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ًاىدافًالمحاضرةًً:ًاولًً   
ًالهدف العام من المحاضرة هو اكتساب الطمبة مفهوم  :

 والمفاهيم ذات العالقة .االداري  االقتصاد 
:يتوقع عند االنتهاء من الهدف الخاص من المحاضرة 
ًالمحاضرة يكون المتعمم قادرًا عمى .

 .االداري وماهي أهدافه  االقتصاد عممان يعرف  -1
العالقة بين النظرية االقتصادية واالقتصاد  ان وضح -2

ًاالداري
 .ان يتكمم عن أهمية دراسة االقتصاد االداري  -3

ً
***********************************************ً

 محاور المحاضرة :ثانيًا 
 االقتصاد االداري ماهية -1
 أهمية االقتصاد االداري  -2
 تحميل العالقة بين النظرية االقتصادية واالقتصاد االداري. -3
 
ً
ً
ً
ً
ً
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 المقدمة  ًًًً
يعتبرًموضوعًالقتصادًالداريًمنًالمواضيعًالحديثةًنسبيًاًمقارنةًبالعمومًالقتصاديةًاألخرىًًًً

ًواتساعًالمشاكلً ًتعقد ًبعد ًمنًالمختصينً،خاصة ًكبيرًمنًقبلًالعديد ًحظىًباىتمام ،وقد
ً،وذلكًالتراب ًالدارة ًوعمم ًالقتصاد ًالترابطًبينًعمم ً،وزيادة ًوالداريةًمنًجية طًالقتصادية

ًالذيًأصبحًواضحًاًفيًعملًالمشروعاتًوقيامياًبنشاطاتياًالمختمفةً،
ًفيًالمجتمعًالتيًتتمثلًبأصحابًالمشروعاتًًًًً العملًالذيًتمتقيًفيوًمصالحًجياتًعديدة

ًالمستيمكينًوالحكومات.ًوالعاممينًًوالداراتًًو،والمساىمينً
ًالق ًالنظرية ًعمى ًاساسًا ًيستند ًالداري ًالقتصاد ًموضوع ًالتحميلًان ًوادوات تصادية

ًالتيً ًالقراراتًالدارية ًواتخاذ ًفيًصياغة ًالجزئية ًالقتصادية ًالنظرية القتصاديًوبخاصة
تنصبًعمىًمعالجةًجميعًالنشاطاتًفيًتمكًالمشروعاتًومعالجةًالمشاكلًالتيًتواجيياً
ًتحقيق ًالى ًالوصول ًمن ًالمشروعات ًتمك ًتمكين ًأجل ًمن ،ً ًليا ًالمالئمة ًالحمول ًوايجاد

 .أىدافياًالمحددةً
ًالقول ًيمكن ًالمجال ًإلىً، وفيًىذا ًالوصول ًفيًأيًمشروعًمن ًالدارة ًتستطيع ًحتى انو

تحقيقًاىدافياً،ًفالًبدًانًيكونًلتمكًالداراتًمستوىًمعينًمنًالمعرفةًالقتصاديةًوخاصةً
ً،سواءًالقراراتًالتيًتت عمقًحولًبعضًالمسائلًالتيًيرغبًفيًاتخاذًقراراتًاداريةًحوليا

باإلنتاجً،والسعارً،ًوالطمبًالمتوقعً،والتكاليفًواليراداتًوالرباحً..ًالخًأذاًاخذناًبنظرً
ًالعتبارًأنًمعظمًىذهًالموضوعاتًىيًموضوعاتًاقتصاديةًلياًقوانينياًواساليبًتحميميا.

ًماىيةًوأىميةًالقتصادًالداريًًاوًل:ًًًً
 :ماهية االقتصاد االداري ً–1
ًالكتابًًً ًنظر ًوجيات ًباختالف ًاختمفت ،ً ًالموضوع ًليذا ًمتعددة ًتسميات ًظيرت لقد

ً ًمن ًوالخر ًالعمال ًباقتصاديات ًعميو ًاطمق ًمن ً،فمنيم ًعميوًوالباحثين اطمق
ًباقتصادياتًالدارةً،أوًاقتصادياتًالمشروعً،ًاماًالخرًفسماهًبالقتصادًالداري.

وفيًالحقيقةًيمكنًالقولًبأنًعممًالقتصادًالداريًىوًالعممًالذيًييتمًبتطبيقًالنظريةًًً
القتصاديةًالجزئيةًعمىًالمشكالتًالداريةًسواءًكانتًتمكًالمشكالتًتواجوًالمشروعاتً

ًالتيًالعا ًالكيفية ًيوضحًلنا ًالداريً، ًالقتصاد ًإنًعمم ًيعنيً، ًوىذا ،ً ًالخاصة ًأو مة
ًالداراتًوفيًأيًمستوىًمنًتطويعًالنظريةًالقتصاديةً،ًلًيجادًحمولً تستطيعًفييا
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وعمىًىذاًالساسًيمكنًانًًلممشكالتًالداريةًالعديدةًالتيًأخذتًتزدادًاتساعًاًوتعقيدًا.
ي بأنه )) االقتصاد الجزئي التطبيقي، الذي يهتم بتطبيق مبادئ يعرف االقتصاد االدار 

االقتصاد الجزئي في عممية اتخاذ القرارات االدارية أو توفير اساليب وأدوات التحميل في 
اقتصاد رياضي وقياسي واحصاء لتمكين المنشأة من تحقيق أهدافها عموم القرار من 

ًوبكفاءة عالية ((. 
يسعىًإلىًالستفادةًمنًنتائجًالنظريةًالقتصاديةًوالييكلًالعامًًىوًذلكًالعممًالذياو )

لمتحميلًالقتصاديًوأساليبوًفيًاتخاذًالقراراتًالمتعمقةًبالمشكالتًًالتسويقيةًوالنتاجيةًً
والماليةًالتيًتواجوًالمديرًأثناءًممارستوًًلمعمميةًاإلداريةًمنًخاللًالظروفًالمحيطةً

ًكيفية ًجوىرىا ًفي ًتمس ًاًوالتي ًالتخصيص ًعمىًًلمثلتحقيق ًالمحدودة لمموارد
ً(. الستخداماتًالعديدةًوالبديمةًوالمتنافسة

وىذاًيعنيًانًالقتصادًالداريًيمثلًحمقةًالوصلًبينًعممًالقتصادًوعممًالدارةًويعتمدً
ًالدارةً ًوعموم ًالقتصادي ًالتحميل ًواساليب ًادوات ًعمى ًالدارية ًلممشاكل ًمعالجة في

ًاالهداف التالية : بغية تحقيق والحصاءًوالرياضياتً
ًعقالنيةً-أ ًاكثر ًوجعميا ًالدارية ًالقرارات ًالتيًًترشيد ًالدارية ًالمشكالت ًلحل وفاعمية

 تواجوًالداراتًفيًالمشروعاتًالمختمفةً.
ًانً-ب ًإذ ،ً ًالمقترحة ًالمشروعات ًجدوى ًدراسة ًعمى ًالداري ًالقتصاد ًيساعد كما

اتخاذًأيًقرارًاداريًحولًأيًموضوعً،ًومنًاجلًانًيكونًذلكًالقرارًاكثرًعقالنيةً
وانًيستندًعمىًدراسةًذلكًالموضوعًومنًويؤديًإلىًتحقيقًاليدفًالمطموبً،ًلبدً

كافةًجوانبوً،ًوىذهًالدراسةًوتحميلًالبياناتً،ًماىيًفيًالحقيقةًالًنوعًمنًدراساتً
 الجدوىًالقتصاديةًوالفنيةً.

