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 6092 – 6092السنح الجاهؼيح: 



 إهداء
 

 أهدي هرا انعًم املتىاضع:

 إىل انىاندٌن انكرميني.

 إىل إخىتً انرٌن أعانىنً طىال هرا انعًم.

 إىل كم ين شجعين ونى بكهًت طٍبت.

 إىل األستاذ املشرف أمسى انتحٍت وانتقدٌر اجلسٌم

 وإىل كم األصدقاء واألحبت

 جساكى اهلل خريا.

 . وشكرا

 



 كهًت شكر
 

 انصرب وحسن انتدبري ونشكر اهلل سبحانه انري وفقنا احلًد هلل انري وهبنا

 يف إمتاو هرا انعًم املتىاضع.

 نتقدو بانشكر اجلسٌم فائق االحرتاو وانتقدٌر إىل األستاذ املشرف

 عهى اننصائح انيت أسداها، وانتىجٍهاث انيت قديها يل 

 طىال يدة انبحث.

 أو ين بعٍد يف كًا أتقدو بانشكر اجلسٌم إىل كم ين ساعدنا ين قرٌب 

 إجناز هرا انعًم. 

وشكرا.



 ملخص الدزاست 

في جحقيق   ISO 9001  تهدف هره الدزاست إلى جىضيح مساهمت جبني املىاصفاث العامليت ألهظمت إدازة الجىدة

افسيت .و للىصىل إلى ذلك حعسضنا في هره خنافسيت للمؤسست الاقخصادًت و السفع من قدزاتها الخنو جنميت امليزة ال

و مخطلباث جطبيقها  ISO 9001جزء هظسي جناولنا فيه ماهيت املىاصفاث العامليت ألهظمت إدازة الجىدة  الدزاست إلى

  ومصادزها..امليزة الخنافسيت 

 ISO9001و لقد جىصلنا من خالل هره الدزاست الى هديجت مفادها أن جبني املؤسست إلاقخصادًت ملىاصفاث 

فسيت و جحقيق جناافسيت للمؤسست و ٌسمح لها ببناء ميزة خنزفع القدزة ال و الالتزام بمخطلباتها و مبادئها ٌساهم في

 و لخدعيم ما جاء في الجاهب النظسي قمنا بئجساء دزاست جطبيقيت على إحدي املؤسساث باقي املنافسين الخميز عن

ت الحاصلت على شهادة إلاًزو   مشخقاث الحبىب مجمع مخيجي املؤسست السائدة في إهخاج 2000لسنت   1009الجزائٍس

Résumé :  

Cette étude vise à clarifier la contribution de l'adoption de normes internationales du système 

de management de la qualité (ISO 9001) dans la recherche et le développement de l'avantage 

concurrentiel de l’entreprise économique et la levée de sa compétitivité, et pour y parvenir 

nous avons organisé notre travail sur deux aspects, dans la partie théorique nous avons traité 

le cadre intellectuel et théorique de la qualité, la nature des normes internationales du système 

de management de la qualité (ISO 9001) et les exigences de leur application, l'avantage 

concurrentiel de l'entreprise économique et ses sources, et nous somme arrivés dans cette 

étude à la conclusion que l'adoption de la spécification (ISO 9001) et la conformité à ses 

exigences et principes contribue à augmenter la compétitivité de l'entreprise et lui permettre 

de bâtir un avantage concurrentiel et atteindre l'excellence, et pour renforcer ce qui est venu 

dans la partie théorique, nous avons mené une étude pratique sur l'un des entreprises 

algériennes gagnants de la certification (ISO 9001) version 2000 qui est le groupe Metidji 

pour la production agroalimentaire 

Mots clés: la qualité, spécification (ISO 9001), l'avantage concurrentiel, la compétitivité 



 



 ٌ  كائمت الجداو

ٌ  ركم  صفحت إسم الجدو

 09 اسخخداماتها وأهم( iso 9001) جطبيم أهميت 10

 15 (iso 9000) اللياسيت املىاصفاث سلسلت محخىياث 10

 21 (iso 9001) والــ الشاملت الجىدة إدارة بين الاخخالف أوجه 10

 36 ومخطلباتها الثالث Porterإستراجيجياث 10

 00 الخاص بالفئت العمزيت 10

 00 ًبين املؤهل العلمي 10

 00 الخاص بالخبرة املهىيت 10

 00 هل جىفز الشزهت للحصٌى على املعزفت 10

 00 ما مدي مساعدة العماٌ اللدماء للعامل الجدًد بىيفيت حعليمهم الليام بالعمل 10

 00 هل ًمخلً العماٌ معزفت واملت للمىخجاث التي جلدمها املؤسست 01

 00 ا هي وسبت جحمل العماٌ ملسؤوليت العملم 00

 01 هل ًحزص العماٌ على جىفيذ وإهجاس ألاعماٌ بطزيلت صحيحت 00

 00 هل ول العماٌ ًمخليىن اللدرة على الخىيف مع ضغىط العمل 00

 00 هل ًمخليىن العماٌ في املؤسست خبرة عاليت في مجاٌ أعمالهم 00

م مع حاجاث هل جدبنى مؤسست سياسيت جلدًم املىخجاث الجدًدة بما ًيسج 00

 املجخمع

00 

 00 هل جيسجم جىدة املىخجاث امللدمت مع رسالت وأهداف املؤسست املخطط لها 00

 00 هل جدرن املؤسست أن رأسماٌ الفىزي هى أحد مميزاث الخىافسيت لها 00

هل حسعى املؤسست إلى جبني ول الطزق وألاساليب وإلاستراجيجياث الىفيلت بخطىر  00

 عملها

00 

 00 هل ًحلم ألاداء الفىزي جفىق جىافس ي 00
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 09 املؤسساث في( iso 9001) الــــ جطبيم أهميت 10

 14 .الجودة ضمان مواصفاث جطبيم مجاالث 10
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 00 اليسب املئويت للجيس 10

 05 اليسبت املئويت للفئت العمزيت 10

 00 اليسب املئويت للمؤهل العلمي 10

 00 لخبرة املهىيتلاليسبت املئويت  10

 00 اليسب املئويت الخاصت بالسؤال ألفزاد عيىت الدراست حسب الحصول على املعزفت 01

ما مدى مساعدة العمال اللدماء للعامل الجدًد يت الخاصت بالسؤال اليسب املئو  00

 بكيفيت حعليمهم الليام بالعمل

00 

 00 العمال معزفت كاملت للمىخجاث التي جلدمها املؤسست اليسب املئويت جبين إمخالن 00

 01 جحمل العمال ملسؤوليت العملاليسب املئويت جوضح وسبت  00

 00 حزص العمال على جىفيذ وإهجاس ألاعمال بطزيلت صحيحتاليسب املئويت جبين  05

 00 هل كل العمال ًمخلكون اللدرة على الخكيف مع ضغوط العمل اليسب املئويت جبين 00

 00 هل ًمخلكون العمال في املؤسست خبرة عاليت في مجال أعمالهماليسب املئويت  00

م مع هل جدبنى مؤسست سياسيت جلدًم املىخجاث الجدًدة بما ًيسجاليسب املئويت  00

 حاجاث املجخمع

05 

هل جيسجم جودة املىخجاث امللدمت مع رسالت وأهداف املؤسست اليسب املئويت  00

 املخطط لها

00 

هل جدرن املؤسست أن رأسمال الفكزي هو أحد مميزاث الخىافسيت اليسب املئويت  00

 لها

00 

هل حسعى املؤسست إلى جبني كل الطزق وألاساليب وإلاستراجيجياث  اليسب املئويت 01

 الكفيلت بخطور عملها

00 

 00 هل ًحلم ألاداء الفكزي جفوق جىافس ي اليسب املئويت 00
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 ملضمت7

اججهذ العضًض مً املؤؾؿاث هدى ألاؾىاق العاملُت لعغع مىخجاتها مً الؿلع والخضماث ألامغ الظي أصي إلى 

اث اللُاؾُت للمىخجاث، (ISO) كُام املىكمت العاملُت للمىاضفاث  وجطمُماملعاًير ووغع ألاؾـ بىغع املؿخٍى

 .والازخباعاث، بغُت عفع هفاءة ججاعة الؿلع والخضماث على املؿخىي العالمي

مً املفاجُذ الفعالت في مجاٌ اصاعةاملؤؾؿاث في  (iso 9001)حعخبر املىاضفاث العاملُت ألهكمت اصاعة الجىصة 

 .ػمت إلكامت هكامجىصة فعاٌ ومعترف به صولُاالعطغ الخضًث، وطلً هكغا ليىن َظٍ املىاضفاث جدضص الشغوؽ الل 

خُث جم ، (iso)هي وزُلت جطضع عً املىكمت العاملُت (iso 9001)املىاضفاث العاملُت ألهكمت اصاعة الجىصة

وطلً بهضف جدؿين وعفع  0225و  0222و 7661 وجم حعضًلها ؾىت 7654إضضاع أٌو وسخت عؾمُت للمىاضفاث ؾىت 

 .فعالُت َظٍ املىاضفاث

ؾاععذ املؤؾؿاث وبمسخلف أحجامها وؾبُعت وشاؾهاإلى جبني َظٍ  (iso 9001)وهكغا ألَمُت جؿبُم مىاضفاث 

 .املىاضفاث

املبدث  مباخث خُث ؾيخؿغق في زلزتوبغُت إلاملام بمسخلف حىاهب َظا املىغىع كؿمىا َظا الفطل إلى 

ماَُت باإلغافت إلى الخؿغق إلى فاَُم طاث العلكتوامل(iso) ـ مً زلٌ عغع مفهىم ال(iso 9001)ألاٌو إلى ماَُت 

 واملىضفاث وإلى مباصا َظٍ املىاضفاث ومؿخلؼماث جؿبُلها ومضي أَمُتها.الخلُِـ 

، خُث جدىاٌو فُه ميىهاث مسخلف (iso 9001)ــ أما املبدث الثاوي فؿُيىن خٌى ؾلؿلت مىاضفاث ال

 .(iso)الؿلؾل التي أضضعتها مىكمت الـ 

بِىما هدىاٌو في املبدث الثالث العىابم والعىامل املؿاعضة في جؿبُم املىاضفاث العاملُت ألهكمت اصاعة 

ا املىاضفت التي جمىذ عليها شهاصة املؿابلت وابغاػ الفغق بين اصاعة  0225الطاصعة ؾىت  (iso 9001)الجىصة  باعخباَع

 .iso 9001الجىصة الشاملت وهكام اصاعة الجىصة 
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7 ماَُت املىاضفاث العاملُت ألهكمت اصاعة الجىصة )   (6227املبدث ألاٌو

مً زلٌ َظا املبدث ؾىلىم بخىغُذ وبُان مفهىم الخلُِـ واملفاَُم ألازغي طاث العلكت، زم الخضًثعً 

ا املىكمت امليلفت بمهمت الخلُِـ وإضضاع املىاضفاث، وبعضَ (iso)املىكمت العاملُت للمىاضفاث ا هدىاٌو باعخباَع

سُت عً وشؤة  مفهىم املىاضفاث العاملُت ألهكمت اصاعة الجىصة هىاجج لعملُت الخلُِـ، وفي ألازير هلضم هبظة جاٍع

 واملباصا التي جلىم عليها.  (iso 9001)وجؿىع املىاضفاث العاملُت ألهكمت اصاعة الجىصة  

7 الخلُِـ واملىاضفاث العاملُت  .املؿلب ألاٌو

 .الخلُِـ واملفاَُم املغجبؿت بهأوال7 مفهىم 

الىؾُلت ألاؾاؾُت إلًجاص لغت مشترهتومىخضة بين مسخلف (la Normalisation) 7 ٌعخبر الخلُِـ مفهىم الخلُِـ -7

املخعاملين وفي مسخلف املجاالث، خُث هجض َىاهملاًِـ لألغظًت، ملاًِؿلألحهؼة الالىتروهُت، ملاًِـ 

 على ؾلمت الخعامل بين مسخلفاألؾغاف )املىعصًً، املىخجين، والعملء(. للؿُاعاث....الخ. إطن الخلُِـ ٌعمل

 حعٍغف الخلُِـ -أ

الخلُِـ بؤهه7 مجمىعت مً اللىاعض الخلىُت، الىاحمت عً اجفاق بِىاملىخجين  (Larousse) ٌعغف كامىؽ 

ظٍ اللىاعض مىحهت هدى الخدضًض والخىخُض والخبؿُـ بهضف جدلُم أخؿً  مغصوصًت في مجاالث واملؿخعملين، َو

 1اليشاؽ إلاوؿاوي. 

7 وشاؽ ٌعؿي خلىال طاجالخؿبُم املخىغع كض عغفذ الخلُِـ على أهه (iso)أما املىكمت العاملُت للمىاضفاث  -

 2للمشىلث التي جلع في الغالب في خلٌى العلم والخىىىلىحُا والاكخطاص، وطلً بهضف جدلُم أهبر صعحت مً الىكام. 

 73 خُث اعخبرجه مجمىعت زطابظ عامت ملبىلت. حعٍغف أزغ للخلُِـ  (iso)هما كضمذ مىكمت الـ 

مً زلٌ الخعاٍعف الؿابلت ًمىً اللٌى أن الخلُِـ َى عباعة عً مجمىعت مً اللىاعض 

ضاص والشغوؾىالخطابظ العامت التي تهضف إلى جدلُم أفػل مؿخىي حىصة في املىخجاث والخضماث وطلً مً زلإلع

 ووشغ وجؿبُم املىاضفاث اللُاؾُت.

 (iso)زاهُا7 وشؤة املىكمت العاملُت للمىاضفاث

وإلى ؾير العمل بهظٍ،املىكمت، ،  isoمً زلٌ َظا العىطغ ؾىداٌو الخعغف على املفهىم الخلُلي ملطؿلح الــ 

 إلى جدلُلها. isoالــ باإلغافت إلى طهغ أَم ألاَضاف التي حؿعى مىكمت 

                                                           
1

-  Le petit Larousse, Larousse, France, 2007, p702. 
2

، ص 2008، دار انًسٍرج نهُشر وانتوزٌغ، األردٌ، 1ط  -تطبيقبث في ادارة الجىدة الشبهلت -ػثد انستار احًد انؼهً  -

311. 
3

- http// www.Iso.Org/about-gouvernance.html, Consulté le : 21/02/2014. 
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 (iso)املىكمت العاملُت للمىاضفاث  1-

 isoحعٍغف مطؿلح الـــ  -أ

(iso)   مطؿلح مشخم مً اليلمت الُىهاهُت(isos)   والتي حعني الدؿاوي(Equal) هما ٌشير َظا  املطؿلح اًػا إلى  ،

 1الخمازل والخؿابم.

وحىص مىاضفاث كُاؾُت لعملُت ما كاصعة على إهخاج وخضاث مخمازلت، أي أنها حعىُمىاضفاث  (iso)هما حعني ولمت 

 2كُاؾُت مً حهت، وإهخاج وخضاث ممازلت مؿابلت لهظٍ املىاضفاث مً حهت أزغي. 

غمؼ مطؿلح  وحعني  (International Standards Organization)إلى املىكمت العاملُت للخلُِـ  (iso)ٍو

هي (ISO)امليىهت ليلمت أي إن الخغوف الثلزت ، (Organisation Internationale de Normalisation)بالفغوؿُت 

 3.ازخطاع الؾم َظٍ املىكمت

 (iso)الخعٍغف باملىكمت العاملُت للمىاضفاث اللُاؾُت -ب

(ISO)   عاملُُػم َُؤث مىكمت عاملُت مخسططت في إعضاص وضُاغت املىاضفاث اللُاؾُت، وهي عباعة عً اجداص

علب الخغب العاملُتالثاهُت بعض للاء غم  7613الخلُِـ الىؾىُت ملسخلف صٌو العالم، جؤؾؿذ َظٍ املىكمت عام 

بلغ عضص  7614صولت في العاضمت لىضن، وباشغث املىكمت أعمالها ؾىت  02 ت حىُف، ٍو ؿٍغ االعاضمت الؿَى وملَغ

 4ىكمت.عػى ًمثلىن البلضان ألاعػاء في امل 722أعػائها 

 5هظهغ ما ًليiso 7ومً بين الخلابم املخعللت بمىكمت الـــ  

 أنها مىكمت غير خيىمُت. 

 املىكمت ال جخضزل في مىذ املؤؾؿاث شهاصة املؿابلت، خُث َىان َُآث زاضت جمىذ َظٍ الشهاصة. 

 املىكمت في أصاء عملها على مجمىعت مً الخبراء واملخسططين ومً مسخلف صٌو العالم خُث جخم  حعخمض

م مىضوبين ٌشيلىن لجان لخباصٌ الخبراث.  عملُت مخابعت الخؿبُم عً ؾٍغ

 (iso 9001)مفهىم املىاضفاث العاملُت ألهكمت اصاعة الجىصة  -0

جبؿت به، زم وؿخعغع أَم زطابظ َظٍ  املىاضفاث وأَمُت واملفاَُم املغ (iso 9001) هدىاٌو في َظا الجؼء مفهىم

 .جؿبُلها في املؤؾؿاث

                                                           
1
 - http// www.iso.org, op-cit. 

2
 33 ،ص 1997 نهُشر، االردٌ، دارانفجر ،1 ط- 9000 الذليل الصنبعي إلى االيزو-اٌدجٍثادٌرو -

3
يطثؼح اإلشؼاع، يصر،  - 0999اقتصبديبث جىدة الونتج بين إدارة الجىدة الشبهلت وااليزو  -سًٍر يحًد ػثد انؼسٌس -

 109، ص  2000
4

 56، ص  2010، دار انصفاء نهُشر، االردٌ، 1ط  -الونظوت الذوليت للتىحيذ القيبسي -خضٍر كاضى حًود -
5

-55، ص  2002، يطثؼح األشمر، انؼراق، 1ط  -0999إدارة الجىدة الشبهلت وااليزو  -ى، يحًود انؼاًَخهٍم إتراهٍ -

56. 
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 واملفاَُم املغجبؿت به. (iso 9001)حعٍغف الــ  -أ

ججضع بىا إلاشاعة إلى طهغ أَم املفاَُم املغجبؿت بها، والتي حؿاعضها فُفهم وجدضًض معنى  (iso 9001)كبل أن وعغف 

(iso 9001). 

 1الىكام بؤهه7 مجمىعت مً العىاضغ املغجبؿتواملخفاعلت.  (iso)حعغف مىكمت الـــ  (System):الىكام -

ـــ (Quality System): هكام الجىصة - على أهه الهُيل الخىكُمُىإلاحغاءاث هكام الجىصة  (iso)عغفذ مىكمت الـ

 2والعملُاث واملىاعص اللػمت لخؿبُم اصاعة الجىصة. 

ىاليشاؾاث التي حؿمذ هما عغفذ املىكمت اصاعة الجىصة بؤنها وافت الفعالُاج (Quality Management): اصاعة الجىصة -

بخىحُه ومغاكبت املىكمت فُما ًخعلم بالجىصة، وجخمثل َظٍ اليشاؾاث في عؾمؿُاؾت للجىصة وجدضًض أَضافها، 

 3واللُام بالخسؿُـ للجىصة والعمل على جدؿُنها. 

ؾىلضم فُما ًلي بعؼ الخعاٍعف التي كضمذ لهظٍ ، (iso 9001)غجبؿت بالــ بعض أن حعغفىا على املفاَُم امل

 :املىاضفاث خُث أن

- (iso9001)ُا ف ؤهكمت الجىصة، خُث هي مجمىعت مً املىاضفاث التي جدضص الطفاث والخطابظ الىاحب جىفَغ

 4على العلكت بين املىعص والعمُل.(iso9001)جغهؼ 

- (iso9001)  وأحجامها وهي تهضف إلى هي مىاضفاث جخعلم بؤهكمت الجىصة في حمُع املىكماث على ازخلف أهىاعها

 5جيامل ميىهاث املىخج أو الخضمت بهضف جلبُت اخخُاحاث ومخؿلباث معغوفت.

- (iso9001)   .6هي ؾلؿلت مً املعاًير والخىضُاث التي جدضص أصوى مؿخلؼماث هكام حىصة فعالىملبٌى عاملُا 

هي عباعة عً مىاضفاث عاملُت جدضصاملخؿلباث    (iso9001)مً زلٌ الخعاٍعف الؿابلت ًدبين لىا أن الــ 

ت واللػمت لخؿبُم هكام اصاعة حىصة فعاٌ في املؤؾؿاث مهما وان حجمها وهىع وشاؾها.  الػغوٍع

 

 

                                                           
1
 - http// www.iso.org, op-cit. 

2
، انوراق نهُشر، االردٌ، 1ط  - 0999ادارة الجىدة الشبهلت وااليزو  -حًٍد ػثد انُثً انطائً، سُاٌ كاضى انًوسوي -

 .147، ص  2003
3
 - http// www.iso.org, op-cit. 

4
 2006دار انفكر انجايؼً، يصر،  -االتجبهبث الحذيثت في إدارة الجىدة والوىاصفبث القيبسيت -حسٍٍ ػثد انؼال يحًد  -

 101، ص 
5
 - http// www.aqmspune.com/akash-qms.html, consulté le : 20/03/2014. 

6
 1999، اندار انؼرتٍح نهؼهوو، نثُاٌ، 1، ترجًح يركس انتؼرٌة، ط iso 9000ى جوٌ راتٍت، تٍتر تٍرؽ، دنٍم انجٍة إن -

 . 9، ص 
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 (.iso 9000، 7661.0222.0225جدلُل صالالث )  -ب

 0222و  7661و  6222وأَم املفاَُم املغجبؿت به، ؾىلىم بخدلُل الغمىػ  (iso 9001)بعض أن حعغفىا على مفهىم الـ  

 1خُث7  0225و 

 .722والغكم  62ميىن مً الغكم  6222الغكم  -

 (iso) .صولت مشاعهت في مىكمت الـ  62ٌعني َىان  62الغكم  -

 .كُاؾُت ملبىلت للمىخجاثمىاضفت  722ٌعني وحىص  722الغكم  -

 .مىاضفت ملبىلت للمىخجاث 722صولت و  62ٌعني  6222إطن الغكم 

 فهي حشير إلى ؾىت اليشغ أو املغاحعت )الخعضًل(. 0225، 0222، 7661-

 (iso 9001)فىابض جؿبُم الــــ  -ج

بالغت وعلى عضة أضعضة، وجبرػ والخطٌى على شهاصة املؿابلت لها أَمُت (iso 9001)الــــ إن جؿبُم وجبني مىاضفاث 

 :َظٍ ألاَمُت في الىلاؽ الخالُت

o  .2حؿاعض على إًجاص جؿبُلاث حىصة زابخت على املؿخىي العالمي 

o جىفغ لغت ومطؿلخاث مشترهت ومىخضة. 

o .)ت )مغحع  جىفغ هلؿت لخلقي املفاوغاث الخجاٍع

o  الثلت بمىخجاث وزضماث إؾالت العمغ الاكخطاصي للمؤؾؿت في ألاؾىاق مً زلٌ اعجفاع مؿخىي

 3املؤؾؿت وهؿب الاؾخلغاع الاؾدثماعي ألوشؿتها. 

o  .ؼ كضعة املؤؾؿت على جدلُم ضىع الىجاح والخفىق الىىعي في ألاصاء  حعٍؼ

o  .ٌضىعة ؾبُت للمؤؾؿت في بِئت ألاعما ً  4جيٍى

o .جلضم أؾلىبا حضًضا إلصاعة املؤؾؿاث 

 (iso 9001)زطابظ مىاضفاث الــــ  -ص

ا في هكام الجىصة الخاص باملؤؾؿت بغُت جلضًم ؾلع  جدضص املىاضفاث اللُاؾُت الشغوؽ اللػم جىفَغ

 5:همؿُت حشبع عغباث عملئها، خُث جخميز َظٍ املىاضفاث بجملت مً الخطابظ أبغػَا ما ًلي

                                                           
1

 110، ص  2011، دار انراٌح نهُشر، ػًاٌ، 1ط  - 0999إدارة الجىدة الشبهلت ايزو -نؼهى توكًٍش  -
2

 32ادجً تادٌرو، يرجغ سثك ذكرِ، ص  -
3

 .61-60يرجغ سثك ذكرِ، ص -سيالونظوت العبلويت للتىحيذ القيب -خضٍر كاضى حًود  -
4

 99، ص  2008، دار انفجر نهُشر، يصر، 1ط  -أسبسيبث إدارة الجىدة الشبهلت-يدحت أتو انُصر -
5

 .13-10جوٌ راتٍت، تٍتر تٍرؽ، يرجغ سثك ذكرِ، ص-
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 أنها جمثل كاؾما مشتروا للجىصة امللبىلت عاملُا -

.أنها جىمل بغهامج الجىصة اللابم في امل - ٍغ  ؤؾؿت وحعمل على جدؿِىه وجؿٍى

 أنها جغهؼ على العملُاث الضازلُت وبالخطىص الخطيُع والبُع وإلاصاعة والضعم والخضماث الخلىُت. -

 أنها جغهؼ على مىع خضور ألازؿاء وخاالث عضم الخؿابم زلٌ مغاخل العملُت إلاهخاحُت. -

 أهخجذ بؤفػل الؿغق التي ًمىً أن جلبي اخخُاحاتهم وعغباتهم.أنها جىفغ الػمان للعملء بؤن الؿلعت أو الخضمت كض  -

 (iso 9001)املؿلب الثاوي7 مباصا املىاضفاث العاملُت ألهكمت اصاعة الجىصة الــــ 

في َظا املؿلب ؾيخؿغق إلى املباصا وألاؾـ التي جلىم عليها املىاضفاث العاملُت ألهكمت اصاعة الجىصة ألن 

َاجه املىاضفاث ًخىكف خخما على جدلُم مجمىعت مً املباصا والالتزام بها، زم هدىاٌو  هجاح املؤؾؿاث في جؿبُم

 .أَمُت جؿبُم َظٍ املىاضفاث وفي ألازير هخؿغق إلى الضوافع التي ججغ املؤؾؿاث إلى جؿبُم َظٍ املىاضفاث العاملُت

 وأَمُت جؿبُلها (iso 9001)أوال7 مباصا الــــ 

 (iso 9001)املباصا التي جلىم عليها مىاضفاث الــــ  1-

إن املىاضفاث العاملُت ألهكمت اصاعة الجىصة وفلا للغغع مً إوشائها هي هكام مىزم لجمُع عملُاث ومغاخل 

العمل باملؤؾؿت، والظي يهضف إلى غمان حىصة اصاعة املؤؾؿت بطفت عامت لخلبُت اخخُاحاث وعغباث العملء مً 

 .ماثمىخجاث وزض

وليي جػمً املؤؾؿت هفاءتها في جؿبُم َاجه املىاضفاث ًجب عليها جىفير وجدلُم مجمىعت مً املباصا 

 :والتي جخمثل في الاحي

7 حؿعى املؤؾؿاث إلى جلبُت عغباث واخخُاحاث العملء الخالُت واملؿخلبلُت والعمل على الخىحه هدى العمُل -أ

زطابظ ًخىفغ عليها املىخج أو الخضمت والخدضي الىبير ًىمً في أن َظٍ  إشباعها، َظٍ الغغباث ٌعبر عنها في شيل

الاخخُاحاث جخغير بخغير الكغوف وألاطواق والخؿىع الخىىىلىجي وعلُه فان املؤؾؿاث مؿالبت بخدؿين مىخجاتها 

على جغحمت  وزضماتها وعملُاتها بشيل مؿخمغ مً زلٌ الخىحه هدى عملئها وجدلُل مخؿلباتهم بشيل صكُم والعمل

 1َاجه املخؿلباث إلى مىخجاث جدلم عغاَم وبالخالي الخفاف عليهم وهؿب والئهم. 

