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  استخدام نموذج البرمجة الخطية في تحديد المزيج اإلنتاجي األمثل الذي يعظم األرباح 

  في ظل تطبيق نظرية القيود

  *علي حازم اليامور

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الملخص

تتعدد  أنيمكن  بإنتاج مجموعة من المنتجات فان عدد القيود واالختناقات الشركةفي حالة قيام 

 نحو الشركةذلك مما يتطلب األمر العمل على إدارة هذه القيود بكفاءة وفاعلية وتوجيه موارد ك

إنتاج مزيج المنتجات الذي يعظم األرباح ويعتبر نموذج البرمجة الخطية من النماذج الرئيسية 

 فهي تعتبر احد من ثمالمستخدمة في تحقيق المزيج اإلنتاجي األمثل الذي يعظم األرباح و

  .ات نظرية القيود أدو

  
 

The use of linear programming model to determine the 
optimal production mix, which maximizes profits in the 

application of the  
theory of constraints 

   
Abstract  
In the event that the firm produces many products, the number of 
constraints and bottlenecks multiple to require the work to manage 
these constraints effectively and efficiently and directing the firm 
resources towards the production mix of the products which 
maximize profit, a model of linear programming models is used to 
achieve optimum production mix which maximizes profits therefore 
it can be considered as one of the tools of the theory of 
constraints. 
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  المقدمة

كيفية توزيع الموارد  استخدام نموذج البرمجة الخطية في تأثير توضيح إلىيهدف البحث 

 في ظل وجود مجموعة من القيود األمثلتحديد مزيج المنتجات المقيدة بين عدد من المنتجات و

   .األرباحتعظيم  لغرضواالختناقات المحددة من خالل استخدام نظرية القيود 

  عام لنظرية القيود الاإلطار -أوال

  واالفتراضات التي تقوم عليها Tocمفهوم نظرية القيود  -

 في تحسين سرعة العمليات التصنيعية وتخفيض دورة اإلدارةلمساعدة القيود طورت نظرية 

 كثيرة من جهودها لتحسين الكفاءة اأوقات كانت تخصص فاإلدارةالوقت وكلف التشغيل 

 التي األنشطةعلى مجرد انتباهها يعية ككل بدال من تركيز والسرعة من خالل العملية التصن

 اتعتبر قيود  التي الاألنشطة مناطق اختناق في العملية فالتركيز على كفاءة أو اتعتبر قيود

 تحت اإلنتاج بسبب تراكم مخزون اإلنتاجية في العملية تأخير أو تعطيل إلى تؤدي أنيمكن 

 بأنها  Toc أل  نظرية القيود وبذلك فانه يمكن تعريف التي تشكل قيودااألنشطةالتشغيل في 

 وهي دورة الوقت أال تساعد الشركات بفعالية على تحسين عامل مهم للنجاح ةإستراتيجي أداة

 االختناقات أماكن منتجات نهائية من خالل تحديد وحذف إلىوالتي تتحول فيها المواد الخام 

 1 اإلنتاجية في العملية لإلتمامنما تنتظر دورها التي تتجمع فيها المنتجات نصف المصنعة بي

ومن هذه االفتراضات تعظيم هناك مجموعة من االفتراضات التي تقوم عليها نظرية القيود ،و

 المطلوب األداءعلى تحقيق مستوى  يعوق من قدرة المنشاة أكثر أو المنشاة ،ووجود قيد أرباح

لمنشاة ويتمثل االفتراض الثالث في استخدام  تخفيض قيمة االنجاز الكلي لإلىمما قد يؤدي 

 المبيعات وتكلفة المواد إيراد يقاس بالفرق بين والذي األموالهامش االنجاز كطريقة لقياس 

 خالل النظام لزيادة لإلنتاجتحقيق التدفق المتوازن المباشرة كما تركز نظرية القيود على 

كما يتطلب تقسيم الموارد من حيث هامش االنجاز عن طريق التقليل من نقاط االختناق 

  .2االختناقاتمستوى 

                                                 
1 - Edward blocher,Kungh chen,Gar cokins.Thomas lin,2005,cost management 
strategic  Emphasis,3Ed,McGraw-Hill   Company, Newyork,YSA,P385. 
 

 مستجدات بيئة التصنيع الحديثة ،مدى فاعلية المحاسبة عن االنجاز في ضوء2004هبة محمود مؤمنة، - 2

دراسة ميدانية في الشركات الصناعية لمدينة جدة ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،كلية االقتصاد و اإلدارة 

   .59،جامعة الملك عبد العزيز،السعودية ص
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   خطوات تطبيق نظرية القيود -

 تحدث في العملية أن القيود واالختناقات التي ممكن وإدارة استخدام نظرية القيود في تحديد إن

 يتطلب مجموعة من اإلنتاجية في تدفق المنتجات وتحسين العمليات اإلسراع بهدف اإلنتاجية

  :ت يمكن تحديدها باالتي الخطوا

يعرف القيد على انه أي شيء يحد من قدرة الشركة : تحديد القيود واالختناقات في النظام -1

