط من خالل المفاضمة بين الكمية المحدودة بين البدائل االستثمارية
 .لمبديل األمثل يحقق أكثر ربحية من بين البدائل األخرى

      كما يمكن القول ان لمبرمجة باألىداف عدة استخدامات أخرى من بينيا الدعاية االشيارية وتخطيط 
تحديد مجال ,البواخر البحرية والفالحة ومجال المحاسبة, استخدام األجيزة االلكترونية, وتكرير النفط, المخزون

 (1).الخ....استخدام الوحدات 
 استخدام نماذج اإلعالم اآللي في حل نماذج البرمجة باألهداف: المطمب الرابع

, كان الحل الرياضي يعتبر الوحيد,         عندما تطورت البرمجة الخطية من األربعينيات في القرن العشرين
, لكن مع تطور الحاسبات االلكترونية مع النصف الثاني من القرن العشرين, أي وفق طريقة السمبمكس

واستعمالو أكثر فأكثر في حل نماذج البرمجة الخطية إضافة إلى البرمجة باألىداف كونيا امتداد لمبرمجة 

                                                           
(1)

 .27ص , 2006, مصر, إٌتراك للنشر والتوزٌع القاهرة, الطبعة االولى , بحوث العملٌات , الٌامٌن فالتة

 
(2)

 2008/2009دراسة حالة مطاحن الحضنة بالمسٌلة خالل فترة , تحسٌن استعمال موارد المؤسسة المتاحة باستخدام تقنٌات البرمجة , مخوخ رزٌقة 

 .42ص, 2012,الجزائر,جامعة المسٌلة , فرع تقنٌات كمٌات التسٌٌر, قسم العلوم التجارٌة , 
(1)

 115ص , مرجع سابق الذكر , محمد محمد كعبور 
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وفي الوقت الحاضر توجد العديد من البرامج , وتشابو البرامج التي تعمل عمى حل كل من النموذجين, الخطية
 (2).التي تعمل حل البرمجة الخطية واليدفية

 Lindoليندو   ,Toraتورا,Qsbبرنامج,Stormستورم,إكسلExcel:نذكر منيا

واستغالليا باقل , ونتيجة لسيولة استخدام الحاسبات الشخصية وبرمجيات اإلعالم االلي في البرمجة الخطية
دون اغفال الطرق ,أصبحت اإلدارات والمؤسسات التعميمية  تركز عمى العمل بيذه البرمجيات, تكمفة وجيد

 .اليدوية في تعميم البرمجة الخطية 
 وىس مجموعة نظم وبرامج تستخدم ألغراض QM(For Windows)وتعتبر برمجية الطرق الكمية لمنوافذ

وىذه النظم تعتبر من احدث البرامج التي , howardweisالخاصة بالطرق الكمية قام بأعدادىا ىوارد ويز 
والتي أعطت سرعة فائقة في حل الطرق الكمية ,تعمل عمى حل البرمجة الخطية وكذلك تحميل الحساسية 

ومن بين ىذه المشاكل نذكر منيا ما , والتي ساعدت عمى حل المشاكل التي تعاني منيا االدارة,QMلمنوافذ 
 (3):يمي

ونظرية األلعاب , ((Goal programmingوالبرمجة باألىداف , ( (Linearprogrammingالبرمجة الخطية
came theory) ,) والبرمجة باألعداد الصحيحةIntegerprogamming)) , والشبكاتNeworks),) ومراقبة 

 ((Simulationوالمحاكاة  , ((Q uatitycantvolالجودة
  

                                                           
(2)

المملكة العربٌة السعودٌة , الرٌاض , دار المرٌخ للنشر , ترجمة سرور علً ابراهٌم سرور , الكتاب االول, مقدمة فً علم االدارة, برنار تاٌلور

 .136ص , 2007,
(3)

 57ص ,نفس المرجع 
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 الصياغة الرياضية لنموذج البرمجة باألهداف وطرق الحل: المبحث الثاني
 الصياغة الرياضية لمبرمجة باألهداف: المطمب األول

 (1):    تتضمن الصياغة الرياضية لمبرمجة باألىداف الخطوات التالية
 التعرف عمى األىداف والمتغيرات الخاصة  (1

 .تحديد أولويات األىداف (2

 .بناء دالة اليدف باستخدام متغيرات األىداف وأولوياتيا (3

 :ويمكن تمخيص ىذه الخطوات كالتالي
 األهداف والمتغيرات: 

نعبر عن األىداف التي تسعى اإلدارة الى تحقيقيا من خالل المشاريع االقتصادية بدوال 
واإلدارة ترجو من خالل المشاريع الى تحقيق األىداف , القيود المفروضة عمى حل المشكمة

يمثل , او إلغاء االنحرافات عنيا سواء كانت االنحرافات السالبة او االنحرافات الموجبة 
واالنحراف الموجب الزيادة عن قيمة , االنحراف السالب النقص عن قيمة اليدف المحدد

 .وفي الحل النيائي يكون عمى األقل واحد من ىذه االنحرافات مساوي لمصفر, اليدف
اي ان االحتماالت المختمفة لما يمكن إن تبدو عميو قيم االنحرافات الموجبة والسالبة يمكن 

 :حصرىا فيما يمي
 .ـ في حالة تحقق اليدف فان كال االنحرافتين يجب ان يساوي الصفر1
ـ في حالة القصور عن تحقيق اليدف فان االنحراف السالب يكون اكبر من الصفر 2

 .واالنحراف الموجب مساوي لمصفر
ـ في حالة تخطي اليدف فان االنحراف الموجب يكون اكبر من الصفر واالنحراف السالب 3

 .مساوي لمصفر
 

لمتعبير عن المتغير ألقراري لمنموذج الرياضي وبالتالي فان  (X)بصفة عامة يستخدم الرمز 
(Xn)   تمثل المتغيرات القرارية حيث انk..........2 ,1=n يمثل عدد المكونات القرارية 

 (2)المكونة لمنموذج
 

                                                           
(1)

 46ص, مرجع سبق ذكره, سامٌة كمال عبد المعطً
(2)

تخصص ,اطروحة دكتوراه فً العلوم االقتصادٌة , استخدام البرمجة باألهداف فً تحلٌل االنحدار المبهم للتنبؤ بأسعار البترول , ساهد عبد القادر

 119ص , 2012/2013, (الجزائر)جامعة ابً بكر بلقاٌد تلمسان , إدارة العملٌات واالنتاج
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 تحديد أولويات األهداف: 

