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 مقدمة الفصل

  ة عناصر رئيسية تلعب دوراً أساسياً في أربعتتألف البيئة الخارجية للمؤسسة من

 .  المؤسسةتحديد الفرص والتحديات والقيود التي تواجهها 

 جميع تتقاسمه ي ذال ،تتضمن البيئة البعيدة عناصر مستمدة من المحيط العام

العناصر االقتصادية واالجتماعية ؛ تتكون هذه البيئة من المؤسسات دون استثناء

 (وهي موضوع هذا الفصل). والسياسية والتقانية والبيئية

  بينما تتضمن البيئة القريبة عناصر مؤثرة بشكل أكبر من البعيدة وتتكون من

 .المنافسين والموردين والمستهلكين والهيئات الحكومية المعنية والموارد النادرة

 ة ذاتها يالصناعالمؤسسة لعناصر المؤثرة على أما بيئة الصناعة، فيقصد بها ا

حواجز الدخول، التنافس بين المؤسسات، توفر : هذه العناصر؛ وتتضمن هامستقبلو

 .وكنا قد درسناها في الفصل السابق. البدائل، وقدرة مساومة الموردين والمشترين

  عناصر تؤثر بشكل مباشرعلى الوضعية التنافسية البيئة العملياتيةأخيراً، تشمل  :

المختصرة للمستهلك، الموردين، الممولين، و الموقع التنافسي، الصورة الجانبية

 .  وسوق العمل
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 مكونات البيئة الخارجية للمؤسسة

THE FIRM 

 المؤسسة

Operating Environment (Global and Domestic) 
(اإلجمالية والمحلية)البيئة العملياتية   

 Laborالعمالة • Competitorsالمنافسين •

 Suppliersالموردين •

 Customersالمستهلكين •

Industry Environment (Global and Domestic) 
(اإلجمالية والمحلية)البيئة الصناعية   

      Entry barriersحواجز الدخول   •

 Supplier powerسلطة الموردين  •

 Buyer powerسلطة المشترين •

 Substitute availabilityتوفر البدائل •
 تحديات تنافسية •

Competitive rivalry 

 Creditorsالدائنين •

Remote Environment (Global and Domestic) 
 (اإلجمالية والمحلية)البيئة البعيدة 

   Economicاقتصادي •

 Socialاجتماعي  •

 Politicalسياسي   •

 Technologicalتقاني  •

  Ecologicalبيئي  •

Immediate Environment (Global and Domestic) 
 (اإلجمالية والمحلية)البيئة القريبة 

 Competitorsالمنافسين •

 Suppliersالموردين  •

 Scare resourcesاالموارد النادرة  Customersالمستهلكين •

 Government agenciesالهيئات الحكومة 
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 Remote environmentالبيئة البعيدة 

 نطاقتقع خارج و ؛(دياتحالفرص والت)ة على متغيرات بعيدتحتوى البيئة ال

وتتعرض . رمنظوفي األجل ال تهاورقابعليها سيطرة ال اليمكنالمؤسسة و

جميع المؤسسات بدرجات متفاوته لتاثير متغيرات أو عوامل البيئة الخارجية 

 :الكلية المتضمنة لـ

العوامل االقتصادية  Economic Factors 

 العوامل االجتماعيةSocial Factors 

 العوامل السياسيةPolitical Factors 

 العوامل التقانيةTechnological Factors 

 العوامل البيئيةEcological Factors 
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 Remote environmentالبيئة البعيدة 

   Gross National Income (GNI)الدخل القومي اإلجمالي 1.

 (عدد السكان/(GNIمعدل الدخل الفردي 2.

  Economic Growth النمو االقتصادي3.

 Economic Development  التنمية االقتصادية4.

 Purchasing Power Parityالقوة الشرائية المكافئة 5.

 Income Distributionتوزيع الدخل 6.

 incomeالدخل 7.

 Unit labor costs تكلفة وحدة العمل 8.

 Exchange ratesمعدالت الصرف 9.

 Inflation ratesمعدالت التضخم 10.

 Interest ratesمعدالت الفائدة 11.

