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 يعود سر جناح أي مشروع أو مؤسسة بالدرجة األوىل إىل طريقة إدارته وتسيريه، بل ميكن القول أن

سبب تقدم الدول وختلفها يرجع إىل منط التسيري املستعمل يف مؤسساهتا وهيئاهتا العامة واخلاصة. إذ أثبتت 

التجارب أن منط التسيري اجليد يعوض بفعالية قلة املوارد واإلمكانات املتاحة، وهذا ما أكده "بيرت دريكر" سنة 

، حيث "يا وإنما هناك دولة متخلفة إدارياال توجد دولة متخلفة اقتصاد"( بقوله P. Druckerم )6611

أثبتت كل التجارب يف الدول املتقدمة أن اإلدارة هي احملرك األساسي للتنمية، وبدون توفر هذا العنصر ال ميكن 

  .حتقيق التنمية حىت ولو توفرت مجيع عناصر اإلنتاج األخرى

يث ت الطبيعية أو املساحة الزراعية، حفاليابان دولة فقرية باإلمكانات الذاتية سواء من حيث الثروا 

من مدخالت اإلنتاج، إال أهنا تعترب من أرقى الدول من حيث مستوى الكفاءة  %69تستورد ما يقارب 

 فقد أجنزت اليابان يف قرن من الزمن مسرية ناجحة قضى ،اإلنتاجية ومستوى التقدم االقتصادي واالجتماعي

بيعية ويف مقابل ذلك جند دوال غنية باملوارد املالية والبشرية والثروات الط، هاإلجناز األوربيون ثالثة قرون أو أكثر 

 ومتسعة املساحة، ومع ذلك تصنف ضمن الدول املتخلفة، والواقع العريب خري دليل على ذلك. 

فتقدم اقتصاد أي دولة مرهون مبدى جناح وتفوق ومتيز مؤسساهتا، وهذا لن يكون اال من خالل حسن 

ارة وتسيري تلك املؤسسات، بالشكل الذي يسهم يف االستغالل األمثل ملواردها املتاحة، ويف حتقيق تنظيم وإد

 أهدافها بأكثر كفاءة وفعالية. 

طة باملؤسسة واملرتباملؤسسة اقتصاد لذلك تربز ضرورة وحاجة ملحة للتعرف واإلملام مبختلف جوانب 

تاح جناح وتفوق ، باعتبارها مفخمتلف الوظائف املشكلة هلااالقتصادية وبيئتها اخلارجية، وعملية تنظيمها، و 

 املؤسسة ومتيزها.    
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 تمهيد

تعترب املؤسسة اخللية أو النواة األساسية اليت يبىن عليها اقتصاد أي دولة أو جمتمع كان، وذلك لدورها  

احملوري يف خطط التنمية للدول املتقدمة والنامية على حد سواء. فاملسامهة الكبرية هلذه املؤسسات مل تعد جمرد 

ن دول العامل تؤمن بان تنمية اقتصادياهتا فكرة بل أصبحت اليوم متثل واقعا معاشا، حيث أضحت الكثري م

يقوم يف األساس على الدور اجلوهري واملتصاعد الذي حتققه هذه املؤسسات يف خلق الثروة، وتوفري فرص 

 العمل، وزيادة الصادرات، واستيعاب التكنولوجيا اجلديدة، وزيادة رفاهية أفراد اجملتمع ...اخل.

 أوال: مفهوم المؤسسة االقتصادية

التطرق إىل مفهوم املؤسسة، باعتبار أن بل التطرق إىل مفهوم املؤسسة االقتصادية وجب علينا ق 

 .اأهم أشكاهل أحدصادية متثل املؤسسة االقت

 مفهوم المؤسسة -1

تعين مجعية أو معهد اليت و  1مشتقة من الفعل أسس، يؤسس، مؤسس، مؤسسة. لغةكلمة مؤسسة إن  

"، Entrepriseوهي ترمجة للكلمة الفرنسية " 2خريية أو اقتصادية.أو شركة أسست لغاية اجتماعية أو 

      ".Enterpriseوالكلمة االجنليزية "

اصطالحا، فقد تعددت املفاهيم اليت قدمت حول مصطلح املؤسسة حسب تعدد املدارس  أما

 حىت نتيجة اخللط يف دالالت هذا اللفظ. أوالفكرية اليت تناولته، وكذا املهتمني بدراسته، 

                                                            
 .6، ص 4991، دار المعلم للماليين، بيروت، قاموس عربي انجليزيروجي البلعلبكي،    1 

 .741، ص 4991، الطبعة األولى، دار الراتب الجامعية، بيروت، األداءالقاموس العربي الشامل،   2 
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 أهنا أواملنسقة شعوريا،  األنشطةنسق من  بأهنا( Chaster Barnard) "شسرت برنارد"فقد عرفها 

من خالل التنسيق اهلادف املدروس  األنشطةتقوم باجناز جمموعة من  أكثر أوقوى منظمة من شخصني 

كيان اجتماعي منسق   بأهنافكانت وجهة نظره  (Stephan Robins) "ستيفن روبنس" أماالشعوري، 

 أواالستمرار النسيب لتحقيق هدف  أساسويعمل على  له حدود متيزه عن بيئته اخلارجيةبشكل متعمد و 

أما من حيث وجهة نظر املدارس اإلدارية، فقد عرفت من قبل املدرسة الكالسيكية بأهنا  .مشرتكة أهداف

التكوين أو البناء أو اهليكل الذي ينشأ عن حتديد العمل وجتميعه وتعيني املسؤوليات والسلطات وتأسيس 

ف أو أهداف العالقات، وعرفتها املدرسة السلوكية بأهنا جمموعة من األفراد يعملون من اجل حتقيق هد

 1مشرتكة، أما مدرسة النظم فعرفتها بأهنا نظام أو وحدات اجتماعية مقصودة لتحقيق أهداف معينة.

 من خالل ما سبق ميكن التعبري عن املؤسسة باملعادلة التالية:

 فنيةاملؤسسة = هيكل تنظيمي + موارد بشرية + موارد مالية + موارد مادية + موارد 

ان لفظ املؤسسة/املنظمة هو مصطلح علمي يستخدم لإلشارة إىل كافة كما جتدر اإلشارة إىل 

 اجلماعات التالية: شركة، دائرة، جامعة، مستشفى، حزب، نقابة، هيئات الدولة، مجعيات ...اخل

 مفهوم المؤسسة االقتصادية -2

، الرؤيابعد حتديد مفهوم املؤسسة يتطلب األمر منا حتديد مفهوم املؤسسة االقتصادية لكي تكتمل 

 .باعتبار املؤسسة االقتصادية متثل احد أهم أشكال أو أنواع املؤسسة

                                                            
، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، منظمات األعمال: المفاهيم والوظائفمحفوظ جودة وحسن الزعبي وياسر المنصور،   1 

 .41-46، ص ص 8002
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فقد عرفت املؤسسة االقتصادية على أهنا اندماج عدة عوامل هبدف إنتاج أو تبادل سلع وخدمات 

مع أعوان اقتصاديني آخرين، وهذا يف إطار قانوين ومايل واجتماعي معني، ضمن شروط ختتلف تبعا ملكان 

ملؤسسة وحجم ونوع النشاط الذي تقوم به، ويتم هذا االندماج لعوامل اإلنتاج بواسطة تدفقات نقدية وجود ا

حقيقية وأخرى معنوية وكل منها يرتبط ارتباطا وثيقا باألفراد. وتتمثل األوىل يف الوسائل واملواد املستعملة يف 

  1ات املستعملة يف تسيري ومراقبة األوىل.نشاط املؤسسة، أما الثانية فتتمثل يف الطرق والكيفيات واملعلوم

متعامل اقتصادي ينتج سلع وخدمات ملتعاملني آخرين حمققا نتيجة ذلك  أهناكما عرفت على 

فهي تعرب عن كل وحدة قانونية، سواء كانت شخصا طبيعيا أو شخصا اعتباريا تتمتع باستقاللية  2أرباحا.

فاملؤسسة كما يعرفها مكتب العمل الدويل هي كل  3لتسويق.اختاذ القرارات، وتنتج سلعا وخدمات قابلة ل

 4 مكان ملزاولة نشاط اقتصادي وهلذا املكان سجالت مستقلة.

وذلك نستنتج مما سبق ألنه ال يوجد اتفاق حول حتديد مفهوم موحد ملصطلح املؤسسة االقتصادية، 

  5يف:نظرا لتعدد مداخل وزوايا معاجلة هذا املوضوع واليت ميكن حصرها 

 والتوزيع اإلنتاجالمؤسسة: وحدة  -أ

هذا  إنخاصة.  وإجراءاتقوانني  أساسوالتوزيع وتكون مهيكلة على  لإلنتاجتعرف املؤسسة كوحدة 

 وحدة اقتصادية وتوزيع املداخيل. أي اإلنتاج إطاراجلانب من تعريف املؤسسة يتمثل يف 

 المؤسسة وحدة اقتصادية 

                                                            
 .40، ص 8007، الجزائر، المحمدية العامة، دار اقتصاد المؤسسةناصر دادي عدون،   1 

2 Jean-luc Charron, Sabine Sépari, Organisation et Gestion de l’Entreprise : Manuel et applications, 

2édition, Dunod, Paris, 2001, P 01. 
3 Yves-Frédéric Livian, Organisation Théorie et Pratique, Dunod, Paris, 1998, P19. 

 . 81، ص 4991بن عكنون، الجزائر، ، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، اقتصاد المؤسسةعمر صخري،   4 

 ، 8006بن عكنون، الجزائر، ، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، اقتصاد وتسيير المؤسسةعبد الرزاق بن حبيب،   5 

 . 11-82ص 
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السلع واخلدمات قصد تبادهلا يف السوق. وهذه السلع  إنتاجللمؤسسة تكمن يف  األساسيةالوظيفة  إن

 العمومية.  كاإلدارةجتارية عكس بعض السلع واخلدمات الغري جتارية   بأهناواخلدمات تتميز 

 المؤسسة: وحدة لتوزيع المداخل 

واليت توزع على كل  قيمة املدخالت. –املؤسسة حتقق القيمة املضافة اليت تساوي قيمة املخرجات  إن

 املتعاملني املباشرين وغري املباشرين مبا فيهم:

 املؤسسة. أصحابعلى  األرباحتوزيع  -

 تسديد الضرائب للدولة واجلماعات احمللية. -

 تسديد االشرتاكات للضمان االجتماعي والتامني وما يبقى للمؤسسة من القيمة املضافة خيصص: -

 .األجهزةاالهتالك لتغطية النقص يف  -

 جزء من الربح يشكل احتياطات التمويل الذايت. -

 الرواتب للعمال. -

 تسديد الفائدة للدائنني. -

 المؤسسة خلية اجتماعية -ب

تقوم بوظيفة اجتماعية تكمن يف سد بعض حاجات  فإهنا إذناملؤسسة تقوم بتشغيل العمال  إن

 ، الرتقية، التكوين... اخل.األجورالعمال مثال: ثبات العمال، مستوى 

تتكون من جمموعات من املمثلني الذين يدافعون  ألهناخلية اجتماعية وسياسية  أيضاملؤسسة متثل ا إن

 اخلاصة وهذا ضمن حتالفات غري ثابتة تعكس مصادر احلكم. وأهدافهمعن مصاحلهم 
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    المؤسسة: مركز القرارات االقتصادية -ج

متثل مركز القرارات االقتصادية اليت ختص: نوع السلع،   أهنا إذتقوم املؤسسة بدور هام يف االقتصاد 

 ، االتصال، التوزيع ...اخل.األسعاركمية السلع، 

تتمثل هذه القرارات يف االختيارات االقتصادية مبعىن االختيارات يف استعمال الوسائل احملددة للوصول   

                                                .لألهداففعالية  بأكثر

 المؤسسة كمجموعة إنسانية -د

وهذا النظام  األعضاءمشرتكة نوعا ما من طرف كل  وأعمال وأفكارلكل مؤسسة تاريخ وتقاليد وقوانني 

 املؤسسة ميثل هويتها وثقافتها. أعضاءاملتضمن قيم 

املؤسسة كمنظمة حية متكونة من عاملني منظمني  (Brilman)هذا اجلانب الثقايف يعرف  وبإدراج

مرتاكمة مع  وإجراءاتحسب هيكل متميز ومزودة بثقافة خاصة تكمن يف جمموعة قيم، معارف، عادات 

 الزمن، كما تكتسب هذه املنظمة احلية مميزات بطيئة التقبل للتغري. 

 أنيف مدخل النظم، الذي يرى املداخل السابقة الذكر، فقد ظهر مدخل حديث متمثل  إىل وباإلضافة

نظام مفتوح يتشكل من جمموعة العناصر أو األنظمة الفرعية )نظام املوارد البشرية، نظام املؤسسة عبارة عن 

، نظام التسويق، نظام املعلومات، نظام التمويل ...اخل ( املتفاعلة واملتكاملة فيما بينها، واليت تسعى إىل اإلنتاج

 األساسيةمدخالته  أوهذا النظام يعيش يف بيئة معينة يستمد منها موارده  نأحتقيق هدف معني، حيث 

للبيئة على شكل خمرجات،  األخريلتقدميها يف  ،معاجلتها أوالالزمة، ومن مث يقوم بتحويل هذه املدخالت 
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اليت  ونتيجة لتبادل هذه املخرجات مع البيئة اخلارجية تتمكن املؤسسة من احلصول على املوارد الضرورية

 القادمة. والشكل التايل يوضح مفهوم املؤسسة كنظام: اإلنتاجيةحتتاجها مرة ثانية للدورة 

 (: المؤسسة كنظام11لشكل رقم )ا

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 .02، ص 0202، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمان، وظائف منظمات األعمالمحمد الصيرفي، : المصدر
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الموظفون -  

اآلالت -  

رأس المال -  

المعلومات -  

المواد الخام -  

 التغيير الحاصل في:

 األهداف-األشكال   -

 الخدمات-النماذج    -

 المواقف-

 القيمة المعنوية-

 المخرجات

 إنتاج-

 خدمات-

 أرباح-

 النتائج

 نظام المؤسسة

 أجزاء المؤسسة المكونة لها

 صيانة تنسيق رقابة

 البيئة العامة

 المستوردات  

البيئةمهمات   

 تصريف المخرجات
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 ثانيا: خصائص المؤسسة االقتصادية

 التنظيمي أو القانوين أو اإلنتاجي اجملال يف كانت سواء خبصائص االقتصادية املؤسسة تتصف

 1:يلي فيما نلخصها

 واجباهتا حيث من أو وصالحيات حلقوق امتالكها حيث من مستقلة قانونية شخصية للمؤسسة  1-

 .ومسؤولياهتا

 الوظيفة اليت وجدت من اجلها. أداء أو اإلنتاجالقدرة على   2-

هلا من متويل كاف وظروف سياسية مواتية وعمالة كافية، تكون املؤسسة قادرة على البقاء مبا يكفل  أن -3

 مع الظروف املتغرية.وقادرة على تكييف نفسها 

 تسعى معينة أهدافا تضع مؤسسة فكل العمل وأساليب والربامج والسياسات لألهداف الواضح التحديد -4

 …معني أعمال رقم حتقيق لإلنتاج، بالنسبة ونوعية كمية أهداف حتقيقها، إىل

 اإليرادات طريق عن وإما االعتمادات طريق عن إما ذلك ويكون عملياهتا تستمر لكي املالية املوارد ضمان -5

 .الظروف حسب بعضها أو كلها العناصر هذه بني اجلمع أو القروض طريق عن أو الكلية

 منعزلة توجد ال فاملؤسسة البيئة، هلذه وتستجيب فيها وجدت اليت للبيئة مواتية املؤسسة تكون أن بد ال -6

 فإهنا معاكسة كانت إذا أما الظروف، أحسن يف مهمتها أداء تستطيع فإهنا مواتية البيئة ظروف كانت فإذا

 .أهدافها وتفسد املرجوة عملياهتا تعرقل أن ميكن

 الدخل ومنو اإلنتاج يف مسامهتها إىل فباإلضافة االقتصادي، اجملتمع يف أساسية اقتصادية وحدة املؤسسة -7

 .األفراد من الكثري رزق مصدر فهي الوطين

                                                            
 .86-87، ص ص سابقمرجع عمر صخري،   1 
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 أو وجودها مربر اضعف إذا املؤسسة زوال فكرة على بالضرورة مؤسسة اصطالح يشمل أن جيب -8

 .كفاءهتا تضاءلت

 دورة حياة المؤسسة: ثالثا

متر املؤسسة أثناء حياهتا مبراحل خمتلفة مثلها مثل باقي الكائنات احلية من النشأة والنمو والنضج 

 1، وميكن توضيح ذلك فيما يلي:والتدهور والزوال

وتتمثل يف السنوات األوىل من تأسيس  وهي مرحلة دخول السوق، واالنطالق:مرحلة النشأة  -1

 :املؤسسة وتتميز هذه املرحلة باخلصائص التالية

 .وجود رأس مال كاف لتأسيس املؤسسة -

 .وجود السيولة -

 .ارتفاع يف تكاليف االنتاج والبحث العلمي -

 .بامللكية ةالقدرة على حتمل اخلسائر املبدئية، واملتاجر  -

 .القدرة على احلصول على مصادر متويل طويلة األجل -

 .املرونة يف تغيري نوع املنتجات واخلدمات -

 والتوسع الذي حققته املؤسسة، تعرب هذه املرحلة عن مدى االنتعاش، مرحلة النمو والتوسع: -2

 :وأهم مميزات هذه املرحلة ما يلي

 .وجود عالمة جتارية -

 .والرتويج اإلعالن، الدعاية، -

                                                            

 .68، ص مرجع سابقعمر صخري،  1 
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  الطلب على منتجات املؤسسةزيادة  -

  .تفاع املبيعات وهذا بتحقيقها ملستويات عاليةر ا -

  .القدرة على التحكم يف التكاليف -

 .وجلبها البحث عن الكفاءة، -

 .العمل من أجل احلصول على مصادر متويل قصري اجلل -

 :: ما مييز هذه املرحلة عن باقي املراحل ما يليمرحلة النضج واالستقرار -3

 .املنافسة والتحكم يف األسعار القدرة على -

 .لتسويق منتوجاهتا البحث عن أسواق جديدة، -

 .العمل على تطوير اإلنتاج -

 .السمعة اجليدة اليت حققتها املؤسسة -

 .حسن العالقة مع العمالء -

 .والرتاجع إن وجد القدرة على معاجلة االحنرافات، -

 .والء العمالء للعالمة التجارية -

تعرب هذه املرحلة عن الفشل الذي أصبح يهدد استقرار نشاطها : مرحلة التدهور والتراجع -4

 :وتتميز مبا يلي

 .البحث عن ختفيض عن عدد العمال والتكاليف -

 .التخلص من بعض األنشطة املكلفة -

 وهذا لتوفري السيولة. التنازل عن بعض األصول غري الضرورية، -
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 الرتاجع يف مستويات املبيعات، مقارنة باملراحل السابقة. -

 مطالبة الدائنني مبستحقاهتم. -

  أهداف المؤسسة االقتصادية: رابعا

 إنشائهم وراء يسعون خاصة، أو منها عمومية كانت سواء االقتصادية املؤسسات أصحاب إن

هذه  نشاط وميدان وطبيعة أصحاب باختالف وتتعدد، ختتلف واليت األهداف من مجلة حتقيق إىل للمؤسسة،

 :التالية النقاط يف األهداف هذه تلخيص وميكن ،وحجمها املؤسسات

 1تتمثل أهم األهداف االقتصادية اليت تسعى املؤسسة لتحقيقها يف:األهداف االقتصادية:  -1

 حتقيق من إالا  يتحقق أن ميكن ال وتوسعها منوها مث الوجود يف املؤسسة استمرار إنتحقيق الربح:  -

 قادرة جيعلها ما وهذا النشاط، ومستلزمات جتهيزات وتطوير جتديد هلا يضمن األرباح من أدىن حد

 األخرى؛ املؤسسات أمام الصمود على

 وبيع وتصريف بإنتاج تقوم أن عليها تريده ما بتحقيق املؤسسة تقوم حىت :المجتمع متطلبات تحقيق -

 والدويل؛ احمللي املستوى سواء على به املوجودة اجملتمع طلبات تغطي اليت املنتجات

 بواسطة إنتاجيتها ورفع اإلنتاج لعوامل الرشيد االستعمال طريق عن ذلك يتم اإلنتاج: عقلنة -

 مشاكل يف للوقوع وهذا تفاديا اخلطة، هذه نتائج تنفيذ ومراقبة نشاطاهتا ملختلف اجليد التخطيط

 .سواء حد على واجملتمع املؤسسة مبصلحة اقتصادية

 واليت تشمل: األهداف االجتماعية: -2

                                                            

 . 30ص ،0222 ،ةالقاهر  ،التوزيعر و للنش الفجر دار ،للمؤسسة الحديث التنظيم قبرة، إسماعيل  1 
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 يرتاوح وهو يف املؤسسة، العاملني لكل مشروعا حقا األجر يعد :األجور من مقبول مستوى ضمان -

 يف هاما دورا األجر ويلعب والنظام االقتصادي، املؤسسات طبيعة حسب واالخنفاض االرتفاع بني

 املؤسسة؛ مصلحة إطار يف والعطاء البقاء على وكذلك حتفيزهم ورغباهتم العاملني حاجات تلبية

 منتجات بتقدمي وذلك االستهالكية العادات على بتأثري املؤسسة تقوماستهالكية:  أنماط إقامة -

 عامة؛ بصفة اإلعالن طريق أو عن جديدة

 مستوياهتم يف هو اختالفهم املؤسسة داخل األفراد ما مييزالمؤسسة:  داخل األفراد وتماسك تنظيم -

 العمال بني التضارب أو التنافر إىل يؤدي االختالف وهذا والسياسية، االجتماعية وانتماءاهتم العلمية

 نفس حتقيق أجل من واإلحتاد التفاهم من جو وتوفري تأطري العالقات على املؤسسة تقوم لذلك

 املؤسسة؛ مصلحة يف يكون وهذا األهداف

   خالل من االستهالك وعقلنة حتسني طريق عن يكون وهذا :المجتمع معيشة مستوى تحسين -

 .أخرى جهة من وللمؤسسة جهة من للعمال ومادية مالية إمكانيات وتوفري اإلنتاج وحتسني تنويع

وذلك من خالل ضمان التامني الصحي، والتامني ضد حوادث توفير التأمينات والمرافق للعمال:  -

 العمل، التقاعد، باإلضافة إىل توفري التعاونيات االستهالكية واملطاعم.

حيث ترتبط هذه األهداف باجلانب النفسي والرتفيهي للعمال، الثقافية والرياضية:  األهداف -3

 ومنها:

: وذلك من خالل إقامة حفالت، مسرح، مكتبات، رحالت توفير الوسائل الترفيهية والثقافية -

 توطيد العالقات بني األفراد.ستوى رضا ووالء العامل، و ...اخل، األمر الذي يساهم يف رفع م
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تكوين  إىل: حيث خيضع العمال اجلدد والقدامى غالبا لعمال الجدد ورسكلة القدامىتدريب ا -

  الذي تشهده خمتلف اجملاالت. الكبريالتكنولوجي ميكنهم من مواكبة التطور 

: تسعى العديد من املؤسسات احلديثة إىل إبقاء عماهلا يف جو من النشاط تخصيص أوقات للرياضة -

أوقات ملزاولة أنشطة رياضية يف أزمنة معينة )املؤسسات اليابانية(، واحليوية، من خالل منحهم 

 باإلضافة إىل إقامة دورات رياضية.

تسعى املؤسسة جاهدة التحكم يف التكنولوجيا احلديثة واملتطورة بغية األهداف التكنولوجية:  -4

صال، وذلك مواكبة التطورات املتسارعة احلاصلة خاصة يف هذا جمال تكنولوجيا اإلعالم واالت

 بتوفري إدارة خاصة تعمل على تطوير كافة الوسائل والطرق واألنشطة داخل املؤسسة.

 

 : أنواع المؤسسات االقتصاديةخامسا

ختتلف أشكال وأنواع املؤسسات تبعا لعدة معايري، هذه األخرية ميكن أن تأخذ الشكل: القانوين،  

 يلي توضيح لذلك:احلجم، امللكية، طبيعة النشاط االقتصادي. وفيما 

 لشكل القانونيمعيار االمؤسسات تبعا ل أنواع   -1

 :ميكن تصنيف املؤسسات االقتصادية وفقا ملعيار الشكل القانوين إىل

 الفردية.ؤسسات امل -أ

 األشخاص: وتضم شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات احملاصة. شركات  -ب

 ، وشركات املسامهة.باألسهمشركات األموال: وتضم شركات التوصية   -ج

 ذات املسؤولية احملدودة. الشركات  -د
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 المؤسسات الفردية -أ

 اإلدارةمبمارسة مهام املالك وغالبا ما يقوم  أو عائلته، املؤسسات اليت ميتلكها شخص واحد هي تلك

بنشاطها، كما ، كما يكون مسؤوال مسؤولية غري حمدودة عن ديوهنا، ويتحمل كامل املخاطر املرتبطة بنفسه

حيث تعترب من أقدم األشكال القانونية وابسطها، وجند من أمثلتها  ،يتحصل على مجيع األرباح اليت حتققها

املطاعم، واملخابز، والصيدليات، واملهن احلرة، واملؤسسات احلرفية البسيطة ...اخل. ومن مزايا هذا النوع من 

 1املؤسسات نذكر:

 .اإلنشاء أوالسهولة يف التنظيم  -

املؤسسة، وهذا يكون دافعا له على  أعمالعن نتائج  واألخري األولصاحب املؤسسة هو املسؤول  -

 العمل بكفاءة وجد ونشاط لتحقيق اكرب ربح ممكن.

وتنظيم وتسيري املؤسسة وهذا يسهل العمل واختاذ  بإدارةصاحب املؤسسة هو الذي يقوم لوحده  -

 وجود الشركاء.ل اليت تنجم عن القرار، كما يبعد الكثري من املشاك

 عيوب املؤسسات الفردية فيمكن حصرها يف: أما

 .أصحاهبا إيراداتيقتصر نشاط هذه املؤسسات يف جماالت اقتصادية حمددة، مما حيد من  -

 صاحب الشركة، باعتباره املمول الوحيد هلا. رأمسالحمدودية  -

 .األجلصعوبة االقرتاض خاصة بالنسبة للقروض طويلة  -

 وفنية. إداريةنقص اخلربة واملهارة لدى مالك املؤسسة قد يعرض املؤسسة ملشاكل  -

يعترب مالك املؤسسة هنا مسؤوال مسؤولية غري حمدودة، أي انه يتحمل مسؤولية كافة الديون واخلسائر  -

 املتعلقة بنشاط املؤسسة.
                                                            

 .86، ص مرجع سابقعمر صخري،   1 
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 هلا حمدود نسبيا. اإلنتاجيتتوقف حياة املؤسسة بتوقف حياة صاحبها، وبالتايل فان العمر  -

 شركات األشخاص -ب

املال واملسؤولية غري  رأسوهي تعترب امتداد للمؤسسات الفردية من حيث امللكية اخلاصة حلصص 

احملدودة للشركاء عن ديون املنظمة، ولكنها متتاز عن املؤسسات الفردية بقدرهتا على مجع كم اكرب من رأس 

  وينقسم هذا النوع من الشركات إىل: 1املال.

 2شركات التضامن 

بقصد الربح، نسميها  إدارهتا)كشركاء( يشرتكون يف ملكيتها ويف  أكثر أويقيمها شخصان  هي شركة

، فكل منهم يكون مسؤوال عن كامل ديون الشركة الدولة أمامشركة تضامن الن عالقتهم تتسم بالتضامن 

معينة، وهرب كل الشركاء باستثناء واحد،  أضراراسببت  فإذاوالتزاماهتا كما لو كان ميلكها بشكل منفرد، 

 استطاع. أو أرادلو  اآلخرين، وميكنه الحقا متابعة األضرارفالدولة تقاضي هذا الشريك الواحد املتبقي عن كل 

الشركاء، ويعترب كل من الشركاء "تاجرا" من الناحية  أمساءمن  يتألفويكون للشركة اسم وعنوان 

خمتلفة حسب  أوتكون متساوية  أن عدد الشركاء، وال حصصهم، واليت ميكن القانونية. وال حتدد القوانني

عدد صغري. وتصلح  إىلتدفع لتقليص عدد الشركاء  أعالهمسؤولية الشركة واخلصائص  أن إالاالتفاق بينهم. 

إىل  رأمسال يزيد عما ميكن لفرد واحد أن يوفره، وكذلك تتطلبقد شركات التضامن للمشاريع الصغرية، واليت 

مهارات تتجاوز ما متاح لفرد واحد، هلذا تنتشر إلقامة عيادات طبية صغرية، حيث يشرتك أطباء أصدقاء ذوي 

ختصصات خمتلفة لتأسيس العيادة، وتنتشر أيضا يف مكاتب احملاماة أو مكاتب تدقيق احلسابات أو جتار 

 وعيوهبا:يل يوضح مزاياها اجلملة أو املصانع الصغرية. واجلدول التا

                                                            
 .11، ص مرجع سابقمحمد الصيرفي،   1 

-401، ص ص 8001، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، اإلداريةاألعمال: الخصائص والوظائف سعاد نائف برنوطي،  2 

402. 
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 (: مزايا وعيوب شركات التضامن11الجدول رقم )

 العيوب المزايا

من  أفضلالقدرة على جتميع موارد مالية بشكل  -

 املشروعات الفردية.