 ان أسموب البرمجة باألىداف يستخدم لتمبية مختمق اإلغراض سواء تمك الحاالت التي تتساوى 
او في الحاالت المختمفة بالنسبة لمغرض , فييا االىمية بالنسبة األىداف او تختمف عن بعضيا

 (1):الذي يجب تحقيقو بالنسبة لكل ىدف ويمكن توضيح ذلك من خالل النقطتين التاليتين
 في حالة تساوي األىداف من حيث األىمية فان االنحرافات بين األىداف سواء كانت  (1

موجبة او سالبة سوف تظير في دالو اليدف معامل متساوي أومن خالل وزن نسبي 
ويتم تعادل تأثير االنحرافات عمى حل المشكمة محل ,  (p)ونرمز لو بالرمز, واحد

 .البحث

إما ان كان متخذ القرار يعطي لألىداف المرجوة أىمية بنسب متباينة فانو ال يمكن 
وعميو , التضحية باليدف ذو األىمية  من اليدف الذي يميو أىمية لذلك فان األىمية 

فان االنحرافات عن األىداف تأخذ اوزان نسبية مختمفة في دالة اليدف ونرمز ليذه 
 P3……………… Pn,P2, P1األوزان بـ 

ـ :بحيث تكون األولويات حسب كبر األوزان والتي تكون كمايمي
P1> p2>p3…………………>pn 

 وىكذا ما يؤثر بطبيعة p3 اكثر بكثير من p2 وان p2 اكبر كثيرا p1  وذلك يعني ان 
 .الحال عمى حال المشكمة

يعمل اسموب البرمجة باألىداف عمى تخفيض االنحرافات بين األىداف المرجوة فانو  (2
وبمأن , يجب ان تظير في دالة اليدف االنحرافات التي تسعى اإلدارة الى تخفيضيا

او اذا كان اليدف ىو تخفيض احد االنحرافتين  فان , االنحرافات تظير في دالة اليدف 
بمعنى ان االنحرافات التي تظير في دالة , ىذا النوع ىو الذي يظير في دالة اليدف

 .(2)اليدف ىي التي يسعى النموذج الى تخفيضيا وال يسمح النموذج بيا

 بناء دالة الهدف: 

ان دالو اليدف تسعي إلى تخفيض االنحرافات عن األىداف المرجوة ومنفذ القرار يسعى الى تحقيق 
فيمكن التعبير عن عدم قدرتيا تحقيق الربح او رقم األعمال , مستوى معين من رقم األعمال او الربح 

وفي حال ما اذا كانت اإلدارة , كما يعتبر تخطي اإلدارة لألىداف باالنحراف الموجب, باالنحراف السالب
                                                           

(1)
 46ص, مرجع سبق ذكره, سامٌة كمال امٌن عبد المعطً

(2)
 47ص, نفس المرجع السابق
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فان دالة اليدف تقتصر عمى تخفيض , "ترغب في تخفيض واحد من بين االنحرافين الى حد أدنى جدا
 (1).ىذا االنحراف مع إىمال االنحرافات األخرى

 : (2)العام بالشكل التالييمكن وضع النموذج الرياضي 
𝑑𝑘) خفض

++ 𝑑𝑘   
−) 𝑃𝑘

𝑞
𝐾=1=(X)FMinimize 

 subject  to                                                               :الخاضعة الى القيود 
𝑔𝑘 𝑋1  ,𝑋2  , 𝑋3 … . 𝑋𝑟 + 𝑑𝑘   

− −   𝑑𝑘
+ = 𝑔𝑘

∗  

 𝑘 = 1,2,… . . , 𝑞  

 𝑎𝑖𝑗

𝑅

𝑗=1

𝑋𝐽  ≤ 𝑏𝑖 

 𝑖 = 1,2, … . . , 𝑚  
 𝑗 = 1,2,…… , 𝑅  

𝑏𝑖≥ 𝑑𝑘
+, 𝑋𝑗 , 𝑑𝑗  

− 
 :بحيث ان

𝑋𝑗ـ :         المتغيرات المراد معرفة قيمتيا التي تحقق الشروط 
 

 𝑎𝑖𝑗

𝑅

𝑗=1

𝑋𝑗 ≤ 𝑏𝑖 

𝑖    بحيث  = 1,2, … . . , 𝑚  
 :  تتمثل في qوتحقق عدد من األىداف مقداره 

𝑔𝑘  (𝑋1,𝑋2, …… , 𝑋𝑅) 
 𝑘 = 1,2, …… , 𝑞  

𝑔𝑘
  تمثل سمسمة من الرغبات المحققة لكل من االىداف∗
 

𝑃𝐾 وىي تعتمد عمى  , تمثل االوزان التي يضعيا متخذ القرار لبيان مدى اىمية  تحقيق االىداف المختمفة
 .الحكم الذاتي لمتخذ القرار

 
 

                                                           
(1)

 82ص , القاهرة, مكتبة عٌن شمس ,  كمال حسٌن دراسات فً نظم المعلومات المحاسبٌة 
(2)

 48ص,مرجع سابق الذكر , سامٌة كمال امٌن عبد المعطً
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 أسس ترجيح األهداف: المطمب الثاني
من الممكن ان تكون متعارضة مع األىداف ,       تعد القيم األساسية المختارة لتحقيق اليدف المطموب

وبالتالي فانوُ يمزم متخذ القرار ان  يواجو مسالة تحديد تفصيالتو المختمفة حول تحقيق األىداف , األخرى
 :المتعددة وتوجد طريقتان يتم من خالليما الترجيح

 :الترجيح المطمق لألهداف (1

عند استعمال الترجيح المطمق من طرف اإلدارة فإنيا تقوم بترتيب األىداف التي ترغب في تحقيقيا 
 وفقا ألىمية كل منيا 

 تتم حسب اإلستراتيجية المختارة اختيار دالة اليدف في مشكمة برمجة األىداف و تأخذ الصورة
 (1):التالية

Min f(x)=𝑃1  ( 𝑑1
− + 𝑑1

+  )+ 𝑃2 ( 𝑑2
− + 𝑑2

+  )+…….+𝑃𝑞   ( 𝑑𝑞
−  + 𝑑𝑞

+  ) 
Where𝑃1>>𝑃2>>𝑃3>> ……..>>𝑃𝑞 
عمى اليدف الثاني واليدف الثاني لو أولوية مطمقة عمى اليدف " بمعنى ان اليدف األول لو أىمية كبيرة جدا

