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ٌعخبر مىضىع إلامداد من املىاضُع الهامت و الحدًثت سىاء على املسخىي الخعبُلي أو ألاكادًمي، خُث 

 ، أًن جم جعبُله في املجال العسكسي، و هرا بخىفير مخعلباث الحسب و IIلم  ًبدأ الاهخمام به، إال أثىاء  ح ع 

لت و وكذ مىاسبين، و لم ًلخصس على هرا فلغ،  ادة سسعت الىلل، و جىشَع املىاد الغرائُت بعٍس املدازبين بٍص

إذ أصبذ ًلترن أًضا بالخىظُم، الخخعُغ و هلل الدخائس و كعع الغُاز هرا في املجال العسكسي، أما 

اكخصادًا فلد بدأ الاهخمام باإلمداد للضسوزة امللحت التي جفسضها املىافست الىاحمت عن جعىز املؤسساث 

والتي جخعلب جللُص الخكالُف و جدسين الخدماث للصبائن من هاخُت الكم و الىىع من أحل جدلُم مسدودًت 

عالُت و جىسُع وشاظها و فخذ مجاالث أوسع للخبادل إلى حاهب خصىلها على مكاهت داخل السىق، فاإلمداد 

ت و جخضمن عملُت إلاهخاج العدًد من العملُاث . أصبذ وظُفت مهمت من وظائف املؤسست إلاهخاحُت والخجاٍز

التي حشمل على إلاهخاج وجىفير السلع و الخدماث املعلىبت و من ثم إلاعالن و التروٍج و ظسح املىخىحاث في 

ألاسىاق، ولكن ال جخم جلك العملُت الدسلسلُت دون الخعامل مع الخدماث اللىحسدُت و التي حعخبر من 

اث في العصس الحدًث ختى ًمكن الخدلم من جىافس املىخج بالجىدة املعلىبت و في الصمن املددد كرلك،  الضسوٍز

فكل عملُت من عملُاث الدعم اللىحستي جؤثس بشكل كبير على مىظىمت جدلُم املبُعاث الجُدة و هرا ما 

: ٌعىدها إلى ظسح إلاشكالُت الخالُت

إلى أي مدي ًمكن لىظُفت اللىحسدُك جدسين آداء املؤسست الاكخصادًت ؟   

و ختى وسخعُع إلاحابت على إلاشكالُت املعسوخت ًجب إلاحابت على بعض ألاسئلت الفسعُت ؟ 

 ما هى اللىحسدُك ؟ و ما هي أهمُخه ؟ .1

 ما هى أثس اللىحسدُك على أداء املؤسست الاكخصادًت ؟ .2
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: الفرضيات

اللىحسدُك هى جلدًم الخدمت أو السلعت املىاسبت للعمُل في الىكذ املىاسب واملكان املىاسب و  .1

 .الخكلفت املىاسبت

 .لىظُفت اللىحسدُك عالكت مع ألاداء الخجازي للمؤسست .2

: أهمية املوضوع

ت التي ًلىم عليها وشاط اللىحسدُك و هى املسؤول  جكمن أهمُت هرا املىضىع في املبادئ الهامت و إلاداٍز

. عن كل ما ًخجه إلى املؤسست 

: منهج الدراسة

ختى هخمكن من إلاملام بكل ما هى مخعلم باللىحسدُك و دوزه في املؤسست الاكخصادًت و كُفُت اسلاط 

ت على الدزاست الخعبُلُت للد جم الاعخماد على املىهج الىصفي و الخدلُلي و ذلك لجمع  الدزاست الىظٍس

 املعلىماث و البُاهاث و وضعها ختى وسخعُع الخدكم في مىضىع دزاسدىا



 

 

 

 الُطل ألاٛو 

مٙاهت اللىحعدُٚ في 

 اإلااظعت الاْخطادًت
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:  ثمهيد

اض ي و الهع٘شي، بدُث بشهً بإن لذًه ؤهمُت ٖبيرة و  قهش مُهىم اللىحعدُٚ ألٛو مشة في اإلاجاٛ الٍش

يكمى في مُذان الخشوب، و هكشا للذوس الؿبير الزي لهبه اللىحعدُٚ ظعى الهذًذ مً الباخثين و اإلاهخمين في 

ت مداولت جؿبُٓه في اإلاجاٛ ؤلاداسي و الاْخطادي . الهلىم ؤلاداٍس

. و بن الجهىد اللىحعدُت جدخاج بلى جخؿُـ و جىكُم حُذان، و ٗل هذا حهل مىه بداسة راث ؤهمُت

و مً هذا اإلاىؿٔ َٓذ خطظ اإلابدث الاٛو مً هذا الُطل إلااهُت اإلااظعت الاْخطادًت و مهنى 

. اللىحعدُٚ، ؤما اإلابدث الثاوي َٓذ ظلؿىا الػىء نلى بداسة اللىحعدُٚ

ماهيةث اؤسسةثالاكحطادًةث:ل املبحث ألاول

بن حهذد و اخخالٍ اإلااظعاث في ؤخٙامها و َشونها و وشاؾاتها خاضت مو الخؿىس بلضامي ٌشهذه 

اإلاجخمو، حهل نملُت حهٍشِ اإلااظعت جطهب بشٙل ٖبير، و ال ًمً٘ ؤن ٌهؿي للماظعت حهٍشِ شامل و 

 ٛ . مدذد، و ال بذ مً حهٍشِ اإلااظعت الاْخطادًت و رلٚ مً خالٛ اإلاؿلب ألاو

مفاهيمثحووث اؤسسةثالاكحطادًةث:ل املطلث ألاول

: حهخبر الىىاة ألاظاظُت في اليشاؽ الاْخطادي للمجخمو و لٓذ حهذدث حهاٍسِ اإلااظعت هزٖش منها ماًلي

ض لإلهخاج ؤما  ض لإلبذام و مٖش ها شمبتر نلى ؤجها مٖش ُب (Perroux)" بيرو"نَش  َخٓىم اإلااظعت بتٖر

  جخميز اإلااظعت بخٓعُم العلؿان و بشوص الهُٙل جٓىُين(Galbraith)العلؿاث، ؤما نىذ ْلبراث 

(Technostructure) 1 الزًً ًملٙىن العلؿت .

ها  غ"و ْذ نَش ذ جدذ " ٗاٛس ماٖس نلى ؤجها لُبيرالُت جمخاص بهذد ٖبير مً الهماٛ ٌهملىن في هُغ الْى

. 2بداسة هُغ بداسة اإلااٛ و في هُغ اإلاٙان مً ؤحل بهخاج هُغ الىىم مً العلو

ض نلى ؤهم نىاضش اليشاؽ الاْخطادي للماظعت ؤي الهمل و سؤط  و مً هزا الخهٍشِ هالخل ؤهه ًٖش

اإلااٛ و ٌهٍش اإلااظعت ٗىخذة بهخاحُت ؤما الخهاٍسِ الخذزُت جمخاص بمُل هكشتها بلى الاحعام ْذس الامٙان، بر 

ُين  ض ؤظاظا نلى مىغىنيها الاْخطادي والاحخماعي و ًمً٘ ؤن هالخل رلٚ مً خالٛ الخهٍش جداٛو ؤن جٖش

: الخالُين

                                                             
1
 .27 ؿ 2002دٕٚاٌ انًطبٕػاث انجايؼٛت انجضائش  (الخصاد ٔ حغٛٛش انًؤعغت)ػبذ انشصاق بٍٛ حبٛب .  د 

2
 .09 َاصش داد٘ ػذٌٔ الخصاد انًؤعغت دٕٚاٌ انًطبٕػاث انجايؼٛت انجضائشٚت ؿ  
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ذ  و ْذ نٍش َشاوعىا بيرو اإلااظعت الاْخطادًت نلى ؤجها شٙل اهخاج ًخم بىاظؿت وغمً هُغ الْى

ً بًشع نشع ظلو و خذماث للبُو في  دمج ؤظهاس مخخلِ نىامل الاهخاج اإلآذمت مً ْبل ؤنىان مخميًز

 و ْذ ؤشاس هزا الخهٍشِ بلى 1العىّ و الخطىٛ نلى دخل هٓذي ًيخج نً الُّش بين ظلعلخين مً ألاظهاس

. 2ُْام اإلااظعت ببُو مىخجاث و البدث نً جدُٓٔ ؤسباح مً وساء رلٚ

ض نلى الجىاهب الٓاهىهُت و العُاظُت والثٓاَُت للماظعت  ُاث و الخؿىساث لتٖر و ه٘زا جىاث الخهٍش

الاْخطادًت و نلى الهمىم ًمً٘ ؤن وهخمذ هزا الخهٍشِ للماظعت ؤجها ٗل جىكُم اْخطادي معخٓل مالُا في 

بؾاس ْاهىوي و احخماعي مهين هذَه دمج نىامل ؤلاهخاج مً ؤحل اهخاج و جبادٛ العلو و الخذماث مو ؤنىان 

ً بًشع جدُٓٔ هدُجت مالئمت . 3اْخطادًين آخٍش

الهمل، مىاد : و ختى جخمً٘ اإلااظعت مً الُٓام بيشاؾها ؤلاهخاجي حعخخذم نىامل بهخاج مخخلُت منها

، و جدىٛ اإلااظعت هزه الهىامل بلى مىخجاث ؤو خذماث جٓذمه العىّ، و اإلااظعت في خاحت ؤًػا بلى ...ؤولُت

مهلىماث و مىاسد مالُت، ٖما جخدطل اإلااظعت نلى ٗل هزه الهىاضش مً ألاظىاّ اإلاخخلُت لهىامل الاهخاج و 

نىذما جبُو اإلااظعت اهخاحها َخدٓٔ الُٓمت اإلاػاَت التي قهشث خالٛ نملُت الاهخاج و حعاوي الُٓمت 

. 4اإلاػاَت للماظعت

:ل اؤسسةثألاحدةثلإلهحاجثألاث لحوزيع

حهٍش اإلااظعت ٗىخذة لإلهخاج و الخىصَو و جٙىن مهُٙلت نلى ؤظاط ْىاهين وبحشاءاث خاضت بن هزا 

. الجاهب مً حهٍشِ اإلااظعت ًخمثل في بؾاس ؤلاهخاج ؤي وخذة اْخطادًت وجىصَو اإلاذاخل

:ل اؤسسةثألاحدةث كحطادًة

بن الىقُُت ألاظاظُت للماظعت ج٘مً في بهخاج العلو و الخذماث ْطذ جبادلها في العىّ، و هزه 

ٗاإلداسة الهمىمُت، َاإلااظعت  ت  ت ن٘غ بهؼ العلو و الخذماث الًير ججاٍس العلو و الخذماث جخميز بإجها ججاٍس

ٗالهمل اإلاىاد ألاولُت، العلو هطِ جامت  الخ، ٖما جدخاج اإلااظعت بلى مهلىماث و ... جدخاج بلى نىامل ؤلاهخاج 

سخظ لإلهخاج و اإلاىاد ألاولُت
5 .

 

                                                             
1
 .10 َاصش داد٘ ػذٌٔ، َفظ انًشجغ انغابك، ؿ  

2
 .11 َاصش داد٘ ػذٌٔ، َفظ انًشجغ انغابك، ؿ 

3
 .12 َاصش داد٘ ػذٌٔ، َفظ انًشجغ انغابك، ؿ  

4
 .04، ؿ 2001 انؼشبٙ دخًٕػ، يحاضشاث فٙ الخصاد انًؤعغت، جايؼت يُخٕس٘ لغُطُٛت،  

5
 .28.29ػبذ انشصاق بٍ حبٛب، َفظ انًشجغ انغابك ؿ . د 
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جعريفث لطوجسخيكثألاثثملورهث لحاريخيث:ل املطلث لثاوي

بن ؤهم الكىاهش الهامت اإلاشجبؿت بالىاْو اإلاهاضش، احعام الُاضل الضمني و اإلاٙاوي بين ؤماًٖ ؤلاهخاج، و 

ً اإلاىخجاث و ؤماًٖ اجاختها للهمالء و ؤماًٖ الخطىٛ نليها و اظخخذامها، و هىا جم جطمُم  ؤماًٖ جخٍض

اليشاؽ الضي ٌعانذ نلي بداسة الخذَٓاث اإلاادًت واإلاهلىماجُت و اإلاخمثلت في اللىحعدُٚ ٖما سؤي ٖخابي بداسة 

ش مطؿطل الامذاد و جؿبُٓه في مجاالث اْخطادًت و انخباسه ًَ مً َىىن  . ألانماٛ جؿٍى

إد رةث عماوثذألاثأثرث كحطاديثهملير:لمفهومث لطوجسخيك:لأألاال
ل1

لٓذ حهذدث الخهاٍسِ اإلاهؿاة إلاؿطل الامذاد و هزا مو حًير ألاصمىت، ٖما جؿىسث ؤهمُت وؤهذاَه، و هزٖش منها، 

: و هزٖش منها 

  Association American Marketing:لحسلث لر بملةث مريكيةثلطخسويم -

ت و مىاولت البػائو مً هٓؿت الاهخاج بلى هٓؿت الاظتهال1948ٕلعىت  .  َهى خٖش

 اللىحعدُٚ هى جلٚ الهملُت الخاضت :1962سىةث.لأ.م.ألاثحسلثمجطسثإد رةث عماوث لطوجسخيةثبالو -

ً الُ٘ا و الُهاٛ للمىاد الخام والعلو النهائُت و اإلاهلىماث  ابت الخذَٔ و الخخٍض بخخؿُـ، جىُُز و ْس

 ، باإلآاسهت مو 2راث الهالْت مً مٙان الاهخاج بلى مٙان الاظتهالٕ بًشع جدُٓٔ مخؿلباث اسغاء الهمالء

هاث العىّ، الخذمت اإلآذمت للهمالء، : الخهٍشِ العابٔ، َهىإ جىظو في اإلاهام اللىحعدُت و هي جْى

 .وجدذًذ مىاْو اإلاطاوو و اإلاعخىدناث

ً بلى :ل1968ثسىةثMageeحسلث - َهى جٓىُت مشاْبت و بداسة جذَٓاث اإلاىاد و اإلاىخجاث مً مطذس الخمٍى

ٚ جذَٓاث اإلاىاد و Mageeهٓؿت الاظتهالٕ، و انخبر  بت و جدٍش  اللىحعدُٚ مجمىنت مً الخٓىُاث للمْش

ً بلى مشاٖض الاهخاج مً حهت،  و مً وخذاث الاهخاج بلى هٓاؽ الاظتهالٕ مً  اإلاىخجاث مً مطادس الخمٍى

 .حهت ؤخشي 

                                                             
 ػبذ انؼضٚض بٍ لٛشاط، أداء ٔ جٕدة انخذياث انههٕجغخٛت ٔ دٔسْا فٙ خهك انمًٛت، يزكشة يمذيت ضًٍ يخطهباث َٛم  1

 07ؿ . 2010ؽٓادة ياجغخٛش، جايؼت لانًت 
2
االيذاد ٔ انخٕصٚغ انًاد٘ انذاس انجايؼٛت، االعكُذسٚت، :  ثابج ػبذ انشحًٍ ادسٚظ، يمذيت فٙ إداسة االػًال انهٕجغخٛت 

 .20 ؿ 2003-2002يصش 
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ً و اإلاىاولت في مخخلِ اإلااظعاث الاهخاحُت، : و ٌهٍش ؤًػا نلى ؤهه  - الىقُُت التي جخػمً الىٓل، الخخٍض

ً، ؤما الهمىدي ًخمثل في الدعُير  في اإلاجاٛ ألآَي و الهمىدي، َاإلاجاٛ ألآَي ًخمثل في الششاء والخمٍى

 .1الخجاسي و الخىصَو

الىقُُت التي تهذٍ بلى جدُٓٔ الاٖخُاء و : َهي حهٍش اللىحعدُٚ نلى ؤهه : AFNORؤما نً مىكمت  -

الشض ى لالخخُاحاث اإلاؿلىبت ؤو اإلاىخكشة في ؤخعً الكشوٍ الاْخطادًت للماظعت و هزه الاخخُاحاث ْذ 

ً، ٖما ْذ جٙىن خاسحُت ٖخلبُت خاحُاث الضبائً و مخؿلباتهم َاإلمذاد ًخؿلب  ٗالخمٍى جٙىن داخلُت 

ائي و اإلاهلىماحي  ؤنماٛ و ُٖاءاث جخٙامل مو بهػها مً ؤحل الدعُير و الخد٘م الُهاٛ في الخذَٔ الُيًز

 .2والامٙاهُاحي

اللىحعدُٚ هى نباسة نً مجمىنت مً الىقائِ اإلاشجبؿت بخذَٓاث : The logistics Instituteخعب  -

ذ بشٙل واضل  العلو، اإلاهلىماث و ألامىاٛ بين اإلاىسدًً و الهمالء، باإلآاسهت مو ييرها مً الخهاٍسِ، جٖا

 .نلى جذَٔ اإلاهلىماث و الخذَٓاث اإلاالُت

: و مً خالٛ مجمىم الخهاٍسِ اإلآذمت خىٛ اللىحعدُٚ، ًمً٘ اظخخالص الهىاضش الخالُت

ؤلامذاد هى نباسة نً مجمىنت مً ألاوشؿت، جبذؤ مماسظتها مً اظخالم اإلاىاد ألاولُت بلى ياًت اْخىاء  -

 .الهمُل للمىخىج

الهذٍ ألاظاس ي مً وساء الُٓام بإوشؿت اللىحعدُٚ، هى نملُت حعهُل اوعُابُت اإلاىاد ألاولُت لىضىلها  -

 .للماظعت و ؤًػا اوعُابُت وضىٛ اإلاىخجاث بلى معتهل٘يها ومعخهمليها

ذ واإلاٙان اإلاىاظبين و  - ير اإلاىخجاث بال٘مُت و الىىنُت اإلاىاظبت و في الْى ؤلامذاد هى نملُت بجاخت و جَى

ير العلو و الخذماث بلى الهمالء و في ألاظىاّ  ججذس ؤلاشاسة بلى ان الشظالت الخُُٓٓت لإلمذاد جخمثل في جَى

ذ و اإلاٙان مو  ٓا لخاحاتهم و سيباتهم، بإَػل الؿّش اإلام٘ىت و ؤٖثرها ُٖاءة مً خُث الْى اإلاعتهذَت َو

 .3جدُٓٔ ؤٖبر ْذس ممً٘ مً ؤهذاٍ اإلاىكمت

 نٍش ؤلامذاد بإهه نلم و ًَ ًدذد الخاحُاث مً خُث ُُُٖت الخطىٛ "stone" و خعب الخبير ظخىن  -

 .4نليها و جىصَهها و الاخخُاف بها في خالت حاهضة للدشًُل

                                                             
1
  Yves Pinor et Michel Fender, logistique, Production, Distribution soutien, 5em edition 

Dunod, Paris 2008 p04. 
2
  Pierre Medan et Anne gratacal, logistique et supply chain management, intégration 

collaboration   er risque dans la chaine logistique global, Paris 2008 p 12. 
3
 ؿ 2006 ػبذ انشحًٍ ادسٚظ، يمذيت فٙ إداسة األػًال انهٕجغخٛت، االيذاد ٔ انخٕصٚغ انًاد٘، اعكُذسٚت داس انجايؼت  

21 .
4
 .14، ؿ 2000 ػبٛذ ػهٙ أحًذ انحجاص٘، انهٕجغخٛك كبذٚم نهًٛضة انُغبٛت، داس انًؼاسف نهُؾش، االعكُذسٚت، يصش  
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بةنؿاء الخهٍشِ الخالي لإلمذاد َهى " James.L.Heskette" ْام اإلاخخظ في ؤلامذاد هع٘ذ 1973و في ظىت  -

ت اإلاىخجاث و جيعُٔ الهشع و الؿلب في خلٔ اإلاىُهت الضماهُت و  بداسة حمُو ألاوشؿت التي حعهل خٖش

ذ اإلادذد، و هزا الخهٍشِ ٌهخبر ؤوظو و رلٚ ألهه ؤغاٍ  ير اإلاىاد في اإلاٙان والْى اإلاٙاهُت و رلٚ بخَى

 . 1مطؿطل اإلاىُهت

ٔ باالظخهاهت  - ً والدعٍى ذ بداسة و جىكُم ؤوشؿت الىٓل و الخخٍض ٖما نٍش البهؼ ؤلامذاد بإهه نلم ْو

ٗان هىنه مً  باألظالُب الهلمُت الخذًثت و الال٘تروهُت، بدُث جادي هزه الهملُاث بلى جذَٔ اإلاىخج ؤًا 

ذ اإلاىاظب و اإلاٙان اإلاىاظب لزّو اإلاعتهلٚ و  مشخلت مادة الخام بلى وضىلها بلى اإلاعتهلٚ النهائي و في الْى

ً و الخىصَو  بإْل جٙلُت مم٘ىت ؤي باخخطاس هى الىكام اإلاعاوٛ نً اإلاىاْو اإلاثلى إلاشاٖض الخطيُو الخخٍض

 .ألامثل لهزه العلو نلى الىدى الزي ًدٓٔ ؤْل جٙلُت و ؤٖبر َهالُت و خذمت

ً ٗل اإلاىاد و ألاحضاء و  و في ألاخير ًمً٘ اظخيخاج ؤن الامذاد ٌشير بلى ؤلاداسة ؤلاظتراجُجُت لهملُت جخٍض

اإلاىخجاث الخامت الطىو و هٓل هزه الهىاضش مً اإلاىسدًً و داخل مشأَ الىخذة الاْخطادًت و هدى الهمالء، و 

ير اإلاخضون مً اإلاىخجاث جامت الطىو و مً اإلاىاد و ألاحضاء باألحجام  الهذٍ مً مماسظت هذا اليشاؽ هى جَى

ذ اإلاىاظب واإلاٙان اإلاىاظب و في خالت حعمذ باالظخخذام و رلٚ بإْل جٙلُت مم٘ىت  .اإلاؿلىبت و في الْى

:لمر حلث لحملورث لحاريخيثلإلمد د:لثاهيا

نلى الشيم مً انتراٍ الهذًذ مً الباخثين و ال٘خاب بإهمُت وشاؽ اللىحعدُٚ باليعبت للماظعت، 

بال ؤهه ختى الخمعُيُاث مً هزا الٓشن لم ًىكش بلى بداسة اللىحعدُٚ ٗىقُُت مخٙاملت، و ْذ جؿىس مُهىم 

: اللىحعدُٚ خالٛ مجمىنت مً اإلاشاخل هزٖش منها

 :لlogistique Séparéل1975 لطوجسخيكث اىفطلثكمللث:ل ارحطةث ألالى

ٗاهذ ؤوشؿت اللىحعدُٚ مىُطلت بين وقائِ اإلااظعت خاضت في بداسة الخىصَو اإلاادي وبداسة اإلاىاد، 

ٗان ؤٛو مُهىم قهش ٖإخذ مٙىهاث ؤلامذاد و الخىصَو و الزي ًىطب بطىسة ؤظاظُت نلى ُْام اإلاىكمت  خُث 

اء بؿلباث  ابت نلى ْىىاث الخىصَو للَى ً و الْش ً وظُاظاث الخخٍض بهملُت الخيعُٔ بين ؤوشؿت الىٓل و الخخٍض

: ، و جخميز هزه الُترة بهذة مميزاث هزٖش منها2الهمالء و جدُٓٔ معخىي خذمت مىاظب لهم

 

                                                             
1
 Pierre médian, Anne Grattacal, la logistique et sopply chain management DUNOD Paris 

2008/p 11. 
2
 .11 ؿ 2009يحًذ حغاٌ، إداسة اإليذاد ٔ انخٕصٚغ، انذاس انجايؼٛت، االعكُذسٚت يصش . د 
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 .الؿلب ؤٖثر مً الهشع -

ٗان مطذس الٓلٔ الشئِس ي هى ؤلاهخاج -  .لِغ هىإ جإزير للضبائً نلى اإلاىخجين و 

اث الدعلُم، جدعين الجىدة -  .اإلاىخج لِغ مً اهخماماجه جٓلُل ؤْو

ادة الشبذ ْام اإلاعاوٛ نً ٗل حضء مً اللىحعدُٚ بخخُُؼ جٙلُت الخذمت دون الىكش في جإزير  - لٍض

ٗاهذ هزه الُترة جخميز ظلعلت مً الخدعِىاث اإلاىُطلت و لِغ بدثا  ْشاساجه نلى حمُو ألاوشؿت، لزا 

 .نً الخدعين الشامل

ل:للل 1990logistique intégrée-1975 لطوجسخيكث احكاملث:ل ارحطةث لثاهية

مىز اظخٓشاس مُهىم اللىحعدُٚ ؤضبذ الهذٍ هى جدُٓٔ الترابـ و الخٙامل بين ؤوشؿت الخىصَو اإلاادي 

 ، و 1و ؤوشؿت بداسة اإلاىاد التي حعانذ ٗل في مجاله نلى جلبُت اخخُاحاث الدشًُل وجدُٓٔ ؤهذاٍ اإلايشإة

ججمُو ألاَشاد و ألاوشؿت الخاضت باإلمذاد و الخىصَو في مٙان جىكُمي واخذ، مً احل مماسظت جلٚ ألاوشؿت 

ادة في الخخطظ في 2بشٙل ؤٖثر ُٖاءة ادة مىاظبت في جٙلُت اللىحعدُٚ مو الٍض  ٖما شهذث هزه اإلاشخلت ٍص

ألاوشؿت اللىحعدُت اإلاخخلُت، الاججاه هدى الخخؿُـ بهُذ اإلاذي والاظخهاهت بخ٘ىىلىحُا اإلاهلىماث و هى ما 

. ادي بلى خُؼ مطخىف في جٙلُت ألاوشؿت اللىحعدُت

ل :لlogistique coopérée لطوجسخيكث اشترنث لعيىاتث:ل ارحطةث لثالثة

ادة اإلاىاَعت و في اإلآابل  جمخاص هزه الُترة بؿاْت اهخاحُت احمالُت جخجاوص الؿلب هزا ما ادي بلى ٍص

ًمخاص الضبائً بعلىٕ اظتهالٕ ًطهب الخيبا به، ؤي يمىع الؿلب هى ظمت مهمت مً ظماث العىّ، ٗل 

ٗان نلى اإلااظعاث للبٓاء في  هزه ألامىس حهلذ مً البٓاء في العىّ ؤمشا ضهبا و ل٘ىه لِغ معخدُال، و 

: 3العىّ اجبام ماًلي

ٗاث :  لملبحثعًثأسو قثجدًدة - لذخىٛ ظىّ حذًذة، ًخم اوشاء الخدالُاث ختى بين الشش

 .اإلاخىاَعت

لخدعين حىدة اإلاىخج ًجب جدعين حىدة اإلاىاد الخام والعلو الىظُؿت، : ثبسينثجودةث اىحج -

 .َالخهاٍس بين اإلاىخجين و اإلاىسدًً ًمً٘ ؤن ٌعانذ في جدُٓٔ هزا الهذٍ

                                                             
1
 .27 ؿ 2005-2004 َٓال فشٚذ يصطفٗ، جالل ابشاْٛى انؼبذ، إداسة انهٕجغخٛاث، انذاس انجايؼٛت، اعكُذسٚت يصش،  

2
 .12 َفظ انًشجغ انغابك، ؿ  

3
 .05 ػبذ انؼضٚض بٍ لٛشاط، يشجغ عابك انزكش، ؿ  
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ين، : ثخفيضثثكطفةث اىحجات - الخهاون بين اإلاىسد و الهمُل ًمً٘ ؤن ًٓلل مً الخٙالُِ ل٘ال الؿَش

ٗاث جبدث نً البلذان التي جٙىن َيها جٙالُِ الهمالت، الًاْت، اإلاىاد الخام و الػشائب اإلاىخُػت و  َالشش

ٓت ؤخشي لخُؼ الخٙالُِ و الخذ مً نذم الؿلب و هي بوشاء نالْت دائمت مو الهمُل، و مً خالٛ  هىإ ؾٍش

 .هزه ًخم جدعين حىدة اإلاىخج و خُؼ الخٙالُِ

ادة ظشنت الاظخجابت بلى العىّ ًجب ؤن ًٙىن هىإ حهاون : زيادةثسرعةثالاسحجابةثإلىث لسوقل - لٍض

ٗان حضءا مً جلٚ العلعلت ال ٌهمل بشٙل  ٗاث اإلاىحىدة في هُغ ظلعلت ؤلامذاد، خُث برا  ْىي بين الشش

