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المقدمة:

لقد شغلت ادلؤسسة االقتصادية و ال تزال حيزا معتربا يف كتابات و أعمال الكثَت من
االقتصاديُت ,مبختلف اجتاىاهتم اإليديولوجية سواء من الشرق أو من الغرب ,باعتبارىا النواة األساسية
يف النشاط االقتصادي للمجتمع.
و نظراً للتحوالت و التطورات اليت تشهدىا الساحة االقتصادية إىل ح ّد الساعة ,فإن ادلؤسسة آنذاك مل
تعد ىي نفسها ادلؤسسة حاليا ,فباإلضافة إىل تنوع و تعدد أشكاذلا و رلاالت نشاطها فقد أصبحت
أكثر تعقيدا و أصبح األمر يستدعي اعتماد منهج جديد و مالئم للدراسة و التخلي عن ادلنهج
التقليدي التحليلي ,الذي يعاجل النظام ككل ,بدون معرفة أجزائو و العالقات الرابطة بينها و زليط
النظام.

فقد أصبحت الدراسة تستوجب الدقة و التفصيل و جتنب ادلعاجلة العامة ,و انطالقا من ىذا| ,مت القيام
هبذا لبحث ادلتواضع و الذي يسعى إىل جتسيد ما قلناه ,أي دراسة ادلؤسسة بطريقة أخرى غَت الدراسة
العامة و ذلك باإلجابة على اإلشكالية التاليـة:
"كيف ديكن تصور ادلؤسسة احلالية اليت تتميز بشدة التعقيد" ؟
و لإلجابة عن ىذه اإلشكالية ,نضع الفرضيات التالية:
 -0ادلؤسسة ىي نظام مفتوح.
 -0لتبسيط التعقيد يف ادلؤسسة ديكن تقسيمها إىل أجزاء أو مستويات.
و إلثبات ىذه الفرضيات و اإلجابة عن اإلشكالية ادلطروحة ,إعتمدنا على اخلطة التالية:
العنصر األول خيتص بتعريف ادلؤسسة و أىدافها ,و ما معٌت ادلؤسسة كنظام مفتوح .أما العنصر
الثاين فهو الذي جيسد تبسيط ادلؤسسة بتناول أجزاء ادلؤسسة و مستوياهتا.
و باعتبار ادلقياس الذي حيضر فيو البحث ىو تسيَت ادلخزون ,ارتأينا إدراج عنصر ثالث لوظيفة
التخزين ,و فيو صلد مفهوم ادلخزون.مهام وظيفة التخزين و أىداف ىذه الوظيفة و اليت تعترب نظام جزئي
أي من النظام الكلي و ىو ادلؤسسة.
تعريف المؤسسة و أهدافها:
 -1-Iتعريف المؤسسة:

يعرف ناصر دادي عدون ادلؤسسة على أهنا ":كل ىيكل تنظيمي اقتصادي مستقل مالياً ,يف
إطار قانوين و اجتماعي معُت ,ىدفو دمج عوامل اإلنتاج من أجل اإلنتاج ,أو تبادل السلع و اخلدمات
مع أعوان اقتصاديُت آخرين ,أو القيام بكليهما معاً (إنتاج  +تبادل) ,بغرض حتقيق نتيجة مالئمة ,و
ىذا ضمن شروط اقتصادية ختتلف باختالف احليز ادلكاين و الزماين الذي يوجد فيو ,و تبعاً حلجم و
نوع نشاطو".
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ادلؤسسة حسب الفكر النظامي:
إن اجلديد لدى األنظمة ىي أهنا ختلصت من الطرق اليت سبقتها يف عملية حتليل ادلؤسسة ,و
بشكل أكثر عقالنية و تقنية ,و أعطت ذلا تعريفات و أشكاالً أكثر مرونة و تكييفها مع احلاالت

