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 مقدمة عامة 

الاقتصادية ضمن الاقتصاد كنواة أساسية فيه و تؤثر بشتى الطرق و العوامل في إلاقتصاد ككل, تتموقع املؤسسة 

وفي جوانب اجتماعية و حضارية ... و هذا ما أدى بها إلى جلب اهتمام العديد من الاقتصاديين و السياسيين 

 في تأثير على الحضارة القرن العشرين . والاجتماعيين و السلوكيين ... و اعترافهم بأهميتها و دورها 

وتتجلى أهمية املؤسسة الاقتصادية ودورها ضمن الاقتصاد الوطني من خالل توفيرها ملنتجات وخدمات مطلوبة من 

طرف املواطنين واملؤسسات والهيئات والسلطات، مساهمتها في الناتج الوطني، مكافحة البطالة، البحث والتطوير 

 قات الاقتصادية الدولية.وتأثيرها على العال

 بدون  عالمي إقتصاد لبناء و السعي,  إلاقتصاد عوملة مع خاصة دورها و أهميتها و إلاقتصادية املؤسسة مكانة تزداد و

 .إلاقتصادية الحماية مظاهر فيه نقل و املنافسة فيه تزداد.  حدود وةال قيود

وتعتبر وظيفة إلانتاج وظيفة لها أهميتها باملؤسسة باعتبارها مصدر خلق القيمة املضافة، ومساهمتها الكبيرة في 

تحقيق جودة املنتج وفقا ملا يطلبه املستهلك و أداة إلارضائه. ولذلك شهد تسيير إلانتاج تطورات كثيرة ومستمرة 

 طورات املحيط وتعقيداته، وتحقيق امليزة التنافسية.خصوصا في الخمسين سنة ألاخيرة، من أجل التكيف مع ت

ويتطلب تسيير إلانتاج والعمليات توفر مجموعة من البيانات واملعلومات الخاصة بالعمالء وكميات وتوقيتات املبيعات 

وجداول التي توفرها إدارة التسويق والتي تمثل مدخالت تسترشد بها إدارة إلانتاج في اتخاذ القرارات ووضع خطط 

 إلانتاج، وذلك من أجل مواجهة الطلب الخارجي بالكميات الالزمة وفي الوقت الالزم.

 الجودة شروط ةمراعا مع للمستهلك وصولها غاية لىإ املؤسسة لىإ قدومها منذ ةالاولي املادة ةمرافق توجب لذلك

 املسير طرف من  املتاحة املوارد ستخدامإ حسن يجب املقدمة السلعة ةنوعي عن املستهلك رضا دراكل . بها املطالب

 ستخدامإ حسن على ومباشر كبير تأثير لها والتي ساسيةألا  الوظائف حدىإ من تعد التي نتاجإلا  وظيفة عن املسؤول

 والوقت نتاجإلا  ةوتكلف جود  على ينعكس مما املنتجة الخدمة وأ السلعة عن املستهلك رضا ةودرج املتاحة املوارد

 والتنظيم بالتخطيط تتعلق وهي املؤسسة وظائف همأ من نتاجإلا  وظيفة تعتبر لذلك للمستهلك تقديمها يتم الذي

 الهندس ي التصميم. تاجنإلا  ساليبأ تجديد: منها نذكر مهام ةمجموع من تتكون  خيرةألا  هذ  والرقابة والتوجيه

  .وجودتة ورقبتة نتاجإلا  تخطيط.  للسلعة

ة مباشر  عالقة له بحثنا موضوع نأ لنا تبين اينوف ةمؤسس في بها قمنا التيالتطبيقية  الدراسة خالل من ذنإ         

 املؤسسة ستقرارإ ضمان يمكن وجه كملا على على تاجنإلا  ةعملي تسيير خاللي منأنه  حيث الدراس ي بتخصصنا

 وتحول  نتاجإلا  مراحل جميع في دمجها وتوجب املؤسسة في وظائف جميع على سيطرت التسيير وظيفة نإ. وتفوقها

 نهائي. منتوج لىإ وليةألا ة املاد

 فرع مستغانم نطرح إلاشكالية التالية : اينوف مؤسسة في تطبيقي ال ستطالعإلا  خالل ومن ذكر  سبق مما ذنإ 
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 يقبل منتوج إلى تحويلها يمكننا وكيف إلانتاج مراحل لجتياز ألاولية املادة مرافقة تتم كيف:  ةالاشكالي -0

 الجودة ؟ لشروط يخضع املستهلك رضا

 :ةالفرعي ةسئلوتحت هذا السؤال الرئيس ي تندريج هذ  ألا 

 ؟يعتبر التسيير ألامثل عامل من عوامل نجاح عمليات املؤسسة   -

 ؟يتم التسيير  إلانتاح   بوضع سياسة داخل املؤسسة   -

    ؟ة املؤسستاج نكيف يتم تسيير عملية إلا  -

 :الفرضيات  -9

 يعتبر التسيير ألامثل عامل من عوامل نجاح عمليات املؤسسة.  -

 يتم تسيير جودة املنتجات بوضع سياسة للجودة داخل املؤسسة. -

 : الدراسة  اهداف -3

 واملؤسسة . تسير حول  مفاهيم تحديد النظري  الاطار تقديم -

 . وابعدها الانتاج وظيفة على الشامل التعرف  -

 .  الدراسة محل املؤسسة في عملية تسيير هارإظ -

 : الدراسة  أهمية -4

 الجزائرية املؤسسة داخل الانتاج عملية تسيير وظيفة تلعبه الذي الدور  في املوضوع اهمية املوضوع اهمية تكمن

 . صعب تحدي امام الوطني والاقتصاد خاصة

 : املوضوع دراسة أسباب -5

  املؤسسة في التسييرة أهميه -

 في إلانتاج في املؤسسة . ما  ستراتيجيةإ باعة إتضرور  -

 املؤسسة  في حيوية وظيفة الذي يعتبر  نتاجإلا  معرفة وظيفة ىإل امليل -

 :  الدراسة حدود -6

 مستغانم في اينوف ةمؤسس ةدراس كانت املكانية : الحدود

 31/15/2121إلى  11/14/2121:  منة الدراس امتداد ة : الزمني الحدود 
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 الدراسة : صعوبات -7

 تم والذي للموضوع السابقة الدراسات ستثناءإب نتاجإلا  عملية تسيير موضوع املتخصصة قلة املراجع -

 .  عليها عتمادإلا 

 في اساسا املتمثله الرسميه الجهات من البحث بموضوع املتعلقة املعلومات  على الحصول  صعوبات -

 اينوف . مؤسسه

 : الدراسات السابقة -8

بعض الجامعات على مستوى الوالية ، وكذلك على شبكة ألانترنت في من خالل عمليات البحث التي قمنا بها في 

املواقع املخصصة للبحوث ألاكاديمية عبر العالم . بغرض جمع املعلومات ، وجدنا بعض الدراسات السابقة التي أشار 

 إليها بحثنا تناولت بعض أجزائه ، و من بين هذ  الدراسات نذكر :

" إستراتيجية توزيع إلانتاج في مؤسسة إلانتاجية ، تحت عنوان "    دحماني محمد و عياد ليندةدراسة  -

،  بويرة  جلحاأوا محند كليأ جامعة ، التجارية مذكرة تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر في العلوم 

توزيع إلانتاج في تحقيق  ما مدى مساهمة إستراتيجيةجاءت هذ  الدراسة ملعالجة إلاشكالية آلاتية 2115

 فعالية املؤسسة إلانتاجية ؟

، بالعتماد على منهج دراسة حالة الذي يمكن من التعمق و فهم مختلف الجوانب املوضوع و كشف أبعاد  من خالل 

الزيارات امليدانية للمؤسسة محل الدراسة ، إضافة إلى مالحظة و املقابالت مع دراسة و تحليل مختلف الوثائق و 

 لبيانات و املعطيات الفعلية .ا

دراسة دربال فاطمة الزهراء ، تحت عنوان "تسيير و ضمان جودة املنتجات املؤسسات الصناعية " مذكرة  -

دولي ، جامعة عبد  تندرج ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر في علوم التسيير ، تخصص تسيير إستراتيجي

جاءت هذ  الدراسة ملعالجة إلاشكالية التالية كيف يتم تسيير و ضمان  2115الحميد بن باديس مستغانم ، 

 جودة املنتجات داخل املؤسسات الصناعية الجزائرية ؟ 

ى واقع و ملعالجة هذ  إلاشكالية تم تقسسم البحث إلى ثالث الفصول فصلين نظريين و فصل تطبيقي تطرقت فيه إل

تسيير و ضمان جودة املنتجات في مؤسسة املطاحن الكبرى للظهرة و تم التوصل إلى أن عملية التسيير الجودة تتطلب 

 من املؤسسة إعداد نظام جودة ، و ذلك ال يتم إال بإعداد خطة للجودة تسير وفقها .

 منهجية البحث :  -2

 املنهج هوة املتبنا الفرضيات ةصح ثباتإو  البحث هذا مشكلشكالية إلا  على ةالاجاب جلأ من املتبع سلوبألا  ان

ة املقدم املعلومات على عتمادإلا  وخاصه الكتب على عتمادإلا  خالل من املصادر مختلف تناول  عبر التحليلي الوصفي

 . املؤسسة في الانتاج وظيفه موضوع تناولت التي ةالسابق املذكرات نتاجإلا  ةمصلح طرف من
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 تقسيمات البحث : -01

لإلجابة عن إلاشكالية البحث و إختبار صحة الفرضيات, و الوصول إلى تحقيق ألاهداف الدراسة و إيضاح 

 أهميتها, إقتضت الضرورة تناول املوضوع إلى ثالثة فصول, منها نظرية و فصل تطبيقي .

بحث ألاول تطرقنا في الفصل ألاول إلى عموميات حول املؤسسة و الذي ينقسم إلى مبحثين , حيث يشمل امل

مدخل حول املؤسسة منها تعريف املؤسسة , أما املبحث الثاني أنواع املؤسسة و مستوياتها و دورة حياة املؤسسة 

 و أدوارها.

أما الفصل الفصل الثاني الذي يتمثل في التسيير و الوظيفة إلانتاجية و الذي ينقسم بدور  إلى مبحثين حيث 

 منها مفهوم التسيير و املبحث الثاني ماهية إلانتاج و دورة حياة املنتوج .  يشمل املبحث ألاول مدخل إلى التسيير 

ووفي الفصل الثالث مخصص لدراسة تطبيقية بمؤسسة إينوف "فرع مستغانم" و ينقسم إلى مبحثين يشمل 

 بمؤسسة إينوف "فرع مستغانم .عملية املبحث ألاول تقديم املؤسسة , و املبحث الثاني واقع التسيير 
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 تمهد :

تعتبر املؤسسة النواة ألاساسية و املحور ألاساس ي الذي يدور حوله أي إقتصاد حيث تعمل من خالل وظائفها 

اجتماعية متعددة كما هو معروف فإن إقتصاد الوطني ألية دولة من   املختلفة إلي بلوغ و تحقيق أهداف إقتصادية

دول يضم مجموعة متشابكة من مؤسسات و املنشآت التي تعمل في مجاالت مختلفة ، حيث تنشأ بين تللك 

املؤسسات عالقات التعامل متنوعة في ظل السباق نحو التقدم خاصة مع التطورات الخاصة في تكنولوجيا 

ذي إستهدف كافة أعمال و نشاطات هذ  املؤسسات من عملية تصميم و إنتاج املنتجات إلى غاية مرحلة املعلومات ال

 تسويقها . 

 بهذا تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين ، املبحث ألاول سنتطرق إلى تعريف باملؤسسة و املبحث الثاني إلى أنواعها . و 

 املبحث ألاول : ماهية املؤسسة .

 .أنواع املؤسسة و مستوياتها  املبحث الثاني :
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 دخل إلى املؤسسة املبحث ألاول : م

لقد شغلت املؤسسة حيزا معتبرا في كتابات و ألاعمال إلاقتصاديين بمختلف اتجاهاتهم إلايديولوجية لدى املهتمين 

مصدر إنتاج القيمة للحفاظ عليها ، و  بالدارة و التسيير ، بإعتبار النواة ألاساسية في النشاط الاقتصادية للمجتمع و 

 تنمية و تطور أي مجتمع .

 املطلب ألاول : ماهية املؤسسة 

 أوال: تعريف املؤسسة  

تطور تعريف املؤسسة منذ ثالث قرون ففي املاض ي كانت تتميز بعمليات السوق إذ عرفت كمنظمة تسويقية لنتاج 

كمنظمات فالحية تتميز بصغر حجمها، وبقدرة تكنولوجية صغيرة، السلع والخدمات وكانت املؤسسات ألاولى تعرف 

وبعالقات مباشرة وشخصية بين صاحب املؤسسة والعمال وبعالقات ضيقة بين الدخل واملساهمات الشخصية لكن 

 منها: ر هذا الوضع وظهرت عدة تعاريف للمؤسسة باختالف الباحثين واملهتمين بهذا املجال تطو  سرعان ما

سسة كمنظمة اقتصادية واجتماعية مستقلة نوعا ما، تؤخذ فيها القرارات حول تركيب الوسائل البشرية، تعرف املؤ 

 1ي.املالية وإلاعالمية بغية خلق قيمة مضافة حسب ألاهداف في نطاق مكان

الهدف منه هو إيجاد قيمة سوقية معينة من خالل الجمع بين  معين، إنتاجيتعرف املؤسسة أيضا على أنها "تنظيم 

 وتكاليفثم تتولى بيعها في السوق لتحقيق الربح املتحصل من الفرق بين إلايراد الكلي  معينة،عوامل إنتاجية 

 2".إلانتاج

ين تجمعهم نظام تفاعلي مؤلف من مجموعة من املوارد املادية واملعنوية ومجموعة من ألافراد الذوهي أيضا " 

 3".عالقات رسمية وغير رسمية من أجل تحقيق رسالة املؤسسة والغاية التي وجدت من أجلها

 ".املكان سجالت مستقلة ولهذا اقتصاديهي كل مكان ملزاولة نشاط وحسب التعريف املكتب الدولي:" 

هدفه دمج  معين، وإجتماعيإطار قانوني  ماليا،مستقل  اقتصاديكل هيكل تنظيمي ويعرفها ناصر داودي على أنها: " 

بغرض  تبادل(+ )إنتاجأو القيام بكليهما معا  آخرين،مع أعوان إقتصاديين  والخدماتأو تبادل السلع  إلانتاج،العوامل 

 وتبعا فيه،الذي يوجد  والزمانيضمن شروط إلاقتصادية تختلف بإختالف الحيز املكاني  وهذامالئمة  تحقيق نتيجة

 4" نشاطه عهونو لحجم 

                                                           
 .25، ص  2112املؤسسة "، ديوان املطبوعات الجامعية ، الساحة املركزية ، الجزائر ،  و تسيير   عبد الرزاق بن حبيب "إقتصاد 1
 11ص  1894سمير أحمد عسكر ، "مدخل إدارة أعمال " دار النهضة العربية " مصر  2
 12، ص2113آلية لتحقيق التنمية املستدامة ، "دار الجامعة الجديدة ، إلاسكندرية ،مصر ،-املؤسسات الصغيرة و املتوسطة خبابة عبد هللا ،  3
4
منيرة سالمي "أساسيات تسيير املؤسسة " سلسلة محاضرات جذع مشترك ، علوم الاقتصادية تسسير و علوم التجارية ، جامعة قاصدي مرباح ،  

  9، ص 2112
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 ثانيا: خصائص املؤسسة 

 من التعاريف السابقة يمكن نحدد جملة من الخصائص املميزة للمؤسسة كالتالي:

 املؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث أمالكها لحقوق وصالحيات أو من حيث واجبتها ومسؤوليتها. -

 القدرة على إلانتاج أو أداء الوظيفة التي وجدت من أجلها. -

تكون املؤسسة قادرة على البقاء من يكفل لها من تمويل كاف وظروف سياسة مواتية وعمالة كافية وقادرة على  أنت

 تكييف نفسها مع الظروف املتغيرة.

التحديد الواضح لألهداف والسياسة والبرامج وأساليب العمل، فكل مؤسسة تضع أهدافا معينة تسعال إلى  -

 بة لنتاج، تحقيق رقم أعمال معينة.تحقيقها: أهداف كمية ونوعية بالنس

ضمان املوارد املالية لكي تستمر عملياتها، يكون ذلك إما عن طريق الاعتمادات والقروض، وإما عن طريق  -

 إلايرادات الكلية أو الجمع بين الوسيلتين حسب الظروف.