 

 

 Economic Factors  العوامل االقتصادية•
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 Remote environmentالبيئة البعيدة  

 GNI))الدخل القومي اإلجمالي ( 1

 .قياس الدخل الذي يولده مقيمو دولة ما جراء ممارسة أنشطة دولية ومحلية

الذي يقيس الدخل المتاتي ( GDP)يفضل استخدامه على الناتج المحلي اإلجمالي
 .من أنشطة محلية للمقيمين وغيرالمقيمين

 (عدد السكان/ (GNI معدل الدخل الفردي( 2

عند  مصداقيةاستخداما وأكثرها ر متوسط نصيب الفرد من الدخل أكثر المعايي د  يع
 :يستخدم هذا المعدل. قياس مستوى التقدم االقتصادي في معظم دول العالم

 للمقارنة بين الدول لتحديد مستوى الرفاه اإلجتماعي -

   .لتقييم السوق أو االستثمارات الكامنة -
 النمو االقتصادي( 3

 القومي الدخل أو مجمالياإل المحلي الناتج في زيادة حدوث االقتصادي بالنمو يقصد
 .الحقيقي الدخل من الفرد نصيب متوسط في زيادة يحقق بما مجمالياإل

 Economic Factors  العوامل االقتصادية•
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 Remote environmentالبيئة البعيدة  

 االقتصادية التنمية (4

 متوسط في زيادة تتحقق خاللها من التي العملية هي االقتصادية التنمية

 تغييرات خالل من وتحدث الزمن، مدار على الحقيقي الدخل من الفرد نصيب

 إحداث إلى إضافة المنتجة، والخدمات السلع ونوعية اإلنتاج هيكل من كل في

 .الفقراء لصالح الدخل توزيع هيكل في تغيير

 Purchasing Power Parity: القوة الشرائية المكافئة( 5

عدد الوحدات من العملة المطلوبة لشراء نفس الكمية من البضائع والخدمات 
.  في السوق المحلية مقابل دفع دوالر واحد في الواليات المتحدة األمريكية

مقدار السلع والخدمات أو كميتها التي يمكن شراؤها بمقدار  هي: بمعنى آخر
 liquid معطى من النقد، أو بشكل أكثر عمومية، باألصول الجارية

assets. يساعد هذا المؤشر في اجراء المقارنة بين االقتصادات المختلفة. 

 Economic Factors  العوامل االقتصادية•
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 Remote environmentالبيئة البعيدة  

 Income distribution: توزيع الدخل( 6

 هو قياس كيفية توزع دخل دولة ما بين سكانها. 

احصائيات البنك الدولي تشير إلى: 

أن الدخل موزع بشكل أفضل في الدول المتقدمة مقارنة بالعالم النامي 

إعادة توزيع الدخل يتم ببطء 

 عدم التساوي في توزيع الدخل يحصل في المراحل األولى للتنمية ثم ينعكس األمر في
 .المراحل الالحقة

 incomeالدخل ( 7

  الدخل الجاهزDisposable income  

 “يقصد به الدخل المتبقي بعد طي الضريبة على الدخل”         

   الدخل المخصص للترفيهDiscretionary income 

 .”يقصد به الدخل المتبقي بعد دفع الضرائب والقيام بالمشتريات األساسية ” 

 

 

 Economic Factors  العوامل االقتصادية•
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 Remote environmentالبيئة البعيدة  

   Unit labor costsكلفة وحدة العمل ( 8

 عدد الوحدات المنتجة/ هي مجموع كلفة العمل المباشر 

  الدول التي تكون فيها زيادة كلفة وحدة العمل بطيئة تستقطب

 المستثمرين األجانب

 من أسباب التغيرات الطارئة في كلفة العمل: 

الدفع بالساعة أصبح شائعاً أكثر من دفع )مستويات المكافآت  •

 (الرواتب

 .اإلنتاجية •

 Exchange ratesمعدالت الصرف ( 9

عدد الوحدات من النقد المحلي التي تتم مبادلتها "يعرف سعر الصرف على أنه 

  .“بوحدة واحدة من النقد األجنبي

 

 

 Economic Factors  العوامل االقتصادية•
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 Remote environmentالبيئة البعيدة  

 Inflation ratesمعدالت التضخم ( 10

الزيادة في مجموعة أسعار السلع  معدل بأنه مقدار تعريف التضخم

 .والخدمات المعروضة نتيجة لزيادة الدخول النقدية

 

 Interest rates  الفائدة سعر( 11

هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية 

 .سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر

 

 

 Economic Factors  العوامل االقتصادية•
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 Remote environmentالبيئة البعيدة  

 العوامل االجتماعيةSocial Factors 

تتأثر البيئة اإلجتماعية للمؤسسات بـ: 

 المعتقدات والقيمBeliefs & Values 

 المواقف واآلراءAttitudes & Opinions  

 أنماط الحياةLifestyles   

تتطورالبيئة اإلجتماعية نتيجة تفاعالت عوامل عدة: 

ثقافية، بيئية، دينية، تعليمية ، وإثنية. 

