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  :تمهید

في نفسها  اتوجدت المؤسس في ظل االنفتاح الكبیر لألسواق والتطور السریع في مجال التكنولوجیا   

من والمنافسة الشدیدة، فقبل انفتاح األسواق كانت المؤسسات تنشط في سوق محمیة محیط یتسم بالتعقید 

االنفتاح خاصة في بعض القطاعات، لكن مع  ،طرف الدولة تتمیز بضعف المنافسة، إن لم نقل انعدامها

مما أدى إلى  ،التنافسوتصاعد  ،واختلفت وتباینت رغبات الزبائن ،زاد عدد المؤسسات وتنوعت منتجاتها

هذه  أو العالمي،ء على الصعید المحلي تغیر الخارطة االقتصادیة، حیث زادت شدة المنافسة سوا

 ترتبطالذي  ،التحوالت السریعة والعمیقة والتهدیدات الناتجة عنها تحتاج لمن یحسن التعامل والتكیف معها

    .حیث أصبحت أمرا حتمیا ،فعالیته لحد كبیر بقدرة المؤسسة على المنافسة

، التي هذه التغیرات ل عن تأثیرنه ال یمكن للمؤسسات أن تبقى بمعز یمكن القول إ ما سبقانطالقا م   

، ولن یكون اقصد التفوق على منافسیه ،مستدامة ةتحتم علیها السعي الجاد كي تتوفر على قدرات تنافسی

على إیجاد مكانة  قادرةبحیث یجب أن تكون  ،لها ذلك إال إذا حازت على عنصر أو عناصر تمیزها عنهم

التنافسیة اآللیة األساسیة للمؤسسة المعاصرة في حیث تعتبر  في السوق والحفاظ علیها ألكبر فترة ممكنة،

علیها لتحقیق أهدافها في الربح،  السیطرةو  بإتباع عدة استراتیجیات ،غزو األسواق في مختلف المناطق

   .البقاءو  لنموا

  :وسنحاول في هذا الفصل دراسة المباحث التالیة   

  .نظرة عامة حول المنافسة :المبحث األول

  .اإلطار العام للتنافسیة الصناعیة :المبحث الثاني

  .تحلیل المنافسة وقوى التنافس على مستوى القطاع :المبحث الثالث

  .اإلطار العام للمنافسة العالمیة :المبحث الرابع
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  نظرة عامة حول المنافسة :بحث األولمال

 هیاكلها،و  وأنواعها هاتعاریف وقد تعددت ،تحدد نجاح أو فشل المؤسسات أساسیة حقیقةالمنافسة تعتبر    

  .ي هذا المبحثفدراسته وهذا ما سنحاول 

  مفاهیم أساسیة حول المنافسة :المطلب األول

  تعریف المنافسة: أوال

ة ـالمنافسبأن  فمنهم من یرى ،لها ولم یتم اإلجماع على تحدید مفهوم معین ،تعددت تعاریف المنافسة   

  1".جات متقاربة أو متماثلة في السوقالصراع بین المنتجین الذین یعرضون منت"هي 

بحیث یسعى كل  ،غایته تعظیم رفاهیة المستهلك ،مثلاألوسیلة اكتشاف هیكل السوق " كما تعرف بأنها

ج المعروض وبین تكلفة ن للمنتـمة التي ینظر إلیها الزبائـج إلى تعظیم الفارق بین القیـمن عارضي المنت

 2".)اإلنتاج واالستعمال(التكامل 

على أسالیب مختلفة  باالعتماد ،تعدد المسوقون وتنافسهم لكسب العمیل" وتعرف أیضا على أنها

  3".الخ...،الخدمة بعد البیع وب التوزیع،أسل كاألسعار، الجودة، توقیت البیع،

  :التعاریف السابقة نستنتج ما یليمن    

 المؤسسات التي تنتج منتجات بدیلة؛تتعلق المنافسة ب - 1

  نافسة كسب العمیل وتعظیم منفعته؛من الم الهدف - 2

ودة، السعر، السرعة في تقدیم الخدمة، الج اصردة عنـالتنافس بین المؤسسات یقوم على أساس ع - 3

  .الخ...،الخدمات التكمیلیة للمنتج

 

 

 

 

                                                           
1
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ème
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   خصائص المنافسة :ثانیا

 وحسب التطورات الجدیدة الوقت، جحسب نوع المنتتعتمد المنافسة في السوق على سلوك المستهلك    

  1:خصائص المنافسة نذكربین ، ومن سوقال في

 ،يـاالنتقائ وة للطلب األولي أـبالنسبالتنافس یحاولون هیكل المنافسة فیما إذا كان المنافسون  یتحدد - 1

لمنافسة یكون في محاولة الدخول إلى أجزاء جدیدة ا اهتمامفإن  ولي هو الهدفاألفعندما یكون الطلب 

حاجات فإن التركیز یكون على إشباع  نتقائي هو الهدفاالب وعندما یكون الطل لمستهلك،بالنسبة ل

  مؤسسات المنافسة؛مما تقدمه الزاء السوق بطرق أفضل في أج المستهلك

بالنسبة للكمیة المنتجة  ذات حساسیةاألرباح تكون  التكالیف الثابتة بارتفاعتتمیز  التيفي المؤسسات  - 2

أما المؤسسات المصنع، والمحافظة على تشغیل الطاقة  استغالل إلى انإن المنافسة تتجه هلذا ف والمباعة،

ولذا كثیرا ما  بالنسبة للسعر، إن األرباح تكون ذات حساسیـةفنسبة كبیرة  التي تمثل التكالیف المتغیرة فیها

  .لتحسین األرباحكوسائل األسعار تستخدم الطرق الخاصة بتمییز المنتجات أو رفع 

  :تتم على ضوء دراسة العناصر التالیةدراسة المنافسة  - 3

  استراتجیات المنافسین؛ - 

  ؛مستویات األداء - 

  ؛أوجه القوة والضعف - 

  .ات المتوقعة في المستقبلالتصرف - 

  

  

  

  

  

  

  تحلیل المنافسة، مستویاتها وأنواعها :المطلب الثاني

                                                           
 
 1

أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة  االستراتیجي كخیار للمؤسسة الجزائریة، التحالف زغدار أحمد،

  .21، 20، ص ص الجزائر، الجزائر
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  تحلیل المنافسة: أوال

  :دراسة العناصر التالیة یتم من خالل   

بغیة التعرف على  ،ة عنهاوتحاول اإلجاب المؤسسةهناك عدة أسئلة تطرحها  :التعرف على المنافسین )1

من هم منافسوها؟ ما هي استراتیجیاتهم؟ وما هي نقاط قوتهم  وهي كثر منهموالتقرب أكثر فأ منافسیها

  :هيساعد المؤسسة في تعریف منافسیها وهناك ثالث خطوات ت وضعفهم؟

إن تحدید المؤسسة لمنافسیها ال یتوقف على المنافسین الحالیین، وٕانما یمتد إلى  :تحدید المنافسین -أ

سسة أو المنتج المنافس، لكن المنافس ال یعني دوما المؤ  محتملین الذین یشكلون خطرا علیها،المنافسین ال

 1.من یساوم المؤسسة ویحاول أن یقتطع جانبا من أرباحها بل هو كل

إن التعرف الدقیق للمؤسسة على أقرب منافسیها ضروري لفهم  :المنافسین استراتیجیات تحدید - ب

ویشكلون ما یعرف بالمجموعة  ،افسین هم الذین یتبعون نفس اإلستراتیجیاتناستراتیجیاتهم، وهؤالء الم

متشابهة  اعبارة عن مجموعة من المؤسسات تتبنى أنواع"بأنها والتي تعرف داخل القطاع،  اإلستراتیجیة

 2".داخل نفس الصناعة اإلستراتیجیاتمن 

  3:لیل المجموعة اإلستراتیجیة نذكرومن فوائد فهم تح   

حیث  ،ةـاإلستراتیجی وعاتـالمباشرین، وبالتحدید في مختلف المجم تساعدنا في التعرف على المنافسین - 1

ولیس أولئك المنتمین إلى  ،ةـیجیها اإلستراتـالذین یشاركونها في مجموعت هم ةـن أقرب منافسي المؤسسإ

سسات كبدائل مباشرة یتجه المستهلكون للنظر إلى منتجات هذه المؤ أخرى، و مجموعات إستراتیجیة 

 مجموعتها اإلستراتیجیة؛ر من داخل یأتي التهدید األكث لبعضها البعض، وهكذا

  تقوم المنافسة؛ أساستعرفنا على أي  - 2

، والتحرك بین المجموعات یتوقف أخرىتجاه االمؤسسة لمجموعة  مغادرةسؤال حول احتمال  تثیر - 3

 ؛إستراتیجیةعلى تواجد حواجز الدخول في كل مجموعة 

 الموجودة في القطاع؛بتعریف الفرص یسمح لنا  اإلستراتیجیةتحدید المجموعات  - 4

                                                           
 
1

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم أھمیة الیقظة التنافسیة في تنمیة المیزة التنافسیة للمؤسسة، رتیبةنحاسیة 
   .30، 29، ص ص 2002/2003التسییر، جامعة الجزائر، الجزائر، 

 
2

الحكم الخزامي، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، القاھرة،  ترجمة عبد بناء المیزة التنافسیة،: اإلدارة اإلستراتیجیةلي،  -دیفید -بیس -روبرت
  .164، ص 2008

 
3

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم  التحلیل التنافسي ودوره في إعداد اإلستراتیجیة التسویقیة بالمؤسسة االقتصادیة،بن مویزة أحمد، 
  . 117، ص 2005/2006ضیاف، المسیلة، االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة محمد بو
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 .یسمح لنا في النهایة باستنتاج عدد من المشاكل اإلستراتیجیة اإلستراتیجیةتعریف المجموعات  - 5

یساعد على إن مقارنة وضع المؤسسة بالمؤسسات المنافسة  :قوة وضعف المنافسینتحدید نقاط  -ج

توقف بدرجة كبیرة على قوة أو ی األرباحجیات وتحقیق یستراتاإل، ألن إمكانیة تنفیذ جیاتهایوضع إسترات

میزة عطي للمؤسسة حیث ی ،التي تعد هامةو  ضعف المنافسین، فجانب القوة هو المقدرة المتمیزة والخاصة

على الرغم  ،ما المؤسسة للطاقة الالزمة للقیام بعمل امتالكعن عدم  التفوق، أما جانب الضعف فیعبر

  .من توافرها لدى المنافسین

تنافسیة للمؤسسة التي تعرف على مكونات البیئة التحلیل المنافسة وال إن :متابعة البیئة التنافسیة) 2

ة التعرف على مكونات هذه ال یكفي لبناء إستراتیجیة ناجحة للتنافس، فعلى الرغم من أهمیتعمل فیها 

 :هي هناك العدید من الخطوات الهامة والمطلوبة لالستعالم عن المنافس البیئة تبقى

م حتى یتسنى لجهد منظتخضع عملیة جمع المعلومات  :جمع المعلومات عن البیئة التنافسیة -أ

 :الحصول علیها، فالدراسة المستمرة ألوضاع السوق تعتبر عملیة حتمیة للحصول على المعلومات التالیة

كبر من بمزایا نسبیة أن للمؤسسة إنتاجها أنواع المنتجات ومواصفاتها التي یطلبها السوق، والتي یمك - 1

 منافسیها؛

 األسعار والشروط؛ من حیث المواصفات، تفضیالتهمأنواع الزبائن لمختلف المنتجات و  - 2

 والمزایا التي یتمتعون بها؛ درجات سیطرتهم على السوق افسین،أنواع المن - 3

 ومصادر إنتاجها؛ ،متوفرة في السوقأنواع المنتجات المنافسة أو البدیلة ال - 4

  تجات، ومدى توفرها لدى المنافسین؛الخدمات المكملة للمنأنواع  - 5

 سعار في السوق للمنتجات البدیلة؛حركة األ - 6

  1.بكمیة المبیعات اقب في الفترات القادمة مقدر تر حجم السوق الحالي والم - 7

ینبغي  للمؤسسة اتعكس المعلومات التي یتم جمعها فرص: التهدیداتتحلیل الفرص و كشف و  - ب

المعلومات  استعراضالفرص والتهدیدات من خالل  اكتشافویتم  ،أو تهدیدات ینبغي تفادیها ،اقتناصها

والبیانات التي یتم جمعها، ثم مناقشتها لتحدید تأثیرها المحتمل، ومحاولة التنبؤ بسلوك واتجاهات 

ماالت وجود وتقدم عملیة تحلیل الفرص والتهدیدات احت المؤثرة على نشاط المؤسسة،المتغیرات البیئیة 

                                                           
 
1

  .                                                                                                                         32نحاسیة رتیبة، مرجع سابق، ص 
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الفرص من خالل تحدید األهمیة النسبیة لهذه  كوذل ،مركز نسبي معین یمكن أن تحتله المؤسسة

   1.مما یساعد المؤسسة في توجیه جهودها اتجاه استغالل الفرصة ومواجهة التهدید ،التهدیداتو 

  مستویات المنافسة :ثانیا

منتجات المنافسة له بصورة من طرف مؤسسة وبقیة ال ج المباععالقة القائمة بین المنتال إلىر ظبالن   

  2: یمكن تمییز مستویات المنافسة التالیةغیر مباشرة،  وأمباشرة 

في باعة بسعر ینافس سعر منتجاتها، و األخرى الم اتمنتجات المؤسس االعتبارالمؤسسة تأخذ بعین  - 1

حیث تهتم  ى على هذه المنافسة السعریة،تقو  هذه الحالة ستتخذ اإلجراءات المختلفة التي تجعل منتجاتها

 قط بمن یشكل علیها تهدیدا مباشرا؛المؤسسة ف

حتى وٕان لم  نفس منتجاتها،كل المؤسسات التي تنتج  االعتبارعلى مستوى آخر تأخذ المؤسسة بعین  - 2

تطور تلك المؤسسات وما  احتماالت االعتبارهنا نجد أن المؤسسة تأخذ بعین  تكن أسعارها منافسة،

 أن تشكله علیها من خطر؛ نیمك

قد تهتم المؤسسة بكل المؤسسات التي تنتج منتجات تلبي نفس الحاجة  شملأفي إطار إستراتیجیة  - 3

طموحات المؤسسة في التوسع  التي تلبیها منتجاتها، حتى وٕان لم تكن شبیهة بها، وفي هذه الحالة تكون

 كبیرة؛

  .د تهتم المؤسسة بكامل القطاع الذي تتواجد فیهق أوسععلى مستوى  - 4

  

  

 

   أنواع المنافسة: ثالثا

   3:وهما مجال أعمال المؤسساتیتعلق بفیما ن من المنافسة ك نوعاهنا   

                                                           
.34نحاسیة رتیبة، مرجع سابق، ص   

1
 

2
.                                                                                                                     3، 2مرجع سابق، ص ص  ،خیار للمؤسسة الجزائریةاالستراتیجي ك التحالفزغدار أحمد،  
 
3

منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة ، أطروحة دكتوراه غیر مؤشرات تنافسیة المؤسسات االقتصادیة في ظل العولمة االقتصادیةغول فرحات، 
  .72، 71، ص ص 2005وعلوم التسییر،جامعة الجزائر، الجزائر، 
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أجل الفوز  القائم بین المؤسسات في بلد ما منتتمثل في المنافسة والصراع : المنافسة غیر المباشرة )1

والتفوق على منافسیها تسعى  بحثها عن المردودیة، الربحیة فالمؤسسات من خالل ،وكسب الموارد المتاحة

والتكلفة، مما یسمح  الجودةلك من ناحیة ذو  ،الظروف بأحسنمن هذه الموارد و  األسدالفوز بنصیب  إلى

وعلیه نستنتج بأن المنافسة غیر المباشرة تتمثل في تلك الصراعات  ،م األرباح في ظل المنافسةبتعظیلها 

بأحسن جودة وأقل تكلفة  ،التي تحدث بین مختلف المؤسسات من أجل الظفر بالموارد المتاحة في البیئة