أن تكون املؤسسة موازنة للبيئة التي وجدت فيها وتستجيب لهد  البيئة، فاملؤسسة ال توجد منعزلة فإذا كانت  البد

 ظروف البيئة موازية، فإنها تستطيع أداء مهمتها في أحسن ظروف.

املؤسسة وحدة اقتصادية أساسية في املجتمع الاقتصادي فالضافة إلى مساهمتها في إلانتاج ونمو الدخل  -

 وطني فهي مصدر رزق الكثير من ألافراد.ال

يجب أن يشتمل اصطالح املؤسسة بالضرورة على فكرة زوال املؤسسة إذا ضعف مبرر وجودها أو تضاءلت  -

 5كفاءتها 

 املطلب الثاني: نشأة وتطور املؤسسة 

مرة بل كان ذلك لعدة إن املؤسسات الاقتصادية املختلفة التي نراها في الواقع لم تظهر بأشكالها الحالية من أول 

تغيرات وتطورات متواصلة ز متوازية مع التطورات التي شهدتها النظم إلاقتصادية والاجتماعية والحضارات البشرية 

منذ أن تمكن إلانسان من الاستقرار وتحضير حاجته ونظرا ملا للمؤسسة من أهمية ودور في النشاط الاقتصادي 

ى تطوراتها ضمن املجتمع إبتداءا من إلانتاج ألاسري البسيط إلى غاية ظهور للمجتمعات فإنه يجدر بنا الاطالع عل

 تكتالت والشركات املتعددة الجنسيات.

 إلانتاج ألاسري البسيط:  -0

                                                           
 11، ص 1883اودي ، " إقتصاد املؤسسة "  دار محمدية العامة ، الجزائر ناصر د 5

 



                                     ألاول:                                                                            الفصل

 عموميات حول املؤسسة 

8 
  

لقد أعتبر إلانسان الزراعة ألارض وتربية املواش ي من اهم النشاطات وأهم موارد حياته وذلك لتلبية حاجياته  

املأكل وامللبس واملشرب وقد استعمل بعض ألادوات البسيطة والتي يقوم بنحتها وتحضير ألاساسية واملتمثلة في 

ها كبار ألاسر، وكان هذا النشاط يتم داخل ألاسر في الحقول أو املدن، كما أن التجارة لم نعرف آنذاك حيث 

دة باملقايضة بين ألاسر التي كانت املنتجات اليدوية تصنع وفق طلبات معينة من أفراد املجتمعات و عادة تتم املبا

 تصنع وفق طلبات املجتمع.

 ظهور وحدات الحرفية: -9

بعد أن تهيأت الظروف املتمثلة في تكوين تجمعات حضرية وارتفاع الطلب نوعا ما على املنتوجات الحرفية من 

ستقلة في مالبس وأدوات إنتاج ولوازم مختلفة بالضافة إلى ظهور وألول مرة عمال بدون عمل أو بأعمال م

منازلهم كل هذا أدى إلى تكوين محالت أو ورشات يتجمع فيها أصحاب الحرف املتشابهة من أجل إنتاج أشياء 

معينة تحت إشراف كبيرهم أو أقدمهم في الحرفة، على شكل أسري يغيب فيه الاستغالل والقسوة وهكذا فقد 

 لخ.وجدت عدة ورشات حرفية للتجاريين، النحاسين، الحدادين .... إ

 النظام املنزلي الحرفي:  -3

أدى ظهور طبقة التجار والرأسماليين إلى استعمالهم لعدة طرق من أجل الحصول على منتجات وبيعها في ظروف 

مرضية ومن طرق املستعملة بإضافة إلى التعامل على املجموعات الحرفية، الاتصال باألسر في املنازل وتمويلهم 

معينة، وغالبا كانت عملية إلانتاج املنزلية مرحلة من مراحل إنتاج سلعة قد ب املواد من أجل إنتاجهم لسلعة 

وجد تجار سوق العمل خاصة في ألاسر الريفية التي كانت على استعداد لزيادة دخلها بواسطة احتراف حرفة 

يين في أخرى إلى جانب الزراعة، يمكن من تغطية حاجاتها املتزايدة. وهكذا أصبح هناك وألول مرة عمال حرف

املنازل ال يملكون سوى قوة عملهم وممولون من طرف التجار أصحاب رؤوس أموال وكل منها مرتبط باآلخر 

 ارتباطا نفعيا.

  :Manufactureظهور صناعة  -4

إن تراكم التغيرات التي شهدتها طرق إلانتاج الحرفي نظرا لنطور ألاذواق و املستوى الحضاري من جهة و ارتفاع 

عدد السكان من جهة أخرى و كذلك ظهور الاكتشافات الجغرافية ، أدت إلى إثراء طبقة التجار الرأسماليين 

اص و أسر داخل املنازل من أجل القيام بإنتاج الذين امتلكوا أدوات إنتاج يدوية فعملوا على إيجارها إلى أشخ

طلباتهم التي كانوا يطالبون بتنفيذها في أوقات و بمواصفات مناسبة و في وقت الحق استطاع هؤالء التجار أن 

يقوموا بجمع عدد من الحرفيين تحت سقف واحد من أجل أن يتمكنوا من مراقبتهم بشكل أكبر و أن يستعملوا 

و التي تتكون من   Manufactureأكثر استغالال و هكذا ظهرت املصانع في شكلها ألاول  وسائل إنتاجهم بشكل

أدوات بدائية يشتغل عليها العمال بأيديهم و تخضع لتنظيم يختلف عن تنظيم الوحدات الحرفية السابقة إذ 

و قد كانت وكل تعبر عن  أصبح فيها صاحب املحل و ألادوات هو املشرف على عملية إلانتاج من بدايتها إلى نهايتها

 منعرج حاسم في تاريخ املؤسس: سبة حيث تعتبر شكل إلانتاج الذي تولدت عنه املؤسسة الرأسمالية فيما بعد .
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 املؤسسة الصناعة آلالية: -5

بعد أن توفرت ألاسباب من اكتشاف عملية موجهة نحو إلانتاج الصناعي واتساع السوق أكثر فأكثر، ولعب 

را هاما في التطور الاقتصادي، ظهرت املؤسسات آلالية ألاولى التي كانت فيها وسائل العمل الجهاز املصرفي دو 

آلالية بعد أن كانت وكل يدوية، وحسب التعريفات بعض الاقتصاديين فإن آلالة آنذاك لم تكن سوى جهاز 

ستعمل طاقة مكون من مجموعة ألاجزاء كانت ذات شكل يدوي وعند آخرين فإن ألادوات في الحرف كانت ت

 محركة يدوية في حين آلالة هي أداة تستعمل طاقة محركة حيوانيا او مائيا أو من الربح ...إلخ.

 التكتالت والشركات متعددة الجنسيات:  -6

مع تطور الذي شهد  الاقتصاد الرأسمالي كانت هذ  ضرورة للمؤسسات لتباع عدة إستراتيجيات تكتمل فيما 

وكذا الدخول إلى ألاشواق الخارجية ليس في صورة موزعة للسلع والخدمات فقط بل بينها )التكتل الاقتصادي(، 

 6متعددة الجنسيات. أيضا كمنتج في أكثر من بلد خارجي وهي ما يدعى الشركات

 املطلب الثالث: أهداف ووظائف املؤسسة 

 : لكل مؤسسة أيا كان نوعها أهداف تسعى لتحقيقها، سيتم التطرق إليها من خالل

 أوال: أهداف املؤسسة 

  التالية: في النقاطأهداف املؤسسة  يمكن تلخيص

 ألاهداف الاقتصادية:  -0

 وتتلخص فيما يلي: 

كل مؤسسة  الهدف غايةمردودية رأس املال أي الربح حيث يشكل هذا  في نسبةضمان زيادة مستمرة   -

 لتحقيق استمرارها بالعمل والوجود.

 إلانتاج.كامل عناصر  خالل تحقيق املجتمع من املتطلبات التي يحتاجهاتغطية  -

 إنتاجية. وبالتالي زيادة إلانتاجويقصد بالتكثيف منو وزيادة  إلانتاج،التكثيف املستمر   في عملية إعادة  -

 ألاهداف الاجتماعية:   -9

 وهي من بين ألاهداف العامة للمؤسسة، وتتمثل في: 

                                                           
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر تخصص تسيير حمدوش آمنة ، " نظام املعلومات و دور  في تسيير املؤسسة الاقتصادية "  6

 .14، ص 2116إستراتيجي دولي " جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ، 
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نشاطها  بين املستفردين ألاوائل من في املؤسسة من يعتبر العمال ألاجور حيثضمان مستوى مقبول من  - -

 شرعا.مضمونا قانونا و  يعتبر ألاجر حقاحيث يتقاضون أجورا مقابل عملهم بها و 

 معيشة العمال. تحسين مستوى  -

 معينة.إقامة أمناط استهالكية  - -

 العمل. التأمين الاجتماعي ومرافقتوفير  -

  ألاهداف التكنولوجية: -3

  :يليحيث تتمثل أهداف املؤسسة في هذا الجانب فيما  تكنولوجية،أدوار حيث تؤدي املؤسسة 

 .ميزتها التنافسيةودعم  لهذا الغرضالبحث التكنولوجي: وذلك من خالل توفير ميزانيات  -

التنمية  املعاهد والجامعات والتي تحتقمستوى  املنجزة علىنتائج البحث العلمي  املساهمة في تثمنين - -

 7الاقتصادية.

 ثانيا: وظائف املؤسسة 

 للمؤسسة عدة وظائف تمكنها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي: 

 الوظيفة املالية:  -0

 حيث تعرف ألانشطة، وباقي املختلفة،التي تتكفل تمويل عملياتها  وهي املؤسسة،وهي تعتبر من أهم الوظائف في 

 مختلف مصادرهاعن ألاموال من  تسعى للبحثالتي  والعملياتأنها مجموعة من املهام  مالية علىوظيفة 

 .  الاستثمارية وخططها خالل برامجهااملؤسسة من أموال من  احتياجاتبعد تحديد  وذلك املمكنة،

 وظيفة التموين:  -9

املؤسسة عند التنفيذ فهي تمثل الخطوة ألاولى من  وألانشطةمن الوظائف التي تنطلق منها مختلف العمليات 

 وتكاليفعليها من خارج املؤسسة بكميات  املخزون واملحصلمختلف عناصر تعني توفير  وهيهذ  ألانشطة 

 .والتخزينهذ  الوظيفة مهام الشراء  وتتضمن املؤسسة، وخططمناسبة طبقا لبرامج  ونوعيات

أو التزويد  طريقة الشراء حديدت املناسبين،املورد أو املوردين  اختيار هذ  الوظيفة في  وتتمثل مهمة الشراء: -أ

 .الواردة مراقبة املوارد املوردين ومتابعتها،تقديم طلبيات  املناسب،

                                                           
 .26،ص  2112املؤسسة "، ديوان املطبوعات الجامعية ، الساحة املركزية ، الجزائر ،  و تسيير   عبد الرزاق بن حبيب "إقتصاد 7
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حيث  للمخازن، وإيصالهاالواردة في قسم الشراء  والسلعاملوارد  استالمهذ  املهمة عند  وتبدأ :مهمة التخزين -ب

إشعار إلى قسم  املخزون، تقديمحركة متابعة  الرموز،وضع  واملوارد،تتضمن هذ  الوظيفة كل من ترتيب السلع 

 .بعملية الجرد الحقيقي الشراء القيام النطالقالشراء 

 وظيفة إلانتاجية: -3

السوق  لتصريفها في بتصنيع املنافعالتي تقوم  وهيبقائها،  وسببوتعتبر الوظيفة ألاساسية املؤسسات إلانتاجية 

مختلف  املختلفة فيمزج عوامل إلانتاج  خاللها يتمتعرف على أنها وظيفة التي من  الربح، حيث وتحقيق

 مختلف الخدمات  املادية وكذاأجل تحقيق ثروة املجتمع بواسطة املنتجات  إلاقتصادية منالقطاعات 

 وظيفة التسويق:  -4

حيث يعرف التسويق على أنه مجموعة  البالغة،وهي من أحدث الوظائف التي أسندت املؤسسات نظرا ألهميتها 

من خالل ذلك  وتسعى ما،توجه من خاللها موارد املؤسسة للفرص املتاحة في سوق  والتيلة من ألانشطة املتكام

وهذا حتى تبيع أكبر كمية  املناسبة، والطريقةمنتج للمستهلك في الوقت املناسب  وتوفير إلى تحقيق عملية ترويج 

 .ألارباح وتحقيقمنه 

 وظيفة التجارية:  -5

ها املؤسسة من خالل ألافراد أو مسؤولين تعينهم لضمان حركة املوارد أو التي تقوم ب وعملياتمجموعة مهام  وهي

 السوق.مقدمة إلى  وخدماتمختلف املخرجات من سلع  وأيضا مدخالت،من  احتياجاتهاالسلع أو مختلف 

وعرضها ونشر معلومات عنها،  سلعتراح واقدين والزبائن من مفاوضات وعقود املور كل ما يرتبط ب تشملنها أكما 

املستهدف الذي هو  ملستهلكة، السوق واملؤسسا ينتربط ب التيستغاللية الا من الوظائف  هينتاجية إلا فالوظيفة 

 بإنتاجها

 وظيفة املوارد البشرية:  -6

من املوارد البشرية وتكويرها وتحفيزها،  احتياجاتهااملؤسسة على  أنشطة املتعلقة بحصول  بأنها مجموعةوتعرف 

 8.بأعلى مستويات الكفاءة والفعالية تحقيق أهدافها يمكنها منوالحفاظ عليها، مما 

 وتتضمن مهام إدارة املوارد البشرية ما يلي:

 العاملين. احتياجاتتخطيط القوى العاملة بمعنى تحديد  -

 .البحث عن العمال املناسبين حسب متطلبات كل منصب وتعيين، اختيار -

                                                           
8
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر تخصص تسيير حمدوش آمنة ، " نظام املعلومات و دور  في تسيير املؤسسة الاقتصادية "  

 .18، ص 2116عة عبد الحميد بن باديس مستغانم ، إستراتيجي دولي " جام
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 .لضمان مقابل عادل لكل عمل متميز وذلك وتحفيزتصميم هيكل ألاجور  -

 .لضمان مقابل عادل لكل عمل متميز وذلك وتحفيزتصميم هيكل ألاجور  -

 توفيرها.من تكوين  الاحتياجات وتحديد العمال،من أجل رفع كفاءة  التكوين، -

 

 

 

 ني: أنواع املؤسسة ومستوياتها ودورة حياة املؤسسة وأدوارها.املبحث الثا

 املطلب ألاول : أنواع املؤسسات و مستوياتها 

 أوال: أنواع املؤسسات 

 :، نذكر من بينهافي التصنيف للمعايير املستعملةتنقسم املؤسسات لعدة أصناف وذلك وفق 

  12/12/2111الصادر في  11/19حيث عرفها املشرع الجزائري في القانون رقم  املؤسسة:حسب حجم 

 ويصنفها:  واملتوسطة،بترقية املؤسسات الصغيرة  واملتعلق

  مصغرة:مؤسسة  -0

مليون دج أما مجموع ميزانيتها السنوية أقل من  21أعمالها أقل من  ورقمعمال 8التي عدد عمالها ال يتجاوز  وهي

 .مليون دج11

  صغيرة:مؤسسة  -9

مليون  111أما مجموع ميزانيتها السنوية أقل من  دج،مليون  211رقم أعمالها أقل من  48و 11عدد عمالها بين 

 دج 

  متوسطة:مؤسسة  -3

 مليون دج 511ال يتعدى  ميزانيتهامليار دج أما مجموع  2رقم أعمالها أقل من  عامل، 251عدد عمالها ال يتجاوز 

  كبيرة:مؤسسة  -4

مليون  511ميزانيتها السنوية أكبر من  ومجموعمليار دج  2رقم أعمالها فوق  عامل، 251عدد عمالها أكثر من 

 دج.
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املالية حيث يجب أال تكون مملوكة للغير  الاستقالليةبمعيار  واملتوسطةكما يجب أن تتمتع املؤسسات الصغيرة 

 مالها.رأس  % من 25بنسية تفوق 

  بين: ونميز القانوني:حسب معيار 

  فردية:مؤسسة  -0

نجد  املؤسسة،حيث تختلط فيها شخصية املؤسسة القانونية بشخصية صاحب رأس مال الذي يقوم بإنشاء هذ  

