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 مفاهيم أساسية حول املؤسسة االقتصادية: احملاضرة األوىل

    :متهيد

، إذ تؤثر بشىت الطرق  )1( ال خيتلف اثنان على أمهية ودور املؤسسة يف احلياة االقتصادية الوطنية، فهي تلعب دورا هاما يف ظل نظام اقتصاد السوق

الرئيسي للعمل، وحىت احلياة  ككل، فهي املنبع الرئيسي للرفاهية املادية، وتبقى �لنسبة ملعظم األعوان االقتصاديني املكان  والعوامل يف االقتصاد

ومنه فيجب االجتماعية، إذ جيب أن ترتكز السياسات العامة على املؤسسة ، فهي العامل الذي يساهم حتقيق النمو والتنمية االقتصادية واالجتماعية، 

                                  )2( .تحول املؤسسة إىل قوة دفع اجيابيةأن ت

الشراء، (يهتم بدراسة املؤسسة االقتصادية ووظائفها املختلفة واملعقدة ): Economie de l’entreprise(موضوع اقتصاد املؤسسة ) 1 

                                                                                                              .، فالتنوع يف احلقائق اليومية للمؤسسات يزيد من أمهية وفائدة اقتصاد املؤسسة)مةالتخزين، التمويل، اإلنتاج، التسويق، املوارد البشرية، العالقات العا

  :املؤسسة واملصطلحات املشا�ة هلا) 2  

املنظمة، الشركة، املنشأة، املقاولة، و�دف رفع : جيد القارئ �للغة العربية عدة مصطلحات تعرب كلها عن املؤسسة االقتصادية، ومن بينها نذكر

                       :                               االلتباس وتدقيق العبارات حناول توضيح كل معىن من هذه املصطلحات

 .                           أعمال وشؤون املؤسسة لتنظيمهي اجلماعة اليت تستعني �إلجراءات واألحكام  l’organisation: املنظمة 

، فنقول )مؤسسة منتوجها له مكانة يف االقتصاد( كان حجمه وطبيعته القانونية   تعىن و�تم خاصة �هليكل االقتصادي مهما la société :الشركة

شخصني أو أكثر ألجل القيام مبشروع مايل مشرتك، واقتسام  اشرتاكسو�طراك، شركة سونلغاز، شركة االمسنت، كما يفهم منها أيضا أ�ا شركة : مثال

  .                                                                             األر�ح و حتمل اخلسائر

مكان يعمل فيه عدة أشخاص بصفة دائمة وحلساب نفس رب العمل، ويطلق هذا املصطلح يف فرنسا على   l’établissement :املنشأة 

  .                                                ,اجلمعيات اخلريية، ويفهم منها يف بعض األحيان أ�ا الوحدات املكونة للمؤسسة

وتشري إىل اخلطر أو املغامرة اليت مييز توظيف األموال يف  ملقاولا أي l’entrepreneur وهي مشتقة من كلمة  l’entreprise :املقاولة 

                                                                                                               .النشاط االقتصادي

  .              وفق إجراءات وأحكام مثبتة متيز وحتدد نشاط األفراد هي جتمع مؤسس بصفة رمسية، ):l’institution( ملؤسسةا 

هي كل تنظيم مستقل ماليا يف إطار قانوين واجتماعي، هدفه دمج عوامل اإلنتاج من يد عاملة ورأس مال ومواد  :تعريف املؤسسة االقتصادية) 3 

املستهلكني، املوردين، البنوك، العامل ( دمي خدمات ألعوان اقتصاديني آخرينأولية وإدارة �ستخدام التكنولوجيا، وهذا من أجل إنتاج سلع أو تق

  .، وذلك بغرض حتقيق الربح...)اخلارجي

  :                                                             هناك أربعة عناصر أساسية مرتبطة �ملؤسسة: عناصر املؤسسة) 4

 .                               إن حتقيق األهداف مير عرب االتصال بني األفراد، والتعاون فيما بينهم :)Moyens humains( األفراد 

  .كل مؤسسة أساس وجودها فكرة  ):les idées(األفكار

                .                                  بواسطتها يتم التسيري والتجهيز والتمويل: )Moyens financiers( املوارد املادية

                                                               .لكل مؤسسة هدف أو جمموعة أهداف تسعى لتحقيقها :)Les buts( األهداف

                                                 
)1(

.لملكیة الخاصة لوسائل اإلنتاجاقتصاد السوق ھو االقتصاد الذي تظھر فیھ حقیقة األسعار، وھو االقتصاد الذي تنمو فیھ الوساطة المالیة، وأخیر ھو اقتصاد تھیمن فیھ ا 
 

)2(
المؤسسة " أكتوبر من كل سنة، وكان الموضوع الذي تم مناقشتھ السنة الماضیة  15أعلن منتدى رؤساء المؤسسات العام الماضي عن تنظیم یوم المؤسسة الجزائریة، وھذا في  

".من أجل بناء عالقة أكثر فعالیة.. الجزائریة في مواجھة النظام المالي والبنكي الوطني
  



3 
 

                            :                                                                                     خصائص املؤسسة االقتصادية) 5

عن طريق األفراد إىل ) املواد األولية، رؤوس األموال، املعلومات( حتويل املوارد): Centre de transformation( املؤسسة مركز للتحويل

   .                                                                                                          سلع وخدمات

الرواتب واألجور، ( ن يتم فيه توزيع األر�ح املتأتية من بيع السلع املؤسسة مكا): Centre de répartition(  املؤسسة مركز للتوزيع

).                                                                  مستحقات اإلجيار، تسديد الضرائب، تسديد فوائد البنوك، دفع مستحقات املوردين، اقتسام األر�ح بني املالك، أقساط الضمان االجتماعي

من أجل الوصول إىل حتقيق ) رجاال ونساء( املؤسسة مكان يتم العمل فيه مجاعيا ): Centre de vie(  املؤسسة مركز احلياة االجتماعية

  .اخل...ضا الوظيفي، االستياء الوظيفيالتعاون، الصراع، الر : أهداف املؤسسة، ويف املؤسسة ترسخ العديد من املظاهر منها

يف املؤسسة تتخذ العديد من القرارات، نوع املنتوج، كمية ): Centre de décisions(   الختاذ للقرارات االقتصادية املؤسسة مركز 

                                    .                                       اخل...اإلنتاج، األسعار، التسويق، التصدير، شراء املواد األولية

إن اختاذ قرارات رشيدة يتطلب نظام معلومات من مصادر خمتلفة داخل   )Réseau d’informations( املؤسسة شبكة للمعلومات

  .                                                                                                                    املؤسسة وخارجها

  :التمييز بني املؤسسة االقتصادية واملؤسسة اإلدارية) 6 

  .                                              طبيعة املنتوج، وكيفية تغطية التكاليف: من أجل التمييز ميكن استعمال معيارين ومها

ين املؤسسة االقتصادية توجه منتوجها إىل السوق أي تبحث عن العمالء، أما اإلدارية فال تفعل ذلك بل حنن الذ ):طبيعة املنتوج( املعيار األول 

  ...).                                                                   البلدية، احملاكم( نذهب إليها للحصول على اخلدمة

ي متول املؤسسة االقتصادية تغطي تكاليفها �يرادا�ا، أما اإلدارية فال توجد هلا إيرادات حقيقية ولذلك فه ):كيفية تغطية التكاليف( املعيار الثاين 

دج كمبلغ رمزي مثن العالج يف مستوصف حكومي  50قد يدفع املواطن  ( اليت متنح هلا سنو� من خزينة الدولة  Le budgetعن طريق امليزانية 

 ).      دج  600بينما السعر احلقيقي للعالج يف املستوصفات اخلاصة هو 
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 املؤسسة واحمليط: احملاضرة الثانية

 :متهيد

قرتن نتيجة لتقلبات احمليط و�ثريه، عرفت املؤسسات تطورا ملحوظا فيما خيص مفهومها وأهدافها، وحىت على مستوى طرق وأساليب تسيريها، حيث ا

ن جل ايف كل مرة برتكيز املسريين على جانب معني من النشاط الفعلي للمؤسسة، فهكذا مثال وعندما كان ينظر إىل املؤسسة على أ�ا نظام مغلق ك

