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 اإلىداء 

 

 ...اٌٝ فذ٠مٟ ِٕز اٌطفٌٛخ ٚ عش ٔغبؽٟ

 وانذٌ

 

 اٌٝ ِالوٟ اٌؾبسط ٚ ِضٍٟ األػٍٝ ٚ عش ر١ّضٞ... 

 وانذرٍ

 

 اٌذافغ ٚ اٌمذٚح ٌىُ فٟ سؽٍزىُ... أوْٛأْ  أرّٕٝاٌٝ ِٓ 

 اوالدٌ رُى و رُب

 

 اٌٝ لطؼخ ِٓ لٍجٟ...

 و ندٍُاخىرٍ خالل 

 ئنً يٍ كبٌ ثدبَجٍ و دػًٍُ و آيٍ ثٍ...
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 الشكر و التقدير

أتقدم بالشكر إلى كل من ساندني في إتمام ىذ العمل وقدم لي أي مساعدة أو إسيام معنوي أو مادي       

قدم لي    ذيال الميندس محمود عدنان الحناويالدكتور  المشرف على البحث    يوأخص بالذكر أستاذ ،وامإلتم

 .الكثير من التوجيو واإلرشاد لُيكتب ليذا العمل النجاح

كما أتقدم بالشكر ألعضاء الييئة التدريسية في الجامعة االفتراضية السورية لما قدموه من علم طوال فترة        

 دراستي. 

اء لجنة الحكم الكرام لتفضليم بمناقشة ىذا البحث، وتقديميم التوجييات  وأتقدم بوافر التقدير واالمتنان ألعض     

 واإلرشادات إلثراء ىذا البحث.

  اودعمي  اشركة سيريتل على مساعدتي  ة وحدة الجودة فياألتاسي مدير   ندى السيدةوأشمل بشكري وامتناني       

 .البحثىذه  ، وكافة العاملين في شركة سيريتل الذين كان ليم الدور الكبير في إنجاح  ليالكبير  

واالمتنان إلى كل من ساعد وساند بالنصيحة والتوجيو واإلرشاد والتحفيز المعنوي والمادي    وأخيراً كل الشكر     

 خالل مراحل دراستي، وطيلة فترة إنجاز ىذا البحث.

 شكراً لكم جميعاً.
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 صفحة لجنة الحكم
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 الدراسةملخص  

-2021عام                                            الجامعة االفتراضية السورية                  

2022 

وقات التطبيقعوم 20400المستدامة لممشتريات وفق سمسمة معايير اآليزو  اإلدارةالعنوان:   

((دمشق - ))دراسة حالة شركة سيريتل موبايل تيميكوم  

 عفراء أحمد مصطفى: ةالطالبإعداد 

محمود عدنان الحناويالدكتور:  الميندس إشراف األستاذ  

لدى  20400ىدف البحث إلى تحديد واقع تطبيق اإلدارة المستدامة لممشتريات وفق سمسمة معايير اآليزو 

شركة سيريتل موبايل تيميكوم وبيان ما إذا كانت شركة سيريتل موبايل تيميكوم تستوفي متطمبات تطبيق اإلدارة 

 يا.المستدامة لممشتريات ومن ثم بيان معوقات تطبيق

اعتمدت البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي وقد ضم مجتمع البحث العاممين لدى شركة سيريتل موبايل 

 فرد من األفراد العاممين. 72تيميكوم، حيث تم اختيار عينة من 

 تم تحميميا( 72وقد بمغ عدد االستبانات الموزعة ) رت الخماسيوتم اعداد استبانة مصممة وفق مقياس ليك

باستخدام عدد و  0.05اإلصدار الرابع والعشرون وعند مستوى داللة  SPSSباستخدام البرنامج اإلحصائي 

وىي  من المقاييس اإلحصائية الوصفية واالستداللية واالختبارات التي تالئم فرضيات البحث وتخدم أىدافيا،

حسابي واالنحراف المعياري كما تم االعتماد عمى مقياس ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة، وسط المتال

 ONE SAMPLE T- TESTاختبار ولغاية اختبار الفرضيات تم استخدام: 
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تستوفي متطمبات تطبيق اإلدارة المستدامة لممشتريات وقد توصل البحث إلى أن شركة سيريتل موبايل تيميكوم 

 كما تعددت معوقات تطبيقيا من وجية نظر أفراد العينة. 20400وفق سمسمة معايير اآليزو 

وتوفر دليل  20400وقد أوصت نتائج الدراسة بضرورة توفير المعرفة الكافية لموظفي الشركة بتطبيق اآليزو 

 ارشادي بالمعمومات الالزمة التي تبين كيفية تطبيقيا.

 20400الكممات المفتاحية: التنمية المستدامة، الشراء المستدام، آيزو 
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 Abstractملخص البحث باللغة اإلنكليزية  

Syrian Virtual University 

Sustainable procurement management according to the ISO 20400 

series of standards and obstacles to implementation in Syriatel 

Prepared by: Afraa Mustafa  

Supervised by: Dr. Mahmoud Adnan Al-Henawi 

abstract 

The study aimed to determine the reality of the application of sustainable procurement 

management in accordance with the series of ISO 20400 standards at Syriatel Mobile Telecom 

and to indicate whether Syriatel Mobile Telecom meets the requirements of implementing 

sustainable procurement management and then to indicate the obstacles to its application. 

The study relied on the descriptive analytical method, and the study population included workers 

for Syriatel Mobile Telecom, where a sample of 72 working individuals was selected. 

In order to collect the data, a questionnaire designed according to the five-point Likert scale was 

prepared, and the number of distributed questionnaires reached (72), which were analyzed using 

the statistical program SPSS twenty-fourth edition, at a significance level of 0.05, and using a 

number of descriptive and inferential statistical measures and tests that fit the study hypotheses 

and serve its objectives, which is the arithmetic mean The standard deviation was also relied on 

the Cronbach's alpha scale to measure the stability of the resolution, and for the purpose of 

testing the hypotheses, the one sample t-test was used. 

The study found that Syriatel Mobile Telecom meets the requirements for implementing 

sustainable procurement management in accordance with the ISO 20400 series of standards, and 

there are many obstacles to its application from the point of view of the sample members. 

The study recommended the need to provide sufficient knowledge for the company's employees 

to apply ISO 20400 and provide a guide with the necessary information that shows how to apply 

it. 

Keywords: sustainable development, sustainable procurement, ISO 20400. 
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 82 ................................................................................................... استمارة االستبيانممحق البحث 

 

 
 



P | ي a g e 
 

 قائمة الجداول

رقم  الموضوع رقم الجدول

 الصفحة

 6 ( اٌزؼ١ٍك ػٍٝ اٌذساعبد اٌغبثمخ 01عذٚي سلُ ) 01

 Cronbach's A  66( ٔزبئظ اخزجبس 02اٌغذٚي سلُ ) 02

 66 ( رؾ١ًٍ خقبئـ ػ١ٕخ اٌجؾش ؽغت اٌّغزٜٛ اٌزؼ03ّٟ١ٍاٌغذٚي سلُ ) 03

 67 ٕٛاد اٌخجشح( رؾ١ًٍ خقبئـ ػ١ٕخ اٌجؾش ؽغت ػذد ع04اٌغذٚي سلُ ) 04

 68 ( رؾ١ًٍ خقبئـ ػ١ٕخ اٌجؾش ؽغت اٌّغزٜٛ االداس05ٞاٌغذٚي سلُ ) 05
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 قائمة االشكال
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 نهجسث انؼبوانفصم األول: اإلطبر .1 

 انًمذيخأوالً: 

ٌُ ٠ؼذ رؾم١ك اٌؾشوخ ٌٍشثؾ١خ ٚاٌؾقٛي ػٍٝ أوجش اٌؾقـ اٌغٛل١خ ِٓ أُ٘ األ٘ذاف اٌزٟ رغؼٝ ٌجٍٛغٙب 

فؾغت ٚال ع١ّب ثغجت رٛاعذ٘ب فٟ ث١ئخ رزغُ ثبٌزمٍت ٚػذَ االعزمشاس، ٚمّٓ ث١ئخ رٕبفغ١خ ٠غؼٝ وً 

ٝ ؽغبة غ١شٖ ِٓ اٌؾشوبد، ثً رؼذٜ األِش رٌه ١ٌىْٛ ِٓ ث١ٓ هشف ف١ٙب اٌٝ رؾم١ك اٌش٠بدح ٚاٌز١ّض ػٍ

أ٘ذافٙب رؾم١ك اٌز١ّض ِٓ خالي ارجبع هشق ٚاعب١ٌت رؾمك ا٘ذافٙب ِغ اٌؾفبظ ػٍٝ اٌج١ئخ ٚاٌّغزّغ فٟ 

 عج١ً رؾم١ك اٌز١ّٕخ. 

ٚلذ ؽظٟ ِٛمٛع اٌز١ّٕخ ثّخزٍف ِفب١ّ٘ٗ ثؤ١ّ٘خ ثبٌغخ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؼبٌّٟ، ٚلذ ٌٛؽع ا٘زّبَ دٌٟٚ 

ٚافشاً  ِزضا٠ذ ٔؾٛ اٌؾبعخ اٌٝ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٌٍٛفٛي اٌٝ ِغزمجً ِغزذاَ، ؽ١ش ٔبٌذ لن١خ اٌج١ئخ لغطبً 

ِٓ اال٘زّبَ ِٓ لجً فبٔؼٟ اٌغ١بعبد االِش اٌزٞ اعزذػٝ سإ٠خ عذ٠ذح رزغ١ش ف١ٙب األّٔبه اٌز٠ّٕٛخ 

 اٌغٛداء اٌٝ سإ٠خ ِغزذاِخ رؾبفع ػٍٝ اٌج١ئخ ٌألع١بي اٌؾب١ٌخ ٚاٌّغزمج١ٍخ.

ٚٔز١غخ ٌزٌه عؼذ اٌؾشوبد اٌٝ اخز١بس اٌغجً اٌّضٍٝ اٌزٟ رنّٓ ٌٙب اٌٛفٛي اٌٝ ِجزغب٘ب فٟ رؾم١ك 

 ر١ّٕخ الزقبد٠خ ٚاعزّبػ١خ ِزٛاصٔخ ِٚغزذاِخ، ٚاالػزّبد ػٍٝ ؽشاء إٌّزغبد ٚاٌجنبئغ االوضش أِبٔبً 

 ٚاعزذاِخ ٚاالػزّبد ػٍٝ ِقبدس اٌزٛس٠ذ ِٓ اٌجبػخ اٌّغئ١ٌٚٓ اعزّبػ١بً ٚث١ئ١بً.

زذاِخ أفجؾذ ِؾىٍخ ٍِؾخ ثبٌٕغجخ ٌّؼظُ ؽشوبد األػّبي ٔظشاً ٌٍزذ٘ٛس اٌج١ئٟ أدٜ ٚأطاللبً ِٓ أْ االع

، ؽ١ش ٠شوض اٌؾشاء اٌّغزذاَ ػٍٝ اٌزؼبْٚ ِغ اٌّٛسد٠ٓ 20400رٌه اٌٝ رؾف١ض٘ب ٌزجٕٟ ِّبسعبد آ٠ضٚ 

٠زُ ؽشاإ٘ب ثٙذف رط٠ٛش إٌّزغبد اٌج١ئ١خ اٌّغزذاِخ وّب ٠ؾ١ش اٌؾشاء اٌّغزذاَ اٌٝ اٌّٛاد ٚإٌّزغبد اٌزٟ 

ِٓ اٌّٛسد٠ٓ ٚرؾمك اال٘ذاف اٌج١ئخ ٌٍؾشوخ، ٚرؼًّ ػٍٝ اٌؾذ ِٓ إٌفب٠بد، ٚ اػبدح االعزخذاَ ٚاٌؾذ ِٓ 

اإلعشاف فٟ اعزخذاَ اٌّٛاسد ثبإلمبفخ ٌؼذَ اّ٘بي اٌّؼب١٠ش اٌزم١ٍذ٠خ ِضً اٌزىٍفخ ٚاٌغٛدح ٚاٌزغ١ٍُ فٟ 

 األٚلبد اٌّؾذدح

 انذراسبد انسبثمخثبَُبً : 

 :انذراسبد انؼزثُخ .1

( ثؼُىاٌ: انزسىَك انًسزذاو كًزغُز وسُظ فٍ انؼاللخ ثٍُ يًبرسبد ئدارح 2021دراسخ )يسًذ،  .1.1

سهسهخ انزىرَذ انًسزذايخ واالداء انًسزذاو نشزكبد صُبػخ انًىاد انغذائُخ
1 

٘ذف االٌذساعخ اٌٝ ِؼشفخ اٌؼاللخ ث١ٓ ِّبسعبد اداسح عٍغٍخ اٌزٛس٠ذ اٌّغزذاِخ ٚاالداء اٌّغزذاَ 

إٌّطمخ ٌٍّٕظّخ ػٕذ رٛع١و اٌزغ٠ٛك اٌّغزذاَ ٚرٌه ثبٌزطج١ك ػٍٝ ؽشوبد رق١ٕغ اٌّٛاد اٌغزائ١خ فٟ 

ِفشدح ِٓ ِذ٠شٞ  400ػٍٝ ػ١ٕخ ِىٛٔخ ِٓ  اٌذساعخاٌقٕبػ١خ ثّذ٠ٕخ د١ِبه اٌغذ٠ذح، أعش٠ذ 

                                                           
1
( التسوٌق المستدام كمتغٌر وسٌط فً العالقة بٌن ممارسات إدارة سلسلة التورٌد المستدامة واالداء 2323حمد، اسماء عزمً عبد الحمٌد )م 

 .، مصر2، العدد 2المستدام لشركات صناعة المواد الغذائٌة، المجلة العلمٌة للدراسات والبحوث المالٌة والتجارٌة، المجلد 
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ٚاٌّؾزش٠بد ٚاٌّخبصْ ٚلذ رٛفً اٌجؾش اٌٝ ٚعٛد ػاللخ اسرجبه ِؼٕٛٞ ٚرؤص١ش ا٠غبثٟ اٌزغ٠ٛك 

 ٌّّبسعبد اداسح عٍغٍخ اٌزٛس٠ذ اٌّغزذاِخ ػٍٝ وً ِٓ األداء اٌّغزذاَ ٚاٌزغ٠ٛك اٌّغزذاَ ٌٍّٕظّخ.

( ثؼُىاٌ: اإلدارح انًسزذايخ نهًشززَبد وفك سهسهخ يؼبَُز اَِزو 2020شبرة، دراسخ )ثى .1.2

دراسخ اسزطالػُخ –ويؼىلبد انزطجُك فٍ انًإسسبد االلزصبدَخ اندزائزَخ  20400
2

 

ِفَٙٛ اٌّؾزش٠بد اٌّغزذاِخ ٚاثشاص دٚس٘ب اٌىج١ش فٟ ؽّب٠خ اٌج١ئخ ٘ذفذ اٌذساعخ اٌٝ ث١بْ ٚرٛم١ؼ 

٠غبّ٘بْ فٟ رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ، اػزّذد  20400ٚاٌّغزّغ، ثبػزجبس أْ اٌؾشاء اٌّغزذاَ ٚآ٠ضٚ 

رٙذف اٌٝ  20400اٌذساعخ ػٍٝ إٌّٙظ اٌٛففٟ اٌزؾ١ٍٍٟ ٚلذ رٛفٍذ اٌذساعخ اٌٝ أْ ِٛاففخ آ٠ضٚ 

عغبد االلزقبد٠خ ثزؾًّ ِغئ١ٌٚبرٗ رغبٖ رٛع١ٗ االعزشار١غ١خ اٌغ١بع١خ ٚاٌخبفخ ِذٜ اٌزضاَ اٌّئ

ثبعزذاِخ اٌّؾزش٠بد ٚاْ عٍغٍخ اٌزٛس٠ذ فٟ اٌّئعغبد االلزقبد٠خ ال رذِظ ِؾبٚس اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ 

 ٔز١غخ ٚعٛد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّؼٛلبد.

يسزشفً  ( ثؼُىاٌ: اإلدارح انخضزاء فٍ لطبع  انًسزشفُبد: دراسخ زبنخ2018دراسخ )اندؼجزٌ،  .1.3

انًطهغ االوخسزب فكزىرَب .
3

 

نشاء فٟ لطبع اٌّغزؾف١بد ٚاٌزؼشف ػٍٝ و١ف١خ ٘ذفذ اٌذساعخ اٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ ِفَٙٛ اإلداسح اٌخ

رطج١ك االداسح اٌخنشاء فٟ ِغزؾفٝ اٌّطٍغ ِٓ خالي اٌزؼشف ػٍٝ رطج١مبد اٌّغزؾفٝ ألٔظّخ 

اٌّؾزش٠بد ٚآ١ٌخ اٌم١بدح ٚارخبر اٌمشاس ٚاداسح إٌفب٠بد ٚاعزخذاَ ٚعبئً إٌمً ٚاعزخذاَ اٌطبلخ 

َ ٚاٌزغز٠خ ٚاداسح اٌق١ذٌخ ٚاعزخذاَ اٌّجبٟٔ، رُ ٚاعزخذاَ ا١ٌّبٖ ٚاٌقشف اٌقؾٟ ٚأٔظّخ اٌطؼب

االػزّبد ػٍٝ إٌّٙظ اٌٛففٟ اٌزؾ١ٍٍٟ ٚلذ رىْٛ ِغزّغ اٌجؾش ِٓ اٌّٛظف١ٓ أفؾبة االخزقبؿ 

فٟ اٌّؾفٝ ٚرُ اعزخذاَ أعٍٛة دساعخ اٌؾبٌخ ٚاعٍٛة اٌّمبثالد، ٚلذ رٛفٍذ اٌذساعخ اٌٝ ٚعٛد 

ٚلطبع اٌّؾبفٟ ٚاْ ِغزؾفٝ اٌّطٍغ ٠طجك ثؾىً وج١ش اسرجبه ِجبؽش ث١ٓ رطج١ك االداسح اٌخنشاء 

ٔظبَ اإلداسح اٌخنشاء ِٓ خالي اٌغ١بعبد ٚا١ٌ٢بد ٚاْ عٛدح اٌخذِخ رزؤصش ثؾىً وج١ش ثٕظبَ اإلداسح 

اٌخنشاء فٟ اٌّغزؾفٝ ٚ٘زا ِضجذ ِٓ خالي ؽقٛي اٌّغزؾفٝ ػٍٝ ؽٙبداد اٌغٛدح اٌؼب١ٌّخ 

ش ثبإلداسح اٌج١ئ١خ اٌخنشاء ٚاٌزٟ رٙذف اٌٝ رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌّخزٍفخ ٚاٌزٟ رزؼٍك أٔظّزٙب ثؾىً وج١

 اٌطج١خ ثؤػٍٝ عٛدح ٚأِبْ.

 :انذراسبد االخُجُخ .2

 ( ثؼُىاٌ:Etse et al, 2021دراسخ ) .2.1

                                                           
2
ومعوقات التطبٌق فً المؤسسات االقتصادٌة  23233( اإلدارة المستدامة للمشترٌات وفق سلسلة معاٌٌر اآلٌزو 2323، خلود )بوشارب 

 دراسة استطالعٌة، رسالة ماجستٌر، جامعة محمد بوضٌاف المسٌلة، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، الجزائر. –الجزائرٌة 
3
( اإلدارة الخضراء فً قطاع  المستشفٌات: دراسة حالة مستشفى المطلع االوجستا فكتورٌا، رسالة ماجستٌر، 2338اوود )الجعبري، رمزي د 

 .جامعة الخلٌل، كلٌة الدراسات العلٌا، فلسطٌن
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Etse, Daniel, McMurray, Adela, Nuttawuth Muenjohn (2021) The Effect of 

Regulation on Sustainable Procurement: Organisational Leadership and 

Culture as Mediators 

رأثُز انهىائر انزُظًُُخ ػهً انًشززَبد انًسزذايخ: انمُبدح انزُظًُُخ وانثمبفخ كىسطبء
4

 

٘ذفذ اٌذساعخ اٌٝ فؾـ ِذٜ دػُ اٌم١بدح اٌزٕظ١ّ١خ ٚاٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ٌزفغ١ش رؤص١ش اٌزٕظ١ُ ػٍٝ ِّبسعخ 

خ ثبعزخذاَ اإلؽقبء ِٕظّخ غب١ّٔ  322اٌّؾزش٠بد اٌّغزذاِخ، رُ رؾ١ًٍ ث١بٔبد اٌّغؼ اٌمبثٍخ ٌالعزخذاَ ِٓ 

اٌٛففٟ ٚرم١ٕبد ّٔزعخ اٌّؼبدٌخ ا١ٌٙى١ٍخ. فؾـ اٌزؾ١ًٍ هج١ؼخ ِّبسعخ اٌؾشاء اٌّغزذاَ فٟ ع١بق أفش٠مٟ 

ٌم١بدح اٌزٕظ١ّ١خ ٚاٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ ػٍٝ ػاللخ اٌزٕظ١ُ ثبٌّؾزش٠بد ، ٚرؤص١شاد اٌٛعبهخ اٌّؾزٍّخ ٌذػُ ا

اٌّغزذاِخ. ٚلذ رٛفٍذ اٌذساعخ اٌٝ ِّبسعبد ِؾزش٠بد ِغزذاِخ ِؼزذٌخ فٟ إٌّظّبد اٌغب١ٔخ، ٚرؤص١شاً 

خ ا٠غبث١بً ٍِؾٛظبً ٌٍزٕظ١ُ ػٍٝ اٌّّبسعبد راد اٌقٍخ ، ٚرؤص١ش اٌٛعبهخ ٌذػُ اٌم١بدح اٌزٕظ١ّ١خ ػٍٝ ػالل

 اٌزٕظ١ُ ثبٌّؾزش٠بد اٌّغزذاِخ.

 ( ثؼُىاٌ:Lăzăroiu ET AL, 2020دراسخ ) .2.2

Environmentally Responsible Behavior and Sustainability Policy Adoption 

in Green Public Procurement 

ًسإول ثُئُبً واػزًبد سُبسخ االسزذايخ انخضزاء نهًشززَبد انؼبيخانسهىن ان
5

 

٘ذفذ اٌذساعخ اٌٝ رؾذ٠ذ أصش اػزّبد ع١بعخ االعزذاِخ )اداسح عٍغٍخ اٌزٛس٠ذ، اٌؾشاء اٌّغزذاَ، اٌزؼبْٚ، 

ٚاٌجقّخ اٌىشث١ٔٛخ( ػٍٝ رؾم١ك أ٘ذاف اٌغ١بعخ اٌج١ئ١خ ٚاٌغٍٛن اٌّغئٚي ث١ئ١بً، خالي اٌطبلخ ٚاٌزٍٛس 

( ٌمطبع اٌجٕبء ٚاٌزؾ١١ذ ٚرٌه ثبٌزطج١ك ػٍٝ ػذح ؽشوبد ػبٍِخ فٟ اٌغٛق 2020-2017اٌفزشح )

ىخ إٌش٠ٚغٟ، ٚلذ رٛفٍذ اٌذساعخ اٌٝ أ١ّ٘خ اعزخذاَ رم١ٕبد االعزؾؼبس ٚاٌؾٛعجخ ٚأٔظّخ االرقبي ثبٌؾج

ٚأزشٔذ األؽ١بء اٌّؼشفٟ ثبٌّزطٍجبد اٌّغزّشح ٌإلداسح اٌؼبِخ ٚرغخ١ش٘ب فٟ ػ١ٍّخ رؾم١ك اٌز١ّٕخ 

 اٌّغزذاِخ ٚاٌّؾبسوخ فٟ أؾبء اٌّذْ اٌزو١خ اٌّغزذاِخ.

 ثؼُىاٌ:( Chan et al, 2019دراسخ ) .2.3

FACTORS INFLUENCING SUSTAINABLE PROCUREMENT 

PRACTICES IN THE MALAYSIAN MANUFACTURING FIRM 

فٍ شزكخ انزصُُغ انًبنُزَخ يًبرسبد انًشززَبد انًسزذايخ  انؼىايم انزٍ رإثز ػهً
6
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 Etse, Daniel, McMurray, Adela, Nuttawuth Muenjohn (2021) The Effect of Regulation on Sustainable 
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 Lăzăroiu, George, Luminit,a Ionescu, Cristian Ut,ă, Iulian Hurloiu, Mihai Andronie, Irina Dijmărescu (2020) 
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فٟ ؽشوبد  (SP) ٘ذفذ اٌذساعخ اٌٝ اٌزؼشف ػٍٝ اٌؼٛاًِ اٌّئصشح ٌزطج١ك ِّبسعبد اٌؾشاء اٌّغزذاَ

ؽشوخ رق١ٕغ فٟ  170فٟ ِب١ٌض٠ب، رُ أؾبء اعزج١بْ ١ِذأٟ ػجش اإلٔزشٔذ ٚاعزطالع سأٞ  اٌزق١ٕغ

ٚلذ رٛفٍذ .  (SPSS)اٌّغغٍخ ثبعزخذاَ اٌؾضِخ اإلؽقبئ١خ ٌٍؼٍَٛ االعزّبػ١خ  ِب١ٌض٠ب. رُ رؾ١ًٍ اٌشدٚد

اٌذساعخ اٌٝ أْ اٌنغو اٌزٕظ١ّٟ ٚمغو اٌؼّالء ّ٘ب اٌؼبِالْ األعبع١بْ ِٓ اٌؼٕبفش اٌشئ١غ١خ اٌزٟ 

نغو اٌزٕظ١ّٟ ٌٗ أػٍٝ ِغزٜٛ ِٓ اٌزؤص١ش ػٍٝ ِّبسعبد رؾغغ ِّبسعبد اٌؾّب٠خ االعزّبػ١خ، ٚأْ اٌ

 اٌؾّب٠خ اٌؾخق١خ. 

