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مقدمة
إف لممؤسسة االقتصادية دك ار ميما في اقتصاديات الدكؿ يث تعتبر النكاة الرئيسية لمنشاط االقتصادم
كاألداة المحكرية لخؽ الثركة في المجتمع ،كبالتالي فيي تسيطر عمى الحياة االقتصادية بأكمميا في
عصرنا الحديث ،الشيء الذم جعميا محؿ اىتماـ الكثير مف الباحثيف ،كباعتبارىا متعامال اقتصاديا ذك
دكر فعاؿ في المجتمع يدفعنا ىذا لمتفكير في بعدىا االقتصادم ،االجتماعي كاالنساني.
لقد تـ إعداد ىذه المطبكعة المكجية لطمبة سنة ثانية جذع مشترؾ عمكـ مالية كمحاسبة بيدؼ تمكيف
الطالب مف معرفة المفاىيـ األساسية الخاصة بالمؤسسة كالكظائؼ التي تنبني عمييا كيقكـ عمييا نشاطيا
الذم يسعى إلى تحقيؽ أىدافيا المختمفة كفي سبيؿ ذلؾ فقد قمنا بتقسيـ ىذه المحاضرات إلى المحارك
التالية:
المحكر األكؿ تطرقنا فيو إلى مفاىيـ أساسية حكؿ المؤسسة االقتصادية مف تعريؼ ليا كذكر أىدافيا ،أما
المحكر الثاني كاف حكؿ المؤسسة كالمحيط باعتبار أف المؤسسة ال تعمؿ في فراغ فقد حاكلنا معرفة
مككنات ىذ المحيط كالتأثير المتبادؿ بينو كبيف المؤسسة ،أما المحكر الثالث كاف حكؿ كظائؼ المؤسسة
مف الكظيفة االنتاجية ،التسكيقية...،الخ ،كفيما يتعمؽ بالمحكر الرابع تطرقنا فيو إلى التحميؿ االقتصادم
لممؤسسة بمعرفة المقصكد منو ،كمعرفة أنكاعو كاألكات المتخدمة في التحميؿ االقتصادم ،أما المحكر
الخامس كاف حكؿ أنماط نمك المؤسسة حاكلنا معرفة مفيكـ نمك المؤسسة أنكاعو المختمفة كالتطرؽ
عمى دكرة حياة المؤسسة.
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المؤسسة االقتصادية
أوال :نشأة وتطور المؤسسة االقتصادية
إف المؤسسات اإلقتصادية المختمفة التي نراىا في الكاقع لـ تظير بأشكاليا الحالية مف أكؿ مرة بؿ كاف
،

ذلؾ لعدة تغيرات ك تطكرات متكاصمة ك متكازية مع التطكرات التي شيدتيا النظـ اإلقتصادية

اإلجتماعية كالحضارات البشرية منذ أف تمكف اإلنساف مف اإلستقرار كتحضير حاجاتو كنظ ار لما لممؤسسة
مف أىمية كدكر في النشاط اإلقتصادم لممجتمعات فإنو يجدر بنا اإلطالع عمى تطكراتيا ضمف المجتمع
إبتداءا مف اإلنتاج األسرم البسيط لغاية ظيكر التكتالت كالشركات المتعددة الجنسيات.
لقد تطكر الحياة االقتصادية منذ ظيكر االنساف إلى يكمنا ىذا لالنساف ،كلقد صصاحبو كذلؾ تطك ار
لممؤسسة االقتصادية حيث نجد ىذه المراحؿ تتمثؿ في:
 -1مرحمة االنتاج األسري البسيط:
كاف االنساف في في ىاتو المرحمة يعيش حياة بدائية حيث كانت زراعة األرض ك تربية المكاشي مف أىـ
النشاطات كأىـ مكارد حياتو كذلؾ لتمبية حاجاتو األساسية كالمتمثمة في المأكؿ كالممبس كالمشرب كقد
إستعمؿ بعض األدكات البسيطة كالتي يقكـ بنحتيا كتحضيرىا كبار األسر ،ككاف ىذا النشاط يتـ داخؿ
األسر كفي الحقكؿ أك المدف ،كما أف التجارة لـ تعرؼ أنذاؾ ،حيث كانت المنتجات اليدكية تصنع كفؽ
طمبات معينة مف أفراد المجتمعات ك عادة تتـ المبادلة بالمقايضة بيف األسر التي تصنع كفؽ طمبات
المجتمع،كأىـ الحرؼ اليدكية التي كانت سائدة في تمؾ األزمنة النجارة ،الحدادة ،الدباغة ،كصناعة
المنتجات الجمدية كالنعاؿ كالسركج ،ككذلؾ الغزؿ ك النسيج ك صناعة السالسؿ ..الخ.
 -2ظيور الوحدات الحرفية:
م ارتفع الطمب علىى المنتجات الحرفية،
بتحرر العماؿ أكالفالحمف كتككينهم لتجمعات سؾانية حضر ة
كظهزعماؿ مستؽلكف في منازؿقـ ،كمف ثـ انتقؿ العمؿ إلى محالت ككرشات تجمع أصحاب الحرؼ
المتشابية تحت إشراؼ كبيرىـ أك رئيسيـ ،كاتسعت لتظير في شكؿ كحدات حرفية ،لكف االشراؼ في ىذه
الكرشات أخذ الطابع الكراثي ،أما باقي العماؿ(الصناع) فال تتـ ترقيتيـ إلى رؤساء لمكرشات ،كبالتالي
أصبح الصناع عماال أجراء كمف ىنا نشأت جمعية العماؿ لحماية حقكقيـ( نشأت في القرف

 17كىي

أصؿ النقابات الحالية) ،كمع التغيرات التي سبقت الثكرة الثقافية كالصناعية في أكركبا بدأت ىذه الكحدات
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الحرفية في التالشي ،خاصة عندما ظير حرفيكف مستقمكف ينافسكف ىذه الكحدات الحرفية ،كخركج
الصناع عف االنضباط الجماعي نظ ار لمصعكبات التي يفرضيا عمييـ رؤساء الكرشات ،كما أف رؤساء
ىذه الكحدات الحرفية حكلكا التجمعات الحرفية إؿ تجمعات تجارية بعد ثرائيـ ،اضافة إلى الدكر الذم
لعبو ظيكر طبقة الكسطاء التجار الذيف يحددكف لمحرفييف مكاصفات المنتجات التي يرغببكف فييا ،ما
ظيرت عممية تخزيف السمع كبيعيا بالجممة ما أدل إلى ثراء طبقة التجار كىي التي أسيمت فيما بعد في
االنقالب الصناعي بأكركبا.
-3مرحمة النظام المنزلي لمحرف:
أدل ظيكر طبقة التجار كالرأسمالييف إالى إستعماليـ لعدة طرؽ مف أجؿ الحصكؿ عمى المنتجات كبيعيا
في ظركؼ مرضية كمف الطرؽ المستعممة بإضافة الى التعامؿ عمى المجمكعات الحرفية ،اإلتصاؿ
باألسر في المنازؿ كتمكيميـ بالمكاد مف أجؿ إنتاجيـ لسمعة معينة كغالبا كانت عممية اإلنتاج المنزلية
مرحمة مف مراحؿ إنتاج السمعة كقد كجد التجار سكؽ العمؿ خاصة في األسر
إستعداد لزيادة دخميا بكاسطة إحتراؼ حرفة أخرل إلى جانب الزراعة،

الريفية التي كانت عمى
يمكنيا مف تغطية حاجاتيا

المتزايدة.
كىكذا أصبح ىناؾ كألكؿ مرة عماؿ حرفيكف في المنازؿ ال يممككف سكل قكة عمميـ ك ممكلكف مف طرؼ
تجار أصحاب رؤكس أمكاؿ ككؿ منيا مرتبط باآلخر إرتباطا نفعيا.
-4مرحمة ظيور المانيفاكتوراه :Maniffature
إف تراكـ التغيرات التي شيدتيا طرؽ اإلنتاج الحرفي نظ ار لتطكر األذكاؽ كالمستكل الحضارم مف جية ك
إرتفاع عدد السكاف مف جية أخرل ككذلؾ ظيكر اإلكتشافات الجغرافية ،أدت إلى إثراء طبقة التجار
الرأسمالييف الذيف إمتمكك أدكات إنتاج يدكية فعممك عمى إيجارىا إالى أشخاص كأسر داخؿ المنازؿ مف
أجؿ القياـ بإنتاج طمباتيـ التي كانكا يطالبكف بتنفيذىا في أكقات كبمكاصفات مناسبة ،كفي كقت الحؽ
إستطاع ىؤالء التجار أف يقكمك بجمع عدد مف الحرفييف تحجت سقؼ كاحد مف أجؿ أف يتمكنكا مف
مراقبتيـ بشكؿ أكبر كأف يستعممكا كسائؿ إنتاجيـ بشكؿ أثر إستغالال كىكذا ظيرت المصانع في شكميا
األكؿ  Manufactureكالتي تتككف مف أدكات بدائية يشتغؿ عمييا العماؿ بأيدييـ كتخضع لتنظيـ يختمؼ
عف تنظيـ الكحدات الحرفية السابقة إذ أصبح فييا صاحب المحؿ كاألدكات ىك المشرؼ عمى عممية
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اإلنتاج مف بدايتيا إلى نيايتيا كقد كانت المانيفاكتكرة تعبر عف منعرج حاسـ في تاريخ المؤسسة
اإلقتصادية حيث تعتبر شكؿ اإلنتاج اليدكم الذم تكلدت عنو المؤسسة الرأسمالية فيما بعد.
-5مرحمة ظيور المؤسسات اآللية:
بعد أف تكفرت األسباب مف إكتشاؼ عممية مكجية نحك اإلنتاج الصناعي كاتساع السكؽ أكثر فأكثر،
كلعب الجياز المصرفي دك ار ىاما في التطكر اإلقتصادم ،ظيرت المؤسسات اآللية األكلى التي كانت
فييا كسائؿ العمؿ اآللية بعد أف كانت في المانيفاكتكرة يدكية ،ك حسب تعريفات بعض اإلقتصادييف فإف
اآللة أنذاؾ لـ تكف سكل جياز مككف مف مجمكعة مف األجزاء كانت ذات شكؿ يدكم ك عند آخريف فإف
األدكات في الحرؼ كانت تستعمؿ طاقة محركة يدكية في حيف أف اآللة ىي أداة تستعمؿ طاقة محركة
حيكانيا أك مائيا أك مف الريح .......إلخ

 ،كيرجع اإلقتصادييف ظيكر أكؿ الكرشات أك المؤسسات

الرأسمالية إلى بداية القرف الثامف عشر أم بظيكر الثكرة الصناعية التي كاف مف بيف نتائجيا ظيكر
المؤسسات الكبرل المشغمة لعدد كبير مف العماؿ ككذا بركز تقسيـ العمؿ.
 -6مرحمة ظيور المؤسسات الحديثة(الشركات المتعددة الجنسيات):
مع التطكر الذم شيده اإلقتصاد الرأسمالي كانت ىناؾ ضركرة لممؤسسات إلتباع عدة إستراتياجيات تتكتؿ
فيما بينيا (التكتؿ اإلقتصادم)  ،ككذا اؿ دخكؿ إلى األسكاؽ الخارجية ليس في صكرة مكزعة لمسمع
كالخدمات فقط بؿ أيضا كمنتج في أكثر مف بمد خارجي كىي ما يدعى الشركات متعددة الجنسيات.
كمف خالؿ ىذه المراحؿ يتضح لنا أف المؤسسة اإلقتصادية لـ تظير بشكؿ كاحد بؿ ظيرت بأنكاع مختمفة
كؿ منيا ذا أىمية كاسعة.
ثانيا-مفيوم المؤسسة االقتصادية
لقد تعددت تعاريؼ المؤسسة االقتصادية كتنكعت بحسب طيعتيا ،نشاطيا كالدكر الذم تقكـ بو في الحياة
االقتصادية ،كككنيا تتميز بالتنكع كعدـ التجانس ،مف ىذا المنطمؽ يمكمف عرض مجمكعة مف التعاريؼ
لممؤسسة االقتصادية.
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يعرؼ  Francois Perrouxالمؤسسسة االقتصادية بأنيا :ذلؾ المكاف الذم يتـ فيو عممية المزج بيفعناصر االنتاج المختمفة ،بغية الحصكؿ عمى منتكج يصرؼ في السكؽ كىي بذلؾ ال تيدؼ إلى تمبية
حاجات األفراد مباشرة كانما تيدؼ لتمبية حاجيات السكؽ.
يعرؼ  M.Truchyالمؤسسة عمى أنيا :الكحدة التي تجمع كتنسؽ العناصر البشرية كالمادية لمنشاطاالقتصادم.
 يعرؼ  M.Shumpterالمؤسسة االقتصادية بأنيا :مركز لالبداع كمركز لالنتاج.يعرؼ  Karl Marxالمؤسسة بأنيا :عدد كبير مف العماؿ يعممكف في نفس الكقت تحت ادارة نفسرأس الماؿ ،كفي نفس المكاف ،مف أجؿ انتاج نفس النكع مف السمع.
 تعرؼ المؤسسة عمى أنيا :مجمكعة مف الطاقات البشرية كالمكارد المادية(طبيعية كانت أك مادية أكغيرىا) كالتي تشغؿ فيما بينيا كفؽ تركيب معيف محدد قصد انجاز أك أداء المياـ المنكطة بيا مف طرؼ
المجتمع.
 يعرؼ المكتب الدكلي لمعمؿ المؤسسة بأنيا :كؿ مكاف لمزاكلة نشاط اتصادم كليذا المكاف سجالتمستقمة.

المؤسسة ىي كحدة انتاجية كمركز تكجيو عكائد االنتاج كلكف تعتبر ككحدة اجتماعية تتخذ مجمكعة مفالق اررات مف أجؿ اقتحاـ أكبر عدد مف األسكاؽ ،ككذلؾ لتحقيؽ مجمؿ أىدافيا.
المؤسسة عبارة عف كحدة اقتصصادية تتجمع فييا المكارد البشرية ،المادية ،المالية ،الالزمة لإلنتاجاالقتصادم ،بغرض تحقيؽ نتيجة مالئمة كىذا ضمف شركط اقتصادية تختمؼ باختالؼ الحيز المكاني
كالزماني ،الذم تكجد فيو ،كتبعا لحجـ كنكع النشاط.
مف خالؿ التعاريؼ السابقة يمكننا القكؿ بأف المؤسسة ىي كؿ تنظيـ اقتصادم مستقؿ ماليا في إطار
قانكم كاجتماعي معيف ىدفو دمج عكامؿ االنتاج مف أجؿ إنتاج تبادؿ السمع أك خدمات مع أعكاف
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اقتصادييف آخريف بغرض تحقيؽ نتيجة مالئمة ،كىذا ضمف شركط اقتصادية تختمؼ باختالؼ الحيز
الزماني كالمكاني الذم يكجد فيو ،كتبعا لحجـ كنكع نشاطو.
كما نجد أف ىناؾ مقاربات يمكف مف خالليا تكضيح مفيكـ المؤسسة كىي:
المؤسسة بصفتيا عون اقتصادي :حسب ىذه المقاربة يمكف تعريؼ المؤسسة عمى أنيا:تنسؽ بيفعكامؿ االنتاج (رأس الماؿ ،العمؿ ،الطبيعة) بغية إنتاج سمع أك خدمات مكجة لمسكؽ كمنو الكصكؿ إلى
تمبية االحتياجات(الطمب) ،نجد المحكر األساسي ليذه النظرة يتمثؿ في الحصكؿ عمى انتاج مع تكاجد
مركز لمقرار في المؤسسة ،متمثال في سمطة اإلدارة كقدراتيا التسيييرية ،مف حيث تنظيـ عممية اإلنتاج
بحسب إمكانيات المؤسسة كالمتغيرات البيئية الخارجية.
المؤسسة كمنظمة اجتماعية :حسب ىذه المقاربة يمكف تعريؼ المؤسسة عمى أنيا :مجمكعة مف األفراديشارككف كينسقكف جماعيا في منظمة مييكمة(داخؿ تنظيـ مييكؿ) إلنتاج السمع أك الخدمات .محكر ىذا
التعريؼ يركز المنظمة المييكمة ،فالمؤسسة لـ تعد ينظر إلييا مف زاكية ميكانيكية لعممية اإلنتاج كلكف
كمنظمة اجتماعية ،كعميو يتـ دراستيا مف خالؿ تنظيـ السمطات ،تكزيع المياـ ،اتخاذ القرار ،مكاقؼ
كتصرفات األفراد.
المؤسسة كنظاـ :حيث تسمح لنا ىذه النظرة بإثراء الفيـ الحقيقي لسير المؤسسة ،كيركز مفيكـ النظاـعمى تكاجد عدة عناصر مترابطة فيما بينيا عف طريؽ عدة ارتباطات(عالقات) ،مع بقاء الكؿ منظـ
كمتساند بغية تحقيؽ ىدؼ مكحد .كعميو فإف المؤسسة ما ىي إال مجمكعة مف األنظمة الفرعية المترابطة
فيما بينيا بالعديد مف العالقات التيادلية(نظاـ المكارد البشرية ،نظاـ االنتاج ،نظاـ التسكيؽ ،النظاـ المالي،
نظاـ المعمكمات...،الخ) ،فضال عف ضركرة اإللماـ بجزء ميـ مف النظاـ الكمي لممؤسسة كالبيئة الخارجية
لممؤسسة التي تعتبر عنص ار ميما مف عناصر النظاـ.
بعض المفاىيم المرتبطة بالمؤسسة االقتصادية:
تجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ جممة مف المفاىيـ المرتبطة بالمؤسسة أىميا:
أ -المنظمة " : " L’Organisation
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المنظمة ىي مجمكعة بشرية ىادفة تركز عمى البعد االجتماعي كعمى تنظيـ حياة المجتمع كالعالـ كتسييره
بالشكؿ األمثؿ ،كعادة المنظمة ىي التي تسير المؤسسة أك منظمات أخرل كتضع القكانيف لسيرىا ،كما
أف المنظمة تتككف مف المحظة التي يقبؿ فييا شخصيف أك أكثر المساىمة في تحقيؽ مجمكعة مف األفراد.
ب-المؤسسة " : " l’entreprise
ىي ىيكؿ اقتصادم كاجتماعي يظـ فرد أك عدة أفراد يعممكف بطريقة منظمة مف أجؿ إنتاج أك تبادؿ
المنتجات المتنكعة ،كتخضع المؤسسة إلى إجراءات قانكنية إنشائيا.
كقانكنيا يمكف إنشاء المؤسسة ذات الشخص الكحيد ،لكف تطبيقيا مستحيؿ قياـ شخص كاحد بعممية
اإلنتاج كالبيع كالشراء كالمحاسبة...الخ ،بؿ البد مف تنظيـ أمكره مع اآلخريف .كتجمع المؤسسة باإلضافة
إلى العناصر األساسية األربعة (اليدؼ ،األشخاص ،رؤكس األمكاؿ كالييكؿ التنظيمي) ،عنصر آخر
يتمثؿ الييئات التي تسير المؤسسة ،كتتعرض المؤسسة االقتصادية لجانب مف المخاطرة ،كتتمتع
بشخصية قانكنية متميزة تمزميا التسجيؿ في السجؿ التجارم ،كفي تحمؿ كؿ ما يترتب عف كجكدىا
القانكني مثؿ الضرائب كالرسكـ ،كمراقبة حساباتيا دكريا بكاسطة السجالت الضركرية.
ت-الشركة " : "La Société
ىي عقد يمتزـ بمقتضاه شخصاف أك أكثر بأف يساىـ كؿ منيـ في مشركع يستيدؼ الربح بتقديـ حصة
مف ماؿ أك عمؿ القتساـ ما قد ينشأ عف ىذا المكضكع مف ربح أك خسارة.
ث-المنشاة " : "L’Établissement
لقد عرؼ  M L Baudinالمنشاة عمى أنيا " مجمكعة األشخاص الدائميف العامميف في نفس المكاف ،كىـ
تابعكف لنفس المنظـ  ،" l’ entrepreneurأم ىي عبارة عف مجمكعة مف األشخاص يعممكف في نفس
المكاف لحساب نفس السمطة المديرة (مدير المؤسسة) ،كيمكف لممؤسسة أف تتككف مف منشأة كاحدة أك عدة
منشآت.
ثالثا :أىداف وخصائص المؤسسة االقتصادية
-1أىداف المؤسسة االقتصادية
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تعبر األىداؼ عف النتائج كالغايات التي ترغب المؤسسة بمكغيا ،كبالتالي نجد أف المؤسسات تسعى إلى
تحيؽ العديد مف األىداؼ مف خالؿ القياـ بنشاطاتيا( سكاء كانت عمكمية أك خاصة) ،مع اختالؼ ىذه
ألىداؼ باختالؼ نشاط المؤسسات كنكعيا كحجميا ،كليذا نجد ىذه األىداؼ تتمثؿ في:
 1-1األىداف االقتصادية :نجد ىذه األىداؼ تتمثؿ فيما يمي:
أ -تحقيق الربح :يعتبر الربح مف أىـ المعايير الدالة عمى صحة المؤسسة اقتصاديا ،نظ ار الى حاجة
المؤسسة إلى أمكاؿ مف أجؿ تحقيؽ االستم اررية في النشاط كالنمك ،حيث أف تحقيؽ الربح يسمح بتكسيع
نشاطات المؤسسة ،تجديد التكنكلكجيات المستعممة كتسديد الديكف ،كطبعا تختمؼ درجة االىتماـ باألرباح
باختالؼ المؤسسة مف العمكمية إالى الخاصة.
ب -تحقيق متطمبات المجتمع :إف تحقيؽ اممؤسػسػة لمنتائج اؿمسػطرة يمر حتما عبر بيع اإلنتاج اؿمادم
(السػمع) كتغطية تكاليفيا ،فيي بذؿؾ تحقؽ طمبات اؿمجتمع ،كعميو يمكف القكؿ بأف اؿمؤسسة االقتصادية
تحقؽ ىدفيف في نفس الكقت:
 تحقيؽ طمبات اؿمجتمع (اؿمستيمكيف)؛ تحقيؽ األرباح.ج -عقمنة االنتاج:

يتـ ذلؾ مف خالؿ االستعماؿ العقالني لعكامؿ اإلنتاج ،كرفع انتاجيا بكاسطة

التخطيط الجيد كالدقيؽ لإلنتاج كالتكزيع ،باإلضافة إلى مراقبة عممية تنفيذ ىذه الخطط كالبرامج ،كىك ما
يسمح بتحقيؽ رضا المستيمكيف كاألرباح كتدنية التكاليؼ.
كمنو نجد أف المؤسسة االقتصادية عمى المدل البعيد تسعى الى تحقيؽ االستغالؿ العقالني لممكارد
االقتصادية المتاحة (المادية ،البشرية ،المالية ،كالتقنية) خالؿ ممارستيا لمنشاط الذم تتخصص فيو ،في
محاكلة إلى تحقيؽ التراكـ كخمؽ الثركات ،أما عمى المدل المتكسط كالقصير فإف المؤسسة تحاكؿ أف تنتج
منتجاتها الكمية كالنكعية التي تشبع رغبات المستيمؾ كتدفعيا لزيادة الطمب عمى منتجاتياأك خدماتيا،
كتكسيع حصتيا في السكؽ الذم تعمؿ فيو ،مما يؤدم إلى زيادة رقـ أعماليا كحجـ أرباحيا كتحقيؽ معدؿ
الربحية المطمكب.
 2-1األىداف االجتماعية :نجد ىذه األىداؼ تتمثؿ فيما يمي:
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 ضماف مستكل مقبكؿ مف األجكر مقابؿ المجىكدات المبذكلة مف العامميف ،كىك ما يسمح بتحسيفمستكل معيشة العماؿ في ظؿ التطكر السريع لممجتمعات تكنكلكجيا ،مما جعؿ رغباتهم تتزايد باستمرار
( منتكجات جديدة ،)...،كبالتالي ما عمى المؤسسات إال تحسيف اإلنتاج كتكفير إمكانيات مالية كمادية
أكثر فأكثر لمعامؿ.
 الدعكة إ لى تنظيـ كتماسؾ العماؿ مف خالؿ عالقات مينية كاجتماعية بيف األشخاص رغـ اختالفاتيـفي المستكل العممي ،االنتماء االجتماعي كالسياسي ،ألف ذلؾ ىك السبيؿ الكحيد لضماف الحركية المستمرة
لممؤسسة كتحقيؽ أىدافيا ،أك بعبارة أخرل ترسيخ ثقافة المؤسسة لدل عماليا.
 تحسيف مستكل معيشة العماؿ :إف التطكر السريع الذم شيدتو المجتمعات في الميداف التكنكلكجييجعؿ العماؿ أكثر حاجة إلى تمبية رغبات تتزايد باستمرار ،باإلضافة إلى التطكر الحضارم ليـ كلتغير
أذكاقيـ كتحسنيا.
 إقامة أنماط استيالكية معينة :تقكـ المؤسسات االقتصادية عامة بالتصرؼ في العادات االستيالكيةلمختمؼ طبقات المجتمع ،كذلؾ بتقديـ منتجات جديدة بكاسطة التأثير عمى أذكاقيـ عف طريؽ اإلشيار
كالدعاية سكءا لمنتجات قديمة أك جديدة ،كىذا ما يجعؿ المجتمع يكتسب عادات استيالكية غالبا ما تككف
في صالح المؤسسة.
 امتصاص الفائض مف العمالة. 3-1األىداف الثقافية والرياضية:
تتعمؽ ىذقاألىداؼ بالجافب التككيني كالترفييي ،كمف بينيا:
 تكفير الكسائؿ الترفييية كالثقافية ،التي تعمػػؿ عمى إفػػادة العمػػاؿ كأبنػػاء العمػػاؿ ( اؿمسػ ػ ػػرح ،اؿمكتبػات،الرحال ت) ،ألف ذلؾ لػو األثر البػاؿغ عمى مسػ ػ ػػتكل العػامػؿ الفكرل كالرضػ ػػا كالشػ ػػعكر باىتماـ اؿمؤس ػ ػسػ ػػة
بو كالعمؿ عمى تحسػ ػػيف مسػ ػػتكاقككفاءتو مف أجؿ مسايرة تطكرات العصر؛
 تدريب العماؿ اؿمبتدئيف كرسكمة القداـ ل  ،حيث أنو مع تطكر كسػائؿ اإلنتاج السػريع أصػػبح العديد مفال بد مف تدريييـ (س ػكاء الجدد
العماؿ ال يتحكمكف في ىذق التكنكلكجيات بصػػفة جيدة ،كبالتالي ؼ
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أكالقدامى) تدريبا كفيال يمكنيـ مف التحكـ الجيد في اسػػتعماؿ الكسائؿ الجديدة ،كىك ما يسمح بالرفع مف
مردكدية اؿمؤسسة؛
 تخص ػػيص أك قات لمرياضػ ػػة ،حيث تعمؿ العديد مف اممؤس ػ ػسػ ػػات الحديثة عمى اتباع طريقة في العمؿتس ػ ػػمح لمعامؿ بمزاكلة نش ػ ػػاط رياضي في زمف محدد ،فض ػ ػال عف إقامة ميرجػانػات لمريػاض ػ ػ ػػة العمػاليػة،
ممػا يجعػؿ العػامػؿ يحتفظ بصػحػة جيػدة كيتخمص مف الخمكؿ كيعطيو الحيكية في العمؿ.
 4-1األىداف التكنولوجية :مف خالؿ قياـ المؤسسة بالبحث كالتطكير ،كذلؾ بتكفير إدارة خاصة بعممية
تطكير الكسائؿ كالطرؽ اإلنتاجية عمميا كترصد ليا مبالغ كبيرة.
 البحث كالتنمية :تطكر المؤسسات أدل إلى تكفير إدارة أك صمحة خاصة بعممية تطكر الكسائؿ كالطرؽاإلنتاجية عمميا ،كترصد ليذه العممية مبالغ قد تزداد أىمية لتصؿ عمى نسبة عالية مف الدخؿ الكطني في
الدكؿ المتقدمة ،إذ تتنافس المؤسسات فيما بينيا عمى الكصكؿ إلى أحسف طريقة إنتاجية كأحسف كسيمة،
مما يؤدم إلى التأثير عمى اإلنتاج كرفع المر دكدية اإلنتاجية.
ئيسي:
بينما صنؼ الكاتب جرينمي ( )G.E.Greenleyأىداؼ المؤسسة الى أربع مجمكعات ر ة
 األىداف التوجييية :تتمثؿ فيما يمي:
 قيادة السكؽ كتقاس ب :الكضع التنافسي ،درجة االبداع ،التقدـ التقني. االنتشار السكقي كيقاس ب :عدد األسكاؽ ،عدد الجماعات االستيالكية ،عدد الصناعات ،عددالبمداف.
خدمة المنتفعيف كتقاس ب :فائدة(قيمة) المنتكج ،جكدة المنتكج ،مكثكقية المنتكج. أه داف أدائية :كتتمثؿ فيما يمي:
 النمك(التكسع) كيقاس ب :عائدات المبيعات ،حجـ اإلنتاج ،ىامش الربح. الربحية كتقاس ب :العائدات عمى أرس الماؿ ،العائد عمى المكجكدات ،ىامش الربح عمى عائد البيع،العائد عمى أمكاؿ المساىميف.
 األىداف الداخمية :تتمثؿ فيما يمي:
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 الكفاءة كتقاس ب :المبيعات عمى مجمكع المكجكدات ،دكراف المخزكف ،فترة االئتماف ،السيكلة. شؤكف العامميف كتقاس ب :عالقات العامميف كمعنكياēـ ،معدؿ راتب العامؿ ،عائدات البيع لكؿعامؿ.
 أىداف خارجية :تتمثؿ في العناصر التالية:
 المسؤكلية االجتماعية تقاس ب :صكرة المؤسسة ،العالقة بيف السعر/الربح ،استخداـ المكارد ،النشاطالعاـ ،رفاه لمجتمع المحمي.

-2خصاص المؤسسة االقتصادية
تتميز اؿـ ؤسسات االقتصادية بمجمكعة مف الخصائص مف بينيا:
 الم ؤسسة مركز لمتحويل :إف اؿمؤسػ ػ ػس ػ ػػة ىي ذلؾ اؿمكاف الذم يتـ فيو تحكيؿ اؿمكارد (اؿمػدخال ت) إلىمنتجػات تػامػة الصػ ػ ػػنع ( سػ ػ ػػمع كخػدمػات) ،كتتمثػؿ اؿمكارد في اؿمكاداألكليػة ،رؤكس األمكاؿ ،اؿمعمكمات،
ألؼاد ،كالشكؿ التالي يكضح لنا اؿمؤسسة كمركز لمتحكيؿ:
ا ر
 المؤسسة مركز لمتوزيع  :تعتبر اؿمؤس ػسػػةاؿمكاف الذم ييتـ فيو تقسػػيـ كتكزيع ااألمكاؿ اؿمتػأتيػة مف بيعالسػ ػ ػػمع كالخػدمػات كذؿؾ تحػت أش ػ ػ ػكػاؿ مختمفػة ليسػ ػ ػػتفيػد منيػا مختمؼ األعكاف اإللقتصادية التي ساىمت
في العممية اإلنتاجية ،مثؿ:
• األجكر التي تكزع عمى العماؿ األج ارء؛
• األربػػاح كاؿمػػداخيػػؿ األخرل التي تكزع عمى اؿمالؾ الػػذيف يخػػاطركف برؤكس أمكاليـ سابقا؛
• مستحقات االيجار الخاص بالمقرات كاؿمعدات الخاصة باؿمؤسسة؛
• الفكائد التي تدفيا المؤسسة لمبنكؾ تعكيضا ؿألمكاؿ اؿمقترضة؛
• دفع مستحقات اؿمكرديف؛
• تسديد الضرائب كاالشتراكات في الضماف االجتماعي.
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 المؤسسة مركز لمحياة االجتماعية :تعتبر اؿمؤسػ ػ ػس ػ ػػة مكاف يتـ فيو العمؿ (جماعيا رجاؿ كنسػاء)مفأجؿ الكصػكؿ إؿل تحقيؽ أىداؼ اؿمؤسػسػة كذؿؾ بالتعاكف كالتنسػيؽ في اطار احتراـ قكاعد كقيـ
اؿمؤسػ ػس ػػة ،حيث يؽضي أغمبية العـ اؿ ثمث أك أكثر مف حياتيـ في اؿمؤسػسػات مما يؤدم إلى ترسػيخ
إف عمى اؿمسػ ػ ػػيرفي
العديد مف اؿمظاىر بيف العماؿ :صػرعات ،محبة ،خيبة أمػؿ ،رضػ ػػا .... ،الخ ،لػذا ؼ
اؿمؤس ػ ػ ػسػ ػ ػػة أف يحػاكؿ التكيؼ مع اإلختال فػات في اتجاىات العماؿ كأفكارىـ كايديكلكجياتـ كأىداؼ
تكاجدىـ في المؤسسسة ،كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسسة بأكبر فعالية.
المؤسسسة مركز لمق اررات االقتصادية :تمعب المؤسسة دك ار ميما في االقتصاد باعتبارىا مرك از لمق ارراتالتي تخص نكع المنتكجات ،كمية المنتكجات ،األسعار ،التكزيع ،التصدير.....،الخ ،تتمثؿ ىذه الق اررات
في االختيارات في استعماؿ الكسائؿ المحددة لمكصكؿ بأكثر فعالية لألىداؼ المسطرة ،ذلؾ ألف المؤسسة
عند قياميا بمختمؼ نشاطاتيا تجد نفسيا مجبرة عمى اتخاذ ق اررات متعددة عمى مختمؼ المستكيات كفي
فترات مختمفة (قصيرة ،متكسطة ،طكيمة) كحسب درجة أىميتيا (استراتيجية ،تكتيكية ،عممية).
المؤسسة شبكة لممعمومات :إف اتخاذ الق اررات الرشيدة يتطمب معمكمات مف مصادر مختمفة (داخميةكخاجية عف المؤسسة) ،كبالتالي يتحتـ عمىى المؤسسة إعداد أنظمة قادرة عمى إنتاج المعمكمات أك ما
يسمى بنظاـ المعمكمات كتحكيميا إلى المقرريف (نظاـ اتصاالت) مف أجؿ انجاز المياـ المنكطة ىـ عمى
أكمؿ كجو ،كتعتبر الشبكة المعمكماتية كاالتصالية بمثابة العنصر الحيكم لممؤسسة.
المؤسسة مركز لممخاطرة :إف المؤسسة معرضة لمخطر باستمرار ،حيث يمكف أف تخسر جزء أك كؿتسبيقاتيا المالية كالمادية في حالة الفشؿ ،كترتبط ىذه المخاطر بصعكبات التسيير كضغط المنافسيف
كمتطمبات الزبائف ،كليذا نجد بأف رأسماؿ المؤسسة يشارؾ فيو عدة أشخاص أك مؤسسات مف أجؿ جمع
مبالغ مالية معتبرة مف جية كمف جية ثانية تقميؿ المخاطر كاالخسائر في حالة الفشؿ.
رابعا :تصنيفات المؤسسة اإلقتصادية
تأخذ المؤسسات االتصادية أشكاال مختمفة كمتعددة ،كىذه األشكاؿ يصعب دراستيا بصفة اجمالية لذا
كاختصا ار سنحاكؿ أف نأخذ مجمكعة مف المعايير بحيث مف خالليا يمكف تصنيؼ ىذه المؤسسات ،حيث
تتمثؿ ىذه المعايير فيما يمي:
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 -1تصنيف المؤسسات حسب المعيار القانوني :يتـ تصػنيؼ اؿمؤسػسػات طبقا ليذا اؿمعيار إلى صػنفيف
رئيسػييف ،ىما :مؤسػسػات خاصػة ،مؤسسات عمكمية.
 -1-1المؤسسات الخاصة:
قد تككف مؤسػسػات فردية أك شػركات ،فاؿمؤسػسػات الفردية تنشػأ عف شػخص كاحد ىك رب العمػؿ
أكص ػ ػ ػػاحب رأس اؿمػاؿ ،كلػو ممكيػة عكامػؿ اإلنتػاج ،بػااإلض ػػافػة إلى عمػؿ اإلدارة كالتنظيـ أحيانا ،أما
مؤس ػ ػسػ ػػات الشػ ػ ػػركات( )Les Entreprises societairesفتككف تحت حيازة عدة حامميف لرؤكس
األمكاؿ ،بحكزتيـ شػػخصػػية معنكية كذمة خاصػػة ،حيث يتكزع التنظيـ كالتسيير كرأس اؿـ اؿ عمى أكثر مف
شخص في اؿمؤسسة.
كتتخذ المؤسسات الخاصة كبدكرىا شكميف ىما ،المؤسسات الفردية كالشركات
 1-1-1المؤسسات الفردية :تنشأ ىذه اؿمؤسسات عف جمع شخص يعتبر رب العمؿ أك صاحب رأس
اؿـ اؿ لعكامؿ إالنتاج األخرل ،حيث تختمط فييا شخصيتيا القانكنية بشخصية صاحب رأس امالؿ الذم
يقكـ بإنشاء ىذه اؿمؤسسة ،كيأخذ ىذا النكع مف اؿمؤسسات أنكاع تتبايف مف مؤسسات إنتاجية إلى كحدات
تجارية أك خدماتية....إلخ ،كغالبا ما يككف عدد العامميف فييا منخفضا.
تتميز المؤسسات الفردية بعدة مزايا ،نذكر أىميا فيما يمي:
 بساطة التككيف :حيث ال يحتاج األمر إلى القياـ بإجراءات قانكنية معقدة ،كبالتالي يمكف بدء النشاطبأقؿ قدر مف التمكيؿ كفي أسرع كقت؛
 االستقاللية :تحقؽ ىذه المؤسسة لصاحبيا أكبر قدر ممكف مف االستقاللية كالحرية في اتخاذ الق ارراتالمختمفة ،حيث ينفرد صاحب المؤسسة بر سـ السياسات كتحديد مجاالت النشاط كتنكيعيا ،كما يحتفظ
بجميع األرباح دكف أف يشاركو طرؼ آخر؛
 -السرية :ال يمتزـ صاحب المشركع بنشر أم بيانات عف خطط المشركع أك مستكيات أداءه؛
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 مزايا ضريبية :تتحقؽ لصاحب المؤسسة بعض المزايا الضريبية ،ألنو يدفع ضرائب عمى الدخؿالمتحقؽ مف نشاطو فقط.
كـ ا تتميز المؤسسات الفردية بمجمكعة مف العيكب ،تتمثؿ فيمايمي:
 تعمؿ في مجاالت محدكدة ،كتتميز بصغر حجميا مما يقمؿ اإليرادات؛ تككف المكارد المالية المتاحة عادة محدكدة ،كذلؾ لككف رأس ماؿ الفرد محدكد ،كما أف المقرضيفيترددكف في إقراض المشركعات الفردية ،كحتى إف قامكا باإلقراض فيككف ذلؾ بمعدالت فائدة مرتفعة أك
بضمانات عالية؛
 يتكقؼ نجاح المشركع عمى الميارات اإلدارية لصاحب المؤسسة ،ألف ضعؼ اإلمكانيات المالية يقمؿمف إمكانية االستعانة بخبرات فنية كادارية مف الخارج.
 3-1-1مؤسسات الشركات :كتعرؼ بأنيا اؿمؤسسة التي تعكد ممكيتيا إلى شخصيف أك أكثر ،يمتزـ كؿ
كاحد منيـ بتقديـ حصة مف ماؿ أك مف عمؿ القتساـ ما قد ينشأ عف ىذه اؿمؤسسة مف أرباح أكخسائر،
كال تنشأ الشركات إال بتكفر شركط طبقا لمقانكف التجارم ،مثؿ تكفر الرضا بيف الشركاء ككجكد محؿ.
كتنقسـ مؤسسات الشركات بدكرىا إلى ثالثة أقساـ رئيسية:
أ-شركات األشخاص:
يمكف اعتبار ىذه الشركات بأنو إعادة إنتاج لعدد مف المؤسسات الفردية ،كيعتبر الشريؾ في ىذا النكع مف
الشركات المسؤكؿ الرئيسي عف ديكف الشركة ،حيث تمتد المسؤكلية إلى أمكالو الخاصة ،كبالتالي يكتسب
الشريؾ صفة التاجر.
كما تنقسـ شركات األشخاص إلى:
أ -1.شركات التضامن:
سميت بهذا االسـ بسبب تضامف الشركاء ،أم أنيـ يككنكف مسؤكليف مسؤكلية تضامنية ،حيث تككف
المسؤكلية غير محدكدة عف ديكف الشركة ،كما يمكف أف يككف المدير خارج الشركاء ،حيث يتـ اختياره
مف طرؼ الشركاء إلدارة الشركة نيابة عنيـ .