 .وىكذا....... الثالث
 : الترجيح النسبي لألهداف (2

تعتبر طريقة الترجيح النسبي ىي الطريقة الثانية لعممية المفاضمة بين األىداف وفييا يقوم متخذ القرار بتعيين 
كما تعتبر عممية انتقاء األوزان مشابية لعممية  انتقاء دوال , التي ذكرت سابقا (P)أرقاما حقيقية بدال من 

بإدخال ىذه التثقيالت في نموذج , ويمثل التناوب بين ىدفين بواسطة تثقيل كل منيما, المنفعة الشخصية
 (1).وعميو يكون الشكل العام لدالة اليدف يأخذ الشكل المعدل كالتالي, برمجة اليدف

Min f(x)= (
𝑞
𝑘=1 𝑃𝐾𝑑𝑘

+  + 𝑃𝐾𝑑𝑘
−    ) 

 فروض وحمول نموذج برمجة األهداف: المطمب الثالث
يجب ان يتوفر لدى مستخدمي النماذج الرياضية عموما فيم واضح لفروض ىذه النماذج وحدود ىذه 

وتحكم البرمجة باألىداف نفس فروض , والفيم الجيد يعمل عمى استخدماىا بفاعمية وكفاءة , النماذج
 (2):ىيو البرمجة الخطية كونيا امتداد ليا

 .فروض التناسب أو العالقات الخطية - أ

 .فروض استمرار العالقة الخطية - ب

                                                           
(1)

 50ص , مرجع سابق الذكر, سامٌة كمال أمٌن عبد المعطً
(1)

 50ص , مرجع سابق الذكر, سامٌة كمال أمٌن عبد المعطً
(2)

 51ص , نفس المرجع 
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 .فرض القابمية لمتجزئة - ت

 .فرض التأكد - ث

فانو توجد بعض الحدود التي تحد من استخدام النموذج وقد وضعت في , إضافة إلى ىذه الفروض
 :بداية تطور ىذا العمم ومن أىم تمك الحدود

 .ـ تحميل الحساسية
 ـ تحديد األوزان النسبية لألىداف المختمفة وما يحيط بذلك من تقدير  شخصي

 .ـ نظرية االزدواجية
 الطريقة العامة لحل مشكمة برمجة األهداف:المطمب الرابع 

وتعتبر أسموب تتابعي لموصول الى الحل , تستخدم طريقة السمبمكس لحل مشاكل برمجة األىداف
ومن الناحية النظرية يمكن استخدام البرمجة الخطية لحل البرامج , األمثل من خال عمميات متتابعة

فان من الناحية العممية ان المشاكل التي تتضمن عدد محدود من المتغيرات , الخطية الرياضية
ذا كان حجم المتغيرات , والقيود فانو يسيل إيجاد  الحل ليا بالطريقة اليدوية باستخدام السمبمكس وا 

 .كبير فانو يجب استخدام الحاسب االلي في إيجاد حل لممشكمة
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 يوضح  إجراءات حل نموذج البرمجة باألهداف(1.2)مخطط 

 3                الخطوة 3        الخطوة 2         الخطوة 1                   الخطوة 
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 تحميل مدى تحقيق االىداف
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 دراسة عامة حول المؤسسة : المبحث األول
من اجل إكمال موضوع مذكرتنا قمنا بدراسة ميدانية في أرض الواقع لمؤسسة إنتاج المواد والبناء بالوالية 

 المنتدبة عين صالح
 (1)نشأة المؤسسة: المطالب األول

, تعود نشأة مؤسسة مواد البناء لوالية تمنراست إلى القرار الوزاري المشترك بين وزارة التخطيط المالية والداخمية
 جانفي الذي قرر 31 المؤرخ في 39/84 تطبق لممداولة رقم 1985 مارس 16 المؤرخ في 3774تحت رقم 

فيو المجمس الشعبي لوالية تمنراست إنشاء مؤسسة إلنتاج مواد البناء في أيطار المخطط الرباعي الثاني 
 .لمتنمية

الى المستيمكين سواء كانوا أشخاص او ,       لممؤسسة ميمة القيام باإلنتاج وكذا وظيفة التسويق والبيع
وبوجود منطقة عين صالح الوالية المنتدبة حاليا احد الدوائر االكثر كثافة سكانية مقارنة بالدوائر , شركات 

 تقرر إنشاء فرع ةفبعد تفكير السمطات المسؤولي, والبعيدة عن مقر الوالية, التابعة لوالية تمنراست من قبل
اي مؤسسة انتاج مواد البناء بعين صالح , خاص ليا بدائرة عين صالح تحت نفس اسم المؤسسة األم

(EPM) , كمم وتابعة لممؤسسة االم 680وىي تعتبر مؤسسة إنتاجية  مقرىا عين صالح تبعد بمسافة بحوالي 
 .بوالية تمنراست

تم إنشاء مؤسسة إنتاج مواد , اذ بموجب القرار الوزاري الذي أنشئت بو مؤسسة انتاج مواد البناء  بتمنراست 
 وانطمقت اإلشغال في أىم 1981 ديسمبر 26 المؤرخ في 378/81وبموجب المرسوم رقم , البناء بعين صالح

 .الوحدات آنذاك وقد اشتممت عمى الوحدات التالية
 .ـ وحدة الخرسانة
 .ـ وحدة الحصى

 .ـ وحدة التجارة العامة
 .ـ وحدة البالط

  

                                                           
(1)

 10:15الساعة , 22/02/2018ٌوم , مدٌر مؤسسة انتاج مواد البناء عٌن صالح, مقابلة مع دارطانٌو محمد
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,        في بداية انطالق اإلشغال كانت كل وحدة من وحدات المؤسسة المذكورة  سابقا ذات استقاللية ادارية

زيادة عمى ىذا كان من المقرر انشاء وحدة , اي يوجد جياز اداري لكل وحدة مستقل عن الجياز األخر
األجر لكن الدراسة التقنو اقتصادية حالت دون ذلك باعتبارىا كوحدة ذات منتجات منافسة  لمنتجات 

  في SONACOBإضافة الى ىذا ىناك انفصام ان لم نقل إحالل  لوحدة تسويق الخشب المسماة , الخرسانة
ثم تقوم ,  حيت تمول من طرف مؤسسة تسويق الخشب المتواجدة بتمنراست E.P.M.Cىذه المؤسسة 

مؤسسة انتاج مواد البناء بعين صالح بتزويد مستيمكي منطقة عين صالح من المادة الخشبة وكذلك تزويد 
 .وحداتيا الخاصة بنجارة العامة

 (1)األهمية االقتصادية لممؤسسة : المطمب الثاني
عطاء قيمة مضافة ,        يعتبر كل نشاط اقتصادي بغض النظر حجمو و نوعو ذو أىمية  اقتصادية وا 

فنجد ان , "دراسة الجدوى اقتصادية"ومما يزيد من أىمية النشاط ىو وجود , لمتنمية االقتصادية واالجتماعية
 مؤسسة إنتاج مواد البناء عين صالح قد توفرت ليا دراسة مقبولة ان لم نقل حسنة وذلك لمعوامل التالية 

 عدم وجود منافسة نظرا لعدم وجود منتجات مماثمة بالمنطقة . 

