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  : مقدمـــة
 ,مختلف المجاالت السیاسیة شھد العالم بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة تغیرات عدیدة في              

لقد زادت حدة ھذه التغیرات في نھایة الثمانینیات و بدایة التسعینیات خصوصا , الخ....اقتصادیة و تجاریة 

من ابرز معالمھا  ,اكي مؤدیا ببروز نظام عالمي جدیدمع انھار االتحاد السوفیتي و تفكك المعسكر االشتر

االنفتاح االقتصادي و اتساع األسواق بین الدول التي غدت أشبھ بقریة صغیرة ال قیمة فیھا للحدود 

  .ن العالم صار سوقا واحدةأبل ك, الجغرافیة إال بشكل نسبي

إذ بفضلھ , ناشطین في ھذه السوق الجدیدةھذا االنفتاح حمل معھ فرصا جدیدة و تھدیدات مختلفة لل          

ومصادر أخرى للموارد األولیة و , من إیجاد مصارف جدیدة لمنتجاتھا مكنت الدول الصناعیة الكبرىت

خاصة في المجال , و ھو ما ساعدھا في توسیع دائرة نشاطاتھا و رفع من قیمة أعمالھا, الید العاملة

لضخمة في مختلف المجاالت كصناعة السیارات و الصناعي؛ حیث برزت المجمعات الصناعیة ا

و قد استصحب ھذا التوسع المتزاید و التنامي المضطرب للنشاط إلى إغراق ....الطائرات و األدویة

تطویر آلیات المنافسة من اجل كسب اكبر ب  في ھذه البلدان لذا وجب على المنتجین, السوق االستھالكیة

المنافسة و تضارب المصالح فرض علیھا البحث عن صیغ لغرض ة د حدغیر أن ازدیا, الحصص السوقیة

فكان ظھور التكتالت االقتصادیة المختلفة ,ضمان مصالحھا و المحافظة أو الزیادة في امتیازاتھا 

الخ؛ حیث اجتھدت ھذه الدول في رسم مجموعة من .....كمجموعة السوق األوروبیة المشتركة و غیرھا

ي تسعى من خاللھا لحمایة فطاعاتھا الصناعیة و إعطائھا دفعا تنافسیا اتجاه لتشریعات التاالسیاسات و 

  . المنافسین

و بالمقابل قامت الدول النامیة بسن عدة قوانین و إجراءات لحمایة قطاعاتھا الصناعیة من حدة         

 امن خالل م, سيالتناف كما أنھا تسعى كذلك لتحسین مستواھا, المنافسة اتجاه الدول الصناعیة الكبرى

یعرف بالسیاسات الصناعیة التي ھي مبدأ من مبادئ الدولة في حمایة مصالحھا االقتصادیة و تحسین 

  :و من خـالل ھـذا المنطلق ارتأینا معالجة اإلشكال التالي,قطاعاتھا 

  

  إشكالیة البحث : أوال
عیة قمنا تنافسیة للمؤسسة الصنادرة الالقعالقتھا بتحسین و معالجة موضوع السیاسات الصناعیة فل      

  :التالیة  بطرح اإلشكالیة 

  السیاسات الصناعیة في تحسین القدرة التنافسیة للمؤسسة الصناعیة ؟ الدور الذي تلعبھما 

   :التالي تم طرح أسئلة فرعیة على النحو اإلشكالیة،من أجل المعالجة الدقیقة والمفصلة لھذه 

  ومبرراتھا االقتصادیة ؟ أنواعھا وأھدافھاا ھي ما مفھوم السیاسة الصناعیة ؟ وم .1

  ماذا نعني بالمنافسة و القدرة التنافسیة بالنسبة للمؤسسة الصناعیة ؟ .2

  ھل تحقق السیاسات الصناعیة الفائدة المرجوة للمؤسسة الصناعیة ؟ .3



ب  

  الفرضیات: ثانیا
  : الدراسة، وھي إن المعالجة الجیدة للموضوع تقتضي صیاغة مجموعة من الفرضیات تبنى علیھا

  .السیاسة الصناعیة تساھم في االرتقاء بالمؤسسة نحو تحقیق أعلى مستوى تنافسي .1

للوصول إلى  لتحقیق أحسن أرباح و حصة سوقیة باإلضافة إلى أفضل إنتاجالمؤسسة تسعي  .2

