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 الفصل األول
الصناعي إلقتصادالمبادئ األساسية ل  
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 : مقدمة 

و الذي وضعت أسسه الكالسيكي  تقصاد إلمعرفي ج ي  مسصقل على ا صوجهالاندعي ك تقصاد إلر اظه
وكدن ينظر له كنهج وافي للصحليل القطدعي بع  ذلك صم إصمدم بندء هذه  ،في الواليدت المصح ة األمريكية

 ية و تق  صم صعزيز هذا الصوجهتقصاد إلو هو مد أ ى ص ريجيد إلى حدلة كمدل هذه النظرية ا ،النظرية
األكثر واتقعية في صفسير الظواهر  الصوجهالاندعي هو  تقصاد إلن اإلذلك ف ،بدألسدليب الريدضية المعمقة

 .يةتقصاد إلا

الصي  ،طوال صدريخه إلى زيد ة صعقي  حقدئقه تقصاد إلولق  أ ى الصضدرب بين األسدليب و النظريدت في ا
 الاندعي لصأكي  الموتقف العلمي.  تقصاد إلصأرجحت بين الصحليل النظري و الصجريبي ممد أ ى إلى صشجيع ا

عدمة في نموذج  ةلة بافأولق  عرضت هذه المس لمؤسسدتل من السلوك ال يندميكي صوجهوهو يصبع 
هذا النموذج من المندفسة إنمد  هي ال يمكن أن ينجر عنتقصاد إلن الواتقع األو ذلك  ،المندفسة الكدملة

الاندعي إلى ظهور نموذج  تقصاد غير الكدملة وع م اليقين، كمد أ ى اإلالنموذج المندفسة  هينجر عن
 )هيكل، سلوك، أ اء ( لصفسير صلك الظواهر.

كمد أن هندك صوافق على أهمية الصجربة لصحليل هيدكل السوق و األ اء و لق  ول ت أفكدر ج ي ة صعرف 
صنبع من االعصمد   األخيرهذا السمدت الج ي ة المميزة ل .الاندعي الح يث تقصاد إلبشكل عدم على أنهد ا

ز على وضع نمدذج صركعلى العالتقة العكسية الموجو ة بين هيدكل السوق و سلوك المؤسسدت و هي 
     ة للمؤسسدتسصراصيجيكذلك يسصن  على النمدذج الصطبيقية لصبرير السلوكدت اإل  ،ةسصراصيجيللسلوكدت اإل

 مؤسسدت .للة سصراصيجياإلسلوكدت لو الق رة على صطوير صفسيرات نظرية ج ي ة ل
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 الاناعي  تقصاادإلل األساسيةالمبادئ  .1.1

   :الاناعي تقصاادإلظهور ا   .1.1.1
من  نبثقإالصوجه  هذاكصوجه علمي ج ي ،  الاندعي تقصاد إلفي الناف الثدني من القرن العشرين ظهر ا

الاندعي  نصدجلإل فع النمو المصزاي   بحيث، و صم صطويره من تقبل جدمعة هدرفدر ،  1الكالسيكي تقصاد إلا
الاندعي  تقصاد إلاوبرز  المؤسسدت.على نمو  وصأثيرهلعمل السوق  أسسليضعوا  تقصاد إلالبدحثين في ا

يرصكز على  نهأ. حيث السيدسي تقصاد إلالفكر مع انفس  يحملي محض( إتقصاد كصوجه علمي ) صوجه 
الاندعي في  تقصاد إلوصميز ا ،فهم مبد ئ الصعديش بين المؤسسدت العدملة في نفس القطدع الاندعي

 ب اية ظهوره بمجموعة من الخادئص:

 :حماية ظروف المنافسة الكاملة و المطلقة .1.1.1.1

منهد فصراض وجو  صوازن بين المؤسسدت والصي صعصبر كل واح ة إالكالسيكي يسصن  على منطق  تقصاد إلا
سصقالليصهد  إ سصقرار المحصمل للقطدع، إن المزج  بين عقالنية تقيد ات هذه المؤسسدت وإلعدمل مسدهم في ا

لقرارات_ _ و الصي هي عدمل أسدسي في اصخدذ ا 2و اإلطالع الصدم على آليدت األسعدر وصوفر المعلومدت
     وصد  الفكر لصحقيق الصوازن األمثل بين المؤسسدت . يه «مطلقة وكدملة  »وشروط المندفسة الصدمة 
 أين المندفسة صعمل على صفد ي إوكذلك ف  ،المجصمع ألفرا لزيد ة الرفدهة  أسدسيهذا الصوازن هو سبب 

للموار  بين المؤسسدت.  في عدم  األمثلُيكفل الصخاص  أنو في هذا السيدق يجب  حصكدر.إللمخدطر 
المرجعية صح   بوضوح هذا  األسواق، حصكدرية كبيرةإصحد ات إتقدنون ض    Chermanشكل   0981

 .لايدغة مفهوم الاندعة أسسالصعريف و الذي سوف يعطي 

 وحدات اغيرة : إلىنموذج صقسيم السوق  .1.1.1.1

صطوير  أسسصق يم أيضد حدول  واف القطدع  وتقدم بعملية محدولة  من أولهو  Marshallكدن  
حيث ياف هذا  (the économic of industry 1879 ) رائ ة أعمدلمن خالل ثالثة  الاندعدت

 Principles ofالاندعية، وكصدبه ) اآلالتخ ام صسإ وصأثيرالكصدب صطور الصنظيم الاندعي 

économics 1890 يدت ال اخليةتقصاد إل( الذي يعدلج المفدهيم الوافية مثل صلك المصعلقة بد           

                                                             

1    R. Arena et L. Benzoni et De Bandt. 1991 : Traité d'économie industrielle 2eme édition 

.Editeur Economica paris. (p3) 

2    Jean-Louis Magakian ,Marielle –Audrey  Payaud .2007 : 100 fiches pour comprendre la 

stratégie de l'entreprise 2eme édition.  Editeur Bréal paris . (p33) 

http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=R.%20Arena
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=L.%20Benzoni
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=De%20Bandt
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 industry and tradeيدت الحجم ) إتقصاد ظهور مفهوم  إلىو الخدرجية، و الصي سصؤ ي في النهدية 
صوضيح صطور المؤسسدت من خالل  إلىمن خالل  راسدصه الع ي ة  Marshall، ليصحول  ( 0808

لصطوير و فشل المؤسسة في  األولىوامم كذلك الفرضيدت  ،ام الصكنولوجيد الاندعية الح يثةسصخ إ
 .1عالتقصهد مع خادئص القطدع 

مصوافق مع  أيضدالحقيقي و صفسير صنمية الاندعدت و الذي هو  لإلطدرصاور   Marshall  أعطىكمد 
 الرسمي . تقصاد الكالسيكية و النيوكالسيكية لإل األسس

و المبد ئ  األسسمن خالل وضع  «السوق »يخص صعميق ماطلح  أنالاندعي يجب  تقصاد إلا
     القاير مع شروط مح  ة األجلالمؤسسة في  أربدحصقدبل  ) بم اخيلو الصي صصميز  لاندعة،لالهيكلية 

) محالة  يدت ال اخلية تقصاد إلو صصحمل صكدليف اتقل من صلك المؤسسدت الهدمشية لصلك الاندعة (، ا
يدت الخدرجية للمؤسسة ) الصطور في الاندعة حيث صخصدر تقصاد إلا المؤسسة ( و إنصدجالزيد ة لمسصوى 

صحسين في كمية و نوعية الي  العدملة على الصحسيندت ال اخلية :  األخيرةالمؤسسدت الصي صعمل في هذه 
 صخفيض صكدليف و صحسين ظروف النقل و االصادل... (

 أنكمد يمكن  إنصدجييكون  أنمصجدنس )وهو نشدط واح  و الذي يمكن  إنصدجيالاندعة صصميز بهيكل  -
بفضل المندفسة الصي ينظمهد منطق كل مؤسسة و هذه الصقنية صمثل عقبة خدرجية  –يكون خ مدصي( 

  ية ولكن ال يعصم  على صارفدت و نوايد المؤسسدت.تقصاد إلللمؤسسة، وهي معطى يعصم  على الصنمية ا
 يجمع العرض و الطلب.  أنمن المفصرض  و مفهوم الاندعة يخصلف عن المفهوم المجر  للسوق و الذي

 مفهوم الاناعة:  1.1.1
 ال راسدت أن يعني هذا، 2«كبير اندعي نشدط أيب  يهصم الاندعي تقصاد إلا » أنعلى  Cabral يؤكد
 هذا كدن إذا مد عن النظر بغض وذلك اإلنصدجية القطدعدت جميع صشملالاندعي  تقصاد إلا نظرية في

 وكمد هو في اندعة السيدحة  مد ية غير وأ اإللكصرونيةكمد هو في الاندعة  مد ية ةسلع هو  المنصج
 نصدئج من لبدلصحو  الصي صسمح األنشطة جميع شملص الاندعي تقصاد إلا في دلاندعةف .خ مدت المسمدة
 لب صعصبر يهف لذلك واالسصهالك العلم بين صقع وهي، سصهالكيةإ خ مدت و  سلع، منصجدتال إلى البحوث
 غير و ةالمد ي ذلك في بمد للاندعة صاور وضع على Cabral ؤك و ي ،يةتقصاد اإل األنشطة جميع

                                                             

1   Jean-Louis Magakian ,Marielle –Audrey  Payaud .2007 : 100 fiches pour comprendre la 

stratégie de l'entreprise op.cit  (p33) 

2   Jean-Louis Levet. 2004 : L'Économie Industrielle en évolution : Les faits face aux 

théories .  Economica . paris.(p5) 

http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Jean-Louis%20Levet
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      ( L'industrie ) الاندعة بين الخلط يميلون إلىمد غدلبد  الذين من الكثير هندك ألن ،ةالمد ي
 كبيرة مسؤولية يعطي اندعةلل المعطى المعنى هذا  الواتقع في (manufacture) الصحويل الاندعي و
 الرئيسية المجدالت  -  الاندعية المندفسة و يندميكية للاندعدت الفعدل األ اء و كذلك  اإلنصدج نظدم في
 . يةتقصاد إلا الصندفسية الق رة يح    - الاندعية يدتتقصاد لإل
 كمد يؤك   الخدم، الموا  صحويل يعمل على ثدنوي تقطدع أنهدعلى  الصحويلية الاندعة Clark فيعر  كمد

Clark  إلى يشير الذي الم ى الواتقع في يعصبره، وهو واسع نطدق يأخذ الاندعة ماطلح أنعلى 
       الذي يشمل الزراعة و الاي   األولالقطدع  ،رئيسية تقطدعدت ثالثة في اإلنصدجية ألنشطةا صانيف

 لخ مدتا القطدع الثدلث هوو  الخدم، الموا  صحويلب يقوم الذيو  الثدني القطدعسصخراجية، إلو النشدطدت ا
فالاناعة هي مجموع المؤسسات الناشطة في تقطاع   .الملموسة غير األنشطة جميع يشملالذي  و

             كن صحديد صعريف الاناعة حسب صحديد النشاط و الذي يميل إلى تقطاعاتمإنصاجي ما و ي
 .فروع و

 :الاناعي كفرع معرفي جديد تقصاادإلا  .1.1.1
الاندعي  تقصاد إلالجميع بد صأثرفي نهدية سنوات الثالثينيدت من القرن العشرين _ في جدمعة هدرفدر  _ 

زمة الكسد  العدلمي الصي وتقعت في أل ةيالحقيق األسبدبعلى  راسة  أولييعصم  كه ف  ألنه األمريكي
 هذا مد – تقصاد ثم بع  ذلك يحدول صق يم صاور مسصقل لهذا الفرع المعرفي من اإل 0898سنة  أمريكد

و الصي تقدمت بنشر  – 0890سنة  األمريكي تقصاد إلعصراف به من تقبل جمعية اجعل هذا الصوجه يصسم بدإل
 اإلحادئيدتالكصدب  أعطى أوال(   the modern corporation and private property) كصدب 

ية تقصاد إلفي القوة ا الصركزرية لزيد ة يالمبد ئ الصفس إظهدرعملية  إلىالرسمية القدنونية و المدلية بدلنسبة 
 .1في الاندعة 

في المؤسسة و ظهور الم يرين            اإل ارةط الضوء على الفال بين الملكية و سل آخرمن جدنب  
 على عكس مد فأكثر أكثرحصكدرية سيطرة المندفسة اإل، في النهدية يسمح بصح ي  اإل اريةالنظريدت و 

