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مقدمة

منالعديدوواحدعلممنأكثرتتطلبالحاليالوقتفياألعمالإدارة

والتسييرريعتبلذلك.ناجحامديرافالنابأنالقولنستطيعحتىالكفاءات

لكذ.الربحتحقيقالىللوصولالعملياتأعقدمناإلدارةأوالتنظيم

عضهابمعتتمازجتقنياتومعارفعدةتمازجوتداخلوتفاعليتطلب

علىفقطليسالمنشأةيساعدالذي.األمثلالقرارعنهاينجمكيالبعض

وبعيدالالمدىعلىاستمراريتهالضمانإنماوالقريبالمدىفيالمنافسة
.المتوسطالمدىعلىالتوسع
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الوحدةناءببيسمحالذيمقاوالتيتفكيركلركيزةهياإلدارةأوفالتنظيم

المجالإلىتتعدىأنيمكنبلفقطالوطنيالمستوىعلىليساألساسية

فاءاتكبتوفيرأياألهدافهذهبلوغإلىتهدفالمجتمعاتفكل.العالمي

وقيقتحمنتمكنالتيوناجعةوقادرةمؤسساتإنشاءتستطيعطاقاتو

يةإضافرفاهيةيضمنمماتكلفةبأقلوأوانهافيالمشاريعكلإنجاز
.للمجتمع



نوعهاانككيفمافقطاالقتصاديةالمنظماتعلىيقتصرالالتنظيمأمرأن

يالتحتىليشمليتعدىإنماوعموميةأمخاصةأهيطبيعتهاحتىأو
ذلكفيبما–مربحةغيرنشاطات–خيريةخدماتتحقيقتهدف

إلىجتحتاكلها.اإلداراتكلوالحكوميةالوكاالتوالتعليميةالمؤسسات
.أشكالهبكلاالنهيارإلىآلتإالوإدارةوتنظيم
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أنواعمننوعوجزءهياالقتصاديةالمنشأةفينسقطهاالتياألعمال

كليشاألعمالفتنظيممنهو.الكراسةهذهفيعليهسنركزالذيالتنظيم

يفالداخلةالبشريةوالتقنيةواإلداريةاآللياتوالمعالجاتكلحوكمة

مكينتمنهوالرفاهتحيقإلىيقودالكفءفالتنظيم.الثروةخلقعملية

افعةنأنشطةمنهواألفرادمنالمطلوبةالخدماتوالسلعإنتاجمنالمجتمع
.الجوانبكلمنللمجتمعمفيدةو

هرياظامجاالتعكسمنهواحدةكلبهاتناولهيمكنمقارباتعدةفللتنظيم

وةمتفاعلومتداخلةمجاالتهياألمرحقيقةفيبينمااآلخرعنمنفصال
البعضببعضهاوالبعضبعضهافيمتشكلة
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.داخلالفردبسلوكيهتمأنهأساسعلىالتنظيمإلىالنظريمكنفكمابحيث

منشأةالتلكأداءونشاطتعظيمفيصبهوتوجهيهبمكنكيفوالمنشأة

يةبقمعمتسقةبطريقةالفردلبرمجةمتعددةعواملهناكأنيعنيمما

اعتبارا،ردالفوالمنشأةبينالمشتركالهدفتحقيقنحوقدماللسيراألفراد

تنظيمالإلىننظرأألنيمكنكما.المنشأةبنجاحاتمقروناالفردنجاحبأن

مناخهمعغمالتناوللفاعلقابالمستقالكياناالمنشأةيعتبرأنهأساسعلى

أجلمنمحيطهمعالكيانهذابتأقلمفقطليسالمقاربةهذهتسمحبحيث

توفيريتطلبابمالمحيطتغييرفيتأثيرهوفعاليتهإلىيتعدىبلالبقاء،
.بقائهشروط
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تاريخ الفكر التنظيمي
منبينهم،عالمنافتحقيقوحاجياتهملتلبيةالناسبيناالعمالمورستلقد

ذلكواإلنسانيالتاريخخاللعفويبشكللكنوالتنظيمعمليةخالل

اولةومحعام،بشكلالمختلفةالحياةجوانبمعالتفاعلتسهيلابتغاء
.خاصبشكلالطرق،بأسهلأنواعهااختالفعلىالمنافعلتحقيق

فهو.التنظيمعلىأساساترتكزاألعمالإدارة–management–
.ألخرىاالعلومبقيةمعظممعمقارنةنسبيا،حديثامجالاألكاديميبمفهومه

التاسعالقرنأواخرخاللبدأالتحليليةأسسهلهعلمي،،كمفهومفالتنظيم
–فيولهانريمنكلأعمالكنتاجأساساالعشرين،القرنبدايةوعشر

