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 تقديم:

تعااااااااالم هااااااااذو المطبوعااااااااة الموسااااااااومة بااااااااا:  اقتصاااااااااد المؤسسااااااااة  أهاااااااام مااااااااا يتعلااااااااق 
أناااااااواع وخصااااااائص ووظاااااااائف...  ويعااااااد موضاااااااوع اقتصااااااااد  بالمؤسسااااااة االقتصاااااااادية ماااااان

المؤسساااااااة حقاااااااا معرفياااااااا أساسااااااايا  للطالاااااااب أو الباحااااااا   ياااااااتمكن مااااااان خالاااااااه التعااااااارف 
كااااال ماااااا يتعلاااااق بالمؤسساااااة  ويعاااااد الاااااتحكم فاااااي مجاااااال اقتصااااااد المؤسساااااة ضاااااروريا علاااااى 

وخاصااااااااة بالنساااااااابة لطلبااااااااة الليسااااااااان   لانتقااااااااال لموضااااااااوعات تساااااااايير و دارة المؤسسااااااااة.
 علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسيير. سنة أولى

النظاااااااااام االقتصاااااااااادي والمشاااااااااكلة المحااااااااااور األولاااااااااى إلاااااااااى: فاااااااااي   وقاااااااااد تطرقااااااااا 
 وتحااااااول تكااااااون ثاااااام  المؤسسااااااة ماهيااااااة؛ المؤسسااااااة واقتصاااااااد االقتصاااااااد علاااااام؛ القتصاااااااديةا

ألخلاااااااص بعااااااادها إلاااااااى أهااااااام وظاااااااائف المؤسساااااااة االقتصاااااااادية المتمثلاااااااة فاااااااي:  .المؤسساااااااة
 والمالياااااااة التسااااااييرية الوظيفااااااة؛ االقتصااااااادية المؤسساااااااة فااااااي عادهاااااااوأب االنتاجيااااااة الوظيفااااااة
 فااااااااي التساااااااويقية الوظيفااااااااة؛ البشااااااارية المااااااااوارد إدارة وظيفاااااااة؛ االقتصااااااااادية المؤسساااااااة فاااااااي

 .االقتصادية للمؤسسة( العامة) الفرعية الوظائف؛ المؤسسة

 المحاااااايطوقااااااد حاولاااااا  التفصاااااايل فااااااي العاقااااااة التااااااي تجمااااااع المؤسسااااااة بمحيطهااااااا 
 المؤسسااااااااااااة واهااااااااااااداف خصااااااااااااائصومعرفااااااااااااة   والبعيااااااااااااد القريااااااااااااب خااااااااااااارجيوال الااااااااااااداخلي
أبعااااااد معرجاااااا عااااان  التفاعااااال اإليجاااااابي للمؤسساااااة فاااااي محيطهاااااا.ثااااام كيفياااااة  .االقتصاااااادية

لمؤسساااااااااااة ا مااااااااااان خاااااااااااال وظاااااااااااائف  االساااااااااااتدامة باااااااااااين االقتصااااااااااااد والمجتماااااااااااع والبيئاااااااااااة
 .االقتصادية

 محيريق المؤلف: د/ فوزي                                             

 م5102أفريل  10                                                         
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 القتصادي .االنظام االقتصادي واملشكل   :المحور األول

 النظام االقتصادي والمشكلة االقتصادية: -أوال

 :االقتصادية المشكلة. 1

بأنهااااااااا حاجااااااااات المجتمااااااااع   كمااااااااا ةيااااااااالناااااااادرة أو المحدودبالمااااااااوارد  تتميااااااااز
 ونساااااتطيع القاااااول باااااأن نااااادرة الماااااوارد ومحااااادوديتها المتناهياااااة.و  1متجاااااددة ومتعاااااددة

وراء ظهاااااور علااااام االقتصااااااد أو بمعناااااى  خااااار هاااااي  النسااااابية هاااااي السااااابب الااااارئي 
ن   فلااااااو كااااااان ب مكاااااااالمشكككككككلة االقتصككككككادية  االساااااابب وراء وجااااااود مااااااا يساااااامى باااااا

 ؛اإلنساااااان تاااااوفير كااااال حاجاتاااااه وراباتاااااه فاااااي الوقااااا  والمكاااااان والشاااااكل المناساااااب
 كان هناك حاجة لظهور االقتصاد بتاتا.لم ما لرب

 االقتصادية على ثاث مفاهيم أساسية ممثلة في: المشكلةتتركز  

  .محدودية الموارد 
  وتجددها تعدد الحاجات. 
 الحاجااااااااااااات المتنوعااااااااااااة  إدارة الحلااااااااااااول الممكنااااااااااااة للمااااااااااااوارد المحاااااااااااادودة إلشااااااااااااباع

 .وهو صميم عمل االقتصاد والمتعددة

ذلاااااااال عملاااااااا  المجتمعااااااااات قااااااااديما وحااااااااديثا نحااااااااو السااااااااعي  خااااااااالوماااااااان 
 .المعنوية على حد سواءو  لتحقيق إشباع الحاجات المادية
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 2:تعريف النظام االقتصادي. 2

و يجااااااااد الحلاااااااول  فاااااااي مساااااااائل تجااااااااوز المشاااااااكلة االقتصاااااااادية البحااااااا إن 
أفكاااااار واتجاهاااااات ونظرياااااات ولااااارق تختلاااااف مااااان دولاااااة إلاااااى لهاااااا  يحتااااااج إلاااااى 

علاااااى مفهاااااوم ماااااا يسااااامى هاااااذا المعناااااى ينطاااااوي أخااااارى ومااااان فكااااار إلاااااى  خااااار  و 
بالنظاااااام االقتصاااااادي  إذ أن هاااااذا األخيااااار يمثااااال جملاااااة مااااان النظرياااااات واألفكاااااار 

  واالتجاهات االقتصادية تشكل النظام االقتصادي.

التاااااااي تااااااانظم  لمبكككككككاد مجموعكككككككة االنظاااااااام االقتصاااااااادي بأناااااااه:   ويعااااااارف 
العاقااااااات االقتصااااااادية بااااااين أفااااااراد ومؤسسااااااات المجتمااااااع والتااااااي تحكاااااام ساااااالوكهم 
فاااااي ممارساااااة النشااااااط االقتصاااااادي وتحااااادد اإللاااااار القاااااانوني واالجتمااااااعي الاااااذي 

 .3يتم في ظّله إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها 

 :4أي نظام اقتصادي بأربع عائق أساسية بين ويتحدد

 .المذهب االقتصادي 

  اإلنتاجقوى. 

 اإلنتاج. عاقات 

 .عاقات التوزيع 

 أهداف ووظائف النظام االقتصادي: –ثانيا 

 الهدف من النظام االقتصادي:. 1

فالنظااااااام االقتصااااااادي يؤساااااا  لحاااااال المشااااااكلة االقتصااااااادية حينمااااااا ينظاااااار  
 لإلجابة على األسئلة الثاث اآلتية:

 جها المجتمع؟يحتا  كما ونوعا  سلع وخدمات أيُّ   أي   ماذا ننتج؟ 
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 أي كياااااف يناااااتم المجتماااااع اإلنتااااااج الممكااااان والمرااااااو  فياااااه  بماااااا  كيكككككف ننكككككتج؟
 يتماشى وفن اإلنتاج أو لبيعة العملية اإلنتاجية؟

 وعلاااااى أي أسااااااس تاااااتم   أي علاااااى مااااان سااااانوزع السااااالع والخااااادمات لمكككككن ننكككككتج؟
 العملية التوزيعية.

 هو:و وتتفق كل األنظمة االقتصادية في هدف واحد 

ن اسااااااااات ال لتلبياااااااااة لماااااااااوارد المحااااااااادودة ونسااااااااات لها أحساااااااااكياااااااااف نجلاااااااااب ا
سااااااائله الخاصااااااة فااااااي لكاااااان لكاااااال مجتمااااااع فااااااي كاااااال حقبااااااة و  ؛حاجيااااااات المجتمااااااع

ولااااااااذلل تنوعاااااااا  األنظمااااااااة االقتصااااااااادية فااااااااي وسااااااااائلها  .تحقيااااااااق هااااااااذا الهاااااااادف
 واتفق  في هدفها النهائي.

 وظائف النظام االقتصادي:. 2

 :5اآلتيةينطوي مفهوم النظام االقتصادي على الوظائف  

   تحديااااااااد نااااااااوع الساااااااالع والخاااااااادمات التااااااااي يجااااااااب أن تنااااااااتم خااااااااال االختيااااااااار
 والمفاضلة وتحديد األولويات.

   تنظاااااايم اإلنتاااااااج  واختيااااااار أساااااالو  اإلنتاااااااج الااااااذي يعماااااال علااااااى تخصاااااايص
المااااااوارد بكفاااااااءة؛ لكااااااي يااااااتم إنتاااااااج الساااااالع والخاااااادمات المراوبااااااة وبالكميااااااات 

 المطلوبة.
   جااااااااد لريقاااااااة لتوزياااااااع النااااااااتم علااااااااى مااااااان حياااااااا  إي  توزياااااااع النااااااااتمكيفياااااااة

 عناصرو وبين أفراد المجتمع بكفاءة.
   إيجااااااد ناااااوع مااااان الحاااااوافز لتشاااااجيع األفاااااراد علاااااى زياااااادة إنتااااااجهم وتحاااااريكهم

 للقيام بمهامهم داخل المجتمع.
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   زياااااااااااااادة الماااااااااااااوارد االقتصاااااااااااااادية والمحافظاااااااااااااة عليهاااااااااااااا وتحساااااااااااااين لااااااااااااارق
صااااااادية يسااااااتوجبان االقتصااااااادي والتنميااااااة االقت اسااااااتخدامها  حياااااا  أن النمااااااو

 .  وتراكم رأس المالزيادة الموارد

 أنواع األنظمة االقتصادية: -ثالثا

 عرف  المجتمعات عبر العصور أنظمة اقتصادية عدة  تمثل  أساسا في:

 قبل النظام االقتصادي: ما. 1

العصاااااااور القديماااااااة تعتماااااااد ذاتياااااااا علاااااااى ماااااااا تنتجاااااااه كااااااال قبيلاااااااة وال  كانااااااا 
ا تحتاجاااااه مااااان ماااااواد زراعياااااة أو فاحياااااة أو تحتااااااج ألي مبادلاااااة أخااااارى فكااااال مااااا

تقليدياااااة تقاااااوم ب نتاجاااااه بنفساااااها. و ن كاااااان فاااااي حقيقاااااة األمااااار أن هاااااذو الحقباااااة لااااام 
تكااااااااان تعتماااااااااد علاااااااااى أسااااااااا  اقتصاااااااااادية  بااااااااال كاااااااااان هاااااااااذا االقتصااااااااااد يوصاااااااااف 

 باالقتصاد المعيشي أو اقتصاد الامبادلة.

  TROCوبعااااااد ظهااااااور اقتصااااااااد المبادلااااااة القااااااائم علاااااااى عمليااااااة المقايضاااااااة  
 كان  الحاجة لظهور النقود ملحة جدا كوسيط للمبادلة.

مياااااازت العصااااااور الوسااااااطى حتااااااى نهايتهااااااا   يةوكاناااااا  أهاااااام مياااااازة اقتصاااااااد
 هو النظام اإلقطاعي.

 الرأسمالي: النظام. 2

 . كنه النظام الرأسمالي:1.2

حتاااااى  02خاااااال الفتااااارة الممتااااادة باااااين القااااارن  الرأساااااماليةتجلااااا  
ضاااااوح بداياااااة الثاااااورة الصاااااناعية التاااااي شاااااهدت بو  03منتصاااااف القااااارن 
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كتاااااااا   دم سااااااامي   ثاااااااروة األمااااااام  وسااااااامي  هاااااااذو المرحلاااااااة  وصااااااادور
 لثاث قرون تل  بالرأسمالية التجارية أو مذهب التجاريين.

 وتميزت هذو المرحلة با:

  والصعود االجتماعي لطبقة التجار. األسواقانتشار 
 ور النظام الصناعي.تط 

ي هاااااااي حرياااااااة اماااااااتاك لنظاااااااام الرأساااااااماللفاااااااي  الباااااااارزةوالسااااااامة 
 وسائل اإلنتاج والحرية االقتصادية.

 :عيوب الرأسمالية. 2.2

لاااااام يساااااالم النظااااااام الرأساااااامالي ماااااان عيااااااو  ارتكااااااز عليااااااه كااااااارل 
مااااااااارك  مؤساااااااا  الفكاااااااار الشاااااااايوعي المحتضاااااااان لنظااااااااام اقتصااااااااادي 
جديااااااااد ساااااااامي بالنظااااااااام االشااااااااتراكي. فكاناااااااا  أهاااااااام ساااااااالبيات النظااااااااام 

 6االقتصادي الرأسمالي:

  لسلطة.للمتكافئ اير االتوزيع 
 .التفاوت الصارخ في الدخل 
  ماااااااااات الماحقاااااااااة للنظاااااااااام الرأسااااااااامالي التاااااااااي انتهااااااااا  بأزماااااااااة األز

 الكساد.
 االحتكار. 

 :7. عيوب النظام الرأسمالي مهدت لك: "رأسمالية الدولة"3.2

فاااااااي القااااااارن التاساااااااع عشااااااار تتمياااااااز بسياساااااااة  الرأساااااااماليةكانااااااا  
لاااام تخاااال ماااان عيااااو  الحريااااة االقتصااااادية  )االقتصاااااد الحاااار(؛ التااااي 

تمثلاااااا  أساسااااااا فااااااي التضااااااخم والبطالااااااة ومااااااا تبعهمااااااا ماااااان  ؛ومساااااااو  
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احتكااااارات وصااااراع بااااين العمااااال وأصااااحا  األعمااااال. كاااال ذلاااال حااااتم 
علااااااااى الدولااااااااة التاااااااادخل لمعالجااااااااة هااااااااذو المظاااااااااهر. فسااااااااع  الاااااااادول 
لتكااااااااوين العديااااااااد ماااااااان المشااااااااروعات ابتااااااااداء أو عاااااااان لريااااااااق تااااااااأميم 

 بعض المشروعات الخاصة.

االقتصاااااااااااادي القاااااااااااائم حالياااااااااااا فاااااااااااي الاااااااااااباد  مالنظااااااااااااإن هاااااااااااذا 
الرأسااااامالية  والاااااذي يتمياااااز بزياااااادة واتسااااااع تااااادخل الدولاااااة فاااااي الحيااااااة 
االقتصااااااااااااادية  أللاااااااااااااق علياااااااااااااه بعااااااااااااض االقتصااااااااااااااديين مصاااااااااااااطل : 

  .رأسمالية الدولة 

فرأساااااامالية الدولااااااة هااااااي اتجاااااااو ينصاااااارف بصاااااافة أساسااااااية إلااااااى 
علااااااى مااااااع اإلبقاااااااء  ابااااااة الدولااااااة علااااااى النشاااااااط االقتصاااااااديفاااااار  رق

 الملكية الخاصة ألدوات اإلنتاج.

 وتتمثل مقومات رأسمالية الدولة في ثالث خصائص:. 4.2

  رقابة الدولة على النشاط اإلنتاجي واالستهاكيزيادة. 
  اإلبقااااااااااااااء علاااااااااااااى المشاااااااااااااروعات و تااااااااااااارك الملكياااااااااااااة للرأساااااااااااااماليين

 الخاصة. 
  تطبياااااااااق التخطااااااااايط فاااااااااي بعاااااااااض القطاعاااااااااات االقتصاااااااااادية ذات

فاااااااي قطاعاااااااات  ال سااااااايما  روعات عاماااااااةاألهمياااااااة  ب قاماااااااة مشااااااا
 .ل والصناعات الثقيلةاالئتمان والنق

فاااااا ن رأساااااامالية الدولااااااة تعتباااااار انتصااااااارا  الماركساااااايينوفااااااي رأي 
 8لاشتراكية.
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 االشتراكي: النظام. 3

 اساااااااات ال منااااااااع علااااااااى يقااااااااوم نظااااااااام بأنااااااااه: االشااااااااتراكي النظااااااااام ويعاااااااارف
 ملكاااااااا وجعلهاااااااا نتااااااااجاال لوساااااااائل الخاصاااااااة الملكياااااااة ب ل ااااااااء لإلنساااااااان االنساااااااان
 9.للشعب العام الرفاو لتحقيق تستخدمها للدولة

وماااااااا يمياااااااز االنتااااااااج فاااااااي النظاااااااام االشاااااااتراكي  هاااااااو أناااااااه يهااااااادف إلاااااااى إشاااااااباع 
 10الحاجات ولي  تحقيق أقصى رب .

 :على االشتراكييرتكز النظام و  

 و ل ااااااااء الملكياااااااة الخاصاااااااة والقضااااااااء   عياااااااة لوساااااااائل اإلنتااااااااجماالملكياااااااة الج
 اإلنسان لإلنسان. على است ال

 -  المتاحة في المجتمع. اإلمكاناتالدولة هي المالكة للموارد و 
 -  الملكيااااااة الخاصااااااة تعتمااااااد علااااااى ساااااالع االسااااااتهاك أو مااااااا يحصاااااال عليااااااه

 ل عملهم لدى الدولة أو شركاتها العامة.األفراد من دخو 

 المختلط: النظام. 4

 :11. ماهية النظام المختلط1.4

ن الملكياااااااة العاماااااااة والملكياااااااة نظاااااااام اقتصاااااااادي يجماااااااع باااااااي هاااااااو
الخاصااااااااة لوسااااااااائل اإلنتاااااااااج  ويجمااااااااع بااااااااين جهاااااااااز الااااااااثمن وجهاااااااااز 
التخطاااااايط فااااااي إدارة وتساااااايير النشاااااااط االقتصااااااادي للمجتمااااااع لتحقيااااااق 

 األهداف المطلوبة في االقتصاد الولني.

 12. ويتميز االقتصاد المخطط بك:2.4
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        :الجمككككككككع بككككككككين الملكيككككككككة العامككككككككة والخا ككككككككة لوسككككككككائل اإلنتككككككككا  -
األربااااااح الخاصاااااة؛  بتحقياااااقأن القطااااااع الخااااااص يحفاااااز وينماااااو  فنجاااااد

 ومن ثم تقوية االقتصاد الولني وقدرته على المنافسة.

كباااااااارى وخاصااااااااة المشاااااااااريع الالقطاااااااااع العااااااااام يملاااااااال أن  ونجااااااااد
 تحقيقا للمصلحة العامة.منها  االستراتيجية

الجمكككككع بكككككين الحريكككككة االقتصكككككادية وتكككككدخل الدولكككككة فكككككي النشككككككا   -
 :االقتصادي

فااااااااي النظااااااااام االقتصااااااااادي  الخاصااااااااةالمشااااااااروعات  حياااااااا  أن 
المخااااااتلط حاااااارة فااااااي اختيااااااار مااااااا يحقااااااق لهااااااا الاااااارب  ماااااان مشااااااروعات 
إنتاجياااااااة وماااااااا يصااااااااحب ذلااااااال مااااااان توزياااااااع واساااااااتهاك  ماااااااا يجعااااااال 
للسااااااوق الاااااادور الاااااارئي  فااااااي الااااااتحكم فااااااي تنظاااااايم عمليااااااات اإلنتاااااااج 

 والتوزيع.

 دور الدولاااااااة وتااااااادخلها مقتصااااااارا علاااااااى عااااااار  السااااااالع ويبقاااااااى 
ماااااع إمكانياااااة تااااادخل الدولاااااة فاااااي  ؛والخااااادمات التاااااي تملكهاااااا قطاعاتهاااااا

توجياااااااااه األنشاااااااااطة االقتصاااااااااادية فاااااااااي الساااااااااوق إذا تعارضااااااااا  فيهاااااااااا 
 أهداف القطاع العام مع الخاص.

تخصككككككيص المككككككوارد بجاذبيكككككككة جهككككككاز الكككككككثمن بجانككككككب التخطكككككككيط  -
 التأشيري:

يرساااااال إشااااااارات واضااااااحة ماااااان خااااااال المسااااااتهلكين  السااااااوق إن 
صصااااوا مااااا يحتاجااااه السااااوق ماااان ساااالع وخاااادمات  إلااااى المنتجااااين ليخ

فجهاااااااز الااااااثمن هااااااو المسااااااؤول علااااااى اتخاااااااذ القاااااارارت اإلنتاجيااااااة فااااااي 
 القطاع الخاص.
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 نظام االقتصادي اإلسالمي:. ال5

 كنه االقتصاد اإلسالمي: .1.5

يمكاااااان تعريااااااف االقتصاااااااد اإلسااااااامي:  بأّنااااااه ذلاااااال الفاااااارع ماااااان 
ماااااان خااااااال المعرفااااااة الااااااذي يساااااااعد علااااااى تحقيااااااق رفاهااااااة اإلنسااااااان  

تخصااااااااايص وتوزياااااااااع الماااااااااوارد الناااااااااادرة بماااااااااا ينساااااااااجم ماااااااااع التعااااااااااليم 
اإلساااااااامية؛ وبااااااادون أّن ياااااااؤدي ذلااااااال بالضااااااارورة إلاااااااى تكبيااااااال حرياااااااة 
الفاااااارد أو خلااااااق اخااااااتاالت مسااااااتمرة سااااااواء فااااااي االقتصاااااااد الكلااااااي أو 

   13البيئة .

 مرتكزات االقتصاد اإلسالمي: .2.5

صاااااد فاااااي تحقياااااق مقاتساااااتخدم  هاااااو أن الماااااوارداألصااااال فاااااي إن 
؛ ويسااااااعى االقتصاااااااد اإلسااااااامي إلااااااى تحقيااااااق ذلاااااال الشااااااريعة ال ااااااّراء
 ارتكاز علي: 

 .تلبية االحتياجات 
 .مصدر شريف للرزق 
 .التوزيع العادل للدخل والثروة 
 .النمو واالستقرار 

تعزيااااااز االسااااااتقرار االقتصااااااادي يساااااااعد فااااااي تخفاااااايض عاااااادم  
ة فااااي الركااااود والتضااااخم والتقلبااااات الشاااااذ عااااادةالمساااااواة التااااي يسااااببها 
 14األسعار وأسعار الصرف.

 خصائص النظام االقتصادي في اإلسالم: .3.5

 من أهّم ما يمّيز النظام االقتصادي في اإلسام ما يلي:
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 الجمع بين الروح والمادة في االقتصاد. 
 الحرية االقتصادية. 
 ازدواجية الملكية. 
 التوازن في رعاية مصلحة كل من الفرد والمجتمع. 

