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 إهداء
 ثالث حروف أحلى إىلفرحيت و قرة عيين و سويداء عيين  إليك أنت يا

أول من رفعت مهي فكانت الشمس املشرقة إىل  نطقها لساين و عشقها قليب فيها حنان و يف قرهبا راحة و آمان و

". أمي"أغلى الناس 

 يا من سقيتنا من شبابك إليك يا صاحب الكف احلنون و الصدر الدافئ إليك

. حفظك اهلل" أيب"حب العمل و املثابرة لتمتع بضالل النجاح و مثار العالج لك يا 

 .إخويت األسرية معهم احملبة أتقاسم من إىل

 . حفظهم اهلل يل أصدقائي من هم سندي يف احلياة إىل
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 شكر و عرفان

 هلل العلي العظيم األخري و األولفالشكر 

 .من مل يشكر العباد مل يشكر اهلل

 " قدال زين الدين"تقدم جبزيل الشكر و العرفان و السمو و االمتنان لألستاذ املشرفأ

 الذي كان يل دافعا قويا و حمفزا كبريا و ناصحا امينا و موجها بارعا و مرشدا صائبا

قبل و أثناء اجناز هذا البحث فله علينا فضل كبري و له منا شكر جزيل ال تسعد عبارات افضل االدباء و ال انبغ 

 الشعراء
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  :إشكالية البحث .1

عسفذ املإطظت الاكخصادًت حعدد أوحه وشاطاتها الاكخصادًت و جىطعا في حجمها و حعدد 

ت و ذلً جماشيا مع جطىزاث البيئت املديطت بها و لعل حظيير املإطظت ًمثل الجاهب  هياولها إلاداٍز

ألاطاس ي في هرا الاهخمام مً خيث الاطخغالٌ ألامثل ملىازدها و الخدىم فيها و مً خيث طمان جطىزها 

. و اطخمسازها

هرا ما حعل الاكخصادًىن يهخمىن بالدظيير و حعله مجاال مهما باعخبازه مفخاح الخدىم في 

. حظيير املإطظاث

ئن مساكبت الدظيير هىظام ًدخل الصدازة بين هظم املإطظت الخدًثت و هلياض و جسصد ول 

اللظاًا الخاصت بدسهيت املإطظت بصفت عامت فهى ٌعمل على خث املظإوليت على طسوزة حظيير 

العىامل ألاطاطيت للىجاح خظب الاججاه املطلىب في إلاطتراجيجيت فهي جسافم املظير طيلت طير و حظييره 

للمإطظاث بديث جخجاوش برلً مجسد وىنها أداة ملخابعت و معاًىت هخائج معيىت فال ًجب أن ًفهم ذلً 

مً ملياض ألاداء املالي يهدف ئلى اجخاذ كسازاث لخدظين ظسوف جدليم هره الىخائج لرلً عمليت 

مساكبت الدظيير ًمىً اعخبازها هظام لدظيير ألاداء باعداد معاًير أو مإشساث للياض هرا ألاداء و جلييمه 

: و بىاءا على ما طبم ًخمدىز حىهس عملىا خٌى إلاشياليت ألاطاطيت الخاليت

هيف ًمىً ملساكبت الدظيير أن ًيىن لها أثسا في السفع مً مظخىي ألاداء املالي؟ 

: ألاسئلة الفرعية

 ماذا وعني بىظام مساكبت الدظيير؟ 

 ماهيت ألاداء و ألاداء املالي جددًدا ؟ 

  السفع مً مظخىي ألاداء املالي؟في هيف حظاهم مساكبت الدظيير  

  : البحثفرضيات .2

  ٌس التي جمىنهم مً اطخغال هظام مساكبت الدظيير ًصود املظإولين بيل البياهاث و الخلاٍز

 التي جدلم فيما بعد الطاكاث   و املىازد املخاخت بيل هفاءة و اجخاذ اللسازاث املىاطبت

 .ئمياهيت لخلييم ألاداء املالي

  بين لىا مدي فعاليت و هفاءة الدظيير ث اث التيؤشسالمأهبر املالي مً ألاداء ٌعد جلييم

ت  داخل املإطظت الاكخصادًت  .التي جمىنها مً اهدشاف الاهدسافاث الجصائٍس
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: أهمية الدراسة  .3

جىمً أهميت هره الدزاطت في جىطيذ املظاهمت الفعالت الري ًلعبه هظام مساكبت الدظيير في 

. السفع مً مظخىي ألاداء املالي

: أهداف الدراسة  .4

 ئبساش أهميت مساكبت الدظيير في املإطظاث. 

 الخعٍسف بىظيفت مساكبت الدظيير و مدخىاها. 

  معسفت مدي فعاليت مساكبت الدظيير لترشيد اللسازاث 

: مبررات اختيار املوضوع  .5

  جم اخخياز املىطىع هديجت ألاهداف البالغت ألاهميت ملساكبت الدظيير في وطط املإطظاث

 .الاكخصادًت و خاصت في الىكذ الساهً

 أهميت هرا املىطىع باليظبت للباخث و ئلى مجاٌ الخخصص. 

  اهدصاز مفهىم مساكبت الدظيير في الخلييم و السكابت فلط و آليت أداة للدظيير بين مخخلف

. وظائف املإطظت

 :حدود الدراسة .6

ت أو دوليت ًلخصس عدة أبعاد بامياهىا الخطسق ئليها : ئن مىطىع ألاداء املالي ألي مإطظت حصائٍس

 .الخ......والبعد اللاهىوي، املالي، الاحخماعي،

ت وىهه مىطىع جخصصىا  ججدز إلاشازة أن دزاطدىا اكخصسث على البعد املالي للمإطظت حصائٍس

 . دون جطسق ئلى الجىاهب ألاخسي 

: املنهج املستخدم .7

في دزاطدىا لهرا البدث وظخخدم املىهج الاطخلسائي بأدواجه الىصف و الخدليل لظسوزة جلدًم 

. و الطخخالص و اطخخساج الخىاكص و جلدًم الاهخلاداث و الاكتراخاث املعلىماث

: ثقسيم البحث .8

ٌ 3بىاءا على ما طبم و لخدليل ئشياليت املىطىع جم جلظيم هرا البدث ئلى  :  فصى

  و فعاليت لىخت الليادةزاكبت الدظييرإلاطاز املفاهيمي لم طيخطسق ئلى ماهيت :الففص ألاوو  

  . مباخث 4بديث ًىلظم الفصل ئلى
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 ٌ  ملساكبت الدظيير أما لىخت الليادة هأداةزاكبت الدظيير و الثاوي لم مدخل عام : املبدث ألاو

داة حظيير فعالت و اخيرا لىخت الليادة هأهيفيت ئعداد لىخت كيادة مً احل مساكبت حظيير فعالت الثالث 

 .مساكبت حظيير في الجصائس

 مباخث3طيخطسق ئلى ماهيت ألاداء املالي بديث ًظم الفصل : الففص الثاني .  

 ألاداء املالي أما الثالث العىامل اهيت عً ألاداء و املبدث الثاوي مأطاطيت املبدث ألاٌو مفاهيم 

  . و أخيرا ألاداء املالي في الجصائساملإثسة على ألاداء املالي و مساخل جلييمه

 مسهب- طىهاطسان   دزاطت خالت على مظخىي شسهت   طىدىاٌو فيه:أما الففص الثالث 

GP1/Z  مباخث 3بديث ًظم  

 و املبدث الثالث جدظير GP1/Zاملبدث ألاٌو ماهيت طىهاطسان و املبدث الثاوي عسض مسهب 

ت في املسهب       GP1/Zو ئعداد امليزاهيت الخلدًٍس
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 :مقدمة الفطل

حعخبر مساكبت الدظُير هيظم مخيامل ٌظاعد اإلااطظت في الخدىم في عملُت الدظُير و اجخاذ 

اللسازاث و كد عسفذ جؿىزا في داللتها و جؿبُلاتها جماشُا مع مفهىم اإلاىظمت خُث واهذ السكابت حعبر 

              الجصاء و العلاب و جظهس بعد بهجاش العملُت الاكخطادًت و جلخطس على بعؼ على مفهىم

اإلااطظاث، ختى ؤخرث مفهىما الىاطع اإلاسجبـ بالعملُت الاكخطادًت في ول مساخلها، و كبل بداًتها 

والخخؿُـ واخخُاز الىطاثل و جددًد ألاهداف اإلاىاطبت لظُاطت اإلااطظت و اطتراجُجُاتها، و جلدًم 

الاطدشازة واجخاذ اللسازاث، زم ؤزىاء اللُام بالعملُت الاكخطادًت مً خالٌ مساكبت هُفُت جىفُرها 

                          ووطاثلها، وبعد اهجاش العملُت جلىم بخجمُد الاهدسافاث و زكابت الجىدة مً خُث 

.  الخيلفت، الىكذ،اإلاىاضفاث ومدي جدلُم ألاهداف اإلاسحىة و مً زم مظاعدة اإلاظير في اجخاذ اللساز

و مً ؤحل هرا ًيىن الهدف مً هرا الفطل ببساش و بعؿاء اإلافاهُم ألاطاطُت إلاساكبت الدظُير 

: وذلً بالخؿسق بلى العىاضس الخالُت

 مدخل عام إلاساكبت الدظُير:ااملبببببدببببـ  ألاول . 

 لىخت اللُادة هإداة إلاساكبت الدظُير: ااملبببببدببببـ الثبباهبببي. 

 هُفُت بعداد لىخت اللُادة مً ؤحل مساكبت الدظُير فعالت: ااملبببببدببببـ الثببببالبببـ. 

  مساكبت الدظُير في الجصاثس: السابعااملبببببدببببـ. 

 

ل

 

 

 

 

 

ل

ل

ل
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.لمدخل عام اساقملة الخظُير:لااملدـ  ألاول

 .  طيخؿسق بلى مساكبت الدظُير وذلً مً خالٌ الخعسف على مفهىم وؤهمُت مساكبت الدظُير

 .وشأة ألا مفهوم مساقملة الخظُير:لااملطل  ألاول

:لوشأة مساقملة الخظُير .1

ظهسث مساكبت الدظُير في اإلااطظاث الىبيرة مً ؤحل جدعُم و جىمُت فعالُت الاكخطادًت لرلً 

الخدىم في بدازة اإلااطظت مهما هبر حجمها و حعددث وظاثفها و لىً عملُا ظهسث مخإخسة بلى ػاًت 

خُا ظهسث اإلاساكبت اإلااطظاث ؤلاهخاحُت الىبيرة لظببين ؤطاطين هما  1:الظخِىاث و جاٍز

  دعم و جؿىز الفعالُت الاكخطادًت ألاهثر عملُا ؤي ؤن اإلاظخىي ألاٌو للمظاولُت ؤلاهخاحُت

. الترابـ و الخيظُم لظير اإلااطظت ؤمام الخعلُداث التي جطادفها ًػم

  ت للمظاولُاث التي جىجص في اإلااطظاث الىبيرة ًمىً اللٌى ؤن مساكبت هظسا للحسواث الالمسهٍص

ت لإلدازة مً ؤحل بلىغ  الدظُير هي الخلاؾع بين اإلاداطبت و الدظُير و الحسواث الالمسهٍص

 .ؤهدافها

: و للد شهدث مساكبت الدظُير ؤزبع مساخل

ً باإلاعلىماث الالشمت :لااسخطة  ألالى مساكبت الدظُير اطخعملذ في هره اإلاسخلت بعالم اإلاظيًر

اإلاخىىعت اإلاخعللت بعالكت اإلاسدودًت بيشاؽ و اإلاىخجاث اإلادللت و اإلاباعت مً ؾسف اإلااطظت وهىرا 

وغعذ الىلاؽ ألاولى الطخعماٌ ؤهظمت اليظب و ماشساث كُاض ألاداء الاكخطادي مىر بداًت اللسن 

 و هرا 1907طىت " DUPONT"اإلااض ي و شازع هظام اليظب و جؿىز داخل اإلااطظاث الىُمُاثُت 

الىظام وغع ألٌو مسة في عالكت مع خظاباث اإلايزاهُت و خظاباث الىخاثج مً ؤحل ببساش مخخلف خؿىاث 

ت ً اإلاسدودًت في ول الهىامش الخجاٍز ل.جيٍى

الري عسف بإهه         " La Cybernétique"و هي جسجبـ بظهىز مفهىم :لااسخطة الثاهُة

 .الاجطاٌ و اإلاساكبت داخل ألاهظمت و جخيىن هره ألاهظمت مً زالزت عىاضس ؤطاطُت هما ًىضحها الشيل

 

ل

ل

ل

                                                 
. 12، ص2004 هاضس دادي عدون، مساكبت الدظُير في اإلااطظت الاكخطادًت، داز اإلادمدًت العامت، الجصاثس، 1
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.لًوضح مكوهات الىظام:ل(I-01)الشكل زقم 

هاضس دادي عدألان، مساقملة الخظُير في ااؤطظة الاقحطادًة، داز اادمدًة العامة، :لااطدز

.ل13، ص2004الجصائس، 

 و التي جدخل لدظخعمل في الىظام و جازس        (عىامل ؤلاهخاج)جخمثل في عىاضس اإلادُـ :لااداخالت ،

 .علُه و حعسف بمداخالث اإلاخؼيراث

 و هى ما ًخسحه الىظام هدُجت خسهخه ؤو وشاؾه:لااخسجات. 

 لها بلى :لالحدوٍل م مىدها بالعىاضس الداخلُت للىظام و جدٍى ل اإلاداخالث عً ؾٍس ًخمثل في جدٍى

 .مخسحاث

اإلاسخلت التي جإطع فحها هظام مساكبت الدظُير و التي حاءث بعد الحسب العاإلاُت :لااسخطة الثالثة

الثاهُت في عطس الؿسق الخلىُت للدظُير و الخيبا الخلدًسي و التي ؾبلذ في اإلااطظاث الخاضت هره 

م ألاكظام التي حعخبر ذاث ؤهمُت في  ألاخيرة خطذ بطتراجُجُت جخؿُـ العملُاث و اإلاىاشهت عً ؾٍس

ً و لىً ذلً في جخؿُـ عملُاتها و حظُير اإلايزاهُت الداخلُت مً ؤحل  اإلاظخلبل باليظبت للمظيًر

 1.مؿابلت اإلاىازد مع اهخماماث خاضت

 

 

 

 

                                                 
1

 .13 مسحع طبم ذهسه، صهاضس دادي عدون، 

Feedback 

 التغزية العكسية

 

 

 

 

 

 

 التحىيل

 الوخشجات

 الوذاخالت
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س مساكبت الدظُير ظهسث في الظخِىاث مع اهدشاز ؤطع :لااسخطة السابعة و آخس مسخلت لخؿٍى

ؤلادازة باألهداف التي وشإث همـ الخىظُم الدظلظلي الري ٌعخمد على معالجت ألاهداف وملازهتها 

م مساكبت الدظُير جطمُم مساهص اإلاظاولُت وبرلً زطمذ مساكبت  ت و الري اطخدعى عً ؾٍس بيخاثج مىاٍش

اث الدظلظلُت اث اإلاظخٍى  1.الدظُير ؤولى مظخٍى

:لمفهوم مساقملة الخظُير .2

معطومات، )حعني ولمت السكابت اللدزة على مخابعت و جىحُه و جلُُم العمل مً خالٌ وظم معين 

و حعد السكابت بخدي العملُاث ألاطاطُاث جمازطها اإلاىظماث  (قسازات، إجساءات، مساقملة إلاهحاج

ت اإلاخمثلت في الخخؿُـ، الخىظُم، الخىفُر و السكابت . اإلاخخلفت فهي بخدي الىظاثف ؤلاداٍز

و جظهس مساكبت الدظُير هىظام داخلي للماطظت و جؿبم ؤزىاء العملُاث و حعخبر همساكبت ذاجُت 

. ولخيىن فعالت البد ؤن جيىن مظخمسة و مخىاضلت

ف ؤشهس اإلاهخمين بمساكبت حظُير خُث ٌعسفها   1965طىت " ANTHONY"و ًمىً بدزاج حعاٍز

لت الخالُت مساكبت الدظُير هي الظيروزة التي بها ًخإهد اإلادًس مً ؤن اإلاىازد ؤخرث و اطخعملذ : "بالؿٍس

. لخدلُم ؤهداف اإلاىظمت (باليظبت للىطاثل اإلاظخعملت)و بىجاعت  (باليظبت لألهداف)بفعالُت 

ًلطد بىظام مساكبت الدظُير العملُت اإلاعمٌى بها في ظل هُان " AKHAMAKEM"ؤما 

اكخطادي و التي جخػمً جدظين فعاٌ و داثم للؿاكاث و اإلاىازد بؼُت الىضٌى بلى الهدف الري ٌظؿسه 

. هرا الىظام

فُلٌى ؤن مساكبت الدظُير حشمل على ما بذا وان ول ش يء ًمص ي وفم البرامج    "  هري  اًوول"ؤما 

اإلاخبىاة و ألاوامس اإلاعؿاة و اإلابادت و تهدف اإلاساكبت بلى ؤلاشازة لألخؿاء و الهفىاث التي ًمىً جفاديها 

ف  ًلٌى ؤن مساكبت الدظُير هدفها ألاطاس ي " Bilabourise"وججىب العىدة بلى الىزاء و خظب حعٍس

بمداد مخخلف اإلاظاولين مً اإلادًس العام بلى زثِع الىزشت بإدواث اللُادة التي ال ًمىً الاطخؼىاء عجها 

و هرا بخددًد ألاهداف اإلاساد الىضٌى بلحها مع غمان الخيظُم بُجها ؤي ؤن مساكبت الدظُير جمثل حهاش 

كُادة اإلااطظت بذ ؤن مهمخه وغع هرا الجهاش وضُاهخه جلع على عاجم مساكب الدظُير لىً ًجب على 

. هرا ألاخير ؤن ًىفُه مع اخخُاحاث مخخلف اإلاظاولين إلاساكبت وخداتها

 

                                                 
، حامعت 2007-2006، "مساكبت الدظُير في اإلااطظت الاكخطادًت مرهسة جخسج لىُل شهادة لِظاوع" عدة بً ًىطف عبد السخمً، بلحظً مدمد، 1

. 25مظخؼاهم، ص
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ف الظابلت وظخيخج ؤن مساكبت الدظُير هي الخخؿُـ الفعاٌ إلاىازد اإلااطظت  مً خالٌ الخعاٍز

اإلاخاخت لػمان جدلُم ألاهداف اإلاظُؿسة و الاطخعماٌ الساشد و ألامثل للمىاد و الؿاكاث اإلاخىفسة 

اث و ال ًمىً ؤن هساكب دون حظُؿس ألاهداف و جددًد الاهدسافاث و هرا ما  وهرا على ول اإلاظخٍى

". مملدأ إلادازة باالطحثىاء"ًؿلم علُه 

 1:جسجىص مساكبت الدظُير على زالر مفاهُم ؤطاطُت

 و هي مساكبت الىخاثج باألهداف اإلادددة: الفعالُة .

 و هي مساكبت الىخاثج بالىطاثل اإلاظخؼلت: الىجاعة. 

 و هي ملازهت الىطاثل اإلاخاخت باألهداف: ااالئمة. 

 

.لأ داف ألا أ مُة مساقملة الخظُير:لااملطل الثاوي

:لأ داف مساقملة الخظُير .1

بن مساكبت الدظُير حظمذ بخجىُد فعاٌ و داثم للؿاكاث البد ؤن جخم لخدلُم الهدف و هرا 

ٌعني ؤن اإلاظير البد ؤن ًخخر اللساز بذا وان ٌظمذ له بخدلُم هدف اإلااطظت و هرا ما ًجعل ألاهداف 

: كُد الدظُير

: و مً بُجها

 غمان مطداكُت و جيامل اإلاعلىماث .

 عاث  .غمان اخترام الخؿـ الظُاطاث ؤلاحساءاث اللىاهين الدشَس

 الخفخِش عً الثؼساث و الاهدسافاث و بًجاد الحلٌى اإلاىاطبت. 

 غمان الاطخخدام ألامثل لىطاثل الدظُير لػمان اهجاش ألاهداف. 

             مساكبت الدظُير ًلعب دوزا هاما همظاعد في اجخاذ اللسازاث مً ؤحل مخابعت جدلُل اإلااض ي

 .الحاغس و اإلاظخلبل

: و ًمىً جىغُذ ؤهداف مساكبت الدظُير في الشيل الخالي

 

 

 

                                                 
ت اإلاعهد الىؾني للخجازة، 4 بً عبد الفخاح دخمان، مداغساث ملُاض مساكبت الدظُير1 . 15، ص2003-2002، علىم ججاٍز
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.لًوضح مساقملة الخظُير:ل(I-02)الشكل زقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Alazard. Paris. S: le contröl de gestion, manuel et application, op-cit, p8. 

