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 مقدمة ادلطبوعة البيداغوجية.
 أف االقتصادية ، دفعت ابؼبؤسسةمنها االقتصادية خاصة اؼبيادين شىت يف العادل يشهدىا اليت التطورات إف

 أحد، و اقتصادي نشاط للك األساسي واحملرؾ القائم اؽبيكل ابعتبارىا، قبل من تعهدىا دل مهمة مكانةتشغل 
وأىم قناة إلعادة توزيع الثروة بُت ـبتلف اؼبسانبُت يف  اؼبنشودة، قتصاديةاال التنمية تحقيقالركائز األساسية ل

 ىذا لينعكس وانتاجيتها، أدائها لتحسُت أكاديبي كمنهج الكياف ىذا دراسة وجب اؼبنطلق ىذا منو خلقها، 
يف  دخلةاألطراؼ اؼبتخاصة مع االرتباط الوثيق بُت اؼبؤسسة وـبتلف  اؼبختلفة، اغبياة أوجو على التحسُت

 اغبياة االقتصادية واالجتماعية.
اؼبواضيع اليت  أصبح موضوع اقتصاد اؼبؤسسة من حيث النهج، ىذا ضمن ويدخل موضوع اقتصاد اؼبؤسسة

شغلت حيزا معتربا يف كتاابت وأعماؿ االقتصاديُت دبختلف اذباىاهتم، لتتطور اؼبفاىيم والرؤى واألحباث بتطور 
 العلمية والتكنولوجية. اؼبؤسسة ومواكبتها للتحوالت

 متعلقة عشر ؿباور وفقا للربانمج الوزاري اؼبعتمد يف ىذا اؼبقياس، وىي ؿباور تعاجل اؼبطبوعة البيداغوجية
 ابالعتماد اؼبؤسسة، اقتصادايت يف أساسية ووظائف ومفاىيم وخصائصتعاريف  من االقتصادية ابؼبؤسسة

واؼبوجهة إذل اؼبهتمُت من  ، متجنبا التفريع والتفصيل،رصينة وفنية علمية وبسيط ولغة سهل أسلوب على
 العمل ىذا خبلؿ من يبكن حبيثاؼبؤسسة،  وتسيَت يف إدارة التعمق ابحثُت وطلبة، وإذل الذين يودوفأساتذة 

 موضوع اقتصاد اؼبؤسسة بشكل متكامل.  فهم ومتابعة
 وهللا ورل التوفيق
 اؼبؤلف د/ميلود بورحلة

@gmail.combourahla.mi83  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bourahla.mi83@gmail.com
mailto:bourahla.mi83@gmail.com
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 .االقتصاديةاألول: ماىية ادلؤسسة  حملورا
 .االقتصاديةتعريف ادلؤسسة   .1

والباحثُت حوؿ مفهـو  االقتصاديُتآراء  اختلفتمن الصعب ربديد مفهـو دقيق وؿبدد للمؤسسة، فقد 
،  اجتماعية، سياسية أو اقتصاديةسواء كانت  ينظر منها إذل اؼبؤسسة الزوااي اليت ابختبلؼ االقتصاديةاؼبؤسسة 
  االقتصاديةتنوع األنشطة فضبل عن التطور الذي شهدتو اؼبؤسسة، وكذا توسع أنشطتها وتشعبها،  كما أف

 .كلها عوامل سانبت يف عدـ ربديد مفهـو دقيق للمؤسسة
 :االقتصاديةوفيما يلي ندرج أىم التعاريف حوؿ اؼبؤسسة 

عدة عوامل هبدؼ إنتاج أو تبادؿ سلع وخدمات مع أعواف اقتصاديُت أخريُت،  اندماج" :تعرؼ على أهنا -
وىذا يف إطار قانوين ومارل اجتماعي معُت، ضمن شروط زبتلف تبعا ؼبكاف وجود اؼبؤسسة وحجم ونوع 

حقيقية وأخرى معنوية النشاط الذي تقـو بو، ويتم ىذا االندماج لعوامل اإلنتاج بواسطة تدفقات نقدية 
وكل منها يرتبط ارتباطا وثيقا ابألفراد. وتتمثل األوذل يف الوسائل واؼبواد اؼبستعملة يف نشاط اؼبؤسسة، أما 

  .1الكيفيات واؼبعلومات اؼبستعملة يف تسيَت ومراقبة األوذل"و الثانية فتتمثل يف الطرؽ 
 ابستقبلؿشخص معنوي، واليت تتمتع كما تعرؼ: "كل وحدة قانونية، سواء كانت شخص مادي أو  -

 2القرار، وتنتج سلع وخدمات". ازباذمارل يف 
مستقلة نوعا ما، تؤخذ فيها القرارات حوؿ تركيب الوسائل  واجتماعية اقتصادية"منظمة وتعرؼ أيضا: -

 البشرية، اؼبالية، اؼبادية واإلعبلمية بغية خلق قيمة مضافة حسب األىداؼ يف نطاؽ زماين ومكاين".
"الوحدة اليت ذبمع فيها وتنسق العناصر البشرية واؼبادية  أهنا:اؼبؤسسة على  (Henri Truchy) يعرؼ -

 ".للنشاط االقتصادي
"اؼبؤسسة عبارة عن ذبمع إنساين متدرج تستعمل وسائل فكرية، مادية ومالية الستخراجو، ربويل، نقل  -

رية ابالعتماد على حوافز الربح واؼبنفعة وتوزيع السلع أو اػبدمات طبقا ألىداؼ ؿبددة من طرؼ اؼبدي
 3االجتماعية بدرجات ـبتلفة".

                                                           
 .10، ص1998، اعبزائر، 02عةدار احملمدية العامة، الطب، ادلؤسسة اقتصاد، انصر دادي عدوف1

2
 Jean Longatte, Jacques Muller, économie d’entreprise, Dunod, Paris, 2004, p01. 

أطروحة دكتوراه يف العلـو ، احملاسبة التحليلية نظام معلومات لتسيري و مساعدة على اختاذ القرار يف ادلؤسسة االقتصادية ، درضبوف ىبلؿ3
 .13، ص 2005و مالية كلية العلـو االقتصادية و علـو التسيَت ، جامعة اعبزائر ،االقتصادية زبصص نقود 
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 نفس الوقت يف يعملوف العماؿ من كبَت عددعرؼ اؼبؤسسة: "ي  ف (Karl MARX) أما كارؿ ماكس -
وىو تعريف يغلب ، السلع" النوع من نفس نتاجإ أجل من اؼبكاف، نفس ويف اؼباؿ، رأس نفس إدارة ربت

 1ارل".عليو الطابع الرأظب
"منظمة ذبمع أشخاص ذوي كفاءات متنوعة،   François PEROUX :فرانسوا بَتو" أما تعريف -

 2تستعمل رؤوس األمواؿ والقدرات، من أجل إنتاج سلعة ما، واليت يبكن أف تباع بسعر أعلى فبا تكلفتو".
القواعد واإلجراءات  "اؼبؤسسة ىي تركيب بَتوقراطي وظائفي وبتوي على ؾبموعة من :يف حُت يعرفها فيرب -

اليت ربدد شكل اؼبؤسسة يف مكتب ويف كل منظمة، ابإلضافة إذل وجود ىيكل تركييب معُت وبدد 
العبلقات وتدفقات السلطات وحدود كل قسم حيث يتم تركيب البَتوقراطيُت يف سلم اوتوقراطي يضمن 

 3.الرقابة ابلقواعد الوظيفية"
 :د عدة جوانب يبكن من خبلؽبا إدراج مقاربة لتعريف اؼبؤسسة، وىيمن التعاريف السابقة، نستنتج أنو توج

  اجتماعي.ادلؤسسة كنظام 
ينشأ بطريقة مقصودة لتحقيق أىداؼ صباعية مشًتكة، من خبلؿ طابع بنائي  اجتماعيىي كياف أو تركيب 

موعة من األفراد وفبارسات إدارية، حيث يركز ىذا التعريف على ؾبموعة من العناصر ابؼبؤسسة اليت سبثل ؾب
 ازباذاؼبهاـ،  توزيعتشارؾ وتساىم صباعيا وفق تنظيم مهيكل يف اإلنتاج من خبلؿ تنظيم السلطة، 

 ......القرارات
  اقتصاديادلؤسسة كنظام. 

الطبيعة( بغية إنتاج سلع أو خدمات موجهة للسوؽ -العمل-اؼباؿ اإلنتاج )رأساؼبؤسسة تنسق بُت عوامل 
ة االحتياجات )الطلب(.احملور الرئيسي ؽبذه النظرة يتمثل يف اغبصوؿ على إنتاج مع ومنو الوصوؿ إذل تلبي

تواجد مركز للقرار يف اؼبؤسسة متمثبل يف سلطة اإلدارة وقدراهتا التسيَتية، من حيث تنظيم عملية اإلنتاج 
  حبسب إمكانيات اؼبؤسسة واؼبتغَتات البيئية اػبارجية.

 ادلؤسسة كنظام. 
ظاـ على ؾبموعة من العوامل اؼبتداخلة واؼبتشابكة اليت ربكمها أىداؼ مشًتكة، ويتكوف ىذا حيث يرتكز الن

 نظاـ اإلنتاج، النظاـ من ؾبموعة من األنظمة الفرعية اليت تعتمد على بعضها البعض )نظاـ اؼبوارد البشرية،

                                                           
 .09ص ، مرجع سبق ذكره،انصر دادي عدوف  1
 .27، ص2020مطبعة الرماؿ، الوادي، ، مدخل اىل اقتصاد ادلؤسسة، فوزي ؿبَتيق 2
 .148، ص1976سسة دار الكتاب، الكويت، مؤ ، األعمال واسرتاتيجياتالسياسات اإلدارية ، فريد راغف ودمحم النجار  3
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مع متغَتات البيئة اػبارجية اليت  مع ضرورة ربط ىذا النظاـ نظاـ اؼبعلومات...(، النظاـ اؼبارل، نظاـ التسويق،
 تعترب عنصرا مهما يف ديبومة اؼبؤسسة وبقائها.

 التارخيي للمؤسسة. والتحول التطور .2
بل ظهر ما يسمى ابالقتصاد اؼبنزرل قبل القرف التاسع ميبلدي،  ،القديبة اجملتمعات يف تكن اؼبؤسسة معروفة دل

، ربتاجو ما تنتج عائلة فكلمن خبلؽبا احتياجاهتا اػباصة، ذبارية وصناعية توفر كل عائلة سبارس أنشطة أي  
 ويبكن التمييز بُت اؼبراحل اليت مرت هبا اؼبؤسسة إال أف تكونت ابلشكل اغبارل، كما يلي:

 . مرحلة االنتاج األسري البسيط.2.1
وؼ اغبياة عرفت ىذه اؼبرحلة ابنتاج االنساف بنفسو ما وبتاجو ىو وعائلتو لبلستهبلؾ، وىذا راجع لظر 

 االقتصاد من نوع الوقت ذلك يف ساد ولقد. البسيطة وقلة االحتياجات االنسانية، وصعوبة االتصاؿ بُت الناس

أفراد  على العمل رب اؼبنزؿ قسمي   وظهر مفهـو تقسيم العمل يف ىذه اؼبرحلة، حيث. اؼبنزرل االقتصاد يسمى
 أوذل صور نشأت ىنا ومن ،العمل مراحل من لةمرح أو عملية يف فرد كل يتخصص حبيثاألسرة الواحدة، 

 اؼبهاـ، يوزع الذي القبيلة أو العائلة رئيس إشراؼ ربت اؼبنتوج ، حيث يتم صنعأو القبيلة العائلة وسط يف اؼبؤسسة

 ، وعرفت ىذه اؼبرحلة عدة نتائج:واالستهبلؾ اإلنتاج بُت آليا أتقلم ىناؾ وكاف ،ما تنتج إال القبيلة تستهلك وال
 قاف العمل من خبلؿ اؼبمارسة اؼبستمرة لنفس اؼبهاـ.ات 

 .التعاوف اعبماعي ألفراد األسرة أو القبيلة الواحدة يف العمل 

 القياـ ابلعمل داخل اؼبنزؿ أو يف حدود القبيلة الواحدة 

 .ربقيق االكتفاء الذايت لؤلسرة الواحدة يف بعض اؼبنتجات، وربقيق أرابح من تسويق الفائض منها 

 ر ابلذكر أنو من أىم اؼبنتجات يف تلك الفًتة: الدابغة، الزراعة، النجارة، اغبدادة، تربية اؼبواشي....واعبدي
  :مرحلة العصر االقطاعي.2.2

حيث انتقلت اؼبلكية من ملكية القبيلة إذل ملكية  ظهرت ىذه اؼبرحلة يف العصور الوسطى اليت سادت أورواب،
مبلؾ األراضي األسر  ستغلوذ على األراضي ويصنع القانوف، حيث امن يبلك القوة وىو السيد الذي يستح

 إيوائهم سوى عملهم نظَت يتقاضوف أو زىيدة، أجور يف ذلك ويتقاضوف  العمل لرب احملاصيل يف الفبلحة، ينتجوف

ألسر ومع ازدايد عدد السكاف، وذبمع ـبتلف ا والعبودية، للتملك النابذة وبطبيعتو اإلنساف أف إالوإطعامهم. 
 منالعماؿ  ربرير حوؿ األراضي الفبلحية، تكونت ما يسمى اؼبدف والتجمعات اغبضرية، واليت انعكست على

 واستقبلؽبم يف فبارسة بعض اغبرؼ. اؼبدنية؛ إذل الريف مناؼبزارع وانتقاؽبم 
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 ..مرحلة االقتصاد احلريف: وتسمى مبرحلة الطوائف احلرفية2.1
 اغبرفية اؼبنتوجاتلف ـبتلب على الط وارتفاع، اغبضرية التجمعات تكوين يف ةلاؼبتمث الظروؼ أتيهت أف بعد
ىذا إذل ظهور عهد  أدى ة،لمستق أوأبعماؿ عمل بدوف عماؿ مرة ألوؿ ورهوظ، اإلنتاج وأدوات مبلبس من

 من ةاؼبتشاهب اغبرؼ أصحاب اهفي يتجمع ورشاتاغبرؼ ابستثمار صغَت وتقنيات بسيطة وبدائية، وتشكلت 
فظهرت ورشات اغبدادة، ، حريف قدًن متمرس يتحملوف أعباء ومصاريف االنتاج إشراؼ ربت اإلنتاج، جلأ

ُت يف حرفة واحدة يف مدينة من ملنظاـ يضم صبيع العا" :اوتعرؼ الطائفة اغبرفية أبهنالنجارة، النسيج.........
الفئات العامة صبيعها يف تلك اغبرفة  لصاحل تعمل ا،ىم وتطوير م، وتنظيم صناعاهتهاؼبدف من أجل ضباية أنفس

 1".من معلمُت، صناع ومًتبصُت
اعتربت كهمزة ربط بُت نظاـ الطوائف  التجارالرأظباليُت واليت طائفة ظهرت حىت طويلة استمر لفًتة وىذا النظاـ

 يقوموا مث الصنع ليةبعم للحرفيُت ليقوموا وتعطيها اػباـ اؼبواد شراء تتوذل اغبرفية واالنتاج الرأظبارل، حيث بدأت

 الرغبات؛ اغباجيات وتنوع ازدايد مع سباشيا إنتاجهم زايدة يف الرأظباليُت، التجار من ورغبة السوؽ، يف بصرفها

 العائبلت ؽبذه وتعطى األساسية، واؼبواد بتوفَت النقد يتكفلوف فهم منزلية، حرفية وحدات إنشاء يف ىؤالء فكر

2.للصناعة ؿبددة آجاؿ
  

 لة ادلانيفاكتورة:. مرح4.2
أو مرحلة الوحدات اغبرفية ذات اآلالت اليدوية، حيث أدى ثراء طبقة التجار الرأظباليُت إذل امتبلكهم آلالت 
يدوية، وصبعهم عدد من اغبرفيُت ربت سقف واحد ىو اؼبصنع، يشتغلوف على تلك اآلالت اليدوية أبيديهم، 

والرقابة، بغية االستغبلؿ األمثل لوسائل االنتاج.  لئلشراؼ فوىبضعو   قدراهتم حسب العمل عليهم أعباء وتقسم
 وكاف صاحب اؼبصنع ىو اؼبالك لو يتحكم يف ـبتلف عمليات االنتاج، التمويل والتوزيع.

 الرأمسالية الصناعية..مرحلة 5.2
الطلب ة تطور على مواكبقادرة شهدت ىذه اؼبرحلة تطور يف التقنيات، واستبداؿ اآلالت التقليدية اليت دل تعد 

وزايدة الطاقة ابخًتاع اآلالت اؼبنتجة، واليت عملت على ربسُت االنتاج وغزارتو، اؼبتزايد على اؼبنتجات 
ـ، ومت استخداـ البخار 5371حيث اخًتعت أوؿ آلة انتاج يف أورواب سنة االنتاجية ونوعية السلع اؼبصنعة، 

 بلؽ الثورة الصناعية يف أورواب.، ليكوف ىذا االخًتاع نقطة انطكقوة للمحركاتوالفحم  

                                                           
1
SchneiderE.V.: Industrial Sociology. 2ed edition; McGraw-Hill; Inc., N.Y., 1971; P.35 

 .23فوزي ؿبَتيق، مرجع سبق ذكره، ص2
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ى غزارة لع اؼبصنعة وعلسللى اآلالت اؼبنتجة ل، حيث يقـو عكما مهدت ىذه اؼبرحلة لظهور اؼبصنع اغبديث
 ملةالتشغيل الواسع لؤليدي العاامتصاص البطالة عن طريق ى لة أخرى، يقـو عه، ومن جؽبذه السلعاإلنتاج 

ماؿ تبُت بوضوح ؾباؿ التخصص يف العمل للعبَتوقراطي وقوانُت منظمة ى تنظيم لى رأظباؿ كبَت، ويقـو علوع
 1.اإلنتاجية كفاءهتملرفع   وبتدريبهم للعمالُت، والفصل بُت اإلدارة والعماؿ بدفع األجور اؼبنتظمة ووتقسيم

 ..ادلؤسسة يف العصر احلايل6.2 
 لزاما على اؼبؤسسة أف تواكب ىذا التطور، أما يف الوقت اغبارل ومع التطور الذي شهده االقتصاد العاؼبي، كاف

، بل أصبحت مرآة عاكسة لو، ولعبت دورا ؿبوراي يف عادل اقتصادي يسوده العوؼبة والتكتبلت االقليمية والدولية
 .حىت تتمكن من الصمود يف ظل اؼبنافسة الشرسة يف األسواؽ الدولية والتجمعهت إذل التمركز اذبحيث 

 اؼبؤسسات تطوير إذل للمعلومات والرقمي التكنولوجي والتقدـ ا االعبلـ واالتصاؿظهور تكنولوجي حتم ولقد

 النظم عصر مهد فلقد اؼبعاصرة، واالذباىات التطورات مع والتفاعل التعامل على قادرة لتصبح وتنظيمها وىيكلها

 عماؿ على تعتمد يتال الذكية واؼبؤسسات الشبكية اؼبؤسسات ظهور إذل والشبكات اؼبعلومات نقل يف البارعة

 التجارة ظهرت واالتصاؿ اؼبعلومات تكنولوجيا للتطورات ونتيجة. ؼبواردىا اإللكًتونية اإلدارة وعلى اؼبعرفة،

  2.الرقمية اؼبنشأة ظهور إذل أدت اليت اإللكًتونية
 .االقتصاديةخصائص ادلؤسسة  .3

أو األفراد، يبكن إصباؽبا  االقتصاديةغَت ؾبموعة من اػبصائص سبيزىا عن ابقي اؼبؤسسات  االقتصاديةللمؤسسة 
 يف:
 اغبقوؽ. وامتبلؾالتمتع ابلشخصية القانونية اؼبستقلة واليت زبوؿ ؽبا القياـ ابلواجبات  -
 القدرة على أداء اؼبهاـ اليت وجدت ؽبا. -
د مع ما يكفل ؽبا مقومات البقاء من سبويل وظروؼ سياسية مواتية وي واالستمراريةالقدرة على البقاء  -

 عاملة كافية، مع القدرة أيضا على التكيف مع التغَت اؼبستمر يف البيئة اػبارجية.
ىا )قد تكوف أىداؼ التحديد الواضح لؤلىداؼ والربامج وأساليب العمل اليت تزاوؿ نشاطها يف حدود -

 .(نوعية اإلنتاج، أو بتحقيق رقم أعماؿ معُت، أو بزايدة حصتها السوقيةتتعلق بكمية و 

                                                           
 86دف، ص، الطبعة األوذل، دار ؾبدالوي للنشر والتوزيع، عماف، األر علم االجتماع الصناعيدمحم عبد اؼبوذل الدسق، 1
، 1منشورات كلية العلـو االقتصادية، التجارية وعلـو التسيَت، جامعة ابتنة مطبوعة يف مقياس اقتصاد ادلؤسسة،تفرغينت زوليخة، زعزع فاطيمة، 2

 .10، ص3116/3112
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عن طريق توفَت مناصب عمل واغبد من نسبة الفقر والبطالة، واؼبسانبة يف  االجتماعيةيف التنمية  اؼبسانبة -
 .االقتصادواللبنة األساسية يف بناء  االقتصادينواه النشاط  ابعتبارىا االقتصاديةالتنمية 

 القدرة على التكيف والتفاعل السريع مع عناصر احمليط الداخلي واػبارجي. -
 االقتصادية.ؤسسة للم ساسيةاأل ىدا األ.4

اليت تقـو هبا فأىداؼ اؼبؤسسة التجارية  االقتصاديةحسب األنشطة  االقتصاديةاؼبؤسسة  أىداؼ زبتلف
 هنا غالبيتها تتقاطع يف ربقيق األىداؼ التالية:أزبتلف نوعا ما عن أىداؼ اؼبؤسسة اػبدماتية، إال 

  :االقتصاديةاألىدا   .1.4
 من األىداؼ اليت تدخل ضمن ىذا النوع كما يلي:يبكن التطرؽ إذل ؾبموعة 

  حتقيق الربح:.1.1.4
وىو ما يبيزىا عن ابقي اؼبؤسسات األخرى كاؼبؤسسات  ،وىو من أىم األىداؼ اليت تسعى اؼبؤسسة لتحقيقها

وزيع ف ربقيق الربح يضمن ؽبا البقاء يف السوؽ، التوسع يف النمو، تؤسسات العمومية اإلدارية، ألاػبَتية واؼب
التكنولوجيا  استعماؿخطار احملتملة، األرابح على اؼبسانبُت والعماؿ، تشكيل اؼبؤوانت ؼبواجهة األ

 وغَتىا، وعادة ما هتدؼ اؼبؤسسة إذل تعظيم أرابحها، لغرض:اغبديثة....
 .تعظيم عملية التمويل الذايت وتقليص االعتماد على التمويل اػبارجي 
 جو أنشطة اؼبؤسسة، سواء كانت مباشرة أو غَت مباشرةتغطية ـبتلف التكاليف اليت توا. 
 والتوزيع ابإلنتاجرابح يف تسديد الديوف، واالنفاؽ على االستثمارات اؼبتعلقة استعماؿ األ.  
 رابح على اؼبسانبُت واؼببلؾ.توزيع األ 
  الزابئن وادلستهلكني: رغبات حتقيق 2.1.4

التنافسية مع  ادرة على تغطية متطلبات اؼبستهلكُت ويف مستوىوال يتحقق ىذا اؽبدؼ إال إذا كانت اؼبؤسسة ق
ابقي اؼبؤسسات، ويتجلى ذلك يف: مستوى عاؿ من اؼبرونة، توفَت اإلنتاج يف وقتو احملدد ووفق اؼبواصفات 

 .اؿ اؼبتفق عليهاجتسليمو يف اآلاؼبطلوبة و 
 اإلستعمال العقالين لوسائل اإلنتاج:.3.1.4

التسيَت اغبذر لعمليات التموين والتمويل واإلنتاج والتخزين وكذا تسويق اؼبنتجات ويشمل التخطيط اعبيد و 
واػبدمات، مع العمل على تقليل التكاليف اؼبرتبطة هبذه العمليات من أجل تفادي الوقوع يف اؼبشاكل 

ج اؼبختلفة تضمن رفع ، كما أف العناية بعناصر االنتا مع الغَت اباللتزاماتوالعسر اؼبارل وعدـ الوفاء  االقتصادية
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التدريب  الكفاءة االنتاجية لتلك العناصر، وأتخذ العناية الصور التالية: صيانة وربديث اآلالت بشكل دوري،
 .....والتكوين للعنصر البشري

  :االجتماعيةاألىدا  . 2.4
 1:من بُت ىذه األىداؼ نذكر

  :ضمان مستوى معقول من األجر .1.2.4
وىو مقابل فالعامل ىو العنصر اغبيوي فيها،  شرعا وقانوان وعرفا للعامل يف اؼبنشأة، يعترب األجر حقا مضموان

نو أنشاط اؼبؤسسة وكذا اؼبستوايت التنظيمية هبا، إال  ابختبلؼعملهم هبا، وىبتلف حجم ومستوى األجر 
عيشي السائد يف واؼبستوى اؼب ، وحركة سوؽ العملاالقتصاديعلى اؼبؤسسة تقدًن أجور ؿبًتمة تليق ابلنظاـ 

تضمن للعامل  قوانُت الدولة مستوى األجور الدنيا يف القطاعات االقتصادية، واليتربدد  وغالبا ما، تلك الدولة
على بقاءه، وىذا ما يسمى ابألجر األدىن من تلبية حاجاتو، واغبفاظ  لو، والذي يسمح مستوى من األجر

 اؼبضموف.
 :معيشة العمالحتسني مستوى .2.2.4

من واجب اؼبؤسسة تلبية  التكنولوجيا ذبعلالتطورات السريعة واؼبتبلحقة اليت يشدىا العادل خاصة يف ؾباؿ  إف 
ت وتغَت األذواؽ والتطور اغبضاري، وال يكوف ذلك إال اؼبنتجارغبات العماؿ واجملتمع اؼبتزايدة خاصة يف ؾباؿ 

ر فأكثر للعامل من جهة ومن جهة أخرى بتنويع وربسُت االنتاج، وتوفَت امكانيات مالية ومادية أكث
 للمؤسسة.
  أتىيل العمال:.3.2.4

حيث تقـو اؼبؤسسة بتطوير وتدريب العماؿ ورفع مستوايت مهاراهتم اؼبهنية، عن طريق تنظيم دورات تدريبية 
 دائهم اؼبهٍت، واختيار التخصص اؼبناسب حسب القدرة اؼبهنية للعامل.أجل رفع مستوى أوتكوينية من 
  ومرافق للعمال: أتميناتتوفري .4.2.4

مُت أالصحي والت كالتأمُتللعماؿ، ىذا اعبانب لو عدة أشكاؿ   االجتماعيعلى اؼبؤسسة أف هتتم ابعبانب 
ث العمل، وضماف معاشات التقاعد والسكن الوظيفي، ابإلضافة إذل اؼبرافق األخرى كاؼبطاعم دضد حوا

 والقاعات الرايضية.

                                                           
 .21-20انصر دادي عدوف، مرجع سبق ذكره، ص ص-من ذبميع الباحث بناء على:  1
أطروحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية، كلية العلـو االقتصادية ، طبيقاهتا يف رلال التسويق: دراسة حالة اجلزائردور االنرتنت وت، ابراىيم خبيت-

 .05، ص2003والتسيَت، جامعة اعبزائر، 
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 ة:معين تهالكيةاس أمناط إقامة.5.2.4
 جديدة منتوجات بتقدًن وذلك اجملتمع طبقات ؼبختلف االستهبلكية العادات يف االقتصادية اؼبؤسسات تؤثر 

 قد استهبلكية عادات وىو ما يدفع ابجملتمع إذل اكتساب وسائل الًتويج، ـبتلف طريق عن أذواقهم يف والتأثَت
 .ؤسسةاؼب صاحل يف إال أهنا أحياان، صاغبو يف تكوف ال

  .األىدا  التكنولوجية .3.4
 مواكبة للتطورات التكنولوجية، قامت بعض اؼبؤسسات إبنشاء إدارة خاصة ابلبحث والتطوير العلمي،من أجل 

أنبية البحث العلمي يف اؼبؤسسات يف السنوات األخَتة  وازدادتوترصد ؽبذه اإلدارة مبالغ مالية معتربة، 
اؼبؤسسات فيما بينها للوصوؿ إذل أف البحث العلمي وبفز على تنافس خاصة يف البلداف اؼبتقدمة، ذلك 

 ، واليت تعمل على التأثَت على اإلنتاج ورفع اؼبردودية اإلنتاجية للمؤسسة.حسن الطرؽ اإلنتاجيةأ
 :االقتصاديةادلؤسسات  اتتصنيف .5

اقتصادىا الوطٍت، كما اؼبناسبة لتطوير  تبٍت االسًتاتيجاتإف تصنيف اؼبؤسسات يسهل كثَتا على الدولة 
ويساعد تصنيف اؼبؤسسات االقتصادية يف رسم يساعد التصنيف يف الًتكيز على قطاع مستهدؼ دوف اآلخر، 

اػبطة االقتصادية سواء كانت ثبلثية أو سداسية أو سنوية، ووضع الربامج التنموية الوطنية، كما تساىم عملية 
دعم وانعاش من خبلؿ مقارنة رقم األعماؿ ت اليت ربتاج إذل االتصنيف يف ربديد القطاعات الرائدة والقطاع

 .احملقق يف  كل قطاع وكذا مسانبتو يف خلق القيمة اؼبضافة وتشكيل الناتج احمللي
 على الرغم من كثرة اؼبعايَت وتشعبها، إال أهنا يبكن تصنيفها ربت عدة معايَت أساسية كما يلي:

  :ادللكيةحسب .1.5
  ؼباؿ، ووفق ىذا اؼبعيار، تقسم اؼبؤسسة إذل:ويقصد دبلكية رأس ا

  ادلؤسسات العمومية:.1.1.5
القرار فيها، أما  ازباذصاحبة  وتكوف الدولة، أو للجماعات احمللية وىي مؤسسات تعود ملكيتها للدولة

عوؿ يف ىذا للقوانُت السارية اؼبف االدولة وفق ذباهمسَتوىا تعينهم اعبهات اغبكومية، وىم مسؤولوف عن أعماؽبم 
فبل وبق ؽبم بيعها أو إغبلقها إال دبوافقة الدولة، وعادة ما يكوف ربقيق اؼبصلحة العامة للمجتمع  الصدد،

، كما تساىم ىذه اؼبؤسسات بشكل فعاؿ يف اؼبداخيل وتقدًن خدمات ؽبم اؽبدؼ األساسي ؽبذه اؼبؤسسات
 اؼبالية للدولة.
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 .ادلؤسسات ادلختلطة: 2.1.5
بُت  ابالتفاؽـبتلطة يف ملكية رأس اؼباؿ بُت القطاع العاـ واػباص، تنشأ ىذه اؼبؤسسات وىي مؤسسات 

 القطاع العاـ، والقطاع اػباص متمثبل يف شريك أجنيب أو وطٍت.
%، وتعود النسبة 51عن نسبة  اؼبختلطةيف اعبزائر غالبا ما ال تقل مسانبة الطرؼ العمومي يف اؼبؤسسة 

 عمومي للمحافظة على ديبومة اؼبشروع دبا وبقق األىداؼ العامة للمجتمع.الكبَتة لصاحل الطرؼ ال
  :اخلاصة.ادلؤسسات 3.1.5

 يف إذل األحكاـ والقوانُت اػباصة اؼبؤسساتوزبضع  للخواص؛ مليكتها تعود اليت والشركات اؼبؤسسات وىي
كما يبكن أف أتخذ ،يعطبيشخص واحد  اػباصة ؼبؤسساتا مالك كوفي أف ويبكن فيو؛ تشتغل الذي النطاؽ

 سم ابلشركاء أو اؼبسانبُت.إاؼبؤسسة شكل شخص معنوي عندما يكوف أكثر من مالك ويطلق عليهم 
 .طبيعة احلجم.حسب 2.5

يف ىػػذا اؼبعيػػار توجػػد عػػدة طػػرؽ لقيػػاس حجػػم اؼبؤسسػػة: كػػرقم األعمػػاؿ احملقػػق، عػػدد العمػػاؿ، القيمػػة اؼبضػػافة، 
عػػػدد العمػػػاؿ ورقػػػم األعمػػػاؿ كمعيػػػارين  االعتبػػػارغالبػػػا مػػػا نيخػػػذ بعػػػُت . و قيمػػػة األصػػػوؿ ربػػػت السػػػيطرة، وغَتىػػػا

 . للمؤسسة اػباصة على األمواؿ يعتمد من أيضا وىناؾ أساسُت يف ربديد حجم اؼبؤسسة، ،
 :اآليت اعبدوؿ يف اغبجم معيار حسب التصنيف مزااي عرض ويبكننا

 .: مزااي وعيوب معيار احلجم01جدول 

 العيوب ادلزااي معيار التصنيف

حسب عدد 
 العمال

 

 الختبلؼ اؼبؤسسات نظرا بُت ابلتفرقة يسمح-
 .العماؿ عدد االلتزامات حسب

 االستعماؿ. سهل-

 .التأىيبلت بعُت االعتبار نيخذ وال، الكم إذل يستند-
 .رأس اؼباؿ و العماؿ عدد بُت ىناؾ ارتباط ليس-
 القطاعات االقتصادية بُت التغَت شديد  -

حسب رقم 
 مالاألع

 الزمٍت تسمح ابلتحليل األعماؿ رقم دراسة -
 التضخم(.حالة  واؼبكاين)إال يف

 .القطاع التابعة لنفس اؼبؤسسات ؼبقارنة مهم -

 يف )إال النتيجة و رقم األعماؿ بُت عبلقة ىناؾ ليس -
 .إضايف( النتيجة كمعيار حالة أخذ

 .ـبتلفة لقطاعات اؼبؤسسات التابعة دبقارنة يسمح ال -
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ب القيمة حس
 ادلضافة

 طرؼ اؼبنشأة من الثروة بقياس يسمح -
 .اؼبؤسسة

 .اإلنتاجية بقياس يسمح -
 الناتج الداخلي غبساب استعمالو يبكن -

 .اإلصبارل الدخل الوطٍت و اإلصبارل

 .التكامل درجة حسب ىبتلف -
 .اإلنتاج تنظيم بطريقة يتأثر -
 من اهب والقياـ بعض الوظائف إبخراج يتأثر أف يبكن -

 .طرؼ الغَت

حسب مبلغ 
 األموال اخلاصة

 .للمؤسسة اؼبالية اؼبساحة -
 .لؤلسواؽ اؼبالية الدخوؿ إمكانية -

 .ـبتلفة قطاعات اقتصادية بُت صعبة جد مقارنة -

Source: J. M. AURIAC et les autres, Economie d’entreprise, Costeilla , Paris , 1995 , 

P :49. 

 استعماؿفقد عمد اؼبشرع اعبزائري إذل كل ىذه اؼبعايَت يف قياس حجم اؼبؤسسة،   تعماؿاسونظر لصعوبة 
 ثبلث معايَت يف نفس الوقت لتصنيف اؼبؤسسات، نوضحها يف اعبدوؿ اؼبوارل:

 : تصنيف ادلشرع اجلزائري ادلؤسسات حسب معيار احلجم.02جدول 
 نويةادليزانية/احلصيلة الس رقم األعمال عدد العمال ادلؤسسة
 دج ليوفم 20أقل من  مليوف دج  40أقل من  عماؿ09إذل 01من مصغرة 
 مليوف دج 200أقل من  مليوف دج 400أقل من  عامل49-10من صغَتة 

 مليار دج-200من  دج مبليَت4–مليوف دج  400 عامل 250-50من  متوسطة
، واؼبتضمن القانوف التوجيهي 2017ناير ي10اؼبوافق ؿ 1432ربيع األوؿ 11اؼبؤرخ يف  02-17قانوف رقم  ادلصدر:

 .2017يناير 11، الصادرة يف 02لتطوير اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة، اعبريدة الرظبية رقم 

لقدرات واسعة من اإلنتاج، وفروع  ابمتبلكهاعامل، وسبتاز  250أما اؼبؤسسات الكبَتة اغبجم فتضم أكثر من 
 على التفاوض. منتشرة وحصة سوقية معتربة، وؽبا القدرة

  :رأس ادلال حسب طبيعة الشركاتأنواع  .3.5
 أو اعتبارايف طبيعياف أو شخصاف يلتـز دبقتضاه عقد أهنا على" :تعرؼ الشركة وفق القانوف التجاري، على أهنا

 قد الذي اقتساـ الربح هبدؼ نقد، أو ماؿ أو عمل من حصة بتقدًن مشًتؾ نشاط يف اؼبسانبة على أكثر
 عن تنجز قد اػبسائر اليت يتحملوف كما مشًتكة منفعة ذي اقتصادي ىدؼ بلوغ أو اقتصاد ربقيق أو ينتج
 ".ذلك

 لشركات، شركات أشخاص وشركات أمواؿ.رأس ماؿ اتشكيل ىناؾ تقسيمُت أساسُت وفقا لطبيعة 
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 .شركات أشخاص:1.3.5
نويُت، ويكوف اإلشًتاؾ عبارة وىي الشركات اليت يشًتؾ فيها ؾبموعة من األشخاص سواء كانوا طبيعيُت أو مع

 عن مسانبات نقدية أو عينية أو تقدًن عمل، ويندرج ربت ىذا النوع ما يلي:
 .شركات التضامن:1.1.3.5

تعد من أىم أنواع شركات األشخاص وىو النموذج األفضل لو، وىذا راجع لطبيعة مسؤولية الشركاء فيها 
يلتـز ا أيضا تسمية "شركة االسم اعبماعي "، وفيها يطلق عليهوظهور أظبائهم يف عنواف الشركة، حيث 

ويكوف الشركاء متضامنوف بصورة مطلقة ومسؤولوف ، يف القيمة أو متساوية األشخاص بتقدًن حصصا ـبتلفة
ذباه اؼبؤسسة  مسؤولية شخصية، وأىم ميزة سبيز ىذه الشركة أف كل شريك مطالب جبميع ديوف الشركة وليس 

س ماؽبا، وتنشط ىذه الشركات يف قطاعات اقتصادية ـبتلفة، ويتم توزيع األرابح بُت دبقدار مسانبتو يف رأ
 الشركاء وفق مقدار حصصهم يف رأس اؼباؿ.

 التوصية البسيطة:.شركات 2.1.3.5
وتكوف ملكية الشركة لفئتُت:  اؼبطبقة؛ والشروط األحكاـ يف كثَت من التضامن شركةتتقاطع ىذه الشركة مع 

مسؤولية شخصية بنسبة ما يبلكوف من  الشركة ديوفاؼبتضامنوف وىم مسؤولوف عن  الشركاء الفئة األوىل
 وفوصاؼب شركاءال ىموالفئة الثانية حصص يف رأس اؼباؿ، ويبتلكوف اغبق يف تورل وتسيَت مناصب يف الشركة. 

 وال الشركة، ؿما رأس يف حصصهم قيمة يف اؼبالية مسؤوليتهم وتنحصر الشركة ماؿ رأس من بقسط يسانبوف
 .الشركة اسم يف اظبهم يظهر وال الشركة إدارة ؽبم وبق

 وحسب أحكاـ القانوف التجاري، هبب ربديد ما يلي يف شركة التوصية البسيطة:
 .الشركاء كل حصص قيمة أو مبلغ -
 .القيمة أو اؼببلغ ىذا يف موص شريك أو متضامن شريك كل حصة -
 .التصفية من الفائض يف حصتهم وكذا األرابح يف حصتهمو  اؼبتضامنُت للشركاء اإلصبالية اغبصة -

 .شركة احملاصة:3.1.3.5
وتقاسم األرابح واػبسائر، ىي عبارة عن اتفاؽ بُت شخصُت أو أكثر على دمج أمواؽبم والقياـ بعمل ذباري، 

، ع لئلشهارتفتقد للشخصية اؼبعنوية وال زبضيطلع عليها الغَت، فهي كياف منحصر بُت اؼبتعاقدين، و دوف أف 
 ويبكن إثباهتا بكل الوسائل.

 ما هتتم ىذه الشركات ابلنشاطات التجارية اؼبوظبية، كتسويق احملاصيل الزراعية، األدوات وعادة
 اؼبدرسية...وتنتهي إبنتهاء النشاط االقتصادي الذي أنشأت من أجلو.
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ويتم اثبات قيمة التمويل  ،بضاعة ما لشراء معنوي أو طبيعي آخر شخصبتمويل  طبيعي شخص فمثبل قياـ
 وكيفية تقاسم الربح أو اػبسارة عن طريق عقد موثق.

 الشركة ذات ادلسؤولية احملدودة:.4.1.3.5
 يصنفها البعضو  األشخاص شركات ضمن من يصنفها فمنهم ت،الشركا ىذه صنف ربديد يف اآلراء اختلفت

شركات األشخاص، فيمكن اعتبارىا هي شركة وسط ذبمع بُت شركات األمواؿ و ، فاألمواؿ شركات ضمن
ففي الشخص الواحد  شركة أمواؿ وشركة أشخاص، وتؤسس من طرؼ شخص واحد أو من عدة أشخاص،

 ويرمز ؽبا ابلرمز ."احملدودة ادلسؤولية وذات الوحيد الشخص ذات مؤسسة" الشركة ىذهتسمى 
(E.U.R.L)،  لفظة )ش، ذ، ـ، ـ( أو  هبب أف يوضع يف اسم الشركةويف حالة وجود أكثر من شريك
(S.A.R.L.) 