Henri Fayol–فيبرماكسو–Max Weber-وينسلووفريديرك

Frederick-تايلور WINSLOW TAYLOR–يعتبرونالذين
.االقتصادمجاالتمنالمجاللهذاالعلميةاألسسواضعي
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-مالتنظي–كهذهوسيلةابتكارواللجوءضرورةفيغرابةالو
رنالقبدايةإلىعشرالتاسعالقرننهايةمنالممتدةالفترةأنباعتبار

التطورعرفبحثللبشرية،االقتصاديالتاريخفيفترةأهمشكلتالعشرين،
وهامناإلنتاجيةالنواحيكلفينوعيةوكميةنقلةالعالمياالقتصادي
بأنواعيتعلقماكلكبير،ومتسارعبشكل،وتضاعفحيث.االستهالكية
المنتجين،عملجعلمما.أخرىجهةمناإلنتاجكميةوجهة،منالمنتجات

دالمواراستغاللإلىماسةحاجةفيالشركات،عننتكلمالحالةهذهفيو

حالةفيلبقاءامنتمكنهاالتيالتنافسية،الميزةعنبحثاأمثالاستغالالالمتاحة
.النشاط
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1- النظرية العلمية للتنظيم
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النظرية العلمية للتنظيم 
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-فريدريك وينسلو تايلور -

Frederick WINSLOW TAYLOR



المالحظات األساسية لتايلور
عن العامل

العامل مدفوع في عمله للحصول أعلى مكافأة مالية.

العامل يبدل أقصى جهد للحصول على أقصى مكافأة.

العامل يتوقع أجر مناسبا للجهد الذي يبذله.
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فرضيات تايلور األساسية
حول خصائص العامل

- عدم شعور العامل باالرتباط بالمؤسسة.

-ال يمكن الثقة فيه إلتمام المهام دون رقابة مشددة.

-أداء أحسن في مهام أبسط.

-بادرةضيقة التحديد التي ال تسمح حرية التصرف و ال الم.

-غير مؤهل لتنظيم و تخطيط و تطوير مهامه بنفسه.
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فرضيات تايلور األساسية
حول خصائص المنشأة

-األجر بقدر حجم العمل المنجز  .

- تقسيم العملوأقصى الحدود آلية التخصص

-مكافآت تتناسب إنجازها.

- علمياوطرق العمل ال بد أن تحلل عمليا  .

- التحكم في جهد كل العمالوالمراقبة والتخطيط .

- ا كذا تكليف العمال بموتحديد األشخاص المناسبين للعمل
يناسب مستوى قدراتهم

-ت عروض الحال مختصرة عن السير العادي للعمل  أما اإلختالال
.فيجب أن تكون مفصلة

12



خالصة تايلور حول التنظيم
-:إحداث ثورة حقيقية في أساليب تنظيم اإلنتاج للوصول إلى

أعلى مستويات اإلنتاجية.

الكل يجد عمال مناسبا لقدراته.

تفادي تصادم المصالح.

عينتحقيق رفاهية المجتمع من خالل اإلنتاج و االستهالك الواس.

 تحقيق التطور المستمر من ناحية األداء أو من ناحية

.تكنولوجية
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H.G.Gantt (1861-1919 )
من . أةأستخدم الوسائل اإلحصائية كأداة جديدة في عمليات اتخاذ القرار داخل المنش

-:من خالل ما يلي . خالل تطوير العالقات بين اآلالت و اإلجراءات

واألداءفيالتقدمواضحةتكونلوائحخاللمنالسيئوالجيدالعملإظهار

أوزالتحفيإجراءاتعلىاإلطالعللجميعيسمحمما.المنشأةداخلللعمالبارزة

.العملمناصبفيالتقدم

تحتيشتغلالذيالفريقإنجازاتمعتتناسبالمؤطرينمستحقاتتكون

غرضوال.مبدئياعليهامتفقومتناسبةمنحوعالواتشكلعلىمسؤولياتهم،
.بينهمفيماالتنافستحفيزهوذلكمن
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Frank Gilbreth ( 1868-1924) 

Lillian Gilbreth (1878-1972)
-:حولأبحاثهماواهتمامهماأنصب

ولوجيافيسيمعانسجامهالبحثذلكوالمختلفةالعملحاالتفياإلنسانجسمحركات-
البناء،خاللاإلنسانأعضاءلكلالصحيحةالحركاتواإلنسان

تاج زيادة اإلنوربحا للوقت  وبحثا عن أقل األتعاب أقل التكاليف بالنسبة للمنشأة 

.العملأثناءاألساسيةالجسمحركاتكلتصنيفولقياسنظام-

جدامعتبرةبنسبذلكمنالتقليصثممنواإلعياءمصادراكتشافإلىأدت-
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Henri Fayol (1841-1925)
التركية المصانعإحدبإسطنبول بتركيا حيث كان يعمل والده في فايولولد -

.