 اإلشدرة صكون أنالصي يفصرض و  لن صكون مرنة األسعدرالكالسيكي، و بذلك  تقصاد إليح ث في ا أنيجب 
، هذه النظرية دتالصي يصول  منهد الصوازن، لكن يح ث العكس فهي مسيطر عليهد من طرف هذه المؤسس

الجزئي و الذي  تقصاد إلو غير الكدملة و الصي صسمح بظهور صاور ج ي  ل حصكدريةصصمثل في المندفسة اإل
                                                             

1    Jean-Louis Magakian, Marielle –Audrey  Payaud . 2007 : 100 fiches pour comprendre la 

stratégie de l'entreprise op.  cit.  ( pp 33 – 34) 
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 . Mason أعمدلمع  0891في سنة  إاللم يصم اسصخ امه 
و هو ي عو  جل صوضيح العالتقة بين المؤسسة ومحيطهد،أطريقة اسصقرائية من  األخيرحيث صبنى هذا  

في ذلك الص تقيق في  فكرة الاندعة بمد Marshall ويعزز  الصشكيك في مفهوم السوق و الصوازن، إلى
عرض الاندعة بدلطلب،   صأثرصص عم فرضية   اخل المؤسسة، من هذه المالحظة اإلنصدج أسدليبصنويع 

وجو  تقواع  معيدرية  إثبدت، في صق ير عمله الذي يحدول من خالله اإليجدبيالمنطق  بإكمدلويسصمر 
رصقدء سلوكدت الصجمعدت إو من ثم صطبيق هذه القواع  في  إثبدتالعدم في الاندعة به ف  لأل اء

 الاندعية الكبيرة.
وهي مح  ة في  –دت المؤسسة إسصراصيجي -المالحظة الصجريبية صسمح بصشكيل سلوكدت المؤسسدت  

 .الغدلب بدلخادئص الهيكلية للاندعة
بع  ذلك  لصسصأنف(  أ اء )هيكل، سلوك،  SCPلنموذج  األسدسمن وضع حجر  أول  Mason و يعصبر

من جدمعة  آخرينالاندعي الحدلي ) مع بدحثين  تقصاد إلميال  ا إلىوهذا مد يؤ ي   Bainمن طرف 
صطوير صانيف عملي  إلىمن خالله  Mason يأمل( و الذي  Donald wallaceو  Bain هدرفدر  ، 

  إلى أكثرلهيدكل السوق و الذي لم يكن يه ف فقط لصق يم شرح كدفي لسلوك المؤسسدت بل هو يه ف 
حصكدر، مع سيدسة منع اإل إطدرجل اسصخ امه في أمن  األ اءصوفير محصوى مقيدسي و معيدر كدفي من 

ي مجدل ايدغة الصنظيم الاندعي ، كدنت المسدهمة الكبيرة ربمد فإليههذا اله ف لن يصم الواول  أن
0899سنة  ،الصنظيم الاندعي  ،Mac Geeسصشه  بهد إوالصي 

1
 . 

على سلوكدت  صأثيرهدلهيدكل الاندعة و  يإيضدحسيكون على ح  السواء وافي و  المب أهذا 
 .األ اءالم ى صح    ط النسب المفصرضة في عالتقة طويلةالمؤسسدت و برب

  :الاناعي تقصاادإلفي ا ةسصراصيجياإل .1.1.1.1
الاندعي في جدمعة هدرفدر  من خالل  تقصاد إلفي ا ةسصراصيجياإل إظهدرفي  األولىكدنت الخطوات 

الطدبع  إعطدءجل أ(  و  راسة الحدلة من أ اءبخطوات النموذج ) هيكل ــ سلوك ــــ  اإلتقرارعصمد  و اإل
 هيكل الاندعة . صركزذات العالتقة بدلمندفسة و  لألسواقالرسمي 

                                                             

1   Jean-Louis Magakian, Marielle –Audrey  Payaud. 2007 : 100 fiches pour comprendre la 

stratégie de l'entreprise op. cit. ( p 34) 
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يدت الحجم و هيكل صكدليف الاندعة، تقصاد إلمصالك إشروط المحيط، من  إظهدرهو  1الجدنب الثدني 
           لسعرالمنصوجدت المصطورة، و  ور ال ولة، الصكنولوجيد المصدحة في الشركة، مرونة الطلب بدلنسبة 

اندعة مدلكة لهذه الخادئص  صعصم  على السعر،لشرائية للزبدئن المعديير ا أنعني صعدلية ال) المرونة 
يدت إتقصاد بواسطة  أسرعبشكل  إليهديصم الصوال  وهذا مدج  منخفضة  بأسعدرو  إنفدقصصمصع بميزة 

  .الحجم (
مع ظروف بيئصهد  الجدنب الثدلث هو صح ي  عوامل صكيف المؤسسة مع ظروف محيطهد ) صكيف المؤسسة

 الموجو ة فيهد (.
الجزئي، المعديير القطدعية صسمح  تقصاد إلبدسصخ ام صحدليل ا لأل اءال راسدت النهدئية المحال عليهد 

كيفية  األسعدر،مسصوى  ،بمقدرنة النصدئج المحال عليهد من طرف المؤسسدت المصندفسة : مع ل الربحية
 .في الفال الثدنيبدلصفايل دت سصراصيجيإلشرح هذه ال سنصطرقو  اإلنصدج

على المحيط و المقدربة  أسدسدالمصول ة  ةسصراصيجياإلكمرحلة وسطية بين  األلعدبنظرية  صأصيبع  ذلك 
         سصقرار بين مؤسسدت القطدعاإل و صفدقاإلبحث في هي صو صشكيل ميزة صندفسية،  إلىالصي صسصن  

يل في ي ات، الصظلالصه هذه ما اتقية  نشر الصه ي ات في وجه المندفسين و فهي صسصخ م في بدألخصو 
العمل تقدبلة لصنبؤ  تخيدرا و المعلومدت كدملةصكون في هذا النموذج  ،بين المصندفسين صكدفؤيةحدالت الغير 

بين المصندفسين ) المؤسسدت( يصم الصعرف عليه من خالل شجرة  األمثلدلصوازن فبهد بين المصندفسين 
 يندميكية  ألعدبو في حدلة  ،صضع صه ي هد موضع الصنفيذ أنحصمدل و صح ي  خيدرات كل مؤسسة في اإل

المنبعثة من المؤسسدت صغير خيدرات الص اول  اإلشدراتصه ي ات و صح ث  أنمع معلومدت ندتقاة يمكن 
 .ذلك صغير الصوازن في الاندعة بو 

  الاناعي : تقصااداإل مبادئ .1.1.1.1
ي عى بدلصنظيم الاندعي وهو معطى به ف  راسة  يإنجليز ال أهو ذو  الاندعي كفرع معرفي تقصاد إلا

و الهيكل الصنظيمي لمجموعة من المؤسسدت موجو ة في سوق  األ اءالاندعة و العالتقة بين  أ اء أاول
 ، SCP وذج مفكر منطقي  لن مصض Bain و بع ه  Mason  أجراهدبية الصي يصندفسي و البحوث الصجر 

 للاندعة و الصي  SCPوذج مبين الخطوات الثالثة الصي صكون النهذا النموذج يفصرض وجو  عالتقة سببية 

                                                             

1   Michael E Porter . 1999 : L'avantage concurrentiel par Editeur Dunod paris (p17) 

http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Michael%20E%20Porter
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 .أ اء الاندعة ،السلوكدت المندسبة للمؤسسدت ،هيكل السوق :1هي على الصوالي

 الاناعي : تقصاادإلل األساسيةالمفاهيم   .1.1.1.1
 :2أهمهدالكالسيكي و  تقصاد إلمن مفدهيم ا ةمبدشر  صأصيوهي 

  أربدحهد.كبر حاة سوتقية ممكنة و اله ف من وراء ذلك زيد ة أالمؤسسة صبحث على    .0

فهي صمدرس  األخرىحدولة لممدرسة الرتقدبة المصبد لة كل منهد على مالمؤسسدت بصقوم عن مد  .9
وزيد ة كفدءة الشركدت  األسعدرنخفدض إنجر عنهد يهذه المندفسة س ،شروط المندفسة الفعلية

  .بصكدروصحفيز اإل

حاة سوتقية كبيرة  صأخذ أن تسصطدعامجموعة من المؤسسدت و  أو خلت مؤسسة  إذاقدبل مبدل .3
) القوة السوتقية ( وهذه  حصكدريةإلاالقوة  هي بدسصطدعصهد صح ي  العرض حسب الطلب هذه فإن

 .بصكدرصبدطؤ اإل وع م كفدءة الموا  المسصخ مة و صفرض كذلك جصمدعية إصفرض صكلفة  األخيرة

 .خصيدرالصقليل من حرية اإل إلىيؤ ي للثروة في النهدية  لالصوزيع غير العد  .9
 إذاصكون صعويضية عن الخسدئر السدبقة ومبررة،  أنيمكن  حصكدريةاإلصول ة عن القوة مالصكدليف ال .9

مهيمنة في نشدطهد  كدنت المؤسسة إذا أويدت الحجم ضرورة في الاندعة إتقصاد  صأثيركدن 
   .ال يكون مصسدوي األ اءمسصوى 

 : SCPنموذج .1.1.1

 :SCP  العالتقة مبدأ .1.1.1.1
 من مهمة عصبروالصي ص ، الاندعية المؤسسدت ربحية شرحو حليل لص صطبيقيةال SCP نموذج   راسة سعىص

 إلى أعلى من) ح يثةسببية  سلسلة و هو يعصبر ،األ اء على مبدشرا صأثيرا صؤثر الصي السوق هيدكل جدنب
 SCP ن العالتقة إلذلك ف ، السلوك خالل منالجي    اءبه ف صحقيق األ ءإلى األ ا هيدكلال من أ صب( أسفل
 . نصيجة واضحة بإعطدءصسمح 

صنشطدن في  ن مؤسسصينإف وبهذا ،مصشدبهة األ اءمصطدبقة صكون نصيجة  سوق كلدهي نه فيإلذلك ف 
  اء.األصصحاال على نفس النصيجة من  أنيجب  ينمخصلف تقطدعين

                                                             

1    R. Arena et L. Benzoni et De Bandt 1991:Traité d'économie industrielle. 2eme édition. 

Economica paris. (p98) 

2    Jean-Louis Magakian, Marielle –Audrey  Payaud : 100 fiches pour comprendre la stratégie de 

l'entreprise op. cit.  (p.34) 

http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=R.%20Arena
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=L.%20Benzoni
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=De%20Bandt
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 :SCP نموذج مكونات .1.1.1.1

 الهيكل . أ
 المصرابطة المؤسسدت بين المد ية الصفدعالت والمحيط  صأثيرات و ،البنيوية عواملال إلى ريشي "هيكلال"
 أمدم الحواجز كثدفة وجو (، والطلب العرض) حيث من السوق صركز قدسي أن على العد ة جرت تق  و
 .الخ القوة،تقواع  و  معديير ،(والخ مدت المنصجدت)العرض من يزيالصم  رجة،  خولال

 أخذت من مد إذاصعصبر هي نفسهد  الصي األسئلة من لمجموعة صسصجيب أن يمكن السوق خاوايدت
 .1الحكومة نظر وجهة أو السوق، في صعمل الصي المؤسسدت نظر وجهة
  المندفسين المصواج ين؟ من  ع 
 حاص النشدط ؟  صوزيع 
 السوق؟ من والخروج ال خول شروط 
 الب يلة؟ السلع من وتقربهد المنصج  رجة صمييز 
 النشدط؟ ماب و المنبع صجده بدلمقدرنة الصرابط 
 المخدطر؟ وأهمية نو المشدرك بهد يحصفظ الصي المعلومدت نوعية 

 سلوكال . ب
مسصوى األسعدر عني ص ، و الصي دتسصراصيجياإل السلوكدت شملهذا يو المؤسسدت،  تقرارات إلى يشير" سلوك"

، الصواطؤ أو الصندفر الذي يمكن أن يقع بين المؤسسدت،  رجة اإلتقادئيةالذي يمكن صطبيقه، السلوكدت 
سصثمدر في الصمديز بين المنصجدت المعروضة، الجه  المبذول والذي يجب صوفيره من البحث و الصطوير، اإل

األاول اإلنصدجية الالزمة، اإلنفدق على اإلعالم و ال عدية و الذي يجب أن صقوم به، هذا السلوك يسمح 
 للمؤسسدت من أن صواال ألنه أمر أسدسي و مح   أل ائهد  في األسواق. 

