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 شكر وتقدير
 
 
 

 هلل فـالحمد .نعلم نكن لم ما العلم من رزقنا الذي هلل وأخيرا أوال والعرفـان الشكر إن
 هذا إلتمام المستوى هذا إلى الوصول من مكنني ما والمقدرة القوة أعطاني الذي

 . المتواضع العمل
 

بشير    الدكتور المشرف لألستاذ الشكر بخالص أتقدم أن إال يسعني ال سبحانه وبعده
 علي وتفضل خبرته من أفـادني الذيو  على قبوله اإلشراف على هذا العمل    بن عيشي
دون أن  .... الصعوبات وتذليل العقبات تجاوز في ساهمت التي والتوجيهات بالنصائح

 .وفضله علمه من يزيده أن تعالى هللا اسأل أنسى صبره الكبير علي
 

عادل عرقـابي وعقبة    واألخوين الحبيبينللدكتور الفـاضل فـاتح دبلة   الشكر كل الشكر
 . العمل هذا انجاز على مساعدتي في جهدا ايدخر  لمالذين   قطاف

 
 قبولهم على المناقشة لجنة أعضاء األفـاضل األساتذة إلى والتقدير بالشكر أتقدم كما

 .العمل هذا وإثراء مناقشة
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 العربيةامللخص ابللغة ................................................................:....اتامللخص
 
 

 :امللخص     

التأقلم مع البيئة اليت تعمل فيها، وذلك من خالل  ىقدرهتا عل ىإن جناح املؤسسة مرهون مبد        
 استغالل الفرص املتاحة ومواجهة التهديدات، وعليه كان علي املؤسسة اليت تسعي إىل ىقدرهتا عل

قد تطرأ على هيكل البقاء والنجاح يف الصناعة اليت تعمل فيها، أن تقوم دائما مبتابعة التطورات اليت 
قد ليت التهديدات احتييد و  املتاحة الفرص استغاللحتليله من أجل  ة، وحماولالسوق الذي تنشط فيه

 .ينطوي عليها القطاع الذي تنشط فيه املؤسسة

وأهم معيار ميكن من خالله معرفة مدى جناح املؤسسة يف التأقلم مع متغريات البيئة اليت         
 الناحيتني من وأحباث دراسات عدة توجد بل حبديث ليس وهو مصطلح تنشط فيها هو األداء،

 ابالتساع والشمول، األداء مفهومإذا يتسم مفهومه،  تدقيق إىل فدكانت هت اليت ةوالتطبيقي النظرية
 حمدد مفهوم إىل التوصل يتم مل انه إال وتقييمه األداء تناولت اليت الدراسات كثرة من الرغم وعلى
 .لألداء

، من االقتصاديةواهلدف من هذا البحث هو حتديد أثر هيكل الصناعة على أداء املؤسسة         
من بني أهم الصناعات الناشئة يف اجلزائر، واليت  ابعتباره اهلاتف النقال يف اجلزائر خالل اختيار سوق

مبنافسة شديدة بني املؤسسات الناشطة يف هذه الصناعة،  شهدت منوا مذهال يف فرتة وجيزة، كما متيز
 ىعل زائروحماولة إظهار التأثري الذي ميارسه التغري احلاصل يف هيكل سوق خدمة اهلاتف النقال يف اجل

 .أداء مؤسسة موبيليس

الرتكز الصناعي، عوائق الدخول إىل الصناعة، عوائق اخلروج من الصناعة، الكفاءة، الفعالية،  :الكلمات املفتاحية
 .التنافسية، اإلنتاجية
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 ابللغة الفرنسية امللخص..............................................................: .....امللخص
 

Le résumé 

        Le succès de l'entreprise dépend de sa capacité à faire face à 
l'environnement dans lequel elle fait partie, et cela grâce à sa 
capacité d’ exploiter  les opportunités disponibles et d’éviter les 
menaces, il est donc indispensable à l'entreprise qui cherche à 
survivre et réussir dans l'industrie  de suivre toujours les 
développements qui se produisent dans leur environnement, et essayer 
de les analyser afin d'obtenir le total des opportunités et  d’éviter les 
menaces qui peuvent apparaitre. 

        Le critère le plus important à partir duquel le succès de 
l'entreprisse détermine dans la maîtrise. Pour faire face à des 
changements du milieu on fait appel à la performance, ce terme n’est 
pas nouveau et malgré les différentes recherches et études faites sur 
ce point sa définition reste vague à la fois théorique et pratique. 

        L'objectif principal de cette recherche est de déterminer l'impact 
de la structure de l'industrie dans la performance économique de 
l'institution, à travers la sélection du  marché des services de la  
téléphonie mobile en Algérie qui a connu une croissance 
spectaculaire dans une courte période, qui a connu une remarquable 
concurrence entre les différentes agences , ainsi  de démontrer son 
effet plus précisément sur l’agence « Mobilis ». 

Mots-clés: concentration industrielle, Barrières d'entrée à l'industrie, 
Efficacité, compétitivité, productivité. 
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 امللخص ابللغة اإلجنليزية........................... .............................:..........امللخص
 

Summary 
 

        The Corporation's success depends on their ability to adapt to 
the environment in which it operates, through its ability to exploit the 
opportunities and face the threats, and it was the institution that seeks 
to survival and success in the industry in which it operates, that 
always follow up on developments affecting the structure market in 
which it operates, and to try to analyze in order to exploit 
opportunities and neutralize threats that may involve in the sector in 
which the organization operates. 

 

        The most important criterion through which we can  see how the 
institution's success in coping with the environment variables, which 
is the active performance, a term that is not new , but there are 
several studies and research from the theoretical and practical point 
of view, which was intended to check its concept, if a concept of 
performance as broad and inclusive, and although from the large 
number of studies on the performance and evaluation, but it is not 
reached to a specific concept of performance. 

 

        The aim of this research is to determine the impact of industry 
structure in the economic performance of the institution, through the 
selection of the mobile market in Algeria as among the most important 
emerging industries in Algeria, which has seen spectacular growth in 
a short period, it was also marked by intense competition between 
active industry institutions ; and try to show the influence exercised by 
the change in the mobile phone service market in Algeria on  the 
performance of Mobilis institution. 

key words: Industrial concentration, Entry barriers to the industry, 
Obstacles out of the industry, Efficiency, Effectiveness, 
Competitiveness, Productivity. 
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 198 )املنحنيات البيانية( تطور رقم أعمال قطاع اهلاتف النقال واهلاتف الثابت يف اجلزائر )18.3(الشكل 

 202 )املنحنيات البيانية( والثابتةتطور املشرتكني يف اهلاتفية النقالة  )19.3(الشكل 

 204 )2003/2012(تطور عدد املشرتكني يف خدمة اإلنرتنت ابجلزائر خالل الفرتة  )20.3(الشكل 

 204 )2003/2012(تطور نسبة توغل اإلنرتنت ابجلزائر خالل الفرتة  )21.3(الشكل 

 206 )األعمدة البيانية ( السوقية للمتعاملني الثالث تطور مؤشر احلصة  )22.3(الشكل 

 207  )البيانية األعمدة(  مقارنة بنسبة الرتكز ATMملؤسسة تطور مؤشر احلصة السوقية  )23.3(شكل ال
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 :متهيد

ي ف اهليكلية السائدة يف قطاع صناعأساسية بدراسة الظرو  بصفةاقتصاد�ت الصناعة  ختصصيهتم           
وأتثري ذلك على مستو�ت أداء هذه  على سلوك املؤسسات داخل القطاعهذه الظروف وانعكاس  ،معني

الصناعي على العالقات بني هيكل الصناعة والسلوك اإلداري  لالقتصادحيث يركز املنهج األساسي  املؤسسات،
ن هناك عالقة سببية قائمة تبدأ من هيكل الصناعة إىل بسط أشكاله أبأويوحي هذا املنهج يف  للمؤسسة وأدائها،

ت االجتاه الواحد بواسطة الكتاب األوائل يف السلوك اإلداري ومن مث األداء، وقد جاء أتكيد هذه العالقة ذا
 وتلميذه واألربعينات الثالثينات يف"E.S.Mason" األمريكي االقتصاديمن طرف  خاصة ،االقتصاد الصناعي

"J.S.Bain"يف اخلمسينات والستينات. 

خلواص الرتكيب البنائي لألسواق اليت تنشط يف ظلها املؤسسات يف  )السوق( هيكل الصناعةو يشري            
أي وز�ا النسيب (ومن أمثلة هذه اخلواص عدد الوحدات اإلنتاجية واألمهية النسبية هلا داخل الصناعة  بلد معني،

، إضافة )حجم اإلنتاج أو عدد العمال أو حجم أو قيمة املبيعات أو غريها من املؤشرات  أو من حيث رأس املال
إىل التنظيمات املكونة هلذه األسواق واليت ميكن أن يكون هلا أتثري على سلوك هذه املؤسسات وأدائها،كما 

ظروف الدخول إىل سوق الصناعة من  :يشتمل هيكل الصناعة ابإلضافة للرتكز الصناعي على أبعاد أخرى أمهها
الصناعة، وأحيا� يضاف إىل ذلك درجة التكامل  ألخرى، ومدى وجود متييز يف املنتجات داخلاقبل املؤسسات 

 .العمودي واألفقي بني املؤسسات داخل القطاع

، لتؤكد تعقد هذه القتصاد الصناعيلالدراسات احلديثة ومع تغري األوضاع والظروف االقتصادية جاءت          
سات الراهنة إمكانية أتثري كل من حيث تربز الدرا العالقة بني هيكل الصناعة والسلوك اإلداري وأداء املؤسسة،

نه ميكن أن جند أمثلة لعالقات جتري فيها السببية ابجتاه أالسلوك اإلداري واألداء على هيكل الصناعة، حيث 
معاكس أو يف االجتاهني، فمثال هناك ردود فعل للتطورات التقنية الناجتة عن البحث والتطوير على ظروف الطلب 

هيكل الصناعة يف املدى الطويل، ويف مدى اقصر تؤثر محالت اإلعالن الناجحة على  وقد تؤثر على والتكاليف،
   .األنصبة السوقية للمؤسسات

الكبرية  وعليه فقد تزايد اهتمام املؤسسات بتحليل هيكل الصناعة، ويرجع هذا االهتمام  أساسا للتغريات         
 من أيضا عزز وما ،والتجارة خالل السنوات العشر أو العشرين األخريةاحلاصلة واملستمرة يف بيئة املال واألعمال 

 اإلدارة إليه تلجأ اختيار� أمرا يعد مل ، والذيوتطوير أدائها حتسني يفاالقتصادية  رغبة املؤسسات هو االهتمام هذا
  .انداثرها وعدم املؤسسة لبقاء جوهر� شرطا أصبح ولكنه ابختيارها، عنه تنصرف أو
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 :طرح اإلشكالية 

ولدراسة هذا املوضوع والتطرق لكل جوانبه املتعددة، وللقيام ابلتحليل الضروري الذي يسمح ابحلصول           
قمنا  اإلقتصادية وأداء املؤسسة لصناعةعلى النتائج املتوخاة من هذه الدراسة، وإلبراز أمهية االرتباط بني هيكل ا

 :بطرح اإلشكالية التالية
 ؟  املؤسسة االقتصاديةعلى أداء  )السوق( أتثري هيكل الصناعة ما هو 

ومن خالل هذه اإلشكالية تظهر لنا جمموعة من األسئلة الفرعية اليت ميكن أن تساعد� يف اإلجابة على           
 :التساؤل الرئيسي وهي كالتايل

 ؟   أشكالهحمدداته و  ، وما هيهيكل الصناعةما هو مفهوم  −
  ؟ ابلنسبة للمؤسسة االقتصادية حتليل هيكل الصناعة أمهيةما  −
  ؟ أنواعه ا هي م مفهوم األداء وهو  مـا −
  ؟ أداء املؤسسة االقتصاديةقياس وتقيم   ما هي مؤشراتما هو مفهوم تقييم أداء املؤسسة و  −

  :حتديد الفرضيات 

اليت نراها جمموعة من الفرضيات و ارأتينا وضع  املختلفة وحماولة منا لفهم املوضوع واإلحاطة جبوانبه          
 : ، وهي كما يليموجهة ملسار البحث

املنافسة يف صناعة معينة تتجاوز بكثري سلوك املنافسني احلاليني بل تتعداهم إىل ابقي القوى األخرى  −
  ؛احملددة للمنافسة

 ؛هيكل الصناعة شكل يعترب الرتكز الصناعي من أهم احملددات اليت يعتمد عليها يف حتديد −

يساهم حتديد هيكل الصناعة مسامهة كبرية يف حتديد قواعد املنافسة وكذا اإلسرتاتيجية اليت ميكن  −
 ؛للمؤسسة أن تتبناها

أتثريا متبادال بني عالقة مباشرة و أن هناك  من بني املبادئ األساسية اليت يقوم عليها االقتصاد الصناعي −
 ؛هيكل الصناعة وأداء املؤسسة

 :مربرات اختيار موضوع البحث

 :فيما يلي وجزهاإن الدوافع اليت أدت بنا إىل معاجلة هذا املوضوع دون غريه ن  
 ؛والذي يعترب هيكل الصناعة من أهم حماوره )اقتصاد صناعي (التخصص  طبيعة −
  ؛التقييميو  التحليلي تتميز بطابعهااملواضيع اليت  هذه مثل لدراسة الشخصي يلامل −
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 على أداء املؤسسات االقتصاديةهيكل الصناعة وأتثريه موضوع  تناولت اليت والدراسات البحوث قلة −
 ؛اهلاتف النقال يف جمال الناشطة

  ؛اكتشافه يف رغبيت عزز ما هذا و يف اجلزائر النقال اهلاتف قطاع حداثة −
 .السوق واقتصاد املنافسة تزايد اهتمام مسريي املؤسسات بدراسات السوق خاصة مع التوجه حنو −

 :أمهية املوضوع 

هيكل أن األمهية اليت يكتسبها البحث مستمدة من أمهية املوضوع املدروس يف حد ذاته، إذ يعترب موضوع         
 السيماؤثر بطريقة مباشرة على أداء املؤسسات ي هألن ،املواضيع اهلامة واحلساسة يف الوقت احلايلبني من  الصناعة

ر اآلن  من االقتصاد املوجه متاليت  و عاين من سوء األداء منذ سنوات عديدةتاجلزائرية اليت  االقتصاديةاملؤسسات 
اهليكل  ا؛التكنولوجي ؛وما يتطلبه هذا التحول من تغري على مجيع املستو�ت من تغري للثقافة ،إىل اقتصاد السوق

 .                    ..التنظيمي
على  أثرهتبيان مع وعرضه بصورة مبسطة سهلة االستيعاب  هيكل الصناعةفان البحث يقوم بتحليل  عليهو         

اإلجراءات  مع تبيان ملؤسسة وحميطهالوضعية اهذا بعد تشخيص و  ،من خالل مؤشرات األداء أداء املؤسسة
لتحسني وتطوير أدائها وذلك للحفاظ على مكانتها يف  ةاالحتياطيات الواجب اختاذها من طرف املؤسسو 

             .السوق
 هأثر  وإبراز يف اجلزائر وحتليل اهلاتف النقال قطاعهيكل حتليل نحاول س الدراسة التطبيقيةيف  أنناحيث         

كاحلصة السوقية ورقم   املؤسسة األداء داخلعلى أهم مؤشرات  اعتماداو ذلك  ،"مؤسسة موبيليس"على أداء 
  .ذلك تقدمي توصيات للمؤسسة إن أمكن إضافة إىل حماولة ،األعمال

ناحية األكادميية فالبحث يزود اجلامعة اجلزائرية مبوضوع يعاجل قضية مهمة، و اليت مازالت البحوث الأما من       
كما أن البحث يقدم طريقة من الطرق اليت   كما انه يفتح أبوااب للباحثني إلثراء هذا املوضوع،  ،فيها شحيحة

                                                      . تساعد املسريين على تشخيص احمليط اخلارجي للمؤسسة

 :أهداف البحث

 : �دف من خالل هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على جمموعة من األهداف نذكر منها        

صة يف السوق خا القتصادية،على أداء املؤسسة ا وأثرهدراسة أتثري هيكل الصناعة  ىتسليط الضوء عل −
 ؛لقطاع اهلاتف النقالدراسة ميدانية اجلزائرية من خالل 

 معوذلك ،والذي يعترب قطاعا حديث النشأة، يف االقتصاد الوطين اهلاتف النقال تبيان مكانة قطاع  −
 ؛"مؤسسة موبيليس" واجهتحتديد أهم الرها�ت و التحد�ت اليت 

  .هيكل القطاع ىيف حتليله لألسواق، وكذا أداء املؤسسات ابالعتماد عل االقتصاد الصناعي منهجإظهار  −
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 :الدراسة إطار حتديد

 الزمين اإلطار: 

وتربير� هلذا االختيار يرجع أساسا لكو�ا  ،2009إىل غاية سنة  2003 مت اختيار الفرتة املمتدة من         
قطاع خدمة هيكل شكل واليت شهدت تغريا جذر� يف  خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر، الفرتة اليت انتعشت فيها
 .اهلاتف النقال يف اجلزائر

 املكاين اإلطار: 

كما ،  كعينة للبحث ملا هلا من ثقل يف سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر  "مؤسسة موبيليس" لقد مت اختيار         
حققت العديد من النجاحات يف مواجهة  املؤسسةأن ، كما املؤسسة اجلزائرية الوحيدة الناشطة يف هذا اجملالتعترب 

 .السوق من صغرية حصة إال متثل ال كانت أن منافسيها يف السوق بعد

 :املنهج املتبع  

اختيار  مت حيث الفرضيات، واختبار احلالة تشخيص على القائم الوصفي املنهج بتطبيق الدراسة قامت        
 معلومات إىل حباجة الدراسة أن وحيثقطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر مع الرتكيز على دراسة مؤسسة موبيليس ،

 والدور�ت املراجع من متنوعة قائمة من استخالصها يتم معلومات على االعتماد سيتمف فروضها، من للتحقق
 .البحث مبوضوع العالقة ذات الكرتونية ومواقع واملتخصصة احلديثة

 ومن ومصداقيتها، دقتها يف موثوق وعاملية وطنية مصادر من وإحصائيات بيا�ت إىل الرجوع سيتم كما        
 لدى املوثقة والتقارير البيا�ت على مطلقة بصفة االعتماد سيتم البحث موضوع فعالية من التأكد أو التعرف أجل

 .الدراسة موضوعاملؤسسة 

 :الدراسات السابقة

وإن جزئيا لقد مت اإلطالع على العديد من الدراسات اجلامعية اليت مت تناوهلا سابقا، واليت هلا عالقة         
 :من أمهها ما يليو ، سواء يف اجلانب النظري أو اجلانب التطبيقي مبوضوع البحث

، مذكرة )2000/2005(:الفرتةخالل خدمة اتصاالت اهلاتف النقال يف اجلزائر،  سوق دراسة .1
 ، من إعداد الباحث2005/2006غري منشورة، ختصص دراسات اقتصادية، جامعة ورقلة،  ماجستري

حيث حاول الباحث من خالل هذا البحث دراسة خصائص سوق اهلاتف النقال يف  اتويت عبد العليم،
وقد تناولت الدراسة النظرية اجلزائر، حيث اختار الباحث قطاع اهلاتف النقال اجلزائري كدراسة ميدانية، 

وذلك من حيث املفهوم واخلصائص مث دراسات السوق وأنواعها، أما  السوق دراسات مفاهيم عامة حول
اجلانب التطبيقي للدراسة فقد تطرق فيه الباحث إىل التعريف بقطاع اهلاتف النقال وقطاع االتصاالت 
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رق لتطور عدد املشرتكني يف هذا القطاع وكذا أهم بصفة عامة يف العامل ويف اجلزائر وذلك من خالل التط
من التكنولوجيات املستعملة فيه، كما قام الباحث ابلتعريف مبختلف املؤسسات الناشطة يف القطاع 

حيث النشأة وأهم العروض اخلدمات املقدمة من طرف هذه املؤسسات، إال أن الباحث مل يتطرق إىل 
  .ة اهلاتف النقال على األداء الكلي للمؤسسات حمل الدراسةيف سوق خدم ةأتثري املتغريات احلاصل

مؤسسات قطاع : امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية بني مواردها اخلاصة وبيئتها اخلارجية حالة .2
، من 2007، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص إدارة أعمال، جامعة اجلزائر، اهلاتفية النقالة ابجلزائر

محد باليل، حيث حاول الباحث من خالل هذه الدراسة اإلجابة على اإلشكالية املتعلقة إعداد الباحث أ
ابمليزة التنافسية وعالقتها ابلبيئة اخلارجية مع األخذ بعني االعتبار املوارد اخلاصة لكل شركة، وقد اختار 

تناول الباحث الباحث خمتلف متعاملي قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر كدراسة ميدانية، حيث 
اإلطار النظري للميزة التنافسية وموارد املؤسسة مبختلف أنواعها، كما تطرق الباحث إىل اإلصالحات يف 

، ومن بني أهم النتائج )2000/2006(قطاع االتصاالت وتطور اهلاتفية النقالة يف اجلزائر خالل الفرتة 
وأن هذا التطور صاحبه تطور نوعي عَكَس  توصل إليها الباحث أن القطاع شهد تطورا كميا كبريا اليت

اهتمامات الزبون اجلزائري أبحدث اخلدمات اليت توفرها التكنولوجيا، وأن هناك دورا حمور� للموارد 
اخلاصة ابملؤسسة على اعتبارها املصادر اليت تتولد عنها امليزة التنافسية وهو ما يفسر النتائج احملققة بني 

قيق امليزة التنافسية املستدامة مير عرب إسرتاتيجية تنافس ترتكز على املوارد خمتلف املتعاملني، وأن حت
وهو ما يتعلق اإلسرتاتيجية للمؤسسة وأتخذ بعني االعتبار أتثريات هيكل الصناعة، ومامل يتناوله الباحث 

اتف النقال ابلتأثري الذي ميكن أن متارسه املتغريات اخلارجية على األداء الكلي ملؤسسات قطاع خدمة اهل
  . يف اجلزائر

مؤسسات االتصال يف اجلزائر، : واسرتاتيجيات املوارد البشرية يف السوق التنافسي حالةإدارة التغيري  .3
مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص إسرتاتيجية السوق يف ظل اقتصاد تنافسي، جامعة املسيلة، 

، من إعداد الباحث عبد الرؤوف عز الدين، فمن خالل هذه الدراسة حاول الباحث اإلجابة 2007
على اإلشكالية املتعلقة بكيفية إدارة التغيري يف مؤسسات االتصاالت يف اجلزائر، مركزا على اسرتاتيجيات 

تغيري، مث اإلطار إلطار النظري إلدارة اللالباحث  تعرضاملوارد البشرية يف ظل سوق تنافسي، حبيث 
املفاهيمي السرتاتيجيات املوارد البشرية يف ظل اقتصاد السوق، ليقوم بعد ذلك إبسقاط الدراسة النظرية 

، مل يتناول 2007على مؤسسات االتصاالت يف اجلزائر، الباحث يف هذه الدراسة اليت أجريت سنة 
ككل، سواء ما تعلق مبؤسسات   شركات قطاع خدمة اهلاتف النقال فقط بل تناول مؤسسات االتصال

قطاع خدمة اهلاتف النقال أو ما تعلق أيضا ابتصاالت اجلزائر اليت تعترب كذلك متعامال آخرا لكن يف 
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قطاع خدمة اهلاتف الثابت واإلنرتنت، كما أن الباحث مل يتناول أتثري التغريات اليت شهدها هيكل قطاع 
  .   سات الناشطة يف هذه السوقخدمة اهلاتف النقال على األداء الكلي للمؤس

مؤسسة : حالة األفضلية التنافسية للمؤسسة االقتصادية أتثري املنافسة يف القطاع على حتقيق .4
ختصص اقتصاد وتسيري  ماجستري غري منشورة، مذكرة  ،)2003/2006(خالل الفرتة  موبيليس

حيث تناولت الدراسة حماولة ، جنوى حبة: ، من إعداد الباحثة2008/2007املؤسسة، جامعة بسكرة، 
لإلجابة على اإلشكالية املتعلقة بتأثري املنافسة يف القطاع على حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، 
وقد مت إسقاط الدراسة على إحدى مؤسسات قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر، واملتمثلة يف مؤسسة 

النظري للمنافسة يف القطاع، مث اإلطار املفاهيمي للتنافسية،  موبيليس، وقد تناولت الدراسة اإلطار
لتتوصل يف األخري إىل خمتلف اآلاثر املتعلقة ابملنافسة يف القطاع على حتقيق األفضلية التنافسية ملؤسسة 

 .موبيليس

مذكرة ماجستري غري منشورةـ ختصص ، )2003/2008(هيكل صناعة قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر  .5
، من إعداد الباحثة سعاد قويف، وقد تناولت الباحثة يف هذه 2010اقتصاد صناعي، جامعة بسكرة، 

، 2008إىل 2003الدراسة هيكل صناعة قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر خالل الفرتة املمتدة من 
د الصناعي، ليتم حيث تناولت الدراسة اإلطار النظري هليكل الصناعة، مث اإلطار النظري ملنهج االقتصا

يف الدراسة التطبيقية عرض بنية قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر خالل الفرتة املذكورة، إال أن الباحثة 
مل تتعرض يف هذه الدراسة إىل أتثري حمددات هيكل الصناعة على أداء مؤسسات قطاع خدمة اهلاتف 

 .النقال يف اجلزائر

 :هيكل البحث 

 و، وثالثة فصول مقدمة:  اإلملام حبيثيات و متطلبات البحث، مت االعتماد على خطة تنقسم إىلوقصد          
  :مايلييف  معاملها أهم ، حيث تتمثلخامتة

الذي هو  الفصل األولمت طرح اإلشكالية وتبيان التصور العام ملوضوع البحث، بينما يف  املقدمةيف          
يف املبحث األول إىل مفهوم  تعرضنا ،مباحث إىل ثالثفقد مت تقسيمه  ،الصناعةيكل هل اإلطار النظري :بعنوان

عالقته بسلوك وأداء املؤسسة، ابإلضافة إبراز و  واملفاهيم املرتبطة وذلك من خالل حتديد مفهومه هيكل الصناعة
لتحليل جاذبية  بورترمنوذج  ودراسة أما املبحث الثاين فقد خصصناه لعرض ،حملدداته وأشكاله املختلفةإىل التطرق 

وجاء املبحث الثالث  ،، حيث مت من خالل هذا املبحث التعريف مبختلف العناصر املكونة هلذا النموذجالصناعية
وكذا خارطة الصناعة كما قمنا  ؛اجملموعات اإلسرتاتيجيةتناولنا فيه مفهوم و ، اجملموعات اإلسرتاتيجية:حتت عنوان 

  .داخل الصناعة اعتمادا على سلوكها ملختلفةا بتحديد أنواع املؤسسات
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ماهية األداء واملفاهيم املرتبطة به، ومت تقسيمه إىل ثالث فقد جاء حتت عنوان  الفصل الثاينبينما          
ملفهوم األداء، إضافة إىل حتديد مفهوم األداء وأقسامه  ةمباحث، إذ تناولنا يف املبحث األول اجلذور التارخيي

والعوامل املؤثرة فيه، أما املبحث الثاين فقد تناولنا من خالله عملية تقييم األداء وأهم مراحلها وشروطها، وتعرضنا 
 .يف املبحث الثالث الذي وسم بعنوان مؤشرات األداء إىل أبرز وأهم مؤشرات قياس وتقييم األداء

على ثالث مباحث، تعرضنا يف املبحث األول  تاشتملكدراسة تطبيقية   جاء الفصل الثالثيف حني          
حتليل هيكل قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر إىل نشأة قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر وكذا  :والذي جاء حتت عنوان

أما املبحث الثاين  فخصص لدراسة مؤسسة موبيليس ، من خالل التعريف  هيكل قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر،
، أما املبحث الثالث فخصص لدراسة أتثري هيكل قطاع وأهم مميزاهاابملؤسسة والتعرف على هيكلها التنظيمي 

 .اهلاتف النقال على أداء مؤسسة موبيليس
 



 
 

 :الفصل األول
 اإلطار النظري لھیكل 

 الصناعة
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 :متهيد

، وذلك من أجل )السوق(إن املهمة اليت تقع على عاتق املدراء هي التحليل الدقيق لطبيعة هيكل الصناعة         
التعرف على الفرص وتشخيص التهديدات اليت قد تواجه املؤسسة، وألجل وضع إسرتاتيجية تتالءم وطبيعة 

  .الصناعة أو القطاع الذي تنشط فيه املؤسسة مبا ينسجم مع أهدافها

هيكل الصناعة يعرب عن طبيعة املنافسة يف السوق، إذ يندرج حتته ابإلضـافة إىل درجـة التــركز الصناعي، ف        
عوائق الدخول واخلـروج من وإىل الصناعة، درجـة التمييز يف املنتجات، ابإلضافة إىل التكامل الرأسي واألفقي 