  االتجاهات اإلجتماعية الحديثة: 

دخول واسع للمرأة في ميدان العمل 

تسارع اهتمام المستهلك والعاملين في المؤسسات بنوعية الحياة وجودتها 

تغير في التوزع العمري للسكان. 
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 Remote environmentالبيئة البعيدة 

 العوامل االجتماعيةSocial Factors 

 

 :الثقافة. أ

 :  تعريفها ومكوناتها

مجموعة القيم، والعادات والتقاليد  واالعراف، والدين، واللغة، واالخالق، والجمال، 

 .والفنون الجميلة، التي تشكل ثقافة المجتمع وسلوك االفراد في ذلك المجتمع

 :خصائصها

 .  سلوك مكتسب يتأتى عن طريق التعلم والخبرة -

 .سلوك مشترك يتقاسمه افراد المجتمع كافة  -

 الطبقات االجتماعية. ب 

بحيث يشترك افراد الطبقة الواحدة بمجموعة من  تقسيم المجتمع الى طبقات،-

 .الدخل المرتفع، والدخل المتوسط،، والدخل المنخفض: الخصائص العامة، مثل ذوي
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 العوامل السياسيةPolitical Factors   

 

العوامل السياسية واستقرارها أساسية لواضعي اتجاهات تطور إن 

تساعد العوامل السياسية في تحديد الضوابط القانونية . استراتيجية المؤسسة

   .والنواظم التي يجب أن تعمل بها المؤسسة

   :األشكال، نذكر منها القيود المفروضة على المؤسسات متعددةالضوابط وإن 
 القرارات المتعلقة بعدالة التجارةFair-trade decisions 

 قوانين منع االحتكارAntitrust laws 

 البرامج الضريبيةTax programs 

 قوانين الحد األدنى لألجورMinimum wage legislation 

 سياسات الحد من التلوثPollution policies 

 سياسات األسعارpricing policies 

 

 

 

 Remote environmentالبيئة البعيدة 
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 Remote environmentالبيئة البعيدة  

 العوامل السياسيةPolitical Factors 

 :اما أهم القوانين والتشريعات الحكومية التي تخص بيئة األعمال، فهي 

 :التشريعات الخاصة بحماية المنافسة من الممارسات غير القانونية منها. أ

أو حقوق الطبع والنشر   Know – Howسرقة السر التجاري أو سر المهنة  -

Copyrights 

 .الحصول على المعلومات السرية للمنافسين من العاملين لديهم -

 .حماية العالمة التجارية المسجلة وحقوق الملكية الفكرية -

 .الحماية ضد االعالنات الكاذبة أو المضللة -

 .الحماية ضد طرق البيع المضللة -

 :التشريعات الخاصة بحماية العمالء المستهلكين. ب

 .حماية المستهلكين من االذى الجسدي الذي تسببه بعض المنتجات أعن طريق الغش والخداع -

 تحريم بيع المنتجات الخطرة -
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 Remote environmentالبيئة البعيدة  

 العوامل التقانيةTechnological Factors 

 

 :تأثير التقانة. أ
 :ان التطور التكنولوجي المتسارع ادى الى

 .تسارع وتيرة النمو االقتصادي وزيادة االنتاجية -

 رفع مستوى المعيشة-

 .التأثير في قرارات كل من البائعين والمشترين-

 

 :تبني واستخدام التقانة. ب 

هنالك العديد من مؤسسات االعمال فقدت مركزها القيادي في السوق نتيجة فشلها 

ضرورة حتمية   R & Dفي مسايرة التغييرات التقانية، لذا فان البحوث والتطوير 

 .لحماية االبتكارات واالختراعات وحماية المنتجات من التقليد
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 Remote environmentالبيئة البعيدة  

 العوامل التقانيةTechnological Factors 

 أنواع التغيير التقاني. ج

  منتجات جديدةNew products 

  تحسين المنتجات القائمةImprovements in existing 
products 

  تحسين في تقنيات التصنيع والتسويقManufacturing and 
marketing techniques 

   Technological forecastingتنبؤ التقاني  ال  .د

 :أصبح التنبؤ التقاني ضرورة قصوى للمؤسسات حيث

 يساعد في حماية ربحية المؤسسة وتحسينها 

 المتاحة الفرصو بالتهديداتينذر قادة المؤسسة. 

