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 ؽجيؼــــــــز ثنــــذٛــــجٌ ثنؾجيؼز ثنًغضُصشٚز

 انًستخهص
( نذثنـــز ثنٓذف دٕؽٕد دثنز ْذف ثخشٖ Max( ثٔ صؼظٛى )Minيشكهز  صمهٛم ) يشكهز ثنذشيؾز عُجةٛـــز ثنًغضٕٖ ْٙثٌ          

ٔلذ حظٛش ْزِ ثنًشكهز دجْضًجو كذٛش ؽذث ً فٙ يؾضًغ ثنذشيؾز دغذخ ثَضشجس ثنضطذٛمجس ٔثعضخذثو ثنخٕثسصيٛجس  دثخم ثنمٕٛد.

ثنذــــحظ ٚـــضى ثعضخذثو غشٚمضــٍٛ يٍ غشثةك حم ثنذشيؾز عُجةٛز ثنًغضٕٖ ٔفٙ ْزث  ثنضطٕسٚز  فٙ يؼجنؾز ْكزث َٕع يٍ ثنًشـــجكم.

  Branch and Bound Algorithmثنضحذٚذ ٔثنضفشٚغ  ًْج: خٕثسصيٛز Non-linear Bi-level Programmingغٛش ثنخطٛز 

ٔثنًمجسَز دًُٛٓج يٍ حٛظ لًٛز دثنز ثنٓذف نهٕصٕل ثنٗ ثنحم     (Trust Region Method) زـــصُٛـٔغشٚــــمز ثنًُطــــمـــز ثنح

 ( دجعضخذثو حؾٕو ػُٛجس يخضهفز صغٛشر ٔكذٛشرMonte Carloثاليغم  يٍ خالل ثعهٕح ثنًحجكجر  دجعضخذثو غشٚمز يَٕش كجسنٕ )

ٔصى ثنضٕصم ثنٗ ثفعهٛز خٕثسصيٛز  )كًٛجدٚج(نششكز  ٔصطذٛمٓج ػهٗ يشجكم صحذٚذ ثنكًٛجس ثنًغهٗ يٍ ثالدٔٚز ٔثنًغضهضيجس ثنطذٛز

 .صمهٛم ثنكهفزالٌ َضجةؾٓج كجَش ثفعم يٍ حٛظ  ثنضحذٚذ ٔثنضفشٚغ فٙ حم يشكهز ثنذشيؾز عُجةٛز ثنًغضٕٖ غٛش ثنخطٛز

 .، خىارزييخ انتحذيذ وانتفريعانًنطمخ انحصينخ: انجريدخ ثنبئيخ انًستىي غير انخطيخ، طريمخ انكهًبد انًفتبحيخ
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Abstract: The problem of  Bi -level programming is to reduce or maximize the function of the 

target by having another target function within the constraints. This problem has received a great 

deal of attention in the programming community due to the proliferation of applications and the use 

of evolutionary algorithms in addressing this kind of problems. Two non-linear bi-level  

programming methods are used in this paper. The goal is to achieve the optimal solution through 

the simulation method using Monte Carlo method using different small and large sample sizes. We  

concluded that  Branch Bound algorithm was preferred in solving the problem of non-linear two-

level programming this is because the results were better. 
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 تًهيذ  .1
                       انًمذيخ .1.1

ْٔٙ يٍ  (    )ثٌ يشكهز ثنذشيؾز عُجةٛز ثنًغضٕٖ غٛش ثنخطٛز ْٙ يشكهز ثيغهٛز يحذدر ٔيمٛذر دًُٓؾٍٛ غٛش يؼشٔفٍٛ ًْج  

ثنًشجكم ثنصؼذز ٔثنًؼمذر ٔٚضى حهٓج دجعضخذثو ثنخٕثسصيٛجس دذال ً يٍ حهٓج دصٕسر يذجششر ْٔزِ ثنًشكهز ًٚكٍ ثعضذذثل حهٕل ثنمٕٛد 

 .نهًشكهز عُجةٛز ثنًغضٕٖ ثنٗ يؾًٕػز يٍ ثنششٔغ ٔثنضٙ ٚؾخ ثٌ صحمك ْزِ ثنششٔغ ثلم َمطز نهًشكهز ثنذثخهٛز

 The Problem of the Research   يشكهخ انجحث .1.2

ٔثنًغضهضيجس ثنطذٛز  فٙ ثنششكز ثنؼجيز نضغٕٚك ثالدٔٚز ٔثنًغضهضيجس ثنطذٛز  نألدٔٚزثنكًٛجس ثنًغهٗ  دئٚؾجدصضًغم يشكهز ثنذحظ  

 نذؼطٔنهًغضهضيجس ثنطذٛز ٔصهذٛز حجؽجس ثنًشظٗ  نألدٔٚز (ثنًضًغهز ثنصشف ثنششٛذ نهًٛضثَٛزظًٍ ثنًٛضثَٛز ثنًخصصز نششكز )

 .ثالدٔٚز ٔثنًغضهضيجس ثنًطهٕدز نٛضًكٍ صجَغ ثنمشثس يٍ أصخجر ثنمشثس ثألفعم

 The Purpose of the Research   هذف انجحث .1.3

نحم ثنذشيؾز    ثنًُطمز ثنحصُٛزثنٗ ثنًمجسَز دٍٛ خٕثسصيٛز ثنضحذٚذ ٔثنضفشٚغ يغ غشٚمز ٚٓذف ْزث ثنذحظ فٙ ؽجَذّ ثنُظش٘  

دشكم دلٛك ٔصحٛح ز نكًٛجس نذؼط ثالدٔٚز ٔثنًغضهضيجس ثنطذٛز ضمذٚش ثنحجؽز ثنغُٕٚٔرنك  ن عُجةٛز ثنًغضٕٖ غٛش ثنخطٛز

ٔثنًغضهضيجس ثنطذٛز فٙ كم يٍ ثنًغضشفٛجس ٔثنًؤعغجس  نألدٔٚزكًٛز ثالعضؼًجل ثنفؼهٙ  دجالػضًجد ػهٗ ثنذٛجَجس ٔثنًؼهٕيجس ػٍ

 .ثنصحٛز خالل يذر يؼُٛز 

 ننظرياندبنت ا .2
 [1 ] [4 ] [2] [3] [6 [5]انجريدخ ثنبئيخ انًستىي  .2.1

دأَٓج دشَجيؼ سٚجظٙ حٛظ صشًم يشكهز ثاليغهٛز ػهٗ يشكهز ثيغهٛز ثخشٖ دصٕسر لٛذ ُْٔج ًٚكٍ   Bi_ levelصؼشف دشيؾز  