اعبد اٌغبثمخ ِٓ ؽ١ش اٌٙذف ٚإٌّٙظ اٌّزجغ، ٚلذ اخزٍفذ ػٕٙب ِٓ ؽ١ش رؾبثٙذ اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ ِغ اٌذس

اٌؾذٚد اٌضِب١ٔخ ٚاٌّىب١ٔخ ٚلذ أرذ اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ ٌزؾذ٠ذ ِزطٍجبد رطج١ك اإلداسح اٌّغزذاِخ ٌٍّؾزش٠بد 

ِٓ  ٌذٜ ؽشوخ ع١ش٠زً ِٚؼٛلبد رطج١مٙب، ٚأٔٗ ٚفمبً ٌؼٍُ اٌجبؽضخ فبٔٙب 20400ٚفك عٍغٍخ ِؼب١٠ش ا٠٢ضٚ 

 أٚائً اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ ٘زا اٌّٛمٛع فٟ ث١ئخ األػّبي اٌغٛس٠خ..

  :Comment for The Previous Studies انزؼهُك ػهً انذراسبد انسبثمخ .3

ثذا ِٓ اٌذساعبد اٌغبثمخ ع١ّؼٙب أْ ٕ٘بن ػاللخ ث١ٓ ِّبسعبد اداسح عٍغٍخ اٌزٛس٠ذ اٌّغزذاِخ ٚ 

ِٓ أُ٘ إٌمبه اٌزٟ رُ اٌزشو١ض  ISO 20400األداء اٌّغزذ٠ُ ٌٍّٕظّبد، وّب أْ اٌّؼٛلبد ٌزطج١ك اي 

ػ١ٍٙب ٚ رٌه أل١ّ٘خ ٘زٖ اٌّٛاففخ ثبػزجبس٘ب رّضً ِغئ١ٌٚخ إٌّظّبد رغبٖ اٌج١ئخ ٚ اٌجٍذ اٌّن١ف 

وّب أْ رطج١ك ٘زٖ اٌّٛاففخ ١ٌظ ِؾذٚد ثغٙخ اٚ فٕبػخ ِؾذدح ٚ أصجزذ اٌذساعبد اٌغبثمخ  ٌٍّٕؾئبد

 أْ اٌىض١ش ِٓ إٌّؾؤد راد هبثغ أزبعٟ أٚ خذِٟ ثؾضذ فٟ اٌّٛاففخ ٚ أعب١ٌت ٚ ِؼٛلبد رطج١مٙب 

 خ ٌٍّؾٛس األٚي وّب ٠ٍٟ: ( ٍِخـ اٌذساعبد اٌغبثم٠1/1ج١ٓ اٌغذٚي سلُ )

 

 أهى انُزبئح يدبل انزطجُك انذراسبد انسبثمخ

(2021)يسًذ،  وبد رق١ٕغ ؽش  

 اٌّٛاد اٌغزائ١خ

ٚعٛد اسرجبه ِؼٕٛٞ ٌّّبسعبد اداسح عٍغٍخ اٌزٛس٠ذ 

 اٌزغ٠ٛك اٌّغزذاَ اٌّغزذاِخ ػٍٝ األداء ٚ

اٌّئعغبد  (2020)ثىشبرة، 

 االلزقبد٠خ

ٚعٛد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّؼٛلبد اٌزٟ رؼ١ك دِظ ِؾبٚس اٌز١ّٕخ 

غزذاِخ ع١ّؼٙب ثّغشد رطج١ك عٍغٍخ اٌزٛس٠ذ فٟ اٌّ

 اٌّئعغبد االلزقبد٠خ

سغُ أْ ٘زٖ اٌذساعخ سوضد ػٍٝ اإلداسح اٌخنشاء  اٌّغزؾف١بد (2018)اندؼجزٌ، 

ثؾىً ػبَ اال أْ عٍغخ اٌؾشاء اٌّغزذاِخ ِٓ أُ٘ 

ٚس ٌٙزٖ اإلداسح ٚ أصجزذ اٌذساعخ أْ اٌغٛدح اٌؼبِخ اٌّؾب

 ٌٍخذِخ رزؤصش ثؾىً وج١ش ثٕظبَ اإلداسح اٌخنشاء.
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(Etse et al, 2021)  ٟإٌّظّبد ف

 دٌٚخ غبٔب

اصجزذ اٌذساعخ أْ دػُ اٌم١بدح اٌزٕظ١ّ١خ ِٓ اٌؼٛاًِ 

 اٌذاػّخ ٌزطج١ك اٌّؾزش٠بد اٌّغزذاِخ. 

(Lăzăroiu ET 

AL, 2020) 

لطبع اٌجٕبء ٚ 

 اٌزؾ١١ذ

ٚعذد اٌذساعخ أْ ٕ٘بن أ١ّ٘خ العزخذاَ اٌزم١ٕبد 

٠ضخ ٌزؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ػٕذ أؾبء اٌّذْ اٌزو١خ اٌؾذ

ٚ أْ رؾم١ك اٌؼًّ اٌّغئٚي ث١ئ١ب ثؾبعخ اٌٝ اداسح 

 عالعً اٌزٛس٠ذ ثؾىً ِغزذاَ

(Chan et al, 2019)  ؽشوبد اٌزق١ٕغ

 فٟ ِب١ٌض٠ب

اٌؼٕبفش األعبع١خ اٌّؾغؼخ  رٛفٍذ اٌذساعخ اٌٝ أْ

ٌزؾم١ك اإلداسح اٌّغزذاِخ ٌٍّؾزش٠بد رزّضً فٟ اٌنغو 

 اٌزٕظ١ّٟ ٚ مغو اٌؼّالء،

 ISOٌٚزٌه ٠ٛعذ مشٚسح ٌزطج١ك عٍغخ ِؼب١٠ش 

20400 

 اٌزؼ١ٍك ػٍٝ اٌذساعبد اٌغبثمخ  01عذٚي سلُ 

 خانًصذر: يٍ ئػذاد انجبزث

 انزؼهُك ػهً انذراسبد انسبثمخ يٍ زُث انًُهدُخ انًسزخذيخ: .3.1

  ارفمذ اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ ِغ ِؼظُ اٌذساعبد اٌغبثمخ فٟ اعزخذاَ االعزج١بْ وؤداح عّغ اٌج١بٔبد

 .SPSSاأل١ٌٚخ ٚاعزخذاَ ثشٔبِظ اٌؾضَ اإلؽقبئ١خ ٌٍؼٍُ االعزّبػ١خ ٌٍزؾ١ًٍ اإلؽقبئٟ

 ساعبد اٌغبثمخ فٟ إٌّٙغ١خ اٌّغزخذِخ، ؽ١ش اعزخذِذ ارفمذ اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ ِغ ِؼظُ اٌذ

اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ إٌّٙظ اٌٛففٟ وذساعخ  (2018)اندؼجزٌ،  ،(2020)ثىشبرة، 

   واسزخذيذ دراسخ(Etse et al, 2021) ٟرم١ٕبد ّٔزعخ ِغ  أ٠نبً ٌىٓ اإلؽقبء اٌٛفف

ٌّؼبدٌخ ا١ٌٙى١ٍخا 

  ثذال ِٓ أعٍٛة  أعٍٛة دساعخ اٌؾبٌخ ٚاعٍٛة اٌّمبثالد (2018)اندؼجزٌ، و اسزخذو

خاالعزجبٔ 

 :يب ًَُز انذراسخ انسبنُخ ػٍ انذراسبد انسبثمخ .3.2

 داسح اٌّغزذاِخ رطشلذ اٌٝ اإل ، أٙب ِٓ اٌذساعبد اٌغٛس٠خ إٌبدسح اٌزٟخؽغت اهالع اٌجبؽض

ٕ٘بن لٍخ فٟ اْ ، ؽ١ش -دِؾك-فٟ ؽشوخ االرقبالد اٌغٛس٠خ ع١ش٠زً ِٛثب٠ً ر١ٍىَٛ ٌٍّؾزش٠بد

 األثؾبس اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛمٛع ٚخبفخ فٟ ِغبي ؽشوبد االرقبالد فٟ اٌغٛق اٌغٛس٠خ.
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  ٠ؼزجش اٌزطشق اٌٝ عٍغٍخ ِؼب١٠شISO 20400 دس ٚ خبفخ فٟ عٛس٠ب ؽ١ش ٠زُ اٌزشو١ض ػٍٝ ٔب

ثؾىً وج١ش ِغ اّ٘بي اٌّؼ١بس اٌّجؾٛس ػٕٗ فٟ ٘زٖ  ISO 9001عالعً ِؼب١٠ش أخشٜ ِضً 

 اٌذساعخ

 أوخه االسزفبدح يٍ انذراسبد انسبثمخ: .3.3

 اٌجؾش فٟ اٌغبٔت إٌظشٞ ٌّب رؾز٠ٛٗ ِٓ ِؼٍِٛبد ِّٙخ ٚٚف١شح. اغٕبء 

  ِٟٚؼشفخ ٔٛع األعب١ٌت اإلؽقبئ١خ إٌّبعجخ ٌزؾ١ًٍ اخز١بس ِٕٙظ اٌذساعخ، ٚ٘ٛ إٌّٙظ اٌٛفف

 اٌج١بٔبد.

 ٌزٟ اعزخذِزٙب اٌذساعبد اٌغبثمخ ٟٚ٘ االعزج١بْ رق١ُّ ٚرط٠ٛش أداح اٌجؾش ِٓ خالي األدٚاد ا

 فٟ ِؼظّٙب.

 .رؾذ٠ذ اٌّزغ١شاد إٌّبعجخ ٌٍذساعخ اٌؾب١ٌخ 

 .اٌزؼّك فٟ إٌزبئظ ٚااللزشاؽبد ٌٍذساعبد اٌغبثمخ إلعمبهٙب ػٍٝ اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ 

 

 يشكهخ انجسثثبنثبً: 

رّبؽ١بً ِغ ؽبعبد ٚسغجبد اٌّغزٍٙى١ٓ اٌّزٕب١ِخ ٚاٌّزؼٍمخ ثبالرغبٖ ٔؾٛ رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٚعت 

، ػجش رجٕٟ ػٍٝ اٌؾشوبد ارجبع أّٔبه ِغزذاِخ ٌزؾم١ك اإلؽجبع اٌّطٍٛة ٚاٌشمب ٌٙئالء اٌّغزٍٙى١ٓ

اٌّؾزش٠بد اٌّغزذاِخ ثبػزجبس٘ب  20400ِؼب١٠ش ا٠٢ضٚ ٚرطج١مٙب فٟ ػٍّٙب ٚخبفخ ِّبسعبد ا٠٢ضٚ 

ػ١ٍّخ رٍجٟ ثّٛعجٙب إٌّظّبد اؽز١بعبرٙب ِٓ اٌغٍغ ٚاٌخذِبد ٚاألػّبي ٚاٌّشافك ثطش٠مخ رؾمك ل١ّخ 

لزقبد ٚاٌج١ئخ ٚاٌّغزّغ، ؽ١ش ٠زُ ِمبثً اٌّبي ٚرؼضص إٌزبئظ اإل٠غبث١خ ١ٌظ فمو ٌٍؾشوخ ٔفغٙب ٌٚىٓ ٌال

رٛف١ش اؽز١بعبد اٌؼًّ ِٓ ِٛاد ٚخذِبد فذ٠مخ ٌٍج١ئخ ثطش٠مخ أخالل١خ، ٚ٘ٛ ِب أزٙغزٗ ؽشوخ ع١شر١ً 

ِٛثب٠ً ر١ٍ١ىَٛ ِئوذح فٟ أ٘ذافٙب ػٍٝ فىشح اٌز١ّض ثىبفخ ٔؾبهبد اٌؾشوخ، وبٌز١ّض فٟ اعزخذاَ ِقبدس 

األثشاط ٚ اٌزغ١ٙضاد ثبٌطبلخ اٌؾّغ١خ ٚ هبلخ اٌش٠بػ ٚ رم١ٍـ اٌطبلخ اٌجذ٠ٍخ اٌقذ٠مخ ٌٍج١ئخ وزؾغ١ً 

 اعزخذاَ اٌٛسق ثبٌؾذ األدٔٝ ٚ اػبدح رذ٠ٚشٖ.

ثٕبًء ػٍٝ دساعخ اعزطالػ١خ لبِذ ثٙب اٌجبؽضخ ثؼذ اعشاء ِمبثالد ِغ ِغّٛػخ ِٓ ِزخزٞ اٌمشاس فٟ 

نجو ػ١ٍّخ اٌؾشاء ٚ إٌّبلقبد ٌٍٛفٛي ٌرمَٛ ثبرجبع اعشاءاد ٚ ع١بعبد اٌؾشوخ ثذا أْ اٌؾشوخ 

اٌز١ّض فٟ اٌؼًّ، ٚرٌه ٌذػُ ِٛلغ اٌؾشوخ فٟ عٛق  ثٙذفٌّؾزش٠بد  ثغٛدح ػب١ٌخ ٚ ثؤلً رىٍفخ ، 

 اٌخٍٛٞ ٚفٟ لطبع األػّبي فٟ عٛس٠خ.

 ف١ّب ٠ٍٟ: اٌجؾشِؾىٍخ  ثٕبًء ػٍٝ اٌذساعبد اٌغبثمخ ٚ اٌذساعخ االعزطالػ١خ ٠ّىٓ اٌزؼج١ش ػٓ

نذي شزكخ سُزَزم  20400هى والغ رطجُك اإلدارح انًسزذايخ نهًشززَبد وفك سهسهخ يؼبَُز اَِزو  "يب

 " يىثبَم رُهُكىو ؟

 ِغّٛػخ ِٓ اٌزغبإالد اٌفشػ١خ أّ٘ٙب: اٌزغبإي٘زٖ ػٍٝ  ثٕبءً  ٚ
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ً٘ رغزٛفٟ ؽشوخ ع١ش٠زً ِٛثب٠ً ر١ٍ١ىَٛ ِزطٍجبد رطج١ك اإلداسح اٌّغزذاِخ ٌٍّؾزش٠بد ٚفك .1 

 ؟20400اٌّٛاففخ 

ٌذٜ  20400ِب ٟ٘ ِؼٛلبد رطج١ك اإلداسح اٌّغزذاِخ ٌٍّؾزش٠بد ٚفك عٍغٍخ ِؼب١٠ش ا٠٢ضٚ .2 

 ؽشوخ ع١ش٠زً ِٛثب٠ً ر١ٍ١ىَٛ؟

 

 أهذاف انجسثراثؼبً: 

 ٘ذف اٌجؾش اٌٝ رؾم١ك ِب ٠ٍٟ:

ٌذٜ ؽشوخ  20400رؾذ٠ذ ٚالغ رطج١ك اإلداسح اٌّغزذاِخ ٌٍّؾزش٠بد ٚفك عٍغٍخ ِؼب١٠ش ا٠٢ضٚ .1 

ع١ش٠زً ِٛثب٠ً ر١ٍ١ىَٛ، ٚث١بْ ِب ارا وبٔذ ؽشوخ ع١ش٠زً ِٛثب٠ً ر١ٍ١ىَٛ رغزٛفٟ ِزطٍجبد 

 .20400ؾزش٠بد ٚفك اٌّٛاففخ رطج١ك اإلداسح اٌّغزذاِخ ٌٍّ

ٌذٜ ؽشوخ  20400ث١بْ ِؼٛلبد رطج١ك اإلداسح اٌّغزذاِخ ٌٍّؾزش٠بد ٚفك عٍغٍخ ِؼب١٠ش ا٠٢ضٚ .2 

 ع١ش٠زً ِٛثب٠ً ر١ٍ١ىَٛ.

 أهًُخ انجسثثبنثبً :

 رىّٓ أ١ّ٘خ اٌجؾش ِٓ عبٔج١ٓ:

رزّضً ثٕمـ اٌذساعبد اٌزٟ رٕبٌٚذ رطج١ك اإلداسح اٌّغزذاِخ ٌٍّؾزش٠بد ٚفك  :َظزَخأهًُخ .1 

ل١ّخ ػ١ٍّخ ٌٍشفذ األوبد٠ّٟ ٚاصشاء اٌّىزجخ اٌؼ١ٍّخ ، ِّب ٠ن١ف 20400عٍغٍخ ِؼب١٠ش ا٠٢ضٚ 

 ثّٛام١غ ٌُ رؾظٝ ثبال٘زّبَ اٌىبفٟ فٟ ث١ئخ األػّبي اٌغٛس٠خ.

فٟ ؽشوخ ع١ش٠زً ٚاٌٛلٛف ػٍٝ  20400رزّضً ثـ أ١ّ٘خ رطج١ك ِّبسعبد ا٠٢ضٚ  أهًُخ ػًهُخ:.2 

 اٌزٟ رٛاعٙٙب األِش اٌزٞ ع١غبُ٘ فٟ ػ١ٍّخ اٌز١ّٕخ اٌّزٛاصٔخ ٚاٌّغزذاِخ فٟ عٛس٠خ.اٌّؼٛلبد 

 فزضُبد انجسثراثؼبً: 

 H1 رغزٛفٟ ؽشوخ ع١ش٠زً ِٛثب٠ً ر١ٍ١ىَٛ ِزطٍجبد رطج١ك اإلداسح اٌّغزذاِخ ٌٍّؾزش٠بد ٚفك :

 .20400اٌّٛاففخ 

 : H2 ٌٚذٜ  20400رزؼذد ِؼٛلبد رطج١ك اإلداسح اٌّغزذاِخ ٌٍّؾزش٠بد ٚفك عٍغٍخ ِؼب١٠ش ا٠٢ض

 ً ِٛثب٠ً ر١ٍ١ىَٛ.ؽشوخ ع١ش٠ز

 يُهدُخ انجسث:خبيسبً: 

ٌزا فمذ رُ اػزّبد إٌّٙظ اٌٛففٟ ٠ؼجش ِٕٙظ اٌجؾش ػٓ اٌخطٛاد اٌزٟ ٠زُ ارجبػٙب ٌزؾم١ك اٌٙذف 

اٌزؾ١ٍٍٟ ٌزؾم١ك أ٘ذاف اٌجؾش ٚاإلعبثخ ػٓ فشم١برٙب ؽ١ش ٠ؼجش ٘زا إٌّٙظ ػٓ اٌظب٘شح اٌّشاد 

دساعزٙب وّب رٛعذ فٟ اٌٛالغ ٠ٚٙزُ ثٛففٙب ٚففبً دل١مبً ٠ٚؼجش ػٕٙب رؼج١شاً و١ف١بً ٚو١ّبً وّب ٠مَٛ إٌّٙظ 

ٚاٌزفغ١ش ٚاٌزم١١ُ، ثٙذف اٌٛفٛي اٌٝ ٔزبئظ لبثٍخ ٌٍزؼ١ُّ اٌٛففٟ اٌزؾ١ٍٍٟ ػٍٝ ِجبدة اٌّمبسٔخ 
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ٚرؾًّ فٟ ِنّٛٔٙب ِؼٕٝ لبدس ػٍٝ ص٠بدح اٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثّٛمٛع اٌجؾش، ٚفٛالً اٌٝ إٌزبئظ 

 ٚاٌزٛف١بد إٌّبعجخ.

 ٚفٟ عج١ً رٌه رُ ارجبع اٌخطٛاد إٌّٙغ١خ ا٢ر١خ: 

I . رؾذ٠ذ ِؾىٍخ اٌجؾش ِٓ خالي االهالع ػٍٝ ِب لذِزٗ اٌذساعبد اٌغبثمخ اٌّشرجطخ ثّٛمٛع

، ٌزى٠ٛٓ اهبس ِؼشفٟ ؽبًِ ٠ّىٓ اٌجبؽضخ ِٓ اٌذساعخاٌجؾش ٚٚالغ ث١ئخ األػّبي فٟ ِغزّغ 

اإلٌّبَ ثىبفخ عٛأت اٌّؾىٍخ اٌجؾض١خ، ِٚؼشفخ آخش ِب رٛفٍذ ا١ٌٗ اٌذساعبد اٌغبثمخ فٟ ِغبي 

 20400رطج١ك اإلداسح اٌّغزذاِخ ٌٍّؾزش٠بد ٚفك عٍغٍخ ِؼب١٠ش ا٠٢ضٚ 

II . رؾذ٠ذ اإلهبس إٌظشٞ ٌٍذساعخ ارغبلبً ِغ ِؾىٍخ اٌجؾش ٚأ٘ذافٙب ثؼذ االهالع ػٍٝ اٌّشاعغ

 ثب٠ً ر١ٍ١ىَٛ.إٌظش٠خ ٚاٌٛالغ اٌؼٍّٟ فٟ ؽشوخ ع١ش٠زً ِٛ

III ..رؾذ٠ذ فشٚك اٌجؾش ٚاٌزٟ رّضً ؽٍٛي ِمزشؽخ ٌّؾىٍخ اٌجؾش ٚاٌزٟ رشثو ث١ٓ ِزغ١شارٙب 

IV ..رؾذ٠ذ ِغزّغ اٌذاسعخ 

V . عّغ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد اٌالصِخ ٌم١بط ِزغ١شاد اٌجؾش، ٚاٌزؾمك ِٓ فشٚمٙب ِٓ خالي

اٌزؾ١ًٍ ٚاعشاء االخزجبساد اإلؽقبئ١خ إٌّبعجخ الخزجبس فالؽ١خ اٌج١بٔبد ٌٍزؾ١ًٍ االؽقبئٟ 

 جؾش، ٚفٛالً اٌٝ إٌزبئظ ٚاٌزٛف١بد إٌّبعجخ.ٚاخزجبس فشٚك اٌ

 يدزًغ وػُُخ انجسثسبدسبً: 

 زذود انجسث:.1 

 اٌؾذٚد اٌّىب١ٔخ: الزقشد اٌذساعخ ػٍٝ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ؽشوخ ع١ش٠زً ِٛثب٠ً ر١ٍ١ىَٛ.

 2021اٌشثغ األخ١ش ِٓ ػبَ خالي  اٌذساعخ ذاٌؾذٚد اٌضِب١ٔخ: رّ

اٌشثغ األخ١ش ِٓ مُ ِغزّغ اٌجؾش اٌؼب١ٍِٓ فٟ ؽشوخ ع١ش٠زً ِٛثب٠ً ر١ٍ١ىَٛ خالي يدزًغ انجسث: .2 

ٚرُ اخز١بس ػ١ٕخ ػؾٛائ١خ ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ٚرٛص٠غ اعزجبٔخ اؽقبئ١خ ٚرؾ١ٍٍٙب اؽقبئ١بً  2021ػبَ 

 .24االفذاس  SPSSثبعزخذاَ اٌجشٔبِظ االؽقبئٟ 

ٚٔظشاً ٌقؼٛثخ ارجبع أعٍٛة اٌؾقش اٌؾبًِ ٌىبفخ ِفشداد ِغزّغ اٌجؾش، فمذ رُ رؾذ٠ذ ػُُخ انجسث: .3 

( ٌفئخ 70( ِفشدح، ٚعٛف ٠زُ رٛص٠ؼٙب اٌٝ ػذد )100ؽغُ اٌؼ١ٕخ اٌطجم١خ اٌّغزخذَ ِزّضٍخ ة )

( اعزّبسح ِٓ 50س١٠ٓ، ٚثبٌزبٌٟ ثٍغذ االعزّبساد اٌّغزشدح )( ِفشدح ٌفئخ اإلدا30اٌؼب١ٍِٓ، ٚاٌٝ )

ٌؼذَ اوزّبٌٙب، ٚثزٌه  حاعزّبسأٞ زُ اعزجؼبد ٌُ ٠( اعزّبسح ِٓ فئخ اإلداس١٠ٓ، 22ٚفئخ اٌؼب١ٍِٓ ٚ)

 .( اعزّبسح72رقجؼ االعزّبساد اٌزٟ رُ رؾ١ٍٍٙب )

 يصبدر خًغ انجُبَبد.4 

 رُ االػزّبد ػٍٝ اٌّقبدس األ١ٌٚخ ٚاٌضب٠ٛٔخ فٟ عّغ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ٚرٌه وّب ٠ٍٟ:     

 اٌزٟ رشوضد فٟ اعزج١بْ رُ رق١ّّٗ ٚاػذادٖ خق١قبً ألغشاك اٌجؾش، انًصبدر األونُخ :

 اٌجؾش.ٚرٛص٠ؼٗ ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ ِغزّغ 



[9] 

 

 اٌزٟ رُ اٌؾقٛي ػ١ٍٙب ِٓ خالي ِشاعؼخ اٌىزت ٚاٌّغالد اٌؼ١ٍّخ انًصبدر انثبَىَخ :

اٌّزخققخ ٚإٌّؾٛساد اٌٛسل١خ ٚاإلٌىزش١ٔٚخ ٚسعبئً اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ اٌّزؼٍمخ ثّٛمٛع 

 اٌجؾش(.