صااااااالحتين مطلاااااااو   ولاااااااولي األمااااااار التااااااادخل فاااااااالتوازن باااااااين الم
فااااي حالااااة أي تااااداخل مجحااااف  ويقاااار اإلسااااام مباااادأ  تحماااال الضاااارر 

 15الخاص لرفع الضرر العام .
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 :ثانيال المحور

 علم االقتصاد واقتصاد املؤسس .
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 علم االقتصاد واقتصاد املؤسس . :ثانيال المحور

 أوال: تعريف علم االقتصاد:

بدارساااااة  ىعناااااذلااااال العلااااام االجتمااااااعي الاااااذي ي   بأّناااااه  عاااااادة ف علااااام االقتصااااااد  يعااااارّ 
مقاباااااال ماااااااوارد   جااااااود حاجاااااااات اإلنسااااااان وراباتااااااه المتعااااااددةو المشااااااكلة التااااااي تنشااااااأ ماااااان 

   16 .إلشباعهاا ياقتصادية و مكانات محدودة نسب

  اليونانياااااااااة  هاااااااااو أرساااااااااطو OIKNOMOSونجاااااااااد أن أول مااااااااان اساااااااااتعمل مصاااااااااطل  
للداللااااااة علااااااى قااااااانون المناااااازل أو  قااااااانون   Nomos  و ناااااازل  مOiko  الفيلسااااااوف  وتعنااااااي
 17.اقتصاد المنزل

علااااااااى لريقااااااااة تنظاااااااايم و دارة شااااااااؤون  Economie  أللااااااااق فااااااااي البدايااااااااة مصااااااااطل و 
 18.ثم شمل مجموع العاقات المادية الداخلية والخارجية لألمم  األسرة

ف نناااااااا نقصاااااااد بهاااااااا   وفاااااااي معناااااااى كلماااااااة االقتصااااااااد باااااااالمفهوم الضااااااايق أو البسااااااايط
 والتوفير. خاراالدّ 

مااااااااان     économie  للكلماااااااااة الاتينياااااااااة مرادفااااااااااة االقتصااااااااااد ظاااااااااختيااااااااارت لفوقاااااااااد ا  
واالقتصااااااد هاااااو   اساااااتعماله  والقصاااااد هاااااو الترشااااايد أي أحسااااان  يء الفعااااال قصاااااد فاااااي الشااااا

 منزلة بين اإلسراف والتقتير.
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  علم االقتصاد: نشأة وتبلور -ثانيا

لاااااى إيجااااااد ماااااوارد مالياااااة م اساااااتعمل لفاااااا االقتصااااااد السياساااااي الراماااااي إ0302سااااانة 
و عطااااااااء الحلاااااااول والمقترحاااااااات مااااااان لااااااارف حكمااااااااء وحاشاااااااية   للدولاااااااة وكيفياااااااة إنفاقهاااااااا

 الحكام.

ومااااع تطااااور الحياااااة وتعقااااادها اكتسااااب علاااام االقتصاااااد الصااااافة العلميااااة ألنااااه أصاااااب  
يهااااااااااااادف إلاااااااااااااى معرفاااااااااااااة القاااااااااااااوانين أو النظرياااااااااااااات التاااااااااااااي تحكااااااااااااام عاقاااااااااااااات اإلنتااااااااااااااج 

 والتوزيع...الخ.

 االقتصاد أكثر بظهور المدرستين الشهيرتين:ولقد تبلور علم 

مدرساااااة الفيزياااااوقراط فاااااي القااااارن الثاااااامن عشااااار  بزعاماااااة  فرنساااااواكيناي .  وهاااااو  .1
علااااااااى  ساااااااايطرت التااااااااي  الفيزيااااااااوقراليين مدرسااااااااة مؤساااااااا   فرنسااااااااي اقتصااااااااادي

  ثااارو أهاام ماان  عشاار الثااامن القاارن  منتصااف فااي فرنسااا فااي االقتصااادي  الفكاار
 الثاااروة دور باااين فياااه الاااذي  م0020االقتصاااادي   الجااادول  كتاااا  : لفكرياااةا

 19.االقتصادي النظام في

المدرساااااة الكاسااااايكية فاااااي نهاياااااة القااااارن الثاااااامن عشااااار وبااااادايات القااااارن التاساااااع  .2
 عشر  بقيادة كا من  دم سمي  و ريكاردو.

م  انطاقاااااة 0003واعتبااااار كتاااااا   ثاااااروة األمااااام  لسااااامي  الاااااذي نشااااار سااااانة 
 20االقتصادية. حقيقية للعديد من السياسات

 سها عالم االقتصاد:در ا: النظريات التي يثالث

 يدرس االقتصاد أساسا نظريتين أساسيتين هما:
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 النظرية االقتصادية الكلية: .1

وتااااااااتهم بدراسااااااااة المت ياااااااارات االقتصااااااااادية الكليااااااااة مثاااااااال الاااااااادخل الااااااااولني  
  المسااااااااتوى العااااااااام لألسااااااااعار؛ و االسااااااااتهاك العااااااااام  مخاااااااازون النقااااااااود وعرضااااااااها

  ومسااااااااتوى العمالااااااااة والنمااااااااو االقتصااااااااادي ظيااااااااف  إجمااااااااالي الناااااااااتم الااااااااولنيالتو 
 21...الخ.والتوازن في ميزانية الدولة

 :22النظرية االقتصادية الجزئية. 2

 دراسااااااة أي القاااااارار  اتخااااااذ وحاااااادة مساااااتوى  علااااااى االقتصااااااد دراسااااااةوتهاااااتم ب
 عناصاااااار أسااااااواق وفااااااي الساااااالع أسااااااواق فااااااي المنشااااااأة وساااااالوك المسااااااتهلل ساااااالوك
 23.االنتاج

وكاااااااااااذا  جاااااااااااةاألساااااااااااواق والمؤسساااااااااااات المنت  يااااااااااادرس االقتصااااااااااااد الجزئاااااااااااي و 
هكككو جكككزي أساسكككي عليكككه فاقتصكككاد المؤسسكككة و  المساااتهلكين فاااي هاااذو األساااواق 
 من النظرية االقتصادية الجزئية.

 تعريف اقتصاد المؤسسة: -ارابع

دراساااااة المؤسساااااة االقتصاااااادية الناشاااااطة فاااااي االقتصااااااد بعناااااي اقتصااااااد المؤسساااااة وي  
  هااااااذا التاااااارابط ابطااااااةر المتالمختلفااااااة و ولي ماااااان جميااااااع جوانبهااااااا المتعااااااددة و الااااااولني أو الااااااد

الاااااااولني كناااااااواة فاااااااي االقتصااااااااد والتعااااااادد يجعااااااال المؤسساااااااة االقتصاااااااادية لهاااااااا دور كبيااااااار 
 .هيأساسية ف

 ؛وكيفيااااااااااة تنظيمهاااااااااااالمؤسسااااااااااات  ياااااااااادرس اقتصاااااااااااد المؤسسااااااااااة أساسااااااااااا أصاااااااااانافو 
المؤسسااااااااااة الماليااااااااااة  الخارجيااااااااااة  وكااااااااااذا مااااااااااواردالداخليااااااااااة و  لبيئااااااااااةوعاقااااااااااة المؤسسااااااااااة با

بماااااا يحقاااااق نموهاااااا واساااااتقرارها   والتكنولوجياااااة والبشااااارية وكيفياااااة تحدياااااد وظائفهاااااا و دارتهاااااا
 في السوق.
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 :لثالثا المحور

 ةاهي  املؤسس 
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 ةاهي  املؤسس  :لثالثا المحور

 :أوال: تعريف المؤسسة

ر والسااااابب األساساااااي ايااااار راجاااااع تعاااااددت التعااااااريف وتنوعااااا  مااااان فكااااار إلاااااى  خااااا 
ا النظاااااام التاااااي وردت فيهاااااا هاااااذو التعااااااريف  وكاااااذ ةناااااالمفااااااهيم  بقااااادر تبااااااين األزم ينالتبااااا

 لدور المؤسسات فيه. االقتصادي المتبع ورؤيته

فاااااي   أي تناااااتم الخااااادمات  تكاااااون خدمياااااةأن ففاااااي حاااااين أن المؤسساااااة اآلن يمكااااان 
ن راااااام ذلااااال سااااانحاول كاااااموجاااااود فاااااي القااااارون الماضاااااية  ول ىحاااااين لااااام يكااااان هاااااذا المعنااااا

 عن أهم التعاريف للمؤسسة ونخلص في األخير إلى تعاريف عام.التعريم 

 ": Karl MARX"ماركس كارل تعريف . 1

المؤسسااااااااة الرأساااااااامالية تكااااااااون متمثلااااااااة فااااااااي:  عاااااااادد كبياااااااار ماااااااان العمااااااااال 
يعملاااااون فاااااي نفااااا  الوقااااا  تحااااا  إدارة نفااااا  رأس الماااااال  وفاااااي نفااااا  المكاااااان  

 .24من أجل أنتاج نف  النوع من السلع

 :"François PEROUX"ا بيرو" "فرانسو  تعريف. 2

تجمااااااااااع أشااااااااااخاص ذوي كفاااااااااااءات  ويعاااااااااارف المؤسسااااااااااة بأنهااااااااااا:  منظمااااااااااة
ماااااااان أجاااااااال إنتاااااااااج ساااااااالعة مااااااااا    والقاااااااادرات األمااااااااوالمتنوعااااااااة  تسااااااااتعمل رؤوس 

 25والتي يمكن أن تباع بسعر أعلى مما تكلفته .

 26.  المؤسسة تقوم بتركيب السلطات :بأن أيضا ويرى 
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 27:لمؤسسةأخرى ل اتفيتعر . 3

المؤسساااااااااااة هاااااااااااي الوحااااااااااادة االقتصاااااااااااادية التاااااااااااي تماااااااااااارس النشااااااااااااط  ...1
مااااان  ؛مااااان تخااااازين وشاااااراء وبياااااع باااااه  اإلنتااااااجي والنشاااااالات المتعلقاااااة
 .أجلهاالمؤسسة من  وجدتأجل تحقيق األهداف التي 

وتعااااااارف المؤسساااااااة بأنهاااااااا الوحااااااادة االقتصاااااااادية التاااااااي تتجماااااااع فيهاااااااا . 2.3
 قتصادي.الموارد البشرية والمادية الازمة لإلنتاج اال

ويعاااااااااارف المؤسسااااااااااة  :BIT 28 لعماااااااااال لالاااااااااادولي مكتااااااااااب التعريااااااااااف   .3.3
نشااااااااط اقتصاااااااادي ولهاااااااذا المكاااااااان  بأنهاااااااا هاااااااي كااااااال مكاااااااان لمزاولاااااااة

 مستقلة. تسجا

المؤسساااااااااة:  هاااااااااي منظماااااااااة اقتصاااااااااادية تعمااااااااال علاااااااااى تولياااااااااد الثاااااااااروة .4.3
 . 29وتوزيع الدخل .

 ويمكن أن نلخص من كل هذا إلى التعريف العام. 

 عام للمؤسسة:التعريف ال. 4

تمااااااارس ماااااان  ااقتصااااااادي ابااااااع نظامااااااتهااااااي وحاااااادة أو منظمااااااة ت :المؤسسككككككة
لمؤسساااااة لو  ؛  ب ياااااة تحقياااااق أهااااادافهاأو خااااادمي أو تجااااااري  ه نشااااااط إنتااااااجيلاااااخا

قااااااانوني  أنااااااواع عاااااادة   يتماشااااااى كاااااال منهااااااا مااااااع لبيعااااااة أهاااااادافها  ووفااااااق إلااااااار
ية فاااااي إلاااااار قاااااانوني واجتمااااااعي معاااااين. وللمؤسساااااة اساااااتقال .مااااارتبط بنشاااااالها

ماليااااااة تؤهلهااااااا لممارسااااااة نشااااااالها ضاااااامن بيئيااااااة داخليااااااة أخاااااارى وخارجيااااااة وفااااااي 
 زمان محدد.
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 للمؤسسة: المختصرالتعريف . 5

بااااادمم  وتقاااااوم  تعمااااال فاااااي إلاااااار قاااااانوني محااااادد منظماااااة اقتصاااااادية هاااااي 
ينااااااتم عنهااااااا توليااااااد للثااااااروة وماااااان ثاااااام  «قاااااايم مضااااااافة» إليجااااااادعناصاااااار االنتاااااااج 

 .   توزيع الدخل

  ة للمؤسسة:ثانيا: تعاريف خا

مكااااان أن ينحصااااار مفهاااااوم المؤسساااااة بنااااااء علاااااى يف ناااااه   باإلضاااااافة إلاااااى ماااااا سااااابق  
للتطاااااااور فاااااااي  وتبعاااااااا  لابعهاااااااا أو النشااااااااط الاااااااذي تقاااااااوم باااااااه  أو الوظيفاااااااة التاااااااي تزاولهاااااااا

 ين:اآلتي ينلذلل نجد التعريف .نظريات اإلدارة والتسيير للمؤسسة االقتصادية

 نظام تقني:كالمؤسسة . 1

 عااااااااادة مفااااااااااهيم للنظاااااااااام منهاااااااااا:  النظاااااااااام هاااااااااو مجموعاااااااااة البااااااااااحثون قااااااااادم 
 .على هدف  عناصر في تفاعل ديناميكي  ومبني

ى الحاااااادي  عاااااان النظااااااام داخاااااال المؤسسااااااة  فساااااايقودنا ذلاااااال إلاااااا تكلمناااااااو ذا 
ن مختلااااااااااااف وظااااااااااااائف وأنشااااااااااااطة المؤسسااااااااااااة باااااااااااايالتفاعاااااااااااال الااااااااااااديناميكي  عاااااااااااان

 االقتصادية الرامية إلى تحقيق أهدافها.

ة باااااااااال وحتااااااااااى اإلنسااااااااااانية منهااااااااااا  لهااااااااااا بنيااااااااااة االقتصااااااااااادي النشااااااااااالاتإن 
 IPEMER»30» أساسااااااااية تتفاعاااااااال فيمااااااااا بينهااااااااا وفااااااااق نمااااااااوذج يساااااااامى بنمااااااااوذج:

 ويضم هذا النموذج:

 (المكككككككدخالت Intrants::) وهاااااااي كااااااال العوامااااااال الداخلاااااااة فاااااااي تحقياااااااق الهااااااادف  
ماااان مااااواد أوليااااة  ووسااااائل تقنيااااة وماليااااة   ؛وتتمثاااال أساسااااا فااااي عناصاااار اإلنتاااااج

 ما يتعلق بالتسيير واإلدارة والتنظيم. وموارد بشرية  وكل



    * 5102* أفريل  )جامعة الوادي( فوزي حمرييق/ د: /                    إعداداقتصاد املؤسسةت مطبوعة يف مادة حماضرا

53 

  

 (الطريقككككككككةProcédé:):  أي لريقااااااااة العماااااااال وهااااااااي لاااااااارق التحوياااااااال التااااااااي تااااااااتم
 .داخل المؤسسة  والمبنية على الخبرات والقوانين المتعلقة بالعمل واإلنتاج

 مخرجككككككات(Extrants:) وهاااااو ناااااااتم عملياااااة التحوياااااال  الااااااذي لااااارأ علااااااى المااااااواد :
والمخرجااااااات هااااااي مجمااااااوع الساااااالع أو  ؛ة اإلنتاجيااااااةيااااااة الداخلااااااة فااااااي العملياااااااألول

 الخدمات النهائية المتمخضة عن عملية اإلنتاج.

 (المهمكككككككةMission:) : الرساااااااالة ومااااااان ثااااااام الرؤياااااااة التاااااااي تمثااااااال مجماااااااوع وهاااااااي
فالمؤسساااااة  .  وترجاااااو تحقيقهااااااعلاااااى عاتقهاااااا المؤسساااااة أخاااااذتهاالتاااااي  األهاااااداف 

باااااة والبعيااااادة المااااادى التاااااي تساااااخر كااااال لاقاتهاااااا اإلنتاجياااااة لتحقياااااق األهاااااداف القري
 .تتماشى والسبب من نشأة المؤسسة

 (البيئكككككككككةEnvironnement:) عتبااااااااار جااااااااازءا هاماااااااااا مااااااااان عناصااااااااار ت: إن البيئاااااااااة
 تفاعككككككل أجككككككزا  يكنظككككككام المؤسسااااااة ومكوناتهااااااا  خاصااااااة إذا نظرنااااااا للمؤسسااااااة 

أقسااااااااااام رئيسااااااااااة وهااااااااااي  ثمانيااااااااااة الواحااااااااااد مااااااااااع األخاااااااااار؛ وتقساااااااااام البيئااااااااااة إلااااااااااى
 PLESCETE:  

 (PL )والقانوني:  السياسي(Politique et Légal). 

 (ES ):االقتصادي (Economique). 

 (CE )يوالثقاف جتماعياال :(Social et Culturel). 

 (TE )31التكنولوجي واإليكولوجي :(Technologique et Ecologique). 

 (العكسككككككككية التغذيككككككككة :Rétroaction:)  وتساااااااامى الت ذيااااااااة العكسااااااااية باااااااااإلعام
قااااااااوة ودقااااااااة االتصااااااااال فااااااااي  م الااااااااذي يبنااااااااى عاااااااالوهااااااااو ذلاااااااال النظااااااااا ؛ساااااااايالعك

المؤسساااااة  لتتفاااااادى هاااااذو األخيااااارة أخطااااااء وسااااالبيات ونقاااااائص الااااادورة اإلنتاجياااااة 
 وهكذا فالمؤسسة في تحسين مستمر لدوراتها اإلنتاجية. الماضية.

  



    * 5102* أفريل  )جامعة الوادي( فوزي حمرييق/ د: /                    إعداداقتصاد املؤسسةت مطبوعة يف مادة حماضرا

50 

  

 ا النموذ  في الشكل اآلتي:ذويمكن جمع ه

 (11)الشكل رقم: 

 متفاعل نظام تقنيكالمؤسسة نموذ  

 

 

 

 

 

 من إعداد الباح  بناء على المعطيات السابقة. لمصدر:ا

 تهااااااااااتميجااااااااااب أن  تقنااااااااااي  إذا تسااااااااااتطيع القااااااااااول بااااااااااأن المؤسسااااااااااة كنظااااااااااام
بداياااااة بتحدياااااد بماااااا يتعلاااااق  بالتفاعااااال اإليجاااااابي باااااين عناصااااار النظاااااام المختلفاااااة؛

الرسااااااالة التااااااي أنشاااااائ  ماااااان أجلهااااااا المؤسسااااااة ثاااااام األهااااااداف التااااااي تمثاااااال رؤيااااااة 
 المؤسسة.

بحااااااا  عااااااان تاااااااوفير عناصااااااار االنتااااااااج و يجااااااااد الطااااااارق وهاااااااذا يتطلاااااااب ال 
 دخاااااال التقنياااااات المختلفاااااة علاااااى الماااااوارد الداخلاااااة ب ؛الجيااااادة لإلنتااااااج  وتحساااااينها

وذلاااااااااال لتحقيااااااااااق مخرجااااااااااات تتماشااااااااااى واسااااااااااتراتيجية  .يااااااااااةعمليااااااااااة اإلنتاجالفااااااااااي 
 المؤسسة. مع مراعاة  بيئة داخلية وخارجية تواجهها المؤسسة.
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 :المؤسسة كمجتمع إنساني. 2

نجااااااااد أن هناااااااااك ماااااااان يركااااااااز فااااااااي تعريفااااااااه للمؤسسااااااااة االقتصااااااااادية علااااااااى 
إذ هاااااو مااااان أهااااام عناصااااار اإلنتااااااج؛ واألفاااااراد فاااااي المؤسساااااات   العنصااااار البشاااااري 

وعاااااااداتهم وتقاليااااادهم  إذ أن تباااااااين األفااااااراد  تهماثقافاااااايتاااااأثرون بمااااااا تمليااااااه علااااايهم 
قااااااد يكااااااون عبئااااااا علااااااى اتخاااااااذ القاااااارار داخاااااال المؤسسااااااة  أو قااااااد تصااااااب  أعباااااااء 

المااااورد البشااااري أكباااار ماااان عائاااادو؛ ولااااذا فاااا ن المؤسسااااة تحاااارص علااااى  يفوتكااااال
 إيجاد لاقم بشري متناسق وأهداف المؤسسة.

عباااااااااارة عااااااااان نظاااااااااام اجتمااااااااااعي  يتقاسااااااااام فياااااااااه األفاااااااااراد أو  المؤسساااااااااةإن 
 الشركاء األرباح كما يتقاسمون السلطة والتسيير.

المؤسساااااااااة بأنهاااااااااا:  منظماااااااااة حياااااااااة  BRILMAN 32ل يعااااااااارف  لوتبعاااااااااا لاااااااااذ
ناااااة ماااااان عاااااااملين منظمااااااين حسااااااب هيكااااال متميااااااز  وماااااازودة بثقافااااااة خاصااااااة متكو 

تكماااااان فااااااي مجموعااااااة قاااااايم  معااااااارف  عااااااادات  و جااااااراءات متراكمااااااة مااااااع الاااااازمن 
ممياااااااازات اياااااااار قابلااااااااة للت ياااااااار بساااااااارعة  الحيااااااااةكمااااااااا تكتسااااااااب هااااااااذو المنظمااااااااة 

 33وسهولة.
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 المحور الرابع

 كون وحتول املؤسس ت
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  كون وحتول املؤسست: الرابع المحور

 تمهيد:

أو التجااااااااارة أو   لاااااااام يكاااااااان فااااااااي المجتمعااااااااات القديمااااااااة وجااااااااود أو معنااااااااى للمؤسسااااااااة
)قباااااااال القاااااااارن   خاصااااااااة فااااااااي العصااااااااور القديمااااااااةو باااااااال كاناااااااا  المجتمعااااااااات    الصااااااااناعة

التاساااااع مااااايادي(  تعتماااااد فاااااي حياتهاااااا علاااااى ماااااا تاااااوفرو لنفساااااها مااااان مزروعاااااات  ويسااااامى 
 ما تحتاجه.لة تنتم ئهذا االقتصاد باالقتصاد المعيشي  أي كل عا

وبعاااااد  .معيشاااااتهاوماااااا يمياااااز هاااااذو المجتمعاااااات هاااااو محدودياااااة حاجياتهاااااا  لبساااااالة  
وسااااااااامي  هاااااااااذا الفتااااااااارة  ،(02 ق  0)ق إلاااااااااى ااياااااااااة القااااااااارن الخاااااااااام    هاااااااااذا القااااااااارن 

التكاااااااوين االجتمااااااااعي االقتصاااااااادي   باسااااااامرفااااااا  هاااااااذو المرحلاااااااة بالعصاااااااور الوساااااااطى  ع  
فااااااي االقتصااااااادي الوحيااااااد اع قطااااااالك األراضااااااي للعمااااااال فااااااي القااااااائم علااااااى اساااااات ال ماااااااّ 

  .لزراعيا؛ وهو القطاع  نذاك مجتمعاتتلل ال

كااااال هاااااذا كاااااان أرضاااااا خصااااابة لظهاااااور ماااااذهب جدياااااد يسااااامى بالرأسااااامالية التجارياااااة 
 34أو مذهب التجاريين.

 :(11ق   15)ق ل المؤسسةتشك   -أوال

عرفاااااا  تلاااااال المجتمعااااااات بعااااااض الحاااااارف حياااااا  ة قطاعياااااافااااااي نهايااااااة المرحلااااااة اال
سااااااايطة والفردياااااااة فاااااااي نفااااااا  الوقااااااا   كصاااااااناعة أدوات الصااااااايد  والمابااااااا  التقليدياااااااة الب

 الجلدية وايرها.