وعملية تحديد القيود تتطلب القيام ببعض المهام كوضع على توليد المزيد من المخرجات 

وتحديد  يوضح تعاقب العمليات ومقدار الوقت المطلوب لكل العملية اإلنتاجمخطط لتدفق 

 أو من حلقة أكثر تنجز في اليوم ويالحظ وجود أنالتي يمكن عدد مرات تهيئة المكائن 

 النسبية للقيود األهمية من خالل تحديد اإلنتاجية تمثل قيدا على العملية ضعيفةعملية 

 تأثيرا من بين القيود األكثر في تحقيق المخرجات يظهر هناك قيد واحد هو تأثيرهاومدى 

  .3لذي يمكن تركيز االهتمام عليه في عملية التحسين وااألخرى

في هذه الخطوة يتم تحديد :  ربحية في ضوء القيود المحددةاألكثرتحديد مزيج المنتجات  -2

متطلبات العملية والحلول التي تعالج القيود التي تم تحديدها مسبقا الستغالل الماكنة 

فالمزيج  غرض زيادة ربحية الشركة ، المنتجات المطلوب تجهيزها لاألمثل المزيجوتحديد 

 ربحية هو عبارة عن دمج المنتجات التي تعظم الربحية الكلية للشركة األكثر اإلنتاجي

على ربحية كل منتج والوقت المطلوب لكل منتج على القيد أما ويتم تحديده وذلك اعتمادا 

هذه وفي  4بر القيد عاإلنتاجفي حالة المنتج الواحد فيتم البحث عن الطريقة التي تعظم 

 أو وبيع فقط المنتجات المربحة إنتاج القيد بشكل مناسب الستخدامه في إدارةتم تالمرحلة 

 أو قيمة أعلى منتج يخلق إنتاج قيمة والتي في ظل وجود قيد واحد تتولد عن طريق األكبر

                                                                                                                                            
 
طبيق نظرية ،الدور المحاسبي في بيان تأثير القيود ودراسة إمكانية ت2006نشوان طالل سعد اهللا الطرية ، - 3

القيود في معمل الغزل والنسيج الموصل،رسالة ماجستير ،غير منشورة، كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة 

  18الموصل ،العراق،ص
، مدخل هندسة القيمة واستخداماته المحاسبية  دراسة تحليلية ألحد منتجات 2008رباب عدنان شهاب احمد ، 4

وحة دكتوراه،غير منشورة،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل معمل األلبسة الوالدية في الموصل ،أطر

 .90،العراق ،ص
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تطلب  ياألمر في ظل تعدد القيود واالختناقات فان  أماانجاز لكل وحدة من طاقة القيد

 5  الكمية مثل البرمجة الخطيةاألساليباستخدام 

 في هذه الخطوة تبحث المنشاة عن طريقة لتعجيل التدفق  عبر القيداإلنتاجتعظيم تدفق  -3

 اإلعدادعبر القيد عن طريق تبسيط العمليات،تحسين تصميم المنتج ،تخفيض زمن 

 تدفق المنتج إلدارةهمة  مأداة غير المضيفة للقيمة مثل الفحص وهناك األنشطة،تخفيض 

 عبر اإلنتاج وهو نظام لموازنة تدفق drum-buffer-rope  System (DBR)وهي 

 تحت التشغيل في المراحل اإلنتاج أووبالصورة التي تمنع من تراكم المواد  6القيد 

 فيمثل المخزون Buffer أما السرعة التي يعمل بها المورد المقيد Drumالمختلفة وتمثل 

 لحماية المخرجات من االنحرافات التي قد تحدث في النظام في حين اإستراتيجيالمحدد 

 التوازن الزمني بين سرعة المورد المقيد والمخزون والتي تتحقق من خالله R0peيمثل 

 7مراقبة النقاط الحرجة 

 وكوسيلة للتخفيف من القيود وتحسين دورة اإلدارة تعمل أن القيد يجب إلى طاقة إضافة -4

 أو ماكنة جديدة إضافة القيد عن طريق إلى طاقة إضافة إلى الطويل األجل في الوقت

 .8يندي عاملين جدإضافة أوتحسين الماكنة القديمة 

مر وفقا لمفهوم عملية التحسين المست :األولىمعالجة وتحسين نشاط القيد من الخطوة  -5

ن النظام سيظهر لدينا  عتأثيره إزالة أولتغلب على القيد ضمن مفهوم نظرية القيود عند ا

للبحث عن  1 الخطوة إلىيجب الرجوع يؤثر بنفس قوة القيد السابق وهنا   لكنه الأخرقيد 

 أن إلى اإلشارةوينبغي بما يحسن من النظام  لهذا القيد ومعالجتها األساسيةالمسببات 

 انه ال بمعنى أخرتصلح لقيد  السياسة التي تتبناها الشركة للتخفيف من قيد معين قد ال

  9األوقاتتوجد سياسة تصلح لكل 

باستخدام البرمجة في ضوء القيود المحددة  ربحية األكثر تحديد مزيج المنتجات –ثانيا 

  الخطية

  تحديد مزيج المنتجات في ضوء نظرية القيود-

                                                 
5 - Ronald Hilton,Michael Mher,Frank Selto,2006,Cost Management Strategies For 
Business Decisions ,McGraw-Hill Inc,Company,New York,Usa,p482 
6 - Blocher,etal,Op.Cit,p390 