ل

 1:و لخدلُم هره ألاهداف ًجب

 ت ؤو ما ٌعسف بمساهص اإلاظاولُت . جلظُم اإلااطظت بلى وخداث بداٍز

 ت اث ؤلاداٍز  .جددًد اخخطاضاث ول وخدة و طلؿاث ؤو مظاولُاث اإلاظخٍى

  وغع اللىاعد الخىظُمُت التي جدىم جىفُر العملُاث اإلاخخلفت و جػمً جدفلها في ظل هظام

 .زكابت دكُلت

  ًحسجُل مجمل اإلااشساث بالبُاهاث التي حظاعدها في اجخاذ اللسازاث و زطم الظُاطاث، هرل

فلد جإهد ؤن وحىد هظام زكابت على ؤوشؿت اإلااطظت غسوزة خخمُت جلػُه ؤلادازة العملُت 

 .الحدًثت الهدظاب اإلايزة الخىافظُت

 

 

 

 

 

                                                 
1

 .16 مسحع طبم ذهسه، صبً عبد الفخاح دخمان، 

 .أهذاف عاهة شاهلة

تساعذ الوذيشين و الوسؤوليين على 

 اتخار القشاس

 

 .األهذاف الجزئية

 .هعالجة الوعلىهات قبل اتخار القشاس-

 .تخطيط القشاسات-

 .تنظين و تنسيق النشاطات-

 .هشاقبة النشاطات-

 .هشاحعة-
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ل:أ مُة مساقملة الخظُير .2

مً خالٌ جؿىز اإلااطظاث الاكخطادًت جظهس ؤهمُت مساكبت الدظُير مً خُث ؤهه في بعؼ 

اإلااطظاث الفسدًت لم جىً هىان خاحت لىحىد هظام زكابت على عملُاتها للُام ؤصحابها بةدازتها 

بإهفظهم و عىدما هبرث ؤحجام اإلااطظاث و حعددث مشاولها و شاد عدد العاملين بها لللُام باألوشؿت 

لُت فلد حعرز على ؤصحابها بدازتها بدازة فعلُت وصحب  لُت ؤو جمٍى اإلاخخلفت طىاء واهذ بهخاحُت ؤو حظٍى

ذلً جىاٌش ؤصحابها عً اخخطاضهم في ؤلادازة و السكابت مما دعا بلى غسوزة بدازة اإلااطظت على ؤطع 

عملُت طلُمت جخػمً اإلادافظت على ؤمىالها و زطم طُاطتها و مخابعت جىفُرها و جدلُم الىفاءة في 

 1:اطخؼالٌ ؤلامياهُاث اإلاخاخت و حظخمد ؤهمُتها مً

جىاحه ول اإلاىظماث حؼيرا في الظسوف البُئُت و بشيل متزاًد و جخخلل اإلادة بين :لجغير الظسألاف .1.2

ضُاػت ألاهداف و وغع الخؿـ و جىفُرها حؼيراث هثيرة في اإلاىظمت و البِئت معا مما كد ٌعُم 

ألاهداف و جىفُر الخؿـ، و هظام مساكبت الدظُير بذا ما همم و جمذ ممازطخه بشيل طلُم 

الخؼُير و الاطخعداد لالطخجابت له و ولما ؾاٌ ألافم الصمني ولما اشدادث  فةهه ٌظاعد في جىكع

 .ؤهمُت مساكبت الدظُير

 ال جادي ألاخؿاء البظُؿت ؤو اإلاددودة بلى بًراء اإلاىظمت بشيل هبير ػير ؤهه :ثساكم  خملاء .2.2

وبمسوز الىكذ كد جتراهم هره ألاخؿاء و ًخعاظم ؤزسها بذا ما بلُذ بدون معالجت فعدم 

الاطخفادة مً خطم ممىىح مً كبل اإلاىزدًً على ؾلبُت واخدة كد ال ٌشيل خؿإ حظُما 

ولىً  الاطخمساز في طُاطت مً هرا الىىع ٌعني جطحُت اإلااطظت بفسص مالُت كد جازس في 

 .ؤزباخها

 عىدما جلىم اإلااطظت بةهخاج هىع واخد مً الظلع و حشتري عددا مددودا :الحعقُد ااىظمي .3.2

مً اإلاىاد ألاولُت و حعمل غمً هُيل بظُـ و جىاحه طىق زاثجت فةن مساكبت الدظُير جبدو 

اث و ألاطىاق و حعلُد هُيلها واشدًاد  ؤٌظس للمظير ػير ؤن جىطع اإلااطظت في اإلاىخجاث و اإلاشتًر

خدة مىافظت ًجعلها تهخم بدزحت ؤهس بعملُت السكابت و الاطخفادة مً هخاثجها في الخخؿُـ 

 .واجخاذ اللساز

ل

ل

                                                 
ص ي، واكع مساكبت الدظُير في اإلااطظاث الطؼيرة و اإلاخىطؿت في الجصاثس، مجلت الباخث، ولُت العلىم الاكخطادًت و الدظُير،  1 مدمد الطؼير كَس

. 167، ص2011/09حامعت وزكلت، عدد
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.لخطائظ ألا مهام مساقملة الخظُير:لااملطل الثالـ

:لخطائظ مساقملة الخظُير .1

ف الظابلت إلاساكبت الدظُير ًمىً اطخخالص الخطاثظ  مً خالٌ الخعمم في دزاطت الخعاٍز

: الخالُت

 مساكبت الدظُير لِظذ عملُت معصولت ماكخت بل هي مظاز داثم للخإهد و الخدىم في الدظُير .

  ًلهرا اإلاظاز ؾبُعت هادفت بدُث ال ًمىً ؤن هجد مساكبت الدظُير بدون ػاًاث مىخظسة م

العمل ؤو اليشاؽ ؤو اإلاعسفت الىاضحت ألاهداف جمىً مً معسفت الىحهت طىاء للفسد ؤو 

الجماعت و جيىن برلً خافصا ؤو دافعا للعمل هما ؤن كبىلها مً كبل الجمُع ًجعلها ؤطاطا 

مىاطبا للُاض الىخاثج و الحىم على ألاداء إلاخخلف ألافساد اإلاخيىهت مهم اإلااطظت ؤهداف 

مخخلفت بدظب الاخخطاص و اإلاهام حظعى ولها ميسجمت و بلى جدلُم ػاًت مشترهت و هي خُاة 

سها و هرا مسجبـ بمدي جدلُم ؤهدافها و لهرا وحب الخدام في ؤداء هره  اإلااطظت و جؿٍى

م مساكبت الدظُير  .اإلاجمىعت عً ؾٍس

  جخخظ مساكبت الدظُير بخىفير اإلاعلىماث لألؾساف الداخلُت للماطظت و التي حشمل ؤلادازة على

س و معلىماث  ً فحها و جطدز مساكبت الدظُير جلاٍز اتها و زئوض ألاكظام و اإلاظيًر وافت مظخٍى

 .داخلُت جفطُلُت ؾبلا لحاحت ألاؾساف الداخلُت باإلااطظت و في ؤي وكذ

  ل حعخمد مساكبت الدظُير في جلدًمها للمعلىماث على الخبراء في مجاالث اإلاداطبت و الخمٍى

م و ؤلادازة و ؤلاهخاج و ػيرها و ال ًخم جدكُلها مً حهت مداًدة و ال جخػع مساكبت  والدظٍى

 1.الدظُير للىاعد و كىاهين ؤهظمت مدددة

:لمهام مساقملة الخظُير .2

بن حعدد مفاهُم مساكبت الدظُير هما ؤوزدهاها طابلا جىحي بلى حعدد ؤدواز و وظاثف مساكبت 

: الدظُير ذلً ًجعل مً الطعب ؤلاؾاخت بها و لىً ًمىً ذهس ؤهمها

ل ألاحل و وغع الاطتراجُجُاث :لالحخملُط الدائم طوٍل  جل .1.2 حعخبر مهمت الخخؿُـ الؿٍى

للماطظت مً ؤهم ؤعماٌ و مظاولُاث بدازة اإلااطظت لخدلُم ألاهداف اإلايشىدة مثل حعظُم 

السبذ و حعظُم كُمت اإلااطظت و جلعب معلىماث مساكبت الدظُير دوزا بازشا في جصوٍد بدازة 

س عً الخىكعاث اإلاظخلبلُت اإلاخخلفت بدُث حظاعد ؤلادازة على جلُُم  اإلااطظت بخلاٍز

                                                 
 .26، ص1995اإلاىخبت ألاوادًمُت باللاهسة، : ، مطس"السكابت على الجىدة"بشير فلُد، جسحمت طسوز علي ببساهُم، جلدًم عبد هللا ابً عبد هللا العبُد،  1
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س عً الخىكعاث اإلاظخلبلُت اإلاخخلفت بدُث حظاعد ؤلادازة على  اإلاعلىماث اإلاىحىدة بهره الخلاٍز

س و العمل على اخخُاز ؤفػل بدًل و وغعُت في الخؿت  جلُُم اإلاعلىماث اإلاىحىدة بهره الخلاٍز

ل ألاحل . ؾٍى

خُث ؤن اإلاىازد اإلاخاخت بإي ماطظت هي مددودة بؿبُعتها :لالحىظُم ألا الحوجُه ألا ثوشَع ااوازد 2.2

فةن ًلع على عاجلها و مظاولُت اإلادزاء جىشَع هره اإلاىازد الىادزة اطخعمالها في اإلااطظت 

بإكص ى هفاءة و فعالُت مىىت و ًخؿلب ذلً حعاون الفعالُت و ألاوشؿت اإلاخخلفت وجىظُمها 

 .وجىححهها بدُث جادي بلى ؤفػل اطخعمالها

      و جخعلم مهام الخىظُم و الخىحُه و جىشَع اإلاىازد بعملُت جىفُر الخؿـ اإلاىشعت للىضٌى بلى 

     مساكبت ؤهداف اإلااطظت اإلاسطىمت و ؤن اللسازاث اإلاخعللت باإلاهام اإلاروىزة جخؿلب معلىماث            

 .ألاهثر دكت للىضٌى بلى اجخاذ اللسازاث الظلُمالدظُير

جسػب بدازة اإلااطظت بمعسفت هُفُت جىفُر الخؿـ :لثقُُم  داء ألا ثصحُذ الاهدسا ات .3.2

اإلاسطىمت و مدي مالثمتها و جدظلم ؤلادازة عدة معلىماث عً الاهجاش الفعلي و الخىكعاث خظب 

الخؿـ اإلاىغىعت و ًخم البدث عً ؤطباب الاهدسافاث و اإلادظببين فحها و جصحُدها و بهره 

لت جخم السكابت على  .الاهجاش و جلُُمه الؿٍس

خُث جلىم مساكبت الدظُير بدوز في العمل على بدث خُىي :لجمع ألا ثدفيز ألا ثيشُط   سادلل 4.2

م ميافإة اإلاجد و معاكبت  اث الظلؿت في اإلااطظت و جيشُؿها عً ؾٍس في مخخلف مظخٍى

 .ألافساد و خثهم على برٌ ؤكص ى مجهىداتهم التهاون وهرا جدفيز

 و في الىكذ اإلاىاطب و خاضت ما حعلم بالىغعُت الخىافظُت : حمع و وشس اإلاعلىماث اإلاىاطبت

 .للماطظت

 ب بين معؿُاث الىاكع و ما ًجب ؤن ًيىن في ؤلاطتراجُجُت  .الخلٍس

ًفترغان ؤن ًيىهىا : القائمون على مساقملة الخظُير أخطائُون في  زقام ألا أدألاات القُاض .5.2

دوما طباكين بلى وغع ماشساث حدًدة للُاض جإزيراث مخخلفت اللسازاث على الىغعُت 

الخىافظُت و هفاءتها الخالُت و ختى إلاعسفت مظاهمت اإلايافأث و ألاداء ذو الؿابع في مظاز خلم 

 .  1اللُمت

 

 

                                                 
ت"اخمد خظً ظاهس، - 1  10-9، ص ص 2000داز واثل للؿباعت و اليشس، ألازدن، " اإلاداطبت ؤلاداٍز
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 لوخببببببة القُبببادة كأداة اساقملببببة الخظُِببببس:لااملدـ الثاوي

ف لىخت اللُادة، مً خالٌ ذلً طيخعسف في هرا اإلابدث على ؤهداف  حعددث واخخلفذ حعاٍز

 . وميىهاتها

جعٍسف لوخة القُادة :لااملطل  ألاول

:لمفهومها .1

ت التي حظمذ 1930ظهسث عبازة لىخت اللُادة   على شيل مخابعت اليظب و البُاهاث الػسوٍز

م اإلالازهت بين اليظب  للمظير ؤو اللاثد بمخابعت حظُير اإلااطظت هدى ألاهداف اإلاظُؿسة و ذلً عً ؾٍس

ىُت عام  ت لُخؿىز هرا اإلاطؿلح بالىالًاث اإلاخددة ألامٍس  و وان معمٌى به مً ؾسف 1948اإلاعُاٍز

للللللللللللللجدألاو "اإلااطظاث التي جلىم على الدظُير الخلدًسي و كد اخخلفذ حظمُت هره ألاداة مً 

فاث اإلالدمت لهره ألاداة لها معنى واخد" القُادة لوخة"، " ااساقملة جدألاول"، " الخظُير . بال ؤن حل الخعٍس

ف  ألاول  لىخت اللُادة هي مجمىعت مهمت مً اإلااشساث ؤلاعالمُت التي "ل:h-Guedjل"لجعٍس

حظمذ بالحطٌى على هظسة شاملت للمجمىعت ولها، و التي جىشف الاخخالفاث الحاضلت و التي حظمذ 

هرلً باجخاذ اللسازاث الخىححهُت في الدظُير و هرا لبلىغ ألاهداف اإلاظؿسة غمً بطتراجُجُت 

 1.اإلااطظت

ف لىخت اللُادة جؿابم هظام معلىماث ٌظمذ في اكسب وكذ ممىً  : "M-Gervaisل" الثاويجعٍس

ت إلاساكبت  مظيرة اإلااطظت في مدة كطيرة و حظهل لهره ألاخيرة ممازطت  بمعسفت اإلاعلىماث الػسوٍز

 2.اإلاظاولُاث

ف حعخبر لىخت اللُادة على ؤنها جسهُب مسكم للمعلىماث ألاطاطُت  :"J-Rsulzeل" الثالـجعٍس

ً لخىحُه وشاؽ الخجمع البشسي اإلاخىاحد جدذ الظلؿت هدى الاطخعماٌ الحظً  ت للمظيًر والػسوٍز

 3.لىطاثل الاطخؼالٌ اإلاخاخت لهم

:لعىاضس ا .2

 ًمىً اطخخساج عدد هبير مً الاهدسافاث مً ؤهظمت مساكبت اإلايزاهُت و للُادة :الاهدسا ات .1.2

 . العمل ًجب ؤن وظخخلظ جلً التي لها عالكت بالجىاهب ألاطاطُت لليشاؽ

                                                 
1 -n-guedj »le control de gestion » ED d’organisation,1995-P285. 
2 -M-gervais «  le control de gestion » Ed économica-1997 P593 
3 -jjj-Rsulzer «  comment contruire le tableau de bord » Ed dunod 1975 P 10. 
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 هي دعاثم بين ؤبعاد ذاث داللت لهُيلت اإلااطظت بعػها ًخم خظابها اهؿالكا مً :اليظل .2.2

 .اإلاعلىماث اإلاداطبُت و البعؼ آلاخس مً معؿُاث بعدد الىخداث

 و هي عخبت مدددة و مىحهت لجلب اهخماماث اإلاظاولين فىز بلىػها :العالمات الظاطعة .3.2

 اإلاظاوٌ ًجب ؤن ًخدخل لخفادي ألاخؿاز

ٌ :الملُاهات .4.2  . و هي عبازة عً ؤشياٌ جفظس اإلاعؿُاث اإلاىحىدة في الجدو

.لأ داف ألا أهواع لوخة القُادة:لااملطل الثاوي

:لأ دا ها .1

ت اإلاظؿسة :لللوخة القُادة إدازة زقابة ألا مقازهةل 1.1 وذلً ألنها جلىم بملازهت ألاهداف اإلاعُاٍز

طابلا مع الىخاثج اإلادطل علحها و بظهاز الاهدسافاث على شيل وظب ؤو كُم مؿللت و هي بالخالي 

ل.جلفذ الاهدباه بلى الىلاؽ ألاطاطُت في الدظُير و حشخُظ هلاؽ اللىة

 بن الهدف السثِس ي للىخت اللُادة هى حظُير عملُت الحىاز :لوخة القُادة أداة خواز ألا جشاألازل .2.1

عبر وافت مساهص اإلاظاولُت و هرا اهؿالكا مع الاحخماعاث اإلاخخلفت بذ ًمىً لألفساد الخابعين 

للمظير مً الخعلُم عً الىخاثج اإلاخىضل بلحها في بؾاز وشاؾاتهم و على اإلاظاوٌ في اإلاىظمت ؤن 

ًيظم بين ؤلاحساءاث الخصحُدُت اإلاخخرة بخلم جالئم بين مخخلف ؤلاحساءاث مً ؾسف حمُع 

اث زػبت مىه في جىخُد اإلاعاًير و خلم خؿاب مشترن بين ؤفساد اإلاىظمت  .اإلاظخٍى

 تهدف لىخت اللُادة بلى بعالم اإلاظاولين :لوخة القُادة جظهل عمطُة الاثطاو ألا الحدفيز .3.1

بالىخاثج اإلادطلت على مظخىي وافت مساهص اإلاظاولُاث و هرلً حظاعد على الاجطاٌ الجُد 

وجبادٌ اإلاعلىماث بين اإلاظاولين و ًمىً ؤن حظاهم ؤًػا في جدفيز العماٌ و هرا بةمدادهم 

ادة في احس، عالواث)بمعلىماث ؤهثر مىغىعُت و ؤهثر وغىح إلمياهُت الخلُُم   .(الخ.....ٍش

 جلدم لىخت اللُادة اإلاعلىماث اليافُت عً الىلاؽ :لوخة القُادة أداة الثخاذ القساز .4.1

ألاطاطُت التي ًجب الاهخمام بها في اإلااطظت و جددًد الاهدسافاث و معسفت ؤطبابها و بظهاز 

هلاؽ اللىة والػعف التي ٌعاوي مجها ول مسهص مظاولُت و اللُام باإلحساءاث الخصحُدُت في 

الىكذ اإلاىاطب و ًمىً اعخبازها وطُلت للخيبا وىن ؤنها جمىً اإلااطظت مً جفادي الاهصالكاث 

 1.مظخلبال

ل

 
                                                 

1- cloude alazord et sabine spari «  contrôle de gestion » épreuve n 7 DECF. 
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 :لأهواعها .2

جدىىع لىخت اللُادة خظب ؾبُعت اإلاظاولُاث اإلاخىاحدة باإلااطظت و عمىما هجد ألاشياٌ 

 1: الخالُت

 جطاغ بشيل ًجعل مجها وطُلت مظاعدة لخلُُم ؤداة :(الوظُفة)لوخة قُادة الاطحغالو  .1.2

 : وظُفت ما بدُث جىفس اإلاعلىماث اإلاباشسة و اإلافهىمت في الظسف الصمني اإلاالثم و جخفسع بلى

         جمدها بجمُع اإلاعلىماث اإلاخعللت بالحالت اإلاالُت للماطظت مً :لوخة قُادة مالُة .2.2

 .الخ.....مداخُل، جيالُف، ؤحىز، عالواث، جيالُف خازج الاطخؼالٌ

 هره اللىخت جمدها بجمُع اإلاعلىماث باإلاظخخدمين اإلاهىُت مجها :لوخة قُادة اجحماعُة .3.2

 (. الخ.......عدد ااظحخدمين، إلاطازات، الحوظُف، الحكوًٍ، خوادث العمل،)والاحخماعُت

لللللللللللللللللللللعدد آلاالت، خاالت ) هره اللىخت جمع الجاهب الخلني :لوخة قُادة ثقىُة .4.2

 .(الخ.....العملل، الطُاهة

ىة .5.2 أزضدة مخحطف الحظابات،  ) جمدها بجمُع خلىق اإلااطظت :لوخة قُادة الخٍص

 .(الخ......لالدًونل

 و هي جخعلم بيل حىاهب وشاؽ اإلااطظت ؤي ؤنها خطُلت جفاعل مخخلفت :لوخة قُادة الخظُير .6.2

ألاهىاع الظابلت جدخىي على اإلااشساث و اإلاعلىماث ألاطاطُت إلاخابعت اليشاؽ خظب 

الاججاهاث و الظُاطاث اإلاظؿسة و هدفها مخابعت الىخاثج و مساكبت الخىفُر اإلادلم بين 

ت العامت اث اإلااطظت جىحه بلى اإلادًٍس  .مظخٍى

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                 
1

 .111 مسحع طبم ذهسه، صاخمد خظً ظاهس، 



 اإلطار المفـاهيمي لمراقبة التسيير و فعالية لوحدة القيادة                          :                       الفصـل األول
 

~ 16 ~ 
 

 .مكوهببات لوخة القُادة:لااملطل الثالـ

 : و جخيىن مً:ااكوهات العامة .1

:لمىملقة ااقاًِع الاقحطادًة 1.1

ً الجداٌو ول ماشس ًجب ان ًيىن  و هي ججمع مخخلف اإلااشساث و هي مهخمت عىد جيٍى

مثل وشن اكخطادي للمعني . مخؿابم مع اإلاداوز ٍو

 :مىملقة الىحائج الحقُقُة 2.1

  هره الىخاثج حظخؿُع ؤن جيىن ملدمت في ول اإلاساخل، بنها جخظ اإلاعلىماث اإلاخعللت باليشاؽ 

و هرلً اإلاعلىماث  (عدد الوخدات ااىحجة، كمُة ااوازد ااظتهطكة، عدد طاعات العمل ، آلاالت) 

ذاث ؾبُعت ؤهثر هىعُت همعدٌ الفػالث ؤو معدٌ البُع و جظهس في اػلب ألاخُان عىاضس خٌى الىخاثج 

لللللللللللللللل امش ألا مظا مات كل مىحوج في زقم  عماو، قُم )اللُاطُت اإلاالُت إلاساهص اإلاظاولُت 

 (.الخ... عملاء، ألاااىحوجات اساكص الىفقات

:لمىملقة الهدف 3.1

في هره اإلاىؿلت جظهس ألاهداف التي واهذ مظؿسة لدوز معين و بنها مىغىعُت خظب هفع 

 .الاخخبازاث التي وغعذ في الىخاثج الهدف ًددد بشهس ؤو عدة ؤشهس

:لمىملقة الفسألاقات 4.1

 1.هره عبازة عً فسوكاث معبر عجها باللُمت اإلاؿللت ؤو اليظبُت

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

                                                 
ت همسشد اكخطادي في اإلااطظت" مرهسة جخسج لىُل شهادة لِظاوع "بلجُاللي ؤمُىت، - 1 . 36، ص 2008، مظخؼاهم، "اإلايزاهُت الخلدًٍس
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كُفُة إعداد لوخة القُادة مً اجل مساقملة جظُير  عالة :لااملدـ الثالـ

  مً ؤحل ؤن جيىن مساكبت الدظُير فعالت ًجب الخعسف على ؤهىاع ماشساث ومساخل بعداد لىخت 

 .اللُادة

 مؤشسات لوخة القُادة ألاإعداد ا:لااملطل  ألاول

:لمفهوم مؤشس لوخة القُادة .1

حعخبر اإلااشساث اإلايىن السثِس ي للىخاث اللُادة خُث ؤن لىخت اللُادة هي عسع ألهم           

 .اإلااشساث و اإلاعلىماث التي حظاعد اإلاظاولين في بدازة عملُاتهم

ًحعدى ااؤشس كوهه زقما  هو في الحقُقة أداة جظُير معقدة هوعا ما، ثجمع  يها مجموعة "

. 1"مً ااعطومات لحعسع بشكل ٌظمذ لطمظؤألالين بمحابعة ثدقُق   داف ألا بسامج العمل

:للالشسألاط الالشم ثو س ا في مؤشس لوخة القُادة .2

له جىغُذ اإلاعلىماث آلاجُت :  و باليظبت ليل ماشس فاهه ٌشترؽ ؤن ًخم عً ؾٍس

 ازس اإلاىخج الجدًد على الطىزة الرهىُت للعمالء: هدطت الشسهت في الظىق : اطم ااؤشس ...