يقه إىل االهتمام ينصب على العملية اإلنتاجية، أي البحث عن أجنح السبل لتحسني اإلنتاجية وحجم اإلنتاج، وعندما أخذ مفهوم النظام املفتوح طر 

يط ويسايره أضاع أكرب أذهان املسريين واملقاولني أصبح النظام احمليط واحد من أكرب اهتماما�م الكربى، ذلك ألن النظام املفتوح إن مل يتأقلم مع احمل

 .ور حميطهافرصة للبقاء، فما ظهر وما انتشر وما سيطر التسويق على �قي وظائف املؤسسة، إال ألنه ميثل الطريقة  األكثر مالئمة لربط املؤسسة بتط

  :كيف يتطور احمليط) 1

، سعر الصرف، معدل )إلغائها أو استحداثها يف قانون املالية كل سنةاليت يتم (يتطور مثال بتغري سعر الفائدة، الضرائب والرسوم : اجلانب االقتصادي

  .....نسبة النمو، معدل التضخم، نسبة البطالة، حالة الركود: التضخم، إمكانية االقرتاض، كما يتضمن احمليط االقتصادي الظروف االقتصادية مثل

االت أخرى عند تغري نظام احلكم، االستقرار السياسي قوانني محاية يتطور حسب الضغط االجتماعي، لكن يف ح: اجلانب السياسي والقانوين

  .املستهلك، قوانني العمالة األجنبية، قوانني محاية البيئة، دعم األسعار أو حتديدها

أن تنافس وتعمر طويال، لذا  ميتاز �نه يتطور بسرعة و�ستمرار، واملؤسسة اليت ال تستطيع مواكبة التغريات التكنولوجية ال ميكنها :اجلانب التكنولوجي

  .إنتاج منتوج جديد، استعمال طريقة إنتاج جديدة ذات مردودية أكرب: وجب عليها متابعة التطورات اليت ميكن أن حتدث يف ميدا�ا مثل

م واألفكار للمجتمع يتطور ببطء لكن تطور يصعب حصره مثل درجة تطور تعلم جمتمع معني، وتطور األخالق والقي :اجلانب االجتماعي والثقايف

  ).Mode de vie( ، عدد املواليد، مستوى املعيشة )السن –اجلنس ( الذي توجد فيه املؤسسة، هيكل السكان 

تطوير التنظيم، ( إن املؤسسة اليت تريد البقاء جيب أن تفكر يف وسيلة تكييف تطورها مع تطور احمليط، والتكييف يكون من حيث التسيري 

 .                          ، وعدم تطور املؤسسة معناه زواهلا من السوق)عيل االتصال، فعالية الرقابةحتسني التخطيط، تف

  .حميط؟ هي فرص وأخطار –ما معىن العالقات مؤسسة ) 2 

جديدة أكثر  املساعدات املالية، ارتفاع االستهالك،  ظهور حاجات: بعض األحداث تساعد املؤسسة على حتسني طريقة أدائها مثل: الفرص

  .                    مردودية، أسواق جديدة، ظهور تكنولوجيا جديدة، وهذه األحداث متثل فرص مينحها احمليط للمؤسسة

رفع احلد األدىن لألجور، ارتفاع معدل االقرتاض، ارتفاع اسعار الصرف، أو : أحداث متثل أخطار و�خذ صفة أخطار مثل): �ديدات( أخطار  

عدم ( ، وهذه األخطار حتد من هامش حرية املؤسسة يف اختاذ القرار)النقا�ت، املستهلكني( ط اليت ميارسها املستقبلني لنتائج املؤسسات بعض الضغو 
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ة ، وعادة متثل تكاليف إضافية ترفع من تكلفة املنتوج، وتصبح  املشكل)السماح بوضع ملون معني يف مادة مستهلكة غذائية، أو حتديد أسعار العمل

  :                                                              اليت تواجهها املؤسسة هي

       .                                                                                                      حتديد األخطار حىت ميكن مواجهتها 

  .                                            اكتشاف الفرص يف الوقت املناسب من أجل استغالهلا

 Les( اط اذ ميكن أن جند يف حميط املؤسسة بعض العناصر اليت تتمكن من املؤسسة من التأثري عليها أو بتغيريها، ومتثل هذه العناصر متغريات النش

variables d’actions  (وميكن أن نذكر على سبيل املثال فكرة أو تصور املستهلك ازاء منتجات املؤسسة أو اجتاه املؤسسة ككل، للمؤسسة ،

   ). relations publiques( فهذه الفكرة ميكن أن تتغري مع تطور جودة منتجات املؤسسة أو مع سياسة العالقات العامة 

                                                                                                                                                        :تعريف احمليط وأمهيته) 3

                                                                                                                                                             : احمليط معرف جغرافيا - أ

  حميط داخلي         .                                                    معرفة حجم املنافسة احمللية وإمكانية اقتحام األسواق اخلارجية

    

  حميط خارجي         

  :احمليط معرف مبكو�ته - ب

احمليط السياسي والقانوين، احمليط االجتماعي والثقايف، احمليط االقتصادي، احمليط (من أجل حتديد تطور احمليط وتكييفه مع تطور املؤسسة وذلك  

  ).                                                             التكنولوجي 

  :احمليط حمدد مبستقبالته - ج

املستهلك، املورد، ( حتديد أي اجلوانب يعترب مصدر قرار عندما تريد املؤسسة التأثري على احمليط، أي حنو أي مستقبل تتجه متثل أمهية ذلك يف 

  ).العمال، املسامهني، مجعيات محاية املستهلك، الصحافة، تنظيمات حملية أخرى

 :خمتلف حاالت احمليط) 4

  .ارتفاع طفيف يف أسعار املادة األولية: تغري ال حيدث فوضى مثل يتميز مبعدل تغري طفيف، وأي): Stable(  حميط ساكن

  .الصحافة: التغريات �درة ومبعدل ضعيف، ولكن عند حدوث التغيري حيدث نشاط مث يعود إىل حالة السكون مثل: حميط انتقايل

  .التكنولوجيا: سة بسرعة مثلالتغريات ال تفاجئ املؤسسة، وهذه التغريات تتكيف هلا املؤس): Instable(  حميط غري ساكن

  .منتوج دورة حياته قصرية: التغريات تفرض على املؤسسة التطور بصورة دائمة، والبحث �ستمرار مثل: حميط مضطرب متقلب
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  :مواقف املؤسسة جتاه احلاالت املختلفة للمحيط) 5

                                                                   :              أي السياسات املتبعة من طرف املؤسسة ملواجهة احلاالت السابقة

مثل تغاضي ( هذه السياسة مقبولة يف حميط ساكن، بينما يف حميط انتقايل أو غري ساكن أو متقلب فاملؤسسة معرضة خلطر الزوال : تغاضي احمليط

  ).                                                                 تكنولوجيا جديدة أو تغاضي ذوق املستهلك 

 متابعة للمحيط، وتبحث عن املعلومات حتسبا ألي تغيري من أجل رد الفعل املناسب، وهذه الطريقة جتعلها املؤسسة تبقى يف: التكيف مع احمليط 

أن  تكشف الفرص يف وقتها، وتستغلها للتغلب على قيود جديدة واختاذ قرارات جديدة، ومن أجل إتباع هذه الساسة ال يكفي أن تنتبه للتغيري بل

  .                                      كانيات املادية والبشرية واملاليةتستجيب بسرعة، وهذا يرتبط �إلم

هي اليت تقرر تغيري احمليط ) شبه احتكارية( بعض املؤسسات ومن أجل عدم حتمل تكاليف التغيري، واليت هلا نفوذ اقتصادية كافية  :استباق التغيري 

  . أو ما هي احتياجات املستعمل؟هي اليت تقرر وترية ظهور تقدم تقين IBMلصاحلها مثال 
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القانونية للمؤسسات االقتصاديةاألشكال : اضرة الثالثةاحمل  

:متهيد  

فأدت الضرورة ، حيث تطور النشاط االقتصادي، وأصبح يتطلب وسائل وإمكانيات معقدة،  18برز مصطلح الشركة أثناء الثورة الصناعية يف القرن 

إىل إنشاء شركات تضم العديد من األشخاص، ومع تطور هذه الشركات أصبح من الضروري ضبط وتنظيم و حتديد أشكاهلا القانونية، أي شروط 