 األ اء . ت
على مسصوى الاندعة أي على مسصوى  أو ،(أربدح): المؤسسدت بشكل منفر  مسصويين على  رس" األ اء"

 .( ةكيي يندمال و اإلنصدجية الكفدءة) ذلك من خالل والقطدع 

                                                             

1   Gérard BAGLIN  2001:Management Industriel et logistique. 3ème édition. Economica paris. 

(p.17) 
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ة للطلب، المسصوى  وعفعدلية النشدط، صنويع المنصجدت الموض ونعني به حدلة السعر، الصكدليف الح ية، 
 الحظمو  الموار ؛ صخايص، سصغالل و الصوزيع و الربحإلبصكدر و  وران المنصوج  و نمو تقيمة اإلالجي  ل
 .الربحية

 : SCP نموذجصطور  .1.1.1.1
 تقصاد لإل المنهجي األسدس بمثدبة سيكون SCP  النموذج في ومسدهمدصهد Mason و Bain عمل يعصبر

  ،ينالاندعي يينتقصاد اإل جميع تقبل من يسصخ م SCP  نموذج  ، 0891 و 0891 عدمي بين الاندعي
  مقدربة صصبع يمكن  Mason و Scherer بين وصطورهد SCP النموذج لخادئص أفضل فهم أجل من

Chevalier ملخص من بموجز يسصشه  هو و Richard. E نموذج بصحليل يصعلق فيمد  SCP « من 
 المؤسسدت، محيط بخادئص المصعلقة سصقراراإل تقوى يعكس السوق هيكل دتيمعط اندعة جلأ

 األحكدم عن يعبر  اءاأل ،الاندعدت  اخل الفعل ر و  و القرارات معدلجة خادئص عن رصعب السلوكدت
  بين صطور النموذج هذا 1« المؤسسدت سلوكدت عن الندصجة الموار  صخايص جلأ من المصخذة المعيدرية
Mason و Bain و Scherer ،وصطوره الاندعي تقصاد اإل وذجمن صحول الصدلي المخطط ويبين أيضد 

  : مراحل ثالثة خالل

0. Mason   السلوكدت و السوق هيدكل بين الصحصية العالتقة: 0831 عدم في.  
9. Bain  يبقى الصحليل لكن األ اء، السلوك، إلى و الهيكل إلى يضيف و يعي : 0891 عدم في 

 .نفسه
3. Scherer و Ross  دتقدم القدئمة الثالثية العالتقدت إلى إضدفة البدحثدن هذان: 2 0891 عدم في 

 بشكل تسدهم الصي و األسدسية الشروط و السوق هيدكل و السلوك بين العكسية الصغذية بصق يم
 سنة خالل األخير هذا صغير حيث الاندعي، تقصاد لإل الصقلي ي الصحليل وصج ي  صح يث في كبير

هندك عندار مشصركة بين هيدكل  حيث، إليهد سنعو  الصي صحليللل ج ي ة طريقة يعطيل 0891
 .SCP  نموذج صطور مع بدلصوازي ،إلسصراصيجيةالسوق و السلوكدت ا

 
 

                                                             
1   Jean-Louis Levet. 2004 : L'Économie Industrielle en évolution : Les faits face aux théories .op . 

cit. (p p p 46.47.49) 

2     Henry W. De Jong. 2007 :Pioneers of industrial organizationHow the Economics of 

Competition and Monopoly. Edward Elgar Publishing. (p256)   
 

http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Jean-Louis%20Levet
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Henry%20W.%20De%20Jong
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للسوق الشروط األساسية  
 العرض

 دالصكنولوجي.          ةاألوليالموا  
 صقرير القيمة /الوزن.  م ة حيدة المنصوجدت

 شروط االصحد ات النقدبية .   تقواع  المهنة

 الطلب
 مع ل النمو .     المرونة السعرية
 طرق الشراء .     شروط الصسويق

 الشراء الموسمية أسدليب .اإلحالل إمكدنية

E.Mason 

 
1937 

 هياكل السوق
 و المشصرين البدئعين صركز

 صمييز المنصجدت  
 موانع ال خول 
 هيكل الصكلفة

 الصكدمل العمو ي  
  هيكل الصكصل

 

F.Scherer 

 

D.Ross 
 

1980 
 السلوكات

 السيدسة الصسعيرية 
  اإلنصدجيةالسيدسة 

 سيدسة البحث و الصطوير
  اإلعالن

   الوسدئل القدنونية

J.Bain 

 
1956 

 األداء
 الفدعلية في :

 صخايص الموار  -      اإلنصدج -
 المشدريع الصقنية  -
 الصشغيل -

Jean-Louis Levet. L'Économie Industrielle en évolution ( p 48) : المصدر 

 في اإلقتصاد الصناعي SCPنموذج  :  ) 01 (الشكل

http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Jean-Louis%20Levet
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 هياكل السوق .1.1

  السوق:صعريف هياكل   .1.1.1
الصي  نبع من الفرضيةصكل السوق دهيب ةصعلقالماألهمية  إن. هدأهميص كل السوق' ودالمقاو  بعبدرة 'هي

األربدح  األسعدر والنواصج والصكدليف وحيث أن  ،الح يثةية الكالسيكية تقصاد صأسست في النظرية اإل
في  المؤسسدتعلى القرارات الصي صصخذهد ذلك يصوتقف و ( )أ اء السوقصؤ ي إلى في سوق معينة  الموجو ة

 صهدبيئ صجده ةالذاصي إ ارصهد و المؤسسدتهذه تقرارات  صعكس ب ورهد هي ( وهذا السوق ) سلوك السوق
وهذه فرضية  كل السوق'ا'هي ـالقرارات. هذه البيئة هي مد يسمى ب و الصي صصخذ من خاللهد1 الصندفسية

سيطرة  للمؤسسةكل صلك العندار الصي ليس د، وهذا النموذج يح   هيفي أبسط اورهد SCP سمى ص
و العوامل الهيكلية هي أهم العوامل المح  ة  هد.القيو  المفروضة على تقراراص صح  ، أي الصي عليهد صذكر

 . 2 اءاألو  سلوكالو هيكل اللأل اء الاندعي لصشغيل الروابط السببية من 
. دتالنظري ير منكثالهصمدم إفي اآلونة األخيرة موضع  السوق لكدعندار هي البعض من ق  أابحل و

صنويع ؛ صمديز المنصجدت ، والنمو ومرونة ال: الحواجز أمدم  خول ؛ الصكدمل الرأسي ، هيالعندار وهذه 
 خول ، والصي صشكل عنارا مهمد ج ا من هيكل الحواجز  ،، والمندفسة األجنبية نالمشصري صركزالطلب ؛ 

 المؤسسدت صسصخ م من طرفوالصي السوق من حيث أنهد هي المح   الرئيسي للمندفسة المحصملة ، 
كل السوق دهيح   طبيعة الذي ي صركز البدئعينصخضع لخطر  خول ج ي ة ، الصي الموجو ة في السوق و 

 الصركز علىز صركالصي  ،المؤلفدت وخداة في ال راسدت الصجريبيةهصمدم في الصي حظيت بأكبر تق ر من اإل
  .الكلي الصركزفي األسواق الفر ية ب ال من 

 
 
 
 
 
 

                                                             

 (. 112. دار وائل للنشر. عـَمان،  الطبعة األولى )ص اإلقتصاد الصناعي: 1002مدحت القريشي .      1

2    Kenneth D. George, Caroline Joll and E.L. Lynk 1992: Industrial organisation Competition, 

Growth and Structural Change 4éme Édition. Routledge. London and New York . (pp 129.130) 
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 :حواجز الدخول  .1.1.1

  :الدخول حواجز صطورات .1.1.1.1
 صطور مع وذلك الاندعي، تقصاد لإل الح يثة ال راسدت في هدئلة صطورات ال خول حواجز نظرية شه ت

 حواجز ةإسصراصيجي اسصخ ام عن  وخداة ال خول، بموانع المصالة القلة حصكدرإ بقضديد المصعلقة ال راسدت
  .1الح يثة تلل راسد كنصيجة األسدسية األفكدر من الع ي  برزت لق . القدئمة المؤسسدت بواسطة ال خول

 المسيطرة)  القدئمة المؤسسدت صعمل  حيث األولى الخطوة ادحب ولق  الصحرك في السبق ميزة -
 ذلك، على كمثدل الج ي ة المؤسسدت  خول يب أ أن تقبل السوق في موتقفد صبني أن على(  السوق في

 بدلسوق المصدح المجدل صقليص به ف صنصج الصي السلع عالمة نوعية و ع   المسيطرة المؤسسة صخصدر
 ميزة يعطيهد مد فذلك بدلسوق أاال موجو ة القدئمة المؤسسدت نأل و ال اخلة الج ي ة المؤسسدت لمنصجدت

  .ال خول يمنع مد وذلك بإنصدجهد صقوم الصي السلع وضع خصيدرإ

 من مجموعة خالل من وذلك مربحد يكون لن  خولهد نأب الج ي ة المؤسسدت إتقندع الثدنية الميزة -
 الطلب من أعلى إنصدجية طدتقة ذات مادنع ببندء صقوم المؤسسة أن أي ،اإلنصدجية الطدتقة مثل اإلجراءات

   .فدئضة طدتقة ل يهد صكون بذلك و ندمية سوق في

 إجراءاصهد المؤسسة بهد ص عم أن يمكن الصي الطرق ح أف ،تءاجراإلا صلك ب عم صصال الثدلثة الميزة -
 ح ث مد إذا سصغاللإلل تقدبلة غير كليد أو جزئيد صكون الصي سصثمدراتإلا بصنفيذ المؤسسة صقوم أن هي

 من ب ال الصكيف فرص من صنقص و مسصر ة غير صكدليف صصحمل القدئمة المؤسسدت نإف بذلك و ،ال خول
 .القدئمة للمؤسسدت بدلنسبة السيطرة وضعية ص عم الصكدليف هذه مثل ال اخلة، للمؤسسدت بدلنسبة المندفسة

 :الدخول حواجز صعاريف .1.1.1.1
 ال ور على وش   ال خول، لحواجز مفهوم أول Sylos - Labini (0891) و Bain (1956) وضع
 .عملهم نطدق في ،المحصملين ينللمندفس الحدسم

Bain  و Sylos - Labini الحواجز من سيمد ال و ،ةالاندع هيدكل الصي صميز العوامل ح   من أول 
 مسصقلة ليست الواتقع في ألنهد طبيعية أنهد على صانف أن يمكن ال الحواجز وهذه ،ال خول صعصرض الصي

                                                             

1  Olivier Maillard  Les Barrières à l'entrée. séminaire du Centre d’Analyse des Processus de 

Marché (CAPM) de l’Université Paris I  2005 . (p3)  
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 الصي الاندعدت بعض في السدئ  يتقصاد اإل الوضع ظروف في إال ،القدئمة المؤسسدت صارفدت عن
 .السوق إلى المؤسسدت أح   خول صمنع أن يمكن

 الصسعير، دتإسصراصيجي مثل القدئمة، المؤسسدت اعصم صهد الصي السلوكيدت بعض أن فكرة إلى أ ت نهدإ ثم
            صؤثر تق  الصي هي العوامل ال عدية و الصرويج و الصطوير و بحثال و سصثمدر،إلا اإلنصدج، و

        ةسصراصيجياإل الحواجز على الحدلة، هذه في اآلن نصكلم نحن. المحصملين ال اخلين واولعلى  خداة
 -Sylosو Bain عن  للغدية سيئةصعصبر  الواتقع في ةسصراصيجياإل السلوكيدت هذه، الذاصية سوق كلدهي و

Labini  ، (1958) أيضا إليه أشار كمد Modigliani ، العوامل مح  ات بأن عصقد اإل يعكس ربمد 
 صسعى الصي األعمدل من سلسلة ب اية كدنت ولكنهد الطويل، الم ى في فقط فعدلة الحقيقةفي  هي الهيكلية

 من ال خول خطر صواجه والصي القدئمة المؤسسدت فعل لر و  نموذج عن البحث إلىمن خاللهد هذه الفكرة 
 .دبلعاأل نظرية في المسدهمدت خالل من سيمد ال و المحصملين، المندفسين

 :الدخول حواجز صحديد في االخصالفات .1.1.1.1
 تقبل من الممصلكة المزايد هي ال خول حواجز »ال خول لحواجز الصدلي الصعريف Bain (1956) يعطي

 تق رة في المزايد هذه وصصجلى ،«المحصملين ال اخلين يمصلكهد ال و مد اندعة في القدئمة تالمؤسسد
 ج ي ة مؤسسدت ذلك يغري أن  ون الصندفسي، السعر من أعلى بأسعدر البيع على القدئمة المؤسسدت
1الاندعة هذه في لل خول

. 