ذ اإلادذد ش اإلاىخج النهائي في الْى  .صخُذ َهزا ًادي بلى نذم جَى

 : مثلما بِىه الجذٛو الخالي

ل1خطائظث لطوجسخيكثمًثخالوثمر حلثثملوره:ل(لI-01)لجدألاوثركمث

الُترة 
اللىحعدُٚ اإلاىُطل 

Logistique Séparée 

لىحعدُٚ مخٙامل 

Logistique Intégrée 

 لىحعدُٚ مشتٕر

Logistique Coopérée 

الدعهُىاث  1990-1975 1975ْبل العىىاث 

ت اإلاذًش اللىحِعتي  جخُُؼ جٙالُِ اللىحعدُٚ ؤولٍى
جخُُؼ جٙالُِ 

اللىحعدُٚ 

جخُُؼ جٙالُِ 

اللىحعدُٚ و صمً 

الاظخجابت 

مشتٕر مخٙامل مىُطل اإلاىهج ؤلاداسي 

ششاٖت ضًيرة ٖبير ٖبير نذد اإلاىسدًً 

ين في  ششاٖت مو اإلاشتٖر

ظلعلت ؤلامذاد 
ٖبيرة ْلُلت ال جىحذ 

ين  مذة الهالْت مو اإلاشتٖر

في ظلعلت ؤلامذاد 
لت ْطيرة ْطيرة  ؾٍى

الخاحت بلى معاوٛ 

ظلعلت ؤلامذاد 
وهم ال ال 

العشنت في الششاٖت العشنت في الخخلظ حهؿل ظشنت جذَٔ اإلاىخج 

ً بلى الخىصَو  ً مً الخمٍى ؤنػاء ظلعلت ؤلامذاد اإلاخضوهاث الخخٍض

مىُطلت شبٙاث ؤلانالم آلالي 

CIM مثل مخٙاملت 

computer integrated 

manu acting 

EDIششاٖت مثل  :

Echange des donnés 

informatisé 

                                                             
1
 .06ػبذ انؼضٚض بٍ لٛشاط، يشجغ عابك ركشِ ؿ :  انًصذس 
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أهميةثألاثأهد فث لطوجسخيكث:ل املطلث لثالح

حهخبر وقُُت ؤلامذاد مً اهم وقائِ اإلاىكماث الخذًثت، رلٚ ألن ُْمت اإلاىاد اإلاشتراة و اإلاخضهت جمثل 

ٗاث، و حهذدث ؤهذاٍ ؤلامذاد و رلٚ مً ؤحل الىضىٛ بلى هخائج حُذة و  وعبت ٖبيرة مً سؤظماٛ هزه الشش

. اإلاخؿـ لها

:للأهميةث لطوجسخيك:لأألاال

جادي بداسة ؤلامذاد بلى جخُُؼ و جذهُت الخٙالُِ و هزا ما ًادي بالػشوسة بلى : انخباساث الخٙلُت الهالُت .1

مً الثىسة % 19 خُث حشير الاخطائُاث بلى ؤن 1جدعين سبدُت اإلاىكمت و بالخالي الهائذ نلى الاظدثماس

مً ْىة % 13ؤ ظِثمش في ألاوشؿت اللىحعدُت، و ؤن هزه ألاوشؿت حعخخذم خىالي .م.الٓىمُت في الى

الهمل هىإ و مً بُم هزه ألاوشؿت وشاؽ الىٓل، خُث ؤن جٙالُِ لىحِعدُٚ الىٓل وخذه ًبلٌ خىالي 

 .2مً الاهخاج الهالمي% 10.5

بر ؤن ؤلامذاد ٌععى بشٙل ؤو بأخش بلى حعهُل اوعُابُت الخذَٓاث ظىاء : حعهُل اوعُابُت الخذَٓاث .2

ائُت ؤو اإلاهلىماجُت ٖماًلي  3:الُيًز

ائُت ً للمىاد: الخذَٓاث الُيًز ً و الخمٍى . اإلاخمثلت في اوشؿت الىٓل و الخخٍض

ائُت: الخذَٓاث اإلاهلىماجُت . ؤي الخد٘م في حعُير الؿلبُاث، و جيعُٔ الخذَٓاث الُيًز

ٔ الذولي، : ؾىٛ خؿىؽ ؤلامذاد و الخىصَو .3 بن الاججاه هدى الهىإلات في الطىانت و ٖزلٚ الاهخمام بالدعٍى

ؤضبذ ٌهخمذ بلى خذ ٖبير نلى ألاداء اللىحعتي، لهزا جضاًذ الاهخمام باألوشؿت اللىحعدُت داخل ٗل 

ٗاث ال٘بيرة الدجم التي ال ًٓخطش  ٗاث اإلاخهذدة الجيعُاث، ؤو الشش مىكمت ؤنماٛ و خاضت جلٚ الشش

لت اهخاحها  .4 نلى ألاظىاّ اإلادلُت ورلٚ بعبب جٙلُت خؿىؽ ؤلامذاد و الخىصَو الؿٍى

ال و حهذا ٖبيرا في ظبُل اًجاد العبل التي ًمً٘ : اللىحعدُٚ مهم لالظتراجُجُت .4 خا ؾٍى ٗاث ْو جبذٛ الشش

ٔ بلى خذ  ؤن جميز مىخجاتها نً ييرها مً اإلاىاَعين، ؤي بن اظتراجُجُت الخماًض و خاضت في الخٙلُت جخَى

ٗاث التي هجخذ في  ٖبير نلى ألاداء الجُذ لألنماٛ اللىحعدُت مً خُث الخٙلُت و خذمت الهمالء، َالشش

                                                             
1
 .11، ؿ 2007 ػبذ انغفاس حُفٙ، إداسة انًٕاد ٔ اإليذاد، االعكُذسٚت، انذاس انجايؼٛت  

2
 .18، ؿ 2000 يصش 2 ػبٛذ ػهٙ أحًذ انحجاص٘ انهٕجٛغخٛك كبذٚم نهًٛضة انُغبٛت، يُؾأة انًؼاسف االعكُذسٚت  

3
 Joel solrier, la logistique : comprendre la démarche logistique, ses exigent et ses 

répercussion, 5em édition, Paris vuibert 2007 p 24-25. 
 .29 ثابج ػبذ انشحًٍ ادسٚظ، يشجغ عابك ركشِ، ؿ  4
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ٗاث اإلاىاَعت لها، و  بدسإ الخميز في الخذمت اللىحعدُت جٙىن ْادسة نلى بىاء ميزة جُطُلُت مٓاسهت بالشش

ُت ادة خطتها العْى  .1حعانذ اإلاىكمت نلى الخىظو في العىّ و ٍص

مما الشٚ َُه ؤن ؤي ظلهت ؤو خذمت ال جخمخو بال بُٓمت : اللىحعدُٚ ًػُِ ُْمت راث داللت للهمُل .5

ذ و اإلاٙان اإلاىاظبين، و لً٘ نىذما جبزٛ اإلاىكمت  ْلُلت نىذما ال جٙىن مخاخت للهمالء اإلادخملين في الْى

ذ و اإلاٙان  ير هزه اإلاىخجاث ؤو الخذماث لهمالئها الخالُين و اإلادخملين في الْى حهىدا مخميزة في ظبُل جَى

ذ مً  ً و الىٓل و ييرها َةن رلٚ ظٍى ًٍض اإلاىاظبين مً خالٛ ججهيز الؿلباث و اإلاهلىماث و الخخٍض

 .2الُٓمت اإلاػاَت بلى هزه الخذماث باليعبت للهمالء

هت .6 و، جىضُل : جضاًذ سيبت الهمالء في الخطىٛ نلى اظخجابت مىاظبت و ظَش بن هجاح ظالظل ألاٗل العَش

ذ الال٘ترووي في العىىاث ألاخيرة حهل الهمالء  ، و الاْباٛ نلى اظخهماٛ الاهترهِذ و البًر الؿلباث للمىاٛص

ذ ْطير بغاَت بلى رلٚ َةن  هىن الخطىٛ نلى اخخُاحاتهم وسيباتهم مً العلو و الخذماث في ْو ًخْى

 ما ٌهٍش  جؿىس ؤهكمت اإلاهلىماث ونملُاث الخطيُو آلالي و اإلاشوهت في ؤلاهخاج ظانذ اإلاىكماث نلى اجبام

ٔ رو الدجم ال٘بير، و في قل ٗل هزا ؤضبدذ ألاوشؿت  باإلهخاج رو الدجم ال٘بير، و ٖزلٚ الدعٍى

هت للهمالء في العىّ مً  اللىحعدُت جمثل ؤهمُت خاضت و التي ججعذث في حعهُل الاظخجابت العَش

ير العلو و الخذماث التي جخُٔ مو اخخُاحاتهم و سيباتهم  .3خالٛ العشنت في جَى

أهد فث لطوجسخيكث:لثاهيا

ًشج٘ض ؤلامذاد نلى ؤهذاٍ مهُىت حععى اإلااظعت بىاظؿتها بلى بلىى مشدودًت ؤٖبر ووشاؽ معخمش و دائم 

 :4نلى الىدى الخالي

 : لجودةث اىاسملة .1

ًٓطذ بالجىدة جلٚ الىىنُت التي ًجب الخطىٛ نليها بإْل جٙلُت لخىاظب الخاحت التي مً ؤحلها ًخم 

الششاء، بمهنى ؤن مُهىم الجىدة هىا مشجبـ بمالئمت و مذي بمٙاهُت الخطىٛ نلى معخىي مهين مً اإلاىاد 

يرها . اإلاؿلىب جَى

                                                             

 
1
 .30 ثابج ػبذ انشحًٍ ادسٚظ، يشجغ عابك ركشِ، ؿ  
2
 .30 َفظ انًشجغ انغابك ؿ  

3
 .31-30 َفظ انًشجغ انغابك ؿ  

4
 ػٕانٙ يغؼٕدة ٔ نغٕاطٙ اًٚاٌ، فؼانٛت ٔظٛفت اإليذاد فٙ انًؤعغاث االَخاجٛت، يزكشة يمذيت ضًٍ يخطهباث َٛم ؽٓادة  

 .56 ؿ 2008-2007انًذٚت انغُت انجايؼٛت – انًشكض انجايؼٙ – نٛغاَظ فٙ ػهٕو انخغٛٛش 



 مٙاهت اللىحعدُٚ في اإلااظعت الاْخطادًت:                                                       الُطل ألاٛو 

 

13 
 

ابت اًجابُت نلى الجىدة و الخٙلُت الخاضت باإلاىاد ؤو بطُت : انخباساث الجىدة جماسط وقُُت ؤلامذاد ْس

ت في ألاحل  نامت ًمً٘ رٖش زالر نىاضش ؤظاظُت راث الخإزير في معخىي الجىدة للمىاد التي حشترحها الشٖش

ل و هي : الؿٍى

، زاهُا ...مخؿلباث جطمُم اإلاىخج ونىامل الاهخاج : ؤوال ؤن جػو اإلاىاضُاث الٙاملت إلاعخىي الجىدة مثل

اخخباس اإلاىسدًً الزًً لذحهم الامٙاهُاث الُىُت إلهخاج هزا اإلاعخىي بخٙلُت اْخطادًت، ؤما زالثا َخىمُت 

ٓا لهزا  الهالْاث مو اإلاىسدًً لخدُٓٔ َهم ؤَػل وواْعي إلاخؿلباث الجىدة و جىمُت الخاَض لذحهم لالهخاج َو

ابت اإلاىاظبت . اإلاعخىي، ؤما ؤخيرا َخُُٓم ؤداء اإلاىسدًً مً خُث الجىدة و الخٙلُت و مماسظت هىم مً الْش

 : لسعرث اىاسل .2

و هى ُْمت الاخخماالث للخٙالُِ نىذ اإلاىسد ُْما َُما ًخهلٔ بةهخاج الطىِ اإلاؿلىب ششائه، و ًمً٘ 

ير الاخخُاحاث اإلاؿلىبت و هزه الُٓمت في  ُه بإهه جلٚ الُٓمت التي ًمً٘ الخطُُت بها مٓابل ششاء ؤو جَى حهٍش

:  الىاْو مشجبؿت ب٘ثير مً الهىامل هي

شترؽ َيها نذم حًُير :  لىماذجثألاثكو هينث سعار . ؤ و هي ْىائم ًشظلها اإلاىسدون بلى الهمالء بطُت دوسٍت َو

 .   ؤو حهذًل في اإلاىاضُاث ؤو ألاظهاس

جيشش البىسضاث في ألاظىاّ اإلادلُت و الذولُت ؤظهاس بهؼ العلو و :  ليشر تث لتيثثطدرهاث لملورضات . ب

ت ؤظهاس هزه ألاهىام  .ٌهخمذ نليها إلاهَش

ت ٖما جٓىم اإلااظعاث : مىدألابيث لمليع . ث ٌهخبرون مً اإلاطادس الهامت في الخطىٛ نلى اإلاهلىماث العهٍش

 .بتزوٍذ مىذوبيها بعلؿت اإلاهلىماث

خ الخهامل و ألاظهاس : بملاكاتث سعار . ر هي بؿاْاث جذون بها ؤظماء اإلاىسدًً العابٔ الخهامل مههم وجاٍس

 .التي جم الششاء بها

 : لشر ءثبالكمياتث اىاسملة .3

جدذًذ ال٘مُت اإلاىاظبت ًد٘مها الهذًذ مً الهىامل منها ؾبُهُت اإلاىاد اإلاشتراة و ؾبُهت الاهخاج، 

شة والدعهُالث الخاضت به، و  ً اإلاخَى الكشوٍ الاْخطادًتو اججاهاث الهشع و الؿلب، بمٙاهُاث الخخٍض

ً و الكشوٍ اإلاالُت اإلااظعت . جٙلُتي الؿلب و الخخٍض
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 : لشر ءثفيث لوكدث اىاسل .4

ذ الزي ًخم َُه جىسٍذ اإلاعخلضماث َُه و ؤال ًدىاظب مو اخخُاحاث ؤلاداسة الؿالبت و  و ًٓطذ به الْى

الزي ًػمً نذم حهؿُل ؤلاهخاج خُث جىحذ مجمىنت مً الهىامل جٓىم اإلااظعاث بإخزها بهين الانخباس 

ُذ الششاء . نىذ جدذًذ جْى

  : خحيارث اردث اىاسل .5

حهخبر نملُت اإلاىسد اإلاىاظب مً الخؿىاث ألاٖثر ؤهمُت، خُث جخؿلب جدلُل اإلاهلىماث التي ظبٓها 

حمهها نً اإلاىسدًً، لزلٚ َةن الخدلُل ًىطب نلى ألاظلىب الزي ًمً٘ مً خالله ال٘شِ نً ؤهم 

ت الخامت بخطائظ و  الخطائظ التي جخطِ بها ٗل مً هزه اإلاطادس، هزا باإلغاَت بلى غشوسة اإلاهَش

مىاضُاث اإلاىاد اإلاؿلىب الخطىٛ نليها،  بر ًخؿلب ألامش جدذًذ اإلاهُاس اإلاىاظب الزي ًمً٘ ؤن ٌعانذ في 

. الاخخباس العلُم للمىسد

ٗان العهش هى الهامل الىخُذ، َةهه جخم اإلاُاغلت نلى ؤظاط هزا الهامل َٓـ، :  خحيارث اعيار . ؤ برا 

بدث ًخم اخخُاس اإلاىسد ألاْل ظهشا مو حعاوي الهىامل ألاخشي، وال ٌهخبر العهش اإلاهُاس الىخُذ في 

ت هزا اإلاىسد في  اإلاُاغلت بين مطادس الخىسٍذ، بدُث ًجب الجمو بين العهش و الجىدة و مذي اظخمشاٍس

ل  .ألاحل الؿٍى

ًجب جٓعُم اإلاىسدًً اإلاىاَعين نلى ؤظاط اإلاهُاس اإلاخخاس و نلى اظاط مذي ُٖاءة : ثلسيمث اوردًً . ب

هت و  ت التزامه بلى مذي الاظخجابت العَش وشاؾه باظخخذام ؤلاخطاءاث َدظ سجالث اإلاىسد إلاهَش

 .الُىسٍت للمهلىماث و ؾلباث اإلااظعت

 : خحيارثأهثرثمًثمورد . ث

: ألاظباب التي جذَو للخهامل مو ؤٖثر مً مىسد

ػت مً الخذماث الُىُت -  .بن حهذد اإلاىسدًً ٌهؿي مجاال الظخُادة اإلاشتري مً ْانذة نٍش

ُت بخٓذًم خذماث  - اسة حجخه العْى ت خُث ًبدث ٗل مىسد و ٌععى لٍض وحىد مىاَعت وشؿت و خٍُى

 .ؤَػل و ظهش ؤَػل

 .ًدمي اإلاشتري هُعه مً مخاؾش الاَالط ألهه لذًه خُاساث ؤخشي لطخطىٛ نلى اخخُاحاجه -

ت ؤو الخُػُل في الخهامل مو اإلاىسد الزي ٌهخبره نمُال له ؤي : نامل اإلابادلت - ٌهؿي اإلاشتري ألاولٍى

 .معخخذما إلاىخجاث اإلاشتري 
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ت الهالْت بين : ألاهذاٍ الاحخمانُت - ت في الخهامل مو اإلاىسدًً اإلادلُين لخدعين وجٍٓى بنؿاء ألاولٍى

 .  اإلااظعت و اإلاجخمو

 لطوجسخيكث لعكس يث:ل املطلث لر بع

هىن سد وعبت جتراوح مً  بن َشص جىُُز اللىحعدُٚ اله٘س ي ٖبيرة حذا، خُث ؤن ججاس الخجضئت ًخْى

مً % 35مً ظلههم، ٖمذ جشجُو هزه اليعبت في خالت اإلادالث التي حعىّ الٙاجالىج بلى % %10 - 5

اث  .اإلاشتًر

 :جعريفث لطوجسخيكث لعكس ي:لأألاال

ٗاَت الىقائِ مً  ض نلى بداسة اإلاىاد التي حًؿي  ًخم حهٍشِ اللىحعدُٚ اله٘س ي في اججاهين، ألاٛو ًٖش

ت اإلاىخجاث مً اإلاطىو بلى الهمُل  الخطىٛ نلى اإلاىاد الخام بلى الاهخاج في اإلاطىو، و الاججاه الثاوي ٌشمل خٖش

ً و  النهائي، و ًإحي اللىحعدُٚ اله٘س ي لُػُِ اججاها زالثا للىحعدُٚ َهى ًخهامل مو اإلاىاولت و الخخٍض

ت اإلاىاد التي جخذَٔ ن٘عُا مً اإلاعتهلٚ بلى اإلاىخج    . خٖش

 خُث نٍش Rogers et Tibben Lembke  1998: و الخهٍشِ ألاٖثر شُىنا هى حهٍشِ ٗل مً

ابت نلى اإلاىاد الخام، اإلاىخجاث جدذ الطىو و : "اللىحعدُٚ اله٘س ي نلى ؤهه نملُت الخخؿُـ، الخىُُزو الْش

الخامت الطىو، و اإلاهلىماث مً هٓؿت الاظخخذام بلى هٓؿت اإلايشإ، بهذٍ اظخئىاٍ ؤو خلٔ ُْمت مو غمان 

". الاظخخذام الُهاٛ للمىاسد و جإزيراتها نلى البِئت

ه   نلى ؤهه الهملُت التي ًخم بىاظؿتها اإلاطىو ْبىٛ مىخجاث مهُبت بطىسة Dowlatshahi 2000و ٌهَش

شها، ججذًذها و الخطٍش َيها . مىخكمت ؤو ؤحضاء مشظلت مً ْؿت الاظتهالٕ إلنادة جذٍو

ابت ألاداء في اظخخذام  و مما ظبٔ، اللىحعدُٚ اله٘س ي نباسة نً نملُت الخخؿُـ، الخىُُز و ْس

 .1اإلاىاد الخام و بداسة ظلعلت اإلاهلىماث مً الهمُل بلى اإلاىسد

:لمجاالتث لطوجسخيكث لعكس ي:لثاهيا

جخخلِ مجاالث اإلاششوناث اإلاخخلُت اججاه اللىحعدُٚ اله٘س ي و نمىما جىحذ نذة خُاساث منها 

اث التي ًمً٘ نىدتها ؤو سبما مً خالٛ  ٔ هٓلها ؤو اظخهماٛ الخاٍو جُادي حهلُٔ اإلاىخجاث و رلٚ نً ؾٍش

هاث اله٘عُت ؤو حهبئت اإلاىخجاث ْشب ألاظىاّ و بنادة جطمُم الهبىاث و سبما ًٙىن  الخٙامل ألامامي مو الخْى

                                                             
1 http://www.qou.edv/homepage/resourses/newsimages/logistic.htm 

http://www.qou.edv/homepage/resourses/newsimages/logistic.htm
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الخل ألامثل هى اظخخذام ؤو جىلُُت مً هزه الخُاساث و ْذ ًٙىن هىإ خُاساث ؤخشي مثل ججمُو الهبىاث و 

ت ض بضالح إلنادة اظخخذامها ؤو الخبرم بها يلى حمهُت خيًر . بنادتها للمىسد ؤو بسظالها بلى مٖش

و الخُٓٓت ؤن ؤخز جٙلُت اللىحعدُٚ اله٘س ي في الانخباس ًادي بلى حًُير بهؼ الٓشاساث مثل اخخُاس 

ً ٓت الخًلُِ و الخهبئت، بذائل ؤلاهخاج و اإلاىاولت و الخخٍض . اإلاىسد، ؾٍش

بر حشير الذساظاث بلى ؤن الخًلُِ الزي ًمً٘ بنادجه في الطىانت ًمثل اظتراجُجُت لىحِعدُت مشبدت، 

ذ في ٗل مً  بُذ ؤن هىإ دلُل نلى وحىد نُىب مالُت جشجبـ بخلٚ الاظتراجُجُت، َالذساظاث التي ؤحٍش

ادة جٙلُت  هىلىذا و ؤإلااهُا ؤوضخذ غشوسة وحىد بيُت ؤظاظُت معخٓلت للىحعدُٚ اله٘س ي، مما ًادي بلى ٍص

اث التي ًمً٘ بنادتها ؤزش اًجابا نلى البِئت، بر ؤَصخذ بخذي الذساظاث  الىٓل ٖما جبين ؤن اظخخذام الخاٍو

ِ نلى جٙلُت  اث جخُؼ الاخخُاج بلى الؿاْت و اإلاُاه ٖما ؤن جٙلُتها جخْى ألاإلااهُت ؤن الشخالث اإلاخهذدة الخاٍو

.    1دوسة خُاتها و لِغ َٓـ نلى جٙلُت اللىحعدُٚ اله٘س ي

  افهومث لشاملثلإلمد د:ل(لI-01)ل لشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مً بنذاد الباخث:  اطدر

                                                             
1
 . االحجاْاث انحذٚثت فٙ انهٕجغخٛاث، جايؼت انمذط انًفخٕحت 

تدفق مادي 

 المورد المؤسسة الزبون

 تدفق األموال

 لوجستيك عكسي

 تدفق المعلومات
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إد رةث لطوجسخيكث:ل املبحث لثاوي

:لثمهيـــد

بن الخؿىس الزي ؾشؤ نلى اللىحعدُٚ حهل مىه بداسة مهمت داخل اإلااظعت حشمل الخخؿُـ، الخىكُم 

ىا بلُه في اإلاُهىم ًكهش بىغىح الهالْت  ابت، بل وؤضبذ غمً بظتراجُجُت اإلااظعت، ومً خالٛ ما جؿْش والْش

ٔ ٖما ًكهش ؤًػا الهالْت بين ؤلامذاد وبين وقُُت ؤلاهخاج وؤلاداسة اإلاالُت،  الىؾُذة بين ؤلامذاد ووقُُت الدعٍى

. وهزا هكشا ألن وشاؽ ؤلامذاد ًمخذ مً بذاًت ؾلب جىسٍذ اإلاىاد الخام وختى وضىٛ العلهت الخامت بلى الضبىن 

.لعالكةث لطوجسخيكثبوظائفث اؤسسة:ل املطلث ألاول

.لعالكةث لطوجسخيكثبالخسويم:لأألاال

ٗان ظلهت ؤو خذمت ؤو َ٘شة، وحعهيرة ؤو  ٔ بخخؿُـ وجىُُز مػمىن اإلاىخج ظىاء  جخخظ بداسة الدعٍى

التروٍج له وجىصَهه، مً ؤحل جىمُت نملُت الخبادٛ مو اإلاجمىناث اإلاعتهذَت غمً ؤظىاد اإلااظعت ورلٚ 

ٔ ٌهمل نلى وغو مىخجاث اإلاىكمت في ْىىاث 1بًشع جدُٓٔ ؤهذاٍ ٗل مً ألاَشاد واإلااظعاث ، َالدعٍى

ٔ بلى جدُٓٔ الاظخجابت مً ؾٍش مهين إلاا 2جىصَو مالئمت، ومً جم حعهُل نملُت الخبادٛ ، ٖما حهذٍ الدعٍى

ٔ لِشمل بىاء  ين، َػال نً رلٚ ًمخذ الدعٍى ًٓذمه ؤو ٌهشغه ؾٍش آخش إلاا ًدٓٔ ؤهذاٍ ومططخت الؿَش

 ؤي خلٔ الُٓمت اإلاٙاهُت والضمىُت وهاجين ألاخيرجين جدخاج 3نالْاث نمُٓت بهُذة اإلاذي بين اإلاىكمت ونمالئها

بلى الاظخهاهت بإوشؿت ؤلامذاد التي جٓىم بخخطُظ اإلاىاسد اإلاخاخت للماظعت وحًُير هزا الخخطُظ جبها لخًير 

ٔ في جدُٓٔ ٗل الىٓاؽ  في قشوٍ العىّ، ما ًادي بلى جدذًذ خطتها في العىّ، وما ٌعانذ وقُُت الدعٍى

ذ اإلاىاظب وبالخٙلُت اإلاىاظبت وهزا ما  ير اإلاىخج اإلاىاظب في الْى العابٓت هى وشاؽ ؤلامذاد َهى ًٓىم بخَى

ٔ . 4ًىضل مذي الترابـ الىاضل بين وقُُت ؤلامذاد ووقُُت الدعٍى

ٓي هى سض ى اإلاعتهلٚ الزي ال ًمً٘ جدُٓٓه بمهٛض نً ؤوشؿت  ٖما ؤن الهذٍ ألاظاس ي للىكام الدعٍى

. ؤلامذاد التي حهمل نلى حهكُم اإلاىُهت الضماهُت واإلاٙاهُت للمعتهلٚ

                                                             
. 25 ؿ 2002 حفٛذة ػهٙ ْالل، إداسة انًٕاد ٔاإليذاد، االعكُذسٚت، يكخبت ٔيطبؼت اإلؽؼاع، انطبؼت األٔنٗ  1

2
  http://www.masterfrance.fr/presse/strategie 20% bogistique 2010ù2007 pdf. 

