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لبحثاھدف.3
وتقلیلاالداراتعلى)المالیینالرقباء( الرقابیةالھیئاتلتوزیعاألمثـلالتخطیطالىالبحثیھدف

(الوظیفیةأنجازالمھاموقت
) اداء،دوري،عقود،أعمال،نتـائـج

.العامالتخصیصأنموذجبأستخدامالرقابیةالھیئاتلتدقیقالخاضعةلالداراتسنة

النظريلجانبا.4
planningلتخطیطا. 4-1

توجیھمنلالدارةالحیویةاألعمدةعلیھتقفوالذيواألساسیةاألولىاالداریةالعملیةالتخطیطیعد
فيللعملمسارموحدویحـددالمختلفةأعمالھاأنجازفيلالدارةمساندةتكونوالتيوتنظیمورقابةوتشكیل

وكذلك،الھدفغیابیعنيبالمنظمةغیابھألنمھمةعملیةفـالتخطیطالمنظمةفيالمھمةالقراراتأتخاذ
األمثـلاألستغاللخاللمنوذلكممكنمستوىأدنىالىللمنظمةالكلیةالتكالیفتخفیضعلىیعمل

الـوقتتقلیلالىیؤديوھـذاالعملأجـزاءمنجـزءألنجازكـلالالزمالوقتوتحدیدالمتاحةللموارد
األھتمامازدادوقد،] 1[الضروريالعملسیقتصرعلىاألداءالنلھاالمخططألنجـازاالعمالالمحدد

التيالمعقدةالبیئیةوالتغیراتالتطورالتكنولوجيالى" نظراوذلكوالعشرینالواحدالقرنفيبالتخطیط
فایولأماھنري،] 2[واالجتماعیةواالقتصادیةالسیاسیةالعملمجاالتفيكثیرةظھورمشاكلالىأدت

لھذااالستعدادمعالمستقبلفيالوضععلیھسیكونبماالتنبؤیشملالواقعفيالتخطیطأن" فیقول
المواردتـلكمنالمستقبلیةحـاجتھاتحـدیـدعلىالمنظمةیساعدالبشریةالمواردوتخطیط،]1["  المستقبل

الضعفمراكزمعرفةلنایمكنخاللھومنالمواردتلكمنأوالنقصالزیادةعنالناتجةالكلفةوتقلیل
یتطلبقدومماالمواردلتلكاألداءمستوىمعرفةثمومنالمنظمةفيالمتوفرةالبشریةالمواردفيوالقوة

البشریةمواردھاأستخدامعلىالمنظمةیساعـدوكـذلكلھااألدائیةالكفاءةورفعوتدریبھاتطویرھا
أنھعلى"البشریـةالمواردتخطیطباتنعرفوقداالداریةوحداتھاكافةعلىمثالیةبطریقةوتوزیعھا

والقیامالمالئمینوالزمانالمكانفيالبشـریةالمواردمنالصائبةوالنوعیةالكمیةتوافرمنالتأكـدعملیة
.]3[أعمالمنمنھابماھومطلوب

Assignmentلتخصیص ا.4-2

تعرفأنویمكنالنقلونماذجالخطیةالبرمجةلنماذجالخاصةالحاالتمنالتخصیصأنموذجیعد
أقصىتحقیقبھدفالمتاحةللموارداألمثـلاالستعمالتحقیقفيتساھموسیلة" بـأنھاالتخصیصمشكلـة
ریاضيأسلوبھـو"بأنھ" ایضاتعریفھویمكن،[4]"تخفیض التكالیف الى أدنى مستوى ممكن أوالعوائد

األغلب یكون ،وفي[5]وزیادة االرباح"التكالیفتخفیضھدفھالمنظماتفي القرارمتخذيقبلمن یستعمل
الزمن الكلي ألنجاز مھام معینة الىالھدف من بناء أنموذج التخصیص ھو لتخفیض التكلفة الكلیة أو لتقلیل 

، ومن التطبیقات المھمة لنماذج 6][أدنى مستوى ممكن ویساھم كذلك في االستعمال األمثل للموارد المتاحة 
وتخصیص البیعمناطقعلى البائعینعلى المكائن وتخصیص عمال األھي تخصیصالتخصیص
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السكنیة وتخصیص الموظفین على الوظائفعلى المناطقوتخصیص حافالت النقل بائنعلى الزالمحامین
الكلیة الكلیة أكبرما یمكن والتكلفةباحوتصبح االروقت ممكن وأفضل كفاءةبأقلالعمل ازأنجیكون أنھاذ 

