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ٚسع ٗلبنثذع لئنععٗلبنرقع لئنععٗلئد ع ٖلبأدٔبتلبنرععٙلاسعععل للهععٗلالععرٛالبنٓ ع فلبنًٕنععٕدلنععٙلنٕبَع لبنرُ  ٛع ل
ٔبنسععٛق فلنععٙلبنًلعععفٚيلٔالععرٛالبأَلععقالبأسعسععٛالٔبنًسعععَ فلبنرععٙلامععٛللشًٛععالنهًلع ٔ لئذلاععىلئنع بالبنثذع لنععٙل
ي ٚ ٚالطع لٔنسعٕفلَُٛعٕٖلٔاعىلبررٛععفليلع ٔ لئلًععفل بنجسع لبناعنع لنعٙلي ُٚعالبنًٕوعملمَٕعّليعٍلبنجسعٕفلبنذٕٚٛعال
ٔبالسر باٛجٛالبنرٙلا ضتلنه يعفلٔبنر ببلأثُعاللًهٛعتلاذ  ٚليذعنظالَ ُٖٕٛلٔن ّٚلاأث ٛلمث ٛللهعٗلبَسعٛعةٛاللد معال
بنً ٔفلنٙلبنً ُٚا لئذلاىلفسىلرعفطالاع ن لبنيًٛعالةُععالللهعٗلةٛعَععتلن هٛعاليعٍل ع مالآ عٕفلنهًيععٔالتلب لَلععيٛالبنًُ ع فل
نهًل ٔ لنمالللٍلبسرثٛعٌليٕز للهٗللُٛالشص ٚال()25ل رالارًاملةع بي فلبنًُٓع البنًيعٛىلنهًلع ٔ ل لنمعالللعٍل
يع فبال ع لي ٚ ٚععالبنق ع لٔبنجسععٕفلنععٙلَُٛععٕٖل لٔاععىلبسععرر بولبنث َعععي لب دصعععيٙل()SPSS.V26ل ن ع بالبنرذهٛععمل
بنٕو ٙلٔبررثعفل( )Tلٔاىلبنرٕوملئنٗلبن  ٚليعلٍلبالسعرُرعنعتلأة زْععلٚعإد٘لبسعرر بولرع بيفلاع ن لبنيًٛعالئنعٗلايهعٛال
نر فلبَجعزلبنًل ٔ ليٍلرالللالرٛالنر بتلبنرٕشللٔبن ًمللهٗلبٚجعدلبنذهٕللبنًُعسثالنٓع لنمالللٍلرع ٔ لبنثذع ل
ةجًهععاليير دعععتلأ ة زْعععلض ع ٔففلبنر عيععمليععيليععٕفدٍٚليٕثععٕشٍٛلٚسععٓهٌٕلاععٕن ٛلبنًععٕبدلٔبنًسععره يعتلةعنٕش علتلبنًذ ع دل
ٔضًٍلبنًٕبو عتلبنًقهٕةالنرجُ لبنرٕشللٔبالَجعزلضًٍلبن ر فلبنًذ دف .ل
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ٔ النر فلبَجعزلبنًلٛ(لي رملنريهVSM)ًالٛر بيفلا ن لبني

Value Stream Maps (VSM) An approach to reduce the project completion
period: A case study in the Nineveh Roads and Bridges Directorate

Abstract
The research seeks to address one of the tools that help diagnose the
waste found in the implementation and control aspects of projects and
diagnose basic and support activities that add value to the project. And the
strategy that was subjected to destruction and devastation during the
operations of the liberation of Nineveh Governorate, and has a significant
impact on the flow of traffic in the city, as a value flow map was drawn
based on actual data from the Ashur Construction Contracting Company
executing the project, in addition to a questionnaire distributed to an
intentional sample (25) persons represented The resident engineer
department of the project, in addition to the directors of the divisions of the
Directorate of Roads and Bridges in Nineveh, and the statistical program
(SPSS.V26) was used to conduct descriptive analysis and T-test, and many
conclusions were reached, most notably the use of value flow maps reduces
the project completion period by diagnosing downtime and work to find
appropriate solutions to them, in addition to the research coming out with a
set of proposals, the most prominent of which is the need to deal with
reliable suppliers who facilitate the provision of materials and requirements
Arrived on time and within the required specifications to avoid downtime
and completion within the specified period.
Key words: Value Stream Map, Project Implementation.
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انًمذيت:
نىل ٚلبنً رملبنكالسٛكٙليُعس لنٙلئدبففلبنًلعفٚيلَرٛجالبنرغ ٛبتلبن ُٚعيٛكٛالٔدعالتللع ول
بنرأم لبنرٙلأنث تلب دبفبتللهٗلبنر عيمليعيلأدٔبتلن ّعنعالٔي ٛع فلنررقعٛفلٔاُظعٛىلبنًلععفٚيلٔلئدبففل
بنٕشتلٔاذ  ٚلبنًرعط لبنًصعدثالن ًهٛعتلبنرُ ٛع لئ ذللهعٗليع ٖلبن يعٕدلبنًعضعٛالبررهعللبن ٚع ليعٍل
بنثعداٍٛلنٙلبنر عيمليعيليٕضعٕ لرع بيفلاع ن لبنيًٛعال)Value Stream Map (VSMليعٍلَعدٛعال
بنر ي ٛبتلبن ًهٛالٔبنُظ ٚا لٔلهٗلبن غىليٍلذنكلٚر يعٌٕلةعلأٌلرع بيفلاع ن لبنيًٛعالْعٙلَلععسلفيع ٛل
ن ٓىلأنمملبألًعللٔاي ٚىلفؤٚعاليلعر مالنغع للبنرذسعٛلٍلبنًسعرً لنهًلععفٚي لئذلأوعثذتلرع بيفل
ا ن لبنيًٛالVSMلٔبد فليٍلأما لبأدٔبتلبَرلعفبلنٙليجعللايهٛملبنٓ فليٍلرعالللإثٛع لٔاصعٕ ٚل
ا ن لبنًٕبدلٔبنً هٕيعتللث لسهسهالبنيًٛالةأمًهٓعلٔن ٛلبنر م ٛلبن برهٙلنيفليٍلأنملاصًٛىللًهٛعال
ن  ٚفليذسُالنٓعلاأث ٛلمث ٛللهٗلبنً عنجالٔٚرىلاُ ْ ٛعلالديعلٔآثعفلبنذهٕللٚعرىلايًٓٛععلةًجع دلاُ ٛع ْعل
ةلكملن عل.
ل

انًحىس األول :يُهزُت انبحج:
أوالً :يشكهت انبحج:
ارًاععمليلععكهالبنثذ ع لنععٙلا م ٛع لي ٚ ٚععالط ع لٔنسععٕفلَُٛععٕٖللهععٗلبألدٔبتلبنريه ٚ ٛعالنععٙل
بنررقٛفلٔبنج ٔنالنهًلعفٚي لبنرٙلاغ ملئظٓعفلبن يثعتلٔبنرٕش عتلنٙلبن ًملْع بليععلدنعيلبنثعداعالئنعٗل
بسرر بولئد ٖلبأ دٔبتلبنذ ٚاالْٔٙلر بيفلاع ن لبنيًٛعال ظٓععفلبنرع نيعتل دع ٖلبنًلععفٚيلبنرعة عال
بنٗلبنً ٚ ٚالبَقالشعليٍلأًْٛالشقع لبنق لٔبنجسٕفلنعٙليذعنظعالَُٛعٕٖلٔا ضعّلئنعٗلبن ٚع ليعٍل
بأض بفلٔبن يعفلبنرعٙلاعإثل لسعهثعلللهعٗلد معالبنريع ولنعٙلبنًذعنظعال لأيععلبن جعٕفلبنثذاٛعالبنرعٙلدن عتل
بنثعداالئنٗلاُعٔللْ بلبنًٕضٕ لْٕلل ولاق لبأةذعثلبنً عو فلئنٗلبسرر بولر بيفلاع ن لبنيلًٛعال
نٙلايهٛالي فلبَجعزلبنًلعفٚي لٔيٍلراللليعلسث لًٚكعٍلوعٛعغاليلعكهالبنثذع ليعٍلرعالللب لنعةعال
لٍلبنرسعؤالتلبٜاٛا :ل
.1ل ْملٚإد٘لبسرر بولر بيفلا ن لبنيًٛالبنٗلايهٛالي فلبَجعزلبنًلعفٚيلنٙلي ٚ ٚعالطع لٔنسعٕفل
َُٖٕٛ؟
.2لْملٚإد٘لبسرر بولر بيفلا ن لبنيًٛالئنٗلالرٛاليي بفلبنٓ فلٔبنرٕشللنٙلبنًل ٔ ؟
ل

حاَُاً :أهًُت انبحج:
ًٚكٍلاأ  ٛلأًْٛالبنثذ للهٗلبنًسرٕٖلبن هًٙليٍلرالللبنرق لئنٗلئد ٖلبأدٔبتلبنذ ٚاال
نٙليجعللبأ لًععللبنرعٙلاسعٓىلنعٙلالعرٛاليعٕبطٍلبنٓع فلٔبنرٕشعلللعٍلبن ًعملٔٔضعيلبنرصعٕفلبتل
ٔبنسٛعسعتلبنًسريثهٛالنهرذس ٍٛلأيعللهٗلبنًسرٕٖلبن ًهٙلني لاىلاُععٔللئدع ٖليلععفٚيلشقعع لبنقع ل
ٔبنجسٕفلنٙليذعنظالَُٖٕٛلنرُعيٙلبالسراًعفبتلنٙلْع بلبنيقعع لةسعث لبنذلعنعالبنًر بٚع فلئنعٗلئَلععال
ط لن  ٚفلٔوٛعَالبنلثكالبنيعيًالاهثٛالنهقه لبنُعا للٍلبنر ب ٚلبنس ٚيلنٙلئل بدلبنً مثعتلٔزٚععدفل
س لرٓعلٔأٔزبَٓع .ل
ل

حانخاً :أهذاف انبحج:
 ٓٚفلبنثذ لئ نٗلبنر فللٍلرع بيفلاع ن لبنيًٛعاليعٍلرعالللبالسعر بللبن هسع ٙلنٕنٓععتل
َظ لبنكرعبلٔبنثعداٍٛلنٙلْ بلبنًجعللنمالللٍلاذي ٛلبأْ بفلبن لٛالبٜاٛا :ل
.1لبسركلعفلط لن  ٚفلنررقٛفلٔاُ  ٛلبنًلعفٚيلةٓ فلاذسٍٛلا ن لبأَلقا.
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.2ليٕبنٓاليلكالتلاأر لاسهٛىلبنًلعفٚيلبنرٙلار للنٓعلي ٚ ٚالط
.3لالرٛاليي بفلبنٓ فلٔبنرٕشلليٍلرالللبسرر بولر بيفلا ن لبنيًٛا.

