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mmmm��������@áí‡Ô@áí‡Ô@áí‡Ô@áí‡Ô@:  
 

    يتطلب صنع (أي  إنتاج) األشياء التقنية ،وكل المنافع التي يحتاجها الناس ، توفير مجموعة 
 من العوامل, تسمى عوامل اإلنتاج،أهمها:

 
.هي كل المواد التي تستخرج من الطبيعة و تستعمل في الصناعة:المواد االولية     

تحول المواد األولية إلى مواد مصنعة:          تاآلال  
 اليد العاملة    :تنجز العمل وتراقب اآلالت

تغطية المصاريف:رسمال       ال  
مكان العمل:بنايات          

.مادية تلبي حاجة عند المستهلك منتوجاتواألشياء التقنية هي   

:استنتاج  
  . المقاولةسمى يلإلنتاج )  وحدة أي (مركزا  شكلتُ واملكل هذه الع                 

 

  1@@@@–Òî‹ÉmÒî‹ÉmÒî‹ÉmÒî‹Ém@@@@óÜìbÕ¾aóÜìbÕ¾aóÜìbÕ¾aóÜìbÕ¾a :  
  قصد  اتخدمتقديم  أو منافع إنتاجمن أجل  عملالو  تاجعوامل اإلن يضمالمقاولة هي تنظيم 

  .أرباحتحقيق 

  
  

  
  :مالحظة 

 المقاولة جهاز منظم يعتمد على رؤساء ومرؤوسين وكل شخص في المقاولة يختص -
  ... )تسويق تخطيط،توزيع،إدارة، إنتاج،( بمهام معينة           

 ... )، ممولونممونون زبناء،(المقاولة جهاز منفتح على عدة شركاء  -
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2@@@@–@pbuínå¾a@ßbÙ’c@pbuínå¾a@ßbÙ’c@pbuínå¾a@ßbÙ’c@pbuínå¾a@ßbÙ’cZZZZ@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @
  : همانوعين من المنتوجات بصفة عامة نتج المقاوالت ـتُ   

  :Les biensالمنافع  -1.2  
  . والمالحظة  ملموسة قابلة لإلدراكالمنافع هي منتوجات مادية                          

  ...حليب ،زيت-أثاث منزلي – دراجة - ية أدوات مدرس – حاسوب – ثالجة : ةمثلأ                    

  :  Les sevicesالخدمات -2.2  
  .تأثيرها على المستهلك إدراكها من خالل الخدمات هي منتوجات غير مادية يمكن            

  ...اإلنترنيت- خدمة التواصل بالهاتف  – النقل – الخدمات الفندقية و السياحية–الصحية خدمات ال :ةمثلأ 
  :مالحظة 

 
  صناعية  مقاولة إذا كانت المقاولة تنتج منافع فهي -
 خدماتية مقاولةخدمات فهي  تقدمإذا كانت المقاولة  -
 تجارية مقاولةإذا كانت المقاولة تشتري المنافع لتبيعها دون أن تحدث عليها أي تغيير فهي  -

  

3@M@M@M@M@@@@pýìbÕ¾a@Òïå—mpýìbÕ¾a@Òïå—mpýìbÕ¾a@Òïå—mpýìbÕ¾a@Òïå—mZZZZ@ @@ @@ @@ @
  :حسب المعايير التاليةى، و يمكن تصنيفها تختلف المقاوالت من واحدة ألخر                         

  ملكية الرسمال -
 حجم المقاولة -
 نشاط المقاولة -

 

3-1<<<<<gŠu<gŠu<gŠu<gŠuíÖæ^Ï{{Û{{{Ö]<<½^�ÞíÖæ^Ï{{Û{{{Ö]<<½^�ÞíÖæ^Ï{{Û{{{Ö]<<½^�ÞíÖæ^Ï{{Û{{{Ö]<<½^�Þ:  

    : تتوزع أنشطة المقاوالت إلى ثالث قطاعات هي                                         
 

حي و تربية المواشييضم المقاوالت التي تعتمد على النشاط الفال:  األوليالقطاع  � 
...الصيد و المناجم و الغاباتو                             

 

الكيميائية يضم المقاوالت التي تقوم بأنشطة الصناعات التركيبية و التحويلية و:  الثانويالقطاع  � 
    

تقوم بأنشطة تجارية، صناعية، أو خدمات  التي يضم المقاوالت : الثالثيالقطاع  � 
 

3-2 <íéÓ×Ú<gŠu<íéÓ×Ú<gŠu<íéÓ×Ú<gŠu<íéÓ×Ú<gŠu^�_†Ö]^�_†Ö]^�_†Ö]^�_†Ö]ÙÙÙÙ:  

 
�أ���إذا آ�ن  �و��#" �! 	�  لا� ���� عمومية �&�و���)'� آ��!� #���&�و�� %���  ا

       أ�*!� :مصرف المغرب.     
 