-18 -

م حاضرات اقتصاد المؤسسة

من اعداد :د.بهاز جياللي

كتجدر اإلشارة إلى أف الشركاء في شركة التضامف يقدمكف حصصا قد تتساكل قيمتيا أك تختمؼ مف
شريؾ آلخر ،كقد تأخذ شكؿ نقدم أك عيني ،كالتزاـ اتيـ بكاجبات المؤسسة نحك المتعامميف معيا تفكؽ ما
يقدمكنو مف حصص ليشمؿ ممتمؾاتيـ الخاصة ،فالشركاء يتقاضكف األرباح بنسبة ما قدمكه مف حصص
في رأسماؿ الشركة ،كبنفس النسبة يتحممكف الخسائر.
لشركات التضامف مجمكعة مف المزايا ،نذكر أىميا فيمايمي:
 القدرة عمى تحقيؽ األرباح ،كمرجع ذلؾ إلى أف شركة التضامف تساعد عمى تجميع اإلمكانيات الماليةكالقدرات كالميارات الفنية كاإلدارية لعدة أفراد معا ،مما يدعـ مكقؼ المشركع كقدرتو عمى استغالؿ الفرص
المتاحة؛
 الحصكؿ عمى حجـ كبير مف االئتماف ،بالنظر لما يتمتع بو الشركاء مف مسؤكلية تضامنية غيرمحدكدة ،كيترتب عمى ذلؾ زيادة قدرة الشركة عمى االستثمار كتحقيؽ األرباح؛
كما أف لشركات التضامف مجمكعة مف العيكب ،نذكر أىميا فيمايمي:
 تعتبر المسؤكلية غير المحدكدة لمشركاء مف أىـ عيكب شركة التضامف ،ألف أم تصرؼ غير سميـمف قبؿ أحد الشركاء يترتب عميو ضياع أمكاؿ المشركع كاألمكاؿ الشخصية لمشركاء أيضا؛
 تعاني شركات التضامف مف مظاىر الصراع كالنزاع كتضارب الق اررات اإلدارية بيف الشركاء ،كنتيجةلالختالفات الشخصية في الميارات ،كاختالؼ كجيات النظر حياؿ العديد مف الق اررات المرتبطة بالعمؿ،
كأيضا نتيجة صعكبة تحديد مسؤكليات كسمطات كؿ شريؾ بشكؿ قاطع؛
كما تجدر اإلشارة إلى أف أىـ خطر تتعرض لو شركات التضامف ىك خطر الحؿ ،فحياة الشركاء مرتبطة
بحياة مالكيا ،فمكت أحد الشركاء أك انسحابو يؤدم إلى حؿ الشركة.
أ -2.شركات التوصية البسيطة :كتككف ممكية الشركة لفئتيف ،فئة الشركاء اؿمتضامنيف كىـ مسؤكلكف
عف ديكف الشركة مسؤكلية شخصية بنسبة ما يممككف ،باإلضافةإلى حصصيـ في رأس اؿـ اؿ .كفئة ثانية
ىـ شركاء مكصيف يساىمكف بقسط مف رأسماؿ الشركة كتنحصر مسؤكليتيـ اؿـ الية في قيمة حصصيـ
في رأس ماؿ الشركة ،كال يحؽ ليـ إدارة الشركة كال يظير اسميـ في اسـ الشركة.
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أ -3.شركات المحاصة :كىي شركات مستترة ليس ليا كجكد قانكني تجاه الغير ،يتعامؿ فيو الشركاء لدل
الغير بصفتيـ الشخصية ككأنو يعمؿ لحسابو الخاص ،كيتقاسمكف األرباح كالخسائر حسب االتفاؽ ،كما
أنيا ال تتمتع بشخصية اعتبارية كال رأسماؿ كال عنكاف.
ب-الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
تتميز ىذه الشركة بمحدكدية مسؤكلية الشركاء بقدر الحصص التي يقدمكنيا ،كالتي تككف متساية كغير
قابمة لمتداكؿ ،كما تتميز بأف رأسماليا محدكد كعدد الشركاء فييا محدكد ،كال تتـ فييا عممية االكتتاب
بشكميا العاـ ،كتكمف أىمية ىذه الشركة في ككنيا تحتكم عمى مزايا شركات األشاخص مف ناحية قمة
عدد الشركاء ،كعدـ جكاز تبادؿ الحصص ،كعمى مزايا شركات األسيـ مف ناحية تحديد المسؤكلية حسب
قيمة الحصص المكتتبة.
ج-شركات األموال:
كذلؾ تسمى شركات اؿمساىمة كىي تتككف مف مجمكعة مف األشخاص يساىمكف بحصص في رأس
ماؿ الشركة ،كتككف قيمة األسىـ متساكية كقابمة لمتداكؿ ،كصاحب األسيـ ال يتحمؿ الخسارة إف كقعت
إال بقدر قيمة األسيـ التي يشارؾ بيا ،كذلؾ يتقاضى عائدات عمى أسيمو عمى شكؿ أ رباح مكزعة .إف
مسؤكلية الشركاء في شركات اؿمساىمة محدكدة بحدكد الحصة التي يمتمككنيا مف أسيـ الشركة .كقد حدد
اممشرع الجزائرم عدد الشركاء يجب أف اؿ يقؿ عمى  07شركاء  6رأس ماؿ شركات اؿمساىمة بأف ال
يقؿ عف  05ـ ال ييف دج في حالة لجكء الشركةإلى االكتتاب العاـ ؿألسيـ ،كأف ال يقؿ عف  01مميكف دج،
إذا لجأت الشركة إلى التأسيس ااؿمغمؽ.
 2-1المؤسسات العمومية  :كىي اؿمؤسسات التي يعكد رأس ماليا لمقطاع العاـ ،فيي تعتبر مؤسسات
الدكلة باإلنشاء أك التأميـ ،كيككف التسيير فييا بكاسطة شخص أك أشخاص تختارىـ الجية الكصية،
كينقسـ ىذا النكع مف اؿمؤسسات إلى قسميف:
أ -مؤسسات تابعة لمو ازرات :كتسمى أيضا اؿممؤسسات الكطنية فيي تخضع لممركز مباشرة أم إلحدل
الك ازرات كىي صاحبة إنشائيا ،كالتي تقكـ بمراقبة تسييرىا بكاسطة عناصر تعينيا ،تقدـ إلييا تقارير دكرية
عف نشاطيا كنتائجيا.
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ب -مؤسسات تابعة لمجماعات المحمية :كتتمثؿ ىذه اؿمؤسسات في الكالية كالبمدية أك تجمع بيف
البمديات أكالكاليات أكمنيما معا ،كتككف عادة ذات أحجاـ متكسطة أكصغيرة كيشرؼ عمييا منشئيياعف
طريؽ إدارتيا ،كتحبذ عادة مجاؿ النقؿ كالبناء أكالخدمات العامة.
 3-1مؤسسات مختمطة:
كىي تمؾ اؿمؤسسات التي تترؾ الدكلة أك إحدل ىيئتيا مع األفراد أكاؿمؤسسات األخرل في ممكيتيا ،مع
العمـ أف تنظيـ ىذا النكع مف اؿمؤسسات يخضع كذلؾ لعدة ضكابط تحددىا تشريعات كأحكاـ خاصة.
-2تصنيف المؤسسات حسب المعيار االقتصادي:
قسـ االقتصادم " "COLIN CLARKالنشاطات االقتصادية إلى ثال ثة قطاعات ،كقم:
 1-2األول القطاع (:)Secteur Primaire
ال حة) بمختمؼ أنكاعيا كمنتكجاتيا ،كتربية اؿمكاشي،
يجمع تؿؾ اؿمؤس ػسػػات اؿمتخص ػصػػة في الزراعة(الؼ
باإلضافة إلى أنشطة الصيد البحرم..... ،الخ.
 2-2الثانوي القطاع (:)Le Secteur Secondaire
تتمثؿ في قطاع الصناعة ،أم اؿمؤسسات الصناعية ،كقم مختمؼ اؿمؤسسات التي تعمؿ عمى تحكيؿ
اؿمكاد الطبيعية أسػػاسػػا إلى منتكجات قابمة ؿالسػػتعماؿ أك ااالسػػتوالؾ النيائي أك الكسػيط ،كتشػمؿ بعض
الصػناعات اؿمرتبطة بتحكيؿ اؿمكاد الزراعية إلى منتكجات غذائية كصناعية مختمفة ،باإلضافة إلى
صناعات تحكيؿ كتكرير اؿمكاد الطبيعية مف معادف كطاقة كغيرىا (الصناعات اإلستخراجية).

 3-2الثالث القطاع (:)Le Secteur Tertiaire
يتمثؿ في اؿمؤس ػ ػسػ ػػات الخدماتية ،أم اؿمؤسػ ػسػ ػػات اؿمنتجة لمخدمات ( التكزيع ،النقؿ ،السياحة ،البنكؾ،
التأميف....،الخ)
-2تصنيف المؤسسات حسب معيار الحجم:
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مف أىـ اؿمعايير اؿمعتمد عمييا في تصػػنيؼ اؿمؤس ػسػػات االقتصػػادية حس ػب ىذا اؿمعيار ،عدد
العماؿ( ،)L’effectifكىنا تختمؼ تقسػػيمات اممختصػػيف لممؤس ػسػػات ،حيث نجد مف يميز بيف خمسة
أنكاع مف اؿمؤسسات كالبعض يميز بيف أريعة كاآلخر ثال ثة أنكاع فقط.
 التصسنيؼ األكؿ :يعتمد عمى تصػنيؼ اؿمؤسػسػات إلى خمسػة أنكاع يككف كما يمي:➢ مف  0إلى  9عماؿ :اؿمؤسسات اؿمصغرة؛
➢ مف  10إلى  49عامؿ :اؿمؤسسات الصغيرة؛
➢ مف  50إلى  499عامؿ :اؿمؤسسات اؿمتكسطة؛
➢ مف  500إلى  999عامؿ :اؿمؤسسات الكبيرة؛
➢ بداية مف  1000عامؿ :اؿمؤسسات الكبيرة جدا.
 أما التصنيؼ الثاني فيصنفيا إلى أريعة أنكاع عمى النحك التالي:➢ اؿمؤسسات اؿمصغرة:مف  1إلى 9عماؿ؛
➢ اؿمؤسسات الصغيرة:مف  10إلى  199عامؿ؛
➢ اؿمؤسسات اؿمتكسطة:مف  200إلى 499؛
➢ اؿمؤسسات الكبيرة:مف  500فما فكؽ.
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المؤسسة والمحيط
إف المؤسسات ال يمكف أف تعمؿ في محيط يتميز بالعزلة ،فال بد تمارس المؤسسة االقتصادية أنشطتيا
االنتاجية كسط محيط تتفاعؿ بشكؿ مستمر مع متغيراتو كالعكامؿ التي يشتمؿ عمييا ،ححيث نجد العالقة
بينيما ىي امكانية التأثير كالتأثر ببينيما ،كاالستفادة مف الفرص التي يمكف أم يمناحيا ليا ،كاجتناب
التيديدات التي تكاجييا كالتي قد تشكؿ خط ار عمىى سيركرة نشاط المؤسسة.
أوال :تعريف المحيط
إف تقديـ مفيكـ شامؿ لبيئة أك محيط المؤسسة يصطدـ بجممة مف العكائؽ ،كىذا بالنظر لتعقيدات
المفيكـ ،لذلؾ نجد العديد مف التعريفات اعتبرت المحيط أك البيئة مفيكما مجردا ،مما خمؽ صعكبة أكبر
في ضبطو كتحديده ،كفي ىذا الصدد سنحاكؿ أف نكرد بعض التعريفات.
حسب  Dillفإف الـ حيط ىك :ذلؾ اؿجزء مف اؿحميط اإلدارم الذم مال ئـ عممية كضع كتحقيؽ األىداؼ
اؿخاصة باؿمؤسسة كىك يتككف مف خـ سة ـ جمكعات مف اؿمتعامؿمف ىـ الزبائف اؿمكردكف كالعاممكف
باؿمؤسسات اؿمنافسة إضافة إؿل جماعات الضغط أك التأثمر كاؿحككمات كاتحاديات العماؿ كغ مرىا.
حسب "  " P.FILHOإف المحيط الذم تعمؿ فيو الـ ؤسسة ينضكم عمى ثال ثة ـ جمكعات مف اؿمتغمرات،
الـ جمكعة األكؿل تضـ متغمرات عمى اؿمستكل الكطني مثؿ العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية،
أما الـ جمكعة الثانية فيي متغيرات تشغيمية بكؿ اؿمؤسسة  ،ترتبط بمجمكعة مف اؿمتعامؿمف معيا ،مثؿ
اؿىيئات كالتنظيمات اؿحككمية اإلدارية كمؤسسات التكزيع أما الـ جـ كعة الثالثة فتضـ اؿمتغمرات اؿمتعمقة
بمحيط اؿمؤسسة الداخمي مف عماؿ كمديريف كغ مرىـ.
يعرؼ كذلؾ بأنو :ـ جمكعة مف القيكد اؿتي تحدد سمكؾ اؿمنظمة ،كما أف الـ حيط محدد نماذج التصرؼ
الالزمة لنجاح المنظمة كبقائيا لتحقيؽ أىدافيا.
بالرغـ مف تعدد التعاريؼ كعدـ كجكد تعريؼ دقيؽ لمبيئة إال أنو يمكف القكؿ أف اؿ محيط ممثؿ مجمكعة
العناصر كالمتغيرات الداخمية كالخارجية المحيطة بالمؤسسة التي تؤثر عمى ق ارراتيا كنشاطيا كالتي تتحكـ
حتى في بقائيا كتطكرىا ،ما يدعك المؤسسة إلى التشخيص الجيد اؿ فعاؿ لبيئتيا حتى تتمكف مف السيطرة
عمى ىذه المتغيرات كاؿتأقمـ مع الجديد باستمرار .
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ثانيا :خصاص محيط المؤسسة
يتميز محيط المؤسسة بمجمكعة مف الخصائص تتمثؿ فيمايمي:
-1التعقيد:
تنبثؽ ىذه االصية مف التعدد في مككنات بيئة المؤسسة ،فمف البيئة الداخمية إإلى الخارجية ،يمككف ايراد
الكثير مف الفاعميف الذيف يؤثركف كيتأثركف بنشاط المؤسسة بطريقة مباشرة أك غير مباشرة .كاضافة إلى
التعدد ،فإف التعقيد قد ينشأ كذلؾ مف تبايف درجات تأثير كتأثُر كؿ مف فاعؿ بتبايف المؤسسات ،أك حتى
باختالؼ الزمف ،حيث قد تختمؼ شدة التأثير كؿ فاعؿ كتأثُره بنشاط المؤسسة مف فترة إلى أخرل.
-2المرونة:
تبرز ىذه الخاية مف خالؿ التبايف بيف المؤسسات ،إذ ال يمكف تقديـ أصنافا مكحدة تشكؿ نمكذجا نظريا
لكؿ مككنات المحيط ،بحيث تنطبؽ عؿ كؿ المؤسسات .إإف مركنة المحيط قد ترتبط بمجاؿ نشاط
المؤسسة  ،فقد يسقط تأثير بعض الفاعميف في قطاعات نشاط معينة ،بينما يرتفع تأثيره بشدة في قطاعات
أخرل .كتبرز المركنة أيضا عمى المعمـ الزمني ،حيث تختمؼ شدة تأثير الفاعميف مف كقت آلخر ،كبيذا
نالحظ بأف ككف المحيط يتسـ بالمركنة يعني بأنو ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ القكؿ بثباتو كنمكذج
مكحد ،سكاء لكؿ المؤسسات أك لكؿ األكقات.
-3العدائية:
تمثؿ خاصية العداء استراتيجية فعمية بالنسبة لمحيط المؤسسة ،فاالنطالؽ مف ككف ىذا المحيط مثبطا أك
ذات تأثير مضاد ألىداؼ المؤسسة سيدفع بالمؤسسة إلى تبني الحذر كالحيطة في بناء أىدافيا كخططيا
االستراتيجية .يتّسـ المحيط بالعداء ألنو يجمع الفاعميف متعدديف يدافعكف عف مصالحيـ التي ليست
بالضركرة متفقة مع مصمحة المؤسسة ،كبالتالي فإف القرار االستراتيجي مطالب بالبححث عف صيغة اتفاؽ
بيف مصالح الطرفيف :المؤسسة مف جية كالفاعميف في محيطيا مف جية ثانية.
-4الديناميكية:
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يشدد أكرتيغا ككزمالؤه عمى ككف محيط المؤسسة يتشكؿ مف فاعميف ،أم قكل ليا تأثير كاضح ،كمف ىنا
يتجسد بالتأكيد كسمطة مضادة لسمطة المؤسسة بحيث يؤثر في ق ارراتيا
فعاؿ
ّ
فإنو محيط ديناميكي ّ

االستراتيجية مثمما يتأثر بيا .كىذه الخاصية تكضح لماذا اتجيت االدارة االستراتيجية الحديثة إلى تطكير
تصكراتيا لكيفية إدارة المؤسسات في ظؿ فقدانيا لسمطتيا التي كانت سمطة مطمقة فيما مضى .تأخذ
ديناميكية المحيط أشكاال عديدة مثؿ الطمب المرتفع في السكؽ ،التشريع االيجابي أك السمبي ،كفرة أك ندرة

المكاد األكلية....،الخ ،كفي النياية فإف المحيط يعرض حاالت متعددة أماـ المؤسسة كيدعكىا إلى التكيؼ
باستمرار مع ذلؾ كي تضمف استمرارىا.
ثالثا :أسباب دراسة محيط المؤسسة
تشترؾ المؤسسات عمى اختال ؼ أنكاعيا كأشكاليا في العديد مف الجكانب كالعكامؿ ،كىذه الجكانب
كالعكامؿ ىي التي تمقي الضكء عمى أىمية دراسة اؿمحيط كالتي يمكف ذكرىا كالتالي:
إف جميع المؤسسات كالخاصة كالعامة تعمؿ في ظؿ مجمكعة مف القيكد أكالمتغيرات البيئية (االقتصاديةكالسياسية كاالجتماعية كالثقافية.)....
 إف كؿ مؤسسة ىي بمثابة نظاـ مفتكح يتأثر بالبيئة كيؤثر فييا.السترتيجيات التسكيقية ككذلؾ ممارسة أك تنفيذ الكظائؼ كالمياـ اإلدارية
 إف بناء كتنفيذ السياسات كا االمتعارؼ عمييا في مجاؿ التسكيؽ أك أم مجاؿ آخر (التخطيط كالتنظيـ كالتنسيؽ كالتكجيو كالرقابة كاتخاذ
الؽاررارت) ،بجميع المؤسسات عمى اختال ؼ أنكاعيا ،يجب أف تتـ في ضكء المتغيرات أك القيكد البيئية
المؤثرة عمى كؿ مف مدخال ت كمخرجات كؿ مؤسسة.
إف كؿ مؤسسة ىي
بغض النظر عف اختال ؼ المؤسسات فيما يختص بنكعية كأىداؼ أطراؼ التعامؿ ؼطرؼ التي تسعى لتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ ،تختمؼ
بمثابة تحالؼ أك ائتال لؼ بيف مجمكعة مف األ ا
كثير في طرؽ تحقيقيا ،فأىداؼ المستيمكيف ليست نفسيا أىداؼ المكرديف ككذلؾ
في طبيعتيا كتتعارض ا
أىداؼ الحككمة كالعماؿ ،كفي ىذا الشأف يمكف القكؿ أف بقاء المؤسسة كنجاحيا يتكقؼ إلى حد كبير
عمى مدل قدرتيا مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ أطراؼ ىذا االئتال ؼ ،رغـ تعددىا كتباينيا كتعارضيا في نفس
الكقت.
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إف مدل تأثير المتغيرات البيئية عمى تنفيذ األنشطة كتحقيؽ األيداؼ لجميع المؤسسات يختمؼ فيالدرجة كليس في النكع.
إف جميع المؤسسات تتأثر بشكؿ مباشر أك غير مباشر كبدرجات متفاكتة بالكثير مف القيكد كالمتغيراتالبيئية الخارجية ،كعمى المستكل الدكلي ،كما ىك عمى المستكل الكطني.
 إف درجة تأثير المتغيرات أك القيكد البيئية تختمؼ باختال ؼ أىداؼ المؤسسات ،فانخفاض متكسط دخؿالفرد مثال قد يؤثر -مع بقاء عكامؿ أخرل ثابتة -عمى الطمب عمى سمعة ما أك عمى ىدؼ الربحية ،بينما
ال يتأثر ىذا اليدؼ بانخفاض الكعي الديني أك الثقافي.
السيطرة عمى السكؽ أك المحافظة عمى المركز التنافسي بصفة عامة ،قد يختمؼ
 -إف اختال ؼ درجة ّ

التكيؼ مع معطيات متغيرات البيئة ،كقدرتيا عمى القدرة عمى تحقيؽ أك
باختال ؼ قدرة المؤسسة عمى
ّ

أطرؼ التعامؿ الداخمي كالخارجي معيا ،كما أف استغال ؿ الفرص التسكيقية المتاحة أك
مقابمة أىداؼ ا
المرتقبة ككذلؾ مكاجية التيديدات يجعؿ مف المحتمؿ جدا تحقيؽ المؤسسة درجة عالية مف الفعالية أك
السيطرة التسكيقية.
إف التخطيط التسكيقي يبدأ في األصؿ بتحميؿ الفرص التسكيقية الحالية كالمرتقبة داخؿ البيئة.رابعا :مكونات محيط المؤسسة
بصفة عامة تنقسـ محيط المنظمة إلى نكعيف أساسييف ىما البيئة الخارجية كالبئة الداخمية ،فالمحيط
الخارجي مشمؿ كافة العناصر كالمؤثرات التي تقع خارج المنظمة ،كقد تككف مباشرة أم تمتمؾ تأثي ار فكريا
كمباش ار عمى المنظمة ،كما قد تككف غبر مباشرة أم تؤثر في المناخ أك الظركؼ التي تمارس فييا
المنظمة عمميا ،أما اؿمحيط الداخمي فوك تتككف مف كافة القكل كالمؤثرات التي تمتمؾ المنظمة قد ار
مممكسا مف امكانية التحكـ فييا أك السيطرة عمييا.
-1المحيط الخارجي:
يعتقد البعض أف المحيط (البيئة) الخارجي لممنظمة تشمؿ كؿ شيء يحيط بالمنظمة كيكجد خارجيا إف
مثػؿ ىػدا التكجػو كاالعتقػاد ال يخدـ المنظمة مف الناحية العممية فيك ال يساعد في تكضيح طبيعة البيئة ،
مككناتوا كأثارىا عمى المنظمة  ،كعميو سنحاكؿ تحديد مككنات المحيط (البيئة) الخارجي إلى عكامؿ مؤثرة
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بصفة عامة كعكامؿ مؤثرة بصفة خاصة كمنو فاؿمحيط متككف مف مجمكعتيف مف المتغيرات البيئية ىما:
المتغيرات البيئية الكمية أك العامة ،كالمتغيرات البيئية الخاصة.
 1-1البيئة العامة:
يقصد بالبيئة العامة مجمكعة األبعاد كالقكل العامة أك غير المباشرة التي تغمؼ محيط المنظمة ،كتشمؿ
كؿ مف القكل االقتصادية ،االجتماعية ،التكنكلكجية ،السياسية ،التشريعية ككذا القكل العالمية أك الدكلية،
كفيما يمي شرح ليذه العناصر:
أ -القوى االقتصادية :تتعمؽ القػكل االقتصػادية بحركػة المػاؿ في المجتمػع كػـ ا تتعمػؽ بػالق اررات الػتي تتحػد
لتنظػيـ ىػذق الحركة كتشير إلى خصائص كتكجييات النظاـ االقتصادم الذم تعمؿ فيو المنظمات كمعدؿ
الفائػدة ،الػدخؿ القػكمي ،معػدالت النمك ،الناتج القكمي ،معادالت متكسط دخؿ الفرد ،نسبة البطالة،
السياسات المالية ك النقدية لمدكلة ،التجػارة الدكليػة كأثارىػا كدكرة األعماؿ كأثارىا كمف أىموا:
أ 1-ميزان المدفوعات والقيود عمى حركة التجار الدولية

 :إف الفػارؽ بػيف الصػادرات كالػكاردات يعػبر

عػف الفػائض أك العجػز في ميػداف المػدفكعات كأم اخػتالؿ فيػو تسػعى الدكلػة إلحداث إجراءات لغرض
الحصكؿ عمى فػائض كتقييػد االسػتيراد الػذم يعطػي الشػعكر باألمػاف ،مػف المناسػب بالنسػبة لمصػناعات
المحمية كما لو مػف نتػائج سػمبية فيمػا يخػص ارتفػاع أسػعار المنتجػات المحميػة ك انخفػاض جػكدة المنػتج
النيػائي فكػؿ ىػده المتغػيرات يمػزـ عمى المنظمة أخذىا بعيف االعتبار لتعزيز مركزىا التنافسي بعد مدة
.....الخ.
أ 2-توزيـع الـدخل القـومي  :يختمػؼ تكزيػع الػدخؿ القػكمي مػف بمػد إلى أخػر حػتى كأف تسػاكت كػؿ مػنيـ
قيمػة متكسػط الدخؿ القكمي ،ففي الدكؿ النامية ىناؾ فئتػيف مػف األفػراد ،األكلى شػديدة الثػراء كاألخػرل
شػديدة الفقػر ،فتػؤثر عمميػة كأسػاليب تكزيع الدخؿ القػكمي في القػدرة الشػرائية لإلفػراد ،كبالتػالي في قػدر توـ
في الطمػب عمػى السػمع كالخػدمات ،كىػ ذق المسػألة تتطمػب إدراؾ المنظمة كامكانية تحميميا إلنعكاس ذلؾ
عمى الحصة السكقية ليا كعمى مركزىا اإلستراتيجي في السكؽ.
أ 3-السياسات المالية والنقدية لمدولة :كىي سياسات تتخذ لعالج الكضع االقتصادم في الدكلة
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 -السياسة النقدية  :تودؼ إلى التحكـ في قيمة النقكد المطركحة لمتداكؿ في

المجتػع كعمػى أسػعار
م

الفائػدة ممػا يػؤثر عمػى قيمة النقكد المتكفرة لالقتراض كعمى استثمار الفرص.
السياسػة الماليػة  :الػتي تعتمػد عمػى النفقػات الحككميػة كالضػرائب تعتػبر الحككمػة مػف حيػت المبػالغ الػتيتنفقيػا مشػتريا ضػخما يحػػدد نػػكع الصػناعة الػػتي يمكػػف أف تسػتفيد مػػف قذا اإلنفػاؽ كتعػػد ىػػاتيف السياسػتيف
أدكات الدكلػػة في تنفيػػذ سياسػػتيا االقتصادية ،كانعكاس دلؾ عمى عمميات التنمية كالتطكر االقتصادم
لمدكلة .كىناؾ عكامؿ يمكف سردىا في:
اتجاىات األسعار :مستكيات األسعار كاتجاىاتيا كأثارىا عمى التكاليؼ كاإليرادات في إتحاد الق اررات. تركيب الييكؿ االقتصادم كأىـ القطاعات االقتصادية في المجتمع كأىـ مصادر الثركة.اإلنتاج االقتصادم كالمناطؽ الحرة كمجاالتو.أنكاع المناطؽ الحرة كانتشارىا كأنكاع المنتجات. الميؿ لإلدخار كاإلنفاؽ لدل الفرد. معدؿ التضخـ. الضرائب كالرسكـ.ب -القوى السياسية والقانونية :مشير مفيكـ القكل السياسية كالقانكنية إلى ما تصدره الدكلة مف
تشريعات أك ما تضعو مف سياسات لتنظيـ ممارسات منظمات األعماؿ ،كتحديد ضكابط العالقة بينيا
كبيف الحككمة.
فالقكل السياسية تشير إلى التيارات السياسية الحالية التي تخص حرية التجارة الخارجية ( ،)OMC
سياسات إعادة الييكمة االقتصادية لبعض الدكؿ كالتي انتيت في أكاخر  1998تحت مراقبة الييئات
الدكلية ،تحديد االستثمارات األجنبية كعكس ذلؾ سياسات تطكير االستثمارات األجنبية قصد تسريع النمك
(مثؿ الجزائر) ،الحكافز الغير جمركية ،الكقائع السياسية الكبرل كاالنتخابات كتغيير الحككمة....الخ.أما
القكل القانكنية فتشمؿ قانكف المالية ،قانكف الضريبة ،قانكف المحافظة عمى البيئة ،قانكف حكؿ الدخؿ
األدنى ،ضبط المنافسة كاألسعار ،قكانيف حماية المستيمؾ...الخ.
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ج -القوى االجتماعية والثقافية :يتضمف ىذا الجانب ما يعرؼ بالعادات كالتقاليد كالسمات الديمغرافية
المميزة لممجتمع الذم تمارس فيو المنظمة نشاطيا ،أذكاؽ العمالء ،العقائد كالمفاىيـ.
إف المعمكمات التالية تسمح لنا بتحديد التأثير االجتماعي كالثقافي ،كتتمثؿ في:
 المعطيات الديمغرافية (السف ،الجنس ،مكاف اإلقامة ...الخ)؛ المستكل الدراسي لمسكاف؛ معطيات حكؿ اليجرة؛ عدد العائالت؛ الحالة العائمية؛ عدد السكاف في العمارات؛ النماذج االستيالكية.فالمنظمات الحديثة يجب أف تقكـ بالمتابعة المستمرة لما يحدث في ىذه البيئة ،كذلؾ ألنها تؤثر في
عممياتيا كأنشطتيا كمستكيات أداءىا كسمكؾ العامميف فييا.
د-التكنولوجيا :بفضؿ التطكارت التكنكلكجية تـ تقديـ العديد مف المنتجات لممستيمكيف مف أجؿ إشباع
حاجاتيـ كرغباتيـ .فأغمب المؤسسات تنظر نظرة ايجابية إلى التكنكلكجيا المتعمقة بخط عمميا كترل بأف
التكنكلكجي ال تؤثر عمى كؿ المؤسسات بطريقة
ة
ذلؾ يؤدم إلى تطكير منتجاتيا ،رغـ أف التغيرات
متساكية ،حيث ىناؾ بعض المؤسسات التي تنشط في مجاؿ األسمحة كاإللكتركنيات ،في حيف نجد بعض
تأثر كالتي تنشط في مجاؿ الصناعات الغذائية كالـ ال بس كغيرىا.
المؤسسات أقؿ ا
كتتعلؽ التكنكلكجيا بالكسائؿ الفنية المستحدثة في تحكيؿ المدخال ت إلى مخرجات ،باإلضافة إلى
التكنكلكجيا التي يستخدميا المنافسكف كالمؤسسات الرائدة في استخداـ التكنكلكجيا ،كالتكنكلكجيا الحديثة في
اإلنتاج ،كاالستثمارات المطمكبة لمحصكؿ عمى التكنكلكجيا كغيرىا كىي ؾليا عكامؿ تأثر سمبا أك ايجابا
تؤث في صنع الفرص كالتيديدات.
في البيئة التنكلكجية كما ر
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ه-القوى العالمية :يمثؿ ىذا العنصر أىمية خاصة بالنسبة لممنظمات التي تمارس بعض أك كؿ نشاطيا
في أسكاؽ أخرل أك بالد خارجية ،فالشركات الدكلية تتأثر عممياتيا كأرباحيا بالظركؼ السائدة في أسكاقيا
الخارجية.
كذلؾ يبدك تأثير القكل العالمية كاضحا بالنسبة لممنظمات التي تعتمد عمى المكرديف الخارجييف
الحتياجاتيا مف المكارد المختمفة ،أك تتنافس مع منتجيف أجانب في أسكاقيا المحمية.
إف قرار ممارسة نشاط معيف في أسكاؽ خارجية يمثؿ تحديا كبي ار إلدارة المنظمات ،حيث يجب أف تدرؾ
أف النجاح في بيئة تتطمب قكاعد مختمفة مف المألكفة لدييا ىك أمر محفكؼ بالمخاطر يجب االستعداد لو
جيدا.
 2-1البيئة الخاصة":
تتضمف البيئة الصناعية القكل التي تؤثر عمى المنظمة كعمى غيرىػا مػف المنظمػات الػتي تنػتج منتجػات
متشػابية أك منتجػات يعتبرىا العميؿ بدائؿ عف بعظيا البعض ،كيمكف أف يطمؽ عمييا بالبيئة التنافسية
ألنيا تمثػؿ البيئػة الػتي تعمػؿ فييػا المنظمػة كتنػافس بيا مع غيرىا مف المنظمات.
كتتككف البيئة الخارجية الخاصة ممايمي:
 العمالء :كيمثؿ شريحة أك شرائح المستيمكيف الديف يتعاممكف مع المنظمة الديف تأمؿ المنظمة في
كسبيـ لمتعامؿ معيـ كمف أىـ النقاط الكاجب دراستيا في قذا الصدد:
نكعي المستيمكيف ك تقسيماتوـ؛دراسة تحميؿ سمكؾ المستيمكيف كتفصيالتيـ كاألنماط االستيالكية؛ التعرؼ عمى الدخؿ كالقكة الشرائية كخاصة ما يتعمؽ باإلنفاؽ عمى منتجات المنظمة؛ دراسة الخصائص الديمغرافية ؿمستيمكييا. الموردين :كيمثمكف مصادر تكريد المكاد الخاـ كالمعدات كاآلالت كاألدكات الالزمػة لعمميػات كأنشػطة
المنظمػة ،كيجب عمى المنظمة في قذا اإلطار دراسة مايمي:
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 أنكاع المكرديف كمراكزىـ كمدل القكة التي يتمتع بيا كؿ منيـ؛شركط التسميـ المتبعة؛ الكميات كالنكعيات ك الجكدة المتاحة؛ األسعار المتاحة.،

.يجب عمى المنظمة عند اختيار مكردييا الكقكؼ عمى األسعار كربطيا بالنكاحي األخرل كالجكدة
الكقت ،الكميػات ك الخصـ ،ك مدل مناسبة ذلؾ لألنشطة كعمميات كالتزامات المنظمة.