 وسبتاز ابػبصائص التالية:
 شخصا.20عدد الشركاء ال يتجاوزوف اؿ -
 ال يتحملوف اػبسائر إال يف حدود ما قدموه من حصص يف رأس اؼباؿ، -
 رأس ماؿ الشركة مقسم إذل ؾبموعة من اغبصص اليت يكتتب فيها الشركاء. -
 الشركاء إال دبوافقة ابقي الشركاء.ال يتنازؿ الشريك عن حصصو للغَت من غَت  -
 يبكن للشركاء تورل مناصب إدارية يف الشركة. -

 يقل رأس ماؽبا عن: ال أف الوحيدة اؼبسؤولية ذات الشركة على اعبزائري التجاري القانوف وتشًتط أحكاـ
 على دج 1000.00 مبلغها متساوية اظبية قيم ذات حصص إذل اؼباؿ رأس وينقسم ؛دج100.000.00

 .قلاأل
أو ويف حالة ذباوز عدد الشركاء اغبد القانوين اؼبسموح بو، فالشركاء ـبَتوف إما ربويلها إذل شركة مسانبة، 

 القياـ حبلها بقوة القانوف.
 .شركات األموال:2.3.5

تؤسس ىذه الشركات على اإلعتبار اؼبارل فقط،حيث يكوف رأس ماؽبا عبارة عن مسانبة بُت الشركاء عن 
ويتقاسم الشركاء األرابح وال يتحملوف اػبسائر إال يف حدود ، اؼبتساوية والقابلة للتداوؿ طريق األسهم

 .وقد يكوف الشركاء طبيعيوف أو معنويوف(، SPA: Société Par Actions) ويرمز ؽبا ابلرمزحصصهم، 
 وسبتاز ابػبصائص التالية:

 .ذات رؤوس أمواؿ عمومية، ابستثناء الشركات شركاء 07 على يقل ال أف هبب الشركاء عدد -
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 يقل ال وأف ،،لؤلسهم العاـ االكتتاب إذل الشركة عبوء حالة يف دج مبليُت 05 عن يقل ال أبف اؼبسانبة -
 .اؼبغلق التأسيس إذل الشركة عبأت إذا دج، مليوف 01 عن

 يبكن إدراج إسم واحد أو أكثر يف إسم الشركة. -
 ويندرج ربت ىذا النوع من الشركات:

 .ركات التوصية ابألسهم. ش1.2.3.5
فهي شركة  ،متساوية أسهم إذل مقسما رأظباؽبا شركة تشبو شركة التوصية البسيطة، وزبتلف عنها يف كوف وىي

أشخاص ابلنسبة للشركاء اؼبتضامنُت يبلكوف صفة التاجر وؽبم مسؤولية شخصية تضامنية عن التزامات الشركة 
  وصُت والذين يبلكوف صفة اؼبسانبُت ويكوف عددىم أقل من ثبلثة، وديوهنا، وشركة أمواؿ ابلنسبة للشركاء اؼب

 ما يبلكوف من أسهم يف رأس ماؿ الشركة. يعادؿ دبا إال اػبسائر يتحملوف وال
 شركات ادلسامهة..2.2.3.5

 بقدر اػبسائر يتحملوف ىي شركة يشًتؾ يف رأس ماؽبا ؾبموعة من الشركاء ال يقل عددىم عن السبعة،
اؼباؿ، ويبكن للشركة زايدة رأس ماؽبا عن طريق طرح أسهم جديدة أو إضافة قيمة لؤلسهم  أسر  يف حصتهم
 ، ويدير ىذه الشركة ؾبلس إدارة.اؼبوجودة
 :االقتصاديحسب ادلعيار  .4.5

يف القطاع  واؼبتمثلة، االقتصاديةوفق ىذا اؼبعيار يتم تصنيف اؼبؤسسات على أساس الظهور التارىبي لؤلنشطة 
 ألوؿ، الثاين والثالث.ا االقتصادي
 : مؤسسات القطاع األويل .1.4.5

ويشمل اؼبؤسسات اليت تنشط يف قطاع الزراعة وتربية اؼبواشي، وتربية النحل، يضاؼ إليها أنشطة الصيد 
تعلقة ابألرض واؼبوارد الطبيعية واؼبناجم، وكذا أنشطة اسًتداد اؼبواد اػباـ، كالفحم، وكل األنشطة اؼب ،البحري

 ة، اػبشب واغبديد.والذر 
 : يو مؤسسات القطاع الثان. 2.4.5

خفيفة، فالصناعة  سواء كانت ثقيلة أو واالستخراجيةوىي اؼبؤسسات العاملة يف ؾباؿ الصناعة التحويلية 
اؼبوارد الزراعية إذل منتجات صناعية أو  اؼبواد اػباـ أو الوسطية إذل سلع، كتحويل التحويلية تعمل على ربويل

حديد( وربويلها إذل منتجات -اؼبوارد الطبيعية )نفط استخراجفتعمل على  االستخراجيةما الصناعة أغذائية، 
 .صناعية )بنزين غاز..(
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 مؤسسات القطاع الثالث:. 3.4.5
ال توجد يف القطاعُت السابقُت كمؤسسات  وخدمات أنشطةوىي اؼبؤسسات اليت تعتمد على تقدًن  

 .ؤسسات الصحية، مؤسسات النقل، مؤسسات التأمُت، كالبنوؾ، اؼبوالتجارة اػبدمات
 .تصنيفات أخرى للمؤسسات االقتصادية:5.5

 يلي: فيما توضيحهاويبكن إذل جانب التصنيفات السابقة، ظهرت تقسيمات أخرى، 
 الناتج احمللي االمجايل. ادلسامهة يف .تصنيفات حسب1.5.5

اب اصبارل الناتج احمللي االصبارل وفق القطاعات ىذا التصنيف عند احتس لئلحصاءيواف الوطٍت اعتمد الد
االقتصادية اؼبشكلة لو، أي أىم اؼبؤسسات االقتصادية اليت تساىم يف تكوين حصيلة الناتج احمللي االصبارل، 
ومثاؿ على ذلك ما نورده يف اعبدوؿ اؼبوارل حوؿ مسانبة مؤسسات القطاعات االقتصادية يف اعبزائر يف 

 .2019لي االصبارل لسنة تشكيل الناتج احمل
 PIB: تصنيف ادلؤسسات حسب ادلسامهة يف  03جدول

 نسبة ادلسامهة تصنيف ادلؤسسات
 %12.38 اؼبؤسسات العاملة يف قطاع الفبلحة والصيد البحري.

 %19.53 اؼبؤسسات العاملة يف قطاع احملروقات
 %5.70 اؼبؤسسات العاملة يف قطاع الصناعة

األشغاؿ  دبا فيها مؤسساتقطاع البناء واألشغاؿ العمومية )اؼبؤسسات العاملة يف 
 العمومية البًتولية(

12.19% 

 %27.33 مؤسسات اػبدمات التجارية )النقل، االتصاالت، الفندقة، اؼبطاعم، التجارة...(
مؤسسات اػبدمات غَت التجارية )اؼبؤسسات اؼبالية، مؤسسات الًتقية العقارية 

 واؼبؤسسات العمومية..(
14.94% 

 من اعداد الباحث ابالعتماد على: ادلصدر:
O N S, Les comptes économiques en volume de 2016 à 2019, Alger, 2020. 

Disponible sur le site 9 www.ons.dz  

 
 
 

http://www.ons.dz/
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 .(Sous-traitance. مؤسسات ادلقاولة من الباطن: )2.5.5
ابطٍت )فرعي( يعطى لشركة ما حاصلة  قياـ مؤسسة ما بعد حصوؽبا على عقد" :ولة من الباطنويقصد ابؼبقا

تسمى التعاقد ابلباطن  بتكاليف شركة أو جهة أخرى-صاحبة الشغل–برامو مع جهة ما إرئيسي مت  على عقد
 1بتنفيذ جزء من ىذا العقد أو كلو".

صبيع االلتزامات يف ؾباؿ االنتاج اؼبقاولة من الباطن ن، تعترب يف حُت اؼبنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدي
خدمات(، اليت تنشأ بُت مؤسستُت أو أكثر -أكسسوارات–منتجات  -واػبدمات الصناعية من )مكوانت

   2طبقا لعقد متفق عليو ويلـز الطرفُت دبا يضمن استمرار العبلقة وحتمية اؼبنافع اؼبشًتكة.
سات صغَتة اغبجم، وتنتج وفق اػبصائص التقنية اليت ربددىا غبساب اؼبؤسسات وعادة ما تكوف ىذه اؼبؤس

 اليت تعطي ؽبا األوامر، كما أف النتائج ربدد مسبقا.
 .(Start-UP). ادلؤسسات الناشئة 3.5.5

 مبتكرة فكرة أي أو خدمات أو تقدًن سلع إبنتاج تقـو مبتكرة حديثة مؤسسة كل الناشئة ابؼبؤسسة يقصد
، ؼبدة أربع سنوات قابلة الوزارية الوطنية اللجنةمن طرؼ   (Start-UP)عبلمة مؤسسة انشئة وسبنح .جديدة

 3ف تستويف الشروط التالية:أللتجديد مرة واحدة، شريطة 
 .سنوات 08عدـ ذباوز عمر اؼبؤسسة شباين  -
 ة مبتكرة.هبب أف يعتمد مبوذج أعماؿ اؼبؤسسة على منتجات أو خدمات أو مبوذج أعماؿ أو أي فكر  -
هبب أال يتجاوز رقم األعماؿ السنوي اؼببلغ احملدد من طرؼ اللجنة الوطنية الوزارية، وعدد العماؿ أقل من  -

 .عامل 250
ابؼبئة من رأس اؼباؿ من طرؼ اشخاص طبيعيُت أو صناديق استثمار معتمدة أو  50امتبلؾ على األقل  -

 .من طرؼ مؤسسات أخرى حاصلة على عبلمة "مؤسسة انشئة"
 (Projet innovant). مؤسسات ادلشروع ادلبتكر4.5.5

                                                           
االقتصادية،  ؾبلة التنمية، ادلقاولة من الباطن كخيار اسرتاتيجي للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف اجلزائر، جبار بوكثَت، سعيدة حركات 1

 .274، جامعة الوادي، اعبزائر، ص02، العدد01اجمللد
، 2003/2004مذكرة ماجستَت يف العلـو االقتصادية، جامعة ابتنة، ، ادلقاولة من الباطن كاسرتاتيجية للمقاولة االقتصادية، غريب سامية 2

 .14ص
انشاء عبنة وطنية ؼبنح عبلمة "مؤسسة انشئة" ومشروع مبتكر  ، واؼبتضمن2020سبتمرب  15، اؼبؤرخ يف 254-20اؼبرسـو التنفيذي رقم 3

 .2020سبتمرب  21، الصادرة يف 55وحاضنة اعماؿ، اعبريدة الرظبية رقم 
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كل مشروع جديد لو عبلقة ابالبتكار واالبداع، يبكن ألصحابو اغبصوؿ على عبلمة مشروع مبتكر ؼبدة 
 سنتُت قابلة للتجديد مرتُت، بعد تقدًن طلب إذل اللجنة الوطنية الوزارية، مرفقُت ابلواثئق التالية:

 .أوجو االبتكار فيوعرض عاـ حوؿ اؼبشروع، و  -
العناصر اليت تثبت االمكاانت الكبَتة للمشروع، وكذا اؼبؤىبلت العلمية أو/و التقنية وخربة الفريق اؼبكلف  -

 ابؼبشروع.
أداة دل تكن معروفة و أو وسيلة، أنتاج فكرة، إوببساطة فإف االبتكار ىو القدرة اليت يبتلكها الفرد وتقوده إذل 

، أو تطوير اضايف دل يكن موجود من قبل، مع اغبرص على تطبيق وربويل األفكار من قبل، أو معروفة نظراي
 عماؿ انجحة.أذل إو االبتكارات أاعبديدة 
 .عمالأمؤسسة حاضنة  5.5.5

وىو كل ىيكل سواء كاف من القطاع العاـ أو اػباص أو ابلشراكة بُت القطاعُت، يكوف داعما للمؤسسات 
مؤسسات االبتكار(، سيما يف ؾباالت: االيواء، التكوين، تقدًن االستشارات، السابقة )اؼبؤسسات الناشئة و 

 .التمويل وغَتىا
 صبلحية منح عبلمة مؤسسة حاضنة أعماؿمهامها....( )تركيبة اللجنة،  وأيضا منحت للجنة الوطنية الوزارية

لكًتونية للمؤسسات الناشئة، عرب البوابة الوطنية اال ؼبدة طبس سنوات قابلة للتجديد شريطة تقدًن ملف تقٍت
 مع امتبلؾ مستخدمُت ذو مؤىبلت مطلوبة يف ؾباؿ مرافقة اؼبؤسسات.

 .االقتصاديةدورة حياة ادلؤسسة . 6
كل مؤسسة ؽبا دورة حياة خاصة هبا، واليت تتميز بعدة مراحل ـبتلفة، وكل مرحلة ؽبا فبيزاهتا وخصائصها 

 فق الشكل اؼبوارل:سبثيلها و يبكن تتباين فيها عن الحقتها وسابقتها، و 
 : دورة حياة ادلؤسسة االقتصادية.01شكل 
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-2000التأىيل كألية لتطوير تنافسية ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة، دراسة حالة اجلزائر:، مدخل خالد ادلصدر:
 .32، ص2011/2012، 3، جامعة اعبزائراالقتصاديةمذكرة ماجستَت، كلية العلـو  ،2005

  فرتة الظهور: .1.6
من أجل  ربتاج اؼبؤسسات للتمويل طويل األجل لبداية نشاطها وتثبيت أقدامها بقوة يف دنيا األعماؿ، وذلػك

اآلالت، ويكوف ىذا التمويل من اؼبصادر الداخلية اليت تعٍت يف ىذه صوؿ الثابتة كاألرض واؼبباين و سبويل األ
صادر اػبارجية فالبنوؾ يبكن أف توافق على منح اؼب دية اؼبملوكة ألصحاب اؼبؤسسة، أواؼبرحلة اؼبدخرات الفر 

اؼبؤسسات قروض إذا وجدت ىناؾ مػن هبنبهػا ـباطر التمويل، إال أف بعض أشكاؿ الضماف دائما ستكوف 
مطلوبة على تلك القروض اؼبصرفية لذا فػي العديد من اغباالت يتم طلب ضماانت شخصية أو عينية كبَتة، 

 1.ػماف قروض اؼبؤسسات الصغَتة يف تلك اؼبرحلةتقـو حكومات بعض الػدوؿ بضو 
  :فرتة النمو. 2.6
ىذه الفًتة عن مرحلة انطبلؽ اؼبؤسسة، وربقيقها ؼبعدالت النمو اؼبرغوبة، ويف ىذه اؼبرحلة تتميز اؼبؤسسة  تعترب
 ب:

 .وجود عبلمات ذبارية -
 .زايدة اؼببيعات واألرابح نتيجة زايدة الطلب على اؼبنتجات -
 .إلشهار واإلعبلف الكثيفالدعاية وا -
 .القدرة على التحكم يف التكاليف -
 تعدد مصادر التمويل اػبارجي والداخلي. -
 :واالستقرار فرتة النضج .3.6

زيػادة اؼببيعات وربقيق نسبة عالية عن طريق لنضج الوصوؿ إذل حالة االستقرار، يتطلب من اؼبؤسسات يف فًتة ا
اعبديدة تكوف  ار الذي يفرض على ىذه اؼبؤسسات طرح منتجاهتاألم ،من األرابح وزايدة التدفقات النقدية

وىذا يؤدي إذل زايدة  ،بديلة للمنتجات السابقة أو تطويرا للمنتجات اغبالية جملاهبة منافسة اؼبؤسسات األخرى
 ، من أجل:2اغباجة للتمويل

 اقتناء اآلالت واؼبعدات اغبديثة. -
 .اؼبصاريف وابلتارل اغباجة إذل التمويلطرح منتجات جديدة، يؤدي ابلضرورة إذل زايدة  -

                                                           
 .32مدخل خالد، مرجع سبق ذكره، ص1
 .70ص ،2008دار أترؾ للنشر والتوزيع، مصر، ، ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة ومشكالت دتويلها، رابح خوين، رقية حساين2
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 التأىيل االداري للعماؿ إلطالة فًتة النضج، وذبنب الدخوؿ اؼببكر يف مرحلة التباطؤ. -
 ومن أىم مبلمح ىذه الفًتة:

 القدرة على اؼبنافسة والتحكم يف األسعار. -
 .العبلقة اغبسنة مع العمبلء واؼبوردين -
 .البحث عن غزو أسواؽ جديدة -
 .ة على مواجهة االختبلالت واالكبرافاتالقدر  -

 فرتة التباطؤ:. 4.6
 اؼبالية استقرار التدفقات مع ما نوعا االستقرار يف األرابح معدالت وتبدأ قليبل النمو معدؿ البفاض يبدأ وفيها

 ، وىذا بسبب اؼبنافسة الشديدة يف السوؽ، وغزو ظاىرة تقليد اؼبنتجات مع غياباؼبوجبة للمؤسسة النقدية
اغبافز لئلبداع واالبتكار، وضعف الطلب وعدـ طرح منتجات جديدة للزابئن، لدى وجب على اؼبؤسسة 

، العمل على إطالة فًتة عمر فًتة النمو، والسعي إذل بذؿ اعبهود والتجديد يف اؽبياكل االدارية والتكنولوجية
 ما على التمويل وذبديدىا در ، كما على اؼبؤسسة البحث عن مصا1وطرح منتجات جديدة تنافسية يف السوؽ

 إذل اغباجةو  اؼبنتجات تسويق مشكبلتو  النقدية قصومواجهة ن العامل اؼباؿ رأس سبويل أجل من عليو ىو
 و األجورو  التسويقية  اإلدارية اؼبصروفات مواجهة وكذلك للعمبلء ذباري ائتماف ومنح اآلجلة اؼببيعات سبويل

 .األجل قصَتة قروض على اغبصوؿ أجل والبنوؾ من اؼبوردين إذل ذلك يف تلجأ أف اؼبؤسسة على ولكن غَتىا،
 ومن مبلمح ىذه الفًتة:

 .زبفيض وتسريح العماؿ والتقليل من التكاليف -
 .التنازؿ عن بعض اؼبمتلكات عن طريق البيع لتوفَت السيولة -
 .تراكم الديوف، مطالبة الدائنُت دبستحقاهتم -
 .ة ابلسنوات اؼباضيةتراجع ملحوظ يف رقم األعماؿ، مقارن -
 .عدـ رضى العماؿ عن األوضاع اؼبًتدية داخل اؼبؤسسة -

 . فرتة الزوال.5.6
 ،االستقرار وربقيق والنمو التوسع على القدرة من عدـ اؼبؤسسة إليو وصلت الذي الوضع عن اؼبرحلة ىذه تعرب

 .والفناء التدىور إذل تدرهبيا اؼبؤسسة توجو يعٍت فبا
                                                           

مذكرة ماجستَت يف  ، ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة ومسامهتها يف التجارة اخلارجية: دراسة حالة اجلزائر أتىيل، عزيزي أضبد عكاشة 1
 .34، ص2012/2013زبصص: االقتصاد الدورل، كلية العلـو االقتصادية، التجارية وعلـو التسيَت، جامعة وىراف، 
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 .االقتصادية ف ادلؤسسة: وظائيناحملور الثا
زبتلف وظائف اؼبؤسسة االقتصادية ابختبلؼ النشاط الذي سبارسو، وكذا حجم ومكانة اؼبؤسسة يف السوؽ، 
فمن الطبيعي أف زبتلف وظائف اؼبؤسسة الصناعية عن اؼبؤسسة اػبدمية، ووظائف اؼبؤسسة الصغَتة اغبجم 

ؤسسات، كما ال زبلو يعٍت وجود وظائف مشًتكة بُت اؼب عن اؼبؤسسة الكبَتة أو اؼبتعددة اعبنسيات، وىذا ال
  .اؼبؤسسات مهما كانت طبيعتها ونشاطها من الوظائف

 أيضا بورتر" " قدـ لوظائف اؼبؤسسة، يف حُت تقسيمات قدموا الذي األوائل اؼبفكرين من " فايوؿ" ويعترب
 يف القيمة اؼبضافة خلق يف يفةمسانبة كل وظ حسب األنشطة من ؾبموعة إذل اؼبؤسسة فيو مبوذجا يقسم

 .اؼبؤسسة
  ، مث ندرج أىم ىذه الوظائف، لوظائف اؼبؤسسة وسنحاوؿ يف ىذا احملور، عرض تقسيم كل من فايوؿ، وبورتر

 كما يلي:
 .تقسيمات فايول .1

 يبكن حصرىا يف ستة أقساـ رئيسية، ىي: اؼبؤسسة، وظائف أف "فايوؿ ىنري" الفرنسي االقتصادي يرى
 ة التقنية: وتتعلق ابإلنتاج، التصليح والصيانة.الوظيف -
 .الوظيفة التجارية: تتعلق بعمليات البيع والشراء والتبادؿ -
 .نفاقهاإالوظيفة اؼبالية: البحث عن مصادر التمويل و  -
  .الوظيفة األمنية: ضباية األشخاص وفبتلكات اؼبؤسسة -
 .رد، وضع اؼبيزانيات والتقديرات السنويةالوظيفة احملاسبية: تتمثل يف عمليات احصاء اؼبمتلكات، اعب -
 .الوظيفة االدارية: وتتمثل يف عمليات التخطيط، الرقابة، التوجيو، وازباذ القرارات -
 .تقسيمات بورتر.2

إف الفكرة األساسية لنموذج تقسيمات بورتر تكمن يف البحث عن مسانبة كل نشاط يف خلق القيمة اؼبضافة 
بتجزئة اؼبؤسسة إذل ؾبموعة من األنشطة بغرض فهم سلوؾ التكلفة لديها  ذجيف اؼبؤسسة، حيث يقـو النمو 

ويصنف النموذج أنشطة كل مؤسسة إذل فئتُت نبا أنشطة ؽبا عبلقة مباشرة خبلق  ومصادرىا اغبالية واحملتملة

                                                           
( ىنري فايوؿHenri Fayol)عمل ككبَت  ،1925، وتويف 1841حد علماء االدارة الكبلسيكية، وىو مهندس يف اؼبعادف، ولد سنة : ا

واستطاع خبلؿ تلك الفًتة أف يبعد الشركة من شبح اإلفبلس  ،1918إذل غاية  1888اؼبهندسُت يف إحدى شركات اغبديد والفحم من سنة 
وقد  ،وعة من اؼببادئ اليت يبكن أف توجو العمل اإلداري داخل الشركة. أاي كانت طبيعتهاوقد بدأ يفكر إبهباد ؾبم، لتحقق بعد ذلك قباحا كبَتا

، ووثق ذلك يف كتاب بعنواف: "االدارة العامة والصناعية" سنة توصل إذل أف علم اإلدارة يبثل مفهـو واحد يبكن تطبيقو على صبيع اؼبنظمات
1916. 
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اشرة فيها، مبا تساىم بطريقة غَت مبإالقيمة اؼبضافة وأنشطة اثنوية ليست ؽبا عبلقة خبلق القيمة اؼبضافة، و 
و اؼبساعدة"، والشكل اؼبوارل أفتسمى اجملموعة األوذل "األنشطة الرئيسية" واجملوعة الثانية "األنشطة الثانوية 

 يوضح ىذا النموذج.
 .: سلسلة القيمة لبورتر02 شكل

 
Source: U.Mayrhofer, Management stratégique, 2nd édition, Bréal, Paris, 2014, p64. 

لتطور السريع يف أمباط اؼبؤسسات االقتصادية وتنوع األسواؽ، اؼبنتجات والعمبلء، أرغم اؼبؤسسة على ف اأإال 
 خلق وظائف أخرى تستجيب ؽبذه اؼبتغَتات مع اغبفاظ على أىم الوظائف التقليدية اليت عرفتها اؼبؤسسة.

 الوظائف األساسية للمؤسسة االقتصادية..3
 وظيفة االنتاج: .1.3

 ة وظيفة اإلنتاج وأىدافها:.ماىي1.1.3
وىي وظيفة مهمة تتميز هبا اؼبؤسسات االنتاجية والصناعية عن اؼبؤسسات ذات الطابع التجاري واػبدمايت، 

ذلك أف العوامل اؼبشكلة للمؤسسة تسمى عوامل  وىي ؿبور الوظائف األخرى يف ىذا النوع من اؼبؤسسات
بُت االنتاج التحويلي، واالنتاج االستخراجي واالنتاج الًتكييب فهي  ، ويبكن التمييز يف العملية االنتاجيةاإلنتاج

، وىناؾ اذباه 1تعٌت ب: "إنتاج اؼبنفعة أو اؼبنافع اليت يقاـ العمل من أجل خلقها وبيعها كوسيلة لتحقيق الربح"
 اؼبوارد ويلرب منها الغرض واػبدمات التكنولوجي عمليات العمل ؾبموعة أخر يعرؼ وظيفة االنتاج على أنو:"

، وىذه الوظيفة تنطوي على عمليات قاعدية 2والفردي" لبلستهبلؾ الصناعي قابلة هنائية منتجات إذل األولية
 أساسية وأخرى اثنوية.

                                                           
 .226، ص2005دار وائل للنشر والتوزيع، عماف، األردف،  ،إدارة األعمال الصغرية، سعاد انئف برنوطي1

2
Nicola, Méthodes d’organisation, Office de Publication Universitaire, Alger, 1984, p17. 
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يف مدخبلت  بتحويل يعٌت" ذلك النشاط االقتصادي الذي  هنا:إذل وظيفة اإلنتاج على أ البعض ينظريف حُت 
أي أهنا تلك الوظيفة اليت ترتبط مباشرة خبلق  ،أنواع ؿبددة من اؼبخرجاتالعملية التحويلية للحصوؿ على 

منظمة ، وابلتارل فإف وظيفة اإلنتاج ىي وظيفة إدارية متخصصة  "الشكلية والزمنية واؼبكانية للسلعة اؼبنفعة 
ؼبدخبلت من ذبميع وهتيئة اوموجهة إلستخداـ اؼبوارد اؼبتاحة وتوجيهها إلنتاج منتجات وخدمات جديدة، 

اػبدمات اليت تشبع لى اؼبخرجات اؼبتمثلة يف السلع و اغبصوؿ عجراء العمليات التحويلية عليها و البلزمة مث إ
 1حاجات األفراد، كما يصطلح على ىذه الوظيفة بوظيفة العمليات، وىنا ذبدر اإلشارة إذل ما يلي :

 . )اؼبنفعة الشكلية(العمليات تغَت من شكل اؼبادة فتجعلها صاغبة إلشباع حاجة ما -
عمليات النقل من مكاف تقل فيو منفعة الشيء إذل مكاف تزيد فيو اؼبنفعة دوف تغري شكلو )اؼبنفعة -

  .اؼبكانية(
 .عمليات التخزين حيث يضيف التخزين منفعة إذل السلعة )اؼبنفعة الزمنية(-
 .كل صور اإلنتاج "غيػر اؼبادي" يطلق عليها اسم اػبدمات -

 الوظيفة أساسا إذل: وهتدؼ ىذه
 .تصميم خصائص اؼبنتج -
 .ربقيق رغبة الزبوف عن طريق االنتاج يف الوقت اؼبناسب وابلكمية اؼبطلوبة -
 .استخداـ اؼبوارد اؼبتاحة للعملية االنتاجية دبا يضمن مواجهة الطلبات على األجل البعيد -

 وظيفة اإلنتاج: مسؤوليات. 2.1.3
 ويبكن اصباؽبا يف:

، ويكوف ىذا التصميم واعبمالية والنهائية للسلعةيف ىذه اؼبرحلة يتم ربديد اؼبواصافات الفنية  ج:تصميم ادلنت- 
إما بعد عملية استقصاء تقـو هبا اؼبؤسسة ؼبعرفة أذواؽ الزابئن ورغباهتم يف السلعة، أو بعد دراسة ـبتلف 

ة أجهزة اغبواسيب اآللية يف عمليات عادة ما تستعمل اؼبؤسسو اؼبواصفات اؼبوجودة يف األسواؽ لنفس السلعة، 
  التصميم اؼبسلعة.

اؼبواد األولية إذل  إدخاؿيتم  ،بعد عملية التصميم واختيار الطريقة اليت تتم هبا صناعة السلعة التصنيع: -
إجراءات وعمليات  عن طريقأو سلع نصف مصنعة،  ،سلع هنائية قابلة لبلستهبلؾالورشات لتحويلها إذل 

وىذه اؼبرحلة مرتبطة بنظاـ معلومات انتاجي يضبط من خبللو جدوؿ  ،راحل وخطوات متتابعةربويلية يف م

                                                           
 28 ص ، 2000 عماف، والتوزيع، للنشر حامد دار والعمليات، اإلنتاج إدارة اؼبنصور، نصر كاسر1
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االنتاج كما ونوعا، وكمية اؼبواد األولية واللواـز اؼبتوفرة يف اؼبخزوف، وكذا مستوايت اؼبخزوف اليت هبب إعادة 
 الطلب عندىا.

قرارات جودة اؼبنتوج خاصة مع انتشار مفاىيم تتجو األنظار يف يومنا ىذا إذل اإلىتماـ ب رقابة اجلودة: -
تبدأ عمليات الرقابة على اعبودة من غبظة مرتبطة ابعبودة،كإدارة اعبودة الشاملة، شهاداة اإليزو، حيث 

، مث التصنيع مث التسويق، لتنتهي إبجراء البحوث عن  تصميم اؼبنتوج، مث عملية التموين للمواد األولية واللواـز
 ا العمبلء عن السلع اؼبنتجة.ورض مدى قابلية

فالعبلقة بينهما عادة ما تكوف عكسية  تعد اعبودة والتكاليف توأمة العملية اإلنتاجية، :حتديد التكلفة -
ىذا ما يسعى نظاـ اؼبعلومات اإلنتاجي إذل ربقيقو عن طريق إلغاء ُت اعبودة(، و )زبفيض التكاليف مع ربس

 نتاج.الوقت الضائع، واعبدولة الدقيقة لئل

 .الوظيفة ادلالية.2.3
 . ماىية الوظيفة ادلالية:1.2.3

 أىداؼ ربقيق يف حيوي ومباشر بدور تسهم لكوهنا التنفيذية الرئيسة الوظائف بُت من اؼبالية الوظيفة تعترب
  استثمارىا وانفاقها، وترشيد للمنظمة هتتم ابلبحث عن مصادر األمواؿ فهي ونشاطاهتا. مهامها واقباز اؼبنظمة

 القصَت اؼبدى على التزاماهتا كبو الدائنُت واؼبقرضُت صبيع سداد يف سبكُت اؼبؤسسة من كما تلعب دورا مهما
البقاء  مشروع أو منظمة ألي يبكن فبل يبكن  للمؤسسة أف تنشأ دوف وجود ىذه الوظيفة، كما ال والبعيد،

 واالستمرار دوهنا.
 مصادرىا يف عن األمواؿ البحث إذل ؾبموعها يف تسعى اليت ت،والعمليا اؼبهاـ من وتعرؼ على أهنا: "ؾبموعة

 وخططها خبلؿ براؾبها من األمواؿ من تريدىا اليت اغباجات ربديد بعد ابلنسبة للمؤسسة، اؼبمكنة
 1االستثمارية".

 وحىت تصل اؼبؤسسة إذل مصادر التمويل الذي يساىم يف تغطية احتياجاهتا، تسهر الوظيفة اؼبالية على:
 .رة اؽبيكل اؼبارل للمؤسسةادا -
 العاجلة أو اآلجلة. سواء اؼبالية اؼبؤسسة احتياجات ربديد -
  .البحث عن مصادر التمويل -
 ازباذ القرار بعد دراسة البدائل اؼبتاحة للتمويل، مع مراعاة مبلغ التمويل، فًتة السداد وتكلفة التمويل. -

                                                           
 .263ره، صانصر دادي عدوف، مرجع سبق ذك1
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دبا  تنسيق مع ابقي الوظائف يف اعبانب اؼبارلوالحسن ادارة، استخداـ والرقابة على األمواؿ اؼبقًتضة،  -
 .وضع الربامج واػبطط االستثمارية وبقق األىداؼ اؼبرجوة من

 يف ابلتزاماهتا الوفاء من اؼبؤسسة يبكن التسيَت اعبيد ػبزينة اؼبؤسسة، وضماف حد أدىن من السيولة دبا -
 .احملددة مواعيدىا
 . مصادر دتويل ادلؤسسة.2.2.3

، مع الًتكيز أو خاص مشروع تطوير أو حداثإل البلزمة النقدية اؼببالغ البحث عن "أنو:  على يللتمو اب يقصد
 ."على ربديد أفضل البدائل يف حالة تعدد مصادر األمواؿ، وىذا عن طريق دراسة التكلفة والعائد

 وقد أتخذ ىذه اؼبصادر عدة أشكاؿ منها:
 . التمويل الذايت:1.2.2.3

اؼبودعة كرأس ماؿ الشركة يف بداية النشاط، ويوفرىا صاحب اؼبؤسسة أو اؼبشروع أو  األمواؿ ؾبموعة وىي
الشركاء، ويف فًتة النشاط يبثل التمويل الذايت يف جزء من الربح احملقق، والذي  زبصصو اؼبؤسسة لتلبية 

 احتياجاهتا.
 . التمويل عن طريق اإلقراض البنكي:2.2.2.3

سبنحها البنوؾ للشركات، بعد إيداع طلب سبويل لديها، وقد يكوف القرض  ويتثمل يف القروض البنكية اليت
وقد تطلب اؼبؤسسة القرض من أجل عمليات اإلستغبلؿ اعباري، أو  طويل، متوسط أو قصَت األجل،
 عمليات اإلستثمار الطويلة األجل.

 وتتحمل اؼبؤسسة الحقا دفع أقساط القرض مع فوائده البنكية.
 ن طريق األسواق ادلالية:عالتمويل .3.2.2.3

ويعترب سبويل خارجي، ويقصد بو توجو اؼبؤسسة أثناء التأسيس أو يف فًتة النشاط إذل السوؽ اؼبارل، لطرح أسهم 
أو سندات مالية، ففي حالة األسهم فتعترب زايدة يف حصص رأس اؼباؿ، ويف حالة السندات يف ديوف والتزامات 

 اؼبؤسسة هبب الوفاء هبا الحقا.
 .وظيفة التسويق.3.3

 ..مفهوم التسويق1.3.3
األنشطة األساسية اليت سبارسها اؼبؤسسة، حيث يساىم التسويق يف بقاء اؼبؤسسة يف السوؽ أىم يعترب أحد 

وفق الفلسفة القائمة  البيع، عمليةبعد  حىت ويستمر اإلنتاج قبل يبدأالذي  وىو النشاط، وفرض نفسها فيو
 ".اإلنتاج استمرار أجل من البيع بل إنتاجو يبكن ما بيع تعد دل"على فكرة: 
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  :ومن أىم تعاريف التسويق
 يتمكن خبلؽبا من اليت واالجتماعية اآللية االقتصادية تلك" (:Philip Kotlerتعريف فيليب كوتلر) -

 خلق خبلؿ من وحاجاهتم، رغباهتم لتحقيق ويريدونو ما وبتاجونو على اغبصوؿ من واعبماعات األفراد
 1مع اآلخرين". اؼبنتجات قيمة ؿوتباد

زبطيط وتنفيذ ومراقبة  على تنطوي نظامية عملية إنو: "(AMAتعريف اعبمعية األمريكية للتسويق ) -
 عملية خبلؿ من واػبدمات والسلع األفكار وتوزيع وترويج وتسعَت تكوين ؾباالت يف دروسةم نشاطات

 2سة".اؼبؤس أىداؼ خدمة شأهنا من تبادؿ،
 الوظيفة التسويقية: .مفهوم2.3.3

 وبصفة التسويقية، الوظيفة كل ورقابة على وتوجيو وتنظيم زبطيط عملية:" تعرؼ وظيفة التسويق على أهنا
 وتتضمن التسويقية، والربامج والسياسات االسًتاتيجيات واألىداؼ وتنفيذ وضع عملية على ربديدا أكثر

عن تنمية اؼبنتجات والتنظيم واختيار االفراد البلزمُت  التسويقي مسؤولية مدير التسويق النشاط إدارة عملية
 3".لتسويقيا التسويقية اليومية والرقابة على األداءلتنفيذ اػبطة التسويقية، واالشراؼ على العمليات 

 وقد قادىا االىتماـ إبنتاج ما يبكن تسويقو وبيعو، ضرورة اؼبؤسسات إذف ويف ظل اؼبنافسة الشديدة، أدركت
ولتحقيق ذلك مت  تلبيتها، على والعمل وأذواقو دراسة سلوؾ اؼبستهلك، حاجاتو كبو التوجو إذل اؾدر اإل ىذا

 ابلبحوث القياـ: منها عديدة أنشطة إحداث ىذه الوظيفة يف ىـر اؽبيكل التنظيمي للمؤسسة، وأسند إليها
 .والًتويج والتوزيع والتسعَت اؼبنتج أنشطة من بكل واالىتماـ التسويقية
 ية.التسويق مسؤوليات الوظيفة. 3.3.3

 يبكن إصباؽبا فيما يلي:
 الرفع من رقم األعماؿ احملقق وتعظيم األرابح. -
 احملافظة على حصة اؼبؤسسة السوقية، والعمل على توسيعها. -
 هتم االستهبلكية.اهرفة رغبات الزابئن، أذواقهم وتوجمع-
 إشباع الزابئن وربقيق الرضا لديهم.-

                                                           
1
Philip Kotler and all: Principales of Marketing, Pearson Education, Fourth European Edition: 

England, (2005) P: 06. 
 ، 2008األردف، عماف، ، للنشر والتوزيع اؼبسَتة دار األوذل، الطبعة، والتطبيق النظرية بني احلديث التسويق مبادئوآخروف،  عزاـ زكراي2

 .52:ص
 .29، ص2004الدار اعبامعية للنشر، االسكندرية، مصر،  التسويق،اظباعيل السيد،  3
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 ت األسواؽ، وؿباولة إشباعها مستقببل.دراسة تنبؤا-
 .عناصر ادلزيج التسويقي.4.3.3

شباع حاجات اؼبستهلك وضماف إىي ؾبموعة العمليات والسياسات اليت هتدؼ من خبلؽبا اؼبؤسسة إذل 
خرى، وىذه العناصر متكاملة تؤثر وتتأثر فيما بينها، وىذه أحصتها السوقية من جهة وربقيق الربح من جهة 

 ر ىي:العناص
أو فكرة، وىو أساس  يكوف سلعة أو خدمةتقـو اؼبؤسسة بعرضو للزابئن، قد  كل ماوىو  . ادلنتج: 1.4.3.3

اؼبزيج التسويقي األخرى، كما يبكن للمؤسسة إضافة منتجات جديدة أو  عناصر التسويق ومفتاح ابقي
وضماف بقائها يف سوؽ  إحداث تعديبلت صغَتة أو جذرية بشكل دوري على منتجاهتا إلرضاء عمبلئها،

 .جديدة إنتاجية خطوط إضافة أواؼبنافسة، 
 يعرؼ أبنو عدد الوحدات النقدية اليت يدفعها الزبوف من أجل اقتناء السلعة أو اػبدمة. . السعر:2.4.3.3
وىي تلك األنشطة اليت تقـو هبا اؼبؤسسة من أجل التعريف ابلسلعة أو اػبدمة وكذا . الرتويج: 3.4.3.3

َت على اؼبستهلك لدفعو الستهبلكها، وأتخذ ىذه األنشطة عدة أشكاؿ: اإلعبلف، البيع الشخصي، التأث
 اإلشهار يف الوسائل اإلعبلمية، تنشيط اؼببيعات...

 بتوجيو تسمح اليتو  يشمل كل الطرؽ اؼبستعملة والوسائل اؼبتاحة لدى اؼبؤسسة التوزيع.التوزيع: 4.3.3.3
 الوقت يف الزابئن متناوؿ يف ووضعها بيعها، مكاف إذل تصنيعها مكاف من جهاإنتا بعد )اػبدمات(اؼبنتجات
 .واؼبناسبة اؼبطلوبة وابؼبواصفات اؼبناسب
 . وظيفة ادارة ادلوارد البشرية:4.3

  .تعريف وظيفة إدارة ادلوارد البشرية:1.4.3
ور الذي تلعبو الوظيفة يف ربقيق ىذه الوظيفة من أىم وظائف اؼبؤسسة يف العصر اغبارل، وتنبع أنبيتها من الد

 حيث التسمية من التغَتات من سلسلة عرفت ىذه الوظيفة األىداؼ وذبسيد خططها واسًتاتيجياهتا، وقد
 .ؽبا قدمت اليت والتعاريفمرت هبا اؼبؤسسة،  اليت اؼبراحل يف التطورات ىذه وتتجلى واؼبضموف،

 ، نذكر:ومن بُت أىم تعاريف وظيفة ادارة اؼبوارد البشرية
: "ىي ؾبموعة من األنشطة اليت تعتمد على تنمية اؼبوارد البشرية واغبفاظ عليها من Bélangerتعريف-

 1، ومن أبرز ىذه األنشطة: التوظيف، التكوين، الًتقية وربليل مناصب العمل".أجل ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة

                                                           
1
L.Bélanger, Gestion des ressources humaines: Approche systémique, èd Gaéton Morin Québec, 

1984, P37. 
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 العاملُت، ترتيب نظيمية للمؤسسة، وتتوذلالت اؼبستوايت صبيع يف ابألفراد أساسا هتتم : "A.Bartoliتعريف -
 1.اؼبفاوضات مع النقاابت العمالية، الًتقيات وغَتىا.." ومتابعة كل ما بتعلق هبم، األجور،

 وتشمل أىم مهاـ وظيفة ادارة اؼبوارد البشرية ما يلي:
 اؼبشاركة يف التخطيط االسًتاتيجي الشامل للمؤسسة. -
 كل يتوافق مع احتياجات العاملُت.تصميم الربامج واعداد السياسات بش -
هتيئة احمليط اؼبادي واالجتماعي اؼبناسب للعماؿ من أجل ربفيزىم على تقدًن أفضل ما لديهم من طاقات  -

 ومهارات يف العمل.
 تدريب وتكوين العماؿ، وتوفَت شروط توظيف عادلة. -
 ة.زرع حب العمل والعمل اعبماعي والوالء التنظيمي وتوفَت السبلمة اؼبهني -

: كباقي الوظائف زبضع وظيف اؼبوارد البشرية إذل مؤشرات يبكن من .قياس أداء ادلورد البشري2.4.3
 منها: خبلؽبا قياس أداء العنصر البشري

عن طريق ىذا اؼبؤشر يتم ربديد مدى مسانبة العامل يف اإلنتاجية، وىذا عن : العمل إنتاجية مؤشرات -
 )قيمة( كمية قسمة حاصل وىي فعلية عمل إنتاجية ساعة وكذا ،عماؿطريق قسمة كمية االنتاج على عدد ال

 .الفعلية العمل ساعات ؾبموع على اإلنتاج
مؤشر مهم من خبللو يتم معرفة مدى رضا العنصر البشري عن الظروؼ العامة  مؤشر الرضا على العمل:-

ق مبلحظة: نسبة العطل اؼبرضية، دراؾ رضا العامل من عدمو، عن طريإيف اؼبؤسسة اليت ينتمي إليها، ويبكن 
 نسب التأخرات، نسب الغياب غَت اؼبربر، نسبة االحتجاجات داخل اؼبؤسسة....