.إنشائها وكيفية تصفيتها  ومحاية الشركاء واملتعاملني مع الشركة  

الشركة هي عقد مبقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتبار�ن أو أكثر أو " اجلزائري فإن  (Le code civil)من القانون املدين 416وحسب املادة 

دي على املسامهة يف نشاط مشرتك لتقدمي حصة من عمل أو مال أو نقد �دف اقتسام الربح الذي قد نتج  أو حتقيق االقتصاد أو بلوغ هدف اقتصا

" اجلزائري  (Le code de commerce)من القانون التجاري 545، وحسب املادة "لكذي منفعة مشرتكة ويتحملون اخلسائر اليت تنجز عن ذ

من القانون املدين �ن تعريف هذا العقد جيب أن يكون مكتو� وإال كان  1/ 418، وتقتضي املادة "تثبت الشركة ا بعقد رمسي وإال كانت �طلة 

نتج عنه كائن قانوين جديد له ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء ختصص لتحقيق أغراض �طال،  ويتميز عقد الشركة عن �قي العقود األخرى انه  ي

  .معينة

ميكن تصنيف املؤسسات تبعا لعدد األشخاص الذين يوظفون األموال فيها، أو حسب اخلطر الذي يتعرضون له بسبب هذا التوظيف، وقد يكون   

.شركات وشركات األموال: ركات إىل قسمني رئيسينيهذا اخلطر حمدودا أو غري حمدودا، و عادة تنقسم الش  

:شركات األشخاص -1  

املتمثل وهي املؤسسات اليت يكون فيها اخلطر املتعلق بتوظيف األموال غري حمدود، ويقوم هذا النوع من الشركات على االعتبار الشخصي للشركاء، و 

املؤسسة الفردية، شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، : ، ويتضمن هذا الصنفيف العالقات الشخصية من معاملة حسنة، ومسعة جيدة وثقة متبادلة

.وشركة احملاصة  

  l entreprise individuelle: املؤسسة الفردية - 1. 1

وجد لتحقيق  تتميز املؤسسة الفردية بسهولة التأسيس والتنظيم، وصاحبها هو املسؤول الوحيد عن نتائج نشاطها، الشيء الذي يدفعه للعمل بكفاءة

.أكرب ربح ممكن  

  Société en  Nom Collectif  :شركة التضامن - 2. 1

كون نقدية تتميز �ملسؤولية الغري حمدودة للشركاء والتضامن بينهم، ويقسم الرأمسال إىل حصص توزع على الشركاء بصفة متناسبة مع مسامهتهم اليت ت

.أو عينية، ويعترب كل شريك �جر  
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   Société en Commandite Simple:ية البسيطةشركة التوص - 3. 1

لى التزامات تتكون هذه الشركة من فئتني من الشركاء، فئة الشركاء املتضامنني وفئة الشركاء املوصني، وتعترب الفئة األوىل مسؤولة مسؤولية كاملة ع

التضامن، وأما الثانية فيقتصر دورها على تقدمي جزء من املال الشركة، وختضع للقوانني اليت حتدد حقوق وواجبات حقوق وواجبات الشريك يف شركة 

أن يقل على  للشركة، وتكون مسؤولية الشركاء املوصني يف حدود احلصة اليت سامهوا �ا، وال حيق هلم إدارة الشركة، و�لنسبة لعدد الشركاء فال ميكن

  .اثنني، احدمها متضامن واألخر موصي، والشريك ال يعرب �جر

    :شركة احملاصة - 4. 1

 تتكون شركة احملاصة من جمموعة من األشخاص مبوجب اتفاق شخصي، و�لنسبة لعقد الشركة فيثبت بني الشركاء كتابيا أو شفو�، ويف كثري من

، وليس هلا وجود إال الدول مل يشرتط عقد التأسيس كتابيا، فلم تقيد هذه الشركة يف السجل التجاري، ومل يتم إشهارها للغري، فهي خفية أي متسرتة

 .�لنسبة للشركاء، كذلك ليس هلا شخصية قانونية أو اعتبارية،، وليس هلا ذمة مالية

  .املدة الزمنية للشركة، موضوع عملها، إدارا�ا، كيفية توزيع األر�ح وحتمل اخلسائر بني الشركاء: وحيدد عقد �سيس الشركة

      :شركات األموال -2

الشركة ذات املسؤولية احملدودة، شركة : س على االعتبار املايل �دف مجع أكرب عدد من األموال، ويتضمن هذا الصنفتقوم شركات األموال أسا

  .األسهم، شركة التوصية �لسهم

  Société à Responsabilité Limitée( SARL): الشركة ذات املسؤولية احملدودة - 1. 2

شريك، ال يعترب الشريك  20و  3األشخاص وشركات األموال، ويرتواح عدد الشركاء بني ّ  ميثل هذا النوع من الشركات شكل وسيط بني شركات

  .�جرا وال تتجاوز مسؤوليته قيمة احلصص اليت ساهم �ا، ويتميز هذا الشكل بسهولة التأسيس

   Société par Action:شركة املسامهة - 2. 2

هي الشركة اليت ينقسم رأس ماهلا إىل أسهم، وتتكون من شركاء ال يتحملون اخلسائر إال من القانون التجاري فان شركة املسامهة  592حسب املادة 

ن بقدر حصصهم، وال ميكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة وال يطبق هذا الشرط على الشركات ذات الرأمسال العمومي، من نص املادة السابقة ميك

اهلا إىل أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، وال يكون للشريك مسؤولية عن ديون الشركة إال تعريف شركة املسامهة ��ا هي الشركة إىل ينقسم رأمس

 .مبقدار حصته

ماليني دج، أما يف حالة عدم اللجوء  5إذا جلأت الشركة عند التأسيس لالكتتاب العام أي اللجوء العلين لالدخار فان احلد األدىن لرأس املال يكون 

  .د األدىن لرأس املال يكون مليون دجلالكتتاب العام فاحل
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  .شركاء على األقل، وهم ال يكتسبون صفة التاجر �7لنسبة لعدد الشركاء يشرتط 

  Société en commandite par action: شركة التوصية �ألسهم - 4. 2

سامهني أي الفئة الثانية من الشركاء هلم احلرية املطلقة يف تتميز شركة التوصية �ألسهم بنفس اخلصائص اليت تتميز �ا شركة التوصية البسيطة، إال أن امل

 .التصرف �سهمهم دون استشارة أو موافقة �قي الشركاء

شركاء موصيني على األقل، ويكتسب الشريك صفة التاجر صفة التاجر، وحيق  3شريك متضامن و : وقد حدد املشرع اجلزائري عدد الشركاء كما يلي

 .ن شريك متضامن أو موصيللشخص املعنوي أن يكو 
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  وظيفة املوارد البشرية �ملؤسسة: رابعةاحملاضرة ال

 :متهيد

(  يعترب العنصر البشري أحد أهم مدخالت املؤسسة مهما كان نوعها اقتصادية، وجتارية، أو حكومية، أو خريية، ويعد اصطالح املوارد البشرية    

Human resources  ( اصطالحاً حديثاً، والذي حل تدرجيياً حمل اصطالح إدارة األفراد نتيجة التوسع وعمق هذا ا�ال يف الدراسة، وقد كانت

ري م هي نقطة التحول هلذه الثورة التدرجيية عندما قامت اجلمعية األمريكية إلدارة األفراد وهي أكرب منظمة متخصصة يف جمال اإلدارة بتغي1990سنة 

اً كامالً يف إىل إدارة املوارد البشرية ليتماشى مع ز�دة األدوار اإلسرتاتيجية للموارد البشرية يف املنظمات، وليصبح مدير املوارد البشرية شريك املصطلح

 .األعمال املتعلقة �لتخطيط االسرتاتيجي

:تعريف إدارة املوارد البشرية -1  

اإلدارة املسؤولة عن النشاط اخلاص �لقوى العاملة وإدار�ا بفعالية، وذلك للوصول �ملؤسسةّ إىل أعلى نسبة من  إدارة املوارد البشرية ��ا تعرف      

، مكافأة وتعويض )العالقات الصناعية(التدريب والتنمية اإلدارية-ختطيط القوى العاملة -حتليل التنظيم: وهي تشمل الوظائف التاليةاإلنتاجية، 