 الوسطاء :يمثمكف الحمقػات التكزيعيػة الكاقعػة فيمػا بػيف المنظمػة كعمالئيػا ،سػكاء كػانك ا ككػالء أك تجػار
جممػة أك تجػار تجزئػة فيجب عمى المنظمة دراسة قد ار

تو ـ كخصائصيـ فيما يتعمػؽ بأمػاكف تكاجػدىـ

كشػركط التعامػؿ معيػـ مػف حيػت األسػعار كنكعيػة المنتجات كالعالقات التجارية كشركط التسميـ كغيرىا .
 الممـولين :كيمثمػكف بصػفة رئيسػية المسػاىمكف –مػالكي األسػيـ – بجانػب د ارسػة مصػادر التمكيػؿاألخػرل الػتي يمكػف االعتماد عمييا ،ك ذلؾ مف خالؿ دراسة مصادر اإلقراض ،كالشركط المتعمقة بالفكائد
كأجاؿ التمكيؿ الممكف منحيا.
 مقدمو التسييالت والخـدمات المختمفـة :كيمثمػكف كافػة الجبيػات كاألطػراؼ الػتي تربطيػا عالؽ ػ ػػات ك
كمعػػامالت تتمثػػؿ في تقػػديـ بعػػض الخػػدمات االسػػتثمارية مثػػؿ ككالػػة اإلعػػالف ،أجي ػزة البحػػكث ك
االستشػػارات ،ىيئػػات النقػػؿ كالتخزيف....اؿخ.
 الحكومـة :تمثػؿ السػمطة الرسميػة لمدكلػة بمػا تفرضػو مػف قػكانيف كتشػريعات خاصػة بمجػاؿ عمػؿ

كنشػاط

المنظمػة ،ممػا يسػػتمزـ د ارسػػة كتحميػػؿ مػػا تفكضػػو مػػف تش ػريعات خاصػػة بـ جاؿ المعػػامالت في المنتجػػات
كنكعيتيػػا ،كخصائصػػيا كاألسػػعار المفركضة ،كالضرائب كحقكؽ التأميف المتعمقة بنشاط المنظمة ك قكانيف
تشغيؿ العمالة كتحديد األجكر ،ىذا إلى جانػب

كؿ ـ ا يتعمػؽ بأنشػػطة التصػػدير كاالسػػتيراد إ ذا كانػػت

لممنظمػػة معػػامالت خارجيػػة ،كػػـ ا يجػػب د ارسػػة التسػػييالت كاإلعفػػاءات الػػتي تقػػدميا الحككمة بصفة
خاصة في مجاؿ عمؿ المنظمة.
 المنافسـون :يمثػؿ المنافسػكف المنظمػات األخػرل الػتي تقػدـ نفػس منتجػات المنظمػة أك بػدائميا ،كلو

ذا

يجػب د ارسػة كتحميؿ مكقفيـ السكقي ك قػد ار توـ كم اركػزىـ مػف خػالؿ معرفػة الحصػة السػكقية لكػؿ مػنيـ ك
الصػكرة الذىنيػة عػف كػؿ منػافس لػدل عمالئيػـ ،المميػزات الخاصػة بمنتجاتػو كطػرؽ إنتاجػو كطاقاتػو
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ب كرأس مالػو كغيرىػا مػف النقػاط الػتي تسػاعد في تحديػد
اإلنتاجيػة الكامنػة كالمسػتغمة كميػارات العػامميف ػو
بفاء
مكقػؼ كػؿ منػافس كذلػؾ بمػا يفيػد المنظمػة بتحػدم مكقفيػا مػف ىػؤالء المنافسػيف كبالتػالي يسػاعد عمػى ػ
اإلسػتراتيجية كمػا يمكػف عػ رض عكامػؿ كقػكل المنافسػة المػؤثرة عمػى متكسػط ربحيػة الصػناعة باالسػتعانة
بنمػكذج التحميػؿ الػذم يقترحػو

" ،PORTER MICHAELفي صػكرة تحميػؿ خماسػي العناصػر

لممنافسػة المختمفة.
-2المحيط الداخمي:
ىناؾ مجمككعة مف العناصر تشكؿ المحيط الداخمي لممؤسسة تتمثؿ فيمايمي:
أ-العوامل التكنولوجية :تتمثؿ في مختمؼ العكامؿ كاؿمتغيرات التي ليا عال قة بالجانب التكنكلكجي
لممؤسسة ،فالتقنية التي تمتمكيا تؤثر عمى نشاطيا كأدائيا ،فإذا كانت ىذه التكنكلكجيا متطكرة كحديثة فإنيا
تساعدىا عمى خفض أكقات اإلنجاز لمعمؿ كاؿمياـ كالتقميص مف ضياع الكقت كالتالؼ مف اؿمكاد كحتى
التقميص مف اليد العاممة التي تشكؿ تكمفة معتبرة لممؤسسة ،كىذا يؤ ثر باإليجاب عمى النتيجة النيائية
لممؤسسة كبالتالي مكانتيا في السكؽ ،في حيف إذا كانت تكنكلكجية اؿمؤسسة غيرمتطكرة كمتقادمة فإنو
يحدث العكس فيكثر اليدر كالتمؼ في الكقت كاممكاد كيكثر اإلنتاج اؿمعيب مما يثقؿ ميزانية اؿمؤسسة.
كعمكما فالعكامؿ التكنكلكجية تضـ كؿ مف نكع التكنكلكجيا اؿمستخدمة في مختمؼ الكظائؼ كفي معالجة
اؿممعمكمات كدرجة االعتماد عمى اآلالؿت مقارنة بعدد األفراد كنكعية اؿمنتج كشكمو كطرؽ تغميفو كمدل
تكافؽ منتجات اؿمؤسسة مع رغبات كأذكاؽ اؿمستيمكيف كذلؾ التناسب بيف طاقتي اإلنتاج كالتخزيف في
اؿمؤسسة ،كأسمكب تصميـ اؿمؤسسة اآلالت كالكرشات كاؿمخازف كاؿمكقع الجغرافي ليا ،كنكعية كمكاصفات
اؿمكاد اؿمستخدمة كمستكل األسعار ،فكؿ ىذه العكامؿ كغيرىا تؤثر عمى اؿمؤسسة.
ب .العوامل البشرية :ال يقؿ العنصر البشرم أىمية عف العنصر التكنكلكجي ،بؿ يمكف القكؿ أنو اؿمحرؾ
النشاط في الـ ؤسسة ،فأصبحت اؿمؤسسات اؿمعاصرة تركز االىتماـ عميو كمؤشر يحقؽ ليا اؿميزة
التنافسية ،حيث أف تنافس اؿمؤسسات مف خال ؿ األفراد يؤدم إلى القكؿ أف النجاح اؿمتزايد يعتمد عمى
قدرة الـ ؤسسة عمى إدارة رأس اؿـ ااؿ البشرم الذم يمثؿ القيمة االقتصادية لممعرفة كاؿميارات ،كىك أمر
غير مممكس كممؾ خاص باألفراد كعند مغادرتيـ لممؤسسة يأخذكنو معيـ ،لذا عمييا الحفاظ عمى ىؤالء
األفراد كعمى اليد العاممة اؿمؤىمة اؿمكجكدة لدييا كالسعي الكتساب يد عاممة مؤىمة جديدة مف اؿمحيط
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الخارجي كمستكل تأىيؿ األفراد في اؿمؤسسة كالتكافؽ بيف اؿمناصب كىؤالء األفراد الذم يشغمكنيا ككذا
التكنكلكجيا اؿمستخدمة كأنظمة ألجكر كاؿمكافآت كالحكافز كأساليب الترقية كالتدريب ،كالعال قة بيف العماؿ
كاؿمشرفيف كنكعية اؿمعمكمات ككذا ثقافة األفراد العامميف بيا ،كالتي يمكف تصنيفيا إلى ثال ث مجمكعات:
 مجمكعة األفراد اؿمندمجيف :يقكمكف باؿمطمكب منيـ كال يتسببكف في اؿمشاكؿ. مجمكعة األفراد غي ارؿمندمجيف :يناقشكف باستمرار القكانيف كاالجراءات اؿمكجكدة في اؿمؤسسة. مجمكعة األفراد اؿمتعاكنيف :يريدكف تحقيؽ النجاح باستمرار كيشكمكف الطبقة الرائدة.كاؿمنظمة عمييا اؿمحافظة عمى األفراد اؿمتعاكنيف كتحفيزىـ باستمرار كمحاكلة اؿتقميؿ مف مشاكؿ غير
اؿمندمجيف حتى ال يشكمكا عائؽ في أداء مياميا كتسعى إلى خمؽ ركح التعاكف كالكالء ليا ،كعمكما فاليد
العاممة تتميز بالتنكع كاؿمؤسسات تسعى لدعمو كتكظيفو بفاعمية لتعزيز قدرتيا التنافسية.
ج-الييكل التنظيمي :يقصد بالييكؿ التنظيمي البناء أك االطار الذم يحدد االدارات أك األجزاء الداخمية
فييا .فيك يبيف التقسسيمات التنظيمية ،كالكحدات التي تقكـ باألعماؿ كاألنشطة التي يتطمبيا تحقيؽ
أىداؼ المنظمة ،كما أنو يحدد خطكط السمطة كمكاقع اتخاذ كتنفيذ الق اررات االدارية ،كنستطيع القكؿ بأنو
يمكف تصميـ مككنات الييكؿ التنظيمي بأشكاؿ كطرؽ مختمفة ،فالييكؿ التنظيمي ىك محصمة تفاعؿ
عكامؿ كمتغيرات عديدة كمعقدة ،كيستطيع أم مدير أف يختار الييكؿ التنظيمي المناسب مف بيف بدائؿ
كثيرة كمتنكعة.
ج-النقابات والجمعيات المينية :تعتبر النقابات مف عكامؿ اؿمحيط الداخمي ،كىي إما قكية أك ضعيفة
فكجكد نقابات قكية يجعميا تفرض شركطيا عمى اؿمؤسسة كالتي غالبا ما تحدد (الشركط) نتيجة التفاكض
مع النقابات كتثبت في شكؿ اتفاقية كتنفذ مف طرؼ لجاف تضـ ممثميف عف اؿمؤسسة كالنقابة.
د-

العوامل المالية :إف الكضعية اؿمالية ككذا اإلمكانيات اؿمالية اؿمتاحة لممؤسسة يؤثراف عمى نشاطيا

فتكفر األمكاؿ كسيكلة الحصكؿ عمييا بتكمفة منخفضة يعطي ليا فرصا لمقياـ باستثمارات جديدة سكاء في
اؿمجاؿ التقني أكالبشرم لمحصكؿ عمى أفضؿ اؿمكارد كاؿمؤسسة إذا كانت مكاردىا اؿمالية غير كافية فإنيا
فعالة حكؿ طرؽ تسديدىا كفي
تمجئ إلى اؿمصادر الخارجية لمحصكؿ عمييا مع ضركرة القياـ بدراسات ّ

اآلجاؿ اؿمحددة حتى ال تشكؿ عمييا عبئا ثقيال ،إذ ال بد مف البحث عف مصادر تمكيؿ قميمة اؿمخاطر.
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ه-الثقافة التنظيمية (ثقافة المؤسسة) :يقصد بيا كؿ القيـ كالتقاليد كاألعراؼ التي تشكؿ األجكاء
العامة لممؤسسة كتؤثر في العامميف ،كىي خصائص تككف عميقة كتنتقؿ عبر األجياؿ ،تماما كالثقافة
الكطنية ،كيككف تغييرىا بطيء ،فيي عبارة عف مجمكعة مف األفكار كاؿمبادئ كالقيـ كاؿمكاقؼ كاؿمعتقدات
كالتصرفات اؿمكتسبة خال ؿ فترة زمنية معينة ،كتظير مف خال ؿ ىيكؿ اؿمؤسسة كرسالتيا ،كتساعد ثقافة
اؿمنظمة بصفة مباشرة في تحقيؽ أىداؼ اؿمؤسسة عف طريؽ التأثير عمى أداء الفرد مف خال ؿ تييئة
إالحساس بالكياف كاليكية لدل عماليا كالعمؿ عمى جعؿ أىدافيـ الشخصية منسجمة مع أىداؼ اؿمؤسسة
كخمؽ ركح الكاؿء تعميؽ قيـ عمؿ ثقافتيا بسرعة ممكاكبة التغيرات ،كالكفاءة التنظيمية تختمؼ مف مؤسسة
ألخرل كىي مربحة لمكقت لخمقيا التفاىـ كاالنسجاـ بيف األفراد في اؿمؤسسة.
و-رسالة المنظمة :تختمؼ رسالة المنظمة مف مؤسسة ألخرل فيي تعكس سياستيا كفمسفتيا ،فيي تحتؿ
مكانة كبيرة لتحقيؽ غايات المنظمات كأىدافيا ،لكنيا تحتاج لمتفاعؿ مع بيئة كبيرة جداّ ،كتعتبر الرسالة
دليال لعمؿ األفراد كاألقساـ في المنظمة ،إذ مف خالليا يستطيعكف العمؿ باستقاللية لتحقيؽ األىداؼ
التنظيمية ،كال بد أف تتسـ الرسالة بالشمكلية كالعمكـ ،كتتضمف الكممات الدقيقة ،الممخصة ككاضحة الفيـ،
إضافة إلى أنيا مككنة مف فقرة كاحدة تصؼ سسب كجكد المنظمة كأىـ أعماليا كأنشطتيا ،كضركرة نشر
الرسالة كايصاليا لمعامميف مف جية ،كالمتعامميف مع المنظمة مف جية أخرل.
خامسا :التأثير المتبادل بين المحيط والمؤسسة
-1تأثير المحيط في المؤسسة:
تتأثر اؿمؤسسة بمحيطيا بكاسطة عكامؿ اإلنتاج التي ال يمكف ليا أف تتحصؿ عمييا إال مف خال ؿ
كتقيـ العضمية كالفكرية في صكرة
مجتمعيا الذم تنتمي إليو ،ىذا اؿمجتمع الذم يشمؿ أشخاصا يقدمكف ؼ
عمؿ ،أك تسيير كمراقبة بالنسبة لممؤسسة .باإلضافة إلى تعامميـ معيا في كضعية مستيمكيف ،كما أف
اؿمحيط الطبيعي لممجتمع يمثؿ مصدر مكاردىا األكلية ،كالتي تشترؾ أيضا في تككيف كسائؿ اإلنتاج
اؿمستعممة .ككؿ مف ىذه العكامؿ تمعب دك ار في حياة اؿمؤسسة ،كيمكف أف نكرد تأصير المحيط في
المؤسسة مف خالؿ:
 1-1أثر تكوين اإلنسان في المؤسسة:
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ی الذم يستطيع التصرؼ
يمعب اإلنساف في ىذه الحياة الدكر األكؿ في حركتيا ،إذ يعتبر اؿمخمكؽ الرشد
بمنطؽ كحكمة ،كتتحدد نتائج ىذا التصرؼ بكيفية انجازه ،كىذه الكيفية ترتبط بدكرىا بنكعية تككينو
كثقافتو .مف ىنا فاؿمجتمعات تسير عمى تككيف أفرادىا تككينا يسمح ليا بالتطكر اؿمتكازف كاؿمستمر،
كالحياة في رفاىية ،ىذه األخيرة ال تحقؽ إال بكاسطة اؿمؤسسات اإلقتصادية التي يعكد إلييا الدكر الرئيسم
في ذلؾ ،كيمكف ألفراد اؿمجتمع أف يؤثركا في اؿمؤسسة بثال ثة طرؽ:
أ -بواسطة العامل :پرتبط العامؿ باؿمؤسسة عند تقديمو ليا قكة عممو التي تظير في شكؿ عمؿ يتبمكر
في اؿممنتجات التي يشارؾ في انتاجيا .كتتكقؼ كمية كنكعية العمؿ اؿمقدـ خاصة ،عمى نكعية ؽكة العمؿ
اؿمنفقة ،كالتي تتككف مف مجمكعة عكامؿ فيزيكلكجية كمعنكية .كىذه األخيرة تتمثؿ في كؿ ما يتمقاه الفرد
مف تربية كتعميـ كتككيف خالؿ حياتو ،باإلضافة إلى عناصر كراثية ،تتعمؽ بالعادات كالتقاليد ،كبخصائص
الكالديف العقمية .ككمما كانت طرؽ التعميـ كالتككيف كمحتكاىا ؿمختمؼ مراحميا ،ذات مستكل جيد ،كاف
اإلنساف ذك كفاءة .كالتي بدكرىا تساىـ في رفع مستكل ا إلنتاج في اؿمؤسسة كما كنكعا ،كىذا ما مال حظ
في اؿمجتمعات التي خطت أشكاطا معتبرة في الحصكؿ عمى جكدة التعميـ كالتككيف بينما نجد العكس في
الدكؿ النامية.
ب -بواسطة المستيمك :مف بيف أىداؼ اؿمؤسسة مف نشاطيا طرح منتكجاتيا في السكؽ ،إذ يتمقاىا
اؿمستيمؾ الذم يتكقؼ تصرفو بطبيعتو اؿمكتسبة كاؿمكركثة ،فإذا كاف أفراد اؿمجتمع يتمتعكف بمستكل
تككيني كاؼ ،فإفىـ ال يجدكف صعكبة في إقتناء األشياء التي يحتاجكىا مف السمع كالخدمات ،التي
تعرضيا اؿمؤسسات مف جية ،كفي فيـ طرؽ إستعماليا ،كادراؾ الدعاية ليا كاشيارىا مف طرؼ اؿمؤسسة
إف التأثير ايجابي عمى منتكجاتيا ،كالعكس يككف التأثير سمبيا في حالة نقص
مف جية أخرل .كبالتالي ؼ
التككيف ،أك انخفاض أك إنعداـ اؿمستكل التعميمي في اؿمجتمع .كاؿمستيمؾ في ىذه الحالة يضـ كؿ.
األسر كاؿمؤسسات اؿمستعممة لمسمع كالخدمات ،كالتي تتمثؿ عادة بأفراد ـ تصرفكف كمشتركف.
ج -بواسطة المسير :يعد مسير اؿمؤسسة ،أك مديرىا (شخص أك أشخاص) ،العضك األساسي في تنظيـ
ية كذك ركح مبادرة ،فإف اؿمؤسسة سكؼ
ؾؼ
كادارة نشاطيا .فإذا كاف ىذا العضك يتمتع بكفاءة كنزاىة ا
تتمكف مف الحصكؿ عمى أحسف النتائج ،إذا تكفرت العناصر األساسية األخرل .في حيف أف النقص في
مستكل تككيف ،أك كفاءة اؿمسير تؤدم إلى سكء نتائج اؿمؤسسة كعدـ إستمرارىا طكيال .لذا فيسعى
الـ جتمع التككيف اؿمختص في إالدارة كالتسيير مف أجؿ إستعماؿ أحسف لعكامؿ اإلنتاج ،بغرض التطكر
اإلقتصادم .كقد شيدت اؿمجتمعات اؿمتقدمة إقتصاديا مستكيات عالية في طرؽ التسيير كالتنظيـ عكس
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اؿمجتمعات النامية التي تعاني الشيئ الكثير في ىذا اؿميداف إذ يرجع بجزء كبير ىذا التأخر اؿمسجؿ في
إقتصاديات ىذه اؿمجتمعات إلى التأخير اؿمسجؿ في ميداف التسيير.
 2 -1أثر المواد األولية:
تعد اؿمكاد األكلية ،سكاء عمى شكميا الخاـ أك بعد تحكيؿ ،مف العناصر التي يتكقؼ عمييا نشاط اؿمؤسسة
كما كنكعا ،فتكفيرىا بشكؿ كاؼ كمستمر ،كبنكعية مقبكلة ،يبعد اؿمؤسسية عف التعطال ت أك التكقفات عف
النشاط .إال أف ىذه اؿمكاد مؿعب فييا العنصر البشرم دك ار ميما خاصة مع التطكر التقفم ،إذ أصبحت
عممية مراقبة كتسمير اؿمخزكنات ذات أىمية بالنسبة لؿمؤسسة ،كما أف نكعية ككمية اؿمكاد تتعمؽ بكفاءات
أفراد اؿمجتمع كاؿمؤسسات التي تحضرىا ،كمدل تطكرىا التكنكلكج ی ،حيث تشيد بعض اؿمجتمعات نقصا
فادحا في ىذه اؿمكاد ،في حيف تقكـ بإنتاجو إصطناعيا ،أك بإنتاج آالت ككسائؿ استعماؿ ىذه اؿمكاد
بشكؿ يضمف اإلقتصاد فييا إلى أقصى الحدكد.
 3-1أثر التطور التكنولوجي:
تستعمؿ اؿمؤسسة ،مف ضمف عكامؿ إالنتاج ،كسائؿ تتمثؿ في اآلالت كاؿمعدات اؿمختمفة ،كالتي تككف قد
أنتجت في مؤسسات أخرل ،داخؿ أك خارج الكطف .كيتكقؼ مستكل اإلنتاج في اؿمؤسسة اؿمستعممة ليذه
الكسائؿ بمستكل تطكر ىذه األخيرة مف جية ،كمدل كفاءة إستعماليا ،أم مدل جكدة كـ ال ءمة التقنيات
تحصؿ عمييا العماؿ مف جية ثانية ،كىنا أيضا يمعب العنصر البشرم الدكر األساسي سكاء في
التي
ّ
إختراع كانتاج اآلالت ،أك في استعماليا.

كمف خالؿ ىذه العناصر فال حظ أف األىمية التي يتميز بيا اإلنساف في اؿمؤسسة ،إذ يعتبر العنصر
الفاعؿ كاؿمحرؾ فييا ،كتتكقؼ عميو نتائجيا بشكؿ كبير .لذا فمف الضركرم االه تماـ بتككيف االنساف
نكعيا ،كبأعداد كافية ،في مختمؼ قطاعات التربية كالتعميـ كالتككيف اؿميفم ،كىك ما تسعى إليو مختمؼ
اؿمجتمعات سكاء اؿمتقدمة منيا أك النامية.
-2تأثير المؤسسة في المحيط:
تأثر المؤسسة في المحيط مف خالؿ مايمي:
 1-2اآلثار االجتماعية:

-36 -

م حاضرات اقتصاد المؤسسة

من اعداد :د.بهاز جياللي

نجد تأثير المؤسسة في المحيط مف الناحية االجتماعية يتمثؿ فيمايمي:
م امتصاص البطالة إال أف ىذا
أ-توفير مناصب العمل :لكؿ مؤسسة اقتصادية ميما كانت دكر إمجابم ؼ
الدكر ـ حككـ بجممة مف العكامؿ منيا :حجـ اؿمؤسسة ،درجة استعماؿ التكنكلكجيا،طبيعة النشاط ،قد ارتىا
اؿمالية ،نسبة النمك اؿمتكقعة ،الفمسفة اإلدارية.
م بيئة معينة
ب -التأثير عمى األجور :بمجرد إنشاء مشركع استثمارم يتأثر الطمب عمى اليد العاممة ؼ
ث ارتفع سعر العمالة ( األجر) .لذلؾ نجد اؿمناطؽ
ككمما كثرت تمؾ اؿمشاريع كمما زاد الطمب كمف ـ
اؿمنتعشة اقتصاديا أكثر عرضا لممناصب الشاغرة كؿألجكر اؿمرتفعة.
ت -تغير نمط المعيشة :فاإلنساف كعاطؿ عف العمؿ مختمؼ تماما عف اإلنساف العامؿ ،إذ تفرض
م اؿحياة مف حيث اإلنفاؽ ،أكقات الراحة ،أكقات العمؿ كالنشاط،
اؿمؤسسات عمى عاممييا أسمكبا جديدا ؼ
م العادات كالتقاليد ...الخ.
مستكل الرفاىية ،التغير ؼ
ث -رقي مستوى االستو ال ك:
بكجكد عدد أؾبر مف اؿمؤسسات تشتد اؿمنافسة كتصبح األسعار أقؿ ما يتيح لممستيمؾ اقتناء كـ أؾبر مف
السمع كاالرتقاء بجكدة السمع اؿمطمكبة كعميو الكصكؿ إؿل رفاىية أعمى.
 2-2اآلثار االقتصادية:
تتمثؿ ىذه اآلثار فيما يمي:
أ-دفع عجمة التعمير :بظيكر مؤسسات إقتصادية في جيات ريفية ،أك في أمكنة تتميز بتأخر عمراني،
تعمؿ عمى التعمير ،كذلؾ بإنشاء اؿمساكف لعماليا ،كاعدادىا لمطرؽ كاؿممرافؽ العامة .حيث يتـ إنشاء
اؿمدارس كاؿمستشفيات .كقد يؤدم ذلؾ إلى ظيكر تجمعات سكنية أك مدف جديدة.
ب-ظيور منشآت تجارية :إف زيادة عدد السككاف في منطقة أك مدينة جديدة يعمؿ عمى ظيك مؤسسات
اتادية جديدة ،كىك ما يدفع إلى إنشاء منشآت تجارية جديدة لتمبية حاجات العماؿ الجدد كيتبعيا مختمؼ
مرافؽ الحياة الضركرية
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وظيفة التموين
يعتبر التمكيف مف الكظائؼ الرئيسية في المؤسسة ،حيث بكاسطتيا تنطمؽ مختمؼ العمميات كاألنشطة،
كتساىـ كظيفة التمكيف بصفة كبيرة في دكرة االستغالؿ لممؤسسة ،فيي تسبؽ كؿ مف مرحمة االنتاج
كالتسكيؽ ،كذلؾ بتكفير كؿ ما تحتاجو المؤسسة (شراء) مف آالت ،مكاد أكلية ،مركبات ،طاقة كمختمؼ
لكازـ العمؿ....الخ ،كما تعمؿ عمى تكفير المناسب لمخزكنات المؤسسة مف المكاد األكلية كالمنتكجات
التامة الصنع.
أوال :مفيوم وظيفة التموين
تعرؼ كظيفة التمكيف عؿ أنيا :الكظيفة المسؤكلة عف تمبية احتياجات اإلنتاج حيث تضـ في المؤسسات
ّ

نشاط الشراء كتسيير المخزكنات لممكاد األكلية كالمنتكجات الضركرية كىذا بالجكدة كالكمية كالكقت المالئـ

كبأقؿ التكاليؼ.
يعرفيا المجمس األمريكي إلدارة اإلمداد كالتمكيف عمى أنيا :أنشطة تدفؽ كتخزيف الخامات كالمكاد لمخزكف
ّ
تحت التشغيؿ كالمنتجات التامة مف نقطة البداية كىي مصدر التكريد حتى نقطة النياية كىي المستيمؾ أك

المستخدـ.
تعرؼ كذلؾ عمى أنيا :مجمكعة مف المياـ كالعمميات ،تعمؿ عمى تكفير مختمؼ عناصر المخزكف،
المحصؿ عمييا مف خارج المؤسسة ،بكميات كتكاليؼ كنكعيات مناسبة طبقا لبرامج كخطط المؤسسة.
مف خالؿ ىذه التعاريؼ السابقة يمكف القكؿ بأف كظيفة التمكيف تشمؿ مجمكعة االجراءات التي تسمح
بكضع تحت تصرؼ المؤسسة في الكقت المناسب كالكمية المناسبة كالجكدة المناسبة لكؿ المكاد الالزمة
إلستمرار عممياتيا االنتاجية كذلؾ بأقؿ تكمفة ممكنة.
ثانيا :أىداف وظيفة التموين
إف أىداؼ كظيفة التمكيف تتمثؿ فيمايمي:
ضماف تدفؽ إلى المؤسسة كؿ ماتحتاج إليو مف مختمؼ المدخالت ككذلؾ الكمية المطمكبة كالجكدةكالسعر المناسيف كمف مصدر تمكيف مالئـ كبأقؿ تكمفة؛
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البحث عف البدائؿ الجديدة كأنكاع مختمفة مف األساليب الفنية كالمكاد التي يمكف أف تستخدميا المؤسسة؛تساعد كتحافظ عمى تحقيؽ التكازف في تدفؽ المدخالت كالمخرجات؛تأميف المدخالت كمعالجة العجز عف طريؽ مخزكف األماف لممحافظة عمى اسستم اررية االنتاجية؛تحقيؽ شركط السالمة لعممية التخزيف لمحفاظ عمى سالمة المدخالت؛تحديد سرعة دكراف المدخالت كتحديد أىميتيا مف حيث سرعة الدكراف كمف حيث التكمفة؛دراسة المخزكف مف المدخالت كدراسة البدائؿ الممكنة كتحديد أحسنيا كتحديد درجة اإلحالؿ بيفالبدائؿ؛
تفادم تكمفة النفاذ كتكمفة النفكر كتكمفة الفرصة البديمة.إذا فإف اليدؼ الرئيسي لكظيفة التمكيف ىك إعداد نظاـ متكامؿ مف األنشطة التي تعمؿ عمى تحقيؽ
أىداؼ المؤسسة االنتاجية كالتسكيقية كعميو يجب تحقيؽ التكازف بيف مستكل األداء المرغكب تحقيقو
كاجمالي التكاليؼ الالزمة لتحقيؽ ىذا المستكل مف األداء ،كعميو فإف تخطيط أنشطة التمكيف ينطكم عمى
اعتباريف أساسييف ىما :مستكل كالتكمفة.
ثالثا :أنواع وظيفة التموين
يتنكع التمكيف حسب طبيعة كنشاط المؤسسة إلى نكعيف ىما:
-1التموين الصناعي :كىك إمداد المؤسسة المكاد األكلية كالعتاد لمقياـ بالعممية االنتاجية كضماف السير
العادم ليا كينقسـ إلى نكعيف ىما:
أ-التمكيف الخارجي :كتسعى الؤسسة مف خاللو الحصكؿ عمى المكاد األكلية كالعتاد لمقياـ العممية
االنتاجية.
ب-التمكيف الداخمي :تيتـ بتصنيع أك إنتاج مكاد نصؼ مصنعة بالنسبة لممنتكج الرئيسي أك كمادة أكلية
بالنسبة لممنتكج النيائي أم أنو تمكيف ذاتي.
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-2التموين التجاري :كىك الحصكؿ عمى منتكجات معينة قصد اعادة بيعيا كيعتبر تمكينا خارجيا كعمى
المؤسسة أف تجد المكرديف الميميف ،كالمقارنة بيف أسعارىـ كشركطيـ مع مراعاة الكمية المخزنة التي
تظير خالؿ الجرد في بطاقة المخزكف.
مف خالؿ التطرؽ إلى مفيكـ ،أىداؼ كأنكاع الكظيفة التمكينية تتضح أكثر األىمية التي يكلييا ليا
المتخصصكف ككذا المسيركف ،كمف ىنا نجد أنيا تتفرع إلى فرعيف ىما :كظيفة الشراء كالتخزيف.
رابعا :وظيفة الشراء
-1مفيوم وظيفة الشراء:
ىناؾ تعاريؼ لكظيفة الشراء نذكر منيا:
تعرؼ بأنيا :كظيفة فنية كادارية ميمتيا تكفير المكاد كالمستمزمات لممؤسسة في الكقت المناسب كبالسعر
 ّاألقؿ كالجكدة المطمكية كالكمية االقتصادية.

