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أ.م.د.فضيلة سلمان داود /كلية اإلدارة واألقتصاد  /جامعة بغداد
الباحث /منى فؤاد عبد اهلادي
املستخهص

ٗضؼوي ثلذقظ صق٘٘ن ثلوششّعجس ثلوٌفزر ّثلضٖ دخلش فيٖ فضيشر ثلضشي ٘ل ثلضؾشٗذيٖ ّفيي ه يجٗ٘ش ثلضق٘ي٘ن
ّثلوضوغلز دـ ( ثلكلفز ّثلؾْدر ّثلْقش) لضقذٗذ فؾن فؾيْر ثنًقشثفيجس ل ٌ٘يز ثلوشيشّعجس خيوا عيٌْثس ثلضق٘ي٘ن
( )312-3124-3123-3122م لكل هي ه جٗ٘ش ثلضق٘٘ن ثلغوط  ,عن ٗلٖ رلك إفضغيجح فؾين ثلفؾيْر ثلكل٘يز لِيج
إعضٌجدثً لوشكلز ثلذقظ لضقذٗذ أًقشثفجس ثلضٌف٘ز عي ثلوقيذد لكيل هشيشّن هيي خيوا ث ؽجديز علئ عيذر صغيج س
صذ٘ي ث ؽجدز عٌِج أعذجح فذّط ُز ٍِ ث ًقشثفجس .
صشكض أُو٘ز ثلذقظ فٖ صق٘٘ن ثلوششّعجس ثلوغضلوز هي ششكجس ثلوقيجّ س ثلوٌفيزر للوشيشّن ,هيي خيوا
هقجسًييز ثلكلفييز ّثلؾييْدر ّثلْقييش ثلضييٖ فييذدس لِييج دئعضذجسُييج ه ٘ييجسثً للضق٘يي٘ن ه ي هقييذثس ثلكلفييز ثلف ل٘ييز ّثلؾييْدر
ثلوضقققييز ّثلْقييش ثلوغييض ش ف يوً للضٌف٘ييز  ,فذِييز ٍِ ثلوقجسًييز ٗغييلؾ ثلؼييْا عليئ أُييذث ثلذقييظ ثلضييٖ صذييشص دّس
ثلضق٘٘ن فٖ صقذٗذ ثلوشجكل ثلضٖ ص ضشع ثلوششّعجس ّعلئ هيذٓ ثعيضفجدر ث دثسر ثل ل٘يج ل ٌ٘يز ثلذقيظ هيي ًضيجةؼ
ُز ٍِ ثلوقجسًز فٖ صخف٘غ فؾن ثلفؾْر ثلكل٘ز لوششّعجصِج .
صْطلش ثلذجفغز ل ذر أعضٌضجؽجس كجًش عذذج ً فٖ أسصقجن ًغذز فؾن فؾيْر ث ًقشثفيجس ل يذم كفيجار ثلؾِيجس
ثلفٌ٘ز ّثلوجل٘يز دْػي هقيذدثس ثلوشيشّن نعيض وجلِج ه ٘يجسثً للضق٘ي٘ن هي عيذم أصذيجن ثعيظ علو٘يز لْػي ُيز ٍِ
ثلوقذدثس ّأؽشثا ثلوقجسًز ثلضٖ ٌٗؾن عٌِج صكشثس ث ًقشثفيجس دشيكل هغيضوش ّعيذم ثل ويل ٗؾيجد ثلغيذل ثلكف٘ليز
دقلِج.
صخْع صْط٘جس ثلذقظ فٖ كل هجُْ ػيشّسٕ لقيل ثلوشيجكل ثلضيٖ كجًيش عيذذجً ّسثا صيذًٖ ًغيخ ثلضٌف٘يز
ثلوجلٖ ّثلوجدٕ ّأصغجن فؾْر ث ًقشثفجس عْث ًا أكجًش علٔ هغضْٓ كل هي هشيشّعجس ثل ٌ٘يز أّ علئ هغيضْٓ
فؾن ثلفؾْر ثلكلٖ لِز ٍِ ثلوششّعجس ّثلضٖ أًظيذش فيٖ أعضويجد ثلضق٘ي٘ن كيلدثر لكشير ث ًقشثفيجس ّ ,أخيز ث دثسر
ثل ل٘يج دضليك ثلٌضييجةؼ أعجعيج ً لضٌف٘يز ثلوشييشّعجس فيٖ ثلوغيضقذل ّأخض٘ييجس ثلشيشكجس ثلكفيْار هجل٘يجً ّفٌ٘يج ً قذيل إفجلييز
ثلوششّن علِ٘ج ػوجًج ً لشف ًغخ ثلضٌف٘ز ّخفغ فؾن ثلفؾْر .

املصططحهتبالانيسيسططيبلنه تط

ل /ثلضق٘يي٘ن ـييـ ثلوشييشّعجس ــييـ فضييشر ثلضشي ٘ل ثلضؾشٗذييٖ للوشييشّعجس ـييـ

ه ٘جس(ثلكلفز  ,ثلؾْدر ,ثلْقش).

*ثلذقظ هغضل هي سعجلز هجؽغض٘ش.
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املقذيب

صِذ عٌ٘ز ثلذقظ ّثلوضوغلز دجلوذٗشٗز ثل جهيز لضْصٗي كِشديجا ثلشطيجفز ُّيٖ أفيذٓ ثلويذٗشٗجس ثلضجد يز
لْصثسر ثلكِشدجا دضْصٗ ثلطجقز ثلكِشدجة٘ز ثلوغضلوز هي هذٗشٗجس إًضجػ ًّقل ثلطجقز ثلكِشدجة٘يز هيي خيوا صٌف٘يز
عذر هشيشّعجس ص ويل علئ صقق٘يي ُيزث ثلِيذ ّلكيي صٌف٘يز ُيز ٍِ ثلوشيشّعجس ٗظيجفذَ عيذر هشيكوس أدس ثلئ
إًخفجع فؾن ثلطجقز ثلكِشدجة٘ز ثلوْصعز ّ هٌِيج عيذم كفيجار لؾيجى ثلضخوي٘ي ثلوضخظظيز فيٖ ّػي ثلوقيذدثس
ثلوطلْدز للضٌف٘ز ثلغل٘ن لضلك ثلوششّعجسّ ,صلخش ثل ٌ٘ز فٖ صغْٗز فغجدجس ثلطشف٘ي ّ ,دخْلِج دجلضضثهيجس هي
ثلششكجس ثلوٌفزر دجلشغن هي عذم صْف٘ش ثلضخظ٘ض ثلوجلٖ ث صم لِج خوفج ً للض ل٘وجس ثلٌجفزر.

ً
أوال:طلاملنهديبلانعهًيبلنه ت

متهيذل
صؼيين ثلوٌِؾ٘ييز ثل لو٘ييز للذقييظ ثلخطييز ثلضييٖ عييْ ص ضوييذ هييي ثلذجفغييز ه٘ييذثً٘ج ً ًّ شٗ يج ً دوييج ٗوكٌِييج هييي
ثلْقْ علٔ ثلوشجكل ّثلظ ْدجس ثلضٖ ص ضشع صقق٘ي أُيذث عٌ٘يز للذقيظ  ,أػيجفز لوشيكلز ثلذقيظ ّأُذثفيَ
ّأُو٘ضَ ّثلوٌِؼ ثلو ضوذ ّفشػ٘جصَ ّهخطؾ ّهؾضو ّعٌ٘ز ثلذقظ .
أ-ليشكهبلان ت ل
ٗغ ٔ ثلذقظ ثلٔ صغل٘ؾ ثلؼْا علٔ ثلوشيشّعجس خيوا فضيشر ثلضشي ٘ل ثلضؾشٗذيٖ ّصق٘٘وِيج ّفيي ه يجٗ٘ش
ثلضق٘٘ن ّثلوضوغلز دجلكلفز ّثلؾْدر ّثلْقش  ,للْقْ علٔ ث ًقشثفجس د٘ي هج فذد للوششّعجس ّهج ًفز ّهقجّلز
صقذٗن هقضشفجس ّه جلؾجس لِج إى ّؽذس ّٗ ,وكي صقذٗيذ ث ًقشثفيجس هيي خيوا أعيجسر عيذر صغيج س ص يذ ؽيُْش
ثلذقظ ( ُل ًفز ثلوششّن ػوي كلفضَ ثلضخوٌ٘٘ز أم ُ ,ل ًفز ثلوششّن ػوي هْثطيفجس ثلؾيْدر ثلوطلْديز أم
ُ ,ل أعضلن ثلوششّن فٖ ثلْقش ثلوقذد أم ُ ,ل ٗضن صق٘٘ن هج صن صٌف٘زٍ هي ثلوششّعجس خوا فضيشر صشي ٘لِج
ثلضؾشٗذيٖ أم ُ ,يل ْٗؽيذ فِين دلُو٘ييز ثلضق٘ي٘ن ليذٓ هيذسثا ثلوذٗشٗييز ثل جهيز لضْصٗي كِشديجا ثلشطييجفز أم ) ,
ٗوكي هي خوا ث ؽجدز عي ُز ٍِ ثلضغج س ثلْقْ علٔ هغذذجس فذّعِج ّصقذٗذ هشثكض ثلوغؤّل٘ز لل ويل علئ
صوفِ٘ج هغضقذوً .
ة-للأهًيبلان ت ل
صشكض أُو٘ز صق٘٘ن ثلوشيشّعجس خيوا فضيشر ثلضشي ٘ل ثلضؾشٗذيٖ علئ صق٘ي٘ن ثلوضققيي ثلف ليٖ لِيج هيي كلفيز
ّؽييْدر ّّقييش خييوا عييٌْثس ثلضق٘يي٘ن (  )3125 – 3124 – 3123 – 3122م ّفييي ه ييجٗ٘ش ثلضق٘يي٘ن ( ثلكلفييز
ثلؾييْدر ثلْ قييش) ه ي هقييذثس ثلكلفييز ثلف ل٘ييز ٗ ,جعييض وجا قجةوييز ثلفقييض ثلو ييذر لِييزث ثلضق٘يي٘ن ّلكييل هشييشّن هييي
هششّعجس عٌ٘ز ثلذقظ دشكل هغضقل  ,عن صقذٗذ فؾن ثلفؾْر لِج .
خط-لأهذافلان ت ل
ٗغ ٔ ثلذقيظ لضقق٘يي هؾوْعيز هيي ث ُيذث فيٖ ػيْا هشيكلز ثلذقيظ صوكيي هضخيزٕ ثلقيشثس هيي صوفيٖ
صكشثس ث ًقشثفجس هغضقذوً  ,عي ؽشٗي ه شفضِج دذّس ثلضق٘٘ن فٖ صقذٗذ ثلوشجكل ثلضيٖ صض يشع لِيج ثلوشيشّعجس
خوا فضشر ثلضش ٘ل ثلضؾشٗذّٖ ,صْظ٘ر ًضجةؼ ثلضق٘٘ن فٖ فل ثلوشكوس ثلضٖ صض شع لِج ثلوششّعجس خوا ُيز ٍِ
ثلفضشر  ,دوج ٗ ول علٔ صخف٘غ فؾن فؾْر ثنًقشثفجس ّثلزٕ دذّسٍ ٌٗ كظ عٌذ ثلضٌف٘ز ثلوغضقذلٖ للوشيشّعجس
ثلوشثد صٌف٘زُج.
د-لاملخحطلانفيضيلنه ت
ٗ جلؼ ثلوخطؾ ثلفشػٖ هشكلز ثلذقظ هي خوا دٌجا هخطيؾ ٗذي٘ي ه يجٗ٘ش ثلضق٘ي٘ن ثلضيٖ ص يذ أعجعيجً لضق٘ي٘ن
ثلوششّعجس ثلوغضلوز هي ششكجس ثلوقجّ س ّثلضٖ دخلش فٖ فضشر ثلضش ٘ل ثلضؾشٗذٖ لِج للضلكذ هي صٌف٘يزُج ُيل
كجى ّفي ثلوقذدثس ثلوطلْدز لِج أم  ,دجعض وجا قجةوز ثلفقض ثلـ )ّ (Checklistطيْ ً لخطيْثس ثلقغيجدجس
ثلوض لقز دضقل٘ل ًضجةؼ قجةوز ثلفقض ّ ,هقجسًز ثلٌضجةؼ لذ٘جى ثلفؾْر ُّ ,زث هج ْٗػقَ ثلشكل ( )2ثٙصٖ :ــ
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معايير التقييم
ثلكلفز

ثلؾْدر

ثلْقش

صق٘٘ن ثلوششّعجس خوا فضشر ثلضش ٘ل ثلضؾشٗذٖ

نتائج التقييم

حجم الفجوة الكمي
ثلشكل سقن( )2ثلوخطؾ ثلفشػٖ
هط-لعينبلوجمتًعلان ت ل
 . 2هؾضوي ثلذقظ:ييـ ٗضوغييل دجلوذٗشٗييز ثل جهييز لضْصٗي كِشدييجا ثلشطييجفز ُّييٖ أفييذٓ ثلوييذٗشٗجس ثلضجد ييز لييْصثسر
ثلكِشدجا ّ ,قذ أخض٘شس ُيز ٍِ ثلوذٗشٗيز ثل جهيز للذقيظ كًِْيج ص طيٖ طيْسر شيجهلز لْثقي صٌف٘يز ثلوشيشّعجس فيٖ
ّصثسر ثلكِشدجا .
 .3عٌ٘ز ثلذق ظ:ـ شولش ثلوششّعجس ثلضٖ دخلش هشفلز ثلضشي ٘ل ثلضؾشٗذيٖ ثلوقيذدر لِيج فيٖ ثل قيذ ثلوذيشم دي٘ي
عٌ٘ز ثلذقظ ّششكجس ثلوقجّ س خوا أسد ز عٌْثس صق٘و٘يز (ّ )3125–3124–3123–3122ثلوشيشّعجس
ُٖ:ــ
أ .عقيذ سقيين()27ثلوذيشم فييٖ  , 3123 /5/37للوٌجقظييز (س .دّ ,)3122/7/.دوذلي قييذسر ( )2147631ثليير
دٌٗييجس ّ ,دوييذر صٌف٘ييز دل ييش (ٗ )411ييْم صذييذأ هييي صييجسٗم صغييل٘ن هْق ي ثل وييل} لضٌف٘ييز هشييشّن صذييذٗل ثلشييذكز
ثلكِشدجة٘ز لوٌطقز ثلكشٗ جس هقلز(445 /عول  +صؾِ٘ض ؽضا هي ثلوْثد ){.
ح .عقذ سقن ()6ثلوذشم فٖ ,3123/5/4للوٌجقظز(س.دّ ,)3122/8 /.دوذل قيذسر ( )2711111ألير دٌٗيجس,
ّدوذر صٌف٘ز دل ش (ْٗ ) 476م صذيذأ هيي صيجسٗم صغيل٘ن هْقي ثل ويل ف لضٌف٘يز هشيشّن صذيذٗل ثلشيذكز ثلكِشدجة٘يز
هقلز( 242/عول  +صؾِ٘ض ؽضا هي ثلوْثد ) }.
ػ .عقييذ سقيين()33ثلوذييشم فييٖ  ,3124/5/38للوٌجقظييز (س.دّ , )3124/5/.دوذل ي قييذسر ( )2126111ثليير
دٌٗجسّ ,دوذر صٌف٘ز دل ش (ْٗ )281م صذذأ هي صيجسٗم صغيل٘ن هْقي ثل ويل ف لضٌف٘يز هشيشّن ص زٗيز هقطيز ثلْثعيي
(هقوذ ثلقجعن – ثلْثعي) ّ (أدشث – ثلْثعي) (عول  +صؾِ٘ض ؽضا هي ثلوْثد) } .
د .عقييذ سقيين( )29ثلوذييشم فييٖ  ,3125/23/7للوٌجقظييز (س.دّ ,)3125/22 /.دوذلي قييذسر ( )635211أليير
دٌٗجس ّ ,دوذر صٌف٘يز دل يش (ٗ )261يْم صذيذأ هيي صيجسٗم عيل٘ن هْقي ثل ويل ف لضٌف٘يز هشيشّن ثلشيذكز ثلكِشدجة٘يز
لوقلز (228/عول فقؾ) }.
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و-لأدواالانقيبسلقبسًبلانفتصلانطل( )Checklist
أعضوذس ثلذجفغز قجةوز فقض ّصقل٘ل ثلفؾيْر دلعيض وجا ( )ّGop Analysis Checklistثلضيٖ صِيذ
ثلٔ صشخ٘ض ًغذز ثلوطجدقيز ّصقذٗيذ فؾين ثلفؾيْرّٗ ,يضن دلعيض وجا هق٘يجط عوعيٖ لق٘يجط هيذٓ هطجدقيز ثلضٌف٘يز
ثلف لييٖ للوضطلذييجس ,علو يج ً أى ثلوق٘ييجط ثلغوعييٖ ٗؼيين (هضققييي كل٘ يجً ,هضققييي ؽضة٘ يجً ,غ٘ييش هضققييي) ّأى ثنّصثى
ثلوقجدلز لِج ( )2,3,4علٔ ثلضْثلٖ (دّثٕ  (,)277: 3121,كشم.)77 :3125 ,
ٗكْى صقذٗذ ثلْعؾ ثلقغجدٖ ثلوشؽـ ّثلٌغذز ثلوتْٗيز لويذٓ ثلوطجدقيز ّفؾين ثلفؾيْر لكيل ه ٘يجس هيي ه يجٗ٘ش
صق٘٘ن ثلوضوغلز ( دجلكلفز ّثلؾْدر ّثلْقش ) ل ٌ٘ز ثلذقظ ثلْثسدر فٖ ثلفقشر (ُـ) أعوٍ  ,فٖ ػْا ثنؽجدجس علئ
قْثةن ثلفقض ّٗ ,ضن أعذثد ثلو جد س ثٙص٘ز نعضخشثػ هج ركش عجدقجً ّكوج ٗلٖ :ــ
 .2أعضخشثػ ثلْعؾ ثلقغجدٖ ثلوشؽـ ( )Wright Meanهي خوا أفضغجح ق٘ن ثلضكشثسثس ّكوج فٖ ثلو جدلز ثٙص٘ز:ــ