صیص كل وسیلة الى أنموذج التخصیص ھو لتخبناءما یكون الھدف من وغالباً ،[7]تصبح أقـل ما یمكن
ھیئة اللتخصیص أكثرمن ادارة الى العاما البحث تم بنـاء أنموذج التخصیصوفي ھـذ،مھمة واحدة فقط

الرقابة المالیة االتحادي وذلك لتوزیع واحدة لدائرة تدقیق نشاط الصناعة أحدى دوائر دیوان الرقابیة ال
الھیئات الرقابیة على االدارات بشكل األمثـل وألنجاز المخرجات الرقابیة لالدارات الخاضعة لتدقیق ھذه 

.من قبل رؤوساء الھیئات الرقابیةاالوقات المخطط لھا والمحددةالھیئات الرقابیة بأقـل وقت ممكن وضمن
التخصیص العام سیكون بالشكل اآلتي:واألنموذج الریاضي ألسلوب 

Minimizeدالة الھدف Z = ∑ ∑ T x= 1,2,3, … , الرقابیة المجامیع عدد

=عدد االدارات الخاضعة لتدقیق الھیئات الرقابیة   1,2,3, … ,
1تمثل دالة الھدف تقلیل وقت أنجاز الھیئات الرقابیة لالدارات الخاضعة لتدقیق الھیئات الرقابیة . االدارة أعمال ألنجاز رقابیة ھیئة تخصیص تـم 0اذا ذلك عدا

: تمثل االدارة j ،: تمثل الھیئة الرقابیة i :اذ ان

تمثل عدد الھیئات الرقابیة  :

: تمثل عدد االدارات 

مھام یكلفون النجازالذین ( : متغیرالقرار یمثل عدد الموظفین من الھیئة الرقابیة من الصنف (

    (j االدارة من الصنف (

الصنفنجازمھام االدارة منأفي  ( ) تمثل الوقت الذي تستغرقھ الھیئة الرقابیة من الصنف :

   . ( j )
.( : تمثل الحد االدنى المطلوب من الھیئات الرقابیة لالدارة (

. ( ) ة : تمثل الحد االقصى لعدد االدارات المخصصة للھیئة الرقابی

A: تمثل العدد الكلي للھیئات الرقابیة المخصصة لمجموعة عدد االدارات .
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∑ ≥ Nj ، = 1,2,3, … , االولالقید

ھذا القید یتضمن الحد األدنى المطلوب من عدد من الھیئات الرقابیة لكل ادارة أي أن ھیئـة رقابیة واحدة 
∑على االقل لكل دائرة .  ≤ O ، = 1,2,3, … , القید الثاني 

ھذا القید یتضمن الحد االقصى من العدد المسموح بھ من االدارات المخصصة لكل ھیئة رقابیة ویتم 
أیجاد الجانب االیمن من القید الثاني بواسطة استخدام المعادلة االتیة :  

االدارات عدد × االدارات أعمال أنجاز في الواحدة الرقابیة الھیئة تستغرقھا التي االوقات مجموع
الرقابیة الھیئات الوقات الكلي ∑المجموع ∑ ≤ الثالث القید

ھذا القید یتضمن العدد االجمالي لمھام الھیئات الرقابیة الیتجاوز مدى توافرھا

د الھیئات الرقابیة في عدد االدارات .ویتم أیجاد الجانب االیمن من القید الثالث بواسطة حاصل ضرب عد

عدد االدارات × = عدد الھیئات الرقابیة  A ان  اي

= { 1 0 } د الرابعالقی القید الرابع

. [8]على جمیع متغیرات القرارعدم السالبیة ھذا القید یفرض 

Concept of Integer Programming العددیةمفھوم البرمجة 4-3

[9].جمیع متغیرات القرار أو جزء منھا مقیدة بأعداد صحیحة  

Solution methods of l.p models طرق حل نماذج البرمجة العددیة 4-4

(Cutting Plan Method (Gomory) طریقة قطع المستوي (كومري)  1-4-4

خاللھاالسمبلكس والتي من طریقةرئیسي على یعتمد بشكل،كومريتوصل الى ھذه الطریقة العالم 
الحل األمثل ذات القیم الحقیقیة أذ أنھ في البدایة یعمل على أھمال شرط األعداد الصحیحة علىنحصل

