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مساهمة المقارنة المرجعية في قيادة وتقييم أداء المؤسسات
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The contribution of benchmarking in leading and evaluating the performance of
enterprises
A comparative study between Hodna and Almarai
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رب ح  .هش ان قيربربت ألقه قارنة ربربر قاة عحربربر ل ربربنتإل
تعتربربا قارنة ربربر قاة عحربربر همربربألد اتربربإل قريةقيف قايقةلربربر ذربربن قتحربربمها هشق قيربربت ألق ن رب
ؤشةقيف قريقء ة أللأل ذنن ة قترمة ةتعزلزتن .كمن ان قذتمني ايربوم قارربنةن ة قاة عحربر ترحربحإل ةت ربملة ايقء قاؤي ربرا م ن ربن ربا قالعربعل ذوربت ربتملن ن
قاؤي نيف قاتمحزة قرخةدا ةتذق ربن ل رب ب نالةترربنء إربن هت ربتملنيف اذوربتا اربع ذربا قتتعربةا ذوربت قريربنتححت قاتذعربر رحرب شترب  .ةقربأل تربأل نن ربا خربع
تربذ قتألةقيربر قاحألق حربر قتربر ا ةلننتربن ذوربت شربةكت تعمربعن طربو قتن ربنة ةحلربن وذنربر ق اربنر مب ربحور ةقاةقذربا قت ربعميلرا هت عة ربر قت حطحربر قتربر م ربا ربا خع ربن
قاليتطنية ا قارنة ر قاة عحربر
قريقء قت ن .
قتر ت

قحربنية ةترحربحإل قريقء .ةقربأل خونربنن هت ان ربذ قريقة قتربألةة قتذربنتس

رب ايقء قاؤي ربنيفا ةتربذق ناذتمربني ذوربت عرب

قاعربنل

الكلمات المفتاحية :قارنة ر قاة عحرا قحنية ترححإل قريقءا ؤي ر ق انر قجلزقئةلرا ؤي ر قاةقذا قت عميلر.
Abstract:
The benchmarking is considered, if correctly used, one of the most important management tools in
today's world. The use of benchmarking helps to improve performance indicators, and to identify and
enhance strength elements. The adoption of this approach in evaluating the enterprise and developing its
performance enables it to know its position compared to other distinguished enterprises, which encourages it
to reach higher levels, as well as to identify the methods used in this process. Our goal through this fieldbased study conducted on the two companies that operated in the same activity: Hodna dairy at Msila and
Almarai at Saudi Arabia, to know how we can take advantage of benchmarking in leading and evaluating
performance. We concluded that this tool has a major role in improving the performance of enterprises
based on some of the global performance criteria.
Keywords: Benchmarking, leading and evaluating performance, Algerian enterprise Hodna, Saoudi
company Almarai.
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تمهيد:
لتمحز ذن قرذمن قتحمه تمنلز قاؤي نيف

ضعحطر ةقملرا كذ ة ةاخةد تمي ر ة غ ةا ةت ا ن تم قمي قتحمه ال لعين ا ه

ضعحف غألق ةقتع و كذت ا ة ذق تعم قاؤي نيف قترملر ذوت ق طنظ ذوت

ن ت ن ةشت

م تت ه

نتذ ث ذا قازلأل ا قترمةا

ننذت نا ةشت
ايقئ ن ة تمد عنة ن ةذموحن ن تو نم ذوت ع قازقلن ة ا ا قاليتمةقةلر
قاؤي نيف قتاعحطر حنم
ان خمتوف قاتغ قيف قا تمةة قتر متحز حئر قاؤي نيف كطحور إخةقج اي ؤي ر ال تمقكذ ن يمقء كن ت كذ ة اة غ ة .ةر تطنيي
شت قأل ة أليف قت ث ا قرينتححت قايقةلر ق أللثر قتر تذنت ن قاؤي نيفا ةتع امألث ن ن ل مت نارنة ر قاة عحر
ايقء قاؤي نيف ةقحنيته حنم قرتألقا قا ةة ةيأل قتط مقيف ق ن ور.
 Benchmarkingا ةقتر اثذتت عنتحت ن
و ظةق تومنن ر قترنئمر

قاؤي نيفا ةحمنةتر ك

رح قرتألقا ةقتم م هت

ن ن قيت أل قه ايةقيف ت نذألتن

تملنيف قريقء

عن
قا وم را جنأل قتتعألي ةقتتنمل قيت ألقه ايةقيف ةققذر قتت ح ةقتر ت نتإل
ك ؤي ر تعيتطنية ا قألةق ن قتألقخوحر تعظحإل قيت ألق ن تأليةقيف قتر مت ن ن ا
تتمحز نتتعرحأل ةقانن ر قت أللألة.

ةت ملة ايقء قاؤي نيف .محث ت عت
قريقء مبن لاما رنءتن ل حئر

ةترأل ة أليف قانظمنيف ان قألة ن ذوت قاليتمةقة ةقتذرنء ةتمن رألة ن ذوت قتتعوإل ةقتت م

قيرتقتح حن ن ةيحنين نا مبن لنع و

هجين حن ذوت ايقءتن .قر ة قتذي ي ع ن توذ ث ذا ةينئ ةعةق أللأل

ايقءتن ةتميحب عنة ن ةتم ن ة ألته

قارنة ر

ور قتألةقير حمنةتر قتتعةا ذوت
قا تمة تأليقء .تتمث
قاة عحر؛ كطو طر ةايوم مأللث قتتعوإل ا قآلخةلا نجتن قتت
يةة ت ذح قارنة ر قاة عحر قحنية ترححإل ايقء وذنر ق انر ةتذق ا خع قاليتطنية ا قآلخةلاا ةقتمقما ذوت رنة قترمة ةقتاعف
قتر نل ةكنن قالختحنة ذوت شةكر قاةقذا قت عميلر .ةم ا تمضح قا

تومؤي نيف؛ ةتذق نارنة ر ب ؤي نيف ت من ةقئألة
نمةة يقحرر ا خع قت ةح قتتنيل تإلش نتحر :كحف ت نتإل قارنة ر قاة عحر
كمن م ا عةح قريئور قتطةذحر قتتنتحر:

قحنية ةترححإل ايقة وذنر ق انر ؟

ور

 نشق رنأل نارنة ر قاة عحر؟ ن تا ا مقل قارنة ر قاة عحر ةاتإل مننش ن؟ -كحف م ا قيت ألقه قارنة ر قاة عحر كأيوم تترححإل ة

قريقء

قاؤي ر؟

 -ن تا زقلن قيت ألقه قارنة ر قاة عحر كأيوم تترححإل ة

قريقء

قاؤي ر ؟

 -ن تا قتتم حنيف قارأل ر اوذنر ق انر ا ا

قريقء ننء ذوت تنئج قارنة ر قاة عحر؟

أوال -اإلطار العام للمقارنة المرجعية:
 .Iنشأة المقارنة المرجعية:
قارنة ربربر قاة عح ربربر ربربن يالاليف تنة ح ربربر تع ربربمي هت قتع ربربنه  8181ذن ربربأل يةقي ربربر قتن ربربننذا قال وح ربربزي  Lowell Francisاعن رب رب قت رب رب
قتال ن حربربر توم ربربم هت اكثربربة قتت ذحرربربنيف جننم ربنا تربربذق ق ربربن  .ةقربربأل ربربنءيف عربربأل  Lowellيةقيربربر قتنربربننذا  Henry Fordذربربنه 8181
قتربذي قربنه ت ربملة خربت قتت محربب  Assembly Lineكأيربوم
مققب ش قر رنة شح نغم.