،المزيج اإلنتاجي األمثل ما بين العائد الحدي ونظرية القيود، مجلة اإلداري 2004ين عبد الوهاب ، عالء الد- 7
  . ،عمان ،مسقط26،العدد 

  
8 - Blocher,etal,Op.Cit,p391 
 

  23، مصدر سابق ،صنشوان طالل سعد اهللا الطرية  -9
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 مساهمة منتج أعلى ربحية وفق المدخل التقليدي يتم باالعتماد على األكثر اإلنتاجيالمزيج  إن

ة من بين المنتجات أي مدى مساهمة كل منتج في تغطية التكاليف الثابتة دون مراعاة متحقق

 ربحية في األكثر اإلنتاجي في ظل نظرية القيود فانه يتم تحديد المزيج أمالمحدودية الموارد 

ضوء مدى مساهمة الساعة الواحدة لنشاط القيد في تحقيق مساهمة المخرجات لكل منتج أي 

 منتج لساعة نشاط القيد في تغطية التكاليف الثابتة فوجود القيد ضمن موارد مدى مساهمة كل

 ربحية الذي األكثر تحديد مزيج المنتجات إدارتها في الشركة يحتم على اإلنتاجيةالعمليات 

 األمروفي حالة تعدد القيود واالختناقات في العملية فان  01 للموارداألمثليحقق االستغالل 

 مما يتطلب األمثل اإلنتاجيا عندما تواجه الشركة قرار تحديد المزيج  تعقيدأكثريصبح 

 مزيج إيجادصمم للمساعدة في  الكمي الذي ياألسلوبوالتي تعتبر البرمجة الخطية استخدام 

  11  عندما يوجد عدد من القيوداألرباحالمنتجات الذي يعظم 

  مفهوم البرمجة الخطية -

 طريقة رياضية لتخصيص بأنهاالبرمجة الخطية  داريةاإل المنظمة العربية للعلوم عرفت

 المحدودة من اجل تحقيق هدف معين حين يكون من المستطاع التعبير عنه أوالموارد النادرة 

من ثم  متباينات خطية وأوتي تحد من القدرة على تحقيقه في صورة معادالت وعن القيود ال

  21 :اآلتيةفان البرمجة الخطية يمكن استخدامها في الحاالت 

معالجة المواقف التي تنطوي على تخصيص موارد محدودة بين استخدامات متنافسة  -1

  .عديدة

الحاالت التي يمكن فيها تمثيل العالقات المختلفة بين العوامل المتعلقة بالظواهر موضع  -2

 . تكون فيها العالقات خطيةأخرى بعبارة أوالبحث بالخطوط المستقيمة، 

 إلى األرباح الشركة من وراء حل المشكلة كان يكون تعظيم إليه الذي تسعى تحقيق الهدف -3

   األدنى الحد إلى تخفيض الكلف أو األقصىالحد 

 نموذج البرمجة ضرورة توافر مواصفات إعداديتطلب     مواصفات مشكلة البرمجة الخطية

  31:اآلتيمعينة في المشكلة المراد حلها وتتمثل هذه المواصفات في 

                                                 
  61ص نفس المصدر ، - 01

11 - Hilton,etal, Op.Cit,485. 
،التحليل التفاضلي للتكاليف باستخدام أسلوب البرمجة الرياضية 2004حمد محمود الحيالي،صدام م - 21

معامل السكر والخميرة في / لتخصيص الموارد النادرة دراسة تطبيقية في الشركة العامة لصناعة السكر 

  59صالموصل،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة الموصل ،العراق،
  
،دراسات في استخدام بحوث العمليات في المحاسبة،المكتب 2006كمال خليفة أبو زيد،زينات محمد محرم، - 31

  32صالجامعي الحديث ،مصر،اإلسكندرية،
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 ربح ممكن أقصىرورة وجود هدف واحد يراد تحقيقه وقد يكون هذا الهدف هو تحقيق ض-1

  . يكون هذا الهدف واضحا ودقيقاأن ممكنة ويجب  قيمةأقصى أو

 من متغيرات القرار والتي يؤدي اختيار القيمة المثلى لكل منها ا تتضمن المشكلة عددأن-2

 أو مناطق توزيع أولمتغيرات وحدات منتجات  تحقيق الهدف المراد تحقيقه وقد تكون هذه اإلى

  . مختلفة تقوم بها الشركةأنشطة

وقد تكون هذه فيه  تكون هناك قيود تحد من قدرة الشركة على تحقيق الهدف المرغوب أن-3

القيود معبرة عن الموارد المحدودة المتاحة للشركة،كما قد تكون قيودا تتعلق بطبيعة النشاط 

التي   متخذ القرار ليس مطلق اليدين في اختياره لقيم متغيرات القرارأني والبيئة المحيطة به أ

  . فيهتحقق الهدف المرغوب

 ة تكون جميع متغيرات القرار مستمرة أي انه يمكن لمتغيرات القرار اتخاذ أيأن ضرورة -4