من خبلؿ ىذا اؼبؤشر يتم قياس مدى حفاظ اؼبؤسسة على حياة  مؤشر معايري الصحة والسالمة ادلهنية:-
ادث اؼبهٍت، نسبة الوفيات داخل العامل، ويبكن تتبع ذلك عن طريق نسب اغبوادث اؼبهنية، نسبة تكرار اغب

 العمل، تكلفة تعويضات اغبوادث اؼبهنية...
وتشمل كل اؼبصاريف اليت تنفقها اؼبؤسسة لضماف أداء جيد للمورد  مؤشر ادلصاريف ادلرتبطة ابدلوظف:-

 البشري، كمصاريف اغبماية االجتماعية، مصاريف التكوين وربسُت اؼبستوى، ....
ويقصد بو القيمة اؼبضافة اليت وبققها العامل أثناء أداء مهامو، ويتم حساهبا بقسمة  :مؤشر القيمة ادلضافة-

 القيمة اؼبضافة على عدد العماؿ أو ؾبموع ساعات العمل.
 

                                                           
1
 A.Bartoli , Le management dans les organisation publique , Paris : Dunod , 1990, P111. 
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 : . وظيفة البحث والتطوير5.3
ل دليالوظائف التقليدية السابقة الذكر، وأصبح وجودىا مؤشر على تطور اؼبؤسسة و ارتبطت ىذه الوظيفة مع 

 تنطوي ىذه الوظيفة على صبيعمواكبتها للتقدـ العلمي والتكنولوجي الذي شهده االقتصاد العاؼبي، على 
 تقدمو ما جبودة االرتقاء يف العلمية والبحوث الدراسات من االستفادة علىاؼبؤسسة  تساعد اليت األنشطة
 :وهتدؼ ىذه الوظيفة إذل وسلع، خدمات من اؼبؤسسة

 الية،ربسُت اؼبنتجات اغب  -
 إهباد استخدامات حديثة للمنتجات اغبالية، -
 العمل على ربسُت وتطوير عملية اإلنتاج، -
 التأكد من أف اؼبنتجات اغبالية تستجيب للمعايَت الدولية كمعايَت الصحة، معايَت البيئة،... -
 تعترب وظيفة دعم ومرافقة فنية لباقي الوظائف يف اؼبؤسسة االقتصادية. -
 الت اؼبستهلك، والعمل على ترقية اػبدمات اؼبقدمة لو.االستماع إذل انشغا -
 إهباد بدائل تعمل على التقليل من تكاليف التصنيع، التخزين والتدوير. -

 :التالية العناصر ضعف أو قوة دبدى الوظيفة وقباح فشل ويتحدد
 .والتطوير البحوث إلجراء اؼبخصصات اؼبالية اليت ربجزىا اؼبؤسسة -
 .منها واالستفادة والتطوير البحوث تائجن ستغبلؿا على القدرة -
 من ابالستفادة يسمح دبا لنتائج البحث والتطوير التنظيمي واؽبيكل واإلجراءات العمليات مدى سبلسة -

 .والتطوير البحوث
 .التغيَت يف وراغبة اؼبخاطرة ربمل على راغبة إدارة وجود -
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 .ادلؤسسة يف اقتصاد ادلعرفة كنظرة حديثةحملور الثالث: ا
تعترب اؼبعرفة ثروة ال تنضب وىي دائمة التطوير واألثر، وارتبطت ابلعقل البشري القادر على اإلبداع واإلبتكار، 

أصبحت اؼبعرفة تلعب دورا  التطورات اؽبائلة يف صناعة التكنولوجيا اغبديثة اليت يشهدىا االقتصاد العاؼبي، ومع
مواكبة ىذه التطورات دبا ربمل  يفاالقتصادية ومن مث فإف قباح اؼبؤسسة  ؿبوراي يف بناء اقتصاد الدوؿ اغبديثة،

يتوقف من ربدايت ـبتلفة كاإلبداع، تكنولوجيا اإلعبلـ واإلتصاؿ، إدارة اؼبعرفة ورأس اؼباؿ الفكري وغَتىا، 
اقتصاد طلح وىو ما ترتب عنو ظهور مص على قدرة اؼبؤسسة على توليد وإدارة اؼبعرفة، ذبديدىا واستثمارىا، 

  اؼبعرفة كأحد أىم ؿبركات النمو االقتصادي.
 .االطار ادلفاىيمي إلقتصاد ادلعرفة .1

 يف حديثا اذباىا يبثل" :أخرى جهة ومنيعترب اقتصاد اؼبعرفة مفهوما علميا حديثا ومبطا اقتصاداي جديدا، 
 ذلك فيها، الرئيسية والسلعة إلنتاجية،ا العملية ؿبرؾ بوصفها اؼبعرفة إذل ينظر حبيث العاؼبية، اإلقتصادية الرؤية

 اؼبتوفرة اؼبعلومات ومقدار الفكريالرأس اؼباؿ  على كليا تعتمد اليت الثروة خلق يف األساسي الدور تلعب أهنا
 لئلفادة توظيفها كيفية مث معرفة، إذل اؼبعلومات ىذه ربويل وكيفية ،)إخل… دولة، مؤسسة،( ما جهة لدى
 1".إلنتاجيا البعد ىبدـ دبا منها

إذا مت إذل معرفة  بدورىا ىذه األخَتة اليت تتحوؿ، إذل معلومات البياانتاليت تعكس ربوؿ  اؼبرحلةفاؼبعرفة ىي 
 .بُت البياانت واؼبعلومات واؼبعرفة عضوي ما ضرورة وجود ترابط مع ،فبكنة ؽبذا التحوؿ معرفيةتوفَت أرضية 

ـو اقتصاد اؼبعرفة، فقد تعددت اؼبصطلحات اؼبرادفة لو، فظهر ونظرا إلختبلؼ األفكار واؼبدارس يف ضبط مفه
تطبيق اؼبعرفة والتكنولوجيا يف ـبتلف األنشطة أنبية مصطلح اإلقتصاد اؼببٍت على اؼبعرفة والذي ينبع من 

، وظهر أيضا مصطلح اقتصاد اؼبعلومات، والذي يهتم بطبيعة القرارات االقتصادية اؼبعتمدة للمؤسسة اإلنتاجية
لى اؼبعلومات، ويعٌت أيضا بكيفية البحث عن اؼبعلومات وضبايتها، إذل جانب مصطلحات أخرى: اإلقتصاد ع

وىي تسميات عدة تصب كلها يف مفهـو اقتصاد الرقمي، االقتصاد اإللكًتوين، االقتصاد الشبكي وغَتىا، 
 .اؼبعرفة

حد إلقتصاد اؼبعرفة، نورد يف ما يلي انطبلقا من عدـ وجود إصباع وسط الباحثُت واؼبفكرين على تعريف وا
 :بعض التعاريف لو

                                                           
، 2014/2015، منشورات كلية العلـو االقتصادية، التجارية وعلـو التسيَت، جامعة بسكرة، زلاضرات يف اقتصاد ادلؤسسةصوحل ظباح، 1

 .84ص
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"االقتصاد اؼببٍت على  ( والذي يعد من أىم رواد االقتصاد اؼبعريف:1962)ماكلوب  اإلقتصادي تعريف -
القطاعات اؼبنتجة للمعرفة أعداد العمالة يف ابقي القطاعات  اؼبعرفة الذي تفوؽ فيو أعداد العمالة يف

 ،التعليم) :مهمة تشمل طبس قطاعات يفإقتصاد اؼبعرفة  ماكلوب، حيث صنف األخرى" االقتصادية
 1اؼبعلومات، خدمات اؼبعلومات(. تقنية، اإلتصاالت، والتطوير البحث

"اإلقتصاد الذي  :إذل اعتبار اقتصاد اؼبعرفة، على أنو (1977مارؾ بورات، )يف حُت ذىب اإلقتصادي:  -
مة للمعلومات الدور األساسي يف النمو اإلقتصادي مقابل تلعب فيو القطاعات اؼبنتجة واؼبستخد

 2القطاعات التقليدية اليت تعتمد أساسا على استخداـ اؼبواد اػباـ والطاقة يف عملية اإلنتاج".
فقد خلص إذل أف: " اقتصاد اؼبعرفة ىو االقتصاد الذي يهدؼ  Edward Swanstromأما الباحث -

ات واجملتمع عن طريق دراسة نظاـ إنتاج وتصميم اؼبعرفة مث إجراء تنفيذ إذل ربسُت رفاىية األفراد، واؼبنظم
ىذا االقتصاد مباذج نظرية من خبلؿ البحث يولد  فمن جهةالتدخبلت الضرورية لتطوير ىذه النظم، 

العلمي، ومن جهة أخرى فهو يطور األدوات العملية والتقنية اليت يبكن تطبيقها مباشرة على العادل 
 3الواقعي".

تعريف البنك الدورل: "االقتصاد الذي يعتمد على اكتساب اؼبعرفة وتوليدىا ونشرىا واستثمارىا بفعالية  -
 لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متسارعة".

منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية: "ىو اإلقتصاد اؼببٍت على إنتاج ونشر واستخداـ اؼبعرفة تعريف  -
 واؼبعلومات".
 "االقتصاد الذي ظهر نتيجة الثورات بق يبكن تقدًن تعريف جامع إلقتصاد اؼبعرفة على أنو:من خبلؿ ما س

، والذي يرتكز على القيمة اؼبضافة واؼبتمثلة يف اؼبعرفة وإدارهتا، حيث يهتم ىذا والرقمية واإلتصاالتية اؼبعلوماتية
ؿبرؾ رئيسي يف عملية النمو اؼبستداـ، وتعترب  االقتصاد ابؼبعرفة، كيفية انتاجها، استخدامها وتوزيعها، ابعتبارىا

 اؼبوارد البشرية اؼبؤىلة والًتاكم العلمي واؼبعريف أكثر األصوؿ قيمة يف إطار ىذا اإلقتصاد".

                                                           
1
Machlup, F. (1962). “The production and distribution of knowledge in the United States”, 

Princeton University press. 
2
Porat, Marc U and Rubin, Michael R. (1977). “The Information economy” (9 Volumes), office 

of telecommunication special publication, US department of commerce, Washington. 
، ورقة حبثية مقدمة إذل اؼبلتقى الدورل اد ادلعرفةمدى توافق االستثمار يف وسائل التواصل االجتماعي مع معايري اقتصعلي بن ضمياف العنزي، 3

 .2018السابع حوؿ االعبلـ واالقتصاد....تكامل األدوار يف خدمة التنمية، اعبمعية السعودية لبلعبلـ واالتصاؿ، الرايض، 
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وىبتلف اقتصاد اؼبعرفة عن اقتصادايت ابقي اؼبوارد، على أنو اقتصاد الينفذ وال يندثر وال يقل كما ىو اغباؿ 
عية، فاألرابح احملصلة من اإلعتماد على اؼبعرفة ونشرىا ونقل اػبربات الصناعية ابلنسبة للموارد الطبي

 والتكنولوجية، تفوؽ بكثَت أرابح الثروات الطبيعية.
 .1اقتصاد ادلعرفة وركائز خصائص .2

 اقتصاد ادلعرفة. خصائص. 1.2
أكثر من اىتمامها ة لدى العامل، ستوايت اإلنتاجية اؼبعرفيدبيرى رواد اقتصاد اؼبعرفة على ضرورة اىتماـ اإلدارة 

 خصائص واليت دأبت عليها اإلدارات الكبلسيكية، ويف ىذا السياؽ فإفدبستوايت اإلنتاجية التقليدية لو، 
 اقتصاد اؼبعرفة يف اؼبؤسسة االقتصادية، ىي:

 كوهنا العامل اعبوىري يف اإلنتاج.  اؼبعرفة -
لموسة، كاألفكار، الرباءات، العبلمات التجارية...والتقليل األصوؿ اإلنتاجية اؼبعنوية غَت اؼب اإلعتماد على -

 ..، اآلالتمن اإلىتماـ ابألصوؿ اؼبلموسة كاألراضي
نظرا للدور الذي تلعبو يف سياؽ اقتصاد اؼبعرفة، كوهنا وسائط لتخزين وتشفَت ونقل ومعاعبة  الرقمنة -

 اؼبعلومات.
وف أف العادل أصبح قرية صغَتة يف ظل اإلستخداـ اؼبتواصل ذباوز اغبيز الزماين واؼبكاين وعدـ التقيد هبما، ك -

 وتَتة بتسريعاحملموؿ وشبكات االنًتنت، فبا ظبح  والسريع لوسائط التواصل االجتماعي، وتقنيات اؽباتف
ؽبذه  الواسع االستخداـ طريق وعن والكفاءات اؼبعارؼ استخداـ زايدة طريق عن واإلبداع اإلبتكار

 .والزماف اؼبكاف حدود تذوب وبذلك إليها والوصوؿ اؼبعلومة بتقاسم ظبحت واليت الوسائط والتقينات،
 تغَت ىيكل العمالة والوظائف وتوجهها كبو قطاعات اقتصاد اؼبعرفة. -
االىتماـ ببعض الوظائف داخل اؼبؤسسة واليت تعترب ركيزة أساسية يف توليد اؼبعرفة، كوظيفة التدريب  -

 والتكوين والتعليم واإلرشاد.
اقتصاد اؼبعرفة يتسم ابلطلب اؼبتزايد على منتجاتو اؼبعرفية اليت تدخل يف كل نشاط، ويف كل عمل، إذل  -

 .درجة يبكن القوؿ أنو مستحيل اإلستغناء عنو
 
 

                                                           
، أبو ظيب، اإلمارات، 13ريب، العدد، سلسلة كتيبات معرفية، منشورات صندوؽ النقد العاقصاد ادلعرفةأنظر يف ىذا الصدد إذل: سامر اببكر،  1

 .11و 10، ص ص2021
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 ركائز اقتصاد ادلعرفة. .2.2
وى ويقصد ابلركائز مقومات اقتصاد اؼبعرفة، أو ما هبب على اؼبؤسسة أخذه بعُت اإلعتبار حىت تكوف يف مست

ربدايت ىذا اإلقتصاد، وخاصة وىي تنشط يف عادل يتسم ابلسرعة والتطور اؽبائل يف ؾبتمع اؼبعلومات 
 واؼبعارؼ، ومن أىم الركائز اليت هبب أف توليها اىتماـ اؼبؤسسة، نذكر:

تعلم وتدريب وتكوين العنصر البشري، حيث يكوف مؤىبل إلنتاج اؼبعرفة وتوليدىا ومن مت توزيعها  -
 ادة منها.واإلستف

، وسائل اإلتصاؿ اغبديثة، العاؼبية توفر شبكة وبنية معلوماتية سبتاز ابلديناميكية، كشبكة اإلنًتنت -
 احملمولة، التطبيقات اغبديثة وغَتىا. اغبواسيب

تدفق اؼبعلومات والبياانت يكوف حبرية يف ظل وجود ترسانة قانونية وتشريعية فبكنة، دوف وجود حكر  -
 فبا يشجع على جذب االستثمار األجنيب أو احمللي يف ؾباؿ اقتصاد اؼبعرفة.وتضييق على ذلك، 

توفر شبكة اتصاؿ تفاعلية تربط بُت كل من لو عبلقة إبقتصاد اؼبعرفة، كاعبامعات ومراكز البحث  -
ا ومنظمات اجملتمع اؼبدين، واؽبيئات االستشارية، والشركات التجارية، فبا يسهل تداوؿ الًتاكم اؼبعريف بينه

 من جهة ومن جهة أخرى تطويره وتكييفو وفقا لئلحتياجات احمللية والوطنية.
 ركائز اقتصاد اؼبعرفة يف الشكل اؼبوارل: 2005يف سنة  Ilídio Lopesيف حُت ػبص 

 ركائز اقتصاد ادلعرفة. :05شكل 

 
Source: Ilídio Lopes, Maria do Rosário Martinsand Miguel Nunes, Towards the 

Knowledge Economy: the Technological Innovation and Education Impact on the 

Value Creation Process, Electronic Journal of Knowledge Management, Volume 3, Issue 

2,2005,P133.  
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 تصنيف الدول يف ادلؤشرات العادلية يف اقتصاد ادلعرفة. .3
ها يف تصنيف الدوؿ يف اقتصاد اؼبعرفة نبا: اإلبتكار والرقمنة، ففي ىذا من أىم اؼبؤشرات اليت يعتمد علي

السياؽ يعترب قطاع اإلتصاالت وتقنية اؼبعلومات ركيزة أساسية يف عملية انتاج السلع واػبدمات ذات جودة 
ناتج احمللي يتم قياس نسبة مسانبة قطاع االتصاالت وتقنية اؼبعلومات إذل نسبة العالية ومردودية مرتفعة، حيث 

 اإلصبارل للحكم على دولة ما أبهنا ذات اقتصاد معريف.
 2017ويهتم برانمج األمم اؼبتحدة اإلمبائي هبذا اؼبوضوع، حيث أطلق "مؤشر اقتصاد اؼبعرفة السنوي" سنة 

ومدى تعاوف  اؼبعرفية، التحتية بنيتها حيث من دولة كل أداء على نظرةيهدؼ اؼبؤشر إذل إعطاء والذي 
، وتشارؾ وسد الفجوات اؼبعرفيةطراؼ اليت ؽبا عبلقة ابؼبعرفة مع صانعي السياسات يف تعزيز اجملتمع اؼبعريف األ

 دولة حوؿ العادل. 138فيو 
 اؼبؤسسات عن الصادرة البياانت وفق مستوى العادل على اؼبعريف ابإلقتصاد اؼبتعلقة األبعاد أبرز اؼبؤشر يرصد

 واالبتكار، البحث والتطوير العارل، التعليم اؼبهٍت، والتدريب التقٍت التعليم اعبامعي، بلالتعليم ق :يف فبثلةً  الدولية
 .1التمكينية االقتصادي، البيئات األداء واالتصاالت، اؼبعلومات تقنية

 74والشكل اؼبوارل يوضح الدوؿ اليت تتصدر مؤشر اؼبعرفة العاؼبي، حيث ربتل سويسرا اؼبرتبة األوذل دبا يقارب 
 قطة، وىذا راجع لتميزىا يف البنية التحتية اؼبعرفية، تليها الو ـ أ، مث فنلندا.ن

 .(2020الدول ادلتصدرة دلؤشر ادلعرفة العادلي ): 04شكل 

 
 .ي"العاؼب اؼبعرفة مؤشر" ( 2020) للمعرفة مكتـو آؿ راشد بن دمحم ومؤسسة اإلمبائي اؼبتحدة األمم برانمج : ادلصدر

                                                           
 .9سامر اببكر، مرجع سبق ذكره، ص 1



 ...د/ميلود بورحلة...................سنة اثنية علوم التسيري..ادلؤسسة.... اقتصادزلاضرات يف مقياس 

 

34 

العربية، وابلرجوع إذل برانمج األمم اؼبتحدة اإلمبائي، فنبلحظ تصدر اإلمارات العربية أما تصنيف الدوؿ 
نقطة )اؼبرتبة  54، تليها قطر ب15حيث جاءت يف اؼبرتبة نقطة،  66.1اؼبتحدة ؾبموعة الدوؿ العربية ب 

 عاؼبيا(. 42نقطة )اؼبرتبة  50.9عاؼبيا(، مث السعودية ب  39
بذؿ اغبكومات اؼبتعاقبة للمجهودات يف ىذا اجملاؿ عن طريق زبصيص أغلفة مالية يف اعبزائر، وابلرغم من 

ونية، والسعي كبو إحداث نقلة نوعية يف قطاع اإلتصاالت وتقنية اؼبعلومات ًت كلمعتربة يف  ربسُت اػبدمة اإل
نقطة )اؼبرتبة  39هنا مازالت متواضعة حيث أشار التقرير إذل حصوؿ اعبزائر على أوتكنولوجيا اإلعبلـ، إال 

 دولة معنية ابلتقرير. 138( من ؾبموع 112
 رلهودات احلكومات يف مرافقة ادلؤسسات االقتصادية وتشجيعها حنو اقتصاد ادلعرفة. .4

إف وجود بيئة معلوماتية وبنية ربتية معرفية توفرىا اغبكومة للمؤسسة من شأنو أف يساىم يف مرافقة ىذه األخَتة 
 احملاور األساسية التالية:فة وانتاجها وتوزيعها، وال يتحقق ذلك إال ابلعمل على للولوج إذل عادل اؼبعر 

وتعزيز اإلنفاؽ على ىذا القطاع يف وتطويره ومراجعة براؾبو وقوانينو، .االىتمام بقطاع الرتبية والتعليم 1.4
جياؿ قادرة على أتكوين  مع األخذ بعُت اإلعتبار متطلبات التحوؿ كبو اقتصاد اؼبعرفة بغيةميزانية الدولة، 

 اػبصائص أكثر من اؼبشاركة يف االقتصاد اؼبعريف،  فضبل على أف التعليم اؼبستمر اؼبعتمد على التكنولوجيا
 .اؼبعرفة اقتصاد لبيئة الرئيسية
 وتكنولوجيا اإلتصاالت ؾباؿ يف األساسية البنية هبا ويقصد.البنية األساسية جملتمع ادلعلومات: 2.4

فاغبكومة مطالبة بتعزيز ىذه البنية من خبلؿ اإلىتماـ أبنشطة قطاع  وانتشارىا، تقدمها ومدى اؼبعلومات
اإلتصاالت وتوفَت اؼبعلومات والبياانت بشكل فعاؿ، وتشجيع أنشطة البحث والتطوير وضماف ضباية اؼبلكية 

 الفكرية والصناعية.
ئة اقتصادية مستقرة وشفافة، وىبلق سوؽ مرف اإلطار القانوين يضمن بي .توفري إطار قانوين ومؤسسايت:3.4

والتعاوف تسوده اؼبنافسة وحرية التجارة، كما أف خلق ىيئات وصناديق لتمويل أنشطة البحث والتطوير اؼبعريف 
من شأنو  ي مع اؼبؤسسات االقتصادية ورجاؿ األعماؿ،اؼبؤسسات األكاديبية ومراكز البحث العلم القوي بُت

 ، وإعطاء منتجات وخدمات متميزة للزابئن.يمة اؼبضافة للقطاعات االقتصادية اؼبختلفةأف يساىم يف رفع الق
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 : ادلؤسسة واحمليطالثالثاحملور 
تعمل يف نظاـ مفتوح متصلة ابلعادل اػبارجي، حيث تتبادؿ فيو مع -فاآنكما رأينا -االقتصاديةاؼبؤسسة 

أثَت والتأثر ضمن شبكة من العوامل اؼبتداخلة، ونيخذ وغَتىم عمليات الت االقتصاديُتؾبموعة من الفاعلُت 
 .والسياسي وغَته االجتماعي ،االقتصاديفمنها  أشكاؿىذا احمليط عدة 

اؼبؤسسة ال يقتصر على دراسة اؼبؤسسة بل يتعداه إذل دراسة عبلقة اؼبؤسسة دبحيطها وكذا  اقتصاد إف موضوع
لمؤسسة أصبح لزاما عليها أف تعمل جاىدة ؼبسايرة ابلنسبة ل يطاحملونظرا ألنبية  التفاعبلت اؼبتبادلة بينها.

ذلك أف الفشل يف التكيف معو ىو أحد  ،واذباىاتوالتطورات اغباصلة يف ىذا احمليط والتكيف مع متغَتاتو 
 الختفاءىا وزواؽبا.األسباب األساسية 

 زليط ادلؤسسة.تعريف  .1
ديد تعريف لو جد شاقة ابلنظر إذل كثرة الفاعلُت فيو، إف ؿبيط اؼبؤسسة يتصف ابلتعدد والتعقد، فمسألة رب

 والتنوع الواضح يف مكوانتو من مؤسسة إذل أخرى، ومن فًتة إذل أخرى يف اؼبؤسسة الواحدة.
 :كما يليسردىا  ضمن ىذا السياؽ، توجد عدة تعاريف ـبتلف للمحيط يبكن 

وضع وربقيق األىداؼ اػباصة ابؼبؤسسة ذلك اعبزء من احمليط اإلداري الذي يبلئم عملية : "Dillحسب  -
وىو يتكوف من طبسة ؾبموعات من اؼبتعاملُت ىم: الزابئن اؼبوردين والعاملُت ابؼبؤسسات اؼبنافسة إضافة 

 .1إذل اعبماعات الضغط أو التأثَت كاغبكومات واربادايت العماؿ وغَتىا"
ي على ثبلث ؾبموعات متغَتة "احمليط الذي تعمل فيو اؼبؤسسة وينطو  :أف P.FILHOيرى حُت يف  -

 :ىي
 تضم متغَتات على اؼبستوى الوطٍت مثل العوامل االقتصادية، االجتماعية  :اجملموعة  األوىل

 .السياسيةو 
 وىي تضم متغَتات تشغيلية خاصة بكل مؤسسة ترتبط دبجموعة من اؼبتعاملُت مثل  :اجملموعة الثانية

 .يعىيئات وتنظيمات حكومية وإدارية مؤسسات التوز 
 :2.وتشمل متغَتات احمليط الداخلي للمؤسسة من عماؿ و مديرين وغَتىم" اجملموعة الثالثة 

وما يبيز ىذا التعريف ىو دؾبو للمحيط الداخلي مع احمليط اػبارجي، وىو ما يعزز صعوبة وضع حدود واضحة 
 ؼبفهـو احمليط.

                                                           
 .25ص،  2006 ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر،  الطبعة الثالثة ، ،اقتصاد وتسيري ادلؤسسةن حبيب، عبد الرزاؽ ب1
 .77ص ، مرجع سبق ذكره،انصر دادي عدوف2
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أو أصحاب اؼبصاحل الذين يؤثروف  اؼبؤسسة عبارة عن ؾبموعة متغَتات أو ؾبموعة من الفاعلُت ؿبيط" -
 يستوجب ؿبيط متغَتعملها. فالعمل ضمن طريقة على  بتأثَتىممباشرة،  غَتعليها بطريقة مباشرة أو 

 1الداخلي". وؿبيطهااػبارجي للمؤسسة بُت احمليط االنسجاـ  ربقيق
وط اليت ربكم "أنو وبشكل متفق عليو مصدر التأثَتات والضغjean Pierre Detrie 9حُت يعرفو  يف -

 2يف قرارات اؼبؤسسة، أو لعبة القوة بُت اؼبؤسسة ومنافسيها وبقية اؼبؤثرين على نشاطها".
عبد السبلـ أبو قحف التعريف التارل: "ؾبموعة من القيود اليت ربدد سلوؾ اؼبنظمة، كما أف  يضعيف حُت  -

 3دافها".احمليط وبدد مباذج التصرؼ البلزمة لنجاح اؼبنظمة وبقائها وربقيق أى
أما الدكتور علي الشرقاوي، فقد أورد التعريف التارل:" إهنا القوى واؼبتغَتات اليت تتأثر هبا اؼبنشأة وال  -

 4تستطيع الرقابة عليها، ولكن يبكن اإلفادة منها".
"ىو نسق ديناميكي ومتطور من العوامل اؼبادية والبشرية اليت تعيش وسطها اؼبؤسسة  :وقد عرفو فيانوكرت -

نشطة البشرية عامة، واليت ؽبا أتثَت مباشر أو غَت مباشر، قصَت أو بعيد اؼبدى على أنشطة اؼبؤسسة واأل
 5ويف زمن ؿبدد ويف نطاقات ؿبددة".

إذف من صبلة التعاريف السابقة، فإنو يف ظل تعدد الفاعلُت يف احمليط، فإف عبلقة اؼبؤسسة بو ىي عبلقة تبادلية 
حمليط ليس عنصرا جامدا، وىو ما يفًتض وجود نفس القوة عند الطرفُت ويستدعي ، فافهي أتثر فيو وتتأثر بو

 عند اؼبؤسسة لتحقيق أىدافها. لبلستمراركفاءات معينة   امتبلؾضرورة 
 زليط ادلؤسسة. مكوانت .2

 :تنقسم مكوانت احمليط واؼبؤثرة على خيارات وتوجهات اؼبؤسسة إذل مكوانت احمليط الداخلي واػبارجي
 .يط الداخلياحمل.1.2

اؼبادية وغَت اؼبادية )البشرية، اؼبعنوية( واليت تتكوف منها اؼبؤسسة، وتتفاوت درجة أتثَت ىذه  العواملوىي كل 
 أنبيتها داخل اؼبؤسسة، ومنها: ابختبلؼالعناصر 

                                                           
1
 Voiculet, A., Belu, N., Parpandel, D, E., & Rizea, L, C “The impact of external environment on 

 rganizational development strategy”. Munich Personal RePEc Archive, 3, 0202, P23- 26. 
2
 Jean Pierre Detrie “  strategor, politique générale de l’entreprise “Dunod, Paris, 2005, P18. 

 .62، ص1998الطبعة األوذل، الدار اعبامعية للنشر والتوزيع، بَتوت،  ، مقدمة يف األعمال، د السبلـ أبو قحفعب3
، جامعة قسنطينة، 16، عدداالقتصادمنشورات كلية  ،: األسس النظرية واآلاثر العلمية ادلؤسسة اإلقتصادية واحمليط، عثماف حسن عثماف 4

 .147، ص2001
، 2، جامعة سطيفواالجتماعيةمطبوعة بيداغوجية موجهة لطلبة السنة الثانية ماسًت، كلية العلـو اإلنسانية ، دلؤسسة واحمليطا، نبيسي نور الدين5

 .13، ص2016/2017
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 : ية. العوامل التكنولوج1.1.2
فإذا اعتمدت اؼبؤسسة على  للمؤسسة، جيابعبانب التكنولو  عبلقة ؽبا اليت واؼبتغَتات العوامل ـبتلف يف تتمثل

بعض التكاليف، وكذا  تكنولوجيا متطورة وحديثة فإهنا تؤثر على النشاط واألداء، ويظهر ذلك يف خفض
 النهائية النتيجة على الوقت، فبا ينعكس ابإلهباب ضياع من والتقليص واؼبهاـ للعمل اإلقباز التحكم يف أوقات

 وبدث فإنو ومتقادمة متطورة غَت تكنولوجية اؼبؤسسة كانت إذا حُت يف السوؽ، يف مكانتها وابلتارل للمؤسسة
 .اؼبؤسسة ميزانية العكس، ترتفع التكاليف وتثقل

 . الثقافة التنظيمية: 2.1.2
واليت اكتسبها اؼبورد البشري  ،غَتىا دوف اؼبؤسسة بتنظيم اػباصة بادئاؼبو  عاداتالو  قيمؾبموعة ال ويقصد هبا

 فبا اؼبؤسسات من غَتىا عن اؼبؤسسة وسبيز ابلعاملُت اػباصة اؽبوية اجملموعة ىذه تشكل، حيث داخل العمل
 .اؼبؤسسة أىداؼ لتحقيق جهودىم توجيو على يساعد
  . ظرو  العمل:3.1.2

 والراحة الرضا من جو قاؼبناسبة للعمل وخل ظروؼتوفَت ال حىت تضمن اؼبؤسسة السَت اغبسن لنشاطها عليها
 غَت العمل ظروؼ كانت إذا أما اؼبستوايت، صبيع على بينهم التعاوف روح وخلق معنوايهتم من لرفعل للعماؿ
 للمؤسسة العاـ النشاط على سلبا ينعكس فبا أدائهم فينخفض وتذمرىماألفراد  استياء إذل تؤدي فإهنا ،مبلئمة

 .وغَتىا االجتماعية ػبدماتا الضوضاء، اإلضاءة، والراحة، العمل أوقاتربديد  يف العمل ظروؼ وتتجلى
 .ادلوارد ادلتاحة للمؤسسة: 4.1.2

 وتشمل كل االمكانيات اؼبالية، اؼبادية، اؼبعنوية واليت سبتلكها اؼبؤسسة واليت تضمن ؽبا البقاء واالستمرارية.
 ويبكن التمييز يف ىذا احمليط العناصر التالية: احمليط اخلارجي: .2.2

  العوامل السياسية:.1.2.2
للبلد والتوجو العاـ  العامة السياساتذه العوامل ابلظروؼ السياسية اغبالية واؼبستقبلية والناصبة عن وتعٌت ى

، وعلى وأثر ىذه العوامل على اسًتاتيجية اؼبؤسسة وأىدافهاوتطور القوانُت والتشريعات، لسياسة الدولة، 
ءات اليت تتخذىا الدولة اليت تنشط اؼبؤسسة أف ربرص على متابعة اؼبستجدات على مستوى القوانُت واإلجرا

منة يشجع آيف أراضيها، كما يؤثر الوضع األمٍت للبلد ومدى استقراره أمنيا على نشاط اؼبؤسسة، فتوفر بيئة 
اؼبؤسسة على مواصلة نشاطها بنجاح والسعي إذل توسيعو والقياـ ابستثمارات جديدة، يف حُت أف انفبلت 

يوفر بيئة خصبة لتفشي الفساد بكل صوره، وتراجع االستثمار سواء من  الوضع األمٍت وعدـ استقرار البلد
 .و من األجانبأاؼبؤسسات الوطنية 
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 : العوامل االقتصادية.2.2.2
األكثر أتثَتا على اؼبؤسسة االقتصادية لكونو يرتبط أداء اؼبؤسسة ابحمليط االقتصادي ارتباطا قواي، فهو احمليط 

االستغبلؿ، وفضاء مستقبل ؼبخرجاهتا اؼبختلفة، ومن أىم عناصر ىذا مصدر مدخبلت عمليات االنتاج و 
احمليط قبد: معدالت النمو االقتصادي، السياسة اؼبالية والنقدية اؼبنتهجة وطنيا، سياسة التصدير واالستَتاد، 

 ..فراد، سياسة منح االئتماف، معدالت الفائدة، التضخم والضرائب وغَتىامداخيل األ
  :والثقافية االجتماعيةالعوامل .3.2.2

، فاؼبؤسسة تعتمد على مكوانت ىذا احمليط يف يتكوف ىذا احمليط من اؼبعتقدات والتقاليد السائدة يف اجملتمع
تصميم وتصريف منتجاهتا وخدماهتا، دبا يتوافق ورغبات العمبلء وتقاليدىم وقيمهم، فانتشار الفقر وتدين 

كلها   ، ونسبة األمية واؼبستوى الدراسيالبطالة، وتراجع القيم الثقافيةاؼبستوى اؼبعيشي لؤلفراد، وتفشي ظاىرة 
عوامل أتثر سلبا على نشاط اؼبؤسسة وأدائها، كما تؤثر اؼبؤسسة على ىذه البيئة من خبلؿ توفَتىا ؼبناصب 

 سينعكس على األفراد وعلى تنمية اؼبنطقة. شغل، األمر الذي
  العوامل التكنولوجية:.4.2.2

اؼبتابعة اؼبستمرة ؽبذا احمليط والنظر إليو نظرة اؼبؤسسات  البيئة ابلتطور والتغَت السريع، فبا يفرض على تتميز ىذه
يساعد اؼبؤسسة يف عملية  فهو، وتوظيفو من أجل السعي إذل الرايدة وربسُت الوضعية التنافسية ؽبا اهبابية

أنو ال شيء يتغَت بصورة سريعة  : "Terryاالنتاج عن طريق خفض التكاليف وربسُت اؼبنتوج، حيث يرى 
 1ومذىلة كتكنولوجيا اآلالت، فالتطور التكنولوجي يستطيع أف يغَت بطريقة معينة أسلواب إنتاجيا أبكملو".

خذ بعُت االعتبار ما يطرحو احمليط من تقنيات ال بد من األ االسًتاتيجيةلدى عند وضع األىداؼ ورسم 
تبٍت سياسات تكوين وتدريب  معو بسرعة، وحىت تضمن ذلك عليهاوأساليب تكنولوجية حديثة وتتكيف 

 متواصلتُت لتأىيل يدىا العاملة ؼبتطلبات التطورات التكنولوجية.
 .خصائص زليط ادلؤسسة .3

تنوع مكوانتو، وتشعبها وتفاوت درجة  االعتباردوف األخ بعُت  ربديد خصائص احمليط ال يبكن للباحث
 ألدبيات أربعة خصائص للمحيط، نذكرىا كما يلي:أتثَتىا، وقد ذكرت اؼبراجع وا

 
 

                                                           
، 2018/2019منشورات كلية العلـو االقتصادية، التجارية وعلـو التسيَت، "زلاضرات يف اقتصاد ادلؤسسة"تفرقنيت زوليخة، زعزع فاطيمة 1

 .16ص
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  :والتعدد التعقيد.1.3
، فمن احمليط الداخلي إذل احمليط وىو ؿبيط غَت بسيط يتميز ؿبيط اؼبؤسسة أبنو مركب ومتداخل يف مكوانتو

قيد أتثَت اػبارجي يبكن ذكر العديد من الفاعلُت الذين يؤثروف ويتأثروف بنشاط اؼبؤسسة. وقد يكوف ؽبذا التع
والسياسية يف البلد، فبا يتطلب  االقتصاديةَتات مباشر على اؼبؤسسة كشدة اؼبنافسة، أو أتثَت غَت مباشر كاؼبتغ

 جل التحكم فيو وتنمية البلسبركز.أمن اؼبؤسسة توفَت كفاءات ومهارات من 
  :االستقرارعدم .2.3

يدعو  َتات عديدة، كبَتة وحادة، وىو ماوىي ميزة مهمة للمحيط، فهو ديناميكي فعاؿ نتيجة وجود متغ
اإلدارة يف اؼبؤسسات إذل تطوير تصوراهتا لكيفية التعامل مع ىذه اؼبتغَتات شديدة التقلب. ونيخذ عدـ 

احمليط عدة أشكاؿ: التغَت يف الطلب على اؼبنتجات من السلع واػبدمات، اغبوادث السياسية،  استقرار
، وفرة أو ندرة اؼبواد األولية، اؼبضاربة........فاحمليط االقتصاديةعيقة لؤلنشطة احملفزة أو اؼب التشريعات الضريبية

 يدعو يف كل مرة اؼبؤسسة للتكيف مع اغباالت اعبديدة اليت تواجهها.
 العداء: . 3.3

العدائية يبكن تفسَتىا بدرجة اؼبخاطر والتهديدات اؼبتواجدة يف احمليط ذلك أف ىذا األخَت هبمع فاعلُت من 
ـبتلف التوجهات والذي يدافعوف عن مصاغبهم واليت ال تتقاطع يف كثَت من األحياف مع مصاحل اؼبؤسسة، 

وتباين طبيعة اؼبؤسسات، فاؼبؤسسات الكبَتة واليت ربتكر األسواؽ فإف درجة  ابختبلؼوزبتلف درجة العداء 
وابلتارل  كل مباشر من درجة العدائية.العدائية يبكن إنباؽبا، أما اؼبؤسسات الصغَتة وحديثة النشأة تتأثر بش

مع ىؤالء  لبلتفاؽفإف اؼبؤسسة مطالبة بتوخي اغبيطة واغبذر يف التعامل مع احمليط، والبحث عن صيغ 
 الفاعلُت.
  :ادلرونة الضعيفة. 4.3

معُت إف مرونة احمليط ترتبط بنشاط اؼبؤسسة وبدورة حياهتا، فقد يرتفع أتثَت الفاعلُت يف احمليط على نشاط 
ويًتاجع أتثَتىم على أنشطة أخرى، وقد يرتفع أتثَتىم يف بداية نشاط اؼبؤسسة، لتًتاجع حدتو مع توسع 

 خر.اؼبؤسسة وربسن مركزىا يف السوؽ، وتربز اؼبرونة مع الزمن، فقد ىبتلف أتثَت الفاعلُت يف احمليط من وقت آل
 االقتصادية. ادلؤسسةالتأثريات ادلتبادلة بني احمليط و  .4
 اؾ أتثَت متبادؿ بُت احمليط واؼبؤسسة.ىن

 من بُت ىذه التأثَتات نذكر:أتثري ادلؤسسة على احمليط: .1.4
 . التأثري على الشغل والبطالة: 1.1.4
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تساىم اؼبؤسسة يف امتصاص البطالة اؼبتفشية يف اجملتمع عن طريق توفَت مناصب الشغل، وتزداد نسبة التوظيف  
واغبالة العكسية يؤدي افبلس  واليت تعتمد على كثافة العنصر البشري، شأةكلما زادت عدد اؼبؤسسات اؼبن

اؼبؤسسات وتصفيتها أو اعتمادىا على التكنولوجيا اغبديثة إذل تقليص اليد العاملة وتسريح عماؽبا فبا ينعكس 
 سلبا على اجملتمع ابرتفاع نسبة البطالة.