 وفرة المادة األولية المتمثمة في الرمل والحجارة وغيرىا. 

 وفرة اليد العاممة. 

 وفرة القابمية لمسمع المنتجة. 

     باإلضافة الى ان ىناك نجد ان المؤسسة قد انتيجت سياسة مناسبة لممتعاممين معيا وىذا ما زاد عمى 
وعممت عمى االستجابة لرغباتيم وحجاتيم من خالل تقديم توفير , اإلقبال من خالل تقديم مساعدات لزبائنيا

 :ليم الدفع بثالث طرق وىي
 ـ الدفع نقدا

 ـ الدفع بالشيك
 ـ الدفع باألقساط

خاصة وحدة الخرسانة و , وىذا ما زاد االقبال عمييا,      وىذا ما نمى نوع من الثقة بين المؤسسة وزبائنيا
 .الحصى

 
 

                                                           
(1)

 14:25الساعة , 02/03/2018ٌوم , المحاسب لد مؤسسة انتاج مواد البناء عٌن صالح, مقابلة حمدي فاطمة
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وعمى ىذا ال يمكن التطرق الى جميع ميام واىداف , انطالقا من ىذا العرض البسيط اكتشفنا أىمية المؤسسة
 :المؤسسة  لذلك سنذكر أىميا فيما يمي

 بحيث كانت المؤسسة تنتج البالط  , إنتاج سمعة معتدلة الثمن وىذا بالمقارنة مع الماضي القريب
  كمم وبالتالي انخفاض ثمنو محميا600والذي كان يتم جمبو من والية غرداية التي تبعد بمسافة 

 من البناء " تمبية حجات المستيمكين المحميين وىذا ما أعطى قفزة نوعية لمتطور العمراني انتقاال
 .الكالسيكي الى البناء العصري الحديث

  امتصاص الفائض من العمالة حيث من أىداف المؤسسة الوالية العمل عمى التخفيض من نسبة
 .البطالة في المنطقة

 يمكن القول انو من غير , استغالل المادة األولية المتوفرة بكثرة عبر الصحراء والمتمثمة في الرمل 

 .الرشاد االقتصادي عدم استغالل المواد الطبيعية المتوفرة بالمنطقة

  التكامل االقتصادي عمى المستوى الوطني حيث ساىمت ىذه المؤسسة في الجانب اإلنتاجي في
 ".بسياسة التوازن الجيوي" البالد أي تعميم ما يسمى آنذاك

 الهيكل التنظيمي لممؤسسة: المطمب الثالث
يعتبر التنظيم بصفة عامة عبارة عن تحديد وتوزيع المسؤوليات حسب توزيع وتفرع نشاط المؤسسة عمى 

سواء كان األفراد مسيرين او منفذين وبعدىا تحدد العالقة بين ىؤالء االفراد بناء عمى , األفراد العاممين بيا
 .ىذه المسؤوليات

 بعين  P.E.M.Cفان مؤسسة ,        كما ان التسيير يمعب دورا كبيرا في المؤسسات االقتصادية بشكل عام
بالرغم , إنما ىو بفضل التسيير الحسن الذي رافقيا منذ إنشائيا, صالح لم تحقق ىذا النجاح بمحض الصدفة 

 .ومن مسير الى اخر, ويختمف من ميدان إلى أخر, ان عممية التسيير تختمف حسب صنف المؤسسة ونوعيا
        محاولة منا ان نستعرض الييكل التنظيمي الذي اعتمدتو مؤسسة انتاج مواد البناء بعين صالح 

P.E.M.Cوىذا من اجل تحقيق أىدافيا المرجوة,  وىذا بتسييرىا الموحد لموحدات اإلنتاجية األربعة: 
 اإلدارة العامة: الفرع األول

تتكون اإلدارة العامة من المدير كونو المشرف والمسير لجميع المصالح المتواجدة في المؤسسة اذ ىو المسير 
فيحاول حل المشاكل التي تعرض عميو , كما يعمل  عمى مراقبة األنشطة داخل المؤسسة, التقني واإلداري ليا

كذلك يعمل عمى االطالع عمى التقارير التي تصدرىا مختمف المصالح , من داخل المؤسسة لألجيزة التنفيذية



 انفصم انثانث 
 

41 

 

إضافة الى تحمل المسؤولية , والعمل عمى اتخاذ القرارات المناسبة لمتوجو بالمؤسسة الى األىداف المطموبة
 .القانونية لعمل المؤسسة والعمل بااللتزام بمختمف العقود التي أبرمتيا المؤسسة

وىي تتكون من مجموعة من ,  تعتبر مصمحة اإلدارة العامة من بين المصالح التي يشرف المدير عمييا
 .اإلداريين الذين يسيرون عمى السير الحسن لممؤسسة

وىذا بالتفاوض مع ,  إضافة الى فرع المستخدمين الذي يقوم بمعالجة المشاكل االجتماعية التي تخص العمال
 .اإلدارة العميا و بشأن الترقية  وتحسين وضعياتيم والعطل المدفوعة االجر

يستقبل المعمومات من مصمحة ,  اما فرع األجور فيو المخول لو بأعداد الكشوفات الشيرية لمعمال
والكشوفات , المستخدمين ويقوم رئيس المصمحة بأعداد الكشوفات النيائية حسب مستوى وصنف كل عامل

 .العامة  لممؤسسة في نياية السنة
    اما فرع األمن فيو الجياز المسؤول عمى حماية المؤسسة بجميع ىياكميا ومصالحيا والعمل غمى فرض 