زِ ثنًشكهز ٚغًح دجنضؼجٌٔ . ٔحعٛش ْ ٔصفٓج دشكم ثدق دأَٓج نؼذز غٛش يضكجفتز يٍ شخصٍٛ ٚكٌٕ ثنهؼخ دٓج يضغهغالً ً ٔال

دجْضًجو كذٛش ؽذث ً فٙ يؾضًغ ثنذشيؾز ثنشٚجظٛز دغذخ ثَضشجس ثنضطذٛمجس ٔثعضخذثو ثنخٕثسصيٛجس ثنضطٕسٚز فٙ يؼجنؾز ْزِ 

 ٔصؼشف ثنذشيؾز عُجةٛز ثنًغضٕٖ كجالصٙ :  ،ثنًشجكم

 (    )       

   
   

     
   

    (    )

  (     )

 

(    )       

    (   )       
   

            

 

                                

                                  

 ْٙ دٔثل ثنٓذف ثنًغضمم ٔثنضجدغ  ػهٗ ثنضٕثنٙ ٔثنًُطمز ثنًًكُز نهحم :  ٔ  Fحٛظ 

   *(    )  |  (   )                 + 

 

 [5] [2]انًستىياالفتراضبد االسبسيخ نًشكهخ انجريدخ ثنبئيخ 

 يُطمز ثنمٕٛد نًشكهز ثنذشيؾز عُجةٛز ثنًغضٕٖ ْٙ:  .1

   *(    )          |  (   )           (    )    + 
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2. S  : ٙلشثس ثنًغضمم ٔصكٌٕ كجالص ْٙ 

 ( )   *                           (    )    + 

 ثنحهٕل ثنًًكُز نهًغضٕٖ ثالدَٗ ْٙ:  .3

 ( )   *            (    )    + 

 سد فؼم ثنًغضٕٖ ثالدَٗ نكم عجدش ٚكٌٕ كجالصٙ : .4

  ( )   *                  (    )     ( )+ 

 نًشكهز ثنذشيؾز عُجةٛز ثنًغضٕٖ ْٙ : (  The inducible region) حهٕل يُطمز ثن .5

    *(    )          (   )              ( )+ 

يٍ خالل  (    )  ٔيٍ خالل ْزِ ثالفضشثظجس فجٌ يشكهز ثنذشيؾز عُجةٛز ثنًغضٕٖ صحغٍ أ٘ صؼظى دثنز ثنٓذف نهًغضٕٖ ثالػهٗ 

 ( . The inducible region)  ثنحهٕل  يُطمز

  Trust Region Method[13] [6] [1] [12]طريمخ انًنطمخ انحصينخ    .2.2

 ػجيز( صؼضًذ ػهٗ صمشٚخ ثنًشكهز ثالصهٛز ٔدصٕسر  ( iterative method يحجٔالسثٌ غشٚمز ثنًُطمز ثنحصُٛز ْٙ غشٚمز 

، ٌاب قٌود المستوى العلوي المشتركخوارزمٌة منطقة الثقة الخاصة لحل مشاكل البرمجة ثنائٌة المستوى غٌر الخطٌة فً غ  فجٌ 
 ٌقة منطقة الثقة هً طرإذ ان طرٌقة القٌود غٌر المرتبطة بالمستوى األدنى والتً تتضمن متغٌرات القرار العلٌا والدنٌا.  ان  أي

تكرارٌة تكون فكرتها األساسٌة بدٌهٌة وبسٌطة: فً كل تكرار، ٌتم بناء نموذج للمشكلة المدروسة حول الحل الحالً ومن ثم ٌتم 
هذا ٌعطً نقطة  وتمثٌل دقٌق بما فٌه الكفاٌة للمشكلة األصلٌة ؛ هوحٌث ٌكون التقرٌب بقة محددة نموذج ضمن منطتقلٌل هذا األ

نموذج كون األٌف كذلك  تإذا كانف  ٌقة؟(حقللأن هذه النقطة تعطً تحسٌنًا كافًٌا )هل تتمثل فً التحقق  التً بعدها جدٌدة والخطوة 

وهنا فً هذه  ".ثجدٌد ا"نموذجأالمنطقة وٌتم حساب  تتقلص الهدف  دالة ٌتم تحسٌن جًٌدا وقد ٌتم توسٌع منطقة الثقة بٌنما إذا لم

 ،   بــ  yونرمز لـــ     بــ xالطرٌقة نرمز لـــ

 فأن المشكلة العامة لهذه الطرٌقة كاالتً:

(1a)      (       )                                                      
    

(1b)             (       )                                  

(1c)                 (       )               

(1d)             (       )                                       

 حٌث    تعتمد فقط على متغٌر المستوى االعلى  G( صممت للحالة التً تكون فٌها Trust Regionفطرٌقة )

            

            

              

              

  Ωسوف نرمز   .منتظمة       تكون دوال ثنائٌة مختلفة مستمرة. سوف نفترض مجموعة القٌود تعرف من خالل دوال 
 لمجموعة النقاط المقبولة للمشكلة ثنائٌة المستوى :

Ω  * (       )     (       )                 (       )      +   

 :(  صكٌٕ  reaction setٔثٌ يؾًٕػز سد ثنفؼم   ) 
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  (  ̅ )  *    
                *   ( ̅    ̂ )    ̂    Ω (  ̅ )+ 

فلوصف الخوارزمٌة لحل المشكلة ثنائٌة المستوى غٌر الخطٌة بالبداٌة سوف نفترض ان الحل االولً موجود وسوف نبنً 

التربٌعٌة التقرٌبٌة لدالة الهدف تكون   . وان   F   G   gخطً للمشكلة اعاله حول الدالة الخطٌة التقرٌبٌة  -نموذج تربٌعً 

 للمستوى االدنى . 