كتعرؼ أيضا بأنيا :تمؾ األنشطة التي تحصؿ المؤسسة عف طريقيا عمى مختمؼ اتياجاتيا مف المكاد
ّ -

كالميمات كالمستمزمات كاآلالت كالمعدات كذلؾ بالكمية كالجكدة كالسعركالكقت مف مصدر الشراء المناسب
بما يحقؽ استمرار عمميات اإلنتاج كالتشغيؿ ،كبما يحقؽ أىدافيا بدرجة عالية مف الكفاءة االقتصادية في

األداء.
 -2أىمية وأىداف وظيفة الشراء
أ-أىمية وظيفة الشراء:
تبرز أه ـ ية كظيفة اؿشراء مف خالؿ ما يمي:
ؽاتىا كذلؾ الستمرار عممية اال نتاج
سة بمف اؿمؤسسات لتأميف تدؼ
 تتميز بعض اؿمكاد بالندرة كحدة اؿمناؼكلذا زاد االىتماـ ابدارة اؿشراء لضماف عدـ تكؽؼ اإلنتاج.
م إدارة أعماؿىا مزيد مف قدرة االنتياج ؿخصكميا
قدرة كظيفة اؿشراء ؼ
 كبما أف اؿمؤسسة نظاـ مفتكح ،ؼم األداء لكظيفة اؿشراء مزيد مف
كؿ تحتسمف ؼ
عمى الـ كاد بالكمية اؿمناسبة كاؿمكاصفات اؿمطمكبة لذا ؼ
كفاءة كظيفة اإلنتاج.
-40 -

م حاضرات اقتصاد المؤسسة

من اعداد :د.بهاز جياللي

 كما تبرز أه ـ ية كظيفة اؿشراء مف خال ؿ حجـ اإلنفاؽ الكبمر عف شراء اؿمكاد حيث كظيفة اؿشراء كىيسة عمى أساس السعر
تمارس مسؤكلياتىا تضع نصب عينييا ـ حاكلة تخفيض النفقات حتل تىىتطيع اؿمناؼ
شراة عمى
م السكؽ ،كيـ كف أف يظير أتثمر تكاليؼ اؿمكاد اؿـ ت
كبالتاؿم تضمف الـ حاؼظة عمى حصتيا ؼ
ييا نسبة تكاليؼ شراء اؿمكاد تتجاكز  50%مف إجـ اؿم النفقات الكمية،
م اؿشركات اؿتم تككف ؼ
سة ؼ
اؿمناؼ
ؼ إؿل أف اؿشراء بكميات كبمرة ممكف كظيفة اؿشراء مف االستفادة مف خصـ الكمية ،كعميو فاؿمؤسسة
ضة
إ ا
سي بالسكؽ مف خال ؿ تخفيض أسعار اؿمكاد األكلية.
قد تحسف كضعيا التناؼ
 كما تكمف أىمية اؿشراء في الحد مف مباؿغة اإلدارات اؿمستخدمة لممكاد سكاء مف حيث الكمية أك مفم مكاصفات
إف كظيفة اؿشراء تستطيع أف تعيد النظر ؼ
حيث اؿمكاصفات كىذا مزيد مف النفقات ،لذا ؼ
اؿمكاد اؿمطمكبة كاقتراح اؿمكاصفات اؿمناسبةكاألقؿ تكمفة.
ب-أىداف وظيفة الشراء:
ىناؾ العديد مف األىداؼ نكجزىا فيمايمي:
ؽ اؿمكاد كاؿمستؿزمات
م اؿمنظمة مف خال ؿ استمرار تدؼ
 دعـ متطمبات كعمميات التشغيؿ كاإلنتاج ؼالـ ادية؛
 الـ حاؼظة عمى اؿمستكل اؿمطمكب مف اؿجكدة؛شرات؛
م اؿمكاد اؿـ ت
 تفادم حدكث اإلزدكاجية كالتؿؼ ؼ اختيار اؿمكرديف اؿجيديف كاستمرار التعامؿ معيـ مف خال ؿ تحقيؽ عال قات امجابية؛م اؿمنظمة؛
 خمؽ عال قات تبادؿ جيدة مع جـ يع اإلدارات األخرل ؼسية لممنظمة؛
 الـ حاؼظة عمى اؿمكانة التناؼم ـ جاؿ فشاط اؿشراء؛
 إمجاد مكارد بشرية تمتمؾ ميارات كقدرات ؼعاؿ؛
 إدارة عمميات اؿشراء بشكؿ كفؤ كؼ تطكير استراتيجيات اؿشراء اؿشاممة كاؿمتكاممة التم تدعـ استراتيجية اؿمنظمة.-3ميام وظيفة الشراء:
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تختمؼ مياـ كظيفة اؿمشتريات مف منظمة إلى أخرل حسب حجـ اؿمنظمة كنكعية اؿمكاد اؿمشتراة،
ككميات اؿمكاد اؿمشتراة ،كاستراتيجية كىيكؿ اؿمنظمة.
كلكف ىناؾ مياـ عامة تقكـ بيا إدارة اؿمشتريات كتتمثؿ في اؿمياـ التالية :
التحقؽ مف الحاجة إلى الشراء ،بمعنى ىؿ اؿمنظمة بحاجة إلى الشراء لممكاد ألنو في بعض األحيافتككف بعض ىذه اؿمكاد مكجكدة في اؿمخازف أك في بعض األقساـ األخرل في اؿمنظمة.
 تكصيؼ الحاجات اؿممطمكبة لمشراء ،لذلؾ عمى إدارة اؿمشتريات كضع اؿمكاصفات لممكاد التي تحتاجياكتحمؿ تكاليؼ إعادة ىذه اؿمكاد لممكرديف.
اؿمنظمة ،بحيث تككف ىذه اؿمكاصفات دقيقة لتفادم إرجاعيا
ّ
 اختیار مصادر التكريد :كيعني ذلؾ اختيار اؿمكرديف الذيف سكؼ تتعامؿ معيـ أف يككف اختيارمصادر التكريد كاؿمكرديف عمى أساس عدة معايير ؾسمعة اؿمكرد ،كمدل قربو ،كاألسعار كغيرىا مف
اؿمعايير األخرل.
 دراسة األسعار كالتفاكض عف الشركط األخرل مثؿ تقسيط ثمف البضاعة كأسعار ىذه البضاعةاؿمطمكب شرائيا.
اصدار أكامر الشراء :كيتـ ذلؾ حسب نماذج معدة ليذه الغاية ،كيجب تكقيع أكامر الشراء.متابعة أمر الشراء. مراجعة الفكاتير بالتعاكف مع اإلدارة اؿـ الية.االحتفاظ بالسجال ت كالدفاتر ،سكاء أكانت آليو أـ يدكية كذلؾ لتكثيؽ كؿ ما يتعمؽ بعممية الشراء فيىذه السجالت كالدفاتر.
االستال ـ لممكاد اؿمشتراة ،كقد يككف االستال ـ مف قبؿ لجنة تحددىا إدارة اؿمنظمة ليذه الغاية أك يكقععمى االستال ـ مأمكر اؿمخزف مع االدارة اؿـ الية.
 التفتيش عمى جكدة البضاعة اؿمشتراة كأصنافيا ككمياتيا كأنو تـ إيداعيا في اؿمخازف حسب ا ألصكؿالخاصة بذلؾ.
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 الرقابة عمى اؿمخزكف لضماف تكفر الكميات اؿمطمكبة كتحقيؽ التكازف بيف الكميات اؿمكجكدة كالكمياتاؿمطمكبة مع أقؿ استثمار ممكف ،مع تخفيض كمية اؿمخزكف إلى أقؿ كمية ممكنة ،ككذلؾ تخفيض
تكاليؼ التخزيف كاؿمخاطر اؿمتعمقة بالتخزيف.
-4عالقة وظيفة الشراء بالوظاف األخرى:
تتمثؿ عالقة بيف كظيفة الشراء كالكظائؼ األخرل في المنظمة فيما يمي:
أ -عالقة إدارة المشتريات بإدارة اإلنتاج :
انطالقا مف مبدأ التخصص الكظيفي ،نجد أف القرار النيائي فيما يخص تحديد مكاصفات شراء الصنؼ
يجب أف يككف مف اختصاص إدارة اإلنتاج ،كعمى إدارة المشتريات االلتزاـ بوذه المكاصفات ،أما فيما
يخص الجكانب الفنية في تنفيذ الشراء فتشترؾ اإلدارتاف في فحص المشتريات.
ب -عالقة إدارة المشتريات باإلدارة المالية :
تمارس اإلدارة المالية الرقابة المالية عمى نشاط إدارة المشتريات ،كعمييا أف تدفع المستحقات لممكرديف في
المكاعيد التي تحددىا إدارة المشتريات ،كلتحقيؽ ذلؾ عمى ىذه األخيرة إرساؿ نسخ مف الفكاتير كمحاضر
االستالـ كالفحص لمطمبات بالسرعة الكافية.
ج -عالقة إدارة المشتريات بإدارة المبيعات:
تمد إدارة المبيعات إدارة اإلنتاج بحجـ المبيعات المرتقبة ،ثـ تقكـ ىذه األخيرة بإعالـ إدارة المشتريات
بحجـ المستمزمات مف المكاد كاآلالت كالمعدات ،كتستطيع إدارة المشتريات تدعيـ نشاط البيع كذلؾ مف
خالؿ تخفيض تكمفة المستمزمات المشتراة إلى أقؿ حد ممكف بالشكؿ الذم يخمؽ فرصة أكبر لمدخكؿ في
منافسة سريعة دكف أف تصاب بخسائر كبرل ،كما تعد سجالت إدارة المشتريات مرجعا ىاما إلدارة
المبيعات .
د -عالقة إدارة المشتريات بإدارة التخزين :
إف ميمة إدارة التخزيف تتمثؿ في تحديد األصناؼ التي كصؿ رصيدىا إلى الحد األدنى الذم يحتاج األمر
معو إعادة الشراء كاعطاء بيانات إلدارة المشتريات في الكقت المناسب ،كما أف قرار الشراء يعتمد عمى
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معدالت االستقداـ اليكمي ككذلؾ عمى معدالت التمؼ القادـ مف المخزكف ،ككؿ ىذه البيانات يجب أف
تعدىا إدارة التخزيف إلدارة المشتريات .
-5مراحل عممية الشراء:
يتـ الشراء مف خالؿ مجمكعة مف المراحؿ تتمثؿ فيما يمي:
أ -التحقؽ مف الحاجة :إف أكلى خطكات الشراء ىي التحقؽ مف الحاجة الحقيقة لمشراء كالتي يطمبيا
عادة األقساـ المختمفة عف طريؽ طمب الشراء كذلؾ لمتأكد مف ضركرة الشراء الفعمية ،حيث يمكف إلدارة
المشتريات في بعض الحاالت مف تمبية بعض الحاجات عف طريؽ نقؿ المكاد المطمكبة مف قسـ إلى آخر
كاالستفادة مف فائض المخزكف في األقساـ المختمفة.
ب  -تكصيؼ الحاجة كتحديدىا :بعد التأكد مف الحاجة لمشراء ال بد مف التكصيؼ الكامؿ لممكاد المراد
شراؤىا بدقة ،باإلضافة إلى معمكمات أخرل بحسب نمكذج طمب الشراء المستخدـ مف قبؿ اإلدارة
المختصة ،كذلؾ بالتعاكف بيف إدارة المشتريات كاإلدارات األخرل ،ألف الخطأ في ذلؾ سيكمؼ المشركع
مبالغ كبيرة مستقبال.
ج -اختيار مصادر التكريد المناسبة  :يعتمد اختيار مصدر التكريد المناسب عمى طبيعة المكاد المطمكبة،
كىؿ ىي متكررة أـ لمرة كاحدة ،ككذلؾ عمى طبيعة تركيز إدارة المشتريات عمى مكرد كاحد ،أـ أنها ستكزع
مكرد ،ككؿ ذلؾ يعتمد عمى استقصاء المصادر المتاحة لتحديد أنسبيا.
طمباتيا عمى أكثر مف ّ

د -دراسة السعر :تقكـ إدارة المشتريات بالمفاضمة بيف األسعار المقدمة مف المكرديف الختيار أنسبيا،
كذلؾ باالعتماد عمى المعمكمات المتكفرة لدل إدارة المشتريات عف األصناؼ المختمفة ،كرغـ أىمية عامؿ
التكمفة إال أف مكاصفات الجكدة المعركضة كدرجة االعتماد عمى المكرد في الكفاء كااللتزاـ في الكقت
المناسب ،عكامؿ تؤخذ جميعيا في االعتبار عند اختيار المكرد المناسب.
ق -إصدار أمر التكريد :بعد أف يتـ اختيار المكرد األنسب فإف الخطكة التالية في نشاط الشراء ىي
إصدار أمر التكريد كارسالو إلى المكرد.
ك -متابعة أمر التكريد :كذلؾ باالتصاؿ بالمكرديف ،أك إرساؿ بطاقة مطبكعة لالستفسار عف أمر
التكريد ،كمدل التزاـ المكرد بالكقت كالكمية كالجكدة.
خامسا :وظيفة التخزين
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-1مفيوم وظيفة التخزين:
ىناؾ عدة تعاريؼ لكظيفة التخزيف نذكر منيا:
تعرؼ عمى أنيا :تخطيط كتنظيـ عمميات استالـ المكاد كالمحافظة عمييا في ظركؼ تخزينية مناسبة
كتمبية احتياجات االدارات المختمفة في الكقت.
كما تعرؼ بأنيا :كافة األنشطة المتعمقة بتقدير باحتياجات المخازف مف المكاد كاألصناؼ المختمفة،
كاستالـ األصناؼ الكاردة كفحصيا كترتيبيا داخؿ المخازف كالمحافظة عمييا كفقا لمطرؽ المناسبةلطبيعة
كؿ صنؼ كتكفير كسائؿ األمف كالسالمة في المخازف.
-2أىداف وظيفة التخزين:
يمكف تمخيص أىـ أىداؼ كظيفة التخزيف في الناط التالية:
تحقيؽ التكازف بيف العرض كالطمب عمى بعض المكاد كاألصناؼ ،كخاصة بالنسبة لألصناؼ التي التتكافر إال في أكقات أك مكاسـ معينة؛
التأميف كالحماية ضد الظركؼ أك األحداث غير المتكقعة مثؿ الككارث الطبيعية أك الحركب كاألزماتالسياسية كاالقتصادية كاالضرابات العمالية كغيرىا مف األحداث التي يصعب التحكـ فييا؛
تحقيؽ بعض المكاسب المالية مف تخزيف المكاد كاألصناؼ التي يتكقع ارتفاع أسعارىا مستقبال؛االستفادة مف كفكرات الحجـ ،فعندما نشترم بكمية كبيرة مف المكاد الخاـ فقد نتمكف مف الحصكؿ عمىتخفيض في السعر ،ككذلؾ االؿ عندما ننتج بكمية كبيرة مف نفس المنتج فإننا نتمتع بكفكرات الحجـ؛
ضماف استقرار كاستم اررية العمؿ في المنظمة.-3ميام وظيفة التخزين:
يمكف تمخيص مياـ كظيفة التخزيف فيما يمي:
أ-ادخال المواد والسمع إلى المخازن :عندما تصدر المكاد إلى المخازف (مكاد أكلية مشتراة أك سمع تامة
الصنع أك نصؼ مصنعة تـ إنتاجيا داخؿ المؤسسة) ،تصدر إدارة المخازف كثيقة تسمى كصؿ االستالـ،
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كذلؾ في عدة نسخ ،منيا ما يبقى في المخزف ،كمنيا ما يكجو إلى الجية التي أرسمت المادة ،كآخر إلى
قسـ المحاسبة العامة كالتحميمية.
ب-ترتيب المواد المختمفة وحفظيا :بعد إدخاؿ المكاد كالسمع تبدأعممية ترتيبيا (سحب المكاف ،المكضع،
طريقة المناسبة....،الخ) ،كذلؾ حسب خصائص السمع كالمكاد (سريعة الكسر ،التضرر
بالح اررة....،الخ) ،أك كضعيا في المكاف المناسب ليا بيدؼ استعماليا مع االشارة إلى ضركرة األخذ
بعيف االعتبار عند الترتيب ،القرب إإلى مكاف الطمب عمييا في المؤسسة ،حركتيا عند الدخكؿ كالخركج،
كامكانية تعطيؿ حركة العمؿ....الخ.
كما يتـ يفضؿ ترتيبيا حسب ككنيا:
 مكاد خاـ؛مكاد نصؼ مصنعة؛مكاد تامة الصنع.ج-وضع الرموز:
يتـ إعطاء رمز لكؿ مادة مكجكدة في المخزف ،كمنو كجكد قائمة لمختمؼ المخزكنات المكجكدة في كؿ
مبنى أك قسـ مف المخزف ،حتى يتـ التعرؼ بسيكلة كسرعة عمى محتكيات كؿ مخزف كأماكف تكاجد كؿ
مادة كعميو يتـ تفادم طكؿ مدة البحث عف المكاد في المخازف كالكقكع في الخطأ كالخمط بيف المكاد،
كتزداد الحاجة إلى كضع الرمكز ،خاصة بالنسبة لممؤسسات التي تتنكع فييا كتتشابو بشكؿ كبير.
د-متابعة حركة المخزونات:
تتـ عممية متابعة حركة دخكا كخركج مختمؼ أنكاع المخزكنات مف خالؿ مذكرات الدخكؿ كالخركج لممكاد،
كتشمؿ عممية المتابعة مف خالؿ تخصيص بطاقة منفصمة لكؿ نكع مف المخزكنات عمى حدل ،تحمؿ
عددا مف المعمكمات ،مف أىميا:
اسـ المادة كرمزىا؛كمية الطمبية؛-46 -
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الكمية المحددة إلعادة الطمب أك المخزكف األدنى؛اسـ المكرد أك المكرديف األساسييف؛سعر الكحدة كمكاف كجكد المادة في المخزف؛يتـ تسجيؿ كؿ حركة دخكؿ كخركج كما تبقى بعد كؿ عممية.ه-تقديم إشعار إلى قسم الشراء إلنطالق عممية الشراء:
بفعؿ المتابعة المستمرة لممخزكنات ،يقكـ مسؤكؿ التخزيف بإرساؿ إشعارات إلى قسـ الشراء مف أجؿ تقديـ
طمب الشراء جديد ،كذلؾ عندما يصؿ مستكل المخزكف إإلى كمية المخزكف األدنى(مخزكف اإلنذار).
ه-القيام بعممية الجرد الحقيقي:
باإلضافة إلى الجرد السنكم الذم تقكـ بو المؤسسة في نياية السنة ،ىناؾ عمميات جرد قد تككف فصمية
أك شيرية.... ،الخ ،لمتأكد مف المكجكدات مقارنة مع ما يسجؿ في البطاقات المذككرة سابقا لمجرد
المحاسبي المستمر.
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وظيفة االنتاج
تعتبر كظيفة االنتاج مف الكظائؼ الرئيسية لممؤسسة االقتصادية ،سكاء كانت صناعية ،زراعية أك خدمية،
كالنشاط االنتاجي لممؤسسة يضمف التكفيؽ بيف عكامؿ االنتاج مف أجؿ الحصكؿ عمى سمع كخدمات قادرة
عمى التنافس.
أوال :مفيوم وظيفة االنتاج
قبؿ التطرؽ إلى تقديـ مفيكـ االنتاج سنحاكؿ أف نعطي مفيكـ االنتاج حيث يعرؼ االنتاج عمى أنو:
العممية التي بمقتضاىا يتـ ايجاد السمع كالخدمات ،أك بعبارة أخرل ىك تحكيؿ المكارد التابعة لنظاـ انتاجي
كالتي تقكد لخمؽ سمع كخدمات ،االنتاج يتمثؿ في تحكيؿ المكاد ،المركبات ،المجمكعات الجزئية....الخ،
إلى منتكجات تامة الصنع مكجية لالستيالؾ النيائي ،سمع كسيطية مكجية لإلنتاج.
أما بالنسبة لكظيفة االنتاج ،فإنيا تعرؼ كمايمي:
ذلؾ النشاط االقتصادم الذم ييدؼ إلى تحكيؿ أنكاع محددة مف المخرجات.تمؾ الكظيفة التي ترتبط ارتباطا مباش ار بخمؽ المنفعة الشكمية كالزمانية كالمكانية لمسمعة.نستنتج بأف كظيفة االنتاج تشكؿ مجمكعة مف العمميات المعقدة كالتي تتطمب كسائؿ بشرية ،مالية
كمعمكماتية كتكنكلكجية يجب تنظيميا مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة ،كذلؾ بايجاد السمع كالخدمات
التي يرغبيا المستيمؾ كبالمكاصفات كالمكاعيد المناسبة ،كعميو فإف كظيفة االنتاج تسعى إلى خمؽ كايجاد:
السمع :تتمثؿ في المنتجات المممكسة (مالبس ،سيارة ،ثالجة....،الخ).الخدمات :تتمثؿ في المنتجات غير المممكسة(التعميـ ،النقؿ....،الخ).كما يجب أف يتـ االنتاج كفؽ الشكؿ كالمكاصفات التي يرغبيا المستيمؾ حتى تضمف المؤسسة جمب أكبر
عدد ممكف مف المستيمكيف ،فضال عف ضركرة تقديميا في الكقت المناسب.
مف الناحية التنظيمية فإف كظيفة االنتاج تتكفؿ بيا ادارة االنتاج كالعمميات ،كالتي يكمف تعريفيا بأنيا:
ادارة المكارد المباشرة إلنتاج السمع أك الخدمات ،حيث تقكـ ادارة االنتاج كالعمميات باتخاذ الق اررات

-48 -

م حاضرات اقتصاد المؤسسة

من اعداد :د.بهاز جياللي

الخاصة بالعمميات اإلنتاجية بغرض التأكد مف أف السمع كالخدمات تـ انتاجيا طبقا لممكاصفات المكضكعة
كبالكميات المطمكبة كفي الزمف المحدد كبأقؿ تكمفة ممكنة.
ثانيا :أىداف وخصائص وظيفة االنتاج
-1أىداف وظيفة االنتاج:
ىناؾ مجمكعة مف األىداؼ لكظيفة االنتاج تتمثؿ فيمايمي:
أ-ىدف كمي :أصبحت المؤسسات في ظؿ التغيرات كالتطكرات الحاصمة في بيئة األعماؿ تخطط
لممبيعات قبؿ الشركع في عمميات االنتاج ،حيث يتـ انتاج ما يتكقع بيعو ،كما أف المؤسسات أصبحت
تتفادل الفائض في المخزكف الذم يعبر عف الكميات الزائدة عف الطمبيات كاالحتياجات الحقيقية.
ب-ىدف التكمفة :إف التحكـ في التكاليؼ يمثؿ بعدا تنافسيا يككف السعي إلى تحقيقو ىك اىتماـ مستمر
لكؿ مسؤكؿ مؤسسة ،مف أجؿ اكتساب الميزة التنافسية خصكصا في القطاعات التي تتميز بالمنافسة
الشديدة أيف تككف المؤسسة مرغمة عمى بيع منتجاتيا باألسعار السائدة في السكؽ كالتي لف تتأتى إال مف
خالؿ االنتاج بتكاليؼ منخفضة ،كتتأثر تكاليؼ االنتاج بمتغيريف ىاميف ،ىما الكمية المنتجة كانتاجية
عكامؿ االنتاج.
ج-ىدف الجودة :لقد تعددت التعاريؼ الخاصة بالجكدة ،فمنيا مف يعرفيا عمى أنيا القابمية التي يتمتع
بيا المنتكج أك الخدمة إلرضاء حاجة المستيمؾ في أحسف ظركؼ االستعماؿ ،كىي أيضا مجمكعة
الخصائص كالسمات لمنتج اك عممية أك خدمة كالتي تعطي القدرة عمى الكفاء بمتطمبات أك حاجات
محددة.
د-ىدف األجال :يعتبر أجؿ التسميـ في الكقت المحدد مف بيف األىداؼ األساسية التي تسعى ادارة اإلنتاج
إلى تحقيقيا ،كما يمكنو أف يككف محددا لمستكل أداء كظيفة اإلنتاج كالمؤسسة ككؿ.
 -2خصائص وظيفة االنتاج:
تتميز كظيفة اإلنتاج بمجمكعة مف الخصائص أىميا:
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تعتبر كظيفة اجتماعية تقكـ عمى العمؿ الجماعي ألبناء المجتمع في إطار المنظمات اإلنتاجيةكالخدمية.
تعتبر كثيقة اقتصادية تقكـ عمى تكصيؼ عناصر اإلنتاج كاستغالليا مف أجؿ تحقيؽ الرفاىيةاالقتصادية ألبناء المجتمع.
 تعتبر كظيفة إدارية تقكـ عمى مبادئ كأسس العمؿ اإلدارم مف تخطيط كتنظيـ كتكجيو كرقابة النظاـاالنتاجي.
تعتبر كظيفة رئيسية تشتؽ مف الميمة الرئيسية لممنظمة سكاء كانت المنظمة صناعية أك خدمية.تعتبر كظيفة محكرية بمعنى أف باقي كظائؼ تشتؽ منيا.تعتبر كظيفة فنية فيي تقكـ عمى مبدأ تقسيـ العمؿ كتحقيؽ التخصص في النظاـ اإلنتاجي.ثالثا :النظام االنتاجي
يعرؼ النظاـ االنتاجي عمى أنو :مجمكعة مف األجزاء كاألنشطة المتداخمة التي ترتبط ببعضا البعض
ّ

بعالقات منطقية تكفؿ تحقيؽ التكامؿ كالتناسؽ فيما بينيا ،كأيضا في مياميا األساسية المتمثمة في تحكيؿ

المدخالت(المكاد األكلية ،الطاقة ،العمالة ،رأس الماؿ ،البيانت كالمعمكمات) إلى مجمكعة المخرجات مف
خالؿ عممية التكيؿ االنتاجي ،كما يستخدـ جانب البيانت كالمعمكمات كعنصر مف عناصر المدخالت
كالمخرجات لمتأكد مف أف الفعالية تتـ بالمستكل المطمكب.
ييدؼ نظاـ االنتاج بصفة عامة غمى انتاج السمعة أك تقديـ الخدمة كذلؾ بالسسعر كالكمية المناسبيف كفي
الكقت المناسب كبأقؿ تكمفة ممكنة مع تيؽ أكبر عائد .كىك يتككف مف ثالثة أنظمة فرعية:
أ -النظاـ الفرعي المادم :المتمثؿ في المدخالت كالمخرجات المادية لنظاـ اإلنتاج مف :مكاد أكلية،
منتجات نصؼ مصنعة ،معدات.......،الخ ،كأيضا األساليب اإلنتاجية المتبعة كاألفراد.
ب -النظاـ الفرعي لممعمكمات :يتضمف قاعدة بيانات كالمعمكمات التي تتدفؽ بيف أج از المؤسسة
كأيضا مف خارجيا عف طريؽ نظاـ اتصاؿ ىدفو تحقيؽ التفاعؿ كالتكامؿ بيف أجزاء نظاـ اإلنتاج
كاألنظمة الفرعية لممؤسسة كمحيطيا.
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ت -النظاـ الفرعي لمقراررات أك نظاـ تسسيير اإلنتاج :ميمة ىذا النظاـ معالجة البيانات كالتأثير
عمى النظاـ المادم لضماف اإلنتظاـ الجيد لتدفقات المنتجات داخؿ المؤسسة كتفادم
اإلنقطاعات ،ألف ىذه األخيرة تؤدم إلى انخفاض فعالية المؤسسة أدائيا.
ث -النظاـ الفرعي لمق اررات أك نظاـ تسيير اإلنتاج :ميمة ىذا النظاـ معالجة البيانات كالتأثير عمى
النظاـ المادم لضماف اإلنتظاـ الجيد لتدفقات المنتجات داخؿ المؤسسة كتفادم اإلنقطاعات،
ألف ىذه األخيرة تؤدم إلى انخفاض فعالية المؤسسة كأدائيا.
بالتركيز عمى نظاـ اإلنتاج المادم نجد أنو يتككف مف مجمكعة مف العناصر ىي:
المدخالت :تتمثؿ في مجمكع المكارد المادية كغير المادية المكجكدة في المؤسسة.العمميات التحويمية :تشير إلى مجمكع العمميات الالزمة لتحكيؿ المدخالت في النظاـ االنتاجي إلىمخرجات مف سمع كخدمات ،حيث يتـ مف خالليا إضافة قيمة أك تحقيؽ منفعة ،كتتمثؿ ىذه
العمميات في التحكيؿ ،النقؿ ،التخزيف.....الخ.
المخرجات :تتمثؿ في السمع كالخدمات كأيضا المعمكمات.نظام الرقابة :نظاـ فرعي مف النظاـ اإلنتاجي يساعد في تحقيؽ التكامؿ ما بيف المدخالتكالعمميات التحكيمية كالمخرجات مف أجؿ الرقابة كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة ،كتتـ عممية
الرقابة عمى كميات اإلنتاج كجكدة المنتج كتكاليؼ اإلنتاج.
التغذية العكسية :تظير عمى صيغة معمكمات مرتدة عف عناصر النظاـ (المدخالت-العممياتالتحكيمية-المخرجات-نظاـ الرقابة) كتككف إما شفكية أك مكتكبة أك الكتركنية ،كالعنصر األساس في
التغذية العكسية ىك اإلتصاالت التي تربط بيف عناصر النظاـ ،كىدفيا الرقابة كتحسيف األداء.
كيمكف تمثيؿ ىذه العناصر في الشكؿ التالي:
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الشكل رقم( :)01عناصر النظام االنتاجي
الرقابة

المدخالت

العمليات التحويلية

العمليات

التغذية المرتدة

المصدر :عبد الحميد عبد الفتاح المغربي ،نظم المعمومات االدارية :مدخل إداري وظيفي ،المكتبة
العصرية ،مصر ،2011 ،ص.390
رابعا:أنواع نظم االنتاج
ىناؾ مجمكعة لنظـ االنتاج نجدىا تتمثؿ فيما يمي:
-1نظام إنتاج الطمبيات الخاصة:
بمكجب ىذا النظاـ يتـ إنتاج سمعة معينة أك أج از منيا لغرض سد اححتياجات مجمكعة صغيرة مف
المستيمكيف النيائييف أك الصناعييف كتككف الكميات المنتجة في ىذه الحالة محدكدة نسبيا كتختمؼ المكاد
األكلية المستخدمة اإلنتاج كمكاصفاتيا مف طمبية ألخرل كما أف كسائؿ اإلنتاج تككف غير متخصصة،
أما عف األيدم العاممة فتككف متخصصة كظيفيا أما فنيا تككف غير متخصصة بعمؿ محدد كاحد مما
يتطمب مستكل عاؿ مف الميارة الفنية.
كيحتكم النظاـ اإلنتاجي ىنا عمى ثالثة أنظمة إنتاجية فرعية ىي:
إنتاج كميات محدكدة مف السمع أك األجزاء لفترات زمنية معينة كلمرة كاحدة في السنة.إنتاج كميات محدكدة مف السمع أك األجزاء لفترات زمنية متعددة كمتقطعة كفقا الحتياجات المستيمؾ.-إنتاج كميات محددة مف السمع أك األجزاء لفترات زمنية متعددة كمنتظمة نسبيا.
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-2نظام اإلنتاج المتقطع:
بمكجب ىذا النظاـ يتـ إنتاج مجمكعة مف السمع أك األجزاء المتشابية مف الناحية الفنية لسد احتياجات
مجمكعة كبيرة نسبيا مف المستيمكيف لفترات زمنية محددة أك لسد اتياجات طمب مستمر لمسمع أك األجزاء
ذات العالقة كىنا ال بد أف يتكافر لمنظاـ المقدرة عمى إنتاج تمؾ السمع بصفة مستمرة ككمما دعت الحاجة
إلى ذلؾ كما أنو ال يككف ىناؾ حاجة إلى إعادة ترتيب كسائؿ اإلنتاج كمما تـ استالـ طمبية جديدة كأما
عف كسائؿ اإلنتاج فيي مف النكع المتخصص كالعمالة أيضا تككف متخصصة كيمكف تقسيـ ذلؾ النظاـ
إلى ثالثة أنظمة فرعية ىي:
إنتاج مجمكعة مف السمع أك األجزاء مرة كاحدة فقط خالؿ فترة زمنية محددة.إنتاج مجمكعة مف السمع أك األجزاء خالؿ فترات زمنية غير منتظمة نسبيا كذلؾ كفقا إلحتياجاتالمستيمكيف.
القياـ باإلنتاج خالؿ فترات زمنية منتظمة بسبب الحاجة المستمرة لمسمع أك األجزاء.-3نظام اإلنتاج المستمر:
كفقا ليذا النظاـ يتـ إنتاج سمعة كاحدة أك جزء معيف مف السمعة أك أجزاء متماثمة بكميات كبيرة كبصكرة
متكاصمة لسد احتياجات قائمة المستيمكيف كىنا ال يتدخؿ المستيمؾ في تحديد مكاصفات المنتكج كما تككف
كسائؿ اإلنتاج المستخدمة متخصصة لمغاية كالعمالة تككف عؿ درجة عالية مف التخصص كما أف مستكل
الميارة يككف محدكد كيعتبر ىذا النظاـ مف األنظمة اإلنتاجية غير المرنة ألنو في حالة إنخفاض الطمب
عمى السمعة المنتجة يصعب إنتاج سمعة أخرل بديمة دكف اقتناء كسائؿ إنتاج جديدة ككذا يتطمب األمر
تدريب العامميف عمى العمميات الصناعية الجديدة.
خامسا :نظام المعمومات االنتاج
-1تعريف نظام المعمومات االنتاج:
يعرؼ عمى أنو :النظاـ الذم يتكلى إمداد إدارة اإلنتاج بمعمكمات منظمة ككاممة كدقيقة عف التدفؽ
الطبيعي لمعمميات كالمكاد كالمنتجات مف سمع كخدمات ككؿ األنشطة األساسية ذات العالقة بالتخطيط
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كالرقابة عمى االنتاج كالنقؿ كالعمميات ،أم أف نظاـ معمكمات اإلنتاج ميمتو معالجة البيانات كانتاج
المعمكمات اإلنتاجبة الضركرية إلتخاذ الق اررات اإلدارية.
-2أىداف نظام معمومات اإلنتاج:
تتمثؿ أىداؼ نظاـ معمكمات اإلنتاج فيمايمي:
جدكلة اإلنتاج ،بمعنى تحديد كقت تنفيذ كؿ مرحمة مف مراحؿ اإلنتاج بيدؼ تعظيـ األداء.تسيير مكارد اإلنتاج أم تحديد كيفية استعماؿ اآلالت.مراقبة الكثائؽ فنظاـ معمكمات اإلنتاج ييدؼ إلى المحافظة عمى كثائؽ المعمكمات المتعمقة بالمنتجاتكأكامر اإلنتاج كعناصر تصميمو كأيضا تكزيع ىذه الكثائؽ عمى مستخدمي النظاـ ،كيجمع ىذا النظاـ
أيضا الكثائؽ المرتبطة بشركط العمؿ.
تخطيط المنتجات أك متابعة تطكر الكحدات المنتجة في السنكات الماضية.جمع البيانات ،فنظاـ معمكمات اإلنتاج مسؤكؿ عف جمع كؿ البيانات المتعمقة باإلنتاج ككسائمو كيقكـبتنظيـ ىذه البيانات بطريقة تسمح بالرقابة عمييا كتححميميا.
تحميؿ األداء ،بمعنى المقارنة بيف النتائج المحققة كاألىداؼ المسطرة كالمحددة مف طرؼ المؤسسة.-3عناصر نظام معمومات اإلنتاج:
يتككف نظاـ معمكمات اإلنتاج مف العناصر التالية:
أ-المدخالت :عبارة عف بيانات اإلنتاج مف مصادر المؤسسة كالخارجية.
ب-عمميات المعالجة :ىي معالجة المدخالت مف خالؿ تسجيؿ البيانات ،تخزينيا ،تحميميا ،تبكيبيا،
تصنيفيا ،تنسيقيا كتنظيميا بأشكاؿ تفيد المستخدـ النيائي.
ج-المخرجات :ىي األشكاؿ المختمفة لممعمكمات مثؿ :التقارير كالرسكمات كالمخططات ،ىذه المعمكمات
تجيب عف استفسارات المستخدميف عف نشاطات التصنيع كالعمميات كخطكط اإلنتاج كجداكؿ العمميات
بيدؼ مساعدة اإلدارة في القياـ بعممية اإلنتاج.
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د-التغذية العكسية :ىي المعمكمات التي تبيف مدل نجاح النظاـ في تحقيؽ أىدافيا كتحديد نقاط القكة
كالضعؼ.
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وظيفة ادارة الموارد البشرية
تعد كظيفة ادارة المكارد البشرية مف الكظائؼ الفاعمة في أية مؤسسة ،بعدما كانت تتركز مياميا في
التكظيؼ فقط ،مف أجؿ رفع كمية اإلنتاج كسد حاجات المؤسسة مف اليد العاممة ،فإف التطكرات
التكنكلكجية كالقانكنية كاالقتصادية جعمت مف مياميا تزداد كتنمك إلى أف أصبح تسيير المكارد البشرية في
المؤسسة المحدد الرئيسي لمصي المؤسسة ،خاصة في ظؿ المنافسة الشرسة بيف المؤسسات
كاالقتصاديات.
أوال :تعريف وظيفة ادارة الموارد البشرية
لقد قدمت العديد مف التعاريؼ إلدارة المكارد البشرية سنحاكؿ ذكر بعضيا:
 يعرفيا حسف إبراىيـ بمكط بأنيا  :اإلدارة التي تؤمف بأف األفراد العامميف في مختمؼ المستكيات أكنشاطات المؤسسة ىـ أىـ المكارد  ،كمف كاجبيا أف تعمؿ عمى تزكيدىـ بكافة الكسائؿ التي تمكنيـ مف
القياـ بأعماليـ.
يعرفيا أحمد ماىر بأنيا :سمسمة الق اررات الخاصة بالعالقات الكظيفية المؤثرة في فعالية المؤسسةالعامميف فييا.
تعرؼ عمى أنيا :الحصكؿ عمى أفضؿ ما يمكف مف األفراد ثـ بعد ذلؾ رعايتيـ لترغيبيـ في البقاءلخدمتيـ كاعطاء ما في كسعيـ مف مجيكدات.
كمما سبؽ يمكف القكؿ أف إدارة اؿمكارد البشرية ىي إدارة استراتيجية تعمؿ في إطار اؿمفاىيـ التالية:
 إف إدارة اؿمكارد البشرية كظيفة إدارية أساسية شأنيا شأف بقية الكظائؼ التنفيذية األخرل. إدارة اؿمكارد البشرية تشترؾ في التخطيط االستراتيجي الشامؿ لممؤسسة. إدارة اؿمكارد البشرية تتعامؿ مع العنصر البشرم عمى أنو أصكؿ استثمارية يجب إدارتيا كتطكيرىاأردت اؿمؤسسة أف تحقؽ مردكدا جيدا في األمد الطكيؿ.
بفعالية ككفاءة ،إذا ا
 -يجب عمى إدارة اؿمكارد البشرية أف تصمـ البرامج كتعد السياسات بشكؿ يتكافؽ مع احتياجات العامميف.
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 يجب أف تعمؿ عمى تييئة اؿمحيط الكظيفي في مجاؿ العمؿ بشكؿ يساعد األفراد عمى تقديـ أفضؿ مالدييـ مف ميارات كطاقات في العمؿ.
 تقكـ إدارة اؿمكارد البشرية بتصميـ كإعداد أىداؼ كسياسات كنشاطات إدارتيا بشكؿ يحقؽ التناسؽكالتكامؿ مع بقية أىداؼ كسياسات كنشاطات الكظائؼ األخرل في اؿمؤسسة.
ثانيا :أىداف وأىمية إدراة الموارد البشرية
-1أىداف إدارة الموارد البشرية:
يمكف بمكرة أىداؼ إدارة المكارد البشرية في:
الحصكؿ عمى األفراد األكفاء لمعمؿ في مختمؼ الكظائؼ مف أجؿ إنتاج السمع أك الخدمات بأحسفالطرؽ كأقؿ التكاليؼ كتحقيؽ الميزة التنافسية.
 االستفادة القصكل مف جيكد العامميف في انتاج السمع كالخدمات كفؽ المعايير الكمية كالنكعية المحددةسمفا.
 تحقيؽ انتماء ككالء العامميف كتنمية عال قات التعاكف بينيـ كالعمؿ عمى زيادة رغبتيـ في العمؿ فييا. تنمية قدرات العامميف مف خال ؿ تدريبيـ لمكاجية التغيرات المتال حقة في البيئة التنافسية.جيدة تمكف العامميف مف أداء عمميـ بصكرة جيدة كتزيد مف انتاجيتيـ كمكاسبيـ المادية.
تكفير بيئة عمؿ ّ ايجاد سياسات مكضكعية تمنع سكء استخداـ العامميف كتتفادل المياـ التي تعرضيـ لحكادث العمؿالصناعية كاألمراض المينية.
 تحقيؽ العدالة كتكافؤ الفرص لجميع العامميف في المؤسسة مف حيث الترقية كاألجكر كالتدريب كالتطكيرعندما يصبحكف مؤىميف لذلؾ.
جي
يتكقع العاممكف أيضا كجكد ضماف اجتماعي كصحي د تزكيد العامميف بكؿ البيانات التي يحتاجكنيا بغرض أداء أعماليـ كتكصيؿ أرائيـ كمقترحاتيـ لممسئكليفقبؿ اتخاذ قرار معيف يؤثر عمييـ.
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 االحتفاظ بالسجال ت المتعمقة بكؿ شخص يعمؿ في المؤسسة كبما ينسجـ كطبيعة عممو.-2أه مية إدارة الموارد البشرية:
تعتبر المكارد البشرية العنصر الميـ لمكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ كالغايات المرجكة ،فأىميتيا تكمف في
دكرىا المؤثر في رفع كفاءة إدارات المؤسسة كفعاليتيا في أداء مياميا ،بكصفو محصمة نهائيت لكفاءة
كفعالية المؤسسة ذاتها كمدل قدرتوا عمى التميز كالمنافسة داخميا كخارجيا.
كلمتطكر العممي كالتقني دكر بارز في إكساب إدارة المكارد البشرية أىمية كحيكية خاصة كالذم غير مف
طبيعتيا كعممياتيا ،فتطكر تقنية المعمكمات أدل إلى زيادة الطمب عمى الميف الفنية مما تطمب مؤىالت
غير تقميدية لمكظائؼ القيادية في إدارة المعمكمات ،كما دعت الحاجة إلى إدخاؿ التقنية الحديثة كاالعتماد
عمييا في أنشطة كمياـ إدارة المكارد البشرية.
كما تكسب إدارة المكارد البشرية أىميتيا مف:
 الدراسات كالبحكث :فقد أكدت نتائج العديد مف الدراسات كالبحكث عمى أىمية العناية بالعنصرالبشرم ،باعتباره العامؿ الرئيسي لزيادة اإلنتاج ،كألف فشؿ كنجاح كافة المؤسسة مرىكف بالعنصر
البشرم.
 التكمفة :حيث تشكؿ النفقات التي تتحمميا المؤسسات لتغطية أجكر كتعكيضات العامميف جزءا كبي ارمف نفؽاتيا ،كليذا فأفضؿ استثمار يجب أف يكجو لألفراد العامميف.
 الحاجة إلى التخصص :فقد أصبح مف الضركرة أف يتطمب عمؿ إدارة المكارد البشرية تأىيؿ كتدريبفي الجكانب العديدة ليذه الكظيفة ،كذلؾ نتيجة التكسع الكبير في ىذه الكظيفة ،إذ لـ يعد باإلمكاف شغؿ
ىذه الكظيفة بأفراد مف ذكم التخصصات العامة.
 االستفادة مف المكاد البشرية :فمقد تزايد إدراؾ قادة المؤسسات بأف العماؿ مكارد إنسانية كسائر المكارداألخرل التي تحرص المؤسسات عمى استثمارىا استثما ار أفضؿ ،مما يتطمب االستفادة منيا كحسف
استخداميا كالمحافظة عمييا كالعمؿ عمى تحسيف أداءىا باستمرار ،كألف الكسيمة األكثر فعالية لتحقيؽ
أىداؼ المؤسسة ىي مكاردىا البشرية.
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ثالثا :التنظيم الداخمي إلدارة الموارد البشرية
-1الشكؿ القائـ عمى األقساـ :يتخدـ ىذا الشكؿ في المنظمات الكبرل التي تتعدد فييا كحدات األعماؿ
عالكة عمى قياـ إدارة المكارد البشرية بجميع األدكار االستراتيجية كاالستشارية كاإلدارية كالتنظيـ .ككفقا
لذلؾ نجد أف إدارة المكارد البشرية تضـ العديد مف األقساـ كذلؾ عمى النحك الذم يكضحو الشكؿ التالي:
الشكل رقم(:)02ىيكل ادارة الموارد البشرية القائم عمى األقسام