إال أن اإلنسااااااااان وبطبيعااااااااة النابااااااااذة للتملاااااااال والعبوديااااااااة  جعلاااااااا  الطبقااااااااة العقيمااااااااة  
أيااااان  ؛لاااااى المدنياااااةإين  ينتقلاااااون مااااان الرياااااف يطبقاااااة االقطااااااعب دينالااااااها رجاااااال كماااااا سااااامّ 

 .يجدون للبا لسلعهم التقليدية الحرفية
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ى إلاااااى )بداياااااة تشاااااكل المؤسساااااة(.   كااااال هاااااذا أدّ  ن ثااااام تشاااااكل  وحااااادات حرفياااااةومااااا
جااااال إنتااااااج أتكاااااوين محاااااات أو ورشاااااات يتجماااااع فيهاااااا أصاااااحا  الحااااارف المتشاااااابهة مااااان 

وياااااتم االنتااااااج معيناااااة  تحااااا  إشاااااراف كبيااااارهم أو أقااااادمهم فاااااي الحرفاااااة   ء ومقتنيااااااتأشااااايا
عااااادة ورشاااااات  نشااااائ أ  وهكاااااذا فقاااااد  ؛شاااااكل أساااااري ي ياااااب عناااااه االسااااات ال أو القساااااوة فاااااي

 35النساجين...الخ .و  الحدادينو حرفية للنجارين 

 الوحدات المنزلية: .1

  لهاااااام ماااااان اكبااااااار  اكااااااالوحاااااادات  أصااااااب  هناااااااك ماّ  ذوهاااااا انتشااااااار فااااااي أوجّ 
ي هاااااااااؤالء  المااااااااااك لشاااااااااراء الوحااااااااادات بأكملهاااااااااا  وسااااااااامّ  همياااااااااؤهل األماااااااااوال ماااااااااا

ن عمااااااااال بالتجاااااااااريين الرأسااااااااماليين  وشاااااااايا فشاااااااايا أصااااااااب  الحرفيااااااااون عبااااااااارة عاااااااا
أوروباااااا خاااااال القااااارن الساااااابع عشااااار فاااااي جاااااراء ال ايااااار  وتبلاااااور هاااااذا النظاااااام أ  و 
 .م(0311مياد )لل

ع ازديااااااد   فاااااي زياااااادة إنتااااااجهم تماشااااايا ماااااينالتجاااااار الرأسااااامالي مااااانوراباااااة 
  فكاااااار هااااااؤالء فااااااي إنشاااااااء وحاااااادات حرفيااااااة منزليااااااة ؛الحاجيااااااات وتنااااااوع الرابااااااات

ال  جااااالهاااااذو العاااااائات  ىعطاااااة  وت  ير النقاااااد والماااااواد األساسااااايبتاااااوف لاااااون فهااااام يتكف
 محددة للصناعة.

 الوحدات الحرفية ذات اآلالت اليدوية:. 2

التجااااااار الرأسااااااماليين  مكنااااااتهم ماااااان امااااااتاك  الت يدويااااااة   لبقااااااةن ثااااااراء إ
حيااااااا  أصاااااااحب  هاااااااذو الوحااااااادات الحرفياااااااة وألول مااااااارة تساااااااتعمل اآلالت المااااااادارة 

 .(Manufactureيدويا )

المعتماااااادة علااااااى اآلالت التااااااي تساااااايير  وكااااااان هااااااذا أول انطاقااااااة للصااااااناعة
 .  36يدويا وحتى المصنع سمُّي تبعا لآللة اليدوية با  المصنع اليدوي 
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     شككككككككل المؤسسكككككككة منكككككككذ القكككككككرن الثكككككككامن عشكككككككر إلككككككك  نهايتكككككككهت -ثانيكككككككا
(10111011م): 

رباااااا  األمااااااوال الرأساااااماليين  تأسساااااا  ومااااااع الاااااتحكم الكلااااااي أل  وفاااااي هااااااذو الحقباااااة 
أسااااااماليون الطبيعيااااااون )مدرسااااااة االقتصاااااااد الحاااااار  أو الر  مدرسااااااة تساااااامى مدرسااااااة مااااااذهب

بزعاماااااة )فزانساااااوكيناي(  وقاااااد اعتمااااادت هاااااذو المرحلاااااة علاااااى فكااااارة الحرياااااة   وقراط (ياااااالفيز 
   . Laissez - passer et Laissez faireاالقتصادية )دعه يمر  دعه يعمل(   

تصاااااااد  الزراعاااااي هاااااو أسااااااس االق مناااااتمال وأن الزراعااااااة باااااأم  هاااااذو المدرساااااة وسااااالّ 
وبقيااااا  علاااااى حالهاااااا فاااااي أحسااااان األحاااااوال   وفاااااي ذلااااال القااااارن أهملااااا  الوحااااادات الحرفياااااة

 :ع إلىيمجم  هذو المدرسة السوق

 وهو الطبقة ال نية والحاكمة من أصحا  األراضي الزراعية.مالل : 
 .منتم: وهم من يعملون في القطاع الزراعي 
 اياااااااار  فااااااااي القطاعااااااااات الحاااااااارفين: أو الطبقااااااااة العقيمااااااااة التااااااااي تضااااااام عقااااااايم

 الزراعية.

 : م1145تشكل المؤسسة من نهاية القرن الثامن عشر إل  سنة -ثالثا

برالياااااااة يسااااااامى بالمدرساااااااة الكاسااااااايكية أو اللتوفاااااااي هاااااااذو المرحلاااااااة نشاااااااأت مدرساااااااة 
(  وقااااااد ناااااااادي هاااااااو م0001-0052الصااااااناعية  وكاااااااان رائاااااادها االقتصاااااااادي  دم سااااااامي )

وظهااااار  ؛فاااااي التقنياااااة العلمياااااةور طاااااخااااار بالحرياااااة االقتصاااااادية  وشاااااهدت هاااااذو الحقباااااة تاآل
ذلااااال جلياااااا مااااان خاااااال  حلاااااول اآللاااااة المتطاااااورة محااااال أدوات الصاااااناعة التقليدياااااة واآلالت 

 .اليدوية

واساااااااتخدم البخاااااااار والفحااااااام  .م0022اخترعااااااا  أول  لاااااااة نسااااااايم فاااااااي أوروباااااااا سااااااانة و 
 .لتكون هذو الفترة نقطة انطاق الثورة الصناعية في أوروبا ؛كقوة للمحركات
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مباشاااااااارة علااااااااى أداء المؤسساااااااااات اإلنتاجيااااااااة  حياااااااا  عرفااااااااا   لااااااااالانعكاااااااا  ذوقااااااااد 
كبيااااااار ماااااان حياااااا  عاااااااددها  وكااااااذا زيااااااادة الطاقاااااااة اإلنتاجيااااااة ونوعياااااااة  االمؤسسااااااات تزايااااااد
 السلع المصنعة.

وخاااااال  .وازديااااااد وتناااااوع حاجاااااات اإلنساااااان  ارافيو وتماشاااااي ذلااااال ماااااع النماااااو الاااااديم
ف اآللااااااة يااااااإلااااااى توق تأدّ كبياااااارة اقتصااااااادية االقتصاااااااد العااااااالمي مشااااااكلة  زّ هااااااذو الفتاااااارة هاااااا

  األولاااااى الحااااار  العالمياااااة عقااااابوهاااااذا  ؛اإلنتاجياااااة  وكسااااااد السااااالع  و فااااااس المؤسساااااات
 0050 واتبااااااين سااااااناألزمااااااة وساااااامي  هااااااذو األزمااااااة بأزمااااااة الكساااااااد العااااااالمي  واشااااااتدت 

 .م0025و

  علااااااام االقتصااااااااد ؤسااااااام   (م0093-0002كنياااااااز ) حينهاااااااا لالاااااااب جاااااااون ميناااااااارد
المدرسااااااااة الكاساااااااايكية  رائااااااااديكية حتااااااااى ساااااااامى الحاااااااادي   وقااااااااد جاااااااادد النظريااااااااة الكاساااااااا

   بضااااارورة تااااادخل الدولاااااة فاااااي الحيااااااة االقتصاااااادية مااااان خاااااال اساااااتعمال أدوات الحديثاااااة
 السياسة المالية.

وحاااااااادات ومؤسسااااااااات ماااااااان شاااااااكل يت أنااااااااه االقتصااااااااد علااااااااىاعتبااااااااار ز كيناااااااافاااااااض ر و 
    أي الدولاااااةا منهاااااابااااالال متنااااااثرة  بااااال رباااااط كااااال المؤسساااااات باالقتصااااااد الكلاااااى للدولاااااة 

 التدخل إلنشاء مؤسسات عمومية كبيرة.

 المؤسسة في عصر الحالي:  -رابعا

 بمااااااا فيهااااااا االقتصااااااادية منهاااااااا؛ بعااااااد التقاااااادم الكبياااااار التااااااي تشااااااهدو كااااااال القطاعااااااات
وتطااااااويرا و نتاجااااااا  حتااااااى  الأصاااااابح  المؤسسااااااة الماااااار ة العاكسااااااة لهااااااذا التطااااااور  اساااااات ا

  حساااااااااب لبيعاااااااااة لقاااااااااد تعاااااااااددت المؤسساااااااااات واختلفاااااااااو  تتماشاااااااااى وحاجاااااااااات المجتماااااااااع.
 نشالها  وقانون إنشائها.
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وماااااع عولماااااة  ؛دوار ولنياااااة إلاااااى أخااااارى دولياااااةأوتعااااادى دور المؤسساااااة مااااان لعاااااب  
االقتصااااااااااد  ووجاااااااااود تكاااااااااتات إقليمياااااااااة  تكونااااااااا  مؤسساااااااااات وشاااااااااركات عماقاااااااااة تناااااااااتم 

 .ى سواق عالمية كبر أوتستثمر وتحتكر  وتحقق أرباحا هائلة من خال است ال 

 ىرا كافياااااااا علاااااااشاااااااقتصاااااااادية وخاصاااااااة الصاااااااناعية مؤ واااااااادت كفااااااااءة المؤسساااااااة اال 
 تطور المجتمعات والدول.
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 :خامسال المحور

 ملؤسس  االقتصادي يف  االنتاجي  وأبعادها يف االوظ
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 ملؤسس  االقتصادي يف  االنتاجي  وأبعادها يف االوظ :خامسال المحور

 ة:مفهوم الوظائف األساسية والفرعية للمؤسسة االقتصادي -أوال

للمؤسسااااااااة االقتصااااااااادية وظااااااااائف أساسااااااااية وأخاااااااارى فرعيااااااااة  أو مكملااااااااة للوظااااااااائف 
   وتتمثل أهم الوظائف األساسية في:الرئيسية

 .الوظيفة االنتاجية 
 .الوظائف اإلدارية والمالية 

 وظيفة إدارة الموارد البشرية 
 .وظائف التموين والتخزين 
 .الوظيفة التسويقية 

قااااااااا ماااااااان الوظااااااااائف األساسااااااااية للمؤسسااااااااة  أمااااااااا الوظااااااااائف الفرعيااااااااة  فتنشااااااااأ انطا
  هااااااااي وظيفااااااااة إداريااااااااة  بناااااااااء الخااااااااط االسااااااااتراتيجية والخطااااااااط التنفيذيااااااااةفمااااااااثا وظيفااااااااة 

ووظيفاااااة المحاسااااابة هاااااي وظيفاااااة مالياااااة  وكاااااا الاااااوظيفتين هماااااا فرعيتاااااان تنااااادرجان تحااااا  
 .الوظيفة اإلدارية والمالية

 وسااااااااانتطرق لكااااااااال وظيفاااااااااة أساساااااااااية مااااااااان وظاااااااااائف المؤسساااااااااة االقتصاااااااااادية  فاااااااااي
 محاضرة منفردة.

 :وظيفة أساسية في المؤسسة الوظيفة اإلنتاجية -ثانيا

 ماااااا وخاصاااااة  المؤسساااااة أن وظاااااائف 37 هناااااري فاااااايول االقتصاااااادي الفرنساااااي يااااارى 
 لها وظيفتان أساسيتان وهما: الصناعي  باإلنتاج يتعلق

 اإلنتاج عوامل توفير وظيفة 
  االست ال. ظيفةو و 
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دية متعاااااااااددة تكااااااااااد تكاااااااااون لصااااااااايقة للمؤسساااااااااة االقتصااااااااااوهنااااااااااك وظاااااااااائف أخااااااااارى 
 .بعوامل اإلنتاج

بقيااااا  محافظاااااة علاااااى إال أنهاااااا وتنوعهاااااا   وباااااالنظر لتطاااااور المؤسساااااة االقتصاااااادية 
 لة.مع ظهور وظائف أخرى مكمّ  الوظائف األساسية لها

 الوظيفة اإلنتاجية: ماهية. 1

 38تعتباااااار الوظيفااااااة اإلنتاجيااااااة ماااااان أهاااااام وظااااااائف المؤسسااااااة االقتصااااااادية  
مااااام عوامااااال اإلنتااااااج  أي القياااااام بعملياااااة إنتااااااج السااااالع والخااااادمات وتكمااااان فاااااي د

 .المختلفة  ب ر  تحقيق الرب 

وعاااااااااادة ماااااااااا يكاااااااااون هاااااااااذا ال ااااااااار  لصااااااااايقا بالمؤسساااااااااة الخاصاااااااااة  دون 
راباااااااات لالمؤسسااااااات العموميااااااة  التااااااي تسااااااعى لتحقياااااااق أهااااااداف أساسااااااها تلبيااااااة 

 .وحاجيات المجتمع

المؤسسااااااااة  تساااااااامى  وألهمياااااااة هااااااااذو الوظيفااااااااة فااااااا ن العواماااااااال التااااااااي تكاااااااّون 
 بعوامل اإلنتاج  نسبة إلى أهم وظيفة داخل المؤسسة.

ولااااااااي  اريبااااااااا أن نجااااااااد أن حتااااااااى العواماااااااال المكونااااااااة للمؤسسااااااااة  تساااااااامي 
   .بعوامل اإلنتاج  نسبة إلى أهم وظيفة تقوم بها هذو العوامل مجتمعة

 . المقارنة بين عوامل االنتا  عند كل من الرأسماليين واالشتراكيين:2

أن نقاااااااااارن باااااااااين عوامااااااااال اإلنتااااااااااج عناااااااااد كااااااااال مااااااااان االشاااااااااتراكين ويمكاااااااان 
 ماليين من خال الجدول اآلتي:والرأس
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 عوامل االنتا  عن االشتراكيين والرأسماليين

 النظام
 االشتراكيون  الرأسماليون 

 العنصر

 العمل

 ساااااواء كاااااان  وهاااااو ذلااااال المجهاااااود الاااااذي يقاااااوم باااااه اإلنساااااان
العواماااااال  فاااااايير ل اااااار  التااااااأث ؛فكريااااااا أو عضااااااليا مجهااااااودا

ع رابااااااااات بساااااااالع وخاااااااادمات تشااااااااحويلهااااااااا إلااااااااى األخاااااااارى لت
 .وحاجات المجتمع

 األجور  با: عائد العملويطلق على  

 نف  التعريف

رأس 
 المال

سااااااالع  أماااااااوال وكاااااااذا كااااااال ماااااااا يساااااااتعمله المناااااااتم مااااااان وهاااااااو
 تسااااااااااتعمل هااااااااااذو الساااااااااالع  فااااااااااي رأساااااااااامالية أو إنتاجيااااااااااة  وال

كاااال اآلالت  وياااادخل فااااي ذلاااال .النهااااائي مباشاااارة كاالسااااتها
 ...إلخ.والمعدات  ووسائل النقل  والعقارات 

 .: الفائدةبا المالويسمى عائد رأس  

يساااااااااااااااامى عناااااااااااااااادهم هاااااااااااااااااذا 
العنصااااااااار باااااااااا: وساااااااااائل العمااااااااال  
ويضاااااااااف إلااااااااى تلاااااااال العناصاااااااار 

 .عنصر األر 

 األرض

وهاااااي عامااااال أسااااااس   ساااااميها باسااااام الطبيعياااااةيوهنااااااك مااااان 
وات لماااااا تحوياااااه فاااااي بالنهاااااا مااااان ثااااار  ؛ماااان عوامااااال االنتااااااج

وخاصااااة المعدنيااااة والبتروليااااة منهااااا  ومااااا علااااى وجههااااا ماااان 
 .شجار ومواد لبيعيةأو  وميا
 ع أو االيجارياألر  يسمى با: الر  عائدو 

وتااااااااااادخل األر  كعنصااااااااااار 
أماااا  ؛فاااي عناصااار وساااائل العمااال

مجماااااااوع ماااااااوارد األر  فيساااااااميه 
 .االشتراكيون بمواد العمل

التنظيم 
والتسيير 
 أو اإلدارة

ين بااااااا لعامااااااال هاااااااو جاااااااوهر االخاااااااتافويكااااااااد يكاااااااون هاااااااذا ا
) أوائاااااااااال  .دارة مسااااااااااتحدثاعنصاااااااااار اإل النظااااااااااامين ويعتباااااااااار

 عااااااان لرياااااااق االنساااااااان تااااااادمم فااااااااإلدارة. (العشااااااارينالقااااااارن 
 .مئنتااللتحقيق أفضل عوامل االنتاج بكفاءة 

 عائدا االدارة يسمى با: الرب و 

النظااااااااااااااااااااام االشااااااااااااااااااااتراكي ال 
يااااادرج هاااااذا العامااااال  ألناااااه ياااااؤمن 

 ؛مؤسساااااااااااتملكيااااااااااة العامااااااااااة للبال
تكفاااااااااااال بتسااااااااااااييرها الساااااااااااالطات تو 
 .ةموميالع

لتوزياااااااااااع وتعتبااااااااااار وظيفاااااااااااة االنتااااااااااااج نقطاااااااااااة انطااااااااااااق المؤسساااااااااااة  إذ ال معناااااااااااى ل
 نتاج.إبا  خوالتخزين  والتسويق....إل
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 . الطاقة اإلنتاجية وترشيد اإلنتا :3

ف بأنهاااااا القااااادرة علاااااى أداء عمااااال وتسااااامى أيضاااااا بالقااااادرة اإلنتاجياااااة وتعااااارّ  
 ؛مؤسسااااة فااااي حاااادود إمكاناتهااااا الحاليااااةددة  أو قاااادرة المعااااين تحاااا  ظااااروف محاااا

ه المؤسساااااة مااااان إذا فالقااااادرة اإلنتاجياااااة هاااااي أقصاااااى ماااااا يمكااااان أن تحصااااال عليااااا
فاااااااااي حااااااااادود ماااااااااا تملكاااااااااه مااااااااان ماااااااااوارد )عناصااااااااار   مخرجات)سااااااااالع وخااااااااادمات(

 اإلنتاج(.

والمؤسسااااااة تعماااااال علااااااى اساااااات ال مواردهااااااا االساااااات ال األمثاااااال  لتسااااااتفيد 
 .وارد المحدودةاستفادة كلية من هذو الم

مفهاااااوم الطاقاااااة  ااااااا وخاصاااااة ذات التوجاااااه التنماااااوي ااااااا وتساااااتعمل المؤسساااااات 
ج لوقااااا  االحتيالياااااة  التاااااي ترماااااي إلاااااى تاااااأخير دمااااام جااااازء مااااان عناصااااار اإلنتاااااا

 .39محتما في المستقبل الحق حتى تواجه للبا

إن مصاااااااااطل   االسااااااااات ال األمثااااااااال   سيصاااااااااب  أكثااااااااار دقاااااااااة وتعبيااااااااارا إذا 
 .ستفادة العقانية او بمصطل   االاستبدلن

والسااااااعي  اااااااا ف ياااااا  األهااااااداف البيئيااااااة فااااااي خطااااااة المؤسسااااااة االقتصااااااادية  
يل ااااي التنميااااة  اااااا دون النظاااار لعواقااااب ذلاااال علااااى البيئااااةوراء تعظاااايم الاااارب  فقااااط  

المسااااااتدامة القائمااااااة علااااااى ترشاااااايد العملياااااااة اإلنتاجيااااااة  والتفاعاااااال اإليجااااااابي ماااااااع 
 ية.مشكلة ندرة المواد وتزايد الحاجيات البيئ

 :البيئيةوقضايا  اإلنتا -ثالثا

 :...أ ل المشكلة البيئيةالالعقالني اإلنتا  .1 

تنشااااااأ المشااااااكات البيئيااااااة بساااااابب عمليااااااات اإلنتاااااااج الخالئااااااة والعشااااااوائية  
؛ فمااااان الطبيعاااااي التاااااي ال تراعاااااي األبعااااااد البيئياااااة أي أنمااااااط اإلنتااااااج واالساااااتهاك
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ياااار المقننااااة معاااادالت تلااااوث مااااثا عاااان أنظمااااة اقتصاااااد السااااوق ا م  مااااثا أن يناااات  
 مرتفعة  مصحوبة بانخفا  معدالت مكافحة التلوث.

وتعتماااااااد الشاااااااركات ايااااااار المقنناااااااة فاااااااي تقاااااااديرها علاااااااى معااااااادالت مكافحاااااااة 
التلااااوث  بعقااااد مقارناااااة بااااين المكاساااااب والتكاااااليف الحديااااة الخاصاااااة؛ أمااااا الكفااااااءة 

تتطلاااااااب تسااااااااوي المكاساااااااب والتكاااااااااليف االجتماعياااااااة الحدياااااااة لجهاااااااود مكافحااااااااة ف
 .40لتلوثا

 . التعجيل بالموازنة بين البيئة واإلنتا :2

يساااااتنزف اإلنتااااااج الواساااااع لاقاااااات وماااااوارد لبيعياااااة ضاااااخمة  وقاااااد نتوقاااااف 
هاااااذا اإلنتااااااج سااااايكون سااااابب فاااااي تحقياااااق الرفاهياااااة أو  كااااالباااااأن  سااااالمناقلااااايا إذا 

إشااااباع رابااااة لاااادى المسااااتهلل  لكاااان األماااار عكاااا  ذلاااال فااااالكثير ماااان المنتجااااات 
 ؛ دون تحقيق أدنى استفادة منها.لفأو تت تخزن أو تهتلل

فكاااال عااااام مااااثا تتحااااول اابااااات ت طااااي مساااااحة تساااااوي مساااااحة البرت ااااال 
إلاااااى اساااااتخدامات أخااااارى  وتقااااادر منظماااااة األمااااام المتحااااادة لألاذياااااة والزراعاااااة فاااااي 

فاااااي تقريرهاااااا الرئيساااااي  أناااااه خاااااال  5111لعاااااام  العالمياااااةال اباااااات  ماااااواردتقيااااايم 
 .41مليون هكتار من ال ابات 02عالم التسعينات من القرن الماضي فقد ال

وهاااااذو الخساااااائر جوهرياااااة ألن ال اباااااات تاااااوفر حشااااادا كبيااااارا مااااان الخااااادمات 
  52اإليكولوجياااااااااة  واالجتماعياااااااااة واالقتصاااااااااادية الحيوياااااااااة  ويعتماااااااااد حاااااااااوالي: 

كبيااااااااار علاااااااااى مااااااااااوارد ال اباااااااااات فاااااااااي تااااااااااوفير  حااااااااادمااااااااان ساااااااااكان العاااااااااالم إلااااااااااى 
 على مستوى ال ابات فقط. هذامعيشتهم...

ينب اااااااي حماياااااااة مساااااااااحات واساااااااعة مااااااان ال اباااااااات واألراضااااااااي  هف ناااااااولاااااااذا 
 والبحار والوديان والهواء...لقيمتها اإليكولوجية.
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بااااال يجاااااب اساااااتخدام هاااااذو  ؛وال يعناااااي ذلااااال أبااااادا إل ااااااء الوظيفاااااة اإلنتاجياااااة
الثااااااااروة اسااااااااتخداما مسااااااااتداما يضاااااااامن التعاااااااااي  بااااااااين إنسااااااااان اليااااااااوم والطبيعااااااااة  

ق إدارة مساااااااتدامة للماااااااوارد الطبيعياااااااة  و نساااااااان ال اااااااد )األجياااااااال القادماااااااة(. لتحقيااااااا
 للوصول لتنمية شاملة مستدامة.
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 :سادسال المحور

 ملؤسس  االقتصادي واملالي  يف ا التسيريي يف  الوظ
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 ملؤسس  االقتصادي واملالي  يف ا يف  التسيريي الوظ :سادسال المحور

 .هاتطوير اإلدارة والتنظيم في المؤسسة موازة مع أهداف -أوال

 تعريف التسيير والتنظيم في المؤسسة:. 1

التسااااايير هاااااو تلااااال المجموعاااااة مااااان العملياااااات المنساااااقة والمتكاملاااااة  والتاااااي 
 تشمل أساسا:

 .التخطيط 
 .التنظيم 
 .التوجيه 
 .المراقبة 

ويتنااااااااول التنظااااااايم بصااااااافته جااااااازءا مااااااان العملياااااااة التساااااااييرية  تصاااااااميم بنياااااااة 
ة مااااااان تقسااااااايمات إدارياااااااة المؤسساااااااة أو هيكلتهاااااااا بماااااااا تشاااااااتمل علياااااااه هاااااااذو البنيااااااا

 42ومناصب عمل وعاقات سلطة.