 نماذج الدوال: ٌهٌئ( تشٌر التكرار الحالً سوف   (      ̅ فإذا كانت 

(2)    (       )   ( ̅     ̅ )   
 

 
(      ̅ )   

 

 
(      ̅  )       

(3)                                     (  )   ( ̅ )     (      ̅ )       

    (       )     ( ̅      )  +   
 
 (      ̅ )     (      ̅  ) + 

 

 
 (      ̅ )

       (      ̅ )  

(4) +  (      ̅ )
       (      ̅ ) + 

 

 
 (      ̅ )

       (      ̅ )    M   

(5)    M   ( ̅     ̅ )     (      ̅ )    (      ̅ ) =    (       )  

  :حٛظ

         ( ̅     ̅ )    
   

         ( ̅     ̅ )    
   

           ( ̅ )     
      

          ( ̅     ̅ )   
   

          ( ̅     ̅ )   
   

        ( ̅     ̅ )     
      

        ( ̅     ̅ )     
      

      
 
       ( ̅     ̅ )    

      

      
 
       ( ̅     ̅ )    

      

      
 
       ( ̅     ̅ )    

      

      
 
       ( ̅     ̅ )    

      

 Linear - quadraticصكٌٕ ظًٍ  ثنذشيؾز عُجةٛز ثنًغضٕٖ   ٔثنذٔثل ثنًشجس إنٛٓج

      (       )                                                           
    

(6)              (  )                                          

          (       )                   

             (       )                                                 

( ٔدؼذ ثػجدر ثنصٛجغز َمٕو دحهٓج حغخ  Mixed _integer programْٔزِ ثنًشكهز عٕف صمٕو دئػجدر صٛجغضٓج نضصذح )

 ( :4( ٔ ) 2ًؼجدالس ) ثنخٕثسصيٛز . ففٙ ثنذذثٚز عٕف َمٕو دئصثنز ثنحذ  ثنغجدش يٍ ثن
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 ̅ =G( ̅ )      ̅  

 ̅   ( ̅     ̅ )     (  ̅ )    (  ̅ ) 

 ٔثنًغضٕٖ ثالػهٗ ٔثنًغضٕٖ ثالدَٗ ًٚكٍ ثنضؼذٛش ػُٓج كجٜصٙ : 

   (       )   
 

 
    

 

 
   

   (  )        

   (       )   
 

 
     

 

 
    

 

 
 ( 

 

 
   
 

 
 ) (

      
      

) (
  
  
) 

   (       ) =          

 حٛظ 

           
   ̅     

   ̅          
   

           
   ̅     

   ̅          
   

 ( ًٚكٍ ثػجدر كضجدضٓج كجٜصٙ :  6ٔثنًشكهز )

      (       )                                                     
    

                 (  )     ̅                  

              (       )  
                          

                 (       )     ̅     

 _ mixed عٛضى ثنحصٕل ػهٗ     ( دجنُغذز ثنٗ يضؾّ ثنًغضٕٖ ثالػهٗ    Trust _ regionٔدذيؼ لٕٛد ثنًُطمز ثنحصُٛز  )

integer program : 

( 7a)          
 

 
    

 

 
                                   

( 7b) s.t       ∥      ̅ ∥                                              

( 7c)                        ̅                                                           

( 7d)                   ̅                                                     

( 7e) 𝜆                                                                              

( 7f)  𝜆
 
                                                                            

( 7g) [  ̅            -        (    )                     

( 7h)   [0   1]                                                                               

( 7i) 
 

 
 (   

     )            
   λ                      

( نهًغضٕٖ ثالدَٗ ٚؼذش ػُّ  primal _ feasibility( صًغم )  7cدًُٛج )  (  7b( ٚؼذش ػُٓج دجنًؼجدنز )  Trust _ regionٔلٕٛد )

 ( ٔثٌ :7e( ٔ )7i( ٚؼذش ػُٓج دجنًؼجدالس ) dual _ feasibility( ٔثٌ ) 7dدجنًؼجدنز )

 λ
 
,  ̅            -                   
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 mixed _ integerْٙ ػذد كذٛش حٛظ ثٌ  Mحٛظ ثنًؼهًز     (7h )ٔ  (7g )ٔ  (7f )ثَٓج صكٌٕ خطٛز َٔغضذذل ثنًؼجدالس 

program   . ٚكجفب إًَٔرػ ثنذشيؾز عُجةٛز ثنًغضٕٖ ثنؼجو 

  ٔثفضشض ثٌ )
      

( . ٔيٍ ثؽم حغجح ثنمًٛز ثنحمٛمٛز نٓزث 7( نهًؼجدالس ) global _ solutionثنؼجنًٙ )   ( صًغم ثنحم   

  ثنحم ٚؾخ حغجح سد ثنفؼم نهًغضٕٖ ثالدَٗ  
 :م ثاليغم ٚكٌٕٔثٌ ثنح   

( 8)      (  
      )        

                                                

 s.t          (  
      )    

  ( . عٕف َشيض نـ  Global _ solution( ْٕ حم ػجنًٙ )8فجرث كجٌ ثنحم نهًؼجدنز )
ٔٚكٌٕ ثفضشثض ثٌ ثنًغضٕٖ ثالدَٗ    

  )  َٕٔنذ حم )   ̅     ̅  )ففٙ دذثٚز ثنحم عٕف َذذأ دجنُمطز ثنًؼطجر ) ،نهًشكهز ْٕ يحذح
      

( حٕل 1نألًَٕرػ )  

 َٔهخص خطٕثس حم ثنخٕثسصيٛز كجٜصٙ : ( ̅     ̅  )

 انتهيئخ .1

 صحمك :                        ٔثنًؼهًجس      ثنمٛى ثالٔنٛز صٔدصُج دُصف ثنمطش      

                                                                                    

  )َٔفضشض ثٌ ثنُمطز ثالٔنٛز ثنًمذٕنز                              Mٔثٚعج ً صضٔدَج دـ 
( )     

صكٌٕ يٕؽٕدر . ْٔزِ  (( )

  ثنُمطز ًٚكٍ ثعضُضجؽٓج يٍ ثنُمطز ثنؼهٛج 
 نهًغضٕٖ ثنًفشد .   ْٔٙ ؽضةٛز يٍ ثنحم فٙ   ( )

      (       )                                                           
    

( 9)             (  )                                                                  

    (       )                                                 

 

  ٔثٌ 
  صكٌٕ ثنحم نهًغضٕٖ ثالدَٗ يٍ ثنًشكهز دجنُغذز ثنٗ  ( )

 ( .0عٕف ٚكٌٕ يٍ ثنصفش ) Kٔثنضكشثس ػُذ ثنؼذثد   ( )

 ثنبء اننًىرج .2

̅ ٚضى دُجء        .                       ٔثنحذ غٛش ثنغجدش فٙ ثألًَٕرػ   ̅      

 حم انًشكهخ انثبنىيخ  .3

  دجنُغذز نهحهٕل  8)) (  7ٔصحم ثنًشكهز )     
      

  )  )   ٔ  
  . 

