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 الخالصة

المشاكؿ  حمحمتساليب الحديثة المعتمدة في النظـ اليندسية في ألالنمذجة مف اتعد 
حالة إمف ىنا جاءت فكرة البحث الستخداـ النمذجة الرياضية في و في القطاع اليندسي،  العظمى

وكذلؾ ، عمى االرباحأقؿ كمفة و أمثمية في مف اجؿ تحقيؽ األ التشييدقطاع المقاوالت الثانوية ب
 حسب الخبرة والكمفة واستبعاد المقاوليف الثانوييف غير المؤىميف.بت و لضماف توزيع عادؿ لممقاوال

الدراسة استعراض البحوث والدراسات السابقة والتقنيات المعتمدة في احالة المقاوالت  تتضمناذ 
وكذلؾ دراسة اسموب البرمجة الخطية وفؽ نظاـ التخصيص، ُجمعت البيانات الالزمة ليذه 

انشاء )تجييز ونصب(  ء العامة وتمثؿ مجتمع الدراسة وأختير مشروعالدراسة مف شركة الزورا
كعينة لمجتمع الدراسة . وتمثؿ ىذه البيانات اسعار العطاءات المقدمة  ثانوية كيربائية محطات

 مف قبؿ المقاوليف لجميع المقاوالت في ىذا المشروع ، وكذلؾ االسعار المحالة ألييا. 

حالة المقاوالت الثانوية مف خالؿ بناء إفي  التخصيص سموبإاستخداـ ييدؼ البحث الى 
    النموذج الرياضي مف اجؿ تحقيؽ ادنى الكمؼ المدفوعة مف قبؿ الشركات أو اعمى االرباح 

بحيث  إسموب لمتخصيصتطوير  ، باالضافة الى المقاوليف معظـعمى  المقاوالتيضمف توزيع و 
 .  عندما تتوفر فيو الشروط المطموبة ثانوي قاوؿحالة اكثر مف مقاولة ثانوية الى اي مإ يضمف

تخصيص كؿ مقاولة الى  ستند عمى اساست المعتمدة في ىذا البحث اف الطريقة الينغارية اذ
 ثانوي احالة المقاولة الثانوية الى مقاوؿ دايجاد الخسائر المترتبة عنمقاوؿ واحد باالضافة الى 

 عف استبعاد اي مف المقاوليف الناجمةالخسائر  ايجاد، و  التأثيرات والعالقات بسببمحدد 
 وبأستخداـ النمذجة الرياضية.مف المنافسة  الثانوييف

أنشئت ثمانية نماذج رياضية تمثؿ حاالت دراسية مختمفة ممكنة الحدوث في اي مشروع انشائي 
 (Win Qsbوباعتماد اسموب التخصيص باستعماؿ الطريقة الينغارية ، وقد أستخدـ برنامج )

  لتخصيص ىذه النماذج .

توصمت الدراسة الى مجموعة مف االستنتاجات والتوصيات ، ومف أىـ ىذه االستنتاجات ىي اف 
الطريقة الينغارية قد التعطي افضؿ النتائج بسبب تقيدىا باسموب تخصيص مقاولة لكؿ مقاوؿ 

ية لمقاوؿ واحد قد واف النموذج المطور ليذه الطريقة والذي يتيح احالة اكثر مف مقاولة ثانو 



اعطى نتائج افضؿ مف حيث الكمفة و المساعدة باالسراع في انجاز المشروع ، كما اظيرت 
نتائج ىذه الدراسة امكانية حساب الخسارة المتوقعة مف إحالة اي مقاولة مف المقاوالت الداخمة في 

 يف.التنافس بصورة مباشرة تحت تأثير عوامؿ خارجية أو استبعاد اي مف المقاول

ركات المقاولة عمى استخداـ األساليب العممية والنمذجة تشجيع شوأوصت ىذه الدراسة بضرورة 
عماؿ لتحقيؽ وبأدنى التكاليؼ وضماف توزيع األعمى االرباح أحالة المقاوالت الثانوية لتحقيؽ بإ

اممة استخداـ النمذجة الرياضية )اسموب التخصيص( لتحقيؽ السيطرة الكوكذلؾ  ،سرعة التنفيذ
 الظروؼ غير التقميدية.لمنع احالة اي مقاولة مباشرة تحت تأثير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

   The modeling is considered one of the modern dependable 

methods in the engineering systems which handle many problems in the 

engineering sector, from here came the research idea to use mathematical 

modeling in subcontracts assignment in the productive sector for 

achieving optimization in lower cost or higher profits, and also to ensure 

fair distribution of the subcontracts according to the experience and cost 

and excluding non-qualified subcontractors. 

    Whereas the study included researches studying, former studies 

and dependable techniques in the assignment and studying linear 

programming method according to the assignment system, so the 

necessary data for the study were collected from Al-Zawra'a Public 

Company which performed the project of supplying and installation 

electrical substations, these data represent tenders prices whom are 

introduced by the subcontractors for all the subcontracts and the assigned 

prices for them. 

   The goal of the research is to use the assignment method in the 

assignment of the subcontracts by constructing the mathematical model 

for achieving lower cost paid by the subcontractors or higher profits 

which ensure work distribution on the largest number of subcontractors, 

and another goal of the research is to improve the assignment method so 

that to assign as many as subcontracts to any subcontractor whenever the 

demanded terms are available in them.The assignment method 

(Hungarian Method) is based on assigning each contract to one contractor 

in addition to determine losses arising from assigning the subcontract to a 

specific subcontractor as a result of the influences and relationships and 

to determine losses arising from exclusion any of the competitor 

subcontractors by using mathematical modeling . 

    Eight mathematical models were constructed which represent 

different study cases that could happen to any project depending on the 

assignment method in the Hungarian way whereas external effects were 

introduced like forcing the committees to make one or more of the 

contractors deliver more than a contract or excluding one of the 

contractors, the program (Win qsb) was used to solve the models. 



    The study showed the most important conclusion that the 

Hungarian way may not give the best results because it is restricted in the 

method of assigning one contract to each contractor and the improved 

model for this way which allow assigning more than one subcontract to 

one contractor gave better results than the Hungarian way according to 

the cost and in helping to speed up the achieving of the project, these 

results also showed the possibility of determining the expected losses 

resulted from assigning any contract from the contracts included in the 

competition in direct way under the effect of external factors or excluding 

any of the contractors, and these results also showed the possibility of 

excluding any of the contractors who don't match the demanded 

specifications. 

    In light of these results and conclusions, the research 

recommended to encourage the companies to use the scientific methods 

and modeling by assigning subcontracts to achieve the highest profits or 

the lowest cost and to ensure the work distribution to achieve fast 

performance, and the mathematical modeling is also used to achieve the 

full control to prevent assigning any contract directly under any 

circumstance. 
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