 .للمؤسسات

ما يعتمد عليه يف حتليل صناعة معينة، وهو أحد أبعاد النمـوذج املعروف ويعترب هيكل الصناعة عنصرا مه       
، ويقوم هذا النموذج علـى أن سلوك املؤسسة وأدائـها  يف ســوق يتميز ابالحتكـار خيتلف عن )أداء/سلوك/هيكل(

ناميكية واملنافسة سلوكها وأدائها يف سوق تتميز ابملنافسة، كما أن االحتفاظ مبركز تنافسي وسط بيئة تتسم ابلدي
يفرض على املؤسسة البحث عن فلسفة أعمق جتـعلــها تعتمد على مؤشرات تفوقها وأدائها ، ابلنحو الذي تتكيف 

 .به مع املتغريات اهليكلية  وذلك لتحقيق النجاح االسرتاتيجي

  هي مباحث ثةثال إىل الفصل هذا تقسيم مت فقد) السوق( هيكل الصناعة  عن واضحة صورة وإلعطاء        
 :كما يلي

 هيكل الصناعة واملفاهيم املرتبطة به :املبحث األول. 
 حتليل منوذج :املبحث الثاين Porter القوى اخلمسمنوذج ( هليكل الصناعة.(  
 اجملموعات اإلسرتاتيجية داخل الصناعة :املبحث الثالث.  
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 هیكل الصناعة والمفاهیم المرتبطة �ه: المبحث األول

اهلدف  هيكل الصناعة عنصرا مهما يف الدراسات اليت تنتمي إىل حقل االقتصاد الصناعي، حيث أن يعد        
ت يف بعض الصناعات، وقياس مدى وجود ؤسساهو التعرف على القوة االحتكارية اليت قد متلكها امل تهمن دراس

املوجودة يف الصناعة  املؤسسةعوامل احتكارية أو عوامل منافسة يف السوق ودراسة أتثري ذلك على سلوك 
وتبيان عالقته بسلوك وأداء  إعطاء مفهوم دقيق هليكل الصناعة ملبحثيف هذا ا سنحاولوعليه ، ومستوى أدائها

 .دداته وأشكاله املختلفةاملؤسسة، ابإلضافة إىل إبراز حم

 بسلوك وأداء املؤسسةوعالقته  هيكل الصناعةمفهوم : األولاملطلب 

سنحاول من خالل هذا املطلب تناول مفهوم هيكل الصناعة من خالل عرض خمتلف املفاهيم املقدمة من         
       . طرف الباحثني، ابإلضافة إىل التطرق للعالقة بني اهليكل والسلوك واألداء

 تعريف الصناعة: الفرع األول

فالصناعة مبعىن النشاط الصناعي قد . معنيني أساسيني حبسب هدف استخدامها "الصناعة"أتخذ كلمة        
يقصد هبا كل اإلجراءات املتخذة من قبل الوحدات االقتصادية يف اجملتمع من أجل حتويل خام أو سلع وسيطة إىل 

ومبوجب هذا التعريف منيز الصناعة عن بقية النشاطات االقتصادية . سلعا �ائية سلع أخرى تعترب من وجهة نظرها
 ...يف اجملتمع كالزراعة واخلدمات 

لذلك فهي تضم كل . وحدة نشاط داخل القطاع الصناعي "الصناعة": من جهة أخرى قد يقصد بـ        
 .ملادة اخلام، أو نفس طريقة الصنعا الوحدات اإلنتاجية اليت تقوم إبنتاج سلع متقاربة أو تستخدم نفس

إىل عدة صناعات مثل ) أي النشاط الصناعي( ضمن هذا التعريف فإننا نقسم الصناعة مبعناها السابق        
 .1صناعة املواد الغذائية وصناعة املنسوجات وصناعة املنتجات اجللدية

املنتجة تقنيا يف أي حقل من احلقول وغالبا ما يلحق اسم إمجايل املشاريع على أ�ا لصناعة ا وميكن تعريف        
 .2...)صناعات غذائية ،صناعات نسيجية ،صناعة حمركات ،صناعات حتويلية( ،هذا احلقل مبصطلح الصناعة

كن أن متثل بدائل جمموعة من املؤسسات تقدم منتجات أو خدمات مي":كما تعرف الصناعة على أ�ا        
البدائل عبارة عن منتجات أو خدمات تؤدي إىل إشباع احلاجات األساسية لنفس هذه بعضها البعض و 

وعلى سبيل املثال، فإن األلواح املعدنية أو البالستيكية املستخدمة يف بناء جسم السيارة يعترب كل منها  "املستهلك
 تصنيع ألواح اجلسم املعدنية تقنيات اإلنتاج املختلفة، فإن املؤسسة املتخصصة يفمن و ابلرغم . بديال دقيقا لآلخر

  .03ص، 1994، دار زهران للنشر والتوزيع، جدة، اململكة العربية السعودية، اقتصاد�ت الصناعةأمحد سعيد ابخمرمة، 1
 .13/06/2014: اإلطالع عليهاتريخ  http://www.marefa.org: عن املوقع اإلليكرتوين التايلنقال 2

                                                           

http://www.marefa.org/
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مثلها مثل املؤسسات اليت تقوم بتصنيع ألواح اجلسم البالستيك، إذ أ�ما ناعـي تندرج ضمن نفس جمال الص
 .1خيدمان نفس حاجات املستهلك

 مفهوم هيكل الصناعة: الفرع الثاين

هدف الباحث أو طبيعة البحث عدة تعريفات أو معاين حبسب  هيكل الصناعة يتخذ تعبري أو اصطالح        
ومن  ،"تج يف ظلها الصناعات يف بلد معنيخواص الرتكيب البنائي لألسواق اليت تن"ين فهو قد يع ،الذي يقوم به

رأس املال أي وز�ا النسيب من حيث (صناعة أمثلة هذه اخلواص األمهية النسبية للوحدات اإلنتاجية املختلفة يف ال
 ).ؤشراتعمال أو حجم أو قيمة املبيعات أو غريها من املأو حجم اإلنتاج أو عدد ال

قد يقصد به عدد املؤسسات الصناعية وتوزيع حجمها النسيب يف  "هيكل الصناعة"ف كما أن تعري        
االقتصاد، كأن نقيس نصيب أكرب أربع أو مثان أو مخسني مؤسسة ضمن صناعة معينة من حجم اإلنتاج أو رأس 

نسبة الرتكز "املبيعات أو عدد العمال الكلي يف الصناعة، وغالبا ما يطلق على هذا التعريف  املال اإلمجايل أو
 .2"الصناعي

ففي البداية كان يعرب عن هيكل الصناعة بنسبة الرتكز فقط، حبيث كان اهلدف هو تقييم مدى اقرتاب         
االحتكار التام، وذلك  من أجل استنتاج آلية عدد البائعني أو شكل السوق من حالة املنافسة التامة أو من حالة 

أداء املؤسسة، ومع اكتشاف عدم صحة مفهوم السوق املستقر وكذا اخنفاض أمهية الرتكز إىل حد كبري هذا كله 
) تقدير إمكانية الدخول واخلروج من وإىل الصناعة من طرف املؤسسات(أدى إىل ظهور مفهوم املنافسة احملتملة 

أكثر أمهية من املنافسة بني املؤسسات املوجودة يف السوق فعال والقوة السوقية هلذه  اليت أصبحت تعترب
 .3املؤسسات

تلك اخلصائص اليت تنظم الصناعة واليت ترتك أتثريا اسرتاتيجيا ":  أبنههيكل الصناعة "Bain" كما عرف         
أربعة خصائص رئيسية هليكل الصناعة واليت "Bain"  اقرتح، و "على طبيعة املنافسة والتسعري داخل تلك الصناعة

  :هي كما يليتعترب مهمة الستيعاب املفهوم بشكل حمدد 

 ؛وتوزيعها النسيب من حيث احلجم أي عدد املصانع املنتجة لسلعة مادرجة تركز البائعني،  -
 ؛درجة تركز املشرتين، أي عدد املشرتين للسلع وتوزيعهم النسيب -
 ؛نوعية املنتجات ىأي الفرق يف مستو  ،فيما بني السلعدرجة االختالف والتنوع  -

، ترمجة رفاعي دمحم رفاعي و دمحم سيد أمحد عبد املتعال، دار املريخ للنشر، اململكة العربية السعودية، اجلزء األول، مدخل متكامل: اإلدارة اإلسرتاتيجيةجونز،  وجاريث هيل شارلز1
 . 131، ص 2001

 . 42، 41أمحد سعيد ابخمرمة، مرجع سبق ذكره، ص ص2
ختصص اقتصاد الصناعي، جامعة بسكرة، اجلزائر،  ، مذكرة ماجستري غري منشورة،حالة جممع صيدال لصناعة الدواء ابجلزائر: هيكل الصناعة وامليزة التنافسيةعادل عرقايب، 3

 .12، ص 2010
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شروط الدخول واخلروج من وإىل الصناعة، أي مدى السهولة اليت ميكن للمؤسسات الدخول فيها إىل  -
 .الصناعة واخلروج منها

من هذه اخلصائص األربعة هليكل الصناعة مهمة يف حتديد سلوك املؤسسات  خاصية ومعلوم أن كل        
  .1اجية واليت بدورها تؤثر على أداء الصناعة ككلاإلنت

وعليه فإن مفهوم هيكل الصناعة قد يستخدم للتعبري عن اخلواص األساسية لألسواق اليت تعمل يف ظلها         
املؤسسات الصناعية والتنظيمات املكونة هلذه األسواق واليت ميكن أن يكون هلا أتثري على سلوك هذه املؤسسات 

: وضمن هذا التعريف املوسع فإن هيكل الصناعة يشمل إضافة إىل مستوى الرتكز أبعادا أخرى أمهها .وأدائها
 .2ظروف الدخول واخلروج من السوق من قبل مؤسسات أخرى ومدى وجود متييز يف املنتجات داخل الصناعة

عبارة عن مخسة "هيكل الصناعة  بتقدمي حتليل أكثر مشوال إذ أنه يرى أن "Michael porter"وقد قام         
، وميزة هذا "ىهذه القو  أحدأن التنافس بني املؤسسات املوجودة يف السوق يعترب  يرى تنافسية، حيث ىقو 

 .3يركز على العالقة بني العناصر املكونة هليكل الصناعة وليس عددهاأنه  التحليل

اخلصائص االقتصادية والفنية، ومن بني هذه  يتكون من جمموعة منهيكل الصناعة أن  "porter"ويرى         
 و ،اخلصائص املتعلقة بدرجة منو الصناعة ،اخلمس للمنافسةقوى لالوثيقة اب العالقةاملكو�ت األساسية ذات 

هولة احلصول على وسائل سابإلضافة إىل مدى  ،من الصناعةحواجز الدخول واخلروج و  ،التكامالت املمكنة هبا
   .4إمكانية الوصول إىل قنوات التوزيع وغريها من املكو�تو  ،جودهتااإلنتاج و 

  بسلوك وأداء املؤسسةعالقة هيكل الصناعة : الفرع الثالث

يتأثر سلوك املؤسسات يف الصناعة هبيكل الصناعة الذي تعمل يف ظله املؤسسة، ففي صناعة تتسم بدرجة         
هذه الصناعة حنو االحتكار التام يف حالة أن درجة الرتكز   عالية من الرتكز نتوقع أن مييل سلوك املؤسسات يف

أو احتكار القلة أو املنافسة االحتكارية يف حالة أن درجة الرتكز أقل من العدد ) أو العدد واحد صحيح(كاملة 
يتجه سلوك ) تساوى صفر أو قريب منه(واحد ولكنها مرتفعة، بينما أن صناعة تتصف بدرجة تركز منخفضة 

ت فيها حنو املنافسة الكاملة أو قريب منها، كذلك فإنه يف ظل وجود عوائق دخول ضخمة، ومن مث املؤسسا
ترسب االجتاهات الرتكيزية فيها، نتوقع أن يتسم سلوك املؤسسات يف هذه الصناعة ابمليل حنو التواطؤ أو االتفاق 

 .مرتفعة وغري عادية من أجل احلفاظ على درجة نفوذها يف الصناعة وجين مثارها يف شكل أرابح

 .   28،29، ص ص2005، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، عمان، األردن، االقتصاد الصناعيمدحت القريشي، 1
 .52أمحد سعيد ابخمرمة، مرجع سبق ذكره، ص 2

3Jean Pierre Angelier, Economie Industrielle: Eléments de méthode, Office Des Publications Universitaires, 
Algérie, 1993, P 65.   
4Michel Porter, L'avantage  Concurrentielle, Dunod, Paris, France, 1997, P16.                                                  
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لقد ركزت معظم الدراسات على معدل الرحبية يف الصناعة كمؤشر رئيسي من مؤشرات األداء ابعتباره         
وكانت النتائج اليت . األكثر ارتباطا هبيكل الصناعة وسلوك املؤسسات فيها ونظرا لتأثري بقية املؤشرات عليه

من العالقة املوجبة بني كل من الدرجات املرتفعة من الرتكز يف توصلت إليها هذه الدراسات تشري إىل نوع 
الصناعات املدروسة وعوائق الدخول فيها والتمييز يف املنتجات وبني معدالت الرحبية مما يؤيد إىل حد بعيد 

 .التحليل النظري لطبيعة هذه العالقة

على هيكل الصناعة، ومن مث سلوك  فإن مستوى أداء املؤسسة يف الصناعة قد يؤثر وعلى صعيد آخر        
املستو�ت العليا من الرحبية أو الكفاءة اإلنتاجية أو التطور التقين  ياملؤسسات يف ظل هذا اهليكل، حيث قد تؤد

إىل تدعيم االجتاهات الرتكزية يف الصناعة أو مقاومتها وختفيض مستواها من خالل أتثريها على العوامل املؤثرة يف 
كحجم الطلب على السلعة ومرونته ومستو�ت ) وابألخص درجة الرتكز يف الصناعة(ناعة أبعاد هيكل الص

 .1التكاليف وغريها من العوامل

  حمددات هيكل الصناعة :الثايناملطلب 

نقصد مبحددات هيكل الصناعة األبعاد الرئيسية اليت متكن من حتليل هذا اهليكل، وتتمثل أساسا يف ما         
أحيا� يضاف و  ؛درجة متييز املنتجات ؛مستوى عوائق الدخول واخلروج ؛الصناعي للمؤسسات زالرتكدرجة : يلي

 .التكامل الرأسي واألفقي للمؤسسات الصناعية ةإىل ذلك درج

 لرتكز الصناعيا: الفرع األول

وغالبا  طواعية للقياس،ألنه أكثر  أكثرها استخداماو  يعترب الرتكز الصناعي أحد أهم أبعاد هيكل الصناعة        
رأس  ؛لاألصو  ؛اإلنتاج محج ؛حجم املبيعات: ما تكون البيا�ت منشورة يف معظم الدول عن الكمية الكلية مثل

 .إسهام كل منها يف الكمية الكلية ونسبة ؛ابإلضافة إىل عدد املؤسسات يف الصناعة ؛املال

 يلرتكز الصناعمفهوم ا: أوال

لقد اختلف الباحثون يف حتديد مفهوم الرتكز الصناعي كل حسب وجهة نظره وفيما يلي سنعرض املفاهيم         
 ."Karl Marx"و Sismondi""املقدمة من طرف كل من 

 أبنه وجود  عدد صغري من املؤسسات الكبرية، الكثيفة رأس املال،"فقد عرف الرتكز  :"Sismondi" حسب -
إىل احلرية املطلقة اليت  "Sismondi"ويرجع السبب يف ذلك حسب  ؛"املهنيةوخصوصا  وانقراض الصغرية،

 .ذهب احلر يف النشاط يف ذلك الوقتمتيز هبا املسار االقتصادي واليت أثر فيها امل

 .41ذكره، صأمحد سعيد ابخمرمة، مرجع سبق 1
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ويرى أن  ،"أبنه وجود رأس املـال يف أيدي قليلة أو يف يد واحدة"فقد عرف الرتكز: "Karl Marx" حسب -
  .1الرتكز يكون نتيجة لرتاكم رأس املال ويشتد ويقوى نتيجة لرتاكم القيمة املضافة

ز اإلنتاج يف إحدى الصناعات أو ـإىل أي مدى يرتك"مما سبق ميكن القول أن الرتكز الصناعي يقصد به         
ينصب اهتمامنا على كل صناعة ، لذا ففي قياس الرتكز الصناعي "األسواق يف أيدي عدد حمدود من املؤسسات

أو سوق بشكل منفرد، وعلى العدد واحلجم النسيب للمؤسسات يف كل صناعة، وابفرتاض ثبات ابقي العوامل 
املؤثرة يف الرتكز، فإن الصناعة تكون أكثر تركزا كلما قل عدد املؤسسات املنتجة أو زاد التباين بني أنصبتها يف 

 .الصناعة

 :2جمموعة من التعريفات هي كما يليويتبع هذا التعريف          

مدى يتحكم عدد صغري من  ويقصد ابألخري إىل أيّ  ،اإلمجايلب التمييز بني الرتكز الصناعي والرتكز جي -
 املؤسسات يف اإلنتاج اإلمجايل للدولة ككل أو أحد القطاعات الكبرية كالقطاع املايل أو القطاع الصناعي؛ 

فمقاييس الرتكيز املطلق تتعلق بكل من  ،التفريق بني مقاييس الرتكيز املطلق ومقاييس الالمساواةكذلك جيب  -
عدد املؤسسات وأنصبتها النسبية يف الصناعة، أما مقاييس الالمساواة فتستمد أصوهلا من النظرية اإلحصائية 

 االعتمادألمر الذي يضعف من ا املؤسسات،وهتمل هذه املقاييس كلية عدد  ،وتقيس تشتت األنصبة السوقية
 يف إجناز بعض الدراسات املهمة؛ استخدمتغري أن مقاييس الالمساواة قد . عليها كمؤشر لرتكز الصناعي

أما عن تركز البائعني فهو يشري إىل  ،تركز البائعني وتركز املشرتين ؛كذلك جيب التفرقة بني نوعني من الرتكز -
ويشري تركز املشرتين إىل أي  .املنتجةي عدد حمدود من املؤسسات أي مدى يرتكز إنتاج صناعة ما يف أيد

ونظرا لعدم  االقتصادية،خدمة معينة يف أيدي عدد حمدود من الوحدات  مدى تركز املشرت�ت من سلعة أو
 لذا يتم الرتكيز دائما يف ،يصعب قياسه ما توافر بيا�ت كافية عن تركز املشرتين يف كثري من احلاالت فغالبا

 .الذي غالبا ما تتوافر عنهم البيا�ت) املنتجني( ذا الصدد على تركز البائعنيه

يقيس التوزيع النسيب للحجم الكلي للصناعة على املؤسسات ومنه ميكن القول أن الرتكز الصناعي         
  :3التاليةاملوجودة يف تلك الصناعة،  ولقياس الرتكز الصناعي جيب األخذ يف االعتبار العناصر األساسية 

  عدد املؤسسات يف الصناعة، فكلما زاد عدد املنشآت يف الصناعة قل الرتكز الصناعي؛  -

، 02االقتصاد واإلدارة، اململكة العربية السعودية، العدد :، جملة جامعة امللك عبد العزيزقياس الرتكز الصناعي يف اململكة العربية السعوديةمحد سعيد ابخمرمة، أحممود صديق زين و 1
 . 40ص، 1979

 .29،30روجر كالرك، مرجع سبق ذكره، ص ص2
اتريخ االطالع   academy.org/docs/eqtisadsina3ee-www.ao: على املوقع اإللكرتوين التايل ،5،4، ص صاقتصاد صناعياألكادميية العربية يف الدامنارك، 3

 .04/12/2012عليه 
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حجم املنشأة زاد إسهامها يف احلجم ، فكلما زاد سهامها يف احلجم الكلي للصناعةإحجم كل مؤسسة ونسبة  -
 الكلي الصناعة؛ 

أو حجم املنشأة الصناعية، كحجم اإلنتاج  كن االعتماد على عدة مقاييس أو معايري لقياس حجم الصناعةمي -
يف املنشأة ويف الصناعة، أو حجم العمالة يف املنشأة ويف الصناعة، أو حجم رأس املال املستثمر أو قيمة 
املبيعات، حيث أنه ال يوجد مقياس ميكن أن يعترب املقياس املوضوعي الوحيد لقياس حجم الصناعة، فالبعض 

 .تخدم حجم العمالة والبعض يستخدم حجم رأس املاليستخدم اإلنتاج والبعض يس

 رتكز الصناعيأسباب ال :اثنيا 

هو نتاج تطور طبيعي، وأن بروز املؤسسات الضخمة يف لبعض أن ظهور الصناعات املرتكزة يعتقد ا        
هذه العوامل عوائق الصناعة يعكس التأثريات املتنامية للتقنية احلديثة، وطرق التوزيع املتسعة، أيضا من مجلة 

 .الدخول إىل الصناعة، واختالف املنتجات، ابإلضافة إىل النشاطات االندماجية واإلدارة غري الكفأة للحكومة

فاهلدف الرئيسي هو ختفيض تكاليف اإلنتاج يف حالة ز�دة حجم املشروع، ابلتايل  أما عن أهداف الرتكز،        
قانونية يف صناعة  ع، كما هو احلال يف إحتاد املنتجني، وقد يكون ألسبابحتقيق احتكار سواء يف الشراء أو البي

 .1قد يرمي إىل احلد من املنافسة يف حالة الركود االقتصاديمعينة، و 

 .مشاكل قياس الرتكز الصناعي: اثلثا

 حجم املؤسسة،عيار املالئم لقياس اختيار امل ومن ضمن املشاكل اليت تواجه الباحث يف قياس الرتكز، ه        
). رأس املال املادي، حجم العمالة، حجم املبيعات، القيمة املضافة(املمكن استخدام حجم األصول الثابتة  نفم

تبدو   ةتقنية حديثو ، رأس املال تتسم بكثافةاليت تستخدم فنو� إنتاجية   تفاملؤسسا ،إال أنه يعطينا نتائج خمتلفة
، غري أ�ا تبدو مإذا مت استخدام حجم األصول الثابتة كمعيار لقياس احلج ،درجة الرتكز فيها عاليةكبرية احلجم و 

وتعترب  ،لقياس احلجم رصغرية احلجم نسبيا، ودرجة الرتكز فيها منخفضة، إذا مت استخدام حجم العمالة كمعيا
 .2عنهالقياس احلجم يف حالة توفر البيا�ت الكافية  ةأكثر املعايري مالئم ∗القيمة املضافة

 الصناعي الرتكز مقاييس: رابعا

 الصناعي يف قطاع صناعي معني، الرتكز قياس نسبة يف عملية تستخدم نوعني من املقاييس اليتهناك         
 .مقاييس الرتكز املطلق ومقاييس الرتكز النسيب

 .205، ص2008عمان، ، دار املسرية للنشر و التوزيع و الطباعة، األردن، االقتصاد اإلداريكاظم جاسم العيساوي، 1
امل هياكلها اإلنتاجية، وهي الفرق القيمة املضافة ترتجم ما أضافته املؤسسة ضمن نشاطها خالل فرتة زمنية معينة، حيث تعد أفضل معيار لقياس حجم املؤسسة ودرجة منوها وتك∗

 . بني إنتاج املؤسسة واستخداماهتا الوسيطية من السلع واخلدمات 
 .48،49، ص ص1997والتوزيع، اإلسكندرية، مصر،  ، الدار اجلامعية للطباعة و النشراالقتصاد الصناعي بني النظرية والتطبيقبد القادر عطية، عبد القادر دمحم ع2
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 :مقاييس الرتكز املطلق - أ

، ومن هذه 1السوقية وأنصبتها املنشآت عدد على تعتمد املقاييس اليت نقصد مبقاييس الرتكز املطلق تلك        
  : املقاييس نذكر مايلي

 : مقلوب عدد املؤسسات -1

، وجد ابلصناعة مؤسسة واحدة حمتكرةويالحظ أنه إذا . هي عدد املؤسسات العاملة ابلصناعة nحيث         
ابلصناعة كلما اخنفضت قيمة ، وكلما زاد عدد املؤسسات العاملة ة هذا املؤشر يكون مساو� للواحدفإن قيم

واحد الومنه ميكن القول أنه كلما اقرتبت قيمة هذا املؤشر من ) تؤول إىل ماال �اية n(املؤشر حىت تصل إىل الصفر
ويعترب . الصفر كلما دل ذلك على اخنفاض درجة الرتكز ندل ذلك على ز�دة درجة الرتكز، وكلما اقرتبت قيمته م

 .2ابلصناعة متماثلةإذا كانت املؤسسات اليت تعمل هذا املؤشر أكثر مالئمة 

 :3ما يليوجه إىل هذا املعيار ومن أهم االنتقادات اليت ت        

املؤسسات اليت تعمل ابلصناعة غري متماثلة احلجم، فدخول مؤسسات   املؤشر يعترب مضلال يف حال كون هذا -
 ؛ كبرية احلجم نسبيا يف الصناعة يؤدي إىل ز�دة درجة الرتكز بدال من نقصها

 .يف احلسبان أثر حتويل املبيعات من شركة صغرية إىل شركة كبرية مع ثبات حجم الصناعة ال �خذ هذا املؤشر -

  ): (Indice de concentrationمقياس نسبة الرتكيز -2

من   rأكثر املؤشرات استخداما، وتعرف ابلنسبة املئوية لنصيب أكرب مننسبة الرتكيز يعترب مقياس         
وفقا  Crوحتسب نسبة الرتكز  رقم اختياري حيدده الباحث، rاملؤسسات يف اإلنتاج اإلمجايل للصناعة، حيث أن 

 : للصيغة التالية

𝐶𝑟 = ∑ 𝑿𝒊
𝑿

𝒓
𝒊=𝟏 = ∑ 𝑺𝒊𝒓

𝒊=𝟏  

متثل نسبة الرتكيز خلمس شركات واليت تقيس نصيب اخلمس املؤسسات من  (C5) ، فإن)r5(فإذا اخرت�         
، تكون نسبة %)3، %4، %6، %12، %15(اإلنتاج الكلي للصناعة، فإن كانت هذه املؤسسات هي 
  %. 40الرتكيز للخمس املؤسسات مساوية جملموع هذه األنصبة أي 

         

، 15االقتصادية، القاهرة، مصر، العدد، جملة حبوث اقتصادية عربية، اجلمعية العربية للبحوث حمددات الرتكز الصناعي قي اململكة العربية السعوديةممدوح اخلطيب الكسواين، 1
 .108، ص1999

االقتصاد الصناعي والسياسات : ، امللتقى الدويل األول حولدور مقاييس الرتكيز و الالمساواة يف قياس الرتكيز الصناعي والسلطة على األسواقبن بريكة وآخرون،  عبد الوهاب2
 .16، ص2008ديسمرب  3 -2: ، جامعة بسكرة، اجلزائر، خالل الفرتةالصناعية

 .10، مرجع سبق ذكره، صعبد القادر دمحم عبد القادر عطية3
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إال ،1ويتمتع هذا املؤشر أبفضلية خاصة يف الدراسات الوصفية والعملية حيث يسهل حسابه ويتيسر فهمه        
 :أن هناك عدة انتقادات توجه هلذا املقياس هي كالتايل

 ؛2روال تدخل كل املنشآت يف االعتبا يف االعتبار أكرب املنشآت حجماً  أنه �خذ -
يتم بطريقة عفوية ال ختضع ألي معايري موضوعية ولذا فهو ) عدد املؤسسات الكبرية( rإن اختيار العدد  -

 ؛خيتلف من ابحث آلخر
حيث يعكس نقطة واحدة على منحىن الرتكيز، فإذا تقاطعت منحنيات الرتكيز،  كما ينتقد أيضا حملدوديته -

نسبة لرتكيزها وفقا لعدد ، فيختلف ترتيب الصناعات ابلالقطاعفشلت نسبة الرتكيز يف إعطاء ترتيب 
  :التايلكما يف الشكل .3املأخوذة يف االعتبار r املؤسسات

 A,B,Cنسبة الرتكيز لثالث صناعات  ):1.1(الشكل  

 
 .37ص، 1994دار املريخ للنشر، الر�ض، اململكة العربية السعودية،  تعريب فريد بشري طاهر، روجر كالرك، اقتصاد�ت الصناعة،: املصدر

،ويف حالة  (r =10)إذا اخرت�  (B ,C)وبتطبيق نسبة الرتكيز نالحظ تساوي الرتكيز يف الصناعتني         
(r>10)  فإن الصناعة(B)  تبدو أكثر تركيزا ، ويف حالة(r<10)  فإن الصناعة)C( تبدو األكثر تركيزا . 