ويكماااااااااان جااااااااااوهر العمليااااااااااة التسااااااااااييرية فااااااااااي بناااااااااااء الخطااااااااااة االسااااااااااتراتيجية 
 للمؤسسة  مرورا بتحديد األهداف وصوال لتحديد الخط التنفيذية.

 تنمية اإلدارة وتطويرها: .2

يشاااااااهد العاااااااالم مقارباااااااات فكرياااااااة انياااااااة ومتنوعاااااااة؛ تمثلااااااا  فاااااااي األبحااااااااث 
لعلميااااااااااة التااااااااااي أباااااااااارزت خصااااااااااائص ومقتضاااااااااايات تطااااااااااوير اإلدارة والدراسااااااااااات ا

العامااااااااة  وتوقفاااااااا  بشااااااااكل خاااااااااص أمااااااااام الاااااااادور الااااااااذي تلعبااااااااه اإلدارة الرشاااااااايدة 
)والصااااااااااالحة( للماااااااااااوارد والخاااااااااادمات العاماااااااااااة  فااااااااااي تحقياااااااااااق تنميااااااااااة مساااااااااااتدامة 
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اقتصااااااااادية واجتماعيااااااااة  وماااااااان بااااااااين أهاااااااام النتااااااااائم التااااااااي خلصاااااااا  إليهااااااااا هااااااااذو 
 المقاربات نذكر اثنتين:

  اد معااااااايير موضااااااوعية لقياااااااس وتقااااااويم نتااااااائم أداء الموظااااااف اعتماااااا
العاااااااام وخااااااادمات اإلدارات والمؤسساااااااات العاماااااااة  وماااااااا ياااااااتازم ماااااااع 
ذلاااااااال ماااااااان ألاااااااار ضااااااااابطة  مصااااااااححة  ومحفاااااااازة لتحقيااااااااق نتااااااااائم 

 أفضل.
  .النزاهة وما يتازم معها من مساءلة مالية و دارية 

نساااااان وعلاااااى هاااااذا األسااااااس  وانساااااجاماق ماااااع دورهاااااا فاااااي ضااااامان حقاااااوق اإل
وفااااااي تااااااوفير شااااااروط التنميااااااة المسااااااتدامة  بااااااادرت األماااااام المتحاااااادة إلااااااى وضااااااع 
اتفاقيااااااااة دوليااااااااة لمكافحااااااااة الفساااااااااد تشااااااااكل اإللااااااااار العااااااااام لمسااااااااار يفتاااااااار  أن 

 .43يساهم في تعزيز مناعة الدول والمجتمعات

وتعمااااااال الااااااادول جاهااااااادة علاااااااى تطاااااااوير وتحااااااادي  إداراتهاااااااا العاماااااااة  وذلااااااال 
 قيق هدفين مركزيين: إدراكا منها بأهمية دورها في تح

 .خدمة الموالن 
  .تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 :أهداف المؤسسة. التنظيم واإلدارة سبيل لتحقيق 3

مااااان الااااادول عااااادة اخاااااتاالت  علاااااى المساااااتوى االقتصاااااادي   الكثيااااارتعااااااني 
ة فاااااي تلااااال الااااادول؛ وقاااااد أرجاااااع وهاااااو ماااااا انعكااااا  سااااالبا علاااااى التنمياااااة االقتصاااااادي

سااااااااابب ذلااااااااال هاااااااااو ضاااااااااعف التنظااااااااايم واإلدارة وتفشاااااااااي الفسااااااااااد ن باااااااااأن و الكثيااااااااار 
 اإلداري  و تباع سياسات خالئة تخدم المصال  الشخصية فقط.
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األساااااااااس فاااااااا ن هناااااااااك ارتباااااااااط وثيااااااااق بااااااااين وتياااااااارة التنميااااااااة  هااااااااذاوعلااااااااى 
والتنظاااااااااااايم واإلدارة؛ و ذا تتبعنااااااااااااا وضاااااااااااااعية التنظاااااااااااايم واإلدارة فااااااااااااي القطااااااااااااااعين 

ة  كانااااااا  السااااااابب المباشااااااار فاااااااي الخاااااااص  والعاااااااام وخاصاااااااة فاااااااي الااااااادول النامياااااا
ضاااااااااااعف األداء والكفاااااااااااااءة فاااااااااااي المؤسسااااااااااااات االقتصاااااااااااادية  فااااااااااااالتنظيم واإلدارة 
الجيااااااادين هاااااااي أهااااااام عامااااااال مااااااان عوامااااااال اإلنتااااااااج إذا تاااااااوفر فيهماااااااا عنصااااااارين 

 اثنين:

 أسااااالو  منهجاااااي لقيااااااس أسااااالو  اإلدارة والعوامااااال المحاااااددة  تكاااااوين
 له وتأثيرو على التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 سااااااااتخدام المعلومااااااااات المرتبطااااااااة بااااااااذلل وتحليلهااااااااا بدقااااااااة لمساااااااااندة ا
وتحسااااااين أساااااالو  التنظاااااايم  اإلصاااااااحات المؤسسااااااية لكااااااب  الفساااااااد

 واإلدارة.

وافاااااااارة ماااااااان المؤشاااااااارات عباااااااار البلاااااااادان لمختلااااااااف  مجموعااااااااةوتوجااااااااد اآلن 
جوانااااااب التنظاااااايم واإلدارة  وهااااااي تااااااوحي بقااااااوة بااااااأن أساااااالو  التنظاااااايم واإلدارة لااااااه 

 .تنميةتأثير جوهري على ال

ولكااااان حتااااااى أفضااااال مؤشاااااارات التنظااااايم واإلدارة عباااااار البلااااادان تظاااااال اياااااار 
دقيقاااااة وال تفيااااادنا كثيااااارا فاااااي معرفاااااة األسااااابا  المؤدياااااة لفشااااال المؤسساااااات والاااااذي 

 .44يؤدي إلى ضعف التنظيم واإلدارة في إلار ظروف معينة

الحقيقاااااااي فاااااااي العمااااااال علاااااااى تشاااااااخيص وتحدياااااااد  التحاااااااديويكمااااااان  
ى كااااال المساااااتويات  وفهااااام الاااااروابط المتشاااااابكة مواضاااااع الضاااااعف ومعالجتهاااااا علااااا

تحكمهاااااا  اساااااتراتيجياتبينهاااااا  للوصاااااول إلاااااى تحقياااااق خطاااااة شااااااملة مبنياااااة علاااااى 
إدارة وتنظااااايم محكماااااين  تحقاااااق األهاااااداف التنموياااااة لكااااال مؤسساااااة  حتاااااى نصااااال 

  إلى تنمية ولنية شاملة. 
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المختلفاااااااااة  وخاصاااااااااة تلااااااااال  45إدخاااااااااال التكنولوجياااااااااات المؤسسااااااااااتوعلاااااااااى 
ى التكنولوجياااااااا الوقائياااااااة والنظيفاااااااة  فالتكنولوجياااااااا هاااااااي مفتااااااااح التاااااااي تعتماااااااد علااااااا

  إذ الباااااااد مااااااان تخصااااااايص المزياااااااد مااااااان الماااااااوارد ألاااااااارا  المساااااااتديمةللتنمياااااااة 
 البح  والتطوير الخاصة بأنواع التكنولوجيا الجديدة التي تصون البيئة.

 الوظيفة المالية وأهميتها في المؤسسة:-ثانيا

 . تعريف الوظيفة المالية:1

يفااااااة الماليااااااة هااااااي مجموعااااااة مهااااااام وعمليااااااات تسااااااعى فااااااي مجموعهااااااا الوظ
الممكنااااااة بالنساااااابة للمؤسسااااااة  وفااااااي  اإلااااااى البحاااااا  عاااااان األمااااااوال فااااااي مصااااااادره

 إلار محيطها المالي.

وحتاااااى تصاااااال المؤسساااااة إلااااااى ت طياااااة حاجياتهااااااا المالياااااة  تسااااااهر الوظيفااااااة 
الماااااازيم المااااااالي المائاااااام ماااااان أمااااااوال خاصااااااة  أو تموياااااال  الماليااااااة علااااااى اختيااااااار

اتااااي ودياااااون بمختلااااف اسااااتحقاقاتها؛ والااااذي يحقااااق لهااااا أحساااان مااااردود بتكاااااليف ذ
 46اقل ما يمكن.

 . المصادر المالية لمؤسسة:2

للمؤسساااااة مصاااااادر مالياااااة مختلفاااااة  يفاضااااال المساااااتثمر بينهاااااا باتبااااااع أقااااال 
التكااااااااليف المالياااااااة نتيجاااااااة االعتمااااااااد علاااااااى مصااااااادر ماااااااالي معاااااااين؛ ويمكااااااان أن 

 اآلتية:تأخذ هذو المصادر أحد األشكال 

 التمويل الذاتي:. 1.2

التااااااااااي يوفرهااااااااااا صاااااااااااحب الشااااااااااروع أو  األمااااااااااوالوهااااااااااي رؤوس 
. ويمكااااااان أن يكاااااااون التمويااااااال الاااااااذاتي مالكاااااااه  أو مجموعاااااااة الشاااااااركاء
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ول المشااااااااروع تمااااااااويا ذاتيااااااااا كليااااااااا أو جزئيااااااااا للمؤسسااااااااة  فمااااااااثا يماااااااا
 والنسبة الباقية تمول بأشكال أخرى. %51بنسبة: 

لااااااااااذاتي مرتفعااااااااااة  فااااااااااي وعااااااااااادة مااااااااااا تكااااااااااون نساااااااااابة التموياااااااااال ا
 المؤسسات الص يرة وخاصة العائلية منها.

 . التمويل بالقروض البنكية:2.2

وهاااااااي األماااااااوال التاااااااي تطلبهاااااااا المؤسساااااااة فاااااااي شاااااااكل قااااااارو   
لمااااااادة   بنكياااااااة  تكاااااااون مااااااادة اساااااااتحقاقها متوساااااااطة أو لويلاااااااة األجااااااال

تصاااااال إلااااااى عشاااااار ساااااانوات مااااااثا  ويتحماااااال المسااااااتثمر خدمااااااة هااااااذو 
لفائاااااادة علااااااى القاااااار   وكلمااااااا كاناااااا  القاااااارو  ممثلااااااة فااااااي أسااااااعار ا

 نقص  معها تكلفة أسعار الفائدة.  القرو  أقل مدة

م المؤسسااااااااات ماليااااااااا عاااااااان لريااااااااق دع  وفااااااااي الجزائاااااااار مااااااااثا ت اااااااا
وكااااااااالت ومؤسساااااااات حكومياااااااة مالياااااااة داعماااااااة للنسااااااايم المؤسسااااااااتي  
دورهااااااااا تسااااااااهيل حصااااااااول المؤسسااااااااات علااااااااى التموياااااااال الااااااااازم ماااااااان 

 البنوك.

 وق المالية:. التمويل عن طريق الس3.2

د التأساااااااااي  أو حتاااااااااى خاااااااااال دورتهاااااااااا تلجاااااااااأ المؤسساااااااااة عنااااااااا 
إلااااااى بورصااااااة األوراق الماليااااااة    وعنااااااد حاجتهااااااا لألمااااااوال  نتاجيااااااةاإل

هاااااذا بالنسااااابة   مالياااااة اتمثااااال حصصااااا  لطااااارح أساااااهم وساااااندات مالياااااة
 لتزامات مالية بالنسبة للسندات. الألسهم  و 
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 . التمويل من  ندوق المؤسسة:4.2

الاااااادورة االنتاجيااااااة األولااااااى للمؤسسااااااة وحصااااااولها  بعاااااادا انتهاااااااء 
علاااااااى أربااااااااح صاااااااافية  يمكااااااان للمؤسساااااااة اقتطااااااااع جااااااازء مااااااان هاااااااذو 

 للدورة االنتاجية المقبلة. ااألرباح واحتجازه

 . التمويل بالمشاركة:5.2

وهاااااي مااااان باااااين أهااااام صاااااي  التمويااااال االساااااتثمارية التاااااي تتبعهاااااا  
احب ن المصااااارف اإلساااااامي صااااامّكاااااالمصاااااارف اإلساااااامية  حيااااا  ي  

مااااااثا(   91المؤسسااااااة ماااااان ت طيااااااة جاااااازء ماااااان رأساااااامال الشااااااركة )
ويكاااااااااون للمصااااااااارف نسااااااااابة ربااااااااا  مشااااااااااعة أي معلوماااااااااة  علاااااااااى أن 

 يتحمل المصرف الخسارة في حدود رأس ماله.

والوظيفاااااااة المالياااااااة ماااااااع ساااااااعيها لتاااااااوفير رؤوس األماااااااوال الازماااااااة بالقيماااااااة 
وياااااال التااااااي الكافيااااااة وفااااااي الوقاااااا  المناسااااااب  تسااااااعى أيضااااااا الختيااااااار لريقااااااة التم

 تكون ذات تكاليف أقل.

 . أهداف الوظيفة المالية في المؤسسة:3

تساااااعى المؤسساااااة مااااان خاااااال إدارتهاااااا للوظيفاااااة المالياااااة لتحقياااااق األهاااااداف 
 47اآلتية:

 .دراسة الحاجة المالية المرتبطة بنشاط المؤسسة 
  دراساااااااااة اإلمكانياااااااااات المتاااااااااوفرة أماااااااااام المؤسساااااااااة للحصاااااااااول علاااااااااى

 األموال المطلوبة.
 أقاااااال بأحساااااان مردوديااااااة و بة بااااااين مختلااااااف الباااااادائل واقتااااااراح المقارناااااا

 تكلفة.
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  تساااااايير خزينااااااة المؤسسااااااة وساااااايولتها الماليااااااة؛ أي االحتفااااااا  بالقاااااادر
الكاااااافي مااااان السااااايولة بماااااا يمكااااان المؤسساااااة مااااان الوفااااااء بالتزاماتهاااااا 

 في مواعيدها المحددة.
  مراقباااااااة األماااااااوال عناااااااد اساااااااتعمالها فاااااااي أقساااااااام المحاسااااااابة العاماااااااة

 والتحليلية.
  تعظاااااايم الااااااارب  ماااااان خاااااااال تخصااااااايص واسااااااتثمار الماااااااوارد المالياااااااة

 على األصول واألنشطة المختلفة.
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 :سابعال المحور

 إدارة املوارد البشري يف  وظ
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 إدارة املوارد البشري  يف وظ :سابعال المحور

: إدارة الموارد البشريةماهية  -أوال  

ؤسساااااة بشاااااتى مساااااتوياتها. وتاااااوفر تمثاااال الاااااوارد البشااااارية كااااال القاااااوى العاملاااااة فاااااي الم
هاااااا بعااااادا وقااااادرة طائعوا الماااااوارد البشااااارية مسااااااهمة فعالاااااة فاااااي القااااايم المضاااااافة بالمؤسساااااة 

 تنافسية.

وتعتبااااااااار المااااااااااوارد البشااااااااارية ماااااااااان أهااااااااام عناصاااااااااار االنتااااااااااج ال ساااااااااايما المؤسسااااااااااات 
الخدميااااااة  التااااااي يكااااااون فيهااااااا المااااااورد البشااااااري  منجااااااا للخدمااااااة ومقاااااادما لهااااااا فااااااي نفااااااا  

 الوق .

هاااااي للماااااورد البشاااااري فاااااي المؤسساااااة هاااااو مصااااادر للثاااااروة  ف دارتاااااه أيضاااااا وكماااااا أن 
 با  للتكلفة المالية على عاتق المؤسسة.

 قااااااااادرة بأنهاااااااااا تعريفهاااااااااا يمكااااااااان ويمكااااااااان تعرياااااااااف إدارة الماااااااااوارد البشااااااااارية بأنهاااااااااا:  
وكيفياااااااة تأهيلهاااااااا  البشااااااارية الماااااااواردأداء  باااااااين أو موائماااااااة كفاياااااااة يجاااااااادالمؤسساااااااة علاااااااى إ

 .48 استمرارب المت يرة المهاراتب

:كأحد أهم عنا ر االنتا   تأهيل رأس المال البشري  -ثانيا  

 التربية والتعليم والتكوين أساس كل تنمية: .1

تواجاااااه دول العااااااالم المختلفااااااة  وخاصااااااة الاااااادول الناميااااااة  تحااااااديات أساسااااااية 
تاااااادور كلهااااااا حااااااول كيفيااااااة تحقيااااااق مسااااااتويات عاليااااااة ماااااان االكتفاااااااء الااااااذاتي ثاااااام 

الجتماعياااااااااة ألبنائهاااااااااا  والحفاااااااااا  علاااااااااى مركزهاااااااااا فاااااااااي الرفاهياااااااااة االقتصاااااااااادية وا
مجتمااااااع الاااااادول  ماااااان خااااااال التفاعاااااال اإليجااااااابي مااااااع ايرهااااااا ماااااان الاااااادول التااااااي 
ساااااااابقتها  فااااااااي مجاااااااااالت التطااااااااوير العلمااااااااي والتكنولااااااااوجي واإلنتاااااااااجي  وتسااااااااعى 
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المجتمعااااااات المختلفااااااة إلااااااى تحقيااااااق اايااااااات وأهااااااداف اقتصااااااادية أو سياسااااااية أو 
الماااااانظم للماااااااوارد المتاحااااااة )ماديااااااة وبشاااااارية(   اجتماعيااااااة ماااااان خااااااال االست اااااااال

 والعمل على تنمية المزيد من تلل الموارد.

إن الثاااااااورة العلمياااااااة والمعرفياااااااة والتكنولوجياااااااة وماااااااا يصااااااااحبها مااااااان  تفجااااااار 
سااااااكاني وحااااااراك اجتماااااااعي  وت يياااااار اقتصااااااادي فااااااي المجاااااااالت المتعااااااددة ومااااااا 

الثقافااااااة وساااااايلة يسااااااودو ماااااان انفتاااااااح علااااااى العااااااالم  جعاااااال ماااااان الااااااتعلم والتربيااااااة و 
للتساااااابق والتنااااااف  وباااااذل الجهاااااود الحثيثاااااة لمواكباااااة المساااااتجدات  مماااااا أدى إلاااااى 
مراجعااااااة المؤسسااااااات لسياساااااااتها وأهاااااادافها وأنشااااااطتها المتعلقااااااة ب عااااااداد وتاااااادريب 
الكااااااااوادر البشاااااااارية علااااااااى مختلااااااااف المسااااااااتويات  ماااااااان خااااااااال تزوياااااااادها بباااااااارامم 

 اء العاملين فيها.تدريبية مناسبة لرفع كفاءتها اإلنتاجية وتحسين أد

وتعتباااااار تهيئااااااة اإلدارة التربويااااااة جاااااازءاق ماااااان عمليااااااة التنميااااااة والتطااااااوير  إذ 
تااااااؤدي دوراق كبيااااااراق وأساساااااايّا فااااااي تمكااااااين اإلدارات فااااااي المؤسسااااااات ماااااان تحقيااااااق 
أهاااااادافها و نجاااااااح خططهااااااا ورفااااااع مسااااااتوى أداء العاااااااملين لااااااديها  واإلسااااااهام فااااااي 

 ات.تحقيق أهداف التنمية الشاملة في تلل المؤسس

 . أهمية البعد اإلنساني في التنمية: 2

إن البعااااااد السااااااكاني يعتباااااار دعامااااااة أساسااااااية للتنميااااااة   وتتعاااااااون مجاااااااالت 
علمياااااة عديااااادة  فاااااي محاولاااااة قيااااااس وتحليااااال العوامااااال التاااااي تاااااؤثر علاااااى تنميااااااة 

 نوعية ورفاهية السكان  ) والتي يمكن التعبير عنها من خال مؤشرات:

 -العدالاااااااة فااااااااي توزياااااااع الاااااااادخل  -صاااااااحية الرعايااااااااة ال -نوعياااااااة التعلااااااايم  
تااااااوفير الخاااااادمات  -حقااااااوق اإلنسااااااان السياسااااااية واالجتماعيااااااة والمدنيااااااة والثقافيااااااة 

األساسااااااااااية ماااااااااان مياااااااااااو الشاااااااااار  والصاااااااااارف الصااااااااااحي  والكهرباااااااااااء واإلسااااااااااكان 
 والخدمات األخرى (.
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وكاناااااااااا  نتيجااااااااااة االهتمااااااااااام المتزايااااااااااد بجانااااااااااب السااااااااااكان أن ظهاااااااااارت     
رأس الماااااااال البشاااااااارى  والتنمياااااااة البشاااااااارية   مصاااااااطلحات ومفااااااااهيم جدياااااااادة مثااااااال

 .والتنمية المستدامة..الخ

ورأس المااااااال البشاااااارى هااااااو مصااااااطل  للتعبياااااار عاااااان أهميااااااة تااااااراكم القااااااوى  
العاملااااااة ماااااان الناحيااااااة العدديااااااة والنوعيااااااة ) مسااااااتوى التعلاااااايم والخباااااارة ( كماااااادخل 

 .هام في العملية اإلنتاجية

االسااااااتثماري علااااااى وفااااااى هااااااذا السااااااياق يمكاااااان القااااااول بااااااأن عائااااااد اإلنفاااااااق 
التنميااااااة البشاااااارية ال يقاااااال أهميااااااة عاااااان رأس المااااااال ماااااان اآلالت والمعاااااادات؛ ذلاااااال 
ألن المعرفااااااااة البشاااااااارية هااااااااي الساااااااابيل البااااااااديل لمساااااااااعدة الاااااااادول الناميااااااااة علااااااااى 

خصوصااااااااق فاااااااي حالاااااااة محدودياااااااة الماااااااوارد الطبيعياااااااة ورأس  -النهاااااااو  والتقااااااادم 
التطااااور السااااريع فااااي لسااااد الفجااااوة فااااي القاااادرة علااااى االبتكااااار وماحقااااه  -المااااال 
 مجاالت:

اسااااااااااااااات ال  -التخطااااااااااااااايط  -التنظااااااااااااااايم واإلدارة  -التقااااااااااااااادم التكنولاااااااااااااااوجي 
ماحقااااة التطااااور فااااي برمجيااااات  -اتخاااااذ القاااارار علااااى أساااااس علمااااي  -المااااوارد 

 ونظم الحاسب اآللي.

