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:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

1

:الفصلمحتويات

مدخل1.
املؤسسةتعريف2.
املؤسسةتطور و نشأة3.
املؤسسةخصائص4.
إنتاجيةوحدةاملؤسسة5.
إجتماعيةخليةاملؤسسة6.
املؤسسةأبعاد7.
املؤسساتأنواع8.
أهداف املؤسسة9.



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

:مقدمة-1
قتصاديةاالالمؤسسةبدراسةيهتمالذيالعلمذلكهوالمؤسسةاقتصاد

فياالساسيةةالنواتعتبروالتيوالمعقدة،والمتعددةالمختلفةوجوانبها
 تانسانيةاجتماعيةعالقاتعنتعبرانهاكمادولة،اياقتصاد

 
بيننشا

.فيهاتعملالتياالجتماعيةالفائتمختلف

1



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

:االقتصاديةالمؤسسةتعريف-2

لحاتمصطعدتتواجهناالعربيةاللغةفي:المصطلحاتتعدد2-1
ركة،الشالمنظمة،:منهااالقتصاديةالمؤسسةعنعلىكلهاتعبر

ةالمشروع،التنظيم،المقاولة،
 
.المنشا

مثلاالخرى اللغاتفيايضاموجودالمصطلحاتفيالتعددهذا
:يليمانميزانويمكن.والفرنسيةاالنجليزية

1



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

المنظمة:Organisation. Organizationتجمعكلعلىتطلقعبارة
سسقواعدوفقتنظيمهيتم

 
ءامعينةوا

 
صادية،اقتاجتماعية،كانتسوا

.ذلكغيراوثقافيةاوسياسية

الشركة:firmاوSociété. Societyهيكلايعلىتطلقوهي
وحجمهكانمهمااقتصادي

 
.القانونيةطبيعتها

مقاولةentreprise. enterprise:كلمةمنمشتقةوهي
entrepreneurوالتياالعمالرائداوالمنظماوالمقاولاي

يفاالموالتوظيفيميزالذيوالمغامرةالخطرالىتشير
.االقتصاديالنشاط

1



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

 
 
 اقتصاديتجمعايعلىتطلقفهيالمؤسسةعبارةماا

 
مؤسسعياجتماوا

اخرى وتربويةواخرى سياسيةمؤسساتهناكانحيترسمية،بصفة
.الخ…اقتصادية

1



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

:االداريةوالمؤسسةاالقتصاديةالمؤسسةبينالتمييز2-2

.التكاليفتغطيةوكيفيةالمنتوجطبيعة:همامعياريناستعماليمكن

الىمنتوجاليوجههل:التاليالسؤالطرح يمكن:المنتوجطبيعةحسب
السوقالىامنتجاتهتوجهالتيهياالقتصاديةفالمؤسسة.ال؟اوالسوق

.ذلكتفعلفالاالداريةاما

1



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

عنتكاليفهاتغطياالقتصاديةالمؤسسة:التكاليفتغطيةكيفيةحسب
يراداتالهاتوجدفالاالداريةالمؤسسةاماايراداتها،اومداخيلهاطريق
منسنويالهاتمنحالتيالميزانيةطريقعنتمولفهيلذلكحقيقية
.الدولةخزينة

1



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

قاتاالومختلففيتعاريفعدتللمؤسسةقدمت:المؤسسةتعريف3-3
هابفروعالمؤسساتكلحصرإن.المختلفةوالمداخلاالتجاهاتوحسب

وهذاللغايةصعبيكونوحيدتعريففيالمختلفةونشاطاتهاواحجامها
سباب

 
:التاليةلال

 ظيمهاتنطرق فياالقتصاديةالمؤسسةشهدتهالذيالمستمرالتطور
.ظهورهامنذالقانونيةواشكالهاواحجامها

والخدميةسواءاالقتصادية،المؤسساتنشاطاتواتساعتشعب
 
ا

.االنتاجية

واالقتصاديةاالتجاهاتاختالف
 
 حيثااليديولوجيات،ا

 
نظرةالفاختدىا

سماليين-االقتصاديين
 
عريفاتتاعطاءالىللمؤسسة-اشتراكييناورا

.مختلفة
1



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

مؤسسةالتناولتالتيالتعاريفمنمجموعةالىيليفيماسنتطرق 
:االقتصادية

لبشريةاالمواردفيهاتتجمعالتياإلقتصاديةالوحدةهيالمؤسسة-1
.اإلقتصاديلإلنتاجالالزمةوالمادية

وقيةسقيمةإيجادمنهالهدفمعينإنتاجيتنظيمهيالمؤسسة-2
السوقيفبيعهاثم،معينةإنتاجيةعواملبينالجمعخاللمنمعينة،
الكميةXعرالس)الكلياإليرادبينالفرق منالمتحصلالربحلتحقيق
.اإلنتاجتكاليفو(المباعة

1



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

جياإلنتاالنشاطتمارسالتياإلقتصاديةالوحدةهيالمؤسسة-3
منهاسعيااوهذوبيع،وتحويلوتخزينشراءمنبهالمتعلقةوالنشاطات

هدافلتحقيق
 
جلهامنوجدتالتياال

 
.ا

شخاصاتجمعمنظمةهيالمؤسسة-4
 
عملوتستمتنوعةك فاءاتذويا

موالرؤوس
 
جلمنوالقدراتاال

 
سعربالسوقفيتباعماسلعةإنتاجا

على
 
.كلفتهمماا

1



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

ونيقانإطارفيماليامستقلإقتصاديتنظيمكلهيالمؤسسة-5
ربعةاإلنتاجعواملدمجوظيفتهمعين،وإجتماعي

 
رض)اال

 
-عملال-اال

سمال
 
جلمن(التنظيم-را

 
واإلنتاجا

 
وسلعتبادلو/ا

 
عمخدماتو/ا

عوان
 
خرين،اقتصاديينا

 
شروطمنضوهذامالئمةنتيجةتحقيقبغرضا

وتبعافيهجدويالذيوالزمانيالمكانيالحيزبإختالفتختلفإقتصادية
.نشاطهنوعولحجم

1



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

:-اقتصادية-انتاجيةوحدةالمؤسسة.3

سلعإنتاجبتقومانهااذالسوقاقتصادفيهامدور االقتصاديةللمؤسسة
.عملمناصببتوفيروكذلكإيراداتوبتوزيعخدماتاو

 معتتعاملهنااالقتصاديةالمؤسسة
 
.يةاالماموالخلفيةهاسواقا

:الشكلفيموضحهوكما

2



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

2

سوق العمل

المؤسسة 
ةاالقتصادي سوق السلع 

والخدمات

س المال
 
سوق را

سواق التجهيزات
 
ا

والعتاد

سواق االستهالك
 
ا

الوسيط

أسواق خلفيةأسواق أمامية

االجور

قوة العمل

أثمان االستهالك الوسيط

طاقة، مواد خام، م نصف مصنعة

آالت وتجهيزات

أثمان تجهيزات االنتاج

احالفوائد، مقسوم االرب

..قروض، اسهم)رأس المال 

رقم االعمال

المنتجات



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

عواملستخدمتاالنتاجيبنشاطهاالقياممنالمؤسسةتتمكنحتىعليهو
اقة،طمصنعة،نصفمنتجاتاولية،موادعمل،:وهيمختلفةإنتاج

 منتجاتالىالعواملهذهالمؤسسةوتحول،انتاجيةتجهيزات
 
خدماتوا

.السوقالىتقدمها

نكما
 
 حاجةفيالمؤسسةا

 
.ماليةومواردمعلوماتالىيضا  ا

االنتاجامللعوالمختلفةاالسواقمنالمؤسسةعليهتحصلسبقماكل
.مؤسسةللالخلفيةاالسواقاصطالحاعليهايطلقالتياالسواقوهي

2



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

 فيمنتجاتهاببيعتقوماالقتصاديةالمؤسسةالمقابلفي
 
السلعسواقا

 االسواقاصطالحاعليهنطلقانيمكنماوهيوالخدمات
 
ماميةاال

.للمؤسسة

خاللظهرتالتيالمضافةالقيمةتحققمنتجاتهاالمؤسسةتبيععندما
منقوصااجاالنتقيمةتساويللمؤسسةالمضافةوالقيمةاالنتاج،عملية
.الوسيطةاالستهالكاتمنها

2
عمال

 
رقم اال

استهالكات وسيطة القيمة المضافة



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

ضبععلىالمؤسسةطرفمنيوزعالمضافةالقيمةمنالكبيرالجزءان
كماتصنفتيوالايراداتاودخللهمبالنسبةويمثلاالقتصاديينالمتعاملين

:يلي

المحليةوللجماعاتللدولةتسددالتيالضرائب.

اعدالتقصندوقوالىاالجتماعيللضمانتدفعالتياالشتراكات.

 جور
 
.العمالا

البنوكومنهمالمقرضينالىتسددالتيالفوائد.

صحابعلىتوزعالتياالرباح
 
الرباحابمقسوميعرفماوهو.المؤسسةا

.المساهمينعلىالموزع 2



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

:إالتهاحققالتيالمضافةالقيمةمنللمؤسسةيبقيالالنهايةفي

يزاتالتجهقيمةانخفاضتمثلالتي:والمخصصاتاإلهتالكات
جهيزاتتتجديدمناإلهتالكاتوتمكناالخرى،واالصولاالنتاجية
صبحالتيالمؤسسة

 
.ممكنغيراستعمالهاا

علىيوزعلمالذياالرباحمنالجزءاي:الموزعةغيراالرباح 
 
صحابا

.االحتياطاضمنويوضعالمؤسسة

2



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

وليةايراداتينللمستفيدبالنسبةتمثلالمؤسسةتوزعهاالتيااليرادات
 
ا

نها
 
المستحقةيفوالمصارالضرائبتسديدعندثانيةمرحلةفيتنخفضال

خرى،
 
جتماعيةاالااليراداتعلىالحصولمعاالحيانبعضفيوتزداداال

.االجتماعيةوالتعويضاتالمنحمثل

تعملةاالقتصاديالمؤسسةاننقولالمتداخلةالعالقاتهذهخاللمن
.ةالمضافلقيمةلاتوزيعخاللمنللدخلاالوليالتوزيععلى

2



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

:كنظامالمؤسسة-4

طريقعنهابينفيمامترابطةعناصرعدةتواجدعلىالنظاممفهوميرتكز
هدفقيقتحبغيةمتساندومنظمالكلبقاءمع(عالقات)ارتباطاتعدة

نظمةمنمجموعةاالهيماالمؤسسةفانعليهوموحد،
 
ةالفرعياال

المواردمنظا)التبادليةالعالقاتمنبالعديدبينهافيماالمترابطة
عنضالف،(المعلوماتنظام،....،التسوقنظاماإلنتاج،نظامالبشرية،
الخارجيةةالبيئهووللمؤسسةالكليالنظاممنمهمبجزءااللمامضرورة

ظريةنووفقالنظام،عناصرمنمهماعنصراتعتبروالتيللمؤسسة
نظمة

 
منالخارجيةبيئتهمعيتفاعلمفتوحنظامعنعبارةفالمؤسسةاال

.ومخرجاتمدخالت 2



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

جزاءثالثةمنيتكونعامبشكلوالنظام
 
ثملالتحويعمليةمدخالت،:ا

.المخرجات

 
 
فيتتمثل:المدخالت-ا

موال،رؤوسالمواد:ماديةمدخالت
 
التاال

 
الخ...المعدات،واال

فرادتشمل:بشريةمدخالت
 
عالقاتوورغباتقيممنبهميرتبطماواال

إنسانية

هدافتشمل:معنويةمدخالت
 
وتمعالمجعنالمعلوماتوالسياساتواال

.المفروضةالقيودوالمتاحةالفرصوتكوينه

ساليب:تكنولوجيةمدخالت
 
التنظيمفيةالمتاحالفنيةالمعرفةواإلنتاجا 2



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

والمثاللسبيعلىالعناصرمنمجموعةفيتتمثل:التحويلعملية-ب
حفيز،تالمعلومات،جمعالقرار،اتخاذالقيادة،االتصال،عمليات:هي

نشطةبحث،وتطويررقابة،
 
.الموادتحويلا

.المعنويةوالماديةالمنتجاتمختلف:المخرجات-ج

:الشكلفيموضحهوكما

2



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

عرفةممنالمؤسسةتمكنمرتدةمعلوماتووجودومعناها:العكسيةالتغذيةاملحاضرة
والتصحيحاتالتعديالتبعضادخالوعليهالمخرجات،لتلكالبيئةتقبلمدى
والمدخالتعلى

 
هدافالىالوصولبغيةالتحويلعملياتا

 
.رةالمسطاال

2

المؤسسة كنظام مفتوح 

عمليات التحويل (INPUT)مدخالت 
(BLACK BOX)

مخرجات 
(OUTPUT)

التغذية العكسية 
(FEEDBACK)



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

:القراراتالتخاذكمركزالمؤسسة-5

هذهمختلففيقراراتباتخاذباستمرارتقومبنشاطهاقيامهاخاللفالمؤسسة
نشطة،

 
بحس:القراراتمنالعديدوهناكمستوياتها،مختلفوفياال

هميتهادرجةحسباو،(طويلةمتوسطة،،قصيرة)المدة
 
تيكية،تك عملية،)ا

و،(استراتيجية
 
كلهذاوه(مبرمجةغير،مبرمجة)برمجتهاإمكانيةحسبا

راراتقتعبرحيث،وجودةدقةاك ثربشكلالقراراتموضوعتناولبهدف
خيرفيوهينشاطهاوطبيعةاتجاهاتهاعنالمؤسسة

 
هذهعنمسؤولةاال

ؤسسة،المافراد)بالمؤسسةعالقةلهاوالتيالمعنيةالجهاتامامالقرارات
صحابالدولة،
 
.(...،الضغطمجموعةالخاصة،المصالحا

2



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

ة-6
 
:المؤسسةتطور ونشا

سري اإلنتاجمرحلة-1
 
البسيطاال

الحرفيةالوحداتمرحلة-2

للحرفالمنزليالنظاممرحل-3

المانيفك توراتمرحلة-4

ليةالصناعةمرحلة-5
 
اال

الجنسياتالمتعددةوالشركاتالتك تالتمرحلة-6
2



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

:االقتصاديةالمؤسسةخصائص-7

وصالحياتقحقومنبهتتمتعلمامستقلةقانونيةشخصيةللمؤسسة-1
.ومسؤولياتواجباتمنعليهاولما

 منوجدتالتيالوظيفةوهياإلنتاجعلىالقدرةللمؤسسة-2
 
.جلهاا

المناسبةليةالتموياإلمكانياتلهاتوفرتإذاالبقاءعلىقادرةالمؤسسة-3
علىالقدرةلهافهيالكافية،البشريةوالطاقةالمواتيةالسياسيةوالظروف
.محيطهاتغيراتمعباستمرارالتكيف 2



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

هدافللمؤسسة-4
 
سومسطرةبرامجومرسومةسياساتوواضحةا

 
اليبا

.منفذةعمل

عليهاحصلوتتعملياتها،تستمرلكيالماليةالمواردالمؤسسةتضمن-5
والكليةإيراداتهامن

 
واالقتراضعمليةمنا

 
واالعتماداتا

 
.هاجميعا

ثروهيلها،مستجيبةلبيئتهامواتيةالمؤسسة-6
 
فيفيهاتؤثروبهاتتا

.الوقتذات

2



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

ساسيةإقتصاديةوحدةالمؤسسة-7
 
فهي،اإلقتصاديالمجتمعفيا

جور دفعضمانوالوطنيالدخلزيادةواإلنتاجفيتساهم
 
.الالعما

هدافهاتحقيقفيالمؤسسةفشلتإذا-8
 
برامجتنفعملومتتاليةلفتراتا

وإصالحها
 
.سداصاديةاالقتالمواردتهدراللكيحلهامنبدفالتقويمهاا

2



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

نواع-8
 
:المؤسساتا

:القانونيالشكلحيثمن-8-1

 
 
فرديةمؤسسات-ا

شخاصشركات)شركات-ب
 
موالشركات-ا

 
(ا

2



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

:الملكيةطبيعةحيثمن-8-2

 
 
خاصةمؤسسات-ا

عموميةمؤسسات-ب

مختلطةمؤسسات-ج

2



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

قتصاديالنشاطحيثمن-8-3 :االإ

 
 
صناعيةمؤسسة-ا

فالحيةمؤسسة-ب

تجاريةمؤسسة-ج

ماليةمؤسسة-د

خدميةمؤسسة-ه 
2



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

:الحجمحيثمن-8-4

 
 
مصغرةمؤسسة-ا

صغيرةمؤسسة-ب

متوسطةمؤسسة-ج

كبيرةمؤسسة-د

2



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

:الجنسيةحيثمن-8-5

 
 
