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  الثانية المرحلة - البشرية الموارد ادارة

 بغداد جامعة  –كلية االدارة واالقتصاد  

 السادسة المحاضرة 

 التخطيط لالحتياجات من الموارد البشرية

 م.م. أسرار عبدالزهرة

 

مفهوووو  و يةمتوووط الموووتم لبموووول خ لبت ووو تط و لموووولا دماتوووط الموووتم لبموووول خ لبت ووو تط و ي ووو بتته  و د  وووط 

 لبالمتم لبمول خ لبت  تط داى م اوى لبمنظمط و م  كل المتم لبمول خ لبت  تط :دماتط 

 ةو وإنم  ظ وف، يي واحا و ا يي في ته لبقت   تمكن  ه ا  دم ا  بتس لبلمم إدخلخ إن

 دن ماعخخة تجولنب ولإلبم   لبلمم، وضع دن لبم ؤوبط ا لبجه كتت ة من جهوخ تذل ت اوجب   ق ذةني دمل

 اح ي م لد ة إن و، لبلمط بوضع لب زمط ولبت  تط لبم ختط ك فط  ولءلإلمك ن ا واوفت  ،موضوع لبلمط لبم كاط

 لمط، يي إدخلخ داى لبعز  دنخ لالدات   دتن في يلذة  تجب حتوتط م أبط لبلمط جولنبجمتع  احختخ في لبخ ط

 لبمعاوم ا من لبملمم بخى ماولف  ةو مم  لبم ام ع  خ  ولال اف خة لبلمط إدخلخ في لبعامتط لأل  بتب  إ اعم لو

 في ولبف داتط لبكف ءة من د بتط خ جط إبى بوصولتهخف ي  وذبك ت  تط،لبو م ختطلب مك ن الإلو و  ئللبو تت ن البو

ل لبلمط، ته  ام  لباي لبم لحل ك فط   .ولبما تعط لبانفتذ إبى ولإل  ل  لإلدخلخ من تخءا

ا ين نوضوووف مفهوووو  لبالموووتم  تنتغووويمفهوووو  بالموووتم لبموووول خ لبت ووو تط ب و تووول لبامووو ق  نتوووتنو مووون  ووو   دمومووو 

موووون وذبووووك وضوووع اصووووو  م ووواقتاي تام وووول ت بالمتم فووومفهوووو  المووووتم إخل ة لبموووول خ لبت وووو تط  دووون م تقووووه

لبح ضووو  و لباوووي  ووواكون لبو وووا لبتوووخلئل فوووي  ةوووذ  لبمق  نوووط توووتندووو ل لبتوووخلئل لبممكنوووط ولبما حوووط ولووو ل 

 احقتقوووهبتنوو ء صووو ة م وواقتاتط بموو  ن تووخ  يك وو  م ئمووطو لالوو ذ  وو ل  بموو  ةووو يفضووول يو  فووي لبم وواقتل ماوووف ة

، و  وووو  لب ت  وووو ا ولإلجوووو لءلا م وووواقت ا اكووووون داتووووه لألدموووو ل وف يو ةووووو   ةووووو   وووو  صووووو ة بموووو   وووو

 2005) لبم ولنوووي ،  اكافوووط ممكنوووطي ووول باوصوووول إبوووى لألةوووخلف ولبغ تووو ا لبم جووووة فوووي ي ووول جهوووخ و لبم ئموووط

و بكووووون لبالمووووتم تاعاووووو ت بم وووواقتل و م ةووووون تموووو  ةووووو موجوووووخ داتووووه لبح ضوووو  ف تووووخ موووون ين  .: توووو    

ذبك نوضوووف إننووو  حوووتن ناحوووخل دووون الموووتم لبموووول خ لبت ووو تط فووونحن نووواكا  دووون مووو  ن توووخ  م ووواقت ا منهووو  بووو

ولبضووو و تط  ين ااووووف  فتوووه دن صووو  لبالموووتم لأل   وووتط تجوووبأن الموووتم لبموووول خ لبت ووو تط تووولبقوووول  تمكننووو 