 تحذيث نصف انمطر وانتكرار  .4

 صحغخ َغذز ثالَؾجص ثنًحمك يمجدم ثنضمهٛم ثنًضٕلغ 

     
  (  

( )     
( ) )   (  

      
  ) 

    (  
( )     ( ) )       (  

        ) 
 

 نزنك َعغ ،فجٌ ثألًَٕرػ ٚؼذ غٛش دلٛك           )فجرث )

  (  
(   )     

(   ) )    (  
( )     

( ) )                                            ٔ              

 ٔغٛش رنك َعغ :
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 (  
(   )     

(   ) )   (  
      

  )  

 ثرث كجٌ 

                                       

 ايمبف انًعبيير  .5

 ػًهٛجس ثاليغهٛز صضٕلف ثرث ثحذٖ ثنًؼجٚٛش صحممش :      

 <    ∥ ∥    
(   )     

 دؼذ ثنضكشثسثس ثنُجؽحز . ( )

   ٌٔثنضمهٛم ثنًضٕلغ       ثنضمهٛم ثنُجؽح ٚغجٔ٘ ثنًضٕلغ أ٘ دًؼُٗ ث 

     (  
( )     

( ) )       (  
      

  ) 
 . 1ٚكٌٕ لهٛم أ٘ ثلم يٍ 

 . صى ثنضٕصم ثنٙ ػذد كذٛش يٍ ثنضكشثسثس ثنًضضجنٛز غٛش ثنُجؽحز 

    َصف ثنمطش نهـًُطمز ثنحصُٛزThe trust region  ( ٍٚكٌٕ ثصغش ي (            . 

 ( ُٗس إنٛٓج صحممش ٔثرث ٔثحذ يٍ ثنُمجغ ثنًشج           )ػُذيج ػذد ثنضكشثسثس ٚضؾجٔص ثنؼذد ثنًحذد أ٘ دًؼ

 َٔؼٛذ ثنخطٕر ثنغجَٛز .        =  َمٕو دٕظغ 

 

     algorithms Branch and Bound  [8] [10] [9] [11]خىارزييخ انتفريغ وانتحذيذ   .2.3

خٕثسصيٛز ثنضفشٚغ ٔثنضحذٚذ   ( (KKT صغضخذو ػُذيج ٚكٌٕ ثنًغضٕٖ ثالدَٗ نهًشكهز يحذح ٔيُضظى َٔغضخذو دّ ششٔغ 

( (KKTصضعًٍ حم عهغهز يٍ ثنًشجكم دذال ً يٍ حم يشكهز ثنذشيؾز عُجةٛز ثنًغضٕٖ دصٕسر يذجششر دحٛظ َغضخذو ششٔغ  

 نضؼشٚف ثنًغضٕٖ ثالٔل نًشكهز ثاليغهٛز حٛظ :

             (     )              
     𝜆

   
 

 Subject to    (     )                       

and           (     𝜆)    

                 (    )                            

           𝜆    (    )                             

          𝜆                                       

 :حٛظ

   (      𝜆)   (    )   ∑     𝜆    (    )
 
     

 يشصذطز دًضؾّ يعجػف الكشثَؼ ٔ ْٔٙ      𝜆      ْٔٔٙ دثنز الكشثَؼ  نهًغضٕٖ ثالدَٗ نهًشكهز ٔصؼشف ػُذ 

      (     𝜆)   
 

    
 (      𝜆)     

. y   ّثنًٛم دجنُغذز نًضؾ ْٙ    M = *         + 

ْٔٙ صكٌٕ ؽٛذر دأصذجػٓج   ( صكٌٕ دصٕسر ػجيز غٛش خطٛز ٔغٛش يحذدز   Complementary Slacknessٔثٌ ششٔغ )

 Complementaryٔرنك ثٌ ششٔغ         ( أ٘  Kuhn _ Tucker _Karshنهذشيؾز عُجةٛز ثنًغضٕٖ يغ ششٔغ )  

Slackness)   حٛظ ثٌ خٕثسصيٛز .       ( صكٌٕ لٕٛدْج ؽذث ً يؼمذر نضحمك ثنحم نـBranch and Bound )  صحجٔل صمذٚى )

( ػُذ ثنؼمذر ثٔ        ْٔزث ثنٓذف ٚحمك يٍ خالل دُجء شؾشر نهًشجكم صغضخشػ يٍ )  ْزِ ثنششٔغ نضكٌٕ ْٙ ثنحم نهًشكهز 

 ثنؾزس ثالٔنٙ نٓزِ ثنشؾشر ٚكٌٕ نهًشكهز :
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         (     )      
    

Subject to    (     )                       

and           (     𝜆)    

                 (    )                            

               𝜆                                   

 ْٔزِ ثنًشكهز صحم كجالصٙ :

(    )    𝜆   ( صكٌٕ   (Complementary Slackness ثرث ششٔغ  .1 صؼشف   kػُذْج فأٌ صٔؽجٌ يٍ ثنؼمذ   

ثظجفز     صحضٕ٘ ػهٗ      ثالخشٖ ٔثنؼمذر      𝜆يغ ثظجفز ثنمٛذ      صحضٕ٘ ػهٗ ثنًشكهز     ٔثحذر يُٓج ثنؼمذر 

(    )    ثنمٛذ   Complementaryيٍ ششٔغ      ٚحمك       يغ     . ٔنزنك فأٌ أ٘ حم نهًشجكم ػُذ ثنؼمذر   

Slackness) .) 

غٛش يٕعؼز الٌ ؽًٛغ ثنًشجكم عٕف  kػُذْج فأٌ ثنؾزٔس صكٌٕ ػُذ ثنُمطز  k ثرث كجٌ ال ٕٚؽذ حم نهًشكهز ػُذ ثنُمطز  .2

 صكٌٕ غٛش يمذٕنز . 

( ػُذْج ٚكٌٕ ثنحم نًشكهز (Complementary Slacknessٚحمك ؽًٛغ ششٔغ  kثرث كجٌ ثنحم ػُذ ثنُمطز 

. ٔلًٛز دثنز ثنٓذف صمجسٌ دجنُغذز نهحم ثالفعم ثنز٘ ٕٚؽذ دشكم دؼٛذ ؽذث ً ٔرنك الٌ ثنحم ثنز٘ ٔؽذ ْٕ ثٚعج ً يؼشف      

 ػُذ ثنُمطز ثنحجنٛز      حم نهًشجكم ػُذ ثنؼمذر ثنحجنٛز ٔصكٌٕ غٛش يٕعؼز نهًذٖ ثنذؼٛذ. ٔثنؾزٔس صكٌٕ ال صحمك ثنحم نًشكهز 

 اندبنت انتدريجي   .3
ثنؾجَخ صى ثعضخذثو ثعهٕح ثنًحجكجر دجعضخذثو غشٚمز يَٕش كجسنٕ نغشض حم يشكهز ثنذشيؾز عُجةٛز ثنًغضٕٖ غٛش فٙ ْزث 