املسؤولية غري حمدودة بالنسبة جلميع الشركاء عن  -

 ديون والتزامات املنظمة.

خمتلفة لدى الشركاء مما يساعد  إداريةتوافر خربات  -

 على منو تلك املشروعات وازدهارها.

صعوبة نقل حصة الشريك للغري حيث يتطلب  -

 موافقة مجاعية من الشركاء. األمر

حمدودية عمر املنظمة الرتباطها باتفاق الشركاء  - التكوين. إجراءاتسهولة وبساطة  -

 الدائم.

حجم كرب تستطيع تلك املنظمات احلصول على  -

 نسبيا من االئتمان.

صعوبة الدخول يف مشروعات ضخمة لضآلة  -

 أمواهلا بالنسبة الحتياجات هذه املشروعات

 .44، ص مرجع سابقحممد الصرييف، المصدر: 

شركات التضامن توفر حق االمتياز الضرييب، إذ أهنا مؤسسة ال باإلضافة إىل املزايا السابقة الذكر، فان 

خيضع شركاؤها لضريبة الدخل، بل خيضعون لضريبة على حصة أرباح كل شريك منهم، كما هو احلال بالنسبة 

 للمؤسسات الفردية. 

 شركات التوصية البسيطة 

 1:النحو التايل علىمن األفراد على جمموعتني تنقسم امللكية يف هذا النوع من الشركات 

متضامنني وينطبق عليهم ما ينطبق على املالكني يف شركة التضامن ويطلق  فأكثرتتكون من شخص  -

 .عليهم الشركاء املتضامنون

                                                            
 .86ص  ،مرجع سابق ،جودة وحسن الزعبي وياسر المنصورمحفوظ   1 
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تتكون من شخص فأكثر تقتصر مسؤولياهتم املالية على مدى مسامهتهم يف رأس املال، ويطلق عليهم  -

 إدارة الشركة، بل إن اإلدارة من حق املالك املتضامنني.الشركاء املوصني. ولكن ليس هلم احلق يف 

 أيضاالتزامات الشركة جبميع ثروته اخلاصة، ولذلك يكون ويكون الشريك الضامن مسؤول عن كل 

ماله، ويكون مسؤوال  برأسالشريك املوصي فيشرتك فقط  أمااخلاصة بالعمل.  اإلداريةمسؤوال عن كل الشؤون 

. وحتمل املؤسسة اسم الشركاء واإلشراف اإلدارةيدفعه، كما ال يكون له احلق يف فقط حبدود املبلغ الذي 

تكون على شكل "شركة امحد وبامسة وشركائهم".  أناحدهم مقرونة بكلمة "وشركاه"، أي  أواملتضامنني 

شؤون غري متفرغني ل أوقصر  إخوة، خاصة عندما يكون بعض الشركاء األسريةوتكثر هذه الشركة يف املشاريع 

، كما تصلح ملشاريع بني أصدقاء محيمني خاصة إذا كان احدهم يساهم باملال الشركة وغري راغبني للتفرغ هلا

فقط يف مشروع يقيمه صديق يثق به، ويرغب بدعمه ماليا واالستفادة من األرباح اليت حيققها. هذه األمثلة 

ال كبريا نسبيا، كما تقوم على الثقة الشخصية تبني بان هذا الشكل من الشركات ينتشر يف مشاريع تتطلب متوي

  1املتبادلة.

قدرة متويلية  األخريةمزايا شركات التضامن اليت تتمتع هبا شركة التوصية البسيطة، فان هلذه  إىل باإلضافة

إمكانية االقرتاض، كما أهنا ال ختضع لرقابة حىت  أواملال املتاح  برأس األمر، سواءا تعلق أكثر من األوىل

 :ما يلي نذكر حكومية شديدة نظرا لقيامها على أساس الثقة املتبادلة. أما بالنسبة جلانب العيوب فيمكن أن

 قد تكون جماال لالحتيال مما يوقع الضرر على املمولني من الشركاء املوصني بصفة خاصة.  -

ا يدفعه إىل املقامرة قد يتوىل اإلدارة شريك متضامن سيء النية وال ميلك إال القليل من رأس املال، مم -

 بأموال الشركة وأموال الدائنني.

                                                            
 .409، ص مرجع سابق، سعاد نائف برنوطي  1 
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وجود عدد من الشركاء قد يثري نزاعات وسوء تفاهم ينعكس سلبا على أداء املؤسسة، خاصة وان  -

 هناك صعوبة يف بيع احلصة أو التنازل عنها من قبل الشركاء.

 1شركة المحاصة 

شخصان أو أكثر، طبيعيان أو معنويان ويكون يف شركة احملاصة هي يف احلقيقة مشروع جتاري يقوم به 

العادة مقتصرا على عمل من نوع واحد وملدة حمدودة. وهذه الشركة تشبه شركة التضامن وحتكمها نفس 

 القواعد بفارق واحد فقط هو أن شركة احملاصة تكون حمدودة من حيث الغرض واملدة.

 شركات األموال -ج

متساوية القيمة والقابلة أو سندات  أسهمون من جمموعة مك اماهل رأسوهي الشركات اليت يكون 

 الرأمسواخلسائر( حمدودة بقيمة مسامهته يف  األرباحمسؤولية املساهم ) أنلتداول يف السوق املايل، حيث ل

فيها، باإلضافة إىل انفصال إدارة الشركة عن املسامهني.  غري مرتبط حبياة املسامهني هتاحيا أن، كما الشركة

 تنقسم شركات األموال إىل: و 

 2شركات التوصية باألسهم 

، واسهم متساوية القيمة أكثر أو، يقدمها شريك متضامن أكثر أومال الشركة من حصة  رأسيتكون 

 أو، وميكن تداوهلا على النحو الذي ينص عليه القانون. وتكون مسؤولية الشريك أكثر أويكتتب فيها مساهم 

الشريك املساهم فال  أماعن التزاماهتا مسؤولية غري حمدودة،  باألسهمالشركاء املتضامنني يف شركة التوصية 

 هناك نوعني من الشركاء: أناليت اكتتب هبا، وهذا يعين  األسهميف حدود قيمة  إاليكون مسؤوال 

 والتزاماهتا. شركاء متضامنون ال يقل عددهم عن اثنني ومسؤوليتهم عامة عن ديون الشركة -

                                                            
 .99 ، ص8009، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، وظائف منظمات األعمال: مدخل معاصرفريد فهمي زيادة،   1 

 .82، ص مرجع سابق، محفوظ جودة وحسن الزعبي وياسر المنصور  2 
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ال يقل عددهم عن اثنني ومسؤوليتهم حمدودة مبقدار مسامهة كل منهم شركاء مسامهون )املوصون(  -

 يف رأس املال.

 شركات المساهمة 

الذي يسامهون يف  أصحاهباتتمتع شركة املسامهة بشخصية معنوية )اعتبارية( مستقلة عن شخصية 

تقاضى  أنة اليت تتمتع هبا الشخصية الطبيعية، أي انه ميكن هلا ماهلا، حيث تتمتع جبميع احلقوق القانوني رأس

وشراء املنتجات ...اخل، حيث ينقسم وبيع  األصولاالقتصادية كامتالك  األنشطةوتقاضي، والقيام مبمارسة 

حصص صغرية متساوية، وكل حصة تسمى سهما قابل للتداول، وتتحدد  إىلمال الشركة املسامهة  رأس

 . ماهلا رأسمسؤولية املساهم فيها مبقدار استثماره يف 

ولشركة املسامهة مجعية عمومية تضم مجيع املسامهني وتقوم باختاذ القرارات عن طريق التصويت، وتقوم 

إدارة يكون مسؤوال عن إدارهتا واجمللس يقوم اجلمعية العمومية بانتخاب عدد من أعضائها لتشكيل جملس 

 1بانتخاب عضو من أعضائه ليكون مديرا عاما.

وعمر مال كبري،  رأساملسامهة املؤسسات واملشاريع الضخمة اليت تتطلب  اتالشرك أمثلةوجند من 

عات الفضاء، إنتاجي طويل، كمشاريع البناء )املوانئ، املطارات، السدود...اخل(، ومشاريع االتصاالت، وصنا

 ومؤسسات الصناعات الثقيلة )النفط، احلديد والصلب، املركبات ...اخل(.

شركات بالعديد من املزايا باملقارنة مع األشكال األخرى السابقة الذكر، ومن بني هذه هذه التتمتع و 

 2املزايا نذكر:

 إىلجديدة دون احلاجة  أسهم بإصدارميكن زيادة التمويل للشركة  إذانفصال اإلدارة عن الملكية:  -

 بشكل مباشر.الشركة  إدارةالتدخل يف عمليات  أواملشاركة 
                                                            

 .81، ص مرجع سابق، محفوظ جودة وحسن الزعبي وياسر المنصور  1 

 .404-400، ص ص مرجع سابقفريد فهمي زيادة،   2 
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فرص التوسع امليسرة  إىل اإلشارةتنعطف هذه امليزة على سابقتها، مع  وفرة التمويل وفرص التوسع: -

 أوالعاملة يف ذات السوق  األخرى املنشآتمن خالل الدخول باتفاقات بصفتها القانونية مع 

 خارجها.

بكياهنا املعنوي تكون مسؤولة قانونا جتاه الغري، وليس  فالشركةالمسؤولية المحدودة للمساهمين:  -

 .بأسهمهافيها. فمسؤولية كل منهم حمدودة بقدر مسامهته  األسهمأي من محلة 

مكان.  أوكبرية متنوعة تتوزع فيها املخاطرة يف أي صناعة   أعمالهذا الذي يساعد يف بناء  الحجم: -

 تكون حبجم كبري كي تنجح وتستمر. أنلكن ذلك ال يعين انه جيب 

ذلك يوفر الفرصة للشركة يف  إناملسامهني جتعل الشركة تنتهي.  ألحدفال وفاة  الديمومة واالستمرار: -

 التخطيط لعملياهتا بشكل مستقر ومنظم.

إذ يستطيع كل مساهم أن يتداول أسهمه، ملكيته، يف السوق  السهولة في تغيير ونقل الملكية: -

 املالية بيعا وشراء دون أي عناء.

بالتخصصات النادرة من خالل بيع األسهم هلم بأسعار حمددة مسبقا، إمكانية جذب العاملين  -

 ثابتة، ويف ذلك حتفيز دائم ومهم للعاملني فيها.

سامهة، إال أهنا ال ختلو من بعض العيوب واليت ميكن ورغم عديد املزايا اليت تتمتع هبا شركات امل

 1حصرها يف:

الشخصية املعنوية املستقلة للشركة، وهو ما وقانونية تفرضها  إدارية: هناك متطلبات التأسيستكاليف  -

 ينطوي على تكاليف يف عمل احملاسبني واحملامني واملضامني اإلدارية املكتبية األخرى.

                                                            
 .408 -404ص ص ، سابق مرجع ،فريد فهمي زيادة  1 
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هذا العيب يف مقدمة املآخذ على شركة املسامهة باألموال. فالضرائب على : يقف االزدواج الضريبي -

إيرادات وأرباح الشركة أوال ومن مث الضرائب على إيرادات األفراد من توزيعات تلك األرباح مرة 

 أخرى.

 من مرونة. إليهقد يكون عائقا يف التغيري وفقا ملتطلبات السوق وما يفتقد  الحجم الكبير -

 .للمنشآت األخرى األشكالعملياهتا، مقارنة مع  وإهناء شركةصعوبة حل ال -

اليت قد تنشأ بني جملس اإلدارة من جهة وإدارة الشركة من اجلهة األخرى. وخصوصا  الخالفات -

عندما خيتار اجمللس أعضاء اإلدارة العليا يف الشركة ولتبدأ أول ما تبدأ بأبعاده عن إدارة دفة الشركة 

  اليت أوجدها هو لتتحكم هي، اإلدارة، بكل شيء.

 الشركات ذات المسؤولية المحدودة -د

الدول تسمح هبا حسب  أصبحتمن الشركات، كة ذات املسؤولية احملدودة هي نوع خاص الشر 

  1خصائص وشروط خاصة بكل دولة.

جيمع معظم مزايا شركة التضامن وشركة  لألعمالفالشركة ذات املسؤولية احملدودة هي شكل جديد 

الشركة، والذين يطلق عليهم  أعمال إدارة. ميكن ملالكني باألموالالتوصية البسيطة وكذلك شركة املسامهة 

 أناملال، وهلذه الشركة  برأسوتكون مسؤولية كل منهم حمدودة فقط حبصته ، Membres أعضاءتسمية 

الشركة ذات املسؤولية احملدودة هذه جتمع بني  أنختتار معامالهتا الضريبية كشركة تضامن بسيطة. وهكذا جند 

فيما خيص املسؤولية احملدودة بقدر املسامهة ومزايا شركة املسامهة مزايا شركة التضامن فيما خيص الضرائب 

 3وغالبا ما حتدد هلذه الشركات قوانني وشروط معينة منها:  2فقط.

                                                            
 .442، ص مرجع سابقسعاد نائف برنوطي،   1 

 . 92، ص مرجع سابقفريد فهمي زيارة،   2 

 .449، ص مرجع سابقسعاد نايف برنوطي،   3 
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الدول  أكثرشريك، كما هو شائع يف  55ال يزيد عن  أنللشركاء، فقد تشرتط  األعلىحصر احلد  -

 العربية.

الشركاء وعناوينهم مسجلة قانونا، فيمكن معرفة املالكني، وهم يتفقون فيما بينهم على  أمساءتكون  -

على  اآلخرين أن يوافقالشركة، كما ميكن لبعضهم االنسحاب وبيع حصته، ولكن جيب  تأسيس

 التغيري، ويتم تسجيل اسم الشريك اجلديد وحصته.

مليون دينار، وهبذا  3 أو 2ان ال يزيد عن ماهلا مببلغ ال يزيد عن مبلغ معني، ك رأسحتديد مبلغ  -

 تضمن بقاءها متوسطة احلجم.

، فراس مال الشركة يقسم حصص واسهم متساوية، وميكن أسهمهمحتديد مسؤولية الشركاء بقيمة  -

، وتكون املسؤولية املالية لكل شريك حبدود ما دفع من األسهمميلك عددا من هذه  أنمالك  ألي

 املال. رأسحصته من 

ال تسمح للشركات  أيالطبيعيني،  باألشخاصيكون شريكا  أنشخصية من ميكن  حصر -

يساهم يف شركة  أن اإلسكانتكون شريك ومساهم، فمثال، ال ميكن لبنك  أنوالشخصيات املعنوية 

 ذات مسؤولية حمدودة.

، حصر جماالت النشاط، فتسمح القوانني هلذه الشركات مبمارسة أنشطة معينة ومتنعها عن غريها -

فمثال نادرا ما جتيز الدول استحداث شركة ذات مسؤولية حمدودة ملمارسة أنشطة التامني أو األعمال 

 املصرفية.

 يتوىل إدارة الشركة احد الشركاء، وبعض املديرين، وقد يستعينون بإدارة متخصصة. -

، وتوفر مسؤولية وجند من مزايا هذا النوع من الشركات أهنا تساهم يف إقامة املشاريع املتوسطة احلجم

حمدودة للشركاء املسامهني، وزيادة القدرة املالية للمؤسسة، كما تساعد على سهولة انتقال ملكية األسهم بني 
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واإلدارة، واالستفادة من حق الشركاء، مما يسمح باستمرارية نشاط املؤسسة نتيجة الفصل اجلزئي بني امللكية 

 االمتياز الضرييب.

أما ما يعاب على هذا الشكل من املؤسسات، فهو قلة مرونة املشاركة، حيث خيضع الشركاء من محلة 

 األسهم إلجراءات قانونية، باإلضافة إىل إمكانية التعارض والتداخل بني امللكية واإلدارة.  

 أنواع المؤسسات تبعا لمعيار الحجم -2

 إال أن اآلراء مؤسسات صغرية ومتوسطة وكبرية،وفقا هلذا املعيار إىل تنقسم املؤسسات االقتصادية 

 إمكاناهتا باختالف أخرى إىل دولة من ختتلف مفاهيمها أن حيث، لكل منها دقيق مفهوم حتديد حول ختتلف

بلغته، وبذلك سنقتصر على  اليت االقتصادي النمو ودرجة واالجتماعية، االقتصادية ظروفها وكذا وقدراهتا

 اجلزائر، والذي سنوضحه من خالل اجلدول التايل:املعتمد يف التعريف 

 (: تعريف الجزائر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة12الجدول رقم )

 الحصيلة السنوية رقم األعمال السنوي عدد العمال نوع المؤسسة
 مليون دينار 20أقل من  مليون دج 40أقل من  50إىل  51من  مصغرة
 مليون دينار 200أقل من  مليون دينار 400أقل من  40إىل  15من  صغرية

 يارمل 4إىل  مليون  400من  255إىل  55من  متوسطة
 دينار

 دينارمليار  01إىل  200من 

 دينار مليار 51أكثر من  مليار دينار 2أكثر من  255أكثر من  كبرية
املؤسسات  املتعلق بتطوير 2517 جانفياملؤرخ يف  52-17باالعتماد على القانون رقم : المصدر

 الصغرية واملتوسطة.
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 أنواع المؤسسات تبعا لمعيار طبيعة الملكية -3

وفقا هلذا املعيار يتم التمييز بني املؤسسات اخلاصة، واملؤسسات العامة، واملؤسسات املختلطة، وذلك 

 على النحو التايل:

 المؤسسات الخاصة -أ

جمموعة أشخاص  سواء كان شخص )فرد( أو وهي تلك املؤسسات اليت تعود ملكيتها للخواص  

)شركاء(، أو شركات، واليت تسعى إىل حتقيق الربح واملصلحة اخلاصة، حيث يطغى هذا النوع من املؤسسات 

 يف اقتصاديات الدول املتقدمة.  

 المؤسسات العامة )العمومية(     -ب

صرف هبا كيفما شاؤوا وال حيق وهي املؤسسات اليت تعود ملكيتها للدولة فال حيق للمسؤولني عنها الت

 وإدارةالذين ينوبون عن احلكومة يف تسيري  واألشخاصوافقت الدولة على ذلك.  إذا إال إغالقها أوهلم بيعها 

اجتاه الدولة وفقا للقوانني العامة للدولة. وهتدف املؤسسات العمومية  أعماهلماملؤسسات العامة مسؤولون عن 

كبرية للربح )فرمبا تربح ورمبا   أمهيةحتقيق مصلحة اجملتمع وخريه وليس هناك  إىلمن خالل نشاطها االقتصادي 

 أو إنتاج أقصىالعامة مبعىن حتقيق  األهدافما ميكن من  أقصىتعمل من اجل حتقيق  وإمنا(، أيضاختسر 

العامة ال  ح. فالربح يف املؤسساتحتقق الرب أنحتقيق نصيبها احملدد يف اخلطة الوطنية، ومن خالل ذلك ميكن 

 ،كما هتتم هذه املؤسسات باألنشطة األساسية الواجب توفريها ألفراد اجملتمع 1يكون دائما هدفا حبد ذاته.

كمؤسسات الكهرباء   ال ميكن للقطاع يف اغلب األحيان االستثمار فيها، واليت تتطلب استثمارات ضخمة

 والغاز، واملياه، والطاقة، الصحة، التعليم...اخل.

 

                                                            
 .89، ص مرجع سابقعمر صخري،   1 
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 المؤسسات المختلطة  -ج

معا. فالشركات املختلطة هي الشركات وهي تلك املؤسسات اليت تعود ملكيتها للقطاع اخلاص والعام 

 1( والباقي ميلكه املواطنون واخلواص.%51اليت متلك الدولة جزء من رأمساهلا )غالبا ال يقل عن 

 أنواع المؤسسات تبعا لمعيار طبيعة النشاط االقتصادي -4

 نوجزها فيما يلي: أنواععدة  إىلميكن تصنيف املؤسسات تبعا هلذا املعيار 

 المؤسسات الصناعية -أ

بالصناعات الثقيلة  األمرالصناعية، سواء تعلق  األنشطةوهي تلك املؤسسات اليت تزاول خمتلف 

مؤسسات صناعات العربات واألجهزة واالستخراجية كمؤسسات احلديد والصلب، واملؤسسات البيرتوكيماوية، 

...اخل، أو تعلق األمر مبؤسسات الصناعات التحويلية واخلفيفة، كمؤسسات الصناعات الغذائية، الكهرومنزلية

  ومؤسسات الغزل والنسيج، مؤسسات اخلزف، ومؤسسات البناء واألشغال العمومية.

 المؤسسات الفالحية -ب

زراعة األرض مبختلف ب املتعلقة الفالحية واألعمال جبميع األنشطةوهي املؤسسات اليت هتتم 

 الصيد البحري.احليوان، و  تربية إىلاحملاصيل، 

 المؤسسات التجارية  -ج

وهي خمتلف املؤسسات اليت هتتم بالنشاط التجاري، كمؤسسات جتارة اجلملة والتجزئة، املساحات 

 الكربى، املراكز التجارية ...اخل.

 المؤسسات المالية  -د

                                                            
 الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،الوطني المحاسبي والمخطط العامة للمحاسبة األساسية المبادئخالص،  صالح  1 

 .71ص  ،7991
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ملؤسسات اليت تزاول األنشطة املالية كاملؤسسات البنكية، ومؤسسات التامني، ومؤسسات وهي تلك ا

 الضمان االجتماعي، والبورصة ...اخل.

 مؤسسات الخدمات  -ه

وهي تلك املؤسسات اليت تكون خمرجاهتا يف شكل خدمات وليست سلع أو منتجات، وجند من 

 ت الصحية، مؤسسات الربيد ...اخل.أمثلتها مؤسسات النقل، املؤسسات اجلامعية، املؤسسا
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 تمهيد

تواجه املنظمات اليوم بيئة تتميز بدرجة كبرية من الرتكيب والتغيري والتعقيد كنتيجة ملا حيدث فيها من 

تغيريات وتعديالت كبرية يف السياسات واألساليب والقوانني واإلجراءات والثقافات باإلضافة اىل عوامل بيئية 

قلم معها وبالتايل تقليل أاالقتصادية اىل عدم التكيف والتأخرى كثرية، واليت يؤدي جتاهلها من قبل املؤسسة 

 فرص جناحها وحتقيق أهدافها.

هناك  أصبحومع تزايد هذا الرتكيب والتغيري والتعقيد يف بيئة املؤسسات االقتصادية يف الوقت الراهن 

هبدف معرفة نقاط  تزايد منقطع النظري يف االهتمام بتحليل وتشخيص البيئة اليت تعيش فيها املؤسسات وذلك

التهديدات اليت كذا و اليت متنحها البيئة اخلارجية وكذا الفرص اخلاصة بالبيئة الداخلية للمؤسسة القوة والضعف 

 تعرتض حتقيق أهدافها.ميكن ان 

 :(البيئةالمحيط )أوال: تعريف 

خضع اىل تصورات عديدة وتطورات كثرية سواء على صعيد مكوناته  (Environment)ان مفهوم البيئة 

وابعاده من جانب، وتعدد هذه االبعاد واملكونات وزيادة تفاعلها وظهور مكونات أخرى افرزهتا طبيعة التطور 

التكنولوجي والسياسي واملعلومايت واملعريف من جانب اخر. ان منظمات االعمال ال توجد يف فراغ، بل هي 

ضمن بيئات متنوعة ومتعددة االشكال واملكونات، وان هناك عمليات تبادل وتفاعل وتكامل مستمر  تعمل

جتري يوميا بني املنظمة وبيئتها. وعلى الرغم من ان مفهوم البيئة توسع بشكل كبري يف دراسات اإلدارة 

بان هذا املفهوم يشكل  واالعمال منذ اخلمسينيات من القرن املاضي، اال ان الباحثني ال زالوا يعرتوفون

التحدي األساسي واالكرب امام اإلدارات بسبب عدم وضوحه من جانب، وبسبب اخلطأ الذي قد حيصل يف 

رؤيا اإلدارة لطبيعة االحداث والتفاعالت اليت جتري يف هذا الوسط البيئي من جانب اخر. لقد كانت 
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ويقع خارجها وال يكون جزءا منها، يف حني ان التصور التعاريف األوىل للبيئة تشري اىل مجيع ما حييط باملنظمة 

احلايل للبيئة يشمل املكونات واالبعاد الداخلية للمنظمة فضال عن املكونات واالبعاد اخلارجية اليت حتيط هبا. 

ية فالبيئة على هذا األساس، تكون جمموعة العوامل واالبعاد واملكونات اليت تؤثر يف املمارسات اإلدارية والتنظيم

، ويتطلب من اإلدارة فهم طبيعة هذه البيئة وتفاعلها وطبيعة العالقة بني مكوناهتا حبيث تستطيع واالسرتاتيجية

إجياد افضل صيغ للتعامل معها، وبشكل متوازن وحركي وهذا يعطي للمنظمة قدرات متجددة لالستمرار 

 1وإمكانية احلصول على افضل النتائج املرغوب هبا.

أمهها أن البيئة أمشل  environmentواحمليط  écologie ين أن هناك فرقا بني البيئةيرى بعض املفكر 

وأوسع من احمليط، يف حني يرى معظم املفكرين والباحثني أنه ال يوجد فرق بينهما عند دراسة جمال املؤسسات 

 االقتصادية، حيث يستعمل املصطلحان كمصطلحني مرتادفني.

هناك العديد من التعريفات للبيئة يف منظمات االعمال وسنعرض لبعض اراء كتاب الفكر اإلداري 

عرف البيئة باهنا حمموعة من العوامل اليت تؤثر على  Churmanحول مفهوم البيئة، وجند ان تشري مشان 

ال الذي على املنظمة ان فقد عرفها باهنا امليدان او اجمل Daftأداء املنظمة وال تقع حتت سيطرهتا، اما دافت 

تنشط للتفاعل معه لتحقيق أهدافها. اما امحد زكي بدوي يف معجم مصطلحات العلوم االجتماعية فيعرف 

وحدة حية او هي كل ما حييط باإلنسان او املنظمة من البيئة باهنا اجملال الذي حتدث فيه االثارة والتفاعل لكل 

قات شخصية، اما الدكتور علي العالونة وزميله فيعرفان البيئة باهنا طبيعة وجمموعات بشرية ونظم بشرية وعال

  2مجيع العناصر اليت تقع خارج حدود املنظمة وهلا تاثري فعلي اما على كل او جزء من املنظمة.

                                                            

، دار امثلة وقضايا معاصرة -مداخل -االستراتيجية: نظريات اإلدارةفاضل حمد القيسي، علي حسون الطائي،   1 

 .020-021ص ص  ،3102 صفاء للنشر والتوزيع،

 .76 ص ،3103عمان، ، دار حامد، نظرية المنظمةحسين احمد الطراونة واخرون،  2 
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هي اجملال الذي حتدث فيه االثارة والتفاعل لكل وحدة حية، او هي   (Environment) فالبيئة

كل ما حييط باإلنسان )او املنظمة( من طبيعة، وجمموعات بشرية، ونظم بشرية وعالقات شخصية. كما ميكن 

 الذي تعمل او توجد فيه املنظمة االجتماعية. ونتفق مع التعريف القائل ان البيئة هي اإلطارتعريفها بكوهنا 

تلك االحداث واملنظمات والقوى األخرى ذات الطبيعة االجتماعية، واالقتصادية، والتكنولوجية، والسياسية، 

 1والواقعة خارج نطاق السيطرة املباشرة لإلدارة.

هو البيئة اليت تعمل فيها املنظمة، وحتصل على مواردها  أكربفاملنظمة ما هي اال نظام فرعي من نظام 

ة يف املدخالت واليت تعمل على مزجها وعملية تشغيلها لكي حتوهلا اىل خمرجات يف شكل املختلفة واملتمثل

سلع او خدمات توجه هي األخرى اىل البيئة اخلارجية، ومن هذا ميكن القول ان هناك عالقة تفاعلية قائمة 

 ثري والتأثر بني املؤسسة االقتصادية والبيئة اليت تعيش فيها.أعلى مبدأ الت

 خصائص بيئة المؤسسة:ثانيا: 

 :2يتميز حميط املؤسسة مبجموعة من اخلصائص تتمثل فيما يلي

: خيتلف حميط املؤسسة من مؤسسة ألخرى حيث قد يكون مستقرا، كما قد يكون االستقرار -1

متحركا، وتساهم بعض العوامل يف جعل احمليط غري مستقر، كاملتغريات االقتصادية، عدم االستقرار 

ات غري املرتقبة يف طلبات الزبائن واملنافس وكذلك التغرير السريع يف حجم املؤسرسة احلكومي، التغري 

 .نفسها

                                                            

، دار المسيرة للنشر والتوزيع، حاالت تطبيقية-عمليات-االستراتيجية: مفاهيم اإلدارةماجد عبد المهدي مساعدة،   1 

 .051، ص 3102عمان، 
2 Philippe Kotler, Bernard Dubois, Marketing Management, 10eme edition, edition union public, Paris, 2000, 
p 05. 
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: قد تكون البيئة اخلارجية للمؤسسة بسيطة وقد تكون مركبة، فبالنسبة ملؤسسة حرفية اليت التعقيد -2

تنتج منتجات بسيطة باستعمال معارف سهلة وبسيطة، تكون بيئتها بسيطة مقارنة مبؤسسة الطريان 

اليت جيب عليها استعمال معارف تنتمي إىل جمال علمي متقدم ومتطور جدا لوضع منتجات معقدة 

 .، وميكن القول أهنا متتاز بالتعقيد والتأثري املتداخل للقوى اليت تنطوي عليهاجدا

 : تستطيع املؤسرسة احلصول على أسواق جد متكاملة كما قد تكون متنوعة.تنوع األسواق -3

 : حضور املنافسني العدائيني )اهلجوميني( يسمح بأن تكون بيئة املؤسسة عدائية جدا.عدائية -4

: بيئة املؤسسة قد تكون غنية وتزويد املؤسسة بكل املوارد الضرورية اليت حتتاجها إلجناز الجود -5

 نشاطاهتا ) املوردون، اليد العاملة املؤهلة، التكنولوجيا(.