لبعختوووخ مووون لبكاووو ب   وووجعةوووذل توووخو      ولبعمووول داوووى احقتقهووو فلةوووخلال احختوووخمووون حتووول لباو وووع لبم ووواقتاي و 
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لبمنظموووط مووون  اهوووخفلبعماتوووط لباوووي أنوووه   د فو  تفقوووخبوضوووع اع توووف محوووخخ بالموووتم لبموووول خ لبت ووو تط حتووول 

لبقووو خ تن ولبموووؤةاتن داوووى مووون لبعووو ماتن  - وفوووي لبو وووا لبمن  وووب -لبحصوووول داوووى لحات ج اهووو   فووويل بهووو  

) الموووتم لبموووول خ لبت ووو تط ، مو وووع لبكا ونوووي    لبمنظموووط احقتوووو يةوووخلفتغتوووط انفتوووذ لبمهووو   لبموكاوووط إبوووته  

و لبمهوووو  لا بكوووول لبكمتووووه اقووووخت  لالحات جوووو ا لبم وووواقتاتط موووون لبقوووووى لبع ماووووط موووون حتوووول تمعنووووى هلوووو  ةووووو 

ين  نوووخ كالتوووخ ين  ةوووذلمووون  محوووخخةفوووي فاووو   زمنتوووط  إلاص صوووهكووو  ح وووب  ىمنظموووط يو  مووو ع داوووى حوووخ

تعتووو  دووون  ووووة لبعمووول لبم ووواهخفط  فهووووالموووتم لبموووول خ لبت ووو تط تماوووو داتوووه يحت نووو  الموووتم باقووووى لبع ماوووط 

وضووووع ي ووووس اللاتوووو   ةووووذ  لبقوووووى و اموت ةوووو  لوووو ل فاوووو ة لبالمووووتم  ووووولء ك نووووا  دوووون م توووووبام وووواقتل 

ح وووب  ت  ووواه  لبماتعوووط فوووي دماتووو ا كووول منظموووه بلموووه  صوووت ة لبموووخى يو ماو ووومه يو حاوووى موتاوووط لبموووخى 

و احختوووخ لاللاص صووو ا لبمماوتوووط ط لبالموووتم و بكووون لبمهووو  ةوووو لخموووط لبعنصووو  لبت ووو ي م ووواقت  مووون جهووو

 .ت بكمت ا لبمحخخة من جهط يل ى في فا ة زمنتط معتنه 

 أةمتوووط كتتووو   كأةمتوووط إخل ةت تحظوووىالموووتم لبموووول خ لبت ووو تط جوووزء مووون داووو  لبموووول خ لبت ووو تط فهوووو  بكوووونو 

حيثثثن أن الئوااثثثد المرجثثثوة مثثثن تخطثثثيط المثثثوارد البشثثثرية متعثثثددة و لكثثثن نسثثثتطي  أن ن ثثثو   لبموووول خ نف وووه 

أهثثثم مثثثا تتميثثثز بثثث  تخطثثثيط أن كلمثثثا كثثثان للتخطثثثيط للمثثثوارد البشثثثرية أسثثثي صثثثحيحة ازدادت أهميتثثث  و مثثثن 

 الموارد البشرية ما يلي :

لبلوووو    فووووي لووووم لإلناوووو   ولبانفتووووذداووووى منووووع ل ات كوووو ا فج ئتووووط  لبت وووو تط ت وووو دخ المووووتم لبمووووول خ  .1

 .ت بم  وع

 .لبعجز في لبالا  من لبف ئل و خ لبت  تط ت  دخ المتم لبمول خ .2

 . تل لبك ت  من وظ ئف إخل ة لألف لخ لبت  تط تا  المتم لبمول خ  .3

احختوووخ  داوووى الموووتم لبم ووواقتل لبووووظتفي باعووو ماتن حتووول تاضووومن ذبوووك لبت ووو تط ت ووو دخ الموووتم لبموووول خ  .4

 .لباخ تب ولبنقل ولبا فتهين مط 

مع فوووط ي وووت ب اووو كه  بالخموووط يو تقووو ئه  فتهووو  وموووخى  ضووو ئه   ت ووو دخ احاتووول  ووووة لبعمووول لبما حوووط داوووى .5