ثلْعؾ ثلقغجدٖ =

هؾوْن ثنّصثى  Xصكشثسُج
هؾوْن ثلضكشثسثس

 .3أفضغجح ثلٌغذز ثلوتْٗز لوذٓ هطجدقز ثلضٌف٘ز ثلف لٖ علٔ عٌ٘ز ثلذقظ دلعض وجا ثلو جدلز ثٙص٘ز:ــ
ثلْعؾ ثلقغجدٖ ثلوشؽـ
ثلٌغذز ثلوتْٗز لوذٓ ثلوطجدقز =
أعلٔ دسؽز دجلوق٘جط ()4
 .4أفضغجح فؾن ثلفؾيْر للو يجٗ٘ش دشيكل هٌفظيل ّطيْ ً لقؾين ثلفؾيْر ثلكل٘يز هيي خيوا ؽيشؿ ثلٌغيذز ثلوتْٗيز
لوذٓ ثلوطجدقز هي ثلشقن ( )2كوج فٖ ثلو جدلز ثٙص٘ز :ـــ
فؾن ثلفؾْر = ( -2ثلٌغذز ثلوتْٗز لوذٓ ثلوطجدقز ) %211x
عين صقذٗييذ فؾيين ثلفؾيْر ثلكل٘ييز عليئ هغيضْٓ ُييز ٍِ ثلوشييشّعجس أعضويجدثً عليئ ًضييجةؼ قيْثةن ثلفقييض ,عييي ؽشٗييي
صؾو٘ ي صكييشثسثس ثلوقييجٗ٘ظ (هضققييي كل٘ يج ً  ,هضققييي ؽضة٘ يج ً  ,غ٘ييش هضققييي) ّ ,ثنّصثى ثلوقجدلييز ( )2,3,4عليئ
ثلضْثلٖ عضخشثػ ثلْعؾ ثلقغجدٖ ّثلٌغذز ثلوتْٗز لوذٓ هطجدقز .
ز.لينهديبلان ت ل
أعضوييذس ثلذجفغييز عليئ ثلوييٌِؼ ثلْطييفٖ ث عييضقشثةٖ للؾجًييخ ثلٌ ييشٕ هييي ثلذقييظ ّثلوييٌِؼ ثلضقل٘لييٖ فييٖ
ثلؾجًخ ثل ولٖ دِذ صقق٘ي ثلضكجهل د٘ي ثلْثق ثل ولٖ ّثلٌ شٕ لضق٘٘ن عٌ٘ز هششّعجس ثلذقظ للوذٗشٗز ثل جهيز
لضْصٗ كِشدجا ثلشطجفز ّفي ه جٗ٘ش ثلضق٘٘ن ثلضٖ ٗقذد هي خولِج فؾن فؾْر ث ًقشثفجس لِز ٍِ ثل ٌ٘ز.

ذ.لحذودلان ت لل
 .2ثلقذّد ثلضهجً٘ز للذقظ
ٗشكييض ثلذقييظ عليئ ثلوشييشّعجس ثلوٌفييزر ّثلضييٖ دخلييش هشفلييز ثلضش ي ٘ل ثلضؾشٗذييٖ للغييٌْثس (–3123–3122
ّ )3125 –3124أعضذجسُج عٌْثس صق٘وَ٘ .
.3ثلقذّد ثلوكجً٘ز للذقظ
للذّس ثلف جا ثلزٕ ٗؾخ أى صقذهز ّصثسر ثلكِشدجا هضوغوً دضْف٘ش ثلطجقز ثلكِشدجة٘ز ثلقجدسر علٔ عيذ فؾين ثلطليخ
ثلف لٖ علِ٘ج ّثٗظجلِج للوغضِلك فغخ ًْعَ عي ؽشٗي هذٗشٗجس صْصٗ ثلطجقز فٖ د يذثد ,صين أخض٘يجس ثلوذٗشٗيز
ثل جهز لضْصٗ كِشدجا ثلشطجفز ّأعضذجسُج فذثً هكجً٘ج ً للذقظ.
ط.ليصبدرلمجعلان يبنبا
 .2ثلؾجًخ ثلٌ شٕ :ـ
أعضوذس ثلذجفغز فٖ ؽو ثلو لْهجس ّثلذ٘جًجس علٔ هج صْفش هي أدد٘جس عشد٘ز ّأؽٌذ٘ز صوغلش دجلكضخ ّثلوقيج س
ّثلشعجةل ثلؾجه ٘ز ثلوْؽْدر فٖ ثلوكضذجس ّ شذكجس ثلو لْهجس ثلذّل٘ز ث ًضشً٘ش ّ ,ثلوض لقز دجلذقظ .
 .3ثلؾجًخ ثل ولٖ :ـ
أ .أعضوذس ثلذجفغز علٔ ثلْعجةي ثلشعو٘ز للوذٗشٗز ثل جهز ثلوضوغلز دكضذِيج ثلشعيو٘ز هي ّصثسر ثلكِشديجا  ,دثةيشر
صْصٗ ي ثلطجقييز ّثلضييٖ صضؼييوي صقييجسٗش هضجد ييز ثلوشييشّعجس ثلشييِشٕ ؽييذثّا ثلوٌجقظييجس ثلظييجدسر هييي هذٗشٗييز
ثلشؤّى ثلضؾجسٗز ثلو ًٌْز ثلٔ هذٗشٗز ثلضخط٘ؾ.
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ح .أعضٌذس ثلذجفغز علٔ ثلذ٘جًجس هي ّثق ثلغؾوس ّثلكشْفجس ثلضقل٘ل٘ز ثلوجل٘ز ّغ٘ش ثلوجل٘ز للوذٗشٗيز ثل جهيز
ّصقجسٗش ثلؾِجس ثلشقجد٘ز ثلوضوغلز دِ٘تز ثلشقجدز ثلوجل٘ز ثل جهلز فيٖ هقيش ثلوذٗشٗيز ثل جهيز ُّ٘تيز ثلشقجديز ثلوجل٘يز
ثلوضخظظز فٖ صق٘٘ن ثلوششّعجس ّثل جهلز فٖ ّصثسر ثلضخط٘ؾ.
ػ .صٗجسثس ثلذجفغز ثلوضكشسر لوقش عٌ٘ز ثلذقظ ّثلويذٗشٗجس رثس ثل وقيز دوْػيْن ثلذقيظ ّثلووف يز ثلوذجشيشر
ّثلوقجدوس ثلشخظ٘ز ه ثلوْظف٘ي ثنخضظجص .
ي.لانتعبريفلاالخياسيبلنه ت
 .2عش ثلضق٘٘ن دلًَ " هقجسًيز ثلٌضيجةؼ ثلوضقققيز (ثلف ل٘يز ) للوشيشّعجس أّ ثلذيشثهؼ أّ ثلغ٘جعيجس هي ثلٌضيجةؼ
ثلوشغييْح فييٖ صقق٘قِييج ّلييٌفظ ثلفضييشر للْقييْ عليئ هييْثؽي ثلؼي ر عييْثا فييٖ ثلضخطيي٘ؾ أّ ثلضٌف٘ييز ّ ,طييْ ً
لضقذٗذ ثنًقشثفجس ّأعضوجد ث دثسر ثل ل٘ج ًضجةؼ ثلضق٘٘ن أعجعج ً لْػي ثلخطيؾ ثلوغيضقذل٘ز ثنهيش ثليزٕ ٗيٌ كظ فيٖ
صخفيي٘غ فؾيين فؾييْر ثنًقشثفييجس عليئ أى ٗضوض ي ثلقييجةن دوِوييز ثلضق٘يي٘ن دج عييضقول٘ز ثلكجهلييز فييٖ ثدثا عولييَ ,
ّهقجعذز ثلوشثكض ثلوغؤّلز علٔ أعجط ثلوغجالز.
 .3عش ثلوششّن علٔ أًيَ " أفكيجس صغي ٔ ث دثسر لضقْٗلِيج ثلئ ّثقي د يذ ثلخيْع فيٖ ثل ذٗيذ هيي ثلذسثعيجس
ثلضٖ صذلْسُج دوج ٗؾ لِج هقذْلز ّهوكٌز ثلضطذ٘يّ ,دزلك صقْا ؽضا هي هْثسدُج ثلٔ ص ط٘ز صلك ثلفكيشر ّّػي
خطز صفظ٘ل٘ز لوشثفل ثلضٌف٘ز ّصقذٗذ ثلوْثطفجس ثلوطلْح صقق٘قِج ّثلْقش ثلوصم لضٌف٘ز رلك " .
 . 4ثلكلفز ُٖ " ثلضؼق٘ز دوْثسد ثلوؤعغز هي أؽل صقق٘ي هٌف ز فجل٘ز أّ هغضقذل٘ز ص ويل علئ دعين ثنُيذث
ثلضٖ صغ ٔ للْطيل إلِ٘يج ّقيذ صْؽيَ صليك ثلضؼيق٘ز ًقيْ أقجهيز هشيشّعجس أعيضغوجسٗز صكيْى ثُيذثفِج ؽيضاثً هيي
أُذث ثلوؤعغز " .
 .5ثلؾْدر ُٖ " صقيذٗن هٌيضؼ هوةين لععيض وجا علئ أى ٗغيذي رليك ً جهيج ً ف يج ً لوٌي فظيْا ثنخطيجا ّطيْ ً
لضقذٗن هخشػ ٗلذٖ صطل جس ثلوغضخذه٘ي ّهي أّا هشر " .
 .6ثلْقش ُْ" هي أُن ثلوْثسد ث صهز لععضوشثس ٗضو٘ض دغشعز ثًقؼيجةَ ّ ٗوكيي ثعيضشؽجعَ أّ ص ْٗؼيَ أّ
أدخجسٍ ّ ٗضطلخ ثلقفجظ عل٘ز أفضغجح ثلوغجفز ث صهز لضٌف٘ز ثل ول ّ ,أعضذجسُج ه ٘جسثً لععشث ّعيذم ثلقفيجظ
عل٘ز .

ً
ثبنيب:طليبهيبلاملشيوعبا

أ.ليفهىولوتعييفلاملشيوعبا
أطذقش ثلْ٘م ثلوششّعجس ؽشٗقز ؽذٗذر ًؾجص ّإدثسر ث ًشطز هِويج كيجى ًْعِيج خذه٘يز أّ صؾجسٗيز أّ
طٌجع٘ز ُّْ ,هج ٗذشس صٌيْن ثلوشيشّعجس صذ يج ً للٌشيجؽ ثليزٕ صقيْم دي َِ سغين أشيضشثكِج فيٖ ثل ذٗيذ هيي ثلظيفجس
فؾو٘يييي ثلوشييييشّعجس لِييييج دذثٗييييز ًِّجٗييييز ّأًِييييج غ٘ييييش هضكييييشسر أػييييجفز لظييييفجس أخييييشٓ( chander
)ّ , Arizona,2007:33كوييج صضو٘ييض ثلوشييشّعجس د ييذم صكشثسُييج هييشر أخييشٓ ّ ,إرث هييج صكييشسس فئًِييج ل٘غييش
هشيشّعج ً ُّيٖ أٗؼيج ً غ٘يش أعض٘جدٗيز فضئ ّأى صشيجدِز هي هشيشّعجس أخيشٓ فيٖ د يغ هشثفيل دّسر ف٘جصِيج
)(,) chander,2007,30سػْثى(,)28:3119,خلــرً( ,)28 :3123,ؾن .)86: 3124,
قذ أؽضِذ ثلذجفغْى فٖ صقذٗن ص شٗفج ً شجهوً للوششّن كل فغخ خلف٘ضيَ ثلشخظي٘ز ّثلِيذ ّثل يشع هيي
ّسثا أقجهض َِ لزلك ثلوششّن ّص شع ثلذجفغز هؾوْعز هي ُز ٍِ ثلض جسٗر .
عييش ه ِيييذ أدثسر ثلوشيييشّعجس ث هشٗكيييٖ ) )PMIفيييٖ ثلييذل٘ل ثلو شفيييٖ دثسر ثلوشيييشّعجس ( PMBOK
) Guideثلوششّن " علٔ أًَ عذجسر عي ًشجؽ هؤقش ٗضن ثلذذا ف٘ َِ ًشجا هٌيضؼ ,أّ خذهيز فشٗيذر هيي ًْعِيج
" ( , ) PMBOK Guide , 2008:10أر صيشٓ ثلذجفغيز أى ثلض شٗير سكيض علئ ثلظيفز ثلوؤقضيز ثلضيٖ صو٘يض
ًشجؽ ثلوششّن ّثلزٕ ٌٗضؼ عٌَ إًشجا هٌضؼ أّ صقذٗن خذهز .
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كويج عيش كيل هيي ) (Wysocki& Mcgaryثلوشيشّن "دلًيَ أًشيطز هضغلغيلز ّفشٗيذر هيي ًْعِيج
ّه قذر ّهضظلز ه د ؼِج ثلذ غ ّٗ,وضلك ُذ ّثفيذ ٌٗذ يٖ أى ٌٗفيز ػيوي كلفيز ه ٌ٘يَ ّّقيش هقيذد ّعلئ
ّفي ثلوْثطفجس ثلوطلْدز (ثلضد٘ذٕ,)26: 3123,أر صشٓ ثلذجفغز أى ثلوششّن ٗذخل ثلٔ ف٘يض ثلضٌف٘يز ثلكليٖ
دّى أى ٗوش دغلغلز هي أًشطز هضضجد ز دشكل ًوطٖ هكولز أفذثُج لعخشٓ خجػ ز لوقذدثص َِ ثلخجطز .
ةل.أهًيبلوأهذافلاملشيوعبا
للوششّعجس أُو٘ز كذ٘شر فٖ أقضظجدٗجس ثلذلذثى فٖ كجفز أسؽجا ثل جلن لوج صل ذَ هي دّس ف جا فٖ صقشٗيك
عؾلز ثنقضظجد ثلقْهٖ ,فضققي دزلك ثلضٌو٘يز ثنقضظيجدٗز ّثنؽضوجع٘يز فيو ٗوكيي ه جلؾيز ثلوشيشّن دو يضا عيي
ثلذ٘تييز ثلضييٖ ٌٗشييب فِ٘ييج فِييْ ٗض ييذٓ هٌِييج ّ ٗ ييزِٗج ٗ ,ضييلعش ّٗييؤعش فييٖ رثس ثلقطييجن ّثلقطجعييجس ثٙخييشّٓ ,
ثلوششّن ٗشول عجدصج ً هؾوْعز هي ثنًشيطز ثلوشصذطيز د ؼيِج ديذ غ ّثلضيٖ خططيش دطشٗقيز صؾ يل للوشيشّن
ك٘جًَ ثلزثصٖ ثلوضشثدؾ ( ثلٌؾجسْٗ (,)2 :3117,عر. )51: 3123,
صغ ٔ ثلذّا هي ّسثا إقجهز ثلوششّعجس ثل جهز ثلئ صقق٘يي أُيذث أقضظيجدٗز ّأؽضوجع٘يز ّلي٘ظ ُيذفِج
صقق٘ي ثلشدـ هي ّسثا إقجهز ُز ٍِ ثلوشيشّعجس ,ثلضيٖ ٗضيشدد ثلقطيجن ثلخيجص عيي صٌف٘يزُج ّد يذ إكضويجا ثلضؾشديز
دٌؾجؿ ٌٗفضـ ثلوؾجا أهجم ثلقطجن ثلخجص لععيضغوجس دفيشع صقق٘يي ث سديجؿ هقققيج ً ديزلك ثلوظيلقز ثل جهيز ّفيي
هٌ ْس ثل٘ذ ثلخف٘ز  ,ففٖ دّا ثل جلن ثلغجلظ ثلضٖ لن ٗضا ثلقطجن ثلخجص صٌقظٌَ ثلضؾشدز ّث هكجًجس ثلوجدٗيز فضئ
ٗضْلٔ صٌف٘ز ثلوششّعجس ث عضغوجسٗز ثل جهز أطذـ ٌُيج أُو٘يز لضيذخل ثلذّليز (ثلقكْهيز) فيٖ هؾيجا ثنعيضغوجس
هضوغوً دئقجهز ثلوششّعجس فٖ هخضلر ثلوؾج س لض ؾ٘ل ثلضٌو٘ز ثنقضظجدٗز ّ ثنؽضوجع٘ز.
ص ذ أُذث ثلوششّن ؽضاثً هي أُذث ثلوٌ وز  ,فِذ إٔ هٌ ويز ُيْ أشيذجن فجؽيجس هخضلير أطيقجح
ثلوظجلـ فِ٘ج ثلوضوغل٘ي (دجلوغضغوشٗي ,ثلوغجُو٘ي ,ثلضديجةي ,ثلويْظف٘ي) ,فيئى ثلوشيشّعجس هِويج أخضلفيش فيٖ
ؽذ٘ ضِج أّ فؾوـــــِج أّ عوشُــــج أّ سأعوجلِــــج فئًِــــــج صشضــــش فٖ صقق٘ــــيـي عـيـوط أُيذث ّٗوكـــــيـي
صغو٘ضِـــج طفــــجس ثلوشــــشّن )(, ( chander, 2007,17خ٘ش ثلذٗي: ُّٖ )39: 3123,ـ
 .2ثلْقش ثلوصم ًؾجص ثلوششّن
 .3ثلكلفز
 .4ثلٌْع٘ز
ّدجلضجلٖ صققي ثلِذ ث عجعٖ ُْ أسػجا ثلضدجةي
أر أى ّػي ثنُييذث ليي٘ظ ط ي ذج ً ّلكييي ثلضْطييل ثليئ ُييذ قجدييل للضقق٘ييي أّ ً ّٗضغيين دخظييجةض صغييجعذ عليئ
صقق٘قَ عجً٘ج ً ُْ هج ٗؾخ ث ُضوجم د َِ
ج.لأنىاعلاملشيوعبالللللل
طٌفش ثلوششّعجس فغخ عذر هقجٗ٘ظ ّفقج ً لشإٔ د غ ثلكضجح ّثلذجفغ٘ي ّٗوكي صلخ٘ظِج فٖ ثلؾذّا ثٙصٖ:ـ
ثلؾذّا ( )2أًْثن ثلوششّعجس ّفي آسثا د غ ثلذجفغ٘ي
ثلغوــــــجس
هي ف٘ظ
ثلغوز ثلفشٗذر
هي ف٘ظ هغيضْٓ خطيش
ثلوششّن
هي ف٘ظ صكلفز ثلوششّن
هي ف٘ظ ثلوذٓ ثلضهٌٖ
للضٌف٘ز