ً يساعدًالقتصادًالداريً،ًادارةًالمشروعاتًعمىًرسمًالسياساتًالداريةًوعمىًأسسًًً-حـ
ًعمميةًوموضوعية.
  األساسية لعمم االقتصاد اإلداري في:وتتمثل العناصر 

يعتبرًالقتصادًاإلداريًتطبيقًاًلمنظريًالقتصاديةً)الجزئيةًوالكمية(ًمعًالىتمامًبشكلًً-1
ًخاصًبالقتصادًالجزئيًلحلًالمشاكل.
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ًالقرارًً-2 ًاتخاذ ًفي ًاإلداري ًالقتصاد ًيستخدموا ًأن ًاألعمال ًورجال ًلممديرين يمكن
ًالفضل.

ًاتخً-3 ًجذور ًجوىرًتمتد ًالستخداماتًإلى ًعمى ًالموارد ًوتوزيع ًقراراتًتخصيصً اذ
ًالقتصادًاإلداريً.

ًيمكنًاستخدامًالقتصادًالداريًفيًكلًالمنشآتًالربحيةًعامةًوالخاصةًً-4
ًواتخاذً-5 ًالتحميالتًالقتصادية ًفيًإثراء ًالتسويقًواإلنتاجًوالتمويلًوالفراد ًعموم تسيم

ًالقرارات.
 أهمية االقتصاد االداري:  -2

ًتبرزًأىميةًالقتصادًالداريًمنًخاللًالعواملًالتالية:
 زيادة حدة المنافسة بين المشروعات : -1

منًالعواملًالتيًأدتًالىًزيادةًالىتمامًبموضوعًالقتصادًالداريًىيًزيادةًحدةًالمنافسةً
ًواتساعياًبينًالمشروعاتًذاتًالنتاجًالمتماثلًأضافةًالىًتحويلًتمكً المنافسةًوتطويرىا

ًيعنيًانًالمنافسةًبينًالمشروعاتًاتسعً منًمنافسةًسعريةًالىًمنافسةًغيرًسعريةً،وىذا
نطاقياًليشملًالتنافسًبينًالمشروعاتًفيًمجالتًاخرىًسواءًماًيتعمقًمنياًبالتأكيدًعمىً

لىًاتباعًسياساتًجودةًالمنتجاتًواعتمادًاساليبًالدعايةًوالعالنًواساليبًتسويقًجديدة،ًا
 تسعيرًمختمفةً،كلًذلكًمنًأجلًزيادةًالترويجًوزيادةًالمبيعات.

 :اتساع وتعدد المشروعات الخاصة والعامة  -2
والذيًكانًلبدًأنًيرافقوًتطورًفيًالفكرًالداريًمنًخاللًاعتمادًاساليبًوسياساتًوافكارً

 شروعات.جديدةًتتماشىًمعًالتطوراتًالحديثةًوالكبيرةًالتيًحدثتًفيًالم
 :التغير السريع في االسواق واتساعها  -3

وذلكًالتغيرًالذيًرافقًمظاىرًالعولمةًالتيًدفعتًباتجاهًتحولًالسواقًمنًاسواقًمنافسةً
ولصالحًالمستيمكينًالىًاسواقًشبوًاحتكاريةًولصالحًالمنتجينً،اضافةًالىًبروزًمنظمةً

ًالعالميةًوالتيًماىيًالًمظيرًمنًمظاىرًالعول ً،التيًتيدفًالىًجعلًالسوقًالتجارة مة
ًاطرافو. ًترامي ًمن ًبالرغم ًواحدة ًسوق ًوكأنو ًالتغيراتًالعالمية ًتمك ًظل ًوفي ًيعني وىذا

ًسواءًفيًمجالًالنتاجً ًوسياساتيا ًانًلًينحصرًتفكيرًالدارة والتوسعاتًفيًالسواقً،
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،ومعرفةًالوسائلًًوالمبيعاتًعمىًالسواقًالمحمية،ًبلًلبدًوانًيمتدًليشملًالسواقًالعالمية
ًالتيًيمكنًمنًخاللياًالنفوذًالىًتمكًالسواق

ًالنتاجًًاالرتباط والتكامل بين المستويات االدارية المتعددة في اطار المشروع الواحد -4 كإدارة
ًوظائفً ًبين ًالوثيق ًالرتباط ًاخرى ًجية ًومن ًجية ًمن ً،ىذا ًالفراد ًـادارة ً،المالية والتسويق

التنظيمً،ًالتوجيوً،ًالرقابةًوالتنفيذً،ًكلًذلكًيدفعًالداراتًالىًًالمنظمةًكوظيفةًالتخطيطً،
 الىتمامًبموضوعًالقتصادًالداري.

من العوامل االخرى التي ادت الى االهتمام باالقتصاد االداري، هو المشكالت الناجمة عن  -5
ًاالزمات االقتصادية  ًوان ًلبد ًالتي ًوالزمات ًالقتصادي، ًوالركود ًالتضخم تتركًكأزمات

ًكفاءتياً ًتستخدم ًان ًلإلدارة ًلبد ًوىنا ،ً ًالمشروعاتًالمختمفة ًعمىًأنشطة ًالسمبية بصماتيا
ًالسمبية. ًاثارىا ًوالتخفيفًمن ًالزمات ًتمك ًالدارةًًلمواجية ًتتصفًسياسات ًان ًلبد وىنا

ًيتناسبًمعًالظروفً بمستوىًمناسبًمنًالمرونةً،وبحيثًتكونًقابمةًلمتعديلًوالتغيرًوبما
ًفيًالسوقًالذيًتتعاملًبو.ًالسائدة

ًبالطمبًوتعدد وتنوع القرارات والسياسات االدارية  -6 ًوالتنبؤ ًبالطمب ًمنيا ًيتعمق ًما ،سواء
ً.المتعمقةً ًالمناسب ًالموقع ًأو ًالنتاج ًالفن ًباختيار ًالمتعمقة ًالقرارات ًالتكاليف، والمبيعات،

الىتمامًبموضوعًالقتصادًبسياساتًالتسعير..ًالخً،ىذهًالمورًوغيرىاًادتًإلىًمزيدًمنً
  الداري.
ًتحميل العالقة بين النظرية االقتصادية واالقتصاد االداري ثانيًا :

 مماًلشكًفيوًانًالنظريةًالقتصاديةًتيتمًبماًيمي:
 دراسةًوتحميلًالظواىرًوالمتغيراتًالقتصادية. -1
 تحميلًكيفيةًعملًالقوانينًالقتصادية. -2
 والمتغيراتًالقتصاديةًاستنادًاًالىًالقوانينًالقتصادية.التنبؤًبسموكًالظواىرً -3

قوانينًاقتصاديةً،ًمسألةًجوىريةًمنًًلذاًفانًفيمًوادراكًالنظرياتًالقتصاديةًوماًيرتبطًبياً
ًالمشاكلً ًبمعالجة ًتيتم ًالقتصادية ًكانتًالنظرية ًالداريًواذا ًالقتصاد ًاطار ًوتحديد لفيم

يوًوايجادًالحمولًالمالئمةًلياًأوًالتخفيفًمنًحدتيا،ًوكذلكًالقتصاديةًوبأيًمستوىًتظيرًف
ًالتصديًأليًظاىرةًقبلًوقوعيا.