 .دوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون لبعموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول

 :) لبكتنو ، مو ع لبكا وني   كم  و انتع يةمتاه  من كونه  

 .و  ااقخت  إمك نت ا لبمنظمط كام  اغت ا لبظ وف لبخللاتط و لبل  جتط  في يي و ا من لأل .6
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لبحصووووول داووووى يفضوووول بكفووووأا ت بكمتووووط لبمماوتووووط فعوووو  و لبووووالا  موووون لبتم بووووط لبمقنعووووط حتوووول اوضووووف  .7

 .كمتط لبعم بط لبف ئضط دن ح جط لبمنظمط  و من لبممكن لنج ز لبعمل تخونه  

اووو لتم ينظموووط و وظووو ئف لبموووول خ لبت ووو تط  حتووول اتوووتن د  ووو ا لبوظووو ئف مووون لووو ل الموووتم لبوصوووف  .8

 .لبوظتفي و مع فط ا  ته و ل ات م لبوظ ئف من ل به 

 .اتمتط وفو ح ج ا لبمنظمط م اقت احختخ لحات ج ا  وق لبعمل م اقت  و اوجته لبمؤ   ا لباع .9

ن لوووو ل احاتوووول لبعموووول و ك ووووف م وووواوت ا لبعم بووووط و لبمح فظووووط داووووى لبمووووول خ لبت وووو تط لبف داووووط موووو .10

مهووو  لاه  لبماووووف ة و مووو  تحاووو جون م ووواقت  مووون تووو لمت اخ تتتوووط و اموت توووط بانمتوووط مهووو  لاه  تمووو  تاولفوووو 

 .مع امو لا لبمنظم ا م اقت  

 .في لبمول خ لبت  تط و لبم  دخة في اقخت  لبمول خ لباي  احا جه  لبمنظمط م اقت  لبهخ اقات   .11

 .بازوخ ت بوظ ئف لب  غ ة و م اوت ا لبمه  ة لباي احا جه  كل وظتفط وفو بمتتعط لبعمل ته  ل .12

و          وضوووووع لبلموووووم لبم ووووواقتاتط بتووووو لمت لباوووووخ تب و لباوظتوووووف و احاتووووول موووووخى لال ووووواف خة منهووووو  .13

 لبف ئخة لبم جوة منه  ت بن تط باف خ و لبمنظمط 

ال ينوووه اوجوووخ مجمودوووط مووون لبعولمووول لبخللاتوووط و لبل  جتوووط و تووو ب غ  مووون يةمتوووط الموووتم لبموووول خ لبت ووو تط إ

 لباي اعتو دمات ا لبالمتم و لباي من يت زة   

ولباووي لبخللاتووط بامنظمووط  ت بتتئووطلباووي ااعاووو  نظمتووطموون لبعولموول لبم دووخخةووي دتوو  ة دوون  لبمووؤ  لا لبخللاتووط

 .لبعولملااك  في احختخ حج  لبمول خ لبت  تط لبمماوتط م اقت  ومن ية  اؤ  

 أوال : العوام  الداخلية 

 حجووو  لباوووي احوووخخ ح جوووط لبمنظموووط مووون لبق دوووخة لأل   وووتطا وووكل يةوووخلف لبمنظموووط ين  :يةوووخلف لبمنظموووط .1

لبت ووو تط ين الموووم بنف وووه  تمعوووزل دووون فهووو   داوووى إخل ة لبموووول خ طتولبقووووى لبت ووو تط ونودتاهووو  ومووون لبصوووع

 . احقتقه قخ ة لبمنظمط داىميو إخ لك لألةخلف لبع مط و

الموووتم واحختوووخ لبموووول خ لبت ووو تط.  منظموووط تام ووول فوووي  وووخ اه  داوووىآلي  بوضوووع لبمووو بي ف:بوضوووع لبمووو بيل .2

لبكفووو ءلا لبمؤةاوووط وإتق ءةووو  داوووى  ين ووومط يلووو ى م ووول ل ووواقم بدوووخة داوووى   لبمووو بي فهوتوووؤ  يي )لبوضوووع