  .ممكنة

تتمثل أساسا في تلك المنافسة القائمة بین المؤسسات التي تنشط في نفس القطاع  :المنافسة المباشرة) 2

، وهذا النوع من المنافسة هو الذي یهم المؤسسات بصفة أكبر نفس المنتجات بإنتاج الصناعي، أو تقوم

ن المنافسة تختلف من قطاع آلخر، حیث تعرف بعض لنوع األول، وال بد من اإلشارة إلى أمن ا

ت منافسة شدیدة، وأخرى تعرف منافسة محدودة، وذلك حسب عدد المؤسسات المتدخلة في القطاعا

  .ات المتدخلینیالسوق، وٕامكان

األمثل للمنافسة غیر المباشرة من  االستغاللأن المؤسسة تسعى دائما إلى بمن خالل ما سبق نستنتج    

استراتیجیاتها و  ، فعالیتها، كفاءتهاأدائهال بفع ،أجل الوصول إلى مكانة مرموقة في إطار المنافسة المباشرة

    . عالیة بمردودیةالتنافسیة التي تسمح لها بالحصول على أكبر حصة سوقیة ممكنة و 

  كل المنافسةاهیأنواع  :المطلب الثالث

  التامةالمنافسة : أوال

 ةاالحتكاری القوة غیاب یتضمن تام افتراض فهي الواقعیة، الحیاة في توجد ما نادرا التامة المنافسة إن   

وازن، فالمؤسسة ـوالمنافسة هنا تقوم بین المؤسسات على أساس مت ،1معینة إنتاجیة وحدة بها تتسم قد التي

ناسبة تتوسع في ممتغیرات السوق بصورة دقیقة و التي تستطیع تنمیة استراتیجیات للتعامل مع المعلومات و 

في ظل و ، 2السوق، بینما التي تفشل في ذلك تتقلص، وربما أدى ذلك في النهایة إلى خروجها من السوق

وذلك یعود إلى طبیعة السلعة  ،هذا النوع من المنافسة ال یملك المنتج والبائع الحریة في تحدید األسعار

  3.وطبیعة الطلب

                                                           
1
  .229، ص 2000، منشأة المعارف، مصر، التحلیل االقتصادي الجزئيعلي یوسف خلیفة، أحمد زوبیر جعاطة،  
2
  .60، 59، ص ص 2005شباب الجامعة، اإلسكندریة، ، الناشر مؤسسة اإلدارة اإلستراتیجیة للمنظمات في ظل العولمةصالح عباس،  
 
3

  .154، ص 2006، دار المناھج للنشر والتوزیع، عمان، مدخل في االقتصاد اإلداريردینة عثمان یوسف، محمود جاسم الصمیدعي، 
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 1:خصائص هذه المنافسة في إیجازویمكن    

 المنتجین؛وجود عدد كبیر من  - 1

 لسلعة المنتجة عند جمیع المنتجین؛تجانس ا - 2

 معلومات في السوق لجمیع المنتجین؛توفر ال - 3

السوق أو الصناعة، وهذا یعني عدم وجود عوائق تحول دون دخول  منحریة الدخول والخروج  - 4

  .منشآت جدیدة للصناعة

عوائق انخفاض  كل الصناعة بانخفاض درجة التركز،ا أنها توسم هیلو تمعنا في الشروط السابقة لوجدن   

  2.الدخول إلى الصناعة وعدم وجود تمییز في المنتجات

   احتكار القلة :ثانیا

  4:خصائصه ومن ،3مؤسساتیعد احتكار القلة أحد هیاكل السوق التي تشمل على عدد قلیل من ال   

 جود عدد قلیل من المنتجین الكبار؛و  - 1

 ؛نسبة التركز اإلنتاجي عالیة - 2

 ؛صعوبة دخول منتجین جدد إلى الصناعة - 3

  5.عدم التجانس في السلعة، أو ما یسمى بمنافسة القلة التمییزیة - 4

  

  

   االحتكاریةالمنافسة : ثالثا

عدد كبیر من المؤسسات قادرة أن ، حیث االحتكاریقع هذا النوع من المنافسة بین المنافسة التامة و    

  2:وتتمثل المالمح األساسیة لهذا السوق في ،1تمییز منتجاتها بشكل كامل أو جزئي على

                                                           
 
1

 :على الموقعالخطة الدراسیة لمادة اقتصادیات الصناعة مقال حول  أحمد سعید بامخرمة،
www.economics.kaau.edu.sa/dean/vsaleh/file.asp?ID=4114                                                                                             

 .2010 - 09 -10 تاریخ الزیارة
 
2

  .145، ص 1994، دار زھران للنشر والتوزیع، جدة، اقتصادیات الصناعةسعید بامخرمة، أحمد 
 
3

  .330، ص 1999، ترجمة فھمي رزق،المكتبة األكادیمیة، مصر، القاھرة، االقتصاد التطبیقي في إدارة األعمالایدوین مانسفیلد، 
 
4

  .157ردینة عثمان یوسف، محمود جاسم الصمیدعي، مرجع سابق، ص 
5
 Mokhtar Amani, Micro Economie, centre de publication universitaire, Tunis, 2003, p 214. 
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 السائد في حالة المنافسة التامة؛ كثرة عدد المنتجین في الصناعة، وٕان كان لیس بالضرورة العدد - 1

 تجانس السلعة المنتجة في الصناعة؛عدم  - 2

  .التمییز في المنتجات سیاسةفي  مثل بصورة أساسیةتوی ،مستوى عوائق الدخول منخفض - 3

  التام االحتكار: رابعا

، وتتمیز السلعة التي ینتجها المحتكر بعدم وجود 3"وجود بائع بمفرده"نقیض التنافس ومعناه الحرفي  هو   

بدائل قریبة لها، وهذا یعني أن المنتج یمثل السوق كله، ألنه یسیطر على مجموع اإلنتاج، كما یتمیز 

  5:وتتمثل هذه العوائق في، 4التام بوجود عوائق تمنع المنتجین اآلخرین من الدخول إلى السوق االحتكار

 المال إلنشاء صناعة مماثلة؛عدم توفر رأس  - 1

 یاب المعرفة الفنیة بطرق اإلنتاج؛غ - 2

 الحصول علیها بسهولة؛ إمكانیةعدم توفر المواد األولیة الالزمة، وعدم  - 3

  .باإلنتاج ألسباب سیاسیة أو اقتصادیة تمنع قیام مؤسسات أخرىولوائح حكومیة وجود تشریعات  - 4

  .في الجدول الالحق مقارنة بینها إجراءأنواع هیاكل المنافسة مع  یمكن تلخیص   

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                     
 
1

  .76مرجع سابق، ص ، فرحات غول
 
2

  .154مرجع سابق، ص  ،اقتصادیات الصناعةأحمد سعید بامخرمة، 
 
3

  .45، ص 2009، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، االقتصاد اإلداريفلیح حسن، طارق الحاج، 
 
4

  .99، ص 2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر، االقتصاد الجزئي الوحدوي مبادئعمر صخري، 
 
5

  .158ردینة عثمان یوسف، محمود جاسم الصمیدعي، مرجع سابق، ص 

 

  البیانات
  

  المنافسة الكاملة

    المنافسة غیر الكاملة

   االحتكاریةالمنافسة   المطلق االحتكار

  احتكار القلة
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  أنواع هیاكل المنافسة ):01(جدول رقم 

 

 ، بهاء الدین للنشرالجزئي االقتصاد مبادئمحمد سحنون، من إعداد الطالبة باالعتماد على : المصدر

  .85، ص 2003والتوزیع، الجزائر، 

  

  

  

  اإلطار العام للتنافسیة الصناعیة :المبحث الثاني

  

عدد 

  المشروعات

عدد كبیر جدا من 

المشروعات القائمة 

البیع، باإلنتاج أو 

صغر نصیب كل و 

  .منها في السوق

عدد كبیر من 

المشروعات تتقاسم 

فیما بینها القدر 

  .األعظم من السوق

عدد قلیل من 

المشروعات تتقاسم فیما 

بینها القدر األعظم من 

  .السوق

 

مشروع واحد 

یحتل اإلنتاج أو 

  .یقالتسو 

تجانس 

  السلعة

 

  .متجانسة

 

  .غیر متجانسة
السلع قد تكون 

متجانسة وقد تكون 

  .غیر متجانسة

السلعة لیس لها 

  .بدیل قریب

  

  

الدخول إلى 

میدان 

  المنافسة

سهولة دخول 

المشروعات األخرى 

إلى میدان اإلنتاج 

أو التسویق، وسهولة 

الخروج من هذا 

  .المیدان

صعوبة دخول 

 المشروعات األخرى

  .إلى میدان المنافسة

على  یصعب

المشروعات األخرى 

الدخول إلى هذا 

  .المیدان

  

التحكم في 

  السعر

عدم قدرة أي مشروع 

على التحكم في 

  .السعر

القدرة على التحكم 

  .في السعر

 

  .التحكم في السعر
التحكم في 

  .السعر
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ین، ـة في اكتسابها لمیزة تعكس تفوقها في مجال صناعي ما عن بقیة المنافسـتتجسد تنافسیة المؤسس   

 ،التمیزتبارها تعد من أهم مقومات باع ،عنهاعن مصادرها وسیاسات االستحواذ  بات الكل یبحثحیث 

  .البقاءو  التفوق

  وأنواعها ریف التنافسیة الصناعیة، أهمیتهاتع: المطلب األول

  تعریف التنافسیة الصناعیة: أوال

الفرق بین التنافسیة والتنافس، فإذا  قبل أن نشرع في تعریف التنافسیة الصناعیة علینا التطرق إلى   

كانت التنافسیة یمكن أن تعرف على أنها قدرة البلد على تصریف بضاعته في السوق الدولیة، فإن 

إلنتاج والتجارة في البلد المعني، وبالتالي التي تصف تلك السوق وفقها ا التنافس هو الشروط التي یتم

 1.ر األساسیة ألي تحلیل لإلنتاج والتجارة الدولیةالمعنیة، والتنافس والتنافسیة من العناص

  .أو عن دولة فیما إذا كان عن مؤسسة، قطاع یثمحل الحد باختالفویختلف مفهوم التنافسیة 

ات بشكل أكثر كفاءة مالقدرة على تزوید المستهلك بمنتجات وخد" تعرف على أنها :تنافسیة المؤسسة) 1

2".السوق المحلیة والدولیةعالیة من المنافسین اآلخرین في وف
  

  3".القدرة التي تملكها المؤسسة في وقت معین على مقاومة منافسیها" كما تعرف بأنها

في دولة ما على تحقیق نجاح  معین قدرة شركات قطاع صناعي" تعرف على أنها :تنافسیة القطاع) 2

  ".الحكومیةاالعتماد على الدعم والحمایة الدولیة، دون  األسواقمستمر في 

قدرة البلد على تحسین مستوى معیشة المواطنین من خالل تحقیق " تعرف على أنها :تنافسیة الدولة) 3

  4".میزان المدفوعاتل لالستمرارمعدالت نمو عالیة ومستدیمة، ووضع قابل 

                                                           
 
1

، الملتقى الدولي حول تنافسیة الجزائریةاإلستراتیجیات الحدیثة للتغییر كمدخل لتعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات أمال عیاري ورجب نصیب، 
  .13، ص 2002أكتوبر 30 -29المؤسسات االقتصادیة وتحوالت المحیط، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

 
2

، الملتقى الوطني األول حول المؤسسة االقتصادیة تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسة االقتصادیة الجزائریةكمال رزیق، فارس مسدور، 
  .202، ص 2003تحدیات المناخ االقتصادي الجدید، جامعة ورقلة، الجزائریة و

3
 Alouni Aoemeur Akki, le système d’information comptable et la compétitivité des entreprises, séminaire 

international sur la compétitive des entreprises économiques et mutation de l’environnement, Biskra, 2002, p 
229.  

4
، دوریة سلسلة جسر التنمیة، المعھد العربي للتخطیط، الكویت، العدد الثالث والثمانون ، سیاسات تطویر القدرة التنافسیةریاض بن جلیلي 

  .6، ص 2009
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هي عالقة  لمؤسسة، القطاع والدولةصعید اأن العالقة بین التنافسیة على  إلىونشیر في األخیر    

قطاع تنافسي دون وجود مؤسسات ذات  إلىاألخرى، فال یمكن الوصول  إلىتؤدي  إحداهاتكاملیة، إذ أن 

   .لهذه القدرة زة الدولةاحی إلىمؤسسة یملكان قدرة تنافسیة ال یؤدي  أووجود قطاع  أنقدرة تنافسیة، غیر 

  أهمیة التنافسیة الصناعیة :انیاث

 جارة العالمیة تحدیا كبیرا وخطراالت قیود العالمي الجدید المتمثل في تحریر یوفر النظام االقتصادي   

أن هذا النظام  إال ة تلك الموجودة في الدول النامیة،خاصأو باألحرى مؤسساته، و  ،ول العالممحتمال لد

ظیم االستفادة ما تع التنافسیة تكمن في فأهمیة االستفادة منه، أمكنن إ لهاشكل فرصة في الوقت ذاته ی

 إلىویشیر تقریر التنافسیة العالمي  اد العالمي للتقلیل من سلبیاته،ن الممیزات التي یوفرها االقتصم أمكن

قدرة على االستفادة من مفهوم التنافسیة من الدول الكبیرة، حیث تعطي التنافسیة  ثركأالدول الصغیرة  أن

 ،السوق العالميرحابة  السوق الصغیر إلى ودیةمحدفي الدول الصغیرة فرصة للخروج من  لمؤسساتل

نه أومن المعلوم  لنظام،وسواء اتفقنا مع هذا القول أم ال، فإنه ال بد في نهایة المطاف من مواجهة هذا ا

ت التي تملك قدرات وعلیه فان المؤسسا ،الدول تولیسنافس تالمؤسسات هي التي ت وفي الوقت الحاضر

مستوى  نبأتقاریر دولیة  أشارتكما ف ،وى معیشة أفراد دولهامست رفعة على تكون قادر  تنافسیة عالیة

  1.الدولیة األسواق حاماقتوقدرتها على  ،معیشة دولة ما یرتبط بشكل كبیر بنجاح المؤسسات العاملة فیها

   أنواع التنافسیة الصناعیة: ثالثا

  2:تمیز الكثیر من األدبیات بین أنواع التنافسیة التالیة   

فالبلد ذو التكالیف األرخص یتمكن من تصدیر السلع إلى األسواق  :تنافسیة التكلفة أو السعر) 1

 .رة أفضلالخارجیة بصو 

بالعدید من العوامل غیر التقنیة وغیر  باعتبار أن حدود التنافسیة معرفة :التنافسیة غیر السعریة) 2

 .ي التنافسیةیة فالسعریة، فإن بعض الكتاب یتكلمون عن المكونات غیر السعر 

                                                           
1
الدولي حول المعرفة في ظل االقتصاد الرقمي ، الملتقى العلمي تعزیز التنافسیة الصناعیة العربیة في ظل اقتصاد المعرفةعبد الحمید بوخاري،  

  .6، 5، ص ص 2007نوفمبر  28 - 27ومساھمتھا في تكوین المزایا التنافسیة للبلدان العربیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 
2

، 2003لعدد الرابع والعشرون، ا ، دوریة سلسلة جسر التنمیة، المعھد العربي للتخطیط، الكویت،القدرة التنافسیة وقیاسھاودیع محمد عدنان،  
  .07ص 

  



اإلطار المفـاهيمي للمنافسة والميزة التنافسية الصناعية    :الفصل األول   

14 
 

بتكاریة، فالبلد ذو المنتجات عنصر اال مةمل باإلضافة إلى النوعیة والمالءتش :التنافسیة النوعیة) 3

حسنة ات المصدرة ذات سمعة وحیث المؤسس ،مة للمستهلكءالمبتكرة وذات النوعیة الجیدة، واألكثر مال

 .من سلع منافسیه في السوق، یتمكن من تصدیر سلعه حتى ولو كانت أعلى سعر

  .حیث تتنافس المشروعات من خالل النوعیة في صناعات عالیة التقنیة :التنافسیة التقنیة) 4