 ثالثا: تصنيفات )انواع( البيئة:

ما ان البيئة ميكن تقسيم البيئة بشكل عام اىل نوعان رئيسيان متمثالن يف البيئة الداخلية واخلارجية، ك

، وهذا ما ميكن )غري مباشرة( عامة)مباشرة( وبيئة خارجية  خاصةتنقسم بدورها اىل بيئة خارجية  ةاخلارجي

 توضيحه من خالل الشكل التايل:
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 للمنظمة البيئية)تصنيفات( (: المستويات 10الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

، دار املسرية للنشر حاالت تطبيقية-عمليات-اإلدارة االستراتيجية: مفاهيمماجد عبد املهدي مساعدة، : المصدر
 .151، ص 2113والتوزيع، عمان، 

 

 

 

 االجتماعية

(العامة) الكليةالبيئة   

 االقتصادية

والقانونية السياسية  

 الثقافية

 التكنولوجية

 الموردين حاملي االسهم
 

 االتحادات
 التجارية

 الحكومة
 

 الدائنون
نوالمنافس   

 

()المهمة الخاصة البيئة  

 

 البيئة الداخلية:

 

 

 الهيكل + الثقافة + الموارد

 الصناعة

 الديمغرافية

 العالمية

 العمالء

 العاملين
 والنقابات
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 1البيئة الداخلية: -1

متثل البيئة الداخلية للمنظمة املستوى البيئي التنظيمي الداخلي املرتبط بشكل حمدد ودقيق بالتطبيقات 

اإلدارية والتنظيمية ملنظمة االعمال. لذلك فان اختالف البيئة الداخلية ملنظمات االعمال يتجسد باختالف 

املمكن ان تصبح حمددا أساسيا الستغالل يف قدرات هذه املنظمات ونواحي قوهتا اجلوهرية اوضعفها، واليت من 

 الفرص او التعامل مع التهديدات يف البيئة اخلارجية للمنظمة.

ان البيئة الداخلية للمنظمة يعرب عنها بكل من احملتوى  (Certo & Peter 1995)ويؤكد 

ة وهي اهليكل التنظيمي واحملتوى املايل والعمليايت. حيث ان احملتوى التنظيمي يضم ثالث مكونات رئيسي

وموارد ، Organizational Culturوالثقافة التنظيمية  ،Organizational Stucturالتنظيمي 

 .Organizational Resources املنظمة

واملسؤوليات والصالحيات وتتحدد شبكات االتصال فبموجب اهليكل التنظيمي يتم توزيع األدوار 

وانسياب املعلومات بني خمتلف املستويات التنظيمية واإلدارية، وهكذا تتشكل اإلدارات الرئيسية والفرعية 

وصوال اىل مستوى الفرد باعتباره شاغال لوظيفة معينة ضمن هذا اهليكل. حيث ان التطور احلاصل يف اشكال 

جاء ليليب متطلبات امرين مهمني، األول، التغريات احلاصلة يف البيئة اخلارجية وما يتبع ذلك اهلياكل التنظيمية 

من ضرورة تبين هياكل تنظيمية اكثر مرونة يف البيئات غري املستقرة او هياكل الية يف البيئات املستقرة نسبيا 

التنظيمي ليكون اكثر قدرة على تنفيذ  واالقل اضطرابا. الثاين، ضرورة اجراء تغيريات جزئية او شاملة باهليكل

االسرتاتيجيات اجلديدة، مبعىن ان التغريات احلاصلة يف اسرتاتيجية املنظمة تتطلب اجراء تغيريات يف اهلياكل 

التنظيمية لكي تستجيب لتنفيذ وأداء فعال. اما الثقافة التنظيمية، فتمثل جمموعة القيم واملعتقدات 

                                                            

، دار وائل للنشر والتوزيع، تراتيجية: المفاهيم والعملياتاالس اإلدارةوائل محمد ادريس، طاهر محسن الغالبي،  1 

 .55-57، ص 3102
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وس واملعايري السلوكية واالتصاالت والتقاليد واألعراف السائدة يف منظمة ما حبيث واالفرتاضات والرموز والطق

تعطي هلذه املنظمة تفردا او خصوصية قياسا للمنظمات األخرى. لذلك تعد الثقافة التنظيمية بصمة املنظمة 

ءت متأثرة بالعديد ومن املعلوم ان للمنظمات ثقافات تنظيمية خمتلفة، وان هذه الثقافات جاوهويتها اخلاصة. 

من العوامل مثل بيئة االعمال اليت توجد فيها املنظمة، حيث الثقافة الديناميكية والثقافة األكثر استقرار مث 

املدراء االسرتاتيجيون و القادة وممارستهم اليت تتجسد بسلوكيات يراد نشرها يف اطار املنظمة. ولكون الثقافة 

الداخلية للمنظمة فان هلا أمهية كبرية للخيارات االسرتاتيجية وتنفيذها.  التنظيمية مفردة من مكونات البيئة

املصدر الرئيسي للقيم اليت يتحلى  -وتلعب الثقافة دورا مهما يف ترابط خمتلف أجزاء التنظيم بكوهنا أي الثقافة

ري امللموسة عناصر هبا العاملون خالل سلوكهم وعملهم اليومي. فيما تعد موارد املنظمة، بشقيها امللموسة وغ

اسرتاتيجية مهمة وقاعدة تستند عليها خياراهتا واداؤها اذا ما احسنت التعامل مع هذه املوارد واستغالهلا 

بشكل كفوء لتحقيق ميزات وقدرات متكن املنظمة من االرتقاء والتفوق على املنافسني. ولكون املوارد معطى ال 

ارات املادية واملعنوية اليت حتتاج اىل زمن طويل وجهود مكثفة فان يأيت من فراغ بل يتطلب الكثري من االستثم

لكي تستند ميزاهتا التنافسية الحقا على مواردها اليت متثل قوة منظمات االعمال جتري عمليات مبادلة وتركيز 

 تنفرد هبا على املنافسني.

الية وطبيعية وبشرية ومعرفية حيث ان املوارد جممل ما متتلكه املنظمة من موجودات وإمكانات ومهارات م

تعطي القدرة للمنظمة على تفعيل خياراهتا من خالل أنظمة إدارية خمتلفة، وبالتايل فاهنا تلعب دورا متميزا يف 

 جناح املنظمة وبقائها ومنوها يف عامل االعمال.

وجود القيادة االسرتاتيجية  ومن الضروري اإلشارة ضمن املوارد اليت متتلكها وتتفرد هبا املنظمة على املنافسني هو

الفاعلة سواء كانت إدارة عليا او إدارات على خمتلف املستويات تعي وتتابع أمهية العمل باملداخل االسرتاتيجية 

 وتطويرها لرتقية أداء املنظمة من خالهلا.
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اليت ترتبط باجلوانب ذا احملتوى ذو أمهية كبرية للمنظمة، ويضم جممل اجلوانب اما احملتوى املايل والعمليايت فه

 املالية والتشغيلية األخرى مثل املوارد البشرية، والتسويق، واإلنتاج وغريها.

فاحملتوى املايل يعرب عن الرحبية واليت تقيس مدى قدرة املنظمة على حتقيق دخل تشغيلي او صايف الدخل، 

ق األرباح. وهناك أيضا السيولة واليت باإلضافة اىل النشاط والذي تبني كفاءة استخدام موارد املنظمة يف حتقي

 وعادة ما يكون ذلك ملدة سنة واحدة.تشري اىل قدرة املنظمة على تلبية التزاماهتا على املدى القصري 

وتعتمد السيولة عموما على العالقة ما بني املوجودات املتداولة واملطلوبات املتداولة. اما احملتوى العمليايت  

واملتضمن من عالقات العمل، وعملية االستقطاب، وبرامج التدريب، ونظام تقييم  البشريواملعرب باحملتوى 

األداء، ونظام التحفيز، ومعدالت دوران العمل. وهناك احملتوى التسويقي والذي يهتم بتجزئة السوق، 

، احملتوى اإلنتاجي، واسرتاتيجيات املزيج التسويقي كاسرتاتيجية املنتج، والتسعري، والرتويج، والتوزيع. وأخريا

 واملتضمن استخدام التكنولوجيا، ورقابة املخزون وشراء املواد األولية، والبحث والتطوير.

ان جممل هذه اجلوانب تتطلب من إدارة املنظمة متابعتها من خالل مؤشرات صحيحة ودقيقة تعطي حالة 

ات تبني حالة التصاعد والتحسني او يف املنظمة وطبيعة بيئتها الداخلية. ومن الطبيعي ان جممل هذه املؤشر 

 .مواقف أخرى حاالت التدهور وظهور اإلشكاالت اليت يفرتض ان تعاجل بشكل جذري وسريع

 (: عناصر ومتغيرات البيئة الداخلية للمؤسسة10الجدول رقم )

 المتغيرات العناصر
 نصيب املنظمة من احلصة التسويقية احلالية. - التسويق

 حبوث التسويق -  ترويج املنتجات     -
 وضع املنتجات يف دورة حياة املنتج -
 يف حتقيق املبيعات. مدى االعتماد على منتجات رئيسية -
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 شبكة التوزيع "قنوات ومنافذ التوزيع" -
 عالقات عامة" –بيع شخصي  –الرتويج "اعالن  -

 حجم ونوع وموقع وعمر املصانع ومواقع العمل املتاحة. - اإلنتاج
 تعدد األغراض، حداثة طرق اإلنتاج. –االالت " التخصص  -
 نظم الرقابة على اإلنتاج. -
 تكاليف اإلنتاج، املباشرة / الثابتة واملتغرية. -
 املواد، ومدى سهولة احلصول عليها ومدى مالءمته. -

 التدفق النقدي والسيولة.-هيكل األصول احلايل  - التمويل
 هيكل راس املال وحقوق امللكية. -
 الستثمار واملبيعات".الرحبية "العائدة على ا -
 اإلجراءات اخلاصة باإلدارة املالية. -
 هيكل املديونية. -

 ختطيط القوى العاملة "العرض والطلب". - االفراد
 نقابات واحتادات العمال. -
 مستويات األجور، احلوافز، الرواتب. -

 جودة اهليكل التنظيمي وعالقاته املتشابكة. - الهيكل التنظيمي
 ومكانتها.مستويات التنظيم  -
 اخالقيات اإلدارة العليا -

، دار املسرية للنشر والتوزيع، اإلدارة االستراتيجية: إدارة جديدة في عالم متغيرعبد العزيز صاحل بن حبتور، : المصدر
 . 181، ص 2112عمان، 

 

وهي مجيع العوامل او املتغريات اليت تقع خارج املؤسسة كاملتغريات االقتصادية، البيئة الخارجية:  -2

االجتماعية، والثقافية وغريها، قد تكون خاصة متس مؤسسة بذاهتا، أو عامة تشمل مجيع املؤسسات، 

 )غري مباشرة( على عامة)مباشرة( وبيئة خارجية  خاصةاىل بيئة خارجية  تنقسم البيئة اخلارجية وبذلك

 النحو التايل:
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  )المباشرة(: الخاصةالبيئة الخارجية  -أ

شمل كل املتعاملني االقتصاديني الذين يتأثرون ويؤثرون بشكل مباشر على نشاط وحركية املؤسسة تو 

مقدمو التسهيالت  العمالء، املوردون، الوسطاء، املمولون، احلكومة، االقتصادية والذي ميكن حصرهم يف:

 1املنافسون، والذين ميكن توضيحهم فيما يلي:  واخلدمات املختلفة،

 ال( عمالءCustomers):  وميثلون شرحية او شرائح املستهلكني الذين يتعاملون مع املنظمة او

الذين تامل املنظمة يف كسبهم مستقبال للتعامل معها، ومن اهم النقاط الواجب دراستها يف هذا 

 الصدد:

 بيان نوعيات املستهلكني  وتقسيماهتم. 

 .دراسة وحتليل سلوك املستهلكني، وتفضيالهتم، وامناطهم االستهالكية 

 .التعرف على الدخل، والقوة الشرائية، وخاصة ما تعلق باالنفاق على منتجات املنظمة 

   .دراسة اخلصائص الدميغرافية ملستهلكيها 

 الموردون (Suppliers): واألدوات الالزمة وميثلون مصادر توريد املوارد اخلام، والعدد، واالالت ،

 لعمليات وانشطة املنظمة، ومن اهم النقاط الواجب دراستها يف هذا اجملال:

 .أنواع املوردين ومراكزهم ومدى القوة اليت يتمتع هبا كل منهم 

 .شروط الدفع اليت يقبلها كل مصدر من مصادر التوريد 

 .شروط التسليم املتبعة من قبل مصادر التوريد 

 واجلودة املتاحة لدى كل مصدر. الكميات والنوعيات 

 .دراسة مدى مناسبة أوقات التوريد املمكنة لدى كل مصدر 
                                                            

 .077-071، ص مرجع سابقماجد عبد المهدي مساعدة،  1 
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  الوقوف على األسعار املتاحة لدى كل مصدر، وربطها بالنواحي األخرى كاجلودة ووقت

 وعمليات والتزامات املنظمة. ألنشطةالتسليم، والكمية، واخلصم، ومدى مناسبة ذلك 

  الوسطاء(Intermediaries):  وميثلون احللقات التوزيعية الواقعة فيما بني املنظمة

ومستهلكيها سواء كانوا وكاالت، او جتار مجلة، او جتار جتزئة، فيجب على املنظمة دراسة قدراهتم 

تواجدهم وشروط التعامل معهم من حيث األسعار، ونوعيات  بأماكنوخصائصهم فيما يتعلق 

 املنتجات، والعالمات التجارية وشروط التسليم ... وغريها.

هذا جبانب دراسة املنظمة لقدرهتا على اتباع منهج التوزيع املباشر من خالل انشاء منافذ خاصة هبا 

وزمان وشروط كل منفذ منها، وحتليل يف هذا اجملال، ومكان مبا يتطلب حتليل قدراهتا وامكانياهتا 

التكاليف والعوائد اخلاصة بكل منها، جبانب دراسة القدرات البشرية والفنية الواجب توفرها هبذه 

 املنافذ. 

  الممولون(Funders):  جبانب دراسة مصادر  -مالكي األسهم-وميثلون بصفة رئيسية املسامهني

وذلك من خالل دراسة مصادر االئتمان املختلفة،  التمويل األخرى اليت ميكن االعتماد عليها،

  وشروط كل منها فيما يتعلق بفوائد واجال التمويل املمكن تقدميه.

 :ميثلون اجلهات واألطراف كافة اليت تربطها  مقدمو التسهيالت والتيسيرات والخدمات المختلفة

باملنظمة عالقات ومعامالت تتمثل يف تقدمي بعض اخلدمات واالستشارات، ومن امثلتها وكاالت 

 اإلعالن وأجهزة البحوث واالستشارات وهيئات النقل والتخزين، وأجهزة الصيانة ...

 لحكومة ا(Government): ا تفرضه من قوانني وتشريعات ومتثل السلطة الرمسية يف الدولة مب

ة مبجال عمل ونشاط املنظمة، مما يستلزم دراسة وحتليل ما تفرضه من تشريعات خاصة مبجال خاص

املعامالت يف املنتجات ونوعياهتا وخصائصها، واالسعار اليت قد تفرضها، والضرائب، والتامينات اليت 
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ما يتعلق جورها ومكافاهتا، هذا اىل جانب تتعلق بنشاط املنظمة، وقوانني تشغيل العمالة وحتديد ا

، كما جتب دراسة التسهيالت -اذا كانت للمنظمة معامالت خارجية-بأنشطة التصدير واالسترياد 

 واالعفاءات اليت تقدمها احلكومة بصفة خاصة يف جمال عمل املنظمة.

  المنافسون(Competitors): جات املنظمة وميثل املنافسون املنظمات األخرى اليت تقدم منت

نفسها او بدائلها للسوق، وهلذا جيب دراسة وحتليل موقفهم السوقي وقدراهتم ومراكزهم، من خالل 

معرفة احلصة السوقية لكل منهم والصورة الذهنية عن كل منافس لدى عمالئه، واملميزات اخلاصة 

عاملني لديه، ورأس ماله مبنتجاته، وطرق انتاجه، وطاقاته اإلنتاجية الكاملة واملستغلة، ومهارات ال

 ومديونيته، وغريها، من النقاط اليت تساعد يف حتديد موقف كل منافس.

 )غير المباشرة(:  العامةالبيئة الخارجية  -ب

ة، ويقصد بكلية أهنا تؤثر بشكل عام يدتتأثر املؤسسات االقتصادية بشكل غري مباشر مبتغريات كلية عد

التأثري تتفاوت من مؤسسة إىل أخرى ويسمى كذلك باحمليط العام على املؤسسات االقتصادية غري أن درجة 

البيئة السياسية والقانونية، البيئة االقتصادية، االجتماعية والثقافية،  ومن مكونات احمليط غري املباشر نذكر:

 ي:واليت ميكن توضيحها فيما يلالبيئة التكنولوجية، البيئة الدولية والعاملية، والبيئة االيكولوجية. 

  القانونية: السياسية و البيئة 
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ان اخلط او املشروع السياسي حلكومة ما يف بلد ما يعرب عنه مبجموعة قوانني يكون نظام ما، وهذا بدوره 

ة ظميس العالقات التجارية الداخلية واخلارجية، ومن هذه القوانني: قانون املالية، قانون الضريبة، قانون احملاف

 1وبشكل عام فان البيئة السياسية والقانونية ترتبط بالعناصر التالية: الدخل األدىن اخل.على البيئة، قانون حول 

 االستقرار والتوازن السياسي. -

 التنظيم السياسي للدولة. -

 النظام القانوين للدولة والدستور. -

 السياسة الدفاعية. -

 السياسة اخلارجية. -

 معلومات عن البيئة الدولية. -

 والدولية.الصراعات القومية  -

 الديون اخلارجية. -

 النمو االقتصادي ملناطق العامل. -

 املنظمات الدولية. -

 القوانني الدولية. -

 املنظمات واملخالفات الدولية. -

 النظرة اىل املستخدمني األجانب. -

 االنتماء القومي للوطن. -
                                                            

المسيرة للنشر والتوزيع، ، دار جديدة في عالم متغير إدارةاالستراتيجية:  اإلدارةعبد العزيز صالح بن حبتور،  1 

 .057، ص 3116عمان، 
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 :1البيئة االقتصادية  

ة املؤثرة على منظمات االعمال. وتتمثل تعترب العوامل االقتصادية احدى العوامل البيئية الكلية اهلام

العوامل االقتصادية يف معدل الفائدة، النمو االقتصادي، امليزان التجاري، معدالت التضخم، السياسات املالية 

والنقدية للدولة واخلاصة بالضرائب على الدخل، والضرائب على األرباح التجارية، والصناعية، واجلمركية، 

 يلي توضيحا الهم العوامل االقتصادية وهي:...اخل. وسنوجز فيما 

: يؤثر معدل النمو (The Economic Grawth Rate)معدل النمو االقتصادي  -

االقتصادي مباشرة على مستوى الفرص والتهديدات اليت تواجهها املنظمة، ولذلك فان زيادة معدل 

تسهم بشكل إجيايب يف التعامل  فإهنايف انفاق املستهلكني، وبالتايل توسع الالنمو االقتصادي يقود اىل 

مع الضغوط التنافسية يف الصناعة، حبيث ان هذه املنظمات جتد لديها الفرصة للتوسع يف أنشطتها 

تقود اىل التدهور او الكساد االقتصادي وتؤدي اىل  فإهناواعماهلا، اما معدالت النمو املنخفضة 

من شراء العديد من السلع األساسية للفرد واالسرة، التقليل يف االنفاق االستهالكي، وبالتايل يقلل 

 وتنخفض رغبة املنظمات يف التوسع او الشراء، ويرتتب على ذلك اخنفاض الرحبية.

املكونات املهمة مليزان املدفوعات،  أحديعترب  :(Balance of Trade) الميزان التجاري -

ويعرب عن الفارق بني الصادرات والواردات السلعية للدولة، وتسعى كل دولة اىل حتقيق فائض يف 

اد لبعض السلع من اخلارج او منع ري امليزان التجاري عرب اسرتاتيجيات تنتهجها كتقييد عملية االست

جيع الصناعة احمللية وتعزيز امليزان التجاري، فهذه استرياد أنواع حمددة من السلع بغرض محاية وتش

 االسرتاتيجيات والسياسات االقتصادية تؤثر بشكل مباشر او غري مباشر على منظمات االعمال.

                                                            

 .155-154، ص ص مرجع سابق، ماجد عبد املهدي مساعدة 1 
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قصرية او طويلة األمد حتد بشكل  ان معدالت الفوائد  :(Interest Rate)معدالت الفائدة  -

اخلدمات، كما تؤثر معدالت الفوائد أيضا يف القرارات كبري من مستويات الطلب على املنتجات او 

 االسرتاتيجية واالستثمارية للمنظمة، حيث اهنا متثل كلف التمويل املفرتض.

ختلق معدالت التضخم حاالت عدم استقرار يف  :(Inflation Rate)معدالت التضخم  -

يف اإلنتاج، والنمو البطيء يف االقتصاد، معدالت فوائد عالية. واذا ما  االقتصاد، كالنمو البيطيء

استمر التضخم بالزيادة فان التخطيط االسرتاتيجي لالستثمار يف منظمات االعمال يصبح حمفوفا 

باملخاطر، ومن نتائج التضخم الرئيسة هو ان العمل للمستقبل يكون اقل تنبؤا. كما يولد التضخم 

لى بعض منظمات االعمال، ويف الوقت نفسه قد يوفر فرصا ملنظمات أخرى، كما هو العايل قيودا ع

احلال يف شركات النفط، حيث حتقق بعض تلك )الشركات( منافعا خالل فرتات التضخم عندما 

 تكون أسعار النفط اخذة باالرتفاع مقارنة بكلف االستخراج.

 :1البيئة االجتماعية والثقافية  

دات والسلوكات للمجموعات اإلنسانية وقيمهم األساسية متثل العنصر اجلوهري من البديهي ان العا

 .للمؤسسة

فمعرفة اللغة، العادات، التظاهرات واحلفالت، التقاليد وامناط حياة كل جمموعة اخل تكتسي أمهية كربى 

 عند املؤسسة.

 ان العناصر األساسية االجتماعية والثقافية والغري متحكم فيها هي:

 العائلة وامهيتها.روح -
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 التيارات الدينية. -

 سلم القيم ملختلف اجملموعات )املوقف امام العمل، التضامن(. -

 السلوكات، العادات، االحتفاالت ..اخل. -

 اللغة مع اخلاصيات اجلهوية للغة. -

 املوقف االغلب او األقل للمجموعات الثقافية. -

 الشخصيات املؤثرة على اجملموعات. -

الثقافية واليت هي من بني العوامل األخرى املستعملة يف التسويق تسمح بتقسيم -عناصر االجتماعيةفهذه ال

 السوق الكلي اىل أسواق متجانسة.

 الثقافية وهي:-ان املعلومات التالية تسمح لنا بتحديد وبصفة دقيقة التاثريات االجتماعية

 خل( بالنسبة للقرية، املدينة، اجلهة ..اخل.املعطيات الدميغرافية )السن، اجلنس، مكان اإلقامة ..ا -

 املستوى الدراسي للسكان. -

 املعطيات حول اهلجرة. -

 عدد العائالت. -

 احلالة العائلية. -

 عدد السكان يف العمارات. -

 النماذج االستهالكية. -
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كما ال جيب ان ننسى اجلانب الديناميكي املتعلق بالتغريات يف االجتاهات االجتماعية اليت تؤثر بصفة فعالة 

على املؤسسة، مثال اهلجرة الريفية نتيجة النموذج الصناعي اجلزائري، تطور النقابة، تعقد النقل نتيجة توسيع 

 اخل. املدن، األزياء، التسلية، مقتضيات املستهلكني والعمال.. 

 :1 البيئة التكنولوجية 

ان هذا العنصر هو عنصر فعال ومؤثر بصفة مباشرة على عمليات املؤسسة ونشاطها، الن املواد األولية 

بالتطور التكنولوجي وخاصة عندما جيري احلديث عن مواد  تتأثراملستعملة واملتخصصة هبا هذه املؤسسات 

أولية تتطلب حتويلها اىل اشكال وصيغ ووحدات جديدة. ولذلك فان على املؤسسة وفق الثورة التقنية احلديثة 

 ان تقوم باخلصوص مبا يلي:

 تعزيز البحوث يف العلوم الدقيقة واليت تسمح بتحسني تقنيات املراقبة. -

التسيري واليت هتدف اىل احلصول على النتيجة املثلى بناء على قرارات مثال نافعة  تقوية البحوث يف -

 ومرحبة.

 السعي من اجل تطوير املكونات االلكرتونية. -

 البحث الواسع واملمتد افقيا ومساحيا الذي يسمح بالكشف على املناجم املعدنية. -

 وعلم االرشاد. (Cybernétique)متابعة التطورات يف  -

 : الليزر، الطاقة النووية...اخل.كتشافات اجلديدة اليت سوف تغري من عاداتناادخال اال  -

فمن الواجب على املؤسسة ان تكون على علم بكل االكتشافات التكنولوجية )فيزيائية وتسيريية( لكي حتقق 

 هذه الثورة اإلعالمية التقنية. موقعا مالئما بالنسبة ملنافسيها. وهلذا فعلى املؤسسة ان تكون على يقضة يف اطار
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ان اإلطار التكنولوجي اذن له دور هام جدا، حيث نعيش االن يف ثورات الكرتونية، الية، بيوتكنولوجية، 

 فضائية اخل، فالتطور التكنولوجي يفرض على املؤسسة ان تقوم بنفقات او مصروفات يف البحث واالبداع.

 :1البيئة الدولية والعالمية 

ات يف البيئة الدولية والعاملية دورا بارزا ومؤثرا على منظمات االعمال بسبب قدرهتا على تلعب التغري 

اتاحة الفرص وخلق التهديدات معا. وتنطوي حتت العوامل الدولية، االئتالفات االسرتاتيجية بني الشركات، 

الدولية، الكوارث الطبيعية،  التكتالت االقتصادية الدولية، التحالفات السياسية الدولية، احلروب واملنازعات

 سريعة.االزمات االقتصادية والسياسية، والتطورات التكنولوجية ال

السنوات األخرية من القرن املاضي تطورات عديدة يف عوامل البيئة الدولية، كالتطورات وقد شهدت 

اغلب املنظمات تستنفر االقتصادية، والتطورات التكنولوجية املهمة، والتطورات والتحالفات الدولية، جعلت 

جهودها مواردها ومراجعة أهدافها لوضع اسرتاتيجيات الستثمار الفرص ومواجهة التهديدات الناشئة بسبب 

تلك العوامل الدولية والعاملية. وسنوجز فيما يلي اهم االبعاد والتطورات الدولية املؤثرة يف الفرص والتهديدات 

 ملنظمات االعمال.

 :والعمليات تكنولوجيا المعلومات -

يف تكنولوجيا املعلومات والعمليات احدى نتائج الثورة التكنولوجية احلاصلة يف هناية القرن تعد التطورات 

العشرين، فضال عن تاثري تلك التطورات على الفرص والتهديدات اليت تواجهها منظمة االعمال. على سبيل 

ونية لنقل الصوت والبيانات عرب الربيد االلكرتوين، املثال، التطورات السريعة يف وسائل االتصاالت االلكرت 

                                                            

دار اليازوري للنشر والتوزيع، ، االستراتيجية: مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية اإلدارةزكرياء مطلك الدوري،  1 

 .51-53، ص 3102عمان، 
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أجهزة الفاكسميل، وشبكات االتصال الدويل )امليكروويف(، وأجهزة اهلواتف احملمولة الدولية والعاملية، وظهور 

االنرتنت الذي ميثل شبكة املعلومات العاملية. هذه التطورات يف تكنولوجيا املعلومات والعمليات اتاحت 

ض منظمات االعمال يف الظهور والنمو والتوسع يف اعماهلا، يف حني شكلت هتديدا ملنظمات الفرص لبع

 أخرى اضطرهتا ليس اىل الرتاجع واالحنسار فقط بل اىل االهنيار واخلروج من أسواق العمل.

