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داءــــاإلھ  
 

.إلى والدتي؛ أغلى ما أملك في الوجود  

.إلى والدي؛ حفظھ هللا و رعاه  
 كما ربیاني صغیراً   ارحمھماو قل ربي     

، وفقھم هللا في دراستھم و عملھم، و أنارإخوتيإلى  .الطریق أمامھم   
  إلى كل قریب إلي؛

.بسكرةسییر بجامعة و علوم الت والتجاریة  إلى زمالئي  بكلیة العلوم االقتصادیة  
  إلى كل مناضل في سبیل العلم و المعرفة

  .ھذا العمل المتواضع ثمرة إلى كل ھؤالء، أھدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 كلمة شكر
 

مباركا على ھذه النعمة الطیبة والنافعة نعمة  نشكر هللا ونحمده حمدا كثیرا و
  .العلم والبصیرة

والتقدیر الخاص، إلى كل من یشرفنا أن نتقدم بالشكر الجزیل والثناء الخالص 
  :مد لنا ید المساعدة وساھم معنا في تذلیل ما واجھتنا من صعوبات ونخص بالذكر 

الذي لم یبخل علینا   بن بریكة عبد الوھاب: الدكتوراألستاذ المشرف 
  .بتوجیھاتھ وإرشاداتھ القیمة
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  لجنة المناقشة أعضاء كل  أشكر كما
  .على كل التوجیھات التي قدموھا لي

 في إنجاز بعید من أو قریب من ساعدنا من كل إلى الجزیل بالشكر أتقدم كما
 .العمل ھذا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
  

  

  :ملخص
  

تعــاجل هــذه املــذكرة البحثيــة موضــوع هيكــل الصــناعة وكــذا اإلســرتاتيجية التنافســية ، حيــث أن اهلــدف مــن 

اتيجية للمؤسســة تــتالءم وطبيعــة تلــك حتليــل هيكــل الصــناعة هــو التعــرف علــى الفــرص والتهديــدات بغيــة وضــع إســرت 

وإن حتليــل طبيعــة الصــناعة يســـاعد علــى فهــم البيئــة ، كـــون هــذه األخــرية  تتســـم . الصــناعة وتنســجم مــع أهـــدافها 

  .بطبيعة ديناميكية ومعقدة أكثر من كو�ا ساكنة

ـــــك مـــــن خـــــالل  ـــــافس بفاعليـــــة، وذل وبتشـــــخيص طبيعـــــة الصـــــناعة تســـــعى املؤسســـــة إىل دخـــــول جمـــــال التن

ــــــني هــــــذه إ ــــــاح، ومــــــن ب ــــــيت ميكــــــن انتهاجهــــــا لتعظــــــيم املزايــــــا التنافســــــية و األرب ســــــرتاتيجيات التنافســــــية املختلفــــــة ال

 احلصـول إىل �ـدف إسـرتاتيجيات عـن عبـارة هـي الـيت Porterإسـرتاتيجيات العامـة للتنـافس لــ : اإلسـرتاتيجيات

  .تنافسيةال الكثافة حدة من التخفيض مع البعيد املدى على تنافسية ميزة على

  

Résumé: 
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Le présent mémoire de recherche traite l’objet de la structure de 
l’industrie ainsi que la stratégie de concurrence, car le but de l’analyse de la 
structure de l’industrie est de connaître les chances de et risques afin d’établir un 
stratégie d’entreprise suivant la nature de la dite industrie et pour qu’elle prenne 
ses objectifs en considération. 
L’analyse de la nature de l’industrie aide à la compréhension de 
l’environnement, car celle-ci est de nature dynamique et complexe plus qu’elle 
n’est immobile, notamment au cours de la décennie passée.       

Et en recherchant dans la nature de l’industrie, l’entreprise cherche à 
entrer effectivement dans le domaine compétitif et ce, par les différentes 
stratégies de concurrence qu’elle peut suivre afin de d’augmenter ses pouvoirs 
de concurrence et aussi ses profits. 
Parmi les dites stratégies on peut citer : les stratégies générales de concurrence 
de PORTER qui sont des stratégies visant à obtenir  une  gamme 
concurrentielle sur un long terme en diminuant de la densité de concurrence.  
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