 : . التأثري على األجور2.1.4
را ىاما يف استقطاب اليد العاملة، فاؼبؤسسات اليت تقدـ أجور مرتفعة تنجح يف جلب يلعب متغَت األجور دو 

  .عماؿ إليها من قطاعات أخرى
  . التأثري على االستهالك العام وادلستوى ادلعيشي:3.1.4

من كلما زادت األجور زاد االستهبلؾ فالعبلقة طردية، كما أف السلع واػبدمات اليت تطرحها اؼبؤسسة قد تغَت 
كما أف غزو اؼبؤسسات لدوؿ جديدة يؤدي إذل تغيَت السكاف ؾ اجملتمع خاصة يف ظل اؼبنافسة،  مبط استهبل

 لعاداهتم  ومبط حياهتم.
 .أتثري احمليط على ادلؤسسة. 2.4

 يبكن توضيح التأثَت من خبلؿ العوامل التالية:
 :العامل اجلغرايف.1.2.4

اؼبكاف واؼبناخ، فهل حيث اؼبنطقة من  لنوعية  وذلك كبَتدور   بيلع للمؤسسة اعبغرايفاؼبوقع  اختيارإف  
وال تتوفر  انئيةاؼبنطقة  ابلنسبة للمؤسسة، أـ أف اسًتاتيجيةوىل ىي منطقة  ،اؼبنطقة تطل على ساحل البحر

من خبلؿ  اعبغرافيةاؼبنطقة  على أتثَتعلى مقومات تساعد على تطور اؼبؤسسة، ابإلضافة إذل ىذا فلئلنساف 
 الضروريةاؼبتطلبات  طريق قيامو بتوفَتاؼبؤسسة عن  ؿبيط ربسُتإذل  يؤديفبا  ،ىتمامو ابلتقدـ التكنولوجيا

 لعملية التحسُت.
  العامل الدميوغرايف:.2.2.4

نتج ويسَت اآللة. إذ ىبتلف ىذا اؼبورد يالعنصر البشري ىو ؿبور النشاط االقتصادي فهو اؼببدع واؼبفكر الذي 
وذلك حسب السن واؼبستوى الثقايف، فاؼبؤسسة ربتاج إذل العنصر الديبغرايف الذي يتميز  من دولة ألخرى

بصفات ذبعل اؼبؤسسة يف وضعية جيدة، ومن بُت ىذه الصفات أف يكوف اجملتمع يتمتع دبعدؿ سن يساعد 
التنافس والتآلف اإلنتاج كوفرة الشباب وروح اؼببادرة وحب اؼبسؤولية وفبارستها بكيفية جيدة وروح االبداع و 

 والتنظيم وتطوير األفكار دبا يتماشى مع متطلبات العصر.
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 .البيئية( مسؤوليات ادلؤسسة حنو احمليط )ادلسؤولية االجتماعية، .5
أدركت اؼبؤسسة اؼبعاصرة أف أمباط االنتاج واالستهبلؾ ال يعوؿ عليها كثَتا يف استدامة أنشطتها ضمن بيئة 

عاوف والتفاوض معها دبا يضمن ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة، وعلى اؼبؤسسة تنظر إذل اؼبؤسسة كفضاء للت
إف كانت تنوي البقاء واالستمرارية أف تضمن بشكل تدرهبي ومتواصل يف اعتباراهتا وخططها مراعاة األبعاد 

ذباه  االجتماعية والبيئية، ويبكن القوؿ أف اؼبؤسسة أصبحت جراء ىذا التطور تتحّمل مسؤوليات جديدة
 ؿبيطها.

فمفهـو اؼبسؤولية لدى اؼبؤسسة ىو طريقة جديدة تنتقل من خبلؽبا االدارة من بناء القرارات االسًتاذبية بشكل 
منغلق على ذاتو إذل عملية تفاوضية مع ـبتلف األطراؼ اليت يفًتض أف سبارس على اؼبؤسسة أتثَتا يوازي أتثَت 

 اؼبؤسسة عليها.
  تتحملها اؼبؤسسة حاليا ىم اؼبسؤوليات اليتأفماىي 
 .ادلسؤولية االجتماعية.1.5

 نتيجة ظهر وقد قديبة اترىبية جذورة، مع أف لو يثظهر ىذا اؼبفهـو كثَتا يف أدبيات إدارة األعماؿ اغبد
 هبب مفهوما منها جعل فبا والبيئة، واجملتمع اؼبستهلكُت حق يف قبل اؼبؤسسات من الوقوؼ على ذباوزات

، يف حُت يرى جوف بيَت ديًتي أف اؼبسؤولية االجتماعية السوؽ يف بقائها لضماف لة اؼبنظمةرسا ربتويو أف
ىي إحدى نتائج التحوالت اليت عرفتها بيئة األعماؿ اؼبعاصرة، فبا أجرب اؼبؤسسة على ربمل أعباء اضافية ذباه 

 1اجملتمع بعدما كانت تكتفي بتوفَت حاجياتو من سلع وخدمات.
 
 
 

                                                           
 منذ أوائل العشرينات من القرف العشرين، حينما أوضح رات أنبية األداء االجتماعيشوردت مؤ "Sheldon" منظمة كل مسؤولية أف على 

وتبلور أيضا ىذا  اؼبفهـو يف نقاش صبع بُت ميلتوف فريدماف وىوارد ابف، ففي للمجتمع،  من خبلؿ أدائها االجتماعي و اؼبنفعة احملققة تتحدد
على ضرورة ذباوز اؼبنفعة االقتصادية والتوجو  1202الذي اندى فيو األوؿ إذل تعظيم اؼبنفعة كمسؤولية وحيدة للمؤسسة رد عليو الثاين سنة  الوقت

كعار  ربت1972 مث توالت أحباث أخرى فقد أوصى اؼبؤسبر اؼبنعقد يف جامعة كاليفورنيا عاـكبو اؼبسؤولية األخبلقية والقانونية للمجتمع.
االجتماعية للبيئة واؼبسانبة يف التنمية االجتماعية و التخلي  برعاية اعبوانب اؼبؤسسات األعماؿ" بضرورة إلزاـ كافة ؼبؤسسات ؼبسؤولية االجتماعية"ا

فكار ظبة األ ألعماؿ ؽبذا الطرح اعبديد وضع اؼبشرع القانوين قواعد تضفي على ىذه ؼبؤسساات ومع استجابة.عن فلسفة تعظيم الربح كهدؼ وحيد
 وعليو االستمرار يف اؼبؤسسة ىذه رغبت إذا ملـز أمر ىو اإللزاـ للتأكيد على أف االلتزاـ ابألداء االجتماعي دل يعد اختيار أماـ اؼبؤسسات إمبا

 أنبية على للتأكيدللمحاسبُت و صبعية احملاسبُت األمريكية ودراسات اؼبعهد األمريكي للمحاسبُت القانونيُت  ظهرت دراسات اعبمعية القومية

 .الربامج االجتماعية ؼبنظمات األعماؿ فاعلية لقياس البلزمة األسس إلرساء اذبهوا حيث االجتماعي األداء عن اإلفصاح
1
 Jean pierre Detrie , Strategor:politique général de l’entreprise , Dunod, Paris ,2004, p195.  
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 م ادلسؤولية االجتماعية:. مفهو 1.1.5
يف الوقت الراىن دل يتم ربديد بدقة مفهـو اؼبسؤولية االجتماعية، فمن الصعوبة االلتفاؼ حوؿ مفهـو واحد 
بُت رواد الفكر االداري والباحثُت، خصوصا ؼبا مت ربطو دبتغَتات أخرى كاالسًتاتيجية، اغبوكمة، التنمية 

 اؼبستدامة...
ف تكوف مسؤولة عنو أومن مث عليها  اجملتمع الذي تعمل فيو، من جزء اؼبنظمة فأ ٍتعت اعيةماالجت ؤوليةسفاؼب

ونقد تغيَت العقد االجتماعي  وأفعاؽبا لقد مبى مفهـو اؼبسؤولية االجتماعية من خبلؿ أفكار يف تصرفاهتا
 ألصحاب اؼبنظمات استجابة زايدة ظرورة إذل أدى فبا االجتماعية ابلبيئة االىتماـ زايدة ،منظمات األعماؿ

 الوقت يف اؼبنظمات، عن رضا أكثر ؾبتمع خلق إذل األفكار ىذه أدت لقد االجتماعي، األداء وربسُت اؼبصاحل

 للتوقعات اؼبنظمة استجابة عدـ حالة يف حيث مزدوج، أتثَت دبعٌت االنتقادات من ابؼبزيد التوقعات زايدة إذل نفسو

  1والتدىور. بوطاؽب دوامة يف يدخلها أف يبكن اجملتمعية
وقد عرؼ البنك الدورل: "اؼبسؤولية االجتماعية لرجاؿ األعماؿ على أهنا التزاـ أصحاب النشاطات التجارية -

ابؼبسانبة يف التنمية اؼبستدامة من خبلؿ العمل مع موظفيهم وعائبلهتم واجملتمع احمللي واجملتمع ككل لتحسُت 
 .2"وىبدـ التنمية يف آف واحدمستوى معيشة الناس أبسلوب ىبدـ التجارة 

 دبوجبها تدمج تشكل اجراءات" (: UNCTAD) األمم اؼبتحدة للتجارة والتنمية مؤسبر يف حُت عرفها:-

يشمل ذلك ، و التجارية أبعماؽبا اؼبتصلة وعملياهتا سياساهتا يف االجتماعية الشواغل األعماؿ منظمات
األدىن من االلتزاـ ابؼبعايَت اليت يتعُت  ل االمتثاؿ للقانوف اغبدويشك. واالجتماعية الشواغل البيئية واالقتصادية
. عاهتااعلى منظمات األعماؿ مر 

3 
أما االرباد االورويب فقد عرفها: "تعٍت الدمج الطوعي لؤلىداؼ االجتماعية والبيئية يف النشاطات التجارية -

ماعية واسًتاتيجية التنمية اؼبستدامة ؼبنظمات األعماؿ، وىي تندرج يف اطار ربقيق أىداؼ السياسة االجت
   4لبلرباد األورويب، ىذه اؼبمارسات يبكنها أف تدعم ؾباالت: التجديد، التنافسية وخلق فرص العمل".

                                                           
، 86، ؾبلة كلية بغداد للعلـو االقتصادية، العدد ادة االسرتاتيجية وأتثريىا على ادلسؤولية االجتماعيةالقيسهَت عادؿ، ساجدة عبد الرضا، 1

 131، ص3131
، مذكرة ماجستَت يف العلـو ادلسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل دلسامهة ادلؤسسة يف حتقيق التنمية ادلستدامة: حالة سونطراكالطاىر خامرة،  2

 61، ص3118/3112ص: اقتصاد البيئة، كلية العلـو االقتصادية والتجارية، جامعة ورقلة االقتصادية، زبص
 منشورات األمم الراىنة(،  ايو القضا الذباىاتا)  الشركات على اجملتمعَتاانت اؼبتعلقة بتأثيكشف الب ة،يمؤسبر األمم اؼبتحدة للتجارة والتنم3

 5.، صUNCTAD/ITE/TEB/2003/7 ،2003: قةياؼبتحدة، رقم الوث

تقييم مدى استجابة منظمات األعمال يف اجلزائر للمسؤولية االجتماعية: دراسة تطبيقية على عينات من مؤسسات الغرب مقدـ وىيبة،  4
 23، ص3112/3116، اطروحة دكتوراه يف علـو التسيَت، كلية العلـو االقتصادية، التجارية وعلـو التسيَت، جامعة وىراف، اجلزائري
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 األعماؿ فعالية مسؤولية اؼبنظمات تنعكس من خبلؿ أما منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية، فًتى أف-

ؼبسؤولية الشركات أبنشطة  األساسي العنصر ويتعلق. فيها تعمل اليت تاجملتمعا مع تطورىا اليت اؼببلئمة
 األعماؿ ذاهتا

1
. 

 رواد اإلدارة، قبد:تعاريف ومن بُت 
تعريف شانغ فلوريس: "إهنا التزاـ اؼبؤسسة من خبلؿ أفعاؿ معينة حبماية اجملتمع واسعاده وربقيق منفعتو -

 2اػباصة".
اه اجملتمع الذي تعمل فيو، وىذا االلتزاـ يتسع ابتساع شرائح أصحاب التزاـ اؼبنظمة ذب":Druckerتعريف -

 3".اؼبصاحل يف ىذا اجملتمع و تباين توجهاهتم

إذف يبكن القوؿ أف اؼبسؤولية االجتماعية ىو التزاـ اؼبؤسسات اقتصاداي، اجتماعيا، قانونيا، أخبلقيا، بيئيا ذباه 
 اجملتمع  وأصحاب اؼبصاحل. 

 اؼبؤسسة اليت تنطوي على اؼبسؤولية اإلجتماعية، نذكر: ومن أىم فبارسات 
 اغبفاظ على اغبقوؽ، -
 فبارسات األعماؿ وفق أخبلقيات العمل وقواعد السلوؾ اؼبهٍت -
 .ؿباربة الفساد اؼبارل واالداري -
 اغبفاظ على اؼبوارد اؼبختلفة خاصة اؼبوارد البيئية. -
 اؼبنافسة النزيهة وؿباربة االحتكار. -
 عماؿ وتبٍت معايَت الصحة والسبلمة اؼبهنية.اغبفاظ على ال -

 . أمهية ادلسؤولية االجتماعية للمنظمة.2.1.5
 :4تربز أنبية اؼبسؤولية االجتماعية يف

 .ربسُت قدرة اؼبنظمة على جذب أصحاب اؼبصاحل واالحتفاظ هبم على عمل اؼبسؤولية االجتماعيةت -
 مع.ابجملت وعب صبيع التفاصيل اؼبرتبطةاليت من اؼبفًتض أف تست تشريع القوانُت والتشريعات -
 .ربافظ اؼبسؤولية االجتماعية على معنوايت العاملُت والتزامهم وإنتاجيتهم بشكل كبَت -

                                                           
 اؼبرجع السابق.نفس  1
 16، ص2007، دار الوفاء للطباعة والنشر، االسكندرية، ادلسؤولية االجتماعية لإلدارةدمحم الصَتيف، 2
 .289، ص2008، دار اليازوري للطباعة والنشر، عماف، قراءات يف الفكر اإلداري ادلعاصرنعمة عباسي اػبفاجي، طاىر ؿبسن الغاليب، 3
أبعاد ادلسؤولية االجتماعية ودورىا يف تعزيز التسويق اخلفي: دراسة حالة شركة كورك عبلء عبد السبلـ وبي، عبد الرضبن عبد هللا دمحم، 4

 .348، ص2020، جامعة تكريت، 52، العدد16، ؾبلة تكريت للعلـو االدارية واالقتصادية، اجمللد لالتصاالت يف نينوى
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 تعمل على ربسُت ظبعة اؼبنظمة وجعل صورهتا اهبابية بُت أصحاب اؼبصاحل. -
 .اؼبسؤولية االجتماعية الضوء على عمل نوعي فبيز اؼبديرين تسلط من وجهة نظر -
 اؼبسؤولية االجتماعية إسباـ العمل بدقة من قبل العاملُت من خبلؿ تزويدىم أبىم االحتياجات تعٍت -

 تلك اؼبتعلقة ابعبوانب اإلنسانية أىدافهم وخاصة وضماف التمتع حبقوقهم وتلبية مصاغبهم وربقيق

 .واالجتماعية
 الثقافةقافيا، واليت تعد ركيزة يف بودقة تضمُت عنصر اؼبسؤولية االجتماعية يف برامج إعداد العماؿ مهاراي وث -

 .للمنظمة دبا ينعكس على نشاطها الصورة اعبيدة ف عنصر الثقافة هبسدأاؼبنظمية، إذ 
 . أبعاد ادلسؤولية االجتماعية.3.1.5

القانونية  وىي األبعاد، ابلتمييز بُت أبعاد اؼبسؤولية االجتماعية الرئيسية األربعة، carroll جاء ىـر كاروؿ
اؼبسؤولية  هنا سبثل وجهات نظر مًتابطة ومتكاملة منأ إذ)اػبَتية(،  والطوعية واالقتصادية واألخبلقية

 والبقاء وربقيق أىداؼ االجتماعية اليت هبب على الشركة القياـ هبا من أجل أف تكوف قادرة على التطوير

 التارل: بعاد األربعة من خبلؿ الشكلوتتوضح األ ـبتلفة،
 .كارول للمسؤولية االجتماعية  : ىرم03شكل 

 
 .80مقدـ وىيبة، مرجع سبق ذكره، ص ادلصدر:
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 . ادلسؤولية البيئية.2.5
 لطرؽ االنتاج االيكولوجي التحسُتتسعى معظم دوؿ العادل يف اطار ربقيق أىداؼ التنمية اؼبستدامة إذل 

 ومقاومة الطبيعية اؼبوارد اؿاستعم على رسكلة النفاايت، وترشيد تساعد تقنية حلوؿ واهباد الصناعي
 يعرؼ ابؼبؤسسة ما وظهر الواقعي األداء على اؼبستدامة التنمية اىتمامات تربز بدأت التبذير، وابلتارل

 فبكنة قيمة وأقصى ربقيقو فبكن بيئي أثر أقل إحداث مع منتجات للمجتمع البيئية. فهي تضمن توفَت
 واؼبشكل للمؤسسة ابلنسبة اؼبستدامة للتنمية األمٍت نظورللم إسقاط التعريف ىذا ويتضمن. اغبياة عبودة

 .)اقتصادي اجتماعي منأو  ابؼبوارد، متعلق أمن بيئي، أمن( ثبلث وجهات من
ابلصحة والسبلمة العامة أثناء فبارسة نشاط أعماؽبا، واالستجابة  هاالتزامفمسؤولية اؼبؤسسة ذباه البيئة ىي 

 الربح الذي تسعى اليو، وضباية البيئة من أي ضرر يلحق هبا أثناء فبارسة من خبلؿ التوفيق بُتلقضااي البيئة 
 أعماؽبا.

 ما يلي: البيئية ومن أىم فبارسات اؼبؤسسة
 االقتصاد يف استخداـ اؼبواد اػباـ. -
 االقتصاد يف استخداـ موارد الطاقة. -
 اؼبسانبة مع أصحاب اؼبصاحل يف اكتشاؼ مصادر جديدة للطاقة. -
 لوث األرض، اؼبياه واؽبواء.ذبنب مسببات ت -
 التخلص من اؼبخلفات بطريقة تكفل التقليل من التلوث. -
 دعم اؼبؤسسة لؤلنشطة اػبارجة عن نطاقها وسبويلها، كأنشطة رايضية أو مسرحية غبماية البيئة. -

 ومن بُت العوامل اليت فرضت على اؼبؤسسة تبنيها للمسؤولية البيئية، نذكر:
 ارس على اؼبنظمات بسبب التشريعات البيئية.الضغوطات اليت أصبحت سب -
 فرض الرسـو البيئية: على اؼبؤسسات اليت زبل ابؼبعايَت البيئية. -
 ظهور انشطُت بيئُت ومنظمات غَت حكومية مدافعة عن البيئة.  -
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 .: اسرتاتيجية ادلؤسسة والتحليل االسرتاتيجي للمحيطاخلامساحملور 
يت ترسم معادل عمل اؼبؤسسة، وتًتجم خططها وأىدافها اؼبرسومة على أرض االسًتاتيجية ىي اػبطة العامة، ال

الواقع، وتكمن أنبيتها يف كوهنا تساعد اؼبؤسسة يف تشكيل الرؤية اؼبتكاملة ؽبا وتربز وظائفها وأدوارىا يف اغبياة 
 االجتماعية واالقتصادية.

ًتاتيجي وأنواع االسًتاتيجيات )اػبيارات يف ىذا احملور نستعرض مفهـو االسًتاتيجية، وكذا التشخيص االس
 ، مث لبتم أبىم أدوات التحليل اإلسًتاتيجي.االسًتاتيجة(

 مفهوم االسرتاتيجية: .1
غبركة اعبيش يف اغبرب أو اؼبعركة لتحقيق ىدؼ  العظمى اػبطة إذل وتشَت األصل عسكري أصلها الكلمة
 األعماؿ. عادل يف أو اغبرب سواء يف اؼبعارؼ كسب فن ليعٍت اللفظ ىذا تطور وقد معُت،

 .1: "االسًتاتيجية علم زبطيط وتوجيو للعمليات اغبربية" Webster's newوقد عرفها قاموس
االسًتاتيجية ىي عبارة عن :"خطط مستقبلية طويلة األجل أف  Robinson ،Pearce يف حُت يرى

 2رة االدارة العليا على ربقيق األىداؼ".وشاملة، تتعلق بتحقيق التوافق واالنسجاـ بُت البيئة التنافسية وقد
فيحدد االسًتاتيجية أبهنا:"ىي تلك القرارات اليت هتتم بعبلقة اؼبؤسسة ابلبيئة احمليطية، حبيث   Ansoffأما 

تتسم الظروؼ اليت فيها ازباذ القرارات جبزء من عدـ التأكد، ومن ىنا يقع على عاتق االدارة عبء ربقيق 
 3البيئة". تكيف اؼبؤسسة مع ىذه

وبصفة عامة يبكن تعريف االسًتاتيجة ىي اػبطة الطويلة األجل اليت تتخذىا اؼبؤسسة يف ربديد األىداؼ 
الطويلة اؼبدى اؼبناسبة، وتعيُت خطط واعتماد مسار عمل ؿبدد وتكييف االمكانيات التنظيمية، وأخَتا حشد 

  .اؼبوارد الضرورية وتعبئتها لتحقيق تلك األىداؼ

 :4االسًتاتيجية إذل 4991مانتزابرغ، سنة  وقد صنف
 اسًتاتيجيات تنوي اؼبؤسسة ربقيقها، أي النواة األوذل.: االسرتاتيجية ادلقصودة

 :وىي االسًتاتيجية اليت اعتمدت يف ربقيق األىداؼ بتبٍت خطة رظبية ؽبا االسرتاتيجية ادلعتمدة.

                                                           
 .12، ص1228ية، دار اؼبعرفة اعبامعية، القاىرة،، الطبعة الثانالتخطيط االسرتاتيجينبيل مرسلي خليل، 1
 .16، ص3111الطبعة األوذل، دار وائل للطباعة والنشر، عماف، األردف، االدارة االسرتاتيجية،، فبلح حسن اغبسيٍت2
 .20، ص1260دار الفكر العريب، مصر  االدارة والتخطيط االسرتاتيجي يف قطاع األعمال واخلدمات،، عايدة خطاب3
 .08ص،  .3110، منشورات كلية العلـو االقتصادية، التجارية وعلـو التسيَت، جامعة بسكرة، زلاضرات يف االسرتاتيجيةاؼبليك مزىودة، عبد 4
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 :أتخذىا اؼبؤسسة بعُت االعتبار عند وضع ىي اسًتاتيجية من وضع احمليط،  االسرتاتيجية الناشئة
االسًتاتيجة ، وذبد نفسها أماـ مزيج من االسًتاتيجيات اؼبعتمدة والناشئة.

 :ي يف األخَتلوىي نتاج العملية السابقة، وىي مامت تنفيذ بشكل فع االسرتاتيجية احملققة.
 .أمهية االسرتاتيجية للمؤسسات االقتصادية .2

سات االسًتاتيجية عند إدارة العمليات واألنشطة وبقق العديد من اؼبنافع واؼبزااي ؽبا، إف اىتماـ اؼبؤسسة ابلدرا
منها ما يتعلق بوضوح الرؤية اؼبستقبيلة أماـ صناع القرار ومنها ما يتعلق ابالستغبلؿ األمثل ؼبوارد، وتكمن أنبية 

 االسًتاتيجية يف ما يلي:
 سًتاتيجية.وضوح الرؤية اؼبستقبلية وازباذ القرارات اال 
 للموارد اؼبتاحة يف اؼبؤسسة. والفاعل السليم االستخداـ تبٍت اسًتاتيجية واضحة اؼبعادل تساىم يف

 اؼبنظمة. واإلدارات داخل األنشطة بُت والتكامل التناغم ربقيق

 .ربسُت األعماؿ داخل اؼبؤسسة

 .سهولة اغبصوؿ على معلومات من البيئة اػبارجية

  حالة عدـ التأكد واؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا اؼبنظمة، خاصة اؼبخاطرتساعد على التعامل مع 
اػبارجية.

 .ربقيق نتائج اقتصادية ومالية مرضية

 .تدعيم اؼبركز التنافسي للمؤسسة

 .القدرة على إحداث التغيَت

 : 1أما ابلنسبة للمسَت فإف اتباعو السًتاتيجية واضحة اؼبعادل تساعده يف
 اؼبعادل واضح ودليل مرشد ية األعماؿ اليت يبكنو القياـ هبا، فهي تعد دبثابةاإلجابة الدقيقة على ماى 

 اؼبنظمة. عمل ؼبسار
  ذبعل اؼبسَت أكثر إدراكا للتغَتات احملتلة واغباصلة يف ؾباؿ اقتناص الفرص، ومواجهة التهديدات اليت

 ربوؿ دوف فوزه بتلك الفرص.
 طلوبة لتنفيذ األعماؿ، وربديد بدقة القوى البشرية اؼبطلوبة تساعد اؼبسَت يف ربديد اؼبوازانت اؼبالية اؼب

 لتفيذىا.
 .تساعده يف الرقابة على ؾبمل األعماؿ اؼبخطط ؽبا يف اؼبنظمة 

                                                           
 .36، ص3112، دار جهينة للنشر، عماف، اسرتاتيجيات التسويقاثمر البكري،  1
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 .خصائص االسرتاتيجية .3
 تتميز االسًتاتيجية ابػبصائص التالية:

شمل ـبتلف اعبوانب، وتهبب على االسًتاتيجية أف تغطي التصور العاـ والشامل للمؤسسة،  الشمولية:.1.3
السلوكيات واؼبمارسات الصادرة عن اؼبؤسسة.

اؼبؤسسة تعمل داخل نظاـ مفتوح يتكوف من متغَتات داخلية وأخرى خارجية : موجو للنظام ادلفتوح.2.3
شديدة اغبساسية للتقلبات وتعمل فيما بينها بطريقة متكاملة ومًتابطة، فاالسًتاتيجية تدرس ىذا النظاـ 

يئاتو دبا يضمن ؽبا ربقيق أىدافها التصورية.دبختلف جز 

منها ما يتم ازباذه على مستوى االدارة العليا، وأخرى على مستوى االدارة الوسطى،  رلموعة قرارات:.4.3
طبيعة ىذه القرارات ابختبلؼ مستوايت االسًتاتيجية. أي زبتلف

وتطبيق  صياغة هبب حبيث جدا، ممه االسًتاتيجي اعبانب يف الوقت احًتاـ : إفمرتبطة ابلوقت.5.3
 ىذه تصبح أف إذل سيؤدي متقلبة بيئة وجود مع خاصة أتخَت فأي واؼببلئم، اؼبناسب الوقت يف االسًتاتيجية

 .منها فائدة ال االسًتاذبية
الكفاءات يف اؼبؤسسة  اف قباح االسًتاتيجية وربقيق األىداؼ اؼبرجوة منها هبب اشراؾ صبيع :التشاركية.6.3
شاراهتم يف ذلك، مث تقـو االدارة العليا ابزباذ القرار االسًتاتيجي اؼبناسب.واست

وجب وضوح معادل االسًتاتيجية، سواء من حيث األىداؼ، الصياغة وطرؽ التطبيق،  : الوضوح واإلقناع.7.3
 كما أف تطبيقها بصورة واضحة يعمل على التقليل من اؼبقاومة أوالتعارض يف األىداؼ.

 .سرتاتيجيةمستوايت اال .4
 :1اتفق علماء االدارة على ربديد ثبلث مستوايت، وىي كاآليت

 Corporate Strategy 9.االسرتاتيجية الكلية أو اسرتاتيجية ادلنظمة1.4
 التأكد يتم إذ العاـ، وتوجهها صورهتا على أي ككل اؼبؤسسة مستوى على االسًتاتيجية ىذه يف الًتكيز يتم
 ربدي اؼبؤسسة يواجو إذ. الكلي األداء إذل ما إضافة تقدـ اؼبؤسسة ؿبفظة ضمن نشاط وحدة كل أف من ىنا

 مسؤولية تنمية وتقع، للمؤسسة اؼبتنوعة األنشطة ؿبفظة خبلؿ من ومستقر مرتفع أداء ربقيق كيفية يف يتمثل

 ؿبفظة ارةوإد ببناء يقوموف إذ ،اؼبدراء فيها وكبار اؼبؤسسة إدارة ؾبلس على االسًتاتيجيات من النوع ىذا

 .االسًتاتيجية الفرص مع يتبلئم دبا االستثمارت توجيو وكذلك أنشطتها

                                                           
 .21-36، ص ص1226رية، دار اؼبعرفة اعبامعية، االسكند التخطيط االسرتاتيجي،خليل، ف، ـ،  1
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 Business Strategy :.اسرتاتيجيات وحدات األعمال2.4

تعترب مرآة  أهنا أي ،معينة نشاط وحدة لتوجيو وإدارة موضوعة خطة على يركز االسًتاتيجيات من النوع ىذا
 منتجات خط مستوى على متميز ربقيق أداء أجل من اإلدارة اهب تقـو اليت والتحركات للمداخلعاكسة 

 :التالية العناصر مع تتعامل األعماؿ وحدات اسًتاتيجية أف أي. معُت
 يبكن ربقيقو؛ التنافسية اؼبزااي من نوع أي وتوضيح واضح بشكل التنافس كيفية ربديد 
  أي على مستوى الوظائف التنفيذية ربديد اؼبداخل الرئيسية اليت يبكن اتباعها ضمن كل ؾباؿ وظيفي

 للمؤسسة؛
 .ربديد طريقة االستجابة للتغَتات البيئية 
 Functional Strategy .االسرتاتيجيات الوظيفية:3.4

 الكلية االسًتاتيجية دعم بغرض اإلدارة قبل من اؼبنتهجة تحركاتالو  اؼبداخل بتحديد االسًتاتيجية ىذه هتتم
 االنتاج، لوظائف ابلنسبة الوظيفي اجملاؿ يف اؼبساعدة االسًتاتيجيات ذلإ اغباجة وتربز. النشاط لوحدة

 االسًتاتيجية الوظيفية تتكوف اؼبثاؿ سبيل فعلى. اؼبعلومات ونظم ،البشرية اؼبواردالتمويل،  ،اؼببيعات ،التسويق

 ودعمنيع التص ىداؼأ ربقيق بغرض التصنيع أنشطة تنفيذ  كيفية عن اإلدارة خطة من االنتاج ؾباؿ يف

 .النشاط وحدة اسًتاتيجية
 مراحل اختاذ قرار اسرتاتيجي يف ادلؤسسة االقتصادية. .5

 Stefanelli يعترب ازباذ القرار جوىر العملية التسيَتية يف اؼبؤسسة، وعنصر أساسي يف حياهتا، وقد عرؼ
 ربقيقها هبب والغاية اليت ابؽبدؼ مرتبط ؿبدد نسق ضمن ابلنشاط اؼبنظمة أو األفراد التزاـ أهنا القرارات على

قرارات لل أف ابإلضافة إذل اؼبختارة، ابالسًتاتيجيات اؼبتعلقة واألفكار هبا اؼبتنبأ ابؼبعلومات مرتبطة وكذلك
 عملية مهمُت عند تنفيذ مبوذجُت يوجدد حيث اؼبرغوبة، اؼبخرجات ربقيق إذل تؤدي بكيفية ـبتارة أنشطة

  .1اؼبراحل وذجومب الرشيد، القرار:النموذج ازباذ
عن أما عملية ازباذ القرار فهو اختيار بديل أنسب مطروح من بُت عدة بدائل متعددة ومتاحة أماـ اؼبؤسسة، 

واستخداـ معايَت زبدـ ذلك، دبا يناسب ظروؼ وعملية االزباذ ىذه تتطلب إجراءات طريق اؼبفاضلة بينها، 
وحىت ال يتعرض ىذا األخَت للخطر للوصوؿ إذل اؽبدؼ احمليط الداخلي واػبارجي اليت تواجد متخذ القرار، 

 اؼبطلوب من عملية ازباذ القرار.

                                                           
 .12، ص3118، منشورات كلية العلـو اإلقتصادية، التجارية وعلـو التسيَت، جامعة جيجل، زلاضرات يف اإلدارة اإلسرتاتيجيةمقراش فوزية، 1
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 وسبر عملية ازباذ القرار االسًتاتيجي عرب عدة مراحل، يبكن التعبَت عنها كما يلي:
 لزمانية ربديد اؼبشكلة: وىذا ابإلجابة على األسئلة التالية: ؼباذا يتم ازباذ القرار  وماىي ظروفو اؼبكانية وا -
كما أف ىذه األىداؼ يبكن قياسها دبعايَت ويبكن التحقق  اإلدارة   أىداؼ ىي ما اؽبدؼ من ازباذ القرار:-

 التنظيمية.ة و يالقانون اعبهات قبل من ضيالتفو  بعد وضعها واعتمادىا تممنها بطرؽ كمية،  وي
 مرحلة مجع البياانت وادلعلومات وحتليل ادلشكلة زلل القرار:.1.5

فاإلفتقار إذل د ربديد اؼبشكلة واؽبدؼ، أتيت مرحلة صبع اؼبعلومات والبياانت حوؿ ىذه اؼبشكلة مع ربليلها، بع
اؼبعلومات الكافية حوؿ اؼبشكلة  أو وجود معلومات خاطئة حوؽبا، قد يؤدي إذل فشل مهمة متخذ القرار يف 

خاصة إذا كاف ىذا القرار لو أبعاد ربديدىا بدقة، وعليو هبب اغبصوؿ على كل اؼبعلومات بشكل دقيق، 
 وأتثَتات كبَتة على اؼبنظمة الحقا.

حيث يرى الباحثوف يف ىذا الصدد أف ربليل اؼبشكلة يقتضي صبع اؼبعلومات والبياانت اؼبتعلقة هبا، مث ربديد 
ابزباذ يساعد يف معرفة من يقـو اغبل األمثل اؼبطلوب ؼبواجهتها ونوعية طبيعتها، حجمها، ومدى تعقدىا، 

 1القرار ومن الذي يقـو بتنفيذه.
 إجياد البدائل حلل ادلشكلة:.2.5

بعد ربليل اؼبشكلة، ودراسة أسباب حدوثها، يقف متخذ القرار على ؾبموعة من البدائل واليت تطرح حلوال 
كرب عدد وضع أعلى متخذ القرار ؽبذه اؼبشكلة، وىنا ننوه أبف التقييم اؼبنظم قد ىبلق بديبل جديدا، كما أف 
، ووبرص على ربقيقها للنتائج اليت من البدائل اؼبتاحة حىت يضمن عدـ الوقوع يف خطأ اختيار البديل اؼبناسب

 يسعى إليها من حل اؼبشكلة، وأف يكوف البديل يف حدود اؼبوارد اؼبتوفرة يف اؼبنظمة.
 .تقييم البدائل وادلفاضلة بينها.3.5

ألهنا أتخذ بعُت االعتبار التنبؤ حبوادث اؼبستقبل اؼبراحل السابقة، تعد ىذه اؼبرحلة صعبة مقارنة بباقي 
ىذه اؼبرحلة تتم دراسة كل بديل دراسة جادة،  والظروؼ والعوامل اليت قد تؤثر على القرار مستقببل،  ففي

 ال أف وهبب متعددة األىداؼ كانت إذاتتضمن تكلفة كل بديل، وكذا مدى ربقق األىداؼ اؼبرجوة،  ف
يتم  الذي ىو خيار أفضل ،األخرى  ابألىداؼ يضر ال ربقيق ىدؼ كيفية أي بينها فيما خسارة ىناؾ يكوف

نباؿ البدائل اليت ال ربقق اغبد األدىن من معايَت إ، و مثالية وأكثرىا أقلها البدائل بُت االختيار أي ذكية بطريقة
 بُت ابؼبقارنة وتسمح اؼبتضاربة األىداؼ ختلفؼب األنبية واألوزاف ربديد يف تساعد أدوات عدة توجداالختيار، 

 .األمثل أو األفضل اغبل يتم ربديد حىت اؼبتعددة اػبصائص ذات البدائل
                                                           

 13ص، 3118الطبعة األوذل، دار كنوز اؼبعرفة للنشر والتوزيع، عماف،  إدارة إختاذ القرار اإلداري،خليل دمحم العزاوي،  1
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 .مرحلة تنفيذ القرار ومتابعتو.3.4
استنادا إذل البديل األفضل الذي مت اختياره يقم متخذ القرار ابزباذ القرار اؼبناسب واختيار منفذه، ويف ىذه 

 ـ ب:اؼبرحلة يقو 
 مدى مبلئمة البديل للظروؼ احمليطة ابؼبنظمة. -

 توقيت القرار اؼببلئم للمشكلة وللهدؼ. -

 .االقتصاد يف تنفيذ القرار -

 ربديد األطر التنظيمية والقانونية لتنفيذ القرار. -

 متابعة القرار ميدانيا. -
 .وأدواتو التحليل االسرتاتيجي للبيئة .6

وربليل   واؼبتغَتات، التعقيدات من العديد على ربتوي واليت ارجية،واػب الداخليةإف دراسة اؼبؤسسة لبيئتها 
التعامل والتكيف معها ومعرفة آليات العمل القوية والضعيفة  هبعلها قادرة على السياسات اليت ربكمها،

 تعد دل اليت اآلليات أو األساليب وذبنب القادـ، يف عملها منها والكفء النافع توظيف وكذلك تستطيع
 .اؼبستقبلية وتوجهاهتا تطوراهتا مع بتتناس
 ..تعريف التحليل االسرتاتيجي للبيئة1.6

التحليل االسًتاتيجي البيئي أبنو: "استخداـ أدوات  4102سنة  ,Rudnicki & Vagner عرؼ كل من
، وربليل سلسلة القيمة وغَتىا من األدوات هبدؼ ربديد طريقة PEST( وربليل SWOTمثل ربليل سوات )

 1كن اؼبؤسسة من الوصوؿ إذل األىداؼ والغاايت اؼبرجوة ابستخداـ اؼبوارد اؼبتاحة.أفضل سب  
التحليل االسًتاتيجي على أنو: "مراجعة البيئة الداخلية واػبارجية  اندية العارؼاألكاديبية  قد عرفت لو 

ًتاتيجي ىنا للمؤسسة من أجل ربقيق غرضُت: يتعلق األوؿ ابلبيئة الداخلية، حيث يسمح التحليل االس
ابلتعرؼ على أىم نقاط القوة والضعف، ويتعلق الثاين ابلبيئة اػبارجية أين يسمح التحليل االسًتاتيجي 
ابلتعرؼ على الفرض والتهديدات اؼبمكنة، ويشًتط فيو أف يكوف عملية مستمرة ودائمة، لكي يسمح بتوفَت 

 2اؼبعلومات البلزمة على الدواـ لبناء اسًتاتيجية اؼبؤسسة".

                                                           
ؾبلة  أدوات التحليل البيئي االسرتاتيجي يف ادلؤسسات التعليمية )دراسة حتليلية(،دمحم عبد اعبليل انجي اؼبليكي، فهد وبي دمحم اعبحايف،  1

 .216، ص3112، كلية الًتبية، جامعة إب، 18، السنة 13القلم، العدد 
 68، ص3111، الدار اعبامعية للنشر، ةاالدارة االسرتاتيجية: ادارة األلفية الثالثاندية العارؼ،  2
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بعض اؼبراجع األدبية تعطي مفاىيم أخرى للتحليل االسًتاتيجي، حيث قبد البعض يسميو التشخيص 
االسًتاتيجي، والبعض يستخدـ مفهـو اؼبسح البيئي، يف حُت يعرفو آخروف على أنو صبع اؼبعيطات اػباصة 

رىا، وعلى ضوء عملية التحليل ابلبيئة الداخلية واػبارجية واليت ؽبا أتثَتات واضحة على مستقبل اؼبؤسسة ومسا
 والتمحيص يبكن تصور االسًتاتيجيات واؼبناسبة.

 . أمهية التحليل االسرتاتيجي البيئي:2.6
 :1أبنبية ابلغة داخل اؼبنظمة، وتتجلى أنبية ىذا التحليل يف :وبضى اإلسًتاتيجي البيئي التحليلإف 

 .دافهاوأى اؼبنظمة رسالة ربديد يف االسًتاتيجي التحليل يساعد -

 من بكل ماهبا دائمة معرفة على االسًتاتيجيُت هبعل للمنظمة الداخلية للبيئة اؼبستمر اإلسًتاتيجي التحليل -

 هبب وأوجو ضعف مستقببل تدعيمها طرؽ عن منها، والبحث لبلستفادة وتعزيزىا توظيفها يبكن قوة

 .معاعبتها و عليها التغلب

، أمامو اؼبتاحة ارجية هبعل االسًتاتيجُت ابلوعي الدائم ابلفرصالتحليل االسًتاتيجي اؼبستمر  للبيئة اػب -
 واليت يبكن استثمارىا، وكذلك التهديدات اليت هبب التعامل معها ومواجهتها بفعالية.

 طرؽ استخدامها. وربديد اؼبتاحة اؼبوارد زبصيص على اإلسًتاتيجي التشخيص يساعد -

نيات واػبَتات اؼبتاحة أماـ اؼبنظمة، حيث تتم اؼبفاضلة يساعد التحليل االسًتاتيجي على ربديد اإلمكا -
 بُت اليت يبكن استغبلؽبا واؼبستبعدة.

للمنظمة،   اؼبتاحة واؼبعنوية والبشرية اؼبادية واإلمكانيات القدرات تقييم يف االسًتاتيجي التحليل يساىم -
 وإيضاح موقف اؼبنظمة ابلنسبة لغَتىا من اؼبنظمات.

 القدراتهنا أ على تعرؼ واليت للمنظمة، اؼبميزة ابلقدرة يسمى ما ربديد على اتيجياإلسًت  التحليل يساعد -
 إلقباز واإلمكانيات القدرات تلك توظيف يف اؼبستخدمة التنفيذية والعمليات اؼبنظمة سبتلكها اليت واؼبوارد

ومدى االستفادة من  اؼبؤثرة، البيئية للعوامل دراستها مدى على كبَت حد إذل اؼبنظمة قباح يتوقف اؽبدؼ،
  اذباىات ىذه العوامل.