لٔنسٕفلَ.ُٖٕٛ

ل

سابؼاً :فشضُت انبحج:
ٚيٕولبنثذ للهٗلن ضٛرٍٛلأسعسٛرٍٛلًْع :ل
.1لاللٚإد٘لبسرر بولرع بيفلاع ن لبنيًٛعالئ نعٗلايهعٛالنرع فلبَجععزلبنًلع ٔ لةً ٚ ٚعالطع لٔنسعٕفل
َ.ُٖٕٛ
.2لاللٚإد٘لبسرر بولر بيفلا ن لبنيًٛالئ نعٗلالعرٛالييع بفلبنٓع فلٔبنرٕشعللنعٙلبنًلع ٔ لةً ٚ ٚعال
ط لٔنسٕفلَ .ُٖٕٛل
ل

خايساً :انحذود انضياَُت وانًكاَُت:
 .0انحذود انضياَُت:لبير تلنر فلبَجعزلبنثذ ليٍل2421/5/15لئنٗل.2421/9/15
 .0انحذود انًكاَُت:لي ٚ ٚالط لٔنسٕفلَ .ُٖٕٛل
ل

انًحىس انخاٍَ :اإلطاس انُظشٌ:
أوالً :يفهىو خاسطت تذفك انمًُت ):Value Stream Mapping (VSM
ا لVSMلط ٚيالسٓهالٔن عنالنهذصٕلللهٗلَظ فل ععيهالنرع نيعتلشًٛعالبنًُظًعالةُععالللهعٗل
اذهٛععملبنٕضععيلبنذعععنٙل(ر ٚقععالبنيًٛععالبنذعنٛععال)CSMلٔٚععرىلبنررقععٛفلنرعع نيعتلبنيًٛععالبنًسععرٓ نال
بنًٕنٓالَذٕلبنر ن لٚرمًٍلاع ن لبنيًٛعالنًٛعيلبألَلعقالذبتلبنيًٛعالبنًمععنالٔبألَلعقالغٛع لذبتل
بنيًٛععالبنًمعععنالٔأَلععقالبنذ عععىللهععٗلبنيًٛععال(بن بلًععا)لبنًقهٕةععال ٚجعععدليُععر لأٔلاي ع ٚىلر يععالئنععٗل
بن ةٌٕ لْٔ بلٚلًملبن ًهٛعتلبنرلغٛهٛالٔا ن لبنًٕبدلةٍٛلبن ًهٛعتلٔنًٛعيلأَلعقالبنعرذكىلٔبنً بشثعال ل
ٔم ع نكلا ع ن لبنً هٕيعععتليععٍلأنععملاذ  ٚع لئيكعَٛعععتلبنرذسععٍٛلبنًذرًه عال لٔاأر ع لVSMللهععٗلٔنععّل
بنرصٕصلنٙلباللرثعفلٔشتلبنرلعغٛملةعنكعيعملييعفَعالةعنًٓعملبن يُٛعالبالنًعنٛعال لئذلمهًععلزبدلبن ع ل
ةععٍٛلٔشععتلبنرلععغٛملٔبنًٓععملبن يُٛععالزبدتلب ليكعَعععتلنرذيٛعع لبنذعنععالبنًاعنٛععاليععٍلرععالللبنلعع ٔسل
بنًسعرٓ نلالبنًرره عالنه ًهٛععتلبنرعٙلامعىل:لةقعشعالبن ةعٌٕ لبنيًٛعالبنًمععنالٔةُسعثال( )%100لبنرع ن ل
بنًسرً ليٍلشق الٔبد ف لبن ٕٛبلبنص ٚا لشهالا ْٕفلبنًٕظ  ٍٛلئذلأٌلبنرٕنعّلَذعٕلبنذعنعالبنًاعنٛعال
اكٌٕليٍلرالللاجُ لبنٓ فلَٔظعولب َرع لة ٌٔلير ٌٔلْٔعٙللُعوع لأسعسعٛالنعٙلاصعًٛىلٔا ع ٛل
ًَعععععذ لاعععع ن لبنيًٛععععالبنًاعنٛععععال) (Sunk,et.al.,2016:3لئذل ٚعععع فل & (Dadashnejad
)Valmohammadi,2017:3لرعع بيفلاعع ن لبنيًٛععال)(VSMلةأَٓععع:ليجًٕلععاليععٍلبأَلععقالذبتل
بنيًٛالبنًمعنالنري ٚىليُر ل(يُرجعت)لئنعٗلبن ةععيٍ للٔاسعرٓهكليعٕبفدليًعثهعاللثع لبن لًهٛععتلبن يٛلسعال ل
ْٔٙلالًملنًٛيلبأَلقاليٍلبنًٕبدلبأٔنٛالنغعٚالاسهٛىلبنًُعر لبنُٓععيٙلنه ةعٌٕ لأيععلل (Andreadis
)et.al.,2017:1لن ٛع ٖلئٌل:VSMلْععٙلأدبفلةسععٛقالٔي يٛععالشعيًععاللهععٗلبن ًهٛعععتلاًكععٍلأوععذعبل
بنًصهذاليٍلإث ٛلٔاصٕفلٔنٓىلاع نيعتلبنًعٕبدلٔبنً هٕيععتلن ًهٛعالاع ن لبنيًٛعاليعٍلأنعملبنر عل فل
لهعٗلنًٛعيلأَععٕب لبنٓع فلبالسعسععٛالٔبنيمععاللهٓٛععل لئذلزبدلبسععرر بولVSMلةلعكملنع ف٘لنع ٛلنيععفل
دبرععملبنًصعععَيلٔسالسععملبنرجٓ ٛع لنًُظًعععتلبنرصععُٛيلٔنكععٍلأٚمعععلنععٙلشقععع لبنرعع يعتلٔلًهٛعععتل
بنصعُعلا.للأيععل(ل)Romero & Arce,2017:1075لنٛع ٖلئٌل:VSMلْعٙلئدع ٖلايُٛععتلبنرصعُٛيل
بن عع ٛليُ ع لٔنععٕدِلٔنغعٚععالبير ع بدِلئنععٗلبن  ٚع ليععٍلبنيقعلعععتلنععٙلبنصععُعلالٔظٓ ع لة عل ِِّلبنق ٚيععال
بنً مهالن لىلٔاُ  ٛلي رملبن  ٛلئذلً ٚع لنعٙلنٓعىلأ َظًعالبن ًعملبنرعٙلايع ولشًٛعالنه ةعٌٕلٔا كع ل
()422
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س ٛلبن ًمليٍليُظٕفلبن ةٌٕلٔاعٕن لVSMلطع لن عنعال ٚجععدلبسعر باٛجٛالليٕنٓعالالارععذلبنيع بفل
بأنمملٔاصًٛىلبن ًم لٔةعنرععنٙلنلاَعّلٚذظعٗلةعْرًععوللمثٛع للُع يعلٚر هع لبأليع لةرذسعٍٛلبنًُظًععت.ل
ٔٚر ع ل)(Lugert,et.al.,2018:5لئٌلVSMلالععًملاعع ن لنًٛععيلبنًععٕبدلٔبنً هٕيعععتلرععالللَظعععول
ب َرع لسٕبالمعَتلذبتلشًٛاليمععنالأٔلغٛع لذبتلشًٛعاليمععنالبنًقهٕةعالنرغٛٛع لبنًعٕبدلبألٔنٛعالئنعٗل
بنًُر لبنُٓعيٙلٔالًملبنًٓععولب لدبفٚعالبنرعوعال(ةرقعٕ ٚلبنًُعر ل لئدبففلبنً هٕيععت لبنرذعٕللبنًععد٘)ل
ًٔٚكٍلبنُظ لئنٗلVSMل ةعاالثلي ععَٙليرره عالنٓعٙلم ًهٛعاليعٍلي ٓعٕولبنًُعر لئنعٗلئطعال لب لَرعع ل ل
م ًهٛالئَرعع ليرسهسعهال لٔم ًهٛعالئدبفٚعاليعٍلئدرععللبألٔبيع لئنعلٗلبنسع بد لنٓعٙللًهٛعاليُظًعالنرذهٛعمل
ٔئلعدفلاصًٛىلا ن لبنيًٛالةٓ فلاذ  ٚلبنٓ فلنٙلب َرع لٔبن ًمللهٗلايهٛهعّ.للٔٚمعٛلل (Jia,et.al.,
)2017:7لئٌلVSMلآ فلئ نعٗلاذ ٚع لنًٛعيلبنرسععي ليعٍلرعالللاع ن لبنيًٛعالٔبن ًعمللهعٗلئزبنرٓععل
ًٔٚكٍلايسٛىلبأَلقالئنٗ:لأَلقالبنيًٛعالبنًمععنا لأَلعقالغٛع لذبتلبنيًٛعالبنًمععنالٔنكُٓععلأَلعقال
درًٛعا لبألَلععقالغٛع لذبتلبنيًٛعالبنًمعععنال لئذلا ع لأدبفلشٕٚعالنهغعٚععالاسععرر ولنٕوعللاكععٍٕٚلاع نيعتل
بنيًٛا لنٓٙلاللا سىلنيفلا نيعتلٔنكٍلأٚمععللاع نيعتلبنً هٕيععتلبنرعٙلاللع ٛلٔاعرذكىلنعٙلاع نيعتلْع ِل
بنًٕبد لنٓٙلاسععل َعلنعٙلفؤٚعالٔنٓعىلاع ن لل بنًعٕبدلٔبنً هٕيععتلمًُعر لٚلع لط ٚيعّليعٍلرعالللاع ن ل
بنيًٛا.لٔةٍٛل()uljas,2020:21لئٌلVSMلاررهلللٍلر بيفلبن ًهٛالةرً لَيعسليًٓالْ :ٙل
ٚ .1رٛخلVSMلاقٕ ٚلبن ًهٛالٔٚسععل للهعٗلئَلععاليع رملبسعر باٛجٙلنهرذسعُٛعتلنرقعٕ ٚلبن ًهٛععتل
بن دٚالٔي بدملبن ًملدرٗلنٕلنىلًٚكٍلارقٛفلبن ًهٛالة يرٓعلمعياللة .
ٕٚ .2ن لفؤٚالٔبضذالٔي يٛالنه ًهٛالٔمٛ ٛالاي ولبن ًهٛالٔلعدفلاكعٌٕلنعٙلبنر ٚقعالثعالثليكَٕععتل
ْٙلبن ًملٔا ن لبنً هٕيعتلٔبنج ٔللبن يُ.ٙ
 ً ٚ .3لVSMل نٓىلبنُظعولبنع ٘لٕٚنع لشًٛعالنه ةعٌٕ لضعغفلبن ًهٛععتلنعٙليسعرٕٖلبنٕظععيللبن هٛععل
ٚسعل للهٗلنٓىلبنُظعولبن ٓىلبأنمملبن ٘ل ٚلىلوُيلبني بفبتلٔبنرذسُٛعت.
 .4بنقث ٛالبنكًٛالنًر نعتلVSMلْٙلأسعالبارعذلش بفبتلةُعاللهٗلبنثٛعَعتلٕٔٚن لشٛعالبنرع ن ل
ٔس ٛلبن ًمللهٗلئن بالبنرذسٍٛلبنًسرً .
 .5ر بيفلبن ًهٛالنٓعلا م ٛلدبرهٙلةًُٛعلا ك لVSMل سع ٛلبن ًعمليعٍلٔنٓعالَظع لبن ةعٌٕلٔٚسعًخل
VSMللهعٗلفؤٚععالبلنرع ن لمر عععٌٔلةععٍٛلبن ٚع ليععٍلبألَلععقالٔب دبفبتلبنًرره عالٔنعع ٛلم ًهٛعععتل
ٔئن بابتلن دٚا.
يععٍلرععاللليعععلسععث لًٚكععٍلئلقعععالا ٚععللئن بيععٙلنرع بيفلاع ن لبنيًٛععا:لئَٓعععلأسععهٕبللهًععٙل
ي عو لٚسرر ولأ كعللٔفيٕزلرعوعالنرًاٛعملبألَلعقالبنرعوعالةعن ًهٛععتلب لَرعنٛعالٔبنر يٛعالةغٛعال
إضٛخليسعفبتلبنر ن لنألَلقالٔيٕبضيلبالررُعشعتلٔبنرٕشللٔبنًٓملبن يُٛالبنًصعدثالنٓع .ل
ل