 



18 

 Remote environmentالبيئة البعيدة 

 العوامل البيئيةEcological Factors 

 يقصد بالعوامل البيئية العالقة الترابطية بين اإلنسان والكائنات الحية
 . األخرى والمياه والهواء والتربة

إن سوء استخدام اإلنسان للموارد أدى إلى تلوث البيئة  . 

 

مسؤوليات مؤسسات األعمال: 

إزالة المواد السامة من المنتجات عن طريق تعديل أساليب اإلنتاج 

تنظيف البيئة من الضرر الذي لحق بها. 
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  Immediate environmentالبيئة القريبة  -2

 المستهلكينCustomers  

يتوقف نجاح أنشطة المؤسسة على قدرتها على تصريف منتجاتها أو الخدمات التي 

 :تقدمها، األمر الذي يتطلب التعامل مع أنواع مختلفة من العمالء مثل

، والذين يشترون السلع و الخدمات ألجل أفراد، عائالت: العمالء الذين هم على شكل  -/أ

 .اإلستهالك الشخصي 

ألجل إدخالها المنظمات التي تشتري البضاعة أو الخدمات و هي : العمالء الصناعيين-/ب

 .في العمليات اإلنتاجية و ذلك للحصول على األرباح و تحقيق أهدافهم 

المنظمات التي تشتري البضائع و الخدمات ألجل إعادة وهي : عمالء إعادة البيع -/ج

 .للحصول على هامش ربح بيعها 

الذين يشترون السلع و خدمات الوكالء الحكوميين وهم : العمالء الحكوميين  -/د

 .الجمهور 

المشترون من خارج الدولة و يشمل عمالء أجانب و وهم : العمالء الدوليين  -/هـ

 و حكوميون في دول أخرى منتجون و بائعون 
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  Immediate environmentالبيئة القريبة  -2

 الموارد النادرةScarce resources 

سواء أكانت تساعد دراسة العوامل البيئية المختلفة في بيان الموارد المتاحة 

وكيفية االستفادة من هذه من القوى البشرية، أو المالية، أو الطبيعية 

 .الموارد

بأشكالها الوسائل المتاحة في إنتاج السلع بأنها ” الموارد االقتصاديةتعّرف  

وفي كل  “.شباع الرغباتإلستخدم ، والتي تيةألولطة أو ايوسالنهائية أو ال

المواد واقتصاد توجد مئات الموارد المختلفة التي من بينها العمل بكل أنواعه 

الخام واألرض واآلالت والمباني والمواد شبه المصنعة والوقود والطاقة 

 .وسبل النقل
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  Immediate environmentالبيئة القريبة  -2

 الهيئات الحكومةGovernment agencies 

، فقد يكون لها على سياسة المنتجاتة أهمية بالغ المؤثرات الحكوميةتضفي 

في حالة التشجيع المادي والمعنوي تأثير إيجابي على سياسة المنتجات 

على هذه المؤثرات ذات أثر سلبي ات لتطوير منتجاتها، وقد تكون مؤسسلل

سياسة المنتجات كما في حالة صدور القوانين بمنع تداول منتجات معينة في 

   .األسواق

ويأخذ هذا  .التدخل الحكومي حقيقة واقعة حتى في الدول الرأسماليةأصبح و

المتاحة أمام رأس المال تحديد مجاالت اإلستثمار مختلفة مثل  التدخل صوراً 

، وتحديد أبعاد ومجاالت روتحديد األسعار، وتنظيم اإلستراد والتصديالخاص، 

بواسطة طرق مختلفة مثل وتمارس الحكومة هذا التدخل إلخ ، ... المنافسة

 إلخ ...ة لسياسة الضريبية والسياسة النقدياالقوانين والتشريعات و
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 Industry environmentالصناعية  البيئة  -3