ً
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ًوعادةًفانًأيًمشكمةًاقتصاديةًتظيرًبسببًعاممينًاساسيينًىماً
 اواًل: تزايد الحاجات البشرية .

مهما كانت : ندرة الموارد االقتصادية )عناصر االنتاج( العناصر الالزمة إلنتاج أي سمعة ثانياًً
 صغيرة أو كبيرة بسيطة أو معقدة.

ًكانًلوًثمنًواتصفًبالندرةً ًأذا منًناحيةًاخرىًيمكنًالقولًانًأيًموردًيعتبرًاقتصاديًا
،كماًيعتبرًغيرًاقتصاديًاذاًكانًمتوافرًا،ًلذاًفانًالسببًالرئيسيًوراءًظيورًأيًمشكمةً

رئيسيةًالتيًتواجوًمنظماتًالعمالًاقتصاديةًىوًالندرةًوالتيًتمثلًفيًنفسًالوقتًالعقبةًال
ًفيًنشاطاتياًاليوميةً،ًوىذاًيعنيًانًالندرةًتمثلًحمقةًالوصلًبينًعممًالقتصادًوالدارة.

اماًكيفيةًتجاوزًمشكمةًندرةًعناصرًالنتاجً،فيمكنًانًيتمًمنًخاللًاتباعًاسموبًالختيارً
إلىًتحقيقًالستخدامًوالتوزيعًالمثلًوالتفضيلًبينًالبدائلًالمتاحة،ًذلكًالسموبًالذيًيؤديً

ًلممواردًالنادرةًبينًالستعمالتًالمختمفة.
وعميوً،ًفاذاًكانتًالندرةًتمثلًالمشكمةًالرئيسيةًالتيًتواجوًمنظماتًالعمالً،ًفماًعمىًتمكً
المنظماتًالًالمجوءًالىًاسموبًالمفاضمةًوالختيارًبينًالبدائلًالمتاحةًلتحقيقًماًترجوًانً

ً.إليوًمنًاىدافًتصلً
 

لذاً،فانًالنظريةًالقتصاديةًوالتحميلًالقتصادي،ًيمكنًانًيساعدًالدارةًفيًاختيارًالبديلً
المناسبًوبماًيحققًاىدافًالمنظمة،ًاضافةًالىًذلكً،فانًالنظريةًالقتصاديةًكفيمةًبانًتجدً

العناصرًسواءًحمولًمالئمةًلمشكمةًالندرةًفيًعناصرًالنتاجًوفيًالتخصيصًالمثلًلتمكً
ًكانًذلكًعمىًمستوىًالوحدةًالنتاجيةًاوًعمىًمستوىًالقتصادًالقومي.

وعمىًالرغمًمنًاىميةًالنظريةًالقتصاديةًلإلدارةًفيًتجاوزًمشكالتًالندرةًوالستخدامًًًً
الستخداماتًالمختمفةًلتمكًالمواردً،ًالًانوًيمكنًالقولًومنًًنالمثلًلممواردًوالختيارًبي

ًتحديدًفانًالقتصادًالجزئيًيمثلًحجمًالزاويةًفيًالقتصادًالداري.اجلًال
منًجيةًأخرى،ًيمكنًالقولًانًمنظماتًالعمالًتواجوًالعديدًمنًالسئمةًوالتيًكلًمنياً

ًيمثلًمشكمةًبحدًذاتو،ًاضافةًإلىًانوًيتطمبًاتخاذًقرارًمثاًل:
 ماذاًينتج،ًكيفًينتج،ًكمًينتجًمنًسمعةًمعينة؟ 
 النتاجًالمثلًالذيًيحققًىدفًالمنشأة؟ًماًىوًحجم 
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 ماًىوًنوعًالتكنولوجياًالمالئمة؟ 
 ماًىيًاساليبًالتمويلًالمناسبة؟ 
 كيفًتستطيعًالمنظمةًتعظيمًارباحيا؟ 
 ماًىوًالحجمًالمثلًلممخزونًالسمعي؟ 
 ماىيًالساليبًوالسياساتًالتيًيمكنًاتباعياًلزيادةًحجمًالمبيعات؟ 

ًتمك ًمثل ًعمى ًالجابة ًالمسائلًًأن ًبعض ًعمى ًالتعرف ًيتطمب ًوغيرىا، التساؤلت
والموضوعاتًفيًاطارًالقتصادًالجزئي.ًولذلكًيعمدًالقتصادًالداريًإلىًالتوصلًإلىً
ًالمشروعً ًلنظرية ًدراستو ًعمى ًبناء ًالقتصادي ًسموك ًحول ًالفتراضات ًمن مجموعة

ً،والنظريةًالقتصاديةًلياًشقانً:
 االول : االقتصاد الجزئي:

ىذاًالجزءًيركزًعمىًتحميلًعاملًأوًعاممينًواعتبارىاًالساسًفيًتفسيرًسموكًالمستيمكً
ًوىوًماًيسمىًبالتحميلًالجزئيً.ويعدًالقتصادًالجزئيًالعمودًالفقريًلالقتصادًالداريًل
ًالوحدةً ًسموك ًوتحميل ًتفسر ًالتي ًوالنظريات ًالتحميل ًوادوات ًمبادئ ًبدراسة ًييتم نو

يوًالمواردًالخاصةًلياًنحوًفيًكيفيةًتوجً–كالمستيمكًأوًالمنتجًً–دةًالقتصاديةًالمنفًر
 استخداماتياًفيًالنشاطاتًالمتنافسةًلتحقيقًأىدافًمرتبطةًبوظائفيا.ًبدائل

ًالتامةً ًالمنافسة ًسوق ًمثل ًالمختمفة ًالسوق ًاشكال ًبدراسة ًالجزئي ًالقتصاد ًييتم كذلك
معروفًفانًشكلًالسوقًيؤثرًعمىًالمنشآتًوالمنافسةًالحتكاريةًواحتكارًالقمةً،كماًىوً

 والشركاتًمثلًتحديدًاألسعارًوالتسويقًوتحقيقًاألرباحًوالخسائرًوتكاليفًالنتاجًالكمية.
 :الثاني: االقتصاد الكمي

ًعميو،ً ًالمؤثرة ًوالعوامل ًمكوناتو ًوتفسير ًالسموك ًودراسة ًتحميل ًعمى ًالجزء ًىذا ويركز
ً ًبدراسة ًييتم ًالكمي ًبالتحميل ًالقوميًويسمى ًالدخل ًمثل ًككل ًلالقتصاد ًالشمولية الطر

ً ًكل ًان ًمن ً،وبالرغم ًالمتغيرات ًمن ًوغيرىا ًوالبطالة ًوالتضخم ًالقومي ىذهًًوالستثمار
المتغيراتًضمنًنطاقًاإلدارةًفيًالمنشآتًالًانًىذهًالمتغيراتًتحظىًبأىميةًقصوىًفيً

تيعابيةًلإلنتاجًوالتنبؤًوالتخطيطًالحساباتًالمستقبميةًلتمكًالمنشآتًمثلًتحديدًالطاقةًالس
وحتىًسياساتًالتسعير،ًوىذاًيعنيًانًقرارًاإلدارةًيزدادًفاعميةًعندًالرجوعًإلىًالتحميلً

 القتصاديًالكميًلًنوًضرورةًلًغنىًعنيا.
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ًتحدياتً ًيجابو ًعندما ًواقعية ًاكثر ًالقتصادية ًالنظرية ًمن ًيجعل ًالداري ًالقتصاد ان
القراراتًاإلداريةًوالواقعًاإلداريًبشأنًاإلنتاجًوالتسويقًوالتسعيرًمتطمباتًعممياتًاتخاذً

