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:...الوضعیة  

 اذكر مختلف أعوان النشاط اإلقتصادي؟
خالل عرف المؤسسات اإلقتصادیة من 

دورھا؟فما ھي المؤسسة اإلقتصادیة؟ وما 
ھو دورھا؟ما ھي عالقة المؤسسة 

 بالمحیط؟
 مدخل للمؤسسة اإلقتصادیة: .1
   تعریف المؤسسة: .2
 خصائص المؤسسات: .3

 دور المؤسسة:
 الدور اإلقتصادي  )1
 الدور اإلجتماعي: )2

 : تصنیف المؤسسات .4
 : المعیار القانوني .أ 
 : معیار النشاط  .ب 
 :.معیار الحجم  .ج 

 كیان المؤسسة اإلقتصادي: 
 ھیكلة المؤسسة:

 المؤسسة ومحیطھا .5
 محیط المؤسسة: 

 . المحیط اإلقتصادي:1.5
 . المحیط القانوني:2.5
 . المحیط السیاسي:3.5
 . المحیط التكنولوجي:4.5
 . المحیط الثقافي:5.5

 تطبیق:

 
استرجاع الكفاءات السابقة 

 وتوظیفھا
 
 
 
 

 ما ھي الوسائل المادیة؟ 
  ھي الوسائل المالیة؟ما 

 ما ھي الوسائل البشریة؟
للمؤسسة یحدد مفھوما 

 .مكوناتھامن خالل اإلقتصادیة 
 
 

یقوم بتصنیف المؤسسات وتقدیم 
 أمثلة واقعیة.

 
 یفكر، یستنتج، یناقش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حل التطبیق
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واملنامجنت االقتصاد:المقياس                                                                           لعماري حممد الرقاصة :الثانوية  

.ساعات3 الحجم الساعي:                                                      ثانية ثانوي                                المستوى:  

         .                            المؤسسة اإلقتصاديةالمجال ألمفاهيمي:

 مدخل إلى المؤسسة اإلقتصادية.الموضوع: 

 . يبين العالقة بين المؤسسة ومحيطها الكفاءة المستهدفة:



 : الوضعیة

إن المحیط الذي نعیش فیھ كثیر التعقید لكثرة مكوناتھ سواء كانت طبیعیة أو كانت مصطنعة من قبل 

اإلنسان ومن بین األشیاء المستحدثة نجد المؤسسة اإلقتصادیة فبطبیعة الحال إن عالقة المؤسسة بھذا 

ومحتوى محیط المؤسسة لمعرفة مختلف نقاط المحیط ھي عالقة تأثیر وتأثر ولذلك وجب دراسة طبیعة 

 القوة ونقاط الضعف بالنسبة للمؤسسة والتعامل معھا.

 فما ھي المؤسسة اإلقتصادیة؟ وما ھو دورھا؟

 قة المؤسسة بالمحیط؟الما ھي ع

 مدخل للمؤسسة اإلقتصادیة:

  تعریف المؤسسة: .1

(عوامل اإلٌنتاج) بطریقة مثلى وعقالنیة  ھي منظمة تقوم بمجز مختلف الوسائل المادیة والبشریة والمالیة
 بھدف تحقیق الربح الممكن.

ھي مختلف التجھیزات والوسائل الدائمة(اإلستثمارات) مثل العقارات ما ھي الوسائل المادیة؟ 
 والمنقوالت.

تشمل األموال التي توضع تحت تصرف المؤسسة (النقدیات الموضوعة في  ما ھي الوسائل المالیة؟
 الصندوق أو في البنوك)

 ما ھي الوسائل البشریة؟:

تشمل الموظفین، والعمال والمسیرین والمؤطرین الذین یعملون داخل المؤسسة المخطط التالي یلخص 
 المكونات األساسیة للمؤسسة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤسسة االقتصادیة

 الوسائل المالیة الوسائل المادیة الوسائل البشریة

مواد  القروض
مستھلكة في 
 مرة واحدة

وسائل دائمة 
 نسبیا

مساھمة 
 الشركاء

المستخدمون 
 في المؤسسة



 خصائص المؤسسات: .2

 أن لھا ذمة مالیة مستقلة.تعتبر المؤسسات ذات شخصیة قانونیة مستقلة لھا حقوق وعلیھا واجبات كما 

 دور المؤسسة: .3

 للمؤسسة أھمیة كبیرة في النشاط اإلقتصادي تتمثل في دورین أساسیین ھما 

 یتمثل في: الدور اإلقتصادي: )3
 .تموین السوق بالحاجات المادیة 
 .تحقیق اإلكتفاء الذاتي 
 (أجور ومرتبات العمال) توزیع المداخیل 
 .تطویر اإلنتاج كما وكیفا 
  رؤوس األموال وتراكمھا.تنمیة 
 .تسھیل عملیة اإلستثمار 
 .تحقیق التكامل اإلقتصادي 