 لت خظاب اإلااشس  .ؾٍس

 بُان ؤو هشف مطادز اإلاعلىماث اإلاظخخدمت في جدػير هرا اإلااشس. 

 لت عسع اإلااشس  ...زكم، مىدنى: ؾٍس

  مسحع ؤو هدف ًخم مً خالله ملازهت هرا اإلااشس لخددًد اإلاظخىي الري ًجب ؤن ًيىن علُه

 .هرا اإلااشس

 مً كام بدظابه؟ مً ًساكبه و ًخابعه؟:اإلاظاوٌ عً هرا اإلااشس 

 جددًد فترة جدػير اإلااشس. 

 (.......ألاهداف، هخاثج الظىت اللادمت )جددًد ؾسق اإلاخابعت هإن ًسفم اإلااشس بالخاهاث الخالُت. 

 :لالوظائف  طاطُة لطمؤشسات .3

 :هىان عدة وظاثف للماشساث ؤهمها

 مخابعت العملُاث و اليشاؾاث .

 جلُُم العملُاث. 

 حشخُظ وغع ما ؤو مشيل ما. 

                                                 
ص ي، لىخت اللُادة هإداة إلاساكبت الدظُير اإلااطظاث البىىُت، زطالت ماحِظخير في علىم الدظُير، وزكلت، - 1 . 89 ص 2003-2002مدمد الطؼير اللَس
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 الخىبُه و مساكبت الخؼُيراث و اإلادُـ الري حعِش فُه اإلااطظت. 

 أهواع ااؤشسات:لااملطل الثاوي

ل1:جلظم اإلااشساث بلى عدة ؤهىاع وفلا إلاجمىعت مً اإلاعاًير هما ًلي

:لخظل دألاز ا احخر القساز .1

 و هي اإلااشساث التي جيبه بلى الحاالث ػير العادًت و الظير الؼير الجُد للعملُاث :مؤشسات إلاهراز 1.1

مما ًلخط ي جدخال فىزٍا في ألاحل اللطير والخىبُه بلى جدوي حىدة مىخىج ما ؤو ازجفاع جيالُف 

 .ؤلاهخاج و في اإلالابل فان عدم خدور ؤي بشازاث ؤو جيبحهاث ًدٌ على الظير الحظً للعملُاث

 و هي اإلااشساث التي جامً مخابعت و معاًىت خالت الىظام و جلدمه ملازهت :مؤشسات الحواشنل2.1لل

باألهداف اإلاىغىعُت هما جسهص هره  اإلااشساث على مدي صحت هره ألاهداف فؼالبا ما جىغع ؤهداف 

 .مظخدُلت الخدلُم

 و هي ماشساث حظمذ بخىغُذ السئٍت و بعؿاء هظسة ؤوطع لحاحت بدازة          :مؤشسات الاطحملالع 3.1

م، فؼالبا ما جادي اإلاعلىماث التي جىفسها هره اإلااشساث بلى بدخاٌ حعدًالث و حؼُيراث على  الدظٍى

 .بطتراجُجُت اإلااطظت و ؤهدافها

 : خظل مظحعمطيها .2

 : و هىان ماشساث مخخلفت

 و هي حظمذ لجمُع اإلاظاولين في ؤلادازة مً الحطٌى على ضىزة شاملت :مؤشسات عامة 1.2

 .لىغعُت الىظام

 و جخظ ول مسهص مظاولُت على خدي، ألنها جمثل ماشساث خاضت بىظُفت ؤو :مؤشسات مدطُة2.2لللللل

 .وشاؽ ما

 و هي جلً اإلااشساث التي ًخخازها و ٌظخعملها اإلاظاوٌ وخده دون طىاء :مؤشسات شخطُة3.2لللللللل

د سها و ٌعسغها بالشيل الري ًٍس  .فهى ًلىم بةعدادها و جؿٍى

 

ل

ل

ل

                                                 
. 56بلجُاللي ؤمُىت، مسحع طبم ذهسه، ص- 1
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.لمساخل إعداد لوخة القُادة:لااملطل الثالـ

بن مجمىعت اإلااشساث ًمىجها ؤن جإخر شيل حدٌو هره اإلااشساث ًجب بجلان اخخُازها مما 

ٌظاعد اإلاظاولُت على خظً بدازة اإلاشسوع، فاإلااشساث جيىن مجمعت في حدٌو واخد مع مخخلف 

: عىاضس اللىخت و بن احل بعداد هرا الجدٌو ًجب اإلاسوز على اإلاساخل الخالُت

 جددًد مساهص اإلاظاولُت و مهامها .

 جددًد العىاضس اإلادددة للهدف. 

  جددًد اإلاعاًير و ذلً بخددًد ؤهم الىلاؽ التي جلِع هرا ألاداء همعُاز بهخاحُت الُد العاملت

 .مثال

  اخخُاز اإلااشساث و هرا باخخُاز اإلااشس الري ٌعبر ؤخظً حعبير عً اإلاعاًير الظابلت، و ٌشترؽ

 .فُه ؤن ًيىن بظُـ و مخخطس

 الخإهد مً مطداكُت حهاش اإلاعلىماث اإلاظاوٌ عً اهخلالها و ملابلتها مع معؿُاث الجىدة. 

 بعث لىخت اللُادة بين مساهص اإلاظاولُت. 

 :بذن بن بعداد لىخاث اللُادة ًمس بإزبعت مساخل ؤطاطُت هما ًىضحها الشيل الخالي

.لمساخل إعداد لوخة القُادة:ل(I-03)الشكل زقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: C Alazard. et se Paris, op-cit, P556. 
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لل:بن ؤػلب لىخاث اللُادة جدخىي على ؤزبع مىاؾم هما جظهس في الشيل اإلاىالي

.لالشكل العام لطوخات القُادة:ل(I-04)الشكل زقم 

 ....لوخة القُادة الخاضة بمسكص مظؤألالُة ما

 الفسألاقات   داف الىحائج 

ل1الطىف 

مؤشس أ 

مؤشس ب 

ل2الطىف 

مؤشس أ 

 مؤشس ب

   

 

 

 

 

Source: C Alazard. et se Paris, op-cit, P557. 
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هنطقة الوقاييس 

 االقتصادية

 هنطقة النتائج  هنطقة األهذاف  هنطقة الفشوقات 
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.لمساقملة الخظُير في الجصائس:لااملدـ السابع

ٌعخبر هظام مساكبت الدظُير بخدي ألاهظمت الفسعُت باإلااطظت في الجصاثس و هى هرلً مظاز داثم      

 1.للخعدًل و الخدىم في الدظُير

.لدزاطة مدُط ألا قملاع وشاط ااؤطظة:لااملطل  ألاول

جخجه دزاطت اإلادُـ مً العمىمُاث بلى الخطىضُاث، فخىؿلم مً اإلادُـ الاكخطادي 

و الخلي للماطظت لخطل بلى كؿاع وشاؽ اإلااطظت، و هرا مً ؤحل الىضٌى بلى فهم  والاحخماعي

. بحمالي للظىاهس الخازحُت التي ًمىً ؤن ًيىن لها جإزير اإلااطظت

:لدزاطة عامة لطمدُط .1

ٌعخمد اإلاساكب لخدلُم هره الدزاطت على اإلاعلىماث و الدزاطاث اإلاخىفسة في مطالح الخىزُم 

ين ؤو لدي بدازة اإلاىظفين، هما ٌظدشير اإلاىظماث  الداخلُت للماطظت، ؤو لدي اإلاظاولين الخجاٍز

. الخ...اإلاخخططت و الجساثد اإلاخخططت

ً زضُد  فعلى اإلاساكب ؤن ال يهمل ؤًت معلىمت ألهه لً جيىن لدًه في الؼالب فسضخه ؤخسي لخيٍى

. ممازل مً اإلاعلىماث

هما ٌعخمد هرلً في دزاطخه على اإلاعلىماث التي ًجمعها ؤزىاء اإلالابالث مع اإلاظاولين 

. السثِظُين للماطظت و بطىزة خاضت ؤوالثً الرًً لديهم اجطاالث مع الظىق و اإلاىخجاث

عىدما ًيخهي اإلاساكب مً هره الدزاطت ًطبذ بةمياهه اطخخساج معلىماث مفُدة و بطىزة 

: خاضت العىامل التي جازس بلى مظخلبل اإلااطظت، و هميز عادة ما ًلي

:لالعوامل الاقحطادًة ألا الاجحماعُةل1.1

 جخعلم باإلااشساث الىالطُىُت الخاضت بخؿىز ألاطعاز، و وغعُت الدشؼُل، ماشساث 

الخطخم، و بىغعُت الاكخطاد بطىزة عامت و هرلً ؤلاحساءاث الحدًثت اإلاخخرة مً ؾسف اإلاظاولُين 

و ٌظمذ هرا الخدلُل بخددًد اإلاخاؾس على اإلادي اللطير و جددًد جإزيراتها على ،في هره اإلاجاالث

. اإلااطظت

ةل2.1 :لالعوامل الحجاٍز

جخػمً اإلاعؿُاث اإلاخعللت باألطىاق و جؿىزها، عاداث الاطتهالن، جؿىز اإلاىافظت و ٌظمذ هرا 

. الخدلُل بةللاء الػىء على مياهت اإلااطظت في الظىق و جددًد مىاكع اللىة و الػعف لديها

                                                 
 .60، ص2002-2001علىن طعاد، مداولت جطمُم هظام مساكبت حظُير باإلااطظت الاكخطادًت، زطالت ماحظخير، حامعت الجصاثس،  1
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:لالعوامل الخاضة باليشاط 3.1

 ً              مثل اإلاظخىي الخإهُلي إلاهمت اإلااطظت، طهىلت الخىظُف، ألاحىز اإلاؿبلت، الخيٍى

 1.اإلاؿلىب، الخؿىز الحدًث لخلىُاث و ؾسق ؤلاهخاج

:لالعوامل الحىظُمُة 4.1

هي جلً التي لها عالكت باإلاظتهلىين، و باللىاهين اإلاخعللت بدماًت اإلادُـ، و بطىزة عامت 

عاث اإلاخعللت بهرا اإلاىخىج ؤو ذلً و باألطىاق و كؿاعاث اليشاؾاث . للدشَس

و في نهاًت هره الدزاطت، و هدُجت لهرا البدث ًخمىً مساكب الدظُير مً اطخخساج العىامل 

. ألاطاطُت التي حعخمد علحها ول ماطظت مً ؤحل هجاخها

:لثدطُل قملاع وشاط ااؤطظة .2

بعد ؤن ًخعسف مساكب الدظُير على اإلادُـ العام للماطظت، ًلىم بالخعمم في دزاطخه ؤهثر عً 

م الخعسف على كؿاع اليشاؽ الري حعمل به اإلااطظت . ؾٍس

و الهدف مً هره الدزاطت هى معسفت دزحت الػؼـ الخىافس ي الري جىاحهه اإلااطظت داخل 

ل.اللؿاع الري جيشـ فُه

.لدزاطة داخطُة لطمؤطظة:لااملطل الثاوي

بعدما ما ًخعسف مساكب الدظُير على التهدًداث و الفسص اإلاىحىدة في مدُـ اإلااطظت و في 

كؿاع وشاؾها، ًلىم بدزاطت اإلااطظت في خد ذاتها الطخخساج هلاؽ كىتها و غعفها و تهدف هره 

. الدزاطت بلى جددًد ملمذ اإلااطظت و جىحُه الخدخالث اإلاظخلبلُت

:لدزاطة اقحطادًة لطمؤطظة .1

داٌو  ًسهص مساكب الدظُير مً ؤحل زضد ضىزة للماطظت على ماغحها، خاغسها و مظخلبلها،ٍو

في بداًت ألامس، اطخخالص و معسفت بطتراجُجُت اإلااطظت و ؤهدافها مً خالٌ ملابالجه مع بدازة العامت 

ً . و ؤهم اإلاظيًر

بن بؾالع مساكب الدظُير على بطتراجُجُت اإلااطظت و على ؤهدافها اللطيرة و اإلاخىطؿت اإلادي 

حظاعده هثيرا على جطمُم هظام مخالثم معها، لىىه ػالبا ما ًفاحإ بعدم وحىد بطتراجُجُت و ؤهداف 

ػت التي جسمي  لدي اإلااطظاث الطؼيرة و اإلاخىطؿت و في هره الحالت ًداٌو الخعسف على الخؿىؽ العٍس

. اإلااطظت بلى جدلُلها

                                                 
 .63علىن طعاد، مسحع طبم ذهسه، ص 1
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ٌعد الخعسف على ألاهداف و على ؤلاطتراجُجُت اإلاظؿسة مً ؾسف اإلااطظت ًلىم اإلاساكب 

بةحساء دزاطت جفطُلُت إلاخخلف وشاؾاث اإلااطظت مً خالٌ دزاطت زكم ؤعمالها، خطتها في الظىق، 

. معدالث الخلدم، الىخاثج الطافُت و هرلً مخخلف اليظب اإلاالُت

بن ملازهت الىخاثج الظابلت مع الىخاثج اإلادللت مً ؾسف اإلااطظاث اإلاىافظت حظمذ إلاساكب 

الدظُير بخددًد هلاؽ اللىة و هلاؽ الػعف التي ًيبغي جدظُجها، هما حظمذ له بالحطٌى على هظسة 

 1.اكخطادًت شاملت على اإلااطظت

ٌظخؿُع مساكب الدظُير مً خالٌ هره الىظسة ؤن ًطف ماطظخه بلى بخدي اللؿاعاث 

: الخمع الخالُت

ماطظاث ذاث مسدودًت هبيرة و جىاحه خؿس مالي غعُف، و مً الػسوزي على :لع  ألاولقملا

هره اإلااطظاث ؤن جخفادي اإلاىث اإلابىس ليشاؾاتها و بالخالي علحها ؤن جخددد بطتراجُجُت اإلادافظت على 

ل.هره اإلاياهت

ماطظاث ذاث مسدودًت حُدة لىجها جىاحه خؿس مالي هبير، و الظبب هىا كد :ل الثاوي قملاع

ًيىن زاحع لعدم الخىاشن بين الىمى اإلادلم و اإلاىازد اإلاالُت التي بدىشة اإلااطظت، ؤو بظبب هُيلت 

لُت و التي ال جدىاطب مع ؾبُعت وشاؾاتها، و بالخالي و على اإلااطظت ؤن حعمل على غمان  مىازدها الخمٍى

ل و ؤن جخفادي مشاول الدظدًد  .الخىاشن اإلاالي في اإلادي الؿٍى

ألنها ال جىاحه ؤي  IIاإلااطظاث التي جيخمي لهرا اللؿاع هي عىع ماطظاث كؿاع :ل الثالـقملاع

خؿس مالي لىجها ال جدلم ؤي مسدودًت، فلد جفلد وشاؾاتها اللدًمت حاذبُتها لدي الصباثً، ؤو كد جيىن 

ع مىخجاتها، و في هره الحالت على اإلااطظت ؤن حعمل على جدظين خالتها و ؤن جػع  في مسخلت جىَى

. مخؿؿا إلعادة هُيلتها

 و هي ؤطىؤ خالت كد جيىن فحها اإلااطظت، خُث ال جدفم اإلااطظت ؤي مسدودًت : السابع قملاع

لُت و الخالي على اإلااطظت ؤن جلىم بخدلُل وغعُتها بإطسع ما  وجىاحه في هفع الىكذ مشاول جمٍى

ًمىً الجخاذ الخدابير الالشمت هإن جػع خؿت عمل على اإلادي اللطير الخخُاز اليشاؾاث التي جدلم 

ل.اإلاسدودًت هما علحها ؤن حعُد الىظس في هُيلتها اإلاالُت لخخفادي مشاول الدظدًد

 جمثل هره الىغعُت الحالت العامت للماطظاث، بدُث جدلم مسدودًت غعُفت : الخامعقملاع

ولىجها ال جىاحه مشاول مالُت هبيرة، و بالخالي على هره اإلااطظاث ؤن حعمل لخدظين مسدوديها دون 

 .الخإزير على وغعُتها اإلاالُت
                                                 

 .94 علىن طعاد، مسحع طبم ذهسه، ص1
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 :جشخُظ ثىظُم ااؤطظة .2

ًلىم مساكب الدظُير بعد بحساء الدزاطت الاكخطادًت للماطظت، بدشخُظ جىظُم اإلااطظت 

خُث ًلىم ؤوال باالؾالع على الهُيلت الخىظُمُت لها و على مساهص اإلاظاولُت اإلاخخلفت لدزاطخه مدي 

جدىم هره اإلاساهص في اإلاخؼيراث ألاطاطُت، و في خالت وحىد مخؼيرة ؤو ؤهثر ػير مخدىم فحها البد مً بعادة 

  1.الىظس في الهُيلت الخىظُمُت و بعادة جددًد اإلاظاولُاث

.لاقتراح هظام اساقملة الخظُير:لااملطل الثالـ

عىدما ًخعسف مساكب الدظُير على ؤلاحاباث الظابلت ًطبذ بةمياهه اكتراح هظام إلاساكبت الدظُير 

بدُث ًيىن مخالثم مع وغعُت اإلااطظت في بداًت ألامس ٌعخمد الىظام اإلالترح مً ؾسف مساكب الدظُير 

على هظام اإلاعلىماث اإلاىحىدة و اإلاخعللت باإلاداطبُت العامت و اإلاداطبُت الخدلُلُت و ؤلاخطاثُاث، بعد 

ذلً جىُف هره اإلاجمىعت مً الىظام مع الاخخُاحاث الىاحمت عً ألاهداف اإلاىخظسة، و خالٌ مسخلت 

البدث عً اإلاعلىماث ًيىن اإلاساكب كد جمىً مً جلُُم مظخىي هظام اإلاعلىماث اإلاىحىدة و مدي 

ؤهمُخه ؤي بذا ما وان ذا مطداكُت و بذا ما واهذ آحاٌ ؤلاهجاش مدترمت و الىطاثل اإلاظخعملت مالثمت 

 2.وواملت

جػع اإلااطظت في هره الحالت خؿت بطتراجُجُت، حعمل مً خاللها على اإلادافظت :لقملاع  ألاول

على وغعُتها الجُدة، هما ًمىجها ؤن جلجإ لالطدثماز الخخُاز الاطدثمازاث الىاججت عً جلً الخؿت 

. ومساكبت مسدودًتها

حعمل اإلااطظت في هره الحالت على جدظين وغعُتها اإلاالُت مع اإلادافظت على :ل الثاويقملاع

مسدودًتها، و لهرا الطدد جلىم بدزاطخه مسدودًت الاطدثمازاث الخخُاز جلً التي جدلم ؤزباح في ؤكطس 

ل ل الاطدثمازاث على عدة طىىاث و ذلً لخىغُذ هُفُت جمٍى  آلاحاٌ، هما ًمىجها ؤن جػع خؿت لخمٍى

 3.الاطدثمازاث و غمان حظدًد الدًىن 

بما ؤن الخؿس اإلاالي غعُف في هره الحالت ًيىن ًىطع مساكب الدظُير ؤن ًػع : قملاع الثالـ