ًوالتمويلً.
 ( التحميل االقتصاديEconomic Analysis) 

وىوًاألدواتًواألدواتًواألساليبًالتيًتستخدمًمنًاجلًدراسةًالنظريةًالقتصاديةًإليجادً
ً ًوفي ًالقتصادية ًوالمتغيرات ًالظواىر ًبين ًتربط ًالتي ًالظواىرًالعالقات ًىذه تحميل

ًعممً ًوسائمة ً،ومن ًصمة ًذات ًالقتصادية ًالقوانين ًودراسة ًتحميل ًفي ًوكذلك والمتغيرات
ًالقتصادًوالمحاسبةًوعممًالرياضياتً.
 ومن اهم اساليب التحميل االقتصادي 

ً( Inductive  Method: )ًالطريقة االستقرائية-1
الظواىرًالمرادًدراستياً،ودراستياًبشكلًحيثًيعتمدًعمىًاإلحصاءًوالتاريخًلمتعرفًعمىً

ًكافةً ًعمى ًوتعميميا ًمنيا ًالنتائج ًواستخالص ًوطبيعتيا ًاسبابيا ًعمى ًلمتعرف تفصيمي
ًالظواىرًالمماثمةًليا.

 ( Deductive Methodالطريقة االستنباطية: )-2
حيثًيعتمدًعمىًعممًالرياضياتًوالحصاءًفيًاستنباطًظواىرًخاصةًمنًقضاياًعامةً

ًيقومًعمىًاساسًوجودًمبادئًوقواعدًًأيًان الساسًفيًالبدءًبدراسةًالظواىرًوتحميميا
ًتحكمًالظاىرةًالمعينةًوتوضيحًاسبابيا.

 (Marginal Principleمبدأ الحدية ) -3
ًالىً ًفيًالقرارًيقودىا ًصوتًا ًيعطييا ًالرباحًلممنشأة ًبأنًىدفًتعظيم ًالمبدأ يوضحًىذا

 الرباحًفيًالحالتًالتالية:ًزيادةًالرباحً،حيثًًيمكنًزيادة
ًفيًحالةًزيادةًالرباحًبدرجةًاكبرًمنًزيادةًالتكاليفً.ً -1
ًفيًحالةًانخفاضًاألرباحًبدرجةًاقلًمنًانخفاضًالتكاليفً- -2

ً
ًواجبًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًً(ماًالمقصودًبالقتصادًالداريًوماىيًاىميتوًعددىاًمعًالشرح)
ً
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ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ً
 اواًل: الهدف من المحاضرة       

ًاليدفً ًذاتًالعالقة ًوالمفاىيم ًالمنشأة ًىوًاكتسابًالطالبًمفيوم :ً اليدفًالعامًمنًالمحاضرة
وننتظرًمنكًعزيزناًالطالبًعندًالنتياءًمنًدراسةًىذهًالمحاضرةًانًالخاصًمنًالمحاضرةً:ً

ًالتساؤلتًالتاليةً:تكونًقادرًاًعمىًأنًتجيبًعمىً
 انًيعرفًالمنشأة -1
 انًيبينًأىدافًالمشروعاتًمعًالشرحً -2
 انًيعددًالوظائفًالداريةًفيًمنظماتًالعمال -3
 انًيوضحًعمميةًاتخاذًالقراراتًالداريةً،وماىيًالمراحلًالتيًتمرًبياًبشكلًواضح. -4
 انًيعددًالعواملًالمؤثرةًفيًعمميةًاتخاذًالقراراتً -5

 
 محاضرة ثانيًا: محاور ال

 مفيومًالمنشأةً -1
 اىدافًالمشروعات -2
 الوظائفًالداريةًفيًمنظماتًالعمال -3
 عمميةًاتخاذًالقراراتًالداريةًوالعواملًالمؤثرةًفييا -4

 مراحلًعمميةًاتخاذًالقرارات 
 .ًالعواملًالمؤثرةًفيًعمميةًاتخاذًالقراراتًالدارية

ً
ً:مقدمةً

حجرًالساسًفيًالقتصادًالداري،ًنظرًاًلنًمعظمًالقراراتًيمكنًالقولًأنًنظريةًالمنشأةًتمثلً
ًبالنشاطاتًالتيًتتمًفيًتمكًالمنشأةًسواءً ًالدارةًفيًايةًمنشأةًفييًتتعمقًاساسًا التيًتتخذىا

ًالقراراتًالمتعمقةًباإلنتاجً،ًالتسويقً،المبيعاتً،ًالسعارً،التكاليفً...الخ
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قيامًالمنشآتًووظائفياًالساسيةً،ًأضافةًالىًالتعرفًًلذاًباتًمنًالضروريًالتعرفًعمىًاسباب
ًعمىًالقيودًالمفروضةًعمىًتمكًالمنشآت.

 اواًل: تعريف المنشأة 
ًالمتاحةًلديوًبيدفًانتاجً))المنشأةًيمكنًانًتعرفً ًالتنظيمًالذيًيسعىًلستغاللًالموارد بأنيا

ً((.تسعىًاليياالسمعًوالخدماتًالمختمفةًوبيعياًوتوزيعياًمنًأجلًتحقيقًاألىدافًالتيً
  :أهداف المشروعات ثانيا : 

ًتسعىًجميعًالمشروعاتًالخاصةًًالىًتحقيقًالىدافًالتاليةً
 :تعظيم االرباح -1

مسألةًتعظيمًالرباحً،ويمثلًاليدفًالرئيسيًوالىمًًمنًأىدافًالمشروعاتًًانمماًلًشكًفيوً
الخاصةً،ذلكًاليدفًالذيًيمكنًانًيتحققًاماًمنًخاللًزيادةًالمبيعاتًوبالتاليًاليراداتً،أوً

ًمنًخاللًتخفيضًتكاليفًالنتاجًالىًادنىًحدًممكن.
  :زيادة المبيعات-2

ًوا ًالخرى ًالىداف ًبنظرًمن ًاخذنا ً،اذا ًالمبيعات ًزيادة ًعمى ًالعمل ً،ىو ًلممشروعات ليامة
العتبارًأنًالغايةًمنًالنتاجًىوًالبيع،ًويمكنًانًيتمًزيادةًالمبيعاتً،ًاماًمنًخاللًاعتمادً
اساليبًالدعايةًوالعالن،ًأوًمنًخاللًزيادةًالفروعًالمقامةًوفيًمناطقًمتعددةًواعتمادًسياسةً

ًاسعارًمناسبةً.
 مو واالستمرارية:الن-3
ومنًالىدافًالخرىًلممشروعاتًالخاصةًًىوًالعملًعمىًالتوسعًوالنموًباستمرارًوذلكًمنًً

خاللًالستفادةًمنًالرباحًالمتراكمةًواستثمارىا،ًاذاًاخذناًبنظرًالعتبارًانًالمشروعًمثموًمثلً
فيًتخفيضًتكاليفًالنتاجًالكائنًالحيً،ًيولدًصغيرًاًثمًينموًويكبر،ًوماًلذلكًمنًأىميةًكبيرةً