 ORCESF5  S'ORTERP نموذج بورتر للقوى الخمسة

العناصر أو المجموعات ذات التأثير المباشر البيئة الصناعية جميع تشمل 

وينظر إليها من خالل القوى التنافسية   .للمؤسسةاألساسية  عملياتالعلى 

 :  الخمسة أو ما يعرف بنموذج مايكل بورتر

 قوة تهديد المنافسين العاملين في نفس قطاع الصناعة 

 قوة تهديد الداخلين الجدد لقطاع الصناعة 

  القوة التفاوضية للموردين 

 القوة التفاوضية للمشترين 

 قوة تهديد منافسة المنتجات أو الخدمات البديلة 
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 ORCESF5  S'ORTERP نموذج بورتر للقوى الخمسة

 :تتجزأ القوى الخمسة لبورتر إلى

 وهي تهديد العاموديةثالثة قوى تكون على مستوى المنافسة ،: 

 المنافسين القائمين 

المنضمين الجدد. 

 المنتجات البديلة 

قوتان اثنتان من القوى التنافسية على المستوى األفقي، هما:   

 القوة التفاوضية للموردين 

 (.الزبائن)والقوة التفاوضية للعمالء  
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 قوة تهديد المنافسين العاملين في نفس قطاع الصناعة. 1

تمثل شدة المنافسة بين عدد المتنافسين العاملين في نفس قطاع الصناعة 

القوى التي تسهم في تحديد جاذبية الصناعة ومن بين  الذين يشكلوا مراكز

 :العوامل المؤثرة في تحديد شدة المنافسة

  ،نمو الصناعة 

  ، نصيب التكلفة الثابتة إلى إجمالي القيمة المضافة للنشاط 

  ،مدى عمق تميز المنتج 

 التوازن بين المتنافسين. 
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 (يتبع)قوة تهديد المنافسين العاملين في نفس قطاع الصناعة . 1

 

 :Barriers to entryحواجز الدخول 

 

 اقتصاد الحجمEconomies of scale 

 تمايز المنتجProduct differentiation 

 الحاجة إلى رأس المالCapital requirements 

 مزايا الكلفة بمعزل عن الحجمCost advantages independent of size   

 امكانية الوصول إلى قنوات التوزيعAccess to distribution channels 

  سياسة الحكومةGovernment policy 
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 (دخول منافسين جدد لقطاع الصناعة)قوة تهديد الداخلين الجدد لقطاع الصناعة . 2

الداخلون الجدد يجلبون معهم طاقات جديدة ورغبة في امتالك حصة في السوق، ويعتمد 

تهديد دخول المنافسين الجدد على المعوقات الموجودة في البيئة وعلى توقعات المشارك 

 .الجديد حول ردود فعل المنافسين اآلخرين

ومعوقات الدخول هي مشكلة تميز المنتج والوالء المرتفع للمستهلكين تجاه العالمة 

التجارية المعروفة، تكاليف اإلنتاج والتسويق والتوزيع والتمويل والبحث والتطوير، رد 

 .فعل المنظمات الموجودة في السوق

 :محددات المنافسين الجدد

نمو الصناعة 

اختالف المنتج 

كلفة أقل للمنتج الجديد 

تعدد المنافسين 

شروط الخروج من المنافسة. 
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 قوة تهديد مساومة الموردين . 3

حيث يمكن للمورد التصرف برفع األسعار وبالتالي انخفاض أرباح المنتج أو المصّنع، 

خاصة عندما يكون المشتري عميل للمورد ، وتتعاظم قوة المساومة للمورد إذا استطاع 

مثل عندما تشتري مصانع األحذية متاجر بيع تجزئة أو يستطيع . تحقيق تكامل أمامي

المشتري أن يحد من هذا التهديد إذا استطاع أن يحقق تكامل خلفي مثل شراء مصانع 

 .األحذية لشركة دباغة الجلود

 :يكون للمورد نفوذ أكبر في حال
 (احتكارالقلة)اقتصار االنتاج على عدد محدود من المنظمات الصناعية 

وحدانية المنتج أو تمايزه أو قلة كلفته 

 حول المنتج اخرىغياب التنافس مع صناعات 

فرض تحد للتكامل األمامي مع الصناعة 

الصناعة ليست زبون هام لمجموعة التوريد. 