ثلــــذ لــــــز
ً
 ثلوشيييشّعجس ثلؾذٗيييذر صوجهيييج هغيييل (هشيييشّن أدضكيييجس هٌيييضؼ  ,خذهيييزأّعول٘ز )
 هششّعجس ثلضقغ٘ي ( صقغ٘ي هٌضؼ  ,خذهز )ٗشول هششّعجس(عجل٘ز ثلخطش ,هضْعطز ثلخطش ,هٌخفؼز ثلخطش).

ثلوظذس
Practical guide to
Pilot Projects and
Larg ,2010:30
( ًؾن )33 : 3124 ,

هششّعجس عجل٘ز ثلضكلفز  ,هضْعطز ّ ,هٌخفؼز ثلضكلفز.
 هششّعجس قظ٘شر ثلوذٓ :صؾذّا دجنعجد٘ هششّعجس هضْعطز ثلوذٓ  :صؾذّا دجنشِش -هششّعجس ؽْٗلز ثلوذٓ  :صؾذّا دجلغٌْثس
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هي ف٘ظ دسؽز ثلض ق٘ذ
هييييييييي ف٘ييييييييظ ثلو٘ييييييييضر
ث عجع٘ز للوششّن

هششّعجس عجل٘ز ثلض ق٘ذ  ,هضْعطز  ,هٌخفؼز ثلض ق٘ذ
 هشيييشّعجس أعيييضشثص٘ؾ٘ز (أعيييضغوجسٗز)(:هٌضؼ ّصكٌلْؽ٘يييج ّ عيييْؽذٗذ).
 هششّعجس صش ٘ل٘ز ( ص ذٗل ؽشٗقز ثل ول  ,صٗجدر ًقجؽ فقض ثلؾْدر)

(هْعيييئ ّعييييوم3119 ,
)6:

ثلوظذس  :هي أعذثد ثلذجفغز أعضوجدأ علٔ ثلوظجدس أعوٍ
د.لدورةلحيبةلاملشيوعللProject Life Cycle
لذّسر ف٘جر ثلوششّن ص جسٗر هض ذدر فغخ آسثا د غ ثلكضجح ّثلذجفغ٘ي كوج فٖ أدًجٍ:ـ
عشفز ثلذل٘ل ثلو شفٖ لإلدثسر ثلوشجسٗ دّسر ف٘جر ثلوششّن ( )PMBOK,2008:17دلًِج" هؾوْعيز
ش ّثفذ ّٗقذد أعن ُز ٍِ ثلوشثفيل فغيخ أفض٘جؽيجس
هي ثلوشثفل ثلضٖ عجدصج ً هج صكْى هضغلغلز ّأف٘جًج ً صضن فٖ ّق ٍ
ث دثسر ّثلضقكن ثلخجص دجلوؤعغيز ّثلوؤعغيجس ثلوشيضشكز فيٖ ثلوشيشّن ّؽذ٘ ضي َِ ّهؾيجا صطذ٘ق٘يز " أر صيشٓ
ثلذجفغز أى ثلض شٗر ّطر دّسر ف٘جر ثلوششّن دلًِج هشثفل هضضجد ز دشكل هٌطقٖ صكْى دوؾوْعِج ثلوششّن.
كوييج عشفِييج ثلو ِييذ ثل شدييٖ للضخطيي٘ؾ ّدسثعييجس ثلؾييذّٓ ث قضظييجدٗز ّصق٘يي٘ن ثلوشييشّعجس فييٖ عييٌز 3117
ّثلولخْرر هي‘‘ لط٘ر  (ّ )23:3119,هذجس  " )58:3125,دلًِج هظطلـ ٗ ذش عي ثلضهي ثلزٕ ٗغيض شقَ
ثلوشييشّن هٌييز ّ دصييَ لقيي٘ي أًؾييجصٍ ُّييزٍ ثلييذّسر رثس ؽذ٘ ييز عجهييز د ييغ ثلٌ ييش عييي ًشييجؽ ثلوشييشّن ّهذصييَ
ّفؾوز "أر صيشٓ ثلذجفغيز أى ثلض شٗير ّطير دّسر ثلق٘يجر دلًِيج ثليضهي ثلوغيض ش ًؾيجص ثلوشيشّعجس د يغ
ثلٌ ش عي ًْعِج.
ً
ثبينب:طلفرتةلانتشغيملانتديي يلنهًشيوعبالExperimental operation of the project period
ص ٌٖ إًضِجا كجفز عول٘جس ّأًشطز ثلوششّن ّفي دّسر ف٘جصي َِ ّث عيض ذثد للضشي ٘ل ثلضؾشٗذيٖ للضلكيذ هيي
أى ثلوٌؾض هي ثنًشطز ّهؾوْعز ثل ول٘جس لكل هشفلَ صوش ّفي هج خطؾ ّفذد هغيذقجً ٗ ,ظيل ثلوشيشّن لِيز ٍِ
ثلوشفلز د ذ أًؾجص ثلوشثفل ثلغجدقز هي دّسر ف٘جص َِ  ,دشكل هضضجد ّهضغلغل علئ أى ٌٗضقيل هيي هشفليز ثلئ
أخشٓ أ د ذ إصوجم ثلوشفلز ثلغجدقز ّصق٘٘وِج ّثلضلكذ هيي هطجدقضِيج للوقيذد لِيجّٗ ,ضيْػ رليك ديذخْا ثلوشيشّن
لوشفلز ثلضش ٘ل ثلضؾشٗذٖ لضقذٗذ ثنًقشفجس ّهشثكض هغؤّل٘جصِج .
ففيييٖ ُيييز ٍِ ثلوشفليييز صضقويييل ثلشيييشكز ثلوٌفيييزر (شيييشكز ثلوقيييجّ س) للوشيييشّن كجفيييز هظيييجسٗر ثلظييي٘جًز
ّهغيضلضهجصِج عليئ ًفقضِييج ثلخجطييز ّ صضقوييل ؽِييز ثلض جقييذ إٔ هظييجسٗر خولِييج ّ ,ص ييذ ُييز ٍِ ثلوشفلييز هق٘جعيجً
لوغضْٓ ثلضٌف٘ز فكغشر ثنعطجا ّظِْس ثل ْ٘ح ص ٌٖ أى ثلوٌفز لين ٗكيي ّفيي ثلوقيذد ليَ ( PMBOK Guide
),2008:10
أى ُز ٍِ ثلفضشر صقذد ػوي ششّؽ ثلوٌجقظز( صٌذس) ّدٌْد ثل قذ ّصكيْى عجدصيجً دي٘ي( 7ثلئ )23شيِش صذيذأ
هي صجسٗم صغل٘ن ؽِز ثلض جقذ لوْق ثلوششّن لششكز ثلوقجّ س ثلفجةضر دجلوٌجفظز ّٗقيذد صيجسٗم ثًضِجةِيج أٗؼيجً
علويج ً أى ثل قييذ ٗذييشم ديي٘ي ؽِييز ثلض جقييذ ّثلشييشكز ثلوٌفييزر أ د ييذ أعييضوم ؽِييز ثلض جقييذ خطييجح ػييوجى أّ طييك
هظذ لظجلقِج ٗوغل هج ق٘وضَ ( )% 6هي هذل ث فجلز ّدوذر هغجّٗز للفضشر ثلوغذضز فٖ ششّؽ ثلوٌجقظز .
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ً
ثبنثب:طليعبيريلانتقييى