نسبة الرتكيز بعض املعلومات اهلامة  كذلك فإن ارتباطه بنقطة واحدة على منحىن الرتكيز ، تفقد مؤشر        
 .4املتعلقة ابحلجم النسيب لكرب�ت املؤسسات املختارة

 Hirschman et Herfindah( :1(مقياس هريمشان وهريفندال  -3

  . 39روجر كالرك، مرجع سبق ذكره، ص1
 :عليهاتريخ االطالع   academy.org/docs/eqtisadsina3ee-www.ao :على املوقع اإللكرتوين التايل. 50، صاقتصاد صناعياألكادميية العربية يف الدامنارك، 2

04/12/2012.  
 . 39روجر كالرك، مرجع سبق ذكره، ص3
  .37املرجع السابق، ص4
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التابعة ) n ىعددها يساو (احلصص السوقية جلميع املؤسسات أنصبة  هذا املقياس يعرب عن جمموع مربع        
، ويعترب امن الواحد الصحيح كلما كان معدل الرتكز الصناعي كبري  Hلصناعة معينة، حيث كلما اقرتبت قيمة 

مقارنة ابملؤسسات  كبرية احلجموز� أكرب للمؤسسات   ىهذا املقياس األفضل مقارنة ابملقاييس السابقة، ألنه يعط
 .ملؤسسات العاملة يف الصناعة�خذ يف االعتبار أنصبة مجيع ا كما أنه،  الصغرية

يتطلب توفر املعلومات حول احلصص السوقية جلميع املؤسسات الناشطة يف الصناعة هذا املقياس  إال أن        
ال تكون متوفرة وخاصة عندما يتعلق األمر ابملؤسسات  األحيانحمل الدراسة، وهذه البيا�ت يف كثري من 

 :التايلو�خذ هذا املقياس الشكل  الصغرية،

𝑖𝐻𝐻 = ∑ �𝑿𝒊
𝑿
�
𝟐

= ∑ 𝑺𝒊𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
𝒊=𝟏  

 :)Entropie(مؤشر األنرتويب  -4

: أحد املؤشرات املعكوسة للرتكيز وحلسابه تعطى أنصبة املنشآت أوزا� مساوية لـ يعترب هذا املؤشر        
]Ln(1 /Si)  [)2التايل، مث جتمع على النحو )عي ملعكوس نصيب املنشآت يف السوقأي اللوغاريتم الطبي: 

𝐸 = ∑ 𝑺𝒊𝒏
𝒊=𝟏 𝑳𝒏 �𝟏

𝑺𝒊
�  

 :حيث

 Si  متثل احلصة السوقية للمؤسسةi؛ 
 n متثل عدد املؤسسات يف الصناعة. 

حال كانت ، ويف )(E =0تتميز ابالحتكار التام يكون مؤشر األنرتويب مساو� للصفر  فإذا كانت الصناعة        
كبريا   (n)عدد املؤسسات  كلما كان أي، )E =Ln n(صناعة تتميز ابملنافسة يكون مؤشر األنرتويب كبريا ألن ال

  .3كبريا ودل ذلك على وجود منافسة يف الصناعة  Eكلما كان 

 ):عدم املساواة(مقاييس الرتكز النسيب  - ب

          

 

1Jean Pierre Angelier, Op.Cit, P 69.   
 .36روجر كالرك، مرجع سبق ذكره، ص2
ختصص اقتصاد صناعي، ، مذكرة ماجستري غري منشورة، صناعة الدواء يف اجلزائر: هيكل السوق ودوره يف حتديد اإلسرتاتيجية التنافسية للمؤسسة الصناعية حالةعادل مياح، 3

  .08، ص2010جامعة بسكرة، اجلزائر، 
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، ومن 1املنشآت عدد وتغفل السوقية األنصبة تشتت قياس تعتمد أساسا على املساواة عدم مقاييس        
 :هذه املقاييس نذكر مايلي

 : زمنحىن لورن -1

تصوير بياين لتفاوت ظاهرة ما على مستوى الوحدات التابعة هلا ويسمى أيضا مبنحىن الرتكيز  هوو         
)Courbe De Concentration( وأول من استنبط هذا املنحىن الباحث ،"Lorenz " عند قياسه مستوى

، ولرسم منحىن لورنر الذي يظهر تفاوت الظاهرة املدروسة نقوم حبساب 1905التوزيع للدخل والثروة يف عام 
وحساب التكرار املتجمع الصاعد لنسب املفردات، ) الظاهرة املدروسة(التكرار املتجمع الصاعد لنسب املتغري 

املفردات املعينة على احملورين األفقي والعمودي حنصل على منحىن وبتوصيل النسب بني التوزيع املتغري وتوزيع 
 وكلما ،2درجة 45°لورنز، وهو خط ميكن مقارنته بصر� مع خط التماثل أو التساوي يف التوزيع الذي مييل بزاوية 

منحىن و�خذ ، 3والعكس صحيح املساواة درجة ارتفاع على ذلك دل )خط التماثل( املربع وتر من املنحىن اقرتب
  :الشكل التايللورنر 

 زمنحىن لورن): 2.1(الشكل 

 
 .41ص، 1994دار املريخ للنشر، الر�ض، اململكة العربية السعودية،  تعريب فريد بشري طاهر، روجر كالرك، اقتصاد�ت الصناعة،: املصدر

 .108ممدوح اخلطيب الكسواين، مرجع سبق ذكره، ص1
، جملة علوم ذي قار، الرئيسيةابستخدام طريقة املركبات  1997قياس تفاوت مستوى التنمية البشرية يف احملافظات العراقية لعام جناح رسول داخل و حسني علي عبد هللا، 2

 .73، ص2008، 02جامعة ذي قار، العراق، العدد 
خمرب العوملة : ، جملة اقتصاد�ت مشال إفريقيا، جامعة الشلفحتليل العالقة بني توزيع الدخل، النمو االقتصادي والفقر يف الدول العربيةعبد الكرمي البشري و سراج وهيبة، 3

 .05، ص2013، 11الشلف، اجلزائر، العدد واقتصاد�ت مشال إفريقيا، 

100 

100 

تاج
إلن

ية ل
كم

الرتا
وية 

 املئ
سبة

الن
 

 النسبة املئوية الرتاكمية للمنشأة
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 : معامل االختالف -2

مقياس للتشتت، ومن مث وهو نسبة بني االحنراف املعياري ألحجام املنشآت ومتوسط هذه األحجام، وهو         
 .1الالمساواة يف حجم املنشآت ، ويتأثر هذا املقياس بوحدات القياس

، أما إذا كان ةفإذا كان معامل االختالف يساوي الصفر، فإن ذلك يدل على عدم وجود تركز يف الصناع       
  .2يف الصناعة، وكلما زادت قيمته، كلما زادت درجة الرتكز كزأكرب من صفر فإن ذلك يدل على وجود تر 

 : تباين لوغاريتم أحجام املنشآت -3

ن تزايد قيمته يالحظ أالزمن، و  وهذا املقياس من املقاييس اليت تستخدم يف قياس التغري يف درجة الرتكز عرب        
 :يشري إىل تزايد درجة الرتكز، و�خذ هذا املقياس الشكل التايل

𝑉2 = ∑ �𝒍𝒐𝒈 𝑿𝒊
𝑿𝒈�
�
𝟐

𝒏
𝒊=𝟏  

 :حيث       

 Xg: وهلذا املقياس أمهية خاصة عندما يتوزع لوغاريتم أحجام  .متثل الوسط اهلندسي ألحجام املنشآت
 .3املنشآت توزيعا معتدال

 العوامل املؤثرة يف درجة الرتكز الصناعي : خامسا

 :4العوامل نوردها يف ما يليدرجة الرتكز الصناعي جبملة من تتأثر        

 :حجم السوق يف الصناعة - أ

عدد : هو لصناعة ما) أي حجم الطلب الكلي على السلع(∗أهم العوامل املؤثرة يف حجم السوق        
املستهلكني، دخل املستهلكني، أذواقهم، أسعار السلع األخرى البديلة واملكملة احمللية واملستوردة، واتساع حجم 

 :عالقة بدرجة الرتكز وميكن أن يؤثر عليها بطريقتني ومهاالسوق له 

 . 42روجر كالرك، مرجع سبق ذكره، ص1
 .34عبد القادر دمحم عبد القادر عطية، مرجع سبق ذكره، ص2
 .42روجر كالرك، مرجع سبق ذكره، ص3 
 :اتريخ االطالع عليه  academy.org/docs/eqtisadsina3ee-www.ao :على املوقع اإللكرتوين التايل ،50، صاقتصاد صناعياألكادميية العربية يف الدامنارك، 4

04/12/2012 . 
 .رافياالسوق هو املكان الذي يتم فيه االلتقاء بني العرض والطلب على السلع واخلدمات ورؤوس األموال، بغض النظر عن كون هذا املكان حمددا جغ∗
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ه تلك املؤسسات لإلنتاج مع بعضها    حجم السوق إىل ز�دة حجم املؤسسات أو قد تتج اتساع يؤدي أن -
 الذي ينعكس على اخنفاض التكلفة املتوسطة للوحدة ،واالستفادة من وفورات اإلنتاج الكبري حجمهالز�دة 
  ؛درجة الرتكز يف الصناعة سوف ترتفع احلالة هذه ويف املنتجة

ابلتايل ز�دة عدد املؤسسات إىل دخول مؤسسات جديدة يف الصناعة و  حجم السوق كن أن يؤدي اتساعمي -
 . وهذا يؤدي إىل اخنفاض درجة الرتكزفيها 

 :اجتاه املؤسسات حنو االندماج - ب

 مع بعضها يؤدي إىل ز�دة درجة الرتكز يف∗ماجإن ز�دة حجم املؤسسات يف الصناعة عن طريق االند        
 : من االندماجثالثة أنواع و جيب التمييز بني  ،الصناعة

 :اندماج رأسي -1

مثل اندماج شركة حماجر مع  ،ات تعمل يف أنشطة اقتصادية مكملةيقصد به االندماج بني مؤسسو          
ويتم االندماج الراسي لتحقيق  ،مالبس جاهزةمسنت أو اندماج شركة غزل ونسيج مع شركة تصنيع إمصنع 

اقتصاد�ت التقنية احلديثة مثل جتنب تكاليف معينة مثل تكلفة النقل أو تكلفة التعاقد أو تكلفة التبادل السوقي 
  .1من التكامل يف اإلنتاج اوخيلق االندماج الراسي نوع ،أو تكلفة الدعاية أو غريها

 :اندماج أفقي -2

وهو الذي يتم بني مؤسستني أو أكثر يعمالن يف نفس نوع النشاط، ونتيجة هلذا النوع من االندماج تزداد         
االحتكارات العمالقة يف السوق، وميكن للحكومات أن تقوم بتنظيم عمليات هذا النوع من االندماج، ألنه يؤثر 

 .2سلبا على املنافسة ويتيح احلصول على أرابح احتكارية

 :)املتنوع(املختلط االندماج  -3

 إنتاج توسيع بغرض ويتم ة،التجاري األنشطة من خمتلفة أنواع يف املشاركة الشركات املتنوع االندماج ويشمل        
 يف عملياهتا تنفيذ ويتم ،شركتني على للسوق اجلغرايف االمتداد بغرض أو ببعضها مرتبطة جتارية أنشطة يف الشركات

وتسمى  األخرى يف أحدامها بذوابن إما االندماج هذا ويتم العاملية األسواق يف الدارج وهو عمالقة واحدة  شركة لتكوين أكثر أو شركتان مبقتضاها تتوحد قانونية عملية ماج هواالند∗
 .الشركات املندجمة إىل الشركة الداجمة أو اجلديدة يف شركة جديدة حتل حملهما وتنتقل كافة حقوق والتزامات طريق الضم أو مبزجهما معا

 .12/09/2014 :اتريخ االطالع عليه http://www.metrobrokerage.com: نقال عن املوقع اإلليكرتوين التايل1
، 02اجلزائر، العدد الشلف، وملة واقتصاد�ت مشال إفريقيا،خمرب الع: ، جملة اقتصاد�ت مشال إفريقيا، جامعة الشلفاالندماج املصريف بني العوملة ومسؤولية اختاذ القرار، زهية بركان2

 .بتصرف، 176، ص 2005ماي 
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 مرتبطة وغري خمتلفة أنشطة يف تعمل شركات اندماج أي فقط التنويع بغرض أو متداخلة غري جغرافية مناطق
 .1البعض ببعضها

 ):البديلة للسلع املنتجة حمليا(مستوى أسعار السلع املستوردة  - ج

لسلع ااخنفاض أسعار السلع املستوردة يؤدي إىل ز�دة درجة الرتكز يف الصناعة ألن اخنفاض أسعار         
املنافسة لإلنتاج احمللي يؤدي إىل خروج بعض املؤسسات من الصناعة وتوقفها بسبب عدم قدرهتا على املستوردة 

املنافسة مما يؤدي إىل اخنفاض عدد املؤسسات املنافسة يف الصناعة وذلك بدوره سوف يؤدي إىل ز�دة درجة 
  .الرتكز يف الصناعة

 عوائق الدخول إىل الصناعة: الفرع الثاين

 :رومن أمثلتها على سبيل املثال ال احلص، اليت قد تعيق االستجابة للمنافسةهي تلك احلواجز         

 ؛القيود احلكومية مثل االمتيازات االحتكارية أو ممارسات الرتخيص املقيدة -
 ؛اقتصاد�ت احلجم الكبري حيث تنخفض تكاليف إنتاج اخلدمة بز�دة الناتج -
  ؛اجلدد تتيح هلم نشر اخلدمة واستكمال خطة التغطية اخلاصة هبم عدم وجود شروط انتقالية للمنافسني -
 حقوق امتالك بعض املوارد احملدودة مثل الرتددات والرتقيم وحق املسارات اليت قد تؤثر على توافر املدخالت -

 .2سواملخرجات األساسية للمناف

جديدة يف الصناعة يؤدي إىل اخنفاض عدد املنشآت املوجودة يف الصناعة مما  مؤسساتصعوبة دخول ف       
 .يؤدي إىل ز�دة درجة الرتكز

 مفهوم عوائق الدخول: أوال

 نقطةالذي يعد و  ،)1956( سنة"Bain"طرف من للمرة األوىلصطلح عوائق الدخول مل التطرقلقد مت         
 قطاع يف تنشط اليت املؤسسات أندراسته  من خالل"Bain"أوضححيث  الصناعي، االقتصاد جمال يف حتول
 هذهف مرتفعة، أرابح احلصول على جلأل القطاع، هذا يف املوارد ختصيص كفاءة تعرقل سوف كبري برتكز يتميز
دخول  عوائق وجودعلى  آبخر أو بشكل تدل املنافسة، حالة يف مقارنة ابلربح املرتفع اليت تتسم ابلربح احلالة

 .3عالقطا  هذا يف املرتفع الربح حالة من واالستفادة جديدة مؤسسات دخول أمام كلي أو جزئي بشكل

األفضلية اليت يتمتع هبا البائعني الفعليني يف صناعة ما على "عوائق الدخول أب�ا "Bain"وعليه فقد عرف       
البائعني احملتمل دخوهلم، وتنعكس تلك األفضلية يف مدى قيام البائعني الفعليني برفع أسعارهم فوق مستو�ت 

   .524، ص2012، 20، اجمللد 02، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات اإلقتصادية واإلدارية، غزة، فلسطني، العدد أثر االندماج على أداء الشركات وأرابحهامعتصم الدابس، 1
   .14/09/2014: اتريخ االطالع عليه http://www.tra.gov.eg/ar/regulation/Pages :اإلليكرتوين التايلنقال عن املوقع 2

3 Karine Chapelle, Economie Industrielle, Librairie Vuibert, France, 2008, P163.  
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، حيث أن السعر الذي تضعه املؤسسة ال ميكن أي 1"التنافسية بدون مهامجة الشركات اجلديدة لدخول الصناعة
    .2مؤسسة حمتملة أن حتقق أرابحا عنده

 الراغبة يف الدخول إىل اتالتكاليف اليت تتحملها املؤسستلك " :أب�ا )Stigler" )1968"كما عرفها          
، إال أن هذا التعريف واجه العديد 3"السوق، عكس املؤسسات املوجودة يف السوق اليت ال تتحمل هذه التكاليف

السوق مقارنة مع املؤسسات من االنتقادات حيث أنه يعد أي ارتفاع يف تكاليف املؤسسة احملتمل دخوهلا إىل 
من عوائق الدخول حىت ولو كانت املؤسسة احملتمل دخوهلا قادرة على حتقيق أرابح، وهو ما ينايف  القائمة عائقا

 .4الواقع بال شك

الباحثني  وقد تعددت تعريفات عوائق الدخول بعد ذلك إال أن معظما تعد منبثقة من تعريفي        
"Stigler"و"Bain" 5مجلة هذه التعريفات نذكر مايلي، ومن:   

السوق ال  إىل جديدة اتدخول مؤسس من كل العوامل اليت جتعلهي  " :)Ferguson" )1974" حسب -
وضع أسعار أقل من التكلفة احلدية للمؤسسات من ملؤسسات املوجود يف السوق ا وميكنيكون مرحبا هلا، 

  ".االحتكار الدائمةكسب عوائد مما ميكنها من  الراغبة يف الدخول، 

كلها توضح عوائق الدخول املوجودة بني املؤسسات   أن التعريفات يرى :)Demsetz" )1982" حسب -
حسب ال توضح القيود القانونية اليت تعترب  إال أ�االراغبة يف الدخول واملؤسسات املوجودة يف السوق، 

"Demsetz" الفعالة والدائمةهي عوائق الدخول. 

التكاليف، ( من جانب عائق الدخول هو ميزة تنافسية مؤقتة، خاصة :)Spulber" )2003"حسب -
 ، تكتسبها املؤسسات املتواجدة يف السوق دون املؤسسات الراغبة يف الدخول إىل)االبتكار، ميزة املعامالت

 .هذه السوق

أن عوائق الدخول تتمثل يف كافة العوامل اليت من شأ�ا أن حتد من  نستنتجميكن أن  من تعريفات مما سبق        
دخول مؤسسات جديدة داخل قطاع صناعة معني، سواء كانت هذه العوامل قانونية �جتة عن سياسات حكومية 

 .فة اإلنتاج أو ابلطلب على السلعةأو داخلية مرتبطة بتكل

  أنواع عوائق الدخول: اثنيا

 .59، ص2009، دار النهضة العربية، مصر، االحتكار واملنافسة غري املشروعةعمر دمحم محادي، 1
2Kim Huynh et Damien Besancenot, Économie Industrielle: Repères, Cours, Applications, 2éme édition, 
Amphi Economie, France, 2004, P113.   
3Karine Chapelle, Op.Cit, P164.    

 .52،53، ص صمرجع سبق ذكره دمحم عبد القادر عطية،عبد القادر 4
5Karine Chapelle, Op.Cit, P164. 
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تنشأ هذه العوائق و  )اهليكلة(، يضم النوع األول العوائق الطبيعية وائق الدخول يف ثالثة أنواعحصر عميكن و         
رتاتيجيات مقصودة ، ويضم النوع  الثاين العوائق اإلسرتاتيجية وهي اليت تكون نتيجة إلسمن طبيعة هيكل الطلب

 .الث فيتمثل يف العوائق القانونية، أما النوع الثمن طرف املؤسسة

 :عوائق الدخول الطبيعية - أ

تنشأ عوائق الدخول الطبيعة من خالل البيئة االقتصادية واجلغرافية والسياسية للمؤسسة، حبيث ال متلك         
هذه  ىسيطرة عل) األقل يف املدى القصري ىعل(املؤسسات سواء املتواجدة يف السوق أو الراغبة يف الدخول 

 :مايلي ، ومن بني هذه العوائق نذكر1العوائق

 :متطلبات رأس املال -1

إذ حيتاج املنافسني اجلدد إىل موارد مالية معتربة للدخول يف املنافسة، وحىت إذا توفرت األموال فإن الدخول         
قد يتطلب ، كما 2يشكل خماطرة هلذه األموال، وهذا ما يعطي امتيازا للمؤسسات القائمة فعال يف هذه الصناعة

)General حيد من دخول منافسني جدد، فمثال ناعات مبالغ ضخمة، مما فقداالستثمار يف بعض الص

Electric(  مليار دوالر،  251,5ختصصها األجهزة الكهرابئية، قيمة أصوهلا)Motors General( 
 .3ار دوالرملي188,2ختصصها صناعة السيارات قيمة أصوهلا 

 :اقتصاد�ت احلجم -2

ز�دة العالية مما يؤدي إىل  التكنولوجياأتيت اقتصاد�ت احلجم كنتيجة لضخامة حجم اإلنتاج أو استعمال         
هذا الوضع يشكل عائقا أمام دخول مؤسسات جديدة إىل ، ابلنسبة للمؤسسات املتواجدة يف الصناعةالعائدات 

                                                                          .4جدة يف الصناعةاليت حتققه املؤسسات املتوا املزا� من حيث التكاليفالصناعة بسبب 

معني حلجم اإلنتاج حىت ميكنها  أي مؤسسة جديدة أن تبدأ فيها حبد أدىن ىيوجد هناك حاالت يتعني عل        
وإذا بدأت املؤسسة أبي " ابحلد األدىن للحجم األمثل"هذا احلجم  ىأن تصل بتكلفة اإلنتاج حلدها األدىن، ويسم

حجم أقل من هذا احلد األدىن فإن تكلفة اإلنتاج فيها تصبح مرتفعة بدرجة ال متكنها من منافسة املؤسسات 
وهو  ،5القائمة، ونتيجة لكرب هذا احلد األدىن يف بعض احلاالت فإنه كثريا ما يكون عائقا للدخول أمام املؤسسات

 :وهو ما يوضحه الشكل التايل

 

1Ibid, P 165.  
2Michael Porter, Les Choix Stratégiques Et Concurrence, Economica, Paris, France, 1986, P10. 
3Abd Elkrim Toudjini, L’analyse Des Coûts Dans L'entreprise, Office Des Publications Universitaire, Algérie, 
P94.                                                                                                                                             
4Kim Huynh et Damien Besancenot, Op.Cit, P 115. 

 .60، 59القادر عطية، مرجع سبق ذكره، ص صعبد القادر دمحم عبد  5
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 .اقتصاد�ت احلجم كعائق للدخول): 3.1(الشكل 

 
والتوزيع، اإلسكندرية،  عبد القادر دمحم عبد القادر عطية، االقتصاد الصناعي بني النظرية والتطبيق، الدار اجلامعية للطباعة و النشر :املصدر

 .60، ص 1997مصر، 

 :حيث    

  D؛منحىن الطلب الصناعة للسلعة ما ميثل 
 LAC متوسط التكلفة يف األجل الطويل؛ ميثل 
  Qاحلد األدىن للحجم األمثل ميثل. 

وابفرتاض متاثل ظروف التكلفة بني املؤسسة القائمة واملؤسسة احملتملة فإنه يتعني على أي مؤسسة جديدة          
للدخول مثل  تبادر املؤسسة القائمة بوضع سعر مانع ويف مثل هذه احلالة ،على األقل Q أن تبدأ ابحلجم يساوي

P1   عن كل وحدة مباعة يساوي هلا بتحقيق ربح يسمحA،B يسمح بتحقيق أي ربح ألي مؤسسة ترغب  وال
  .Qيزيد عن  يف الدخول عن حجم يساوي أو

وعندما تريد  Q1السعر هيويالحظ هنا أن الكمية املباعة يف الصناعة من قبل املؤسسة القائمة عند هذا         
، ويرتتب عن  Q2إىل  Q1فإن هذا يزيد الكمية املباعة يف الصناعة من  Qأي مؤسسة الدخول حبجم إنتاج 

عند مستوى أقل من احلد األدىن للتكلفة املتوسطة فتخسر املؤسسة   P2إىلP1 ذلك اخنفاض سعر السوق من 
، ويالحظ أن السعر املانع هبذه احلقيقة مينعها من الدخولة ، والشك أن معرفة املؤسسة احملتملاجلديدة بذلك

   .Q1للدخول قد صمم حبيث ينخفض إىل مستوى أقل من األدىن مستوى تكلفة إذا زاد اإلنتاج ابملقدار 

  :امليزة املطلقة لتكلفة اإلنتاج -3

 .61املرجع السابق، ص 1

LAC 

A 

B 

Q Q1 Q2 

D 
P2 

P1 

 اإلنتاج

 األسعار
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ز�دة تكلفة إنتاج السلعة للمؤسسات  إىل يتشمل امليزة املطلقة لتكلفة اإلنتاج كل ما من شأنه أن يؤد        
أكرب من متوسط تكلفة اإلنتاج يف املؤسسات القائمة ابإلنتاج يف  ىمستو  الصناعة إىل الراغبة يف الدخول إىل

التكلفة  من منحىن ىالتكلفة املتوسطة للمؤسسات الراغبة يف الدخول سيكون أعل ذلك أن منحىن الصناعة، ويعىن
وتنشأ امليزة املطلقة للتكاليف  ،1من مستو�ت اإلنتاج ىائمة يف الصناعة عند أي مستو املتوسطة للمؤسسات الق

 :لعدة أسباب منها

تقنيات إنتاجية أفضل ابلنسبة لتلك املتوفرة للمؤسسات الداخلة،   ىقد يكون للمؤسسات القائمة السيطرة عل -
 ؛كحق االخرتاع

سبة ملا متلكه املؤسسات من كفاءات إدارية ابلن أن متتلك املؤسسات القائمة موارد أفضل، مبا يف ذلك -
 ؛الداخلة

للموارد مقارنة مبا تدفعه املؤسسات القائمة، فرمبا حتصل  ىاملؤسسات اجلديدة دفع أسعار أعل ىقد يتحتم عل -
  ؛2الكميات الكبرية اليت تشرتيها ىختفيضات من املوردين عل ىاألخرية عل

لنقدي ابلنسبة للمؤسسات القائمة ابملقارنة مع املؤسسات الراغبة يف رأس املال ا ىاخنفاض تكلفة احلصول عل -
الدخول، فاملؤسسات احلديثة قد يصعب عليها االقرتاض من البنوك، وإذا أمكنها ذلك فبأسعار فائدة مرتفعة 

أن ل نفسها ذاتيا أو نظرا لعدم متتعها بسمعة سابقة، هذا يف حني أن املؤسسات القائمة قد ميكنها أن متوّ 
 .3القروض أبسعار منخفضة نظرا ملا تتمتع به من مسعة طيبة ابلسوق ىحتصل عل

 املزا� املطلقة للتكاليف: )4.1(الشكل 

 
، ص 1994دار املريخ للنشر، الر�ض، اململكة العربية السعودية،  تعريب فريد بشري طاهر، روجر كالرك، اقتصاد�ت الصناعة،: املصدر

130. 

 .92،93أمحد سعيد ابخمرمة، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
 . 131روجر كالرك، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .58عبد القادر دمحم عبد القادر عطية، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 :حيث

 LAC2 متوسط التكلفة للمؤسسة الداخلة؛ متثل 
 LAC1 متوسط التكلفة للمؤسسة القائمة؛ متثل 
 D منحىن طلب للسلعة ما متثل. 