الىطاثل الالشمت إلعادة هُيلت وشاؾاث اإلااطظت، واإلاداطبت الخدلُلُت للخعسف على مسدودًت اإلاىخجاث، 

ت للخيظُم بين  ل، و اإلاىاشهاث الخلدًٍس و دزاطت مسدودًت الاطدثمازاث لخػمً مسدودًتها على اإلادي الؿٍى

. ؤعماٌ اإلاظالُين

                                                 
 .100علىن طعاد، مسحع طبم ذهسه، ص 1

2 Isabelle de Kerulen, loied Kerulen de tous, 3 éme édition, Paris, édition économisa, 2000, p12. 
3

 .104 صعلىن طعاد، مسحع طبم ذهسه، 
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بما ؤن اإلااطظت في هره الحالت جيىن في وغعُت خسحت بظبب عجص اإلاسدودًت : قملاع السابع

والخؿس اإلاالي الري ًخعسغها ال ًيىن إلاساكب الدظُير الىكذ اليافي لخعدًل الىغعُت و بالخالي فعلُه ؤن 

ًخىُف بظسعت   معها، و لهرا ًلىم بىغع هظام للمداطبت الخدلُلُت لُخمىً مً خالٌ الخعسف على 

اإلاسدودًت التي جدللها اليشاؾاث و بلؼاء جلً التي ال فاثدة مجها، هما ًلىم بىغع لىخت كُادة لإلدازة 

ىت، و ؤخيرا  العامت إلاخابعت زكم ألاعماٌ، الخيالُف اإلاباشسة، مدي حؼؿُت الخيالُف الثابخت، وغعُت الخٍص

. وغع جلدًساث لهره ألاخيرة

ًملً مساكب الدظُير في هره الحالت ول الخُازاث لىغع الىطاثل الخاضت به : قملاع الخامع

والتي ًساها مىاطبت للماطظت، هما ًمىىه جؿبُم الىطاثل التي اعخمدها في خالت اإلااطظاث اإلاىحىدة 

. في اللؿاعاث الظابلت الرهس و التي جدشابه وغعُتها بلى خد ما مع وغعُت اإلااطظت التي هى فحها
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:لخالضة الفطل

في هرا الفطل جؿسكىا بلى الخؿىز الىبير الري شهدجه مساكبت الدظُير و ؤضبدذ حظاهم 

مظاهمت فعالت في عملُت الخخؿُـ و الخىظُم هما ؤنها جلعب دوزا ؤطاطُا في الدظُير اإلادىم داخل 

. اإلااطظت

ٌعخمد هظام مساكبت الدظُير على العدًد مً ألادواث مً احل غمان مخابعت اهجاشاث اإلااطظت 

و الخدىم الجُد في ؤدائها فلىخت اللُادة التي حظمذ باإلاخابعت الجُدة لظير العملُاث و حظاعد على اجخاذ 

ع لهرا ٌعخبر بعداد لىخت اللُادة عامال مهما في فعالُت  ؤلاحساءاث الخصحُدُت اإلاالثمت بشيل طَس

. مساكبت الدظُير
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 :مقدمة الفصل

ت ؾعت وشمىال بط   ٌعض مفهىم ألاصاء عمىما و ألاصاء اإلاالي زصىصا مً ؤهثر اإلافاهُم ؤلاصاٍع

ت اإلاخعللت بىجاح ؤو فشل ؤي شغهت ألهه ًغجبؽ بجىاهب مهمت  ًىؼىي على العضًض مً اإلاىاطُع الجىهٍغ

مً مؿيرة خُاة الشغواث على ازخالف ؤهىاعها بط فان ألاصاء لِـ بمفهىم حضًض على ؾاخت ألاصبُاث 

ت و الضعاؾاث اإلاداؾبُت العجباػه الىزُم بهُيل الغكابت و للض ؾعذ الشغواث كضًما و خضًثا بلى  ؤلاصاٍع

ت في ؿل  جدلُم ؤهضافها اإلاخمثلت بالىفاءة و الفعالُت التي جمذ صُاػتها لضًمىمت الشغواث و الاؾخمغاٍع

ؿغوف و جدضًاث خغحت للؼاًت واػصًاص خضة اإلاىافؿت و اؾخسضام جلىُت اإلاعلىماث و الاجصاالث فظال 

عً البدث عً ؤؾالُب حضًضة و معاصغة جيسجم و الخؼىعاث الحاصلت على اإلاؿخىي البِئت 

: الخاعحُت

: ؾيخؼغق في هظا الفصل بلى العىاصغ الخالُت

  مفاهُم ؤؾاؾُت عً ألاصاء:ااملبح  ألاو . 

 ماهُت ألاصاء اإلاالي:ااملبح الثاوي . 

 العىامل اإلاازغة على ألاصاء اإلاالي و مغاخل جلُُمه: ااملبح الثالح. 

  الجؼائغفي  اإلاالي ألاصاء: الرابعااملبح. 
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 .مفاهيم عامة عً  داء: ااملبح  ألاو 

هىا زالف كائم مفهىم ألاصاء، ٌعىص الؿبب فُه بلى ازخالف ووعضص اإلاعاًير واإلالاًِـ التي 

ىمً وعاء هظا الخالف جىىع الاججاهاث  اعخمضها الىخاب والباخثىن في صعاؾت ألاصاء وكُاؾه، ٍو

 .وألاهضاف طاث العالكت فهى مفهىم حىهغي وهام

مفهوم  داء : ااملطل  ألاو 

على الغػم مً هثرة البدىر والضعاؾاث اإلاخىاولت لألصاء لم ًخم الخىصل بلى بحماع ؤو اجفاق  

ف التي ؤعؼُذ بلى خٌى مفهىم  صكُم و شامل فليل واخض هـغ زاص به ًمىً بعؼاء بعع الخعاٍع

: هظا اإلافهىم

ٌشير ألاصاء بلى صعحت جدلُم و بجمام اإلاهام اإلايىهت لىؿُفت الفغص و هى ٌعىـ  ": جترري  ألاو 

الىُفُت التي ًدلم بها الفغص مخؼلباث الىؿُفت و ػالبا  ما ًدضر لبـ و جضازل بين ألاصاء والجهض، 

 1"فالجهض ٌشير بلى الؼاكت اإلابظولت، ؤما ألاصاء فُلاؽ على ؤؾاؽ الىخائج التي خللها الفغص

 2"ألاصاء هى اوعياؽ للضعة مىـمت ألاعماٌ و كابلُتها على جدلُم ؤهضافها:"الثاويجترري 

كضعة اإلااؾؿت على : " ًىـغ بلى ألاصاء على اههDRUKERألاصاء خؿب :  الثالحجترري

ت والبلاء مدلله الخىاػن بين عطا اإلاؿاهمين و العماٌ  وؿخيخج مً هظا الخعٍغف ؤن ألاصاء 3"الاؾخمغاٍع

ٌعض ملُاؾا للحىم على مضي جدلُم اإلااؾؿت لهضفها الغئِس ي و هى في ؾىكها و اؾخمغاعها في وشاػها 

في ؿل الخىافـ و مً زم جخمىً اإلااؾؿت مً اإلادافـت على الخىاػن في ميافإة ول مً اإلاؿاهمين 

. والعماٌ

و ٌعخبر مفهىم ألاصاء على اإلاؿخىي الظي ًدلله الفغص العامل عىض كُامه بعمله مً خُث همُت 

 ً الىحىص العمل اإلالضم مً ػغفه و ألاصاء هى ما ًبظله ول مً ٌعمل باإلااؾؿت مً مىـمين و مضًٍغ

 4.ومهىضؾين

 

 

 

                                                 
1
 .2001، اىذاس اىجاٍعٍت،  » إداسة اىَىاسد اىبششٌت سؤٌت ٍغتقبيٍت « سواٌت حغِ-  

اىطبعت االوىى " أعاعٍاث األداء و بطاقت اىتقٌٍٍ اىَتىاصُ"  وائو ٍحَذ اىظبحً ادسٌظ،طاهش حغِ ٍْظىس اىغاىبً-  2

 .38 ص 2009داس وائو ىيْشش عَاُ ، 
 .296، ص 2003ٍحَذ ععٍذ عبذ اىفتاح ، ٍحَذ فشٌذ اىظحِ ، االداسة اىعاٍت ، داس جاٍعت االعنْذسٌت -  3
 .143 ص 2004وعٍيت حَذاوي إداسة اىَىاسد اىبششٌت ٍذٌشٌت اىْشش ىجاٍعت قاىَت -  4
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 :ومً اإلاصؼلحاث طاث العالكت بمفهىم ألاصاء

 كُمت اإلاىاعص اإلاؿخسضمت إلهخاج وخضة واخضة مً اإلاىخجاث"وحعغف بيىنها : الكفاءة." 

 وهي ماشغ إلاضي جدلُم ألاهضاف، فهي تهخم باألهضاف والتي جدضصها اإلاىـمت ومضي : الفتالية

جدلُلها بلى جدؿين عملُاتها الضازلُت والحصٌى على اإلاىاعص التي جىصف بالىضعة مً البِئت 

 .التي حعمل فيها

 .ؤلاهجاػ اإلادضص/ ؤلاهجاػ اإلادلم= الفعالُت: وجدؿب بالعالكت

 أهواع ألا مكوهات  داء : ااملطل الثاوي

أهواع  داء   .1

 .اإلاصضع، الشمىلُت، معُاع الؼبُعت، اإلاعُاع الىؿُفي:  ًىلؿم ألاصاء بلى ؤعبعت معاًير جىمً في

 .ًمىً جلؿُم ألاصاء وفلا لهظا اإلاعُاع بلى هىعين هما الضاء الضازلي و الخاعجي: متيار ااصدر 1.1

 هظلً ًؼلم علُه اؾم ؤصاء وخضة و هى ًيخج مما جملىه اإلااؾؿت م اإلاىاص فهى :  داء الدادلي

 :ًيخج ؤؾاؾا مً الخىلُفت الخالُت

  هى ؤصاء ؤفغاص اإلااؾؿت الظًً ًمىً اعخباعهم مىعص اؾتراجُجي كاصع على صىع : داء البشري 

 .اللُمت و الخضكُم ألافظلُت الخىافؿُت مً زالٌ حؿُير مهاعاتهم

 ًخمثل في كضعة اإلااؾؿت على اؾخعماٌ اؾدثماعاتها بشيل فعاٌ: داء الحقني . 

 ًىمً في فعالُت حعبئت و اؾخسضام الىؾائل اإلاالُت اإلاخاخت: داء ااالي . 

ت، مالُت  ت لؿير اليشاػاث مً مىاعص بشٍغ فاألصاء الضازلي هى ؤصاء مخإحي مً مىاعصها الظغوٍع

. وماصًت

 هى ألاصاء الىاجج عً الخؼُيراث التي جدضر في اإلادُؽ الخاعجي للماؾؿت: "  داء الخارجي "

فاإلااؾؿت ال حؿبب في بخضازه و لىً اإلادُؽ الخاعجي هى الظي ًىلضه و ًـهغ في الىخائج الجُضة 

التي جخدصل عليها اإلااؾؿت واعجفاع عكم ألاعماٌ اللُمت اإلاظافت و هظا الىىع مً ألاصاء ًفغض 

 .1على اإلااؾؿت جدلُل هخائجها 

 

 

 

                                                 
1
 .89، ص 2001اىعذد األوه ٍجيت اىعيىً اإلّغاٍّت جاٍعت بغنشة " ٍفهىً و تقٌٍٍ: األداء بٍِ اىنفاءة و اىفعاىٍت "عبذ اىَيٍل ٍضهىدة، -  
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 :خؿب هظا اإلاعُاع ًلؿم ألاصاء صازل اإلااؾؿت بلى ؤصاء هلي و ؤصاء حؼئي: متيار الشمولية 2.1

 ٌشمل ألاصاء الىلي للماؾؿت في الىخائج التي ؾاهمذ حمُع عىاصغ اإلااؾؿت ؤو :  داء الكلي

نها صون اهفغاص فالخعغض لهظا ألاصاء ٌعني الحضًث على كضعة اإلااؾؿت  ألاهـمت الخدخُت في جيٍى

 .على جدلُم ؤهضافها الغئِؿُت بإصوى الخيالُف اإلامىىت

 بن ألاصاء الجؼئي هى كضعة الىـام  الخدتي على جدلُم ؤهضافه بإصوى الخيالُف :  داء الجسئي

اإلامىىت فالىـام الخدتي ٌؿعى بلى جدلُم ؤهضافه الخاصت به ال ؤهضاف ألاهـمت ألازغي و هما 

ؾبم ؤلاشاعة بلُه ؤن ؤهضاف اإلااؾؿت ًجب ؤن جيىن مخياملت و مدؿلؿلت حشيل فيها بُنها 

 1.شبىت

 ًغجبؽ هظا اإلاعُاع بشضة الخىـُم الن هظا ألازير هى الظي ًدضص الىؿائف :ااتيار الوظيفي 3.1

اإلاالُت، ؤلاهخاج، : واليشاػاث التي جماعؾها اإلااؾؿت ًىلؿم ألاصاء خؿب هظه الىؿائف بلى

ً م و الخمٍى  .ؤلافغاص و الدؿٍى

 ًخمثل في كضعة اإلااؾؿت على بلىغ ؤهضافها اإلاالي بإكل الخيالُف اإلامىىت :أداء الوظيفة ااالية 

فاألصاء اإلاالي ًخجؿض في كضعتها على جضكُم الخىاػن اإلاالي و جىفير الؿُىلت الالػمت لدؿضًض ما 

 .عليها و جدلُم معضٌ مغصوصًت حُضة و جيالُف مىسفظت

 ًخدلم عىضما جخمىً اإلااؾؿت مً جدلُم معضالث مغجفعت لإلهخاحُت ملاعهت :  داء إلاهحاجي

بخمثُالتها ؤو اليؿبت لللؼاع الظي جيخمي بلُه، بجىصة عالُت و جيالُف مىسفظت حؿمذ 

  .بمؼاخمت اإلاىافؿين

 اإلاىاعص : أداء ألاظيفة  فراد ً ت صازل اإلااؾؿت في كضعتها على جدٍغ جىمً ؤهمُت اإلاىاعص البشٍغ

ألازغي و جىحيهها هدى جدلُم ؤهضاف اإلااؾؿت فظمان اؾخسضام مىاعص اإلااؾؿت بفعالُت ال 

تها ؤو ػوالها مغجبؼت بىىعُت  م ألافغاص و هظلً وحىص اإلااؾؿت و اؾخمغاٍع ًخم بال عً ػٍغ

وؾلىن ألافغاص و طوي اإلاهاعاث العالُت و حؿُيرهم حؿُيرا فعاال و طلً بخىؿُف الصخص 

 .اإلاىاؾب في اإلايان اإلاىاؾب و في الىكذ اإلاىاؾب الهجاػ عمله

 ًخمثل في اللضعة على بلىغ ؤهضافها بإكل الخيالُف اإلامىىت هظا ألاصاء :أداء ألاظيفة الخضورق 

م هةعطاء العمالء  ......ًمىً معغفخه مً زالٌ مجمىعت مً اإلااشغاث اإلاخعللت بىؿُفت الدؿٍى

                                                 
1

 .91عبذ اىَيٍل ٍضهىدة، ٍشجع عبق رمشٓ، ص 
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 ًًخمثل ؤصائها في جدلُم صعحت عالُت مً الاؾخلاللُت عً اإلاىعصًً :أداء ألاظيفة الحمور 

والحصٌى على اإلاىاص بجىصة عالُت و في آلاحاٌ اإلادضصة و بشغوغ صفع مغطُت و الحصٌى على 

 .ؤحاٌ حؿضًض اإلامىىخت للعمالء

جماعؽ اإلااؾؿت عاصة وشاػها في مجاالث ؤصاء مسخلفت هما ؤنها جلؿم ؤهضافها : متيار الململيتة 4.1

 : بلى

 ٌعخبر اإلاهمت ألاؾاؾُت التي حؿعى اإلااؾؿت الاكخصاصًت بلىػها و ًخمثل في : داء الاقحصادي 

الفىائع الاكخصاصًت التي ججىيها اإلااؾؿت مً وعاء حعـُم هىاججها و ًخم كُاؾه باؾخسضام 

  .ملُاؽ الغبدُت

 ٌعض ألاصاء لخدلُم اإلاؿاولُت الاحخماعُت خُث ًخميز هظا الىىع بىلص : داء الاجحماعي 

اإلالاًِـ الىمُت اإلاخاخت لخدضًض مضي مؿاهمت اإلااؾؿت في اإلاجاالث الاحخماعُت التي جغبؽ 

 .بُنها و بين الجهاث التي جخإزغ بها

  ًمثل اخض حىاهب ألاصاء في مىـماث ألاعماٌ في ألاصاء ؤلاصاعي للخؼؽ : داء إلاداري 

لت طاث هفاًت و فعالُت و ًخم جدلُم طلً بدـ ازخُاع ؤفظل  والؿُاؾاث و الدشؼُل بؼٍغ

 .البضائل التي جدلم ؤعلى اإلاسغحاث اإلامىىت

مكوهات  داء   .2

ؤي ؤن اإلااؾؿت التي " الىفاءة" و " الفعالُت" ًخيىن مصؼلح ألاصاء مً ميىهين عئِؿُين هما 

: في حؿُيرها و اإلاخمثلين فُما ًلي- الفعالُت و الىفاءة–جخميز باألصاء التي ججمع بين هظًً العاملين 

  Efficacies:الفتالية 1.2

  حعٍغف الىفاءة خؿبWalkert Ruibert جصب وحهت هـغ هظًً الياجبين في ؤن الفعالُت 

اللضعة :" جغبؽ باألهضاف ؤلاؾتراجُجُت للماؾؿت ومً زم الفعالُت خؿبها جخجؿض في 

اإلااؾؿت على جدلُم ؤهضافها ؤلاؾتراجُجُت مً همى اإلابُعاث و حعـُم خصتها الؿىكُت 

 1..."ملاعهت باإلاىافؿت

  وؿخيخج مما ؾبم ؤن الفعالُت حعني عمل ألاشُاء الصحُدت هما ًمىً مً حهت ؤزغي عبؽ

الفعالُت بمسغحاث اإلااؾؿت خُث ًمىً الخعبير عنها وؿبت كُمت اإلاسغحاث الفعلُت بلى 

 : اإلاسغحاث اإلاخىكعت ؤو اإلاسؼؼت و علُه فان

                                                 
1
 .207 ، ص 2003اىذاس اىجاٍعٍت اىجذٌذة ، اإلعنْذسٌت " ٍذخو اتخار اىقشاساث و بْاء اىَهاساث: إداسة األعَاه " جاله إبشاهٌٍ اىعبذ-  
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  100* كُمت اإلاسغحاث الفعلُت = الفعالُت. 

بمعنى ؤن الىفاءة " كضعة مغصوصًت اإلااؾؿت"الىفاءة هي : wellber et Ruekertzخؿب  :الكفاءة 2.2

هي ملُاؽ اإلاغصوصًت في اإلااؾؿت ؤي ؤنها جخعلم باإلاسغحاث ملاعهت باإلاضزالث و هى ما ًلترب 

  .مً ؤلاهخاحُت

الىفاءة هي اللضعة على اللُام بالعمل اإلاؼلىب بللُل : Vincent Planchetخؿب : حعٍغف آزغ 

وؿخيخج ان الىفاءة جغجبؽ بخدلُم ما هى " مً ؤلامياهُاث و اليشاغ الىفء هى اليشاغ ألاكل جيلفت 

الاؾخسضام ألامثل للمىاعص اإلااؾؿاجُت : " مؼلىب بشغغ جضهُه الخيالُف ، هما حعغف الىفاءة على ؤنها

 1"بإكل جيلفت ممىىت صون الحصٌى على هضع ًظهغ

 مً اإلاضازالجهًخطح لىا مً هظا الخعٍغف ؤن الىفاءة صفت مالػمت لىُفُت اؾخسضام اإلااؾؿت 

اإلاىاعص ملاعهت بمسغحاتها خُث ًيبغي ؤن ًيىن هىان اؾخؼالٌ علالوي و عشُض ؤي اللُام بعملُت مؼج 

. عىامل ؤلاهخاج بإكل جيلفت ممىىت

  .ثاإلاضازالكُمت / كُمت اإلاسغحاث = الىفاءة 

ؤلاهخاحُت ، اإلاغصوصًت الخىافؿُت : بطافت بلى هظًً العاملين ًىحض

 :التالقة بين  داء ألا الفتالية ألا الكفاءة -1

: بىاءا على ما ؾبم ًمىً جدضًض العالكت بين ألاصاء و الفعالُت و الىفاءة مً زالٌ الجضٌو الخالي

 .التالقة بين  داء ألا الفتالية ألا الكفاءة: ( II-01)الجدألاو رقم 

ألاصاء الفعالُت  الىفاءة  

لت ؤفظل ماإلافهى فعل ؤفظل ش يء  فعل الص يء بؼٍغ

 

لت   فعل ؤفظل ش يء بإفظل ػٍغ

 

  حؼئياإلاضي 

عمىصي 

همي 

شامل  

  ؤفلي

هىعي 

 

مخيامل 

ت إلافهىم ألاصاء، العضصيشُش  جالضاو: اإلاصضع ، مجلت الباخث، 2010-2009، 07، جدلُل ألاؾـ الىـٍغ

 .219حامعت الجؼائغ، ص

 

                                                 
1
 .220 ٍجيت اىباحث جاٍعت اىجضائش  ص 2010 2009، 07اىعذد " تحيٍو األعظ اىْظشٌت ىَفهىً األداء " يشٍخ تاىذاو-  
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 مؤشرات ألا أهمية  داء: ااملطل الثالح

مؤشرات  داء  .1

 جيىن اإلااشغاث ؤن للض حعضصث ماشغاث هفاءة ألاصاء و ازخلفذ ؤهمُتها اليؿبت و علُه ًجب 

 1:اإلاسخاعة مالئمت لؼبُعت و ؤهضاف الىخضة ؤلاهخاحُت مىطىع الخلُُم و ًمىً جلخُصها فُما ًلي

 و هي اللضعة ؤلاهخاحُت اإلاخىفغة في اإلايشاة الصىاعُت بما في طلً :متاًير الملاقة إلاهحاجية 1.1

اللائمت اإلاؿخدضزت و اإلاؿدبعضة طمً ؤؾلىب بهخاجي معين زالٌ فترة ػمىُت وعُىت و ًخم 

و لؼغض " كُاؽ و جسؼُؽ هظه اللضعة عُني في صىعة ؾاعاث عمل ؤو وخضاث بهخاج 

 : اؾدُعاب هظا اإلاعُاع ًجب معغفت ؤهىاع الؼاكت و هي

 و هي اللضعة على ؤلاهخاج بإكص ى ؾغعت و بضون اهلؼاع:الملاقة إلاهحاجية الىظررة . 