  مؤشرات قیاس التنافسیة الصناعیة: المطلب الثاني

   على مستوى المؤسسة الصناعیة: أوال

  :تنافسیة المؤسسة الصناعیةقیاس  مؤشرات أهمفیما یلي    

هذه  تكون، ویمكن أن التنافسیة الصناعیة الحالیة للمؤسسةیعتبر مؤشر الربحیة كافیا عن  :الربحیة) 1

الحالیة الصناعیة هي ذاتها نحو التراجع، في هذه الحالة فإن التنافسیة  تتجهي سوق تنافسیة فاألخیرة 

لبقاء في السوق اللمؤسسة لن تكون ضامنة لربحیتها المستقبلیة، وٕاذا كانت ربحیة المؤسسة التي ترید 

 تكون مرتبطة بالقیمة السوقیة لها،تمتد إلى فترة من الزمن، فإن القیمة الحالیة ألرباح المؤسسة  أنینبغي 

وتعتمد المنافع المستقبلیة للمؤسسة على إنتاجیتها النسبیة وتكلفة عوامل إنتاجها، وكذلك على الجاذبیة 

أو البراءات التي  لحالي على البحث والتطویرا إنفاقهاى النسبیة لمنتجاتها على امتداد فترة طویلة، وعل

  1.تحصل علیها

تكون المؤسسة غیر تنافسیة إذا كانت تكلفة الصنع المتوسطة تتجاوز سعر منتجاتها  :تكلفة الصنع) 2

  2.كثیرا، أو للسببین السابقین معا في األسواق، وذلك إما النخفاض إنتاجیتها أو عوامل اإلنتاج مكلفة

تقیس الفاعلیة التي تحول المؤسسة فیها اإلنتاج  عواملإن اإلنتاجیة الكلیة ل: للعوامل اإلنتاجیة الكلیة) 3

أو نموها لعدة مجموعة عوامل اإلنتاج إلى منتجات، ومن الممكن مقارنة اإلنتاجیة الكلیة للعوامل 

التغیرات التقنیة وتحرك دالة ، ویمكن إرجاع نموها سواء إلى مشروعات على المستویات المحلیة والدولیة

   3.التكلفة نحو األسفل، أو إلى تحقیق وفورات الحجم

، وتستحوذ على جزء هام من السوق أرباحاتحقق  أنما  كن لمؤسسةممن الم :السوق الحصة من )4

تكون تنافسیة على المستوى الدولي، ویحدث هذا عندما تكون السوق المحلیة محمیة  أنالداخلیة بدون 

                                                           
 
1

  .11ودیع محمد عدنان، مرجع سابق، ص 
2
  .10نفس المرجع السابق، ص  
 
3

، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة ، األداء التنافسي لشركات صناعة األدویة األردنیة في ظل االنفتاح االقتصاديعبد الحكیم عبد هللا النسور
  .25ص  2009لالذقیة، االقتصاد، جامعة تشرین، ا
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لكنها غیر و  ،تكون ذات ربحیة آنیة أنالتجارة الدولیة، كما یمكن للمؤسسات الوطنیة تحریر بعقبات اتجاه 

كالیف منافسیها ة مع تسمقارنة تكالیف المؤسا یجب ذتجارة، لالمنافسة اتجاه تحریر الب االحتفاظقادرة على 

ها، كلما كانت ـة للمؤسسة ضعیفة بالقیاس إلى التكالیف الحدیة لمنافسیـالدولیین، وكلما كانت التكلفة الحدی

  1.حصتها من السوق أكبر

   على مستوى القطاع: ثانیا

  :هيإن تقییم تنافسیة قطاع یتم بالمقارنة مع القطاع المماثل لبلد آخر، وأهم المؤشرات المستعملة    

إذا كانت اإلنتاجیة الكلیة للعوامل فیه  نقول عن قطاع ما أنه تنافسیا :یةمؤشرات التكالیف واإلنتاج) 1

ذا كان مستوى تكالیف الوحدة یساوي أو إ أو ،مساویة أو أعلى منها لدى المشروعات األجنبیة المزاحمة

  2.أقل من تكالیف الوحدة للمنافسین األجانب

السوق یستعمل في هذا المجال المیزان التجاري والحصة من : السوق الدوليمؤشرات الحصة من ) 2

عن التنافسیة على مستوى القطاع، وهكذا فإن القطاع یخسر تنافسیته عندما تتناقص  كمؤشریین الدولي

  .حصته من الصادرات الوطنیة الكلیة، أو أن حصته من الواردات تتزاید

هذا الدلیل الصالت التجاریة ضمن الصناعات، وكلما ارتفعت  یبین :دلیل التجارة ضمن الصادرات )3

  3.قیمته كلما دل ذلك على تقدم الصناعة في البلد المعني

  على مستوى الدولة: ثالثا

  :لقیاس تنافسیة الدولة هناك مؤشرات هي   

إن نمو الدخل الحقیقي للفرد ونمو اإلنتاجیة مفهومان مرتبطان ولیس  :نمو الدخل الحقیقي للفرد) 1

لموارد ا، الموهوبات من رأس المال الكلیة، العوامل إنتاجیةفالدخل الحقیقي للفرد یعتمد على  متطابقان،

فة امل الكلیة یزید من دخل الفرد ورأس المال باإلضاالعو  إنتاجیةفي  االرتفاعو  الطبیعیة وحدود التجارة،

  .التحسن في حدود التجارةإلى 

                                                           
 
1

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة دور إستراتیجیة الترویج في تحسین القدرة التنافسیة للمؤسسة الوطنیةكباب منال، 
  .141، ص 2007وعلوم التسییر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

 
2

  .14محمد ودیع عدنان، مرجع سابق، ص 
 
3

، ص 2005، المؤتمر العلمي الدولي حول األداء المتمیز للمنظمات والحكومات، جامعة ورقلة، القدرات التنافسیة ومؤشراتھایوسف مسعداوي، 
131.  
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ي ـتقترح الدراسات المتخصصة ثالثة مقاییس رئیسیة للنتائج التجاریة للبلد ه :النتائج التجاریة للبلد) 2

لصادرات نحو المنتجات ذات تطور تركیب االتجاري، حصة مستقرة أو متزایدة و  فائض مطرد في المیزان

    1.المرتفعةالمضافة العالیة أو القیمة  التقنیة

  ومؤشراتها یزة التنافسیة الصناعیة، مصادرهاتعریف الم: المطلب الثالث

  تعریف المیزة التنافسیة الصناعیة: أوال

ا، ـائنهـة تنشأ أساسا من القیمة التي استطاعت مؤسسة ما أن تخلقها لزبـالمیزة التنافسی" حسب بورتر   

أو تقدیم منافع منفردة  ألسعار المنافسین بمنافع متساویة،أقل بالنسبة  أسعارتأخذ شكل  أنبحیث یمكن 

  2".في المنتج تعوض بشكل واع الزیادة السعریة المفروضة

بحیة لكي تحقق المؤسسة ر  یجي الحرج الذي یقدم فرصة جوهریةلعنصر اإلستراتا" وتعرف أیضا على أنها

  3".متواصلة مقارنة مع منافسیها

الحیازة  عندما تتوصل إلى صناعیة القول بأن المؤسسة تملك میزة تنافسیة من التعریفین السابقین یمكننا

  .ج معین مقارنة بمنافسیهاعلى عنصر التفرد في منت

تنافس محققة  إستراتیجیةالمتواصلة عندما تقوم المؤسسة بتنفیذ  الصناعیة ویتم تحقیق المیزة التنافسیة   

  4:وتستوفي معیارین هما ،للقیمة

  ا الحالیین أو المحتملین مستقبال؛هذه اإلستراتیجیة من جانب أي من منافسیه عدم تطبیق - 1

  .عدم قدرة المؤسسة المنافسة على تحقیق نفس مزایا تلك اإلستراتیجیة - 2

  

ویمكن القول أیضا بأن هناك شروط أساسیة لكي تؤدي المیزة التنافسیة الصناعیة إلى تحسین األداء    

  5:التنافسي للمؤسسة هي

                                                           
 
1

  .8عبد الحمید بوخاري، مرجع سابق، ص 
2
 Michael Porter, l’aventage concurrentiel, Dunod ,Paris ,2000, p 08. 

 
3

، مجلة الدراسات االقتصادیة، العدد الثاني عشر، مركز البصیرة للبحوث ریق لربح المعركة التنافسیةالمیزة التنافسیة الطفرحات غول، 
  .94، ص 2009واالستشارات والخدمات التعلیمیة، الجزائر، 

4
  .97 ، ص2006، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، )إعداد، تنفیذ، مراجعة(استراتیجیات اإلدارة العلیا نبیل محمد مرسي،  
 
5

  .97نبیل محمد مرسي، مرجع سابق، ص 
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 ؛تؤدي المیزة التنافسیة الصناعیة إلى تحقیق منافع كبیرة أن - 1

  أن تكون مستمرة ومتواصلة نسبیا؛ - 2

  . أن یكون أثرها ملموسا وملحوظا - 3

  مصادر المیزة التنافسیة الصناعیة: ثانیا

  1:في الصناعیة مصادر المیزة التنافسیةتتمثل    

في طریقة فهم عوامل النجاح،  اكبیر  العشریات األخیرة تحوالشهدت منظومات األعمال خالل  :المعرفة) 1

لكن  فطوال الفترة الصناعیة كان العنصر البشري یقیم على أساس الجهد المادي الذي یبذله في العمل،

وٕادخال اآلالت الحدیثة والتكنولوجیا، أصبح التقییم على هذا األساس أقل  مع التطور الذي حدث بعد ذلك

كانت أكثر على القدرات الفكریة في تقییم الرأسمال البشري، فإذا  االعتمادن الضروري وصار م ،أهمیة

التي تخلقها المؤسسة للزبون، وٕاذا كان من الممكن تجسید هذا  اإلضافیةلقیمة المیزة التنافسیة هي نتیجة ا

تلك األفضلیة  أن تحققز المنتج وٕانفراده بخصائص إضافیة، فإنه باستطاعة المؤسسة یمن خالل تمی

ي الركیزة على قدراتها الداخلیة خاصة في مجال البحث والتطویر، وتعتبر المعرفة ه العتمادابالنسبیة 

إذن فالمعرفة هي األداة لتحقیق السبق وتقدیم المكانة التنافسیة للمؤسسة، وال . األساسیة لهذه الوظیفة

التسویق،  بكل وظائف المؤسسة مثلرتبط تقتصر مساهمة المعرفة على وظیفة البحث والتطویر، بل ت

  .الخ...،المحاسبة المالیة،

ال یقودنا بالضرورة إلى تحقیق المیزة التنافسیة، فهذه  إن اكتساب المعرفة :الكفاءات األساسیة )2

مهارات تطبقها على المیدان، والقدرة على فعل ذلك تختلف من إلى المعارف تحتاج بالدرجة األولى 

 افس،ـتحقیق األسبقیة على حساب المن إمكانیةارات كلما زادت ـوكلما زادت هذه المهمؤسسة ألخرى، 

  : تتمیز بـ أنیجب  تنافسیةتحقیق میزة تى تساهم هذه الكفاءات في حو 

  لدخول منافسین جدد؛ اشكل بذلك حاجز ، وتیمكن الدفاع عنها على المدى الطویل - 1

  زیادة للزبون مقارنة مع المنافس؛ تخلق - 2

  .إعطاء إمكانیة الدخول إلى عدة نشاطات، وأال تكون مرتبطة بنشاط واحد - 3

                                                           
 
1

مذكرة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر، جامعة  أھمیة التسویق في تعزیز المیزة التنافسیة للمؤسسة،طحطوح مسعود، 
   . 29، 28، ص ص 2008الحاج لخضر، باتنة، 
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إن التفوق في السوق ال یرتبط بالمهارات والمعرفة المحصلة فقط، فعوامل النجاح حسب كل : العالقة )3

ج الوطني ة بصفة حصریة، فمثال تفضیل المنتال تقتصر على المهارات األساسی" هامل"و" براهاالد"من 

المورد، ع الزبون و سبة لشبكة العالقات مللنجاح، ولكنه لیس مهارة، واألمر نفسه بالن یعتبر عامال

أو تحالف إستراتیجي خاص شخصیة نتیجة انطباع مكتسب  ت الزبون قد تكون مبنیة على دوافعفاختیارا

ة التي تساهم مع المورد، وعلى هذا األساس یمكن تصنیف العالقة ضمن األصول اإلستراتیجیة للمؤسس

  .في تدعیم الموقف التنافسي لها وتدخل في تحدید أولویات الزبون

   تحلیل سلسلة القیمة: ثالثا

أو  دى وجود تناغمیمكن استخدامها في فحص طبیعة وم التيحد الوسائل یعتبر تحلیل سلسلة القیمة أ   

فإن كل مؤسسة یجب النظر ووفقا لهذا المفهوم ك بین األنشطة الداخلیة للمؤسسة، ر تأثیر ایجابي مشت

هذه ، تسویق، تسلیم وتدعیم منتجاتها، إلیها على كونها مجموعة من األنشطة التي تؤدي لتصمیم، إنتاج

المنافسین في مقدار هذه القیمة یمثل  بین االختالفاألنشطة تمثل في مجموعها سلسلة القیمة، وٕان 

  1.مصدرا رئیسیا للمیزة التنافسیة

  .یمكن توضیح سلسلة القیمة في الشكل الالحق   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سلسلة القیمة): 01(شكل رقم 

                                                           
 
1

 البنیـة التنظیمیـة للمؤسسـة  .232، ص 2002، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، اإلستراتیجي واإلدارة اإلستراتیجیةالتفكیر جمال الدین محمد المرسي وآخرون، 

 تسییـر المـوارد البشـریة

 التطویــر التكنولوجـي

التـمـــــــویــن

ا
مة

ع
دا
 ال

طة
ش
ألن
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Source: Michael Porter, l'Avantage Concurrentiel, Dunod, Paris, 2000, p53.  