 .لبخ … داى ت لمت لباخ تب ولبحولفز تؤ   يس لبعمل وكذبك 
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لبعووو ماتن داووووى لبوظوووو ئف يو يحووووخلل  دوووو خة اوزتوووعم وووول إلباغتووو لا لبانظتمتووووط  اعووووخ:لباغتووو لا لبانظتمتووووط .3

لبموووول خ لبت ووو تط.  داوووى ماوووبلباحختوووخ  لبموووؤ  لا لبخللاتوووط فوووي توووتن فوووي لبهتكووول لبانظتموووي مووون لااغتتووو 

توووخو    وووخ تاماوووب إبوووى  وةوووذلإدووو خة اوزتوووع لألفووو لخ و يوفتمووو  تاعاوووو تاوووخ تب وانمتوووط لبعووو ماتن  لصوصووو 

  .بمول خ لبت  تطاخ تب واموت  ل

 .ذبووك لبعموول ونودتاوووه داى حجووو تعامووخحجوو  لبمووول خ لبت ووو تط لبمماوتووط ألخلء دموول معووتن  :حجوو  لبعموول  .4

 : ت    2005) لبم ولني , 

ين لبعولمووول لبخللاتوووط اعات دولمووول ن تعوووط مووون دمووول لبمنظموووط نف وووه  و مووون خللاهووو  و تنتغوووي داتهووو  لبووواحك  تهووو  

مقووو تتس م ونوووط خللاتوووط إ نووو ء دماتوووط لبالموووتم ا ووومف ةوووذ  لبمقووو تتس  ل نووو ء و وووا يو موووخة لبالموووتم و وضوووع

توووو باح ك فووووي ةووووذ  لبعولموووول خون ين اضوووو  تهتكوووول لبالمووووتم و مهماووووه ت إلضوووو فط بهووووذ  لبعولموووول لبخللاتووووط 

توجوووخ مجمودووووط موووون لبعولموووول لبل  جتووووط لباووووي اووووؤ   توووخو ة  فووووي دماتووووط المووووتم لبمووووول خ لبت وووو تط و موووون 

 يةمه    

 لخارجية ثانيا: العوام  ا

ك باضووووول   توووووه لباوووووي احوووووتمت ألوضووووو ع لال اصووووو ختط لبل  جتوووووط ااأ  لبمنظموووووط  إن:دولمووووول ل اصووووو ختط .1

 لال اصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو خي

فوووي  ووووق لبعمووول  توووؤخي إبوووى وجووووخ فووو ئل ومعوووخل لبتم بوووط ومعوووخل ي وووع   لبف ئوووخة. ف  افووو ع معوووخل لبتم بوووط

  .لبمماوتط طلبت  ت لبمول خ  تعني اوف  ف صط يكت  ب لات   منوةذل 

وضوووع  ت  ووو ا دم بتوووط كلبخوبوووط  لبا ووو تع ا لبق نونتوووط لباوووي اضوووعه  مووون تتنهووو : ت  وووط لبعم بوووط فوووي لبخوبوووط .2

 .لبخ… لألجو   وضع حخ يخنى من يو

 لبموووول خ  ؤ   داوووى حجووو اووو وووخ  ولباوووينووووع وحجووو  لباكنوبوجتووو  لبم وووالخمط  تهووو تقصوووخ و:دولمووول اقنتوووط .3

 .بك داى ت لمت اخ تب لبع ماتن واموت ة و نودتاه  ول   ذ لبمماوتط لبت  تط

  وووق لبعموول موون حتوول لبفوو ئل يو لبعجووز احووخل فوويوتام وول فووي لباغتوو لا لباووي : لبعموول وضوو ع  وووقي .4

 .لبت  تط لبمول خ  وم  تنات دن ذبك من إمك نتط اوف  لالحات ج ا لبمماوتط من

اصووووتف ح جووووط لبمنظمووووط لكتوووو  بكفوووو ءلا  لبمنظموووو اتووووتن  كاموووو  لزخلخا لبمن ف ووووط حتوووول:ولموووول ان ف ووووتطد .5