 :نجسثيصطهسبد اسبثؼبً: 

 :ّض٠ظ اٌؼ١ٍّخ اٌؾشائ١خ اٌزٟ رغّؼ ٌٍّئعغخ ثبعز١فبء ؽبعبرٙب ِٓ اٌغٍغ ٚاٌخذِبد ث انشزاء انًسزذاو

أِضً ٠غّغ ث١ٓ اٌغٛدح ٚاٌزىٍفخ ٌّذٜ اٌؾ١بح ٌزٍج١خ ِزطٍجبد اٌّغزخذَ إٌٙبئٟ ػجش رؾم١ك ل١ّخ ،١ٌظ 

 .7ٌٍؾشوخ فؾغت ثً ٌاللزقبد ٚاٌّغزّغ، ِغ خفل األمشاس ػٍٝ اٌج١ئخ اٌٝ أثؼذ ؽذٚد ِّىٕخ

 ػ١ٍّخ ِغئٌٚخ رؤخز ثبالػزجبس ا٢صبس اٌج١ئ١خ ٚاالعزّبػ١خ  ئٍ نهشزاء انًسزذاو:انزؼزَف االخزا

 ٚااللزقبد٠خ ػٕذ رؤ١ِٓ اؽز١بعبد اٌؾشوخ ِٓ أٔٛاع اٌغٍغ ٚاٌخذِبد.

 :ٕخ اٌذ١ٌٚخ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌج١ئخ ثؤٔٙب: اٌز١ّٕخ اٌزٟ ػشفذ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ِٓ لجً اٌٍغ انزًُُخ انًسزذايخ

رٍجٟ اؽز١بعبد اٌغ١ً اٌؾبمش دْٚ اٌزنؾ١خ أٚ اإلمشاس ثمذسح األع١بي اٌمبدِخ ػٍٝ رٍج١خ اؽز١بعبرٙب، 

وّب ػشفذ ِٓ لجً ِذ٠ش ؽّب٠خ اٌج١ئخ األِش٠ى١خ ثؤٔٙب: رٍه اٌؼ١ٍّخ ٚاإلعشاءاد اٌزٟ رمش ثبٌنشٚسح 

خ ١َ ِغ لذساد اٌج١ئخ، ٚرزغُ ثؤٔٙب ِالئّخ ِٓ إٌبؽ١خ اٌف١ٕخ ِٕٚبعجخ ِٓ إٌبؽرؾم١ك ّٔٛ الزقبدٞ ٠زالء

ٌٕبؽ١خ االعزّبػ١خااللزقبد٠خ ِٚمجٌٛخ ِٓ ا
8
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 .2323(، UNEPتعزٌز ممارسات الشراء العمومً المستدامة وفقاً للسٌاسات واألولوٌات الوطنٌة، برنامج االمم المتحدة للبٌئة ) 
8
( دور الموارد البشرٌة فً تحقٌق التنمٌة المستدامة، رسالة ماجستٌر، جامعة الشهٌد حمه لخضر بالوادي، كلٌة الحقوق 2337صالحً، إٌمان ) 

 22والعلوم السٌاسٌة، الجزائر، ص 
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  20400آ٠ضٚاهبس ػبَ ٌإلداسح اٌّغزذاِخ ٌٍّؾزش٠بد ٚفك انفصم انثبٍَ: .2 

 تمهيد

٠ٛاعٗ اٌّغزّغ ػذح رؾذ٠بد ث١ئ١خ ِٕٙب اعزٕضاف اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٚاٌزٍٛس ٚاٌزغ١ش إٌّبخٟ ٚرذ١ِش اٌج١ئبد 

اٌطج١ؼ١خ ٚرؼشك ثؼل اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ٌإلٔمشاك ٚا١ٙٔبس األٔظّخ اٌج١ئ١خ ثؤوٍّٙب، ِٚغ اٌض٠بدح اٌغىب١ٔخ فٟ 

٘زٖ اٌمنب٠ب أفجؾذ راد أصش ِزضا٠ذ ٌزٙذ٠ذ األِٓ اٌجؾشٞ ٚفؾخ ٚسفب١٘خ اٌؼبٌُ ٚرضا٠ذ االعزٙالن فبْ 

اٌّغزّغ. ٌزٌه فبْ ٕ٘بن ؽبعخ ٌزؾذ٠ذ خ١بساد ٌٍزم١ًٍ ٚاٌزخٍـ ِٓ إٌّبرط غ١ش اٌّغزذاِخ ٌإلٔزبط 

ٚاالعزٙالن ٚوزٌه اٌزؤوذ ِٓ اعزذاِخ اٌّٛاسد اٌزٟ ٠غزٍٙىٙب وً فشد، ٠ّٚىٓ أْ رؾمك إٌّؾؤح رمذِبً رغبٖ 

االعزخذاَ اٌّغزذاَ ٌٍّٛاسد ِٓ خالي اعزخذاَ اٌطبلخ ٚاٌٛلٛد ٚاٌّٛاد اٌخبَ ِٚؼبٌغخ ا١ٌّبٖ ٚاألسامٟ 

ثطش٠مخ أوضش ِغئ١ٌٚخ ِٚٓ خالي دِظ أٚ اعزجذاي اٌّٛاسد غ١ش اٌّزغذدح ثبٌّٛاسد اٌّزغذدح ٚرٌه ػٓ هش٠ك 

ٓ وفبءح االعزخذاَ ِٚٓ ث١ٕٙب وفبءح اعزخذاَ ػٍٝ عج١ً اٌّضبي، اٌزم١ٕبد اٌّجزىشح فٟ ؽزٝ اٌّغبالد ٌزؾغ١

اعزخذاَ اٌطبلخ
9

 . 

 انًجسث األول: يبهُخ االسزذايخ وانزًُُخ انًسزذايخ 

ٌُ ٠ؼذ رؾم١ك اٌشثؾ١خ ٚاٌؾقٛي ػٍٝ أوجش اٌؾقـ اٌغٛل١خ ِٓ أُ٘ األ٘ذاف اٌزٟ رغؼٝ إٌّظّبد ٌجٍٛغٙب 

االعزمشاس امبفخ اٌٝ ٚعٛد٘ب مّٓ ث١ئخ رٕبفغ١خ فؾغت، ٚال ع١ّب ثغجت رٛاعذ٘ب فٟ ث١ئخ رزغُ ثبٌزمٍت ٚػذَ 

٠غؼٝ وً هشف ف١ٙب اٌٝ رؾم١ك اٌش٠بدح ٚاٌز١ّض ػٍٝ ؽغبة غ١شٖ ِٓ إٌّظّبد، ثً رؼذٜ األِش رٌه ١ٌىْٛ 

ِٓ ث١ٓ أ٘ذافٙب رؾم١ك اٌز١ّض اٌزٕبفغٟ ػٓ هش٠ك ارجبع هشق ٚأعب١ٌت رؾمك أ٘ذافٙب ِغ األخز ثبٌؾغجبْ عجً 

ٚاٌج١ئخ اٌزٟ رٕؾو ف١ٙب، ٚ٘ٛ ِب أمؾٝ فٟ اٌؼقش اٌؾبٌٟ ِشرجو ثزطج١ك ٚرؾم١ك  اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌّغزّغ

اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ
10
. 

فمذ ثذأ اٌّغزّغ اٌذٌٟٚ، ِٕز ِٕزقف اٌضّب١ٕٔبد ِٓ اٌمشْ اٌّبمٟ، ٠ذسن ِذٜ اٌؾبعخ اٌٝ ِض٠ظ ِٓ اٌغٙٛد 

ذاِخ ٠ّضً ّٔٛرعبً ِؼشف١بً ٌٍز١ّٕخ فٟ اٌغ١بع١خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٌؾً ِؾبوً اٌج١ئخ ٚػٕذ٘ب أفجؼ ِفَٙٛ اٌز١ّٕخ اٌّغز

اٌؼبٌُ
11
ِٕٚز اٌزغؼ١ٕبد ِٓ اٌمشْ اٌؼؾش٠ٓ أفجؾذ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ِٓ عً ا٘زّبِبد اٌؾىِٛبد ثبػزجبس٘ب  

أداح ٌّؼبٌغخ اٌّؾىالد اٌّخزٍفخ ٚاٌّزٕب١ِخ ٌالفشاد
12
. 
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مة للمواصفات والجودة المسؤولٌة نشرة (، الطاقة المستدامة وترشٌد استخدام الطاقة مسؤولٌة مجتمعٌة، الهٌئة المصرٌة العا2337عفٌفً، أشرف) 

 .2، مصر، ص37إلكترونٌة مجانٌة ربع سنوٌة تصدر عن الهٌئة المصرٌة العامة للمواصفات والجودة، عدد 
10
المستدام ( التسوٌق المستدام كمتغٌر وسٌط فً العالقة بٌن ممارسات إدارة سلسلة التورٌد المستدامة واألداء 2323محمد، أسماء عزمً عبد الحمٌد ) 

 826صر، ص لشركات صناعة المواد الغذائٌة، المجلة العلمٌة للدراسات والبحوث المالٌة والتجارٌة، المجلد الثانً، العدد الثانً، الجزء الثالث، م
11
البٌئة، جامعة الملك سعود،  ( الـتنمٌة المسـتدامة بٌن الحق فً استغالل الموارد الطبٌعٌة والمسئولٌة عن حماٌة2337الغامدي، عبد هللا بن جمعان ) 

 2، ص المملكة العربٌة السعودٌة
12
سورٌة انموذجاً، أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، كلٌة االقتصاد،  -( دور االستثمارات فً تحقٌق التنمٌة المستدامة2335اسماعٌل، معتصم محمد ) 

 22، ص سورٌة
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 اوالً: يفهىو االسزذايخ

ثبالػزجبس ٠ٚشاػٟ اٌغٛأت اإلٔغب١ٔخ ثىً أثؼبد٘ب  االعزذاِخ ػجبسح ػٓ و١ف١خ رؾم١ك إٌّٛ اٌزٞ ٠ؤخز

االلزقبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاألخالل١خ ٚاٌمنبء ػٍٝ وً أؽىبي اٌفٛاسق ٚاالخزالالد عٛاء وبٔذ داخً اٌّغزّغ 

ٔفغٗ أٚ ث١ٓ ِخزٍف اٌفئبد اٌزٟ رؾىٍٗ.
13

 

اٌنشٚس٠خ ٌنّبْ ؽّب٠خ اٌجؾش فبالعزذاِخ اٌج١ئ١خ ٟ٘ أعٍٛة ر١ّٕخ ٠مٛد ؽزّبً اٌٝ ؽّب٠خ اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ 

وبٌّبء ٚاٌٙٛاء ٚاألسك ثؾ١ش ال ٠مٛد رذ٘ٛس٘ب اٌٝ اٌزؤص١ش ػٍٝ اٌج١ئخ، ٠ٚىْٛ رٌه ػٓ هش٠ك ِؾبسثخ 

اٌزٍٛس ٚاٌزم١ًٍ ِٓ اعزٙالن اٌطبلخ ٚؽّب٠خ اٌّٛاسد غ١ش اٌّزغذدح
14
. 

 ثبَُبً: يفهىو انزًُُخ انًسزذايخ

الزقبد٠خ ٌٍٚمنبء ػٍٝ اٌفمش. ؽ١ش ٠طٍغ وً ِٛاهٓ  - ١ّٕخ اعزّبػ١خرؼزَجش االعزذاِخ اٌج١ئ١خ ؽشهبً أعبع١بً ٌز

ٕزِغخ وّؼ١بس أعبعٟ ٌؼذَ رشن أٞ ؽخـ ِزخٍفبً ػٓ اٌّغ١شح اٌز٠ّٕٛخ  ُِ اٌٝ اٌؼ١ؼ فٟ ث١ئخ ٔظ١فخ ٚفؾ١خ ٚ

ٚاٌمنبء ػٍٝ اٌفمش، امبفخ اٌٝ رؼض٠ض اٌفٛائذ االعزّبػ١خ ٚااللزقبد٠خ ٚاٌج١ئ١خ ِٓ خالي االعزضّبس ثؾىً 

وج١ش فٟ اٌٛظبئف اٌالئمخ اٌّغذ٠خ ِضً اٌطبلخ اٌّزغّذدح ٚاٌىفبءح فٟ اعزخذاَ اٌطبلخ ٚاٌزغذ٠ذ اإل٠ىٌٛٛعٟ 

)اٌزش١ُِ اٌج١ئٟ ( ٚاداسح إٌفب٠بد ٌنّبْ رؾم١ك سفبٖ ه٠ًٛ األعً ٌإلٔغب١ٔخ، دْٚ اعزٕضاف اٌّٛاسد، ٚاٌؼ١ؼ 

نً ثّٛاسد ألً. ٚص٠بدح اإلٔزبع١خ ثؾىً فٟ اٌّغبي ا٢ِٓ ػٍٝ اٌىشح األسم١خ ِغ أغبص لذس أوجش ٚأف

ِغزذاَ، رؾ٠ًٛ أّٔبه االعزٙالن ١ٌزُ االعزٙالن ثؾىً أفنً ٚثطش٠مخ أوضش أِبٔبً دْٚ اثطبء ِؼذي إٌّٛ 

٠ذٚس ؽٛي اٌؾّذ ِٓ االعزٙالن، ثً أٗ ٠ذٚس ؽٛي االعزٙالن ثؾىً أفنً.  اٌّغزذاَ. فبالعزٙالن اٌّغزذاَ ال

ؼًّ ػٍٝ ا٠غبد ٚظبئف ٚأعٛاق عذ٠ذح، ٚرؾف١ضاالثزىبس فٟ ِغبي ٠زُ اٌزٙالن أْ ٠ٕٚجغٟ ٌزؾ٠ًٛ أّٔبه االع

ٕزغخ ُِ االعزذاِخ، ٚ ٔمً اٌّّذخشاد ٚاٌّٛاسد اٌٝ ِؾبس٠غ 
15
. 

: ٟ٘ ِقطٍؼ ٠ٙذف اٌٝ رط٠ٛش اٌّٛاسد اٌجؾش٠خ ٚاٌطج١ؼ١خ، ٚرؾغ١ٓ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ انزًُُخ انًسزذايخ

اٌؾبمش دْٚ اٌزذخً ثمذسح األع١بي اٌمبدِخ ػٍٝ رٍج١خ اؽز١بعبرٙب اٌخبفخ ثٙب، ٚااللزقبد٠خ ِغ رٍج١خ اؽز١بعبد 

ٚرؼذ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ِٓ اٌفشؿ ا١ٌّّضح اٌزٟ رز١ؼ اِىب١ٔخ البِخ األعٛاق ٚفزؼ ِغبي اٌؼًّ ٚدِظ اٌّّٙؾ١ٓ 

فٟ اٌّغبي اٌّغزّؼٟ ِٕٚؼ وً فشد اٌؾش٠خ ٚاٌمذسح ػٍٝ اخز١بس ِغزمجٍٗ
16

 . 
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ة فً الجزائر: السٌاق والتحدٌات، الملتقى الوطنً حول إشكالٌة استدامة ( استدامة المؤسسات الصغٌرة والمتوسط2337عوادي، مصطفى ) 

 2، ص المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزائر، جامعة الشهٌد حمه لخصر الوادي، الجزائر.
14
إشكالٌة استدامة ( استدامة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزائر: السٌاق والتحدٌات، الملتقى الوطنً حول 2337عوادي، مصطفى ) 

 8المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزائر، جامعة الشهٌد حمه لخصر الوادي، الجزائر. ص 
15
 2332جمعية األمم المتحدة لمبيئة التابعة لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة، الدورة األولى، نيروبي،  
16
ولٌة مجتمعٌة، الهٌئة المصرٌة العامة للمواصفات والجودة المسؤولٌة نشرة (، الطاقة المستدامة وترشٌد استخدام الطاقة مسؤ2337عفٌفً، أشرف) 

 .2، مصر، ص37إلكترونٌة مجانٌة ربع سنوٌة تصدر عن الهٌئة المصرٌة العامة للمواصفات والجودة، عدد 
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( ػذح رؼش٠فبد ٌٍز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ؽ١ش ػشفذ ثؤٔٙب: رفٟ ثبؽز١بعبد 2020عخ )ثٛؽبسة، ٚلذ أٚسدد دسا

اٌؾبمش دْٚ اٌزم١ًٍ ِٓ لذسح أع١بي اٌّغزمجً ػٍٝ اٌٛفبء ثبؽز١بعبرٙب، وّب أٔٙب رزّضً فٟ اٌّؾبفظخ ػٍٝ 

مبفخ اٌٝ أٔٙب رؼزجش اٌّٛاسد ثبعزخذاَ األِضً ٌٙب ػٍٝ أعبط ِغزذ٠ُ ٚاٌزٕجئ ٌٙب ثغشك االؽز١به ٚاٌٛلب٠خ، ا

ػ١ٍّخ ِزىبٍِخ ِٓ اٌج١ئخ االلزقبد٠خ ٚ٘زا اٌزىبًِ ٠زؾمك ػٓ هش٠ك عٙٛد األفشاد فٟ رجٕٟ ِفَٙٛ االعزذاِخ
17
. 

( رؼش٠فبد اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٚفك ِب ٠ٍٟ: اٌغؼٟ اٌذائُ ٌزط٠ٛش ٔٛػ١خ 2011وّب اٚسدد دساعخ )اٌؾغٓ، 

 ذساد إٌظبَ اٌج١ئٟ.اٌؾ١بح االٔغب١ٔخ ِغ االخز ثؼ١ٓ االػزجبس ل

أ٠نب، خشط ِئرّش ِٕظّخ اٌضساػخ ٚاألغز٠خ اٌؼب١ٌّخ ثزؼش٠ف أٚعغ ٌٍز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ثؤٔٙب: اداسح لبػذح  

اٌّٛاسد ٚفٛٔٙب ٚرٛع١ٗ ػ١ٍّخ اٌزغ١ش اٌج١ٌٛٛعٟ ٚاٌّئعغٟ ػٍٝ ٔؾٛ ٠نّٓ اؽجبع اٌؾبعبد االٔغب١ٔخ 

ٌألع١بي اٌؾبمشح ٚاٌّمجٍخ
18
. 

خ ِغزّشح د٠ٕب١ِى١خ ٌٙب اٚعٗ الزقبد٠خ ٚاعزّبػ١خ ٚث١ئ١خ ِٚئعغبر١خ رغؼٝ اٌٝ اٌؼذاٌخ وّب ػشفذ ثؤٔٙب: ػ١ٍّ

االعزّبػ١خ ٚسفغ اٌغ٠ٛخ اٌّؼ١ؾ١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌقؾ١خ ألفشاد اٌّغزّغ ٚرؾغ١ٓ اداسح ٚؽّب٠خ اٌج١ئخ ٚاٌّٛاسد 

اٌّٛاسد ٌألع١بي اٌمبدِخ ِغ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌّبد٠خ ٚر٠ٕٛؼٙب ٚاعزغالٌٙب ثبٌؾىً األِضً ثّب ٠نّٓ اعزذاِخ ٘زٖ 

اٌؾفبظ ػٍٝ اٌّٛسٚس اٌضمبفٟ ٚاٌؾنبسٞ ٚاٌزبس٠خٟ ٌٍّغزّؼبد.
19

 

 ثبنثبً: أهذاف انزًُُخ انًسزذايخ

رغؼٝ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ِٓ خالي آ١ٌبرٙب ِٚؾزٛا٘ب اٌٝ رؾم١ك ِغّٛػخ ِٓ األ٘ذاف ِٕٙب: رؾم١ك عٛدح ؽ١بح 

ض٠ض ٚػٟ اٌغىبْ ثبٌّؾىالد اٌج١ئ١خ، ٚرؾم١ك االعزغالي اٌشؽ١ذ أفنً ٌٍغىبْ، ٚاؽزشاَ اٌج١ئخ اٌطج١ؼ١خ، ٚرؼ

ٌٍّٛاسد اٌطج١ؼ١خ، ٚسثو اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ ثّب ٠خذَ أ٘ذاف اٌّغزّغ، ٚاؽذاس رغ١١ش ِٕبعت ِٚغزّش فٟ 

ؽبعبد ٚأ٠ٌٛٚبد اٌّغزّغ، ٚأْ أُ٘ أ٘ذاف اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٟ٘ رٍج١خ االؽز١بعبد األعبع١خ ٌألفشاد ٚخبفخ 

مشاء، ٚرؾغ١ٓ اٌّغزٜٛ اٌّؼبؽٟ ٌٍغىبْ، ٚاٌؾفبظ ػٍٝ اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ِٕٚغ اٌزٍٛس، فنالً ػٓ رٛف١ش اٌف

اٌىٍف ِٓ خالي اٌؾفبظ ػٍٝ اٌطبلخ
20
. 

وّب رغؼٝ اٌٝ اوزؾبف ٚاعزخذاَ ٚعبئً رم١ٕخ راد أمشاس ث١ئ١خ ِؾذٚدح ٚرٙذف إلػبدح رذ٠ٚش اٌّٛاد 

طبلخ ٚاٌقٕبػخ، ثبإلمبفخ اٌٝ االعزفبدح ِٓ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾ٠ٛ١خ ٚإٌفب٠بد ٚاالعزفبدح ِٕٙب فٟ ِغبالد اٌ

                                                           
17
ق فً المؤسسات االقتصادٌة الجزائرٌة ومعوقات التطبٌ 23233(، اإلدارة المستدامة للمشترٌات وفق سلسلة معاٌٌر اآلٌزو 2323بوشارب، خلود) 

 .8دراسة استطالعٌة، رسالة ماجستٌر، جامعة المسٌلة، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، الجزائر، ص
18
لى البطالة وتحقٌق ( التنمٌة المستدامة ومتطلبات تحقٌقها بحث مقدم لملتقى استراتٌجٌة الحكومة فً القضاء ع2333الحسن، عبد الرحمن محمد ) 

 2، ص التنمٌة المستدامة، جامعة بخت الرضا، السودان
19
سورٌة انموذجاً، أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، كلٌة االقتصاد،  -( دور االستثمارات فً تحقٌق التنمٌة المستدامة2335اسماعٌل، معتصم محمد ) 

 25، ص سورٌة
20
لسلة التجهٌز العكسٌة فً تعزٌز التنمٌة المستدامة دراسة استطالعٌة فً شركة دارٌن استٌل، (، دور عملٌات س2338الكٌكً، غانم محمود احمد) 

 .393، العراق، ص339، العدد 27مجلة تنمٌة الرافدٌن، المجلد 



 

[22] 

 

ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اٌشل١ّخ ٌٍٛفٛي اٌٝ أ٘ذاف ِؾذدح ِٓ خالي ِغّٛػخ اٌّؼبسف ٚاٌّٙبساد اٌزٟ ٌٙب رؤص١شاد 

ِجبؽشح ػٍٝ إٌؾبه االلزقبدٞ اٌىٍٟ
21
. 

١ئخ، ٚرؾم١ك االٔزبط ٚاالعزٙالن اٌّغزذاَ، وّب رٙذف اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ اٌٝ اداسح اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ، ٚؽّب٠خ اٌج

ٚاٌذػُ اٌّئعغٟ ٚثٕبء اٌمذساد
22
. 

 راثؼبً: أثؼبد انزًُُخ انًسزذايخ

رؾًّ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ صالصخ عٛأت: ث١ئ١خ ٚالزقبد٠خ، اعزّبػ١خ
23
. 

Source: Beat BURGENMIET, économie du développement durable, 2ème édition, BOECK, 

Bruxelles, Belgique, 2005, P 49. 