  :وفقا للشكل السابق تتمثل أنشطة سلسلة القیمة في   

  1:تشملو  ،جتشكیل المادي للمنتاألنشطة التي تؤدي إلى الهي مجموعة  :األنشطة األساسیة )1

  .ومناولة المدخالت األخرى الالزمة للنظام یتعلق بنقل، استالم، تخزین، تحریك: اإلمداد الداخلي -أ

  .تلك األنشطة المختلفة والخاصة بتحویل المدخالت إلى مخرجات هو :اإلنتاج - ب

نصف وتسلیم المخرجات من سلع  المتعلقة بنقل، توزیع، تخزینشطة یشمل كل األن :اإلمداد الخارجي -ج

  .تامة الصنع، وفقا لجدول الطلبیاتمصنعة أو 

 بالعملیة البیعیة وكل ما یتعلق ،دي لشراء المنتجاتاألنشطة التي تؤ  انتضمنی :التسویق والبیع -د

  .التسویقیةو 

أي كل ما یتعلق بخدمات ما بعد  ج،شطة التي تحافظ وتصون قیمة المنتتتضمن األن :الخدمات - ـه

  .البیع

                                                           
 
1

، 2007، دار وائل للنشر، عمان، ) منظور منھجي متكامل(  اإلدارة اإلستراتیجیةطاھر محسن منصور الغالبي، وائل محمد صبحي إدریس، 
  .320، 319ص ص 
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تتمثل مهمة هذه األنشطة في تدعیم النشاطات الرئیسیة وتنقسم إلى أربعة أصناف  :األنشطة الداعمة )2

  :هي

ة، ـون القانونیي، الشؤ ـة المتعلقة بالتخطیط اإلستراتیجـتشمل األنشط :ةـالبنیة التنظیمیة للمؤسس -أ

  .وكل األنشطة الداعمة األخرى التمویل، المحاسبة

والمدخالت  میمه، المعرفة الفنیة، اإلجراءاتهي أنشطة تحسین المنتج، تص :تنمیة التكنولوجیا - ب

  .التكنولوجیة لكل نشاط في سلسلة القیمة

اد أولیة، أجزاء، مواد یشمل األنشطة الخاصة بتوفیر المدخالت وضمان تدفقها من مو  :التموین -ج

  1.أو خدمات وتسهیالت داعمة نصف مصنعة

وتشمل كل نشاط  ،ادتنمیة األفر تدریب و ، اختیارهي أنشطة ضروریة لضمان  :تسییر الموارد البشریة -د

  2.عبر الحلقة ككل یة، تتغلغل هذه األنشطةیتعلق بالموارد البشر 

إن المالحظة التي یمكن أن نشیر إلیها في هذا المقام هي أنه من الممكن أن تكون بعض األنشطة    

الداعمة إن كل من األنشطة الرئیسیة و  وملدى بعض المؤسسات دون أخرى، وعلى العم أساسیةالثانویة 

فیما بینها من  نشطة الرئیسیةمن خالل تفاعل األ الصناعیة حقق المیزة التنافسیةتوت هي مصدر للقیمة،

  3.جهة، ومع األنشطة الثانویة من جهة أخرى

  استراتیجیات تحقیق المیزة التنافسیة الصناعیة: لرابعالمطلب ا

  للمیزة التنافسیة الصناعیة PorterM . استراتیجیات: أوال

في نموذجه الخاص باإلستراتیجیات التنافسیة ثالثة استراتیجیات یمكن أن تحقق  M. Porterلقد حدد    

   .السوق، وهي موضحة في الشكل الالحقمیزة تنافسیة في أي منهم 

  

  M. Porter لـ التنافسیةاإلستراتیجیات ): 02(شكل رقم 

                                                           
 
1

  .89، ص 2002الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، ، دار اإلدارة اإلستراتیجیةسعد غالب یاسین، 
 
2

  .106نبیل محمد المرسي، مرجع سابق، ص 
 
3

، الملتقى الوطني األول حول االقتصــاد الجزائـري في األلفیـة ادیةـة في ظل التحوالت االقتصـات الوطنیـتنافسیة المؤسسكربالي بغداد، 
  .7، ص 2002ماي  22 -21الثالثــة، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
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  تكلفة أقل                   تمییز المنتج                        

    

  قیادة التكلفة      

  

  التمییز       

  

  الصناعة ككل  

  

  قطاع سوقي معین  

  

  التركیز                      

  

Source: Michael Porter, Choix Stratégique et Concurrence- Techniques 

d'analyse des Secteurs et de la Concurrence dans l'industrie-, Edition 

Economica, Paris, 1989, p42. 

ها، ـة إذا استطاعت تخفیض تكلفتـة أن تحقق میزة تنافسیـیمكن للمؤسس :قیادة التكلفة إستراتیجیة )1

بحیث یمكنها البیع بأقل األسعار في السوق بأكمله، وتكون في موقف قیادي، والذي یمكنها من تحقیق 

  2:هذه اإلستراتیجیة هو و ما یشجع على استخدام، 1أكبر قدر من المبیعات واألرباح

  اقتصادیات الحجم الكبیر للمؤسسة؛ق یتحق - 1

  وتطویر مهارات الموارد البشریة؛ من تراكم الخبرة والتعلم في تنمیة االستفادة - 2

  .الحصول على الموارد بتكلفة أقل إمكانیة - 3

   3:وتحقق هذه اإلستراتیجیة النتائج المرجوة في حالة توفر عدد من الشروط هي   

  زیادة مشتریات المستهلكین للسلعة؛وجود طلب مرن للسعر، حیث یؤدي أي تخفیض في السعر إلى  - 1

  نمطیة السلع المقدمة؛ - 2

  دم وجود طرق كثیرة لتمییز المنتج؛ع - 3

  السلعة بالنسبة لكل المشترین؛ الستخدام ةوجود طریقة واحد - 4

                                                           
 
1

، ص 2009، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، القاھرة، اإلدارة اإلستراتیجیة المفاھیم والنماذجحسن محمد أحمد محمد المختار، 
197.  

 
2

لتقى العربي الدولي حول ، الماإللكتروني كمدخل لتحقیق المیزة التنافسیة في ظل اقتصاد المعرفة التسویقزرقون، بوحفص رواني،  محمد
  .14، ص 2007المعرفة في ظل االقتصاد الرقمي ومساھمتھا في تكوین المزایا التنافسیة للبلدان العربیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، 

 
3

  .254نبیل محمد المرسي، مرجع سابق، ص 
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  .للمشترینأو عدم وجودها بالنسبة محدودیة تكالیف التبدیل  - 5

  1:هذه اإلستراتیجیة یخلق العدید من المخاطر منها إتباع أنغیر    

  على المؤسسة؛ ااتیجیة مما یشكل خطر سهولة تقلید هذه اإلستر  - 1

 ةؤسسالم سمعةمما یؤدي إلى تعثر  ،الكبیر بالتكالیف االهتمامنتیجة  مستوى الجودة انخفاض - 2

  وفقدانها لعدد من زبائنها؛

 لیفبسبب تركیز المؤسسة على تخفیض التكا ،مواكبة التغیرات والتطورات الحاصلة في السوقعدم  - 3

  نب تكیف المؤسسة مع تلك التطورات؛جا ٕاهمالو 

لدخول باستثمارات تحمل خسائر كبیرة، ألن اعتماد المؤسسة على هذه اإلستراتیجیة یتطلب منها ا - 4

  .كبیر إنتاجوبحجم  رأسمالیة كبیرة

أو تقدیم عرض یختلف عن لتي تملكها المؤسسة من أجل بناء التمییز هو القدرة ا :التمییز إستراتیجیة )2

  2.مع الفهم جیدا أن التمییز ال یوجد إال إذا قبله السوق حقیقةعرض المنافسین، 

  3:وتتحقق هذه اإلستراتیجیة من خالل مجموعة من المداخل تتمثل في   

  المنتج عن المنتجات المنافسة؛ أداءخلق مزایا فریدة في  - 1

  تحملها المستهلك عند شراء السلعة؛تخفیض درجة المخاطر والتكلفة التي ی - 2

  ؛اعملیة الصیانة أسهل وأقل تكرار  جعل - 3

  .مرونة المنتج لتلبیة حاجات المستهلك - 4

  4:ومن أهم مجاالت التمییز نذكر   

  ني؛التمییز على أساس التفوق الف - 1

  التمییز على أساس الجودة؛ - 2

  قدیم خدمات مساعدة أكبر للمستهلك؛التمییز على أساس ت - 3

  .التمییز على أساس تقدیم المنتج قیمة أكبر للمستهلك نظیر المبلغ المدفوع فیه - 4

                                                           
 
1

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة الجزائریةدور نظام المعلومات في تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسة منصوري رقیة، 
  .87، ص 2007والتسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

 
2

، الملتقى العربي الدولي حول المعرفة في ظل االقتصاد الرقمي ، المیزة التنافسیة من االقتصاد الصناعي إلى االقتصاد الرقميحسین بلعجوز
  .9، ص 2007مزایا التنافسیة للبلدان العربیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، ومساھمتھا في تكوین ال

 
3

  .199، 198حسن محمد أحمد مختار، مرجع سابق، ص ص 
 
4

  .256نبیل محمد المرسي، مرجع سابق، ص 
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  1:منها واجهه عدة صعوباتتیجیة یلكن تطبیق هذه اإلسترا   

  یز؛یعدم رؤیة المستهلك لبعض جوانب التم إمكانیة - 1

  لغة والتمادي في التمییز أحیانا؛ارتفاع التكالیف عند المبا - 2

  دون عائد؛ جعل المؤسسة تنفق أمواالعدم المقدرة على التمییز ی - 3

  ؛وتكالیفهالتمییز عدم قدرة بعض المؤسسات على المقارنة بین منافع  - 4

  .محاولة بعض المؤسسات فرض أسعار عالیة عند تمییز منتجاتها - 5

تهدف المؤسسة من خالل هذه اإلستراتیجیة إلى التركیز على نشاط محدد، أو  :التركیز إستراتیجیة )3

، أو فئة متمیزة من ضیق من المنتجات لقطاع سوقي معین لتقدیم مزیج محدود أو ،أنشطة محددة

سوق  قیام المؤسسة بخدمة إمكانیةوهو  ه اإلستراتیجیة على افتراض أساسيتعتمد هذ .2المستهلكین

 3.مستهدف وضیق بشكل أكثر فاعلیة وكفاءة مقارنة بخدمة السوق ككل

  4:وتأخذ هذه اإلستراتیجیة ثالثة أشكال هي   

كبر حصة في جات المؤسسة من خالل الحصول على أتتم تنمیة وتوسیع سوق منت :تنمیة السوق -أ

  .السوق الحالي، أو الدخول إلى أسواق جدیدة على المستوى العالمي

وتغییرات على منتجات المؤسسة یالت، تحسینات تعد بإجراءالتركیز  إستراتیجیةتهتم  :تنمیة المنتج - ب

في السوق الحالي، من المتاحة ت جابالمنت بما یضیف مزایا جدیدة للمنتج، أو بما یوثق صلة المستهلك

  .خالل تلبیة حاجاته ورغباته رغم تنوعها وتجددها

الجدیدة، أو  وحداتأو شراء بعض الالمؤسسة تعمل على امتالك  أنیعني  :التكامل األفقي -ج

المؤسسات المنافسة، أو على األقل السیطرة علیها لتلبیة رغبات المستهلكین المتزایدة، أو استغالل فرص 

ة من استثمار جدیدة بهدف الحد من المنافسة التي تمثلها، أو التحكم في حجمها وبالتالي تحقق المؤسس

  .كبر على السوقورقابة أمل كفاءة، سیطرة خالل التكا

  5:التركیز من خالل إستراتیجیةیتم تحقیق المیزة التنافسیة في ظل    

                                                           
 
1

  .199حسن محمد أحمد محمد مختار، مرجع سابق، ص 
 
2

  .625، ص 1999، الطبعة الرابعة، بدون دار نشر، بدون بلد نشر، ة و الخدماتاإلنتاج والعملیات في الصناع إدارةأحمد سید مصطفى، 
 
3

  .258نبیل محمد مرسي، مرجع سابق، ص 
 
4

، أطروحة دكتوراه التسییر اإلستراتیجي للموارد البشریة وتنمیة الكفاءات على المیزة التنافسیة للمؤسسة االقتصادیة أثرسماللي یحضیة، 
  .29، 28، ص ص 2003العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الجزائر، منشورة، كلیة  غیر

 
5

  .258نبیل محمد المرسي، مرجع سابق، ص 
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  ع حاجات القطاع السوقي المستهدف؛ببحیث یش أفضلتمییز المنتج بشكل  - 1

 .قل للمنتج المقدم لهذا القطاع السوقيتكالیف أ - 2

  1:التركیز في الحاالت التالیة جیةیإستراتوتتحقق المیزة التنافسیة الناتجة عن استخدام    

المنتج یستخدمون  أوعندما توجد مجموعات مختلفة ومتمیزة من الزبائن، ممن لهم حاجات مختلفة  - 1

 بطرائق مختلفة؛

 ص في نفس القطاع السوقي المستهدف؛منافس آخر التخص أيعندما ال یحاول  - 2

  بتغطیة قطاع سوقي معین؛ إالما ال تسمح موارد المؤسسة عند - 3

  .والربحیةمن حیث الحجم، معدل النمو  عندما تتفاوت قطاعات الصناعة بشكل كبیر - 4

  2:هذه اإلستراتیجیة یرافقه عدة مخاطر منهاونشیر إلى أن تطبیق    

كلفة للوحدة الواحدة، تالي زیادة المحدد، وبالت إنتاجالتركیز على شریحة محددة من الزبائن یؤدي إلى  - 1

هذه احتیاجات ویكون التضارب بین الرغبة في تقدیم منتجات بأسعار منخفضة، والرغبة في تلبیة 

  ؛شریحةال

  دودیة اإلنتاج؛كلفة غیر المباشرة للوحدة الواحدة نتیجة محتزیادة ال - 2

دف اإلستراتیجي یجعل تنفیذ الهفي مجال أعمالها ت ومنافسیها اتساع مجاالت التمییز بین المؤسسا - 3

  المحدد أمرا صعبا؛

  .المؤسسة ومنافسیها منتجاتبین  االختالف قلة - 4

  

  

  

   لمیزة التنافسیة الصناعیةإستراتیجیة لتحقیق االتحالف : ثانیا

                                                           
 
1

اإلستراتیجیات التسویقیة الموجھة بالمیزة التنافسیة دراسة استطالعیة في عینة من المنظمات الصناعیة العاملة في مدینة سلیمان درمان، 
، الملتقى العربي الدولي حول المعرفة في ظل االقتصاد الرقمي ومساھمتھا في تكوین المزایا التنافسیة للبلدان العربیة، جامعة - العراق - الموصل

  .14، ص 2007نوفمبر  28 -27حسیبة بن بوعلي، الشلف، 
 
2

  .89رقیة، مرجع سابق، ص  منصوري
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زة ـق میـخلالتنافسیة هناك إستراتیجیة التحالف التي تساهم في Porter  باإلضافة إلى استراتیجیات   

ات، مجمعات، ـمؤسس(راف ـدى األطـب من إحـإمكانیة الطل ةـحیث یقصد بالتحالفات اإلستراتیجی ،تنافسیة

 1.االشتراك والتعاون في تحقیق أهداف معینة، وخالل فترة زمنیة محددة )الخ...،أشخاص

 ،لة بعضها لبعضـسلع مكممقدمي المنافسین المحتملین إلى حلفاء وٕالى  اإلستراتیجي ویحول التحالف   

تتیح تطویر أعمال جدیدة، حیث یتم تحدید المنافسین المحتملین بفعالیة من كونهم مصادر تهدید، وذلك 

مما  ،في التحالف، كذلك یتم التودد إلى المؤسسات ذات السلع المكمل بعضها لبعض إدخالهممن خالل 

ستراتیجیة في كونها تمنح المنافسین فرصة نه یعاب على هذه اإلإال أ، 2یخلق شبكة لمصلحة التحالف

  3.تقنیات جدیدة والوصول إلى األسواق الكتسابمنخفضة 

  تحلیل المنافسة وقوى التنافس على مستوى القطاع: المبحث الثالث

مؤسسة ما في جاذبیة القطاع، فالتنافسیة یمكن أن  تنافسیةیتمثل العامل األول واألساسي في تحدید    

مختلف القواعد التي تؤثر على جاذبیة القطاع، حیث أن الهدف النهائي إلستراتیجیة  إدراكتتولد من خالل 

 .التنافس یتمثل في تغییر القواعد حسب ما یتالءم وأهداف المؤسسة

  الصناعي االقتصادنموذج : المطلب األول

  الصناعي قتصاداالتعریف : أوال

 La méso( القطاعي االقتصادأو  عي ضمن ما یعرف بالتحلیل القطاعيالصنا االقتصادیندرج    

économie (الذي جاء كبدیل للتحلیل الوحدوي النیوكالسیكي ، ) micro économie La (  التحلیل و

بأنه على األقل في األسواق  وینطلق من وجهة النظر القائلة، la macro économie  (4( الكلي

  5.الصناعیة المنافسة لیست تامة

                                                           
1
 A.M.Dahmani, Le partenariat et les alliances Stratégiques dans les nouvelles Politiques de développement 

des entreprises, Economie N°36( Septembre1996 ), sans édition, sans pays d’édition, p20. 
2
  .119عبد الحكیم عبد هللا النسور، مرجع سابق، ص  
3

، دار الجزء األولجمة رفاعي محمد رفاعي، محمد سید أحمد عبد المتعال، تر ،-مدخل متكامل -اإلدارة اإلستراتیجیةشارلز وجاریت جونز،  
  .446، ص 2002المریخ للنشر، الریاض، 

4
  .51، ص 2008، دار بھاء الدین للنشر والتوزیع، قسنطینة، إستراتیجیة المؤسسةرحیم حسین،  
5
  .17، ص 1994للنشر، الریاض، ، تعریب فرید بشیر طاھر، دار المریخ اقتصادیات الصناعةروجر كالرك،  
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ة، ـالذي یهدف إلى دراسة النشاط الدینامیكي للصناع ،ةـاالقتصادیذلك الفرع من النظریة " ویعرف بأنه