أ.ليفهىولوتعييفلانتقييى
ص ذ فكشر ثلضق٘٘ن قذٗوز دقذم ث ًغجى ًفغَ ّأًِج ل٘غش ّل٘ذر ثلْ٘م ,نًِج لن صقر عيجؽضر عيي ثلضيلقلن هي
ثلضطْسثس ثلضٖ فذعش ه ث ًغجى فٖ هخضلر ؽْثًخ ف٘جص َِ فِٖ صطْسس ّدشكل هلقْظ عذش صجسٗم ُزث ثلٌشيجؽ
فجلؾِجس ثلضٖ كجًش ْٗكل إلِ٘ج هغيؤّل٘ز أًؾيجص د يغ ثلوشيشّعجس ث ؽضوجع٘يز قيذ كجًيش صقيذم صقجسٗشُيج ليعدسر
ثل ل٘ج عي عول ّ إًؾجصثس ّ طشف٘جس صلك ثلوشيشّعجس دويج ٗوكٌِيج هيي أصخيجر ثلقيشثسثس ثلغيل٘وز  ,هيي ٌُيج ديذأ
ث ُضوجم دضطْٗش فكشر ثلضق٘٘ن للقظْا علٔ ًضجةؼ أكغش دقز ّثّع شوْ ً(ثلذٌج.)27 : 3122,
أخضلفيييش ثٙسثا فيييْا ص شٗييير ثلضق٘٘ـــيييـن هٌِــيييـن هيييي أعضذيييشٍ " ؽشٗقيييز هقـــيييـذدر لؾوـــيييـ ّصقل٘يييل
ثلو لْهـييييـجس ّ أعييييضخوص ثلٌضييييجةؼ فــــييييـْا أدثا ثلغ٘ـييييـجعز أّ ثلذييييشثهؼ ثنعييييضغوجسٗز ّهغضــييييـْٓ صٌف٘ييييز
ثلوشيشّعجس" ) ,)Project Mangers Guide , 2004:2أر صيشٓ ثلذجفغيز ثى ؽوي ثلو لْهيجس ّصقل٘لِيج
ّثلضْطل ثلٔ ثلٌضجةؼ ع٘كْى طْسر ّثػقز لوضخزٕ ثلقشثس فْا ع٘ش صٌف٘ز ثل ول .
ً
ٗقذم (دْٗثى ثلشقجدز ثلوجل٘ز ث صقجدٕ ثل شثقٖ  ,دل٘ل صقيْٗن ثندثا ثل يجم  )2: 3117,ص شٗفيج آخيش ثلضق٘ي٘ن
عليئ أًييَ " فقييض هْػييْعٖ صشييخض د ي َِ ثلغ٘جعييجس ّثلييٌ ن ّإدثسر ثل ول٘ييجس ًّضييجةؼ ثلٌشييجؽ هيي ثلؾِييجس
ثلخجػ ز للشقجدزّٗ ,قجسى هي خولَ ث ًؾجص دجلخطؾ ّثلٌضيجةؼ دجلقْثعيذ ,د ٘يز كشير ثنًقشثفيجس (ثلغيلذ٘ز هٌِيج
ّثنٗؾجد٘ز) ه د٘جى أعذجح كلِ٘وج ,أر صشٓ ثلذجفغز أى ثلْقْ علٔ ث ًقشثفجس ّهغيذذجصِج عي٘قذم خلف٘يز ؽ٘يذر
صغضوذ هٌِج ثلو لْهجس عٌذ ّػ ثلخطؾ ثلوغضقذل٘ز .
ة.لأهًيبلوأهذافلانتقييى
ٗقذم ثلضق٘٘ن ّ دشكل هغضوش ً شر فجفظز ؽذٗذر ّه لْهجس ؽذٗذر لن ٗكي هي ثلوضْق ثلقظيْا علِ٘يج ,
ّدجلضجلٖ فئى ثلٌضجةؼ غ٘يش ثلوضْق يز للذشًيجهؼ أّ ثلوشيشّن ص يذ هيي دي٘ي أُين ثلٌضيجةؼ ثلوف٘يذر ل ول٘يز ثلضق٘ي٘ن لويج
صيْفشٍ هيي ه لْهيجس صغيجعذ فيٖ صقغي٘ي أدثا ثلوشيشّن ,فلقيذ ص ٘يشس صليك ثلٌ يشر ثلغيجدقز للضق٘ي٘ن ّفيل هقلِيج
ثلٌ شر ثلو جطشر ل ول٘ز ثلضق٘٘ن ثلضٖ صؤكذ علٔ دّس ثلضق٘٘ن فيٖ هشفليز ثلضخطي٘ؾ ّصؾو٘ي ثلو لْهيجس ثلضيٖ صقيذم
لضٌف٘ز ثلوشيشّن د يذ صق٘٘وِيج دشيكل عيل٘ن ,علئ أى ٗغيضوش ثلضق٘ي٘ن دضقيذٗن دّسٍ ثلف يجا خيوا صٌف٘يز ثلوشيشّن ,
فجلضق٘٘ن ل٘ظ هٌفظوً عي ثلوششّن ,دل ُْ ؽيضا هٌيَ هٌيز دذثٗيز ثلوشيشّن  ,فيجلضخط٘ؾ ّثلضٌف٘يز ّثلضق٘ي٘ن صوغيل
ؽو٘ ج ً أؽضثا هضكجهلز ّص ول دشكل أفؼل عٌذهج ص ول ه جً (.) Project Mangers Guide,2004:8
ٗوكـــيييـي صلخ٘ــيييـض هؾوْعــيييـز هـــيييـي أُــيييـذث ثلضق٘٘ــيييـن دوــيييـج ٗلـــٖ(ثلٌؾــيييـجس(,)464:3117,عجشــيييـْس
:) Judi,2004:18( , ) 88:3124,ــ
 .2صشصذؾ أُذث ثلضق٘٘ن أسصذجؽج ً ّع٘قج ً دجلضخط٘ؾ ّعلٔ كجفز ثلوغضْٗجس ثلقْه٘ز ّثلقطجع٘ز ّ هٌِج علٔ هغيضْٓ
ثلوؤعغز ,فِْ ٗققي لِج ثلضْثصى ث قضظيجدٕ دضيْثصى هْثسدُيج ّأعيض وج صِج ّ عيذ ثلغ يشثس ثلضيٖ ظِيشس عٌيذ
ثلضٌف٘ز ثلضٖ صكْى دقجؽز ثلٔ ه جلؾز .
 . 3ثلضققي هي ّفجا ثلوؤعغز دْظجةفِج دلفؼيل كفيجار ّفيي ثلْقيش ّثلكلفيز ّثلؾيْدر ثلوطلْديز هٌِيج  ,فيجلضق٘٘ن
ٗ ضذش أفؼل ؽشٗقز لضضذ ّسطذ ثلضقذم ثلوقشص هوج ٗفغـ ثلوؾجا أهجم ثلض ذٗوس خوا ع٘ش عول٘ز ثلضٌف٘ز .
 .4ثل كشيير عييي ث ًقشثفييجس ثلوخضلفييز ه ي صقييذٗن صقييجسٗش عييي ث ًقشثفييجس ثلكو٘ييز ّثلٌْع٘ييز ّثلق٘و٘ييز ّثلضهٌ٘ييز
ّثلفٌ٘ييز ثلضييٖ ٗوكييي فييذّعِج فييٖ هؾييجا ثلضٌف٘ييز ثلوييجدٕ للوشييشّعجس فٌضييجةؼ صلييك ثلضقييجسٗش ص ييضص هييي ثلوغييللز
ّثلضْثطل فٖ عذ٘ل ثلضقغ٘ي ّثلضطْٗش ثلوغضوشٗي .
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ج.انعنبصيلاالسبسيبلنهتقييىلل
ٗقْم ثلضق٘٘ن علٔ أسد ز عٌجطش عٌجطش أعجعي٘ز ُّيٖ (ثلفجعل٘يز ,ثلكفيجار ,ث قضظيجدٗز ,ثلذ٘ت٘يز ) ّكويج هْػيـ
فٖ أدًجٍ :ـ
 .1انفبعهيبل
ص ٌٖ ثلضلكذ دْؽَ خجص هوج ثرث كـــــجًش ثنُذث ثلوقققز ّثنعجل٘خ ثلوضذــــ ز فٖ صقق٘قِج صضفيي هـــيـ
ث ُذث ثلوقشسر ّث عجل٘خ ثل وخططز ّكشير ث ًقشثفيجس ثلغيجلذز ّثلوْؽذيز هٌِيج ّأعيذجح فيذّعِج ّصقــــيـذٗن
ثلوقضشفجس ثلضٖ هي شلًِج دعن ّأعضوشثس ثلو يجُش ث ٗؾجد٘يز فيٖ ث دثا ّه يـجلؾز ثل يْثُش ثلغيـلذ٘ز للقـيـ٘لْلز
هي عذم صــكشثسُج هغـضقذوً(دْٗثى ثلشقجدز ثلوجل٘ز ث صقجدٕ ثل ـشثقٖ ,دل٘يل ّدشًيجهؼ صق٘ي٘ن ث دثا ثل يجم:3117,
(,)92عذذ ثلغضجس(,)7: 3119,ثل ذ٘ذٕ. ) American Journal,2014:680( ,)45: 3119,
.2انكفبءةللل
صق٘ظ قذسس ثلوششّن علٔ صقق٘ي أُذثفيَ دجقيل كلفيز ديذ هيي ث عيضفجدر ثلقظيْٓ هيي ثلويْثسد ثلوضجفيز
للقظْا علٔ أكذش هٌف ز "ّ ,لق٘جط ثلكفجار ٗؾخ علٔ ثلوق٘ن أى ٗؼ فٖ ث عضذجس عيذر عْثهيل ُّيٖ (دٗيْثى
ثلوشثقذز ثل جهز ثلغ ْدٕ ,دل٘ل ثلشقجدز علٔ ث دثا)8: 3117 ,
أ .أى صكْى ث ُذث ّثػقز ّهقذدر لؾو٘ هغضْٗجس ثلْفذر .
ح .أى صضلقٔ ث دثسر صقجسٗش دّسٗز عي هغضْٓ ثلكفجار .
ػ .أى ٌُج ً جم ف جا للشقجدز علٔ ثلوٌضؾجس فٖ ؽو٘ هشثفلِج .
د .أى صكْى ثلخطْثس ثلضٖ صضخزُج ث دثسر لضٗجدر ثلكفجار هقذدر ّّثػقز .
ٍ .أى ٗكْى ٌُج هقجٗ٘ظ لعدثا .
.3االقتصبديبل
ص ٌييٖ ث قضظييجدٗز ثلقظييْا عليئ ثلوييْثسد ثلذشييشٗز ّثل ٌ٘٘ييز ّدلقييل ث عي جس هي ث خييز دج عضذييجس ثلؾييْدر
ثلوٌجعذز ثلْثؽخ صْفشُج فٖ ثلوغضلض هجس ثلؼشّسٗز دجلكو٘يز ثلووةويز ّهيي ثلوكيجى ثلووةين ّدجلضكلفيز ثلوٌجعيذز
(دْٗثى ثلوشثقذز ثل جهز ,ه جٗ٘ش ثلوشثؽ ز ثلقكْه٘ز)mericanJournal,2014:680 (,)8 :3118 ,
.4ان يئبل
ٗقظذ د ِِج د٘تز ثلوؤعغز ثلضٖ ص ول فِ٘يج ثلضيٖ صيؤعش ّصضيلعش دِيج ّأى لِيز ٍِ ثلذ٘تيز قجعيذر ّ ,قجعيذر ثلذ٘تيز
ثلوٌ وز ثلضٖ ص ول علٔ صقق٘ي أُذث د٘تضِج فٖ ثلْقش ًفغَ ثلزٕ ص ول ف٘ َِ علٔ صقق٘ي أُذثفِج ثلخجطيز ,هويج
ٗؤدٕ إلٔ ص ٘ن ثلوغجُوجس ث ٗؾجد٘ز ّصقل٘ل ثٙعجس ثلغلذ٘ز ثلوؤعشر علٔ ُز ٍِ ثلذ٘تز ّللقذ ثندًّٔ ,ثلضٖ صشيول
ثلذ٘تييز ث قضظييجدٗز ّث ؽضوجع٘ييز ّثلغ٘جعيي٘ز ّثلطذ٘ ٘ييز ّٗ ,وكييي ع يذءُج ؽييضاثً هييي ثلقْثعييذ ثنعجعيي٘ز لقجعييذر
ثلفجعل٘ز علٔ أعجط أى صققـــــــــ٘ي ثنُـــــــــــذث ثل جهز ُــــــــْ هكول لضقق٘ي أُذث ثلوؤعغز إ أى عذءٍ
قجعييذر هغييضقلز هييي شييلًَ أى ٗييؤدٕ إليئ صغل٘ـــييـؾ ثلؼييْا علِ٘ييج أكغييش (, )PMBOK Guide,2004:146
(ثلذدجػ(,)33: 3125,ؽجدش.)66: 3126,
د.لأنىاعلانتقييى
أشجس د يغ ثلكضيجح أى للضق٘ي٘ن ًيْع٘ي ثلٌيْن ث ّا ٗغيؤ ثلضق٘ي٘ن ثلوفيي ّثلٌيْن ثلغيجًٖ ٗغيؤ ثلضق٘ي٘ن
ثلغيجدي ّهيٌِن (هقويْد ّثلفيشثػ(,)Project Managers Guide,2004:(,)81: 2997,سشيجد:3121,
( , )47ثلطجةّٖٗ ,)59 :3125,قظذ دِزٗي ثلٌْع٘ي هي ثلضق٘٘ن ثٙصٖ :ـ
اننىعلاالولل:طلانتقييىلانالحقل
ٗشكض علٔ هقجسًز ثلٌضجةؼ ثلف ل٘ز للوششّعجس ثلوٌؾضر ف وً دقظذ ثلكشر عي ث ًقشثفجس ّٗ ,ضطليخ ُيزث
ثلٌييْن هييي ثلضق٘يي٘ن ّؽييْد ه ييذ س ه ٘جسٗييز صغييض ول ل ييشع ثلوقجسًييز ه ي هييج ٗييضن صقق٘قييَ ل ييشع صقل٘ييل ًضييجةؼ
ثلوقجس ًز ّه شفز أعذجدِج ّأقضشثؿ ثلْعيجةل ثلووةويز ل يشع ه جلؾضِيج ٌّٗ ,فيز ثلضق٘ي٘ن ثلوفيي دلصذيجن هؾوْعيز
هي ثلخطْثس أُوِج (ق٘جط هغضْٗجس ث دثا ,هقجسًز هغضْٗجس ث دثا ثلف لٖ دوغضْٗجس هغيضِذفز أّ ق٘جعي٘ز أّ
ه ٘جسٗزّ ,صقذٗيذ ؽذ٘ يز ّفؾين ث ًقشثفيجس) ,لؼيوجى سفي هغيضْٗجس ث دثا ّصغيؤ دجلضق٘٘ويجس ثل ول٘يز ّثلضيٖ
طييووش ل ييشع صقغيي٘ي صظييو٘ن ّصٌف٘ييز ثلذييشثهؼ ّثلغ٘جعييجس ّث عييضشثص٘ؾ٘جس للوشييشّعجس خييوا عيي٘شُج فييٖ
ثلضٌف٘ز.
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اننىعلانثبنيل:طلانتقييىلانسببقلل

ٗشكض علٔ هقجسًز ًضجةؼ ثلضٌف٘ز ثلف لٖ د ؼِج دذ غ ٌّٗ ,فز ُزث ثلٌْن هي ثلضق٘٘ن علٔ أعجط ثلوقجسًز ثلضهجً٘يز
أّ ثلوكجً٘ز  ,دِذ كشر ث ًقشثفجس ّصقل٘لِج ّٗغؤ أٗؼج (دضق٘٘وجس ثلٌض٘ؾز) ثلضٖ صن صظو٘وِج للقكن علٔ هذٓ ًؾجؿ
ّفجعل٘ز ّهذٓ ثلوغجُوز ثلٌغذ٘ز فٖ صقق٘ي ثلٌضجةؼ ثلوشؽْر لوج صن صٌف٘زٍ هي ثلذشثهؼ أّ ثلغ٘جعجس أّ ثلوششّعجس .

هط.ليعبيريلانتقييىلل
لضق٘٘ن ثلوششّعجس خيوا فضيشر ثلضشي ٘ل ثلضؾشٗذيٖ عيْث ًا أكيجى دشيكل كليٖ ثّ ؽضةيٖ ّ,د يذ ثعيضوهز هيي
ثلؾِز ثلوٌفزر (ششكز ثلوقجّ س) دذ هيي ثلْقيْ علئ ث ًقشثفيجس ثلوضقققيز دي٘ي هقيذدثس ثلوشيشّن ّثلوٌفيز
هٌِيج (ثلييذدجػ, )79:3125,عيي ؽشٗييي هقجسًيز ثلٌضييجةؼ ثلف ل٘ييز ثلوضقققيز هي ثلو يذ س ثلو ٘جسٗييز إٔ ثلضق٘يي٘ن ,
فِذ إٔ هششّن ُْ أى ٌٗفز ػوي ثلضخظ٘ض ثلو ضوذ ّ ثلوْثطفجس ثلوطلْدز ّخوا فضشر صهٌ٘ز ه ٌ٘ز .
لضخط٘ؾ ثلوششّن ٗضطلخ ثلض ش علٔ هقذدثصَ ثلخجطز ّثلو٘ضثً٘جس ثلضقذٗشٗز ُّْ هج ٗ ْد ديجلٌف علئ ثلضٌف٘يز
ثلغييل٘ن للوشييشّن ّدضييجلٖ ًؾييجؿ هِوييز ثلضق٘يي٘نّ ,صشييول ثلوقييذدثس (ثلكلفييز ّثلؾييْدر ّثلْقييش) ,أهييج ثلوْثصًييجس
ثلضقذٗشٗز فضشيول صقيذٗشثس صقشٗذ٘يز لضكيجل٘ر ثلوشيشّن ثلوْصعيز فغيخ دّسر ف٘جصي َِ ّدكجفيز هشثفلِيج( دّدٗيي ,
. )76 :3123
 .2ثلكلفز
ص يييـش ثلكلـيييـفز هـيييـي ّؽِيييز ًيييـ ش ثلوــقجعـيييـذز ث دثسٗـيييـز دلًـيييـِج " هيييْسد هؼيييقٔ دييي َِ أّ ػيييجة
) (Sacrificed or Forgoneلضقق٘ي ُذ ه ٘ي " .
صقغن كلفز ثلٔ كلفز ف ل٘ز ّكلفز هذضذأ دِج ,فجلكلفز ثلف ل٘يز )ُ" )Actual Costيٖ ثلكلفيز ثلضيٖ فيذعش ف يوً"
ّصغؤ ثٗؼج ً ’’دجلكلفز ثلضجسٗخ٘ز‘‘ .
أهج ثلضكجل٘ر ثلوخططز أّ ثلوذضذأ دِيج )ُ" )Forecasteيٖ ثلضيٖ صيشد فيٖ ثلوْثصًيز ثلضقذٗشٗيز ثلو يذر قذيل ثلذيذأ
دجلضٌف٘ز" (فؾجػ (,)74: 3119,ثلغجعذٕ .)74: 3122,
صشول كفلز ثلوششّن ثلوْثسد ثلوجل٘ز ّثلوجدٗز ّثلذششٗز ثلوصهز ل شع أًؾجصٍ ّفي ثلوخطؾ لَ ,أ أى ثلوْثسد
ثلوجل٘ز ُٖ ثنكغش أُو٘ز كًِْج ثلوقْس ث عجعٖ للقظيْا علئ ثلويْثسد ثلوصهيز للضٌف٘يز (ثل ؾليًْٖ ّثلقيو ,
.)217 : 3119
 .3ثلؾْدر
عشفِييج كشّعييذٖ عييٌز  2979دلًِييج " ه ٘ييجس ثلوطجدقييز ه ي ثلوضطلذييجس " ّ ,أًِييج " ً ييجم هظييون لوٌ ي
فظْا عْ٘ح ثلؾْدر ّلي٘ظ ً يجم لضظيق٘ـ ث خطيجا فقيؾ ّثلوِين ُيْ صظيٌ٘ هٌيضؼ دظيْسر ؽ٘يذر ّهيي ثلويشر
ث ّلٔ " (ثلغجهشثةّٖ , ) 93: 3123,كشّعذٖ أّا هي ًجدٓ دفكيشر ثل ٘يْح ثلظيفشٗز ّأكيذ أٗؼيجً علئ هيذٓ
أُو٘ـييـز دّس ث دثسر ثل ل٘ييج فييٖ دعيين ثلؾييْدر ّصقق٘ييي هغييضْٗجس عل٘ييج فييٖ ثلوطجدقييز للوْثطييفجس ّهييي ثلوـييـشر
ث ّلـــٔ()The world bank,2009:40
كـيـوج عشفـيـِج عجلـيـن ثلؾـيـْدر ثنهـيـشٗكٖ ؽـيـْصٗر ؽـيـْسثى ) ( J. Juranعـيـٌز  " 2989دلًــِيـج
ثلوــْثةوز لععضخــذثم )ّ" )Fitness for Useكوــج أشـــضِش ؽــْسثى دغـيـوع٘ز ثلؾـيـْدر ثلـيـضٖ أعــضـــــيـذشس
هقــْسثً ثعــجع٘ج ً لضطــْسُــيـج ُّــيـٖ (ثلذيشّثسٕ( , ) 6:3111,عذيذ ثلغــيـجدر(Harvey& )26 : 3125,
)(, (PCMH Guide 2004:144), Wensing,2003 :15ثلخجلذٕ: )26 :3122,ــ
أ .صخط٘ؾ ثلؾْدر .
ح .ثلشقجدز علٔ ثلؾْدر .
ػ .صقغ٘ي ثلؾْدر .
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 .4ثلْقش
عيش ه ِييذ أدثسر ثلوشييشّعجس ثلذشٗطييجًٖ ثلْقييش عليئ أًيَ " صقذٗييذ ّقييش ثل وييل ث صم كوييجا ثنًشييطز
ثلوكًْييز للوشييشّن ثلوضه ي صٌف٘ييزٍ عليئ أى ٗييضن أعضذجسُييج ق٘ييذثً عٌييذ ّػ ي ثلؾييذّا ثلضهٌييٖ لضٌف٘ييز ثلوشييشّن "
( ,)PMBOK Guide,2008:100لزلك هي ثلوِن ؽذثً صخطي٘ؾ أعيضخذثهَ دطشٗقيز هغلئ ّثل ويل علئ صؾٌيخ
إٔ إعشث ف٘ َِ ى رلك ٗ ٌٖ ػ٘جن ثلوجا ّثلؾِذ ّثلفشص ,لزث ٗيضن ّػي دشًيجهؼ صهٌيٖ ْٗػيـ ف٘ي َِ ثل ول٘يجس
ثلوطلْح صٌف٘زُج ّصقذٗذ ّقش ث دضذثا ّث ًضِجا لكل عول٘ز هيي عول٘يجس ثلوشيشّن  ,علئ أى ٗذي٘ي صيجسٗم ديذا
أّا عول٘يز ُّيْ ّقيش ديذا ثلوشييشّن ّّقيش أًضِيجا آخيش عول٘يز ُييْ ّقيش أًضِيجا ثلوشيشّن (طييْٗض3121,
( ,)57:ثلْل٘ذٕ.)51: 3126,