 التكتالت اإلقليمية والدولية:  -

فرتة الستينات من القرن العشرين ظهور تكتالت اقتصادية إقليمية، كالسوق االوربية بدأت منذ 

، 1612يف عام  (ASEAN)املشرتكة يف بداية الستينات، وتكتل جمموعة جبوب شرق اسيا 

م انشأ جتمع التعاون 1686واستمر التوسع يف ظهور تلك التكتالت اإلقليمية والدولية، ففي عام 

كي ليشمل اكرب ثالث دول اقتصادية قوية يف العامل )أمريكا، اليابان، والصني(، االسيوي الباسيفي

بنمور جنوب شرق اسيا، اليت هتدف لتحرير التجارة بني أعضاء إضافة اىل الدول اليت تسمى 

واليت ضمت )أمريكا،  (N.A.F.T.A)التجمع. وتكوين السوق االمريكية الشمالية واليت تسمى 

قيام نظام التجارة العاملي اجلديد والذي يعرف باالتفاقية  1664شهد عام املكسيك، وكندا(. و 

(، حيث تسهم بتحرير تدرجيي زمين للتجارة العاملية للسلع G.A.T.Tرفة والتجارة )العامة للتع

شكلت عدد من دول أمريكا اجلنوبية )الالتينية( جتمعا  1665واخلدمات وامللكية الفردية. ويف عام 

املشرتكة لدول أمريكا الالتينية )مريكوسور(. ومت انشاء السوق املشرتكة لدول جنوب يعرف بالسوق 

 دولة افريقية. 21، حيث ضم هذا السوق اكثر من 1663وشرق افريقيا عام 

إضافة اىل هذه التكتالت، هناك حتالفات عمالقة بني الشركات هدفها السيطرة على أسواق دولية  

كبرية، واسرتاتيجيات التحالف اخذة باالزدياد والتوسع جنبا اىل جنب مع تطور منو الشركات متعددة 

الت خلقت اجلنسيات، لتفرض قوهتا يف األسواق احمللية والدولية. ان مجيع تلك التحالفات والتكت



 محيطوالالمؤسسة : الثانيالفصل 

 

48 
 

أوضاعا جديدة وافرزت فرصا مهمة لنجاح منظمات االعمال، وهددت مصري منظمات االعمال 

 األخرى.

 التحالفات االستراتيجية: -

احدى العوامل الدولية املهمة واملؤثرة على منظمات االعمال، اعتربت االحتادات الدولية والتحالفات السياسية 

على جماميع التجارة احلرة، والذي توسع واصبح سوقا موحدا،  فقد اشتمل االحتاد األوريب عند نشوءه

األوريب، واستطاع االحتاد ان ، بني أعضاء دول االحتاد 1662وخصوصا بعد إزالة العوائق التجارية يف عام 

منو سريع ملعظم االقتصاديات الغنية يف الدول الصناعية املتقدمة، وتعد هذه املسامهة فرصة مهمة يساهم يف 

مات االعمال لدول االحتاد األوريب، يف حني اعتربت الشركات االمريكية هذا التطور وامليزة لالحتاد األوريب ملنظ

هتديدا رئيسيا ملعظم منظمات االعمال االمريكية. واستطاعت كربى شركات االعمال يف االحتاد األوريب 

لتقفز مبسافات كبرية من أسواقها احمللية اىل والسوق االوربية املشرتكة، ان تستخدم تلك القوة للشركات احمللية 

 األسواق العاملية وغزو أسواق أمريكا، كما حصل يف السبعينات من قبل الشركات اليابانية.

حباجة اىل تنسيق جهودها إزاء تلك التطورات لقد شخصت الشركات االمريكية الواقع اجلديد، وأكدت باهنا 

التهديد اىل فرص ينبغي استغالهلا، وجيب عدم جتاهلها كما حصل يف الشركات االوربية، وحتويل مسارات 

سابقا مع الشركات اليابانية، مما حدا بكثري من الشركات االمريكية اىل االندماج مع الشركات االوربية او إقامة 

   الشركات متعددة اجلنسية.حتالفات اسرتاتيجية معها، وفضلت الدخول معها يف مشاريع مشرتكة ضمن 

والتطورات السياسية اليت حصلت يف دول اوربا الشرقية بعد اهنيار االحتاد السوفيايت، واألنظمة الشيوعية 

األخرى، ومن مث التحول السريع لكثري من دول اوربا الشرقية حنو اقتصاديات السوق احلر، وانضمام بعض من 

سوق األوروبية املشرتكة، وسعي الدول األخرى تلك الدول )كالتشيك، بولندا، وهنغاريا( اىل االحتاد األوريب وال
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وباملقابل فاهنا لالنضمام أيضا، أدت اىل خلق وظهور ومنو فرص امام بعض منظمات االعمال يف تلك الدول، 

 اء منها اليت تعمل داخل االحتاد األوريب او خارجه.شكلت هتديدا ملنظمات اعمال أخرى، سو 

 :1البيئة االيكولوجية 

االيكولوجيا بالعالقات بني الكائنات احلية واحمليط، ان التوازن القائم يف املاضي بني املكونات املختلفة هتتم 

 للمحيط أصبحت معرضة للخطر. نذكر على سبيل املثال:

 الضجيج )مناطق( خيلق التوتر العصيب. -

 يوان، والنبات.البناءات )مطارات( طرق سريعة اخل، اليت يكون هلا تاثري سليب على االنسان، احل -

 التلوث الصناعي يف الوديان واألراضي الفالحية. -

 التلوث الدري. -

ان التاثريات السابقة على احمليط )أي على املؤسسة والفرد( يتطلب رد فعل منظم لتفادي او التقليل من هذه 

 السلبيات لذا فان االهتمامات احلالية اختذت بعض اإلجراءات ومنها:

 للبنزين بدون رصاص.استعمال أوسع  -

 استعمال التعبئة غري املضرة باحمليط. -

 رقابة الدخان والنفايات..اخل. -

وميكن تلخيص مكونات وعناصر البيئة اخلارجية العامة للمنظمة، واملتغريات او العناصر املرتبطة بكل جزء 

 منها من خالل اجلدول التايل:
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 للبيئة الكلية للمؤسسة(: العوامل الرئيسية والفرعية 10الجدول رقم )

 العوامل الفرعية العوامل الرئيسية

االنفاق االستهالكي العام، ميزان املدفوعات، امليزان معدالت النمو االقتصادية،  العوامل االقتصادية

التجاري، معدالت الفائدة، هيكل السوق، الدخل، النظم املصرفية والسياسة 

 الضريبية، املنافسة، ومعدالت التضخم.النقدية، السياسية املالية والسياسة 

العوامل االجتماعية 

 والثقافية

، توقعات اجملتمع لالعمال، التغيري التقاليد، العادات، القيم، اجتاهات اجملتمع

االجتماعي، السلوك العام لإلدارة واملدراء، املسؤولية االجتماعية، االنظرة 

 اخلربة، والقيم األخالقية واحلضارية. االجتماعية للنجاح والفشل، الثقافة، التعليم،

التطورات التكنولوجية، التغيري التكنولوجي، تكنولوجيا املعلومات، تكنولوجيا  العوامل التكنولوجية

العمليات، التقنيات احلديثة املستخدمة يف تقدمي املنتجات او اخلدمات، ظهور 

 سلع جديدة واخفاء سلع أخرى، االبتكار السريع ملنتجات وخدمات جيدة. 

مستوى التعليم، مر، املرحلة يف دورة حياة العائلة، حجم السكان يف البلد، الع غرافيةو العوامل الديم

اجلنس، النمو واالخنفاض يف السكان، الرتكيب السكاين يف التخصيص واملوارد، 

 واملهارات، التغيري يف التوزيع السكاين بسبب اهلجرة، هيكل الطبقات االجتماعية. 

العوامل السياسية 

 والقانونية

الوطنية، القومية، التنظيم السياسي للدولة، االستقرار السياسة الدفاعية للدولة، 

السياسي، القوانني والنظام التشريعي، الفلسفة االقتصادية للنظام السياسي، واجتاه 

 الدولة للنشاط االقتصادي اخلاص.

وجيا املعلومات، املنافسة احمللية، املنافسة الدولية، أمناط التجارة الدولية، دور تكنولالعوامل الدولية 
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االئتالفات بني الدول، التكتالت االقتصادية، شركات متعددة اجلنسية، التحالفات  والعالمية

 االسرتاتيجية، العوملة واثارها على منظمات االعمال.

، دار اليازوري للنشر والتوزيع، اإلدارة االستراتيجية: مفاهيم وعمليات وحاالت دراسيةزكرياء مطلك الدوري، المصدر: 

 .61-65، ص ص 2113عمان، 

 رابعا: تفاعل المؤسسة مع البيئة:

تتفاعل أي مؤسسة مهما كان نشاطها وحجمها وشكلها القانوين مع بيئتها اخلارجية بشكل مستمر، 

ها مدخالته حيث تؤثر فيها وتتأثر هبا، حبكم ان املؤسسة ما هي اال نظام مفتوح يعيش يف بيئة يستمد من

 1ويقدم هلا خمرجاته، وهذا ما ميكن ان نوضحه فيما يلي:

 على المؤسسة: الخارجية تأثير البيئة  -0

 البيئة اخلارجية على املنظمة من خالل القاط التالية: تأثرييتضح 

ومواصفاته، فال ميكن مثال القيم والعادات السائدة يف اجملتمع حيث يؤثر ذلك على نوع اإلنتاج  -

 .كإيراناخلمور يف بلد إسالمي   إلنتاجانشاء مصنع 

املعامل األساسية للنظام االقتصادي والسياسي القائم حيث سيؤثر على درجة اخلطر االستثماري اليت  -

مة يتعرض هلا املشروع، فمثال الدولة اليت تتجه سياساهتا العامة اىل مزيد من التحول اىل امللكية العا

 يكون من اخلطأ اجتاه القطاع اخلاص اىل االستثمار فيها.

                                                            

 .22-23، ص ص مرجع سابقمحمد الصيرفي،   1 
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يف بلد ما جيعل من الضروري مراعاة تلك  لألجرسياسات توزيع الدخول حيث ان وضع حدود  -

احلدود عند اجراء احلسابات اخلاصة بالرحبية، كما ان عدم وجود مثل تلك احلدود جيعل من غري 

 يف مستويات األجور اليت يدفعها املشروع االستثماري. املالئم اجتماعيا خلق نوع من التمييز

سياسات التسعري واعانات التشغيل، حيث يؤثر ذلك على رحبية املشروع، فقد تتعلق سياسات  -

 التسعري اجلربية مبدخالت املشروع وخمرجاته، كما قد تتعلق أيضا بتكلفة االقرتاض من البنوك.

وتراخيص التشغيل مثل ممارسة أجهزة النقد الساليب معقدة يف اجتاهات أجهزة الرقابة ومنح املوافقات  -

إمتام إجراءات التعامل بالنقد األجنيب، وكذا درجة التعقيد يف منح املوافقات على املشروع وإعطاء 

 الرتاخيص.

  البيئة الخارجية:    علىتأثير المؤسسة  -2

مدخالته واليه يقدم خمرجاته من السلع  أي ان املنظمة ما هي اال جزء من اجملتمع املقام فيه، منه يأخذ

واخلدمات وهنا حيدث الرتابط بني االضرار اليت حتدث للبيئة الطبيعية يف اجملتمع وبني العمليات اليت يقوم هبا 

املشروع، فمثال انتاج احد مستلزمات املشروع او نقلها الستخدامها قد يصاحبها اثارا كبرية تؤدي اىل تلوث 

ثل عمليات نقل كميات ضخمة من املواد السامة والذي يتطلب إجراءات إضافية حلماية املرافق البيئة احمليطة م

األساسية جتنبا لوقوع اخلسائر واالضرار، هذا باإلضافة اىل اجلوانب البيئية املرتبطة بتشغيل املصنع نفسه واليت 

لص إمكانيات السياحة ونقص بعض تتعلق بتلوث اهلواء او الرتبة او زيادة الضجيج .. مما قد يؤدي اىل تق

اخلدمات الرتفيهية وكذلك احلال بالنسبة ملخرجات املشروع من السلع اليت قد يكون هلا تأثريا سيئا على البيئة 

 من خالل احداث نوع من االستفزاز للمستهلكني.



 

 

 

 
 الثالثالفصل 
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 تمهيد

وضع  إمتامتعترب وظيفة التنظيم الوظيفة الثانية من وظائف التسيري بعد وظيفة التخطيط، فبعد  

الصحيحة لتحقيق تلك  باألنشطةاملؤسسة من القيام  إلدارةواالسرتاتيجيات واخلطط، البد  األهداف

دور وظيفة التنظيم اليت تعمل على حتديد وتوزيع املسؤوليات والسلطات  إىل، وهذا ما يقودنا األهداف

مبقتضاها العمل مجاعيا  األفراداملختلفة، وتقدمي الوسائل اليت يستطيع  اإلداريةوالعالقات بني املستويات 

 واالسرتاتيجيات املرسومة.  األهدافوبفاعلية حنو حتقيق 

ري/املدير اليت تساهم يف استقرار العالقات بني العاملني للمس األساسيةفالتنظيم يعد من الوظائف 

يعرف  ، مما سيتوجب على كل عامل أنالتوازن والتناسق والتكامل واالنسجام داخل املؤسسة إجيادوعلى 

 لنشاطات واألعمال املرتبطة هبا، وعالقته برئيسه ومبختلف زمالئه.، واطبيعة وظيفته وحدودها

 Organizing أوال: تعريف التنظيم

تستخدم كلمة "تنظيم" أو "التنظيم" على نطاق واسع، ليس فقط بني أوساط املفكرين والباحثني يف 

اإلدارة والتنظيم، بل ويف احلياة العامة أيضا، وأصبحت تستخدم يف العديد من املناسبات واجملاالت للداللة 

 1معينة ...اخل. على مضامني خمتلفة ومنها: الرتتيب، عكس الفوضى، يضع ترتيبات

لكلمة "التنظيم" املتداولة بني أوساط الكتاب والعلماء املفاهيم والتعاريف املختلفة  أنوميكن القول 

( ، والتنظيم Organizingشري إىل نوعني من املعاين الشائعة االستخدام وهي: لفظ التنظيم "كوظيفة" )ت

 .من وظائف العملية اإلدارية يف املؤسسة كوظيفةالتنظيم  فاألول يشري إىل (. Organization"كمنظمة" )

 يف هذا الفصل. سيتم تداوله املعىن هو الذيوهذا 

                                                            
 عمان، والتوزيع، للنشر حامد دار ،المنظمة وظائف-اإلدارية العمليات-النظريات: الحديثة اإلدارة مبادئحسين حريم،   1 

 .341، ص 6002
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وحدة اختاذ القرارات ذات  ، أي هومنظمة )مؤسسة(املعىن الثاين فيشري إىل اعتبار التنظيم كأما       

: شركة صناعية، مثال ذلكجمموعة من األهداف، و الشخصية املعنوية املستقلة اليت تسعى لتحقيق هدف أو 

 .اخلمستشفى، جامعة، إدارة حكومية...

 إالتعريف حمدد للتنظيم،  إجيادعن التنظيم وهناك الكثري ممن حاول هناك العديد من املفاهيم السائدة  

التنظيم هو توزيع  إنحيث قاال  "ريتشارد وهودجتس"ابرز هذه التعريفات هو التعريف الذي وضعه كل من  أن

كفاية يف حتقيق درجة ممكنة من ال أقصىاملسؤوليات والتنسيق بني كافة العاملني بشكل يضمن حتقيق 

 1احملددة. األهداف

حيققه كل عضو يف املؤسسة  أنهو العملية اليت حتدد الدور الذي يرجى  "براون"والتنظيم يف رأي  

 2لتصبح أكثر كفاءة يف حتقيق األهداف.

"كونتس وادونيل" التنظيم بأنه مجيع األنشطة اليت يتم إسنادها إىل اإلدارات للعمل على حتقيق  وعرف 

أهداف املؤسسة من خالل تفويض السلطة، والتنسيق بني جهود األفراد، أما "نيومان" فقد عرف التنظيم بأنه 

ملقررة بني األفراد شاغلي هذه تقسيم العمل الواجب تنفيذه مث جتميعه يف وظائف معينة مث حتديد العالقات ا

 3الوظائف.

كما يعرف على انه جممل األنشطة املتعلقة برتتيب استخدام خمتلف موارد املنظمة لغرض حتقيق  

أهدافها، عن طريق جتميع األفراد واألنشطة يف وحدات عمل حمددة، باعتبار منظمات األعمال أنظمة 

 4املختلفة لتحقيق النتائج املرغوبة.اجتماعية تتفاعل وتنسق يف إطارها املوارد 

                                                            
 للنشر اليازوري دار وفن، وعلم وأصول مبادئ: اإلدارية العمليةضرار العتيبي ونضال الحواري وإبراهيم خريس،   1 

 .334، ص 6002 عمان، والتوزيع،

 .28، ص 6002، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، 01، ط اإلدارة علم وتطبيقمحمد رسالن الجيوسي وجميلة جاد هللا،  2 

 .362، ص 6004 عمان، المسيرة، دار ،اإلدارة علم أساسيات عباس، علي  3 

 عمان، والتوزيع، للنشر وائل دار ، 2ط ،واألعمال اإلدارة الغالبي، منصور محسن طاهرو العامري محسن مهدي صالح  4 

 .060، ص 8002
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فالتنظيم هو الذي يؤدي إىل توحيد اجلهود بغية حتقيق األهداف، كما يسمح لألفراد بتحديد نوعية  

النشاطات املطلوب تأديتها وطبيعة العالقات املطلوبة والسبل واملنافذ الكفيلة باالتصال بني خمتلف املستويات، 

قيق األهداف، وفقدان التنظيم يعين الضياع والتشتت ويف الوقت نفسه يؤدي إىل وتعثر التنظيم يعين صعوبة حت

 1التكامل الذايت على حساب بقية األجزاء، وهذا يؤدي بدوره إىل التداخل واالزدواجية والفوضى يف العمل.

 وهي: فيه، توفرها من البد رئيسية عناصر هناك فإن التنظيم، تعريفات وتنوعت تعددت ومهما

 املسطرة. أهدافهااليت متارسها املؤسسة لتحقيق  األنشطة أو األعمال -1

عاملني يف املؤسسة على اختالف مستوياهتم العلمية والفنية يستطيعون االتصال بينهم  أو أفراد -2

 مشرتكة. أهدافجبهودهم حنو حتقيق  باإلسهامويقومون 

 كانت بشرية، مادية، مالية، معلومات، تكنولوجيا.  واملوارد املتاحة للمؤسسة سواءا اإلمكانات -3

 .األنشطة أو األعمال ألداءالطرق واملراحل احملددة  أو واإلجراءاتالنظم  -4

 ، وحتديد عالقاهتم الوظيفية وخطوط االتصال.األفرادبني  واألنشطة األعمالهيكل تقسيم وتوزيع  -5

 أهداف املؤسسة بكفاءة وفعالية. لتحقيق تعلقة بكل وحدة تنظيميةالسلطات واملسؤوليات امل -6

فهو  ،املؤسسة افعة احلقيقية واحملركة لنشاطالقوة الدميثل  العنصر البشري أهم هذه العناصر كونه ويعترب

 ذها. تنفيوتوزيع السلطات واملسؤوليات، و  املسؤول عن تصميم اهليكل التنظيمي،

الذي يتم مبوجبه  اإلطارالتنظيم بصفة عامة هو  أنبناءا على ما سبق فان معظم التعاريف تتفق على  

 ،ووظائف تتضمن كل منها صالحيات وواجبات ومسؤوليات حمددة أعمال إىلتقسيم النشاط العام للمؤسسة 

 كفاءة وفعالية.  بأكثر األهدافبغية حتقيق وذلك ، مع بيان حدود سلطة كل منهم والتنسيق بني األفراد

 

                                                            
 . 66، ص 6002، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، التنظيم وإجراءات العملموسى اللوزي،   1 
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 التنظيموظيفة ثانيا: أهمية 

. فكل من األمهيةيالزم التخطيط ويتعادل معه يف  إذ اإلداريالنشاط  أركان أهميعد التنظيم من  

 ،بلوغه إىلكان اهلدف هو الشيء الذي تسعى اجلماعة   وإذا. إليههذين العنصرين ينبع من اهلدف ويقود 

اجلهاز  إعدادن ذلك الشيء، فان التنظيم يتضم إىلحىت تصل  أعمالوالتخطيط هو ما سوف تؤديه من 

بني اجلهود على طريق بلوغ  اجلماعة مبا حيقق التنسيق أعضاءوتوزيع الواجبات على  األعمالالالزم الجناز تلك 

 1هذه األهداف.

كما يساهم التنظيم اجليد يف حتقيق العديد من الفوائد واآلثار االجيابية للمؤسسة وللعاملني على حد  

 2:سواء، ومن أهم هذه الفوائد نذكر

متكن الوظيفة التنظيمية من القضاء على االزدواجية يف العمل وذلك من خالل التقسيم املوضوعي  -1

 العاملني حبيث يتم حتديد وظيفة ودور كل فرد عامل باملنشأة وواجباته.للعمل بني 

بشرية، فالتنظيم الفعال  أولكافة املوارد املتاحة سواء كانت مادية  األمثلحيقق التنظيم االستخدام  -2

الذين ميارسوهنا  واألفراداليت متارس  األنشطةعالقات واضحة وسليمة بني  إجياديعمل على 

 والتسهيالت املادية اليت تستخدم.

، والتنظيم يعترب خري تطبيق للتخصص األداءالعمل وارتفاع كفاءة  وإتقانالتنظيم يزيد من التخصص  -3

 حلصول على الفوائد الكثرية يف تطبيق التخصص ومنافعه.ا إىلوتقسيم العمل مما يؤدي 

متكامل  إطاريف  أعماهلمالتعاون بني العاملني ويوحد جهودهم وينسق بني  أسسالتنظيم اجليد يضع  -4

 .اإلداريةحبيث يعرف كل فرد موقعه يف التنظيم وعالقته بكل مستوى من املستويات 

                                                            
 .84، ص مرجع سابقبشير العالق،   1 

 .332-332ص ص  ،سابقمرجع ضرار العتيبي ونضال الحواري وإبراهيم خريس،  2 
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يف املنشأة عن طريق تدريبهم وتنمية خرباهتم وقدراهتم العاملني  األفراديساعد التنظيم على تنمية  -5

 .أفضلحبيث ميكنهم من اختاذ قرارات 

 .اإلداريةوالقرارات والتعليمات بني خمتلف املستويات  األوامريساعد التنظيم على سرعة نقل  -6

يف البيئة احمليطة هبا مما ميكنها من  أويساعد التنظيم يف االستجابة للتغريات اليت قد تطرأ يف املنشأة  -7

 التكيف مع الظروف املتغرية.

من شأهنا أن تبني تبعية كل فرد من العاملني، وان يعرف كل عامل من هو رئيسه وظيفة التنظيم  إن -8

 املباشر، وهذا ما يرسخ مبدأ وحدة األمر.

بفعالية حىت ميكن بناء عالقات متكن الوظيفة التنظيمية من التنسيق بني النشاطات املختلفة للمنشأة  -9

 إدارية مناسبة بني الوحدات املختلفة.

كما أن وضوح العالقات بني الوحدات اإلدارية، يسهل عملية االتصال فيما بينها لتعمل عمال  -11

 متناغما مادامت أعماهلا جتري وفق أسلوب رمسي ومتقن. 

واملزايا والفوائد اليت تنجر عنها، هناك حاجة  باإلضافة إىل األمهية البالغة اليت تكتسيها وظيفة التنظيم،

 1ماسة إليها تستند إىل احلقائق التالية:

عدم وجود التنظيم يؤدي للفوضى واالرتباك وعدم تصنيف األعمال بشكل جيد وذلك الن  -1

 درجة األمهية ختتلف بني النشاطات فقد حتظى أمهية النشاط على حساب النشاط اآلخر.

إىل مبالغة بعض الوحدات للدور الذي تقوم فيه على حساب الوحدات  عدم وجود تنظيم يؤدي -2

 األخرى.

                                                            
 . 22، ص 6002، دار دجلة ناشرون وموزعون، عمان، 3ط اإلدارة واتجاهاتها المعاصرة،زيد منير عبوي،   1 
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سوء لتوزيع القوى العاملة فقد توضع كفاءات عالية مركز اقل مما  إىلعدم وجود تنظيم يؤدي  -3

 يتطلبه القيام هبا فينتج عدم وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب.

 ثالثا: خصائص التنظيم الجيد

. إليهااليت تسعى  األهدافحتقيق  إىليؤدي باملؤسسة  يد هو ذلك التنظيم الذيالتنظيم اجل إن

 1يتوفر على مجلة من اخلصائص والسمات نوجزها يف:  أنولتحقيق ذلك وجب هلذا التنظيم 

اجليد املؤسسة على تطبيق مبدأ التخصص يف  اإلدارييساعد التنظيم : االستفادة من التخصص -1

، قسم، شعبة( خمتصة بكل عمل، وان إدارةوحدة تنظيمية ) إنشاءمن التخصص، ال بد من  ولإلفادةالعمل، 

 وظيفة واحدة. بأعباءيقتصر عمل كل فرد على القيام 

للمؤسسة ضروري، وذلك للقضاء  اإلداريةيعد التنسيق بني الوحدات : أعمال المؤسسةالتنسيق بين  -2

املؤسسة  أعمال، والصراع التنظيمي بينها. ويعد حسن التنسيق بني دواراألعلى التكرار، واالزدواجية، وتصارع 

املختلفة ويف داخل كل  اإلداريةبني الوحدات  األعمالدليل واضح على جودة التنظيم وفاعليته، وحسن توزيع 

 وحدة على حدى.

يف املؤسسة شبكة اتصاالت واضحة وفعالة تكفل  األمثليتضمن التنظيم  أنجيب : االتصال الفعال -3

 املستويات العليا فيه وبالعكس، وذلك بسرعة فائقة ودون عوائق. إىلمراتب التنظيم  أدىنتدفق املعلومات من 

املهمة اليت تساعد على  األساسية األنشطةيساعد التنظيم اجليد على التمييز بني : األنشطة أولوية -4

 لألنشطةخاصة  أولويةتعطى  إذالثانوية وغري املهمة يف اجملال،  األنشطةتلك املؤسسة، و  أهدافحتقيق 

 التقليل من الوقت الضائع والتكلفة. إىلاملهمة، مما يؤدي  األساسية

                                                            
 .88-82، ص 6002 عمان، والتوزيع، للنشر الصفاء دار ،المعاصرة اإلدارة أسس عليان، مصطفى ربحي  1 
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يساعد التنظيم اجليد على حتمل الفرد ملسؤولية اجناز العمل املنوط به على : تحقيق الرقابة التلقائية -5

 لدى الفرد رقابة ذاتية تلقائية على عمله لينجزه بالشكل املطلوب.وجه، وبالتايل تتكون  أفضل

التنظيم اجليد هو التنظيم الذي ميكن املنظمة من توفري ما ميكن توفريه يف الوقت : اإلسرافعدم  -6

 واجلهد والتكلفة.

من العمل  العاملني يف املؤسسة األفراديوفر التنظيم اجليد الوسائل اليت متكن : التعاون بين العاملين -7

 مع بعضهم بعضا بكفاءة يف سبيل حتقيق األهداف املنشودة.

التنظيم اإلداري اجليد هو الذي يهتم بالظروف : مراعاة الظروف الداخلية والخارجية للمؤسسة -8

والتغريات احلاصلة واملتوقعة يف البيئتني الداخلية واخلارجية للمؤسسة، ووضع األساليب والطرق املناسبة ملواجهة 

 ه الظروف والتغريات.هذ

مبعىن انه جيب أال جيري تعديل أساسي يف التنظيم إال إذا كان ألسباب قوية تربر ما : استقرار التنظيم -9

 يبذل من جهود ووقت ومال يف التعديل أو إعادة التنظيم.

باإلضافة إىل اخلصائص السابقة الذكر، تظهر ضرورة توفر خاصية أساسية أخرى بالتنظيم اجليد،  

جلى يف وجوب مراعاة الطاقة البشرية يف توزيع الواجبات، باعتبار أن لكل عامل طاقة ال يستطيع جتاوزها، تت

 وبالتايل ال ينبغي أن حيمل أكثر من طاقته.

 رابعا: مبادئ التنظيم

اثناء ، واالسرتشاد هبا تقوم عملية التنظيم داخل املؤسسة على جمموعة من املبادئ الواجب تبنيها واحرتامها

 1القيام بعملية بناء اهليكل التنظيمي وتفعيله، هذه املبادئ تتمثل يف:

                                                            

 عمان، ،والتوزيع للنشر الحامد دار األولى، الطبعة ،ةاإلدار في واألساليب الفكر تطور العتيبي، جبر صبحي 1 

 .322-321 ص ،6002 األردن،
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: وهذا يعين ان على التنظيم ان حيدد األهداف اجلزئية للوحدات التنظيمية مبدأ تحديد الهدف -1

 املتخصصة اليت توصل مبجملها اىل اهلدف العام الذي وضعه التخطيط.

يشمل التنظيم كافة األنشطة الواردة يف الوحدات التنظيمية : جيب ان مبدأ شمولية التنظيم وتكامله -2

 لتتمكن تلك الوحدات من حتقيق أهدافها بشكل متكامل ومتناسق.