الحل كانفأنأوالسمبلكس االعتیادیة كأي مسألة برمجة خطیة المعدلالسؤال بطریقة السمبلكس حلویتم 
تكون بعض عندماأما العددي المطلوب الوصول الیھ،صحیحة فأن ھذا الحل یكون ھوالحلعداداألمثل أ

تمخرجدولالى نھایة أأضافتھیتمجدیدقیدالكسور لكي یكون لنا كبرھذه ذلك الحل كسور فأننا نختار أقیم
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الى بالحلھكذاذلك یتم تكملة الحل بطریقة السمبلكس المقابل ونستمروبعدالوصول الیھ بطریقة السمبلكس 
، ویكون القید المضاف عبارة عن قید قطع یتم من خاللھ قطع ل الى الحل العددي األمثلالوصوأن یتم
الثانوي القیدأن أخرىوبعبارةصحیحة عدادأالتكونیحتوي على قیم ذي والالحلحیزمعین من جزء

الجدولالى افتھصحیحة أذ أن أضعددیةقیمعلى الیحتويوالذيلحلاحیزذلك الجزء من المضاف یقطع 
علیھ المسألة االساسیة ، وتطبق كانتمختلف من القیود عما عددتخضع الى ألةالمسجعلتعمل على 

على حصلنافأنالجدیدةأمثـل للمسألة بقیودھا حلالحصول على لغرضوذلك المقابلالسمبلكس طریقة
وتعدالخطواتنفس تعادوھكذاأخرثانويقطع قیدصحیح نتوقف وعلى عكس ذلك یتم تشكیل عدديحل

ولكنھا بطیئة بسبب العددیةالبرمجةلمشاكل حلولالجادألیداً جفعالةیقةطرلكومريالمستويقطعطریقة
. [9]تواجھننا في المشاكل الكبیرة كثیرة والتي تكونالتكرارات 

یلي: كماطریقة قطع المستوي لكومري لتحدید الخطوات االساسیة 

.بلكس ألیجاد الحل األمثل للمسألةتطبیق طریقة السم.1
عندما تكون النتائج للخطوة االولى قیمھا عددیة صحیحة یتم التوقف ألن تم الحصول على الحل .2

).3(عكس ذلك یتم االنتقال الى الخطوة رقموعلى
.أضافة قید القطع (القطع الثانوي) والذي من خاللھ یتجھ الحل نحو القیمة العددیة الصحیحة.3
بعد أضافة قید القطع الثانوي الى مجموعة قیود المسألة األساسیة المقابلتطبق طریقة السمبلكس .4

عملیة قطع جدیدة وتكرر تبدأ وعلى عكس ذلك یتوقف الحلفأن كانت النتائج قیمھا عددیة صحیحة 
.على الحل العددي األمثللحین الحصولالعملیة 

صحیح غیر عدد biتمثل المتغیر االساس في جدول الحل األمثل والذي تكون قیمتھ Xiأن على فرض
كما یلي : تحسبفأن معادلة ھذا المتغیر في جدول الحل األمثل بطریقة السمبلكس االعتیادیة 

+ ∑ =                 ، = 1,2,3,…, … (1)= +         ، = [ ] +

عدد صحیح ویكون أقل أو یساوي  یمثل أكبر :[ أذ أن [

عدد صحیح ویكون أقل أو یساوي  یمثل أكبر :

0 ≤ ≤ 1 ، 0 ≤ ≤ 1
11) أن :    +ویمكن أن نستنتج بعد أن نعوض بالمعادلة  ( ∑ + = [ ] +                ، = 1,2,3, … ,

أنھ یمكن أن نستنتج بعد أن نعوض    اذ،بھو كسرغیر سالfijھو كسر موجب وأن fiوذلك ألنھ 
:    أن)1(بالمعادلة
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− ∑ = − [ ] + ∑ …  (2)

عددیة قیم تكون و  أن جمیع قیماذ

عددیاً أن یجبیجب أن یكون عددیا" لذلك فأن الجانب االیسر وبما أنھ الجانب األیمن من المعادلة (2)
≤. ایضاً  0 ≥ 0 ,∑ ≥ 0 → − ∑ ≤< 1 → − ∑ ≤