ً
رابعب:طلحتهيملنتبسحلقبسًبلانفتص

ٗقذم ثلوذقظ ثلٌضجةؼ ثلضٖ صْطلش إلِ٘ج ثلذجفغز عي ؽشٗي قجةوز ثلفقيض ّ,ثلضيٖ شيولش ه يجٗ٘ش سة٘غي٘ز
ّثلضٖ ٗؼن كل هٌِج عذر هقجّس فشع٘ز صكْى دوؾولِج طْسر ّثػقز عي ثلو ٘جس ّدجلضيجلٖ صقذٗيذ ثلفؾيْر دذقيز
لضوفِ٘ج هغضقذوً .
أ.لحتهيملنتبسحلقبسًبلانفتص
ِٗضن ثلوذقظ فٖ عشع ًضجةؼ ث ؽجدجس علٔ أعتلز قجةوز ثلفقيضّ ,صقل٘يل ثلذ٘جًيجس للْطيْا إلئ ًضيجةؼ
ثلذقييظ أعضوييجدثً عليئ أعييلْح ثلضقل٘ييل ث فظييجةٖ(ثلضقل٘ل ثلْطييفٖ),عي ؽشٗييي إعييضخشثػ ثلضكييشثسثس ّثنّعييجؽ
ثلقغجد٘ز ّثلٌغخ ثلوتْٗز للضْطل لوذٓ هطجدقز ثلوقجّس ثلفشعٖ ه ّثق ثلوذٗشٗز ثل جهز عٌ٘ز ثلذقظّ ,فؾن
ثلفؾْر لكيل ه ٘يجس ّعلئ هغيضْٓ عٌ٘يز هشيشّعجس ثلذقيظ هيي خيوا ث ؽجديجس علئ قجةويز ثلفقيض ثلوضؼيوٌز
للوقجٗ٘ظ( هضققي كل٘جً ,هضققي ؽضة٘يجً ,غ٘يش هضققيي)ّ,ثنّصثى ثلوقجدليز()2,3,4علئ ثلضيْثلٖ ,عين صقذٗيذ فؾين
ثلفؾْر ثلكل٘ز لِز ٍِ ثلوششّعجس عي ؽشٗي قْثةن ثلفقضّ ,ف٘وج ٗلٖ صقل٘ل لٌضجةؼ قجةوز ثلفقض ّفي ه جٗ٘ش ثلضق٘٘ن :ــ

.2عقذ سقن()27ثلوذشم فٖ },3123/5/37لضٌف٘يز هشيشّن صذيذٗل ثلشيذكز ثلكِشدجة٘يز لوٌطقيز ثلكشٗ يجس هقليز /
( 445عول +صؾِ٘ض ؽضا هي ثلوْثد) ف,ف٘وج ٗلٖ صق٘٘ن ثلوششّن ّفقج ً لو يجٗ٘ش ثلضق٘ي٘ن ثلكلفيز ّثلؾيْدر ّثلْقيش
علٔ ثلضْثلٖ:ــ
ثلؾذّا سقن ( )4صقل٘ل ًضجةؼ قجةوز ثلفقض لو ٘جس ثلكلفز لل قذ سقن ( )27فٖ 3123/5/37
فقشثس ثلفقض ّصقل٘ل ثلفؾْر

هضققيييييي
كل٘ج ً

هضققييييي
ؽضة٘ج ً

ُييل صشييكل لؾٌييز فٌ٘ييز هخضظييز لضقذٗييذ كلفييز ثلوشييشّن ثلضخوٌ٘٘ييز عييضخذثهِج ه ٘ييجسثً
لضق٘٘ن كلفز رسعز ثل ول ثلوٌؾضر.
ُل ْٗؽذ صخظ٘ض هجلٖ كجفٖ لض ط٘ز ثلكلفز ثلضخوٌ٘٘ز للوششّن .
ُل ٗضن فؾض صخظ٘ض هجلٖ هغجّٕ للكلفز ثلضخوٌ٘٘ز

*

ُل صضن إؽشثاثس فؾض ثلضخظ٘ض هي قذل ثلقغن ثلوجلٖ قذل ث عوى عي ثلوٌجقظز

*

غ٘ييييييييييش
هضققي

*
*

ُل صؼين ثلكلفيز ثلضخوٌ٘٘يز ؽيذثّا للكو٘يجس ّث عي جس هي هوف يز صٌجعيخ ثنعي جس فيٖ
ثلؾذثّا ه ثنع جس ثلغجةذر أّ ثلْثق ٘ز فٖ ثنعْث .

*

ُييل صقييجسى أع ي جس ثلفقييشثس ثلفشع٘ييز ل ييشّع شييشكز ثلوقييجّ س ه ي ثنع ي جس ثلفشع٘ييز
ثلوخوٌز .

*

ُل ٗضن ثلضلكذ هي أى كلفز ثّثهش ثل ول ث ػجف٘ز ػشّسٗز ثّ هذجل فِ٘ج.

*

ُل صغضخذم ؽِز ثلض جقذ ثعجل٘خ علو٘يز فيٖ صقل٘يل ّدسثعيز عيشّع شيشكز ثلوقيجّ س
ّثلوفجػلز دٌِ٘ج

*

ُييل صقييْم ؽِييز ثلض جقييذ دجلوقجسًييز هغييضوشر ّلكييل هشثفييل صٌف٘ييز ثلوشييشّن ديي٘ي ثلكلفييز
ثلف ل٘ز ه ثلكلفز ثلضخوٌ٘٘ز للوششّن

*
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ُييل ٗييضن ث خييز دٌضييجةؼ ثلوقجسًييز هييي قذييل ث دثسر ثل ل٘ييج دؾِييز ثلض جقييذ فييٖ ثلض جقييذثس
ثلوغضقذل٘ز .
ُل ٗضن ثلضلكذ هي قذسر ششكز ثلوقجّ س ثلوجل٘ز هي خوا ث ؽيون علئ هشكضُيج ثلويجلٖ
فٖ فغجدجصِج ثلخضجه٘ز ثلوظذقز.
ُل ٗؤخز دٌ ش ث عضذجس فؾن ثلض جقذثس ثلكل٘يز ثلوغيضوشر ثلضٌف٘يز لشيشكز ثلوقيجّ س دويج
ٗضٌجعخ ّ سأعوجلِج ث عوٖ .
ُل ْٗؽذ سدؾ د٘ي هغضْٓ ؽْدر ثلضٌف٘ز هذجل ثل شّع ثلوقذهز.
ثنّصثى
ثلضكشثسثس
ثلٌض٘ؾز
ثلْعؾ ثلقغجدٖ ثلوشؽـ
ثلٌغذز ثلوتْٗز لوذٓ ثلوطجدقز
فؾن ثلفؾْر

*
*
*
*
4
3
7
2,779
1,689
1,521

3
7
23

أؽشٗش ثلقغجدجس دجلو جد س ثٙص٘ز (دّثٕ  (, )277 : 3121,كشم :)99: 3125,ـــ
(6X2(+)7X3(+)3X4
هؾويييييْن (ثليييييْصى X
= )
ثلضكشثس)
ثلْعؾ ثلقغجدٖ لوشؽـ=
6+7+3
هؾوْن ثلضكشثسثس

ثلٌغذز ثلوتْٗز لوذٓ ثلوطجدقز=

ثلْعؾ ثلقغجدٖ ثلوشؽـ

=

أعلٔ دسؽز دجلوق٘جط

2,779

=

2
6
6

34

= 2,779

24

=%68,9

=1,689

4

52 1,521
فؾييييييييييييييييييييييين (= )1,689-2
%
ثلفؾْر=
ثلؾذّا سقن( )5صقل٘ل ًضجةؼ قجةوز ثلفقض لو ٘جس ثلؾْدر لل قذ سقن( )27فٖ 3123/5/37
فقشثس ثلفقض ّصقل٘ل ثلفؾْر
ُل صْؽذ هْثطفجس شجهلز ّدق٘قز للوششّن ثلوشثد صٌف٘يزٍ نعيضخذثهِج ه ٘يجس
لضق٘٘ن ؽْدر رسعجس ثل ول ثلوٌفزر.
ُل ٌُج هقجسًز هغضوشر د٘ي ثلوٌفز ف وً ه ثلوْثطفجس ثلوْػْعز .
ُييل ص ضوييذ ًضييجةؼ ثلوقجسًييز هييي قذييل ث دثسر ثل ل٘ييج فييٖ ؽِييز لض جقييذ عٌييذ صٌف٘ييز
ثلوششّعجس هغضقذوً .
ُل صقذط ثلوْثطيفجس ّدشيكل هغيضوش دويج ٗضْثفيي هي ثلوْثطيفجس ّثلو يجٗ٘ش
ثل جلو٘ز ػوجًج ً لضقغ٘ي ثلخذهجس ثلوقذهز د ذ ث ًضِجا هي ثلضٌف٘ز .
ُل ٗضن صقذٗذ هشثكض ثلوغؤّل٘ز عي ث ًقشثفجس ّهقجعذز ثلوقظشٗي .
ُييييل ص يييي٘ي ؽِييييز ثلض جقييييذ هٌِذعييييج ً هق٘وييييج ً للوشييييشّن هيييي هشثعييييجر ثلخذييييشر
ّث خضظجص.
ُل ٗطلخ هي ششكز ثلوقجّ س أعوجا هوجعلز للوششّن ثلوشثد صٌف٘يزٍ للْقيْ
علٔ هذٓ قذسصِج هي ثلضٌف٘ز .
ُل ٗؤخز دجلضقجسٗش ثلظجدسر هي ثلؾِجس ثلشقجد٘ز عي ثلوششّعجس.
ُل ٗؤخز دضقجسٗش لؾجى ثلوضجد ز ّث ششث ّثلضجد ز لْصثسر ثلضخط٘ؾ .
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ُييل ٗييضن طييش هذييجل رسعييجس ثل وييل د ييذ ثلضلكييذ هييي هطجدقضِييج ثلوْثطييفجس
ثلوطلْدز أم ٗكْى ثلظش آل٘ج ً دوؾشد ث ًضِجا هٌِج .
ُل صقذم ششكز ثلوقجّ س هج ٗ جدا ( )% 6هيي هذلي ث فجليز كضلهٌ٘يجس فغيي
صٌف٘ز قذل ثدشثم ثل قذ .
ُل صقذد فضشر ثلظ٘جًز دشكل ٗكفٖ للكشر عي ع٘يْح صٌف٘يز ثلوشيشّن  ,علئ
أى صزكش ػوي دٌْد ثل قذ .
ُييل ٗظييجدس هييج ٗ ييجدا ثلؾييضا غ٘ييش ثلوٌفييز ّفييي ثلوْثطييفجس ثلوطلْدييز هييي
ثلضلهٌ٘جس فغي ثلضٌف٘ز د ذ أًضِجا فضشر ثلضش ٘ل ثلضؾشٗذٖ .
ثنّصثى
ثلضكشثسثس
ثلٌض٘ؾز
ثلْعؾ ثلقغجدٖ ثلوشؽـ
ثلٌغذز ثلوتْٗز لوذٓ ثلوطجدقز
فؾن ثلفؾْر

*
*
*
*
4
2
4
2,857
1.726
1.485

3
9
28

2
4
4

ثلؾذّا سقن ( )6صقل٘ل ًضجةؼ قجةوز ثلفقض لو ٘جس ثلْقش لل قذ سقن( )27فٖ 3123/5/37
فقشثس ثلفقض ّصقل٘ل ثلفؾْر

هضققييييي
كل٘ج ً

ُل ٗضن ّػ ؽذّ ً صهٌ٘يج ً هفظيوً ّلكجفيز هشثفيل صٌف٘يز ثلوشيشّن عيضخذثهَ
ه ٘جسثً لضق٘٘ن ثلْقش ثلف لٖ ثلوغضٌفز فٖ صٌف٘ز ثلوششّن.