ربننذا تمحربز ةل ربمت الاربن رب :يعيرب قا تربنجا ربا خربع قحن ربه تربماليف

ة اذرن ق ة قتعناحر قتثن حرا كن ت قتحن نن ا اةت قتألة قتر ت ذ قارنة ر قاة عحر ذوت نق ةقيب ألقلربر قمم ربحننيف ربا قترربةن
قانضاا ذنأل ن ةكز قتحن ن حمن ميتإل ذوت مجب قاعوم نيف ةقيتر ن قر ربنة ةحمنكربنة قت ربةكنيف قر ةل حربر اثنربنء زلربنةق إل قا ثطربرا قتربر
كربنن ق ربألا ن ربن ق نربم ذوربت قاعة ربر ةت ححربف ربن شربنتألة منم ربحت إل قتحن ن حربر ةقاليربتنني ذوح ربن
60

ه ربألقل نت ربن إل ة ذت ربةق إل

ينلربر

مجلة أداء المؤسسات الجزائرية – العدد 3402/40

قت تحننيف ة ألقلر قت ربذعحننيفا ةقذرب ان ت ربمن ت ربمحر قارنة ربر قاة عحربر م ربمية قربن م قرذمربن ا مث ق تروربت ت ذحرربنيف تربذق قريربوم هت
قتماللربربنيف قات ربربألة قر ةل حربربرا مح ربربث تعتربربا ش ربربةكر ( )Xeroxتربربا قتةقئ ربربألة ةقاؤي ربربر تومرنة ربربر قاة عحربربر كت ربربمحر ةكأيربربوم ذوم ربرباا لعتم ربربأل
خ مقيف حمألية تؤيي هت ترححإل ة

قتعنه.18191

ايقء قانظمنيف ةشت

 .IIمفهوم المقارنة المرجعية:
ترأل اينأليف هت تذق قاط مه ذألة تعنةلف مةي احل نا تا " ترنحر ةايوم نظإل توتعوإل ا قآلخةلا ة وحت قاعة ر ن إلا ا
خع قاعمظر تنمنشج قريقء قاتمحزة قتر قأل تتم ة يقخ قانظمر اة قانظمنيف قرخةد قتر قكت ذت خاقيف جمناليف عحنر توعم

ةقتر م ا ه ةقء رنة ر ع ن أيوم شةذا"2ا تعةا كذت
ةقاعنةا رنة ر ب قانن

تمةة ة ظن حر تترححإل قانت نيفا قمأل نيف ةقتعموحنيف

أين" :ذموحنيف

ح ةة ذوت قت مق".3

قركثة متحزق (قر ا )ا ة ب قاؤي نيف قاعةة ر أين ةقئألة اة

كمن م ا تعةلف قارنة ر قاة عحر أين" :ذموحر نظمر تترححإل ايقء قانظمر اة امأل مق حت تذق قريقء(قاعة ر)ا ا خع قارنة ر نممشج
يقخ اة خنةج تذ قانظمرا توتعةا ذوت ايذن قتط مة ةقتعم ذوت عنجلت نا توم م هت قريقء قر ا ". 4

يمقء

ة ا تذ قتتعنةلف ينتطر قتذكةا لتذ ان قارنة ر قاة عحر تت إل مبن لوا:
تمةة تترححإل ايقء قانظمر اة امأل ا

 -ذموحر

قريقء؛

ت ن اة خأل ن نا تأل ن

 -هن ذموحر قتترححإل تتإل

هعنة قتةؤلر قارنة ر ر ا منمشج

 -ت من قارنة ر قاة عحر

هعنة قن مين ةشةذا؛

 -ت من قارنة ر قاة عحر

ةلنئف قاؤي ر ط نا اة ب ؤي نيف اخةد.

ة ذوحه إن يعا قاؤي نيف هت ان ت من قر ا
ةعةق مت ن ن ا شت ة ا
-

تذق ق ن ؛

قت مق لت وحت ن ن قتت حف ب قتذحئر قحملح ر إنا ممن لأل ع ن هت ت ذح اينتححت

تذ قرينتححت قارنة ر قاة عحر؛ محث ترمه قاؤي ر ت ذح تذق قريوم يعحن ن ن رح ن لوا:5

هشذنل ةةضت قتز منا محث ان رنء قاؤي ر ةتمن ن طنظ ذوت ز نئن ن؛

-

أللأل قتط مة
قانن

ايقء قاؤي ر ةايقء ا ا قانن

ا بت

حص رنة قترمة ة رنة قتاربعف ة نتتربنيل

رب قريقء ذوربت ايقء

؛

 رنة ر ةتذني قامنةينيف ة وحت قا ألقل ةقاعنةاا ةهذ نء ممنةينيف أللألة؛ -ت

حص يذ قجننز قرتألقا.

ة تت رح شت م ا ت ذح خمتوف اش ن قارنة ر قاة عحر ة قتر ختتوف تذعن تو ر قتر لتإل قارنة ر ع ن(قت ةل )ا ة ا تذق قان و
مةي قتتر حإل قتتنيل:
 .1المقارنة المرجعية الداخلية :قارنة ر قاة عحر قتألقخوحر تا قتر تتإل

يقخ قانظمنيف قت ذ ة ةقتر ن ذألة ةةل ةةمألقيف

هيقةلر .ةتنن م ا رنة ر ايقء أللة اة هيقةة أيقء أللة اخة اة هيقةة اخةد
قارنة ر

ذموحنيف اة نت نيف تنطو قانظمر7؛

. .2المقارنة المرجعية الخارجية :ا ن قارنة ر قاة عحر قمنة حر ا قتر تتإل
نظمر ن مبنظمر اخةد تمنثور اة غ

تمنثور ع ن
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طو قانظمر .كمن م ا الان ان تتإل

قانظمنيف عا ن قتذع ا محث تتإل رنة ر

قتن نة .ةقأل ترتنة قارنة ر ذوت امأل ا

ر اة خأل نيف
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قانظمر ن نة اة خأل ر
قريقء

نظمر اخةدا ةقأل متتأل قارنة ر هت نظمنيف خنةج قتألةتر ذنأل ن ال تتمق ة قانظمنيف قاتمحزة

جمن ا جمناليف قتعم يقخ تذ قتألةتر .8ة ا اش ن قارنة ر قمنة حر جنأل:
 قارنة ر قاة عحر قتتنن حر :ةترمه ذوت اين قارنة ر قاذنشةة ب قاتمحز ا قانن
قريقءا تذت

ت مت الان (قارنة ر قاة عحر

قريقء)ا محث ت ت أله

جمن

تت رح

تملنيف ا ا

رنة ر قانت نيفا قمأل نيفا

قاعة را قتت نمتم حنا قر ةقيا قجلميةا قتت ع  ...ة رحر ق ناليف قتر تنع و ذوت قريقء9؛
 قارنة ر قاة عحر قتملحطحر :ةت مت الان قارنة ر قاة عحر توعموحر  Process Benchmarkingةتتاما رنة ر
ةلحطر عحنر (قتت مل اقامقةي قتذ ةلر  )...اة ذموحر عحنر ( تألةلحت قتعن و ا اينتححت قتت زلا  )...مبثحع ن
قانظمنيف قرخةد .ةقأل تتإل قارنة ر ب نظمنيف تعم