 ت مؿدبعضا منها اإلاؿاخاث:(الفتطية )الملاقة إلاهحاجية التمطية  . و هي الؼاكت الىـٍغ

  و هي ػاكت ؤلاهخاج اإلادضصة زالٌ فترة ػمىُت مدضصة إلاىاصفاث :الملاقة إلاهحاجية القصوو 

 .عىامل ؤلاهخاج

 و حؿخسضم لخعبر عً اججاهين ، فاألٌو ماشغ للُاؽ هفاءة اإلايشإة مً :متاًير إلاهحاجية2.1              

زالٌ الاججاه العام العجفاع ؤو اهسفاض ؤلاهخاج فيها و الظي ٌعىـ صعحت اؾدثماع اإلااؾؿت إلاىاعصها 

وهظا ما ٌعبر عىه باججاه ؤلاهخاحُت اليلُت ؤما الثاوي هماشغ للُاؽ هفاءة اخض عىاصغ العملُت صازل 

 .اإلايشاة وصعحت الاهخفاع فُه و هى ما ٌعبر عىه باإلهخاج الجؼئُت

بإنها اللُمت ؤلاهخاحُت التي جظُفها اإلايشإة ؤو ) حعغف اللُمت اإلاظافت :متيار القيمة ااضافة 3.1

 هي عىائض عىامل ؤلاهخاج الفىائض ؤوحؿاهم بها مع ػيرها مً اإلايشأث في زلم الىاجج اللىمي 

  (ؤلاًجاع ألاعباح 

 .كُمت مؿخلؼماث ؤلاهخاج– كُمت ؤلاهخاج = فان اللُمت اإلاظافت 

اصة كُمت مبُعاث اإلايشإة مً الؿلع و الخضماث عل  جيالُف :متيار الرببية 4.1  ٌعبر عً ٍػ

 الغبذ ٌؿاوي ؤن ؤيوعىامل ؤلاهخاج اإلاؿخسضمت في بًجاصها فالغبذ هى الفائع عً الخيالُف 

لت معاصلت ؤلاًغاصاث و الخيالُف  لت ، بؼٍغ ؤلاًغاصاث مؼغوخا منها الخيالُف و حؿمى هظه الؼٍغ

 :للُاؽ الغبدُت معاًير مسخلفت ؤهمها

 و اإلاغاص بها كضعة اإلايشإة على جىلُض ؤلاعباح:القوة الاًرادًة . 

                                                 
1
 .122 ص 1999عقٍو جاعٌ عبذ هللا، ٍذخو فً تقٌٍٍ اىَششوعاث داس اىحَذ ىيْشش و اىتىصٌع ، اىطبعت االوىى ، -  
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 ت صافي الغبذ الشامل   .العائض على الاؾدثماع و هى ملُاؽ هام حضا و ٌعخمض على هـٍغ

 يهخم و باعخباعاث ؤكص ى ألاعباح و خُث ٌؿخسضم هماشغ : معُاع العائض على عؤؾماٌ اإلاؿخمغ

للىكىف عل  بهخاحُت ألاصٌى اإلاؿدثمغة في الىخضة ؤلاهخاحُت و بالخالي مضي هفاءة هظه ألاصٌى 

في جدلُم الاؾخسضام ألامثل و ٌؿخعمل هإصاة للخعغف على هفاءة ألاصاء في مسخلف الضٌو 

 حجم الاؾدثماع ٌعض مً ؤفظل ألاؾـ للخعبير عً حجم اإلايشإة ؤنبازخالف ؤهـمتها و طلً 

 1.وػاكتها و طلً لعمىمُخه و شمىله

 .أهمية  داء .2

 ٌعخبر ؤصاة جىحُه باليؿبت للماؾؿت مً احل جدلُم ؤهضافها. 

 ٌعخبر ؤصاة إلاعغفت خالت اإلااؾؿت. 

 ٌؿخعمل هإصاة إلاعغفت الازخالٌ الىاكع عىض جدلُم ألاهضاف. 

 غ ؤهفؿهم غ العاملين و صفعهم هدى جؼٍى  . جدضًض ؾبل لخؼٍى

 :ؤما زصائص ألاصاء فخمثل في

 ٌعخبر اللاؾم اإلاشترن لجمُع الجهىص التي جبظلها ؤلاصاعة و العاملين.  

 ٌؿاعض على جغحمت الىخائج. 

 ٌعخبر ؤصاة للُاؽ هخائج اإلااؾؿت و خؿاب الخؿائغ ؤو الفىائع. 

  

                                                 
1

 .126عقٍو جاعٌ عبذ هللا، ٍشجع عبق رمشٓ، ص 
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ماهيـــــــــــــــــــــة  داء ااالي : ااملبـــــــــح الثاوي

ًسص ألاصاء اإلاالي في الشغواث واإلااؾؿاث بيافت ؤهىاعها باهخمام متزاًض مً كبل الباخثين 

ً، ألن الضاء اإلاالي ألامثل هى الؿبُل الىخُض للحفاؾ على البلاء نوالضعاؾيي ين واإلاؿدثمٍغ  وؤلاصاٍع

عخبر ألاصاء اإلاالي مً اإلالىماث الغئِؿُت للشغواث، ت َو  خُث ًىفغ هـام مخيامل للمعلىماث والاؾخمغاٍع

 لخدضًض ، إلالاعهت ألاصاء الفعلي لألوشؼت الشغواث مً زالٌ ماشغاث مدضصة،الضكُلت و اإلاىزىق بها

. الاهدغافاث عً ألاهضاف اإلادضصة ؾابلا

مفهوم  داء ااالي : ااملطل  ألاو 

وصف لىطع اإلااؾؿت الحالي : "هىان مً الباخثين و الخبراء مً خضص مفهىم ألاصاء على اهه

وجدضًض صكُم للمجاالث التي اؾخسضمتها للىصٌى بلى ألاهضاف مً زالٌ صعاؾت اإلابُعاث ؤلاًغاصاث 

 1"اإلاىحىصاث اإلاؼلىباث و صافي الثروة

مً ألاؾالُب التي ًمىً اؾخسضامها مً احل جدضًض كىة اإلااؾؿت : " هما ٌعغف ؤًظا على  اهه

ؤو طعفها و حؿخسضم اليؿب اإلاالُت بصىعة عئِؿُت في هظا الخدلُل مً احل ملاعهت ألاصاء اإلااض ي 

باألصاء الحالي و اإلاخىكع و معغفت هىاحي الازخالف بُنهما و ًاصي ألاصاء اإلاالي الجُض بلى حعـُم كُمت 

 2ألصائها اإلاالي (هلاغ الظعف)و ؾلبي  (هلاغ اللىة)اإلااؾؿت مً زالٌ كُامها بالدصخُص الاًجابي 

ًمثل ألاصاء اإلاالي اإلافهىم الظُم ألصاء الشغواث خُث ًغهؼ عل  اؾخسضام ماشغاث مالُت 

للُاؽ مضي اهجاػ ألاهضاف و ٌعبر ألاصاء اإلاالي عً ؤصاء الشغواث خُث اهه الضاعم ألاؾاس ي لألعماٌ 

ت في  اإلاسخلفت التي جماعؾها الشغهت و ٌؿاهم في بجاخت اإلاىاعص اإلاالُت و جؼوٍض الشغهت بلغوض اؾدثماٍع

 و مما ؾبم 3مُاصًً ألاصاء اإلاسخلفت التي حؿاعض جلبُت اخخُاحاث ؤصحاب اإلاصالح و جدلُم ؤهضافهم

: فان ألاصاء اإلاالي

  ت و جىحيهها ججاه الشغواث الىاخُت فهي حعمل عل  جدفيز ؤصاة الجساط اللغاعاث الاؾدثماٍع

ً للخىحُه بلى الشغهت ؤو ألاؾهم التي حشير معاًيرها اإلاالُت على الخلضم و الىجاح عً  اإلاؿدثمٍغ

 .ػيرها

  ؤصاة لخضاعن الثؼغاث و اإلاشاول و اإلاعُلاث التي كض جـهغ في مؿيرة اإلااؾؿت فاإلااشغاث جضق

هاكىؽ الخؼغ بط واهذ اإلااؾؿت جىاحه صعىباث هلضًت ؤو عبدُت لىثرة بصاعتها للعمل إلاعالجت 

  .الخلل
                                                 

1
 65، ص 2011اىحنىٍت اىَؤعغٍت و االداء اىَاىً االعتشاتٍجً ىيَظاسف طبعت اوىى داس طفاء ىيْشش و اىتىصٌع عَاُ : عالء فشحاُ طاىب -  

2
 .222فالح حغِ اىحغًْ ٍؤٌذ عبذ اىشحَِ اداسة اىبْىك مَذخو مًَ و اعتشاتٍجً ٍعاطش داس وائو عَاُ ص -  

3
 .45، ص2009ٍحَذ حَىد اىخطٍب االداء اىَاىً و اثشٓ عيى عىائذ اعهٌ اىششماث ، داس حاٍذ ، عَاُ -  
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  ض مً الجهض بهضف جدلُم هخائج و معاًير ؤصاة لخدفيز العاملين و ؤلاصاعة في اإلااؾؿت لبظٌ اإلاٍؼ

  .مالُت ؤفظل مً ؾابلاتها

  لجاهب معين مً ؤصاء ؤوؤصاة الخعغف على الىطع اإلاالي اللائم في اإلااؾؿت في لحـت معُىت هيل 

 .اإلااؾؿت ؤو ألصاء ؤؾهمها في الؿىق اإلاالي في ًىم مدضص و فترة معُىت

حعبر اإلااؾؿاث عً ؤصائها اإلاالي بعباعاث جمثل عئٍت مىطىعُت جاهض على خلائم عامت ختى 

 1ًدؿنى للماؾؿاث جدضًض مؿخىي ألاصاء بضكت و فعالُت

: و ؤزيرا وؿخيخج ؤن ألاصاء اإلاالي ًخمثل في

 فدص اللُىص و اإلاؿدىضاث و العملُاث. 

 عُت  .اخترام الؿُاؾاث و اإلاسؼؼاث و ؤلاحغاءاث اللاهىهُت الدشَغ

 الحفاؾ و خماًت ؤصٌى اإلااؾؿت. 

 

أهمية ألا أهداف  داء ااالي : ااملطل الثاوي

أهمية  داء ااالي  .1

لت  م ؤصاء شغواث مً عضة ػواًا و بؼٍغ جيبع ؤهمُت ألاصاء اإلاالي بشيل عام في اهه يهضف بلى جلٍى

جسضم مؿخسضمي البُاهاث ممً لهم مصالح مالُت في الشغهت لخدضًض حىاهب اللىة و الظعف في 

. الشغهت و الاؾخفاصة مً البُاهاث التي ًىفغها ألاصاء اإلاالي لترشُض كغاعاث اإلاالُت للمؿخسضمين

و جيبع ؤهمُت ألاصاء اإلاالي ؤًظا و بشيل زاص في عملُت مخابعت ؤعماٌ الشغواث و جفدص 

اث ؤصاءها و فعالُخه و جىحُه ألاصاء هدى الاججاه الصحُذ  ؾلىهها و مغاكبت ؤوطاعها و جلُُم مؿخٍى

اإلاؼلىب مً زالٌ جدضًض اإلاعىكاث و بُان ؤؾبابها و اكتراح بحغاءاتها الخصحُدُت و جغشُض 

الاؾخسضاماث العامت للشغواث، و اؾدثماعاتها وفلا لألهضاف العامت للشغواث و اإلاؿاهمت في اجساط 

ت و البلاء و اإلاىافؿت خُث ؤن ألاصاء اإلاالي ًمىً ؤن ًدلم  اللغاعاث الؿلُمت للحفاؾ على الاؾخمغاٍع

ً ألاهضاف الخالُت : للمؿدثمٍغ

  ًمىً اإلاؿدثمغ مً مخابعت و معغفت وشاغ اإلااؾؿت و ػبُعخه و هما ٌؿاعض على مخابعت

الـغوف الاكخصاصًت و اإلاالُت اإلادُؼت و جلضًغ مضي جإزير ؤصواث ألاصاء اإلاالي مً الغبدُت 

  .وؾُىلت و وشاغ و مضًىهُت و جىػَعاث على ؾعغ الؿهم
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  ٌؿاعض اإلاؿدثمغ في بحغاء عملُت الخدلُل و اإلالاعهت و جفؿير البُاهاث اإلاالُت و فهم الخفاعل بين

 .البُاهاث اإلاالُت الجساط اللغاع اإلاالئم ألوطاع الشغواث

و مىه فان اإلاىطىع ألاؾاس ي لألصاء اإلاالي هى الحصٌى على معلىماث حؿخسضم ألػغاض الخدلُل 

اإلاىاؾبت لصىع اللغاعاث و ازخُاع الؿهم ألافظل مً وكذ ألزغ مً زالٌ ماشغاث ألاصاء اإلاالي 

: للماؾؿاث و بشيل عام ًمىً خصغ ؤهمُت ألاصاء اإلاالي في اهه ًللي الظىء على الجىاهب الخالُت

 جلُُم عبدُت الشغهت. 

 جلُُم ؾُىلت الشغهت. 

 جلُُم جؼىع وشاغ الشغهت. 

 1.جلُُم مضًىهُت الشغهت 

أهداف  داء ااالي   .2

 2:ًمىً خصغ ألاهضاف التي حؿعى اإلااؾؿت بلى جدلُلها فُما ًلي

 و هى الهضف الظي حؿعى الىؿُفت اإلاالُت لبلىػه ألهه ًمـ باؾخلغاع اإلااؾؿت اإلاالي :الحوازن ااالي- 2-1

و هى ًمثل الخىاػن بين عؤؾماٌ الثابذ و ألامىاٌ الضائمت التي حؿمذ باالخخفاؾ به ٌؿخىحب طلً 

الخعاصٌ بين اإلاضفىعاث و اإلاخدصالث ؤو بصفت عامت بين اؾخسضاماث ألامىاٌ و مصاصعها ؤو الخعاصٌ 

بين اإلالبىطاث و اإلاضفىعاث مما ؾبم ًـهغ ؤن الخىاػن اإلاالي ٌؿاهم في جىفير الؿُىلت و الؿير اإلاالي 

: للماؾؿت و جىمً ؤهمُت بلىغ الخىاػن اإلاالي في

 ل اخخُاحاث الاؾدثماعاث بإمىاٌ صائمت  .جإمين جمٍى

 طمان حؿضًض حؼء مً الضًىن ؤوولها في ألاحل اللصير. 

 جسفُع الخؼغ الظي جىاحهه اإلااؾؿت. 

ٌعخبر همى اإلااؾؿت عامل ؤؾاس ي مً عىامل حعـُم كُمتها و لهظا فان كغاعاث  : همو ااؤصضة- 2-2

الىمى جخميز بإنها كغاعاث بؾتراجُجُت فالىمى وؿُفت بؾتراجُجُت حض هامت للماؾؿت الاكخصاصًت و هي 

ت  ؿاهغة حعىـ مضي هجاح و هجاعت اؾتراجُجُاتها اإلاخعللت بجىاهب الخؼىع الخىؾع البلاء و الاؾخمغاٍع

و بظلً ًمىً اعخباع الىمى وؿُفت بؾتراجُجُت حشيلها الؿُاؾاث اإلادضصة لحجم الاؾدثماعاث و جدضص 

. ػاًاث الىمى  في بهماء الؼاكاث اليلُت اإلاخاخت للماؾؿت
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جمثل الغبدُت هخائج عضص هبير مً الؿُاؾاث و اللغاعاث و جلِـ مضي هفاءة : الرببية ألا ااردألادًة- 2-3

و فعالُت بصاعة اإلااؾؿت في جىلُض ألاعباح، فهي حعبر عً العالكت التي جغبؽ ألاعباح بغكم ألاعماٌ في 

 جلضًغ كضعة اإلاشغوع على الىؿب و مضي بلىاإلااؾؿت الاكخصاصًت و تهضف اإلااؾؿت مً كُاؽ الغبدُت 

هفاًخه في جدلُم ألاعباح الصافُت مً اليشاغ العاصي الظي جماعؾه، هما حعير اإلاغصوصًت مً ألاهضاف 

ألاؾاؾُت التي جغؾمها اإلااؾؿت و جىحه اإلاىاعص لخدلُلها فهي بمثابت هضف هلي للماؾؿىت و اإلاغصوصًت 

 1.همفهىم عام ًضٌ على كضعة الىؾائل على  جدلُم الىدُجت

جلِـ الؿُىلت باليؿبت للماؾؿت كضعتها على مىاحهت التزاماتها : الضيولة ألا ثوازن الهيكل ااالي- 2-4

ل ألاصٌى اإلاخضاولت بلى ؤمىاٌ مخاخت بؿغعت فىلص الؿُىلت ؤو عضم  كصيرة ألاحل ؤي كضعتها على جدٍى

           هفاًتها ًلىص اإلااؾؿت بلى عضم اإلالضعة على الىفاء ؤو مىاحهت التزاماتها و جإصًت بعع اإلاضفىعاث 

و ًلِـ هظا اإلاخؼير كضعة ؤصٌى اإلااؾؿت اإلاخضاولت على حؼؼُت الخصىم اإلاخضاولت ؤما جىاػن الهُيل 

اإلاالي للماؾؿت ٌعني ؤن اإلاىاعص الضائمت حؼؼي الاؾخسضاماث الثابخت و ألاصٌى اإلاخضاولت حؼؼي اإلاىاعص 

كصيرة ألاحل و طلً مً احل طمان خلىق اإلالغطين و عضم وكىع اإلااؾؿت في خالت عؿغ مالي ؤي ؤن 

. الخيلفت اإلاالُت جلعب صوعا مهما في الخسصُص ألامثل للمىاعص اإلاالُت

متاًير ألا مقاًيط  داء ااالي : ااملطل الثالح

متاًير  داء ااالي  .1

جخؼلب عملُت جلُُم ألاصاء جىفغ مجمىعت مً اإلاعاًير لؼغض خؿاب مؿخىي ألاصاء الظي 

خللخه الىخضة والىكىف على مؿخىي جؼىع ؤي حاهب مً حىاهب وشاػها، واإلاعاًير جفؿغ مً زالٌ 

مجمىعت مً اإلااشغاث، فلُاؽ ألاصاء وجلُُمه مغهىن بازخُاع اإلاعاًير واإلااشغاث التي حعىـ فعال 

 . ألاصاء اإلاغاص جلُُمه

 ٌعغف اإلاعُاع همفهىم عام وىهه ؤًت وؾُلت لللُاؽ ًمىً الاؾخعاهت بها في :مفهوم ااتيار 1.1          

اجساط اللغاع  مىطىعي على خالت معُىت و كض ًإزظ ؤشياال مسخلفت فلض ًيىن كاعضة كاهىهُت ؤو 

اطُت جإزظ شيل وؿب و معضاث ؤواكخصاصًت   احخماعُت و كض ًيىن عباعة ؤو حملت كُاؾُت ؤو كاعضة ٍع

اطُت  حؼظي بمعلىماث بخصائُت مً الىاكع اإلاشغوع و اإلااؾؿت و عاصة ما ًغهً اإلادللىن بلى معاًير ٍع

جإزظ شيل وؿب و معضالث و حؼظي بمعلىماث بخصائُت مً الىاكع اإلاشغوع و اإلااؾؿت و بعاصة ما 

اطُت بن معـم هظه اإلاعاًير حعخمض على اللىاعض اإلاداؾبُت و الاكخصاصًت  ًغهً اإلادللىن بلى معاًير ٍع

والخلىُت بن اإلاعلىماث التي جدخىيها السجالث اإلاداؾبُت و الىزائم الاكخصاصًت جلضم ؤفظل اإلااشغاث 
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التي حؿاعض ملىمي ألاصاء اإلاالي في خؿاب اإلاعاًير اإلاؿخسضمت فان اإلايزاهُت العمىمُت و الىشىفاث اإلاالُت 

الخدلُلُت و خؿاباث ألاعباح و الخؿائغ و اإلاعلىماث الاكخصاصًت والعغض و الؼلب و ؤلاهخاج واللُمت 