ًوزيادةًالرباح.
 تحسين المركز التسويقي: -4

ًتعيشً ًالتسويقيًوباستمرار،ًكونيا ًلتحسينًمركزىا حيثًتعملًمنظماتًالعمالًوبفاعميةًكبيرة
فيًسوقًمنافسةًوالذيًيكونًالبقاءًفيوًلالفضل،ًويتمًذلكًمنًخاللًالعملًعمىًتحسينًجودةً

عًسياساتًسعريةًمناسبةً،ًاوًاعتمادًاساليبًالدعايةًوالعالنًلمترويجًمنتجاتيا،ًومنًخاللًاتبا
ًلمنتجاتياًفيًالسواقًالمختمفة.
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 تحسين الكفاءة االنتاجية :-5
ًزيادةً ًعمى ًالعمل ً،ىو ًالحاضر ًبالوقت ًالعمال ًلمنظمات ًالشاغل ًالشغل ً،أن ًالقول يمكن

يًتعنيًتحقيقًالستخدامًالمثلًلممواردًوتحسينًالكفاءةًالنتاجيةًلجميعًالمواردًالمستخدمةً،والت
ًالنتاجً ًفيًزيادة ًكبيرة ًلذلكًمنًأىمية ًوما ،ً ًوالتبذيرًفيًتمكًالموارد ًوتالفيًاليدر ً المتاحة
وتخفيضًالتكاليفً،ًويمكنًلإلدارةًانًتحققًذلكًاليدفًمنًخاللًربطًالجرًباإلنتاجًوالتدريبً

ًانظمةًحوافزًمالئمة.واعتمادًالتكنولوجياًالحديثةً،وكذلكًمنًخاللً
 االبتكار :-6

ومنًالىدافًالخرىًالتيًتسعىًاليياًمنظماتًالعمالًىوًالتأكيدًعمىًعمميةًالبتكارًوالبداعً
لدىًالعاممينًفيًالمنظمةًوذلكًمنًخاللًابتكارًاساليبًأوًطرقًجديدةًورخيصةًمحلًعناصرً

يةًجديدةًيمكنًانًتفضيًإلىًزيادةًقديمةًوغاليةً،أوًايجادًاسواقًجديدةًأوًاعتمادًسياسةًسعًر
ًالمبيعات.

 التنمية االدارية -7
كماًتسعىًادارةًالمشروعاتًالحديثةًعمىًتنميةًوتطويرًكوادرىاًالداريةًومنًمختمفًالمستوياتً
،سواءًمنًخاللًادخالياًفيًدوراتًتدريبيةً،ًومنًاجلًالطالعًعمىًكلًماًىوًجديدًفيًمجالً

ًاستخدا ًوفيًكيفية ،ً ًتمكًالداراتًالدارة ًتطعيم ًالىًضرورة ًاضافة ،ً ًالحديثة ًالدارة ًوسائل م
ًبكفاءاتًجديدة،ًويمكنياًانًتتعاملًمعًالمتغيراتًالسريعة.

 العمل عمى كسب رضا العاممين:-8
منًاىدافًالمشروعاتًالخرىً،ًًىوًالعملًباستمرارًعمىًكسبًرضاًالعاممينًلديياً،وماًلذلكً

ً ًالنتاج ًزيادة ًفي ًاىمية ًالعملًمن ًظروف ًتحسين ًخالل ًمن ًذلك ًيتم ًان ً،ويمكن والنتاجية
ًالقراراتًوالعملً ًفيًاتخاذ ًبينيمًواشراكيم ًفييا ًاسموبًالحوافزًالمعنويةًوتحقيقًالعدالة واعتماد

ًحمولًلممشاكلًالتيًيعانونًمنيا. ًوايجاد ،ً ًالعادلة ًمطالبييم ًمنًعمىًتمبية ًوعمىًالرغم ،ً عادة
نياًفيًنفسًالوقتًيمكنًاعتبارىاًمتداخمةًومتكاممةً،ًحيثًانًزيادةًتعددًتمكًالىدافً،ًالًا

الرباحًلًيمكنًانًيتمًالًمنًخاللًزيادةًالنتاجًوالنتاجيةًوزيادةًالمبيعاتًوانًتحققًمزيدًاًمنً
ًالنموً ًتحقيق ًىو ًالمنشأة ًىدف ًكان ً،اذا ًعامة ًوالتساع.وبصورة ًالنمو ًعمى ًيساعد الرباح

ًوالستمراريةً،ً
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انًعميياًانًتحققًمستوىًمعينًمنًالكفاءةًًوالفعاليةًًوترتبطًالكفاءةًالنتاجيةًباستخدامًالمواردًف
ًالمتاحةًوتقاسًعادةًبالصيغةًالتاليةً:

ًً
ًقيمةًالمدخالتًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكفاءةًالنتاجيةً=ًـــــــــــــــــــــــــ
ًقيمةًالمخرجاتًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًالكفاءةًالنتاجيةًاحدًعناصرًالفعالية.ًوتمثل
ىيًتعظيمًمعدلًالعائدًعمىًالستثمارًوالذيًلًيتحققًالًمنًخاللًزيادةًحجمًًويقصد بالفعالية

المبيعاتًوزيادةًالنتاجيةًلعناصرًالنتاجً،ًوالعملًعمىًتنميةًالمواردًالبشريةً،ًاضافةًالىًقيامً
ًالتشغيميةًًو ًفيًتحقيقًاىدافيا ًرافقًذلكًالمنشأة ًاذا ًالمنظمةًتنخفضً، منًالطبيعيً،انًكفاءة

ًارتفاعًفيًتكاليفًالنتاجً
ً
ًمعاييرًلقياسًالداءًوالتيًمنيا:وىناكًعدةً

ً
 االرباح المتحققةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعائد عمى االستثمار=ـــــــــــــــــــــــــــــــًمعدل - أ
 اجمالي المبيعات                                         
 

                       2018قيمة المبيعات  – 2019قيمة المبيعات عام                                                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=   معدل النمو في المبيعات -ب

 2018قيمة المبيعات عام                                        
        

 قيمة المبيعات في سنة االساس   -قيمة المبيعات في سنة المقارنة        
 x 100= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         
 قيمة المبيعات في سنة االساس                        
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 الوظائف االدارية في منظمات االعمال:ثالثًا: 
عادةًبالوظائفًالداريةًالمتعددةًفيًالمنشأةً،وىذهًانًالقراراتًالداريةًالتيًيتمًاتخاذىاًتتصلً

ًالدارةً ًتنوي ً ًمعينة ًبسياسات ًتتعمق ًاو ًالمتعددة ًالدارية ًالمشكالت ًحل ًالى ًتيدف القرارات
ًاتخاذىا.