  منخفض،ما يكون عدد عمالها  وعادة إلخ،خدماتية ... تجارية، إنتاجية،منها املؤسسات 

  ألاشخاص:شركة  -9

بين شخصين أو أكثر على أن يتجاوز عدد الشركاء عشرون  ارتباطعبارة عن  وهيللمؤسسة الفردية  امتداد وتعتبر

  ومحاصة،شركات توصية  تضامن،بدورها إلى شركات  وتنقسم والخسارةيتقاسمون الربح  شخص،

  املساهمة(:شركات رؤوس ألاموال )شركات  -3

 متساوية قابلةقيمة ألاسهم  وتكون  الشركة،تتكون من مجموعة ألاشخاص يساهمون بحصص من رأس املال  وهي

كما حدد  موزعة،السهم أما العائدات فتكون عل شكل ألارباح  يقيمهصاحب السهم الخسارة  ويتحمل للتداول،

حالة لجوء  دجىرأس مال الشركة ال يقل عن خمسة ماليين  أشخاص،املشرع عدد الشركاء بأن ال يتجاوز سبعة 

 دج إذا لجأت الشركة إلى التأسيس املغلق  يقل عن واحد مليون  وأن لألسهم،العام  لالكتتابلشركة 

  (:Sarl، euro à)الشركات ذات مسؤولية املحدودة  -4

شركات تؤسس من طرف شخص واحد أو عدة أشخاص ال يتحملون الخسائر إال في حدود ما قدمو  من  وهي

 ألاقل،دج على 1111إلى حصص ذات قيمة إسمية تقدر ب  وينقسم دج،111.111رأس مالها عن  ويجب حصص،

 .شركاء عشرون شخصا يتجاوز عددكما ال يجب أن 

  مال:حسب ملكي رأس 

  خاصة:ؤسسات امل -0

كما أن كل  ألاشخاص،كاملؤسسات الفردية أو شركات  أشخاص،التي تؤول ملكيتها إلى شخص واحد أو عدة  وهي

  تسييرها، طر إجراءاتنوع من هذ  املؤسسات يحكمه نمط قانوني معين يحدد 

  عامة:مؤسسات  -9

 ويكون  إلانشاء،فهي تعتبر مؤسسات الدولة بالتأميم أو  العام،هي املؤسسات التي يعود رأس مالها القطاع 

التسيير فيها بواسطة شخص أو أشخاص تختارهم الجهة الوصية وهي بدورها تنقسم ملؤسسات تابعة للوزارات 

  املحلية،تابعة للجماعات  وأخرى 
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 مختلطة:مؤسسات  -3

لكن تنظيمها يخضع لعدة ضوابط  وألافراد،تلك املؤسسات التي تكون ملكيتها مشتركة بين الدولة  هي 

 خاصة. وأحكام وتشريعات

  أهمها: النشاط: ونذكرحسب طبيعة  

  :الصناعيةاملؤسسات  -1

 الثقيلةالصناعة ذات طابع إنتاجي حيث تختص في صناعة السلع املختلفة سواء تلك التي تندرج في إطار  وهي

  والنسيج،أو في الصناعات الخفيفة كالغزل  كالحديد والصلب

 

  التجارية:املؤسسة  -9

 أمثلته نذكر املساحات الكبرى  تحويل ومندون أدنى  والبيع الشراء،بالنشاط التجاري الذي يتم بعمليتي  وتهتم

 الفالحية:املؤسسات  -3

النباتي  هي:من إلانتاج و  ثالثة أنواعحيث تقوم بتقديم  استصالحهامؤسسات تهم بزيادة إنتاجية ألارض و  وهي 

 و السمكي  الحيواني،

 املؤسسات الخدماتية : -4

و هي املؤسسات التي تقدم خدمة معينة كمؤسسة النقل و البريد و املواصالت و املؤسسات الجامعية و يقوم  

يرة ، الخصوصية و الخدمات هذا النوع من املؤسسات بثالث أنواع من الخدمات و هي : الخدمات الصغ

 9التوزيع.

 ثانيا: مستويات املؤسسة : 

يختلف  عدد مستويات املؤسسة حسب أنظمة  التي  تتفرع إليها وحسب أهداف التحليل و يمكن  أن تتوزع إلى أربعة 

 :مستويات كالتالي 

 مستوى إلاستغالل :  -0

مستمر لعوامل نظام املادي  ،لتحقيق املهام  املوكلة إليه من املستوى  ألاعلى  أو التسيير   ستعمالإدور  ضمان 

في  إطار أهداف  إلاستغالل  يجب  أن يتكيف مع السياق و يصحح إلانحرافات املؤقتة ،ويعمل نظام إلاسغالل 

 . يقوم بمرقبتها  حسب الوقت الحقيقي ،أي في  نفس الوتيرة للظاهرة إلانتاجية والتجارية التي

                                                           
 .3-31،ص،  1883عبد العزيز سحا،"أصول اإلدارة العامة", منشأ املعارف  إلاسكندرية،  9
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 مستوى التسيير :  -9

دور  يتمثل في تسيير تحديد إلاجراءات املطلوب  تنفيذيها في  مستوى إلاستغالل  و التي  تكون أمناسبة لوسائله 

الذي يملك  ثم مرقبتها في التنفيذ و عنذ ظهور عوامل غير مأخوذة في الحساب تؤثر على نشاط إلاستغالل

 أصلها ، يتدخل نظلم التسيير .إمكانيات لعادة الحركة على 

 مستوى إلادارة : -3

في هذا املستوى يتم تحديد أهداف طويلة ألاجل ، تغير الهياكل ، إتخاذ القرارات ، إلاستثمار ، من جهة أخرى  

 إعادة النظر في نظام إلاستغالل في حالة الحاجة إلى ذلك .

 

 

 : مستوى التحول  -4

و هو أعلى مستوى و يعمل على الربط بين املؤسسة و محيطها و يستقر فيه حتى وجود املؤسسة ة تحولها 

السياسة ، إندماج ، إحتواء ، تطور ، توسع و إختفاء و هذا يعني حماية املؤسسة ضذ إلاضطرابات الاقتصادية 

 بتحويلها جذرسا عند الحاجة .

  و أدوارهااملطلب الثاني : دورة حياة املؤسسة 

 أوال : دورة حياة املؤسسة 

نظرا لهتمام الكثير من الباحثين في الفكر املالي باملراحل التي تمر بها حياة املؤسسة ، فقد نتج عن ذلك عدة 

 .( . حيث يعتبر من التقسيمات ألاكثر شيوعا (GUPتقسيمات ملراحل حياة املؤسسة ، و من أهمها تقسيم 

 10على تقسيم حياة املؤسسة أربعة مراحل أساسية و هي :  GUPإعتمد 

  مرحلة نشأة و إلانطالق : -1

وهي مرحلة دخول السوق ، و تتمثل في السنوات ألاولى من تأسيس املؤسسة و تتميز هذ  املرحلة بعدة خصائص 

 أهمها :

 وجود رأسمال  كاف لتأسيس املؤسسة . -

 ارتفاع التكاليف إلانتاج و البحث العلمي . -

 القدرة على تحمل الخسائر املبدئية  -

  مرحلة النمو و التوسع : -2

                                                           
 .12،ص  2111عمان،  -تقييم ألاداء و التنبؤ بالفشل"، الطبعة ألاولى ،  مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع -محمود الزبيدي، "التحليل املالي محزة 10
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 تعتبر هذ  املرحلة عن مدى إلانتعاش و التوسع الذي حققته املؤسسة و أهم ما يميز هذ  املرحلة :

 وجود عالمة تجارية  -

 القدرة على التحكم في التكاليف  -

 و هذا ما بتحقيقها ملستويات عالية  ارتفاع املبيعات ، -

  مرحلة النضج و إلاستقرار: -3

 يميز هذ  املرحلة عن باقي املراحل مايلي :  ما

القدرة على املنافسة ،و التحكم في ألاسعار ، حسن العالقة مع العمالء ،السمعة الجيدة التي حققتها  -

 املؤسسة .

  مرحلة التدهور و التراجع : -4

 تعبر هذ  املرحلة عن الفشل الذي أصبح يهدد إستقرار نشاط املؤسسة التي و تتميز  بما يلي : 

 البحث عن تخفيض التكاليف و العمال  -

 البحث عن تخفيض التكاليف و العمال  -

 التخلص من بعض ألانشطة املكلفة  -

 11.التراجع عن مستويات املبيعات ، وذلك باملقارنة مع املراحل السابقة

 ثانيا : أدوار املؤسسة 

 تجاه أصحاب امللكية :  -0

يتمثل دور املؤسسة تجا  هذ    الشريحة من خالل  البحث املستمر واملتواصل  من أجل تحسين  مردودية 

 املؤسسة  عن طريق تعظيم ألارباح والفائدة و املنتجات .

 :تجاه املستخدمين  -9

وكفاءهتم وهذا يدخل في جمال املراقبة  لضمان العمل ويكمن حيث يهدف هؤالء للقيام بنشاط يركز قدراتهم   

 دور املؤسسة  اتجا  املستخدمين في الترقية الداخلية بالتدريج وزيادة ألاجور .

 تجاه املستهلك :  -3

 يبرز دور املؤسسة تجا  املستهلك في قيامها و متطلبات املستهلكين .

 دور تكوين العمال و تدريبهم :  -4

                                                           
دربال فاطمة الزهراء ، "تسيير و ضمان جودة املنتجات في املؤسسات الصناعية الجزائرية "،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر  11

 .19، ص2116خصص تسيير إستراتيجي دولي ،  جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ، ت
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في قيام املؤسسة بتربصات من أجل رفع كفاءة العمال و خبراتهم مما يجعل أو يساهم في عملية  يتمثل هذا الدور 

 زيادة نشاط الذي ينعكس على إلانتاجية . 

 أهمية املؤسسة املطلب الثالث : 

 نلخص أهمية املؤسسة فيما يلي : 

 املؤسسة وحدة إلنتاج و التوزيع :  -1

خاصة ، و يقصد هنا بوحدة إلنتاج بأن وحدة  على أساس قوانين وإجراءات وهنا المؤسسة تكون مهيكلة

إقتصادية وذلك كون الوظيفة األساسية للمؤسسة تكمن في إنتاج السلع و الخدمات قصد تبادلها في السوق من 

ت ، أموال أجل تحقيق الربح ، و تجتاج المؤسسة من أجل ذلك إلى عوامل اإلنتاج ) العمل ، المواد األولية ، آال

 ، معلومات ..(

كما يقصد بها لتوزيع املداخيل التي تحقق نتيجة تحقيق القيمة املضافة التي هي عبارة عن قيمة املخرجات مطروح 

منها قيمة املدخالت ، و التي توزع على املتعاملين املباشرين و غير املباشرين ) أرباح على أصحاب املؤسسة ، الضرائب 

 . ...( الدائنين فوائد ، الرواتب ، التأمين و الاجتماعي الضمان ، إشتراكات 

  : إجتماعية خلية املؤسسة -2

 حاجات من مجموعة إشباع أو تلبية في تتمثل إجتماعية بوظيفة تقوم فهي إذن العمال بتشغيل تقوم املؤسسة إن

 العمال ينتظر التي الحاجات تعدد و ... ، التكوين ، الترقية ، ألاجر مستوى  ، املنصب في كالستقرار املستأجرين

 يتميزون أشخاص أو جماعات أو فرق  من مكونة إجتماعية مجموعة املؤسسة تمثل و ، املؤسسة طرف من تلبيتها

 . سةاملؤس أهداف تحقيق  في منهم عضو كل يساهم و ألاهداف و الثقافة و الكفاءة حيث من

  :الاقتصادية القرارات كمركز املؤسسة -3

نها إذ الاقتصاد في هام بدور  املؤسسة تقوم
ّ
 وكمية نوع يخص فيما وذلك الاقتصادية القرارات مركز تمثل أ

 .إلخ…والتوزيع والاتصال وأسعارها املنتجات

 قصد املحدودة واملادية املالية املوارد استعمال بكيفية تتّعلق اختيارات أي اقتصادية اختيارات تمثل القرارات وهذ 

ن كما .قصوى  بفعالية املؤسسة أهداف تحقيق
ّ
 بالحساب عمّّ  مد ويكون  استقالليته، على مبنية تكون  القرار قوة أ

 معلومات جمع يستلزم والذي مّعين، قرار عن الناتجة والعوائد التكاليف بين املقارنة في يتمثل الذي الاقتصادي

 .القرار اتخاذ في تساهم مختلفة تقنيات واستعمال

 :إنسانيةاملؤسسة كمجموعة  -4

سسة تاريخ وتقاليد وقوانين وأفكار وأعمال مشتركة نوعا ما من طرف كل ألاعضاء وهذا النظام املتضمن  لكل 
ّ
مؤ

قيم أعضاء املؤسسة يمثل هويتها وثقافتها قصد إعداد مشروعها. ومع ظهور مفهوم ثقافة املؤسسة ّعرف 

سسة سنة ” بريلمان“
ّ
نها  1881املؤ

ّ
منظمة ّحية متكونة من عاملين من منظمين حسب هيكل متميز ومّزودة “بأ
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بثقافة خاصة تكمن في مجموعة قيم، معارف عادات واجراءات متراكمة مع الزمن كما تكتسب هذ  املنظمة 

ير
ّ
 "الّحية مّميزات بطيئة التّقبل للتغ

 : املؤسسة كنظام -5

نها تملك حدودا تمكنها من  كل مؤسسة مكونة
ّ
من أقسام مستقلة، مجمعة حسب هيكل خاص بها، كما أ

نها تعتبر كوحدة متكاملة قائمة 
ّ
تحديدها وتفصلها عن املحيط الخارجي، ولهذا يمكن النظر إليها كنظام مفتوح أل

يف بوعي مع تغيرات
ّ
املحيط بفعل القرارات  على أساس العالقات والتبادالت بين مختلف مكوناتها وأجزائها، وتتك

 12.املتخذة من طرف مسيريها، وبواسطة نشاطات أعضائها

 

 

 

 

 

 

  : الفصل خالصة

تسعى الدول لتحقيق التنمية ومواكبة التطور واكتساب مكانة في العالم الاقتصادي ويكون ذلك من خالل املؤسسة 

باعتبارها الوحدة ألاساسية ملمارسة ألانشطة الاقتصادية مما يتطلب حست تسييرها لبلوغ أهدافها، حيث يعتبر 

وى املتاحة للمؤسسة فهو املسؤول عن متابعة التسيير املحرك ألاساس ي الذي يعمل على تشغيل الطاقات والق

وإلانجاز ألاهداف التي تحقق الرفاهية الاقتصادية الاجتماعية للفرد واملؤسسة واملجتمع ككل. و تم التوصل من خالل 

هذا الفصل إلى تعرف على أهمية التسيير التي تكمن أن التسيير هو ألاداة ألاساسية في تسيير العمل داخل املؤسسات 

و الذي يقوم بتحديد ألاهداف و توجيه ألافراد إلى تحقيقها ، و كذلك توفير مقومات إلانتاج و تخصيص املوارد و فه

 .توزيعها على إستخدامتها البديلة و إزالة الغموض في املحيط
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منيرة سالمي "أساسيات تسيير املؤسسة " سلسلة محاضرات جذع مشترك ، علوم الاقتصادية تسسير و علوم التجارية ، جامعة قاصدي مرباح ،  

 .12-11، ص 2112



                                     ألاول:                                                                            الفصل

 عموميات حول املؤسسة 
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 تمهيد : 

املوضوعة أو عجزها عن  تعتبر وظيفة التسيير الحد الفاصل بين نجاح املشروعات أو فشلها ، وبين تحقيقها ألاهداف

 تحقيقها و هي التي تستطيع أن تحول املواد املوجودة إلى أدوات فعالة للوصول إلى أهداف .

يتمثل إلانتاج بمفهومه الشامل في أنه حزمة من املنافع أو مجموعة من الخصائص و املكونات التي يجب أن تتوفر 

 لكي يحقق املستو املطلوب الذي تسعى إليه املؤسسة . 

التي  و تتمثل تسيير إلانتاج هو الوظيفة التي تسمح بتنفيذ عمليات إلانتاج بإحترام شروط الجودة و آلاجال و التكاليف

 تحقق أهداف املؤسسة .