المدير العام

مدير إدارة
التسويق

رئيس قسم
التوظيف

مدير إدارة
الموارد البشرية

رئيس قسم
التدريب

رئيس قسم
العالقات العامة

مدير إدارة
اإلنتاج

رئيس قسم
المزايا والمكافآت

قسم خدمات
العاملين

المصدر :نفس المرجع ،ص.163
 -2الشكل القائم عممى المركزية:

تككف الق اررات في ىذا الشكؿ جكىرية كصناعة االستراتيجيات

كالسياسات المتعمقة باألفراد في قمة الييكؿ التنظيمي كتتكزع باقي الق اررات الخاصة بالمكارد البشرية عمى
االدارات الكظيفية األخرل كيشيع استخداـ ىذا الشكؿ مف التنظيـ في المنظمات التي تتميز بكثافة
رأسماليا .كيظير الشكؿ التالي مكقع إدارة المكارد البشرية بتمؾ المنظمات:
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الشكل رقم( :)03ىيكل ادارة الموارد البشرية القائم عمى المركزية
المدير العام

مدير إدارة
التسويق

مدير إدارة
الموارد البشرية

رئيس قسم
التدريب

مدير إدارة
اإلنتاج

المصدر :نفس المرجع ،ص.163
رابعا :وظائف إدارة الموارد البشرية
يمكف تقسيـ كظائؼ إدارة المكارد البشرية إلى:
-1الوظائف اإلدارية إلدارة الموارد البشرية :كتنقسـ ىذه الكظائؼ إلى:
أ-وظيفة التخطيط :حيث تيتـ بتخطيط احتياجات المنظمة مف القكل العاممة كما كنكعا التي تضمف
تحقيؽ أىداؼ المنظمة ،فالتخطيط يعني التحديد مقدما لبرنامج القكل العاممة ،كقد يكاجو مدير إدارة
المكارد البشرية الكثير مف الصعاب كالمشاكؿ ،إذا لـ يقـ بالتنبؤ باحتياجات المنظمة مف القكل العاممة
الالزمة لتحقيؽ أىدافيا في الفترات المستقبمية.
ب-وظيفة التنظيم :كيقصد بكظيفة التنظيـ في إدارة المكارد البشرية ىك تقسيـ المسؤكليات كالسمطات بيف
األفراد كتحديد العالقات التي تربط ىذه المسؤكليات ،فمدير إدارة المكارد البشرية يحدد شكؿ الييكؿ
التنظيمي إلدارتو عف طريؽ تصميـ ىيكؿ عالقات بيف العمؿ ،األفراد ،العكامؿ المادية في المنظمة.
ج-وظيفة التوجيو :كيقصد بيا تكحيد جيكد األفراد نحك تحقيؽ أىداؼ المنظمة ،كقد تندرج ىذه الكظيفة
تحت عدة مسميات مثؿ  Motivation ،Commadكتحت أم مسمى مف المسميات فإف اليدؼ مف
ىذه الكظيفة ىك حث األفراد عمى العمؿ.
د-وظيفة الرقابة :إف عممية الرقابة تعتبر كظيفة إدارية تتعمؽ بتنظيـ األنشطة كالتنسيؽ بينيا طبقا لخطة
العمالة المحددة،بناءا عمى تحميؿ األىداؼ أك األنشطة األساسية لمتنظيـ ،بيث تضمف تنفيذ الخطة العامة
لممنظمة بكفاءة عالية.
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 -2الوظاف التنفيذية إلدارة الموارد البشرية
تنقسـ الكظاؼ التنفيذية إلدارة المكارد البشرية إلى:
 1-2تخطيط القوى العاممة :مف المياـ التي تتكفؿ بيا كظيفة المكارد البشرية ،تخطيط القكل العاممة
عمى مستكل المؤسسة حيث يتـ كضع تصكر متكامؿ ألنكاع الكظائؼ الالزمة ،كاألعداد المطمكبة مف
العامميف في مختمؼ الكظائؼ (تحديد االحتياجات الكمية كالنكعية) ،كذلؾ لمفترة المستقبمية ،يتـ تمخيص
ذلؾ في جدكؿ يسمى جدكؿ تخطيط العمالة.
تتـ عممية التخطيط أك تقدير االحتياجات مف خالؿ تييئة المعايير الالزمة لممفاضمة بيف المتقدميف
لمتعييف ،كمف أجؿ ضماف االختيار السميـ لممترشحيف ،ال بد مف تحديد ما يسمى مظاىر المنصب ،أم
القياـ بتحميؿ نظرم لممنصب يظير مايمي:
تحديد أنكاع الكظائؼ المطمكبة.خصكصيات المنصب.الكفاءات التي يجب أف تتكفر في المترشح لكي يشغؿ المنصب بكفاءة.تتكصؿ المؤسسة في نياية المرحمة إؿ تصميـ جداكؿ تقديرية لمعمالةالتي تحتاجيا عمى كؿ المستكيات
اليرمية ،مف خالؿ تحديد المطمكب ،المتاح كالعجز أك الزيادة ،مع تحديد خصائص الفرد المتقدـ لشغؿ
أم كظيفة مف الكظائؼ(المستكل التككيني ،القدرات ،خصائص أخرل).
 2-2تحميل العمل وتوصيف الوظائف:
تعتبر ىذه العممية مف أىـ العمميات التي تقكـ عمييا إدارة المكارد البشرية ،كبذلؾ فيي الحجر األساس
الذم تقكـ عميو باقي الكظائؼ األخرل مف اختيار كتعييف كتقييـ لمكظائؼ لألداء كتحديػد األجكر كالتدريب
كالتطكير كغيرىا.حيث تبدأ بجمع الحقائؽ كالمعمكمات عف التنظيـ اإلدارم القائـ كالكظائؼ نفسيا ال عف
شاغمييا .كبيذا يجب اإلحاطة بميزانية الكظائؼ كبالتنظيـ القائـ كبمككنات كؿ كظيفة .حيث سيتـ
االعتماد عمى ىذه المعمكمات في عممية تقييـ الكظائؼ.كعند جمع المعمكمات عف التنظيـ اإلدارم القائـ
يراعي ضركرة التعرؼ عمػى التقسيمات الرئيسية كالفرعية لمتنظيـ كخطكط السمطة كاإلتصاؿ،
كاختصاصات كؿ تقسيـ تنظيمي.كػذلؾ يجػب التعرؼ عمى إجراءات العمؿ داخؿ التنظيـ .كاإلجراءات
كالقكانيف كالمكائح المتبعة التي تحكـ العمؿ ،كمكاقع ىػذه كتقكـ عممية التحميؿ الكظيفي فػي الكظائؼ في
البناء التنظيمي ،حيث يتحدد نطاؽ إشرافيا كاإلشراؼ الكاقع عمييا .كتقكـ عممية التحميؿ الكظيفي فػي
المؤسسة عمى عدة خطكات أىميا:
 تفحص كمراجعة المؤسسة كأنكاع الكظائؼ كمعرفة مدل تكافؽ كؿ كظيفة.-61 -
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تحديد األسمكب المستخدـ في جمع المعمكمات في عممية التحميؿ الكظيفي.شرح ك تحديد أبعاد التحميؿ الكظيفي لإلدارة ك العامميف بحيث ال يككف ىناؾ خكؼ مف عممية التحميؿ.تحديد أنكاع المعمكمات كالبيانات المطمكبة الحصكؿ عمييا.اختيار الكظائؼ لعمؿ التحميؿ كجمع البيانات باستخداـ طرؽ تحميؿ فعالة ك معركفة.تحضير الكصؼ الكظيفي.تحديد مكاصفات شاغؿ الكظيفة.كتعتمد عممية التحميؿ الكظيفي في جمعيا لمبيانات عمى عدة طرؽ منيا :المقابمة ،االستبيانات،
المالحظػة ،كعف طريؽ أيضا سجالت األداء ،كما تستطيع أيضا الرجكع لبعض تحميالت بعض الشركات
األخرل لكظائؼ مماثمة.
 2-2استقطاب الموارد البشرية:
االستقطاب ىك عممية اكتشاؼ مرشحيف لمكظائؼ الشاغرة الحالية أك المستقبمية في المؤسسة ،أم أنو
نشاط يقكـ عمى الكصؿ بيف مف يبحثكف عف كظائؼ كمػف يعرضػكنيا،إذ تيػتـ إدارة المػكارد البشرية
بالبحث عف العامميف في سكؽ العمؿ كتصنيفيـ مف خالؿ طمبات التكظيؼ كاالختبارات كالمقابالت
الشخصػية ،كذلؾ لضماف كضع الفرد المناسب في المكاف المناسب.كأما مف حيث مصػادر االسػتقطاب
فػيمكف تصػنيفيا إلػى مجمكعتيف:
المصادر الداخمية :تتمثؿ المصادر الداخمية في العامميف بالمنظمة ،حيث يمكف حصرىا في مصدريف:الترقية عف طرؽ نقؿ الفرد مف كظيفة محددة إلى كظيفة أخرل ذات مستكل إدارم أعمى ،ك يجبالتأكيد ىنا عمى ضركرة كجكد معايير مكضكعية كأسس عادلة لمترقية.
النقؿ ك الذم يعبر عف نقؿ الفرد مف كظيفة ألخرل بنفس المستكل اإلدارم في ذات الكحدة اإلدارية أكفي كحػدة إدارية أخرل ،ك قد يككف النقؿ بناءا عمى طمب المكظؼ نفسو أك بناءا عمى رغبػة إدارة المنظمػة
كمصػمحة العمؿ.
كلعممية المجكء إلى المصادر الداخمية مزايا أىميا:
دراية المكظؼ بظركؼ المنظمة ك سياساتيا ك منتجاتيا.تكفر معمكمات مؤكدة عف ما يتمتع بو العاممكف مف قدرات ك ميارات.إمكانية التنسيؽ بشكؿ أفضؿ مع المكظفيف اآلخريف.أقؿ تكمفة مف حيث الجيد كالماؿ كالكقت.-62 -
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رفع معنكيات العامميف لفتح مجاؿ الترقية أماميـ.كلكف ما يعاب عمييا ،ىك ظيكر ركح الصراع داخؿ المؤسسة ك ىذا مف أجؿ الترقيػة ك تقمػد المناصػب
األعمػى بالمؤسسة ،ككما إنيا ال تعطي فرصة لمتعرؼ عمى الكفاءات الجديدة المجكدة في الخارج ممػا
يبعػث ركح التجديػد بالمؤسسة ك يقضي أيضا عمى الركتيف ك يمنح فرصة لتعرؼ العماؿ عمى كجكه جديدة
داخؿ المؤسسة.
المصادر الخارجية :قد يككف مف الضركرم لمنشأة أف تمجأ إلى أحد المصادر الخارجية لمحصكؿ عمىاأليػدم العاممػة المطمكبة ،فميما كاف لممنشأة مف اكتفاء ذاتي لشغؿ المناصب الفارغة ،اال أنو البد مف
المجكء إلى مصادر أخػرل ذات كفاءة خاصة.كتعتبر ىاتو األخيرة مصادر خارجة عف سكؽ العمؿ ،كقد
تنحصر ىذه السكؽ في المنطقة المحمية حيػث تعمؿ المؤسسة ،كقد تنحصر ىذه السكؽ في المنطقة
المحمية  ،حيث تعمؿ المؤسسة ،كقد تمتد لتشمؿ السكؽ القكميػة عمى مستكل الدكلة ،كيتكقؼ سعي
المؤسسة في البحث عف احتياجاتيا في سكؽ العمؿ عمى عدة عكامؿ منيا:
نكع كأىمية الكظيفة المطمكب شغميا.إمكانية تكفر التخصصات في سكؽ العمؿ.مدل السرعة المطمكبة لشغؿ بعض الكظائؼ ،مثاؿ ذلؾ خمك بعض الكظائؼ فجأة.مدل رغبة إدارة المؤسسة في تزكيد المؤسسة بأفكار ككجيات نظر جديدة.كمف بيف أىـ المصادر التي تعتمد عمييا المؤسسات لمحصكؿ عمى احتياجاتيا مف العامميف ما يمي:
مكاتب العمؿ الحككمية:ىذه المكاتب تشرؼ عمييا ك ازرة العمؿ ك ىذه المكاتب تككف حمقة كصؿ بػيفالمؤسسػات كطالبي العمؿ ،حيث يقكـ حاممي الشيادات بجميع أنكاعيـ التسجيؿ في ىذه المكاتب ،حتى
يتـ إعالميـ في حالة كجكد طمب في تخصصاتيـ كىذه المكاتب ما تعرؼ عندنا بالككاالت الكطنية
لمتشغيؿ مثال.
 اإلعالنات في الصحؼ ك المجالت المحمية ك العربية ك األجنبية.النقابات العمالية ،حيث أف الكثير مف النقابات تشترط أف ال تتـ أية عممية تعييف ألعضائيا إال مفخالليا.
المؤسسات التعميمية كالجامعات كالمعاىد المتخصصة.معارؼ العامميف بالمنظمة ،كخاصة في حالة البحث عف بعض التخصصات أك الميارات النادرة. 3-2االختيار والتعيين:
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تيدؼ اإلدارة إلى تحقيؽ معدالت متزايدة مف الكفاءات اإلنتاجية ،كتمثؿ كظيفة االختيار أحد أىـ أركاف
عممية التكظيؼ ،ك تشكؿ عنص ار ميما في تنمية المكارد البشرية ،إذ تحدد الخطػة أنػكاع  ،كأعػداد المكارد
البشرية الالزمة لتحقيؽ ىدؼ المؤسسة.
كتسعى عممية االختيار لمتفريؽ بيف األفراد المتقدميف لشغؿ كظيفة معينة مف حيث صالحيتيـ.ألداء عمؿ
معينا ،كىػذا بتحقيؽ التكافؽ بيف متطمبات ككاجبات الكظيفة.ك بيف مؤىالت ك خصائص الفرد المتقدـ
لمعمؿ ،كما أف ىذه العمميػة ال تقتصر فقط عمى المكازنة بيف ما ذكرناه ك لكف تيدؼ إلى تحقيؽ أكبر قدر
مف التكافؽ بػيف مكاصػفات الشػخص كمتطمبات ىذه الكظيفة بيف ما يمي:
 مواصفات الشخص:
تأىيؿ عممي مف حيث النكع كالمستكلخبرة عممية مف حيث مجاليا كعدد سنكاتيا.ميارات شخصية يدكية أك ذىنية. مكاصفات شخصية تشمؿ ىكايات ،سف ،نكع. متطمبات الوظيفة:
أداء كاجبات معينة.تحمؿ مسؤكلية معينة.ممارسة سمطات محددة.تحديد ظركؼ العمؿ.لذلؾ يجب عمى المنظمة أف تككف دقيقة في إعدادىا لمضمكف التحميؿ الكظيفي  ،كما يتعيف عمى
المنظمة قبػؿ إتخػاذ قرار االختيار أف تدقؽ في خطط المكارد البشرية .إذ تط أر أحيانا بعض المستجدات
البيئية أك التغيرات التػي تفػرض إعادة النظر في الخطط التي كضعت قبؿ فترة زمنية معينة ،كما يجب
عمى المنظمػة أف تػدقؽ فػي نتػائج عمميػة االستقطاب فنتائج التحميؿ الكظيفي كخطط المكارد البشرية،
ككميا تمثؿ المدخالت األساسية التي يجػب أف تػدرس كتييأ إلتخاد قرار االختيار.
أما التعييف فيك العممية التي يتـ بمقتضاىا تكجيو الفرد الجديد إلى كظيفتو ،حيث يتـ تعريفو بمسػؤكلياتو
كميامػو ،أنظمة العمؿ كغيرىا كعادة ما يجرم التعييف لمدة معينة تختمؼ حسب درجة كمستكل الكظيفة
المراد شغميا.
 4-2تكوين وتدريب الموارد البشرية :يعتبر التككيف بشكؿ عاـ يعني التعمـ أك تطكير الميارات أك
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االرتقاء إلى المستكل المطمكب .كيمكف تعريفو أيضا بأنو تمؾ البرامج المعدة لتسييؿ عممية التعمـ أم
النجاحات التي يمكف تحقيقيػا في المينة الممارسة بشكؿ مستمر لككف ىذا األخير ال يممؾ نقطة نياية.
أك ىك ذلؾ التطبيؽ ألعماؿ مخططة بغػرض تحقيؽ أىداؼ المؤسسة.
كحتى تؤدم برامج التككيف الفعالية ينبغي أف تبنى عمى أسس عممية كمنيجية كىذا يتطمب كضع مخطػط
محكػـ ،يحتكل عمى األفراد المراد تككنيـ ،كنكعية برنامج التككيف المصمـ ثـ متابعة العممية التككينية
كذلؾ أصبح لمتدريب في المؤسسة نشاطا رئيسيا كيمثؿ جزاءا ىاما في تكاليؼ المكارد البشرية ،إذ تؤدم
كظيفة التدريب إلى تحقيؽ عػدد مػف الفكائد لممؤسسة:
تنمية المعارؼ ،الكفاءات كميارات المكرد البشرم.رفع معنكيات المكارد البشرية بالمؤسسة.رفع مستكل إنتاجية كمردكدية المنظمة كاالقتصاد في التكاليؼ كالتقميؿ مف المخاطر كحكادث العمؿ. تسييؿ التكيؼ مع التغيرات كتحسبف بيئة العمؿ. تحسيف فعالية أساليب العمؿ كرفع مستكل أداء العامؿ كرضاه كثقتو كاعترافو بالمنظمة.تسييؿ التكيؼ مع التغيرات كتحسيف بيئة العمؿ.نعني بيذا أف لكظيفة التككيف كالتدريب أىمية كدكر كبيريف لممؤسسة إذ يعتبر بمثابة االستثمار المسػتقبمي
فػي تككيف أفراد أكفاء ذك كفاءة كفعالية يستطيعكف تحقيؽ األىداؼ كاإلستراتجية لممؤسسة.
 5-2تقييم أداء الموارد البشرية :يعمؿ عمى تحميؿ أداء المكارد البشرية ،كتقدير أداء كؿ فرد مف
العامميف خالؿ فترة زمنية معينة لتقدير مستكل كنكعية أدائو .كتعتبر عممية منظمة كمستمرة كضركرية
لتسيير المكارد البشرية تحقؽ إستراتيجية أكبر إذا كانت مرتبطة بإستراتيجية العمؿ كبأسمكب تسيير
المنظمة .كتقييـ األداء نظاـ يتـ مف خاللو تحديد مدل كفاءة العامميف ألعماليـ ،كتتركز مسؤكلية
المديريف التنفيذييف في إعطاء معمكمات عف أداء مرؤكسييـ .كتبرز أىمية التقييـ مف خالؿ تحقيقو لممزايا
التالية:
تحقيؽ نكع مف العدالة الداخمية كالخارجية في األجكر التي تدفعيا المؤسسة ،حيث تكمف العدالةالداخمية فػي محاكلة التفريؽ في األجكر التي يتقاضاىا ذكم المستكل األدنى كاألعمى ،أما العدالة
الخارجية فتتمثػؿ فػي تناسب كتكافؤ أجكر الكظائؼ في مؤسسة مع أجكر الكظائؼ المماثمة في مؤسسات
أخرل.
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عممية التقييـ المكضكعية كالدقيقة ىي عامؿ مف عكامؿ تحسيف مستكل الرضا النفسي ،ك زيادة الرغبةفػي العمؿ كدعـ ركح االنتماء.
تعتمد عممية التقييـ عمى كؿ مف عمميتي تكصيؼ ك تحميؿ الكظائؼ في تحديد عكامؿ الكظيفة ،لذا فإنو
كبػدكره يزكد إدارة المكارد البشرية بالمعمكمات الالزمة ليا لمقياـ بكظائؼ االختيار كالتدريب كالترقية.
كليذا إؼف عممية التقييـ في عمميا تعتمد عمى عدة معايير أىميا:
التعميـ :مستكل األىمية كالكفاءة المطمكبة. الخبرة :سنكات الخبرة مضافة لمستكل التعميـ.التعقيد :درجة كضكح مياـ الكظيفة كتتبع التعميمات كاإلشارات.نطاؽ العمؿ :مدل إشراؼ الكظيفة عمى الكظائؼ األخرل.حؿ المشكالت :كيبيف مستكل إعطاء األحكاـ كالمبادرات كالتحميالت التي مف شأنيا ايجاد حمكؿلممشاكؿ.
اإلشراؼ المستمـ :مدل تمقي الكظيفة لإلشراؼ كالتكجيو.تأثير الق اررات :مدل التأثير في الق اررات النمطية.التكاصؿ كالعالقات :درجة التكاصؿ كالعالقات مع الناس كالمكظفيف داخؿ المؤسسة.الصالحيات (التفكيض) :درجة الصالحيات الممنكحة لمغير مف الدراسات الدنيا. 6-2تحفيز الموارد البشرية :إف التحفيز ىك العممية التي بمقتضاىا يتـ تشجيع األفراد كاستنياض ىميـ
حتػى ينشطكا في أعماليـ ،ك تقكـ إدارة المكارد البشرية بيذه الكظيفة لما ليا مف أىمية بالغة في ما تتركو
مف التعبيػر عػف الرضا في نفكس العماؿ ،فاالىتماـ بالحكافز في المؤسسة مؤش ار ممي از عمى درجة
فعاليتيا .فامتالؾ المؤسسػة لقػكل بشرية محفزة يكسبيا ميزة تنافسية تميزىا عف نظيرتيا ،كتقع مسؤكلية
تحفيز المكارد البشرية ،عمػى كػؿ مػف إدارة المكارد البشرية كالمديريف التنفيذييف ،في تصميـ نظاـ الحكافز
كحساب مستحقاتيا .إذ أف أىـ أساس لمػنح الحػكافز ىك التميز في األداء ،إال أنو تكجد أسس أخرل في
منحيا كالجيكد المبذكلة أك الميارة أك األقدمية ،فالحكافز ىنا تمػنح عمى حسب النشاط الذم تقكـ بو
المؤسسة.كذلؾ يمكف تقييـ الحكافز الممنكحة إلى قسميف ماديػة كمعنكيػة ،فػالحكافز المادية يقصد بيا
مجمكعة الحكافز التي تشبع الحاجات المادية لمعامؿ بحصكلو عمى مقابؿ لمعمؿ الذم قاـ بو ككنتيجػة
لألداء المتميز في العمؿ ،كالحكافز المعنكية فيقصد بيا تمؾ الحكافز مف التقدير كزيادة الركح المعنكية
كالدفع كالمساندة جراء العمؿ المتفؽ كالحصكؿ عمى ترقية في الكظيفة كتكسيع الصالحيات أك خمؽ حب
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العمؿ كالكالء لممؤسسة .يعنػي ىذا أف عمى إدارة المكارد البشرية أف تنكع مف الحكافز الممنكحة كدرجة
فعاليتيا تقاس بقدرتيا عمى إشػباع حاجػات كرغبات األفراد كبالتالي تضمف المؤسسة فعالية كانتاجية عالية.
خامسا :نظام معمومات الموارد البشرية
-1تعريف نظام معمومات الموارد البشرية:
يعرؼ بأنو :عبارة عف النظاـ المصمـ تكنكلكجيا لدعـ كمساندة اإلدارة في إدارة المكارد البشرية في
المؤسسة كإدارة نشاطات اإلستقطاب كتكصيؼ الكظاؼ كالتدريب كالتطكير كالتحفيز كتقييـ األداء
كالمحافظة عمييـ كتحديث بياناتيـ باستمرار في كؿ المستكيات اإلدارية.
-2أىداف نظام معمومات الموارد البشرية:
يسعى نظاـ معمكمات المكارد البشرية لتحقيؽ جممة مف األىداؼ تتمثؿ فيمايمي:
مساندة كتحضير كتخطيط المكارد البشرية.المساعدة في كصؼ جميع الكظائؼ.تنظيـ شؤكف العامميف مف العقكد كالتعييف كالنقؿ.دعـ إدارة االستقطاب كاالختيار كالتعييف.دعـ برامج التدريب كالتطكير كالتقكيـ.دعـ برامج تكزيع األجكر كالمكافآت كالتعكيضات.تقديـ تقارير مفصمة عف المكظفيف كتديثيا باستمرار.تكثيؽ سجالت المكظفيف.-3عناصر نظام معمومات الموارد البشرية:
يتككف نظاـ معمكمات المكارد البشرية مف العناصر التالية:
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أ-المدخالت :ىي عبارة عف بيانات المكارد البشرية المدخمة إلى النظاـ كالمتعمقة ببيانات األىداؼ
كالسياسات كاالستراتيجيات الخاصة بتخطيط المكارد البشرية كبيانات االسستقطاب كاالختيار كالتعييف
كالتدريب كالتطكير كبيانات التحفيز كالمكافآت كالتعكيضات كالتأمينات كجمع المعمكمات التي تخص
المكظفيف مثؿ :البيانات الشخصية(السف ،الجنس ،المؤىالت الدراسية....،الخ) ،البيانات الكظيفية(كظائؼ
االدارة العميا ،كظائؼ اإلنتاج....،الخ) ،متابعة كتحميؿ تحركات األفراد(التعييف ،النقؿ ،الترقية ،التقاعد،
االستقالة...،الخ) ،متابعة كتحميؿ غياب العامميف ،بيانات عف الكظائؼ كالخبرات السابقة.
ب-عمميات المعالجة :ىي االجراءات التي يعالج مف خالليا النظاـ البيانات المدخمة لتحكيميا إلى
مخرجات أك معمكمات ،كتتمثؿ ىذه االجراءات في :تسجيؿ ،تبكيب ،تنظيـ ،تصنيؼ ،تمرتيب ،تحميؿ
كىيكمة سجالت المكظفيف كأيضا مراجعتيا كتحديثيا كعرضيا بأشكاؿ تخدـ المستخدـ النيائي.
ج-المخرجات :ىي نتائج المعالجة كأشكاؿ المعمكمات المختمفة مثؿ :المخططات ،الرسكـ ،قكائـ
المعمكمات ،تقارير المكظفيف كالجداكؿ كالمكائح.
د-التغذية العكسية :ىي المعمكمات التي يحصؿ عمييا النظاـ بعد تطبيقو ،كىي تبيف مدل كفاءة كنجاح
النظاـ في تحقيؽ أىدافو كتحديد نقاط القكة كالضعؼ فيو كمدل حاجتو لمتطكير كالتعديؿ.
-4تطبيقات نظام معمومات الموارد البشرية:
إف ىذا النظاـ كباقي األنظمة الكظيفية يشتغؿ في ككؿ المستكيات اإلدارية في المؤسسة .ففي المستكل
االستراتيجي ،يقكـ ىذا النظاـ بتحديد االحتياجات مف اليد العاممة فيما يتعمؽ بالميارات ،مستكل التعميـ،
نكعية المناصب ،عدد المناصب ،تكاليفيا ،كذلؾ مف أجؿ تنفيذ خطط المؤسسة عمى المدل الطكيؿ ،كفي
المستكل االدارم ،يساعد النظاـ االدارييف عمى االشراؼ عمى عممية االختيار كالتكظيؼ كتحميميا كأيضا
االشراؼ عمى تعييف العامميف في المناصب الشاغرة كتحديد أجكرىـ .أما عؿ المستكل التشغيمي ،فيذا
النظاـ يضمف متابعة عممية اختيار العامميف كتكظيفيـ في المؤسسة كأيضا متابعة عممية التككيف كتقييـ
مردكدية العماؿ.
كيمكف تمثيؿ نظاـ معمكمات المكارد البشرية في الشكؿ التالي:
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الشكل رقم( :)04نظام معمومات الموارد البشرية

بيانلت شخصية ومسبقة
احصائيات

الخبرات والمهارات والكفاءات
الوضع الوظيفي والتدرج
االداري
دورات التدريب والتنمية

تخطيط عمل
معالجة البيانات
والمعلومات

خطط تدريب

ترقيات

تقويم األداء
قاعدة بيانات
ملف بيانات منية للفردملف الدورات التدريبيةملف مواصفاتالوظائف
-ملف تخطيط العمالة