 حدلة في ةالظدهر  هذه صبقى و عد ي غير بشكل مرصفعة األربدح نأبلوحظ  إذا ،الصجريبي المسصوى على
ويعصبر ، المعني القطدع في  خولال أمدم حواجز وجو  على عالمة هي ، Bain جهة من فإنهد سصمرار،إ

 .ال خول لحواجز المعصد  الصعريف هو هذا  الحواجز، هذه لمسصوى مقيدسد األربدح حجم
 وظدئف في صمدثل وجو  على الصأكي  خالل من ال خول واجزحل   Stigler (1968) تق مه الذي الصعريف
 Bain    نظر وجهة من الب اية في الصزامن ويظهر الج  ، ال اخلون و القدئمة المؤسسدت بين الصكلفة

  في وهي السوق هذا  خول في الراغبة المؤسسة صصحملهد الصي اإلنصدج صكلفة هي ال خول حواجز «

 

                                                             

1  Olivier Maillard  séminaire op . cit .(p.5) 
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»ال خول بعملية صقوم أن  ون من مكدنهد
1
. 

 روفظال على يركز واح  كل ال خول لحواجز واضح صعريف إعطدء على صفدقإلاهو  هذا من األبع  ولكن
  خولهد، المحصمل المؤسسدت و ال خول صري  الصي المؤسسدت طرف من مواجهصهد يصعين الصي المخصلفة
 مقدرنة يصطلب ال خول موانع صقييم القدئمة، المؤسسدت نظر وجهة من ال خول موانع يعرف  Bain  حيث
 تق  ال خول هذا أن العلم مع للسوق واولهد بع  المندفسة صلك و ال خول تقبل أنشأت الصي المؤسسة حدأرب

 . المنشدة المؤسسة طرف من فعل ر  يسبب
  لـ بدلنسبة ال خول أمدم حواجز وجو ف ،ال خول في الراغبة تالمؤسسد جهة من Stigler نظر وجهة صعصبر

Stigler خولهد، يحصمل الصي المؤسسدت وصلك القدئمة المؤسسدت بين األربدح بمقدرنة عنه الكشف يصم  
 المؤسسة لادلح إيجدبي األربدح في الفرق كدن إذا القدئمة، للمؤسسة بدلنسبة الكمية نفس إنصدج حيث يصم 
 هذا  خولهد، المحصمل المؤسسدت مع بدلمقدرنة األخيرة هذه صمصلكهد الصي لمزايدتق ر من ا هندك فإن القدئمة،
 كدنت إذا إال لل خول حدجز هندك أن نقول أن يمكن ال أخرى بعبدرة ال خول، موانع جزء من يعني

 صكدليف عصبدرإلبد األخذ بع  الكفدءة، من الق ر نفس على  خولهد المحصملالمؤسسدت  و القدئمة المؤسسة
 .ال خول

 : الدخول حواجز طبيعة .1.1.1.1
صحمي نفسهد  أنكدنت مسيطرة على حاة كبيرة من السوق يمكن  إذا) مصفوتقة( ال سيمد  كيف لمؤسسدت

هندك  Bain حسب  المندفسة، إطدرمن  خول المندفسين المحصملين و الذين يري ون صحقيق مادلحهم في 
مجموعة من المؤسسدت  أوثالث مجموعدت مخصلفة من حواجز ال خول يمكن وضعهد في وجه مؤسسة 

 .قوضمدن اسصمرار هيمنصهم على السو   ،من اجل جعل النشدط غير صندفسي بطرق ع ي ة

 :الموانع القانونية  .1.1.1.1.1

من اجل  القدنونية المخصلفة األحكدم إطدروهي مجموعة من العوائق المصمثلة في القوانين الموجو ة في  
االخصراع و الصراخيص و امصيدزات  براءاتصصمثل في و  ،أي  خول ج ي ض  حمدية الوح ات الموجو ة 

وصوزيع الكهربدء، الحمدية  إنصدجاالحصكدرات القدنونية مثل  أيضدوفي هذا السيدق هندك  ،االسصغالل

                                                             

1   Olivier Maillard  séminaire op . cit .(p.1)  
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ادرمة  لشروطو بعض النشدطدت الصي صخضع  ،الصجدرة الخدرجية أمدمالجمركية و الحواجز الماطنعة 
  .1صراخيص خداةصلك الصي صصطلب حيدزة  مثل صمدمد

 :الموانع الموضوعية  .1.1.1.1.1

 صأسيسفي هذا الا   يمكن  ،البيع حسب النشدط الخدص أو اإلنصدجعملية  إطدرفي  أنشأتو هي الصي  
تق رة المؤسسة  يالصكلفة المطلقة و هالمنصجة من مزايد  مؤسسة محمية حسب الخادئص المخصلفة للقوى

 Stigler وتق  عرف ال اخلة  المؤسسدتصكلفة اتقل ممد صسصطيعه  عن  مسصوى  اإلنصدجالقدئمة على 
 .2يدت السلم ، صمييز المنصجدت إتقصاد 

، مثال األسبدب ألح المزايد المطلقة للصكلفة  أوتق  صنش ،عوائق ال خول كأح المزايد المطلقة للصكلفة  . أ
ة لصلك المصوفرة للمؤسسدت ببدلنس أفضل إنصدجيةالسيطرة على صقنيدت  أوتق  صكون للمؤسسة القدئمة الي  

الحاول على  أو، إ اريةفي ذلك من كفدءات  بمد أفضلصمصلك المؤسسدت القدئمة موار   أن أوال اخلة، 
بدلنظر  أواتقل من المؤسسدت ال اخلة بسبب القوة الصفدوضية للمؤسسدت القدئمة  بأسعدر األوليةالموار  

دنت ك إذاالمدل المسصثمر، خداة  رأستق  يكون السبب في حجم  أوللكميدت الكبيرة الصي صشصريهد 
سصج  اعوبة في الحاول على ما ر الصمويل الكدفي بسعر  فإنهدالمؤسسدت ال اخلة اغيرة الحجم 

       المدل بمع ل فدئ ة مرصفع بدلنسبة للمؤسسدت القدئمة  رأسصحال على  أن إمدفدئ ة صندفسي، فهي 
في الاندعدت كبيرة هذا مد يسبب صضدؤل فرص ال خول  المدل الكدفي، و رأسببسدطة ال يصوفر لهد  أو

 .المدل بسبب وضعهد المسصقر في السوق رأسوصبقى المؤسسدت القدئمة مصميزة بدلنسبة لصكلفة  ،الحجم
، يدت السلم بدلنسبة لحجم السوقإتقصاد بسبب  Bain   عدئق ال خول الثدني الذي تق مه أو ينش   . ب

عدئق ال خول بسبب ع م تق رة  أال اخلة بل ينش المؤسسدتو ليس للمؤسسدت القدئمة ميزة الصكدليف على 
بصكلفة اتقل  اإلنصدجصرصب عليه  بحجم كبير و ذلك مد لإلنصدجالمؤسسدت ال اخلة في صحقيق المزايد الكدملة 

الحجم  إلنصدجيد الكدملة از المللوح ة، بل ينشأ عدئق ال خول بسبب ع م تق رة المؤسسدت ال اخلة من صحقيق 
يدت السلم في الاندعدت إتقصاد صوج   مد عد ةو  ،الاندعة إنصدجمعنوي في  إسهدميكون  أنالكبير  ون 

عوائق معص لة وعوائق مرصفعة وعوائق مرصفعة  إلىصانف عوائق ال خول  أوصكون  أنويمكن  ،الصحويلية
  .ج ا

                                                             

1   Yves Morvan 1991 : Fondements D'économie Industrielle . 2ème Édition . Economica . paris 

( p84) 
2   Philippe Antomarchi.1998 : Les barrières à l'entrée en économie industrielle. L'Harmattan. 

paris.(ppp27.30.33) 

javascript:void%20PM.BT.ubs(47,'s',47,'yves+morvan')
javascript:void%20PM.BT.ubs(47,'s',47,'fondements+d/'economie+industrielle+-+2',37,'e8me+',37,'e9dition+1991')
javascript:void%20PM.BT.ubs(47,'s',47,'fondements+d/'economie+industrielle+-+2',37,'e8me+',37,'e9dition+1991')
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=4283
http://www.revuebanquelibrairie.com/book/commerce-36/commerce-international-39/les-barrieres-a-l-entree-en-economie-industrielle-9782738473141
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سوق يصسم بصمييز المنصجدت فبسبب صمييز المنصجدت  Bain عدئق ال خول الثدلث وفقد لـ  أينش  . ت
تق  يكون للمؤسسة القدئمة ميزات على المؤسسدت الج ي ة ال اخلة نصيجة لصفضيالت المسصهلكين  ألنهوهذا 

 ك المؤسسةلصمالصفضيالت بسبب وتق  صح ث هذه  ،الذين يفضلون المنصجدت الصي صنصجهد المؤسسدت القدئمة
لكن حصى في  ،بسبب حمدية براءة االخصراع أجو  نوعية أو أفضلالقدئمة  ون غيرهد صاميمدت 

الاندعدت الصي يكون فيهد العمل ال يعصم  على صكنولوجيد مصطورة فق  صظل المؤسسدت القدئمة مصميزة بثقة 
الجي ة  النوعيةسمعة طيبة بصوري  لاسم المؤسسة  أووتق  يح ث ذلك بسبب امصالك العالمة  ،المسصهلكين

يبني  اإلعالمو     على ال عدية لإلنفدقالمصراكم  األثركذلك فدن  ،صندفسية سعدربأوبيع السلع و الخ مدت 
يغري  أن ون  أعلى بأسعدرفي هذه الظروف فدن المؤسسة القدئمة سصقوم بدلبيع   ،المسصهلكينى ل  الثقة
  .ج ي ة على ال خول مؤسسدت ذلك

  :السوق صركز .1.1.1

 :السوق صركزصعريف   .1.1.1.1
 من مح و  ع   أي ي في األسواق أو الاندعدت اح  في اإلنصدج صركز م ى هو السوق صركز

 الحجم و الع   وعلى منفر  بشكل الاندعة أو السوق من كل على اهصمدمند يصركز فدنه لذلك ،1المؤسسدت
 يمكن لذلك ،الصركز في المؤثرة األخرى العوامل بدتقي ثبدت بدفصراض و الاندعة، في للمؤسسة النسبي
    .2السوتقية حااهد بين الصبدين زيد ة أو المنصجة المؤسسدت تتقل كلمد اصركز  أكثر السوق أن القول

 من اغير ع   صحكم م ى به يقا  حيث ،اإلجمدلي الصركز و السوق صركز بين الصفريق يجب و
  .الاندعي القطدع أو المدلي كدلقطدع الكبيرة القطدعدت اح  أو اإلجمدلي اإلنصدج في المؤسسدت

    ،( المؤسسدت)  البدئعين صركزب المقاو  فدن ،البدئعين صركزو  نيالمشصر  صركز بين الصفرتقة يجب وكذلك
 يبيعهد االسصهالكية السلع هندك و المؤسسدت بين ص اولهد يصم الصي الوسيطة السلع من الع ي  هندك ألن و

 ع   عصبدرإلا في يأخذ أن الحدالت هذه في األنسب فمن وعليه الموزعين، و الجملة بدئع إلى الادنع

  .البدئعين صركز إلى بدإلضدفة ،لمشصريدصهم النسبية حجدمألا كذلك و المشصرين

 
                                                             

كلية التجارة جامعة اإلسكندرية  االقتصاد الصناعي بين النظرية و التطبيق:.2991عبد القادر محمد عبد القادر عطية  .2
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 :الصركز مقاييس .1.1.1.1
 ع   من بكل صعلقي المطلق الصركز فمقيدس ،الالمسدواة مقدييس و المطلق الصركز مقدييس هندك

 اإلحادئية النظرية من أاولهد فصسصم  الالمسدواة مقدييس أمد ،السوق في النسبية أنابصهد و المؤسسدت
 من يضعف الذي األمر المؤسسدت ع   ةكلي المقدييس هذه وصهمل ، السوتقية األنابة صشصت سييدقم و
 .السوق صركزل كمؤشر دعصمد  عليهإلا

  :معايير القياس  .1.1.1.1
صقسيم هذه يمكن  ،الصركزهد صقويم مؤشرات ئالعدمة الصي يمكن على ضو يمكن صح ي  بعض المعديير 

يكون المؤشر المسصخ م  أن، يفضل األوليةفضمن المعديير  ،1ومعديير عدمة أوليةمعديير  إلىالمعديير 
تقيمد صصراوح بين الافر  يأخذ أن يكون مسصقال عن حجم السوق، و أن طريقة حسدبه و سهال في فهمه و

الواح  الاحيح مع  الحجم، و مصسدوية المؤسسدتحيث الع   الكبير ج ا من  ،المندفسة الحرة ألسواق
 يعصم  المؤشر على أن، وصعني األهموق هي الشرط سسصقاللية عن حجم الإلعمومد فد الكدمل و حصكدرإلا

في السوق  المؤسسدت أنابةوفقد لهذا الشرط يع  صبدين  و أحجدمهد أنابة المؤسسدت في السوق و ليس
هذه  المعديير،  و المؤسسدت أنابةلذا على سبيل المثدل، فال يصفق صبدين ، هي الفيال أحجدمهدليست  و

 إلىالشركدت  أحجدميرجع فشل اعصمد  المؤشر على  والذي يسصوفيهد،  أنابصهدعلى العكس  من صبدين 
 بوح ات القيدس .  األخير صأثر

  :الصركز اتمؤشر   .1.1.1.1
 ،مؤسسة ( )وسنفصرض فيمد يلي اندعة صشمل على ع   ،الصركزلم لول منحنى  إيضدحيهو ملخص 
  (x) .أاغرهد إلى أكبرهدمن  المؤسسدتوتق  رصبت هذه   (i=1,2,3……n)حيث   xi  صنصج كل منهد

∑=x   أنحيث  ؤسسدتالكلي للم اإلنصدج صمثل   
 
   ، (Si) الواح ة حيث  المؤسسةنايب  صمثل

(si=…….)   المبسطة للصعرف على ميزات كل  الصركزشرح بعض مؤشرات  إلىوسننارف فيمد يلي
 منهد.