ويرتتب على املزا� التكاليفية السابقة أن يكون منحىن متوسط التكلفة الكلية طويل األجل للمؤسسة           
 .)4.1(للمؤسسة الداخلة وذلك كما يتضح يف الشكل القائمة أقل من متوسط التكلفة الكلية طويل األجل 

ونظرا الخنفاض متوسط التكلفة يف املؤسسة القائمة ابملقارنة مع املؤسسة الداخلة ميكن لألوىل أن تضع         
 أعلى من متوسط التكلفة فيها، وأقل من متوسط التكلفة ابملؤسسة الداخلة بقليل  Pvسعرا مانعا للدخول

ذلك ألنه ال يغطي تكاليفها   Pvتتمكن املؤسسة احملتملة من الدخول يف هذه احلالة عند السعروابلطبع لن 
 .عند أي مستوى من مستو�ت اإلنتاجالكلية 

 :متييز املنتجاتمزا�  -4

املؤسسات اجلديدة الداخلة  ىيف سوق يتسم بتمييز املنتجات، قد تكون للمؤسسات القائمة ميزات عل        
نتيجة لتفضيل املستهلكني للسلع اليت تنتجها تلك املؤسسات، وقد حيدث هذا التفضيل يف بعض األحيان بسبب 
ما متتلكه املؤسسات القائمة دون غريها من تصميمات أفضل من خالل محاية حق االخرتاع، ولكن حىت يف 

املنتجة من حيث النوعية والتصميم، فقد تظل للمؤسسات القائمة ميزة احلاالت اليت ميكن فيها عمليا تقليد السلع 
مسعة طيبة لتوريد ) أعم اسم املؤسسة أو مبعىن(ثقة املستهلكني، وقد حيدث ذلك عندما تكتسب ماركة معينة 

ية رمبا الدعا ى، كذلك فإن األثر املرتاكم لإلنفاق السابق علتنافسيالنوعية اجليدة وبيع السلع واخلدمات بسعر 
وفاء زابئن الصناعة واجه الداخلون اجلدد بوالء و تكثريا ما ف ،1ثقة املستهلكني ابلسلع القائمة بينيكون قد 

 .مبنتجات معينة حازت على ثقتهم بفضل مسعتها ومركز عالمتها، ومتييز مواصفاهتا

 : الرتكز يف البحث والتطوير -5

ة السيارات لصناع "فورد"يعترب االستثمار يف البحث والتطوير كعائق لدخول مؤسسات جديدة، فشركة و         
كان االعتقاد أب�ا تتجه حنو مركز و  ،%50اليت وصل نصيبها إىل السوق، إىل ما يزيد عن ابلوال�ت املتحدة، و 

تقاد، ن بدال من أن يتحقق هذا االعولك .احتكاري يف هذه الصناعة نظرا لنموها ونصيـبها املتزايد يف السوق

 .136، 135روجر كالرك، مرجع سبق ذكره، ص ص1
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لسريعة يف الطلب على سبب التدهور يكمن يف عدم قدرهتا على مسايرة التغريات ابدأت الشركة يف التدهور، و 
 .1ضرورة حتسني املنتجات وتطويرهاالسيارات، و 

 :عوائق الدخول اإلسرتاتيجية - ب

منع  إبنشائها هبدف يف السوق الناشطةاملؤسسات اليت تقوم عوائق تلك العوائق الدخول اإلسرتاتيجية هي        
من بني  رونذكاختذهتا املؤسسة  ةإسرتاتيجي اتنتيجة لقرار  وهذه العوائق تكون السوق، الدخول إىل من املؤسسات

 :هذه العوائق ما يلي

 :الطاقة اإلنتاجية الفائضة -1

ى ال يشجع املؤسسات اجلديدة عل إذ أنهائق الدخول اإلسرتاتيجي، و ع من اجيد عائقاالعائق  يعترب هذا       
متعمد أو (ذلك ألن املؤسسة الراغبة يف الدخول عندما يرسخ لديها االعتقاد بوجود فائض ، 2السوق إىل الدخول

يف الطاقة اإلنتاجية للمؤسسات القائمة يف السوق حبيث ميكن استخدامه يف حالة دخول مؤسسات ) غري متعمد
 هالسوق ملا يشكل ن الدخول إىلعن هذه املؤسسات قد حتجم إجديدة يف ز�دة اإلنتاج ومن مث ختفيض األسعار ف

 .3ذلك من هتديد لرحبيتها وابلتايل صمودها يف الصناعة

 :احلد السعري -2

 حيث ق،السو من  الكبرية وحصتها النسبية بقدرهتا تتميز اليت املؤسسات بعض السياسة هذه إىل تلجأ        
 احلد إىل السعر ختفيض إىل أحيا� تلجأ حيث، الصناعة نفس يف املؤسسات ابقي هبا تسرتشد أسعار بوضع تقوم
جذب  منها اهلدف ويكون ،ةيغري املؤسسات اجلديدة ابلدخول إىل الصناع وال األرابح فيه تنعدم الذي

 .4السوق من حصة أكرب على واالستحواذ جدد مستهلكني

 :قنوات التوزيعالنفاذ إىل  -3

ا للدخول، إن أي نشاط اقتصادي يهدف يف النهاية إىل تسويق منتجاته، وهذا يعترب يف حد ذاته حاجز         
على املؤسسات اجلديدة قبل الشركات املتواجدة مسبقا، و  منافذ التوزيع قد مت استغالهلا منعلى اعتبار أن قنوات و 

يع منتجاهتا مقابل ختفيضات صالت ابملنتجني املتواجدين لغرض توز السعي إلقناع املوزعني الذين ما تربطهم 
  .5انفقات اشهارية تضر مبرد وديتهسعرية و 

 .23، ص2010، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص اقتصاد الصناعي، جامعة بسكرة، اجلزائر، )2003/2008(صناعة قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائرهيكل سعاد قويف، 1
2 Karine Chapelle, Op.Cit, P 168.  

 .102أمحد سعيد ابخمرمة، مرجع سبق ذكره، ص 3
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص علوم التسيري، مؤسسيت محود بوعالم وموبيليس: التسويق يف املؤسسة اجلزائرية حالةأثر احمليط الدويل على إسرتاتيجية ، عمار عرابين4

 .41، ص 2008/2009جامعة اجلزائر، اجلزائر، 
 .23سعاد قويف، مرجع سبق ذكره، ص5
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 :العالمة التجارية انتشار -4

 والوالء التفضيل خلق ميكن خالهلا ومن املنتج حيملها اليت اخلصائص ضمن من التجارية العالمة تعترب        
 رسالة تصميم مثال ميكن فال املؤسسة، إلسرتاتيجية األساسية العناصر أهم من تعترب أ�ا كما املستهلك لدى

 من منتجاهتا قبول وسهولة املوزعني مع التعامل يف صعوبة جتد ال املؤسسة أن كما العالمة، إببراز إال اشهارية
 هلذه خليط أو ،شكل ،رمز، كلمة ،اسم"أ�ا  على العالمة تعريف ميكننا هنا ومن أيضا، التجارية العالمة خالل

 .1"اآلخرين املنافسني عن والتميز الباعة، من جمموعة أو لبائع واخلدمات السلع بتعريف تسمح العناصر
كثريا ما يكون اهلدف من العالمة التجارية كسب ثقة الزبون واحلصول على والئه، مما ال يرتك أي جمال        

مما يشكل عائق دخول أمام املؤسسات الراغبة يف دخول السوق، للمنافس اجلديد يف احلصول على ثقة الزبون، 
ألن دخول املؤسسة اجلديدة إىل السوق حيتم عليها حتمل تكاليف ال تتحملها املؤسسة القائمة يف السوق من 

 .2أجل كسب ثقة الزبون
 :التكامل الرأسي -5

 ضد دخول مؤسسات جديدة إىل التكامل الرأسي سواء كان أماميا أو خلفيا ميكن أن يشكل عائقا        
أن املؤسسة ميكن أن تستفيد من توسيع نطاق السوق من  الصناعة، فلو كان التكامل الرأسي أماميا فهذا يعىن

متكاملة معها ومن مث تستطيع املؤسسة االستفادة من  ىإنتاجها من قبل مؤسسة أخر  ىخالل ز�دة الطلب عل
اقتصاد�ت احلجم الكبري الذي ميكن أن يشكل يف حد ذاته عائقا من عوائق الدخول، أما إذا كان التكامل 

املواد اخلام  ىالرأسي خلفيا فإن املؤسسة ميكن أن حتقق املزا� املطلقة لتكاليف اإلنتاج عن طريق احلصول عل
اإلنتاج من املؤسسة املتكاملة معها بتكاليف أرخص خاصة إذا كان هدف التكامل الرأسي هو ومستلزمات 

  .3ختفيض تكاليف املعامالت

 :عوائق الدخول القانونية - ج

قد تشكل األنظمة القانونية القومية عوائق للدخول يف السوق، سواء مت ذلك عن طرق إصدار نصوص         
قانونية جتعل االستثمار يف السوق أمرا صعبا ابلنسبة للمؤسسة اليت ال متتلك من وفرة رأس املال ما ميكنها من 

يضا من الصعب دخول السوق، وقد السوق، كذلك استئثار الدولة مبزاولة نوع معني من اخلدمات جيعل أدخول 
يتم ذلك عن طريق منح احلكومات حق براءة االخرتاع إلحدى املؤسسات ابلنسبة ملنتج معني أو نوع معني من 

 .4اخلدمات

 .32، مرجع سبق ذكره، صعمار عرابين1
2Karine Chapelle, Op.Cit, P168. 

 . 96أمحد سعيد ابخمرمة، مرجع سبق ذكره، ص3
 .64عمر دمحم محادي، مرجع سبق ذكره، ص4
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 ىعادة عل امن عوائق الدخول القانونية، حبيث أن البلد يفرض قيود كذلككما تعترب احلواجز اجلغرافية         
محاية املؤسسات احمللية اليت  ىدما تريد البيع أو اإلنتاج مباشرة، وهذه اإلجراءات تساعد علاملؤسسات األجنبية عن

للواردات، واإلعا�ت املقدمة للمؤسسات احمللية دون املؤسسات  اإللزاميتنشط يف السوق، من خالل الرتخيص 
  .1األجنبية، وتعريض املؤسسات األجنبية للتعريفات اجلمركية واحلصص التجارية

يف بعض  ىهناك أيضا القواعد والتنظيمات املتعلقة ابلسالمة والنوعية واملواصفات القياسية اليت قد تؤد       
حتميل املؤسسة اجلديدة وابلذات صغرية احلجم تكاليف  فيها أو تطول إجراءاهتا إىل األحيان خاصة عندما يغاىل

ابملؤسسات الكبرية املتواجدة يف السوق مما يشكل عائقا أمام إضافية األمر الذي يزيد من تكلفتها املتوسطة مقارنة 
  2.الصناعة إمكانية دخوهلا إىل

 أنواع عوائق الدخول إىل الصناعة): 1.1( اجلدول
 عوائق الدخول القانونية عوائق الدخول اإلسرتاتيجية عوائق الدخول الطبيعية

 متطلبات رأس املال . 
  اقتصاد�ت احلجم. 
 لتكلفة اإلنتاج امليزة املطلقة. 
 متييز املنتجات. 
 الرتكز يف البحث والتطوير. 

 الطاقة اإلنتاجية الفائضة. 
 احلد السعري. 
 النفاذ إىل قنوات التوزيع. 
 العالمة التجارية انتشار. 
 التكامل الرأسي. 

  القوانني واللوائح املنظمة
 .لألسواق من طرف الدولة

 احلدود اجلغرافية. 

 .اعتمادا على ما سبق من إعداد الطالب: ملصدرا

 عوائق اخلروج من الصناعة: الفرع الثالث

لكن وجود بعض  يكون من األمثل أن تقوم مؤسسة ما مبغادرة القطاع الذي ال حيقق هلا مكسبا،        
كما أن هناك العديد من العوامل اليت تقف حاجزا   ،زابئنها، مورديها أو عماهلا حيول دون ذلك جتاه االرتباطات

 .مينع أو يؤخر خروج املؤسسة من الصناعة

 مفهوم عوائق اخلروج من الصناعة: أوال

تلك العوامل اليت تلزم املؤسسة على البقاء يف سوق غري مربح هلا، حيث جند "أب�ا عوائق اخلروج تعرف         
كما تعرف ،  3"لو كانت تعتقد أن ذلك لن حيقق هلا الكثري من األرابح أن املؤسسات تستمر يف املنافسة حىت

تلك العوامل االقتصادية واإلسرتاتيجية اليت تبقي أو أتخر خروج املؤسسة من القطاع، ابلرغم من "أيضا أب�ا 

1Karine Chapelle, Op.Cit, p 167.  
 .107،108أمحد سعيد ابخمرمة، مرجع سبق ذكره، ص ص2
 .28سعاد قويف، مرجع سبق ذكره، ص 3
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ح اليت وتتمثل هذه العوامل خاصة يف التكاليف اليت تتحملها أو األراب، 1"ضعف أو سلبية مردود االستثمارات
 تفقدها املؤسسة برتكها السوق الذي تعمل فيه، ومثال ذلك التعويضات اليت يتعني على املؤسسة أن تدفعها

للعاملني لديها يف حالة خروجها من السوق وال شك يف أن معرفة أي مؤسسة بوجود عوائق خروج يف صناعة 
 .2معينة، جيعلها ترتدد يف الدخول إىل سوق هذه الصناعة

 أسباب بقاء املؤسسة يف الصناعة غري املرحبة: اثنيا

يف بعض األحيان قد تستمر املؤسسة يف النشاط داخل صناعة غري مرحبة ويرجع ذلك جلملة من األسباب         
 :3نذكر منها ما يلي

وليس هلا استخدامات بديلة وال ميكن التخلص منها ببيعها،  ،االستثمارات الضخمة يف املعدات املتخصصة -
 نه يرتتب عليها أن حتذف القيمة الدفرتية لتلك األصول؛                                                             إالشركة يف ترك ذلك اجملال الصناعي ف رغبت وإذا

ضات اليت سيتم دفعها للعمال الذين ميكن اعتبارهم فائضني عن مثل التعوي ،التكاليف العالية الثابتة للخروج -
 احلاجة؛                                                      

االرتباط العاطفي بصناعة معينة؛ كما حيدث عندما ال تتوفر النية لدى الشركة للخروج من جماهلا الصناعي  -
                             األصلي ألسباب عاطفية ومعنوية؛           

وخصوصا عندما ال تعتمد الشركة على تنويع أنشطتها ومنتجاهتا،  ،التبعية االقتصادية يف جمال صناعي معني -
 وتعتمد على الصناعة يف حتقيق دخلها؛                                   

 ؛      )بعد البيعخدمات ما (ارتباط الشركة والتزامها ابتفاقيات العمل، أو بصيانة منتجاهتا  -
 إضافة إىل ارتباط دائرة عمل املؤسسة بدوائر أعمال أخرى مما قد يؤثر عليهم سلبا يف حال خروج املؤسسة؛  -
 .                                                                          التزام وارتباط نشاط املؤسسة مع خمتلف فروع املؤسسة األم، إضافة إىل املستوى العايل من التكامل العمودي -

 متييز املنتجات يف الصناعة : الفرع الرابع 

أبعاد هيكل الصناعة كما أنه يف الوقت نفسه أحد أهم ركائز عوائق يعترب التمييز يف املنتجات أحد         
الدخول إىل الصناعة، وذلك عن طريق تنويع املؤسسات يف صناعة معينة ملنتجاهتا تنويعا جيعلها مميزة عن بقية 

 .السلع يف الصناعة حبيث ال تعد سلعة بديلة هلذه السلع من قبل املستهلكني

 اتمفهوم متييز املنتج: أوال

، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص االقتصاد والتخطيط، جامعة األردنية يف ظل االنفتاح االقتصادي األداء التنافسي لشركات صناعة األدويةعبد احلكيم عبد هللا النسور، 1
 .112، ص2009تشرين، الالذقية، سور�، 

خمرب العوملة واقتصاد�ت مشال : الشلفمشال إفريقيا، جامعة اقتصاد�ت ، جملة إسرتاتيجيات وضع حواجز الدخول أمام هتديد املنافس احملتملحساب دمحم األمني، و  مقدم عبريات2
 .308، ص2008جانفي ، 05 الشلف، اجلزائر، العدد، إفريقيا

 .355وجاريث جونز، مرجع سبق ذكره، صهيل شارلز 3
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تقوم خمتلف املؤسسات إبنتاج وتقدمي خدمات معينة تتسم خبصائص منفردة عن ابقي املنافسني هلا يف         
السوق، إال أن هذه املؤسسات تتمايز بشكل مغاير مما يدعو إىل توضيح مفهوم التمايز مع بقاء تلبية احلجات 

 حصل هبا املستهلك على املنتجاتاليت يت والرغبات على حاهلا، ويعرف التمايز على أنه الشكل والطريقة
، وتستطيع املؤسسة من 1اخلدمات، فاملنتج واخلدمة عبارة عن بطاقة تعريف للمؤسسة املنتجة للخدمة أو السلعةو 

، وابلتايل جتعل من )سلعهاأو (أو والء املستهلكني لسلعتها  خالل هذه اإلسرتاتيجية أن حتافظ على تفضيل
الراغبني يف الدخول إىل الصناعة أن يفعلوا ذلك من دون أن يتحملوا تكاليف إضافية يف الصعوبة مبكان على 

اإلنتاج، أو أن يبيعوا أبسعار أقل من أسعار املؤسسات القائمة قد تصل عند الضرورة إىل أقل من التكلفة 
 .املتوسطة لإلنتاج

تيجية التمييز، وذلك أل�ما خيلقان االعتقاد وتعترب جهود الدعاية واإلعالن من أهم وسائل تنفيذ إسرتا        
 .2يز السلعة املنتجة، سواء من حيث نوعيتها، أو استخدامها، أو مظهرها، أو صيانتهاياملستهلكني بتملدى 

 مصادر وأهداف متييز املنتجات: اثنيا

 :3وتتمثل املصادر الرئيسية لتمييز املنتجات فيما يلي  

 يف السعر؛ عادة فروقفروق اجلودة اليت يصاحبها  -
 ؛فروق يف امليزات الوظيفية أو التصميم -
 املشرتين فيما يتعلق ابخلصائص األساسية ونوعيات السلع اليت يشرتو�ا؛ جهل -
 أنشطة البائعني يف ترويج املبيعات وابألخص الدعاية؛ -
 ).مثل الوقت واملكان(فروق التوفر  -

أما ابلنسبة للهدف من التمييز ابملنتجات، فهو يهدف إىل خلق بعض األشياء اليت تبدو وحيدة يف         
 عية ــــــــــــن خالل ذلك جتد املؤسسة لنفسها وضــــــــيت يدرك العديد من زابئن القطاع أ�ا ذات أمهية، ومــــالقطاع، و ال

 

        .4احلاجاتتصبح من خالهلا هي املشبع الوحيد هلذه 

 .306مقدم عبريات وحساب دمحم األمني، مرجع سبق ذكره، ص1
 .111،112أمحد سعيد ابخمرمة، مرجع سبق ذكره، ص ص2
 .02/04/3201 :اتريخ االطالع عليه https://ar.wikipedia.org : عن املوقع اإلليكرتوين التايل نقال3

4Michael Porter, L'avantage  concurrentielle, Op.Cit, P 26.                                   
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من املنافسة القائمة يف املقام األول  ملنتج الناجحة هي اليت تنقل املنتجكما أن إسرتاتيجية متييز ا        
 ص املنتج، أو إسرتاتيجية التوزيع، أوـمثل خصائ(متعلقة ابلسعر إىل املنافسة القائمة على عوامل غري  السعر على

 .1)املتغريات الرتوجيية

 أشكال هيكل الصناعة: الثالثاملطلب 

يوجد هناك العديد من األشكال اليت ميكن أن أتخذها أسواق السلع االقتصادية، حيث يعتمد ذلك على         
ميكن و  ،إبتباعه من أجل حتقيق هدفها األساسي وهو تعظيم األرابحوالسلوك الذي تقوم املنشأة ∗درجة املنافسة

يف السوق وطبيعة  من الناحية العملية تصنيف األسواق إىل أربعة أنواع وفقا ألعداد وأحجام الشركات العاملة
 :السلعة والقيود على الدخول واخلروج من السوق كاآليت

 ؛سوق املنافسة التامة -
 ؛سوق املنافسة االحتكارية -
 ؛سوق احتكار القلة -
 . سوق احتكار التام -

املنافسة التامة  الفئة األوىل هي أسواقق من الناحية العملية على فئتني، وميكن أيضا تقسيم هذه األسوا        
االحتكارية واحتكار القلة ومتثل  الفئة الثانية أسواق املنافسةهي حاالت بعيدة عن الواقع العملي، واالحتكار و 

 .2األسواق الفعلية يف الواقع العملي العديد من

 املنافسة التامة : الفرع األول

 .وخصائصهاافسة التامة وذلك من حيث مفهومها نتطرق يف هذا الفرع إىل املن      

 مفهوم املنافسة التامة   : أوال

أن يسري النشاط االقتصادي يف السوق على أساس التنافس بني الوحدات  ويقصد ابملنافسة الكاملة       
االقتصادية تنافس بني البائعني للسلع املتماثلة الجتذاب املشرتين، وتنافس بني املشرتين للحصول على السلع 

عمال واخلدمات الالزمة إلشباع رغباهتم، وتنافس بني الراغبني يف العمل للحصول على عمل، وبني أصحاب األ
واملنافسة  ،3احملتاجني لعمال، وتنافس بني املقرتضني للحصول على رؤوس أموال للحصول على استثمارات مرحبة

 .02/04/2012 :اتريخ االطالع عليه https://ar.wikipedia.org : نقال عن املوقع اإلليكرتوين التايل1
الفردية اخلاصة بكل من املنتجني أو أصحاب تعين املنافسة بصورة عامة املزامحة بني املنتجني الفرديني أو أصحاب رؤوس األموال على تصريف منتجاهتم يف السوق حىت حتقق القيمة ∗

 .رؤوس األموال 
 .269،270، ص ص2010، 85، جملة اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية، العراق، العدد األمثلية االقتصادية يف أسواق املنافسة االحتكاريةخالد طه عبد الكرمي، 2
، جملة العلوم القانونية والسياسية، جامعة 2010لسنة ) 14(ا يف ضوء أحكام قانون املنافسة ومنع االحتكار العراقي رقم املنافسة واملمارسات املقيدة هلإسراء خضر العبيدي، 3

 .53، ص2010د�ىل، العراق، عدد خاص مبؤمتر الكلية األول، 
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التامة �درا ما توجد يف احلياة الواقعية، فهي افرتاض يتضمن غياب القوة االحتكارية، اليت قد تتسم هبا وحدة 
بصفة جيدة خصائص وتقنية املنتج، وعليه فاملنتج يباع ، ففي ظل هذا النموذج املستهلك يعرف 1إنتاجية معينة

 ، مما أدى إىل عدم امتالك املؤسسات املتنافسة لسلطة السوق أو قوة)أسعار السوق( وفقا لقانون العرض والطلب
املساومة، وما على املؤسسات إال اللعب على ورقة الكمية املعروضة واملناورة الوحيدة هلا هي البحث عن األرابح 

 .2ن خالل حتسني أو االقتصاد�ت احملصلة يف االنتاج ويف التوزيعم

 خصائص سوق املنافسة التامة: اثنيا

 :ميكن تلخيصها يف ما يلي ،يتميز سوق املنافسة التامة جبملة من اخلصائص       

كبري من وجود عدد كبري من البائعني أو املنتجني الذين ينتجون السلعة أو يعرضو�ا، وعدد  : التعددية -
ستطيع أي منهم أن يؤثر أتثريا حمسوسا على ياملستثمرين أو املستهلكني الذين يطلبون السلعة، حبيث ال

 ن يؤثر يف الثمن السائد يف السوق؛أب -بعد أن كان غائبا عنه  -السوق لو انسحب منه أو تواجد فيه 
ة يف السوق، مما يرتتب عليه مقدرة كل وتتمثل الشفافية يف املعرفة الكاملة بكل الظروف السائد: الشفافية -

شخص سواء كان مشرت أم ابئع، على معرفة األمثان اليت تعرض هبا السلع للبيع أو تطلب عندها للشراء يف 
 ؛3تلك األسواق

ل جتانس ومتاثل املنتجات املوجودة يف السوق ابلشكل الذي يعطى إمكانية انتقال وحتوّ أي : التجانس السلعي -
  ؛4ئع إىل آخر من أجل احلصول على السلعة اجليدةاملشرتي من اب

أي قدرة أي طرف سواء املستهلك أو املنتج أن يلعب أحدهم دور : حرية الدخول واخلروج من السوق -
 وح يف األفق ستجذبــــــاآلخر، فاملستهلك ميكن أن يتحول لبائع والعكس صحيح، من هنا فإن فرضية ربح تل

 .5املنافسني، يريدون أن ينالوا نصيبا من تلك األرابحهلا عددا غري حمدود من 

الواقع، لصعوبة حتقق مجيع شروطها،  وال ينكر االقتصاديون أن سوق املنافسة الكاملة �درة الوجود يف عامل        
من مزا� كز�دة الكفاءة  -لو حتققت  -والتفصيل ما تتمتع به  ومع ذلك فإ�م درسوها بكثري من التعمق

سوق املنافسة الكاملة  كذلك فإن االقتصاديني يتخذون من،  استخدام املوارد وز�دة نفع املستهلكني قتصادية يفاال
السياسات االقتصادية أن تقرتب منه يف تصحيحها ألوضاع  معيارا أمثل تقارن به األسواق األخرى، وهدفا تسعى

 .غري التنافسية األسواق األخرى

 . 229، ص2000، منشأة املعارف، مصر، التحليل االقتصادي اجلزئيعلي يوسف خليفة وأمحد زبري جعاطة، 1
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص تسيري، جامعة اجلزائر، املؤسسات اجلزائرية: مؤشرات تنافسية املؤسسات االقتصادية يف ظل العوملة االقتصادية حالةفرحات غول، 2

 .76، ص2005/2006اجلزائر، 
  .53إسراء خضر العبيدي، مرجع سبق ذكره، ص3
 .155، ص2006، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن، مدخل يف االقتصاد اإلداري ردينه عثمان يوسف،مود جاسم الصميدعي و حم4
 .175، ص2002، منشورات ذات السالسل، الكويت، مقدمة يف االقتصاد الصناعيحسني العمر وآخرون، 5
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السلع كالقمح، والذرة، (األسواق الدولية لبعض : الكاملةومن أمثلة األسواق اليت تقرتب من املنافسة         
وكذلك الشرط الثاين، ألن هذه السلع مصنفة أصنافًا دقيقة ا ، فالشرط األول حمقق فيها غالب)والقطن، واألرز

يتحقق بتكلفة  وهو توافر املعلومات، إذ والشرط الثالث متحقق أيضا، وكذلك الشرط الرابع، وحمددة املواصفات
وأبسعار معلنة، مع وجود وسائل اتصال ضئيلة  ضئيلة بسبب وجود سوق نشطة تعقد فيها الصفقات ابستمرار

 .1املعلومات عن األسعار والكميات التكلفة تسهل احلصول على

 االحتكار التام: الفرع الثاين

العكسية للمنافسة التامة، حيث أنه ال توجد إال مؤسسة واحدة تقوم بتقدمي يعد االحتكار التام احلالة         
ر التام وإبراز أنواعه؛ أسبابه السلع أو اخلدمات يف قطاع صناعة ما، وسنتناول يف هذا الفرع التعريف ابالحتكا

 .وخصائص سوق االحتكار التام

 مفهوم االحتكار التام: أوال

أشكال السوق، الذي توجد فيه مؤسسة واحدة تنتج سلعة ما ليست هلا بدائل االحتكار التام هو أحد        
ويعترب هذا النوع من املنافسة حمدودا ابستثناء بعض املؤسسات املتواجدة يف البلدان اليت مازالت ، 2قريبة منها

سات وطنية تنتهج النهج االشرتاكي، حيث تدعم الدولة هذه املؤسسات وتسمح للمنافسة فيها سواء كانت مؤس
أو دولية، وميكن القول أن هذه احلالة تظهر عندما تكون هناك مؤسسة واحدة تقدم السلعة أو اخلدمة يف دولة ما 

حيث يسيطر منتج واحد أو مؤسسة واحدة على السوق أمام العديد من املشرتين، فاملنتج هبذا  أو منطقة ما،
 ."احتكار املبدع"البعضيكون دون منافس مباشر يف صنعه ملدة حمدودة ويسميه 

إن هذا النوع من املنافسة قد يكون نتيجة لبعض القوانني والقواعد احلكومية املنظمة لألعمال، أو لوجود         
براءة اخرتاع أو القتصاد�ت احلجم أو غري ذلك من العوامل، وبطبيعة احلال ويف ظل غياب املنافسة أو سلع بديلة 

يت تنتجها الشركة احملتكرة فإن احملتكر سيصل إىل تعظيم األرابح من خالل فرض حتقق إشباع نفس احلاجات ال
أسعار مرتفعة دون اللجوء إىل حتمل مصاريف اإلشهار والرتويج ملنتجاته ودون اإلكثار من اخلدمات املضافة 

قطاعات اجلديدة وعادة ما جند هذا النوع من املنافسة يف مرحلة اإلطالق من دورة حياة املنتج يف ال للسلعة،
املتميزة ابإلبداعات التكنولوجية أو التعديالت املعتربة يف التكاليف بفعل ظهور عملية جديدة، لكن يف عامل 
األعمال املعاصر ميكن القول أبن املؤسسة احملتكرة املتمتعة بسلطة السوق العالية فهي يف صورة عابرة أل�ا مهددة 

ر السريع الذي يعرفه اإلبـداع التكنولـوجـي، فاملؤسسة ال ميكنها االحتفاظ ابحتمال ظهور منافسني نظرا لالنتشا
وعليه يتحتم على املؤسسة احملتكرة االستثمار املتواصل يف التكنولوجيا واخلدمات  لفرتة طويلة ابحتكارها للسوق،

، اجمللد 02االقتصاد اإلسالمي، اململكة العربية السعودية، العدد : ، جملة جامعة امللك عبد العزيزالفقه والتحليل االقتصادياألسواق املعاصرة غري التنافسية بني دمحم أنس الزرقا، 1
 .07، ص2006، 19

 .239، ص1994، ترمجة سعد الدين دمحم الشيال، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، نظرية اقتصاد�ت الوحدة دومينيك سلفادور،2
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رة يف هذا السوق املتأثرين ابلفرص املتوف من أجل وضع حواجز متنع دخول منافسني جدد، والبحث والتطوير،
 .1وجاذبيته الكبرية واألرابح املعتربة اليت ميكن حتقيقها يف حالة النجاح

 أنواع االحتكار التام: اثنيا
من حيث املصدر ومن حيث : مها وذلك وفق معيارين التام وميكن التمييز بني عدة أنواع من االحتكار        

 :شخص احملتكر، وسنحاول إجيازمها فيما يليال

 :حيث املصدر من - أ

 :وهي موضحة يف اجلدول التايلبني ثالث أنواع لالحتكار التام، وميكن أن منيز 

 أنواع االحتكار التام حسب معيار املصدر): 2.1(اجلدول 
 احتكار طبيعي احتكار فعلي احتكار قانوين نوع االحتكار

 مصدر االحتكار

امتياز متنحه السلطات 
حيث  العامة للمؤسسة

يعطي احلق املطلق 
للمؤسسة يف إنتاج سلعة 

 .ما

ضخامة املؤسسة احملتكرة 
وسيطرهتا على معظم موارد 

 .السلعةإنتاج 

طبيعة بعض املشاريع اليت 
ال حتتمل أكثر من 

مؤسسة واحدة، كمشاريع 
 .املرافق العامة

، مذكرة ماجستري غري )2003/2008(اهلاتف النقال يف اجلزائرهيكل صناعة قطاع  ،سعاد قويف من إعداد الطالب ابالعتماد على: املصدر
 .33، ص 2010 اقتصاد الصناعي، جامعة بسكرة، اجلزائر،ختصص  منشورة،