                                                           
1
 - Norme internationale (iso 9004), gestion des performances durables d’un organisme, approche demanagement 

par la qualité, 3em édition, iso, suisse, 2009, p 41. 
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ًلىم املؿؤولين بخدضًض أَضاف املؤؾؿت وجىحهاتها ومً زم ًلع على عاجلهم مؿؤولُت إًجاص بِئت  اللُاصة7 -ب

أَضاف املؤؾؿت والخفاف على َظٍ  صازلُت ملبمت ًمىً مً زللها ألفغاص الخىكُم املشاعهت وبشيل فعاٌ في جدلُم

 1البِئت الخىكُمُت.

غ الخىكُم، خُث أن مشاعهتهم الياملت في  إشغان العاملين7 -ج اث حَى ًمثل العاملين )ألافغاص( وفي حمُع املؿخٍى

ضُاغت الؿُاؾاث وألاَضاف حؿمذ باؾخغلٌ كضعاتهم واؾخعضاصاتهم لفابضة ومطلخت الخىكُم الا إن املشاعهت 

تهم وصوعَم في جدلُم أَضاف الفعالت ألفغاص الخىكُم ال جيىن هظلً الا مً زلٌ جفهم العاملين ألَمُت مؿاَم

 املؤؾؿت.

جخدلم الىدُجت املغغىب فيها بىفاءة أهبر عىضما جضاع مسخلف ألاوشؿت واملىاعص املغجبؿت بها في  مضزل العملُاث7 -ص

ل  املؤؾؿت على شيل عملُت، وحعغف العملُت بؤنها مجمىعت مً ألاوشؿت املغجبؿت واملخفاعلت التي تهضف إلى جدٍى

مسغحاث، خُث أن مسغحاث عملُت ما ًمىً أن جيىن مضزلث لعملُت أزغي، ومىه فان جدضًض وفهم املضزلث إلى 

ؾير العملُاث ٌؿاَم في جمىين الخىكُم مً جدلُم أَضافه بىفاءة عالُت وطلً مً زلٌ جدضًض ألاوشؿت وجدضًض 

ضًض العلكاث والاعجباؾاث بين الطلخُاث واملؿؤولُاث في إصاعتها، جدلُل وكُاؽ هفاءة ألاوشؿت، إغافت إلى جد

 2مسخلف ألاوشؿت.

لطض به طلً  الخدؿين املؿخمغ7 -ن ًجب أن ًيىن الخدؿين املؿخمغ في ألاصاء العام للخىكُم َضفا صابما ومؿخمغا ٍو

 اليشاؽ املىخكم الظي ٌؿمذ بغفع كضعة الخىكُم هدى الاؾخجابت ملخؿلباث وجىكعاث العملء املخغيرة باؾخمغاع، وجخمثل

 3أوشؿت الخدؿين املؿخمغ في7 

 م حشخُظ الىغعُت الخالُت  .جدضًض مجاالث الخدؿين عً ؾٍغ

 جدضًض ألاَضاف املغحىة مً عملُت الخدؿين. 

 البدث عً الخلٌى املمىىت وازخُاع الخل ألامثل وجؿبُله. 

 .كُاؽ الىخابج وملاعهتها باألَضاف واجساط اللغاعاث املىاؾبت بشؤنها 

 (iso 9001)أَمُت جؿبُم املىاضفاث العاملُت ألهكمت اصاعة الجىصة الــــ -0

أضبذ في الىكذ الخالي جؿبُم املىاضفاث العاملُت ألهكمت اصاعة الجىصة والخطٌى على شهاصة املؿابلت، مً 

ت لخعامل املؤؾؿاث مع مىعصيها وعملئها، فاملؤؾؿاث التي خطلذ على شهاصة  ـــ املخؿلباث الػغوٍع  (iso 9001)الـ

 ًىكغ إليها بطىعة جدؿم بالثلت مً كبل املخعاملين معها

                                                           
1

، ص  2009ترجًح سرور إتراهٍى سرور، دار انًرٌخ نهُشر، انسؼودٌح،  -الجىدة الشبهلت -جًٍس اٌفاٌ، جًٍس دٌٍ -

107 
2

  15، ص  2009، دار دجهح نهُشر، األردٌ ، 1ط  - 8992 -0999التطبيق العلوي لاليزو  -إسًاػٍم انمساز -
3

،  2006انًُظًح انؼرتٍح نهتًٍُح اإلدارٌح،  -دليل تأهيل الونظوبث العربيت لتطبيق نظبم إدارة الجىدة -أحًد حسٍ رٌاض -

 11ص 
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 في الىلاؽ الخالُت7 (iso 9001)الــــ وجىمً أَمُت الخؿبُم والخطٌى على شهاصة 

 على مؿخىي املؤؾؿت (iso 9001)الــــ أَمُت جؿبُم  -أ

ـــ ٌعخبر جؿبُم  اث أصاء أعلى، ألنها جغهؼ علىجىصة ألاصاء  (iso 9001)الـ وؾُلت للعجلاء باملؤؾؿت إلى مؿخٍى

الىلي للمؤؾؿت، هما أنها حؿاَم في جدؿين ؾمعت املؤؾؿت لضي مىعصيها وعملئها وجخجلى َظٍ ألاَمُت في  أصاء 

ؿت، هما ٌؿاَم أًػا في ألاعماٌ بشيل صخُذ وبالخالي جللُل الغكابت على ألاوشؿت والعملُاث التي جضاع في املؤؾ

ت والغفع مً هىعُت اللغاعاث التي جخسظَا املؤؾؿت في مجاٌ  اث إلاصاٍع جدؿين الاجطاالث بين مسخلف املؿخٍى

 1الجىصة.

 على مؿخىي العملء(iso 9001)الــــ أَمُت جؿبُم  -ب

ت همى املؤؾؿت، ألنهم  في ألازير َم اللظًً للعملء واملؿتهلىين بطفت عامت صوع هبير في بلاء واؾخمغاٍع

ٌؿخفُضون مً مىخجاتها وزضماتها، ومً زم على املؤؾؿت أن تهخم بعملئها وأن جغاعي أطواكهم واخخُاحاتهم عىض 

خُث أن َظٍ  (iso9001)جلضًم مىخجاتها إلى ألاؾىاق، ولخدلُم َظٍ الغاًت فان املؤؾؿاث حؿعى إلى جؿبُم الــ 

 2ألازيرة حؿاَم في 7 

 .وعغباث العملء خُث ًخم جطمُم املىخجاث وفلا ملخؿلباتهم وجىكعاتهم إشباع خاحاث -

 .جلضًم مىخجاث طاث حىصة عالُت -

 .عفع مؿخىي زلت العملء ججاٍ مىخجاث وزضماث املؤؾؿت -

 .جللُل عضص شياوي العملء املخعللت بالجىصة -

 على املؿخىي اللاهىوي (iso 9001)الــــ أَمُت جؿبُم  -ج

كام إلصاعة الجىصة مىزم في املؤؾؿت ٌؿاعضَا في الضفاع عً هفؿها أمام اللػاء، خُث إن إن وحىص ه

ـــ الخطٌى على شهاصة  دميها مً أي مؿاءلت كاهىهُتففي بعؼ  (iso 9001)الـ ًىفغ الخماًت اللاهىهُت للمؤؾؿت ٍو

الؿلعت للمؿتهلً بغؼ  حؿببه الضٌو وزاضت الضٌو املخلضمت، املىخج )املؤؾؿت( مؿؤوٌ أمام اللاهىن عً أي غغع 

م الخؿؤ أم ال، ولىً باعخباع أن املؤؾؿت كض اجسظث ول الاحغاءاث  الىكغ عً ؾبب َظٍ الػغع أوان عً ؾٍغ

 3والاخخُاؾاث وأنها أحغث الفدىص اللػمت لػمان ؾلمت مىخجاتها فئنها جدمي هفؿها أمام اللاهىن.

                                                           
1

 1999، اندار انؼرتٍح نهؼهوو، نثُاٌ، 1ط  -والحصىل على شهبدة هعبيير ادارة الجىدة العبلويتالوطببقت  -فراَكٍُاوهارا  -

 36، ص 
2

 194يرجغ سثك ذكرِ، ص  - 0999إدارة الجىدة الشبهلت وهتطلببث االيزو  -لاسى َاٌف ػهواٌ انًحٍاوي -
3

، ص  1998، دار انحايد نهُشر، سورٌا، 1ط  - 0999الوذخل الى ادارة الجىدة الشبهلت وااليزو  -طاهر رجة لدار -

238 
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 في املؤؾؿاث (iso 9001)الــــ (7 أَمُت جؿبُم 27الشيل عكم )

 

 

 

 

 

 

 

 230، ص  0220اليلُت، الضاع الجامعُت، مطغ،  ؾىهُا مدمض البىغي، اصاعة الجىصة املطضع7* 

ـــ مً زلٌ الشيل ًدبين لىا أن جؿبُم مىاضفاث  اصة حجم ألاعباخاملدللت (iso 9001)الـ ًؤصي مً حهت إلى ٍػ

إلى ألاؾىاق مً حغاء جدلُم الجىصة واهسفاع مؿخىي الخيالُف، ومً حهت أزغي ٌؿمذ للمؤؾؿاث بالضزٌى 

 العاملُت والغفع مً خطتها الؿىكُت.

 في الجضٌو املىالي7 (iso 9001)الــــ وبطفت عامت ًمىً أن هلخظ أَمُت جؿبُم 

 وأَم اؾخسضاماتها (iso 9001)(7 أَمُت جؿبُم  27الجضٌو عكم ) 

 iso 9000بعض جؿبُم  iso 9000كبل جؿبُم 

ًمىً أن ألُت العمل مدفىقت في علٌى العاملين خُث 

 .جيىن زاؾئت أو كابلت لليؿُان

ألُت العمل مىزلت وحمُع العاملين ٌعملىن بىفـ 

 الاحغاءاث.

 عملُت إلاهخاج جخم وفم مبضأ إحعله صخُدا مً املغة ألاولى. عملُت إلاهخاج جخم وفم مبضأ اصفع باملىخج هدى الخاعج.

 الجمُع.الجىصة هي مؿؤولُت  الجىصة هي مؿؤولُت كؿم غبـ الجىصة.

 اهسفاع معضالث إعاصة الدشغُل. اعجفاع معضالث إعاصة الدشغُل.

العملء  اهسفاع معضالث شياوي العملء. .اعجفاعمعضالحشياٍو

 اهسفاع الخيالُف واعجفاع ألاعباح. .اعجفاعالخيالُفىجضهُاألعباح

 

 .704، ص  0277، صاع الغاًت لليشغ، ألاعصن، 7، ؽ  6222والاًؼو  7 لعلى بىهمِش، اصاعة الجىصة الشاملتاملطضع -

 تحسینالجودة -

 زیادةاإلنتاجیت -

 التسلیمفیالوقتالمحذد -

 تخفیضحاالتعذمالتطابق -

 زیادةرضاالعمالء -

 التعاملفیاألسواقالعالمیت -

 زیادةتوقعاتالعمالء -

 ضمانالحصتالسوقیت -

تطبیق 

مواصفاث 

iso 9000 

 زیادة الربحیت
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  .وأَم اؾخسضاماتها(iso 9001)صوافع جبني املؤؾؿاث للمىاضفاث  زاهُا7

ذ في َظا املجاٌ إلى أن الضوافع التي ججغ املؤؾؿاث إلى جبني صوافع الخبني 1- 7 جىضلذ حل الضعاؾاث التي أحٍغ

جسخلف مً مؤؾؿت إلى أزغي خؿب قغوف وحجم وؾبُعت وشاؽ ول  (iso 9001)وجؿبُم املىاضفاث العاملُت 

مؤؾؿت، إال أن الضعاؾاث جىضلذ إلى أن َىان مجمىعت مً الضوافع ألاؾاؾُت التي جيىن اللاؾم املشترن لجمُع 

 :َظٍ املؤؾؿاث، وجخمثل َظٍ الضوافع في

 .ؾلب العملء -أ

ٌعض  (iso 9001)إلزباث مؿابلت هكام حىصتها ملخؿلباث  إن ؾلب العمُل أو غغـ العمُل على املؤؾؿاث

زاضت بعضما أضبذ َظا شغؾاأؾاؾُا مؿبلا لضي العمُل ليي  (iso 9001)الضافع الغبِس ي للعضًض منها لخؿبُم الــ 

غ وإصامت زلت العملء في  (iso 9001)ًلىم بعملُت الشغاء، لظلً هجض معكم املؤؾؿاث كض ؾبلذ الــ  همضزل لخؿٍى

 1ىخجاث وزضماث املؤؾؿت.م

امليزة الخىافؿُت -ب  

ـــ  عغبت منها في جدؿين أوغاعها لخدلُم الخميز في الؿىق وبالخالي  (iso 9001)حؿعى املؤؾؿاث إلى جؿبُم الــ

ان للعملء الخالُين واملدخملين بؤن املؤؾؿت جؤزظ  جدلُم ميزة جىافؿُت، خُث أن الخطٌى على الشهاصة ٌعخبر بَغ

لُت على خؿاب مىافؿيها.  ظا ما ًدلم لها مىافع حؿٍى  2الجىصة بشيل حضي، َو

 .الخدؿين الضازلي -ج

ـــ على ا هدُجت لػغـ الؿىق الخاعجي )غغـ  (iso 9001)لغغم مً أن الىثير مً املؤؾؿاث كض ؾبلذ الــ

العملء(، فان املؤؾؿاث ألازغي كض عمضث إلى جؿبُلها لخدلُم مىافع صازلُت، خُث وحضث جلً املؤؾؿاث أن 

سجُل خُث أن جؤؾِـ هكام الخدؿِىاث في الجىصة وفي أصاء املؤؾؿت جػاهي الفابضة الؿىكُت )الخاعحُت( للد

ـــ  للل مً الخيالُف الىاحمت عً عضم الىفاءة خُث ًمىً جؿبُم الــ ض مً إلاهخاحُت ٍو  (iso 9001)للجىصة ًمىً أن ًٍؼ

 3هلاعضة أو هحجغ أؾاؽ للخدؿين املؿخمغ. 

ا وؿخيخج مما ؾبم أن ؾلب العملء والخطٌى على امليزة الخىافؿُت هي صوافع مً كىي زاعحُت بِىم

 الخدؿين الضازلي ٌعخبر صافع مً كىي صازلُت والتي جخمثل في اصاعة املؤؾؿت.

 

 

                                                           
1

 .59-58يرجغ سثك ذكرِ، ص  -أنظوت إدارة الجىدة والبيئت -يحًد ػثد انوهاب انؼساوي -
2

 338، ص  2008، انوراق نهُشر، االردٌ، 1ط  -ادارة الجىدة الشبهلت في التعلين الجبهعي -ٌوسف حجٍى انطائً -
3

 59يرجغ سثك ذكرِ، ص  -أنظوت إدارة الجىدة والبيئت -يحًد ػثد انوهاب انؼساوي -
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 مخؿلباث كاهىهُت7 -ص

وطلً العخباعاث  (iso 9001)في بعؼ املىاكف جيىن املؤؾؿاث مجبرة على الدسجُل والخطٌى على شهاصة الـــــ  

كاهىهُت، وهمثاٌ على طلً فان خطٌى املؤؾؿاث الخِخسػع مىخجاتها إلى حعلُماث وكىاهين املجمىعت ألاوعوبُت على 

كاهىوي للضزٌى إلى الؿىق ألاوعوبُت املشترهت. و فُما ًلي هلضم حضٌو ًلخظ َى مؿلب  (iso 9001)الـ شهاصة 

 التي جم اؾخسلضها مً بعؼ الضعاؾاث املُضاهُت.  (iso 9001) مسخلف صوافع جبني املؤؾؿاث ملىاضفاث الـ
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 ومخؿلباث جؿبُلها(iso 9001)املبدث الثاوي7 ؾلؿلت املىاضفاث العاملُت ألهكمت اصاعة الجىصة 

التي أضضعتها على املىاضفاث التي لها علكت بؤهكمت اصاعة الجىصة (iso 9001)جدخىي ؾلؿلت مىاضفاث  الـ 

أو ،  0222، 7661، ؾىاءا في اضضاع (iso)الـ الخابعت للمىكمت العاملُت للمىاضفاث (iso/tc/176)اللجىت الفىُت 

، وجخػمً َظٍ املىاضفاث مجمىعت مً املخؿلباث أو الشغوؽ التي ًجب على املؤؾؿاث  0225إلاضضاع ألازير ؾىت 

 .ة املؿابلتجؿبُلها وجدلُلها للدسجُل والخطٌى على شهاص

ا كبل وبعض ؾىت  وعلى َظا ألاؾاؽ ؾىدىاٌو في َظا املبدث ميىهاث ؾلؿلت املىاضفاث التي جم إضضاَع

 7661الطاصعة ؾىت (iso 9001)الـ وأؾباب حعضًل َظٍ املىاضفاث، زم هخؿغق إلى مخؿلباث جؿبُم مىاضفاث  0222

ا أٌو ؾلؿلت أضضعتها مىكمت ال  .(iso)ـ باعخباَع

7 ؾلؿلت املىاضفاث اللُاؾُت العاملُت الطاصعة كبل ؾىت املؿلب ألا   0222ٌو

 (iso 9000)مىاضفاث  ؾلؿلتأوال7 

ؤضضعتها اللجىت هي مجمىعت مً املىاضفاث الخُ 7661الطاصعة ؾىت (iso 9000)الـ ؾلؿلت املىاضفاث اللُاؾُت 

 وجدخىي َظٍ الؿلؿلت على إعشاصاث ومخؿلباث جؿبُم هكام غمان الجىصة. ، (iso/TC/176)الفىُت 

مىً جلخُظ بيُت َظٍ املىاضفاث مً زلٌ الشيل الخالي7  ٍو

 (iso 9000)ؾلؿلت املىاضفاث اللُاؾُت  -7

 جخيىن َظٍ الؿلؿلت مً زمـ مىاضفاث أؾاؾُت هما ًىضخه الشيل املىالي7
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، صاع الفىغ 7، ؽ  6222الضلُل العلمي لخؿبُم أهكمت اصاعة الجىصة الاًؼو مؤمىن الؿلؿي، ؾهُلت الُاؽ،  7املطضع-

 .12، ص 7666لليشغ،ألاعصن، 

 هي مىاضفت زاضت بؤهكمت الجىصة وملسخلف املؤؾؿاث التي جخػمً ألاوشؿت الخالُت77(iso 9001) -أ

ً عىطغا  خػمً َظا الىمىطج عشٍغ غ، إلاهخاج، الخجمُع والترهُب، وزضماث ما بعض البُع. ٍو الخطمُم، الخؿٍى

أن جفي (iso 9001)للجىصة بدُث ًجب على أي مؤؾؿت جغغب في الدسجُل والخطٌى على شهاصة املؿابلت لـ 

عض الـ  ج الاًؼو شمىال واحؿاعا ملاعهت مع الىماطج أهثر هماط (iso 9001)باملخؿلباث املظوىعة في عىاضغ الىمىطج، َو

 1ألازغي للًؼو. 

هي مىاضفت زاضت بؤهكمت اصاعة الجىصة ملسخلف املؤؾؿاث التي تهخم بؤوشؿتإلاهخاج والخجمُع 7 (iso 9002) -ب

ض والترهُب فلـ، وعلى طلً فان املؤؾؿاث التي ًلخطغ وشاؾها على إلاهخاج والخجمُع صون الخطمُم وزضماث ما بع

خػمً َظا الىمىطج زماهُت عشغ عىطغا مً (iso 9002)البُع، هي التي حؿعى للدسجُل والخطٌى على شهاصة الـ  ٍو

 2عىاضغ الجىصة. 