 .وهذا يعين أّن التنظيم حيقق أهدافه بأقل جهد وزمن وتكلفةمبدأ الفاعلية :  -3

 وال مشروعة التنظيم يعتمدها اليت والوسائل واألساليب األهداف تكون أن جيب مبدأ الشرعية: -4

 يف واملطبقة هبا املعرتف والتقاليد عرافواال والعادات والقيم والتعليمات واألنظمة القوانني مع تتعارض

 مع.واجملت املهنة أخالقيات مع تتعارض وأال التنظيم يتناوله الذي النشاط جمال

 كي للتأويل مقابلة أو غامضة غري حمددة التنظيم ومفردات األهداف تكون أن جيب مبدأ الوضوح: -5

 أو الغموض أو اللبس بسبب رافاتاحن أو تباينات حصول دون أهدافها إىل مباشرة ؤسسةامل توصل

 .التفسري سوء

 .بالتنظيم بدقة اإلدارة تلتزم أن جيب مبدأ االلتزام: -6

 يؤدي بينها والعالقات والفرعية الرئيسية وعناصره مكوناته ملعرفة العمل تقسيم إن مبدأ تقسيم العمل: -7

 .ةاملختلفت النشاطا بني والتكامل التخصص مبدأ من االستفادة إىل شك بال

 الوظيفة على الرتكيز هو الناجحة املؤسسات صفات إحدى إن مبدأ اعتماد الوظيفة ال الشخص: -8

 مع يغادرون أهّنم كما مبحدداهتا يتمتعون اليت بالوظائف للقيام خيتارون األشخاص ألن املوظف، ال

 حول وليس وأنشطتها الوظيف الوحدة أساس على التنظيمي اهليكل يبىن أن جيب وهلذا الوقت، مرور

 م.وعالقاهت راداألف
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 يبقون الرؤساء أن أي تفوض، ال املسؤولية أنّ  إال السلطة تفويض رغم مبدأ تحديد المسؤولية: -9

 .املرؤوسني إىل فوضوها اليت السلطات عن مسؤولني

 تكون أن جيب للموظف تعطى اليت السلطة أن ومعناهمبدأ الموازنة بين الصالحية والمسؤولية:  -11

 أقل سلطة إعطاءه ألن عمله، إجناز من يتمكن حىت وذلك عاتقه، على تقع اليت للمسؤولية مساوية

 .تفسده سوف أكرب سلطة إعطاءه أن كما العمل، عن تعيقه سوف منه مطلوب هو امم

 يكون ال حىت وذلك األوامر، تلقي يف الوحيد املرجع حديد جيب االشراف او االمر:مبدأ وحدة  -11

 .والتوجيهات التعليمات يف تضارب هناك

 رئيس رافإلش خيضعون الذين راداألف عدد حتديد هذا ويعين مبدأ نطاق االشراف اإلداري: -12

 .رمسي بشكل التوجيه ووظيفة الرقابة وظيفة حتقيق أجل من وذلك واحد إداري

 وأن البيئة تاري متغ مع يتفاعل كي وشفافا مرنا التنظيم يكون أن جيب مبدأ ديناميكية التنظيم: -13

 حه.لنجا مهم عنصر التنظيم حركية ألنّ  أهدافه، حتقيقيف  ويستمر التغيري متطلبات على جييب

 : أنواع التنظيمخامسا

 ميكن التمييز بني نوعني من التنظيم يف أي مؤسسة كانت، مها: 

 التنظيم الرسمي  -1

 بني العالقات حتديد يف واللوائح والقرارات القوانني على القائم التنظيم بأنه الرمسي التنظيم يعرف

 ودور، اختصاصات املنظمة يف فرد لكل أن حيث املسؤوليات، وحتديد السلطة لتدرج وفقا   املنظمة يف العاملني

 وواجباته حبقوقه علم عام على منهم كل يكون حبيث العاملني، بني العالقات تتضح الرمسي التنظيم ظل ففي
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 ممن ويعرف العاملني، من دونه هم ومن يرأسونه مبن االتصال وبكيفية ومرؤوسيه، برؤسائه عالقاته وحدود

 1باإلدارات واألقسام األخرى. اتصاالته حدودو  التعليمات يصدر من وإىل والتعليمات األوامر يتلقى

وتقسيم  اإلداريةفهو ذلك التنظيم الذي يهتم باهليكل التنظيمي، وبتحديد العالقات واملستويات 

مبوجبها املؤسسة. وبالتايل فهو  تأسست، وتوزيع االختصاصات كما وردت يف الوثيقة القانونية اليت األعمال

بني   أو وأخرى إدارية، وتعرب عن الصالت الرمسية بني كل وحدة اإلدارةتطبقها  يشمل القواعد والرتتيبات اليت

 2يف املؤسسة، هبدف تنفيذ سياسات العمل. وآخركل فرد 

 التنظيم الغير رسمي -2

التنظيم غري الرمسي يتمثل يف اجلماعات اليت تتكون بطريقة تلقائية واليت تنشأ نتيجة لالتصال املستمر 

أو هو نسق العالقة الشخصية الذي ينمو بصفة تلقائية واجلماعات يف حميط العمل،  األفرادوالتفاعل احلر بني 

 3أثناء تفاعل األفراد داخل التنظيم الرمسي.

العاملني  األفراديف عملية تشكله بسلوك وتصرفات  يتأثرفالتنظيم الغري رمسي هو ذلك التنظيم الذي 

فالعالقات والروابط وعالقاهتم االجتماعية. ومصاحلهم، داخل املؤسسة، وبقيمهم، واهتماماهتم، وتوجهاهتم، 

مما جيعله عامل مهم إلشباع احلاجات  ،املهنية واالجتماعية والثقافية والشخصية هي أساس التعامل بني أعضائه

 اإلنسانية واالجتماعية للعمال. 

 الرمسي عادة إىل جانب التنظيم الرمسي، ولكنه ال يظهر على اخلريطة التنظيمية كما ويوجد التنظيم غري

هو احلال يف التنظيم الرمسي. ومن أمثلة التنظيم غري الرمسي يف املنظمات فريق كرة القدم، وفريق كرة السلة، 

                                                            
 اإلسكندرية، الحديث، الجامعي المكتب ،االجتماعية المؤسسات إلدارة النظرية األسسهللا،  عبد ومحمد الفتاح عبد محمد  1 

 .910-921 ، ص ص8002
 .313، ص مرجع سابقعلي عباس،  2 

 .28 ص ، 2004 الجزائر، ،هرانو التوزيع،و للنشر الغرب دار ، 2ط ،البشري التسيير مبادئ غياث، بوفلجة  3 
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يؤسسها األفراد العاملون  وفريق لعبة الشطرنج، وفريق التصوير، وجمموعة قهوة املساء اليومية، وغريها اليت

 1مبحض إرادهتم وبدافع شخصي منهم.

وحتقيق االنسجام والتكامل بينه وبني األفراد فيه وتقع مسؤولية فهم طبيعة التنظيم غري الرمسي وسلوك 

يدعم التنظيم الرمسي يف نواح  أنالتنظيم غري الرمسي  بإمكان، حيث انه املؤسسة إدارة على عاتقالتنظيم الرمسي 

عدة كالسرعة يف االتصال ونقل املعلومات، وتسهيل التنسيق بني العمال، وكذلك خلق روح الفريق بينهم، 

 مقابل. ويف مهام االفراد رقابة مجاعية على وإجياد، اجلدد األفرادوتسهيل عملية تكيف وحل مشاكل املؤسسة، 

عرقلة مساعيها  بإمكانهالتنظيم الغري رمسي ومل حتسن توجيهه، فان وأمهية حقيقة  اإلدارةمل تتفهم  إذا ذلك،

وختفيض الروح املعنوية والقيام باإلضرابات، ، اإلشاعاتومهماهتا، وذلك عن طريق العديد من الوسائل كبث 

ا على أفرادها، مما يؤثر على أداء املؤسسة وقدرهتوتعطيل االتصال بني  ،تطوير أوللعاملني، ومعارضة أي تغيري 

   حتقيق أهدافها.

 : خطوات عملية التنظيمسادسا

 2متر عملية التنظيم مبجموعة من اخلطوات أو املراحل اليت ميكن إجيازها يف:

 واألهدافاحترام الخطط : األولىالخطوة  -1

 إدارات إنشاءتسعى الجنازها، ومن املمكن  أناليت جيب  واألنشطةاخلطط متلي على املؤسسة الغاية 

 .اإلداراتبعض  إلغاءالقدمية، كما انه من املمكن  اإلداراتمسؤوليات جديدة لبعض  إعطاء أوجديدة 

 األهدافالضرورية النجاز  األنشطةالخطوة الثانية: تحديد  -2

                                                            
 .302، مرجع سابقربحي مصطفى عليان،   1 

 .68-62، ص ص 6002 عمان، والتوزيع، للنشر أسامة دار ،المعاصرة اإلدارة سيكولوجيا ثابت، عادل  2 
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الضرورية  ت واخلطط املوضوعة، ما هي األنشطةوالسياسا األهدافالضرورية لتحقيق  األنشطةحتديد 

املستمرة )اليت  باألعمالقائمة باملهام الواجب اجنازها ابتداء  إعدادالتنظيمية احملددة؟ جيب  األهدافلتحقيق 

 تتكرر عدة مرات(، وانتهاء باملهام اليت تنجز ملرة واحدة.

 األنشطةالخطوة الثالثة: تصنيف  -3

، إدارية املتشاهبة يف وحدة وظيفية، وجتميع الوحدات الوظيفية املتشاهبة يف وحدة األنشطةجتميع 

 فاملدراء مطالبون باجناز ثالث عمليات:

 ، ...اخل(.إنتاجفحص كل نشاط مت حتديده ملعرفة طبيعته )تسويق،  -

 يف جمموعات بناء على هذه العالقات. األنشطةوضع  -

 بتصميم األجزاء األساسية من اهليكل التنظيمي. البدء -

 الخطوة الرابعة: تفويض العمل والسلطات -4

عليا"، وتفويض رئيس لكل  إداريةاملرتبطة مع بعضها يف وحدة رئاسية "وحدة  اإلداريةجتميع الوحدات 

 .األنشطةهذه  ألداءجمموعة 

 الخطوة الخامسة: تصميم مستويات العالقات -5

وراسيا من خالل عالقات السلطة واملسؤولية  أفقيامع بعضها  واإلداراتوالوظائف  األنشطةربط هذه 

، ورسم اهليكل التنظيمي الذي يوضح أفقياوعالقات التعاون للوحدات املرتبطة للوحدات املرتبطة رأسيا 

 إجراءاتالوصف والتوصيف الوظيفي لكل وحدة وظيفية، مث حتديد  وإعدادالوظائف والسلطات والعالقات، 

 القيام بكل وظيفة.
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 الهيكل التنظيميمفهوم : سابعا

يعترب اهليكل التنظيمي البناء أو اإلطار الذي حيكم شكل اإلدارات واألقسام اليت تتألف منها 

املؤسسة، وهو مبثابة اهليكل العظمي لإلنسان الذي ميسك خمتلف األنظمة الفرعية للجسم، فبدونه تبقى 

املرجعي للعاملني يف  اإلطارالتنظيمي ميثل  فاإلطاروحدات منعزلة وال تشكل بنيانا موحدا.  واألقساماإلدارات 

، وكذلك العالقات القائمة بني األساسيةالتنظيم، ويصور املهام الرئيسية يف املنظمة واملتمثلة بالتقسيمات 

عالقات رئاسية، ويوضح طبيعة السلطات  أماملختلفة وبني شاغليها، وهل هي عالقات تنسيقية  اإلدارات

 1التنفيذية واالستشارية منها.

فريى أن للهيكل التنظيمي معىن حمددا ولكنه معقد، فيقول: أن اهليكل  (Robbins) "روبينز"أما  

يوضح وحيدد كيفية توزيع املهام والواجبات، واملسؤول الذي يتبع له كل موظف، وأدوات التنسيق الرمسية، 

 2وأمناط التفاعل الواجب إتباعها وتطبيقها.

طة والوضوح والفعالية واملرونة واالستقرار حىت تتمكن بالبساجيب أن يتصف اهليكل التنظيمي ف  

 املؤسسة من البقاء والنمو واالستقرار واملنافسة.

 : العوامل المؤثرة في اختيار الهيكل التنظيمي المناسبثامنا

بتصميم ليس هناك هيكل تنظيمي موحد ميكن تطبيقه يف مجيع املؤسسات، لذا تقوم كل مؤسسة 

 :أمهها واليت من، يناسبها، بناءا على العديد من العوامل املؤثرة يف هذه العملية تنظيميوتطوير هيكل 

العوامل حتديدا للهيكل التنظيمي للمنشأة هو حجمها، فحني  أكثرمن  إن: حجم المؤسسة -1

القدرات  أنيكون احلجم صغريا يصعب عادة القيام بتقسيم واضح وحمدد للنشاطات اليت جيب القيام هبا. كما 

شخص متخصص الن التكلفة  إىلاملهام  إسناداملطلوبة للتعامل مع املشاكل العملية تتنوع، ويصعب  نسانيةاإل
                                                            

 .601، ص مرجع سابقمحمد قاسم القريوتي،   1 

 ، 6002، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، 01، ط تصميم المنظمة الهيكل التنظيمي وإجراءات العملحسين محمود حريم،   2 

 .42-44ص ص 
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تنوعا واتساعا يف  أكثر األنشطةاالقتصادية غري مربرة، يف حني انه يف حالة كون املؤسسة كبرية احلجم تكون 

 1التنسيق والرقابة. إىلواقعا ومربرا كما تزداد احلاجة  أمراجماالهتا، حبيث يصبح التخصص 

وهي  بالتأسيسمتر مبراحل حياة معينة، حيث تبدأ  بأهنامتتاز املؤسسة : حياة المؤسسة دورة -2

هذه املراحل عن االندثار. وختتلف  وأخريامث النضج وهي القمة مث تبدأ بعد ذلك باالحندار  األوليةاملراحل 

املؤسسة ف أن هيكال مناسبا يناسب هذه املرحلة.ويف كل مرحلة جند  الطبيعة والزمن، ضها البعض من حيثبع

معقدة  أعمالاليت متتاز بدورة حياة قصرية يناسبها هيكل تنظيمي خيتلف عنه يف املؤسسات اليت متتاز بطبيعة 

  2هيكل تنظيمي معقد. إىلقدرات وكفاءات بشرية عالية، وبالتايل سوف حتتاج  إىلوحباجة 

أي انه كلما زادت درجة تقسيم العمل والتخصص داخل : درجة تقسيم العمل والتخصص -3

زيادة عدد األقسام واإلدارات وبالتايل تعقد اهليكل التنظيمي أكثر، والعكس  إىلذلك  أدىاملؤسسة، كلما 

 صحيح.

ا وجتانسا  استقرار  أكثرأي انه كلما كانت البيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة : بيئة المؤسسة -4

كانت البيئة متغرية وغري مستقرة فان اهليكل التنظيمي   إذا أماكلما قل تعقيد اهليكل التنظيمي اخلاص هبا، 

 سيكون معقد.

تستجيب املؤسسة للتغري البيئي بتكوين اسرتاتيجيات جديدة، وتعمل : المؤسسة إستراتيجية -5

 .Aدراسة "الفرد جأندلر" ) أشارتعلى تكييف هياكلها لتتوافق مع تلك االسرتاتيجيات. وقد 

Chandler )النمو، والتنويع مثال  فإسرتاتيجيةاملؤسسة وهيكلها.  إسرتاتيجيةوجود عالقة ملحوظة بني  إىل

                                                            
، 6002 عمان، والتوزيع، للنشر الوراق ،معاصرة لمحات اإلدارة الموسوي، كاظم سنان و علي آل حمد أبو صاحب رضا  1 

 .122ص 

 .362، ص مرجع سابقضرار العتيبي ونضال الحواري وإبراهيم خريس،   2 
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على اهليكل القدمي يف مؤسسة تشهد منوا سريعا وتنويعا  اإلبقاءال ميكن  إذتتطلب هياكل متناسبة معها، 

   1متزايدا.

للمشروع  األساسيةالسلع واخلدمات  إنتاجع التكنولوجيا املستخدمة يف يؤثر نو : التكنولوجيا -6

 ألداء اآليلاحلاسب  بإدخالالتنظيم باملؤسسة. وابسط مثال على ذلك، عند قيام شركة  وأنشطةعلى هيكل 

تستغين الشركة عن عدد كبري من العاملني  أن إذناحلسابات والشؤون املالية بالشركة، فمن املتوقع  أعمال

 إدارةتقليل حجم  إىل األمرالكمبيوتر حمل احملاسبني واملاليني، وباخنفاض عددهم قد يضطر  إحاللبسبب 

 2.املستويات التنظيمية أو األقساماحلسابات والشؤون املالية من حيث عدد 

يؤثر حجم العنصر البشري ونوعه الذي حتتاجه املؤسسة على اختيار اهليكل : العنصر البشري -7

التعمق يف ختصصاهتم وخرباهتم،   إىلالتنظيمي املناسب هلا. فكلما زاد عدد العاملني باملؤسسة، وزادت احلاجة 

تعقيدا وتفصيال ليعكس الرتتيبات يف عالقات السلطة واملسؤولية بني هذه  أكثركلما كان اهليكل التنظيمي 

 3التخصصات والقدرات املختلفة، والعكس صحيح.

واملقصود به هو البعد اجلغرايف الذي يغطيه نشاط املؤسسة، ومدى وجود : تشتت المؤسسة -8

د الفروع التابعة للمؤسسة أدى ذلك إىل فروع تابعة هلا يف مناطق خمتلفة. فكلما زاد التشتت اجلغرايف وازداد عد

 تعقيد اهليكل التنظيمي، والعكس صحيح. 

 : طرق التقسيم التنظيميتاسعا

وجتميعها يف وحدات تنظيمية  وأعماهلانشاط املؤسسة  أوجهيقصد بالتقسيم التنظيمي تقسيم 

طريقة مثالية صاحلة للتطبيق د ال توج حيث ميكن التمييز بني عديد الطرق، ألنه، شعب(، أقسام، إدارات)

 الطرق الشائعة يف التقسيم:  أهموظروف كل منها. وفيما يلي  أهدافتالف املؤسسات، نتيجة اخميع جل
                                                            

 .322، 6002 عمان، والتوزيع، للنشر المسيرة دار ،األعمال إدارة على التركيز مع اإلدارة مبادئ الشماع، حسن محمد خليل  1 

 .122، ص 6002 اإلسكندرية، الجامعية، الدار والمهارات، المبادئ: اإلدارة ،احمد ماهر  2 

 .330، ص مرجع سابقربحي مصطفى عليان،   3 
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 التقسيم الوظيفي -1

اليت تؤديها، حبيث ختتص كل  واألغراضتبعا للوظائف  واألنشطة األعمالعلى جتميع  أساسايرتكز 

معينة الجناز عملها،  بأنشطةتقوم  أنمؤسسة  أليالبد  إذ. سسة كلهاوظيفة معينة للمؤ  بأداءوحدة تنظيمية 

، فمثال وظائف املستشفى ألخرىالضرورية هي وظائف املؤسسة اليت ختتلف من مؤسسة  األنشطةوهذه 

 األفراد، والتمريض، والصيدلة، والتغذية، واملالية، وشؤون والتأهيلتشتمل على: املعاجلة السريرية، واجلراحة، 

، والتسويق، واملالية، واحملاسبة، اإلنتاجوظائفها تشتمل على:  أنمنظمة صناعية فنجد  آخذنالو  أماوغريها. 

كما ميكن  1، وكذلك فان وظائف البنك تشتمل على: الودائع، والقروض، واالستثمار.وغريها األفرادوشؤون 

والشكل  كل منها.  وأنشطة أعمالجم وظائف فرعية/ثانوية حسب ح إىلتقسيم كل وظيفة رئيسية  أوجتزئة 

 التايل ميثل اهليكل الوظيفي:

 الوظيفيالتنظيمي (: الهيكل 22الشكل رقم )
 
 
 

 
  
 
 

 

 .112، ص مرجع سابقحسين محمود حريم، : المصدر

                                                            
 .333، ص مرجع سابقحسين محمود حريم،   1 

 مدير عام

 مدير المشتريات مدير األفراد مدير المالية مدير التسويق مدير اإلنتاج

 تخطيط اإلنتاج

 رقابة الجودة

 التشغيل

 الدعاية واإلعالن

 التسويق بحوث

 المبيعات
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والذي يساعد على رفع  مزايا هذا التقسيم استخدامه مبدأ التخصص النوعي يف العمل  أهمومن  

العمل وحتسينها، كما انه حيقق قدرا كبريا من التنسيق  أداءوتطوير الوسائل الفنية املستخدمة يف  األداءكفاءة 

على عمليات  اإلشرافهذا سهولة وزيادة فاعلية  إىليضاف  أو املتشاهبة،املؤسسة املتماثلة  أعمال أداءيف 

ما يؤخذ على هذا التقسيم املركزية الزائدة وصعوبة التنسيق يف حال تعدد املناطق  أهم أن. غري بأكملهامرتابطة 

العمل  أداءن التخصص يف ه من شأكما ان  أو اخلدمات اليت تقدمها،السلع  أنواعتعدد  أوغرافية للمؤسسة اجل

 اإلدارية العليا.املؤهلني لشغل الوظائف  األفرادصعوبة توفري  إىليؤدي  أن

 1الخدمات أو المنتجاتالتقسيم حسب نوع  -2

، يفقد التقسيم األسواق واملناطق اجلغرافيةتتنوع  أوعندما تكثر املنتجات واخلدمات والعمليات،  

الوظيفي الكثري من مزاياه، ويصبح تطبيقه غري مالئم لتحقيق مرونة العمليات القاعدية وضبط التخطيط 

 أساس. يسمح على العكس من ذاك، التقسيم على واألسعاروالتكاليف  اإليراداتوالرقابة على مستوى 

مديريات املنتجات تصبح حبد ذاهتا مراكز متميزة للتكاليف  أو فأقسام مل،اكرب يف العاملنتجات بتحقيق مرونة 

خاصة فرعية  أقسام أو أنشطة. حيث تتبعه إليهمني ما حيتاج ع القسم هنا باستقالل شبه تام لتأ. ويتمتواألرباح

 وجود: إىليشري  أدناهالشكل  أن، والبيع، واحملاسبة، وغريه. حيث لإلنتاجبه 

 املنشأة ككل. أمورتساعد املدير العام يف ضبط عملية التنسيق، ويف تسيري  وظائفية مديريات مركزية -

تقع يف  أهنا. وهي تتصل مباشرة باملدير العام. مبعىن اإلنتاجيةللخطوط  أومديريات تشغيلية للمنتجات  -

ة والدعم والنصح املساعد األخريةنفس املستوى التنظيمي باملقارنة مع املديريات املركزية. وتتلقى من هذه 

 ، ولكنها ال تقع حتت سلطتها.واإلرشاد

                                                            
 .336-333، ص ص مرجع سابقمحمد رفيق الطيب،   1 
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هناك ازدواجية يف الوظائف )حماسبة،  أنفرعية ملديريات املنتجات، تتبع تقسيما وظائفيا. صحيح  أقسام -

ومرونة اختاذ القرار املزايا املتمثلة يف سرعة  أمام، بيع(، لكن عيوب مثل هذه االزدواجية تتضاءل إنتاج

 والشكل التايل يوضح هذا التقسيم: ال مركزي. أساس التشغيلي على

 حسب المنتوج (: التقسيم23الشكل رقم )

 

   

 

 

 

 

 

 .113، ص مرجع سابق: حممد رفيق الطيب، المصدر

  التقسيم الجغرافي -3

 أناملؤسسة ككل، كما  ألعمالحينما تكون املؤسسة منتشرة جغرافيا، حبيث ميثل هذا االنتشار حمورا          

متثيل هذا  إذن، يكون من املنطقي الشركة أعمالاملشاكل يف الوحدات املنتشرة جغرافيا تفرض نفسها على 

 1االنتشار اجلغرايف للمؤسسة. وأمهيةتعرب عن وترتجم مشاكل واحتياجات  إدارات إىلاالجتاه يف التقسيم 

خدمات يف مناطق  أوهذا النوع من التقسيم يف حالة اتساع نشاطها، وتقدميها ملنتوجات  إىلفاملؤسسة تلجأ 

 .جغرافية متعددة، كما هو احلال بالنسبة للمؤسسات البنكية والتجارية
                                                            

 .112، ص مرجع سابقاحمد ماهر،   1 

 األمانة مستشار قانوني مدير عام

مديرية اإلعالم 

 اآللي
مديرية 
 التسويق

مديرية 
 األبحاث

مديرية 

 التمويل

مديرية 

 الموظفين

مديرية األفران 

 والسخانات

مديرية أجهزة 

فالغسيل والتنظي  

مديرية أجهزة 

 التبريد

قسم 
 البيع

قسم 

 اإلنتاج

قسم 

ةالمحاسب  

قسم 

 البيع

قسم 

 اإلنتاج

قسم 

 المحاسبة

قسم 

 البيع

قسم 

 اإلنتاج

قسم 

ةالمحاسب  
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 غرافي(: التقسيم الج24الشكل رقم )

 

 

 

 

 .116، ص مرجع سابق: رحبي مصطفى عليان، المصدر

احمللية اخلاصة بكل منطقة جغرافية والبيئة مزايا هذا التقسيم انه ميكن من تفهم الظروف  أهمومن  

كل   أداء، وسهولة متابعة سرعة اختاذ القرارات يف كل فرع من هذه الفروع إىل باإلضافةوبالتايل التكيف معها، 

املركزية.  اإلدارةاستقاللية نسبية عن تنمية القدرات واملهارات الذاتية للمسريين كوهنم يعملون ب وإمكانيةمنها، 

ما يؤخذ عن هذا التقسيم هو صعوبة التنسيق واالتصال بني خمتلف الفروع خاصة البعيدة منها،  أن إال

 باإلضافة، األمواحتمال تبين احد هذه الفروع يف منطقة معينة سياسات قد ال تتماشى مع سياسة املؤسسة 

 فروع حول موارد املؤسسة.للصراع الذي قد يظهر بني مديري ال

 1التقسيم حسب فئات الزبائن -4

حينما يكون حمور اهتمامها هو خدمة مجهور  األعمالهذا النوع من جتميع  إىلاملؤسسات  تلجأ 

اليت  األعمالخدماهتا، والسعي اجلاد لتلبية رغباهتم وميوهلم. وهنا يتم جتميع خمتلف  أواملنتفعني من سلعها 

ملدير/رئيس  إدارهتاقناة توزيعة معينة( يف وحدة تنظيمية تعهد مسؤولية  أوسوق معني  أوتوجه خلدمة فئة معينة )

  واحد.

                                                            
 .324، مرجع سابقحسين حريم،   1 

 اإلدارة المركزية

 منطقة الجنوب منطقة الوسط منطقة الشمال

 مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة
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 (: التقسيم حسب الزبائن )المنتفعين(25الشكل رقم )

 

 

 

 .164ص  ،مرجع سابقاملصدر: حسني حرمي، 

رغبات وحاجات املنتفعني/السوق احملدد،   إشباعمزايا هذا التنظيم انه يساعد املنظمة على  أهمومن 

التنسيق بني الوحدات التنظيمية القائمة على هذا  . وتتلخص سلبياته يف: صعوبةليةكما انه حيدد املسؤو 

حتقيق االستخدام الفعال للقوى  ، كما انه يزيد من احتماالت عدمأخرى أسسوتلك القائمة على  األساس

 سيما يف فرتات الركود وتقلب نشاط املنظمة. لعاملة والتسهيالت املتوافرة والا

 التقسيم المركب -5

طريقة واحدة يف تقسيم  إتباعطرق التقسيم شيوعا، حيث جند انه من النادر جدا  أكثريعترب من 

الظروف اليت متر  إىل بالنظرطرق التقسيم، وذلك  من طريقة من أكثرنشاطات املؤسسة، لذلك يتم املزج بني 

اقل ما ميكن.  إىلهبا املؤسسة ومتطلبات العمل، مما يسمح بتحقيق اكرب قدر من املزايا وتقليص السلبيات 

 والشكل التايل يوضح هذا النوع من التقسيم:

 

 

 

 مدير عام

 قسم األطفال قسم النساء قسم الرجال
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 المركب (: التقسيم60رقم ) الشكل

 

 

 

 

 

 

دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ، : النظريات والعمليات والوظائفمبادئ اإلدارة: محمد قاسم القيروتي، المصدر
 بتصرف .226، ص 2006

 التقسيم المصفوفي -6

يعترب هذا التنظيم مشابه للتنظيم املركب. ويستخدم تقسيم املصفوفة عندما تكون هناك خطوط           

خربات وظيفية وتكنولوجية  إىلمقاوالت منفصلة(، وحتتاج  أومشروعات  أومنفصلة عن بعضها البعض ) إنتاج

 اإلنتاجحسب اخلربات الوظيفية والفنية مثل  األول األساس: أساسنيمتنوعة، فيتم تقسيم املؤسسة حسب 

املقاوالت  أواملشروعات  أولسلع الثاين فهو حسب ا األساس أماوالتسويق والتمويل والتصميم اهلندسي مثال، 

مشروعه، وميزانية خاصة  إدارةومبوجب هذا الشكل يكون لكل مدير مشروع سلطة  1اليت تقوم هبا املؤسسة.

الوظيفية لتنفيذ مشروعه، حيث عندما ينتهي املشروع يعود العاملون  اإلدارات أفرادبه، وفريق عمل مشكل من 

 الشكل التايل يوضح هذا التقسيم:و . األصليةالوظيفية  إداراهتم إىل

 

                                                            
 .143، ص مرجع سابقاحمد ماهر،  1 

 المدير العام

نتاجاإل إدارة ماليةال إدارة  تسويقال إدارة  الموارد البشرية إدارة   

يقسم التسويق الدول ليقسم التسويق المح   

 المنطقة أ المنطقة ب المنطقة ج النساء الرجال

ئةقسم التعب ةقسم الصباغ  جقسم النسي   قسم الغزل 

 المنتوج أ المنتوج ب
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 (: التقسيم المصفوفي27الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

  

 .211، ص مرجع سابقاملصدر: حسني حرمي، 

مشروع،  أيقدرته على التوافق مع التغريات اليت تطرأ يف ظروف مزايا هذا التقسيم  أهمومن         

املشروع الواحد، وتوفري املعرفة واخلربة الفنية  أفرادنتيجة فعالية التنسيق بني  ملوارد املؤسسة األمثلواالستغالل 

بتنوع املشاريع  األفراداملتخصصة يف الوقت واملكان املناسب، مما يساهم يف تنوع هذه اخلربات والتجارب لدى 

، وخيفف من العبء عن ، ومنح املكافآت والتحفيزاتوالنتائج األداءكما انه يسهل عملية الرقابة على املنجزة،  

 العليا. اإلدارة

ويف مقابل ذلك ترتتب عن هذه الطريقة بعض السلبيات كالضغوطات اليت يتعرض هلا العامل،  

بني السلطة الوظيفية )الوظائف الرئيسية للمؤسسة( والسلطة التنفيذية )مدير  األوامروالناجتة عن ازدواجية 

ة، واحتمال كثرة تنقل الفرد من فريق الصراع بني مدراء املشاريع على موارد املؤسس إىل باإلضافةاملشروع(، 

مرونة عالية من املوارد  يستوجبوصعوبة التنسيق بني اخلربات الوظيفية وبني املشاريع املختلفة، مما ، آلخر

 البشرية.