 .االنضباط والسير الحسن لمعمل داخميا
 مصمحة المحاسبة والمالية: الفرع الثاني

فرع المحاسبة وفرع التموين وفرع البيع وفرع تسيير , ينقسم فرع المحاسبة والمالية الى أربع فروع أساسية
 .المخازن

 :فرع المحاسبة (1

وىذ من خالل القواعد المحاسبية المعمول بيا في ,   يعمل عمى إعطاء الصورة المالية لممؤسسة 
بحيث تقوم ىذه المصمحة عمى عمل , المخطط المالي انطالقا من التسجيالت باليومية والجداول المختمفة

عداد الميزانية الختامية, الجرد في المخازن كما تعما عمى تحميل الحسابات والنتائج المحققة ومقارنتيا , وا 
 .مع األىداف المسطرة مسبقا

 :فرع التموين (2

    يختص ىذا الفرع بالبحث غن التغيرات الممكنة التي لتزويد المؤسسة بالحاجيات الضرورية سواء 
كانت من الناحية المالية وىذا عن طريق القروض او المادية من عصرنة المؤسسة لتحديث بعض 

 .فروعيا 
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 :فرع البيع (3

كون الفرع يمثل نقطة البيع , افراد طبيعيين او معنويين,   ىذا الفرع لو عدة معامالت مع مختمف الزبائن 
اال ان الدفع  (باألقساط , بشيك, نقدا )وىنا يكون الدفع بثالث  طرق , وفيو تحرر الفواتير وتدفع مبالغيا

 .باألقساط انخفض التعامل بيا
 : فرع تسيير المخازن (4

بمان المؤسسة انتاجية فإنيا , تعمل الطبيعية الوظيفية لممؤسسة عمى تحديد شكل المخازن وخصوصيتيا
فالمؤسسة تحتوي عمى مجموعة من , تحتاج الى مخازن متعددة لمعتاد وقطع الغيار والسمع المنتجة

 .المخازن عمى كل محزن مشرف خاص بو
 مصمحة االنتاج: الفرع الثالث

,     بمان المؤسسة تنتمي الى الصنف اإلنتاجي فإن مصمحة اإلنتاج تمثل احد المصالح العميا في المؤسسة 
كون ىذه المصمحة تيتم بالدراسات التقنية لعمميات اإلنتاج في كل وحدة إنتاجية سواء من حيث االبتكار او 

 المحاكاة لمعمل عمى تطوير المنتج وىذا بمسايرة التقنيات الحديثة لدراسة متطمبات السوق واحتياجاتو 
 .فيقوم رئيس المصمحة بتطبيق خطة اإلدارة اإلنتاجية, لتمبيتيا

    كما يقوم رئيس كل ورشة بإعداد تقارير عن مصمحتو يقدميا شيريا عن متطمباتو والمشاكل التي تواجيو 
 .لتطبيق البرنامج المسطر لو
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 الهيكل التنظيمي لمؤسسة إنتاج مواد البناء عين صالح: (1.3)الشكل رقم
 من إعداد الطالبان بناء عمى معطيات اإلدارة في المؤسسة

  

مؤسسة انتاج مواد البناء  المديرية العامة
 عني صاحل

مؤسسة انتاج مواد البناء 
 متنراست

 
 ت

 ادلدير ادارة الوحدات

 مصلحة االنتاج
 مصلحة االدارة العامة مصلحة ادلالية واحملاسبة

 الدراسات

 وحدة التفتيت

 وحدة اخلراسانة

 وحدة النجارة

 وحدة البالط

 فرع االدارة فرع البيع فرع التموين فرع احملاسبة

 احملاسبة العامة

 ادلتابعة ادلالية

 اجلباية 

حترير الدفاتر 
 احملاسبية

 التموين 

 ادلشرتيات

خمزن وحدة النجارة 
 العامة

 حترير الفواتري

 الصندوق

 فرع ادلستخدمني

 فرع االجور

 فرع االمن

 خمزن وحدة اخلرسانة خمزن وحدة البالط خمزن وحدة احلصى
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 صياغة البرنامج الرياضي لمبرمجة باألهداف في التحميل الرياضي: المبحث الثاني
تتمثل صياغة البرنامج الرياضي لمييكل المالي لممؤسسة من خالل تحديد األىداف المالية وتحديد األولويات 

 .بين األىداف وبعدىا كتابة البرنامج من األىداف المصاغة 
 صياغة األهداف المالية: المطمب األول

 ـ هدف نسبة األرباح إلى رأس المال1
      ىذا اليدف يقيس نسبة األرباح المحققة من المنتجات المختمفة لممؤسسة مقارنة برأس المال المستثمر 

اي اليدف  يمثل نسبة العائد من المال , ونسبة األرباح محسوبة قبل خصم الضرائب , في كل منتج
 .المستثمر عمى المنتج ووحدة القياس نسبة مؤية

 ـ هدف نسبة تصنيع آالت ومعدات المؤسسة في المنتج2

وعميو , من المعروف ان معدات المؤسسة تدخل ضمن األصول الثابتة في الميزانية المالية المؤسسة
اي , فالمؤسسة تسعى الى تحقيق مستوى معين من تشغيل المعدات يقوم بتخفيض تكاليف الكراء الغير مستقرة

 .التحكم في التكاليف
 :ـ هدف دوران الزبائن عمى المنتج3

وتقميل , او قرض مالي بدون فوائد, يعد دوران الزبائن من المؤشرات المالية التي تتيح لممؤسسة فرصة مالية
 دوران الزبائن يعد فرصة مالية يجب عمى المؤسسة استغالليا مقارنة مع دوران الموردون

 :ـ هدف رأس المال المستثمر عمى المنتجات4
فكمما وصمت المؤسسة الى استقرار لمربح , تخفيض رأس المال المستثمر عمى المنتجات لو أىمية مالية بالغة

 .يوفر ليا ربح معتبر حسب اإلمكانيات المالية, مع تخفيض جزئي لممال المستثمر
 :الهدف البيئيـ 5

     في الواقع يصعب تقدير ىذا اليدف او قياسو في الواقع في الميزانيات التقديرية او في ما قبل الجدوى 
اال ان المحمل يقوم بقياس اليدف عمى شكل ترتيبي، والترتيب يعتمد عمى خبرة المحمل فالدرجة رقم , لممشاريع

 . أعمى تموث05 اقل ورقم 01
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 صياغة القيود المالية و الصيغة الرياضية لمنموذج: المطمب الثاني
 (1)يمثل االهداف المالية لممؤسسة في دورة انتاجية تقدر بـ اربعة اشهر: (1.3)الجدول
 