هضققي
ؽضة٘ج ً
*

ُل صغضخذم ؽِ ز ثلض جقذ أعجل٘خ علو٘ز فٖ أفضغجح ثلْقش ثلوصم ّلكيل رسعيز
عول ّطْ ً لضقذٗذ للْقش ثلكلٖ للضٌف٘ز ّدشكل دق٘ي .
ُل ٗضن هقجسًز ثلْقش ثلف لٖ ثلوغيضٌفز فيٖ صٌف٘يز هشثفيل ثلوشيشّن هي ثلْقيش
ثلو ٘جسٕ ثلوقذد ّلكل رسعز عول.
ُل صلخز ث دثسر ثل ل٘ج فٖ ؽِز ثلض جقذ دٌضجةؼ ثلوقجسًز فٖ ثلخطؾ ثلوغضقذل٘ز.
ُل ٗضن صقذٗذ صجسٗم دذا ّأًضِجا كل رسعز عول .
ُل ٗضن أصذجن ث ؽشثاثس ثلْثسدر فيٖ ثلض ل٘ويجس ثلٌجفيزر ف٘ويج ٗخيض هيٌـ ثلويذد
ث ػجف٘ز ّفذّدُج ثل ل٘ج .
ُل ٗقذد ثلْقش ثلؼجة ه ثلضقشٕ عي أعذجدَ ّصقذٗذ هشثكض ثلوغؤّل٘ز .
ُل ٗزكش صجسٗم دذا صٌف٘ز ثلوششّن ػوي دٌْد ثل قذ علٔ أى ٗؼج علِ٘ج هذر
ثل قذ ّطْ ً لضجسٗم أًضِجا ثل قذ .
ُل ٗقذم ؽلخ صقشٗشٕ ثلٔ ؽِز ثلض جقذ فٖ فجلز ثلضوذٗذ خيوا هيذر (ٗ )41يْم
صذذأ هي صجسٗم ًشْا ثلغذخ .
ُل ٗضن صقذٗذ ث عذجح ثلوْؽذز ّدشكل دق٘ي كلوج أهكي رلك لوٌـ ثلضوذٗذ.
ُل ٗ ضذش عجهل ثلْقش عذذج ً فٖ أعضذجس ششكز ثلوقجّ س ًجكلز لل قذ.
ُييل صْؽييَ ؽِييز ثلض جقييذ أًييزثسثً لشييشكز ثلوقييجّ س فييٖ فجلييز عييذم صْثفييي ًغييخ
ثلضٌف٘ز ثلف ل٘ز ه ثلْقش ثلوغض ش لِج.
ُل ٌُج عول٘ز سدؾ د٘ي ثلْقش ثلف لٖ ًّغخ ثلضٌف٘ز ثلف ل٘ز.
ثنّصثى
ثلضكشثسثس
ثلٌض٘ؾز
ثلْعؾ ثلقغجدٖ ثلوشؽـ
ثلٌغذز ثلوتْٗز لوذٓ ثلوطجدقز
فؾن ثلفؾْر
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3
6
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صقذم ثلؾذثّا(ً )6,5,4ضجةؼ قجةوز ثلفقيض هيي فؾين فؾيْر ث ًقيشث ّثلٌغيذز ثلوتْٗيز لويذٓ ثلوطجدقيز
ّهقذثس ثلْعؾ ثلقغجدٖ ثلوشؽـ لو جٗ٘ش ثلضق٘٘ن (ثلكلفز ّثلؾْدر ّثلْقش) للوشيشّن أعيوٍ صقلي٘وً لٌضيجةؼ قجةويز
ّدشكل هغضقل فغخ كل ه ٘جس ّثلضٖ ُٖ ( )% 52(ّ )% 68,9(ّ )2,779علٔ ثلضْثلٖ لو ٘يجس ثلكلفيز كويج
فيٖ ثلؾييذّا( )% 48,5(ّ )% 72,6(ّ )2,857( ّ ,)4علئ ثلضييْثلٖ لو ٘يجس ثلؾييْدر كويج فييٖ ثلؾييذّا(, )5
ّكوج دل ش ( )% 58,7(ّ )% 62,3( ّ )2,648علٔ ثلضْثلٖ لو ٘جس ثلْقش كوج فٖ ثلؾذّا (. )6
ٗ ذ ثلْعؾ ثلقغجدٖ ثلوشؽـ للو جٗش ثلغوعز ػيوي هق٘يجط غ٘يش ثلوضققيي ّثليزٕ ٗقضيشح هيي ثلوق٘يجط ثلوضققيي
ؽضة٘ج ً ّأى فؾن فؾْر ث ًقشثفجس لِج هشصف دغذخ عيذم ثلضيضثم عٌ٘يز ثلذقيظ دض ل٘ويجس ثلٌفيجرر  ,أى أعلئ ًغيذز
فؾْر كجًش لو ٘جس ثلْقش ثلزٕ ٗذا علٔ عذم صٌف٘ز ثلوششّن أعوٍ ػوي ثلْقش ثلوقذد لَ ّصؾجص ًغذز ثلغيوجؿ
ثلذجل ز للـ ( ) % 36فٖ هٌـ هذد أػيجف٘ز علئ ّقيش ثلوقيذد ّثلوضفيي عل٘يز ّ ,ديزثس ثلطشٗقيز ًؾيشٕ فغيجدجس
ه جٗ٘ش ّثلوششّعجس ثنخشٓ .
.3عقذ سقن( )6ثلوذشم فٖ } ,3123/5/4لضٌف٘ز هششّن صذذٗل ثلشذكز ثلكِشدجة٘ز هقليز ( 242/عويل  +صؾِ٘يض
ؽضا هي ثلوْثد ){,ف٘وج ٗلٖ صق٘٘ن ثلوششّن ّفقج ً لو جٗ٘ش ثلضق٘٘ن ثلكلفز ّثلؾْدر ّثلْقش.
صقييذم ًضييجةؼ قجةوييز ثلفقييض هييي فؾيين فؾييْر ث ًقييشث ّثلٌغييذز ثلوتْٗييز لوييذٓ ثلوطجدقييز ّهقييذثس ثلْعييؾ
ثلقغجدٖ ثلوشؽـ لو جٗ٘ش ثلضق٘٘ن (ثلكلفز ّثلؾْدر ّثلْقش) للوششّن أعوٍ صقل٘وً لٌضجةؼ قجةوز ّدشكل هغضقــل فغخ كل
ه ٘جس ّثلضٖ ُٖ علٔ ثلضْثلٖ( )% 54,6(ّ )% 67,5(ّ )2,793لو ٘جس ثلكلفز .)% 77,7(ّ )3(ّ ,

ّ( )% 44,4عليئ ثلضييْثلٖ لو ٘ــييـجس ثلؾــييـْدر ّ ,كوـييـج دل ـييـش ()% 54,6(ّ )% 67,5(ّ )2,793عليئ
ثلضْثلٖ لو ٘جس ثلْقش.
ٗضذجٗي ثلْعؾ ثلقغجدٖ ثلوشؽـ للو جٗش ثلغوعز ػوي هق٘جط غ٘يش ثلوضققيي ّثليزٕ ٗقضيشح هيي ثلوق٘يجط
ثلوضققي ؽضة٘ج ً  ,عذث لو ٘جس ثلؾْدر ثلزٕ ٗذخل ػوي هق٘جط ثلوضققي ؽضة٘ج ً ّ ,أى فؾن فؾيْر ث ًقشثفيجس لِيج
ص ذ هشصف ثٗؼج ً لِزث ثلوششّن دغذخ عذم ثلضضثم عٌ٘ز ثلذقظ دض ل٘وجس ثلٌفجرر ّ ,ثلضٖ صكشسس للو ٘جسٗي ثلكلفيز
ّثلْقيش ّثلضيٖ دل ييش ( )% 54,6فضخوي٘ي ثلوشييشّن دكلفيز علئ هييي ثلكلفيز ثلقق٘قييز ليَ ٗيؤدٕ لفييش كذ٘يش فييٖ
ثلضخظ٘ظجس ثل ٘ش هغض لز ّثلضٖ ص ْد دجلؼشس ل ذم ثعض ولِج قجهز هششّعجس أخشٓ ص ْد دجلٌف للذّلز.
.4عقذ سقن()33ثلوذشم فيٖ,3124/5/38لضٌف٘يز هشيشّن ص زٗيز هقطيز ثلْثعي(هقويذ ثلقجعين– ثلْثعيي)ّ(أدشث–
ثلْثعي)(عول +صؾِ٘ض ؽضا هي ثلوْثد) ,ف٘وج ٗلٖ صق٘٘ن ثلوششّن ّفقج ً لو جٗ٘ش ثلضق٘٘ن ثلكلفز ّثلؾْدر ّثلْقش.
صقييذم ًضييجةؼ قجةوييز ثلفقييض هييي فؾين فؾييْر ث ًقييشث ّثلٌغييذز ثلوتْٗييز لوييذٓ ثلوطجدقييز ّهقييذثس ثلْعييؾ
ثلقغجدٖ ثلوشؽـ لو جٗ٘ش ثلضق٘٘ن (ثلكلفز ّثلؾْدر ّثلْقش) للوششّن أعوٍ صقلي٘وً لٌضيجةؼ قجةويز ّدشيكل هغيضقل
فغييخ كييل ه ٘ييجس ّثلضييٖ ُييٖ ( )% 52(ّ )% 68,9(ّ )2,779عليئ ثلضييْثلٖ ّلو ٘ييجس ثلكلفييز )2,934(ّ ,
ّ( )% 46,8(ّ )% 75,2علٔ ثلضْثلٖ لو ٘يجس ثلؾيْدر ّ ,كويج دل يش ()% 57,2(ّ )% 64,8(ّ )2,726
علٔ ثلضْثلٖ لو ٘جس ثلْقش.
ٗضذجٗي ثلْعؾ ثلقغجدٖ ثلوشؽـ للو جٗش ثلغوعز ػوي هق٘جط غ٘يش ثلوضققيي ّثليزٕ ٗقضيشح هيي ثلوق٘يجط
ثلوضققيي ؽضة٘يجًّ ,أى فؾين فؾيْر ث ًقشثفيجس لِيج ص يذ هشصفي أٗؼيجً دغيذخ عيذم ثلضيضثم عٌ٘يز ثلذقيظ دجلض ل٘وييجس
ثلٌفجرر ّ ,ثلضٖ عؾلش أعلٔ أسصفجعج ً فقذ دل ش ( )% 57,2أى عذم ثلضضثم عٌ٘ز ثلذقظ دجلوذد ثلوغذضز فٖ شيشّؽ
ثلوٌجقظز ّدٌْد ثل قذ ثنهش ثلزٕ ٗقول ثلضضثهيجس عيٌز هجل٘يز علئ فغيجح عيٌز هجل٘يز قجدهيز دئسُيج ثلووكيجس
ثلفٌ٘ز ّثلٌِذع٘ز دضظف٘ز صلك ث لضضثهجس.
 .5عقذ سقن()29ثلوذشم فٖ} ,3125/23/7لضٌف٘ز هششّن ثلشيذكز ثلكِشدجة٘يز لوقليز (228/عويل فقيؾ){,ف٘ويج
ٗلٖ صق٘٘ن ثلوششّن ّفقج ً لو جٗ٘ش ثلضق٘٘ن ثلكلفز ّثلؾْدر ّثلْقش .
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صقييذم ًضييجةؼ قجةوييز ثلفقييض هييي فؾيين فؾييْر ث ًقييشث ّثلٌغييذز ثلوتْٗييز لوييذٓ ثلوطجدقييز ّهقييذثس ثلْعييؾ
ثلقغجدٖ ثلوشؽـ لو جٗ٘ش ثلضق٘٘ن (ثلكلفز ّثلؾْدر ّثلْقش) للوششّن أعوٍ صقلي٘وً لٌضيجةؼ قجةويز ّدشيكل هغيضقل
فغخ كل ه ٘يجس ّثلضيٖ ُيٖ ()% 57,2(ّ )% 64,8(ّ )2,726علئ ثلضيْثلٖ ّلو ٘يجس ثلكلفيز )2,857(ّ ,
ّ( )% 48,5( ّ )% 72,6علٔ ثلضْثلٖ لو ٘جس ثلؾْدر ّ ,كويج دل يش ()% 54,6(ّ )% 67,5(ّ )2,793
علٔ ثلضْثلٖ لو ٘جس ثلْقش.
ٗضذجٗي ثلْعؾ ثلقغجدٖ ثلوشؽـ للو جٗش ثلغوعز ػوي هق٘جط غ٘يش ثلوضققيي ّثليزٕ ٗقضيشح هيي ثلوق٘يجط
ثلوضققي ؽضة٘ج ً ّ ,أى فؾين فؾيْر ث ًقشثفيجس لِيج ص يذ هشصفي أٗؼيج ً دغيذخ عيذم ثلضيضثم عٌ٘يز ثلذقيظ دجلض ل٘ويجس
ثلٌفجرر  ,أى أسصفجن فؾين ثلفؾيْر لو ٘يجس ثلكلفيز ّكويج دي٘ي عيجدقج ً ٗيلعش كل٘يج ً علئ ث عيض وا ثنهغيل للضخظ٘ظيجس
ثلو ضوييذر ل ٌ٘ييز ثلذقييظ ّ,أى صكييشثس رلييك ٗ ييْد لؼي ر ثلؾِييجس ثلفٌ٘ييز فييٖ ثلضقذٗييذ ثلييذق٘ي لكلفييز ثلوشييشّن قذييل
ثعضقظجا هْثفقز ثلضخط٘ؾ علٔ أدسثػ ثلوششّن فٖ خطضِج للغٌز ثلقجهز .
لة.لخالصبلنتبسحلحتهيملقبسًبلانفتصل
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ٗقذم ثلؾذّا ( )7هلخض ًضجةؼ قجةوز ثلفقض لوششّعجس عٌ٘ز ثلذقيظ لو يجٗ٘ش ثلكلفيز ّثلؾيْدر ّثلْقيش
لكل هي ثلْعؾ ثلقغجدٖ ّثلٌغذز ثلوتْٗز لوذٓ ثلوطجدقز ّفؾن ثلفؾْر ثلضٖ أعيضخشؽش هيي ثلو يجد س ثلغيجدقز
ثلزكش ٗ ,ذ٘ي فقل فؾن ثلفؾْر ث ًقشثفجس د٘ي ثلوقذد للضٌف٘يز ّدي٘ي ثلوٌفيز ف يو ّ ,ص يذ ثقيل ًغيذز إًقيشث ُيٖ
لو ٘جس ثلؾْدر ّلوششّعجس ثل ٌ٘ز ّ ,كوج صضشثّؿ ُز ٍِ ثلفؾْر أسصفجعج ً ّإًخفجػجً لذق٘ز ه جٗ٘ش ثل ٌ٘ز .
ٗغضذا هي رلك أى ثلوذٗشٗز ثل جهز صققي ثلؾْدر لكي دكلفز عجل٘ز صذض ذ عي ثلكلفز ثلضخوٌ٘٘ز ثٕ ثلوقيذدر
للضٌف٘ز ّدْقش ؽْٗل ٗذض ذ أٗؼج ً عي ثلْقش ثلوقذد ّه صؾجّص ًغذز ثلغوجؿ دجلْقش ث ػجفٖ ْ ٗ ,د كل رلك
علٔ ػ ر هضجد يز ثلووكيجس ثلفٌ٘يز ّث دثسٗيز ّثلٌِذعي٘ز للوذٗشٗيز ثل جهيز فيٖ هضجد يز هغيذذجس فيذّعِج
ّثل ول علٔ ثلقذ هٌِج خظْطج ً إًِج صكشسس نسد عٌْثس ّكجًش هْؽْدر ّ صثلش هغضوشر .
ؽذّا ( )7هلخض ًضجةؼ قجةوز ثلفقض لوششّعجس عٌ٘ز ثلذقظ ّّفقجً لو جٗ٘ش ثلضق٘٘ن
ثلٌغيييييييييييييييييييذز
ه جٗ٘ش ثلضق٘٘ن ثلْعؾ ثلقغجدٖ
أعن ثلوششّن
فؾن ثلفؾْر
ثلوتْٗز
1,521
1,689
2,779
هشيييييشّن صذيييييذٗل ثلشيييييذكز ثلكِشدجة٘يييييز ثلكلفز
1,485
1,726
2,857
لوٌطقز ثلكشٗ جس هقلز( 445 /عويل  +ثلؾْدر
صؾِ٘ض ؽضا هي ثلوْثد).
1,587
1,623
2,648
ثلْقش
1.546
1,675
2,793
ثلكلفز
هششّن صذذٗل ثلشذكز ثلكِشدجة٘يز هقليز
1,444
1,777
3
ثلؾْدر
(242/عول+صؾِ٘ض ؽضا هي ثلوْثد).
1,546
1,675
2,793
ثلْقش
1,521
1,689
2,779
هشييشّن ص زٗييز هقطييز ثلْثعييي ( هقوييذ ثلكلفز
1,468
1,752
2,934
ثلقجعييين – ثلْثعيييي) ّ (أديييشث – ثلْثعيييي) ثلؾْدر
(عول  +صؾِ٘ض ؽضا هي ثلوْثد )
1,572
1,648
2,726
ثلْقش
1,572
1,648
2,726
ثلكلفز
هششّن صذذٗل ثلشذكز ثلكِشدجة٘ز لوقليز
1,485
1,726
2,857
ثلؾْدر
 (228/عول فقؾ) .
1,546
1,675
2,793
ثلْقش
ثلوظذس :هي أعذثد ثلذجفغز أعضوجدثً علٔ ًضجةؼ قجةوز ثلفقض
ل شع أعضكوجا هْػْن ثلوذقظ ُزث كجى دذ هي ثنؽجدز علٔ هج صذقٔ هي صغج س هشكلز ثلذقظ :ــ
طُ /5ل ٗضن صق٘٘ن هج صن صٌف٘زٍ هي ثلوششّعجس خوا فضشر صش ٘لِج ثلضؾشٗذٖ أم ؟
طُ/6ل ْٗؽذ فِن دلُو٘ز ثلضق٘٘ن لذٓ هذسثا ثلوذٗشٗز ثل جهز لضْصٗ كِشدجا ثلشطجفز أم ؟
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كجًش قجةوز ثلفقض ثلْع٘لز ثلؾ٘ذر فٖ صقذٗن ث ؽجدز ثلوغلٔ ّثف٘ز لضغج س هشكلز ثلذقظ ّثلضٖ علطش
ثلؼْا علٔ ّثق عٌ٘ز ثلذقظ ثلوضوغل دجلوذٗشٗز ثل جهز ف٘وج ٗخض ث ؽشثاثس ثلوضذ ز فٖ صٌف٘يزُج للوشيشّعجس
خوا عٌْثس ثلضق٘٘ن ّ ,في ه جٗ٘ش أصخزصِج ثلذجفغز أعجعج ً للضق٘ي٘ن ,فؾيذثّا ًضيجةؼ قيْثةن ثلفقيض ّؽيذّا صقل٘يل
قجةوييز ثلفقييض قييذم ًغييذز فؾييْر كييل هشييشّن دجلٌغييذز لو ٘ييجس هييي ه ييجٗ٘ش ثلضق٘يي٘ن ثلوضوغلييز (دجلكلفييز ّثلؾييْدر
ّثلْقش) ,علٔ ثلشغن هي أسصفجن ًغذ٘ز فؾن ثلفؾيْر ّ نسدي عيٌْثس هضضجل٘يز ُّيٖ(–3124–3123–3122
 )3125م أ أى ث دثسر ثل ل٘يج ل ٌ٘ييز ثلذقييظ كجًييش د ٘ييذر ثنُضوييجم دئصخييجر كيل هييج هييي شييلًَ صقليي٘ض ُييز ٍِ ثلٌغييخ
ثلوشصف ز ّثلضٖ صوغل عٌ٘ز ط ٘شر عي فؾن ثلوششّعجس ثلوٌفزر خوا كيل عيٌز هجل٘يز عيْثا عيي ؽشٗيي ثقغيجم
ثلوذٗشٗجس ثلضجد ز أّ عي ؽشٗي ششكجس ثلوقجّ س.
لزث فئى ث ؽجدز علٔ ثلغؤثا (ٗ ) ( ُٖ )5ضن صق٘٘ن ثلوشيشّن خيوا إٔ هيي هشثفيل دّسر ف٘جصي َِّ ,عيذخ
رلك ٗكْى هي خيوا ث ؽجديز علئ ثلغيؤثا ( )6هيي هشيكلز ثلذقيظ ُّيْ ( ) ْٗؽيذ إٔ فِين نُو٘يز ثلضق٘ي٘ن ليذٓ
هذسثا ثلوذٗشٗز ثل جهز لضْصٗ كِشدجا ثلشطجفز ثنهش ثلزٕ أدٓ لؼ ر فِن ثلذّس ثليزٕ ٗل ذيَ ثلضق٘ي٘ن فيٖ ًؾيجؿ
عولِج عي ؽشٗي صقق٘ي ثنُيذث ثلوشعيْهز ّهيذٓ قجدل٘يز ثلضقق٘يي ّصقيذٗن ه لْهيجس دق٘قيز عيي ثنًقشثفيجس ,
ّصقذٗذ ؽِجس ثلوغؤّل٘ز فٖ ّقيش ثلضٌف٘يز أّ ً ديلّا هيي غ٘يش ثلقجؽيز ثلئ ثنًض يجس لقي٘ي صٌف٘يز ثلوشيشّن كل٘يجً
نكضشجفِج  ,ثنهش ثلزٕ عذخ فٖ صلخش ثلضٌف٘ز عي ثلوقذدثس ثلوقشسر هغذقجً.
قذ صكْى ًغذز ثلؼوجى ثلوغضلوز هي ششكز ثلوقجّ س غ٘ش قجدسر علٔ ص ط٘يز فؾين ث ًقيشث  ,ثليزٕ قيذ
ٗذخل ثلؾِجس ثل ل٘ج فٖ دثةشر ثلوغجةلز  ,ثّ قذ ٗكْى ثلِذ ث ؽضوجعٖ ثلوشغْح صقق٘قيَ هيي ّسثا رليك ثلضٌف٘يز
أكذش دكغ٘ش هي ػوجى ٗظجدس لغْا ثلضٌف٘ز ُّ ,زث هج ًوف َ فٖ ثّقجس أصفجن فؾن ثلطليخ فيٖ هْعيوٖ ثلظي٘ر
ّثلشضجا .