 .تنافسیةأفضل قدرة 

المؤسسة معظم القوانین و السیاسات التي تنتھجھا الحكومة في المجال الصناعي تساعد  .3

  .الصناعیة في تحقیق أھدافھا

  

  موضوعال ھمیةأ: ثالثا
منھا محاولة التأكد من  األھدافنسعى من خالل قیامنا بھذه الدراسة العلمیة إلى تحقیق جملة من   

  : صحة الفرضیات و إبراز ما یلي

لمؤسسة  ا و دورھا في إعطاء دفع كبیر لنمو تحسیس الجھات الوصیة بأھمیة السیاسات الصناعیة ، .1

  .خاصة بعد التحوالت والتطورات األخیرة  على الصعید المحلي و العالمي

التعمق في دراسة القدرة التنافسیة التي كثر عنھا الحدیث منذ انفتاح السوق الجزائریة على  .2

  .ودخولھا بقوة  المنتجات األجنبیة

فسیة للمؤسسة الصناعة االبحث عن الدور الذي تلعبھ السیاسات الصناعیة في تحسین القدرة التن .3

 .الجزائریة 

ي، بمرجع جدید في مجال االقتصاد الصناع ةو الجزائریة خاص ةتزوید المكتبات العربیة عام .4

المجال لف بحوثھم وأعمالھم الدراسیة واألساتذة والباحثین في ھذا توالذي یفید الطلبة للقیام بمخ

دید في البحث العلمي على المستوى أن مجال االقتصاد الصناعي ج لتوسیع معارفھم السیما 

  .الوطني 

  

  اختیار الموضوع مبررات :رابعا
  :أھمھا تتمثل فیما یلي دوافع،المبررات وال لة منجمیارنا لھذا الموضوع كان وراءه إن اخت  

 . الصناعیة  معرفة السیاسة الصناعیة التي تنتھجھا الدولة لحمایة مؤسساتھا .1

 .ة وتأثیره على مكانة المؤسسات في القطاعانتشار استعمال مصطلح التنافسی .2

   )اقتصاد الصناعي ( في الماجستیر  لصلة الموضوع القویة بتخصص .3

الموضوع أحد أھم مواضیع الساعة والذي طرح نفسھ بإلحاح في اآلونة األخیرة على  رعتباإ .4

 مستوى الحكومة وباألخص وزارة الصناعة لمعرفة مدى قوة منافسة المؤسسات و إمكانیة

 .خاصة بعد اإلصالحات األخیرة من طرف الدولة مساعدتھا



ج 

  المنھجیة المتبعة: خامسا
إن نوعیة البحث أوجب االعتماد على منھج متنوع حتى نتمكن من جعلھ متوافقا مع محاور البحث       

    الوصفي لكشف كل ما یتعلق بجوانب السیاسة الصناعیة المنھج ختلفة، حیث یستند بدرجة أولى علىالم

اإلحصائیات  ل مختلفـإتباع المنھــج التحلیلي عند تحلی مث ،ةراتھما بالنسبة للمؤسسو التنافسیة وأھم مؤش

 حساب ربحیة و إنتاجیة المجمع لال البیانیة، ــاألشكفي الجداول،  والتطورات التي تم معالجتھا
  :ھي األدوات المستخدمة في ھذا البحث أھم  و لھ والحصص السوقیـة

-و ما أتاحتھ لنا من أفكار و معلومات،كانت : الماجستیر و  هالدكتوراالمصادر من الكتب و رسائل   - 1  

  .األساس في إجراء ھذا البحث

دراسات حول معظم اإلشكاالت في الموضع  و ما تضمنتھ من :و المجالت  ـ المداخـالت و الملتقــیات 2  

   .و االقتصاد الصناعي  باإلضافة للدور الحكومي  سواء السیاسات الصناعیة أو القدرة التنافسیة

و ،من الدستور و الوزارات المعنیة  مختلف القوانین و التشریعات :ـ الوثائق و التقــاریر السنویة 3  

  .الوثائق الخاصة بالمؤسسة محور الدراسة 

واقع المجالت العلمیة و م,موقع الجریدة الرسمیة و موقع مجمع صیدال :ـ مواقع من شبكة اإلنترنیت  4  

  .و الجامعیة 

  

  الدراسات السابقة : سادسا
السیاسات من خالل المسح المكتبي الذي قمنا بھ، تأكد لنا ندرة البحوث الجامعیة التي عالجت موضوع     