 :صياغة القيود
 ـ قيد نسبة االرباح الى راس المال1

8.3 X1+1.5X2+5.9X3+18.6X4+13X5+7.8X6+15.8X7+n1-P1=120 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .اعتمادا على معلومات عن مصلحة المحاسبة,  الجدول من اعداد الطالبان

 .وحدة القياس مئوية*

 وحدة القياس باأليام** 

 وحدة القياس بالمميون سنتيم*** 
 (5......1)وحدة القياس عددية **** 

 

          اذلدف
 ادلنتوج

 االول
نسبة االرباح اىل راس 

 *ادلال

 الثاين
مسامهة اآلت ادلؤسسة 

 *يف ادلنتوج

 الثالث
دوران الزبائن على 

 **ادلنتوج

 الرابع
راس ادلال ادلستثمر 

 ادلنتوج*** يف

 اخلامس
تأثري ادلنتوج على 

 ****البيئة

X1 4 110 20 20 8.5 15/25احلصى 

X2 3 170 7 30 1.5 8/15احلصى 

X3 4 125 5 40 5.9 3/8احلصى 

X4  2 150 10 36 18.6  سم15الطوب 

X5  1 160 15 15 13  سم 20الطوب 

X6 2 130 18 16 7.8 النجارة 

X7 3 124 5 20 15.8 البالط 

  120 143 68 870 13 
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 ـ  قيد مساهمة المعدات في تصنيع المنتج2
20X1 +30X2+40X3+36X4+15X5+16X6+20X7+n2-P2=143 

 : قيد دوران الزبائنـ3
20X1+7X2+5X3+10X4+15X5+18X6+5X7+n3-P3=68 

 :ـ قيد رأس المال المستثمر4
110X1+170X2+125X3+150X4+160X5+130X6+124X7+n4-P4=870 

 :ـ قيد تأثير المنتج عمى البيئة5
4X1+3X2+4X3+2X4+X5+2X6+3X7+n5-P5=13 

  الصيغة الرياضية لمنموذج 

 
Min n1+n2+n3+n4+n5 
St 
8.3 X1+1.5X2+5.9X3+18.6X4+13X5+7.8X6+15.8X7+n1-P1=120 
20X1 +30X2+40X3+36X4+15X5+16X6+20X7+n2-P2=143 

20X1+7X2+5X3+10X4+15X5+18X6+5X7+n3-P3=68 
110X1+170X2+125X3+150X4+160X5+130X6+124X7+n4-P4=870 
4X1+3X2+4X3+2X4+X5+2X6+3X7+n5-P5=13 

:حل النموذج: المطمب الثالث  

أشير البرامج المستخدمة  في حل نماذج البرمجة الخطية بصفة عامة  ((LINDOيعتبر برنامج 
 150ونماذج برمجة األىداف بصفة خاصة، وىو برنامج بسيط يستطيع التعامل مع المسائل التي تتكون من 

:   متغير، وعميو سيتم االعتماد عميو لحل مشكمة الدراسة وذلك كما يمي 300قيد و 
 بعد تنصيب البرنامج كأي برنامج آخر، تظير لدينا نافذة بيضاء ونقوم بكتابة نموذج برمجة  (1

 (LINDO)ف في برنامج األىدا
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 :كما  يمي 
     Min n1+n2+n3+n4+n5 

St 

8.3 X1+1.5X2+5.9X3+18.6X4+13X5+7.8X6+15.8X7+n1-P1=120 

20X1 +30X2+40X3+36X4+15X5+16X6+20X7+n2-P2=143 
20X1+7X2+5X3+10X4+15X5+18X6+5X7+n3-P3=68 

110X1+170X2+125X3+150X4+160X5+130X6+124X7+n4-P4=870 

4X1+3X2+4X3+2X4+X5+2X6+3X7+n5-P5=13 

End 

 :بعد ادخال النموذج الرياضي لمبرمجة باألىداف البرنامج تحصمنا عمى النتائج التالية
 

Global optimal solution found. 

  Objective value:                              0.000000 

  Infeasibilities:                              0.000000 

  Total solver iterations:                             2 

  Elapsed runtime seconds:                          0.07 

 

  Model Class:                                        LP 

 

  Total variables:                     17 

  Nonlinear variables:                  0 

  Integer variables:                    0 

  Total constraints:                    6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انفصم انثانث 
 

48 

 

  Nonlinear constraints:                0 

  Total nonzeros:                      50 

  Nonlinear nonzeros:                   0 

                                Variable           Value        Reduced Cost 

                                      N1        0.000000            1.000000 

N2        0.000000            1.000000 

                                      N3        0.000000            1.000000 

                                      N4        0.000000            1.000000 

                                      N5        0.000000            1.000000 

                                      X1        0.000000            0.000000 

                                      X2        0.000000            0.000000 

                                      X3        0.000000            0.000000 

                                      X4        0.000000            0.000000 

                                      X5        2.758140            0.000000 

                                      X6        0.000000            0.000000 

                                      X7        5.325581            0.000000 

                                      P1        0.000000            0.000000 

                                      P2        4.883721            0.000000 

                                      P3        0.000000            0.000000 

                                      P4        231.6744            0.000000 

                                      P5        5.734884            0.000000 

 

                                     Row    Slack or Surplus      Dual Price 

1        0.000000           -1.000000 

                                       2        0.000000            0.000000 

                                       3        0.000000            0.000000 

                                       4        0.000000            0.000000 

                                       5        0.000000            0.000000 

                                       6        0.000000            0.000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انفصم انثانث 
 

49 

 

 :تفسير النتائج
 .ـ البرنامج أشار إلى إن حاالت التكرار تساوي صفر وىذا دليل عمى دقة النتائج

وتعبر عمى ,  ثانية وىي مدة زمنية يمكن القول عمييا أنيا انية0.07ـ المدة الزمنية المنقضية لمتشغيل ىي 
 .السرعة واستغالل الوقت

  من مخرجات البرنامجlindo ) ) نشكل الجداول التالية: 

 الدالة االنحرافات المتغيرات

X1=0 ; X2=0 ; X3=0 

;X6=0;  X4=0 

N1=0; N2=0; N3=0; 

NN4=0; P1=0; P2=4.88; 

P3=0; 