المصدر :عاطف جابر طو عبد الرحيم ،نظم المعمومات االدارية ،شركة ناس لمطباعة ،مصر،2002 ،
ص.265
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الوظيفة المالية
تعتبر الكظيفة المالية مف أىـ الكظائؼ في نشاطات األعماؿ فال يمكف ألم مؤسسة أف تقكـ بنشاطيا مف
إنتاج كتسكيؽ كغيرىا مف الكظائؼ دكف تكفير األمكاؿ الالزمة لتمكيؿ اإلدارات التشغيمية ،كما أنيا تر مع
ىذه اإلدارات حجـ األمكاؿ التي تستخدـ كاألغراض التي ستكجو إلييا ،لذلؾ فإف اليدؼ الرئيسي لمسياسة
المالية ىك االستخداـ األمثؿ كالعقالني لألمكاؿ.
أوال :مفيوم الوظيفة المالية
لقد تعددت التعاريؼ الكظيفة المالية كىذا انطالا مف كجيات النظر المختمفة كفي ىذا الصدد سنحاكؿ
ذكر البعض منيا عمى النحك التالي:
تعرؼ الكظيفة المالية بأنيا :الكظيفة اإلدارية الخاصة بكضع خطط التمكيؿ كالحصكؿ عؿ المكاردالمالية كاستخداميا بالطريقة التي تؤدم إلى زيادة فعالية عمميات كانجازات المؤسسة إلى أقصى حد ممكف
كذلؾ مف أجؿ إنشاء القيمة اإلقتصادية كالثركة.
تعرؼ بأنيا :تمؾ الكظيفة التي تيدؼ إلى تحديد احتياجات المؤسسة االقتصادية مف األمكاؿ الالزمةلتمكيؿ استثماراتيا الطكيمة كالقصيرة األمد في الكقت المناسب كبأقؿ تكمفة ممكنة.
كتعرؼ الكظيفة المالية أبنيا :الكظيفة اؿمختصة بق اررات التمكيؿ كاالستثمار كمؽسكـ األرباح.كما تعرؼ بأنيا :مجمكعة المياـ التي تصب في تكفير المكارد المالية كتسييرىا ،كما تتخذ عدة جكانبإدارية كترتبط بمختمؼ الكظائؼ األخرل كتستعمؿ أدكات تقنية كمية كأخرل نكعية.
نستنتج مف خال ىذه التعاريؼ أف الكظيفة المالية ليست مكمفة فقط بجمب األمكاؿ بؿ تأخذ عمى عاتقيا
كؿ المشاكؿ ذات الطابع المالي في المؤسسة كالتي مف بينيا:
تحديد االحتياجات المالية.البحث عف مصادر التمكيؿ المناسبة لممؤسسة أم الحصكؿ عمى األمكاؿ بأحسف الشركط (الكمية،التكمفة المالية ،الكقت....الخ).
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تخصيص كتكزيع األمكاؿ عمىى مختمؼ المخططات كاألنشطة التي تقكـ بيا المؤسسة.إنفاؽ ىذه األمكاؿ طريقة مناسبة لتحقيؽ األىداؼ.متابعة كمراقبة تنفيذ البرامج المالية حرصا عمى أف تتـ العمميات المالية ،حرصا عمى أف تتـ العممياتالمالية ضمف الخطكط المرسكمة في الخطة العممية كالبرنامج المكزع عمى فترات السنة كميا في شكؿ
مكازنات مالية.
ثانيا :أىداف الوظيفة المالية
لمكظيفة المالية عدة أىداؼ تتمثؿ فيمايمي:
-1ىدف الربحية:
ىك مقدار العائد الـ تحقؽ كالذم يحصؿ عميو اؿمشركع نتيجة تشغيؿ األمكاؿ في اؿمجاؿ االستثمارم كيعد
إحدل اؿـ ؤشرات اؿميمة لمحكـ عمى كفاءة اؿمشركع كقدرتو عمى االستمرار.كيمكف قياس قدرة اؿمشركع
عمى تكليد الربح مف خال ؿ معرفة القدرة االيرادية الناجمة عف التدفقات النقدية مف أنشطة اؿمشركع
التشغيمية ،كتعتمد القدرة االيرادية ألم مشركع عمى عنصريف :
 األكؿ تحقيؽ ىامش الربح الذم ىك اؿنسبة بيف صافي الربح قبؿ الفكائد كالضرائب كصافي اؿمبيعاتكؽیاس معدؿ دكراف األصكؿ الذم ىك الفسبة بيف صافي اؿمبيعات كاجمالي األصكؿ المستخدمة في
اإلنتاج ،كىذا يعيي أف القدرة االيرادية لممشركع تعتمد عمى صافي الربح التشغيمي كصافي اؿمبيعات
كاألصكؿ.
 كالعنصر الثاني ىك معدؿ العائد عمى االستثمار الذم يحسب مف خال ؿ استخ ارج ،نسبة صافي الربحالتشغيمي قبؿ الضرائب عمى مجمكع األمكاؿ المستثمرة كىك مؤشر يقيس مقدرة اؿمشركع في تحقيؽ األرباح
سكاء مف تشغيؿ اؿمشركع أك مف مصادره األخرل غير التشغيمية.
كىدؼ تعظيـ الربحية ىدفا تقميديا ككنو ؽیاس ميـ لفاعمية الق اررات اؿمتخذة كلقياس كفاءة كقدرة اؿمشركع
عمى تحقيؽ العكائد ،كالربحية إحدل أىـ اؿمقاييس لقياس كفاءة أداء اؿمشركع كخاصة مف كجية نظر
مالكي اؿممشركع الذيف يطمحكف لمحصكؿ عمى أكبر ربح مكزع عمييـ ،كلكنو معد ىدفا غير شامؿ مف
كجية نظر اؿمالييف ألنو قد ال يعبر بصكرة كاضحة عف زيادة ثركة اؿمشركع كتعظيـ قيمتو فمف اؿممكف أف
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تزيد أرباح الـ شركع مف خال ؿ إصدار أسيـ جديده كتكظيؼ الفائض مف األمكاؿ في أذكنات الخزينة أك
سب كبيرة مف إجمالي اؿمبيعات.
اؿسبب ىك زيادة حجـ اؿمبيعات اآلجمة الذم يشكؿ ف ة
م إدارة اؿمشركع كذلؾ لألسباب
كلكف ىدؼ الربحية ليس باليدؼ الشامؿ كالكحيد الذم فلجأ إ ليو في تقيـ
التالية :
 أ نو ييمؿ كقت كحجـ التدفؽ النقدم لممشركع إذ إف الحصكؿ عمى مبمغ  20000دينار في السنةاألكلى ألحد اؿممشاريع أفضؿ مف الحصكؿ عمى  5000دینار لمبديؿ اآلخر حتى كلك كاف إجمالي
األرباح لممشركعيف متساكية ،إذ أف اؿمشركع األكؿ يستطيع إعادة استثمار مبمغ  20000دینار لتحقيؽ
عكائد أخرل محتممة إضافة إلى انخفاض أتثير قياس القيمة الحالية لمنقكد عمى قيمة ىذا التدفؽ.
 إف ىذا اليدؼ ال يعطينا إجابة كاضحة عف اؿمقصكد بتحقيؽ أكبر عائد ممكف فيؿ اؿمقصكد في اؿمدلالقصير أك البعيد األجؿ كىؿ يتـ قياس مقدار الربح أك معدؿ الربح ،كما أف معدؿ الربح نفسو يقاس
بطرؽ مختمفة أيضا ،فقد يتـ اعتماد معدؿ العائد عمى أرس اؿـ ااؿ العامؿ أك الثابت أك عمى حقكؽ اؿممكية
أك عمى اؿمبيعات ،فأم مف ىذه اؿمعدالت تستخدـ كيدؼ لممشركع كأم األرباح نرغب بزيادتيا.
 -2تحقيق السيولة المالئمة :
اؿسيكلة تعفم قدرة اؿمشركع عمى تكفير النقد لتسديد االلتزامات قصيرة األجؿ اؿمتكقعة كاؿغير اؿمتكقعة في
مكاعيدىا بكمفة مناسبة كبدكف خسائر كمكاجية الظركؼ الطارئة مف خال ؿ الحصكؿ عمى إاليرادات نتيجة
لمنشاط الطبيعي لممشركع ،كتختمؼ مصادر إاليرادات اؿمكلدة لؿسيكلة ،كبصكرة عامة قد تتككف ىذه
إاليرادات مف تحكيؿ اؿمخزكف إلى مبيعات كتحصيؿ الذمـ الـ دينة كمف مصادر عديدة أخرل بيدؼ
تعزيز ثقة اآلخريف بإمكانية اؿمشركع عمى التسديد في الكقت اؿمالئـ ،إذ أف الحكـ عمى درجة سيكلة
األصؿ تككف مف خال ؿ الكقت الذم مستغرقو عند تحكيمو إلى نقد دكف أية خسائر أك كمفة إضافية.
 -3ىدف تعظيم الثروة:
ی القيمة الحالية لممشركع كقيمتو في اؿسكؽ اؿمالي ،كىي استراتيجية بعيدة األجؿ
كاؿـ ؽصكد بو قك تعظ ـ
تعمؿ عمى تعظيـ القيمة الحالية لممشركع كديمكمة نشاطو كيعد معيا ار ؿألداء كمقياس لكفاءة اإلدارة ،كما
أف ىذا اليدؼ يكمؿ ىدؼ تعظيـ األرباح ألنو يأخذ بنظر االعتبار التدفقات النقدية كدقة تقديراتيا كالفترة
الزمنية ليذه التدفقات ،كيعد معيا ار ميما لقياس كفاءة الق اررات اؿمتخذة كنتائجيا لعدـ اىتمامو الكبير
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باألرباح اؿمحاسبية فقط كتجنبو اختیار أك احتساب ا ألرباح كفسبتيا ،كيركز عمى التدفقات النقدية
كاستخداـ أدكات القيمة الحالية الصافية ككسيمة إلحتساب ىذه التدفقات ،كيتحسب كمية العكائد النقدية
كدرجة الخطر اؿمصاحبة كالقيمة الزمنية لمنقكد.
كما أف القيمة اؿسكقية لممشركع التي ىي الكجو اآلخر ليدؼ تعظيـ الثركة تعكس كجية نظر جميع
اؿمشتركيف في اؿسكؽ اؿـ الي كبالتالي فإف تقييـ اؿمشركع في اؿسكؽ سأمخذ بعيف االعتبار األرباح اؿمتحققة
فعاؿ كاألرباح اؿمتكقع الحصكؿ عمييا كالقيمة الزمنية لمنقكد ،إضافة إلى تقدير مدل تكاتر إاليرادات
لممشركع كدرجة الخطر التي يتعرض ليا كسياسية تكزيع األرباح كمعدؿ العائد عمى االستثمار كاألرباح
يتثر بتعظيـ القيمة
اؿمتكقعة كعائد اؿسىـ ،إف كؿ ذلؾ ينعكس عمى تقييـ سعر اؿسىـ في اسكؽ الذم أ
اؿسكقية لممشركع ،مع اإلشارة إلى أف قيمة اؿسىـ في اؿسكؽ تخضع لتقديرات كاختبارات كـ ساىمات
كجيات نظر مف جيات مختمفة كمتعددة كمتضاربة اؿمصالح أحيانا كتأخذ بعيف االعتبار مايمي:
سب ا ألرباح منيا ،كمعدالت الخصـ اؿمعتمدة لخصـ
 حجـ االيرادات كتكقيت الحصكؿ عمييا كف ةااليرادات اؿـ ستمية بيدؼ الحصكؿ عمى القيمة الحالية ؿإليرادات اؿمتكقع تحقيقيا انطال قا مف أىمية
حساب قيمة النقكد.
 طبيعة األخطار التي يتعرض ليا اؿمشركع كدرجة ىذه األخطار التي تتكقؼ عمى طبيعة االستثماراتكه یکؿ أرس اؿـ اؿ كمصادر التمكيؿ كفسبة اؿمديكنية في ىيكؿ رأس اؿـ اؿ كمقدار ـ ساىمة عناصر
التمكيؿ الداخمية كالخارجية.
 سياسية تكزيع األرباح اؿمعتمدة مف اؿمشركع كمدل استقرارىا كاستمرار عممية التكزيع كحجـ األرباحاؿمحتجزة كتكعية االستثمارات اؿمختارة كمعدالت النمك التي حققيا اؿمشركع.
 العال قة بيف الربحية كاؿسيكلة أم ضركرة تحقيؽ التكازف بينيما ،كىذه العال قة تفرض عمى اؿمشركعسياسة محدده في مجاؿ اختيار كسائؿ التمكيؿ كاالستثمار.
 كفاءة إدارة الشركة كسمعتيا اؿمالية كاؿممؼ األخال قي لممدراء كمعدالت النمك اؿسابقة كاؿمحتممة كمعدؿالعائد عمى االستثمار إضافة إلى العكامؿ الخارجية.
 أسعار الفائدة كمدل تأثيرىا عمى اؿمشركع.- 4تقميل الخطر المالي واالداري:

-73 -

م حاضرات اقتصاد المؤسسة

من اعداد :د.بهاز جياللي

إف ىدؼ تخفيض الخطر معد مرافؽ لمحصكؿ عمى األرباح لمعال قة بيف الربحية كالخطر ،كلغرض
تعزيز ـ سيرة اؿمشركع كاستق ارره البد مف أف تعمؿ االدارة اؿـ الية عمى تخفيض الخطر الذم يتعرض لو
اؿمشركع سكاء كاف الخطر خارجي أم خطر اؿسكؽ أك خطر داخمي يتعمؽ بكفاءة استخداـ األصكؿ كإدارة
مديكنية اؿمشركع أك بكفاءة عممية التشغيؿ
 -5تحقيق االستثمار األفضل:
كىك أحد أىـ األىداؼ التي تنشدىا االدارة اؿمالية كذلؾ نظ ار الرتفاع حجـ اؿمبالغ اؿـ ستثمرة في النفقات
االستثمارية ،كيتـ اختيار البديؿ األفضؿ مف بيف البدائؿ اؿمتاحة باستخداـ طرؽ اختمار االستثمارات
التكد لمتدفقات
الرسمالية كالتي تؤكد عمى كيفية اختيار اؿمكجكدات كاالتفاؽ عمييا كتحميؿ الخطر كعدـ أ
أ
النقدية كما يدخؿ ضمف ىذا اليدؼ زيادة العائد االجتماعي إلى اقصى حد كتعميـ الفائدة اؿمرجكة مف
اؿمشركع عمى اؿمجتمع ككؿ.
ثالثا :عالقة الوظيفة المالية بالوظائف األخرى
إف أم قرار تتخذه اإلدارة في المؤسسة يترجـ إلى قرار مالي كبما أف الماؿ يعتبر المحرؾ األساسي
لألنشطة لمممارسة عمى مستكل اإلدارات المختمفة فإنو ال يمكف عزؿ الكظيفة المالية عف كظيفة اإلنتاج،
أك كظيفة المكارد البشرية ،أك أم نشاط أخر في المؤسسة.كنجد مختمؼ العالات تتمثؿ في:
 - 1عالقة الوظيفة المالية بوظيفة اإلنتاج :
إف أم قرار يتعمؽ باإلنتاج البد لو مف األمكاؿ الالزمة لتحقيقو ،كقد تقؼ قمة األمكاؿ عائقا في سبيؿ ذلؾ،
كما أف لو أثار ىامة عمى التدفقات النقدية في المدل القصير كالمدل الطكيؿ في معظـ األحياف تساىـ
ىذه الق اررات في زيادة تدقؽ النقد مف المؤسسة في المدل القصير عمى شكؿ مصاريؼ ضركرية لإلنتاج،
كلكف تختمؼ في المدل الطكيؿ ،فقد تؤدم ىذه الق اررات إلى زيادة حجـ النقد الداخؿ إلى المؤسسة ،كذلؾ
إذا ما تـ إنتاج السمعة الجديدة كبيعيا أك إذا ما تـ تكسع مجاؿ اإلنتاج.
 - 2عالقة الوظيفة المالية بوظيفة التسويق:
إف أم قرار في حقؿ التسكيؽ لو أبعاده المالية في المدل القصير كفي المدل الطكيؿ ،فالقياـ بحممة
إعالمية كاسعة النطاؽ أمر قد يككف مرغكبا فيو كيؤدم في المدل القصير إلى تدفؽ النقد مف المؤسسة
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أما دكرق في المدل البعيد فأمر غير مؤكد فإذا كانت الحممة اإلعالمية ناجحة مثال فإف ذلؾ يؤدم إلى
زيادة التدفؽ النقدم الداخؿ إلى المؤسسة.
-3عالقة الوظيفة المالية بوظيفة الموارد البشرية:
ال تختمؼ كظيفة المكارد البشرية عف سابقاتيا مف الكظائؼ فعند القياـ ببرنامج تدريبي لمعماؿ مثال مف
انجاز أعماؿ معينة ،فإف ذلؾ سيؤدم في المدل القصير إلى تدفؽ نقدم إلى خارج المؤسسة عمى شكؿ
مصاريؼ مختمفة كالالزمة لمقياـ بيذا البرنامج ،أما في حالة المدل الطكيؿ فإف كاف البرنامج ناجحا فإنو
سيؤتي بثماره عمى شكؿ زيادة التدفؽ النقدم.
رابعا :وظائف الوظيفة المالية
تتطمب اإلدارة المالية الحديثة تنفيذ عدد مف الكظائؼ الرئيسية لمتمكف مف تحقيؽ األىداؼ المالية لمنظمة
األعماؿ ،كيمكف أف نكجز أىـ ىذه الكظائؼ فيما يمي:
أ  -التخطيط المالي:
تعد كظيفة التخطيط المالي مف أىـ الكظائؼ التي يمارسيا المدير المالي ،فيي تعمؿ عمى تقدير النفقات
كاإليرادات المتكقعة مف جية كمصادر التمكيؿ مف جية أخرل ،إضافة إلى ضركرة المحافظة عمى التكازف
المالي لممنظمة كتحقيؽ ربح مناسب ،ككؿ ىذا يستدعي أف يككف لدل المنظمة خطة مالية قصيرة األجؿ
مف أجؿ عممياتيا الجارية التي تتناكؿ تقدير النفقات كاإليرادات كالحاجة المتكقعة إلى التمكيؿ قصير
األجؿ كمصادره ،كخطة مالية طكيمة األمد فيما يتعمؽ بعممياتيا االستثمارية كمبالغ التمكيؿ الالزمة،
كالجدكؿ الزمني ليا كمصادر التمكيؿ.
كبشكؿ عاـ فالتخطيط المالي يسعى لتحقيؽ جممة مف األىداؼ ،نذكر منيا:
 رسـ سياسات مصادر التمكيؿ. سياسات االستثمار الخارجي. المفاضمة بيف سياسة شراء المكجكدات أك استئجارىا. التنبؤ الـ الي.-75 -
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 تحديد نكعية المصادر التي يتطمب تكفرىا لتنفيذ الخطط المختمفة. تحديد مصادر التمكيؿ. تحديد أفضؿ الكسائؿ الستعماؿ كؿ مصدر مف المصادر لغرض تنفيذ الخطط المسطرة.ب  -الرقابة المالية:
مف الميـ اإلشارة إلى أنو يجب عمى المدير المالي عند كضع الخطة المالية أف يقكـ بتصميـ نظاـ لمرقابة
المالية يمكنو مف مراجعة العمميات الفعمية مع الخطط التي سبؽ لو كضعيا ،كبالتالي بكاسطة تقارير
األداء يمكنو اكتشاؼ االنحرافات غير العادية ،كيترتب عمى ذلؾ البحث عف أسباب حدكث ىذه
االنحرافات كمف ثـ تعديؿ العمميات أك تعديؿ الخطة نفسيا كذلؾ بحسب ما يقتضيو المكقؼ ،كعمى الرغـ
مف أف الرقابة المالية تعد مف المسؤكليات المباشرة لممراقب المالي إال أنيا عادة ما تككف تحت اإلشراؼ
العاـ لممدير المالي.
كلكي تككف الرقابة المالية فعالة يتطمب كجكد:
 معيار لممقارنة ،يتـ مف خاللو الكشؼ عف االنحرافات عند مقارنة األداء الفعمي مع األداء المخطط لو. نظاـ اتصاالت فعاؿ كجيد ،يؤمف كصكؿ المعمكمات بأسمكب التغذية العكسية. كما يشترط أيضا في الرقابة المالية أف تككف مرنة ،حيث تسمح بالتعديؿ حسب تبدؿ الخطط ككاقعالتنفيذ ،كما يفترض أف تككف اقتصادية بمفيكـ التكمفة.
ج  -الحصول عمى األموال (التمويل):
عند اختيار أنكاع التمكيؿ المناسبة يجب دراسة الحالة المتكقعة ليذه المصادر التمكيمية ثـ ربطيا مع
الحالة المالية المتكقعة لممنظمة خالؿ فترة السداد المتكقعة ،فالكضع المالي الحالي لممنظمة ال يعطي
مقياس سميـ لمحكـ عمى المنظمة في الكفاء بالت ازماتيا عندما يحيف أجؿ سدادىا مستقبال كليذا يمكف
تحديد نكعيف مف التنبؤ يقكـ بيما المدير المالي ،األكؿ التنبؤ باالحتياجات المالية لممنظمة كالثاني التنبؤ
بمستقبؿ المصادر التي يمجأ إلييا لمحصكؿ عؿل ما يمزـ مف أمكاؿ ،كعمى ىذا األساس تأتي عممية قرار
التمكيؿ.
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د  -استثمار األموال:
بعد قياـ المدير المالي بتخطيط التدفقات النقدية ،كمف ثـ حصكلو عمى األمكاؿ التي تحتاج إلييا المنظمة
ينبغي عميو استثمار ىذه األمكاؿ بحكمة ،ك أف يككف استعماليا ذك مردكد اقتصادم عاؿ ،كفي الكاقع
تعني ىذه الكظيفة أف المدير المالي يجب أف يحاكؿ إدارة مكجكدات المنظمة بغرض الحصكؿ عمى أكبر
قدر مف الفكائد كالمكاسب الممكنة مف األمكاؿ المستثمرة.
ه  -ق اررات توزيع األرباح:
تتضمف سياسة تكزيع األرباح تحديد النسبة التي سيتـ دفعيا نقدا لممساىميف ك األرباح التي سيتـ تكزيعيا
عمى شكؿ أسيـ مجانية ،كما تتضمف العمؿ عمى استقرار معدالت التكزيع عمى المدل الزمني ،كترتبط
ق اررات التكزيع ارتباطا قكيا بالق اررات التمكيمية ،ألف األرباح غير المكزعة تعد مف بيف أىـ مصادر التمكيؿ
فضال عف ميزتيا في زيادة قدرة المؤسسة عمى االقتراض.
و -معالجة بعض المشاكل الخاصة:
طبيعة ىذه الكظيفة ىي ما قد تقكـ بو اإلدارة المالية عند مكاجيتيا لبعض المشاكؿ ذات الطبيعة الخاصة
التي ال يتكرر حدكثيا كثيرا ،كمف المشاكؿ التي يمكف أف تكاجو المؤسسة ك تقع ضمف اختصاص اإلدارة
المالية ،عمميات التصفية ،عمميات االندماج كاالنضماـ ،إجراء التعديالت المالية الالزمة لتصحيح
األكضاع المالية ؿلمؤسسة كتجنيبيا الفشؿ.
خامسا :مصادر التمويل
-1تعريف التمويل:
لمتمكيؿ تعاريؼ متعددة نذكر أىميا:
يعرؼ بأنو :تكفير المكارد المالية الالزمة إلنشاء المشركعات االستثمارية ،أك تككيف رؤكس األمكاؿ
الجديدة كاستخداميا لبناء الطاقات اإلنتاجية قصد إنتاج السمع كالخدمات ،أك ىك عبارة عف الحث عمى
الطرؽ المناسبة لمحصكؿ عمى األمكاؿ كاختيار كتقييـ تمؾ الطرائؽ كالحصكؿ عمى المزيج األفضؿ بينيما
بشكؿ يناسب كمية كنكعية احتياجات كالتزامات المنشأة المالية.
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كما يعرؼ التمكيؿ عمى أنو :تكفير المبالغ النقدية الالزمة إلنشاء أك تطكير مشركع خاص أك عاـ غيرأف اعتبار التمكيؿ عمى أنو الحصكؿ عمى األمكاؿ بغرض استخداميا لتشغيؿ أك تطكير المشركع يمثؿ
نظرة تقميدية ،بينما النظرة الحديثة لو تركز عمى تحديد أفضؿ مصدر لألمكاؿ عف طريؽ المفاضمة بيف
عدة مصادر متاحة مف خالؿ دراسة التكمفة كالعائد.
يف السابؽيف يمكف القكؿ أف التمكيؿ ىك عبارة عف إتاحة أك تدبير المكارد النقدية
مف خالؿ التعريؼ
لممشركع في أم كقت تككف ىنالؾ حاجة إليو كالتي يتـ بمكجبيا تكفير المكارد الحقيقية التي تكجو لتككيف
رؤكس األمكاؿ الجديدة ،كيككف التمكيؿ عف طريؽ تحديد أفضؿ مصدر لألمكاؿ كذلؾ بالمقارنة بيف
مصادره المتاحة.
 -2أىمية التمويل:
تتمثؿ أىمية التمكيؿ فيما يمي:
 يساعد عمى إنجاز مشاريع معطمة كأخرل جديدة كالتي بيا يزيد الدخؿ الكطني؛ تحرير األمكاؿ كالمكارد المالية المجمدة سكاء داخؿ المؤسسة أك خارجيا؛يساىـ في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة مف أجؿ اقتناء كاستبداؿ المعدات؛ يعتبر التمكيؿ ككسيمة سريعة تستخدميا المؤسسة لمخركج مف حالة العجز المالي؛ المحافظة عمى سيكلة المؤسسة كحمايتيا مف خطر اإلفالس كالتصفية.كنظ ار ألىمية التمكيؿ فق ارره يعتبر مف الق اررات األساسية التي يجب أف تعني بيا المؤسسة ذلؾ أنيا
المحدد لكفاءة متخذم الق اررات المالية ،مف خالؿ بحثيـ عف مصادر التمكيؿ الالزمة ،كالمكافقة لطبيعة
المشركع االستثمارم المستيدؼ كاختيار أحسنيا كاستخداميا استخداما أمثال ليا يتناسب كتحقيؽ أكبر
عائد بأقؿ تكمفة كبدكف مخاطر مما يساعد عمى بمكغ األىداؼ المسيطرة.
 -3أنواع التمويل:
يمكف النظر إلى أنكاع التمكيؿ مف عدة جكانب أىميا ما يمي:
أ-أنواع التمويل من حيث المدة :بمكجب معيار المدة تنقسـ أنكاع التمكيؿ إلى:
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 تمويل قصير األجل :يقصد بو تمؾ األمكاؿ التي ال تزيد فترة استعماليا عف سنة كاحدة كالمبالغ النقديةالتي تخصص لدفع أجكر العماؿ كشراء المدخالت الالزمة إلتماـ العممية اإلنتاجية كالتي يتـ تسديدىا.
 تمويل متوسط األجل :يستخدـ التمكيؿ المتكسط األجؿ لتمكيؿ حاجة دائمة لممؤسسة كتغطية تمكيؿأصكؿ ثابتة أك لتمكيؿ مشركعات تحت التنفيذ كالتي تستغرؽ عددا مف السنيف ،كتككف مدتو ما بيف سنة
كخمسة سنكات.
 تمويل طويل األجل :كينشأ مف الطمب عمى األمكاؿ الالزمة لحيازة التجييزات اإلنتاجية ذات المردكديةعمى المدل الطكيؿ كتكجو أيضا إلى مشاريع إنتاجية تفكؽ مدتيا خمس سنكات.
ب -أنواع التمويل من حيث مصدر الحصول عميو :كينقسـ التمكيؿ مف حيث مصدر الحصكؿ عميو
إلى :
 التمويل الذاتي :كيقصد بالتمكيؿ الذاتي أك الداخمي مجمكع الكسائؿ التمكيمية التي أنشأتيا المؤسسةبفعؿ نشاطيا اإلنتاجي كالتي تبقى تحت تصرفيا بصكرة دائمة أك لمدة طكيمة ،كعميو فالتمكيؿ الذاتي ىك
نمط مف التمكيؿ يستخدـ تراكـ المدخرات المتأتية مف األرباح التي حققيا المشركع لمكفاء بالتزاماتو المالية،
كتختمؼ قدرة المشركعات في االعتماد عمى ىذا المصدر لتمكيؿ احتياجاتيا ،كيرجع ذلؾ إلى أف تكسيع
إمكانيات التمكيؿ الذاتي يرتبط أساسا بقدرة المشركع عمى تخفيض تكاليؼ اإلنتاج مف جية ،كرفع أسعار
منتجاتو األمر الذم يسمح بزيادة األرباح مف جية أخرل.
 التمويل الخارجي :كيتمثؿ في لجكء المشركع إلى المدخرات المتاحة في السكؽ المالية سكاء كانتمحمية أك أجنبية بكاسطة التزامات مالية(قركض ،سندات ،أسيـ) لمكاجية االحتياجات التمكيمية كذلؾ في
حالة عدـ كفاية مصادر التمكيؿ الذاتية المتكفرة لدل المؤسسة ،كيمكف التمييز ىنا بيف التمكيؿ الخاص
الذم يأتي مف مدخرات القطاع الخاص أفراد أك مؤسسات كالذم يككف في شكؿ أسيـ كمستندات كبيف
التمكيؿ العاـ كالذم يككف مصدره مكارد الدكلة كمؤسساتيا مف قركض بنكية كسندات الخزينة.
ج -أنواع التمويل حسب الغرض الذي يستخدم ألجمو :كينتج مف ىذا التصنيؼ مايمي:
تمويل االستغالل :يصنؼ إلى تمؾ األمكاؿ التي ترصد لمكاجية االحتياطات كالمعامالت قصيرة األجؿكالتي تتعمؽ بتنشيط الدكرة اإلنتاجية في المؤسسة.
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 تمويل االستثمار :كيتمثؿ في األمكاؿ المخصصة لمكاجية النفقات التي يترتب عنيا خمؽ طاقة إنتاجيةجديدة كتكسيع الطاقة الحالية لممشركع القتناء اآلالت كالتجييزات كما يمييا مف العمميات التي تؤدم إلى
زيادة التككيف الرأسمالي لممشركع.
كمف كجية نظر المخطط الجزائرم االستثمار ىك حصيمة ثالث نشاطات ىي:
 اقتناء أك خمؽ سمعة معمرة بيدؼ زيادة طاقة اإلنتاج أك إنشاء مجمكعات إنتاجية كاممة؛ تجديد التجييز المكجكد المتعمؽ باستبداؿ سمعة معمرة بسمعة أخرل معمرة لممحافظة عمى طاقاتاإلنتاج؛
 نفقات الصيانة كاإلصالحات الكبيرة لمعتاد المتخصصة إلطالة الحياة االقتصادية لمتجييزات المكجكدة.أما الخاصية األساسية لتمييز تمكيؿ االستثمار ىي أف العائد عمى األمكاؿ المنفقة عمى االستثمار تتحقؽ
بعد فترة زمنية طكيمة نسبيا ،كما أف العائد ال يتحقؽ دفعة كاحدة كانما يتكزع عمى فترات.
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وظيفة التسويق
تعتبر الكظيفة التسكيقية مف األنشطة ا ؿحيكية كا ؿالزمة ؼم ا ؿمنظمات ا ؿمعاصرة سكاءا كانت إنتاجية أك
خدمية ،ألف أم منتج البد أف ممر بمرحمة كسيطية بمف ا ؿمنتج كا ؿمستيمؾ ،كىي ا ؿمرحمة التسكيقية حيث
تعتبر مرحمة ميمة لمطرؼمف ،بالنسبة لممنتج ال ممكف أف يستمر ؼم ا إلنتاج ك تحقيؽ عائد ما مؿ يتـ
تسكيؽ منتجاتو ،أما ا ؿمستيمؾ فإنو ال ممكف إشباع رغباتو اليكمية إال مف خ ال ؿ عممية تسكيقية تعرفو
م الكقت اؿمناسب.
ابؿمنتج كتكصمو إليو بطريقة مناسبة كبسعر يستطيع تحممو ؼ
أوال :مفيوم وظيفة التسويق
-1تعريف التسويق:
يعرؼ التسكيؽ عمى أنو العممية التي تنطكم عمى تخطيط كتنفيذ المفاىيـ أك التصكرات الخاصة باألفكار
السمع كالخدمات كتسعيرىا كتركيجيا كتكزيعيا لخمؽ عمميات قادرة عمى تحقيؽ أىداؼ األفراد كالمؤسسات،
أك ىك تنفيذ أنشطة المشركع المختمفة التي دؼ إلى تكجيو تدفؽ السمع كالخدمات مف المنتج إلى
المستيمؾ أك المستخدـ.
كيمكف تعريؼ التسكيؽ حسب " فيميب ككتمر"  Philip Kotlerبأنو " :تمؾ اآللية االقتصادية كاالجتماعية
التي مف خال ليا يتمكف األفراد كالجماعات مف الحصكؿ عمى ما يحتاجكنو كيريدكنو لتحقيؽ رغباتيـ
كحاجاتيـ ،مف خال ؿ خمؽ كتبادؿ قيمة المنتجات مع اآلخريف.
كما يعرؼ عمى أنو :عممية تخطيط كتنفيذ مراحؿ تسعير كتركيج كتكزيع األفكار كالسمع كالخدمات ،مفأجؿ خمؽ عمميات تبادؿ تشبع رغبات األفراد كتحقيؽ أىداؼ المؤسسة.
كتعرؼ الكظيفة التسكيقية أك إدارة التسكيؽ بأنيا :عممية تخطيط كتنظيـ كتكجيو كرقابة عمى كؿ الكظيفةالتسكيقية ،كبصفة أكثر تحديدا عمى عممية كضع كتنفيذ االستراتيجيات كاألىداؼ كالسياسات كالبرامج
التسكيقية ،كتتضمف عممية إدارة النشاط التسكيقي مسؤكلية مدير التسكيؽ عف تنمية المنتجات كالتنظيـ
كاختبار األفراد الالزميف لتنفيذ الخطة التسكيقية اليكمية ،كالرقابة عمى األداء التسكيقي.
ثانيا :أىمية وظيفة التسويق
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تتمثؿ أىمية كظيفة التسكيؽ فيمايمي:
تعتبر كظيفة التسكيؽ نافذة المنظمة عمى بيئتيا الخارجية حيث يعيد إلييا دراسة السكاؽ كمعرفة تغيرأنماط كأذكاؽ المستيمكيف كمتابعة نشاط المنافسيف كتأثير ذلؾ عمى حجـ المبيعات المتكقعة.
تمعب كظيفة التسكيؽ دك ار كبي ار في تحقيؽ معدالت التنمية كذلؾ مف خالؿ سعييا الدائـ في التعرؼعمى حاجات المستيمكيف كرغباتيـ كمحاكلة إشباع تمؾ الرغبات.
إف كجكد نظاـ إنتاجي متقدـ ال يمكف أف يتكامؿ إال بكجكد نظاـ تسكيقي متقدـ.إف جميع الق اررات التي تتخذ داخؿ المنظمات ال يمكف أف تغفؿ دكر الكظيفة كأىمية التسكيقية حيث أنياتمثؿ المرجع األساسي ألم مشكمة يمكف أف تعاني منيا تمؾ المنظمات.
ثالثا :تنظيم وظيفة التسويق
تكجد عدة طرؽ لتنظيـ كظيفة التسكيؽ كيتكقؼ إختيار طريقة دكف أخرل عمى عكامؿ عديدة منا حجـ
كطبيعة أعماؿ المنظمة ،طبيعة المنتجات ،طبيعة األسكاؽ ،استراتيجيات كأىداؼ المنظمة .كتتمثؿ ىذه
الطرؽ فيمايمي:
-1التنظيم عمى األساس الوظيفي :يتـ فيا تقسيـ المياـ التسكيقية إلى مجمكعتيف رئيسيتيف ىما تخطيط
التسكيؽ كادارة المبيعات كيقسـ كؿ قسـ بدكره إلى عدة كحدات تنظيمية كىذه الطريقة مف التقسيـ تتناسب
بشكؿ جيد مع المنتجات كاألسكاؽ المتجانسة  ،حيث تمتاز بإمكانية االستعانة باألشخاص المتخصصيف
في ميمات معينة إال أنو يعاب عمييا صعكبة التنسيؽ بيف األقساـ المختمفة كصعكبة إيصاؿ المعمكمات،
كالشكؿ التالي يكضح ىذا التنظيـ:
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الشكل رقم( :)05التنظيم الوظيفي إلدارة التسويق
ادارة التسويق

إدارة المبيعات

تخطيط التسويق

الدراسات
التسويقية

الترويج

تطوير
المنتجات

إدارة التوزيع

إدارة قوة
البيع

المصدر :محمد عبد الفتاح الصيرفي ،مرجع سبق ذكره ،ص.121
 -2التنظيم عمى األساس السمعي :يتناسب ىذا النكع مف التنظيـ كالمشركعات الكبيرة التي تتعدد خطكط
االنتاج بيا كال سيما عندما تككف سياسة المنظمة مبنية عمى استقاللية المنتجات كىنا نجد أف كؿ خط
إنتاجي عادة ما يحتاج إلى مدير مبيعات مستقؿ كيمتاز ىذا النكع مف التنظيـ بمنح االستقاللية لمديرم
المبيعات في ممارسة أعماليـ كحؿ مشكالتيـ كلكف يعاب عميو إمكانية حدكث ازدكاجية في العمؿ
كتضخـ في اليياكؿ التنظيمية ،كيمكف تكضي ىذا التنظيـ في الشكؿ التالي:
الشكل رقم( :)06التنظيم السمعي إلدارة التسويق
ادارة التسويق

مدير مبيعات
خط(أ)

قسم الدعاية
واالعالن

مدير مبيعات
خط(أ)