 الرئيس

نائب الرئيس 

يةللموارد البشر  

نائب الرئيس 

 لالنتاج

نائب الرئيس 

 للتسويق

نائب الرئيس 

 للمالية

 مدير المشروع أ

 مدير المشروع ب

جمدير المشروع   



 

 

 

 
 الرابعالفصل 

 

 

 

 المؤسسة   وظائف
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 تمهيد

وات بشكل ملحوظ خالل السنوازدادت أمهيتها وتطورت مفاهيمها ائف املؤسسة برزت احلاجة إىل وظ

األخرية، حيث حظيت باهتمام الباحثني واملفكرين ملا هلا دور بارز يف قيام املؤسسات االقتصادية مبمارسة خمتلف 

أهم  أحدمد يف يعتيف الوقت احلايل اصبح بشكل كفء وفعال، فنجاح املؤسسة االقتصادية  مهامها وانشطتها

اسبة، من شراء، وختزين، وإنتاج، وتسويق، ومالية، وحماملختلفة  ظائفهادى حسن إدارة وتسيري و جوانبه على م

وموارد بشرية، وحبث وتطوير، واالمن والسالمة املهنية، والعالقات العامة، من خالل تبنيها ملبادئ واساس 

لشكل الذي االتكامل والتفاعل والتنسيق بني هذه الوظائف بمن جهة، وعلى  التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة

 يساهم يف حتقيق اهداف املؤسسة بكفاءة وفعالية من جهة أخرى.

 أوال: وظيفة الشراء 

لقد قام العديد من الكتاب والباحثني يف جمال اإلدارة بتناول موضوع وظيفة الشراء، من خالل حماولة 

 رى.مع الوظائف األخحتديد مفاهيم وتعاريف هلا، وإبراز أهدافها وأمهتها، وكيفية إدارهتا، وعالقاهتا 

 مفهوم وظيفة الشراء -1

بأهنا الوظيفة املسؤولة عن توفري أو تدبري احتياجات املشروع من املواد املختلفة واليت هو  أحدهملقد عرفها 

 1حباجتها وفق سياسات واضحة وحمددة مبا خيدم النشاطات األخرى يف املشروع للوصول إىل األهداف املوضوعة.

هي إحدى الوظائف األساسية للمؤسسة تتضمن التخطيط ورسم السياسة واختاذ القرارات والبحث والدراسة 

الختيار املواد والسلع بالشكل املناسب من حيث اجلودة والكمية والسعر والوقت واملصدر، كما أهنا تقوم مبتابعة 

                                                            

 .421، ص 8002، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، منظمات األعمال المفاهيم والوظائفمحفوظ جوده وآخرون، 1   
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مع خمتلف إدارات  مها وكذلك تتوىل التنسيقأمر التوريد وفحص املشرتيات للتأكد من مطابقتها للشروط قبل تسل

2.ةاملنشأ

وهي الوظيفة املسؤولة عن ختطيط وتنظيم إجناز األعمال واملهام واألنشطة اليت تستهدف توفري مجيع املواد سواء  

كانت هذه املواد أولية أو مصنعة أو نصف مصنعة أو آالت ومعدات وماكنات وإنتاج ولوازم تشغيل وغريها 

ر املناسبة، وبالكمية اليت تغطي حاجة مجيع األقسام واإلدارات التابعة للمنشأة، وبالنوعية احملددة من املصاد

وحسب املواصفات املطلوبة وبالسعر املناسب ويف الوقت املالئم واملكان املالئم، ومبا يتفق مع السياسات العامة 

وغريها،  واملالية والتصميم اهلندسي والتسويق للمنشأة وبالتنسيق مع اإلدارات األخرى املعنية بذلك كاإلنتاج

فالتخطيط  والتنظيم والتوجيه والرقابة هي أنشطة ووظائف كل إدارة يف املنشأة، وهي كذلك من أنشطة إدارة 

 2الشراء. 

كما تقوم وظيفة الشراء مبمارسة جمموعة من املهام واألنشطة اليت متكنها من حتقيق األهداف اليت 

 3واملتمثلة يف:وضعت من اجلها 

 وضع برامج الشراء. -توصيف احلاجات.                         -

 إصدار أوامر التوريد. -االتصال باملوردين.                       -

 متابعة التوريد. -مراجعة الفواتري وتسوية املستحقات.       -

 أهمية وظيفة الشراء  -2

                                                            

 .37، ص مرجع سابقعلي وسنان كاظم الموسوي،  ألحمد  أبورضا صاحب  2 

 .03، ص 4993 عمان، ، دار زهران للنشر،إدارة الشراء و التخزيناحمد راشد الغدير،  2 
 .431، ص مرجع سابقمحمد الصيرفي،  3 
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األساسية ملنشآت األعمال فعن طريقها يتم توفري املواد والسلع تعد وظيفة الشراء إحدى الوظائف 

واملكائن واألجهزة واملعدات كافة مما حتتاجه املنشأة، وبدوهنا ستكون عاجزة عن االستمرار يف العمل وحتقيق 

األهداف بكفاءة وفعالية. وقد تصل احتياجات املنشأة إىل مئات اآلالف من أصناف السلع واملواد كما قد 

شكل قيمتها نسبة كبرية من جممل التكاليف، وعندما حتاول إدارة املنشأة ختفيض تكاليفها فيجب أن تنظر ت

بعني االهتمام إىل تكاليف الشراء، والتقصري يف وظيفة الشراء أو اإلخالل بأحد أهدافها سيكون له تأثري واضح 

 ى أهدافها.ومباشر على كفاءة أداء الوظائف األخرى يف املنشأة وبالتايل عل

فمثال إذا مل تشرت املواد والسلع الالزمة للعمليات اإلنتاجية والتسويقية حسب النوعيات والكميات 

 املناسبة وبشكل تتوافر فيه الكفاية. فان املنشأة رمبا تعجز عن منافسة غريها من املنشات اليت تتوافر بكفاية يف

يدة منها تضخم املواد والسلع املخزونة مبا يزيد من رأس عملياهتا الشرائية، كما قد يؤدي ذلك إىل مشاكل عد

توقفها وعدم إجابة  1 املال املستثمر يف املخازن ومن فرص التقادم والتلف وعد انتظام العمليات اإلنتاجية أو

 احتياجات الزبائن مبا قد جيعلهم يتحولون إىل التعامل مع منشآت أخرى.

 وظيفة الشراء كنظام -3

يفة الشراء عبارة عن نظام مفتوح يتكون أو يتشكل من العديد من األجزاء أو األنظمة ميكن القول أن وظ

الفرعية املتمثلة يف األقسام املوجودة بإدارة املواد، حيث أن هذه العناصر تتفاعل مع بعضها البعض من جهة ومع 

 2:األجزاء تتمثل يفالبيئة اخلارجية من جهة أخرى بغية حتقيق أهداف وظيفة الشراء، هذه العناصر أو 

 : وهي تتكون من:المدخالت -أ

                                                            

 .31 ص ،مرجع سابق، علي وسنان كاظم الموسوي ألحمد  أبورضا صاحب  1 

 .432، ص مرجع سابق، محمد الصيرفي 2 
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 :وتشمل مجيع العاملني يف إدارة املواد واملنوط إليهم ختطيط مجيع األنشطة يف  المدخالت اإلنسانية

 إدارة املواد.

 :وتشمل مجيع املكائن واملعدات والعدد واألدوات اليت تستخدمها إدارة املواد يف  المدخالت المادية

 تنفيذ املهام املطلوبة منها.

  :وهي مجيع ما حتصل عليه إدارة املواد من معلومات من اإلدارة العليا واإلدارات المعلومات والبيانات

دارة وردين وهذه املعلومات تساعد إواألقسام األخرى باملشروع وكذا ما حتصل عليه من بيانات من امل

 املواد يف ختطيط بيانات وبرامج الشراء.

 العمليات   -ب

وتتمثل يف مجيع اإلجراءات واألعمال اليت تقوم هبا إدارة املواد منذ تسليمها املعلومات والبيانات اليت تكشف 

 عن احتياجات األقسام واإلدارات األخرى باملنظمة.

 المخرجات  -ت

ار أوامر الشراء إىل املوردين هبدف متكني املنظمة من احلصول على السلع واملستلزمات وتتمثل يف إصد

األخرى كما تشمل كافة املعلومات والبيانات اليت تقدمها إدارة املواد إىل اإلدارة العليا واإلدارات واألقسام األخرى 

 باملشروع اليت توضح طبيعة السوق والتطورات الفنية.

 دةالمعلومات المرت  -ث

وهي املعلومات اليت متكن من متابعة مجيع األنشطة من خالل مقارنة النتائج املتحققة بالنتائج املتوقعة ومبعرفة 

االحنرافات وحتديد أسباهبا واختاذ اإلجراءات الكفيلة مبنع حدوثها مستقبال، والشكل التايل يسهم يف إيضاح ما 

 سبق ذكره.
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 مفتوح(: وظيفة الشراء كنظام 80الشكل رقم )

 

 

 

 

  

  

 

  

. 071، ص 2202، دار قنديل للنشر، عمان، وظائف منظمات األعمال: حممد الصرييف، المصدر
 بتصرف
 

 التخطيط في وظيفة الشراء: -4

قه تقوم وظيفة الشراء بتبين عملية التخطيط بغية حتقيق اهلدف الرئيسي الذي تسعى هذه الوظيفة يف حتقي       

 واملتمثل يف توفري املواد واملستلزمات الصحيحة بالكمية والنوعية والوقت واملكان والتكلفة ومصدر التوريد املناسب. 

تاجها يط بالتنبؤ وبتقدير خمتلف املواد واملستلزمات اليت حتفوظيفة الشراء تقوم من خالل عملية التخط      

املؤسسة وأقسامها وإداراهتا ووظائفها املختلفة مستقبال، وذلك بناءا على رؤية وإسرتاتيجية املؤسسة املتبناة خالل 

 1فرتة زمنية معينة، حيث ترتبط عملية التخطيط يف هذه الوظيفة بعدة جوانب ميكن حصرها يف:

                                                            

 .498-421، ص مرجع سابق، محفوظ جوده وآخرون 1 

مدخالت إنسانية. -  

مدخالت مادية. -  

المعلومات والبيانات. -  

كافة اإلجراءات الخاصة 

إصدار بعمليات الشراء منذ 

أمر الشراء حتى إتمام 

 التوريد

 إصدار أوامر الشراء. -

مجموعة من المعلومات  -

تقدم إلى اإلدارة العليا 

وكافة اإلدارات واألقسام 

 بالمشروع.

 

 المخرجات العمليات المدخالت

 التغذية الراجعة

 البيئة الخارجية
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 بهدف الشراء بالجودة المناسبة التخطيط -أ

حيث يقصد بالتكلفة املناسبة مدى مالئمة الصنف أو املادة للقيام بالوظيفة اليت اشرتيت من اجلها.       

 وبذلك فان أهم بعدين يف موضوع اجلودة مها:

 املالءمة أي قدرة السلعة على حتقيق اإلشباع. -

 ع مع قدرة املستهلك على الدفع بالسعر املناسب.  التكلفة أي توازن مقدرة السلعة على اإلشبا  -

كما أن سلطة حتديد اجلودة مشرتكة، حيث تشرتك اإلدارات املسؤولة عن اإلنتاج والبحوث واملشرتيات       

 واملبيعات واألعمال اهلندسية كل بقدر ما هو منوط إليه من أعمال.

 التخطيط بهدف الحصول على الكمية االقتصادية للشراء:  -ب

يقصد بالكمية االقتصادية هنا تلك الكمية اليت يكون إمجايل تكاليف الشراء مضافا إليها تكاليف التخزين عند 

 حدها األدىن.

 :العوامل المؤثرة على تحديد الكمية االقتصادية 

 :وتشمل األيتالعوامل الداخلية:  -

 سياسات التخزين وفلسفة اإلدارة يف ذلك. -      

 لتقديرية للشراء.املوازنة ا -      

 طبيعة املواد )تكوينها الطبيعي، حجمها، وزهنا، صالبتها ...( -      

 معدل استخدام الصنف، حيث كلما زاد عدد مرات استخدامها كلما كرب حجم طلبية شرائها. -      
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 السياسات الشرائية لدى املنظمة. -      

 : وتشمل األيت:العوامل الخارجية -

 تكاليف تنفيذ عمليات الشراء. -       

 مدى توافر األصناف البديلة. -       

 الفرتة الزمنية الالزمة لتنفيذ عمليات الشراء. -       

 مدى استقرار األسعار. -       

 التخطيط بهدف الحصول على السعر المناسب:    -ت     

يقصد بالسعر املناسب ذلك السعر الذي تستطيع املنشأة املشرتية دفعه حبيث تكون املنفعة املرجوة منه      

 أفضل وأكثر من التكلفة.

 إن السياسة السعرية السليمة تقوم على دعامتني مها:

 أن السعر يعترب عامال مهما يف تنفيذ عملية الشراء املناسبة. -

 من العوامل الرئيسية املؤثرة يف الوصول إىل القرار النهائي للشراء. أن السعر حبد ذاته يعترب -

 أما عن كيفية احلصول على املعلومات فإهنا تأيت من عدة مصادر أمهها:

 مندويب البيع. -

 البيانات السوقية املنشورة. -

 الكتالوجات. -
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 األسعار السابقة. -

 االتصال املباشر مع املوردين. -

 املناقصات. -

 ملفاوضات أو املساومات.ا -

 التخطيط بهدف الشراء في الوقت المناسب: -ث     

الوقت املناسب هو الوقت الذي ال يكون قبل أو بعد اللحظة املثالية. أي الوقت الذي تفرضه ظروف األسواق 

 حبيث يتأثر هذا الوقت املناسب بالعوامل التالية:

 اإلمكانيات املالية للمنظمة. -

 التخزينية.اإلمكانيات  -

 اإلمكانيات االئتمانية. -

 إمكانيات النقل لدى املنظمة. -

 احتياجات املنظمة من السلعة حىت ال تتوقف العملية اإلنتاجية. -

 التخطيط بهدف اختيار مصدر التوريد المناسب: -ج     

يقصد باملصدر املناسب للتوريد بأنه جمموعة الكيانات الطبيعية أو املعنوية احملتملة والراغبة يف إقامة عالقات        

 جتارية مستمرة أو مؤقتة حتقق نفعا مشرتكا وتتمتع باإلمكانيات املناسبة والسمعة التجارية الطيبة.

 أما عن مراحل اختيار مصدر التوريد فتتم عرب املراحل التالية:     
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 (: مراحل اختيار مصدر التوريد المناسب80الشكل رقم )

 مسح عام للمصادر املوجودة

 

 مجع معلومات عن تلك املصادر

 

 التفاوض مع املصادر واختيار أكثرها مالئمة

 

 ال التجربة واخلربة واختاذ القرار باالستمرار أم

، ص 2222، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، منظمات األعمال المفاهيم والوظائف: حمفوظ جوده وآخرون، المصدر
010. 

 1تنظيم وظيفة الشراء: -5

من البداية جتدر اإلشارة إىل أن حتديد املستوى اإلداري الذي تشغله إدارة املواد يف اهليكل التنظيمي يتحدد     

 بناء على العوامل التالية:

القيمة النقدية للمشرتيات فكلما زادت املبالغ املخصصة لإلنفاق على الشراء كلما اقرتب موقع إدارة املواد  -

 من الدارة العليا.

عية املواد املشرتاة فهناك بعض املواد اليت يكون لكفاءة الشراء قدرة على توفريها بتكلفة اقل، وكلما زاد نو  -

 حجم الشراء من تلك املواد كلما اقرتبت إدارة املواد من اإلدارة العليا.

                                                            

 .022-911، ص ص مرجع سابقمحمد الصيرفي، 1 
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ة اإلنتاج يشجع فأكثر من تكلف %02نصيب املواد يف تكلفة اإلنتاج، فعندما يبلغ نصيب املواد املشرتاة نسبة  -

 ذلك على وضع إدارة املواد بالقرب من اإلدارة العليا.

هذا ويالحظ انه يتعني على إدارة املنظمة أن جتري تعديالت وتغيريات على موقع إدارة املواد وذلك تبعا للتغريات 

 ء يف اهليكل التنظيمي:الشرااليت تطرأ على البيئة الداخلية واخلارجية، وفيما يلي احلاالت اليت تتناول موقع إدارة 

 استقالل إدارة الشراء: -أ

وحيدث ذلك يف املنظمات كبرية احلجم واليت يعترب فيها نشاط املشرتيات من األنشطة املهمة ويف هذه      

ترتبط إدارة املواد باملدير العام مباشرة ويظهر مدير الشراء ضمن أعضاء القيادة اإلدارية باملنظمة، ويوضح  املنشاة

 الشكل التايل ذلك:

 (: استقاللية إدارة الشراء18الشكل رقم )

  

 

 

 .011، ص 2202، دار قنديل للنشر، عمان، وظائف منظمات األعمال: حممد الصرييف، المصدر

 
 تبعية إدارة الشراء إلدارة اإلنتاج  -ب

وحيدث ذلك يف املنظمات اليت تعترب اإلنتاج هو العمود الفقري الذي تدور حوله كافة األنشطة األخرى،      

ويتزايد امليل حنو األخذ هبذا األسلوب كلما تزايد تأثري عمليات توفري املواد وقطع الغيار واملستلزمات السلعية 

 لوبة منها، ويوضح الشكل التايل ذلك:األخرى على كفاءة إدارة اإلنتاج يف اجناز املهام املط

 المدير العام

األفراد مدير مدير الشراء مدير المبيعات  مدير اإلنتاج 
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 (: تبعية إدارة الشراء إلدارة اإلنتاج11الشكل رقم )

  

 

 

 
 

 
 .222، ص 2202، دار قنديل للنشر، عمان، األعمال وظائف منظمات: حممد الصرييف، لمصدرا

 تبعية إدارة الشراء لإلدارة المالية  -ت

وحيدث ذلك يف املنشات اليت هتتم اهتماما متزايدا بالنواحي املالية، حيث يتبع مدير الشراء املدير املايل      
 ويقدم التقارير له مباشرة، ويوضح الشكل التايل ذلك:

 تبعية إدارة الشراء لإلدارة المالية(: 11الشكل رقم )

  

 

 

 
 

 
 .222، ص 2202، دار قنديل للنشر، عمان، وظائف منظمات األعمال: حممد الصرييف، المصدر

 
 

 المدير العام

الشؤون الماليةمدير  األفراد مدير  اإلنتاجمدير    مدير المبيعات 

 اإلنتاج الصيانة الشراء

 المدير العام

اإلنتاجمدير  الشؤون الماليةمدير   المبيعات مدير  األفرادمدير    

قسم المرتبات 

 و

 قسم التدقيق قسم المواد
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 الرقابة في وظيفة الشراء -6

ميكن القول بان عملية الرقابة عي عملية التأكد املستمر من سري العمليات وفق اخلطة املوضوعة ليسهل   
إجراءات التعديل والتصحيح الفوري عند حدوث أي احنراف عن اخلطة، وعليه فان الرقابة على املشرتيات تتم 

نية ملواصفات ويساعد إدارة الشراء األقسام الفمن قبل إدارة الشراء يف املقام األول، حيث يتم مطابقة املواد مع ا
املتخصصة يف املنظمة. والرقابة تتم وفق مراحل إىل أن تصل حالة املطابقة عند استالم البضائع واملواد. وهناك 

 1رقابة مالية أيضا على فواتري الشراء ويتم ذلك من قبل إدارة الشراء والدائرة املالية ومدقق احلسابات.

العديد من املعايري اليت ميكن من خالهلا الوقوف على مدى قدرة وظيفة الشراء على حتقيق  كما ان هناك
 االهداف اليت وجدت من اجلها، نذكر منها:

 عدد مرات أوامر الشراء العاجلة )الشراء الطارئ(. -

 عدد مرات توقف العملية اإلنتاجية نتيجة تأخر وصول الطلبية. -

 املشرتاة.نسبة العيوب يف الطلبية  -

 فرتة تأخر استالم الطلبية. -

 أسعار شراء املنظمة بأسعار شراء املنافسني. -

 

 ثانيا: وظيفة التخزين

تعترب وظيفة التخزين الوظيفة األساسية الثانية املشكلة لوظيفة التموين إضافة إىل وظيفة الشراء، حيث ال 

 صحيح. ديث عن وظيفة الشراء بدون ختزين والعك ميكن الفصل بينهما يف العديد من احلاالت، فال ميكننا احل
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 1مفهوم وظيفة )ادارة( التخزين: -1

هو جمموعة من املهام اليت هتدف إىل االحتفاظ باملوجودات لفرتة من الزمن واحملافظة عليها حبالتها أو إحداث 

 التعريف يتضح لنا:ومن هذا  تغيريات مطلوبة حلني استخدامها مع اقل استثمار ممكن وبأقل تكلفة ممكنة.

 إن التخزين يعين االحتفاظ باملخزون لفرتة زمنية معينة أي أن عملية التخزين ترتبط بعنصر الزمن. -

 أن احملافظة على املواد حبالتها الراهنة يستوجب توفري ظروف معينة حبيث حتفظ هذه املواد من الفساد والتلف. -

 كل املواد املخزونة أو مكوناهتا.أن التخزين قد يكون بغرض إحداث تغري يف ش -

أن التخزين قد يتعلق بتوفري املواد وقت احلاجة هلا ضمانا لتدفق املواد حبيث ال حيدث توقف يف العملية  -

 اإلنتاجية. 

 2أهمية وظيفة التخزين: -1

قد تصل يف العديد من األحيان قيمة املخزون السلعى إىل نصف متوسط االستثمارات يف املؤسسات ومن 

نا تظهر أمهية وظيفة التخزين كإحدى الوظائف االقتصادية للمنظمة اليت ال ميكن االستغناء عنها لدورها الفعال ه

 يف احلفاظ على استمرارية وبقاء املنظمة، وميكن أن تتضح هذه األمهية من خالل اجلوانب التالية:

ة حلني استخدامها واد واملستلزمات اإلنتاجيالتخزين يؤدي إىل خلق ما يعرف املنفعة الزمنية حيث يتم ختزين امل -

يف اإلنتاج أو من فرتة اإلنتاج لفرتة االستخدام أو مبعىن أوضح من الوقت الذي يقل فيه الطلب على هذه 

 املنتجات إىل الوقت الذي يزيد الطلب عليه.
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دات املخزنية بغية وجو التخزين يؤدي إىل خلق منفعة مضمونية السلعة وذلك من طريق التأثري على طبيعة امل -

التأثري على طبيعتها أو أشكاهلا، فخري مثال على ما حيدث يف التبغ لذلك وظيفة التخزين وظيفة ضرورية لتامني 

 احلصول على مواد وسلع الزمة للعمليات اإلنتاجية مبواصفات معينة.

يع ضمان توفري تخزين ال نستطالتخزين يساعد املشرتيات على القيام مبسؤولياهتا على أكمل وجه فبدون ال -

احتياجات املشروع من مواد ومستلزمات يف الوقت املناسب. كما يساعد وظيفة الشراء يف االحتفاظ بالسجالت 

الصحيحة للرقابة على املخزون الطبيعي، وتقدمي نصائح فيما يتعلق بشراء األجزاء واملواد والسلع للمحافظة على 

فرت د وذلك بناء على أسلوب ختزين يقوم على نظم املعلومات السليمة من املستويات الصحيحة من املخزون،

 به حركة كل صنف.

التخزين ضروري ملواجهة املقتضيات الطبيعية للصناعة، فعلى الرغم من التقدم الكبري يف وسائل النقل  -

سلع من مواطن ميل الواملواصالت ووسائل االتصال يف عصرنا احلديث، مما أدى إىل السهولة الكبرية لعملية حت

إنتاجها إىل مواطن استهالكها، إال أن طبيعة الصناعة مازلت تستلزم ضرورة القيام بالتخزين كميات هائلة من 

 .1السلع واملواد ملواجهة مقتضيات وظروف اإلنتاج. 

التخزين ضروري يف حالة املضاربة حيث يتم ختزين مواد ومستلزمات يف أوقات اخنفاض أسعارها حىت ميكن  -

 االستفادة من فروق ارتفاعات األسعار يف املستقبل .

التخزين ضروري لشيوع عدم التأكد نسبة املستقبل ما يدور سواءا فيما يتعلق بظروف الشراء وتوافر  -

التوريد أو النقل، إذ أن هذه الظروف متغرية ويف ديناميكية مستمرة أو غري منتظمة األمر االحتياجات أو مصادر 

 الذي يصعب معه الوفاء  حباجة املنشاة يف الوقت املناسب دون القيام بوظيفة التخزين.
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ن االتخزين يساعد على حتقيق الكثري من الوفرات االقتصادية للمشروع، وعادة ما يتحقق ذلك من خالل ضم -

استمرارية نشاط املشروع وتقليل فرص التلف والتقادم وختفيض رأس املال يف املخزون والتقليل إىل ادين حد ميكن 

من اخلسائر يف املخزون السلعي وأخطار اجلهات املسؤولة عن الفائض واألصناف املتأكدة حىت تعمل على 

 التخلص منها وبيعها.

 أنشطة إدارة التخزين:  -3

زين مبمارسة جمموعة من املهام واألنشطة اليت تسمح هلا بتحقيق أهدافها، واليت ميكن تقوم وظيفة التخ

 1حصرها فيما يلي:

الداخلة إىل املخازن من خمتلف املصادر اخلارجية منها والداخلية  وهو قبول املواد أو البضاعةاالستالم:  -

تلمة ونوعيتها ية اليت تثبت فيها كمية املواد املسوإدخاهلا يف السجالت املخزنية، وإعداد مستندات االستالم األصول

وتاريخ االستالم واسم اجملهز واسم املتسلم وتوقيعه. وال يتم قبول واستالم املواد إال بعد فحصها، وذلك لالطمئنان 

على مستوى اجلودة، وتتم عملية الفحص عن طريق مطابقتها باملواصفات املطلوبة، وعالم اجلهات املعنية يف 

 نشأة يف حالة وجود أي نقص أو تلف أو خمالفات للمواصفات.امل

: متارس إدارة التخزين مهمة احملافظة على املواد املخزونة حلني طلبها وهتيئة المحافظة على المخزونات -

 الظروف املناسبة للتخزين.

حة التأكد من ص: يتم صرف املواد املخزونة وفقا ألوامر الصرف املعتمدة، بعد صرف المواد المخزونة -

الطلب الوارد واجلهة الطالبة، ويتم الصرف مبوجب مستند صرف يدون فيه اسم اجلهة الطالبة وكمية املواد املطلوبة 

 ونوعها وتاريخ التجهيز.
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: إعالم اجلهات املعنية حبركة املواد الواردة واجملهزة ومعدل حركة املواد املخزونة، حركة المواد الواردة والصادرة -

 ف قيام اإلدارة باختاذ القرارات املناسبة خبصوص املواد سريعة احلركة أو البطيئة أو الراكدة.هبد

: متارس إدارة التخزين مهمة الرقابة للتعرف على احلدود العليا والدنيا للمواد املخزونة، والقيام مراقبة الخزين -

 بإعادة الطلب عند وصول مستوى اخلزين إىل حدود معينة.

: تقوم إدارة التخزين برتكيب املخازن بشكل يساهم يف استغالل املساحات ل المساحات المخزنيةاستغال -

 املخزنية استغالال امثال، كما تقوم برتتيب اخلزين داخل املخازن ترتيبا امثال.

لة و : تقوم إدارة التخزين بتحديد املعدات املخزنية الالزمة وكذلك معدات املناتحديد المعدات المخزنية - 

 الداخلية املالئمة أو املناسبة لنوع املواد املخزونة.

: يقع على عاتق إدارة التخزين حتديد حجم القوى العاملة املطلوب تحديد حجم القوى العاملة في المخازن  -

 تشغيلها يف املخازن، وحتديد مواصفاهتا واملؤهالت الواجب توفرها فيها.

 التخطيط في وظيفة التخزين: -4

 1وأهمية تخطيط المخزونات:مفهوم  -أ

يقصد بالتخطيط النشاطات أو األعمال الواجب تنفيذها يف جمال إدارة املخازن لتحقيق أهداف اإلدارة 

ر بكفاءة املخازنية كما يعترب عملية االختيار بني البدائل املتعددة واختيار األمثل منها وكذلك التنبؤ والتوقع والتقدي

 ت يف الوقت املناسب.وحتديد السبل لتوفري الكميا
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 :أهمية وفوائد تخطيط التخزين 

وسيلة فعالة لالستخدام األمثل لرأس املال وذلك من خالل حتديد الكمية املناسبة واحلدود الدنيا  -

 والقصوى وحد الطلب.