3
 ؿ 2004 يصطفٗ يحًٕد أبٕ بكش، يذخم حطبٛمٙ فٙ إداسة انخغٕٚك فٙ انًُؾأة انًؼاصشة، إعكُذسٚت، انذاس انجايؼٛت  

28. 
4
. 32 انًشجغ َفغّ ؿ  

http://www.masterfrance.fr/presse/strategie
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ِ سض ى اإلاعتهلٚ نلى معخىي الخذمت اإلآذمت له والتي جكهش مً خالٛ مخشحاث هكام ؤلامذاد  1بر ًخْى

ٓي مً مىكىس ؤلامذاد : والشٙل اإلاىالي ًبين اإلاُهىم الدعٍى

 افهومث لخسويليثمًثمىظورثإلامد دث:ل(لI-02ل)شكل

     

 

 

 

 

 

 

ل

ل27مرجعثسابمثصث–لثفيدةثعلىثهالوث:ل اطدر

ًبين الشٙل ؤن سض ى اإلاعتهلٚ مشجبؿت بشٙل مباشش بمىسدي اإلايشإة ومعخخذمي اإلاىاد الىظُؿت 

ٔ مً خالٛ  اإلاىخج، )وؤخيرا اإلاعتهلٚ النهائي، وهزا ال ًٙىن بال بخدُٓٔ الخىاظٔ بين الجهىد اإلاخٙاملت للدعٍى

وهزا ما ًدٓٔ ميزة جىاَعُت في العىّ باليعبت للماظعت، ؤما سبدُت اإلااظعت  (العهش، التروٍج، الخىصَو

ل . َخهني الخهٍشِ نلى الاخخُاحاث اإلاؿلىبت للىضىٛ بلى الشبدُت في اإلاذي الؿٍى

ومً اإلاىكىس اإلاالي َةن الىضىٛ بلى هزا الهذٍ ٌهني جخُُؼ جٙالُِ ؤلامذاد الٙلُت ورلٚ ًادي بلى جدُٓٔ 

ٔ . 2معخىي الخذمت اإلادذد ٖهذٍ ؤظاس ي مً ؤهذاٍ الدعٍى

ل

ل

                                                             
1
 َٕس انٓذٖ بُْٕخانت، دٔس أَؾطت اإليذاد فٙ ححمٛك انًٛضة انخُافغٛت، يزكشة يمذيت ضًٍ يخطهباث انحصٕل ػهٗ ؽٓادة  

  .63-62 ؿ 2009 – 2008انًاجغخٛش جايؼت باحُت 
2
. 27 حفٛذة ػهٙ ْالل، يشجغ عابك ؿ  

 رضى المستهلك

 الموردون-

 الوسطاء-

 المستهلك النهائي-

 الجهود المتكاملة للتسويق

 المنتجات-

 السعر-

 التوزيع-

 ربحية المؤسسة

 تعظيم الربحية في المدى الطويل-

 تدنية التكاليف الكلية-

 تحقيق مستوى مقبول من الربح-
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:لعالكةثألاظيفةثإلامد دثبوظيفةثإلاهحاج:لثاهيا

بن بداسة ؤلاهخاج ؤو الهملُاث هي اإلاعاولت نً بهخاج وجىضُل البػائو والخذماث ٖما ؤجها جخدمل 

لها بلى مىاد مطىهت  َهي برا تهخم بخلٚ ألاوشؿت التي جازش بشٙل مباشش 1معاولُت اظخالم اإلاادة ألاولُت وجدٍى

 وهىا جذخل 2في نملُاث الخطيُو وفي هذَها اإلاخمثل في ؤلاهخاج بإْل جٙلُت والدعلُم للعلو اإلاادًت والخذماث

ت هزه اإلاىاد مىز بذاًت ؾلبها ختى  ير اإلاىاد الخام وجٓىم بدىكُم خٖش مهام بداسة ؤلامذاد َهي التي جٓىم بخَى

وضىلها بلى ؤماًٖ اظخخذامها في الهملُاث ؤلاهخاحُت، وهىا ًبرص بشٙل واضل مذي ؤهمُت وشاؽ ؤلامذاد 

باليعبت إلداسة ؤلاهخاج ؤما باليعبت لىقُُت ؤلامذاد َهي بالخإُٖذ بداحت بلى جبادٛ اإلاهلىماث مو بداسة ؤلاهخاج 

َُما ًخهلٔ باخخُاحاث هزه ألاخيرة، زم اإلاهلىماث اإلاشجذة نً َهالُت ؤداء وقُُت ؤلامذاد في مىكىس وقُُت 

ؤلاهخاج، َمً هزا اإلاُهىم ًٙىن نلى بداسة ؤلاهخاج ؤن جمذ بداسة ؤلامذاد باإلاهلىماث الالصمت ختى ًخم الخيعُٔ 

: 4 والهالْت بين اللىحعدُٚ وؤلاهخاج جٙىن مً خالٛ ما ًلي3بين الىقُُخين

ير ؤلامذاداث خعب خؿـ وبشامج ؤلاهخاج ؤو الخطيُو - ُذ جَى  .    جْى

ير ؤلامذاداث باإلاىاضُاث الُىُت التي جالئم اإلاهذاث وألاحهضة بخؿىؽ ؤلاهخاج -  .جَى

الهالْاث مو مطادس ؤلامذاد والٓذسة نلى الاظخجابت لالخخُاحاث الؿاسئت والهاحلت لخؿىؽ وبشامج  -

 .  ؤلاهخاج والطُاهت

ً والىٓل واإلاىاولت بين خؿىؽ ؤو مشاخل نملُت ؤلاهخاج، وجإزير رلٚ نلى اوعُاب  - خذماث الخخٍض

 .  الهملُت ؤلاهخاحُت

 

 

 

 

 

                                                             
1
 J.mc clain ET L .Thamas.Opérations management : Production of coods and serves new 

jessy : prentice-hall/nc 1985 p14. 
2
. 36يشجغ عابك ؿ –  ثابج ػبذ انشحًاٌ إدسٚظ  

3
 .24-23يشجغ عبك ركشِ، ؿ –  حفٛذة ػهٙ ْالل  

4
 27-26 يصطفٗ يحًٕد أبٕ بكش، يشجغ عابك ؿ  
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 لحدألادث اشترهةثبينثإلامد دثألا لخسويمثألاإلاهحاجثث:ل(لI-03ل)شكل

             

            

            

            

            

            

            

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ي ببشاهُم : اطدر ب ومشاحهت جٗش  سوهالذوآحش بالى، بداسة اللىحعدُٚ، جخؿُـ وجىكُم ظلعلت ؤلامذاد، حهٍش

خ  اع، داس اإلاٍش  43 ص 2006ظلؿاث، الٍش

ًالخل مً الشٙل ؤن مهاًير خذمت الهمُل ًمً٘ ؤن ًخػو لٙل مً بداسحي ؤلاهخاج وؤلامذاد ؤو نلى ألاْل 

الخيعُٔ بين هاجين ؤلاداسجين َُما ًخهلٔ بهزا اليشاؽ، َالخٙامل والخيعُٔ بين الىقائِ الثالر ًادي خخما 

. بلى جدعً ؤداء اإلااظعت مً خُث خُؼ الخٙلُت وبسغاء الضبىن 

 

 اإلنتاج  التسويق التسويق

 عينة من األنشطة

 الترويج- 

 بحوث - 

 خليط اإلنتاج- 

 إدارة المبيعات- 

 عينة من األنشطة

 النقل- 

 المخزون- 

 تنفيذ الطلبية- 

 مناولة المواد- 

 عينة من األنشطة

     إدارة الجودة

    جدولة إنتاج

       صيانة المعدات

       الطاقة اإلنتاجية

األنشطة 
 المشتركة

 خدمة العميل
 التسعير
 تغليف

األنشطة 
 المشتركة

 جدولة المنتج
 المكان

 المصنع

 المشتريات

 الحدود المشتركة بين اإلمداد واإلنتاج الحدود المشتركة بين اإلمداد والتسويق
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عالكةثألاظيفةثإلامد دثبوظيفةث االيةثث:لثالثا

بن ؤي ماظعت ٖىكام مخٙامل البذ لها مً الخيعُٔ بين حمُو ألاوشؿت بذاخلها ورلٚ بما ًدثث ؤْل جٙلُت 

ل، وفي هزا ؤلاؾاس َةن ؤي وشاؽ في اإلااظعت البذ ؤن ًخهامل مو ؤلاداسة  مم٘ىت، وبالخالي ؤنلى سبدُت نلى الؿٍى

ٓا إلاىاسد وخؿـ هزه ؤلاداسة َاإلداسة اإلاالُت هي وقُُت تهذٍ بلى جدذًذ الٓذس الالصم  يعٔ ؤوشؿخه َو اإلاالُت ٍو

ت، ولٙي جخدٓٔ ألاهذاٍ التي جطبىا بليها ؤلاداسة اإلاالُت البذ مً ؤن ًخم رلٚ في  ل الهملُاث الخجاٍس لخمٍى

ذ اإلاىاظب وبإْل جٙلُت مم٘ىت . 1الْى

وهزه هي ؤهذاٍ بداسة ؤلامذاد وما بين ؤهمُت ونمٔ الهالْت بين ؤلاداسجين، لزلٚ ًجب الخيعُٔ الذائم بين 

ؤلاداسجين ختى جٙىن بداسة ؤلامذاد نلى نلم باإلاىاسد اإلاخاخت والتي ًمً٘ جخطُطها لإلهُاّ نلى ألاوشؿت 

اإلاخخلُت لها، ؤما ؤلاداسة اإلاالُت َُجب ؤن جطلها مهلىماث جامت نً ؤوشؿت بداسة ؤلامذاد والىُٓاث اإلاؿلىبت 

لهزه ألاوشؿت ختى ًم٘نها ؤخز هزه الاخخُاحاث في الانخباس نىذ وغو الخؿـ اإلاالُت اإلاخهلٓت باإلًشاداث 

. 2وجخؿُـ ألاسباح

: َةداسة اللىحعدُٚ ًجب ؤن جمذ ؤلاداسة اإلاالُت بما ًلي

هت ختى ًمً٘ جذبير ألامىاٛ إلاىاحه هزه الخًُيراث - اث الخالُت ؤو اإلاخْى  .ؤي حهُيراث في ٖملُت اإلاشتًر

ذ اإلاىاظب - ُذ نملُت الششاء ختى ًمً٘ جذبير ألامىاٛ في الْى  .جْى

ل الالصم مً ألاوشؿت اللىحعدُت وما ًخؿلبه مً ججهيزاث وؤحهضة وؤدواث  - ِ العُىلت والخمٍى مْى

ت  .وييرها مً ؤلامٙاهُاث اإلاادًت والُىُت والبشٍش

ىانذ سبدُت ؤو نائذ ألاوشؿت اللىحعدُت ٗىخذة بهخاحُت ًخم ُْاط وجُُٓم ؤدائها مالُا -  . ؤظغ ْو

:لعالكةث لطوجسخيكثبالجو هلث لحىظيميةثألاإلاد ريةثألا او ردث لبشرية:لر بعا

ت حهخبر مهمت حذا إلداسة اللىحعدُٚ خُث هزا ًدخاج بلى نمالت ماهشة، ٖما ؤن الشٙل  بن اإلاىاسد البشٍش

: 3الخىكُمي ًلهب دوسا هاما في جدُٓٔ ؤهذاٍ ووقائِ اإلااظعت ومنها اللىحعدُٚ، وج٘مً هزه الهالْت في

 .هىم وشٙل ومٙىهاث الهُٙل الخىكُمي للمىكمت -

اث الهُٙل الخىكُمي للمىكمت - ت بين مٙىهاث ومعخٍى  .الاخخطاضاث والهالْاث الخىكُمُت وؤلاداٍس

                                                             
1
. 15 ػذَاٌ ْاؽى انغًشائٙ، اإلداسة انًانٛت، يُذخم كًٙ، داس صْشاٌ نهُؾش، ػًاٌ األسدٌ ؿ  

2
 .34 حفٛذة ػهٙ ْالل، يشجغ عابك، ؿ  

3
 يحًٕد يصطفٗ أبٕ بكش، انًشجغ فٙ ٔظٛفت االحخٛاجاث ٔإداسة األَؾطت انهٕجغخٛت فٙ انًُظًاث انًؼاصشة، يذخم  

. 28-27 ؿ 2004اعخشاحٛجٙ حطبٛمٙ نخحمٛك انًٛضة انخُافغٛت، انذاس انجايؼٛت االعكُذسٚت، يصش 
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هىم الىخذاث الخىكُمُت اإلاهاوهت ومعخىاها ؤلاداسي في الهُٙل الخىكُمي مثل بدىر الششاء وخذمت  -

 .اإلاىسدًً وييرها

ت داخل اإلاىكمت ومجاالث الخهاون والخيعُٔ بين الىخذاث الخىكُمُت  - ؤهكمت الاجطاالث ؤلاداٍس

ت اث ؤلاداٍس  .واإلاعخٍى

هالُت ألاوشؿت الشئِعُت في اإلاىكمت -  .ؤظغ ومهاًير وؤدواث ُْاط وجُُٓم ُٖاءة َو

:ل لحخمليطث لطوجستي:ل املطلث لثاوي

. ٌهخبر الخخؿُـ ؤولى الهملُاث وؤهمها في ؤلاداسة، بدُث ؤن الخخؿُـ الجُذ ًٓي اإلااظعت مً نذة مشاٗل

:لمسحوياتث لحخمليطث لطوجستي:لأألاال

ٓىم : ٌععى الخخؿُـ اللىحعتي بلى جٓذًم بحاباث مدذدة وواضخت لهذد مً ألاظئلت ُِ؟ ٍو مارا، متى ٖو

اث جخمثل في : 1نلى زالر معخٍى

:ل لحخمليطثالاستر ثيجي/ل1

و وخذاث ؤلاهخاج والخىصَو، خُث ًخم  ل اإلاذي، وله جإزير ٖبير نلى مْى ٔ والخيبا ؾٍى ٌعدىذ نلى خؿت الدعٍى

ٓا لٓذسة اللىحعدُٚ نلى جىكُم جذَٔ اإلاىاد . وغو خؿت بظتراجُجُت َو

:ل لحخمليطث لحكحيكي/ل2

ت للماظعت  ت لخىُُز ألاهذاٍ العىٍى ًٙىن إلاذة نام خُث ًشج٘ض نلى وغو اإلاىاسد اللىحعدُت الػشوٍس

. والاظخخذام الششُذ للىظائل اللىحعدُت واجخار الخؿىاث الالصمت لخُُِ٘ الىظائل مو الاخخُاحاث

:ل لحخمليطث لعملي/ل3

ٓىم بىغو خؿت الهملُاث الالصمت،  ٙىن نلى ؤظاط ًىمي، ٍو ًذًش جخطُظ اإلاىاسد نلى ؤظاط الؿلبُاث، ٍو

ير الىظائل الالصمت لزلٚ . هزه الخؿت جٙىن مً خالٛ جَى

 

 

                                                             
1
 سَٔانذ إحؼ بانٕ، إداسة انهٕجغخٛك، حخطٛط ٔحُظٛى ٔسلابت، حشجًت حشكٙ إبشاْٛى عهطاٌ، أعايت أحًذ يغهى، داس  

 .56 ؿ 2006انًشٚخ، انشٚاض، انغؼٕدٚت 
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أمثطةثعًث للر ر تثإلاستر ثيجيةثألا لحكحيكيةثألا لخشغيطيةثلألعماوث لطوجسخيةث:ل(لI-02ل) لجدألاول

هوعث للر رث
مسحوىث للر رث

جشغيليثثكحيكيث ستر ثيجيث

و  الدعهُالث، الدجم اإلاْى

و  اإلاْى

، الىُٓاث، ؤلاسظاٛ وغهُت اإلاخضون  الؿّش

والشخً  

ج الخذمت الُطلي اخخُاس همـ الىٓل الىٓل  ذ مٍض حذاٛو ال٘مُاث والْى

اخخُاس وجطمُم هكام حشًُل ألاوامش 

اجخار ؤوامش 

ْىانذ ألاولُاث لؿلباث 

الهمالء 

حعهُل وحعجُل جىُُز 

. الؿلبُاث

/ / وغو مهاًير خذمت الهمالء خذمت الهمُل 

اء باألوامش  اخخُاس اإلاعاخاث الُطلُت الخىكُم الذاخلي واإلاٙان اإلاخاصن  الَى

بضذاس ؤوامش الششاء الخهاْذ و اخخُاس اإلاىسد وغو ظُاظاث الششاء الششاء 

 

  لحىظيمث لطوجستي:ل املطلث لثالح

ٓا  ها َو بن جىكُم ألاوشؿت اللىحعدُت مً شإهه ؤن ًدذد اإلاعاولُت لػمان ؤن البػائو ًجشي جدٖش

. إلاا حشي الخخؿُـ له، و رلٚ لخدُٓٔ ؤنلى معخىي مً الُهالُت و الُ٘اءة

 ؤلاظتراجُجُت للميشإة و مً اإلاالخل  بن ُٖاءة و َهالُت الىكام اللىحعتي حهخبر حضء ؤظاس ي مً ؤلاداسة

ؤن مهكم وقائِ اللىحعدُٚ جىدشش جٓلُذًا داخل الخىكُم و في مجمىناث مخىىنت مً الىقائِ الشئِعُت، 

مما ًادي بلى حهاسع ؤهذاٍ هزه الىقائِ مو بهػها البهؼ و رلٚ هدُجت الخبهُت، اإلاضدوحت َهذم وحىد 

. 1هُٙل جىكُمي بجمو بين ؤوشؿت اللىحعدُاث جدذ بداسة و ظُؿشة ؤخذ ؤَشاد ؤلاداسة الهلُا

لٓذ ظانذ جؿىس مذخل الىكم نلى جٓذًم بؾاس جدلُلي لذساظت ؤوشؿت اللىحعدُٚ و ًشحو رلٚ بلى ؤن 

ً هزه ألاخيرة نلى  ً الىقائِ و بهما ٌهخمذ في جٍٙى مذخل الىكم ال ٌهخمذ نلى الخخطظ ٖإظاط لخٍٙى

اث  ٓا إلاذخل الىكم َةن الىكم اإلاخٙاملت جادي بلى معخٍى ت و َو ججمُو ألاوشؿت راث نالْاث الاسجباؽ الٍٓى

ؤداء ؤنلى مً جلٚ الىكم التي حشمل ؤوشؿت َشنُت يير مترابؿت و ل٘نها راث ؾبُهت واخذة، و لٓذ ظاهم هزا 

                                                             
1
 .278، ؿ 2008 َٓال فشٚذ يصطفٗ إداسة انًٕاد ٔ اإليذاد، انًكخب انجايؼٙ انحذٚث االعكُذسٚت يصش  
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اإلاذخل بشٙل مباشش في خطش مخخلِ ألاوشؿت اإلاشجبؿت بهملُت جذَٔ اإلاىاد و الاحضاء و اإلاىخجاث اإلاخاخت مً 

. 1و بلى اإلاىكمت ووغهها داخل بؾاس بداسي مىخذ و هى ؤلاؾاس الخاص بةداسة اللىحعدُٚ

 لركابةث لطوجسخيةث:ل املطلث لر بع

بن الخخؿُـ الجُذ ال ٌهني نذم وحىد مشاٗل ؤو ؤخؿاء، لزلٚ مً الػشوسي الخُ٘ير مً هاخُت وقُُت 

ابت . ؤظاظُت ؤخشي لإلداسة، التي هي الْش

و ًٓطذ بها آلالُت التي ًخم مً خاللها غبـ ألاداء خعب اإلاخؿـ التي ًخم مً خاللها غبـ ألاداء 

ابت بحشاء مٓاسهت لألداء الُهلي مو ألاداء اإلاىغىم . خعب اإلاخؿـ و جمثل الْش

:لأهميةث لركابة:لأألاال

ابي في نملُت ؤلاداسة نلى الًمىع اإلاعخٓبلي، الزي مً شإهه  ض الخاحت ألاظاظُت لىحىد وشاؽ ْس جتٖر

ؤن ًادي لخذور حهذًل في ؤداء الخؿت اإلاىغىنت ألن ألاخذار الًامػت التي ْذ جٓو معخٓبال جادي بلى 

ت في البِئت اللىحعدُت و التي جادي هي ألاخشي بلى حهذًل الخؿـ اإلاىغىنت َاإلاذًش في الىكام  حًيراث حىهٍش

ً، الخد٘م في اإلاىاد و اإلاخضون)اللىحعتي ٌععى للعُؿشة نلى ألاوشؿت اللىحعدُت  مً  (...الىٓل، الخخٍض

. هاخُت ما ٌهىد مً وساء رلٚ نلى خذمت الهمالء و جٙالُِ ألاوشؿت

ش نً ؤداء الىكام ألاهذاٍ اإلاىغىنت  و جخػمً آلُت العُؿشة لذي مذًش ؤنماٛ اإلاشاحهت، الخٓاٍس

باليعبت لألداء و بهؼ الىظائل لبذء ؤلاحشاء الخصخُحي، و الزي يالبا ما ًٓىم به مذًش اللىحعدُاث و هزه 

ابُت مً خُث اسجباؾها بالهىامل اإلاشجبؿت في الهملُت، ؤما الهىامل الاغاَُت َهي جخػمً الخؿـ و  آلالُت الْش

.     2ألاوشؿت اللىحعدُت و اإلاازشاث البُئُت وألاداء

هموذجث لركابةث لطوجسخيةث:لثاهيا

و بالخاحت بلى بحشاء  ابت الجضئُت واخذة مً قشوٍ اإلاشاْبت اإلاخًيرة التي ًطاخبها جْى جمثل نملُت الْش

. 5جصخُحي لخهذًل ألاداء الُهلي لٙي ٌعخُٓم و ًلخٓي مو ألاداء اإلاىغىم،  و رلٚ ما ًىضخه الشٙل 

 

 

                                                             
1
 .24 َٓال فشٚذ يصطفٗ، جالل ابشاْٛى انؼبذ إداسة انهٕجغخٛاث، يشجغ عابك ؿ  

 .804 نهال فريد مصطفى، جالل ابراهيم العيد، نفس المرجع السابق ص  2
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لعمطياتث لركابةث لطوجيسخيةل:ل(I-04) لشكلث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.ل805رألاهالد جشثبالو،ثإد رةث لطوجسخيات،ثمرجعثسملمثذهرهثصث:ل اطدر

ابت اللىحعدُت تهذٍ بلى الخإٖذ مً ان ألاداء في مجاٛ اللىحعدُٚ ًخماش ى مو الخؿـ  بن الْش

شها هكام اإلاهلىماث اللىحعتي، ٖما ؤن  ٗامل نلى اإلاهلىماث التي ًَى اإلاىغىنت معبٓا خُث حهخمذ بشٙل 

ابت اللىحعدُت جخىيل داخل ظلعلت اللىحعدُٚ بذاًت مً اإلاىسدًً وضىال بلى الضبائً . الْش

ٗاء  ابت نلى اإلاىسدًً وضىال بلى الشش ابت اللىحعدعت جبذؤ مً الْش و هالخل مً الشٙل ؤن الْش

ابتها باظخمشاس لخصخُذ ألاخؿاء نىذ خذوثها ىن، خُث ًخم جدبو الهملُاث اللىحعدُت و ْس . الخجاٍس

 

 

 

 

يشالبت انًماسَت بٕاعطت انًذٚش،  اإلجشاء انخصٕٚبٙ

 انًغخؾاس، أٔ جٓاص انكًبٕٛحش

انًؼاٚٛش ٔ األْذاف 

 انًٕضٕػت

 حغاٚش االداء

ػًهٛت أَؾطت عهغهت 

 اإليذاد انًغخًذة

انمٕٖ ٔ انخغٛشاث 

 انذاخهٛت ٔ انخاسجٛت

 ػُاصش ػًهٛت انشلابت

 يذخالث

أَؾطت عهغهت اإليذاد 

انًخصهت نهؼًهٛت 

حكهفت انُؾاط ٔ خذيت 

 انؼًالء

أَؾطت عهغهت اإليذاد 

 ٔيغخٕٚاث خذيت انؼًالء

 يخشجاث
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:لخالضةث لفطل

ٌهخبر الامذاد رو دوس و ؤهمُت بالًين مىز بذاًت قهىسه و ختى نىذ جؿبُٓه ٖمطؿطل بداسي نٍش 

ابت  الهذًذ مً الخؿىساث و الخًيراث حهل مىه بداسة مخٙاملت بخػو لػشوسة الدعُير مً جخؿُـ، جىكُم و ْس

ت اث ؤلاداٍس . ولٚ نلى ٗل اإلاعخٍى

ٖما ؤضبذ غمً اظتراجُجُت اإلااظعت حهذٍ بلى جدُٓٔ بوعُابُت الهمل و الخذَٔ اإلاعخمش بإْل 

ادة سبدُت اإلااظعت . الخٙالُِ لٍض

  



 

 

 

الفصل الثاوي فػالُت 

وظُفت اللىحؿدًُ في 

 جدؿحن أصاء اإلاإؾؿت
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: ثمهيد

للض حغث أكالم الباخثحن و جضفم الىثحر مً خبرها غلى مىطىع ألاصاء، ئط أن هظا اإلافهىم بخفصُالجه 

ًفخذ الػضًض باب اإلاؿاهمت، فالخفؿحر و اإلاػنى الحلُلي لهظا اإلافهىم بلي مُضاها للصغاع الفىغي جخظاعب فُه 

الضعاؾاث غلى مسخلف مىابػها، و لػل الصػىبت التي جىاحهها مإؾؿاث الُىم في كُاؾه ألاهبر صلُل غلى 

طلً، و مً هظا اإلاىؼلم فلض زصص اإلابدث ألاٌو لإلػاع اإلافاهُمي لألصاء أما اإلابدث الثاوي فسصص للُاؽ 

. أصاء اإلاإؾؿت

:   إلاطارث افاهيميثلألد ء:  املبحث ألاو 

ًىحض ازخالف بحن الىخاب و الباخثحن في حػٍغف مصؼلح ألاصاء خُث ًغحؼ هظا الازخالف ئلى جباًً 

م مً الىخاب اغخمض غلى الجىاهب الىمُت في صُاؾت   وحهاث الىظغ و أهضاف اؾخػماٌ هظا اإلاصؼلح ففٍغ

م آزغ ئلى اغخباع لألصاء مصؼلحا ًخظمً أبػاصا جىظُمُت و احخماغُت فه لألصاء بِىما طهب فٍغ . حػٍغ

.  مفهومث د ءثألاثثوجهاثه:  املطلث ألاو 

ً أؾاؾُحن فُه و هما الىفاءة و الفػالُت و اللخحن ًجب  ئن فهم ألاصاء لً ًخم ئال بخدلُل مخؿحًر

. صعاؾتهما بشيل مفصل

جعريفث د ءث: أألاال

ٌػخبر جدضًض مفهىم صكُم لألصاء مً أهم اإلاؿائل التي ػغخذ في اإلاؿاخت الػلمُت كضًما و خضًثا و طلً 

بؿغض وطؼ حػٍغف ًمىً اغخباعه مغحػا أؾاؾُا ألي غمل غلمي في مجاٌ ؤلاصاعة، ئال أن الصفاث اإلاخؿحرة 

التي ًىؿبها ألاصاء خاٌ صون جدلُم هظه الؿاًت، فخاعة ًظهغ ألاصاء غلى أهه كضعة اإلاىظمت غلى جسصُص 

 ً مىاعصها واؾخسضامها بشيل أمثل، و جاعة ًغجبؽ باهخاحُت الػماٌ و الػىصغ البشغي و جاعة ًظهغ غلى اهه كٍغ

الاهخاحُت و صىعتها و كض ظهغث غضة مداوالث لىطؼ هظا اإلافهىم في ئػاع واضح الخػٍغف ألاٌو غلى اهه صعحت 

م أو اإلاىظمت ألاهضاف اإلاسؼؼت بىفاءة و فػالُت .  1بلىؽ الفغص أو الفٍغ

                                                             
. 45، ص 2002 أمحد سري مصطفى، إدارة املوارد البشرية األصول و املهارات بدون دار النشر، مصر  1
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اجها مجمىغت مً اإلاػاًحر اإلاالئمت للخمثُل و اللُاؽ التي ًدضصها الباخثىن و التي جمىً "غلى :  لحعريفث لثاني

 1"مً ئغفاء خىم جلُُمي غلى الاوشؼت و الىخائج

فحن الؿابلحن الازخالف الىاضح في  جىحه ول مً الباخثحن فالباخث ًىظغ ئلى ألاصاء  و ًظهغ مً زالٌ الخػٍغ

م أو اإلاىظمت ألاهضاف اإلاسؼؼت و بالخالي عبؽ ألاصاء باللضعة غلى جدلُم  غلى أهه صعحت بلىؽ الفغص أو الفٍغ

ألاهضاف و حػله مغهىها بحجم الفجىة بحن الهضف الفػلي و اإلاسؼؽ، فيلما ئػصاصث الفجىة بحن ما جدلم وما 

. زؼؽ له اهسفع مؿخىي ألاصاء و الػىـ صحُذ

م جدلُم  فاألصاء هما ًظهغ الخػٍغف مخىكف غلى جللُص الفجىة بحن ما زؼؽ له و ما جدلم فػال غً ػٍغ

: الىفاءة و الفػالُت

في خحن أن الباخث في الخػٍغف الثاوي ًلغن ألاصاء بمجمىغت مً اإلالاًِـ و اإلاػاًحر اإلادضصة ؾلفا ال  -

 .بأهضاف جظػها اإلاىظمت، و ًيىن الحىم غلى ألاصاء بالجُض، خؿب كضعة اإلاإؾؿت غلى جؼبُلها