نستنتج ولذلك صحیحاً ھ الطرف األیسر یجب أن یكون عدداً وبما أن

− ≤ 0
−ولذلك یكون = 0

∑حیث أنھ یمكن أن تكتب المعادلة األخیرة بالشكل االتي : ≥ → − ∑ ≤ −
− + = −
→ = − …(3)

متغیرغیر أساسي . حیث أن
المعادلةوتدعى معادلة القید ذات قیم عددیة صحیحة ،سالب یحقق كونرغیمھملمتغیر وأن

بمعادلة قید القطع الكسري والتي ستضاف الى جدول السمبلكس .(3)
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صحیحة فأن كان جدول الحل األمثل أعدادطریقة السمبلكس المقابل بأستعمال بعدھا تحل المسألة
علىالحصولالى حین الحلستمر یوالجدولنھایةالى جدیدقطع قیدیضافعلى عكسھ ویتوقف الحل

الى عدم سمبلكس المقابل على معلومات تشیرواما اذا حصل اثناء تطبیق طریقة  ال، العددي األمثل الحل 
.[8]لة األساسیةحل أمثل نستنتج بأنھ الیمكن الحصول على الحل العددي األمثل للمسأعلىامكانیة الحصول 

Branchوالتحدیدطریقة التفرع 2-4-4- and Bound Method

تعد طریقة التفرع  والتحدید من الطرق المھمة والواسعة األستعمال حیث أنھا تستعمل في الكثیرمن 
الحاالت العملیة لحل مسألة برمجة األعداد المختلطة ومسألة برمجة األعداد الصحیحة التامة وخوارزمیة 

عددیة المتاحة جمیعھا وتبدأ جراءات تكراریة عددیة كفوءة تقوم بأختبارالحلول الإالتفرع والتحدید تتضمن 
ذلك تحل المسألة كمسألة برمجة خطیة وبعدبأھمال القیود العددیة لمسألة برمجة األعداد الصحیحة الخطیة 

عدا ذلك الناحیة العددیة وماكون أمثل من فأن كان الحل األمثل للمسألة الخطیة صحیح عددي فأن الحل ی
.[11]بتطبیق عملیتین أساسیتین وھمایتم أعتمادھاطریقة التفرع والتحدیدفأن

Branchingالتفرع .1
قسم فضاء الحل المستمرالى فضاءات فرعیة (مسائل فرعیة) مستمرة تالتفرع المقصود بھ 

حذف أجزاء من الفضاء المستمروالذي یكون غیرمقبول ویكون الھدف من عملیة التقسیم ھو
على لحصولالقیود العددیة الضروریـة للمسائل برمجة االعداد الصحیحة وھذا یكون بواسطة 

لعددیة الغیرالمتاحة وبمعنى حذف النقاط االحلول العددیة المثلى ولكن بطرق أخرى الیمكن
تعرف بصورة متكاملة كل نقاط الحل العددي رعیةالمسائل الفالمجموعة الناتجة عنأنآخر

.[10]وقد أعطي أسم التفرع بسبب التقسیماالصلیة المتاح للمسألة
Boundingالتحدید .2

ویقصد بالتحدید أن كل مسألة فرعیة للمسألة االصلیة تكون قیمة دالة الھدف المثلى من نوع 
التصغیر أوالتعظیم  یتم الحصول علیھا من عملیة التقسیم حیث أنھ یتم أدراجھا كحد أدنى أو 

القرار ویكون ھذا الحدوالمرتبطة بالقیم العددیة المتاحة لمتغیراتأعلى لقیمة دالة الھدف  
لعملیة ترتیب الحلول المثلى للمجموعات الفرعیة ویطلق على ھذه العملیة أسم أساسي

[8]التحدید 

الجانب التطبیقي. 5

سلطة الدیوان أحدى مؤسسات الدولة الدستوریة وھو یمثل: عریفیة عن دیوان الرقابة المالیةنبذة ت
اعادة التخطیط لتوزیع اجري البحث في ھذا،العراقيالدستورمن(100)الى نص المادةاستناداً مستقلة
أنموذج التخصیص العام تعمالعلى االدارات الخاضعة لتدقیقھا وذلك بأسثل الرقابیة بشكل األمالھیئات

