
 

ھیكلة المؤسسة اإلنتاجیة: 01الوحدة   

معرفة تنظیم مؤسسة إنتاجیة و محیطھا. - راض البیداغوجیة:األغ  
معرفة وظائف مختلف مصالح المؤسسة اإلنتاجیة -                          

 

أتعرف و أكتشف  

 

 :مفھوم المؤسسة اإلنتاجیة -1
ھ التطور التكنولوجي السریع فرض على اإلنسان أسلوبا آخرا للعیش و بالتالي أصبحت متطلبات إن

تزداد مع التطور. لمواكبة العصر، یستخدم اإلنسان مختلف المنتجات التي تسھل لھ الحیاة (سیارة ، 
 ھاتف نقال ، حاسوب...الخ).

إن ھذه المنتجات لم تكن لترى النور و تصبح حقیقة إن لم یھیأ لھا فضاء إلنجازھا و بمعنى آخر 
 ( صناعیة ). إنتاجیةتنجز ھذه المنتجات داخل مؤسسات 

للمستھلكین  فیوفر لھم  الغذائيعلى سبیل المثال ، یقوم الخباز بنشاط اقتصادي لتلبیة االحتیاج 
الخبز. لتوفیره ینشأ مخبرة ( مؤسسة إنتاجیة ) تتطلب المال ، الوسائل ( محل ، آالت ) ،طاقة ، 

 عمال و مواد أولیة ( دقیق ، ماء ، ملح ).

استمرار ، و لتلبیتھا أنشأت المؤسسة االقتصادیة .من خالل إن حاجیات اإلنسان متعددة و متجددة ب
.اإلنتاجیةالصور الموالیة حاول أن تتعرف على المؤسسة   



 
 
 

 

 تحویل
 مواد أولیة

 منتج

 المؤسسة

 مرغمات

 ) عمال ، مخالط ، فرن( 

 )ماء ، ملح ، دقیق( ) خبز( 

 ) حرفة ، مال ، طاقة( 

مجموعة منظمة مكونة من موارد مادیة و بشریة المؤسسة اإلنتاجیة ھي تعریف: 
 ومعارف أدائیة تقوم بتحویل مواد أولیة إلى منتجات لتلبیة حاجیات معینة.

الوسط المحیط للمؤسسة. – 2  
 تتعامل المؤسسة اإلنتاجیة مع محیطھا وینتھي نشاطھا بفقدان عنصر من ھذا المحیط

 المنافسة 
 احتیاج   

 المستھلك

 تاجیةاإلن المؤسسة

    األموال رؤوس  
قروض      

  األولیة المواد   اإلنتاج وسائل 
 الطاقة و   

 بشریة موارد

 الزبائن الصفقة



 

 
 
 

 :للمؤسسة الرئیسیة األدوار 

 اجتماعي  اقتصادي
 ضمان مداخل العمال  

وفیر مناصب الشغل    
مساھمة في:    

 . الضمان االجتماعي         
 . دفع الضرائب         

 المؤسسة

 دور مادي:
 استثمار رؤوس األموال

 :الوظائف داخل مؤسسة إنتاجیة -4
 نقول على مؤسسة إنتاجیة إنھا ناجعة إذا كانت تؤدي مھامھا كما ینبغي .

تتوزع ھذه المھام على وظائف مترابطة و متكاملة فیما بینھا ، و حسب حجم المؤسسة ، فإن الوظیفة تبرر وجود 
 صلحة واحدة أو عدة مصالح. م

وظیفة قیادة 
 وتوجیھ

 وظیفة انتاج

 وظیفة اداریة

 وظیفة تجاریة

 وظیفة تسویقیة

 وظیفة تنظیم

 وظیفة مالیة



 

 

.وظیفة قیادة و توجیھ 
 تحدید وتطبیق سیاسة المؤسسة. -          
 التنسیق بین مختلف األنشطة ، الوظائف و المصالح. -            

 اتخاذ القرارات. -            
.وظیفة إداریة 

 استقبال و تسییر كل المعلومات الخاصة بـ: -           
 . تسییر العمال                  
 . فض النزاعات                  

.وظیفة مالیة 
 التسییر المحكم ألموال المؤسسة ، القیام بـ: -          

 . التموین                
 . التخلیص                

 . الدفع                
.وظیفة تجاریة 

 . بحث على أفضل شروط الشراء                
 . التموین في وقتھ                
 . تنظیم المخزون                
 . التعریف بالمنتج                
 . ضمان مسالك للتوزیع                
 تسلیم المنتجات .                
 . بیع بأحسن ثمن.                