فحن أن ألاصاء هى اللضعة غلى جدلُم الاهضاف اإلاسؼؼت بأكل فاكض مً اإلاىاعص  - و وؿخيخج مً زالٌ الخػٍغ

الفػالُت : اإلاخاخت و اإلاؿتهلىت و بظلً هجض أن لألصاء مغهبحن أؾاؾُحن ًخفاغالن مؼ بػظهما و هما

 .اإلالترهت بخدلُم ألاهضاف، و الىفاءة اإلالترهت بخضهُت الخيالُف و مؼابلت اإلالاًِـ

 ٌػغف ألاصاء غلى أهه اوػياؽ لىُفُت اؾخسضام اإلاإؾؿت (Miller et Bromiley)" مُالع بغوملي" و خؿب 

ت؟، و اؾخؿاللها بالصىعة التي ججػلها كاصعة غلى جدلُم أهضافها، و بالخالي هالخظ مً  للمىاعص اإلاالُت و البشٍغ

لت في اؾخػماٌ اإلاىاعص أي  حن أؾاؾُحن هما الؼٍغ هظا الخػٍغف أن الاصطاء هى خاصل جفاغل غلى غىصٍغ

. 2الىفاءة و الىخائج اإلادللت مً طلً الاؾخسضام أي الفػالُت

غلى أهه كضعة اإلاإؾؿت غلى بػض ملُاؾا  للحىم غلى مضي : (Peter Drucker)" بُتر صعواع"و ٌػغف خؿب 

جدلُم اإلاإؾؿت لهضفها الغئِس ي، و هى البلاء في ؾىكها و اؾخمغاعها في وشاػها في ظل الخىافـ، و مً زم 

. 3جخمىً مً اإلادافظت غلى الخىاػن في ميافأة ول مً اإلاؿاهمحن و الػماٌ

                                                             
1 Jean Yves soulquin, Gestion des ressources homaines et permanance des services : les cas des 
etablissements socio-sanitaire « Revue de gestion des ressources homaines N° 36 Edition ESha, 
Paris, Juin 2000 P20. 
2 Miller ilent et Bromilley Philip, Strategic rist and corporate perfor mance : an Analysis of 
alternative rist measures. Academy of menagement Journal, vol 33 N° 4/1990 P 759. 
3 PETER Drucker. Pepople and perfor mance, Harvard Business school press 2007 p23. 
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بأهه ول مً ؾاهم في حػظُم اللُمت و جسفُع :  (Philip lorino)"لفُلُب لىعٍىى"و ًخمثل ألاصاء باليؿبت 

الخيالُف، خحن ال ًيىن طو أصاء مً ٌؿاهم في جسفُع الخيالُف فلؽ أو في عفؼ اللُمت فلؽ، و لىً ًيىن 

. 1طو أصاء مً ٌؿاهم في جدلُم الهضفحن مػا

أن ألاصاء ٌػخبر هدُجت لخدلُم أهضاف اإلاىظمت هما أهه ٌػخبر أًظا ملُاؽ " Ingram et Mcdannell"و ٌػغفه 

 .2الىجاح

ت فلض وعص في معجم اإلاصؼلحاث الاحخماغُت غلى أهه اللُام بأغُاء   أما حػٍغف ألاصاء مً هاخُت الؿضاٍع

الىظُفت مً اإلاؿإولُاث و الىاحباث وفلا للمػضٌ اإلافغوض أصاؤه مً الػامل الىفء اإلاضعب و ًمىً مػغفت 

م لخدلُل ألاصاء أي صعاؾت همُت الػمل و الىكذ الظي ٌؿخؿغكه و ئوشاء غالكت غاصلت  هظا اإلاػضٌ غً ػٍغ

بُنهما، وللخمىً مً جغكُت اإلاىظف ججغي له ئزخباعاث أصاء و ٌػخمض في طلً غلى حؿاًغ ألاصاء، أي الحصىٌ 

غلى بُاهاث مً شأجها أن حؿاغض غلى جدلُل و فهم و جلُُم أصاء الػامل لػمله و ؾلىهه في فترة ػمىُت 

.   3مدضوصة

أهه ئصضاع خىم غلى الشغغُت :  خُث ٌػبر هظًً الياجبحن غً ألاصاء« D.kaisergruber et J.handrieu »أما 

 4الاحخماغُت ليشاغ مػحن وؿخيخج مً هظا الخػٍغف أن ألاصاء مغجبؽ بفػل و مػغفت احخماغُت، بما ًلىص ئلى 

. اهدؿاب كبىٌ احخماعي لالوشؼت التي جلىم بها اإلاإؾؿت، ئلى حاهب الشغغُت الاكخصاصًت

أصاء اإلاإؾؿت ًخمثل في كضعتها غلى جدلُم الىخائج التي جخؼابم : مما ؾبم طهغه ًمىً اكتراح الخػٍغف الخالي

مؼ الخؼؽ و ألاهضاف اإلاغؾىمت باالؾخؿالٌ ألامثل للمىاعص اإلاىطىغت جدذ جصغفها، ئصا فاألصاء هى الىفاءة 

. والفػالُت مػا

 أن ألاصاء غباعة غً عبؽ بحن ول مً الفػالُت الىظُفُت و الفػلُت الاؾتراجُجُت، وجلىم « A.chandler »و ًغي 

م و الػالكاث صازل اإلاإؾؿت،  الفػالُت الىظُفُت غلى جدؿحن اإلاىخجاث، غملُاث الاهدخاج، وظُفت الدؿٍى

. 5بِىما جلخط ي الفػالُت الاؾتراجُجُت الخفىق غلى اإلاىافؿحن مً زالٌ الخمىكؼ في ألاؾىاق الجُضة

 

                                                             
1 Philip lorino, Méthodes et pratiques de la performance, édition d’organisation, 3eme edition 
2003 p 43. 

 ناصر أمني أمحد علي، أثر تطبيق إدارة اجلودة الشاملة على أداء املنظمات الصناعية العامة يف املناطق املؤىلة صناعيا، دراسة ميدانية، قدمت ىذه  2
. 40 ص 2002 كانون 26الرسالة استكماال ملتطلبات احلصول على املاجستري، جامعة الريموك، 

 بعجي سعاد، تقييم فعالبة نظام تقييم أداء العاملني يف املؤسسة االقتصادية، مذكرة مكملة لنيل  شهادة ماجستري غري منشورة يف إدارة األعمال،  3
 .02جامعة حممد بوضياف، مسيلة ص 

4 Brnoux.P et autres « les nouvelles approches sociologique des organisations » Ed seuil. Paris 
1996 P50. 
5 Cherif lahlou, Fouvernement des entreprises, Actionnariat et performances p15. 
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: مفهومث لفعاليةثألاث لكفاءة: ثانيا

ًىظغ الباخثىن في غلم الدؿُحر، ئلى مصؼلح الفػالُت غلى اهه أصاة مً اصواث مغاكبت الدؿُحر في اإلاإؾؿت، و 

. هظا مً مىؼلم أن الفػالُت هي مػُاع ٌػىـ صعحت جدلُم اهضاف مؿؼغة

 ٌػغفان الفػالُت أجها جغجبؽ باالهضاف الاؾتراجُجُت « walker et ruibert »خؿب : جعريفث لفعالية (1

للمإؾؿت، و مً زم فالفػالُت خؿبهما جخجؿض في كضعة اإلاإؾؿت غلى جدلُم أهضافها الاؾتراجُجُت مً 

 .همى مبُػاث و حػظُم خصتها الؿىكُت ملاعهت باإلاىافؿت

ئطا وؿخيخج مما ؾبم أهه  مصؼلح الفػالُت ًخػلم بضعحت بلىؽ الىخائج، أي الفغق بحن الىخائج اإلادللت و 

الىخائج اإلاخىكػت، و هي في الىكذ هفؿه جغجبؽ بضعحت جدلُم ألاهضاف و غلُه ًمىً اللىٌ أن ولما واهذ 

الىخائج اإلادللت أكغب مً الىخائج اإلاخىكػت ولما واهذ اإلاإؾؿت أهثر فػالُت و الػىـ صحُذ و ًمىً جلخُص 

:  الفػالُت في الصُؿت الخالُت

 

 ملاعبت مخػضصة ألابػاص M.KALIKAو هظغا ليىهه مً الصػب جدضًض حػٍغف شامل و صكُم للفػالُت ًلترح 

. 1الفػالُت الاكخصاصًت الفػالُت الاحخماغُت و الفػالُت الخىظُمُت: للُاؽ فػالُت اإلاىظماث حشمل ول مً

و ًخم كُاؽ الفػالُت الاكخصاصًت مً زالٌ مإشغاث همػضٌ لبلىؽ الاهضاف جؼىع اإلاإؾؿت في اللؼاع و 

هظلً حىصة اإلاىخجاث و الخضماث، أما الفػالُت الاحخماغُت فترجبؽ بىُفُت عؤٍت اإلاإؾؿت إلاىظفيها و جلاؽ 

مً زالٌ مإشغاث همضي مالءمت مىار الػمل، و صعحت عطا اإلاىظفحن و ػبُػت الػالكاث الاحخماغُت في 

اإلاإؾؿت، في خحن ًخم جلُُم الفػالُت الخىظُمُت مً زالٌ مإشغاث هضعحت مغوهت الهُيل الخىظُمي، حىصة 

. جضفم اإلاػلىماث وصعحت اخترام الاحغاءاث الغؾمُت في اإلاإؾؿت

ًخمحز مصؼلح الىفاءة شأهه شأن أؾلب اإلاصؼلحاث الػلىم الاوؿاهُت و الاحخماغُت : جعريفث لكفاءة (2

فه، و غلُه ؾىلخصغ هما غلى جىاٌو بػع الاؾهاماث في  بػضم الاجفاق بحن الىخاب و الباخثحن خىٌ حػٍغ

 :مجاٌ حػٍغف الىفاءة و هي

 الىفاءة هي كضعة مغصوصًت اإلاإؾؿت بمػنى أن الىفاءة هي ملُاؽ « Wellber et Rue kertsz »خؿب 

. للمغصوصًت في اإلاإؾؿت، أي اجها جخػلم باإلاسغحاث ملاعهت باإلاضزالث، و هى ما ًلترب مً مػنى الاهخاحُت

                                                             
1 Michel kalika, structure d’entreprise, Edition Economica Paris 1995. P 336-342. 

 األهداف المسطرة/ النتائج المنجزة = الفعالية 
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 الىفاءة هي اللضعة غلى اللُام بالػمل اإلاؼلىب بخللُل مً الامياهُاث، و « Vincent Plauchet »و خؿب 

اليشاغ الىفء هى اليشاغ ألاكل جيلفت و وؿخيخج مً هظا الخػٍغف أن الىفاءة جغجبؽ بخدلُم ما هى 

. مؼلىب بشغغ جضهُت الخيالُف، أي اؾخػماٌ مضزالث أكل

لت هاجحت و صحُدت،  فاث لهظا اإلاصؼلح أن الىفاءة حػني غمل ألاشُاء بؼٍغ ئطا اؾخيخج مما ؾبم مً حػٍغ

هما أن حىهغ الىفاءة ًخمثل في حػظُم الىاجج، و جضهُت الخيالُف بمػنى آزغ ًمىً جمثُل الىفاءة بمػاصلت 

.  1ًدخىي آزغ ػغفيها غلى بلىؽ الحض اإلالغع مً الىاجج بأكل جيلفت

ت،  و حػخبر الىفاءة واؾلىب غمل ًغجبؽ بخلُُم ألاصاء غً مضي اؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت ماصًت و فىُت و بشٍغ

سُا ئلى الاكخصاصي الاًؼالي 2واؾخؿاللها اؾخؿالٌ أمثل ىى" ، و ٌػىص مفهىم الىفاءة جاٍع الظي ػىع " باٍع

ىى و خؿبه فان أي جسصُص ممىً للمىاعص هما ئما  صُاؾت هظا اإلافهىم خُث أصبذ ٌػغف بأمثلُت باٍع

 و الالهفاءة 3 ؾحر هفء للمىاعص ٌػبر غً الالهفاءة  جسصُص ؾحر هفء أو جسصُص هفء، و أي جسصُص

حػني أن اإلاإؾؿاث جيخج أكل مً اإلاؿخىي اإلامىً مً اإلاسغحاث باؾخسضام مىاعص مػُىت فهي حؿخسضم جىلُفت 

ميلفت مً اإلاضزالث الهخاج مجمىغت مً اإلاسغحاث و غلى هظا ألاؾاؽ ًمىً جلخُص مفهىم الىفاءة 

: بالصُؿت الخالُت

 

 

 أن الىفاءة جلاؽ بىمُت اإلاىاعص اإلاؿخسضمت الهخاج وخضة واخضة مً « M.kalika »و طمً هفـ الؿُاق ًلىٌ 

مىخج مػحن، في خحن جلاؽ الفػالُت بضعحت بلىؽ ألاهضاف اإلادضصة، لظلً فهى ٌػخبر أن مفهىم الفػالُت ٌػض 

أوؾؼ مً مفهىم الىفاءة، هما ًإهض الباخث غلى أن اإلاإؾؿت حؿخؼُؼ جدلُم الفػالُت صون جدلُم الىفاءة 

 .4أو الػىـ

 الظي هى غباعة (Gilbert)و مً احل جىطُذ أهثر للػالكت بحن هظه اإلافاهُم ًمىىىا الاشاعة ئلى همىطج حُلبرث 

غً مثلث ٌؿمى بمثلث ألاصاء و ًصف الػالكت بحن ول مً ألاصاء و الفػلُت و الىفاءة، و طلً هما ًىضحه 

: الشيل ألاحي

                                                             
 86 ص 2001 عبد املليك مزىودة، األداء بني الكفاءة و الفعالية، جملة العلوم االنسانية العدد األول، جامعة حممد خيضر، بسكرة، نوفمرب  1

2 Brigiette Doriath et christien Goujet, Gestion Prévisionnelle t mesure de la performance, 
Dunod, Paris 2007 p 173. 

 .06، ص 2011 حسني حساين، تقييم األداء يف مؤسسات التأامني اجلزائرية، رسالة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة اجلزائر  3
4 Michel kalika. Op.cit.p 328. 

 الموارد المستخدمة/ النتائج المنجزة = الكفاءة 
                                       خمرجات                  مدخالت
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مثلث ألاصاء : ( II-01 ) لشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : stéphane jacquet , Management de la Performance : des concelts aux outils. P 04 

مً زالٌ الشيل الؿابم ًمىً اللىٌ أهه بخجلُل أطالع مثلث ألاصاء ًمىً فهم الػالكاث التي جغبؽ مسخلف 

: اإلافاهُم ببػظها هماًلي

ٌشحر الظلؼ الظي ًغبؽ الىخائج باألهضاف ئلى الفػالُت و ٌؿمذ بمػغفت ما ئطا واهذ اإلاإؾؿت كاصعة غلى   -

 .جدلُم أهضافها أم ال

و ٌشحر الظلؼ الظي ًغبؽ الىخائج باإلاىاعص ئلى الىفاءة و ٌؿمذ بمػغفت مضي كضعة اإلاإؾؿت غلى بلىؽ  -

 .أهضافها بأكل الخيالُف و اإلاىاعص

. ئطا واهذ اإلاإؾؿت كض اؾخسضمذ أخؿً اإلاىاعص و أهثر مالئمت لخدلُم أهضافها أم ال

و فُما ًخػلم باالصاء فهى ٌػىـ ول مً مفهىم الىفاءة و الفػالُت و ًمثل الخفاغل الظي ًدضر بحن ول مً 

. ألاهضاف و اإلاىاعص و الىخائج

ئطافت ئلى ما ؾبم ججضع ئلى أن هىان أًظا بػع اإلافاهُم ألازغي التي كض جخلاػؼ مؼ الفػالُت و الىفاءة 

: وبظلً مؼ الاصاء أهمها

 األداء

 األىداف

 الفعالية املالئمة

 الكفاءة

 النتائج املوارد
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و جخمثل في همُت أو أهثر مً غىاصغ الاهخاج، و ًمىً اؾخسضام مػاًحر الاهخاحُت في كُاؽ صعحت : إلانحاجية -

ل اإلاضزالث  خؿً اؾخؿالٌ اإلاىاعص، فاالهخاحُت جلِـ صعحت الىفاءة التي جخمخؼ بها اإلاإؾؿت في جدٍى

 . 1اإلاسخلفت ئلى مسغحاث جأزظ شيل ؾلؼ و زضماث

و جخمثل في مؿخىي أو صعحت جلبُت اإلاىخج أو الخضمت إلاخؼلباث و جىكػاث الػمالء، و طلً فهي حػبر :  لجودة -

غً مضي كضعة اإلاإؾؿت في الاؾخجابت إلاخؼلباث ػبائنها فُما ًخػلم بالىىغُت، و للُاؾها غاصة ما ًخم 

. ملاعهت غضص الىخضاث اإلاىخجت بشيل صحُذ ئػاء احمالي غضص الىخضاث اإلاىخجت

معاييرثثصنيفث د ءث:  املطلث لثاني

بػضما جم الػغض ئلى مفهىم ألاصاء، هيخلل ئلى غغؤض مػاًحر جصيُف ألاصاء في اإلاإؾؿت و جدضًض أهىاع ألاصاء 

. بفغض ازخُاع مػاًحر الخلؿُم، هظه ألازحرة ًمىً جدضًضها في أعبػت أشياٌ، ؾىف هخؼغق ئليها

 لحصنيفثحصلثمعيارث لمليئةث: أألاال

: أد ءث لمليئةث لد خطيةثلطمؤشصة/1

و هى مغجبؽ أؾاؾا بجمُؼ الاصاءاث اإلاىحىصة صازل اإلاإؾؿت ؾىاء حػلم ألامغ باألفغاص أي عأؽ اإلااٌ البشغي 

أو ألاصاء الخلني أو اإلاالي ئال أن الاصاء الضازلي أو اصاء البِئت الضازلُت ًخػلم بيل ما ًمىً للمإؾؿت الخدىم 

ً ل، الخمٍى ، ...فُه و الخأزحر غلُه مخمثلت في حمُؼ اليشاػاث و الىظائف التي مً أهمها، الاهخاج، الخمٍى

ت ألازغي و بالخالي هي هدُجت جفاغل مسخلف أصاءاث ألاهظمت الفغغُت للمإؾؿت . والػملُاث الاصاٍع

أد ءث لمليئةث لخارجيةثلطمؤشصةث/2

و ًلصض به أصاء حمُؼ الػىامل اإلادُؼت و اإلاإزغة غلى الاصاء الضازلي للمإؾؿت ؾىاء بالؿلب أو باالًجاب 

وحشمل أصاء الحيىماث في الجاهب الىلي باالطافت ئلى أصاء مسخلف اإلاىعصًً اإلامىلحن و اإلاىافؿحن الىؾؼاء، 

وهظه ألاصاءاث جإزغ غلى اإلاإؾؿت بيؿب مخفاوجت فخمـ حاهب اؾالؾخسضام ألامثل للمىاعص اإلاخاخت التي 

جلضمها البِئت الخاعحُت أو مً خُث اللضعة غلى جدلُم الاهضاف و التي ؾالبا ما جخأزغ بالػىامل الخاعحُت الؿحر 

. مخىكػت والخؿحراث في اللىاهحن و الؿُاؾاث اإلاإزغة بشيل مباشغ غلى كضعة اإلاإؾؿت في ئهجاػ ما زؼؽ له
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 لحصنيفثحصلثمعيارث لزمنث: ثانيا

:  د ءثفيث ادىث للصير/ 1

 1:و ٌػني كضعة اإلاإؾؿت غلى جدلُم أهضافها في اإلاضي اللصحر، و ًصبذ ألاصاء في هظا الحاٌ مخػللا بماًلي

 .و ٌػخبر غً كضعة اإلاإؾؿت غلى زلم مسغحاث وفلا إلاخؼلباث البِئت الخاعحُت: الانحاج -

 . حػبر غً الىُفُت التي جإصي بها اأغماٌ و هي وؿبت اإلاسغحاث و اإلاضزالث: لكفاءة -

و طلً باغخباع اإلاإؾؿت هظام احخماعي حهضف ئلى جدلُم الاشباع مً زالٌ جفاغل ألافغاص طمً :  لرضا -

هظام مػحن، هظا الاشباع ًخمثل في جدلُم الغطا الىفس ي و الاحخماعي في ميان الػمل و ال ًخم هظا ئال 

بالخدغع مً الؿلىهُاث الؿحر مالئمت و الحصىٌ غلى خصص مً اإلاىافؼ الاطافُت و اللضعة غلى الحىاع 

 .والخفاوض

: و مً اإلاإشغاث ألاؾاؾُت غلى وحىص الغطا ماًلي

 .ػبُػت و شيل الجزاغاث و الاػماث اللائمت بحن ألافغاص -

 .مػضٌ صوعان الػماٌ -

 .الؿُاباث و الخأزغاث -

:  د ءثفيث ادىث احوشط/ 2

ً مهمحن ٌػىؿان مفهىم ألاصاء و هما : و ًخمثل في غىصٍغ

و ٌشحر ئلى كضعة اإلاإؾؿت غلى الخفاغل مؼ الخؿحراث اإلادُؼت بها و مداولت حؿُحر ألاوشؼت ولما :  لحكيف -

لؼم طلً، و ٌػخبر الخىافـ مً اهم الضوافؼ التي جدفؼ اإلاإؾؿت غلى حػضًل أهضافها أو ئغاصة الىظغ في 

ت أو ماصًت، فمؿألت اللضعة غلى الخىُف مغهىهت بػامل  اإلاىاعص التي حؿخسضمها ؾىاءا واهذ أصىال مػىٍى

 .امغوهت الظي ؾُظمً للمإؾؿت اإلادافظت غلى مياهتها في الؿىق و ئال فال بض لها أن جخدمل الػىاكب

و هى مفهىم ًضٌ غلى الاؾخمغاعؾت التي هي أؾاؽ البلاء، و الظي ٌػخبر الهضف : (Croissance) لنموث -

الغئِس ي ليل مإؾؿت، ئن الىمى ؾىاء بخػظُم غىامل الاهخاج أو عفؼ خصص اإلاإؾؿت في الؿىق، 

ؾُمىً مً جدلُم ألاهضاف الاحخماغُت اإلاغؾىب الحصىٌ غليها وابخالع البؼالت و ئخضار الفاعق في 

م  الثلافت التي ؾدىدشغ ػغصًا مؼ وؿبت همىها و أفظل مثاٌ لظلً الثلافت الُاباهاًت التي وشغث غً ػٍغ

 .« Made in China »همى اإلاىإؾؿاث الُاباهُت و ظهىع ما ٌؿمى 
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و هى ٌػىـ مفهىم البلاء في ظل ول اإلاخؿحراث البُئُت غلى الصػُض الىلي مخمثال :  د ءثفيث ادىث لملويل -

في الحيىماث و الاكخصاص و الؿُاؾاث اإلاالُت أو غلى الصػُض الجؼئي مؼ اإلاخػاملحن اإلاالُحن، اإلاىعصًً و 

الؼبائً باإلطافت ئلى اإلاإؾؿاث الػاملت في هفـ اإلاجاٌ، ئن البلاء جدذ طؿؽ اإلاىافؿت ؾىاءا في اإلاىابؼ 

ت أو في اإلاصباث أي غلى جلً ألاؾىاق التي حؿخلبل أهىاع الؿلؼ و  أو غلى اإلاىاعص بصىعتها اإلااصًت أو اإلاػىٍى

 .(الىفاءة والفػالُت)الخضماث، ال ًخم ئال بىحىص جسؼُؽ اؾتراجُجي، وحىص جصىع واضح لألصاء بؼغفُت 

: 1 لحصنيفثحصلثمعيارث لشمولية: ثالثا

خؿب هظا اإلاػُاع ًلؿم ألاصاء صازل اإلاىظمت ئلى أصاء هلي و حؼئي، أي أن ألاصاء هىا كض ًىظغ ئلُه ئما غلى 

أؾاؽ أهه أصاء غام هلي للمإؾؿت و ئغخباعها وخضة واخضة، أو ًىظغ غلى أؾاؽ حؼئي، أي الىظغ للمإؾؿت 

. غلى أجها مجمىغت مً ألاهظمت الفغغُت اإلاغجبؼت فُما بُنها

:  د ءث لكلي/ 1

نها صون اهفغاص  ًخمثل ألاصاء الىلي للمإؾؿت في الىخائج التي ؾاهمذ حمُؼ غىاصغ اإلاإؾؿت أو ألاهظمت في جيٍى

حؼء أو غىصغ لىخضه في جدلُلها، فالخػغض لألصاء الىلي للمإؾؿت ٌػني الحضًث غً كضعة اإلاإؾؿت غلى 

جدلُم أهضافها الغئِؿُت بأصوى جيالُف اإلامىىت، و مثاٌ ألاهضاف الغئِؿُت الغبدُت التي ال ًمىً للؿم أو 

ت بأكل الخيالُف و أكل اإلاساػغ، و مصلحت الاهخاج ًجب أن جلضم  وظُفت لىخضها أن جىفغ ألامىاٌ الظغوٍع

. مىخىحاث بأكل الخيالُف و أخؿً حىصة

الىلي، فاألصاء الجؼئي هى كضعة الىظام الخدتي غلى جدلُم أهضافه بأصوى  غلى زالف ألاصاء  : د ءث لجزئي/2

. الخيالُف اإلامىىت

فالىظام الخدتي ٌؿعى ئلى جدلُم أهضافه الخاصت به، ألهضاف ألاهظمت ألازغي، و بخدلُم مجمىع آصاءاث 

ألاهظمت الخدخُت ًخدلم ألاصاء الىلي للمىظمت و هما ؾبم الاشاعة ئلُه، أهضاف اإلاإؾؿت ًجب أن جيىن 

  .مخياملت و مدؿلؿلت حشيل شبىت فُما بُنها
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:  لحصنيفثحصلث اعيارث لوظيفي: ر بعا

خؿب هظا الخصيُف ًىظغ لألصاء ول وظُفت غلى خضي، فهى ًدضص الىظائف و اليشاػاث التي جماعؾها 

. اإلاإؾؿت

ىلؿم الاصاء في هظه الحالت خؿب الىظائف اإلاؿىضة ئلى اإلاإؾؿت التي ًمىً خصغها في الىظائف  ٍو

م، وظُفت اإلاالُت و وظُفت الاهخاج: الثالر الخالُت . وظُفت الدؿٍى

: أد ءث لوظيفةث لخصويلية/1

ًخدضص هظا الضاء مً زالٌ كضعجه غلى جدؿحن اإلابُػاث، عفؼ كُمت الحصت الؿىكُت و جدلُم عطا الػمالء، 

لُت حػخبر مً الخدضًاث الىبري في  وبىاء غالمت طاث ؾمػت ػُبت لضي اإلاؿتهلىحن ئن خلُلت الىظُفت الدؿٍى

لُت غلى الؼبائً هظا ما ًفؿغ وؿبت  اإلاإؾؿت ئط جؼغح مشيلت كضعة جلُُم الغطا و ملضاع جأزحر الحمالث الدؿٍى

الضوعان الػالُت للمؿخسضمحن في هظه اإلاصلحت و طلً عاحؼ لصػىبت جلُُم أصائهم مما ًدؿبب في هثحر مً 

. ألاخُان زالفاث هبحرة بحن الػماٌ

 1:أد ءث لوظيفةث االية/ 2

ًخمثل هضا ألاصاء في كضعة اإلاإؾؿت عى بلىؽ أهضافها اإلاالُت بأكل الخيالُف اإلامىىت فاالصاء اإلاالي ًخجؿض ف 

كضعتها غلى جدلُم الخىاػن اإلاالي و جىفحر الؿُىلت الالػمت لدؿضًض ما غليها، و جدلُم مػضٌ مغصوصًت حُض 

وجيالُف مىسفظت، و ًخمثل هظا ألاصاء أًظا في باء هُيل مالي فػاٌ ًدلم بلىؽ أهبر غائض غلى الاؾدثماعاث و 

اث اإلاغصوصًت اإلامىىت و ؾالبا ما جسظؼ هظه اوظُفت لخلُُم و جدضًض أصائها و  الىصىٌ ئلى أكص ى مؿخٍى

حن، و ًجضع الاشاعة ً غلى جدلُم هظا الهضف ملترن  فػالُتها مً زالٌ هظًً الػىصٍغ ئلى أن كضعة اإلاؿحًر