وهي مىاضفت زاضت بؤهكمت اصاعة الجىصة وملسخلف املؤؾؿاث التي جطب اَخماماتها في جفخِش 7(iso 9003) -ج

وازخباع حىصة املىخج النهاةي، ولهظا ٌعض َظا الىمىطج أغُم الىماطج خُث ًػم ازىا عشغة عىطغا مً عىاضغ 

                                                           
1

 .98يدحت اتو انُصر، يرجغ سثك ذكرِ، ص  -
2

 69فتحً ٌحٍى احًد انؼانى، يرجغ سثك ذكرِ، ص  -

 المواصفات سلسلة

 القیاسیة

Iso 9000/1994 

Iso 9004 

 عناصرادارةالجودة

Iso 9003 

 أنظمتالجودة

Iso 9002 

 أنظمتالجودة

Iso 9001 

 أنظمتالجودة

Iso 9000 

 مواصفاتضمانوإدارةالجودة

- iso 9004-1 

- iso 9004-2 

- iso 9004-3 

- iso 9004-4 

- iso 9000-1 

- iso 9000-2 

- iso 9000-3 

- iso 9000-4 
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عملهم على فدظ وازخباع  الجىصة، وهمثاٌ على املؤؾؿاث التي جؿبم َظا الىمىطج هجض مىعصو الؿلع الظًً ًلخطغ 

 1أهثر احؿاعا.  (iso 9001)املىخجاث النهابُت التي جغص إليهم مً مؤؾؿاث جؿبم هماطج الـ 

مىً جلخُظ مجاٌ جؿبُم الىماطج الثلزت ألهكمت غمان الجىصة في الشيل الاحي  :ٍو

 (7 مجاالث جؿبُم مىاضفاث غمان الجىصة.20الشيل عكم)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  0225، الىعاق لليشغ، ألاعصن، 7، ؽ ، اصاعة الجىصة الشاملت في الخعلُم الجامعيًىؾف حجُم الؿاةي املطضع7 -

 213ص 

 7661ؾىت الطاصعة  (iso 9000)ـ مىاضفاث الوفي غىء ما جلضم، فاهه ًمىً جىغُذ العىاضغ التي جخػمنها 

 في الجضٌو املىالي7

 

 

                                                           
1

 67، ص  2010، دار انصفاء نهُشر، األردٌ، 1ط  -إدارج انجودج انشايهح فً ػصر االَترَت -َجى ػثود َجى  -

 
 

(Iso 9003) 

 التفتیشواالختبار

(Iso 9001) 

 التصمیموالتطویر

(Iso 9002) 

 اإلنتاجوالتركیب
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اث ؾلؿلت املىاضفاث اللُاؾُت 20) الجضٌو عكم  (iso 9000)(7 مدخٍى

 iso 9001 iso 9002 iso 9003 عىاضغ املىاضفت اللُاؾُت الدؿلؿل

 * * * مؿؤولُت إلاصاعة 27

 * * * هكام الجىصة 20

 2 * * مغاحعت العلض 22

 2 2 * غبـ الخطمُم 21

 * * * غبـ الىزابم واملعلىماث 22

اث 23  2 * * املشتًر

 2 * * غبـ املىخج املىعص مً العمُل 24

 * * * جمُيز املىخج وجدبعه 25

 2 * * غبـ العملُاث 26

 * * * الخفخِش والازخباع 72

 * * * غبـ ومعاًغة أحهؼة اللُاؽ 77

 * * * خالت الخفخِش والازخباع 70

 * * * غبـ املىخجاث غير املؿابلت 72

 2 * * الاحغاءاث الخصخُدُت والىكابُت 71

ً والخغلُف والدؿلُم 72  * * * املىاولت والخسٍؼ

 2 * * غبـ سجلث الجىصة 73

 * * * الخضكُم الضازلي ألهكمت الجىصة 74

ب 75  * * * الخضٍع

 2 2 * الخضمت 76

 * * * ألاؾالُب الاخطابُت 02

 عىطغ غير مخىفغ2غير مخىفغ.                    *عمىػ الجضٌو                   -

، حضاعا للىخاب العالمي، 7، ؽ  6227، اصاعة الجىصة الشاملت ومخؿلباث الخؤَُل للًؼو فىاػ الخمُمي املطضع7 -

 .22، ص 0225ألاعصن، 
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 0222الثاوي7 ؾلؿلت املىاضفاث اللُاؾُت العاملُت الطاصعة بعض ؾىت  املؿلب

 0222أوال7 ؾلؿلت املىاضفاث اللُاؾُت العاملُت الطاصعة ؾىت 

أضضعث املىكمت العاملُتللمىاضفاث (iso 9000/1994)، وبعض مغاحعت مىاضفت   7666في أوازغ عام 

وطلً بعض (iso 9004)و (iso9001)جػم مىاضفخين َما  ، والتي(iso 9000/2000)اللُاؾُت املىاضفت الجضًضة 

 .7661جبؿُـ وصمج املىاضفاث الطاصعة عام 

 (iso 9001/2000)الــ أؾباب إضضاع مىاضفت  1-

عً عضة اهخلاصاث مً حاهب املىعصًً والعملءواملىكماث إلاكلُمُت (iso 9000/1994)للض أؾفغ جؿبُم املىاضفت 

 1والضولُت املعىُت بالجىصة، ومً بين أَم َظٍ الاهخلاصاث هظهغ ما ًلي7 

شيا بعؼ العملء مً جضوي مؿخىي حىصة املىخجاث املشتراة عغم حعاملهم مع مؤؾؿاث خاضلتعلى شهاصة  -أ

 .املؿابلت للًؼو 

على جىافم هكام الاصاعة الخاص باملؤؾؿت مع مخؿلباجخؿبُم املىاضفت، صون (iso 9000/1994)جغهيز املىاضفت  -ب

 .الاَخمام بجىصة املىخجاث واملىار الخىكُمي

، عً عضم وغىح ضُاغت بعؼ العىاضغوضعىبت الخؿبُم في  7661أؾفغ جؿبُم مىاضفاث الاًؼو الطاصعة عام  -ج

 .ماعؾها املؤؾؿاثبعؼ ألاوشؿت التي ج

وهكغا لهظٍ الاهخلاصاث أصعهذ املىكمت العاملُت للمىاضفاث اللُاؾُت أَمُت إضضاع مىاضفت فىُت 

 .واخضةًمىً أن حؿخسضم في ول املؤؾؿاث بغؼ الىكغ إلى حجمها أو ؾبُعت وشاؾها

 (iso 9001/2000)عابلت  2-

ما 0222ام بضأ العمل بهظٍ العابلت الجضًضة مً املىاضفاث في أوازغ ع  :، ًدث جخؤلف مً مىاضفخِىمخلػمخين َو

وهي  ، 7661الطاصعة عام  )6227.6220.6222خلذ َظٍ املىاضفت مدل املىاضفاث الثلر )7(iso 9001)املىاضفت -أ

مىاضفت شاملت ومؿىعة أصمجذ فيها املىاضفاث الؿابلت الظهغ مع إغافتمخؿلباث حضًضة ًخعين الخىافم معها لم 

،  (iso 14000)مغاعاة الخيامل مع مىاضفاث البِئت  جىً واعصة في إلاضضاع اللضًم، وعىض ضُاغت َظٍ املىاضفت جم

ىا البض إلاشاعة إلى إن شهاصة الاًؼو جىمذ فلـ مل  2ابل الخىافم وجدلُم مخؿلباث َظٍ املىاضفت. َو

ججؿض َظٍ املىاضفت مجمىعت مً إلاعشاصاث الخاضت بىكام اصاعة الجىصة والتي ًؤصي  7(iso 9004)املىاضفت -ب

الخىافم مع مخؿلباتها بشيل مباشغ إلى حىصة املىخجاث والخضماث، هما ٌؿاَم في جدلُم هفاءة وفاعلُت الاصاعة، هما 
                                                           

1
 .218-217يرجغ سثك ذكرِ، ص  - 0999إدارة الجىدة الشبهلت وهتطلببث االيزو  -انًحٍاوي لاسى َاٌف ػهواٌ  -

2
 171يرجغ سثك ذكرِ، ص  - 0999إدارة الجىدة الشبهلت وااليزو  -احًد سٍد يصطفى -
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إلاشاعة إلى أن الخىافم مع مخؿلباث َظٍ املىاضفت ازخُاعي ولِـ إحباعي، لىىه ٌعخبر هؿبُل لخدؿين فعالُت ًجب 

 1أصاء املؤؾؿت وعفع كضعتها الخىافؿُت، مع العلم أهه ال جمىذ شهاصة للخؿابم مع َظٍ املىاضفت.

 7(iso 9001/2000)أَضاف مىاضفت الـــ3-

ؤؾؿاث في جدلُم الخفىق وألاصاء املخميز باؾخسضام الخلُُم الظاحي ألامغ تهضف َظٍ املىاضفت إلى مؿاعضة امل

 2الظي ٌؿاعض في7

  .في املؤؾؿاث الطغيرة (iso 9001)حؿهُل جؿبُم مىاضفت الــ  -أ

غ ملاًِـ للجىصة جيىن أؾاؾا في جلُُم هكم الجىصة في املؤؾؿاث، ولِـ مجغص مىذ الشهاصة ملً  -ب إعؾاء وجؿٍى

ت مع مخؿلباث املىاضفت هىدُجت للمغاحعت الخاعحُتجخىافم هكمه  .م إلاصاٍع

ا صلُل وؾبُل إلى فلؿفت اصاعة الجىصة الشاملت (iso 9004)إبغاػ أَمُت املىاضفت   -ج   .باعخباَع

 .الترهيز على مىكىمت أو همىطج العملُت بما ًىغؽ هكام جؤهُض الجىصة -ص

 7(iso 9001/2000)أَم الخعضًلث الىاعصة في املىاضفت  4-

 iso)( ملاعهت مع املىاضفت اللضًمت iso 9001/2000َىان مجمىعت مً الخعضًلث التي وعصث في املىاضفت الجضًضة )

9001/1994)   ً خُث شمل َظا الخعضًل ول مً الخغُير في املطؿلخاث الخعضًل في مجاٌ املىاضفت، وقهىع عىاٍو

ً هجض7 حضًضة....الخ، ولعل مً أَم هلاؽ الازخل   3ف بين إلاضضاٍع

 .إصزاٌ مفهىم الخدؿين املؿخمغ -أ

 .الترهيز على العملُاث صازل املؤؾؿت -ب

اصة الترهيز على صوع الاصاعة العلُا -ج  .ٍػ

 .الترهيز على العمُل -ص

 .ؾهىلت اللغت التي هخبذ بها املىاضفت -ٌ

 .جللُل عضص الىزابم املؿلىبت -و

اصة الخىافم مع هكم  -ن  إلاصاعاث ألازغي على غغاع الخىافم مع هكام اصاعة البِئت.ٍػ

                                                           
1

 68، ص  2010، دار انصفاء نهُشر، األردٌ، 1ط  -الونظوت الذوليت للتىحيذ القيبسي -خضٍر كاضى حًود  -
2

 174يرجغ سثك ذكرِ، ص  -9000 إدارة الجىدة الشبهلت وااليزو-احًد سٍد يصطفى   -
3

 .178-175َفس انًرجغ، ص -
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 .0225الطاصعة ؾىت  7iso 9001 املىاضفت اللُاؾُت العاملُت ألهكمت اصاعة الجىصة لثالثا ؿلبامل

الخاضت بؤهكمت اصاعة الجىصة، كامذ اللجىتالفىُت iso 9001/200)بعض زماوي ؾىىاث مً جؿبُم املىاضفت  

(iso/tc 176)  بئضضاع املىاضفت الجضًضة(iso 9001/2008) 7654والتي حعخبر عابع اضضاع للمىاضفت امليشىعة عام ،

ووان الهضف مً طلً الاؾخجابت لخؿلعاث املؤؾؿاث ومسخلفاألؾغاف طاث العلكت، وكض خمل إلاضضاع الجضًض بعؼ 

ت، خُث بلُخمباصا اصاعة الجىصة هما هي و  ٍغ هفـ الش يء باليؿبت للمطؿلخاث، هما لم الخعضًلث لىنها لم جىً حَى

جلضم َظٍ املىاضفت مخؿلباججضًضة بل اكخطغ حعضًلها فلـ على إعاصة ضُاغت بعؼ العباعاث واملطؿلخاث بهضف 

جىغُدها وإػالتالغمىع عنها مع إغافت بعؼ امللخكاث، هما شضصث املىاضفت على أَمُت العملُاث 

غ، هما كضمذ املىاضفتأمثلت املسغحتوغغوعة غبؿها، باإلغافت إلى جل ضًم شغوخاث واؾعت خٌى الخطمُم والخؿٍى

 1عً ؾغق وأؾالُب جلُُم عغا العمُل. 

دل مدله،  (iso 9001/2000)ًلغي الاضضاع  (iso 9001/2008)وججضع إلاشاعة إلى أن َظا إلاضضاع الجضًض  ٍو

ت املفعٌى وغير معترف به (iso 9001/2000)خُث جطبذ شهاصاث  ش وشغ املىاضفت  01ا بعض غير ؾاٍع شهغا مً جاٍع
2(iso 9001/2008). 

مخؿلباث أهكمت الجىصة، وحعخبر مً أهثر مىاضفاث الاًؼواهدشاعا (iso 9001/2008)حغؿي مىاضفت 

واؾخعماال، خُث حؿخسضم َظٍ املىاضفت في املؤؾؿاث الطغيرة والىبيرة، وفي اللؿاعين العام والخاص، وفي 

الخضمُت على خض ؾىاء، وجدخىي َظٍ املىاضفت على مخؿلباث أو شغوؽ ًمىً بمىحبها املؤؾؿاث إلاهخاحُت و 

 .الدسجُل والخطٌى على شهاصة املؿابلت للًؼو 

، زم هخؿغق في  وؾىدىاٌو في َظٍ املبدث ول مً الخعاٍعف واملطؿلخاث الىاعصة في املىاضفت في املؿلب ألاٌو

املىاضفت وإلى الجهاث التي ًمىً لها أن جؿبم بىىص املىاضفت، أما املؿلب املؿلب الثاوي إلى املىهج الظي حعخمض علُه 

 الثالث وألازير فؿىدىاٌو فُه بىىص ومخؿلباث جؿبُم َظٍ املىاضفت.

 iso)مً زلٌ ما اؾخعغغىاٍ ؾابلا ًمىً اللٌى إن اصاعة الجىصة الشاملت أشمل وأعم مً مىاضفاث 

صون أن جيىن كض اؾخىملذ جؿبُم  (iso 9001)شهاصة املؿابلت للـ ، خُث ًمىً للمؤؾؿاث أن جدطل على (9001

َما هكامين ًىملن  (iso 9001)اصاعة الجىصة الشاملت، ومً َىا هسلظ إلى هلؿت مفاصَا أن اصاعة الجىصة الشاملت و

 ت.هي  إخضي مخؿلباث جدلُم اصاعة الجىصة الشامل iso) 6227بعػهما البعؼ، خُث ًمىً اعخباع مىاضفاث ) 

 

 

                                                           
1
 - IANOR, l’iso et l’iaf, annoncent un calendrier pour la mise en oeuvre de la certification accréditée selon la  

norme iso9001-2008, revue el- miqyas, n 24,2008, p 36. 
2
 - http// www.iso.org, op-cit.   
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 (iso 9001)املبدث الثالث7 العىابم والعىامل املؿاعضة في جؿبُم مىاضفاث الــ 

7  (iso 9001)عىابم جؿبُم مىاضفاث الـــ  املؿلب ألاٌو

، ًغحع قهىع (iso 9001)كضمذ العضًض مً الضعاؾاث بعؼ املشىلث والطعىباث التي جىاحه جؿبُم الــ 

 الخالُت7مجمل َظٍ الطعىباث إلى ألاؾباب 

غ هكام جؤهُض الجىصة ًخؿلب حهضا هبيرا وعمل حماعُا وزطىضا في املغاخل ألاولى للخؿبُم أًً ؾُيىن  .7 إن جؿٍى

اصة في حجم العمل باليؿبت للجمُع.  َىان ٍػ

ب اللػم خُث حعخبر َظٍ املشيلت هبري هكغألاَمُت الخضكُم  .0 وحىص هلظ في املضكلين طوي الخبرة اليافُت والخضٍع

 .(iso 9001)للـ لي للجىصة في خطٌى املؤؾؿت على شهاصة املؿابلت الضاز

اصة في ألاعماٌ الىخابُت واملخؿلباث الىقُفُت وهظلً هثرة الىماطج املؿخسضمت .2  .قهىع ٍػ

 1وحىص ضعىباث مً كبل املؿؤولين في فهم وجفؿير امللاًِـ واملعاًير الخاضت بالشهاصة.  .1

غ وحسجُل هكام جؤهُض الجىصة وزطىضا باليؿبت للمؤؾؿاث الطغيرة.  اعجفاع .2  2جيلفت جؿٍى

لت.  .3  3كض جدخاج عملُت الدسجُل والخطٌى على الشهاصة وما ٌؿبلها مً أعماٌ إلى فترة ػمىُت ؾٍى

عغفت البض مً م(iso 9001)الـ بعض أن اؾخعغغىا الطعىباث واملشاول التي جىاحه املؤؾؿاث عىض جؿبُم مىاضفاث  

 4ألاؾباب التي جلف وعاء فشل املؤؾؿاث في جؿبُم َظٍ املىاضفاث خُث جخمثل في7

ظا ًمثل الؿبب الغبِس ي لفشل العضًض مً بغامج الـ  - أ  .(iso)غُاب صعم الاصاعة العلُا َو

ل في  املضي (iso) على أنها الهضف النهاةي وتهمل أَمُتها على(iso)جىكغ العضًض مً املؤؾؿاث إلى شهاصة الـ  -ب الؿٍى

غ هكام جىهُض الجىصة وجدؿِىه باؾخمغاع  .جؿٍى

كُام بعؼ املؤؾؿاث بخىزُم اليشاؾاث وإلاحغاءاث اللابمت صون جفدطها ومغاحعتها ملعغفت حىاهب اللطىع  -ج

 .والخلل فيها، ألامغ الظي ؾىف ًؤصي إلى خطىلها على هكام للجىصة غعُف ولِـ باملؿخىي املؿلىب

 (iso 9001)ىامل املؿاعضة على جؿبُم مىاضفاث الـ الع املؿلب الثاوي7

( في املؤؾؿاث وحب علىاملؤؾؿت أن جيهئ هفؿها iso 9001جدؿبا للعىابم التي جلف في وحه جؿبُم مىاضفاث الـ )

وأن حعمل على جىفير الكغوف والعىامل التي حؿاعضَا على الخؿبُم الفعاٌ لهظٍ املىاضفت، ومً أَم َظٍ العىامل 

 :ة هظهغ ما ًلياملؿاعض

                                                           
1

 260يرجغ سثك ذكرِ، ص  -إدارة الجىدة الشبهلت وخذهت العوالء -يايوٌ سهًٍاٌ اندراركح  -
2

 .45-44اٌدجٍثادٌرو، يرجغ سثك ذكرِ، ص  -
3

 .45-44َفس انًرجغ، ص -
4

 .261رجغ سثك ذكرِ، ص ي - 0999إدارة الجىدة الشبهلت وااليزو  -يايوٌ سهًٍاٌ اندراركح  -
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 1التزام الاصاعة العلُا ججاٍ جؿبُم املىاضفاث.  .7

 .جؤهُض الاصاعة العلُا على أَمُت الخطٌى على شهاصة املؿابلت والفىابض التي ؾخجىيها املؤؾؿت .0

 .غغوعة إملام املؿؤولين بمخؿلباث املىاضفت .2

 2الاؾخعاهت بالخبراث والاؾدشاعاث الخاعحُت لفهم املىاضفت.  .1

ب  .2 ً والعمل على جىمُت مهاعاث ومعاعف ألافغاص وجدؿين أهماؾهم الؿلىهُتجضٍع ً املضًٍغ  .وجيٍى

ت .3 اتهم إلاصاٍع  .العمل على وشغ زلافت الجىصة في أوؾاؽ ألافغاص على ازخلف مؿخٍى

 .جىفير إلاعخماصاث املالُت اللػمت لخغؿُت جيالُف جؿبُم املىاضفت .4

م املؿؤ  .5  3وٌ عً جؿبُم املىاضفت في املؤؾؿت. الازخُاع على أؾاؽ الىفاءة للفٍغ

 .حشخُظ هكام الجىصة الخاص باملؤؾؿت وجدضًض هلاؽ اللىة والػعف .6

 وغع زؿت ملغاخل جىفُظ العمل مع وغع حضٌو ػمني لخىفُظ ول مغخلت. .72

 4وغع حعلُماث وإحغاءاث العمل زاضت بالجىصة. 11-

 5وغع صلُل ملغاحعت هكام الجىصة للخؤهض مً جؿابله مع مخؿلباث املىاضفت. 12-

ما َى في الخلُلت الا بضاًت  (iso)مً زلٌ ما اؾخعغغىاٍ ًدبين لىا أن الدسجُل والخطٌى على شهاصة املؿابلت للــ  

غ هكمها إلصاعة الجىصة، وكبل  املشىاع في جدلُم الجىصة، وعلُه على املؤؾؿاث أن حؿعى حاَضة إلى جدؿين وجؿٍى

 طلً عليها أن جلىم بتهُئت الكغوف والبِئت امللبمت التي جػمً الخؿبُم الفعاٌ لهظٍ املىاضفاث.

 .(iso 9001)وهكام اصاعة الجىصة  (TQM)الشاملت  الفغق بين إصاعة الجىصة املؿلب الثالث7

ؾغخذ العضًض مً البدىر والضعاؾاث والىخاباث العلمُت املخسططت في اصاعة الجىصة الشاملت ؾؤالاعلى 

، وجمثل َظا (iso 9001)صعحت هبيرة مً ألاَمُت وهي بطضص امللاعهت بين ول مً َظٍ الاصاعة واملىاضفاث اللُاؾُت

غاًت في خض طاتها؟ أم َُىؾُلت لخدلُم اصاعة الجىصة الشاملت؟ وكض (iso 9001)الؿؤاٌ في7 َل املىاضفت اللُاؾُت 

وؾُلت ولِؿذ  (iso 9001)اعخبروا شهاصة املؿابلت للـــ  أحاب عً َظا الؿؤاٌ العضًض مً الباخثين والضاعؾين، خُث

ٍغ والخللُل مً العُىب والخض ال غاًت في خض طاتها، وأوضخىا أن َظٍ شهاصة حعخبر وؾُلت ملىهجت العمل وغبؿه وجؿٍى

 وبالخالي فهي حؿعى إلى جدلُم اصاعة الجىصة الشاملت التي حعخبر هي ألازغي وؾُلت لىؿب عغا مً جيالُف إلاهخاج

 6العملء مما ًؤصي إلى هجاح املؤؾؿاث في أعمالها. 

ت بين اصاعة الجىصة الشاملتوعلى غىء طلً فاهه جىحض العضًض مً ا ٍغ واملىاضفاث  (TQM)لفغوكاث الجَى

ا في الجضٌو املىالي(iso 9001)اللُاؾُت الضولُت   7هىحَؼ

                                                           
1

 224يرجغ سثك ذكرِ، ص  - 0999إدارة الجىدة الشبهلت وااليزو   -احًد سٍد يصطفى -
2

 209يرجغ سثك ذكرِ، ص  -تخطيط وهراقبت جىدة الونتجبث -توفٍك يحًد ػثد انًحسٍ -
3

 .256-255يرجغ سثك ذكرِ، ص  -0999إدارة الجىدة الشبهلت وااليزو  -احًد سٍد يصطفى -
4

 211يرجغ سثك ذكرِ، ص  -تخطيط وهراقبت جىدة الونتجبث -توفٍك يحًد ػثد انًحسٍ  -
5

 257يرجغ سثك ذكرِ، ص  - 9000 إدارة الجىدة الشبهلت وااليزو -احًد سٍد يصطفى  -
6

 .82يرجغ سثك ذكرِ، ص -إدارة الجىدة الشبهلت–يحًد ػثد انوهاب انؼساوي  -
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 (iso 9001)(7 أوحه الازخلف بين إصاعة الجىصة الشاملت والــ 22الجضٌو عكم)

(TQM) إصاعة الجىصة الشاملت (iso 9000) 

ا إن مىحهت بالعملء جيىن مىحهت بالعملء لِـ غغوٍع  

 كض ال جمثل حؼءا مخيامل مً الاؾتراجُجُت جمثل املدىع ألاؾاس ي الؾتراجُجُت املؤؾؿت

 مىحهت باإلحغاءاث الدشغُلُت للىكام الفني مىحهت بفلؿفت ومفاَُم وأؾالُب شاملت

غ  جمثل عخلت بل نهاًت فالخدؿين والخؿٍى

ً اخض املداوع ألاؾاؾُت لهظٍ الف لؿفتاملؿخمٍغ  

غ مدضوصًً فمعاًير وإحغاءاث  الخدؿين والخؿٍى

 العمل وؾغكه جيىن مدضصة

 حشمل حمُع إلاصاعاث وألاكؿام والىخضاث

ت اث إلاصاٍع  واملؿخٍى

 ًمىً جؿبُلها على أكؿام وإصاعاث مدضصة ولِـ

 بالػغوعة على مؿخىي املؤؾؿت هيل

 ًخىلى مؿؤولُتها ول فغص في املؤؾؿت ولِؿذ

 او كؿم مدضص خىغا على اصاعة
 ًخىلى مؿؤولُتها كؿم اصاعة ومغاكبت الجىصة

 جدخاج إلى إخضار حغُير شامل في املفاَُم والىكم

 ومغاخل الدشغُل

ت في ٍغ  كض ال جخؿلب إحغاء حعضًلث حَى

 ألاوغاع الخالُت

 

، حضاعا للىخاب العالمي لليشغ، 7، ؽ  6227 فىاػ الخمُمي، اصاعة الجىصة الشاملت ومخؿلباث الخؤَُل للًؼو املطضع7  -

 32، ص  0225ألاعصن،. 
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 .الفطل زلضت

 ختى أضضعث وكض ألاعماٌ، مجاٌ في عاملُت كُاؾُت مىاضفاث بئضضاع  (iso)للخلُِـ  العاملُت املىكمت جلىم

 الاكخطاصًت ألاوشؿت كؿاعاث لجمُع فىابض وجدلم عملُت خلىال حعؿي مىاضفت 17400 مً أهثر 2008 ؾىت

 .والخىىىلىحُت

ع الخىىىلىجي الخؿىع  حجم غىء وفي  الطىاعُت املجاالث في ألازيرة لؿىىاثا شهضتها الظي الؿَغ

تووحىبالطمىصأمامخدضًاجاملىافؿت  املىكمت كامذ ألاؾىاق، وغؼو  والاكخطاصًتبطفتعامت،وماجغجبعليهامىخىخلجخجاٍع

 أهثر حعخبر خُث الجىصة، اصاعة أهكمت مخؿلباث حغؿي والتي (iso9001/2008) املىاضفت  بئضضاع للخلُِـ العاملُت

 وهىدُجت وشاؾها، وؾبُعت أحجامها ازخلف على (iso) املؤؾؿاث كبل مً جؿبُلا او اهدشاع (iso)الـ مىاضفاث

 كامذ التي إلاخطابُاث ؿبخ (iso  9001)شهاصة ى  عل الخاضلت املؤؾؿاث عضص بلغ املىاضفاث، َظٍ جؿبُم ألَمُت

 .العالم في صولت 175 مً أهثر في مؤؾؿت 0227163مً  أهثر  0272في ؾىت  (iso) مىكمت بها

ٌ  جؿبُلها في (iso 9001)وجلىم مىاضفت   جدلُم أَمها مً وأؾـ مباصا على املؿابلت شهاصةى عل والخطى

م عً العملء عغا غ بمبضأ العملو  واخخُاحاتهم، مخؿلباتهم مع الخام الخجاوب ؾٍغ  لىكام املؿخمغ والخدؿين الخؿٍى

 .املؤؾؿت ومىاعص وفعالُاث أوشؿت حمُع اصاعة في لعملُت مىهجا اهتهاجو  الجىصة، اصاعة

 مؿؤولُت في جخمثل والتي جؿبُلها عىض بها ألازظ ًجب التي ألاؾاؾُت البىىص مً مجمىعت املىاضفت جػم هما

 .والخدؿين والخدلُل اللُاؽ إلى باإلغافت املىخج، جدلُم املىاعص، اصاعة الاصاعة،



 



 يذخم عاو نهًيزة انتُافسية                                                          انفصم انثاَي:    
 

46 
 

 ملدمت:

للد ؤفسشث الخغيراث والخدىالث اللاإلاُت وطلا حدًدا، ًخمثل فُما ًمىً اكخبازه هـام ؤكماٌ حدًد طمخه 

ألاطاطُت هي "اإلاىافظت"، التي حلخبر الخددي السئِس ي التي جىاحهه اإلاؤطظاث اإلالاصسة، والتي جمثل جددي متزاًد 

ألوطاكها الخىـُمُت، كدزاتها ؤلاهخاحُت وؤطالُبها الخؼىزة جخؼلب مً اإلاؤطظاث اإلالاصسة مساحلت شاملت 

لُت، وإكادة هُيلت جلً ألاوطاق لخخالءم مم اإلادُؽ واخخالٌ مىكم جىافس ي مىاطب في الظىق ًؤهلها ألن  الدظٍى

 جخفىق كلى مىافظيها.