 فمذ صى صحذٚذ يج ٚأصٙ:   ،ز ٔفمجً نهطشثةك ثنضٙ صمذو ركشْجثنخطٛ

  .صغٛشر ٔيضٕعطز ٔكذٛشر ٔ كذٛشر ؽذثيخضهفز نهؼُٛجس  ثحؾجو ثخضٛشس .1

  (R=5000) صى صكشثس كم صؾشدز .2

 . ε =    دًمذثس     ثنخطأ  .3

ثٌ صؾاااجسح ثنًحجكاااجر ثنًمجياااز فاااٙ ْااازث ثنفصااام صضعاااًٍ دسثعاااز غاااشٚمضٍٛ ياااٍ غشثةاااك حااام ثنذشيؾاااز عُجةٛاااز ثنًغاااضٕٖ  .4

غشٚماااز دثناااز  غٛاااش ثنخطٛاااز  دٓاااذف ثنًمجسَاااز ٔثنضحهٛااام ٔياااذٖ يالةًاااز ْجصاااجٌ ثنطاااشٚمضٍٛ ػُاااذ يخضهاااف  ثنماااٛى ْٔاااٙ :

 algorithms Branch andخٕثسصيٛااااز ثنضفشٚااااي ٔثنضحذٚااااذ  Penalty function methodsٔ ثنؾااااضثء 

Bound  نطشٚماااز   أٌ ثنخطااإر ثنشةٛغاااز  ظثنًحجكاااجر. حٛاااحٛاااظ ثعاااضخذيش ثنطاااشٚمضٍٛ أػاااالِ  فاااٙ دسثعاااز صؾاااجسح

  ْاااٙ صٕنٛاااذ عهغاااهز ياااٍ ثنماااٛى ثنؼشااإثةٛز ثنضاااٙ صضذاااغ ثنضٕصٚاااغ ثنًُاااضظى ثنًغاااضًش(  (Monte Carlo يَٕاااش كاااجسنٕ

 ٔدجنضااااجنٙ صٓٛتااااز ٔعااااٛهز سٚجظااااٛز نضحٕٚاااام ثنااااشلى ثنؼشاااإثةٙ ثنًُااااضظى ثنااااٗ يضغٛااااش ػشاااإثةٙ ٚضذااااغ ثنضٕصٚااااغ ثنطذٛؼااااٙ.

ثنصاااٛي   أَااإثع ياااٍ َاإع ْٙٔااا (داإكظ يهاااش)ضحٕٚااام  ثن صاااٛغز  دجعااضخذثؤػهٛااّ فااائٌ صٕنٛاااذ ثنًضغٛااشثس ثنطذٛؼٛاااز ٚاااضى 

ػهاااٗ صٕنٛاااذ ثالسلاااجو   ْااازِ ثنصاااٛغزٔصؼًاام   ثنًمٛاااذرثنًحجكاااجر  ثنضااٙ صؼضًاااذ ػهاااٗ دٛجَاااجس ثنًشاااكهز لٛااذ ثنذسثعاااز ٔصغاااًٗ 

ٔدجالػضًااااجد ػهااااٗ ْاااازِ ثالسلااااجو َماااإو دضٕنٛااااذ ثنًضغٛااااشثس ثنؼشاااإثةٛز دحغااااخ  (   ) ثنؼشاااإثةٛز ٔدضٕصٚااااغ ثنًُااااضظى 

َكااشس صؾشدااز  ٔثخٛااشث     ٔدؼااذْج َماإو دضٕنٛااذ يضغٛااشثس يااٍ خااالل ػااذر ًَااجرػ ثػااذس نٓاازث ثنغااشض  يؼااٍٛ  صٕصٚااغ 

 يشثس نكٙ َحصم ػهٗ دٛجَجس لشٚذز يٍ ثنٕثلغ.ثنًحجكجر نؼذر 

 ٔصٛغز دٕكظ يهش كجالصٙ : 

  ( )  ,          -
 
   ,   (    )- 

  ( )  ,          -
 
   ,   (    )- 

  . (       ) ( يضغٛشثٌ يغضمالٌ ٚضذؼجٌ ثنضٕصٚغ ثنًُضظى      حٛظ أٌ )     

شيؾاااز ( نضُفٛاااز غشثةاااك حااام يشاااكهز ثنذMatlab18Bنغاااز ) دجعاااضخذثوصاااى صُفٛاااز ثنذاااشثيؼ ثنخجصاااز نهؾجَاااخ ثنضؾشٚذاااٙ    .5

 عُجةٛز ثنًغضٕٖ غٛش ثنخطٛز.
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 ينبلشخ تدبرة انًحبكبح:
 : ثنضجنٛز ثنُضجةؼ ػهٗ لثنحصٕ صى ثنًحجكجر جسحصؾ صطذٛك دؼذ     

𝛆يجين نتبئح حم طريمتي انتحذيذ وانتفريع وطريمخ تبيهىر  ثًمذار خطأ  :(1) خذول ونحدىو  R=5000وتكرار        

 انعينبد انًختهفخ .

 nحدى انعينخ 

 انطرق

Branch and Bound Trust Region 
Best 

x y Z x y z 

20 9.14 9.18 10.50 40.57 20.73 39.13 Branch 

50 9.92 9.93 10.34 41.10 20.59 40.02 Branch 

100 10.65 10.66 10.70 41.68 20.10 39.13 Branch 

150 11.00 11.01 10.33 42.25 20.69 38.83 Branch 

200 11.27 11.27 10.45 42.45 20.33 38.40 Branch 

250 11.50 11.51 11.47 42.74 20.60 38.77 Branch 

300 11.66 11.66 9.93 43.10 20.90 37.37 Branch 

350 11.87 11.87 10.15 43.30 20.81 37.97 Branch 

400 12.01 12.01 9.74 43.52 20.92 38.34 Branch 

450 12.11 12.11 9.83 43.68 20.46 39.39 Branch 

500 12.18 12.19 9.91 43.76 20.88 38.44 Branch 

550 12.31 12.31 10.04 43.82 20.48 38.62 Branch 

600 12.42 12.42 11.31 43.82 20.60 38.85 Branch 

650 12.50 12.51 11.12 43.95 20.93 38.93 Branch 

700 12.85 12.85 10.94 44.22 21.24 39.54 Branch 

750 12.63 12.63 10.75 44.24 20.97 39.72 Branch 

800 12.68 12.68 10.80 44.28 20.81 38.41 Branch 

850 12.74 12.74 10.86 44.43 21.19 40.29 Branch 

900 12.79 12.79 10.91 44.31 21.03 38.70 Branch 

950 12.83 12.83 10.95 44.38 21.15 39.74 Branch 

1000 12.88 12.88 11.01 44.42 20.92 37.12 Branch 

 

