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مدخل في علم االقتصاد اإلداري
أوال :ماهية االقتصاد اإلداري
برزت الحاجة لدراسة موضوع االقتصاد اإلداري وذلك بسبب التوسع في املشاريع وتطورها والتي
تقوم بإنتاج مختلف السلع والخدمات التي تتوزع ما بين القطاع العام والخاص حيث تهدف
املشروعات الخاصة إلى تحقيق أكبر ربح أو عائد ممكن وبأقل التكاليف املمكنة كما أن
املشروعات العامة ترغب في تحقيق أكبر منفعة عامة للمجتمع من خالل إنتاج مختلف السلع
وتقديم أنواع الخدمات بأقل التكاليف املمكنة غير أن بعضها أيضا تسعى أيضا لتحقيق األرباح.

مدخل في علم االقتصاد اإلداري
تابع ماهية االقتصاد اإلداري:
إن تحقيق هدف الربح وبأقل التكاليف املمكنة أو هدف تحقيق املنفعة العامة وغيرها من
األهداف االقتصادية ال يمكن تحقيقها إال من خالل زيادة الكفاءة اإلنتاجية وذلك عن طريق:
 -1ضمان تحقيق الكفاءة العالية في تخصيص املوارد أي التوزيع الكفوء والسليم للموارد على
استخداماتها املختلفة.
 -2ضمان تحقيق الكفاءة في استخدام املوارد.

مدخل في علم االقتصاد اإلداري
ثانيا :أهمية دراسة موضوع االقتصاد اإلداري
أوال -األهمية النظرية(العلمية) :وهذا يعني دراسة علم االقتصاد اإلداري باعتباره أحد العلوم
والذي يرتبط بعالقة وثيقة مع مختلف العلوم األخرى السيما االقتصادية منها وبكل فروعها
املالية واملحاسبة واإلدارية والتسويقية وبالتالي فهو العلم الذي تمتزج فيه مفاهيم النظرية
االقتصادية وباالخص النظرية االقتصادية الجزئية مع نظريات علم اإلدارة واتخاذ القرارات
اإلدارية.
ومن خالل هذا الترابط العلمي بين النظريات العلمية املختلفة جاءت أهمية دراسة علم
االقتصاد اإلداري كعلم حديث تبرز فيه أساليب وطرق اتخاذ القرار وبالتالي فهو علم يؤطر
املفاهيم النظرية العلمية لعملية إدارة املشروعات لتنفيذ برامجها على أساس علمي صحيح و
وفق أساليب حديثة ومتطورة تحقيقا ألهدافها.

مدخل في علم االقتصاد اإلداري
تابع أهمية دراسة موضوع االقتصاد اإلداري:
ثانيا :األهمية التطبيقية (العملية) :البد أن تكون ألي نظرية علمية تطبيقاتها العملية والتي تعزز صدقيتها
وترسخ حقيقة وجودها بين النظريات العلمية األخرى .إن من أهم األسباب التي دعت إلى ضرورة االهتمام
باالقتصاد اإلداري من الناحية العملية هي:
 -1التوسع في حجم املشروعات وزيادة التنافس فيما بينها مما يفرض على إدارة املشروعات ضرورة اتخاذ
قرارات مهمة فيما بخص تنويع اإلنتاج وسياسات التسعير وتمايز االنتاج وجودته.
 -2زيادة درجة تدخل الدولة من خالل سياسات الضرائب واإلعانات والتسعير الجبري مما يفرض على
إدارات املشروعات اتخاذ قرارات مهمة ذات الصلة بنشاطاتها االقتصادية.
 -3التطورات التكنولوجية املتسارعة سواء املتصلة منها باالنتاج أو النقل أو التوزيع والتسويق واملعلومات
والتي تستدعي اتخاذ قرارات إدارية ذات طبيعة اقتصادية الستثمار هذه التطورات لصالح نجاح املشروع.

مدخل في علم االقتصاد اإلداري
تابع أهمية دراسة موضوع االقتصاد اإلداري:
 -4املشكالت املرتبطة بالتقلبات االقتصادية وما تسببه من تغيرات اقتصادية تستدعي
اتخاذ قرارات مناسبة لالستمرار في املشروع.
 -5الترابط الواضح ما بين النشاطات (الوظائف) اإلدارية (اإلنتاج -التمويل -التسويق-
األفراد) وبين املهام التي تؤدي من خاللها الوظائف اإلدارية املتمثلة بالتخطيط والتنظيم
وتحديد األهداف واتخاذ القرارات والرقابة هذا الترابط والتكامل بينها أدى إلى إبراز أهمية
االقتصاد اإلداري باعتباره أحد العلوم التطبيقية االساسية في عمل املنشآت على اختالف
تخصصاتها.