 1".إلستراتیجي للمؤسسات التي تكونهاتحت تأثیر محیطها والسلوك ا

الصناعي من جانب المؤسسة والدولة، فانطالقا من  االقتصاد Jean-Marie Chevalierوعرف 

ل مجالصناعي یعتبر كتشخیص لكیف یمكن للمؤسسة أن تأخذ مكانة بالنسبة ل االقتصاد" المؤسسة

ن، ـة باآلخریـلین مقارنـالمیزة النسبیة للمتعام ( األسواق، ثم تشخیص المسار الدینامیكي لهذه األسواق

  ".) سعارنتاج واألاإل ستراتیجیةإالمنافسة والتكامل، التركیز، 

تحدید نوع التدخل الذي یجب وضعه لحمایة مصالح المستهلكین " من جانب الدولة یعرف بأنه

       2 ".والمواطنین

نستخلص من التعاریف السابقة بأن االقتصاد الصناعي یتحدث عن العالقة بین هیكل الصناعة    

من حیث اختیارها ألفضل اإلستراتیجیات التي تمكنها من التأثیر على حجم نفوذها في  ،وسلوك المؤسسة

  .الدولة لحمایة مصالح المستهلكین أداء، وهذا في ظل تدخل أحسنالسوق وتحقیق 

  الصناعي االقتصادتطور : ثانیا

، لكن یعود الفضل J.B.Sayمن طرف  1819في  الفرنسیین االقتصادیینظهر ألول مرة عند    

الصناعي الحدیث، حیث بدأ كتاباته في  لالقتصادألفرد مارشال الذي وضع األسس النظریة  لالقتصادي

االقتصاد  مبادئوفي كتابه  ،1879في انجلترا عام  تتأسسالصناعة الحدیثة  فیها نفس الفترة التي بدأت

قانون الغلة  إثباتنفى قانون تناقص الغلة الذي تحدث عنه ریكاردو في المجال الزراعي، وتم  1890سنة 

مكن مارشال من طرح مشكلة الموازنة بین المنافسة )  االحتكارالغلة المتزایدة، ( المتزایدة، هذا التصور

  3.تناقضوالوصول به إلى حالة  ،التامة ومبدأ الغلة المتزایدة

الذي یثبت عدم شرعیة  Shermanفقد ظهر قانون الصناعي األمریكي  االقتصادعن تطور  أما   

اء إلثر المیدانیة وانطالقا من هذا القانون ظهرت مجموعة من الدراسات  ،االحتكارئي و االتفاق التواط

األسواق، تحولت هذه الدراسات في بدایة الثالثینات إلى منهجیة علق النقاش حول فعالیة المؤسسات و 

ومقارنة  االقتصادیةانطالقا من دراسة هیكل السوق یتم تشخیص المؤسسات " 1938في  "Mason"ا علیه

                                                           
1
 Jean Pierre Angelier, économie industrielle, office des publications universitaires, Alger, 1993, p 5. 

2
 Jean-Marie Chevalier, Industrie, Encyclopédie économique, p1541. 

3
 Ibid, p p 1535, 1536.   
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الصناعي األمریكي  لالقتصاد، في هذا التعریف تظهر األركان الثالثة "مع ما یجب أن یكون أدائها

أداء، التي شكلت األساس الذي تقوم علیه أغلب الكتابات في هذا المجال في الفترة  - سلوك - هیكل

1940 - 1970.1  

 Jaques" الصناعي، حیث العمل الوحید الذي یذكر هو كتاب االقتصادفقد تأخر ظهور  أما في فرنسا   

Houssiaux" ، انطالقا من  .ةـاألمریكی األفكار إدخالحیث تحدث فیه عن قوى األسواق بطریقة تم فیها

 ،الفرنسیة إلى غایة السبعیناتهذا الكتاب تعددت األعمال المیدانیة التي اهتمت بدراسة الهیاكل الصناعیة 

 االقتصاد الصناعي في البرامج الجامعیة لینتشر أكثر في الثمانینات بمرسوم االقتصادحیث دمج 

  2.معترفا به كتخصص مستقل 1988الصناعي 

 ،يـالصناع لالقتصادأ وغیرها من دول العالم مقاربة جدیدة ومنذ منتصف السبعینات ظهر في الو م    

هور ـن ضد التكتالت، ظـة نفي قوانیـالثیة هیكل    سلوك    أداء، نتیجـمختلفة تماما عن العالقة الث

وهكذا  ة، اقتصادیات الوفرة،ـة الوكالـنظریالت، ـة المعامـغیر مستقرة، تكلف أسواق هي لیـة جدیدةمفاهیم عم

لعالقة أو عدمها راجع إلى أدائها ولیس ل الصناعي الجدید حیث أن فعالیة المؤسسة االقتصادیظهر 

  .السببیة هیكل    سلوك    أداء

م، ـالصناعي الحدیث والقدی ادـاالقتصالتعارض بین  إثباتفیبحث عن  الصناعي الیوم االقتصادأما    

لى رفض نموذج المنافسة التامة، الصناعي یهدف إ فاالقتصادلكن في الحقیقة المدخل العام لم یتغیر، 

  3.تأكید فعالیة المنظمات واألسواقو 

   )أداء -سلوك -هیكل( SCPنموذج : ثالثا

أداء، هناك عامل آخر یتمثل في الظروف األساسیة  - سلوك -العناصر الثالثة هیكل  باإلضافة إلى   

  .للصناعة، والتي تعد الدعامة الرئیسیة لهذا النموذج

هي عبارة عن جملة العوامل العامة التي تساهم في تحدید ظروف  :الظروف األساسیة للصناعة )1

  4.العرض والطلب داخل الصناعة، وبالتالي المساهمة في تحدید هیكل الصناعة

                                                           
1
 Jean-Marie Chevalier, Industrie, Encyclopédie économique,op cit, p 1537. 

2
 Ibid, p 1539. 

3
 Ibid, p p 1540, 1541. 

4
 Godefroy Dang Nguyen, Economie industrielle appliquée, édition Vuibert, Paris, 1995, p 4. 
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تلك الخصائص المنظمة للصناعة، والتي تترك " بأنه Bain االقتصاديیعبر عنه  :هیكل الصناعة )2

  1".تأثیرا استراتیجیا على طبیعة المنافسة والتسعیر داخل هذه الصناعة

  2.التكامل الرأسيخول إلى الصناعة و تركیز السوق، درجة التمییز في المنتجات، عوائق الد ویشمل الهیكل

من أجل التأثیر  مجموعة السیاسات واإلستراتیجیات التي تتبعها المؤسسات یقصد به :المنشآت سلوك )3

  3.على حجم نفوذها في السوق، وكذا تعزیز مركزها التنافسي داخل الصناعة التي تنشط فیها

ة، ـلربحیا لـفي مجال تحقیق أهدافها مثة ـویمثل النتیجة النهائیة لنشاط المؤسسات اإلنتاجی :األداء )4

 4.زیادة حجم المبیعاتالمعدالت المرتفعة للنمو و 

 ).الخ ...،االقتصادیةتشریعات، ضرائب، السیاسات (  وهذه العالقات تتأثر بالسیاسات الحكومیة

  :مراحل أساسیة هي بأربعأما عملیة التحلیل فتمر    

التشغیل، اإلنتاج، وتسویق  إن المؤسسة باعتبارها مركز اتخاذ القرار حول االستثمار، :المؤسسة -أ

ة الدراسة النظریب یهتم، حیث المنتجات والخدمات، تعتبر بالنسبة لالقتصاد الصناعي قلب التحلیل

 5.وظیفة الهدف الخاصة بهاللمؤسسة، نمط تنظیمها ورقابتها و 

اعدها هذه الدالة في ة یجب معرفة كیف تسسبعد تحدید دالة الهدف للمؤس :المكانة اإلستراتیجیة - ب

تعتبر هذه التساؤالت محل  أي تنظیم؟ یا؟ أي سوق؟؟ أي تكنولوجإنتاجأي  اإلستراتیجیةتحدید مكانتها 

یوضح أهمیة المكانة  Porterالمؤسسة، فالمؤلف  إستراتیجیةالصناعي، ومحل اهتمام  االقتصاداهتمام 

ات، اختیار ـجار المنتاختی وذلك بالتطرق إلى، إیراداإلستراتیجیة القائمة على أساس البحث عن أفضل 

  6.التكنولوجیا، اختیار الموقع واختیار التنظیم

وفیها نقوم بدراسة عمل أو سیر دینامیكیة هذه األسواق، المزایا التنافسیة لكل  :الدینامیكیة التنافسیة -ج

  7.الخ...،االستثماراستراتیجیات  سة، التركیز، إستراتیجیة السعر،مؤسسة، شدة المناف

ة العامة حیث هناك مجاالت تدخل من أجل ضمان المصلحبدراسة نوع هذه التدخالت،  :تدخل الدولة -د

 8.المنافسة، التشریعات القانونیة، السیاسة الصناعیة والمحیط سیاسة منها

                                                           
1
  .27، ص 2005دار وائل للنشر، عمان،  االقتصاد الصناعي،مدحت كاظم القریشي،  
2
  .41مرجع سابق، ص  ،اقتصادیات الصناعةأحمد سعید بامخرمة،  

3
 Godefroy Dang Nguyen, op cit, p 4. 

4
  .29مدحت كاظم القریشي، مرجع سابق، ص  

5
 Jean-Marie Chevalier, Industrie, Encyclopédie économique, op cit, p 1543. 

6
 Ibid,p 1547. 

7
Jean-Marie Chevalier, Industrie, Encyclopédie économique,op cit, p1550. 

8
 Ibid, p1555. 
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العالقة بین هیكل السوق والسلوك اإلداري لمنشأة یقوم منهج تحلیل االقتصاد الصناعي على و    

 ،، ویوحي هذا المنهج في أبسط أشكاله على وجود عالقة سببیة قائمةداءاألوأثرهما على تحدید  ،األعمال

الواحد  االتجاهوتبدأ من هیكل السوق إلى السلوك اإلداري ومن ثم األداء، وقد جاء تأكید هذه العالقة ذات 

 ) (ونـاألمریكي ماس االقتصاديبواسطة الكتاب األوائل في اقتصادیات الصناعة، وخاصة 

E.S.Masson  ومؤخرا بواسطة تلمیذه بیناألربعینیاتفي الثالثینیات و ، )J.S.Bain (  في الخمسینیات

السلوك اإلداري د هذه العالقات بین هیكل السوق و والستینیات، ولكن جاءت الدراسات الحدیثة لتؤكد تعق

كل من السلوك اإلداري واألداء على هیكل السوق، أو  تأثیر إمكانیةواألداء، فمثال تبرز الدراسات الراهنة 

بصورة مشتركة تحت ظروف األداء تتحدد جمیعها و بصورة أعم فقد یكون هیكل السوق والسلوك اإلداري و 

 1.معینة للسوق

 .الصناعي االقتصادالشكل الالحق منهج تحلیل یوضح    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  )أداء  –سلوك  –هیكل (  SCPنموذج ):  03( شكل رقم 

  

  ):Offer( العرض  

 التكنولوجیا؛ - 

 ؛األولیةالمواد  - 

 اقتصادیات السلم؛ - 

 ج؛مدة حیاة المنت - 

  

 الشروط القاعدیة

Condition de base 
 

  ):Demande(الطلب 

 مرونة للطلب؛ - 

 إمكانیات الدعم؛ - 

 معدل النمو؛ - 

 طریقة الشراء؛ - 

                                                           
1
  .19روجر كالرك، مرجع سابق، ص  
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 الموقع الجغرافي؛ - 

  .هیكل التكالیف - 

 الدوریة و الموسمیة؛المتغیرات  - 

  .نوعیة المنتج -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source: Dennis W. carlton & Jeffrey M. perloff, Economie industrielle, Groupe 

De Boeck s.a, 2 édition, Bruxelles, 2008, p03. 

    Porter ـل وفق نموذج القوى الخمسة القطاع هیكل تحلیل: المطلب الثاني

   دخول منافسین جدد للقطاع: أوال

رغبة في الحصول على حصة من ولهم للقطاع زیادة في الطاقة، و یجلب المنافسون الجدد عند دخ   

ا، ـات القائمة حالیـبارزا للمؤسسمن الطلب الكلي للقطاع، وهذا یمثل تهدیدا  اوالتي تمثل جزء ،السوق

:(Comportement (سلوك    

 السعر؛ -

 كمیات اإلنتاج؛/  االستثمارات -

 اإلشهار؛ -

 البحث و التطویر؛ -

 .اختیار المنتجات -

 .التحالفالندماج، ا - 

 (: Structure  هیكل )  

 عدد المشترین و البائعین؛ -
 عوائق الدخول؛ -
 تمییز المنتج؛ -
  .التكامل العمودي -

:(Performance) أداء 

 السعر؛ -

 اإلنتاجیة؛الكفاءة  -

 كفاءة التشغیل؛ -

 الخدمات؛/ نوعیة المنتجات  -

 المحیط؛ -

 التقدم التكنولوجي؛ - 

 .الربح -

 السیاسات الحكومیة

:(Politiques) 
؛التشریعات -   

سیاسات منع التكتل؛ -  

عوائق الدخول؛ -  

الضرائب و  -

 اإلعانات؛

؛محفزات االستثمار -  

محفزات الشغل؛ -  

الخدمات العمومیة؛ -  

السیاسات االقتصادیة  -

.الكلیة  
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 قیة، بل سیؤثر على هیكل المنافسة،سوف لن یؤدي إلى زیادة حدة المنافسة وخفض الحصة السو  بالتاليو 

ویتوقف هذا التهدید على العوائق الموجودة أمام دخول منافسین جدد للقطاع، وعلى ردود فعل المنافسین 

  1.الحالیین في السوق

وكذلك من المسببات الرئیسیة للتركز وتعتبر عوائق الدخول من األبعاد الرئیسیة لهیكل الصناعة،    

مجموعة من العوامل التي تسمح " بأنها Joe Bainویعرفها األب المؤسس لنظریة عوائق الدخول  ،2فیها

الطویل، دون أن تجذب  للمؤسسات في قطاع معین بتطبیق أسعار أعلى بتكلفة متوسطة دنیا في األجل

  3".داخلین جدد

  :للقطاع فیما یليویمكن اختصار عوائق الدخول    

، حتى معین من اإلنتاج حجمبهناك حاالت یتعین على أي مؤسسة جدیدة أن تبدأ : اقتصادیات الحجم) 1

وٕاذا بدأت المنشأة  ،"بالحد األدنى للحجم األمثل"جم ـلحدها األدنى، ویسمى هذا الح هانتاجتكلفة إتصل 

بدرجة ال تمكنها من منافسة المنشآت  ،بأي حجم أقل من هذا فإن تكلفة اإلنتاج فیها تصبح مرتفعة

وینشأ عائق الدخول بسبب عدم قدرة المنشآت الداخلة من تحقیق المزایا الكاملة إلنتاج الحجم ، 4القائمة

  5.دون أن یكون لها إسهام معنوي في إنتاج الصناعة ،الكبیر

نه في الوقت نفسه أحد كما أأحد أبعاد هیكل الصناعة،  یعتبر التمییز في المنتجات :تمییز المنتجات) 2

ذلك عن طریق تنویع المنشآت لمنتجاتها تنویعا یجعلها ممیزة ائز عوائق الدخول إلى الصناعة، و أهم رك

وبالتالي تجعل لة لهذه السلع من قبل المستهلكین، عن بقیة السلع في الصناعة، بحیث ال تعد سلعة بدی

الصناعة أن یفعلوا ذلك دون أن یتحملوا تكالیف إضافیة في من الصعوبة على الراغبین في الدخول إلى 

  6.اإلنتاج، أو أن یبیعوا سلعهم بأسعار أقل من أسعار المنشآت القائمة

قد تؤدي  یتطلب االستثمار في بعض الصناعات مبالغ ضخمة من رأس المال، :متطلبات رأس المال) 3