ا . بالخدفحز الظي جمىده اإلاإؾؿت ؾىاء وان ماصًا ملابل عفؼ اإلاغصوصًت أو مػىٍى

    2:أد ءثألاظيفةثالانحاج/ 3

ًخدلم ألاصاء الاهخاجي للمإؾؿت غىضما جخمىً مً جدلُم مػضالث مغجفػت لالهخاحُت ملاعهت بمثُالتها أو 

بيؿبت اللؼاع الظي جيخمي ئلُه، و ئهخاج مىخجاث بجىصة غالُت و بخيالُف مىسفظت حؿمذ لها مؼاخمت 

 .مىافؿيها وجسفُع وؿبت جىكف آلاالث و الخأزغ في جلبُت الؼلبُاث

                                                             
1 Marcel laflame, le management : approche systémique geatan Marin éditeur, 3ed CANADA ? 
1981 P 356. 
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مبدد تث د ءث:  املطلث لثالح

 هى ألازغ الصافي لجهىص الفغص التي جبضأ باللغاعاث و ئصعان الضوع أو اإلاهام و ٌػني هظا أن الاصاء في مىكف  ألاصاء

. مػحن ًمىً أن ًىظغ ئلُه غلى أهه هخاج الػالكت اإلاخضازلت بحن ول مً الجهض، اللضعاث، ئصعان الضوع أو اإلاهام

و هى الجهض الىاجج مً خصىٌ الفغص غلى الخضغُم ئلى الؼاكاث الجؿمُت و الػللُت التي ًبضلها الفغص : الجهض

. ألصاء مهمخه

. حػني الخصائص الشخصُت اإلاؿخسضمت ألصاء الىظُفت: اللضعاث

حػني الاججاه الظي ٌػخلض الفغص أهه مً الظغوعي جىحُه حهىصه في الػمل مً زالله، و : ئصعان الضوع أو اإلاهمت

. جلىم ألاوشؼت و الؿلىن الظي ٌػخلض الفغص بأهمُتها في أصاء مهامه

و اإلاالخظ مما ؾبم أن غىاصغ ألاصاء جخػلم باإلاىظف شاؾل الىظُفت فلؽ و الجهض، اللضعاث و اإلاهاعاث، 

همؽ ألاصاء و هي غىاصغ جسظؼ لؿُؼغة اإلاىظف، بِىما أن في الىاكؼ هىان غىاصغ جسؼن غً ؾُؼغة اإلاىظف 

 1:هظه الػىاصغ هي

 و ما ًخػلم بها مً واحباث و مؿإولُاث و أصواث و جىكػاث مؼلىبت مً  (مخؼلباث الػمل): الىظُفت

 .اإلاىظف، ئطافت ئلى الؼغق و ألاؾالُب و ألاصواث و اإلاػضاث اإلاؿخسضمت

  أو ما جخصف به البِئت الخىظُمُت خُث جإصي الىظُفت و التي جخظمً : (بِئت الخىظُم الضازلُت)اإلاىكف

ت و الهُيل الخىظُمي و هظام الاجصاٌ و الؿلؼت  مىار الػمل، الاشغاف و وفغة اإلاىاعص و الاهظمت الاصاٍع

 .وأؾلىب اللُاصة و هظام الحىافؼ و الثىاب و الػلاب

ئطافت ئلى الػىاصغ الؿابلت كض جإزغ البِئت الخاعحُت للخىظُم الظي ٌػمل به اإلاىظف غلى أصائه ممثلت في 

. اإلاىافؿت الخاعحُت و الخدضًاث الاكخصاصًت
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 لعو ملث اؤثرةثفيث د ءث:  املطلث لر بع

ئن حػضص الػىامل اإلاإزغة في أصاء اإلاإؾؿاث الاكخصاصًت حػل مهمت جدضًضها بضكت و الاجفاق غليها مً ػغف 

. 1الباخثحن أمغا صػبا للؿاًت، و زاصت ئطا وان ألامغ ًخػلم بخدضًض ملضاع الخأزحر و هثافخه

و منهم مً ًصىف غىامل ألاصاء ئلى غىامل ألاصاء ئلى غىامل صازلُت و زاعحُت الػىامل الضازلُت جخمثل في 

الػىصغ البشغي، ؤلاصاعة، الخىظُم، ػبُػت الػمل الػىامل الفىُت، و الػىامل الخاعحُت فخخمثل في البِئت 

. 2الؿُاؾُت، البِئت اللاهىهُت و الاكخصاصًت  والبِئت الاحخماغُت

الخدفحز، اإلاهاعاث، مؿخىي :  فحري بأن الػىامل ألاؾاؾُت اإلاإزغة في ألاصاء هي R.A.THIETARTأما البروفِؿىع 

 و ًصىف بػع الباخثحن الػىامل اإلاإزغة ئلى غىامل ؾحر زاطػت لخدىم اإلاإؾؿت و 3الػمل و اإلاماعؾاث

 لخدىم اإلاإؾؿت و اإلاخمثلت في مخؿحراث  اإلاخمثلت في مخؿحراث اإلادُؽ الخاعجي للمإؾؿت و غىامل زاطػت

ت       .4اإلادُؽ الخاعجي للمإؾؿت و غىامل زاطػت لخدىم اإلاإؾؿت جخمثل في غىامل جلىُت و غىامل بشٍغ

:  لعو ملث لخاضعةثلحبكمث اؤشصةثنصبيا: أألاال

ئن جدىم اإلاإؾؿت في الػىامل الضازلُت هى جدىم وؿبي، و هظا هظغا لترابؽ الػىامل الضازلُت فُما بُنها، 

وجأزغها أًظا بػىامل أو مخؿحراث اإلادُؽ الخاعجي، فخدىم اإلاإؾؿت في غىاملها الضازلُت له خضوصه ئال في 

بػع الحاالث أًً جخمىً اإلاإؾؿت مً الخدىم الىلي في بػع مخؿحراتها، و صوع اإلاؿحر اججاه هظه الػىامل هى 

. حػظُم جأزحراتها الاًجابُت و جسفُع جأزحراتها الؿلبُت

 : لحبفيز .1

ًخمثل الخدفحز في اإلاإؾؿت في الحاحت أو الؼاكت الضازلُت التي جضفؼ الفغص ئلى الػمل في اججاه مىحه هدى 

م الخدظحر الجُض إلاسخلف الػماٌ كض جخمىً مً بلىؽ أهضافها و مً زمت جدلُم "الهضف  فاإلاإؾؿت غً ػٍغ

. ألاصاء الجُض
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 : اهار ت .2

اث  ًمىً جىظُم اإلاهاعاث في زالر مؿخٍى

 .مهاعة الخللُض و جمىً مً اهجاػ أو اللُام باليشاػاث اإلاخىغعة خؿب ئحغاءاث مدضصة مؿبلا -

مهاعة الاؾلاغ حؿمذ اهؼالكا مً وطػُت مؿؼاة بمىاحهت وطػُاث مجبر أن ٌػىص ئلى عصُضه اإلاػغفي  -

و ٌؿخؿله في ئًجاص الحلىٌ فدؿب هظه الحالت ًجب غلى الفغص أن ًيىن مبضع في الخصغف و 

 .الخػامل مؼ خاالث حضًضة لم ٌؿبم له مىاحهتها

 .مهاعة الابضاع حػخبر مهمت و هظا إلاا ًمىً لها أن جإزغ في اصاء اإلاإؾؿت -

 : لحكوين  .3

ً هىع مً الاؾدثماعاث في الػىصغ البشغي التي ًمىً اللُام بها لخدؿحن ألاصاء الىلي للمإؾؿت  ٌػض الخيٍى

ظهغ صوع في جدؿحن ألاصاء غبر الىلاغ الخالُت : ٍو

 .عفؼ مؿخىي مػاعف ألافغاص و وشغها و جدؿحن جلىُتهم في الػمل  -

ً بخدؿحن الخىظُم و جيؿُم اإلاهام -  .ٌؿمذ الخيٍى

 .ٌؿهل غملُت الاجصاٌ و جدغن اإلاػلىماث في ول الاججاهاث -

 لعو ملث لغيرثخاضعةثلحبكمث اؤشصةث: ثانيا

   جخمثل في مجمىغت اإلاخؿحراث واللُىص التي ال حؿخؼُؼ اإلاإؾؿت الخدىم فيها فهي بظلً جيخمي ئلى اإلادُؽ 

الخاعجي الظي له جأزحر هبحر في ألاصاء والخسفُف مً الخأزحر الؿلبي للمدُؽ في ألاصاء ًيىن بالخأكلم بؿغغت، 

مىً جلؿُم هظه الػىامل خؿب مػُاع الؼبُػت ئلى غىامل اكخصاصًت، غىامل احخماغُت، غىامل  ٍو

. جىىىلىحُت وغىامل ؾُاؾُت كاهىهُت

 :عو ملث كحصادية -1

جخمثل في مجمىغت الػىامل والىظام الاكخصاصي الظي جخىاحض فُه اإلاإؾؿت الظغف الاكخصاصي واألػماث 

فالظغف الاكخصاصي كض ًدُذ غىاصغ اًجابُت ... الاكخصاصًت وجضهىع ألاؾػاع اعجفاع الؼلب الخاعجي 

للمإؾؿت، هدالت جلً التي ًغجىؼ وشاػها غلى الخصضًغ وحؿخفُض منها اعجاع الؼلب الخاعجي، وهظلً ألاؾىاق 

. واإلاىافؿحن
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 : لعو ملثالاجحماعية -2

جخمثل في الػىاصغ الخاعحُت اإلاغجبؼت بخؿحراث ؾلىن اإلاؿتهلىحن، بالػالكاث بحن مسخلف مجمىغاث اإلاجخمؼ "

مً الخػٍغف ًدبحن أن الػىامل الاحخماغُت شضًضة الصلت " وبالخأزحر الظي جماعؾه جلً الػىاصغ غلى اإلاإؾؿاث

. بالػامل البشغي، ومً هظه الػىامل هظهغ الىمى الضًمؿغافي فئاث الػمغ

 : لعو ملث لحكنولوجية -3

ل اإلاىاعص ئلى ؾلؼ وزضماث،  جخمثل في الخؿحراث والخؼىعاث التي جدضثها الخىىىلىحُا هاًجاص ػغق حضًضة لخدٍى

. وازتراع آالث حضًضة مً شأجها جسفُع جيالُف ؤلاهخاج

 :عو ملثشياشيةثألاكانونية -4

هي أًظا غىاصغ زاعحُت ال ًمىً الخدىم فيها جخمثل غمىما في الاؾخلغاع الؿُاس ي وألامني للضولت، هظام 

وول الػىامل الؿابلت الظهغ كض حشيل فغصا حؿخفُض منها اإلاإؾؿت ... الحىم الػالكاث مؼ الػالم الخاعجي 

. لخدؿحن أصائها ؤلاحمالي أو مساػغ جفغض غلى اإلاإؾؿت الخأكلم للخسفُف مً خضتها

مً زالٌ ما جم غغطه خىٌ الػىامل اإلاإزغة في ألاصاء ًمىً اللىٌ أن ألاصاء هى صالت للػضًض مً اإلاخؿحراث 

 .1الىمُت والىىغُت، اإلاخدىم في بػع منها وؾحر مخدىم في البػع آلازغ

. كياسثأد ءث اؤشصة:  املبحث لثاني

ٌػخبر ألاصاء طلً اليشاغ الشامل إلاسخلف اإلاهام والػملُاث والظي ٌػىـ كضعة اإلاإؾؿت غلى اؾخؿالٌ 

ئمياهُاتها عؾبت منها في جدلُم أهضافها وؾاًاتها والتي جيىن مجؿضة في شيل زؼؽ وؾُاؾاث وبغامج غمل، 

. هما أن اإلاإؾؿت جخمىً مً مػغفت مضي اهجاػ الىخضاث وألاكؿام

.  2ماهيةثكياسث د ء:  املطلث ألاو 

ً ئلى الخسمحن واؾخسضام الؼغق  اللُاؽ هى جدضًض همُت أو ػاكت غىصغ مػحن وؾُاب اللُاؽ ًضفؼ اإلاؿحًر

بُت التي كض جيىن أوال جيىن طاث صاللت، ئطن كُاؽ ألاصاء هى جدضًض ملضاع هخائج اإلاإؾؿت، وحػض غملُت  الخجٍغ

اللُاؽ اإلالاعهت وجصحُذ : كُاؽ ألاصاء اإلاغخلت ألاولى مً غملُت الغكابت اإلاخمثلت في زالر مغاخل أؾاؾُت

. الاهدغاف

                                                             
 13-11 عادل عشي، مرجع سبق ذكره ص  1

2  George R.Terry, stelhan.G Franclin, les principes du management ed economica 8ed paris 
1985, p 493. 
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وكُاؽ ألاصاء ال ًخم في أؾلب الحاالث ئال بخىفغ مجمىغت مً اإلاػاًحر واإلاإشغاث التي جمىً مً جدضًضه 

. وجدضًض جؼىعاجه اإلادللت ئطا اؾخلؼم ألامغ ملاعهت بِىه وبحن ألاصاء الؿابم له

مفهومثكياسث د ءث: أألاال

فحن في 1حػخبر غملُت كُاؽ ألاصاء مً أهم الػملُاث ألهه بضوجها ال ًمىً اللُام بػملُت الغكابت  وؾىدىاٌو حػٍغ

. هظا الػىىان للُاؽ ألاصاء

:  لحعريفث ألاو 

اللُاؽ هى جدضًض كُمت ش يء وملاعهخه بمػُاع مخفم غلُه، ومػنى طلً أن اللُاؽ هى ملاعهت الص يء اإلاغاص 

. 2كُاؾه بص يء آزغ مخفم غلُه

:  لحعريفث لثاني

ً ئلى الخسمحن واؾخسضام الؼغق "اللُاؽ هى  جدضًض همُت أو ػاكت غىصغ مػحن وؾُاب اللُاؽ ًضفؼ اإلاؿحًر

بُت التي جيىن أوال جيىن طاث صاللت ". الخجٍغ

. 3ئطن كُاؽ ألاصاء هى جدضًض ملضاع هخائج اإلاإؾؿت

فحن الؿابلحن ؾىلىم بخدضًض زؼىاث غملُت كُاؽ ألاصاء هما ًلي : ئطافت ئلى الخػٍغ

 الخػغف غلى ػبُػت الػمل اإلاغاص كُاؽ أصاء الػاملحن فُه وهى ما ٌػني جدلُل وجصيُف وجلُُم : لخملوةث ألالى

. الىظائف

 جدضًض أؾـ أو مػاًحر الخلُُم وئغالم اإلالُمحن واإلالُمحن وال بضأن جيىن هظه اإلاػاًحر واضحت : لخملوةث لثانية

. هما وهىغا

غ غً أصائه: لخملوةث لثالثة .  ئػالع اإلاغؤوؽ ومىاكشخه بالخلٍغ
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. 1 اجساط ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت لخصحُذ اإلاؿاع وجالقي أي زغوج غً اإلاػاًحر اإلادضصة: لخملوةث لر بعة

. 2فو ئدثكياسث د ء: ثانيا

: جخمثل فىائض كُاؽ ألاصاء فُما ًلي

ضوجها/- 1 . الخػغف غلى جدلُم مخؼلباث الػمالء وهُف وػغف أهىا هؼوص غمالئىا باإلاىخجاث والخضماث التي ًٍغ

. مؿاغضجىا في فهم الػملُاث التي هلىم بها وبُان ما وػغفه وما ال وػغفه ومػغفت أًً جىمً اإلاشىالث/- 2

الخأهض مً أن اللغاعاث كائمت غلى الحلائم ولِـ غلى الػىاػف وهل كغاعاجىا كائمت غلى خلائم أو أعكام /- 3

. مىزلت أم البضحهت والػاػفت

. بُان مىاطُؼ وأماهً الخدؿحن اإلاؼلىب وأًً ًىمً ألافظل/- 4

.  بُان ئمياهُت جدلُم ألافظل وهل لضًىا صىعة واضحت له/- 5

ثلييمث د ءث:  املطلث لثاني

 معنىثثلييمث د ء: أألاال

هىان غضة حػاٍعف لخلُُم ألاصاء، وؾىداٌو الاكخصاع غلى مجمىغت منها وال ًظاح مػىاه، وجلُُم ألاصاء ٌػني 

جلضًم خىما طو كُمت غلى ئصاعة مسخلف  مىاعص اإلاإؾؿت، أو بخػبحر آزغ ًخمثل جلُُم ألاصاء في كُاؽ هخائج 

ً أؾاؾُحن  اإلاىظمت في طىء مػاًحر مدضصة ؾلفا، ومً الخػٍغف ًخطح أن غملُت الخلُُم جخمثل في غىصٍغ

اللُاؽ الظي ًخم بمىحب مجمىغت مً اإلاػاًحر واإلاإشغاث، وئصضاع أخيام غلى ما جم كُاؾه، ومً هىا : هما

. 3ؾيؿخيخج أن اللُاؽ مغخلت أؾاؾُت مً غملُت الخلُُم

غملُت الخلت لػملُت اجساط اللغاعاث، والؿغض منها فدص اإلاغهؼ اإلاالي والاكخصاصي "غملُت جلُُم ألاصاء هي - 

ت ش مػحن وطلً هما في اؾخسضام أؾلىب الخدلُل اإلاالي واإلاغاحػت ؤلاصاٍع . 4للمىظمت في جاٍع

                                                             
 347-345 ص 2010 نوري منري، تسيري املوارد البشرية، ديوان املطبوعات اجلامعية  1
 06 فتوح حممد عبد العايل، مؤشرات قياس األداء، مدير البحوث والتطوير شركة لبنك، مصر ص  2
. 14 عادل عشي، مرجع سابق، ص 3
جممع مداخالت امللتقى الدويل الثاين حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، :  حممد صغري القريشي، األداء املايل وأدوات قياسو ومراقبتو، امللتقى 4

 111 ص 2011 نوفمرب 23 و 22، املنعقد جبامعة ورقلة يومي 02طبعة 
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غي البػع آلازغ أن غملُت جلُُم ألاصاء هي -  كُاؽ ألاصاء الفػلي وملاعهت الىخائج اإلاؼلىب جدلُلها، أو "ٍو

دضر فػال، ومضي الىجاح في جدلُم ألاهضاف وجىفُظ  اإلامىً الىصىٌ ئليها ختى جيىن صىعة خُت إلاا خضر ٍو

غي البػع آلازغ بأجها  غملُت كُاؽ "الخؼؽ اإلاصىىغت بما ًىفل اجساط ؤلاحغاءاث اإلاالئمت لخدؿحن ألاصاء، ٍو

مىطىغُت لحجم ومؿخىي ما جم ئهخاحه باإلالاعهت مؼ اإلاؼلىب ئهجاػه هما وهىغا وغلى شيل غالكت وؿبُت بحن 

. 1الىطػُت اللائم واإلاؼلىب

غحؼ ؾبب طلً ئلى ألاهظمت وؤلاحغاءاث التي واهذ حػخمض غلى -  ًغجبؽ جلُُم ألاصاء في هظه الحالت باإلايافأة ٍو

 .2هخائج الخفاغل بحن كضعاث ومهاعاث الفغص وملاعهتها بأهظمت الحىافؼ وألاحىع 

غي غؿاف  مداولت لخدلُل أصاء الفغص بيل ما ًخػلم به مً صفاث هفؿُت "غملُت جلُُم ألاصاء بأجها  (1988)ٍو

ؼ ألاولى  ت أو ؾلىهُت وطلً بهضف جدضًض هلاغ اللىة والظػف ومداولت حػٍؼ أو بضهُت، أو مهاعاث فىُت أو فىٍغ

دلم هظام جلُُم ألاصاء 3الثاهُت وطلً هظمان أؾاس ي لخدلُم فاغلُت اإلاىظمت آلان وفي اإلاؿخلبل ومىاحهت  ٍو

، خُث ٌؿاهم جلُُم (Denisi and Griffin 2001)فىائض هثحرة ليل مً الفغص وجلً اإلاىظماث التي ٌػمل بها 

ضلهم غلى مػالجت مظاهغ الظػف  غ اللضعاث الظاجُت لألفغاص وىهه ًبصغهم بجىاهب طػفهم ٍو ألاصاء في جؼٍى

، وجبرػ الشػىع بالػضالت لضي اإلاىظفحن، وأن حهىصهم اإلابظولت جأزظ بػحن الاغخباع، مما (2001ػولُف )لضحهم 

. ًإصي ئلى صفػهم للػمل باحتهاص وحضًت وئزالص، ختى ًخمىىىا مً الحصىٌ غلى اخترام وجلضًغ عؤؾائهم

مػغفت مضي جدلُم ألاهضاف اإلاغؾىمت للىخضة الصىاغُت "وهىان مً ٌػغف جلُُم ألاصاء بأهه  -

 ".وهُفُت اؾخسضام اإلاىاعص، وخؿاب اإلاىافؼ والخيالُف وآزاع طلً غلى الىخضة هفؿها

وهىان حػاٍعف أزغي جغهؼ غلى الىفاءة والفػالُت همػُاع لللُاؽ وعبؼها بؼبُػت هضف غملُت الخلُُم 

جلُُم ألاصاء غملُت اللصض منها الخىصل ئلى الحىم غلى : " بىصفها مغشضا لليشاغ في اإلاإؾؿت وغلُه فان

صعحت هفاءة وفػالُت اإلاإؾؿت هيل وليافت حىاهب اليشاػاث والػالكاث اإلاسخلفت، وأن غملُت الخلُُم بهظا 

ئاث وأكؿام اليشاغ في اإلاإؾؿت، فُخم جلُُم ول مغهؼ غلى خضة جم ججمُؼ  ًجب أن جيىن شاملت ليل حٍؼ

. 4الىخائج لخصل ئلى الخلُُم الشامل للمإؾؿت هيل
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 48 ص 2004احلصول على املاجستري جامعة الريموك 
. 15 ص 1999 علي عبد اهلل، أثر البيئة على أداء املؤسسة العمومية االقتصادية أطروجة دكتوراه جامعة اجلزائر  4
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: مما ؾبم طهغه مً حػاٍعف جلُُم ألاصاء ؾىف هلترح الخػٍغف الخالي

جلُُم ألاصاء هى حؼء مً غملُت الغكابت، فهى ٌػمل غلى كُاؽ هخائج اإلاإؾؿت باؾخسضام مجمىغت مً 

مإشغاث الىفاءة والفػالُت، وملاعهتها باإلاػاًحر اإلادضصة ؾلفا في غملُت الخسؼُؽ ومً زم ئصضاع أخيام 

. 1جلُُمُت حؿاغض غلى اجساط اللغاعاث

خصائصث لحلييمث لجيدثلألد ءث: ثانيا

لىجاح غملُت جلُُم ألاصاء وجدلُم أهضافه ٌشترغ جىفغ مجمىغت مً الخصائص، وئن هظام الخلُُم الجُض 

: لألصاء ًخمحز بمجمىغت مً الخصائص الشضًضة الاعجباغ بمإشغاث الخلُُم جخمثل في

:  لصدقثأألاث لصالمة/- 1

جخمثل ؾالمت أصاة اللُاؽ في جمىنها مً ئغؼاء الحلُلت، واإلاإشغاث اإلاىطىغُت هي أصواث كُاؽ صاصكت 

ت ألن أصاة  غىـ اإلاإشغاث الظاجُت، هظه ألازحرة جىحض بىثرة غىضما ًخػلم ألامغ بلُاؽ أصاء اإلاىاعص البشٍغ

. الخلُُم هي ألافغاص ئن الصضق أو الؿالمت مدللت ػاإلاا واهذ أصواث اللُاؽ مىطىغُت

:  لثملاتثأألاث لوفاء/- 2

 ئن وفاء وؾُلت اللُاؽ حػني بصفت غامت أجها صائما جلضم هفـ الىخائج غىضما ًخم اؾخسضامها لػضة فتراث 

هظه الخاصُت صائما مدللت غىضما ًيىن اإلاإشغ همي غىـ اإلاإشغاث الىىغُت، فمثال "للُاؽ هفـ الص يء 

عأي الػمالء مإشغ هىعي في حىصة ؾلػت مػُىت بىفـ الخصائص في فترجحن مسخلفخحن لِـ بالظغوعة هفـ 

الغأي، أما غً أهىاع الىفاء فهي غضًضة هظهغ منها الىفاء اإلاخيافئ الظي ًخدلم غىضما ٌؿخػمل مؿإولحن هفـ 

صالن ئلى هفـ الىخائج، والىفاء  الاؾخماعة للُاؽ أصاء هفـ اإلاجمىغت مً اإلاؿخفُضًً في وكذ مدضص ٍو

. اإلاخجاوـ ٌشترغ بأن جيىن مجمىغت أؾئلت وؾُلت اللُاؽ للُاؽ هفـ الص يء حػؼي هفـ الىخائج

:  لحصاشية/ 3

. 2اللضعة غلى جمُحز غضة صعحاث مً آلاعاء هظا ٌػني ئن وحض ازخالف بحن أصائحن فان اإلاإشغاث ػبؼ ئصعان طلً

 

                                                             
. 15 عادل عشي، مرجع سبق ذكره، ص  1
 اهللة سناء، بريقش عائشة، دور إدارة اجلودة الشاملة يف حتسني أداء املؤسسة االقتصادية، مذكرة ليسانس غري منشورة يف علوم التسيري جامعة  2

. 42 ص 2010-2009قاصدي مرباح ورقلة 
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:  لكفاية/ 4

جخمثل في اللضعة غلى جلُُم حمُؼ حىاهب ألاصاء، مثل ألاصاء اإلاالي، ألاصاء الخجاعي، ألاصاء الاحخماعي، ألاصاء 

. 1ؤلاهخاجي

. ثألاأهد فثثلييمث د ء عناصرثألاأهمية:  املطلث لثالح

: عناصرثثلييمث د ء: أألاال

ًلصض بػىاصغ جلُُم ألاصاء الػاملحن ؤلاحغاءاث الخؼبُلُت التي حؿاهم في هجاح وفاغلُت غملُت جلُُم ألاصاء 

: ومنها

: هى الظي ًدؿم بما ًلي: اإلالُم أو اإلاشغف اإلاباشغ/ 1

اإلاشغف اإلاباشغ هى الشخص ألاهثر كغبا مً الفغص الػامل وبالخالي فهى في اإلاىكؼ ألافظل مالخظت غمله وأصائه، 

وئن اإلاشغف أهثر كضعة غلى جدلُل وجفؿحر وجلُُم أصاء اإلاغؤوؾحن وفلا ألهضاف وزؼؽ اإلاىظمت التي هى أغلم 

. بها مً ؾحره، وباميان اإلاشغف الغبؽ بحن الػىائض التي ٌؿخدلها الفغص الػامل وفلا ألصائه

: فترة ووكذ الخلُُم/ 2

ً في  لِـ مً الؿهل جدضًض فترة وكذ جلُُم ألاصاء للػاملحن ولىً مً اإلامىً الاغخماص غلى أصاء اإلاؿدشاٍع

مجاٌ ئصاعة ألافغاص خُث ًىمي هإالء أن الخلُُماث الضوعٍت هي اإلافظلت بؿبب جأزحرها غلى حػضًل الؿلىن، 

خم ئعشاصهم  غىضما ًؼوص ألافغاص بالخؿظًت الػىؿُت غً هخائج الخلُُم وحشخُص هلاغ الظػف لضحهم ٍو

. وجىحيههم مً كبل ؤلاصاعة لىُفُت حػضًل ؾلىههم وعفؼ هفاءتهم وفػالُت أصائهم

: ئحغاءاث الخلُُم/ 3

بػض جدضًض اإلالُم والىكذ البض مً ئجباع ئحغاءاث مػُىت في جىفُظ هظه الػملُت، وأهم ئحغاء هي اإلالابلت 

.   2لألفغاص الػاملحن إلمضاصهم باإلاػلىماث التي تهمهم والتي ٌؿخفُضون منها في جدؿحن أصائهم مؿخلبال

 

 

                                                             
 20 عادل عشي، مرجع سبق ذكره، ص  1
 مسرية طهراوي، تقييم األداء وتأثريه على دافعية املوظفني، مذكرة خترج ضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس يف علوم التسيري، املركز اجلامعي للدكتور  2

. 09 ص 2005-2007حيي فارس باملدية 
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أهميةثثلييمث د ءث: ثانيا