 :من حيث الشخص احملتكر - ب

 :وهي موضحة يف اجلدول التايلالحتكار التام، ا نوعني منوميكن أن منيز بني      

 
 
 

 حيث الشخص احملتكر منأنواع االحتكار التام ): 3.1(اجلدول 
 احتكار خاص احتكار عام نوع االحتكار

 احملتكر
كاحتكار الدولة لشراء   ؛تتواله الدولة

 .التبغ
 ،اهليئات اخلاصةيتوالها األفراد و 

شمل مجيع االحتكارات القانونية ي

 .74غول، مرجع سبق ذكره، ص فرحات1
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 .الفعليةو 
، مذكرة ماجستري غري )2003/2008(النقال يف اجلزائرهيكل صناعة قطاع اهلاتف  ،سعاد قويفمن إعداد الطالب ابالعتماد على : املصدر

 .33، ص 2010 اقتصاد الصناعي، جامعة بسكرة، اجلزائر،ختصص  منشورة،

 أسباب االحتكار التام: اثلثا

 :1ينشأ االحتكار التام لعدة أسباب نوردها فيما يلي       

 احلصول وبشكل مميز على املواد األولية؛ -
 مثل الشركة الوطنية للسكك احلديدية يف فرنسا؛) املشروع االحتكار(قوانني الدولة  -
وجود عوائق الدخول املرتفعة، مثل امتياز مطلق يتعلق ابلتكاليف، االقتصاد�ت السلمية، متطلبات كبرية من  -

 اخل؛...رأس املال، متييز املنتج من خالل االخرتاع
 . مستوى من اإلنتاج ن أجل أيّ وضع االحتكار الطبيعي، أي للمؤسسة تكاليف وسطية متناقصة م -

 خصائص سوق االحتكار التام: رابعا

 :يتميز سوق االحتكار التام بثالث خصائص رئيسية هي     

 وجود منتج أو ابئع واحد للسلعة؛ -
 هناك قيود على حرية الدخول للسوق قد تكون قانونية أو غري قانونية؛ -
، أي أن 2استنادا إىل حتكمه يف كمية املعروض من السلعةالسعر غري اثبت يف السوق وحيدد من قبل احملتكر  -

 ).والطلب  العرض قوانني ( السوق قوانني عن بعيدة بطريقة يتم األسعار حتديد

 الوقت مع فهو املنافسة، من شاذة حالة يعترب التام االحتكار أن القول من اخلصائص السابقة الذكر ميكن       
 .القلة احتكار أو االحتكارية املنافسة إما املنافسة، من أشكال آخر شكال �خذ

 املنافسة االحتكارية: الفرع الثالث

 .نتطرق من خالل هذا الفرع إىل مفهوم املنافسة االحتكارية مع إعطاء أهم خصائصها        

 مفهوم املنافسة االحتكارية: أوال

 روبنسون وإدوارد جوان :االقتصاديني من كل الثالثينات خالل االحتكارية املنافسة منوذج تقدمي يف ساهم        
 أب�ا االحتكارية أو الفعلية املنافسة تعرفو  ،Joan Robinson et Eduard Chamberlin"3" مشربلني

 .146، ص2008، ترمجة وردية راشد، املؤسسات اجلامعية للنشر و التوزيع، بريوت، لبنان، مدخل إىل االقتصاد اجلزئيفريدريك تلون، 1
 .154كاظم جاسم العيساوي، مرجع سبق ذكره، ص 2 
 ختصص ،غري منشورة ماجستري ، مذكرة)2003/2006(مؤسسة موبيليس : للمؤسسة االقتصادية حالةأتثري املنافسة يف القطاع على حتقيق األفضلية التنافسية ، جنوى حبة3

 .07، ص2007/2008وتسري املؤسسة، جامعة بسكرة، اجلزائر،  اقتصاد
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 االحتكار من طفيفة بدرجة يتمتع معني قطاع يف منتج كل أن إذ معا، واالحتكار التامة املنافسة عنصري تداخل
  .1املنتجني عدد لكثرة نظرا املنافسة من كبرية لدرجة يتعرض ولكنه املنتجني، لتنوع نتيجة

اإلكسدرين، و  األ�سنياألدوية املتاحة للصداع مثل البفرين، : ومن األمثلة احلية عن املنافسة االحتكارية        
اخل، وبسبب متايز أصناف ...والكاديالكمثال آخر السيارات العديدة املختلفة يف السوق مثل الشيفروليه والفورد 
 .2هذا الناتج عن بعضها، تكون سيطرة نسبية جدا على السعر الذي حيصله

مما سبق ميكن القول هذا النموذج هو املوجود يف احلياة العملية، واخلاصية األساسية يف هذا النموذج هي         
ج منتجات معيارية، إال أن هذا النموذج �خذ من املنافسة التمييز ابملنتجات على عكس املنافسة التامة اليت تنت

التامة كثرة عدد املنتجني وإن كانوا أقل، وعدم أتثري قرارات املؤسسة الفردية على السوق، ابإلضافة إىل أن منحىن 
اخلروج و كذا سهولة الدخول الطلب مرن جدا، مما حيد من القوة االحتكارية نتيجة لوجود بدائل قريبة من بعضها، و 

 .من وإىل السوق

 خصائص املنافسة االحتكارية: اثنيا

 :3يتميز سوف املنافسة االحتكارية جبملة من اخلصائص هي كما يلي       

وجود عدد كبري من البائعني واملشرتين، مما يعىن أن كل ابئع أو منتج ال ميثل إال حصة صغرية من السوق،  -
 أقل عددا مما هو عليه يف سوق املنافسة التامة؛ويكون عدد املؤسسات اليت تنتج السلعة 

السلع متماثلة وغري متجانسة، وابلتايل فهي متثل بدائل قريبة لبعضها، حيث حياول كل منتج أن جيعل هناك  -
اختالف بني سلعته وسلعة اآلخرين، سواء كان هذا االختالف شكليا، كأن يكون يف اللون، التغليف، 

 ، أو قد يكون االختالف جوهر�، ونتيجة هذا االختالف حياول البائع أن يتدخلالديكور، الدعاية واإلعالن
يف حتديد سعر سلعته مبا خيتلف عن سعر سلعة اآلخرين، ويعتمد التدخل يف حتديد السعر على درجة 

 االختالف بني سلعته وسلعة اآلخرين؛
 
وتوفر املعلومات، حيث أن املعلومات  حرية الدخول واخلروج من السوق، كما هي يف حالة املنافسة التامة، -

 ؛4كن الوصول إليها من قبل املنتجني وبكل سهولةمياملتعلقة ابلتسعري، والتكلفة واألرابح وغريها 
إن وجود عدد كبري من املؤسسات املنتجة يف هذا السوق يعمل أيضا على صعوبة االتفاق فيما بينهم بغرض  -

   .1كميات اإلنتاج أو التأثري على األسعار  التأثري على السوق سواء من خالل حتديد

 .458، ص2006، دار الفكر العريب، مصر، املوسوعة االقتصاديةحسني عمر، 1
 .273دومينيك سلفادور، مرجع سبق ذكره، ص2
  .160جاسم العيساوي، مرجع سبق ذكره، صكاظم 3
 . 204حسني العمر وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص4
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  :2جدير ابلذكر أن هنالك سببان رئيسان للمنافسة االحتكارية مها

إىل تناقص  ت حجم نتيجة لإلنتاج ابجلملة ابإلضافةاميل الصناعات إىل تقليل عدد البائعني عند وجود وفور  -
اإلنتاج أبدىن تكلفة ممكنة ومن مث البيع أبسعار التكاليف وهي الظروف اليت تساعد املنشآت الضخمة على 

 تنافسية ال تتحملها املنشآت الصغرية مما يضطرها إىل اخلروج من الصناعة؛

احلواجز بسبب  حواجز متنع املنافسني اجلدد من الدخول إىل نطاق الصناعة وأحيا� ما تنشأ تلك وجود -
أحيان أخرى قد تكون هنالك عوامل اقتصادية جتعل دخول عدد املنافسني ويف أالقوانني واللوائح اليت حتد من 
 .ابهظ التكلفة املنافسني جددا إىل السوق أمرا

 احتكار القلة: الفرع الرابع

 .سنتعرض يف هذا الفرع إىل مفهوم سوق احتكار القلة مع إبراز خصائص هذا السوق       

 مفهوم احتكار القلة: أوال

قيام عدد قليل من املنتجني، حبيث ينتج كل منهم نسبة كبرية من الناتج الكلي، دون يقصد ابحتكار القلة         
أن يتفقوا فيما بينهم على حتديد كمية اإلنتاج أو سعر البيع، وقد أصبحت هذه الظاهرة من الظواهر السائدة 

مريكية، حيث هيمنت مثان واملهيمنة يف العامل، ولعل من األمثلة اجليدة على احتكار القلة هو صناعة البرتول األ
يف الوال�ت املتحدة من حجم صناعة تكرير البرتول، و  %60رب اشركات يف السنوات األخرية على ما يق
ابإلضافة إىل عدد قليل من الشركات  جنرال موتورز وفورد وكريسلر" :األمريكية هتيمن ثالث شركات حملية وهي

، على صناعة أنواع عديدة جنرال إلكرتيك ووستينغ هاوساألجنبية على جمال صناعة السيارات، كما هتيمن شركتا 
   .3من قطع غيار األجهزة الكهرابئية

 :4مها كما يليالقلة،  احتكار من رئيسني نوعني بني التمييز وميكن       

  :تالبح قلةال احتكار - أ

 تسهل وهنا متجانس، منتوج وبيع إنتاج على بينهم فيما يتنافسون الذين البائعني عدد بقلة يتسم الذي        
 مث املتجانسة ومن للمنتجات الكلي العرض معرفة السهل من أنه مبا السوق، يف القطاع أبسره توازن وضع معرفة
 .الصناعة داخل املتجانسة للمنتجات السوق يف موحد سعر يقرر أن ميكن

 .139ص ،2000، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، االقتصاد اجلزئيفايز إبراهيم احلبيب، 1
 .274،273ص خالد طه عبد الكرمي، مرجع سبق ذكره، ص2
 .330، ص1999، ترمجة فهمي رزق، املكتبة األكادميية، القاهرة، مصر، األعمالاالقتصاد التطبيقي يف إدارة إيدوين مانسفيلد ، 3
، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص علوم جتارية، شركة كوندور لإللكرتونيك: دور خدمات ما بعد البيع يف تعزيز املركز السوقي للمؤسسة الصناعية حالةفرحات عباس، 4

 .11ص ،2005/2006جامعة املسيلة، اجلزائر، 
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 :املنتج تنوع مع القلة احتكار - ب

 املتعذر من جيعل ما متنوع منتوج وبيع إنتاج على بينهم فيما يتنافسون الذين البائعني عدد بقلة يتسم الذي        
 .الصناعة يف املتنوعة املنتجات خمتلف أسعار تقرير من ذلك يتبعه وما السوق يف القطاع توازن وضع معرفة

 خصائص احتكار القلة: اثنيا

 :1ميكن أن نذكر خصائص هذه السوق يف النقاط التالية ،من خالل ما سبقو         

وميكن قياس حجم حصة املنشأة يف السوق  ،وجود عدد قليل من املنشات اليت متلك حصة كبرية من السوق -
 ؛)منظمة األوبك(بتقدير حجم املبيعات أو اإلنتاج 

 السعرية؛وجود املنافسة غري  -
للمنتجني يف هذا " قوة احتكارية"وجود عوائق متنع دخول منتجني جدد إىل السوق، وتعطي هذه امليزة  -

 بني املنتجني يف السوق؛ " عالقات متبادلة"السوق، إضافة إىل وجود 
بيع بني ملنتجني يف السوق على البيع بسعر معني، أو تقسيم مناطق الايتوفر يف هذا السوق حوافز لالتفاق بني  -

 املنتجني وهكذا؛
 تكون السلعة املنتجة سلعة متميزة، حيث يكون هناك اختالف بسيط كنوع التغليف أو خدمات ما بعد البيع -

 .وترتبط هذا امليزة مع املنافسة غري السعرية

 .الصناعة أشكال هيكل حيدد وكتلخيص ملا سبق ذكره يف هذا املطلب نضع اجلدول التايل الذي  

 

 

 

 

 أشكال هيكل الصناعة): 4.1( اجلدول
 احتكار اتم احتكار القلة املنافسة االحتكارية املنافسة التامة اخلصائص

 درجة املنافسة
عدد كبري من 

املؤسسات القائمة 
عدد كبري من 

املؤسسات القائمة 

عدد قليل من 
 .املؤسسات

مؤسسة واحدة حتتكر 
 .البيع اإلنتاج أو

اتريخ  http://faculty.ksu.edu.sa/74281/Documents/Forms/AllItems.aspx :املوقع اإللكرتوين ، على03، صاألسواق االقتصاديةالعمر،  دمحم1
 . 24/07/2012:االطالع عليه
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 .ابإلنتاج أو البيع .ابإلنتاج أو البيع

 األنصبة السوقية
صغر نصيب كل منها 

 .يف السوق
صغر نصيب كل منها 

 .يف السوق

تقاسم فيما بينها  
النصيب األعظم من 

 .السوق

متلك كل  احلصة 
 .السوقية

 .عدم جتانس السلعة .جتانس السلعة خصائص  السلعة
قد تكون متجانسة وقد 

 .تكون غري متجانسة
 .السلعة ليس هلا بديل

 عوائق الدخول درجة

سهولة دخول 
املؤسسات األخرى إىل 
ميدان اإلنتاج أو البيع، 

 .وسهولة اخلروج منه

صعوبة دخول 
مؤسسات أخرى إىل 

 .هذا السوق

يصعب على 
املؤسسات األخرى 
 .الدخول إىل السوق

صعوبة دخول 
مؤسسات أخرى إىل 

 .هذا السوق

درجة التأثري على 

 السعر
عدم قدرة أي مؤسسة 

 .ابلتأثري يف السعر
هناك بعض القدرة على 

 .التحكم يف السعر
 .التحكم يف السعر .التحكم يف السعر

 .فقط يف املدى القصري .فقط يف املدى القصري األرابح
يف املدى القصري 

 .والطويل
يف املدى القصري 

 .والطويل

  P = MR P > MR P > MR P > MR السعر واإليراد احلدي

 :إعداد الطالب ابالعتماد علىمن  :املصدر
، )2003/2006(مؤسسة موبيليس : ، أتثري املنافسة يف القطاع على حتقيق األفضلية التنافسية للمؤسسة االقتصادية حالةجنوى حبة -

 .08، ص2007/2008وتسري املؤسسة، جامعة بسكرة، اجلزائر،  اقتصاد ختصص ،غري منشورة ماجستري مذكرة
األمثلية االقتصادية يف أسواق املنافسة االحتكارية، جملة اإلدارة واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية، العراق، العدد خالد طه عبد الكرمي،  -

 .273، ص2010، 85

 ) نموذج القوى الخمس(لهیكل الصناعة  Porter تحلیل نموذج: المبحث الثاني

 ابلدول الصناعة هليكل حتليله إطار يف للمؤسسة التنافسية البيئة أتثري دراسته ضمن"Porter "قدم        
 ما ضمن ورحبيتها جلاذبيتها احملددة  فيها الفاعلة املنافسة وقوى املختلفة النشاط لقطاعات اهيكلي حتليال املتقدمة
 الذي األول العامل أن على التحليل هذا خالل من يؤكد إذ ،"Porter "ــــ ل املنافسة قوى بنموذج يعرف أصبح
يت ال )L’Attrait Du Secteur( القطاع هذا جاذبية يف يتمثل معني قطاع ضمن ما مؤسسة مردودية حيدد
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يصنعها جتاذب قوى املنافسة بداخله، وأن العامل الثاين هو الوضعية التنافسية النسبية ملؤسسة ما إزاء منافسيها 
 .1ضمن القطاع

على شدة املنافسة والصراع بني املؤسسات، وابلتايل أن هناك مخسة قوى أساسية تؤثر "Porter " ىوير         
، فكلما كانت هذه القوى يف صاحل املؤسسة يقل الضغط أو التأثري وأدائها التأثري على أرابح املؤسسات املعنية

 :وهو ما يوضحه الشكل التايل ،2والعكس صحيحالسليب على رحبية املؤسسة 

  "Porter "ــــ اخلمس لمنوذج القوى  ):5.1( الشكل

 
, Choix Stratégiques Et Concurrence, Economica, Paris Les Michael Porter, Source:

France, 1986, P04 . 
 

 هتديد الداخلني احملتملني: املطلب األول

فية حتقيق ميزة تنافسية عنهم، حتليل الصناعة فقط على حتليل اجملموعة احلالية من املنافسني وكييقتصر  ال        
األهم من ذلك هو توجيه االهتمام حنو الداخلني اجلدد والذين ال ميكن جتاهلهم، حيث أن الداخلني اجلدد  بل

، أطروحة دكتوراه غري منشورة، اجلودة واملعرفة: أثر التسيري اإلسرتاتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية مدخل حيضيه مساليل،1
 .33، ص2005ختصص تسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 

   .77فرحات غول، مرجع سبق ذكره، ص2

 الداخلون احملتملون

 املنتجات البديلة

المنافسون في 
الصناعة ،المزاحمة 

بین المؤسسات 
 المتواجدة

 العمـالء املورديـن

 هتديد
 
  

 احملتملني

 القوة التفاوضية

 للعمالء

 القوة التفاوضية

 للموردين

 واخلدمات البديلة املنتجاتهتديد 
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 حصة على احلصول يف منهم رغبة ذا، وه1الرغبة يف اقتحام السوق، معتمدين على قدراهتم اجلديدةلديهم  تكون
 تكاليف ارتفاع أو العرض، أسعار كتخفيض النشاط قطاع مردودية يف أتثريهم ذلك عن ينتج مما سوقية،

يتوقف هذا التهديد على العوائق و ، اإلنتاج يف اخنفاض عنه ينجم الذي الشيء القطاع، يف املتواجدة املؤسسات
يف الصناعة، كما يعتمد كذلك على ردود الفعل املتوقعة من املنافسني  املوجودة أمام دخول املنافسني اجلدد

 .2احلاليني إزاء املنافسني

 موانعحيث يزداد التهديد كلما كانت املنافسة شديدة والضغط التنافسي قو�، فكلما كانت القيود أو        
الدخول مرتفعة فهذا سيقلل من فرص دخول منافسني جدد والعكس صحيح، إضافة إىل هذا فال بد على 
املنافس اجلديد األخذ بعني االعتبار التوقعات املنتظرة حول ردود فعل املنافسني اآلخرين وإمكانية الرد عليهم بقوة، 

ليه فقد يكون رد فعله عنيفا وحمطما للمؤسسة بفعل اخلربة الكبرية واملعرفة اجليدة ابلسوق وبكل خبا�ه، وع
 .اجلديدة ابستعمال اسرتاتيجيات مضادة وحمطمة للمنافس اجلديد

  :3وهي كالتايل إىل قطاع معني، دخولتشكل عوائق عوامل ميكن أن  عدةوهناك        

 طريق عن الوحدوية التكلفة خفض على العمل هو السلمية قتصاد�تاال هدف إن: السلم اقتصاد�ت 
 إما ،أمرين بني تضعهم أ�ا كما للقطاع، اجلدد الداخلني أماما حاجز  يشكل مما كبرية، بكميات اإلنتاج

 سلم على العمل وإما املنافسة، املؤسسات طرف من قوي فعل رد خطر وانتظار واسع سلم على االنطالق
 .الوحدوية التكلفة ارتفاع حتمل مع صغري

 املتواجدة، املؤسسات ملنتجات القطاع زابئن ووفاء والء يواجهون للقطاع اجلدد الداخلون: اتاملنتج متييز 
 وخدمة ااهتجمنت مواصفات ومتيز ومسعتها املؤسسة عالمة من متجانس تداخل بفضل ثقتهم على حازت أل�ا

 وضع طريق عن وذلك بدورهم الثقة كسب حماولة إىل اجلدد ابلداخلني سيدفع ما وهو البيع، بعد زابئنها
 .ضخمة واستثمارات االنطالق يف خسائر إىل تؤدي جمهودات خالل من هبم خاصة صورة

 إىل حتتاج مصاريف كلها والتطوير والبحث اإلشهار ومصاريف االنطالق تكلفة إن: املال رأس إىل احلاجة 
 تتطلب كمابنتائجها،   التنبؤ عدم حبكم كبرية خماطر على تنطوي أل�ا املنافسة، يف للدخول معتربة مالية موارد

 املالية السوق يف األموال رؤوس توفرت إذا وحىت ة،معترب  أمواال الزابئن وقروض واملخزو�ت اإلنتاج جتهيزات
 الدخول تنوي اليت املؤسسات أمام حاجزا يعترب هذا كل األموال، هلذه خماطرة تشكل الدخول عملية فإن

 .القطاع يف املتواجدة للمؤسسات امتيازا يعطي كما للصناعة

املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف : ، امللتقى الدويل الرابع حوليل التنافسية على مستوى القطاعحتلمحدي،  سحنون و معمرمجال 1
 .10،09، ص ص2010نوفمرب  9-7الدول العربية، جامعة الشلف، اجلزائر، خالل الفرتة 

2Michael Porter, Les choix stratégiques et concurrence, Economica, Paris, France, 1986, P 07. 
3Michel Gervais, Stratégie De L'entreprise, 5éme édition, Economica, Paris, France, 2003, P P108,109. 
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 منتوج إىل املنافسني منتوج من حتوله نتيجة الزبون يتحملها اليت اآلنية التكاليف هي: التحويل تكاليف 
 اجلديدة التجهيزات تكاليف ،العاملة اليد أتهيل تكاليف :التحويل تكاليف وتشمل، اجلديد الداخل
 اجلدد الداخلون يتمكن حىت، فجللمنت اجلديدة التصميمات واختيار لتأهيل ابلزمن املتعلقة التكاليف ،وامللحقة

 منتجات عن التخلي عن الزبون ويقبل املوجودين منتجات بكثري تفوق مبميزات منتجاهتم عرض من
 .قبل ذي من املوجودة املؤسسات

 حاجزا يعترب ذاته حد يف وهذا منتجاته، تسويق هو اقتصادي نشاط أي هدف إن :التوزيع قنوات إىل النفاذ 
 مما ابلقطاع، املتواجدة املؤسسات طرف من استغالهلا مت قد التوزيع ومنافذ قنوات أن اعتبار على للدخول
 ونفقات األسعار يف ختفيضات مقابل منتجاهتا تصريف بقبول القنوات إقناع اجلديدة املؤسسات من يتطلب
 قنوات إبنشاء مطالبني فإ�م احلاجز هذا ختطي اجلدد الداخلني على استعصى وإذا، مبردوديتها تضر اشهارية

 .هبم خاصة توزيع

 يف للدخول حواجز تشكل أن احلكومة تستطيع والتشريعات للقوانني سنها خالل من: احلكومية السياسة 
 من احمليط حلماية متقدمة تكنولوجيا استعمال تفرض كأن اجلديدة، املؤسسات أمام معني نشاط قطاع

 جبائية تسهيالت بتقدمي الدخول عملية حتفيز ميكنها كما مكلفة، جديدة استثمارات يتطلب وهذا التلوث،
 .مثال

 فاض يف التكاليف بفعل ما إن املؤسسات الكبرية اليت تنتج ابلكميات الكبرية تستفيد من اخن: أثر التجربة
السوق قد  قتصاد�ت احلجم، غري أن الدراسات بينت أن املؤسسات اليت حتقق حصص كبرية يفيسمى اب

 .1تستفيد من اخنفاض يف التكاليف بفعل ما يسمى أبثر التجربة

 

 

 

 القوة التفاوضية للموردين والعمالء: املطلب الثاين

 من خالل القطاع على مفروضا هناك هتديدا أبن ويقصد بعبارة القوة التفاوضية للموردين والعمالء      
 .الطرفنياالستخدام املتزايد للقوة من جانب هذين 

 القوة التفاوضية للموردين: الفرع األول

 .15عادل مياح، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 هتديدا تشكل أن ميكن املوردين مساومة فقوة، 1أو ما توصف أحيا� ابلقدرة التفاوضية لسوق املدخالت       
 بتدنية أو األسعار برفع ميارسونه الذي الضغط عن طريق مردوديته من تقلص أن ميكن إذ للقطاع، حقيقيا

 االرتفاع إدماج عن القطاع عجز حالة خطورة يف التهديد أشد هذا ويكون املوردة، للمواد اجلودة مستو�ت
  .2التكاليف يف احلاصل

 :مؤثرة يف احلاالت التاليةع املوردون بقوة تفاوضية كبرية و ويتمت       

فكلما كان عدد املوردين حمدودا، كلما ازدادت قدرهتم على فرض األسعار اليت يريدو�ا، إضافة إىل : العدد -
 إرغام املؤسسة على القبول بنوع معني من السلع، حىت وإن مل تكن تلقى قبوال كبريا من قبل املؤسسة املشرتية؛ 

ة حمدودية عدد البدائل اخلاصة بسلعة واحدة، يف حال: مدى توفر بدائل للمنتجات املقدمة من طرف املوردين -
 فإن املؤسسة تضطر إىل القبول ابملنتجات املعروضة عليها؛ 

 مدى مسامهة املوردين يف تقدمي خدمة جيدة؛  -
 درجة مسامهة املوردين يف تكلفة املنتج ابلنسبة للصناعة؛  -
احملققة نتيجة تعامله مع هذه الصناعة، حبيث هذه األمهية تتحدد مببلغ األرابح : أمهية الصناعة ابلنسبة للمورد -

أنه كلما الحظ املورد أن أرابحه نتيجة التعامل مع هذه املؤسسة مرتفعة فإنه يتشجع أكثر يف التعامل بصورة 
  ؛3أكثر قصد احلفاظ على هذا املستوى من الربح أو رفعه إىل مستوى أعلى

مبعىن الشراء أو السيطرة على االمتدادات األمامية لصناعته، تتعاظم قوة املساومة إذا استطاع حتقيق تكامل إما  -
 على سبيل املثال عندما تشرتي مصانع األحذية متاجر بيع اجلملة أو حمالت بيع التجزئة؛ 

  .4يف حالة املنظمة املشرتية حتتكر السوق يف إنتاجهااملوردين التفاوضية لرفع السعر  تقل قوة -

        

 دفاليـ اإلطار ذاه وردين، ويفـامل من جزءا تعترب املنظمة داخل تعملةـاملس العاملة اليد اإلشارة إىل أنوجتدر         
 ملةـاحملت املردودية على تؤثر أن ميكن واليت كبرية، تفاوضية قوة اــهل النقابية أو التنظيمية درجتها حسب العاملة
 .5ما لنشاط

املورد من جهته كذلك يسعى جاهدا إىل رفع قدرته التفاوضية اليت تسمح أبن خالل ما سبق  مننالحظ         
له بتعظيم أرابحه واالستفادة من التطورات اليت يعرفها السوق لفرض شروطه، خاصة يف ظل عدم وجود منافسة 

  .19/05/2013: هعلياتريخ االطالع  https://ar.wikipedia.org: التايل نقال عن املوقع االليكرتوين1
 .35،36مساليل حيضيه، مرجع سبق ذكره، ص ص2
  .70، ص1998، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، امليزة التنافسية يف جمال األعمالنبيل مرسي خليل، 3
 .123، ص1999،األردن،  دار اليازوري العلمية للنشر، مدخل اسرتاتيجي:الدولية، اإلدارة سعد غالب �سني4
، 2011/2012، اجلزائر، 3، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص إدارة أعمال، جامعة اجلزائردور الرأمسال اهليكلي يف تدعيم امليزة التنافسية للمؤسسة اجلزائريةدمحم حبانية، 5

 .27ص
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إضافية مرتفعة  تكاليفتتحمل  حادة ومنتجات بديلة، وهذا ما يصعب من مهام املؤسسات اإلنتاجية أل�ا
 .ابلتايل اخنفاض أرابحها بفعل رفع األسعار، اليت تؤثر على الطلب والقدرة الشرائية للمستهلكو 

 )املشرتين(القوة التفاوضية للعمالء : الثاينالفرع 

 القطاع على القوة التفاوضية للعمالء هتديدامتثل ، و 1أو ما تعرف أيضا ابلقدرة التفاوضية لسوق النواتج        
 الشيء املمتازة، واجلودة اخلدمات املفاوضة على مع منخفضة أسعار فرض إىل عادة يسعون الزابئن أن إىل ابلنظر
 على أتثريا القوى أكثر من تكون الزابئن التفاوضية قد قوة أن ، كما2وجاذبيته مردوديته على سلبا سيؤثر الذي
 :4منها ظروف عدة يف تزداد فهي ،3التنافسية امليزة

هنا نالحظ أنه كلما تعدد عدد الزابئن كلما وجدت املؤسسة : املتعاملني مع هذه املؤسسةعدد املشرتين  -
ففي حالة نقص  ،نفسها يف حالة راحة ألن ذلك جينبها الضغوط اليت قد تنجم يف حالة نقص عدد الزابئن