  .ت  تط مخ تط وم ة ة

http://www.shammnacafe.com/vb/shammna696.html
http://www.shammnacafe.com/vb/shammna696.html
http://www.shammnacafe.com/vb/shammna696.html
http://www.shammnacafe.com/vb/shammna696.html
http://www.shammnacafe.com/vb/shammna696.html
http://www.shammnacafe.com/vb/shammna696.html
http://www.shammnacafe.com/vb/shammna696.html
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جغ لفتوووط إبوووى يلووو ى يو لبهجووو ة  ح كوووط لب وووك ن ولناقووو به  مووون منمقوووط ين:عولمووول لالجام دتوووط لب وووك نتطلب .6

  52: 2009بمغ تي ، . ) للبف ئل يو لبعجز داى  وق لبعمل من حتلاؤ  لبع ئخة يو لبل  جط 

 يخن  وتمكن ام تل لبعولمل لبخللاتط ولبل  جتط وفو لبملمم 

 

  

 العوام  المؤثرة في عملية التخطيط للموارد البشرية                      

 

 

 لبعولمل لبمؤ  ة في دماتط لبالمتم بامول خ لبت  تط

وداووى لبوو غ  موون اعووخخ يبعولموول لباووي اووؤ   فووي دماتووط لبالمووتم بامووول خ لبت وو تط اتقووى ةووذ  لبعماتووط مهمووط   

جوووخل باحختوووخ مووو  لالحات جووو ا مووون لبقووووى لبع ماوووط م ووواقت  و ألجووول احقتوووو ةوووذ  لبعماتوووط تجوووخل ة ف توووخ مووون 

تم تصووووو ة خ ل ووووط كتووووف اووووا  دماتووووط لبالمووووتم وداتووووه نوووو ى موووون لبضوووو و ة لباموووو ق إبووووى م لحوووول لبالموووو

عووووخ لبلموووووة لألوبووووى بانمووووو لبت وووو ي  فووووي ك فووووط لبمنظموووو ا موووون امووووول خ لبت وووو تط تبالمووووتم لب كووووون ل صووووط 

مان  وووت  موووع ح جوووط ومع فوووط لبلموووولا لإلج لئتوووط لباوووي مووون ل بهووو  تكوووون لبالموووتم فعووو ال و صوووحتف  لووو ل 

 لبمنظمط في فا ة لبالمتم

 من أهم مراح  التخطيط ما يلي:  

 مراح  التخطيط  إلى ثالثة مراح  أساسية هي "يمكننا أن ن سم 

 بانتؤ ت بماب داى لبمولخ لبت  تط.ل .1

 احاتل لبما ح من لبمول خ لبت  تط. .2

يةخلف لبمنظمط•

لبوضع لبم بي•

لباغت لا لبانظتمتط•

لبعولمل لبخللاتط حج  لبعمل•

دولمل ل اص ختط•

 ت  ط لبعم بط•

دولمل اقنتط•

وضع  وق لبعمل•

دولمل ان ف تط•

لبعولمل لالجام دتط ولب ك نتط•

لبعولمل لبل  جتط
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 اصوووووووووووووومت  واموووووووووووووووت  واقوووووووووووووووت  لبتوووووووووووووو لمت لبتختاووووووووووووووط بمولزنووووووووووووووط لبماووووووووووووووب ولبعوووووووووووووو ل .3

 حتل اعخ كل م حاط من ةذ  لبم لحل دماتط إخل ة م اقاط بذبك  وف ن  ح ك  منه  داى حخى:

 : التنبؤ بالطلب على المواد البشريةأوال: 

 حتل اعخ ةذ  لبم حاط من ية  م لحل لبالمتم و ةي ا مل م  تاي 

  :  و لبقتمووووط فووووي فاوووو ة    فووووي لبمنظمووووط ت بكمتووووطم وووواقت  تووووا  اقووووخت  لبن وووو م لبماو ووووع دماووووه  وفتهوووو لباقوووخت

لبمووخت ون ةوو  موون  وذبووك الن اقووخت  لبلتوو لء ب حات جوو ا فووي إخل لاهوو و ةووذ  لبعماتووط اكووون غ بتوو    لبلمووط 