بػض أن ًيىن للمإؾؿت هظام جخىفغ فُه الخصائص والشغوغ ، فاهه ًمىً أن ًلضم لها الىثحر في مجاٌ 

ت . حؿُحر مىاعصها وزاصت منها اإلاىاعص البشٍغ

 باإلطافت ئلى ألاحغ الظي ًخدصل غلُه الػاملىن فان اإلاإؾؿت جيافئ اإلاصلحت أو الفغص الظي : اكافأة  -1

إصي هظا ألاؾلىب ئلى  واهذ أو وان غامال في جدلُم ؤلاهدغاف ؤلاًجابي أي كضم أهثر مما هى مؼلىب مىه ، ٍو

 .زلم اإلاىافؿت بحن مسخلف الػاملحن واإلاصالح ، فهى أصاة للخدفحز ئلى الػمل وجدؿحن الىخائج صازل اإلاإؾؿت

 ئن غملُت جلُُم أصاء ألافغاص حؿمذ للمإؾؿت بمػغفت غضص اإلاىظفحن :ثخمليطثجعد دث فر د -2

 الحالُحن وزصائصهم التي حؿخسضمها اإلاإؾؿت همػلىماث حؿاغض في جسؼُؽ ألافغاص 

ً هظه ألازحرة : لحكوين -3 ً ألافغاص ًخؼلب ئصعاء جدلُل صكُم لحاحاث الخيٍى  ئن جؼبُم بغهامج جيٍى

ً ألافغاص  .حشمل غلى مجمىغت مً اإلاغاخل مً بُنها جلُُم ألاصاء فهى ٌؿاغض ئلى خض هبحر في غملُت جيٍى

ذ : لحبركث لد خلي -4 ل ، جسفُع الغجبت ، الدؿٍغ  ئن جىلالث ألافغاص اإلاخمثلت غمىما في التركُت الخدٍى

كلُال ما جخدضص غلى أؾاؽ ألاكضمُت في اإلاإؾؿاث الىاغُت وزاصت ئطا حػلم ألامغ باإلػاعاث ، ففي أؾلب 

الحاالث ًظهغ ألاصاء هػامل مدضص إلاسخلف الخىلالث التي جخم في اإلاإؾؿاث ، فػملُت جلُُم ألاصاء جبضو مهمت 

ل  .1للؿاًت غىض ما ًخػلم ألامغ بلغاعاث التركُت والخدٍى

 ئن كُاؽ ألاصاء وجدلُل ؤلاهدغاف ًمىً مً جدضًض أوحه اللصىع في ألاصاء والجىاهب التي : لحدريل -5

ب الػىاصغ التي واهذ ؾببا في  م اللصىع وجدؿحن ألاصاء جلجأ اإلاإؾؿت ئلى جضٍع جدخاج ئلى جدؿحن ، ولخلٍى

خضور ؤلاهدغافاث الؿلبُت ، ومً اإلاؿخدؿً للمإؾؿت أن ججغي كُاؽ ألاصاء اإلاخضعبحن زم ملاعهت بأصائهم 

ب هفؿها باإلطافت ئلى اؾخسضامها في  الؿابم لىفـ الػمل وجدلُل الىخائج إلؾخسضامها في جدؿحن ػغق الخضٍع

 .2جلُُم اإلاخضعبحن

 

 

 

 

                                                             
1  Lavrent belanger et  al G.RH une approche globale et integree ed geatanmorin , 3 impression 
quebec 1984 p 173-174  

  235صالح الدين السيسي ، مرجع سبق ذكره ص   2
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أهد فثثلييمث د ءث: ثالثاث

 : 1حؿهم غملُت جلُُم ألاصاء بخدلُم حملت مً ألاهضاف أهمها

ٌؿاغض جلُُم ألاصاء غلى مػغفت مىاػً الظػف لضي الػماٌ وؤلاػالغهم غليها وهظا مً أحل  -

غ أهفؿهم ، وأًظا ٌؿاهم في ئهدشاف أفغاص  طوي الىفاءاث والىمهاعاث الػالُت  مؿاغضتهم غلى جدؿحن وجؼٍى

غ جلً اإلاىاهب وهظا مً أحل زضمت اإلاصالح الػامت للمإؾؿت  .واإلاخمحزة والػمل غلى جؼٍى

ت لضي الػاملحن وطلً مً زالٌ ئشباع خاحاتهم وعؾباتهم -  .اإلاؿاهمت في عفؼ الغوح اإلاػىٍى

 .اإلاؿاهمت في جدضًض وجىطُذ أصاء الػاملحن وما ًدبؼ طلً مً هخائج هخىمُت الػاملحن -

هما ٌؿاهم في وطؼ الخؼؽ اإلاؿخلبلُت ألهه ًلضم صىعة للمإؾؿت واضحت غً أصاء الػاملحن خُث  -

 .أن هظا الخلُُم ٌؿاغض الغؤؾاء غلى اجساط اللغاعاث ووطؼ صىعة مؿخلبلُت

ً غلى جفهم الػاملحن الظًً جدذ ئشغافهم ، وأًظا ٌؿاهم في جدؿحن  - مؿاغضة اإلاشغفحن اإلاباشٍغ

ت الغوابؽ بحن الؼغفحن  .الاجصاٌ وجلٍى

ثخملو تثثلييمث د ءث( II-02 )شكل

 

 

 

 

 

مفاهُم وخاالث ئؾتراججُت صاع مجضاوي لليشغ الخىػَؼ غمان :  أخمض اللؼامحن ، ؤلاصاعة ؤلاؾتراججُت : اصدر

.  164 ص 2002 غمان 1غ

:  وؿخسلص مً شيل أغاله ماًلي

 

 

                                                             
  107-106 ص 2008 1 مروان حممد بين أمحد وأخرون القيادة والرقابة واإلتصال اإلداري دار حامد للنشر والتوزيع ، عمان ط 1

تحدٌد ما 

 ٌجب قٌاسه 

تحدٌد معاٌٌر 

 القٌاس 

قٌاس األداء 

 الفعلً  

هل تتطابق 

األهداف مع 

 نتائج   

إتخاذ 

اإلجراءات 

 الصحٌحة    

 توقف

 تغذٌة العكسٌة 
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:  ثبديدثماثيجلثكياشه:  لخملوةث ألالى

في هظه الخؼىة ًخم جدضًض الػىاصغ التي ًجب جلُُم أصائها ومغاكبتها ومً الشغوغ اإلاهمت لىجاه هظه الخؼىة 

:  وطمان اؾخمغاعها بصىعة أخؿً ماًلي

ًجب أن جخمخؼ الػىاصغ الخاطػت لػملُت الخلُُم باللضعة واللابلُت لللُاؽ بمىطىغُت وصعحت غالُت  -

 .مً الثباث

 .أن ًخم الترهحز غلى الػىاصغ طاث ألاهمُت الىبحرة في غملُاث الخىفُظ والتي ًؼلم غليها بػىاصغ الىجاح -

:   لخملوةث لثانيةثثبديدثمعاييرثللياسث د ء

جخظمً هظه اإلاغخلت جدضًض اإلاػاًحر التي حؿخسضم في جلُُم الىخائج الػىاصغ التي جدضًضها وجمثل اإلاػاًحر حػبحرا 

مفصال غً ألاهضاف ؤلاؾتراججُت ، وهي بظلً حشيل ملاًِـ هخائج ألاصاء اإلالبىلت والتي ًخىكؼ منها أن جدلم 

. ألاهضاف

:  كياسث د ءث لفعلي:  لخملوةث لثالثةث

. ًخم زالٌ هظه الخؼىة كُاؽ ألاصاء الحالي أي ما جىصلذ ئلُه اإلاإؾؿت فػال زالٌ فترة ػمىُت مػُىت

:  ملارنةثنحائجث د ءث لحاليثمعث اعايير:  لخملوةث لر بعة

في هظه اإلاغخلت ًخم الخأهض مً أن الىخائج اإلاخىصل ئليها حؿاوي ألاهضاف اإلاىطىغُت أي هل هخائج ألاصاء الحالي 

مخؼابلت مؼ ألاهضاف أو ال ؟  

فان وان ما  جم الخىصل ئلُه هى فػال ما جً الخسؼُؽ له فان غملُت الخلُُم هخىكف غىض هظا الحض ، أما ئطا 

. وان هىان اهدغافاث فاهه جىحه مغخلت زامؿت وهي اجساط ؤلاحغاءاث الخصحُدُت اإلاىاؾبت

:   ثخاذثإلاجر ء تث لحصحيبيةث:  لخملوةث لخامصةث

ًخم اللجىء ئلى هظه اإلاغخلت ظهىع اهدغافاث في ألاصاء هما حػخمض هظه اإلاغخلت غلى اجساط ؤلاحغاءاث 

الخصحُدُت اإلاىاؾبت إلاػالجتها أو جغهها وطلً باؾخسضام الخؿظًت الػىؿُت والتي ًخم مً زاللها مػغفت ما ئطا 

واهذ جلً الازخالفاث بحن الىخائج وألاهضاف هبحرة وخلُلُت وما ئطا واهذ هىان خاحت ئلى ئحغاءاث جصحُذ 

خم مً زاللها مػغفت مصضع ومىبؼ جلً الاهدغافاث وما ئن واهذ هابػت مً غملُاث وطؼ الخؼؽ  لها ، ٍو

. والؿُاؾاث اإلاؿخسضمت في ئهجاػ ألاغماٌ



          فػالُت وظُفت اللىحؿدًُ في جدؿحن أصاء اإلاإؾؿت          :                 الفصل الثاوي

50 
 

جلجأ أي مإؾؿت اكخصاصًت ئلى مػغفت مضي الخىصل ئلى ما حؿعى ئلُه غملُت جلُُم أصائها وطلً في مسخلف 

لُت أو ؾحرها مً الىظائف ، وحؿتهضف هظه ألازحرة ئلى  ت أو ئهخاحُت أو حؿٍى الىظائف فيها ، ؾىاء واهذ ئصاٍع

الىكىف غىض مؿخىي ألاصاء أو ؤلاهجاػ الحالي للمإؾؿت ملاعهت باألهضاف اإلاضعحت في زؼؼها مما ًإصي ئلى 

اهدشاف مىاػً الخلل والظػف فيها وأًظا مؿبباتها وهى ما ٌؿهل بظلً وطؼ الحلىٌ الالػمت لها 

وجصحُدها فظال غً أن غملُاث جصحُذ الاهدغافاث وألازؼاء كض جخؼلب ئحغاء حػضًالث في الؼغق 

والىؾائل اإلاؿخسضمت في ألاصاء أو في ألاوامغ والخػلُماث وشغخها للمىفظًً وجىغُتهم باألهضاف والخؼؽ 

. اإلالغعة

ملاييضث د ءثث:  املطلث لر بعث

ػخبر جلُُم  ًمثل ألاصاء الىدُجت النهائُت ليشاغ مىظم ًخظمً جدلُم أهضاف واضحت ومؿؼغة مؿبلا ، َو

ألاصاء منها ًمىً اإلاإؾؿاث ئجباغه إلاػغفت الىُفُت التي جمىنها مً جدلُم ما حؿعى ئلُه والظي ًجب غلُه أن 

اث صازلها  ً ملاًِـ أو مإشغاث حؿاغض في صعاؾت : ٌشمل غلى حمُؼ اإلاؿخٍى وجخظمً غملُت الخلُُم جيٍى

وشاغ اإلاإؾؿت هيل وهظا جبُان الىُفُت التي جمىنها مً جدلُم ألاهضاف وللض اغخمضث اإلاإؾؿاث في طلً 

. مؿبلا غلى ما ٌؿمى باإلالُاؽ اإلاالُت الخللُضًت

 تهضف اإلاإؾؿاث بصىعة غامت ئلى جىؾؼ صائغة اؾدثماعاتها : ( االية) الاييضث لحلطيديةث: أوال 

وأوشؼتها التي حؿعى مً زاللها ئلى جدلُم ألاعباح الىبحرة ، ومً أحل جلُُم أصاء الىخضاث الفغغُت فيها ، 

ومػغفت مضي مؿاهمتها في الىصىٌ ئلى طلً فان أؾلب اإلاإؾؿاث اججهذ ئلى الاغخماص غلى اإلالاًِـ اإلاالُت 

الػائض غلى الاؾدثماع اللُمت اإلاظافت : التي حػخمض بضوعها غلى اإلاػلىماث اإلاالُت واإلاداؾبُت والتي مً أشهغها 

الاكخصاصًت ، صافي الغبذ هما أن هظه اإلالاًِـ هي جغحمت لىخائج اللُاؽ الدشؿُلي والتي حؿخسضم في جدضًض 

 .1مضي جدلُم ألاهضاف ؤلاؾتراججُت للمإؾؿت

 : ئن أهم الفىائض التي ًمىً أن جلضمها اإلالاًِـ الخللُضًت هي ما ًلي: أهمث لفو ئدث -

 ا باللُاؽ وجلُُم ألاصاء  .جىضح جيالُف اإلاباصالث بحن اإلاىاعص مً زم فاألصاءاث اإلاالُت مإشغا طغوٍع

  ًمىً اللُاؽ الىمي لألصاء مً عبؽ هظام ألاحىع والحىافؼ باألصاء وؤلاهجاػاث الفػلُت مما ًإصي ئلى

غ أصاء الػاملحن . جؼٍى

 : ثحمثلثفيماثيلي: أهمثالانحلاد تث -

                                                             
  6/4/2009عمر اجلمهاين ، أنطمة الرقابة اإلدارية يف تقييم أداء الشركات  1

http://www.jps.air.com/forum/forum-posts.asptyd=5247FPZd=15457  

http://www.jps.air.com/forum/forum-posts.asptyd=5247FPZd=15457
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  غلى ئصعان الػىامل التي جىحه الىجاح في مإؾؿاتهم ً ال حؿاغض اإلالاًِـ اإلاالُت الخللُضًت اإلاضًٍغ

مهاعاث الػاملحن وهفاءة الػملُاث الدشؿُلُت التي جبضع فيها اإلاإؾؿت ، لظا فان هظه اإلالاًِـ ال حػخبر بشيل 

واف غً أصاء اإلاإؾؿاث وجدض مً كضعة مضعائها غلى ئجداص اللغاعاث الصائبت التي جىحه ألاصاء اإلاؿخلبلي فيها 

 .ئلى أفظل مؿخىي 

  غ الصاصعة جغهؼ غلى ألاوشؼت التي خضزذ سُت ، بمػنى أن الخلاٍع جظػف ألاصاء ألجها طاث ػبُػت جاٍع

في الؿابم صون الاهخمام باللُمت الحالُت واإلاؿخلبلُت ، ولهظا فهي حػخبر ؾحر وافُت في غملُاث اجساط اللغاعاث 

 . التي ًلىم بها اإلاضًغون لخدؿحن الػملُاث الدشؿُلُت الحالُت واإلاؿخلبلُت

 (غيرثمالية)ملاييضثمحملورةث: ثانياث  : 

حػخبر ملاًِـ ألاصاء ؾحر اإلاالُت أصاء عئِؿُت للغكابت ؤلاؾتراججُت ، ئط جمثل مداولت للخأهض غلى أهمُت الخىحه أو 

الخؿحر في الػملُاث الضازلُت ، هظغ إلاا حشهضه البِئت اإلادُؼت باإلاإؾؿت مً حؿحراث جىىىلىحُت خضًثت في جلً 

اصة اخخُاحاث الؼبائً وهظا اشخضاص اإلاىافؿت التي أصث بضوعها ئلى  الػملُاث وما لهظه ألازحرة مً أزغ غلى ٍػ

طغوعة البدث غً ملاًِـ حضًضة لألصاء الدشؿُلي للمإؾؿت جخالءم مؼ ألاهضاف الصىاغُت الحضًثت ، 

باإلطافت ئلى طلً فان هظا الىىع مً اإلالاًِـ ًخظمً غلى ملاًِـ همُت مثل ئصاعة ؤلاهخاج غلى أؾاؽ غضص 

الىخضاث اإلاىخجت وملاًِـ هُفُت جلِـ ؾمػت اإلاىخج أو الخضمت وعطاء أو خؿب ول باخث ئط اكترخذ 

Whitt  أعبؼ مجاالث لألصاء حؿؼيها جلً اإلالاًِـ وهي اإلاىخجاث وألاؾىاق الػاملحن والػمالء اما Gosling فلض 

اكترح ملاًِـ جغجبؽ بمجاالث اإلاىاعص وأصاء الػمل واإلاىخجاث غلى اغخباع أن كُاؽ ألاصاء الىلي ًجمؼ بحن 

 65 فلض اكترح smithالىفاءة والفػالُت بمػنى هفاءة في اؾخسضام اإلاىاعص وفػالُت في ئهجاػ الىخائج اإلاغؾىبت أما 

اإلاضزالث ، أصاء الػمل ، اإلاىخجاث ، ألاؾىاق ، : مجاالث وهي  (06)مإشغا ؾحر مالي جم جصيُفها ػبلا لؿذ 

 .1الػاملحن والػمالء

اؾدىاصا ئلى ماؾبم فاهه ًمىً اللىٌ أن جلُُم وكُاؽ ألاصاء أصبذ ًغهؼ غلى مإشغاث ؾحر مالُت غلى خؿاب 

:  جلً اإلاإشغاث التي جخػلم بالجاهب اإلاالي ، وفُماًلي زالر هماصج خضًثت لخلُُم ألاصاء

 حهخم الىمىطج بالػالكت الضازلُت والخاعحُت مؼ الػمُل واإلاىاعص ، وهجض أن :نموذجث لصطصطةث لليمة -1

هظا الىمىطج ًخمخؼ بأهمُت هبحرة زاصت في اإلاإؾؿاث التي حػمل في بِئت جىافؿُت غالُت والتي جغجبؽ مباشغة 

                                                             
ىيتم أمحد حسني عبد املنعم ، منودج حماسيب لقياس وتقييم االداء املؤسسي للمنظمات ، دون تاريخ   1
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بالػمالء خُث ٌؿاغضها هظا الىمىطج غلى الخأهض مً أن مىخجاتها جيىن مخاخت صائما للػمالء في الىكذ 

 .1واإلايان والؿػغ اإلاىاؾب

 ٌػخبر أخض جلً ألاؾالُب الحضًثت في غملُاث الخلُُم التي حؿخسضمها اإلاإؾؿاث في : شطوبث الارنة -2

غ اإلاؿدىضاث  غملُاث اإلالاعهت بُنها وبحن اإلاإؾؿاث ألازغي اإلاىافؿت لها أو طاث جفىق غليها في مجاٌ جصٍى

خُث وطػذ ما ٌؿمى باللُاؽ اإلالاعن الخىافس ي والظي ٌػخبر جلً الػملُت التي حؿتهضفها اإلاإؾؿت مً أحل 

م ملاعهت بحن مالمذ وميىهاث مىخجاتها مؼ ؾحرها مً مىافؿحن غ وطلً غً ػٍغ  .الخؼٍى

 حػخبر بؼاكت ألاصاء اإلاخىاػن أفظل الىماطج وأوؾػها اهدشاعا غلى :نموذجث ملاكاتث د ءث احو از  -3

اإلاؿخىي الػلمي هما أجها جمثل هظام كُاؽ أصاء مخىاػن ومخيامل وأصاة لترحمت ؤلاؾتراججُت ئلى أهضاف 

حشؿُلُت ومإشغاث غملُت حػمل غلى جدلُم عؤٍت اإلاإؾؿت باإلطافت ئلى طلً فلض حػضصث وججاوػث الىظغة 

الخللُضًت لألصاء والتي جغهؼ غلى اإلالاًِـ واإلاإشغاث اإلاالُت التي جدلم مصالح اإلاؿاهمحن فلؽ ئلى الخػامل 

 . ئلخ... باإلاإؾؿت واإلاىظفحن ، الػماٌ ، اإلاىعصًً 

ً غلى ًض مجمىغت مً  للض ظهغث بىاصع ئوشاء هظه البؼاكت زالٌ فترة الؿبػُىاث مً اللغن الػشٍغ

ألاواصمُحن واإلاماعؾحن الفغوؿُحن التي كامذ بخلضًم مىهج ًغبؽ بحن هُيل اإلاػلىماث باإلاإؾؿت وول مً 

. الهُيل الخىظُمي وؤلاؾتراججُت واإلاؿإولحن غىض اجساط اللغاعاث فيها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 العدد 21نادية راضي عبداحلليم ، ، دمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء املوازن لتفعيل دور منظمات األعمال يف التنمية املستدامة اجمللد  1
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نموذجث ملاكةث د ءث احو ازث : ( II-03 )شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 7 هاصًت عاض ي غبض الحلُم، مغحؼ ؾبم طهغه ص : اصدر

ألاصاء اإلاالي، : ًىضح الشيل اإلابحن أغاله همىطج ألاصاء اإلاخىاػن والظي ًغجبؽ باإلاجاالث الخالُت  -

 . الػالكاث مؼ الػمالء ، الػملُاث الضازلُت ، الخػلم والىمى

 :1ئن اإلالاًِـ الؿحر مالُت أو اإلاخؼىعة جمثلذ في حملت مً الخصائص أهمها -

  غلى اجساط اللغاعاث الصحُت في ً ؾهىلت جدبػها وعبؼها باؾتراججُت اإلاإؾؿت فهي حؿاغض اإلاضًٍغ

 .الىكذ اإلاىاؾب

  ًمىً جؼبُلها غلى مؿخىي الىخضاث الصىاغُت في اإلاإؾؿت ، فمً اإلامىً جدضًض اهسفاض الجىصة

مىً اجساط زؼىاث غالحُت ليل مشيلت أو زؼىاث وكائُت جمىؼ الىكىع في  بؿغغت في ظل هظه اإلالاًِـ ٍو

 .اإلاشيلت

                                                             
  45عمر جهماين ، مرجع سبق ذكره ص  1

البعد المالً للنجاح 

 المالً كٌف تظهر ؟ 

الرؤٌة المهمة 

 اإلستراتجٌة  

بعد العمٌل لتحقٌق 

الرؤٌة واإلستراتجٌة 

واألهداف المالٌة كٌف 

 نبدو لعمالئنا ؟   

بعد التعلم والنمو 

لتحقٌق المهام 

واإلستراتجٌة كٌف 

ندعم قدرتنا على 

 التغٌٌر والتطوٌر ؟   

بعد العملٌات الداخلٌة 

للمشروع إلرضاء 

المساهمٌن والعمالء 

ماهً عملٌات 

المشروع التً ٌجب 

 التفوق فٌها ؟    

تحقٌق توقعات 
 المساهمٌن 

 تحقٌق رضاء العمل  

التكٌف الغرٌزي 
 للشركة   

قدرات الشركة 
 اإلبتكارٌة والتعلٌمٌة   
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  جللل مً الحؿاؾُت الىفؿُت بحن اإلاىظفحن بػىـ اإلالاًِـ اإلاالُت، خُث جظهغ جلُُما ألصاء ول كؿم

للل الظؿؽ غلى  م أغمالهم، ٍو ىفغ مإشغاث أهثر صكت لخلٍى ً ٍو م غمل، مما ًدؿب أصاء اإلاضًٍغ أو فٍغ

ً الىاجج غً أصواث اللُاؽ اإلاالُت  .1اإلاضًٍغ

مً زالٌ  الاؾخػغاض الؿابم إلالاًِـ ألاصاء فاهه جبحن أهه هدُجت لللصىع في اإلاإشغاث أو اإلالاًِـ اإلاالُت 

حػاظم صوع جلً اإلالاًِـ ؾحر مالُت والتي فغطذ هفؿها غلى غملُاث كُاؽ وجلُُم فال بضلها مً مغاغاة حملت 

: 2مً الشغوغ التي جظمً هجاح غملُت الخلُُم

 أن ًخم اشخلاكها مً ؤلاؾتراججُت وعبؼها بأهضاف مدضصة  -

فها بىطىح وجيىن بؿُؼت الفهم  -  أن ًخم حػٍغ

-  ً  ًمىً أن جخأزغ وجغاكب مً اإلاؿخسضم وخضة أو بالخػاون مؼ ألازٍغ

 .أن ًيىن لها هظه واضح ومىاؾب ومػاصلت مدضصة -

 .جىفحر مػلىماث صكُلت ومدىمت غً ألامىع التي ؾِخم كُاؾها -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 46عمر جهماين ، مرجع سبق ذكره ص   1
  4 نادية راضي عبد احلليم ، مرجع سبق ذكره ص  2
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  :خالصةث لفصل

        بػض الضعاؾت التي جؼغكذ ئليها ، اهلشؼ الؿمىض خىٌ مفهىم ألاصاء وجمحزث غً أشض اإلاصؼلحاث كغبا 

والفػالُت وخىم ئًجابي وؾلبي ًؼلم غلى اإلاىظماث وألافغاص هىدُجت ػبُػُت  له وجبحن أهه حمؼ بحن الىفاءة

لحؿً أو ؾىء اؾخسضام اإلاىاعص ومضي كضعجىا غلى جدلُم ألاهضاف والتي ؾالبا ما جلىم اإلاإؾؿاث بترحمتها 

ئلى ملاًِـ مخػضصة ألابػاص ، جىاطل لبىائها بؼغق غضًضة ومسخلفت وحؿعى لخدُلها ، ألامغ الظي ٌؿهل اإلاغاكبت 

الؿلُمت ومػغفت ألازؼاء ومً جم جدٍغً عجلت البدث هدى اهدشاف مصاصع الخلل واللُام باإلحغاءاث 

يبغي ججؿُضه غلى أعض الىاكؼ  الخصحُدُت والخػضًالث اإلاىاؾبت وجدؿحن ألاصاء هى خلم ول مإؾؿت ، ٍو

لت الصحُدت . ممىىا ئطا ما جبيذ هظه ألازحرة الؼٍغ

 



 

 

الفصل الثالث 

واكؼ اللىحِؿدًُ في مجمؼ 

 جغبُت الضواحً للغغب
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: ثمهيد

جسخلف اإلاإؾؿاث مً خُث الكيل اللاهىوي، الحجم وػبُػت اليكاغ، وعغم هظا الازخالف فاإلاإؾؿت لها 

حن ئلى صعاؾت اللىحؿدًُ وألاصاء الخجاعي لظا  صوع هام في اكخصاص الؿىق وللض حػغطىا في الفصلحن الىظٍغ

ت بضعاؾت مُضاهُت إلاػغفت واكؼ اللىحؿدًُ صازل اإلاإؾؿاث  عأًىا أهه لؼاما غلُىا جىملت هظه الضعاؾت الىظٍغ

ت، خُث وكؼ ازخُاعها غلى مإؾؿت  غمىمُت طاث وػن اكخصاصي مػخبر وىنها وخضة جلضم وحؿاهم في  الجؼائٍغ

. ئهخاج وحغظًت ألاوغام للمجمؼ

 (GAO)ثقدًم مجمع ثزبية الدالااحً للغزب :  الاو املبحث 

مهما واهذ ػبُػت وحجم اإلاإؾؿت فهي حػخبر مغهؼ اكخصاصي هام حػخمض غلُه الضولت في الحض مً الىاعاصاث 

. وجدلُم الىصىٌ ئلى الىفاًت الاكخصاصًت

 (GAO)ملحة ثاريذية عً مؤسسة : اململلل  الاو 

:  أوش ئ الضًىان الىػني لخىمُت ألاوغام التي جفغغذ غىه زالزت مإؾؿاث  وهي1981في ؾىت 

 .الضًىان الىػني لتربُت الضواحً للغغب -1

 .الضًىان الىػني لتربُت الضواحً لىؾؽ البالص -2

 .الضًىان الىػني لتربُت الضواحً للكغف -3

. وول صًىان ٌكغف غلى ؾخت غكغة والًت

 أصبذ ٌؿمى بالكغهت الػمىمُت الاكخصاصًت، 1989باليؿبت للضًىان الىػني لتربُت الضواحً للغغب في ؾىت 

 وأصبذ ٌؿمى باإلاجمؼ الىػني لتربُت 1998وهدُجت الخغحراث جم فخذ عأؾماٌ للكغهت الاكخصاصًت غام 

 والظي ًلُم الضًىان الىػني لتربُت صواحً الغغب ووخضاث حغظًت ألاوػام بالغغب الظي GAOالضواحً للغغب 

عي عكم 544 حؿُحر اإلاؿاهماث ػبلا للماصة ًدمل هظام كاهىوي خىٌ قغهت  اإلاإر في 08-93 مً اإلاغؾىم الدكَغ

25/04/1993 .