.هناكالمناجمشركاتبإحدىكمهندسانتقل إلى فرنسا و عمل -

العامةوالمبادئالمديرمهمةحولالعلميالمنهجعندراساتعدةجرىأ-
.لإلدارة

تتويجا لجهوده في  1916عام”والعموميةالصناعيةاإلدارة”كتابه كان -
هذا المجال
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- التخصص و تقسيم العمل  .

- مدير واحد و مصدر واحد لألوامر و التعليمات–وحدة القيادة.

-حتاجه بحيث تخول السلطات بالقدر الذي ت. ربط المسؤوليات بالسلطات
.  المسؤوليات المنوطة إلنجاز العمل

- وضع نظام داخل يفرض االنضباط الداخلي لإلدارة.

- و ضع األهداف عن طريق مركزية الخطط ألنجازها حتى تتماشى مع
.لكل المنشأة. مبدأ وحدة القيادة

-استخدام مخطط تنظيمي يحدد المهام و يفصل األعمال.

-خلق مناخ مستقر و آمن للعمل.

17



Max Weber (1888-1999) 
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عالم اجتماع  و فيلسوف ألماني



Max Weber (1888-1999) 
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النظام البيروقراطي

نفيذية،التالسلطةمستوياتمنالعديدوالتخطيطمنالكثيريوجد

وجديبحيث.جداكبيربشكلمطبقالعملتقسيموالتخصصو

وسلطاتمنيقابلهماواألشغاللكلمفصلودقيقتحديد

مراقبةوخبراتيةاستشاراتشكلعلىتتخذفالقرارات.مسؤوليات
.شخصيةأوذاتيةلمقاييستخضعالالعمال



النظام البيروقراطي

وفيذية،التنالسلطةمستوياتمنالعديدوالتخطيطمنالكثيريوجد

تحديدديوجبحيث.جداكبيربشكلمطبقالعملتقسيموالتخصص

.مسؤولياتوسلطاتمنيقابلهماواألشغاللكلمفصلودقيق

الالعمالمراقبةوخبراتيةاستشاراتشكلعلىتتخذفالقرارات
.شخصيةأوذاتيةلمقاييستخضع
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البيروقراطينموذج ماكس فيبرأ
-1–ل بشكوالتخصص الوظيفيبطريقة واضحةتقسيم العمل

.متكامل

2- السلم اإلداريالسلطة عن طريقسلسةوضوح.

3-و االستحقاق في تعيين األفراداتباع نظام الجدارة.

4-اتفي جميع المستويوجود قواعد وتعليمات محددة لسير العمل.

5- هاحفظيتم سجالت عملها في وتنظيمكل اآلليات توثيق.

6- تتناسب مع اجهد و المكانة مرتبات وتعويضات عادلة.

7-والحياة الشخصيةيةالعملالحياة فصل تام بين ال.
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2-المنشأة
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المنشأة
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 تعرف على أساس أنها الوحدة األساسية في تشكل

ة و البنيةاالقتصادية بكل ابعادها المحلية و الجهوية و الوطني

.اإلقليمية و الدولية

 مستقلة في قراراتها عن بقية وبحيث أنها ذاتية الحركة

.الوحدات

تقديم تربط بين مختلف عناصر اإلنتاج الداخلة في نشاطها بهدف

.سلع أو خدمات

الهدف تحقيق ربح الذي يوزع على مختلف عناصر اإلنتاج.



أسس و آليات عمل املنشأة

بهيسيرالذيوالتناولالمقاربةعلىتتوقفأساسافيبهاتعملالتياآللية
المقارباتمنالتاليةاألنواعطرحيمكنهنامن،ذاتهاحدفيالمنشأة
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 الوظيفياألساس:

نتاج يفتها الحقيقية هي تحويل المدخالت من عوامل اإل: وحدة انتاجية  -
.إلى مخرجات على شكل سلع وخدمات

تبدو كأنها نظام اجتماعي يحوي مختلف أنماط : هيكل اجتماعي -
.العالقات

مجموعة من األفراد و بداخلها  مجموعات جزئية :مجموعة سياسية -
لمنازعات تختلف أهدافهم و سلوكاتهم و استراتيجياتهمالمنشأة هي فضاء ل

لسبل و النقاشات و الجدل التي تصب كلها في محاولة البحث عن أنجع ا
 .لتحقيق الهدف
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 األساس النظمي:

.للتسييرالكالسيكيةالنظرةهو

الناحيةمنالذكرالسابقةاألبعادكلدمجهيالمنشأةأنباعتبار

الصعبمنمتداخلومترابطنظامكأنهاتبدويجعلهامماالوظيفية،

المتعلقةتلكخاصةمكوناتهمختلفبيننفصلأنبمكان
.باالختصاصات
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األساس المادي

هاصاحبغايةفيمدمجمةغايتهاأنبحيثالمنشأةبملكيةمرتبط

النسبةبالمخاطرةمقابلهوالذيالربحلتحقيقوسيلةإالهيمابحيث

إعادةاللخمناالجتماعيةالعدالةلتحقيقوسيلةو.الرأسماليللفكر
الفكرفي–العمال–العمللقوةاستغاللدونالدخلتوزيع

.اإلشتراكي
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األساس الشخصي

ذاتخاآليةناحيةمنمتميزةشخصيةلهبالتاليواجتماعيكائنهي
القرار

ذلكو.أةللمنشاألخالقيوالحيالطابعلتضفياإلنسانيةالعالقاتفأتت

والماديةالمكوناتاالعتباربعينتأخذعلميةبطريقةالعملتنظيمخاللمن
ذلكفي،للعاملالعاطفيةوالفكريةوالنفسية
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3-الشركات
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الشركات

30

رف بتقديم تعرف  الشركة علة أنها عقد يتم بين شخصين أو أكثر يلتزم فيه كل ط

نشاط من مساهمة سواء بالمال أو العمل قصد تحقيق الربح و يتقاسم فيه نتائج ال

خسارةربح أو 

 من قانون المدني الجزائري416المادة



أنواع الشركات

شركات األشخاص -النوع األول:

ز على ترتككما و تقوم على االعتبار الشخصي :شركة التضامن-أ

,  كةلجميع الشركاء عن ديون الشرالكاملةالمسؤولية التضامنية 

 .أنماط.بغض النظر عن مقدار حصصهم فيها
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شركة التوصية البسيطة-ب:

و,متضامنونشركاء,الشركاءمننوعينبتتميزأنهاإالكسابقتها

شركاءو,التضامنشركةفيللشريكالقانونيالمركزبنفسيتمتعون

لتدخلاعليهميمنعو,حصصهممعمسؤولياتهمتتناسببحيثموصون
.الشركةإدارةفي
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 شركة المحاصة-جـ:

حيثبالحياةةريقصأيمؤقتةبأنهاالشركاتمنالنوعهذاميزيت
ياتماش,تجاريةأعمالعدةأوواحدبعمللقيامبامرتبطةمدتهاأن
,قتةالمؤالشركةأسمأحياناعليهايطلقو,الربحفرصوجودمع
.دائمنشاطممارسةفيتستمرأنيمكنقانونيالكنو

تمتعتالكونهافيتتمثلالمحاصةلشركةاألساسيةالميزةلكن
المالرأسبتتمتعالثممنو,الشركاتكبقيةالمعنويةبالشخصية

الأنهاكما,جنسيةالوموطنالوالشركاءذممعنوانالو
إنماوإفالسهاشهريمكنالوالتجاريالسجلفيللقيدتخضع
لهتكانإذاالغيرمعيتعاقدالذيالشريكعلىاإلفالسيقتصر
.التاجرصفة
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األموالشركـات -النوع الثاني 

الشركة  :ذات المسؤولية المحدودة-أ

عن تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من عدد من الشركاء ال يزيد-
ال العشرين و ال يكون كل منهم مسؤوال إال بقدر حصته في رأس المال و

.يكتسب أي منهم صفة التاجر

طابعها غالبا ما تتكون هذه الشركة بين أشخاص تربطهم قرابة محتفظة ب-
و , (نقدي أو عيني)الشخصي كما يجب أن يقدم كل شريك حصة من المال 

.ال يجوز أن تكون الحصص عمال

34



:شركة المساهمة-ب

و,ألمواللتجميععنعبارةفهياألمواللشركاتاألمثلالشكلهي
جردبمو,الشخصيةاالعتباراتعنالنظربغضبمشروعاتالقيام
شريكايكونأنفردأييستطيعالعاملالكتتابالشركةهذهأسهمطرح
.فيها

,القانونعليهانصمعينةإجراءاتوفقتأسسالمساهمةشركةو
مالهارأسيوزعو,الجزائريالتجاريالقانونمن592المادةخاصة
ددحتو,العاملالكتتابالسوقفيتطرحالقيمةمتساويةأسهمعلى