: اْ فٍغفخ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ رشوض ػٍٝ ؽم١مخ رمٛي ثؤْ اعزٕضاف اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ اٌزٟ رؼزجش انجؼذ انجُئٍ

بَ، ٌٙزا فبْ مشٚسح ألٞ ٔؾبه صساػٟ أٚ فٕبػٟ، ع١ىْٛ ٌٗ آصبس مبسح ػٍٝ اٌز١ّٕخ ٚااللزقبد ثؾىً ػ

أٚي ثٕذ فٟ ِفَٙٛ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٘ٛ ِؾبٌٚخ اٌّٛاصٔخ ث١ٓ إٌظبَ االلزقبدٞ ٚإٌظبَ اٌج١ئٟ ثذْٚ اعزٕضاف 

اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ِغ ِشاػبح األِٓ اٌج١ئٟ. ٚاْ اٌجؼذ اٌج١ئٟ ٠زّضً فٟ اٌؾفبظ ػٍٝ لبػذح صبثزخ ِٓ اٌّٛاسد 

                                                           
21
ق، كلٌة االقتصاد، سورٌة انموذجاً، أطروحة دكتوراه، جامعة دمش -( دور االستثمارات فً تحقٌق التنمٌة المستدامة2335اسماعٌل، معتصم محمد ) 

 25، ص سورٌة
22
 التنمٌة المستدامة فً مصر الجهود واالحتٌاجات، وزارة الدولة لشؤون البٌئة، رئاسة مجلس الوزراء، مصر. 
23
ومعوقات التطبٌق فً المؤسسات االقتصادٌة الجزائرٌة  23233 (، اإلدارة المستدامة للمشترٌات وفق سلسلة معاٌٌر اآلٌزو2323بوشارب، خلود) 

 .8دراسة استطالعٌة، رسالة ماجستٌر، جامعة المسٌلة، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، الجزائر، ص

 ( أثؼبد اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ01اٌؾىً سلُ )
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اٌّزغذدح ٚغ١ش اٌّزغذدح، ؽ١ش  اْ اٌجؼذ اٌج١ئٟ ٌٍز١ّٕخ ٠زّضً فٟ  اٌطج١ؼ١خ ٚرغٕت االعزٕضاف اٌضائذ ٌٍّٛاسد

اٌؾفبظ ػٍٝ اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٚاالعزخذاَ األِضً ٌٙب ػٍٝ أعبط ِغزذ٠ُ ٚاٌزٕجئ ٌّب لذ ٠ؾذس ٌٍٕظُ اٌج١ئ١خ ِٓ 

اٌزم١ٕبد إٌظ١فخ  عشاء اٌز١ّٕخ. ٚاْ اٌجؼذ اٌج١ئٟ ٌٍز١ّٕخ ٠زّضً فٟ االعزخذاَ األِضً ٌٍّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ٚاعزخذاَ

اٌزٟ رغزخذَ ألً لذس ِّىٓ ِٓ اٌطبلخ ٚاٌّٛاسد، ٚرطٍك اٌؾذ األدٔٝ ِٓ اٌغبصاد ٚاٌٍّٛصبد
24

، رغؼٝ اٌز١ّٕخ 

اٌّغزذاِخ اٌٝ أغبص ػذد ِٓ األ٘ذاف اٌج١ئ١خ، ِٚٓ ث١ٕٙب رشؽ١ذ اعزخذاَ اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ِضً ا١ٌّبٖ، ثٙذف 

ٌؼذَ ٚعٛد ثذائً أخشٜ ٌزٍه اٌّٛاسد، ٌّٚشاػبح اٌمذسح اٌّؾذٚدح  رشن ث١ئخ ِالئّخ ٌألع١بي اٌمبدِخ، ٔظشاً 

ٌٍج١ئخ ػٍٝ اعز١ؼبة إٌفب٠بد ِغ رؾذ٠ذ اٌى١ّخ اٌّشاد اعزخذاِٙب ثؾىً دل١ك
25

. ٚ٘زا اٌجؼذ ٠ؼٕٟ اٌزٛف١ك ِب ث١ٓ 

ٔؾبه إٌّظّخ ٚؽّب٠خ األٔظّخ اٌج١ئ١خ
26

ٌألع١بي .ٕٚ٘ب ال ثذ ِٓ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌّٛاسد اٌج١ئ١خ ٚاٌطج١ؼ١خ 

اٌمبدِخ ٚاٌزٞ ٠زطٍت اٌجؾش اٌّغزّش ػٓ اٌؾٍٛي اٌىف١ٍخ ٌٍؾذ ِٓ االعزٙالن غ١ش اٌّجشس ٚغ١ش اٌّشؽذ 

ٌٍّٛاسد االلزقبد٠خ، ٚاٌؾذ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌٍّٛصخ ٌٍج١ئخ
27
. 

: ٠زنّٓ اٌجؼذ االلزقبدٞ االٔؼىبعبد ٚاٌّئؽشاد اٌؾب١ٌخ ٚاٌّغزمج١ٍخ ٌٍٕؾبه االلزقبدٞ انجؼذ االلزصبدٌ

٠ؼًّ ٠ٚغزٍٙه إٌّزغبد اٌخبفخ ثٗ ٌىبًِ دٚسح ؽ١بح إٌّزظ اٌزٞ
28

، اْ اٌجؼذ االلزقبدٞ ٌٍز١ّٕخ ٠زّضً فٟ 

ؽّب٠خ ٚرؼض٠ض و١ّبد اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ِٓ خالي اٌزؾغ١ٕبد فٟ ِّبسعبد/ ع١بعبد اداسح اٌّٛاسد، 

خ ٠ٕجغ ِٓ أْ اٌج١ئخ ٟ٘ و١بْ اٌزىٌٕٛٛع١ب، اٌىفبءح، ٚاٌزغ١١شاد فٟ ّٔو اٌؾ١بح. ٚاْ اٌجؼذ االلزقبدٞ ٌٍز١ّٕ

الزقبدٞ ِزىبًِ ثبػزجبس٘ب لبػذح ٌٍز١ّٕخ ٚأٞ ر٠ٍٛش ٌٙب ٚاعزٕضاف ٌّٛاسد٘ب ٠ئدٞ فٟ إٌٙب٠خ اٌٝ امؼبف 

فشؿ اٌز١ّٕخ اٌّغزمج١ٍخ ٌٙب، ِٚٓ صُ ٠غت أخز إٌّظٛس االلزقبدٞ ثؼ١ذ اٌّذٜ ٌؾً اٌّؾىالد ِٓ أعً رٛف١ش 

اللزقبدٞ ٌٍز١ّٕخ ٠زؼٍك ثّؾبٌٚخ ا٠مبف رجذ٠ذ اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ػٓ هش٠ك اٌغٙذ ٚاٌّبي ٚاٌّٛاسد. اْ اٌجؼذ ا

اعشاء رخف١نبد ِزٛافٍخ فٟ ِغز٠ٛبد االعزٙالن اٌّجذدح ٌٍطبلخ ٚاٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ، ٚرٌه ػجش رؾغ١ٓ 

ِغزٜٛ اٌىفبءح ٚاؽذاس رغ١١ش عزسٞ فٟ أعٍٛة اٌؾ١بح ٚأّٔبه االعزٙالن اٌزٟ رٙذد اٌزٕٛع اٌج١ٌٛٛعٟ. اْ 

اٌجؼذ االلزقبدٞ ٌٍز١ّٕخ ٠زّضً فٟ رٛظ١ف اٌّٛاسد ِٓ أعً سفغ ِغزٜٛ اٌّؼ١ؾخ ٌألفشاد األوضش فمشاً، ٚاٌؾذ 

ِٓ اعزٙالن اٌطبلخ ٚاٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ثؾىً ػبَ
29

، ٚال ٠ؼجش ٘زا اٌجؼذ ػٓ األداء اٌّبٌٟ اٌزم١ٍذٞ فمو، ٌٚىٓ 

زقبد٠خ ٌٍّٕطمخ اٌزٟ رٕؾو ف١ٙب، ٚوزٌه ثبٌٕغجخ ٠ؼجش أ٠نبً ػٓ هبلخ إٌّظّخ فٟ اٌّغبّ٘خ فٟ اٌز١ّٕخ االل

إلسمبء األهشاف راد اٌّقٍؾخ ثبإلمبفخ اٌٝ اؽزشاَ ِجبدة إٌّبفغخ اٌغ١ٍّخ )غ١بة اٌفغبد، االرفبق غ١ش 
                                                           

24
دراسة استطالعٌة فً شركة دارٌن استٌل،  (، دور عملٌات سلسلة التجهٌز العكسٌة فً تعزٌز التنمٌة المستدامة2338الكٌكً، غانم محمود احمد) 

 .392، العراق، ص339، العدد 27مجلة تنمٌة الرافدٌن، المجلد 
25
(، الطاقة المستدامة وترشٌد استخدام الطاقة مسؤولٌة مجتمعٌة، الهٌئة المصرٌة العامة للمواصفات والجودة المسؤولٌة نشرة 2337عفٌفً، أشرف) 

 .2، مصر، ص37تصدر عن الهٌئة المصرٌة العامة للمواصفات والجودة، عدد إلكترونٌة مجانٌة ربع سنوٌة 
26
ومعوقات التطبٌق فً المؤسسات االقتصادٌة الجزائرٌة  23233(، اإلدارة المستدامة للمشترٌات وفق سلسلة معاٌٌر اآلٌزو 2323بوشارب، خلود) 

 .33قتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، الجزائر، صدراسة استطالعٌة، رسالة ماجستٌر، جامعة المسٌلة، كلٌة العلوم اال
27
( التنمٌة المستدامة ومتطلبات تحقٌقها بحث مقدم لملتقى استراتٌجٌة الحكومة فً القضاء على البطالة وتحقٌق 2333الحسن، عبد الرحمن محمد ) 

 7، ص التنمٌة المستدامة، جامعة بخت الرضا، السودان
28
سورٌة انموذجاً، أطروحة دكتوراه، جامعة دمشق، كلٌة االقتصاد،  -دور االستثمارات فً تحقٌق التنمٌة المستدامة (2335اسماعٌل، معتصم محمد ) 

 52، ص سورٌة
29
(، دور عملٌات سلسلة التجهٌز العكسٌة فً تعزٌز التنمٌة المستدامة دراسة استطالعٌة فً شركة دارٌن استٌل، 2338الكٌكً، غانم محمود احمد) 

 .392، العراق، ص339، العدد 27الرافدٌن، المجلد  مجلة تنمٌة
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اٌؾشػٟ، ٚمؼ١خ اٌّغ١طش ..(، ٘زا اٌجؼذ ٠ؾًّ األداء اٌّبٌٟ، اٌّجبدة اٌزغبس٠خ، اؽزشاَ إٌّبفغخ
30

، ٕٚ٘ب الثذ 

ث١ٓ األٔظّخ ٚاٌمٛا١ٔٓ االلزقبد٠خ اٌؼب١ٌّخ ثّب ٠ىفً إٌّٛ االلزقبدٞ اٌّغئٚي ٚاٌط٠ًٛ االعً  ِٓ خٍك رشاثو

ٌغ١ّغ دٚي اٌؼبٌُ دْٚ اعزضٕبء ٚر١١ّض
31
. 

٘زا اٌجؼذ ٠ؾًّ إٌزبئظ االعزّبػ١خ ٌٕؾبه إٌّظّخ ػٍٝ األهشاف راد اٌّقٍؾخ:  انجؼذ االخزًبػٍ/ اندًؼٍ:

بفآد، اإللقبء، اٌؼٕقش٠خ، اٌجطبٌخ..(، اٌّٛسدْٚ ٚاٌضثبئٓ اٌغالِخ، اٌؼّبي )ؽشٚه اٌؼًّ، ِغزٜٛ اٌّى

األمشاس إٌفغ١خ ٌٍّٕزظ، اٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ )اإلمشاس، اؽزشاَ اٌضمبفبد(، ٚاٌّغزّغ وىً
32

، ٕٚ٘ب ال ثذ ِٓ 

ا٠غبد فشؿ اٌؼًّ ٚرٛف١ش اٌغزاء ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌشػب٠خ اٌقؾ١خ ٌٍغ١ّغ ثّب فٟ رٌه رٛف١ش اٌّبء ٚاٌطبلخ، 

ٚمشٚسح اسعبء لٛاػذ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؼبٌُ
33
. 

 ػٍٝ ِغزٜٛ اٌؾشوبداٌّغزذاِخ  اٌز١ّٕخ أثؼبد ِقفٛفخ( 02)اٌؾىً سلُ 

فٟ مٛء ِجبدسح  اٌغضائش٠خاٌّقذس: اٌطب٘ش ١ِّْٛ، غالة فبرؼ، اهبس ِمزشػ ٌزمبس٠ش اعزذاِخ اٌّئعغبد 

، اٌّغ١ٍخ،  17اٌزمبس٠شاٌؼب١ٌّخ، ِغٍخ اٌؼٍَٛ االلزقبد٠خ ٚاٌزغ١١ش ٚاٌؼٍَٛ اٌزغبس٠خ، عبِؼخ اٌّغ١ٍخ، اٌؼذد 

 2017اٌغضائش، 

 

                                                           
30
ومعوقات التطبٌق فً المؤسسات االقتصادٌة الجزائرٌة  23233(، اإلدارة المستدامة للمشترٌات وفق سلسلة معاٌٌر اآلٌزو 2323بوشارب، خلود) 

 .33وعلوم التسٌٌر، الجزائر، صدراسة استطالعٌة، رسالة ماجستٌر، جامعة المسٌلة، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة 
31
( التنمٌة المستدامة ومتطلبات تحقٌقها بحث مقدم لملتقى استراتٌجٌة الحكومة فً القضاء على البطالة وتحقٌق 2333الحسن، عبد الرحمن محمد ) 

 7، ص التنمٌة المستدامة، جامعة بخت الرضا، السودان
32
ومعوقات التطبٌق فً المؤسسات االقتصادٌة الجزائرٌة  23233ات وفق سلسلة معاٌٌر اآلٌزو (، اإلدارة المستدامة للمشتر2323ٌبوشارب، خلود) 

 .33دراسة استطالعٌة، رسالة ماجستٌر، جامعة المسٌلة، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم التسٌٌر، الجزائر، ص
33
ا بحث مقدم لملتقى استراتٌجٌة الحكومة فً القضاء على البطالة وتحقٌق ( التنمٌة المستدامة ومتطلبات تحقٌقه2333الحسن، عبد الرحمن محمد ) 

 7، ص التنمٌة المستدامة، جامعة بخت الرضا، السودان
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 خبيسبً: يزطهجبد االسزذايخ

صالصخ أٔٛاع  ISO 20400رؾذد اٌّٛاففخ
34

 : 

اٌخذِبد. ػٍٝ عج١ً اٌّضبي، اٌّؾزٜٛ اٌّؼبد اٌّزطٍجبد اٌّبد٠خ أٚ اٌٛفف١خ: رؾذ٠ذ خبف١خ اٌغٍغ أٚ  -

 رذ٠ٚشٖ أٚ اٌّزغذدح.

ِزطٍجبد األداء: رؾذ٠ذ ِؼب١٠ش األداء اٌزٟ ٠غت أْ رٍج١ٙب اٌغٍغ أٚ اٌخذِبد. ػٍٝ عج١ً اٌّضبي، ِؼب١٠ش  -

اٌشػب٠خ ٚػذد اٌّشمٝ ٌخذِخ اٌشػب٠خ االعزّبػ١خ، ٚٚلذ اٌزغ١ٍُ، ٚإٌفب٠بد، ٚاٌؾذ ِٓ أجؼبصبد 

 اٌىشثْٛ.

اٌّزطٍجبد اٌٛظ١ف١خ: رؾذ٠ذ اٌٛظ١فخ اٌّمزشؽخ اٌزٟ ٠زؼ١ٓ اٌٛفبء ثٙب ِٓ لجً اٌغٍغ أٚ اٌخذِبد اٌّطٍٛثخ.  -

 ػٍٝ عج١ً اٌّضبي، لٛح ِٚزبٔخ إٌّزظ أٚ وفبءح اٌطبلخ /اٌٛلٛد.

                                                           
34
 32، ص 2337، المملكة المتحدة، ISO 20400تحقٌق نتائج مستدامة من خالل سالسل التورٌد باستخدام  
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 انًجسث انثبٍَ: انًشززَبد انًسزذايخ 

 رًهُذ

اٌؾشاء اٌّغزذاَ ثبػزجبسٖ أؽذ أدٚاد اٌز١ّض ٌٍّٕظّبد ظٙش فٟ ا٢ٚٔخ األخ١شح رٛعٙبً ِزضا٠ذاً ٔؾٛ رجٕٟ ِفَٙٛ 

اٌقٕبػ١خ ٚاٌخذ١ِخ ِٓ أعً رمذ٠ُ ِٕزغبد ٚخذِبد رٍجٟ اؽز١بعبد ٚسغجبد ػّالئٙب فٟ ظً اٌؾفبظ ػٍٝ 

اٌج١ئخ، ٚاالعزخذاَ اٌشؽ١ذ ٌٍّٛاسد اٌطج١ؼ١خ ثّب ٠ىفً رؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ٚمّبْ ؽمٛق األع١بي اٌمبدِخ 

اٌطج١ؼ١خ، ٚاٌزؾٛي اٌٝ أّٔبه اعزٙالن ٚأزبط أوضش اعزذاِخِٓ اٌّٛاسد 
35

، أطاللبً ِٓ رٌه عؼذ ع١ّغ 

إٌّظّبد اٌٝ رمذ٠ُ اٌخذِبد أٚ اٌغٍغ اٌزٟ رٍجٟ ِزطٍجبد ٚرٛلؼبد ِغزّؼبرٙب ٚرٛفش اٌشفب١٘خ ٚاٌقؾخ 

فٟ خذِخ اٌّغزّغ ألثٕبئٙب ٚفٟ ٘زا اإلهبس ٠ٕجغٟ أْ رؼًّ وً ِٕؾؤح ػٍٝ أْ ٠ىْٛ ٌٙب دٚس ٍِّٛط ٚٚامؼ 

ِٓ خالي اٌزؼشف ػٍٝ ِزطٍجبرٗ ٚرمذ٠ُ اٌخذِبد اٌزٟ رٍجٟ رٍه اٌّزطٍجبد ١ٌظ ثخذِبرٙب اٌؾب١ٌخ فمو، ٚأّب 

ثبثزىبس خذِبد ِٕٚزغبد عذ٠ذح ٠ؾزبعٙب اٌّغزّغ
36

 . 

 اوالً: يفهىو انًشززَبد انًسزذايخ

ك ثبألداء اٌّغزذاَ ٌىً ِٓ ِئعغبد ٠ؼذ اٌؾشاء اٌّغزذاَ ٚع١ٍخ اعزشار١غ١خ ٌؾؾز سٚػ االثزىبس ٚإٌٙٛ

اٌمطبع اٌؼبَ ٚاٌخبؿ فٟ ع١ّغ أٔؾبء اٌؼبٌُ. ٚثبٌزبٌٟ رشرىض اٌّؾزش٠بد اٌؼبِخ اٌّغزذاِخ ػٍٝ لبػذح ع١بع١خ 

د١ٌٚخ ِز١ٕخ
37

 . 

أْ   اٌّؾزش٠بد اٌّغزذاِخ: ٟ٘ اٌّؾزش٠بد اٌزٟ ٌٙب أوضش ِٓ أصش ا٠غبثٟ ٌٍج١ئخ ٚاٌّغزّغ ٚااللزقبد ِّٚىٓ

دٚسح اٌؾ١بح رىْٛ هٛاي
38
. 

وّب ٠زّضً اٌؾشاء اٌّغزذاَ ثبٌؼ١ٍّخ اٌؾشائ١خ اٌزٟ رغّؼ ٌٍّئعغخ ثبعز١فبء ؽبعبرٙب ِٓ اٌغٍغ ٚاٌخذِبد 

ٚاألػّبي فبٌّشافك ثطش٠مخ رؾمك ل١ّخ ٌٍّبي ػٍٝ أعبط دٚسح ؽ١برٗ وبٍِخ ػجش رؾم١ك أسثبػ ١ٌظ ٌٍّئعغخ 

ػٍٝ اٌج١ئخ اٌٝ أثؼذ ؽذٚد ِّىٕخفؾغت، ثً ٌٍّغزّغ ٚااللزقبد أ٠نبً، ِغ خفل االمشاس 
39
. 

٠شوض اٌؾشاء اٌّغزذاَ: ػٍٝ اٌزؼبْٚ ِغ اٌّٛسد٠ٓ ثٙذف رط٠ٛش إٌّزغبد اٌج١ئ١خ اٌّغزذاِخ، وّب ٠ؾ١ش اٌؾشاء 

اٌّغزذاَ اٌٝ اٌّٛاد ٚإٌّزغبد اٌزٟ ٠زُ ؽشاإ٘ب ِٓ اٌّٛسد٠ٓ ٚرؾمك األ٘ذاف اٌج١ئ١خ ٌٍّٕظّخ ٚرؼًّ ػٍٝ 

ح االعزخذاَ، ٚاٌؾذ ِٓ اإلعشاف فٟ اعزخذاَ اٌّٛاسد ثبإلمبفخ ٌؼذَ اّ٘بي اٌّؼب١٠ش اٌؾذ ِٓ إٌفب٠بد أٚ اػبد

اٌزم١ٍذ٠خ وبٌزىٍفخ ٚاٌغٛدح ٚاٌزغ١ٍُ فٟ األٚلبد اٌّؾذدح
40

 . 

                                                           
35
م فً السلوك الشرائً للمستهلك المصري تحلٌل دور الوسٌط للكلمة المنطوقة والصورة الذهنٌة (، أثر التسوٌق المستدا2337محمد، آمنة أبو النجا) 

 .2واتجاهات العمٌل دراسة تطبٌقٌة، كلٌة التجارة، جامعة طنطا، مصر، ص
36
فات والجودة المسؤولٌة نشرة (، الطاقة المستدامة وترشٌد استخدام الطاقة مسؤولٌة مجتمعٌة، الهٌئة المصرٌة العامة للمواص2337عفٌفً، أشرف) 

 .2، مصر، ص37إلكترونٌة مجانٌة ربع سنوٌة تصدر عن الهٌئة المصرٌة العامة للمواصفات والجودة، عدد 
37
 .9، األمم المتحدة للبٌئة، ص2337االستعراض العالمً المعنً بالمشترٌات العامة المستدامة لعام  
38
 2، ص 2337، المملكة المتحدة، ISO 20400باستخدام تحقٌق نتائج مستدامة من خالل سالسل التورٌد  
39
ومعوقات التطبٌق فً المؤسسات االقتصادٌة الجزائرٌة  23233(، اإلدارة المستدامة للمشترٌات وفق سلسلة معاٌٌر اآلٌزو 2323بوشارب، خلود) 

 .27وعلوم التسٌٌر، الجزائر، صدراسة استطالعٌة، رسالة ماجستٌر، جامعة المسٌلة، كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة 
40
( التسوٌق المستدام كمتغٌر وسٌط فً العالقة بٌن ممارسات إدارة سلسلة التورٌد المستدامة واألداء المستدام 2323محمد، أسماء عزمً عبد الحمٌد ) 

 822انً، العدد الثانً، الجزء الثالث، مصر، ص لشركات صناعة المواد الغذائٌة، المجلة العلمٌة للدراسات والبحوث المالٌة والتجارٌة، المجلد الث
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٠ؼشف اٌؾشاء اٌّغزذاَ ثؤٔٗ ؽشاء ِٕزغبد ٚخذِبد أوضش اؽزشاِبً ٌٍج١ئخ ِٚقٕؼخ ٚفك ؽشٚه ٚد٠خ اعزّبػ١بً 

41
 

ّغزذاَ ػٍٝ الزٕبء إٌّزظ اٌّغزذاَ اٌزٞ ٠ؾًّ ِغّٛػخ ِزٕٛػخ ِٓ االػزجبساد رٕطٛٞ ػ١ٍّخ اٌؾشاء اٌ

االلزقبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌج١ئ١خ، فٙٛ عٍؼخ أٚ خذِخ رخفل أصش٘ب اٌغٍجٟ ػٍٝ اعزخذاَ اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ، 

ٌّٕزظ ٚاٌج١ئخ ٚرؼظُ أصش٘ب اإل٠غبثٟ ػٍٝ اٌّغزّغ، ٠ّٚىٓ أْ رىْٛ ٘زٖ اٌزؤص١شاد ٔبرغخ ػٓ رق١ُّ ا

ٚاعزخذاَ اٌّٛاد ٚاٌطبلخ ٚاٌزؼجئخ ٚاٌزغ١ٍف ٚاٌزغ١ٍُ ٚاٌزخٍـ ِٓ إٌفب٠بد ٚاػبدح اعزخذاِٙب، ِغ مشٚسح 

ِزبثؼزٗ خالي ِشاؽً دٚسح ؽ١برٗ ٌنّبْ ثمبئٗ مّٓ االٌزضاَ اٌج١ئٟ، ٚ٘زٖ اٌزؾغ١ٕبد ِىٍفخ ٌٍؾشوبد ٌٚىٓ 

اٌٝ خفل اٌزىب١ٌف فٟ األعً اٌط٠ًٛ. فٙٛ  ِغ اٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش رقجؼ ػ١ٍّخ اإلٔزبط ِغزذاِخ، ِّب ٠ئدٞ

ِٕزظ ِقُّ ِٚقٕغ ٚفمبً ٌّغّٛػخ ِٓ اٌّؼب١٠ش اٌزٟ رٙذف اٌٝ ؽّب٠خ اٌج١ئخ ٚرم١ًٍ اعزٕضاف اٌّٛاسد 

اٌطج١ؼ١خ. اْ اؽجبع ؽبعبد اٌّغزٍٙه اٌؾم١م١خ، ٚاعزٙالن ِغزٜٛ ألً ِٓ اٌطبلخ ٚاٌّٛاسد األخشٜ، ٚاِىب١ٔخ 

ذ ٚاٌؼضٛس ػٍٝ ِٛاد اٌخبَ اٌمبثٍخ إلػبدح اٌزذ٠ٚش ِٓ ِقبدس ِغزذاِخ، ٚاٌزشو١ض رق١ٕؼٗ ثّٛاسد لبثٍخ ٌٍزغذ٠

ػٍٝ رىٌٕٛٛع١ب فذ٠مخ ٌٍج١ئخ رغزط١غ إٌّظّخ ِٓ خالٌٙب رم١ًٍ ِخٍفبد اإلٔزبط ٚاعزخذاَ ػجٛاد ٠ّىٓ اػبدح 

إِٓبً، ٠ٚئدٞ ٚظ١فزٗ، رذ٠ٚش٘ب، وّب أْ اٌزغ١ٍف ثٛففٗ ِىٛٔبً سئ١غبً فٟ إٌّزظ ٠غت أْ ٠ىْٛ لبثالً ٌٍزؾًٍ، ٚ

ٚلبثالً ٌٍزذ٠ٚش، ٚعًٙ إٌمً أٚ اٌزخٍـ ِٕٗ
42
. 