  . صحيحةاقيم كسرية وليست بالضرورة قيم

  .تضمنها المشكلةضرورة وجود عالقة خطية بين المتغيرات التي ت-5

 النموذج وان تكون هذه البيانات معلومة بصفة إلعداد ضرورة توافر البيانات الالزمة -6

  . مؤكدة

  االفتراضات التي تقوم عليها البرمجة الخطية -

 طبيعة نموذج البرمجة الخطية واالفتراضات التي إلى أعالهترجع ضرورة توافر المواصفات 

لى عدد من الفرضيات يمكن ا من مسائل البرمجة الخطية تستند  مسالةة أيأن ذإيقوم عليها 

  41: باالتيإجمالها

 تكون أن تكون العالقة بين المتغيرات المشكلة عالقة خطية وهذا يعني أنأي :الخطية  -1

 على المشكلة على هيئة معادالت ومتباينات من الدرجة المفروضةدالة الهدف والقيود 

   األولى

 كل المتغيرات التي تدخل ضمن دالة الهدف ومعادالت ومتباينات نأوتعني :عدم السلبية -2

  الإذ، )ا تساوي صفرأوأي اكبر ( تكون غير سالبة أننموذج البرمجة الخطية يجب 

 .األحوال حال من بأي على سبيل المثال سالبا اإلنتاج يكون حجم أنيمكن 

 من إذمتاحة والوحدات المنتجة  تجزئة الموارد الإمكانية أووتعني قابلية :قابلية التجزئة  -3

 . للمشكلة األمثل كسرية للمتغيرات في الحل أقيام تظهر أنالممكن 

الكمية نفسها من  المتماثل تستخدم اإلنتاج كل وحدة من وحدات أنوتعني :التناسبية -4

 الموارد المتاحة
                                                                                                                                            

  
  60صدام محمد محمود الحيالي،مصدر سابق،ص - 41
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وتعني أن مجموع كمية الموارد المستخدمة لكل األنشطة يجب أن يساوي :اإلضافة  -5

 . جموع الموارد المستخدمة في كل نشاط على انفرادم

مثل افتراض (وتعني أن جميع معامالت المتغيرات في المسألة مؤكدة وثابتة :التأكد   -6

،أي يجب توفر عنصر التأكد وغياب )ثبات سعر البيع للوحدة والكلفة المتغيرة للوحدة

  .االحتماالت في عالقات نموذج البرمجة الخطية

  رمجة الخطية البنموذج -

 من المتغيرات ا نموذج البرمجة الخطية عبارة عن تعبير رياضي لمشكلة تتضمن عددإن

 مشاكل البرمجة الخطية إحدى ألي نموذج رياضي يعبر عن األساسية األركانوبذلك فان 

ة ،وبذلك فان الصيغتتمثل في المتغيرات ودالة الهدف والقيود المفروضة على تحقيق الهدف 

  51 :تيكون بالشكل االموذج البرمجة الخطية تالعامة لن

  

                        n                            
Max(orMin)Z=    ∑ Cj Xj       .......(1) 
                            j=1 
          S.t 

 n     
  ∑ a ij Xj (≤,=≥)bi      i=1 , 2…m     …..(2)  
  j=1                                                                                        
               
n   …….(3) 0             j=1 ,2 …  Xj ≥ 

   :أنحيث 

 أرباحتمثل دالة الهدف الذي يرغب متخذ القرار في تحقيقه وغالبا ما يمثل تعظيم ) 1(المعادلة 

  تخفيض تكاليف  أو

  . على تحقيق الهدفاإلنتاجيةتمثل القيود المفروضة في العملية ) 2(المعادلة 

  .تمثل قيود عدم السلبية) 3(المعادلة 

Xj :  اإلنتاجيةعناصر العملية (متغيرات القرار(  

Cj:  كلفة الوحدة الواحدة للعنصر أوربح j.   

bi:  المتوفرةاألوليةكمية المواد .  

aij:  العنصر مقدار ما تتطلبه الوحدة الواحدة منj األولية  من المواد i  
                                                 

فية،مجلة ،تخطيط اإلنتاج باستخدام البرمجة الهد2007حامد سعد الشمرتي،على خليل الزبيدي، - 51

  60،هيئة التعليم التقني،بغداد ،العراق،ص20،المجلد 2التقني،البحوث اإلدارية ،العدد
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    الحالة الدراسية–ثالثا 

 البرمجة الخطية في تحديد مزيج المنتجات الذي يحقق أقصى أسلوبلغرض توضيح استخدام 

 ألحدىتية  على الحالة االاألسلوب في ظل نظرية القيود  فسوف يتم تطبيق هذا األرباح

 محاولة منها للتخفيف من القيود واالختناقات الشركات الصناعية التي تطبق نظرية القيود في

بالوقت المناسب وسوف يتم بالكمية المطلوبة والتي تحد من قدرة الشركة على توفير المنتجات 