مػضٌ ومخمم لللاهىن الخجاعي فهي طاث ػابؼ غمىمي للكغهت اللابظت الػمىمُت الفالخُت الغظائُت بغأؾماٌ 

.  جسص قغهت اإلاؿاهماث بغصوص32 منها جسصص الضًىان الىػني لخغظًت ألاوػام و68 ملُاع صًىاع خُث 2.502
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م صالمىضع . 1ًلؼ اإلاجمؼ في الجهت الغغبُت للبالص أمام ملغها فهى وائً في والًت مؿخغاهم جم غلى ػٍغ

: 2طبيعة مىحوحاتها: أالاال

: جلىم اإلاإؾؿت بػضة مهام جخمثل في

 .حغظًت الضواحً وألاوػام -

 .ئهخاج البُع لالؾتهالن -

 .ئهخاج هخاهُذ أمهاث اللحىم -

 .ئهخاج بُع للخدظحن -

    Patéئهخاج ماصة الباحي  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . وثائق خاصة باملؤسسة 1
.  وثائق خاصة باملؤسسة 2
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الهيكل الحىظيمي للمقز : ( III-01 )الشكل

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزائم زاصت بمجمؼ جغبُت الضواحً للغغب :املصدر

 

 مجلس المديرين

مساعدة مجلس 

 المديرين

 خلية التجارة

 الكتابة العامة

 خلية اإلعالم اآللي

مساعد مجلس 

 المديرين

خلية التدقيق 

 "المخبر"

قسم اإلدارة 

 العامة

قسم المالية 

 والمحاسبة

قسم تغذية 

 األنعام

قسم تربية 

 الدواجن

قسم مراقبة 

 التسيير

دائرة الموارد 

 البشرية

دائرة 

 الممتلكات

 دائرة القانون

 دائرة المحاسبة

 دائرة المالية

 دائرة التوطيد

 دائرة الصيانة

 دائرة التكوين

دائرة التسيير 

 المخزون

 دائرة المراقبة

 دائرة االستقالل

 دائرة التقنية

 دائرة صحة

 الحيوانات

دائرة 

 اإلحصائيات

 دائرة الموازنة
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: 1شزح الهيكل الحىظيمي الخاص باملقز للمجمع: ثاهيا

: ًخيىن مجمؼ الغغب لتربُت الضواحً باألزص اإلالغ ؤلاصاعي مً

ً أما الازىحن :مجلس املدًزيً -1  ًظم زالزت أغظاء واخض مً بحن ألاغظاء ٌؿمى عئِـ مجلـ اإلاضًٍغ

ً ومىاككخه مؼ ألاغظاء وبػض  ً هما أغظاء اإلاجلـ فػىض اجساط اللغاع ًيىن باكتراح مً عئِـ اإلاضًٍغ آلازٍغ

اإلاىافلت ًخم ئغالن اللغاع وئعؾاله ئلى الىخضاث الخابػت للمجمؼ أما ئطا جمذ اإلاػاعطت فُجب أن ًيىن 

 .الاغتراض مىخىبا ألزظه بػحن الاغخباع ومىاككخه

م جدظحر الاحخماغاث واإلاداطغاث الخاصت بمجلـ :مساعد مجلس املدًزيً -2  وجيىن مهامه غً ػٍغ

ً غ اإلاخػللت بمسخلف اليكاػاث للىخضاث ومجلـ اإلاضًٍغ ً وئغضاص الخلاٍع  .اإلاضًٍغ

 جلىم بمغاكبت وجضكُم وكاػاث اإلاإؾؿت ووخضاتها اإلاسخلفت وجيىن بصىعة مفاحئت :دلية الحدقيق -3

لىمىن باغضاص  واإلاؿئىٌ غً الخضكُم ًلىم بخػُحن زمؿت ئلى ؾىت أغظاء طوي الازخصاصاث اإلاسخلفت ٍو

غ وعفػها ئلى اإلاؿئىٌ للضعاؾت واجساط اللغاعاث  .جلاٍع

خظمً ول مً صائغة :قسم إلادارة العامة -4  مؿئىٌ غً جؼبُم اللىاهحن اإلاخػامل بها في اإلاإؾؿت ٍو

ت، صائغة اإلامخلياث وصائغة اللاهىن   .اإلاىاعص اللكٍغ

ل مسخلف وكاػاتها :دائزة املالية الااملحاسبة -5  جلىم بضعاؾت ومػغفت كضعة اإلاإؾؿت اإلاالُت غلى جدٍى

خظمً صائغة اإلاداؾبت  (اإلاالُت، اإلااصًت، اللاهىهُت)مً غملُاث الكغاء والبُؼ وحسجُل مسخلف الخضفلاث  ٍو

 .وصائغة الخىػُض

ل الىخضاث فُما ًسص اإلاىاص ألاولُت لخغظًت ألاوػام :قسم جغذًة  وعام -6  ًلىم بدؿُحر وجمٍى

خظمً ول مً صائغة  واإلاسؼوهاث مً هظه اإلاىاص هما ٌؿهغ غلى هىغُت وحىصة اإلاىاص ألاولُت الغظائُت لألوػام ٍو

ً وصائغة حؿُحر اإلاسؼون وصائغة اإلاغاكبت والجىصة  .الصُاهت وصائغة الخمٍى

لىم أًظا غلى حىصة ؤلاهخاج وصحت :قسم ثزبية الدالااحً -7 حن ٍو لىم باغضاص بغهامج إلهخاج البُؼٍغ  ٍو

خظمً ول مً صائغة الاؾخغالٌ وصائغة الخلىُت وصائغة صحت  الضواحً للمدافظت غلى الىىغُت الجُضة ٍو

 .الحُىاهاث

 خُث ًلىم باغضاص اإلاحزاهُاث اإلاسخلفت للمإؾؿاث همحزاهُاث اإلابُػاث بالىمُت :قسم مزاقبة الخسيير -8

ت ليكاغ اإلاإؾؿت  ل هما ًلىم باغضاص محزاهُت جلضًٍغ ً والخدٍى ومحزاهُت الخيالُف وإلهخاج ومحزاهُت الخمٍى

خظمً ول مً صائغة ؤلاخصائُاث وصائغة اإلاىاػهاث  .ٍو

                                                             
مذكرة خترج – جامعة عبد احلميد بن باديس – أثر املراجعة الداخلية على مصداقية املعلومة املالية يف املؤسسة االقتصادية –  بن عبد اهلل فاطمة  1

 84 ص 2014 – 2013مستغامن 
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ثزليبة املجمع  : ( III-02  )الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزائم زاصت بمجمؼ جغبُت الضواحً للغغب :املصدر

: 1قزاءة ثزليبية: ثالثا

م اإلاُىاء صالمضهغ بمؿخغاهم خُث ًظم Oravioًلؼ مجمؼ   في الجهت الغغبُت للبالص وملغه الغئِس ي ًلؼ في ػٍغ

:  غضة فغوع ووخضاث زاصت بتربُت الضواحً وحغظًت ألاوػام مىػغت غبر الغغب الجؼائغي وهي

 الدؿُحر اإلاباقغ لظمان وخضاث حغظًت GAOًظمً اإلالغ الغئِس ي إلاجمؼ : UABوخضاث حغظًت ألاوػام  -1

ألاوػام مىػغت غلى الجهت الغغبُت للبالص وهي وخضة مؿخغاهم، وخضة جُاعث، وخضة البُع، وخضة وهغان، 

 .وخضة جلمؿان ووخضة ؾُضي بلػباؽ

جظم مإؾؿت بُؼ فغوع للضواحً التي واهذ جضعى مإؾؿت الشخص الىخُض : فغوع جغبُت الضواحً -2

لُت 01طاث اإلاؿإولُت اإلادضوصة وأصبدذ في   قغهت مؿاهمت أهثر اؾخغاللُت غً اإلالغ الغئِس ي 2000 حٍى

عي عكم 610للمإؾؿت وأصبذ لها مجلـ ئصاعة زاص بها ػبلا للماصة   25 اإلاإعر في 6 و 3 مً اإلاغؾىم الدكَغ

ص ي)، مؿخغاهم (حجاج)مؿخغاهم :  مً اللاهىن الخجاعي وهي1993أهخىبغ   (الحؿُان)، مؿخغاهم (الىٍى

 .، ؾُضي بلػباؽ، وهغان(الغمش ي)جلمؿان 

                                                             
 86مرجع سبق ذكره ص –  بن عبد اهلل فاطمة  1

 مجمع الدواجن

وحدات اإلنتاج

  

 شعب تربية وحدات

 وحدة مستغانم
 وحدة تليالت

 وحدة الرحوية
 وحدة الرمشي

 وحدة سيدي ابراهيم
 وحدة بوقطب

 وحدة العبادلة

المخبر الجهوي وصيدلة 
المركزية بحاسي ماماش 

 مستغانم

وحدة جهوية للصيانة والتنقل 
 (مستغانم)بعين النويصي 

وحدة مركزية للخدمات 
 (وهران)والتموين بئر الجير 

 الحجاج
 عين النويصي

 الحسيان

 الرمشي

 سيدي بلعباس

 وهران
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ت للظبذ وهي غباعة غً قغهت ؾهم مسخصت في وكاػاث الظبذ: وخضاث أزغي  -3 : جظم وخضة حهٍى

 ً ت للخضماث والخمٍى م اللحىم البُظاء ووخضة مغهٍؼ ل وحؿٍى هما ًظم  (وهغان) بؿحر حُض UCPAجدٍى

ت بداس ي ماماف  ت للصُاهت بػحن  (مؿخغاهم)اإلاجمؼ مسبر خلىب وصُضلُت مغهٍؼ هما ًظم وخضة حهٍى

ص ي   .(مؿخغاهم)الىٍى

 GAOثزليبة املوارد البشزية دادل املجمع : اململلل الثاوي

ت جلضع بــ  :  غامل مىػغحن غلى الىدى الخالي1950ًخيىن مجمؼ الغغب لتربُت الضواحً مً كىي بكٍغ

ل+ وخضاث ئهخاج ألاوػام + اإلالغ ؤلاصاعي  -  .قغهت الخمٍى

.  مإكذ12 غامل صائم و 524غضص الػماٌ ًلضع بـ  

 . مإكخىن 262 صائمىن و 1162 غامل منهم 1414: باليؿبت للىخضاث ألازغي  -

 . مإكخحن03 غامل صائم و 53 غامل، 56: (مُضان الضعاؾت)أما باليؿبت للملغ ؤلاصاعي للمجمؼ  -

 2012 ثزليبة اليد العاملة حسل الحذصص املنهي لسىة :( III-01 )اللدالاو 

اليسبة العدد الحذصص املنهي 

 80% 45ئػاعاث 

 6% 3مهاعاث 

 14% 8مىلضًً 

 100% 56اإلاجمىع 

 وزائم زاصت بمجمؼ جغبُت الضواحً للغغب :املصدر

 ًىضح جغهُبت الُض الػاملت خؿب الخسصص اإلانهي :( III-03)الشكل
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: الححليل

ت  مً زالٌ اليؿب ًخطح أن اإلالغ ؤلاصاعي ٌػخمض غلى فئت ؤلاػاعاث باألغلبُت وطلً عاحؼ ئلى ألاغماٌ ؤلاصاٍع

اث وألاكؿام وهظلً اإلاسبر الظي ٌػخمض غلى هفاءة غالُت . بمسخلف اإلاؿخٍى

 ثزليبة اليد العاملة حسل الليس للمقز إلاداري :( III-02 )اللدالاو 

الليس 

الحذصص 

مجموع وساء رحاو 

 45 16 29ئػاعاث 

 3 0 3مهاعاث 

 8 3 5مىلضًً 

 56 19 37اإلاجمىع 

 100% 33% 67%اليؿب 

الاثائق داصة باملجمع : املصدر

ًىضح الُض الػاملت خؿب الجيـ : (III-04 )الشكل

 

 

 

 

 

 

:  الححليل

  وغضص ؤلاػاعاث 33% مً وؿب اليؿاء وجمثل 67%مً زالٌ اليؿب هالخظ أن وؿب الغحاٌ أهثر وجمثل 

. أهبر باليؿبت للغحاٌ واليؿاء مً الفئخحن ألازحرجحن
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إطارات مهارات منقدين

التعليم العالي

التكوين المهني

التعليم االبتدائي

ثزليبة اليد العاملة حسل املسحوى الحعليمي للمقز إلاداري : ( III -03 )حدالاو 

املسحوى                    

الحذصص 

الحعليم الحكويً املنهي الحعليم العالي 

 بحدائي 

املجموع 

 45 0 0 45ئػاعاث 

 4 0 1 3مهاعاث 

 7 2 5 0مىلضًً 

 56 2 6 48اإلاجمىع 

 100% 5% 10% 85%اليؿب 

وزائم زاصت باإلاجمؼ : املصدر

 ًىضح فُه الُض الػاملت خؿب اإلاؿخىي الخػلُمي :( III -05 )الشكل

 

 

 

 

 

 

: الححليل

 عاحؼ ئلى 82%جىػَؼ الػماٌ خؿب مػُاع حػلُم اإلاجمؼ أغلى وؿبت جمثل الػماٌ طوي الخػلُم الػالي جلضع بــ 

ً زبرة وهفاءة غالُت لإلقغاف . اإلالغ ؤلاصاعي وىهه اإلاغهؼ الغئِس ي أن ًيىن للمإػٍغ
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 « GAO »املحددات الحىظيمية للمؤسسة : اململلل الثالث

 مغهت وهظا خؿب ظغوف الػمل واللغاعاث اإلاخسظة، ومً أهم أهماغ « GAO » جيىن اللُاصة في : القيادة: أالاال

 ً اللُاصة التي جؼبم في هظه اإلاإؾؿت، كُاصة صًملغاػُت، بدُث ًيىن اجساط اللغاع لضي مجلـ اإلاضًٍغ

. 1 باؾدكاعة مؼ عؤؾاء ألاكؿام

  « GAO »ثىمية سلوك القائد في  -

ب جابػت لهظه  ب، خُث أهه ال ًىحض مغاهؼ أو مضاعؽ زاصت بالخضٍع ًىمي ؾلىن اللائض مً زالٌ الخضٍع

: اإلاإؾؿت وهىان هىغان هما

ب زاعجي -1 هى غباعة غً هضواث زاعج اإلاإؾؿت بدُث ًخم الخػغف غلى هظه ألازحرة مً زالٌ : جضٍع

ؤلاغالهاث في الجؼائغ وهظا بلُام بػع اإلاسخصحن بللاء هظه الىضواث وجيىن في مسخلف أهداء الىػً خؿب 

 .ؤلاغالن في الجؼائغ

ب صازلي -2 ب صازل اإلاإؾؿت زاص بدخلحن أؾالُب حضًضة في ؤلاغالم آلالي وهظا ًخم في : جضٍع وهى جضٍع

 .زلُت ؤلاغالم آلالي

:     ثصاو: ثاهيا

: ًىحض اجصاالث هبحرة بحن أفغاص اإلاإؾؿت وجيىن هما ًلي

ً غلى عؤؾاء ألاكؿام ختى الىصىٌ ئلى آزغ مىظف في اإلاإؾؿت: اجصاالث هاػلت -1  .مً مجلـ اإلاضًٍغ

جي للمإؾؿت خُث ال ٌؿخؼُؼ أي مىظف : اجصاالث صاغضة -2 جدترم هظه ألازحرة الؿلم الخضٍع

ً ئال باإلاغوع بغئِؿه مباقغة  (عئِـ اللؿم). باالجصاٌ مباقغة بمجلـ اإلاضًٍغ

جيىن هظه ألازحرة بحن أفغاص اإلاإؾؿت مً مسخلف ألاكؿام وهظا غىض خاحاتهم : اجصاالث أفلُت -3

 .    لبػظهم البػع

 ظزالاف  ثصاو: 

: اجصاالث مىخىبت جيىن في قيل

                                                             
 90نفس املرجع السابق ص –  بن عبد اهلل فاطمة  1
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 وهظا لىخابت ػلب مً اإلاغؾل ئلى اإلاغؾل ئلُه مثال عئِـ مصلحت اإلاؿخسضمحن ًخصل بغئِـ كؿم :ثقاريز-أ

غ ًىخب مً ػغفه ًمغ أوال بالىخابت جم جىصُله ئلى عئِـ اللؿم وجبلى وسخت مً  م جلٍغ ؤلاصاعة الػامت غً ػٍغ

غ غىض عئِـ مصلحت اإلاؿخسضمحن ووسخت غىض الياجبت . الخلٍغ

. والهضف مىه مػغفت هظام الكغهت والػلىص التي حػلضها الكغهت مؼ الكغواث اإلادُؼت بها: لوحة إلاعالهات-ب

. جيىن غباعة غً احخماغاث بحن مسخلف عؤؾاء ألاكؿام ومجلـ اإلاضًٍغً: اثصاالت شفوية-ج

 معوقات  ثصاو: 

 .هظا ما ًإصي ئلى جباػإ في اجساط اللغاعاث وهظا ما هالخظه في مػظم اإلاإؾؿاث الػمىمُت -

 .كلت وؾائل الاجصاٌ في اإلاإؾؿت -

 .هلص أهمُت الاجصاٌ في اإلاإؾؿت -

ال جىحض مػىكاث بُئُت وزاصت بما ًخػلم بالخباغض الجغغافي في اجساط اللغاعاث خُث حؿخػمل  -

 .اإلاإؾؿت الفاهـ وىؾُلت لالجصاٌ

الصزاع الحىظيمي : ثالثا

م التركُاث صون مغاغاة  هىان صغاع في اإلاإؾؿت عاحؼ ئلى ؾُاؾت الخمُحز جسلفها هظه ألازحرة غً ػٍغ

ىلص مً هفاءة الضائم اث ألافغاص ٍو . ألاكضمُت أو الخبرة وهفاءة الػامل وهظا ما ًدُؽ مػىٍى

 املىاخ الحىظيمي : رابعا

بما أن اللُاصة في اإلاإؾؿت الضًملغاػُت، هظا ما ٌؿاغض غلى الػمل باإلطافت ئلى وحىص هلاباث حؿاغض الػماٌ 

وجضافؼ غلى خلىكهم ئلى ما أن للخىىىلىحُا صوعا في جدؿحن اإلاىار الخىظُمي مً زالٌ حؿهُل الػملُاث 

ت بحن مسخلف ألاكؿام، فاإلاإؾؿت حؿخػمل الحاؾىب آلالي للخللُص مً طُاع الىكذ والجهىص  ؤلاصاٍع

ت ومً زمت عفؼ هفاءة ألاصاء . 1اللكٍغ
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 GAOعالقة اللوحسخيك بأداء املؤسسة في املجمع : املبحث الثاوي

ت، خُث ئن هظا الخصيُف ال ٌػني  ًمىً جصيُف وظائف اإلاإؾؿت ئلى وظائف عئِؿُت و أزغي زاهٍى

اؾخلاللُت الىظائف غً بػظها و ئهما جبلى الػالكت بحن اإلاىظماث، و مً زالٌ هظا اإلابدث ؾىف هخؼغق في 

اإلاؼلب ألاٌو ئلى أهمُت اللىحؿدًُ في اإلاإؾؿت و في اإلاؼلب الثاوي هخؼغق ئلى صوع ؤلامضاص في جدؿحن ألاصاء في 

 : 1مإؾؿت أما اإلاؼلب الثالث فؿىف هخؼغق ئلى

أهمية اللوحسخيك في املؤسسة لوظيفة حيوية : اململلل  الاو 

مفهوم الوظيفة اللوحسخية : أالاال

يُت والتي  ًمىً حػٍغف الىظُفت اللىحؿدُت بالخضفلاث اإلااصًت و اإلاػلىماجُت اإلاصاخبت ليكاػاث جمٍى

ت، هما انها غباعة غً جضفم  ىاث ئلى اإلاصلحت الخجاٍع جمخض مً وطؼ بغهامج ؤلاهخاج ئلى غاًت وصىٌ الخمٍى

البظائؼ و الغاكت و اإلاػلىماث و اإلاىاعص الازغي واإلاىخجاث و الخضماث مً مىؼلت ؤلاهخاج ئلى مىؼلت الاؾتهالن 

. و مً الصػب ئهجاػ أًت ججاعة غاإلاُت أو هلل اإلاىاص ألاولُت صون صغم لىحؿتي

أهداف الوظيفة اللوحسخية لححسين  داء في املؤسسة : ثاهيا

: جخمثل أهضاف الىظُفت اللىحؿدُت فُماًلي

 الخللُل مً الخيالُف -

 جدؿحن حىصة الخضماث غىض الخػامل مؼ الػمالء -

 :جضوع وظُفت اللىحؿدًُ خىٌ زالر مداوع و عئِؿُت جخمثل فُماًلي -

 (...جيبإ باإلابُػاث، الخسؼُؽ لالهخاج)غملُاث الخسؼُؽ  .1

ت  .2  .مػالجت ػلباث الؼبائً، ئصاعة و جىحُه اإلاسؼون، مػالجت ػلباث اإلاىعصًً)الػملُاث ؤلاصاٍع

ل اإلاىاص و الؿلؼ بحن الىعقاث و اؾخلباٌ ػلباث )الػملُاث اإلااصًت  .3 حؿلُم ػلباث الؼبائً هلل و جدٍى

 .(اإلاىعصًً
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56. 



 واكؼ الىحِؿدًُ في مجمؼ جغبُت الضواحً للغغب:                                      الفصل الثالث 

 

68 
 

هيكل الوظيفة اللوحسخيكية  : ثالثا

: جدخل وظُفت اللىحؿدًُ مياهت هامت في هُيل الخىظُم في اإلاإؾؿت بؿلب جأزحر الخؼىعاث الخالُت

اإلاىظماث الاهخاحُت الحضًثت التي اصبدذ جخمحز باإلاغوهت الػالُت و حػمل غلى الخللُل مً جيالُف  -

ً  .الخمٍى

حىصة الخضماث و الؿغغت في جلبُت الحاحاث التي أصبدذ جمحز اليكاغ الاكخصاصي و هظا الظمان  -

ً محزة جىافؿُت للمإؾؿت في الؿىق   1:غالكت حُضة مؼ الؼبائً و بالخالي جيٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Jean lon Gatte, economie d’entreprise, Dinod, Paris 2004 p 57. 
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 1 هيكل الوظيفة اللوحسخيكية( III -06 )شكل

: املددل الحقليدي

 

 

 

 

 

جأزظ بػحن الاغخباع اليكاػاث اللىحؿدُت                                            جأزظ بػحن الاغخباع اليكاػاث اللىحؿدُت      

 

: املددل الحدًث

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Jean lon Gatte, economie d’entreprise, Dinod, Paris 2004 p 57. 

 المديرية العامة

 اإلنتاج التموين التوزيع

 المديرية العامة

 اإلنتاج التموين التوزيع

 الوظيفة اللوجستية
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دالار  مداد في ثحسين  داء : اململلل الثاوي

مؼ بضاًت الدؿػُىاث جؼاًض اهخمام اإلاإؾؿت بجىصة الخضماث اإلالضمت للػمل مؼ جسفُع أهبر كضع 

مىاعصها )ممىً مً جيالُف اهخاج الؿلؼ و الخضماث، فبظلً وان غلى اإلاإؾؿت أن جغفؼ مً هفاءة اؾخغالٌ 

مً زالٌ ئصاعتها للخضفلاث اإلااصًت و اإلاػلىماجُت بكيل ًجػلها جسفع مً جيالُفها الاحمالُت مً زالٌ جضهُه 

جيالُف ؤلامضاص وان لىػن هظه ألاوكؼت الخأزحر الىبحر في أن ًلػب ؤلامضاص صوعا ًؼصاص أهمُت ًىما بػض ًىم غلى 

. مؿخىي أصاء اإلاإؾؿت

دالار  مداد في  قحصاد : أالاال

جلػب أوكؼت الامضاص صوعا هاما في اكخصاصًاث الضٌو و زصىصا في ظل وحىص جىخالث اكخصاصًت  و 

ت بحن الضٌو و أًظا في ظل الثىعة التي ٌكهضها غالم الُىم ف مجاٌ زضمت اإلاؿتهلً و التي  اجفاكُاث ججاٍع

جإصي باإلاىظماث ئلى جلضًم آلاالف مً الؿلؼ و الخضماث الجضًضة و التي جداٌو جىصُلها ئلى ول مؿتهلً، و 

اصة خغهت جباصٌ الؿلؼ و الخضماث بحن الضٌو و مً زم جؼاًض جيالُف أوكؼت  كض أصث مثل هظه الػىامل ئلى ٍػ

. الامضاص غلى اإلاؿخىي اللىمي

و كض جىصلذ الضعاؾاث الحضًثت في هظا اإلاجاٌ ئلى أهه ولما كامذ اإلاىظماث بخدؿحن هفاءة ألاوكؼت 

اللىحؿدُت، ولما وان لها أزغ اًجابي كىي غلى الػضًض مً اإلاخغحراث الاكخصاصًت مثل مػضالث الخطخم و 

 . 1اإلاحزان الخجاعي وػٍاصة كضعة جلً الضٌو غلى جصضًغ مىخجاتها ئلى باقي الضٌو و ئمياهُت اإلاىافؿت الفػالت

هما أهضث بػع الضعاؾاث ألازغي غلى أهمُت الامضاص و صوعه في اكخصاصًاث الضٌو بملاعهت حجم 

 2.الاجفاق غلى أوكؼت ؤلامضاص مؼ ألاوكؼت الاحخماغُت ألازغي 

دالار  مداد  في املؤسسة : ثاهيا

جىاحه اإلاىظماث الُىم خلُلت و هي أن أخض أهم الػىامل التي جإزغ غلى أصائها لخػظُم عبدُتها و جضغُم 

مغهؼها الخىافس ي في ألاؾىاق ًخمثل في كضعتها غلى ئصاعة أوكؼت الامضاص اإلاؿإولت غً جضفم الؿلؼ و الخضماث 

. بؿهىلت مً بضاًت جضبحر اإلاىاص الخام ئلى مغخلت اهخفاع غمالء مً مىخجاتها

 

 
                                                             

 .58 حتو بوزيد، نفس املرجع السابق، ص  1
 .18 ص 2008 حممد أمحد حسان، إدارة سالسل اإلمداد و التوزيع، الدار اجلامعية االسكندرية  2



 واكؼ الىحِؿدًُ في مجمؼ جغبُت الضواحً للغغب:                                      الفصل الثالث 

 

71 
 

 :ثقوم إلامدادات إلى ثحقيق ميزة ثىافسية .1

م جدلم اإلاىظمت أهضافها باغخماصها غلى جدضًض اخخُاحاث ألاؾىاق اإلاؿتهضفت  مً زالٌ مفهىم الدؿٍى

وعغباث اإلاؿتهلىحن و جىفحر الاكىاع اإلاغغىب فُه بفػالُت و هفاءة أهبر مً اإلاىافؿحن و ليي جىجح هظه ألازحرة 

في طلً ًجب أن ًيىن لضيها جيامال ألفياع وحىص اإلاىخىج، الصحُذ بالؿػغ الصحُذ مؼ التروٍج الصحُذ و 

لت ججػلها جمحز مىخجاتها و زضماتها في طهً غمالئها بخيلفت و اؾػاع  اهخاحه في اإلايان و الؼمان اإلاىاؾبحن بؼٍغ

. أكل مً اإلاىافؿحن و مً زم حؿخؼُؼ أن جضعي أنها جملً محزة جىافؿُت

و مً زالٌ مفهىم ؤلامضاص غلى أهه جسؼُؽ و جيؿُم اوؿُاب اإلاىاص مً اإلاصضع ئلى اإلاؿخػمل هىظام 

مخيامل، جيىن  اإلاىظمت كض اؾخؼاغذ الخدىم في اصائها الغبؽ بحن ألاؾىاق و قبىت الخىػَؼ و غملُاث 

لت ًمىً لها زضمت اإلاؿتهلً أو الؼبىن بمؿخىي غاٌ و بخيالُف مىسفظت، و بهظا جيىن  ؤلاهخاج، و بهظه الؼٍغ

 1.اإلاإؾؿت كض بلغذ محزة جىافؿُت

: جسهم أوشملة  مداد في دلق مىفعة سماهية الا مكاهية .2

لي ًجب أن جخظافغ وافت  الامغ الظي ال قؼً فُه ان اإلاإؾؿت كض جغغب في جبني اإلافهىم الدؿٍى

وظائفها لخلضًم ؾلػت أهثر حاطبُت اإلاؿتهلً مً زالٌ مجمىع اإلاىافؼ اإلالضمت ئلُه، فُلىم اليكاغ الاهخاجي 

لي بسلم اإلاىفػت الكيلُت، و لىً جلً اإلاىفػت ال حػني قِئا للمؿتهلً ئال ئطا جم جىفحرها في  مؼ اليكاغ الدؿٍى

الىكذ اإلاىاؾب و الفي اإلايان اإلاىاؾب و الظغوف اإلاىاؾبت للمؿتهلً المخالهها و الحصىٌ غليها، و بظلً ًىفغ 

م ألازغي مىفػت الامخالن . وكاغ ؤلامضاص مىفػت اإلايان و الىكذ بِىما جىفغ أوكؼت الدؿٍى

و حكيل مىفػت اإلايان اللُمت اإلاظافت للمىخىج مً حػله مخاخا للكغاء أو الاؾتهالن في اإلايان اإلاىاؾب، 

 2.أما مىفػت الىكذ فخيىن كُمت هاججت غً ئجاخت ؾلػت ما أو زضمت ما في الىكذ اإلاىاؾب

 :الىخائج اإلاترجبت غً غالكت اللىحؿدًُ بأصاء اإلاإؾؿت هي واآلحي -

 اصة فغصها فيي الىمى  .جازحر الامضاص غلى ألاصاء اإلاالي للمإؾؿت و ٍػ

 جيؿُم اوؿُاب اإلاىاص مً اإلاصضع ئلى اإلاؿخػمل هىظام مخيامل 

  لي  جدؿحن ألاصاء الدؿٍى

 ًلىم اللىحؿدًُ ئلى جدلُم محزة جىافؿُت و هي محزة اًجابُت باليؿبت ألصاء اإلاإؾؿت. 