أمااااااا مصاااااااطل    التنمياااااااة البشاااااارية   فبااااااادأ يظهااااااار علااااااى السااااااااحة ماااااااع     
مااااام المتحااااادة اإلنماااااائي ن قبااااال برناااااامم األإصااااادار أول تقريااااار للتنمياااااة البشااااارية مااااا

 .م0001في عام 

ولقاااااااد تااااااام تعرياااااااف مفهاااااااوم التنمياااااااة البشااااااارية فاااااااي تقاااااااارير برناااااااامم األمااااااام 
 المتحدة اإلنمائي كما يلي :

التنميككككككة البشككككككرية هككككككي عمليككككككة توسككككككيع الخيككككككارات المتاحككككككة أمككككككام  
. ومااااان حيااااا  المبااااادأ   فااااا ن هاااااذو الخياااااارات باااااا حااااادود وتت يااااار بمااااارور  النكككككاس
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وقاااا ؛ أمااااا ماااان حياااا  التطبيااااق فقااااد تبااااين أنااااه علااااى جميااااع مسااااتويات التنميااااة  ال
 تتركز الخيارات األساسية في ثاث هي : 

 .أن يحيا الناس حياة لويلة خالية من العلل 
 .أن يكتسبوا المعرفة 
 .أن يحصلوا على الموارد الازمة لتحقيق مستوى حياة كريمة 

ؤشااااااااار تجميعاااااااااي لقيااااااااااس وتعتماااااااااد تقاااااااااارير التنمياااااااااة البشااااااااارية علاااااااااى م    
 :ومقارنة إنجاز الدول في مجال التنمية البشرية يسمى

  Human Development Index ومؤشاااااار التنميااااااة البشاااااارية العااااااالمي  
الااااذي يساااااتخدم فااااي مقارناااااة وترتياااااب الاااادول حساااااب جهاااااود التنميااااة البشااااارية  هاااااو 

 مؤشر تركيبي يتم حسابه من ثاثة عناصر رئيسية وهى : 

  ماااااان الناااااااتم القااااااومي اإلجمااااااالي ) وهااااااو مؤشاااااار متوسااااااط نصاااااايب الفاااااارد
لقيااااااس ماااااادى الحصاااااول علااااااى الماااااوارد الازمااااااة لتحقياااااق مسااااااتوى حياااااااة 

 كريمة(.
 .) العمر المتوقع ) مؤشر لقياس لول العمر 
 49 .مؤشر لقياس اكتسا  المعرفة(سبة اإللمام بالقراءة والكتابة )ن 
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 :لثامنا المحور

 الوظيف  التسويدقي  يف املؤسس 
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 يف  التسويدقي  يف املؤسس .وظال :ثامنال المحور

 :التسويق مفهوم -أوال

يعتبااااااار التساااااااويق  أحاااااااد األنشاااااااطة األساساااااااية التاااااااي تقاااااااوم بهاااااااا المنشاااااااأة  لماااااااا لاااااااه  
الااااادور الكبيااااار نجاحهاااااا وبقائهاااااا فاااااي الساااااوق  وقاااااد فااااار  التساااااويق نفساااااه  بعاااااد أن ت يااااار 

ماااان المسااااتهلل  حتااااى الرجااااوع مفهااااوم بيااااع مااااا ننااااتم  إلااااى إنتاااااج مااااا يباااااع  وهااااذا انطاقااااا 
ولااااام يقتصااااار التساااااويق علاااااى المنشااااائات اإلنتاجياااااة فقاااااط  بااااال مارسااااا  المنشااااائات    إليه.

 الخدماتية هي األخرى مفهوم التسويق.

م  0002تعريااااااااف الجمعيااااااااة األمريكيااااااااة للتسااااااااويق والااااااااذي ن شاااااااار عااااااااام . 0
 الجمعية األمريكية للتسويق كما يلي: إدارةعن مجل  

األعماااااااااال التاااااااااي توجاااااااااه انسااااااااايا  السااااااااالع  هاااااااااو مجموعاااااااااة التساااااااااويق>> 
 50والخدمات  من المنتم إلى المستهلل أو المستعمل<<.

 (  بما يلي: Ph .Kotler. وقد عرفه ) 5

 التساااااويق هاااااو نشااااااط إنسااااااني يهااااادف إلاااااى إشاااااباع االحتياجاااااات والراباااااات 
 . 51من خال عمليات تبادلية 

التعرياااااااف مهماااااااة المساااااااوق عناااااااد إشاااااااباع احتياجاااااااات  هاااااااذاوي نهاااااااي   
المساااااااتهلل؛ ولكااااااان الوظيفاااااااة التساااااااويقية قاااااااد تساااااااتمر حتاااااااى بعاااااااد عملياااااااة 

(:  أن علااااااى المنشااااااأة االختيااااااار بااااااين Ph . Kotlerالبيااااااع  ويقااااااول ) 
 52خمسة توجهات  إلدارة جميع أنشطتها التبادلية .

(  والااااااااذي يعتباااااااار أ  التسااااااااويق الحاااااااادي   Ph.Kotlerوقااااااااد حاااااااادد )
 المفاهيم التسويقية مختصرة في الشكل التالي:
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 (:2شكل رقم)لا
 (Ph . Kotler) :المفاهيم األساسية للتسويق عند 

 

 

 

 :المصدر

 PH.KOTLER et B.DUBOIS:MARKETING MANAGEMENT,op.cit,p7.  

 مهام ووظائف النشا  التسويقي في المؤسسة: -ثانيا

حساااااااااب التعرياااااااااف الحااااااااادي  للتساااااااااويق  أساااااااااتطيع أن أذكااااااااار الوظاااااااااائف التساااااااااويقة 
 التالية:

ياسااااااااااااااات والباااااااااااااارامم التسااااااااااااااويقية المناساااااااااااااابة لمختلااااااااااااااف تحديااااااااااااااد الس - 0
 المؤسسات العامة والخاصة.

تصاااااااميم وتنفياااااااذ التجاااااااار  الميدانياااااااة  وماحظاااااااة وتحليااااااال األنماااااااااط  - 5
 السلوكية لعينات من  للعماء.

تجمياااااااااع وتحليااااااااال وتفساااااااااير البياناااااااااات التاااااااااي ياااااااااتم جمعهاااااااااا لمعالجاااااااااة  - 2
 مشاكل تسويقية حالية  أو محتملة الوقوع.

راء اختبااااااااارات السااااااااوق للساااااااالع الجدياااااااادة قصااااااااد التعاااااااارف علااااااااى إجاااااااا - 9
 مواقف المستهلكين.

تحديااااااااااااد السياساااااااااااااات المرتبطاااااااااااااة بالماركااااااااااااة  وجمياااااااااااااع الضااااااااااااامانات  - 2
 والخدمات الواجب تقديمها مع السلعة المباعة.

 الحاجات

 الرابات

 الطلب

 القيمة

 التكلفة

 اعاإلشب

 المنتجات
 المبادالت

 الصفقات

 العاقات

 التسويق السوق 



    * 5102* أفريل  )جامعة الوادي( فوزي حمرييق/ د: /                    إعداداقتصاد املؤسسةت مطبوعة يف مادة حماضرا

20 

  

و إنشاااااااء ماااااازيم تسااااااويقي فعااااااال ومتابعتااااااه قياسااااااا  دراسااااااة المنافسااااااة  - 3
 تطويرا.

 التسويق بالشكل التالي. 53ةويمكن توضي   لية ديناميكي 

 ( 13) : الشكل رقم

 ديناميكية آلية التسويق

 

 

 

 

 

 

 المصدر:

Annie Zeyl et Alfred Zeyl, plan marketing et d'action commerciales,(Paris: 
édition vuiber gestion, 1991),p6. 
 

 هدف النشا  التسويقي:  -ثالثا

 54 نذكر منها:للتسويق أهداف متعددة 

 تعظيم رب  المؤسسة أو المنظمة. - 0

 قرارات  -المؤسسة      -
 أهداف -
 تصنيف -
 عر  -

 السوق  5المرحلة  المراقبة

 ….العمل التجاري: البيع اإلشهار  الترويم

 4المرحلة  3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة 
 إدماج االقتراحات-   اقتراحات التسويق        -         فهم السوق               -   معرفة السوق            -
 المساهمة فاي                                                                     -    اقتراحات لويلة         -           ت      تحليل المعلوما -   جمع المعلومات         -

 تحضير القرارات    المدى )إستراتيجية(                                                                           
 اقتراحاات قصيارة  المدى )العمل التجاري( -                                                                  

 اقتراحاات متوسطاة المادى )المنتم( -                                          

 .تحضير مخططات التسويقية متوسطة وقصيرة المدى -    

 ي المؤسسةاالندما  في مخططات األنشطة ف -    
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التنباااااااااااااؤ براباااااااااااااات وحاجاااااااااااااات أفاااااااااااااراد المجتماااااااااااااع  أو القطاعاااااااااااااات الساااااااااااااوقية  - 5
 المدروسة  ومحاولة إشباعها.

 تحقيق أكبر نسبة من الرضى لدى المستهلكين تجاو مؤسستهم. - 2

 المحافظة على المركز التنافسي للمؤسسة. - 9

 :تسويقمجاالت تطبيق ال -رابعا

يهااااتم التسااااويق بخطااااوات التبااااادل فااااي السااااوق  وقااااد صاااامم التسااااويق لتحقيااااق هااااذا  
التباااااادل  و ذا كاااااان بمقااااادور مجتماااااع معاااااين أن يعاااااي  بااااادون الحاجاااااة إلاااااى التباااااادل  فلااااان 

 .ون هناك حاجة إلى التسويقتك

مااااان الواضااااا  أناااااه  مااااان الناااااادر جااااادا العثاااااور علاااااى مجتماااااع ال يحتااااااج إلاااااى  ولكناااااه
األمااااار فااااا ن الجميااااااع يعتماااااد بشاااااكل مباشاااااار علاااااى التباااااادل إلشااااااباع  التباااااادل. وفاااااي واقااااااع
 حاجاتهم وراباتهم.

والتقنياااااات التساااااويقية  أصااااابح  تقلياااااديا  مطبقاااااة فاااااي المنظماااااات التاااااي تساااااتهدف  
الاااارب   وحتااااى زماااان قريااااب كااااان االفتاااارا  جاااادال بااااأن كاااال تسااااويق هااااو تسااااويق يسااااتهدف 
الااااارب   ولكااااان ماااااؤخرا تمااااا  إضاااااافة هاماااااة لهاااااذو الفكااااارة  بحيااااا  أن التقنياااااات لبقااااا  فاااااي 

م  المنظمااااااات الخيريااااااة العديااااااد ماااااان المنظمااااااات التااااااي ال تسااااااتهدف الاااااارب   كمااااااا اسااااااتخد
والحكوميااااة قسااااما ماااان الطاااارق التااااي لااااورت فااااي تسااااويق الخاااادمات الصااااحية والمجاااااالت 

 العسكرية.

وهكاااااذا فااااا ن مجاااااال التساااااويق لااااام يعاااااد ينظااااار لاااااه علاااااى أسااااااس أناااااه مقصاااااورا علاااااى 
 المجاالت التي تستهدف الرب  فقط.

                      55ويمكن تقسيم مجال التسويق إلى مستويين هما: 
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 المستوى الضيق: .1

المنظماااااااات التاااااااي تساااااااعى لتحقياااااااق الااااااارب   حيااااااا   يساااااااتهدفوهاااااااو الاااااااذي  
يركااااااز علااااااى تحقيااااااق أكباااااار قاااااادر ماااااان األرباااااااح فااااااي فتاااااارة زمنيااااااة قصاااااايرة  ودون 
اااااا  األخاااااذ باالعتباااااار المنفعاااااة التاااااي يحصااااال عليهاااااا المساااااتهلل  وهاااااو فاااااي ظااااااهرو

صاااااااى وحقيقتاااااااه خدماااااااة المنظماااااااة لتحقياااااااق أق  اااااااا خدماااااااة المساااااااتهلل أي التساااااااويق
 األرباح.

 التسويق الشامل: .2

فهااااااو يسااااااتهدف جميااااااع المنظمااااااات سااااااواء أكاناااااا  منظمااااااات تهاااااادف إلااااااى  
الااااارب  أوال تهااااادف إلياااااه  وساااااواء أكانااااا  منتجاتهاااااا سااااالعا أو خااااادمات أو أفكاااااارا؛ 

 وقد استهدف التسويق الشامل خدمة المستهلل والمجتمع والمنظمة.

 مجاالت قطاعات التسويق: -خامسا

 االت التسويق في القطاعات التالية كما يلي:أستطيع تحديد مج

 :والخدمي التجاري الصناعي و التسويق في القطاع  .1

 بصاااااافةلاااااام يت ل اااااال التسااااااويق فااااااي كاااااال القطاعااااااات التجاريااااااة والصااااااناعية 
متشاااااااابهة  فقاااااااد اهاااااااتم بقطااااااااع المنتجاااااااات ذات االساااااااتهاك الواساااااااع أيااااااان ظهااااااار 

لع الصااااناعية  بينمااااا بقااااوة  ثاااام توسااااع ليشاااامل قطاااااع الساااالع الدائمااااة وقطاااااع الساااا
 عرف دمجه تأخرا في القطاعات الخدماتية.

إال أن التسااااااااويق اليااااااااوم يعتباااااااار ماااااااان أهاااااااام الساااااااابل التااااااااي ماااااااان  شااااااااأنها أن 
 تطور هذو القطاعات والسيما في مجال البنوك.
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   56التسويق في القطاعات غير المربحة: .2

يجلاااااااااب التساااااااااويق بصااااااااافة متزايااااااااادة اهتماااااااااام المنظماااااااااات ايااااااااار المربحاااااااااة  
 والجمعياااااااااات األهلياااااااااة دارس  المستشااااااااافيات  المتااااااااااحف  مراكاااااااااز الثقافاااااااااةكالمااااااااا

 وايرها.     

 التسويق في القطاع الخارجي: .3

التااااااااي أالبهااااااااا  لااااااااورت فااااااااي   لقاااااااد انتشاااااااار تطبيااااااااق التقنيااااااااات التسااااااااويقية 
الوالياااااات المتحااااادة األمريكياااااة  ثااااام فاااااي أوروباااااا  ثااااام بااااااقي أنحااااااء العاااااالم؛ وأكبااااار 

باااااا  دورا هامااااااا فااااااي هااااااذا المياااااادان. وماااااان بااااااين متعااااااددة الجنساااااايات لع الشااااااركات
 أنواع التسويق الدولي. 

 التسويق السياسي: .4

األحاااااازا  المنظمااااااات و ويسااااااتعمل هااااااذا النااااااوع ماااااان التسااااااويق ماااااان لاااااارف  
السياساااااية  وبصااااافة عاماااااة الدولاااااة  وهاااااو عباااااارة عااااان نظرياااااات ولااااارق مساااااتعملة 

التاااااأثير مااااان لااااارف األحااااازا  السياساااااية والسااااالطة العمومياااااة للتعرياااااف ببااااارامجهم و 
 57باها على كل الموالنين.
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 :لتاسعا المحور

 للمؤسس  االقتصادي  (العاة الفرعي  )الوظائف 
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 للمؤسس  االقتصادي  (العاة الفرعي  )الوظائف  :تاسعال المحور

 وظيفة توزيع القيم المضافة: -أوال

تسااااااعى المؤسسااااااات إلااااااى تعظاااااايم القاااااايم المضااااااافة التااااااي تعباااااار عاااااان تلاااااال الفااااااروق  
وبااااااين مجمااااااوع التكاااااااليف المباشاااااارة واياااااار  ؛(جاااااااتخر )الم تللمبيعااااااالكلااااااي اين الحجاااااام باااااا

 المباشرة ) المدخات( الداخلة في العملية االنتاجية هذا الفرق يسمى بالرب .

قسااااااام أوالمؤسسااااااة ماااااان خااااااال ادارتهااااااا تقااااااوم بتقساااااايم هااااااذا الاااااارب  علااااااى فئااااااات أو 
 إلى : ويقسم الرب  ىة بوظيفة االنتاج فمثا   يعطتمختلفة كل حسب عاق

   العمال        كرواتب 
  ادارة الضرائب        كاقتطاع 
          لاهتاك أو تحدي  اآلالت  كت طيةاآلالت االنتاجية 
 كار باح أو عوائد مالية لاسهم.          اءالشرك 
   مؤسساااااااات اخااااااارى         كتكلفاااااااة األداء خااااااادمات النقااااااال  الكهربااااااااء

 .خالهاتف... إل
  مؤسسة الضمان االجتماعي         كتأمينات 
 .صندوق المؤسسة المالي          كتمويل ذاتي للمؤسسة 

 وظيفة اتخاذ القرارات الداخلية والخارجية: -ثانيا

 ؛وتعتباااااااار هااااااااذو الوظيفااااااااة ماااااااان أصااااااااعب الوظااااااااائف وأخطرهااااااااا فااااااااي نفاااااااا  الوقاااااااا 
ن أن تكاااااااون هاااااااذو بهاااااااذو المهماااااااة اإلدارة أو الهيئاااااااة المسااااااايرة للمنشاااااااأة  ويمكااااااا عطلتضاااااااو 

كمااااااا  ؛كبياااااارة وحساسااااااةعليااااااا  أي ماااااان رأس الهاااااارم اإلداري  وعااااااادة مااااااا تكااااااون القاااااارارات 
 ن تكون قرارات ثانوية على مستوى المصال .أيمكن 
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والقااااارارات الداخلياااااة تاااااؤثر مباشااااارة علاااااى إنتاجياااااة المؤسساااااة وربحيتهاااااا وناااااوع السااااالعة 
 أو الخدمة  أو التوزيع ولرقه  وتوسيع اإلنتاج...الخ.

 ؛ياااااؤثر علاااااى االقتصااااااد الاااااولني ككااااال  مباشااااارخاااااارجي تاااااأثير ايااااار ماااااا أناااااه لهاااااا ك
تاااااؤثر علاااااى ماااااوارد الدولاااااة الطبيعياااااة مااااان جهاااااة هاااااا الداخلياااااة فالمؤسساااااة مااااان خاااااال قرارات

وكااااااذا الوصااااااول باالقتصاااااااد الااااااولني إلااااااى  ؛كيفيااااااة اسااااااتخدامها ماااااان جهااااااة أخاااااارى علااااااى و 
 تحقيق االكتفاء...الخ.

 الوظيفة االجتماعية: -ثالثا

فنااااا سااااابقا المؤسسااااة علااااى أنهااااا خليااااة إنسااااانية  وبمااااا أن التناسااااق بااااين العمااااال عر  
مطلااااااو  لتحقيااااااق هاااااادف مشااااااترك ف نااااااه لاااااان يكااااااون إال بتااااااوفير الجااااااو االجتماااااااعي داخاااااال 

 في: لمثن للمؤسسة دور اجتماعي في الدولة يت خرى فأة همن جو  المؤسسة. 

لي جاناااااااااب فااااااااا ينهم. هم  وتااااااااارقيهم وتكاااااااااو بتشاااااااا يل العماااااااااال وضااااااااامان دورياااااااااة رواتااااااااا
التاااااأثير علاااااى الااااادخل الاااااولني علاااااى المساااااتويات االقتصاااااادية الكلياااااة  فااااا ن هاااااذو الوظيفاااااة 

البطالااااة ومااااا يترتااااب عنااااه ماااان  فاااااق  شااااب لهااااا الاااادور الكبياااار فااااي حمايااااة المجتمااااع ماااان 
 اجتماعية 

 وظائف اخرى للمؤسسة: -رابعا
 يمكن أن نضيف وظائف و أدوار عامة للمؤسسة في القطر أهما: 

 تصاد الولني.ترقية االق -
 رتحقيااااااق فااااااائض ماااااان خااااااال تشااااااجيع التصااااااديموازنااااااة مياااااازان الماااااادفوعات و  -

 ات.در وانقاص حجم الاوبالتالي 
 .اتيذتحقيق السيادة من خال الوصول إلى االكتفاء ال -
 المشاركة في الحفا  على المورث الثقافي المحلي وتطويرو. -
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 العاشر المحور

 ملؤسس  االقتصادي وظائف وأدوار ا

 .ة االتنمي  املستمق ةفاهيم وف 
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وفق ةفاهيم  ملؤسس  االقتصادي وظائف وأدوار ا: العاشر المحور

 .ة االتنمي  املستم

 :المفهوم الجديد للوظائف الحديثة للمؤسسة االقتصادية -أوال

كوحااااادات حرفياااااة عرفااااا  المؤسساااااات  بشاااااتى أنواعهاااااا تحاااااوالت كبااااارى  مناااااذ نشاااااأتها 
فكاااار االقتصاااااادي  توقفااااا عنااااد ابتكااااار  لااااة النساااايم وماااااا ماااادارس ال بساااايطة ماااارورا بتطااااور

ساااامي بعااااادها باااااا الثورة الصاااااناعية   وصاااااوال إلااااى المؤسساااااات والشاااااركات العاااااابرة للقاااااارات  
 هذو التحوالت ظهرت جليا في الوظائف المنولة بكل مؤسسة.

و ن كااااااان المفهااااااوم القااااااديم  أو التقلياااااادي  لهاااااادف المؤسسااااااة يتركااااااز علااااااى  تعظاااااايم  
فااااااا ن هناااااااك مفااااااااهيم أخاااااارى حديثاااااااة ألقاااااا  بظالهاااااااا علااااااى الوظاااااااائف  ..الاااااارب   وفقااااااط.

واألهاااااااااداف الحقيقاااااااااة للمؤسساااااااااة  الرامياااااااااة إلاااااااااى ضااااااااابط ماااااااااوارد المؤسساااااااااة واسااااااااات الها 
 أحااااااد  باااااال والعماااااال علااااااى تنميااااااة تلاااااال المااااااوارد المحاااااادودة.  االساااااات ال األمثاااااال والماااااانظم
 مفاهيم التنمية المستدامة .

ؤسسااااااات مراجعااااااة سياساااااااتها وأنشااااااطتها إن هااااااذا المفهااااااوم الجديااااااد فاااااار  علااااااى الم
تماشااااايا ماااااع ماااااا   وأهااااادافها ووظائفهاااااا لتحقياااااق تفاعااااال إيجاااااابي باااااين المؤسساااااة ومحيطهاااااا

 تفرضه أبجديات التنمية المستدامة.

 وهي: 58وينقسم محيط المؤسسة إلى سبعة أقسام

   )االقتصااااااااااااااااااادي(  )االجتماااااااااااااااااااعي والثقااااااااااااااااااافي( (الشق)السياسااااااااااااااااااي والقااااااااااااااااااانوني
 اإليكولااااااوجي  وهااااااو  لااااااوجي(  وماااااان بااااااين أهاااااام أقسااااااام البيئااااااة القساااااام)التكنولااااااوجي واإليكو 

 .كل ما يتعلق بعاقة المؤسسة بالكائنات الحية في محيطها
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ملاااااااي علاااااااى المؤسساااااااات  الحاااااااد بااااااال ومعالجاااااااة إشاااااااكاليات التلاااااااوث   وهااااااادر مماااااااا ي  
الثاااااروات وعااااادم اسااااات الها االسااااات ال األمثااااال  و عاااااادة صااااايااة وظاااااائف المؤسساااااة بماااااا 

ا  علاااااى البيئاااااة ومقوماتهاااااا  والبحااااا  عااااان وظاااااائف تعمااااال علاااااى  إزاحااااااة يتماشاااااى والحفااااا
التلاااااااوث البيئاااااااي الصاااااااناعي والماااااااائي والهاااااااوائي ؛ و التفكيااااااار فاااااااي اعتمااااااااد نظااااااام للتأهيااااااال 

 البيئي  لتعزيز االنتماء لمفهوم التنمية الشاملة والمستدامة .

 للمؤسساااااة االقتصاااااادية يصاااااب فااااايونعتقاااااد أن المفهاااااوم الجدياااااد للوظاااااائف الحديثاااااة 
 تحقيق هدفين أساسيين اثنين هما:مجرى 

بتاااااوفير سااااالع وخااااادمات تائماااااه  . خدمكككككة اإلنسكككككان وتلبيكككككة حاجاتكككككه المتطكككككورة:1
 كما ونوعا وسعرا.