  باستخداماألرباح الذي يعظم األمثلحل نموذج البرمجة الخطية وتحديد مزيج المنتجات 

 البرمجة نماذجهذه الوظيفة حل  من خالل يمكنفي برنامج اكسل والتي   ∗Solverوظيفة 

 فارنا  ،وهذه الشركة هي شركة األمثللمثل هذا النوع من المشاكل وتحديد الحل الخطية 

 المكتبي التي تصنع ثالثة منتجات هي طاولة اجتماعات ويرمز لها بالرمز األثاثلصناعة 

X1بالرمز ا ومنضدة مكتب ويرمز له X2ز لها بالرمز م وواجهة مكتبية ويرX3 وتصنيع 

االستالم والفحص للمادة الخام -1 أنشطة وهي األنشطةهذه المنتجات يتطلب مجموعة من 

    الصبغ -5 التجميع والتركيب،-4  الصقل- 3 التقطيع ،- 2، )الخشب(

  . عن سنة واحدةت هذه الشركةي البيانات المستخرجة من سجالاتوفيما ي

  )1(جدولال

في كل  من الطاقةلكل منتج  واحتياج الوحدة المنتجة طةاألنشالطاقة المتاحة لكل نشاط من 

  نشاط

لتصنيع وحدة واحدة )بالساعات(الطاقة المطلوبة   النشاط

  من كل منتج

الطاقة المتاحة 

  لكل نشاط) بالساعات(

   X3المنتج X2المنتج X1المنتج   

  3000  2  1  2  االستالم والفحص

  2500  2  1  1  التقطيع

  2700  1  0  2  الصقل

  2750  1  2  2  يبالترك

  3300  2  1  1  الصبغ

  

                                                 
، ترجمة وإعداد 2007 ، إآسيل 2007جون واآينباخ ، (للمزيد حول استخدام هذه الوظيفة يمكن الرجوع إلى  ∗

 )، دار الفاروق لالستثمارات الثقافية ،مصر1خالد العامري ،ط
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  )2(جدول ال

وسعر بيع الوحدة الواحدة من كل منتج والتكاليف المتغيرة ) السنوي (حجم المبيعات المتوقع 

 والثابتة

  X3المنتج  X2المنتج X1المنتج   التفاصيل

   وحدة1000   وحدة400   وحدة500  حجم المبيعات السنوي

  178  160  170  سعر بيع الوحدة الواحدة

  28  15  10  المواد المباشرة لكل وحدة

  16  23  12   المباشرة لكل وحدةاألجور

  22  12  15  نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة

الطلب على منتجاتها في ضوء كمية المبيعات السنوية وتواجه الشركة صعوبات في مقابلة 

ع المنتج  ونتيجة لذلك قامت  المطلوبة لتصنياألنشطة واختناقات في ا هنالك قيودأنوتتوقع 

هذه الشركة بتطبيق خطوات نظرية القيود للتغلب على االختناقات والقيود التي تحد من قدرتها 

 الحل أن هناك مجموعة من القيود ووجدت أن اتضحعلى مواجهة طلبات المستهلكين و

    . األرباح الذي يعظم األمثلالمناسب في ضوء هذه الحالة تحديد مزيج المنتجات 

 ربحية بالنسبة لهذه الشركة التي تطبق نظرية القيود يتطلب األكثر تحديد مزيج المنتجات إن 

 وفي ضوء ذلك اإلنتاجية للعملية ا قيدأو التي تشكل مراكز اختناق األنشطةهي  منا معرفة ما

 فان حل مثل هذه المشكلة وتحديد مزيج من ثمو ربحية األكثريتم تحديد مزيج المنتجات 

  :تية ربحية سوف يتم من خالل الخطوات االاألكثرلمنتجات ا

  اإلنتاجية التي تشكل قيود في العملية األنشطةتحديد -1

 تحديد هامش االنجاز لكل منتج من المنتجات في ضوء نظرية القيود-2

 البرمجة أسلوب ربحية في ضوء نظرية القيود باستخدام األكثرتحديد مزيج المنتجات -3

  الخطية 

 المذكورة انفاي توضيح لكل خطوة من الخطوات اتيما يوف

 :اإلنتاجية في العملية  قيود تشكل التياألنشطةتحديد  -1

يتم تحديدها اعتمادا على ( لتصنيع المنتجات الثالثة األنشطةالطاقة التي تحتاجها   - أ

حجم المبيعات المتوقع السنوي والطاقة المطلوبة لتصنيع وحدة واحدة من المنتج 

 . يوضح ذلك)3(والجدول ) ل نشاطفي ك



]422[ ...استخدام نموذج البرمجة الخطيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  )3(جدولال