فٙ   algorithms Branch and Bound   دؼذ ثصًجو ثنؾجَخ ثنضؾشٚذٙ صى ثنضٕصم ثنٗ ثفعهٛز  خٕثسصيٛز  ثنضحذٚذ ٔثنضفشٚغ

ٔثػضًذس ْزِ ثنطشٚمز    ٔثنكذٛشر ٔثنكذٛشر ؽذث حم يشكهز ثنذشيؾز عُجةٛز ثنًغضٕٖ غٛش ثنخطٛز فٙ حجنز حؾٕو ثنؼُٛجس ثنصغٛشر

 .Zفٙ ثنؾجَخ ثنضطذٛمٙ نكَٕٓج ثػطش ثنُضجةؼ ٔدألم لًٛز نذثنـــــز ثنٓذف 

 طجيمياندبنت انت  .4
شكهز ثنذشيؾز عُجةٛز حم ين Bound algorithms Branch and ثنضفشٚغ ٔثنضحذٚذ خٕثسصيٛزصطذٛك فٙ ْزث ثنؾجَخ صى 

ػهٗ دشثيؼ  .دجالػضًجدثنطذٛز )كًٛجدٚج( ششكز صغٕٚك ثالدٔٚز ٔثنًغضهضيجسدثنخجصز  ػهٗ ثنذٛجَجس ثنحمٛمٛز ثنخطٛز ثنًغضٕٖ غٛش

  MATLA B18B)) كضذش دهغز

 :االدويخ وانًستهسيبد )كيًبديب(شركخ تسىيك فكرح عبيخ عن  .4.1
 ثنطذٛز ٔثنًغضهضيجس ثنذٔثء ٔصٕصٚغ ٔصغٕٚك خضٌ ٔ دضٕفٛش صمٕو ثنضٙ ثنًضخصصز ثنٕحٛذر ثنؼشثلٛز ثنششكز ْٙ كًٛجدٚج

 دٕظغ صمٕو كًج ثنؼجو نهمطجع ثنٕحٛذ ثنًغضٕسد أَٓج أر ثنصحٛز( ٔثنًشثكض ثنشؼذٛز ثنؼٛجدثس، ثنؼجيز )ثنًغضشفٛجس ػهٗ ٔثالؽٓضر

 ٔثنصٛذنٛجس ٕثغٍـنهً ثنًُجعخ ثنغؼش نعًجٌ ثنطذٛز ٔثنًغضهضيجس ثالدٔٚز يٍ صُف نكم ثالعؼجس نضحذٚذ ثالعجعٛز ثنمٕثػذ

 ثنًغضهضيجس ٔكزنك نهحٛجر( ثنًُمزر ٔثالدٔٚز ثنطٕثسا )ثدٔٚز ثالدٔٚز يٍ كًٛجس صخصٛص ػهٗ كزنك ٔصؼًم، ثنؼاللز رثس ٔثنؾٓجس

 ثالدٔٚز فٙ ثنصحٛز ثنًؤعغجس ثحضٛجؽجس يٍ ؽضء صغطٛز ثنٗ دجإلظجفز ثنطجسةز ثنظشٔف فٙ ثعضغُجةٙ دشكم جثعضؼًجنٓ ثنعشٔس٘

 . ثنٕغُٙ ثالَضجػ غشٚك ػٍ ٔثنًغضهضيجس
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 :انمرار يتغيراد تعريف .4.2
 يضغٛشثس ثٌ إر دجٜصٙ ثنًغضٕسدر ثنطذٛز ٔثنًغضهضيجس ثالدٔٚز يٍ ثنًغهٗ ثنكًٛجس صحذٚذ يشكهز ٔػُجصش ثْذثف صٛجغز ًٚكٍ

 : ْٙ خًظ ػششر يٍ ثنكًٛجس ثنًغضٕسدر نهذٔثء ثٔ ثنًغضهضو غذٙ ثنًذسٔعز ثنًشكهز

 X1  : يٍ ثنًجدر  ثنًغضٕسدر ثنكًٛز صًغم (Digoxin 250 mcg scored tab.) 

 X2: ثنًجدر يٍ ثنًغضٕسدر ثنكًٛز صًغم Diazepam ini 5mg/ml  (2ml) Ampoule).) 

 X3  : ثنًجدر يٍ ثنًغضٕسدر ثنكًٛز صًغم Etoposide 50 mg capsule).) 

 X4  : يٍ ثنًغضٕسدر ثنكًٛز صًغم (ثنًجدر Etoposide inj 20/ml or 100mg /5ml vial.) 

 X5  : ثنًجدر يٍ ثنًغضٕسدر ثنكًٛز صًغم Tetanus vaccine) .) 

 X6  : ثنًجدر يٍ ثنًغضٕسدر ثنكًٛز صًغم (  ( BCG. 

 X7    : ثنًجدر ٍي ثنًغضٕسدر ثنكًٛز صًغمMeaslaes)   .) 

 X8  : ثنًجدر يٍ ثنًغضٕسدر ثنكًٛز صًغم  (Polie  inj  vaccine.) 

 X9  : ٍي ثنًغضٕسدر ثنكًٛز صًغم (ثنًجدرInsulin isophane(NHP) 100  Units/ml ingection.) 

 X10  : ثنًجدر يٍ ثنًغضٕسدر ثنكًٛز صًغم Etoposide 100 mg capsule).) 

 X11  : ثنًجدر يٍ ثنًغضٕسدر ثنكًٛز صًغم (Insulin neutral 100 units/ml ingection.) 

 X12  : ثنًجدر يٍ ثنًغضٕسدر ثنكًٛز صًغم (Surgial gauze swabs(45*45) cm (pack 100) pcs.) 

 X13   : ثنًجدر. ٍي ثنًغضٕسدر ثنكًٛز صًغم(Disposable operation latex gloves sterile size 7/0.5 peel pack). 

 X14  : يٍ ثنًغضٕسدر ثنكًٛز صًغم (ثنًجدر Band aid(2.2*2.2) cm (pack of 100).) 

 X15   : ثنًجدر يٍ ثنًغضٕسدر ثنكًّٛ صًغم Paper tape plaster) .) 