 

 

 Industry environmentالصناعية  البيئة  -3



29 

 قوة تهديد مساومة المشترين. 4

تتعاظم قوة المشتري إلى الحد األقصى عندما تكون الصناعة التي يمارسها تمثل حصة  •

وعندما يستطيع المشتري تحقيق تكامل خلفي، وتقل . مهمة في حجم تجهيزات األعمال ككل

. قوى المشتري عندما تكون صناعته تنافسية وتكلفة التحول إلى المواد البديلة مرتفعة جدا

كذلك األمر، في حال كان المنتج المراد شراءه نمطي أو غير متميز فان قوة المشتري 

 .تتعاظم أيضاً 

 قوة تهديد ومنافسة المنتجات البديلة . 5

إن النجاح االستراتيجي يعتمد بصورة جزئية على وجود بدائل بنفس النوعية أو أفضل  •

 نوعية ولكن اقل تكلفة لمنتجات المنظمة، 

لذلك قوة أو ضعف كل من المورد أو المشتري يعتمد مباشرة على أهمية المواد في  •

تعويضها بمواد أو منتجات أخرى ذات أسعار تفضيلية مناسبة باإلضافة  وامكانيةالصناعة 

إلى وجود ضمانات عملية باستمرار تدفق السلع أو المنتجات البديلة من مصادر التوريد إلى 

 .المنظمة 
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 Operating environmentالبيئة العملياتية   -4

ة نفسها وتخضع لرقابة ؤسسالممحيطة بية من متغيرات عملياتتتكون البيئة ال

 .اإلدارة العليا في األجل القصير

 المنافسينCompetitors   

 المستهلكينCustomers 

 الموردينSuppliers 

  الدائنينCreditors 

 العمالةLabor 
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تعّرف البيئة العملياتية بأنها جملة عوامل مؤثرة  في الوضع التنافسي القريب على نجاح المؤسسة 

 .بنجاحها على الحصول على الموارد التي تحتاجها أو في تسويق مربح لمنتجاتها وخدماتها

 عناصر في البيئة العملياتية

 Competitive positionالوضعية التنافسية للمؤسسة   -1

 Market shareاقتسام األسواق  1.

 Price competitiveness تنافسية األسعار 2.

 Advertising and promotion effectiveness  فعالية اإلعالن والترويج3.

 Capacity and productivity المقدرات واالنتاجية 4.

 Experienceالخبرات 5.

 Raw materials costs تكلفة المواد األولية 6.

 Financial positionالوضع المالي 7.

 R&D advantages positionالمزايا الوضعية للبحث والتطوير 8.

 Patents and copyrights البراءات وحقوق النسخ 9.

 Union relationsواالتحادات  العالقة مع النقابات 10.

 Technological positionالوضعية التقانية 11.
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 Customer profilesصورة المستهلك . 2
 :  من الهام إذ أنه . يعّد رسم صورة المستهلك من أصعب مراحل تحليل البيئة العملياتية

تحديد المنطقة الجغرافية التي يمكن أن يأتي منها المستهلك 

االستفادة من المتغيرات السكانية لتمييز مجموعات المستهلكين سواء في الحاضر أم في المستقبل 

 من المؤشرات األكثر داللة من المتغيرات التي تعّد المتغيرات الشخصية ونمط حياة المستهلك التعرف إلى

 الجغرافية والسكانية

 يمكن أن تشكل شخصية المستهلكالتي المعطيات المتعلقة بسلوك المستهلك التعامل مع. 

 Suppliersالموردين .3
عناصر عدة يجب أخذها هناك . لعالقة المتبادلة بين المؤسسة ومورديها أساسية الستمراريتها ونموها على المدى الطويلإن ا

 :بالحسبان

األسعار التنافسية للمورد 

تكلفة نقل المواد 

الخدمات  التي يقدمها المورد وسمعته وقوته... 

مدى تبعية المورد للمؤسسة 
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 Creditorsالممولين . 4

 : أسئلة عدة يمكن طرحها في هذا الصدد مثل

 ّموضوعية؟المؤسسة ب( المصرف) م الممول هل يقي 

؟بالحسبان احترام تسديد القروض السابقة بمواعيدها المصرف هل يأخذ 

؟هل تتناسب القروض الممنوحة مع األهداف الربحية للمؤسسة 

 ؟الممول توسيع خطوط التمويلالمصرف هل يقبل. 

 Human Resources: Nature of the Laborطبيعة سوق األيدي العاملة : الموارد البشرية. 5

market 

  نجاحها إن قابلية المؤسسة لجذب األيدي العاملة الجيدة هو أساس. 
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