كمدخل عام و من خالل املبحث الثاني على  ير و لهذا سنتعرف في هذا الفصل من خالل املبحث ألاول على التسي

 . إلانتاج خاصة

 مدخل عام إلى التسيير املبحث ألاول : 

 ماهيىة إلانتاج و دورة حياة املنتوج  املبحث الثاني :
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ألاول : مدخل عام إلى التسيير املبحث   

إن عملية التسيير عملية معقدة تحتاج إلى مسير ناجح و كفء و الذي بدور  يحتاج إلى أدوات تسييرية تساعد  في 

و اتخاذ القرار في املؤسسة، من هذ  ألادوات املحاسبية العامة باعتبارها ألاداء ألانجح و ألاقرب  العملية التسييرية

للقيام بمتابعة و رصد التدفقات املجسدة لحركية أداة املؤسسة سواءا على املستوى الداخلي أو الخارجي، حيث تعتبر 

 .التقنية ألاكثر تداوال من قبل املسيرين و املالكين

 ألاول : مفهوم التسيير و خصائصه املطلب 

 أوال : مفهوم التسيير 

للتسيير مفهوم واسع اختلف تحديد  من قبل الاقتصاديون، مما جعل من الصعوبة الوصول إلى تعريف شامل له 

 .يحوي كل املعاني املختلفة، و حتى يمكننا إلاملام بمعنى التسيير سنقوم باستعراض بعض تعاريفه الشائعة املعروفة

مجموعة من آلاليات أو امليكانيزمات املنتجة لتحديد مسار منظمة دون أن تتناظر هذ   عرف التسيير على أنه : "

 .ألاخيرة و أهدافها

طريقة عقالنية للتنسيق بين املوارد البشرية و املادية و املالية قصد تحقيق ألاهداف  و عرف أيضا على أنه "

 13".ورة التخطيط،التنظيم،إلادارة و الرقابة للعملياتاملسطرة، و تتم هذ  الطريقة حسب سير

بواسطتها تنفيذ على أنه " العملية التي يمكننا  Encyclopédie of the social scienceو عرفته املوسوعة الاجتماعية 

غرض معين و إلاشراف عليه كما يعرف التسيير أيضا بأنه الناتج املشترك ألنواع و درجات مختلفة من الجهد إلانساني 

الذي يبذل في هذ  العملية و مرة أخرى فإن تجمع هؤالء ألاشخاص الذين يبذلون مًعا هذا الجهد في أي منشأة يعرف 

 بإدارة املنشأة .

علم مبني على قوانين و قواعد وأصول علمية قابلة للتطبيق على مختلف النشاطات "بأنه  Taylorو عرفه تايلور 

 ".إلانسانية

التسيير هو تلك املجموعة منم العمليات املنسقة و املتكاملة التي تشمل أساًسا التخطيط، التنظيم، الرقابة، التوجيه 

 14.بلوغهاو هو باختصار تحديد ألاهداف و تنسيق جهود ألاشخاص ل

 

 

 

                                                           
 .ؤسسة ، مرجع سبق ذكر عبد الرزاق بن حبيب ، إقتصاد و تسيير امل 13
14

بن  ميدعبد الحبورحلة فاطمة زهرة ، فعالية نظام املعلومات املحاسبي في تسيير املؤسسة الاقتصادية ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة ماستر ، جامعة 

 . 31-31،ص  2112باديس مستغانم ، 
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 : يوضح العملية التسييرية باملؤسسة              (0-9)الشكل رقم

 

 التخطيط               التحفيز 

 ألاهداف   

 

 

 

 

 .2112/2113 لجامعية مؤسسة، السنة ا ير تسيمحاضرات ، ملهدي ا محمدبن عيس ى   املصدر :

 

 ثانيا : خصائص التسيير 

أن التسيير هو نشاط إنساني يتكون من وظائف تشكل مع بعضها البعض عملية التسيير فالتسيير نشاط  -1

فريد من نوعه ويختلف عن باقي ألانشطة إلانسانية ألاخرى لكونه يتميز بالشمول والترابط ويساعد ترابط 

 .النشاط وشموله على ظهور ما يعرف بوظائف التسيير 

تبدأ بتحديد ألاهداف أي التخطيط وتنتهي بالرقابة فال يجوز أن نعتبرها تنتهي  يشكل التسيير حلقة دائرية -2

عند الرقابة ، فالرقابة البد أن تكشف عن وجود انحرافات وتصحيح هذ  الانحرافات البد أن يطلب إجراء 

ن تعديالت جذرية أو طفيفة على السياسات وإلاجراءات وغيرها من الخطط ، بمعنى أن الرقابة تعود م

 جديد للتخطيط.

تختص إلادارة بتحقيق أهداف معينة تتفق عليها جماعة من الناس حيث أن العمل ألاساس ي للتسيير أو  -3

إلادارة هو توجيه جهود جماعة من الناس يجتمعون مع بعضهم البعض دون هدف ال يتطلب وجود إدارة 

إلى بلوغها ، فالبد فرد ما بتنسيق وإنما تصبح إلادارة ضرورية مع وجود ألاهداف التي يسعى املجتمعون 

 وتوجيه جهود أفراد الجماعة وذلك هو قلب العمل إلاداري وجوهر  .

يعتبر التسيير ) إلادارة ( جهاز املؤسسة ، وبالتالي عملية منتجة يتم بواسطتها الحصول على السلع ،الخدمات  -4

 15.البشرية و املالية للمؤسسة ،املنافع والفوائض الاقتصادية والاجتماعية ، إبتداءا من املوارد
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جذع مشترك " تخصص علوم االقتصادية و علوم التجارية و علوم التسيير منيرة سالمي "أساسيات تسيير المؤسسة" محاضرات السنة األولى  

 01ص  7102" جامعة قاصدي مرباح ورقلة " 

Les moyens hum سائل و       بشرية    

Les matières                        مواد  

Les machines                    آالت 

Les méthodes                طرق العمل 

Capitaux أموال                   

Les marchés                   ألاسواق 
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إن إلادارة تختص بالعنصر إلانساني في العمل : يتفق الكتاب على أن إلادارة تختص بالنسان في موقع  -5

العمل أو إلانسان كعامل وأن هدفها هو إنجاز العمل ورجال إلادارة ينظرون إلى إلانسان ككيان ديناميكي 

وإلاشباعات هي التي تثير  وتتحكم فيما يظهر  من سلوك،  متحرك له دوافعه وإشباعاته وهذ  الدوافع

 .وإلادارة تتعامل مع هذا السلوك بل هي طرف فيه وال يمكنها الانفصال عنه

إن إلادارة ال تظهر إال مع وجود العمل الجماعي: إن إلادارة تختص بتوجيه إلانسان في موقع العمل لكي   -6

هداف معينة غير أنه إذا كانت هذ  ألاهداف يمكن تحقيقها بجهد يتناول مع غير  من بني إلانسان لتحقيق أ

فرد واحد فليس هناك حاجة لإلدارة.ولكن من النادر أن يتمكن فرد واحد من إنجاز أهداف ألاعمال وحد  

فال يوجد فرد واحد يجمع بين كل التخصصات املطلوبة ألامر الذي يتطلب جهد جماعة من الناس يتمايزون 

 .ويصبح عمل إلادارة في هذ  الحالة هو التوجيه والتنسيق بين هذ  التخصصاتفي تخصصاتهم 

يعتبر التسيير علما ألنه يقوم على استخدام ألاسلوب العلمي في معالجة املسائل معتمدا في ذلك على  -2

التقنيات والطرق الكمية وما يتطلب تطبيقها من استعمال مكثف للحاسوب سواءا تعلق ألامر بتخطيط 

 اج، تخطيط الاستثمار، دراسة السوق أو تحليل شبكات النقل أو التحليل املالي... الخإلانت

يعتبر التسيير فنا ألنه يتطلب اللجوء إلى التقدير واملحاكمة الشخصية قصد معالجة الجوانب غير الكمية  -9

 .لعملية التسيير وعلى رأسها الجوانب إلانسانية

ر املتعارف عليها كتراكم املعارف والخبرات عبر الزمن وتحمل املسير يعتبر التسيير مهنة ألنه يحقق املعايي -8

املمتهن للمسؤوليات الاجتماعية وتحليه بأخالقيات املهنة.
16 

 املطلب الثاني : مبادئ التسيير و  وظائف التسيير 

 أوال : مبادئ التسيير 

 :مجموعة من املبادئ التي يقوم عليها ال تختلف كثيرا عن أهميته البالغة في املؤسسات مهما كان نوعها للتسيير 

 مبدأ التخطيط ألاهداف و السياسات )إلاستراتجيات( :  -0

يقتض ي هذا املبدأ وجوب كون السياسات مخططة ، و محددة وواضحة و تبين أهداف املؤسسة و الطريق الذي 

  ألاهداف ، ويجب أن تكون هذ  السياسات مرنة تساعد على مواجهة التغيرات غبر املتوقعة ، يعمل على تحقيق هذ

إلادارات ماهو سياسات فرعية تسيير عليها و السياسات أنواع منها ماهو عام ينطبق على املشروع بأكمله ، و منها 

 ية مع السياسات العامة الرئيسية .و ألاقسام املختلفة في املشروع ، ويجب بالطبع أن تتماش ى السياسات الفرع

 مبدأ التوازن ) توازن أنشطة املؤسسة ( : -9

                                                                                                                                                                                     
 

 .2118، لجزائر ، املطبوعات الجامعية ،ديوان ا1لجزء الطيب، "مدخل للتسير" امحمد رفيق  16
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يفترض هذا املبدأ كون املؤسسة متوازنة من الداخل ، بمعنى أنه يجب ان تعطى لكل وظيفة من وظائفها ) تموين 

،إنتاج ، تسويق ...إلخ ( ألاهمية املطلوبة ، و التي تسمح لها بالقيام بدورها على نحو مالئم و بما ينسجم مع تحقيق 

 أهداف املؤسسة . 

 مبدأ السلطة و املسؤولية :   -3

ي تقوم إلادارة على أساس سليم فإنه يجب أن يعطى لكل فرد السلطة الكافية التي تمكنه من أداء عمل معين لك

 مطلوب منه و يجب ان يعتبر الفرد مسؤوال عن أداء هذا العمل و عما يتخذ من قرارات بخصوصه . 

 مبدأ التخصص أو تقسيم العمل :  -4

نتاج و تحسينه ببذل نفس املجهود ، و هذا املبدأ يعني تجزئة تقسيم العمل يهدف إلى الوصول على رفع حجم إلا 

العمل إلى مجموعة أجزاء ن و تخصص كل فرد بجزء محدد منه و هذا مايساعد على تركيز الجهود في أعمال معينة 

 مما ينتج عنه زيادة الخبرة في هذ  ألاعمال .

 التشجيع املادي  -5

و املترتبات يعمل على تشجيع ألافراد بذل أقص ى مجهود ممكن في العمل  يجب على إلادارة ان تضع نظاما لدفع ألاجور 

 ، و ال يأتي ذلك إال إذا تحصل كل فرد على ألاجر الذي يتناسب مع ما يبذله من مجهود و ما يحققه من إنتاج .

 مبدأ التعاون و التآزر : -6

إذا عمل كل منهما على إنفراد ، و لكي تنجح إلادارة في  مما الشك فيه مجهود فردين متعاونين يفوق مجهود إلاثنين

ألاداء وظائفها يجب تكسب تعاون  كل ألافراد الذين يعملون في املؤسسة حتى تتوحد جهودهم و تتجه في الطريق 

 املرسوم نحو ألاهداف العامة للمؤسسة . 

 مبدأ الشمول :  -7

حدة على وظائف كل املديرين ، و ، و قواعد واحدة على وظائف و يعني هذا املبدأ إمكانية تطبيق مبادئ ، و قواعد وا

كل املديرين ، و إمكانية نقل املعرفة إلادارية و نتائج التجربة و إلاختبار من وحدة إدارية إلى أخرى أو من مستوى إلى 

 آخر ، و من مؤسسة إلى أخرى .

 مبدأ وحدة القيادة و ألامر :  -8

و يقتض ي هذا املبدأ أن يلتقي كل مرؤوس ألاوامر و التعليمات من قبل شخص واحد منعا لحدوث في التوجيهات و 

 17.بالتالي تردد املرؤوسين في إلاستجابة لألوامر و التعليمات

 ثانيا : ووظائف التسيير 

 هانري فايول وظائف التسيير إلى : قسم 

                                                           
 .موجودة ير العربية السعودية، سنة غ ململكة ، اعمال مبادئ إدارة ألا ملنهي ، العامة للتعليم الفين والتدريب ا املؤسسة  17
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 الوظيفة الفنية:  -0

و تشمل كأهم إدارة، إدارة إلانتاج و تقوم هذ  إلادارة بجميع ألاعمال الفنية الخاصة باستخدام عناصر إلانتاج و 

 وضع الخطة الكاملة للصنع، و ما يتعلق به من آالت و أوامر و احتياجات.

 

  الوظيفة التجارية : -9

 .و تشمل إدارة املشتريات و إدارة املبيعات

قد تفصل إدارة املشتريات عن إدارة إلانتاج و ذلك إن كان لها أهمية مالية كبيرة و بالتالي ال يمكن : إدارة املشتريات-أ

 لدارة إلانتاج السيطرة عليها سيطرة كاملة، و في بعض ألاحيان تضم إلادارة املشتريات، املخازن و مراقبة املواد.

 يع و إلاتصال بالعمالء و دراسة السوق و املستهلك.تقوم بدراسة جميع أعمال البيع و التوز  إدارة املبيعات: -ب

 الوظيفة املالية ) التمويلية (:  -3

و تشمل تدبير رأس املال بأفضل طريقة اقتصادية و توفير ألاموال الخاصة و الالزمة للمؤسسة لنشائها و استمرار 

 العمل بها بعد ذلك.

 :الوظيفة التأمينية -4

 تتمثل في حماية ممتلكات املؤسسة و تأمين العمال و هي تتكون من:

تقوم بجميع ألاعمال الخاصة باألفراد العاملين باملؤسسة و التعاون مع إدارة  إدارة الشؤون والعال قات إلانسانية: -أ

 إلانتاج.

د و هيئات لكتساب الرأي العام و واجب هذ  إلادارة إلاتصال باملجتمع من أفرا إدارة الشؤون و العالقات العامة: -ب

 إزالة إلاشاعات.

 الوظيفة املحاسبية -5

سياسات  و تقوم بتحضير ألارقام و إلاحصائيات و البيانات التي يمكن لإلدارة العامة على ضوءها وضع إدارة املراقبة:-أ

الختامية و امليزانيات و بيان و تعديلها و تستخدم في ذلك علوم املحاسبة و إلاحصاء و يشمل كذلك عمل الحسابات 

 املركز املالي.

 ة و تشمل بحوث املواد و آلاالت و الطرق الصناعي إدارة البحوث و التطور: -ب

 و تشمل جميع وسائل إلاتصال و حفظ ألاوراق و السجالت.  إدارة املكاتب: -ج

 :الوظيفة إلادارية -6
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تخص التنبؤ، التنظيم، القيادة، التنسيق، و املراقبة و هذ  الوظيفة هي التي تقوم بمراقبة كل الوظائف  و هي

 18.السابقة

 

 

 

 املطلب الثالث : املسير  وأدوار املسير 

 و املهارات التسييرية   أوال : تعريف املسير 

 منها :  لباحثون عدة تعاريف للمسير اأوجد 

حسب هذا "هو هيكل املجتمع حيث أن هذا ألاخير ال يتحدد باألغلبية و لكن بالقيادات."يقول دروكر أن املسير 

التعريف فإن املسيرون هم فئة قليلة تسير ألاغلبية بحيث يساهمون في توفير الجو املناسب الذي يتم فيه استغالل 

 ت في عدة مجاالت.إلامكانيات املتاحة بطريقة مثلى، ألامر الذي يؤدي إلى تحسين و تنظيم إلاجراءا

هو القائد إلاداري الذي يقوم بأعماله من خالل آلاخرين، إذ أنه "الفقهاء الذين يدرسون علم إلادارة  أن املسير عرفه 

 ."مخطط و منسق و مراقب لجهود آلاخرين بغية تحقيق هدف مشترك

إلاداري و توجيه ألانشطة إلادارية هو ذلك العنصر الحيوي القادر على قيادة العمل "ر عرف أيضا على أن املسي

 19".جميعها إما نحو إلانجاز و النجاح أو الفشل و الدمار

 في :  املهارات التسييرية  و تتمثل

  املهارات التقنية : -1

 و هي القدرة على إستعمال التقنيات و إلاحراءات و ألاساليب املتخصصة 

و هذ  املهارات هي ألاكثر أهمية بالنسبة للمسير القاعدي الذي يشترط قيه أن يكون قادرا على أداء العمل بكفاية 

 عالية ، إذ بدون ذلك سيصعب عليه توجيه مرؤوسيه و حل املشكالت التي تعترضهم في معرض قيامهم بأعمالهم .