.وضیفة تنظیم 
 . تنسیق األنشطة                
 . إیجاد الحلول                
 . تفادي الوقت الضائع                

وظیفة إنتاج 
 تحویل المواد األولیة إلى منتجات.                 
 . تقلیص التكالیف                
 . تحسین النوعیة                

وظیفة تسویقیة 
 تكییف المنتج حسب االحتیاج.                 
 . اقتراح منتجات جدیدة                 
 . تحسین سمعة المؤسسة                

 :ھیكلة المؤسسة اإلنتاجیة 
ھا و آخذا بعین االعتبار متطلبات التقییس ، فإن  للمؤسسة اإلنتاجیة وظائف حجم المؤسسة وأھمیة نشاطاتب 

 موزعة على مصالح مجھزة بالوسائل المناسبة النجاز مھامھا. تكون ھذه الوظائف:
وزعة على مصالح مستقلة للمؤسسات الكبیرة.   

جمعة في بعض المصالح للمؤسسات المتوسطة.   
 .مؤسسات الصغیرةمركزة في مصلحة واحدة لل 



 
 

 إنتاجیة مؤسسة لھیكلة مثال                              

 

 

  مدیر مالي مدیر تجاري

  مدیر عام

  مدیر تنقني  مدیر إداري

  نائب المدیر

 مصلحة  اإلعالم مصلحة
  الدراسات

 مصلحة
 المحاسبة

دراسة  مصلحة
  المستخدمین مصلحة الصفقات

 مصلحة
  الشراء

  تسویقیة مصلحة  الطرق مصلحة

 القضایا مصلحة
 التموین مصلحة  مصلحة اإلنتاج  القانونیة

 و التغلیف مصلحة
 البیع مصلحة  التخزین

  الصیانة مصلحة     

  البیع بعد ما مصلحة  المراقبة مصلحة



 

 المنتج 

 ھو كل شيء (أو خدمة) مقدم للمستعمل لتلبیة احتیاجھ. تعریف :

 دورة حیاة منتج 1.6   

 البحث عن االحتیاج 

 اإلنتاج

 التسویق

 الحذف و التحطیم

 الصیانة و االستغالل

 تنمیة المنتج

 دراسة السوق   

 التصنیع               صنع منتج بكمیات كافیة حسب الطلبات

 

 قابلیة اإلنتاج                 دراسة تقنیة و مالیة. 
 اختیار التصور و التجلیات التقنیة االقتصادیة المنتظرة     . التصمیم      

 . التعریف     دراسة الوثائق التقنیة واالقتصادیة التي تتجاوب مع التصمیم
 التعریف تتجاوب مع. الصنع (تحضیر)         دراسة وثائق اإلنتاج التي 

 . التأھیل و التصدیق       التجارب النھائیة
 



 
 
 
 

 

 سات الموالیة،حدد اإلنتاجیة منھا مع ذكر منتجاتھا؟من بین المؤس -1
 . الصندوق الوطني للتوفیر و االحتیاط

 . شركة جازي
 . المؤسسة الوطنیة لألجھزة الكھرومنزلیة 

 . مجمع األدویة
 . الشركة الوطنیة للسیارات الصناعیة

 . الخطوط الجویة الجزائریة
 . شركة میكروسوفت

 . فندق األوراسي
 ا طراك. شركة سون

 . شركة اللوالب / الحنفیات
 . المكتبة الوطنیة.

 استخلص

 .تنشأ المؤسسة اإلنتاجیة على أساس تلبیة االحتیاج 
 .تقوم المؤسسة االنتاجیة لتحویل مواد أولیة إلى منتجات 
  :مالیة          -إداریة   -قیادة و توجیھ   -الوظائف األساسیة المجودة داخل مؤسسة إنتاجیة ھي                                                                                                  
 تسویقیة.  -تجاریة  –إنتاج   –تنظیم   -
 .حسب حجم المؤسسة و أھمیة نشاطاتھا،تستلزم وظیفة معینة مصلحة واحدة أو عدة مصالح 
  تتھیكل مؤسسة إنتاجیة حسب مصالح 
 ألل ل  ل   أل   ل    أل ف  ق  ل   ل  

 أطبق

 صنف المؤسسات اإلنتاجیة الموالیة إلى: -2•
 مؤسسات كبیرة •
 مؤسسات متوسطة •
 مؤسسات صغیرة •
 واشرح على أي أساس قمت بھذا التصنیف؟ •
 مؤسسة إنتاج السیارات  •
 مؤسسة طبع الجرائد •
 ة األثاث المنزليمؤسسة صناع •
 معصرة الزیتون •
 مؤسسة إنتاج أجور •
 مخبرة •

 سسة إنتاج الطائرات
 لتلبیة احتیاج فریق حیك بالبدالت الریاضیة ، تقوم بإنشاء مؤسسة إلنتاج ھذه البدالت. - 

 كیف ترى تنظیمھا و ھیكلتھا ؟     
 حدد األطراف التي تتعامل معھا من أجل ھذا اإلنتاج .•

 صنف تنتمي إلیھ مؤسستك ؟ و ما ھو الدور االجتماعي الذي قد تقوم بھ ؟إلى أى    