 ثبَُبً: خصبئص انشزاء انًسزذاو

٠ٛعذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌخقبئـ ٚاٌقفبد اٌزٟ رز١ّض ثٙب ػ١ٍّخ اٌؾشاء اٌّغزذاَ ٚرزّضً ثـ: اعزخذاَ اٌؾشوخ  

رزؼٍك ثبٌؾفبظ ػٍٝ اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ  ٌٍّٛاد اٌخبَ األلً مشساً ثبٌج١ئخ ٠ٚؼبد رق١ٕؼٙب، ٚٚمغ اٌؾشوخ ث١بٔبد

ٌٍج١ئخ ػٍٝ اٌؼجٛح )اٌج١بْ اٌّغزذاَ(، ٚاػالْ اٌؾشوخ ػٓ رم١ًٍ االٔجؼبصبد اٌغبِخ أٚ اٌنبسح عشاء ػ١ٍّخ 

اإلٔزبط، امبفخ اٌٝ اعزخذاَ اٌؾشوخ ػجٛاد ٠ّىٓ )اػبدح رذ٠ٚش٘ب، رؾًٍ ػنٛٞ، اػبدح اعزخذاِٙب(، فنالً 

اٌّجزىشح ِضً اػبدح اٌزذ٠ٚش ػٓ رٛع١ٗ اٌغٛق ٔؾٛ اٌؾٍٛي
43

، ٚوزٌه االعزخذاَ األِضً ٌٍّٛاسد اٌّزبؽخ وزٌه 

اعزخذاَ اٌّٛاسد اٌّزغذدح، ٚأؾبء أعٛاق عذ٠ذح ٌٍّٕزغبد ٚاٌخذِبد ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ اٌّغزذاِخ، ص٠بدح اٌؾفبف١خ 

ح اٌّج١ؼبد، ٚاٌّغبءٌخ، رط٠ٛش اٌّئعغبد اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ، رؼض٠ض ػاللبد أفؾبة اٌّقٍؾخ، ص٠بد

رم١ًٍ اٌّخبهش، رؼض٠ض اٌغّؼخ
44
. 
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 ثبنثبً: ػىايم رسمُك انشزاء انًسزذاو

رؼذ االثزىبساد اٌّغزّؼ١خ اثزىبساد ِف١ذح ٌٍّغزّغ رؼضص لذسارٗ ػٍٝ اٌؼًّ ثؤعٍٛة ِغئٚي ِٚغزذاَ، ؽ١ش 

طبلخ عبػذ ٠زُ رط٠ٛش رم١ٕبد ٚرىٌٕٛٛع١بد عذ٠ذح ٠زُ اربؽزٙب ٌالعزخذاَ ػٍٝ ٔطبق أٚعغ ففٟ ِغبي اٌ

االثزىبس اٌزىٌٕٛٛعٟ فٟ رٛع١غ ٔطبق اِذاداد اٌطبلخ ِٓ خالي رؾغ١ٓ رم١ٕبد االعزىؾبف، ٚص٠بدح وفبءح 

رؾ٠ًٛ اٌطبلخ ٚاالعزخذاَ إٌٙبئٟ أٚ االعزٙالن ٚرؾغ١ٓ ٚفشح ٚٔٛػ١خ خذِبد اٌطبلخ
45

، ٌٚزؾم١ك اٌؾشاء 

اٌّغزذاَ الثذ ِٓ رٛافش اٌؼٛاًِ ا٢ر١خ
46

: 

 ئ١ّٓ ػٍٝ اٌّؾزش٠بد ثؤ١ّ٘خ اٌؾشاء اٌّغزذاَ ٚاٌزخط١و االعزشار١غٟ ٌٍؾشاء.ٔؾش اٌٛػٟ ث١ٓ اٌمب -

 خٍك لٕٛاد ارقبي ث١ٓ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ ثبٌّؼًّ ػٍٝ رٛافش اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد. -

رط٠ٛش أدٚاد اٌزم١١ُ اٌفٕٟ ٌٍغٍغ ٚاٌخذِبد ٚاٌؾش ػٍٝ ؽشاء إٌّزغبد اٌزٟ ٌٙب دٚسح ؽ١بح أهٛي ٠ّٚىٓ  -

 ٚ رؾذ٠ضٙب ِغزمجالً.افالؽٙب ثغٌٙٛخ أ

 اٌّشٚٔخ فٟ ٚمغ اٌمٛا١ٔٓ ِّب ٠غّؼ ثبالثزىبس. -

 اٌزٛعغ فٟ اٌؾشاء اإلٌىزشٟٚٔ ٌّب ٌٗ أوضش ِٓ ِشدٚد )الزقبدٞ، ث١ئٟ(. -

خٍك لٕٛاد ارقبي ث١ٓ األهشاف اٌّؼ١ٕخ ثبٌؾشاء ِغ رؾذ٠ذ و١ف١خ اٌزٛافً ٌٍؾقٛي ػٍٝ ٔزبئظ، رم١١ُ  -

 إٌزبئظ ٚرؼذ٠ٍٙب ارا ٌضَ األِش.

رؼض٠ض دٚس اٌّؾشٚػبد اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ ِغ ِشاػبح ؽش ٘زٖ اٌّؾشٚػبد اٌقغ١شح ٌجٕٟ ِجذأ  -

 االٔذِبط ػٕذ اٌزؼبًِ ٚاٌّؾبسوخ فٟ رٕف١ز اٌّؾشٚػبد اٌىجشٜ.

 راثؼبً: أثؼبد انشزاء انًسزذاو

اٌغٍج١خ ػٍٝ اٌج١ئخ ِٓ رزّضً االػزجبساد اٌشئ١غ١خ ٌٍؾشاء اٌّغزذاَ: ثبداسح اٌفشؿ ٚاٌّخبهش، ِؼبٌغخ ا٢صبس 

خالي اٌؼٕب٠خ اٌٛاعجخ، ٚرؾذ٠ذ األ٠ٌٛٚبد ٌمنب٠ب االعزذاِخ
47
. 

ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ األثؼبد ِٓ أّ٘ٙب
48

: 

اٌغٛدح: ٚرؼىظ ِذٜ اٌزشو١ض ػٍٝ رؾغ١ٓ ػ١ٍّبد ٚأٔؾطخ اٌغٍغٍخ ثغ١خ ص٠بدح سمب اٌؼّالء ِٚٛصٛل١خ  -

 إٌّزظ.

 شاد اٌؾبفٍخ فٟ ؽبعبد اٌّغزٍٙى١ٓ.اٌّشٚٔخ: ٚرزّضً فٟ ِذٜ اعزغبثخ اٌغٍغٍخ ٌٍزغ١ -
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اٌزىٍفخ: ٚرّضً ِذٜ عؼٟ اٌغٍغٍخ ٔؾٛ رمذ٠ُ ِٕزغبد رزقف ثبٌىٍفخ ٚإٌّبفغ اٌؼب١ٌخ ثبػزجبس أْ اٌم١ّخ  -

 رّضً إٌّبفغ ِمغِٛخ ػٍٝ اٌزىٍفخ.

ٟ اٌزغ١ٍُ: ٠ٚشرجو ٘زا اٌجؼذ ثبٌؼبًِ اٌضِٕٟ ِٓ عبٔت اٌمذسح ػٍٝ رغ١ٍُ إٌّزغبد ثغشػخ، ٚاٌّٛصٛل١خ ف -

 اٌزغ١ٍُ.

 خبيسبً: انًجبدئ األسبسُخ نهشزاء انًسزذاو

رزّضً اٌّجبدة األعبع١خ ٌٍؾشاء اٌّغزذاَ ِب ٠ٍٟ: اٌّغبئٍخ، اٌؾفبف١خ، اٌزقشف األخاللٟ، فشفخ وبٍِخ 

ٚػبدٌخ، اؽزشاَ ِقبٌؼ أفؾبة اٌّقٍؾخ، اؽزشاَ ع١بدح اٌمبْٔٛ ٚاٌّؼب١٠ش اٌذ١ٌٚخ ٌٍغٍٛن، اؽزشاَ ؽمٛق 

ٓ ِغزّش١زؾغاٌِجزىشح، اٌزشو١ض ػٍٝ اٌؾبعخ، اٌذِظ، ٔٙظ دٚسح اٌؾ١بح، اإلٔغبْ، ؽٍٛي 
49
. 

 سبدسبً: يفهىو سهسهخ انزىرَذ انًسزذايخ

رؼذ عٍغٍخ اٌزٛس٠ذ اٌّغزذاِخ اِزذاد ٌغٍغٍخ اٌزٛس٠ذ اٌزم١ٍذ٠خ ٌزؾًّ األٔؾطخ اٌزٟ رٙذف اٌٝ رم١ًٍ اٌزؤص١شاد  

ضً اٌزق١ُّ األخنش، ٚرٛف١ش اٌّٛاسد ٚاٌؾذ ِٓ اٌّٛاد اٌنبسح اٌج١ئ١خ ٌٍّٕزظ ػٍٝ ِذاس دٚسح ؽ١برٙب ثبٌىبًِ ِ

ٚاػبدح رذ٠ٚش إٌّزغبد ٚاػبدح اعزخذاِٙب
50
. 

وّب رؼشف ثؤٔٙب: ػ١ٍّخ اداسح رذفك اٌّٛاد اٌخبَ ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاألِٛاي ٚوزٌه اٌزؼبْٚ ث١ٓ إٌّظّبد ػجش 

ّغزّؼ١خ إٌبثؼخ ِٓ ِزطٍجبد اٌؼّالء عٍغٍخ اٌزٛس٠ذ ٚرٌه ثٙذف رؾم١ك األ٘ذاف االلزقبد٠خ ٚاٌج١ئ١خ ٚاٌ

ٚأفؾبة اٌّقبٌؼ، وّب ػشفذ ثؤٔٙب: فٍغفخ رٕظ١ّ١خ رذِظ األثؼبد اٌج١ئ١خ داخً ؽجىخ عٍغٍخ اٌزٛس٠ذ اٌزم١ٍذ٠خ 

ٚاٌزٟ رزنّٓ أٔؾطخ اٌزٛس٠ذ ٚاٌٍٛعغز١بد ٚاٌزق١ٕغ ٚاػبدح اٌزؾغ١ً ٚاػبدح اٌزذ٠ٚش
51

 . 

 سبثؼبً: خطىاد سهسهخ انزىرَذ انًسزذايخ

اٌخطٛاد اٌزٟ رغبػذ اٌّئعغبد ػٍٝ رؾم١ك عٍغٍخ اٌزٛس٠ذ اٌّغزذاِخ رغبػذ ػٍٝ اٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش،  اْ

٠ّٚىٓ ادساعٙب فٟ االعزشار١غ١بد ٚاٌؼ١ٍّبد اٌزب١ٌخ
52

: 

االٌزضاَ: ٠ٚزّضً فٟ رؾغ١ٓ ؽبٌخ األػّبي ِٓ خالي فُٙ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ، ٚاألؽ١بء اٌزٟ رؾشن األػّبي،  -1

 العزذاِخ عٍغٍخ اٌزٛس٠ذ، امبفخ اٌٝ البِخ رٛلؼبد العزذاِخ عٍغٍخ اٌزٛس٠ذ.ٚرؤع١ظ سإ٠خ ٚأ٘ذاف 

 اٌزؾذ٠ذ: رؾذ٠ذ ؽغُ اٌّغٙٛداد األعبع١خ ؽٛي أ٠ٌٛٚبد األػّبي ٚآصبس٘ب. -2

اخز١بس اٌّٛسد٠ٓ: اْ اخز١بس اٌّٛسد٠ٓ ػبدح ِب ٠ٕطٛٞ ػٍٝ اٌزؤ١ً٘ اٌّغجك ٚػ١ٍّخ إٌّبلقخ. ٠ٕٚجغٟ  -3

اسرجبهبً ٚص١مبً ثّزطٍجبد االعزذاِخ فٟ اٌّؼب١٠ش اٌف١ٕخ، ٠ٚٙذف اٌزؤ١ً٘  أْ رىْٛ ٘زٖ اٌؾشٚه ِشرجطخ

اٌّغجك اٌٝ رم١١ُ لذسح اٌّٛسد٠ٓ ػٍٝ رٍج١خ اٌّزطٍجبد، ثّب فٟ رٌه االعزذاِخ. اْ ػ١ٍّخ إٌّبلقخ 
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ٚاٌّفبٚمبد اٌّشرجطخ رشوض ػٍٝ ِب ٠مذِٗ اٌّٛسدْٚ ِٓ االٌزضاَ ثٗ ٠ّٚىٓ رم١١ّٗ ٚفمبً ٌٍّؼب١٠ش 

١خاٌفٕ
53

.. 

اٌزٕف١ز: ٠ٚؾًّ آفبق االرقبي ٚاالٌزضاَ ِغ اٌّٛسد٠ٓ ٌزؾغ١ٓ األداء، ٚمّبْ اٌزٕظ١ُ ٚاٌشلبثخ اٌذاخ١ٍخ،  -4

 ٚاٌذخٛي فٟ رؼبْٚ ٚؽشاوبد.

 اٌم١بط: ِمبسٔخ األداء اٌّؾمك ِغ األ٘ذاف ٚاالٌزضاَ ثبٌؾفبف١خ ٚرمذ٠ُ رمبس٠ش ؽٛي إٌّٛ اٌّؾمك. -5

 انًسزذايخثبيُبً: أهذاف سهسهخ انزىرَذ 

رؼًّ عٍغٍخ اٌزٛس٠ذ اٌّغزذاِخ ػٍٝ رٍج١خ اٌطٍت ػٍٝ إٌّزغبد ٚاٌخذِبد اٌزٟ رؾبفع ػٍٝ ِغزٜٛ أداء ع١ذ 

ٚرؾم١ك االعزذاِخ اٌج١ئ١خ، ؽ١ش أْ اٌّئعغبد رقجؼ ػٍٝ ٚػٟ ث١ئٟ ٌزٍج١خ ِطبٌت اٌؼّالء دْٚ اإلمشاس 

ثبٌج١ئخ
54

زٛس٠ذ ثؤوٍّٙب ِٓ أعً رؾم١ك عٍغٍخ رٛس٠ذ أوضش ِٚٓ اٌُّٙ دِظ ِّبسعبد اإلداسح اٌج١ئ١خ ٌغٍغٍخ اٌ 

 اخنشاساً، ٚاٌؾفبظ ػٍٝ ا١ٌّضح اٌزٕبفغ١خ ٚوزٌه ص٠بدح األسثبػ اٌزغبس٠خ ٚاٌؾقخ اٌغٛل١خ.
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انخبصخ ثًًبرسبد انشزاء  ISO 20400 انًجسث انثبنث: انًىاصفخ انذونُخ

 انًسزذاو

 رًهُذ
ٔظشاً ٌٍزذ٘ٛس اٌج١ئٟ ِّب دفغ إٌّظّبد اٌٝ رطج١ك  ثبرذ االعزذاِخ ِؾىٍخ ٍِؾخ ثبٌٕغجخ ٌّؼظُ إٌّظّبد

اداسح عٍغٍخ اٌزٛس٠ذ اٌخنشاء، ثٙذف اٌزخف١ف ِٓ  14001ِؼب١٠ش ا٠٢ضٚ اٌخبفخ ثبالعزذاِخ وبٌّٛاففخ 

األصش اٌج١ئٟ اٌغٍجٟ إٌبرظ ػٓ أٔظّخ اإلٔزبط غ١ش اٌّغئٌٚخ ث١ئ١بًـ، وّب ارغٙذ اٌٝ رجٕٟ ِّبسعبد عٍغٍخ 

ِخ ٔظشاً ٌال٘زّبَ اٌّزضا٠ذ ثمنب٠ب االعزذاِخ، ِٓ ِٕظٛس ث١ئٟ ٚالزقبدٞ ٚاعزّبػٟ، ٚأطاللبً اٌزٛس٠ذ اٌّغزذا

ِٓ رجٕٟ فٍغفخ اٌّغئ١ٌٚخ االعزّبػ١خ، ِٚب رنّٕٗ ِٓ رؾغ١ٓ أداء اٌؾشوخ ِٓ إٌبؽ١خ االلزقبد٠خ ٚاٌج١ئ١خ 

ٚاالعزّبػ١خ
55
. 

وبهبس ػبَ ٌزط٠ٛش االعزخذاَ  ٠٢14000ضٚ لبِذ ِٕظّخ ا٠٢ضٚ ثٛمغ األدٚاد اٌف١ٕخ فٟ عٍغٍخ ِٛاففبد ا

اٌّغزذاَ ٌٍّٛاسد اٌّزغذدح ِضً اٌطبلخ اٌؾّغ١خ ٚاٌىٙشثبء اٌّبئ١خ ٚهبلخ اٌّذ ٚهبلخ اٌش٠بػ ٚاٌىزٍخ اٌج١ٌٛٛع١خ، 

ٌّغبػذح إٌّؾآد ػٕذ ِؼبٌغخ اٌمنب٠ب اٌج١ئ١خ ثطش٠مخ ِٕٙغ١خ ٚوزٌه رؾذ٠ذ ِزطٍجبد ٔظبَ وفبءح اعزخذاَ 

فٟ ع١بق اٌذٚس اٌّؾٛسٞ اٌزٞ رمَٛ ثٗ اٌّٛاففبد  ISO 50001"اففخ اٌم١بع١خ اٌذ١ٌٚخ "اٌطبلخ فٟ اٌّٛ

اٌم١بع١خ ٚاٌّؼب١٠ش اٌٛه١ٕخ ٚاٌذ١ٌٚخ ٌالعزذاِخ
56

 . 

 : 20400يبهُخ آَزو أوالً: 
ِٛاففخ ل١بع١خ د١ٌٚخ خبفخ ثمٛاػذ اٌؾشاء رطجك ػٍٝ ع١ّغ أعضاء اٌّئعغخ، رقٕف ٔطبق ِٚجبدة اٌؾشاء 

ٚرفؾـ األعجبة اٌزٟ رغؼً إٌّظّبد ِٛفٝ ثٙب ٌٍّؾبسوخ فٟ اٌؾشاء اٌّغئٚياٌّغئٚي 
57
. 

ٟٚ٘ ِٛاففخ ِٛعٙخ ألٞ ؽخـ ٠غبُ٘ فٟ لشاساد اٌؾشاء أٚ ٠ؼًّ ِغ اٌّٛسد٠ٓ ٠ّٚىٓ أْ ٠ىْٛ ٘زا 

اٌؼذد وج١شاً عذاً ِٓ إٌبط فٟ ثؼل إٌّظّبد، اٌز٠ٓ لذ ٠ىْٛٔٛ فٟ اداساد ِخزٍفخ، ثٍذاْ ِخزٍفخ ِٕٚبهك 

١ِٕخ ِخزٍفخ. ٚاٌّٛاففخ أداح ِف١ذح ٌٍمبسة أللغبَ ِؾذدح فٟ اٌّٛاففخ لذ رٕطجك ػٍٝ ِغّٛػبد ِٓ إٌبط ص

فٟ إٌّظّخ
58
. 

رؼىظ ٘زٖ اٌّٛاففخ ِذٜ ا٘زّبَ إٌّظّبد ثزؾم١ك اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ ثّؾبٚس٘ب اٌج١ئ١خ ٚاالعزّبػ١خ 

س اٌج١ئٟ ٌٙزٖ اٌّٛاففخ ٠ؼضص ل١بَ إٌّظّبد ٚااللزقبد٠خ، ٚل١بط أصش٘ب ػٍٝ اٌّذٜ اٌجؼ١ذ، وّب أْ اٌّؾٛ

ثؾشاء ِٕزغبد فذ٠مخ ثبٌج١ئخ، ٚرؾذ٠ذ ِؼب١٠ش اٌزخٍـ ِٓ اٌّٛاد اٌزٟ رُ ؽشاإ٘ب ثؾىً آِٓ ث١ئ١بً 
59
. 
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 : 20400نُخ ػًم آَزو ثبَُبً: آ

سثؼخ الغبَ ٟٚ٘ األعبع١بد ،ٚاالٔظّخ ٚاالعزشار١غ١بد، ِّٚىٕبد اٌّؾزش٠بد أاٌّٛاففخ ِمغّخ فٟ 

 ّغزذاِخ ، ٚاالعزذاِخ فٟ ػ١ٍّخ اٌؾشاءاٌ

 :سبسبَبداأل .1

: ٠مقذ ثٙزا اٌّجذأ اٌّئعغخ ِغئٌٚخ ػٓ رؤص١شارٙب فٟ اٌّغزّغ ٚااللزقبد ٚاٌج١ئخ، ٚفٟ انًسبءنخ .1.1

ع١بق اٌّؾزش٠بد ٠ؾزًّ رٌه ػٍٝ ٚعٗ اٌزؾذ٠ذ اٌّغبءٌخ ػٓ آصبس عالعً اٌزٛس٠ذ اٌزبثؼخ ٌٍّئعغخ 

 اٌغٍغ ٚاٌخذِبد. ِغ رؾذ٠ذ ِٕظٛس دٚسح اٌؾ١بح ػٍٝ

: ٟ٘ أعبط اٌؾٛاس ٚاٌزؼبْٚ ث١ٓ أفؾبة اٌّقٍؾخ، ٠مزنٟ ٘زا اٌّجذأ ػٍٝ اٌّئعغخ أْ انشفبفُخ .1.2

 رزؾٍٝ ثبٌؾفبف١خ فٟ لشاسارٙب ٚأٔؾطزٙب اٌزٟ رئصش ػٍٝ اٌج١ئخ ٚاٌّغزّغ ٚااللزقبد.

خ ٌٍّئعغخ ؽ١ش رشٜ اٌّئعغخ أْ عٍٛن اٌؾشاء ٠ٕجغٟ أْ ٠ّزضً ٌٍّؼب١٠ش األخالل١ انسهىن األخاللٍ: .1.3

 رؼضص اٌّئعغخ اٌغٍٛن األخاللٟ فٟ ع١ّغ عالعً اٌزٛس٠ذ اٌخبفخ ثٙب.

ٕ٘ب رزغٕت اٌّئعغخ اٌزؾ١ض فٟ ع١ّغ لشاساد اٌؾشاء ٚعززبػ ٌغ١ّغ  فزصخ كبيهخ وػبدنخ: .1.4

 اٌّٛسد٠ٓ ثّب فٟ رٌه اٌّئعغبد اٌقغ١شح ٚاٌّزٛعطخ، ع١ىْٛ ٌذ٠ُٙ فشفخ وبٍِخ ٚػبدٌخ ٌٍزٕبفظ.

٠مقذ ِٓ ٘زا اٌّجذأ أْ رؾزشَ اٌّئعغخ ِقبٌؼ األهشاف ِٓ ِبٌى١ٓ  انًصبنر:ازززاو أصسبة  .1.5

 ٚػب١ٍِٓ ٚػّالء اٌّزؤصش٠ٓ ثؤٔؾطخ اٌؾشاء ٌذ٠ٙب ٚرذسعٙب ٚرغزغ١ت ٌٙب.

ؽمٛق اإلٔغبْ ٟ٘ ؽمٛق أعبع١خ ٌغ١ّغ اٌجؾش ٚػٍٝ اٌّئعغخ أْ رؾزشَ  ازززاو زمىق اإلَسبٌ: .1.6

 ٘زٖ اٌؾمٛق ٚرؼزشف ثؤ١ّ٘زٙب.