حاَُاً :أهًُت خاسطت تذفك انمًُت:
ر بيفلا ن لبنيًٛعالْعٙللثععففللعٍليجًٕلعاليعٍلبنريُٛععتلإضعخلاع ن لبنًعٕبدلٔبنً هٕيععتل
ةلععكملي يععٙلأثُعععاللًهٛععالب لَرععع لٔاث ع زلأًْٛرٓعععليععٍلرععالللاًاٛهٓعععلنألد ع بثلبن هٛععالنععٙلبن ًهٛععال
ب َرعنٛالة الللٍلبأدع بثلبالنر بضعٛالنرلعرٛالأ َعٕب لبنٓع فلنعٙليسععفلبنيًٛعالٔبنريهٛعمليعٍلأَعٕب ل
بنٓ ع فلنععٙلبن ًهٛععالب لَرعنٛععاليععٍلرععالللاذ  ٚع لن ع صلنهرذسععٍٛلٚععرىلبسععرر بيٓعللُ ع لاسهسععملبن ًهٛععال
ب َرعنٛالأَٓعلاظٓ لة شالرقٕبتلاسهسملبن ًهٛال َجعزلٔشتلأدبالبن ًهٛعالٔايهٛعملبنٕشعتلبنًسعرغ ل
لهععٗلأدبالبأَلععقالبنرععٙلاللامععٛللشًٛععال(لZahraee,et.al.,2014:120ل) لأيعععل(FUKUZAW-
)Aa,2020:214لني لد دلأًْٛالر بيفلا ن لبنيًٛالةعنُيعسلبٜاٛا :ل
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 .1اصٕ ٚلا ن لبنًٕبدلٔبنً هٕيعتلنٙللًهٛالب َرع لبنذعنٛا.
 .2بمرلعفلبالررُعشعتلنٙللًهٛعتلب َرع .
 .3اصٕ ٚلبنذعنالبنًسريثهٛالبنًرٕش ا.
ٔ .4ضيلسعُٛعفْٕٚعتلنهرذسعٍٛلبنًسعرً لٔبالَريععللئنعٗلبنٕضعيلبنًقهعٕبلدسع لدفبسععتلبنرذسعٍٛل
بنًسرً .
 .5اذ  ٚلبنُرعي لبنًرٕش اليٍلاذسٍٛلبأدبا.

حانخاً :يزاالث استخذاو خشائط تذفك انمًُت:
ةٍٛل()Zahraee,et.al.,2020:1380لئٌلْ بلبنً رملاللٚيرص للهٗلوُعلالبنسٛعفبتلنيعفل
ةملًٚكٍلاقثٛيّلنٙلوُعلعتلأر ٖليرره الأٚمع لئذلبسرر ولنٙلفسىلرعفطعالاع ن لبنيًٛعالنصعُعلال
بالررععولٔايهٛععملٔشععتلبنع ٔففلٔا ٚع لب لَرعنٛععالنععٙلبنُٓع للععٍلط ٚع لاذسععٍٛلير نعععتلب لَرععع لنكععمل
لعيمليٍل()13.95لٔد فلئنٗل()17.54لٔد فلٔبَر عللبنٕشتلبنًسرغ ليعٍل()19660لدشٛيعالئنعٗل
()19449لدشٛيا لٔنٙليجعللآرع لاعىلبسعرر بولVSMلنعٙليذعمععفلة َععي لQUESTلن سعىلرعفطعال
بنيًٛالنرفلئَرع لبأةٕببلٔبنلثعةٛكلنً فل()30لٕٚيعلع لئذلبَر معتلبنًٓعملبن يُٛعاليعٍل()37.87لٚعٕول
ئنٗل()12.68لٕٚيع لٔبسرر يتلأٚمعلنٙل معتلوُعلالشقيلغٛعفلبنسعٛعفبتلٔوعُعلالبنًمعرعتل
ٔايهٛعععملٔشعععتلدٔفآععععلةُسعععثال(.)%70لٔٚمعععٛلل()Jing,et.al.,2021:4لئٌلرع ع بيفلاع ع ن لبنيًٛعععال
اسععرر ولنععٙللًهٛععالبنل ع بالنععٙلبنيقععع لبن عععولٔلُ ع لئل ع بدلل ع ٔللبأس ع عفلٔنععٙلوععُعلالبنععٕف ل
ٔلًهٛععععتلبنثُععععا لٔبن لعٚعععالبنصعععذٛا لٔرقعععٕسلاجًٛعععيلب َرعععع لٔبنًصععععَيلبنكًٛٛعٔٚعععا لٔوعععُعلال
بن نع لٔ ثكعتلسهسهالبنيًٛعالٔنعٙلئدبففلبنذكٕيععتل لأيععلل)(Hedlund & Stenmark, 2020:5ل
ني لل ضعليٍلرالللبنج ٔلل()1لإَٔب لر بيفلا ن لبنيًٛالٔيجعالتلبسرر بيٓعلٔمًعليٕضخلأدَعِ .ل
انزذول ( )1أَىاع خشائط تذفك انمًُت ويزاالث االستخذاو
ث

انُىع

انهذف

يزاالث االستخذاو

انًصادس

1ل

VSMلبنثٛئٛالأٔل
فسىلر بيفلبنيًٛال
بنًسر بيا ل
E-VSM

دي لبنجٕبَ لبنثٛئٛال
نٙلر بيفلا ن ل
بنيًٛا ل

بنقعشا لبسرٓالكلبنًٕبد ل
ي عنجالبنًٛعِ ليٛعِلبنص فل
بنصذ ٙلبالَث عثعت ل

Mason, et.al. (2008), Torres & Gati
(2009), Paju, et.al. (2010), Vinodh,
et.al. (2011), Brown, et.al. (2014),
Faulkner & Badurdeen (2014),
Kurdve, et.al. (2015), Vinodh, et.al.
(2016), Helleno, et.al. (2017),
)Garza-Reyes, et.al. (2018

2ل

ر بيفلا ن لبنيًٛال
بنًسر بيال
بالنرًعلٛا ل
 SUS-VSMل

بن ي لبالنرًعلٙل
نجٕبَ لبالسر بيال
نٙل VSMل

ةٛئالبن ًم لفسىلرعفطال
يرعط لبن ًم ل

& Brown, et.al. (2014), Faulkner
Badurdeen (2014), Vinodh, et.al.
)(2016), Helleno, et.al. (2017