 

 

                                                             

  (00 .19.ص ص   . مرجع سبق ذكره  )يات الصناعةإقتصاد. روجر كالرك    1 



19 

 

 

 :ؤسساتالممعكوس عدد  .1.1.1.1.1

السدبق  يسصوفي هذا المؤشر جميع المعديير ، والصركزابسط مؤشرات   /1    الشركدتيع  معكوس ع   
ب هذه الاندعدت ييصم صرص  ون صغيير. المؤسسدتعرضهد مد ع ا المبيعدت المحولة والصي صصرك ع   

النسبية  باألحجامالترتيب يتأثر  ال ا وتركز األقل إلى األكثرمن  كاآلتي وفقا لهذا المؤشرالثالث 

يعكس المؤشر  أنفمن المفضل  العملية على هذا المؤشر، المآخذهذه النقطة من  وتعد .مؤسساتلل
في حدلة اسصخ ام النمدذج النظرية  أمد إع ا هد إلى بدإلضدفةالمكونة للاندعة  ؤسسدتللمالحجم النسبي 

)كمد هو الحدل في نمدذج الصمدثل فيابح معكوس ع    1أحجدمهدفي  المؤسسدتالصي صفصرض صسدوي 
 .(السوق صركزالمؤشر المالئم نظريد لقيدس  المؤسسدت

 :الصركزنسبة 

في  المؤسسدتمن  rكبر أصعرف بدلنسبة المئوية لنايب  و اسصخ امد، أكثر المؤشراتهي  الصركزنسبة 
وفقد  Cr الصركزوصحسب نسبة  ، يح  ه البدحثي هي رتقم اخصيدر  r حيث أنللاندعة  اإلجمدلي اإلنصدج

 الصدلية:للايغة 

   ∑   
 ⁄

 
   

 = ∑   
 
    

يصيسر فهمه .  و العملية حيث يسهل حسدبه خداة في ال راسدت الوافية و بأفضليةويصمصع هذا المؤشر 
 احصكدر القلة.  أسواقيمكن االسصعدنة بهذا المؤشر في الصعدمل مع بعض مشكالت  الصسعير في 

الكبيرة (، كمد ينصق   المؤسسدت)ع    (r)لمد يكصنفه من عفوية في اخصيدر تقيمة  الصركزينصق  مؤشر نسبة 
، فشلت نسبة الصركزصقدطعت منحنيدت  فإذا، الصركزلمح و يصه حيث يعكس نقطة واح ة على منحنى  أيضد
 (r) المؤسسدتهد وفقد لع   صركز يخصلف صرصيب الاندعدت بدلنسبة ل صرصيب تقدطع، إعطدءفي  الصركز

 عصبدر .إلفي ا المأخوذة
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 : Herfindahو   Hirschman  مؤشر  .1.1.1.1.1
لهذا  أنخيرة ، كمد الاندعي في السنوات اال تقصاد اسصخ امد بين المهنيين بدإل األكثريعصبر هذا المؤشر 

هذا المؤشر) على عكس نسبة  يأخذ احصكدر القلة و أسوقفي  األسعدرخداة في صحليل  أهميةالمؤشر 
كن حسدبه كمجموعة النابة مي و الصركزاحصكدر القلة ( في الحسبدن جميع النقدط المكونة لمنحنى 

 :  1يلي الاندعدت كمد إح ىجميع المؤسسدت العدملة في  أنابةمربعدت 

                 ∑ (   ⁄ )
  

    ∑   
  

     

الصعبير  بدإلمكدنحاص السوتقية للمؤسسدت يعطي وزند اكبر للمؤسسدت كبيرة الحجم ،  و الصربيع  إن
 Xعرفند مصوسط حجم المؤسسة  إذاوضوحد  أكثرر خوااه بطريقة هحصى صظ خرآ بأسلوب  Hالصركزعن 

̅                                             يلي : كمد   
 

 
∑   
 
    

             يلي : صبيدن حجم صبدين المؤسسدت كمد طدءعإويمكن 
 

 
∑   

   ̅ 
 

   
   

ن يو المسمى معدمل صبد  المؤسسدت أنابةمقيدسد بعي  عن وح ات القيدس لصبدين  ءإعطدوبهذا يمكن 
9  تالمؤسسد أحجدم أنابة

C               
 

 
∑   

  ̅ ⁄   
 

   
 ...............9 

                                                                                              ينصج  0وبصعويض  في 
    

 
          

يعصم  على صبدين الحاص السوتقية للمؤسسدت و على ع    الصركزفدن مؤشر  9ومن  خالل العالتقة   
ع   المؤسسدت هو ع   طبيعي  أنبمد  و ،الاحيح  الواح إلىمن الافر  Hالمؤسسدت و صصراوح تقيمة 

  ، (        n             +    ،=0 ∞)فدنه في حدلة المندفسة الكدملة يكون   +∞  إلى  0يصغير من  أي
  H، و يمكن اسصخ ام معكوس تقيمة (        ، n= 1)الواح  الاحيح في حدلة االحصكدر الصدم و 

من  األوح . فهو رتقم مكدفئ و هو الع   إ راكهعن صق يم معنى يسهل   Hلقاوركمعدلجة جزئية  
 . الصركزويعطي تقيمة معينة لنسبة  9في المعد لة  إحاللهمصسدوية الحجم و الذي يمكن  المؤسسدت

 

                                                             

1  Yves Morvan 1991 : Fondements D'économie Industrielle . 2ème
 Édition . Economica . paris ( pp 

.133. 134 ) 
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 :الصمييز .1.1.1
 صمييز المنصجات:   .1.1.1.1

ورغم   و مهمد كدنت المؤسسة المنصجة كدن ما رهد أي  من طرف المسصهلكين ينظر إلى صمييز المنصجدت 
أنهد صسصخ م كب ائل صدمة و هي في الغدلب صكون غير مصجدنسة أو مصمديزة  و يرى المسصهلكون عالمدت 
مخصلف المؤسسدت كب ائل ندتقاة ، في هذه الحدلة يجوز للمؤسسة صعيين سعر أعلى من مندفسصهد من 

ه الفئة من المنصجدت ن هذإ ون خطر فق ان عمالئهد، إذا كدنت هندك بضدئع ب يلة لمنصجدت المؤسسة ف
ضع ح ا للقوة السوتقية للمؤسسة المنصجة على مسصوى عدلي ويح ث صندفس بين الميزات الجي ة و الميزات ص

الغير جي ة و ألنه في الكثير من األحيدن يصم القضدء على الافدت الجي ة للمندفسين من غير اللجوء 
و صمييز المنصجدت يعصبر خداية  .تقادئيإلالسعر ا أياإلنصدج  السعر األتقل من صكلفة، لسيدسدت السعريةل

إتقدمة هذه الخداية  تلق  اسصطدع حصيدجدت المسصهلكين وإالمؤسسة من خالله بصلبية  مهيكلية و صقو 
  :من خالل نهجين من ال راسةويمكن صوضيح صمييز المنصجدت ل خول موانع ل

 ,ARCHIBALD) المنصجدت في معدلجة الصمييز بين الطرقنوعين من  الصمييز بين نمكيالنهج األول: 

EATON et LIPSEY [1986] .) األول يفصرض أن يصم صعريف خادئص مخصلفة عن طريق مجموعة
غير مصجدنسة حصى لو  يالتالصفض. بشكل عدم هذه يح   المسصهلكون أفضليدت بشأنهدمن الميزات الصي 

،  من السلع المعروضة مصنوعيعطي وسيلة لطلب  يالتالصفضصنوع ، مح   نوع وحي كل مسصهلك يسصهلك 
 . خادئص المحيط "  للموتقع وفقد "

مثل المسصهلكين، ي ،واف سلوك المسصهلكين المخصلفة من تقبل فر  واح  إمكدنيةيصطلب  :  النهج الثدني
هذا النهج يفصرض أن األفضليدت بشكل عدم،  ،الذي ل يه صفضيل للصنوع في اسصهالك المنصجدت المصميزةو 

و على هذا النهج ال راسي . 1هذه السلع مبدشرة على السلع نفسهد وليس على خادئص صكون بشكل 
و بهذا فهو ينقسم إلى ثالثة أتقسدم وهذا يمكن صقسيم صمييز المنصجدت إلى نوعين أسدسيين ونوع جزئي ثدلث 

 مد سنراه بدلصفايل في الفال الثدني:
  .العمو ي ) الصمييز المكدني ( زالصميي -
 .الصمييز األفقي ) الصمييز النوعي ( -
 .الصمييز المخصلط ) الصمييز النوعي و المكدني ( -
 

                                                             

1  Journal. (ANNALES D'ÉCONOMIE ET DE STATISTIQUE. - 1989 N") 15/16) : Différenciation 

des Produits et structures de marché un tour d'horizon . David ENCAOUA   ( p 53) 
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 :الصمييز السعري .1.1.1.1

خصالف إلو  ،المشصراتخصالف الكميدت إل، ينطوي الصمييز السعري على صقدضي أسعدر مخصلفة للسلعة 
  زيد ة كل من إجمدلي إيرا اصهد وأربدحهد عن لصي صمصلك ميزة صندفسيةا المؤسسةطبقدت العمالء بدسصطدعة 
جمدلي الصكلفة مسصوى معين من اإلنصدج  وصنطوي هذه السيدسة على  ،، وذلك بممدرسة الصمييز السعري1وا 

لكميدت مخصلفة، من مجموعدت مخصلفة للمسصهلكين، في أسواق  ،صقدضي أسعدر مخصلفة لنفس السلعة
 اإليرا ات إجمدليزيد ة  السوتقية  القوة ذاتؤسسة يمكن للم يومن خالل ممدرسة الصمييز السعر  .مخصلفة

جمدلي من ممدرسة الصمييز  المؤسسةصمكن ص يالصكلفة . لك إجمدلي و مسصوى لإلنصدج أياألربدح من  وا 
من تقبل مخصلف طبقدت العمالء  دكون على  راية بدلطلب على سلعصهصيجب أن  ،واالسصفد ة منه يالسعر 
 . 2كمد يجب أن صصسم منحنيدت الطلب ب رجدت مرونة مخصلفة ،األسواق المخصلفة فيأو 

الحفدظ على  في الق رة على فال )أو صقسيم( األسواق، واالسصمرار هدأن صكون ل المؤسسةيصعين على 
 انفادلهد.  

ألسعدر مخصلفة مقدبل كميدت مخصلفة  مؤسسةالذي ينطوي على صقدضي ال يمن أمثلة الصمييز السعر  
كلمد كدنت  إضدفيالزبون راي   بإعطدءوم قص حيث. االصادالتيشصريهد العمالء هو مد صقوم به شركدت 

 .  كبر أم ة االسصخ ام 
الذى يشمل صقدضي أسعدر مخصلفة لكل تقطدع من العمالء هو األسلوب السدئ   يومن أمثلة الصمييز السعر 

مجدل الاندعة اتقل  فيصفرض مع الت أسعدر على العمالء  فهيعلى صعدمالت شركدت صوزيع الكهربدء. 
مجدل الاندعة ل يهم طلب اكثر مرونة على  فيمن المع الت المفروضة على المندزل ألن العمالء 

وج  ل يهم ع   أكبر من الب ائل، حيث بدسصطدعصهم صولي  الكهربدء الخداة بهم. إال أن الكهربدء حيث ص
ال فسوف صلجأ المادنع إلى شراء المزي  من الكهربدء بدلسعر السوتقين منفاال ن بقيدسدت مخصلفة، وا 

 في الرخيص، ثم يبيعونهد للمندزل وغيرهد بسعر أرخص من سعر المحصكر حصى يصسدوى السعران صمدمد  

 . السعرية تدسصراصيجياإلفي  الثدني في الفال سصراصيجيوذلك مد سوف نراه في شكله اإلسوتقي الكهربدء. 