:  لميزة الخىافظُت:لؤلاػاز الىـسي  اإلابدث ألاٌو

 :  ىافظُت:مفهىم وبُان زصائص اإلايزة الخاإلاؼلب ألاٌو

 مفهىم اإلايزة الخىافظُت:  

هـسا لألهمُت التي ًىدظبها مفهىم اإلايزة الخىافظُت طيظخلسض كدة حلاٍزف لخىطُذ هرا اإلافهىم مً كدة 

 شواًا، فاإلايزة الخىافظُت هي:

التهدًداث، " مجاٌ جخمخم فُه اإلاىـمت بلدزة ؤكلى مً مىافظيها في اطخغالٌ الفسصت الخازحُت ؤو الحد مً ؤزس 

ت، فلد جخللم بالجىدة ؤو الخىىىلىحُا  وجيبم اإلايزة الخىافظُت مً كدزة اإلاىـمت كلى اطخغالٌ مىازدها اإلاالُت ؤو البشٍس

س ؤو وفسة اإلاىازد اإلاالُت، جميز الفىس ؤلادازي، ؤو  لُت، الابخياز والخؼٍى ؤو اللدزة كلى زفع الخيلفت، الىفاءة الدظٍى

ت مؤ   1هلت ".امخالن مىازد بشٍس

وجيشإ اإلايزة الخىافظُت: " بمجسد جىصل اإلاؤطظت إلى اهدشاف ػسق حدًدة ؤهثر فلالُت مً جلً اإلاظخلملت مً 

كبل اإلاىافظين، خُث ًيىن بملدوزها ججظُد هرا الاهدشاف مُداهُا. وبملنى آزس بمجسد إخدار كملُت إبداق 

 2بمفهىمه الىاطم ".

ما جسخص به اإلاؤطظت دون غيرها، وبما ٌلؼي كُمت مظافت إلى اللمالء بشيل حلسف اإلايزة الخىافظُت كلى ؤّنها: " 

د ؤو ًسخلف هما ًلدمه اإلاىافظىن في الظىق. خُث ًمىً ؤن جلدم اإلاؤطظت مجمىكت مً اإلاىافم ؤهثر مً  ًٍص

 3اإلاىافع، ؤو جلدًم هفع اإلاىافم بظلس ؤكل ".

                                                           
1

، يُهج حطبٍمً، انذار انجايعٍت، "انتفكير اإلستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية"جًال انذٌٍ يحًذ انًرضً وآخروٌ،  -

 .55، ص 2002اإلضكُذرٌت، 
2

-  M. Porter, "l'avantage concurrentiel", Op. cit, p 48. 
3

، انًخحذة نإلعالٌ، انعذد انفعال: كيف تىاجه تحذيات انقرٌ انحادي وانعشريٍ""انتسىيق طهعج أضعذ عبذ انًجٍذ،  -

 .190، ص 2002انخايص، يظر، 
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ٌى كليها: " ؤنها إهفساد اإلاؤطظت بساصُت ؤو مجمىكت مً مً زالٌ الخلاٍزف اإلالدمت للميزة الخىافظُت ًمىً الل

الخصائص التي جميز مىخجاتها مً مىخجاث مىافظيها، بدُث حلمل كلى جدظين الىطلُت الخىافظُت للمؤطظت اججاه 

 مىافظيها ". 

 زصائص اإلايزة الخىافظُت:  

 1بالخصائص آلاجُت: هالخف ؤّنها جخميز وجخصفمً زصائص الخلاٍزف اإلالدمت للميزة الخىافظُت 

 .ؤنها وظبُت ؤي جدلم باإلالازهت ولِظذ مؼللت 

 .ؤنها جؤدي إلى جدلُم الخفىق وألافظلُت كلى اإلاىافظين 

 .ؤنها جيبم مً دازل اإلاؤطظت وجدلُم كُمت لها 

 .ؤو وليهما ً  ؤنها جىلىع في هفاءة ؤداء اإلاؤطظت في ؤوشؼتها ؤو في كُمت ما جلدم للمشتًر

 وإدزاههم لألفظلُت فُما جلدم للمؤطظت وجدفصهم للشساء مىه. ؤّنها ًجب ؤن جؤدي ً  إلى الخإزير في اإلاشتًر

   .سها وججدًدها لت وال جصوٌ بظسكت كىدما ًخم جؼٍى  ؤّنها جخدلم إلادة ػٍى

 مصادز ومددداث اإلايزة الخىافظُت: اإلاؼلب الثاوي:

 مصادز اإلايزة الخىافظُت: 

ً ؤطاطُين للميزة الخىافظُت ًخمثالن في اإلاهازاث اإلاخميزة )واإلالسفت الفىُت، اللدزاث والرواء(  هىان مصدٍز

م اطخغالٌ 2واإلاىازد اإلاخميزة )واإلاىازد اإلاالُت، ػاكت إهخاحُت ممخاشة... الخ( ، لرا فئّن اإلايزة الخىافظُت جيشإ كً ػٍس

باإلطافت إلى الاطخفادة مً حمُم الفسص التي جدُدها البِئت  إلاىازدها الدازلُت ؤي الاكخماد كلى هلاغ كىتها اإلاؤطظت

 الخىافظُت.

ً واطخغاللهما بفلالُت الحصٌى كلى اإلاصادز النهائُت الخالُت: مىً مً زالٌ جىفير هرًً اإلاصدٍز  3ٍو

 

                                                           
1

، دار وائم نهُشر وانخىزٌع، انطبعت األونى، َظى انًعهىيات اإلستراتيجية: يذخم استراتيجي"حطٍ عهً انسعبً، " -

 .138، ص 2005األردٌ، 
2

، انًهخمى انذونً حىل تيجي نهًعرفة وانًيزة انتُافسية نهًؤسسة االقتصادية""َحى تسيير إستراضالنً ٌحضٍه،  -

انًعرفت: انركٍسة انجذٌذة وانخحذي انخُافطً نهًؤضطاث وااللخظادٌاث، كهٍت انعهىو االلخظادٌت وعهىو انخطٍٍر، جايعت 

 .36، ص 2005َىفًبر  12/13بطكرة، أٌاو 
3

 .36انًرجع َفطه، ص  -
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 الجىدة:

لت والخؼىزاث اإلاخلاكبت، شاد اهخمام اإلاؤطظاث بخلبُت زغباث اإلاظتهلىين والحسص كلى  هدُجت للخغيراث الظَس

زطاهم، إذا لم ٌلد الظلس اللامل اإلادسن لظلىن اإلاظتهلً، بل ؤصبدذ الجىدة هي الاهخمام ألاٌو له واللُمت التي 

ٌظعى للحصٌى كليها، هرا ما ؤوحب كلى اإلاؤطظاث التي جسغب في البلاء في اإلاىافظت ؤن جصىم مىخجاث ذاث حىدة 

 كالُت.

 اإلالسفت:

ت زهيزة ؤطاطُت الطخمساز وشاغ اإلاؤطظت في البِئت الخىافظُت اإلاسجىصة كلى اإلاللىماث،  حلد ألاصٌى الفىٍس

ت اللابلت لللُاض واإلالسفت، باكخبازها شسغ  اإلالسفت، فللد شاد اهخمام جلً اإلاؤطظاث اإلالخمدة كلى ألاصٌى الفىٍس

ت، هما ؤصبذ كُاض اللُمت الحلُلُت للملسفت ؤمسا طسو  ا للمؤطظاث ؤطاطُا طمً طُاطتها الاطدشاٍز ذاث ٍز

ت اإلاخميزة ...الخ. فاإلاؤطظاث الىاجحت هي التي حظدثمس في ما  اإلالامالث الخاصت، وبساءاث الازتراق، واللالماث الخجاٍز

س  حلسفه، بدُث جىلل جلً اإلالسفت كبر كىىاتها الخىـُمُت لالطخفادة منها في كملُاث إهخاج الظلم والخدماث ؤو في جؼٍى

 للملُاث.الهُاول والىؿائف وا

 مددداث اإلايزة الخىافظُت:  

 1اللىامل اإلادددة للميزة الخىافظُت إلى ؤزبلت مددداث زئِظُت جخمثل في:  "بىزجس"صىف الياجب 

 ؿسوف كىامل ؤلاهخاج ومدي جىفسها. 

 ؿسوف الؼلب مً خُث حجمه، ؤهمُخه، جإزيراجه وؤهماػه. 

 وطم الصىاكاث اإلاسجبؼت واإلاظاهدة ومدي وحىدها. 

 ؤلاطتراجُجي والخىافس ي للمؤطظت مً خُث وحىد البِئت اإلالصشة لللدزة الخىافظُت.  الىطم 

فاإلاساد مً اإلاددد ألاٌو هى مدي وفسة ومالئمت وطهىلت وصٌى اإلاؤطظت للىامل ؤلاهخاج، ذلً ؤن التزوٍد بهره 

 اللىامل والدظُير الحظً لها ًللب دوزا مهما في الحُاشة كلى ميزة جىافظُت.

                                                           
1

، انًهخمى انذونً حىل حُافطٍت انًؤضطاث االلخظادٌت وححىالث انًحٍط، كهٍت انحمىق هىو انتُافسية""يفكًال رزٌك،  -

 .107، ص 2002أكخىبر  29/30وانعهىو االلخظادٌت، جايعت بطكرة، أٌاو 
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ؤما اإلاددد الثاوي اإلاخمثل في الؼلب مً خُث حجمه، ؤهمُت همىه، جإزيراجه وؤهماػه فيلما ازجفم الؼلب هما ؤدي 

ادة ملدالث زبدُتها الري بدوزه ًؤدي إلى جدظين كدزتها الخىافظُت،  ذلً باإلاؤطظت إلى جصٍسف مىخجاتها، وبالخالي ٍش

 زاللها كُاض جىافظُت اإلاؤطظت.مً باالكخباز ؤن السبجُت ؤخد اإلاؤشساث التي ًخم 

م الخىىىلىحُا اإلاشترهت وكىىاث الخىشَم واإلاهازاث واللمالء، وهره جىفس  وفُما ًسص اإلاددد الثالث فُخم كً ػٍس

لت وهفاءة اكخصادًت، وبالخالي حظهم في زفم ملدٌ الابخياز والخدظين، مما ًؤدي إلى جدكُم  لت طَس اإلايىهاث بؼٍس

 اللدزة الخىافظُت.  

فُما ًخللم باإلاددد السابم خُث جىفل الدٌو ؤلاػاز الخىافس ي الري ًؤزس جإزيرا هبيرا كلى طماث ؤلاطتراجُجُاث و 

م جددًد ألاهداف جبرش زغبت الهُئاث في الاطدثماز واإلاساػسة والابخياز  ت وشيل الهُئاث. وكً ػٍس واإلامازطاث ؤلاداٍز

بُت والاججاهاث الاحخماكُت.والخجدًد، وهره بدوزها جخإزس بإطىاق اإلااٌ، اله  1ُاول الظٍس

خمثالن في: "بىزجس"وباإلطافت إلى هره اإلاددداث السئِظُت ًظُف   2مدددان مظاكدان ومىمالن ٍو

 دوز الصدفت ؤو الحف. 

الحيىمت مً زالٌ طُاطتها اإلاسخلفت مثل الظُاطاث اإلاالُت والىلدًت، طُاطاث الاطدثماز وتهُئت اإلاىار  دوز  

ص اللدزاث الخىىىلىحُا الراجُت.  الاطدثمازي وطُاطاث حلٍص

والخاصُت الهامت إلاددداث اإلايزة الخىافظُت هي ؤّنها حلمل هىـام دًىامُيي مخيامل مً زالٌ جخفاكل وجدشابً 

خإزس باإلاددداث ألازسي، وولما اطخىفذ حمُم هره  ول هره اإلاددداث مم بلظها البلع، فيل مددد ًؤزس ٍو

اإلاددداث وحاءث مىاجُت ولما جمىىذ اإلاؤطظت مً جدلُم ميزة جىافظُت دًىامُىُت ومؼسدة، وهجحذ في اإلاىافظت 

 اللاإلاُت.

مىً جددًد اللدزة الخىافظُت ليشاغ ملين مً زالٌ دزاطت هره اإلا ددداث وػبُلت اللالكت بُنها، وبالخالي ٍو

جددًد، هلاغ ول مً الظلف واللىة وملدزة هرا اليشاغ كلى اإلاىافظت بلصد اللمل كلى ملالجت هلاغ الظلف 

س اللدزة الخىافظُت لرلً اليشاغ صها، ووصىال إلى جؼٍى . والشيل 3والخغلب كليها، والحفاؾ كلى هلاغ اللىة وحلٍص

 ػبُلت اللالكت بين اإلاددداث ألاطاطُت ودوز الحيىمت اإلاؤزس كلى كمل هاجه اإلاددداث.  "بىزجس" الخالي ًبين مً زالله

                                                           
1

، يجهت انعهىو االجخًاعٍت "يرتكزات تطىير انًيزة انتُافسية نالقتصاد انجزائري"ضعٍذي وطاف، يحًذ لىٌذري،  -
 . 122-121، جايعت باحُت، انجسائر، ص 2004واإلَطاٍَت، انعذد انخاضع، جاَفً 

2
، ضهطهت أوراق انعًم، انًعهذ انعربً نهخخطٍط، انكىٌج "دور انحكىية انذاعى نهتُافسية: حانة يصر"َىٌر طارق، -

)http://www.arab.api.org/wps0302.pdf( ( ص 16/02/2013حارٌخ انخحًٍم ،)08. 

 
3

 .  107كًال رزٌك، انًرجع ضابك، ص  -

http://www.arab.api.org/wps0302.pdf
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س ػازق، مسحم طابم، ص  اإلاصدز:  . 00هٍى

 حروز اإلايزة الخىافظُت:  اإلاؼلب الثالث:

 الىفاءاث اإلاخميزة:

خؼلب جدلُم هرا الهدف مجهىدا  تهدف ؤلادازة ؤلاطتراجُجُت بالشسهت إلى جدلُم اإلاصاًا الخىافظُت واإلاظخمسة، ٍو

الشسهت إلى جبني ؤلاطتراجُجُاث التي حظاكد كلى دكم مىازدها وكدزتها، باإلطافت إلى زىائي الاججاه، إذ جدخاج 

 الاطتراجُجُاث التي حظاكد في بىاء مىازد وكدزاث إطافُت.

ً الىفاءاث اإلاخميزة للشسهت، والتي حلخبرها هره ألازيرة بمثابت  اللىة إن هرا اإلاجهىد الثىائي ٌظاهم في جيٍى

 اإلاخفسدة التي جيهئ الفسصت إلهجاش وجدلُم الىفاءة والجىدة وكملُاث الخجدًد اإلاخفىكت، والاطخجابت لللمالء.

مىً اللٌى ؤن الىفاءة اإلاخميزة جخؼلب إما مىزدا مخفسدا ذا كُمت كالُت باإلطافت إلى اللدزاث الفسدًت  ٍو

ت الطخغالٌ هرا اإلاىزد، ؤو كدزة مخفسدة كلى إ دازة اإلاىازد اللامت. وجيىن الىفاءة اإلاخميزة للشسهت في ؤكىي الظسوٍز
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خاالتها كىدما ًخىفس لها اإلاىازد اإلاخفسدة ذاث اللُمت اللالُت، باإلطافت إلى اللدزاث اإلاخفسدة كلى إدازة جلً اإلاىازد، 

 الخميز بين اإلاىازد واللدزاث.      وختى ًخم فهم وإدزان اللىامل التي جؤدي إلى إًجاد الىفاءاث اإلاخميزة ًجب جددًد الفسق و 

 اإلاىازد:

مىً لهره اإلاىازد  لت ملحىؿت في زلم اللُمت، ٍو هي: " ألاصٌى اإلاخسصصت ؤو اإلاخميزة للشسهت التي حظاهم بؼٍس

ت والىدزة باإلطافت إلى وىنها غير كابلت للخللُد ؤو  ً ميزة جىافظُت إذا جميزث بالدكت والاطخمساٍز ؤن حظاهم في جيٍى

 وجىلظم إلى كظمين هما:1طدبداٌ ".الا 

 2وجخمثل في اإلاىازد ألاولُت وملداث ؤلاهخاج واإلاىازد اإلاالُت: ؤوال: اإلاىازد اإلاادًت:

وحلخبر مً اإلاىازد الهامت هـسا لخإزيرها اإلاباشس كلى حىدة اإلاىخجاث، ومً زمت فئّن ازخُاز مىزديها  اإلاىازد ألاولُت:

ا. فالشسهت مؼالبت بخىفير الشسوغ والخفاوض ملهم بشإن حىدتها  وؤطلازها ومىاكُد حظلُمها ؤصبذ طسوٍز

ً، هما ًجب  اإلاىطىكُت للحُاشة كلى اإلاىاد ألاولُت ابخداء مً جددًد إلحساءاث الشساء مسوزا باإلاساكبت ونهاًت بالخسٍص

 جىفير كىاكد الظالمت مً الحىادر وألازؼاز.

ولُت، جلىم بئطىاد مهمت ؤلاشساف كليها إلى ألافساد ذوي الخبرة وختى جظمً الشسهت الخدىم في مىازدها ألا 

 3والىفاءة، والرًً بملدوزهم:

ً لظمان كدم الاهلؼاق في اإلاسصون.   جددًد هلؼت الؼلب إلكادة الخمٍى

 جصيُف اإلاىاد وفلا لظسكت دوزانها كصد الخللُص مً شمً الىصٌى إليها. 

 دازلها.جىـُم اإلاساشن بشيل ٌظمذ بظهىلت الحسهت  

 جإمين هـام مللىماث فلاٌ ًدُذ حسجُل وفدص البُاهاث اإلاخلللت بالىمُاث اإلاخبلُت وجيالُفها. 

 اللُام بلملُت الجسد اإلاداطبي واإلاادي للخإهد مً طالمت جصٍسف اإلاىاد ألاولُت لخفادي الخبرًس. 

                                                           
1
- O. Jokung et autres, "Introduction au management de la valeur", édition Dunod, 2001, p 75. 

2
، انًهخمى انذونً حىل انًؤسسة في تحقيق انًيزة انتُافسية""دور انتسيير انفعال نًىارد وكفاءات انذاودي انشٍخ،  -

 .236، ص 2004يارش  09/10انخًٍُت، ورلهت، 
3

، رضانت يمذيت نٍُم شهادة "انًيزة انتُافسية في انًؤسسة االقتصادية: يصادرها، تًُيتها، وتطىيرها"عًاربىشُاف،  -

وعهىو انخطٍٍر، كهٍت انعهىو االلخظادٌت وعهىو انخطٍٍر، جايعت انًاجطخٍر، حخظض عهىو انخطٍٍر، كهٍت انعهىو االلخظادٌت 

 .48، ص 2002انجسائر، 
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ل اإلاىاد ألاولُت، طمً حلخبر ملداث ؤلاهخاج مً ألاصٌى الهامت للشسهت، إذ ًمىً مً ملداث ؤلاهخاج:  زاللها جدٍى

كملُاث ؤلاهخاج إلى مىخجاث وزلم اللُمت اإلاظافت، ولظمان فلالُت اإلالداث ؤػٌى فترة ممىىت ٌشترغ حشغُلها 

ه ًجب ازخُاز همؽ الامخالن اإلاىاطب والري 
ّ
بشيل طلُم، وبسمجت كملُاث الصُاهت ومً الىاخُت اإلاداطبُت، فئه

ً اإلاللىماث الخاصت بها مثل: ًخىافم مم ملدٌ الخغُير ا لخىىىلىجي لهره اإلالداث، ؤما مً هاخُت حظُيرها فُجب جدٍو

الجُدة السمص، والدظمُت، وطىت الحُاشة، وجيلفتها، ومىزدها وهمؽ الامخالن، خُث حظمذ هره اإلاللىماث باإلاخابلت 

لُت حظُير ملداث ؤلاهخاج وفم هره للملداث واجساذ اللساز بشإن اطدبدالها ؤو ؤلابلاء كليها، فئذا جّم طبؽ كم

لت، فُمىً للشسهت ؤن جىفي بالتزاماتها إشاء اإلاخلاملين ملها، ومً زم جلىي زلتهم بها، هرا ألامس مً شإهه ؤن  الؼٍس

 1ًميزها كً غيرها مً الشسواث.

م ؤوشؼتها هئهخاج مىخجاث حدًدة ؤو اإلاىازد اإلاالُت:  حلخبر مً ؤهم اإلاىازد باليظبت للشسهت، خُث جمىنها مً جىَى

خم ذلً وله مً زالٌ اطدثمازاث فلالت ًيىن  جىطُلها في هؼاق ؤهبر مً زالٌ فخذ كىىاث جىشَم حدًدة، ٍو

، فهي مؼالبت باالكخماد كلى بملدوزها جدلُم ألاهداف اإلاالُت والخىافظُت ختى جظمً الشسهت صحت وطلها اإلاالي

سحم ذلً إلى ؤن  اإلاؤشساث الىمُت ؤو الىىكُت التي حلؼي جفظيرا واضحا ومىطىكُا للىخائج اإلاالُت اإلاخدصل كليها، ٍو

الىطم اإلاالي الجُد ًجلب اهخمام اإلاخلاملين والبىىن، واإلاىزدًً، واللمالء، مما ًىلد لديهم السغبت في إكامت كالكاث 

فخذ لها اإلاجاٌ للخؼىز كلى اإلادي البلُد، إّن ؤهمُت الخلامل مم ا ص مىكلها الخىافس ي ٍو لشسهت، وهرا مً شإهه حلٍص

لت التي ًخم اطخغاللها والخىلُف بُنها  اإلاىازد اإلاادًت ؤو اإلالمىطت جخجلى في الىُفُت التي ًخم الحصٌى كليها وهرا الؼٍس

 إلاىازد حظخغل مً كبل ملـم ألاوشؼت.     بشيل ٌظمذ بخدلُم ؤداء حُد لألوشؼت، باكخباز هره ا

 زاهُا: اإلاىازد غير اإلالمىطت:

ه ال جىحد كاكدة كامت لرلً، إال ؤهه ًمىً الترهيز كلى 
ّ
مً الصلب جدددي اإلاىازد غير اإلالمىطت باكخباز ؤه

ه ًمىً خصس ؤهم اإلاىازد غير اإلالمىطت
ّ
في اإلاللىماث،  ؤهمها، خُث ؤحمم اللدًد مً الىخاب في هرا اإلاجاٌ كلى ؤه

 والخىىىلىحُا، واإلالازف واطم اللالمت، وللد اهدظب مىطىق اإلاىازد غير اإلالمىطت ؤهمُت هبيرة في آلاوهت ألازيرة.

 الخىىىلىحُا: .1

ل اإلاىخجاث الىاطلت  إّن الاهخمام باللامل الخىىىلىجي في جصاًد مظخمس، هما ؤهذ حغير الخىىىلىحُا ًؤدي إلى جدٍى

ت في وكذ كصير، وفي هفع الىكذ ًمىنها ؤن جسلم اللدًد مً الاخخماالث لـهىز مىخج حدًد، إلى مىخجاث مخلادم

وهىرا هجد ؤن الخىىىلىحُا ًمىً ؤن حشيل تهدًدا للشسهت وفي اإلالابل جمثل اإلاىازد دازال كادزا كلى إوشاء ميزة 

 2جىافظُت ملخبرة واطخددار اللُمت اججاه اللمُل.