ً
خبيسب:طططلاألستنتبخبا

أعضٌضؾش ثلذجفغز د ذ صق٘٘ن ثلوششّعجس دلعلْح ثلضق٘٘ن ثلغجدي للٌضجةؼ ثلف ل٘ز ّثلضق٘٘ن ثلوفيي دوقجسًيز ثلٌضيجةؼ
ثلف ل٘ز ه ثلو ذ س ثلو ٘جسٗز لِج ّصقل٘ل ًضجةؼ قجةوز ثلفقض ثلٔ هج ٗلٖ :ــ

أ.لاألستنتبخبالاخلبصبلمبعيبرلانكهفبلل
 . 2عذم خذشر ثلؾِز ثلفٌ٘ز ثلوخضظز للوذٗشٗز ثل جهز فٖ ثلضقذٗذ ثلذق٘ي لكلفيز ثلوشيشّن ثلضخوٌ٘٘يز ّثلضيٖ علئ
أعجط صْط٘ضِج ٗيضن فؾيض صخظي٘ض هيجلٖ للوشيشّن ٗ يذ عيذذج ً ثعجعي٘ج ّسثا أسصفيجن ًغيذز فؾين ثلفؾيْر ل ٌ٘يز
ثلوششّعجس دجلشكل ثلزٕ ٗ ْد دجلؼشس علٔ ثلخضٌٗز ثل جهز للذّلز.
 . 3أصغجن ثلفؾْر د٘ي هذجل ث فجلز لششكجس ثلوقجّ س ثلفجةضر دجلوٌجقظز ّد٘ي كلفز ثلوششّن ثلضخوٌ٘٘يز ّثلضيٖ
صظل ثلٔ أكغش هي( )411هلْ٘ى دٌٗجس دغذخ صؼخ٘ن ثلكلفز ثلضخوٌ٘٘ز دوج ٌٗ كظ علذج ً علئ فؾين ثلضخظ٘ظيجس
ثلوشطذر لوششّعجس ثلوْثصًز ثنعضغوجسٗز للوذٗشٗز ثل جهز.
 . 4عذم أعضخذثم أعجل٘خ علو٘يز فيٖ صقل٘يل ّدسثعيز ثل يشّع ثلفٌ٘يز ّثلوجل٘يز لشيشكجس ثلوقيجّ س ّثليزٕ ٌٗيضؼ
عٌَ أخض٘جس ششكز غ٘ش كفْار ّغ٘ش قجدسر علئ صٌف٘يز ثلوشيشّن ّفيي ثلوقيذدثس ثلوطلْديز هٌِيج ثلكلفيز ثلويْثد
ّثل ول ثلوطلْد٘ي ل شع ثلضٌف٘ز ثلكلٖ للوششّن.
ة.لاألستنتبخبالاخلبصبلمبعيبرلاجلىدة
 . 2أدض ييجد ؽييْدر ثلوشييشّعجس ثلوٌفييزر عييي ه ييجٗ٘ش ثلؾييْدر ثلوطلْدييز ّثلوضوغلييز دوْثطييفجس ثل وييل ّثلضٌف٘ييز سقيين
( )7,6,5ثلخجطز دوذٗشٗجس ثلضْصٗ دوج ٗؼوي صٌف٘زُج دؾْدر عجل٘ز ّصقغ٘ي خذهيز صْصٗي ثلطجقيز ثلكِشدجة٘يز
لوغضِلكِ٘ج.
 . 3قلييز خذييشر أعؼييجا ثللؾٌييز ثلفٌ٘ييز ثلضخوٌ٘٘ييز ثلوخضظييز فييٖ صقذٗييذ هْثطييفجس ثلوييْثد ثلوغييضخذهز فييٖ صٌف٘ييز
ثلوششّعجس دشيكل دق٘يي ّثلضيٖ صضو٘يض دضٌْعِيج ّص يذدُج ّأعيضخذثهجصِج ّفضيشثس ثلؼيوجى ثلضيٖ صقيذد صذ يجً ليزلك
ّكلر ششاُج .
 .4عذم ّؽْد هْثطفجس شجهلز ّدق٘قز للوششّن ثلوشثد صٌف٘زٍ نعيضخذثهِج ه ٘يجسثً لضق٘ي٘ن ؽيْدر رسعيجس ثل ويل
ثلوٌفزر دوج ٗؼوي ثلْطْا ثلٔ صقق٘ي ثلوْثطفجس ثلوقذدر لَ.
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ج.لاألستنتبخبالاخلبصبلمبعيبرلانىقت
 .2عييذم ق٘ييجم ثلوذٗشٗييز ثل جهييز لضْصٗ ي كِشدييجا ثلشطييجفز دضِ٘تييز هْق ي عوييل ثلوشييشّن قذييل أدييشثم ثل قييذ ّسف ي
ثلشْثغل ثل جةقز لذذأ ثل ول ٗ يذ هيي أنعيذجح ثلشة٘غي٘ز ّسثا صيلخش صٌف٘يز ثلوشيشّن ّفيي ثلْقيش ثلوقيذد ليَ د يذ
أعضوم ثلوْق .
 . 3عييذم ثلضٌغيي٘ي ديي٘ي ؽِييز ثلض جقييذ ّأهجًييز د ييذثد ف٘وييج ٗخييض صٌف٘ييز هشييشّعجس صشيي٘٘ذ ّصلُ٘ييل هقطييجس ثلطجقييز
ثلكِشدجة٘ز ّصذذٗل ثلشذكجس ثلكِشدجة٘ز ثلقذٗوز ّط٘جًز ثلشذكجس ثلؾذٗيذر ثلضيٖ صضوقيْس ؽو٘ ِيج فيٖ أعويجا ففيش
ثلشْثسن ثلشة٘غ٘ز ّثلفشع٘ز لوٌطقز ثلشطجفز ثلوقذدر لِج ّثلضٖ صيضن ث د يذ ثلقظيْا علئ هْثفقيز ففيش هيي
دثةشر دلذٗز هْق ثلوششّن.
 .4عذم صشك٘ل فش عول هي رّٕ ث خضظجص لوْظفٖ ثلوذٗشٗز ثل جهز ّهْظفٖ أهجًز د ذثد ّثلؾِيجس ثنهٌ٘يز
لذخْا د غ ثلوششّعجس هٌيجؽي أهٌ٘يز صغيوـ ثلؾِيجس ثلشعيو٘ز فِ٘يج دلعويجا ثلضٌف٘يز ث فيٖ فجليز ثلقظيْا
علٔ هْثفقز هغذقز دزلك .

ً
سبدسب:ططلانتىصيبا

أ.لانتىصيبالاخلبصبلمبعيبرلانكهفبل
 .2ػشّسر صق٘٘ن ث دثسر ثل ل٘ج لٌغخ ثلضٌف٘ز ثلوجلٖ ّثلوجدٕ لششكجس ثلوقجّ س ّلكجفيز هشثفيل ثل ويل ثلوطلْديز
 ,ػييوي دٌييْد ّشييشّؽ ثلوٌجقظييز ّثل قييذ ثلوذييشم ّّفييي ثلكلفييز ثلوقييذدر ػييوجًجً ل ييذم أطييذثس أهييش عوييل أػييجفٖ
للوششّن هي ف٘ظ ثلكلفز ّكزلك ثلْقش.
 .3صْطييٖ ثلذجفغييز دؼييشّسر صكغ٘يير ثلؾِييْد فييٖ عييذ٘ل أخض٘ييجس أعؼييجا لؾٌييز فٌ٘ييز هييي رّٕ ثلكفييجار ّثلخذييشر
ّث خضظجص ل شع ثلضقذٗذ ثلذق٘ي لكلفز ثلوشيشّن ثلضخوٌ٘٘يز لضقلي٘ض فؾين ثلفؾيْر دي٘ي هذلي ث فجليز ّ كلفيز
ثلوششّن ثلضخوٌ٘٘ز .
 .4ثلغ ٖ نخض٘جس أعلْح علوٖ هٌجعخ لضقل٘ل ّدسثعز عشّع ششكجس ثلوقجّ س ػوجًج ً نخض٘جس أفؼلِج
لضٌف٘ز ثلوششّن ّفي ثلوقذدثس ثلوطلْدز لَ ػوجًج ً ل ذم أخض٘جس ششكجس غ٘ش قجدسر علٔ ثلضٌف٘ز ّفي ثلوقذد لَ.
ة.لانتىصيبالاخلبصبلمبعيبرلاجلىدة
 . 2ػيشّسر أصخيجر ث ؽييشثاثس ثلكف٘ليز للقييذ هيي ػي ر صٌف٘ييز شيشكجس ثلوقييجّ س لل ويل ثلوقيذد لِييج ػيوي دٌييْد
ّششّؽ ثلوٌجقظز ّثل قذ ثلوذشم ّّفقجً لوْثطفجس ثلؾْدر ّصقو٘لِج كجفز ثل شثهجس ثلٌجصؾز عي رلك .
ّ .3ػ هْثطفجس شجهلز ّدق٘قز للوششّن ثلوشثد صٌف٘زٍ هغذقج ً نعضخذثهِج ه ٘جسثً لضق٘٘ن ؽْدر رسعيجس ثل ويل
ثلوٌفزر دوج ٗؼوي ثلْطْا ثلٔ صقق٘ي ثلوْثطفجس ثلوقذدر ليَ علئ أى صلخيز ث دثسر ثل ل٘يج دٌضيجةؼ صليك ثلو يجٗ٘ش
ثنهش ثلزٕ ٗيذعن ُيز ٍِ ثلوْثطيفجس ّٗؾ لِيج ف٘يض ثلضطذ٘يي ثلف ليٖ ّلي٘ظ ثلظيْسٕ كويج ُيْ ثلقيجا فيٖ ثلوذٗشٗيز
ثل جهز.
 .4ػشّسر إؽشثا صق٘٘ن هغضوشر د٘ي هج ًفيز ف يوً هيي ثلوشيشّن هي ثلوْثطيفجس ثلوقيذدر ليَ ّلكيل هشفليز هيي
هشثفل دّسر ف٘جر ثلوششّن لضقذٗذ ثنًقشثفجس ّقش ّقْعِج أّ ً دلّا ّؽ ل ًضجةؼ ُيز ٍِ ثلوقجسًيز عيذذجً أعجعي٘جً
لإلًضقجا أّ عذم ث ًضقجا ثلٔ ثلوشفلز ثلوفقز.
ج.لانتىصيبالاخلبصبلمبعيبرلانىقت
 .2ػشّسر صقذٗذ أعيذجح صيلخش صٌف٘يز كجفيز شيشكجس ثلوقيجّ س للوشيشّعجس ثلوض جقيذ علئ صٌف٘يزُج ػيوي عيقفجً
صهٌ٘ج ً فذد لِج فٖ دٌْد ّششّؽ ثلوٌجقظز ّثل قذ ثلوذشم .
 .3عليئ ؽِييز ثلض جقييذ صِ٘تييز هْق ي عوييل ثلوشييشّن قذييل أدييشثم ثل قييذ ,أعييضٌجدثً للض ل٘وييجس ثلٌجفييزر ػييوجًجً لضٌف٘ييز
ثلضضثهجصِج ّفي ثلوقذدثس ثلوطلْدز ,لكًِْج عذذج ً أعجع٘ج ً فٖ صلخش صغل٘ن ثلوششّعجس ػوي ثلغقر ثلضهٌٖ .
 .4أًشجا فشٗي عول ٗؼين أفيشثدثً هيي ؽِيز ثلض جقيذ ّأهجًيز د يذثد لضٌف٘يز ثلوشيشّعجس ّصٌغي٘ي ثل ويل قذيل أديشثم
ثل قْد ػوجًج ً ل ذم فظْا صْقفجس أعٌجا ثلضٌف٘ز دغذخ عذم ثلقظْا علٔ هْثفقجس ثلقفش .
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املصبدر