  .خلدمات االجتماعية والصحية، مث أخريا املعلومات والسجالت اخلاصة �لعاملنيالعاملني، وتقدمي ا

  :إدارة املوارد البشرية ودورها يف املؤسسة -2

ارية إذا كانت الوظائف اإلدارية الرئيسية للمؤسسة تقع على خط السلطة، وتساهم يف حتقيق األهداف األساسية هلا مباشرة، فإن الوظائف االستش    

ال مساعدة هي الوظائف اليت تتدخل مباشرة يف حتقيق األهداف األساسية، وإمنا تقوم بذلك بشكل غري مباشر �عداد الوسائل التقنية والقيام �عم

 لوظائف خط املؤسسة يف ممارسة صالحيا�ا وحتمل مسؤوليا�ا

ث عن كيفية إن البنية األساسية ألي منظمة هي العنصر البشري، وعلى مر العصور كان االهتمام الرئيس للباحثني واملمارسني يف جمال اإلدارة هو البح

سان، فاإلنسان هو املكون األساسي للمنظمة، لذلك فمن املنطقي أن يكون العنصر البشري تعظيم االستفادة من املوارد البشرية يف حتقيق رفاهية اإلن

  .هو أحد احملاور األساسية لتميز األداء التنظيمي

مة، ملنظوترجع أمهية العنصر البشري إىل عدة أسباب منها أن اإلنسان هو متخذ القرار، وهو املسؤول عن التجديد واالبتكار وهو وسيط التعلم يف ا

حلاكم يف اختاذ فما من شك أنه برغم األساليب الكمية احلديثة يف جمال عملية اختاذ القرارات التنظيمية، إال العنصر البشري هو بكل املقاييس العنصر ا

ه بشكل اجيايب، وتعميق القرارات، وهو يف األساس قدرات عقلية وإمكانيات فكرية للمعلومات واألفكار واالبتكارات البد من استثماره وتوظيف قدرات

  .وتكثيف اهتمام القيادات اإلدارية العليا بقضا� تنمية املوارد البشرية، ورفع املستوى التنظيمي واإلداري للمسئولني عنها
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:وظائف املوارد البشرية -3  

 التوسع يف النشاط، ( ة الداخلية واخلارجية يتم التخطيط ابتداء من التنبؤ �حتياجات املؤسسة مع مراعاة البيئة احمليط: ختطيط القوى العاملة

  ...)تقاعد بعض العمال، اقتناء آالت ومعدات جديدة

 ما هي الظروف اليت تؤدى يف ظلها الوظيفة؟ ما هي املهام الفعلية اليت : ويكون ذلك بطرح عدة أسئلة أمهها: تصميم وحتليل الوظائف

 لبها أداء الوظيفة؟تتضمنها الوظيفة؟ ما هي املعدات واألدوات اليت يتط

 ويقصد به جذب أكرب عدد ممكن كما ونوعا من العمالة، ويكون مصدره داخليا كالرتقية والنقل، أو خارجيا كاالستعانة : االستقطاب

 .بوكاالت ومكاتب العمل، أو اجلامعات، أو بدراسة طلبات العمل

 بارات الكتابية والشفوية، الفحوصات الطبيةوذلك �العتماد على أساليب املقابلة أو االخت: االختيار والتعيني... 

 وجيب األساليب املالئمة لطبيعة احلاجة، وإمكانيات املؤسسة واستعدادات األفراد: التدريب والتنمية. 

 مدخل املقارنة بني : يعترب تقييم األداء أحد أهم أساليب الرقابة، ولقياس األداء يستخدم مديرو املوارد البشرية عدة معايري أمهها: تقييم األداء

 ...العمال، مدخل التكلفة والعائد لكل عامل، أسلوب االختيار اإلجباري

 تتكفل إدارة املوارد البشرية بدراسة كافة التعويضات املتعلقة �ألفراد واستحقاقا�م منها املباشرة وغري املباشرة سواء كانت : التعويضات واملزا�

 .كاخلدمات االجتماعية، والسكن، ورحالت االستجماممادية كاألجر والعالوات، أو عينية  

 تعد إدارة املوارد البشرية مسؤولة عن الصحة والسالمة املهنية للعاملني، فهي مكلفة حبصر مصادر حوادث العمل : الصحة والسالمة املهنية

 .الفيز�ئية، والظروف النفسية املؤثرة
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�ملؤسسةلوظيفة املالية ا: احملاضرة اخلامسة  

:متهيد  

ريها يف تعترب الوظيفة املالية إحدى وظائف املنظمات على اختالف أنواعها، ومبوجبها ميكن حتديد احتياجات املنظمة من األموال، والسعي إىل توف

فريها يف الوقت املناسب، الوقت املطلوب واحملدد، مراعية يف ذلك أفضل مصادر التمويل املايل اليت من خالهلا ستحصل على هذه االحتياجات، وتو 

.وطوال يقتصر نشاط الوظيفة املالية على ذلك فحسب بل يشمل القيام �دارة أموال املنظمة، والسهر على حسن استثمارها واستخدامها بشكل مضب  

:تعريف الوظيفة املالية) 1  

الالزمة للمؤسسة، واستغالهلا فيما خيدم األهداف، فهي �دف إىل تعرف الوظيفة املالية ��ا الوظيفة اليت يرتكز نشاطها الرئيسي على جلب األموال 

.حتقيق وتعظيم األر�ح، �إلضافة إىل توفري السيولة  

:أنشطة الوظيفة املالية) 2  

وذلك على النحو يتفرع عن الوظيفة املالية عدة وظائف فرعية، توصف الوظائف الثالثة األوىل �لتقليدية بينما توصف الوظائف املتبقية �ملتخصصة، 

:التايل  

:التخطيط املايل  

:وخيتص املدير املكلف به بعدة نشاطات أمهها  

.حتديد األهداف -  

.مجع البيا�ت -  

.وضع املواز�ت -  

.اختاذ القرارات املالية -  

:التنظيم املايل  

:يتوىل املدير املكلف �ذا النشاط القيام مبا يلي   

.املهام املالية -  

.اخل.....وليات ضمن اهليكل التنظيمي مثل خمتلف األقسام كاحملاسبة، الضريبة والتحصيل، التدقيق، األجور، السيولةالسلطات واملسؤ  -  

فقد تكون داخلية كأموال املؤسسة اخلاصة، تدفقات األر�ح مثال، وقد تكون خارجية كاألسهم والسندات، : تدبري مصادر التمويل -

.اخل...والقروض  
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: الرقابة املالية  

ة يف كما يتبع التنفيذ التخطيط، فان الرقابة تتبعهم مجيعا، لذا جيب أن تكون سهلة، واضحو ودقيقة، و�دف اىل معرفة أسباب االحنراف احلاصل

.النتائج واألهداف  

ؤسسة، أو إىل سابقة والحقة حسب و�خذ الرقابة املالية عدة تقسيمات أمهها تقسيمها إىل داخلية وخارجية حسب اجلهة املكلفة �لرقابة وعالقتها �مل

.وقت حدوثها  

:التحليل املايل  

قام واملؤشرات قصد التعرف على نقاط القوة والضعف يف السياسات املالية والتشغيلية يف فرتة معينة، يقوم املدير املايل �ذه الوظيفة، بتحليليه األر 

 ودالال�ا

:التمويل  

موال من مصادر خمتلفة،وهي الوظيفة اليت تركز اهتمامها عل مجع األ  

: إدارة األصول  

وذلك قصد التعامل مع األصول حسب جاهزيتها، فيتم من خالل هذه الوظيفة حصر شامل لكل من األصول املتداولة واألصول الثابتة �ملؤسسة، 

.وكيفيات تعظيمها  

:تقييم االستثمارات  

.من خالهلا حتديد كيفية االستغالل األمثل لألموال يف جماالت االستثمار املختلفة وهي الوظيفة األهم وذات البعد االسرتاتيجي األكثر، حبيث يتم  
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  وظيفة التموين �ملؤسسة: احملاضرة السادسة

  :متهيد

فري املواد إن وظيفة التموين وظيفة أساسية من وظائف املؤسسة تقوم �ا إدارة متخصصة تسمى إدارة الشراء والتخزين، فمن خالل وظيفة الشراء يتم تو 