افة إىل مجلة من ابإلض ،عدد الزابئن يكون إبمكا�م التفاهم، وحتديد سعر السلعة املشرتاة وحتديد نوعيتها
الشروط األخرى، وهو ما يضع املؤسسة يف حالة غري مرحية، قد تدفع هبا إىل الدخول يف منافسة قاتلة مع 

 منافسيها من املؤسسات األخرى؛
هذا الوضع سيعطي للمؤسسة : انعدام أو حمدودية بدائل السلع أو السلع املنتجة واملسوقة من طرف املؤسسة -

بتحقيق املزيد من املزا�، على عكس الوضع الذي تكثر فيه بدائل السلعة املنتجة من  قوة تفاوضية تسمح هلا
 قبل املؤسسة، مما يؤدي إىل نقص الطلب عليها؛ 

وهذا مرتبط بشكل أساسي مبدى توفر بدائل للسلعة حمل الطلب من : ابلنسبة للمشرتين تكاليف التبديل -
مرتفعة فإن ذلك سيثين الزابئن عن تغيري املورد، يف حني عندما فإذا كانت تكلفة تغيري املورد  ،طرف الزابئن

 تقل تلك التكلفة فإن املشرتي لن يرتدد كثريا قبل اللجوء إىل مورد آخر؛
 ؛ ويقصد هبا املنافع اليت جينيها املشرتون من تعاملهم مع هذا البائع دون غريه: رحبية املشرتين -
جمموعة الزابئن بشرائها كميات معتربة مقارنة برقم أعمال الشركة كرب حجم مشرت�ت هؤالء العمالء أو تركز  -

  .5)البائع(

    .19/05/2013: اتريخ االطالع عليه https://ar.wikipedia.org: التايل االليكرتويننقال عن املوقع 1
 .36مساليل حيضيه، مرجع سبق ذكره، ص 2
مالية وبنوك، جامعة اجلزائر، اجلزائر،  منشورة، ختصص نقود، أطروحة دكتوراه غري اجلزائر: دور االقتصاد املعريف يف حتقيق امليزة التنافسية للبنوك حالةعمر بشري، 3

 . 175، ص 2011/2012
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص علوم اقتصادية، جامعة اجلزائر، اجلزائر، مؤسسة التبغ والكربيت: التحالف اإلسرتاتيجي كخيار للمؤسسة اجلزائرية حالة، رزغدا أمحد4

 .32،33، ص ص2005
 .83غول، مرجع سبق ذكره، صفرحات 5
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القوة  التفاوضية للموردين هي نفسها اليت حتكم القوة حتكم مما سبق ميكن القول أبن العوامل اليت        
 للعمالء، القوة التفاوضية زادت إذا أنه للعمالء، إال أن هذه العوامل تعمل ابلعكس مع القوتني، مبعىن التفاوضية

 هو نيالقوت هلاتني األكرب صحيح، واخلطر والعكس رحبهم معها وينخفض ستنخفض للموردين القوة التفاوضية فإن
 .القطاع يف املنافسني إطار يف يدخل العميل أو املورد من جيعل قد ألنه يف إمكانية التكامل األمامي واخللفي

 البديلةخطر املنتجات : املطلب الثالث

تتمثل املنتجات البديلة يف تلك املنتجات اليت تقدمها املؤسسات األخرى واليت ميكن أن تفي ابحتياجات         
، وللمنتجات البديلة أتثري  1املستهلكني أبسلوب أو بطريقة تشبه متاما األسلوب الذي تفي به منتجات املؤسسة

إن حتليل ذلك ملؤسسة وهذا من �حية النوعية؛ السعر؛ التكلفة وهامش الربح، اكبري على سياسة منتجات 
  :2ومعرفته يتم من خالل القيام مبا يلي

 معرفة املنتجات اليت تقوم إبشباع نفس احلاجات ولكنها تتطلب استعمال تكنولوجيات مغايرة؛ -
 ابلنسبة ملنتجات القطاع؛حتليل العالقات من خالل النسب املالئمة بني السعر والتكاليف  -
 .ئمة على حتسن املنتجات اإلحالليةالقيام بتقدير تطور نسب املال -

، وهو ما يشكل كذلك قيودا على السعر اكبري   اتنافسي اهتديد تعدوجتدر اإلشارة إىل أن وجود بدائل قوية         
مبعىن (املؤسسة ليس هلا إال بدائل قوية قليلة الذي تفرضه املؤسسة وابلتايل على أرابحها، أما إذا كانت منتجات 

 .3، فهنا تتهيأ الفرصة أمام املؤسسة لرفع األسعار وجين أرابح إضافية)أن البدائل تشكل عامل تنافسي ضعيف

         
 

فقد هتددها من �حية ختفيض األرابح ابخنفاض  ،ويتحدد خطر منتجات اإلحالل من جانبني خمتلفني        
، وهو ما يوضحه 4معدالت بيعها والتأثري على أسعارها، وإما من جانب الزوال احملتمل لسوق املنتج األصلي

 :الشكل التايل
 هتديد منتجات اإلحالل): 6.1(الشكل 

 .159،158، ص ص2008، ترمجة عبد احلكم اخلزامى، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر ، مصر، بناء امليزة التنافسية: اإلدارة اإلسرتاتيجيةبتس وآخرون، .أ.روبرت1 
2Michael Porter, Les choix stratégiques et concurrence, Op.Cit, P05. 

 .151،150وجاريث جونز، مرجع سبق ذكره، ص صهيل شارلز 3 
  .19، مرجع سبق ذكره، صعادل مياح4
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: خالل الفرتة تنافسية املؤسسة وحتوالت احمليط، جامعة بسكرة ، اجلزائر،: ، العوامل التنافسية يف التسويق، امللتقى الدويلنعيمة غالبو  دراجي زينات: املصدر
 .95ص ،2002 أكتوبر30 -29

فهذه البدائل تؤثر بطرق خمتلفة على مدى جاذبية الصناعة، ويعتمد هذا التأثري على رحبية الصناعة على        
 :1عدد من العوامل نذكر منها ما يلي

 االستبدال ميكن أن يتم يف أي حلظة؛ -
 توافر حرية االختيار أمام املستهلك؛ -
 عدم والئه لعالمة معينة؛تعود املستهلك على شراء السلع البديلة أو  -
 .سعر املنتج البديل مقارنة ابملنتج املرجعي أي كونه أفضل نوعية وأقل تكلفة/تغري العالقة نوعية -

ومما سبق ميكن اخلروج بنتيجة وهي أنه ال ميكن ألي قطاع العيش يف عزلة كليــة عـن بقية القطاعات اليت         
، وابلتايل ميكن القول أبن املنتجات البديلة تفرض سقفا للسعر ال جيب تعرض منتجات هلا نفس االستعمال تقريبا

 .أن تتجاوزه املؤسسات اليت تنتج املنتج األصلي وإال فسوف يتحول املستهلكون إىل استهالك املنتجات البـديـلة

  شدة املنافسة يف الصناعة: املطلب الرابع

طاع، ـــوتوجهاهتا تلعب دورا كبريا يف حتديد شدة املنافسة داخل القإن طبيعة املؤسسات احلاضرة يف السوق         
وتزداد هذه الشدة خصوصا عندما يكون معدل منو السوق ضعيفا لذا تتجه هذه املؤسسات إىل ز�دة حصصها 
السوقية على حساب بعضها البعض اعتمادا على حرب األسعار؛ اإلشهار؛ إطالق املنتجات اجلديدة؛ حتسني 

 .2تاخلدما
  :3مرتبطة بعوامل عدة هي كالتايلأن شدة املنافسة  "Porter" ويرى    

 إذا كانت حالة الصناعة تنمو بشدة فإن هناك فرص متاحة أمام املؤسسات لتحسني نتائجها  :منو الصناعة
 الصناعة، مسايرة النمو املتزايد، وهذا من خالل استعماهلا لكامل مواردها املادية والبشرية للتوسع يف من أجل

 .82فرحات غول، مرجع سبق ذكره، ص1
2Raymond-Alain Thiétart et Jean-Marc Xuereb, Stratégie Concepts Méthodes, Dunod  , Paris, France, 2005, 
P129.  

 .66،67نبيل مرسي خليل، مرجع سبق ذكره، ص ص3

 اخلطر املزدوج للمنتجات البديلة

 اخلطر احملتمل لزوال السوق حتديد اإلمكا�ت: اخلطر احلايل 
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 وعلى العكس من ذلك إذا كان معدل منو الصناعة ضعيف سيحول املنافسة إىل معركة حول حصة السوق
 .بني املتنافسني

 تلعب التكاليف الثابتة دورا كبريا يف قطاع النشاط، فعندما تكون التكاليف الثابتة عالية  :التكاليف الثابتة
ألن  ،ل طاقتها القصوى، مما ينجر عنه ختفيض األسعارعلى املؤسسات من أجل استغال فإ�ا تولد ضغطا
وحىت تصل املؤسسة  ،حيتم على املؤسسة استعمال نسبة كبرية من طاقتها الكاملة التعادل الوصول إىل نقطة

 .ختفيض السعر من أجل حتفيز املستهلك على ز�دة الطلب إىل هذه النسبة تلجأ إىل

 من أكثر العوامل أمهية عند حتديد شدة املنافسة بني املنافسني، ولكن ما املنتجيعترب متييز  :اتمتييز املنتج 
 متييزها واليت يرى فيها املستهلكاملؤسسة أحيا� أن هناك بعض املنتجات أو اخلدمات ال ميكن  يواجهه

 هو األفضل من منتجهاعاء أبن ويف هذه احلالة ال تستطيع أي مؤسسة اإلدّ  متقاربة جدا فيما بينها، منتجات
فاملستهلك عندما يبدأ يف املفاضلة بني البدائل املتاحة أمامه يف السوق قد ال  ،منتجات املنافسني بني ابقي

سعرية بني  عليها قراره للشراء، ومن مث يصبح يعتمد على السعر وهذا ما يولد حراب جيد عوامل كثرية يبين
لذلك جند أن املؤسسات حتاول التمييز من �حية اخلدمة املقدمة للزبون مثل  ،السوق املتنافسة يفاملؤسسات 
 .ذلك من العناصر اليت تناسب كل صناعة أو كل منتوج ما بعد البيع وإىل غري وخدمات زمن التسليم

 الناحية االقتصادية من مكلفا األمر كان رمبا كبرية، اخلروج عوائق تكون عندما :عوائق اخلروج عالية 
 يف تستمر أن الشركات جند وابلتايل املنافسة، من وخترج املؤسسة تتوقف أن العاطفية حىت واإلسرتاتيجية، أو

قد تكون  :، ومن أمثلة عوائق اخلروج1الربح من الكثري عليها يدر ال ذلك أن تعتقد كانت حىت ولو التنافس،
أصول املؤسسة اليت تفكر يف اخلروج عالية التخصص، ومن مث ذات قيمة أقل ألي مؤسسة أخرى، وابلتايل ال 

العمل، يضاف إىل ذلك وقف  ابتفاقياتجتد املؤسسة مشرت� ألصوهلا، كذلك قد تكون املؤسسة ملتزمة 
 .2سسة الكثري من التسهيالت العامةنشاط دائرة عمل ما قد يؤثر سلبا على دوائر أعمال أخرى تشارك املؤ 

لما ازدادت شــــدة املنافسة ، كد املؤسسات اليت تنشط يف القطاعأنه كلما زاد عد ميكن أن نقولنتيجة وك        
حيث كلما ازداد تشابه  هذا ابإلضافة إىل مدى تشابه قدرات ومكانة املؤسسات يف السوق، والعكس صحيح،

 ويتمثل يف معدل منو الطلب وهناك عامل آخر ترتبط به شدة املنافسة، الضغط التنافسي،اإلمكا�ت كلما ارتفع 
ففي حالة منو الطلب بوترية معتربة فكل املؤسسات إبمكا�ا تنمية رقم أعماهلا رغم ثبات  حيث يرتبطان سلبيا،

مال هي البــحث عن فالوسيلة الوحيدة لتنمية رقم األع والعكس يف حالة عدم منو الطلب حصتها السوقية،

التسيري الفعال يف املؤسسة االقتصادية، : ، امللتقي الدويل األول حولتقييم البيئة اخلارجية وأثرها علي فعالية تسيري املؤسسة االقتصادية اجلزائريةبن واضح، واهلامشي  عماريعمار 1
 . 06ص، 2005ماي  4 -3: خالل الفرتة ،جامعة املسيلة، اجلزائر

 .159ص ،سبق ذكرهبتس وآخرون، مرجع .أ.روبرت2
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وهذا ما يزيد من الضغط التنافسي وشدة املنافسة بني املؤسسات اليت تنشط يف  احلصص السوقية للمنافسني،
 .نفس القطاع

، فقد كان اإلملام بكامل جوانب منوذج القوى اخلمس لتحليل هيكل الصناعةونظرا ألنه من الصعوبة مب        
 :، وهو ما يوضحه اجلوال التايل"Porter"عدة معايري ميكن من خالهلا دراسة منوذج  ""Thietartاقرتح 

 "  Porter" منوذجلدراسة  ""Thietart  معايري): 5.1(اجلدول 

 املعيار "Porter" منوذجعناصر 

 املنافسون

 حجم و قوة املنافسني. 
 أمهية التكاليف الثابتة. 
 طبيعة املنتجات. 
  اإلسرتاتيجيةطبيعة و جودة الرها�ت. 

 املنافسون احملتملون
 وجود حواجز الدخول. 

 معايري االقتصاص. 

 املنتجات أو اخلدمات
 البديلة

 وظيفة املنتجات البديلة. 
 استعمال الفتحات البديلة. 

 العمالء

 زدرجة الرتك. 
 أمهية املشرت�ت ابملقارنة مع التكاليف اإلمجالية. 
 تكلفة االنتقال من مورد آلخر. 
 التكامل العمودي إىل اإلماماطر خم. 

 املوردين

 درجة الرتكيز. 
 االختالف بني املنتجات. 
 خماطر التكامل العمودي إىل اخللف. 
 أمهية الصناعة كعميل. 

، )2003/2006(مؤسسة موبيليس : ، أتثري املنافسة يف القطاع على حتقيق األفضلية التنافسية للمؤسسة االقتصادية حالةجنوى حبه: املصدر
 .26، ص 2007/2008وتسري املؤسسة، جامعة بسكرة، اجلزائر،  اقتصاد ختصص ،غري منشورة ماجستري مذكرة

على حتليل متكامل اخلطوات ملساعدة هيكل الصناعة يعتمد حتليل  وانطالقا مما سبق ميكن القول أن        
التنافس الرئيسية يف حتديد جاذبية التحليالت انطالقا من حيث مدى مسامهة قوى  املديرين على إجراء مثل هذه
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السلبية واليت يطلق  هتاأتثريايطلق عليها الفرص واإلجيابية على أرابح الصناعة و  هتاوأتثريا، مستقبالناعة حاليا و الص
 .التهديدات عليها

يف البلدان  لتحليل الصناعة"Porter"ورغم اتفاق معظم الكتاب والباحثني على أمهية وجناح منوذج       
مع البيئة الصناعية يف  حىت يتالءم"Porter"أضاف عاملني آخرين لنموذج "Austin"الصناعية املتقدمة، فإن 

البلدان النامية، مبا يكفل للمؤسسات يف هذه البلدان من حتليل الفرص والتهديدات عند حتليل البيئة التنافسية 
 :، ويتمثل هذين العاملني فيما يلي1هليكل الصناعة

 سياسة احلكومة ابعتبارها قوة كربى يف الدول النامية، تؤثر احلكومة على هيكل الصناعة : العامل األول
، فاحلكومة هي ""Porterوديناميكياهتا وذلك ابعتبارها القوة السادسة واملطلوب إضافتها إىل منوذج 

العنصر احلاكم الذي حيدد حارس املرمى الذي حيدد من لديه احلق احلصول على املوارد الرئيسية، كما أ�ا 
حتقيق ميزة تنافسية من خالل استجاابهتا ة ما يؤسسات صناعليف، لذا ميكن ملمن األسعار والتكاالعديد 

 .     2ل الناميةإذن تصرفات احلكومة تؤثر على هيكل الصناعة يف الدو  ،لتصرفات احلكومة

 االقتصادية؛ السياسية؛ االجتماعية؛ الدميوغرافية؛ ( يتمثل بعوامل البيئة اخلارجية الكلية :العامل الثاين
 :وهو ما يوضحه الشكل التايل، 3اليت تؤثر على القوى اخلمسة يف هيكل الصناعة )والتكنولوجية

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 دول الناميةيف الالصناعة  هيكل تحليلل "Austin"منوذج  :)7.1(الشكل

 .108، ص2005، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإلدارة اإلسرتاتيجية مفاهيم وعمليات وحاالت دراسيةزكر� مطلك الدوري، 1 
 . 76نبيل مرسي خليل، مرجع سبق ذكره، ص2 
 .108زكر� مطلك الدوري، مرجع سبق ذكره، ص3 
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 .77، ص 1998نبيل مرسي خليل، امليزة التنافسية يف جمال األعمال، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، : املصدر

وهو يضم  عامال آخر للنموذج "Austin"على غرار "Freeman Ré"ويف نفس السياق فقد اقرتح         
 :مل يف مايلياويتمثل هذا الع "Austin"العاملني املقرتحني من طرف 

 بيئة يف أصحاب املصاحل من جمموعة لتتضمن بورتر قوى إىل يقرتح :املصاحل ألصحاب النسبية القوة 
 هذه أمهية وختتلف ، ...التجارية الغرف ؛املقرضني النقاابت؛ األسهم حاملي ؛احلكومات مثل العمل

 .1الصناعة جاذبية على مؤثرة كقوة جتاهلهاميكن  ال لكننا أخرى إىل صناعة من اجلماعات

 داخل الصناعة المجموعات اإلستراتیجیة: المبحث الثالث

، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص علوم على التسيري اإلسرتاتيجي للمؤسسات االقتصادية) NTIC(تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة أثر صباح بلقيدوم،  1
 .88ص، 2012/2013، اجلزائر، 02سنطينة جامعة ق التسيري،

  

 الداخلون احملتملون

املنافسون يف 
الصناعة 

،املزامحة بني 
املؤسسات 
 املتواجدة

 

 املنتجات البديلة

 

 العمـالء

 

 املورديـن

 

 واخلدمات البديلةهتديد املنتجات 

 

القوة 
 التفاوضية

ال  لل

 

القوة 
 التفاوضية

 للموردين

 الدخولهتديد 

 احلكومة

 التشريعات-السيطرة على املوارد

 يةالعوامل اإلقتصاد

 العوامل الدميوغرافية العوامل الثقافية

 العوامل السياسية
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وذلك  حيتاج املديرون غالبا إىل املزيد من التحليل التفصيلي واملعلومات عن الصناعة اليت يعملون ضمنها،        
حيتاج وعليه فإن املسري ألجل وضع إسرتاتيجيات تنافسية فعالة متكنهم من حتقيق أفضل أداء ممكن داخل القطاع، 
 .إىل فهم كيف يرتبط وضع إسرتاتيجية مؤسستهم الذاتية ببناء أو حتقيق الرحبية داخل الصناعة

مؤسسة من احملتمل أن تكون خمتلفة عن تلك كل السلوكيات واإلسرتاتيجيات التنافسية احملددة داخل كل ف      
بعبارة أخرى على الرغم من أن املؤسسات يف نفس الصناعة قد تواجه نفس  ،ةاليت لدى املؤسسات املنافس

البديلة، بصفة خاصة، قد يتصرفون عمليا بصورة خمتلفة يف ردود أفعاهلم  الضغوط من املوردين، العمالء، واملنتجات
تكون املؤسسات املتنافسة داخل الصناعة الواحدة خمتلفة متاما من حيث خصائص  قدف ،جتاه هذه القوى

شرتي منتجاهتا، الرتكيز على جودة املنتج، نوع التكنولوجيا املستخدمة، نوع قنوات التوزيع املستخدمة، نوع امل
ها نفس ؤ افمن املمكن مالحظة جمموعة من املؤسسات يتبع أعض ةومن مث الذي تسعى إليه، وخصائص أخر،

، تبعها مؤسسات من اجملموعة األخرىاألساسية اليت ت عن اإلسرتاتيجيات اإلسرتاتيجيات األساسية، واليت ختتلف
 .1هذه اجملموعات من املؤسسات تسمى ابجملموعات اإلسرتاتيجية

 مفهوم اجملموعات اإلسرتاتيجية: املطلب األول

عندما كان حيلل صناعة  اجملموعات اإلسرتاتيجية صاغ مصطلح من أول )Hunt )1972""يعترب         
الرتكز درجة عالية من األنداد املتنافسني أكثر مما يفرتض يف نسب  كتشفا بعدما وذلك  ،األدوات املنزلية

الضمين  التواطؤوعزا ذلك لوجود جمموعات فرعية يف الصناعة تتنافس على أبعاد خمتلفة جيعل  الصناعي،
 االبتكاراتحبصول الصناعات على الكثري من اإلسرتاتيجية غري املتماثلة تسببت هذه اجملموعات  ،مستحيال

 .االعتياديةاإلقتصادية تتوقعه النماذج  قل من مااألرحبية الو  واألسعار األرخص، واجلودة األقل

وقد شرح اجملموعات  ،نظامه الشامل للتحليل اإلسرتاتيجي ضمن املفهوم وطبقه هذا"Porter"ورطوقد         
تنطبق داخل  أ�اوهي شبيهة مبوانع الدخول للصناعات، عدا  ،اإلسرتاتيجية مبفردات مساها عوائق النقل

 .2الصناعة

داخل  جمموعة من املؤسسات تتبىن أنواعا متشاهبة من اإلسرتاجتيات،أب�ا  اجملموعات اإلسرتاتيجية تعرفو         
 .حبيث ختضع لنفس العوامل داخل الصناعة ،3نفس الصناعة

 كانت إذا ما حال يف ،أدىن كحد واحدة جمموعة إال يتضمن ال أن للقطاع ميكنوجتدر اإلشارة إىل أنه         
 منها لكل كانت إذا لوحدها جمموعة تشكل أن مؤسسة لكل ميكن و اإلسرتاتيجيات، نفس تتبع مؤسساته كل

 .163،164بتس وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص.أ.روبرت1
 .15/03/2014: هعلياتريخ االطالع  https://ar.wikipedia.org: عن املوقع االليكرتوين التايل نقال2
 .164بتس وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص.أ.روبرت3
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 اإلسرتاتيجية االختيارات خمتلف متثل اإلسرتاتيجية اجملموعات بعض من يتكون قطاع كل مميزة، عموما إسرتاتيجية
تبعة

ّ
   .1القطاع مؤسسات طرف من امل

 :وانطالقا مما سبق ميكن استنتاج مجلة من اخلصائص هي كما يلي        

أولئك املنتمني إىل  إن أقرب منافسي املؤسسة، هم أولئك الذين يشاركو�ا يف جمموعتها اإلسرتاتيجية، وليس -
اجملموعات اإلسرتاتيجية األخرى، حينئذ يتجه املستهلكون للنظر إىل منتجات هذه املؤسسات كبدائل مباشرة 

 لبعضها البعض وهكذا �يت التهديد األكثر من داخل جمموعتها اإلسرتاتيجية؛

إىل كل عامل من عوامل القوى إن اجملموعات اإلسرتاتيجية املختلفة ميكن أن تتبىن مواقف خمتلفة ابلنظر  -
، مبعىن آخر فإن خماطر عمليات الدخول اجلديدة للمنافسني احملتملني، ودرجة املنافسة "Porter" ـــلـ اخلمس

بني املؤسسات داخل جمموعة واحدة، والقوة التفاوضية للعمالء، والقوة التفاوضية للموردين، والتهديد الناشئ 
هلا مجيعا أن تتفاوت من حيث الشدة بني اجملموعات اإلسرتاتيجية املختلفة داخل عن املنتجات البديلة، ميكن 

 .إطار نفس الصناعة

، حتتل املؤسسات املالكة حلق التصنيع مركزا قو� اترخييا يف ل املثال، ويف جمال صناعة الدواءوعلى سبي        
هذا ابإلضافة إىل أن املنافسة داخل هذه . رتاعمواجهة املشرتين، وذلك ألن منتجاهتم مسجلة وحممية برباءة االخ

وبدون منافسة . )لذلك مسي سباق براءات االخرتاع(اجملموعة اقتصرت على التنافس على تسجيل عقاقري جديدة 
 .  استطاعت املؤسسات يف هذه اجملموعة أن تفرض أسعارا عالية وحتقق أرابحا عالية جدا ةسعري

حظ أن املؤسسات ضمن اجملموعة الشاملة يف وضع أضعف أمام املشرتين، وعلى النقيض من ذلك، نال       
حيث ال متلك تلك املؤسسات براءات االخرتاع ملنتجاهتا، حيث أن املشرتين ميكنهم االختيار بني اجملموعة من 

تلك اجملموعة العقاقري واألدوية املتشاهبة واملتنافسة، هذا فضال عن أن املنافسة السعرية بني هذه املؤسسات يف 
تتسم ابلشدة، وتعكس بذلك افتقار املنتج إىل التميز ويرتتب عن ذلك حتقيق هذه املؤسسات عوائد أدىن، مقارنة 

  .2ابملؤسسات يف اجملموعة األوىل

 :3التالية اخلصائص جمموعة بتقدير للمؤسسات داخل القطاع يسمح اإلسرتاتيجية اجملموعات حتليل إن      

 الصناعة؛ داخل وعوائق فرص من املنافسة شروط استغالل يف املؤسسات تستعملها اليت الطرق -
  ضعفها؛ ونقاط اخلمس القوى من جمموعة كل مردودية -

، مذكرة للمربدات الصحراوية SONERASإدارة األعمال اإلسرتاتيجية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة إشارة إىل مسارها يف الواقع العملي ملؤسسة فضيلة حويو، 1
 .26، ص2004/2005ماجستري غري منشورة، ختصص إدارة أعمال، جامعة اجلزائر، 

 .157وجاريث جونز، مرجع سبق ذكره، ص هيل شارلز2
3 T.Atamer et R.Calori, Diagnostic et Décisions Stratégiques, Dunod, Paris, 1998, P145. 
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 النشاط؛ حواجز دراسة بواسطة التمركز صالبة -
 اإلسرتاتيجية؛ اجملموعات خمتلف يف املوجودين املنافسني خمتلف طرف من املتبنية املمكنة اإلسرتاتيجية اخلطط -
 .نفسها اإلسرتاتيجية اجملموعة داخل املباشرين املنافسني قوة ونقاط ضعف نقاط -

 )خريطة الصناعة ( هيكل الصناعة : املطلب الثاين

إذا قمنا بتحديد خمتلف اجملموعات اإلسرتاتيجية ورمسنها على هذا األساس نقول أبننا رمسنا خريطة الصناعة        
خريطة الصناعة البد من اختيار بعدين من بني األبعاد اإلسرتاتيجية األساسية، اليت ختتلف تبعا أو هيكله، لرسم 

صورة  أمهية ؛درجة التخصص" :خلصوصية كل صناعة، وهذه مجلة من أكثر األبعاد اإلسرتاتيجية استعماال
مستوى  ؛امل العموديخيارات التك ؛مستوى التكنولوجيا ؛مستوى اجلودة ؛خيارات قنوات التوزيع ؛العالمة

 .1"احلكومة العالقة مع ؛مع املؤسسات األخرى العالقة ؛سياسة السعر؛ اخلدمات

وجود صناعة تتكون من جمموعة من املؤسسات، ولنفرتض أن هذا القطاع يرتكز على بعدين  وبفرض        
  :2مها رئيسنيإسرتاتيجيني 

 ؛التخصص، الذي ميتد من التشكيلة الضيقة إىل التشكيلة الواسعة :البعد العمودي 

 التكامل العمودي، الذي ميتد هو اآلخر من التجمهر الذي ينخفض فيه مستوى التكامل إىل  :البعد األفقي
أدىن مستو�ته لذلك تتميز بتجمع املؤسسات وكثرهتا وصوال إىل التكامل املتقدم الذي ينخفض فيه عدد 

 .نظرا للتكامل العمودي املتزايد بني املؤسساتاملؤسسات 

ما ، وهو ومن خالل البعدين املفرتضني لرسم خريطة الصناعة ميكننا التمييز بني أربع جمموعات رئيسية        
 :يوضحه الشكل التايل

 
 
 
 
 
 
 

 .32جنوى حبة، مرجع سبق ذكره، ص 1
2Michael Porter, Les choix stratégiques et concurrence, Op.Cit, P 145. 
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 خريطة الصناعة): 8.1(الشكل

 
, Economica, Paris, France, Les choix stratégiques et concurrenceMichael Porter,  :Source

1986, P145. 