االعتماد على التخطيط العلمي الذي يتطلب توفر املعلومات وحتليلها وحتديد البدائل واختيار األمثل  -

 منها.

التخطيط اجليد للمخزون مينع توقف اإلنتاج بتوفر احتياجاته وفق متطلبات جداول اإلنتاج وخططه  -

 وتوفر املرونة يف احلصول على املواد ملواكبة تقلبات اإلنتاج نتيجة تقلب السوق.

  1خطة التخزين:  -ب

 ات هي:املستوييقصد خبطة التخزين تلك القرارات املتعلقة بتحديد مستويات املخزون وهذه 

 :مستوى الحد األعلى للمخزون 

 وهو ميثل أقصى رصيد ميكن السماح به للمخزون ويتألف من جزأين رئيسيني:

 وهو يساوي الكمية االقتصادية للشراء.مخزون تشغيلي:  -

 وهو الكميات اإلضافية اليت حتتفظ هبا املنظمة ملواجهة الظروف غري العادية. مخزون األمان: -

 شكل التايل مستويات املخزون:ويظهر ال
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 (: مستويات المخزون13الشكل رقم )

 

 

   

  

 

 .232، ص 2202، دار قنديل للنشر، عمان، وظائف منظمات األعمالالمصدر: محمد الصيرفي، 

  الحد األدنى للمخزون:مستوى 

وهو ما يطلق عليه اسم خمزون األمان وهو ميثل رصيد املخزون قبل حلظة استالم طلبية الشراء من قبل إدارة 

املخزون يف حالة ما إذا كان معدل السحب منتظم وخيتلف هذا احلد من صنف ألخر كما تتداخل عوامل كثرية 

 يف حتديده منها:

 وحدة الزمن. معدل السحب من الصنف خالل -

 الفرتة الزمنية الالزمة إلعادة شراء الصنف. -

 أمهية الصنف بالنسبة الستمرار العمل. -

 درجة عدم التأكد يف عمليات الشراء. -

 :مستوى إعادة الطلب 

وهو رصيد املخزون الذي تطلب عنده إدارة املخازن من إدارة الشراء إصدار أمر الشراء لزيادة رصيد 

 ي، ويتم حتديد مستوى إعادة الطلب بعد األخذ باحلسبان ما يلي:املخزون التشغيل

 مستوى الحد األعلى

 مستوى إعادة الطلب

 مستوى األمان

ات
كمي

 ال

 الزمن
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 طول الفرتة الزمنية الالزمة للتوريد. -

 مستوى احلد األدىن للمخزون. -

 معدل السحب ودرجة الثبات أو االستقرار فيه. -

 تنظيم وظيفة التخزين: -5

قرر أن تضعها يف مؤسسة، فهي اليت تترتبط عملية تنظيم وظيفة التخزين ارتباطا مباشرا باإلدارة العليا لل

اهليكل التنظيمي على شاكلة إدارة أو قسم أو شعبة، والقرار هنا يستند إىل األمهية والكمية والفلسفة اليت تؤمن 

 هبا املؤسسة.

 1التالية: النماذج أحدومهما يكن موقع وظيفة التخزين يف اهليكل التنظيمي فانه ال يتجاوز أن يأخذ 

والتبعية املباشرة للمدير العام أو لرئي  جمل  اإلدارة ويكون هذا يف املشاريع الصغرية االستقاللية  -أ

 واملتوسطة احلجم.

 التبعية إلدارة اإلنتاج حبيث يكون قسم تابع ملدير اإلنتاج.  -ب

التبعية إلدارة املشرتيات: ويف األغلب فان الكثري من املنظمات متيل إىل هذا النموذج نظرا لتقارب   -ت

 وتكامل النشاطني والوظيفتني.

التبعية لإلدارة املالية وذلك ضمانا للرقابة املالية على املخزون وخباصة عندما يكون االستثمار هبذا   -ث

 اجملال. 
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 الرقابة في وظيفة التخزين:  -6

تعترب الرقابة على املخزون عنصر هام ووظيفة يف غاية األمهية وذلك من خالل مراقبة املواد املخزنة عند 

استالمها كمدخالت أو عند إصدارها وصرفها، وكذلك باإلشراف على محايتها واحملافظة عليها من التلف أو 

 ي يف املخزن استنادا لسجالت ودفاترالسرقة وكذا جردها، ومقارنة ما مت تسليمه وما مت إصداره وما هو باق

احملاسبة، وكذلك العمل على توفري احلد األدىن من املواد املخزنة وحتديد نقطة إعادة الطلب حىت يتم ختفيض 

 1تكاليف التخزين إىل أدىن حد ممكن.

ن على يكما أن هناك جمموعة من املعايري اليت ميكن االسرتشاد هبا على مدى كفاءة وفعالية وظيفة التخز 

 حتقيق أهدافها، ذكر من بني أمهها:

 نسبة النمو يف تكاليف التخزين. -

 عدد الوحدات التالفة يف املخازن. -

 فرتة التأخر يف تسليم طلبيات اإلدارات واألقسام. -

 معدل إصابات العمال يف املخازن. -

 عدد الوحدات املفقودة لكل صنف. -

 ثالثا: وظيفة اإلنتاج

يعد اإلنتاج بشقيه املادي واخلدمي أساس حمور النشاط اإلنساين الفردي واجلماعي، ونظرا ألمهية عنصر 

اإلنتاج يف حياه الفرد واجلماعة واملنظمة ويف استمرار منو اقتصاديات الدول وتقدم اجملتمعات، اهتم به اإلنسان 
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، وهبذا تاج املطلوب إلشباع حاجياته الالمتناهيةمن خالل القيام بعملية تنظيم وإدارة موارده للحصول على اإلن

 أصبح نشاط اإلنتاج نشاط رئيسي تقوم عليه التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول.

 1مفهوم وظيفة اإلنتاج: -1

ينظر إىل وظيفة اإلنتاج على أهنا ذلك النشاط االقتصادي الذي يهدف إىل حتويل أنواع معينة من املدخالت 

ة من املخرجات. كما ينظر إىل وظيفة اإلنتاج على أهنا تلك الوظيفة اليت ترتبط ارتباطا مباشرا إىل أنواع حمدد

خبلق املنفعة الشكلية والزمانية واملكانية للسلعة. فوظيفة اإلنتاج هي وظيفة فنية وإدارية متخصصة تقوم على 

لعمليات ة املدخالت الالزمة مث إجراء اجمموعة األنشطة املتعلقة بإنتاج السلع واخلدمات بدءا من جتميع وهتيئ

التحويلية أو التجميعية أو الفنية عليها واحلصول على املخرجات ممثلة بالسلع واخلدمات اليت تشبع حاجات 

 اجملتمع.

هذا وقد يطلق على هذه الوظيفة لفظ وظيفة اإلنتاج أما البعض اآلخر فانه يطلق عليها لفظ العمليات وهنا 

  ما يلي:جتدر اإلشارة إىل

إن مصطلح اإلنتاج يشري إىل اإلنتاج املادي الذي تقدمه املنظمات الصناعية فقط غري انه مع بداية عقد  -

اخلمسينات طبقت قواعد ومبادئ وظيفة اإلنتاج املادي على اإلنتاج اخلدمي أيضا واتفق على تسمية تلك 

 دي واخلدمي يف آن واحد.الوظيفة باسم إدارة العمليات، ولتمثل بذلك كل اإلنتاج املا

 :أهداف وظيفة اإلنتاج -2

 تسعى وظيفة اإلنتاج من خالل أنشطتها إىل حتقيق جمموعة من األهداف اليت ميكن حصرها يف:
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 اإلنتاج يف الوقت احملدد وذلك من خالل التخطيط اجليد لإلنتاج واجلدولة املناسبة. -

 إلنتاجية املتاحة واحتياجات السوق.اإلنتاج بالكمية املطلوبة ضمن معطيات الطاقة ا -

 اإلنتاج باجلودة املناسبة وحسب مستوى املواصفات احملددة. -

 اإلنتاج بأقل تكلفة ممكنة ويف إطار اإلمكانيات املادية واملالية والبشرية املتاحة. -

 خصائص اإلنتاج الحديث: -3

ن، هذه ه على النمو والتطور مع مرور الزميتميز اإلنتاج احلديث بعدد من اخلصائص واملواصفات اليت تساعد

 1اخلصائص ميكن حصرها يف:

: ويقصد به تركيز املنتجني على صنع سلعة واحدة أو إنتاج جمموعة مرتابطة من السلع مما التخصص -أ

يساهم يف ختفيض تكاليف اإلنتاج وارتفاع مستوى جودته، ويعين التخصص أيضا تقسيم العمل أو 

 واإلدارة. اجلهود بالنسبة للعمال

: من اخلصائص األساسية لإلنتاج احلديث استخدام اآلالت واألجهزة يف العملية اإلنتاجية. المكننة  -ب

إذ متكن اإلنسان منذ سنوات بعيدة من استخدام اآلالت واملعدات بدال من معارة القوى العاملة. إال 

األجهزة خر تستطيع بعض اآلالت و انه قد جنح أخريا يف نقل قدر معني من الذكاء إىل اآللة، ومبعىن آ

أداء العمل الذي صممت من اجله بدون احلاجة إىل تدخل اإلنسان خالل أدائها له، وهذا يعين أن 

 االجتاه احلديث لإلنتاج يشري إىل استخدام املتزايد للقوى العاملة امليكانيكية بدال من القوى العضلية.

ة تخدام املتزايد للهندسة الصناعية، ويقصد باهلندس: اخلصية الثالثة هي االسالهندسة الصناعية  -ج

الصناعية: االهتمام بتصميم وحتسني وتركيب نظم متكاملة من العمال واملواد واملعدات، وهي تعتمد 
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على املعرفة واملهارة املتخصصة بالعلوم الرياضية والطبيعية واالجتماعية، مع مبادئ وطرق التحليل 

تقوميها، اصفات النتائج اليت ميكن التوصل إليها من تلك النظم والتنبؤ هبا و والتصميم اهلندسي لتحديد مو 

وقد سامهت اهلندسة الصناعية عن طريق استبعاد الضياع وعدم الكفاءة إسهامات هامة يف زيادة اإلنتاج 

 وتقليل التكاليف.

رتونية ومعدات االلكاخلاصية الرابعة االستخدام املتزايد للحاسبات استخدام الحاسبات االلكترونية:  -د

معاجلة املعلومات، وقد امتد استخدامها إىل العديد من اجملاالت، منها على سبيل املثال البحوث العلمية 

مراقبة عمليات اإلنتاج، والرقابة على املخزون ومراقبة اجلودة والصيانة، وإعداد أجور العاملني 

 واحلسابات.

الطريقة العلمية يف حل أي مشكلة سواء كانت إدارية أم أصبح استخدام استخدام الطريقة العلمية:   -ه

 هندسية أم مشكلة أخرى، تتعلق بالعمليات اإلنتاجية أمرا شائعا يف معظم املصانع احلديثة.

أما اخلاصية السادسة فهي استخدام حبوث العمليات كأداة مساعدة على اختاذ بحوث العمليات:  -و

   القرارات.

 أنواع النظم اإلنتاجية:  -4

ميكن التمييز بني جمموعة من أنظمة أو أساليب اإلنتاج اليت ميكن للمؤسسات اإلنتاجية أو الصناعية أن تتبىن 

  1 إحداها أو املزج بني البعض منها، هذه األنظمة تتمثل يف:

 نظام اإلنتاج المستمر: -أ
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تتبع املؤسسة نظام اإلنتاج املستمر يف حالة إنتاج سلعة واحدة أو عدة أصناف متماثلة كبرية، ويتم اإلنتاج هبدف 

التخزين وتكون طريقة الصنع ومواصفات السلعة املنتجة ثابتة لفرتة طويلة. من أهم الصناعات اليت تتبع هذا 

 السكر...إخل.  النظام، الصناعات البرتوكميائية ومصانع اإلمسنت وتكرير

  ومن أهم اخلصائص املميزة هلذا النظام ما يلي:

خيتص بإنتاج منتجات هنائية منطية، وتكون املواد املستعملة وطريقة التشغيل منطية، مما يتطلب ترتيب   -

اآلالت يف شكل خطي يف مواضع خاصة طبقا لتتابع عمليات التشغيل العتماد هذا النظام على خطوط 

 صلة؛اإلنتاج املت

 إنتاج مجيع الوحدات والكميات بنف  العمليات واملراحل اإلنتاجية؛ -

 سرعة حترك املنتجات داخل املصنع وسهولة مناولة املواد نتيجة استخدام النقل اآليل؛ -

هناك عدد قليل من أوامر اإلنتاج وعدد قليل من التغيريات اليت تتم بعد التعليمات األولية اليت تعطي سهولة  -

 يد مستلزمات اإلنتاج ومواصفاته بدقة؛حتد

عدد العمال يكون قليل، ال يشرتط التخصص واملهارة العالية، دورهم هو يف الغالب تشغيل ومتابعة وتوقيف  -

 اآلالت اليت تكون تقريبا بصفة آلية كليا؛

واد األولية ألن امل املخزونات من املواد األولية تكون منخفضة ومن املنتجات اجلارية تكون تقريبا معدومة, -

 تستخدم بكميات كبرية ومبعدالت ثابتة؛

ضرورة القيام بالصيانة الوقائية حتت ضغط خطر التوقف الكلي للورشة يف حالة حدوث أي عطل آللة من  -

 اآلالت؛

 من األهم إقامة توازن لطاقات اآلالت من أجل تفادي االختناقات. -

 :)نظام اإلنتاج المتقطع )المنفصل -ب
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العمل وفقا هلذا النظام بإنتاج أجزاء املنتج التام تبعا ملا هو حمدد هلا يف الرتكيبة الفنية له، حيث يتم يبدأ 

ختصيص أوامر العمل على خطوط اإلنتاج على شكل دفعات، ويتم التصنيع حسب ما هو حمدد يف املسار 

الكامل أو دفعة إىل حني إكماهلا بالفين لتصنيع الدفعة، إذ يبدأ العمل على تلك األجزاء. واحد تلو اآلخر 

  .ويبدأ التجميع املتتايل لألجزاء الذي قد يولد أجزاء أكرب إىل حني الوصول إىل املنتج النهائي التام

  :ومن أهم اخلصائص املميزة هلذا النظام ما يلي

 معظم املنتجات تصنع بكميات قليلة نسبيا مقارنة مع النظام املستمر -

 طبيعة األعمال اليت تقوم هبا يف ورشات وظيفية ولديها مواضع عامة جتمع اآلالت حسب -

يكون العاملني على اآلالت متخصصني وتتعدى مهامهم حدود التشغيل واملتابعة وإيقاف اآلالت إىل  -

 التدخل يف صناعة األجزاء.

 أوامر اإلنتاج تكون متعددة وتتطلب تعليمات عديدة ومتجددة؛ -

 األولية واملنتجات اجلارية يكون مرتفع ومتعدد نظرا لصعوبة توازن الطاقة ملناصب العمل.املخزون من املواد  -

  اإلنتاج حسب المشروع )بالوحدة(: -ج

يتم االعتماد على هذا النظام إذا كانت عملية اإلنتاج تتعلق بإنتاج منتج واحد يتميز مبواصفات فنية حمددة 

 إنتاج فيلم أو تنظيم ألعاب أوملبية...إخل. تعرض سريورة اإلنتاج مسبقا مثل صناعة باخرة، بناية، بناء سد،

آنذاك مبجموعة منتظمة من العمليات اليت ال جتدد ألكثر من مرة واليت تعرب عن تنسيق كل العمليات اليت 

تقود إىل االنتهاء من املشروع. حيث يتم التصنيع على خط إنتاجي واحد ويبدأ العمل يف املصنع وفق أسلوب 

جملاميع (اجملموعة األوىل، اجملموعة الثانية، وهكذا) من بداية اخلط إىل حني إكماله يف هناية ذلك اخلط، ا

واخلاصية الوحيدة لإلنتاج حسب املشروع هي اليت تسمح أثناء سري التنفيذ بإجراء تغيريات عديدة واليت تكون 

 .ستخدام تكنولوجيا كثيفة وعدم استقرارضرورية من وجهة نظر اآلجال والتكاليف. ويتميز هذا النظام با
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 نظام اإلنتاج حسب الطلبيات: -د

يعترب نظام اإلنتاج حسب الطلبيات كبديل لنظام اإلنتاج ألغراض التخزين ومن بعد ذلك تتم عملية التوزيع. 

اكيدة( مع ) فاملؤسسة وفق نظام اإلنتاج حسب الطلبيات ال تبدأ يف عملية اإلنتاج إال إذا مت إبرام عقود صارمة

حيقق الزبائن وبالتايل تتفادى ختزين املنتجات النهائية إال يف احلاالت االستثنائية اليت يتم فيها إلغاء الطلبيات. و 

نظام اإلنتاج حسب الطلبيات قدرا أكربا من املرونة يف تصميم املنتجات اهلادفة إىل تلبية رغبات الزبائن 

ا النظام بإنتاج السلع وفقا للمواصفات اليت حيددها املستهلك/ وحاجاهتم، ألن املؤسسة تقوم مبوجب هذ

الزبون وذلك كما يف صناعة األثاث مثال. كما يؤدي هذا النظام إىل تقليل نسبة املخاطرة املتعلقة باالحتفاظ 

 جبكميات قد تكون كبرية يف املخازن كما أنه حيقق أيضا السيطرة احملكمة على اجلودة. ويتميز نظام اإلنتا 

 حسب الطلبيات بعدة خصائص أمهها:

 خيتص بإنتاج عدد حمدود من املنتجات النهائية غري النمطية. -

 اإلختالف يف مواصفات األنواع املختلفة من املنتجات. -

 تعقيد نظام الرقابة على اإلنتاج لتغري عمليات اإلنتاج. -

 بطء حركة السلع وطول الدورة اإلنتاجية. -

 زمات ومواصفات اإلنتاج.صعوبة حتديد مستل- 

 :نظام اإلنتاج من أجل التخزين -ه

يتخصص املصنع مبوجب هذا النظام بإنتاج املنتجات وفقا للمواصفات اليت حتددها أقسام التسويق والتصميم 

على ضوء دراسات السوق والسلعة ويتبع سياسة اإلنتاج ألغراض التخزين ومن مث البيع، حيث يشرتي الزبون 

ويتم مبوجب هذا  .ن موجودة باملخزون املشكل من طرف املؤسسة وذلك أثناء الطلب عليهامنتجات تكو 

النظام إنتاج عدد كبري من أصناف السلع املتماثلة وبكميات كبرية، كما هو احلال يف مصانع األجهزة 
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ويف  .ن قبل العمالءمالكهرومنزلية هبدف إتاحة املنتجات جبعلها متوفرة للتوريد الفوري أثناء ورود الطلب عليها 

  :الغالب تلجأ املؤسسات إىل إتباع هذا النظام وذلك لسببني رئيسيني مها

بالنسبة للمنتجات اليت تكون آجال إنتاجها أعلى من آجال التسليم املطلوبة أو على األقل اآلجال املقبولة  -

 ن احلل الوحيد هو وجوب اإلنتاجمن طرف الزبائن )مثل املالب ، األدوات الكهرومنزلية... اخل(. وهنا يكو 

مسبقا حسب اخلصائص اليت يتم حتديدها قبل ظهور احلاجة إىل املنتجات (الطلب عليها) من أجل إرضاء 

 الزبائن.

 من أجل إنتاج كميات كبرية باالعتماد على إسرتاتيجية اإلنتاج الكبري. -

 إدارة وظيفة اإلنتاج: -5

سيري خمتلف األنشطة املتعلقة هبا، وذلك من خالل قيامها بوظائف التتقوم وظيفة اإلنتاج بإدارة وتسيري 

األساسية من ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة بغية حتقيق األهداف الرئيسية اليت وجدت من اجلها، هذه الوظائف 

 1اليت تقوم هبا وظيفة االنتاج ميكن توضيحها فيما يلي:

 تخطيط العمليات اإلنتاجية: -أ

ط العمليات اإلنتاجية من أهم املواضيع يف جمال إدارة اإلنتاج وذلك ألنه يتعلق بالتخطيط يعترب موضوع ختطي

واختاذ االحتياطات جملاهبة التغريات يف املستقبل. وتقوم عملية ختطيط العمليات اإلنتاجية على أساس حتديد 

الكمية املطلوبة املنتج بخطوات العمليات اإلنتاجية وكيفية سري وتتابع هذه العمليات وذلك هبدف تقدمي 

 وباملواصفات احملددة وبأقل سعر ممكن. وسوف يتم تناول ختطيط العمليات اإلنتاجية يف جزئني مها:

                                                            

ائل للنشر والتوزيع، ، دار و منظمات األعمال المفاهيم والوظائفمحفوظ جودة وحسن الزغبي وياسر المنصور،  1 
 .23-28، ص 8002
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 :تخطيط الطاقة اإلنتاجية 

يتعلق ختطيط الطاقة اإلنتاجية بالقرارات اإلسرتاتيجية طويلة األمد وذلك الن بناء املصنع وتصميمه وشراء اآلالت 

األساسية يعتمد على القرار االسرتاتيجي املتعلق بالطاقة اإلنتاجية. وميكن تقسيم مستويات الطاقة واملعدات 

 اإلنتاجية إىل:

: هي الطاقة القصوى املصممة على أساسها املاكنة واليت ال ميكن الوصول إليها العتبارات الطاقة التصميمية -

مكانيات وبدون انقطاع طيلة أيام العمل مع استخدام اإل تشغيلية فنية. اذ تفرتض اشتغال املاكنة بأقصى سرعة

 الالزمة الستغالهلا كليا.

: هي الطاقة اليت ميكن استغالهلا أو الوصول إليها يف حالة توفر الظروف االعتيادية واليت تقل الطاقة المتاحة -

 دائما عن الطاقة التصميمية العتبارات تشغيلية.

حملسوبة على أساس ما استغل فعال من الطاقة املتاحة وقد تساوي املتاحة أحيانا : هي الطاقة االطاقة الفعلية -

 أو تتجاوزها.

 :وضع خطة اإلنتاج 

خطة اإلنتاج هي معدالت اإلنتاج املطلوبة خالل فرتة زمنية معينة. وتتكون خطة اإلنتاج من األجزاء الرئيسية 

 التالية:

 حالة السوق.التنبؤ بالطلب املستقبلي من خالل دراسة  -

 خطة التسويق املتبعة.  -

 الطلبات املباشرة من العمالء. -
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 :جدولة العمليات 

تظهر خطة اإلنتاج كمية وحجم ووزن كل منتج يراد تصنيعه، وبناء على هذه اخلطة يتم حتويل الكميات املدونة 

ليات عملية جدولة العمفيها إىل جدول إنتاج ضمن إطار زمين حيدد وقت بدأ العمل ووقت االجناز. وتنقسم 

 إىل األنشطة التالية:

 : حتديد أين سينفذ العمل.المسارات -

 : حتديد مىت سينفذ العمل.الجدولة -

 : إصدار األوامر لبدء العمل.التنفيذ -

 : مراقبة العمليات لتحديد والتأكد من أن العملية تنفذ وفق ملا هو جمدول.الرقابة -

 وقت تنفيذ العملية. : أو التشهيل لتحسني اإلسراع -

 تنظيم وظيفة اإلنتاج: -ب

تقوم بوظيفة اإلنتاج وحدة إدارية متخصصة، قد تكون على شكل دائرة أو قسم وذلك وفقا ألمهية 

وظيفة اإلنتاج يف املنظمة، ونظرة اإلدارة إىل تلك األمهية. ووظيفة اإلنتاج هي املسؤولة عن تصميم وتشغيل 

 قابة عليها، وذلك من خالل القيام بأنشطة التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة.أنشطة النظم اإلنتاجية والر 

ويتم تنظيم وظيفة اإلنتاج من خالل حتديد األنشطة الرئيسية والفرعية اليت يتم تأديتها ومن مث جتميعها 

لطات سيف جمموعات متشاهبة وختصيص وحدات إدارية لتنفيذ تلك األنشطة. بعد ذلك تأيت عملية حتديد 

ومسؤوليات كل وحدة إدارية داخل دائرة اإلنتاج ومن مث حتديد االحتياجات من القوى العاملة، وبناء عليه يصبح 
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باإلمكان رسم اخلريطة التنظيمية لدائرة اإلنتاج اليت توضح تبعيتها اإلدارية باإلضافة إىل التقسيمات اإلدارية 

 داخلها.

 الرقابة على اإلنتاج:   -ج

دة ابة على اإلنتاج املرحلة األخرية من مراحل العملية اإلدارية املتعلقة بوظيفة اإلنتاج فالرقابة اجليمتثل الرق

 يف هذا اجملال تعترب من املتطلبات األساسية لنجاح أي منظمة صناعية أو جتارية أو زراعية أو خدمية.

يء يسري نتاجية ومن أن كل شوهتدف وظيفة الرقابة على اإلنتاج إىل التأكد من حسن سري العملية اإل

 وفقا للخطة املوضوعة بدون أي احنرافات، وبالتايل فهي تعمل على املراقبة املستمرة للعمليات اإلنتاجية. 

 : وظيفة التسويق:رابعا

نظرا للتطورات احلاصلة يف كافة جماالت احلياة وانعكاس ذاك على خمتلف املؤسسات، اليت أصبحت 

إشباع حاجات ورغبات األفراد، األمر الذي أدى إىل تعاظم دور وظيفة التسويق، مما تسعى بشكل دائم على 

 جعلها متثل ركيزة أساسية يف التوفيق بني حاجات اجملتمع املتزايدة واإلمكانيات احملدودة للمؤسسة.

 مفهوم وظيفة التسويق: -1

صطلح التسويق، وضيح معىن مقبل التطرق إىل مفهوم وظيفة أو إدارة التسويق وجب علينا يف البداية ت

 1 وهذا ما يقودنا إىل طرح التساؤل التايل: ما املقصود بالتسويق؟، وفيما يلي شرح هلذا املفهوم:

إن التسويق هو جمال معريف متخصص واسع يتداخل يف بعض اجلوانب مع النشاطات األخرى للمنشأة. 

للمجتمع واالقتصاد  macroظرتنا مشولية فال عجب من وجود تعريفات متعددة للتسويق. فإذا ما كانت ن

                                                            

، ص ص 8009، اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، وظائف منظمات األعمال مدخل معاصرفريد فهمي زيارة،  1 
414-418. 
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يكون التسويق هو ذلك النشاط الذي حيكم التدفق االقتصادي للسلع واخلدمات للمستهلكني مبا حيقق األهداف 

، فقد قامت مجعية التسويق microاالقتصادية للمجتمع. أما على مستوى املنشأة، حيث نظرة التحليل اجلزئي 

 ثر من مخسة وعشرين تعريف للتسويق حىت وضعت تعريفها له كما يلي:األمريكية مؤخرا بتقييم أك

التسويق هو ختطيط وتنفيذ عمليات التسعري والرتويج والتوزيع للسلع واخلدمات واألفكار والقيام 

 بعمليات التبادل اليت تسعى إلشباع حاجات ورغبات األفراد واملنشات.

 لذي يقوم بالتعرف على حاجات األفراد واملنشاتوكذلك ميكن تعريف التسويق بأنه ذلك النشاط ا

واملساعدة يف إجياد املنتجات والسلع واخلدمات اليت ميكن أن تشبعها، والعمل على تعريف وإقناع املستهلكني 

 بالسلع واخلدمات املنتجة، فضال عن ضمان تدفقها حىت تصلهم بالسعر املناسب ومبا يضمن إشباع حاجاهتم.

، رائد املدرسة احلديثة يف التسويق حيث Philip Kotlerولعل أكثر التعريفات قبوال هو ما أشار به 

عرف التسويق على انه اجلهود اليت يبذهلا األفراد واجلماعات يف إطار إداري واجتماعي معني للحصول على 

 حاجاهتم ورغباهتم من خالل إجياد وتبادل املنتجات والقيمة مع اآلخرين.

ا يقوم املفهوم احلديث للتسويق على أن عمليات إشباع حاجات أو تلبية رغبات املستهلك النهائي كم

 أو املشرتي الصناعي هي نقطة االنطالقة لتحقيق أهداف املنشأة.

كما تعددت وجهات النظر اليت تناولت مفهوم إدارة التسويق، إال أننا جند أهنا تلتقي عند نقاط أساسية 

ملفهوم العام هلذه اإلدارة، ومن ضمن هذه املفاهيم ما عرفت به إدارة التسويق بأهنا كافة األنشطة ميكن أن حتدد ا

ادالت اليت تتضمن حتليل، ختطيط، تنفيذ، والرقابة على املنتج، التسعري، التوزيع، والرتويج خللق، بناء، وحتقيق مب

ال البيع، إدارة التسويق مدراء مبيعات ورجمرحبة مع املشرتين املستهدفني لتحقيق أهداف الشركة. وتتضمن 
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منفذو اإلعالن، مسؤولو وسائل تنشيط املبيعات، الباحثون التسويقيني، مدراء املنتج واملختصون يف التسعري 

 1وآخرون.