  املهارات إلانسانية : -2

لتحفيز و قيادة ألافراد و املجموعات ، هذ  املهارة في العالقات إلانسانية كبيرة تتمثل في القدرة على إلاتصال و ا

بالنسبة للمسيرين ألاواسط ، الذي يترتب عليه أن يوازن بيم جهات ذات مصالح مختلفة ، و أن يكون قادرا  ألاهمية

مهمته ، تتلك مهمة التي تتطلب  على إلاقناع و التفاوض و التنسيق مع كل من يكون تعاونه معه حيويا ضروريا لنجاح

 منه أن يركز على نتيجة العمل ال بمجرد أداء الدور الرسمي املكلف به 
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 02منيرة سالمي "أساسيات تسيير المؤسسة " المرجع سبق ذكره " ص  
19

 بحث حول "التسيير و المسير " منتديات الصاسلي " الجزائر  
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  املهارة التنظيمية : -3

تتمثل في القدرة على التخطيط و التنسيق و تحقيق التكامل بين كختلف املصالح و ألانشطة داخل التنظيم . وكذا 

ألاقسام و الدوائر و الوحدات ، و من بين هذ  املتطلبات البيئة الخارجية ،  القدرة على املوازنة بين متطلبات مختلف

إن فهم ظروف املحيط و خصوصيات البيئة املحلية أمر ضروري جدا للمسير في البلدان النامية على وجه الخصوص 

 20ن من أجل خدمتهما .، حيث يتطلب ألامر تسخير تقنيات و نظريات و مفاهيم غريبة عن البيئة و عن املجتمع املحليي

 

 

 ثانيا : أدور املسير

 :تستهدف سير العمل بصورة منتظمة و تتمثل فيما يلي  ألادوار التفاعلية )العقالنية(: -1

 .يقصد بها إعالم و إفهام آلاخرين بأن املسير هو املمثل و صاحب ألامر في وحدته   :الواجهة -

 .يحفزهم باتجا  إنجاز العمليعمل على توعية و توجيه املرؤوسين، و    :القائد -

 أو همزة وصل بين وحدته و املسيرين آلاخرين أي أنه يركز على    :حلقة وصل أو رابط -
ً
يعتبر املدير وسيطا

 العالقات ألافقية مع املسيرين في املنظمة من أجل تحقيق التعاون 

 :ى الجهات املعنية و تتضمندورها الحصول على معلومات و إيصالها إل :ألدوار املعلوماتية أو إلاعالميةا -2

 .امللتقط )املراقب(: يحصل على معلومات تفيد في تسير شؤون وحدته -

 .املوصل )املرسال(: يقوم بإرسال املعلومات املحصل عليها إلى أفراد املنظمة -

 .و ذلك من الجهات الرئيسية أي صاحبة النفوذ في الداخل و الخارج املتحدث )الناطق بإسم املنظمة(:  -

تجميع البيانات سواء داخل املنظمة ثم القيام بتحليلها لتوصل إلى خالصة ذات  :ع و تحليل البياناتتجمي -

 يةمعنى للعملية إلادار 

 :تتمثل هذ  ألادوار في اتخاذ القرارات و تتكون من أربعة أطراف  ألادوار القرارية ) التقريرية ( : -3

 .يبادر إلى التغير و التعديل بعد معرفته و رصد  للمشكل  :املنظم و رب العمل -

 .يتفادى املشكالت قبل وقوعها و في حالة وقوعها يعمل على حلها بتوزيع املوارد املتاحة للمؤسسة : املعالج -

                                                           
20

 .01منيرة سالمي ، "أساسيات تسيير المؤسسة " مرجع سبق ذكره " ص  
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يقوم بإبرام العقود و قبول إلالتزامات و تقديم التنازالت و هنا يجدر بنا إلاشارة إلى أن اختصاص   :املفاوض -

ملسير هو الذي يحدد له الدور الذي يجب عليه تأديته فمثال مسؤول إلانتاج يعتمد على ألادوار التقريرية أما ا

 .21مسؤول املبيعات فيعتمد على ألادوار التفاعلية أما املستشار فيعتمد على ألادوار املعلوماتية

 املبحث الثاني : ماهية إلانتاج و دورة حياة املنتوج 

يتمثل املنتوج بمفهومه الشامل في أنه حزمة من املنافع أو مجموعة من الخصائص واملكونات التي يجب أن تتوفر لكي  

 هذا املبحث سنتعرف على إلانتاج خاصة . إليه املؤسسة ومن خاللاملطلوب الذي تسعى املستوى يحقق 

 

 

 املطلب ألاول : تعريف إلانتاج و عناصره 

 تعريف إلانتاج  أوال :

 لإلنتاج مجموعة من التعاريف سنذكرها فيما يلي : 

هو خلق منفعة أو إضافة منفعة جديدة إلى منفعة قد كانت من قبل أو بمعنى آخر فإن إلانتاج يعرف إلانتاج على أنه "

و إشباع الرغبات  هو إيجاد إستعماالت جديدة لم تكن موجودة  من قبل لتصبح السلع و الخدمات جاهزة لإلستعمال

 . "املختلفة

هي عملية مزيج عوامل إلانتاج املختلفة في مختلف القطاعات الاقتصادية من أجل تحقيق ثروة و يعرف أيضا ب "

املجتمع بواسطة املنتوجات املادية و الخدمات املختلفة و في حالة املؤسسات الصناعية و التجارية فهي عملية 

شراف العامل البشري من أجل تحقيق متطلبات املجتمع و الطبيعة العملية التراكمية ، تحويلية للعوامل الطبيعية بإ

فالحلقة ألاولى في سلسلة التحول نجدها في القطاع ألاول إلاستخراجي و الفالحي أو ألاقرب إلى املواد الخام و أما آخر 

 . "مراحل تحويلها  حلقة في السلسلة فنجدها في املنتجات املقدمة لإلستهالك املباشر في آخر 

 ويتم هذا طبعا بمساهمة مختلف القطاعات الصناعية ، التجارية و الخدمية . 

 22. "هو عملية مقصودة لنتاج سلعة أو تقديم خدمة ، أو هو العمليات غير ملموسة تامة الصنعيعرف على أنه "

لك العملية التي بمقتضاها خلق منتجات وظيفة إلانتاج بإعتبارها إحدى الوظائف الرئيسية في منظمات ألاعمال هي ت

 .) سلع أو خدمات أو أفكار ( لها قيمة نفعية بأقل تكلفة ممكنة

 ثانيا : عناصر إلانتاج 

                                                           
 21، ص  2112-2111مهدي ،" تسيير املؤسسة " ، لسنة أستاذ بن عيس ى محمد  21
22

 -18، ص 2111حاكم محمد ، إدارة إنتاج و العمليات ، دار زهران للنشر و التوزيع ، عمان ،  
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يشترك في العملية إلانتاجية و عناصر إلانتاج أربعة : ألارض ، العمل ، رأس  يمكن تعريف عناصر إلانتاج بأنها كل شيئ

 مال و التنظيم و هناك من يضيف عنصر خامس و هو تكنولوجيا سنذكرها فيما يلي : 

 ألارض ) املوارد الطبيعية ( : -0

مفهوم ألارض كعنصر إنتاجي  هي جميع املوارد و املصادر املوجودة في الطبيعية و لم يكن لإلنسان يد في إنتاجها ، و 

 في ألارض و ما عليها ن و عليه فإن عنصر ألارض يشمل ما يلي :  يشمل ما 

ألارض الزراعية التي تستخدم في الزراعة و هي متفاوتة في الخصوبة و يتبع ذلك ما على ألارض من ميا   -

 و إنهيار و ينابيع و ما يستخرج من آبار .

بات و أشجار و نباتات و الطيور ألاليفة و ثروات البحار من أسماك و ألارض الطبيعية و عليها من غا -

 غيرها .

 تحتوي عليه من خامات معدنية . املوارد ألاولية و هي ما -

الرياح و الطاقة  الطاقة و القوى املحركة و هي من مصادر القوى الطبيعية كالشالالت و مسقط املياهو  -

الشمسية ...إلخ و مما يجدر ذكر  أن املوارد الطبيعية لوحدها ال تكفي بل البد من تدخل إلانسان و 

 حسن إستخدامه لهذ  املوارد .

 العمل )املوارد البشرية ( :  -9

 العمل هو النشاط إلانساني املبذول عن الوعي و قصد يترتب عليه خلق أو زيادة املنفعة :

 و املجهود املبذول حتى يكون عمال باملعنى الاقتصادي يجب أن يتوفر على أربعة عناصر و هي :إذ نشاط أ

 أن يكون البشري )إنساني( . -

 أن يكون إختياري . -

 أن يكون وعي و قصد . -

 أن يترتب عليه خلق أو زيادة املنفعة .  -

 رأس املال ) املوارد البشرية (  -3

رأس املال هو الناتج عن عمل سابق و الذي يستخدم في إنتاج أموال ألاخرى ، سلع و خدمات رأس مال هو 

 كافةألاصول و السلع إلانتاجية التي تستخدم في إلانتاج سلع و خدمات أخرى في الفترة التالية . 

و إلانسان و بالتالي لو لم تكن القوى  و قد ال يعتبر رأس مال من العناصر ألاصلية في إلانتاج إذ أنه يأتي بعد طبيعة

البشرية العاملة ملا كان هناك شيئ إسمه رأس مال . و بعض إلاقتصاديون يقولون أن رأس مال هو موارد طبيعية 

 حولها وطورها أعمل حتى أصبحت أداة تستخدم في إلانتاج . 

نتاج إعتبرت رأس مال و إذا خصصت و عملية تخصيص ألاموال هي التي تميز رأس مال ، فغذا خصصت ألاموال ل 

 لإلستهالك إعتبرت من إستهالك . 
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و يندرج تحت مفهوم رأس مال : آالت و املعدات و املكينات و ألاجهزة املختلفة ن املباني و املنشآت ، جسور و الطرق  

 املخزون من املواد الخام و السلع تحت التصنيع . 

 التنظيم : -4

اصر إلانتاج السابقة )ألارض ، العمل ، رأس مال ( و املنظم هو الشخص الذي يقوم الذي يتم من خالله مزج بين عن

 بإدارة تنظيم العملية إلانتاجية بهدف تحقيق الربح . 

و لقد أصبح دور املنظم أساسيا في النظام إلاقتصادي  ، رغم أن الفكر الكالسيكي في البداية لم يعتبر التنظيم عنصر 

 من عناصر إلانتاج .

ع تطور الحياة الاقتصادية و ظهور صناعات الكبيرة و التوسع في النظام تقسيم العمل إلابتعاد عن ظروف و م

املنافسة الحرة و بروز إلاحتكارات و عمليات املضاربة ، كل ذلك إستدعى ظهور فكرة املنظم و أصبح وجود منظم أو 

 23.تنظيم عنصر من عناصر إلانتاج

 تاج و أنظمته املطلب الثاني :  سياسة إلان

 :من خالل هذا املطلب سنتطرق إلى دراسة مفهوم  سياسة إلانتاج  و أنواع هذ  السياسة

 أوال: مفهوم سياسة إلانتاج 

 سياسة إلانتاج هي علم فن أو فن التسيير و التحكم في وظيفة إلانتاج من أجل تنظيم هذ  السياسة في مؤسسة.

و  طرق من إلانتاج و نعلم أن طرق إلانتاج مستقلة تتوقف على طبيعة إلانتاجسياسة الانتاج تتم بفعل طريقة أو عدة 

 الوضعية التجارية و املالية للمؤسسة و استقرارها .

انطالقا من العوائق التقنية فإن القرارات التي تدخل في سياسة إلانتاج مرتبطة بأوامر تجارية و بالخصوص طريقة 

 : التة أنواع من سياسة إلانتاج التي سنتطرق اليها فيما يليتوزيع املنتوج و منه نستنتج وجود ث

 سياسة إلانتاج من أجل التخزين . -

 سياسة إلانتاج بالطلبية . -

 سياسة إلانتاج املحددة ببرنامج دوري. -

 سياسة إلانتاج من أجل التخزين  -0

املنتجات املصنعة توجه مباشرة الى مخازن إلانتاج النهائي في القطاع التجاري من اجل ضمان حسن تسيير هذا 

هذ  الساسة تتبناها املؤسسة التي   القطاع التجاري يجب توفير املادة الضرورية لتلبية حاجيات الزبون في حينها

التنظيف  مؤسسات صناعية ألالبسة و ألالبسة و منتجات ذات استهالك واسع كمؤسسات مواد  تسعى الى توفير 

 الحذية عموما ذات استهالك واسع .
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 23-21، ص  2112مؤيد الفضل ، تخطيط ومراقبة إلانتاج منهجي كمي مع دراسة حالة ، دار املريخ للنشر و التوزيع ، اململكة العربية السعودية ،  
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  : ا( متطلبات سياسة إلانتاج من اجل التخزين

 معرفة جيدة بالتوقعات التجارية -

 دراسة تطور الاستهالك  -

 التنبؤ باملبيعات  -

 التعريف الجيد باملنتج الذي يلبي حاجات حقيقة موجهة للزبون . -

 ية مستقرة لتغطية تكاليف التخزين التي تدخل في ترقية رؤوس ألاموال وضعية مال -

 : ب( إيجابيات هذ  السياسة

 تخفيض مدة التسليم  -

 إمكانية توفير الطلبية طول السنة  -

و أسعار الفائدة عن طريق البحت عن شروط اكتر اقتصادية لتموين املادة  إمكانية توفير التكاليف -

 ألاولية و صنع املنتجات 

 

 

 : سياسة إلانتاج بالطلبية -9

هذ  املنتجات املصنعة املرسلة لتلبية متطلبات الزبائن املحددة من قبلهم وفق خصائص أو  مميزات أصلية و 

 : فرعية . غالبا التموين باملواد و قطع الغيار ال يتم إال إذا الطلبية وصلت و هذ  السياسة مطبقة في الحاالت التالية

 حالة املنتوج في نطاق البيع .  -

 حالة املنتوج مرتبطة بموافقات الزبون لتلبية حاجات محددة    -

 حالة استعمال أدات معقدة وورشات الصنع لآلالت  املتخصصة    -

 حالة انتاج النموذج الاولي  -

   : سياسة إلانتاج ببرنامج دوري   -3

تقع هذ  السياسة بين السياستين السابقتين من اجل تجنب ركود إلانتاج و لهذا الغرض تختار فترة لخط مرسل 

 لفترة مقبلة .