3

ر بيفلا ن لبنيًٛال
بنهٕنسرٛا ل

دي لبنجٕبَ ل
بنهٕنسرٛالنٙل
VSMلأٔلفسىل
ر بيفلا ن لسهسهال
بنيًٛا ل

4

فسىلر بيفلا ن ل
بنٓ ف ل

دي لئدبففلبنٓ فلنٙل
 VSMل

بَث عثعتلثُعيٙلأٔمس ٛل
بنكعفةٌٕ لبنر يعتل
بنهٕنسرٛا لبنررقٛفلٔبنرسهٛىل
نٙلبنٕشتلبنًذ د لٔسعيمل
بنُيم ل
بنٓ فلنٙلبنً عدٌ لبنًٕبدل
بنيعةهالنالدر ب لبنًٕبدل
بنرعو لْ فلبنسٕبيم لبنمٛع ل

Mason, et.al. (2008), SuarezBarraza, et.al. (2016), Garza-Reyes,
)et.al. (2018

)Kurdve, et.al. (2015

Source: Hedlund, Christer & Stenmark, Petter, (2020), More value from fewer resources:
how to expand value stream mapping with ideas from circular
economy, International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 12, No. 4,
P.5.
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سابؼاً :يشاحم :VSM
ٚععع ع ٖل()Deshkar,et.al.,2018:7670-7671لئٌلVSMلْعععععٙلئدبفلفسعععععٕيٛالارمعععععًٍل
ي هٕيعتللٍللًهٛالب َرع ل ٔإن لرع بيفلبنيًٛعالبنذعنٛعالٔبنًسعريثهٛالي هٕيععتلدٕٚٛعالار هع لة ًهٛعال
ب َرع لياملٔشتلبن ٔففلٔٔشتلبنرسهٛىلٔبنًٓملبن يُٛالٔارمًٍلVSMلبنً بدملبٜاٛا :ل
 .1تحذَذ ػائهت انًُتذ:لٚرىلبررٛعفليجًٕلاليُرجعتلي ُٛالن سىلبنر بيف لٔبن عيهالْٙليجًٕلاليٍل
بنًُرجعتلبنرٙلارميلنرقٕبتلي عنجاليًعثهالٚرىلاُ ْ ٛعلةٕبسقاليجًٕلالبٜالتلَ سٓع.
 .2سسى خشَطت انمًُت انحانُت:لبنًرقهثععتلبألسعسعٛاللن سعىلبنٕضعيلبنذععنٙلْعٙلٔشعتلبنع ٔففل لٔشعتل
بنرغ ٛلبنجٕٓزٚا لبنًرع ٌٔ ليرقهثععتلبن ةعٌٕ لنع بٔللبنرجٓٛع للع دلبن ععيهٍٛلنعٙلمعمللًهٛعال ل
ل دلسعلعتلبن ًملٔٔنثعتلبن ًملٔنر بتلبن بدا.
 .3تحهُللم خشَطللت انمًُللت انحانُللت:لٚععرىلاذهٛععملرعفطععالبنيًٛععالبنذعنٛععالة شععالنً نععالبنٓ ع فلٔلًهٛعععتل
بالررُع لَٔيعسلبالزددعو.
 .4انمضاء ػهً انُفاَاث وسسى خشَطت انمًُت انًسلتمبهُت:لٚعرىلبنعررهاليعٍلبنُ عٚععتلبنًٕنعٕدفلنعٙل
ر ٚقالبنيًٛالبنذعنٛالةُععالللهعٗلأٔنٕٚعآعع لٔاكعٌٕللًهلٛعالاع ن لب لَرعع لأماع لبسعرً بفٚالٔ ٚمعمل
بنسذ لة للبن نيلة لبنررهاليٍلبنُ عٚعتلٚرىلفسىلبنر ٚقالبنًسريثهٛا.
 .5يحاكاة خشَطت انمًُت انًستمبهُت:لٚرىلاصًٛىلبنر ٚقعالبنًسعريثهٛالنعٙلة َععي ليذعمععفلنركع بفبتل
يرره النر ٚقالبنيًٛالبنًسريثهٛالٔٚرىلاسجٛملبنثٛعَعتلنكمليذعمعفلة لاذهٛملبنثٛعَععتلنعٙللًهٛععتل
بنًذعمعفلبنًرره ا.
أيعل)(Nowak,et.al.,2017:3لنٛذ دلبنرقٕبتلبٜاٛا :ل
 .1اذ  ٚلر ٚقالا ن لبنيًٛالبنذعنٛالنه ًهٛعتلةًعلنٙلذنكلبنيٛعالبنًسث .
 .2اذ  ٚلبنُ عٚعتللهٗلأسعالْ ِلبنر ٚقا.
 .3يُٓ لبنذملنرذسٍٛلبن ًهٛا.
 .4ر ٚقالا ن لبنيًٛالبنًسريثهٛا.
 .5اُ  ٛلبن ًهٛالبنج  ٚف
 .6شٛعالبنُرٛجال(ٔشٛعاليعلة )لٔبنلكمل()1لٕٚضخلْ ِلبنرقٕبت.
ل
ل
ل
ل
ل
انشكم ( )1خطىاث VSM
Source: Nowak, Marina, Pfaff, Holger & Karbach, Ute, (2017), Does Value Stream
Mapping affect the structure, process, and outcome quality in care facilities? A
systematic review, Systematic Reviews 6:170, P. 3.
ل