وطنيةمؤسسة-ا

جنبيةمؤسسة-ب
 
ا

مختلطةمؤسسة-ج

الجنسياتمتعددةمؤسسة-د

2



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

:الجغرافيالتمركزحيثمن-8-6

 
 
محليةمؤسسة-ا

خارجيةمؤسسة-ب

2



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

هداف-9
 
:المؤسسةا

هداف-9-1
 
قتصاديةاال :االإ

 
 
الربحتحقيق-ا

المجتمعمتطلباتتحقيق-ب

اإلنتاجعقلنة-ج

2



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

هداف-9-2
 
جتماعيةاال :االإ

 
 
جور منمقبولمستوىضمان-ا

 
اال

العمالمعيشةمستوىتحسين-ب

العمالتماسكوتنظيم-ج

ميناتتوفير-د
 
للعمالمرافقوتا

2



:االول الفصل 

مفهوم 
املؤسسة 

االقتصادية

املحاضرة

هداف-9-3
 
:التكنولوجيةاال

 
 
التنميةوالبحث-ا

للدولةوالتطويرالبحثسياسةمساندة-ب

2



:الثانيالفصل 

املؤسسة واملحيط

املحاضرة

:المحاضرةعناصر

االقتصاديةالمؤسسةمحيطتعريف-1

همية-2
 
المؤسسةمحيطا

المؤسسةمحيط(عناصر)مكونات-3

(الكلي)المباشرغيرالمحيط3-1

(الجزئي)المباشرالمحيط3-2 3



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

:المؤسسةمحيطتعريف-1

نهاعلى(البيئة)المحيطتعريفيمكن
 
عالقةلهاتيالالمتغيراتكافة":ا

هداف
 
هذهيتها،وفعالك فاءتهامستوىعلىبالتاليوتؤثرالمؤسسةبا

داءستوىممثل-اإلدارةلسيطرة-كبيرحدإلىيخضعمامنهاالمتغيرات
 
ا

التخامموادمناإلنتاجعناصرتشغيلوك فاءةالعاملين،
 
هودومجوا

ياسيةالسالقراراتمثلاإلدارةلسيطرةيخضعالماومنهاالعاملين،
فرادومعتقداتوتقاليدوعاداتللدولةواالقتصادية

 
."المجتمعا

3



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

خرى تعاريفهناك
 
:منهاالمؤسسةلمحيطا

الواقعةوالمتغيراتالعواملجميعهوالمحيط":robbinsروبنزتعريف
."المؤسسةحدودخارج

 وتؤثرالمؤسسةخارجالظواهرجميعهوالمحيط:hawleyهاوليتعريف-
 
وا

ثيرإمكانياتلديها
 
."المؤسسةعلىالتا

نهعلىالمؤسسةمحيط(Dalloz)عرف
 
:ا -السوسيوالعواملمجموعة"

الم الي،،م اعياالجتالتشريعكالدولة،المؤس سة،علىتؤثروالتياقتص ادية،
لك،ذوغيرالمستهلك،جمعي اتالنق اب ات،الضغط،جماع اتالتج اري،

.ذلكوغيرتقنياجتم اعي،اقتص ادي،سي اسي،محيطهناككذلك 3



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

ةالمؤسسمحيطضمنتعملمجموع اتثالثهناك(P.FILHO)ل ووفقا
:هيو

 
 
 ادية، اقتص)مجموعة المتغيرات التي تحدث على المستوى الوطني -ا

.(سي اسيةاجتم اعية،
ئ ات الهي)مجموعة المتغيرات التشغيلية الخاصة بكل مؤسسة -ب

(.والتنظيم ات الحكومية واإلدارية ومؤس سات التوزيع

ال،عم)الداخليالمؤس سةبمحيطالمتعلقةالمتغيراتمجموعة-ج
.(مساهمينمديرين،

3



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

3



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

همية-2
 
:المؤسسةمحيطا

لموضوع اتامنوالداخليةالخ ارجيةالبيئيةالعواملوتحليلدراسةتعد
نتائجىعلالمؤسسةقراراتتتوقفحيث،للمؤسسةبالنسبةاله امة
هميةنتكمإذللمؤس سة،والداخليةالخ ارجيةالبيئةمنكلتحليل

 
ا

:الت اليةالنق اطفيوالداخليةالخ ارجيةالبيئةتقييم

3



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

ن
 
فرادشبكةمنمكونةالمؤس سةا

 
هداففيتختلفقدوجماع اتا

 
هاا

فرادوهؤالءواتجاه اتها
 
فرادهماال

 
لعواممنفيهماوكلمحيطهامنا

ثرونفيهايؤثرونواجتم اعيةاقتص ادية
 
م اميامرتبطةفالمؤس سةبها،ويتا

 
ا

سواقالمتع املينبشبك اتوخلفيا
 
فرادواال

 
يره اوغوالمؤس ساتواال

البيئيةلللعوامدراسته امدىعلىكبي رحدإلىالمؤس سةنج احيتوقف
ثيروبدرجةالعواملهذهاتجاه اتمناالستف ادةومدىالمؤثرة

 
منها،لكتا

هدافتحديدعلىالدراسةهذهتس اعدحيث
 
وبي انيقها،تحقيجبالتياال

نم اطالمرتقب،السوقونطاقالمت احةالموارد
 
التق اليدووالع اداتالقيموا

.الخ...الس ائدة

.

3



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

قلمهامدىعلىيتوقفالمؤس سةنج احإن
 
 ارجيالخالمحي طمعتا

مق اومةعلىوقدرتهاالفرص،مناستف ادتهادرجةمنتزيدبطريقة
غيراتمتمنالبيئةفييجري م امعرفةيتطلبوهذاالتهديدات،

.وسلبيةإيج ابية

قلمإلىالمؤس س اتمنالك ثي رتسعى
 
الخ ارجيةهابيئتعواملمعالتا

القي امبالتاليوالبيئة،هذهعلىإيج ابيبشكلتؤثروجعلهاالمتغيرة
.الوطنياالقتص ادونموتطور تج اهفع البدور 

3



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

:المؤسسةمحيط(عناصر)مكونات-3

ثالثالىالسابقالتعريفحسبالمؤسسةبيئةعناصرتصنيفيمكن
.ليةالكوالبيئةالجزئية،البيئةالداخلية،البيئة:هيعناصر

:همافقطعنصرينالىمحاضرتنافيسنتطرق 

oيضاوتعرفالجزيئةالبيئة
 
والبيئةةللمؤسسالمباشربالمحيطا

الخاصة؛اوالصناعيةاوالوسيطة

oيضاوتعرفالكليةالبيئة
 
والبيئةؤسسةللممباشرالغيربالمحيطا

.العامة 3



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

3



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

:(الكليةالبيئة)المباشرغيرالمحيط3-1

بصفة ساتالمؤسعلىتؤثرالتيالخ ارجيةوالمتغيراتالعواملجميعهي
ثيره ايتوقفوالع امة،

 
عم ال،منمعيننوععلىتا

 
واال

 
منعينممك انا

و ائدة،الساالقتص اديةكالظروفالع امةالبي ئةعواملوتسمىالدولة،
 
ا

والسي اسي،المن اخ
 
والثق افيةاالجتم اعيةالمتغيراتبعضا

.الخ...والدولية

3



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

 
 
المختلفةؤشراتهومالسائدالعاماالقتصاديالوضعفيتتمثل:االقتصاديةالبيئة/ا

ثرقدالتي
 
هبينومنوالعالمي،المحليالمستويينالمؤسساتبهاتتا

 
هذهما

:المؤشرات

.لإلنفاقالميل-.الفائدةمعدل-

.التضخممعدل-.لالدخارالميل-

.والرسومالضرائب-.االقتراضإمكانية-

.المدفوعاتميزان-.الفرديالدخلمتوسط-

جنبيةالعمالتقيمة-.والماليةاالقتصاديةالسياسات-
 
.اال

جلمنوغيرهاالعناصرهذهتقييمعليهاالواجبمنالمؤسسةإن
 
خذا

 
عنفكرةا

والسوقفيالموجودةوالتهديداتالمتاحةالفرص
 
.فيهلعملاترغبالتيالبلدفيا

3



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

السائدةيةاالجتماعبالقيمتتعلق:والثقافيةاالجتماعيةالبيئة/ب
فرادسلوكتحكمالتيوالتصرفاتوالتقاليدوالعادات

 
مجموعات،والاال

والخصائصالثقافية،والتطوراتاإلنسانيةالحقوقمعتعاملهموكيفية
والمجتمعفيالسائدةوالحضاريةوالمكانيةالسكانية

 
ترغبالتيةالدولا

نالمؤسسة
 
مامفرصتخلققدوالتيفيه،تنشطا

 
 المؤسسةا

 
تضعوا

مامها
 
االنسحابوهالمؤسسةفمصيروإالبذكاءتفاديهامنالبدتهديداتا

همومنالسوق،من
 
:ييلمااالجتماعيةللبيئةالمكونةالعناصرا

3



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

همية–.للوطنالوالء–.والتعليمالثقافةمستوى–.المواليدعدد-
 
ا

الدياناتإلىالمنتمينعدد–.الفراغوقتقضاءطرق –.والنظافةالصحة
القيم–ااجتماعيالمؤثرةالجماعات–.العامالتالنساءعدد–.المختلفة
السكانهيكل–.والتسوقالشراءعادات–.السائدةالدينية

.الخ...(الجنس/السن)

3



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

شريعاتوالتالقوانينفيتتمثل:والقانونيةالسياسيةالبيئة/ج
فلسفةالإلىإضافةبالدولةالمؤسساتعالقاتتحددالتيالحكومية
هدافالسائدة

 
حزاببهاتؤمنالتيواال

 
فيشاركةالمالسياسيةوالقوىاال

وللفرصمصدرا تكونقدوالتيالحكم،
 
النسبةبللتهديداتمصدرا ا

همومنللمؤسسات،
 
ماقانونية،والالسياسيةللبيئةالمشكلةالعناصرا

:يلي

3



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

القرارات.ةالدوليالعالقات–.السياسياالستقرار–.والرسومالضرائب-
–.العسكريةواالقتصاديةالتحالفات.السياسياالستقرار–.السياسية

سعارتحديد
 
–.تهلكالمسحمايةقوانين–.البيئةحمايةقوانين–.اال

جالمحليةالعمالةقوانين–.للجودةالقياسيةالمواصفات
 
.الخ...نبيةواال

3



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

دواتيتعلقالذيالمحي طذلكهو:التكنولوجيةالبيئة/د
 
فيلمستخدمةاباال

اإلنت اجفيللتحكمسالحااليومتعتبرواالبتك اراتفاالختراعات،...اإلنت اج
سواق،

 
نذلكواال

 
نيتطلبالتكنولوجي افيالسري عالتغيرا

 
فيالمؤس سةقىتبا

مستخدمةالالجديدة،التكنولوجي اعلىالحصولحيثمنالمطل وبالمستوى
.يالتنافسمركزهاتدعيمعلىللمح افظةوالخدم اتالسلعانتاجفي

إلىمدخالتالتحويلفيالمستخدمةالفن يةبالوس ائلالتكنولوجي اتتعلق
يثحومنالطلب،حيثمنالمؤس ساتعلىالتكنولوجي اوتؤثرمخرج ات،
كيفيةعلىالع املينتدريبضرورةذلكعلىيترتبوقداإلنت اجية،العملي ات
همومن.الحديثةالتكنولوجي اهذهمثلاستخدام

 
للبيئةالمشكلةالعناصرا

:يليماالتكنولوجية،

3



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

.المنافسونقبلمنالمستخدمةالتكنولوجيا•

.التدريبفيالحديثةالتكنولوجيا•

.التكنولوجياعلىالحصولطرق •

.التخزينفيالحديثةالتكنولوجيا•

.التكنولوجيااستخدامفيالرائدةالمؤسسات•

.اإلنتاجفيالمستخدمةالتكنولوجيا•

.التكنولوجياعلىللحصولالمطلوبةاالستثمارات•

.اإلنتاجفيالحديثةالتكنولوجيا•
3



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

:(الخاصالمحيط)المباشرالمحيط3-2

والعواملمجموعةهي
 
خ اصكلبشتؤثرالتيالخ ارجيةالمتغيراتا

العمالء،)اتالمؤس سبتلكالمب اشرالرتباطهانظراالمؤس ساتعلى
ثيروالت،(الخ...المنافسينالصناعة،تكنولوجياالموردين،

 
هن اا

.العواملوتلكالمؤس سةبينمتب ادل

3



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

وتعرضالتيالمؤسساتهم:المنافسون/ا
 
ولنفسجاتالمنتنفستبيعا

كبيراتهديداالسوقفيالمؤسسةتواجههاالتيالمنافسةوتشكل،الزبائن
ضعفبينما،المعنيةبالمؤسسةمقارنةوقوتهمالمنافسينتفوقحالةفي

مامفرصبظهور يسمحالمنافسين
 
نيمكنالمؤسسةا

 
حالةفيهاتقتنصا

التيالمؤسساتعددزادكلماالمنافسةحدةوتزداداستغاللها،معرفة
.بينهمالنسبيةالقوةوتساوتالقطاعنفسفيتنشط

3



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

إشباعمندفالبوعليه،المؤسسةتواجدركيزةهمالزبائنإن:الزبائن/ب
فضلبطريقةورغباتهمحاجياتهم

 
 والمنافسين،نما

 
إلىصولالوجلال

ذواقهمتوجهاتهممعرفةمنالبدذلك
 
نماطوا

 
لفومختاستهالكهموا

للعالماتوالءال،للسعرالحساسية،الدخل)بهايتميزونالتيالخصائص
ن(…للجودةالحساسية،التجارية

 
التيللفرصمصدرا يشكلونالزبائن،ال

نيمكن
 
نيمكنالتيللتهديدومصدرا المؤسسةتستغلهاا

 
عيقتا

هدافهاتحقيقإلىللوصولالمؤسسة
 
.ا

3



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

وليةالموادلجلبمصدرباعتبارهمالمردونإن:موردينال/ج
 
وازمولاال

 لنجاحالرئيسيةالمحدداتمناعتبارهميمكنللمؤسسةالعمل
 
فشلوا

جهة،مناتللمؤسسيقدمونهاقدالتيالك ثيرةالفرصبفعلالمؤسسات،
خرى جهةومن

 
فيساتالمؤستواجههاقدالتيالك ثيرةالتهديداتبفعلا

ومعهمالتعاملسوءحالة
 
عالقاتاءبنالمؤسسةمصلحةمنإنهاختيارهم،ا

جلمنالموردينوتنويعمورديهامعمتميزة
 
الك ثيرةالمزاياعلىالحصولا

لمؤسسةاعلىيجب،(…الدفعشروطالتسليم،مواعيدالجودة،،السعر)
ولئكاختيارثمالمحتملينالموردينكلمعرفة

 
الشروطيهمفتتوفرالذينا

.حدواموردعلىاالعتمادوعدم،المؤسسةعنهاتبحثالتيالمناسبة
3



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

حدالعملوسوقالعاملونيمثل:العاملةقوىال/د
 
فيودةالموجالقوىا

مندوريايمهاتقينبغيوالتي،(الخاصةالبيئة)الخارجيةالمؤسسةبيئة
جل

 
نثحي،للمؤسسةوفرصتهديداتمنتخلفهماعلىالتعرفا

 
ا

ساتللمؤستهديدااعتبارهيمكنالسوقفيالمدربةالعمالةغياب
بينما،فعالمرتالعمالةدورانلمعدلبالنسبةكذلكعالميا،المتنافسة

يدعلىصولللحللمؤسساتفرصةيعطيقدالعاملةاليدفيالعرضزيادة
قلرخيصةعاملة

 
.تكلفةوبا

3



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

نيمكنالتيالسلعتلكفيتتمثل:البديلةالسلع/ه
 
 يا

 
الزبونإليهالجا

دماتوالخالسلعفهي،المؤسسةمنتجاتفيمشاكلوجودحالةفي
نعلما،مامؤسسةتقدمهاالتيللسلعالبديلة

 
منيحدديلةبسلعوجودا

سعاررفععلىالمؤسسةقدرة
 
السلعتناءاقإلىالزبائنتحولمنخوفااال

سعاريضتخفعليهاويفرض،للمؤسسةتهديدايمثلماوهو،البديلة
 
اال

اعتبارهاكنيمفإنهالبديلةالسلعغيابحالةفيبينما،…الجودةورفع
.تستغلهاقدللمؤسسةفرصة

3



:الثانيالفصل 

املؤسسة واملحيط

املحاضرة

:الثانيالفصلتــــــــــــــــــــابع

:المحاضرةعناصر

خرى بالمؤسساتالمؤسسةعالقة-4
 
اال

المؤسسةمحيطتصنيفات-5

المؤسسةمحيطتقييم-6

وضاعاتجاهالمؤسسةسلوك-7
 
محيطهاا 3



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

خرى بالمؤسساتالمؤسسةعالقة-4
 
:اال

وتنافسية:العالقاتمننوعينفيحصرهايمكن
 
.تكامليةا

نواعثالثةبينالتمييزيمكن:التنافسيةالعالقات-4-1
 
غيرباشرة،م:ا

سواقفيالمنافسةمباشرة،
 
خرى اال

 
.اال

 
 