مدخل في علم االقتصاد اإلداري
ثالثا :مفهوم وتعريف االقتصاد اإلداري
مفهوم االقتصاد اإلداري يتكون من كلمتين :
ااالقتصاد :الذي يعبر عن سلوك املجتمع في كيفية إنتاج وتوزيع واستهالك السلع
والخدمات املختلفة من خالل االستخدام األمثل للموارد االقتصادية املتاحة.
اإلداري :تعبر عن مفهوم اإلدارة الذي يعبر عن السلوك العلمي للمنشأة أو املشروع
لتنظيم وتخصيص املوارد لتحقيق األهداف املخطط لها.
*االقتصاد اإلداري* العلم الذي يعتمد استخدام أساليب التحليل االقتصادي في
إنجازعملية اتخاذ القرارات اإلدارية املتعلقة بوظائف املنشأة املختلفة من إنتاج
وتوزيع وتسويق ونشاطات مالية وذلك من خالل االستخدام األمثل للموارد
االقتصادية املتاحة.

مدخل في علم االقتصاد اإلداري
تابع تعريف االقتصاد اإلداري:
انه العلم الذي يعتمد في مفهومه على استخدام اساليب التحليل االقتصادي املختلفة
وعلى مفاهيم وقوانين النظرية االقتصادية الجزئية في اتخاذ القرارات بشأن الوظائف
والنشاطات االنتاجية واالدارية املختلفة التي تؤديها املنشأة كاالنتاج والتسويق واملالية
والتوزيع والرقابة التي تواجهها ادارة املنشأة يوميا أثناء ممارسة أعمالها اإلدارية.

مدخل في علم االقتصاد اإلداري
رابعا :أساليب التحليل االقتصادي
 -1األسلوب االستقرائي :أي دراسة الظاهرة االقتصادية ومعرفة أسبابها من أجل
استخالص النتائج ومن ثم تعميم هذه النتائج على الظاهر املماثلة.
 -2األسلوب االستنباطي :يعني استنباط واستخراج قضايا خاصة من حاالت عامة أي أن
االساس في البدء بدراسة الظاهرة وتحليلها يقوم على أساس وجود مبادئ وقواعد عامة
تحكم الظاهرة املعنية مسبقا وهذا يعني البدء بالعموميات واالنتهاء بالخصوصيات.

مدخل في علم االقتصاد اإلداري
خامسا :األهداف من دراسة االقتصاد اإلداري:
 -1زيادة فعالية القرارات اإلدارية بما يجعلها أكثر كفاءة في حل املشكالت اإلدارية املختلفة والتي تواجه
إدارات املشروعات.
 -2تساعد طرق التحليل املختلفة من تمكين إدارات املشروعات املختلفة من تحقيق دراسات جدوى
علمية للمشروعات املقترحة وتغطية هذه الدراسة من الناحية االقتصادية والفنية من خالل تحليل
املعلومات والبيانات التي تحصل عليها هذه االدارات.
 -3تمكين إدارات املشروعات من وضع سياسة إدارية مستقرة وعلى أسس علمية وموضوعية.
 -4تساعد أساليب التحليل االقتصادي املختلفة من التقليل من مخاطر ظروف عدم التأكد والتي
تؤدي إلى عرقلة عمل املشروعات وذلك من خالل الخطط املستقبلية والتنبؤ بما قد يحصل ال سيما
فيما يخص الظروف االقتصادية العامة املتمثلة بظاهرتي التضخم والركود أو االزمات االقتصادية
محتملة الوقوع.

مدخل في علم االقتصاد اإلداري
سادسا :نظرية املنشأة:
تعتبر نظرية املنشأة حجر األساس في االقتصاد اإلداري كما يؤكد ذلك غالبية
املتخصصين وذلك ألن معظم القرارات التي تتخذها اإلدارة في أية منشأة تتعلق أساسا
بالنشاطات التي تتم في تلك املنشأة سواء ما يتعلق منها باالنتاج ,التسويق ,املبيعات,
األسعار ,التكاليف ,األرباح..الخ
تعريف املنشأة :التنظيم الذي يسعى الستغالل املوارد املتاحة لديه بهدف إنتاج السلع
والخدمات املختلفة وبيعها وتوزيعها من أجل تحقيق االهداف املنشودة.