 :البيئي دوات التحليل االسرتاتيجيأ.3.6
 أدوات التحليل االسًتاتيجي البيئي أبهنا: "وسائل اؼبؤسسة اليت تعمل على ربقيق ؾبموعة Voloshinaتعرؼ 

 
                                                           

، أطروحة دكتوراه يف إدارة األعماؿ، كلية العلـو اإلدارة اإلسرتاتيجية وأثرىا يف رفع أداء منظمات األعمال: دراسة ميدانيةسوما علي سليطُت، 1
 .28، ص3116/3112االقتصادية، جامعة تشرين، سوراي، 
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 .1من اؼبهاـ يف ظل الوضع القائم للمؤسسة بكل تفاصيلو يف مرحلة التحليل االسًتاتيجي"
كبلرؾ أبهنا: "تقنيات وأدوات وأساليب ومباذج وأطر وطرؽ ومنهجيات عديدة متاحة لدعم  يف حُت يعرفها

 2إزباذ القرارات اإلسًتاتيجية".
اليت وضعها علماء وابحثو وفبارسو اإلدارة اإلسًتاتيجية، واليت يتم  واألساليب اؼبصفوفاتؾبموعة من فهي 

جل ربقيق الدقة واؼبوضوعية والتكامل والشموؿ أمن للمنظمات السًتاتيجي استخدامها أثناء التحليل البيئي ا
 يف عمليات التحليل البيئي االسًتاتيجي.

 واعبدوؿ اؼبوارل يوضح أىم ىذه األدوات واليت تبناىا ؾبموعة من علماء وكتاب اإلدارة اإلسًتاتيجية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
1
Voloshina, V. THE STRATEGIC MANAGEMENT TOOLS FOR HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS. ЕКОНОМІКА, (2014). 2(155). 
 .216، مرجع سبق ذكره، صدمحم عبد اعبليل انجي اؼبليكي، فهد وبي دمحم اعبحايف2
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 : أدوات التحليل االسرتاتيجي.40جدول 

 
 دمحم عبد اعبليل انجي اؼبليكي، فهد وبي دمحم اعبحايف، مرجع سبق ذكره. من اعداد الباحث بناء على: صدر:ادل

 ويف ما يلي نستعرض أىم أدوات التحليل االسًتاتيجي واليت تقاطعت فيها أىم رواد الفكر االسًتاتيجي
 SWOTمصفوفة  .2.2.5

ديد وتطوير البدائل االسًتاتيجية، وتعتمد على التحليل تعد ىذه اؼبصفوفة من أكثر الطرؽ استخداما يف رب
 الثنائي للبيئة الداخلية واػبارجية، حيث يقـو على مقاربة الفرص والتهديدات مع نقاط القوة والضعف.

 :ويبكن توضيح ىذه اؼبصفوفة يف الشكل التارل
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 SWOT: مصفوفة03شكل 

 

 من اعداد الباحث ادلصدر:
وتستخدـ للتحليل الرابعي يف ـبتلف اجملاالت  ق أف اؼبصفوفة تتكوف من أربع خبلاي، يتضح من الشكل الساب

 كالتسويق، التنمية البشرية، إدارة األعماؿ وغَتىا.
 وينقسم ىذا التحليل وفق اغبروؼ األجبدية االقبليزية إذل:

ىا ابؼبقارنة مع اؼبنافسُت فبا ىي كل العوامل واؼبزااي واالمكانيات اليت تتمتع هبا اؼبؤسسة وربوز  نقاط القوة: -
 )مثل: خدمات ما بعد البيع، اقًتاح أسعار منخفضة...(، وىي ترصبة،تعطيها ميزة تنافسية عليهم

.Strengths 
ىي ؾباالت القصور يف موارد اؼبؤسسة وؾبموعة النقاط السلبية وتشكل عائقا حقيقيا ؽبا  نقاط الضعف: -

 .Weaknesses خازف، نقاط بيع قليلةػ....(وتؤثر سلبا على تطورىا. مثل :) نقص اؼب
: وىي ؾبموعة العوامل اػبارجية عن اؼبؤسسة واليت تؤثر سلبا عليها وربد من تطورىا وتزعجها، التهديدات -

 Threats. ...(مثل: )وجود منافس قوي، قوانُت ؾبحفة
ة ويبنحها احمليط وىي عكس القيود: وىي ؾبموعة اؼبتغَتات واليت تؤثر اهبااب على اؼبؤسس الفرص: -

للمؤسسة وتكوف يف متناوؽبا. مثل: )خروج منافس قوي من السوؽ، امكانية تقدًن منتج جديد يطلبو 
 Opportunities الزبوف وغَت موجود يف السوؽ..(
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 .مصفوفة مجاعة بوسطن االستشارية .1.2.5
ت، وتعد من أىم اؼبصفوفات يف يف فًتة الستينا BCGلقد قامت ؾبموعة بوسطن االستشارية بتطوير مصفوفة 

مباذج ربليل احملافظ، وقد كسب ىذا النموذج شهرة من خبلؿ االستخداـ، وىو يتعلق ابالستثمارات ويطلق 
 :1نبا على معيارين أساسُت BCG عليو مبوذج ربليل معدؿ النمو واغبصة السوقية، يتعمد مبوذج مصفوفة

 عنو احملور األفقي للمصفوفة. اؼبعيار األوؿ:معدؿ مبو السوؽ النسيب، ويعرب 

 .اؼبعيار الثاين: يبثل معدؿ مبو حصة السوؽ من اؼبنتج، ويعرب عنو احملور العمودي للمصفوفة 
 :2وؽبذا النموذج صلة بثبلث جوانب رئيسية ىي

 .دورة حياة اؼبنتج 

 .التدفقات النقدية 

 حصة السوؽ/العائد من االستثمار. 

 .BCG والشكل اؼبوارل يوضح مبوذج مصفوفة
 BCG : مصفوفة05شكل 

 

                                                           
1
P. Joyce, A. Woods, Strategic management: a fresh approach to developing skills, knowledge 

and creativity, British library, London, 1st edition, 2001, p31 
2
N.P. Agarwal, R.K.Dixiit ''Economic Environment of Business», Prateeksha Publications 

JAIPUE.INDiA . ( 2009) , p15. 
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( يف تقييم موقف الشركة التنافسي: دراسة تطبيقية يف BCGىيفاء عبد الغٍت، استخداـ أسلوب ؿبفظة األعماؿ ) ادلصدر:
، 0202، جامعة اببل، 20، العدد 00شركة اؼبنار لتسويق اؼبنتجات الغذائية يف البصرة، ؾبلة العلـو االنسانية، اجمللد 

 .263ص
 1يلي وصف لتلك اػببلاي: ويف ما

 .عالية السوؽ يف االقتصادية اؼبؤسسة حصة / عالية السوؽ يف النمو درجة :النجوم -

 الطويل اؼبدى على كبَتة أرابح لتحقيق فرصا تتيح كوهنا السوؽ، بقائد يعرؼ ما اػبلية ىذه منتجات سبثل

 عليو، احملافظة أو اغبارل موقعها لتعزيز راالستثما إذل اػبلية ىذه منتجات ربتاج للنمو، فرص إاتحة عن فضبل

 .أشكاؽبا من شكل أبي والتوسع النمو إسًتاتيجية إتباع االقتصادية اؼبؤسسات على اغبالة ىذه يف
 .عالية سوقية حصة /منخفضة السوؽ يف النمو درجة :احللوب البقرة -

 على اؼبؤسسة يتعُت إذ ادية،االقتص للمؤسسة النقد من كبَت قدر توليد يف تسهم اػبلية ىذه أنشطة إف

 ىذه اؼبؤسسة أف طاؼبا السوؽ، مبو معدؿ البفاض بسبب التوسع من كبَتا قدرا سبوؿ أف االقتصادية

 مثل على ىذه اغبالة يف  عالية، أرابح وىوامش اغبجم يف بوفرات تتمتع فإهنا السوؽ، قائدة ىي االقتصادية

 اؼبنتجات سبويل يتم قد اؼبرتبط، أو غَت التنويع أو اؼبرتبط التنويع سواء التنويع إسًتاتيجية إتباع اؼبؤسسات ىذه

 .اػبانة ىذه عن اؼبتولدة األمواؿ من اإلستفهاـ خانة يف الواقعة األنشطة أو
 .منخفضة سوقية حصة /عالية السوؽ يف النمو درجة :احملري الوضع -

 عالية صناعية ؾباالت على ترتكز لكنها فسة،ابؼبنا يتعلق فيما النسيب ابلضعف تتميز اليت األنشطة سبثل وىي

 يبكن عالية، مبو معدالت كذا األمد، طويلة أرابح لتحقيق الفرص هتيئة يف تساعد قد فإهنا ىكذا النمو،

 ذلك ربقيق يتطلب اؼبناسب، ابلشكل تعزيزىا مت ما إذا النجـو خانة إذل ترتقي أف إما االستفهاـ لعبلمات

 أو االستفهاـ بعبلمات اػبانة ىذه ظبيت ؽبذا ذلك، ربقيق يف تفشل قد أو للنقدية، قوية ضخ بعلميات القياـ

 إسًتاتيجية إتباع إما إسًتاتيجيتُت، بُت اؼبفاضلة االقتصادية اؼبؤسسة على يتعُت الوضع ىذا يف احملَت، الوضع

 .االنكماش إسًتاتيجية أو الًتكيز

 .منخفضة سوقية حصة /منخفضة السوؽ يف النمو درجة :ادليتة األوزان -
 األنشطة حبيث تدر ىذه االكبدار؛ مرحلة يف أو اثبت سوؽ يف تعمل اليت األنشطة اؼبيتة األوزاف خلية سبثل

 تلجأ ما واؼبوارد، عادة الوقت من الكثَت وتستهلك سيئة بوضعية تتميز كما قليبل، ورحبا ضعيفة نقدية

                                                           
رية: دراسة حالة مؤسسة االمسنت عني إدماج أبعاد التنمية ادلستدامة يف اإلدارة اإلسرتاتيجية للمؤسسات االقتصادية اجلزائمرًن بوؼبخاؿ،  1

، 0200/0200مذكرة ماجستَت منشورة، زبصص: إدارة إسًتاتيجية، كلية العلـو االقتصادية، التجارية وعلـو التسيَت، جامعة سطيف،  الكبرية،
 .37 36ص ص 
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 .أنواعها بشىت االنكماش تيجيةإسًتا إذل الظروؼ ىذه مثل يف االقتصادية اؼبؤسسة
 .ماكنزي )جاذبية الصناعة/الوضعية التنافسية(مصفوفة . 2.2.5

وضعت ىذه اؼبصفوفة من طرؼ شركة جنراؿ الكًتونيك ابلتعاوف مع مؤسسة ماكنزي لبلستشارات اإلدارية، 
 وتعتمد ىذه اؼبصفوفة على بعدين:

 اؿ، يبثلو احملور العمودي.مدى جاذبية الصناعة اليت تعمل يف ظلها وحدة األعم 

 .قوة وحدة األعماؿ أو اؼبوقف التنافسي، يبثلو احملور األفقي 

 حيث يتضمن كل بعد ؾبموعة من اؼبعايَت الثانوية، موضحة يف اعبدوؿ اؼبوارل:
 .: ادلعايري الثانوية ألبعاد مصفوفة ماكنزي04جدول 

 ة لبعد ادلوقف التنافسيةادلعايري الثانوي ادلعايري الثانوية لبعد جاذبية السوق
 حجم السوؽ -

 معدؿ النمو اؼبتوقع -

 مستوى السعر -

 ىيكل اؼبنافسة -

 قوة اؼبنافسة -

 الضغوط الشرعية والنظامية -

 مواءمة العمبلء -

 حساسية العمبلء للجودة والسعر -

 اؼبناخ االجتماعي -

 معدؿ مبو اؼبؤسسة االقتصادية. -

 اؼبردودية -

 جودة اؼبنتجات. -

 اؼبنافسة السعرية. -

 اانت التكنولوجية.االمك -

 صورة العبلمة -

 اؼبوارد اؼبالية -

 الكفاءات االدارية -

 جودة نظاـ اؼبعلومات -
مداح عراييب اغباج، أنبية التحليل االسًتاتيجي يف تقييم الرأظباؿ غَت اؼبادي للمؤسسات االقتصادية، ؾبلة  ادلصدر:

 .005، ص0227، جامعة الشلف، 4اقتصادايت مشاؿ افريقيا، العدد
 ضعيف(.-متوسط-عملية التقييم ؽبذه اؼبعايَت، تظهر ثبلث مستوايت يف كل بعد: )قويوبعد 

 :1ويتم تطبيق ىذه اؼبصفوفة ابتباع اػبطوات التالية
 ربديد عوامل مدى جاذبية الصناعة. (0

 ربديد العوامل اػباصة دبدى قوة األعماؿ )اؼبوقف التنافسي لوحدة األعماؿ(.  (0

                                                           
1
 Helfer, J. P. et al., Management: stratégie et organisation, Vuibert, Paris, 7

e
 édition, 2008, 

p112. 
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( إذل 1، حيث يشَت الرقم )5–1ل جاذبية الصناعة حبيث تًتاوح من إعطاء درجة لكل عامل من عوام (2
 ( إذل أفضل درجة. 5أسوء درجة، والرقم )

،حيث 5 – 1إعطاء درجة لكل عامل من عوامل اؼبوقف التنافسي لوحدة األعماؿ، حبيث تًتاوح من  (3
 ( إذل أفضل درجة. 5( إذل أسوء درجة، والرقم )1يشَت الرقم )

 انً نسبياً يعرب عن أنبيتو.إعطاء كل عامل وز  (4

 التوصل إذل األوزاف اؼبرجحة لكل من العوامل. (5

التوصل ؼبتوسط مرجح واحد يعرب عن الدرجة الكلية ؼبدى جاذبية الصناعة ومتوسط مرجح واحد يعرب عن  (6
 الدرجة الكلية للموقف التنافسي للوحدة.

رب عن وحدة األعماؿ بدائرة مساحتها تعرب يتم استخداـ ىاتُت الدرجتُت ابعتبارنبا إحداثي احملورين ويع (7
 عن اغبجم الكلي واعبزء اؼبظلل يعرب عن اغبصة  السوقية للوحدة.

 إذف يبلحظ أف تطبيق ىذه اؼبصفوفة جد معقد، فبا يتطلب التصنيف للمعايَت الثانوية يكوف جيدا.
 :التالُت ُتويبكن سبثيل اؼبصفوفة ابلشكل

 .: مصفوفة ماكنزي05شكل 
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 .222صدر: مداح عراييب اغباج، مرجع سبق ذكره، صاؼب

 وتتميز ىذه اؼبصفوفة بثبلث اسًتاتيجيات ىي:
 :تستخدـ ىذه االسًتاتيجية يف اؼبناطق أو األنشطة اليت ؽبا وضعية تنافسية مهمة،  اسرتاتيجية النمو

 ويكوف الشعار يف ىذه اغبالة الدعم والتطوير ؽبذه الوضعية إذل أقصى حد فبكن.

  تستخدـ ىذه االسًتاتيجية يف اؼبناطق ذات الوضعية التنافسية اؼبتوسطة.  اتيجية االستقرار:اسرت 

 :ويف ىذه االسًتاتيجية يتعُت على اؼبؤسسة إما االنسحاب والتنازؿ  اسرتاتيجية التنازل أو االنكماش
 .بشكل جزئي عن االستثمار، وتكوف يف الوضعية ذات التنافسية الضعيفة

 .Hoferة ىوفر مصفوف .3.2.5

ويطلق عليها أيضا مصفوفة ، وماكنزي وىي مصفوفة أنشأىا ىوفر لتبليف العيوب اليت رافقت مصفوفيت بوسطن
تقـو ىذه اؼبصفوفة بتحديد أماكن وحدات األعماؿ داخل دورة حياة حافظة األعماؿ، والوضعية التنافسية، 

ماؿ )ؿبفظة األعماؿ( وفقا من وحدات األع( خلية، وهبدؼ ربديد موقع كل وحدة 10مصفوفة مكونة من )
 نبا: بعدينل

 .البعد األوؿ: يعرب عن الوضعية التنافسية )قوية، متوسطة، ضعيفة( وتقع على احملور األفقي 

 :يبثل دورة حياة اؼبنتج بداية من مرحلة التقدًن األوذل يف أعلى احملور العمودي وانتهاء البعد الثاين 
  أسفل احملور العمودي.دبرحلة الركود والتدىور يف
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 :ويبكن توضيح ىذه اؼبصفوفة يف الشكل اؼبوارل
 Hoferمصفوفة ىوفر : 70شكل 

 
فاضل ضبد القيسي، علي حسوف الطائي، اإلدارة اإلسًتاتيجية: أمثلة وقضااي معاصرة، دار صفاء للطباعة والنشر،  ادلصدر:
 .661، ص3116عماف، 

 سبثل حُت الصناعي، يف القطاع اؼبصفوفة داخل اؼبوجودة لدوائرا سبثل أعبله، الشكل يف موضح ىو كما

 .القطاع ذلك ضمن االقتصادية للمؤسسة السوقية اغبصة الدوائر من األجزاء
وحدات األعماؿ أو اؼبنتجات وعند مقارنة وحدات األعماؿ أو اؼبنتجات ؼبصفوفة ىوفر، فيمكن القوؿ أف 

تتمتع دبركز  ىيو .السوؽ/من مراحل تطور اؼبنتج (النمو األورل)ة البدء لتقع يف مرح(A)اليت يشار إلييا ابغبرؼ 
أما الوحدات أو اؼبنتجات عالية. قدرة تنافسية لتحقيق فعلى اؼبؤسسة أف تتبع اسًتاتيجية النمو ،تنافسي قوي

كز تنافسي تتمتع كذلك دبر  ىيالسوؽ و /ة النمو من مراحل تطور اؼبنتجلا يف مرحفإهن( B)اؼبشار إلييا ابغبرؼ 
مواقع وحدات األعماؿ أو اؼبنتجات اليت أتخذ  وا السوقية منخفضة نسبيا، وتتشابهقوي ابلرغم من أف حصت

ي هف( D)أما وحدات األعماؿ أو اؼبنتجات اليت أتخذ حرؼ .ا ال ربتل مركزا تنافسيا قوايإال أهن( C)حرؼ 
فعليو من اعبيد  ى حصة سوقية جيدة نسبيالا عىة الركود اػبفيف وربتل مركز تنافسي مقبوؿ الستحواذليف مرح

ة لا يف مرحفإهن( F)أما وحدات األعماؿ أو اؼبنتجات ذات اغبرؼ .إتباع اسًتاتيجية النمو مع ىذه الوحدات
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تقع يف  فهي(G)أما الوحدات أو اؼبنتجات اليت أتخذ اغبرؼ ، وربتل مركزا تنافسيا قواي نسبيا نضوج الصناعة
 1.تل مركزا تنافسيا ضعيفادار وربة اإلكبلمرح

 ADLمنوذج مصفوفة  .5.3.6
للخدمات االستشارية بتطوير مبوذج ىبتلف من حيث اؼبعايَت والشكل عن  Arther.D. Littleقاـ مكتب 

 ،  يستخدـ من طرؼ اؼبؤسسة إلهباد اسًتاتيجية احملفظة، وتقـو اؼبصفوفة على بعدين:BCGمصفوفة 
 ية للمؤسسة.البعد األوؿ: الوضعية التنافس 

 .البعد الثاين: درجة نضج اؼبهنة أو النشاط أي جاذبية القطاع 

فالبعد األوؿ يعكس قوة اؼبؤسسة مقارنة دبنافسيها، وتتكوف أساسا من عوامل اؼبنافسة والنجاح مثل النمو، 
 حصتها السوقية، التطور التكنولوجي، طرؽ التسويق، نوعية اؼبنتجات....

بتطبيق  ونضج اؼبهنة أو اجملاؿ الذي تعمل فيو اؼبؤسسة، ؤشر يعكس جاذبية القطاعالثاين وىو م أما البعد
 2:ويقاس بعدة مؤشرات أنبهامفهـو دورة اغبياة كمرحلة التقدًن، النمو، النضج، التدىور.....

 معدؿ النمو: يبدأ ابؼبستوايت اؼبرتفعة لتتناقص تدرهبيا. -

 ل األوذل من دورة اغبياة.إمكانيات النمو واليت تكوف كبَتة يف اؼبراح -

 تشكيلة اؼبنتجات: تبدأ ضيقة لتتسع مع التقدـ يف مراحل اغبياة. -

 عدد اؼبنافسُت: يقاس ىذا اؼبؤشر مع مدى استعماؿ التكنولوجيا وطبيعتها. -

 توزيع اغبصص السوقية يف السوؽ: تكوف ؾبزأة يف البداية لًتتكز وتنمو مع تطور اؼبنتوج. -
 وفق الشكل التارل: ADL ويبكن توضيح مبوذج 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 661 661فاضل ضبد القيسي، علي حسوف الطائي، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
، 3118/3112، منشورات كلية العلـو االقتصادية، التجارية وعلـو التسيَت، جامعة بسكرة، زلاضرات يف تشخيص ادلؤسسةصوحل ظباح، 2

 .126ص
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 .ADL: مصفوفة 08شكل 

 
 .024صوحل ظباح، مرجع سبق ذكره، ص ادلصدر:

 :1وقد حددت ىذه اؼبصفوفة االسًتاتيجيات اليت يبكن ؽبا إتباعها، كما يلي
تتبع اؼبؤسسة ىذه االسًتاتيجية من أجل مواصلة االستثمارات واحملافظة على وضعيتها  الطبيعي: نموال -

سية، ىذه االسًتاتيجية قابلة للتطبيق يف كل مرحلة من مراحل دورة حياة النشاط، وابلتارل يبكن التناف
 للمؤسسة مواصلة مسارىا بشكل طبيعي، وخصوصا عندما تكوف اؼبؤسسة تعمل يف سوؽ يتميز ابلنمو.

بشكل طبيعي وؽبا لؤلنشطة اليت ال تتطور وىي اسًتاتيجية تتبعها اؼبؤسسة  :)االختياري( نتقائيالنمو اال -
وضعية تنافسية متوسطة وضعيفة، إذف هبب أف زبضع لعملية االنتقاء من أجل الوصوؿ إذل وضعية 

 تنافسية أحسن وابلتارل ربقيق العائد اؼبتوقع.

وىي اليت تتطلب تدخل اؼبؤسسة من أجل إعادة توجيهها كبو الوجهة اؼبرغوبة  أنشطة إعادة التوجيو: -
 فيها.

وىي األنشطة اليت تكوف قد بلغت مرحلة الزواؿ، أين تزداد درجة اػبطر وتقل  :اإلمهال والتخلي -
 اؼبردودية، وال ربقق نتائج مرضية للمؤسسة، لذلك يفضل الًتاجع عن االستثمار فيها.

 

 

                                                           
 برج بوالية حالة مؤسسة عنًت تراد لئللكًتونيات اجلزائرية، صناعية مؤسسة يف مالاألع زلفظة حتليل أسلوب تطبيق يف مساىمحياة،  إبرىيمي 1

 .20، ص0226كلية العلـو االقتصادية، التجارية وعلـو التسيَت، جامعة اؼبسيلة،  إسًتاتيجية، زبصص ماجستَت مذكرة بوعريريج،
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 التنظيم واذليكل التنظيمي للمؤسسة. :السادسحملور ا
 ؤسسة.إلطار النظري للتنظيم داخل ادلا.1

زة األساسية يف اؼبنظمة، وىو نشاط أساسي يساعدىا يف ربقيق أىدافها بكفاءة وفعالية، يعد التنظيم الركي
فالتنظيم اعبيد وسيلة يف مواجهة الصعوابت والعراقيل اليت تعيق تقدـ الكياف وتطوره، من خبلؿ تنسيق وترتيب 

 .صبيع العناصر الضرورية للعمل دبا فيها اؼبورد البشري
يف  واالزدواجيةمة مستقببل ووضع السياسات وربديد األدوار، وتفادي التداخبلت إف ربقيق األىداؼ اؼبرسو 

كثر يف اؼبوضوع أالتنظيم واؽبيكل التنظيمي داخل الكياف، وللتوسع  واستقراراؼبناصب، مرىوف دبدى قباعة 
 كباوؿ أف نعاجل موضوع التنظيم من الزوااي التالية:

 :مفهوم التنظيم وأمهيتو.1.1
 م التنظيم: مفهو .1.1.1
النظرية التنظيم على أنو أحد عناصر الوظائف اإلدارية داخل اؼبنظمة كالتخطيط والرقابة  األجبدايتتصنف 

 اؿ والعمل، فبل يبكن ضبط مفهوموالتوجيو، وىو يف نفس الوقت أحد عناصر عوامل اإلنتاج مع رأس اؼبا
 لتعاريف، واليت يبكن إهبازىا كما يلي:فقد أورد الكتاب والباحثُت اإلداريُت العديد من االتنظيم 

"إمداد اؼبنظمة بكل ما يساعدىا على أتدية  :للتنظيم على أنو "Henry fayolتعريف ىنري فايوؿ " -
مهامها من اؼبواد األولية، اآلالت واألفراد، ويتوجب على اؼبدير إقامة نوع من العبلقات بُت األفراد بعضهم 

 1ض".ببعض، وبُت األشياء بعضها ببع
"ترتيب وتنسيق وتوحيد اعبهود واألعماؿ  :على أنو "George terry"يف حُت عرفو جورج تَتي -

 2والنشاطات دبا يف ذلك ربديد السلطة واؼبسؤولية اؼبعطاة لؤلفراد لغاايت ربقيق األىداؼ".
 .أمهية التنظيم .2.1.1

حُت  (Carnigie)ىذه األنبية من كارنيجي  للتنظيم أنبية كبَتة يف حياة اؼبؤسسة االقتصادية، وقد أشار إذل
قاؿ: "خذ منا كل منشآتنا الصناعية، وكل منشآتنا التجارية، وكل طرؽ مواصبلتنا، وكل أموالنا وأترؾ لنا 

 3أربع سنوات نكوف قادرين على استعادهتا صبيعا".  التنظيم، وخبلؿ

                                                           
 .25، ص2000سسات اعبامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، اؼبؤ  ،إدارة ادلوارد البشرية وكفاءة األداء التنظيمي، كامل بربر   1
 .21، ص2002دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة األوذل،  ،التنظيم وإجراءات العمل، موسى اللوزي2

 .26ص ، مرجع سبق ذكره،كامل بربر  3
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األحسن للموارد الطبيعية يف ظل ندرهتا وتنامي واقتصاداي ي نظر إذل التنظيم أنو األداة اؼبناسبة لبلستغبلؿ 
التحدايت السكانية، أما اجتماعيا فتكمن أنبيتو يف أتثَته على سباسك اعبهود اعبماعية، ومن الناحية االدارية 
فتظهر أنبيتو يف التطبيق اؼبثارل ؼبفهـو التخصص وتقسيم العمل، واؼبنهج الذي يوضح العبلقات، يرظبها 

 وىذا من أجل توحيد اعبهود وربقيق األىداؼ اؼبتفق عليها.ويفاعل بينها، 
 1:وبناءا على ما سبق يبكن صياغة أنبية التنظيم يف

 توضيح وربديد األىداؼ. -
يساعد التنظيم السليم على ربديد عبلقات اؼبنظمة ربديدا واضحا، حيث أف كل عضو يعرؼ مكانو  -

 وعبلقتو برؤسائو ومرؤوسيو.
يف توحيد تصرفات اعبماعة وتوجيهها كبو ربقيق األىداؼ كما يساىم يف ربقيق يساعد التنظيم السليم  -

 أفضل استخداـ للموارد البشرية واؼبادية.
عدـ االزدواجية والتداخل وابعاد النزاعات حوؿ التخصصات والصبلحيات، وكذلك ربقيق التنسيق  -

 والتكامل بُت ـبتلف التخصصات.
ملية والفنية من خبلؿ ربديد الوظائف اؼبتخصصة يف التنظيم وبياف االستفادة من اػبربات العلمية والع -

 متطلباهتا وشروطها ومسؤولياهتا.
 مبادئ التنظيم الفعال..2.1

 تنفيذ السياسة العامة عبء هاإذل اتساع الوحدات اإلدارية اليت يقع علي ىإف اتساع نشاط اؼبؤسسة أد
 احدة زبضعو يا لطة قيادة علس ـب قياو جو حدات إذل و ال ىذهتعدد  ييؤد فالطبيعي جدا أ نمو مؤسسة، لل
مركزية، هتدؼ ىذه السلطة العليا إذل ربديد األىداؼ العامة ال  واء كانت مركزية أو حدات سو الىذه صبيع  اؽب

دبا ىبدـ مصاحل اؼبؤسسة، ويتطلب ذلك توافر ؾبموعة من اؼببادئ اػباصة ابلتنظيم، منها  وتوجيههاللمؤسسة 
 منها ما يبكن معارضتها أحياان، ومن أىم مبادئ التنظيم قبد:ماىي اثبتة و 
 مبدأ وحدة الرائسة واألوامر:.1.2.1

 ويعٍت ىذا اؼببدأ أف لكل شخص سلطة إصدار األوامر يف نطاؽ منظمة معينة يف مصدر واحد، حبيث يكوف
 

                                                           
مذكرة ماجستَت يف تسيَت اؼبنظمات، كلية العلـو  ، ؤسسة الوطنية للدىنحتليل وتطور التنظيم واذلياكل التنظيمية: دراسة حالة ادل، بغدود راضية1

 .26، ص2007/2008االقتصادية، التجارية وعلـو التسيَت، جامعة بومرداس، 
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ىذا اؼببدأ إذل ذبنب ويهدؼ  1للمرؤوسُت داخل ىذه اؼبنظمة سوى رئيس مباشر واحد يتلقى منو األوامر،
 وتعدد التعليمات الصادرة للمرؤوسُت.إمكانية التعارض بُت األفراد 

 ادلركزية والالمركزية:.2.2.1
تنازؽبا عنها. وكلما تنازلت اإلدارة عن ؼبسؤوؿ حبق ازباذ القرارات وعدـ اؼبركزية ىي احتفاظ اإلدارة العليا ا

نوف داخلي أو ابلتفويض، وعادة ما تكوف اؼبركزية مطبقة يف حقها يف ذلك اذبهت كبو البلمركزية سواء بقا
 اؼبنظمات الصغَتة والبلمركزية يف اؼبنظمات الكبَتة ذات الفروع العديدة أو تباعد التخصصات والوظائف. 

 مبدأ نطاق اإلشرا :.3.2.1
لعدد بُت علماء ويقصد هبا اغبد األقصى من اؼبوظفُت الذين يبكن للمسؤوؿ أف يشرؼ عليهم، وقد اختلف ا

ف نطاؽ االشراؼ يًتاوح ما بُت أ، يرى البعض 06االدارة، ففي الوقت الذي يرى البعض أال يتجاوز العدد 
فراد، ومع تطور اؼبؤسسة وتعدد انشطتها، فاف نطاؽ االشراؼ يتحدد دبجموعة من احملددات، أ 10و 05

 نبها:أ
 عمل، كلما اتسع نطاؽ االشراؼ.درجة التشابو يف العمل: فكلما كاف ىناؾ تشابو يف ال -
و الرئيس من أدرجة تعقد العمل: كلما تعقد العمل أمكن تضييق نطاؽ االشراؼ حىت يتمكن اؼبسؤوؿ  -

 احتواء التعقد.
 أمكن من توسيع نطاؽ االشراؼ. درجة تكرار العمل: كلما كاف العمل مكرر وروتيٍت -
 اؼبوظفُت دبستوى عاؿ يضيق نطاؽ االشراؼ.اؼبستوى التعليمي للموظفُت: ففي اؼبؤسسات اليت يتسم  -

 مبدأ التخصص وتقسيم العمل:.4.2.1
االنسانية واؼبادية ابؼبنظمة يف شكل مقسم وؾبزأ على األفراد، األقساـ  يعٍت تقسيم العمل وضع اعبهود

يوفر حىت يتسٌت لكل عامل تنفيذ العمل الذي هبيده فهو أقدر عليو وأكثر خربة فيو، وىو ما  واإلدارات،
 اعبهد اؼبادي والذىٍت للعامل، وابلتارل فإف مبدأ التخصص يؤدي إذل:

 زايدة مهارة الفرد وخربتو يف أداء العمل. -
استخداـ الكفاءات وفق اختصاصاهتا، وىو ما يتيح الفرصة للعامل لبلنضماـ اذل العمل الذي وبقق فيو  -

 انتاجية اعلى وتكاليف اقل.
 اعبهد والتكاليف.السرعة يف تنفيذ الوقت وتوفَت  -
 سهولة متابعة العمل، وفعالية الرقابة داخل اؼبنظمة. -

                                                           
 .119، ص2007دار اليازوري للنشر والتوزيع، عماف،  ،العملية اإلدارية مبادئ وأصول وعلم وفن، ضرار العتييب وآخروف1
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 التنظيم.أنواع .3.1
يتفق معظم الباحثُت يف ؾباؿ اإلدارة والتنظيم على تقسيم التنظيم إذل نوعُت رئيسُت نبا: التنظيم الرظبي 

 والتنظيم غَت الرظبي.
 التنظيم الرمسي: .1.3.1

: "التنظيم اؼبعلن والقانوين للمنظمة والذي لو صفة االستمرار واالستقرار إال إذا يعرؼ التنظيم الرظبي على أنو
كما أف  1بناءا على أىداؼ، خطط وسياسات ؿبددة،الذي قاـ  ظهر ما يوجب إدخاؿ تعديبلت عليو، وىو

ات عماؿ وتوزيع االختصاصات وربديد السلطىذا التنظيم وبدد العبلقات بُت األفراد فيها، وتقسيم األ
 2شأة، وابلتارل تبُت دور كل فرد فيها.نواؼبسؤوليات يف اؼب

 التنظيم غري الرمسي:. 2.3.1
، ويتطور ىذا التنظيم بشكل وىو مباذج من العبلقات تظهر بسبب النشاطات غَت الرظبية ألعضاء التنظيم

 عفوي نتيجة وجود األفراد يف مكاف واحد، وىو مكاف العمل.
 تنظيم نتيجة تظافر ؾبموعة من األسباب:وقد ظهر ىذا الشكل من ال

 قصور التنظيم الرظبي على تلبية كل حاجيات األفراد داخل اؼبنظمة. -
كرب حجم التنظيم الرظبي يساعد على تكوين ؾبموعات غَت رظبية نظرا للعزلة اليت ربدث ؽبم من جزاء  -

 ذلك.
 نهم غَت رظبية.التواجد اؼبتواصل لؤلفراد يف مكاف واحد يؤدي إذل ظهور عبلقات بي -

 :3ويقوؿ برانرد أف التنظيم غَت الرظبي من شأنو أف يدعم التنظيم الرظبي عن طريق
 تنمية وتدعيم العبلقات بُت أجزاء التنظيم الرظبي. -
 وبقق التوازف الشخصي، واحًتاـ الذات وحرية االختيار ألعضاء التنظيم. -
 يعمل على ربقيق الرقابة االجتماعية. -
 .ل التنظيميمفاىيم حول اذليك .2

يعترب اؽبيكل التنظيمي أحد الوسائل الفعالة والبلزمة لتحقيق االنسياب الدقيق واؼبنظم لؤلعماؿ، وىو اإلطار 
قساـ اليت تتكوف منها اؼبؤسسة مرتبة على شكل مستوايت فوؽ و األأو الوحدات أالذي يوضح التقسيمات 

                                                           
 .549، ص1999دار االسكندرية للكتب، االسكندرية، ، التنظيم واالدارة يف قطاع االعمال: مدخل ادلسؤولية االجتماعية، صبلح الشنواين1
 .29، ص1997، 01مركز الكتاب للنشر، الطبعة ، التخطيط يف الرتبية الرايضية بني النظرية والتطبيق، عبد اغبميد شرؼ2
 .31بغدود راضية، مرجع سبق ذكره، ص 3
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تعليمات والتوجيهات من اؼبستوى األعلى أو بعضها البعض أتخذ ىـر يربطها، حيث تنساب األوامر وال
فكل األفراد الذين يسألوف أماـ شخص واحد ىم يف نفس اؼبستوى اإلداري بصرؼ النظر عن موقعهم األدىن، 

اػباضعة للتنظيم، على األساس  كما يساىم اؽبيكل التنظيمي يف توضيح كل األنشطةيف اػبريطة التنظيمية،  
 اؼبستوايت االدارية والتنظيمية.ه من األسس، مع تعيُت الوظيفي أو اإلقليمي أو غَت 

 .مفهوم اذليكل التنظيمي .1.2
تعددت التعاريف اػباصة ابؽبيكل التنظيمي وىذا لتعدد الكاتب والباحثُت االداريُت الذين تناولوه ومن زوااي 

 ـبتلفة، ومن بُت التعاريف نوجز ما يلي:
ح البَتوقراطية، تعطي اغبق جملموعة من األفراد أف : "ؾبموعة من القواعد واللوائMax Weberتعريف -

 1يصدروا األوامر ألفراد آخرين على كبو الرشد والكفاءة".
أف: "ىيكل التنظيم ىو جسده، حيث يصف ىذا اعبسد القواعد  Lawrenceيف حُت يعرفو لورنس -

واألنظمة الفرعية مثل والعبلقات الرظبية لؤلفراد واعبماعات داخل التنظيم، ويشمل اعبماعات والوحدات 
األقساـ واإلدارات، واؽبيكل التنظيمي ىو ؿباولة لًتتيب ىذه القواعد والعبلقات لكي يوجو العمل ذباه 

 ربقيق األىداؼ واستمرار النظاـ".
 التنظيمية اؼبكونة ؽبا تكافة التقسيما  نلي للمنظمة مخالدا بىو الًتكي وأورد اغبلو، ـ تعريفا آخر:" -

العبلقة بُت ىذه التقسيمات من حيث تبعية كل تقسيم ومكوانتو من التقسيمات  لاؽبيك حويوض
 2األدىن".

: "األلية الرظبية اليت يتم من خبلؽبا إدارة اؼبنظمات عرب ربديد خطوط السلطة   Stonarيف حُت عرفو -
 .3واالتصاؿ بُت الرؤساء واؼبرؤوسُت"

الطرؽ أو الوسائل اليت يتم دبوجبها تقسيم  التنظيم على أنو:" ؾبموعة من Henry Mintzbergوحدد  -
 .4العمل إذل نشاطات واضحة وؿبددة، ومن مث ضماف التنسيق الضروري بُت ىذه النشاطات"

البناء الذي وبدد االدارات واألجزاء " تعريف اؽبيكل التنظيمي على أنو:وبناءا على ما سبق يبكن ربديد 
 ."واألداة اليت تبُت خطوط السلطة واالتصاؿ داخل اؼبنظمة الداخلية للمنظمة البلزمة لتحقيق األىداؼ،

                                                           
 .293، ص1999دار اعبامعية اعبديدة للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ، مبادئ اإلدارة بني النظرية والتطبيق،  اظباعيل ببلؿدمحم1
 .152، ص1985دار اؼبطبوعات اعبامعية، اإلسكندرية، ، علم اإلدارة العامة، اغبلو، ـ  2
 .88، ص2008النجاح للنشر والتوزيع، اعبزائر العاصمة،  دار، ادلنظمة )ادلتغريات، األبعاد، التصميم(، عبد الوىاب سويسي 3

4
Henry Mintzberg « structure et dynamique de l’organisation » édition d’organisation, 18

eme
  

édition, 2005, P18. 
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  .مستوايت اذليكل التنظيمي .2.2
 1:جزاء رئيسية كما يليأبتقسيم مستوايت اؽبيكل التنظيمي للمنظمة إذل طبسة  Henry Mintzberقاـ 

سية من وىي قاعدة اؼبنظمة وتضم ؾبموعة العماؿ الذين يؤدوف أنشطة العمل الرئي اإلدارة التشغيلية: -
 ، وتتصف أعماؽبا ابلروتينية والتكرار.نتاج سلع وتقدًن خدماتإ

وىي اإلدارة العليا، وسبثل أعلى جزء يف اؼبنظمة، ويبثلها القائد أو رئيس اؼبنظمة،  اإلدارة االسرتاتيجية: -
قيق رشاد ابقي العماؿ كبو ربإوتتوذل ىذه اإلدارة بوضع اػبطط االسًتاتيجية الطويلة األمد، وتوجيو و 

األىداؼ، كما تتمتع بصبلحيات واسعة، وحرية التصرؼ يف شؤوف اؼبنظمة، ويساعد رئيس اؼبنظمة يف 
 مهامو نوابو ومستشاريو وغَتىم.

، وزبتص ابألعماؿ ُتموعة من رؤساء األقساـ واؼبراقبوتشغل ؾبوسبثل االدارة الوسطى،  اإلدارة التنفيذية: -
، ويعمل أعضائها يف ضوء اػبطة االسًتاتيجية، مع سبتعهم بصبلحيات اؼبرتبطة ابإلنتاج والتسويق والتموين

 أقل من صبلحيات أعضاء القمة االسًتاتيجية.
يشمل ىيكل السلطة كل اإلدارات السابقة )القمة االسًتاتيجية، االدارة التنفيذية   اجلانب التقين ادلهين: -

ارج اؽبيكل، ويضم األخصائيُت والتقنيُت الذين واالدارة التشغيلية(، أما ابلنسبة ؽبذا اعبانب فهو يقع خ
 يضعوف اؼبعايَت واألسس لتنسيق أعماؿ اؼبنظمة.