  )بالساعات( لتصنيع المنتجاتاألنشطةالطاقة التي تحتاجها 

  األنشطة  المنتجات
X1 X2 X3 

 المجموع

  بالساعات

االستالم 

  والفحص

   ساعة3400  2000=1000   * 2  400=400   *1  1000=500   *2

   ساعة2900  2000=1000   * 2  400=400     *1  500 =500   *1  التقطيع

   ساعة2000  1000=1000   * 1  0= 400  * 0  1000 =500  * 2  الصقل

التجميع 

  والتركيب

   ساعة2800  1000=1000   * 1  800=400     *2  1000 =500  * 2

   ساعة2900  2000=1000   * 2  400=400     *1  500 =500   *1  الصبغ

  الباحثإعدادمن : المصدر 

الطاقة التي تحتاجها  عن طريق المقارنة بين االتي تعتبر قيود األنشطةتحديد  - ب

يوضح ) 4( لتصنيع المنتجات والطاقة المتاحة في كل نشاط  والجدول األنشطة

 ذلك 

  )4 (جدولال

  التي تعتبر قيوداألنشطة

الطاقة   األنشطة

  المتاحة

 األنشطةالطاقة التي تحتاجها 

  لتصنيع المنتجات 

  الفرق

  -400  3400  3000  صاالستالم والفح

  -400  2900  2500  التقطيع

  700  2000  2700  الصقل

  -50  2800  2750  التجميع والتركيب

  400  2900  3300  الصبغ

   الباحثإعدادمن : المصدر
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 نشاط االستالم والفحص ونشاط التقطيع ونشاط إن يتضح أعالهمن الجدول 

المتاحة في كل نشاط  مقيدة بسبب نقص الطاقة أنشطةالتجميع والتركيب تعتبر 

  .  لتصنيع المنتجاتاألنشطةعن الطاقة التي تحتاجها 

  لكل منتج من المنتجات في ضوء نظرية القيود ) Throughput(تحديد هامش االنجاز-2

يتم تحديد هامش  اعتمادا على الفرض الثالث من االفتراضات التي تقوم عليها نظرية القيود

للوحدة سعر البيع   الفرق بيني ظل نظرية القيود من خاللاالنجاز لكل منتج من المنتجات ف

 يوضح هامش االنجاز لكل منتج من ) 5(والجدول لكل وحدة منتجة تكلفة المواد المباشرةو

  المنتجات

  )5(جدول ال

  هامش االنجاز لكل منتج من المنتجات

 X3المنتج X2المنتج  X1المنتج  التفاصيل

  178  160  170  سعر البيع

لمواد تكلفة ا -

  المباشرة

)10   (    )15(  )28(  

  150  145  160  ش االنجازمها 

 من اعداد الباحث: المصدر

  ربحية في ضوء نظرية القيوداألكثرتحديد مزيج المنتجات  -3

 فسيتم استخدام اإلنتاجية واختناقات في العملية ا من نشاط تشكل قيودأكثرنظرا لوجود 

من خالل برنامج  ربحية األكثرلمنتجات  البرمجة الخطية في تحديد مزيج اأسلوب

 التي يمكن Solverاكسل على الحاسبة االلكترونية والذي يمتاز بوجود الخاصية 

 ورقة العمل بشكل صحيح وعليه فان تحديد مزيج المنتجات إعداداستخدامها بعد 

  : الخطوات التاليةبإتباع ربحية سيتم األكثر

 أعالهلمشكلة لة  النموذج الرياضي للبرمجة الخطيأعداد  - أ
Objective Function  

                    Maximize Throughput =160X1+145X2+150X3 
  Subject To The Following Constraint 

                     
 2X1+X2+2X3≤3000                         قيد نشاط االستالم والفحص      

       X1+X2+2X3≤2500            قيد نشاط التقطيع                                

        2X1+2X2+X3≤2750      قيد نشاط التجميع والتركيب 
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        X1,X2,X3≥0                      سلبية قيد الال 

 ورقة العمل التي يجب إلى أعاله بيانات ومعامالت نموذج البرمجة الخطية إدخال - ب

 البيانات المطلوبة إدخال بعد ) 5(بالجدول تي تظهر وال تعد في برنامج اكسل أن

 القيود فضال عنرموز المنتجات وهامش االنجاز لكل منتج  إدخال يتم إذكافة 

وإعطاء حل أولي لكمية  األنشطة لكل نشاط من  الرياضيالظاهرة في النموذج

ات التي  من قائمة البيانsolver األمرثم يتم بعد ذلك اختيار اإلنتاج من كل منتج 

 وكتابة القيود ثم نختار إليها البيانات المطلوبة جميع إدخالتظهر فيها نافذة يتم 

  solv نختار وأخيرا ونحدد الفرضين الخطية وعدم السلبية option األمر

 المثلى من كل منتج الذي يعظم اإلنتاج للمشكلة وتحديد كمية األمثل الحل إلعطاء

فهي ) 6( الظاهر بالجدول األمثلقة العمل بالحل  تغير ورإلى وهذا يؤدي األرباح

 وحدة من 800 وx2 وحدة من المنتج 400 و x1 وحدة من المنتج 500تنتج 

 . دينار258000كلي يبلغ   هامش انجازأعلى حتى تحقق x3المنتج 

  )5(جدول ال

  )األمثلقبل التعديل بالحل  (لمشكلة البرمجة الخطيةورقة العمل 
  x1 x2 x3 اسم المنتج

  100 100 100 اإلنتاجآمية 
  150 145 160 هامش االنجاز

  2 1 2 ساعات نشاط االستالم والفحص لكل منتج
  2 1 1 ساعات نشاط التقطيع لكل منتج

  1 2 2 ساعات نشاط الترآيب والتجميع لكل منتج
 45500 15000 14500 16000 هامش االنجاز الكلي

 500 200 100 200م والفحصالطاقة المستخدمة لنشاط االستال
 400 200 100 100 الطاقة المستخدمة لنشاط التقطيع