رغؼٝ اٌّئعغخ اٌٝ ا٠غبد ؽٍٛي ٌّؼبٌغخ أ٘ذاف االعزذاِخ ٌذ٠ٙب ٚرؾغ١غ ِّبسعبد  ح:زهىل يجزكز .1.7

 ؽشاء ِجزىشح ٌزؼض٠ض ٔزبئظ أوضش اعزذاِخ ػجش عٍغٍخ اٌزٛس٠ذ ثؤوٍّٙب.

رمَٛ اٌّئعغخ ثّشاعؼخ اٌطٍت ٚرؾزشٞ فمو ِب ٘ٛ ِطٍٛة ٚرغؼٝ اٌٝ ثذائً  انززكُز ػهً انسبخخ: .1.8

 أوضش اعزذاِخ.

رغؼٝ اٌّئعغخ عب٘ذح إٌظش فٟ اٌزىٍفخ اٌّزىجذح، هٛاي دٚسح اٌؾ١بح، اٌم١ّخ  بنُف:رسهُم خًُغ انزك .1.9

ِمبثً اٌّبي اٌّؾمك، اٌزىب١ٌف ٚاٌفٛائذ اٌزٟ رؼٛد ػٍٝ اٌّغزّغ ٚاٌج١ئخ ٚااللزقبد إٌبرغخ ػٓ أٔؾطخ 

 اٌؾشاء.

غٙب ٚرؾغ١غ رؼًّ اٌّئعغخ ِٓ أعً اٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش ٌّّبسعخ االعزذاِخ ٚٔزبئ انزسسٍُ انًسزًز: .1.10

 إٌّظّبد فٟ عالعً اٌزٛس٠ذ ػٍٝ اٌم١بَ ثٕفظ اٌؾٟء.

 االَظًخ واالسززارُدُبد: .2

٠ٙزُ ٘زا اٌمغُ فٟ ٚمغ ع١بعخ ٚاعزشار١غ١خ ٌزؾم١ك هّٛؽبد إٌّظّخ فٟ ع١بق اٌّؾزش٠بد. ٠مذَ ٘زا اٌمغُ 

ٟ ٘زا اٌمغُ اٌزضاَ ٠غط بً فىشح "اٌخ١و اٌز٘جٟ" ث١ٓ اٌغ١بعخ اٌزٕظ١ّ١خ ٚاعزشار١غ١خ اٌّؾزش٠بد . ٚا٠ن
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اٌّؾزش٠بد اٌّغزذاِخ، ٚرٛم١ؼ اٌّغبءٌخ، ٚدِظ اٌؾشاء ِغ األ٘ذاف اٌزٕظ١ّ١خ، ٚفُٙ عالعً اٌزٛس٠ذ ٚاداسح 

 . اٌزٕف١ز

رفزشك ٘زٖ اٌّٛاففخ أْ ٌذٜ إٌّظّخ خجشٖ ع١ذح فٟ ِغبي اٌّؾزش٠بد . ِٚٓ اٌُّٙ أْ رىْٛ ٕ٘بن ػ١ٍّبد 

ٚإٌّبلقبد ٚاداسح اٌؼمٛد ِٚشالجخ اٌّٛاد ٚاٌؾشاء ٚاٌذفغ ٚاداسح ػاللبد ع١ذح فٟ اٌّمبَ األٚي إلداسح اٌفئبد 

 اٌّٛسد٠ٓ ِٚب اٌٝ رٌه

 يًكُبد انًشززَبد انًسزذايخ: .3

 : ٠ٙزُ ٘زا اٌمغُ ثبٌؾشٚه اٌزٕظ١ّ١خ اٌزٟ رؾزبط اٌٝ ٚمؼٙب "ٌزّى١ٓ" ِٓ رؾم١ك اٌؾشاء اٌّغزذاَ

 زىكًخ انًشززَبد .3.1

االعزذاِخ فٟ اٌزشر١جبد اٌؾب١ٌخ إلداسح اٌّؾزش٠بد ثذال ِٓ ٚمغ رشر١جبد رؾغغ اٌّٛاففخ اٌّغزخذَ ػٍٝ دِظ 

عذ٠ذح . ٚ٘زا ٠ؼٕٟ اٌّٛافمخ ػٍٝ خطو اٌفئخ، اعزشار١غ١خ اٌّقبدس، اٌزؤ١ً٘ اٌّغجك، إٌّبلقخ، اٌغٛائض 

ؽخبؿ ٌٍّٛسد٠ٓ. ٚ٘زٖ وٍٗ ٠ؾزبط اٌٝ ادساط أ٠ٌٛٚبد االعزذاِخ اٌّالئّخ . األ . ِٚئؽشاد األداء اٌشئ١غ١خ

 . اٌز٠ٓ ٠زخزْٚ اٌمشاساد ٠ؾزبعْٛ اٌٝ أْ ٠ىٛٔٛا ػٍٝ ػٍُ ربَ ثبٌزذس٠ت أٚ االعزؾبسح ا١ٌّٕٙخ ٌٍم١بَ ثزٌه

 رًكٍُ انُبس .3.2

٠زؼٍك ٘زا األِش ثبٌزؤوذ ِٓ أْ األؽخبؿ ٠زّزؼْٛ ثبٌىفبءح اٌىبف١خ ٚاٌذػُ اٌغ١ذ . ٘زا ٠زنّٓ اٌزذس٠ت، 

ٚرمذَ اٌّٛاففخ اٌزٛع١ٙبد ثؾؤْ ادساط ِزطٍجبد اٌّؾزش٠بد ٚاالعزؾبسح ا١ٌّٕٙخ .  ٚاٌضمبفخ اٌزٕظ١ّ١خ

 اٌؾخق١خ ٚخطو اٌز١ّٕخ ٚػ١ٍّبد اٌزٛظ١ف اٌّغزذاِخ فٟ ٚفف اٌٛظ١فٟ ٚاأل٘ذاف

 رسذَذ وئشزان اصسبة انًصهسخ .3.3

رمزشػ اٌّٛاففخ اٌٝ ثؼل اٌّغّٛػبد أٚ إٌّظّبد اٌزٟ ٠ّىٓ اؽشاوٙب ٚاٌغشك ِٓ رٌه . أُ٘ اٌغٙبد 

وخ فٟ اعزشار١غ١خ اٌؾشاء اٌّغزذاَ ُ٘ اٌّٛسد٠ٓ. عالعً االِزذاد ال ٠شغجْٛ فٟ اٌّفبعئبد اٌّؼ١ٕخ ٌٍّؾبس

ٚ٘زا عٛف ٠جٕٟ ٌذ٠ُٙ ِخبهش اٌّبي ِمبثً األعؼبس ارا هٍجٛا ثم١بَ ثؼًّ ٌُ ٠مّٛا ثٗ ِٓ لجً. ٌزٌه رؾغ١غ 

فٟ ٚلذ ِجىش ٚرىْٛ اٌّغزخذ١ِٓ ػٍٝ رٛل١غ عالعً اٌزٛس٠ذ اٌخبفخ ثُٙ ػٍٝ ِٛاففبد عذ٠ذح ٌألعزذاِخ 

ٚامؾخ ِٕٚغمخ . ٚ٘زا ِٓ ؽؤٔٗ أْ ٠ؾغغ عالعً اٌزٛس٠ذ ػٍٝ اٌزٕبفظ ؽٛي اٌّزطٍجبد اٌغذ٠ذح، ِغ اثمبء 

ال ٠ّىٓ افزشاك أْ اٌّٛسد٠ٓ ِئٍْ٘ٛ ثزمذ٠ُ ِؼب١٠ش عذ٠ذح ٌالعزذاِخ . ٚارا امطشد  . األعؼبس ِٕخفنخ

نً ٚصبئك االػزّبد ػٍٝ االعزذاِخ، ٘زا لذ ٠ئدٞ اٌٝ إٌّظّخ فٟ اخز١بس اٌّٛسد٠ٓ ثٕبء ػٍٝ اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ أف

رم١١ذ عٛق اإلِذاداد ٚخطش اسرفبع األعؼبس . ِٚٓ أعً اٌؾفبظ ػٍٝ إٌّبفغخ ٚاٌؾفبظ ػٍٝ األعؼبس، ع١ىْٛ 

 ِٓ اٌنشٚسٞ فٟ وض١ش ِٓ األؽ١بْ رؾغ١غ اٌّٛسد٠ٓ ػٍٝ فؼً وً ِب ٠ّىُٕٙ فؼٍٗ ٌجٕبء لذسارُٙ

 نًسزذايخرسذَذ أونىَبد انًشززَبد ا .3.4

ثؼذ رؾذ٠ذ األ٠ٌٛٚبد اعزٕبدا اٌٝ ّٔٛرط اٌّّىٕبد اٌّٛفٝ ثٗ فٟ لغُ األعبع١بد، ِٓ اٌنشٚسٞ ٚمغ 

 : أ٠ٌٛٚبد ػٍٝ ِغزٜٛ أوضش دلخ ٌغٍغٍخ اٌزٛس٠ذ . ٚرغزٕذ اٌزٛع١ٙبد اٌٝ افزشام١ٓ ثغ١ط١ٓ

 ٌٓ رئصش ع١ّغ فئبد اٌزٛس٠ذ ػٍٝ أ٘ذاف اعزذاِخ إٌّظّخ ثٕفظ اٌطش٠مخ •



 

[27] 

 

ْٛ ٌذٜ ع١ّغ اٌّٛسد٠ٓ ِٓ مّٓ فئخ ِؾذدح ٔفظ اٌّخبهش ٚاٌفشؿ عزؤخزن ٘زٖ اٌّٛاففخ خطٛح ٌٓ ٠ک •

 .اٌّغزذاِخثخطٛح ِٓ ػ١ٍّخ اػذاد اٌخشائو راد األ٠ٌٛٚخ اٌزٟ رغزٕذ ا١ٌٙب اعزشار١غ١خ اٌؾشاء 

سعخ ثبٌغخ ٔٛفٟ ثبٌجذء ػٍٝ ِغزٜٛ فئخ ِؾذدح صُ االٔزمبي اٌٝ ِغزٜٛ اٌّٛسد ارا ٌضَ األِش . ٘زٖ اٌّّب

اال١ّ٘خ ٌزنّٓ ٌه أْ رطٍت ِٓ ِٛسد٠ه فمو اٌم١بَ ثؾٟء رٞ فٍخ ثفئزُٙ، ٚأْ ٠ىْٛ داػّب أل٘ذاف 

االعزذاِخ (رزوش "اٌخ١و اٌز٘جٟ") . ٚثٙزٖ اٌطش٠مخ عٛف رزغٕت امبػخ ٚلذ اٌّٛسد٠ٓ ٚأِٛاٌه ػٍٝ 

 ثهاألِٛس اٌزٟ ١ٌظ ٌٙب فٍخ ٚال رؾذس فشلب فٟ عذٚي أػّبي االعزذاِخ اٌخبفخ 

 لُبس ورسسٍُ األداء .3.5

ِٓ اٌّالؽع أٗ ِٓ ِٚٓ اٌقؼت ل١بط أداء االعزذاِخ، ٌٚزٌه فبْ ِؼظُ إٌّظّبد ال رفؼً رٌه ,ٚرؼزّذ 

اإلداسح اٌغ١ذح ػٍٝ أ٘ذاف ل٠ٛخ ٚٚامؾخ، ٠زُ اثالغٙب ع١ذا ِٓ خالي عٍغٍخ رٛس٠ذ فؼبٌخ ِٚخزقخ . ٚثؼجبسح 

ٚرؾذد اٌّٛاففخ أسثؼخ أٔٛاع ِخزٍفخ  . لجً اٌزفى١ش فٟ اٌم١بط أخشٜ، لُ ثغ١ّغ األؽ١بء األخشٜ فٟ ٘زا اٌذ١ًٌ

 : ِٓ اٌّئؽشاد ألغشاك ِخزٍفخ

ع١ذح ٌٍّشاؽً اٌّجىشح ِٓ اٌزط٠ٛش ٌفُٙ ػذد اٌؼمٛد اٌّزٛافمخ، ٚػذد يإشزانؼًهُبد  .3.5.1

 .ٚغ١شُ٘األؽخبؿ اٌز٠ٓ رُ رذس٠جُٙ، ٚػذد اٌّٛسد٠ٓ إٌّخشه١ٓ 

سد٠ٓ، ٚأجؼبصبد اٌىشثْٛ، ٚؽغُ إٌفب٠بد، ٚػذد ِف١ذح ٌشفذ أداء اٌّٛيإشز انًخزخبد  .3.5.2

 .اٌخاٌّٛظف١ٓ اٌّؾ١١ٍٓ، ٚاإلٔفبق اٌّؾٍٟ 

رغبػذ ػٍٝ فُٙ ِغبّ٘خ عٍغٍخ اإلِذاد فٟ األ٘ذاف اٌزٕظ١ّ١خ اٌؼبِخ، ِضً يإشز انُزبئح  .3.5.3

 .اٌخاٌجقّخ اٌىشث١ٔٛخ، ٚرٕٛع اٌمٜٛ اٌؼبٍِخ، 

اٌج١ئخ أٚ اٌّغزّغ، أٚ "اٌؼٛاًِ اٌخبسع١خ رغبػذ ػٍٝ فُٙ اٌزؤص١ش األٚعغ ػٍٝ يإشز انزأثُز  .3.5.4

 ". ِٚٓ أِضٍخ رٌه

 اٌزؤص١ش ػٍٝ أسلبَ اٌجطبٌخ اٌّؾ١ٍخ، ٚفمش اٌٛلٛد، ٚٔٛػ١خ اٌٙٛاء ِٚب اٌٝ رٌه

 ئَشبء آنُخ نهشكبوي .3.6

رؾزبط إٌّظّبد اٌٝ آ١ٌخ ٌزّى١ٓ أٞ ؽخـ فٟ عٍغٍخ اٌزٛس٠ذ ِٓ سفغ ؽىٜٛ، ٚأٔٗ ع١زُ اٌزؾم١ك ثؾىً ع١ٍُ 

 .ِٚٓ اٌغ١ذ اْ رفُٙ ً٘ ع١بعخ ِٕظّزه فؼبٌخِٚغزمً. 

 االسزذايخ فٍ ػًهُخ انشزاء .4

اٌمغُ األخ١ش ِٓ اٌّٛاففخ ٠قف و١ف١خ ادساط أ٠ٌٛٚبره فٟ ػ١ٍّخ اٌؾشاء . فٙٛ ٠ؤخزن خطٛح خطٛح ِٓ 

 :خالي ػ١ٍّخ ؽشاء ّٔٛرع١خ ٠ٚمذَ اسؽبداد ثؾؤْ دِظ االعزذاِخ وّب ٘ٛ ِٛمؼ 

 :انزخطُظ .4.1

أ٠ٌٛٚبد االعزذاِخ فٟ اٌؼ١ٍّخ فٟ ألشة ٚلذ ِّىٓ . ٘زا ٠ّىٓ ِٓ إٌظش فٟ ِزطٍجبد اعزذاِخ ِٓ اٌُّٙ دِظ 

ٚالؼ١خ ِٚمذٚس ػ١ٍٙب اٌٝ عبٔت رٍه اٌزٟ رؼبٌظ رم١ٍذ٠ب ؛ ثّب فٟ رٌه اٌّٛاففبد، ٚرؾ١ًٍ اٌخ١بساد، ٚرخط١و 
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ِخبهش ٚفشؿ . جىشاٌطٍت، ٚرؾ١ًٍ اٌّخبهش ٚاٌفشؿ، ٚرؾ١ًٍ اٌغٛق، ٚاٌّؾبسوخ فٟ اٌغٛق فٟ ٚلذ ِ

 االعزذاِخ ٠زُ إٌظش ف١ٙب ػٍٝ آصبس االعزذاِخ راد األ٠ٌٛٚخ ثبٌٕغجخ ٌٙزٖ اٌفئخ . ٠ٚزؼ١ٓ إٌظش ا٠نب فٟ رىب١ٌف

ػٕذ رؾ١ًٍ اٌغٛق، ِٓ اٌُّٙ إٌظش فٟ ِٛلف . دٚسح اٌؾ١بح اٌغٍغ ٚاٌزخٍـ ِٕٙب فٟ ٔٙب٠خ ػّش٘ب إٌبفغ

ذِب ٠ىْٛ ٌذٜ إٌّظّخ رؤص١ش ثغ١و ػٍٝ اٌغٛق ٠ّىٓ أْ ٠ئدٞ اٌٝ اٌّؾزشٞ . اٌّطبٌجخ ثّزطٍجبد االعزذاِخ ػٕ

 ص٠بدٖ وج١شح فٟ األعؼبس

 :ئدراج يزطهجبد االسزذايخ فٍ انًؼبَُز .4.2

ِٓ اٌُّٙ مّبْ أْ رىْٛ ِزطٍجبد االعزذاِخ اٌّؾذدح فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٚالؼ١خ ِٚٛمٛػ١خ ٠ّٚىٓ اٌزؾمك 

اٌالصَ ٌغٍغٍخ اٌزٛس٠ذ، ػٍٝ عج١ً اٌّضبي، اٌزقذٞ  ِٕٙب . ارا وبْ ِٓ اٌنشٚسٞ ثزي اٌغٙذ فٟ اٌزمقٟ

بْ، ٠ٕجغٟ أْ ٠ٕـ ثٛمٛػ ػٍٝ ِب ٠ٕجغٟ اٌم١بَ ثٗ، ِٚٓ ٠فؼً رٌه، ِٚٓ اٌزٞ ٠ذفغ غٌّخبهش ؽمٛق اإلٔ

 : صّٕٗ ٔٛع اٌّزطٍجبد ٠ّىٓ أْ ٠ؾىً ٔزبئظ ثشٔبِظ اٌّقبدس . ٚرؾذد اٌّٛاففخ صالصخ أٔٛاع

ػٍٝ عج١ً اٌّضبي، اٌّؾزٜٛ اٌّؼبد رذ٠ٚشٖ أٚ  اٌخذِبد.ذ٠ذ خبف١خ اٌغٍغ أٚ اٌّزطٍجبد اٌّبد٠خ أٚ اٌٛفف١خ: رؾ

 اٌّزغذدح،

ػٍٝ عج١ً اٌّضبي،  اٌخذِبد.رؾذ٠ذ ِؼب١٠ش األداء اٌزٟ ٠غت أْ رٍج١ٙب اٌغٍغ أٚ  يزطهجبد األداء: .4.2.1

 ِؼب١٠ش اٌشػب٠خ ٚػذد اٌّشمٝ ٌخذِخ اٌشػب٠خ االعزّبػ١خ، ٚٚلذ اٌزغ١ٍُ، ٚإٌفب٠بد، ٚاٌؾذ ِٓ

 . أجؼبصبد اٌىشثْٛ

رؾذ٠ذ اٌٛظ١فخ اٌّمزشؽخ اٌزٟ ٠زؼ١ٓ اٌٛفبء ثٙب ِٓ لجً اٌغٍغ أٚ اٌخذِبد  نًزطهجبد انىظُفُخ:ا .4.2.2

اٌّطٍٛثخ . ػٍٝ عج١ً اٌّضبي، لٛح ِٚزبٔخ إٌّزظ أٚ وفبءح اٌطبلخ / اٌٛلٛد ِٓ اٌغًٙ اٌزؾمك ِٓ 

ِٚٓ اٌقؼت اٌزؾمك ِٓ ِزطٍجبد اٌّٛاففبد اٌّبد٠خ ٚاٌٛظ١ف١خ ٌٚىٓ ٠ّىٓ أْ رخٕك االثزىبس . 

األداء، ٌٚىٕٙب رٛفش ِض٠ذا ِٓ اٌفشؿ ٌٍّٛسد٠ٓ ٌالثزىبس ٚاٌزٕبفظ . ٠ٕٚجغٟ روش اٌؾذ األدٔٝ 

اعزخذاَ اٌٍّقمبد . ِٓ اٌّزطٍجبد، ػٍٝ عج١ً اٌّضبي، ف١ّب ٠زؼٍك ثؾمٛق اإلٔغبْ ٚاألخالل١بد

ي أٔٛاع اٌٍّقمبد ِٚب رؼ١ٕٗ . ػٍٝ اٌغٍغ أٚ اٌخذِبد اٌّغزذاِخ ٠زُ رغط١زٙب ثؾشػ ؽبًِ ؽٛ

 ثؼل اٌزق١ٕفبد ١ٌغذ وً ِب ٠جذٚ . ٠ٚزُ رؾغ١غ اٌّؾزش٠ٓ ػٍٝ اٌجؾش ثؼٕب٠خ

 :اخزُبر انًىردٍَ .4.3

اخز١بس اٌّٛسد٠ٓ ػبدح ِب ٠ٕطٛٞ ػٍٝ اٌزؤ١ً٘ اٌّغجك ٚػ١ٍّخ إٌّبلقخ . ٠ٕٚجغٟ أْ رىْٛ ٘زٖ اٌؾشٚه 

اٌّؼب١٠ش اٌف١ٕخ . أٞ اغشاء ٌغّغ اٌّؼٍِٛبد أٚ امبفخ ِزطٍجبد ِشرجطخ اسرجبهب ٚص١مب ثّزطٍجبد االعزذاِخ فٟ 

٠ٙذف اٌزؤ١ً٘ اٌّغجك اٌٝ  .فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٠غت أْ ٠مبَٚ . ارا ٌُ رىٓ فٟ اٌّؼب١٠ش اٌف١ٕخ . ، ال رغؤي ػٕٗ

شرجطخ رم١١ُ لذسح اٌّٛسد٠ٓ ػٍٝ رٍج١خ اٌّزطٍجبد، ثّب فٟ رٌه االعزذاِخ . اْ ػ١ٍّخ إٌّبلقخ ٚاٌّفبٚمبد اٌّ

رٛفش اٌّٛاففخ اسؽبداد  . رشوض ػٍٝ ِب ٠مذِٗ اٌّٛسدْٚ ِٓ االٌزضاَ ثٗ ٠ّٚىٓ رم١١ّٗ ٚفمب ٌٍّؼب١٠ش اٌف١ٕخ

٠ّٚىٓ أْ . ؽبٍِخ ثؾؤْ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ ٚأِضٍخ ػٓ األعئٍخ ِٚؼب١٠ش اٌزم١١ُ اٌزٟ ٠ّىٓ اعزخذاِٙب فٟ وً ِشؽٍخ

اربؽخ اٌفشؿ ٌزؾم١ك ألقٝ لذس ِّىٓ . ػٍٝ عج١ً ٠ىْٛ اعزخذاَ ثطبلبد األداء اٌّزٛاصٔخ ِف١ذا، ٠ٕٚجغٟ 
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اٌّضبي، وفبءح اٌطبلخ ٌٍّٕزظ اٚ ٔظبَ االعزشعبع ٌٍّٕزظ فٟ ٔٙب٠خ اٌؼّش ٠ّىٓ اػزجبسٖ وغضء ِٓ رىٍفخ رؾ١ًٍ 

 دٚسح اٌؾ١بح

 :ئدارح انؼمىد .4.4

ف١ز اٌؼمذ، رٛفش اٌّٛاففخ اسؽبداد ؽبٍِخ ؽٛي اداسح اٌؼمٛد ثّب فٟ رٌه؛ اداسح اٌؼاللخ ِغ اٌّٛسد، ٚرٕ

ثبعزخذاَ خطخ اداسح اٌؼمذ، ٚاداسح األداء، ٚاٌّجبدساد اٌّؾزشوخ ث١ٓ اٌؼّالء ٚاٌّٛسد٠ٓ، ٚاداسح رؼضش 

اٌّٛسد٠ٓ ٚاداسح ٔٙب٠خ اٌؼمذ أٚ ٔٙب٠خ اٌؼّش االفزشامٟ ٌٍجنبئغ. ٚفٟ ع١ّغ اٌؾبالد، ِٓ اٌُّٙ اٌزشو١ض ػٍٝ 

ح فٟ اٌّشاؽً األٌٚٝ ٚػذَ ادخبي ِفب١ُ٘ أٚ ِزطٍجبد عذ٠ذح األداء ٚفمب ٌؾشٚه اٌّؼب١٠ش اٌف١ٕخ ٚاٌؼمٛد اٌّؾذد

٠ّىٓ أْ رن١ف رىب١ٌف . ٚارا وبٔذ ٕ٘بن ؽبعخ اٌٝ اعشاء رغ١١شاد خالي فزشح اٌؼمذ، ٠ٕجغٟ ِؼبٌغزٙب ِٓ 

اداسح األداء ١ٌغذ ؽبسع ثؤرغبٖ ٚاؽذ . رؾغغ ٘زٖ اٌّٛاففخ ػٍٝ ارجبع هش٠مخ  . خالي ػ١ٍّخ اداس٠خ سع١ّخ

فبفخ إلداسح األداء د ِىٓ اٌّٛسد٠ٓ ِٓ رغز٠خ أداء ػّالئُٙ ٌزغ١ًٙ اٌزؾغ١ٓ ِٓ خالي ؽٛاس ِفزٛؽخ ٚؽ

 ِفزٛػ ٚثٕبء

 :20400أهذاف سهسهخ يؼبَُز اَِزو ثبنثبً: 

رغبُ٘ اٌّئعغخ ثؾىً ا٠غبثٟ فٟ اٌّغزّغ ٚااللزقبد ِٓ خالي 20400ِٓ خالي رطج١ك ِؼب١٠ش ا٠٢ضٚ 
60

: 

 ٚرؾغ١غ اٌّٛسد٠ٓ ٚأفؾبة اٌّقٍؾخ ا٢خش٠ٓ ػٍٝ اٌم١بَ ثٕفظ اٌؾٟء.ارخبر لشاساد ِشالجخ ِغزذاِخ  -1

 ٠غبػذ اٌّؼ١بس ػٍٝ رم١ًٍ اٌزؤص١ش اٌغٍجٟ ػٍٝ اٌج١ئخ. -2

ِؼبٌغخ لنب٠ب ؽمٛق اإلٔغبْ ٚاداسح ػاللبد اٌّٛسد٠ٓ ِغ رٕغ١ك اٌزىب١ٌف اٌؼب١ٌّخ ه٠ٍٛخ األعً  -3

 ٚرؾغ١ٓ أداء اٌؾشاء ٚثبٌزبٌٟ ٠ّٕؼ اٌّئعغخ ١ِضح رٕبفغ١خ.