طو ق ن اة جمناليف اخةدا ثن شت لتإل رنة ر

قيترذن قاةضت همألد قا ت طحنيف ب قيترذن قتز نئا قمأل قتطننيق قاتمحزة11؛
 قارنة ر قاة عحر قايرتقتح حر :ةت ت أله قارنة ر قاة عحر قايرتقتح حر ذنأل ن تذ ث قانظمنيف ذا يذ
جمممل اذمن نا ا خع يةقير قاليرتقتح حنيف قت ملور قر
قانظمنيف قرخةد

ةقاألقخ قتعن ر قتر اييف هت جننح

تذ ق ناليف 11ا ةم ا ان ت تم ذوت قجلمق حت قا مر ث قمأل نيف ةقانت نيف

قانن را ةتغح ا ر ةجمناليف قتعم ةترألمي خأل نيف أللألة .ةلت إل تذق قتنمل ا قارنة ر نعم ر قتتنطحذ
ة م قتمقت قتذي ت تغةقها مىت تت ر قرتألقا قان مية.
ثانيا -نماذج المقارنة المرجعية:
لرنأل نمنشج قارنة ر قاة عحرا قاةقم قتمق حت قتذعنتن تت ذح قتنممشج ةقاليتطنية نه قاؤي ر .ة ذكة اتإل تذ قتنمنشج ظةق
تتعأليتن ةتم منمشج  :Robert Campمحث حيألي ( Robert Campةتم أللة قتتمزلب شةكر  Xeroxناليتنني هت خاته ت ذح
قارنة ر قاة عحر شةكر  )Xeroxمخو خ مقيف ةئح ر تعنقذر تت ذح ايوم قارنة ر قاة عحر ن نحا ةتذ قم مقيف تا:55
 قم مة :8قتت حت  :Planningمث قم مة ق نمسر جننح ذموحر قارنة را محث لتإل ت ح ةل قارنة ر قتذي لتمت أللأل
قتعموحنيف قتر يحتإل ه ةقء قارنة ر ذوح ن .ةذوت ضمء شت لتإل قختحنة قت ةل قتذي يت ةي قارنة ر عه .ةلتإل تذ قاةمور
كذت أللأل مل ةعةق مجب قاعوم نيف قتاةةةلر تن نح ذموحر قارنة را هت ن حت أللأل كحطحر قحن ايقء ك ا قت ةل
تذ قارنة ر؛
 قم مة :2قتت وح  : Analysisةشت إألا قتط إل قت ن

ةقاعم توعموحنيف ق نتحر

قانظمرا ةكذت قتعموحنيف قمن ر

قانظمرا ة ن تا ذمق

تطمق قت ةل

قارنة را مث أللأل م إل ة مل ةايذن قتط مة قام مية
نت ةل
قتر ت مو ن قارنة را ةاخ ق لتإل قيترةقء تملنيف قريقء قا ترذوحر؛
 قم مة :1قتت ن  :Integrationةلتإل تذ قاةمور ةضب ة ن ج تنطحذي تغةض أللأل ق ناليف قتر ت تم حت قتتغح ا
ةقتعم ذوت ضمنن قذم قتا ن ج ا قذ مجحب قتعن و ا ة أللأل قريةقة ةقامقةي ةقتمينئ قتر تؤيي هت رح

قتعموحنيف

تمد ايقء

اا ؛
 قم مة :4قتتنطحذ  :Actionةلذأل ا قتتنطحذ قتطعوا ا خع تةمجر قم مقيف قت ن رر هت اذمن ةه ةقءقيفا احل ن تعألل ةت ملة
ةت ذح ا ا قت ةقئ قا ت ذر ا قت ةل ا ة نتنحغر قتر تتعءه ب حئر قانظمرا ة ةققذر قتنتنئج ة تمد قتترأله قحملر ؛
 قم مة :5قتنامج  :Maturityةلت ر تذق محنمن تنن ة ا ا قت ةقئ قتر رو ن ا قت ةل هت يقخ قانظمرا محث
لنتج ذا شت

عنجلر قتط مة قت وذحر ممن لؤيي هت قريقء قر ا تومنظمر ك .
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هال ان تننك ذمق جيحت ةقذن ن تت رح قتن نح حت ذح قارنة ر قاة عحر م زتن قتنرنة قتتنتحر: 12
 قتت نحربربأل قجلحلربربأل تإلع ربربنةقيف :مح ربربث لت و ربربحت ت ذح رب قارنة ربربر قاة عح ربربر كط ربربنءقيف هيقةل ربربر ةت ربربغحوحر ت ربربمن ذو ربربت يةقل ربربر ربربنم مقيف


ةقتعمق قا نذألة ذوت تت ذح ؛

عة ر ذمحرر تعموحنيف قاؤي نيف مم تأث قارنة ر :جيحت قتط إل قتألقح تعموحربنيف ةا رب ر قاؤي ربرا ةكربذق قاعة ربر ممربألقيف

قتن نة يقخ قاؤي ر تذق ا شأ ه ان ل نذأل ةضب قم ر ا ةقء قارنة ر قاة عحر ؛
 لقمة هةقية قتتغحرب ة ربألد ت حلط ربن ربب تربنئج ةلحطربر قاليترنربنء ربا ذموحربر قارنة ربر :قربأل لنربتج ذربا ذموحربر قارنة ربر قاة عحربر ه ربةقء
تغح قيف قاؤي ر ةقتعن و ح ن ة نتتنيل جيحت اا لت وت ا ةقي قتتنظحإل ناةة ر ةترذ قتتغح ؛
 هةقية

نةكر قاعوم نيف ب قت ةكنء حمن ص قارنة ر :ذنأل ه ةقء قارنة ر قاة عحر جيحت ان لتنف عربة قارنة ربر نانربألققحر

تذني قاعوم نيف رن قاعوم نيف اتإل ذن الختنش قترةقةقيف قتن ح ر؛

أيربربن قر ا رب
 تةكحربربز قتذ ربربمى ذوربربت قاؤي ربربر قترنئربربألةا اة قرق ربربنه قاعةة ربربر ل

تربربذق ق ربربن  :اي ان ه ربةقء قارنة ربربر ربربب ؤي ربربر

ةقئألة لع ا تنئج اكثة جننذر؛

 قمرتقه قاةقم تعموحر قارنة ر قاة عحرا ةتنظحإل قتعموحر ة خ ر مضمذر

ذرن.

كمن جيحت جتنحت مجور ا قتعرذنيف ن ن ن تم يقخوا ة ن ن ن تم خنة اا ة خنص نتذكة:13
 حمألةيلر ت حب قايقةة قتعوحنا ةقتذألء نارنة ر ا يةن هذألقي ننيحت؛
 قارنة نيف قتمقيعر غ قا ح ة ذوح ن؛
 يمء قتتمق

قاؤي ر ةقت ةل اة قالختحنة قتع مقئا تها ناضن ر هت قختحنة عحنة غ

ومم ة عحت قترحن .