 

 

                                                             

 (192، مؤسسة شباب الجامعة )ص اقتصاديات الصناعة والتصنيع: 2991محمد محروس إسماعيل     1
دار ماكجروهيل . ترجمة الدكتور سعد الدين محمد الشيال  .نظرية اقتصاديات السوق: 2990دومينيك سالفادور     2

 (201القاهرة )ص.
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 :مرونة الطلب السعرية .1.1.1
  :صعريف مرونة الطلب السعرية  .1.1.1.1

 ،للصغير في سعر السلعة م ى اسصجدبة الكمية المطلوبةويمكن صعريف مرونة الطلب السعرية، بأنهد 
   .1وذلك عن مد يصغير سعر السلعة بنسبة %

     
 النسبة المئوية للتغير   في   الكمية     المطلوبة    

         النسبة   المئوية    للتغير النسبي   في   السعر               
  مرونة الطلب  السعرية     

                   : ويمكن اسصخ ام الرموز إلعد ة كصدبة القدنون مرة أخرى كمد يلي
     

     
 

  :مرونة الطلب أنواع .1.1.1.1

صخصلف مرونة الطلب السعرية وذلك حسب نوع السلعة، أي أن  رجة المرونة صعصم  على مق ار الصغير 
عن مد  طلب مرن ويعصبر النسبي في الكمية المطلوبة مقدرنة مع مق ار الصغير النسبي في سعر السلعة.

اسصجدبة الكمية المطلوبة أكبر من الصغير النسبي في السعر، وبدلصدلي يكون معدمل المرونة صكون  رجة 
( d ) 1في هذه الحدلة أكبر من واح  احيح. 

سصجدبة الكمية المطلوبة أتقل من الصغير النسبي في السعر، وبدلصدلي إصكون  رجة عن مد  طلب غير مرن
 أتقل من واح  احيح.( في هذه الحدلة d يكون معدمل المرونة )
سصجدبة الكمية المطلوبة مسدوية للصغير النسبي في السعر، إصكون  رجة عن مد  طلب أحد ي المرونة

 ( في هذه الحدلة مسدويد  لواح  احيح.d وبدلصدلي يكون معدمل المرونة )
صسصجيب للصغير في في هذه الحدلة، فإن الكمية المطلوبة من السلعة ال  طلب ع يم المرونة:حدالت أخرى 

  .( مسدويد  للافرd السعر، وبدلصدلي يكون معدمل المرونة )
في هذه الحدلة، فإن الكمية المطلوبة من السلعة صسصجيب للصغير في السعر ب رجة  طلب ال نهدئي المرونة 

   (. εd = ∞) ( مسدويد  لمد النهديةεdكبيرة ج ا ، وبدلصدلي يكون معدمل المرونة )

تقل أو صكون الصندفسية  األسواقفهي صكون النهدئية في حدلة  األسواقمرصبطة بنوعية  طلبالو مرونة 
أي هي حصكدر يمكن في حدلة اإل مد ى نأحصكدر القلة و إتقل في حدلة أ و حصكدريةالمندفسة اإلفي مرونة 
ن المؤسسدت إلذلك فرصبدط عكسي إبمعنى  ةالمرونالسوق صقل  صركزالسوق فكلمد زا   صركزب ةمرصبط

                                                             

 (201. ديوان المطبوعات الجامعية .)ص :االقتصاد الجزئي نظرية وتمارين 2991 رشيد بن ذيب و نادية شطاب عباس  1
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حدلة لواولهد محدولة  أوزيد ة تقوصهد السوتقية  الصأثير على مرونة الطلب من خالل ول دالمندفسة صح
  .هيدكل السوق ىفي الصأثير علاالحصكدر وسنرى ذلك من خالل الفال الثدلث 

 : الطلب محددات مرونة  .1.1.1.1

 األخرىو  كبير عليهدب مرونة الطل الذي يجعل بعض السلعد م من خالل السؤال الذي يمكن طرحه
  .؟ضعيف

  1:أسبدبهندك ع ة 
مرن   األحيدنفي اغلب ن للسلعة ب ائل كثيرة فدن الطلب عليهد سيكون : اذا كدالممكنةع   الب ائل  -

كبر من السلع أويشصرون كمية  منهد تقلأة فدن المسصهلكين سيطلبون كمية عفدذا ارصفع سعر هذه السل
 .ن المسصهلكين سيخفضون مشصريدصهم من السلع الب يلة إفنخفض سعرهد إاذا  أمدالب يلة 

و العكس كلمد كدن الطلب عليهد مرن  كبرأكدن عمر هذه السلعة  لمدكسصعمدل هذه السلعة: إم ى  -
   .مرونة الطلب عليهد تنخفضإتقل أالسلعة  سصعمدلإ كدن عمر

 .على هذه السلعة كبير كدن الطلب عليهد غير مرن والعكس اإلنفدقذا كدن إالسلعة  أهمية -
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   الطدلب بصارف منالما ر:                                                                                      

                                                             
(10ديوان المطبوعات الجامعية )ص مبادئ االقتصاد الجزئي الوحدوي  1002عمر صخري         1  
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  سصراصيجيالسلوك اإل .1.1

 :سصراصيجيصعريف السلوك اإل .1.1.1

الصي صصخذهد المؤسسة به ف الصأثير في محيط السوق  من  هو مجموعة من القرارات  سصراصيجيالسلوك اإل
 اجل الزيد ة في أربدحهد.

 ويشمل محيط السوق جميع العوامل الصي صؤثر في مصغيرات السوق )السعر والكمية ، والربح والرفدهة(،

ي ، وهذا يؤثر كذلك على جذب المسصهلكين وبدتقفي ح  ذاصهدويشمل هذا الصأثير أيضد مصغيرات السوق 
الصكدليف و سرعة ال خول إلى السوق  المؤسسدت أي ع   المصندفسين الحدليين أو الممكنين، الصكنولوجيد،

عن طريق الصالعب في محيط السوق،  ويمكن للمؤسسة الزيد ة من أربدحهد. كمد هو موجو  في نظرية 
 .1لسلوك خاومهد في حدلة معينة مؤسسةالصوازن يصوتقف بشكل أسدسي على صوتقعدت كل و المحصكر، 

 :سصراصيجيالسلوك اإل أنواع .1.1.1
رغم أن الفرق بينهمد ليس بدلضرورة  : الصعدوني والغير صعدوني و2سصراصيجينوعين من السلوك اإل هندك
يمكن المؤسسة من  صعظيم  هو الذي غير الصعدوني سصراصيجيالسلوك اإل نأب من المفي  الصمييزف ،مح  

 .بشكل عدم صحسين وضعيصهد بدلنسبة لمندفسيهدأربدحهد من خالل 

 سصراصيجيإلاالسلوك  ،غير الصعدوني يحسن أربدح المؤسسة ولكنه  يقلل من مندفسيهد سصراصيجيالسلوك اإل 
الح  من  الاندعية وعمدل بين المؤسسدت األرات  لصسهيل صنسيق اقر الصعدوني يصكون من مجموعة من ال

 .في السوقالمؤسسدت ألنه يح  من المندفسة فدن السلوك الصعدوني يزي  من أربدح جميع   المندفسة، و

الغير  سصراصيجيالمندفسين هو مثدل يعبر عن السلوك اإل إشعدل الحروب السعرية ض  إن بدلعكس،  
 ،المؤسسدتالصعدوني بمثدل صوحي  األسعدر بين مجموعة من  سصراصيجيويمكن صوضيح السلوك اإل صعدوني،

مجموعة من بين وفي واتقع األمر فدن الصعدون تق  يصحول إلى ع م صعدون )على سبيل المثدل عق  اصفدق 
 .ثم بع  ذلك يصحول إلى ع م احصرام هذه االصفدتقية( المؤسسدت

هذه القوانين صسصخ م  و كصسدب القوة السوتقية،إلتقوانين مكدفحة االحصكدر صه ف إلى الح  من اآلثدر السلبية 
 .سصراصيجيفي السيطرة على أنواع معينة من السلوك اإل

                                                             
1    Ernst ten Heuvelhof, Martin De Jong, Mirjam Kars, Helen Stout . 2009 : Strategic Behaviour in 

Network Industries (A Multidisciplinary Approach) . Edward Elgar Publishing (p7) 

2   Dennis W. Carlton Jeffrey M. Perloff .Traduction. Fabrice Mazerolle  1998: Economie 

industrielle Boeck paris (p 428) 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Ernst%20ten%20Heuvelhof
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Ernst%20ten%20Heuvelhof
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Martin%20De%20Jong
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Mirjam%20Kars
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_4?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=Helen%20Stout
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Dennis%20W.%20Carlton
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Jeffrey%20M.%20Perloff
http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Fabrice%20Mazerolle
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هو من أهم تقوانين مكدفحة و  Cherman 0981  تقدنون في ب اية هذا الفال صم وضع  رأيندكمد 
 سصراصيجيسلوك اإلالبشكل مبدشر و  من هذا القدنون يح يمكن القول إن البدب األول  و االحصكدر
 سلوكالصي صنصهج القسم الثدني كدن يسصخ م ض  ال ول و دت صح ي  األسعدر. يني مثل اصفدتقالصعدو 

مثل صح ي  سعر أ نى من صكلفة اإلنصدج، وذلك به ف القضدء على المندفسين  يغير صعدون إسصراصيجي
 والمندفسة.

 الغير صعدوني سصراصيجيالسلوك اإل أسبدب -
هندك غير صعدوني من اجل اإلضرار بمندفسيهد و زيد ة أربدحهد، و  إسصراصيجيصصبنى المؤسسة سلوك 

بعض هذه  ية وللقضدء أو الح  من تقوصهم السوتقأو  وسدئل ع ي ة لمنع المندفسين من  خول السوق،
في حدلة  المؤسسةعلى ع وانية صعبر  والمحصملين  آراء المندفسيندت صه ف للصأثير على سصراصيجياإل

 هم السوق.محدولة اخصراتق

أسدسيد وهو امصالك ميزة حصى صسصطيع المؤسسة  دنجدح اإلسصراصجية الغير صعدونية فدن ذلك يصطلب شرطلو 
   .أن صصارف أمدم مندفسيهد

 :للمؤسسة سصراصيجياإل السلوك أهداف .1.1.1
 وراء يكمن الذي المنطقي الصسلسل على ابندء و يمكنند الاندعي، تقصاد اإل مفدهيم بين الجمع خالل من

  صح ي  مد يلي: للمؤسسة سصراصيجياإل الصفكير

      مؤسسةلل النظري الوضع على انعكدس هندك و ،الخ مدت و سلعال إنصدج هي المؤسسة انطالق نقطة
 ال األربدح و ،النمو و األربدح من كل على حثبص المؤسسة أن صح ي  إلى يقو ند اله ف و ،وظيفصهد و

 صشمل األه اف هذه لصحقيق صنفيذهد صمي الصي دتسصراصيجياإل أن نرى نندإ ثم اإليرا ات. وجو  عن إال صعبر
 .1مؤسسةلل الصندفسية القوة في زيد ة  النسبية المزايد جميع صعبئة
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                                                                             :النمو و الربح عن بحثال .1.1.1.1

 المنصجدت صسويق و إنصدج ،(والحذف اإلب اعدت،) العمدلة بدالسصثمدر، المصعلق القرار مركزهي المؤسسة 
 النظر عليند يجبلذلك  لصحليل،ل انطالق ةنقط هيالمؤسسة  الاندعي تقصاد لإل بدلنسبةف الخ مدت، أو
 .نشدطهد أه اف و المؤسسة طبيعة في

 :واهدافها المؤسسة طبيعة .1.1.1.1.1

 وتقدبلة ديصجري  دج  نص  مُ  بدعصبدرهد المؤسسة صبرز  النيوكالسيكية، و الكالسيكية يةتقصاد اإل النظرية في 
 ،الطويل الم ى في الصوازن صحقيق في يسدهم و ،اإلنصدج عوامل أمثلية يجمع الذي( اسو  ان وق) للصب يل
    الافر صسدوي أربدحهد مصطدبقة، المنصجين مخصلف صكدليف الكدملة، المندفسة نموذج هو الصوازن نموذج