                                                           
1

 . 49، انًرجع َفطه، ص "انًيزة انتُافسية في انًؤسسة االقتصادية: يصادرها، تًُيتها، وتطىيرها"عًار بىشُاف،  -
2

رفاعً يحًذ رفاعً ويحًذ ضٍذ أحًذ ، حرجًت: "اإلدارة اإلستراتيجية، يذخم يتكايم"شارنس هم وجارٌج جىَس،  -

 .153، ص 2001عبذ انًخعال، دار انًرٌخ، انطعىدٌت، 
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 اإلاللىماث: .2

للمللىماث فئّن هره ألازيرة جمثل للشسهت: " اهدشاف مىخج حدًد، إمياهُت الىصٌى إلى الظىق همفهىم كدًم 

لت التي ٌلبإ به اإلاظخسدمين للىصٌى إلى ألاهداف  س وطائل ؤلاهخاج بشيل ؤطسق، الؼٍس كبل اإلاىافظين، ووطُلت لخؼٍى

 1اإلاشترهت ".

 م اللدًم للمللىماث:وهىان حملت مً اللىاصس ًجب الخإهُد كليها ختى ًىفم مفهى 

ادة ملسفت اإلاظخلبل والخللُل مً خالت كدم الخإهد.   اإلاللىمت جؤدي إلى ٍش

لها كبر كملُاث حشغُلُت إلى مللىماث.   البُاهاث هي اإلاادة الخام التي ًخم جدٍى

د كُمتها باطخسدامها وهرا ما ًميزها كً اإلاىازد ألازسي.   حلخبر مىزدا مهما مً مىازد الشسهت جٍص

:ً مىً إكادة اطخسدامها بئكادة حشغُلها وحظخمس اإلاللىماث مً مصدٍز  ٍو

ت واإلابُلاث ودزحت الخؼىز كبر ألاٌو دازلي: شمل اإلاللىماث اإلاداطبُت واإلاؤشساث اإلاالُت واإلاؤشساث الدظُيًر َو

 ُا اإلاظخسدمت.الصمً، ومظخىي اإلاسصون، وؤداء اللماٌ ؤلاهخاحُت واإلاسدودًت اإلادللت في اإلاىخىحاث والخىىىلىح

خمثل في خالت ألاطىاق مً همى ؤو زوىد ؤو زباث، واإلاىافظين واإلاىخجاث الجدًدة، ؤما اإلاصدز الثاوي فهى زازجي:  ٍو

لاث واللىاهين طىاء واهذ دازلُت ؤو زازحُت التي ًجب كلى الشسهت ؤن جإزرها  وطلىن اللمالء واججاهاتهم، والدشَس

جساذ اللسازاث اإلاىاطبت بشإنها، هما ال ًفىجىا هىا الخلسض لخىىىلىحُا اإلاللىماث بلين الاكخباز، كصد جدلُلها، زً ا

س  خُث " ؤصبدذ اإلاللىماث ؤخد ؤهم طبل حلـُم اللدزة الخىافظُت، فمً ًخمىً منها ًيىن مخمىىا في جؼٍى

م، وفي زفع الخيلفت وجدظين الجىدة في طاخت جتزاًد فيها   .خدة اإلاىافظت اللاإلاُتاإلاىخجاث وكملُاث ؤلاهخاج والدظٍى

 2وجىزس جىىىلىحُا اإلاللىماث كلى زالزت حىاهب:

 :إدزاٌ جىىىلىحُا اإلاللىماث في كملُت جبادٌ بين اإلاىزدًً  ٌظمذحغُير اللالكاث بين اإلاىزدًً واللمالء

ل ػبُلت  ؤدي هرلً إلى جدٍى والصبائً، بخدظين الفاكلُت مً زالٌ جللُص الخيالُف والسفم مً الظسكت، ٍو

خجلى ذلً في جدظين هىكُت اإلاللىماث وحظهُل كملُت اإلاخابلت  اللالكاث بين اإلاخلاملين وحغُير شسوغ اإلاىافظت، ٍو

 ؼىزاث والخغيراث في الصمً الحلُلي.الخ

 :إن كملُت ؤلاهخاج جخم باالكخماد كلى مسهبخين ألاولى كادًت والثاهُت مخلللت باإلاللىماث  اإلاىخجت الجدًدة

والتي حشمل ول ما هى طسوزي لىميز اإلاىخج كً مىخجاث اإلاىافظت وجخظمً هره الخصائص اإلاىخج، هُفُت اطخلماله، 
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دث دزحت حللُد اإلاىخج ولما شاد مدخىي اإلاللىماث، وللد اطخفادة كملُت ؤلاهخاج مً ؤزس وهرا صُاهخه، فيلما شا

 الخلىُاث الجدًدة التي حظاكد كلى ملالجت اإلاللىماث اإلاللدة.

 :ليي ًخم الخسفُف مً اللُىد التي ًفسطها كاملي اإلايان والصمان كلى بلع ألاوشؼت ألاوشؼت الجدًدة

اجصاٌ( للخللُص مً ؤزس اإلايان وآحاٌ زد الفلل، ؤما فُما ًخللم -لثىائُت )مللىماجُتاللدًمت، زم الاطدىاد إلى ا

باألوشؼت اإلاظخلبلُت، فلد ؤدث هره الخلىُاث إلى إوشاء ؤوشؼت حدًدة هصىاكت البرمجُاث وألاوشؼت الخدماجُت 

 اإلاسافلت.

جخظمً جلً اإلالازف الخلىُت والللمُت التي تهم الشسهت، وحظخمد هره ألازيرة ملازفها مً الجاملاث  اإلالازف: .3

اإلاسخلفت، واإلادازض الللُا، ومساػص البدث، وهرا الاشتران في اإلاجاالث الللمُت والخلىُت اإلاخسصصت كصد ؤلاإلاام 

مىً ؤن جيىن الشسهت ذاتها هي اإلاىخجت للملس  فت مً زالٌ خل مشاولها الخىـُمُت ؤو جلً باإلالازف الجدًدة ٍو

اإلاخلللت باإلاىخجاث وػسق ؤلاهخاج، وحظاهم اإلالسفت في حغرًت اللدزاث ؤلابداكُت وإزساءها بشيل مظخمس، خُث ًؤدي 

 ذلً إلى وشىء مصاًا جىافظُت ملخبرة، ومً زّم فالشسواث مؼالبت بدشىُل كاكدة ملسفُت وجىمُتها بشيل دائم.

 ت: )اإلاهازاث(اللدزاث الخاص

ت، وجخمثل في: " مهازة الشسهت في جيظُم مىازدها ووطلها فُد  جىدزج اللدزاث طمً فئت اللىامل اإلالىٍى

لت اجساذ اللسازاث وإدازة  الاطخغالٌ. وجىمً جلً اإلاهازاث في ألاهـمت اإلالخادة للشسهت، ؤو بملنى ؤدق جخمثل في ػٍس

 1هداف اإلاظؼسة ".اللملُاث الدازلُت للشسهت مً ؤحل جدلُم ألا 

 :اللاكدة ألاطاطُت لدشىُل اللدزاث الخاصت 

  :اث ؤلادازة في الشسهت مما ًجلل مً الصلب هـام السكابت جخىلد الحاحت إلى السكابت هدُجت لخلدد اإلاظخٍى

هي:  مصاولت ول ألاوشؼت، لرا فئّن كملُت مظخمسة ػاإلاا ؤن هىان ؤكماٌ كلى مظخىي الشسهت، فالسكابت إذاكلى الفسد 

" اللملُت التي ًساكب مً زاللها اإلادًسون ؤوشؼت الشسهت وؤكظاءها لخلُُم مدي هفاءة وفاكلُت ألاداء، واجساذ 

 2ؤلاحساءاث الخصحُدُت لالهدسافاث إن وحدث ".

ً  جإحي كملُت السكابت بلد ما ًسخاز اإلادًسون ؤلاطتراجُجُت والهُيل الخىـُمي لخلُُم مدي فاكلُت هرًً اللىصٍس

وإمياهُت جدظُنهما وإدزاٌ الخغيراث كليهم، إن اكخض ى ألامس ذلً وهىرا هجد ؤن كملُت السكابت لِظذ مجسد مساكبت 

ما هي هـام ًمىً مً زالله و 
ّ
طم هُفُت إهجاش الشسهت وؤكظاءها لألهداف الحالُت ؤو هُفُت اطخسدامها إلاىازدها وإه

ً اإلاىؿفين كلى  سها إلالاًِع ألاداء التي حشجم اإلادًٍس ً واإلاىؿفين، ومً زّم جؼٍى ؤهداف ػمىخت ليل مً اإلادًٍس
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الخفىق في ألاداء، وهرا جددًد الظىابؽ التي مً شإنها زطم وجددًد اإلاالمذ اللامت لللدزاث الخاصت واإلاهازاث 

 اإلاخاخت للشسهت.

  :اث كلى اللمل كلى إزطاء الصُغت النهائُت للسكابت مً زالٌ زبؽ حلمل الشسوهـام اإلايافأث والحىفص

ً جددًد هىكُت  طلىن اإلاىؿفين بىـم اإلاافأث وذلً باالطدىاد كلى إطتراجُجُاتهم، خُث ًخؼلب ذلً مً اإلادًٍس

اإلايافإة الظلىهُاث التي جمىذ كنها اإلايافأث، ومً زّم ًلىمىن باطخددار هـام زكابت للُاض جلً الظلىهُاث وزبؼها ب

اإلاالئمت، هما ججدز ؤلاشازة إلى كملُت جددًد الىُفُت التي ًخم مً زاللها زبؽ اإلايافأث باألداء، حلخبر مً اللسازاث 

 ً لت جصسف اإلادًٍس ؤلاطتراجُجُت الحاطمت هـسا إلطهامها في جددًد هُيل الحىافص، الري بدوزه ًؤزس كلى ػٍس

اث الشسهت، وهجد ؤ ًظا ؤن اإلايافأث والحىافص جؤزس كلى هىكُت اللُم واللىاكد الظلىهُت واإلاىؿفين كلى ول مظخٍى

 وألاهماغ الثلافُت التي جخؼىز في الشسهت.

ألازير ًمىً اللٌى ؤّن هـام اإلايافأث والحىافص ٌلخبر بمثابت كىصس خُىي وفلاٌ باليظبت للملُت السكابت ألهه  وفي

لىيها، ومً حهت ؤزسي إلطهامه في صلل اللدزاث الخاصت للشسهت.     ًجث كلى اهتهاج الظلىهُاث اإلاسغىبت ٍو

 :   إطتراجُجُت الخىافع هإطاض للميزة الخىافظُتاإلابدث الثاوي: 

جدلم اإلاؤطظاث مصاًا جىافظُت جمىنها مً الخفىق كلى مىافظيها، مً زاللها جخددد الىُفُت التي جىافظها في 

مجاٌ ؤكماٌ ؤو صىاكت ملُىت، وجبنى اإلاؤطظت مصاًاها الخىافظُت كىدما جخسر زؼىاث جمىنها مً الحصٌى كلى مصاًا 

ت لللمُل وبشيل مخميز كً اإلاىافظين جسخلف جلً ؤفظل مً مىافظيها لجدب اللمالء مً زالٌ جدلُم اللُم

الخؼىاث مً مؤطظت إلى ؤزسي، فللى طبُل اإلاثاٌ ٌلد جصيُم اإلاىخج بالىىكُت ألافظل وألاكل طلسا مم جىفير طسكت 

سجبؽ جدلُم ذلً بالخُازاث  ؤلاطتراجُجُت الاطخجابت لؼلب اللمُل مصاًا ًدزهها اللمُل وجدلم اللُمت له، ٍو

زالر إطتراجُجُاث كامت وىطائل للخلامل  Porterوطم  1800، وغي كام 1في مظخىي وخداث ألاكماٌ/الخىافظُت 

جمىً اإلاؤطظاث مً الاطخفادة منها الخلامل مم اإلاؤطظاث اإلاىافظت دازل هفع الصىاكت وبالخالي ازخُاز 

 اإلاىاطبت مم ؿسوف اإلاؤطظت الدازلُت والخازحُت وؿسوف اإلاىافظت في هفع الصىاكت. ؤلاطتراجُجُت

 :  ؤلاطتراجُجُاث الخىافظُت لبىزجس: اإلاؼلب ألاٌو

 إطتراجُجُت كُادة الخيلفت:

جسهص هره ؤلاطتراجُجُت اهخمامها بخسفُع الخيالُف إلى ؤدوى مظخىي ممىً دون الخإزير كلى ملدٌ ؤلاهخاج، 

دا إلافهىم الخبرة والاطخسدام ألامثل إلاىازد اإلاؤطظت اإلاخاخت، وهى ما ًخفم مم مفهىم الىفاءة ؤلاهخاحُت وذلً اطدىا

 ، هما ًخؼلب هرا الخُاز بىاء ؤلامياهُاث الري ًسهص ؤخد حىاهبه كلى الظغؽ كلى الخيالُف إلى ؤدوى خد ملبٌى
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ف إطافت إلى جللُل الىفلاث إلى الحد ألادوى في الخصيُلُت ذاث الىفاءة اللالُت والاطخمساز كلى جسفُع الخيالُ

س وزدماث البُم وؤلاكالن...الخ، ٌلؼي الخمخم بيلفت مىسفظت اإلاؤطظت كىة دفاكُت طد  مجاٌ البدىر والخؼٍى

 اإلاىافظين.

وختى جخدلم الىخائج اإلاىخـسة مً إجباق الشسهت إلطتراجُجُاث الخيلفت ألاكل ًخؼلب ذلً جىافس حملت مً 

 1وهي واآلحي:الشسوغ، 

وحىد ػلب اججاه الظلس، خُث ًجب ؤن ًلابل ول جسفُع في الظلس، ازجفاق في الىمُاث اإلاشتراة مً كبل  

 اإلاظتهلىين.

 همؼُت الظلم اإلالدمت للمظتهلىين. 

 كدم وحىد ػسق هثيرة لخمُيز اإلاىخج. 

 .ً لت واخدة الطخسدام الظللت باليظبت ليل اإلاشتًر  وحىد ػٍس

 اإلاصاًا واللُىب:

  جلىم الشسواث اإلاىافظت لسائد الخيلفت بخؼبُم ؤطالُب جىىىلىحُت حظمذ بخدلُم مظخىي مً الخيالُف

 كد ًيىن هى ألاهثر اهسفاطا في اللؼاق.

 .كد ًخمىً اإلاىافظىن مً جدلُم مصاًا الخيلفت مً زالٌ الخىفير في جيلفت اللمالت 

 ادة الخيالُف كلى مساػس جخمثل في ال ترهيز الشدًد كلى جسفُع الخيالُف، ألامس جىؼىي إطتراجُجُت ٍز

 الري كد ًؤدي إلى إهماٌ كىاصس ؤطاطُت ؤزسي مثل مالخـت الخغيراث التي جؼسؤ كلى ؤذواق اإلاظتهلىين.

 إطتراجُجُت الخميز:اإلاؼلب الثاوي: 

س في اإلاىخج ؤو الخدمت كلى الىدى  هُئطتراجُجُت» جىافظُت مىحهت للظىق هبير الحجم وجىؼىي كلى الابخياز وجؼٍى

د ؤو مميز  ه ش يء فٍس
ّ
 2«.الري ًخم إدزاهه كلى ؤه

سجىص هرا الخُاز في  وفلا لهره ؤلاطتراجُجُت فئّن اإلاؤطظت جلىم بخمُيز مىخجاتها كً اإلاىخجاث ألازسي اإلاىافظت، ٍو

دة، مً زالٌ جلدًم مىخجاث مبدكت وذاث هىكُت ؤن جخمىً اإلاؤط لت فٍس ظت مً جلبُت خاحاث وزغباث كمالئها بؼٍس

كالُت، وذلً بئطافت ؤشياٌ حدًدة كلى زؽ اإلاىخجاث اللائمت بشسغ كدم الخسلي كً ما هى مىحىد مً مىخجاث في 
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ىكُت بدُث حظمذ للمؤطظت ، ومً ؤهم الظماث التي حظُؼس كلى هرا الخُاز هى الاهخمام بالى1زؼىغ إهخاحها

ت.  باإلادافـت كلى هفظها مً اإلاىافظين دون الاشتران ملهم في اإلاىافظت الظلٍس

لت ال ٌظخؼُم اإلاىافظىن  إّن الشسهت التي جملً اللدزة كلى جبني إطتراجُجُت الخميز إلشباق خاحاث اللمالء بؼٍس

بىثير  ا، هرا الظلس ؤلاطافي اللالي غالبا ما ًيىن ؤكلىمداواتها، هرا ما ًدُذ للشسهت إمياهُت فسض طلس كالي إلاىخجاته

دفله اإلاظتهليىن ألّنهم ٌلخبرون ؤن هره الفسق في الظلس هى هـير حىدة  مً الظلس الري ًفسطه زائد الخيلفت، ٍو

 اإلاىخج وبالخالي ًجسي حظلير اإلاىخج وفلا لؼبُلت الظىق وإمياهُاجه.

مىً اللٌى بإّن إطتراجُجُت الخم  جدلم مصاًا ؤهبر في خاٌ جىافس كدة شسوغ هرهس منها:يز ٍُو

 كىدما ًدزن اللمالء ملداز الازخالف والفسوكاث في اإلاىخج ؤو الخدمت ودزحت جميزه كً مىخجاث اإلاىافظين. 

 حلدد اطخسداماث اإلاىخج ومدي جىافلها مم خاحاث اإلاظتهلً. 

 وحىد كدد هبير مً اإلاىافظين ًدبم إطتراجُجُت الخمُيز. 

 اإلاصاًا واللُىب:

إّن إطتراجُجُت الخميز ًىفس الحماًت للشسهت مً مىافظيها، زاصت إذا جىصلذ إلى خد زلم الىالء للالمتها 

ه ًىفس الحماًت في ول الىىاحي، 
ّ
شيل هرا الىالء مصدز كىة ذاث كُمت هبيرة أله ومىخجاتها مً كبل اللمالء، َو

اداث كلى ألا   طلاز، وذلً ألن اللمالء لديهم الاطخلداد لدفم ؤطلاز إطافُت كالُت.وحظخؼُم الشسهت اإلاخميزة فسض ٍش

ومم هره اإلاصاًا فهىان بلع اإلاشاول التي كد جىاحه إطتراجُجُت الخميز وجخجظد اإلاشيلت السئِظُت في مدي كدزة 

ل كلى اإلادافـت كلى جميزها في ؤكين اللمالء، ألهه غالبا ما ًخدسن اإلاىا فظىن بظسكت لخللُد الشسهت في اإلادي الؼٍى

 ومداواة اإلاىخجاث التي جدظم بالخميز.

وؤًظا هىان مشيلت ؤزسي ال جلل ؤهمُت كً طابلتها التي كد جىاحه الشسهت اإلاخميزة، وهي جيلفت الخميز، فيلما 

إطتراجُجُت واهذ الخيالُف اإلاصاخبت لللملُت جميز اإلاىخجاث مسجفلت بشيل مبالغ فُه ولما كلل ذلً مً فسصت هجاح 

 الخميز.  

 إطتراجُجُت الترهيز:اإلاؼلب الثالث: 

حظدىد هره ؤلاطتراجُجُت كلى ؤطاض ازخُاز مجاٌ جىافس ي مددود بدُث ًخم الترهيز كلى مىخج مىفسدا ؤو كدد 

مددد مً اإلاىخجاث اإلاخلازبت حدا، ؤو الترهيز كلى حصء ملين مً الظىق وجىثُف وشاغ اإلاؤطظت في هرا الجصء مً 

                                                           
1

 .  368، ص 2005، عًاٌ، "تسىيق انخذيات"د. ردٌُت عثًاٌ ٌىضف،  يحًذ جاضى انظًٍذعً،د.  -
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ٌ إما كُادة الخيالُف ؤو الخميز دازل كؼاق طىيي مظتهدف، وجددد اإلاهازاث واإلاىازد اإلاؼلىب إطافتها إلى زال

 (:     05اإلاخؼلباث الخىـُمُت ليل زُاز مً الخُازاث ؤلاطتراجُجُت هما هى مىضح في الجدٌو زكم )

 الثالر ومخؼلباتها Porter(: إطتراجُجُاث04حدٌو )

 اإلاخؼلباث الدشغُلُت اإلاهازاث واإلاىازد اإلاؼلىبت ؤلاطتراجُجُت

 

 

 كُادة الخيلفت

  د زؤض اإلااٌ في اطدثماز زؤطمالي مخىاصل مم جىفس مٍص

 مخىاٌو الُد.

 .مهازاث هىدطُت في مجاٌ اللملُاث 

 .ؤلاشساف اإلاىثف لللمل 

 .جصمُم اإلاىخجاث بشيل ًؤدي لظهىلت الخصيُم 

   .هـام الخىشَم ذو الخيلفت اإلاىسفظت 

 .زكابت مدىمت كلى الخيالُف 

  س زكابت ومساحلت إكداد جلاٍز

 جفصُلُت مخىسزة.

 .جىـُم ومظؤولُاث واضحت 

  خىافص مبيُت كلى جدلُم

 ألاهداف الىمُت.

 

 

 

 كُادة الخميز

 .لُت كالُت  كدزاث حظٍى

 .هىدطت اإلاىخجاث 

 .الاججاه هدى ؤلابداق 

 .هفاءاث كالُت في البدىر ألاطاطُت 

  مجاٌ الجىدة.الظملت الجُدة في 

 .ادة في الخىىىلىحُت  الٍس

 .لت في الصىاكت  زبرة ػٍى

  .حلاون كىي مً كىىاث الخىشَم 

  جيظُم كىي بين وؿائف البدىر

س.  والخؼٍى

  ًملاًِع وخىافص هىكُت بدال م

 الىمُت.

  زواجب ومصاًا حُدة لجدب

 اللمالت والىفاءاث اإلابدكت.

 

 كُادة الترهيز

 .ج مً الظُاطاث ؤكاله  مٍص

 .ج لخدلُم هدف إطتراجُجي ملين  جىحُه اإلاٍص

 .ج مً الظُاطاث ؤكاله  مٍص

  ج لخدلُم هدف جىحُه اإلاٍص

 إطتراجُجي ملين.
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ولىخمىً الشسهت مً جىفُر إطتراجُجُت الترهيز بىجاح وحلـُم هخائجها، ًخؼلب ذلً جىفس كدة شسوغ هرهس 

 1منها:

ً ممً لهم خاحاث مسخلفت ؤو اطخسداماث مخلددة  كىدما  جخىاحد مجمىكاث مسخلفت ومخميزة مً اإلاشتًر

 للمىخج.

 كىدما ال ًداٌو ؤي مىافع آزس الخسصص في هفع اللؼاق الظىيي اإلاظتهدف. 

 كىدما ال حظمذ مىازد الشسهت إال بخغؼُت حصء ؤو كؼاق ملين مً الظىق. 

 مً خُث الحجم وملدٌ الىمى والسبدُت.كىدما جدباًً اللؼاكاث بشيل ملخبر  

 اإلاصاًا واللُىب:

 جخمثل اإلاصاًا الخىافظُت للشسهت اإلاخبيُتإلطتراجُجُت الترهيز في:

 هره الشسهت بالحماًت مً اإلاىافظين، هـسا للدزتها كلى جلدًم مىخج ؤو زدمت ال ٌظخؼُم اإلاىافظىن  جمخم

جلدًمها، وجمىذ هره اللدزة لشسهت كدزا مً اللىة والخإزير كلى كمالئها، ألّنهم ال ٌظخؼُلىن الحصٌى كلى هفع 

 الص يء مً مصدز آزس.

 بت مً كمالئها والاط لت الخخُاحاتهم اإلاخغيرة.جمىً الشسهت مً البلاء كٍس  خجابت الظَس

خم ذلً في الحاالث الخالُت:  2ومً ؤهم اللىائم التي جىاحه إطتراجُجُت الترهيز هي اللدزة كلى جللُدها ٍو

 جي لهُيله ؤو جالش ي الؼلب  كىدما ًصبذ كؼاق الظىق اإلاظتهدف غير حراب هُيلُا بظبب الخالش ي الخدٍز

 ؤو حغيراث جىىىلىحُت ؤو حغُيراث في ؤذواق اإلاظتهلىين.