ً:وتتمثلًالوظائفًالداريةًالتيًتؤديياًالمشروعاتًبماًيمي
 (Production Management)ًالوظيفة االنتاجية )ادارة االنتاج( -ًأ

يمكنًالقولًانًوالوظيفةًالنتاجيةًتعتبرًمنًاىمًالوظائفًالداريةًوالتيًتمثلًحجرًالزاويةًفيً
ًالوظيفةً ًلن ً،نظرًا ًالنتاجية ًالوظيفة ًعمى ًالوظائفًالخرى ًكل ًتعتمد ً،حيث ًالمشروع نشاط

ًالرئيسيةًليًمشروعًىوًالنتاج.
مختمفةً،وًنوعيةًالمنتجاتًوماًيترتبًحيثًيتحددًفيًاطارًىذهًالوظيفةًحجمًالنتاجًمنًالسمعًال

عمىًذلكًالتحديدًمنًتحديدًكميةًمستمزماتًالنتاجًالالزمةً،وتحديدًالسموبًالواجبًاتباعوًلً
نتاجًذلكًالنتاجً،وبموجبًىذهًالوظيفةًًتتحددًالعالقةًبينًالمدخالتًوالمخرجاتً،اضافةًالىً

ًاممةًومنًمختمفًالختصاصاتً.ذلكًفانوًوبموجبًخطةًالنتاجًيتمًتحديدًالقوىًالع
 ((Finanical Managementًالوظيفة التمويمية )االدارة المالية( -ب

ًنشاطاتياً ًبممارسة ًلمقيام ًالمشروعاتًأو ًلقيام ًالالزمة ًالمالية ًالموارد ًبتوفير ًتيتم ًالوظيفة ىذه
ًالوظيفةًمصادرًالحصولًعمىًالموالًالالزمةً وكمفةًالحصولًالمختمفةً،ًحيثًيحددًفيًىذه

ًتكمفةً ًبين ًالمقارنة ًخالل ًومن ،ً ًالمتوقع ًالعائد ًوما ،ً ًالموال ًتمك ًاستخدام ًوكيفية ،ً عمييا
ًالحصولًعمىًالموالًوالعائدًالمتوقعًيتمًتحديدًالموالًالالزمة.

ًعمىًالوظيفةًالنتاجيةً،ًفبعدًانًيحددًحجمًالمشروعً وعادةًفانًالوظيفةًالتمويميةًتعتمدًاساسًا
وًالنتاجيةًيحددًرأسًالمالًالالزمًلًقامتوًوتشغميوً،حيثًانًحاجةًالمشروعاتًإلىًرأسًوطاقت

ًالمالًتعتمدًعمىًحجموًوطاقتوًالنتاجية.
ً
ً(Personal Management)(ًوظيفة الموارد البشرية )ادارة االفرادً-جـً

لالزمةًلتشغيلًتيدفًىذهًالوظيفةًعمىًضمانًتوفيرًالمواردًالبشريةًًمنًمختمفًالختصاصاتًا
المشروعًوبكفاءةًعاليةً،ًاضافةًإلىًالىتمامًبتطويرًوتنميةًتمكًالقوىًوحسنًاستخدامياً،اضافةً
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الىًاىتمامياًبوضعًالسياساتًالمتعمقةًبتخطيطًالقوىًالعاممةًوالجورًوالحوافزًوالمكافآتً.وىذهً
ًالوظيفةًترتبطًايضًاًبالوظيفةًالولى.

 (Marketing Management)ة التسويق ( الوظيفة التسويقية )ادار  -د
ًالوظيفةًفيًدراسةًالسوقًوتحميلًالطمبًوالتنبؤًعنًالمبيعاتًوتحديدًمنافذً تنحصرًميمةًىذه
ًترويجً ًفي ًالحديثة ًالساليب ًاعتماد ًىو ًايضًا، ًالوظيفة ًىذه ًميام ًومن ،ً ًوالسعار ،ً التوزيع

ًتقد ً.أو ًوالعالن ًاساليبًالدعاية ًمنًخالل ًسواء ًاعتمادًالبضاعة ًأو ًالبيع ًبعد ًخدماتًما يم
ًاسموبًالبيعًبالجلً....الخ.

وبناءًعمىًماًتقدمًيمكنًالقولً،ًانًجميعًالوظائفًالداريةًالمارةًالذكر،ًىيًوظائفًمترابطةً
ًادواتًالتحميلً ًعمى ًاساسًا ًالوظائفًتعتمد ًتمك ًاداء ًعمى ًالقراراتًالمترتبة ًان ً،كما ومتداخمة

ً ًالقدرة ًوعمى ًامكانيةًالقتصادي ًكانت ًكمما ً،انو ًيعني ً،وىذا ًلممشروع ًوالدارية القتصادية
ًالمشروعًالقتصاديةًاكبر،ًكمماًاستطاعًاتخاذًالقراراتًالداريةًًالناجحةًفيًتنفيذًتمكًالوظائف.

ًعمميةًاتخاذًالقراراتًالداريةًوالعواملًالمؤثرةًفييارابعًاً:ً
منظمةً،تتمثلًفيًعمميةًاتخاذًالقراراتًالداريةًوالتيًًيمكنًالقولً.انًالمسؤوليةًالرئيسيةًفيًاية

ًالعممياتً ًتواجو ًالتي ًالمشاكل ًمعالجة ًالى ًتيدف ً،والتي ًالمشروع ًفي ًالنشطة ًكافة تشمل
ًتتعمقً ًالتي ًالخرى ًالقرارات ًإلى ً،اضافة ًالمشروع ًفي ًالخرى ًوالنشطة ًوالخدمية، النتاجية

ًبالسياساتًالمستقبمية.
كنًالقولًانًالختالفًبينًمشروعًناجحًوآخرًفاشلًيعتمدًاساسًاًعمىًطبيعةًوفيًىذاًالصددًيم

تمكًالقراراتً،ًحيثًكمماًاستطاعتًالدارةًمنًاتخاذًقراراتًاكثرًعقالنيةًوتستندًعمىًالدراسةً
ًوالتحميلً،ًكمماًانعكسًذلكًعمىًنجاحًالمشروعًوالعكسًصحيح.

ًيرك ًالداري ًالقتصاد ًموضوع ًان ًمن ًالرغم ًالمتعمقةًوعمى ًالقرارات ًفي ًاىتمامو ًأكثر ز
ًبالمشروعاتًالخاصة،ًالًانًذلكًلًيعنيًاىمالوًلممشاكلًالتيًتخصًالمشروعاتًالعامة.

وتعتبرًعمميةًاتخاذًالقراراتًالوظيفيةًالساسيةًفيًادارةًالمشروعاتً،ًوالتيًتتطمبًجيدًاًووقتناً
ًةًومخاطرةً.كبيرًا،ًاضافةًًإلىًانوًيترتبًعميياًتحملًالمسؤولي

بأنها االختيار بين البدائل المختمفة والمتاحة وتحت ظروف عدم ))ًًعممية اتخاذ القراراتوتعنيً
التأكد ،نظرًا الن معظم المشاكل التي تواجه المشروعات  الخاصة ،غالبًا ما يمكن حمها من 

ً((.خالل استخدام البدائل المتاحة والمتعددة
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 مراحل عممية اتخاذ القرارات  -1
ًوتتضمنًعمميةًاتخاذًالقراراتًالمرحمةًالتاليةً:ً
 تحديدًالمشكمةًالمرادًاتخاذًقرارًاداريًبشأنيا.ً -ًأ
ً،فاذاً -ًب ًواسبابيا ًمنًحيثًطبيعتيا ًبيا ًوالعواملًالمتصمة ًالمعنية ًوتحميلًالمشكمة دراسة

لسوقً،ًفالًبدًمنًدراسةًاسبابًذلكًكانتًالمشكمةًتتعمقًبارتفاعًاسعارًمنتجاتًالمشروعًفيًا
 الرتفاعًواثارهًعمىًتقميصًالطمبًعمىًمنتجاتًالمشروع.