أحدى دوائردیوان الرقابة المالیة الصناعة الرقابیة لدائرة تدقیق نشاط والذي طبق على أوقات أنجازالھیئات
).1(وكما مبین في الجدول رقم2016باالیام لسنة االوقاتاالتحادي والبیانات تمثل
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الرقابیة لالدارات الخاضعة لتدقیقھا  یئاتاالوقات باالیام ألنجاز أعمال الھ(1)جدول رقم 

الھیئة الثالثة عشر الثانیة عشرئةالھی التاسعةالھیئة  الثامنةئةالھی
الھیئات         

الرقابیة           
االدارات

785 782 760 777 االدارة االولى
670 668 650 665 االدارة الثانیة
752 755 740 759 االدارة الثالثة 
756 765 748 761 االدارة الرابعة 
836 833 815 830 االدارة الخامسة 
999 997 995 984 االدارة السادسة
607 609 604 592 االدارة السابعة
302 299 297 285 االدارة الثامنة 
369 366 362 350 االدارة التاسعة
618 615 610 595 االدارة العاشرة
1015 1030 1020 1025 االدارة الحادیة عشر
1345 1355 1350 1345 االدارة الثانیة عشر
1360 1370 1362 1355 االدارة الثالثة عشر
575 589 585 590 االدارة الرابعة عشر
1252 1240 1265 1260 االدارة الخامسة عشر
1091 1080 1099 1096 االدارة السادسة عشر
682 672 693 690 االدارة السابعة عشر
335 325 348 340 االدارة الثامنة عشر

على أستمارة خطة تنفیذ العمل الرقابي السنویة لدیوان الرقابة المالیة االتحادي/ المصدر: اعداد الباحث باالعتماد 
لدائرة تدقیق نشاط الصناعة

الموظفین من الھیئة الرقابیة الثامنة والذین یكلفون بانجاز مھام االدارة االولى والتي تمثل عدد: تمثل 

.وزارة الكھرباء

والتي تمثل االولىوالذین یكلفون بانجاز مھام االدارة التاسعةالموظفین من الھیئة الرقابیة عددتمثل : 

وزارة الكھرباء .

: تمثل عدد الموظفین من الھیئة الرقـابیة الثانیة عشر والذین یكلفون بانجاز مھام االدارة االولى

. وزارة الكھرباءوالتي تمثل

االولى مھام االدارة بانجازوالذین یكلفون الثالثة عشرالرقابیةالموظفین من الھیئة : تمثل عدد

على نفس النسق.المتغیرات باقي و، زارة الكھرباء تمثل ووالتي 



.د. عبد المنعم كاظم حمادي    ،    شیماء خزعل شنیشل       ،   دنیا محي حیدرأ. م 

- 10 -

الوقت الذي تستغرقھ الھیئة الرقابیة الثامنة في انجاز مھام االدارة االولى .تمثل : 

الوقت الذي تستغرقھ الھیئة الرقابیة التاسعة في انجاز مھام االدارة االولى  .تمثل : 

الوقت الذي تستغرقھ الھیئة الرقابیة الثانیة عشر في انجاز مھام االدارة االولى .تمثل : 

الوقت الذي تستغرقھ الھیئة الرقابیة الثالثة عشر في انجاز مھام االدارة االولى .تمثل : 

على نفس النسق وباقي المتغیرات

1
لتخصیص الھیئات الرقابیة على االدارات وتحدید عدد االدارات التي یمكن أن تقوم الھیئات الرقابیة بأنجاز 

أعمالھا والمتمثلة بالمخرجات الرقابیة ضمن االوقات المحددة أذ أن : 

,…,1,2,3 =،4=،      الھیئة الرقابیة      : تمثل 
: jتمثل االدارة،= 18،j= 1,2,3,…,n1 االدارة أعمال ألنجاز رقابیة ھیئة تخصیص تم 0اذا ذلك عدا

الھیئات الرقابیة لالدارات الخاضعة لتدقیقھا والجانب األیمن من القید الثاني اعمال دالة الھدف تقلیل وقت أنجازتمثل 
یجب أن تنجز أعمالھا كل ھیئة رقابیة ویتم أیجاده بأستعمال المعادلة االتیة : یمثل عدد االدارات التي 

االدارات عدد × االدارات أعمال أنجاز في الواحدة الرقابیة الھیئة تستغرقھا التي االوقات مجموع
الرقابیة الھیئات الوقات الكلي المجموع