 لكل من: . تحقيق التنمية المستدامة:2

 : باالست ال األمثل للموارد وبأقل التكاليف.لمؤسسةا -

 عطاءق.: بالتفاعل اإليجابي معها أخذاق و لبيئة المحيطةا -

وقااااااد سااااااخرت الاااااادول  وخاصاااااااة المتقدمااااااة منهااااااا  مباااااااال  لائلااااااة ماااااان أجااااااال 
تحاااااادي  وظااااااائف وأداء المؤسسااااااات العامااااااة والخاصااااااة إلرساااااااء مقومااااااات التنميااااااة 

 الشاملة والمستدامة لمجتمعاتها.

 مفهوم التنمية المستدامة: -ثانيا

 اتفاق للقادة باإلجماع: .1

تصاااااااديق علاااااااى فكاااااااارة قاااااااادة أكثااااااار مااااااان ماااااااائتين وسااااااابعين دولاااااااة بال قاااااااام 
وذلاااال فااااي مااااؤتمر قمااااة األر  الااااذي عقاااااد   المسااااتدامة تصااااديقاق رساااامياق  التنميااااة

  بعاااااد أن قااااادم التقريااااار الاااااذي رفعتاااااه اللجناااااة م1992فاااااي  رياااااو دى جاااااانيرو  عاااااام
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  ودعاااااااا  إلااااااااى التأييااااااااد م0000المعنيااااااااة بالبيئااااااااة والتنميااااااااة فااااااااي عااااااااام  العالميااااااااة
االقتصاااااااادي ب ياااااااة  شااااااااطباإلجمااااااااع علاااااااى الصاااااااعيد الااااااادولي إلعاااااااادة توجياااااااه الن

 ومنااااااع حاااااادوث أضاااااارار ساااااالبية ماااااان ؛تلبيااااااة الحاجااااااات التنمويااااااة الماسااااااة للاااااادول
دورهااااااا أن تاااااانعك  علااااااى البيئااااااة العالميااااااة. وبالفعاااااال اسااااااتجاب  الاااااادول جميعهااااااا 

 اللجنة. لما دع  إليه

 كنه ومدلوالت التنمية المستدامة: .2

مة هااااااي تلاااااال التنميااااااة المسااااااتداالتنميااااااة المسااااااتدامة يمكاااااان تعريفهااااااا بأنهااااااا:  
مااااااع األخااااااذ فااااااي االعتبااااااار قاااااادرة أجيااااااال  التااااااي تلبااااااى احتياجااااااات الفاااااارد الحاليااااااة

 .المستقبل على تلبية احتياجاتها  

 شتمل المصطل  على مفهومين أساسين:وي

 حتياجات الجوهرية لفقراء العالم(اال وباألخص) الحاجة. 
 التاااااي تفرضاااااها الحالاااااة التكنولوجياااااة والتنظااااايم االجتمااااااعي القيكككككود 

 .والمستقبل الحاضراحتياجات  القدرة البيئية في تلبيةعلى 

 :للتنمية المستدامة 59تعريف "بروندتالند" .3

لقاااااااد اكتساااااااب مصاااااااطل  التنمياااااااة المساااااااتدامة اهتمامااااااااق عالميااااااااق كبياااااااراق بعاااااااد 
اللجناااااة العالمياااااة للبيئاااااة والتنمياااااة  أعدتاااااهظهاااااور تقريااااار مساااااتقبلنا المشاااااترك الاااااذي 

م صاااااااايااة أول تعريااااااااف للتنميااااااااة (. حياااااااا  تااااااااWCED,1987) 0000فااااااااي عااااااااام 
علاااااى أنهاااااا:  0000 بروندتاناااااد  الشاااااهير فاااااي عاااااام  60المساااااتدامة حساااااب تقريااااار

التنميككككككة التككككككي تفككككككي باحتياجككككككات الحايككككككر دون المجازفككككككة بقككككككدرة أجيككككككال  
 61 .المستقبل عل  الوفاي باحتياجاتها
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 . تعاريف أخرى للتنمية المستدامة:4

 ية المستدامة كما يلي:للتنم مختصرةإلى جانب هذا نجد تعاريف 

 .التنمية المستدامة هي التنمية المتجددة والقابلة لاستمرار 

 .التنمية المستدامة هي التنمية التي ال تتعار  مع البيئة 

 .التنمية المستدامة هي التي تضع نهاية لعقلية ال نهائية الموارد الطبيعية 

اإلنسااااااااان والوفاااااااااء االرتقاااااااااء برفاهيااااااااة وتصااااااااب مفاااااااااهيم التنميااااااااة المسااااااااتدامة فااااااااي 
والحفاااااااا  علااااااااى   وحماياااااااة رفاهيااااااااة األجياااااااال القادماااااااة  للفقاااااااراء باالحتياجاااااااات األساساااااااية

وفاااااى الحااااادود المساااااموح   الحيااااااة علاااااى المساااااتوى العاااااالمي ودعااااام أنظماااااة  الماااااوارد البيئياااااة
.ة عند وضع القرارياالقتصادية والبيئ بها  والعمل على إدخال األلر

62 
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 عشرالحادي المحور 

 هماف املؤسس  االقتصادي أوائص خص
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 اهماف املؤسس  االقتصادي وخصائص  المحور الحادي العاشر:

 خصائص المؤسسة االقتصادية:  -أوال

القاااااااادرة علااااااااى إقامااااااااة نظااااااااام يساااااااام  بالتفاعاااااااال الااااااااديناميكي بااااااااين عناصاااااااار  .1
 االنتاج التي تمتلكها.

 فها.هداأ جل تحقيق أنتاج سواء السلعي أو الخدمي من القدرة على اإل .2

 لل المؤسسة سجات محاسبية خاصة بها.تتم .3

 النشاط يكون في إلار قانوني معين. .4

 ة نشالها.طبيعب يلقانوناارتباط إلارها  .5

 للمؤسسة شخصية حقيقة أو معنوية مستقلة ماليا. .6

 ة الداخلية والخارجية.بيئدرة على التفاعل االيجابي مع الالق .7

 لها القانوني:تحدد بشك االقتصاديةأهداف المؤسسة  -ثانيا

 إذا تكلمنا عن أهداف المؤسسة االقتصادية فسنشير إلى ماحظتين اثنتين:

 هناك أهداف ثانوية وأخرى رئيسية أو أساسية. -
 حسب لبيعتها.بيختلف هذا الهدف من مؤسسة إلى أخرى  -

 ولذا فقد قسم  المؤسسات بناء على أهدافها إلى:

 .مؤسسة عمومية 
 .مؤسسة خاصة 
  خيريةمؤسسة. 
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 العمومية:أهداف المؤسسة  -لثاثا

 :المؤسسة العمومية. تعريف 1

كلياااااااة أو تمتلااااااال الساااااااهم األكبااااااار الدولاااااااة التاااااااي تمتلكهاااااااا  المؤسساااااااةوهاااااااي  
 .وتهااااااادف المؤسساااااااة االقتصاااااااادية العموميااااااة إلاااااااى خدماااااااة الصاااااااال  العاااااااام ؛فيهااااااا

 .العمومية االقتصاديةوفيما يلى أهداف المؤسسة 

 :  عموميةللمؤسسة ال األهداف الرئيسية. 2

 توفير السلع والخدمات األساسية للمجتمع:. 1.2

سااااااعة علااااااى تااااااوفير الساااااالع والخاااااادمات واالدولااااااة  سااااااهرت حياااااا 
ولاااااااااة مااااااااان خاااااااااال االساااااااااتهاك  للمجتماااااااااع  وعاااااااااادة ماااااااااا تتكفااااااااال الد

ال  ؛نتاااااااااج الساااااااالع األساسااااااااية واالسااااااااتراتيجيةمؤسساااااااااتها العموميااااااااة ب 
 .سيما إذا كان  هذو الدولة تتبع نظام اقتصاد السوق 

لمضااااااااربات واالحتكاااااااارات للسااااااالع األساساااااااية  ف نهاااااااا تحاشااااااايا لف
علااااااى أن يكااااااون لهااااااا النصاااااايب األكباااااار فااااااي اااااااا أي الدولااااااة اااااااا تعماااااال 

 القطاع المؤسساتي المستهدف. 

 االستقاللية االقتصادية وتحقيق السيادة:. 2.2

أي أن المؤسسااااااااااااة تعماااااااااااال علااااااااااااى تلبيااااااااااااة حاجااااااااااااات السااااااااااااوق  
وبالتاااااااااالي  ؛ة ال اااااااااذائيخاصااااااااالمحلياااااااااة وتحقياااااااااق االكتفااااااااااء الاااااااااذاتي و ا

 األجنبية. ض ولاتتاشي كل ال
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 الوطني: باالقتصادالنهوض  .3.2

عاااااااان لريااااااااق خطااااااااة اقتصااااااااادية شاااااااااملة وماااااااان بااااااااين صااااااااور  
 النهو  باالقتصاد الولني السعي إلى:

 الوصول إلى العمالة أو التش يل التام. -أ
موازنااااااة المياااااازان التجاااااااري بالتقلياااااال ماااااان الصااااااادرات وتوساااااايع  - 

 اردات.حجم الو 
 زيادة الدخل الولني الذي ينعك  على دخول األفراد. -ج

 :للمؤسسة العمومية األهداف الثانوية. 3

قاااااول باااااأن تحقياااااق ونساااااتطيع ال  المكملاااااة لألهاااااداف العاماااااةوهاااااي األهاااااداف 
ويمكاااااااان  ؛دي حتميااااااااا إلااااااااى تحقيااااااااق األهااااااااداف الثانويااااااااةؤ تاااااااااألهااااااااداف الرئيسااااااااة 

 حصر أهم هذو األهداف في:

 :مواد المتاحة بشكل أمثلاستعمال ال. 1.3

تصااااااف ت  وخاصااااااة المااااااواد األوليااااااة  بماااااا أن عناصاااااار اإلنتاااااااج 
اإلدارياااااة  واساااااتراتيجيتهافعلاااااى المؤسساااااة مااااان خاااااال خطتهاااااا   بالنااااادرة

العمااااااال علاااااااى عقلناااااااة اإلنتااااااااج للوصاااااااول إلاااااااى الحفاااااااا  علاااااااى ماااااااوارد 
واسااااات الها االسااااات ال األمثااااال مااااان جهاااااة  ؛مااااان جهاااااةهاااااذا الدولياااااة  
الخاصاااااااة عاااااااادة ماااااااا يكاااااااون همهاااااااا جلاااااااب الماااااااواد  )المؤسساااااااة ثانياااااااة.

 ها(. يعلى منافس ميزهاوت األولية بل واالنفراد بها لتحقيق ربحها

 رفع مستوى المعيشة:. 2.3

المؤسساااااااااة العمومياااااااااة مااااااااان أهااااااااادافها رفاااااااااع مساااااااااتوى األنمااااااااااط  
 المعيشية لألفراد وذلل من خال:
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 و ن  إنتااااااج سااااالعة معقولاااااة الاااااثمن )بتخفااااايض تكااااااليف اإلنتااااااج -أ
لاااااااال ف نهااااااااا تقااااااااوم لااااااام تااااااااتمكن المؤسسااااااااة العموميااااااااة مااااااان ذ

   .(  من خال دعم المنتجينبتدعيم األسعار الولنية
  الاااااتحكم فاااااي األساااااعار الولنياااااة بزياااااادة العااااار  فاااااي الساااااوق  - 

وبواساااااااااااطة تحدياااااااااااد ساااااااااااقوف األساااااااااااعار للماااااااااااواد والسااااااااااالع 
 األساسية.

 تقديم سلع وخدمات مجانية للمجتمع...الخ. -ج
ة الشااااارائية لألفاااااراد عااااان لرياااااق التشااااا يل ضااااامان إعطااااااء القااااادر  -د

 لضمان األجرة الشهرية للعامل.
 التأثير في النمط االستهالكي للمجتمع: .3.3

وهااااااذا عاااااان لريااااااق الدراسااااااات التااااااي تقااااااوم بهااااااا اإلدارة للتخلااااااي 
عاااااااان اسااااااااتهاك ساااااااالعة أو ترشاااااااايد االسااااااااتهاك أو اسااااااااتبدال منتااااااااوج 

يراد ساااااالعة التخفيااااااف ماااااان اساااااات وأ ؛خر أقاااااال تكلفاااااةآفاااااه عاليااااااة بااااااتكالي
 ما ...الخ.

الوسااااااااااااااائل اإلشااااااااااااااهارية العموميااااااااااااااة وتسااااااااااااااتعمل المؤسسااااااااااااااات 
وقاااااااااد تلجاااااااااأ المؤسساااااااااة العمومياااااااااة  .الدعائياااااااااة )المااااااااازيم الترويجاااااااااي(

أحياناااااا ألحاااااد السااااالطات التنفيذياااااة لساااااحب سااااالعة ماااااا مااااان الساااااوق أو 
 منع استيرادها واستبدالها بسلعة أخرى محلية.

 :الربح. 4.3

ى نعلاااااام بأنااااااه لااااااي  هاااااادفا رت هااااااذا الهاااااادف عنااااااوة حتااااااوقااااااد أّخاااااا
فاااااي المؤسساااااة العمومياااااة ال معناااااى لاااااه إذ لااااام  أساسااااايا  بااااال أن الااااارب 

 كمااااااااا أنااااااااه يمكاااااااان أن يهماااااااا  الاااااااارب تتحقااااااااق األهااااااااداف األساسااااااااية  
 63أحيانا.
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قائهاااااااااا وضااااااااامان مصاااااااااادر بوتضااااااااامن المؤسساااااااااات العمومياااااااااة 
 تمويلهااااااا  بفضاااااال الدولااااااة وأجهزتهااااااا  كمااااااا هااااااو حاصاااااال فااااااي باااااارامم

 .عموميةالمؤسسة الالحكومة لدعم 

حيانااااااااااا تمااااااااااول المؤسسااااااااااة وهااااااااااي مفلسااااااااااة باساااااااااام اإلنعااااااااااا  فأ 
وهكااااااااذا   وباساااااااام إعااااااااادة الهيكلااااااااة تااااااااارة أخاااااااارى.  االقتصااااااااادي تااااااااارة

سااااااارتها    خبعكاااااا  المؤسسااااااة الخاصااااااة التااااااي يساااااااوي عاااااادم ربحهااااااا
 خروجها من السوق مجبرة.و 

 المؤسسة الخا ة:أهداف  -رابعا

 . تعريف المؤسسة الخا ة:1

سااااااااواء كااااااااان فااااااااردا أو  الخااااااااواص  هااااااااا لألفاااااااارادوهااااااااي التااااااااي تعااااااااود ملكيت 
   .مجموعة شركاء

 :هدف رئيسي في المؤسسة الخا ة الربح. 2

 تحقيااااااااق الهاااااااادف الرئيسااااااااي والوحيااااااااد وهااااااااووتسااااااااعى المؤسسااااااااة الخاصااااااااة ل
مااااااااان خاااااااااال تخفااااااااايض   أعلاااااااااى عائاااااااااد علاااااااااى رأس الماااااااااال المساااااااااتثمر تحقياااااااااق

ى التكاااااااليف وتعظاااااايم حجاااااام المبيعااااااات  وتهاااااادف المؤسسااااااة الخاصااااااة أساسااااااا إلاااااا
 :الرب  ل ر 

 تعظيم حصة المساهمين أو الشركاء الماليين.  - أ

 رفع رأس مال المؤسسة عن لريق التمويل الذاتي. - 

 ت طية تكاليف اإلنتاج المختلفة المباشرة واير المباشرة. -جا

 توسيع القدرة اإلنتاجية والتوزيعية للمؤسسة. -د
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 :الخا ةهدفا ثانويا في المؤسسة  العناية بعنا ر اإلنتا . 3

والعناياااااااة  ؛خدماااااااة للهااااااادف األساساااااااي الااااااارب يعتبااااااار ثانوياااااااا وهاااااااذا الهااااااادف 
بعناصااااار اإلنتاااااااج تضااااامن رفااااااع الكفااااااءة اإلنتاجيااااااة لكااااال عنصاااااار مااااان عناصاااااار 

 للمؤسسة ككل ويدخل في ذلل: اإلنتاجيةاإلنتاج  وبالتالي توسيع الكفاءة 

 صيانة وتحدي  اآلالت والعقارات...الخ. -أ

 أس المال.ضمان الحصول على ر  –  

د البشااااااااارية  وتعتبااااااااار الماااااااااوارد ر التااااااااادريب والتكاااااااااوين والرساااااااااكلة للماااااااااوا -جاااااااااا
البشااااااااارية عنصااااااااار تركياااااااااز عليهاااااااااا المؤسساااااااااة لتحقياااااااااق أهااااااااادافها  وخاصاااااااااة 
المؤسسااااااات الخدميااااااة   وبالتااااااالي تهاااااادف المؤسسااااااة حتااااااى تضاااااامن اسااااااتقرار 

 العنصر الحي )الموارد البشرية( داخل المؤسسة إلى:

جيعهم: حتاااااى يقاااااوم العامااااال باااااأداء وظاااااائفهم إعطااااااء حقاااااوق العماااااال وتشااااا -
 .اإلداريةأو  اإلنتاجيةعلى أحسن وجه سواء 

 ضمان دورية األجور .-

 تأمين العمال. -

 .الوظيفيةالمساكن  -

 يا ....الخ.االبرامم الترفيهية الخاصة كالرحات والهد -

 العطل األسبوعية والسنوية -

 توفير وسائل الراحة داخل المؤسسة. -
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مااااااا تكااااااون هااااااذو الحقااااااوق اياااااار مكتملااااااة للعاماااااال فااااااي المؤسسااااااات  وعااااااادة
الخاصاااااة  التاااااي قاااااد ال يهمهاااااا راحاااااة العماااااال ماااااادام أناااااه يناااااتم ويحصااااال العامااااال 

 :ثاث في المؤسسة الخاصة بأحد لرق 

 ما كان حقا أساسيا كاألجر. -

 64مطالبة النقابات واالتحادات العمالية. -

أو عاااااان   مؤسساااااااتها مااااااا عاااااان لريااااااق؛ إالشااااااروط التااااااي تفرضااااااها الدولااااااة -
منضاااااامة حقااااااوق  )كالمكتااااااب الاااااادولي للعماااااال أو مااااااات دوليااااااةظلريااااااق من

 اإلنسان...الخ(

وهاااااااادف العنايااااااااة بعناصاااااااار اإلنتاااااااااج تسااااااااتهدف المؤسسااااااااة الخاصااااااااة ألنااااااااه 
فيماااااااا تساااااااتهدف المؤسساااااااة العمومياااااااة العناياااااااة باااااااالموارد   يااااااانعك  علاااااااى الااااااارب 

 البشرية أكثر من أي عنصر  خر.

 الخا ة: المؤسسات الخيرية -اخامس

الااااااذي ؛ و عموميااااااة ألنهاااااا تخاااااادم الصااااااال  العاااااااموتكااااااد تكااااااون مماثلااااااة للمؤسسااااااات ال 
ماااااا أيميزهااااا عاااان المؤسساااااة العموميااااة هااااو أن هاااااذو األخياااارة تهااااتم بكااااال شاااارائ  المجتمااااع  

  ذوي الااااااااادخل الضاااااااااعيف  و المؤسساااااااااة الخيرياااااااااة فتهاااااااااتم عاااااااااادة بفئاااااااااة المحتااااااااااجين فقاااااااااط
مسااااااعدة  تاجياااااة أو اساااااتثماراتها إلاااااىهاااااا اإلنوتهااااادف هاااااذو المؤسساااااات مااااان خاااااال عمليات
 وتحسين وضعية المعيشة للعائات الفقيرة.

وتلجاااااأ المؤسساااااة إلاااااى تحقياااااق أعلاااااى ربااااا  لضااااامان بقائهاااااا بجاناااااب هاااااذو الفئاااااة كماااااا 
مااااااان  أشاااااااير إلاااااااى هاااااااذو المؤسساااااااات تلجاااااااأ إلاااااااى تمويااااااال أنشاااااااطتها بماااااااا تحصااااااال علياااااااه

 .ادمن الدولة أو المؤسسات أو األفر  مساعدات مالية وهبات مختلفة
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 الثاني عشرالمحور 

  للمؤسس واخلارجي الدقريباحمليط الماخلي 
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واخلــــــارجي الدقريــــــب احملــــــيط الــــــماخلي  :الثككككككاني عشككككككر المحككككككور

  .للمؤسس

 تعريف محيط المؤسسة: -أوال

المحااااايط ونقصاااااد باااااه الحياااااز الاااااذي يعبااااار عااااان الظاااااروف والمعنوياااااة والواقاااااع الماااااادي 
  والمحااااااايط يشاااااااكل المناااااااخ االساااااااتثماري الاااااااذي والطبيعااااااة القانونياااااااة المحيطاااااااة بالمؤسسااااااة
 ثاث مستويات: تنشط فيه المؤسسة  ويمكن تقسيم محيط إلى

 .المحيط الداخلي للمؤسسة 
 .المحيط الخارجي القريب من المؤسسة 
 .المحيط الخارجي البعيد من المؤسسة 

أن يكااااااااون   فهااااااااي تسااااااااعى إلااااااااى وتتفاعاااااااال المؤسسااااااااة مااااااااع محيطهااااااااا تااااااااأثيرا وتااااااااأثرا
خلي مضااااااااابولا ويساااااااااتجيب ألهاااااااااداف واياااااااااات المؤسساااااااااة  كماااااااااا تعمااااااااال محيطهاااااااااا الااااااااادا

 .المؤسسة على االستفادة من الفرص التي يتيحها المحيط الخارجي

 :  ةالمحيط الداخلي للمؤسسمكونات  -ثانيا

المرسااااااومة يتكااااااون المحاااااايط الااااااداخلي للمؤسسااااااة ماااااان أهااااااداف واايااااااات المؤسسااااااة  
هااااااااداف  لتحقيااااااااق تلااااااال األيذياااااااة التنفالخطااااااااط وكاااااااذا العامااااااااة  االساااااااتراتيجيةفاااااااي الخطااااااااة 

 .(القيادة) العليا ويضطلع بهذو المهمة  اإلدارة

كماااااااااا يضااااااااام المحااااااااايط الاااااااااداخلي التنظااااااااايم اإلداري الخااااااااااص بالمؤسساااااااااة وهيكلهاااااااااا 
عناصااااااار اإلنتااااااااج األخااااااارى  مااااااان ماااااااوارد بشااااااارية مسااااااايرة ومنفاااااااذة    وكاااااااذا كااااااالالتنظيمااااااي

المساااااتويات  ضااااامن هيكااااال متمياااااز وواضااااا   وعاااااادة ماااااا يكاااااون هاااااذا المحااااايط مااااان أساااااهل 
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وهاااااذا ألناااااه يساااااهل الاااااتحكم فياااااه  لكااااان نشاااااير إلاااااى أن أي خلااااال فاااااي أي جااااازء مااااان أجااااازاء 
 في أداء المؤسسة.ومباشرة  المحيط الداخلي سيظهر تأثيرو جليا

خاااااذ قااااارار بت ييااااار خاااااط إنتااااااجي ب ل ااااااء سااااالعة أو اساااااتبدالها باااااأخرى  أعناااااد ماااااثا ف
المؤسساااااااة والعكااااااا   ف ناااااااه وبصاااااااحة هاااااااذا القااااااارار يااااااانعك  ذلااااااال إيجاباااااااا علاااااااى مردودياااااااة

 بالعك .

المحاااااااايط الااااااااداخلي  تاااااااارتبط أساسااااااااا بتااااااااوافر عناصاااااااار اإلنتاااااااااج الكفااااااااأة  حساااااااانإن 
 )المورد البشري(  ورأس المال الكافي  ووفرة المواد األولية كما ونوعا.  