   7.مجال هذه الصناعاتالكافیة الرتیاد  المقدرة المالیة متتوافر لدیهن منافسیإلى عدم وجود 

                                                           
1
  .105، ص 2005، دار الیازوري العملیة للنشر والتوزیع، عمان، ، اإلدارة اإلستراتیجیةزكریاء مطلك الدوري 
2
  .83مرجع سابق، ص  ،اقتصادیات الصناعةأحمد سعید بامخرمة،  

3
 Jean – Louis Levet, L’économie industrielle en évolution, Ed economica, Paris, 2004, p 55. 

4
، 1997، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع، اإلسكندریة، االقتصاد الصناعي بین النظریة والتطبیقعبد القادر محمد عبد القادر عطیة،  

  .60، 59ص ص 
5
  .133روجر كالرك، مرجع سابق، ص  
6
  .112، 111مرجع سابق، ص ص  ،اقتصادیات الصناعة أحمد سعید بامخرمة، 
7
   .65، 64مرجع سابق، ص ص عبد القادر محمد عبد القادر عطیة،  
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قل من تكالیف المؤسسات الجدیدة بتكالیف أ تمیز المؤسسة القائمةتدل على  :المزایا المطلقة للتكالیف) 4

ة من امتالك براءة اختراع، االستحواذ على ـا للمنشآت القائمـتنشأ هذه المزای .1عطاةـاج المـعلى كمیة اإلنت

 2.الحصول على مصادر تمویلیة بتكلفة أقل طاقة نادرة أو محدودة العرض أو م،خاالمواد المصادر 

یمنح للداخل  متكنولوجي ها إبداعمن خالل  إزالتهان عوائق الدخول یمكن وبصفة عامة یمكن القول إ   

  3.مالیةالمیزة خاصة، أو من خالل الدخول بالقوة 

   4القوة التفاوضیة للزبائن: ثانیا

ودة، ـالزبائن لتخفیض أسعار منتجات القطاع، والتفاوض بشأن خدمات جیدة ومنتجات بأحسن جیجتهد    

  :وتكون هذه العملیة على حساب مردودیة القطاع، وترتبط قوة الزبائن في القطاع بالعناصر التالیة

  حجم المشتریات في القطاع؛ - 1

  تمثل حصة مهمة من تكالیف الزبون؛ منتجات القطاع - 2

  نمطیة منتجات القطاع؛ - 3

  ضعف ربحیة الزبائن؛ - 4

  .الزبائن یشكلون تهدیدا للتكامل الخلفي - 5

األرباح ویمكن للمؤسسة أن توجه مبیعاتها لمشترین أقویاء في السوق، وتحقق أرباحا تزید عن متوسط    

منتجها الذي تصنعه قل المنتجین تكلفة في صناعتها من جهة، أو أن یتمتع في السوق، بشرط أن تكون أ

   5.بخصائص غیر عادیة

  القوة التفاوضیة للموردین: ثالثا

تأتي قوة مساومة الموردین من قدرتهم على استخدام قوتهم في التهدید برفع األسعار، أو تخفیض جودة    

  :السلع والخدمات التي یقدمونها، وتزداد قوة الموردین في الحاالت التالیة

                                                           
1
 Jean- Louis Levet, op cit, p 57. 

2
  .95، 94مرجع سابق، ص ص  ،اقتصادیات الصناعةأحمد سعید بامخرمة،  

3
 Jean-Marie Chevalier, Industrie, Encyclopédie économique, op cit, p 1551. 

4
  .7، 6بوشناف عمار، مرجع سابق، ص ص  
5

، رسالة ماجستیر غیر آلیة عمل القوى المحركة للمنافسة في الصناعة وفقا لنموذج مایكل بورترعثمان بن عبد هللا بن محمد الصالح،  
  .141ھـ، ص 1423جدة، منشـورة، كلیة االقتصاد واإلدارة، جامعة الملك عبد العزیز، 
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تحول دون التحول من مورد  ةالمورد متمیزة، وتفرده بتكالیف تحویل مرتفععندما تكون منتجات  - 1

  آلخر؛

  1؛التهدید بالتكامل األمامي في الصناعة - 2

  ؛بهاوعلى معرفة تفصیلیة  كافي على أوضاع المؤسسة الداخلیةاإلطالع ال - 3

  ماتهم على عدد محدود من المؤسسات؛عدم تركیز خد - 4

  2.المؤسسات التي تقدم نفس الخدمةتوفر عدد قلیل من  - 5

   تهدید المنتجات البدیلة: رابعا

تلك المنتجات التي تقدمها صناعات أخرى، ویمكن أن تفي " كن تعریف المنتجات البدیلة بأنهایم   

  3".باحتیاجات المستهلكین بأسلوب یشبه األسلوب الذي تفي به منتجات الصناعة محل الدراسة

قد ت صناعة، أو عدة صناعات معینة، و دورا كبیرا لدرجة أنها تهدد منتجا البدیلةقد تلعب المنتجات    

ٕاذا الء، و ـلألسعار التي تحملها للعم كل خاص إذا وضعت حدا أعلىـتحد من معدالت نموها مستقبال، وبش

قدرتها على تحقیق  عدم لم تستطع أن تمیز منتجاتها بطریقة مناسبة، فإن هذه الصناعة ستعاني من

السعر واألداء  بمعنى آخر فإنه كلما زادت درجة جاذبیة المقابلة بین على النمو واالستمرار،ألرباح، و ا

زاد الضغط على أرباح الصناعة القائمة فعلیا، أما عند حدوث العكس فإن المنتجات  للمنتجات البدیلة

  .البدیلة ال تحد من ربحیة الصناعة

االهتمام بالسلع التي تنتج بواسطة هي  علیها في هذا المجالمن بین النقاط التي یجب التركیز و    

  .صناعات ذات ربحیة عالیة

، مما قد الصناعةإذا أدت بعض التطورات إلى زیادة المنافسة في  زداد االهتمام بالمنتجات البدیلةوی   

  4. ینتج عنه انخفاض في السعر، أو تحسین في األداء أو الجودة

  ركز السوقيالتنافس على الم: خامسا

                                                           
1
  .60، ص 2007، أبو الخیر للطباعة والتجلید، اإلسكندریة، اإلدارة اإلستراتیجیةنبیل محمد مرسي، أحمد عبد السالم سلیم،  
2
  .23، ص 2002دار مجدالوي للنشر والتوزیع، عمان،  ،) حاالت تطبیقیةمفاھیم و ( اإلدارة اإلستراتیجیةأحمد القطامین،  
3
  .144عبد هللا بن محمد الصالح، مرجع سابق، ص عثمان بن  
4
  .145عثمان بن عبد هللا بن محمد الصالح، مرجع سابق، ص  
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استخدام بعلى المركز السوقي  نافسیتخذ الصراع بین المتنافسین في السوق الشكل المألوف للت   

وترجع أسباب المنافسة  س للمنتجات واإلعالنات الهجومیة،التكتیكات السعریة المنافسة، التقدم المناف

 :منها المكثفة إلى عدة عوامل

  اربهم في الحجم والقوة في السوق؛تساویهم أو تق دد المتنافسین،تع - 1

لى الصراع من أجل مما یدفع ذوي الطموحات التوسعیة إ انخفاض معدالت النمو في الصناعة - 2

  حصص سوقیة أفضل؛

  إلى عناصر تمیزها عن غیرها؛افتقار المنتجات  - 3

لى الرغم دید، عإلى التنافس الش ، مما یترتب علیه اتجاه المؤسسةارتفاع موانع الخروج من الصناعة - 4

  من قلة األرباح المحققة؛

  .ارتفاع التكالیف الثابتة وقابلیة المنتجات للتلف، مما یغري المنتجین على تخفیض أسعارهم - 5

هیكل المنافسة  ین هو دالة لثالثة عواملالقائمة في مجال صناعي مع نافس بین المؤسساتإن مدى الت   

وسنشیر إلیها باختصار  عوائق الخروج في المجال الصناعي، في الصناعة، أحوال الطلب، ارتفاع وقوة

  :فیما یلي

  .تم التطرق إلیه سابقا :هیكل المنافسة) 1

ن نمو الطلب إذ أ ة المنافسة بین المؤسسات القائمة،تعتبر أحوال الطلب محددا آخر لقو  :أحوال الطلب) 2

من  ،یؤدي إلى تخفیف حدة المنافسة سواء عن طریق عمالء جدد أو ارتفاع طلب العمالء الحالیین قد

  1.خالل تهیئة الفرصة لمزید من التوسع

التي تعیق المؤسسة على الخروج من القطاع، وذلك حتى في حالة  هي جمیع العوامل: عوائق الخروج) 3

تحملها لخسائر، مما یؤدي إلى حبس المؤسسة داخل القطاع ویجبرها على حرب عنیفة من أجل الحفاظ 

  2.انكماشحالة على بقائها، خاصة إذا كان القطاع یعرف 

  3:ومن بین هذه العوائق نجد   

  األصول؛الخسارة الناتجة عن بیع  - 1

                                                           
1
  .151، 150نفس المرجع السابق، ص ص  
2

عة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر، جامدور الشراكة في تحسین أداء المؤسسات الصناعیةشویخي إسماعیل،  
  .13، ص2002/2003محمد خیضر، بسكرة، 

3
  .174، 173رحیم حسین، مرجع سابق، ص ص  



اإلطار المفـاهيمي للمنافسة والميزة التنافسية الصناعية    :الفصل األول   

35 
 

  االرتباط العالئقي بالصناعة؛ - 2

  مثل التعویضات التي تدفع للعمال؛ تكالیف عالیة - 3

  القیود القانونیة والتنظیمیة؛ - 4

  قدان الخبرة والمهارات المكتسبة؛ف - 5

ندما ال تعتمد المؤسسة على تنویع التبعیة االقتصادیة في مجال صناعي معین، وخصوصا ع - 6

  1.الصناعة في تحقیق دخلهاهذه أنشطتها ومنتجاتها، وتعتمد على 

تحلیل الصناعة عن طریق البحث عن اإلستراتیجیات المناسبة  Porter حاول انطالقا مما سبق   

عن طریق مراقبة  ،تحلیل قوى المنافسة في البیئة الصناعیةمن خالل  للمؤسسة في صناعة معینة،

 وقد لخص، 2من استغالل الفرص وتفادي التهدیدات التي یطرحها المحیط نهاالتي تمك ،تغیرات هذه القوى

 Porterهذه القوى في الشكل الالحق.  

  

  

  

  

  

  تحلیل هیكل الصناعة): 04(شكل رقم

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .151عثمان بن عبد هللا بن محمد الصالح، مرجع سابق، ص  
2
  .9شویخي إسماعیل، مرجع سابق، ص  

إمكانـیة دخول   

 منـافسـین جـدد

  الـعـمالء

  

شدة المزاحمة بین 

المؤسسات المتواجدة      

  الموردون

 تهدید 

 الداخلین الجدد

القوة التفاوضیة لدى 

 الموردین

القوة التفاوضیة لدى 

 العمالء
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Source: Michael Porter, Choix Stratégique et Concurrence- Techniques 

d'analyse des Secteurs et de la Concurrence dans l'industrie-, Edition 

Economica, Paris, 1982, p4. 

  الصناعة وقوى التنافس هیكل لتحلیل  نموذج أوستین: المطلب الثالث

  1:منه أكثر في تحلیل الصناعة هما االستفادةیحتاج إلى تعدیلین حتى یمكننا Porter إن نموذج    

سیاسات الحكومة باعتبارها قوة كبرى تؤثر على هیكل الصناعة  هو عنصر آخر إضافة :التعدیل األول

  .ودینامیكیتها

 ،ةـإضافة العوامل البیئیة لما لها من تأثیر في تكوین هیكل الصناعة ودینامیكیات المنافس :التعدیل الثاني

على عوامل أو قوى التنافس ، السیاسیة، الثقافیة والدیمغرافیة، تؤثر االقتصادیةالمتغیرات  فالعوامل أو

  .Porter الخمسة في نموذج

  .ویوضح الشكل التالي هذا النموذج   

  نموذج أوستین لتحلیل هیكل الصناعة ): 05(شكل رقم 

                                                           
1
  .79سعد غالب یاسین، مرجع سابق، ص  
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اإلدارة اإلستراتیجیة منظور منهجي ، إدریسطاهر محسن منصور الغالبي، وائل محمد صبحي : المصدر

  .277، ص 2007، دار وائل للنشر، عمان، متكامل

 

  1:وتعتبر الدولة قادرة على تغییر عمیق للمنافسة من خالل قیامها باألدوار التالیة   

ید الضرائب، صیاغـة قانون العمـل، تقوم الدولة مقام منظم لألسواق عن طریق تحد: سلطة التنظیم) 1

كما تقوم دة، ـوضع معاییر موحلقوانین المتعلقة بحمایة البیئة، الرقابة على الصرف واألسعار، ا إصدار

                                                           
 
1

 ، كلیة العلوم االقتصادیةموجھة لطلبة سنة أولى ماجستیر، تخصص اقتصاد صناعي استراتیجیة المؤسسةمحاضرات في ، سالف رحال
  ).غیر منشورة ( 10، 9ص  ، ص2009-2008علوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الموسم الجامعي والتجاریة و

 المنافسون

 في

 الصناعة

 المشترون
 قوة 

 المساومة

و 

 السیطرة على الموارد

-تشریعات-  

 

 تهدید اإلحالل

 البدائل

 الموردون
 قوة

 المساومة

 والتفاوض

نالداخلو   

نو المحتمل  

 تهدید الدخول

 الحكومة
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هي  بقدر ما بتحدید الحصص والرسوم الجمركیة، ونشیر إلى أن هذه السلطة لیست لتحدید التنظیمات

  .فرض للتعلیمات على المتعاملین في القطاع

یمكن لبعض الحكومات أن تقیم حواجز للدخول من أجل حمایة بعض الصناعات الوطنیة  :الحمائیة) 2

أو عن طریق الرسوم  اإلجراء من خالل اعتماد نظام الحصصمن المنافسة األجنبیة، ویكون هذا 

  .الجمركیة

تشكل الدولة الزبون الرئیسي لمعدات التسلیح والعتاد العسكري، وكذا معدات السكك  مثال :دور الزبون) 3

  .الحدیدیة

كمورد رئیسي في وضعیة محتكر شبه تام لقطاع صناعة ما، إذ تقوم  الدولة حیث تظهر :دور المورد) 4

الكهرباء، النقل عبر السكك الحدیدیة، وغیرها من الصناعات أو  لة مقام المورد للصناعات التالیةالدو 

  .القطاعات التي تحتكر فیها الدولة حق مزاولة النشاط اإلستراتیجي

وي، ـاص، فالنقل الجـتهدیدا قویا لمؤسسات القطاع الخحیث یمكن أن تشكل الدولة  :دور المنافس) 5

  .، التعلیم تعتبر حاالت مبرزة لحضور الدولة في الصناعة كمنافس قوياالتصاالت

وذلك لتحقیق المشاریع الكبرى وتحدید المعاییر المتبعة : دور المحدد والموحد للشروط في الصناعة) 6

  .في اختیار موردین معینین

  .والذي یشجع ویقوم بمساعدة بعض المؤسسات في ترقیة نشاطها اإلستراتیجي: دور الممول) 7

أو  إنشاءخالل من  ة التنافسیة للمؤسسات،والذي یمكن أن تؤثر من خالله على القدر : دور سیاسي) 8

نحو دعم أنشطة قطع العالقات الدبلوماسیة، وعلى العكس من ذلك فقد یتجه الدور السیاسي للدولة 

  .خالل نشاء مناطق حرة للتجارة المؤسسات من

 

 

 

 

  :في الجدول التالي سیاسة الحكومة على قوى التنافس تأثیرویمكن توضیح    

  الحكومة على قوى التنافس الخمسة تأثیر سیاسات): 02(جدول رقم 

 القوة التنافسیة     تأثیر سیاسة الحكومة                      
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ل تخصیص المؤسسات من خالالمزاحمة بین و  تخفیض المنافسة - 