ًدراسةًوتحميلًكافةًالبدائلًالمتاحةًسواءًمنًحيثًالكمفةًواليراد.ً-جـً
ًبأعمىًً-د ًالذيًيحققًاليدفًالمطموبًبأقلًكمفة اختيارًالبديلًالمثلًمنًبينًتمكًالبدائلً،

ًمردودًممكنً.
ًالمبيعاتًمنًاجلًزيادةًًفمثالًً ًحجم ًبزيادة ًتتمثلًبرغبتيا ًالدارة ًالتيًتواجو ًكانتًالمشكمة اذا

الرباح،ًفالًبدًعمىًالدارةًفيًىذهًالحالةًانًتضعًامامياًبدائلًلتحقيقًذلكًاليدفً،ًومنًتمكً
ًالبدائلًمثاًل:

 .زيادة االنتاجية 
 .تخفيض التكاليف 
 .زيادة االسعار 
ً

ً ًالذيًيحققًومنًخاللًدراسة ًالفضل ًالبديل ًاختيار ًيمكن ،ً ًالمطروحة ًالبدائل وتحميلًجميع
ًاليدفًوالمتمثلًبزيادةًالرباح.

 العوامل المؤثرة في عممية اتخاذ القرارات االدارية : -2
السؤالًالذيًيطرحًنفسوًىنا،ًىوًىلًانًالدارةًلياًالحريةًوالصالحيةًالكاممةًفيًاتخاذًأيًقرارً

ًمًانًىناكًعقباتًوتدخالتًأوًانًتمكًالصالحياتًمحكومةًبحدودًمعينة.تراهًمناسبًا،ًا
انًالجوابًعمىًذلكً،ًىوًانًالدارةًفيًايًمشروعًًتعيشًفيًبيئةًمعينةًوىيًتتأثرًوتؤثرًبيا،ً
وىذاًيعنيًانًالدارةًتواجوًالعديدًمنًالعقباتًالتيًتؤثرًفيًاتخاذًالقراراتً.منياًًعقباتًداخميةً

يةً،ًواذاًكانًبإمكانًالدارةًالسيطرةًعمىًالعواملًالداخميةًفيًالمنشاة،ًفانوًلبدًوالخرىًخارج
ًمنًأخذًبنظرًالعتبارًالعقباتًالخارجيةًوبخاصةًتمكًالعواملًذاتًالطبيعةًالقتصاديةً.

ً
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ًومنًجممةًالعواملًالخارجيةًالمؤثرةًعمىًالقراراتًالداريةًماًيمي:
 الندرة النسبية لمموارد :  - أ

ً ًبالندرةًكما ًتتصف ً)كمدخالت( ًالمنشأة ًبيا ًتتعامل ًالتي ًالموارد ًجميع ًبأن ،ً ًمعروف ىو
والمحدوديةًمنًجيةًوذاتًاستعمالتًمتعددةًمنًجيةًاخرى،ًوانًالطمبًعميياًيزدادًباستمرارً
ًمنً ًيستدعي ًمما ًىذا ،ً ًوتنوعيا ًالبشرية ًالحاجات ًوتعدد ًالقتصادية ًالنشاطات ًلتساع نظرًا

لًبحكمةًمعًتمكًالمواردًواعتمادًاسموبًالمفاضمةًوالختيارًفيًاستخدامياًوتوزيعياًالدارةًالتعام
ًمنً ًالتكاليفًالممكنة ًوبأقل ًاستخداميا ًمن ًممكن ًعائد ًأكبر ًلتحقيق ًالبديمة ًالستعمالت بين
خاللًتحقيقًالستخدامًوالتوزيعًالمثلًلياًوتالفيًاليدرًوالتبذيرًفيًاستخدامًتمكًالمواردً،ًكلً

ًكًيساعدًالدارةًفيًالتخفيفًمنًحدةًالندرةًالتيًتتصفًبياًتمكًالموارد.ذل
 حالة النشاط االقتصادي : -ب

منًالعواملًالخرىًالتيًتواجوًالدارةًفيًعمميةًاتخاذًالقراراتً،ًىيًحالةًالنشاطًًالقتصاديً
القتصاديً،ًيزدادًالطمبًعمىًالسائدً،ًالذيًيتراوحًبينًالنتعاشًوالنكماش.ففيًحالةًالنتعاشً

ًتكاليفً ًارتفاع ًالى ًيدفع ًما ًوىذا ،ً ًالنتاج ًخدماتًعناصر ًاسعار ًفترتفع ًالقتصادية الموارد
ًفيًحالةًالركودً ًاتخاذًقرارًبتخفيضًالسعار.ًاما ًالحالةًلًتستطيعًالدارة النتاجً،ًففيًىذه

نتاجًوبالتاليًانخفاضًاسعارىاًالقتصاديً،ًفانًذلكًيؤديًالىًانخفاضًالطمبًعمىًعناصرًال
ومنًالطبيعيً،ًانًتمكًالتغيراتًالتيًفيًالسوقًوماًلذلكًمنًاثرًفيًانخفاضًتكاليفًالنتاجً.

تحدثًفيًالنشاطًالقتصاديًوماًيترتبًعميياًمنًتغيراتًفيًتكاليفًالنتاجً،ًلبدًوانًتتركً
ًيعني ًاثارًعمىًالقراراتًالداريةًالمرادًاتخاذىا.وىذا اوًيتطمبًمنًالدارةً،ًانًتكونًعمىًًليا

ًوانًتتصرفًحسبً ًفيًالسوقً، ًالقتصاديًالسائدة ًالنشاطً ًبحالة ًودقيقة ًتامة ًودراية معرفة
ًفيًظلً ًاتخاذىا ًالقراراتًالمراد ًان ًالعتبار ًبنظر ًاخذنا ًاذا ،ً ًالقتصاد ًبيا ًيمر ًالتي الحالة

ًماشًالقتصادي.النتعاشًلبدًوانًتختمفًعنًتمكًالقراراتًفيًظلًالنك
 طبيعة االسواق : -جـ

ًتأثيرًكبيرً ًالمشروعاتًليا ًالتعاملًبوًمنًقبلًادارة مماًلًشكًفيوًانًطبيعةًالسوقًالذيًيتم
وعادةًفانًىناكًعدةًعمىًالعديدًمنًالقراراتًالداريةً،ًوىذهًمسألةًلبدًوانًتعطيًاىتمامًأكبر.

ًال ًالمنافسة ًسوق ًبين ًتتراوح ًالسواق ًمن ًالمنافسةًأشكال ًوسوق ًالتام ًالحتكار ًسوق ًالى تامة
الحتكاريةًواحتكارًالقمةً،ًولكلًسوقًخصائصوًوقوانينو.لذاًلبدًعمىًالدارةًانًتكونًعمىًمعرفةً
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تامةًبخصائصًالسوقًالذيًتتعاملًبوًفيًتصريفًمنتجاتياً،ًواتخاذًماًيمزمًمنًقراراتًاداريةً
مًتأثيرًالمنتجًعمىًالسوقً،ًوعميوًانًيأخذًالسعرًالسائدًمناسبة.ففيًسوقًالمنافسةًالمتاحةً،ًينعد

فيًالسوقًكماًىوًدونًانًيكونًلوًدورًفيًتحديدًالسعرً،ًبلًانًالسعرًيحددًوفقًآليةًذلكً
ًشيوعًاً ًالكثر ًالسوق ًوىو ًالحتكارية ًالمنافسة ًالسوق ًفي ًوالطمب.بينما ًبالعرض ًأي السوق

ًبع ًتتدخل ًان ًالدارية ًتستطيع ًودرجةًوانتشارًا، ًالسعرًوذلكًحسبًطبيعة ًفيًتحديد ضًالشيء
ًسمعةً ًبين ًوكبيرة ًكانتًالختالفاتًجذرية ًحيثًكمما ،ً ًآخر ًومنتج ًمنتج ًسمعة الختالفًبين
ًكانً ًاذا ً.اما ًوالعكسًصحيح ًالسعر ًتحديد ًفي ًاكبر ًالتدخل ًكان ًكمما ،ً ًالمتنافسين المنتجين