أّ ً:ـ ثلكضخ ّثلذّسٗجس ّثلشعجةل ّثلذقْط
 .2ثلذٌج ,هقويذ ,3122 ,صق٘ي٘ن ثلوشيشّعجس ثنعيظ ثل لو٘يز ّثلضطذ٘قيجس ثل ول٘يز  ,ؽجه يز ثلوليك عذيذ ثل ضٗيض,
كل٘ز ث دثسر ّث قضظجد ,قغن ثنقضظجد  ,ثلوولكز ثل شد٘ز ثلغ ْدٗز .
 .3ثلذشّثسٕ ً ,جؽٖ عذذ ثلوؾ٘ذ سش٘ذ 3111,م ,هغضلضهجس صطذ٘ي أدثسر ثلؾيْدر ثلشيجهلز ّ ,أهكجً٘يز صطذ٘قِيج
فٖ ثلوٌ وجس ثل شثق٘ز س ٗز هغضقذل٘ز  ,هؾلز ثلوٌظْس ,ثلوؾلذ ثنّا ,ثل ذد ثنّا ,كل٘ز ثلوٌظْس .
 . 4ؽوِْسٗز ثل شث  ,دْٗثى ثلشقجدز ثلوجل٘يز ثنصقيجدٕ ثل شثقيٖ  ,دثةيشر ثلشيؤّى ثلفٌ٘يز ّثلذسثعيجس , 3117 ,
دل٘ل دشًجهؼ صق٘٘ن ثندثا .
 . 5ؽوِْسٗز ثل شث  ,دٗيْثى ثلشقجديز ثلوجل٘يز ثنصقيجدٕ ثل شثقيٖ  ,دثةيشر ثلشيؤّى ثلفٌ٘يز ّثلذسثعيجس, 3117 ,
دل٘ل صقْٗن ث دثا ثل جم .
 .6ؽجدشُ ,ذز ًجؽٖ علوجى 3126,م  ,ق٘جط هضطلذيجس أدثسر ثلؾيْدر ثلشيجهلز للذ٘تيز ّث عيضذثهز دقيظ صطذ٘قيٖ
فييٖ شييشكز ثلقفييش ثل شثق٘ييز  ,سعييجلز هقذهييز إليئ هؾلييظ كل٘ييز ث دثسر ّث قضظييجد  ,ؽجه ييز د ييذثد  ,لٌ٘ييل دسؽييز
ثلوجؽغض٘ش فٖ علْم ث دثسر ثلظٌجع٘ز .
 .7ثلخجلذٕ  ,إٌٗجط خلر 3122 ,م  ,ثلو جٗ٘ش ثنكجدٗو٘ز للؾْدر دكل٘جس ثلششٗ ز ...ثلٌ شٗز ّثلْثق  ,أًويْرػ
هقيذم ثليئ ثلوييؤصوش ثل شدييٖ ثلييذّلٖ لؼييوجى ؽييْدر ثلض ليي٘ن ثل ييجلٖ  ,صؾشدييز كل٘ييز ثلشييشٗ ز ّثلذسثعييجس ث عييوه٘ز
دؾجه ز ثلقظ٘ن  -ثلوولكز ثل شد٘ز ثلغ ْدٗز .
 .7خلر  ,فل٘ـ فغي  , 3123 ,أعجع٘جس دسثعز ثلؾيذّٓ ثنقضظيجدٗز ّصق٘ي٘ن ثلوشيشّعجس  ,ثلطذ يز ثنّلئ ,
عجلن ثلكضخ ثلقذٗظ للٌشش ّثلضْصٗ  ,أسدذ شجسن ثلؾجه ز  ,ثنسدى .
 .8خ٘ش ثلذٗي  ,هْعٔ أفوذ 3123 ,م  ,أدثسر ثلوشجسٗ ثلو جطشر هٌِؼ هضكجهل فٖ دسثعيز أدثسر ثلوشيجسٗ ,
ثلطذ ز ثنّلٔ  ,دثس ّثةل للٌشش ّثلضْصٗ  ,عوجى  ,ثنسدى .
 .9دّدٗييي  ,أفوييذ ْٗعيير 3123,م  ,أدثسر ثلوشييشّعجس  ,دثس ثلذييجصّسٕ ثل لو٘ييز للٌشييش ّثلضْصٗ ي  ,عوييجى ,
ث سدى .
 .21ثلييذدجػ  ,فييوؿ عذييذ دييجقش فغييي 3125,م  ,أًوييْرػ هقضييشؿ لضييذق٘ي أدثا ثلوشييجسٗ ثنعييضغوجسٗز – دقييظ
صطذ٘قٖ فٖ ّصثسر ثل لْم ّثلضكٌلْؽ٘ج  ,دقظ هقذم ثلٔ ُ٘تز ثنهٌجا فيٖ ثلو ِيذ ثل شديٖ للوقجعيذ٘ي ثلقيجًًْ٘٘ي ,
لٌ٘ل شِجدر ثلوقجعذز ثلقجًًْ٘ز .
 .22سشجد  ,فوجدٕ عليٖ فويجد ,3121 ,صق٘ي٘ن ثلوشيجسٗ فيٖ ثلوٌ ويجس غ٘يش ثلقكْه٘يز دقطيجن غيضر  ,سعيجلز
هقذهييز ثليئ عوييجدر ثلذسثعييجس ثل ل٘ييج ّثلذقييظ ثل لوييٖ  ,كل٘ييز ث دثسر ّث قضظييجد  ,ؽجه ييز ثنصُييشر – غييضر  ,لٌ٘ييل
دسؽز ثلوجؽغض٘ش فٖ إدثسر ثنعوجا .
 .23سػْثى  ,هقوذ عْع , 3119 ,ث صؾجُجس ثلقذٗغز فٖ صطْٗش ثلوْثصًز ثل جهز للذّلز ّدّسُيج فيٖ إدثسر
ثلذييشثهؼ ّثنًشييطز ّثلوشييشّعجس ثلقكْه٘ييز ’’ دسثعييز هقجسًييز ‘‘  ,ثلطذ ييز ثلغجً٘ييز  ,دثس ثلٌِؼييز ثل شد٘ييز ,
ثلقجُشر  ,هظش.
 .24ثلضد٘ذٕ  ,فغٌ٘ي فو٘ذ شجكش  , 3123 ,صقْٗن أدثسر ثلخطش فٖ ثلوششّن علئ ّفيي ثلوْثطيفجس ثلذّل٘يز
’’  –‘‘ 4ISO 2111 : 13119فٖ عٌ٘ز هي هشجسٗ ششكز ثلوٌظيْس ثل جهيز للوقيجّ س ثنًشيجة٘ز  ,سعيجلز
هقذهز ثلٔ هؾلظ كل٘ز ث دثسر ّثنقضظجد ,ؽجه ز د ذثد  ,لٌ٘ل دسؽز ثلوجؽغض٘ش فٖ علْم ث دثسر ثلظٌجع٘ز .
 . 25ثلغييجهشثةٖ  ,هٌييجا ؽذييجس عييشّس ,ثلغييجهشثةٖ  ,هٌِييذ هؾ٘ييذ ؽجلييخ  ,ثلضثهلييٖ  ,علييٖ عذييذ ثلقغيي٘ي ُييجًٖ
 ,3123,صكجل٘ر ثلؾْدر ّثلضقٌ٘جس ثلكلفْٗز ثلو جطشر  ,هكضخ ثلؾضٗشر للطذجعز ّثلٌشش  ,د ذثد  ,ثل شث .
 .26ثلطيجةٖ  ,صوجػييش ْٗعير 3125 ,م  ,دّس سقجدييز ثندثا فيٖ صششيي٘ذ ثلقيشثسثس ثنعييضغوجسٗز لوشيجسٗ ثلذٌيئ
ثلضقض٘ز– دقظ صطذ٘قيٖ فيٖ ثلِ٘تيز ثل جهيز للطيش ّثلؾغيْس  ,دقيظ هقيذم ثلئ ُ٘تيز ثنهٌيجا فيٖ ثلو ِيذ ثل شديٖ
للوقجعذ٘ي ثلقجًًْ٘٘ي  ,لٌ٘ل شِجدر ثلوقجعذز ثلقجًًْ٘ز .
 .27عجشْس  ,عق٘ل هغلن  , 3114 ,صقْٗن ثدثا أقغيجم ثلطيْثسا ؽذقيج للو يجٗ٘ش ثل جلو٘يز – دقيظ فيٖ عيذد هيي
هغضشييف٘جس ثل يييشث ثل جهييز  ,دقيييظ هقيييذم إليئ هؾليييظ كل٘ييز ث دثسر ّث قضظيييجد  ,ؽجه يييز د ييذثد  ,لٌ٘يييل دسؽيييز
ثلوجؽغض٘ش فٖ أدثسر ثلضوشٗغ .
 .27عذذ ثلغجدر  ,أفوذ دشُجى 3125 ,م  ,صق٘٘ن كفجار أدثا هشجسٗ ه٘جٍ ثلشيشح ّفيي هضطلذيجس أدثسر ثلؾيْدر
ثلشجهلز  ,دقظ هقذم ثلٔ هؾلظ كل٘يز ث دثسر ّثنقضظيجد  ,ؽجه يز د يذثد  ,لٌ٘يل دسؽيز ثليذدلْم ثل يجلٖ ( ثلو جدليز
للوجؽغض٘ش ) فٖ أدثسر ثلذلذٗجس  ,علْم أدثسر ثنعوجا .
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 .28ثل ذ٘ذٕ  ,أهيل عي ْد عذيذ ثل ضٗيض3119 ,م  ,أعيش ثل ْثهيل ثنعيضشثص٘ؾ٘ز فيٖ صقغي٘ي فجعل٘يز صقيْٗن ثندثا
ث دثسٕ للوشجسٗ – هششّن صطيْٗش هٌيجُؼ ثلشٗجػي٘جس ّثل ليْم ثلطذ٘ ٘يز ثليزٕ صٌفيزٍ شيشكز ثل ذ٘كيجى لودقيجط
ّثلضطْٗش للفضشر هي’’‘‘3119–3117م  ,لٌ٘ل دسؽز ثلوجؽغض٘ش فٖ أدثسر ثلوششّعجس  ,قغن أدثسر ثنعويجا ,
كل٘ز ث دثسر ّثنقضظجد ,ثنكجدٗو٘ز ثل شد٘ز فٖ ثلذًوجس .
 .29عذذ ثلغضجس  ,سؽجا سش٘ذ  , 3119 ,صقْٗن كفيجار ثندثا هيي خيوا ه ٘يجس ثل جةيذ دسثعيز فجليز فيٖ ثلشيشكز
ثل جهز لظٌجعز ثلذطجسٗجس  ,هؾلز كل٘ز د ذثد لل لْم ثنقضظجدٗز ثلؾجه ز ثل ذد  , 29ه ِذ ث دثسر ّثنقضظجد .
 .31ثلووكلز ثل شد٘ز ثلغ ْدٗز  ,دْٗثى ثلوشثقذز ثل جهز  ,3117,دل٘ل ثلشقجدز علٔ ثندثا .
 .32ثلووكلز ثل شد٘ز ثلغ ْدٗز  ,دْٗثى ثلوشثقذز ثل جهز  , 3118 ,ه جٗ٘ش ثلوشثؽ ز ثلقكْه٘ز .
 .33هذجس ّ دششٓ خؼ٘ش ُجدٕ  ,3125 ,دّس هضطلذجس أدثسر ثلؾيْدر ثلشيجهلز فيٖ أدثا ثلوشيجسٗ ث ًشيجة٘ز
– دقييظ صطذ٘قييٖ فييٖ دثةييشر هشييجسٗ هقجف ييز دجدييل هشييشّعٖ هغضشييفٔ دجدييل ّهؾغييش ًييجدس ,سعييجلز هقذهييز ثليئ
هؾلظ كل٘ز ثل ذثسر ّث قضظجد  ,ؽجه ز د ذثد ,لٌ٘ل دسؽز ثلوجؽغض٘ش فٖ علْم ث دثسر ثلظٌجع٘ز .
 .34هْعييئ  ,شيييق٘شٕ ًيييْسٕ  ,عيييوم  ,أعيييجهز عضهيييٖ 3122 ,م  ,دسثعيييز ثلؾيييذّٓ ثنقضظيييجدٗز ّصق٘ييي٘ن
ثلوششّعجس ثنعضغوجسٗز  ,ثلطذ ز ثلغجً٘ز  ,دثس ثلوغ٘شر للٌشش ّثلطذجعز ّثلضْصٗ  ,عوجى ,ثنسدى .
 .35هقوْد  ,هٌظْس فجهذ ,فشثػ  ,عٌجا عط٘ز 2997,م ,ثلوشثؽ يز ثندثسٗيز ّصق٘ي٘ن ثندثا  ,ؽجه يز ثلقيجُشر,
كل٘ز ثلضؾجسر  ,ثلقجُشر  ,هظش .
ً .36ؾيين  ,عذييْد ًؾيين  , 3124 ,هييذخل ثلئ أدثسر ثلوشييشّعجس ,هؤعغييز ثلييْسث للٌشييش ّثلضْصٗي  ,عوييجى ,
ثنسدى .
 .37ثلٌؾييجس ٗ ,ق٘يئ غٌييٖ  , 3117 ,صق٘يي٘ن ثلوشييشّعجس  ..دسثعييز ثلؾييذّٓ ّصق٘يي٘ن كفييجار ثندثا  ,ثلوغييضقذل
للطذجعز ّثلٌشش .
ْٗ .37عر ,ؽجدش ْٗعر هقوذ 3123 ,م ,أعش صطذ٘ي هٌِؾ٘يز أدثسر ثلوشيجسٗ فيٖ أدثسر ثلوشيجسٗ ثنًشيجة٘ز
’’ دسثعز أعضطوع٘ز ٙسثا عٌ٘ز هي ثلوكجصخ ثلٌِذع٘ز ّششكجس ثلوقجّ س فيٖ ثلوولكيز ثل شد٘يز ثلغي ْدٗز ‘‘,
أؽشّفز هقذهز ثلٔ ثنكجدٗو٘ز ثل شد٘ز فٖ ثلذًوجس  ,كل٘ز ث دثسر ّثنقضظيجد  ,لٌ٘يل دسؽيز ثليذكضْسثٍ فيٖ فلغيفز
أدثسر ثلوشجسٗ .
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Evaluation of projects during the trial operation period in accordance with the
cost, quality and time - applied research in the Directorate-General for the
distribution
Abstract
Research includes evaluation of projects implemented and which entered
into trial operation period in accordance with the evaluation criteria and of
(cost, quality and time) to determine the size deviations gap for the sample of
projects during the years of assessment (2011-2012-2013-2014) of each of the
three evaluation criteria, and then followed by a calculation the size of the
overall gap to the problem based on the research problem to determine
deviations from the specific implementation of each project by answering several
questions to answer turns out the reasons for these deviations occur.
The importance of research Focus on the evaluation of received projects
from contractors executing the project companies, by comparing the cost,
quality and time, which identified them as a criterion for assessing the amount of
the actual
cost and quality achieved and the time it takes to actually implement, Only
in this comparison highlights the objectives of the research that highlight the
role of evaluation in identifying problems encountered in the projects and the
extent to which senior management of the research sample of the results of this
comparison in reducing the overall size of the gap for the projects.
A researcher has reached to a number of conclusions which stands behind
the cause of volume ratio deviations gap to the inefficiency of the technical and
financial authorities develop the determinants of the project criterion for
evaluation for use with non-followers of the scientific foundations for the
development of these criteria and make the comparison that result in repeated
deviations on an ongoing basis and not to work to find ways to solve them.
Recommendations of the research state in all that is necessary to solve the
problems that were the cause behind the decline in financial and material rates
of implementation and breadth of deviations gap, whether at the level of each of
the sample projects or on the level of the size of the total gap for these projects,
which focused in the adoption of the assessment as a tool to detect deviations,
and took the top management of those Results mainly to the implementation of
projects in the future and choosing efficient companies financially and
technically by the referral of the project to ensure the implementation raise rates
and reduce the size of the gap.
Key Words \ Evaluation- Projects - Experimental operation of the project period
- standard (cost , Quality, Time) .
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