  الموارد لعدد محدود منها؛

قروض بفوائد  إعطاءسات من خالل خلق مزایا لبعض المؤس - 

  منخفضة؛

  افس من خالل السیطرة على األسعار؛تخفیض مجاالت التن - 

 .السیاسات القطاعیة التي تؤثر على معدل نمو الصناعة - 

  

  

 شدة المنافسة في الصناعة

  الداخلون الجدد  .ونوعیة المؤسسات المتنافسة في صناعة ماتقیید عدد  - 

التأثیر على المقدرة اإلحاللیة للمنتجات من خالل التأثیر على  - 

  .األسعار النسبیة لها
  المنتجات البدیلة

تزید من قوة الموردین  لى عملیة استیراد المواد الالزمةالرقابة ع - 

لمشترین بالشراء من السوق ا إلزاموالمشترین على التفاوض، ویتم 

  المحلي؛

التأثیر على قوة التفاوض للبائع أو المشتري من خالل تشریعاتها  - 

  ملیات التكامل الخلفي أو األمامي؛المقیدة لع

المواد الالزمة لإلنتاج إلى زیادة  أسعاریؤدي تحكم الحكومة في  - 

مي وفقا للسعر الحكو )  المورد أو المشتري ( قوة كل من الطرفین

  .المفروض

  

  

  

المشتري على قوة المورد و 

  التفاوض والمساومة

 -إعداد ( استراتیجیات اإلدارة العلیانبیل محمد مرسي،  على باالعتماد الطالبة إعدادمن : المصدر

  . 164، 163 ص ، ص2006، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، ) مراجعة - تنفیذ

  

 

  لمنافسة العالمیةاإلطار العام ل: المبحث الرابع

العالمیة في أولویات  األسواقتحقیق أهدافها علیها أن تضع مسألة التوجه نحو إذا أرادت المؤسسات    

 ،استراتیجیاتها، فأي تصمیم أو تنفیذ لهذه اإلستراتیجیة یجب أن یأخذ بعین االعتبار تحلیل البیئة الخارجیة
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د تتخذ المؤسسة عدة طرق لدخول هذه األسواق حسب وق ،التي أصبحت فیها المنافسة عالمیة بطبیعتها

  .إمكانیاتها وحسب الهدف المراد بلوغه

  مفهوم المنافسة العالمیة :المطلب األول

  تعریف المنافسة العالمیة: أوال

  1".حركة المؤسسات األجنبیة بغیة التمركز في أسواق المؤسسات الوطنیة" أنها تعرف على

أو محاكاة لنموذج السوق  اامتداد حیث تعتبر ،فاءةالعالمیة تركز على الكوهناك من یرى بأن المنافسة 

  :والتي لها أربعة أبعاد هي ،التنافسیة المتسمة بالكفاءة

یقصد بها كفاءة استخدام الموارد، حیث كلما اقترب سعر السلعة من التكلفة  :فاءة التخصیصیةالك )1

إلى قمتها عندما یتساوى سعر السلعة مع تكلفتها  تصللكفاءة التخصیصیة، التي الحدیة اقتربنا من ا

  2.الحدیة

دخل في قطاع ما، حیث وضع حدود على عدد المؤسسات التي ت یةإمكانتستوجب : كفاءة الحجم )2

  .األمثلالعدد  ىینخفض عدد المؤسسات علیجب أال 

 االهتمامعن طریق  ،التجدید في المؤسسات القائمةو  االختراعتستوجب تنشیط  :الكفاءة الحركیة )3

  .تطویربالبحث وال

  .السلع بأقل تكلفة إنتاجتستوجب اختیار فن اإلنتاج الذي یحقق  :الكفاءة التقنیة )4

تستوجب توفیر الظروف التنافسیة خارج المؤسسة : الكفاءة النسبیة المرتكزة على التنافس والتنظیم )5

 3.الجهود الممكنة لخفض التكالیف أقصىوالتنظیمیة داخلها، للضغط على اإلدارة لبذل 

  

  أبعاد المنافسة العالمیة: ثانیا

في إطار الدخول إلى األسواق العالمیة، تستخدم فیها استراتیجیات  تخوض المؤسسات منافسة متزایدة   

  1:تنافسیة مؤثرة، ومن أهم أبعاد هذه المنافسة

                                                           
1
  .72، ص مرجع سابق ،مؤشرات تنافسیة المؤسسات االقتصادیة في ظل العولمة االقتصادیةغول فرحات،  
2
  .220مرجع سابق، ص  ،اقتصادیات الصناعةأحمد سعید بامخرمة،  
3
  .74مرجع سابق، ص  ،مؤشرات تنافسیة المؤسسات االقتصادیة في ظل العولمة االقتصادیةغول فرحات،  
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تخفیض  أساسمن المنافسة تقوم على  ظهرت نوعیة جدیدة األسواقلعالمیة  استجابة :التنافس بالوقت )1

أبعاد المنافسة  إبرازویمكن  ،التنافسیة للمؤسسات ن ثم تحسین القدرةعنصر الزمن لصالح المستهلك، وم

  :الزمن من خالل عدة عناصر أهمها أساسعلى 

  ؛لألسواقتخفیض زمن تقدیم المنتجات  - 1

  ؛إیاهوتسلیمه  المنقضیة بین طلب العمیل للمنتج بها الفترةتخفیض زمن الدورة للعمیل، ویقصد  - 2

  . التخزین في الوقت المحددو  اإلنتاج إلىتخفیض زمن تحویل العملیات بهدف الوصول  - 3

 بدأت وقدالمؤسسات الصناعیة، معظم تعد الجودة هدف استراتیجي داخل  :التركیز على الجودة )2

التغییر  إحداثالبرامج التي تستهدف  مثل ،بهدف تطویر الطریقة التي تعمل بها برامج تحسینها بإعداد

  .والتطویر على مستوى المؤسسة ككل

هي تزاید  مستوى العالميالالسمة الغالبة على  إن: العالقات مع الموردین إدارةتوجیه االهتمام نحو  )3

المكونات، المؤسسات العالمیة من الموارد و  التورید الخارجیة في تدبیر احتیاجات صادراالعتماد على م

قات جدیدة مع ومن هنا یجب توجیه مزید من االهتمام نحو الجوانب الخاصة بعملیات الشراء وتحقیق عال

  .الموردین

تخفیض دورة  إلىأدى تزاید معدالت االبتكار التكنولوجي  :تزاید معدالت االبتكار والتغیر التكنولوجي )4

مركزة في ذلك على  ،األسواق إلىحیاة المنتج، هذا ما جعل المؤسسات تسرع في تقدیم منتجات جدیدة 

  .كفاءة عالیةتصمیم المنتجات التي تتم بسرعة و االهتمام بعملیات 

ز على نظم في ظل بیئة التصنیع الحدیثة یتم التركی :التركیز على عملیات ونظم التصنیع الحدیثة )5

 كأساستكنولوجیا التصنیع المتقدمة، وذلك لغرض التحول من عنصر الكفاءة  تلفة في التصنیع مثلمخ

  . لیة لتحقیق میزة تنافسیة متواصلةعنصر الفعا إلىللمیزة التنافسیة 

ة تغیرت في ظل المنافسة العالمی :التركیز على وضع استراتجیات للتنافس تحقیقا للمیزة التنافسیة )6

العالمیة هذا ما جعل المؤسسات  ،والعوامل المحركة لها داخل العدید من الصناعات المنافسةدینامیكیة 

لمشتري  اسیا وجوهریا في خلق القیمةـتركز اهتمامها على مفهوم المیزة التنافسیة باعتبارها عنصرا أس

ودراسة األطراف  ةجیة للصناعیتحلیالت إسترات إجراءمؤسسات اهتمامها أوال نحو ال، لذا وجهت منتجاتها

    .  المتمیزةالتنافسیة ، ثم التركیز على صیاغة استراتجیاتها رئیسیة المشاركة فیهاال

                                                                                                                                                                                     
1

، الملتقى ومتطلبات التكیف مع المستجدات العالمیة غیرة والمتوسطة في الدول العربیةالتحدیات التي تواجھ المؤسسات الصنعیمة برودي،  
  .119، 118، ص ص 2006الدولي حول متطلبات تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة، الشلف، 
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  الدخول إلى األسواق العالمیة :ب الثانيلالمط

  میةالعال األسواقتوجه المؤسسات نحو  أسباب :أوال

ودها المحلیة، ومن بین خارج حد للمؤسسات لتمارس أعمالها كبیرة االعالمیة فرص األسواقیوفر تعدد    

  1:تي تدفعها لدخول هذه األسواق نذكراألسباب ال

یزید من إذا كانت المؤسسة ناجحة محلیا، فإن التوسع نحو األسواق العالمیة : زیادة المبیعات واألرباح - 1

  ربحیتها؛

ؤسسة المزید من من خالل دخول األسواق العالمیة تتعلم الم: حصول على حصة في السوق العالميال - 2

  ى حصة سوقیة في األسواق العالمیة؛والوسائل التي یستخدمونها للحصول عل ،الخبرة من منافسیها

لتغیرات ال تصبح المؤسسة أسیرة العالمیة من خالل العمل في األسواق ا: تقلبات السوق ارر قاست - 3

  المحلي؛ االقتصادمتطلبات و  ، تغیر أذواق المستهلكیناالقتصادیة

 أنر، و ـالتصدیة إلى زیادة اإلنتاج و ـیمكن أن یؤدي توسع المؤسس: اإلنتاج الزائد فائضمن  االستفادة - 4

من اقتصادیات الحجم وتخفیض التكالیف إلى فتح فروع للمؤسسة في  االستفادةیستمر هذا التقدم نحو 

  لمیة، وتعزیز مكانتها التنافسیة؛بعض األسواق العا

من خالل التوسع في األسواق العالمیة تقلل المؤسسة من : سواق المحلیةعلى األ االعتمادتخفیف  - 5

  دها على الزبائن في السوق المحلي؛اعتما

زیادة التصدیر والتعرف على  اق العالمیة إلىیؤدي العمل في األسو : تقویة القدرة التنافسیة للمؤسسة - 6

  التنافسیة الخاصة بها؛زیز القدرة الجدیدة، هذا ما یمكن المؤسسة من تع االستثماراتاألسالیب و التقنیات و 

إن المؤسسات التي تتمتع بكفاءات متمیزة ذات قیمة عالیة تستطیع غالبا أن : نقل الكفاءات المتمیزة - 7

حیث یفتقر منافسوها الوطنیون  ،من خالل ربط تلك الكفاءات باألسواق األجنبیة ،تحقق عوائد ضخمة

 2؛لمثلها

دفع بعض المؤسسات المحلیة للخروج نحو ت المنافسة الحادة محلیا من قبل المؤسسات العالمیة - 8

الظروف المالئمة في البیئة  ة لتوفر بعض العوامل الجاذبة مثلاألسواق العالمیة كبدیل استراتیجي، خاص

                                                           
1
  .174، 173، ص ص 2003، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، إدارة األعمال الدولیةعلي عباس،  
2
  .407جع سابق، ص شارلز وجاریت جونز، مر 
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أخرى كتوفر مل إلى عوا ضافةإ كالیف منخفضة،الخارجیة، نمط الصناعة وتواجد الموارد االقتصادیة بت

  1.واألیدي العاملة الرخیصة الكفاءات، الخبرات

  اإلجراءات التي تتبعها المؤسسات قبل الدخول إلى األسواق العالمیة: ثانیا

ألسواق العالمیة ما لم تستند على مجموعة من الحالي ال تتخذ قرار الدخول لإن المؤسسات في الوقت    

  2:المتمثلة فيالدراسات واإلجراءات 

أن تتعرف على  اختراق األسواق العالمیةعلى المؤسسات الراغبة في  :التعرف على البیئة العالمیة )1

  .وطبیعة المنافسة فیها لعالمیة، طبیعة األنشطة التجاریةطبیعة العوامل المؤثرة على البیئة ا

إن اإلجراء الثاني هو تحدید األسواق العالمیة التي تستطیع المؤسسة العمل : تحدید األسواق العالمیة )2

فیها، استنادا إلى المعلومات التي تم الحصول علیها في اإلجراء األول، والذي من خالله استطاعت أن 

وتحدید طبیعة المنافسة الموجودة سواء على الصعید المحلي  الدخول، احتمال المخاطرة إمكانیةتحدد 

  .سبق لها وأن اخترقت هذه األسواقالتي سوق، أو من قبل المؤسسات الخارجیة لل

قوم ت التي سوف تعمل المؤسسة فیها بعد أن یتم تحدید األسواق العالمیة: تحدید الفرص المتاحة )3

فعل ، ردود االستجابة، حجم القطاع، توقع مستوى االقتصادیةالمردودات  بتقسیم الفرص المتاحة من حیث

  .وقـمكن أن تؤثر على نشاطها في السوغیرها من العوامل التي ی الخارجیةالمنافسة المحلیة و 

  .یةـواق العالمـدخول إلى األسـوأفضل طریقة لل سنـأحیجب اختیار  :تحدید طریقة الدخول )4

 االختیاریعد اختیار الوقت المناسب ضروري، وهذا  :األسواق العالمیةإلى دخول الاختیار توقیت  )5

  .مرتبط بالطلب على المنتج

  3:بها عند اختیار ذلك التوقیت تتمثل في االلتزامهناك مبادئ عامة یمكن و    

عیوب المنتجات  رغباته، ومحاولة عرض منتج یتفادىستهلك األجنبي وذلك بدراسة سلوكه و تهیئة الم - 1

  الرغبات الكامنة لدى المستهلكین؛ المنافسة ویشبع

بمعرفة القرارات الصادرة عن حكومة البلد  ،على اتجاه السیاسة الحكومیة في الدولة األجنبیةالتعرف  - 2

  كذا القرارات التي یمكن أن تتخذ؛األجنبي، و 

                                                           
1
  .293، ص 2008، دار زھران للنشر والتوزیع، عمان، االقتصاد اإلداريمنى محمد علي الطائي،  
2

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم دراسة مسار بناء إستراتیجیة تسویقیة القتحام األسواق الدولیةسلیماني نورة،  
  .109، 108، ص ص 2008/2009بن خدة، الجزائر، التسییر، جامعة بن یوسف 

3
  .109سلیماني نورة، مرجع سابق، ص  



اإلطار المفـاهيمي للمنافسة والميزة التنافسية الصناعية    :الفصل األول   

44 
 

المنتج وتصدیره في الوقت الذي  إنتاجیعني محاولة و  ،مراعاة توافق أوقات اإلنتاج مع أوقات الطلب - 3

  .یكون الطلب علیه في السوق األجنبیة

   اختیار األسواق العالمیة: ثالثا

   :هي إن اختیار األسواق العالمیة یرتكز على محاولة التوفیق بین ثالثة معطیات   

یجب على المؤسسة مجابهة  رار الدخول إلى األسواق العالمیةعند اتخاذ ق :تحلیل األسواق األجنبیة )1

لمؤسسة من ل العناصر األجنبیة، وهنا ال بدالمتعلقة بهذه األسواق الجدیدة، والتعامل مع  النتائج المختلفة

  .تحلیل السوق وظروفه وشروطه

السوق یجب معرفة حجم الطلب الحالي، ومحاولة التنبؤ  اتیإمكانلمعرفة  :اإلمكانیات الكامنة للسوق -أ

ن، قوة ـك یجب التعرف على عدد المنافسیذل إلىبمعدل نمو الطلب المستقبلي لفترة محدودة، باإلضافة 

  .وبیان المنتجات البدیلة له حاجات الزبائن إشباعمعرفة قدرة المنتج على  المنافسة ولعبتها،

إال في  االعتبارات الكامنة ال یمكن أخذها بعین یالسوق ذات اإلمكان :سهولة الدخول إلى السوق - ب

  1.فة وبأقصر مدة زمنیةها بأقل تكلحال تمكن المؤسسة من دخول

  :وتفرض السوق األجنبیة على المؤسسة عوائق تتمثل في   

  واألنظمة المتبعة في ذلك البلد؛ الحمایة الجمركیة والقوانین - 1

  .العقبات الناجمة عن القواعد المطبقة على المنتجات في هذه األسواق - 2

ض ر األجنبیة یمكن أن تف االجتماعیةو  االقتصادیةإن البیئة  :درجة تقبل السوق للعناصر األجنبیة -ج