 بن الخىصل بلى عكم معين ال ٌعني شِئا للمدللين اإلاالُين ما لم جخم 1اإلاظافت جلعب صوعا هاما هملُاؽ

ملاعهخه بؼيره مً ألاعكام إلاعغفت اإلاىكف اإلاالي للماؾؿت و هىان عضة معاًير للملاعهت ؤشاع بليها عضص مً 

 .الىخاب

 : متاًير ااقارهة 2.1

 حعخمض هظه اإلاعاًير على ؤصاء اإلااؾؿت للؿىىاث الؿابلت و ؤهمُت هظا اإلاعُاع  : ااتاًير الحاررذية

حؿخمض مً فائضجه في بعؼاء فىغة عً الاججاه العام للماؾؿت و الىشف عً مىاطع الظعف 

و اللىة و بُان وطعه اإلاالي الحالي ملاعهت بالؿىىاث الؿابلت و طلً لؼغض الغكابت على الؿىت 

اإلاؼلىبت و جلُُم ألاصاء مً كبل ؤلاصاعة العلُا و فظال عما جلضم مً فائضة هبيرة في جدؿين 

هفاءة ؤلاصاعة و لىً ٌعاب على هظا اإلاعُاع عضم كضعجه على اإلالاعهت بين وطع اإلااؾؿت اإلاالي و 

ؤوطاع اإلااؾؿاث ألازغي و ًازظ علُه ؤًظا عضم صكخه و الؾُما في خالت جىؾع اإلااؾؿت ؤو 

  . مبخىغةؤوبصزاٌ زضماث حضًضة 

 حشير هظه اإلاعاًير بلى معضٌ ؤصاء مجمىعت مً اإلااؾؿاث في : ااتاًير القملاعية الصىاعية

ت لها في ؤياللؼاع الىاخض   ملاعهت اليؿب اإلاالُت للماؾؿت باليؿب اإلاالُت للماؾؿاث اإلاؿاٍو

الحجم وفي الؼبُعت جلضًم الخضمت و ٌؿخفاص و بضعحت هبيرة مً اإلاعاًير اللؼاعُت في عملُت 

الخدلُل اإلاالي ألنها مؿخمضة مً اللؼاع طاجه بال اهه ٌعاب على هظا اإلاعُاع عضم الضكت بؿبب 

الخؼىعاث مً خُث الحجم و ػبُعت ألاوشؼت زاصت و ؤن الىثير مً اإلااؾؿاث ؤزظث بمبضؤ 

ع و جلضًم الخضماث و الخللُل مً اإلاساػغ اإلادخملت  2الخىَى

 و هي اكل و اطعف مً اإلاعاًير ألازغي مً خُث ألاهمُت و حشير جلً اإلاعاًير بلى  : ااتاًير ااملطقة

وحىص زاصُت مخإصلت جإزظ شيل كُمت زابخت ليؿبت معُىت مشترهت بين حمُع اإلااؾؿاث 

وجلاؽ بها الخللباث الىاكعُت عػم اجفاق الىثير مً اإلاالُين على عضم كبٌى اإلاعاًير اإلاؼللت في 

 .الخدلُل اإلاالي بال ؤن هىان بعع اليؿب اإلاالُت التي جؼاٌ حؿخسضم همعُاع مؼلم
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 هظه اإلاعاًير حعخمض هخائج اإلااض ي ملاعهت بالؿُاؾاث و الاؾتراجُجُاث : ااتاًير ااضتهدفة

واإلاىاػهاث هظلً الخؼؽ التي جلىم اإلااؾؿاث بةعضاصها ؤي ملاعهت اإلاعاًير الخسؼُؼُت 

ؿخفاص مً هظه اإلاعاًير في جدضًض الاهدغافاث مً  باإلاعاًير اإلاخدللت فعال لحلبت ػمىُت ماطُت َو

 .احل ؤن وؿخؼُع اإلااؾؿاث بعض طلً اجساط إلحغاءاث الخصحُدُت لها

مقاًيط  داء ااــــــــــــــالي   .2

و طلً باؾخسضام اليؿب اإلاالُت التي هي عباعة عً عالكت بين البؿُؽ و اإلالام و كُم البؿؽ 

 جيىن العالكت ؤنواإلالام هي البُاهاث و ألاعكام التي حعغطه اإلايزاهُت العامت و اللائمت الضزل شغغ 

: مغجبؼت باألصاء و مفؿغة له و مً ؤهم هظه اإلالاًِـ هي 

 :(هقملة الحتادو) مؤشر مردألادًة - 2-1

و هي التي جدؿاوي في الخيالُف اليلُت مع العائض مً اإلابُعاث او ًيىن حجم اإلابُعاث مؿاوي لحجم 

ض حجم اإلابُعاث عً حجم الخعاصٌ فان الفغق ٌؿمى عبذ اإلاغصوصًت و هى  اإلابُعاث الخعاصٌ و عىضما ًٍؼ

اصة مؿخىي ألاصاء و العىـ و هى الخيلفت العؼالت و جفُض هلؼت الخعاصٌ في جدبع ازغ  ماشغ ًضٌ على ٍػ

اصة  اصة حجم اإلابُعاث على كُمت الغبذ او الخؿاعة و هظلً مغاكبت جإزير ٍػ  هلص الخيالُف اإلاخؼيرة ؤوالٍؼ

.  الثابخت على الغبذؤو

و ًمثل وؿبت صافي الغبذ بلى كُمت عؤؾماٌ اإلاؿدثمغ و هى مً ؤهم اإلااشغاث  :مؤشر الارباحية- 2-2

ت . اإلاؿخسضمت في جلُُم ألاصاء و كُاؽ مضي هجاعت اللغاعاث الاؾدثماٍع

غه و اؾخسضامه مً :القيمة الاقحصادًة ااضافة- 2-3  و هى مً ملاًِـ ألاصاء اإلاالُت الحضًثت جم جؼٍى

ىُت . ػغف اخض مياجب الضعاؾاث ألامٍغ

و مفهىم اللُمت اإلاظافت الاكخصاصًت هي اإلاعُاع ألاصق جدلُال و جفؿيرا و جمثُال لللُمت فاعخماصها لألصاء 

لُت  لي ًظمً الهُيل اإلاالي، عؤؾماٌ، الغفع اإلاالي، الىفغ )اإلاالي هىدُجت للؿُاؾاث الخمٍى ج الخمٍى اإلاٍؼ

بي جسفُع جيلفت هُيل عؤؾماٌ ؾُاؾت جىػَع ألاعباح و الخىطُفاث اإلاالُت للفىائع و هى ما  (الظٍغ

 1ٌؿمى باإلايىن اإلاالي لللُمت
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 التوامل ااؤثرة على  داء ااالي ألا مراحل ثقييمه: ااملبح الثالح

هىان عضص مً العىامل الضازلُت و الخاعحُت التي ًمىً ؤن جدىم ؤصاء اإلااؾؿاث و حشمل 

العىامل الضازلُت اإلاخمثلت بالهُيل الخىـُمي و الخىىىلىحُا اإلاؿخسضمت و صعحت آلالُت و بطافت بلى 

العامل الحجم بما العىامل الخاعحُت فدشمل اإلاخؼيراث الاكخصاصًت و الاحخماعُت و الؿُاؾُت و البُئُت 

. و ػيرها و مداولت اكتراح كغاعاث حضًضة

التوامل ااؤثرة على  داء ااالي : ااملطل  ألاو 

:  جخلخص العىامل اإلاازغة على ألاصاء اإلاالي فُما ًلي

هى الىعاء ؤو ؤلاػاع الظي جخفاعل فُه حمُع اإلاخؼيراث اإلاخعللت باإلااؾؿاث : الهيكل الحىظيمي -1

وؤعمالها و فُه جخدضص ؤؾالُب الاجصاالث و الصالخُاث و اإلاؿاولُاث و ؤؾالُب جباصٌ ألاوشؼت 

ت في اإلااؾؿاث ؤما الخماًؼ ألافلي فهى عضص  واإلاعلىماث خُث ًخظمً الهُيل الخىـُمي الىثافت ؤلاصاٍع

 .اإلاهام التي هخجذ عً جلؿُم العمل و الاهدشاع الجؼغافي مً عضص الفغوع و اإلاىؿفين

م جدضًض  و ًازغ الهُيل الخىـُمي على اإلااؾؿاث زالٌ اإلاؿاعضة في جىفُظ الخؼؽ بىجاح عً ػٍغ

ألاعماٌ و اليشاػاث و اإلاؿاعضة في اجساط اللغاعاث طمً اإلاىاصفاث التي حشمل إلصاعة اإلااؾؿاث 

 1واجساط اللغاعاث بإهثر فعالُت

هى وطىح الخىـُم و هُفُت اجساط اللغاع و ؤؾلىب ؤلاصاعة و جىحُه ألاصاء و جىمُت  : ااىاخ الحىظيمي -2

العىصغ البشغي و ًلصض بىطىح الخىـُم بصعان العاملين مهم اإلااؾؿت و ؤهضافها  و وشاػاتها مع 

لت علالهُت و جلُُمها و مضي مالئمت اإلاعلىماث  اعجباػها باألصاء و بما اجساط اللغاع هى ؤزظه بؼٍغ

الجساطها و ؤؾلىب ؤلاصاعة في حصجُع العاملين على اإلاباصعة الظاجُت ؤزىاء ألاصاء ؤما جىحُه ألاصاء مً 

اث علُا مً ألاصاء  .مضي جإهض العامل مً ؤصائه و جدلُم مؿخٍى

ت  خُث ًلىم اإلاىار الخىـُمي على طمان ؾالمت ألاصاء بصىعة اًجابُت و هفاءجه مً الىاخُخين ؤلاصاٍع

ين  واإلاالُت و بعؼاء معلىماث إلاخسظي اللغاعاث لغؾم صىعة ألاصاء و الخعغف على مضي جؼبُم ؤلاصاٍع

 2إلاعاًير ألاصاء في جصغفهم في ؤمىاٌ اإلااؾؿاث
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 هي عباعة عً ألاؾالُب و اإلاهاعاث و الؼغق اإلاعخمضة في اإلااؾؿت لخدلُم ألاهضاف :الحكىولوجيا  -3

اإلايشىصة و لُذ حعمل على عبؽ اإلاصاصع باالخخُاحاث و ًىضعج جدذ الخىىىلىحُا عضص مً ؤهىاع 

الخىىىلىحُا ؤلاهخاج خؿب الؼلب و جيىن وفلا للمىاصفاث التي ًؼلبها اإلاؿتهلً و جىىىلىحُا ؤلاهخاج 

ت و جىىىلىحُا الضفعاث الىبيرة  .اإلاؿخمغ التي جلتزم بمبضؤ الاؾخمغاٍع

و على اإلااؾؿاث جدضًض هىع الخىىىلىحُا اإلاىاؾبت لؼبُعت ؤعمالها و اإلايسجمت مع طلً بؿبب 

بن الخىىىلىحُا مً ابغػ الخدضًاث التي جىاحه اإلااؾؿاث و التي البض لهظه اإلااؾؿاث مً الخىُف مع 

غه بهضف اإلاالئمت بين الخلىُت و ألاصاء و حعمل الخىىىلىحُا  الخىىىلىحُا و اؾدُعابها و حعضًل ؤصائه و جؼٍى

على شمىلُت ألاصاء ألنها حؼؼي حىاهب مخعضصة مً اللضعة الخىافؿُت و زفع الخيالُف و اإلاساػغ 

لُت اصة ألاعباح و الحصت الدؿٍى ع باإلطافت بلى ٍػ  .وجىَى

 مخىؾؼت ؤو هبيرة ؤوًلصض بالحجم هى جصيُف اإلااؾؿاث بلى ماؾؿاث صؼيرة : حجم ااؤصضة -4

 بحمالي ؤو بحمالي الىصائع ؤوبحمالي اإلاىحىصاث : الحجم خُث ًىحض عضة ملاًِـ لحجم اإلااؾؿت منها

تؤواإلابُعاث   . بحمالي اللُمت الضفتًر

و ٌعخبر الحجم مً العىامل اإلاازغة على ألاصاء اإلاالي للماؾؿاث ؾلبا فلض ٌشيل الحجم عائلا 

اصة الحجم فان عملُت بصاعة اإلااؾؿت جصبذ ؤهثر حعلُضا و مىه ًصبذ  ألصاء اإلااؾؿاث خُث ؤن بٍؼ

ؤصائها اكل فعالُت و بًجابا مً خُث اهه ولما ػاص حجم اإلااؾؿت ًؼصاص عضص اإلادلُين اإلاالُين اإلاهخمين 

اصة حجم اإلااؾؿاث ؤنباإلااؾؿت و  غ اإلاالُت ًلل بٍؼ  ؾعغ اإلاعلىمت للىخضة الىاخضة الىاعصة في الخلاٍع

ذ عضة صعاؾاث خٌى عالكت الحجم بإصاء اإلااؾؿاث و بُيذ   العالكت بين الحجم و ألاصاء ؤنوكض ؤحٍغ

 1.عالكت ػغصًت

اصة على عىامل الؿابلت  هىان عىامل صازلُت و ؤزغي زاعحُت جازغ على ألاصاء اإلاالي ٍػ

:  للماؾؿت هىضحها فُما

 و هي جلً العىامل التي جازغ على ألاصاء اإلاالي للماؾؿت بدُث اهه ًمىً :التوامل الدادطية 

للماؾؿت الخدىم فيها و الؿُؼغة عليها بالشيل الظي ٌؿاعض على حعـين العائض و جللُل 

 :الخيالُف ومً ؤهم هظه العىامل

 الغكابت على الخيالُف. 

 الغكابت على هفاءة اؾخسضام اإلاىاعص اإلاالُت اإلاخاخت 

  ٌالغكابت على جيلفت الحصٌى على ألامىا 
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بطافت بلى جإزير ماشغاث زاصت بالغكابت خُث تهضف بلى الغكابت اججاه اإلاصغوفاث زالٌ 

: الفتراث اإلاالُت اإلاسخلفت و جدلُل مضي ؤهمُتها اليؿبُت للماؾؿت و مداولت جغشُضها و مً ؤهمها 

وؿبت الفىائض اإلاضفىعت ألاصٌى اإلاىخجت و جبرػ هظه اليؿبت كضعة اإلااؾؿت على عكابت ؾلىن هظه 

اصة ألاصٌى اإلاىخجت ول هظه العىامل لها جإزير على مخسظ اللغاع في  الفىائض اإلاضفىعت و كضعتها على ٍػ

جدضًض كغاعه فعلى اإلااؾؿت جدضًض الهضف مً اللغاع اإلاخسظ و جىفير البِئت و الجى اإلاىاؾب صازل 

 1اإلااؾؿت لخؼبُله ليي ًخدلم هجاح اللغاع اإلاخسظ

 و هي مجمىعت مً الخؼُيراث الخاعحُت التي جىاحه اإلااؾؿت و جإزغ على : التوامل الخارجية

ؤصاءها اإلاالي خُث ال ًمىً إلصاعة اإلااؾؿت الؿُؼغة عليها و بهما ًمىنها فلؽ جىكع الىخائج 

اإلاؿخلبلُت لهظه الخؼيراث و مداولت بعؼاء زؼؽ إلاىاحهتها و الخللُل مً جإزيراتها و حشمل هظه 

 :العىامل

 الخؼيراث العلمُت و الخىىىلىحُت اإلاازغة على هىعُت الخضماث. 

  اللىاهين و الخعلُماث التي جؼبم على اإلااؾؿاث مً ػغف الضولت و كىاهين الؿىق. 

 2الؿُاؾاث اإلاالُت الكخصاصًاث الضولت 

 

أركان ثقييم  داء ااالي : ااملطل الثاوي

 اإلاىخـغة في طىء معاًير ؤوعملُت جلُُم ألاصاء اإلاالي للماؾؿت حعخبر كُاؾا للىخائج اإلاخضفلت 

مدضصة مؿبلا هما حعخبر هظه العملُت بالؼت ألاهمُت و طلً إلاا ًسضم مسخلف ألاػغاف لِؿذ لها عالكت 

 :باإلااؾؿت و طلً لألؾباب الخالُت

  جدضًض مؿخىي جدلُم ألاهضاف مً زالٌ كُاؽ و ملاعهت الىخائج مما ٌؿمذ بالحىم على

 .الفعالُت

  جدضًض ألاهمُت اليؿبُت بين الىخائج و اإلاىاعص اإلاؿخسضمت مما ٌؿمذ بالحىم على الىفاءة خُث

 الفاعلُت هي جدلُم ألاهضاف اإلاؿُؼغة وفلا للمىاعص اإلاخاخت ؤما الىفاءة فهي جلىم على ؤن

3الاؾخسضام ألامثل للمىاعص اإلاخاخت بفغض الىصٌى بلى ألاهضاف اإلاؿُؼغة
 

 :جغجىؼ عملُت جلُُم ألاصاء اإلاالي على ألاعوان ألاؾاؾُت الخالُت
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 عملُت جلُُم ألاصاء ال جىحض ؤال خُث جىحض ؤن مً اإلااهض :ألاجود أهداف مبققة مضملقا .1

 كغاع فاللىائذ ؤو همؽ ؤو معُاع ؤوؤهضاف مدضصة مؿبلا و كض جيىن في صىعة زؼت ؤؾاؾُت 

اإلاالُت و اللىاهين عبؽ اإلاىاػهت و ما جخظمىه مً كىاعض و طىابؽ هظلً الخيالُف الىمؼُت 

ت ؤهضاف مدضصة مؿبلا ًخم على ؤؾاؾها جلُُم ألاصاء  .ومعضالث ألاصاء اإلاعُاٍع

ًخم كُاؽ او جلضًغ ألاصاء الفعلي عاصة باالعخماص على ما جىفغه الىـم  : قياش  داء الفتلي .2

اإلاداؾبين و ألاؾالُب ؤلاخصائُت مً بُاهاث و معلىماث و ًجب جىفير عاملين مضعبين لللُام 

بهظه ألاعماٌ مع اؾخسضام آلاالث اإلاؿخدضزت مً وان طلً مىاؾبا لؿغعت عغض الىخائج 

 1 .اللُاؽ او الخلضًغ و اجساط اللغاعاث الخاصت بها

ًخم ملاعهت ألاصاء اإلادلم باإلاعاًير لخدضًض الاهدغافاث ؾىاء : مقارهة  داء الفتلي بااتاًير .3

واهذ اًجابُت او ؾلبُت و لخمىين ؤلاصاعة مً الخيبا بالىخائج اإلاؿخلبلُت و حعلها كاصعة على 

مجابهت ألازؼاء كبل وكىعها مً احل اجساط ؤلاحغاءاث الالػمت التي جدٌى صون وكىعها و ًجب 

ؤن جغهؼ الغكابت على الاهدغافاث الهامت ووحىص فغق مضعبت على اإلاداؾبت و ؤلاخصاء ًاصي بلى 

 .ؾغعت هشف الاهدغافاث و حؿهُل اإلالاعهت بين الىخائج اإلادللت و اإلاىطىعت

 بن اجساط اللغاعاث لخصحُذ الاهدغاف ما :اثذاذ القرارات ااىاصملة لحصحيح الاهبرافات .4

ًخىكف على البُاهاث و اإلاعلىماث اإلاخاخت عً ألاهضاف اإلادضصة مؿبلا و كُاؽ ألاصاء الفعلي و 

ملاعهت طلً ألاصاء اإلادلم بالهضف اإلاسؼؽ لظلً فان جدلُل الاهدغاف و بُان ؤؾبابه 

ٌؿاعضان على جلضًغ اإلاىكف و اجساط اللغاع اإلاىاؾب الظي ًجب ؤن ًيىن في الىكذ اإلاىاؾب 

 .ومدضصا بىطىح هىع الخصحُذ اإلاؼلىب ؤزظا بعين الاعخباع حمُع الـغوف اإلادُؼت باللغاع

ت  و لظلً ًمىً اللٌى ؤن عملُت جلُُم ألاصاء تهضف للخعغف على مضي جدلُم الىخضاث ؤلاصاٍع

لألهضاف اإلاىطىعت لها هما اهه بىاؾؼتها جخىافغ لضي ؤحهؼة اإلاسخصت اإلاعلىماث و البُاهاث الالػمت 

ت للخسؼُؽ الجُض مؿخلبال  .والظغوٍع
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ااراحل التي ثمر بها عمطية ثقييم  داء  : ااملطل الثالح 

: جمغ عملُت جلُُم ألاصاء بعضة مغاخل هظهغ منها

و طلً مً زالٌ اللىائم اإلاالُت اإلاخمثلت في : الحصوو على الملياهات ألا ااتطومات إلاحصائية -1

غ اإلاالُت بطافت  اإلايزاهُت حضٌو الىخائج و كائمت الخضفم الىلضي اللىائم ألازغي و اإلاالخم اإلاغفلت بالخلاٍع

 .بلى اإلاعلىماث اإلاخعللت بالؿىىاث الؿابلت و البُاهاث اإلاخعللت بإوشؼت اإلايشأث اإلاشابهت

خُث ًخعين جىفير مؿخىي مً اإلاىزىكُت :  ثبطيل ألا دراصة الملياهات ألا ااتطومات ااحتطقة باليشاط -2

والاعخماصًت في هظه البُاهاث و كض ًخم الاؾخعاهت ببعع الؼغق ؤلاخصائُت اإلاعغوفت لخدضًض مضي 

 .اإلاىزىكُت هظه البُاهاث

باؾخسضام اإلاعاًير و اليؿب اإلاالئمت لليشاغ الظي جماعؾه الىخضة :  عمطية الحقييمإجراء -3

