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ABSTRACT 

Focused on communities and nations out of date and the exchange of transport 
problems to solve these problems through attention to planning for these deviations 
that have occurred in transportation where he began to study transport planning and 
attempting to simulate this problem through the use of the best way to solve the 
transport problems which is a transfer of assets with similar materials (which center 
is the production or marketing or other movement of goods it) to the endings 
(which is the center or center of consumption demand or other goods sent to him) 
the lowest costs or increase profits and less time as possible by standing on this 
problem of the transport problem facing the company under study and represent the 
sport through the planning work around this problem and the best ways relationship 
scholastic. 

  
  

لتخطیط وحل مشكلة النقل لمجتمع الدراسة )S.B.F.S( أستخدام الحل االمثل 
  "الشركة الشرقیة لالطعمة المثلجة الجاھزة"

  
  

  الخالصة
حل هذه المشاكل من خالل  ىعلودئبت أهتمت المجتمعات والدول قديماً وحديثاً بمشاكل النقل 

بدراسـة تخطـيط النقـل     تاالهتمام بالتخطيط لهذه االنحرافات التي حدثت في النقل حيث بـدأ 
تـي  ومحاولة محاكاة هذه المشكلة من خالل أستخدام أحسن الطرق الخاصة بحل مشاكل النقـل ال 

الذي هو المركز االنتـاجي أو التسـويقي أو أي   (هي عبارة عن نقل مواد متشابهة من االصول 
التي هي مركز الطلب أو مركز االستهالك أو أي مركـز  (الى النهايات ) مركز تنقل منه البضائع

بأقل التكاليف أو زيادة االرباح وبأقل زمن ممكن ومن خالل الوقوف علـى  ) ترسل اليه البضائع
ذه المشكلة المتمثلة بمشكلة النقل التي تواجهة الشركة قيد الدراسة وتمثيل ذلك رياضياً من خالل ه

  .تخطيط لحل هذه المشكلة وبأحسن الطرق ذات العالقة بالدراسة
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