Z=0 

 :تفسير الجدول 

سم والنجارة ال تحقق 15 والطوب 3/8 والحصى8/15 و الحصى15/25الحصىـ ان انتاج منتوجات1
, األىداف المالية لممؤسسة كدوران الزبائن ومساىمة آالت المؤسسة في المنتج تأثير المنتوج عمى البيئة

 واذا استمرت المؤسسة في  انتاج المنتجات المذكورة 4.88رغم ان األولوية الثانية حققت قيمة قدرىا 
 .سابقا فإنيا تكون سبب لمشاكل مالية في المستقبل لممؤسسة

 الدالة االنحرافات المتغٌرات

X5=2.75   

; X7=5.32 
 P4=231.67;  P5.73 

           N5=0; N4=0            
     

 Z=0 
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 :تفسير الجدول
سم والبالط كونيا تحقق جميع األىداف 20ـ بينما يجب عمى متخذ القرار التركيز عمى منتجي الطوب 

فعمى , سم20 لمنتوج الطوب 5.73P= لمنتج البالط و  P4=231.67بمستوى أولوية , المالية لممؤسسة
 مسير المؤسسة التركيز عمى ىذين المنتجين كونيما يحققان لو األىداف المالية       

 .مع تجنب المشاكل المالية مستقبال, المسطرة
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يمكن , في ختام بحثنا ىذا والذي تطرق الى موضوع محاولة استخدام البرمجة باألىداف في التحميل المالي
, القول ان البرمجة باألىداف تمعب دورا فعاال اذا ما استخدمت في جانب التحميل المالي لممؤسسة االقتصادية

وتعتبر المؤسسات , وتمعب دور البوصمة المالية لمتخذ القرار اذا ما استخدمت بشكل سميم في التحميل المالي
الوطنية متأخرة في مواكبة العولمة االقتصادية في العديد من المجاالت بسبب عدم وجود أرضية عممية في 

 .ىذه المؤسسات من ىذا الجانب

 وتطبيق نموذج البرمجة بالهداف عمى المؤسسة محل الدراسة يسمح بالوصول الى النتائج التالية: 

 .انو ساعد متخذ القرار عمى تحديد المنتجات التي تحقق األىداف المالية (1

 .أنية التنفيذ وسرعة التعامل مع المعطيات (2

تقميل الخسائر المحتممة مستقبال من خالل إبراز المنتجات التي ال تحقق األىداف لتجنب إنتاجيا قدر  (3
 .اإلمكان

 تعد برمجة اليداف قفزة نوعية في مجال التحميل المالي (4

 اإلجابة عن اإلشكاليات 
ان استخدام البرمجة باألىداف يمعب دورا فعال في التحميل المالي اذا ما : اإلجابة عن اإلشكالية األولى

 .استخدمت المعطيات مالية صحيحة ودقيقة عن المؤسسة
يمكن يناء النموذج الرياضي لمبرمجة باألىداف في التحميل المالي وىذا : اإلجابة عم اإلشكالية الثانية

 .من خالل معرفة األىداف المالية لممؤسسة وتحديد أولوياتيا بدقة
يستفيد التحميل المالي من دقة البيانات الناتجة من حل النموذج : اإلجابة عمى اإلشكالية الثالثة

 .الرياضي وتقميل كمفة ومدة التحميل
 التوصيات الخاصة بالمؤسسة محل الدراسة 

 . يجب استخدام بحوث العمميات في التحميل المالي كونو تساعد المسير في اتخاذ القرارات المالية (1

 .يجب عمى اإلدارة تحديد األىداف بدقة لتسييل بناء النموذج الرياضي ف التحميل (2

 .تدقيق البيانات المالية لممؤسسة كي تعبر عن وضعيا المالي في التحميل (3
 . استعمال التنبؤات اإلحصائية لمدورات المالية لممساعدة في تحديد األىداف (4

 .استعمال أجيزة اإلعالم اآللي في التحميل المالي (5

 تكوين أو تشغيل عمال متخصصين في البرمجة باليداف (6
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 :أفاق الدراسة
يعتبر موضوع البحث لو افاق واعدة خصوصا ان االقتصاد العالمي يسير في طريق العولمة في جميع 

كما يمكن لمطمبة والباحثين التطرق المواضيع التي تعالج مشكمة استخدام البرمجة باألىداف من , المجاالت
 :النواحي التالية

 .استخدام البرمجة باألىداف في المفاضمة بين النسب المالية (1

 .استخدام البرمجة باألىداف في تقميل المديونية (2

 .استخدام البرمجة باألىداف في بناء الميزانيات المالية التقديرية (3

 :وكممتنا الختامية لكل الطمبة واألساتذة
 .نتمنى ان نكون قد وفقنا في موضوعنا ىذا من خالل الجانب النظري والتطبيقي: أوال
نترك المجال مفتوحا لمتوسع في الموضوع كونو من المواضيع التي تستحق البحث واالىتمام من الناحية : ثانيا

 .االقتصادية
وأمداه لنا بالصبر عمى العقبات التي , عمى توفيقو لنا ال تمام ىذا البحث" عز وجل"وأخيرا نشكر المولى 
 .وان يكون خالصا لوجيو ولبنة ولبنات العمم, واجيتنا في البحث



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 قائمة ادلراجع
 :الكتب

, 2006, الدار الجامعية باإلسكندرية, بحوث العمميات في المحاسبة, احمد حسن عمي حسين .1
 .131ص

دار قنديل لمنشر , الطبعة األولى, أساسيات بحوث العمميات, احمد محمد اليزاع الصمادي .2
 .17ص, 2008, عمان, والتوزيع

دار المريخ , السرور عمي إبراىيم:الترجمة , مقدمة في اإلدارة الكاتب االول, برنار تايمور .3
 136.ص , 2007,الرياض المممكة العربية السعودية,لمنسر

 .25ص, 2009, مؤسسات شباب اإلسكندرية, بحوث العمميات, بوقره رابح .4

دار المسيرة لمطباعة والنشر , أساسيات في اإلدارة المالية الطبعة االولى, رضوان وليد العمار .5
 .42ص, 1997,  والتوزيع

 .16ص, 2000, ديوان المطبوعات الجامعية, التسيير المالي, بوشقيب ميمود, زغيب مميكة .6

استخدام نماذج النقل وبرمجة األىداف في تخصص تكاليف , سامية كمال امين عبد المعطي .7
لنيل درجة الماجستير في اإلحصاء , المنتجات الغذائية من مناطق التصنيع إلى مراكز االستيالك