إبدراك املناورات املالئمة يف  هلا متوقع املؤسسة يف اخلريطة الصناعية يسمح أن وكخالصة نستطيع أن نقول        
 :1إطار

 تنافس للمجموعة اإلسرتاتيجية؛أحسن  -
 التحرك قصد تغيري اجملموعة؛ -

جامعة  ختصص إدارة األعمال، ، مذكرة ماجستري غري منشورة،ENCGاملؤسسة الوطنية للمواد الدمسة : اإلسرتاتيجية التنافسية ودورها يف أداء املؤسسة حالةشيقارة، هجرية 1
 .25، ص 2005اجلزائر، اجلزائر، 

  

 اجملموعة أ

تشكيلة كاملة، تكامل عمودي 
ل   ك

 اجملموعة ج

تشكيلة متوسطة، سعر متوسط، خدمات 
مهمة للمستهلكني، جودة دون املتوسط، سعر 

 

 اجملموعة ب

تشكيلة ضيقة، جتمع، تكنولوجيا 
 اجملموعة د 

تشكيلة ضيقة ، تكامل عمودي 
متقدم، سعر منخفض،خدمات 

 

 تكامل عمودي متقدم                      )                              جتمهر(جتمع

كا  ل الال
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  ؛اخلروج من الصناعة أو التنويع اجتاه صناعة أخرى -
 .حتديد املنافسني األكثر قراب واألكثر أتثري على املؤسسة من غريهم -

 على أتثريا أكثرهمو  املنافسني أقرب حتديد ميكن مناإلسرتاتيجية  اجملموعات أن حتديدوجتدر اإلشارة إىل         
 :1مها كما يلياملنافسة  من ويتم ذلك وفق شكلني غريهم، من املؤسسة

 وهي األكثر حدة واألكثر أتثريا على املؤسسة، ألن كل املنافسني يتمتعون بنفس  :املنافسة داخل اجملموعة
 ، األهم من ذلكاخلصائص اليت تتمتع هبا املؤسسة ويواجهون نفس الظروف تقريبا وتتحكم هبم نفس العوامل

 .أ�م يتنافسون على نفس احلصة من السوق وعلى نفس العمالء

 تتبع حركات إسرتاتيجية تقوم هبا املؤسسات الراغبة يف التطور داخل  وهي اليت: املنافسة بني اجملموعات
 . خريطة الصناعة، أي املنافسة اليت تسعى املؤسسة من خالهلا لالنتقال إىل جمموعة إسرتاتيجية أخرى

 سلوكها داخل اجملموعةأقسام املؤسسات حسب : املطلب الثالث

وهو تصنيف املؤسسات املتنافسة يف الصناعة الواحدة على أساس تشابه أمناط سلوك كل مؤسسة عن          
 :األخرى وهذه األمناط هي

 )قائد الصناعة(املؤسسة الرائدة : الفرع األول

رمبا تكون مؤسستني اليت تشغل مكانة مسيطرة يف السوق،  وأؤسسة معلى  القائد أو الرائدوتطلق تسمية         
من الصناعة، فتهيمن بذلك على السوق وتصبح النقطة املرجعية ) %40إىل  %30(حيث يرتاوح نصيبها ما بني 

الرائدة ومن أهم مميزات هذه املؤسسة ، 2، فكل مؤسسة إما أن تتحداها أو تقلدها أو تتجنبها∗ابلنسبة للمنافسني
، ولكي 3زيع والتسويق، فتحقق بذلك أهم هوامش الربحعلى بناء مسعة الر�دية يف الصناعة وتغيري منافذ التو  قدرهتا

تتمكن هذه املؤسسة من احملافظة على هذه الوضعية املتميزة داخل الصناعة، فإ�ا متلك إتباع واحدة من 
 : االسرتاتيجيات التالية

(L'accroissement de la demande primaire) توسيع حجم الطلب األساسي: أوال  

 .34، مرجع سبق ذكره ، ص جنوى حبة1
، بينما أتخذ املؤسسات التابعة %30من القطاع، أما املؤسسة املتحدية فيرتاوح نصيبها السوقي إىل  %40الرائدة إىل يف أغلب األحيان تصل نسبة احلصة السوقية للمؤسسة ∗

 . على التوايل كنصيب من احلصة السوقية يف القطاع  %10و  %20واملؤسسات املتخصصة 
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص تسيري املؤسسات، جامعة ابتنة، اجلزائر،  اجلزائرجممع صيدال لصناعة الدواء يف: التسويق واملزا� التنافسية حالةسامية حلول، 2

 .180، ص 2007/2008
 ، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص تسيري املؤسسات، جامعة ابتنة، اجلزائر،مؤسسة اإلجناز بسكرة: مسامهة إلعداد إسرتاتيجية ملؤسسة يف قطاع البناء حالة، دارين بوزيدي3

 .185، ص 2005
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الطلب  على ز�دة حصتها السوقية من خالل توسيع حجم و الر�دةتعتمد املنظمة القائدة لتحقيق التقدم         
اإلسرتاتيجية الفرعية  ويتم ذلك إبتباع عدد من البدائل ،1الكلي واحلصول على النصيب األكرب من تلك الز�دة

 :2التالية

 ؛للمنتججذب مستخدمني جدد كان إدراكهم ضعيف ابلنسبة  -
 ؛للمنتجإجياد استخدامات جديدة  -
 .ز�دة معدالت االستخدام -

 )(La protection de la part de marché اليةاحملافظة على احلصة احل: اثنيا

هجومية  أساليبحلماية حصصها السوقية تتبع إما و  ،املؤسسة املنافسة بصفة مستمرة ودائمة تواجه هذه         
على متييزها من خالل عرض منتجات جديدة وتقدمي املزيد و  احملافظة على التكاليف املنخفضة،( تتمثل عادة يف

 :وهو ما يوضحه الشكل التايل ،3دفاعيةأو أساليب  )اخلدمات من

 الرائدة للمؤسسةاإلسرتاتيجيات الدفاعية ): 9.1(الشكل 

 
جممع صيدال لصناعة الدواء يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص تسيري : سامية حلول، التسويق واملزا� التنافسية حالة: املصدر

 .180، ص 2007/2008املؤسسات، جامعة ابتنة، اجلزائر، 

  :4اإلسرتاتيجيات الدفاعية للمؤسسة الرائدة وهي كما يلي حيث يوضح الشكل أعاله ستة أنواع من         

 .27، مرجع سبق ذكره، صعادل مياح1
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص تسيري املؤسسات، جامعة ابتنة، اجلزائر، جممع صيدال لصناعة الدواء يف اجلزائر: التسويق واملزا� التنافسية حالةسامية حلول، 2

 .180، ص2007/2008
 .185، مرجع سبق ذكره، صدارين بوزيدي3
 .181ية حلول، مرجع سبق ذكره، صسام4

 

 الدفاع عن اجلوانب) 2(

  

 

 اإلسرتاتيجي الرتاجع) 6(
الدفاع عن مركز 

 )1(املنظمة 

 املدافع

 الدفاع الوقائي) 3(

الدفاع من خالل ) 4(
 املضاد اهلجوم

 املهاجم

 )5(الدفاع املتحرك 
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   منتجاهتا تقوية خالل من ذلك يتم حيث: (la défense de position) املنظمة مركز عن الدفاع -
  .يدوالتجد ابالبتكار التجارية وعالماهتا

 خاصا اهتماما تويل أن املؤسسة على جيب حيث :(la défense d’avant-poste) اجلوانب عن الدفاع -
 .  منهم الصغار خاصة املنافسني ملهامجة تتصدى حىت فرعية، منتجات كإنتاج إبحكام الضعيفة جوانبها مبراقبة

   من ابلدفاع يسمى كما أو الدفاع من النوع هذا ويفرتض: (la défense préventive)الوقائي  الدفاع -
   من نفسية حبرب املتحدي املنافس توقعات تقليل حتاول بذلك فهي العالج، من خري الوقاية أن اهلجوم خالل
  .حجم اإلنتاج يف الز�دة أو األسعار يف ختفيضات أو جديدة منتجات عن تصرحيات خالل

السوق  يف القائدة ملؤسسةا موقف يهتز قد :(la contre-offensive)املضاد  اهلجوم خالل من الدفاع -
 تقوم عندئذ فإ�ا، الرتوجيية أنشطتهم تكثيف أو أسعارهم ختفيض أو منتجاهتم بتطوير املنافسني قيام إزاء

 ضرابت توجيه ورمبا حتاول فاعلية، أكثر بشكل ولكن املنافسني أساليب نفس فيه تستخدم قد مضاد هبجوم
 .ثغراهتم تستغل أن أو للمنافسني الضعيفة اجلوانب إىل

 من اجتاه من أكثر يف حترك من أبكثر املؤسسة قيام ويتضمن: (la défense mobile)املتحرك  الدفاع -
 أسواق جديدة إىل دخوهلا مثل السوق توسيع خالل من إما ذلك ويتم، السوقي مركزها وتدعيم محاية أجل
 العمالء لدى للمنتج مفهومها توسيع مثل التنويع خالل من أو واهلجوم، للدفاع قواعد منها تتخذ أن ميكن

  ).أكثر استخدامات(

 الدفاع على قادرة غري نفسها القائدة املؤسسة جتد قد :(le repli stratégique)اإلسرتاتيجي  الرتاجع -
 ترك السوق يعين ال وهذا، املواقع بعض من املخطط االنسحاب إىل تلجأ عندئذ السوق، يف عن أوضاعها

 واألقوى الرئيسية لدعم األوضاع املوارد وتوزيع ختصيص وإعادة الضعيفة األوضاع من فقط التخلص وإمنا كلية
 .األخرى على واإلبقاء املنتجات بعض إسقاط مثل

 )(L’extension de la part de marché السوقية احلصة توسيع: اثلثا

 قوهتا نقاط على ابلرتكيز السوقية احلصة وز�دة توسيع خالل من تنافسية ميزة حتقيق الرائدة للمنظمة ميكن        
 وتوفر اخلام املواد على هبا احلصول يتم اليت الطريقة على االعتماد خالل من وذلك املنافسني، ضعف نقاط جتاه

 منحىن عوامل آاثر من واالستفادة احلجم وفورات أو اقتصاد�ت على اعتمادها إىل ابإلضافة املتقدمة التكنولوجيا
 .1واخلربة التعلم

 

 .182املرجع السابق، ص 1
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 املؤسسة املتحدية: الفرع الثاين

 وخفض الكفاءة على ابالعتماد ليس ولكن حصتها عن الدفاع خالل من تنافس اليت املؤسسات هي        
 حساب على التفوق إلحراز الفرص انتهاز على تعمل الوقت نفس ويف التميز، مبحاولة وإمنا فقط التكلفة

لذلك فهي  ،1الرائدة املؤسسة حتدي خالل من أو مستواها، بنفس تكون اليت أو منها األضعف املؤسسات
هجومية على مواقع املؤسسات األقل كفاءة يف الصناعة، فاألسلوب اهلجومي هو الذي يؤمن  ختوض عمليات

 ميكن اليت اهلجومية اإلسرتاتيجيات خمتلف يوضح التايل والشكل، 2احلصص اجلديدة من الصناعة احلصول على
 .السوق  داخل املؤسسة املتحدية تتبعها أن

 املتحدية للمؤسسة اهلجومية اإلسرتاتيجيات :(10.1) الشكل

 
جممع صيدال لصناعة الدواء يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص تسيري : سامية حلول، التسويق واملزا� التنافسية حالة: املصدر

 .182، ص 2007/2008املؤسسات، جامعة ابتنة، اجلزائر، 

 :اإلسرتاتيجيات اهلجومية للمؤسسة املتحدية وهي كما يليحيث يوضح الشكل أعاله مخسة أنواع من      

  (L’attaque frontale) األمامية املواجهة هجوم: أوال

 .35، مرجع سبق ذكره، صجنوى حبة1
 .186، مرجع سبق ذكره، صدارين بوزيدي2

  

 )5(العصاابت 

 )1(املواجهة األمامية 

 )3(اجلوانب  متعدد جومھ

 )2(اجلوانب  جومھ

 )4( التجنب

 املهاجم املدافع
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من األسعار حىت  ءا، ابستخدام كافة األساليب بده الطريقة بشكل مباشر ضد املنافسويتم اهلجوم يف هذ        
الرتويج والتوزيع وغريها، وليكلل هذا اخليار ابلنجاح ال يكفي فقط امتالك املوارد اهلائلة للتمكن من االستمرار يف 

 .1اهلجوم بل جيب االستعداد للمواجهة القاسية وينطوي هذا اهلجوم على تكاليف كبرية وتضحية عالية

  (L’attaque de coté) اجلوانب أو األجنحة هجوم: اثنيا

 الذي املنافس من أقل وإمكانياهتا مواردها تكون اليت املتحدية للمنظمة مناسبة تعترب اإلسرتاتيجية هذه إن        
 املنافس يغفل قد واليت الضعيفة اجلوانب إىل هجومها املتحدية املنظمة توجه مركزه يف مهامجته من فبدال هتامجه،

 وميكن، للتحصني وإمكانياته موارده كل هلا يسخر ما غالبا اليت القوية مراكزه عكس كافية بطريقة حتصينها عن
 أو اجلودة أو التغليف يف الضعيفة السياسة مهامجةها أمه األجنحة على للمهامجة أساليب عدة املنظمة تتبع أن

  .سوقية ثغرات استغالل

  (L’encerclement)اجلوانب متعدد اهلجوم: اثلثا

 فإن استغالهلا، وحماولة اخلصم طرف من  مغطاة غري سوقية مناطق عن يبحث اجلوانب يف اهلجوم كان إذا        
 محاية عليه يصعب حيث، عديدة اجتاهات يف اخلصم مبهامجة املتحدية املنظمة قيام هو اجلوانب متعدد اهلجوم
 وموارد إمكانيات كانت إذا مقبولة اإلسرتاتيجية هذه وتكون، الوقت نفس يف واملؤخرة واجلوانب األمامية اجلبهة

 . أمكن ما قصرية اهلجوم مدة تكون أن إىل ابإلضافة وكافية، كبرية املتحدي

  L’écart)(ب التجن هجوم: رابعا

 مع املباشرة املواجهة املتحدي يتجنب حيث املباشرة، غري التنافسية اإلسرتاتيجيات من النوع هذا يعترب        
 خالل من ذلك ويتم، موارده قاعدة لتوسيع تقليدية غري جماالت على يركز أو أسهل اأسواق ويستهدف املنافس
 على واالعتماد؛ جغرافيا جديدة أسواق يف التنويع ؛املنافس مبنتجات املرتبط غري التنويع: وهي مداخل ثالث

 .احلالية املنتجات حمل حتل منتجات لتنمية اجلديدة التكنولوجيا

  (La guerilla)العصاابت هجوم: خامسا

 ذات أو الصغرية املتحدية املنظمة أمام اخليارات إحدى العصاابت حرب تشبه اليت اإلسرتاتيجية هذه تعد        
 مث الضرر، به وتلحق املنافس تربك ومتقطعة وسريعة مركزة هجمات املتحدي ويشنة، حمدود وإمكانيات موارد
 وتستخدم ،اهلجوم هذا خالل من عليه حتصل ما وحامال املضاد اهلجوم من خوفا السريع االنسحاب إىل يتجه

 .186املرجع السابق، ص1
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 بعض أو السوق مناطق بعض على مفاجئ هجوم املتوقعة، غري التخفيضات مثل الوسائل بعض اإلسرتاتيجية هذه
  .1السوق يف ارتباكا حيدث مكثف تروجيي بنشاط تقوم أن أو للمنافس التسويقي املزيج يف الضعيفة اجلوانب

 )التابعـة(املؤسسة املستجيبة : لثالثاالفرع 

ختتار املؤسسة التابعة خيار التعايش السلمي مع املؤسسة الرائدة بدل مواجهتها، فهي ال هتدف لقيادة        
حماكاة التكنولوجيات  هذه الوضعية من تقليد الرائد و السوق بل تكفيها مراكز أخرى، وتستفيد املؤسسة يف

 .املستخدمة يف الصناعة، كما أ�ا تستفيد من تقليل املخاطرة لدخول أسواق جديدةاملتقدمة 

عموما ميكن القول أ�ا تستفيد من جتارب اآلخرين وتركز على احملافظة على حصتها السوقية مع معرفتها       
 : ات التاليةأب�ا الطريدة األوىل للمؤسسات املتحدية، وميكن أن تتبع املؤسسة التابعة اإلسرتاتيجي

وسياسات الرتويج ومنافذ وهنا تقوم املؤسسة بتقليد الرائد من حيث األسعار واملنتجات : التبعية عن قرب -
 التوزيع؛

وهنا تتبع املؤسسة الرائدة يف بعض املكو�ت اهلامة للمزيج التسويقي مع االحتفاظ ببعض : التبعية عن بعد -
 املميزات اخلاصة هبا؛ 

فتختار املؤسسة بعض جوانب املزيج التسويقي للرائد املتميز، بشكل يتالءم وأهدافها : التبعية االختيارية -
 .2وإمكانياهتا

 املتخصصةاملؤسسة : الفرع الرابع

 تبحث لنفسها وهي ،املنافسني مع االصطدام مشاكل جتنب حتاول اليت املنظمة اإلسرتاتيجية هذه إىل تلجأ        
 اجلودة تفضل ما عادة واليت الكبرية للمنظمات ابلنسبة املنعدمة أو القليلة األمهية ذات الصغرية األسواق استهداف

 :3يلي ما املتجنبة للمنظمة مناسب يكون الذي املتخصص اجملال يف ويشرتط ،امرتفع السعر كان مهما

 ؛الشرائية والقدرة الطلب من كافيا حجما يتضمن أن -
 ؛مستقبال النمو إمكانية يتضمن أن -
 ؛الكربى املنظمات جانب من اهتمام موضع يكون أال -
 ؛خلدمتهم الالزمة واملهارات املوارد املنظمة لدى تتوفر أن -
 .اهلجوم حالة يف الدفاع على قادرة املنظمة تكون أن -

 .181سامية حلول، مرجع سبق ذكره، ص1
 .187، مرجع سبق ذكره، صدارين بوزيدي2
 .111صباح بلقيدوم، مرجع سبق ذكره، ص3

                                                           



 اإلطار النظري هليكل الصناعة  ..............................: ...................األول الفصل
 

56 
 

 منها عديدة أشكاال يتخذ الذي التخصص إىل املؤسسة جلوء هو التجنب إسرتاتيجيات أساس إن        
 التخصصالرأسي  املستوى خالل من التخصص السوق، حجم أساس على أو العميل نوع أساس على التخصص
 خاصة خدمات تقدمي يف أو التسويقي املزيج عناصر أحد تقدمي يف أو املنتوج أجزاء أحد يف التخصص اجلغرايف،

 .1جدا
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 :خالصة

هيكل الصناعة قد يستخدم للتعبري عن اخلواص  أن مفهوم ما ميكن استنتاجه من خالل هذا الفصل        
األساسية لألسواق اليت تعمل يف ظلها املؤسسات الصناعية والتنظيمات املكونة هلذه األسواق واليت ميكن أن يكون 

يتأثر سلوك املؤسسات يف الصناعة هبيكل الصناعة الذي تعمل  ، حیثهلا أتثري على سلوك هذه املؤسسات وأدائها
 .األمر الذي ينعكس على أدائها ظله يف

اليت متكن من  )األبعاد الرئيسية(حمددات هيكل الصناعة ومت كذلك من خالل هذا الفصل التعرف على          
؛ مستوى عوائق الدخول واخلروج؛ الصناعي للمؤسسات زدرجة الرتك: حتليل هذا اهليكل، وتتمثل أساسا يف ما يلي

التكامل الرأسي واألفقي  ةدرجدرجة متييز املنتجات؛ كما يضيف بعض الباحثني إىل أبعاد هيكل الصناعة 
 .للمؤسسات الصناعية

ز اإلنتاج يف إحدى الصناعات أو األسواق يف أيدي عدد حمدود من ـإىل أي مدى يرتكحيث يقصد هبا          
كافة من وإىل الصناعة حيث يقصد بعوائق الدخول   مستوى عوائق الدخول واخلروجفة إىل ابإلضا ؛املؤسسات

، أما عوائق اخلروج فيقصد العوامل اليت من شأ�ا أن حتد من دخول مؤسسات جديدة داخل قطاع صناعة معني
يف  حتقيق أرابح،هبا كافة العوامل اليت قد تبقي من أو أتخر خروج املؤسسة من الصناعة رغم أتكدها من عدم 

املؤسسات إبنتاج وتقدمي خدمات معينة تتسم خبصائص منفردة عن ابقي قيام  درجة متييز املنتجاتحني يقصد ب
  .املنافسني هلا يف السوق

هيكل صناعة يتسم : كما وجد� من خالل هذا الفصل أن هيكل الصناعة قد �خذ عدة أشكال هي         
ابملنافسة التامة؛ هيكل صناعة يتسم ابملنافسة االحتكارية؛ هيكل صناعة يتسم ابحتكار القلة؛ هيكل صناعة 

 .يتسم ابالحتكار التام

أن هناك مخسة قوى أساسية تؤثر يكل الصناعة حيث يرى هل "Porter "ومت التطرق كذلك إىل منوذج         
، فكلما كانت وأدائها على شدة املنافسة والصراع بني املؤسسات، وابلتايل التأثري على أرابح املؤسسات املعنية

، حيث تتمثل والعكس صحيحهذه القوى يف صاحل املؤسسة يقل الضغط أو التأثري السليب على رحبية املؤسسة 
شدة املنافسة داخل الصناعة؛ هتديد الوافدين اجلدد؛ القوة التفاوضية للعمالء؛ القوة التفاوضية : يف هذه القوى

 .للموردين؛ هتديد املنتجات البديلة

فرعية يف الصناعة الموعات كما تطرقنا كذلك إىل مفهوم اجملموعات اإلسرتاتيجية حيث يقصد هبا تلك اجمل         
 . مستحيال بينها جيعل التواطؤ الضمين من السوق، ما تلفةتتنافس على أبعاد خمواليت 



 

 

 :الفصل الثاني
اإلطار النظري ألداء 
 المؤسسة اإلقتصادیة
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 :متهيد
 من به حتظى ملا االقتصادية املؤسسات يف ومتزايدة ابلغة أمهية تكتسي اليت املواضيع أهم من األداء إن         

 جهة، من املعلومات انتشار سرعة وتسارعها املتغريات تداخل منطلق من وهذا األعمال، بيئة يف متميزة مكانة
 يف جناحه مدى على واحلكم املتاحة، املوارد ابستخدام الكفاءة حتقيق إىل اهلادفة األداء تقييم عملية لدور وكذا

 .اثنية جهة من املخططة األهداف حتقيق

 اسرتاتيجي مركز لبناء ابستمرار، وأنشطتها عملياهتا يف النجاح حتقيق إىل املؤسسات معظم تسعى لذلك        
 .فيها تعمل اليت البيئة ظل يف األداء وحتسني البقاء هلا يضمن متميز وتنافسي

 عليه الرتكيز يف وبدأت ذلك االقتصادية املؤسسات أدركت فقد ،ءلألدا الكبرية األمهية هذه من وانطالقا        
 .لديها اإلنتاجية الطاقات من االنتفاع نسب وز�دة والعائد اإلنتاجية مستو�ت يف أعلى منو معدالت لتحقيق

 مباحث ثالثة إىل الفصل هذا تقسيم مت فقد االقتصادية، املؤسسة يف األداء عن واضحة صورة وإلعطاء        
 :كما يلي  هي

 واملفاهيم املرتبطة بهاالقتصادية داء املؤسسة أ :األول املبحث. 

 اإلقتصادية املؤسسةطار املفاهيمي لتقييم أداء اإل: الثاين املبحث. 

 اإلقتصادية مؤشرات قياس وتقييم أداء املؤسسة :الثالث املبحث. 
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 والمفاهیم المرتبطة �ه االقتصاد�ة أداء المؤسسة: المبحث األول

 اليت والتطبيقية النظرية: الناحيتني من وأحباث دراسات عدة توجد بل حديثا ليس األداء مصطلح إن        
 درجة تطور وتنظيم االقتصاد، يعترب األداء من أهم املوضوعات اليت حتددحيث  مفهومه، تدقيق إىل فدكانت هت

الذي يبىن  ،ةاالجتماعي يةالرفاهكل الركائز املادية للمجتمع واليت تؤمن انطالقة حنو احلضارة و حيث من خالله تتش
تطور الدخل  اليت تنعكس مباشرة علىا البلدان و واملالية اليت حتققهابلدرجة األوىل على أساس الرتاكمات املادية 

مكو�ته ومستو�ته، وكذلك أهم العوامل  ،القومي فيها، وعليه فإننا ومن خالل هذا املبحث سنتناول مفهوم األداء
 . املؤثرة فيه

 التارخيي ملفهوم األداء التطور: املطلب األول

لعدد من األطراف حيث يسعى كل طرف من هذه األطراف إىل  االنظر إىل املؤسسة ابعتبارها حتالف ميكن        
يعترب كل هدف أو جمموعة من ؤسسة، و حتقيق هدف أو جمموعة من األهداف من خالل تعامله مع هذه امل

ية هو أهداف أطراف التعامل مبثابة التزام على املؤسسة جيب عليها الوفاء به، ومن بني أكثر أطراف التعامل أمه
، ويف ظل املعطيات )االحتياجات(مع الطلب ) منتجات، خدمات(اليت تربط عرضها ريق العالقة الزبون، عن ط

 .لألداء ةابلنسب نستطيع استنتاجهاة، لدينا ثالث مراحل كرونولوجية اجلديدة ومن هذه النظر 

 تفضيل الطلب على العرض: الفرع األول

 :على العرض إىل مرحلتنيميكن تقسيم هذه املرحلة أين كان الطلب مفضال و        

 سنوات اخلمسينات : أوال

نشاط املؤسسة االقتصادية موزعا على  الثانية كانيف مخسينات القرن املاضي أي بعد احلرب العاملية         
وارتبط مفهوم األداء يف هذه املرحلة مبفهوم هي مرحلة ذات منو قوي، و  البيع،اإلنتاج و وظيفيتني أساسيتني مها 

االستغالل الكفء للموارد من قوى بشرية ومعدات " أب�ا  "Richman & Famer"اإلنتاجية اليت يعرفها 
وعليه ميكن ، 1"ومواد خام ورأس مال، وهي تتضمن احلصول على أعظم وأفضل خمرجات من هذه املدخالت

 .تقييمه مايل كما أن  ادف لإلنتاجيةمر  يف هذه املرحلةاألداء القول أن 

 سنوات الستينيات : اثنيا

أصبحت املؤسسات أكثر أداء وحمافظة ابلنظر إىل التحوالت اجلديدة اليت عرفتها بيئتها، حيث بدأ           
املتوسطة، وتنوع يف املنتجات، للسالسل القصرية و  عاإلنتاج، والتكاثر السري ميظهر جمتمع مستهلكني ومنو حج

، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص إدارة أعمال، جامعة اجلزائر، دراسة تطبيقية لبنك الفالحة والتنمية الريفية: وحتسني أداء املؤسسةاملورد البشري ، فوزية قديد1
 . 11، ص2005/2006
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رغم كل هذا مازال األداء مرتبطا ابإلنتاجية وامتد إىل أنشأت ورشات متخصصة ووسائل معلوماتية اخرتعت و 
 .1الوظيفة التجارية

 التوازن بني العرض و الطلب: الفرع الثاين

األداء أكثر تعقيدا صبح مفهوم ظهرت هذه الرحلة ابلتحديد خالل الثمانينيات من القرن املاضي، أين أ        
تبحث عن محاية حلصتها يف السوق وذلك من  صيغة املفهوم الكلي، أين أصبحت املؤسسات االقتصاديةوأخذ 

ظهر مصطلح جديد أال ، و ...)دمعايري اختيار الزابئن، الشكل، التسويق، اإلعالن، التجدي(ـ ــخالل اهتمامها بـ
املوازنة من استعمال التقنيات احملاسبية و املعلوماتية اليت بسطت يف تكنولوجيا تطورات الوهو املرونة، ابإلضافة إىل 

اليت كانت حكرا على اخلرباء، هذه التكنولوجيا أدت من �حية إىل خلق استخدامات جديدة للمنتجات وفتح 
 .2العديد من األسواق، ومن �حية أخرى إىل تقادم الكثري من املنتجات

تغريت النظرة عن طريق العمليات للمؤسسة، إىل النظرة عن طريق الوظائف وأصبحت مفاهيم وبذلك         
اليت حتتاج بصفة عامة للتغيري، والتغيري حيتاج إلدارة يف التدقيق والعمليات عناصر أساسية لإلدارة والتسيري واملراقبة 

 .الوقت نفسه

رنة بني ما هو خمطط وما هو حمقق فعال، وبذلك اجتهت وضمن نفس اإلطار أصبح تقييم األداء عملية مقا        
املؤسسات حنو التقنيات الكمية للتسيري، وصارت تنتج لكي تضمن نتيجة اجيابية يف �اية املوازنة احلسابية، ويف 

  .3هذه املرحلة أخذ املورد البشري دورا مهما كمحدد ألداء املؤسسة يف هذه املرحلة

 العرض على الطلبأفضلية : الفرع الثالث

 :4وميكن تقسيم هذه املرحلة إىل مرحلتني أساسيتني        

 سنوات التسعينيات : أوال

يف هذه املرحلة أصبحت العوامل املفروضة يف السوق جتعل التقديرات املوضوعة من طرف املؤسسة ليست         
جية إنتاج تقيم يف قدرهتا يف التحكم يف ياتحدود كل إسرت ، و اهلا مصداقية، وتوقع االستهالك أصبح تقريبا عشوائي