ثالثا -عالقة المقارنة المرجعية باألداء:
هن قارنة ربر ربب قانن رب مت ربا قانظمربر ربا عة ربر قاعربأل قتربذي ل رب
ةقا ربألقلا ةهشق كربنن تربذق قاعربأل ققرب

ربا عربألاليف قانن رب

ربه قانن ربمن حنربم قتت

ربنن تربذق لعربأل ربذلة خ ربة .ةلربذتحت قتربذع

لعتا اتإل ةاقمد قرينتححت قتر م ا ان تعتمأل ذوح ن قاؤي نيف ق نتحر

قحربن ة رب

ربا ةقتت ربمة ةقكت ربن قاعربنةا
الاربن هت ان قترحربن قارربنةن

ربتمد ايقءتربنا ةت رب قتألةقيربنيف ان

%82

ربربا قاعوم ربربنيف م ربربا ان تت ن رب ذوح ربربن قاؤي ربربر ربربا خربربع قحن ربربن نارنة ربربر قاة عحربربر .اربربع ذربربا قتن ربمقما قرخربربةد ربربذ قارنة ربربر كمعة ربربر
ربربتملنيف قانن ربربر ةقتن نذربربر رح رب قرتربربألقا .محربربث اثذتربربت يةقيربربر ا ةل حربربر توربربت  151ؤي ربربر تمي رب ر ةكذرب ةا ان تربربذ قاؤي ربربنيف
قن ربت ربربإ ةقء رنة ربربر ة عحربر ربربب ؤي ربربنيف ةقئربربألة ق ربن ا ة ربربا اتربربإل قتنتربربنئج قاتم رب هتح ربربن ان تربربذ قاؤي ربربنيف قربأل م ربربنت ربربا ربربتمد
قريقء خمتو ربربف ق ربربناليف ةت ربربذق ن ربربذر %91ا مح ربربث لرتن ربربة قتت رب رب ذو ربربت قريقء قالقتن ربربنيي ر ربربت رب رب تع ربربألد هت ان ترب رب قريقء
ايقء قاؤي ر.84

قال تمنذا ةقتذحئا .ةتذق ن لؤكأل قتألةة ق نه تومرنة ر قاة عحر

 .Iمنهجية استخدام المقارنة المرجعية كأداة لتقييم وتحسين األداء في المؤسسة:
ت ةق

تذق قتعننة ا قتذ ربثا هت كحطحربر اة ن حربر قيربت ألقه قارنة ربر قاة عحربر

ترحربحإل ة رب قريقءا ةتربذق تتذربب ةقمو ربن ةقتمقربما

ذوت ذمق جننح ك ةمور.
 .1التخطيط :قذ قتذألء

ذموحر قارنة ر قاة عحر ترمه قاؤي ر نتت حت قجلحأل ةقتت أللأل قتألقح رتألقا قتعموحرا ةتذق ت أللأل كإل

ة مل قاعوم نيف قتعز ر ةقتر تن ن قاؤي ر ةكذق قجلمق حت قتر جيحت
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ق نتحر ةقا ترذوحر ا قامقةيا ناضن ر هت أللأل تملنيف قريقء قا وم ر مث رنة ت ن نامقف ق نيل قانظمرا ةت من قتنتح ر ة مي
مة قريقء ةقتر نة قانظمر يألتن .كمن جيحت ا ن لذىن قتت حت ذوت اين قاعة ر قجلحألة تو ةل قتذي لتإل ه ةقء قارنة ر عها
ا
ةكذق ةقذنة قاختحنة قجلحأل تو ةل مبن لتمق ةقذتذنةقيف قاؤي ر كنمل قتن نةا ةجمن قتنننذر ةقايرتقتح حر قاتذعر؛ ك تذق ل
ذموحر قارنة ر ةلع ا تنئج قجين حرا كمن م ا قاؤي ر ا ق نم ذوت رنة قم ن ةضعط ن.
 .2تقييييم األداء :ت ربربتم تربربذ قم ربربمة ذوربربت رنة ربربر قتنتربربنئج قات ن رب ذوح ربربن ربربب قترحمربربر قاتمقعربربر ت رب عحربربنة

أللربربأل ا ةقترنربربأل ربربا تربربذ

قم ربربمة تربربم أللربربأل قالحنةق ربربنيف ق ن ربربورا ة ربربا قاعوربربمه ية ربربن ان تنربربنك ية ربربر ربربا قتتذربربنلا رب قريقء قتطعوربربا ةقريقء قاتمقربرببا تربربذق جيربربحت أللربربأل
ق ربألةي قارذمتربر (مربربألةي قت ربمنح) .ربا تنربربن لت وربت يةة قارنة ربربر قاة عحربر ت رب ح أللربربأل م ربإل قتط ربمة رب قريقء قتطعوربا ةقريقء قا ربربت
تها ة نه ربإن قتط ربمة ربحت ربةح قترربحإل قتطعوحربر ربا قترربحإل قا ربت أل ر اة قا ربت ربن .ة ربا زقلربن قيربت ألقه قارنة ربر قاة عحربر
كذت ا تم اين ت نذأل قارحإل ه ةقء ترححإل شن تإليرتقتح حر هشق ققتات قر ة شت .
 .3اتخاذ اإلجراءات التصحيحية :هن قحن ةترححإل قريقءا ق عقن ا قاعنل قاررتمر

تربذ قم ربمة

قاةمور قت ن ررا لربؤيي هت ك ربف قخربتعاليفا

ةتذق ن لت وحت ا قارحإل ان لت ذ مومال ةه ةقءقيف تن ح حر ةشت تو طنظ ذوت تمد حأل ة رذم ا قريقء.
هن جنربربنح تربربذ قم ربربمة تعو رب ناعوم ربربنيف قاتأل رربربر ربربا قحملربربحت قمربربنة ا ةقتربربألقخواا محربربث تتربربح تربربذ قاعوم ربربنيف ه ن حربربر ذربربةض خمتوربربف
قتذألقئ قتر ت نذأل قتتن ح ا ة ا تنن لظ ة قتربألةة قتربذي ترأل ربه قارنة ربر قاة عحربر ةتربم تربم قترربألة قت ربن ربا قاعوم ربنيف ةقتربذي ل ربمن
نألةتن قت ةل قتذي ه ةقء قارنة ر عه .ةلت وحت جننح تذ قاةمور ة مي ظنه عن ا قالتنن ربا ا رب ضربمنن هلنربن قاعوم ربنيف
ةقا ةقءقيف قاررتمر هت ا نكن ن قحملألية أق ةقت.
ةقحربنية قريقء يقخرب قاؤي ربرا ق عقربن ربا اة خ ربمة ةتربا قتت ربحت ؛ محربث
ة ا تنن لتا قتألةة قتطعن تومرنة ر قاة عحر
ان ق ألا قتعنه ذق قريوم تم قاليتطنية ا قآلخةلا ة رح قتن نح ةقتذرنء ل حئر يةلعر قتتغ ةقتتعرحأل.
. IIمزايا استخدام المقارنة المرجعية كأداة لقيادة وتحسين األداء:
هن قيربربت ألقه قارنة ربربر قاة عحربربر قاؤي ربربرا ةقالذتمربربني ذوح ربربن تت رب قريقء ا ربربذ ت عةلرب كالربربنيف قاؤي ربربنيف قتعناحربربر؛ اربربن ربربن ربربا
يةة ربنتس خن ربربر ربربب قتت ربربمة قتت نمتربربم ا ق نئرب ةقتترربربأله ق ن رب جمربربن قانن ربربرا محربربث ان ايقء قاؤي ربربر ا ربربذ ق ربربألا قتربربذي ت ربعت كرب
رب قريقء لع ربربا
قاؤي ربربنيف هت قتةقربربا ربربه ةت ربربملة نيربربت ألقه قتترنحربربنيف قا ربربنذألة ذوربربت شت رب  .ةذوحربربه ربربإن قيربربت ألقه قارنة ربربر قاة عحربربر
تومؤي ر زقلن ذأللألة يمقء ذوت قا تمد قتألقخوا اة قمنة اا ة ذكة ن ن:
 تم ة قارنة ر قاة عحر قاعة ر ةقاعوم نيف قاننيذر تو