595+350+285+592+984+830+761+759+665+777 = الثامنةمجموع أوقات الھیئة الرقابیة 

14299 = 340+690+1096+1260 +590+1355+1345+1025+

610+362+297+604+995+815+748+740+650+760 = موع أوقات الھیئة الرقابیة التاسعةمج
14303 = 348+693+1099+ 1265+585+1362+1350+1020+

615+366+299+609+997+833+765+755+668+782 موع أوقات الھیئة الرقابیة الثانیةعشر= مج

14350 = 325+672+1080+1240+589+1370+ 1355 +1030+

618+369+302+607+999+836+756+752+670+785 موع أوقات الھیئة الرقابیة الثالثةعشر=مج

14349 =335+682+1091+1252 +575+1360+1345+1015+

57301 =14349+14350+14303+14299 =موع  الكلي ألوقات الھیئات الرقابیة مجال
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تطبیق المعادلة اعاله لكل ھیئة رقابیة 

4 = 4.5 = 18 × 0.25 = 18 × = الثامنة الرقابیة الھیئة ادارات ادارات عدد

ادارات 4 = 4.5 = 18 × 0.25 = 18 × = التاسعة الرقابیة الھیئة ادارات عدد

ادارات 4 = 4.5 = 18 × 0.25 = 18 × = عشر الثانیة الرقابیة الھیئة ادارات عدد

ادارات 4 = 4.5 = 18 × 0.25 = 18 × = عشر الثالثة الرقابیة الھیئة ادارات عدد
ادارة        2 = 0. 5 + 0. 5 + 0. 5 + 0. 5 عشارلنواتج عدد ادارات الھیئات الرقابیة = مجموع اال

من فتصبحعشار للھیئة الرقابیة الثامنةااللمجموعتضاف االثنان (6)من ادارات بدالً (4)ادارات النھ
لدائرة تدقیق نشاط الصناعة 31/12/2015ولغایة 1/1/2015أستمارة تنفیذ العمل الرقابي للفترة من خالل 

تبین أن االعمال المنجزة للھیئة الرقابیة الثامنة أكثر من األعمال المنجزة للھیئات الرقابیة التاسعة والثانیة 
في عدد الھیئات الرقابیةحاصل ضرب عددن من القید الثالث یمثل اما الجانب االیم،عشر والثالثة عشر

4×18= 72االدارات=

بالشكل التالي : یمثلواألنموذج الریاضي لمشكلة التخصیص العام 

Min Z= 777 X 81+665 X 82+759 X 83+761 X 84+830 X 85+984 X 86+592 X87

285 X 88+350 X 89+595 X 810+1025 X 811+1345 X 812+1355 X 813+590 X 814+

1260 X 815+1096 X 816+690 X 817+340 X 818+760 X 91+650 X 92+740 X 93+

748 X 94+815 X 95+995 X 96+604 X 97+297 X 98+362 X 99+610 X 910+

1020 X 911+1350 X 912+1362 X 913+585 X 914+1265 X 915+1099 X 916+

+ 693 X 917+384 X 918+782 X 121+668 X 122+755 X 123+765 X 124+833 X125

833X 125+997X126+609X 127+299X 128+366X129+615X1210+1030X 1211+

+1355 X 1212+1370 X 1213+589 X 1214+1240 X 1215+1080 X 1216+672 X 1217

+325 X1218+785 X131+670 X132+752X133+756X134+836 X135+999 X136

+ 607X137 + 302 X138+ 369 X139+ 618 X1310+ 1015 X1311+1345 X1312
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575X1314+1252X1315+1091X1316+682X1317+335X1318+X1313+1360

to:subject:القید االول 

X 81+ X 91+ X 121+ X 131≥ 1

X 82+ X 92+ X 122+ X 132≥ 1

X 83+ X 93+ X 123+ X 133≥ 1

X 84+ X 94+ X 124+ X 134≥ 1

X 85+ X 95+ X 125+ X 135≥ 1

X 86+ X 96+ X 126+ X 136≥ 1

X 87+ X 97+ X 127+ X 137≥ 1

X 88+ X 98+ X 128+ X 138≥ 1

X 89+ X 99+ X 129+ X 139≥ 1

X 810+ X 910+ X 1210+ X 1310≥ 1

X 811+ X 911+ X 1211+ X 1311≥ 1

X 812+ X 912+ X 1212+ X 1312≥ 1

X 813+ X 913+ X 1213+ X 1313 ≥ 1

X 814+ X 914+ X 1214+ X 1314 ≥ 1

X 815+ X 915+ X 1215+ X 1315≥ 1

X 816+ X 916+ X 1216+ X 1316≥ 1

X 817+ X 917+ X 1217+ X 1317 ≥ 1

X 818+ X 918+ X 1218+ X 1318 ≥ 1

القید الثاني : 