مدخل في علم االقتصاد اإلداري
الوظائف اإلدارية واالقتصاد اإلداري:
 -1الوظيفة اإلنتاجية (إدارة اإلنتاج) :تتضمن تحديد حجم األنتاج ونوعيته وكمية
املستلزمات التي تدخل في العملية االنتاجية وعناصر اإلنتاج الثابتة واملتغيرة وتفصيالته
أي تحديد مدخالت ومخرجات النشاط وكذلك تحديد املستوى الفني ودراسات الجدوى
وهذه الوظائف ال يمكن القيام بها إال باالستناد إلى النظرية االقتصادية وباستخدام
أدوات وأساليب التحليل االقتصادي.

مدخل في علم االقتصاد اإلداري
تابع الزظائف اإلدارية واالقتصاد اإلداري:
 -2الوظيفة التمويلية (اإلدارة املالية) :تتضمن العمل على توفير املوارد املالية الالزمة
لتشغيل املشروعات أي قيام املشروعات بنشاطاتها من حيث مصادر التمويل وأنواعه
وكلفته وعوائد تلك النشاطات.
 -3الوظيفة التسويقية (إدارة التسويق) :وتهتم بدراسة السوق وتحليل الطلب
واملبيعات وتوزيع السلع وتحديد منافذ التوزيع وكذلك حالة العرض والطلب واالسعار.
 -4الوظيفة البشرية (إدارة املوارد البشرية) :أي العمل على توفير املوارد البشرية وتنمية
قدراتها وتطويرها بما يحقق أفضل استخدام لها من حيث األجور والحوافز .

مدخل في علم االقتصاد اإلداري
سابعا:خطوات عملية اتخاذ القرارات اإلدارية:
 -1تحديد املشكلة التي يراد اتخاذ القرار اإلداري بشأنها.
 -2التعرف على أسباب وطبيعة وآثار املشكلة فإذا كانت املشكلة تتعلق مثال بالتضخم في
األسعار فهذا يستدعي في البحث في أسباب وآثار هذا التضخم.
 -3تحديد بدائل لعالج املشكلة وتحليل كل بديل من خالل دراسته دراسة كافية من حيث
كلفته أو قيمة العائد أو النفع الذي يمكن أن يحققه.
 -4اختيار البديل األفضل بين البدائل املتعددة واملتاحة أمام متخذ القرار والذي يحقق
أعلى مردود ممكن بأقل تكلفه أو جهد.

مدخل في علم االقتصاد اإلداري
نموذج صنع القراراإلداري:
إن إدارة أي منشأة إنتاجية أو خدمية البد أن تضع في اعتبارها عند اتخاذها ألي قرار إداري
مجموعة من االسئلة التي تساعدها في رسم خططها االنية واملستقبلية:
-1ماهو الوضع االقتصادي العام في السوق الحالي ويجب الحصول على بيانات ومعلومات عدة
في كل مما يلي:
 طبيعة هيكل السوق. نوع التكنولوجيا املستخدمة. مستوى كل من العرض والطلب. فعالية وطبيعة القوانين الحكومية. -طبيعة التغيرات املستقبلية املحتملة.

مدخل في علم االقتصاد اإلداري
تابع نموذج صنع القراراإلداري:
 -2هل تستمى املنشأه استنادا ملا سبق ضمن هذه االحوال أم ال؟
 -3لو قررنا االستمرار ماهو املزيج االمثل من االنتاج قيما يتعلق بمستويات املخرجات
وكذلك مستويات االسعار التي تحقق هدف تعظيم الربحية أو العمل على تخفيض
التكاليف على املدى القريب.
 -4كيف يتم تنظيم واستثمار موارد املنشأة املتاحة من أرض وعمل ورأس مال ومهارات
وذلك بطريقة تحقق للمنشأه ميزة تنافسية عن الشركات العاملة في نفس املجال؟
-5أخيرا البد أن تضع إدارة املنشأة التساؤل االهم والضروري وهو ماهي املخاطر
املحتملة؟

مدخل في علم االقتصاد اإلداري
وضع نموذج صنع القرار:

مشكلة إداريةتحتاج إلى قرار(أسعار
املنتجات-كمية االنتاج-تصنيع أم
شراء-التمويل واالستثمار)

اعتبارات اقتصادية (سلوك املستهلك-هيكل السوق-
االسعار-نظرية املنشأة)

أدوات مساعدة في اتخاذ القرار (التحليل االقتصادي-
البرمجة الخطية -التنبؤ)

االقتصاد اإلداري (استخدام املنطق االقتصادي -نظرية املنشأة واألدوات املساعدة من أساليب التحليل املختلفة لحل
مشكلة اقتصادية)