خايساً :ػىايم انُزاس انحاسًت نتُفُز  VSMويحذداتها:
دعع ع دل()Andreadis,et.al.,2017:4لبن ٕبيععععملبٜاٛععععالْٔعععع:ٙلبنرعع ع بولٔيلعععععفمالب لدبفف ل
بنر ع ف ٚلبنايعنععالبنًُظً ٛعال لبنثُععٗلبنرذرٛععا لبني ع فبتلبنًعن ٛعال ليٓعععفبتلبأن ع بدلبن عععيهٍٛلٔرث ع بآى ل
ي بشثععال عععيهالٔيسععرً فلنً بدععمل VSMلأَظًععالي هٕيعععتلنعييععالاًكععٍليععٍلس ع لالبنذصععٕلللهععٗل
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بنثٛعَعععتلٔييعفَرٓعععلٔايًٓٛعععليععٍلأنععملبنرُ ٛع لبنُعععنخلنعـ VSMلئذلا ع لبنيٛعععدفلٔب دبففلبن عيععملبأماع ل
أًْٛال َٓعاليل ٔ لةسٛف لئذلٚرىلبنر فللهّٛلمذج لزبٔٚالنرُ ِ ٛلبنُعنخلُٔٚظ لئنٗلةيٛالبن ٕبيعمل
لهٗلأَٓعلأشملأًْٛالٔنكٍلدٔفْعلدبلىلأما لنهرُ  ٛلبنُعنخللهعٗلٔنعّلبنرصعٕصل.لاُ ع لبنك ععافلبنًعنٛعال
أما لأًْٛاليٍليٓعفبتلٔرث بتلبأن بدلبن عيهٍٛلأٌلبأٔلل ٛ ٚلبأر ٛلأيعلبنايعنالبنرُظًٛٛعالاه ع ل
دٔفبليًٓععع لأٌليععٍلبنلعععييلنعع ٖلبنًُظًعععتللعنٛععالبألدبالأٌلٚكععٌٕلنعع ٓٚعلثليعنععالبنرذسععٍٛلبنًسععرً ل
ٔب سععرثعش ٙلأيعععلبنً بشثععالبنًكا ععالٔبنًسععرً فلنً بدععملVSMلمث ٛع فلنهغعٚععالٔٚج ع لبسععراًعفلبنٕشععتل
بنكعنٙلنٙلْ بلبنُلعس للالٔفللهعٗلذنعكلاُ ع لأَظًعالبنً هٕيععتلذبتلشًٛعالمثٛع فللَظع بللنيع فآلعللهعٗل
اسع ٚيللًهٛععالبنذصععٕلللهععٗلبنثٛعَعععتلٔلئَلعععالر ٚقععالبنيًٛععالبنذعن ٛعا لٔبنرع ف ٚلأٚمعععليٓععىلن  ٚع ل
VSMلنًٛكٍليٍلبَجعزلر بيفلبنيًٛالبنًسريثهٛا .ل
لهٗلبن غىليٍلأٌلVSMلبنريهٚ ٛالنع ٓٚعلبن ٚع ليعٍلبن ٕبيع ل لئاللأَٓععلغٛع لشععدففللهعٗللكع ل
بنٕضيلبن ُٚعيٛكٙلنهًُظًعتلَٔرٛجرٓعلا رً للهٗلرث فلبأ رعصلبن ٍٚل ٚسًٌٕلاٛعفلبنيًٛعال لٔأدَععِل
ة ضلبنيٕٛدلبنً ٔضاللهٗلVSMلٔمعٜا :ٙل
VSM .1لْٙلئن بال٘ٔ ٚلٔفشٙل ٚرًع للهعٗللع دليذع ٔدليعٍلبنًالدظععتل لٔيعٍلثعىليسعرٕٖلبن شعال
أٚمعليذ ٔد.لئٌلVSMلٚسرغ لٔشتلطٕٚملئذلٚج لأٌلٚيعٕولبنرثٛع لةر يع لٔفللبن ًعملٔٚذرعع ل
ئنٗلبنً  ٚليٍلبنٕشتلنٙلبنرذهٛم ل ٔةع نكلسع ٛدبدلبنٕشعتلبنعالزولن سعىلر ٚقعالاع ن لبنيًٛعالنُظععول
بنرصُٛيللعنٙلبنذجىلٔيُر ضلبنذجى.
 .2ةسث لبنقث ٛالبناعةرالنـVSMلاللًٚكُٓعلفؤٚالبنسهٕكلبن ُٚعيٛكٙلٔارقٛقّلًَٔ نرعّلة شعالةًع ٔفل
بنٕشت لنمالللٍلذنكلناٌليجًٕ ليرٕسفلشٛىلبنثٛعَععتلبنًجً علال َلععالVSMلاللًٚاعملبلنًٕشعلل
بن هٙلٔٚمهملوعَ ٙلبني بف لٔش لاذرٕ٘لبنً هٕيعتلغ ٛلبنً فٔسالنٙلةٛئالبنرصُٛيللهٗلأنكعفل
ي  ٛفلنهررهاليٍلبنٓ فلٔئن بالبنرذسُٛعتلبنًًكُا.
 .3اللًٚكععٍلأٌلٚععٕن للVSMلبالررالنعععتلنععٙلا ع ن لبنًُععر لٔبنمععٕبةفلٔنذظعععتلبن ًهٛععالٔبنرععأث ٛبتل
بنسثثٛالبنًسرُ فلئنٗلبنٕشت.
 .4نلملVSMلنٙلإن ٛلبن ؤٚالبنًسرً فلنه  ٛلبنً اثفلةعنرذٕالتلٔبنرغ ٚالبن كسٛالة لبنرُ . ٛ
VSM .5لْععٙلنيقععالنععٙلنر ع فليذ ع دفلاللًٚكُٓعععلارثععيلبن ع ٔ لبن يُٛععالة شععالأثُعععالي عنجععالبن ع نل عتل
(.)Balaji,et.al.,2020:2-3
 .6اللًٚكٍلنعـلVSMلبنر عيعملةسعٕٓناليعيلسعُٛعفْٕٚعتلب لَرعع لبنً يع فلبنرعٙلارمعًٍلدععالتلاصعُٛيل
ير دفلبنًُرجعت لئذلًٚكٍلنـVSMل بنر عيعملةسعٕٓناليعيلدععالتلاصعُٛيلةسعٛقالا رًع للهعٗليُعر ل
ٔبد .
 .7اللاأر لVSMلنٙلباللرثعفلبنر بة ٛلبنُي ٚالضًٍلا ن لبنيًٛاللهٗلسثٛملبنًاعللبنركعنٛللٔبن ةذٛال
ٚرىلامًُٓٛعليٍلرالللاقث ٛلسجملبنصُ ٔ لبن . ٛ
 .8اللاأر ع لVSMلنععٙلباللرثعععفلبنرععأث ٛلبنثٛئععٙلبنً ع اثفلةر ع ن لبني ًٛعالل (Samant & Prakash,
).2020:2
ٚ .9رىلاذهٛملا ن لشًٛالٔبد لنًُر لأٔليجًٕلاليُرجعت.
ٚ .14سره ولاقث ٛلVSMلي رملايه٘ ٛلبن ٘لًٚاملاثسٛفلمث ٛلنهٕضيلبنذيٛي.ٙ
 .11يعٍلبنصع لئ نع بالبنرجععفبليعيلبنرذسعُٛعتلبنًير دعالرعالللرعفطعالبنرع ن لبنًسعريثهٛالل (Luz,
).et.al.,2020:1
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سادساً :يفهىو انًششوع ويشاحهه:
ًٚكٍلا ٚللبنًل ٔ للهٗلأَّللع فلأَلعقالآع فلئنعٗلاذيٛع لأْع بفلبن ًعملأثُععالبسعرر بول
يٕبفدْعلبن برهٛال ٔنرُ  ٛلبنًل ٔ لةُجعحلٚجع للهعٗلبنًع فبالي عنجعالبن ٕبيعملبنذعسعًالبٜلاٛعا:لدلعىل
ب دبففلبن هٛعلٔشُٕبتلبالاصعللبن عنالٔبنً ٛبَٛالبنًعنٛالبنصذٛذالنهًل ٔ لًٚرهكليع فبالبنًلععفٚيل
بنًععإْالتلبنج ٛع ف لبنيمعععاللهععٗليلععكالتلبنًل ع ٔ ل لاذ  ٛع لبن  ٚع لٔيذعمعععفلبنًل ع ٔ لٔبنجٓععٕدل
بنًلر ما لنمالللعٍلبن ٕبيعملبنثلع ٚالٔلئ نع بابتللًعملبنًلع ٔ لٔاُ ٛع لبنًلع ٔ لٔلٕبيعملبنثٛئعال
بنرعفنٛععالنهًل ع ٔ ل()vrchota,et.al.,2021:3لنٓععٕليجًٕلععالير بةقععاليععٍلبألَلععقالٚععرىلاذ  ٚع ل
َيقععالة بٚععالَٔٓعٚععالنٓعععلُٔٚععر للُععّلير نعععتلن  ٚع فلنررصععالبنًععٕبفدلبنًذ ع دفلٔار ع ٖلبنًلعععفٚيل
بنذ ٔدلبنرُظًٛٛالةسعث لبنذعنعالئ نعٗليٓععفبتلير ع دفليعٍلبنٕظععيللٔيجًٕلععتلن ٚع فليعٍلبنًعٕبفدل
ٔبنًٓعفبتلنٙللًهٛعتلبنًلعفٚيل()Krajewski,et.al.,2013:70لٔٚرمًٍلاذ  ٚلبنًلع لٔ لثالثعال
أَلقالأسعسعٛالْعٙلاذ ٚع لأْع بفلبنًلع ٔ لأ٘لبنذعنعالبنُٓعيٛعالبنرعٙلاذععٔللئدبففلبنًلع ٔ لاذيٛيٓععل
ٔبنُقععع لبن ع ش ٛلنهًسععإٔنٛعتلبنرععٙلاذًهٓعععلئدبففلبنًل ع ٔ لٔبسععر باٛجٛالبنًل ع ٔ لبنرععٙلا ُععٙلمٛععلل
اذي لئدبففلبنًل ٔ لأْ بنٓع لًٔٚكٍلاذ  ٚلي ظىلبنًلعفٚيليٍلرالللبأًْٛالبنُسعثٛالناالثعالأْع بفل
ْٔٙلبنركه البنرٙلا ُٙلد عىلبنًل ٔ للهٗلي ٛبَٛرّلبنًذع دفل لبنٕشعتلُٔ ٚعٙلبالَرٓععاليعٍلبنًلع ٔ ل
ةعنً فلبنًذ دف لبنجٕدفلٔا ُٙلضًعٌليٕبو عتلبنًل ٔ لمًعلاىلاذ ْ ٚعلسعةيعل (Slack & Jones,
) 2018:532لٔٚرىلاذهٛملبنيًٛالبنًكرسثالنهرذي ليٍلوعذالبنًلع ٔ لةلُععالللهعٗلاععفٚالب لدعنعال لئذبل
معَتلبنركه البن هٛالألهٗليٍلبنيًٛالبنًكرسعثال لنٓع بلُ ٚعٙلأٌلبنًلع ٔ لٚرجععٔزلبنً ٛبَٛعالٔلئذبلمعَعتل
بنيًٛععالبنًرققععالألهععٗليععٍلبنيًٛععالبنًكرسععثال لنٓ ع بلُ ٚععٙلأٌلبنًل ع ٔ ليرععأر للععٍلبنج ع ٔللبن يُععٙل
(.)Bhogil & Shinde,2020:46لٔأضعععفل()Heizer,et.al.,2017:82لئٌليعع  ٚلبنًلعع ٔ ل
ٕٚبنععّلدعععالتلير ع دفليُٓعععلاععأر لبنًل ع ٔ للععٍلبنج ع ٔللبن يُععٙلأٔلاي ع ٚىلٔشععتلبالَرٓعععالبنًج ع ٔلل
نهًل ٔ لئنٗلب يعولمهرعلبنذعنرٍٛلاذرع لئنٗلاس ٚيلة ضلبالَلقالبنًرثيٛعالالَرٓععالبنًلع ٔ لةذهعٕلل
اععععفٚالبالسعععرذيع لبنًقهعععٕبللعععٍلط ٚععع لئضععععناليعععٕبفدلئضععععنٛاليعععٍلأنععع بدلٔي ععع بت لٔدععع دل
()Sittoova,2018:22لبن ٕبيملبنًر هيالةرُس ٛلٔشتلبنًل ٔ لةعٜا :ٙل
.1لئمًعللن ٔللبن ًم.
.2لبَجعزلبنج ٔللبن يُٙلنهًل ٔ .
.3لبنرأر ٛبتلبنرٙلٚسثثٓعلبن ةٌٕ.
.4لاأر ٛلةسث لبنًجٓ  .ل
أيعععل()Schroeder & Goldstein,2018:122لنعع م لئٌلبنًلعع ٔ لٚركععٌٕليععٍلأفة ععال
ي بدملْٙلبنررقٛفلٔبنج ٔنالٔبنسٛق فلٔبنرسهٛى لئذلٚل ٛلبنررقٛفلئنٗلاهكلبني بفبتلبنًقهٕةالنعٙل
ة بٚالبنًل ٔ لبنرٙلاذ دلطعة ّلبن عولٔباجعْعاّ لْٔٙلٔظ ٛعالب لدبففلبن هٛععلنمعالللعٍلٔنعٕدلن ٚع ل
ير دلبنٕظعيل لٚذ دلبنًٕبفدلبنًقهٕةا لأْ بفلبنًل ٔ لزةعيٍلبنًلع ٔ ل لَعٕل لبنًُعر لأٔلبنر يعال
بنًي يععا لبنكععٕبدفلبنثل ع ٚالبنًقهٕة عال لَععٕ لاُظععٛىلبنًل ع ٔ لنمععالللععٍلبنً ٛبَٛععالبنًذ ع دفل َجعععزل
بنًل ٔ لأيعلنٙلي دهالبنج ٔنالٚيٕولبن  ٚلبنًر ع دلبنٕظععيللةرذ ٚع لرقعالبنًلع ٔ ل لنمعالللعٍل
شعيًالي صهالةأَلقالبنًل ٔ لاسًٗلْٛكملايسٛىلبن ًم لٔيٍلثىلٔضيلبنج بٔللبن يُٛالنكعملَلععس ل
ٔٔشتلبنث الٔبالَرٓعالنكملَلعس لثىلة لذنكلاث الي دهالبنسٛق فلبنرٙلٚرىلنٓٛعليرعة البنسعٛق فللهعٗل
بنًلع ٔ ليععٍلرععالللن ٚع لير ع دلبنٕظعععيلل ٚبشع لمععملَلعععسلأثُعععالاُ ٛع لبن ًععملنععٙلبنًلع ٔ لٔاععرىل
بنً بشثاليٍلد ٛلبنٕشتلٔبنركه عالٔبألدبالٔنيععلنرقعالبنًلع ٔل لٔنعٙلدعنعالٔنعٕدلبرعرالفلمثٛع لةعٍٛل
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بنُرعي لبن هٛالٔبنرقالٚرىلبارعذلب ن بابتلبنرصذٛذٛالبنرٙلالًملي بن البنرقالٔئلعدفلارصعٛال
بأيٕبللٔبنرغ ٛٛبتلنٙلبنًٕبفد...لٔغْ ٛعلأ يعلي دهعالبنرسعهٛىلا ُعٙلبَرٓععالبن ًعملةعنًلع ٔ لٔالعًمل
ئغال لنًٛيلبن يٕدليٍلبنثعطٍلٔاس  ٚلنًٛيلبن ٕبا ٛلٔبسر نع لبأن بدلٔبنً بتلئنٗليي لبنًُظًا .ل
ل