 إعداد سياسة إلانتاج : 

تعرف سياسة إلانتاج إنطالقا من إستراتيجية املؤسسة ، هذا التعرف لسياسة إلانتاج تقدم من طرف إلادارة العامة 

 تقنيين و املختصين في مجال إلانتاج . مع املهندسين و ال

 و لهذ  السياسة تمر باملراحل التالية : 

 تطبيق إلاساراتيجية العامة في إستراتيجية إلانتاج . -

 تحديد الوضعية الاقتصادية و املحاسبة و التكنولوجيا  -
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 تحديد نقاط الضعف و القوة  -

 وضع سياسة التصنيع  -

 24تطبيق البرامج . -

 أنظمة إلانتاج  ثانيا :

 : هي و رئيسية مجموعات ثالثةفي هناك ثمانية أنواع من أنظمة إلانتاج إال أنه من املمكن تركيزها 

 .ظام إنتاج الطلبات املخصصةن -

 .نظام إنتاج حسب املجموعات -

 .نظام إلانتاج املستمر -

 

 نظام إنتاج الطلبات املخصصة-0

 و عن طريق طلبات إلانتاج الخاصة،  للمستهلكينتتم صناعة املنتجات بمقتض ى هذا النظام ملقابلة احتياجات معينة 

يستلزم  ذلك  بالتالي  ضرورة  وجود  برامج  خاصة  لنتاج   و تكون الكميات املنتجة في ظل هذا النظام صغيرة نسبيا  

ينقسم  و ات  من  املمكن  إنتاجها  بنفس  التجهيز  ألالي  للمشروع،  تجمع و مجموعة  مميزة  من ألاعمال  و أجزاء   و 

 :هي و عمليات العمل  ثالثة  أنظمة  فرعية  على  أساس  مدى  انتظام أو عدم انتظام  إلىهذا  النظام  إلانتاجي  

 إنتاج كميات صغيرة من القطع أو املفردات ملرة واحدة. -

 .دات ملرة واحدة بطريقة غير منتظمة كلما دعت الحاجةإنتاج كميات صغيرة من القطع أو املفر  -

 .املفردات على فترات دورية محددة و القطع  منإنتاج كميات صغيرة - -

        :إلانتاج حسب املجموعات:نظام  -3  

إما لتغطية  و طلبات خاصة ملقابلة ذلك  إما   و يهدف  هذا  النظام  إلى  إنتاج  مجموعة  من  ألاصناف  املمثلة  

ألاجهزة على استعداد لنتاج منتجات أخرى  و لآلالت  تكون متى يتم إنتاج املجموعة فيفترض أن  و مستمر،   طلب

السياسات   و إلانتاج  عل  حسب  الطلبات  املخصصة  حيث  تتأثر  التركيبات   نظام فيكما هو الحال  و مماثلة، 

 و كمياتها   و  املجموعاتاجها،  فإن  هذ   العناصر  تتأثر  أيضا  بعدد  الخدمات  بالكميات  الواجب  إنت و إلانتاجية 

متى  تطلب  الوضع  إنتاج  الش يء  مرة  واحدة.  فال يوجد ما يستدعي إعداد خدمات إنتاج تفصيلية،  كما لو كانت 

 :ألاوامر بشأنه ستتكرر و ينقسم نظام إلانتاج حسب املجموعات إلى نوعين
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 ى فترات غير منظمة.إنتاج املجموعة عل -

 .إنتاج املجموع دوريا و في فترات محدودة و معروفة و ذلك لتغطية طلب مستمر عليها -

 نظام إلانتاج املستمر -4

 متخصصة صناعيةيتحقق هنا النظام إلانتاجي حين يقوم املصنع بعمليات 

 . دائمة بصفة مشتغال ألالي التجهيزيكون  حيثمتماثلة  أصنافلنتاج عدة 

بذلك أن  ويقصدكبير،   عليها الطلبحيث يكون ومعدل  ذاتهاالسلعة  منالنظام إنتاج كميات كبيرة  هذايستلزم 

 .مبررات إلانتاج املستمر هي وجود طلب كبير أي أن معدل الطلب يكون أكبر من معدل إلانتاج

كون  معدل  إلانتاج  املجموعات  ففيها  ي وحسبهذا على عكس الحال في نظامي إلانتاج حسب الطلبات املخصصة 

إتباع  نظام  إلانتاج  املستمر  يمكن  تبرير  إذا  أمكن  تصريف  معدل   فإنأكبر  من  معدل  الطلب،  أو  بمعنى  أخر  

  إلانتاجية من العمليات تكرار عنالناشئة  املزاياإلانتاج  بالكامل  في السوق يمكن في هذا النظام التمتع بأقص ى 

 التركيبات الخاصة و   آلاالتبيعة الخدمات إلانسانية كاستخدام ط و  شكلحيث تصميم 

 التغليف و الوزن  و التفتيش  و ألانظمة الدقيقة للموارد  و املعدات ألالية  و 

 :هو و هناك نوعان لنظام إلانتاج املستمر  كما

 ).نظام إلانتاج الكبير الكمي)الكمي -

 25.نظام إلانتاج املتدفق -

 املطلب الثالث : إجراءات إلانتاج و دورة حياة املنتوج 

 أوال: إجراءات إلانتاج 

 يمكن التطرق إلى هذ  إلاجراءات فيما يلي : 

أساسية لإلجراءات الداخلية ، و تكون  يحدد كمية إلانتاج و كمية املبيعات إلاطار العام لدارة إلانتاج و يفرض نمادج

إجراءات عادة بسيطة في إلانتاج الكبير املستمر و يتطلب ألامر إعداد نظام لدورة إلاتصال بين ألاقسام املشتغلة 

بالنتاج ووسائل الرقابة على عملياتها حتى تتضمن تسجيل إلانحرافات عن الخطط حين حدوثها و إتخاذ إلاجراءات 

 عة .التصحيحية بسر 

و تكون إلاجراءات في هذ  الحالة مبنية على ضرورة وجود جهاز للرقابة ينظم نفسه بنفسه و قد تصبح إلاجراءات أكثر 

تعقيدا في حالة الزيادة في عدد العمليات او في عدد ألاجزاء و القطع الواجب صناعتها أو في حالة وجود تشكيلة من 

 ل فيما يلي : املنتجات في الشركة و هذ  إلاجراءات تتمث
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تقوم إدارة املبيعات بدراسة مدى قبول السوق للمنتجات ورد فعل املستهلكين للتعديالت الجديدة على  -

السلعة و رسم تصميمها بالضافة إلى ضرورة إجراء أبحاث السوق على أساس املنتجات الجديدة 

 املقترحة .

ي إستخدامها في إعداد التنبؤ على إداة تتولى إدارة املبيعات تحليل البيانات البحث و إستخدامها ف -

 للمنافسة .

تتولى إدارة املالية إعداد امليزانية تقديرية لإلنتاج بعد إستشارة إدارة املصنع و تتولى إلادارة فحص  -

امليزانية املقترحة و التنبؤات باملبيعات ثم تتخذ قرارات بالكميات السنوية او نصف السنوية الواجب 

 إنتاجها 

عليمات لإلدارة الهندسية لعداد الرسومات و قوائم بالقطع و ألاجزاء و املواصفات الفنية أو تعطى الت -

تقوم بمراجعة الرسومات و النمادج القائمة ، ثم تتم عملية تعديل امليزانية التقديرية بمباشرة بالعمال 

 على ضوء ما تقدم .

لإلنتاج بإصدار ألاوامر لبدء تنفيذ خطة يقوم نائب املدير العام لشؤون املصنع أر الرئيس إلاداري  -

إلانتاج و إصدار التعليمات إلى إدارة التخطيط مبنيا الكميات الواجب إنتاجها و جداول التسليم التس 

 أقرها 

تحصل إلادارة التخطيط و مراقبة إلانتاج ، على املعلومات الفنية من إلادارة الهندسية و تقديمها لقسم  -

 التخطيط 

ولى لدارة التخطيط و مراقبة إلانتاج ، تقديم املعلومات املتصلة بالخامات و املواد تكون وظيفة ألا  -

ألاولية بالتواريخ التي ينتظر أن تسلم فيها املواد التي طلبتها إدارة املشتريات ثم يتم وضع خطة إلانتاج و 

 املواد في الجداول تفصيلية بالعمليات إلانتاجية .

سلعي لتحديد طلبات شراء املواد و ألاجزاء النمطية من مصادر خارجية تراجع مستويات املخزون ال -

 تتولى إدارة املشتريات إعداد طلبات البضاعة وفقا للطلبات .

 تقوم إدارة املشتريات بفحص املواد املشترية قبل قبولها و تخزينها طبقا للتعليمات الخاصة . -

التخطيط بتقديم البيانات الكاملة عن وسائل آلاالت و جداول إلانتاج إلى قسم الرقابة التابع لدارة  يتولى قسم

 26.إلارسال

 ثانيا : دورة حياة املنتوج 

تعتبر دورة حياة املنتوج من املفاهيم العامة في التسويق و تمر بعدة مراحل أولها مرحلة طرح سلعة في السوق و أخرها 

 هي مرحلة سحبها نهائيا من السوق سنوجزها فيما يلي : 

ستهالكي تمر أغلب املنتوجات بعدد من املراحل خالل دورة حياتها و يمر املنتوج على سبيل املثال ، ذات الطابع إلا 

 بدورة حياة تتمثل باملراحل التالية : 
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 مرحلة تخطيط املنتوج أو الخدمة . -

 مرحلة تقديم املنتوج  -

 مرحلة النمو  -

 مرحلة النضوج -

 مرحلة إلانسحاب أو التدهور  -

إن املؤسسة التي تعمل على تقديم املنتجات جديدة سوف تتعرض للتدهور بمرور الوقت لذلك يقع ضغط كبير على 

 ة لتقديم املنتوجات جيدة قبل أن تؤدي املنتجات الحالية إلى تدهور املؤسسة و هي قمة عطائها . إلادار 

إال أن بعض املنتجات ال تمر بنفس املرحلة كاألطعمة و املواد الغذائية و الصحف و املجالت ...إلخ ، و إن بعض السلع 

جدير بالذكر أن كل مرحلة من مراحل تختلف فيها كمية ال يبدو عليها أنها تدخل في مرحلة التدهور على إلاطالق ، ال

 املبيعات و مستوى ألارباح ، كما يختلف فيها نوع نظام إلانتاج و التكنولوجيا املستخدمة فيه .

إن معرفة الخط العام لدورات حياة املنتجات  و الخدمات تساعد املخططين على التنبؤ بالطلب و بالتالي تساعدهم 

 27.تنافس ي جيد و مناسب للمنتجات على إختيار مزيج

 

 

 

 

 : مراحل إلانتاج  (9-9الشكل رقم )
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 31 ، ص9101املصدر : حاكم محسن محمد ، إداة إنتاج و العمليات ، دار زهران للنشر و التوزيع عمان ،

 و من الشكل التالي يتضح مايلي :

 املرحلة ألاولى :  -0

هي مرحلة تخطيط للمنتوج أو تطوير املنتوج القائم أي أن هناك فكرة تتعلق بإعادة تصميم املنتوج او طرح منتوج 

 جديد 

 املرحلة الثانية :  -9

هي مرحلة تقديم املنتوج إلى املستهلك و املنتوج غير املعروف لذا يحتاج إلى دعم و إسناد إلادارة من خالل الدعاية و 

 ائص املنتج و مزايا  لكسب أكبر عدد ممكن من املستهلكين و غحراز أكبر حصة سوقية .التوزيع و إبراز خص

 املرحلة الثالثة :  -3

 و هي مرحلة نمو املنتوج و إزدياد مبيعاته و ألارباح املختلفة .
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 املرحلة الرابعة )النضوج( :  -4

ألارباح لذلك تسمى مرحلة النضوج و لكن في نهاية هذ   هي اعلى مرحلة أو مستوى تصل فيه مبيعات املنتوج و إزدياد

 املرحلة تبدأ املرحلة ألاخيرة من حياة املنتوج .

 املرحلة الخامسة : -5

املبيعات و تدني ألارباح بسبب عوامل متعددة من بينها عدم مسايرة املنتوج من حيث  هي مرحلة تدهور أي إنحدار 

 28.الطراز و املودة للمنتوجات الجديدة و لذك يكون إقبال املستهلك على منتوجات أخرى 
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 خالصة الفصل 

مادية و خدماتية للمستهلك أوال و  لإلنتاج أهمية كبيرة في تحقيق الرفاهية املجتمع بفضل ما قدمه من إشباعات

لإلقتصاد ثانيا فالنتاج يمثل خلق منفعة إقتصادية جديدة و ذلك بتناسق عوامل إلانتاج املختلفة في العملية 

إلانتاجية بهدف الحصول على منتوجات ذات جودة عالية تؤدي إلى إشباع رغبات املستهلك و تغطية ألارباح و تكمن 

رض و العمل راسمال و التنظيم و لإلنتاج مراحل تتلخص فيما يسمى بدورة حياة املنتوج و هذ  العناصر في : ألا 

املتمثلة في مرحلة التقييم ، مرحلة النمو ، مرحلة النضج و أخيرا مرحلة التدهور ، ويعبر عن تكاليف عناصر إلانتاج 

 املستخدمة بنفقة إلانتاج 

 التحكم في وظيفة إلانتاج و هي أنواع تتمثل في : و لإلنتاج سياسة تتمثل في علم فن التسيير و 

 سياسة إلانتاج لإلنتاج للتخزين . -

 سياسة إلانتاج بالطلبية . -

 سياسة محدودة برنامج دوري . -
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 تمهيد 

بعد تناولنا للخلفية النظرية ملوضوع ماهية تسيير املؤسسة وعملية إلانتاج في املؤسسة   في الفصول السابقة ، 

إلى ما سبق ذكر  في الجانب النظري إلى إسقاط هذا ألاخير على الجانب التطبيقي ،  سنحاول في هذا الفصل و إستنادا

و محاولة معرفة كيف يتم  تسيير عملية إلانتاج و ملعالجة هذا املوضوع وقع إختيارنا على مؤسسة إينوف "فرع 

 مستغانم ".

 إنطالقا من هذا قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين 

 م مؤسسة إينوف تقدي: املبحث ألاول 

 واقع تسيير عملية إلانتاج في مؤسسة إينوف  :املبحث الثاني 
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 تقديم عام ملؤسسة إينوف "فرع مستغانم "املبحث ألاول : 

 سنتطرق في هذا املبحث إلى تعريف باملؤسسة و تعريف بمصلحة إلانتاج 

 املطلب ألاول : تعريف بمؤسسة إينوف 

 1.100.000و هي شركة إنتاجية برأسمال قدر   12/ 12/ 2111مؤسسة وطنية عمومية إقتصادية تأسست في  إينوف

دج , متخصصة في املنتجات املنجمية غير الحديدية و موارد النافعة , و لها مواقع و وحدات أخرى منفصلة تشرف 

عمل تحت وصاية املديرية العامة في الجزائر بنفسها على نشطات أخرى في نفس املجال في مواقع جغرافية مختلفة و ت

 .-العاصمة الحراش

كم إلى  45و نجد وحدة إنتاج البنتونيت في داخل ميناء مستغانم الرئيس ي للوالية , و تقع الوديعة في "مزيلة" على بعد 

 شرق من مدينة مستغانم

 طبيعة املؤسسة : إنتاجية  -

 دج  1.111.111 :  رأسمال مؤسسة -

 عامل 211العمال : عدد  -

 11B0014227رقم السجل التجاري :  -

 16132113111املادة الضريبية :  -

 189316131111442رقم التعريف إلاحصائي :  -

 188816111981314رقم التعريف الضريبي :  -

 145رقم الهاتف :  - Spaالشكل القانوني :  -

 EPEنظام الحكم:  -

 145.42.29.18رقم الهاتف :  -

 145 .32.  29.  42.  رقم الفاكس : -

 bental @ enof - mines . com البريد إلالكتروني : -

 www . enof - mines . com موقع إلالكتروني : -

 املطلب الثاني : نشاط مؤسسة إينوف 
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على دوام دون توقف حيث ينقسمون العمال إلى فرق تعمل كل منها ثمانية ساعات و اليوم  تعمل مؤسسة إينوف

بالتناوب و بإنتظام , هذا النظام يخص فقط من هم مسؤولين عن عملية إلانتاجية و متباعتها , أما فيما يخص سائر 

 العمال فلديهم نظام ساعات العمل عادية .

 |و يتشكل نشاط املوارد البشرية من : -1

 مهندسين و تقنيين مدربين على املسح و التعدين , و إستغالل املحاجر و الجيولوجيا الكيماوية و -

 معالجة املعادن و صيانتها كل منهم لديه نشاطه الخاص و يعمل مع مصلحة التي تناسبه . -

 عمال مؤهلين للعمل في مصنع بدوام و بكفاءة و دون إنقطاع . -

و املوظفين املسؤولين عن إلادارة إلادارية لألفراد و املالية و املحاسبة و املشتريات و  املديرين التنفذيين -

 التجارة و ألامن .

 تقسيمات نشاط داخل املؤسسة :  -2

 املؤسسة تقسم نشاطها و تعطي لكل مصلحة مهامها املختصة فيه :

ع و التي تمارس نشاطها فيه و تعد مصلحة إلانتاج هي من تقوم بتسيير عملية إلانتاج و املسؤولة على املصن -

 القلب النابض للمؤسسة فهي من تعمل مع جميع قطاعات املؤسسة و متصلة معهم بشكل دائم .

مصلحة املخبر هي مسؤولة عن كشف و تعيين و دراسة املادة ألاولية و هي من تعين جودة املنتوج الجاهز  -

 للبيع .

مناطق و معاينة ألارض التي بها املادة ألاولية و البحث عن  مصلحة جيولوجيا هي من تعمل على إكتشاف -

 أفضل نوعية .

مصلحة املوارد البشرية هي املسؤولة عن الجانب البشري داخل املؤسسة و عمل على توفير عمال مؤهلين في  -

 القطاع , و حرص على كل ما يتعلق براحة العامل .

طي أوامر عن كمية مراد إنتاجها و هي املسؤولة كل ما مصلحة التجارية هي من تتفاوض مع الزبون و من تع -

 يتعلق باملالية و املحاسبة و غيرها .