مدير مبيعات
خط(أ)

قسم بحوث التسويق

المصدر :محمد عبد الفتاح الصيرفي ،مرجع سبق ذكره ،ص.122
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-3التنظيم عمى األساس الجغرافي  :يتناسب ىذا التنظيـ كالمشركعات الكبيرة الحجـ التي تخدـ أسكاؽ
متعددة في مناطؽ جغرافية مختمفة مف حيث الظركؼ التسكيقية كنكعية العمالء كالسمع المراد تسكيقيا
كيعتمد التنظيـ الجغرافي عمى تكزيع مياـ التسكيؽ كادارة المبيعات ،كذلؾ عمى النحك الذم يكضحو الشكؿ
التالي:
الشكل رقم( :)07التنظيم الجغرافي الدارة التسويق
ادارة التسويق

مدير مبيعات
خط(ب)

مدير مبيعات
خط(أ)

قسم
المبيعات

قسم
الترويج

خدمات مشتركة

بوث
ودراسات

دعاية و
إعالن

المصدر :محمد عبد الفتاح الصيرفي ،مرجع سبق ذكره ،ص.123
 -4التنظيم عمى أساس العمالء:

يتناسب ىذا الشكؿ مع المنظمات التي تتعامؿ مع المستيمكيف

النيائييف كالصناعييف في آف كاحد يث تختمؼ المشاكؿ التسكيقية باختالؼ نكعية المستيمؾ .كيكضح
الشكؿ التالي ىذا النكع مف التنظيـ:
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الشكل رقم( :)08التنظيم عمى أساس العمالء إلدارة التسويق
ادارة التسويق

مدير مبيعات
السوق الصناعية

قسم

مدير مبيعات السوق
االستهالكية
االستهالكية

قسم
المبيعات

الترويج

خدمات مشتركة

بحوث
ودراسات

دعاية و
إعالن

المصدر :محمد عبد الفتاح الصيرفي ،مرجع سبق ذكره ،ص.123
رابعا :المزيج التسويقي
لممزيج التسكيقي أربعة عناصر تتمثؿ فيمايمي:
-1المنتج:
تعتبر المنتجات مف أىـ عناصر المزيج التسكيقي الفعاؿ ،باعتبارىا جزءا ميما مف إستراتيجية التسكيؽ
لمختمؼ المؤسسات حيث أننا نستطيع أف نقيس مدل نجاعة ىذه المنتجات بمدل قدرتيا لمكصكؿ إلى
المشتريف ،كتحقيؽ التفكؽ عمى المنافسيف كالبقاء في السكؽ.
المنتج ىك مجمكعة الخصائص التي تشبع الحاجات كيحصؿ عمييا المستيمؾ مف خال ؿ قيامو بعممياتالمبادلة ،كالتي تتضمف مجمكعة مف المنافع المادية كالنفسية .كىك كؿ ما يمكف عرضو في السكؽ
ليرضي حاجة أك رغبة لدل المستيمؾ .إف المعرفة الجيدة لخصائص المنتج التي يرغبيا المستيمؾ ىك
أساس التصميـ الناتج لذلؾ المنتج مف طرؼ رجؿ التسكيؽ.
ككتعريؼ شامؿ لممنتج نذكر ما يمي :ىك خميط مف الخصائص المممكسة كغير المممكسة كالمتضمنة
تشكيمة مف الصفات التي تميز المنتج عف غيره كما يقدمو البائع مف خدمات كالتي بمجمميا تحقؽ
اإلشباع كالرضا لدل المشترم.
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-2السعر:
ىك ثاني عنصر مف المزيج التسكيقي كيعتبر مف أىـ عناصره .كتسعير المنتج الذم سكؼ تبيعو مف أىـ
الق اررات التي تأخذىا في التجارة ،فعممية التسعير تعد عممية جد ىامة فيجب عمى رجؿ التسكيؽ أف يضع
سعر يككف بمتناكؿ يد المشترم المستيدؼ كفي نفس الكقت يغطي السعر تكمفة اإلنتاج باإلضافة إلى
ىامش الربح حتى يضمف لممنظمة االستم اررية في السكؽ.
كفي بعض الظركؼ تخضع األسعار لمرقابة مف جانب الحككمة أك تنظيـ األسعار مف خال ؿ سياسة
األسعار كالمداخيؿ.
 -3التوزيع:
يعد التكزبع أحبد الكظائؼ األساسبية لممزيج التسكيقي كيضـ جمبع النشاطات التي تتخذىا اإلدارة المتعمقة
بتكصيؿ المنتجات إلى المستيمؾ أك المستعمؿ لغرض إشباع حاجاتو كرغباتو مف خال ؿ منافذ التكزبع ،أم
منشت أك أفراد أك أجيزة آلية تساىـ في إنسياب السمع ككصكليا مف المنتج
آ
تعرؼ منافذ التكزمع بأنيا:
إلى المستيمؾ النيائي .بحبث يضمف تحؽمؽ المنفعة المكانبة كالزمانبة لمخدمة أك السمعة أم إيصاؿ السمع
كالخدمات لممستيمؾ في المكاف كالزماف المناسبيف.
 -4الترويج:
ىك التنسيؽ بيف جيكد البائع في إقامة منافذ لممعمكمات كفي تسييؿ بيع السمعة أك الخدمة أك في قبكؿ
فكرة معينة .كما أف التركيج يساعد كيساىـ عمى حؿ مشكمة جيؿ مستيمؾ بالمنتج كذلؾ بتقديـ المعمكمات
عف الشركة كالسمعة كالعالمة التجارية كاألسعار كالكفرة كاستخدامات السمعة .ككذلؾ يغرم المستيمؾ كيخمؽ
حالة نفسية معينة تجعمو يقبؿ عمى المنتج.
إف التركيج يعد األداة التسكيقية الرئيسية كالفعالة لمتعريؼ بالمنتج مف خال ؿ زيادة المبيعات كالحصة
السكقية كفي خمؽ اتصاؿ دائـ بيف الشركة كالمستيمكيف مف خال ؿ أشكالو المختمفة كالمتعددة كالمتمثمة في:
أ -البيع الشخصي :بأنو المقابمة كالتحدث مع كاحد أك أكثر مف المستيمكيف المحتمميف بغرض إتماـ البيع.
ب -االعالف  :ىك أم جيد مبذكؿ في استعراض أك تركيج أفكار معينة أك منتجات أك خدمات أك أم
شاط إعال ني يقدـ إلغراء الجميكر.
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ج -تنشيط المبيعات :ىي أنشطة تسكيقية تحفز المستيمؾ التخاذ قرار الشراء باستخداـ كسائؿ غير
اإلعال ف كالنشر كالبيع الشخصي .مثؿ :العرض ،المعارض ،األلعاب.
د -النشر كالعال قات العامة :كىي نشر معمكمات كبيانات في إحدل كسائؿ النشر العامة ألجؿ تنشيط
الطمب عمى المنتج أك الخدمة.
كتستخدـ إدارة التسكيؽ مزيجا مف ىذه األدكات كذلؾ لنقؿ رسائميا إلى السكؽ المستيدؼ ،كيطمؽ عمى
ىذا المزيج باسـ المزيج التركيجي ،كيتـ بشكؿ يتماشى مع حاجات كرغبات القطاع السكقي المستيدؼ
بكاسطة الشركة كما يتأثر ىذا المزيج بالمكارد المتاحة لمشركة.
كيعتبر النشاط التركيجي مف أكثر المجاالت تعرضا لممشاكؿ الثقافية كمف أىميا :اختالفات المغة ،اختيار
العالمات ،اختالفات األذكاؽ كاالتجاىات....الخ.
خامسا :نظام المعمومات التسويقي
-1تعريف نظام المعمومات التسويقي:

عرؼ نظـ معمكمات التسكيقكالمبيعات بأنيا :النظـ المحكسبة

المصممة تكنكلكجيا لتشغيؿ عمميات التسكيؽ كالمبيعات في المؤسسة كالمتمثمة في كضع خطط التسكيؽ
كالتنبؤ بالمبيعات كتحميميا كادارتيا كاصدار تقارير التسكيؽ كالمبيعات كتطكير تصميـ السمع حسب
الطمب.
 -2عناصر نظام المعمومات التسويقي:
يتككف نظاـ المعمكمات التسكيقي مف العناصر التالية:
أ-المدخالت :عبارة عف البيانات التسكيقية مف مصادر المؤسسة الداخمية كالخارجية.
ب-عمميات المعالجة :ىي معالجة المدخالت مف خالؿ تسجيؿ البياناتف تخزينيا ،تحميميا ،تبكيبيا،
تصنيفيا ،تسكيتيا كتنظيميا بأشكاؿ تفيد المستخدـ النيائي.
ج-المخرجات :عبارة عف األشكاؿ المختمفة لممعمكمات التي تـ معالجتيا مثؿ :التقارير ،الرسكمات،
المخططات .ىذه المخرجات تسمح باالجابة عمى استفسارات المستخدميف عف األسكاؽ كالمستيمكيف
كالسمع كقنكات التكزيع مف أجؿ مساعدة اإلدارة في القياـ بميمة التسكيؽ كالمبيعات لمسمع كالخدمات.
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د-التغذية العكسية :يتـ مف خالليا قياس مخرجات نظاـ معمكمات التسكيؽ كفؽ المعايير المحددة ،كتركز
عمى المقارنة بيف المعمكمات التسكيقية التي تـ تكفيرىا فعميا مف قبؿ النظاـ كبيف المعمكمات المستيدفة
كالمخطط تكفيرىا ،بيدؼ تحديد االنحرافات فيما بينيا كتشخيص أسبابيا كتصيححيا ،ككجكد االنحرافات
يستمزـ إعادة النظر في مدخالت النظاـ كعمميات المعالجة.
 -3تطبيقات نظم المعمومات التسويقي  :إف نظاـ المعمكمات التسكيقية يدعـ األنشطة التسكيقية في كؿ
مف المستكيات .ففي المسستكل االستراتيجي ،ىذا النظاـ يتابع تكجيات مبيعات السمع كالخدمات الجديدة
كيراقب أداء المنافسيف ،كىك يساعد عمى التنبؤ لممبيعات لفترة خمس سنكات مثال.أما في المستكل
اإلدارم ،فيك يساعد في تحقيؽ دراسات السكؽ كبإجراء حمالت إعالنية كترقكية كيساعد أيضا في اتخاذ
ق اررات فيما يخص أسعار السمع كالخدمات ،كيقكـ بتحميؿ أداء خطة المبيعات كمردكدية العماؿ .كفي
المستكل التشغيمي ،ييدؼ نظاـ المعمكمات التسكيقية إلى تحديد الزبائف المحتمميف كاالتصاؿ بيـ ،متابعة
المبيعات كمعالجة الطمبيات كأيضا دعـ الزبكف.
 -4النظم الفرعية لنظام معمومات التسويق:
يتككف نظاـ معمكمات التسكيؽ مف ثاللثة أنظمة فرعية:
أ-نظام فرعي لممعمومات الالزمة لمرقابة :ىذا النظاـ يكفر معمكمات مستمرة تساعد عمى عممية الرقابة
كدراسة االنحرافات.
ب-نظام فرعي لممعمومات الالزمة لمتخطيط :يكفر معمكمات ضركرية التخاذ ق اررات التخطيط في مجاؿ
التسكيؽ.
ج-نظام فرعي لممعمومات الالزمة لمبحوث:

يكفر معمكمات ضركرية لحؿ مشكمة تسكيقية معينة

كتفسيرىا.
كفي جانب آخر يمكف تقسيـ نظاـ المعمكمات التسكيقية إلى عدة نظـ مثؿ:
نظاـ المحاسبة المالية :ىذا النظاـ يكفر تقارير عف الطمبيات كالمبيعات كحجـ المخززكف كأكراؽ القبضكالنقدية كغير ذلؾ مف البيانات المحاسبية.
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نظاـ المخابرات التسكيقية(النظاـ غير الرسمي لممعمكمات التسكيقية) :ىذا النظاـ يكفر معمكمات عفاألحداث الجارية عمى عكس نظاـ المحاسسبة المالية الذم يقدـ معمكمات عف أحداث سابقة ،كيعتمد في
ذلؾ عمى ككالء البيع ،مديرك المبيعات ،ككاالت اإلعالف.
نظاـ بحكث التسكيؽ :ىك النظاـ يكفر معمكمات عف مشكمة معينة لتفسيرىا ،كىك يصمـ ليذا الغرض.نظاـ إدارة التسكيؽ العممية :يعتمد ىذا النظاـ عمى النماذج اإلحصائية كالرياضية لتفسير الظكاىرالتسكيقية أك إتخاذ ق اررات لعالج مشاكؿ تسكيقية معينة.
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وظيفة البحث والتطوير
إف البحث كالتطكير يعتر مف األنشطة التي تحظى باىتماـ كبير في المنظمات المعاصرة ،لككف ىذا
النشاط ييدؼ إلى خمؽ اإلضافة المعرفية كاستخداـ تمؾ المعرفة في تطبيقات جديدة كخاصة في مجاؿ
العمميات ،كال تكاد تخمك منظمة مف منظمات األعماؿ المعاصرة مف كحدة أك إدارة متخصصة بالبحث
كالتطكير ،سبب أف تطكير المنتجات الجديدة كادخاؿ األساليب الجديدة في األعماؿ صار مف السمات
األساسية الالزمة لتحقيؽ أىداؼ المنظمات.
أوال :مفيوم البحث والتطوير
ىناؾ عدة تعاريؼ لمبحث كالتطكير سنحاكؿ ذكر بعضيا فيمايمي:
كؿ المجىكدات المتضمنة تحكيؿ المعارؼ المصادؽ )  : R& D " (Research and Devlopmentيقصد
بالبحث كالتطكير عمييا إلى حمكؿ فنية في صكر أساليب أك طرؽ إنتاج كمنتجات مادية استيالكية أك
استثمارية.

كما يعرؼ أيضا بأنو :العمؿ اإلبداعي الذم يتـ عمى أسس نظامية لزيادة مخزكف المعرفة بما في ذلؾ
المعرفة باإلنساف كالثقافة كالمجتمع كاستخداـ ذلؾ المخزكف الستنباط تطبيقات جديدة.
مف خالؿ التعريفيف السابقيف يمكف القكؿ بأف البحث كالتطكير ىك ذلؾ النشاط المرتبط بتكليد المعارؼ
اإلبداعية كتحكيميا إلى تطبيقات عممية في شكؿ سمع كخدمات ،مع التطمع الدؤكب لمتكصؿ إلى تحقيؽ
أعمى مستكيات األداء ،كضمف مفيكـ البحث كالتطكير يمكف التمييز بيف مفيكميف مختمفيف  :األكؿ
البحث العممي كيشمؿ :البحث األساسي كالبحث التطبيقي ،أما الثاني فيضـ التطكير ،فالبحث األساسي أك
النظرم ييدؼ إلى اكتساب معرفة جديدة لمتكصؿ إلى حقائؽ كمبادئ كمفاىيـ كال ييدؼ بصكرة مباشرة
إلى التطبيؽ العممي ،أما البحث التطبيقي فيك يكجو إلى تحقيؽ غرض محدد في صناعة أك خدمة معينة،
أما التطكير فيك نشاط منظم يستفيد من البحثين األساسي والتطبيقي يهدف إدخال منتجاث جديدة ،أو
ابتكار طزق جديدة ،أو إحداث تحسيناث جىهزيت على المىجىد منها.
ثانيا :أىداف وخصائص البحث والتطوير
-1أىدف البحث والتطوير:
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تشتؽ أىداؼ البحث كالتطكير مف أىداؼ اإلدارة العميا لممؤسسة كمف بيف األىداؼ التى تسعى المؤسسة
لتحقيقيا:
إكتشاؼ كتعزيز المعرفة كتكليد األفكار كالمفاىيـ الجديدة؛تطكير كابتكار منتجات جديدة؛تحسيف المنتجات الحالية؛إيجاد إستخدامات جديدة لممنتجات الحالية؛تحسيف كتطكير عممية اإلنتاج؛تحميؿ كدراسة المنتجات المنافسة؛تقديـ الخدمات الفنية لألقساـ الكظيفية في المنظمة؛التأكد مف أف المنتكج كالعممية اإلنتاجية آمنة لمعامميف كالمستعمميف كالبيئة؛زيادة قدرةالمؤسسة عمى المنافسة كذلؾ مف خالؿ:سرعة تقديميا لممنتاجات الجديدة  ،كتغيير العمميات اإلنتاجية؛تحسيف خدمة المستيمكيف؛التقميؿ مف تكاليؼ التصنيع.-2خصائص أنشطة البحث والتطوير
إف معدؿ تغير السياؽ التنافسي يتغير بسرعة نتيجة لمعدؿ التغير التكنكلكجي المتسارع الناتج عمى زيادة
إنتاج المعرفة ك سرعة تبادليا .كمنو فإف أنشطة البحث كالتطكير داخؿ الشركات تحمؿ خصائص خاصة،
كىي كالتالي:
أ-التراكمية:
التركمي في مجاؿ التطكير بمركر الكقت ،فما يمكف لشركة ما القياـ
إف األنشطة االبتكارية تأخذ الشكؿ ا
بو في الحاضر أك المستقبؿ يككف مرتبطا ارتباطا كثيقا بما قامت بو في الماضي.
ب -التخصص:
التر كمية لألنشطة االبتكارية ،تميؿ الشركات إلى التركيز عمى أضيؽ نطاؽ مف األنشطة ك
نظار لمطبيعة ا
تخصصات تكنكلكجية قميمة.
ج-التوزيع الجغرارفي لمعمل التكنولوجي:
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نظار لمطبيعة الت ار كمية كالتخصص المتزايد لألنشطة االبتكارية ،ظير تقسيـ العمؿ في عممية إنشاء
المعرفة التكنكلكجية كذلؾ يحفز كالدة جيكب معرفة متقدمة في مناطؽ جغرافية محدكدة.
د -عدم اليقين:
نتيجة إلى تسارع التقدـ التكنكلكجي ،فإف عدـ اليقيف المتعمؽ باألنشطة االبتكارية يزيد ،كيككف مقدار ما
ىك غير معركؼ كالذم عمى الشركة مكاجيتو لمكصكؿ إلى ابتكار فعاؿ مرتفعا.
ه-التكامل التكنولوجي:
إف التقدـ المتسارع لممجمكعة الكاممة مف التخصصات التكنكلكجية يعطي مساحة ألشكاؿ جديدة مف
االبتكار .فاالبتكار التكنكلكجي ليس فقط نتيجة إخت ار قات في حقؿ كاحد معيف ،كغالبا ما يتحقؽ ذلؾ
بتجميع أجزاء مف المعرفة مف مختمؼ المجاالت كادماجيا بطريقة جديدة .كقد كلد ىذا النكع مف االبتكار
في بعض األحياف تخصصات جديدة تماما مثؿ تحقيؽ التكامؿ بيف التقنيات البصرية كاإللكتركنية.
ثالثا :أنواع البحث والتطوير
يمكف التمييز بيف أربعة عناصر أساسية تمثؿ أنكاع البحث كالتطكير ىي كمايمي:
أ-البحث األساسي :كىي تمؾ البحكث التس تيتـ بالحقائؽ األساسية كالنظريات أك أم بحكث أخرل في
مجاالت المعرفة المتنكعة ،فيذه البحكث تيتـ باكتساب المعرفة كاالكتشافات العممية الجديدة .أم أنيا تيتـ
باالكتشافات الغير المعركفة الكتساب المعرفة لغايات معينة ،منيا الرغبة في اكتشاؼ الحقائؽ الجديدة،
كحب االستطالع كخدمة التقدـ االنساني.
فالبحث األساسي يتمثؿ في األعماؿ التجريدية أك النظرية المكجية أساسا إلى الحيازة عمى معارؼ تتعمؽ
بظكاىر أك أحداث تـ مالحظتيا دكف نية في تطبيقيا أك استعماليا استعماؿ خاص.
كتقترف البحكث األساسية بعنصر عدـ التأكد في تحديد النتائج ،ألف نتائجيا غالبا ما تككف غير كاضحة
في البداية ،كما تتطمب الكقت الطكيؿ بؿ يصعب أحيانا تحديد المدة الزمنية إلنجاز ىذه البحكث.
ب-البحوث التطبيقية :كتتمثؿ ىذه البحكث في األعماؿ األصيمة المنجزة لحصر التطبيقات الممكنة
كالناجمة عف البحكث األساسية ،أك مف أجؿ إيجاد حمكؿ جديدة تسمح بالكصكؿ إلى ىدؼ مدد سمفا.
كيتطمب البحث التطبيقي األخذ بعيف اإلعتبار المعارؼ المكجكدة كتكسيعيا لحؿ مشاكؿ بعينيا.
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فالبحكث التطبيقية ىي البحكث المكجية لحؿ مشاكؿ عممية تمكؿ في العادة مف الشركات الكبيرة ،كتيدؼ
إلى إجراء تحسينات أك زيادة فعالية تطبيقات عممية معينة أك تقنية أك صقؿ األفكار الكاردة مف البحكث
األساسية.
إذف البحكث التطبيقية تسعى لإلستفادة مف النتائج التي لـ يتـ التكصؿ إلييا مف البحكث األساسية ،عف
طريؽ إجراء عممية االختبار لتحكيميا إلى قيـ مادية يمكف إستخداميا في تطكير منتج جديد ،كتحسيف
اإلنتاج ،أك رفع مستكل اإلنتاجية مع التركيز عمى األىداؼ االقتصادية كالتجارية بكجو خاص ،فيي تركز
عمى ابتداع التكنكلكجيا باالستفادة مف المعرفة العممية المتكافرة ،كىذه البحكث التطبيقية تيتـ بيا إدارة
المنظمة بشكؿ كبير.
ج-البحوث التطويرية :كىي مجمؿ البحكث التي تكجو إلى إيجاد حزـ تكنكلكجيا لتحسيف التصميمات أك
العمميات بيدؼ زيادة قابمية تسكيؽ المنتجات أك تسييؿ عممية إنتاجيا.
د-البحوث المساعدة :كتسمى ىذه البحكث ايضا ببحكث تحسيف المنتج كتيدؼ إلى إجراء تحسينات في
كسائؿ كأدكات العمؿ التي تستخدـ في األنماط الثالثة مف البحكث سالفة الذكر.
رابعا :قياس أنشطة البحث والتطوير
تعيد الكثير مف الدكؿ بمسؤكلية القياـ بالبحكث إلى مراكز البحكث الصناعية بالجامعات ،كما أنو قد تقكـ
بيا ىيئات خاصة كما ىك الحاؿ في الدكؿ الرأسمالية .إف مراكز البحكث تضطمع بمسؤكلية متابعة النتائج
العممية كتتعيدىا بالتطكير بغرض اإلفادة منيا في المجاؿ األكاديمي ،كتقكـ المؤسسات الصناعية الرائدة
بإنشاء مراكز مستقمة لمبحكث تعمؿ عمى دراسة المشاكؿ كالبحث عف كسائؿ تطكير اإلنتاج كتحسينو ،أما
المؤسسات الصغيرة كالشركات محدكدة اإلمكانيات فمف الصعب عمييا أف تقكـ بعممية البحث نظ ار
لمتطمبات البحكث العممية كتكاليفيا ،كتأخذ البحكث كالتطكير في المؤسسات أحد الشكميف:
 -1البحكث كالتطكير داخؿ المؤسسة؛
 -2التعاقد الخارجي عمى البحكث كالتطكير ،حيث تستعيف المؤسسة بباحثيف مستقميف أك ىيئات
متخصصة أك مؤسسات منافسة ،إذ أف التحالؼ في ىذا المجاؿ يجنب المؤسسة اإلنفاؽ الكبير ،كذلؾ
بسبب إشراؾ الحميؼ في تحمؿ التكاليؼ ،كمف نتائجو تخفيض المخاطر كاإلسراع في النتائج كتبادؿ
الخبرات ،كىك يعد مف أحدث االتجاىات في مجاؿ إدارة كظيفة البحكث كالتطكير نظ ار لزيادة حدة
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المنافسة كالتكاليؼ الباىظة التي تتطمبيا ىذه الكظيفة .يكجد ىذا الشكؿ بدرجة عالية في مجاالت :
مؤسسات األدكية العالمية ،بيف الجامعات كمراكز األبحاث ك المؤسسات الكبرل ،في مجاؿ األسمحة
كالسمع االستراتيجية ...الخ.
يمجأ المسيركف إلى قياس نتائج نشاط البحث كالتطكير مف خالؿ عدة مقاييس منيا:
مقياس المدخالت :كتشتمؿ عمى مقياسيف ىما:نسبة البحث كالتطكير عمى المبيعات  :كىي تقيس قيمة اإلنفاؽ الكمي عمى البحث كالتطكير نسبة إلىقيمة المبيعات.
نسبة عدد المكارد البشرية :تقيس عدد العمماء كالميندسيف في كظيفة البحث كالتطكير نسبة إلىمجمكع العامميف بالمؤسسة ،كىي محؿ انتقاد ألنيا ال تكضح بشكؿ كاؼ مدل فعالية العمماء كالباحثيف
في مجاؿ نشاطيـ .
مقياس المخرجات :شمؿ مختمؼ نتائج نشاط " "R&Dالمحققة كالمتمثمة فيما يمي :عدد براءات االختراع  :أم العدد الكمي لبراءات االختراع الممنكحة لممؤسسة في مدة زمنية معينةكنجد أف ىناؾ اختراعات أساسية كأخرل ثانكية فمغرض التدقيؽ ال بد مف حساب نسبة االختراعات
األساسية إلى العدد الكمي لالختراعات مع تقييـ نسبة تنفيذىا؛
كمية المبيعات مف المنتج الجديد :تقاس أنشطة البحث كالتطكير بكمية المبيعات في المنتج كمعدؿالزيادة فييا.إضافة إلى ما سبؽ فإف اإلنتاج الفكرم كدرجة إسيامو في اإلنتاج العممي العالمي يعتبر مف
المؤشرات المعترؼ بيا لمقياس عمى المستكل الكمي كعمى أداء األمـ كتشير إحدل الدراسات إلى ضآلة
إسياـ الدكلة العربية بالمقارنة باإلنتاج الفكرم العالمي حيث يسيـ عدد منيا بنسبة 1.17 %في اإلنتاج
العالمي بالمقارنة بنسبة  1.66 %لميند كحدىا.
خامسا :تنظيم وظيفة البحث والتطوير
يمكف تمييز األشكاؿ التالية في تنظيـ كظيفة البث كالتطكير كىي:
-1التنظيم الوظيفي :في ىذا التنظيـ يتـ تقسيـ كؿ مشركع بحث أك تطكر إلى أجزاء ،يسند كؿ جزء إلى
كحدة تنفيذ خاصة ،حيث يتححمؿ مسؤكلية العمميات التي مف إختصاصيا ،كيشرؼ عمييا مسؤكؿ ،كيتـ
التنسيؽ بيف األجزاء كالعمميات المنفذة عبر عالقات مباشرة بيف مسؤكلي الكحدات التنفيذية.
-2التنظيم حسب المشاريع :كيقكـ التنظيـ حسب المشاريع عمى أساس تككيف فرؽ عمؿ يضـ مختمؼ
الميندسيف أك التقنييف الضركرييف إلنجاز مشركع البث كالتطكير ،كما تخصص لكؿ مشركع اإلمكانيات
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البشرية المحددة لو ،كيتـ تجزئة البحث كالتطكير عمى أساس المشاريع المراد تنفيذىا في المنظمة ،كيكمؼ
رئيس كؿ مشركع إلنجازه حسب التقنية المحددة مسبقا.
-3التنظيم حسب الشبكي أو المصفوفي :في ىذا التنظيـ يتـ الجمع بيف التنظيـ الكظيفي كالتنظيـ حسب
المشاريع بحيث يتـ جمع مختمؼ عماؿ البث كالتطكير كتكزيعيـ عمى أساس التخصص(المسؤكليات
الكظيفية) ،كيتـ تكميؼ رئيس لكؿ مشركع بحث تطبيقي ،بحيث يشرؼ عمى فريؽ العمؿ الذم يضمف
عماال يشتغمكف بكيفية بكيفية أداء العمؿ بأكقات جزئية ،كيضمف عممية التنسيؽ بيف المشاريع مدير
خاص بذلؾ كمف إيجابيات ىذا التنظيـ ىك االستفادة مف كال التنظيميف السابقيف ،كاستغالؿ المعارؼ
كالقدرات.
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أدوات التحميل االقتصادي لممؤسسة
إف تشػ ػابؾ الظكاىر اإلقتص ػػاديػة كتعقػد العال قػات بينيػا دفعػت بػاالقتص ػػادييف إلى اسػػتعماؿ أدكات التحميؿ
اإلحصػػائي كالرياضي ،كسػػيمة ناجعة لعزؿ العكامؿ بعضػػيا عف بعض كقياس أثر كؿ منيا في التسبب
بحدكث الظاىرة اؿمعنية.
سػػيركرتيػا،
لقد تطكرت ميمة التحميؿ االقتص ػػادم مف مجرد تفس ػػير الظكاىر إلى الس ػعم لمتأثير في ػ
كتغيير اؿمعطيػات األكليػة لمحص ػ ػػكؿ عؿل نتػائج أفضػ ػػؿ.كبػذلػؾ يككف التحميػؿ اإلقتص ػ ػػادم في فىاية
اؿمطاؼ كسػ ػػيمة بيد متخذم الق اررات الختيار الحمكؿ اؿمثؿل في تحديد سػ ػػير اؿظكاىر اإلقتصػ ػػادية
مسػ ػػتقبال مف أجؿ رفع معدؿ النمك كزيادة مسػ ػػتكل الرفاىية االقتصادية.
أوال :مفيوم التحميل االقتصادي
إف التحميؿ االقتصادم ىك الجيد العممي الذم يقكـ بو الباحثكف في دراستيـ لمظكاىر كالعال قات
االقتصادية ،كىك األداة التي تمكنيـ مف اختيار صحة النظرية االقتصادية كمدل قدرتيا عمى تفسير
كشرح سمكؾ الظكاىر االقتصادية كما ىي تجرم في الكاقع .كمف خال ؿ التحميؿ االقتصادم يستطيع
الباحثكف أك االقتصاديكف أف يقرركا قبكؿ النظرية اقتصادية أك رفضيا كمف ثـ قبكؿ أك رفض القكانيف
االقتصادية التي مف شأنيا أف تضبط مسار العال قات االقتصادية .كبطبيعة الحاؿ فإف التحميؿ االقتصادم
ىك عمى قدر كبير مف ىذه األىمية كىك يجرم قكاعد كمناىج تنظمو كتضبط مساره.
فالتحميؿ االقتصادم في حقيقة األمر يتكئ عمى قكاعد كمناىج عممية في البحث كالتحميؿ كلو أدكات
كأساليب عممية في حالة تطكر دائـ ككمما تقدـ التطكر العممي في العمكـ االجتماعية كالعمكـ الطبيعية
تتطكر المناىج كأدكات التحميؿ االقتصادم أيضا.
ثانيا :أىداف التحميل االقتصادي
لمتحميؿ اإلقتصادم مجمكعة مف اليداؼ تتمثؿ في:
األؼاد كتنكعيا كفي ظؿ الندرة النسبية لممكارد ،أصبح أحد األىداؼ األساسية
تزيد حاجات ر
نتيجة المتحميؿ االقتصادم ىك إيضاح كيؼ تعمؿ المؤسسات االقتصادية في تكزيع مكارد المجتمع ،ككيؼ يتـ
التنسيؽ في تكزيع ىذه المكارد حتى يمكف إشباع حاجات المكارد.
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 ييدؼ التحميؿ االقتصادم إلى تقييـ الكفاءة التي تعمؿ بيا المشركعات االقتصادية مف أجؿ تكزيعالمكارد كتنسيؽ ىذا التكزيع كذلؾ بغرض إشباع رغبات المستيمكيف .حيث أف الرفاىية االقتصادية تككف
أؼد المجتمع ألكبر إشباع ممكف كذلؾ عف طريؽ استخداـ المكارد أحسف استخداـ ،كتكزيعيا
بعد تحقيؽ ار
عمى االستعماالت المختمفة.
م رسـ السياسة العاـ ة فالتحميؿ االقتصادم ال يقتصر عمى إيضاح ضح كيؼ يعمؿ النظاـ
 المساعدة ؼاالقتصادم بؿ يكضح كيؼ يعمؿ بنجاح.
ثالثا :أنواع التحميل االقتصادي
يمكف تقسيـ التحميؿ االقتصادم كفؽ عدة معايير تتمثؿ في:
 -1أنواع التحميل االقتصادي حسب معيار الحجم :كحسب ىذا اؿمعيار يمكف تقسيـ التحميؿ االقتصادم
إلى:
أ  -التحميل الجزئي :كيسمى أيضا بالتحميؿ الكحدكم ،كىك التحميؿ الذم يقكـ عمى أساس دراسة الكحدات
االقتصادم الصغيرة التي تمثؿ النشاط االقتصادم ،أم الد راسة في ىذه الحالة قائمة عمى أساس دراسة
الكحدات الصغيرة مثؿ سمكؾ المستيمؾ كالمؤسسة.
ب-التحميل التجميعي أو الكمي :كىك التحميؿ القائـ عمى أساس االقتصاد الكطني في مجمكعو أم النظر
إلى اؿمجتمع ككؿ ،حيث تتـ دراسة الدخؿ الكطني أك إالنتاج الكطني لممجتمع كدراسة العناصر اؿمككنة
ليذا الدخؿ كمف أمثمة الدراسات التجميعية أك الكمية دراسة مشكمة البطالة ،دراسةاالستيالؾ ،كاال ستثمار.
-2أنواع التحميل االقتصادي حسب معيار الشمولية :كحسب ىذا اؿمعيار يمكف تقسيـ التحميؿ
االقتصادم إلى:
أ-التحميل الجزئي :كىك يقكـ عمى أساس تحميؿ ظاىرة معينة مع افتراض بقاء أالشياء أالخرل عمى ما
ىي عميو.
ب -التحميل الشامل :كىك التحميؿ القائـ عمى أساس دراسة جميع العكامؿ التي تتغير في كقت كاحد،
كيعتمد ىذا النكع مف التحميؿ عمى اؿمعادالت الرياضية.
 -3أنواع التحميل االقتصادي حسب معيار الزمن :كحسب ىذا اممعيار يمكف تقسيـ التحميؿ االقتصادم
إلى:
أ -التحميل الساكن :كىك التحميؿ الذم ال يككف لعامؿ الكقت أم أثر في الدراسة ،فيك التحميؿ القائـ عمى
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أساس الدراسة في لحظة معينة ،فعفد دراسة أثر السعر عمى الكمية اؿمطمكبة فإننا ال نأخذ في إعتبارنا
سكل أثر السعر في لحظة معينة كال نيتـ بالسعر في اؿـ اضي أك في اؿمستقبؿ.
ب -التحميل الساكن المقارن :ىك الذم يتناكؿ دراسة حالة التكازف كاالنتقاؿ إلى حالة تكازف أخرل دكف
أف يتعرض إلى العكامؿ التي تؤثر في الظكاىر االقتصادية خال ؿ فترة االنتقاؿ مف حالة التكازف ا ألكلى
إلى حالة التكازف الثانية.
ج -التحميل الحركي أو الديناميكي :كىك عكس التحميؿ الساكف ،أم ىك التحميؿ الذم يأخذ في اعتباره
عامؿ الزمف.
 -4أنواع التحميل االقتصادي حسب معيار الغرض المقصود من التحميل :كحسب ىذا اؿمعيار يمكف
تقسيـ التحميؿ االقتصادم إلى:
أ -التحميل القائم عمى أساس النظرية الوضعية :كىذا النكع مف التحميؿ ينظر إلى الظكاىر االقتصادية
كما ىي في الكاقع ،كىذ النكع مف التحميؿ يعبر عـ ا يجب فعمو لمتأثير في ىذه الظكاىر عمى أساس
اؿمبادئ كالقكاعد كاألصكؿ االقتصادية كذلؾ بغض النظر عما إذا كانت ا ألىداؼ مقبكلة اجتماعيا أك
غير مقبكلة.
ب -التحميل القائم عمى أساس معيار ييتم بتقييم الكيفية التي يعمل بيا النظام االقتصادي ومقارنتو
بمعايير معينة :كىنا يظير الجدؿ القائـ فيما إذا كاف التحميؿ االقتصادم يتضمف اقتراح السياسات
االقتصادية ،فيناؾ كجية نظر ترل أف اقتراح السياسة ال يعتبر جزءا مف التحميؿ االقتصادم العممي ،ذلؾ
ألف مثؿ ىذه االقتراحات ال بد كأف تككف قائمة عمى أساس الحكـ القيمي ،أما كجية النظر األخرل فترل
أف االقتصادييف ليـ خبرة في التحميؿ االقتصادم مما يجعميـ في مركز مناسب القتراح السياسات ،كىذا
ما نجده في الكاقع عمكما حيث نجد االقتصادييف دائما يقدمكف مقترحات ؿمكاجية مشكمو اؽتصادية معينة.
رابعا :أدوات التحميل االقتصادي
إذا كاف ىدؼ النظرية اإلقتصادية ( عمـ االقتصاد) ىك كضع القكانيف اإلقتصادية التي ترشدنا لتحقيؽ
الرفاىية االقتصادية ،فإف ىدؼ التحميؿ االقتصادم ىك كضع األدكات التي تمكننا مف فيـ طبيعة
العال قات اإلقتصادية المتشابكة ،كيعتمد التحميؿ اإلقتصادم عمكما عمى أربع أدكات رئيسية يمكف
اختصارىا كما يمي:
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-1األداة الوصفية المفظية :لقد شاع استخداـ أدكات التحميؿ الكصفية المفظية في النظرية االقتصادية
عندما كانت العال قات االقتصادية بسيطة غير معقدة ،حيث تعتمد تمؾ األداة في إيضاح العال قات
كالظكاىر كالمتغيرات االقتصادية عمى المنطؽ المفظي.
كأسمكب التحميؿ المفظي لو مزايا عديدة ،فيك أكثر قبكال لكثير مف الدارسيف خاصة مف ال يفضمكف التحميؿ
الرياضي ،كما أف ىذا األسمكب يمكف أف يؤدم نفس ميمة التحميؿ الرياضي كبنفس الكفاءة كلكف ذلؾ في
حالة النماذج األكلية التي ال تحتكم عمى العديد مف المتغيرات .كلكف استخداـ ىذا األسمكب يصبح أكثر
صعكبة كتعقيدا عند محاكلة تفسير النماذج التي تحتكم عمى عدد أكبر مف المتغيارت ،كقد يصبح عديـ
الفائدة تماما في النماذج األكثر شمكال.
كليذا يمكف القكؿ عمى أف ىذه األداة غير دقيقة بالقدر الكافي لمتعبير عف العال قات اإلقتصادية المختمفة
التي تنطكم عمييا النظرية االقتصادية.
-2األداة الرقمية :كتعتمد تمؾ األداة في إيضاح العال قات كالظكاىر كالمتغيرات اإلقتصادية عمى التحميؿ
اإلحصائي باستخداـ األرقاـ كداللتيا ،فعمى سبيؿ المثاؿ يمكف التعبير عف قانكف الطمب أم العال قة بيف
السعر كالكمية المطمكبة مع ثبات العكامؿ األخرل مف خال ؿ جدكؿ الطمب ،كىك جدكؿ يعبر باألرقاـ عف
كجكد عال قة عكسية بيف السعر كالكمية المطمكبة.
-3األداة اليندسية البيانية :كتعتمد ىذه األداة عمى األشكاؿ كالرسكمات البيانية لمتعبير عف العالقات
كالظكاىر كالمتغيرات االقتصادية كأف يعبر عف جدكؿ الطمب باستخداـ ما يسمى منحنى الطمب كذلؾ
إليضاح العال قة العكسية بيف السعر كالكمية.
كمال حظ أف التحميؿ البياني لو قكة جذب خاصة في أفق يمثؿ عرض تصكيرم لمعال قات بيف المتغيرات
االقتصادية .كيجد الكثير استحسانا لمعالؽة بيف متغيريف عند عرضيا في رسـ بياني عنو في صكرة
معادلة جبرية ،لكف ما يأخذ عمى التحميؿ البياني ىي عدـ قدرتو عمى تصكير الحاالت التي تزيد عدد
المتغيرات فييا عف ثال ثة.
-4األداة الرياضية القياسية :كىنا يستخدـ المنطؽ الرياضي في إيضاح العال قات كالظكاىر كالمتغيرات
االقتصادية ،كقد شاع استخداـ ىذه األداة في التحميال ت االقتصادية الحديثة كأصبحت تمثؿ فرعيف مف
فركع عمـ االقتصاد ىما االقتصاد الرياضي كاالقتصاد القياسي .كىكذا تتطكر التعبيرات الرياضية
كالقياسية لمنظرية االقتصادية حتى نصؿ إلى تككيف النماذج االقتصادية بكؿ أبعادىا فيما يسمى
باالقتصاد القياسي.
-99 -

م حاضرات اقتصاد المؤسسة

من اعداد :د.بهاز جياللي

كمف كمف ـ زايا األسمكب الرياضي ،أفق يدعـ التحميؿ بالمنطؽ كالدقة كيمؾف مف عم ّؿ التعميمات خا صة
ت الكثيرة حيث تزداد العال قات بينيا
في الـ راحؿ التحميمية المتقدمة كالتي تتناكؿ النماذج ذات المتغيار ّ
تشابكا كتعقيدا.