  : ، ومن أحدث ھذه البحوث الجامعیة نذكر ما یليالصناعیة 

ة في تحسین أداء المؤسسة االقتصادیة ، حالة دور السیاسات الصناعی: ولید أحمد صالح العطاس - 1

 2009، رسالة ماجستیر لسنة 2004/2008مصنع المكأل لتعلیب األسماك الجمھوریة الیمنیة خالل الفترة 

 .بكلیة العلوم االقتصادیة جامعة محمد خیضر بسكرة, 

ستخدم لتحسین األداء حاول الباحث دراسة األسالیب والوسائل و األدوات المناسبة التي یجب أن ت     

سوءا كان ھذا األداء سلبا أو , من خالل السیاسات الصناعیة التي تتبعھا الدولة  , للمؤسسة االقتصادیة 

حیث قام الباحث بإعطاء لمحة حول معظم السیاسات الصناعیة التي تتبعھا الجمھوریة الیمنیة في , إیجابا 

  . المجال الصناعي 

، 2008/ 1995صناعیة ، حالة قطاع التامین في الجزائر للفترة الممتدة من السیاسات ال: صیفي ولید - 2

 .  2010جامعة محمد خیضر بسكرة ، سنة , رسالة ماجستیر 

بھا الدولة الجزائریة إلنجاح ھذا ت سات الصناعیة التي قامحاول الباحث الوقوف على معظم السیا     

  .قطاع مع إعطاء لمحة حوال نشاط القطاع وكذلك السیاسات الممارسة في ھذا ال, القطاع  



د 

، رسالة 1989/2008السیاسات الصناعیة في قطاع المحروقات في الجزائر للفترة : میاح نذیر  - 3

 .في كلیة العلوم االقتصادیة جامعة محمد خیضر بسكرة  2010ماجستیر لسنة 

أعطى , لمحروقات الجزائريحاول الباحث دراسة مجموع السیاسات الصناعیة المنتھجة في قطاع ا    

باإلضافة لمجموع القوانین و , لمحة حول األدوات و الوسائل المستعملة لتنفیذ السیاسة المعنیة في القطاع

  .التشریعات المنتھجة من طرف الدولة الجزائریة 

  

 ھیكـل البحث : سابعا
  : لإللمام بجوانب الموضوع قسمنا بحثنا ھذا إلى ثالث فصول      

،  قدمنا ھذا الفصل بتحدید مفھوم االقتصاد "السیاسات الصناعیة الحكومیة "ول الفصل األولیتنا - 1

لتعریف بمجال التخصص و عالقتھ بھیكل القطاع و سلوكھ وأداءه ، ثم تطرقنا لمفھوم لالصناعي 

لى و من خالل ھذه األخیرة تعرفنا ع, السیاسات االقتصادیة كلمحة لمعرفة أصل السیاسات الصناعیة 

  معظم األدوات التي تتدخل الحكومة من خاللھا في القطاع باإلضافة ألھمیتھا و كیفیة صیاغتھا 

تطرق بال من خاللھ قمنا ,"القدرة التنافسیة و دور الدولة في تحسینھا "تناولنا في الفصل الثاني - 2

قیاس القدرة التنافسیة انطالقا  باإلضافة لكیفیة, وأھمیتھا  التنافسیة  أنواعى لف عرعتو الللقدرة التنافسیة 

تحسینھا إنطالقا من سسة و كیفیة تدخل الدولة لمن مؤشراتھا وكذلك كیفیة تنمیة و تعزیزھا بالنسبة للمؤ

  .  نموذج بورتر

تباین دور السیاسات الصناعیة في تحسین القدرة التنافسیة لمؤسسة  "تطرقنا في الفصل الثالث إلى - 3

 ناوأھم األحداث التي عرفھا منذ إنشائھ كما تناول مجمع صیدال على نافعرت قدول"صیدال لصناعة الدواء

على المعطیات والوثائق والتقاریر ءا بنا ، الخ.... و المبیعات لإلنتاجیةنشاطات المجمع سواء بالنسبة أھم 

ل المكانة التنافسیة لمؤشرات القدرة التنافسیة باإلضافة لتحلیالمالیة التي حصلنا علیھا قمنا بدراسة تحلیلیة 

   جمعي تحسین القدرة التنافسیة للمكما تعرفنا على مدى تباین دور الدولة ف،للمجمع من خالل نموذج بورتر

 

 