ليها املؤسسة ألداء اخلام والنصف املصنعة وكافة املواد اليت تدخل يف عملية اإلنتاج، واملعدات واآلالت وقطع الغيار وكافة املستلزمات اليت حتتاج إ

ي وظائفها األخرى على أكمل وجه، كما تعد وظيفة التخزين من الوظائف احليوية للكثري من املؤسسات بصرف النظر عن طبيعتها أو ملكيتها، وه

يل فهو اجلزء املهم من رأمسال املؤسسة، و�لتا  % 70تكتسب أمهية متزايدة يف املؤسسات الصناعية، ويف بعض هذه املؤسسات قد يشكل املخزون 

  .واحملرك األساسي للعملية اإلنتاجية

  :مفهوم وظيفة الشراء -1

هي العملية اليت تقوم على أساس حتديد االحتياجات من خمتلف املواد والسلع، ومن مث البحث عن املوردين وتقدمي : تعريف وظيفة الشراء - أ

  .ومراقبة عملية الشراءالطلبيات، ومتابعة وتنفيذ الطلبية إىل غاية استالمها، 

  :أمهية وظيفة الشراء -ب

  عدم توقف النشاط(مواجهة مشكلة ندرة املوارد الستمرار نشاط املؤسسة.( 

 الشراء بكميات كبرية حيقق للمؤسسة خصومات كبرية، وكذلك حتسني العالقات مع املوردين. 

  تعزيز املركز التنافسي(حتديد مواصفات املواد.( 

  اإلنتاجالتنسيق مع وظيفة. 

 تسمح وظيفة الشراء �ختيار مصادر التوريد. 

  :إجراءات وظيفة الشراء - ج

  .حتديد الكمية املطلوب شراؤها، اختيار مصادر التوريد، إصدار أمر الشراء، متابعة أمر الشراء، االستالم والفحص، مراقبة الفواتري

  :تنظيم وظيفة الشراء -د

  :مراعا�ا وتتمثل فيما يليلتنظيم وظيفة الشراء هناك نقاط جيب 

، )تغري ذوق املستهلك مثال(، التغريات والتقادم )اجلودة العالية(، طبيعة السلعة )حبوث التسويق(، تكلفة الشراء، طبيعة السوق )اإلنتاج(حجم النشاط 

 .القدرة املالية للمؤسسة، عالقة وظيفة الشراء مع الوظائف األخرى

  :السياسات العامة للشراء -ه
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اليت حيتاج صد �لسياسة العامة للشراء اإلسرتاتيجية اليت ستسري على هديها املؤسسة، ويف ضوءها عملية الشراء، وتوفري احتياجا�ا من املستلزمات يق

  :إليها العمل، واسرتاتيجيات الشراء أنواع أمهها ما يلي

 هل األفضل للمؤسسة أن تقوم بتصنيع احتياجا�ا من املواد داخليا، : يتلخص مضمون هذه اإلسرتاتيجية مبعلومة مفادها :الشراء أم الصنع

 أم تقوم بشرائها من املوردين؟ ويقصد �الحتياجات أن تقوم املؤسسة بتصنيع املواد األساسية فقط اليت تستهلك منها كميات كبرية، وتتصف

ملية اإلنتاجية، وهناك عوامل تلعب دورا �رزا يف اختيار إسرتاتيجية الشراء ام التصنيع، وهي مبثابة معايري حتكم عملية �ألمهية ا �لنسبة للع

 .التكلفة، اجلودة، الكمية، استمرار التوريد، سرية الصنع: املفاضلة بينهما واختيار األنسب، وهذه العوامل هي

 ؤسسة احتياجا�ا من الكميات حبيث تغطي استهالكها لفرتة زمنية قصرية، والغاية من ذلك ويقصد �ا أن تشرتي امل :الشراء حسب احلاجة

 :جتميد األموال يف املخزون دون استثمار، ويتم اللجوء إىل هذه السياسة يف احلاالت التالية

 منخفضة حبيث يكون السوق مغرقا �ملواد، هناك سهولة يف توفري االحتياجات و�سعار: وجود ركود اقتصادي. 

 وتتوقع املؤسسة أن تنخفض بعد فرتة زمنية: يف حالة كون األسعار مرتفعة. 

 متكنها من شراء احتياجا�ا بكمية كبرية: يف حالة عدم توفر سيولة نقدية لدى املؤسسة. 

 الشراء للتخزين : 

  ة زمنية طويلة نسبيا، والغاية من ذلك ضمان ويقصد �ذه السياسة قيام املؤسسة بشراء احتياجا�ا من املواد، وبكميات كبرية تغطي فرت

 :توفرها يف الوقت املطلوب ومنع خطر توقف العمل، وتلجأ إىل إتباع هذه السياسة يف احلاالت التالية

 اخلوف من فقدان وعدم توفر املواد يف السوق ويف كل وقت. 

 ربسبب النقل أو الشحن أو أي سبب أخ اخلوف من عمليات التوريد من املوردين. 

 توقع ارتفاع أسعار املواد يف الفرتة املقبلة. 

 احلصول على خصم الكمية الذي يقدمه املوردين لقاء الشراء بكميات كبرية. 

 ختفيض نفقات النقل والشحن والتأمني نتيجة الشراء بكميات كبرية. 

  :مفهوم وظيفة التخزين �ملؤسسة -2
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 )الوظيفة التقنية( وظيفة اإلنتاج: احملاضرة السابعة

    :متهيد

يوفر النشاط اإلنتاجي سلعا �ائية مرورا بعمليات تشغيل أو حتويل ملواد أولية ينتفع �ا ماد�، أو مواد نصف مصنعة تدخل ضمن دورة     

  .إنتاجية أخرى، كما يوفر خدمات تشكل منافع زمنية أو مكانية أو حيازية، كاخلدمات اليت تقدمها البنوك، وشركات االتصاالت والتأمني

    مفهوم وظيفة اإلنتاج: أوال

ن تعترب هذه الوظيفة من أهم الوظائف يف املؤسسات املختلفة، وهي تتعلق خبلق املنافع الشكلية للمواد واخلدمات بتحويلها إىل سلع ميكن أ

  :نشبع حاجيات ورغبات املستهلكني، وتنطوي هذه الوظيفة القيام �ألنشطة التالية

  عناصر اإلنتاج األخرى مبا يناسب العملية اإلنتاجية حتديد موقع املصنع، وترتب اآلالت و  

  الصناعية، وحتديد املاكينات، والعدد، واألدوات وطرق تشغيلها) اإلنتاجية(تصميم العمليات.  

 ختطيط وتنفيذ العملية اإلنتاجية ويشمل ذلك وضع برامج زمنية، وحتديد األفراد والتكاليف. 

  من أن إنتاج يتم حسب املواصفات املوضوعية للمنتجاتمراقبة جودة املنتجات عن طريق التأكد. 

 حتسني طرق العمل، وتصميم أماكن العمل، وحتديد األوقات النمطية ألداء العمل، وتوفري التهوئة، وأماكن الراحة للعمال. 

  عوامل اإلنتاج: �نياً 

  :قوة العمل اإلنساين -1

املنتجة يف ا�تمع أي من خالله تكون أول خطوة لعملية اإلنتاج، فاإلنسان هو قوة إنتاج اجتماعية اإلنسان ميثل النواة الرئيسية واألساسية للقوة 

   .رئيسية، متثل جممل قوى اإلنسان العضلية والذهنية اليت حتدد قوة �ثريها لنظام البنية الفيز�ئية

  :وسائل اإلنتاج -2

  :عملية اإلنتاج ومنيزها فيم يليوتتمثل يف العناصر الغري إنسانية اليت تستخدم يف 

موضوع العمل شيئا ينبغي أن �خذه مباشرة من الطبيعة، أو قد تعمل اثر العمل اإلنساين من قبل، ): مواد العمل(موضوعات العمل  2-1

  :وتنقسم مادة العمل بدورها إىل قسمني

  .وهي تشكل العنصر املادي للناتج اجلديد: مواد العمل األساسية 2-1-1

  .مواد عمل تساعد على أداء العمل كالطاقة، األصبغة: مواد العمل املساعدة 2-1-2

وهي خمتلف األدوات اليت تساعد اإلنسان، من أجل التأثري وإحداث تغيريات صحيحة على مادة  ):أدوات العمل(وسائل العمل  2-2