المنتوجسنفتنتجالتيالمؤسساتبينتكون:المباشرةالمنافسة/ا

.(سوق/منتوج)الثنائيةحيثالسوق،نفسالىوتوجهه

.الذكيةالهواتفسوقفيAPLLEوSAMSUNGبينالمنافسةمثل 4



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

منتجاتجتنتالتيالمؤسساتبينتكون:المباشرةغيرالمنافسة/ب
نيمكنالبديلةوالمنتجاتبديلة،

 
ونوعيتهافيتختلفا

 
طبيعتهافيا

معةالورقيالجرائدالقهوة،بدلالشاي.الحاجةنفستلبيلكنها
.الخ....االلك ترونية،

4



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

سواقفيالمنافسة/ج
 
خرى اال

 
فيتتواجدالتيالمؤسساتبينتكون:اال

سواقالىتنتمىلكنهاواحدةبيئة
 
:منهانذكرمختلفة،ا

المهارةوالك فاءةدويالعمالاستقطابعلىالتنافسخاللمن:العمالةسوق
.العالية

موالسوق
 
.مالئمةبشروطالقروضعلىالحصول:اال

وليةالموادسوق
 
الموادهذهعلىالحصول:المصنعةنصفوالمنتجاتاال

.المناسبةواالسعاروبالنوعيةالمطلوبةبالكميات

فكارطرح خاللمن:واالبتكاراالبداعمستوىعلىالمنافسة
 
ملعوطرق ا

.الواقعالىهوخروجك فكرةاالختراعظهور بينالوقتوتقليصجديدةومبتكرات
4



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

:التكامليةالعالقات4-2
فينشطتالتيالمؤسساتبينالعادةفيالناشئةالعالقاتوهي
ياإلنتاجية،السلسلةنفس

 
فياهمتسالتيالمؤسساتجميعا

انطالقاة،اإلنتاجيالمراحلمنمعينةمرحلةفيمعينمنتوجانتاج
وليةالمادةمن

 
سواقفيالمنتجطرح الىوصوالاال

 
.اال

Valueالقيمةبسلسلةالسلسلةهذهالعادةفيتعرف Chain.
شركاتالوالسياراتإطاراتصناعةشركةبينالعالقةذلكومثال

و.للسياراتالمصنعة
 
معزي المركللمعالجالمصنعةالشركاتا

جهزةالمصنعةالشركات
 
...الكمبيوترال

4



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

بسببوهذايةتكاملعالقةوالمشتري البائعبينالعالقةتعتبركما
لمؤسسةاانحيثالمتعاملين،هذينبينواالهتمامالمنفعةوحدة

داءوتطور تحسنمنتستفيدهنا(المشترية)ةميلالع
 
لمؤسسةاا

.(البائعة)الموردة

4



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

4



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

المؤسسةمحيطتصنيفات-5
:والالثباتالتعقددرجتيحسبالمحيطتصنيفات5-1
ثرتؤثرحيثمعهاتتفاعليجعلهامعينة،بيئةفيالمؤسسةوجودإن

 
وتتا

 التيالتغيراتمعمستمرةمواجهةفيفهيوعليه.بها
 
بيئتها،لىعتطرا

وغيرالمباشربالمحيطالمتعلقةالمتغيراتكلتمسالتيالتغيراتهذه
غلبيةيجمعالمباشر

 
نهاالباحثينا

 
:همابمقياسينتقاسا

oالتعقددرجة
o(االستقرار)الالثباتدرجة 4



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

التييئيةالبوالمكوناتالعناصرتعددمدىالىالتعقددرجةتشير
.تجانسهاومدىالمؤسسةمعهاتتعامل

ما
 
فيروالتغياالستقرارعدممدىالىفتشيرالالثباتدرجةا

.البيئيةوالعناصرالمكونات

ربعبينالتمييزيمكن
 
كدمنمختلفةدرجاتا

 
اعتمادائيالبيالتا

:التاليةفةالمصفوتبينهكما،االستقرارعدموالتعقدبعديعلى
4



بيئة مضطربة
البيئيةالعناصرمنكبيرعدد-

متماثلةغيرالبيئيةالعناصر-

مرارباستتتغيرالبيئيةالعناصر-

رانشركات الطيالصناعات االلكترونية،

بيئة بسيطة وأقل توقعا
قليلةبيئيةعوامل-

هةمتشابمانوعاالبيئيةالعناصر-

رارباستمتتغيرالبيئيةالعوامل-

صناعة المالبس، لعب االطفال

بيئة معقدة ومتوقعة
البيئيةالعناصرمنكبيرعدد-

متماثلةغيرالبيئيةالعناصر-

ةثابتأساساتبقىالبيئيةالعناصر-

شركات التأمين، الجامعات والمعاهد 

بيئة بسيطة ومتوقعة
البيئيةالعناصرمنقليلعدد-

متماثلةالبيئيةالعناصر-

ثابتةتبقىالبيئيةالعناصر-

البقالة، محطات البنزين

درجة التعقيد 

ة 
ج
در

ت
با
الث

ال

قويـة

قويـة

ةضعيف

ةضعيف

ةالتأثيرات البيئوي :يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

4



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

نالمصفوفةخاللمننستنتج
 
ربعةهناكبا

 
كدالتلعدمحاالتا

 
قدا

:وهيالمؤسسةتواجهها

كدبعدمتتصف:(متوقعة)الثابتة-البسيطةالبيئة-1
 
وجودبفعلفضمنختا

العناصرهذهانعلىفضالالوقت،نفسفيومتشابهةقليلةبيئيةعناصر
.(بنزينالمحطةالبقالة،)معينةزمنيةفترةخاللاالستقرارإلىتميل

نهاتتميز:(متوقعة)الثابتة-المعقدةالبيئة-2
 
منتوسطةمدرجةذاتبا

كدعدم
 
كدعدم)التا

 
منركبيعددلوجودوذلك(باعتدالمنخفضتا

تدريجيبشكلتتغيرفإنهاتغيرتوإنالمتشابهة،غيرالبيئيةالعناصر
مينشركاتالمعاهد،،الجامعات)ومتوقع

 
.(التا

4



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

قل)المتغيرة-البسيطةالبيئة-3
 
كدعدمةدرج ذاتوهي:(توقعاا

 
تا

مانوعاوهيةقليلبيئيةعناصروجودإلىذلكويرجعنسبيا،عالية
المالبس،اعةصن)بهاالتنبؤيمكنوالباستمرار،وتتغيرمتشابهة،

طفاللعب
 
.(اال

علىتتميز:(مضطربة)المتغيرة-المعقدةالبيئة-4
 
عدممنرجةدبا

كد
 
نهاالتا

 
غيريةالبيئالعناصرمنكبيرعددعلىتشتملال

.متوقعوغيرسريعبشكلوتتغيرالمتجانسة،
4



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

:االستقراردرجةحسبالمحيطتصنيفات5-2

تكونحيث(رنادتغير)ضعيفةتغيربدرجةيتميز:المستقرالمحيط-1
واالقتصاديةالقوى

 
،والقوانين(والطلبالعرض)السوققوىا

خردبععامامستقرةوالتقاليدوالعاداتوالثقافةالتكنولوجيا،
 
.اال

عمليةسةالمؤسعلىتفرضالمحيطتغيرات:المستقرغيرالمحيط-2
ذواق:مثالمستمرتكيف

 
.التكنولوجياوالناسا

4



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

هميةودرجة:العاصفالمحيط-3
 
المعينةةالمؤسسعلىتفرضالتغييرا

نالدائمالتطور ضرورة
 
عيلتفينبغيثممنومهددةهناالمؤسسةال

.التطويروالبحثوظيفة

واجئةمفتكونحدثتإنلكنونادرةتغيرات:االنتقاليالمحيط-4
نبإمكانها
 
.جالنسيمثلمعينةقطاعاتنشاطاندثارإلىتؤديا

4



-

:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

:المؤسسةمحيطتقييم-6
:(والتهديداتالفرص)الخارجيالمحيط6-1
تؤثروالتيةللمؤسسالخارجيةالبيئةفيالمواتيةالتغيراتهي:الفرص-

خذوالفرصعليها،إيجابيا
 
شكاالتا

 
نمختلفةا

 
منقويسمنافيخرج كا

والسوق،
 
خرى مؤسسةمنرغبةوجودا

 
الخ...شراكةعقدإلبراما

صالحغيرفيالخارجيةالبيئةفيتحدثالتيالتغيراتهي:التهديدات-
وعتشريصدور قوي،منافسظهور مثلسلبا،عليهاوتؤثرالمؤسسة

 
صدور ا

.معاكسسياسيقرار
4



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

:(والضعفالقوةنقاط)الداخليالمحيط6-2
بمابالمقارنةةالمؤسسبهاتتمتعالتيواإلمكانياتالمزاياهي:القوةنقاط-

.المتنافسونبهيتمتع
و/والمؤسسةمواردفيالقصور مجاالتهي:الضعفنقاط-

 
تمهارا ا

دائهاعلىسلباتؤثر،مسييريها
 
مرطلبويتالفرصاقتناصوعلىا

 
اال

ثارهالتقليلوتقويمهاتصحيحها
 
.السلبيةا

4



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

وضاعتجاهالمؤسسةسلوك-7
 
:محيطهاا

.غييرالتوسبقالتكيف،التجاهل،:مواقفتالثفيحصرهايمكن
:المحيطتجاهل7-1

حيطالمحاالتفيخاصةكارثةالىبالمؤسسةيؤديقدالسلوكهذا
والمستقرغيراالنتقالي

 
المؤسسةواجهتقدالمثالسبيلفعلى.العاصفا

سواقهافقدانخطر
 
خذلمإذاا

 
ذواقتغيرحسبانهافيتا

 
هلكين،المستا

التكنولوجيةاتالتغير تراعيلماذاالتنافسعلىقدرتهاتضيعقدانهاكما
ماعادةةالمؤسسلمحيطالمقصودالتجاهلان.نشاطهامجالفيالجارية
.المؤسساتمنالك ثيرزوالالىيودي

4



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

:المحيطمعالتكيف7-2
للتغيراتسةمتحستكونانعليهايجبالتكيفالمؤسسةتستطيعلكي
نمنيمكنهاالسلوكهذا.محيطهافي

 
الفرصبالمناسالوقتفيتدرك ا

يضاويمكنهاالمتاحة
 
الجديدةوالمعوقاتالقيودالحسبانفياالخذمنا

طات،النشابعضعنالتخليمثل)جديدةقراراتباتخاذلهايسمح
انتهاججيا،التكنولوعملياتفيتغييراإلنتاجية،قدرتهافيتعديل

.(...جديدةتكنولوجيةسياسيات
التكيفعمليةللمؤسسةيضمنالذيهوالممكنةبالسرعةالتصرفان

.الجيد
4



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

:المحيطفيالمحتملالتغييرسبق7-3
تملكالتيتلكخاصةالخضوع،خطرالمؤسساتبعضتتجاوز حتى
يضاكافيةاقتصاديةقدرات

 
.التامشبهاراالحتكمنبحالةتتمتعالتيوا

شركةمثل.هالصالحالمحيطتغييرقراراتهابعضخاللمنتستهدففهي
Appleسواققيادتهاخاللمن

 
.العالمفيالذكيةالهواتفال

4



:يالثانالفصل 

املؤسسة 
واملحيط

املحاضرة

4



:الثالثالفصل 

ةتنظيم املؤسس

املحاضرة

ولىالمحاضرةعناصر
 
:اال

التنظيممفهوم-1
نواع-2

 
التنظيما

التنظيميالهيــــكل-3
بعاد-4

 
التنظيميالهيكلا

5



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

عمالماتلمنظالنجاحسرالحاليعصرنافيالتنظيميعتبر
 
اال

ذههعملطبيعةعنالنظربغض-االقتصاديةالمؤسسات-
وصناعيةكانتسواءالمنظمات

 
وزراعيةا

 
مودالعفهوخدميةا

نيستطيعالذيوهوللمؤسسةالفقري 
 
حقيقتالىهايوصلا

هدافها
 
داريةالعناصربقيةمعجوةر الما خرى االإ

 
.اال

5



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

:التنظيممفهوم-1

:منهامفاهيم للتنظيم عدة 

ن" هوالتنظيم ساني من الطريقة التي يتم بموجبها التعاون االإ
جل تحقيق هدف مشترك

 
."ا

و نقول ان التنظيم
 
سيق بين كافة بتوزيع المسؤوليات والتن"ىعني  ا

قصى درجة ممكنة من ا
 
لكـفاية العاملين بشكل يضمن تحقيق ا

هداف المحددة
 
5 ".في تحقيق اال



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

د وتوزيع عامة يمكن القول ان التنظيم هو عبارة عن تحديبصفة 

و المسؤولية على االفراد العاملين بالمؤسسة، سواء كانو
 
ا منفذين ا

ى هذه مشرفين، ثم تحديد العالقة بين هؤالء االفراد بناء عل

.المسؤوليات
5



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

:ب التنظيمويتميز

؛اجتماعيكيان

هويةيحددالمعالممحددإطاروجود 
 
؛التنظيمعضاءا

التنظيم؛فيالعاملينبينالعالقةفياالستمراريةرابطوجود

لتحقيقهاالتنظيميسعىاهدافوجود.

5



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

ذ يشير ان مصطلح التنظيم يحمل معنيين فرعيين؛ اإ : مالحظة

ول الى 
 
و وظيفة مالمعنى اال

 
ن وظائف التنظيم باعتباره عملية ا

دارة ما المعنى الثاني فيشير الى االإ
 
للعالقة التنظيم كهيكل، ا

و المترتبة على هذه الوظيفة
 
.القائمة ا

5



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

نواع-2
 
:التنظيما

حدهمانوعانللتنظيم
 
خررسميا

 
.رسميغيرواال

تضعهمابالمؤسسةإدارةتحددهالذيالتنظيمهو:الرسميالتنظيم2-1
وامرولوائحقواعدمن

 
 فردكلبينالرسميةالصالتتحددوا

 
فرادواال

خرين،
 
 تجاهوواجباتهومسؤولياتهالفردتاسلطفتحدداال

 
وذلكخريناال

القياماجبوبتحملالفردويقومللمنظمةالعامةالسياسةتنفيذبهدف
عمالمنبمجموعة

 
يحققوبشكلسلطاتهمعيتناسببمادةحدالماال

عمالمعواالنسجامالتعاون
 
خرا

 
.المشتركالهدفتحقيقسبيليفيناال 5



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

 :الرسميغيرالتنظيم2-2
 
نتيجةمقصودةغيرةعفويبطريقةينشا

فرادبينالطبيعيللتفاعل
 
منمجموعةملويش،مؤسسةالفيالعامليناال

 التيةيالطبيعالعالقات
 
ثناءجماعةبينتنشا

 
منجموعةموهوالعملا

حاسيس
 
 التيوالمشاعراال

 
ؤسسةالمداخلالعاملينجماعةبينتنشا

رسميالرغيالتنظيميعملحيثالتنظيمبسيكولوجيةيسمىماوهذا
.الرسميالتنظيممساعدعلى

5



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

:L`organigrammeالتنظيميالهيكل-3

،للمؤسسةداري اإللتسلسلايوضحالذيالعاماإلطارالتنظيميالهيكليشكل
بينقاتوالعالاإلداريةوارتباطاتهاالوظائ فمواقعيوضحالذيالشكلفهو

فراد،
 
.التنظيمداخلوالمسؤوليةالسلطةخطوطيوضحكمااال

يالتنظيميالهيكلالىيستطيعحيث
 
الوحداتلىعالتعرفمؤسسةال

.فيهاوالمسؤولياتوالسلطاتالمؤسسةداخلواالقسام

ول:محورينحسبالمؤسسةهيكلت  
 
 اال

 
،العملعبتوزيويتعلقفقيا

.العملبتنسيقويهتمعموديوالثاني 5



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

معياريناختياريمكنالعمل،وتقسيمبتخصيصويعني:االفقيالتحليل
كانتإذاف.النشاطاتوتعقدالتجانسهماالعملتقسيماولتخصيص
سواقهاالمباعةالمنتجات