 42.ص, 1988,جامعة عين شمس , التطبيقي

, دار وائل لمنشر عمان االردن, الطبعة الثانية, مدخل لبحوث العمميات, عبد الرزاق الموسوي .8
 .43ص, 2006

اإلسكندرية الدار , أساسيات التحميل المالي و دراسة الجدوى, عبد القادر عبد الغفار .9
  53.ص, 2004,الجامعية

دار , التحميل والتخطيط المالي االتجاىات المعاصرة, وارشد فواد التميمي, عدنان تاية النعيمي .10
 .22ص,21ص, 2008,عمان االردن, اليازوري العممية لمنشر والتوزيع

مراكز البحوث اإلدارية , أساليب بحوث العمميات البرامج الخطية في تطبيق اإلداري, عمي السممي .11
 19.ص, المنظمة العربية لمعموم اإلدارية

, وكالة المطبوعات الكويت, الطبعة الثانية, النظم والمعمومات اإلدارية والتنظيمية, فيد النجار .12
 .506ص, 1988

 .82ص,مكتبة عين شمس القاىرة, كمال حسين دراسات في نظم المعمومات المحاسبية .13



 

 

 .182ص181ص, 1982, مكتبة عين شمس القاىرة, دراسات المحاسبة, محمد جبر .14

 .5ص,2011,ديوان المطبوعات الجامعية, بحوث العمميات, محمد راتول .15

 .102ص , 1980, البرمجة الخطية المطبعة الفنية الحديثة, محمد عبد العزيز ابو رمان .16

 2005, نماذج وتطبيقات أكاديمية الدراسات العميا, أساسيات بحوث العمميات, محمد محمد كعبور .17
 .152ص .

, دار وائل لمنشر, الطبعة االولى, التحميل المالي واالئتماني واالستخدامات العممية, محمد مطر .18
 .35ص, 2000, عمان

 .79ص, 2000, عمان االردن, مقدمة في التحميل المالي دار المستقبل لمنشر, مفمح محمد عقيل .19

 .159ص, االردن, اإلدارة والتحميل المالي دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع, ىيثم محمد الزغبي .20

 .13ص  ,2007,األكاديمية المفتوحة في الدنيمارك, التحميل المالي, وليد ناجي .21

. 2006,مصر, ايتراك لمنشر والتوزيع القاىرة,الطبعة االولى , بحوث العمميات , الياس فالتة .22
 .27ص

  :المجالت االقتصادية

المزيج السمعي األمثل في معمل المنتجات القطنية الطبية بغداد , محمد النصر, ارضاب  شاكر23. 
 .119, 2013, جامعة بغداد, مجمة العموم الزراعية العراقية,باستخدام البرمجة الخطية

 :االطروحات
أطروحة لنيل , دور نموذج البرمجة الخطية متعددة األىداف التخاذ القرار اإلنتاجي, بشوارب خالد .24

, 2013/2014,جامعة بسكر الجزائر, شيادة الماجستير في عموم التسيير تخصص األساليب الكمية
 .69ص

, استخدام البرمجة باألىداف في تحميل االنحدار المبيم لمتنبؤ بأسعار البترول, ساىد عبد القادر .25
جامعة ابوبكر بمقايد تممسان , تخصص إدارة العمميات واإلنتاج, أطروحة دكتوراه في العموم االقتصادية

  113ص, 2012/2013الجزائر 

تطبيق أسموب البرمجة اليدفية عاى أدارة الموجودات , محمد حسين عبد الرحمان ىاشم .26
كمية الدراسات , أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه لإلحصاء التطبيقي, والمطموبات في المصارف التجارية

 .12ص, 2007,جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا, العميا



 

 

دراسة حالة , تحسين استعمال موارد المؤسسة المتاحة باستخدام تقنيات البرمجة, مخوخ رزيقة .27
, قسم العموم التجارية فرق التقنيات وكميات التسيير, 2008/2009مطاحن الحضنة بالمسيمة خالل فترة 

 42ص, 2012, جامعة المسيمة الجزائر

  



 

 

: ممخص البحث
 

في الجانب النظري , الدراسة تيدف الى محاولة التوصل إلى استخدام البرمجة اليدفية في التحميل المالي 
إضافة األىداف , استخداماتو والجيات المستفيدة منو, تطرقنا إلى التحميل المالي من حيث التعارف 

إضافة مكونات البرمجة الخطية , وبعدىا لمبرمجة الخطية و تعريفيا والفروض الخاصة بيا , المرجوة منو
 .العامة وصياغتيا وطرق حميا المختمفة وتجسيد الطرق في مخطط  

والمقارنة بينيا والبرمجة الخطية من حيث ,  كما تم معالجة البرمجة باألىداف من حيث التعريف
والصياغة الرياضية , واستعماالت نماذج اإلعالم اآللي والبرامج في حل البرمجة اليدفية , الخصائص

 .وأسس ترجيح األىداف من طرف اإلدارة , لمبرمجة اليدفية وطرق حميا وتجسيدىا في مخطط 
واألىمية االقتصادية التي تحتميا ,    في الجانب التطبيقي تم اإللمام بنشأة المؤسسة والتعريف بيا

والعمل عمى بناء النموذج الرياضي لمبرمجة , المؤسسة محل الدراسة محمي والييكل التنظيمي لممؤسسة 
 وتفسير LINDOباألىداف من خالل تحديد األىداف واألولويات والقيام بحل البرنامج الرياضي ببرنامج  

. النتائج الموصل الييا
 

      The resume of the research 
 

    This study is about to find out the way of using objective programmation in the finals some 

financial analyzes theoretically we have dealt with the financial analyzes, where shall we use 

it. Beneficiary and the goals to reach after this we have talked about the program in writing, its 

definitions old so its rules without for getting the general constituents its treatment and now to 

work with that and how to realize patterns.  

In addition, we have spoken about the objective promotion pursue its definitions and we have 

done sort of competition between it and that one of the programmation in writing 

Characteristically how to use it informatic models of the objective programmation too  

Adding the mathematic reformulations for the objective program mission and how to treat it 

applying its and how can we the member of leadership end the up.  

  Practically we have studied enterprise we've actually define it also we have seen which place 

occupy it in the economy and we have seen that's arts hearts over the local study also which 

frame we work with 

     Its origin and we have seen how to work with its mathematic motels of the objective 

programmation determining its goals its priority and how to ended up using the mathematics 

programmation LINDO oh so the interpretation of the results obtained. 
 

 
 