 .كىدما ًدزل اإلاىافظىن الىباز هرا اللؼاق وكلى هؼاق واطم 

 ؼاق الظىيي.  ؿهىز شسواث ؤزسي حدًدة جدبم إطتراجُجُت الترهيز كلى هفع ؤحصاء الل 

 

 

 
                                                           

1
 .  121جًال انذٌٍ يحًذ انًرضً وآخروٌ، يرجع ضابك، ص  -

2
 .280جًال انذٌٍ يحًذ انًرضً وآخروٌ، يرجع ضابك، ص  -
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 زاجمت الفصل:

زالٌ ما جم كسطه في هرا الفصل، ًمىً اللٌى ؤن الخىافظُت ؤصبدذ ؤمسا مدخىما كلى اإلاؤطظاث، إذا ؤن 

هرا اإلافهىم ؤصبذ اإلالُاز الري مً زالله ًخم الحىم كلى بلاء ؤو شواٌ اإلاؤطظت في الظىق، هما ًمىً اللٌى ؤن 

ث )طلس، حىدة، آحاٌ(. ؤما فُما ًسص اإلايزة الخىافظُت لً جخدلم للمؤطظت إال مً زالٌ جلدًم مىخجاث باإلاىاصفا

ادة وهرا مً زالٌ الىكىف كلى حمُم هلاغ  الخىافظُت فهي الىطُلت التي مً زاللها ًمىً للمؤطظت ؤن جدلم الٍس

اللىة والظلف للمؤطظت وجدلُل مسخلف الفسص والتهدًداث وصُاغتها طمً إطتراجُجُاث جىافظُت جدلم 

ادة وحلمل كلى  ادة ملدالث همىها وإوشاء اللُمت طىاء لصبائنها ؤو اإلاظاهمين فيها.  للمؤطظت الٍس  ٍش
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 تمهيد 

ٚا  ج ٚيغ مع الڤاقع التطبيقي مڜ  ٚفغ مٖڥ تطابڄ املفاهيږ ڣ القڤاعٖ النظ ٙ ڣ مع نتناڣڋ في ه٘ا الفصل اختبا

ٚيبيغ . ٙاسغ التج  الٖ

Etude Empirique  ٚيغ،مجمع متيۑي،املطاحڜ ٜائ ٚكغ ج ٚڥ  علګ ش   Grands Moulins du dahraالكبڇڥ الظه

ٙ  ڣاليغ مستغانږ   الت تقع بمنطقغ صالمنٖ

 ڣمڜ اجل ٗلڊ فقٖ قسمنا ه٘ا الفصل الګ مبحثيڗ :

ٚيبيغ مڜ  املبحن االڣڋ   ٙاسغ التج ٚكغ ڣ أما املبحن الثاني فقٖ بينا فيڢ منهجيغ الٖ ٙع عڜ تقٖيږ للش عبا

ٙاسغ، ٚځ ملجتمع ڣ عينغ الٖ إڣاػ جمع البياناػ  ڣ إڣاػ التحليل االحصائي املستخٖمغ،كما قمنا خالڋ التط

ٙاسغ،ڣ في االخيڇ قمنا بتحليل البياناػ املحصلغ ڣ ع٩ٚ نتائجها .  بالتحقيڄ مڜ صٖځ ڣ ثباػ إاع الٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ي تنافسية  ري في تع ية رأ الما الف لمؤسسة الفصل الثالث             دراسة تجري
رى للظهر  المطاحن ال

 

 
58 

 

 مٖخل عام ملجمع متيۑي           املبح االو :

 نشاع مجمع متيۑي  املطل االو :

ٜيإع في مجاالػ عملها،لي٠ فقٰ علګ مستڤڥ      سساػ الت حققـ ال سسغ متيۑي مڜ بيڗ امل تعتبڇ م

،لكڜ الحفاٱ علګ ٗلڊ االٕا هڤ ما شكل أكبڇ تحٖياػ املجمڤعغ ڣ مالكها  املحلي بل علګ املستڤڥ الڤطن

 . 2002السيٖ"حسيڗ متيۑي"ال٘ڬ بٖأ التفكيڇ في ٗلڊ ڣ تنفي٘ أڣڋ تڤجهاتڢ في عام 

ٛ عليها،ڣ خطڤاتها التاليغ  ــ ٙتكا ،لكڜ كاڗ مڜ صميږ قناعتڢ أڗ كاڗ ال يعلږ بالضبٰ نڤعيغ البٖائل املمكڜ اال

سسغ علګ  ال ايجإ مڜ يتبن ڣ يسهٚ علګ ه٘ه التڤجهاػ،فحٚص علګ أڗ تتڤفٚ امل الش  ال٘ڬ بامكانڢ 

ٙاػ فبعٖ مٖع تمكڜ مڜ استقطاب مجم ٙاػ ڣ املها خاص ٗڣڬ القٖ اػ أ خاص ٗڣڬ الكفا ڤعغ مڜ اال

ٙع العمل الجماعي . ٙڣٍ مبإ  العاليغ باالضافغ الګ 

سمڢ"متيۑي" اٗ ٕخل ميٖاڗ صناعغ الحبڤب في   ــ أس٠ السيٖ متيۑي املجمڤعغ الصناعيغ الت تحمل 

ٙبيغ،فقٖ  ٙيغ في صناعاػ الغ٘ائيغ تحـ اسږ الڤكالغ املغا ٚكغ لتعامالػ التجا اصبحـ التسعيناػ في انشا ش

سسغ  ٚ ڣ حت في ه٘ه امل ٜائ ٚيكا ال يمكڜ االستغنا عنڢ في مجاڋ املنتجاػ الصناعيغ في الج ٚف قصيڇ ش في ظ

ٚشيٖع،ڣ تتبع الٖقيڄ لالسڤاځ العامليغ . ٙع ال ٙه بفضل االٕا  الخا

ٚ العام متيۑي ڣ بٖا   ٙئي٠ املٖي ٚف  ٜائٚ،ڣ تاسسـ مڜ ط ػ في ــ  أنشئـ من٘ ظهٙڤ اقتصإ االسڤاځ في الج

 ٚ  . 2002اشغالها في فبڇاي

ٚافي ڣ االسًڇاتيۑي ملجمع متيۑي املڤقع املطل الثاني :  الجغ

ٚب مڜ السكغ الحٖيٖيغ مقابل    ٙ بالق سسغ متيۑي في ساحل مستغانږ بالتحٖيٖ في صالمنٖ ٜ مڤقع م ٚك يتم

ٙقږ  ٚيڄ  ٙ ب  11الط  .²م  5500في املنطقغ الصناعيغ ڣ هي تشغل مساحغ تقٖ

ٙػ، تلمساڗ، جلفغ، تمتٖ ڣ    ٚاڗ، تيا سسغ في ڣاليغ مستغانږ، غليڈاڗ، ڣه ٙيغ للم ٚافيغ التجا املناطڄ الجغ

ٚ العاصمغ . ٜائ  الج

 متيۑي  تقٖيږ مجمع املطل الثال :

ٚكاػ هي :  ٙبعغ ش  مجمڤعغ متيۑي تخص٨ اليڤم مجاڋ الصناعاػ الغ٘ائيغ ڣ تضږ ا
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  Grands Moulin Du Dahra   املطاحن الكب للظه :ــ   

ٚيغ ڣ تقنيغ هامغ جعلتها اليڤم مڜ بيڗ  كقطظ هام في الصناعغ الغ٘ائيغ، ڣظفـ من٘ انشا ها ڣسائل بش

ٙ { ڣ تڤظيڀ اكٌڇ مڜ مائغ  ٚڬ في مٖينغ مستغانږ } صالمنٖ ٜائ ٚب الج ٜائٚ،تقع في الغ  100اكبڇ  املطاحڜ في الج

ٚيڄ متعٖٕ الخبڇاػ ٗڣ حيڤيغ ڣ كعامل مستبڇيڜ  ٚف ف ع عاليغ .مڜ ط  فا

ٕٙها االڣليغ ڣ املالحظغ علګ البيئغ خالڋ جميع عملياػ تحڤيل    ــ  كما تتميڈ بالًڇكيڈ علګ النڤعيغ الطبيعيغ ملڤا

ٜٙاعغ القمح، اعتمإا علګ خبڇع عٖع اجياڋ في مجاڋ القمح، اعتمإا علګ  خبڇع عٖع اجياڋ في مجاڋ ال

 ٜ ٚك ٜٙاعغ القمح، بانتاجها امل ٚع قسطا كبيڇا مڜ خاصغ علګ ال الٖقيڄ ڣ السميٖ، تغطي املطاحڜ الكبڇڥ للظه

ٜعږ السڤځ . ٚڬ مڜ ه٘ه املنتڤجاػ، مع الطمٍڤ للڤصڤڋ علګ ت ٜائ ٚب الج  حاجياػ الغ

  Moulins De SiGــ مطاحن سي :   

ٙاتها االنتاجيغ  ٗ أڗ قٖ ٚعا هاما ملجمڤعغ متيۑي،  ٜينيغ تقع في املنطقغ الصناعيغ ملٖينغ سيڄ ڣ تمثل ف ڣالتخ

ا هاما في سلسلغ انتاه مجمڤعغ متيۑي  مكانياتها الصناعيغ الهائلغ تجعلها تعلظ ٕٙڣ كما تبڇهڜ عڜ ٗلڊ 

 ڣالت تتمثل في :

ٙ ب  ٙع تحڤيل القمح الليڗ تقٖ  طڜ في اليڤم  400ــــــــ مطحنغ إلنتاه الٖقيڄ ٗاػ قٖ

ٙع تحڤيل  ٙ ب ـــــــ مصنع السميٖ إلنتاه األسمٖع ٗڣ قٖ  طڜ في اليڤم. 440القمح الصلظ تقٖ

ٙ ب  ٜيڜ تقٖ ٙع تخ مطاحڜ سيڄ مما تملڊ  ،طڜ مڜ الحبڤب 125000ـــــــ مجمڤعغ مڜ صڤامع الحبڤب ٗاػ قٖ

ٚڬ،  ٜائ ٚب الج حظيڇع معتبڇع مڜ الشاحناػ تمكنها مڜ الًڈڣٕ باملڤإ األڣليغ ڣمڜ تسڤيڄ منتڤجاتها علګ الغ

ملام تام بتكنڤلڤجيا تحڤيل  200يعمل أكٌڇ مڜ  ع عاليغ ڣ ٚيڄ يتمتع بكفا ٚيڜ بف ط خ٨ بمطاحڜ سيڄ م

 الحبڤب ڣ مشتقاتها.

بي 3 كال املغ  Comptoir du maghreb. ال

لګ اقتصإ السڤځ،    ٚ ٜائ ٚع سنڤاػ عنٖ ٕخڤڋ الج ٚبيغ أسسـ ه٘ه الڤكالغ من٘ أكٌڇ  مڜ عش الڤكالغ املغ

ٚڬ، ڣ هي  ٜائ ٚب الج ٚها في مٖينغ مستغانږ بالغ ٚ  يڤجٖ مق سسغ استيڇإ ڣ تصٖي ٚبيغ م الڤكالغ املغ

ٙيغ في ميٖاڗ املنتڤجاػ الغ٘ائيغ، الڤكالغ امل ٚبيغ معًڇف بها اآلڗ في أكبڇ املڤانئ متخصصغ في التعامالػ التجا غ

جږ للتعامالػ  خصا مڜ بينهږ الٖڣليغ مع  ٚيڜ  ٚبيغ عش ٚ ، ڣتستخٖم الڤكالغ املغ ٙتفاٵ مستم ٙيغ في ا التجا

ٜڣٕع  ٙع ڣالقانڤڗ الٖڣلي ڣ هي م ٚافعغ  تقنيغ ڣ لڤ جستيكيغ  بڤسائلمختصڤڗ في التجا معتبڇع، مع االقتنا ل
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ٛ لتف ٚا ٚيغ مع أحٖف ط ٜمها علګ قنط ٚهنـ الڤكالغ ع ٚ علګ مستڤڥ  مينا مستغانږ، حين ب ٚيغ البڤاخ

ٜايٖ، ڣ تعٖ الڤكالغ  ٙقږ اعماڋ في ت لګ أقپ  حٖ، مع  ٙاتها  ٚ قٖ االستقالليغ التامغ في مجاڋ اعمالها م بتطڤي

ٚ  ڣاالستيڇإ  ٚكاػ للتصٖي ٚبيغ مڜ بيڗ أهږ الش ٚيقيا الشمالياملغ ٚبي ڣحت في اف ٚب الع  غ.في املغ

4 :  AMIDONNERIE DE MAGHNIA. مصنع نشاء مغني

ٚڬ، ڣ يعٖ ه٘ا املصنع املجمع  ٜائ ٚب الج يقع مصنع نشا مغنيغ في املنطقغ الصناعيغ بمغنيغ في أقپ  الغ

 ، لګ املكڤناػ التاليغ: النشا ٚطبغ  ٚيقغ ال ٙع بالط ٗ يقڤم اساسا بتحڤيل ال٘ ٜائٚ،  ٙع بالج الڤحيٖ لتحڤيل ال٘

، الٖكسًڇيڜ، ڣامل ٚاب الغلڤكٛڤ  تجاػ الثانڤيغ.نش

هل  200ڝ  ع يعمل بڢ حڤالي 10مصنع نشا مغنيغ علګ أكٌڇ مڜ ــــ ڣيًڇبع  ٚيڜ بطاقږ تقن م ط خ٨ م

متخص٨ للغايغ، تكفي املنتڤجاػ املصنڤعغ باملصنع بالحاجياػ املًڈايٖع للصناعغ املستعملغ لها، ڣهي ڣ 

يع  ٚاب الڤطن بفضل شبكغ التٛڤ ٚع عبڇ كامل ت ع، ڣتتمثل االمكانياػ االنتاجيغمتڤف ٙتڢ  املهي للمصنع في قٖ

ٛ 200علګ تحڤيل  ٚاب الغلڤكڤ ، ش ٙع في اليڤم النتاه النشا ٙع   طڜ مڜ ال٘ ٚ علګ قٖ ڣالٖكسًڇيڜ، كما تڤف

ٙع ڣ الت تتسع ڋ  ٜيڜ ال٘ ٜيڜ معتبڇع بڤاسطغ صڤامع تخ ٜيڜ املڤإ 12000 تخ لګ مساحاػ تخ طڜ باالضافغ 

ٜبائڜ ڣل٘لڊ يتږ فح٨ النڤعيغ علګ طڤڋ كثيڇا مڜ  مصنع نشا مغنيغ ٚٿ طڜ، ڣي500الكاملغ بسعغ  ال

ٚاحل االنتاه، من٘ استالم املڤإ االڣليغ  ٙع)م ٚا ألهميغ منتڤجاػ  (أڬ ال٘ حت تسليږ املنتڤجاػ الكاملغ ڣنظ

ٚائٖع في  ع مما جعلڢ يمًڗ مكانتڢ ال ٚكيظ عٖٕ كبيڇ مڜ املڤإ الغ٘ائيغ، تبن فيما يخ٨ الجٕڤ الت تساهږ في ت

ٚاقبغ الخاضعغ للمعاييڇ املعمڤڋ بها مڜ ميٖاڗ تحڤيل ال٘ ٜائٚ، ڣتتمثل ه٘ه السياسغ في سلسلغ امل ٙع في الج

ٙاػ ا ٚ  ملها ٚ املستم لګ تطڤي  . الحٖيثغلطاقږ التقن بمقتض  التكنڤلڤجياأجل فح٨ مطابقغ املڤإ، باالضافغ 
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ٚعاملبح الثاني:   مٖخل عام للمطاحڜ الكبڇڥ للظه

:املطل ال  ٚع و سسغ املطاحڜ الكبڇڥ للظه  ملحغ عڜ م

  يغ  2002ماٝٙ  23في ٙئي٠ الجمهٙڤ تفليقتفضل  ي ب سسغ. عبد الع  بفتح امل

ٙع  ٚفغ مقتٖ ٚع تشغل عٖٕ هام مڜ اليٖ العاملغ املتخصصغ ٗاػ الخبڇع الڤاسعغ ڣ مع ــــــــ املطاحڜ الكبڇڥ للظه

 في امليٖاڗ .

ٚيڄ املسيڇ  املتعٖٕ  ٙ ڣ ٕيناميكيغ.ــــــــ الف  املهام يتميڈ باقتٖا

ٙتفاعا مڜ  لګ 2004عامال في  150لګ  2002عامال في  85ـــــــ اڗ عٖٕ عماڋ قٖ شهٖ ا لګ أڗ ڣصل  عامل  500، 

 في الڤقـ الحالي.

ٙأٝ   ٙ  ٕه. 437836000000ها االجتماعي ب المـــــــ ڣيقٖ

ڗ.شاحناػ خالڋ ساعتيڗ 08ــــــ تقڤم في نف٠ الڤقـ بيع   ، ڣكل شاحنغ لها نف٠ الٛڤ
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 املطل الثاني : الهيكل تنظيمي  

.(05)ق الشكل                                         سس : املطاحن الكب للظه  التنظيمي للم

ي العام                                                                                                                                  مدي

    

ٚ العام ٚاقظ التسييڇ                                                                              مساعٖ املٖي  م

 املكلڀ بالتخطيٰ                                                                                                                                               

                                                                                                         تسييڇ النڤعيغ

 

 

                                                                                                                                                                                 

ٚيغ املاليغ      ٕٙ         مٖي ٚيغ املڤا ٚيغ                     م               مٖي ٚيغ   ٖي ٚيغ                  مٖي  مٖي

ٚيغ          اسبغ      ڣاملح  ٙ                         البش  اإلنتاه                         التمڤيڜ                 عالتجا

: ٚع مستغانږ املصد سسغ مطاحڜ الكبڇڥ للظه  م

سسغ متيۑي يتكڤڗ مڜ مصالح الت تحتاجها صناعغ  ڗ الهيكل التنظيم مل مڜ خالڋ الشكل يتبيڗ لنا ب

ٛ في النقا٭ التاليغ: ٙاسغ بايجا ٚ بع٬ املصالح الت تفيٖنا في ه٘ه الٖ  الحبڤب، ڣيمكڜ ٗك

 : ي العام  املدي

ٚياػ  ٚيڄ التسييڇ ڣ التنظيږ املحكږ في جميع مٖي سسغ عڜ ط ٚاقبغ نشا٭ ڣ أعماڋ امل تقڤم الڤظيفغ علګ م

سسغ تتضمڜ:  امل

 

 

ع  ٚاقبغ الجٕڤ  ٙئي٠ قسږ م
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 :مدي عام 

ٙ لتحقيڄ نتائٌ مقبڤلغ مهما كانـ أعمالڢ محٖٕع ينظږ ڣينسڄ  سسغ، يلعظ عٖع إڣا ڣڋ األڣڋ للم هڤ املس

ٚاقظ سيڇ العمل في امل ٛمغ لتحقيڄ أهٖاف ڣي ڣسيڢ، يحٖٕ الخطٰ الال ٙيا علګ مٚ ٕا ٚف فنيا ڣ سسغ ڣيش

ٙاػ املختلفغ. ٚيڄ تنسيڄ األعماڋ في االٕا سسغ عڜ ط  امل

 :مساعد مدي عام 

اػ القانڤنيغ الت تتطلظ تڤقيعا معتمٖا بڤاجباػ  ٚا ٚ االڣڋ في كثيڇ مڜ املسائل ڣاالج هڤ ال٘ڬ ينڤب عڜ املٖي

ٚ العام في   حاڋ غيابڢ ڣتقٖيږ الٖعږ في مجاڋ خٖمغ املستفيٖيڜ.املٖي

 : ي د البش ا ي امل  مدي

ٚبٰ العماڋ فيما  ٚ كل العالقاػ الت يمكڜ اڗ ت خ ٚڬ بمعن  ٚ البش تقڤم ه٘ه الڤظيفغ أساسا بتسييڇ العنص

سسغ)بينهږ مڜ جهغ  ٚم الڤظيفي للم ٙتبتڢ في اله سسغ(مهما كانـ ڣظيفغ العامل ڣمهما كانـ  مڜ جهغ  ڣبامل

ٚيغ علګ ما يلي: ٕٙ البش ٜػ الڤحٖع في عمليغ تسييڇ املڤا ٙك ٚڥ ڣعلګ ه٘ا االساٝ   أخ

 ضماڗ سياسغ التشغيل 

 .التكڤيڜ 

 .التغيظ ڣمحاڣلغ الحٖ منڢ 

 .ال٘هاب 

 .تسييڇ القضايا االجتماعيغ ڣالعامغ 

 .ٛٵ فيها  تسييڇ القضايا القانڤنيغ املتنا

 : ي التجا  مدي

ٚها  ه٘ه الڤظيفغ في: ڣيمكڜ حص

 ڣ هي مكلفغ ب:اـــــــ مصلح النقل:

 ٚيغ للبضاعغ املستقبليغ  ضماڗ ڣسائل التف

 يع ڣالنقل  تنظيږ ڣ تنفي٘ خطغ التٛڤ

 ٙاػ  تسيڇ حظيڇع السيا

  ٙاػ  استغالڋ ڣالحفاٱ علګ حظيڇع السيا
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 ڣهي مكلفغب:  ب ـــــــ مصلح البيع والشحن:

  الفڤاتيڇ 

 ٚاقبغ التسليږ  م

ين: ـــ     ي التم  ڣهي مكلفغ ب: ــــ مدي

 ٚنامٌ التمڤيڜ حسظ حاالػ االنتاه  ڣضع ب

 ٜيڜ يع الحص٨ ڣالتخ ٚنامٌ تٛڤ  تنفي٘ ب

 ٙٚا املڤإ املستعملغ في عمليغ االنتاه ڣقطع الغيا  ش

 تها  تقٖيږ معلڤماػ حسظ ڣقـ ڣصڤڋ الطالبياػ ڣكمياتها ڣجٕڤ

 : ي االنتا  ڣتقڤم بما يلي: مد

  ٚيغ ڣاملإيغ  استغالڋ ڣسائل االنتاه البش

 لګ ٗلڊ ٙع  ٚڣ ٗ ٕعـ الض  متابعغ يڤميغ للمنتجاػ مع إخاڋ بع٬ التغيڇاػ االساسيغ 

  الحفاٱ علګ السيڇ الٖائږ لڤسائل االنتاه 

  تحسيڗ االنتاه ڣ االنتاجيغ 

  يع املنتجاػ  تٛڤ

  ٕخاڋ منتجاػ جٖيٖع ٙاسغ ڣ بحن امكانيغ  ٕ 

 وظيف الصيان: 

يع، ٗلڊ أنها تقڤم ب: ٚع مع عمليت االنتاه ڣالتٛڤ  له٘ه الڤظيفغ عالقغ مباش

  ٙيغ العمل ٚا  صيانغ ڣسائل االنتاه لضماڗ استم

  ٚمجتها  ضماڗ تجٖيٖ اآلالػ القٖيمغ ڣب

  ٙاساػ التقنيغ  القيام بالٖ

  متابعغ ڣ صيانغ ڣ سائل نقل البضائع 

 : ي املحاسب املالي  مدي

ٚكيڈع االساسيغ ڣ ٗلڊ للٖٙڣ ال٘ڬ تلعبڢ في عمليغ التمڤيل ملختلڀ العملياػ تعتبڇ ه٘ه الڤظيفغ  ال

ٚع بالنشاطاػ التاليغ:  االنتاجيغ، ڣتقڤم ه٘ه الٖائ
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  املاليغ ڣتهيئغ ٕٙ ٛڗ املالي ڣ االستعماڋ العقالني للمڤا تحٖيٖ السياسغ املاليغ بتحقيڄ التڤا

 املخطٰ املالي.

  ٙڬ ٚڣ ميڗ الحفاٱ علګ التمڤيڜ الض ٚع في اطاٙ  نمڤ الڤحٖع ڣ  ت لتحقيڄ االهٖاف املسط

ٚڣ٩.  تسييڇ عقٕڤ الق

 . اػ املاليغ ڣاملحاسبيغ ٚا ٙ االج ميڗ ڣ اصٖا  ت

 . ٙصٖ حساباػ النتائٌ ڣ امليڈانياػ ٚاقبغ التحليل ڣ  ميڗ م  ت

 . ٙ عٖإ ملفاػ االسعا ميڗ   ت

 .لنهايغ السنغ ٕٚ  تحافٴ عمليغ الج

 . ٚيغ ٕٙ البش  ضماڗ تسييڇ املڤا

 : اقب التسيي  مكلفغ ب:  وظيف م

 .كٖ مڜ مٖڥ صحغ ڣ ٕقغ معطياػ التسييڇ املتعلقغ بالڤحٖع ٚاقبغ ڣالت  امل

 . ٙع مڜ مجمڤٵ ڣظائڀ الڤحٖع  معالجغ املعلڤماػ املصإ

 .ٙنغ بما خطٰ لڢ ٜاػ مقا ڬ للمنج  تقسيږ ٕٙڣ

 .ٚاقبغ االنشطغ  تحٖيٖ النتائٌ ڣم

 .ٚځ الحساباػ ٚاقبغ ط  م

 ٚف ٚاقبغ كيفيغ ص  الغالف املالي. م

 : عي د والن اقب الج  مكلفغ ب: وظيف م

 .ٜينها  تحليل املڤإ األڣليغ عنٖ استقبالها ڣ بعٖ تخ

 .متابعغ عمل معاينغ املڤإ األڣليغ 

 .تحليل التكاليڀ املتعلقغ بها 

 .ٚكيڈ املڤإ األڣليغ ڣ املڤإ االستهالكيغ  ت

 .ٚاقبغ املنتجاػ الثانڤيغ  م

  ٚاقبغ ڣليغ م ع ڣ تسييڇ املنتجاػ.مس  الجٕڤ

 .ٚاقبغ االنتاه  م

 . تقييږ الحاجاػ مڜ املڤإ املستهلكغ 

 .تحليل املڤإ الكيميائيغ املستعملغ 

 .ٚاقبغ معاييڇ االنتاه ڣالتكنڤلڤجيا املستعملغ ڣعمليغ البحن  م



ي تنافسية  ري في تع ية رأ الما الف لمؤسسة الفصل الثالث             دراسة تجري
رى للظهر  المطاحن ال

 

 
66 

 :وظيف التخطيط 

 تهتږ االسًڇاتيجيغ ڣ السياساػ املستقبليغ ڣ عمليغ البحن.