٠غبػذ اعزخذاَ اٌّؼ١بس ػٍٝ رؾغ١ٓ اٌزٛافً ث١ٓ اٌّمب١ٌٚٓ ٚع١ّغ أفؾبة اٌّقٍؾخ ٚرؼض٠ض اٌؼاللبد  -4

 اٌّف١ذح ٌٍطشف١ٓ.

رٕغ١ك ٚظ١فخ اٌؾشاء ِٓ خالي رؾغ١ٓ اٌؼاللبد ِغ اٌّٛسد٠ٓ ٚرم١ًٍ اٌّخبهش فٟ عٍغٍخ اٌزٛس٠ذ ِضً  -5

 االمطشاثبد إٌبرغخ ػٓ فؾً اٌّٛسد.

 0400ISO 2رطجُك يؼُبر راثؼبً: 
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 انفصم انثبنث: اندبَت انزطجُمٍ نهجسث .3 

 :نًسخ ػٍ شزكخ سُزَزم يىثبَم رُهُكىو ديشكأوالً: 

 : ع١ش٠زً ِٛثب٠ً ر١ٍ١ىَٛ ؽشوخ ِغبّ٘خ ِغفٍخ ػبِخ.اسى انشزكخ- 

: ِؾبس٠غ اٌخذِبد اٌخ٠ٛ١ٍخ ٚرغ٠ٛك ٚاعز١شاد ٚرقذ٠ش أعٙضح االرقبالد انُشبط انزئُسٍ نهشزكخ- 

ٚاٌشلبئك ٚاٌذاساد اإلٌىزش١ٔٚخ ٚاٌم١بَ ثىبفخ إٌؾبهبد ٚاٌخذِبد اٌّزؼٍمخ ثٙب ٚاٌّغبّ٘خ ٚاٌّؾبسوخ 

ٌؾقٛي ػٍٝ أ٠خ ؽمٛق أٚ اِز١بصاد أٚ رشاخ١ـ ٌزؾم١ك غب٠بد اٌؾشوخ ٚرٌه فٟ ِؾبس٠غ ِّبصٍخ ٚا

 .هجمبً ألؽىبَ لبْٔٛ اٌزغبسح

 

ربس٠خ أؾبء 

 اٌؾشوخ

ربس٠خ اٌغغً 

 اٌزغبسٞ

 ربس٠خ اٌّجبؽشح

10/11/2001 31/12/2001 29/06/2002 

 

ِفشق فؾٕب٠ب ؿ. ة  _ : س٠ف دِؾك _ هش٠ك دسػب اٌذٌٟٚؼهب اإلنكززوٍَػُىاٌ انشزكخ ويىل- 

2900 
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  :يؼهىيبد ػبيخ- 

االرفبق ث١ٓ ؽشوخ دس٠ىظ رىٌٕٛٛع١ض ٚؽشوخ أٚساعىَٛ ر١ٍ١ىَٛ اٌمبثنخ ػ.َ.َ  2000رُ خالي اٌؼبَ      

ِٛثب٠ً ر١ٍ١ىَٛ  ِقش ػٍٝ رؤع١ظ اٌؾشوخ اٌّؾغٍخ ٌّؾشٚع اٌٙبرف اٌخٍٛٞ فٟ عٛس٠خ )ؽشوخ ع١ش٠زً

 اٌّغبّ٘خ اٌّغفٍخ اٌؼبِخ(. 

ث١ٓ ؽشوزٟ دس٠ىظ  2001ؽجبه  12ثزبس٠خ ) ٚثؼذ رٛل١غ ػمذ االعزضّبس )ثٕبء _ رؾغ١ً _ رؾ٠ًٛ      

ٚساعىَٛ ر١ٍ١ىَٛ اٌمبثنخ ػ.َ.َ ِقش ِٓ عٙخ ٚاٌؾشوخ اٌغٛس٠خ االرقبالد ِٓ عٙخ رىٌٕٛٛع١ض اط اٞ ٚأ

 .رُ رؤع١ظ ؽشوخ ع١ش٠زً ِٛثب٠ً ر١ٍ١ىَٛ اٌّغبّ٘خ اٌّغفٍخ GSM أخشٜ ثٙذف ثٕبء ؽجىخ ارقبالد خ٠ٛ١ٍخ

 \رئِٓ ؽشوخ ع١ش٠زً ثؤْ أٌٚٝ ِغئ١ٌٚبرٙب ٟ٘ أْ رمذَ ثؤعؼبس ِٕبعجخ ِغّٛػخ وج١شح ِٓ إٌّزغبد      

ِشوض  23ٌذٜ ؽشوخ ع١ش٠زً  .ٚاٌخذِبد اٌّّزبصح، ٚرٌه ثٙذف رٍج١خ اؽز١بعبد صثبئٕٙب ٚرؤ١ِٓ اٌزغ١ٙالد ٌُٙ

خذِخ ِٛصػخ فٟ ع١ّغ إٌّبهك اٌغٛس٠خ. ِٚشاوض ٌٍزٛافً فٟ وً ِٓ دِؾك ٚؽٍت ٚاٌالرل١خ ٚؽّـ 
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صثْٛ ١ِٛ٠بً، ٚرٌه ِٓ خالي اإلعبثخ ػٓ  23,000ٚهشهٛط، ؽ١ش رمذَ ٘زٖ اٌّشاوض اٌّغبػذح ألوضش ِٓ 

 اعزفغبسارُٙ.

ِٛظفبً  3,400ِؾ١ٍبً، ر١ّضد ؽشوخ ع١ش٠زً ثّٕٛ٘ب اٌغش٠غ وّؾغً خٍٛٞ فٟ عٛس٠خ، فٍذ٠ٙب ِب ٠مبسة      

ؽبثبً ٚؽبثخ رُ اخز١بسُ٘ ِٓ خالي ثشٔبِظ دػُ اٌطبٌت اٌغبِؼ١١ٓ. ع١ّغ ِٛظفٟ  350ِٓ ث١ُٕٙ ؽٛاٌٟ 

ٚرّزٍه ؽشوخ  .١ٍِْٛ صثْٛ 12اٌّٙبساد اٌؼب١ٌخ ٠مِْٛٛ ثزمذ٠ُ أفنً اٌخذِبد ألوضش ِٓ  ع١ش٠زً ِٓ رٚٞ

، 2021ٙب٠خ اٌؼبَ ٌخذِخ اٌغ١ً اٌضبٌش ِغ ٔ 3268ِؾطخ ساد٠ٛ٠خ ٌخذِخ اٌغ١ً اٌضبٟٔ ٚ 6171ع١ش٠زً أ٠نبً 

ِؾغال خ٠ٛ١ٍبً ٌزمذ٠ُ خذِخ اٌزغٛاي اٌذٌٟٚ  199ٚرٌه ٌٕؾش اٌزغط١خ ٌٍضثبئٓ أ٠ّٕب وبٔٛا. وّب لبِذ ثبٌزؼبلذ ِغ 

 .دٌٚخ ؽٛي اٌؼب120ٌُفٟ 

 سُبسخ اندىدح انخبصخ ثسزَزم:- 

رؼجش اٌؾشوخ ػٓ اٌزضاِٙب اٌّز١ٓ ثزمذ٠ُ ِٕزغبد ٚخذِبد فٟ االرقبالد ٌٍّغزّغ اٌغٛسٞ ثبعزخذاَ      

أؽذس اٌٛعبئً اٌزىٌٕٛٛع١خ، فمذ عؼٍذ "اٌغٛدح" ٚاؽذح ِٓ األ٘ذاف اإلعزشار١غ١خ فٟ اٌؾشوخ ار رذسن 

ِذ. ٚرؼزّذ ػٍٝ ثٕبء اٌغٛدح ِٓ اٌذاخً ِٓ أ١ّ٘زٙب فٟ ثٕبء صمخ اٌضثبئٓ ٚوغت ٚالئُٙ ػٍٝ ٔؾٛ ه٠ًٛ األ

خالي رذس٠ت ِٛظفٟ خذِخ اٌضثبئٓ ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ ٚرطج١ك اٌّؼب١٠ش اٌؼب١ٌّخ ألفنً اٌّّبسعبد فٟ ٘زا 

اٌّغبي، فٟٙ رغشٞ فؾقبً دٚس٠بً ِٚشاعؼبد ألداء اٌّٛسد٠ٓ ٌٍزؤوذ ِٓ رطبثك األداء ِغ ِؼب١٠ش٘ب، ٚرطّؼ 

مّٓ عٍغٍخ اٌم١ّخ ِٓ خالي رط٠ٛش ػذح ثشاِظ رذس٠ج١خ ِؾزشوخ ِٚٓ خالي اٌٝ ٔؾش أخالل١برٙب ٚل١ّٙب 

 .اٌّغبػذح فٟ األداء اإلعّبٌٟ

انًهًخ:   -

ٔغؼٝ ٌزمذ٠ُ أفنً خذِبد االرقبالد ٌضثبئٕٕب، ٚسػب٠خ وٛادسٔب اٌجؾش٠خ، ِغ اعزّشاس٠خ إٌّٛ اٌّشثؼ "

 "ٌٍّغزضّش٠ٓ ٚاٌّغبّ٘خ ثبػزضاص فٟ خذِخ ٚهٕٕب عٛس٠خ.

"ْٛ ثؤْ ٔىْٛ اٌؾشوخ اٌغٛس٠خ األٌٚٝ.ٍِزضِ-   "انزؤَخ: 

 

وّب رّزٍه ؽشوخ ع١ش٠زً ِغّٛػخ ِٓ اٌم١ُ اٌزٟ ر١١ّض٘ب ػٓ ٔظبئش٘ب فٟ عٛق اٌؼًّ ٚ اٌزٟ رٍزضَ ثٙب الٔٙب 

 اٌؼبًِ األعبعٟ فٟ رؾذ٠ذ ٠ٛ٘زٙب، ٟٚ٘:

 

 :ُزاهخ واالسزمبيخان -1

 اٌزؾٍٟ ثبٌقذق ٚاالٌزضاَ ثّجبدة أخالل١خ ساعخخ ٚأخالق ػب١ٌخ. 

 االزززاو: -2

 االؽزشاَ ٘ٛ ِؼبٍِخ إٌبط ثطش٠مخ ا٠غبث١خ رظٙش اٌزمذ٠ش ٚ االػغبة ٌُٙ.

 االؽزشاَ ٘ٛ اٌزؼبًِ ِغ األؽخبؿ ثطش٠مخ ِئدثخ ِٚؼبٍِزُٙ ثؾىً ع١ذ.
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 االؽزشاَ ٠ُىزغت ٚال ٠ُؼطٝ. 

 اٌؾخـ أْ ٠ؾزشَ ا٢خش٠ٓ ١ٌزٍمٝ اؽزشاُِٙ. ٠غت ػٍٝ 

 انززكُز ػهً انؼًالء/ انزثبئٍ: -3

ٟٚ٘ لذسح اٌؾخـ أٚ اٌّغّٛػخ ػٍٝ اٌزشو١ض ػٍٝ رطٍؼبد ٚسغجبد اٌضثْٛ ٌزمذ٠ُ أفنً رغشثخ ٚ ل١ّخ 

 ِنبفخ.

 روذ انفزَك: -4

ْ ثزٛافك ٚٚئبَ ٚاٌزؼبْٚ اٌّٛعٛد ث١ٓ أػنبء اٌفش٠ك اٌزٟ رغؼٍُٙ ٠ؼٍّٛ سٚػ اٌفش٠ك ٘ٛ ث١ئخ اٌّؾجخ

 ٌٍٛفٛي اٌٝ ٘ذف ِؾزشن.

 انشغف: -5

 ٘ٛ ؽؼٛس ِٓ اٌؾّبط اٌؾذ٠ذ رغبٖ ِٓ ٔؾٓ، ِٚبرا ٔفؼً.

٠مٛدٔب اٌؾغف اٌٝ اعزضّبس اٌغٙٛد ٚاٌطبلخ ٌٍٛفٛي اٌٝ ٘ذفٕب، ٚرمذ٠ُ أفنً ِب ٌذ٠ٕب ِٓ اِىبٔبد ٌؾٟء 

 ٔؼزمذ ثٗ.

 انًسإونُخ: -6

ٔؾٓ اٌّبٌى١ٓ اٌمب١١ٔٛٔٓ ٌٍؾشوخ. ٟ٘ أْ رىْٛ ِخٍقبً  رؾم١ك ِّٙزٕب ِٚٙبِٕب ا١ِٛ١ٌخ ثطش٠مخ وّب ٌٛ وٕب

 ِٚغئٚالً ٌٍغب٠خ.

 اإلصزار: -7

 ٟ٘ ِٛافٍخ ِغبس اٌؼًّ ثضجبد ٚؽىّخ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌقؼٛثبد ٚاٌفؾً ٚاٌّؼبسمخ.

 اٌمذسح ػٍٝ اٌزّغه ثٙذف ؽزٝ ٔقً ا١ٌٗ. 

 انثمخ: -8

ِٚٛصٛق ثُٙ ٍِٚزضِْٛ ٚفؼبٌْٛ ٚ   ٚلبدسْٚاٌضمخ اٌزٟ رؼطٝ ٌٍضِالء ٚاإلداسح ٚاٌفش٠ك وُٛٔٙ فبدلْٛ 

 ِٙزّْٛ.

 :اإلثذاع -9

 ٘ٛ رؾذٞ اٌؼمجبد، اعزىؾبف هشق عذ٠ذح ٌٍٕٙظ اٌزم١ٍذ٠خ اٌزٟ رٙذف اٌٝ اٌزؾغ١ٓ اٌّغزّش ٚاٌز١ّض.

 انزفىق: -10

أٙب ٔز١غخ اٌغٙٛد اٌّزفٛلخ ٌفشد ٚ / أٚ فش٠ك اٌز٠ٓ ٠شفؼْٛ اٌّغزٜٛ ٠ٚٙذفْٛ اٌٝ اٌز٘بة اٌٝ ِب ثؼذ 

 فٟ وً ِب ٠فؼٍْٛ. االفنً
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 :يُهدُخ وأدواد انجسثثبَُبً: 

ثؼذ رؾذ٠ذ إٌّٙظ اٌؼٍّٟ اٌّزجغ فٟ ٘زٖ اٌذساعخ، ٔمَٛ ثزج١بْ األدٚاد األعبع١خ اٌّغزخذِخ فٟ عّغ اٌج١بٔبد 

ٚأعب١ٌت اٌزؾ١ًٍ اٌّغزؼٍّخ فٟ اٌذساعخ ا١ٌّذا١ٔخ امبفخ اٌٝ ِغبي اٌذساعخ ٚاخز١بس ػ١ٕخ اٌذساعخ ، صُ اٌم١بَ 

 .ٚرؾ١ًٍ ٚرفغ١ش اٌج١بٔبد اٌّؼبٌغخ العزخالؿ إٌزبئظ ٚاخزجبس اٌفشٚك ثؼشك

 يُهدُخ و اخزاءاد انذراسخ انًُذاَُخ: .1

: لجً رؾذ٠ذ ِٕٙغ١خ اٌذساعخ رُ االعزؼبٔخ ثّخزٍف اٌذساعبد اٌغبثمخ اٌزٟ رمبهؼذ ِغ اٌّٛمٛع فٟ انًُهح

 . أؽذ أٚ وال ِزغ١شارٗ

اعزخذاَ إٌّٙظ اٌٛففٟ ٚاٌزؾ١ٍٍٟ ألٔٗ إٌّٙظ اٌزٞ ٠زالءَ ٚهج١ؼخ ٌّٚؼبٌغخ اٌّٛمٛع اٌّذسٚط فمذ رُ 

اٌّٛمٛع اٌّؼبٌظ ١ِذا١ٔب ٚاٌزٞ ٠مَٛ ػٍٝ اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد فٟ اٌذساعبد اٌٛفف١خ، ػٓ هش٠ك عّغ 

ِخزٍف اٌج١بٔبد راد اٌؼاللخ ثبٌّٛمٛع ٚرؾ١ٍٍٙب العزخالؿ إٌزبئظ اٌزٟ رغبػذ فٟ ػ١ٍّخ ارخبر اٌمشاس ؽٛي 

 .ٛي أٚ ػذَ لجٛي اٌفشم١بدلج

: ٠ؾىً االعزج١بْ أداح سئ١غ١خ فٟ عّغ اٌج١بٔبد، اٌّؼذ ػٍٝ مٛء اٌذساعبد اٌغبثمخ يصبدر خًغ انجُبَبد

ٚاٌغبٔت إٌظشٞ ثٛففٗ ٠زالءَ ِغ اٌجؾٛس اٌزٟ رغزخذَ إٌّٙظ اٌٛففٟ ٚاٌزؾ١ٍٍٟ، ؽ١ش ِٓ خالٌٙب ٠زُ 

 .اٌؼ١ٕخ ٚرق١ٕفٙب ٚرج٠ٛجٙب ِٚؼبٌغزٙبعّغ اٌج١بٔبد ؽٛي اساء ٚرٛعٙبد ِفشداد افشاد 

: ٠زىْٛ ِغزّغ اٌجؾش ِٓ ِٛظفٟ اداسح اٌّؾزش٠بد ٚ اداسح اٌغٛدح ٚ اداسح رذل١ك إٌظبَ يدزًغ وػُُخ انجسث

 اٌذاخٍٟ ٚ اداسح اٌقؾخ ٚاٌج١ئخ ٚاٌغالِخ ا١ٌّٕٙخ

ِٓ ٘زا اٌّغزّغ رزىْٛ ِٓ  اٌز٠ٓ ٠شرجو ػٍُّٙ ثبإلداسح اٌّغزذاِخ ٌٍّؾزش٠بد، ؽ١ش رُ اخز١بس ػ١ٕخ ػؾٛائ١خ 

%(، ٚوبٔذ ع١ّؼٙب 72( اعزج١بٔب ثٕغجخ اعزشعبع ثٍغذ )72( ٚصع ػ١ٍٙب االعزج١بْ اعزشعغ ِٕٗ )100)

 فبٌؾخ ٌٍذساعخ.

 أداح انجسث .2

( 24) رقم النسخة (SPSS) اإلحصائي التحميل برنامج استخدام تم: المستخدمة اإلحصائية األدوات

عدد من المقاييس اإلحصائية الوصفية واالستداللية واالختبارات التي تالئم  تم استخدامالختباراالستبيان 

 التكرارات والنسب المئوية. وىي يا،خدم أىدافوتالبحث  فرضيات

 : يمي ما تضمنت والتي الفرضيات، اختبار في المستخدمة واألدوات األساليب إلى باإلضافة 

 اإلحصائي لمتحميل االستبيان ةأدا صالحية من لمتأكد: والثبات الصدق اختبارات. 

  التوجو عمى لموقوف المعياري واالنحراف المتوسطات كالتكرارات،: الوصفية االختبارات 
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 . وآراء افراد العينة إلجابات العام

 ستيودنت اختبار (t-test) 

  االختبار العامميFactor Analysis 

 ثبنثبً: رصًُى االسزجبَخ

المعمومات خصص لألسئمة العامة ويشمل القسم األول: م   :قسمين أساسيين فيتم تصميم االستبانة 

القسم المستوى العممي، عدد سنوات الخبرة، المستوى اإلداري وقد ضم  عن أفراد عينة البحث، وىي الشخصية

 ومعوقات تطبيقيا. ISO 20400تساؤالت البحث المتعمقة بمتطمبات تطبيق الثاني 

 االسزجبَخراثؼبً: اخزجبر ثجبد 

وذلك لقياس االتساق  Cronbach’s Alphaتم اختبار ثبات االستبانة باستخدام معامل ألفا كرونباخ 

 لمعرفة مدى Cronbach’s Alphaستخدام معامل اختبار الثبات باجراء إتم الداخمي بين عباراتيا، حيث 

( وحتى يتمتع 1-0بين ) Cronbach’s Alphaقيمة معامل  تتراوح " العباراتاالتساق الداخمي بين 

 .(0.60المقياس بالثبات يجب أال يقل الحد األدنى لقيمة المعامل عن )

 

  Cronbach's A( ٔزبئظ اخزجبس 02اٌغذٚي سلُ )

 انًسىر
لًُخ يؼبيم أنفب 

 كزوَجبش

 0.881 20400متطمبات تطبيق آيزو 

 0.729 20400معوقات تطبيق آيزو 

 اٌّقذس: اػذاد اٌجبؽضخ

 محور من محاورألسئمة كل  Cronbach’s Alphaنتائج التحميل لمعامل  (02الجدول رقم )يوضح 
وىي ما يمكن اعتبارىا قيمة جيدة  0.6االستبيان المتعمقة بمتغيرات البحث، حيث ظيرت بقيم أكبر من 

د العينة في عتماد عمى استجابات أفرايمكن االلثبات االتساق الداخمي ومقبولة ألغراض التحميل االحصائي و 
 .اشتقاق النتائج المتعمقة بمجتمع البحث
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 خبيسبً: رسهُم خصبئص ػُُخ انجسث:

 تحميل خصائص عينة البحث حسب المستوى التعميمي

 ؽغت اٌّغزٜٛ اٌزؼ١ٍّٟ( رؾ١ًٍ خقبئـ ػ١ٕخ اٌجؾش 03اٌغذٚي سلُ )

 أخرى ماجستير اجازة جامعية المستوى التعميمي

 4 21 47 التكرار

المئويةالنسبة   65.3%  29.2%  5.6%  

 اٌّقذس: اػذاد اٌجبؽضخ

% من أفراد العينة ىم من 65.3إن ما نسبتو 
% ىم من  29.2حممة االجازة الجامعية، 

الحائزين عمى الدراسات العميا )ماجستير( تمييا 
% من ىم حائزين عمى شيادات أخرى قد 5.6

تكون معيد متوسط أو دبموم، مما يدل عمى 
 التعميمي الجيد ألفراد العينة.المستوى 

 
 

 تحميل خصائص عينة البحث حسب عدد سنوات الخبرة

 ؽغت ػذد عٕٛاد اٌخجشح( رؾ١ًٍ خقبئـ ػ١ٕخ اٌجؾش 04اٌغذٚي سلُ )

 عدد سنوات الخبرة
 5أقل من 
 سنوات

 10إلى  5من 
 سنوات

إلى  10من 
سنة 15  

سنة فأكثر 15  

 13 15 30 14 التكرار

%19.4 النسبة المئوية  41.7%  20.8% 18.1% 

 اٌّقذس: اػذاد اٌجبؽضخ

 

65% 

29% 

6% 

 أخرى ماجستٌر اجازة جامعٌة



 

[68] 

 

% من أفراد العينة ىم من ذوي 41.7إن ما نسبتو 
% ىم  20.8سنوات تمييا،  10إلى  5الخبرة من 

% من 5.6سنة تمييا  15الى  10ممن خبرتيم من 
ىم حائزين عمى شيادات أخرى قد تكون معيد 

التعميمي متوسط أو دبموم، مما يدل عمى المستوى 
 الجيد ألفراد العينة.