  المحيط الخارجي القريب: -ثالثا

ونقصاااااد باااااه ذلااااال المحااااايط خاااااارج المؤسساااااة الاااااذي تتعامااااال باااااه المؤسساااااة بانتظاااااام 
الدورياااااة  ويتكاااااون المحااااايط الخاااااارجي القرياااااب مااااان أرباااااع عناصااااار  ابمهامهاااااالقياااااام  خاااااال

 رئيسية سيأتي تفصيلها كما يلي:

 السوق: .1

وهااااااااو ذلاااااااال الحيااااااااز )المااااااااادي أو المعنااااااااوي( الااااااااذي يلتقااااااااي فيااااااااه البااااااااائع  
 .العر  والطلبالذان يمثان: والمشتري )المنتم والمستهلل(  

ور للمؤسسااااااااة االقتصااااااااادية ويعتباااااااار السااااااااوق بمفهومااااااااه الواسااااااااع أهاااااااام محاااااااا
بالعملياااااااااة البيعياااااااااة وتساااااااامى حياااااااا  أنهاااااااااا تصااااااااارف فيااااااااه منتوجاتهاااااااااا وخااااااااادماتها 

(  وتقتنااااااي مااااااا تحتاجااااااه ماااااان عناصاااااار إنتاااااااج بعمليااااااة الشااااااراء ة)السااااااوق األمامياااااا
 )السوق الخلفية(.

ونقصااااااد بااااااه السااااااوق الااااااذي تعاااااار  أو تااااااوزع فيااااااه  سككككككوق البيككككككع: .1.1
 المؤسسة  منتوجاتها.
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لياااااه لتاااااوفير إ الساااااوق الاااااذي تلجاااااا المؤسساااااة وهاااااو سكككككوق الشكككككراي: .2.1
عناصااااار اإلنتااااااج  وكاااااذا الخااااادمات الداخلاااااة فاااااي العملياااااة االنتاجياااااة 

 ويمكن تقسيم هذا السوق إلى:

 التموين: سوق  -أ

وهاااااااو الساااااااوق الاااااااذي تلتقاااااااي المؤسساااااااة ماااااااع الماااااااوردين  
 عارضو المواد األولية الداخلة في العملية االنتاجية.

   سوق السلع والخدمات: -ب

لاااااى شاااااراء سااااالع وخااااادمات لهاااااا إ  تحتااااااج المؤسساااااة حيااااا
عاقاااااااااة بتحسااااااااااين وضاااااااااامان العملياااااااااة االنتاجيااااااااااة بالمؤسسااااااااااة  

خااااااادمات  فماااااااثا تحتااااااااج المؤسساااااااة إلاااااااى   تجهيااااااازات مكتاااااااب 
الكهربااااااااااء  الهااااااااااتف  المااااااااااء   محاسااااااااابية  استشاااااااااارات  تاااااااااأمين

 ...إلخ.مواد تنظيف

 سوق العمل: - 

و  لقبااااااول عاااااار  ةوالمسااااااتعدونعنااااااي بااااااه اليااااااد العاملااااااة  
المختلفاااااة  ويكاااااون هاااااذا الساااااوق مااااانظم مااااان خاااااال المؤسساااااات 

مؤسسااااااات ومكاتااااااب التشاااااا يل  وياااااارتبط سااااااوق العماااااال بالنساااااايم 
 االجتماعي والديموارافي والثقافي وفي المجتمع.

 سوق المال: – د

ويتمثااااااااال أساساااااااااا فاااااااااي المؤسساااااااااات النقدياااااااااة والمالياااااااااة  
وأسااااااااااااااواق رؤوس األمااااااااااااااوال )البورصااااااااااااااات(  وتعتباااااااااااااار هااااااااااااااذو 

ألساااااااواق الماليااااااة كوسااااااايط مااااااالي باااااااين أصاااااااحا  المؤسسااااااات وا
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العجاااااااااز الماااااااااالي وأصااااااااااحا  الفاااااااااائض الماااااااااالي أي أصااااااااااحا  
 المؤسسات والمدخرين أو المضاربين.

 المنافسة التي يقسم السوق عل  يوئها إل :تقسم و 

 .)سوق المنافسة الكاملة )عارضين كثر ولالبين كثر 
 .)سوق االحتكار التام )عار  واحد ولالبين كثر 
 كار القلة )عارضين محدودين ولالبين كثر(.سوق احت 
 .)65سوق احتكار مزدوج )عار  وحيد ولالب وحيد 

 وسائل النقل:. 2 

وتتمثاااااال وسااااااائل النقاااااال فااااااي كاااااال مااااااا تحتاجااااااه المؤسسااااااة ليضاااااامن تحقيااااااق 
  وكااااااااذا توريااااااااد كاااااااال عناصاااااااار اإلنتاااااااااج  ومااااااااا المنتجاااااااااتعمليااااااااة نقاااااااال وتوزيااااااااع 

 المؤسسة.تحتاجه المؤسسة من وسائل نقل العمال وموظفي 

النقاااااال الجااااااوي أو البااااااري أو البحااااااري  فيلاااااازم ذلاااااال تااااااوفير  بخصااااااوصأمااااااا 
 منشئات قاعدية كبرى كالموانئ والمطارات والجسور والطرق.

 وسائل االتصال: .3

وتتشااااااااااكل وسااااااااااائل االتصااااااااااال جاااااااااازءا أساساااااااااايا ماااااااااان محاااااااااايط المؤسسااااااااااة  
تمكااااااان المؤسساااااااة مااااااان إيصاااااااال المعلوماااااااات  االتصاااااااالالقرياااااااب  فتاااااااوفر وساااااااائل 

 .وكذا تجميعها لألسواق

النمااااااااو المتسااااااااارع مااااااااا يحااااااااتم علااااااااى ومااااااااا يميااااااااز وسااااااااائل االتصااااااااال هااااااااو 
المؤسسااااااة إدخااااااال كاااااال التحسااااااينات التااااااي ماااااان شااااااأنها أن تحقااااااق اتصاااااااال فعاااااااال 
داخااااال وخاااااارج المؤسساااااة  هاااااذا النماااااو يعبااااار عناااااه باألهمياااااة الجديااااادة الساااااتخدام 

 (.NTICتكنولوجيا االتصال والمعلومات)
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الهااااااااتف االنترنااااااا  الشااااااابكات الداخلياااااااة  الصاااااااحف  ومااااااان هاااااااذو الوساااااااائل  البرياااااااد  
   القنوات ...الخ.

 اإلدارات والهيئات الو ية: .4

إن المؤسساااااة مهاااااا كاااااان نوعهاااااا ولبيعاااااة نشاااااالها ف نهاااااا مرتبطاااااة بهيئاااااات 
أخاااااارى عااااااادة ماااااااا تكااااااون حكومياااااااة ويتمثاااااال دورهاااااااا فااااااي ضااااااابط قطاااااااع العمااااااال  

 .لريقة عملها وتشريع القوانين الخاصة بالمؤسسة من إنشائها إلى تحديد

مااااااااااان  عاااااااااااينمخاصاااااااااااة بناااااااااااوع وزارة وقاااااااااااد تنشاااااااااااأ علاااااااااااى سااااااااااابيل المثاااااااااااال 
 ؛كااااااوزارة المؤسسااااااات الصاااااا يرة والمتوسااااااطة والصااااااناعات التقليديااااااة المؤسسااااااات 

وفااااااي األصاااااال فاااااا ن هااااااذو الهيئااااااات تعماااااال علااااااى دفااااااع وتطااااااوير وضاااااامان نجاااااااح 
المؤسساااااااااة  كماااااااااا يمكااااااااان أن تكاااااااااون الهيئاااااااااة نقابياااااااااة مطالباااااااااة بحقاااااااااوق العماااااااااال 

 تهم.وتحسين وضعي

األساسااااااااية التااااااااي لهااااااااا عاقااااااااة بالمؤسسااااااااات الصاااااااا يرة  الهيئاااااااااتأهاااااااام إن 
 والمتوسطة في الجزائر تتمثل في:

  المؤسسااااااااااااااات الصاااااااااااااا يرة والمتوسااااااااااااااطة والصااااااااااااااناعات التقليديااااااااااااااة وزارة
 والمديريات التابعة لها.

 .الوكالة الولنية لدعم وتطوير المؤسسات الص يرة والمتوسطة 
 شبا .الوكالة الولنية لدعم وتش يل ال 
 . الصندوق الولني لضمان القرو 
 . الوكالة الولنية ودعم وتش يل الشبا 
 .المنظومة البنكية 
 للمساااااااااعدة علااااااااى تحديااااااااد الموقااااااااع وترقيااااااااة االسااااااااتثمار  اللجنااااااااة الوالئيااااااااة

 (CALPIREF).وضبط العقار
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 عشر الثالثالمحور 

 للمؤسس  اخلارجي البعيم احمليط
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 للمؤسس : البعيمجي اخلاراحمليط  :الثالث عشر المحور

 مكونات محيط المؤسسة الخارجي البعيد:  -أوال

ونختصااااار هاااااذا الجااااازء مااااان المحااااايط أو البيئاااااة كجااااازء مااااان نظاااااام تفاعااااال المؤسساااااة 
  :على   ويحوي هذا النموذجIPEMERوفقا لنموذج  

 (  )المهماااااااة:Extrants(  )مخرجاااااااات:Procédé( )الطريقاااااااة:Intrants)مااااااادخات

Mission:البيئة( )Environnement: :الت ذية العكسية(  )Rétroaction). 

إن هاااااذا النماااااوذج يجعااااال مااااان عنصااااار البيئاااااة جااااازءا هاماااااا مااااان عناصااااار المؤسساااااة 
ومكوناتهاااااااا  إذا نظرناااااااا للمؤسساااااااة كنظاااااااام تتفاعااااااال أجااااااازاؤو الواحاااااااد ماااااااع األخااااااار؛ وتقسااااااام 
البيئاااااااة إلاااااااى ثمانياااااااة أقساااااااام رئيساااااااة تضااااااام أجااااااازاء المحااااااايط الخاااااااارجي البعياااااااد للمؤسساااااااة 

  :PLESCETEوهي 

 .(Politique et Légalوالقانوني: )السياسي

 .(Economique)االقتصادي: 

 .(Social et Culturel)المجتمع والثقافة: 

 (.Technologies et Ecologies)التكنولوجي واإليكولوجي: 

 :PL politique et legalالجانب السياسي والقانوني)التشريعي(. 1

مؤشااااااار علاااااااى درجاااااااة الثقاااااااة التاااااااي  هااااااايإن درجاااااااة االساااااااتقرار السياساااااااي   
يوليهاااااااا قطااااااااع األعماااااااال للسااااااالطات العمومياااااااة ومصاااااااداقية التزاماتهاااااااا واساااااااتقرار 

  فاالساااااااااااااااااتقرار السياساااااااااااااااااي هاااااااااااااااااو ضااااااااااااااااامانة ضاااااااااااااااااد مخاااااااااااااااااالر اتشاااااااااااااااااريعاته
 المصادرة ...إلخ.
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وعاااااااادة ماااااااا يكاااااااون االساااااااتقرار السياساااااااي يتماشاااااااى جنباااااااا إلاااااااى جناااااااب ماااااااع 
ي فاااااااا ن دعاااااااام وتشااااااااجيع االسااااااااتقرار األمنااااااااي  و لااااااااى جانااااااااب االسااااااااتقرار السياساااااااا

المؤسسااااااااات الصاااااااا يرة والمتوسااااااااطة عباااااااار التشااااااااريعات التااااااااي تحمااااااااي القااااااااائمين 
عليهااااااا والعاااااااملين فيهااااااا يحفااااااز بيئااااااة العماااااال  ويهياااااائ الفرصااااااة السااااااتمرارية هااااااذو 

 .المؤسسات بما يخدم االقتصاد الولني

وللمؤسساااااااااات الصااااااااا يرة والمتوساااااااااطة دور كبيااااااااار مااااااااان خاااااااااال إضاااااااااافات 
صااااااد باااااالعموم  وماااااا تشاااااكله مااااان ثقااااال فاااااي توظياااااف تنموياااااة ونوعياااااة لهيكلاااااة االقت

 اليد العاملة  والمساهمة في الحد من البطالة.

 -ت حفااااااز علااااااى العماااااال وتاااااانهض بالقااااااائم منااااااه والبيئااااااة القانونيااااااة اإليجابيااااااة
 .66وبمعنى  خر بيئة تشريعية بناءة ومناسبة للتطوير

تثقااااااااال كاهااااااااال المؤسساااااااااات المجحفاااااااااة ماااااااااثا  إن التشاااااااااريعات الضاااااااااريبية 
والمتوسااااااطة بأعباااااااء تجعاااااال منهااااااا محكومااااااة لثقاااااال الهاااااام الضااااااريبي ال  الصاااااا يرة

 .أولوية التطوير والتحفيز على اإلنجاز واإلبداع

إن ثباااااات القاااااوانين لمااااادد كافياااااة ال تقااااال عااااان العشااااار سااااانوات يسااااااعد علاااااى 
العماااال باسااااتقرار أكبااااار  وحالااااة التذباااااذ  التااااي تعيشااااها القاااااوانين وخاصااااة قاااااوانين 

عكاااااا  عاااااادم دراسااااااة كافيااااااة لمشاااااااريع القااااااوانين قباااااال االسااااااتثمار وقااااااوانين العماااااال ت
 .تقديمها

إن تافااااااي هااااااذا األماااااار يكااااااون باستشااااااارة أكباااااار عاااااادد ماااااان المتخصصااااااين 
قبااااال وضاااااع القاااااانون قياااااد العمااااال لدراساااااته دراساااااة كافياااااة  و قااااارار مبااااادأ الشااااافافية 
وتفعيلااااه يختصاااار الكثياااار ماااان حاااااالت عاااادم الثقااااة بااااين مقاااادر الضااااريبة والمشاااارع 

 من جهة أخرى.  من جهة وبين المكلف
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 E  (Economique  :)الجانب االقتصادي  .2

إن الت يااااااااار السياساااااااااي و القاااااااااانوني للبيئاااااااااة يتعلاااااااااق باااااااااالت ير االقتصاااااااااادي 
 ي كثير من العناصر منها:فالذي بدورو يتمثل 

نسااااابة البطالاااااة   ارتفااااااع األساااااعار و نسااااابة التضاااااخم لاساااااتثمارات العاماااااة 
 و الخاصة   التجارة الخارجية ....

جااااااااااااة االسااااااااااااتقرار االقتصااااااااااااادي تتعلااااااااااااق بماااااااااااادى وضااااااااااااوح السياسااااااااااااة ودر 
االقتصاااااااادية المنتهجاااااااة ممثلاااااااة فاااااااي مااااااادى واقعياااااااة النظاااااااام الضاااااااريبي واعتدالاااااااه  
السياسااااااااة النقديااااااااة المنتهجااااااااة  كفاااااااااءة الجهاااااااااز المصاااااااارفي واسااااااااتقالية الساااااااالطة 
النقدياااااااااااة ومصاااااااااااداقيتها  الضااااااااااامانات الممنوحاااااااااااة إلمكانياااااااااااة تحويااااااااااال األربااااااااااااح 

اعتااااادال التعريفاااااة الجمركياااااة  قااااادرة السااااالطات علاااااى الاااااتحكم المحققاااااة  اساااااتقرار و 
 في التضخم.

أو البنيااااااااااة  ويرتكااااااااااز االقتصاااااااااااد علااااااااااى مااااااااااا يساااااااااامى بالهياكاااااااااال القاعديااااااااااة
 :ممثلة في التحتية؛

الطرقااااااااااااااات  السااااااااااااااكل الحديديااااااااااااااة  المااااااااااااااوانئ  المطااااااااااااااارات  الجسااااااااااااااور  
المواصااااااااااات الساااااااااالكية ماااااااااان هاااااااااااتف  تلكاااااااااا  وانترناااااااااا ؛ الن تاااااااااادفق الساااااااااالع 

معلوماااااات يتوقاااااف علاااااى مساااااتوى أدائهاااااا ومااااادى تطورهاااااا  كماااااا أن والخااااادمات وال
توفرهاااااااا باااااااالحجم و المساااااااتوى المائااااااام يسااااااااهم فاااااااي تقلااااااايص التكااااااااليف األولياااااااة 

 لاستثمار وتمكينه من االنطاقة السريعة.

إن القاااااااااااااادرة علااااااااااااااى إدارة االقتصاااااااااااااااد الااااااااااااااولني تتعلااااااااااااااق بمسااااااااااااااتوى إدارة 
لتحقيااااااااااق قتصااااااااااادية التصاااااااااادي للتقلبااااااااااات االلتمكينااااااااااه ماااااااااان النمااااااااااو و االقتصاااااااااااد 

 الستقرار االقتصادي للدولة. ا
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 S,C   (  sociale et culturel:)االجتماعي والثقافي  الجانب .3

إن العنصااااااار االجتمااااااااعي و الثقاااااااافي يتمثااااااال فاااااااي العاااااااادات و السااااااالوكات 
 .تي تمثل العنصر الجوهري للمؤسسةللمجموعات اإلنسانية و قيمهم و ال

 T  ( Technologique:) 67الجانب التكنولوجي .4

العنصااااااار التكنولاااااااوجي يعتبااااااار عنصااااااارا فعااااااااال و مؤشااااااار الصااااااافة مباشااااااارة 
علااااااى عمليااااااات المؤسسااااااة ونشااااااالها   فعلااااااى المؤسسااااااة لاااااان تكااااااون علااااااى علاااااام 
بكااااال االكتشااااااافات التكنولوجيااااااة لكاااااي تحقااااااق موقعااااااا مائماااااا بالنساااااابة لمنافساااااايها  

لااااااى والتطااااااور التكنولااااااوجي يفاااااار  ع  إذ نعااااااي  حاليااااااا ثااااااورات الكترونيااااااة  ليااااااة
 بح  واإلبداع .للالمؤسسة  أن تخصص مبال  مالية 

وهكااااااذا  فقااااااد أضااااااحى المحاااااايط التكنولااااااوجي للمؤسسااااااة يتصااااااف بالتسااااااارع 
والتعقياااااااد  وهاااااااو ماااااااا يساااااااتوجب علاااااااى المؤسساااااااات أن تكاااااااون يقظاااااااة تجااااااااو هاااااااذا 
المحاااااااايط  وهاااااااااو ماااااااااا يعنااااااااي المتابعاااااااااة المساااااااااتمرة  لااااااااي  فقاااااااااط  للتكنولوجياااااااااات 

باااااال والمتوقااااااع إدخالهااااااا الحقااااااا ماااااان قباااااال الموجاااااودة حاليااااااا فااااااي مجااااااال نشااااااالها  
منافسااااااين موجااااااودين أو منافسااااااين محتملااااااين  وذلاااااال ماااااان خااااااال متابعااااااة أنشااااااطة 

 البح  القائمة.

ولااااااذلل نجااااااد الماااااادافعين عاااااان الااااااذكاء االقتصااااااادي يمزجااااااون بااااااين مراقبااااااة 
شاااااااال أن هااااااااذو المهماااااااااة أصاااااااابح  أكثااااااااار  المحاااااااايط والتجساااااااا  الصاااااااااناعي. وال

الميااااااا  وأصااااااب  المناااااااف  نفسااااااه اياااااار صااااااعوبة بعاااااادما أخااااااذت المنافسااااااة بعاااااادا ع
 معروف. 

ونااااااااود أن نشااااااااير إلااااااااى العاقااااااااة بااااااااين قطاااااااااع الصااااااااناعة وقطاااااااااع البحاااااااا  
العلمااااااي  إذ يعتباااااار االنفصااااااام بااااااين قطاااااااعي الصااااااناعة والبحاااااا  العلمااااااي الااااااذي 
يشااااااهدو االقتصاااااااد الجزائااااااري ماااااان أهاااااام معوقااااااات التنميااااااة التااااااي يجااااااب التصاااااادي 
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فكااااال الااااادول الصاااااناعية إنماااااا تقااااادم  لهاااااا و يجااااااد اإلجاااااراءات العملياااااة لتااااادراكها. 
 .68تعاون وتكامل استراتيجيةبالمزاوجة  بين هذين القطاعين  من خال 

إن تثماااااااااين القااااااااادرات الولنيااااااااااة ال يتوقاااااااااف عنااااااااااد تخصااااااااايص المااااااااااوارد    
الضااااااخمة وتااااااوفير التجهياااااازات فااااااي مخااااااابر البحاااااا  الجامعيااااااة واياااااار الجامعيااااااة  

ئم أبحاثهاااااا فااااي الميااااادان. باااال البااااد مااااان منحهااااا الفااااارص إلبااااراز مجهوداتهاااااا ونتااااا
وقبااااااااال ذلااااااااال يجاااااااااب إعطااااااااااء االعتباااااااااار الائاااااااااق للباحااااااااا  ومنحاااااااااه التحفيااااااااازات 
ومختلاااااف التساااااهيات بحيااااا  يشاااااعر باااااأن وظيفتاااااه البحثياااااة هاااااي أرقاااااى الوظاااااائف 

 وأهمها في المجتمع. 

 :E  ( Ecologique)اإليكولوجي  الجانب .5

حياااااا  إن   تهااااااتم اإليكولوجيااااااا بالعاقااااااات بااااااين الكائنااااااات الحيااااااة والمحاااااايط 
التوازنااااااات القائمااااااة فااااااي الماضااااااي بااااااين المكونااااااات المختلفااااااة للمحاااااايط أصاااااابح  
معرضااااة لاخااااتال وماااان ثمااااة للخطاااار  وفااااي هااااذا السااااياق نااااذكر مااااثا الضااااجيم 

الماااااوانئ  المطاااااارات   .فاااااي مناااااالق محاااااددة يتسااااابب فاااااي خلاااااق التاااااوتر العصااااابي
ان  الحيااااااو و  الطاااااارق السااااااريعة والتااااااي يكااااااون لهااااااا األثاااااار الساااااالبي علااااااى اإلنسااااااان

 كذلل التلوث الصناعي في الوديان واألراضي الفاحية.و  النباتو 

إن التاااااأثيرات الساااااابقة علاااااى المحااااايط تتطلاااااب رد فعااااال مااااانظم بتفاااااادي هاااااذو 
لهاااااذا فاااااان االهتماماااااات الحالياااااة أدت   السااااالبيات أو الحاااااد منهاااااا و التقليااااال منهاااااا

إلااااااااى اتخاااااااااذ جملااااااااة ماااااااان اإلجااااااااراءات منهااااااااا اسااااااااتعمال أوسااااااااع للبناااااااازين باااااااادون 
ص  اساااااااتعمال التعبئاااااااة ايااااااار المضااااااارة للمحااااااايط  الرقاباااااااة علاااااااى الااااااادخان رصاااااااا

 والنفايات ...

وماااااان بااااااين أهاااااام أقسااااااام البيئااااااة اإليكولوجيااااااا وهااااااو كاااااال مااااااا يتعلااااااق بعاقااااااة 
المؤسساااااااااة بالكائنااااااااااات الحياااااااااة فااااااااااي محيطهاااااااااا  الشاااااااااايء الاااااااااذي فاااااااااار  علااااااااااى 
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المؤسساااااااات الحاااااااد باااااااال ومعالجاااااااة إشاااااااكاليات التلااااااااوث  وهااااااادر الثاااااااروات وعاااااااادم 
الساااااااااات ال األمثاااااااااال  و عااااااااااادة صااااااااايااة وظااااااااااائف المؤسسااااااااااة بمااااااااااا اسااااااااات الها ا

يتماشاااااااى والحفاااااااا  علاااااااى البيئاااااااة  والبحااااااا  عااااااان وظاااااااائف تعمااااااال علاااااااى إزاحاااااااة 
التلااااااااوث البيئااااااااي الصااااااااناعي والمااااااااائي والهااااااااوائي؛ والتفكياااااااار فااااااااي اعتماااااااااد نظاااااااام 

 للتأهيل البيئي  لتعزيز االنتماء لمفهوم التنمية الشاملة والمستدامة.