.فقطحصتهبقدرفيهاالمساهممسؤولية

.القانونحددهاالتيالشكليةإلجراءاتتخضعو
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من القانون التجاري اجلزائري593املادة 
:و تتميز شركة المساهمة بعدة خصائص هي

.أنها شركة من شركات األموال ال أهمية فيها لالعتبار الشخصي-

هيأموالشركةباعتبارهاالمساهمةشركةبهاتميزمسؤوليةأهمإن-
.السهممننصيبهبقدرالمساهمالشريكمسؤولية

أنبيج,الشركةعنوانتحتمعيناسمالمساهمةشركةاسمعلىيطلق-
.مالهارأسمبلغوالشركةبشكلمتبوعا  أومسبوقا  تكزن

.اكتتاب الشريك المساهم صفة التاجرعدم -

رةإدامجلسفهناكاإلشرافولإلدارةهيئاتعدةبوجودكذلكتتميز-
اباتالحسمراقبيهيئةتوجدو,العاديةالعامةالجمعيةهناكو,الشركة

.العاديةغيرالعامةالجمعيةاجتماعإلىباإلضافة
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.تعريف المؤسسة ذات الشخص الوحيد-جـ 

المدنيقانونمن416المادةلنصوفقاوللشركةالسابقالتعريفحسب

أكثرأوشريكينبينإالتكونالالشركةأننجد.الجزائري

,التجاريقانونمن564/1المادةألحكامالمعدل96/27األمرجاءلكن

ي،فهواحدشخصمنالمحدودةالمسؤوليةذاتشركةتؤسسأنيمكنأنه

كشريكواحداشخصاإالتضماللكنمحدودةمسؤوليةذاتشركةإذن

المسؤوليةوذاتوحيدشخصذاتمؤسسةالشركةهذهتسمىوحيد
.المحدودة
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4-الهيكل التنظمي
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الهيكل الـتـنـظـيِـمي
تعريف:
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الهيكل التنظيميأهمية 
.







––



40



الهياكل التنظيميةخصائص
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الهياكل التنظيميةأنواع 
حسب الوظائف -1
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المزايا
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سلبياتال
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الخدمات التنظيم حسب السلع أو-2
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مزاياه
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السلبيات
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حسب المناطق الجغرافية 
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إيجابياته 
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5-النظم المعلوماتية
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لججعلاإلعالميةوالمعلوماتيةالثورةمجالفيالهائلالتطورأن
يرتطوعلىتنصبالمهنيةوالجامعيةوالعلميةالدوائراهتمامات

مناآللياإلعالمانجازحققهمايستغلمعلوماتينظاماستخدامات
.طفرات

ونيةالعقالعلىيعتمدالتنظيمواإلدارةوالتسييرمنكلأصبح
فيهاشطتنالتيالمعطياتوالوقائعبينالقائمةالسببيةالعالقات
.المنشأة

وتنظيموببتبوييتعلقفيماتسييريةمسؤوليةوكبيرعبءترتب
.المعلوماتوالمعطياتمنالهائلالكمهذامعالجة

النيةعقودقةأكثرقراراتإلىالوصولفيذلككلباستغاللسمح
.التقليديةالوسائلباستخدامعليهكانتمما 51



علىأساسالمترتبةوالقراراتاتخاذعملياتمنمستمرةحالةفيالمنشأة
ةقاعديحوىمعلوماتنظاموجوداألمرتطلبالذكر،السابقةالعمليات
.التحيينمستمروالمادةفيغنيمعلوماتبنكوبيانات

يحددمخططوخريطةأنهأساسعلىالمعلوماتنظامتعريفيمكن
والمعلوماتتلكتخزينوسائطوأساليبالمعلوماتجمعطرقومصدر
دائمومستمربشكلذلككلالمعلوماتتحليلمناهجوطرق
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المعلومةعنبالبحثيتعلقفيمامتكاملهوالنظامهذاأننستنتجسبقمما
اذاتخعمليةفياألساستكونبحيث.نشرهاومعالجتهاوتخزينهاو

.القرار

أوقنيةالتالتجهيزاتناحيةمنكسنداآللياإلعالمعلىيعتمدالنظامفهذا
.يةالتالالمجاالتفيجهدهاتصبالبحثيةالهيئاتجعلمما.البرامجية

المحاسبة التحليلية-

بحوث العمليات-

.و المحاكاةج ذالنمابناء -
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مراحل بناء النظام املعلومايت للمنشأة