 أن يمكن ال الذي و للمؤسسة الح ي الصاميم هو هذا الح ية، الصكلفة و ةالمصوسط الصكلفة يعد ل السعر و
 اإلنصدج لظروف الكدمل الصجدنس على ينطوي أنه عصبدرإب الاندعيين يينتقصاد لإل بدلنسبة مصوافق يكون
 في صأثير أي لهد يكون أن يمكن ال و األسعدر صح ي  وضعية في المؤسسة السوتقية، للقوة كلي وغيدب
  .السوق

 بعنوان مقدل في لمؤسسةل النظري الوضع حول مفصوح سؤال ،Ronald Coase طرح ،0831 عدم في

“The Nature of the Firm” ، ـ ل الرئيسي الموضوعCoase وجو ن أب القدئلة الفكرة على يقوم 
حيث يجب :  الصكدليف مقدرنة إجراء الضروري فمن لذلك و السوق عن ب يال كوني أن يمكنال  مؤسسة
 ولذلك ،1في السوق مع صكدليف المعدمالت الصي يسص عيهد السوق ةالب يل ال اخلي الصنظيم صكدليفمقدرنة 
 نظرية حول األفكدر من واسعة حركة طالقإبع  ذلك صم  و .الصكدليف مقدرنة إجراء الضروري فمن

 بع  ذلك صحدلف علىثم  دعصبدرهد صنظيمإصسصحوذ المؤسسة ص ريجيد ب و المنظمدت، علوم و المؤسسة
 مادلح إن .الزبدئن النقدبيين، العمدل، ،اإلطدرات الم يرين،المسدهمين،  من مكوندت المسدهمةالمخصلف 

 يعطي نظدم صملك أن يجب المؤسسة و اآلخرين مع اراعال صؤ ي إلى أنيمكن  واح كل  أه اف و
 هذا وفي المؤسسة، مفهوم يعمقأن يجب  الحركة هذه وفي الخدرجية، و ال اخلية الاراعدت نأبش الحلول
 :نرئيسيي اصجدهين هندك الكالم،
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 صسلسللل الصنظيم بين المعدمالت صكلفة مفهوم صعمق الصي Williamson   مقدربة االصجاه األول 1 
 صكدليف صول  السوق عن الب يلة للمؤسسة ال اخلي الصنظيم أشكدل األولى الحدلة في .لسوقا صنظيمو  الهرمي
 صكدليف يول  السوق اسصخ ام الثدنية، الحدلة في المعدمالت، صكدليف الواتقع في هي الصي ال اخلية الصنظيم

 العقو ، إ ارة الصفدوض، الصموين، ماد ر عن ثحببدل المصالة النفقدت جميع صغطي الصي المعدمالت
 هندك أن كمد الخدرج، من شراء أو الذاصي الصانيع بين خيدر عمو يال الصكدمل مشكلةصطرح  وبدلصدلي
 هذا ،( الزبدئن) والماب( المور ين) المنبع الشركدء مع عالتقدصهد وصرشي  المؤسسة" ح و " مشكلةأيضد 
  .الح يث تقصاد لإل ال راسي المجدل يعصبر اآلن المجدل

 مؤسسةلل المخصلفة الصأسيسية العندار بين القوة عالتقدت في البحثية االهصمدمدت من  الثاني االصجاه 2
 المسدهم الوكدلة، نظرية بدسصخ ام صحليلهد يصم أن يمكن العالتقدت هذه و والم يرين، المسدهمين ذلك في بمد
 أن العلم مع األعمدل إ ارة بمهمة أعوان( أنهم على إليهم يشدر) م ير إلى المن وبين و( الرئيس يسمى)

 . الرئيس مالحة في يكون أن يجب االصجده هذا

 الصي المح و ة للعقالنية العدم السيدق في صقع هي و معق ة ألنهد  كبيرة صحقيق مجدالت صغطي المقدربصين
 المقدربصين كال .والسلبية االنصهدزية السلوكدت  المعنوي، الخطر مصمدثلة، غير معلومدت صق يم إلى صؤ ي
 اآلثدر كل خيلونص. بهد المرصبطة الحوافز آليدت مع االصفدتقدت و العقو  إتقصاد على  نفصدحإلى اال يؤ ي
 .الصحليل هذا مثل على المصرصبة ةسصراصيجياإل

  يسمح أين حي عنارك المجدللهد  يفسح و المؤسسة اورةل يندميكية  يعطي رؤية ، بوجه عدم نصجمالُ 
فدن  لذلك ،مع مرور الزمن صصغير أنمع الوسط الخدرجي  صهدعالتق أشكدل و ال اخلي هدهيكل دتمركبل

 موضوع هي ذاصهد ح  في المؤسسة نأل وذلك ،ةمعق  الاندعي تقصاد اإل في مؤسسةالحدلة المعطدة لل
  .ل راسةل

 المؤسسة مفدهيم وح ة الواتقع، في المؤسسة، ه ف  الة لمشكلة ج ي  وجه يطرح كمنظمة المؤسسة صعريف
 الصكلفة و السعر صعد ل خالل من أربدحه صعظيم على يبحث( بوجه عدم )  المنصج أين  النيوكالسيكية

 . 1الصكلفة وصخفيض الح ية
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 إلى صشير يةتقصاد اإل األ بيدت مصضدربة، و مخصلفة أه اف لهد عندار من صشكلص صنظيمك المؤسسة
 الم يرون،، (المسدهمين فئدت مخصلف) المسدهمين هدعن عبري أن يمكن الصي األه اف من الع ي 

 المبيعدت، حجم صعظيم الم يرين، رواصب زيد ة ،األسهم عوائ  و أربدح زيد ة من :المسصخ مون ،اإلطدرات
 .الطويل الم ى على المؤسسة بقدء ،األمن صحقيق في الرغبة

 صخصلف ،ةه ف مركبمن شأنه أن يؤ ي إلى بندء  الة هي منظمة أو صحدلف  مؤسسةبأن ال القدئل الفكر 
 ه افهمأل المشدركين مخصلف بين وسطد حال و إيجد  المفدوضدت للمسدومة، نصيجة أخرى، إلى مؤسسة من

 عملية من خالل الضمنية أو الاريحة النصدئج صحقيق في ةيفيوظ أه افد لهد يكون سوفو  الخداة،
  .ال اخلي الصفدوض

 سيدسة نفس ل يهد ليست معين، تقطدع  اخل حصى المؤسسدت، جميع أن لصأكي  الواتقع في النصيجة صميل و
  .الخطر صجده الموتقف نفس أو األجل، الطويل و القاير الم ى بين الموازنة الصعويض، ،األربدح صوزيع

أين  لمؤسسة،ل الخداة فاه األو  يفةظلو ا ،يإتقصاد  منطقب عليند أن نعرف يجب الخالفدت هذه وراء
  :النمو و لربح المشصرك البحث صغطية إعد ة ندحية يتقصاد اإل المنطق هذا ي عم أن يمكن

 الربح :  .1.1.1.1.1

    المفي ة الصكدليف و را اتياإل بين كفرق لكن و محدسبي كربح ليس معدنيه، بأوسع الربح يفهم أن يجب 
 بشكل الربح، و  ( الصكلفة خفض عملية في مصكرر و ثركأ بشكل يسصخ م ةمفي ال صكلفةلل المفهوم هذا )

 لنشدطدتل ضرورية الغير النفقدت الزائ ة، الصنظيمية و اإلضدفية الصكدليف أيضد يشمل أن يمكن أوسع
 .الصنظيمية النشدطدت أو األسدسية

 من عروضةمالو  المصعدرضة األه اف بين الصوافق بعض يعكس  معدنيه بأوسع الربح عن البحث هذا 
 معديير بواسطة جلية بافة يصأك  الربح عن البحث هذا ،أخرى ندحية من المصحدلفة، األطراف معظم
 العدئ  مع ل عن البحث:  االسصثمدرات اخصيدر اجل من المؤسسدت في اسصخ امهد الشدئع من حسدبية
  .الحدلية القيمة لادفي تقاىاأل الح  عن و ال اخلي
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 :النمو .1.1.1.1.1

 أو االحصكدر وضعية) خداة  حدلة ع ى مد السوتقية الحاص زيد ة و المدل رأس بزيد ة الربح يقدس 
لذلك صنصهج  المؤسسة، مخدوف من جزء على بدلضرورة صنطوي الصندفسية دل يندميكيةف ،(القوي الصواطؤ

 .مدلهدرأس زيد ة و السوتقية حاصهد لزيد ة ةإسصراصيجيسلوكدت 

 ومن بدلربح مصعلقة خادئص و بعد أ بواسطة -النمو و الربح - األسدسيدن المحوران هذانيجمع و 
 .خدرجية و  اخلية عوامل على صعصم  وهي ، هدصوضيح الاعب

 عون، -م ير العالتقدت طبيعة و السيطرة شكل و المدل رأس في المسدهمة هيكلب صالص  اخلية عوامل 
 عوامل على صعصم  ال يندميكية هذه الفدئض، صقدسم  يندميكية إلى مد، ح  إلى ص عو، الخادئص هذه

 المؤسسة، صواجههد الصي الصندفسية الضغوطدت طبيعة و القطدعية بدل يندميكية أسدسد صصعلق خدرجية
 صقلل تقوية، كدنت إذا الضغوط، هذه المدلية، األسواق طرف من المطبقة الضغوطدت صلك إلى بدإلضدفة

 جميع في الصندفسية اليقظة إلى المؤسسة تقوة صميل و الصنظيمي الفدئض و العدلية األربدح فرص من
 بصولي  يسمح الذي و للنمو ندتقل هو االسصثمدر: النمو و الربح بين تقوية ج لية عالتقة وهندك  ،األوتقدت
 عن و النمو عن البحث هذا النمو مع ل من يرفع ممد  اخلي صمويلب صسمح ب ورهد الصي و ج ي ة أربدح
 بدلنسبة فيهد صصفوق صكون تق  الصي و النسبية مزايدهد لجميع صهدصعبئ و المؤسسة مشدركةب ىيعن الربح

 بين الجمع موضوع هذا بأن علمد. المؤسسة تقيمة صعظيم في الرغبة صعكس الحقيقة في وهي لمندفسيهد
 . المؤسسدت مسيري طرف من مطروح يبقى مد غدلبد النمو و الربح

 : الصنافسية القدرة عن البحث .1.1.1.1

 االحصكدر حدلة بدسصثندء)  صندفسية حدلة في هي الصي للمؤسسة بدلنسبة الصندفسية ماطلح صعريف يمكن
 وللحاول مربحة، وبافة ينصج مد  ائمة بافة بيع على الق رة هي المندفسة أن القول يمكن(  الطبيعي

     الممكنة و الحدلية المندفسة جهةامو  على تقد رة صكون أن المؤسسة على يجب النصيجة هذه مثل على
 صندفسية)  1الصكدليف على السيطرة جلأ من عندار وهندك الصندفسية، وضعيصهد عن ال فدع و بندءال في

  .الصكدليف( خدرج الصندفسية) كثيرة وهي النوعية على السيطرة اجل من أخرى وعندار( الصكدليف
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  :الصكاليف خارج الصنافسية و الصكاليف صنافسية .1.1.1.1.1
                                      المصمثلة واللوازم الموا  من أصب  الصي و المؤسسة في اإلنصدج صكدليف جميع صشمل الصكدليف مندفسة

  :1الصكدليف لهذه هرمي صسلسل وهندك النهدئي، شكلهد في والخ مدت السلع لصق يم الالزمة الم خالت في

 صكدليف الصشغيل، صكدليف مسصرجعة، الغير الصكدليف و المدضية بدالسصثمدرات المصعلقة ،المدل رأس صكدليف
 الصكدليف، هذه مجموع في كدملة بافة صصحكم ال المؤسسة البيع، صكدليف المعدمالت، صكدليف و الصموين

 موتقعهد صح ي  على صعصم  المؤسسة خدرج هي الصكدليف عندار بعض نأل و مدضية، صكدليف هندك الن
 السعرية، الصندفسية الرسوم، الصحول، صكدليف الفدئ ة، مع ل االجصمدعية، الصعبئة ،األجور مسصوى: الخدص
 األتقل على) صح ي ( خدرجية و  اخلية) والخدرجية للمؤسسة ال اخلية العوامل من مزيج هي الصكلفة صندفسية
 . للصموتقع العدمة ةسصراصيجياإل(  جزئية

 الق رة في همدصسو  نوعية الغدلب في هي الصي و عواملال بعض صغطي الصكدليف خدرج ةسصراصيجياإل
 البيع، بع  مد خ مدت البيع، تقوة المؤسسة، سمعة بدلعالمة، مرصبطة، صكون الصي و للمؤسسة، الصندفسية

 من صزي  الصي و الصندفسية للق رة رئيسية كعوامل اليوم صسصمر النوعية العندار هذه السرعة، الثقة، صوفر
 .أعاله المذكورة الصندفسية صعريف في صغيير على يحفز هذا للمسصهلك، االخصيدرية قوةال

     للمسصهلكين مسصمر الكدمنة بشكل أو الموجو ة االحصيدجدت صح ي  أو كشف على الق رة هي الصندفسية
 هو و  يندميكيد بع ا يضيف األخير الصعريف هذا الربح، صحقيق خالل من االحصيدجدت هذه صلبية و

 .الواسع بمعنده االبصكدر

  :اإليرادات عن البحث .1.1.1.1.1
 مقيدس هي المصمديزة را اتياإل ،را اتياإل عن صبحث الحقيقة في المؤسسة صندفسية و الربح عن البحث في
 .الصكلفة خدرج الميزات خالل من صعكس االحصكدرية را اتياإل و الصكلفة يدامز  عن

 الذي و المصندفسة، المؤسسدت من الع ي  بين الموجو ة الصكلفة في االخصالف صعكس المصمديزة را اتياإل
  دتإسصراصيجي الم خالت، ألفضل صوافر الصنظيم، المعلومة، الخبرة، ،دالصكنولوجي إلى األال في يرجع
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1الممكنة الماد ر  من واسع مجدل يغطي هذا المصمديز  را ياإل مفهوم الصموتقع،
 . 