 500 100 200 200 الطاقة لمستخدمة لنشاط الترآيب والتجميع
   الباحثإعدادمن :المصدر 

 
 

  )6(جدول ال

  )األمثلالحل  (ورقة العمل لمشكلة البرمجة الخطية
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x1x2x3اسم المنتج 
500400800آمية االنتاج 

160145150هامش االنجاز 
212ساعات نشاط االستالم والفحص لكل منتج 

112ساعات نشاط التقطيع لكل منتج 
221ساعات نشاط الترآيب والتجميع لكل منتج 

ي  8000058000120000258000هامش االنجاز الكل
100040016003000الطاقة المستخدمة لنشاط االستالم والفحص  

ع 50040016002500الطاقة المستخدمة لنشاط التقطي
ع 10008008002600الطاقة لمستخدمة لنشاط الترآيب والتجمي

   الباحثدإعدامن :ر المصد

والذي يبين ) 7( والذي يظهر بالجدول للحل التقرير بإعداد solver األمرويمكن االستفادة من 

 ورقة العمل وإظهار المزيج األمثل إلى أدخلت التي األصلية بعد تغيير القيم األمثلالحل 

  للمنتجات األكثر ربحية

  )7(جدول ال

  األمثللحل ا جواب رتقري
Microsoft Excel 12.0 Answer Report 
Worksheet: [Book1] 1ورقة  

Report Created: 8/25/2009 5:09:20 AM 
Target Cell (Max)       
 Cell Name Original Value Final Value   

 $E$7 258000 45500 هامش االنجاز الكلي   
       
       
Adjustable Cells       
 Cell Name Original Value Final Value   

 $B$2  اإلنتاجكمية x1 100 500   
 $C$2  اإلنتاجكمية x2 100 400   
 $D$2  اإلنتاجكمية x3 100 800   
      
      
Constraints      
 Cell Name Cell Value Formula Status Slack 

 $E$8 3000 الطاقة المستخدمة لنشاط االستالم والفحص $E$8<=3000 Binding 0 
 $E$9 2500 الطاقة المستخدمة لنشاط التقطيع $E$9<=2500 Binding 0 

 $E$10 2600 الطاقة لمستخدمة لنشاط التركيب والتجميع $E$10<=2750 
Not 
Binding 150 

 $B$2  اإلنتاجكمية x1  500 $B$2<=500 Binding 0 
 $C$2  اإلنتاجكمية x2 400 $C$2<=400 Binding 0 

 $D$2  اإلنتاجكمية x3 800 $D$2<=1000 
Not 
Binding 200 
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   الباحثإعدادمن :المصدر 

 إلى منه األول يشير الجزء أجزاء التقرير يتكون من ثالثة إن) 7(يتضح من الجدول 

Target cell   بلغت القيمة النهائية لهامش االنجاز إذوهي دالة الهدف  الخلية المستهدفة 

 الخاليا القابلة Adjustable Cells إلىثاني منه  دينار ،كما يشير الجزء ال258000مبلغ 

 أي التي األول من كل منتج التي تحقق هامش االنجاز في الجزء اإلنتاجللتغير وهي كمية 

 وحدة من 400 وx1 وحدة من المنتج 500 بلغ اإلنتاجي المزيج أن إذتحقق دالة الهدف 

 القيود الخاصة إلىشير يهو  القسم الثالث فأما  x3 وحدة من المنتج 800 وx2المنتج 

لنشاط ا استخدام كامل الطاقة لكل من إلى يشير إذ اإلنتاجوالمتعلقة بالطاقة وكمية بالمشكلة 

 في نشاط التركيب والتجميع فيتم أماأي بدون طاقة عاطلة االستالم والفحص ونشاط التقطيع 

 القيود المتعلقة أما اعة س150بلغت (slack)  طاقة العاطلة الأن ساعة فقط أي 600استخدام 

 إنتاج المنتج الثالث فيتم أما والثاني األول مقابلة كامل الطلب من المنتجين إلى  فيشيرباإلنتاج

مهملة بسبب  وحدة وهي تشكل وحدات 200 من الطلب ببأقل وحدة منه فقط وهي 800

   .نقص الطاقة

 حل النموذج ثرأتدى يوضح م تقرير تحليل الحساسية  الذي إعداد  solverكما توفر خاصية 

يوضح التقرير لتحليل ) 8( والجدول أساسها النموذج على إعدادبالتغيرات في البيانات التي تم 

 تغيير إجراءيوضح المدى الذي في حدوده يمكن  األول والذي يتكون من قسمين الحساسية 

يكل الحل كما هو والتي في حدودها يظل ه النقص أوبالزيادة في قيم متغيرات دالة الهدف 

 القسم الثاني فيوضح مدى التغيرات في الموارد والتي في حدودها أماوالتكلفة البديلة لذلك 

  .يظل هيكل الحل كما هو

  )8(جدول ال

 تقرير تحليل الحساسية
Microsoft Excel 12.0 Sensitivity Report 
Worksheet: [Book1] 1ورقة  

Report Created: 8/25/2009 5:14:09 AM 
Adjustable Cells        
     Final Reduced Objective Allowable Allowable 
 Cell Name Value Cost Coefficient Increase Decrease 