ًأوًبسيطًا،ًفانًدرجةًالتدخلًفيًت حديدًالسعرًتكونًضيقة.اماًفيًسوقًاحتكارًالختالفًشكميًا
ًسوقً ًفي ًالتدخل ًذلك ًويزداد ًالسعر ًتحديد ًفي ًتدخميا ًفي ًتزداد ًالمشروعات ًقدرة ًفان ،ً القمة

ًالحتكارًالتام.
ً:حالة عدم التأكد  -د

ًالوقتً ًفي ًالمشروع ًبنشاط ًتتعمق ًل ًاتخاذىا ًيمكن ًالتي ًالدارية ًالقرارات ًمعظم ًلن نظرًا
بلًتتعاملًمعًذلكًالنشاطًفيًالمستقبلً،ًوكونًالمستقبلًيخضعًلمعديدًمنًالتغيراتًالحاضر،ً

التيًيصعبًالتكينًأوًحسابياًمنًقبلًالدارةً،ًتمكًالتغيراتًالتيًقدًتقودًإلىًتطوراتًايجابيةً
ًلصالحًالمشروعًوتؤديًإلىًالحصولًعمىًمزيدًنًالرباحًأوًقدًتؤديًإلىًخسائرًفادحة.

لً،ًانوًكمماًكانتًالقراراتًمبنيةًعمىًدراساتًعمميةًوموضوعةً،ًكمماًنجحتًتمكًلذاًيمكنًالقًو
القراراتًفيًتحقيقًاىدافياً،ًفيًالوقتًالذيًتكونًفيوًالقراراتًالتيًتبنىًعمىًمعموماتًغيرً
دقيقةًوتستندًعمىًالعشوائيةً،ًًفأنياًلبدًوانًيرافقياًمخاطرًكبيرةًوقدًتقودًالىًخسائرًكبيرةًفيً

ًشروعات.الم
 درجة التطور االقتصادي:  -هـ

منًالمعروفًوالذيًلبدًانًيؤخذًبنظرًالعتبارًمنًقبلًادارةًالمشروعاتً،ًىوًدرجةًومستوىً
التطورًالقتصاديًالذيًيمرًبوًاقتصادًالبمدًالذيًيقامًفيوًالمشروع،ًوماًلذلكًالمستوىًمنًاثرً

ًالقراراتًالداريةً،ًحيثًانً الدولًالتيًحققتًمستوىًعاليًمنًالتطورًكبيرًفيًعمميةًاتخاذ
ًيعنيًانًالمشاكلًالتيًتواجوً ًوىذا ًالدولًالناميةً، ًتواجييا الجتماعيًلًتواجوًمشكالتًكما

ًالمشروعاتًفيًتمكًالدولًتكونًقميمةًمقارنةًبماًتواجوًادارةًالمشروعاتًفيًالدولًالنامية.
ً
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 درجة التدخل الحكومي في النشاط االقتصادي: -و
ًالمشروعاتًىوًالتدخلًمنًا ًًالتيًتواجوًعمميةًاتخاذًالقراراتًالداريةًفيًادارة لعقباتًالكبيرة

الحكوميً،ًحيثًكمماًازدادتًًدرجةًالتدخلًالحكوميً،ًكمماًًضعفتًقدرةًالمشروعاتًفيًاتخاذً
ًالقراراتًالمناسبةًليا.

ًوقدًيتخذًالتدخلًالحكوميًفيًنشاطًالمشروعاتًاشكاًلًعدةًمنياك
 ائب : الضر  - أ

سواءًكانتًمباشرةًأوًغيرًمباشرةً،ًانًجميعًالضرائبًالتيًتفرضياًالحكومةًعمىًالمشروعاتً
تعنيًانخفاضًفيًدخولًالفرادًوتقميصًلمطمبًوانخفاضًفيًالمبيعاتً،ًوىذاًماًينعكسًسمباً

ًعمىًالمشروعاتًوعمىًاىدافيا.
 االعانات: -ب

المشروعاتً،فأنياًفيًنفسًالوقتًقدًتقومًبتقديمًالىًجانبًالضرائبًالتيًتفرضياًالحكومةًعمىً
ًأوًالعفاءًمنًالرسومً ًمعينةً، ًزمنية ًلفترة بعضًالعاناتًلممنتجينًمثلًالعفاءاتًالضريبية
ًمنً ًلمصغار ًوخاصة ًالميسرة ًالقروض ًأو ،ً ًالئتمانية ًالتسييالت ًبعض ًتقديم ًأو الجمركية

جلًحمايةًالصناعةًالوطنيةًالناشئةًمنًمنافسةًالمنتجينًاوًاعتمادًسياسةًالحمايةًالجمركيةًمنًا
ًالسمعًالجنبيةًالمماثمةًفيًالسوقًالمحميةً...الخ.

  التسعير الجبري: -جـ
ًالىًاعتمادًسياسةًالتسعيرًالجبريًلبعضًالمنتجاتً،ًكتحديدًحدًأدنىً قدًتمجأًالحكومةًاحيانًا

تفعةًمثلًتحديدًاسعارًالخبزًلسعرًبعضًالسمعًالمعنيةًبقصدًحمايةًالمستيمكًمنًالسعارًالمًر
والنقلًالخاصًوبعضًالدويةً،ًوعادةًفانًالسعرًالمحددًمنًقبلًالحكومةًيكونًاقلًمنًسعرً
ًبنظرً ًالمشروعاتًانًتأخذىا ًعمىًادارة ًلبد ًالدولة ًمنًقبل ًالمحددة ًالسعار ًانًىذه السوق،

حياًوبماًينسجمًمعًتمكًالعتبارًوانًتعرفًكيفيةًالتعاملًمعياًوبذلكًالشكلًالذيًيضمنًمصال
ًالجراءات.

 :ًتحديد االجور -ًد
منًالمسائلًالخرىًالتيًتجدًتأثيرىاًعمىًالقراراتًالداريةًفيًمنظماتًالعمالًىوًتدخلًالدولةً
فيًتحديدًالجورً،ًمنًخاللًاصدارىاًلبعضًالقوانينًوالجراءاتً)قانونًالعمل(ًالتيًلًيمكنً

منًتمكًالقوانينًتحديدًالحدًالدنىًمنًالجرًالذيًيمنعًتجاوزىاًمنًقبلًالداراتً،ًحيثًتض
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تعسفًادارةًالمشرعاتًفيًمستوىًمعيشةًالفرادًوالعاممينًوىذاًيعنيً،ًانوًليسًىناكًصالحياتً
كاممةًلإلدارةًفيًتحديدًمستوىًالجرًلمقوىًالعاممةًالمرادًاستخدامياً،ًبلًعميياًاللتزامًبقوانينً

حددًبموجبياًالحدًالدنىًلمستوىًالجرًالذيًيضمنًالمستوىًالمناسبًالعملًالمتبعةً،ًالتيًيت
ًلممعيشة.

 
************************************************* 

 
 

 واجب                                     
 السؤال االول: ماهي اهم الوظائف االدارية في منظمات االعمال ، وضح ذلك  ؟

القرارات االدارية ، وماهي المراحل التي تمر بها ، اشرح السؤال الثاني : ماذا تعني عممية اتخاذ 
 ذلك؟.
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