 بلى حشمل عملُت الخلُُم اليشاغ العام للىخضة الاكخصاصًت و طلً بهضف الخىصل ؤنالاكخصاصًت على 

 .خىم مىطىعي و صكُم ًمىً الاعخماص علُه

و طلً  بملاعهت هخائج الخلُُم مع ألاهضاف اإلاسؼؼت للىخضة و ؤن الاهدغافاث  : ثبدًد الاهبرافات -4

التي خصلذ في اليشاغ كض جم خصغها و جدضًض ؤؾبابها و ؤن ألاػمت إلاعالجت الاهدغافاث كض اجسظث 

 للؿير بيشاغ الىخضة هدى ألافظل في اإلاؿخلبل1وان الخؼؽ كض وطعذ 

و طلً بتزوٍض هخائج الخلُُم بلى ؤلاصاعاث اإلاسخلفت  : محابتة التمطيات الحصحيبية لالهبرافات -5

اصة فعالُت اإلاخابعت و الغكابت  .صازل الىخضة لالؾخفاصة في منها في عؾم الخؼؽ اللاصمت و ٍػ
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 .في الجسائر ااالي  داء : الرابعااملبح

اتها ابخضاءا مً  حعخبر عملُت جلُُم ألاصاء مً العملُاث الهامت صازل اإلاىـمت على حمُع مؿخٍى

اتها ابخضاءا مً ؤلاصاعة العلُا ولتهاءا  ؤلاصاعة مً العملُاث الهامت صازل اإلاىـمت على حمُع مؿخٍى

بالعاملين في ألاكؿام والىخضاث، وليي جخدلم عملُت الخلُُم ًخؼلب وحىص كىاعض ومغاخل ًجب 

 .الالتزام بها مً ؤحل جفاصي مجمىعت مً ألازؼاء التي كض جدث ؤزىاء ؤو بعض عملُت الخلُُم

 .في الجسائر ااالي  داءالقواعد  صاصية لحقييم : ااملطل  ألاو 

 1:وجخمثل فُما ًلي

هي الخؼىة ألاولى في عملُت جلُُم ألاصاء لظا ًجب على اإلااؾؿت جدضًض : ثبدًد  هداف .1

ؤهضافها وصعاؾتها كصض الخعغف على مضي صكتها وواكعُتها، وال ًلخصغ ألامغ على الهضف العام 

للىخضة الاكخصاصًت بهما جخىؾع لدشمل حمُع ألاهضاف الخفصُلُت لها، والتي جصىف بلى 

 .ؤهضاف كصيرة اإلاضي وبعُضة اإلاضي وؤهضاف عئِؿُت وؤزغي فغعُت

بعض جدضًض ألاهضاف الىاحب جدلُلها مؿخلبال، ًخم : ألاضع الخملط الحفصيطية إلهجاز التمل .2

وطع الخؼؽ الخفصُلُت للعمل ليل مجاٌ مً مجاالث اليشاغ، بدُث حعىـ الؿُاؾاث 

الخاصت باإلاىاعص الالػمت وهُفُت الخؼؽ الخفصُلُت للعمل ليل مجاٌ مً مجاالث اليشاغ، 

بدُث حعىـ الؿُاؾاث الخاصت باإلاىاعص الالػمت وهُفُت الحصٌى عليها مً هاخُت، ومً 

هاخُت ؤزغي ًخم جدضًض الىُفُت التي حؿخسضم بها جلً اإلاىاعص بشيل ًدلم ؤكص ى عىائض 

 .ممىىت

خُث ًخم وطع ليل كؿم مً ؤكؿام البىً اإلاؿاوٌ زاص مً ؤحل : ثبدًد مراكس ااضؤألالية .3

الغكابت وؤلاشغاف في عملُت جلُُم ألاصاء هىا جخؼلب بًظاح ازخصاصاث ول مً مغهؼ 

مؿاولُت، وهظلً جبُان العالكاث الخىـُمُت التي جغبؽ هظه اإلاغاهؼ ببعظها البعع، ومضي 

جإزير وشاغ ول مغهؼ على ؤوشؼت اإلاغاهؼ ألازغي، هما ٌؿهل عهً جدضًض مغاهؼ اإلاؿاولُت في 

 .عملُت الىشف عً الاهدغافاث وجفؿيرها بؼغض الخعغف على ؤؾبابها واإلاغاهؼ اإلاؿاولت عنها

 

 

 

                                                 
1

: عَش تاج دٌِ، دوس إعتشاتٍجٍت اىتْىٌع فً تحغٍِ أداء اىَؤعغت اىظْاعٍت، ٍزمشة تخشج ىٍْو شهادة اىَاجغتٍش فً اىعيىً االقتظادٌت، تخظض 

 .63-62، ص ص 2012/2013اقتظاد طْاعً، جاٍعت ٍحَذ خٍضش بغنشة، 
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وجخمثل في جدضًض اإلاعاًير التي ًخم على ؤؾاؾها جلُُم : ثبدًد متاًير ألامؤشرات ألااضحة لألداء .4

ؤصاء اإلااؾؿت الاكخصاصًت بإهملها ؤو على مؿخىي مغاهؼ اإلاؿاولُت فيها، وهي ؤهثر صعىبت في 

الىكذ هفؿه وهظا في ؿل وحىص عضة معاًير جازظ بعين الاعخباع عىض اإلافاطلت بُنها، مثل 

وحىب جدضًض ماهُت اإلاعاًير اإلاسخاعة، هظلً ازخُاع اإلاعاًير اإلاىاؾبت لضعاؾت مؿخىي ألاصاء، 

 .هما جسخلف هظه اإلاعاًير مً وخضة ألزغي وهظا خؿب ػبُعت وشاغ ول وخضة

 .في الجسائر  داءالصتوبات أألا  دملاء التي ثواجه عمطية ثقييم : ااملطل الثاوي

بن ػبُعت جلُُم ألاصاء جخظمً الحىم على شخص مً كبل شخص آزغ، وؤي زؼإ مخظمً 

في هظا الحىم كض ًجعل جلُُم ألاصاء ػير مىطىعي وػالبا ما جيىن هظه ألازؼاء هابعت بما مً اإلالىم 

 1.لألصاء ؤو هـام الخلُُم في خض طاجه، والتي جازغ على هجاح عملُت الخلُُم

 :(القائم بالحقييم) دملاء ااحتطقة بااقوم  .1

 : ومً بين هظه ألازؼاء هجض

والظي ًخمثل في خىم اإلالىم على الفغص العامل بدىم مؿبم كبل بحغاء : الاهململاع الشخص ي -1-1

  .عملُت الخلُُم ؾىاء بالؿلب ؤو ؤلاًجاب

بما ؤن ًيىن مدؿاهال ؤو مدشضصا ؤزىاء عملُت الخلُُم وهظا : شخصية القائم بحقييم  داء -1-2

  .ًازغ على عملُت الخلُُم

والظي ًخمثل في مُل اإلالىم بلى بعع العماٌ ألؾباب جيىن زاعحت عً : الحبيز الشخص ي -1-3

عمله، ؾىاء واهذ هىان عالكت شخصُت ؤو احخماعُت بين العامل واللائم بالخلُُم ومً بين هظه 

 .بلخ....الؼمالت والصضاكت والعالكاث العائلُت: العالكاث هجض مثال

بعؼاء اإلالىم جلضًغاث عالُت لؿلىن وؤصاء العامل في الفترة ألازير وبهماله لؿلىهه وؤصائه كبل  -1-4

 .هظلً

غ عً جلُُم ؤصاء مغئوؾيهم، ؤي عضم اللُام بىؿُفت  -1-5 عضم اهخمام الغئؾاء بةعضاص الخلاٍع

 .الخلُُم بإهمل وحه، وهظا ًضزل في الالمباالة

 

 

 

                                                 
1

اىغعٍذ بيىً، أعاىٍب اىشقابت ودوسها فً تقٌٍٍ أداء اىَؤعغاث االقتظادٌت، سعاىت ٍنَيت ىٍْو شهادة اىَاجغتٍش فً تٍَْت اىَىاسد اىبششٌت، جاٍعت  

 .76-75ٍْتىسي قغْطٍْت، دوُ عْت، ص ص 
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  :أدملأ محتطقة بىظام الحقييم .2

 1:مً بين ألازؼاء اإلاخعللت بىـام الخلُُم والتي جازغ على عملُت جلُُم ألاصاء منهاو

 عضم وحىص معضالث ومعاًير واضحت وصكُلت حؿاعض على ملاعهت ألاصاء الفعلي باألصاء اإلاسؼؽ. 

 فىحىص هماطج معلضة وػامظت ًاصي بلى تهغب اإلالىمين مً بعضاص : عضم هفاءة هماطج الخلُُم

 .عملُت الخلُُم

  لت مىخضة ال ًدىاؾب مع ول لت للخلُُم مىخضة وهظا زؼإ خُث وحىص ػٍغ اؾخسضام ػٍغ

 .الىؿائف واإلاهً صازل اإلااؾؿت

 كلت اإلاخابعت مً ػغف الجهاث التي جىطع هـام جلُُم ألاصاء. 

 .في الجسائر  داءشرألاط هجاح عمطية ثقييم : ااملطل الثالح

مً ؤحل ؤن جخمىً عملُت جلُُم ألاصاء مً جدلُم ألاهضاف اإلاؿؼغة وليي جاصي صوعها بىجاح 

 :ًجب ؤن جخىفغ ؤو جخدلم فيها مجمىعت مً الشغوغ ًمىً ؤن هىحؼها على الىدى الخالي

جدضًض العىاصغ والصفاث التي ؾِخم بىاءا عليها الخلُُم بشيل واضح وصكُم ومفهىم خُث  -

 .ٌؿخؼُع الغئؾاء واإلاغئوؾين فهمها بشيل ؾهل وحُض

 .ًجب ؤن ًخىفغ في عىاصغ الخلُُم العمىمُت وبمياهُت اإلاالخـت وبمياهُت الخمُيز -

ًجب وطىح ألاهمُت اليؿبُت لعىاصغ جلُُم ألاصاء ليل وؿُفت مع مغاعاة بعع العىاصغ  -

 .اإلاشترهت، في جلُُم عضص مً الىؿائف جخفاوث كُمتها اليؿبُت مً وؿُفت ألزغي 

طغوعة جإًُض ػبلت ؤلاصاعة العلُا عملُت جلُُم ألاصاء فيلما واهذ اججاهاث ؤلاصاعة اًجابُت هدى  -

 .عملُت الخلُُم، ٌعني ولما واهذ فغصت هجاخها وجدلُم ؤهضافها ؤهثر

ًجب ؤن ًيىن جلُُم اإلاشغفين للمغئوؾين كائما على ؤؾـ مىطىعُت وعلى ؤلاصاعة العلُا ؤن  -

جخإهض مً ؤن اإلاشغف وان مىطىعا في جلُُمه إلاغئوؾُه وؤهه لم ًىً مخديزا لىاخض ؤو ؤهثر مً 

 .العاملين

ؤن ال ًلخصغ هضف جلُُم ألاصاء على هشف الاهدغافاث فلؽ بل ًجب ؤن ًمخض بلى جدلُل  -

 .وصعاؾت ؤؾبابها مً ؤحل اكتراح وؾائل الخصحُذ اإلاىاؾبت

وحىص هـام لخلُُم ألاصاء ٌؿخمض فعالُخه مً زالٌ جىفغ بعع الخصائص والشمٌى والىطىح  -

ت  .والؿغعت والخيامل مع العملُت ؤلاصاٍع

                                                 
1

 .78 ععٍذ بيىً، ٍشجع عبق رمشٓ، ص
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 دالصة الفصل

ًلعب جلُُم ألاصاء ؤهمُت هبيرة في اليشاغ الاكخصاصي وطلً للخإهض مً هفاءة اؾخسضام اإلاىاعص 

 .اإلاخاخت والخدلم مً جىفُظ ألاهضاف اإلاؿؼغة صازل اإلااؾؿت

هما ؤن جلُُم ألاصاء اإلاالي ًمىً مً جدضًض مغاهؼ اللىة ؤو بُان هلاغ وفعالُت ألاصاء في جدلُم 

ألاهضاف والتي حؿعى بلى جدلُلها اإلااؾؿت، بدُث ًخم اجساط اللغاعاث بمسخلف ؤهىاعها بعض اللُام 

 .بعملُت الىكىف على الىطع اإلاالي للماؾؿت
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: ملذمة الفصل

جلػب ششهت ظىهاػشان دوسا مدىسٍا في الاكخصاد الجضاةشي والػالمي، فهي ششهت مخخصت في 

م الىفؽ والؿاص الؼبُعي، أوشأث بمىحب كشاس   دٌعمبر 31 في 491_63سكم الىلل الىػني الىػني وحعٍى

الجؿشافي ها  مىكؼباإلطافت ئلى.  ظهم245000 ملُاس دًىاس ملعمت ئلى 245بشأط ماٌ مسجل مً ، 1963

. الػالمدٌو الاكخصادي مخميز، وجؼل غلى العىق اإلاهم مً الاجداد ألاوسوبي والاهفخاح غلى بلُت 

 الذكُم غلى ئهخاحه أسصٍى بخػشفىا – GP1/Zوغلُه كمىا بذساظت مُذاهُت غلى معخىي مشهب  

وهُيله الخىظُمي وبؼاكخه الخلىُت كبل أن هلذم همىرحا واكػُا لىُفُت جدظير وئغذاد ميزاهُت وهزا 

 .مشاكبتها

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أرزيو - GP1/Z مركب    -دراسة حالة على مستوى شركة سونطراك           :   الفصـل الثالث
 

~ 51 ~ 
 

 SPAماهية سوهاطزان : املبحث  ألاول 

م للمىاد  ل والدعٍى ظىهاػشان هي ششهت وػىُت للبدث وؤلاهخاج والىلل والخدٍى

ل الاخخُاحاث الىػىُت (الغاس والسائل)الهُذسوهشبىهُت  ، جم ئوشاؤه مً أحل حؿؼُت غلى اإلاذي الؼٍى

ش ألامت مً خالٌ 31/12/1963 مً 491-63في الهُذسوهشبىهاث بمىحب اإلاشظىم سكم  ل ، وجؼٍى  والخمٍى

. اإلاعاهمت ألاحىبُت

     ششهتSO/Société. 

   وػىُتNA/ Nationale  . 

 هلل TRA/ Transport. 

  م  .C/commercializationحعٍى

 اإلادشوكاث H/Hydrocarbure. 

 ثاريخ سوهاطزان: اململطل ألاول 

ئوشاء ظىهاػشان خٍشصت غلى هعش اخخياس الششواث ألاحىبُت اظخؿالٌ زشوة مً الؼابم العفلي 

ت ًخلم   31الجضاةش ًىجبني الجعممً جشاهم اإلاىاسد اإلاالُت الالصمت الهؼالكت اكخصادًت، الذولت الجضاةٍش

. ،ظىهاػشان الزي امخذث،أكل زالر ظىىاث فُىكذ الخم1963دٌعمبر 

 31/12/1963ًخظؼ لجمُؼ أوشؼت غملُت ئهخاج الىفؽ . 

 1966 :مذدث بػشت لجمُؼ ألاوشؼت الىفؼُت. 

 24/02/1971:جأمُم اإلادشوكاث. 

 1981 :( ششهت معخللت17ئوشاء )غادة هُيلت إ. 

 1992:ئػالكا لخدذًث مً غملُت مجمىغت الىفؽ الػاإلاُت. 

 .حػٍشف ظىهاػشان ووشاػها: اململطل الثاوي

 .جعزيف سوهملزان .1

. أصبذ ظىهاػشان ششهت اإلاعاهم الىخُذ لعىهاػشان هى الذولت1998 فبراًش11بلشاس مً 

 :معاهمت مشترهت مؼ ألاحهضة الخالُت

  الجمػُت الػامت(GA.) 

  مجلغ ؤلاداسة(CA.) 
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 الشةِغ الخىفُزي لششهت ٌعاغذه معامير الشؤظاء الزًً ًلىدون ألاوشؼت. 

 .،واهذ الجضاةش مؼ ششوائها في ػلُػت مً الاهدشافاث الػاإلاُت1999في غام 

 .وشاط سوهاطزان .2

ظىهاػشان هي ششهت دولُت مؼ مجاٌ وشاػها، وصىاغت الىفؽ والؿاص والخىحه الىصن الاكخصادي 

. الىػني

. هزه الخصاةص الشالر بذاهت الىاكل مدذدة ًجخمؼ اإلاىؼم

في الىاكؼ خٌى فىاةذ ججذًذ مصممت خصُصا إلاػاًير الػمل الخجاسي الىاجح جخجه هدى خلم 

. الثروة

ششهت الىفؽ والؿاص ظىهاػشان مً البػذ الذولي ًجب أن جخىُف الاظتراجُجُاث واإلاػاًير 

ل ألاوشؼت ظىهاػشان في مىؼم ششهت الىفؽ والؿاص  الذولُت، وجلً التي حشاسهها إلاىافعين والششواء جذٍو

هى اللىة الاكخصادًت الشاةذة في البالد إلدخاٌ الاكخصاد الجضاةشي في الاكخصاد الػالمي ظىهاػشان،ششهت 

الىفؽ والؿاص كادسة غلى اإلاىافعت دولُا في الجضاةش وفي الػالم، وأفظل افتراض معاهمخه في اإلاصلحت 

ض واإلادافظت لألحُاsolٌ–الىػىُت في حشؿُل وؤلاداسة اإلاشلى للمىاسد الىػىُت جدذ  .  والثروة لخػٍض

 .يكخصاد الجضاةشالامىظمت ظىهاػشان ومياهتها في : اململطل الثالث

 .مىظمة سوهملزان .1
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  وشاط الحىليل و إلاهحاج(AMOT:) 

AMOTش وئهخاج الىفؽ والؿاص . هي اإلاعإولت غً البدث والخؼٍى

ش اخخُاػُاث اإلاىدشفت، وجدعين مػذال الظترداد وجدذًث  وجترهض مهامها بشيل سةِس ي غلى جؼٍى

البدث والاظخىشاف واظخؿل الىداتؼ الهُذسوهشبىهُت هُيل بمجمىغت مً سحاٌ ألاغماٌ . الاخخُاػُاث

الهدشاف خم ولجذًذة وجدلُم الاظخخذام  (في شخص أو في جشهُبت)حهىد الاظخىشاف . ظىها ػشان

 .ألامشل للىداتؼ اللذًمت

 وشاط الىلل عً طزيم اللىوات (TRC:) 

ش وئداسة وحشؿُل  ت غبر خؽ أهابِب وجؼٍى هي اإلاعإولت غً هلل الهُذسوهشبىهاث العاةلت والؿاٍص

ً والدعلُم وجدمُل الىفؽ . شبىت الىلل والخخٍض

 هممً بُنهم ازىان مً خؼىغ ألاهابِب الػابشة لللاساث، واخذة حعير 15000ظىهاػشان لذيها 

ل)هدى ئظباهُا غبر اإلاؿشب  شةصللُت  (بُذسودوساهفاٍس يىماجيي)وآلاخش ئلى ئًؼالُا غبر حٍض . (اهٍش

ادة صادساتها مً الؿاص ئلى  . 2011فُػام 3 ملُاسم87وكامذ الششهت ئلى ٍص

ال جضاٌ كُذ .  هممً خؽ أهابِب هلل الىفؽ والؿاص16200وكذ بىِذ شبىت أظاظُت مً أهثر مً 

ؼ غابشة لللاساث هبيرة ش مشاَس . الخؼٍى

 وشاط الحمييع و الحىزيز و  البتروهيميائي(LRP:) 

LRPحشؿُلها الىاحباث ألاظاظُت للمشافم اللاةمت لدعُيرGN ٌالؿاص الؼبُعي وؾاص البتروٌ اإلاعا 

اث والؿاصاث الصىاغُت  ش والبتر وهُماٍو (.  الهيطيوم والىيتروحين)الفصل والخىٍش

ش و البتروهُمُاتي ألسبػت مجمػاث للؿاص  ظىهاػشان لذيها مً خالٌ ألاغماٌ الخمُُؼ والخىٍش

اث، ووخذة GPLمجمػين GNL الؼبُعي اإلاعاٌ وؾاص البتروٌ اإلاعاٌ  PEHDمً ،مجمػين للبتروهُماٍو

 NAFTEC، وخمعت مصافي جابػت(الشزهة الوطىية لصىاعة البتروهيماويات )ENIPششهت مملىهت جابػت

،ووخذة اظخخشاج الهلُىمىازىين مً الصُاهت الفشغُت وئداسة اإلاىؼلت (املحلي الحىزيز حمعية)

 .SOMIK وSOMIZالصىاغُت

  اليشاط الحتارر(COM:) 

COM هي اإلاعإولت غً ئداسة الػملُاث واإلابُػاث الصحً الخُدخم بالخػاون مؼ الششواث الخابػت

م الؿاصاث COGIZللىلل البدشي للىفؽ وSNTM HYPROCمشل هفؽ الخىصَؼ اإلاىخجاث الىفؼُت، لدعٍى

. الصىاغُت
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الىحىد اإلاتزاًذ لعىهاػشان في العىق الاًؼالُت والاظباهُت، فظال غً اخخماٌ دخٌى ئلى العىق 

لُت جىضح هجاح ئظتراجُجُت الششاهت التي جبىتها اإلاجمىغت . البراٍص

 :ركحصاد الجشائزالا سوهاطزان في مياهة  .2

. 1963الششهت الىػىُت ظىهاػشان وخذمت الاكخصاد الىػني مىز جأظِعه في غام 

. ةألاوشؼت البتروليوخظؼ والخؿُير وؤلاصالح مً خالٌ الخمذًذ غلى حمُؼ 

 التي جشهض غلى البدث وؤلاهخاج وهلل ومػالجت ؤلاظتراجُجُتالُىم ظىهاػشان ًظمً البػشاث 

، فان هي وفش أًظا العىق اإلادلُت (LPG)وجصفُت الؿاص الؼبُعي وفصل مً الؿاص الىظُف اإلاعاٌ 

ت في العىق الذولُت . وأظىاق اإلاىاد الهُذسوهشبىهُت العاةلت والؿاٍص
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 :GP1/Z  مشهبغشض : املبحث الثاوي

ف باإلاشهب: اململطل  ألاول   :GP1/Z الخػٍش

: GP1/Z ثاريخ مزهل .1

مً الششهت الىػىُت  (L R P)هى واخذ مً ظخت مشهباث جمُُؼ الؿاص التي جملىها   GP1/Z مشهب

 .ظىهاػشان

في الؿشب و ٌؿؼي   GNLو هي جلؼ بين  مشس ى الحجاج في الششق و مجمؼ الؿاص الؼبُعي اإلامُؼ

ظلمذ اإلافخاح كبل  (IHI-C-ITOCHI)و كذ بىِذ بمعاغذة مجمىع ششواث ًاباهُت  .  هىخاس 120معاخت 

. زالر مشاخل مً البىاء وان أٌو واخذ في ازىين ظبخمبر مً غام ألف  و حعػت ممت و أسبػت و زماهىن 

. واإلاشة الشاهُت في غششون هىفمبر مً هفغ العىت و الشالشت في ماسط  ألفين و غششة 

في غام ألف حعػت ممت و زالزت و زماهىن وطؼ اإلاشهب أسبؼ كؼاساث إلاػالجت ؾاص البتروٌ اإلامُؼ 

ا 4.9ًمىً أن جيخج  جمذًذ اإلاجمؼ في غام  )بػذ الحصٌى غلي ازىين كؼاساث أخشي . ملُىن ػً ظىٍى

ادة هزا ؤلاهخاج ب  .(ألف و حعػت ممت و زماهُت و حعػىن  ا و بػذ دلً 7.2و ٍص  3 ملُىن ػً ظىٍى

ا 10.9جصل ئلى   .(2010الخمذًذ في  )كؼاساث ئطافُت  .  ملُىن ػً ظىٍى

هما أن لذيها مهمت ئهخاج اإلاىخجاث في دسحت خشاسة الؿشفت مشل البروبان والبُىجان و خلُؽ 

. البروبان و البُىجان

 GP1/Z  بملاكة ثلىية حول مزهل: اململطل الثاوي

ت غلى خذ ظىاء في  (البروبان والبُىجان)ئهخاج ؾاص البتروٌ اإلاعاٌ اإلاشهب مهمت  ألاغماٌ الخجاٍس

. العىق اإلادلُت والعىق الذولُت

 مشهب :اسم الشزهةGP1/Z. 