 الدور اإلجتماعي: )4
 (توفیر مناصب الشغل)تقلیص البطالة 
 .التدریب والتكوین العالي 
 .تحسین المستوى المعیشي لألفراد 
 .تحسین المستوى الفكري والثقافي 
 (أجور ومرتبات) تعتبر مصدرا مالیا لألفراد 

 معاییر لتصنیف المؤسسة: 3: ھناك لمؤسساتتصنیف ا .4
 : نمیز بھ ثالث أشكال للمؤسساتالمعیار القانوني .أ 

 : ملك للدولة.المؤسسة العمومیة .1
 : ملك لشخص واحد أو مجموعة أشخاص.المؤسسة الخاصة .2
 : ملك للدولة واألشخاص.المؤسسات المختلطة .3

 : نمیز فیھ مایلي:معیار النشاط .ب 
 المواد األولیة وتحویلھا ثم تخزن كمنتوج ومن ثم تسوق أو تباع.: شراء المؤسسة الصناعیة .1
 : تشتري بضاعة؛ تخزنھا ثم تبیعھا مباشرة.المؤسسة التجاریة .2
 : تقدم خدمات بمقابل رمزي أو بدون مقابل.المؤسسات الخدمیة .3
 نشاطھا یكون إنتاجا زراعیا أوتربیة الحیوانات. :المؤسسات الفالحیة .4

 ھ مؤسسات كبیرة (عدد عمالھا كبیر) ومؤسسات متوسطة وأخرى صغیرة.: نمیز فیمعیار الحجم .ج 

 كیان المؤسسة اإلقتصادي: 

 المؤسسة تؤدي وظائف اقتصادیة

 عوامل اإلنتاج وھي تمثل كذلك  باستعمالتنتج السلع والخدمات 



تحقیق ھدف فھي مكان یجتمع فیھ عدد من األفراد یمثلون وحدة واحدة متجانسة تسعى إلى  كیان اجتماعي:
 مشترك.

 ھیكلة المؤسسة:

 معناه العناصر البشریة المكونة للمؤسسة منھا 

 

الخطة) والمخطط التالي  المسیرون (الذین یضعون خطة التسییر) ومنھم كذلك المنفذون(الذین یطبقون
 یبین ذلك.

 

 

 

 

 عالقة المؤسسة بمحیطھا: .5
 محیط المؤسسة: 

على المؤسسة  –ومن أجل القیام بوظائفھا المختلفة  -یقصد بمحیط المؤسسة كل ما یقع خارج المؤسسة

 فعالقة المؤسسة بمحیطھا ھي عالقة تأثیر وتأثر. أن تقیم مجموعة من العالقات مع محیطھا.

 یتكون محیط المؤسسة من 
 . المحیط اإلقتصادي:1.5

یتمثل في كل ما لھ عالقة باإلقتصاد مثل: السیاسة الجبائیة ، اإلعانات، سیاسة اإلستثمار، المؤسسات 

 المنافسة...

كل األمور السابقة أثناء إعداد خططھا. حتى تتمكن من ولذلك یجب على المؤسسة أن تأخذ بعین اإلعتبار 

 أھدافھا.تحقیق 

 . المحیط القانوني:2.5
وھو اإلطار التشریعي والتنظیمي الذي یحدد شروط عمل المؤسسات مثل القانون التأسیسي، إجراءات 

 األمن والنظافة...

 . المحیط السیاسي:3.5
ھو عبارة عن مجموعة القرارات المتخذة من قبل الدولة فالسیاسة المنتھجة من قبل الدولة تعتبر المؤثر 

 ئیسي على المحیط اإلقصادي داخل الدولة بصفة عامة.الر

 . المحیط التكنولوجي:4.5

 الرئیس
 مدراء مساعدین

 رؤساء أقسام
 رؤساء مصالح

 العمال
 إنجاز األھداف والخطة

 وضع األھداف والخطة



ال یمكن إنكار دور التكنولوجیا وتأثیرھا البالغ األھمیة على المؤسسات اإلقتصادیة. وھذا العامل یساھم 

 في زیادة المنافسة بین المؤسسات.

 . المحیط الثقافي:5.5
ھو مزیج من العادات والتقالید والدین، ومدى استجابة أفراد المجتمع للتغیرات الناتجة عن التطور في 

وھو یؤثر على سلوكھم باعتبارھم أفرادا مستھلكین، وثقافة الفرد أیضا تؤثر على مختلف المجاالت، 

 طریقة عملھ داخل المؤسسة وخارجھا.

اح المؤسسة على محیطھا من أجل مواكبة كل التطورات وبناءا على ذلك فإنھ من الضروري جدا انفت

 الحاصلة.

 تطبیق:

 أعط أمثلة عن تأثر المؤسسة بمحیطھا؟