انًحىس انخانج :اإلطاس انؼًهٍ:
أوالً :وصف انًُذاٌ انًبحىث:
اأسستلي ٚ ٚالط لٔنسٕفلَُٖٕٛلة للععول1968لٔمعَعتلاسعًٗلي ٚ ٚعالبنقع لٔاع اثفل
ةعنًُلأفلبن عيالنرُ  ٛلبنق لبنلًعنٛا لٔنٙللعول1987لأوثذتلبنق لٔبنجسٕفلي ٚ ٚالٔبد فل(أ٘ل
بفاثقتلبنق لٔبنجسٕف)لمعَتلنٙلبنسعة لايٕولةرُ  ٛلبنق لٔبنجسٕف لٔأوثذتلة للعول1987ل
دبي فلئ بفلنيفلٔن ٛلنٓعلو ال رصٛالٔي ُٕٚالا اثفلةعنٓٛئالبن عيالنهق لٔبنجسٕفلنٙلةغ بد ل
ٚعع اثفلبنًُٓ سععٌٕلةٕدعع فلب ل عع بفلٔبنًرعة ععال لئذلارًاععمليًٓععالبنً ٚ ٚععالةع ل عع بفللهععٗلبنقعع ل
بفللهٗلبنجسٕفلبنرٙلاييللهٗلبأَٓعفلأٔلاًع ل
بنرعفنٛالبنرٙلاييلرعف لد ٔدلةه ٚالبنًٕوملٔب
نٕ لبنًٛعِل(ياملَٓ لبنرٕو )لامىلبنً ٚ ٚالبنٓٛكملبنرُظًٙٛلبٜا :ٙل
.1لبنً  ٚل( ٚلي  ٚلشسى).
.2لي عٌٔلبنً  ٚل(يسإٔلللٍلبألًعللبن ُٛا).
بفلٔبنًرعة ا).
.3لبنيسىلبن ُٙل(ٔد فلب
.4ل ثالبنيعََٕٛال(بنيعََٕٛالٔبأيالك).
.5لبنًيعٔالت.
.6لبنذسعةعت.
.7لب دبفٚال(ٔد فلبنًٕبفدلبنثل ٚا).
.8لبنر ش. ٛ
.9لبنررقٛفلٔبن فبسعت.
.14لبنرصعيٛى.
اىلبررٛعفلأد لبنًلعفٚيل ن بالبنثذ لْٕٔليل ٔ لئلعدفلئلًععفلنسع لبنًٕوعملبناعنع لنعٙل
يذعنظالَُٖٕٛلبن ٘لَ للٍلط  ٚل مالآ ٕفلبن عيالنهًيعٔالتلب َلعيٛالٔةا بفلي ٚ ٚالبنقع ل
ٔبنجسٕفلبنرعة رٍٛللنعٕزبففلب للًععفلٔب لسعكعٌلٔبنثهع ٚعتلٔبأل عغعلل لئذلٚثهع لطعٕللبنجسع ل()660لول
ٔل لل()20لولٔ ٚعدلئلًعفِلةكه الارًُٛٛالاثهع ل()16ليهٛععلفلدُٚععفلل بشعٙلٔةًع فليرققعال()540ل
ٕٚوللًملايٕ ًٙٚلاىلبنث الةعن ًملةرعفٚال2419/1/17لاىلبالَرٓعاليٍلئلًعفلبنجس لٔبنرسهٛىلبأٔنٙل
ةرعفٚال2421/3/14لأ٘لرالللي فل()661لٕٚوللًملايًٕٙٚلٔةكه الن هٛال()13ليهٛعفلدُٚعفلل بشع ٙل
اىلباللرًعدللهٗلبسرًعففلبالسرثعَالبنرٙلأل تليٍلشثعملبنثعداعالةعالسعرُعدللهعٗل(ل)Tatar,2021لبنع ٘ل
ش ولأفة الي بدملنهًل ٔ لٕٔٚضخلبن الشعتلةٍٛلْ ِلبنً بدم لنمالللٍلفسىلرعفطالا ن لبنيًٛال
نًل ٔ لئ لًعفلبنجس لبناعن لبنرٙلاثٍٛلبنٕبشعيلبن هعٙلنرُ ٛع لبنًلع ٔ لٔبن رع بتلبن يُٛعالنكعملَلععسل
ٔنر بتلبنرٕشللٔبنً دلب ضعنٛا .ل
ل
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حاَُاً :وصف ػُُت انبحج:
اىلباللرًعدللهٗللُٛالشص ٚالارًامل()25لن دلامىلدبي فلبنًُٓ البنًيٛىلنرُ  ٛلئلًعفلبنجس ل
بناعنع ع لنمعععاللللعععٍليع ع فبال ع ع لي ٚ ٚعععالبنقع ع لٔبنجسعععٕفلنعععٙلَُٛعععٕٖلٔبنجع ع ٔلل(ل)2لٕٚضعععخل
بنرصعيالبنلرصٛالن ُٛالبنثذ  .ل
انزذول ( )2انخصائص انشخصُت نؼُُت انبحج
انُىع االرتًاػٍ
ركش
 16ل
إػذادَت
2

اَخً
9ل
انتحصُم انذساسٍ
بكانىسَىط
13
انؼًش
50-41
40-31
7
11
سُىاث انخذيت
25-16
15-6
10
9
دبهىو
7

30-20
1
ألم يٍ 5
1

شهاداث ػهُا
3
 51فأكخش
6
 25فأكخش
5

انًصذس:لبنج ٔلليٍلئل بدلبنثعداا .ل

َالدظليٍلبنج ٔلل()2لبفا ع لَسثالبن مٕفللٍلب َعثلٔذنكلٕ ٚدلئنٗلطث ٛاللًملبنًلععفٚيل
ب َلعيٛالبنرٙلاذرع لئنٗلنٕٓدلة َٛاللعنٛا لٔبفا ع لَسثالبنذعوهٍٛللهٗل ٓعدفلبنثكعنٕفٕٚالةسعث ل
أغهع لبن عععيهٍٛليععٍلبنكععٕبدفلبنُٓل سعٛاللبنًررصصععالنععٙلْع بلبنًجعععلل لأيععلةعنُسععثالئنععٗلبن ًع لَالدععظل
بفا ع لبن ئالبن ً ٚال()40-31للٍلةيٛالبن ئعتلْٔ بلًٚاملبنكٕبدفلبنلععةالبنرعٙلنٓععلبنيع ففللهعٗلايع ٚىل
أنمملأدبا لٔاري ولسُٕبتلبنر يالبن ئال()25-16لْٔٙلاًاملبن ئعالبنرعلٙلنٓععلرثع فليرًٛع فلنعٙليجععلل
بن ًم .ل
ل

حانخاً :وصف إراباث ػُُت انبحج:
اىلئن بالبنرذهٛمللهٗلأسعالبسرًعففلبالسرثعَالبنًرصصالنًل ٔ لئلًعفلبنجس لبناعن لنعٙل
يذعنظالَُٖٕٛلٔ ٚللبنج ٔلل()3لبنُرعي لب دصعيٛالنجًٛيلي بدملبنًل ٔ .ل ل
انزذول ( )3وصف إلراباث األفشاد انًبحىحٍُ
ث

انًحاوس

انًشحهت األونً :بذء تُفُز انًششوع ل
 1ل ٚرىلاذ  ٚل ٔسلاُ  ٛلبنًل ٔ ل
 2ل اذ  ٚلبنًرقهثعتلٔبنً ع ٛٚلبن ُٛا ل
 3ل ٚرىلبنريٛٛىل-لاذ  ٚلس لبنًل ٔ ل
 4ل ايٛٛىليرعط لبنُجعح ل
انًشحهت انخاَُت :انزذونت وإداسة انًششوع
ٚرى لاُظٛى لبنر نيعت لٔإزٚيل
5ل
بنًسإٔنٛعت ل
 6ل ارىلن ٔنالب َرع ل
اذ  ٚلبنذعنعت لبنًعدٚا لٔبن ُٛال
7ل
ٔبنثل ٚا ل

ال
اتفك

ال
اتفك
بشذة

اتفك
بشذة

اتفك

يحاَذ

 16ل
 17ل
 13ل
9ل

6ل
6ل
 12ل
8ل

3ل
2ل
ل
6ل

2ل

8ل

 14ل

3ل

ل

ل

6ل

 12ل

7ل

ل

ل

 3.960ل

 10ل

 12ل

3ل

ل

ل

 4.280ل

ل
ل
ل

انىسط
انحسابٍ

االَحشاف
انًؼُاسٌ

اختباس T

ل
ل
ل
ل

 4.600ل
 4.600ل
 4.520ل
 3.960ل

.1291
 .1291ل
 .1019ل
 .1956ل

35.631
35.631
44.322
20.243

 4.200ل

 .1291ل

32.533

 .1469ل

26.944

 .1356ل

31.553
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ث

انًحاوس

ارقٛف لأَلقا لبنً بشثا ل -لاُ  ٛل
8ل
رقالي بشثالبنجٕدف ل
انًشحهت انخانخت :إداسة وتزهُض انًىاد
اذ  ٚليسرٕٚعت لبنًر ٌٔل
9ل
ةعنُسثالنهقه ل
ط ح لٔ با لبنًٕبد لبأسعسٛال
 14ل
ب ضعنٛالبنالزيا ل
اذ  ٚلير ٌٔ لبنًٕبد لبنًقهٕةال
 11ل
(أٔلن ٔنالبنرسهٛى) ل
نعلهٛا لإوٛم لبنًٕبد لنًٕشيل
 12ل
بن ًم ل
انًشحهت انشابؼت :اإلَتاد وانتسهُى
 13ل اذ  ٚلٔشتلدٔففللًهٛعتلب َرع ل
 14ل ايٛٛىليسرٕٖلنٕدفلبن ًم ل
 15ل بالنر بولةًٕبل ٛلبسركًعللبنقه ل
 16ل بنرسهٛىلةعنٕشتلبنًذ د ل