 ، تقخ  لحات ج ا إخل لاه  لبماو عط 

تكووووون لباحاتوووول لإلحصوووو ئي باماغتوووو لا فووووي لبم ضووووي وةنوووو  تووووا  احاتوووول لبماوووو ح موووون لبمووووول خ لبت وووو تط   نتوووو : 

وتوووووا  فوووووي ةوووووذ  لبم حاوووووط لبمق  نوووووط توووووتن حووووو الا ،   26: 1999) د  وووووي ،  بام ووووواقتل متنوووووي داوووووى لبانتوووووؤ

 :  م تأايتوضف بن  ولبذي احاتل لبماب ل    لبمنظمط حتل فتا    لبع ل و لبماب خللل و 

 دخخ لألف لخ لبذتن تحا جه  لبعمل في كل ي     لبمنظمط  .1

 وكذبك لبعمل لبمماوب منه  . .2

 واحاتل لبمه  لا لبمماوتط من لألف لخ .  .3

  . الجاذلته ولباكافط لبماو عط   .4

 ل  جي  –احاتل لبع ل :  إم  خللاي  و من    تا  

 وةو اقخت  لحات ج ا لبمنظمط من ملزونه  لبح بي بامول خ لبت  تط  لبع ل من خللل لبمنظمط :

 

 التخطيط لالحتياجات من داخ  المنظمة خطوات

ا في كل اصنتف وظتفي ؟ .1  ك  دخخ لألف لخ لبموجوختن ح بت 

 . ك  دخخ لألف لخ لبذتن  ت ام ون في كل وظتفط .2

 ك  دخخ لألف لخ لبذتن  تنقاون إبى وظ ئف يل ى خللل لبمنظمط ؟ .3

   45: 2000) دم  ،  . ك  دخخ لألف لخ لبذتن  تا كون وظ ئفه  إبى ل    لبمنظمط .4
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 احاتل لبما ح من لبمول خ لبت  تطلبم حاط لب  نتط : 

لبعوووو ل  ق اقوووخت مووو  و توووا  لباحاتووول توووأك   مووون م تقووووط فوووي ةوووذ  لبم حاوووط و موووون يةووو  مووو ق لباقوووخت   

 لبخللاي :

 "طري ة مخزون المهارات :  -أ

تاكووووون موووون   ئمووووط تأ ووووم ء لبموووووظفتن لبحوووو بتن فووووي لبمنظمووووط واحاوووووي داووووى معاوموووو ا افصووووتاتط دوووون كوووول 

 موظف

  يي مخت   لبمت     –اماع اه –لالماح ن ا  –لباخ تب  -لت لاه –) مؤة اه  

 خرااط اإلحال  : -ب

ي وووك ل تت نتوووط اوضوووف باملمموووتن لبوضوووع لبقووو ئ  بوووتعل لبوظووو ئف لبه موووط , ولبمووووظفتن لبماو وووع إح بهووو  ,  

 احاوى داى :

 م اوى يخلئه  . –دم  لبموظف لبح بي  .1

فامكننووو  ةوووذ  لبم تقوووط  مووون مع فوووط لباقوووخت   خ لاوووه مه  لاوووه  –م ووواوى يخلئوووه  –دمووو  لبم  وووف باوظتفوووط  .2

منظمووووط و لباووووي التمكووون ين ا وووواغني دنهوووو  لبمنظموووط فووووي لبفاوووو ة لبق خمووووط و لبفعاوووي بامووووول خ لبت وووو تط خللووول لب

لباوووي  ووووف احووو فظ داتهووو  و امو ةووو  و بكووول منظموووط حووو ة فوووي إلاتووو   م تقوووط لباقوووخت  لباوووي اان  وووب مووووع 

 وووخ لاه  و إمك نت اهووو  و إمك نتووو ا لبعووو ماتن بوووخته  يمووو  ت بن وووتط باقوووخت  لبعووو ل لبلووو  جي فهوووو لبملوووا  تمووو  

نظمووووط موووون لبلوووو    موووون دم بووووط وتوووو بمتع ةووووذل تاو ووووف داووووى خ ل وووو ا لب وووووق و لبانتووووؤلا  وووووف اماتووووه لبم

 ت الوض ع لال اص ختط لبق خمط و م اوت ا لبنمو و لباعات  في لبخوبط .