 1ناصر دادي عدون ,اقتصاد ادلؤسسة ,دار احملمدية العامة ,0000 ,ص .00

ادلتنوعة و ادلختلفة ,حىت مسحت بإنشاء مناذج و استعملت كأداة أو وسيلة توضيح يف التحليالت
اخلاصة بادلنظمة.
و قد دتيزت ىذه النظرية يف ىذا اجملال عن نظريات اإلدارة و التنظيم اليت سبقتها بأخذىا بعُت اإلعتبار
زليط ادلؤسسة كعنصر ىام يف التحليل ,عكس ما اعترب سابقاً خاصة من طرف ادلدرسة الكالسيكية و
الكمية فنجد تايلور مثال يعترب أن زليط ادلؤسسة ثابت و ال يتغَت و ال يؤثر يف نشاطها ,أما لدى
أصحاب ادلدرسة التنظيميـة ,فلو دور ىام يف تصرف ادلؤسسة ,إذ يتفاعالن بشكل متبادل و رحركة
مستمرة و تغيَتات متواصلة ,و حتدد حياة ادلؤسسة مبدى قدرهتا على مسايرة ىذه احلركة و التأقلم مع
احلاالت اجلديدة باستمرار.
حسب اجتاه  ,L. Von BERTALANFFYفإن ادلؤسسة كمنظمة تعترب يف نفس الوقت ىيكال اجتماعيا
واقعيا و كمتعامل اقتصادي ,و تتمتع خبصائص تنظيمية ,و ديكن وضعها كنظام مفتوح و ىذا معناه أن
ادلؤسسة نظام:
 -0ألهنا مكونة من أقسام مستقلة ,رلمعة حسب ىيكل خاص هبا.
 -0ألهنا دتلك حدودا دتكنها من حتديدىا و تفصلها على احمليط اخلارجي.
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و ىي نظام مفتوح ألهنا تتكيف بوعي مع تغَتات احمليط بفعل القدرات ادلتخذة من طرف مسَتيها.

 -2-Iأهـداف المؤسسـة:
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 -1تعظيم اإلنتاج و البيع:
أ -تعظيم اإلنتاج :اإلنتاج ىو إعداد و مواءمة للموارد ادلتاحة بتغيَت شكلها أو طبيعتها الفيزيائية و

الكيميائية ,حىت تصبح قابلة لالستهالك الوسيط أو النهائي (إجياد منفعة) ,و من اإلنتاج التغيَت الزمٍت و
ىو التخزين ,و استمرارية الزمن ,و ىو إضافة منفعة أو حتسينها و كذلك التغيَت ادلكاين (النقل).
و ىناك مفهومان أساسيان للتخزين :التخزيـن كإنتـاج ,و ىو اإلنتاج ,و التخزين كاحتفاظ و ىو
التخزين ,و العالقة بُت اإلنتاج و التخزين ىي سواء عالقة منبع أو مصب.
و يتم اإلنتاج مبوارد عملية و موارد مالية و موارد بشرية ,و موارد مادية ,ضمن قيود ىيكلية ىي الطاقة
اإلنتاجية ,الطاقة التخزينية ,الطاقة ادلالية ,و الطاقة التوزيعيـة.

 1نفس ادلرجع ,ص .70-70
 2زلاضرات األستاذ كساب ,مقياس تسيَت ادلخزون ,السنة اجلامعية .0110-0111

يتم تعظيم اإلنتاج وفق معيارين :الكفاءة الفنية و الكفاءة االقتصادية؛ فالكفـاءة الفنيـة ىي اإلنتقال من
مستوى إنتاجي أحسن و ذلك باستنفاذ موقع الوفر (يقابل موقع اذلدر) ,و ىي تفسر قياسا ماديا
(عينياً) العالقة بُت ادلدخالت و ادلخرجات ,بناءاً على استخدام ادلوارد .و الصورة ادلعَتة بالتكاليف
للكفاءة تظهر يف الكفاءة ادلقابلة و تسمـى الكفـاءة االقتصـاديـة ,ىذه األخَتة ىي مؤشر يفسر قياسا
ماليا بُت ادلدخالت و ادلخرجات.
ب -البيع :مبـا أ ّن ادلؤسسة تقوم بتعظيم إنتاجها وفق الكفاءة الفنية و االقتصادية ,حتتاج إىل تعريف

ىذه ادلنتجات ,فإذا كان اإلنتاج و التوزيع خطّيان ,أي كل ما ينتج يباع فال يوجد أي مشكل ,أما إذا
كان ما ينتج أقـل شلا يباع ,فإن ادلشكل يكمن يف قسم اإلنتاج ,و إذا كان ما ينتج أكثر شلا يباع فتظهر
مشكلتان ,األوىل تسويقية و الثانية ختزينية ,و يف الثانية حتتاج إىل احملافظة على ادلواد ضمن شروط
السالمة إىل حيث استعماذلا.
 -2تخفيض التكاليف بصفة عامة:

تبحث ادلؤسسة عن مواقع الوفر من أجل استنفاذىا ,و بالتايل استغالل اإلحتياطات استغالل
أمثل ,أو الوصول إىل تكاليف بأقل مستوى شلكن و ىذا يعٍت حتويل مواقع الوفـر.
 -3تخفيض تكاليف النفاذ بصورة خاصة:

إذا حدث انقطاع يف التموين تتجو ادلؤسسات إىل ادلخزونات ,و إذا لزم األمر و استعملت
سلزون األمان ( وىو سلزون احتياطي ضد العشوائية دلواجهة فًتة العجز) لطارئ ما ,قد يكون تأخَت
وصول ادلدخالت أو توسيع االستخدام ,أي زيادة معامل االستخدام بالنسبة للزمن ,ستجد ادلؤسسة
نفسها يف حالتُت:
 -0سلزون األمان كايف لتغطية فتـرة اإلنقطـاع :يف ىذه احلالة ال يوجد مشكل للمؤسسة ,لكن جيب
أن تعوضو فيما بعد.
 -0سلزون األمان غَت كايف لتغطية االستخدام :ىنا تتوقف عملية اإلنتاج ,وبالتايل حيدث عجز
داخلي يف ادلؤسسة ,و تظهر تكلفة العجز الداخلي و ىي تكلفة متغَتة متزايدة دتاما بداللة
الزمن االنقطاع ,و على ادلؤسسة أن تتحمل ىذه التكلفة أو حتملها للمستهلك.
إذا مل يتوقف االنقطاع يف التموين ,سوف تكون ىناك خطورة على صورة ادلؤسسة خاصة ادلؤسسة اليت
تنتج إنتاج وظيفي ,فلما ينفذ سلزون األمان للمدخالت تتجو ادلؤسسة إىل سلازن األمان للمخرجات,

فتجد نفسها يف حالتيـن :سلزون أمان كايف أو غَت كايف ,يف احلالة الثانية يتحول العجز الداخلي إىل
عجز خارجي و تظهر تكاليف العجز اخلارجي و ىـي:
 ربح غَت زلقق و ىي تكلفة ثابتـة. تكلفة النفور و ىو حجم السوق احملول من ادلؤسسة إىل ادلؤسسات األخرى. تكلفة الفرصة البديلة بالنسبة للمؤسسات اإلنتاجية ألنو ال توجد التزامات بينها و بُت العمالء.تكاليف العجز الداخلي  +تكاليف العجز اخلارجي = تكاليف النفـاذ

 -4تعظيم الربح:

الربح = اإليرادات – التكاليف
اإليراد = الكمية × السعر
ىناك رلموعة من القرارات لتعظيم الربح:
 -0زيادة السعر مع ثبات التكلفة.
 -0زيادة السعر مع زيادة التكلفة.
 -3ختفيض السعر مع ثبات التكلفة.
 -7ختفيض السعر مع ختفيض التكلفة.
بشرط نسبة التخفيض يف التكاليف أكرب إىل ح ّد معُت من نسبة ختفيض السعر ,يف القرار الرابــع ,و يف
القرار الثاين نسبة الزيادة يف التكاليف تكون أقل من نسبة الزيادة يف السعر.
 -5إيجاد مركز تنافسي جيـد في السوق:

لكي تصل ادلؤسسة إىل مركز تنافسي يف السوق جيب أن تنافس غَتىا من ادلؤسسات يف أبعاد
ادلنافسة و ادلتمثلة فيما يلي :السعـر ادلناسب ,النـوعية ادلناسبة ,الكميـة ادلناسبة ,الوقـت ادلناسب ,طريقة
الدفع ادلناسبة ,ووجود مواقع معلوماتية مناسبة.
 -6تعظيم القيمة السوقية للسهم:

كل ادلؤسسات حتتاج إىل حتديث أو تغيَت اآلالت و ادلعدات و لتوسيع طاقتها اإلنتاجية,
التخزينية ,و التوزيعية و ادلاليـة ,فيلزمها أموال ذلذا التحديث من خالل اإلحتياطي ,االقًتاض و إصدار
األسهم.
أول من يعرف صورة ادلؤسسة ادلالية ىو ادلسامهـون عن طريق اجلمعيـة العامـة ,العمالء و ادلوردون ,و كلما
كانت الصورة ادلالية جيدة يزداد الطلب على األوراق ادلالية للمؤسسة و ىذا ما يؤدي إىل ارتفاع القيمة
اإلمسيـة ذلده األوراق.
إن تعظيم القيمة السوقية لألوراق ادلالية ىو ىدف اسًتاتيجي (يسمح بالنمو و االستمرارية).