اتفك
بشذة

اتفك

يحاَذ

ال
اتفك

ال
اتفك
بشذة

 14ل

8ل

3ل

ل

ل

 4.440ل

8ل

9ل

8ل

ل

ل

 4.000ل

 .1633ل

9ل

9ل

7ل

ل

ل

 4.080ل

 .1624ل

25.111

7ل

 12ل

6ل

ل

ل

 4.040ل

 .1469ل

27.489

9ل

 10ل

6ل

ل

ل

 4.120ل

 .1562ل

26.376

 14ل
 21ل
 24ل
 22ل

6ل
3ل
1ل
1ل

5ل
1ل
ل
ل

ل
ل
ل

ل
ل
ل
ل

 4.360ل
 4.800ل
 4.960ل
 4.720ل

 .1620ل
 .1000ل
 .0400ل
 .1685ل

26.902
48.000
124.00
28.008

2ل

انىسط
انحسابٍ

االَحشاف
انًؼُاسٌ

اختباس T

 .1423ل

31.188

24.495
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ٚثععٍٛلبنجعع ٔلل(ل)3لئٌلبنُلععععسل(بنريٛععٛىلل-لٔاذ ٚعع لاكه عععالبنًلعع ٔ ل)لضعععًٍلبنً دهعععالبأٔنعععٗل
نهًلع ع ٔ لدصعععمللهعععٗلألهعععٗلَسعععثالبا عععع لٔبنثعنغعععال(ل)%100لٔةٕسعععفلدسععععةٙلييع ع بفِل()4.520ل
ٔبَذ بفلي ٛعف٘ل().101لْٔ بليعلًٚاملبنٕبشيلبن هٙل دعنالبنًل ٔ لئذلاىلاذ  ٚلبنكه عالبنررًُٛٛعال
يُ لبنث بٚالٔبنثعنغال(16ليهٛعفلدُٚعفلل بش )ٙلثىلبداملبنُلعسل(بالنرع بلولةعنًٕبلٛع لٔبسعركًعللبنقهع )ل
ضععًٍلبنً دهععالبن بة ععالنهًل ع ٔ لبنً اثععالبناعَ ٛعال لئذلةهغععتلَسععثالبالا ععع ل(ل)%100لأٚمعععلٔةٕسععفل
دسعةٙليي بفِل()4.960لٔبَذ بفلي ٛعف٘ل( ).0400لن نكلٚج لبنر م ٛللهٗلبسركًعللب نع بابتل
بنرعوالةعنرُ  ٛلةعنٕشتلبنًذ د لثىلاث ّلبنُلعسل(ايٛعٛىليسعرٕٖلنعٕدفلبن ًعمل)لضعًٍلبنً دهعالبن بة عال
نهًلع ع ٔ لأٚمعععع لئذلةهغعععتلَسعععثالبالا عععع ل(ل)0.96لةٕسعععفلدسععععةٙل(ل)4.800لٔبَذععع بفلي ٛععععف٘ل
( ).1000لثعىلاث اععّلةيٛععالبألَلععقالٔوعٕالللئنععٗلبنُلعععسل(اذ ٚع ليسعرٕٚعتلبنًرع ٌٔلةعنُسععثالنهقهع ل)ل
ضًٍلبنً دهالبناعناالنهًلع ٔ لبنع ٘لبدرعملأشعملَسعثالبا عع لٔبنثعنغعلال((0.68لةٕسعفلدسععةٙلييع بفِل
()4.000لٔبَذ ع بفلي ٛعععف٘ل().1633لْٔ ع بل ٚععٕدلئنععٗلبلرًعععدلئلًعععفلبنجس ع لبناعن ع للهععٗلبنًععٕبدل
بنًسرٕفدفليٍلبنرعف لنيفلٚرىلباللرًعدللهٗليسرٕٚعتلبنًر ٌٔلةأَلقالشهٛهالٔيذ دفلمرثهٛفلبنجسع ل
ياال لٔةًعلأٌلَرعي لبنًررث لب دصعيٙلTلنجًٛيلأَلقالبنًل ٔ لبنًٕضذالةعنج ٔلل()2لألهعٗليعٍل
بنيًٛععالبنج ٔنٛععالٔبنثعنغععال(ل)1.708للُ ع ليسععرٕٖلي ُٕٚععال(ل)0.005للهٛععّلا ع نضلبن ضععٛالبن يٛسععال
بأٔنٗلبنرٙلاُال(اللٚعإد٘لبسعرر بولرع بيفلاع ن لبنيًٛعالئنعٗلايهعٛالنرع فلبَجععزلبنًلع ٔ ل)لٔايثعمل
بن ضٛالبنث نٛا لٔبنلكمل()2لٕٚضخلبأَلقالَٔس لبالا ع  .ل
ل
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انشكم ( )2وصف انُتائذ اإلحصائُت

ل

ل

سابؼاً :خاسطت تذفك انمًُت نًششوع إػًاس انزسش انخانج:
اىلباللرًعدللهٗلبنثٛعَعتلٔبنً هٕيععتلبن هٛعاليعٍلي ٚ ٚعالطع لٔنسعٕفلَُٛعٕٖل لنمعالللعٍل
أفشعولٔئ دصعيٛعتللعٍلنع ٔللايع ولبن ًعملٔنرع بتلبنرٕشعلليعٍلشثعملدبيع فلبنًُٓع البنًيعٛىلنًلع ٔ ل
ئلًعفلبنجس لبناعن لمَٕٓعلبنًسإٔناللٍلذنكلٔبنلكمل()3لٕٚضخلبنرعفطا .ل
ل
ل
ل
ل