  و إذا جمعنا نشاط جميع قطاعات سيشكل لنا نشاط املوؤسسة بأكملها . -

 املطلب الثالث : وظيفة مؤسسة إينوف

تنتج من إيداع متعدد الطبقات , و  إينوف ,غنية بخبرة طويلة و قوى عاملة مؤهلة تقترح عدة نطاقات من البنتونیت

الكيميائية للبنتونيت  و خصائص تتم بالحرس على جودة الدائمة و ذلك بمراعات مقاييس املعهد ألامريكي للبترول 

 :الخام 

- SiO 55 - 65 % 

- K2O 0,76 - 1,75 % 

- AL203 12 - 18 % 

- MGO2-3% 

- Cao 1– 5 % 

- Fe2O3 P.P.m 



الدراسة التطبيقية بمؤسسة                               الفصل الثالث:                                           

 مستغانم  إينوف

43 
  

 : التي تنتج , لكن وحدة مستغانم تختص في ثالثة منها و هي نوع من البانتونيت 22و هناك 

 " :FB1البنتونیت الحفر الهيدروليكي " -0

يستعمل هذا النوع أثناء حفر سدود ميا  و غير  , فهو يمنع امليا  من التغلغل و خروجها من إلاسمنت 

 . نتيجة ضغط ميا 

- Humidite H2O : 13% max  

- Viscosité L600: 30 centipoise /min  

- Volume de filtrat : 16 cc max 

- Ratio YP/VP : 06 max 

-  Résidu superieur a 75 microns : 2 ,5 % max 

 " :FB2البنتونيت الحفر البترولي " -9

أثناء قيام بعملية الحفر يوضع في آلة الحفر ملنع تسرب أي من سوائل  يستعمل هذا النوع في حفر آلابار البترول ,

 أخرى لكي ال تختلط مع البترول .

- Humidité H20 : 13%Max 

- Viscosité L-600 :20 centipoise /min 

- Volume de filtrat : 16-20cc max  

- Ratio YP /VP : 06 max 

- Résidu superieur a 75 microns : 2.5 % max  

 " :BCIالبنتونيت الشحن الصناعي " -3

يستعمل هذا النوع في مختلف الصناعات أخرى مثل مواد بناء و في مستلزمات دواجن و يمكن حتى إستعمالها في 

 صناعة الصيدلية .

- Humidité H2O : 07 % max 

- Refus au tamis 200 meche : 15 % max 

- Passont au tamis 100 meche : 95 % max 

 ( ENOF)املبحث الثاني : واقع تسيير عملية إلانتاج في مؤسسة إينوف 

تتم عملية إلانتاج بعدة مراحل ، من خالل هذا املبحث سنتطرق ملصلحة إلانتاج في مؤسسة إينوف و تسيير عملية 

 إلانتج في مؤسسة إينوف .

 املطلب ألاول : تقديم مصلحة إلانتاج  ملؤسسة إينوف 

هي جزء من إلادارة املسؤولة عن وظيفة إلانتاج و التصنيع , و تعتبر من الوظائف التنفذية املسيرة للمنشأة , و تلعب 

 مصلحة إلانتاج دورا أساسيا في العملية إلانتاجية و عن طريقها تحقق املنشأة أغراضها ألاساسية .

 ة و بما يتفق مع إستراتيجيات املؤسسة و هي املسؤولة عن وضع و إعداد و تنفيذ خطط إلانتاج املطلوب



الدراسة التطبيقية بمؤسسة                               الفصل الثالث:                                           

 مستغانم  إينوف

44 
  

 مهام مصلحة إنتاج مؤسسة إينوف : -1

هدف هذا إلاجراء إلى وصف إجراءات تشغيل و معدات التركيب , بإضافة إلى تعليمات املعالجة 

 من ورشتي عمل . تیالتصنيع مختلف املنتجات تامة الصنع . يتكون مصنع إلانتاج البنتون

 

 

 

 

 ( : مخطط لورشتي مصنع إلانتاج البنتونيت 0-3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الورشة ألاولى : 

 تزويد

الورشة الثانية : 

 طحن 

 محطم -

 املزود-

 الفرن الدوار -

 آلة الرافعة -

 آلة الكسر -

 آلة نقل املساعدة -

 املروحية الرئيسية -

 مروحة النفخ -

 دلو املصنع -

 مروحة العادم-

 إلاحتراق غرفة -

 فلتر -

 غرفة إستقبال املنتوج -

 العابئ -
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: من إعداد الطالبين بالعتماد على املعلومات املقدمة من املؤسسة املصدر  

 والتصنيع:املعالجة  -9 

( على MgO( و الكربونات)Na2co3من أجل كفاءة أفضل للتنشيط , يجب أن تتم إضافة الكواشف املغنسيوم )

 خام عن طريق طبقات متناوبة و تتم على طريقة التالية :  البنتونیت

 بعد ملي الثلث ألاول لدلو آلالة من بنتونیت خام , أضف الكواشف بإستخدام الحاوية املعايرة و نشرها -

 على خام .

 ملى مادة البنتونیت خام حتى ثلث الثاني من الدلو , و إضافة الكواشف بنفس الطريقة املذكورة أعال  .  -

 تعبئة البنتونيت في ثلث ألاخير من الدلو و إضافة و عرض الكواشف . -

 ( : ملخص مصلحة إلانتاج 9-3الشكل رقم ) 

 

 املطلب الثاني : مصلحة املختبر

 تعريف مصلحة املختبر : -1
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الطبية أو هو مكان مزود باملرافق و ألاجهزة الالزمة للتحليل و التجارب التي تتم في سياق البحث العلمي أو التحاليل 

 تحليل ملادة ما و مكونتها .

و املخبر في مؤسسة إينوف هو عبارة عن مصنع صغير يعمل نفس عمل مصلحة إلانتاج و لكن بشكل مصغر من حيت 

تعاملها مع البنتونيت , و يقوم بتحليل منتوج التام الصنع من أجل معرفة إذا كان ذوا جودة جيدة و مطابق للمعايير 

 . البترولي من أجل تسليمه للزبون املعهد ألامريكي 

 

 

 معدات مصلحة : -2

 آلة الكسر -

 شنكة 211و  111غربال عيار  -

 مل 111أنبوب زجاجي متندرج  -

 خالط -

 جهاز إختبار مقاومة -

 كغ 1.1ميزان الدقة  -

 آلة محرض -

 مقياس اللزوجة -

 مرشح الضغط -

 الفرن  -

 مهام مصلحة املختبر : -3

على مرحلتين عندما يكون على شكله الخام و على شكل النهائي تام الصنع و جاهز  يقوم املخبر بتحليل املادة البنتونيت

 للبيع :

 تحليل البنتونيت الخام : املرحلة ألاولى - أ

يقوم املخبر ببعض التحليالت لتقديمها ملصلحة الجيولوجيا ملعرفة نوعية ألارض و جودة املادة و ألي 

درجة من العينة  111تجفيف في الفرن عند •و تكون عملية التحليل على الشكل التالي :  نوع تصلح ,

 %. 11رطوبة  الخام ساعة واحدة أو ساعتين حتى يتم الحصول على

 سحق العينة من البنتونيت الخام . -

 طحن في مطحنة القرص . -

 شبكة . 111غربلة العينة على غربال  -
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 البنتونیت تام الصنعاملرحلة الثانية : تحليل  -ب 

يتم مراقبة املنتج التام صنع في الفرن و كما يتم تصنيعها قبل توجيهها , فيقوم املهندس الكميائي املسؤول عن 

الجودة بإجراء التحقق من التحليالت و يأخذ في إلاعتبار املتطلبات الالزمة لكل نوع من املنتجات لعادة توجيه وجهة 

 ديد عمليات التوجيه .املنتج و بالتالي يمكن تح

إذا لم يكن هناك أي إتجا  ممكن , يتم فتح ورقة الحدث و يتم عزل املنتج ) منطقة عدم إلامتثال ( للسحب في 

 الوقت الحق )إعادة التدوير أو الخردة ( .

ا و تمر مرحلة تحليل املنتج التام الصنع على عدة مراحل حسب نوع الذي هو بصدى تحليله , و سوف نتطرق له

 بالترتیب :

 البنتونيت الحفر : -0

 •قياس اللزوجة .  -

 قياس فقدان الترشيح .   -

 . قياس معدل الرمال -

 من جهة الرطوبة . -

 من جهة الجفاف .  -

 ة التجارية .حو من ثم تسجيل كل النتائج في الجدول لتسليمه ملصل

 البنتونيت الشحن الصناعي : -9

 قياس الرطوبة . -

 قياس النعومة . -

و النتائج املحصل عليها تسجل في الجدول الخاص بعملية الرقابة أدنا  لكال النوعين , و إعطاء نسخة املصلحة 

التجارية و إحتفاظ بنسخة أخرى في حالة ما إذا كان هناك شكوى من زبون على املنتوج و نتائجه فسوف يبرهن على 

 جل أيضا تسهيل عملية الرقابة .صحة جودة املنتوج و أنه مطابق للجودة العاملية , و من أ

 ( : تحليل نتائج 0-3الجدول ) رقم 

 

 املصدر : من إعداد الطالبين بالعتماد على الوثائق املقدمة من املؤسسة 
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 املطلب الثالث : تسيير عملية إنتاج في مؤسسة إينوف 

املسير له دورا مهما و أساسيا داخل املؤسسة ، كأوعية دموية في جسم إلانسان و لكي يقوم بعمله بإحترافية عليه أن 

يعلم علم يقين بما يقوم به و ما هو عمله و كيف ينجز  , لذلك في ألايام ألاولى كرست كل وقتي في دراسة نشاط 

أين تأتي ، و التعمق في كيفية إلانتاج و مصار املادة ألاولية حتى  مؤسسة و نشاطها و التعرف على املادة ألاولية و من

 تصبح غنية بالكواشف و جاهزة للبيع . 
، و هي طين يتكون من عدة معادن و هي من أصل  تسمى املادة ألاولية التي تختص فيها مؤسسة إينوف بالبنتونیت

بركان و مائي . و تعمل هذ  املادة بعد خلطها باملاء على تدعيم جوانب حفر ألاوتاد ، و ذلك من خالل ضخها أثناء 

ية عملية الحفر في مكان الوتد و تجدر إلاشارة هنا أن نسبة كثافة هذ  املادة تعتمد على نوع طبقات التربة . و تمر عمل

 إلانتاج باملراحل التالية :

 : املرحلة ألاولى -0

تبدأ عملية إلانتاج بذهاب فريق من مصلحة الجيولوجيا إلى الوديعة بإحضار عينة من البنتونيت في كيس ورقي  

 مرفق بتسمية على الشكل التالي :

-  R1/XIV-D/ FB1/01 

- R1  11: الغرزة 

- XIV - D طبقة الرابع عشر رقاقة : 

- FB1 الحفر الهيدروليكي : 

 : رقم التسلسلي 11 -

و تسليمها إلى مصلحة املختبر رفقة نموذج طلب التحليل على شكل جدول مع تحديد ألاشياء مراد تحليلها مثال على 

 ذلك نموذج الذي إتبعنا مراحل إنتاجه :

- STOXI-A2/FB2/26 

- STO/XI-A2/FB2/27 

 العينة قد أحضرت من مخزن الوديعة ألن رمزها مسبوقا برمز املخزن  و هذ 

نموذج طلب تحليل للعينة املراد تحليلها( : 9-3الجدول رقم )  
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 املصدر: معلومات مقدمة من طرف مصلحة الجيولوجيا

 في إنتظار غاية التحاليل و معرفة النتائج لحضار كمية الكبيرة ملصلحة إلانتاج .

 البنتونيت الخام :تحليل   ( أ

 غرام من العينة للعمل عليها , و يجب مراعاة الخطواة التالية : 111ندخل العينة املراد تحليلها إلى املخبر , نحتاج إلى  

 ساعتين كاملتين .  111قياس الرطوبة و من ثم إدخال العينة في الفرن و تجفيفها عند درجة  -

 سحق العينة و قضاء على كل قطع الكبيرة ) حجر ( لكي يسهل طحنه . -

و  شبكة و بعد ذلك قراءة النتائج 111طحن العينة في مطحنة القرص لقياس نسبة النعومة في غربال   -

 تسجيلها في جدول نموذج طلب تحليل املسلم من طرف مصلحة جيولوجيا .

 النتائج النهائية للتحليل البنتونيت الخام( : 3-3الجدول رقم )
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 املصدر: معلومات مقدمة من طرف مصلحة املختبر

 

بنسخة للمراجعة الشهرية , و  و في ألاخير و عند إنتهاء من التحليل تسلم نسخة إلى مصلحة الجيولوجيا و إحتفاظ

 الغاية من هذ  املرحلة هو تنظيم الوديعة و معرفة نوعية ألارض فيها لكي يسهل العمل حين إحضار الكمية الكبيرة .

عند نهاية من املرحلة ألاولى , يذهب فريق من مصلحة الجيولوجيا برفقة عمال مؤهلين لعملية الشحن و إحضار 

عالجها في مصلحة إلانتاج و تصبح تراعي معايير املعهد ألامريكي البترولي , فيتم تفريغه في املصنع الكمية املطلوبة ليتم 

 و التي تصبح مسؤولية مصلحة إلانتاج و هنا تبدأ املرحلة الثانية .

 املرحلة الثانية : -9

 رئيس مصلحة إلانتاج هو من يسير هذ  املرحلة , و كل ما هو متعلق بعملية إلانتاج 

بما أن البنتونیت خام الذي قمنا بتحليله في السابق موجه إلى الحفر البترولي , لكي يصبح تام الصنع عليه أن يمر  و

 على أربعة خطوات و هي :

 الخطوة ألاولى التزويد  ( أ

:خام كل من الكواشف املغنزيوم و الكربونات على الشكل التالي تیلفعالية أفضل للتنشيط , يجب تزويد البنتون   

 كغ 1,9جرعة ذات  14إلى  11% من الكربونات أو  2,5إلى  1,9بمعدل  تیتفعيل البنتون -

 كغ 1 1% من املغنزيوم أو جرعتين ذات , 5.  1إضافة  -

  درجة 21و  61الحفاظ على درجة الحرارة بين  -

  : هذ  املقادير على البنتونيت بالشكل التالي نضيف
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بالكاربونات و املغنزيوم , و بنفس الطريقة في الثلث الثاني و و نزود   تینضع في ثلث دلو آلة البنتون  -

ألاخير , و يتم ذلك بمساعدة حزام ناقل لآللة لنقله إلى آلة الكسر لتحطيم الحجارة الكبيرة لتكون 

 جاهزة الخطوة املوالية .

 الخطوة الثانية : تجفيف ( ب

حزام النقل ليشرع في عملية التجفيف و القضاء  عند إلانتهاء من الكسر و التحطيم تذهب العينة إلى املجفف عبر 

 .على الرطوبة

 الخطوة الثالثة : الطحنج( 

عندما يجف البنتونيت حسب معيار املتفق عليه تدخل في مرحلة الطحن من أجل أن تصبح مسحوق ناعم بودرة( , و 

 هكذا يكون جاهز للخطوة ألاخيرة .

 الخطوة الرابعة : التعبئةد(  

كغ , ) البنتونیت الحفر  1251هذ  الخطوة هي ألاخيرة نقوم فيها بتعبئة املنتوج داخل كيس كبير الذي يتسع ل 

البترولي فقط من يوضع في ألاكياس الكبيرة ( و وضعها في املخزن . و عملية إلانتاج سارية دون إنقطاع حسب 

 . تعليمات رئيس املصلحة , و تسجل كل كمية تنتج في سجل اليومي

 املرحلة الثالثة :  -3

بعد تخزين البنتونيت في املخزن يقوم املسير ) رئيس مصلحة إلانتاج ( بأخذ عينة من املتوج تام الصنع لذي نحن 

بصدي إنتهاء منه من كل ألاكياس لتسليمها ملصلحة املختبر ليقوم بتحليل املنتوج التام الصنع و إذا ماهو مطابق 

 و تأخذ عشرة عينات من كل كيس ليتم تحليلها . ، للمعايير املنتفق عليها 

 .إذا يشرع عمال املخير في عملهم و الذي يتم أيضا على خطوات متناسقة 

 الخطوة ألاولى : قياس اللزوجة  ( أ

سنتمتر مكعب من املاء املقطر , بعد تحريك ملدة  351غرام من العينة تامة الصنع في  5 . 22نضع  -

خمسة دقائق في الخالط نقم بإزالة الوعاء من الخالط لجمع حبيبات البنتونيت التي تتمسك بالجدار , 

 نكرر نفس العملية كل خمسة إلى عشر دقائق , وقت التحريك عشرون دقيقة . 

 ونیت ترتاح في وعاء مغطى . نترك كتلة البنت -

 دقائق . 5ساعة نصب الكمية في وعاء الخالط و تحرك ملدة  16بعد راحة ملدة  -

عندما تستقر إلابرة  L300و  L600نضع الكمية املخلطة في وعاء قياس اللزوجة و نالحظ القراءات عند  -

 النتيجة مسجل في جدول أدنا ( .)في مقياس اللزوجة . 