نوعتحديديجببحيثالمراحلأهمهيو.المعلومةعنالبحثمرحلة

وفقاهذاوالمساعدةالمعلوماتهيماواألساسيةالمطلوبةالمعلومة

نظامطريقعناألداءلتحسينسلفاالموضوعالمخططوللخريطة

حديدتليشمليتوسعبلالحدهذاعنديقفالفاألمر.متطورمعلوماتي

التييةالقانونبالطرقعليهاالحصولأوالوصولكيفيةوالمعلومةمصدر
.شفافيةفيالمنشأةلعملتسمح
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هابواسطتالتيالكيفياتواألشكالتحددوهي:المعلوماتنقلمرحلة

لطرقاوالوسائطواألشخاصبتحديدذلكوالمنشأةإلىالمعلومةاستقدام

قانونةالمشروعبالطرقتتسمبحيثالمنشأةإلىالمعلومةبهاتنقلالتي
.للدولةالقانونيالنظمالختالفنظراالبلدانوللقاراتالعابرةتلكخاصة
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 مرحلة تخزين و تبويب المعلومة االقتصادية

لبتتطباعتبارهاللمنشأةبالنسبةالحرجةالمراحلمنالمرحلةهذهتعدو

فيستمرالمبالتطوروجهةمنللمعلومةالمستقبليةباالستعماالتتامةدراية
.المعلوماتتخزينطرق
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 مرحلة معالجة المعلومة االقتصادية

بحيثالمعلوماتيالنظامفيمرحلةأهمتعتبراالقتصاديةالمعلومةمعالجة

خاللمنالممكنةاالحتماالتوالبدائلكلالقراراتخاذعنللمسؤولتوفر

رللمدييسمحالذيوسابقاليهاإلشارةتمتكما.بالمحاكاةيعرفما
.لقراراتاتلكنتائجلمعرفةبالواقعمحاكاتهاوافتراضيةقراراتباتخاذ
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6-اإلدارة اإلستراتيجية  للمنشأة
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اإلدارةأسس
للمنشأةأو  التسيير االستراتيجي 

فيخذتتالتيالقراراتمجملللمنشأةاالستراتيجيبالتسييريقصد

نآخذينشاطهاتوجهفيالمنشأةقادةسلوكهوآخربمعنى.صيرورتها
.المنشأةفيهاعيشتالتيالسياسيةوالتنظيميةوالتقنيةالقيوداالعتباربعين
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جماالت التسيري االسرتاتيجي
 نوعيا و أكان ذلك كميا توسع المنشأة داخليا و خارجيا سواء:

المنشأةعتتوسمتىوأينتقريرفيتعتمدالتياألسساختيارذلكيعنيو

المحيطفيالتأثيروهيأالللمنشأةاالستراتيجيةاألهدافاالعتباربعينآخذين

يمكنالفاعالعنصرامنهاتجعلإنماوفقطبقاءهاتضمنالكاستراتيجية

المستوياتكلعلىفيهمرغوباكياناالمنشأةمنيجعلفالتوسع.عنهاالستغناء

ينتحسفيإسهاماتمنيقدمهلمانظرا،الدوليةحتىوالوطنيةوالمحلية

يئاتالبكلطرفمنتنافسمحلستكونمنهو.حلأينمااالقتصاديالوضع

.فيهالتسكن
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توقيت المنتجات الجديدة.

وجهةمنن،للمنافسيبالنسبةالمفاجأةعنصرفيالتوقيتأهميةتكمن

يعبرإنهفالمنافسينيخصفيماأخرى،جهةمنللمستهلكينبالنسبة

السوقمنإضافينصيبعلىاالستحواذفيزمنيةوطفرةسبقعلى

نسبةبالأما.األمرأمكنإنالسترجاعهكبيراجهدااألمرسيتطلبربما

يفمتطورةمميزاتوجديدةخصائصلهمفسيوفرللمستهلكين

علتجاالهتماماتهذهذلككلفوقو.عليهمتعرضالتيالمنتجات

فقطليسذلكسيسمحبحيثمتطورةبيئةاالقتصاديةالبيئةمن

التوسعلىعستساعدبللالقتصادقيمةإضافةوالتكنولوجيبالتطور

الدراساتواألبحاثاستغاللخاللمنذلكوالمعرفيالمجالفي

زمراكوجامعاتإلىتكوينمعاهدمنالمستويات،كلعلىالعلمية
سلوبأاعتمادإلىمنهاالكبيرةخاصةالمنشآتسيدفعالذياألمراألبحاث،
.األبحاثوالمخابر
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.الجديدةاالستثمارات تحديد 

لناحية التقنية احملضة، يف احلقيقة أن هذا مرتبط بالتوسع لكنه ليس من جانبه اجلغرايف من ا
دثه املنشأة بني حبيث يسمح حتديد االستثمارات بتحديد نوع التداخل الذي ميكن أن حت

فهذا يؤدي إىل . ة خمتلف الفروع و القطاعات سواء احمللية منها أو الوطنية بل حىت العاملي
لك حتديد نوع يعين ذ. أحاث عالقات اقتصادية جديدة بني املنشأة و بني متعاملني جدد

جية املنشأةاسرتاتيالعالقة آنيا و مستقبال، و كيف ميكن االستفادة منها يف سياق 
.
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غلق نشاطات معينة.