 
تعاسسةالمؤنشاطيقسمنسبيامتشابهةوا

جاتالمنتحسبالعملتقسيميمكنوظيفةكلوداخلللوظائ ف،
سواقها

 
ووا

 
ما.سوق/منتوج :الثنائيحسبا

 
المباعةالمنتجاتكانتإذاا

سوقها
 
ومنتوجكلحسبالمؤسسةنشاطيقسممتجانسةغيروا

 
حسبا

تقسيماليتمالفروعهذهمنفرع كلوداخلسوق،/منتوج:تنائيكل
.الوظائفحسب

5



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

قيادة،الهيكلللمؤسسةالعموديالهيكليمثل:العموديالتحليل
لنوعتبعالالتحليهذاويتم،االفرادوتدرجاالعمالتنسيقعلىويعتمد
العمودي،كلللهيالمختلفةالمستوياتفياتخاذهايمكنالتيالقرارات
وثالثةبينالتمييزويمكن

 
ربعةا

 
هميةحسبمستوياتا

 
:وهيرارالقا

تنظيمستوىمالخطة،فيهتوضعالذيالمستوىاالستراتيجي،المستوى
.التنفيذيوالمستوىالعمل

5



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

االداريةالمستويات

5



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

5



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

بعاد-4
 
:التنظيميالهيكلا

مسؤوال  كونيالذيومنالمهامتقسيميجبكيفالتنظيميالهيكليحدد
مام

 
لياتلنايحددوكذلكالمديرا

 
 بينالرسميةالتنسيقا

 
قساماال

المنظمةلهيكإعدادفينعتمدهاالتيالعناصرإناإلدارية،والمستويات
:(المركزيةالرسمية،التعقيد،)هي

5



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

:التعقيد4-1

 يعتبرحيثالمؤسسةفيالموجودةاالختالفدرجةبهانعني
 
تقسيممبدا

ساساوالتخصصالعمل
 
إلىالتنظيممتقسييتمالتنظيم،عمليةفيمهماا

سسوفقالوحداتمنعدد
 
مودياعالوحداتهذهترتيبويتممعينة،ا

قساممنعددعلىمنهاكليشرفبحيث
 
تعقيدالوينتج،والفروعاال

فقياالتنظيميةالوحداتوتنوعك ثرةبسبب
 
ساسعلى)ا

 
(المهاميعةطبا

ساسعلى)وعموديا
 
رافياوجغ(المؤسسةفياإلداريةالمستوياتعددا

.(للمؤسسةالتنظيميةالوحداتبينالمكانيالتباعدمدى) 5



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

:الرسمية4-2

يرسميا  العملفيهايكونالتيالدرجةهي
 
يمارسهالذيالعمليكونا

عليهاوجالخر يستطيعالبحيثمحددةوإجراءاتبقواعدمحكوما  الفرد
سلوبفيالفردمرونةقلتالعملرسميةزادتوكلما

 
داخلهعملإنجازا

.العملينجزوكيفمتىتحديدفيمرونتهتقلكماالمنظمة

5



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

:المركزية4-3

القراراتانبمعنىالمؤسسةفيمعينةجهةلدىمركزةالسلطةانتعني
نغير،العتمادهارفيعمستوىذامديرإلىتحتاجدائما

 
تجعلزيةالمركا

.بطيئةالقرارات

5



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

ضافة بعادهناكسبقماالىباالإ
 
خرى ا

 
يضا  ا

 
المعالممرسفيتساهما

ساسية
 
:للهيكلاال

داري المكون .والعمالوالمديرينالمشرفينهم:االإ

بتخويلهاالمديريقومالتيالقراراتعددنسبة:الصالحيةتخويل
داريةللمستويات دنىاالإ

 
.اال

المنظمةفياالختصاصيةالوظائفعدد:التمايز.

التنظيميةالوحداتبينالقائمالتعاون:التكامل.
5



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

هنيةممنظمةعلىالموظففيهايعتمدالتيالدرجة:االحتراف
ساسيكمرجع
 
.الوظيفيلتصرفها

شرافنطاق فرادعدد:االإ
 
نيجبالذيناال

 
.مديرالعليهميشرفا

يميةالتنظالمهامتقسيمفيهايتمالتيالدرجة:التخصص.

نجازمدىهي:المعيارية نشطةالمهاماإ
 
.موحدةبطريقةواال

5



:الثالثالفصل 

ةتنظيم املؤسس

املحاضرة

:الثانيةالمحاضرةعناصر

التنظيميالهيكلمحددات-5
ةالتنظيميكلاالهيبناءمراحل-6
نواع-7

 
التنظيميةالهياكلا

منتزبرج هينري لـالتنظيميالهيكل-8

6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

:التنظيميالهيكلمحددات-5

ساسيةعناصرخمسةفيتتمثل
 
حجمة،المتبعاالستراتيجية:هيا

.السيطرةووالقوةالمؤسسةبيئةالمستخدمة،التكنولوجياالمؤسسة،

:االستراتيجية5-1

هدافلتحقيقوسيلةالتنظيميالهيكليعتبر
 
يفإنليهوعالمنظمةا

 
ا

وتحليل
 
نالبدالمنظمةلهيكلتحديدا

 
هدافمنينطلقوا

 
تراتيجيةواسا

هدافالمنظمة،
 
يالزمهانظمةالماستراتيجيةفيفالتغير.المدىطويلةاال

.التنظيميهيكلهافيتغير 6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

:المؤسسةحجم5-2

ثيرهومدىالمنظمةحجمارتباطبيناختالفالعلماءلدى
 
الهيكللىعتا

نهمإالالتنظيمي،
 
نعلىمتفقونا

 
ثيرللحجما

 
ولهالمنظمةهيكلعلىتا

ثاره
 
.والمركزيةوالرسميةالتعقيدعلىالواضحةا

:التكنولوجيا5-3

حدالتكنولوجياتعتبر
 
نهاالهيكليةالمتغيراتا

 
مباشرشكلبتؤثرال

يضابالمنظمةاالفرادعالقاتفيومستمر
 
المستوياتوعلىبينهمتؤثروا

داءوعلىاإلدارية
 
.وغيرهاواالنجازاال 6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

:المؤسسةبيئة5-4

منلهيكللوالبدمعهاوتتكيفبيئتهامعالمؤسسةتتفاعلانالبد
السواءلىعللمؤسسةوالخارجيةالداخليةالبيئةمعوالتعاملالتكيف
.وتطورهااستقرارهالضمان

6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

:والسيطرةالقوة5-5

حيانا،للمؤسسة،التنظيميالهيكلتشكليكونقد
 
ولئكةنتيجا

 
ال

تارونيخالذينفهمالمؤسسة،فيالقراراتخاذمراكزيحتلونالذين
وعليه.مومصالحهونفودهمصالحياتهميعزز الذيالتنظيميالهيكل
ثرلهاوالقوةالسلطةيملكونالذينالعليااإلدارةوسياساتفاتجاه

 
اال

كبر
 
.للمؤسسةالتنظيميالهيكلتحديدفياال

6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

:التنظيميالهيكلبناءمراحل-6

:يليفيماحصرهايمكن

هدافتحديد
 
للمؤسسة؛والفرعيةالرئيسيةاال

هداف؛لتحقيقبهاالقيامالواجبالنشاطاتتحديد
 
اال

وجهتقسيم
 
وحداتفيوتجميعهاوفرعيةرئيسيةإلىالنشاطاتا
تنظيمية؛

الالزمةطالشرو وتحديدتنظيميةوحدةكلواختصاصواجباتتحديد
فراد؛فيتوفرها

 
اال

6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

ومسؤوليةةسلطمنالوحداتمختلفبينالتنظيميةالعالقاتتحديد
اإلشراف؛ونطاق

فرادإلىالمهامإسناد
 
الصالحياتإعطائهممعالمناسبيناال

والسلطات؛

للمؤسسةالتنظيميةالخريطةإعداد.

6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

ن نعرف الفرق بين :مالحظة
 
وال  ا

 
وبين يميالهيكل التنظيجب علينا ا

يعكس ؛ فالخريطة ما هي إال رسم بياني يوضح والخريطة التنظيمية

نها الشكل الذي يوضح ويوصف مجم
 
وعة المراكز الهيكل التنظيمي حيث ا

قسام المؤسسة المختلفة
 
.والخطوط التي تربط بين ا

6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

نواع-7
 
:التنظيميةالهياكلا

نواعثالثتحديديمكن
 
لهيكلا:هيالتنظيميةللهياكلرئيسيةا

.المصفوفيوالهيكل،التقسيميالهيكلالوظيفي،

6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

:الوظيفيالهيكل7-1

/Functional StructureLa structure fonctionnelle

ساسيةللوظائفتبعاالهيكلهذافيالعملتوزيعيتم
 
تمارسهاتيالاال

يالمؤسسة
 
ليةحسبوهذا...الماليةالتموين،التسويق،اإلنتاج،ا

 
ا

.ليالشكبالطابعتتسمالتياإلجراءاتوحسبالمباشر،اإلشراف

وملالعبتكرارتتميزالتيالمؤسساتفيالهيكلهذايستعمل
 
بصنعا

وواحد،منتوج
 
.متجانسةمنتجاتصنعا

6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

لمواردتعمالهاسوفيالثابتةللبيئةمالئمتهفيتكمنالهيكلهذامزايا
ماالسلم،اقتصادوتحقيقالمؤسسة

 
وضعفركزيتهمفيفتكمنسلبياتها

قلمعلىقدرته
 
.االستراتيجيةالتغيراتمعالتا

:التاليالشكلعلىمبسطةالبنيةهذهتظهر

6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

:(الفرعي)التقسيميالهيكل7-2

Divisional Structure/La structure divisionnelle

سوق/منتوج ثنائيلكلتبعاالهيكلهذاحسبالعملتوزيعيتم
و(الجغرافيةالمنطقة)

 
ويكون،المتشابهةالمنتجاتمنمجموعةلكلا

حيبعضفيوينظمنسبيامستقلالفروعهذهمنفرع كل
 
حسباناال

خرى الفروعهيكلعنيختلفخاصهيكل
 
.اال

نهالحجمالكبيرةالمؤسساتفيالفرعيالهيكليستعمل
 
بالمرونةيتميزال

وإضافةيمكنحيث
 
ثيربدونالفروعمنفرع حذفا

 
العامظامالنعلىتا

.للمؤسسة

6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

قالمناطعلىبناءمقسماالقطاعيالهيكليكونانيمكنكذلك
.الجغرافية

6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

:سلبياتومزاياالبنيةلهذه

 
 
:المــزايـــا-ا
.مرتفعةاستجابةقدرة-
كبرالبنيةهذهتحدد-

 
حسإلىالوصولقصدللمسؤوليةنقاطا

 
داءمراقبةنا

 
.لال

.تيجياإلستراالتخطيطمجالفيعاليةك فاءةذاتإطاراتببروزتسمح-
:سلبيــاتهــا-ب

قسامةمركزياللتطبيقنتيجةالسلماقتصادعنالتخليإلىتؤدي-
 
.اال

قسبينالمتبادلةاالرتباطاتتعزيزبعدالتسييرتصعب-
 
واماال

 
.المناطقا 6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

:المصفوفيالهيكل7-3

Matrix Structure/la structure matricielle

(واردالم)الوظيفيللمعيارينتبعاالهيكلهذاحسبالعمليوزع
مثال(س)المسؤولالهيكلهذايضعحيث،معا(العمليات)والتقسيمي

:المواليالشكلفييظهركمامسؤولين،عدةقيادةتحت

6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

يتبعونالذينللعاملينبالنسبةالعملتنظيمصعوبةهوالنظامهذاعيب
الوظائ فيظيمالتنمنكالمميزاتمنالك ثيربجمعيتميزولكنهرئيسين

.والتقسيمي

6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

النظاماختياريتمفكيف،ضعفونقاطقوةنقاطسبقممانظاملكل
ربعةعلىيتوقفهذاالمناسب؟

 
ساسيةعناصرا

 
:هيا

؛المنظمةعلىالمؤثرةالمتغيراتطبيعة

؛االستراتيجية

؛المؤسسةحجم

(المستعملةالتكنولوجيا)العملطبيعة.

6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

Henryمنتزبرج هنري لـالتنظيميالهيكل-8 Mintzberg:

شكالالتنظيميالهيكلمكوناتتصميميمكن
 
مماة،عديدوطرق با

اولحوقداغيره،عنالمميزالتنظيميهيكلهامنظمةلكليجعل
شكالهاتتعددالتيالتنظيميةالهياكلتصنيفوالك تابالباحثون

 
ومنا

ك ثرالتقسيماتهذهبين
 
.مينتزبرغ قترحهاالذيالتصنيفوشيوعاقبوالاال

عناصرسةخممنمكونهيكلعلىللمنظماتدراستهفيمنتزبرغ اعتمد
:فيتتمثلرئيسة

6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

دارة-1 ديرينالممجموعةتشملحيثالمنظمة؛قمةوتشغل:العليااالإ
ديرالماإلدارة،مجلسرئيس"التنظيمىالهرمقمةعلىالموجودين
.العليااإلدارةوكالءمنيليهموماالتنفيذي،

دارة-2 طونيربالذينوالرؤساءالمديرينمجموعةوتضم:الوسطىاالإ
يالتشغيلية؛والقوةالقمةبين

 
اإلدارى ملالععنالمسئولةاإلدارةهىا

نهاكما
 
.والتشغيليةالعليااإلدارتينبينالوصلحلقةا

6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

ينجزونذينالالمنفذينوتضمالمنظمةقاعدةوتشمل:التشغيليةالقوة-3
عمال

 
ي.والخدماتالسلعإلنتاجاال

 
النشاطممارسةعنالمسئولةاإلدارةهىا

تالذيالرئيسي
 
نشا

 
جلةمنا

 
طباءالمنظمةا

 
.اتالمستشفيفيكاال

واالختصاصيينويضم:"المهني"التقنيالجانب-4
 
الذينالمهنيينا

سسالمعاييريضعون
 
عماللتنسيقواال

 
ي  ياختصاصمثلالمنظمةا

.والتحليلوالمعلوماتوالرقابةالتخطيط

الوحداتاتحتاجهالتيالخدماتبعضبتوفيرويقوم:المساندالجهاز-5
خرى،التنظيمية

 
...سكرتاريةوالالقانونيةوالخدماتالعامةالعالقاتمثلاال 6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

6



:ثالثالالفصل 

تنظيم 
املؤسسة

املحاضرة

خرى منظمةمنتختلفالعناصرهذهنإفمينتزبرغ وحسب
 
حيثنمال

.ؤسسةلملالتنظيميالهيكلنوععلىستؤثروالتيالخصائصبعض

انهتى 
6



:الرابعالفصل 

وظائف املؤسسة

املحاضرة

االقتصاديةالمؤسسةوظائف

ولىالمحاضرةعناصر
 
:اال

التموينوظيفة-1
اإلنتاجوظيفة-2
التسويقوظيفة-3
-االفراد–البشريةالمواردوظيفة-4

7



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

الكلياطالنشتحليلإطارفيتندرجوظائ فعدةاالقتصاديةمؤسسةلل
نشطةعلىوتقسيمهللمؤسسة

 
هذاسمحيحيثدورها،حسبكلجزئيةا

سياقيفوالماديةوالماليةالبشريةالمواردمنكلبتوجيهالتحليل
هدافهالتحقيقالمؤسسةطرفمنالمتبعةاإلستراتيجية

 
.ا

عمالووالمناصبالمهاممنعددتجميععنديتحددالوظيفةفمفهوم
 
اال

عنماحدلىاومنفصال  معينا  دورا تؤديومتكاملة،متجانسةمجموعةفي
دوارباقي

 
و.المؤسسةفياال

 
 تلكتؤطرومهامعملياتمجموعةا

 
نشطةاال

هدافهاتحقيقنحوتوجيههافيوتساهمالمرحلية
 
.يدهاتحدبعدا

7



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

:التموينوظيفة-1
يةتحتاج
 
وكانتصناعيةمؤسسة،ا

 
.خاممواد)المختلفةللموادخدميةا

ومصنعةنصفمواد
 
التالصنع،نهائيةا

 
يللتشغ(الخ...ومعداتا

شراءمندوالبالمؤسسة،فيالمختلفةوالنشاطاتاالنتاجيةالعمليات
.الخ...استخدامهاحسنوضمانعليهاوالمحافظةوتخزينهاالموادهذه

نشطةالتموينوظيفةوتتضمن
 
الخامدالمواتوفيرعلىالمساعدةاال

تامةالموادخزينتعنفضال  .مناسبةبطريقةوتخزينهااإلنتاجومستلزمات
.بيعهاحينالىالصنع

5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

عضوياباطاارتالبعضببعضهماالتخزينوالشراءعمليتيالرتباطنظرا
العمليةعتبرتوالتيالتموينوظيفةب يعرفمامعايمثالنفهماومباشرا