 .یجب تحملها، كما یمكن أن تقدم لها تسهیالت عدیدة إضافیة اعلى المؤسسة جهود

 المخاطرقبل دخول أي سوق یجب على المؤسسة تقییم مدى استقرار هذا السوق و  :السوق استقرار -د

خطر اقتصادي ینجم عن  في األسواق األجنبیة فهناك نوعین من المخاطر التي یمكن أن تنجم عنه،

  .ضعف القوة الشرائیة للزبائن، وخطر سیاسي ینجم عن سلوكات الحكومة اتجاه المؤسسات األجنبیة

تسمح دراسة المنافسة بإتباع المؤسسة إلستراتیجیات تقوم على تقدیم منتج : تحلیل المنافسةدراسة و  )2

  . قبل المؤسسات األخرىیصعب مهاجمتها من  ،ذو میزة أو خاصة

                                                           
1
  .57، 56نفس المرجع السابق، ص ص  
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بالنسبة إلى سوق معینة أو إلى عدد المنافسین یستوجب على  :مهارات المؤسسةتحلیل مؤهالت و  )3

التساؤل عن المؤهالت والمیزات النسبیة التي تتمتع  ة الموازنة بین نقاط قوتها وضعفها، وهنا یجبالمؤسس

ودة، السعر، ـسلعة، الجووضعها التنافسي على مستویات ال وضعها الحالي أو المستقبلي ،بها المؤسسة

  .الخ...،التمویل

 ،عار التنافسیة المستخدمة، الخبرةالجودة العالیة للمنتجات، األس رمن أهم مؤهالت المؤسسة نذكو    

  1.والتخصص الدقیق في اإلنتاج المعرفة الجیدة لألسواق الخارجیة

  اإلستراتیجیة وطرق الدخول إلى األسواق العالمیةالخیارات : المطلب الثالث

  الخیارات اإلستراتیجیة: أوال

 وهي موضحة في الشكل ،عدد الخیارات اإلستراتیجیة التي تتبعها المؤسسات لدخول األسواق العالمیةتت   

  .الالحق

  

  

  

  

  األساسیة لدخول األسواق العالمیةلخیارات ا): 06(شكل رقم         

   

     ةعالی  

 

    

 

 الضغوط                                                                 

  خفض من أجل                                                                       

 فةالتكل                                                              

                                                           
.57سلیماني نورة، مرجع سابق، ص  
1
 

اإلستراتیجیة 

 عابرة الدول

اإلستراتیجیة 

 متعددة المحلیات

اإلستراتیجیة 

 العالمیة

إلستراتیجیة ا

 الدولیة
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   ةمنخفض                                                        

   ةمنخفض           الضغوط من أجل االستجابة المحلیة                  ة عالی

ترجمة رفاعي محمد رفاعي،  ،- مدخل متكامل - اإلدارة اإلستراتیجیةشارلز وجاریت جونز، : المصدر

  .420دار المریخ للنشر، الریاض، ص الجزء األول، محمد سید أحمد عبد المتعال، 

تتبنى اإلستراتیجیة الدولیة العمل على خلق القیمة  تحاول المؤسسات التي :اإلستراتیجیة الدولیة) 1

حیث یفتقر المنافسون  ،بواسطة نقل المهارات والمنتجات ذات القیمة العالیة إلى األسواق األجنبیة

  1.المنتجاتالمهارات و تلك المحلیون ل

ت متمیزة ذات في حالة استحواذ المؤسسة على كفاءا أعمقتكتسب اإلستراتیجیة الدولیة عمقا ومعنى    

 الیها المنافسون المحلیون في األسواق األجنبیة، وكذلك إذا ما واجهت المؤسسة ضغوطإقیمة عالیة، یفتقر 

في مثل هذه الظروف یمكن لإلستراتیجیة الدولیة  المحلیة وخفض التكلفة، االستجابةضعیفة فیما یخص 

، المحلیة ذات درجة عالیة االستجابةبأن تكون مربحة جدا، إال أنه عندما تكون الضغوط المرتبطة 

تتعرض المؤسسات التي تتبنى هذه اإلستراتیجیة إلى الخسارة، كذلك تعتبر هذه اإلستراتیجیة غیر مناسبة 

  2.لتكلفةخفض افي المجاالت الصناعیة التي تتمیز بارتفاع الضغوط الخاصة ب

على المستوى الدولي، في هذا النوع من اإلستراتیجیة تنشط المؤسسة  :اإلستراتیجیة متعددة المحلیات )2

بصرف النظر عن بقیة البلدان، أي هناك رؤیة مستقلة للمنافسة  ،وتواجه المنافسة في كل بلد على حدى

  3.من بلد آلخر، فالمؤسسة هنا لیست لدیها نظرة عالمیة واستراتیجیات موحدة، ونظرة واحدة للمنافسة

المحلیة،  لالستجابةكون هناك ضغوط عالیة عددة المحلیات بعدا ومعنى عندما تاإلستراتیجیة متتكتسب    

مة هذه نتاجي عالي التكلفة إلى عدم مالءوضغوط منخفضة خاصة بخفض التكلفة، ویؤدي الهیكل اإل

                                                           
 
1

  .419شارلز وجاریت جونز، مرجع سابق، ص 
 

 
2

  .421شارلز وجاریت جونز، مرجع سابق، ص 
 
3

  .73مرجع سابق، ص  ،المؤسسات االقتصادیة في ظل العولمة االقتصادیةمؤشرات تنافسیة غول فرحات، 
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الضعف من نقاط و لمجاالت الصناعیة التي تتمیز بحدة الضغوط الخاصة بخفض التكلفة، لاإلستراتیجیة 

األخرى التي تعتري هذه اإلستراتیجیة هي فقدان قدرة المؤسسة على نقل المهارات والمنتجات إلى فروعها 

     .الوطنیة المختلفة عبر العالم

تتجه المؤسسات التي تعتمد على هذه اإلستراتیجیة إلى التركیز على رفع  :اإلستراتیجیة العالمیة )3

 ،عـتأثیرات منحنى الخبرة واقتصادیات الموقنتیجة  ،عملیات خفض التكلفةعن الناتجة  معدالت األرباح

بل تفضل تسویق منتجاتها  ،المستهلك ة إلى عدم تصنیع منتجاتها وفق ذوقوتمیل المؤسسة العالمی

  1.النمطیة في جمیع أنحاء العالم

عندما تكون بخفض التكلفة، و  كون هناك ضغوط خاصةة معنى عندما تتكتسب هذه اإلستراتیجی   

عالیة  هذه األخیرة وتفتقد قیمتها عندما تكون المحلیة عند حدها األدنى، باالستجابةطالب الخاصة مال

  .المستوى

ینبغي على المؤسسات الراغبة في البقاء في األسواق العالمیة أن تستغل  :إلستراتیجیة عابرة الدولا )4

إلى نقل الكفاءات المتمیزة داخل  إضافةاقتصادیات التكلفة المرتكزة على الخبرة واقتصادیات الموقع، 

  .المحلیة للسوق باالستجابةإلى الضغوط الخاصة  االنتباهالمؤسسة، وفي نفس الوقت 

غوطا عالیة لخفض التكلفة فیما عمقا ومعنى عندما تواجه المؤسسات ض السابقة تكتسب اإلستراتیجیة   

تؤدي إلى تضارب تلك الضغوط وتعتبر هذه اإلستراتیجیة صعبة التطبیق ألن االستجابة المحلیة،  صیخ

  2.الطلبات على المؤسسة

   طرق دخول األسواق العالمیة :ثانیا

  :تتمثل في لعالمیةلدخول األسواق اطرق تواجه المؤسسة عدة    

یتمثل في جمیع األنشطة الالزمة التي تقوم بها المؤسسة لتسویق منتجاتها خارج السوق  :التصدیر )1

عملیات  إقامةویعد الطریقة األبسط لدخول األسواق األجنبیة، حیث یجنب المؤسسة تكالیف  ،3المحلي

                                                           
 
1

  .424، 423شارلز وجاریت جونز، مرجع سابق، ص ص 
2
  .425شارلز وجاریت جونز، مرجع سابق، ص  
3
  .83، ص 2008الدار الجامعیة، اإلسكندریة، : ، الناشرالتصدیر المعاصر والتحالفات اإلستراتیجیةفرید النجار،  
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ضیف، كذلك قد تكون هذه العملیة متوافقة مع تحقیق اقتصادیات التكلفة المرتبطة التصنیع في البلد الم

  1.بمنحنى الخبرة

  :تتم عملیة التصدیر بطریقتین   

مسؤولیة القیام بالنشاطات البیعیة تقع على عاتق المنتج، حیث تنفذ وتدار هذه  :التصدیر المباشر -أ

  .عن تنظیم المؤسسة النشاطات من وحدة تنظیمیة غیر مستقلة إداریا

المنتج یستخدم أنواعا مختلفة من المؤسسات التسویقیة والتعاونیة التي تقع  :لمباشرغیر االتصدیر  - ب

  2.في السوق المحلیة

یتم  ،أخرى في دولة ةـومؤسسل بین مؤسسة دولیة ـعبارة عن ارتباط طویل األج: التعاقدیة االتفاقات )2

التجاري من الطرف األول إلى الطرف الثاني دون  االسمأو  التكنولوجیا، حق المعرفة بمقتضاها نقل

  : أشكال تتمثل في الطریقة ولهذه، 3استثمارات في أصول مادیة من طرف المؤسسة الدولیة

عقد بمقتضاه تقوم المؤسسة الدولیة بالتصریح لمستثمر وطني بالدولة  عبارة عن :عقود التراخیص -أ

  4.، في مقابل عائد ماديالخ...،ثالمضیفة باستخدام براءة اختراع، الخبرة الفنیة، نتائج األبحا

  

یقوم األول  ،بموجب عقد أو اتفاق یتم بین الطرف األجنبي والطرف المحلي :عقود تسلیم المفتاح - ب

  5.ثم تسلیمه إلى الطرف المحلي ،واإلشراف علیه حتى بدایة التشغیل االستثماريالمشروع  بإقامة

عقود التصنیع هي عبارة عن اتفاقات موقعة بین المؤسسة الدولیة : عقود التصنیع وعقود اإلدارة -ج

 ٕانتاجو صنیع بت والمؤسسة الوطنیة بالدولة المضیفة، یقوم بمقتضاها الطرف الثاني نیابة عن الطرف األول

ویتحكم الطرف  ،عادة تكون طویلة األجل اتاالتفاقوهذه  بالوكالة، إنتاجات سلعة معینة، أي أنها اتفاق

  .عملیات المشروع وأنشطته المختلفة إدارةاألجنبي في 

                                                           
1
  .430، 429شارلز وجاریت جونز، مرجع سابق، ص ص  
2
  .341، ص 2004، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، ، التسویق الدوليھاني حامد الضمور 
3

حالفات الت"، المنتدى الرابع للمؤسسات بعنوان ، التحالفات اإلستراتیجیة كأسلوب لدخول األسواق الدولیةبوحفص رواني، سلیمان دحو 
  .2008، عنابة، "اإلستراتیجیة وتحسین أداء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة

4
  .235، ص 2004، دار الجامعة الجدیدة، بدون بلد نشر، بحوث التسویق والتسویق الدوليعبد السالم أبو قحف،  
5
  .239مرجع سابق، ص  ،2004عبد السالم أبو قحف،  
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یتم بمقتضاها قیام  ،مجموعة من اإلجراءات القانونیة أوات عقود اإلدارة فهي عبارة عن اتفاقأما    

 ،في الدولة المضیفة ،جزء من العملیات الخاصة بمشروع استثماري معین أوكل  بإدارة ةیالدولالمؤسسة 

   1.مقابل المشاركة في األرباح

األجنبي المباشر على التملك الجزئي أو  االستثمارینطوي  :األجنبي المباشر االستثمار إستراتیجیة )3

ویمكن  ،2لإلنتاج، البیع أو التسویقمشروعا  سواء كان، االستثمارالمطلق للطرف األجنبي لمشروع 

  :المباشر إلى صنفین األجنبي االستثمارتصنیف 

من أجل تحقیق هدف  ،شكل من أشكال التعاون بین شریك محلي وآخر أجنبي :المشترك االستثمار -أ

  3.في الملكیة والرقابة على النشاط االشتراكمع  ،في إطار زمني محدد ،معین

 فروع لإلنتاج، بإنشاءیتمثل في قیام المؤسسة الدولیة  :المملوك بالكامل للمؤسسة الدولیة االستثمار - ب

  4.المضیفة ةالتسویق أو أي نوع آخر من أنواع النشاط اإلنتاجي بالدول

التي تسعى  ،شكال التعاون االقتصاديالتحالفات اإلستراتیجیة من أهم أ تعتبر: التحالفات اإلستراتجیة )4

تتمثل في فرص  ،ةیالستیعاب تغیرات بیئ ،في بیئة دینامیكیة تنافسیة ،لتعظیم االستفادة من موارد مشتركة

  5.عن طریق تكوین عالقة تكاملیة تبادلیة بین مؤسستین أو أكثر ،وتحدیات

  

  

  :خالصة

إن بقاء المؤسسات في الوقت الحالي مرهون بقدراتها التنافسیة، وما تتمیز به من خصائص وممیزات    

ا جاء هذا لذ رات وتطورات البیئة االقتصادیة،في ظل تغی ،فریدة تمكنها من مواجهة تحدیات المنافسة

نا في المبحث األول إلى للمنافسة والمیزة التنافسیة الصناعیة، حیث تطرق الفصل حول اإلطار المفاهیمي

كما قمنا بدراسة كیف تتم عملیة تحلیل المنافسة، من مفاهیم أساسیة، إلى خصائصها دراسة المنافسة 

  .مستویاتها، أنواعها وهیاكلها

                                                           
1
  .327، 326، ص ص 2003، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، یات إدارة األعمال الدولیةأساسعبد السالم أبو قحف،  
2
  .221، مرجع سابق، ص  2004عبد السالم أبو قحف 
3
  .مرجع سابق، بوحفص رواني، سلیمان دحو 
4
  .227مرجع سابق، ص  ،2004عبد السالم أبو قحف،  
5
  .بوحفص رواني، سلیمان دحو، مرجع سابق 
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ة، ـیة الصناعیـحیث تناولنا فیه تعریف التنافس ،اعیةـاني فكان حول التنافسیة الصنـأما المبحث الث   

  .ومؤشرات قیاسها حسب المؤسسة، القطاع والدولةأهمیتها، أنواعها 

وقمنا بتحلیل سلسلة  یفها، إلى مصادرها ومؤشراتها،كذلك قمنا بدراسة المیزة التنافسیة الصناعیة من تعر 

 القیمة وما تتضمنه من أنشطة أساسیة وأخرى فرعیة، وأخیرا استراتیجیات تحقیق المیزة التنافسیة

  .الصناعیة

 بـحس ة وقوى التنافس على مستوى القطاعـة تحلیل المنافسـث تطرقنا إلى عملیـثالحث الوفي المب   

  .ونموذج أوستینM. Porter  نموذج االقتصاد الصناعي، طریقة

لمنافسة العالمیة، تطرقنا فیه إلى تعریف المنافسة اإلطار العام لأما المبحث الرابع واألخیر كان حول    

أسباب توجه المؤسسات نحو األسواق العالمیة واإلجراءات التي تتبعها قبل دخول العالمیة، أهم أبعادها، 

لمتبعة من طرف المؤسسات لدخول األسواق  هذه األسواق، كما تناولنا فیه أیضا الخیارات اإلستراتیجیة ا

االستثمار األجنبي ة، ــات التعاقدیـاالتفاق ،التصدیر ة فيـق والمتمثلام هذه األسواـاألجنبیة وطرق اقتح

  .المباشر وأخیرا التحالفات اإلستراتیجیة

وكیف تساهم في خلق میزة تنافسیة  ،وفي الفصل القادم سوف نحاول دراسة إستراتیجیة التحالف   

  .للمؤسسة الصناعیة