 

 انجيبنبد: وصف .4.3
 يؼضًذٍٚ يُٓج ثنصحز ٕصثسرثن حجؽز صغذ ثنضٙ ثنطذٛز ٔثنًغضهضيجس ثالدٔٚز يٍ ثنًغهٗ ثنكًٛجس صحذٚذ يشكهز ػُجصش صحذٚذ نغشض 

 ثنٗ يضؼذدر سثدضٚجس لًُج  نزث ػُجصشْج ٔصحذٚذ ثنًشكهز ػهٗ نضؼشف ٔثفٛز دسثعز ثنًشكهز دسثعز صى صحٛحز ػهًٛز يُٓؾٛز ػهٗ

 ثنًضًغهز ثنًشكهز يؼجيالس ػهٗ ثنحصٕل  يٍ ٔصًكُج ًَٕرػالث سالجييؼ نضحذٚذ ثنطذٛز ٔثنًغضهضيجس الدٔٚزث نضغٕٚك ثنؼجيز ثنششكز

  :ٚهٙ دًج

 يٕظحز كًج  ْٔٙ ثنخجصز ثنغؾالس يٍ ػهٛٓج ثنحصٕل صى ٔثنضٙ ثنطذٛز ٔثنًغضهضيجس ثالدٔٚز يٍ ثنصحز ٔصثسر حجؽز .1

 .(2) ثنؾذٔل فٙ

  دجنذٔالس ثنطذٛز ٔثنًغضهضيجس ثالدٔٚز ثنغؼش .2

 ثبنذوالر وانسعر االحتيبج  يىضح :(2) خذول

 كهفخ انطهت
 انسعر

 ثبنذوالر

 ين نحتبخهب انتي انكًيخ

 فيبل   كجسىنخ   ايجىنخ
 انطجيخ انًستهسيبد او انذواء

1363918.14 0.29 4703166 Digoxin 250 mcg scored tab 

2666091.2 0.8 3332614 Diazepam ini 5mg/ml  (2ml) Ampoule 

250330 10 25033 Etoposide 50 mg capsule 

36800000 9.2 4000000 Etoposide inj 20/ml or 100mg /5ml vial 

56000 0.10 5600000 Tetanus vaccine 

2500000 0.50 5000000 BCG 

491080.5 0.61 805050 Measlaes 

383966 11 34906 Polie  inj  vaccine 

3959565 4.99 793500 Insulin isophane(NHP) 100  Units/ml ingection 

1890700 73 25900 Etoposide 100 mg capsule 

2393305.2 3.90 613668 Insulin neutral 100 units/ml ingection 

34822980 59 590220 Surgial gauze swabs(45*45) cm (pack 100) pcs 

2952067.5 0.45 6560150 
Disposable operation latex gloves sterile size 

7/0.5 peel pack 

46434.4 0.70 66335 Band aid(2.2*2.2) cm (pack of 100) 

1971456 6.80 289920 Paper tape plaster 
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  ثنًكؼخ دجنغُضًضش يمجعز ٔيغضهضو دٔثء نكم ثنًغضغهز ثنًغجحز .3

سىيمبسخ ثبنـ يىضح يسبحخ كم دواء ويستهسو  :(3) خذول
3

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 األنًىرج انريبضي نهًشكهخ :  .4.4
شثد حهٓج حٛظ   ًُ صى صٛجغز إًَٔرػ يشكهز دشيؾز عُجةٛز ثنًغضٕٖ غٛش ثنخطٛز  ثػضًجدث ػهٗ ثنذٛجَجس ثنًأخٕرر ٔ َٕع ثنًشكهز ثن

  صحضجؽٓج ثنٕصثسرًغم ثنكًٛجس ثنًغهٗ يٍ ثالدٔٚز ٔثنًغضهضيجس ثنطذٛز ثنضٙ ٔال صحذٚذ يضغٛشثس ثنمشثس ثنضٙ صأ ثألًَٕرػٚضطهخ دُجء 

ٔثٌ ثنكًٛز ثنًغهٗ ثنضٙ صحضجؽٓج ثنٕصثسر يٍ ثالدٔٚز ٔثنضٙ صى صؼشٚفٓج ثػالِ  ٔيغجحز كم يغضهضو ثٔ دٔثء دجنغُضًضش ثنًكؼخ

  ٔثنًغضهضيجس:

Min Z =    0.29 X1 + 0.8 X2 + 10 X3 + 9.1 X4 + 0.10 X5  + 0.50 X6 + 0.61 X7 + 11X8 + 4.99X9 + 

73X10 + 3.90 X11  +   59X12  + 0.45X13  + 0.70 X14  +6.80X15  

 :ليىد انطهت

 X1    ≥  4703166 

 X2    ≥  3332614 

 X3    ≥  25033 

 X4   ≥  4000000 

 X5   ≥   560000 

 X6   ≥   5000000 

 X7   ≥  805050 

 X8   ≥  34906 

 X9  ≥  793500 

 X10  ≥  25900 

 X11   ≥  613668 

 X12  ≥  590220   

 X13  ≥  6560150 

 X14  ≥  66335 

 X15   ≥  289920 

 ليىد انًسبحخ

 X1    ≥  12.25 

 X2    ≥  0.89109 

 X3    ≥  95.74 

 انكبرتىنخ يسبحخ   ثبنكبرتىنخ انكًيخ  يستهسو أو دواء كم يسبحخ

12.25 5000 55000 

0.89109 696000 56000 

95.74 40 3250 

320.29 445 120000 

2.757 5000 6930 

0.756 30000 16945.6 

2.757 3000 6030 

0.572 6000 3250 

70 600 50000 

39.4 100 3500 

65 700 40000 

105 700 49000 

2.09 5000 45650 

27 13000 500000 

27 13000 350000 
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 X4   ≥  320.29 

 X5   ≥   2.757 

 X6   ≥   0.756 

 X7   ≥  2.757 

 X8   ≥  0.572 

 X9  ≥  70 

 X10  ≥  39.4 

 X11   ≥  65 

 X12  ≥  105   

 X13  ≥  2.09 

 X14  ≥  27 

 X15   ≥  27 

 :ليىد عذو انسبنجيخ

       

يٍ صطذٛك ثنذٛجَجس ثنخجصز دششكز صغٕٚك ثالدٔٚز ٔثنًغضهضيجس ثنطذٛز دؼذ ثٌ صى  دُجء ثالًَٕرػ ثنُٓجةٙ ٔصحٕٚهّ ثنٗ لٕٛد 

ثنطشثةك نهًمجسَز دٍٛ  نحصٕل ػهٗ َضجةؼث صى)كًٛجدٚج ( فٙ ثنؾذثٔل ثػالِ غذمجً نهُضجةؼ ثنضٙ صى ثنحصٕل ػهٛٓج فٙ ثنؾجَخ ثنضؾشٚذٙ 