(: ويضمن توفَت ؾبموعة من اػبدمات ؼبختلف اإلدارات السابقة،  اجلانب ادلساعد )جانب الدعم -
 اإلطعاـ، اػبدمات القانونية، العبلقات اػبارجية...كخدمات النقل و 

 .يزلددات اذليكل التنظيم .3.2
يتأثر اؽبيكل التنظيمي دبجموعة من احملددات عند تصميمو وصياغتو، ليكوف شامبل ومناسبا، ومن أىم ىذه 

 احملددات:
  يجية:االسرتات. 1.3.2

و أف ربليل إمد، وعليو فىدافها الطويلة األأذل ربديد إىي ؾبموعة العمليات اليت تسعى من خبلؽبا اؼبنظمة 
ي تغيَت يف أىداؼ واسًتاتيجية اؼبنظمة، و أف ينطلق من أي ال بد من ي ىيكل تنظيمأو بناء أربديد 

، حيث chandlerليو دراسة إتنظيمي للمنظمة، وىو ما توصلت االسًتاتيجية يبلزمها تغيَت يف اؽبيكل ال
ر جاندل"استنتج أف التغَتات يف اسًتاتيجية الشركة تتقدـ وتقود التغَتات يف ىيكل اؼبنظمة. والسبب كما يقوؿ 

                                                           
 .38بغدود راضية، مرجع سبق ذكره، ص -من اعداد الباحث بناءا على: 1
- Henry Mintzberg, op.cit p47. 
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" ىو أف االسًتاتيجية اعبديدة تتطلب ىيكل تنظيمي جديد أو على األقل يتم ربديثو إذا أرادت اؼبنظمة العمل 
بكفاءة. وما دل يتبع اؽبيكل االسًتاتيجية، ستنشأ لدينا حالة عدـ الكفاءة. وابلنسبة عباندلر فإف التغَتات 

 .1يجيتهااؽبيكلية تتدخل يف الوقت الذي تغَت فيو اؼبؤسسات اسًتات
  حجم ادلنظمة:.2.3.2

وعلى اختبلؼ آراء الكتاب  من بُت اؼبؤشرات اؼبعتمدة يف قياس حجم اؼبنظمة ىو عدد العماؿ داخلها،
و اؽبيكل أصباع على وجود عبلقة متبادلة بُت حجم اؼبنظمة وطبيعة الًتكيب إوالباحثُت، فإف ىناؾ شبو 

ولو آاثره الواضحة أيضا على كل من  ،ينا من اؽبيكل التنظيميالتنظيمي، إذ أف حجم التنظيم يستلـز مبطا مع
 درجة التعقيد والرظبية واؼبركزية.

 :زايدة اغبجم تستدعي زايدة التعقيد، لكن دوف وجود عبلقة اثبتة متوازنة عالقة احلجم ابلتعقيد. 
 :بكل شيء، فكلما  ترتبط البلمركزية بزايدة حجم اؼبؤسسة الستحالة اإلحاطة  عالقة احلجم ابدلركزية

 .رب للسلطاتككانت اؼبؤسسة أكرب، تطلب األمر تفويضا أ
 ىناؾ عبلقة منطقية بُت زايدة يف اغبجم وزايدة يف الرظبية، حيث رباوؿ اإلدارة  :عالقة احلجم ابلرمسية

 شراؼ اؼبباشر وىذا من خبلؿ القواعد واإلجراءات الرظبية.السيطرة على سلوؾ العاملُت عن طريق اإل
 التكنولوجيا: .3.3.2

التكنولوجيا ىي أحد اؼبتغَتات اؽبيكلية ألهنا تؤثر وبشكل مباشر ومستمر يف عبلقات األفراد ابؼبنظمة، وأيضا 
تؤثر على االتصاؿ بينهم، وتزداد درجة التمايز العمودي أي عدد اؼبستوايت االدارية، بزايدة درجة التكنولوجيا، 

، ويف دراسة ؿ"وود وارد" أنو كلما تطورت التكنولوجيا من التكنولوجيا والذي ينجز عنو زايدة عدد اؼبديرين
 .2الروتينية إذل التكنولوجيا اؼبعقدة، ارتكز اؽبيكل التنظيمي إذل التوجو كبو تغيَت اؼبؤىبلت

  :احمليط )البيئة(.4.3.2
تلف عن اؼبنظمة اليت للبيئة دور مهم يف بناء ىيكل تنظيمي للمنظمة، فاؼبنظمة اليت تعمل يف جو مستقر زب

تعمل يف بيئة متغَتة وديناميكية، ومن أىم متغَتات البيئة العوامل السياسية، االقتصادية واالجتماعية، حيث 
يرى الباحثوف أف اؽبياكل التنظيمية تتغَت من اؽبيكل اؼبيكانيكي إذل اؽبيكل العضوي، وىذا ما يوضحو اعبدوؿ 

 اؼبوارل:

                                                           
1
 Michel darbelet, Laurent izard, Michel scaramuzza " notions fondamentales de management " 

5 édition, éditions foucher , paris ,2006,p58. 
، 1منشورات كلية العلـو االقتصادية، التجارية وعلـو التسيَت، جامعة سطيف، زلاضرات يف مقياس اقتصاد ادلؤسسة، سامي ىباش2

 .41، ص2017/2018
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 ل ادليكانيكي والعضوي.: مقارنة بني اذليك06جدول 

 اذليكل العضوي اذليكل ادليكانيكي البعد
 االستقرار -
 التخصص -
 القواعد والرظبية -
 السلطة -

 التغيَت غَت متوقع -
 يوجد العديد من اؼبتخصصُت -
 ىناؾ قواعد جامدة -
 مركزة يف عدد ؿبدود من ابلقمة -

 التغيَت متوقع -
 األغلبية غَت متخصصة -
 قدر كبَت من اؼبرونة -
 رة خبلؿ اؼبؤسسةموزعة ومنتش -

 ،إدارة السلوك يف ادلنظمات ،جَتالد جرينربج، روبرت ابروف، ترصبة رفاعي دمحم رفاعي، إظباعيل علي بسيوين ادلصدر:
 .699ص ،2004دار اؼبريخ، الرايض، 

 إف البيئات الديناميكية واؼبتغَتة تقتضي على اؼبنظمة تبٍت ىياكل تنظيمية مرنة وعضوية، وفيها درجة أقل من
االعتماد على التقنُت والرظبية الزائدة، وتعتمد األسلوب البلمركزي يف اإلدارة، وذلك على خبلؼ الوضع يف 
البيئات اؼبستقرة واليت ال تقلبات كبَتة فيها، ويناسبها اؽبياكل التنظيمية اؼبيكانيكية، واليت سبتاز ابآللية والرظبية 

لى التقنُت والرظبية ودرجة أكرب من إمكانية إتباع األسلوب اؼبركزي يف واؼبركزية الكبَتة، وكذا الروتُت يف العمل ع
اإلدارة، كما أف ىذا النوع من اؽبياكل ال يستحب تبنيها يف البيئات اؼبتغَتة، نظرا الستجابتو البطيئة ؼبتغَتات 

 .البيئة
 : لقوة والسيطرة.ا5.3.2

يضمن ؽبم البقاء يف مناصبهم، وسيطرهتم على  أف أصحاب القوة والسيطرة ىبتاروف اؽبيكل التنظيمي الذي
فمن يبتلك القوة يسعى إذل السيطرة على القواعد واالجراءات  قدرات اؼبؤسسة وعلى العاملُت فيها،

والتشريعات االدارية اليت يعمل دبوجبها األفراد، مع توسيع سلطاهتم وعدـ تفويضها إال ضمن نطاؽ ؿبدود،  
ثر األكرب يف ربديد اؽبيكل ارة العليا )الذين يبتلكوف السلطة والقوة( ؽبا األف اذباىات وسياسات االدأكما 

 1التنظيمي، حيث ىناؾ صلة مباشرة بُت اؽبيكل وفبارسة القوة.
 .مراحل تصميم ىيكل تنظيمي.3

 :2يبكن اهباز مراحل تصميم ىيكل تنظيمي يف ما يلي

                                                           
1
Jean-luc charron, Sabine sépari " organisation et gestion de l’entreprise : manuel et 

applications " dunod, paris, 2004, p65. 
 .208، ص2004، دار وائل للنشر والتوزيع، عماف، 02الطبعة ، السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال، ؿبمود سلماف العمياف 2
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اؼ تساعد يف ربديد االحتياجات التنظيمية ربديد األىداؼ األساسية للمؤسسة بشكل واضح ألّف األىد -
 واليت بدورىا تؤثر على اختيار اؽبيكل التنظيمي.

 ربديد النشاطات اؼبختلفة اليت من خبلؽبا تتحقق األىداؼ األساسية والثانوية. -
 تقسيم النشاطات إذل أنشطة رئيسية وأخرى فرعية. -
فة يف الوحدة التنظيمية تبُت فيها جراء وصف وظيفي لكل وظيإربديد اختصاص كل وحدة تنظيمية و  -

 الواجبات والسلطات واؼبسؤوليات.
 ربديد الوظائف اإلشرافية والتنفيذية داخل كل وحدة من الوحدات التنظيمية. -
 .إعداد اػبريطة التنظيمية والدليل التنظيمي -
 .نتائج اخللل يف تصميم اذليكل التنظيمي:4

عدـ اؼبراجعة الدورية لعملية التصميم من شأنو أف يقلل من فعالية إف عدـ التصميم اعبيد للهيكل التنظيمي أو 
اؼبؤسسة، ووبد من األداء، ويعكس سلبا على العبلقة بُت البيئة الداخلية واػبارجية، ومن أىم األعراض اليت 

 : 1تدؿ على وجود خلل يف عملية التصميم نذكر
 : تصميم سيء للوظائف.1.4

كن أف ربوؿ يب ل التنظيمي والتصميم الوظيفي فالًتتيبات اؽبيكلية غَت الصحيحةىناؾ عبلقة متبادلة بُت اؽبيك
الضيق يف وحدة اؼ فمثبل اؽبيكل الطويل ونطاؽ اإلشر  ،الوظائف اعبيدة على الورؽ إذل وظائف سيئة عمليا

الكبَت قد  االشراؼ نطاؽ ووبوؿ العمل اؼبثَت إذل عمل فبل، أو أف، االستقبللية من ىبفض األحباث والتطوير
 يقضي على نشاط اؼبشرفُت األكفاء.

 :للمنظمة كونةادل .عدم وجود تنسيق بني سلتلف األجزاء2.4
استغٌت عن خدمات  قد بُت األقساـ فمثبل قد يكوف قسم مايف اؼبنظمة تتعلق ىذه اؼبشكلة ابلتنسيق الكامل

ؽبا ارتباط ابعبهد  وىذه اؼبشكلة، ةبعض العماؿ، يف حُت يقـو قسم آخر بتعيُت أفراد من نفس وعاء العمال
 غَت اؼبربر واؼبزدوج، فبا يعرض اؽبيكل الحقا للتعقيد أكثر فبا كاف عليو.

  .الصراع بني سلتلف ادلصاحل واألقسام:3.4
ويرجع الصراع إذل التداخل يف الصبلحيات بُت ـبتلف رؤساء اؼبصاحل والرؤساء واليت نتجت فشل اؽبيكل 

 لتوافق والتكامل.التنظيمي يف ربقيق ا
                                                           

، مذكرة ماجستَت يف العلـو االقتصادية، تسيري وظيفة البحث والتطوير يف ادلؤسسة االقتصادية: دراسة حالة رلمع صيدالورية شعيب، ح1
 45 44، ص ص2013/2014زبصص صناعي، كلية العلـو االقتصادية، التجارية وعلـو التسيَت، جامعة بسكرة، 
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 . البطء يف االستجابة: 4.4
قد يسبب اؽبيكل التنظيمي غَت الصحيح التأخَت يف اإلستجابة والتباطؤ يف الفعل ورد الفعل اإلداري، فاؽبيكل 
التنظيمي اؼببٍت على اؼبركزية يكوف مناسبا للقرارات القليلة اليت يتم ازباذىا، أما القرارات الكثَتة اليت تتخذذ 

 سبها اؽبيكل التنظيمي اؼببٍت على البلمركزية.فينا
 .اختاذ قرارات يف ظل معلومات غري كافية:5.4

وجود خلل يف اؽبيكل قد يسبب يف شح عادة ما يرتبط القرار السليم بوجود معلومات كافية وصحيحة، وإف 
  اؼبعلومات وتضارهبا فبا يؤثر على ازباذ القرار بشكل سليم.

 .لهياكل التنظيميةاألمناط ادلختلفة ل.5
، وذلك لعدـ وجود ىيكل تناولت النظرايت االدارية للمنظمات، العديد من أوضاع وأمباط اؽبياكل التنظيمية

، واألىم ليس يف تصميم ىيكل تنظيمي يطبق يف صبيع اؼبنظمات، نظرا الختبلؼ أىداؼ وظروؼ كل منظمة
الفعالة بُت العماؿ يف اؼبؤسسة، فبا يبنح لكل مؤسسة تنظيمي، ولكن يف ؾبموعة األنشطة اؼبتناسقة والعبلقات 

اغبق يف اختيار اؽبيكل اؼببلئم ؽبا ولظروفها ومتغَتات بيئتها الداخلية واػبارجية، ومن بُت أىم اؽبياكل التنظيمية 
 قبد:
 اذليكل التنظيمي الوظيفي:.1.5

ويكوف على رأس كل وظيفة مدير  ة،نشاط اؼبنظمة إذل أنشطة رئيسية وفرعيقسم ي حيث كما يوضحو العنواف،
صدار األوامر لكل من يعمل ضمن إوظيفي متخصص يف ؾباؿ نشاط الوظيفة ولو اغبق يف فبارسة السلطة و 

ف األعماؿ أشرافو، واستنبط ىذا النوع من اؽبياكل فريديك اتيلور حيث وضح اإلدارة العلمية وبُّت إنطاؽ 
 نيخذ الشكل التارل:ف زبضع إذل التخصص وتقسيم العمل، وأهبب 

 .:اذليكل التنظيمي الوظيفي09شكل 
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، ربت إشرافو يتم الذي ابلعملاؼبدير  ، وذلك نظرا إلؼباـاإلشراؼالتنسيق و  يبتاز ىذا النوع من اؽبياكل بسهولة
مع إمكانية وجود طبقة من العماؿ مدربُت على أتدية  ،دو احملد وزبصص ؾباؿالفنية يف  خرباتوابإلضافة إذل 

 وحسب ما تقتضي إلي وفاليت تكو الفنية اؼبتخصصة  اؼبهارات نإمكانية االستفادة م وتتاح لؼبهاـ واألعماؿ، و ا
بزايدة حجم اؼبنظمة عن طريق زايدة  يم وتوسعو مرىوفذا التنظى ف مبوأكما  ،التخصص مزااي وربقيقاغباجة. 

 ضافة وظائف أخرى.إ أواؼبنتجات 
كل، عدـ وضوح السلطة واؼبسؤولية فبا يؤدي إذل التهرب من اؼبسؤولية، كما ويعاب على ىذا النوع من اؽبيا 

ا يؤدي إذل يعاب عليو صعوبة االتصاؿ فيو بُت الوظائف واؼبستوايت الدنيا خاصة، وصعوبة فرض النظاـ، فب
 ظهور الفوضى االدارية، وعدـ اؼبرونة بسبب اؼبركزية اؼبفرطة.

مساعدة على ظهور قطيعة بُت الوظائف، حيث يبكن أف يزداد إحساس  كما يعترب ىذا اؽبيكل الوظيفي أداة
، دارات األخرىمديري الوظائف دبلكيتهم لكل ما يدور داخل قسمهم، وشعور كل إدارة ابالستقبللية عن اإل

 داء العاـ للمؤسسة.فبا قد يؤثر على األاألفراد بطريقة موحدة لتحقيق اؽبدؼ،  مع صعوبة أف يعمل
 .القطاعيالتنظيمي اذليكل .2.5

يعترب ىذا النوع من أكثر األنواع مناسبة للمؤسسات الكربى، واليت تتميز بتنوع منتجاهتا وخدماهتا، أو 
ابختبلؼ اؼبواقع اعبغرافية أو أقسامها، ونظرا لتفاوت أنبية الوظائف واؼبواقع، فإف االعتماد على اؽبيكل 

شكل التقسيم حسب السلعة أو اػبدمة، أو حسب اؼبوقع  الوظيفي ال يعترب خيارا أمثبل، ويبكن أف نيخذ
 اعبغرايف، أو حسب نوع وطبيعة العميل.

 (.اذليكل التنظيمي على أساس ادلنتج)السلعة.1.2.5
ابإلضافة إذل  العمليات وتتسع ،عم اؼبشرو عندما يكرب حج استخدامو معادة ما يت اؽبيكل التنظيميذا ى فإ

أيضا  ويتم، العمل االداريإذل تعقد  يؤدي ذلكحيث  اؼبديرين قدرات نيف اغبد م نطاؽ االشراؼأتثَت 
 1.اؼبنتجاتو  عالسل وتباين واختبلؼة سلع نيف حالة إنتاج أكثر م مذا التنظيى ـاستخدا

ويهدؼ ىذا التنظيم إذل زايدة كمية اؼبنتجات مع الًتكيز على جودهتا، ويتضح دور األفراد واجملموعات داخل  
 وتقل مشاكل التنسيق الناصبة عن اؽبيكل الوظيفي. ية،كل وحدة انتاج

 
 
 

                                                           
 .113، ص2007ار الصفاء للنشر والتوزيع، عماف، د، أسس اإلدارة ادلعاصرة، روبي مصطفى علياف 1
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 (.السلعة)ادلنتج أساس على التنظيمي اذليكل :10 شكل

 

 .اذليكل التنظيمي على أساس ادلنطقة اجلغرافية.2.2.5
يتم اللجوء إذل ىذا النوع من اؽبياكل ؼبا يكوف للمؤسسات فروع يف عدة مناطق جغرافية ـبتلفة، حيث نيخذ 

وربديد وسبييز اؼبسؤوليات للمدراء، وتوكل ؽبم مهمة صبع الوظائف  ،ساس يف عملية التصميمع اعبغرايف األاؼبوق
 عتبار أىداؼ وسياسة اؼبنظمة.وفقا لظروؼ اؼبنطقة مع األخذ بعُت اإل يف كل منطقة يف وحدة تنظيمية واحدة

مع معرفة اؼبدراء بظروؼ وخصائص كل  : سرعة ازباذ القرارات نظرا لعدـ اؼبركزية،ومن مزااي ىذا اذليكل
 منطقة، وتوفَت خدمات سريعة وأبقل تكلفة لسكاف كل منطقة على حدى.

حدوث تكرار يف الوظائف واعبهود لكل من االنتاج والتسويق والتمويل وغَتىا، مع  ومن أبرز عيوب التنظيم:
من جهة وبُت االدارة الرئيسية من  صعوبة وضع سياسات عامة لكل منطقة، والتنسيق بُت اؼبناطق اعبغرافية

 جهة أخرى.
 ونيخذ اؽبيكل الشكل التارل:
 .اجلغرافية ادلنطقة أساس على التنظيمي اذليكل: 11 كلش
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 .ظيمي على أساس العمالء )الزابئن(اذليكل التن.3.2.5
ياجات العمبلء، تستخدـ اؼبؤسسة ىذا النوع من اؽبياكل ؼبا يكوف ىناؾ توجيو ألنشطتها إلشباع رغبات واحت

 والشكل اؼبوارل يوضح ىذا اؽبيكل.، عطاء االولوية للعميلإمع 
 (.الزابئن) العمالء أساس على التنظيمي اذليكل :12كل ش

 

 اذليكل التنظيمي ادلصفويف:.4.2.5
 حيث يتم االستعانةىذا النوع من اؽبياكل هبمع بُت اؽبيكل التنظيمي الوظيفي واؽبيكل التنظيمي القطاعي، 

دبجموعة من اؼبدراء يف الوحدات التنظيمية األساسية ليعملوا ربت قيادة رؤساء ؾبموعات، أين يتوذل كل رئيس 
من  دارة مشروع جديد، ويبلحظ على ىذا النوع أف األفراد العماؿ يتلقوف التعليمات من مديرين بدالإؾبموعة 

الوحدة التنظيمية اليت جاء منها، وسلطة  ، سلطةمدير واحد، دبعٌت خضوع اؼبرؤوس لسلطتُت يف نفس الوقت
 بدال من سلطة واحدة. مدير اؼبشروع،

 ادلصفويف. التنظيمي اذليكل :13شكل 
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Source: U.Mayrhofer, Management stratégique, 2nd édition, Bréal, Paris, 2014, P 144. 

ضفاء إفبا وجب  دارات اؼبشاريع،إالوظيفية و إف تطبيق ىذا التنظيم يتطلب قدرا كبَتا من التنسيق بُت اإلدارات 
اليت ؽبا مرونة عليو مقارنة ابؽبياكل البَتوقراطية، وىو يبلئم كثَتا الشركات اؼبتعددة اعبنسيات أو الشركات 

 منتجات مًتابطة فيما بينها.
من اؼبنظمات أنو يستجيب ؼبتطلبات العمليات اؼبتخصصة واؼبعقدة للكثَت  ومن مزااي ىذا النوع من اذلياكل

اؼبعاصرة، مع قدرتو على التأقلم السريع مع متغَتات البيئة، كما يسمح بتحسُت مستوى االتصاالت بُت 
 .جراء مناقشات واجتماعات غبل اؼبشاكل اليت توجههمإاؼبديرين من خبلؿ 
وكثرة انتهاؾ أحد أىم مبادئ اإلدارة وىو مبدأ وحدة األمر، وازدواجية السلطة،  ومن مجلة العيوب:

االجتماعات التنسيقية، وتعجيل أو صبود القرارات، مع احتمالية نشوء الغموض وااللتباس الذي يؤدي اذل 
 ، مع إحباط معنوايت العاملُت.الصراع على اكتساب أكرب قدر من السلطة ينشأ عنوا ، فب1النزاع السلطوي،

 :الشبكي التنظيمي اذليكل.5.2.5
اؼبؤسسة إبسناد بعض وظائفها إذل مؤسسات أخرى مستقلة عنها قادرة على يف ىذا النوع من اؽبياكل تقـو 

سناد أنشطة الدراسات والبحوث والدراسات والتوزيع وغَتىا، أو أي إالقياـ هبذه األنشطة بكفاءة أكرب، مثل 
 ؿاألعمافراد مهمتهم االشراؼ على وتتكوف االدارة من عدد صغَت من األ، أعماؿ أخرى على أساس التعاقد

داخل اؼبؤسسة، والعمل على إحداث التنسيق البلـز مع اؼبؤسسة اؼبتعاقد معها لضماف  تؤدى ة اليتطنشواأل
ويتناسب ىذا النمط التنظيمي مع التطورات التكنولوجية السريعة دبا تتيحو من قدرة فائقة االلتزاـ ابلعقود، 

من الًتكيز على عدد قليل من األنشطة راؼ واالتصاؿ عن بعد، كما يساعد ىذا النمط اؼبؤسسة على االش
 واالستفادة من الفرص اؼبتاحة كتقليل التكاليف، اعبودة وفنيات الكوادر اػبارجية.

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
Alain burlaud, Jean-françois soutenain, philippe farcet, odile  messonet, DCG7management, 

manuel et applications, 3 édition , editions foucher , vanves, 2009, p149. 
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 الشبكي. التنظيمي اذليكل :14شكل 
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 .االقتصادية : أمناط منو ادلؤسساتالسابعاحملور 
 مفهوم منو ادلؤسسة ومؤشرات قياسو. .1

األحياف يرتبط معٌت مبو اؼبؤسسة ابالرتفاع يف النتائج كرقم األعماؿ، النتيجة الصافية، حجم  كثَت من
 ...اإلنتاج....يف حُت أنو يبكن أف يرتبط ابالرتفاع يف وسائل اإلنتاج كرأس اؼباؿ، اليد العاملة

ت بعضها يعود لطبيعة وقد اختلفت أدبيات التسيَت يف ربديدىا ؼبفهـو النمو ويعود االختبلؼ لعدة اعتبارا
اؼبتعددة األبعاد، وبعض ها اآلخر بسبب اختبلؼ وجهة النظر اليت ي عرَّؼ على ضوئها، سنحاوؿ فيما يلي  النمو

 التطّرؽ ألىم التعاريف اليت حاولت دراسة النمو كظاىرة تطورية وتفسَت التأثَتات الّناصبة عنها.   
 اؼبكونة واػبارجية الداخلية من العناصر دبجموعة يتعلق اؼبؤسسة مبو: "" Sammut (1996) تعريف -

 اؼبالية اإلنتاجية، التنظيمية، اػبصائص عن احمليط؛ الناذبة الظواىر ـبتلف تفاعل نتيجة ويكوف للتنظيم،
 1."والشخصية

لِّّفو من انعكاسات،  :( مبو اؼبؤسسة على أنو1963) E.T. Penroseواعترب  - "سلوؾ التعاظم وما ىب 
ظم ىو االرتفاع يف العوامل الكمية )االرتفاع يف: حجم اإلنتاج، اليد العاملة، اغبصة السوقية، فسلوؾ التعا

القيمة اؼبضافة، رقم األعماؿ، الصادرات...إخل(، أما االنعكاسات فهي التغَتات الكيفية الداخلية )التغَت 
 2يف اؽبيكل، طبيعة النشاط، مبط التسيَت...إخل(.

"يعترب النمو مؤشر لنجاعة اؼبؤسسة، ويبكن القوؿ أف النمو ىو انتج  :Franck Janssenوعرفو:  -
الزايدة يف الطلب اليت تؤدي إذل الزايدة يف اؼببيعات اليت سبكن من االستثمار يف وسائل إنتاج إضافية، 

ؼبفضل يار اوىو )اؼبع ومعيار ادلبيعات)قياس اؼبسانبة يف الرفاىية(،  معيار التشغيلوىناؾ معيارين لقياسو: 
 3ببعضهما البعض. افمرتبط افاؼبعيار  ذافلدى اؼبسَتين(، وى

( فقد عرؼ النمو: "ظاىرة تؤثر على حجم اؼبؤسسة خبلؿ فًتة زمنية معينة، Bienaymé ،1971أما ) -
يبكن أف تكوف ىذه الفًتة طويلة إذا ما ارتكز النمو على االنتاج، أو تكوف الفًتة قصَتة إذا ما تسارع 

 .4اؿ مقارنة مع قدرة االنتاج"دوراف رأس اؼب
                                                           

أطروحة دكتوراه يف العلـو االقتصادية، كلية العلـو االقتصادية، التجارية وعلـو  ،وادلتوسطةاسرتاتيجيات منو ادلؤسسات الصغرية ، دمحم كربوش1
 . 45، ص2013/2014التسيَت، جامعة تلمساف، 

2
 E.T.Penrose, Facteurs, conditions et mécanismes de la croissance de l’entreprise, Editions 

Hommes et Technique, Paris, 1963, Page 13. 
3
 FRANCK JANSSEN "Les déterminants de la croissance des entreprises, séminaire PME : 

Regards croisés sur l’entreprise, ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, centre de 

conférences Pierre MONDES, France, 03mai 2005, p04 
4
Bienaymé Alain, La Croissance des Entreprises: analyse dynamique des fonctions de la firme, 

Tome 1, Bordas,  0860 ,p 06. 
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ىو التوّسع من أما يف اجلزائر، فقد أشار اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي إىل النمو على أنو: " -
حيث الزايدة يف أبعاد اؼبؤسسة، يف سياؽ التطور بفضل الطلب اؼبتزايد على منتجاهتا، وتكوف اؼبؤسسة يف 

د يف السوؽ، سهولة تصريف اؼبنتوج والتنشيط القوي لبلندماج حالة من االزدىار تتميز بوجودىا اؼبؤك
 1وزايدة يف تشغيل اليد العاملة وارتفاع األسعار يف البورصة".

ذف يبلحظ أنو ىناؾ ؾبموعة من التعاريف اؼبختلفة، يف ربديد ماىية مبو اؼبؤسسة، إال أهنا تتقاطع يف كونو إ
على حصص سوقية معتربة سواء على الصعيد احمللي أو الدورل، مهما للمؤسسة اليت تسعى للبقاء واالستحواذ 

وىو أحد اؼبؤشرات األساسية لقياس كفاءة وفعالية اؼبؤسسة، وكباج اؼبؤسسة يف مبوىا مرتبط دبدى تكيفها 
 دبتغَتات البيئة الداخلية واػبارجية.

 2:، أنبهافالنمو يقاس حبجم اؼبؤسسة، وىذا األخَت يتم قياسو دبجموعة من اؼبعايَت  
 :الزايدة يف استعماؿ اؼبواد األولية، الزايدة يف عدد العماؿ، الزايدة يف اآلالت واؼبعدات  عوامل اإلنتاج

 .واستعماؿ التكنولوجيا، كمية اؼبخرجات
 :الزايدة يف األرابح ويف رقم األعماؿ النتائج. 
 :تاجية، توسيع منافذ التوزيعالزايدة يف عدد السلع واػبدمات اؼبنتجة، توسيع الشبكة اإلن النشاط.. 
 وذلك من خبلؿ التقسيمات األفقية والعمودية، واالختصاصات اؼبضافة واعبديدة يف اذليكل التنظيمي :

 .اؽبيكل التنظيمي، فتح فروع جديدة
 :اؼبتاحات اؼبالية، رأس اؼباؿ اؼبمتلك، صايف الدخل... زايدة ادلؤشرات ادلالية 

س لدى اؼبؤسسات وذلك ابرتباطو مع اؼبعيار اؼبختار لذلك، ىو عملية  كما أف مفهـو اغبجم صعب القيا
كمية تتميز بزايدة أبعاد اؼبؤسسة اػباصة ابلنتائج وعوامل اإلنتاج، وىو ما يضمن بقاء اؼبؤسسة، وىو أيضا 

 وسيلة لتحقيق األىداؼ اؼبرجوة من أجل تقلد مكانة تنافسية يف السوؽ.
 3:اإلنتاج فإنو يتحقق ربت أتثَت كل من فإذا ربطنا اغبجم بداللة عوامل

 

                                                           
مذكرة ماجستَت، يف علـو ، دور القياس ادلقارن يف منو ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة: دراسة حالة مؤسسة األدلنيوم لوالية اجلزائر، تواؿ آمنة1

 .27، ص2008/2009يَت اؼبؤسسات، كلية العلـو االقتصادية والتجارية، جامعة بومرداس، التسيَت، زبصص تس
 .351، ص2009الطبعة الرابعة، دار اؼبسَتة للطباعة والنشر والتوزيع، عماف،  ، نظرية ادلنظمة، خليل دمحم حسن الشماع، خضَت كاظم ضبود2

منشورات ـبرب أداء اؼبؤسسات و االقتصادايت يف ظل  ، رياتو اذليكلية و التنظيميةاألبعاد النظرية لنمو ادلؤسسة و أتث ،إلياس بن ساسي 3
 .02العوؼبة، كلية العلـو االقتصادية والتجارية، جامعة ورقلة، ص
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  :(Le rendement factoriel) مردودية العوامل -
ىو العبلقة اليت تربط االرتفاع يف حجم اإلنتاج ابرتفاع أحد عوامل اإلنتاج دوف العوامل األخرى، حيث ينمو 

توّجو كبو االستقرار فااللبفاض رغم اإلنتاج نتيجة الرتفاع عامل العمل، وىي مرحلة اإليراد العاملي اؼبتزايد، مث ي
 .الزايدة يف متغَت العمل و ىي مرحلة مردودية العوامل اؼبتناقصة

  :(Les économies d’échelle) وفورات احلجم -
على اؼبؤسسة أف تستغل مرحلة اؼبردودية اؼبتزايدة لعوامل اإلنتاج لتحقيق وفورات يف التكلفة نتيجة لبلرتفاع يف 

ن اؼبؤسسة من توزيع تكاليفها الثابتة على اغبجم اؼبتزايد لئلنتاج، و ىو ما ي عرؼ بوفورات اغبجم، حيث تتمكّ 
اغبجم اؼبتزايدة، ويستمر االلبفاض يف الّتكاليف ك لما زاد اإلنتاج إذل أف يصل إذل مرحلة اقتصادايت اغبجم 

 .لثابتة الوحدويةاؼبتناقصة عندىا ال يكوف للّزايدة يف اغبجم نفس التأثَت على التكاليف ا
إذف فاغبجم األمثل يتحّقق عندما يصل كل من مردودية العوامل وعامل وفورات اغبجم إذل حدنبا األعلى، أي 
عندما تكوف التكلفة اؼبتوسطة يف حدىا األدىن، بعبارة أخرى فاؼبؤسسة تتوّجو كبو الزايدة يف اإلنتاج ربت قيد 

تلجأ إذل الزايدة يف اإلنتاج إال إذا كانت الوحدات اإلضافية تنتج  دبعٌت أهنا لن، ىدؼ تعظيم الربحو التكلفة 
 إيراداً إضافياً )اإليراد اغبدي( يف وؽ التكلفة اإلضافية )التكلفة اغبدية( يف ظل القيود التقنية على اإلنتاج.

 دوافع اىتمام ادلؤسسة ابلنمو. .2
االىتماـ األسباب اليت تدفع اؼبؤسسة على  ربرص اؼبؤسسة على النمو، ؼبا لو من أنبية يف حياهتا، وتتجلى

 لنمو يف:اب
اؼبزااي اؼبرتبطة ابغبجم الكبَت مقارنة ابغبجم الصغَت، كسهولة النفوذ لؤلسواؽ، وإمكانية اإلقراض وتراكم  -

 اؼبوارد.
 اؼبؤسسات ذات اغبجم الكبَت ىي األفضل واألضمن للبقاء. -
 ليا، ويزيد من فرصة اغبصوؿ على مزااي ورواتب أفضل.إف مبو اؼبؤسسة يزيد من شهرة وقوة اإلدارة الع -
إف مبو اؼبؤسسة يزيد من قوة اؼبنافسة أماـ اؼبنافسُت، ويزيد من قوة التفاوض أماـ اغبكومات، النقاابت  -

 واؼبوردين.
 فرص منو ادلؤسسة. .3

اقتصادي  عل مع ؿبيطأف اؼبؤسسة االقتصادية تتفا البيداغوجية عرّفنا يف ؿبور ؿبيط اؼبؤسسة من ىذه اؼبطبوعة
نو يبكن أ، ومن خصائص ىذا احمليط أنو شديد التغَت وغَت مستقر، فكما اويتأثّر هب ااجتماعي ي ؤثّر فيهو  ومارل

ا ؾبموعة من التهديدات اليت من شأهنا أف ربد أف يتيح ؽبا فرصاً للنمو وربسُت لوضعيتها، قد يضع أمامها كمّ 
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لنتائج عكسية خاصة إذا دل تتكمن من التكيف معو  دائها وربقيقهاأراجع من تطورىا ومبوىا، ويكوف سببا يف ت
 معينة. بيئة يف البقاء للمؤسسة تضمن حىت ،والتعامل معو ابلّشكل اؼبطلوب

ت عّرؼ فرص النمو على أهنا وضعيات يبنحها احمليط للمؤسسة، ويف أغلب األحياف ال تتكّرر بنفس الشكل  
فرِّىاف اقتناء الفرصة يتوّقف على قدرة اؼبؤسسة  بة للمؤسسة وللمؤسسات اؼبنافسةكما أهنا تعترب أوضاعًا جّذا

 على اكتشافها اؼببكِّر أواًل، مث تكييفها مع األىداؼ اؼبسّطرة من جهة، وما سبلكو من ـبتلف اإلمكانيات
اؼبطلوبة، ألف التأّخر أو  لّسرعةابمن جهة أخرى، مث ازّباذ القرار ابلفعالية و  ؼبوارد اليت تؤّىل ها القتنائِّهاوا

البلتفاعل اعبّيد مع ىذه اغبالة يؤّدي إذل ضياع الفرصة، ليس ذلك فحسب، بل إف استفادة اؼبنافسُت منها 
 .من شأنو أف يؤّدي إذل تقهقر مكانة اؼبؤسسة الّسوقية و التنافسية

 1ومن أىم فرص النمو اليت سبنحها البيئة للمؤسسة، نذكر:
  .منتجات جديدة:1.3

إف قباح اؼبؤسسة يف استخبلؼ منتجاهتا عند البفاض الطلب عليها دبنتجات جديدة ي عّزز مكانتها السوقية 
والتنافسية، وي كسب ها ف رصًا متتالية لتحقيق النمو ولو عدان إذل ربليل دورة حياة اؼبنتج قبد أف اؼبؤسسة ذبد 

تشّبع الّسوؽ ابؼبنتج اغبارل، وعند ىذا الوضع صعوابت يف احملافظة على معدؿ النمو يف اؼببيعات نتيجة ل
 تستعد اؼبؤسسة لتصميم وطرح منتج جديد؛

   .النمو االقتصادي:2.3
ػا يػؤدي إذل اآلخػر، فارتفػاع النػاتج احمللػي  يرتبط النمو االقتصادي الكلي ارتباطا م تَبادال بنمػو اؼبؤسسػات فكبلنب 

ى ربقيقهػا للقيمػة اؼبضػافة اؼبتأتيػة أصػبلً عػن ارتفػاع رقػم ( يكوف نتيجة ألداء اؼبؤسسات علػى مسػتو PIBاػباـ )
حقَّػق يػؤّدي بػدوره إذل ارتفػاع 

 
األعمػاؿ و/أو ربكمػم اؼبؤسسػة يف اسػتهبلكاهتا الوسػيطية، ىػذا النمػو االقتصػادي اؼب

مسػػتوى االسػػتهبلؾ الكلػػي الػػذي يػػؤّدي إذل تنشػػيط الطلػػب العػػاـ، والػػذي يكػػوف فرصػػة مناسػػبة للمؤسسػػة للرّفػػع 
 رقم أعماؽبا و ابلّتارل ربقيق النمو؛ من
 .تغرير أذواق ادلستهلكني:3.3

يػػػؤدي التغيػػػَت السػػػريع يف أذواؽ اؼبسػػػتهلكُت بفعػػػل تطػػػور أدوات التسػػػويق والػػػًتويج واالشػػػهار، إذل خلػػػق فػػػرص 
بػػة للمؤسسػة للرفػػع مػػن رقػػم أعماؽبػػا وتقػدًن منتجػػات جديػػدة تسػػتجيب ؽبػػذا التغػَت، وال يتحقػػق ؽبػػا ذلػػك إال دبراق

                                                           
 .56 55ص   ، ص2011دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، عماف،  ،اخليارات االسرتاتيجية لنمو ادلؤسسة، بن ساسيالياس  1

 



 ...د/ميلود بورحلة...................سنة اثنية علوم التسيري..ادلؤسسة.... اقتصادزلاضرات يف مقياس 

 

83 

سػػلوؾ اؼبسػػتهلكُت بشػػكل مسػػتمر، مػػع األخػػذ بعػػُت االعتبػػار التغػػَّتات احملتملػػة ألذواقهػػم ودوافػػع الّشػػراء لػػديهم 
 تطّور احتياجاهتم، على إثر ذلك تتمّكن اؼبؤسسة من تقدًن منتجات وخدمات تتناسب وىذا التغيَت.و 
 أمناط منو ادلؤسسة. .4

 أصناؼ ـبتلفة، نذكر منها الصنفُت التاليُت:يصنف خرباء التسيَت واإلدارة مباذج النمو إذل 
 .التصنيف األول: على أساس مصدر النمو.1.4

للمؤسسة ويعد الوسيلة الطبيعية  النمو الداخليىناؾ اذباىُت طبيعيُت لنمو اؼبؤسسة وفق ىذا األساس: مبط 
منتظم ويتحقق بتحويل  فهو غَت والنمو اخلارجي .تمد على القدرات الذاتية للمؤسسةللتطوير والتنمية، ويع

 .حقوؽ اؼبلكية واالندماج مع اؼبؤسسات األخرى
 :.النمو الداخلي1.1.4

، أف النمو الداخلي يكوف ابستخداـ اؼبؤسسة ؼبواردىا اػباصة الداخلية A. Jacquemin1975 يرى 
يف حُت اعترب  1اليُت.لتنفيذ سياستها االستثمارية واليت سبوؿ ابألرابح غَت اؼبوزعة أو ابللجوء إذل الوسطاء اؼب

"حيازة أو إنشاء اؼبؤسسة ألصوؿ غَت جاىزة  :، أف النمو الداخلي ىو1981سنة  R.Paturel"ابتورؿ،
 2لئلنتاج، ألهنا ربتاج إذل اندماج مع ابقي عوامل اإلنتاج الضرورية لتحقيق اؼبخرجات".

إذل سوؽ اؼباؿ أو ابستخداـ ، فقد عرفو على أنو: "النمو اؼبنجز بواسطة اللجوء J.Houssiauxأما 
 3االحتياطات اؼبًتاكمة منذ الدورات السابقة".

ف النمو الداخلي يتعلق حبيازة ؾبموعة من األصوؿ االنتاجية، قد تكوف عن إانطبلقا من التعاريف السابقة، ف
كانيات لتحقيق طريق االقتناء أو من صنع اؼبؤسسة بوسائلها اػباصة يتم استعماؽبا مع ما سبلكو اؼبؤسسة من ام

 .النمو يف النشاط
وال يتوقف التعريف عند العوامل االنتاجية فقط، فرأى البعض أنو من األفضل االعتماد على مصطلح اؼبوارد 
الداخلية للداللة على ـبتلف العوامل اؼبادية )أراضي، مباين، معدات وذبهيزات، معدات النقل...(، وغَت 

عارؼ اؼبكتسبة، شهرة اؼبؤسسة وظبعتها..(، اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة، واليت اؼبادية )اؼبهارات، الكفاءات، اؼب
 .تكوف ربت سيطرة اؼبؤسسة

                                                           
 45كربوش، مرجع سبق ذكره، صدمحم   1
  ،2017/2018  منشورات كلية العلـو االقتصادية، التجارية وعلـو التسيَت، جامعة جيجل، "زلاضرات يف اقتصاد ادلؤسسة"صاحل ضبيمدات 2

 .69ص
، جامعة 06باحث، عدد ؾبلة ال، زلاولة ضبط مفهومي النمو الداخلي والنمو اخلارجي للمؤسسة كمنطلق للمفاضلة بينهما، إلياس بن ساسي3

 .34ص، 2008ورقلة، 
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وتكوف ـبرجات النمو الداخلي يف شكل التوسع يف اؼببيعات ورقم األعماؿ واالختصاصات والفروع اليت ربدث 
أو منتجاهتا للرواج الذي يغطي جراء استغبلؿ اؼبؤسسة ألصوؽبا ورأظباؽبا اػباص ونظرا لتحقيق خدماهتا 

 .التكاليف ووبقق فوائض
 النمو اخلارجي: 2.1.4
"، وبعد سلسلة من النقاشات اليت أثَتت حوؿ النمو  R.Paturel، توصل "ابتورؿ، 1990يف سنة 

"عمليات اغبيازة اؼبباشرة، اعبزئية أو الكلية، ؼبؤسسة أو فرع )عن طريق  اػبارجي، إذل تعريفو كما يلي:
بتبلع(، أو اغبيازة غَت اؼبباشرة عن طريق السيطرة على مؤسسة أخرى عن طريق االمتبلؾ، وتقـو ابلسيطرة اال

، أو السيطرة دوف مسانبة مباشرة عن طريق وسيط مارل )الشركات القابضة، صناديق 1عليها وإدارهتا
 .("....االستثمار، والوكاالت اؼبالية

  حيازة عن الناتج استثمارات اؼبؤسسة يف االرتفاع أنو لىالنمو اػبارجي عY.Morvan يف حُت عرؼ 
"عملية  :إذل اعتبار النمو اػبارجي ىو، A.Bienaymé 1971 اؼبنجزة، يف حُت ذىب الستثماراتا

االندماج واالبتبلع اليت تقـو هبا اؼبؤسسة، وتنتج عنها سيطرة اؼبؤسسة على رأس ماؿ اؼبؤسسة اؼبستهدفة 
، ويعرؼ 2ي إذل ارتفاع حجم اؼبؤسسة، وما يصاحبو من تغَت يف خصائصها ومكوانهتا"بشكل تدرهبي، فبا يؤد

 مؤسسات يف اؼبشاركة أو االندماج الناتج عن اؼبؤسسة، وفبيزات خصائص يف التغَت "ذلك أبنو أيضا،
 3أخرى".