اطالنشعنالتوقفعمليةهيمنشأةأيةتواجهالتيالقراراتأصعبمن

،تيجيةإسترااختالالتإلىذكرهسبقكماسيؤديذلكألنكليا،أوجزئيا

داءعستولدذلكمنأكثربلالمحيططرفمنمنبوذةتجعلهأنشأنهامن

أصعبمناألمرفهذا.للمنشأةأخرىنشاطاتومناطقإلىيمتدقد

سياسيةاتاعتبارإلىاألمريمتدقدفأحينا.المنشأةتواجهقدالتيالقرارات
.اجتماعيةسياسيةاعتباراتفيتدخلالمنشأةيجعلمما
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البحث و التطوير.

يقطرعنإاليتمأنيمكنالذلككلأننستنتجاالهتماماتمنسبقمما

سعاتتوأواستثماراتفقطيشملالالتطويرو.التطويروالبحثآلية

أواتنشاطغلقكعملياتسلبيةتبدوقدإجراءاتإلىيمتدقدبلجديدة

تراتيجياتاإلسمنتعتبرللمنشأةبالنسبةلكن.ذلكشابهماأوعمالتسريح

أصاليتعلقمافيالثانيةبالفكرةمرتبطأساسافهوالبحثأما.المنشأةلتطوير

يةناحمنمهماأمرايشكلهذاوالشركةتسوقهاالتيالمنتجاتبتطوير

جديدانوعاتالمحليةالجماعاتعلىتضفيالتيوالعاليةالكفاءاتاستقطاب

تبرزدقبذلكواالستهالكأنماطفيتغيرايحدثقدمماأفرادهانوعيةفي
.الجميععلىبالنفعتعودجديدةنشاطات
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مسارات التسيري االسرتاتيجي 
هواالقتصاديالمحورأوبالمسارالمقصود:االقتصاديالمسار

نعمحينة،ومستمرةبصورةالمنشأةمكانةعلىالدقيقالتعرف

يعنيهذا.العميلةحتىأوالمنافسةالمنشاءاتمعمقارنةقدراتها

كذلك.االقتصاديمحيطهامعتناسقهاولمكانتهاالمستمراالستشعار

حدياتللحاجاتبالنسبةالمنتجاتمكانةتحديدالمسارهذايقتضي

بشكللبللطالتأقلموالتعرفللمنشأةيسمحمماكذلكمحيناومستمرا

وفقاشأةللمنالمستقبليالنشاطتحديدذلكعنيترتب.سلسومرن

رائحللشالشرائيةالقدرةواالستهالكأنماطفيلحاصلةللتغيرات

تمثلالتيهياالهتماماتهذه.اإلنتاجمنالمقصودةاالجتماعية
.االقتصاديةاإلستراتيجية
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حكومةأومعينحزبتوجهببساطةيمثلالسياسيالجانبأن:السياسيالمسار

يةالناحمنالمنشأةبقاءلضمانلذلكمعينة،اقتصاديةسياساتنحومعينة

ولسياسيةاالحياةفيالفاعلةالقوىكلاالعتباربعيناألخذوجب،اإلستراتيجية

ينمنحييأخذاالنضمامهذا.االقتصاديةالتوجهناحيةمنإليهااالنضماممحاولة

السياساتبالمرتبطةالتصوراتنفسأصال،وجود،فييتمثلوطبيعيياألول

لمستوىاعلىسواءاقتصاديةتشريعاتفيأساساتنعكسالتيواالقتصادية،

بساطةب.المناسباتكلفيتثمينهاعلىالعملو.الوطنيأواإلقليميأوالمحلي

كثراألهوواآلخرالمنحىأما.المستقبليةواآلنيةالمنشأةمصالحتخدمألنها

يؤثردجديلوبيتشكلبحيثمنها،القويةخاصةالمنظماتمستوىعلىممارسة

ضماناكذلو.االقتصاديةبالجوانبالمرتبطالسياسيالقرارصنععملياتفي

أنصةخال.صيرورتهاضمانوالمنشأةألنشطةالمالئمةالبيئةوالمناخلتوفير

القرارتخاذاعمليةفيالفاعلينوالمتدخلينبكلدقيقةمعرفةيتطلبالمسارهذا

تعالقاربطومعهمالتعاملبهدفإمكاناتهم،وفعاليتهممدىوالمنشأةخارج
.المجاالتكلفيالمنشأةتدعمشأنهامن
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رالمستماالطالعفيالمسارهذاأهميةتكمن:البيروقراطيالمسار