                                                             
 .59 حتو بوزيد، نفس املرجع السابق، ص  1

2 Asian journal of business Management, VOL 02 N° May 30, p 41-47. 
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  زبم اإلاىفػت الؼماهُت و اإلاياهُت و جدلُلي الغفاه الاكخصاصي 

 1.جدؿحن أصاء وظُفت الاهخاج 

دفتر الشزالاط للمواصفات املحعلقة بوسائل هقل املواد الخام الا املىحوج النهائي ملجمع ثزبية : اململلل الثالث

 ORAVIOالدالااحً 

 2:ًدخىي صفتر الكغوغ غلى بػع اإلاىاصفاث واآلحي

 :هدف دفتر الشزالاط .1

. ًدضص قغوغ الكغاء اإلادؿىبت لخىفحر وؾائل الىلل للمىاص الخام و اإلاىخجاث النهائُت

 : حزاءات اللي ثحكم السوو  .2

. ًسظؼ هظه الػلض أو الضفتر ئلى ئحغاءاث صازلُت التي حؿحر الؿىق 

 :شزالاط املشارلة .3

 .هظه اإلاكاعهت مفخىخت للكغواث التي جدضصها الخضماث و جلبُت اإلاػاًحر الىاعصة ف هظه اإلاىاػىت -

 .ًجب غلى الىاكل أن ًظمً حؿلُم حمُؼ البظائؼ اإلادملت في غلف اإلااقُت، وخضة مؿخغاهم -

 .غلى الىاكل ئزغاج البظائؼ للخأمُىاث التي حػؼي مساػغ الظغع و الحغائم و الؿغكت -

 :وفلا للمػاًُحر و اإلاىاصفاث اللاهىهُت و الخىظُمُت ًدبحن ماًلي: الشزالاط الحقىية .4

 . ػً خمىلت هدض أصوى10: القدرات -

 .الحالت الػامت للكاخىت -

 .كماف الخغؼُت مؼابم للمىاصفاث -

 .زخم مثالي -

 .الخىظُف و الخؼهحر -

 :اإلاىاص ألاولُت بىمُاث هبحرة أو حػبئتها في أهُاؽ: طبيعة املادة .5

 .طعة -

 .الصىحا -

 .الفىؾفاث -

                                                             
. 60 حتو بوزيد، مرجع سبق ذكره، ص  1
 . وثائق  خاصة باملؤسسة 2
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 .حجغ اليلـ -

 .الكػحر -

 :مصادر  مدادات: مصادر الا أمالً إلامدادات .6

 ONABوخضاث الخجاعة  -

 مؼاخً مجمىغت الٍغاض -

مىـ واص جلُالث -  .بٍغ

 أما غً الامضاصاث: 

 (وهغان، الجؼائغ، بجاًت، ؾىُىضة)مُىاء  -

 (واص جلُالث، مػؿىغ)مؼاخً  -

 (بلُضة، ؾُم، وهغان)خظائغ  -

ًجب غلى الىاكل حؿضًض الؿلؼ اإلافلىصة و التي فلضث اإلالضعة خؿب ألاصىٌ : مسؤالالية الىاقل .7

 :الخالُت

 . ػً أو أهثر20 هغ باليؿبت للكاخىاث طاث 80 -

 . ػ20ً و 10 هغ بالىللكاخىاث ما بحن 40 -

أحغة اإلاػمىٌ بها لؿضاص الىمُاث اإلافلىصة أو الخالفت، ؾىف جيىن مغة واخضة كُمت البظائؼ  -

 .اإلاىلىلت، في خالت هلص أو جلف

 . هغ، الؿضاص ؾُيىن طػف كُمت البظائؼ اإلاىلىلت100غىضما هلص أو طغع ًخجاوػ  -

 :الوثائق الحعاقدًة .8

 .اإلاىاصفاث الحالُت لضفتر الكغوغ -

 .عؾالت الخلضًم -

 .حضٌو الؿػغ الىخضوي  -

ذ باإلاكيلت -  .الخصٍغ

 :مصداقية املعلومات .9

ت الخصغف للخدلم مً الامخثاٌ و صحت الىزائم التي جظم  مجمؼ جغبُت الضواحً للغغب، لها خٍغ

الغؼاء، وفي خالت جثلذ أن الىزائم مؼوعة بلؿاػت ًإصي ئلى عفع الػغض، مؼ غضم وحىص التزام إلغؼاء 

. الاؾباب
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: شكل الا ثقدًم الغملاءات .10

ًجب أن ًدخىي غلى مغلفحن الضازلُت مغلفت و مسخىمت و صفت الػغض الفني للػغض اإلاالي غً  -

 .بػظهما البػع، مما ًضٌ غلى ؤلاقاعة و الهضف مً الغؼاء

م الخالٌ،  - ًجب ئًضاغه في الحصاع لىخضة غلف اإلااقُت مً مجمىغت الضواحً للغغب، الؼٍغ

 . الجؼائغ27000مؿخغاهم 

 اإلاغلف مؼ الػغض الفني ًيبغي أن ًخظمً ماًلي: 

ذ باالهخخاب و ًيبغي أن ًخظمً ماًلي -  :جصٍغ

ذ بالجزاهت و ًيبغي أن جيىن مىكػت -  .الخصٍغ

 .صفتر الكغوغ ًجب أن ًيىن مإعر و مىكؼ -

 .الػغض الفني هفؿه ملغع وفلا لضفتر الكغوغ -

بي -  .الغكم الظٍغ

 .اإلاغاحؼ اإلاصغفُت -

 .جلضًم وعكت اإلاػلىماث -

 .وسخت الخػاصٌ للخأمحن غلى البظائؼ -

 .وسخت الخػاصٌ لبؼاكاث الدسجُل -

 اإلاغلف مؼ الػغض اإلاالي ًيبغي أن ًخظمً ماًلي: 

 .عؾالت جلضًم مػبأة و مىكػت -

 : « L’AON »جعدًل العون  .11

ًمىً ئحغاء حغُحراث غلى خؿاب اإلالف كبل اإلاىغض النهائي لخلضًم الغؼاءاث أو جمضًض الىكذ و وكغ 

. ووالت ألامً اللىمي في هفـ الصحُفت

 : وسحاب مً دفتر الشزالاط .12

، ملابل ORAVIO-GAOًخم ئػالت صفتر الكغوغ غلى مؿخىي كؿم اإلاالُت و كؿم اإلاداؾبت اإلااقُت  -

ت اإلافػىٌ و وسخت مصاصق غليها مً السجل الخجاعي  ت ؾاٍع   1.جلضًم كؼػت هٍى

 :املوعد النهائي لحقدًم الغملاءات .13

                                                             
.  وثائق خاصة باملؤسسة 1
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ش أٌو وكغ في الصحف مً الػغوض 10:00 ًىما ئما في 30اإلاىغض النهائي للخلضًم هى   ؾا في جاٍع

الىػىُت، ًجب جلضًم الػؼاءاث في وخضة حغظًت ألاوػام مً مجمىغت جغبُت الضواحً للغغب، لً ًخم كبىٌ 

. حمُؼ الػغوض اإلالضمت بػض اإلاىاغُض أغاله

 :افححاح مصاريف الغملاءات .14

 ؾا في الحصاع 10:00 صكُلت في 30ًخم جىفُظ فخذ اإلاصاٍعف غلىا في الُىم ألازحر لخلضًم الػغوض في 

. وخضة حغظًت ألاوػام مجمىغت الضواحً للغغب

م و جغفع أي مداولت ال جدخىي غلى الىزائم الخالُت : و ؾخلىم اللجىت بفخذ اإلاصؼاٍع

 .ئغالن لالهخخاب -

 .الغؼاء الخلني -

و فُما ًخػلم بالىزائم ألازغي اإلاؼلىبت في غضاص اإلافلىصًً و ملضمي الػغوض أن ًيىن بدض أكص ى  -

 .الؾخىماٌ غغوطها (10)غكغة أًام 

 :الحذصيص املؤقد .15

 .ؾػغ الخضمت اإلاخػاكض هى الػغض مؼ أفظل الصفلاث -

 :اسحئىاف العزالاض  .16

 أًام مً 10، الخظلم زالٌ AONالػاعض الظي ٌكىً في ازخُاع أصوى ب هبه ملاٌو الخضمت جدذ 

اث لىخضة مؿخغاهم  ش وكغ ئغالن الحىم اإلاإكذ للؿىق مً لجىت اإلاكتًر . GAOجاٍع

 :ملضمي الػغوض ٌكحر ئلى الػغض اإلاالي: مبلغ إلاعاهة .17

لُت الىاصعة في هظه اإلاىاصفت وىطؼ الدؿلُم -  .الؿػغ الىخضوي باؾخثىاء اإلاؼاًا الظٍغ

 .ألاؾػاع ؾخيىن زاهُت غحر كابلت للمغاحػت إلاضة الخىفُظ -

 :طزيقة املواعيد النهائية للسداد .18

م قًُ مصغفي ول قهغ و بػض  .  ًىما مً جلضًم الفىاجحر15ًخم صفؼ الفىائض غً ػٍغ

 :حالة القوة القاهزة .19

حػخبر اللىة اللاهغة أخضار زاعحت غً الؿُؼغة ألاػغاف ال ًمىً الخيبإ بها أو ملاومتها، جدضر بػض 

ش هفاط الػلض و ئغاكت ألاصاء الػاصي . جاٍع
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 :الخالفات الا اللوائح .20

ت الخالفاث التي جيكأ بحن الؼغفحن وصًا -  ًخم حؿٍى

ت، و ؾخػغض الجزاغاث أمام اإلادىمت ميان جىكُؼ الػلض -  .فكل الدؿٍى

 :النهاًة .21

ًمىً جىحُه الػلض ئلى اإلاؼوص الحصغي مً حاهب واخض مً كبل الؼبىن بػض ئقػاع مؿبم في الحاالث 

 :الخالُت

 .ئطا لم جخم الاؾخجابت الهخظام و خؿً الدؿلُم -

 .مؼ غضم ؤلازالٌ بأًت مصالح التي ًدم للػمُل اإلاؼالبت بها -

 :الحعدًل .22

. أي حػضًل مً هظا الػلض ًسظؼ للخػضًل بحن الؼغفحن

 :معلومات .23

 (مؿخغاهم- غاو)ًمىً الحصىٌ غلى مػلىماث أو وزائم للػغض و وػاعة الىلل 

م الخالٌ مؿخغاهم : الػىىان ػٍغ

 045.20.64.92: الهاجف

 045.20.64.92: الفاهـ

 :اللغة .24

. غغض حمُؼ الىزائم الخلىُت ًجب أن ًيىن باللغت الفغوؿُت و اللغت التي حؿخسضم في حمُؼ الاجصاالث

 : حكام الخحامية .25

مكاعهت ملضمي الػغوض في هظا ؤلاغالن جدذ اإلاىاكصت الىػىُت ًىؼىي غلى اللبىٌ غحر مكغوغ مً 

. قغوغ و اخيام اإلاىاصفاث
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: دالصة الفصل

    خاولىا مً زالٌ هظا الفصل أن وؿلؽ حاهبا مً الجؼء الىظغي غلى الضعاؾت اإلاُضاهُت، مؿخػُىحن 

ت  بخلضًم غام إلاجمؼ وػبُػت اإلاىخىحاث زم جؼغكىا ئلى غالكت اللىحؿدًُ بأصاء اإلاإؾؿت وىظُفت خٍُى

ىاها جىصلىا ئلى أن اإلاجمؼ مضعوا ألهمُت  ىاها، ومً زالٌ ول اإلالابالث التي أحٍغ وهىدُجت للضعاؾت التي أحٍغ

. اللىحؿدًُ في جدؿحن أصائه الخجاعي 
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: الخاثمة

ت في إدازة أوشؼت ؤلامداد  اشدادث أهمُت اللىحظدُك في الظىىاث ألاخيرة خُث بدأث ألاعمال الخجاٍز

لت مخكاملت، بمعين الخفكير في اإلاىخجاث والخدماث التي جخدفم مً مصادز اإلاىاد الفعالت لإلمداد  وبؼٍس

ً ًمثل عىصسا أطاطُا لخدظين أزباح اإلايشأة وألاداء الخىافس ي وجسحع أهمُخه لكىهه ًسبؽ ما بين  والخمٍى

ً والشساء وحشغُل أوامس العمالء بهدف إخكام السكابت على حمُع أوشؼت  أوشؼت مخىىعت مثل الىلل والخخٍص

ً التي حظاعد على جدفم اإلاىخج مً مسخلت اكخىاء اإلاادة الخام ختى مسخلت الىصىل في شكله  الحسكت والخخٍص

النهاةي صالح لالطخخدام إلى العمالء واإلاظتهلكين في الىكذ اإلاىاطب واإلاكان اإلاىاطب وبالشكل اإلاىاطب وبأكل 

 .جكلفت ممكىت

لرلك حظعى اإلاؤطظاث الاكخصادًت إلى جدلُم الخيظُم بين الخىظُم والسكابت، فُأحي الخخؼُؽ في 

ت هره اإلاهام والاخخُاز مً بين مجمىعت مً البدابل، ولرلك فئن اللساز ًجب أن ًىؼلم مً أخكام  أولٍى

ومبادا الخخؼُؽ وطالمخه، خُث ًخمدىز عادة خىل أزبعت مجاالث زبِظُت  وهي خدمت العمالء واإلاىكع 

عد جدظين ألاداء الخجازي للمؤطظت الاكخصادًت بمثابت الىدُجت لرلك، كما أن اللساز  واإلاخصن والىلل، َو

ً واإلاىاولت والخكالُف اإلاسجبؼت بكل هظام، وذلك  اللىحظتي ًلىم على معلىماث خاصت بدىظُم الىلل والخخٍص

 .للخىصل إلى ألاطلىب ألامثل في جىفُر مهام اللىحظدُك

عخبر مجمع جسبُت جيشؽ في اإلاجال  كما أن أهمُت اللىحظدُك جخخلف خظب ػبُعت وهىع اإلايشأة َو

الظلعي طىاء مع العمُل اإلادلي أو ألاحىبي مثلها مثل الكثير مً اإلاؤطظاث حظعى إلى جلدًم الخدماث بصىزة 

ت اليشاغ الاكخصادي اإلاسجبؽ باألطىاق  .جبعذ على خٍُى

وجدبع مً احل ذلك هظاما لىحظدُا معُىا، ٌظمذ لها بدظُير أوشؼتها والخدكم في مظخىي أداء وظابفها، 

ً إلاا لهما مً عالكت مباشسة بىكذ الخدمت  وهرا الىظام اللىحظتي ٌعخمد بصىزة كبيرة على اإلاىاولت والخخٍص

 .وجكلفتها

بلى ججظُده على أزص الىاكع ممكىا إذا ما جبيذ هره ألاخيرة  إن جدظين ألاداء هى خلم كل مىظمت، ٍو

ً مهمين لت الصحُدت ختى الخفكير التي حظمذ لها بخدلُم أمٍس   .جلدًم ألافظل ومىاحهت ألاطىء: الؼٍس

 : اختبار هتائج الفرضيات

 :للد حاءث اخخبازاث فسطُاث هدا البدث على الىدى الخالي 
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جىص الفسطُت الاولى على ان اللىحظدُك هى جلدًم الخدمت او  الظلعت اإلاىاطبت للعمُل في الىكذ اإلاىاطب -

. واإلاكان اإلاىاطب و الخكلفت اإلاىاطبت و مً خالل ما جؼسكىا الُه طابلا جبين ان الفسطُت صحُدت

اما الفسطُت الثاهُت جىص على ان لىظُفت اللىحظدُك عالكت مع الاداء الخجازي للمؤطظت فهي مدللت -

. حصبُا

: هتائج الدراسة

: أهم النتائج املتوصل إليها

 :بعد البدث في هرا اإلاىطىع ًمكً صُاغت الىخابج كما ًلي 

 ت ال ًمكً الاطخغىاء عنها في أي ميشأة اكخصادًت  .وظُفت اللىحظدُك وظُفت خٍُى

 إن كُاض أداء أي مؤطظت اكخصادًت ًسجكص على عدة معاًير جخخلف عً بعظها البعع. 

 ؤلامداد عىصس خُىي ًظُف كُمت مظافت للمؤطظت الاكخصادًت. 

 مهما جكً بساعت اإلادزاء فخدظين هُكل الخىظُم ٌعني دابما النهىض باألداء إلى ألافظل. 

 جصاًدث أهمُت اللىحظدُك وحعاظم دوزه مع جصاًد جكلفت اإلادخالث وازجفاع وظبتها مً الخكلفت. 

  إن العملُاث اللىحظدُت في اإلاؤطظت مهمت لخدظين ألاداء الخجازي. 

: الاقتراحات  املقدمة للمجمع لتحسين اللوجستيك وثحسين أداء املجمع

 إدخال خدماث حدًدة، والخىطع في الخدماث اللابمت. 

 جخفُع أحىز الشحً وجلدًم خدماث حُدة. 

 زفع معدالث ألاداء لعملُاث اإلاىاولت باطخخدام أخدار آلاالث واإلاعداث. 

  واطخلؼاب ً جىفير فسص عمل حدًدة لألًدي العاملت، وإزطال بعثاث إلى  الخازج للخكٍى

 .جكىىلىحُا خدًثت
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 : النخب :املراحع باللغت العربُت 

. 2002الجسائر –دًىان املطبىعاث الجامعُت – اقخصاد و حضُير املؤصضت , عبذ الرزاق بً خبِب.د.1

ت-اقخصاد املؤصضت–هاصر دادي عذون .2 . دًىان املطبىعاث الجامعُت الجسائٍر

ط .3 - الذار الجامعُت– مقذمت في ادارة الاعماى اللجضدُت الامذاد و الخىزَع املادي –زابث عبذ الرخمان ادَر

ت  2002.2003مصر -اصنىذٍر

ت - دار املعارف لليشر– اللىحضدُو لبذًل للميزة اليضبُت – عبُذ علي اخمذ الحجازي .4 مصر –الاصنىذٍر

2000. 

ت – الذار الجامعُت – ادارة الامذاد و الخىزَع - مدمذ خضان.5 . 2009مصر – اصنىذٍر

ذ مصطفى .6 ت – الذار الجامعُت – ادارة اللىحضدُاث – حالى ابراهُم العبذ .نهاى فٍر مصر  – اصنىذٍر

2004.2005 . 

ت – الذار الجامعُت – ادارة املىاد و الامذاد – عبذ الغفار خىفي .7 . 2007الاصنىذٍر

ت – ادارة املىاد و الامذاد – جفُذة علي هالى .8 . 2002الطبعت الاولى –منخبت و مطبعت الاشعاع – الاصنىذٍر

ق في امليشاة املعاصرة –مصطفى مدمىد ابى بنر .9 ت – مذخل جطبُقي في ادارة الدضٍى الذار – الاصنىذٍر

. 2004الجامعُت 

. الاردن.عمان – دار زهران لليشر - مذخل لمي–الادارة املالُت – عذهان هاشم الضمراوي .10

املرحع في وظُفت الاخخُاحاث  و ادارة الاوشطت اللىحضدُت في املىظماث –مدمىد مصطفى ابى بنر .11

ت– الذار الجامعُت – مذخل اصتراجُجي جطبُقي لخدقُق امليزة الخىافضُت –املعاصرة  . 2004مصر  - اصنىذٍر

جرحمت جرمي ابراهُم صلطان و  اصامت – ادارة اللىحضدُاث جخطُط و جىظُم و رقابت – روهالذ احش بالى .12

خ – اخمذ مضلم  اض الضعىدًت – دار املٍر . 2006الٍر

ذ مصطفى .13 ت – املنخب الجامعي الحذًث – ادارة املىاد و الامذاد – نهاى فٍر . 2008مصر – الاصنىذٍر

ت – اخمذ صُذ مصطفى .14 . 2002مصر – بذون دار وشر – ادارة املىارد البشٍر

م الاداء باصخخذام اليضب املالُت – مجُذ النرفي .15 . 2007عمان – دار املىاهج لليشر و الخىزَع – جقٍى
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معهذ الادارة – جرحمت خالذ خضً زروق – الخىظُم مخطىر للي لالدارة – حىرج حالضىن و اخرون .16

اض – العامت  . 1988الٍر

ت – هىري مىير .17 . 2010دًىان املطبىعاث الجامعُت – حضُير املىارد البشٍر

ر – مؤشراث قُاش الاداء - فخىح مدمذ عبذ العالي.18 . مصر– مذًر البدىر و الخطٍى

عمان  – دار خامذ لليشر و الخىزَع – القُادة و الرقابت و الاجصاى الاداري –مروان مدمذ و اخرون .19

2008 .

ت في جقضُم اداء الشرماث - عمر الجهماوي.20 . اهظمت الرقابت الاداٍر

ت – الذار الجامعُت – ادارة صالصل الامذاد و الخىزَع – مدمذ اخمذ خضان .21 . 2008الاصنىذٍر

 :املجالث 

حامعت مدمذ -العذد الاوى – مجلت العلىم الاوضاهُت – الاداء بين النفاءة و الفعالُت –عبذ امللُو مسهىدة .1

. 2001هىفمبر -بضنرة –خُضر 

دمج مؤشراث الاداء البيئ في بطاقت الاداء املىازان لخفعُل دور مىظماث الاعماى –هادًت راض ي عبذ الحلُم .2

. 2005دًِضمبر – العذد الثاوي 21املجلذ – في الخىمُت املضخذامت 

 :امللخقُاث الذولُت 

ش ي .1 مجمع مذاخالث  امللخقى الذولي .امللخقى- الاداء املالي و ادواث قُاصه و مراقبخه– مدمذ صغير القَر

 هىفمبر 23 و 22املىعقذ بجامعت ورقلت ًىمي   -2طبعت – الثاوي خىى الاداء املخميز للمىظماث و الحهىماث 

2011 .

ش .2 ادة – وعُمت ًدُاوي .الضعُذ بَر اهمُت الخهامل بين ادواث مراقبت الدضُير في جقُُم اداء املىظماث و ٍز

 املىعقذ 2الطبعت – امللخقى الذولي الثاوي خىى الاداء املخميز للمىظماث – مجمع املذاخالث –امللخقى .فعالُتها 

 حامعت عىابت 2011 هىفمبر 23 و 22بجامعت ورقلت  ًىمي 

 : الرصائل الجامعُت

س بً قيراط.1 مذلرة مقذمت ضمً –اداء و حىدة الخذماث اللىحضدُت و دورها في خلق القُمت - عبذ العٍس

. 2010حامعت قاملت – مخطلباث هُل شهادة ماحضخير 
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مذلرة مقذمت ضمً – فعالُت وظُفت الامذاد في املؤصضاث الاهخاحُت –عىالي  مضعىدة و لغىاطي اًمان .2

. 2007.2008املذًت – املرلس الجامعي – مخطلباث هُل شهادة لِضاوط في علىم الدضُير 

مذلرة مقذمت  ضمً مخطلباث – دور اوشطت الامذاد في جدقُق امليزة الخىافضُت – هىر الهذي بى هىخالت .3

. 2009-2008حامعت باجىت – الحصىى على شهاة املاحضخير 

ازر جطبُق ادارة الجىدة الشاملت على اداء املىظماث الصىاعُت العامت في املىاطق – هاصر امين اخمذ علي .4

حامعت - دراصت مُذاهُت قذمذ هذه الرصالت اصخنماال ملخطلباث الحصىى على املاحضخير–املؤهلت صىاعُا 

. 2006 ماهىن 26اليرمىك 

مذلرة منملت لىُل شهادة – جقُُم فعالُت هظام جقُُم اداء العاملين في املؤصضت الاقخصادًت –بعجي صعاد .5

. املضُلت– حامعت مدمذ بى ضُاف – ماحضخير غير ميشىرة في ادارة الاعماى 

ت –خضين خضاوي .6 حامعت –رصالت دلخىراه في علىم الدضُير –جقُُم الاداء في مؤصضاث الخامين الجسائٍر

. 2011الجسائر 

مذلرة جخرج مقذمت ضمً مخطلباث – قُاش و جقُُم – الاداء املالي للمؤصضت الاقخصادًت – عادى عش ي .7

. 2002-2001حامعت مدمذ خُضر بضنرة – هُل شهادة ماحضخير في علىم الدضُير 

مذلرة مقذمت لىُل شهادة ماحضخير في علىم – املىرد البشري و جدضين اداء املؤصضت – قذًذ فىزٍت .8

. 2006-2005حامعت الجسائر –الدضُير 

مذلرة جخرج مقذمت ضمً مخطلباث هُل شهادة –الاداء املالي للمؤصضت القخصادًت – عمار بً عش ي .9

. حامعت مدمذ خُضر بضنىرة–ماحضخير 

صُاصاث جقُُم اداء العاملين في مؤصضاث الخعلُم العالي الحهىمُت في قطاع - هائلت وعمان  روبين الىىهى.10

. 2004الجامعت الاصالمُت غسة –رصالت ماحضخير غير ميشىرة – غسة 

ً مدمذ عبذ املدمىد .11 ت و ازرها –وضٍر العالقت بين ادارة الجىدة الشاملت و مجاالث ادارة املىارد البشٍر

. 2004حامعت اليرمىك – قذمذ هذه الرصالت اصخنماال ملخطلباث الحصىى على املاحضخير - على الاداء

حامعت الجسائر – اطروخت دلخىراه – ازر البِئت على اداء املؤصضت العمىمُت الاقخصادًت – علي عبذ هللا .12

1999 .
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قش عائشت .الهلت صىاء .13 مذلرة –دور ادارة الجىدة الشاملت في جدضين اداء املؤصضت الاقخصادًت – بٍر

. 2010-2009ورقلت – حامعت قاصذي مرباح – لِضاوط غير ميشىرة في علىم الدضُير 

مذلرة جخرج ضمً هُل شهادة لِضاوط في –جقُُم الاداء ة جازيره على دافعُت املىظفين - صميرة طهراوي .14

حي فارش – علىم الدضُير  . 2008-2007املذًت – الرلس الجامعي للذلخىر ٍر

– ازر املراحعت الذاخلُت على مصذاقُت املعلىمت املالُت في املؤصضت الاقخصادًت –بً عبذ هللا فاطمت .15

. 2014-2013الجسئر - مذلرة جخرج لىُل مخطلباث شهادة لِضاوط- حامعلت عبذ الحمُذ بً بادٌط

مذلرة جخرج - فعالُت وظُفت اللىحضدُو في جدضين الاداء الخجاري للمؤصضت الاقخصادًت- خخى بىزٍذ.16

. 2015-2014الجسائر - لىُل شهادة ماصاجر
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