 أيضد لكن مرصبطة صكون أن يمكن الصي الخ مدت و المنصجدت صمديز فقط صغطي ال االحصكدرية را اتياإل 
 بدالبصكدر، المرصبطة المحصكر تقوة وكذلك الصانيع، تءابرا الطبيعي، االحصكدر حدالتب المقي ة األسواق
 يعرف األخير وهذا العمالء إيرا  جلبمن  يمكن الحدالت بعض في ج ي ة عملية أو ج ي  منصوج انطالق
 .المحصمل را ياإل نهأ على

  :اإلنصاج .1.1.1.1.1
  فدعلية األكثر اإلنصدج صكنولوجيدت خصيدرإ مصجدنسة، صكون مد ند را والصي الخ مدت و السلع صق يم شروط
 الصكنولوجيد كدنت إذا االحصكدري را ياإل المصمديزة، را اتياإل و حصكدريةاإل را اتياإل صولي  على والقد رة
  .حصكدرإ براءة بموجب محمية

 العملية مراتقبة طرق ،األسدسية العمليدت صحسين المهدرة، الصكنولوجيد، خصيدرإ صم إذا مصمديزة را اتياإل
 ليس لكن الصندفسية، للميزة ما ر الصكنولوجيد أن عصبدرإ على و. الصكدليف صخفيض جلأ من اإلنصدجية

 غدية إلى الصنظيمية روفظال ظل في ةدبصث سصبقى المؤسسة حاة أن يعني وهذا  ائمة صكنولوجيد هندك
 المد ية، الصكدليف في مطلقة ميزة ىإل يؤ ي أن يمكن الصكنولوجيد خصيدرإ ح يثة، صانيع عمليدت ظهور
 . الصعلم يدتإتقصاد  الحجم، يدتإتقصاد  ،السلم يدتإتقصاد 

 :الصنظيم .1.1.1.1.1
  : 2ص فقال إ ارة هو الصنظيم و مؤسسةلل الرئيسية المهدم من واح ة

  المدلية الص فقدت ، المعلومدت ص فق ، الخ مدت ص فق،  الحقيقية السلع ص فق
 عدمال اآلن يعصبر الرتقدبية المعلومدت هذه صرجمة وسدئل و الرتقدبة أسدليب من الص فقدت هذه صنظيم حسنو 

 رئيسيد ما را أابحت الصنظيم  طرق أن إلى  ح يثة  راسدت وصشير الصندفسية، الق رة عوامل من رئيسيد
 الصعدمل بمعنى واسع، اعي  على بدلضرورة هي المنظمة رؤية نأل سيئة، نسبية ميزة أو  الصندفسية للميزة
 .الج ي ة المصغيرات مع الصكيف ضرورة و واسعة ثقدفدت مع
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1مسصويدت ع ة على الظدهرة صحليل إلى دصقو ن للمنظمدت الج ي ة العلمية األبحدث من والع ي 
 : 

 المطروح المشكل وهذا الشبكة، المؤسسة أو المؤسسة نظدم المؤسسدت، لجميع نفسه هو المؤسسة ميصنظ -
    الماب في صكون أن يمكن كمد المنبع في صكون أن يمكن الصحدلفدت الشراكة، المؤسسة، ح و مصعلق ب

  .الصقلي ية الصكدمل شكدلأ من ب ال عليةدف أكثر صنظيم كيفيدتيعطي  هذا و
 بين المقدرنة ىإل النظر خالل من ذلك و الشراء أو الانع إشكدلية إلى صشير و يمالع الصكدمل لةأمس -

 سصراصيجياإل الر  الخدرجية، بدألسواق المرصبطة المعدمالت صكدليف وبدسصخ ام ال يندميكية الصنظيم صكدليف
 من الشراء أو لذاصهد المؤسسة بعمل يسمح الذي و العمو ي الصكدمل عليه يطلق اآلن السؤال هذا على

  .شراؤه يمكن مد مع به القيدم يمكن لمد مسصمرة مقدرنة إمكدنية يعرض هو و الخدرج،
 من الع ي  في المرونة، و االرصبدط من مشكلة يطرح البيع و الخدرجية اإلم ا اتو  اإلنصدج بين الربط  -

 اإلنصدج تقرارات صخدذإ يصم أن الضروري فمن لذا و الطلب مشكلة إلى العرض مشكلة من ننصقل القطدعدت
 الواجب من لذلك منهد، مصأك  غير و مصغيرة طبيعة ذو هو الذي و الطلب، بصوتقعدت الوثيق دطبرصإلا مع
 المصغيرات مع بدلصكيف صسمح جي ة مرونة مد ح  إلى صعطى أنب للطلب سصجدبةإلا العدم الصنظيم على

 مسصوى البشرية، الماد ر ةأصعب جلأمن  الصنظيمية ةسصراصيجياإل شعدر المرونة تأابح ولق  السريعة،
 الق رة في يزي  تقوة عدمل يابح النهدية في فهو الحوافز عق  كذلك و( الصوظيف مراتقبة) الوكدلة مشدكل

 الصندفسية من كل في ص خل المؤسسة نصدئج في مشدركصهم و ،جمدعدت في عمللل األفرا  فع  الصندفسية،
  .الصكدليف وخدرج بدلصكدليف

  :البيع .1.1.1.1.1
 مع المحصملة و الحقيقية دتالطلب عيجمصلبية  المؤسسة على يجب الصندفسي الجدنب من و الطلب جدنب
  صفضيالصهم عن الكشف و خادئاهم و راسة  ميوالصهم عن الكشف و للعمالء سصمدعإلا :الخادئص كل

 2 .الضمنية و الاريحة صراتاالصو  صحليل

 الذي و فيهد مصحكم أسواق خلق جلأ من اهذ كل و الصفرتقة، وممدرسة ، نصجدتمال صمييز ، األسواق صقسيم
          ح  أتقاى إلى سصخ امهدإ  الحجم وفرات و السلم يدتإتقصاد  صحقيق كيفيةل عىيس النهدية في هو
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 خالل من هديعل مسيطر أسواق عن البحث العملية هذه في الظدهرة، هذه أكثر صوضح الج ي ة النمدذج و
 .الفدخرة للسلع بدلنسبة السمعة للجو ة، رمزا للصمديز، تقوية وسيلة بوافه برز  والذي العالمة حيدزة

  :النمو  .1.1.1.1.1

 النشدط تقطدعدت من الع ي  صميز يدت الح يثةتقصاد اإل في النمو، النسبية، المزايد من خرآ عنار
 من له لمد(  ج ي ة مادنع بندء) ال اخلي النمو على األسبقية إلى يميل الخدرجي النموحيث  يتقصاد اإل

 سوق، حاة عمالء، عالمة، صادل،اإل ،الفور على إنصدجية تق رة شراء أو مؤسسة شراء: ع ي ة مزايد
 هذه بين من صبيع، مؤسسدت مسصخ مة،ال األموال رؤوس من كبيرة كميدت العدلم في يوج  حيث

 في وهي العولمة، ومصطلبدت الصندفسية الضغوط لمواجهة كدف غير دحجمهمنهد  الع ي  هندكالمؤسسدت 
 ال الصي والصملك ال مج عمليدت حركة ال ولية، السوق في وحاصهد وجو هد بندء جلأ من أكبر مواجهة
 بشكل نج ه الظدهرة هذه مركز و القطدعدت، من الع ي  في يؤثر الذي و ،الصركز نحو صجدهإ وجو  صعكس
 الفرق أسدس على صسصن  سصحواذاإل حركة الواتقع في  القيمة، ةإسصراصيجي و المؤسسة تقيمة بدرز،و  واضح
وهي (  الحدلية تقيمصهد ادفي على ندحية من و)  تالمشصرا للمؤسسة المحصملة والقيمة الشراء سعر بين

 في مصمثلة المنطق هذا في األسدسية المشكلة أن نج  الاندعية، الهيدكل دتكي يندمي منطقب محكومة
 المشصرك البحث أن في وج ند كمد اليقين، وع م بدلمخدطر محفوفة بيئة في والمحصملة الحقيقية را اتياإل
  .للمؤسسة تقيمة أتقاى يحقق والنمو الربح عن

ز  يندميكية  كل في الحجم، عدمل أهمية صظهر كذلكو  را اتياإل عن البحث يحكمهد هذه 1الصرك
 في  نيد عصبةك حرج يعصبر نشدط حجم يوج   العدلمي الاعي  أو المحلي الاعي  على سواء الاندعدت

 آلخر تقطدع من يخصلف الحرج الحجم هذا ،مضمونة غير هي الصي و الطويل الم ى ىعل المؤسسة بقدء
 الصطوير، و البحث مصع  ة، صكنولوجيدت على شصملي الذي الخادئص من معق  مزيج على يقوم وهو

 . السوق مع الصكيف شبكة، ضمن العمل الص فق، في الصحكم و الصنظيم الوفرة، و السلم يدتإتقصاد 

 صهدئصعب يمكن الصي و أعاله المذكورة النسبية المزايد جميع عن البع  يمثل الحرج الحجم أن القول يمكنند
 .الاندعدت من الع ي  في فعدلة باورة
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 الفال األول :خاصمة

الاندعي من هيدكل و سلوك و أ اء هي  تقصاد العالتقة الموجو ة بين العندار األسدسية لنموذج اإل إن
و الصي هي  ،كمد أن هندك الع ي  من العندار المشصركة بين مكوندت هذه العندار ،مصع  ة و مصشدبكة

 صركزإلى  ةفي صطور مسصمر كمد أن العندار المكونة لهيدكل السوق هي في األال صنطوي إضدف
في بعض ال راسدت  إليهد يضدف وصمييز المنصجدت  و على حواجز ال خولالمشصرين و البدئعين 

عن طبيعة الاندعة  صركزيعبر من أهم العندار و  يو هالعمو ية و عندار الصكلفة،  تالصكدمال
و بدإلضدفة إلى موانع ال خول والصي صعصبر  ،ق احصكدريةااألسواق من أسوق صندفسية أو احصكدر تقلة أو أسو 

 .الاندعي تقصاد العنار أو المركب األسدسي في هيدكل السوق بدلنسبة لإل

عندار الن العالتقة بين موانع ال خول و مجموع يشرح وصبي فين كل ال راسدت الموجو ة صناب إفذلك ك 
على هيكل الصكدليف  والصكدمل العمو ي كذلك فهو ينطوي ، ةإسصراصيجيمن سلوكدت  SCPالمكونة لنموذج 

 أنكمد  ، ة إلى مصغيرات هيكليةسصراصيجيو الصي مع مرور الوتقت صصحول هذه العندار من السلوكدت اإل
و الهد فة إلى  للمؤسسة ةسصراصيجية كدنت منابة على األه اف اإلسصراصيجيال راسة المصعلقة بدلسلوكدت اإل

  .النمو و الربحإلى  ةالاندعي إضدف تقصاد البع  الذي ينطوي عليه اإلميزة الصندفسية و هذا صحقيق ال

 

 