 تعخ اقخت  و احاتل  لبعم بط لبمماوتط و اقخت  لبعمل لبم لخ لنج ز  نناقل بام حاط لب  ب ط وةي :

 : البرامج البديلة لموازنة الطلب والعرض تصميم وتطوير وت ويمثالثاً : 

 وتا  ةن  لبمق  نط تتن لبع ل و لبماب باحختخ لبعم بط لبمماوتط  

 زت خة لبماب داى لبع ل : .1

 لبتخلئل لبما حط بامنظمط :

 الفتل لب  وم . .ي
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  لبمؤ اطلبعم بط  .ب

 إم بط  ن لباق دخ . .ا

 زت خة   د ا لبعمل . .ل

 اح تن لألجو  ولبحولفز . . 

 لبع ل داى لبماب )لبف ئل   :: زت خة  .2

 لبتخلئل لبما حط بامنظمط :

 الفتل   د ا لبعمل . .ي

 ا جتع لباق دخ لبمتك  . .ب

 الفتل دمات ا لباوظتف  .ا

 لبعم بط لبمؤ اط لب لتصط .ل

  43: 2000) دم  ،   ت  ط إنه ء لبلخمط . 

 قل إبى والتخ من مم تقط لبع ل و ماب و احختخ لالحات ج ا تصو ة خ تقط داته  و من    ننا

 .لبلمط  نفتذا .1

 .م لجعط لبلمط من ل ل لباغذتط لبعك تط  .2

 ب غ  موووون يةمتووووط لبالمووووتم و وضووووعه كحجوووو  ي وووو س تخلتووووط لبعموووول فووووي لبمووووول خ لبت وووو تط إال ين ةن بووووك توووو 

 : لبعختخ من لبم ك ا لباي  خ اعتو من ظهو   ت ب كل لبمماوب و لباي من يةمه  

 طلبك ت  من لبع ماتن في لألجهزة لإلخل ت ىبخ تأةمتط لبالمتمضعف لبودي  .1

ولب ق فتووط  لإلمك نتوو ا لب ق فتووط باالمووتم لبمماوووب ناتجووط بقاووط دووخخ لبلتوو لء و اووط لتوو لاه  لبعامتووط عفضوو .2

 ء لأللم  ل اك ب لحام لمم  تزتخ 

لبمنظموووو ا بوووونظ  لبمعاوموووو ا  ولفاقوووو  لبمماوتووووط باعماتووووط لبالمتمتوووط   اوووط لبكوووو  ولبنوووووع موووون لبمعاومووو ا .3

 .لبت  تط لبل صط تإخل ة لبمول خ
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 .د او إخل ة لبمول خ لبت  تط صعوتط لباوصل إبي مع تت  محخخة وخ تقط بمع فط لبمه   لبماق ة داي .4

وبون فووي يغاووب لألحتوو ن ؤلبم وو وضووع لبلمووط وانفتووذة  حتوول تاهوو ب موون ةووو م ووؤول دوونلبفصوول تووتن   .5

: مو وووع 2010) ووومن   الموووتم لبموووول خ لبت ووو تط ،  وبتط لألجهوووزة لإلخل توووطؤم ووو تأنهووو  ة فوووي لبانفتوووذ تإخدووو ء

 لبكا وني   ةذل ت إلض فط  إبى 

   لبمنظموووو ا و دووووخ  احووووخت ه   ين وجووووخا مموووو   تجعاهوووو  فووووي  ولدووووخ تت نوووو ا بامووووول خ لبت وووو تط  وفوووو ةدووووخ

 .مو وق بامعاوم ا لبل صط ت بعم بط و لبقوى لبت  تط غت مصخ  

   ا امووووول خ لبت وووو تط لبالمووووتم اا لبمن  ووووتط بلبمتزلنتوووو  وفوووو ةدووووخ و   فووووي تعوووول لبووووخول لبع تتووووط  صوصوووو 

 .لبن متط 

 اعخ كل ةذ  لبعولمل من لبمعتق ا لبحقتقط بعماتط لبالمتم و لباي تجب داتن  لبالا  منه  و احختخة 