 -IIأجـزاء المؤسسة و مستوياتهـا:
 -1-IIأجـزاء المؤسسة:

إن مكونات نظام معُت ىي عناصر متفاعلة فيما بينها ,و ىي بدورىا ديكن أن تعترب كأنظمة
فرعية متأثرة فيما بينها ,و تقسيم النظام الكلي إىل أنظمة متفرعة عنو قد تصل إىل أجزاء ابتدائية
بالنسبة لو ,أو وحدات أساسية لو ,حسب األعمال ادللحقة بكل جزء ,و ذلذا ديكن أن نعترب أن
الوسائل ادلستعملة و األعمال و الوظائف و األشخاص كأنظمة فرعية يف ادلؤسسة ,إال أن التقسيم جيب
أن يكون حسب طبيعة التحليل ,و طبقاً للحاجة إىل ذلك ,مع مراعاة أن األنظمة الفرعية جيب أن
تتعامل فيما بينها و يشًتك كل منها على األقل مع اآلخر يف حتقيق ىدفو ,و بالتايل أىداف النظام العام
أو ادلؤسسة.
و األنظمة الفرعية تضم ضمن حقل من العالقات بواسطة األىداف األفقية و العمودية ,اليت حتدد
حسب ضرورة االنسجام ,و تتمثل األىداف األفقية يف كل من األىداف اإلنتاجية ,و ادلالية و أىداف
البيع ,و األىداف اخلاصة بادلوارد البشرية و قـد تسمى بأىداف التأطيـر.

أما األىداف العمودية فتتمثل يف أىداف الربامج ,أو عند توزيع أحد منها بتوزيع إىل أىداف خاصة
باألنظمة الفرعية دلستويات سلتلفة ضمن عالقة ىرمية.
و ىذان النوعان من األىـداف (أفقيـة و عموديـة) ,مهل الذان حيددان رلموعة من العالقات بُت األنظمة
الفرعية ادلكونة للنظام الكلـي.
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 -2-IIمستـويات المؤسسـة:

خيتلف عدد مستويات ادلؤسسة حسب األنظمة اليت تتفرع إليها و حسب أىداف التحليل
وديكن أن توزع إىل أربعة مستويات أساسية كالتايل:

المستـوى األول :مستوى االستغالل ,دوره ضمان استعمال مستمر لعوامل النظام ادلادي ,لتحقيق
ادلهام ادلوكلة إليو من ادلستوى األعلى أو التسيَت ,و يف إطار أىداف االستغالل جيب أن يتكيف مع
السياق ,و يصحح االضلرافات ادلؤقتـة ,و يعمل نظام االستغالل حسب الوقت احلقيقي ,أي يف نفس
الوتَتة للظاىرة اإلنتاجية و التجارية اليت يقوم مبراقبتها.
المستـوى الثانـي :مستـوى التسيَت
دوره يتمثل يف التسيَت و حتديد اإلجراءات ادلطلوب تنفيذىا يف مستوى االستغالل ,و اليت
تكون مناسبة لوسائلو مث مراقبتها يف التنفيذ ,و عنـد ظهور عوامل غَت مأخوذة يف احلسبـان تؤثر على
نشاط االستغالل ,و أن ىذا األخَت ال ديلك إمكانيات كافية إلعادة احلركـة إىل أصلها ,بتدخل نظام
التسيَت.
المستـوى الثالـث :مستوى اإلدارة

يف ىذا ادلستوى يتم حتديد األىداف طويلة األجل ,تغيَت اذلياكل ,اختاذ القرارات االستثمار ,و
من جهة أخرى إعادة النظـر يف نظام االستغالل يف حالة احلاجة إىل ذلك.

المستـوى الرابـع :مستـوى التحـول

و ىو أعلى مستوى ,و يعمل عل الربط بُت ادلؤسسة و زليطها ,و يستقر فيو حىت وجود
ادلؤسسة و حتوالهتا األساسية ,اندماج ,إحتواء ,تطور ,توسع ,و اختفاء ,و ىذا يعٍت محاية ادلؤسسة ضد
االضطرابات االقتصادية بتحويلها جذرياً عند احلاجة.