 
 

 

 

 

 تحميل خصائص عينة البحث حسب المستوى االداري

 ( تحميل خصائص عينة البحث حسب المستوى االداري05الجدول رقم )

 موظف رئيس قسم مدير المستوى االداري

 50 17 5 التكرار

 %69.4 %23.6 %6.9 النسبة المئوية

 اٌّقذس: اػذاد اٌجبؽضخ

% من أفراد العينة ىم من 69.4نسبتو إن ما 
% ىم من فئة رؤوساء  23.6الموظفين ، 
 % من المدراء.6.9األقسام، تمييا 

 

19% 

42% 

21% 

18% 

 سنة فأكثر 15 سنة 15إلى  10من  سنوات 10إلى  5من  سنوات 5أقل من 

6.90% 

23.60% 

69.40% 

 موظف رئٌس قسم مدٌر
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 سبدسبً: اإلزصبءاد انىصفُخ نًزغُزاد انجسث:

تتضمن اإلحصاءات الوصفية قيم كل من المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات االستبانة وإلجمالي 
إلى األىمية النسبية لكل منيا، حيث تم اعتبار أن الحد الفاصل بين األىمية المرتفعة  كل محور لموصول

 .3.4والمتوسطة قيمة المتوسط البالغة 

 د( األ١ّ٘خ إٌغج١خ ٌٍّٛافمب06اٌغذٚي سلُ )

 التقدير فئات قيم المتوسط الحسابي
 درجة موافقة منخفضة جدا 1.79الى  1من 

 الموافقة منخفضةدرجة  2.59الى   1.8من 
 درجة الموافقة متوسطة 3.39الى  2.6من 
 درجة الموافقة مرتفعة 4.19الى  3.4من 

 درجة الموافقة مرتفعة جدا 5الى  4.2من 
 اٌّقذس: اػذاد اٌجبؽضخ

 

 

 ISO 20400:اإلحصاءات الوصفية لممحور األول: متطمبات تطبيق 

 ISO 20400( اإلؽقبءاد اٌٛفف١خ ٌٍّؾٛس األٚي ِزطٍجبد رطج١ك 07اٌغذٚي سلُ )

الوسط  العدد 1 0 3 4 5 البند الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 النتيجة المعياري

1 

تمتزم شركة سيريتل موبايل 
تيميكوم بمسؤوليتها البيئية 

وتأثير أنشطتها عمى االقتصاد 
 والمجتمع

14 53 3 1 1 72 4.0833 .644590 

موافقة 
 مرتفعة

2 
تتسم الشركة بالشفافية في اتخاذ 
قراراتها بشراء المنتجات المؤثرة 

 عمى البيئة
7 51 13  1 72 3.8750 .626580 

موافقة 
 مرتفعة

تأخذ الشركة باالعتبار القضايا  3
 البيئية عند عممية الشراء

8 48 13 2 1 72 3.8333 .712070 

موافقة 
 مرتفعة

4 
شركة سيريتل المواد تقتني 

والمنتجات القابمة إلعادة 
 االستخدام

7 39 25 1  72 3.7222 .654820 

موافقة 
 مرتفعة
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5 
سارعت الشركة إلى تبني مشروع 

الطاقة البديمة عبر استخدام 
 أجهزة الطاقة الشمسية

19 40 11 2  72 4.0556 .729440 

موافقة 
 مرتفعة

تتعاون الشركة مع الموردين  6
 المنتجات الصديقة لمبيئةلتطوير 

8 32 24 8  72 3.5556 .837310 

موافقة 
 مرتفعة

7 

تقّيم الشركة قدرة الموردين عمى 
تمبية متطمبات االستدامة وفق 
عمميات المناقصة والمفاوضات 

 التي تتم مع الموردين

5 46 14 7  72 3.6806 .747320 

موافقة 
 مرتفعة

تقوم الشركة بانتقاء الموردين  8
 تود التعامل معهم بعدالة التي

12 44 11 5  72 3.8750 .767980 

موافقة 
 مرتفعة

9 
تحترم الشركة مصالح االطراف 

المتأثرين بأنشطة الشراء الناتجة 
 عن قراراتها المتخذة

7 49 12 3 1 72 3.8056 .724600 

موافقة 
 مرتفعة

تركز الشركة في شرائها عمى  10
 680460. 3.7083 72  6 12 51 3 البدائل التي تحقق االستدامة

موافقة 
 مرتفعة

11 

تتكبد الشركة التكاليف الناتجة 
عن أنشطتها الشرائية مقابل 

الفوائد التي تعود عمى المجتمع 
 والبيئة واالقتصاد

2 48 14 8  72 3.6111 .722970 

موافقة 
 مرتفعة

12 

تنبه الشركة االشخاص 
المسؤولين عن الشراء إلى دمج 

عمميات الشراء  االستدامة في
 الحالية

3 46 16 7  72 3.6250 .720670 

موافقة 
 مرتفعة

13 
تعمل الشركة عمى اتباع نهج 
التحسين المستمر في انشطتها 

 الشرائية
14 51 4 2 1 72 4.0417 .700850 

موافقة 
 مرتفعة

14 
تشدد الشركة اجراءاتها الرقابية 
عمى أنشطتها الشرائية وتأثيراتها 

 عمى البيئة
7 45 14 6  72 3.7361 .750460 

موافقة 
 مرتفعة

15 
تعمل الشركة عمى تحقيق 

المواءمة بين أهدافها التنظيمية 
 والبيئية

5 53 13 1  72 3.8611 .538790 

موافقة 
 مرتفعة

تقوم الشركة بالتخمص من المواد  16
 التالفة بطريقة بيئية

9 45 15 3  72 3.8333 .692010 

موافقة 
 مرتفعة
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 اٌّقذس: اػذاد اٌجبؽضخ

حظيت جميع حيث  0.42بموافقة مرتفعة وبانحراف معياري  3.80جاء المتوسط الحسابي لكامل المحور 
، وبالتالي فإن المستقصى آرائيم موافقين في حكميم 3.4العبارات بموافقة مرتفعة تجاوز الوسط الحسابي ليا 

تميل إجابات افراد  يدل موافقة أفراد العينة عمى عبارات ىذا المحور وبالتالي اعمى مضمون ىذه العبارات، مم
من  20400العينة إلى الموافقة عمى تطبيق متطمبات تطبيق اإلدارة المستدامة لممشتريات وفق المواصفة 

 وجية نظر أفراد العينة.

 ISO 20400اإلحصاءات الوصفية لممحور الثاني: معوقات تطبيق 

 ISO 20400( اإلحصاءات الوصفية لممحور الثاني معوقات تطبيق 08الجدول رقم )

الوسط  العدد 1 0 3 4 5 البند الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 النتيجة المعياري

تمتمك الشركة الكفاءات  1
المهنية الالزمة لتطبيق 

 اإلدارة 02422)المواصفة 
(المستدامة لممشتريات

7 33 15 17  72 3.4167 .960490 

موافقة 
 مرتفعة

يوجد لدى الشركة المعرفة  2
الكافية بتطبيق المواصفة 

المستدامة  اإلدارة 02422)
(لممشتريات

2 27 23 18 2 72 3.1250 .918320 

موافقة 
 متوسطة

تمتمك الشركة المعمومات  3
كيفية الالزمة التي تبين 

تطبيق سالسل التوريد 
المستدامة

4 32 16 19 1 72 3.2639 .964040 

موافقة 
 متوسطة

تمتمك الشركة معمومات موثقة  4
لمسياسات واإلجراءات ذات الصمة 

المشتريات المستدامة  تبعمميا

1 39 11 21  72 3.2778 .907280 

موافقة 
 متوسطة

تخضع الموارد البشرية في  5
التدريبية الشركة لمبرامج 

الالزمة لتطبيق المواصفة 
المستدامة  اإلدارة 02422)

(لممشتريات

4 20 25 22 1 72 3.0556 .932800 

موافقة 
 متوسطة

 423530. 3.8064 72 المحور األول 17

موافقة 
 مرتفعة
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تقوم الشركة باالتصال  6
والتنسيق وتبادل المعمومات 
بين جميع اطراف سالسل 

التوريد المستدامة بشكل فّعال

1 45 16 10  72 3.5139 .750460 

موافقة 
 مرتفعة

تمتمك إدارة الشركة االيمان  7
الكافي بأهمية تطبيق سالسل 

التوريد المستدامة

3 48 14 6 1 72 3.6389 .756300 

موافقة 
 مرتفعة

يفتقد موظفو الشركة إلى  8
االيمان بأهمية تطبيق 

المواصفة في الحصول عمى 
نتائج جيدة في المستقبل

1 27 20 23 1 72 3.0556 .902090 

موافقة 
 متوسطة

تواجه الشركة صعوبات  9
بتطبيق سالسل التوريد 

المستدامة

1 38 25 8  72 3.4444 .709870 

موافقة 
 مرتفعة

تواجه الشركة صعوبة في  10
تقييم قدرة الموردين عمى تقديم 
منتجات ومواد تمبي متطمبات 

االستدامة وااللتزام بها

0 40 20 12  72 3.3889 .760940 

موافقة 
 متوسطة

تواجه الشركة غياب لمدعم  11
الحكومي فيما يخص 

االستدامة

2 36 27 7  72 3.4583 .710830 

موافقة 
 مرتفعة

تواجه الشركة غياب لمقوانين  12
المنظمة لممشتريات المستدامة

2 34 27 8 1 72 3.3889 .779230 

موافقة 
 متوسطة

تقوم الشركة بالعمل عمى نظام  13
التوريد حوافز لتطبيق سالسل 

المستدامة

0 20 24 23 5 72 2.8194 0.92426 

موافقة 
 متوسطة

14

 0.41226 3.2959 72المحورالثاني

موافقة 
 متوسطة

 المصدر: إعداد الباحثة

 جاءت معظمحيث  0.41وبانحراف معياري  متوسطةبموافقة  3.29جاء المتوسط الحسابي لكامل المحور 
يميمون لمحياد ، وبالتالي فإن المستقصى آرائيم 3.4جاوز الوسط الحسابي ليا لم يت محايدةالعبارات بموافقة 

في حكميم عمى مضمون ىذه العبارات حيث أن الحياد مؤشر عمى وجود مشكمة بفيم الموظفين لفحوى 
 .المواصفة



 

[72] 

 

 سبثؼبً: اخزجبر فزضُبد انجسث:

( الذي One sample T – testلعينة واحدة ) Tختباراستخدام اتم فرضيات البحث لغرض التحقق من 
إذا كان مستوى  الصفرية( ويتم قبول الفرضية 3) المحايد يقوم عمى مقارنة المتوسط المحسوب مع المتوسط

من قيمة  أصغر Sigكان مستوى الداللة  ويتم قبول الفرضية البديمة إذا% a=5أكبر من قيمة  Sigالداللة 
a=5%. 

 اختبار الفرضية األولى

سيريتل موبايل تيميكوم متطمبات تطبيق اإلدارة المستدامة لممشتريات وفق المواصفة تستوفي شركة 
02422 

 ٌٍفشم١خ االٌٚٝ One sample T – test( ٔزبئظ رؾ١ًٍ ٔزبئظ اخزجبس 09اٌغذٚي سلُ )

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

20400متطلبات تطبٌق آٌزو   72 3.8064 0.42353 0.04991 

 

 اٌّقذس: اػذاد اٌجبؽضخ

 

( 16.157ستودنت ) tكما جاءت قيمة % 5وىو أصغر من  0.00يساوي  Sigأن مستوى داللة االختبار 
وبما أن متوسط الفروق بين إجابات أفراد عينة البحث موجب، األمر الذي يعني موافقة أفراد العينة عمى توفر 

شركة سيريتل موبايل تستوفي ، األمر الذي يثبت صحة الفرضية وبالتالي ISO 20400متطمبات تطبيق 
 02422تيميكوم متطمبات تطبيق اإلدارة المستدامة لممشتريات وفق المواصفة 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

20400متطلبات تطبٌق آٌزو   16.157 71 .0000 .806420 .70690 1.7485 
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 اختبار الفرضية الثانية

لدى شركة  02422تتعدد معوقات تطبيق اإلدارة المستدامة لممشتريات وفق سمسمة معايير اآليزو 
 سيريتل موبايل تيميكوم

 
One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 0.04859 0.41226 3.2959 72 20400تطبٌق آٌزو  معوقات

 

 ٌٍفشم١خ اٌضب١ٔخ One sample T – test( ٔزبئظ رؾ١ًٍ ٔزبئظ اخزجبس 10اٌغذٚي سلُ )

 اٌّقذس: اػذاد اٌجبؽضخ

( 6.091ستودنت ) tكما جاءت قيمة % 5وىو أصغر من  0.00يساوي  Sigأن مستوى داللة االختبار 
موجب، األمر الذي يعني موافقة أفراد العينة عمى توفر  وبما أن متوسط الفروق بين إجابات أفراد عينة البحث

تتعدد معوقات تطبيق اإلدارة ، األمر الذي يثبت صحة الفرضية وبالتالي ISO 20400معوقات لتطبيق 
 لدى شركة سيريتل موبايل تيميكوم 02422المستدامة لممشتريات وفق سمسمة معايير اآليزو 

 :Factor Analysisالتحميل العاممي 

ييدف ىذا التحميل لممساعدة عمى تحديد تصنيف لمعوقات التطبيق بحسب الدوال اإلحصائية لممساعدة في 
 ترتيب المعوقات و تحديد األولويات لموصول الى توصيات أدق و ذات فاعمية أكبر 

 و بعد تطبيق التحميل عمى أسئمة االستبانة المتعمقة بالفرضية الثانية نتج مايمي:
 

 

 Component Matrix
a
 

  Component 

 
1 2 3 

اإلدارة المستدامة للمشترٌات( 20400تمتلك الشركة الكفاءات المهنٌة الالزمة لتطبٌق المواصفة ) 1  .780 .107 .252 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

20400تطبٌق آٌزو  معوقات  6.091 71 0.000 0.29594 0.1991 1.7485 
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اإلدارة المستدامة للمشترٌات( 20400ٌوجد لدى الشركة المعرفة الكافٌة بتطبٌق المواصفة ) 2  .787 .275 .126 

المعلومات الالزمة التً تبٌن كٌفٌة تطبٌق سالسل التورٌد المستدامةتمتلك الشركة  3  .841 .285 .137 

 153. 253. 901. تمتلك الشركة معلومات موثقة للسٌاسات واإلجراءات ذات الصلة بعملٌات  المشترٌات المستدامة 4

اإلدارة المستدامة  20400المواصفة )تخضع الموارد البشرٌة فً الشركة للبرامج التدرٌبٌة الالزمة لتطبٌق  5

 للمشترٌات(

.792 .210 .234 

 519.- 365. 562. تقوم الشركة باالتصال والتنسٌق وتبادل المعلومات بٌن جمٌع اطراف سالسل التورٌد المستدامة بشكل فّعال 6

 706.- 344. 472. تمتلك إدارة الشركة االٌمان الكافً بأهمٌة تطبٌق سالسل التورٌد المستدامة 7

 091. 621. 304.- ٌفتقد موظفو الشركة إلى االٌمان بأهمٌة تطبٌق المواصفة فً الحصول على نتائج جٌدة فً المستقبل 8

 284. 515. 504.- تواجه الشركة صعوبات بتطبٌق سالسل التورٌد المستدامة 9

ومواد تلبً متطلبات االستدامة وااللتزام بهاتواجه الشركة صعوبة فً تقٌٌم قدرة الموردٌن على تقدٌم منتجات  10  -.548 .625 .202 

 016.- 602. 619.- تواجه الشركة غٌاب للدعم الحكومً فٌما ٌخص االستدامة 11

 167.- 602. 647.- تواجه الشركة غٌاب للقوانٌن المنظمة للمشترٌات المستدامة 12

سالسل التورٌد المستدامةتقوم الشركة بالعمل على نظام حوافز لتطبٌق  13  .738 .341 .074 

 Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 a. 3 components extracted. 

( ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اٌؼبٍِٟ ٌٍفشم١خ اٌضب١ٔخ11اٌغذٚي سلُ )  

أظيرت النتائج وجود ثالث عوامل ىي التصنيفات األساسية لممعوقات التي تقف في وجو تطبيق سمسمة 
 و ىذه العوامل ىي: ISO20400معايير 

 (1/2/3/4/5/13معوقات معرفية )من العبارات  -1
 (7معوقات تتعمق بعدم اإليمان بأىمية التطبيق ) من العبارة  -2
 (8/9/10/11/12وانين )من العبارات معوقات خارجية تتعمق بالموردين و الق -3

 ثبيُبً: انُزبئح وانزىصُبد:

 استنتاجات البحث:

تستوفي شركة سيريتل موبايل تيميكوم متطمبات تطبيق اإلدارة المستدامة لممشتريات وفق المواصفة  -

20400 

تواجو شركة سيريتل موبايل تيميكوم صعوبات بتطبيق سالسل التوريد المستدامة إال أن ىذه  -

 الصعوبات لم تكن ىامة من وجية نظر أفراد العينة.

إال  (لممشتريات المستدامة اإلدارة 20400) المواصفة لتطبيق الالزمة المينية الكفاءات الشركة تمتمك -

 ويوجد غياب لممعمومات المواصفة لتطبيق الكافي أن معظم موظفييا يفتقد إلى المعرفة و التدريب

 المستدامة ضمن سياسات الشركة. التوريد سالسل يقتطب كيفية تبين التي الالزمة
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 المواصفة. ونقص البرامج التدريبية التي تعد ىامة لتطبيق الشركة في البشرية الموارد ضعف تدريب -

االستدامة فضاًل عن غياب القوانين المنظمة  يخص فيما الحكومي لمدعم غياب الشركة تواجو -

 لممشتريات المستدامة.

لدى شركة  20400تطبيق اإلدارة المستدامة لممشتريات وفق سمسمة معايير اآليزو تتعدد معوقات  -

سيريتل موبايل تيميكوم، وتقسم بشكل عام إلى معوقات معرفية داخمية، و معقات متعمقة بإيمان 

 الموظفين بأىمية تطبيق المواصفة و أخيرًا معوقات خارجية تتعمق بالموردين و القوانين العامة.
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 :التوصيات

 في ضوء النتائج السابقة فإن الباحثة توصي بما يمي:

 بين موظفي الشركة 20400يجب نشر التوعية حول أىمية تطبيق معايير اآليزو  .1

يتم ذلك عن طريق تبني المواصفة من قبل اإلدارة و البدء بتطبيق بنودىا و اعالم جميع  .1.1

 الموظفين عن تبني الشركة ليذه المواصفة

 المواصفة. إلى البرامج التدريبية التي تعد ىامة لتطبيق الشركة في البشرية الموارد ضرورة اخضاع .2

 وذلك يجب ان يكون ضمن خطة التدريب و التأىيل الخاصة باألقسام المعنية بالشراء .2.1

يجب عمى الشركة ان تضع سياسات و إجراءات تتعمق بالمشتريات المستدامة وفق معايير اآليزو  .3

20400 

و ادخال جميع بنود الموصفة محل  QMSتحديث نظام إدارة الجودة  وذلك عن طريق .3.1

الدراسة في السياسات و اإلجراءات و تعميمات العمل الخاصة بالشركة ككل و باالقسام 

 المعنية بشكل خاص

اجراء أبحاث و مقارانات إحصائية بالفوائد المجنية من تطبيق المواصفة و قبل تطبيقيا و نشرىا بين  .4

 كة لتعزيز اإليمان عندىم بأىمية المسارعة لتطبيق ىذه المواصفةموظفي الشر 

وضع حوافز لمموظفين المسارعين بعقد صفقات شراء تخضع لجميع البنود الواردة في المواصفة كتحفيز  .5

 ليم و لزمالئيم.

 تقترح الباحثة اجراء البحوث المستقبمية اآلتية: .6

المواصفات الدولية الزمة التطبيق في الشركات اثر التدريب و التطوير الميني في تحديد  .6.1

 الخاصة و الحكومية
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عمى عمميات  ISO 14001 Environmental Management Systemاثر تطبيق  .6.2

 الشراء المستدام
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 ستبياناالاستمارة ممحق البحث 
 األخوة األعزاء تحية طيبة وبعد..

 02422اإلدارة المستدامة لممشتريات وفق سمسمة معايير االيزو الباحثة بإعداد دراسة يستيدف  تقوم
 في شركة سيريتل ومعوقات التطبيق

في شركة سيريتل موبايل تيميكوم، وذلك  العاممينوفي سبيل ذلك تم إعداد ىذا االستبيان الستقصاء آراء 
إلغناء البحث حيث أن إجاباتكم عمى األسئمة ستساعد الباحثة بإذن اهلل في الوصول إلى نتائج قيمة عممًا أن 

 إجاباتكم ست ستخدم ألغراض البحث العممي فقط.

 كم مني فائق االحترام والتقدير.....ول

 أواًل: البيانات العامة:
 ( أمام اإلجابة المناسبة:xالرجاء وضع عالمة )

 
 :المستوى التعميمي -3

 أخرى دكتوراه ماجستير إجازة جامعية
    

 
 سنوات الخبرة: -2

 15إلـــــــــى  10مـــــــــن  سنوات 10إلى  5من  سنوات 5أقل من 
 سنة

 سنة فأكثر 15

    
 

 االداري:المستوى  -2
 موظف رئيس قسم مدير

   
 ثانيًا: بيانات البحث:

 الرجاء وضع عالمة )صح( في المربع المناسب لإلجابة:
موافق  الفقرات الرقم

 بشدة
غير  غير موافق محايد موافق

موافق 
 بشدة
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 02422متطمبات تطبيق ايزو 
تمتزم شركة سيريتل موبايل تيميكوم بمسؤوليتيا البيئية وتأثير  1

 أنشطتيا عمى االقتصاد والمجتمع
     

تتسم الشركة بالشفافية في اتخاذ قراراتيا بشراء المنتجات المؤثرة  2
 عمى البيئة

     

      تأخذ الشركة باالعتبار القضايا البيئية عند عممية الشراء 3
      تقتني شركة سيريتل المواد والمنتجات القابمة إلعادة االستخدام 4
الشركة إلى تبني مشروع الطاقة البديمة عبر استخدام  سارعت 5

 أجيزة الطاقة الشمسية
     

      تتعاون الشركة مع الموردين لتطوير المنتجات الصديقة لمبيئة 6
تقّيم الشركة قدرة الموردين عمى تمبية متطمبات االستدامة وفق  7

 عمميات المناقصة والمفاوضات التي تتم مع الموردين
     

      تقوم الشركة بانتقاء الموردين التي تود التعامل معيم بعدالة 8
تحترم الشركة مصالح االطراف المتأثرين بأنشطة الشراء الناتجة  9

 عن قراراتيا المتخذة
     

      تركز الشركة في شرائيا عمى البدائل التي تحقق االستدامة 10
أنشطتيا الشرائية مقابل الفوائد تتكبد الشركة التكاليف الناتجة عن  11

 التي تعود عمى المجتمع والبيئة واالقتصاد
     

تنبو الشركة االشخاص المسؤولين عن الشراء إلى دمج االستدامة  12
 في عمميات الشراء الحالية

     

تعمل الشركة عمى اتباع نيج التحسين المستمر في انشطتيا  13
 الشرائية

     

اجراءاتيا الرقابية عمى أنشطتيا الشرائية وتأثيراتيا تشدد الشركة  14
 عمى البيئة

     

      تعمل الشركة عمى تحقيق المواءمة بين أىدافيا التنظيمية والبيئية 15
      تقوم الشركة بالتخمص من المواد التالفة بطريقة بيئية 16

 02422معوقات تطبيق ايزو 
الالزمة لتطبيق المواصفة تمتمك الشركة الكفاءات المينية  1

 اإلدارة المستدامة لممشتريات( 20400)
     

 20400يوجد لدى الشركة المعرفة الكافية بتطبيق المواصفة ) 2
 اإلدارة المستدامة لممشتريات(

     

تمتمك الشركة المعمومات الالزمة التي تبين كيفية تطبيق سالسل  3
 التوريد المستدامة

     

الشركة معمومات موثقة لمسياسات واإلجراءات ذات الصمة تمتمك  4
 المشتريات المستدامة  بعمميات
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تخضع الموارد البشرية في الشركة لمبرامج التدريبية الالزمة  5
 اإلدارة المستدامة لممشتريات( 20400لتطبيق المواصفة )

     

جميع تقوم الشركة باالتصال والتنسيق وتبادل المعمومات بين  6
 اطراف سالسل التوريد المستدامة بشكل فّعال

     

تمتمك إدارة الشركة االيمان الكافي بأىمية تطبيق سالسل التوريد  7
 المستدامة

     

يفتقد موظفو الشركة إلى االيمان بأىمية تطبيق المواصفة في  8
 الحصول عمى نتائج جيدة في المستقبل

     

      تواجو الشركة صعوبات بتطبيق سالسل التوريد المستدامة  9
تواجو الشركة صعوبة في تقييم قدرة الموردين عمى تقديم منتجات  10

 ومواد تمبي متطمبات االستدامة وااللتزام بيا
     

      تواجو الشركة غياب لمدعم الحكومي فيما يخص االستدامة 11
      لمقوانين المنظمة لممشتريات المستدامةتواجو الشركة غياب  12
تقوم الشركة بالعمل عمى نظام حوافز لتطبيق سالسل التوريد  13

 المستدامة
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