 $B$2  اإلنتاجكمية x1 500 85 160 1E+30 85 
 $C$2  اإلنتاجكمية x2 400 70 145 1E+30 70 
 $D$2  اإلنتاجكمية x3 800 0 150 140 150 
        
Constraints        
     Final Shadow Constraint Allowable Allowable 
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 Cell Name Value Price R.H. Side Increase Decrease 

 $E$8 1 3000 0 3000 الطاقة المستخدمة لنشاط االستالم والفحصE+30 0 
 $E$9 1600 0 2500 75 2500 الطاقة المستخدمة لنشاط التقطيع 
 $E$10 1 2750 0 2600 الطاقة لمستخدمة لنشاط التركيب والتجميعE+30 150 

   الباحثإعدادمن :المصدر 

  

  

  

  

  االستنتاجات

العمل على تحويل   التي تساعد فياألداة نظرية القيود بالنسبة للشركات كونها أهميةتنبع 

قيود واالختناقات في  وقت ممكن وذلك من خالل تحديد البأسرع سلع جاهزة إلىالمواد الخام 

 األنشطةبهدف تعظيم الربحية وتقوم على فكرة التركيز على منها  والتخفيف اإلنتاجيةالعملية 

 المنشاة أنشطة فيها وليس كل األداءات القيود والموارد المحدودة فقط والعمل على تحسين وذ

 من أكثرلتي لديها  وعندما تواجه الشركة ا المنشأة ككلأداءين وتعجيل سمما ينعكس على تح

 يتطلب توزيع هذه الموارد المحدودة والمقيدة األمرمنتج مجموعة من القيود واالختناقات فان 

 لهذه الموارد وذلك من األمثلعلى المنتجات التي تقوم بتصنيعها بالشكل الذي يحقق االستخدام 

 األدواتلخطية احد  ويعتبر نموذج البرمجة ااألرباحخالل تحديد مزيج المنتجات الذي يعظم 

خصوصا في ظل تعدد ي تستخدم في ظل نظرية القيود للتغلب على هذه المشكلة تالمهمة ال

القيود والمنتجات وتستخدم في المشاكل التي تتضمن مجموعة من المواصفات و تقوم على 

 فهي عبارة عن تعبير رياضي لمشكلة تتضمن عدد من من ثممجموعة من االفتراضات و

 المهمة التي تستخدم في األدوات ى تعتبر احدبأنها فانه يمكن القول من ثم والمتغيرات

  . خصوصا في ظل تعدد القيود وتعدد المنتجاتأهدافهاتحليالت نظرية القيود وفي تحقيق 

  

  المصادر 

  المصادر باللغة العربية

  طاريح العلميةألالرسائل وا-اوآل

يمة واستخداماته المحاسبية  دراسة ، مدخل هندسة الق2008رباب عدنان شهاب احمد ، -1

 دكتوراه،غير أطروحة الوالدية في الموصل ،األلبسة منتجات معمل ألحدتحليلية 

 .  واالقتصاد ،جامعة الموصل ،العراق اإلدارةمنشورة،كلية 
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 أسلوب،التحليل التفاضلي للتكاليف باستخدام 2004صدام محمد محمود الحيالي، -2

موارد النادرة دراسة تطبيقية في الشركة العامة البرمجة الرياضية لتخصيص ال

جستير ،غير منشورة سكر والخميرة في الموصل،رسالة مامعامل ال/ لصناعة السكر 

 . واالقتصاد ،جامعة الموصل ،العراقاإلدارة،كلية 

 القيود ودراسة تأثير،الدور المحاسبي في بيان 2006نشوان طالل سعد اهللا الطرية ، -3

رية القيود في معمل الغزل والنسيج الموصل،رسالة ماجستير ،غير  تطبيق نظإمكانية

 . واالقتصاد ،جامعة الموصل ،العراقاإلدارةمنشورة، كلية 

،مدى فاعلية المحاسبة عن االنجاز في ضوء مستجدات بيئة 2004هبة محمود مؤمنة، -4

ستير التصنيع الحديثة دراسة ميدانية في الشركات الصناعية لمدينة جدة ،رسالة ماج

 .،غير منشورة ،كلية االقتصاد و اإلدارة ،جامعة الملك عبد العزيز،السعودية  

  الدوريات والمجالت العلمية–ثانيا 

 باستخدام البرمجة اإلنتاج،تخطيط 2007حامد سعد الشمرتي،على خليل الزبيدي، -1

 بغداد ،،هيئة التعليم التقني،20،المجلد 2 ،العدداإلداريةالهدفية،مجلة التقني،البحوث 

 .العراق

 ما بين العائد الحدي ونظرية األمثل اإلنتاجي،المزيج 2004عالء الدين عبد الوهاب ، -2

  . ،عمان ،مسقط26 ،العدد اإلداريالقيود، مجلة 

   الكتب -ثالثا

،دراسات في استخدام بحوث 2006 زيد،زينات محمد محرم،أبوكمال خليفة  -1

  .اإلسكندرية ث ،مصر،العمليات في المحاسبة،المكتب الجامعي الحدي
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