ص قاننيحت

قتمقربت قاننيربحتا محربث لرربم

Malhoter

ربأن :تربذ قتط ربةة

م ا ت ذحر ن ب ظإل قاعوم نيف قاترني ر ةق أللثر قتر تع و قاط مه قتذي لربنص ذوربت ان قرذمربن يربما تتغرب همجربنالا رب
تزقلأل يمق ترةة شقتحانا كمن م ا توتنطحذل ا قتتنذؤ نتتغح ذوت اين تط ص قانضا؛

 هن قترتكحربز قمربنة ا تومرنة ربر قاة عحربر لم ربه كرب

رب

ربمي قتت

قت ربةكر حنربم ترربألمي نربتج أللربأل أيربةل ةقربت ة أم ربا ربمية

ةاق ت وطر اةضنء قتز منا ةتذ قتعمق متث ذمق قتن نح نتن ذر تو ةكر ؛
 هن قترتكحز قمنة ا تومرنة ر قاة عحر لم أل رنلحو ايقء تنن حر خنة حربر تربؤيي نتاربةةةة هت زلربنية كطربنءة ة عنتحربر رربنلحو قريقء
قتألقخوحر ةجتعو ن اكثة تنن حر ؛
 ل نذأل قيت ألقه قارنة ر قاة عحر قاؤي ر

خط

قتت نتحف قتننمجر ذا يمء قتترأللة اة قتتنطحذاة نه قتة ب ا قرة نح؛
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 ل ربربنذأل قيربربت ألقه قارنة ربربر قاة عحربربر قاؤي ربربر ربربا يربربةذر ت حط ربربن ربربب قا ربربت ألقيف ق ن ربربور

قتذحئربربرا كمربربن ت ربربنذأل كربربذت

يربربةذر

تن ح قرخ نء ق ن ور اي قتتغذلر قتةق عر؛
 ق نربربم ذوربربت ا ربربنة ةعربربةق أللربربألة قا تربربنج ةقتت ربربح ذربربا عةل رب قالمت ربربنك نت ربةل قارربربنةن عربربها كمربربن م ربربا قاليربربتطنية ربربا
قتت نة قتنن

ر ته ةكذق قتت نة قتطنشور ةقتمقما ذوت اخ نء ةتن ح ن.85

رابعا -الدراسة الميدانية:دراسة مقارنة لشركتي الحضنة الجزائرية و المراعي السعودية
 .Iمنهجية الدراسة وأسلوبها:
قختحربربنة ؤي ربربر ربربا قاؤي ربربنيف قاقتنربربنيلر قجلزقئةلربربر تتمق ربربأل قتر ربربة قجلزقئربربةيا ةتربربا ؤي ربربر وذنربربر ق اربربنر قات ننربربر ه تربربنج
ةتمزلربربب مجحربربب ا ربمقل ق وح ربربحت ة ربربترنتها ةقربربأل ةكز ربربن قختح ربربنة تربربذ قاؤي ربربر ذوربربت ن ربربحت ربربإلا ةتربربم ان ت ربربمن ت ربربألد تربربذ قاؤي ربربر تم ربربه
هيرتقتح اا ةتذق مربىت تتم رب قتألةقيربر هت تربنئج شقيف نربألققحرا م ربا تعمحم ربن ذوربت ربنقا قاؤي ربنيف .ا ربن ذربا قاؤي ربر قارنة ربر ع ربن اة
ن ربربت شربربةكر قاةقذربربا قت ربربعميلر ةقتربربر تن ربربت طربربو قتر ربربنل قتربربذي تن ربربت حربربه شربربةكر ق اربربنر.ةقربربأل قختحربربنة حربربألقن
ربربن لعربربةا نت ربةل
قتألةقير ت ذذ حلن:
 تعتا ؤي ر " وحنر ق انر مب حور" كنممشج اؤي ر ةعنحر تعم

ق نل ه تنج ق وححت ة ترنته ةقتذي لتمحز نانن ر

قت أللألة حه ا ذألة ؤي نيف ةعنحر ذمم حر ةخن ر ة ؤي نيف ا نذحرا الا ل من
ل قانن ر قت أللألة؛
 ا ن قت ذحت قتثنين لعمي هت كمن ان شةكر قاةقذا تعأل ا ا ثن ذوت قت ةكر قتنن
قارنة ر ع ن ةقاليتطنية ن ن

قريقء ةقتةقا ناؤي ر قجلزقئةلر هت اذوت

ر

قريقء ةت ملة ضةةةلن توذرنء
تذق ق ن ا قر ة قتذي ل م إ ةقء

تملن ن.

عأل قاععل ذوت اي حنيف قتذ ث ةقتألةقيربنيف قت ربن ررا قمنربن تنربمحإل قنئمربر ربا عربنل تتننيربحت ربب مضربمل قتألةقيربر ةاتربألق نا كمربن ةكز ربن
يةقيربتنن ذوربربت أللربربأل ربربمل ربربا ا ربمقل قارنة ربر قاة عحربربر تت ذحر ربربن ذوربربت قاؤي ربربر حمرب قتألةقيربرا ةتربربا قارنة ربربر قاة عحربربر قتتنن ربربحرا نذتذربربنة تربربذ
قرخ ة تعورر نمةة ذنشةة أيقء قاؤي ر.
ةتت وح رب حن ربربنيف قتألةقيربربر ةقختذ ربربنة ةضربربحت نا قيربربت ألقه ايربربنتححت قامن ربربنء قتم ربربطا ث رب قتتمزلعربربنيف قتت ةقةل ربربرا ةقتن ربربحت قائملربربر تم ربربف
قتذحن ربنيف قاتعورربربر نتألةقيربر .كمربربن قمنربربن ربنترتكحز ذوربربت جمممذربربر ربا قاعربربنل قتربربر تن ربن تربربذ قتألةقيربربر ةقتربر م ربربا قحنيرب ن ة عة ربر تنئ ربربن ربربا
ن ذ اي ا ن حت قاؤي ر حم قتألةقير ق انرا اة قاؤي ر قارنةن ع ن قاةقذا .ةقأل ةزذنن عنل قريقء ذوربت مخ ربر حمربنةة ت ن ربر
جممو ربربن قريقء قت ربربن تومؤي ربربر؛ مح ربربث مث رب ك رب حم ربربمة ن ربربحت ربربا مق ربربحت قريقء ةتتنربربمل قاع ربربنل قا ت ربربنةة رب قت مح ربربر ن ربربن
ت رب
ةقتتمذحر.
 .IIتحليل النتائج و تقديم التوصيات:
مث قجلألة قامقيل قنئمر قاعنل قتر قحني ن ةقالذتمني ذوح ن
ةتذ قتنتنئج خن ر نر .2188
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الفرق

الجانب المالي:

م إل قا تنج

وحمن ترت

881

1111

-2911

ةقإل قرذمن

وحنة يلننة

21.35

258.5

-229.15

قمجنيل قاليتثمنةقيف

وحنة يلننة

19

411

-118

قاذحعنيف

وحنة يلننة

29.22

128.54

-214.12

قمجنيل قتت نتحف

وحنة يلننة

85.19

282.11

-215.41

%

4.2

81.5

-3.1

وحنة يلننة

8.82

19.32

-13.5

قتعنئأل ذوت قاليتثمنة
ن قرة نح
.3

جانب الزبائن:

ق نر قت مقحر

%

81.44

31.1

ةضت قتز نئا

تميت /حأل

تميت

حأل

قتز نئا قجلألي

%

1.5

34

-31.5

وحنة يلننة

1.2

2.54

-2.14

ةيةيلر قتر نل قت مقا
 .2جانب العمليات الداخلية:
مية قانت نيف

تميت /حأل

تميت

حأل

قتععقر ب قامةيلا

تميت /حأل

حأل

حأل

قت طنءقيف قتألقخوحر
قآلاليف ة ظإل قاعوم نيف

تميت /حأل
تميت /حأل

تميت
ضعحف

حأل ألق
حأل

 .0النمو والتعلم:
لةةا قتعم

تميت /حأل

ضعحف

حأل

ةضت قتعمن

تميت /حأل

تميت

حأل

عأل يةةقن قتعمنتر

تميت /حأل

تميت

حأل

تميت /حأل

ضعحف

حأل

قتألةةقيف قتت ملنحر
 .5جانب البيئة والمجتمع:
ه ةقءقيف محنلر قتذحئر

تميت /حأل

تميت

حأل

قتععقر ب ق تمب قاألين

تميت /حأل

ضعحف

تميت

يذإل قجلمعحنيف قم لر

تميت /حأل

ضعحف

حأل

تميت /حأل

ضعحف

تميت

قرةتملر

قتتملحف

المصيدر :حن نيف قاؤي ت

ا قامقب قتةمساا ةقتترنةلة قت نملر.
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ربربا خربربع قجلربربألة اذربربع ا عمربربو قتطةةق ربربنيف قام ربربمية قاعربربنل قا تربربنةة تترحربربحإل ايقء قت ربربةكت ا ي ربمقء ربربن تعو رب ربربنريقء قاربربنيل ةقامث رب
ق ممذربربر قرةت ربربا قاعربربنل اة قريقء غ رب قاربربنيل ةقامثوربربر رحربربر قاعربربنل  .ةحنربربنة حمربربن لوربربا وحرب قتنتربربنئج قاتم رب هتح ربربن قنربربأل عة ربربر ايربربذن
قريقء.
قالختعاليف ةعةح ق وم قاننيذر غةض
 .0األداء المالي:
عمو تذق قجلن حت ان تننك ةق رب ايقء قت ربةكت ا ةتربذق ربا خربع قتنتربنئج قحملررربر؛ محربث جنربأل ان تنربنك ربةق م ربإل قا تربنج
زقةذ ربن
قت ةكت ا لرألة أكثة ا  2911وحمن ترتا ةتذق ةق ب هت قال ت نة قتمقيربب ت ربةكر قاةقذربا ةكربا م م ربن محربث ايربن متتورب
اكثة ا نف وحمن رةة موم ا ةكذق قتت أللأل قا تمة تومينئ ةقاعربألقيف ةقالذتمربني ذوربت قتت نمتم حربنيف ق أللثربرا ةتربذق ربن لؤكربأل قتطربةق
ق ن
كث

ةقإل قرذمن  .ا ن شةكر ق انر تعتمأل ذوت مةيلا خنة ح خمقص ةتن ع
قتتمملا إذ قانية؛
ا قرمحنن قتتأل أل

ن تتزةلألتن ن وححت كمربنية اةتحربر ةتربذق ربن ل ربذحت

ا ربربن ذربربا م ربربإل قيربربتثمنةقيف قت ربربةكت ا ن ربربأل ان شربربةكر قاةقذربربا تربربألل ن قيربربتثمنةقيف ةقيربربعر رنة ربربر مبوذنربربر ق اربربنر ةتربربذق ةق ربربب هت قتتميربربب قت ذ رب
تو ربربةكر ةق ت ربربنةتن ذربربألة نربربنع يقخرب ةخربربنةج قتذوربربأل قره اي قت ربربعميلر محربربث ايربربن تعتربربا قت ربربةكر قا ربربح ةة قموربربحج قتعربربةيا كمربربن ان شربربةكر
قاةقذا ترمه نتت أللأل قا تمة تومم ميقيف ةقايخن قات ألي توت نمتم حن .ة نتن ذر اذحعنيف قت ةكت

عمربو قتطربةق قام ربمي محربث رب

اكثة ا  214وحنة يلننة تنربن شربةكر قاةقذربا ةتربذق ةق ربب هت يحنيربر قتربرتةلج قتربر تتذع ربن قت ربةكر رنة ربر ربةكر ق اربنر ةكربذق ت ربمعر شربةكر
قاةقذربربا محربربث متتو رب مسعربربر جتعو ربربن ةقئربربألة

حربربألقينا كمربربن ان شربربةكر قاةقذربربا تربربألل ن ربربةةل ذأللربربألة

اتربربإل قري ربمقق قتعناحربربر ذوربربت غ ربةقة قت ربربمق

قرةةة حر ةكذق قت مق قر ةل حر .ا ن ذا شةكر ق اربنر ن ربأل ان اغوربحت ز نئن ربن تربإل جتربنة قجلموربر ةقتت زئربرا كمربن ايربن تتمةكربز
ر قجلنم ةق ان قتعوحن.
قتمعا اي

عرب

ربنيف

عمربربو ربربا قجلربربألة ان ربربن قرة ربربنح ربربن ط رنة ربربر ربربةقإل قرذمربربن نتن ربربذر ت ربربةكر ق ا ربربنر ةلة ربربب قت ربربذحت قت ربةئحو ربربذق قالخنط ربربنض هت
قا ربنك قتربر تعربنين ن ربن قت ربةكر حمربن ربص قتتمربملا ناربنية قرةتحربربر قتربذي لعربةا رنربن عرب قرمحربنن ةكربذق قةتطربنل قريربعنة اربنية ق وحربربحت
ربنتةغإل ربا قتربألذإل قارربربأله ربا ق م ربرا ة نتتربنيل ربربن م ربا قمتربه ذربا قريقء قاربربنيل تو ربةكر ا ربه ايقء ربن ط ةضربربعحف رنة ربر نت ربةكر قت ربربعميلر
قاةقذا ةكذت نتنظة إل قت ةكر.
 .3األداء غير المالي:
لتمث قريقء غ قانيل تو ةكر

رحر قجلمق حت قرخةد قاتعورر نتعمعء ةقتعموحنيف قتألقخوحر ةقتتعوإل قتتنظحما ةكذق قجلن حت ق تمعا.

 جانب العمالء :جنأل ان ؤي ر ق انر ت ت مش ذوت منر تمي ر ا قت مق ةتذق ةق ب هت محملر قتر نل

قجلزقئة خن ر ن

تعو مبنية ق وححت محث لعأل ا قامقي اينيحر قاليت عكا ةا ن قتن ذر قاتذرحر ا ق نر قت مقحر تترنمس ن شةكنيف نن ر حموحر
ةا نذحر .ة نتن ذر ت ةكر قاةقذا ن أل اين متتو منر يمقحر عتاة ةتذق م ن قت ذ ة مذحر نت ن ن .ة نتن ذر تةضربت قتز نئا ذا
نت نيف شةكر ق انر ن أل تميت رنة ر ب قاةقذا ةتذق نذتذنة شةكر قاةقذا شقيف نت نيف ذنتحر قجلمية ة ننيذر قت عة .ا ن
قتز نئا قجلألي ن أل ان قتن ذر ال تت نةز %1.5تو انر رنة ر ن ذر %34ت ةكر قاةقذاا ةتذق ن لؤكأل ذأله ةضت قتز نئا ذا قت ةكر.
ةيةيلر قتر نل قت مقا ت ةكر ق انر لرألة  1.2وحنة يلننة محث مث نتج ق وححت قتن ذر قركثة  %18ا ةتذق حملر تذق
قتر نل قت مقا ةضةةةلته ق حنة قال تمنذح را ا ن رحر قتر نذنيف قرخةد كنتحنةةةيف ةقجلنب ةقتونب ن ألتن متث قتن ذر قرق ةتذق
ةق ب هت قانن ر ا قذ قت ةكنيف قر نذحر ةذوت ةاي ن شةكر قاةقذا.
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 جانب العمليات الداخلية :رنأل نتعموحنيف قتألقخوحر قتعموحنيف قتر تعأل طتنمحربر تومؤي ربرا محربث لربتإل ذربةض قرذمربن قاتمحربزة قارأل ربر
توز ربنئا ةقا ربنحل