  .العمل، أي يف العملية اإلنتاجية للسلع وخدمات تستعمل آالت ومعدات مثال

   "عامال أو عنصرا من عناصر اإلنتاج قائما بذاته"يعترب  :عامل التكنولوجيا 2-3

  ):اإلدارة(عامل التسيري  -3

  .وهي عملية التوقع والتقدير وإعادة النظر يف النشاطات اليت تقوم �ا املؤسسات بصفة عامة

  .بؤ �ملستقبل و�حلاضرعملية تن"وتتم هذه العملية بتحليل ودراسة كل املعطيات املمكن مجعها، فهي 

  ):املنتوج(املنتج : �لثاً 

  . يعترب اإلنتاج أحد أهم النشاطات االقتصادية اليت يقوم �ا كل من األفراد واألمم، بسبب ما يضيفه من قيم جديدة
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  : ومن هنا جيب التطرق إىل املنتج، والذي ميثل خمرجات النظام اإلنتاجي وهو

  :السلع 3-1

اء امللموسة اليت يتطلب إنتاجها ضرورة حتويل املواد األولية الالزمة هلا من خالل عدة عمليات إنتاجية متتابعة، يف أشكال عبارة عن تلك األشي

  .خمتلفة، تصلح للبيع، أما لالستهالك مباشرة أو ألحد املوزعني

  : وميكن تصنيف السلع إىل ما يلي

   .خرى واليت يقوم بشرائها منتجون آخرون وليس املستهلك النهائيتلك السلع اليت تدخل يف إنتاج سلع أ: السلع اإلنتاجية  -  أ

ويقصد �ا السلع اليت تصلح إلشباع احلاجات اإلنسانية ولكنها �تلك مبجرد االستعمال مرة : السلع االستهالكية غري املعمرة  -  ب

  .واحدة كاملواد الغذائية

، اجة املستهلك ولكنها ال تفىن مبجرد االستعمال مرة واحدةتتمثل يف السلع اليت تشبع ح:  السلع االستهالكية املعمرة - ج

 .اخل......كاملباين السكانية ، السيارات "وإمنا تستخدم مرات عديدة خالل فرتة قد تطول أو قد تقصر

  :اخلدمــــات 3-2

  .اخل.....تعترب خمرجات غري ملموسة، كاخلدمات اليت تقدمها املؤسسات املالية،وشركات النقل،ومكاتب

  نظم اإلنتاج : رابعاً 

  : منيز بني العديد من النظم اإلنتاجية املتاحة يف تنفيذ العمليات اإلنتاجية اخلاصة �ملؤسسة، ومن نظم اإلنتاج نذكر اآليت

   :اإلنتاج �لطلبيات 4-1

ن أمثلة هذا النظام إنتاج املولدات يتم اإلنتاج وفق هذا النظام بناءا على أوامر طلب العمالء، وتكون الكميات املنتجة مكن املؤسسة، وم

  .واملكيفات الضخمة وأجهزة النسيج

  : ويتم النظام اإلنتاج �لطلبيات بعدة مسات نذكر منها

  تكلفة أو أسعار املنتجات العالية -1

  .االختصاص واملهارة الفنية ضرور�ن للقيام �لتنفيذ  -2

 .    لعليا املسؤوليةتسيري وإجناز جير�ن وفقا لتعليمات وأوامر من املستو�ت ا -3

 . اإلنتاج حسب الطلب يستلزم درجة عالية من مرونة التحضريات املستعملة واألعمال الالزمة -4

  : اإلنتاج املستمر 4-2

 يستلزم يف هذا النظام إنتاج كميات كبرية من السلع حيث يكون معدل الطلب كبري، ويف هذا النظام تقوم املؤسسات بعمليات إنتاجية صناعية

ويتميز هذا النوع من النظم اإلنتاجية �خلصائص  صصة إلنتاج عدة أصناف متماثلة وحيث يكون التجهيز اآليل مشتغال بصفة مستمرةمتخ

  : اآلتية

  .استخدام اآلالت ذات األعراض اخلاصة -1

  ال يتطلب سوى مرونة قليلة يف استخدام اآلالت واألشخاص  -2

 استعمال عدد كبري من اليد العاملة  -3

 .واختاذ القرار يكون عند هذا املستوي ال مركز�التسيري  -4
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 إن املنتجات ليست ذات أسعار مرتفعة  -5

  :اإلنتاج املتقطع 4-3

  .هو ذلك النظام الذي تكون فيه التسهيالت مرنة بصورة تسمح �نتاج تشكيلة متباينة من السلع وأحجام خمتلفة لنفي السلعة

  :�لصفات التاليةويتميز هذا النوع من النظم اإلنتاجية 

  مستوى عاملي من املهارات الفنية، واهتمام كبري بتطوير األساليب وحتسينها  -1

  استخدام اآلالت واألجهزة ذات األغراض العامة لتحقيق املرونة املطلوبة  -2

 املراحل والعمليات اإلنتاجية تعترب منفصلة وشبه مستقلة  -3

 .قا لدرجة استقرار الطلب عليهاخيتلف معدل تكرار إنتاج املنتجات من وقت آلخر طب -4

 .يضم هذا النوع من النظام املنتجات اليت يتم إنتاجها �لطلبيات تتسم بصغر حجم كمية اإلنتاج املطلوبة -5

  مفهوم إدارة اإلنتاج : خامساً 

  :مفهوم إدارة االنتاج 5-1

عية داخل املؤسسة، وكذلك ربطها �لبيئة احمليطة أي أ�ا تعمل إدارة اإلنتاج القوة األساسية اليت تعمل على تنسيق األنشطة اخلاصة �لنظم الفر 

  .لتحقيق األهداف املنشودة) املؤسسة(على التكامل بني املوارد املختلفة لكي تنظم يف شكل نظام كلي 

  . بتوجيه وتنظيم مجيع التدفقات انطالقا من املوردين إىل غاية الز�ئن"فإن إدارة اإلنتاج هي اليت تقوم 

  :أهداف إدارة اإلنتاج 2 -5

يات على حىت يتم الوصول إىل حتقيق األهداف املتعلقة �دارة اإلنتاج والعمليات من جودة وتكلفة ويف الوقت املناسب، يسهر نظام اإلنتاج والعمل

دى ضرورة التنسيق وبذل اجلهود التنسيق مع خمتلف الوظائف يف املؤسسة على حتقيق عدد من األهداف اليت تعرب يف الواقع عامة، فاألهداف تبني م

  :إلجناح املؤسسة ككل وهي

  :                                                                                       تطوير املنتجات

العمق بعدد  ختتلف درجة تطوير وحتسني املنتوج يف درجة عمقها ومدة تنفيذها واألموال الضرورية هلا، ومتر عملية اختيار تقنية أو تطوير منتوج �ذا   

حسب طبيعة املؤسسة  من املراحل ابتداءا من مجع األفكار حول املنتوج أو التغريات اجلديدة، تصفيتها وفرزها ألخذ املقبول منها يف التنفيذ واملناسب

وبداية إجناز جتارب ومناذج منها، وأخريا جتربة ) املواصفات(واعتبارات أخرى، مث يف مرحلة أخرى يتم دراسة االختيارات احملددة من جوانب هندسية 

إلعالن أو اإلشهار ونشر املنتوج، إدخاهلا إىل السوق واقرتاحها على املستهلك وهي من أصعب املراحل، ومدى جناحها يتعلق بعوامل عدة من فعالية ا

  .  اخل....إىل صورة املؤسسة لدى املستهلك ووضعيتها املالية، وصدى املنتج وقيمه اإلستعمالية ودرجة املنافسة يف السوق

  :تطوير طرق اإلنتاج

خالل دراسة سلسلة اإلنتاج والوقت الذي قد تتغري طريقة اإلنتاج بدون تغري املنتوج، �دخال حتسينات على جهاز اإلنتاج وكذا خط اإلنتاج من 

. أخرىيستغرق يف كل مرحلة أو دورة، ودراسة احلركات اليت يقوم �ا كل عامل حىت يتسىن حذف احلركات والوقت الغري مربر واستعماله قي جماالت 

  .وكذلك إعادة النظر يف ترتيب اآلالت واملناصب يف الورشات من أجل رفع كفاءة أدائها
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  :إلنتاجز�دة ا