ساسية
 
.اإلنتاجعمليةلسيراال

نيمكن
 
البعضهمابعضعنمستقلتينوالتخزينالشراءوظيفتينجدا
همهااعتباراتعدةعلىيتوقفوهذا

 
.هاجموحالمؤسسةنشاططبيعةا

5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

المؤسسةزتجهيخاللهامنيتمالتيالوظيفةوهي:الشراءوظيفة1-1
داءاإلنتاجبمستلزمات

 
.وتوفيرهاواال

:منهانشاطاتبعدةالشراءوظيفةوتتعلق

دواتالتجهيزاتشراءعملياتوتنفيذتخطيط•
 
وليةاوالموادواال

 
ال

.للمؤسسةالمختلفة

توالمواصفاالكمياتتحديدو(الموردون)الشراءمصادرتحديد•
.المطلوبةوالمواد

سعارالمطلوبةبالكمياتالشراءعملياتتنفيذ•
 
المناسبةوعيةوالنوباال

وقاتوفي
 
.المحددةاال

5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

زمنيةرةلفتبالمواداالحتفاظالتخزينيعني:التخزينوظيفة1-2
فيينالتخزوظيفةوتشمل.الحاجةعندوتوفيرهاعليهاوالمحافظة
وليةوالمواداإلنتاجومتطلباتمستلزماتتخزينالمؤسسة

 
وكذااال

.للمؤسسةالنهائيالمنتوج

:يليماالتخزينوظيفةمهامبينومن
والسلع؛الموادوحفظترتيب•
الجرد؛بعملياتوالقياموالسلعالموادعلىالرموز وضع•
المخزونات؛حركةمتابعة•
.الشراءبعمليةللقيامالشراءقسمالىاشعارتقديم•

5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

نتاجوظيفة-2 :االإ
هممناالنتاجوظيفةتعتبر

 
فةالوظيوتشكلالمؤسسة،وظائ فا

نهامنها،اإلنتاجيةخاصةالمؤسسة،فيالمركزية
 
بتحقيقاشرةمبتعنىال

هداف
 
يانشاءمبرر هووالخدماتالسلعانتاجكونالمؤسسة،ا

 
ا

.مشروع/مؤسسة

5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

نهااالنتاجوظيفةتعريفويمكن
 
:با

ي)االنتاجعناصربتحويليتعلقالذيالنشاط
 
خامموادمنالمدخالتا

فكاروعمالة
 
موالومعداتوا

 
يةاالنتاجالعملياتخاللمن،(وغيرهاوا

جهزة،)ملموسةسلعشكلعلىمخرجاتالي
 
الت،ا

 
حذية،ا

 
س،مالبا

و(....ك تب
 
.خدماتا

والسلعانتاجليشملاالنتاجمفهومتوسعلقدو
 
 .الخدماتا

 
يطلقصبحوا

.العملياتواالنتاجادارةوالخدماتالسلعإنتاجعنالمسئولةاإلدارةعلى
5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

اطاتوالنشالعملياتجميعإدارةليشملالعملياتادارةمفهومتوسع
فكاروخدماتسلعإلىالمدخالتبتحويلالمتعلقة

 
الستخداملجاهزةوا

صبحتهناومن،الخدميواالنتاجالسلعي
 
"لياتالعمادارة"تسميةا

ك ثر
 
اإلنتاجمديرلالوظيفيالمسمىيختلفوايضااالنتاجادارةمنشيوعاا

خرى إلىمؤسسةمن
 
يرمدالعمليات،مديرالشائعةالتسمياتومنا

.واإلنتاجالعمليات

5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

نتاجلوظيفةالرئيسيةالنشاطات2-1 :االإ

 
 
المنتجتصميم/ا

اإلنتاجورقابةوجدولةتخطيط/ب

الموادوإدارةتخطيط/ج

المخزونعلىالرقابة/د

العمللمواقعالداخليالتخطيط/ه

الجودةعلىالرقابة/و 5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

 
 
بمانتجالممواصفاتتكوينخاللهامنيتمعملية:المنتجتصميم/ا

العمالءرغباتمعيتالءم

؛البدايةمنذالتصميمعمليةفيالعمالءمشاركة•

نظمةاستخدام•
 
ليالحاسبا

 
.يعالتصنعمليةفيالحديثةاال

نتاجورقابةوجدولةتخطيط/ب اإلنتاجبجدوليسمىمااعداديتم:االإ
ساسي

 
وتوقيتها،إنتاجالمطلوبالنهائيةالمنتجاتحجميحددوالذياال

نشطةإنتاجها
 
وليةالموادشراءمثلالمرافقةواال

 
يتمووالتجميعاال

.واسعنطاقعلىرقابةنظاماستخدام
5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

دارةتخطيط/ج وليةالموادوإدارةشراءعمليةوهي:الموادواإ
 
اخلةالداال

(اإلنتاجولةوجدتخطيط)السابقللنشاطمرافقالنشاطوهذااإلنتاجفي
نهحيث
 
الموادونوعكميةتحديديجبالتخطيطمراحلمنمرحلةفيا
ولية

 
ساسياإلنتاججدولفيذلكووضعاال

 
.اال

:المخزونعلىالرقابة/د

5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

التيالمساحاتمناالستفادة:العمللمواقعالداخليالتخطيط/ه
.نتاجاإلفيالمطلوبةالك فاءةإلىالوصولبهدفالمنظمةتمتلكها

فضلتحديد
 
ماكنا

 
التلوضعاال

 
المناسبالعددودراسةاإلنتاجومعداتا

.اإلنتاجمنظومةداخلالعمالمن

مطابقةمنالتحققإلىالجودةعلىالرقابةتهدف:الجودةعلىالرقابة/و
.المطلوبةوالمقاييسللمواصفاتالنهائيةالمنتجات

5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

ساليب2-2
 
نتاجا :االإ

.متقطعوإنتاجمستمرانتاج:نوعينالىتقسمهايمكن

 
 
نتاجنظام/ا :المستمراالإ

.النفطتكريرصناعة•

سمنتصناعة•
 
.البناءومواداال

.الخشبيةالمنتجاتصناعة•

.السياراتمصانعفيالتجميعخطوط• 5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

النظامهذاتحتندرجانيمكن

مثلعالتجميخطوطفيالمتمثلةالواسعاإلنتاجعمليات-
.السياراتصناعة

.النفطاجواستخر المياهمعالجةمثلالمستمراإلنتاجعمليات-

5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

همومن
 
:يليماالمستمراإلنتاجنظامخصائصا

.المواصفاتنمطيةالمنتجات•
.إنتاجهاواستمراريةنوعكلمناإلنتاجحجمضخامة•
التاستخدام•

 
ليةوارتفاعمتخصصةا

 
.اال

.المنتجاتتنوعقلة•
.النمطيةالموادمنكبيرةكمياتاستخدام•
الت•

 
.إنتاجخطوطفيتنظيمهايتماال

.يوالوظيفالمهنيالتخصصمنعاليةبدرجةالعاملةالقوىتتميز•
ااالقتصاديةوالوفوراتالمنافعبعضيحقق• وانخفاضاجاإلنتلضخامةنظر 

.الثابتةالتكاليفمنالمنتجةالوحدةنصيب
5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

:المتقطعاإلنتاجنظام/ب
خربمعنى
 
تتحدداجلإلنتالمميزةوالخصائصالمواصفاتتكونعندماا

ا عادةيكوناجاإلنتفإنوالمستخدمين،المستهلكينوميوللرغباتوفق 
حجامبكميات

 
شبهمراحلوعلىمتقطعة،وبصورةومتباينةمحدودةوا

مثلةومنمستقلة
 
:اإلنتاجيةالنظممنالنوعهذااستخدامعلىالبارزةاال

جهزةصناعة
 
.االلك ترونيةوالمعداتاال

ثاثصناعة
 
.والمنزليالمك تبياال

.التجميلومستحضراتموادصناعة
5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

:منهااشكالعدةعلىالمتقطعاإلنتاجويكون
ساسعلىاإلنتاج•

 
.ائراتوالطالسفنصناعةمثل:المشروعا

ساسعلىاإلنتاج•
 
.والحدادةالنجارةمثلالورشا

ساسعلىاإلنتاج•
 
ساسعلىصغيرةدفعات.الدفعةا

 
لباتطا

دواتمثلالزبائن
 
.التعليمةاال

5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

هممن
 
:اإلنتاجفيالنظامهذاخصائصا

نمطيةروغيخاصةمنتجاتاإلنتاجخطخاللإنتاجهايتمالتيالمنتجات•
حجامهامواصفاتهاتحديدالعميليتولىالمواصفات

 
شكالهاوا

 
الكمياتووا

خرى فترةمنريتغيالمنتجاتنوعفإنلهذااإلنتاج،ومواعيدإنتاجهاالمطلوب
 
.ال

االعمالءطلباتتلقياإلنتاجينتظرحيثبالطلبية،يتماإلنتاج• .مقدم 
خروقتمناإلنتاجيتذبذب•

 
نال

 
مرال

 
واعيدومالعمالءعلىيتوقفاال

.طلبيةكلفيالمطلوبةوالكمياتللطلبياتتقديمهم
خرى،طلبيةمنالمنتجمواصفاتتختلف•

 
العملياتفتختلوبالتاليال

.لإلنتاجالالزمةالصناعية
5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

:واإلنتاجيةاإلنتاجبينالفرق :معلومة

مامخرجات،الىالمدخالتتحويلعمليةهواإلنتاج
 
فهياجيةاإلنتا

معينة،ةزمنيفترةفياإلنتاجيةالعواملاستخداملك فاءةمقياس
ك ثروالمقياس

 
ااال الحجمهويةالصناعالمواقعفيلإلنتاجيةشيوع 

.احدةوعملساعةفيإنتاجهايتمالتيالمخرجاتمنالحقيقي

5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

:التسويقوظيفة-3
مباشرةتسهمتيالالرئيسةالتنفيذيةالوظائ فمنالتسويقوظيفةتعتبر
هدافتحقيقفي

 
.المؤسسةا

نهعلىالتسويقيعرف
 
نشطةجميعا

 
لسلعابانسيابالمتعلقةاال

وليةاإلنتاجمراكزمنوالخدمات
 
يديإلىتصلحتىاال

 
هلكينالمستا

.النهائيين

فكارمفهوموتنفيذتخطيطعمليةهو
 
سعيرهاوتوالخدماتوالسلعاال

هدافترضيتبادلعملياتإليجادوتوزيعهاوترويجها
 
هلكالمستا

(للتسويقاالمريكيةالجمعيةحسب).والمؤسسة
5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

نشطةومن
 
:يليماالمؤسسةفيالتسويقيةالوظيفةا

؛ماخدمة/لمنتجالزبائنحاجاتوقياساحتياجاتتحديد

؛مطورةخدمة/منتجإلىاالحتياجاتهذهترجمة

نهامنخطةوضع
 
نشا

 
والسلعةإنتاجتجعلا

 
؛مكنامالخدمةتقديما

؛الخدمة/المنتجوجودعلىالمستقبلزبائنإطالع

خاللنمالخدمة/المنتجعلىالطلبوتشجيعالمستمرالترويج
.الدعائيةوالحمالتالعروض

5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

(االفرادوظيفة):البشريةالمواردوظيفة-4

ؤونشيتولهيالواسعبمعناهاالبشريةالمواردإدارةوظيفةإن
داخلوياتالمستجميععلىالبشريةللمواردالفعالستخداماالإ 
هدافها،تحقيقلسعياذلكولمؤسسةا

 
دارةإوظيفةتهتموا

فرادبهايقومالتيلوظائ فابكلالبشريةالموارد
 
مستوىفياال

.العلياارةإلداىمستووالوسطىاإلدارةمستوىوالتشغيلية،اإلدارة

5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

همومن
 
:يليماالبشريةالمواردإدارةوظائ فا

ياسياتسووضعللوظائ فالمالئمينالعاملينوتعييناختيار
والفصل؛الخدمةعنواالستغناءوالترقيةالنقل

جور المرتباتسياساترسم
 
انبجمنقبولهايضمنبماواال

المؤسسة؛فيالعملاستقرارالعاملين

قراراالستسبلوإيجادالمؤسسةفياإلنسانيالعملمراعات
.والمرؤوسينالرؤساءبينخاصةوالتعاون 5



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

يةاالقتصادالمؤسسةوظائف:الرابعللفصلتابع

عناصر المحاضرة

اإلداريةالوظيفة-5
الماليةالوظيفة-6
والتطويرالبحثوظيفة-7

6



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

داريةالوظيفة-5 :االإ
الزمةالاإلداريةالمهاممختلفالمؤسسةداخلاإلدارةالوظيفةتشمل
يط،التخطفيالمهامهذهتتمثلحيثالمنشود،الهدفلتحقيق

بعمليةةالمؤسستهتمو،...القرارواتخاذالرقابةالتوجيه،،تنظيمال
جلمنوذلكدارةاإل

 
ومنهاداخلالوظائ فمختلفبينالعالقاتإيجادا

.الهالحسنالسيرضمانعلىالسهرثم

:فياإلدارةلوظيفةالفرعيةالوظائ فوتتمثل 6



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

يتم؟يفوكعملهيجبلماالمسبقالتقريرهوالتخطيط:التخطيط-
نرغبماوفيهنحنمابينالفجوةيغطيوهوبه؟يقومالذيومنومتى؟

.اليهالوصولفي
وبديلينبينمنبديلاختيارهوالقرار:القراراتخاذ-

 
بدائلةمجموعا

.معينلموقفاستجابةمحددةمعاييروفقمتاحة

:التاليةبالمراحلالقرارصنععمليةوتمر

اختيار،البدائلتقييمالبدائل،تحديدالموقف،وتشخيصتحليل
فضل،البديل

 
.النتائجتقييمالتنفيذ،اال 6



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

وللتخطيطترجمةهوو:التنظيم-
 
حركةركة،الحالىالسكونمنالخطةا

فراد
 
قساموالجماعاتاال

 
سيؤديالذيالعملبتجزئةوذلكواإلدارات،واال

هدافبلوغالى
 
نشطةإلىاال

 
داءويعهدفرعيةا

 
ونشاطكلبا

 
موعةمجا

نشطةمنمتجانسة
 
وإدارة)تنظيميةوحدةالىاال

 
ديدتحمع،(قسما

لطةالسمنجزءيفوضحيثوحدة،كلداخلستمارسالتيالوظائ ف
.مسؤولياتهحجممعيتناسببماوحدةكلرئيسالى

6



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

فرادابالغخاللهامنيتمعمليةهو:التوجيه-
 
عملهبيجبمااال

وومعرفة
 
كدا

 
نمنالتا

 
العملازانجفيجهدهقصارى يبذلفردكلا

دواتعدةتوافرالتوجيهويتطلببه،المناط
 
وا

 
هذهمنووسائلا

دوات
 
 اصداراالتصال،الدافعية،القيادة،:والوسائلاال

 
وامر،اال

.السلطةوتفويضالتحفيز

6



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

كدللالمؤسسةفياإلدارةتمارسهالذيالنشاطذلكهي:الرقابة-
 
نمنتا

 
ا

هدافلتحققالموضوعةوالخططللسياساتوفقايسيرفيهاالعمل
 
ا

خطاءكشفمعالمؤسسة
 
.إصالحهاعلىوالعملواالنحرافاتاال

كد-عامبشكل–الرقابةوتستهدف
 
لمرؤوسينااتجاهودقةكصحةمنالتا

دائهمفي
 
هدافالىباإلضافةلوظائ فهم،ا

 
خرى ا

 
.ا

نكما
 
داءعلىلرقابةاا

 
واال

 
نظامعنارةعبوهالتسيير،بمراقبةيسمىماا

دواتاإلجراءاتمنمتكامل
 
ناسقالتإيجادإلىتهدفالتياإلداريةواال

هدافمجموعبينوالتناسب
 
.المحققةوالمنجزاتالمسطرةاال 6



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

6



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

(التمويلوظيفة):الماليةالوظيفة-6
هممنالماليةوظيفةالتعتبر

 
مجموعةعنعبارةفهيالمؤسسةوظائ فا

والمهاممن
 
لىتسعىالتيالعملياتا موالعنالبحثاإ

 
زمةالالاال

.المؤسسةاحتياجاتلتمويل
نحيث
 
ولا

 
مومناحتياجاتهاتحديدهوالمؤسسةبهتقومماا

 
،الاال

حصولالإمكانيةبدراسةتقومثماالستثمارية،خططهاخاللمنوذلك
موالعلى

 
خيروفياال

 
حسنتختاراال

 
خطتهااسبتنوالتيتمويلإمكانيةا

هدافهاتحققبهاو
 
.ا

6



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

هداف-
 
:يليفيماتلخيصهايمكن:الماليةالوظيفةا
الماليةاسيولتهوإدارة(والمدفوعاتاإليرادات)المؤسسةخزينةتسيير.
لذلكسبالمناوالوقتالمؤسسةبنشاطالمرتبطةالماليةالحاجةدراسة.
حسناختيار