 مشس ى الحجاج: املوكع. 

 هىخاس120: املساحة . 

 وهالء777: املوظفين . 

 ا مً الؿاص الؼبُعي اإلاعاٌ/  ملُىن ػً 10.8: الهذف  .ظىٍى

 البروبان الخجاسي، البُىجان الخجاسي : املىحتات. 

 الظؿؽ الخلؼير: طزيلة املسحخذمة. 

 ر/  ملُىن ػً 1.2كؼاساث مً (09)حعػت : عذد اللملارات 
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 الصاوع :IHI ما للصىاغاث الشلُلت) الُاباهُت وىوعىسجُىم  .وششواث ئًخى (اٌشُيا واحُماهاٍس

 1980 هىفمبر 10: ثاريخ بذء العمل. 

  1983 دٌعمبر 12: 1ثاريخ إعالن بيان مً أول املزحطة اللملار. 

  1998 فبراًش 24: 2ثاريخ إعالن بيان مً أول املزحطة اللملار. 

  2010 فبراًش 12: 3ثاريخ إعالن بيان مً أول املزحطة اللملار. 

 30000ازىان أسصفت الخدمُل جللي العفُىت مً الىفؽ والؿاص اإلاعاٌ ئلى كذسة: الحلً الشزحية-

 (D1،M6)ػً مً ؾاص البتروٌ اإلاعاٌ 50000

 شاخىاث (06)ظخت :شاحىة مع مىحذر الححميل. 

 جصذًش والعىق اإلادلُت: حهة إلاهحاج. 

 الؿاص مً خلٌى الؿاص في حىىب الجضاةش:مصذر الحمويل .

: سعة الحخشيً

 ً3 م22000: ثحميل الحخشي 

  3 م560000ا لحخشيً مً املىحتات املبردة 

 3 م2500: الحخشيً مً املىحتات املحيملة 
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: GP1/Z    الهييل الحىظيمي ملزهل: اململطل الثالث 

حػمل وفلا للهُيل الخىظُمي واضحت اإلاػالم مً أحل ئجلان اإلاهام، وجخيىن وفم  GP1/Z مشهب

: الهُيل الخىظُمي الخالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GP1/Zوزُلت داخلُت إلاشهب : اإلاصذس

  

 ((Dالمديــرية

 ي
 

  الصفقاتدائرة إبرام

SPM 

 

  و التسييرم اإلعالدائرة
SIG 

 دائرة منظومة األمن الداخلي
ASI 

 دائرة قسم األمن
I 

دائرة الوسائل 
 Wالجديدة

 دائرة المالية
F 

  التقنيةدائرة

T 

المذير النائب إلدارة 

 المستخذمين

D*S 
 

المذير النائب إلدارة االستغالل 

D*E 
 

 دائرة الوسائل العامة
M 

 ة اإلداردائرة

S 

 دائرة الموارد البشرية
R 

 دائرة مصلحة عالقات العمل
RT 
 

 دائرة التموين
A 

 دائرة الصيانة
G 

 دائرة اإلنتاج
P 

 األمانة
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 GP1/Z مزهلثحضير وإعذاد امليزاهية الحلذيزية في : الثالثاملبحث 

 :GP1/Z ملزهل الحىمية ميزاهية مً ألاولية املزاحل : ألاول اململطل  

 :الحمطة ميزاهية إطالق .1

الشالسي الشبؼ  في غام بشيل (1+ ن ) للعىت اإلالبلت الحملت إلايزاهُت الشظمي الافخخاح جىفُز جمي

. اإلاالُت داةشة كبل مً (ن)  العىت الحالُتمًألاٌو 

خذم الششهت وئظتراجُجُت أهذاف خذدث التي اإلاالُت لإلداسة الخىحُهيي ؤلاػاس ًخلم ألاخير هزا  ٍو

. اإلايزاهُت وطؼ في الششهت فشوع إلاخخلف هذلُل

شظل للمجمؼ الخاصت زابخت بُاهاث جلىم الذاةشة اإلاالُت باظخىماٌ ؤلاػاس الخىحُهي مً  ئلى ٍو

 جدذد ألاهذاف الػامت إلاػشوفت وجىصَػها غلى مخخلف الذواةش أنوبمجشد . مشة واخذة الذواةش حمُؼ

. ًجب أن جخؼىس الخىكػاث الدشؿُلُت

 مفصل هى معإولت،هما هُيل خالٌ داةشة مً ئلى اإلالذمت جخم اإلاىافلت غلى الىزُلت أن ًجب

. العابلت العىىاث ججشبت ئلى ؤلاميان،واظدىادا كذس ومدذدة

 :املعطومات ومعالجة حمع .2

  جلذًشاتها للعىت اإلالبلت فُما ًخػلم بخلذًشاث ئسظاٌجلىم حمُؼ دواةش اإلاشهب بأغذاد و 

 . و الدعُير ؤلاغالمالاظخؿالٌ و الاظدشماس إلاصلحت 

  م داةشة اإلاىاسد ً إلاعخخذمين اإلاجمؼ للعىت اإلالبلت غً ػٍش ًخم جلُُم جىكػاث الخيٍى

ت و   . و الدعُير ؤلاغالممصلحت ئلى  ئسظالهالبشٍش

 :الححىيم .3

 (الذاخطية) رألاول  الححىيم: 

ت مؼ بالخػاون  اإلاالُت داةشة جيشأ ٌ  اإلاذًٍش ٌ  حذو كعم إلحشاء غملُت اإلايزاهُت بشةاظت مذًش  جدى

 اإلايزاهُت مً الباب الىكذ هفعه ٌشير هزا وفي، مخؼؽ غمل ول أظباب بالخفصُل ٌششح هزا، اإلاجمؼ

. اإلايزاهُت معألت كبل اإلاذًش اإلاخخزة بشأن مً اللشاساث حمُؼ وحػخبر إلاالخظاث هال

 الحمزهش: 

 هُاول حمُؼ لخىخُذ اإلاذًش كبل مً الخدىُم حشؿُل جم أن بػذ الخمشهض مشخلت حشؿُل ًخم

(. ةالخؼت العىىي )ملخص  شيل في واخذة ميزاهُت في الخىكػاث
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 الححىيم الخارجي: 

 ت الخؼت ملخص جلذًم ًخم  .الخمُُؼ كعم مذًش بشةاظتLQSفي الشاوي للخدىُم العىٍى

 مً الخصحُذ جىفُز أحل مً حذًذة بُاهاث في والىظش اجخزتها التي اللشاساث حمُؼ حسجُل ًخم 

ت الخؼت  .العىٍى

  ت خؼت وطؼ اإلاجمؼ ًجب اإلاالُت الذاةشة  التي جلىم بهاغملُت الخصحُذبػذ  وجلذًم ظىٍى

ت اإلاالُت في وسخخين ت في جمشهض الخؼت بذوسه معإوال لُيىن . LRPملش للمذًٍش  مLRPً ــٌ العىٍى

 .مجمؼ ول خؼؽ ججمُؼ خالٌ

 ت للخؼت النهاتي جلذًم بػذ ت ئلى واهخلاله العىٍى  .الػامت اإلاذًٍش

 الىكذ طبؽ ئغادة غمل ئبالؽ مىافلت اإلاجمؼ ًيخظش. 

 وهي فصل مً بشيل للخؼت الشالزت اإلايىهاث جشد أن ئلى ؤلاشاسة غام،وججذس بشيل: 

 ؤلاهخاجغىصش  

 لصُاهت اغىصش 

  اظدشماسغىصش  

 اظخؿالٌ غىصش 
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: GP1/Zفي متمع  امليزاهية مزاكبة ثىفيذ :الثاوي اململطل

 كبل مً الخىحيهُت للمبادب وفلا اإلايزاهُاث جىفُز طمان اإلاالُت للذاةشة حعمذ اإلايزاهُت مشاكبت

. اإلاػخمذةLRPفشع

: ألاظاظُت اإلاهمت جيىن  وظىف

 اإلايزاهُت في ؤلاهجاصاث ملاسهت. 

 ش جدلُل  .اإلايزاهُت سؿشاث وجبًر

: مشاخل زالر غلى ًىؼىي  اإلايزاهُت ديسص

 مشخلت مشاكبت الالتزام. 

 مشخلت سصذ ؤلاهجاصاث 

 ًت الخؼت مشخلت الخىاصن م  .العىٍى

 : الالتزاممزاكبة مزحطة .1

 إلداسة وجخظؼ والاظدشماس (والخذماث العلؼ)الدشؿُل  مً التزاماث معبلت مشاكبت جىفُز ًجشي 

. اإلايزاهُت جأشيرة اإلاالُت الشإون

 :رصذ الاهتاساتمزحطة   .2

 أو ئًجابُت)الاخخالفاث  غلى الظىء بدعلُؽ والخىكػاث ؤلاهجاصاث بين اإلاصالحت ئحشاء ًخم

. (ظلبُت

: السىوية الخملة مزحطة هحائج .3

 ت إلهجاصاث اإلاجمؼئغذاد ت و ظىٍى ش شهٍش   . جلاٍس

 ت ت و العىٍى  .جدلُل و جلُُم الفىاسق بين الاهجاصاث و الخىكػاث الشهٍش
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 GP1Z مثال حليلي لطميزاهية في مزهل :الثالثاململطل 

 2016حذول مصاريف الاسحغالل لسىة 

 

حليلي عىذ 

 % إلاغالق
 متراهم الاهتاسات  %أول حليلي 

ثوكعات عىذ 

 إلاغالق
 البياهات الحوكعات

ركم 

 الحساب

  

 60 املشتريات املستهطىة 0 0 504

%51 %46 805 695 1 595 357 1 740 963 

 املوارد والحوريذ

 61 

%76 %47 2 140 748 2 823 193 4 565 308 

 الخذمات

 62 

%99 %104 965 911 978 661 925 457 

 مصاريف املسحخذمين

 63 

%106 %125 15 726 14 773 12 600 

 الضزائل و الزسوم

 64 

%130 %168 25 074 19 300 14 930 

 مصاريف مالية

 65 

%100 %99 244 848 244 982 247 385 

 أخزر مصاريف 

 66 

%100 %85 2 177 666 2 174 153 2 562 614 

مخصصات اهحالوات و 

مؤوهات 

 68 

 8972 مخشون إهحاج 000 327 600 282 580 247 %76 %88

  املتموع 25 396 10 019 133 8 752 623 6 64 % %81

 

 GP1/Zوزُلت داخلُت إلاشهب : اإلاصذس
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  :أعالهثحطيل  الجذول 

 جلىم هزه الذساظت غلى الفشوق بين ؤلاهجاصاث التي جم الحصٌى غليها وجىكػاث ؤلاؾالق. 

  ملاسهت بحجم الىفلاث مخىكػت غىذ ئؾالق أن هىان اهدشاف كذسه ٪81بلؿذ وعبت ؤلاهجاص

19%. 

  الا ًضال " اتالخذم" بػىىان 62 خعابو " املواد و الحوريذ"  بػىىان 61خعاب  هالخظ

 .جمذ كبل ئؾالقلى الشؾم مً ؤلاحشاءاث الخصحُدُت التي ان عمىخفع

  مصاريف مالية" بػىىان 65وخعاب " الضزائل الزسوم" بػىىان 64هالخظ أن خعاب "

 .ججاوص ئهفاكها ملاسهت بما وان مخىكػا
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 :الفصلخالصة 

، بالخػشف غلى GP1/Z للذ كمىا في هزا الفصل بذساظت خالت مإظعت ظىهاػشان مشهب

خ اإلاشهب الزي ٌػخبر مشهب أظاس ي في هزه اإلاإظعت، بالىظش ئلى  ل في مجاٌ الخصيُؼ اٌجاٍس ػٍى

. كخصاد الىػني الجضاةشي  واإلاذاخُل الىبيرة التي ًلذمها الاوالاظدشماس

التي جم ئغذادها وجدىُمها بشيل صحُذ ئال أن لبُاهاث اإلايزاهُت،  جدلُل الشامل باليعبت للأما

الىخاةج في ألاخير أظهشث جىاحذ بػع الاهدشافاث، وهزا دلُل غلى جىاحذ بػع اإلاػىكاث التي جدخاج 

 .أحل الحصٌى غلى هخاةج مىزىكتئلى جدعين مً 

 ًجب أن ًيىن هىان جلذًش حُذ للميزاهُت مً العىىاث اإلالبلتلي جفادي هزه اإلاػىكاث في 

ػشف وامل ألاكعام خعب حعلعلها الهشمي زم اخترام ؤلاػاس الخىحُهي بػع ئؾالق لخدلُم ألاهذاف 

 . اإلاعؼشة التي خذدها اإلاشهب

 

 



  الخاتمــــــة العامة
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مً خالل بدثىا سعيىا ئلى إلاخاظت بمساكبت الدسيير باعخبازها اخد أهظمت املساكبت للمإسست 

والتركيز على الىلاط التي جسجكص عليها لخدسين أدائها و السفع مً مسخوى ألاداء املالي و التي بامكانها 

ئخدار ازس فعال في املإسست و كمداولت مىا دزاست هرا املجال جعسكىا ئلى ئبساش مفهوم ألاداء و ألاداء 

املالي بصفت عامت و جبين مخخلف العىاصس التي حعخمد عليها عمل هظام مساكبت الدسيير و كمىا بمداولت 

ئسلاط مجموع هره ألافكاز على ازض الواكع مً خالل الجاهب الخعبيلي مً اجل إلاخاظت باشكاليت 

البدث و الدساؤالث املسافلت لها و جظهس أهميت مساكبت الدسيير في املإسست لها جأزير مباشس على السير 

الحسً ألهظمت السكابت املخعللت باألداء و أداة في ًد إلادازة العليا للمإسست خيث حعمل على مد إلادازة 

س كصد الوكوف على الصعوباث و املشاكل و الظسوف التي جديغ بسير  م الخلاٍز باملعلوماث عً ظٍس

 .املإسست و بالخالي الوصول ئلى الىلاط التي ًمكً مً خاللها جدسين ألاداء املالي داخل املإسست

 :اختبار صحة الفرضيات .1

  للد جدللذ الفسضيت ألاولى كون أن هظام مساكبت الدسيير ٌسمذ لكل مإسست بوضع لوخت

الليادة التي جلعب دوزا هاما في اجخاذ اللسازاث مً أجل جدليل املاض ي، الحاضس واملسخلبل، 

 .وكل هرا ًلود في ألاخير ئلى جلييم ألاداء املالي لها

  لم جخدلم الفسضيت الثاهيت ألن هدف جلييم ألاداء ال ًلخصس على كشف اهدسافاث فدسب بل

 . ًجب أن ًمخد ئلى جدليل ودزاست أسبابها مً أجل اكتراح وسائل الخصحيذ املىاسبت

 :نتائج الدراسة  .2

مً خالل دزاسدىا لهرا املوضوع مً هاخيت الوصفيت و الخدليليت خاصت في الجاهب الىظسي 

:  الىخائج الخاليتجوصلىا ئلى

  ًسجكص هظام مساكبت الدسيير في املإسست على السكابت البعدًت و ذلك للوكوف و الحكم على ألاداء

 . (الىخائج)املدلم 

  على ً جدخل عمليت مساكبت الدسيير كلب املإسست و هي حسمذ على جوفير املعلوماث للمسيًر

ً الخدكم في عملهم الدسييري و جبدث  اجخاذ اللسازاث و حعخبر عامل أساس ي الكدساب املسيًر

 .عً وشس املعلوماث و جدفيز ألافساد و اوسجام الادعاءاث لصالح املإسست

  لوخاث الليادة حعمل على جدليم الخواصل و الخداوز بين املسإولين مً جبادل للمعلوماث

ض السلعاث و جلييم أداء املسإولين  . وجفٍو
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  ٌعد ألاداء املالي ذو أهميت كبيرة للمإسساث التي جعمذ للىمو و الخوسع لرلك خض ي موضوع

 .ألاداء املالي على اهخمام واسع الىعاق

  خيت أي الاعخماد على أداء حعخمد املإسست في عمليت الخلييم ألدائها املالي على املعاًير جاٍز

املإسست بلوغ ألاهداف بأكل الخكاليف و هرا ٌعني أن ألاداء باليسبت للمإسست هو الخوفيم بين 

 .الكفاءة و الفعاليت

  و بىاءا على الاسخيخاجاث السابلت جبين لىا أن مساكبت الدسيير حعمل على اكدشاف الاهدسافاث

املسجبعت باألداء املالي و جصحيدها في وكتها املددد كما حعمل على جلييم ألاداء إلبساش هلاط اللوة 

 . و الضعف و الخدكم اليسبي في العوامل التي جأزس على ألاداء املالي بالخخفيض مً خدة جأزيرها

 التوصيات   .3

  الىظس ئلى مساكبت الدسيير على أنها عمليت مسخمسة جخعلب مخابعت و الخجدًد كما اسخدعى ألامس

 . ذلك

  ًجب أن ًىظس ئلى مساكبت الدسيير على أنها وسيلت و ليسذ ػاًت فهي حعمل على جصوٍد

ً بمخخلف املعلوماث التي حساعدهم على اجخاذ اللسازاث املىاسبت كما  املسإولين و املسيًر

س اللدزاث و الكفاءاث مً خالل لخددًد الاهدسافاث و جفسيرها بما ٌسمذ بعد  حعمل على جعٍو

 .جكسازها مسخلبال و بالخالي فهي تهدف ئلى جدسين أداء املإسست ككل

  خيت ضسوزة اسخخدام و الاعخماد املعاًير اللعاعيت في عمليت جلييم ألاداء املالي فاملعاًير الخاٍز

خيت ال  جلليدًت ليس لها عالكت باملخؼيراث البيئيت و املىافست ألنها حعخمد على بياهاث ماليت جاٍز

  .جىاسب الظسوف الحاليت للمإسست

 لت عسض لوخاث الليادة  .حؼيير ظٍس

 :أفاق البحث .4

للد اكخصسث دزاسدىا على خالت الجصائس فلغ والتي لم حسمذ لىا بملازهت ألاداء املالي مع الدول 

 .ألاخسى، باإلضافت ئلى أن دزاست مإسست واخدة فلغ ال ًمكىىا بخعميمها على الجصائس عامت

 . هرا ما سيديذ لىا فسصت الخوسع والخعسق ئلى هره الجواهب في دزاساث الخلت ئن شاء هللا
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