 للمؤسسة الكلي وأ اعبزئي التكتل أو االرباد بواسطة وفق التعاريف السابقة، يتحقق النمو اػبارجي للمؤسسة
كما أف القرار اؽبادؼ إذل شراء أصوؿ مادية أو أتجَتىا ىو شكل من  .مؤسسات عدة أو مؤسسة واحدة مع

 أشكاؿ النمو اػبارجي.
 وىبتلف النمو اػبارجي عن النمو الداخلي يف:

 النمو اػبارجي لو عدة أشكاؿ وصور متباينة. -
 ة اؼبدى.يتطلب النمو اػبارجي وضع اسًتاتيجية وخطة طويل -

                                                           
1
R.Paturel, Stratégie de Croissance Externe, Encyclopédie du Management, Vuibert, Paris, 1990, 

p022. 
 .46دمحم كربوش، مرجع سبق ذكره، ص 2
مذكرة ماجستَت يف علـو التسيَت، كلية العلـو  ،دتويل احتياجات النمو الداخلي للمؤسسة: حالة ادلؤسسة الوطنية للتنقيب، إلياس بن ساسي 3

 .06، ص2002/2003االقتصادية، التسيَت والعلـو التجارية، جامعة ورقلة، 
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النمو اػبارجي إذا كاف على شكل االبتبلع او االندماج يتطلب ىيكل تنظيمي مرف ومتبلئم للوضع  -
 اعبديد.

 قرار النمو اػبارجي قرار اسًتاتيجي غَت قابل للًتاجع وتظهر آاثره عل مبو اؼبؤسسة واستمراريتها. -
 النمو التعاقدي. .3.1.4

اؼبؤسسة يف عقود استثمارية ومشاريع ـبتلطة مع مؤسسات أخرى، ووبدث ىذا النوع من التعاقد، عند دخوؿ 
، فإف اؼبؤسسة تكوف يف 1989سنة B.De Montmorillio رغبة منها يف ربقيق مبو إضايف، وحسب 

حالة مبو تعاقدي، إذا طلبت من الغَت القياـ جبزء من النشاط الضروري اؼبتمثل يف اإلنتاج أو توزيع السلع 
 1إذل السوؽ.واػبدمات اؼبوجهة 

، يف حالة إبراـ اؼبؤسسة لعقد شراكة أو تعاوف مع مؤسسة أخرى يتضمن إنشاء النمو داخلياوقد يكوف ىذا 
فرع مشًتؾ بُت اؼبؤسستُت، وىذا ألف النمو مت عن طريق اندماج وسائل انتاجية منفصلة بينها، بفعل العقد 

سة مع مؤسسة أخرى أو مؤسسات أخرى، يف حيازة يف حالة اشًتاؾ اؼبؤس خارجيا،اؼبرـب بينهما. وقد يكوف 
مؤسسة مستقلة أو تورل السيطرة اؼبشًتكة عليها، وىذا ألف النمو مت عن طريق اغبيازة واليت مشلت موارد مرتبطة 

 فيما بينها.
 ..التصنيف الثاين: على أساس حاالت النمو2.4

 ويبكن التمييز وفق ىذا التصنيف بُت:
 :وتوجد ثبلث حاالت ؽبذا النمو بيعية:حاالت النمو الط .1.2.4

 .أ/النمو اؼبتوازف
 .ب/النمو اؼبتسارع اؼبتحكم فيو

 .ج/النمو اؼبتناوب
 حاالت النمو ادلرضية .2.2.4

 .أ/النمو اؼبتسارع غَت اؼبتحكم فيو
 .ب/النمو اؼبتباطئ

 

 

                                                           
 .47دمحم كربوش، مرجع سبق ذكره، ص 1
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 : موارد ادلؤسسة االقتصادية.الثامناحملور 
 مفهوم ادلورد: .1

أما  ؼبكاف الذي يقصده الناس للحصوؿ على شيء وبقق ؽبم نفعا، فيقاؿ مثبل: مورد اؼباء،ىو ا :ادلورد لغواي
 واإليرادات، الثروة ربقق هبا اؼبؤسسة اليت اؼبادية من الناحية االقتصادية، يشَت مصطلح اؼبوارد إذل )األصوؿ(

 ربقيق أيضا إبمكانو ري، والذيومع مرور الوقت أصبح اؼبصطلح يشَت أيضا إذل الفرد العامل واعتباره مورد بش
 معنواي أو ماداي يكوف مصدرا قد اؼبورد فاف وبذلك اؼبطلوبة، واؼبهارات اؼبعارؼ على توافرىا حالة ففي إيرادات

ما، وقد عرفها البعض: "ىي اؼبوارد اليت ينبغي توافرىا عند  منفعة وبقق وإنف فعالة بطريقة استخدامو مت وإذا
أو اؼبوارد البلزمة إلسباـ العمليات واألنشطة ؼبشروع قائم، وإعداد خطة للموارد  القياـ أبي مشروع جديد

 1لتحديد االحتياجات من صبيع اؼبواد البلزمة إلقباز اؼبشروع وربقيق األىداؼ".
 : تعريف ادلوارد الداخلية .2

 .وردىا ؾبموعة من الباحثُت للموارد الداخليةأسنقـو إبعطاء ؾبموعة من التعاريف اليت 
 2: "ىو كل عنصر يساىم يف نقاط ضعف أو قوة اؼبؤسسة".wernerfelet, 1984 تعريف -
 والقدرات األصوؿ ؾبموع على تشمل ": على أهناالداخلية اؼبوارد  barnay1991 يف حُت عرؼ -

 اؼبؤسسة فيها تتحكم اليت واؼبهارات اػبصائص، اؼبعلومات، اؼبعارؼ التنظيمية، والطاقات واالجراءات
 فعاليتها من تزيد أف شاهنا من تنافسية اسًتاتيجيات إعداد وتنفيذ من سبكنها واليت عليها، وتسيطر

 .3 وقباعتها"
 : خصائص ادلورد .3

لتحقيق اؼبيزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، حدد الباحثوف ؾبموعة من  مصدر اسرتاتيجياؼبورد  حىت يكوف
اؾ إصباع على أف توفر ىذه اػبصائص يف اؼبورد هبعلو اػبصائص اضافة إذل اػبصائص السابقة، حبيث أف ىن

 4مصدرا اسًتاتيجيا للمؤسسة، وىي:

                                                           
مذكرة ، اعيأمهية إدارة ادلعلومات يف ختطيط موارد ادلؤسسة: دراسة وصفية حتليلية لصندوق الضمان االجتم، عبد اغبكيم أضبد اوحيدة1

 .45، ص2012ماجستَت يف اإلدارة والتنظيم، األكاديبية الليبية، مدرسة العلـو اإلدارية، 
2
Emmanuel Métais, stratégie et ressources de l’entreprise (théorie et pratique) , Ed Economica , 

2004. p 31. 
 ،دراسة حالة ابدلطاحن الكربى ابلظهرة مستغاًل -عامل الكفاءات يف ادلؤسسة-نافسيةدور تسيري ادلوارد يف حتقيق ادليزة الت، سليماف عائشة 3

 .17، ص2010/2011مذكرة ماجستَت منشورة، كلية العلـو االقتصادية، التجارية وعلـو التسيَت، جامعة تلمساف، 
مذكرة ماجستَت ، ؤسسة االقتصادية اجلزائرية: دراسة حالةمقاربة ادلوارد الداخلية والكفاءات كمدخل للميزة التنافسية يف ادل، بوازيد وسيلة 4

 61 60، ص ص 2011/2012، 1يف علـو التسيَت، كلية العلـو االقتصادية، التجارية وعلـو التسيَت، جامعة سطيف
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هبب أف يكوف للمورد قيمة، حىت تستطيع اؼبؤسسة انتهاز الفرصة وذبنب التهديد، كما يبكنها  القيمة:.1.3
 من ولوج األسواؽ اعبديدة.

د من اؼبؤسسات اغبصوؿ عليو، لدى على اؼبؤسسة اؼبوارد تتصف ابلندرة، دبعٌت يبكن لعدد ؿبدو  الندرة:.2.3
 اتباع سياسة استغبلؿ عقبلنية ورشيدة للمورد، حىت ال يتم ىدرىا واضاعتها.

: دبعٌت أنو هبب أالَّ تكوف ىناؾ موارد أو كفاءات بديلة سهلة اؼبناؿ، حىت ربافظ اؼبوارد عدم اإلحالل.3.3
 .لهاأو الكفاءات على قيمتها وال يتسٌت للمنافس نق

على اؼبؤسسة تنظيم إجراءاهتا وىيكلتها للحصوؿ على القيمة الكامنة Barneyحسب  احليازة:.4.3
ؼبواردىا عند ربقيق اؼبيزة التنافسية، دبعٌت أف يكوف للمؤسسة القدرة التنظيمية واإلدارية على استغبلؿ فعاؿ 

 للموارد والكفاءات.
 قليد وىذا ؼبنع اؼبؤسسات اؼبنافسة من اكتسابو.هبب أف يكوف اؼبورد صعب الت عدم التقليد:.5.3
 تقسيمات موارد ادلؤسسة. .4

 توجد تصنيفات ـبتلفة ؼبوارد  اؼبؤسسة، ونذكر منها:
 حسب مصدر اؼبورد، ومبيز فيو بُت: :ولالتصنيف األ.1.4

 اؼبوارد الداخلية، اؼبوارد اػبارجية.
 التصنيف ما يلي:حسب عناصر االنتاج، ومبيز يف ىذا  التصنيف الثاين:.2.4

 اؼبورد البشري، رأس اؼباؿ، الطبيعة، األفكار، اللغة.
 : حسب درجة الوصوؿ إذل اؼبورد: ومبيز بُت:التصنيف الثالث.3.4

 .اؼبوارد اؼبتاحة، اؼبوارد اؼبمكنة )احملتملة(
 حسب طبيعة اؼبورد، ومبيز يف ىذا التصنيف بُت: :الرابعالتصنيف .4.4

 ارد اؼبالية، اؼبوارد اؼبادية وغَت اؼبادية، اؼبوارد التنظيمية، اؼبوارد الفنية.اؼبوارد البشرية، اؼبو 
ويعترب التصنيف حسب طبيعة اؼبورد ىو اؼبشهور واؼبتداوؿ كثَتا عند اؼبهتمُت والباحثُت يف ىذا اجملاؿ، لدى 

 سوؼ نقـو ابلتعريف بعناصر ىذا التصنيف.
  ادلوارد البشرية:.1.4.4

ماؿ واؼبوظفُت الذين يشتغلوف يف اؼبؤسسة، سواء كانوا رؤساء أو مرؤوسُت، ومت توظيفهم ويتضمن صبيع الع
 ربت معايَت ؿبددة، يقوموف أبداء وظائف اؼبؤسسة بكفاءة.
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ويعرؼ اؼبورد البشري على أنو: "ؾبموعة األفراد واعبماعات اليت تكوف يف اؼبنظمة يف وقت معُت، وىبتلف 
ن حيث تكوينهم، خربهتم، سلوكهم، اذباىاهتم وطموحاهتم، كما ىبتلفوف يف ىؤالء األفراد فيما بينهم م

 1وظائفهم، مستوايهتم، ومساراهتم الوظيفية".
وحىت يتحقق أداء مقبوؿ للمورد البشري داخل اؼبؤسسة، على اإلدارة أف تقـو بتوفَت ما ربتاجو اؼبؤسسة من 

 لى تطويرىا، ورفع روحها اؼبعنوية.األيدي العاملة واحملافظة عليها وتكوينها، والعمل ع
 : ويبكن تقسيمها إذل موارد ملموسة وأخرى غَت ملموسة.ادلوارد ادلادية وغري ادلادية.2.4.4

: وىي اؼبوارد اليت ؽبا كياف مادي ملموس ويبكن قياسها، وىي مراقبة من طرؼ ادلوارد ادلادية ادللموسةأ/
مزااي اقتصادية مستقببل  ذه اؼبوارد موجهة للحصوؿ علىاؼبؤسسة، حازهتا بفعل أحداث ماضية، وتكوف ى

 ومن أمثلتها: األراضي، البناءات، معدات وادوات صناعية، معدات النقل...........، للمؤسسة
: وىي اؼبوارد اليت ليس ؽبا كياف مادي ملموس لكن يبكن قياسها وؽبا قيمة، وىي ادلوارد غري ادلادية ب/

ازهتا بفعل أحداث ماضية، وتكوف ىذه اؼبوارد موجهة للحصوؿ على مزااي مراقبة من طرؼ اؼبؤسسة، ح
 اقتصادية مستقببل للمؤسسة.

 ومن أمثلتها: شهرة احملل، براءة اخًتاع، العبلمة واالسم التجاريُت، حقوؽ اؼبلكية، الربؾبيات....
حبيازهتا من اجل توظيفها على وىي األدوات اؼبالية )األسهم والسندات(، وتقـو اؼبؤسسة  ادلوارد ادلالية:/ج

األجلُت الطويل والقصَت بغية اغبصوؿ على ايرادات مالية من التوظيف، والسبلمة اؼبالية مؤشر مهم لدى 
اؼبؤسسة، فوجود موارد مالية كافية يبكنها من فتح قنوات او فروع جديدة أو طرح منتجات منافسة، كما أف 

تعاملُت مع اؼبؤسسة كالبنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية، اؼبوردوف، وغَتىم، عن اؼبورد اؼبارل اعبيد قد يلفت اىتماـ اؼب
 طريق اقامة عبلقات اقتصادية معها.

ويقصد هبا اؽبيكل التنظيمي للمؤسسة، الثقافة التنظيمية للمؤسسة، عبلقات العمل  ادلوارد التنظيمية:/د
 ارة إذل ىذه اؼبفاىيم يف احملاضرات السابقة.الرظبية وغَت الرظبية، عبلقات اؼبؤسسة مو ؿبيطها، وقد مت االش

يصعب ربديدىا بشكل دقيق، ألنو تقريبا ال توجد معايَت ربصيها وربددىا، وزبتلف درجة  :ادلوارد الفنية/ه
تواجدىا بُت اؼبؤسسات، إال أنو يتفق على أهنا من متطلبات ربقيق الوجود للمؤسسة، والقدرة على اؼبنافسة، 

 .اعبودة، التكنولوجيا، تداوؿ اؼبعلومات، اؼبعرفة ومن أمثلتها نذكر:
 

                                                           
 .15، ص1999دار اؼبعارؼ، القاىرة،  ،إدارة ادلوارد البشرية، اضبد ماىر 1
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 : ادلؤسسة وىياكل السوق.ثامنحملور الا
عارض السلعة أو  من كل فيو هبتمعيلتقي فيو ـبتلف األعواف االقتصاديُت، و  الذي اؼبكاف السوؽ يعترب

قتصر مفهـو السوؽ على ، ومع التطور السريع دل يعد ياػبدمة، مع طالبها واؼبتمثل يف اؼبشًتي أو اؼبستهلك
يف عصران اغبارل واػبدمات  السلع  اؼبتاجرة يفيرجع ذلك إذل أف مكاف واحد بل يتعداه إذل منطقة كاملة، و 

قد كما  ،ف لسلعة معينة على مساحة كبَتةو ينتشر البائعوف واؼبشًت  ىو دبساعدة الوكبلء والعينات. وابلتارل
الرسائل، والربقيات، واؽبواتف، وسائط الكًتونية كأيًضا من خبلؿ تكوف اؼبعامبلت اػباصة ابلسلع األساسية 

إخل. وىكذا، ال يشَت السوؽ يف علم االقتصاد إذل سوؽ معُت بل اؼبنطقة أبكملها اليت يتم فيها  ..واإلنًتنت
 شراء السلع وبيعها.

 مفهوم السوق وأمهيتو. .1
ف الذي يلتقي فيو اؼبشًتي وطالب السلعة أو السوؽ وفق اؼبفهـو التقليدي ىو: "اؼبكا . مفهوم السوق:1.1

وىو تعريف يرتكز على اغبيز اؼبكاين واؼبادي ؼبكاف االلتقاء يف البائع وعارض السلعة أو اػبدمة"،  اػبدمة، مع
الف الوقت اغبارل نظرا لتطور وسائل . وىذا التعريف ىب  ظل ؿبدودية وسائل االتصاؿ بُت اؼبشًتي والبائع

اللقاء، فالدولة أو اؼبنطقة أو حىت العادل أصبح يعترب سوؽ ابلنسبة للعديد من السلع  مكانيةإاالتصاؿ و 
 واػبدمات.

أما السوؽ ابؼبفهـو االقتصادي اغبديث يبكن تعريفو: "ىو ؾبموعة من البائعُت واؼبشًتين يقوموف بتبادؿ السلع 
 .واػبدمات يف اطار ذباري"

ما الطالبوف فينقسموف أيضا إذل أشخاص طبيعية أو معنوية، وقد فالعارضوف قد يكونوف مؤسسات أو أفراد، أ
 ؿبل التبادؿ. عادة بيع السلعة أو اػبدمةإيكوف الطلب من أجل االستهبلؾ النهائي أو من أجل 

 . أمهية السوق:2.1
وتظهر  تزداد أنبية السوؽ يف الدوؿ الرأظبالية واليت تعطي اغبرية لؤلسعار تتحدد انطبلقا من الطلب والعرض،

 أنبية السوؽ يف ىذه الدوؿ من جانبُت:
 .السوق يعترب زلور القوانني ادلتعلقة إبدارة االقتصاد يف النظام الرأمسايل.1.2.1

بعد اهنيار اؼبعسكر االشًتاكي وظهور العوؼبة ازدادت أنبية السوؽ اقتصاداي وقانونيا وترابطت فيما بينها على 
القوانُت اليت تسَت األنشطة االقتصادية كالقانوف التجاري، قانوف ضباية وأصبحت الصعيد الداخلي واػبارجي، 

 نوف األعماؿ ىي ؿبور سَت األسواؽ.اؼبستهلك، قانوف اؼبنافسة، القوانُت البنكية والتأمينية، قا
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وأصبح السوؽ ىبضع لقاعدة العرض والطلب واليت ىي أساس اؼبنافسة اغبرة، إال أف ىذه القاعدة وجب 
 طرؼ السلطات، ومنع أي ذباوز يقـو بو اؼبتدخلوف االقتصاديوف يف السوؽ. ضبطها من
 السوق يعترب زلور تطبيق مبدأ حرية التجارة وادلنافسة. .2.2.1

يعترب ىذا اؼببدأ من ركائز النظاـ الرأظبارل، وقد قاـ اؼبشرع اعبزائري بدسًتهتا يف التعديل الدستوري لسنة 
تور:" حرية التجارة واالستثمار واؼبقاولة مضمونة وسبارس يف إطار من الدس 61، إذ وردت يف اؼبادة 2020
كما التزمت الدولة حبماية اؼبستهلكُت، بشكل يضمن ؽبم األمن والسبلمة والصحة وحقوقهم   ،القانوف"

 االقتصادية.
تسيَت  ا النص القانوين وبق لكل مواطن إنشاء ذبارتو أو إستثماره يف اجملاؿ الذي ىبتاره ولو حريةوفق ىذ

مشاريعو االقتصادية دبا يضمن لو عوائد مالية، دوف االخبلؿ ابلقانوف وفبارسة األفعاؿ اليت تضر ابالقتصاد 
 الوطٍت كالفساد،  االختبلسات، التهرب الضرييب وغَتىا.....

وعليو الدوؿ تضمن للتاجر أو اؼبستثمر حرية الدخوؿ إذل السوؽ وعرض اؼبنتجات واػبدمات اليت يطلبها 
 شريطة سبتعو ابالمكانيات اؼبالية والتقنية والبشرية البلزمة لذلك. اؼبستهلك

إال أف ىذا اؼببدأ وإف كاف دستوري يبكن للمشرع أف يقيده إذا ما اقتضت اؼبصلحة العامة، فمثبل إنشاء البنوؾ 
، 49/51قاعدة واؼبؤسسات اؼبالية ىبضع لشروط معينة، وعملية التنازؿ عن االستثمارات األجنبية ىبضع ل

ية للمؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف االستفادة من اؼبشاريع يف  اطار الصفقات العمومية، وغَت و واعطاء األول
 نائية اليت ربد من فبارسة حرية التجارة واالستثمار واؼبقاولة.ثذلك من االجراءات والشروط االست

 سوق.أنواع األ .2
  الطلب: ىد  . أنواع األسواق من حيث1.2

دبعٌت آخر ؼباذا يطلب اؼبشًتي ويقصد هبذا النوع اؽبدؼ الذي يسعى فيو اؼبشًتي لطلب السلعة أو اػبدمة، 
 ويف ىذه اغبالة يبكن التمييز بُت: السلعة 
حيث يكوف اؼبشًتي يف األساس مستهلك هنائي، يقتٍت السلعة أو اػبدمة  .األسواق االستهالكية:1.1.2

 األسري، مثل سوؽ األجهزة اإللكًتونية، سوؽ األاثث اؼبنزرل..من أجل االستعماؿ الشخصي أو 
حيث يكوف اؼبشًتي عبارة عن اتجر يقتٍت السلعة من أجل ادخاؽبا يف انتاج  .األسواق التجارية:2.1.2

سلعة أخرى كمادة أولية، أو يقـو اؼبشًتي إبعادة اؼبتاجرة فيها عن طريق اعادة البيع، مثل: سوؽ اػبشب، 
 د اػباـ..سوؽ اغبدي
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 . أنواع األسواق من حيث ادلدخالت وادلخرجات.2.2
وىي ؾبموعة األسواؽ اليت توفر السلعة أو اػبدمة أو اؼبورد للمؤسسة، فما تطرحو  . األسواق الدافعة:1.2.2

ىذه األسواؽ تعترب مدخبلت ابلنسبة للمؤسسة االقتصادية، ونشاط أي مؤسسة يتوقف على مدى وجود ىذا 
رونة اليت يتعامل هبا مع اؼبؤسسة، فبا يلـز على اؼبؤسسة تبٍت سياسات تقلل من شدة أتثَت ىذا السوؽ واؼب

 السوؽ عليها، وتوفر األسواؽ الدافعة اؼبوارد التالية:
 .  سوؽ اؼبواد األولية واللواـز
 .سوؽ اليد العاملة اؼبؤىلة 
 .سوؽ التمويل أو السوؽ اؼبارل 
وعة األسواؽ اليت تقـو اؼبؤسسة بتسويق منتجاهتا فيو، حيث أصبح من وىي ؾبم مامية:. األسواق األ2.2.2

الصعب على اؼبؤسسة اغبفاظ على مركز تنافسي مقبوؿ، األمر الذي وبتم عليها دراسة السوؽ واتباع سياسات 
نشاء عبلقات أمامية مع طاليب سلعها وخدماهتا، واختيار الفئات اؼبستهدفة بعناية، إكنها من تسويقية سب  

 خاصة يف ظل ؿبيط يتميز ب:
 .تغَت أمباط االنتاج 
  .سرعة تغَت أذواؽ اؼبستهلكُت 
  .وتعدد اؼبؤسسات الناشطة يف ؾباؿ زبصصها 
 .حصوؿ اإلشباع يف بعض السلع واػبدمات 
 ىياكل السوق. .3

 1يقسم اؼبهتموف بدراسة السوؽ ىياكلو ابلنظر إذل درجة اؼبنافسة اؼبوجودة فيها إذل األصناؼ التالية:
 .أسواؽ اؼبنافسة الكاملة 
 .أسواؽ اؼبنافسة االحتكارية 
 .أسواؽ احتكار القلة 
 .أسواؽ االحتكار الثنائي 
 .أسواؽ االحتكار اؼبطلق 

 وقد مت تقسيم ىياكل السوؽ إذل ىذه األصناؼ، ابالعتماد على اؼبؤشرات التالية:
 .قلة أو كثرة العارضُت 

                                                           
 .33، ص2004دار النهضة العربية، القاىرة،  ، محاية ادلنافسة،مغاوري شليب علي 1
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 .ذبانس اؼبنتوج 
 .تنوع اؼبنتوج 
: لكي يكوف السوؽ يف حالة منافسة كاملة، ال بد من توفر ؾبموعة من نافسة الكاملة.سوق ادل1.3

 الشروط، وىي:

 أي نسبة عرض كل منهم لسلعهم أو خدماهتم : من ادلنتجني وادلشرتين للسلعةجدا ً  وجود عدد كبري
 .سبثل نسبة قليلة إذل ؾبموع العارضُت، وابلتارل ال يوجد أتثَت واضح على العرض والطلب

 شريطة أف يكوف ىذا التجانس من وجهة نظر  :دتاما عند مجيع ادلنتجني دتاثلهاأي  جتانس السلعة
شباعها إاؼبشًتي أو اؼبستهلك، فكل وحدة من سلعة أو خدمة معروضة تتساوى يف قيمتها ويف مدى 

د وحدة أخرى معروضة، فبل يوجد أتثَت واضح ؼبعروض دبفرده على حساب آخر عن غباجاتو مع أي
 اؼبشًتي.

 ويقصد بو سيولة السوؽ وسهولة تنقل البائع أو اؼبشًتي : حرية الدخول واخلروج يف السوق أو الصناعة
يف السوؽ دوف وجود عوائق أو حواجز، قد تكوف ىذه اغبواجز ادارية، قانونية، صبركية، تكنولوجية.. 

 مشًتين )مستهلكُت(. فعملية االنتاج واالستهبلؾ متاحة للجميع سواء ابئعُت )منتجُت( أو

 وتكوف يف متناوؽبم دوف وجود صعوبة أو عراقيل  :ادلعلومات عن السوق متاحة جلميع البائعني وادلشرتين
يف اغبصوؿ عليها، كالعلم ابلسعر السائد يف السوؽ، وظروؼ عرض السلعة، ومواصافاهتا، فبا يقلل من 

 سعار منخفضة.امكانية عرض السلعة أبكثر من سعرىا أو اغبصوؿ عليها أب
 على التأثَت اؼبنتج يستطيع وال الكلي والعرض الكلي الطلب بُت ابلتفاعل السوؽ يف السلعة سعر ويتحدد
 السوؽ يف ربدد الذي الثمن بنفس تبيعها سوؼ اؼبؤسسة تنتجها السلعة من وحدة أي فإف وابلتارل السعر.
 .الوحدة بيع لثمن مساواي يكوف سوؼ( اغبدي االيراد) اضافية وحدة أي ايراد فإف وابلتارل

 سوق ادلنافسة االحتكارية:.2.3
 نقوؿ عن سوؽ أنو يف حالة منافسة احتكارية إذا توفرت فيو الشروط التالية:

 متماثلة وليست متشاهبة منتجات ينتجوف والبائعُت اؼبنتجُت من عدد وجود. 
 ابئع كل منتجات بُت التمييز اؼبستهلكوف يبكنهم.  
 ة تعترب بديل قوي للوحدات اليت يبيعها اؼبنتجوف اآلخروف.كل وحدة منتج 
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يف ىذا السوؽ يوجد نوع من التداخل بُت اؼبنافسة واالحتكار، فاؼبنتج وبتكر اؼبنتوج الذي ينتجو، حيث 
يتعرض إذل اؼبنافسة الشديدة بسبب كثرة اؼبنتجُت.  لكنو، منتجاتو وجودة نوعية على تعديبلت دخاؿإإبمكانو 
رجة االحتكار ابلنظر إذل االختبلؼ يف اؼبواصفات بُت السلعة اليت ينتجها اؼبنتج وبُت السلع األكثر وتقاس د

 ذبانسا معها.
 .سوق احتكار القلة: 3.3

وكل عدد قليل من العارضُت لسلع متجانسة أو تعترب بديبل قريبا لبعضها البعض،  يتميز ىذا السوؽ بوجود
ىذه اغبالة سلوؾ اؼبؤسسة يرتبط كثَتا بسلوؾ اؼبؤسسات األخرى  ويفواحد يبلك حصة سوقية معتربة، 

 فإذا قاـ أحدفبا هبعل تصرؼ اؼبؤسسة تكوف لو آاثر وأنبية ابلنسبة لباقي اؼبنتجُت، 1اؼبمارسة لنفس الصناعة.
ن، يكوف ىناؾ رد فعل قوي من طرؼ اآلخري مقبولة، أرابحا ول وبقق الذي السقف ذلإ األسعار برفع تكريناحمل

ونتيجة سبيز ىذا السوؽ بدرجة كبَتة من الًتكيز وسيطرة عدد قليل من اؼبنافسُت فبا يقلل من أتثَتاتو، 
 .السوؽ يف للتحكم صريح أو ضمٍت بشكل بينهم اتفاقات وضع إذل يلجؤوف والشركات عليو، عادة ما

 .سوق االحتكار الثنائي:4.3
تاج وتسويق نوع واحد من السلع ويكوف كل منهما بديبل يتميز ىذا السوؽ بوجود منتجُت اثنُت يتوالف ان

 لآلخر.
 .سوق االحتكار ادلطلق )الكامل(:5.3

ويعترب ىذا السوؽ صورة عكسية لسوؽ اؼبنافسة الكاملة يف كافة الشروط، وىو السوؽ الذي وبتكر فيو منتج 
 2:اليةوحيد سوؽ سلعة ما يف غياب بديل قريب من ىذه السلعة، ويتميز ابػبصائص الت

 .وجود متدخل اقتصادي وحيد يف السوؽ 
 .غياب بدائل للسلعة اليت ينتجها احملتكر أو اؼبنتج 
 .وجود عوائق ـبتلفة سبنع حرية الدخوؿ واػبروج يف السوؽ 

 اعبدوؿ اؼبوارل يوضح أىم الفوارؽ بُت ىياكل السوؽ.
 .:االختالفات بني ىياكل السوق07جدول 

 حرية السوق التحكم يف السعر السلعةنوع  عدد ادلنتجني ىيكل السوق
 متوفرة غَت متحكم فيو متجانسة كثَت منافسة اتمة

                                                           
 33، ص2010دار وائل للنشر، عماف،  االحتكار وادلمارسات ادلقيدة للمنافسة،معُت فندي شناؽ،  1
 .34نفس اؼبرجع السابق، ص 2
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 // قليل غَت متجانسة كثَت منافسة احتكارية
 قليلة بشكل كبَت // قليل احتكار القلة
 ال توجد بشكل كبَت جدا ال يوجد بديل واحد االحتكار التاـ

Source 9Frédéric teulon « Initiation à la micro-économie » 4ème édition corrigée, édition 

PUF, paris 1995, p10 
 مكانة السوق لدى ادلؤسسة االقتصادية. .4

إف اؼبؤسسة تسعى جاىدة إذل اغبفاظ على حصتها السوقية يف ظل وجود منافسة من طرؼ منتجُت آخرين،  
اسة السوؽ من طرؼ اؼبؤسسة امكانية كما تسعى إذل غزو أسواؽ أخرى بغيت تصريف منتجاهتا، وتتيح در 

 التعرؼ على:
 .احتياجات اؼبستهلك، وخصائص الفئة أو الفئات اؼبهتمة ابقتناء السلعة أو اػبدمة 
 .طريقة تصميم اؼبزيج التسويقي اؼبناسب للمنتج أو اػبدمة والذي يتوافق مع السوؽ 
 .ربديد حجم السلعة أو اػبدمة اليت يبكن تقديبها يف السوؽ 
 سوقية أو احتياجات جديدة أو اذواؽ دل تكن معروفة من قبل يف السوؽ. فئات 

 وحىت تنجح اؼبؤسسة يف دراسة السوؽ عليها الًتكيز على العناصر التالية:
  .ماىي الفئات اليت سوؼ أخدمها 
  ...ماىي خصائص ىذه الفئات، اىتماماهتا، حجمها، أعرافها وتقاليدىا 
 احة لبلطبلع عليها ىل ىناؾ دراسات سوقية سابقة مت 
  كم عدد اؼبنافسُت الذين علينا منافستهم  وماىي خصائص منتجاهتم 
  كم عدد السلع البديلة واؼبكملة اؼبتاحة حاليا يف السوؽ 
  .ماىي أىم طرؽ السداد اؼبوجودة يف السوؽ  وماىي طريقة السداد اؼبفضلة لدى اؼبستهلك 
 ة من طرؼ اؼبنافسُت. ماىي طرؽ االتصاؿ، االعبلف والًتويج اؼبتبع 
  ماىي قنوات التوزيع اؼبتوفرة يف السوؽ  ىل ىناؾ بيع ابألنًتنت   أو من خبلؿ البيع ابعبملة

 والتجزئة 
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 اجلزائرية. العمومية ادلؤسساتتطور  :العاشرحملور ا

ائرية منذ يف ىذا احملور من برانمج مقياس اقتصاد اؼبؤسسة، سنحاوؿ تتبع تطور اؼبؤسسة العمومية اعبز 
االستقبلؿ إذل يومنا ىذا، مربزين أىم احملطات واإلصبلحات اليت عرفتها اؼبؤسسة العمومية االقتصادية 

 اعبزائرية.
منذ االستقبلؿ سطّرت السلطات يف اعبزائر العديد من الربامج إلصبلح القطاع العاـ، خاصة القطاع 

صادية الدولية والوطنية، وكانت اؼبؤسسة العمومية االقتصادي منو، كمحاولة منها ؼبواكبة للتغَتات االقت
االقتصادية يف صلب اىتماـ السلطات العتبارىا العمود الفقري والركيزة األساسية للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية، فبالرغم من اعبهود اليت بذلت والتكاليف اليت خصصت لعمليات إصبلح اؼبؤسسات، دل تسفر 

 سُت يف كفاءة اؼبؤسسات العمومية، أو زايدة تنافسيتها خارج قطاع احملروقات.النتائج اؼبنتظرة عن رب
 مفهوم ادلؤسسة العمومية )اذليئة العمومية(. .1

دل يتطرؽ اؼبشرع اعبزائري إذل مفهـو اؼبؤسسة العمومية كهيئة عمومية، ابستثناء نص اؼبادة الرابعة من قانوف 
القانوف التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية،  واؼبتضمن 1988جانفي  12، والصادر يف 88-01

واليت ميزت اؼبؤسسة العمومية االقتصادية عن اؼبؤسسة العمومية كهيئة عمومية، حيث ىذه األخَتة تعترب 
 أشخاص معنوية خاضعة ألحكاـ القانوف العاـ، ومكلفة بتسيَت اػبدمات العمومية.

 كهيئة عمومية، نبا:  إذف يوجد معيارين لتحديد اؼبؤسسة العمومية
 : ويتمثل يف سبتع اؼبؤسسة ابلشخصية اؼبعنوية العامة.ادلعيار الشكلي -
واليت يضمنها اؼبرفق العاـ دبفهومو اؼبادي أي  مل يف تسيَتىا للخدمات العموميةويتث ادلعيار ادلوضوعي: -

 النشاط.
يئة العمومية( أسلوب لتسيَت اؼبرافق العامة، وابعبمع بُت اؼبعيارين، اعترب اؼبشرع اعبزائري اؼبؤسسة العمومية )اؽب

 1وىو اؼبفهـو التقليدي الليربارل للمؤسسة العمومية، فهي عبارة عن مرفق عاـ مشخص.
وللتوضيح أكثر، فإف اؼبؤسسة العمومية كهيئة عمومية أوجدىا اؼبشرع اعبزائري وتنشئها الدولة كأداة المركزية 

لعاـ، وتقـو بتسػيَته وإدارتو، وؽبا اغبق يف الرقابة واالشراؼ، فإذا فقد اؼبرفق ربقق هبا اػبدمة العمومية للمرفق ا
العاـ صفة العمومية تزوؿ صفة اؼبرفق العاـ، فاؽبيئة العمومية ماىي إال طريقة من طرؽ إدارة الدولة للمرفق 

 العاـ.
                                                           

اغبقوؽ والعلـو السياسية، جامعة  مذكرة ماجستَت يف القانوف العاـ، زبصص قانوف اإلدارة العامة، كلية ، مفهوم ادلؤسسة العمومية، بوزيد غبليب1
 .72، ص2010/2011أـ البواقي، 
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 وتوجد أربع أشكاؿ للهيئة العمومية يف اعبزائر:
 .(01-88من القانوف 43)عرفتها اؼبادة اؼبؤسسة العمومية اإلدارية  -
 من القانوف السالف الذكر(. 45و 44اؼبؤسسة العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي)عرفتها اؼباداتف  -
 11-98من القانوف رقم 17اؼبؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.)نصت عليها اؼبادة  -

التوجيهي والربانمج اػبماسي حوؿ البحث العلمي  واؼبتضمن القانوف 1998أوت  22اؼبؤرخ يف 
 والتكنولوجي.

اؼبؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي، الثقايف واؼبهٍت )نص على ىذا النوع من اؼبؤسسات العمومية  -
 واؼبتضمن القانوف التوجيهي للتعليم العارل(. 1999أفريل  04اؼبؤرخ يف  05-99القانوف رقم 

 االقتصادية. ادلؤسسة العموميةمفهوم  .2
، واؼبتضمػن تنظيم اؼبؤسسػات 2001أوت  20واؼبؤرخ يف  01-04مػن األمر رقػم  02عرفػت اؼبػادة 

العموميػة االقتصادية وخوصصتها وتسيَتىا اؼبؤسسػات العموميػة االقتصادية علػى أهنا: "شركات ذبارية ربوز 
ػاـ أغلبيػة رأس اؼبػاؿ االجتماعي مباشػػرة أو غيػػر فيهػا الدولػة أو أي شػخص معنػوي آخػر خاضػع للقانػوف الع

مباشػػرة وىػػي زبضػػع للقانػػوف العػػاـ"، فػػي حيػػن أحالتنػػا الفقػػرة األوذل مػػن اؼبػادة اػبامسػة مػن نفػس القانػوف 
ػاري عندمػػا يتعلػػق األمر علػى األحكاـ العامػة اؼبطبقػة علػى شػركات رؤوس األمواؿ التػػي وبددىػػا القانػػوف التجػ

بطريقػػة إنشػػائها وتنظيمهػػا وسػػَتىا، مػػع مراعػػاة الشػػرط الػػذي حددتػػو الفقػػرة الثانيػػة، واؼبتمثػػل فػػي ضػػرورة 
اشػػتماؿ ؾبلػػس إدارة أو ؾبلػس مراقبػة اؼبؤسسػة العموميػة االقتصادية التػي تنشػأ وفػق األشكاؿ احملػددة فػي 

  1."لقانػوف على سبثيل العماؿ األجراء دبقعدينا
فقد اعترب األمر اؼبؤسسة العمومية االقتصادية من أشخاص القانوف العاـ، مع خضوعها يف بعض اعبوانب 
ألحكاـ القانوف اػباص، وقد تكوف ىذه اؼبؤسسات صناعية، ذبارية، فبلحية، خدماتية، وابلنظر إذل اغبجم قد 

 متوسطة أو كبَتة اغبجم. تكوف مؤسسات صغَتة أو
 
 
 
 

                                                           
، 01، عدد16ؾبلة جامعة الشارقة، للعلـو القانونية، اجمللد ، اإلطار القانوين للمؤسسة العمومية يف اجلزائر كعون اقتصادي، عبد هللا قادية 1

 .622، ص2019
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 لمؤسسة العمومية االقتصادية يف اجلزائر.التارخيي ل تطورال .3
 .(1962-1965) (l’Auto-gestion) .مرحلة نظام التسيري الذايت:1.3

يعرؼ التسيَت الذايت :"أنو ذبربة اشًتاكية يف ميداف االنتاج واالستغبلؿ اعبماعي للوحدات االنتاجية 
، ظهر أوؿ مرة ىذا النظاـ يف 1لكية وسائل االنتاج، واقتساـ الناتج بُت أفراد اعبماعة"واالشًتاكية يف م

 يوغسبلفيا وبعض الدوؿ االشًتاكية األخرى.
، وبرز مفهـو اؼبؤسسة العمومية دبقتضى 1965أما يف اعبزائر فظهر ىذا النظاـ بعد االستقبلؿ وامتد إذل سنة 

 دبرحلة سبر كانت آنذاؾ اعبزائر ورثتها اليت فاؼبؤسسات، 22/03/1963واؼبؤرخ يف  63/95اؼبرسـو رقم 
مغادرة  إحصاء مت حيث ؼبناصبهم، اؼبعّمرين مغادرة بسبب اإلنتاج وعمليات واإلدارة التسيَت يف عملية فراغ شبو

 حلوؿ لتسيَت إهباد عن البحث إذل الثورة بقادة دفع ما وىو أشهر، 6 ظرؼ يف شخص ألف 800 حوارل
 اؼبعسكر التخندؽ يف اعبزائر اختارت حيث النتهاجها، سطرت اليت السياسية األىداؼ وفق ؤسساتاؼب ىذه

 1964.2ألفريل اعبزائر ميثاؽ يف الوطٍت لبلقتصاد االشًتاكي التسيَت مبط واختيار االشًتاكي
اهبا العماؿ تدى وما يبيز ىذه اؼبرحلة أف تسيَت اؼبؤسسات يف ظل ىذا النظاـ كاف عن طريق عبنة يقـو ابنتخ

 :3عامبل، وتتكفل بتسيَت اؼبؤسسة وتتوذل اؼبهاـ التالية 11إذل  03"عبنة التسيَت الذايت" وتتكوف من 
 عضائها رئيس اؼبؤسسة بطريقة ديبقراطية.أانتخاب من بُت  -
 وضع ومسك الًتتيبات اؼبتعلقة ابلعمل داخل اؼبؤسسة.. -
 امي.نتاج واغبساب اػبتاعداد ـبططات التنمية، اإل -
 التقدير والبث يف اؼبسائل اؼبرتبطة بنشاط اؼبؤسسة. -
 توزيع وترويج اؼبنتجات واػبدمات. -

ويبلحظ وجود ازدواجية يف التسيَت، فإذل جانب الرئيس اؼبنتخب من طرؼ عبنة التسيَت تقـو الوزارة الوصية 
عطيت للمدير صبلحيات أ   بتعيُت مديرا للمؤسسة، فبا شكل تناقض يف مفهـو التسيَت الذايت للمؤسسة، وقد

واسعة سبكنو من السيطرة على اللجنة اؼبنتخبة، وىذا ما أشار إليو الدكتور رابح نور الدين سعدي حُت قاؿ:" 
إن السلطات اليت نظمها القانون كانت يف صاحل ادلدير أكثر مقارنة مع األجهزة ادلنتخبة يف التسيري الذايت 

                                                           
 .14، اعبزائر، ص1986اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، ، ويف التجارب العادليةالتسيري الذايت يف التجربة اجلزائرية ، دمحم السويدي 1
أطروحة دكتوراه يف  ، أثر احمليط الدويل على اسرتاتيجية التسويق يف ادلؤسسة اجلزائرية: حالة شركيت محود بوعالم وموبيليس، عرابين عمار2

 .112، ص2008/2009جامعة اعبزائر،  علـو التسيَت، كلية العلـو االقتصادية، التجارية وعلـو التسيَت،
 .50، ص1991أطروحة دكتوراه دولة منشورة يف القانوف، جامعة اعبزائر، ، النظام القانوين للمؤسسة العمومية االقتصادية ، دمحم الصغَت بعلي3
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االداري واؼبراقبة اؼبالية والتقنية، يوقع التعهدات وينظر يف حساابت آخر ، فهو الذي يقـو بعملية التسيَت 1"
 السنة، كما أف القرارات غَت قابلة للتنفيذ يف حالة عدـ موافقتو عليها. 