كىكذا مال حظ تعدد األدكات المستخدمة في إيضاح النظرية االقتصادية المككنة لعمـ اإلقتصاد كالميـ أف
نشير إلى أفق ال يكجد تعارض بيف تمؾ األدكات بؿ يكجد تكامؿ ،كتشترؾ جميعا في تعميؽ فيـ كاستيعاب
النظرية االقتصادية.
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أنماط نمو المؤسسة
يعتبر نمك اؿمؤس ػ ػسػػة ظػاىرة اقتصػاديػة متعػددة األبعػاد ،كقػد اىتمػت العػديػد مف النظريات بتفسػػير ىذق
الظاىرة حيث تعكس ىذ األخيرة مدل نجاح اؿمؤس ػسػػة في إنماء طاقاتيا الكمية بيدؼ االسػتمرار كالبقاء،
كحيث يعرؼ النمك بأنو تحسػيف في قدرات النظاـ اس ػػتجػابػة لممتغيرات الػداخميػة كالخػارجيػة لتحقيؽ أىػداؼ
محػددة ،فػإنػو يعتبر امتػدادا لعال قة اؿمؤسػ ػسػ ػة مع محيطيا الخارجي كبأنو نتيجة لق ارراتيا اإلسػػتراتيجية،
ؿذؿؾ يظير النمك بأنو ظاىرة ذات طبيعة إستراتيجية.
أوال :تعريف نمو المؤسسة
تطكرت تعاريؼ نمك اممؤسسة حسب الزمف كالظركؼ االقتصادية ،كغيرىا مف اؿمفاىيـ ،كقد أخذنا منيا
تعريؼ (  Sammut (1996عمى أف نمك اؿمؤسسة يتعمؽ بمجمكعة مف العناصر الداخمية كالخارجية
اؿمككنة لمتنظيـ ،كيككف نتيجة تفاعؿ مختمؼ الظكاىر الناتجة عف المحيط ،الخصائص التنظيمية،
االنتاجية ،المالية كالشخصية.
أـ ا ستاربيؾ  Starbuckفقد عرفو سنة  :1965عمى أنو ليس بظاىرة عفكية كانما راجع إلى اررات
تسييرية .فالنمك يرجع لمزيادة في االنتاج بسبب الزيادة في الطمب داخؿ األسكاؽ ،مما يعمؿ عمى زيادة
المبيعات كالتي تؤدم إلى زيادة األرباح ما يسمح لممؤسسة باالستثمار في عكامؿ إنتاج أخرل مف أجؿ أف
تتأقمـ مع الطمب الجديد.
ثانيا :فرص نمو المؤسسة
ىناؾ مجمكعة مف الفرص التي يتيحيا اؿمحيط لنمك المؤسسة تتمثؿ فيمايمي:
-1منتجات جديدة :إف نجاح اؿمؤسسة داخؿ السكؽ عند انخفاض الطمب عمى منتجاتيا يكمف في
مدل قدرتيا عمى طرح منتجات جديدة كالتي تعزز مكانتيا السكقية كالتنافسية ك قذا مكسبىا فرصا
لتحقيؽ النمك ،فمك تكممنا عؿل دكرة حياة اؿمنتكج نجد أف اؿمؤسسةتجد صعكبات في اؿمحافظة عمى
معدؿ النمك في المبيعات عند بمكغيا مرحمة النضج .ك بالتالي كعند ىذا الكضع يجب عمى اؿمؤسسة أف
تككف مستعدة لتصميـ كطرح منتجات جيدة.
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-2النمو االقتصادي :إف نمك المؤسسة يرتبط ارتباطا كثيقا كمتبادال بالنمك االقتصادم ،فارتفاع الناتج
المحمي الخاـ (  (PIBيككف نتيجة ألداء المؤسسات مف خالؿ تحقيقيا لمقيمة المضافة ،كالتي تأتي أصال
مف ارتفاع رقـ األعماؿ كتحكـ المؤسسة في استيالكاتيا الكسيطية ،ىذا النمك االقتصادم المحقؽ بدكره
يؤدم إلى ارتفاع مستكل االستيالؾ الكمي الذم يقكد إلى زيادة الطمب العاـ كالذم يككف فرصة مكاتية
لممؤسسة لمرفع مف رقـ أعماليا كبالتالي تحقيؽ النمك.
-3تغير أذواق المستيمكين :فضؿ األعماؿ التركيجية كالحمالت اإلشيارية لممنتجات كالخدمات يؤدم
ىذا إلى التغير الكبير كالسريع ألذكاؽ المستيمكيف كيمكف اعتبار ىذا فرصة لممؤسسة لمرفع مف رقـ
أعماليا إال أف ىذا يتكقؼ بالضركرة عمى قدراتيا في االبداع كاالبتكار كدراستيا لسمكؾ المستيمكيف ،كما
يجب عمييا تكقع التغيرات التي يمكف أف تحدث في أذكاؽ المستيمكيف كدكافع الشراء لدييـ كتطكر
احتياجاتيـ كرغباتيـ ،كعمى إثر ىذا يمكف لممؤسسة أف تقدـ سمع كخدمات تتكافؽ مع طمب كأذكاؽ
المستيمكيف مما سيؤدم إلى تعاظـ رقـ أعماليا كنمكىا.
ثالثا :مؤشرات نمو المؤسسة
يتـ قياس مؤشرات النمك في المؤسسة مف خالؿ المؤشرات التالية:
-1عدد األفراد العاممين في المنظمة :كذلؾ عمى كفؽ التكزيع النسبي لعددىـ في مختمؼ المستكيات داخؿ
الييكؿ التنظيمي كتعد الزيادة الكمية مؤش ار أساسيا لمنمك كالتطكر في المنظمات ،بغض النظر عف طبيعة
أدائيا أك أنشطتيا.
 -2المدخالت والمخرجات:

تعتبر كمية المدخالت كالمخرجات مقياسا لمنمك في المنظمة كيقصد

بالمدخالت جميع المكارد التي تستمميا المنظمة مف البيئة (المكارد المادية ،البشرية ،المالية ،المعمكمات
الضركرية ذات العالقة بالعمميات) .أما المخرجات فيقصد بيا ناتج عمميات المنظمة ،كالتي غالبا ما
تتجسد في شكؿ سمع أك خدمات.
-3المؤشرات المالية :تتضمف ىذه المؤشرات المكجكدات ،كقيمة المبيعات ،كرأس الماؿ الممتمؾ ،كالدخؿ
الصافي حيث غالبا ما تعتمد ىذه المؤشرات كمعايير لقياس معدؿ النمك كالتطكر في المنظمة.
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-4الييكل التنظيمي :يعتمد الييكؿ التنظيمي أحيانا كمقياس لمنمك كالتطكر في المنظمة مف خالؿ عدد
التقسيمات األفقية كالعمكدية ،كمف خالؿ األبعاد السمككية في التنظيـ التي تتمثؿ باالختصاصات المضافة
كالجديدة في الييكؿ التنظيمي.
رابعا :أنواع نمو المؤسسة
ىناؾ ثال ثة طرؽ تسػػتطيع اؿمؤس ػسػػةاتباعيا لتحقيؽ اختيارىا االسػػتراتيجي لمنمك كقم:
النمك الداخمي ،النمك الخارجي كالنمك التعاقدم.
-1الداخلي النمو (: )la croissance interne
بعد النقاشػػات التي أثيرت حكؿ ـ فيكمي النمك الداخمي كالخارجي تكصػ ػػؿ  R.Paturelإلى اعتماد تعريؼ
لمنمك الداخمي ش ػػكؿ مرجعية لمد ارسػػات اؿميتمة بنمك اؿمؤسػ ػس ػػات ،حيث عرؼ النمك الداخمي عمى أنو:
حيازة أكانشػػاء اؿمؤس ػسػػة ألصػػكؿ غير جاىزة ؿإل نتاج ألفىا تحتاج إلى اندماج مع باقي عكامؿ اإلنتاج
الضركرية لتحقيؽ اؿمخرجات.
كعميو فالنمك الداخمي يتعمؽ بحياة األصػكؿ اؿمنفصػمة عف مكـ ال ت العممية اإلنتاجية كاليد العاممة لعالقات
التنظيمية اؿمكجكدة عمى مس ػػتكل اؿمؤس ػسػػة ،إذف فالحياة ىنا تخص كسػائؿ اإلنتاج اؿمنفصػمة غير
اؿمدمجة كغير المنظمة ،كما يمكف أف تككف مف صػفع اؿمؤسسة ذاتيا (إنتاج اؿمؤسسة لذاتيا) أكقادمة مف
خارج اؿمؤسسة في شكؿ حيازة لكسائؿ جديدة أك مسػػتعممة (آالت ،عقارات ،منقكالت ،اسػػتثمارات
معنكية...إؿخ) تمزج مع ما تممكو اؿمؤسسة مف إمكانيات لتحقيؽ النمك في النشاط.
كما أعطى  Paturelتعريؼ يعتبر مرجعيا لمنمك الداخمي بأنو حيازة أك إنشاء المؤسسة ألصكؿ غير
جاىزة لإلنتاج ألنيا تحتاج إلى اندماج مع باقي عكامؿ اإلنتاج الضركرية لتحقبؽ المخرجات.
إذا فالنمك الداخمي ىك طريؽ النمك األكثر طببيعيا لممؤسسة كيقتضي ضمنيا االعتماد عمى مكاردىا
الخاصة لضماف نمكىا كتحقيؽ أىدافيا المكضكعة كيكفر استقاللية كبيرة تتطكر تدريجيا عف طريؽ
االستثمارات المباشرة كخمؽ القيمة ،كيتبع النمك الداخمي خاصة عندما يككف القطاع الذم تنشط فيو
المؤسسة يشيد نمك قكم كالصراع التنافسي ليس شديدا معناه أف طاقة السكؽ تسمح لكؿ مؤسسة حاضرة
في القطاع أف تنمك بدكف ضركرة أخذ حصص سكقية مف منافسيف آخريف.
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-2النمو الخارجي:
أعطى  Paturelتعريفا بعد الدراسة النقدية لمعديد مف التعاريؼ التي تناكلت النمك الخارجي حيث عرؼ
بأنيؾ عمميات الحيازة المباشرة الجزئية أك الكمية لمؤسسة (عف طيؽ االبتالع مثال) ،أك الحيازة غير
المباشرة عف طريؽ السيطرة عمى مؤسسة أخرل بإمتالكيا لحصة ىامة مف رأسماليا يكفي لتكلي السيطرة
عمييا كادارتيا ،أك بكاسطة مؤسسة أخرل تقع تحت سيطرة كادارة المؤسسة كذلؾ عمى مجمكعة مف عكامؿ
اإلنتاج المرتبطة فيما بينيا بعالقات تنظيمية داخمية كليا القدرة عمى اإلنتاج أك تقديـ خدمات كتستحكذ
عمى حصة سكقية.
كمنو فإف الخاصية الرئيسية لمنمك الخارجي تتمثؿ في حيازة عكامؿ إنتاج كىي في ححالة االتباط مع
العكامؿ األخرل أم أنيا تشكؿ كحدة إنتاجية متكاممة تمتزج فييا كسساؿ اإلنتاج كاليد العاممة كالخبرة
كالمعارؼ كالمعمكمات لتنتج في آخر المطاؼ سمعةأك خدمة مكجية لمعمالء.
إذف نستنتج مما سبؽ أف عامؿ التفرقة بيف مفيكمي النمك الداخمي كالنمك الخارجي يتمثؿ في عامؿ
االرتباط في المكارد ،فيككف النمك خارجيا إذا كانت المكارد التي حازتيا المؤسسة مرتبطة فيما بينيا،
كيككف داخميا إذا كانت المكارد تتاج إلى ارتباط دالي لتحقؽ اليدؼ مف العممية اإلنتاجية لنظاـ المؤسسة
كالمتمثؿ في تككيف المخرجات.
-3النمو التعاقدي(:)La croissance Contractuelle
ىك عقد بيف مؤسستيف مستقمتيف أك أكثر ييدؼ لدمج مكاردىما لممارسة أنشطة إنتاجية ،أك تجارية ،أك
خدمية مشتركة.
كمنو نستطيع أف نفرؽ بيف كؿ مف النمك الداخمي كالخارجي كالنمك التعاقدم كذلؾ بالنظر إلى طبيعة
المكارد ككيفية تشكيميا أثناء النمك:
النمك الدالي ىك تككيف أك حيازة استثمارات دكف أف تككف ليا القدرة اآلنية عمى النشاط بسبب عدـاندماجيا كتنظيميا مع المكارد األخرل الضركرية.
النمك الخارجي ىك حيازة استثمارات جاىزة لمعممية االنتاجية ،أم قد تـ تنظيميا مع المكارد األخرلكسبؽ كأف مارست (كتمارس) أنشطة إنتاجية.
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النمك التعاقدم ىك عقد بيف مؤسستيف مستقمتيف أك أكثر ييدؼ لدمج مكاردىما لممارسة أنشطة إنتاجيةأك تجارية أك خدمية أك خدمية مشتركة.
لكننا إذا أخضعنا النمك التعاقدم لمعيار التفرقة بيف النمك الداخمي كالنمك الخارجي فإف ىذا النمك قد يككف
نمكا داخميا كقد يككف نمكا خارجيا كذلؾ عمى أساس أف كؿ أنماط النمك ىي شكؿ مف أشكاؿ التعاقد بيف
المؤسسات كذلؾ كالتالي:
إبراـ المؤسسة لعقد شراكة أك تعاكف مع مؤسسة أخرل(أك عدة مؤسسات) يتضمف إنشاء فرع مشترؾ بيفالمؤسستيف النجاز مشركع أك تدكيؿ النشاط....الخ ،يعتبر نمكا داخميا ألف عممية اإلنشاء ىذه تمت
بإستخداـ كسائؿ منفصمة ارتبطت فيما بينيا بفعؿ العقد المبرـ بيف المؤسستيف.
اشتراؾ المؤسسة مع مؤسسة أخرل (أك عدة مؤسسات) في حيازة مؤسسة مستقمة تكلي السيطرةالمشتركة عمييا بامتالؾ حصص مف رأسماليا كافية لذلؾ يعتبر نمكا خارجيا ألف عممية الحيازة ىذه
شممت مكارد مرتبطة فيما بينيا.
خامسا :دورة حياة المؤسسة
يكجد خمسة مراحؿ أساسية لدكرة حياة اؿمؤسسة كىي:
 - 1مرحمة التأسيس واالنبثاق:
تشبو ىذه اؿممرحمة مرحمة التككيف في دكرة حياة السمعة.حيث تككف اؿمؤسسة في ىذه اؿمرحمة في دكر
الطفكلة ،كلكنيا تمتمؾ أه داؼ كطمكحات كابداعاتيا متعددة .إف التقدـ لممرحمة الثانية يتطمب ضماف
استم اررية حصكؿ اؿمؤسسة عمى مكاردىا األساسية.
 -2مرحمة التجميع:
ىذه اؿمرحمة امتداد لممرحمة إالبداعية السابقة ،إال أف اؿمؤسسة ىنا تمتمؾ رسالة كاضحة .أما
ال يزاالف غير رسمياف كما مال حظ عمى األفراد العامميف في ىذه
االتصاالت اإلدارية كالييكؿ التنظيمي ؼ
اؿمرحمة أنيـ يعممكف ساعات طكيمة دافعيـ في ذلؾ االلتزاـ كاالخال ص العالييف لممؤسسة.
 -3مرحمة الترسيم والسيطرة:
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ىنا يككف الييكؿ التنظيمي أكثر ثباتا .حيث تضع اؿمسؤسسة القكاعد كاالجراءات الرسمية كتؤكد عمى
ضركرة تنفيذىا .كما تميؿ االبداعات إلى أف تككف قميمة في الكقت الذم يجرم فيو التأكيد عمى الفاعمية
كالكفاءة .كما أف متخذم القرار ىـ اآلف أكثر تحفظا في ق ارراتيـ .كال زالت اإلدارة العميا مركزية في إتخاذ
الق اررات فضال عف أحكاـ سيطرتيا عمى اؿمؤسسة .كفي ىذه اؿمرحمة يككف كجكد اؿمؤسسة أىـ مف كجكد
الشخص ،فاألدكار تـ تحديدىا إلى درجة لـ يعد يسبب رحيؿ أحد األعضاء تيديدا مباش ار لكجكد
الـ ؤسسة.
 -4مرحطة توسيع الييكل التنظيمى:
تقكـ المؤسسة في ىذه اؿمرحمة بتنكمع السمع كالخدمات التي تقدميا .كتككف اإلداارة ميتمة باستمرار في
البحث عف السمع الجديدة كفرص النمك في البيئة الخارجية ،کما يصبح الييكؿ التنظيمي أكثر تعقيدا
كاتساعا ،األمر الذم يتطمب انتشار ممارسة اؿال مركزية في اتخاذ الق اررات.
 -5مرحمة التدىور:
نتيجة لممنافسة الحادة ،كتقمص األسكاؽ تجد اؿمؤسسة نفسيا كقد نقص اقتناء سمعيا أك خدماتيا .لذلؾ
نجد إدارة اؿمؤسسة تبذؿ قصارل جيدىا البحث عف األساليب الكفيمة باالحتفاظ باألسكاؽ كتفتش في
الكقت نفسو عف الفرص الجديدة .كمما مال حظ في ىذه اؿمرحمة ارتفاع معدؿ دكراف األفراد اؿـ اىريف كتزايد
حدة مستكيات الصراع بيف العامميف .كما كتظير احتماالت ظيكر قيادات جديدة تنقذ اؿمؤسسة مف
تدىكرىا اؿمتسارع .كمف بيف األشياء التي تركز عمييا ىذه القيادات مركزية الق اررات اإلدارية.
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المراجع:
المراجع بالمغة العربية
أوال :الكتب
ناصر دادم عدكف ،اقتصاد المؤسسة ،الطبعة الثانية ،دار المحمدية العامة ،الجزائر.1998 ،عبد الرزاؽ بف حبيب ،اقتصاد كتسيير المؤسسة ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر.أحمد طرطار ،تقنيات المحاسبة العامة في المؤسسة ،ديكاف المطبكعات الجامعية.1999 ، عمر صخرم ،اقتصاد المؤسسة ،الطبعة الرابعة ،ديكاف المطبكعات الجامعية.1998 ،اسماعيؿ عرباجي ،اقتصاد المؤسسة ،الطبعة األكلى ،الجزائر.1998 ،غكؿ فرحات ،الكجيز في اقتصاد المؤسسة ،الطبعة األكلى ،دار الخمدكنية ،الجزائر.2008 ،خالص صافي صالح ،رقابة تسيير المؤسسة في ظؿ اقتصاد السكؽ ،ديكاف المطبكعات الجامعية،الجزائر.2008 ،
محمد صالح الحناكم ،محمد فريد الصحف ،مقدمة في األعماؿ كالماؿ ،الدار الجامعية ،االسكندرية،مصر.2003 ،
يكسؼ مسعداكم ،أساسيات في إدارة المؤسسات ،دار ىكمة لمنشر كالتكزيع ،الجزائر.2013 ،عبد الغفكر عبد السالـ كآخركف ،إدارة المشركعات الصغيرة ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف،األردف .
مصطفى كماؿ طو ،الشركات التجارية ،دار المطبكعات التجارية ،االسكندرية ،مصر.2000 ،أحمد طرطار ،تقنيات المحاسبة العامة في المؤسسة ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر.1999 ،عبد السالـ أبك قحؼ ،مقدمة في األعماؿ ،الطبعة األكلى ،الدار الجامعية لمطباعة كالنشر كالتكزيع،بيركت.1998 ،
محمد أحمد عكض ،اإلدارة اإلستراتيجية األصكؿ كاألسس العممية ،الدار الجامعية ،مصر.2003 ،فيد سميـ الخطيب ،محمد سميماف فؤاد ،مبادئ التسكيؽ ،مفاىيـ أساسية ،الطبعة األكلى ،دار الفكرلمطباعة كالنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.2000 ،
عبد الغفار حنفي ،عبد السالـ أبك قحؼ ،أساسيات تنظيـ كادارة األعماؿ ،الدار الجامعية ،االسكندرية،.2004
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كسيمة حمداكم ،إدارة المكارد البشرية ،مديرية النشر لجامعة قاممة ،الجزائر.2004 ،ماجد عبد الميدم مساعدة ،إدارة المنظمات منظكر كمي ،الطبعة األكلى ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع،عماف ،األردف.2013 ،
محمد أحمد عكض ،اإلدارة اإلستراتيجية :األصكؿ كاألسس العممية ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،مصر،.2001
عمي كساب ،تسيير المخزكنات :مقاربة مختمفة ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر.2003 ،محمد سركر الحريرم ،االدارة المعاصرة ،الطبعة األكلى ،مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع ،األردف،.2014
جاسـ ناصر حسيف كآخركف ،تخطيط كالرقابة عمى المخزكف ،دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع،األردف.2008 ،
صالح الديف الشينكاني ،األصكؿ العممية لمشراء كالتخزيف ،مؤسسة شباب الجامعة ،مصر.1999 ،مصطفى يكسؼ الكافي ،إدارة األعماؿ المكجستية ،الطبعة األكلى ،مكتبة المجتمع العربي ،األردف،.2013
عبد العزيز بدر النداكم ،إدارة المشتريات كالمخازف ،الطبعة األكلى ،دار المسيرة لمنشر ،األردف،.2010
أحمد يكسؼ دكديف ،منظمات األعماؿ المعاصرة ،الطبعة الثانية ،األكاديميكف لمنشر كالتكزيع ،األردف،.2014
ىيثـ الزعبي كآخركف ،إدارة المكاد :مدخؿ حديث الشراء كالمتخزيف ،الطبعة األكلى ،دار الفكر لمنشركالتكزيع ،عماف ،األردف.2000 ،
محمد عبد الفتاح الصيرفي ،كظائؼ منظمات األعماؿ ،الطبعة األكلى ،دار قنديؿ لمنشر كالتكزيع،عماف.2013 ،
مخيمر عبد العزيز ،إدارة االنتاج كالعمميات :مدخؿ إتخاذ الق اررات ،المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر،االسكندرية.2000 ،
عبد الستار محمد العمي ،إدارة اإلنتاج كالعمميات :مدخؿ كمي ،الطبعة األكلى ،دار كائؿ لمطباعةكالنشر ،األردف.2000 ،
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سعد غالب ياسيف ،تحميؿ كتصميـ نظـ المعمكمات ،الطبعة األكلى ،دار المناىج لمنشر كالتكزيع،األردف.2010 ،
إيماف فاضؿ السامرائي ،ىيثـ محمد الزعبي ،نظـ المعمكمات اإلدارية ،الطبعة األكلى ،دار صفاء لمنشركالتكزيع ،األردف.
حسف إبراىيـ بمكط ،إدارة المكارد البشرية مف منظكر استراتيجي ،دار النيضة العربية ،لبناف.2002 ،أحمد ماهر ،إدارة المكارد البشرية ،الدار الجامعية ،االسكندرية ،مصر.2004 ،زكي محمكد ىاشـ ،االتجاىات الحديثة في إدارة المكارد األفراد كالعالقات اإلنسانية ،الطبعة الثانية ،دارالسالسؿ لمطبع كالنشر كالتكزيع ،الككيت.2000 ،
مؤيد سعيد السالـ ،إدارة المكارد البشرية –مدخؿ استراتيجي تكاممي ،-دار إثراء لمنشر كالتكزيع،عماف،األردف.2009 ،
ىيثـ حمكد الشبمي ،مركاف محمد النسكر ،إدارة المنشآت المعاصرة ،الطبعة األكلى ،دار صفاء لمنشركالتكزيع ،عماف ،األردف.2009 ،
أحمد يكسؼ دكديف ،إدارة األعماؿ الحديثة ،دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف،.2012
نادر محمد أبك الشيخة ،إدارة المكارد البشرية :إطار نظرم كحاالت عممية ،الطبعة األكلى ،دار صفاءلمنشر كالتكزيع ،األردف.2010 ،
فيصؿ حسكنة ،إدارة المكارد البشرية ،الطبعة األكلى ،دار أسامة لمنشر كالتكزيع ،األردف.حسيف حريـ كآخركف ،أساسيات اإلدارة ،دار الحامد ،األردف.1998 ،صالح الديف محمد عبد الباقي ،الجكانب العممية كالتطبيقية في إدارة المػكارد البشػرية بالمنظمػات ،الػدارالجامعيػة ،اإلسكندرية.2001،
طاىر محمد الكاللدة ،االتجاىات الحديثة في إدارة المكارد البشرية ،الطبعة األكلى ،دار اليازكرم،األردف.2011 ،
 إسماعيؿ حجازم ،معاليـ سعاد ،تسيير المكارد البشرية مف خالؿ الميارات ،الطبعة األكلى ،دارأسامة ،األردف.2013 ،
مصطفى يكسؼ كافي ،إدارة المكارد البشرية مف منظكر تنمكم – تكنكلكجي-عكلمي ،الطبعة األكلى،مكتبة المجتمع العربي ،األردف.2014 ،
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مجيد الكرخي ،إدارة المكارد البشرية ،الطبعة األكلى ،دار المناىج ،األردف.2014،محمد بف دليـ القحطاني ،ادارة المكارد البشرية نحك منيج استراتيجي متكامؿ ،الطبعة الثانية ،دارالعبيكاف ،الريػاض.2008 ،
فيصؿ محمكد الشكاكرة ،مبادئ إدارة األعماؿ :مفاىيـ نظرية كتطبيقات عممية ،الطبعة األكلى ،دارالمناىج لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف.2013 ،
عمي فالح الزعبي ،عادؿ عبد اهلل العنزم ،األصكؿ كاألسس العممية في إدارة األعماؿ ،دار اليازكرملمنشر كالتكزيع ،األردف.2017 ،
دريد كامؿ آؿ شييب ،مقدمة في االدارة المالية المعاصرة ،الطبعة الثانية ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع،عماف ،األردف.2009 ،
زياد سميـ رمضاف ،أساسيات في اإلدارة المالية ،الطبعة الرابعة ،دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف،األردف.1997 ،
جماؿ محمد عبد ااهلل ،إدارة األعماؿ :مبادئ كمفاىيـ ،الطبعة األكلى ،دار المعتز لمنشر كالتكزيع،عماف ،األردف.2015 ،
جميؿ كاظـ مدلكؿ العارضي ،االدارة المالية المتقدمة ،مفا ھيـ نظرية كتطبيقات عممية ،الطبعة األكلى،دار صفاء لمنشر كالتكزيع،عماف ،األردف.2013 ،
رابح خكني ،رقية حساني ،المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ،الطبعة األكلى ايتراؾ لمنشر كالتكزيع،القاىرة ،مصر.2008،
أحمد بكراس ،تمكيؿ المنشآت االقتصادية ،دار العمكـ ،عنابة ،الجزائر.2008 ، خالد الراكم ،حمكد السند ،مبادلء التسكيؽ :مفاىيـ أساسية ،الطبعة األكلى ،دار المسيرة لمنشركالتكزيع ،األردف.2008 ،
اسماعيؿ السيد ،التسكيؽ ،الدار الجامعية ،مصر.2004 ،محمكد الصميدعي كآخركف ،أساسيات التسكيؽ الشامؿ كالمتكامؿ ،دار المناىج ،عماف.2002 ،ثامر البكرم ،استراتيجيات التسكيؽ ،دار جيينة لمنشر ،عماف ،األردف.2009 ،بشير العالؽ ،عمي ربابعية ،التركيج كاإلعالف ،دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف،.1998
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عبد الكريـ راضي الجبكرم ،التسكيؽ الناجح أك أساسيات البيع ،دار كمكتبة اليالؿ لمطباعة كالنشر،بيركت ،لبناف.2000،
سمية حداد ،التسكيؽ أساسيات كمفاىيـ ،متيجة لمطباعة ،براقي ،الجزائر.2002 ،منير نكرم ،التسكيؽ-مدخؿ المعمكمات كاالستراتيجيات ، ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الطبعة الثانية،بف عكنكف ،الجزائر.2002 ،
صالح ميدم العامرم ،سمكل ىاني السامرائي ،تأثير البحث كالتطكير في اإلبداع التقني ،الممتقىالدكلي أىمية الشفافية كنجاعة األداء لإلندماج في االقتصاد الدكلي ،كمية العمكـ اإلقتصادية كعمكـ
التسيير ،جامعة الجزائر 31 ،مام  20جكاف.2003
محمد أحمد األفندم ،النظرية االقتصادية الكمية :السياسة كالممارسة ،الطبعة السابعة األميف لمنشركالتكزيع ،صنعاء.2014 ،
اسماعيؿ عبد الرحمف ،حربي عريقات ،مفاىيـ كنظـ اقتصادية :التحميؿ االقتصادم الكمي كالجزئي،عماف ،دار كائؿ لمنشر.2004 ،
عبد المطمب عبد الحميد ،النظرية اإلقتصادية (تحميؿ جزئي ككمي) ،الدار الجامعية ،االسكندرية،مصر.2007 ،
نعمة اهلل نجيب ابراىيـ ،أسس عمـ االقتصاد ،مكتبة كمطبعة االشعاع ،االسكندرية ،مصر.الياس بف ساسي ،الخيارات االستراتيجية لنمك المؤسسة ،دار كائؿ لمطباعة كالنشر ،األردف.2011 ،خميؿ محمد حسف الشماغ ،خضير كاظـ محمكد ،نظرية المنظمة ،دار المسيرة لمطباعة كالنشر كالتكزيع،األردف.2007 ،
تي أحمد ،بكشكؿ السعيد ،اقتصاد المؤسسة ،سامي لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الكادم ،الجزائر.2020 ،مؤيد سعيد السالـ ،نظرية المنظمة الييكؿ كالتصميـ ،الطبعة الرابعة ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ،األردف،.2015
ثانيا :األطروحات
محمد كربكش ،استراتيجية نمك المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ،أطركحة لنيؿ شيادة دكتكراه في عمكـالتسيير ،كمية العمكـ اإلقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير ،جامعة أبك بكر بمقايد ،تممساف ،الجزائر،
.2014/2013

-111 -

م حاضرات اقتصاد المؤسسة

من اعداد :د.بهاز جياللي

بكعبد اهلل عيسى ،الكظيفة المالية في المؤسسة االقتصادية ،رسالة ماجستير ،عمكـ التسيير ،جامعةالجزائر.2003 ،
ثالثا :المجالت
عبد المطيؼ مصيطفى ،عبد القادر ،أثر إستراتيجية البحث كالتطكير عمى استراتيجية المؤسسة،مجمةأداء المؤسسات الجزائرية ،العدد ،04جامعة كرقمة ،الجزائر.2013 ،
مفيدة يحياكم ،دكر نظاـ المعمكمات في حساب االحتياجات المادية في المؤسسات الصناعية دراسةحالة ENCABبسكرة ،مجمة أبحاث اقتصادية كاإلدارية ،العدد  ،02جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر،
.2007
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