X 81+ X 82+ X83+ X 84+ X 85+ X 86+ X87+ X 88+ X 89+ X 810+ X811+ X 812+ X 813+
X 814+ X 815+ X816+ X 817+ X 818≤6
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X 91+ X 92+ X93+ X 94+ X 95+ X 96+ X97+ X 98+ X 99+ X 910+ X911+ X 912+ X 913+
X 914+ X 915+ X916+ X 917+ X 918≤4

X121+X122+X123+X124+X125+X126+X127+X128+X129+X 1210+X1211+X 1212+X 1213+
X 1214+ X 1215+X1216+X 1217+X 1218≤4

X131+X132+X133+X134+X135+X136+X137+X138+X139+X 1310+X1311+X 1312+X 1313+
X 1314+ X 1315+ X1316+ X 1317+ X 1318≤4

القید الثالث :

X 81+ X 82+X83+X 84+ X 85+ X 86 + X87+ X 88+ X 89+ X 810+ X811+ X 812 +X 813 +
X 814+X 815+X816+X 817+X 818+X 91+ X 92+X93+X 94+X 95+ X 96+X97+X 98 +X 99+
X 910+ X911+ X 912+ X 913+X 914+ X 915+ X916+ X 917+ X 918+X 121+ X 122+ X123+
X124+ X125+ X126 + X127+X128 +X129+X 1210+X1211+ X1212+X 1213+X1214+X1215+
X1216+ X1217 +X1218 +X131 +X132+ X133+ X134+ X135 +X136+ X137+ X138 + X139+
X1310 +X1311+X 1312+X 1313+ X 1314+ X 1315+ X1316+ X 1317+ X 1318≤ 72

القید الرابع :

X 81, X 82 , X83 , X 84 , X 85 , X 86 , X87 , X 88 , X 89 , X810 , X811 , X 812 , X 813 ,
X814,X815, X816,X817, X 818,X 91, X 92 ,X93,X 94,X 95, X 96 ,X97, X 98 ,X 99 , X 910 ,
X911, X 912, X 913 ,X 914 , X 915, X916 , X 917, X 918 ,X 121, X 122 , X123 , X124 ,X125 ,
X126 , X127,X128 ,X129,X 1210,X1211, X1212,X1213, X1214,X1215 , X1216, X1217, X1218 ,
X131 ,X132 , X133 , X134 , X135 ,X136 , X137, X138 , X139, X1310, X1311,X1312 ,X1313 ,
X1314,X 1315,X1316, X 1317, X 1318 =  0 or 1 and  integer

(winQSB)العملیاتبحوثأستخدام البرنامج الخاص بتطبیقاتاألنموذج الریاضي ولحل ھذا

(2)حصلنا على النتائج  المبینة في الجداول رقم ومن خاللھ 
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نتائج الحل األمثل لدالة الھدف والقیود لألنموذج الریاضي (2) الجدول رقم
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حلیل النتائج . ت6

النتائج تم الحصول على (winQSB)على برنامج الریاضي وذجادخال البیانات لألنمبعد 
فان الرقابیة وكما مبین الكلیة للھیئات أن مجموع أوقات األنجازاذ، )2الموضحة في الجداول رقم (

) یوم بالسنة بینما كان مجموع االوقات الكلیة المخطط لھا 14134دالة الھدف لنتائج بلغت (نتائج 
، ومن خالل یوم بالسنة230)أي بفارق (یوم بالسنة 14364)وبالمدة الزمنیة نفسھا قد بلغت (

على ذلك سیكون وقت األنجاز، وبناءاً م تقلیل التخصیص األمثل للھیئات الرقابیة على االدارات ت
التخصیص األمثل للھیئات الرقابیة النجازالمخرجات الرقابیة لالدارات الخاضعة لتدقیقھا حیث أن 

لتوزیع العامةالمدیریة تمثلوالتي دسةالسـاالھیئة الرقابیة الثامنة تقوم بأنجاز أعمال االدارات (
تمثلوالتي والثامنةالصدرالمدیریة العامة لتوزیع كھرباءل ـوالتي تمثكھرباء الرصافة والسابعة 