 ة:البيئة الدولي -ثانيا

شاااااااااهدت عشااااااااارية التساااااااااعينات مااااااااان القااااااااارن العشااااااااارين مجموعاااااااااة مااااااااان المت يااااااااارات 
واألحااااااداث علاااااااى المسااااااتوى العاااااااالمي  ولقاااااااد انعكاااااا  كااااااال ذلاااااال علاااااااى أداء اقتصااااااااديات 
معظااااام الااااادول النامياااااة  وأنجبااااا  تلااااال المت يااااارات واألحاااااداث نظاااااام تجااااااري عاااااالمي جدياااااد 

ياااااااااة واإلقليمياااااااااة يتصاااااااااف باااااااااالت ير المساااااااااتمر والمنافساااااااااة العالمياااااااااة والجماااااااااع باااااااااين المحل
وتقااااود هااااذا النظاااااام   والعالميااااة بمااااا يسااااتدعي الكيانااااات الجزئيااااة والكليااااة التااااأقلم مااااع ذلاااال

 التجاري المنظمة العالمية للتجارة.

كماااااااا أن باااااااروز الشاااااااركات الدولياااااااة النشااااااااط و تراجاااااااع الااااااادور الاااااااولني للمؤسساااااااات 
لياااااااة يحاااااااتم تشااااااا يل عقاااااااول ذات مهاااااااارة و معرفاااااااة عالمياااااااة للوصاااااااول إلاااااااى األساااااااواق الدو 

 بأقل التكاليف وأعلى جودة عن لريق تحقيق المزايا التنافسية.

إن نجاااااااح سياسااااااة تشااااااجيع الصااااااادرات  يقتضااااااي رفااااااع الكفاااااااءة االقتصااااااادية بخلااااااق 
مزيااااااد ماااااان مناااااااخ التناااااااف  بااااااين المؤسسااااااات االقتصااااااادية داخاااااال البلااااااد علااااااى اعتبااااااار أن 

اؤل يثااااااور السااااااوق المحلااااااي اآلن أصااااااب  سااااااوقا منفتحااااااا علااااااى العااااااالم  ممااااااا يجعاااااال التساااااا
 .69حتما عن المؤسسات الص يرة والمتوسطة وعاقتها بالتصدير
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 المحور الرابع عشر:

 التفاعل اإلجيابي للمؤسس  يف حميطها.
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 اإلجيابي للمؤسس  يف حميطها. التفاعلالمحور الرابع عشر: 

 :  نجاح المؤسسة مرهون بتوافقها اإليجابي مع محيطها -أوال

قاااااف نجاحهاااااا علاااااى مااااادى مائماااااة المحااااايط لهاااااا  فاااااالمحيط إن نجااااااح المؤسساااااة يتو 
النمااااااااوذجي يساااااااااعد المؤسسااااااااة علااااااااى تحقيااااااااق أهاااااااادافها ويسااااااااهل التفاعاااااااال أو التعااااااااالي 
اإليجااااااابي بينهااااااا وبااااااين محيطهااااااا  تاااااارتبط القاااااادرة التنافسااااااية للمؤسسااااااة بطبيعااااااة محيطهااااااا 
لااااااذلل يجااااااب اتخاااااااذ عاااااادة إجااااااراءات علااااااى مسااااااتوى المحاااااايط لتمكااااااين المؤسسااااااة بمواكبااااااة 

 .70ت المحيط المحلي و الدولي تحوال

 :العمل مع سوق  للمؤسسةالتفاعل اإليجابي  -ثانيا

تحتااااااااج المؤسساااااااة إلاااااااى الماااااااورد البشاااااااري  فهاااااااي تلجاااااااأ قبااااااال وأثنااااااااء وبعاااااااد إنشااااااااء 
المؤسساااااااة  إلاااااااى ساااااااوق العمااااااال؛ ويعناااااااي ذلااااااال تشااااااا يل الياااااااد العاملاااااااة بشاااااااتى أنواعهاااااااا  

األجاااااااور مااااااان خاااااااال  وبالتاااااااالي التخفياااااااف مااااااان حااااااادة البطالاااااااة  والمسااااااااهمة فاااااااي زياااااااادة
 .التش يل

 موازنة ميزان المدفوعات: -ثالثا

إن سااااااااامة الجهاااااااااز اإلنتاااااااااجي  ماااااااان خااااااااال األداء الجيااااااااد للمؤسسااااااااات  يجعاااااااال 
السااااااوق المحلياااااااة فااااااي وفااااااارة ماااااان السااااااالع والخاااااادمات التاااااااي تشاااااابع راباااااااات المساااااااتهلكين  

دولاااااة ن تحقياااااق االكتفااااااء الاااااذاتي  يمكااااان ال و   داخااااال الاااااولن  وت اااااري المساااااتورد األجنباااااي
ماااان الحااااد ماااان وارداتهااااا والشااااروع فااااي عمليااااة التصاااادير  وبالتااااالي المساااااهمة الفعالااااة فااااي 

 موازنة العجز في ميزان المدفوعات.
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 استقرار األسواق ومستوى األسعار العامة: -رابعا

وياااااااااتحكم فااااااااااي اسااااااااااتقرار األساااااااااواق  كااااااااااا ماااااااااان العااااااااار  والطلااااااااااب  والمؤسسااااااااااة  
سااااواق  حتااااى يصاااال إلااااى مسااااتويات الطلااااب اإلنتاجيااااة تساااااهم فااااي زيااااادة العاااار  فااااي األ

فااااي السااااوق  ويتطلااااب ذلاااال ماااان المؤسسااااة دراسااااة دقيقااااة لمااااا يحتاجااااه السااااوق  اإلجمااااالي
مااااااان خاااااااال األبحااااااااث التساااااااويقية الرامياااااااة إلاااااااى معرفاااااااة لبيعاااااااة كااااااال ساااااااوق؛ واساااااااتقرار 
األسااااااااااواق واتصااااااااااافها بالمنافسااااااااااة التامااااااااااة  هااااااااااو دور رئيسااااااااااي ماااااااااان أدوار المؤسسااااااااااات 

ك  علاااااااى تحساااااااين المساااااااتويات العاماااااااة لألساااااااعار وحماياااااااة االقتصاااااااادية وهاااااااو ماااااااا يااااااانع
 االقتصاد من شب  التضخم.  

 :للمؤسسة األثر االجتماعي والتكويني والثقافيخامسا 

ال شل أن التوازن واالستقرار االقتصادي  يقضي على عدة ظواهر اجتماعية 
وبشكل مباشر  سلبية؛ كالفقر  واآلفات االجتماعية المختلفة  فالمؤسسة االقتصادية تسهم

وهو ما ينعك  إيجابا على المشاركة في بناء النسيم   في تحسين مستوى معيشة األسر 
االجتماعي واستقرارو؛ بل إن الشريحة العمالية على اختاف مستوياتها  وبما تتلقاو من 
تكوين وتأهيل ورسكلة بالمؤسسة  يكون له دور كبير في تشكيل ثقافة مبنية على العلم 

 كة في بناء األمم والمجتمعات.والمشار 

 :إجرايات تحسين محيط المؤسسات االقتصادية -سادسا

هنااااااك جملاااااة مااااان اإلجاااااراءات تتبعهاااااا الدولاااااة والمؤسساااااة علاااااى حاااااد ساااااواء لتحقياااااق 
فاااااي النقااااااط اإلجرائياااااة التوافااااق االيجاااااابي باااااين المؤسساااااة ومحيطهاااااا وتتمثااااال هاااااذو اآللياااااات 

 اآلتية:

لبنى التحتياااااااااة(  التاااااااااي يرتكاااااااااز عليهاااااااااا إنشااااااااااء وتطاااااااااوير الهياكااااااااال القاعدياااااااااة)ا .0
 االقتصاد بصفة عامة  والجهاز المؤسساتي بصفة خاصة.
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تطااااااوير قطاااااااع النقاااااال و تحسااااااين مسااااااتوى البنيااااااة األساسااااااية لااااااه ماااااان لرقااااااات   .5
 وموانئ بحرية وجوية. 

ضااااااابط األساااااااواق وتنظيمهاااااااا وحمايتهاااااااا مااااااان الساااااااوق الموازياااااااة  ومااااااان عملياااااااة  .2
 اإلاراق األجنبي.

ت المواصااااااااات مااااااااع إعطاااااااااء األولويااااااااة للمؤسسااااااااات تجديااااااااد و توساااااااايع شاااااااابكا .9
 الصناعية و السعي إلى الربط المباشر مع العالم الخارجي.

مراجعااااااة اإللااااااار القااااااانوني والتشااااااريعي فااااااي اتجاااااااو تشااااااجيع االسااااااتثمار و نشاااااااء  .2
 المؤسسات الص يرة والمتوسطة.

مراجعاااااااة التشاااااااريع الجزائاااااااري قصاااااااد ماءمتاااااااه ماااااااع التشاااااااريع الااااااادولي و الاااااااذي  .3
 نون التجاري والقانون الضريبي والقانون الجمركي.يشمل القا

ضاااااااااارورة مرونااااااااااة القااااااااااوانين االسااااااااااتثمارية بمااااااااااا يشااااااااااجع االسااااااااااتثمار األجنبااااااااااي  .0
 المباشر.

 تالمؤسسااااااااا احتياجاااااااااتإصاااااااااح المنظومااااااااة البنكيااااااااة والماليااااااااة للتناااااااااام مااااااااع  .0
الصاااااا يرة والمتوسااااااطة  باااااال والسااااااعي إلااااااى إنشاااااااء بنااااااوك تجاريااااااة متخصصااااااة 

  في تمويل هكذا مؤسسات.

التفكياااار بجديااااة فااااي تفعياااال الوسااااالة الماليااااة عاااان لريااااق البورصااااة  ومااااا تااااوفرو  .0
 من مزايا للمؤسسات الص يرة والمتوسطة.

تطااااااااوير قطاااااااااع اإلعااااااااام االقتصااااااااادي قصااااااااد تااااااااوفير المعلومااااااااات لمختلااااااااف  .01
 األعوان االقتصادية.

نماااااااو اقتصاااااااادي علاااااااى حساااااااا  تااااااادمير أي الحفاااااااا  علاااااااى البيئاااااااة حيااااااا  أن  .00
ل خطاااااارا علااااااى التنميااااااة. وهااااااو مااااااا تفرضااااااه أبجااااااديات المااااااوارد الطبيعيااااااة يشااااااك

 التنمية المستدامة.

العماااااااااال علااااااااااى ربااااااااااط المؤسسااااااااااات الصاااااااااا يرة والمتوسااااااااااطة بمجااااااااااال البحاااااااااا   .05
 العلمي  من جامعات ومخابر بحثية وايرها.
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 عشر: المحور الخامس

 وأبعاد االستماة  ملؤسس  االقتصادي ا

 بني االقتصاد واجملتمع والبيئ 
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وأبعاد االستماة  بني  ملؤسس  االقتصادي ا :عشر الخامس المحور

 االقتصاد واجملتمع والبيئ 

 جدلية المؤسسة واالقتصاد: -أوال

يقتضااااااااي تتبااااااااع المساااااااااار االقتصااااااااادي ألي دولااااااااة ماااااااااا  الحاااااااادي  عاااااااان جهازهاااااااااا   
المؤسساااااااتي؛ وبصااااااورة أدق عاااااان وضااااااع المؤسسااااااة فااااااي القطاعااااااات المختلفااااااة؛ وماااااان ثاااااام 

مرهاااااااون بوضاااااااعية  واالساااااااتراتيجياتوبنااااااااء الخطاااااااط  فااااااا ن رسااااااام السياساااااااات االقتصاااااااادية
والمؤسسااااااااة  المؤسسااااااااات فااااااااي القطاعااااااااات المختلفااااااااة الصااااااااناعية والزراعيااااااااة والخدماتيااااااااة.

 مهما كان  لبيعة نشالها تعتمد في تحقيق نجاحها على أمرين اثنين:

  اساااااااات ال المااااااااوارد اساااااااات اال أمااااااااثا )رأس مااااااااال  مااااااااواد أوليااااااااة  رأس مااااااااال
 بشري...(.

 ائض في اإلنتاج وبأقل التكاليف.تحقيق أكبر ف 

وحتااااااى ال تكااااااون المؤسسااااااة هااااااي االقتصاااااااد عينااااااه  أو خشااااااية اختصااااااار االقتصاااااااد 
ترعاااااااى هاااااااذو المؤسساااااااات  71"حايكككككككنة"فاااااااي مجماااااااوع المؤسساااااااات ف نناااااااا نفتااااااار  وجاااااااود 

 تسمى باالقتصاد...

وماااااان ثاااااام فاااااا ن السياسااااااات االقتصااااااادية فااااااي الدولااااااة تعماااااال علااااااى تقويااااااة الجهاااااااز  
 يل المثال ال الحصر نجد أن:المؤسساتي وعلى سب

تهاااااااادف إلااااااااى تااااااااوفير الكتلااااااااة النقديااااااااة الازمااااااااة لتموياااااااال  :السياسككككككككة النقديككككككككة -
االقتصاااااااااد عاااااااان لريااااااااق أحااااااااد أدوات السياسااااااااة النقديااااااااة ولااااااااتكن إعااااااااادة خصاااااااام 
األوراق التجاريااااااااة  يعنااااااااي ذلاااااااال قبااااااااول تموياااااااال المسااااااااتثمر وتموياااااااال المسااااااااتثمر 

 ينتهي بتمويل المؤسسات.
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ترتكااااااز علااااااى الضاااااارائب كااااااأهم إيااااااراد فااااااي خزينااااااة الدولااااااة   :السياسككككككة الماليككككككة  -
والضااااارائب تفااااار  علاااااى المؤسساااااات  فتعثااااار أداء المؤسساااااات ساااااينعك  علاااااى 

 حجم اإليرادات الكلية للدولة.

ماااان مااااوانئ وجسااااور وشااااق  نكككك  التحتيككككةالب  و ذا كااااان االقتصاااااد يقااااوم علااااى إنشاااااء 
اء المؤسساااااااااااات إلنشااااااااااااألساساااااااااااية للطرقات...فااااااااااا ن هاااااااااااذو الب ناااااااااااى القاعااااااااااادة واألرضاااااااااااية 

 وتطورها.

العالئكككككق مكككككن منظكككككور تنمكككككوي بكككككين وهاااااو ماااااا يجعلناااااا نركاااااز فاااااي البحااااا  عااااان 
 .االقتصاد )مركزا عل  المؤسسة( والبيئة والمجتمع

 أبعاد االستدامة في البيئة:   -ثانيا

يرتكاااااز مفهاااااوم االساااااتدامة البيئياااااة  علاااااى التفاعااااال اإليجاااااابي باااااين البيئاااااة ومحيطهاااااا 
أنه الحفاااااا  علاااااى البيئاااااة أو حتاااااى تنظيمهاااااا يسااااااهم فاااااي أخاااااذا وعطااااااء. فكااااال ماااااا مااااان شااااا

 استدامة بيئية  ومن أهم هذو األبعاد البيئية:

  ثااااة للبيئااااة  للحااااد ماااان النفايااااات السااااامة اسااااتخدام المااااوارد الطبيعااااة اياااار الملو 
 والمخلفات الضارة بالكائنات الحية.

 .)البح  عن موارد الطاقة الخام القابلة إلعادة االستخدام )التجديد 
 .)حماية الكائن الحي)إنسان  حيوان  نبات 

إن الحفااااااا  علااااااى البيئااااااة ال يقتصاااااار علااااااى احتاااااارام أنظمتهااااااا الحيويااااااة  باااااال يتعااااااداو 
إلاااااى خلاااااق و يجااااااد أنظماااااة بيئياااااة  تساااااتند إلاااااى دراساااااات علمياااااة دقيقاااااة؛ كالمحافظاااااة علاااااى 
جااااااان  معاااااااين مااااااان الحياااااااوان  أو فصااااااايلة محاااااااددة مااااااان النباااااااات؛ أو الحاااااااد مااااااان ظااااااااهرة 

 .التصحر...الخ
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 أبعاد االستدامة في المجتمع:  -ثالثا

  نماااااااااط اسااااااااتهاكية لألفاااااااارادتهااااااااتم أبعاااااااااد االسااااااااتدامة فااااااااي المجتمعااااااااات باعتماااااااااد أ
  والحفااااااا  علااااااى البيئاااااااة صااااااحتهم وتلبيااااااة حاجياااااااتهم وراباااااااتهم تتماشااااااى والحفااااااا  علااااااى

التاااااي يساااااكنه المجتماااااع والعمااااال علاااااى توجياااااه المجتمعاااااات نحاااااو األبعااااااد التنموياااااة البيئياااااة 
 تلفة.المخ

جااااااااال اساااااااااتقرار النماااااااااو أوالتنمياااااااااة المساااااااااتدامة بالمجتمعاااااااااات تعناااااااااي الساااااااااعي مااااااااان 
ووقااااااف تاااااادفق األفااااااراد إلااااااى الماااااادن ماااااان خااااااال تطااااااوير مسااااااتويات الخاااااادمات   السااااااكاني

كبااااااار قااااااادر مااااااان المشااااااااركة الشاااااااعبية فاااااااي أالصاااااااحية والتعليمياااااااة فاااااااي األريااااااااف وتحقياااااااق 
 التخطيط للتنمية.

الوثيااااااااااق بااااااااااين التنميااااااااااة االقتصااااااااااادية وأكااااااااااد تقرياااااااااار  برونتانااااااااااد  علااااااااااى االرتباااااااااااط 
واالجتماعياااااااة ماااااااع الحفاااااااا  علاااااااى البيئاااااااة  وأشاااااااار التقريااااااار إلاااااااى عااااااادم إمكانياااااااة تطبياااااااق 

 :للتنميااااااااة المسااااااااتدامة دون ماحظااااااااة متطلبااااااااات التنميااااااااة للجوانااااااااب الااااااااثاث اسااااااااتراتيجية
وماااااااان أهااااااام العواماااااااال التاااااااي تبنااااااااى عليهاااااااا التنميااااااااة   االقتصاااااااادية واالجتماعيااااااااة والبيئاااااااة .

 في المجتمعات ما يلي:المستدامة 

 .الهوية....المرتبطة بمعتقدات المجتمع وثقافاته المتعددة 

  االساااااااتقرار....وهو ثمااااااارة األمااااااان فاااااااي أي مجتماااااااع  مااااااان األمااااااان السياساااااااي
 إلى األمن ال ذائي.

  العدالاااااااااة....وتتحقق بااااااااااحترام القاااااااااوانين والتشاااااااااريعات مااااااااان الااااااااارئي  إلاااااااااى
 في أرقى صورها. المرؤوس  لتعي  المجتمعات العدالة االجتماعية

 .مراعاة الفئات المحرومة...الفقيرة والمحتاجة 

  .حقااااااوق األجيااااااال....فعلى المجتمااااااع رعايااااااة مسااااااتقبل المجتمعااااااات القادمااااااة
 فحقنا في الرفاو ظلم اجتماعي إذا أل ى حق ايرنا في العي .
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 أبعاد االستدامة في المؤسسة: -رابعا

ها المتمثلاااااااة أساساااااااا فاااااااي تساااااااعى المؤسساااااااات االقتصاااااااادية إلاااااااى تحقياااااااق أهاااااااداف    
الااااااااارب  وتعظيماااااااااه؛ مااااااااان خاااااااااال زياااااااااادة اإلنتااااااااااج وتخفااااااااايض التكااااااااااليف  وبنااااااااااء خطاااااااااط 

 واستراتيجيات تبل  هدفي التطوير والتنمية الشاملة. 

وتمثاااااااال التنميااااااااة المسااااااااتدامة لاااااااادول الشاااااااامال الصااااااااناعية  إجااااااااراء خفااااااااض عميااااااااق 
ذرياااااااة فاااااااي ومتواصااااااال فاااااااي اساااااااتهاك الطاقاااااااة والماااااااوارد الطبيعياااااااة  و حاااااااداث تحاااااااوالت ج

األنمااااااط الحياتياااااة الساااااائدة فاااااي االساااااتهاك واإلنتااااااج  وامتناعهاااااا عااااان تصااااادير نموذجهاااااا 
 الصناعي للعالم.

إن تطاااااااوير اإلنتااااااااج بمعااااااازل عااااااان النتاااااااائم الماااااااؤثرة فاااااااي البيئاااااااة  وخاصاااااااة السااااااالبية 
منهاااااا  يل اااااي مفهاااااوم االساااااتدامة فاااااي المؤسساااااة  وبالتاااااالي علاااااى المؤسساااااة المزاوجاااااة باااااين 

الحفاااااا  علاااااى البيئاااااة المحيطاااااة ليتشاااااكل البعاااااد التنماااااوي المساااااتدام  هااااادف التنمياااااة وهااااادف 
 ومنه على المؤسسة السعي إلى:

 االست ال األمثل للموارد المحدودة. -أ 
 العمل على إنتاج سلع وخدمات تحقق اإلشباع والرفاو للمستهلل.  -  

 موائمة السلع والخدمات المنتجة لألنظمة البيئية. -ج 

 ن التلوث. استخدام الطاقة المتجددة للحد م -د 

وتنميطهاااااااا بماااااااا يتماشاااااااى وأبعااااااااد  تحااااااادي  وظاااااااائف المؤسساااااااة األساساااااااية  -ه 
 .التنمية المستدامة

 :العاقة بين المجتمع واالقتصاد والبيئة والشكل اآلتي يوض 

  



    * 5102* أفريل  )جامعة الوادي( فوزي حمرييق/ د: /                    إعداداقتصاد املؤسسةت مطبوعة يف مادة حماضرا

011 

  

 (14الشكل رقم: )
 72العالقة بدقة بين المجتمع واالقتصاد والبيئة                             

 
 

 

 

 

       

 

 شر  يمان نجاح التنمية المستدامة: -خامسا

البااااد ماااان ارتباااااط هااااذو المحاااااور وتكاملهااااا نظااااراق  ولنجاااااح عمليااااة التنميااااة المسااااتدامة
الحيكككككز المشكككككترا بكككككين األبعكككككاد لارتبااااااط الوثياااااق باااااين البيئاااااة واالقتصااااااد والمجتماااااع؛ و

و جااااااراء التحسااااااينات االقتصااااااادية ورفااااااع مسااااااتوى الككككككثالث يمثككككككل التنميككككككة المسككككككتدامة  
يتناساااااااب ماااااااع الحفاااااااا  علاااااااى المكوناااااااات األساساااااااية الطبيعياااااااة  ة االجتماعياااااااة بمااااااااالحياااااااا

 . لويلة األمد للحياة والتي تعتبر من العمليات

علااااااى تاااااارك األر  فااااااي حالااااااة جياااااادة لألجيااااااال  إن فكاااااارة االسااااااتدامة البيئيااااااة تقااااااوم
بنشااااااله وأداو دون اساااااتنزاف الماااااواد  القادماااااة أفضااااال مماااااا كانااااا   فااااا ذا احاااااتفا اإلنساااااان

 73مستدام لبيعياق. ية أو إهدار البيئة الطبيعية يكون هذا النشاطالطبيع

فالتنميااااااة المتواصاااااالة مصااااااطل  ياااااادعو إلااااااى تبنااااااي نمااااااط ماااااان التنميااااااة يحااااااافا علااااااى 
المخااااازون مااااان الماااااوارد الطبيعياااااة المتاحاااااة لااااادى المجتماااااع ويساااااتحدث بااااادائل نظيفاااااة لاااااه  

  .74ال تدمر البيئة
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