 :ٔكجالصٙ  ثنطشٚمضٍٛ
Branch and Bound Algorithm 

------------------------------------- 

Z =  193.1515    

(x  y) = (1929.3    2249.0 )  

 
Trust Region Method 

---------------------------- 

Z =     369757 

(x  y) = (39.2790     9.8723) 

ْٙ  Branch and Bound Algorithmنهذٛجَجس ثنًٕنذر فجٌ غشٚمز ثنضفشٚغ ٔثنضحذٚذ  دجالعضُجد ثنٗ َضجةؼ ثنؾجَخ ثنضؾشٚذٙ 

دجالػضًجد ػهٗ دشثيؼ كضذش  ٔ هٛٓج دُجءث" ػهٗ ثنؾجَخ ثنضؾشٚذٙثنضٙ حصهُج ػ 193.1515ثالفعم فضؼذ كهفز ثنطشٚمز ٔثنضٙ صغجٔ٘ 

خٕثسصيٛز  ثنضحذٚذ  ثنحمٛمٛز نششكز صغٕٚك ثالدٔٚز ٔثنًغضهضيجس ثنطذٛز )كًٛجدٚج( ، ثٌ ٔثنذٛجَجس  MATLAB 18B)دهغز )

حٛظ صكٌٕ ثنكًٛز ثنًغهٗ يٍ ثالدٔٚز  .ٔثنضفشٚغ ْٙ ثالفعم فٙ حجنز حؾٕو ثنؼُٛجس ثنصغٛشر ٔثنكذٛشر ٔثنًضٕعطز ٔثنكذٛشر ؽذث

 :ٔثنًغضهضيجس ثنطذٛز نششكز )كًٛجدٚج( 

Min Z = 193.1515 

 :ثالصٛز نكم دٔثء دجألعؼجسٔرنك 

  دٔالس 0.29ػُذ ثنغؼش        ثنذٔثء ثالٔل 

 َٙدٔالس  0.8ػُذ ثنغؼش        ثنذٔثء ثنغج 

 دٔالس 10ػُذ ثنغؼش        ثنذٔثء ثنغجنظ 

  دٔالس 9.1ػُذ ثنغؼش        ثنذٔثء ثنشثدغ 

 دٔالس 0.10ػُذ ثنغؼش        ثنذٔثء ثنخجيظ 

  دٔالس 0.50ػُذ ثنغؼش       ثنذٔثء ثنغجدط 

  دٔالس 0.61ػُذ ثنغؼش        ثنذٔثء ثنغجدغ 

  ٍدٔالس 11ػُذ ثنغؼش        ثنذٔثء ثنغجي 

  دٔالس 4.99ػُذ ثنغؼش         ثنذٔثء ثنضجعغ 

  دٔالس 73 ػُذ ثنغؼش          ثنذٔثء ثنؼجشش 
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 دٔالس 3.90ػُذ ثنغؼش         ثنذٔثء ثنحجد٘ ػشش 

 دٔالس 59ػُذ ثنغؼش         ثنذٔثء ثنغجَٙ ػشش 

 دٔالس 0.45ػُذ ثنغؼش         ثنذٔثء ثنغجنظ ػشش 

 دٔالس 0.70ػُذ ثنغؼش         ثنذٔثء ثنشثدغ ػشش 

 دٔالس 6.80ػُذ ثنغؼش        ثنذٔثء ثنخجيظ ػشش 

 (.2249.0ثنًغهٗ نهذٔثء  ) ٔ ثنًغجحز  كجسصٌٕ (1929.3ٔصكٌٕ ثنكًٛز ثنًغهٗ نهطهخ )

    Conclusions االستنتبخبد
 :ى ثنضٕصم ثنٗ ثالعضُضجؽجس ثالصٛزيٍ خالل صُفٛز صؾجسح ثنًحجكجر ٔدُجًء ػهٗ يج صى صحهٛهّ يٍ َضجةؼ ثنؾجَخ ثنضؾشٚذٙ فمذ ص

ثظٓشس ثلم لًٛز نذثنز ثنٓذف  ألَٓجدشكم ػجو ثظٓشس َضجةؼ صؾجسح ثنًحجكجر ثفعهٛز غشٚمز ثنضفشٚغ ٔثنضحذٚذ ثنًمضشحز  .1

 فٙ يخضهف حؾٕو ثنؼُٛجس.

ْٙ ثالفعم  ٔرنك  ٔثنكذٛشر ؽذث غشٚمز ثنضحذٚذ ٔثنضفشٚغ  فٙ حجنز حؾٕو ثنؼُٛجس ثنصغٛشر ٔثنًضٕعطز ٔثنكذٛشر  .2

 .يٍ حٛظ صمهٛم ثنكهفز  دجالػضًجد ػهٗ ثلم نذثنز ثنٓذف

 

    Recommendationانتىصيبد  
 .فٙ حجنز حؾٕو ثنؼُٛجس ثنصغٛشر ٔثنكذٛشر ٔثنًضٕعطز ٔثنكذٛشر ؽذثجٌ دجػضًجد غشٚمز ثنضحذٚذ ٔثنضفشٚغ ٕصٙ ثنذجحغٚ .1

 ٕٚصٙ ثنذجحغجٌ دأؽشثء دحٕط يغضمذهٛز ٔدجعضؼًجل غشثةك حم يخضهفز  نحم  يشكهز ثنذشيؾز عُجةٛز ثنًغضٕٖ غٛش ثنخطٛز . .2

ؽٛذ نهذٔنز   ٔثنضٙ صؼذ رثس يشدٔد ثلضصجد٘ نضٙ ػهٛٓج غهخ يضضثٚذ ث صفكش ثنذٔنز فٙ ثَضجػ ثالدٔٚز  دجٌ   جٌٕصٙ ثنذجحغٚ .3

ثنششكجس   ثالدٔٚز ٔثنضٙ صؼذ يٍ إلَضجػ)أغذجء ٔصٛجدنز( كفؤٍٚ ٔكزنك ٔؽٕد ششكز عجيشثء  كٕثدس ػهًٛز  نذُٚج  ٔدجألخص

 ثنٗ ٔؽٕد ششكجس ٔغُٛز ثخشٖ .  ثنًًٛضر ٔثظجفز

 ٕٚصٙ ثنذجحغجٌ دجعضخذثو خٕثسصيٛز ثنضحذٚذ ٔثنضفشٚغ نششكز صغٕٚك ثالدٔٚز ٔثنًغضهضيجس ثنطذٛز الَٓج ثظٓشس ثفعم ثنُضجةؼ. .4
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