عملياتفيبصفةالمبتكرةاألساليبوالمستحدثةالتقنياتعلى

لتعرفايقتضيمما.محينةومستمرةبصفةذلكواإلدارةوالتنظيم

فيالمتاحةاألفرادنوعيةمستوىعلىالحاصلةالتطوراتكلعلى

لكلالمرافقةالحديثةالدراساتواألبحاثوجهةمنالعملسوق

ملياتعبأتمتةتتعلقالتيتلكخاصةو.اإلدارةوالتنظيممجاالت

تحليلوتخزينوجمعوتحديدطرقوجهةمنالقراراتخاذ

مراأليصلقدبل.أخرىجهةمالمباشرةغيروالمباشرةالمعطيات

المنشأةارابتكمنتكونجديدةتسييريةأنماطوأساليباستحداثإلى

وتكاليفالتخفيضعلىيساعدتنافسيسبقشكلعلىذاتهاحدفي

ارالمسهذايتطلبالقولمجمل.التسييرواإلدارةأساليبتطوير
.المنشأةأهدافمعيتناسبتحديدااألفرادوالتنظيميةالخياراتتحديد
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START UP

(المنطلقة) الشركات الناشئة 
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START UP
عبيرتهوو–االنطالقمرحلة–المنطلقةأوالناشئةالشركةتعنيكلمة

مارهااستثوالحديثةاألفكارعلىتعتمدالتيالشركاتبانواعارتبط

ياتبالوالالماضيالقرنعشريناتفيكانتلهاظهورفأول.اقتصاديا

لتمويللتحتاجمستحدثةألفكاركامنةطاقاتشكلعلى.األمريكيةالمتحدة

بطامرتكانفمعظمها.كبيرابداعيبشكلمنتجاتهااستغاللوألنجازها

بمااوكيةالالسلباالتصاالتيتعلقماكلاستغاللإلىتنحىالتيبتلك

هيذلكعلىاألمثلةأشهرمنو.الحديثةالتطنولجياتيعرف
The.شركة Wireless Telegraph & Signal Company

علىالحاصلوالراديووالتيليغرافمخترع.ماركونيالمشهورلمؤسسها
.1912سنةللفيزياءنوبلجائزة
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خصائص الشركات املنطلقة
وجياالتكنولمجالفيعادةينحصربكونهالشركاتمنالنوعهذايتميز

الىقاالنطالوالتطورإماجداالقصيراألمدفييتحددمصيرهاو.الحديثة

.داجقصيرةفترةبعداإلفالساماوقويومتسارعبشكلاالعمالعالم

يمكنالوالمبتكربالمنتوجعالقةلهامابقدربالحجمعالقةالليستهنامن

منالنوعهذاضمنالصغيرةالشركاتتصنيفاألحوالمنحالباي

.الشركات

أسيةبوتيرةاألرباحتحقيقوبالتسارعنموهايتميز.

الشركاتببقيةمقارنةجدامنخفضةإنشائهاتكاليف.
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أشهر الشركات من هذا النوع
 GOOGLE.

 APPLE.

 AMAZONE.

 ALI BABA.

 MICROSOFT.

 UBER

 ..

 .
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أمهيتها يف اجلزائر
العنصرفيمارلإلستثالحقيقيالتثمينالمنطلقةاوالناشئةالشركاتتعتبر

فيينالتكووالتعليمأنظمةكفاءةمعاينةوجهةمنالجزائرفيالبشري

.الجزائر

والمعاهدوالجامعاتفيالتكوينأنظمةومناهجنجاعةمدىتعكسفهي

.الجزائرفيالعلياالمدارس

المؤهلالبشريللعنصرمتراكمةكبيرةطاقاتتوفر.

رفةالمعواقتصادالناشئةالمؤسساتوالصغيرةالمؤسساتوزارةإنشاء.
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آفاقها باجلزائر
منوالجزائريةالدولةطرفمنالوزارةلهذهالمعطاةاألهميةخاللمن

دارسالموالمعاهدوالجامعاتمستوىعلىالمقاولتيةثقافةانتشارخالل

ىعلالمطبقةوالمتبعةالمناهجوالبرامجتقييمإعادةمعوالجزائرية

دربقستساهمالتيالشركاتهذهمنكبيرعددظهوريتوقعمستواها،

لكثيراإحاللوالبطالةامتصاصوالوطنيالدخلمصادرتنويعفيكبير
.االسترادفاتورةتقليصبالتاليوالوارداتمن
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