ل
ل
ل
ل
ل

ل
ل
ل
ل
ل

ل
انشكم ( )3خاسطت تذفك انمًُت انفؼهُت نًششوع إػًاس انزسش انخانج
انًصذس:لبنلكمليٍلئل بدلبنثعداا .ل
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َالدظليٍلرالللرعفطالا ن لبنيًٛالنًل ٔ لئلًعفلبنجس لبناعن لئٌلبنً دهعالبألٔنعٗلامعىل
اذ  ٚل ٔسلاُ  ٛلبنًل ٔ لٔاذ  ٚلبنً ع ٛٚلٔبنًٕبو عتلبن ُٛالبنرٙلٚرىلاذ ٚع ْعليسعثيعلرعالللنرع فل
ئَلعالبنجسع ل لٔاعىلئ نع بالبنر ع ٚالتلبنًُعسعثاليعٍلشثعملدبيع فلبنًُٓع البنًيعٛىلٔبنًصععدشاللهٓٛعلعليعٍل
رالللشسىلبنررقٛفلنٙلي ٚ ٚالط لٔنسٕفلَ ُٖٕٛلثىلة لذنكلٚرىلئل بدليذم لاسهٛىلبنًٕشعيلئنعٗل
بنل مالبنًُ فل(آ ٕفلنهًيعٔالتلب َلعيٛا)لٔبنًيعٔللبنًسعإٔلللعٍلبن ًعمل لٔةع نكلٚكعٌٕلبنًٕشعيلنعٙل
ذيالبنًيعٔللْٕٔلبنًسإٔلللٍلأ٘لدعٕبدثلأٔليلعكالتلنعٙلبن ًعم لنرثع لألبنً دهعالبناعلَٛعالبنرعٙلامعىل
بنج ٔنالٔإزٚيلبنًسإٔنٛعتلٔاذ  ٚلبنًٕبفدلبنًعدٚعالٔبنثلع ٚالبنالزيعالٔٔضعيلرقعالنً بشثعالنعٕدفل
بن ًعععمليعععٍلرعععالللبن ُٛععععتلٔاذ ٚع ع لبن ذٕوععععتلٔبالررثععععفبتلبنًقهٕةعععالنهرأمع ع ليعععٍلبنًقعةيعععاليعععيل
بنًٕبو عتلبنًذ دف لٔيٍلثىلاث ألبنً دهالبناعناعالبنرعٙلامعىلاذ ٚع ليسعرٕٚعتلبنًرعل ٌٔلنرُ ٛع لبن ًعمل
بنًقهٕبلٔئدبففلاجٓ ٛلبنًٕبدلٔاذ  ٚلن بٔللبنرسهٛىلٔضًعٌلٔوٕللبنًٕبدلئنٗليٕشيلبن ًملةعنٕشعتل
بنًُعس ليٍلرالللبنر عيملييليج ٍٚلي رً ٍٚلٔن ٓٚىليٕثٕشٛالنعٙلبن ًعمل لٔأرٛع بللبنً دهعالبن بة عال
امىللًهٛعتلب َرع لبنرٙلار برملييلبنً بدعملبألرع ٖل لئذلَالدعظلأٌلنعٙلمعملَلععسلٚجع لأٌلٚكعٌٕل
ُْعنععكلئنع بالنذٕوعععتلٔاجٓٛع ليععٕبدلٔنعلهٛععالَيععملبنًععٕبدلٔغْ ٛعععليععٍلبأَلععقالبنرععٙلا ع لأسعسععٛال
ةعنُسثالنه ًم لًٚاملبنُلعسلبأٔللنٙلبنً دهالبن بة البنركس ٛلٔفنيلبالَيعللٔي عنجالبأض بف لئذل
اىلبَجعزِلراللل(120لٕٚوللًملايعٕ)ًٙٚلنمعالللعٍل(30لٚعٕوليع فلإشعل)لةسعث لي عنجعالبألضع بفل
بنُعاجاللٍلأَثٕبلبنًعالاذتلبنجس لبناعن لٔبن ٘لبدرع لئنٗلبنرٕشللٔشقعيلبنًععالرعالللْع ِلبن رع فل ل
ثىلة لذنكلة الو لشٕالبنجس لبنًرم فلراللل()160لٕٚوللًعملٔمععلٌلُْعنعكلنرع فلإشعللييع بفل
(31لٕٚو)لةسث لاأر لاجٓ ٛليٕبدلبنص ليعٍلسعُغعنٕففلةلسعث لنعيذعالمٕفَٔععلٔإشعللد معالبنُيعمل
ةٍٛلبن ٔل لثىلة الو لبألً فلنٕ لشٕالبنجس لبنج  ٚلرعاللل()60لٚعٕولٔلًعملبنٕسععي لبنًقعطٛعال
ٔاجٓٛعع لبنًسعععَ لرععاللل()30لٚععٕولٔاررهععملْ ع ِلبألَلععقالئنعع بابتلنذععالٔلأرعع للُٛعععتلٔلئنعع بال
نذٕوعتلنهرأم ليٍلبنًقعةيالييلبنًٕبو عتلٔئن بالبنر ٚالتلبنًُعسثا لة لذنكلاعىلاسعهٛخلبن ٔبنع ل
ٔبنًًع ععٙلٔاذ  ٚع لبنقعشععالبنرصععًًٛٛالنهجس ع ليععٍلرععالللبنًكر ع لبالسرلعععف٘لنععٙلنعي ععالبنًٕوععمل
ٔئن بالبررثعفبتلشٕفلبنرذًملراللل()80لٕٚولٔمعٌلُْعكلنر فلإشعللييع بفل()10لأٚععولةسعث لاعأر ل
َرعي لبن ذٕوعت لة ع لذنعكلاعىلاجٓٛع لبأللًع فلبنكٓ ةعيٛعالٔلئَععلففلبنجسع لرعاللل()120لٚعٕولُْٔعنعكل
اأر ل()30لٕٚولةسث لل ولبنًقعةيالييلبنًٕبو عتلٔئلععدفلبنرجٓٛع ليع فلثعَٛعال لثعىلةع الوع لسعقخل
بنجس لٔلًملبنسٛع لراللل()60لٕٚولٔمعٌلُْعنكلإشلليع فل()20لٚعٕولةسعث لئلع بدلأيع لبسعرذ بثل
ني بتلن  ٚفلنىلااثعتلنعٙلنع ٔللبن ًعملبألٔنع ٙلٔلأرٛع بللاعىلوع لبألفوع الٔارقعٛفلسعقخلبنجسع ل
راللل()31لٕٚولٔاسهًّٛلئنعٗلي ٚ ٚعالبنقع لٔبنجسعٕفل.لٔيعٍلرعاللليععلسعث لَالدعظلأًْٛعالر ٚقعال
ا ن لبنيًٛالنٙلإضٛخلبأ َلقالٔبنً فلبنالزيالنكمليُٓععلٔنرع بتلبنرٕشعللٔلع ولبالَجععزلبنرعٙلاعإث ل
سهثعللهٗلاسهٛىلبنًل ٔ لنٙلبنًع فلبنًذع دفل لْٔع بلٚع لىلَرٛجعالبنرذهٛعملب لدصععيٙل نعةععتلبألنع بدل
بنًثذٕثٍٛلٔفنضلبن ضعٛالبن يٛسعالبناعَٛعالبنرعٙلاعُال لاللٚعإد٘لبسعرر بولرع بيفلاع ن لبنيًٛعالئنعٗل
الرٛاليي بفلبنٓ فلٔبنرٕشللنٙلبنًل ٔ لةً ٚ ٚالط لٔنسٕفلَ ُٖٕٛلٔشثٕللبن ضٛالبنث ٚهعال
بنرعٙلاعُال(ٚعإد٘لبسععرر بولرع بيفلاع ن لبنيًٛععالئنعٗلالعرٛالييع بفلبنٓع فلٔبنرٕشعللنعٙلبنًلع ٔ ل
ةً ٚ ٚالط لٔنسٕفلَ .)ُٖٕٛل
ل

ل
()432

ر بيفلا ن لبنيًٛال)(VSMلي رملنريهٛالنر فلبَجعزلبنًل ٔ

انًحىس انشابغ :االستُتاراث وانًمتشحاث:
أوالً :االستُتاراث:
 .1ا لر بيفلا ن لبنيًٛالأدبفلن ّعنالنرذ  ٚلبأَلقالبنرٙلامعٛللشًٛعالٔبنرعٙلاللامعٛللشًٛعالنه ًعمل
يٍلرالللاًاٛملبنٕضيلبنذعنٙلنألَلقالٔئيكعَٛالئلقعاليُظٕفلنهرٛعفبتلبنًسريثهٛالنرُ  ٛلبن ًم.
 .2ا لر بيفلا ن لبنيًٛالٔسٛهالنُل لثيعنالبنر عٌٔلةٍٛلأنع بدلبنًُظًعاليعٍلرعالللاثععدللبنً هٕيععتل
ٔالرٛالبنًلكالتلٔئ يكعَٛالٔضيلبنذهعٕللبنًُعسعثالٔايع ٚىلبنًير دععتلٔبارععذلشع بفبتلسعهًٛال
يٍلأنملن صلبنرذسٍٛلنٙلبنًسريثم.
 .3ا رً لي ٚ ٚالط لٔنسٕفلَُٖٕٛللهٗلأدٔبتلايهٚ ٛالنٙلاًاٛملبأَلقالٔن بٔللاي ولبن ًعملنعٙل
بنًلعفٚيلبنرٙلال فللهٗلاُ ْ ٛعليًعلش ل ُٚك لسهثعللهٗلأدبيٓعلنٙلبن ًم.
 .4أظٓ تلَرع لبنرذهٛملب دصعيٙلئٌلبسرر بولر بيفلا ن لبنيًٛالنٙلي ٚ ٚالط لٔنسعٕفلَُٛعٕٖل
ٚععإد٘لئنععٗلايهععٛاليع فلبَجعععزلبنًلع ٔ ليععٍلرععالللبنر ع فللهععٗلبأَلععقالبنرععٙلاللامععٛللشًٛععال
نهًل ٔ لٔبن ًمللهٗلئزبنرٓع.
 .5اسعل لر بيفلا ن لبنيًٛاللهٗلالرٛالبنٓ فلٔبنرٕشللنعٙلبنًلععفٚيليعٍلرعالللاًاٛعملبألَلعقال
ةلكملٔبضخللهٗلبنر ٚقالٔٔضيلأٔشعتلبالَجعزلنكمليُٓع.
 .6أظٓ تلرعفطالاع ن لبنيًٛعالنًلع ٔ لئلًعلعفلبنجسع لبناعنع لةعلأٌلبنًلع ٔ لنعىلٚعرىلاسعهًّٛلةعنًع فل
بنًذ دفلةسث لبنرٕش عتلبنرٙلد ثتلَرٛجالنعيذعالمٕفَٔععلٔبَيقعع لبالسعر ٛبدلٔد معالبنًعٕبدلةعٍٛل
بن ٔل.
ل

حاَُاً :انًمتشحاث:
لٔبنٕسعيملنعٙليجععللارقعٛفل

ٚ .1ج للهٗلي ٚ ٚالط لٔنسٕفلَُٖٕٛلبالطال للهٗلأد ثلبنق
ٔن ٔنالٔاُ  ٛلبنًلعفٚيلةٓ فلايهٛالبنً فلبن يُٛالنإلَجعز.
 .2ئيكعَٛالبالسر عَالةرث بتلبنجٓعتلبنرعفنٛاليٍلبنًكعا لبالسرلعفٚالٔأسعا فلبنجعي ععتلٔبنً عْع ل
نععٙليجعععللبلرًعععدلبنقع لبنذ ٚاععاللنععٙلاُ  ٛع لبنًلعععفٚيلبنرععٙلاُعس ع لمععمليل ع ٔ لدس ع لطث ٛرععّل
ٔبنثٛئالبنًذٛقا.
ٚ .3ج لٔضيلسُٛعفْٕٚعتلير دفلنٙلاُ  ٛلبنًلعفٚيليٍلأنعمليٕبنٓعالبنظع ٔفلبنقعفيعالٔدععالتل
ل ولبنرأم لبنرٙلش لإبنّلارقٛفلٔاُ  ٛلبنًلعفٚي.ل
 .4ز لبأن ع بدلبن عععيهٍٛلنععٙلدٔفبتلا فٚثٛععالٔاقٕٚ ٚععالةٓ ع فلاذسععٍٛلأدبيٓععىلٔرث ع بآىلنععٙليجعععلل
بن ًععملٔبنر ع فللهععٗلبر ع لبنًسععرج بتلنععٙليجعععللبنرقععٕفبتلبنركُٕنٕنٛععالٔمٛ ٛععالبنر عي علمليععيل
بنريُٛعتلبنذ ٚاالنٙلبن ًم.
 .5اثسٛفلئن بابتلبن ًملٔئنغعالب ن بابتلبن ٔاُٛٛالبنرٙلش لا  ٛلاُ  ٛلبنًلعفٚيليٍلاأر لٔوعٕلل
ة ضلبنًٕبدلئنٗليٕبشيلبن ًملٔبنرٙلش لاإد٘لئنٗلإش عتلنٙلبن ًملٔاأر ٛلبالَجعز.ل
 .6ض ٔففلبنر عيملييليٕفدٍٚليٕثٕشٍٛلٚسٓهٌٕلإن ٛلبنًٕبدلٔبنًسره يعتلةعنٕشتلبنًذ دلٔضعًٍل
بنًٕبو عتلبنًقهٕةالنرجُ لبنرٕشللٔبالَجعزلضًٍلبن ر فلبنًذ دف.
ل
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