 يف إحداها، فرفع اإلنتاج ختتلف طرقه ووسائله، إذ ميكن الرفع من عدد الوحدات املنتجة �ستعمال نفس اجلهاز اإلنتاجي واملوارد البشرية، أو بتغيري 

  .مثل استعمال ساعات إضافية أو تشغيل عمال جدد بنفس اآلالت أو �الت جديدة

  :حتسني أداء العمال

، هناك طرق عديدة للتأثري على رغبا�م حبوافز )حتقيق أحسن إنتاج بنفس املوارد، أو حتقيق نفس اإلنتاج �قل املوارد(العمال من أجل حتسني أداء 

طارات، مادية كالز�دة يف األجور، أو حتديد مكافئات دورية أو حبوافز معنوية، كما ميكن ت حتسني األداء �لتدريب وإعادة التكوين للعمال واإل

  .فة إىل توفري ظروف اجتماعية ومادية مالئمة�إلضا
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 وظيفة التسويق �ملؤسسة: احملاضرة الثامنة

    :متهيد

لتعرف يعد التسويق من أهم وظائف املؤسسة االقتصادية، حيث يهتم بتوزيع و بيع  املنتوج، وتقدميه للمستهلكني وحتديد األسواق ودراستها، مث ا    

أن نبيع  هل ننتج ما ميكن: على أذواق وميول املستهلكني، وال ختلو أي مؤسسة اقتصادية من قسم التسويق، ووفقا للجدلية اليت أنشأها علم التسويق

  . أم نبيع ما ميكن أن ننتج؟

 :التسويق ومفاهيمه املختلفة) 1

 انتشر هذا املفهوم عندما كان الطلب يفوق العرض، فتلجأ املؤسسات إىل ز�دة كميات اإلنتاج وختفيض التكلفة، مبعىن : املفهوم اإلنتاجي

  .أن املنتوج يبيع نفسه

 لن يشرتي إال ما يروج له، لذلك يف بداية القرن املنصرم �لوال�ت املتحدة األمريكية بدأ إن املستهلك يف هذا املفهوم : املفهوم البيعي

  .االهتمام ينصب على عملية البيع بعد أن كان ال يهتم إال بعملية اإلنتاج

 ع حاجات حمددة خاصة بعد احلرب العاملية الثانية ظهرت يف الوال�ت املتحدة األمريكية مث يف أور� ظاهرة إشبا : املفهوم التسويقي

مبجموعة من العمالء، األمر الذي يتطلب إجراء دراسات للسوق، للمستهلك وللسلعة، لكن ما يعاب عليه عدم مراعاته ألي حدود طاملا 

  .أن املستهلك يرغب يف ذلك

 ذا املفهوم ثالث مرتكزات أساسية �إلضافة إىل رغبات املستهلكني جيب أن تراعى �ملوازاة رغبات ا�تمع، ويضم ه: املفهوم االجتماعي

 رغبات املستهلكني، أر�ح املشروع، ورفاهية ا�تمع،                      : هي

 وأصبح اهلدف من العملية التسويقية حتقيق التوازن بني هذه املرتكزات.  

    :وظائف التسويق) 2

  ...).كميا�ا، التعبئة والتغليفحتديد تشكيلة السلعة، نوعها،  (ختطيط السلعة وتطويرها وتسعريها   .أ 

  ...)توصيف السلع، فرز السلع وفقا للوزن أو احلجم( التنميط والتدريج   .ب 

  .البيع وهي الوظيفة األهم يف التسويق، حيث يتم بواسطتها تبادل السلع مقابل املال  .ج 

  .النقل وهو تسهيل  وصول السلعة إىل املنتج إىل املستهلك عرب قنوات التوزيع  .د 

اطر تتعرض السلع أثناء البيع أو النقل أو التصنيع إىل عدة خماطر كالتلف، انتهاء الصالحية أو تقادمها، لذلك حترص وظيفة حتمل املخ  .ه 

  .التسويق على احلد من هذه املخاطر والتنبؤ واالستعداد هلا
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  :عناصر املزيج التسويقي) 3

ية اليت تستخدمها الشركة من أجل استمرارية حتقيق أهدافها التسويقية يف السوق ميكن تعريف املزيج التسويقي على انه جمموعة من األدوات التسويق

  :املستهدف، وهذه األدوات ميكن تصنيفها إىل أربعة عناصر تسمى عناصر املزيج التسويقي وهي

املادي امللموس والذي تقدمه الشركة للسوق، ويتضمن خصائص  يءوميثل السلع واخلدمات اليت تقدمها الشركة للسوق، والسلعة عبارة عن الش: ملنتجا

 املادي غري امللموس، والذي تقدمه الشركة يءالسلعة، التغليف، االسم التجاري، واخلدمات املرافقة، أما اخلدمة فهي الش

ن هذا املشرتي هو املستهلك النهائي، أو قد يكون وهو ما يدفعه املشرتي للبائع مقالب السلعة أو اخلدمة أو املنفعة اليت يشرتيها، وقد يكو  :السعر

 .أحد الوسطاء الذين يتعاملون مع املنتج أو مع بعضهم

 .وميثل مجيع النشاطات اليت متارسها الشركة من أجل إيصال املنتج إىل املستهلكني يف الوقت املناسب واملكان املناسب :التوزيع

متارسها الشركة من أجل االتصال �ملستهلكني املستهدفني وحماولة إقناعهم بشراء املنتج، ويشمل اإلعالن، وميثل مجيع النشاطات اليت  :املزيج الرتوجيي

 .البيع الشخصي، أدوات تنشيط املبيعات، العالقات العامة

 :أمهية وظيفة التسويق

  يقي متقدم يف أية دولة يؤدي �لنتيجة اىل تنميتها تلعب الوظيفة التسويقية دورا كبريا يف حتقيق معدالت التنمية االقتصادية، فوجود نظام تسو

  .اقتصاد�

 ويقية تعترب إحدى املؤثرات يف تقدم الفرد وا�تمع ورفاهيته من خالل نصيب كل فرد يف ا�تمع من السلع واخلدمات اليت توفرها الوظيفة التس

 .لذلك

  وتغري األذواق وحجم  بتغري األسواقالبيئة اخلارجية للمنظمة فيما يتعلق تعترب �فذة املنظمة على البيئة أل�ا تتوىل مراقبة ما حيدث يف

 .املنافسة، ما يتبعه من تقدير حلجم املبيعات

   ،إن عدم جناح منظمات األعمال يرجع �ألساس إىل أن هناك مشكلة، ويف أغلب احلاالت فان طبيعة هذه املشكلة تتعلق بوظيفة التسويق

 .مة يعتمد على الوظيفة التسويقيةكما أن قرار يتخذ يف املنظ
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 وظيفة العالقات العامة �ملؤسسة: احملاضرة التاسعة                        

  :متهيد

وللتقدم التقين يف وسائل اإلعالم املختلفة  ،العالقات العامة هي اجلهاز الذي يربط املؤسسة جبمهورها الداخلي واخلارجي       

فقد ازداد الطلب يف اآلونة األخرية على تطوير أقسام العالقات  ،والسيما فيما يتعلق �التصال دور يف ز�دة فعالية هذا اجلهاز

ؤسسة حيث يقوم بنقل العامة، وسبب اإلقبال على هذا الفرع من فروع اإلدارة هو الدور الذي يلعبه هذا اجلهاز وأمهيته لكل م

  .صورة لألنشطة واخلدمات اليت تقدمها للجمهور وحاجة اجلمهور للحصول على تلك املعلومات

فالعالقات العامة تربط بني املنشآت وبعضها البعض، وتربط بني املؤسسات وعمالءها واملؤسسة وا�تمع احمللي الذي تعيش فيه، بل 

  .ف مستو��متربط بني العاملني داخل املؤسسة مبختل

  :تعريف العالقات العامة -1

  : التعاريف اآلتية هذه توجد تعاريف كثرية للعالقات العامة و لعل من أمهها

العالقات العامة هي الفن القائم على أسس علمية لبحث انسب طرق التعامل  "تعريف العالقات العامة يف قاموس أكسفورد

الداخلي واخلارجي لتحقيق أهدافها مع مراعاة القيم واملعايري االجتماعية والقوانني واألخالق الناجحة املتبادلة بني املنظمة ومجهورها 