 
.التمويلطرق ا

خرى الوظائ فتمويلبتفاصيلالهتماما
 
منتتمكنحتىللمؤسسةاال

دية
 
.مهامهاتا
عدادالدفاترمسك

 
.الماليةالتقاريروا

للمؤسسةالحسنالسيرتضمنماليةسياسةإيجاد. 6



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

نشطةالتخطيطيعتبر:الماليالتخطيط-
 
منالمؤسسةفيالماليةلال

هم
 
:يتينناحمنوهذاالمالية،جوانبهاعلىتؤثرالتيالموضوعاتا

ولى
 
المتوقعةةالنقديوالمدفوعاتاإليراداتعلىالخططهذهتؤثر:اال

موالبتدبيرقراريتخذخاللهاومنللمؤسسة
 
المؤسسةاجهاتحتالتياال

و
 
.منهاالفائضالستثمارالتخطيطا

مؤسسة،للالمختلفةالعملياتربحيةعلىالخططتؤثر:الثانية
موالالستغاللالتخطيطيتضمنالماليفالتخطيط

 
منمتاحةالاال

.ليهاععائداتدرومشروعاتاستثماراتفيوخارجهاالمؤسسةداخل 6



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

نشطمنعددايتضمنالسليمالماليفالتخطيطوبالتالي
 
:منهاةاال

موالحجمتحديد
 
.المختلفةاوبرامجهالمؤسسةاليهاتحتاجسوفالتياال

موالحجمتحديد
 
التيوتلكالمؤسسةداخلمنتوفيرهاالممكناال

.خارجهامنعليهاالحصوليمكن

فضلتحديد
 
موالمصادرا

 
.الحاجةدعنعليهااالعتماديمكنالتياال

فضلتحديد
 
موالالستخدامالوسائلا

 
(خارجيةداخلية،)المتاحةاال

.المشروععملياتفي
6



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

نشطة،مننوعينيتضمنالماليفالتخطيطوعليه
 
ولتعلقياال

 
اال

موالعلىالحصولبكيفية
 
بإعدادعلقيتالثانيبينماوادارتها،اال

دواتتعتبرالتيالتخطيطيةالموازنات
 
التخطيطفيتستخدمكا

.المالي

6



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

6



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

:والتطويرالبحثوظيفة-7
دىكلماالمؤسسة،حجمكبركلما

 
ظيفةوتكوينإلىبالضرورةذلكا

.والتطويربالبحثخاصة
حلولإلىيهاعلالمصادقالمعارفتحويلالمتضمنةالمجهوداتكلبهايقصدو

ساليبصور فيفنية
 
وا

 
واستهالكيةمادية،ومنتجاتإنتاجطرق ا

 
.استثماريةا

بكيفيةة،المؤسستنظيمفيهامةمكانةوالتطويرالبحثوظيفةتحتلو
ظيفةوعبرخارجيةكانتسواءاللمعلومات،الجيدبالتنقلتسمح

والتسويق،
 
وظيفةاللخمناإلنتاجيةالعمليةتجابهفنيةمشاكلمنا

.متاحةالوالتكنولوجياالعلمعنالناتجةالمعلوماتكذلكواإلنتاج
6



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

بكيفيةة،المؤسستنظيمفيهامةمكانةوالتطويرالبحثوظيفةتحتل
ظيفةوعبرخارجيةكانتسواءاللمعلومات،الجيدبالتنقلتسمح

والتسويق،
 
وظيفةاللخمناإلنتاجيةالعمليةتجابهفنيةمشاكلمنا

.متاحةالوالتكنولوجياالعلمعنالناتجةالمعلوماتوكذلكاإلنتاج

رغبةجددتوذوقتطور معتماشياالمنتجاتبتطويرالوظيفةهذهتهتم
يضاتقومكماالمستهلك،

 
فكاربابتكارا

 
وخدماتيدةجدمنتجاتوخالقةا

عاليةودةبج،غيرهاإليهايسبقهالمعاليةتنافسيةقدرةذاتمبدعة
.منخفضةوبتكاليف

6



:عالرابالفصل 

وظائف 
املؤسسة

املحاضرة

ـــــا وختاما لفصل وظائف المؤسسة، تجدر بن: مالحظة

ن جميع هذه الوظائف هامة للمؤسسة
 
شارة الى ا .  االإ

6



:الخامسالفصل 

أدوات التحليل 
ةاالقتصادي في املؤسس

املحاضرة

:عنارص احملارضة الاوىل

مدخل-1

التحليل املايل-2

مؤرشات أ داء املؤسسة-3

9



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

:مدخل-1

خطارمعرضامشروعااالقتصاديةالمؤسسةتعتبر
 
عبرشكالاالمتعددةال

سامجموعهافيتمثلموارداستخداميستلزمالمشروعهذاالزمن،
 
لرا

.لهااالقتصاديالمال

المختلفةلالوسائهذهتجميعفيتتمثلللمؤسسةاالقتصاديةوالمهمة
لنموامصدرتعتبرمضافة،قيمةعلىالحصولبغرضواستغاللها
.والمداخيل

9



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

جلومن
 
نا

 
ني الضرور منالمهمة،بهذهالقياممنالمؤسسةتتمكنا

 
ا

ساسيينالقيدينتحترم
 
:التالييناال

ن
 
داءهايكونا

 
فيلةوالمتمثاالساسيةبوظائ فهاالقيامعندجيدا

يقبتحقملزمةفهي،...والتوزيعاالستهالكاإلنتاج،وظائ ف
.المردودية

ن
 
ساسية،الماليةتوازناتهاعلىتحافظا

 
تتعرضقدبدونهاوالتياال

قربفيالزواللخطر
 
جالا

 
.اال 9



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

:الماليالتحليل-2

نه:الماليالتحليليعرف
 
للبياناتظمةمنمعالجةعمليةعنعبارةبا

فيتعملتسمعلوماتعلىللحصولمامؤسسةعنالمتاحةالمالية
داءوتقييمالقراراتاتخاذعملية

 
شخيصتفيوكذلكالمؤسساتا

ية
 
يفالوضععليهسيكونماوتوقعموجودةماليةمشكلةا

.المستقبل

9



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

مور تقييمخاللمنالماليالتحليلغايةوتتحقق
 
:ةالتالياال

صولفيالمتمثلللمؤسسةالماليالتركيب
 
التيمصادروالالمؤسسةا

موالعلىمنهاحصلت
 
صولهذهلحيازةالالزمةاال

 
.اال

داءيتخذهاالتياالتجاهات
 
.سنواتعدةمدىعلىالمؤسسةا

حداثمعللتعاملبهاالمؤسسةبهاتتمتعالتيالمرونة
 
غيراال

النقديةاتالتدفقفيواالنحرافالمبيعاتفيكاالنحرافالمتوقعة،
وخاصةظروفبسبب

 
.عامةا

9



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

:الماليبالتحليلالمهتمةالجهات1-1

الك ثيريناماهتممجالمنهجعلتالماليللتحليلالواسعةاالستعماالت
هدافاختالفرغم

 
التيهاتالجومنتطبيقهمنإليهايتطلعونالتياال

:واسعا  استعماال  الماليالتحليلتستعمل

9



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

 
 
ولىالدرجةفيالمستثمرونيهتم:المستثمرون-ا

 
ستثماراتهمابسالمةاال

لها،تتعرضدقالتيللمخاطروالمستقبليةالحاليةعوائدهامناسبةومدى
للتوصلماريةاالستثقراراتهماتخاذقبلالتحليلبعمليةيقومونلذلك

:يليماحولمعلوماتل

داء
 
ستمراراالعلىوقدرتهاوالطويلالقصيرالمدىعلىالمؤسسةا

.االستثماراتعلىالمناسبةالعوائدتحقيقفي

9



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

منلةمعقوفترةمدىعلىالمؤسسةربحيةاتخذتهالذياالتجاه
.الزمن

رباحتوزيعسياسة
 
.ثباتهاومدىالمتبعةاال

فيهالضعفونقاطللمؤسسةالماليالهيكل.

داءمقارنةنتيجة
 
خرى بالمؤسساتالمؤسسةا

 
النشاطبالمشابهةاال

داءوكذلك
 
.لهاتنتميالتيالصناعةا

9



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

دارة-ب ياتالمستوقبلمنالماليالتحليليستعمل:المؤسسةاإ
:التاليةالغاياتلتحقيقالمؤسسةفيالمختلفةاإلدارية

االستثمارعلىالمحققةوالعوائدالمؤسسةربحيةتقييم.
داءيتخذهاالتياالتجاهاتتعرف

 
.الشركةا

داءمقارنة
 
(اطوالنشبالحجم)المشابهةالمؤسساتمعالمؤسسةا
يضا  

 
داءمعالمقارنةوا

 
.ةالمؤسسإليهاتنتميالتيالصناعةا

الموجوداتإدارةك فاءةتقييم.
الحاليةالمشكالتتشخيص.
للمستقبلالتخطيط. 9



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

جلبالتحليلالدائنونيقومون:الدائنون-ج
 
نالمتوقعةالمخاطرتقييمال

 
ا

االلتزامات،هذهتستحقعندمابالتزاماتهاالوفاءعلىالمؤسسةقدرةفيتؤثر
:يةالتالالعناصرعلىالماليالتحليلتركيزخاللمنذلكويتم
المؤسسةفيالسيولة.
موالالرئيسيةوالمصادرالماليالمؤسسةهيكل

 
.داماتهاواستخلال

رباحتحقيقعلىالمؤسسةقدرةتعرف
 
حدباعتبارهااال

 
لموارداا

.بالديونللوفاء
حتياجاتااللمواجهةالماضيفيالمؤسسةاتبعتهاالتيالسياسات

.المالية 9



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

داءلبتحليالحكوميةالجهاتاهتماميعود:الحكوميةالمصالح-د
 
ا

سبابالمؤسسات
 
ولىبالدرجةرقابيةال

 
سباباال

 
بالدرجةضريبيةوال

.إحصائيةوغاياتالثانية

تحليلبالالمؤسساتهذهتقوم:بالتحليلالمختصةالمؤسسات-ه
ومنهابمبادرةإماالمالي

 
المهتمةاتالمؤسسإحدىمنتكليفعلىبناء  ا

مر
 
جرمقابلالحاالتهذهمثلفيخدماتهاوتقدمالمؤسسة،با

 
.معينا

وراقسماسرةالىباإلضافةهذا
 
.الماليةاال

9



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

هداف2-2
 
:الماليالتحليلا

نالقوليمكن
 
الواردةالماليةالبياناتتحويلعمليةهوالماليالتحليلبا

ساستستعملمعلوماتإلىالماليةالقوائمفي
 
مستنيرةاتقرار التخاذكا

جل
 
الممارساتبعضولمعالجةالمؤسسةفيااليجابيةاالتجاهاتتعزيزال

والخاطئة
 
التحليليهدفعامبشكلوالسيولةفيمتوقعنقصمعالجةا

:التاليةالغاياتتحقيقإلىالمالي

9



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

للمؤسسةالماليالوضعحقيقةمعرفة

اضاالقتر علىوقدرتهادينهاخدمةعلىالمؤسسةقدرةتحديد

المتبعةوالتشغيليةالماليةالسياساتتقييم

اإلدارةك فاءةمدىعلىالحكم

داءيتخذهاالتياالتجاهاتمعرفة
 
المؤسسةا

المؤسسةفياالستثماراتجدوىتقييم

الرقابةبالخاصةالقراراتالتخاذالمتاحةالمعلوماتمناالستفادة
.والتقييم

9



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

:الماليالتحليلبيانات2-3

 
 
خذ:الميزانية-ا

 
ووداتالموججانب:جانبينالىينقسمجدولشكلتا

 
ا

صول،ويعرفاالستخدامات
 
.بالخصومويعرفالمواردوجانبباال

معينوقتفيالمؤسسةبهتقومجردعنعبارةهيالمحاسبيةوالميزانية
ديدلتحوهذاديون،منعليهاماولكلموجوداتمنتملكهمالمجموع
.الصافيةوحالتهاذمتها

10



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

المحاسبيةللميزانيةمختصرشكل

10

صول
 
حسابات الخصومحسابات اال

صول
 
الثابتةاال

صول المتداولة
 
اال

موال الدائمة
 
اال

ديون قصيرة االجل

مجموع الخصوممجموع االصول



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

عباءملخصبيانهو:النتائجحساباتجدول-ب
 
المحققةوالنواتجلال

خذالحيثالمالية،السنةخاللالمؤسسةطرفمن
 
تاريخانبالحسبيا

والناتجتحصيل
 
والمصروفسحبوتاريخالعائدا

 
بطريقةبرز ويالعبء،ا

يالماليةللسنةالصافيةالنتيجةمميزة
 
والربحا

 
.الخسارةا

صنافتطور لدراسةجدامهمالجدولهذا
 
ساسيةالحساباتا

 
رقملمثاال

.المستخدمينومصاريفوالممتلكاتاالعمال

:التاليةالمعلوماتالنتاجحسابفينجدو

10



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

عباءتحليل
 
يالرئيسيةييرالتسمجاميعبتحديديسمحالذيطبيعتهاحسباال

 
ا

لالستغالل؛اإلجماليالفائضوالمضافةالقيمةواإلجماليالهام
نشطةنواتج

 
؛العاديةاال

عباءوالماليةالنواتج
 
المالية؛اال

عباء
 
المستخدمين؛ا
المماثلة؛التسديداتوالرسوموالضرائب
والمعنوية؛العينيةالتثبيتاتتخصالتيالقيمةولخسائرلإلهتالكاتالمخصصات
نشطةنتيجة

 
؛العاديةاال

التوزيع؛قبلللفترةالصافيةالنتيجة
سهممنسهملكلالصافيةالنتيجة

 
.ةالمساهملشركاتبالنسبةاال 10



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

دوات2-4
 
:الماليالتحليلا

 
 
:الماليةالتوازناتبواسطةالتحليل-ا

ي
 
نا

 
التزاماتهاةمواجهوكذااستغاللهاودورةاستثماراتهاتمويلتحاولالمؤسسةا
واختاللحدوثدون

 
ولةلسيالخصوماستحقاقيةبمقابلةوهذااضطراب،ا

صول
 
.الماليالتوازن الىالوصولبغيةاال

موال
 
صولتمويلفيتستخدمالدائمةفاال

 
ماالثابتةاال

 
صولا

 
فيتمتداولةالماال

موالطريقعنتمويلها
 
نظرانسبياهتحقيقيصعبالذيالشيءوهوالمتداولةاال

مومنجزءيخصصلهذااالستغالل،دورةتعرفهاالتيللتغيرات
 
الدائمةالاال

صولتمويللتغطية
 
موالمنالفائضالجزءهذا.المتداولةاال

 
الذيمةالدائاال

صوليمول
 
.(عمر)العاملالمالراسيدعىالثابتةاال

10



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

موالمنالجزءذلكوهو:العاملالمالراس
 
غيرالدائمةاال

صولتمويلفيالمستعمل
 
منجزءلتمويلوالمخصصالثابتةاال

صول
 
.المتداولةاال

موال=العاملالمالراس:وعليه
 
صول–الدائمةاال

 
الثابتةاال

موالمنالجزءذلكوهو:الخاصةالعاملالمالراس
 
الخاصةاال

.المتداولةتمويلفيالمستعمل

موال=الخاصعمر
 
صول–الخاصةاال

 
الثابتةاال

10



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

جنبيالعاملالمالراس
 
موالمجموعوهو:اال

 
جنبيةاال

 
تموليالتاال

.المتداولة

جنبيعمر
 
جلاالقصيرةديون+االجلومتوسطةطويلةديون=اال

جلالعاملالمالراساحتياجات:العاملالمالراساحتياجات
 
عينمال

تحقةالمساالجلقصيرةالديونلمقابلةالمؤسسةيلزمالذيعمرهي
و.المدةلنفس

 
.غاللاالستلدورةالصافيةاالحتياجاتعنعبارةهيا

موالمجموعوهي:الخزينة
 
اللخالمؤسسةبحوزةالتيالسائلةاال

.االستغاللدورة 10



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

:الماليةالنسببواسطةالتحليل-ب

وهذهتغالليواالسالماليالهيكلعلىمعنىذاتقيمتينتربطعالقةوهي
طرفمنتخذةالمالماليةالسياساتلنتائجتفسيربإعطاءتسمحالنسب