�أ���إذا آ�ن  �خصوصية#���&�و��  ا�-,اص#" �! 	�  لا ���� 
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 .....،�	/�0��023�ة ا�ر�� 7),6	� ،#�ق ،�	�0	4.���ة ا�، �	�	6، �        أ�*!�: ��3
����ل ��9�آ� �	8   �و�� و ا�-,اصإذا آ�ن ا� ���� شبه خصوصية او شبه عمومية#���&�و��  ا

.ا��
	ت ا����ب: �*!�  أ          
 

3-3 Ür£]<gŠuÜr£]<gŠuÜr£]<gŠuÜr£]<gŠu:  

ة و=ات �!&	�س ��:�                            > 8� ��?@Aا ��: �0 8 �	�س =�3 ا��&�و    
-  ��8 ����&�و	!��
�د ا>  
���ـ�ل�	� -�  � ا

�ت -	D�� �	�� ا
 =�3 اAFــ�ـ�ج -

 
.كبيرةو متوسطةو  صغيرة  (% 8 �0�	I ا��&�وGت �= 8	H ا���3 إ�� �&�وGتو  
  
  
4- óÜìbÕ¾a@ßbÍn’a@Ší�óÜìbÕ¾a@ßbÍn’a@Ší�óÜìbÕ¾a@ßbÍn’a@Ší�óÜìbÕ¾a@ßbÍn’a@Ší�:  

  .طور اشتغال المقاولةعلى مراحل تسمى  مهما كان نوع المقاولة فإن اشتغالها يكون              
  :هده المراحل من  تتكون                      

  
 التسويق-تخزين المنتوجات -) تحويل المواد األولية إلى منتوج(التحويل–التخزين –التموين 

  
    .التحويلبمرحلة  يختلف طور اشتغال المقاولة الصناعية عن المقاولة التجارية : مالحظة
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5@M@M@M@M@@@@z�àz�àz�àz�à����óÜìbÕ¾a@ÂïóÜìbÕ¾a@ÂïóÜìbÕ¾a@ÂïóÜìbÕ¾a@ÂïZZZZ@ @@ @@ @@ @
@ @@ @@ @@ @

        محيط تسمى هده العناصر .تشتغل بمفردها دون الحاجة إلى عناصر خارجيةإن المقاولة ال يمكنها أن      
  :تبرز الوثيقة التالية محيط المقاولة . المقاولة          

 

 
 
 

6@M@M@M@M@@@@×í�Üa@ì@ÚÝén�¾a@ãíéÑà×í�Üa@ì@ÚÝén�¾a@ãíéÑà×í�Üa@ì@ÚÝén�¾a@ãíéÑà×í�Üa@ì@ÚÝén�¾a@ãíéÑàZZZZ@ @@ @@ @@ @
  

< << << << <1.6<I<I<I<I<<<<Ô×ãjŠ¹]Ô×ãjŠ¹]Ô×ãjŠ¹]Ô×ãjŠ¹]VVVV< << << << <

< << << << <
  .سلع أو خدمات بـهدف االستهالك أو اإلنتاج يقتني المستهلك هو كل فرد 

عى المقاوالت إلى تلبية حاجات المستهلكين عن طريق تحديد رغباتهم من أجل توفير منتوجات تس:  مالحظة
  اإلشهار على المستهلك عن طريق التأثيرويتم .مهمة المستهلك و بالتالي ضمان بيعها و تحقيق أرباح رضيتُ

  ......)الفضائيات ،اإلنترنيت،(بوسائل اإلعالم المختلفة
  

< << << << <2.6<I<I<I<I<<<<ÑçŠÖ]ÑçŠÖ]ÑçŠÖ]ÑçŠÖ]VVVV< << << << <

< << << << <
  الذي يلبي المستهلكالذي يعرض منافع أو خدمات و ) العارض(  المنتجالتقاء  انمكالسوق 

  .حاجياته مقابل ثمن معين 
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í¿uøÚí¿uøÚí¿uøÚí¿uøÚ:     
  ليس من الضروري أن يكون السوق مكانا محددا كالسوق األسبوعي أو السوق الممتاز،قد يكون        

  لتقي المنتج و المستهلك مباشرةو سوق المال بحيث ال ي اإلنترنيت أيضا مكانا مجردا مثل    
  ...في نفس المكان بل يستعملون طرق أخرى لالتصال فيما بينهم عبر الصحف و اإلذاعة و اإلنترنت   
  
  
  

< << << << <3.6<I<I<I<I<<<<g×ŞÖ]<æ<š†ÃÖ]<áçÞ^Îg×ŞÖ]<æ<š†ÃÖ]<áçÞ^Îg×ŞÖ]<æ<š†ÃÖ]<áçÞ^Îg×ŞÖ]<æ<š†ÃÖ]<áçÞ^ÎVVVV< << << << <

  
 

 .إدا كان العرض يفوق الطلب يؤول الثمن إلى االنخفاض �
 .إدا كان الطلب يفوق العرض يؤول الثمن إلى االرتفاع �
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