الحلول املثلى ملشكلة االقتصاد اإلداري

مدخل في علم االقتصاد اإلداري
ثامنا :العوامل التي تؤثرعلى اتخاذ القرارات اإلدارية:
 -1الندرة النسبية للموارد :كلما زادت الندرة هذا يؤدي إلى زيادة السعر.
 -2حالة النشاط االقتصادي:
 حالة االنتعاش االقتصادي :سيرافق هذه الحالة زيادة في الطلب على املوارداالقتصادية(عناصر االنتاج) والذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع في تكاليف االنتاج وهذا يحتاج
إلى قرار سليم لغرض املحافظة على االستمارا في االنتاج بالشكل الذي يحقق هامش ربح
وبحافظ على مكانة املشروع.
 حالة الركود االقتصادي :سيؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على املوارد وبالتالي انخفاضاسعار مستلزمات وتكاليف االنتاج والذي سيؤدي إلى انخفاض اسعار املنتجات التي قد ال
تغطي تكاليف االنتاج رغم االنخفاض فيها وهذا كله يؤثر على طبيعة اتخاذ القرارات االدارية.

مدخل في علم االقتصاد اإلداري
تابع العوامل التي تؤثرعلى على اتخاذ القرارات اإلدارية:
 التقلبات املوسمية :والتي تصيب بعض الصناعات ذات الطبيعة املوسمية مثلالصناعات الغذائية .
 تقلبات عرضية :وتحدث بسبب الحروب والكوارث الطبيعية كالزالزل. تقلبات اتجاهية(ديمغرافية) :وأكثر ما تحصل في التغير في عدد السكان من حيث تأثرهبالهجرة سواء الداخلية أو الخارجية.
 تقلبات دورية :وهي التي تحدث بانتظام في فترات متعاقبة مثل الرواج االقتصادي أوالكساد االقتصادي.

مدخل في علم االقتصاد اإلداري
تابع العوامل التي تؤثرعلى اتخاذ القرارات اإلدارية:
 -3طبيعة السوق :حيث تزداد قدرة املشروعات على اتخاذ القرارات اإلدارية في األسواق
االحتكارية وتقل في حالة احتكار القلة وينعدم تأثير قرار املنتج على السوق في حالة
املنافسة الكاملة.
 -4حالة عدم التأكد (عدم توفر املعلومات الكافية).
 -5درجة التطور االقتصادي :حيث أن الدول التي حققت درجة أكبر من التطور
االقتصادي تتمتع بامكانات أكبر في توفير عناصر ومستلزمات االنتاج وقدرات تقنية
وفنية تساعدها في السيطرة على عمليات االنتاج.
 -6طبيعة النظام االقتصادي ودرجة تدخل الدولة في النشاط االقتصادي.

مدخل في علم االقتصاد اإلداري
أشكال التدخل الحكومي في النشاط االقتصادي:
 الضرائب املباشرة :انخفاض الدخول وبالتالي انخفاض االنفاق االستهالكي لالفرادوانخفاض االدخار وبالتالي إذا كان املشروع ينتج سلعا كمالية فاملتوقع انخفاض
الطلب على منتجاته عند توسع الحكومة في فرض الضرائب.
 الضرائب غير املباشرة :فرضها على سلعه معينة يؤدي إلى تقليص الطلب على تلكالسلعه بسبب ارتفاع أسعارها نتيجة ارتفاع تكاليفها.
 اإلعانات :تهدف إلى دعم نشاط املشروع. التسعير الجبري :أي تحديد حد أعلى وحد أدنى لسعر السلعه حيث أن الحد األعلىيكون لحماية املستهلك من املنتج وأما الحد األدنى هو لحماية املنتج.

مدخل في علم االقتصاد اإلداري
تاسعا :أهداف املشروعات:
 -1تعظيم األرباح.
 -2زيادة االنتاج.
 -3االستمرارية والنمو.
 -4تحسين املركز التسويقي.
 -5تحسين الكفاءة االنتاجية.
 -6االبتكار واالبداع والتجديد.
 -7التنمية االدارية.
 -8العمل على كسب رضا العاملين.

مدخل في علم االقتصاد اإلداري
عاشرا :خالصة العالقة بين االقتصاد وعلم اإلدارة من خالل االقتصاد اإلداري
علم االقتصاد

النظرية والتحليلاالقتصادي.
القوانين االقتصادية.استخدام اساليبوادوات التحليل
االقتصادي.

االقتصاد اإلداري

القيام بالوظائف واملهام االداريه.اتخاذ القرارات االدارية.تحقيق اهداف املشروعات.استنادا إلى النظرية االقتصاديةواساليب التحليل االقتصادي.

علم اإلدارة

الوظائف االدارية.املشكالت االدارية.اتخاذا القراراتاالدارية.
-اهداف املشروع.
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