 أهداف وظيفة التسويق: -1

خرى، على الرغم من تعدد وتنوع األهداف اليت تسعى وظيفة أو إدارة التسويق إىل حتقيقها من منظمة أل

 2إال أن هناك أهدافا مشرتكة وعامة تسعى هذه الوظيفة إىل حتقيقها، واليت ميكن حصرها يف:

 حصة سوقية للمنظمة أو من مبيعات الصناعة ذات العالقة بعمل املنظمة. أكربالوصول إىل  -

 حتقيق رقم حمدد من األرباح الناجتة عم عملية البيع. -

 لك أو العمالء.حتقيق مستوى عال من رضا املسته -

 احملافظة على املركز التنافسي للمنظمة وتعزيزه. -

التنبؤ برغبات وحاجات أفراد اجملتمع والقيام بالنشاطات الالزمة لتحقيق أو إشباع هذه احلاجات سواء كانت  -

 خدمية أو سلعية.

 التسويق وخلق المنافع: -3

 3لي:من املنافع اليت ميكن حديدها فيما ييؤدي النشاط الذي متارسه وظيفة التسويق إىل خلق جمموعة 

                                                            

 .93، ص مرجع سابقمحفوظ جودة وحسن الزغبي وياسر المنصور، 1 
 .481، ص 8040اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، ، وظائف وعمليات منظمات األعمالزكرياء الدوري واخرون،  2 
 .92، ص مرجع سابقمحفوظ جودة وحسن الزغبي وياسر المنصور،  3 
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وهي عملية نقل السلع إىل األسواق اليت حتتاج إليها، مبعىن آخر أن املنفعة املكانية  المنفعة المكانية: -أ

ختلق عندما يبذل نشاط معني لتوفري السلع واخلدمات يف املكان املناسب الذي حيتاج فيه املستهلكون 

 إليها.

 وتنتج من خالل ختزين السلع اليت حيتاجها املستهلك األخري أو املشرتي الصناعي،: المنفعة الزمانية  -ب

 أي عندما تتوافر السلع واخلدمات يف الوقت والزمان الذي حيتاجه فيه املستهلكون.

 : وتتمثل بنقل ملكية السلع من املنتج إىل املستهلك األخري أو املشرتي الصناعي.المنفعة الحيازية  -ج

 : حتويل عوامل اإلنتاج إىل سلع تامة الصنع.كليةالمنفعة الش  -د

 عناصر المزيج التسويقي: -4

يشري مفهوم املزيج التسويقي إىل جمموعة العناصر التسويقية املتكاملة واملرتابطة واليت تشكل مع بعضها 

طلق ي البعض مقومات النشاط التسويقي داخل املؤسسة، حيث يتكون املزيج التسويقي من أربعة عناصر أساسية

(، التوزيع Price(، السعر )Product، وهي: املنتوج )P’s of marketing 4عليها عادة اسم  

(Place( الرتويج ،)Promotion:واليت ميكن توضيحها أكثر من خالل اجلدول التايل ،) 

 : عناصر المزيج التسويقي(83)الجدول رقم 

 التوزيع الترويج التسعير المنتوج
 قنوات التوزيع - الدعاية - السعر - تشكيلة املنتجات -
سياسة املاركات  -

 )العالمات التجارية(
 املوزعني - االعالن - شروط الدفع -

 التخزين - تنشيط املبيعات - اخلصومات - املواصفات -
 تقنيات البيع - العالقات العامة - البيع بالتقسيط - سياسة الضمان -

 البيع فرق - البيع املباشر -  اخلدمات -
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    التعبئة والتغليف -
 .007، قنديل للنشر والتوزيع، عمان، ص وظائف منظمات االعمالحممد الصرييف، المصدر: 

أما عناصر املزيج التسويقي يف قطاع اخلدمات فهي سبعة بإمجاع خرباء تسويق اخلدمات، إذ يضاف  

 إىل العناصر األربعة السابقة الذكر ثالث عناصر أخرى هي:

 (.Peopleيقدم اخلدمة ) من -

 (.Processعملية تقدمي اخلدمة ) -

 .(Physicalاجلوانب املادية ) -

 إدارة وظيفة التسويق: -5

إن وظيفة التسويق كغريها من وظائف املؤسسة تسعى دائما إىل حسن إدارة وتسيري خمتلف أنشطتها 

ومهامها بغية حتقيق األهداف اليت وجدت من اجلها، وذلك من خالل بتبين وتطبيق خطة إسرتاتيجية فعالة، 

ة، والقيام بعملية الرقابة حتفيز مناسب وتنظيم خمتلف األعمال اليت متارس من قبل األفراد التابعيني هلا، وإقرار أنظمة

 للتأكد من مدى قدرهتا على حتقيق أهدافها. 

 التخطيط في وظيفة التسويق: -أ

يعترب التخطيط اخلطوة األوىل من خطوات العملية اإلدارية يف وظيفة التسويق، حيث يتطلب التخطيط 

ة وذلك بناءا على تيجيات التسويقية املناسبالفعال ضرورة حتديد األهداف والسياسات التسويقية مث وضع االسرتا

 حتليل البيئة الداخلية واخلارجية للمنظمة.

فالتخطيط التسويقي هو االستغالل املنظم للموارد التسويقية يف املنظمة من اجل حتقيق األهداف 

هلداف التسويقية ا التسويقية هلا، فالتخطيط التسويقي هو سلسلة منطقة من األنشطة املرتابطة اليت تؤدي إىل وضع



 وظائف المؤسسةالفصل الرابع: 
 

111 
 

وصياغة اخلطط الالزمة لتحقيق هذه األهداف، ومتر املنظمات بشكل عام ببعض العمليات اإلدارية لتطوير 

ات اخلطط التسويقية. وتنبع أمهية التخطيط التسويقي من التعقد البيئي شديد التناف  واليت تعمل يف كنفه منظم

 خلارجية تعمل وتتفاعل بشكل معقد وتؤثر يف مقدرة املنظمة يفاألعمال، فجميع العوامل البيئية الداخلية وا

الوصول إىل مبيعات مرحبة. إن من واجب املديرين يف املنظمات أن يكون لديهم بعد يف الرؤيا والفهم الشامل 

لكيفية تفاعل هذه املتغريات، حيث يرى كثري من املديرين أن وجود حتديد وتصنيف بعض إجراءات اخلطط 

ة يساعد بصورة أو بأخرى يف زيادة التعقل، ويف احلد من تعقيد بعض العمليات، وإضافة إىل البعد التسويقي

  1الواقعي آلمال املنظمات يف املستقبل.

 تنظيم وظيفة التسويق:  -ب

توجد عدة طرق لتنظيم وظيفة التسويق حيث يتوقف اختيار طريقة دون أخرى على اعتبارات عديدة 

وطبيعة أعماهلا وأنشطتها، طبيعة املنتجات، طبيعة األسواق، اسرتاتيجيات وأهداف منها، حجم املنظمة، 

 2املنظمة. وفيما يلي أشكال التنظيم الذي ميكن أن تأخذه وظيفة التسويق:

   :التنظيم على األساس الوظيفي 

رة املبيعات، ويقسم  اوهنا عادة ما يتم تقسيم املهام التسويقية إىل جمموعتني رئيسيتني مها ختطيط التسويق وإد

كل قسم بدوره إىل عدة وحدات تنظيمية وهذه الطريقة من التقسيم تتناسب بشكل جيد مع املنتجات واألسواق 

املتجانسة، وهي وان كانت متتاز بإمكانية االستعانة باألشخاص املتخصصني يف مهمات معينة إال انه يعاب 

 ذكره: وبة إيصال املعلومات والشكل التايل يوضح ما سبقعليها صعوبة التنسيق بني األقسام املختلفة وصع

                                                            

 .444-440، ص ص مرجع سابق، المنصورمحفوظ جودة وحسن الزغبي وياسر  1 
 .487-484، ص مرجع سابقمحمد الصيرفي،  2 
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 : التنظيم الوظيفي إلدارة التسويق(14)الشكل رقم 

 

 

  

 

 

 

 :التنظيم على أساس السلعي 

ويناسب هذا النوع من التنظيم املشروعات الكبرية اليت تتعدد خطوط اإلنتاج هبا والسيما عندما تكون 

سياسية املنظمة مبنية على استقاللية املنتجات، وهنا جند أن كل خط إنتاجي عادة ما حيتاج إىل مدير مبيعات 

لكن مبنح االستقاللية ملديري املبيعات يف ممارسة أعماهلم وحل مشكالهتم، و مستقل وميتاز هذا النوع من التنظيم 

يعاب عليه إمكانية حدوث ازدواجية يف العمل وتضخم يف اهلياكل التنظيمية، والشكل التايل يسهم يف إيضاح 

 ما سبق ذكره:

 

 

 

التسويق إدارة  

 إدارة المبيعات تخطيط التسويق

الدراسات 
 التسويقية

تطوير  الترويج
 المنتجات

قوة  إدارة
 البيع

 إدارة
التوزيع   
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 : التنظيم السلعي إلدارة التسويق(15)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 :التنظيم على األساس الجغرافي 

تلفة من خمويتناسب هذا التنظيم املشروعات كبرية احلجم واليت ختدم اسواق متعددة يف مناطق جغرافية 

حيث الظروف التسويقية ونوعية العمالء والسلع املراد تسويقها، ويعتمد التنظيم اجلغرايف على توزيع مهام التسويق 

 وادارة املبيعات وذلك على النحو الذي يوضحه الشكل التايل:

 : التنظيم الجغرافي إلدارة التسويق(16)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

التسويق إدارة  

مدير 
 مبيعات 
 خط )أ(

مدير 
 مبيعات 
(جخط )  

مدير 
 مبيعات 

(بخط )  

قسم بحوث 
 التسويق

الدعاية قسم 
 واإلعالن

خدمات قسم 
 العمالء

التسويق إدارة  

مدير 
 مبيعات 
)أ( المنطقة  

خدمات 
 مشتركة

مدير 
 مبيعات 
(ب) المنطقة  

 قسم
المبيعات   

 قسم 
 الترويج

 دعاية
 واعالن

بحوث 
 ودراسات
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 :التنظيم على أساس العمالء 

ويتناسب هذا التنظيم مع تلك املنظمات اليت تتعامل مع املستهلكني النهائيني والصناعيني يف ان واحد، حيث 

 ختتلف املشاكل التسويقية باختالف نوعية املستهلك، ويوضح الشكل التايل هذا النمط من التنظيم: 

 : تنظيم إدارة التسويق على أساس العمالء(11)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 خامسا: وظيفة الموارد البشرية

ر اإلنتاجية واجلوهري جلميع املوارد والعناصيعترب املورد البشري اهم موارد املؤسسة كونه احملرك الرئيسي 

األخرى للمؤسسة، لذلك جيب حسن ادارته وتسيريه نظرا ملسامهته الفعالة يف حتقيق اهداف املؤسسة من خالل 

 وظيفة تعىن به يطلق عليها اسم وظيفة املوارد البشرية.

 الموارد البشرية: )ادارة( مفهوم وظيفة -1

ة ية العديد من التغريات من حيث التسمية واملضمون، حيث عرفت يف البدايلقد عرفت وظيفة املوارد البشر 

يتمحور عملها يف اختيار وتعيني وتدريب وتطوير وحتفيز االفراد باسم إدارة القوى العاملة او إدارة االفراد، 

 ليتغري امسها فيما بعد ويصبح إدارة املوارد البشرية.العاملني باملؤسسة، 

ويقالتس إدارة  

 مدير مبيعات 
 السوق االستهالكية

خدمات 
 مشتركة

 مدير مبيعات 
 السوق الصناعية

 قسم
المبيعات   

 قسم 
 الترويج

 دعاية
 واعالن

بحوث 
 ودراسات
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ما هي اال نشاطات او وظائف تبدأ مع االفراد منذ دخوهلم املنظمة، كما وان هذه الوظائف ان إدارة االفراد 

هي لتنظيم عمل االفراد مع املنظمة اكثر من كوهنا استثمارا للجوانب اإلنسانية هلذا العنصر. وهذا هو املدخل 

بشري خاصة، لتوجه اىل العنصر اللإلدارة بصورة عامة ويف ا الوظيفي يف مفهوم هذه اإلدارة. ومع التطور العلمي

اصبح ينظر اىل االفراد العاملني كموارد بشرية وإنسانية، ولذلك فان دور إدارة املوارد البشرية مل يعد حمددا باالدوار 

اإلدارية الوظيفية بل امتد اىل أدوار أخرى استجابة ملتغريات البيئة املؤثرة على املوارد البشرية كاملتغريات البيئية 

مقدار ومستوى ، أي ان Reactiveقانونية واالجتماعية واالقتصادية، وهذا املدخل هو مدخل ردود الفعل ال

ونوعية نشاطات ووظائف إدارة املوارد البشرية تستجيب ملشاكل البيئة اخلارجية املؤثرة على البيئة الداخلية. ان 

هذا املدخل بدأ ينظر اىل املنظمة كنظام ضمن النظام االمشل الذي هو املنظمة وبيئتها، ويف ظل هذا املفهوم 

طات أخرى غري تقليدية من أمهها اختيار العاملني وجذهبم واحلفاظ الدارة املوارد البشرية ظهرت وظائف ونشا

  1عليهم يف املنظمة واملفاوضات اجلماعية وعقود العمل، واملسوحات اخلاصة برغبات واجتاهات العاملني.

ملنظمة وإدارة أعضاء ا ،ومكافأةالبشرية اىل اختيار وتطوير وتنمية واستقطاب، وتقييم،  دويشري مصطلح إدارة املوار 
من االفراد او مجاعات العمل، وهو هبذا يتضمن تصميم وتطبيق أنظمة التخطيط، واالختيار، وتنمية املهارات 
البشرية، وإدارة املسارات الوظيفية، وتقييم األداء، وتعويض العاملني، وتسهيل عالقات العمل. وإدارة املوارد 

ارات البشرية ذات مستوى مناسب من القدرات وامله البشرية كوظيفة ختتص بتكوين هيكل مناسب من املوارد
املطلوبة ملقابلة احتياجات املنظمة، مث تدريب وتنمية هذه املهارات بشكل مستمر، وتقدمي املكافات لالفراد 
بشكل عادل يتفق مع اجملهودات اليت يبذهلا كل منهم، مث حتقيق نوع من التكامل والتنسيق بني مصاحل االفراد 

ومنع حدوث أي تضارب بينهما، مع توفري اخلدمات والرعاية الالزمة هلم، ولذلك من اجل حتقيق واملنظمة، 
 2اهداف املنظمة. 

                                                            

ص ص  ،0226 ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،الموارد البشرية: مدخل استراتيجي إدارةسهيلة محمد عباس،   1 

06-02. 

، ص 0292، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، الموارد البشرية إدارةاتجاهات حديثة في رافدة الحريري،   2 

91. 
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كما ميكن النظر اىل وظيفة املوارد البشرية كنظام فرعي يتفاعل مع األنظمة الفرعية األخرى املشكلة  
 نظام مفتوح:املوايل يوضح وظيفة املوارد البشرية كللمنظمة بغية حتقيق أهدافها بأكثر كفاءة وفعالية، والشكل 

 (: وظيفة الموارد البشرية كنظام10الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 .031، ص 2202والتوزيع، عمان، ، قنديل للنشر وظائف منظمات االعمالحممد الصرييف، املصدر: 

 

 

 

 

 حدود المنظمة

 البيئة الخارجية

 األهداف. -

 القوانين. -

 الموارد البشرية. -

 الموارد المادية. -

 الموارد التنظيمية. -

 قيم ومعتقدات. -

 ... الخ -

 تحليل الوظائف. -

تخطيط الموارد  -

 البشرية.

 اختيار وتعيين االفراد -

 تدريب وتنمية االفراد -

ومعالجة حفز االفراد  -

 أوضاعهم ومشكالتهم

سياسات وقرارات  -

 واستراتيجيات.

 أداء الفرد. -

 أداء الجماعة. -

 رضا االفراد الوظيفي -

 إنتاجية المنظمة -

 قيم ومعتقدات -

 التغذية المرتدة

 المدخالت العمليات المخرجات

 البيئة الداخلية
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 :اهداف إدارة الموارد البشرية -1

ة يتمثل اهلدف الرئيسي لوظيفة املوارد البشرية يف توفري املوارد البشرية املناسبة للمنظمة وبالكمية والنوعي

 1ويف الوقت املناسب، وينبثق عن هذا اهلدف العديد من األهداف اليت ميكن حصرها فيما يلي:

 :Social Objectives األهداف االجتماعية -أ

تسعى هذه األهداف اىل حتقيق اهداف اجملتمع وتطلعاته، وذلك عن طريق استخدام االفراد وتوظيفهم للقيام 

طه، باملهام املختلفة وفقا لتخصصاهتم ووخرباهتم وكفاياهتم، ومبا يتيح الفرصة للمجتمع بالتطور والنمو يف كل مناش

البشرية غالبا ما تستجيب لبعض احملددات االجتماعية يف هذا اجملال كالتشريعات والقوانني اخلاصة وإدارة املوارد 

بالعمل والعمال، وتوفري جو عن العمل تسوده حرية احلركة والعاملني مبا يؤدي الر رفع مستويات املعيشة، ومتكني 

لني لبذل، مع تامني االمن واحلماية للعاماالفراد من بذل اقصى جهودهم وطاقاهتم، واحلصول على مقابل هلذا ا

 واحملافظة عليهم.

 :Organizational Objectives األهداف التنظيمية -ب

ؤدي وظائفها ت مبا ان إدارة املوارد البشرية متثل نظاما يف املنظمة، وتعترب جزء من النظام االمشل )املنظمة( فاهنا

البشرية  ردملواا إلدارةبشكل مرتابط مع األجزاء األخرى او األنظمة األخرى للمنظمة، وتتبلور األهداف التنظيمية 

 من خالل وظائفها التنفيذية واالستشارية.

 :Functional Objectives األهداف الوظيفية -ت

                                                            

 .01-02، ص ص مرجع سابقرافدة الحريري،  1 
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يع أجزاء وظائفها التخصصية املتعلقة بالعاملني يف مجبتتحقق هذه األهداف من خالل قيام إدارة املوارد البشرية 

املنظمة ووفقا حلاجاهتا، وإتاحة هلم فرص التقدم والتطور، وتوفري ظروف العمل اليت متكن العاملني عن العمل 

 القائم على التعاون الفعال الذي يزيد من قدرهتم اإلنتاجية، كما يزيد من مكافاهتم ورواتبهم.

 : Human Objectives اإلنسانيةاألهداف  -ث

تتمثل هذه األهداف يف مساعدة العامني على اشباع حاجاهتم وحتقيق أهدافهم، على اعتبار اهنم هدف العملية  

اإلنتاجية والعنصر األساسي واملهم من عناصر اإلنتاج، هذا باإلضافة اىل حتسني وزيادة املسامهة اخلاصة باملوارد 

أخالقية ومشروعة، مع مراعاة العدالة يف معاملة االفراد سواء من ناحية توزيع املهام، او  البشرية للتنظيم بطريقة

 من ناحية منح احلوافز واملكافئات.

 وظائف إدارة الموارد البشرية: -3

متارس وظيفة املوارد البشرية جمموعة من الوظائف واملهام واألنشطة الضرورية والالزمة لتحقيق األهداف 

 1من اجلها، هذه الوظائف هي:اليت وجدت 

 التخطيط، االستقطاب، واالختيار للموارد البشرية: -أ

 حتليل كل عمل وحصر مكوناته الجل حتديد متطلباته. -

 .مليات املنشأةمتطلبات عبناء التنبؤات لالحتياجات املستقبلية من املوارد البشرية الالزمة لتلبية  -

 تطلبات.بناء وتطوير وتنفيذ اخلطط لتلبية تلك امل -

 .استقطاب واختيار تلك املوارد البشرية اليت حتتاجها املنشأة لشغل االعمال املطلوبة فيها -

                                                            

 .092-092، ص ص سابقمرجع فريد فهمي زيارة،  1 
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 :تنمية الموارد البشرية -ب

 تاهيل العاملني سواء حنو املنشأة او العمل. -

 .تصميم وتنفيذ برامج التدريب والتطوير وتوجيه أداء العاملني -

 .تشكيل جمموعات العمل الكفؤة -

 .نظم املناسبة لتقييم أداء كل من العاملنيتصميم ال -

 تقدمي العون واملساعدة لرتشيد املسار الوظيفي للعاملني. -

 التعويضات والمكافات: -ت

 تصميم نظم األجور واملكافات اليت تضمن العدالة لكل عمل. -

 احلوافز وبرامج اخلدمات واملزايا للعاملني.حتديد طبيعة  -

 لإلدارة يف بناء تقييم األداء للعاملني.توفري املعلومات الالزمة  -

 السالمة والرعاية الصحية: -ث

 تصميم وتنفيذ برامج االمن والسالمة املهنية للعاملني يف أعماهلم. -

 حتديد متطلبات السالمة املهنية لكل عمل مبا يضمن األداء الكفء. -

 حتديد جماالت املساعدة للعاملني عند وجود ما مينع او يعيق أدائهم. -

 عالقات العمل: -ج

 بناء جو العمل املالئم مبا يعزز الروح املعنوية للعاملني. -

 تصميم وبناء قنوات اتصال مفتوحة داخل املنشأة. -
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 بناء العالقة املرنة مع تنظيمات العاملني داخل املنشأة وخارجها. -

 البحوث في الموارد البشرية: -ح

 بشؤون العاملني. بناء قاعدة بيانات ختدم نظم املعلومات اليت ترتبط -

 تصميم وبناء مسارات تبادل املعلومات داخل املنشأة. -

  البحث يف كل ما من شانه تطوير شؤون العاملني يف املنشأة. -

 التخطيط في وظيفة الموارد البشرية: -0

لعملية جبوانب خمتلف وظائفها ومهامها، حيث ترتبط هذه ا لتأديةتستخدم وظيفة املوارد البشرية عملية التخطيط 

 عدة ميكن توضيحها فيما يلي:

 1تخطيط القوى العاملة: -أ

يقصد بتخطيط القوى العاملة التحديد الكمي والنوعي للعاملني املطلوب توفريهم خالل مدة حمددة، 

قيام بالعمليات النوعيات واالعداد املطلوبة للوتقوم إدارة االفراد هبذه الوظيفة لغرض التهيؤ لتوفري العاملني ب

اإلنتاجية واخلدمية كما هو خنطط هلا، ويدخل ضمن ذلك إحالل عاملني جدد حمل العاملني الذين من يتوقع 

ب خمتلفة منها: التقاعد او االستقالة او املرض او الفصل او الغيا ألسبابان يرتكوا العمل بشكل مؤقت او دائم، 

  و التدريب، وما اىل ذلك من األسباب.او االجازات ا

  2سياسة التوظيف: -ب

                                                            

 .811، ص مرجع سابق، علي وسنان كاظم الموسوي ألحمد  أبورضا صاحب  1 

 .922-922، ص ص مرجع سابقمحمد الصيرفي،   2 
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تعد سياسة التوظيف من اهم الوظائف اليت جيب ان تنجزها إدارة املوارد البشرية وذلك بكفاءة وفاعلية عالية، 

حيث يتوقف على ذلك مسار كافة النشاطات الوظيفية باملنظمة فسياسة التوظيف تتضمن أساسا ثالث 

 سياسات فرعية هي: 

 سياسة اجللب )االستقطاب/االمداد(. -

 ملفاضلة(.سياسة االختيار )ا -

 سياسة التعيني. -

من السياسات السابقة اىل كافة وظائف إدارة املوارد البشرية كالتدريب أي سياسة هذا وينسب اخلطأ يف أداء 

والتطوير وتقومي األداء واملتابعة والصيانة البشرية بل ويتعدى ذلك حدود البيئة الوظيفية للمنظمة اىل بيئتها 

 ف حتدد مدى ايفاء املنظمة مبسؤولياهتا القانونية واالجتماعية ومدى جناحها يفاخلارجية، فنجاح عملية التوظي

التعامل مع االعتبارات األخالقية ملنظمات االعمال، لذا فانه جتنبا جلميع األخطاء جيب ان ينتهي برنامج 

تيار الفرد خالتوظيف بتطبيق مبدأ وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب والوقت املناسب وال سيما ان ا

 ووضعه يف مكان ما يلزم املنظمة باالحتفاظ به مهما كانت نوعية املهارات والقدرات واملعارف اليت يتمتع هبا. 

   1بناء نظام األجور: -ت

هتدف كل منظمة مهما كان نوع النشاط الذي تزاوله اىل حتقيق هدف معني يتمثل يف القيام بعمل او خدمة 

، إلمتامهارعية رئيسية حتتاج بدورها اىل اعمال ف بأعمالمعينة للمستهلك، ويتطلب الوصول اىل هذا اهلدف القيام 

مة نبدأ يف نا الوظائف واالعمال املوجودة باملنظوهذه بالتايل يتطلب القيام هبا وجود وظائف معينة .. ومىت حدد

خرى على عاتق كل منها متهيدا لتقييمها بالنسبة ملثيلتها من االعمال والوظائف األ امللقاةحتديد معاملها واالعباء 
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لوضع هيكل متوازن من األجور اليت تعطي لشاغلي هذه  كأساسداخل املنظمة بغية استخدام هذه القيم  

 كون عملية بناء األجور من نشاطني رئيسيني مها:الوظائف، وتت

 تقييم الوظائف. -

 بناء هيكل األجور. -

 التخطيط لنظام التقييم: -ث

 1ان عملية التخطيط لتصميم نظام لتقييم أداء املوارد البشرية يشمل املراحل واخلطوات التالية:

 : ينبغي بداية حتديد الغاية من النظام وبيان هل املقصود به توفري تقييم عادل ومعلوماتتحديد األهداف -

مرتدة وإجياد الدوافع وحتسني األداء واتباع نظام تعويضات متكافئ، ام اذا كان النظام سيقتصر على 

العاملني  تخدمة أغراض املنظمة واحتياجاهتا واغفال احتياجات العاملني، فاذا اغفل النظام احتياجا

 العمالية والعاملني يف املنظمة على حدسينجم عن ذلك مواجهة معارضة شديدة وضغوط من النقابات 

 سواء، كما ان حتديد األهداف يتطلب التشاور واخذ اراء عدة اطراف يف املنظمة.

: يلي حتديد األهداف القيام بوضع السياسات واإلجراءات املنظمة تحديد السياسات والجراءات -

لعملية التقييم واليت تشمل اجلوانب التالية: حتديد املسؤولية عن اجراء التقييم، حتديد جماالت التقييم، 

 حتديد توقيت اجراء التقييم، وأخريا حتديد منط التقييم.

: يقصد باملعايري مستوى اإلجناز الذي حتدده املنظمة للعاملني لكي تحديد المعايير لقياس األداء -

د تأخذ هذه املعايري شكل كمي او نوعي او مزيج بينهما. واجلدير بالذكر ان وضع هذه يلتزموا به، وق

املعايري يتطلب قيام تعاون بني اإلدارة العليا واملسؤولني واملشرفني يف اإلدارة الوسطى والعاملني اىل جانب 
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اء واقعية حتظى ايري أداالستعانة باجلمعيات العلمية واملهنية والنقابات العمالية لضمان الوصول اىل مع

 كل من اإلدارة العليا واملشرفني والعاملني تكفل التعاون وااللتزام بتطبيقها.  بتأييد

يها ان تراعي قياس أداء العاملني لد ألسلوب: يتعني على املنظمة لدى اختيارها تحديد أسلوب التقييم -

فات ف الوظيفي واملواصتناسب ذلك األسلوب وطبيعة الوظيفة، ويتطلب ذلك الرجوع اىل الوص

الوظيفية قبل حتديد ذلك األسلوب، اذ لي  هناك أسلوب قياسي للتقييم قابل للتطبيق يف كل مكان 

وزمان. وبإمكان املنظمة االختيار من بني عدة أساليب معروفة لقياس أداء العاملني منها التقليدية ومنها 

   اف.مقارنة الفئات وأسلوب املعايري واالهدب املقارنة وأسلوب التعبري احلر وأسلو  كأسلوباحلديثة  

 :ظيم وظيفة الموارد البشريةتن -5

موضع  يث يتاثرحيرتبط تنظيم وظيفة املوارد البشرية مبوضع هذه الوظيفة يف اهليكل التنظيمي للمنظمة، 

هذه الوظيفة مبقدار االعمال اليت متارسها ومدى أمهيتها بالنسبة للمنظمة من جهة، وحجم املنظمة والعاملني هبا 

 من جهة أخرى.  وبشكل عام فان موقع إدارة املوارد البشرية يأخذ االشكال التالية:

 واملالية وغريها. االستقاللية حبث تكون إدارة مستقلة مثلها مثل إدارة التسويق واإلنتاج -أ

وهبذه احلالة فان إدارة املوارد البشرية تتكون من عدة اقسام مثل )التوظيف، التدريب، العالقات العامة، خدمة 

 العاملني، ..(، والشكل التايل يوضح ذلك:
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 (: استقاللية وظيفة الموارد البشرية10الشكل رقم )

  

 

 

 

 

 

ختصيص موظف يف كل دائرة للموارد البشرية حبيث يكون يف كل دائرة موظف متخصص بشؤون االفراد  -ب
يا(. والشكل التايل املدير العام )الدارة العليف تلك املديرية والقرارات اجلوهرية واالسرتاتيجية مركزية وحمصورة بيد 

 يبني ذلك:

 األخرى(: تبعية وظيفة الموارد البشرية للوظائف 18الشكل رقم )

  

 

 

 

 

 

 المدير العام

املاليةمدير  مدير االنتاج املوارد البشريةمدير    

التدريب قسم العالقات العامة قسم  التوظيف قسم   

 المدير العام

املاليةمدير  التسويقمدير   االنتاجمدير    

موظف مسؤول 
االفرادعن   

موظف مسؤول 
 عن االفراد

موظف مسؤول 
 عن االفراد
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