النتاج الطاقة العامةالمدیریة التي تمثل اسعة  ووالتكھرباء/ والتحكمللتشغیلالعامةالمدیریة 
/ كھرباء والعاشرة والتي تمثل المدیریة العامة للتدریب والتطویر والثالثة عشر والتي تمثل الوسطى
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االدارات (االولى والتي تمثل أعمالبانجازتقوماسعةالتقابیة) والھیئة الرالنفطیةاتاالستكشافشركة
التي تمثل المدیریة العامة وزارة الكھرباء والثانیة والتي تمثل مكتب المفتش العام / كھرباء والثالثة و

قابیةوالھیئة الرالكرخ) كھرباءالعامة لتوزیعوالتي تمثل المدیریة امسةوالخالطاقةانتاجلمشاریع 
النفطیة اتالمنتجتوزیعشركةمسة عشروالتي تمثل ا(الخأعمال االداراتوم بانجازتقالثانیةعشر

المعداتشركةوالتي تمثـل عشـروالسابعةطیة النفنابیباالخطوطشركةتمثلوالسادسة عشـر والتي 
تقومعشرالثالثةالرقابیةوالھیئة/ النفط) الضیافةدار لوالتي تمثعشرامنةوالثالثقیلة الھندسیة
عشـر الغازیة والحادیةانتاجالعامة لمشاریع المدیریةتمثلوالتي الرابعة (االداراتعمالبانجازأ

والتي عشروالرابعةنفط الوسط شركةوالتي تمثل الوسط والثـانیة عشرمصافيوالتي تمثـل شركـة 
.النفطي)الثقافيزلمركاتمثل

االستنتاجات . 7

ستخدامأان-1
وقت أقل من الوقت المخطط لھ في حالة أنجاز االعمال المطلوبة .

تقلیل علىأنموذج التخصیص العام ساعدت عند تطبیق طریقة البرمجة الخطیة الصحیحة في حل -2
14134

14364((230
یوم بالسنة وھذا دلیل على أمثلیة األنموذج الریاضي .

3-
ع الھیئات الرقابیة على االدارات.لتوزی

التوصیات.8

یطیجب أعادة التخطیط لتوزیع الھیئات الرقابیة على االدارات وذلك الن التخط-1
على التوزیع األمثل للھیئات الرقابیة على االدارات .العلمیة یساعد

2-
مھم لتقلیل الوقت المحدد ألنجاز الھیئات الرقابیة لالدارات الخاضعة لتدقیقھا .عملیة أتخاذ قرار

3-
االدارات .

4-
والقیود كثیرة المتغیرات وذلك الن الخوارزمیات تكون فعالة في أیجاد الحل .
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إ
اجستیرعلوم في بحوث العملیات ".جامعة بغداد للحصول على درجة " م

) دراسة نظریة وتطبیقیة ألسلوب برمجة األعداد الصحیحة ، 2000الساعدي ، شوقي صبري (- 11
جامعة بغداد/رسالة مقدمة الى كلیة االدارة واالقتصاد 

بحوث العملیات ".
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Planning the human resources in the office of federal financial
supervision by using the general specialization sample with a

practical application

Abdulmaneem K. Hammadi*,Ph.D(Asst.Prof.) Shaymaa K. Shunaishl* Dunya  M.*

Abstract

In this study it the planning was repeated for the human resources
distribution (the supervisory committees) on the administrations which are
under auditing of these committees of the industry activity audition, one of
the office of federal financial supervision offices, and a sample of general
specialization was built depending on the period of achieving the works of
the supervisory committees for the administrative which are under its
auditing for the year (2016)where a mathematical sample was made for
four supervisory committees for this office and the administrations under
its auditing in order to get the best funding of the supervisory committees
on the administrations. This research aims to the best planning to
distribute the supervisory committees on the administrations and to reduce
the period of achieving the works of the supervisory committees
represented by the auditing outcomes .

The researcher reached to distributing the supervisory committees on the
managements in the best way and achieving the committees' business in
less possible way, through applying the mathematical sample it shown that
the total achieving period for these supervisory committees (14134) day
per year while the total of planned periods at the same period (14364)
which mean less by (230) day per year.

Key words: the administrations selection, integer linear  programming,
time less, the supervisory committees assignment.
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