 1ناصر دادي عدون ,مرجع سبق ذكره ,ص .70-70
 2ناصر دادي عدون ,مرجع سبق ذكره ,ص .00-07
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 -IIIوظيفـة التخزيـن:
 -1-IIIالمقصود بالمخزون:

التعريف الشامل للمخزون و الذي و ضعتو اجلمعية األمريكية للرقابة على ادلخزون و اإلنتاج و
ادلعروفة باختصار  APICSيف عـام  ,1984ىو ":إمجـايل األموال ادلستثمرة يف وحدات من ادلادة اخلام و
األجزاء و السلع الوسيطية ,و كذلك الوحدات حتت التشغيل باإلضافة إىل ادلنتجات النهائية ادلتاحة
للبيع".
يتميـز ىذا التعريف بأنو يوضح أن ادلخزون ما ىو إال أموال مستثمرة (تعريـف مايل) ,وعلى ذلك فإن
ادلخزون الزائد ما ىو إال رأس مال معطل ,إال أننا صلد فيو أنو يتصف بالشمولية حيث أنو يتضمن
اجملموعات ادلختلفة للمخزون مبا فيها قطع الغيار و ادلنتجات الوسيطيـة.
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 -2-IIIتعريف وظيفة التخزين:

تعرف عملية التخزين على أهنا اإلحتفاظ بادلواد إىل حُت استعماذلـا ,ضمن شروط السالمة,
باإلضافة إىل تعديـل حركة تدفق ادلواد و ضبطها مع الزمن و الكميات.

 1زلمد توفيق ماضي ,إدارة و ضبط ادلخزون ,الدار اجلامعية ,اإلسكندرية ,0000 ,ص .00

تبدأ ىذه العملية عند استالم ادلواد و السلع ,و السلع الواردة لدى قسم الشراء و إيصاذلا إىل قسم
ادلخازن ,أول ىذه ادلهام ىو ادلراقبة عند دخول ادلواد للمخزن للتأكد من موافقة ما دخل مادياً مع ما
يسجل يف الفواتَت ,مث حتفظ ادلخزونات ,و ترتب و تتابع بانتظام بالتنسيق مع كل قسم الشراء و اإلنتاج
و حىت قسم ادلبيعات ,ألن ادلواد ادلخزنة ليست فقط مواد أولية ,بل حىت نصف مصنعة و تامة الصنع
موجهة للبيع,و ديكن إظهار دور وظيفة التخزين كما يلي:
تـوزيـع
دتـويـن
سوق ادلدخالت

شراء

ختزين

إنتاج

ختزين

كما ديكن سرد وظائف إدارة ادلخزون على شكل نقاط كما يلي:

بيع

سوق ادلخرجات

1

 االحتفاظ بادلخزون دلواجهة الطلب ادلتوقع. تأمُت التدفق ادلنتظم دلستلزمات اإلنتاج. حتقيق ادلكونات الثنائية ما بُت أنظمة اإلنتاج و بُت أنظمة التوزيع. الوقاية من حاالت نفاذ ادلخزون. الوقاية من زيادة األسعار و االستفادة من خصم كمية الشراء, -3-IIIأهداف وظيفة التخزين:

 ضمان احلفظ اجليد للمخزون رحيث تتم عملية ادلناولة و صرف استقبال ادلخزون بطريقة مناسبة,لتجنب ادلؤسسة تكاليف مثل تكاليف التلف و الضياع...
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 االحتفاظ بادلواد ادلومسية (ادلواد اخلام) ,فقد يكون إنتاج ادلواد اخلام مومسي بشكل يتعذر على ادلؤسسة3

احلصول عليها للعملية اإلنتاجية ,بسعر مناسب (بالضرورة يكون مرتفع).
 الوقاية من حاالت نفاذ ادلخزون من خالل ادلتابعة ديكن يف كل حلظة التعرف على مستوياتادلخزون.
 الكشف عن أي ركود أو تراكم يف ادلخزون أو أي اختالفات أو استهالك غَت عادي ,و ذلك منخالل أنظمة الرقابة على ادلخزون.
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 1عبد الستار زلمد العلي ,إدارة اإلنتاج و العمليات ,دار وائل للنشر.0111 ,
 2عبد الغفار حنفي ,إدارة ادلواد و اإلمداد ,الدر اجلامعية ,اإلسكندرية ,0000 ,ص .013
 3زلمد توفيق ماضي ,مرجع سبق ذكره ,ص .00
 4عبد الغفار حنفي ,مرجع سابق ,ص .013

الخاتمة:

للمؤسسة دور ىام يف االقتصاد الوطٍت ,أو حىت العادلي خصوصا مع التطورات
األخَتة ,مثل دخول اقتصاد السوق و ظاىرة العودلة... ,اخل .فقد زادت أمهيتها كما أصبحت
بواسطتها تتطلب اىتماما و دقة كبَتين ,كما أنو على ادلسَتين التصرف بعقالنية مع األوضاع
اجلديدة ,ة االىتمام جبميع وظائف ادلؤسسة فلكل منها دورىا و أمهيتها ,فنجاح ادلؤسسة
يتوقف على مجيع الوظائف و النشاطات.
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