يذبسجخ دكٕيٍخ

 تعرف انتنظيماث انتي ال تنتمي نقطاع األعمال بأنها :
ٔ -1دذاد الزصبدٌخ
 -2رٕفش خذيبد ٔ يُبفغ اجزًبػٍخ
 -3ال رسؼى نزذمٍك أسثبح
 -4رزصف دمٕق انًهكٍخ ثٓب ثأَٓب غٍش لبثهخ نهجٍغ أ انًزبجشح

 أنىاع انتنظيماث انتي ال تنتمي اني قطاع االعمال:
 وفقا نطبيعت انتنظيماث :
 .1رُظًٍبد ػبيخ ( دكٕيٍخ)
 .2رُظًٍبد خبصّ ( اجزًبػٍخ)
 وفقا ألنىاع انخدماث
 .1انخذيبد انسٍبدٌخ
 .2انخذيبد االجزًبػٍخ
 .3خذيبد انجٍُخ االسبسٍخ
 وفقا نطبيعت األمىال
 .1يُظًبد ال رُزًً نمطبع األػًبل راد أيٕال لبثهخ نإلَفبق خالل ػبو
 .2يُظًبد ال رُزًً نمطبع األػًبل راد أيٕال غٍش لبثهخ نإلَفبق

 انخصائض انمميزة نهتنظيماث انتي ال تنتمي نقطاع األعمال :
 -1ػذو ٔجٕد دبفز نهشثخ
 -2ػذو ٔجٕد سٕق رُبفسٍخ
 -3ػذو رجبَس أْذاف اصذبة انًصبنخ
 -4انخضٕع نمٍٕد لبٍََٕخ أٔ ششٔط خبصخ
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يذبسجخ دكٕيٍخ
 انعىامم انتي تتفق فيها األهداف انحكىميت و انمنظماث بغرض عدو تحقيق ربح:
 -1ػبيم انشثخ نٍس يشرجظ اسبسب ثبنؼًهٍبد انزً رمٕو ثٓب
 -2يهكٍخ ْزِ انٕدذاد رؼذ يهكٍخ ػبيخ ٔ نٍسذ يزؼهمخ ثأفشاد يؼٍٍٍُ
 -3إٌ انزٌٍ ًٌذٌٔ انٍٓئخ أ انًُظًخ أ انٕدذاد انذكٕيٍخ ثًٕاسد ال ٌذصهٌٕ ثطشٌك يجبشش ػهى َصٍت يٍ
انخذيبد أ انجضبػخ أ انسهؼخ انًُزجخ انزً رمذيٓب أ رُزجٓب ْزِ انٕدذاد انذكٕيٍخ

 انمظاهر انمشتركت بين انىحداث انتي التسعى انى تحقيق ارباح " انىحداث انحكىميت" و بين
انىحداث انتي تسعى انى تحقيق االرباح " وحداث انقطاع انخاص" :
 -1رؼذ جزءا يٍ انُظبو االلزصبدي فًٓ رسزخذو يٕاسد يًبثهخ نزذمٍك اغشاضٓب
 -2رمٕو كهزبًْب ثزذٌٕم ثؼض انًٕاسد انً ثضبئغ أ خذيبد ٌسزفٍذ يُٓب انًجزًغ الزصبدٌب
 -3الثذ يٍ رٕافش َظبو يؼهٕيبد يبنٍخ ٔ اداساد يبنٍخ فً كال انُٕػٍٍ يٍ انٕدذاد
 -4انزأكذ يٍ االسزخذاو االيثم ناليٕال انًذصهخ
 -5رمٕو ثؼض انٕدذاد يٍ كال انُٕػٍٍ ثبَزبج سهغ أ رمذٌى خذيبد يًبثهخ

 مظاهر االختالف بين انىحداث انتي التسعى انى تحقيق ارباح " انىحداث انحكىميت" و بين
انىحداث انتي تسعى انى تحقيق االرباح " وحداث انقطاع انخاص" :
 -1األْذاف انشئٍسخ انزً رسؼً إنٍٓب كم يٍ ْزِ انٕدذاد
 -2يصبدس انًٕاسد انًزبدخ
 -3انمٕاػذ ٔ االجشاءاد ٔ انهٕائخ انًطجمخ ٔ طشق انشلبثخ ػهى كم يُٓب
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