ربا ا رب ضربمنن رحرب قتةاحربربرا كمربن لةكربز تربربذق قتذعربأل ذوربت قتعموحربربنيف قتألقخوحربر ةقا ربةقءقيف قتت ربربغحوحر قتربر مت ربا قانظمربربر

ا قتتمحز ة نتتربنيل رحرب ةغذربنيف قتعمربعء طربنءة ة عنتحربرا ةالاربن رحرب تربنئج نتحربر ةضربحر توم ربنحل  .16ةقربأل ةكز ربن

تربذق قجلن ربحت ذوربت

اة عر عنل ا م ا ا خع ن ق إل ذوت ألد ايقء قتعموحنيف قتألقخوحر ت ةكر ق انر ةتذ قاعنل تا:
ا -قجلربربمية :جنربربأل ان ربربمية نت ربربنيف ق اربربنر تميربربت ةتربربذق ةق ربربب هت يحنيربربر قجلربربمية قتربربر تنت ربربن قت ربربةكر ةقت ربربنذحر تترربربألمي نت ربربنيف
شقيف ربربمية ة أيربربعنة ننيربربذرا ت ن ربربن رنة ربربر ربربب شربربةكر قاةقذربربا جنربربأل ان تربربذ قرخرب ة تتمحربربز مبنت ربربنيف شقيف ربربمية ذنتحربربرا ةتربربذق ربربن
لؤكأل منم قت ةكر ذوت اغوحت ش نيقيف قجلمية؛
 قتععقربر ربب قاربمةيلا :لتمثرب اتربإل ربمةي ت ربةكر ق اربنر ؤي ربربنيف قتتمربملا ناربنية قرةتحربر (ق وحربحت)ا محربث ان قاوذنربر تربمةي قاربمقيقرةتحر ا تذ قاؤي نيف قتمقربت قاننيربحت ة أيربعنة تتننيربحت ربب قربألةقيف قت ربةكرا كمربن تتعن رب قت ربةكر ربب قاربمزذ قمربنة ح
ذموحربربر قتتمزلربربب ةقتتمةلربربأل محربربث جنربربأل عرب قانربربنع رربربص
يربمقء كربربن مق خربمقص اة ؤي ربربنيف ذمم حربربر ةت ربربا لغوربربحت قتتأل ربربأل
نيح تذ قانيةا ة نمنمص قاننع قتةلطحر ةاقنت قجلنم ؛
ج -قت طنءقيف قتألقخوحر :متتو شةكر ق انر ذمنتر شقيف خرباة ةاقأل حربر تطربمق 21يربنر ربا قتعمرب ا ةت ربا ربن ل ذربب ذوربت تربذ قتعمنتربر
ايربربن ذمنتربربر ت ربربغحوحر .ة نتتربربنيل نت ربربةكر تنرن رب ن قتعمنتربربر قايقةلربربر قاربربنتةة قتربربر مت ن ربربن ربربا ةضربربب قت رباق ج ة ربربحنغر قم ربربتا كمربربن ان
اغوربحت قتتملحربربف قت ربنمقيف قرخرب ة كربنن جلوربربحت قتعمربن قتتنطحربربذل ربب ذربربألي ربغ ربربا قتعمربن قايقةلرب ربنتنظة ربربإل قت ربربةكر.
طربا يربنر  2181قن ربت قت ربةكر تملحربف ازلربأل ربا  841ذن رب نارن رب كربنن تنربنك  85هيقةي .ا ربن شربةكر قاةقذربا حعتمربأل جننم ربربن
ذوت ن متتو ه ا مقةي ةلر كفءة قنيةة ذوت قا ألقل ةخو نت نيف تت حف ةعوذنيف قتعمعء قات ألية؛
ي -قآلاليف ة ظربربإل قاعوم ربربنيف :تتمحربربز عربربألقيف شربربةكر ق اربربنر نترربربأله ةكثربربة قتربربتع عيفا تربربذق ربربن اثربربة ذوربربت كمحربربر ة مذحربربر قا تربربنج ذربربنتةغإل
ق

إل قاليتثمنةقيف قانطرر ذوت تذق قجلن حت هال اين غ كن حر ظةق

إل قت وربحت ذوربت نت ربنيف قت ربةكرا تربذق ربن تربه تربأث يربو

ذو ربربت قريقء .ناض ربربن ر هت ض ربربعف ظ ربربإل قاعوم ربربنيف ةقالذتم ربربني ذو ربربت قريةقيف قتتروحألل ربربر

ن ربربح ة عنجل ربربر ة ر رب رب قاعوم ربربنيفا

ةضعف قتت حف ب قتت نمتم حن ق أللثر.

 جان ييب النم ييو وال ييتعلم :تتمح ربربز لربربةةا قتعم رب

ربربةكر ق ا ربربنر ع ربربأله قاليربربترةقة ةت ربربذق ربربن لؤك ربربأل كث ربربةة قالمت ن ربربنيف ةقاض ربةق نيف قات ربربةةة

توعمن ا خن ر ن تعو نتةةقتحت ةتعملانيف قت ربع ر قا نحربرا ةكربذق قا نتذربر ت
محث ش أليف قت ةكر ينر  2181محور قمت ن نيف

رب لربةةا قتعمرب ةتربم قت ربع ر ربا خمربنعة ق ربمقيى.

تذق قت حنقا ةقةتطربنل عربأل يةةقن قتعمنتربر رب

وطربتا كمربن جنربأل قوربر قتربألةةقيف

قتت ملنحر تن ن قتعمن ة نتتنيل قتتأث قاذنشربة ذوربت خمة ربنيف ةلحطربر قتذ ربث ةقتت ربملة قتربر تعربأل نربو ر ع وربر

قت ربةكر.

قارن رب جنربأل

قت ربربةكر قت ربربعميلر قاةقذربربا تربربألل ن تم ربربه قي ربرتقتح ا قجتربربن مقةيتربربن قتذ ربةلر ي ربمقء ربربا محربربث لربربةةا قتعم رب اة قر ربربمة اة قتت ربربملا ةقتتربربأع ا
محث جنأل قال ت نة ةقتت أللأل

 الجانييب البيئييي:

نت نيف قت ةكر رنة ر ةكر ق انر.