وقد نتج عن ىذه االزدواجية يف التسيَت تكريس أكثر للمركزية، وربييد العماؿ عن اؼبسانبة يف ازباذ القرار،  
 من تعقيدات بَتوقراطية، أثرت على أداء اؼبؤسسات يف تلك الفًتة، فعملت السلطات وما صاحبها أيضا

 وطنية. مؤسسات إذل وربويلها للمؤسسات التسيَت من ىذا النوع انتشار من اغبد على آنذاؾ
 .(l’entreprise nationale ( )1965-1971 ) .مرحلة الشركة الوطنية "2.3

زائر يف خلق شركات وطنية، حيث أتسست الشركة الوطنية بدأت السلطات يف اعب1965مع بداية 
قامت جبملة من التأميمات  1966، الشركة الوطنية للحديد والصلب، ويف سنة 1965للمحروقات سنة 

، الشركة 1966اؼبختلفة كتأميم اؼبناجم والبنوؾ وشركات التأمُت، وأنشأت أيضا الشركة الوطنية للمناجم 
 ، وغَتىا.1967، الشركة الوطنية للعرابت واغبافبلت 1967الوطنية ؼبواد البناء 

أما التسيَت االداري ؽبذه الشركات فكاف يتمثل يف تعيُت مدير عاـ من طرؼ الوزارة الوصية، يتمتع بصبلحيات 
واسعة واليت تضمن لو السَت اغبسن للشركة، وتساعده ىيئة استشارية تتألف من أعضاء يبثلوف ـبتلف الوزارات 

، وغالبا ما تستشار ىذه اؽبيئة يف النظاـ الداخلي 2ؽبا عبلقة ابلشركة، وكذا أعضاء من اغبزب اغباكماليت 
للشركة، نظاـ اؼبستخدمُت، التعديل يف رأس اؼباؿ ابلزايدة أو النقصاف، برامج االستثمارات، طلب القروض 

 3البنكية، العقارات الضرورية لنشاط الشركة.
 الوحيد اؼبساىم هبعلها الشركة ماؿ رأس كل الدولة امتبلؾ أف الشركة تنظيم من وفبا يعاب على ىذا الشكل

 فيو، كما أف ىذه الشركات ال زبضع لقانوف الشركات التجاري ال من حيث التنظيم أو التأسيس أو العبلقات
 غَت يف ةالوطني دبصطلح الشركة ربط أف األكاديبُت بعض يرى كمامصطلح الشركة من ؿبتواه،   وىو ما أفرغ

 يبكن وابلتارل ، 4إرل تنتمي الذي البلد جنسية ربمل ألهنا وطنية، أيضا ىي احمللية اػباصة الشركة أف إذ ؿبلو،
 اؼبفاىيم دبسألة اىتمامو دوف متعددة وقوالب أشكاؿ إذل يلجأ االقتصادي للنشاط إدارتو عند اؼبشرع أف القوؿ

 جزء على إلضفائها شكلية ولو صيغة اهباد إليو ابلنسبة فاؼبهم اؼبألوؼ القانوين اؼبنطق مع انسجامها ومدى 
 5.العاـ القطاع من أساسي

                                                           
1
 Noureddine saadi « la gestion socialiste des entreprises », OPU, Alger,  1982, p23. 

 .185، ص1987الطبعة الثانية، اؼبؤسسة اعبزائرية للطباعة، ، ادلؤسسات االشرتاكية ذات الطابع االقتصادي يف اجلزائر، غدود علي ز  2
 .64، ص2002دار ىومة للطباعة والنشر، اعبزائر العاصمة، ، ادلؤسسة يف التشريع اجلزائري بني النظرية والتطبيق، رشيد واضح 3
 .19، ص2006سسات العمومية االقتصادية اعبزائرية، دار اػبلدونية للنشر والتوزيع، عجة اعبيبلرل، قانوف اؼبؤ 4

 .56بوزيد غبليب، مرجع سبق ذكره، ص 5
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، أهنا دل تكن تستطيع ربديد أىدافها األساسية، وإمبا تتوذل السلطات أيضا وفبا يعاب على ىذه الشركات
بَتوقراطية متصلة اؼبركزية ربديدىا ضمن األىداؼ العامة لبلقتصاد الوطٍت، وىو ما أدى إذل بروز مشاكل 

 بسوء االتصاؿ العمودي، وحبجم الصبلحيات اليت اكتسبها بعض اؼبسَتين االداريُت.
 la gestion socialiste (1971-1980.). مرحلة التسيري االشرتاكي: 3.3

 كما أشران سابقا اختارت اعبزائر التكتل مع اؼبعسكر االشًتاكي والسَت وفق قواعده االقتصادية، وظهرت معادل
، ويف اؼبيثاؽ الوطٍت 1962، برانمج طرابلس جواف 1956أوت  20ىذا التكتل من خبلؿ مؤسبر الصوماـ 

لكن  ،1: "الثورة اجلزائرية اشرتاكية، وجيب أن تكون كذلك"، حيث مت االعبلف فيو على أف1964يف أفريل 
إصدار السلطات وثيقة رظبية  وذلك بعد، 1971نوفمرب  16التطبيق الفعلي ؽبذا النظاـ دل يكن إال بتاريخ 

لتسيَت اؼبؤسسات العمومية، وىي ميثاؽ التسيَت االشًتاكي للمؤسسات، والذي ي كّرس لبلنتقاؿ من شكل 
ضرورة  إبهبابياهتا وسلبياهتا بعدما أثبتت ذبربة التسيَت الذايت ،طنية إذل شكل اؼبؤسسة االشًتاكيةاؼبؤسسة الو 
 الفعالة يف التسيَت.سد اؼبشاركة ذبالبحث عن صيغة جديدة  التوجو كبو

م يف إف ىذا األسلوب اعبديد يتخذ من العماؿ عناصر نشطة تتوذل مهاـ التسيَت والرقابة، من خبلؿ مسانبته
ويتم تطبيق النظاـ االشًتاكي يف اؼبؤسسة جبعلها وحدة اقتصادية ملك للدولة، أي ملك ،  ؾبلس العماؿ

  .للقطاع العاـ، تتوذل الدولة االستثمار فيها
 ومن مبادئ ىذا النظاـ ما يلي:

 :ادللكية العامة لوسائل االنتاج -
 على والقضاء ابإلنساف اؼبضرة االجتماعية الفوارؽ إزالة إذل فهو يهدؼمبدأ راسخ يف النظاـ اإلشًتاكي، وىي 

 ضرورة كانت ذلك كل ربقيق أجل ومن اؼبادي، الرخاء وربقيق اجملتمع، يف والعبوديةاؼبفرط لو  االستغبلؿ
ت اؼبؤسسالوسائل اإلنتاج عن طريق عملية أتميم إما عن طريق ملكية الدولة  اإلنتاج، لوسائل اعبماعية اؼبلكية

 .التنمية وـبططات ألىداؼ طبقا الدولة أبمواؿ مؤسسات أخرى إنشاء بواسطة أواػباصة، 
                                                           

 .112عرابين عمار، مرجع سبق ذكره، ص 1

 على سنوات 03 ؼبدة اؼبؤسسة عماؿ قبل من ينتخبوف عضو 25 إذل 07 من يتألف: "مايلي 61ورد عن بوزيد غبليب، مرجع سبق ذكره، ص 
 لظروؼ يعقد قدو  ،السنة يف مرتُت العماؿ ؾبلس هبتمع و الوصائية، والسلطة العمالية النقابةو  اغبزب من مشكلة عبنة تضعها موحدة قائمة أساس
 بتنظيم ىبتص سنة كل لو رئيسا العمارل اجمللس ينتخبو  اجمللس، ألعضاء البسيطة األغلبية طلب على بناء أو اؼبؤسسة مدير طلب على بناء خاصة

 أو اغبزب أو النقابة إقًتاح على بناء اجمللس حل أو إلغاء حق ؽبا وصائية لسلطة اجمللس وىبضع اجملتمعُت، أبغلبية قراراتو ازباذ ويتم، وادارة اصباعاتو
 اؼبؤسسة، نشاطات ـبتلف ومراقبة عملو لتسهيل دائمة عباف أعضائو بُت من ينشئ أف للمجلس فيمكن عملو، ىبص فيما أما، الوصية  السلطة

 عبنة والثقافية، اإلجتماعية الشؤوف عبنة اؼبالية، و اإلقتصادية الشؤوف عبنة : وىي عباف طبسة اللجاف ىذه عدد األحواؿ صبيع يف يتعدى ال أف على
 ."األمن و الصحة عبنةو  التأديب عبنة والتكوين، اؼبستخدمُت
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 االقتصادية. االنتاج حسب اخلطط -
تقـو اؼبؤسسات  ،والقصَت واؼبتوسط األجل الطويل اػبطط رسمو  ن طرؼ الدولةإعداد األىداؼ التنموية مبعد 

 يعترب حيث ،ؼذه األىدابربؾبة خططها االنتاجية والتوزيعية وابقي عملياهتا االقتصادية، يف خدمة ربقيق ى
 واإلنتاج اغباجات بُت توازف ربقيق إذل ويهدؼ ،وأىم قوانُت النظاـ اإلشًتاكي موضوعية ضرورة التخطيط

 .التنموية توالسياسا اغباجات مع يتوافق توزيعا اإلنتاج عوامل وتوزيع واؼبواد للسلع
 التوزيع على أسس اخلطط ادلركزية. -

تم التوزيع عن طريق األجور، الضرائب، م إعادة توزيع اؼبداخيل الوطنية بعد إعداد سياسة وطنية، وييتحيث 
 الدعم.وـبتلف اؼبنح والتأمينات اإلجتماعية و 

 .la restructuration (1980-1988).مرحلة اعادة اذليكلة: 4.3
دخلت اعبزائر مرحلة جديدة يف االقتصاد، عرفت دبرحلة االصبلحات االقتصادية، وىذا بعد ظهور العديد من 

 :1أىم ىذه اؼبشاكلاؼبشاكل والنقائص اليت طفت اذل السطح يف اؼبراحل السابقة،  و 
 يف مكاف القرارات الزباذ مباشرة بصورة يتدخل للتخطيط اؼبركزي اعبهازاؼبركزية الشديدة، واليت جعلت  -

 .للمؤسسة اغبقيقي اؼبسَت
 .الصناعي دوف غَته اإلنتاج قطاع يف االستثمارات سبركزت -
 ارتفاع حجم اؼبديونية اػبارجية للجزائر. -
 عدد اؼبستخدمُت وارتفاع تسيَتىا وصعوبة الوطنية اؼبؤسسات حجم كرب لكوكذ النمو، ميداف يف الًتاجع -

 حوارل تشغل شركة وطنية 20 ىناؾ كانت 1980 سنة يف أنو إذل اإلحصائيات تشَت فيها، حيث
 .عامل 100000لوحدىا تشغل اليت سوانطراؾ شركة بينها ومن عامل 365000

، والذي أسس لعملية 1984-1980سي للتنمية وقد ظهرت بوادر ىذه االصبلحات يف اؼبخطط اػبما
 اعادة اؽبيكلة للمؤسسة االقتصادية، واليت سبت على مرحلتُت نبا:

 مرحلة اعادة اذليكلة العضوية..1.4.3
 وكاف اؽبدؼ من ىذه اؼبرحلة ىو ربويل مؤسسات القطاع العاـ إذل مؤسسات صغَتة اغبجم، والعمل على

مؤسسة  85دد اؼبؤسسات العمومية الوطنية يف تلك الفًتة ما يقارب كثر زبصصا وكفاءة، وبلغ عجعلها أ
 .مؤسسة ؿبلية وجهوية 526عمومية، وحوارل 

 
                                                           

 .115اؼبرجع السابق، ص 1
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 مرحلة اعادة اذليكلة ادلالية..2.4.3
واعتربت ىذه اؼبرحلة دبثابة توزيع جغرايف ؼبراكز ازباذ القرار وتتويج إلعادة اؽبيكلة العضوية، وكاف الغرض منها 

وف اؼبؤسسة إبعادة تنظيم سجبلت استحقاقات الفائدة ورأس اؼباؿ وتصفية الذمم بُت إعادة ىيكلة دي
 اؼبؤسسات.

 1)اعادة اذليكلة(:صبلحوكاف اؽبدؼ من تبٍت ىذا اإل
وذبنبها التشوىات والنقائص واالكبرافات اليت واكبت اؼبرحلة عادة تنظيم اؼبؤسسات الوطنية العمومية إ -

 السابقة.
لوايت اؼبهاـ اؼبنوطة ابؼبؤسسة يف إطار ىذا التوجو اعبديد الذي يستمد أبعاده من شعار: عادة ترتيب أو إ -

 .جل حياة أفضلأمن 
 ارتكزت ىذه اؼبرحلة على مبادئ أنبها:ولقد 

 .الطاقات البشريةاستغبلؿ  -
 .يف التسيَتالكفاءة  -
 يف التصرؼ.البلمركزية  -

 .1995-1988. مرحلة استقاللية ادلؤسسات: 5.3
إف االصبلحات االقتصادية، السيما إعادة اؽبيكلة للمؤسسة االقتصادية دل أتت ابلنتائج اؼبرجوة، خاصة بعد 

، فبا دفع ابلسلطات اعبزائرية إذل 1986، وتراجع أسعار النفط سنة 1985الوطٍت سنة تدىور االقتصاد 
البحث عن اسًتاتيجية جديدة للنهوض ابؼبؤسسات وربسُت مردوديتها وأدائها، وقد تقرر اللجوء اذل 

 االستقبللية كإجراء جديد لتحقيق ذلك.
دورة العامة غبزب جبهة التحرير الوطٍت يف وقد مت اإلعبلف بصفة رظبية عن استقبللية اؼبؤسسات يف ال 

 01-88طبقا للمرسـو رقم  ؼببدأ االستقبللية ووضعت االجراءات القانونية 1986،2ديسمرب  21/22
 العمومية اؼبؤسسات زبص حيث نصت اؼبادة الرابعة على أف االستقبللية 1988 جانفي 12اؼبؤرخ يف 

                                                           
، جامعة بسكرة، 2002/جواف 02ؾبلة العلـو االنسانية، العدد ،مراحل تطور ادلؤسسة اجلزائرية وآفاقها ادلستقبلية، ضبن بن عنًت عبد الر 1

 07ص
2
 Tlamçani Rachid, Etat, bazar et globalisation, l’aventure de l’infitah en algerie, - Ed El hikma, 

Alger, 1991, p21 
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 اعبمعيات وكذلك العمومية، اػبدمات واؼبكلفة بتسيَت العاـ انوفللق واػباضعة اؼبعنوية ابلشخصية اؼبتمتعة
 1والتجمعات األخرى. والتعاونيات

وكاف يهدؼ ىذا االجراء إذل زبليص اؼبؤسسة العمومية من القيود البَتوقراطية والوصايػة اإلدارية من جهة، 
صبلحيات واسعة يف تسيَت شؤوهنا  حيث خّوؿ القانوف للمؤسسة .وربقيق الفعالية االقتصادية من جهة أخرى

اإلدارية بعيدا عن اؼبركزية، مع أحقّيتها يف تنظيم عبلقاهتا االقتصادية واختيار شركاءىا على اؼبستوى الداخلي 
واػبارجي، مع حصوؽبا على حرية اؼببادرة وربمل اؼبسؤولية وتبعات نتائجها من ربح أو خسارة، كما اىتمت 

 يف العملية اإلنتاجية.ابلفرد العامل كعنصر مهم 
 (08شبانية أتسيس مت كما عضوا، 12 إذل 7 من يتكوف ؾبلس طرؼ من اؼبؤسسات ىذه تسيَت ويتم

 اؼبؤسسات لدى الدولة أمواؿ ومراقبة تقـو بتسيَتles fonds des participations للمسانبة  (صناديق
 يف اؼبسانبة طريق عن السيما الدولة ابغبس اقتصادية ابستثمارات القياـ يتوذل الصندوؽ حيث ،2اؼبستقلة

مالية، وواصلت السلطات اعبزائرية تعميق  أرابح ربقيق هبدؼ االقتصادية العمومية ماؿ اؼبؤسسات رأس
واؼبتعلق برؤوس األمواؿ التجارية )السلعية( التابعة  25-95إبصدارىا لؤلمر رقم  1995االصبلحات يف 

صناعية ومالية، واليت  HOLDINGمية يف إطار شركات قابضة للدولة، وإعادة تنظيم اؼبؤسسة العمو 
 3عرفت من خبلؽبا سَتورة ازباذ القرار االسًتاتيجي ؼبدير اؼبؤسسة العمومية االقتصادية تقلصا واختصارا.

 .يومناla privatisation  (1995-). مرحلة اخلوصصة: 6.3
الوطٍت االنتقارل أوؿ اطار قانوين يتعلق وبعد جداؿ واسع وتردد كبَت، صدر عن اجمللس  1995يف سنة 

اؼبؤرخ  95/22خبوصصة اؼبؤسسات العمومية االقتصادية، وتضمن القانوف الذي صدر دبوجب األمر رقم 
اػبطوات العملية األوذل ػبوصصة اؼبؤسسات العمومية االقتصادية، كما تضمن اعبوانب  1995أوت  26يف

من عملية اػبوصصة أهنا كانت هتدؼ لتقليص حجم القطاع القانونية والتنظيمية للخوصصة، ويبلحظ 
العمومي، دوف خوصصتو ابلكامل، إذ مت استثناء يف ىذا القانوف بعض القطاعات االقتصادية كقطاع 
احملروقات، البنوؾ، اؼبناجم واؼبعادف، االتصاالت البلسلكية، اخل، وظبيت ابلقطاعات االسًتاتيجية اليت تعترب 

وطٍت، ومورد ىاـ لتزويد األمبلؾ الوطنية، وتقدًن اػبدمات األساسية للمواطنُت ومؤسسات أساسية لؤلمن ال

                                                           
 االشًتاكيةعلى اؼبؤسسات  االقتصاديةاؼبتضمن القانوف التوجيهي للمؤسسات العمومية  1988جانفي  12رخ يف اؼبؤ  01- 88القانوف رقم  1

 .02ص  ، 1988 جانفي 13اؼبؤرخة يف:  ، 02، اعبريدة الرظبية، العدد:االقتصاديذات الطابع 
 .118عرابين عمار، مرجع سبق ذكره، ص2
مذكرة ماجيستَت يف علم االجتماع، زبصص العمل والتنظيم، كلية العلـو االجتماعية،  ،اجلزائرية تكوين االطارات ادلسرية، حشماوي ـبتارية3

 .49، ص2012/2013جامعة وىراف، 
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وىو دليل على سبّسك السلطات ابالقتصاد 1الدولة، فهي بذلك تعترب الدعامة الرئيسية للسياسات الصناعية،
 من خبلؿ عدـ التفريط يف اؼبؤسسات االسًتاتيجية.

، وعدـ وضوح 95/22للظروؼ االقتصادية والسياسية اليت أحاطت بقانوف  غَت أف ىذا اإلجراء دل يعط شباره،
الرؤية ونقص التجربة اعبزائرية مع اػبوصصة، مع عدـ وجود جديّة يف التعامل مع ملف اػبوصصة، ومنو كاف 

ذي القعدة عاـ 11اؼبؤرخ يف  11-97من الضروري اجراء بعض التعديبلت على القانوف، فتم تعديلو ابألمر 
صبادى الثانية عاـ 01اؼبصادر يف  04-01، و عدؿ ومت ذلك ابألمر 1997مارس 19ـ اؼبوافق لػ1917
، و اؼبتعلق واؼبتعلق بتنظيم اؼبؤسسات العمومية االقتصادية وتسيَتىا 2001أوت  20ىػ اؼبوافق لػ 1422

 وخوصصتها. 
قتصادية وتشجيع القطاع اػباص ابلرغم من سعي السلطات اعبزائرية للنهوض بقطاع اؼبؤسسات العمومية اال

على انشاء اؼبؤسسات حبزمة من التدابَت اؼبالية واعببائية، استجابة للتحوالت اليت يعرفها االقتصاد العاؼبي، إال 
أنو ولؤلسف مازالت أغلب ىذه اؼبؤسسات تبحث عن حلوؿ للمشاكل اليت تواجهها يف ظل اقتصاد ريعي 

 وبَتوقراطية مصطنعة.
 ؤسسة االقتصادية يف انتقاؽبا اذل اقتصاد السوؽ مرتبط بعدة عوامل، أنبها:إف قباح اؼب  
 توفَت اؼبناخ االقتصادي والقانوين اؼبساعد على اإلبداع واالبتكار. -
 الشراكة مع األجانب حبثا عن الكفاءة ونقل التكنولوجيا.    -

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، 1999ترصبة جربيب اـ اغبسن، موفم للنشر والتوزيع، اعبزائر،  ،تسعينات االقتصاد اجلزائري: حدود السياسات الظرفية، عبد اجمليد بوزيدي1
 .65ص
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 .ادلراجع ادلعتمدةقائمة 
 .ادلراجع ابللغة العربيةأوال: 

  .الكتب-أ
 1999دار ادلعارف، القاهرة،  ،إدارة ادلوارد البشرية، امحد ماهر. 

  ،2004، الدار اجلامعية للنشر، االسكندرية، مصر، التسويقامساعيل السيد. 
  ،7002، دار جهينة للنشر، عمان، اسرتاتيجيات التسويقاثمر البكري. 
 إدارة السلوك يف  ،جريالد جرينربج، روبرت ابرون، ترمجة رفاعي دمحم رفاعي، إمساعيل علي بسيوين

 .2004دار ادلريخ، الرايض،  ،ادلنظمات
  1985دار ادلطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، ، علم اإلدارة العامة، احللو، م. 
 الطبعة الرابعة، دار ادلسرية للطباعة والنشر   ،نظرية ادلنظمة، خليل دمحم حسن الشماع، خضري كاظم محود

 .2009والتوزيع، عمان، 
  ،4441دار ادلعرفة اجلامعية، االسكندرية،  التخطيط االسرتاتيجي،خليل، ن، م. 

 دار أترك للنشر والتوزيع، ، ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة ومشكالت دتويلها، رابح خوين، رقية حساين
 .2008مصر، 

 دار هومة للطباعة والنشر، اجلزائر ، ادلؤسسة يف التشريع اجلزائري بني النظرية والتطبيق، رشيد واضح
 .2002العاصمة، 

 2007دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، ، أسس اإلدارة ادلعاصرة، رحيي مصطفى عليان. 
 للنشر  ادلسرية دار األوىل، الطبعة، والتطبيق النظرية بني احلديث التسويق مبادئوآخرون،  عزام زكراي

   .2008، األردن عمان، ، والتوزيع
 2005دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،إدارة األعمال الصغرية، سعاد انئف برنوطي. 
 2005دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،إدارة األعمال الصغرية، سعاد انئف برنوطي. 
 دار االسكندرية ، التنظيم واالدارة يف قطاع االعمال: مدخل ادلسؤولية االجتماعية، صالح الشنواين

 .1999للكتب، االسكندرية، 
 دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان،  ،العملية اإلدارية مبادئ وأصول وعلم وفن، ضرار العتييب وآخرون

2007. 
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  ،دار الفكر العريب، مصر  االدارة والتخطيط االسرتاتيجي يف قطاع األعمال واخلدمات،عايدة خطاب
4431. 

 مركز الكتاب للنشر، الطبعة ، طبيقالتخطيط يف الرتبية الرايضية بني النظرية والت، عبد احلميد شرف
01 ،1997. 

  ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  الطبعة الثالثة ، ،اقتصاد وتسيري ادلؤسسةعبد الرزاق بن حبيب 
2006. 

 الطبعة األوىل، الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، بريوت، ، مقدمة يف األعمال، عبد السالم أبو قحف
1998. 

  ترمجة جربيب ام احلسن،  ،تسعينات االقتصاد اجلزائري: حدود السياسات الظرفية، بوزيديعبد اجمليد
 .1999موفم للنشر والتوزيع، اجلزائر، 

 دار النجاح للنشر والتوزيع، اجلزائر ، ادلنظمة )ادلتغريات، األبعاد، التصميم(، عبد الوهاب سويسي
 .2008العاصمة، 

 الطبعة الثانية، ادلؤسسة  ،ذات الطابع االقتصادي يف اجلزائرادلؤسسات االشرتاكية ، علي زغدود
 .1987اجلزائرية للطباعة، 

  فاضل محد القيسي، علي حسون الطائي، اإلدارة اإلسرتاتيجية: أمثلة وقضااي معاصرة، دار صفاء للطباعة
 .7041والنشر، عمان، 

 مؤسسة دار الكتاب، الكويت، مالاألع واسرتاتيجياتالسياسات اإلدارية ، فريد راغف ودمحم النجار ،
 دون سنة نشر.

 الطبعة األوىل، دار وائل للطباعة والنشر، عمان،  االدارة االسرتاتيجية،حسن احلسيين،  فالح
 .7000األردن،

 2020مطبعة الرمال، الوادي، ، مدخل اىل اقتصاد ادلؤسسة، فوزي حمرييق. 
 2000 عمان، والتوزيع، للنشر حامد دار والعمليات، اإلنتاج إدارة ادلنصور، نصر كاسر  
 ادلؤسسات اجلامعية للدراسات والنشر  ،التنظيمي إدارة ادلوارد البشرية وكفاءة األداء، كامل بربر

 .2000والتوزيع، الطبعة الثانية، 
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 دار اجلامعية اجلديدة للنشر والتوزيع، ، مبادئ اإلدارة بني النظرية والتطبيق، دمحم امساعيل بالل
 .1999اإلسكندرية، 

 ادلؤسسة الوطنية للكتاب، ، ةالتسيري الذايت يف التجربة اجلزائرية ويف التجارب العادلي، دمحم السويدي
 .، اجلزائر1986

  ،7002، دار الوفاء للطباعة والنشر، االسكندرية، ادلسؤولية االجتماعية لإلدارةدمحم الصرييف. 
  ،الطبعة األوىل، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمان، علم االجتماع الصناعيدمحم عبد ادلوىل الدسق ،

 األردن.
 دار وائل للنشر والتوزيع، 02الطبعة ، السلوك التنظيمي يف منظمات األعمال، حممود سلمان العميان ،

 .2004عمان، 
  ،2010دار وائل للنشر، عمان،  االحتكار وادلمارسات ادلقيدة للمنافسة،معني فندي شناق. 
 2004دار النهضة العربية، القاهرة،  ، محاية ادلنافسة،مغاوري شليب علي. 
 2002دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  ،جراءات العملالتنظيم وإ، وسى اللوزيم. 

  ،7000، الدار اجلامعية للنشر، االدارة االسرتاتيجية: ادارة األلفية الثالثةاندية العارف. 
 1998، اجلزائر، 02دار احملمدية العامة، الطبعة، ادلؤسسة ، اقتصادانصر دادي عدون. 
  ،4441، الطبعة الثانية، دار ادلعرفة اجلامعية، القاهرة،االسرتاتيجيالتخطيط نبيل مرسلي خليل. 
  ،دار اليازوري للطباعة قراءات يف الفكر اإلداري ادلعاصرنعمة عباسي اخلفاجي، طاهر حمسن الغاليب ،

 .7003والنشر، عمان، 

  دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، عمان،  ،اخليارات االسرتاتيجية لنمو ادلؤسسة، بن ساسيالياس
2011. 

 أطروحات الدكتوراه ومذكرات ادلاجستري -ب
 أطروحة دكتوراه يف العلوم ، دور االنرتنت وتطبيقاهتا يف رلال التسويق: دراسة حالة اجلزائر، ابراهيم خبيت

 .2003االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة اجلزائر، 

 حالة  اجلزائرية، صناعية مؤسسة يف األعمال زلفظة حتليل أسلوب تطبيق يف مساىمحياة،  إبرهيمي
كلية العلوم  إسرتاتيجية، ختصص ماجستري مذكرة بوعريريج، برج بوالية مؤسسة عنرت تراد لإللكرتونيات

 .7002االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، جامعة ادلسيلة، 
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  مذكرة ، دتويل احتياجات النمو الداخلي للمؤسسة: حالة ادلؤسسة الوطنية للتنقيب، إلياس بن ساسي
ماجستري يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية، التسيري والعلوم التجارية، جامعة ورقلة، 

2002/2003. 

 مذكرة  ، للدىنحتليل وتطور التنظيم واذلياكل التنظيمية: دراسة حالة ادلؤسسة الوطنية ، بغدود راضية
ماجستري يف تسيري ادلنظمات، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، جامعة بومرداس، 

2007/2008. 

 مقاربة ادلوارد الداخلية والكفاءات كمدخل للميزة التنافسية يف ادلؤسسة االقتصادية ، وازيد وسيلة ب
تسيري، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، مذكرة ماجستري يف علوم ال، اجلزائرية: دراسة حالة

 .2011/2012، 1جامعة سطيف
 مذكرة ماجستري يف القانون العام، ختصص قانون اإلدارة العامة،   ، مفهوم ادلؤسسة العمومية، بوزيد غاليب

 .2010/2011كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أم البواقي، 
 ادلقارن يف منو ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة: دراسة حالة مؤسسة األدلنيوم  دور القياس، توال آمنة

مذكرة ماجستري، يف علوم التسيري، ختصص تسيري ادلؤسسات، كلية العلوم االقتصادية ، لوالية اجلزائر
 .2008/2009والتجارية، جامعة بومرداس، 

 ماجيستري يف علم االجتماع، ختصص العمل مذكرة  ،تكوين االطارات ادلسرية اجلزائرية، حشماوي خمتارية
 .2012/2013والتنظيم، كلية العلوم االجتماعية، جامعة وهران، 

 مساعدة على اختاذ القرار يف ادلؤسسة احملاسبة التحليلية نظام معلومات لتسيري و  ،درمحون هالل
علوم مالية كلية العلوم االقتصادية و أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية ختصص نقود و ، االقتصادية

 .2005، التسيري ، جامعة اجلزائر 
 دراسة  -عامل الكفاءات يف ادلؤسسة-دور تسيري ادلوارد يف حتقيق ادليزة التنافسية، سليمان عائشة

ري منشورة، كلية العلوم االقتصادية، التجارية مذكرة ماجست ،حالة ابدلطاحن الكربى ابلظهرة مستغاًل
 .2010/2011وعلوم التسيري، جامعة تلمسان، 

  ،اإلدارة اإلسرتاتيجية وأثرىا يف رفع أداء منظمات األعمال: دراسة ميدانيةسوما علي سليطني ،
 .7003/7004أطروحة دكتوراه يف إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية، جامعة تشرين، سوراي، 
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  ،ادلسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل دلسامهة ادلؤسسة يف حتقيق التنمية ادلستدامة: الطاهر خامرة
، مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص: اقتصاد البيئة، كلية العلوم االقتصادية حالة سونطراك

 .7001/7002والتجارية، جامعة ورقلة 
 دارة ادلعلومات يف ختطيط موارد ادلؤسسة: دراسة وصفية حتليلية أمهية إ، عبد احلكيم أمحد اوحيدة

مذكرة ماجستري يف اإلدارة والتنظيم، األكادميية الليبية، مدرسة العلوم ، لصندوق الضمان االجتماعي
 .2012اإلدارية، 

 محود أثر احمليط الدويل على اسرتاتيجية التسويق يف ادلؤسسة اجلزائرية: حالة شركيت ، عرابين عمار
أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري،  ، بوعالم وموبيليس

 .2008/2009جامعة اجلزائر، 
 ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة ومسامهتها يف التجارة اخلارجية: دراسة  ، أتىيلعزيزي أمحد عكاشة

االقتصاد الدويل، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم مذكرة ماجستري يف ختصص:  ، حالة اجلزائر
 .2012/2013التسيري، جامعة وهران، 

 مذكرة ماجستري يف العلوم ، ادلقاولة من الباطن كاسرتاتيجية للمقاولة االقتصادية، غريب سامية
 .2003/2004االقتصادية، جامعة ابتنة، 

 أطروحة دكتوراه دولة منشورة يف ، النظام القانوين للمؤسسة العمومية االقتصادية ،دمحم الصغري بعلي
 .1991القانون، جامعة اجلزائر، 

 أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية،   ،اسرتاتيجيات منو ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة، دمحم كربوش
 .2013/2014سان، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، جامعة تلم

 التأىيل كألية لتطوير تنافسية ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة، دراسة حالة ، خالد مدخل
 .2011/2012، 3مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر ،0002-0000اجلزائر:

  ،االقتصادية اجلزائرية:  إدماج أبعاد التنمية ادلستدامة يف اإلدارة اإلسرتاتيجية للمؤسساتمرمي بودلخال
مذكرة ماجستري منشورة، ختصص: إدارة إسرتاتيجية، كلية  دراسة حالة مؤسسة االمسنت عني الكبرية،

 .7022/7027العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف، 
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  ،دراسة تطبيقية تقييم مدى استجابة منظمات األعمال يف اجلزائر للمسؤولية االجتماعية: مقدم وهيبة
، اطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية، على عينات من مؤسسات الغرب اجلزائري

 .7042/7041التجارية وعلوم التسيري، جامعة وهران، 

 جملة العلوم االنسانية،  ،مراحل تطور ادلؤسسة اجلزائرية وآفاقها ادلستقبلية، بن عنرت عبد الرمحن
 .، جامعة بسكرة2002/جوان 02العدد

 اجملالت والدورايت. -ج
 ادلقاولة من الباطن كخيار اسرتاتيجي للمؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف ، جبار بوكثري، سعيدة حركات

 .، جامعة الوادي، اجلزائر02، العدد01جملة التنمية االقتصادية، اجمللد، اجلزائر
  ،جملة كلية دة االسرتاتيجية وأتثريىا على ادلسؤولية االجتماعيةالقياسهري عادل، ساجدة عبد الرضا ،

 .7074، العراق، 11بغداد للعلوم االقتصادية، العدد 
  ،أبعاد ادلسؤولية االجتماعية ودورىا يف تعزيز التسويق عبد الرمحن عبد هللا دمحم، عالء عبد السالم حيي

جملة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية، اجمللد ، اخلفي: دراسة حالة شركة كورك لالتصاالت يف نينوى
 .7070، جامعة تكريت، 17، العدد41

 بعاد ادلسؤولية االجتماعية ودورىا يف تعزيز التسويقعبد الرمحن عبد هللا دمحم، عالء عبد السالم حيي، أ 
 جامعة الشارقة، جملة ، اإلطار القانوين للمؤسسة العمومية يف اجلزائر كعون اقتصادي، عبد هللا قادية

 .2019، 01، عدد16للعلوم القانونية، اجمللد 
  ،أدوات التحليل البيئي االسرتاتيجي يف دمحم عبد اجلليل انجي ادلليكي، فهد حيي دمحم اجلحايف

، كلية الرتبية، جامعة إب، 01، السنة 47جملة القلم، العدد  ادلؤسسات التعليمية )دراسة حتليلية(،
7044. 

 أمهية التحليل االسرتاتيجي يف تقييم الرأمسال غري ادلادي للمؤسسات االقتصادية،حلاج، مداح عراييب ا 
 .722، ص7002، جامعة الشلف، 5جملة اقتصادايت مشال افريقيا، العدد

 هيفاء عبد الغين( استخدام أسلوب زلفظة األعمال ،BCG :يف تقييم موقف الشركة التنافسي )
، 72، جملة العلوم االنسانية، اجمللد لتسويق ادلنتجات الغذائية يف البصرةدراسة تطبيقية يف شركة ادلنار 

 .7022، جامعة اببل، 07العدد 
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 زلاولة ضبط مفهومي النمو الداخلي والنمو اخلارجي للمؤسسة كمنطلق للمفاضلة ، لياس بن ساسيا
 .2008، جامعة ورقلة، 06جملة الباحث، عدد ، بينهما

 .ادلنشورات والتقارير -د
 منشورات خمرب أداء  ، األبعاد النظرية لنمو ادلؤسسة و أتثرياتو اذليكلية و التنظيمية ،إلياس بن ساسي

 .ادلؤسسات و االقتصادايت يف ظل العودلة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية، جامعة ورقلة
  ،العلوم االقتصادية، منشورات كلية  مطبوعة يف مقياس اقتصاد ادلؤسسة،تفرغينت زوليخة، زعزع فاطيمة

 .7043/7044، 4التجارية وعلوم التسيري، جامعة ابتنة
  ،أبو 13ريب، العدد، سلسلة كتيبات معرفية، منشورات صندوق النقد العاقصاد ادلعرفةسامر اببكر ،

 .2021ظيب، اإلمارات، 
  منشورات كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم  "زلاضرات يف اقتصاد ادلؤسسة"صاحل محيمدات

 .2017/2018  التسيري، جامعة جيجل،
  ،االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، ، منشورات كلية العلوم زلاضرات يف تشخيص ادلؤسسةصوحل مساح

 .7041/7042جامعة بسكرة، 
  ،منشورات كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم زلاضرات يف االسرتاتيجيةعبد ادلليك مزهودة ،

 .7001التسيري، جامعة بسكرة، 
 منشورات كلية  ،: األسس النظرية واآلاثر العلمية ادلؤسسة اإلقتصادية واحمليط، عثمان حسن عثمان

 .2001، جامعة قسنطينة، 16، عدداالقتصاد
  ،اد مدى توافق االستثمار يف وسائل التواصل االجتماعي مع معايري اقتصعلي بن ضميان العنزي

، ورقة حبثية مقدمة إىل ادللتقى الدويل السابع حول االعالم واالقتصاد....تكامل األدوار يف خدمة ادلعرفة
 .2018التنمية، اجلمعية السعودية لالعالم واالتصال، الرايض، 

  ،منشورات كلية العلوم اإلقتصادية، التجارية وعلوم زلاضرات يف اإلدارة اإلسرتاتيجيةمقراش فوزية ،
 .7041التسيري، جامعة جيجل، 

 الجتاهاتا) اجملتمع الشركات على رياانت ادلتعلقة بتأثيكشف الب ة،يمؤمتر األمم ادلتحدة للتجارة والتنم 
  UNCTAD/ITE/TEB/2003/7: :قةيادلتحدة، رقم الوث منشورات األمم ، الراهنة( ايالقضاو 

3002. 
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 منشورات كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم ، زلاضرات يف مقياس اقتصاد ادلؤسسة، هباش سامي
 .2017/2018، 1التسيري، جامعة سطيف

 مطبوعة بيداغوجية موجهة لطلبة السنة الثانية ماسرت، كلية العلوم ، واحمليطادلؤسسة ، مهيسي نور الدين
 .2016/2017، 2، جامعة سطيفواالجتماعيةاإلنسانية 

 والقوانني. ادلراسيم-ه
  وادلتضمن القانون 2017ناير ي10ادلوافق ل 1432ربيع األول 11ادلؤرخ يف  02-17قانون رقم ،

 .2017يناير 11، الصادرة يف 02التوجيهي لتطوير ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة، اجلريدة الرمسية رقم 
  ادلتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  1988جانفي  12ادلؤرخ يف  01- 88القانون رقم

ادلؤرخة يف:  ، 02، اجلريدة الرمسية، العدد:االقتصاديذات الطابع  االشرتاكيةعلى ادلؤسسات  االقتصادية
 .1988 جانفي 13

 وادلتضمن انشاء جلنة وطنية دلنح عالمة 2020سبتمرب  15، ادلؤرخ يف 254-20دلرسوم التنفيذي رقم ا ،
سبتمرب  21، الصادرة يف 55عمال، اجلريدة الرمسية رقم "مؤسسة انشئة" ومشروع مبتكر وحاضنة ا

2020. 
 اثنيا: ادلراجع ابللغة األجنبية.
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