:منهاالمؤسسة،

صول/الصافيالعاملالمالراس=الهيكليالتوازن نسب
 
متداولةالاال

موال=الذاتيالتمويلنسبة
 
صول/الخاصةاال

 
الثابتةاال

موال=الماليةاالستقالليةنسبة
 
الديونمجموع/الخاصةاال

10



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

:السيولةنسب

صولسيولةنسبة
 
صول=اال

 
صولمجموع/المتداولةاال

 
اال

صولمج=العامةالسيولةنسبة
 
االجلقديون/المتداولةاال

:المردوديةنسب

صولمج/الصافيةالنتيجة=االقتصاديةالمردودية
 
اال

موالمج/الصافيةالنتيجة=الماليةالمردودية
 
الخاصةاال

10



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

داءمؤشرات-3
 
:المؤسسةا

نتاجيةمؤشرات3-1 :االإ

هممنوهي
 
داءلتقييمالمستخدمةالمؤشراتا

 
وا

 
ةالمؤسسفعاليةا

الجزئيةةواإلنتاجيالكليةاإلنتاجيةبينالتمييزويجباإلنتاجية،

10



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

 
 
نتاجية-ا عناصرجميعوالكلياإلنتاجبينماالعالقةوتمثل:الكليةاالإ

.اإلنتاجهذاعلىللحصولالعمليةفيالمستخدمةاإلنتاج

نتاجية الكلية  نتاج الكلي= االإ نتاج / االإ مستخدمةالعناصر االإ

نوبما
 
بعضوجدتانتاج،عواملعدةتتطلبالواحدةاإلنتاجيةالعمليةا

فائدتهامنبيركحدالىتقللالتيالكليةاإلنتاجيةقياسفيالصعوبات
اللجوءثينالباحعلىيفرضالذيالشيءاالقتصادية،الدراساتمجالفي
و
 
.ةالمؤسسفعاليةمعرفةقصدالجزئيةباإلنتاجياتاالهتماما

10



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

نتاجية-ب الكليإلنتاجابينماالكميةالعالقةعنتعبروهي:الجزئيةاالإ
للعمل،يةالجزئاإلنتاجيةقياسويمكناإلنتاج،عناصرمنواحدوعنصر
والماللراس

 
يا

 
خرعنصرال

 
.اإلنتاجعناصرمنا

نتاجي نتاجية الجزئية للعنصر االإ نتاج الكلي= ( x)االإ الكمية / االإ
(x)المستخدمة من 

العالقةتمثليالتللعملالجزئيةاإلنتاجيةبقياسالباحثونمعظمويهتم
عنلهاكتعبرمؤشراتعدةاستعماليمكنولذلكوالعملاإلنتاجبين

:التاليةالمؤشراتبينهاومنالعمل،إنتاجية 10



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

.العمالعدد/الكلياإلنتاج=العاملإنتاجية•

.عملالساعاتعدد/الكلياإلنتاج=الواحدةالعملساعةإنتاجية•

.لعمالاعدد/االجماليةالمضافةالقيمة=للعاملالمضافةالقيمة•

سبابومن
 
قياسسهولة،العملبعنصرباالهتمامالباحثينتدفعالتياال
خرى،اإلنتاجعناصرإنتاجيةمعبالمقارنةالعملإنتاجية

 
لتوفرذلكواال

جور بالعملالخاصةاإلحصاءات
 
يمكنهانكما.العملساعاتوبعددوباال

داءتحسينيمكنحتىالعملإنتاجيةزيادة
 
.المؤسسةا

10



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

نتاجيةللكـفاءةكمقياسالربح:الربح3-2 :االإ

رباحمنتحققهماعلىتعتمدالمؤسساتمنالعديدإن
 
ك فاءتهالقياسا

االعتماديؤديالحاالتمنك ثيرفيانهالقولمنالبدولكناإلنتاجية
مضللة،تائجنالىللمؤسسةاإلنتاجيةالك فاءةقياسفيالربحمعدلعلى
نه
 
المؤسسةتحققهالذيالربحمعدلبينحتميارتباطدائمانجدلمال

نهاإلنتاجية،وك فاءتها
 
رباحتحقيقالمؤسسةعلىيسهلال

 
فيمرتفعةا

.االحتكاريةكالحاالتعاديةغيرظروف

الكليةالتكاليف -االيراد الكلي= الربح

التكاليف/ الربح= الربح معدل 
10



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

:للمؤسسةالعامةالفعاليةمؤشرات3-3

:التاليةالمؤشراتنذكرانويمكن

موالبمردوديةعليهالتعبيرويمكن:االستثمارعائد
 
:وهيستثمرةالماال

موالمردودية
 
موالاجمالي/الربحصافي)=المستثمرةاال

 
(تثمرةالمساال

طويلةروضالقعلىتسددالتيالفوائدبنسبةالمردوديةنسبةوتقارن 
.مثالالمدى

رباحصافي=الثابتاالستثمارعائدمؤشر
 
صوقيمة/اال

 
.الثابتةلاال

10



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

خرى مؤشرات
 
داءلدراسةتستعملا

 
:المؤسسةا

التتوقفمعدل
 
تلساعااإلجماليالعدد/التوقفساعاتعدد=اال

.العمل

دالءوعلىواإلنتاجيةاإلنتاجحجمعلىالمعدلهذاويؤثر
 
بشكسسةالمؤا

.عام

/(عليالفالوقت-المخططالوقت)=اإلنتاجيالوقتمنالفاقدنسبة
100*المخططالوقت

10



:الخامسالفصل 

ل أدوات التحلي
ي االقتصادي ف

املؤسسة

املحاضرة

:المتزايداإلداري التضخممشكلة

اإلجماليالعمالعدد/اإلداريينالعمالعدد=اإلدارييننسبة

:اإلنتاجيةالطاقةاستخداممعدل

نتاجيةاإلالطاقة/الفعلياإلنتاج)=اإلنتاجيةالطاقةاستخداممعدل
(المتوفرة

10



:السادسالفصل 

ةأنماط نمو املؤسس

املحاضرة

عناصر المحاضرة

المؤسسةنمومفهوم-1

المؤسسةنمومؤشرات-2

هداف-3
 
المؤسسةنموا

المؤسسةنمواستراتيجية-4

المؤسسةحياةدورة-5
11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

نالطبيعيمن
 
يتسعىا

 
والمتزايدمرالمستللنمولتحقيقمؤسسةا

نبما
 
بالنسبةجوهريةمسالةيعتبرفالنمولها،منافسينهناكا

ونشاطهاطبيعةكانتمهماللمؤسسة
 
بقيتلماالنموولوال.حجمهاا

الشروطتوفيرلوتسعىتبحثفهيوعليه.الحياةقيدعلىالمؤسسة
.النموهذالتحقيقالمطلوبة

المؤسسة؟نموتعريفهوفما

11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

:مفهوم نمو المؤسسة-1

تطور يعنىالمؤسسةنموفإنلذلكووفقاالزيادة،يعنىالنمو
نموفإنوبالتاليوفعاليتها،نشاطهاحجمزيادةاتجاهالمؤسسة
نيمكنالمؤسسة

 
خذا

 
شكااليا

 
ت،المبيعا:كارتفاعمتنوعةا

...المردودية،العمال،عددالسوقية،الحصص

11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

و
 
يضاالمؤسسةنموتعريفيمكنا

 
ؤسسةالمحجمزيادةانهعلىا

سواق،منتجات،):خصائصهافيوتغير
 
ويل،تمتكنولوجيا،ا

؛(تنظيميوهيكلبشريةموارد

زيادةاللخمنكميبعد:بعدينلهامضاعفةعمليةهيوبالتالي
رباح،السوقية،الحصصالمبيعات،)الحجم

 
كيفيبعدو(...اال

.وانشطتهاهيكلهافيتغيرخاللمن

11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

المؤسسةتطور تعنيالشاملاطارهافيالنموعمليةفإنوبالتالي
داءاحجما  الزمنعبر

 
خذقياسهويتم.وا

 
:يةالتالالمعاييربا

نتاجعوامل ولية،المواداستعمالفيزيادة:االإ
 
عدديفزيادةاال

التعددفيالزيادةالعمال،
 
ووالمعداتاال

 
استعمالا

...جديدةتكنولوجيا

رباحفيالزيادة:النتائج
 
عمالرقمفيالزيادة،اال

 
...اال

والسلععددفيزيادة:النشاط
 
يعتوسالمنتجة،الخدماتا

...المنتجاتمنجديدةتشكيلةإحداثالتجاريةالشبكة
11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

:مؤشرات نمو المؤسسة-2

خرى يمكن التفريق بين مؤشرات مرتبطة بمخرجات المؤسسة
 
وا

.مرتبطة بمدخالتها

يمةوالقاإلنتاجاالعمال،رقمفييتمثل:المخرجاتمؤشر2-1
نغير.المضافة

 
ك ثريعتبراالعمالرقممؤشرا

 
ك ثراستعماالاال

 
واال

.االخرينبالمؤشرينمقارنةمصداقية

11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

نتاج والقيمة المضاف: مؤشر المخرجات2-1 .  ةتتمثل في رقم االعمال، االإ

عمالرقماستخداماتتتعدد:االعمالرقم-ا
 
إضافةفللقياسكمؤشراال

داءلقياسكمعياراعتمادهإلى
 
والماليةةالتجاريالجوانبفيالمؤسسةا

ك ثرالمؤشرفهو
 
.االجمالينموهاقياسفياستخدامااال

ذههفيالنموويقاس.المؤسسةمبيعاتتطور حجمعنيعبروهو
عمالرقمفياالرتفاعبحسابالحالة

 
.ينةمعزمنيةفترةخاللاال

نالقوليمكن
 
قمر بمستوىمتعلقالسوقفيالمؤسسةمكانةا

عمالها،
 
يعكسثحيبالعمالءتربطهاالتيالعالقةطبيعةيحددفهوا

ماميةالسوقفيالتغلغلعلىقدرتهاالنمو
 
.اال

11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

الصناعيةةللمؤسساإلنتاجيةالقدرةعناإلنتاجيعبر:االنتاج-ب
ويمكن،معينةزمنيةفترةخاللالمنتجةالوحداتفيوالمتمثلة
يضاعنهالتعبير

 
.المؤسسةمخرجاتبحجما

11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

بناءانموالنقيسالمضافةالقيمةباستخدام:المضافةالقيمة-ج
بينالفارق ثلتمفهي،النشاطكونهاالتيالقيمةفياالرتفاععلى

عمالبرقمعنهامعبرالمباشرةالماليةالمدخالت
 
ناال تاجواالإ

الكاتباالستهعنهامعبرلمباشرةالماليةوالمخرجاتالمخزن 
.المباشرةالوسيطة

.فترتينبينالمضافةالقيمةفيالتغيربحسابعندئذالنموويقاس

11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

سو االستثمارالعمال،عددفيتتمثل:المدخالتمؤشر2-2
 
را

.المال

 
 
حجمبتحديدالنشاطمستوىعلىالحكميمكن:العمالعدد-ا

 ماعادةحيثالمستخدمة،العمالة
 
عددبنشاطهاالمؤسسةتبدا

.حجمهازادكلماتدريجيايتزايدثمالعمالمنمحدود

نهغير
 
الةالعمحجمبزيادةدائمااإلنتاجزيادةربطيمكنالا

نفيمكن
 
عمليةفيدمةالمستخالتكنولوجيالتحديثالسببيعودا
.اإلنتاج 11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

نواعهاالستثماريشكل:االستثمار-ب
 
حدبا

 
والركيزةاجاإلنتعواملا

نشطةلممارسةالمحورية
 
حجمعلىمستواهويتوقفاالقتصادية،اال

نشطتهااتسعتفكلماالمؤسسة،
 
قتناءاإلىالحاجةزادتكلماا

صول
 
.لتجسيدهاجديدةاستثماريةا

التياتالمعطيعلىاعتمادااالستثماراتنمومعدلحسابويمكن
.للمؤسسةوالماليةالمحاسبيةالوثائقتوفرها

11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

س-ج
 
صولحجمفياالرتفاعإن:المالرا

 
الشاطالننموبسبباال

سوعلىتمويلهامصادرفيالمؤسسةبتحكمإاليتحقق
 
موالهارا

 
اال

منظور فمن،للمؤسسةالمحاسبيةالقيمةعنتعبرالتيالجماعية
شكالتتعددمحاسبي

 
سفيالنموا

 
التراكملبفضداخلياالمال،را

رباحفي
 
سةالمؤسحجمفيتدريجياارتفاعايحدثوالذياال

اماهمصدرا يعتبروالذيللمساهمةالمالراسبفتحوخارجيا
ثناءالمتزايدةاالحتياجاتلتمويل

 
.النمومرحلةا

11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة
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:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

النتيجةعتارتففكلماالماليةالمردوديةمستوىعلىذلكويتوقف
ذاتيالالتمويلعلىالمؤسسةقدرةمنذلكزادكلماالصافية

علىلاإلقباإلىالمستثمرينيدفعبدورهوهذاالحتياجاتها،
سفيالمساهمة

 
.المالرا

ساستخداميبرر ولذلك
 
للعالقةجةنتيالنمولقياسكمؤشرالمالرا

ثمومنالية،الماالحتياجاتفيبالنموالنشاطفيالنموتربطالتي
سحجمفياالرتفاعفإن

 
شكالهالمالرا

 
حجمفيالنموعنيعبربا

.المؤسسة 11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

هداف نمو المؤسسة-3
 
:ا

هداف-ا
 
المستوىذاهعلىالنمويساهم:التسييري المستوىعلىالنموا
هدافتحقيقفي

 
وضمانقاءوالبالربحفيالمتمثلةللمؤسسةالعامةاال
هدافبتجسيديمروذلكاالستمرارية،

 
احاتنجوتحقيقالمسطرةاال

القرارمتخذإليهايستندالمؤسسةلتسييرثقافةلتشكلالزمنعبرتتراكم
هدافوتسطيرالمخططاتإعدادفيكمرجعية

 
.اال

نهجلوكسعلى(المساهمين)والمالكينالمسيرينبينالتوافقيحدث
هدافيحققللنمومعين

 
فيادةوزيالربحمنمقبولمعدل)الطرفينا

.(النمومعدل
11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

هداف-ب
 
افسةالمنسوقفي:التنافسيالمستوىعلىالنموا
حسابلىعوذلكالسوقيةالحصصعلىباالستحواذالنمويتحقق

:علىالمؤسسةتعملحيث.المنافسين

فيناورةالمعلىالقدرةلهايتيحوهذاالتكاليففيالتحكم
سعار

 
مننهاتمكقويةتنافسيةوضعياتباتخاذكوسيلةاال

.السوقفيالنموتحقيق

11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

مختلفعمتفاوضيةقوةالمؤسسةتكسبوالتيالخبرةتراكم
.والشركاءالمتعاملين

ساسيةالمقوماتعلىالمحافظة
 
همهاللبقاءاال

 
حجما

منيعااسدتعتبرالتيالدخول،حواجزالمردودية،المؤسسة،
.المحتملينالمنافسينمخطرمنالمؤسسةبهتحتمي

11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

هداف-ج
 
ريوفالكبيرالحجم:الماليالمستوىعلىالنموا

الىافةباإلض.استثماراتهالتمويلالطرق اسهلايحادللمؤسسة
سيوفرمماالمشترياتحجمبفضلمورديهاعلىالهيمنة

 
اقلعارا

.احسنوظروف

11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

:يما يليويمكن اختصارها ف: استراتيجيات نمو المؤسسة-4

دمةخحوللجهودهاالمؤسسةتركيزعلىيعتمد:التخصص
ومهنة
 
.وحيدنشاطا

علىيعتمدحيثالتخصص،منالعكسعلىوهو:التنويع
.جديدةنشاطاتتنمية

يقعلنشاطالمؤسسةممارسةعلىيعتمد:العموديالتكامل
.اليهتنتميالذيالقيمةنظامضمن 11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

خراج انتكنشاطخارجي،لشريكتفويض،علىويعتمد:االإ
.المؤسسةبهتقوم

نيمكناالشكالهذه
 
:اليهانظيفا

شبهوهو:التدويل
 
الحدودجخار لكنجغرافيبتنويعيكونماا

.الوطنية

11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

:المؤسسةحياةدورة-5

نإلىالمفهومهذايشير
 
نماطمننمطؤسسةللما

 
لذياالتغيرا

نالنمطهذاويفترضبهالتنبؤيمكن
 
تمرحياةدوراتؤسساتللما

.منطقيبشكلمرتبةبهاتمرالتيالمراحلوهذهبها

تحذيرةبمثابيزالوالكانالحياةدورةفكرةشيوعانالواضحومن
بقىتانارادتاذاجديدةمنتجاتتقديممواصلةبضرورةلإلدارة

بدورةالمهتمةالبحوثاشارتلقد.الزمنمنطويلةلمدةالمنظمة
:هيالدورةلهذهاساسيةمراحلخمسةوجودإلىالمنظمةحياة