تربربذق قجلن ربربحت جنربربأل ان شربربةكر ق اربربنر ال تربربميل قتتمن ربربن ةقيربربعن إربربذق قجلن ربربحت ا ي ربمق ء حمربربن ربربص قانت ربربنيف اة ربربن ربربص

قرينتححت قا تن حرا ةشت

ربذحت رربص قمرباة

تربذق ق ربن ةكربذق رربص قتربمذا .كربذت تع ربا قرةتملربر

قتتملحربف ت رب نن تمق ربألتنا

ةتربربذق تربربة ت ربربنتحف قتتنر رب ةقامق ربربعيفا ةي رب متر قالتنربربن إربربإل ذنربربأل ق ن ربربر مربربىت الربربنه قتع رب  .كمربربن ان عظربربإل قتعمربربن قاربربملط إربربذ
قت ةلرر ل م من ا ذمن ق ةقير ةقر ا ةكذت قرذمن قتةةتحنحر ( ننءا يتا...هخل) ة ع ق ناليف هعنةقيف هشق كن مق تمق ةلا.
ا خع قتعةض قتذي ترأله ةقرةقنه قتر ذةضننتن مم قاؤي ت مت نن ا قتم م هت قتنتنئج قتتنتحر:
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 تعأل قارنة ر قاة عحر امأل قرينتححت قا مر قا ربت أل ر ربا قذرب عرب

قت ربةكنيف قتربر ت ذرب قتترنحربنيف ق أللثربر تربإليقةةا ةشترب

تغةض رنة ر تمد ايقئ ن ب ايقء قت ةكنيف قر ا ؛
 قارنة ربربر قاة عحربربر ذموحربربر تربربألةلحت ربربتمةة ت ربربتنأل هت قتربربتعوإل ربربا قآلخ ربةلا شةي قامنةيربربنيف قر ا رب ا ا ربعا ذربربا عة ربربر عربربأل
ت مة قانن ا ت أل ر قتو نق إإل ةجتنةز ايقئ إل؛
 تعأل ترنحر قارنة ر قاة عحر همألد اتإل قتترنحنيف ق أللثر ترحنية ةترححإل قريقءا ةقتر تعم ذوت قيربت ألقه قارنة ربر ربب قر ارب
اع ذا قذتمنيتن قتعمق رب قتألقخوحربر تو ربةكر إربألا زلربنية ةاحت ربن ةقربألة ن ذوربت قانن ربرا
تومنن ر؛

 هن ققتنربربنة وذنربربر ق اربربنر ذوربربت قارنة ربربر قتتروحألل ربر تت أللربربأل

ربربتمد قتنمربربما

لرب حئربر تت ربإل نزيلربني

ربتمة

هعربربنة حن ربربنيف ربربننذحر حموحربربرا قربربأل جيعو ربربن تربربؤ ا
ربربننذحنا

ربربحتا

ميربربن قر ا رب ا ممربربن لذعربربألتن ذربربا ق ن ربربر قتتنن ربربحرا رن رب ت وربربب قت ربربةكنيف قرخربربةد تربربحو ربربم قر ارب
ةهمنن خنةج ننذن ن ا ق هجيني ا ا قامنةينيف ن رر عحنر؛
 ةغإل ك قجل مي قتربر ترربمه إربن شربةكر ق اربنر تت رب ايقئ ربن ةتعزلربز مضربع ن قتتنن ربا هال ايربن تذرربت غرب كن حربر خن ربر حمربن
لتعو نتننال ن ةذعقن ن ب قتز نئاا ننك رص ةينئ قالتنن عمعئ ن خن ر قاذنشةة؛

 كا م إل قتط مة ق ن ور قريقء قانيل تو ةكت تنن شةكر قاةقذا قت عميلر؛
 نتةغإل ا محملر قتر نل قتذي تن ت حه وذنر ق انر هال اين ترربإل نيربتغع قتمضربب تنربن ن ربا ا رب تميربحب ربنع ن
ةجمن قتتمزلب؛

 تننك تطنةيف و مظ

قت ةكت

حمن ص مية قانت نيفا محث ان وذنر ق انر تتمحز تمية اق ربا ظ ربن قاةقذربا

ك قانت نيف؛
 ال متتو قت ةكر تم ه حئا خن ر ب قتت مة ق ن

تذق ق ن ة ةق ر قترمق

قامضمذرا ة ربةةز مجعحربنيف ةجلربنن محنلربر

قتذحئر ةقا ت و .
ت ةق

تذق قتعننةا هت اتإل قتتم حنيف قتر ا شأين ان ت نذأل قاؤي ر قاقتننيلر قجلزقئةلر ذوت هجيني موم ا نكو نا ةت أل

قتنرص ق ن

ع

مق حت قريقءا ةتذق مىت لت ىن ن قتةقا توم م هت نن ا قت ةكنيف قتعناحر .ةتذ قتتم حنيف ازتن

قتنرنة قتتنتحر:
 ضةةةة قاليت ألقه قانتظإل تومرنة ر قاة عحر اعة ر منتر قاؤي ر ممن ل إل -قاليتغع قجلحأل ةقتعرعين توطمقئ

يأل قتنرنئص ق ن ور؛

قانتحر ةقا نيحت قتر رر ن قت ةكر نذتذنةتن خنةج قانن ر حموحنا خن ر

ق نل ق وححت؛

 جتأللأل قآلاليف ةقاعألقيف قتر ت نذأل قت ةكر ا زلنية قا تنج قتر لعنين ا رص رنة ر نت وحت قاتزقلأل ذوت نت نيف قت ةكر؛ -هيخن قتت نمتم حنيف ق أللثر يمقء

جمن قا تنج اة جمن قتت ح ةتذق تت ح ي قرذمن قتحألةلر اة قايقةلر؛

 م ا زلني ة م إل قاليتثمنةقيف ة ت ةةل كن رب قتر ربة قجلزقئربةي ةقترتكحربز ذوربت ه تربنج ق وحربحت نذتذربنة ربنية اينيربحر ال م رباقاليتغننء ذن ن؛
-

عةق قالتنن ب قتز نئا ةقالذتمني ذوت قاتنن قاذنشة؛

 قيتعمن ا ظمر طحز عنتر ا يةن جتنت ق مق ز قاعنملر؛ -تميحب جمناليف قتت ملا اكثة ةقترتكحز ذوت ت ملا قتألقةل ةقاليرتقتح ح
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خالصة:
ربربت وص ربربا ت ربربذق قتع ربربةضا ان قارنة ربربر قاة عح ربربر كأي ربربوم ت ربربح ي ق ربربأل اثذ ربربت جننذ ربربر
قيربربت أل ته تغربربةض

رب قريقء قتربربذي لعربربأل عحربربنة قتن ربربنح

قتعألل ربربأل ربربا قاؤي ربربنيف قالقتن ربربنيلر قت ربربر

لرب قتظربربةةا قتةقتنربربرا هال ان تربربذق ال لعربربين ا ربربه ال لن ربربمي ذوربربت عرب

قتعحربربم

ةقتربربر ربربا احل ربربن ا ربربه جيع رب ربربا قاؤي ربربر تن عربربن روربربألق ال ذت ربةق نطربربةيقا يقئمربربر قالذتمربربني ذوربربت قتغ رب ا ةالاربربن ربربإن ربربن لنربربو توغ رب ال لعربربين ا ربه
لنو تومؤي ر.
كمن ت وص ا قتألةقير قاحألق حرا ان وذنر ق انر تعنين ا ذألة رربنئص يقخوحربن ةخنة حربنا يربمقء ربن تعورب ربنآلاليف ةقاعربألقيف اة ربن
تعورب ربربنامقةي قتذ ربةلر .موذنربربر ق اربربنر متتورب رربربنة قربربمة كذ رب ة هشق قيربربت نذت ان ت ربربتطحأل ن ربربنا ة ربربن ذوح ربربن هال ان تميربربب ربربا م ربربإل ربربنع ن
ةتتم ه حنم قت مق قمنة حر.
ة نتتنيل هشق قيت نذت قاؤي ر قتت ح قجلحأل تومرنة ر قاة عحر ةتذق ناليتطنية ا تنئ نا ذق م ن ن ا رحرب قرتربألقا ةقتم ربم
ناؤي ر هت تملنيف ذنتحر ا قريقء ذوت خمتوف قا تملنيف.
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