-  

 قياس خسارة الفلتر الخطوة الثانية : ( ب

 نستأنف الكمية السابقة و نحركها ملدة دقيقة واحدة  -

 جافة نصب الكمية في خلية صفيحة الترشيح , قبل الترشيح , تحقق من ضيق ألاجزاء و تأكد من أنها -



الدراسة التطبيقية بمؤسسة                               الفصل الثالث:                                           

 مستغانم  إينوف

52 
  

بار و وضع عينة  12دقيقة و فتح صمام الضغط في  31دقيقة و الثاني في  5.  2ضبط املؤقت ألاول في  -

دقيقة املنبه  5.  2ثانية , و بعد 15إفتتاح الخلية . و كل هذ  العمليات يجب أن تتم في أقل من تحت 

األنبوب إلاختباري الثاني . ألاول يرن نقم بإزالة ألانبوب إلاختباري و وضع آخر , و عندما يرن الثاني ننزع

 النتيجة مسجل في جدول أدنا ( . 

 ال ج( الخطوة الثالثة : قياس معدل الرم

 مسار الرطب : -1

من هيكساميتاسفوت  1.2سم مكعب من املاء و نضيف  351غرام من البنتونیت و توضع في  11تأخذ  -

 دقيقة . 31الصوديوم يحرك ملدة 

 نغسل العينة على غربال باملاء مع فوهة التنظيم ملدة دقيقتين . أثناء الغسل نترك كوع الفوهة يستقر -

 على حافة الغربال و نحركه فوق العينة بأكملها .

 نقل بقايا من الغربال إلى التبخر . -

 .  يجف في الفرن حتى يستقر الوزن -

 مسار الجاف : -2

 غرام من منتج تام الصنع , و يجف ملدة ساعتين . 15تأخذ  -

 شبكة .  211غرام من العينة املجففة و نضعها في غربال  11نزن  -

 مال : )النتيجة مسجل في جدول أدنا ( . عملية حساب معدل الر  -

 الوزن متبقي على غربال111x)معدل الرمال =  -

                           وزن العينة                                          

 د( الخطوة الرابعة : قياس الرطوبة                       

درجة ملدة ساعتين و نتركه يبرد في وعاء  111تام الصنع , و نضعه في الفرن ليجف على  غرام من البنتونیت 11نزن 

 وزن العينة املجففة ( -) الوزن العينة ألاولى  x 111 =  التجفيف , وتحسب الرطوبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 النتائج تحليل النهائية لبنتونيت الحفر البترولي ( : 4-3الجدول رقم )
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 املصدر: معلومات مقدمة من طرف مصلحة املختبر 

 ساعة و هو كاآلتي : 16وهناك جدول آخر يسجل فيه فقط نسبة الزوجة عند التحليل أوال و بعد 

 نتائج نسبة قياس اللزوجة( : 5-3الجدول رقم ) 

 

 

 املصدر: معلومات مقدمة من طرف مصلحة املختبر

 

النتائج من مصلحة املختبر , يقدم رئيس مصلحة إنتاج الكمية املنتجة و التي هي في املخزن مع  و في ألاخير بعد إستالم

 نتائج التحليل إلى مصلة التجارية التي هي بدورها من تتولى بعملية البيع و التي تتعامل مع الزبون .
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 الكمية املنتجة في فترة التربص( : 6-3الجدول رقم )

 

  

 

 FB1 FB2 BCI النوع  مدة

  37,60  187,50طن طن1039  28, 9191أفريل 

 طن54,80 طن238,75 طن1038,48 9191ماي 

 املصدر : معلومات مقدمة من مؤسسة محل الدراسة  
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 خالصة الفصل : 

و أيضا إلى نشاطها إلانتاجي  و ذكر نشاطها ،إينوف " فرع مستغانم " تقديم مؤسسة  لقد تطرقنا في  هذا الفصل إلى 

 أساس املؤسسة .

 و حين نتفهم بشكل أدق معنى التسيير من الضروري أن ندرك التضافر بين العناصر الثالثة :

 و ثقافة املؤسسة التي تسمح للمقرر الوصول ألامثل قرارات لصالح املؤسسة في املدى البعيد . إلاستراتيجية و البنية

و في ألاخير إن تسيير عملية إلانتاج تعتبر مهمة و معقدة ، تمر  بعدة مراحل و بنسبة ملؤسسة إينوف ثالث مراحل 

 أساسية . 

  مراحل بثالث باملؤسسة إلانتاج عملية تمر حيث إينوف بمؤسسة إلانتاج عملية تسيير واقع إلى تطرق  تم ألاخير في و

 يتم و البنتويت من عينة بإحضار يقوم و الجيولوجيا مصلحة إلى فريق بذهاب ألاولى املرحلة في إلانتاج عملية تبدأ

 املرحلة أخيرا و.  التعبئة و صحن و التجفيف و التزويد في املتمثلة مراحل بأربع الثانية مرحلة في مرورا و تحليلها

 تقدم ألاخير في تقدم و ،  الرطوبة قياس ، الرمال معدل قياس الفلتر،   خسارة  قياس و الزوجة بقياس يقوم الثالثة

 .إنتاج مصلحة إلى نتائج

 .مستغانم فرع" إينوف بمؤسسة عملية تسيير واقع يكمن املراحل هذ  من و
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 :خاتمة 

تعتبر وظيفة إلانتاج من أقدم الوظائف في املؤسسة، والتـي نالـت إهتمام الباحثين، وتعبر وظيفة إلانتاج عن مجموع 

ولين على عمليات تحويل املدخالت املتمثلة فـي املـواد وألاجزاء والعمل  لوسائل والتجهيـزات وألافراد املسؤ ا

 .والطاقة...الخ، إلى مخرجات في شكل سلع وخدمات

إلانتاج هو الوظيفة التي تسمح بتنفيذعمليات إلانتاج بإحترام شروط الجودة و آلاجال و التكاليف التي  و  يعتبر تسيير 

 تحقق أهداف املؤسسة .

ير إلانتاج من الناحية التشغيلية على ضمان التنسيق بين عوامل إلانتاج من أجل تحقيق ألاهداف و يقوم تسي

 املسطرة من قبل وظيفة إلانتاج ) الكمية ، النوعية ، آلاجال و التكلفة ( .

 و حتى تقوم املؤسسة بتسيير وظيفة إلانتاج على أكمل وجع من الضروري وجود مسير كفئ .

ما مدى تسسير حاولنا معالجة إلاشكال الرئيس ي الذي صيغ كما يلي "  إينوف  لحالة مؤسسةدراستنا  من خالل

" ، و ذلك من خالل فصلين نظريين و فصل ثالث  تطبيقي ، و من أجل إسقاط مختلف عملية إلانتاج في املؤسسة 

نتائج التي يمكن من خاللها فرع مستغانم ، تم التوصل إلى بعض ال  إينوف الجوانب الدراسة  النظرية على مؤسسة 

إختبار صحة الفرضيات ، و من ثم يمكن إلاجابة  على إشكالية املوضوع من خالل الوصول على مجموعة من النتائج 

 و محاولة تقديم مجموعة من التوصيات .

 صحة الفرضيات : اختبار  -0

 و التطبيقية تم التوصل إلى : و التي جمعت بين الدراسة النظرية اعتمادهامن طريقة العرض التي تم  انطالقا

" ،  يعتبر التسيير ألامثل عامل من عوامل نجاح عمليات املؤسسةالفرضية ألاولى : و التي صيغت كمايلي "  -

التسيير ألامثل هو املحرك ألاساس ي لنجاح أي عملية من عمليات املؤسسة  هذ  الفرضية تحققت و ذلك بأن

مهما كانت طبيعتها و هو العمود الفقري الذي تتركز عليه ذلك من خالل التنسيق و التنظيم و التخطيط 

 .الجيد لرفع الطاقة إلانتاجية و تحقيق ألاهداف 

" ، هذ   بوضع سياسة داخل املؤسسة    إلانتاج  ر : و التي صيغت كمايلي " يتم التسيي ثانية الفرضية ال -

الفرضية تبتث حيث يتم تسيير الجودة وفق مراحل تمر بها املؤسسة و ذلك سياسة محكمة تسير من خاللها 

 و من ثم القيام بالتخطيط و التوجيه و من ثم املراقبة .

 نتائج الدراسة : -9

املؤسسات  ير املؤسسة لن تسير من نجاح إال بعد تطبيق املعارف ألاكاديمية في مجال التسي أن تبين  -

 بالطريقة املثلى

 لتسيير عملية معقدة تحتاج إلى أدوات و مسير كفئ يمكنه التوفيق و املزج إلاستراتيجي بين املوارد املتاحة -
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إلانتاجية التي تتم من خالل تحويل املادة من أجل تفوق املؤسسة في مجالها البد من تفوقها في العملية  -

 ألاولية إلى منتوج يقبل رضا الخارجي و يخضع لشروط الجودة املطالب بها .

للحصول على منتوج تام الصنع البد من توفر عناصر إلانتاج والبيئة املناسبة لظروف العمل لتمام املهمة  -

 على أكمل وجه

 هتمام به.سيير العملية إلانتاجية لذلك توجب إلا العنصر البشري هو النواة الرئيسية في ت -

  وقد اتضح من خالل الدراسة واملقابالت الشخصية مـع مـسؤولي مصلحة إلانتاج باملؤسسة  محل الدراسة :

موضوعة مسبقا و مدروسة من طرف  إستراتيجية  ةتسيير العملية إلانتاجية في املؤسسة يتم وفق خط -

 .املسير الرئيس ي

وفير املعلومات بالقدر الكافي والزم منذ دراسة السوق ومتطلباته إلى غاية دراسة سلوك الحرص على ت -

 جا  املنتج املقدم لهإتاملستهلك 

 مهمة ملواجهه أي عراقيل ممكن خالل سيرورة عمليه إلانتاج.ة التهيئة النفسية للموارد البشرية نقط -

 التوصيات و إلاقتراحات : -3

 جل ريادة املؤسسة وضمان بقائهاأالتكنولوجي وتجديد أساليب إلانتاج من  تطور  ةضرورة مواكب -

الروتيني لألعوان القائمين على نجاح العملية إلانتاجية سيثمر نتائج مرضية تكسب  أو التدريب املوسمي  -

 إلانتاج.املوارد البشرية الخبرة الالزمة لتسريع وتيرة العمل من خالل  توظيف التكنولوجيا الجديدة في مجال 

تصال الداخلي والخارجي والتنسيق جل تفعيل هذ  الرقابة توجب تفعيل إلاألتفادي الوقوع في ألاخطاء من  -

 بين ألاعوان .

 إذا تواجد أهل الاختصاص في ميدان إلانتاج حتما سيلبى الطلب السوقي بالقدر املمكن -

العملية إلانتاجية مهما توفرت آلاالت  املطلوب لكن مع مراعاة تواجد عناصر إلانتاج العنصر البشري نوا  -

 الوقت املناسب . يالتكنولوجية البد من عقل بشري مدبر يمكنه الخروج من ألازمات وإيجاد الحلول ف
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 :  الكتب .1

  2111 ، عمان ، التوزيع و للنشر الظهران دار ،"  العمليات و إنتاج إدارة" ، محمد حاكم -

 الوراق مؤسسة ، ألاولى الطبعة ،"  بالفشل التنبؤ و ألاداء تقييم املالي التحليل"، الزبيدي محمد حمزة -

 .2111 عمان التوزيع و للنشر

 الجامعة دار ،"  املستدامة التنمية لتحقيق آلية املتوسطة و الصغيرة املؤسسات" ، هللا عبد خباية -

  مصر ، إلاسكندرية

 الفكر دار ،"  الخدماتية و الصناعية مؤسسة في إلانتاج مراقبة و تخطيط"  ، عامر املطلب عبد سامح -

 . 2111 ، ألاردن ، املوزعون  و الخاسرون

  .إلاسكندرية عوض حسين زينب دار ،"  إقتصاد العلم مبادئ"  ، حشيش أحمد عادل -

 املركزية، جامعة ، الجامعية املطبوعات ديوان ،"  املؤسسة تسيير و إقتصاد"  ، حسين الرزاق عبد -

  2112  الجزائر،

 .  1883 ، إلاسكندرية املعارف منشأ ،" العامة إلادارة أصول "  سما، العزيز عبد -

  2112 ألاسكندرية الحديث، العربي املكتب ،" إلانتاج إعادة و الصناعي التصميم" ، يونس الغفور  عبد -

 التوزيع و للنشر املريخ دار ،" حالة دراسة مع كمي منهجي إلانتاج مراقبة و تخطيط" ، الفضل مؤيد -

 . السعودية العربية اململكة

 . 2 الطبعة الجزائر للجامعة املحمدية دار ،" املؤسسة إقتصاد" عدون، داودي ناصر -

 

  : املذكرات .9

 جامعة"  الاقتصادية املؤسسة تسيير في املحاسبي املعلومات نظام فعالية" ، الزهراء فاطمة بورحلة -

 2112 مستغانم ، باديس بن الحميد عبد

 ضمن مقدمة مذكرة ،"  إلاقتصادية املؤسسة تسيير في دور  و املعلومات نظام"  ، آمنة حمادوش -

 ،مستغانم، باديس بن الحميد عبد جامعة ، دولي إستراتيجية تسيير ، ماستر شهادة نيل متطلبات

2116 

 ضمن مقدمة مذكرة ، إلانتاجية مؤسسة في إلانتاج توزيع إستراتيجية ، ليندة عيادة ، محمد دحماني -

 ، الحاج او محمد آكلي جامعة ، تسويق تخصص ، التجارية العلوم في ماستر شهادة نيل متطلبات

 ، البويرة

 مذكرة ، الجزائرية الصنعاة املؤسسات في املنتجات جودة ضمان و تسيير ، الزهراء فاطمة دربال -

 بن الحميد عبد جامعة دولي، إستراتيجي تسيير تخصص ماستر شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة

 2116 ، مستغانم باديس
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 إلادارة في ماجيستر شهادة لنيل مذكرة ، القرارات بإتخاذ عالقته و التسيير مراقبة نظام ، لشيب صفاء -

 .2116 ، الجزائر جامعة ، ألاعمال

 ، مشترك جدع الثانية السنة لطلبة محاضرات من سلسلة ، املؤسسة تسيير أساسيات ، سالمي منيرة -

 ورقلة مرباح قاصدي جامعة
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 ملخص 

تسيير إلانتاج و الذي يعتبر وظيفة التي تسمح بتنفيذ عمليات إلانتاج هدفت هذ  الدراسة إلى تسليط الضوء على 

باحترام شروط الجودة و آلاجال و التكاليف التي تحقق أهداف املؤسسة .و يقوم من الناحية التشغيلية على ضمان 

نوعية ، آلاجال التنسيق بين عوامل إلانتاج من أجل تحقيق ألاهداف املسطرة  من قبل وظيفة إلانتاج )الكمية ، ال

فرع مستغانم، وهذا ملعرفة  إينوف وقد تم من خالل هذ  الدراسة إجراء دراسة تطبيقية على مؤسسة  والتكلفة (  

محل الدراسة ودور  في ، باالعتماد على منهج دراسة حالة الذي يمكن من  ةباملؤسس عملية تسيير إلانتاج واقع 

ألابعاد من خالل الزيارات امليدانية للمؤسسة محل الدراسة، إصافة  التعمق وفهم مختلف الجوانب املوضوع وكشف

 .للمالحظة واملقابالت مع دراسة وتحليل مختلف الوثائق والبيانات واملعطيات الفعلية

 :  الكلمات املفتاحية

 وظيفة ، تسيير ، املؤسسة ، إلانتاج

Résumé : 

Cette étude avait pour objectif de faire la lumière sur la conduite de la production, qui permet 

à la mise en œuvre des opérations de production de respecter les conditions de qualité, les 

délais et les coûts qui atteignent les objectifs de l'institution. Et elle est opérationnelle du 

point de vue opérationnel pour assurer la coordination entre les facteurs de production afin 

d'atteindre les objectifs soulignés par la fonction de production (Quantité, Qualité, Délais et 

Coût) A travers cette étude, une étude appliquée a été réalisée sur la branche Enof de la 

branche Mostaganem, et ce afin de connaître la réalité du processus de gestion de la 

production dans l'institution étudiée et son rôle, selon la méthode d'étude de cas qui permet 

d'approfondir et de comprendre les différents aspects du sujet et de révéler Dimensions à 

travers des visites sur le terrain de l'institution à l'étude, plus une note et des entretiens avec 

étude et analyse de divers documents, données et données réelles. 

Les mots clés : 

Emploi , Gestion , Entreprise , Production .  