11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

سيسمرحلة5-1
 
:واالنبثاقالتا

حيثةالسلعحياةدورةفيالتكوينمرحلةالمرحلةهذهتشبه
لكنهاوولةالطفدور فيالمرحلةهذهفياالقتصاديةالمؤسسةتكون
الثانيةلةللمرحالتقدمانمتعددةابداعاتهاوطموحةاهدافتمتلك
سمواردهاعلىالمؤسسةحصولاستمراريةضمانيتطلب

 
.اسيةاال

11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

:التجميعمرحلة5-2

هناؤسسةالماناالالسابقةاالبداعيةللمرحلةامتدادالمرحلةهذه
فالنظيميالتوالهيكلاالداريةاالتصاالتاماواضحةرسالةتمتلك
ذههفيالعامليناالفرادعلىيالحظوممارسميانغيريزاالن

زامااللتذلكفيدافعهمطويلةساعاتيعملونانهمالمرحلة
.للمؤسسةالعاليينواالخالص

11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

:السيطرةوالترسيممرحلة5-3

القواعدسةالمؤستضعحيث.ثباتااك ثرالتنظيميالهيكليكون
االبداعاتتميلكما.تنفيذهاضرورةعلىوتؤكدالرسميةواالجراءات

كيدفيهيجري الذيالوقتفيقليلةتكونانإلى
 
التا

فضاللقراراتااتخاذفيمركزيةالعليااالدارة.والك فاءةالفعاليةعلى
جودويكونالمرحلةهذهوفيالمنظمةعلىسيطرتهااحكامعن

همالمنظمة
 
دوارالشخصوجودمنا

 
لمةدرج إلىتحديدهاتمفاال

حدرحيليسببيعد
 
.سةالمؤسلوجودمباشراتهديدااالعضاءا 11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

:التنظيميالهيكلتوسيعحلة5-4

قدمها،تالتيوالخدماتالسلعالمرحلةهذهفيالمؤسسةتنوع
فرصويدةالجدالسلععنالبحثفيباستمرارمهتمةاإلدارةتكون
تعقيدااك ثريالتنظيمالهيكليصبحكماالخارجيةالبيئةفيالنمو

.لقراراتااتخاذفيالالمركزيةانتشاريتطلبالذياالمرواتساعا

11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

:التدهور مرحلة5-5

سواقوتقلصالحادةللمنافسةنتيجة
 
وقدفسهانؤسسةالمتجداال

قصىاإلدارةتبذللذلكسلعهااقتناءعنالناسانفض
 
فيجهدهاا

ساليبعنالبحث
 
سواقباالحتفاظالك فيلةاال

 
هذهتشهدوقدباال

.مؤسسةالتنقذجديدةقياداتظهور المرحلة

11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة
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:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

11



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

نماط نمو المؤسسة االقتصادية
 
ا

الثانيةالمحاضرةعناصر

نماط-6
 
المؤسسةنموا

الداخليالنمو6-1

الخارجيالنمو6-2

والشراكةالتحالفطريقعنالنمو6-3
12



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

12



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

نماط-6
 
:المؤسسةنموا

مامطرق عدةتوجد
 
عمالها،لتنميةالمؤسساتا

 
مكنيانهغيرا

يقطر عنوالنموالخارجي،والنموالداخلي،النموفيحصرها

.والشراكةالتحالف

12



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

:للمؤسسةالداخليالنمو6-1

يضاويعرف
 
ارخيانهعلىتعريفهيمكن.العضويبالنموا
ابتكارمثلةالذاتيمواردهاعلىباالعتمادالمؤسسةلنمواستراتيجي
....جديدفرع فتحاإلنتاج،موقعوتوسيعجديدة،منتجات

يضا
 
منسةللمؤسالخاصةالوسائلاستخدامهوالداخليالنمو:ا

سواقالدخولخاللمناعمالهارقمتطويراجل
 
او/وجديدةال

.الحاليينلزبائنهاالمنتجاتتشكيلةتوسيع
12



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

يضا
 
يفتغيرمعالمؤسسةحجمفيالزيادةهوالداخليالنمو:ا

اناماالعواملهذهإضافية،انتاجلعواملضمهانتيجةخصائصها
تهاقدتكون

 
وبنفسهاانشا

 
.المؤسسةارجخمنبشرائهاعليهاحصلتا

للمؤسسةجيالخار والنموالداخليالنموبينالتفريقيتمالغالبفي
الداخليالنموتمييزيمكنكما.النموعمليةتمويلمصادرخاللمن

نتاجوالتمويلعمليتيخاللمنللمؤسسة :يليكمااالإ
12



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

الذاتيةالمواردهاستخدامهاطريقعنالمؤسسةنموهو:الماليةالناحيةمن
لوالتياالستثماريةسياستهالتنفيذ َموَّ رباحت 

 
والموزعةيرغباال

 
الىباللجوءا

الماليين؛الوسطاء

اإلنتاجيةدرةالقفياالرتفاععنينتجالذيالنموذلكهو:اإلنتاجناحيةمن
وانشاءطريقعن

 
فيارتفاعذلكويرافقجديدة،انتاجوسائلحيازةا

.وتنوعا  وجودة  كما  اإلنتاج

12



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

يتمليالداخالمؤسسةنموانالقوليمكنالسابقةالتعاريفخاللمن
:طرق بثالث

12

طرق منو املؤسسة ادلاخيل

التنمية الذاتية للموارد
و كراء عوامل انتاج من 

 
شراء ا

خارج المؤسسة
اإلنتاج الذاتي



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

لمؤسسةاعمالوتدريبتكوينخاللمن:للمواردالذاتيةالتنمية
رباح)الذاتيالتمويلعلىواعتمادها

 
،احتياطاتمحتجزة،ا

واالبداعاراالبتكعملياتعلىالتركيزوكذالتوسعها(...مخصصات
.المؤسسةداخل

نتاج فياصةالخامكانياتهاعلىالمؤسسةاعتمادوهو:الذاتياالإ
.لنشاطاتهاالضروريةاإلنتاجعواملخلق

12



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

وشراء
 
عواملشراءللمؤسسةيمكن:المؤسسةخارجمنكراءا
واالنتاج
 
جراهاا

 
.استغاللهااجلمنالمؤسسةخارجمناستا

نموالهوللمؤسسةالداخليالنموانباختصارالقوليمكن
تهاوكـفاءالمواردهااستعمالهخاللمن.داخلهامنالمنبثق
.لتحقيقهالذاتية

12



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

:الداخليالنموعيوبومزايا

12

العيوبالمزايا

حسناتحكموبالتاليتدريجينمو

تالخبرابسببالخبرةزيادة
والمتراكمةالمكـتسبة

االستقالليةعلىالحفاظ

المؤسسةثقافةتقوية

النموبطء
يلالتموعلىالحصولصعوبة
التعلمفترةطول
الحجمالىالوصولصعوبة

الكبير



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

ة، فالنمو يعتبر النمو الداخلي هو النمو العادي في مسار المؤسس

ول للمؤسسة
 
لتطلعاتها فان لم يستجب. الداخلي يمثل الخيار اال

انتقلت الى النمو الخارجي

12



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

:للمؤسسةالخارجيالنمو6-2

اجاالندمواالستحواذخاللمنالمؤسسةنموانهعلىيعرف
Mergers and Acquisitionsو
 
((M&Aبـاختصارا  يعرفماا

و
 
يفوتعديلالمؤسسةحجمزيادةهدفهاخارجيةعمليةهوا

خرى مؤسساتمعالتجمعطريقعنخصائصها
 
.عليهاءاالستيالاوا

هوقالضيبمفهومهللمؤسسةالخارجيالنموانالقولويمكن
يازةحعنالناتجالمؤسسةاستثماراتفياالرتفاععنعبارة

خرى مؤسسةفيالمنجزةاالستثمارات
 
.ا

12



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

صولإلجماليالحيازةعمليات:فهوالواسعمعناهاما
 
ماديةالاال

خرى مؤسسةطرفمنالمستعملة
 
وا

 
مالراسلالكليةشبهالحيازةا

خرى؛طرفمنمؤسسة
 
:التاليةبالعملياتالخارجيالنموويرتبطا

 علىموجدتينمؤسستينبضمجديدةمؤسسةانشاء•
 
قل؛اال

صولكليةحيازة•
 
خرى مؤسسةال

 
لمؤسسةابهويةاالحتفاظمعا

الحائزة؛
سعلىالسيطرةتولي•

 
خرى مؤسسةمالرا

 
.ا

12



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

الاشككلليشملذلكمنابعدالىالخارجيالنمويمتدانويمكن
خرى المؤسساتمعاالتفاقات

 
صولارإيجوعقودالمناولةعقود:مثلاال

 
اال

.اإلنتاجيةالطاقةارتفاعالىتؤديوالتيالمستعملةالمادية

12



الفصل 
:الخامس

أنماط نمو 
المؤسسة

المحاضرة

9



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

:الخارجيالنموماشكال

المؤسساتمنللعديدتجمععنعبارةهو:Mergersاالستحواذ
ؤسسةالمهيواحدةباستثناءالمؤسساتكلاختفاءعنهينتج

صولكلستمتلكالمؤسسةهذهانحيثالمستحوذة،
 
كتلا

.بوضرائديونمنعليهاماكلستتحملانهاكماالمؤسسات

12



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

12

(ب)مؤسسة 

(أ)مؤسسة 

(أ)مؤسسة  استحواذ



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

ختفاءونتيجة هذه العملية هي  كبر الشركة المباعة، ونشااإ
 
ط ا

.للشركة المستحوذة
:مثال من عالم السيارات

!!شركة شيفروليه استحوذت على شركة دايو 
شركة لىاستحوذت  HTCشركة : مثال من عالم الموبايالت

Dopod.
 Lenovoشركة : مثال من عالم الكومبيوتر وااللكـترونيات

.IBMاستحوذت على شركة  12



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

12



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

عنهتجينالمؤسساتمنعديداولمؤسستينتجمعوهو:االندماج
صولكلتجمعواحدةجديدةمؤسسةظهور 

 
ي،والديوناال

 
مالكا

.المجتمعةالمؤسساتتملكه

12
(ب)مؤسسة 

(أ)مؤسسة 

(ج)مؤسسة  اندماج



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

قوى نتيجة االندماج هو اختفاء الشركـتين وظهور شركة ثال
 
ثة ا

.منهما
تا في ، اندمجدايملرشركة بنز وشركة : مثال من عالم السيارات

.بينزدايملرشركة 
يريكسشركة سوني مع شركة : مثال من عالم الموبايالت و وناإ

 
ا

.شركة بينك مع شركة سيمنس
مع شركة  HPشركة : مثال من عالم الكومبيوتر وااللكـترونيات

Compaq. 12



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

12



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

صولفيالجزئيةالمساهمة
 
 )سةالمؤسقيامعنعبارةهيو:اال

 
(ا

تحويلخاللمنوذلك(ب)المؤسسةمالراسفيبالمساهمة
صولهامنجزء

 
صولمعالمتجانسةا

 
صولالى(ب)المؤسسةا

 
ا

.اسمهافيوحتى(ب)المؤسسةتغيرالىيؤديمما،(ب)المؤسسة

12

(أ)مؤسسة 

(ب)مؤسسة 

(أ)مؤسسة 

(ب)مؤسسة 



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

ثار
آ
:واالندماجاالستحواذلعملياتالثقافيةاال

موال،مثلمهم،عاملالتنظيميةالثقافةتعتبر
 
عمليةنجاحلاال

.واالندماجاالستحواذ

تدقيقالفترةخالليكونانيجبالثقافيةالفروقتوضيح
ولى،

 
كانتاذاماحالةفيللعمليةالكلياإللغاءيجبوعليهاال

والثقافة
 
.متوافقتينغيرالمؤسستينبينالقيادةا

عادلاندماجيوجدالالواقعفي. 12



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

سبابمنهيللمدراءالشخصيةالمشاكل
 
الىتؤديالتياال

.واالندماجاالستحواذعملياتفيالفشل

كيد
 
هميةعلىالتا

 
قناعواالالتوافقاالستماع،التفاوض،ا

العمليةإلتمام...

خاذاتعملياتاإلدارة،نظامالقيادة،نمطفياالختالفان
.الحلصعبةمشاكلتعتبرواالتصالالقرار

12



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

:الخارجيالنمووعيوبمزايا

12

العيوبالمزايا

السرعة في النمو.
ة التحسن الفوري للوضعي

.التنافسية
ن إمكانية الدخول في ميادي

.جديدة وتخطي الحواجز
امتالك ك فاءات جديدة.

ارتفاع تكاليف التحكم
.والمراقبة

تنفيذصعوبة تقييم مشاكل ال.
نشط

 
.ةصعوبة دمج بعض اال

خطر تفاقم االختالالت.



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

:والشراكةالتحالفخاللمنالنمو6-3

.لمؤسسةلالمتصلبالنموايضا  النمومنالنوعهذايعرف
ن
 
معبادلالمتالتعاونطريقعنللنموتسعىالمؤسسةال

خرى المؤسسات
 
ومعهاباالندماجوليساال

 
اذاالستحوا

يضاالخارجيالنموطرق منالطريقةوهذه.عليها
 
.ا

12



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

القاتعبناءخاللمنالنموتستطيعفالمؤسسةوعليه
(تحالف)طاعالقنفسالىتنتمىالتيالمؤسساتبينتعاون

و
 
اجلنم(شراكة)مختلفةتنافسيةقطاعاتالىتنتميا

ومشروعانجاز
 
نكمامشتركة؛بطريقةمحددنشاطا

 
ا

.مستقلةتبقىاالتفاقذلكخارجانشطتهم

12



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

:ييلكماوالشراكةالتحالفبينالتفريقويمكن

افستين؛متنمؤسستينبينتعاونعنعبارةهو:التحالف
إلنتاجاونالتععلىالسياراتإلنتاجمؤسستيناتفاق:مثل

.مشتركمحرك

اتفاق:مثلمتنافستين؛غيمؤسستينبينتعاون:الشراكة
.دقالفنلزبائنالبيتزالتوزيعومؤسسةفندقبين

12



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

شكال
 
:والتحالفالشراكةا

خذ
 
مانهاومتعاقديةطبيعةذاتهومامنهااشكالعدةالشراكةتا
.تعاونيةطبيعةذاتهو

:التعاونيةالطبيعةذاتوالشراكةالتحالفاشكال

:الماليةاالتحادات

:الشبكات

:المشتركةالمؤسسة 12



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

:ةالتعاقديالطبيعةذاتوالشراكةالتحالفاشكال

:الترخيص

:االمتياز

:الباطنمنالمقاولة

12



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

12

العيوبالمزايا

توزيع المخاطر بين الشركاء•
فتح منافذ سوقية جديدة•
تخطي حواجز الدخول•
ت االستفادة من مزايا اقتصاديا•

الحجم 
لموارد توفير الك فاءات المطلوبة وا•

.المتاحة

الشركاءمناالنتهازيةخطر•
طةالسلحولالخفيةالصراعات•
رباحتقسيمصعوبة•

 
اال

مسيطرشريكظهور •
ةالثقافياالختالفاتعوائق•

التنظيميالتوافقوضعف
حدودبينالفصلصعوبة•

.التحالفوحدودالمؤسسة



:السادسالفصل 

أنماط نمو 
املؤسسة

املحاضرة

همنماذج
 
2014و2011بينواالندماجاالستحواذعملياتال

12

Year Purchaser Purchased Transaction value (in USD)

2011 Google Motorola Mobility 9,800,000,000

2011 Microsoft Corporation Skype 8,500,000,000

2011 Berkshire Hathaway Lubrizol 9,220,000,000

2012 Deutsche Telekom MetroPCS 29,000,000,000

2013 Softbank Sprint Corporation 21,600,000,000

2013 Berkshire Hathaway H. J. Heinz Company 28,000,000,000

2013 Microsoft Corporation
Nokia Handset & 

Services Business
7,200,000,000

2014 Facebook WhatsApp 19,000,000,000

2014 SAP Concur Technologies 8,300,000,000

http://en.wikipedia.org/wiki/Google
http://en.wikipedia.org/wiki/Motorola_Mobility
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Skype
http://en.wikipedia.org/wiki/Berkshire_Hathaway
http://en.wikipedia.org/wiki/Lubrizol
http://en.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Telekom
http://en.wikipedia.org/wiki/MetroPCS
http://en.wikipedia.org/wiki/Softbank
http://en.wikipedia.org/wiki/Sprint_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Berkshire_Hathaway
http://en.wikipedia.org/wiki/H._J._Heinz_Company
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Corporation
http://en.wikipedia.org/wiki/Nokia
http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://en.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
http://en.wikipedia.org/wiki/SAP_SE
http://en.wikipedia.org/wiki/Concur_Technologies
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