: تها. املطل الثال ٚع ڣجٕڤ  منتڤجاػ املطاحڜ الكبڇڥ للظه

 :منتڤجاتها أوال:

 ڣتتمثل ه٘ه املنتڤجاػ فيما يلي:

ين:. 1 ع حظ القمح الصافي املنقى،  ٗا دقي الخب للخبا كانـ جميع أنڤاٵ الٖقيڄ مستخلصغ مڜ طحڜ لٛڤ

ٚڣف عإيغ للعمل  ڗ الٖقيڄ فإڗ ٕقيڄ الخبڈ  يستڤےګ اسمڢ مڜ أهليتڢ إلعطا خبڈ جيٖ في ظ يغ،  ٕٕٚڣ ڣ امل

ع عاليغ تعبڇ عڜ العنايغ املتڤاصلغ أثنا صنعڢ. ٚع يتصڀ بجٕڤ  ال٘ڬ ينتٌ في املطاحڜ الكبڇڥ للظه

يت. 2 ٚڣف يستڤےګ اسږ ٕقيڄ البسكڤيـ مڜ أهليتڢ، : دقي البسك عطا بسكڤيـ ل٘ي٘ ڣجميل في ظ

يغ. ٕٕٚڣ  عإيغ العمل ڣامل

فيع:3 ٚاقبغ ڣ تصفيغ كاملغ خالڋ تصنيعڢ .هڤ ٕقيڄ خضع  . الدقي ال  للم

فيع الخشن:. 4 ينتٌ بطحڜ القمح الصلظ ڣتنقيتڢ بڤاسطغ نخاڋ مڜ شڤائظ النخالغ ڣهنا  السميد ال

ٜڣائٖ؟ ٚفيع الخشڜ خاڋ مڜ ال ع املنتڤه ڣ نقاڣتڢ، فالسميٖ ال  ك٘لڊ نالحٴ جٕڤ

5 .: فيع الدقي ٚيقغ الت تستعمل في ان السميد ال ٚفيع الخشڜ باستعماڋ ينتٌ بنف٠ الط تاه السميٖ ال

ٜايا غ٘ائيغ متنڤعغ . ع عاليغ ڣم ٙقغ ڣهڤ سميٖ ٗڣ جٕڤ   منخل أكٌڇ 

ٚ السميٖ العإڬ ميڈع عاليغ للنقاڣع خالي مڜ كل  الشڤائظالسميد العاد- : يظه 6 

) الصن االو (-7 ع صحيغ ڣ خالي مڜ الشڤائظالسميد العلد :هڤ ٗڣ جٕڤ  

ٚغغ اساسا مڜ اغلفغ حبغ القمح ڣ واس املطاحن : -8 ٚجغ مڜ طحڜ القمح النخالغ   متف النخالغ مستخ
تحتڤڬ ك٘لڊ بع٬ الكمياػ  مڜ الٖقيڄ الت تكڤڗ ملتصقغ به٘ا االساٝ البڇڣتين ڣ اغلفغ حبغ القمح 

 غنيغ   باملڤإ املعٖنيغ ڣ نسظ عاليغ مڜ املڤإ البڇڣتينيغ 

ل٘ڬ يعطي للحظ لڤنڢ الخاص ڣ تحتڤڬ ك٘لڊ علګ كمياػ معتبڇع مڜ ڣ الٖهنيغ ڣ تحتڤڬ ك٘لڊ علګ الصيغ ا
ٚع ٗاػ نقاڣع عاليغ  خاليغ مڜ كل الشڤائظ ڣ  الفيتاميناػ ڣ النخالغ املنتجاػ في املطاحڜ الكبڇڥ للظه

.3511(مقياٝ املخبڈع الحٖيثغ  9001-2000تستجيظ للمقايي٠)  
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: عي د و الن  ثانيا:الج

ع  ٜبائنها منتجاػ تستجيظ ملتطلباػ بفضل سياسغ بيئيغ متطٙڤ ٚع ل بعنايغ ،تقٖم اليڤم املطاحڜ الكبڇڥ للظه
ٙع التقليٖيغ في ه٘ا  ٚ املها ٚ البيڤلڤجي ،املميڈاػ الغ٘ائيغ الخ......ڣ تظه ٚ في مجاڋ األمڜ الغ٘ائي ڣ املظه العص

لګ تعبئغ الٖقيڄ   املجاڋ مڜ اقتنا القمح 

ٚا ع عاليغ تحًڇم ا لبيئغ ، ڣ السميٖ ,ڣ تخضع عمليغ التحڤيل مل ٙمغ لكي نعطي للمستهلڊ منتڤه ٗڣ جٕڤ قبغ صا
ٚع. ٚ علګ منتڤجاػ املطاحڜ الكبڇڥ للظه ٚڬ ال٘ڬ يصه ٕ البش ٚ ٕٙڣ املٙڤ  ڣ مسعګ اإلتقاڗ ه٘ا يفس

يڜ  ٚا ٚا لتنڤٵ املنتڤه ،املنتجاػ النهائيغ تڤضع في الختام في اه ع نظ ٚاقبغ عاليغ لضماڗ الجٕڤ ليغ ڣ م عملياػ 
تبقى بع٬ الڤقـ   

ٚف املصالح  جام ،ثږ تڤضع تحـ تص )بالخصڤص الٖقيڄ( ثږ تعب  ٕاخل أكياٝ مختلفغ ألنڤاٵ ڣ اإل
ٜبائڜ. ٙيغ لتقٖيمها لل  التجا

يبي  اس التج :  الد  املبح الثال

: ٙاسغاملطل االو   األٕڣاػ املستخٖمغ في الٖ

ٙاسغ اڣ بحن علم مجمڤعغ مڜ األٕڣاػ ڣ الڤسائل الت يستخٖمها الباحن ڣ يكيفها للمنه ال٘ڬ  لكل ٕ
ٙ الكافي مڜ  ليها ڣ ليصل علګ القٖ لګ الحقائڄ الت يسعګ  لګ األٕڣاػ الت تڤصلڢ  يستخٖمڢ ،ڣيحاڣڋ  أڗ يلجا 

 املعلڤماػ ڣ معطياػ الت تفيٖنا في

ٚبيغ ڣ األجنبيغ اعتمٖنا علګ كل  ٚاجع الع ٙ ڣامل لګ املصإ ضافغ  مڜ االستبياڗمڤضڤٵ بحثنا ،ڣ   

: ٚف االستبياڗ علګ انڢ ڣ سيلغ مستعملغ لجمع  املعلڤماػ ڣ إٔاع مڜ إٔڣاػ ا لحصڤڋ  علګ االستبيا يع
ٙع األسئلغ ،ڣ تكڤڗ  ٚيڄ االستبياڗ مڜ خالڋ ڣ ضع استما الحقائڄ ڣ البياناػ فيتږ جمع ه٘ه البياناػ عڜ ط

 ٚ ٚاف مڜ ه٘ه األسئلغ متنڤعغ يتږ تحضيڇها انطالقا مڜ الجانظ النظ ش ٙاسغ قمنا بإعٖإ األسئلغ ڣ ب ڬ للٖ
لګ التصميږ النهائي. ٚ ڣ مڜ ثږ صياغغ االستبياڗ ڣ صڤ ال  ط  األستاٗ امل

نڢ احٖ الڤسائل لجمع املعلڤماػ عڜ نقا٭ معينغ ڣ تكڤڗ علګ  - ٚف  فاڗ ٕاليڗ االستبياڗ ب ڣ يع
ٜايا  ٚإ العينغ ،ڣمڜ بيڗ  م ٙع ليجيظ عنها أف ٚيقغ ، االقتصإ في الڤقـ الشكل أسئلغ مختا ه٘ه الط

ٚإ في اقل ڣقـ  ،الجهٖ ،كما أڗ تسهږ في الحصڤڋ علګ بياناػ مڜ عٖع أف
ٚإ الل٘يڜ تږ   - لګ األف ٙع لًڇسل اڣ تسلږ  ٚتبطغ منهجيغ يتږ ڣ ضعها في استما كما  كانـ األسئلغ م

ٕٙع ڣ  جابتهږ علګ األسئلغ الڤا جيل  ٙهږ ملڤضڤٵ البحن ليقڤم بت عإتها للباحن ڣ الت تخٖم اختيا
لګ تحقيقڢ  ڣ يشًڇ٭ أڗ تكڤڗ ڣاضحغ.  األهٖاف الت يسعګ 

 :ڣ تكڤڗ اإلجابغ فيها بيڗ نعږ أڣ ال مثالالسئل املغلق -
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ٚأڬ أڣ تقييږ اإلجابغ ڣ السئل نص مغلق : - عطا ال هي أسئلغ مقيٖع لكڜ باستطاعغ املجيظ 
لګ بياناػ  ضافغ  ٚ االسږ ڣ اللقظيتكڤڗ االستبياڗ   خصيغ ٕڣڗ ٗك

-  : يغ االستما ٙاػ ڣ االجڤبغ الخاصغ بكل تف ٚا ٙاػ ڣ ه٘ا بحساب عٖٕ التك يعٖ جمع االستما
اڋ.  س

بعٖ تٖڣيڜ النتائٌ في الجٖاڣڋ انتقلنا الګ تحليل النتائٌ املتحصل عليها مڜ خالڋ تحليل النتائج:  -
ٙاػ ،ڣك٘لڊ اعطا تفسيڇاػ له٘ه  ٚيغ االستما  النتائٌ املحصل عليها.تف

اس :  ٙاسغاملطل الثاني:مجاال الد  حٖٕڣ الٖ
-  : ٙب  علګ مجمڤعغ اشتمل ه٘ا البحناملجا البش سسغ 35مڤظفيڗ املقٖ ٕٚ مڜ م ف

ٙ عامل الجن٠ اڣ  خ٘ بعيڗ  االعتبا ٚع التابع عل متيۑي ،مع العلږ انڢ لږ ي املطاحڜ الكبڇڥ للظه
هل  العلم  األقٖ ميغ ڣعلګ العك٠ بالنسبغ  لعامل امل

ٚع التابع ملجمع املجا املكاني: - أقيږ البحن بڤاليغ مستغانږ ڣ بالضبٰ في املطاحڜ الكبڇڥ للظه
ٚڣٵ مجمع متيۑي ٙ ,حين تعتبڇ مڜ أهږ ف  متيۑي بحي صالمنٖ

- : من ٙاسغ من٘ املجا ال ٚٵ في صياغغ االستبياڗ 2017 ماٝٙشهٚ  نهايغانطلقـ الٖ حين ش
يع  ٙي35ٔ،ڣبعٖ الڤصڤڋ الګ الشكل النهائي لالستبياڗ ثږ تٛڤ ٙع بتا ڣتږ 24/04/2017استما

ٙئٙاػ استما05ڣضياٵ  30اسًڇجاٵ  ٚيغ البياناػ املحصل  02/05/2017بتا ثږ بٖأػ عمليغ تف
 عليها ڣ تحليلها

- : اسا االحصائي االحصائيغ هڤ جمع املعطياػ  اڗ الهٖف مڜ استعماڋ املعالجغالد
ٚاػ كميغ ٗاػ ٕاللغ عمليغ يسهل تفسيڇها ڣ  ش االحصائيغ ڣ تحليلها بغ٩ٚ تحڤيلها الګ م
ٙڣسغ ،ڣعلګ ه٘ا االساٝ  الحكږ عليها ،ڣ تختلڀ الخطغ االحصائيغ ،باختالف نڤٵ املشكلغ املٖ

 اعتمٖ الطلظ قانڤڗ النسبغ املئڤيغ 

ي -  :قان النسب املئ

  xد التكرارا      =     عد

  لتكراراامجموع                       

:تحليل نتائج االستما  املطل الثال

ػ االسئلغ حڤڋ : - لقٖ تمحٙڤ  

خصي غمعلڤماػ   

ٚڬ  ٙاٝ املاڋ الفك  اسئلغ حڤڋ 

 اسئلغ حڤڋ امليڈع التنافسيغ
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ق )   سس 03الجدو  جع في امل ع و املست ا امل ضح عدد االستما (ي  

ٙاػ املسًڇجعغ عغ عٖٕ االستما ٙاػ املٛڤ سسغ  عٖٕ االستما  امل
        30       35 ٚع   املطاحڜ الكبڇڥ للظه

 

: اس  عين الد

ٚع )مجمڤعغ متيۑي سسغ املطاحڜ الكبڇڥ للظه ٙ م ٙاسغ قٖمنا علګ اختيا ٚضياػ الٖ ٙ ف ( مڜ اجل اختبا

ٵ  ٚڬ يتٛڤ ٕ البش ٚيغ ،كما اڗ املٙڤ سسغ تحتڤڬ مجمڤعغ متٖاخلغ مڜ الڤسائل املإيغ ڣ املاليغ ڣ البش ،فامل

ٙها  ختبا ٚع ڣ بالتالي الفئغ الت تږ  لڊ حسظ التخصصاػ املسط سسغ بيڗ املصالح  االقسام ٗڣ ٕاخل امل

ع ٙاسغ خٖمغ الهٖاف البحن ، هي مجمڤعغ متباينغ مڜ كل التخصصاػ ڣ قٖ تږ  ٙ ه٘ه الفئغ عينغ الٖ تبا

ٚيڄ االستباڗ . ستجڤابها عڜ ط  عينغ عشڤائيغ ثږ 

ق ) ( الخاص بالجنس 04الجدو   

لنسبغ املئڤيغا ٚاٙ   الجن٠ التك
60%  18  ٙ  ٗكڤ

40% ناف 12   

100%  املجمڤٵ 30 
: عٖإ الطالبغ املصد ا علګ االستبياڗ                                                       مڜ  بنا  

ق )                                                ي للجنس04الشكل   (النس املئ
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: ا علګ االستبياڗ. املصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

: ، حين بلغ عٖٕهږ  التعلي ٙاسغ مڜ ال٘كٙڤ ٕٚا بنسبغ  18يالحٴ مڜ خالڋ الجٖڣڋ اڗ معظږ عينغ الٖ ف

ٙها  ٙها  12% في حيڗ كاڗ عٖٕ االناف 60مقٖا سسغ تفڤځ نسبغ 40بنسبغ مقٖا ٙاجع علګ اڗ امل % ڣه٘ا 

ٚيغ في التنقل تمكنهږ مڜ ٙاػ ڣأكٌڇ ح إٔا  ال٘كٙڤ مڜ حين التڤظيڀ بما يتميڈڣڗ بڢ مڜ خبڇاػ ڣ قٖ

 ڣظائفهږ بشكل أفضل.

 ( ق ي  (05الجدو   الخاص بالفئ العم

ا  الفئ ي التك  النسب املئ
 16,67 5 30أقل مڜ 

 60 18 35ــ 30
 23,33 7 35أكٌڇ مڜ 
ع  100 30 املجم

ا علګ االستبياڗ.المصدر:  عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

ق )                                             ي07الشكل  ي للفئ العم  (النسب املئ

60% 

40% 

 الذكور
 االناث
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: ا علګ االستبياڗ املصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

: ٙهږ في الفئغ التعلي ٙاسغ نڤٵ أعما ٚإ عينغ الٖ ڗ النسبغ االكبڇ مڜ أف   تڤضح بياناػ الجٖڣڋ أعاله ب

ٚيغ ٙها  18[ حين بلغ عٖٕهږ 35ــ 30] العم ٚيغ  حين بلغ عٖٕهږ 60بنسبغ مقٖا  7%، تلتها الفئغ العم

ٙ أقل مڜ 23,33ڣبنسبغ  ٕٚا ڣ بنسبغ  5سنغ فقٖ بلغ عٖٕهږ  30%، أما النسبغ األٕنى فكانـ ل٘ڣڬ األعما ف

ٙها  ٙع علګ العمل ڣهي16,67مقٖا سسغ تضږ اغلبيغ شبانيغ قإ ٙاجع علګ اڗ امل نشيطغ ڣمتحمسغ  % ڣ ه٘ا 

ٚا. ٚيح العماڋ مبك سسغ ال تقڤم بتص  ڣ نالحٴ ايضا اڗ امل

ق  هل العلمي (06)الجدو   يبي امل

ٚاٙ الفئغ   النسبغ التك
 00 00 متڤسٰ

 %10 03 ثانڤڬ 
 %66,67 20 جامعي
ٚڥ   %23,33 07 أخ

 %100 30 املجمڤٵ
: ا علګ االستبياڗ املصد  مڜ اعٖإ الطالبغ بنا

هل العلمي (08)قالشكل  ي للم  النس املئ

16,67% 

60% 

23,33% 

 30أقل من 
 35ـــ30

 30أكثر من 
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 : ا علګ االستبياڗاملصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

 : ٚيۑي الجامعاػ ،ڣ قٖ بلغـ النسبغ التعلي ٙاسغ مڜ خ ڣ ب٘لڊ  %66،67نالحٴ اڗ معظږ العماڋ لعينغ الٖ

ٚڥ بنسبغ  ٙاساػ اخ ٚتبغ الثانيغ الٖ ٙاجع  23،33%تكڤڗ النسبغ االكبڇ ڣ في امل سسغ ال٘ڬ ڣ ه٘ا  الګ نشا٭ امل

ٚڬ مميڈ يقڤم  ٙاٝ ماڋ بش سسغ لجلظ  ع عاليغ ڣ تبيڗ لنا اسًڇاتيجيغ امل ٚإ ٗڣڬ كفا يف٬ عليها تڤاجٖ اف

ٙػ بنسبغ ٚڬ ڣ العك٠ صحيح لږ تڤظڀ اصحاب شهإع ثانڤڬ الت قٖ  لنق٨ في% 10 علګ الجهٖ الفك

ٙتهږ تهږ ڣ مها  .كفا

ق   هنيخب املالخاص بال   (07)الجدو 

ٚاٙ الفئغ   النسبغ التك
 %23,33 07 سنڤاػ 5أقل مڜ 

 %50 15 سنڤاػ  10ــــــ 5مڜ 
 %26,67 08 سنڤاػ 10أكٌڇ مڜ 
 %100 30 املجمڤٵ
: ا علګ االستبياڗ املصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

ق  ي للخب (09)الشكل   املهني النسب املئ

10% 

66,67% 

23,33% 

 ثانوي
 جامعي
 أخرى
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: ا علګ االستبياڗ املصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

: ٚإ العينغ حسظ الخبڇع املهنيغ، فيالحٴ باڗ  نالحٴ مڜ خالڋ التعلي يع النسب ألف ٙقږ  التٛڤ الجٖڣڋ 

ٙػ نسبهږ ب  (سنڤاػ10ــــــ 5)النسبغ االكبڇ كانـ ل٘ڣڬ الخبڇع املهنيغ مڜ  تلتها عٖٕ السنڤاػ  %50فقٖ قٖ

 5الت تبيڗ اصحاب الخبڇع اقل مڜ  %23،33ثږ نسبغ %26،67سنڤاػ فقٖ بلغـ نسبتهږ  10اكٌڇ مڜ

ٙاجع لكڤڗ العماڋ لهږ اقٖميغ في  سسغ لها خبڇع مهنيغ مقبڤلغ ڣ جيٖع ،ڣه٘ا  سنڤاػ،ڣه٘ا يٖڋ علګ اڗ امل

ٚا ٚاكږ للخبڇاػ لٖڥ العامليڗ ڣ استق كيٖ علګ سياسغ ٙهږ الڤظيفي ،اضافغ الګ الته٘ا املجالـ ڣاڗ هناڅ ت

ٛمغ  .تڤظيڀ الت تعتمٖ علګ خبڇع اال

 

أ املا الفك  :  املح االو

ق  ا   (08)الجدو  ؟الخاص بس ف ك للحص عل املع ف الش  : هل ت

ٙجغ االجابغ  ٚاٙ ٕ  النسبغ التك
 %53,33 16 نعږ

 %16,67 05 ال
ٙا  %30 09 نإ

 %100 30 املجمڤٵ
ا علګ االستبياڗاملصد عٖإ الطالبغ بنا  : مڜ 

23,33% 

50% 

26,67% 

 سنوا 5أقل من 
 سنوا 10ـــ 5

 سنوا  10أكثر من 
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ق ا النس  (10)الشكل  ي الخاص بالس ف املئ اس حس الحص عل املع اد عين الد  لف

 

ا علګ االستبياڗاملصد :  عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

ٚ فٚص 53,33نالحٴ مڜ خالڋ بياناػ الجٖڣڋ اڗ النسبغ االكبڇ هي  التعلي : ٚكغ تڤف ٚڥ اڗ الش % الت ت

ٚفغ، اما النسبغ  االٕنى الت تمثل  ٚ فٚص للحصڤڋ 16,67للحصڤڋ علګ املع ٚكغ ال تڤف ٚڥ اڗ الش % هي الت ت

ٚڬ، ڣب٘لڊ تڤف ٙأٝ مالها الفك سسغ تهتږ بتنميغ  ٚفغ، بحين نستنتٌ اڗ امل ٚ فٚص للحصڤڋ علګ علګ املع

سسغ. ٚفغ ٕاخل امل نڢ يٖعږ عمليغ تڤليٖ املع ٙف، ڣكل ه٘ا مڜ ش  املعا

 

ق ا : ما مد مساعد   (09)الجدو  العما القدامى للعامل الجديد بكيفي تعليمه  الخاص بالس

 القيام بالعمل؟

ٙجغ االجابغ ٚاٙ ٕ  النسبغ التك
 %23,33 07 جيٖع

 %60 18 متڤسطغ
 %16,67 05 ضعيفغ
 %100 30 املجمڤٵ

ا علګ االستبياڗ املصد : عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

53,33% 

16,67% 

30% 

 نعم
 ال
 نادرا
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ق : (11)الشكل  ا ي الخاص بالس ما مد مساعد العما القدامى للعامل الجديد  النس املئ

 بكيفي تعليمه القيام بالعمل 

 

 : ا علګ االستبياڗاملصد عٖإ الطالبغ بنا   مڜ 

يع النسب :التعلي ٚإنالحٴ مڜ خالڋ الجٖڣڋ التٛڤ ٚفغ ،فيالحٴ باڗ  ألف ٙاسغ حسظ املع  اإلجابغعينغ الٖ

ٙ بنسبغ  ضعيفغ ڣمنڢ نستنتٌ اڗ العماڋ القٖامى  %16,67جيٖع ڣ %23,33،ڣنسبغ  متڤسطغ %60تقٖ

ڣلياػ تعليږ العماڋ الجٖٕ في حيڗ  سسغ  أڗيتحملڤڗ مس ٚڥ العك٠ ٗلڊ ڣ ه٘ا سلب للم ٙغږ قلغ بع٬ ي

ٙبح الڤقـ في العمل نسبتڢ ،فتعليږ  سسغ ڣ  ٙيغ العمل في  امل ٚا ڣ ٗلڊ مڜ خالڋ  القٖامى للجٖٕ يعن استم

.تقاسږ املهام فيما بينهږ ،لتفإڬ ڣ قڤٵ املشاكل  

  

ق  ؟  (10)الجدو  سس ف كامل  منتجا الت تقدمها امل : هل يمتل العما مع ا خاص بالس  

ا النسب  الفئ  التك
%20  نعږ 06 
%13،33  ال 04 

%66،67  احيانا 20 
%100  املجمڤٵ 30 

 : ا علګ االستبياڗاملصد عٖإ الطالبغ بنا مڜ   

23,33% 

60% 

16,67% 

 جيدة
 متوسط 

 ضعي
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ق ي (12)الشكل  سسبي امتال ت النس املئ ف كامل عن منتجا الت تقدمها امل العما مع  

 

ا علګ االستبياڗالمصدر: عٖإ الطالبغ بنا .مڜ   

 : ٚفغ نالحٴ اڗ النسبغ األكبڇ التعلي ٚإ عينغ حسظ املع يع النسب ألف نالحٴ مڜ خالڋ الجٖڣڋ اڗ التٛڤ

ٚفغ عڜ منتجاتها، ثږ تليها نسبغ  66،67% سسغ أحيانا ما يمتلكڤڗ عمالها مع ٚڣڗ اڗ امل ال٘يڜ  %20ال٘يڜ ي

ٚفغ كاملغ عڜ منتجاتها أما النسبغ األخيڇع ٚڣڗ اڗ العماڋ يملكڤڗ مع ٚفغ عڜ  %13،33 ي ال يملكڤڗ مع