  ".العامة ��تمع

حتقق مع  أناخلاصة عن طريقها  أوهي وظيفة إدارية دائمة ومنظمة حتاول املؤسسة العامة  "تعريف اجلمعية الدولية للعالقات العامة 

اجلمهور  رأيتستقصي  أنعهم التفاهم والتأييد واملشاركة، ويف سبيل هذه الغاية على املؤسسة تتعامل م أنميكن  آومن تتعامل 

الشامل إىل تعاون فعال يؤدي  اإلعالمسياستها وتصرفا�ا وان تصل عن طريق تطبيقها لربامج  اإلمكانوان تكيف معه بقد  إزاءها

   ".إىل حتقيق مجيع املصاحل املشرتكة

اليت قدمت لتوضيح مفهوم العالقات العامة حماولة ادوارد روبنسون رئيس قسم البحوث مبعهد العالقات العامة ومن أبرز احملاوالت 

األمريكي الذي يعترب من بني أكثر التعاريف استخداما يف البحوث االقتصادية واالجتماعية ألنه يعترب العالقات العامة ��ا كعلم 

قياس وتفسري اجتاهات اجلماهري املختلفة اليت هلا صلة �ملنظمة ومساعدة  ة اليت تتضمناجتماعي وسلوكي وتطبيقي هي تلك الوظيف

 اإلدارة يف حتديد األهداف الرامية إىل ز�دة التفاهم والوفاق بني املنظمة ومجاهريها وقبول هذه اجلماهري ملنتجات املنظمة وسياسا�ا
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نظمة وأهداف مصاحل واحتياجات اجلماهري املختلفة اليت هلا صلة �ا، وختطيط واألفراد العاملني �ا وحتقيق التوازن بني أهداف امل

  . وتنفيذ وتقدمي الربامج الرامية رضا اجلماهري وتفامهها

من هنا جند أن العالقات العامة متثل �لنسبة للمؤسسة وظيفة خاصة ودائمة لإلدارة و التسيري حيث تتمثل مهمتها األساسية يف 

حتليل حاالت الرأي وتقنيات االتصال وهذا للحفاظ على املنظمة وحتسني مناخ التفاهم والثقة املتبادلة قصد حتقيق وضع خمتصني يف 

أهداف املؤسسة السوسيو اقتصادية لألفراد من منظور املؤسسة، و�لتايل جيب على العالقات العامة لكي تستطيع احلصول على 

ق وخملص ضد اآلراء االعتباطية واألفكار اخلاطئة، هلذا يرى فريدي أن العالقات عاطفة األفراد أن تصارع من أجل إعالم صاد

العامة هي تلك العالقات احلقيقية اليت تسلك خارج كل االهتمامات اإليديوليجية  ويكون هدفها جلب عطف اجلمهور على 

عمال من جهة واجلمهور اخلارجي من جهة املؤسسة أي تعبري جمازي فإن العالقات العامة �دف إىل وضع املؤسسة حتت تصرف ال

  . أخرى

 :أمهية العالقات العامة -2

  : أمهية العالقات العامة للمنشاة الصناعية  –أ 

الصناعية تنتج سلعة أو العديد من السلع اليت تصل  وتربز أمهية العالقات العامة يف املؤسسات الصناعية العتبار أن املؤسسة        

املشرتكني و املستهلكني، ويف قيامها �لعمليات الصناعية ترتبط �لعديد من املوردين ، واملنشآت األخرى اليت تتعاون إىل العديد من 

معها و متدها �حتياجا�ا املختلفة، كذلك لديها مجهورها الداخلي الذي يتمثل يف املوظفني والعمال وهؤالء حيتاجون ملن يربطهم 

  .فيها ويزيد من والئهم وإخالصهم هلا ، وهذا دور له أمهيته من ادوار العالقات العامة �ملؤسسة و أهدافها و حيببهم

و�ذه النوعيات املختلفة من اجلماهري يتضح مدى أمهية العالقات العامة للمنشآت الصناعية فهي دائما حتتاج إىل تنمية االتصاالت 

بني أفرادها، ومامل تكن إدارة العالقات العامة يف هذه املؤسسات على  وتكوين االراء حنو سلعها وخدما�ا ، واىل ضمان وجود والء

مستوى عادل من الكفاءة واخلربة، فسوف تتأثر عالقات هذه املنشآت وقد حيدث أن تواجه مواقف صعبة حتتاج إىل القدرة واللياقة 

ا خاصة وان يف جمال املنافسة قد يلجا املنافسون واحلكمة يف املعاجلة حىت ال يرتتب عليها رأي مضاد أو كراهية للمنشاة ومنتجا�

  .إىل التشويش وإقامة الشائعات ضد املنشاة
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  :أمهية العالقات العامة للمنشاة اخلدمية –ب 

وإذا كانت العالقات العامة يف املؤسسات الصناعية متثل أمهية خاصة ، ففي املؤسسات اخلدمية هي أكثر أمهية ألنه يف الوقت الذي 

العالقة بني املؤسسة الصناعية واملستهلكني قد يستمرون يف شراء السلعة أل�م مضطرين هلا لعدم وجود غريها يف السوق  تسوء فيه

مثال ، أو الن مزا�ها تفوق غريها من السلع املنافسة ولكن يف وجود منشأة خدمية قد تكون اخلدمة غري ضرورية �لنسبة للفرد ، أو 

ل على املتعامل معها أن يستبدهلا، وهذا يصعب من دور العالقات العامة ويفرض عليها دورة أكثر توجد بدائل عديدة عنها يسه

يف شركة الطريان اليت ال�تم بعمالئها و التقدم هلم اخلدمات على الوجه املرضي أو ال تقوم طائرا�ا يف املواعيد  –صعوبة ، فمثال 

شركات األخرى اليت تعمل يف خدمة الطريان واليت تتبع أحسن اخلدمات وبنفس التكلفة احملددة هلا فأمام اجلمهور بدائل كثرية منها ال

  .أو رمبا اقل 

وهذا ما حدث إلحدى شركات الطريان يف املنطقة العربية عندما أمهلت اجلمهور ومل حتسن يف خدما�ا ، ونتيجة لسوء خدما�ا 

ة أصيبت الشركة خبسائر فادحة أدت يف النهاية إىل إفالسها وهنالك حتول عمالؤها إىل شركات أخرى و�إلضافة إىل سوء اإلدار 

 أيضا أمثلة عديدة عن عدم اهتمام اإلدارة �لعالقات العامة يف كثري من شركات

  :أهداف العالقات العامة -3

عمل من خالل هذه دور العالقات العامة ال يقتصر على التعريف �نشطه اجلهاز بل ميتد الستقبال املعلومات من اجلمهور لي

املعلومات على تطوير اجلهاز، وكما أن هلا دور يف تلبية رغبات وحاجات اجلمهور الداخلي من نواحي خمتلفة وخلق صورة ذهنية 

  : اجيابية للمؤسسة لدى اجلمهور اخلارجي فإ�ا تعمل لتحقيق األهداف التالية

  ع بنشاط اجلهاز وكسب �ييد اجلمهور والرضي عنهوسيلة يف التعريف الصحيح املقن :التعريف بنشاط املؤسسة* 

إجراء حبوث الرأي واالستطالع ومجع معلومات عن الشركات املنافسة ومنتجا�ا ومجاهريها وكذلك : البحث ومجع املعلومات* 

  .معلومات عن الشركة ومنتجا�ا

ماهري ومن اجلماهري إىل املنظمة عن طريق االتصال توفري قنوات االتصال املناسبة يف االجتاهني من املنظمة إىل اجل: االتصال* 

   .الشخصي أو االتصال اجلماهريي

تضع خطط وقائية و عالجية لتحسني صورة املنشاة الذهنية لدى اجلماهري وتقسم إىل : ختطيط برامج العالقات العامة وتنفيذها* 
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   .خطط طويلة ومتوسطة وقصرية املدى

   .وتقيم بعدي) أثناء التنفيذ(خططها تقيم قبلي وتقيم مرحلي تقوم بتقييم براجمها و : التقييم*

 .بني إدارات املنشاة املختلفة ، وكذلك التنسيق بني املنشاة ومجاهريها تعترب جهاز تنسيقياً : التنسيق* 

     

   

 

  