ٚف بمنتجاتها  سسغ تع لګ اڗ امل ٙاجع  ٙع، ڣه٘ا  ٙه االٕا منتجاتها ڣه٘ا العٖٕ خاصغ عماڋ ال٘يڜ يعملڤڗ خا

ٚع. ٚفغ مستم  لعمالها بمع

 

 

ق : ما هي  (11)الجدو  ا وليا العمل ؟ خاص بالس نسب تحمل العما ملس  

ٚاٙ النسبغ ٙجغ االجابغ التك ٕ 

%20  جيٖع 06 

%63،33  متڤسطغ 19 

%16،67  ضعيفغ 05 

%100  املجمڤٵ 30 
: ا علګ االستبياڗ.املصد عٖإ الطالبغ بنا مڜ   

20% 

13,33% 

66,67% 

 نع

 ال

 أحيانا
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ق ي  (13)الشكل  وليا العملت النس املئ ضح نسب تحمل العما ملس  

 

: ا ا علګ االستبياڗمڜ اعٖإ الطالملصد بغ بنا  

:  التعلي

يع النسب  ٚإنالحٴ مڜ خالڋ الجٖڣڋ اڗ تٛڤ ٙاػ ،نالحٴ لألف ٙاػ ڣ القٖ اڗ النسبغ االكبڇ   العينغ حسظ املها

ع قليلغ، اما النسبغ  63،33% ڣلياتهږ في العمل متڤسطغ انهږ يتميڈڣڗ بكفا مڜ العماڋ ال٘يڜ يتحملڤڗ مس

ع عاليغ ڣيتح %20الت تليها  ٙاجع علګ  ڣهي الجيٖع الت تميڈ العماڋ بكفا ڣلياتهږ في العمل ڣه٘ا  ملڤڗ مس

ٙع ڣالخبڇع  سسغ ڣلهږ القٖ اػ تكڤينيغ ٕاخل امل سسغ تقڤم بٖٙڣ ٙيڜ علګ التسلٰ اڗ امل عڜ  ڣهږ قإ

ٙع %63،67املشاكل الصعبغ، اما نسبغ ٙاجع علګ انهږ لي٠ لهږ القٖ ڣلياتهږ ڣه٘ا  ٙيڜ عږ تحمل مس غيڇ قإ

ٙاتهږ في العمل ڣلي٠  ٚا لهږ التفڤځ.علګ حسږ ق  

ق  ؟ (12)الجدو  يق صحيح ص العما عل تنفي وانجا االعما بط ا :هل يح خاص بالس  

ٚاٙ النسبغ ٙجغ اإلجابغ  التك ٕ 

%66،67  نعږ  20 
%6،67  ال 02 

%26،66 ٙا 08   نإ
%100  املجمڤٵ 30 

20% 

63,33% 

16,67% 

 جيدة
 متوسط
 ضعي
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 : ا علګ االستبياڗاملصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

: (14ق ) الشكل ا ي الخاص بالس ف العمايبي  النس املئ يق صحيح من ط انجا االعما بط  

 

: ا ا علګ االستبياڗملصد عٖإ الطالبغ بنا مڜ   

: ٜٵ التعلي ٚإ  نالحٴ مڜ خالڋ الجٖڣڋ اعاله اڗ التڤي ٙاػ االف ٙاػ ڣالقٖ ٙاسغ حسظ املها النسب لعينغ الٖ

سسغ تحٚص علګ اعمالها ڣتقڤم ب ٚإ امل ٚيقغ صحيإتبيڗ اڗ معظږ العماڋ اڣ اف ٛها بط حغ تمثل نجا

ٚيقغ صحيحغ اما  % 26،66أما نسبغ  ،%66،67بنسبغ ٛ االعماڋ بط ٙا ما يحٚص العماڋ عڜ تنفي٘ ڣانجا نإ

ٚصڤڗ علګ تنفي٘ االعماڋ ڣمڜ هنا نستنتٌ علګ اڗ ضئيلغ جٖا %  6،67النسبغ  ڣتمثل العماڋ ال٘يڜ ال يح

ٙيظ ٚاقبغ جيٖع ڣ تقڤم بعمليغ تٖ ٜع امل ٚ اجه ٚاقبغ ٕاخليغ  علګ اصحاب العمل ڣتڤف سسغ تقڤم بم   .امل

 

ق  ط العمل؟(13)الجدو  : هل كل العما يمتلك القد عل التكي مع ظغ  

ٚاٙ النسبغ ٙجغ االجابغ  التك ٕ 

53،34%  مڤافڄ 16 

13،33%  مڤافڄ بشٖع  04 

33،33%  غيڇ مڤافڄ 10 

100%  املجمڤٵ 30 
ا علګ االستبياڗاملصد :  عٖإ الطالبغ بنا مڜ   

66,67% 6,67% 

26,66% 

 نع

 ال

ا  ناد
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ق  : (15)الشكل  ا ي الخاص بالس هل كل العما يمتلك القد عل التكي مع  النس املئ

ط العمل ؟ظغ  

  

ا علګ االستبياڗ املصد : عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

 : ٙاػ، نالحٴ اڗ التعلي ٙاػ ڣالقٖ ٚإ العينغ حسظ املها يع النسب ألف نالحٴ مڜ خالڋ الجٖڣڋ اڗ تٛڤ

ٙع علګ التكيڀ مع ضغڤ٭  %53،33النسبغ االكبڇ   العملال٘يڜ يڤافقڤڗ علګ اڗ معظږ العماڋ يمتلكڤڗ القٖ

ٙع علګ التكيڀ مع  %33،33ثږ تليها نسبغ  العمل  ضغڤ٭غيڇ مڤافقيڗ علګ اڗ يكڤڗ العماڋ يمتلكڤڗ القٖ

ٙع علګ التكيڀ مع ضغڤ٭  %13،33ڣتليها النسبغ الضئيلغ جٖا  مڤافقيڗ بشٖع اڗ عماڋ يمتلكڤڗ القٖ

يجإ جڤ مالئږ  ٚڣف املتغيڇع للتعامل معها ڣ قلږ مع ظ ٚف كيڀ يت ٙاجع علګ العامل اڗ يع العمل ڣه٘ا 

ڣسيڗ.لتطڤ  ٚ عمل املٚ  ي

 

ق  ؟ (14)الجدو  سس خب عالي في مجا اعماله ا : هل يمتلك العما في امل  الخاص بالس

ٚاٙ النسبغ ٙجغ االجابغ  التك ٕ 

43،33%  نعږ 13 
50%  ال 15 

6،66% ٙا 02   نإ
100%  املجمڤٵ 30 

ا علګ االستبياڗ : املصد عٖإ الطالبغ بنا مڜ   

53,34% 

13,33% 

33,33% 

 مواف
 مواف بشدة

 غير مواف
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ق  :  (16)الشكل  ا ي الخاص بالس سس خب عالي في مجا النس املئ هل يمتلك العما في امل

 ؟أعماله

 

: ا علګ االستبياڗ املصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

: سسغ احيانا ما يمتلكڤڗ خبڇع  %50نالحٴ مڜ خالڋ الجٖڣڋ اعلګ نسبغ  التعلي ٚڥ اڗ عماڋ امل ڣالت ت

سسغ يمتلكڤڗ خبڇع عاليغ في مجاڋ  %43،33عاليغ في مجاڋ أعمالهږ، ثږ تليها نسبغ  ٚڥ اڗ عماڋ م الت ت

سسغ ال يملكڤڗ خبڇع عاليغ في مجاڋ اعمالهږ، ڣه٘ا  %6،66اعمالهږ، ڣفي األخيڇ نجٖ نسبغ  ٚڥ اڗ عماڋ امل ت

ع العماڋ.يٖڋ علګ اڗ امل ٚفع مڜ كفا اػ تكڤينيغ مڜ أجل ال  سسغ تقٖم ٕٙڣ

 

 

ق سس سياس تقدي املنتجا الجديد بما ينسج مع  (15)الجدو  ا : هل تتبن م خاص بالس

 حاجا املجتمع؟

ٙجغ االجابغ ٚاٙ ٕ  النسبغ التك
 %76،67 23 نعږ

 %16،67 05 ال
 %6،66 02 ابٖا

 %100 30 املجمڤٵ

43,33% 

50% 

6,66% 

 نعم 
 أحيانا 
 نادرا
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ا علګ االستبياڗاملصد :  عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

ق :  (17)الشكل  ا ي الخاص بالس سس سياس تقدي املنتجا الجديد النس املئ هل تتبن امل

 بما ينسج مع حاجا املجتمع

 

ا علګ االستبياڗاملصد عٖإ الطالبغ بنا  : مڜ 

: سسغ تقٖم منتجاػ جٖيٖع تتما٧  مع حاجاػ املجتمع بنسبغ  التعلي نالحٴ مڜ خالڋ الجٖڣڋ اڗ امل

سسغ ال يملكڤڗ خبڇع عاليغ في مجاڋ أعمالهږ ڣه٘ا  %6،66ڣ %16،67، اما نسبغ 76،67% ٚڥ اڗ عماڋ امل ت

ع العماڋ. ٚفع مڜ كفا اػ تكڤينيغ مڜ اجل ال سسغ تقٖم ٕٙڣ  يٖڋ علګ اڗ امل

 

 

 امليڈع التنافسيغالثاني : املح 

ق سس  (16)الجدو  سال و أهداف امل د املنتجا املقدم مع  ا : هل تنسج ج الخاص بالس

 املخطط لها ؟ 

ٙجغ االحالغ ٚاٙ ٕ  النسبغ املئڤيغ التك
 %83,33 25 نعږ
 %16,67 05 ال

 100 30 مجمڤٵ

76,67% 

16,67% 

6,66% 

 نعم
 ال
 ابدا
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ا علګ االستبياڗمصد :  عٖإ الطالبغ بنا   مڜ 

ق  :(18)الشكل   ا ي الخاص بالس سال  النس املئ جا املقدم مع  د املنت هل تنسج ج

 واهداف املخطط لها؟

 

 : ا علګ االستبياڗاملصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

 التعلي : 

ٙاسغ املجيبيڗ يتضح مڜ خالڋ الجٖڣڋ ــــ          % مما  83,33 قٖ بلغـ"  بنعږ " اعاله نسبغ مڜ عينغ الٖ
سسغ  ٙاجع علګ اڗ امل سسغ املخطٰ لها ڣه٘ا  جږ مع اهٖاف امل ع منتجاػ تن سسغ تقٖم جٕڤ تاكٖ اڗ امل

ٚنامٌ ڣ مجاڋ تتما١ بڢ في تحقيڄ اقتصإها ڣ االهٖاف الت   تسعګ اليها اما نسبغ الضئيلغ جٖامتيۑي لها ب

سسغ . (16,67% ) ٚ علګ امل ث ٚڥ العك٠ ڣ ه٘ا ال ي  ت

ق  الجدو  ا التنافسي  ( 17 ):  ا املا الفك ه احد ممي سس ا  ا : هل تد امل خاص بس
 لها ؟

ٙجغ اإلجابغ ٚاٙ ٕ  النسبغ التك
 %66,67 20 نعږ
 %33,33 10 ال

 %100 30 املجمڤٵ
ا علګ االستبياڗمڜ اع املصد :  ٖإ الطالبغ بنا

83,33% 

16,67% 

 نعم
 ال
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ق ا (19)الشكل  ي الحاص بالس ا املا الفك ه احد  النس املئ سس ا  هل تد امل

ا التنافسي لها  ؟املمي

 

: ا علګ االستبياڗ املصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

ٙاسغ املجيبيڗ ب " نعږ " قٖ بلغـ  التعلي : % مما  66,67يتضح مڜ الجٖڣڋ اعاله اڗ نسبغ مڜ عينغ الٖ
ٚيغ في ظل التحڤالػ الت  ٕٙ البش ٙع املڤا ٕا  ٚ ٚڬ مڜ أجل تطڤي ٙأٝ املاڋ البش ٚ في  سسغ تستثم كٖ أڗ امل ت

ٚضها  ٚف يف سسغ اإلقتصإ الجٖيٖ مڜ أجل مڤاجهغ حٖع املنافسغ ، ڣ بالتالي فإڗ التص املناسظ مڜ قبل امل
ٙأٝ  ٚتفعغ تعبڇ عڜ  لګ أقپ  حٖ ألنڢ ينتٌ قيمغ مضافغ م ٙ فيڢ  ٚڬ ڣ االستثما ٙأٝ املاڋ الفك هڤ الًڇكيڈ علګ 
لګ  ع مما يٖفع املنظمغ  ٙع ڣ الخبڇع ڣ الكفا ٕ يصعظ استبٖالڢ كڤنڢ يتمتع باملها ماڋ املنظمغ الحقيقي ألنڢ مٙڤ

ال نسبغ ٚڥ  (%33,33 )تحسيڗ .  ٚڬ لي٠ مڜ املميڈاػ التنافسيغ . ت ٙأٝ املاڋ الفك  أڗ 

اتيجيا الكفيل  ( 18 )ق الجدو :  ل تبن كل الط و السالي و االست سس  : هل تسع امل
ي عملها ؟  بتط

ٙجغ اإلجابغ ٚاٙ ٕ  النسبغ التك
 %50 15 نعږ
 %16,67 05 ال

ٙا  %33,33 10 نإ

66,67% 

33,33% 

 نعم
 ال
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 %100 30 مجمڤٵ
: ا علګ االستبياڗ املصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

ق :  (20)الشكل  ا ي الخاص بالس ل تبن كل الط واالسالي النس املئ سس  هل تسع امل
ي عملها؟ اتيجيا الكفيل بتط  واالست

 

 : ا علګ االستبياڗاملصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

: ٚځ  %50نالحٴ مڜ خالڋ الجٖڣڋ السابڄ اڗ أعلګ نسبغ ڣهي  التعلي سسغ تتبن كل الط تبيڗ اڗ امل
لګ  ٚځ للڤصڤڋ  سسغ تتبع خطٰ ڣط ٙاجع علګ اڗ امل ٚ عملها ڣه٘ا  ڣاألساليظ ڣاالسًڇاتيجياػ الكفيلغ بتطڤي

سساػ املتنافسغ ليڢ ڣالتفڤځ بامليڈع التنافسيغ مع امل ٙبح ال٘ڬ تسعګ  معهږ، تليها نسبغ  هٖفها ڣتحقيڄ 
سسغ  33،33% ٚڥ امل ٚ عملها،أما النسبغ الضئيلغ جٖا ت ٚځ ڣاساليظ بتطڤي ٙا ما تتبن ط سسغ نإ ٚڥ اڗ امل ت

ٚځ ڣاالساليظ ڣاالسًڇاتيجياػ ٚ عملها. ال تتبن ط  في تطڤي

ق  ا هل يحق االداء الفك تف تنافس  ؟ (19)الجدو   خاص بالس

ٙجغ االجابغ ٚاٙ ٕ  النسبغ التك
 %66،67 20 نعږ

 %33،33 10 ال
 %100 30 املجمڤٵ

 : ا علګ االستبياڗاملصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

ق ؟ النس (21)الشكل  ا هل يحق االداء الفك تف تنافس  ي الخاص بالس  املئ

50% 

16,67% 

33,33% 

 نعم
 ال
 نادرا
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 : ا علګ االستبياڗاملصد عٖإ الطالبغ بنا  مڜ 

سسغ يحقڄ تفڤځ  %66،67الجٖڣڋ اڗ نسبغ : نالحٴ مڜ خالڋ ه٘ا التعلي ٚڬ في امل ٙاٝ الفك ٚڥ اڗ  ت
سسغ ڣاڗ ا ٕٙ امل ٚيغ تعٖ اهږ مڤا ٕٙ الفك ٙع تناف٦  ڣه٘ا يبيڗ اڗ املقايي٠ ڣالنتائٌ فڤجٖ اڗ املڤا ٙ القٖ ستثما

لګ التفڤځ التناف٦  م ٕڬ  ٚڬ امل ٜ ڣتسييڇها بشكل فعاڋ يحقڄ االٕا الفك ٜي ڜ خالڋ العقليغ ڣ العمل علګ تع
، اما نسبغ  سسغ ڣڣال ٚڥ العك٠ %33،33تحڤيل القيمغ املهمغ املتاحغ في عقڤڋ العامليڗ بامل  .ت

 

66,67% 

33,33% 

 نعم
 ال



 



 الخاتمة العامة:
 

70 
 

 الخاتمة العامة:

 التي لها عالقة بالميزة التنافسية ألاساسية المفاهيم ل في هذا البحث بالدراسة والتحلياستعرضنا لقد 

في ل تتمث، حيث بين المؤسسات ضمن قطاع النشاطئم لة التحدي والصراع القاتعلس حاأن المنافسة  حيث

مجال تنافسية في أسبقية لها تحقك منافسيها وبقية المؤسسة تتفوق وتتميز عن ل تجع التيئص أو الخصا السمات

هذه تطوير اللفيلة بتنمية ول ة تنافسية والسبميزلها تحقق المؤسسة من خالاستعرضنا المصادر التي ل، كما األعما

 الميزة على غرار اهتمام المؤسسة بالبحث والتطوير وتشجيع اإلبداع.

وذلك باعتبارها ، ا إلى أهمية الجودة في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةأشرنخير وفي األ

منتجات يم ة بتقدـام المؤسسـقيمن خالل وذلك تهم، ورغبااحتياجاتهم لتحقيق رضا العمالء وتلبية س ي األسامل العا

ينبغي على المؤسسة  دف المنشودـذا الهـق هـولتحقي، تاصفاوالموئص الخصامن تتوفر على مجموعة وخدمات 

، ت ورغبات العمالء المتغيرة والمتنوعةجالحاستجابة طتها واالـوأنشتها ة عملياـفكاي ـدارة الجودة فإدئ مباتطبيق 

 (iso 9000)ـ دارة الجودة النظمة إت العالمية ألصفاللموا ى شهادة المطابقةـعلل والحصول التسجيمن خالل وذلك 

 يلي:كما إثبات صحتها تم فقد ، هذا البحثية ابدفي حها اقتراتم بالنسبة للفرضيات التي 

 iso)صفةالثاني إن الموال دراستنا للفصل خالمن لنا حيث تبين  فهي صحيحة لى:بالنسبة للفرضية األو

في البيئة الخارجية حتى تضمن صلة ة التطورات الحامسايرفي عدة مرات بهدف تحديثها تم صفة اموهي   (9001

تساعد المؤسسات وتسمح لها في  (iso 9001)تبين لنا إن المواصفة ، كما لها البقاء واالستمرارللمؤسسة المتبنية 

يساعد ، كما والمحافظة عليهاستمرار يحفز على تحقيق الجودة وتحسينها باسهل وضح بناء نظام إلدارة الجودة وا

 iso)نظام تبين لنا إن ، كما يقهافراد على االلتزام بمتطلبات تحقألعلى نشر ثقافة الجودة في المؤسسة ويحفز ا

من وذلك ل ها العمييريديراها وكما يهدف إلى تحقيق الجودة في منتجات وخدمات المؤسسة مدخل يعتبر  (9001

أهمها مبدأ التحسين المستمر في عمليات ل وارتلازه على عدة مبادئ تساهم في تحقيق هذا المبتغى ولعمه قياخالل 

 متطلباته إلى منتجات وخدمات تحقق رضاه.جمة ترخالل من ل وجه نحو العميوأنشطة المؤسسة ومبدأ الت

إن الميزة ني الثال دراستنا للفصل حيث اتضح لنا من خالنية: فهي ايضا صحيحة أما بالنسبة للفرضية الثا

ومنافع للعمالء في المهارة او المعرفة او المورد المتميز الذي يتيح للمؤسسة االقتصادية إنتاج قيم ل التنافسية تتمث

المؤسسة إلى ل حيث تنشأ هذه الميزة التنافسية بمجرد توص، تزيد عن تلك التي تقدمها المؤسسات المنافسة

لما تبين لنا ، المنافسينل تلك المستعملة من قبمن التشاف منتجات جديدة او طرق إنتاج جديدة ألثر فعالية 

وموارد المؤسسة المادية والمالية ملانيات إلمثل األل االستغالمن خالل إن الميزة التنافسية تتحقق أيضا 

والتلنولوجية باإلضافة إلى االهتمام بالقدرات واللفاءات وتنميتها وتشجيعها على اإلبداع واالبتلار الذين يعتبران 

 أساس استمرار الميزة التنافسية واستدامتها.
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راستنا التطبيقية إن تبني دمن خالل حيث تبين ثالثة: فهي ايضا صحيحة أما فيما يخص الفرضية ال

وحصولها على شهادة المطابقة قد  (iso 9001)الدراسة للمواصفات العالمية ألنظمة ادارة الجودة ل المؤسسة مح

ل ارتفاع العائد على رأس الما، هم في تحسين مؤشرات تنافسية المؤسسة على غرار تحسن ربحية المؤسسةسا

ارتفاع الحصص ل، العماجية تحسن إنتا، والطاقة اإلنتاجية انجاز اإلنتاج المخطط، تحسن نسب المستثمر

مات خدعية نوتطور و، اإلنتاج المعيبحجم انخفاض ، المؤسسةل السوقية للمؤسسة ارتفاع مبيعات ورقم اعما

لما تبين ايضا مساهمة التزام المؤسسة بمبادئ هذه المواصفة في تحسين ودعم أبعاد ، ما بعد البيع للمؤسسة

استطاعة المؤسسة على تحقيق ل خالمن الدراسة على غرار تحقيق المرونة ل افسية للمؤسسة محالميزة التن

لنشاط مل ودعمها اللامها التليف مع تغيرات حجم الطلب والتغيرات في أذواق ورغبات العمالء باإلضافة إلى اهتما

 صة بالبحث والتطوير.خاية مديرإنشاء ل خالمن اإلبداع 

 البحث. نتائج

 (iso 9001) نظام إلدارة الجودة في المؤسسة يقوم على عدة مبادئ. 

  يفضي نظام(iso 9001)  التحسين والتطوير ل أفعاميلية من خالل الدينامن على نشاط المؤسسة نوعا

 المستمر.

  مبادئ نظام تتسم(iso 9001) خر.أ دون األمبدتطبيق يملن فال مل بالتلا 

  نظام(iso 9001) ئها.االقتصادية بتحسين أدائها وإرضاء عمال إطار نظري وعملي يسمح للمؤسسة 

  م نظايهدف(iso 9001) تساعد على تنمية اخلية د وتوفير بيئة ديجاإل من خالل إلى تحقيق رضا العمي

 وبناء ميزة تنافسية.اعد املؤسسة على كسب ظيف المعارف واللفاءات مما يستووير وتطو

  تبني إستراتيجية تنافسية ل من خالئها عمالقيمة لخلك الميزة التنافسية هي قدرة المؤسسة على

 مالئمة.

  مواردها وتحقيقها ل لفاءتها في استغالل خالمن تتحدد القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية

 للجودة في جميع أنشطتها ووظائفها.

 او ميزة التميز.ل الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية في ميزة التللفة األقل تتمث 

 في تحديد األنشطة المؤثرة على الميزة التنافسية والتحلم فيها. تساهم حلقة القيمة 

 تعدد مصادرها ودرجة التحسين والتطوير فيها.ل يتم الحلم على جودة الميزة التنافسية من خال 

 والتوليف بينهما يؤدي إلى بناء ميزة تنافسية قوية.كفؤة الموارد واللفاءات بطريقة ل استغال  
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 أوال3 املراجع باللغت العربُت3
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  زابذ عبس الرحمان إزَرط، جمال السًً محمس مرس ي، إلازارة إلاصتراجُجُت3 مفاهُم وهماشج جطبُلُت، السار

 .2002، مصر، 01الجامعُت، الطبعت 
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  ،ذ جىهس، إلازارة إلاصتراجُجُت مسدل مخكامل، جرجمت3 رفاعي محمس رفاعي ومحمس صُس شارلسهل وجاٍر

ر، الضعىزًت،   .2001أحمس عبس املخعال، زار املٍر

  طاهر محضً مىصىر الغالبي، وائل محمس صبحي إزَرط، إلازارة إلاصتراجُجُت مىظىر مىهج مخكامل، زار

 .2002، عمان، 02وائل لليشر، الطبعت 
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اض، مركس البح  .2001ىر معهس إلازارة العامت، الضعىزًت، الٍر

 . الرصائل الجامعُت23

  رها، رصالت ملسمت لىُل عمار بىشىاف، امليزة الخىافضُت في املؤصضت الاكخصازًت3 مصازرها، جىمُتها، وجطٍى

شهازة املاجضخير، جذصص علىم الدضُير، كلُت العلىم الاكخصازًت وعلىم الدضُير، كلُت العلىم 
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  بغساز كربالي، جىافضُت املؤصضاث الىطىُت في ظل الخحىالث الاكخصازًت، امللخلى الىطني ألاول حىل

الاكخصاز الجسائري في ألالفُت الثالثت، كلُت العلىم الاكخصازًت، وعلىم الدضُير، جامعت البلُسة، أًام 

 .2002ماي  20/21
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