 .التكلفة ؛النوعية؛ اآلجال؛ احلجم

، مذكرة ماجستري NCA-Rouibaلمصربات مؤسسة املعمل اجلزائري اجلديد ل: التدقيق اخلارجي وأتثريه على فعالية األداء يف املؤسسة االقتصادية حالةبوقابة، زينب 1
 .73، ص 2010/2011، 3غري منشورة، ختصص حماسبة وتدقيق، جامعة اجلزائر 

 .125، ص2003، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر، مقدمة يف األعمالعبد السالم أبو قحف، 2
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص حالة قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر:االقتصادية اجلزائريةأتثري متغريات البيئة اخلارجية على أداء املؤسسات اهلامشي بن واضح، 3

 .85، ص 2014العلوم االقتصادية، جامعة سطيف، اجلزائر، 
 .12، مرجع سبق ذكره صفوزية قديد4
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واألداء يقاس على نوعية هذا الرابعي حيث التنظيم يف املؤسسة أصبح أقل حواجز وأكثر اتصال،         
: ظهور فلسفات جديدةليت تعمل بطريقة أكثر ترابطا، وهذا ما أدى إىل ملعلوماتية املتوفرة اابستعمال الوسائل ا

 .تسيري املشاريع، مث التسيري ابملشاريع كوسائل لتحسني األداء

  األلفية الثالثة: اثنيا

املؤسسة تتعرض دائما لنفس ضغوط العشرية السابقة، خاصة عدم استقرار البيئة، أين احلدود اجلغرافية         
، حيث انصب االهتمام بتحسني األداء "املمتدة املؤسسة": ما أدى إىل بروز تنظيم جديد يسمىتتالشى، هذا 

 .من �حية اإلسرتاجتية واملنافسة

املفاجئة للسوق الذي هو يف نفس الوقت معقد  تفاألداء أصبح معقدا ويتعلق أكثر من ما مضى ابلتقلبا        
أيضا، وقد أصبحت مؤشرات األداء متيل حنو مؤشرات النتيجة اليت تفسر األداء الكلي، وحنو املؤشرات العملية، 

 .وبذلك أصبح هناك نظام للمؤشرات يف هذه املرحلة

 حتليل مفهوم األداء : املطلب الثاين

 تناولت اليت الدراسات كثرة من الرغم وعلى مؤسسة، ألي وهام وشامل واسع مفهوم األداء مفهوم إن       
 اختالف إىل يعود السبب أن البعض يرى حيث لألداء، حمدد مفهوم إىل التوصل يتم مل انه إال وتقييمه األداء
 واجتاهات أهداف لتنوع يعود االختالف هذا أن القول مع وقياسه األداء دراسة يف املستخدمة واملقاييس املعايري

 .األداء تصنيف معايري تنوعت حيث دراساهتم يف الباحثني

 مفهوم األداء: الفرع األول

يوجد اتفاق بني الباحثني ابلنسبة لتعريف مصطلح األداء، وهذا راجع إىل تباين وجهات نظر املفكرين  ال        
من صياغة تعريف حمدد هلذا املصطلح، ففريق منهم اعتمد  املرجوةوالكتاب يف هذا اجملال، واختالف أهدافهم 

بينما اعتمد فريق آخر على األبعاد التنظيمية واالجتماعية فضال عن األبعاد االقتصادية، ، على اجلوانب الكمية
 وتعين) To Performe(ن األصل اللغوي لكلمة األداء مشتق من الكلمة اإلجنليزية أوجتدر اإلشارة بداية إىل 

 .1"تنفيذ مهمة عمل، نشاط،: ة، أو إمتام شيء ماإجناز، أتدي"

وال يسعنا يف هذا اجملال عرض وحتليل إسهامات كل الكتاب والباحثني يف حقل االقتصاد لتعريف         
 .مصطلح األداء، وعليه سنقتصر على تقدمي جمموعة حمددة من التعريفات مبا يفي الغرض من الدراسة

 .895، ص2003 ، دار اآلداب، بريوت، لبنان،قاموس فرنسي عريب: املنهلسهيل إدريس، 1
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أتدية عمل أو إجناز نشاط أو تنفيذ " فإن األداء يدل على ""A.Kherakhem لباحثنظر امن وجهة ف        
، مبعىن أن األداء يتجسد يف القيام 1"مهمة، مبعىن القيام بفعل يساعد على الوصول إىل األهداف املسطرة

 .ارة املؤسسةابألعمال واألنشطة واملهمات مبا حيقق الوصول إىل الغا�ت واألهداف املرسومة من طرف إد

 لألهداف املنظمة أو الفريق أو الفرد بلوغ درجة"عن  أن األداء يعرب فريى" مصطفى سيد أمحد"أما         
ونالحظ من هذا التعريف أن األداء مرتبط مبدى حتقيق األهداف املسطرة من طرف  ،2"وفاعلية بكفاءة املخططة
 . املؤسسة

نشاط يؤدي إىل نتيجة وخاصة السلوك الذي يغري احمليط " األداء أبنهفيعرف " صطفى عشويمل"وابلنسبة        
، من هذا التعريف نقول أن األداء هو نتيجة أي نشاط واليت تتجسد يف تغيري احمليط، 3"أبي شكل من األشكال

 .لذا فاألداء قد يكون جيدا أو سيئا حسب النتيجة

إصدار حكم على الشرعية "حسبهما هو  األداءف"D.Kaisergruber et J.handrieu" أما الباحثني        
ونالحظ من هذا التعريف أن األداء مرتبط بفعل ومعرفة اجتماعية، مبا يقود إىل  ،4"االجتماعية لنشاط معني

 . اكتساب قبول اجتماعي لألنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة إىل جانب الشرعية االقتصادية

مفهوم األداء يف البعدين  فإ�ا يلخصان "Carla Mendoza et Pierre Bescos" أما الباحثان        
 :5التاليني

 تكلفة، فليس من الضرورة حسب  -قيمة: األداء يف املنظمة هو كل وفقط ما يساهم يف حتسني الثنائية
 ؛رأيهما أن نسمى أداء ما يساهم يف ختفيض التكلفة أو ز�دة القيمة لوحدها

  يف حتقيق وبلوغ األهداف اإلسرتاتيجية، أي األهداف ذات  هو كل وفقط ما يساهماألداء يف املنظمة
 . املدى املتوسط و الطويل

إن هذا التعريف لألداء يستند على مفاهيم القيمة والتكلفة وإسرتاتيجية املنظمة، حيث تتمثل القيمة يف         
منفعة اخلدمات واملنتجات اليت تعرضها املنظمة، هذا احلكم الذي   على) الزابئن(احلكم الذي يتبناه السوق 

أما التكلفة   أسعار البيع، الكميات املباعة، حصة السوق، األرابح، صورة العالمة والسمعة،: يتجسد من خالل

 .218ص  ،2009، 07لعدد، ورقلة، اجلزائر، ا، جملة الباحث، جامعة ورقلةحتليل األسس النظرية ملفهوم األداءالداوي الشيخ، 1
 .115، ص 2006/2007، ، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص تسويق، جامعة املسيلة، اجلزائراالبتكار التسويقي وأثره على حتسني أداء املؤسسةدمحم سليماين، 2
 .  244، ص 1992، ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر، أسس علم النفس الصناعيمصطفى عشوي، 3
 .218ص  مرجع سبق ذكره، ،حتليل األسس النظرية ملفهوم األداءالداوي الشيخ، 4
، )2006/2011(قة التحليل العاملي التمييزي خالل الفرتة حتليل األداء املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية ابستخدام طريعبد الوهاب دادن ورشيد حفصي، 5

   .24، ص 2014، 07، اجمللد 02غرداية، اجلزائر، العدد  جملة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية،
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اإلسرتاتيجية هي  هداف إلنتاج املنتجات واخلدمات، يف حني أن األ..) .ةبشري، مالية(فهي املوارد املستهلكة 
 .اليت اختارت املنظمة العمل لبلوغها الرها�ت

انعكاس لكيفية استخدام املؤسسة ملواردها املالية " األداء أن "Miller et Bormily" يرىيف حني         
ومن هذا التعريف ميكن القول أن ، 1"والبشرية، واستغالهلا بكفاءة وفعالية بصورة جتعلها قادرة على حتقيق أهدافها

األداء هو حاصل تفاعل عنصرين أساسيني مها الطريقة يف استعمال املوارد، ونقصد بذلك عامل الكفاءة، والنتائج 
 . احملققة من ذلك االستخدام ونعين بذلك عامل الفعالية) األهداف(

 األداء من منظور الكفاءة والفعالية): 1.2(شكل ال

 
قطاع الطحن ابجلزائر، أطروحة دكتوراه غري : عبد املليك مزهودة، مسامهة إلعداد مقاربة تسيريية مبنية على الفارق اإلسرتاتيجي حالة: املصدر

 .71، ص2007منشورة، ختصص علوم التسيري، جامعة ابتنة، اجلزائر، 

 يف كالز�دة وخمتلفة عديدة معاين وحيمل مجاعي �تج هو مؤسسة أيّ  يف األداءمما سبق ميكن القول أن         
 من مستهدفة أجزاء على  احلصول املنتجات، من كمية أكرب بيع أكرب، سوقية حصة اكتساب األعمال، رقم

  .2التنافسية الوضعية الزابئن، والء على احلصول مردودية، ذات مبيعات حتقيق السوق،

 .231ص ،2000 ,دار وائل للنشر، عمان ،اإلدارة اإلسرتاجتية ،فالح حسن عداي احلسيين1
 .15، ص 2015/2016، اجلزائر، 1، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص تسويق، جامعة ابتنة املعلومات والتوجه السوقي على أداء املؤسساتأثر نظم ، نبيلة سعيداين2

 اإلنتاج 
 الربح 
 القيمة املضافة 
 رقم األعمال 
 عائد األسهم 
 امللكية يف السوق 

 

 رأس املال 
 العمل 
 املواد األولية 
 املعلومات 
 الثقافة 
 التكنولوجيا 

 

 الفعالية

 

 الكفاءة

 

 األداء

 

 القيمة

 

 الفعالية

 

 يةــــــــتدن

عظ
ت

 ــمـــي
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 وتباين أنواعها اختالف على املؤسسات جلميع ابلنسبة وهام شامل وميكن القول أن األداء مفهوم        
 إمجاع إىل التوصل يتم مل أنه إال وتقييمه، األداء تناولت اليت والدراسات البحوث كثرة من الرغم وعلىا، أنشطته

 تعتمد اليت واملقاييس املعايري اختالف من ينبع ذلك، حول اخلالف أن البعض ويعتقد، لألداء حمدد مفهوم حول
 أهداف لتنوع يعود إمنا االختالف، هذا أن القول مع الباحثون يستخدمها واليت وقياسه، األداء دراسة يف

 .1دراساهتم يف الباحثني واجتاهات

 أداء املؤسسة خصائص مفهوم : الفرع الثاين

مما سبق من تعريفات جند أن مفهوم األداء يتميز جبملة من اخلصائص النامجة أساسا عن صعوبة إعطاء         
 :2مفهوم دقيق له، حيث تتمثل هذه اخلصائص فيما يلي

 لاالستعما واسع مفهوم األداء: أوال

 تعريف إعطاء الصعب من يبقى ولكن األعمال ميدان يف واسع نطاق على األداء مصطلح يستخدم         
 النتيجة" األداء  ويعين ة،املنشأ يف الشامل األداء منها يتكون اليت األبعاد لتعدد راجع وذلك له، وحمدد بسيط
 قياس بوحدات عنها واملعرب ما عمل ممارسة لدى حتقيقها يتم اليت كالنتائج عمل، ميدان أي يف عليها احملصل

 من متكن واليت الباحثون حيددها اليت" والقياس للتمثيل املالئمة املعايري من جمموعة أبنه" األداء ويعرف ،"ةمعين
 .اخلارجية البيئة على املنشأة آاثر وعلى واملنتجات والنتائج األنشطة على قيميا حكما إعطاء

 يعين فاألداء املنشأة ملدير فبالنسبة ا،يستخدمو� الذين األفراد أو اجلماعات بتعدد تتعدد األداء مفاهيم إن        
 نوعية عن فيعرب للزبون ابلنسبة أما ل،العم مناخ يعين فهو للموظف وابلنسبة ة،املنافس على والقدرة املردودية
 تواجه لذا، ألخرى فئة ومن آلخر فرد من خيتلف إدراكية مسألة فاألداء، املنشأة تقدمها اليت واملنتجات اخلدمات

 أكثر معقدا املفهوم هذا أصبح وقد، األداء مفهوم حتديد يف بصعوبة هبا متر اليت احلرجة األوقات يف املنشأة
 .واحد آن يف أبعاده كل مستوى على التوضيح وصعب

 األداء مفهوم متطور: اثنيا

إن مكو�ت األداء تتطور عرب الزمن، إذ أن املعايري اليت يتحدد األداء على أساسها سواء كانت معايري         
للمنظمة أو تلك اليت حتددها البيئة اخلارجية تكون متغرية، فالعوامل اليت تتحكم يف جناح املنظمة يف املرحلة داخلية 

ميكن أن تكون غري مالئمة للحكم على أداء منظمة متر مبرحلة النمو أو النضج، كما أنه ، األوىل لدخول السوق
الية والتنظيمية جتعل األداء مرتفعا يف موقف أو ظرف معني قد توجد توليفة معينة من العوامل البشرية، التقنية، امل

 . 125، ص2014، ديسمرب 01ورقلة، ورقلة، اجلزائر، العدد اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصادية، جامعةاملعرفة على أداء املؤسسة االقتصادية، أثر إدارة دمحم زرقون واحلاج عرابة، 1
، جملة دراسة ميدانية على اإلطارات الوسطى والدنيا يف منشآت صناعة النسيج ابلشرق اجلزائري: حتليل وتقييم األداء االجتماعي يف املنشأة الصناعيةعبد الفتاح بومخخم، 2

  .127،126، ص ص2002، ديسمرب 18ائر، العدد العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة، قسنطينة، اجلز 
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دون أن يكون ذلك يف موقف أو ظروف أخرى، ألن هذه التوليفات متعددة ومتغرية عرب الزمن، لذلك فإن 
 .عهو إجياد التوليفة املناسبة لتحقيق األداء املرتف اإلداريني واملسريينالتحدي األساسي الذي يواجه 

  مفهوم شاملاألداء : اثلثا

يفضل بعض الباحثني استخدام مدخل شامل عند دراسة األداء، لذلك يقرتحون على القادة اإلداريني         
، وهي ذات عالقة ابألهداف العديدة اجمموعة واسعة من املؤشرات املتكاملة لقياسه، حيث يوضح بعضها بعض

، لذلك على القادة اإلداريني ملؤسسةكافية للتعبري عن أداء ا، إذ أن املعايري املالية وحدها غري كاملة وغري  ؤسسةللم
واالجتماعية لتكملها، وهي تشكل أساس  ةأن يستخدموا إىل جانبها معايري غري مالية وخاصة املعايري البشري

 .1ضرورية عن األداء يف جماالت متعددةستقبل لكو�ا توفر نظرة شاملة و النجاح يف امل

على جتسيد أهدافها املسطرة يف  املؤسسة، أن األداء هو قدرة القول من خالل ما سبقخالصة ميكن وك        
من خالل االستغالل األحسن ملواردها املتاحة ابلشكل املناسب والعقالين يف  املؤسسةنتائج فعلية واليت حتققها 
 .ةظل ظروف بيئتها اخلارجي

 مكو�ت األداء: لثالفرع الثا

 أبدائها اجليد تتميز اليت املؤسسة أن أي والكفاءة، الفعالية مها رئيسني مكونني من األداء مصطلح يتكون        
إىل هذين املكونني  "Louis Raymond"تسيريها، كما يضيف  يف والكفاءة الفعالية عاملي بني جتمع اليت هي

 .واملكو�ت اهلامةهذه املصطلحات  سنقوم بتحليل فيما يليو  ،2"والتنافسية اإلنتاجية" اعنصر 

 الكفاءة والفعالية: أوال

 فقد تكون املنظمة فعالة  ،وال جيب أن يستخدما ابلتبادل ،يعترب مفهوم الكفاءة مالزما ملفهوم الفاعلية        
، ويف ما فاعليتها لىوعدم كفاءة املنظمة يؤثر سلبا ع ،أي أ�ا حتقق أهدافها ولكن خبسارة ةكفألكنها ليست  و 

 .سنحاول حتديد مفهوم كال من املصطلحنييلي 

 :مفهوم الكفاءة - أ

 طور صياغة هذاالذي ∗"Vilfredo Pareto"ويعود مفهوم الكفاءة اترخييا، إىل االقتصادي اإليطايل        
 فإن أي ختصيص ممكن للموارد فهو إما ختصيص "Pareto"وحسب، "Paretoأبمثليه"املفهوم وأصبح يعرف

 .)inefficiency( كفء، وأي ختصيص غري كفء للموارد فهو يعرب عن الالكفاءةكفء أو ختصيص غري  

 ،2004/2006جلزائر، اجلزائر، عمال، جامعة ااأل، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص إدارة جممع صيدال: ، أثر القيادة اإلدارية على أداء العاملني حالةالصاحل جليح1
 .128ص

، 2006، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص علوم التسيري، جامعة بسكرة، اجلزائر، جممع صيدال: الصناعية حالةدور الشراكة يف حتسني أداء املؤسسات شوخيي، إمساعيل 2
 .24ص
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على  وينسحب هذا املفهوم عند دراسة الكفاءة لدى املستهلك أو لدى املنتج أو لالقتصاد ككل، فيطلق        
هذا  إعادة تنظيمإذا كان من املمكن "Pareto"ا مثلى وفقا ألمثلية �توزيع السلع على املستهلكني على أ عملية

 كما يطلق،  ، دون أن ينخفض إشباع مستهلك آخر)عدة مستهلكني أو(التوزيع من أجل ز�دة إشباع مستهلك 
كان من غري  إذا"Pareto"ا مثلى وفقا ألمثلية �على عملية توزيع عوامل اإلنتاج على السلع واخلدمات املنتجة أ

 إنتاج سلعة أخرى، دون أن ينخفض) عدة سلع(ج سلعة ما أواملمكن إعادة تنظيم اإلنتاج من أجل ز�دة إنتا 
أمثل على السلع واخلدمات  ويكون االقتصاد ككل يف توازن عام ويف وضع أمثل إذا مت توزيع عوامل اإلنتاج بشكل

 .1)املستهلكني( بشكل أمثل على) توزيع الدخل(املنتجة، وتوزيع السلع واخلدمات 

 النظام، ملدخالت العقالين ابالستغالل ومنه ميكن القول أن مصطلح الكفاءة يطلق عندما يتعلق األمر        
 ابملخرج، فتخفيض تكلفة الوحدة املدخل لعالقة ابلنظر تقاس وهي صحيح، حنو على األعمال أبداء القيام وتعين

 .2الكفاءة ز�دة على مؤشرا يعترب املنتجة

نظري استخدام أقل  ) النتائج(أب�ا احلصول على أكرب كمية من املخرجات " ميكن تعريف الكفاءةوعليه         
، بعبارة أخرى إبقاء التكاليف يف حدودها الدنيا والنتائج يف حدودها ")املوارد والوسائل(أو أقل تكلفة  كمية

املخرجات أكرب من املدخالت ملدخالت، فكلما كانت اكفاءة مفهوم يربط بني املخرجات و القصوى، لذلك فال
، وعليه فان الكفاءة تقتصر فقط على استخدام املوارد اإلنتاجية املتاحة 3مت احلكم على  املنظمة أب�ا ذات كفاءة

 .4النواتجو ) عناصر اإلنتاج(بني املدخالت  للمؤسسة أو أ�ا ترتبط بعنصر التكلفة والعالقة

عملية اإلنتاج تعترب غري كفأه لو أ�ا تطلبت استعمال كمية أكرب من من هذا التعريف ميكن القول أبن         
وهنا ينبغي اإلشارة إىل أن الكفاءة يف  ،املدخالت مقارنة بكمية أقل للمدخالت إلنتاج نفس الكمية من الناتج

وميكن قياس ، 5املؤسسة تتأثر حبجم مدخالهتا، ابإلضافة إىل عوامل أخرى أمهها احمليط، جودة تسيريها وتنظيمها
 :6بطريقتني مها كما يليالكفاءة 

 ةمث ومن ،املوارد املستخدمةو  احملققة النتائج عنصري على القياس يف تعتمد: األوىل الطريقة: 
𝑹𝒎
𝑴𝒓

= �نسبة�   الكفاءة

∗ Vilfredo Pareto )1848-1923 (أحد علماء االقتصاد واالجتماع يف القرن التاسع عشر، وكان من األوائل الذين فحصوا مضامني فكرة الكفاءة. 
، 2010/2012، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص علوم اقتصادية، جامعة سطيف، اجلزائر، دراسة تطبيقية مقارنة: التشغيلية للمصارف اإلسالميةالكفاءة شوقي بورقبة، 1

 .32ص 
 .59ص ، 1988،السعوديةاململكة العربية  ،الر�ض ،العامة اإلدارة معهد زروق، حسن خالد ، ترمجةلإلدارة كلي منظور :التنظيم وآخرون، جاكسون .ـه جورج2

3Michel Garvais, Contrôle De Gestion, Economica , Paris, France, 1994, P .14  
 .6،7، ص ص1999 ،جامعة اجلزائر، اجلزائر ختصص تسيري، ، أطروحة دكتوراه غري منشورة،اجلزائر :اثر البيئة على أداء املؤسسات العمومية االقتصادية حالةعلي عبد هللا، 4
 .4ص ،1999 اجلزائر، جامعة اجلزائر، ، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص تسيري،حنو تسيري إسرتاتيجي فعال ابلكفاءة ملؤسسات اإلمسنت يف اجلزائرالداوي الشيخ، 5
 .221ص مرجع سبق ذكره، ،حتليل األسس النظرية ملفهوم األداءالداوي الشيخ، 6
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 :حيث     

- Rm: ؛)األهداف احملققة( النتائج احملققة  
- Mr:  الوسائل املستعملة(املوارد املستخدمة.( 

 .تقيس لنا الكفاءة املتحصل عليهاوهذه النسبة 

 على النتائج املتنبأ هبا واملوارد املتنبأ ابستخدامها، ومن مثة القياس يف الطريقة هذه تعتمد: الثانية الطريقة: 
𝑹𝒑
𝑴𝒑

= �نسبة�   الكفاءة

 :حيث

- Rp :؛هي النتائج املتنبأ هبا 
- Mp :املوارد املتنبأ استخدامها لتحقيق النتائج املتنبأ هبا. 

 :مفهوم الفعالية - ب

 مل ومفكريها املؤسسة نظرية منظري أن على التأكيد إىل والباحثني ابوالكت املفكرين من العديد ذهب        
 جند إمجاعا مل املنظمة ونظرية دارةلإل الطويل املعريف الرتاكم فعرب ،للفاعلية مناسب تعريف على اآلن حلد يتفقوا
 التضارب بني التوفيق يف صعوابت يواجهون زالوا ما والباحثني املفكرين أولئك أن كمافعالية املؤسسة،   ماهية حول

 بشكل تعد الفاعلية أن الرغم وعلى، التطبيقية والدارسات البحوث ونتائج املتباينة، النظرية املواقف بني صلاأحل
 بشكل سواء الفاعلية بناء إليضاح أجريت اليت اجلادة احملاوالت أن إال ،املؤسسات يف ومهمة مرغوبة صفة عام

 مهمة الفاعلية أن هي واسع نطاق على املقبولة الوحيدة النقطة تكون وقد ،جدا قليلة زالت ما جترييب أو نظري
 املفكرين بعض فإن الفاعلية مفهوم عليه ينطوي الذي الوضوح وعدم التباين هذا ورغماملؤسسات،  يف جدا

 .1لفعالية املؤسسة مقرتحة تعريفات وضع إىل سعوا والباحثني

 يف مراقبة التسيري أدوات من أداة" أنه على الفعالية مصطلح إىل التسيري علم يف الباحثون ينظرحيث         
 املفكرون اعتربيف حني  املسطرة، األهداف حتقيق درجة يعكس معيار هي الفعالية أن منطلق من وهذا ،"املؤسسة

  .2احملققة األرابح بكمية املؤسسة فعالية تقاس- نظرهم حسب -مث ومن احملققة، األرابح مبثابة الفعالية الكالسيك

، جملة جامعة دراسة تطبيقية على عينة من كليات اإلدارة واالقتصاد يف اجلامعات الرمسية العراقية: املنظمية ملؤسسات التعليم اجلامعيتقييم الفعالية دمحم حسن آل �سني، 1
 .55، ص2012، 27عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، فلسطني، العدد: القدس املفتوحة لألحباث و الدراسات، جامعة القدس املفتوحة

 .219ص  مرجع سبق ذكره، ،حتليل األسس النظرية ملفهوم األداءالداوي الشيخ، 2

                                                           



 داء املؤسسة اإلقتصادية اإلطار النظري أل ........................................: الفصل الثاين
 

69 
 

يف حتقيق غا�هتا على  املؤسسة، وهي هتتم بنجاح 1"فعل األشياء الصحيحة"وقد عرفت الفعالية أب�ا         
األهداف ، حبيث توضع ملؤسسةاملدى البعيد، وهي ترتبط بتحقيق مصلحة كافة األطراف ذات العالقة اب

 .الصحيحة واملناسبة لتحقيق وإشباع حاجات كل طرف

القدرة على بلوغ األهداف املسطرة وذلك مهما كانت اإلمكانيات املستخدمة "وتعرف الفعالية على أ�ا         
 . 2"يف ذلك

الوسائل املتاحة مضاعفة النتائج النهائية للمؤسسة من خالل االستخدام األمثل لكافة  " وتعرف أيضا أب�ا        
 ".يف البيئة الداخلية واخلارجية وبعبارة أخرى هي القدرة على البقاء واالستمرار

قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها يف شكل ز�دة حجم املبيعات واحلصة السوقية ورضا " كما تعرف أب�ا          
 ".الزابئن وتنمية املوارد البشرية وحتقيق النمو

أن نستنتج من هذه التعريفات أن الفعالية هي عملية ترتبط ابلتصور النظامي املبين علي املعادالت وميكن         
وميكن التعبري عليها من خالل التفاعل اإلجيايب بني خمتلف مكو�ت  خمرجات     معاجلة     مدخالت : التالية

 .3النظام يف شكل تغذية مرتدة إجيابية

نستنتج من التعريفات السابقة أن الفعالية ميكن تعريفها وفهمها من خالل عدة أبعاد، فقد تشري إىل قدرة         
، كما قد تعرف مبدى حتقيقها ةاملردودييئة، ابإلضافة إىل حتقيق النمو و على البقاء والتكيف مع تغيريات الب ملؤسسةا

متوسطة األجل  ،)اإلسرتاتيجية(هداف طويلة األجللألهداف اليت قامت من أجلها، وابلتايل فهي تتعلق ابأل
 .4)العملية(وقصرية األجل ) التكتيكية(

وبصفة عامة بيمكن أن نستخلص من خالل جمموعة التعريفات السابقة أن الفعالية ميكن تناوهلا من         
 :5زاويتني أساسيتني

 واليت تتمثل فيما يلي :تعدد األهداف اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيقها: 

  توفري سلع وخدمات تتماشى وحاجات السوق والزابئن؛): اإلنتاج(أهداف تتعلق ابملخرجات 
 االستجابة حلاجات اجلمهور ذات الفائدة العامة؛: أهداف تتعلق ابجملتمع 

 .23، ص2002، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، املبادئ واملهارات: اإلدارةأمحد ماهر، 1
 .26، ص2000، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، اقتصاد وتسيري املؤسسةعبد الرزاق بن حبيب، 2
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص تسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، حتديد احملتوى والقياس ابستعمال أسلوب لوحة القيادة: الفعالية التنظيميةبد الوهاب سنوسي، ع3

 .02،03، ص ص2003/2004
 .341، ص1998، دار احملمدية،اجلزائر، اقتصاد املؤسسة�صر دادي عدون، 4
 .03، مرجع سبق ذكره، صحتديد احملتوى والقياس ابستعمال أسلوب لوحة القيادة: الفعالية التنظيمية، عبد الوهاب سنوسي5
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 عن العمل على تشغيل املؤسسة بكيفية تسمح هلا بتحقيق األهداف األساسية كالبحث : أهداف نظامية
 .االستقرار واملراقبة

 إن التعدد يف األهداف يرجع إىل جمموعة من األطرف اليت تتعامل  :األطراف اليت تتعامل معها املؤسسة
معها املؤسسة، حبيث يكون لكل طرف حكم خاص على فعالية املؤسسة بواسطة معايري تتماشى مع 

ى األجر وشروط العمل وما إىل على مستو  مصاحله، فاملساهم يركز على مردودية االستثمار والعامل يركز
 .ذلك

النسبة بني النتائج احملققة واألهداف املوضوعة مسبقا، وهلذا  أما من الناحية الكمية فإن الكفاءة تعرب عن        
 .فكلما كانت النتائج قريبة من األهداف كانت املنظمة فعالة

 :قياس الفعالية -1

   :1بطريقتني مها كما يليوميكن التعبري عن الفعالية وقياسها         

 عنصري على القياس يف تعتمد ف، حيثاألهدا حتقيق درجة على ابحلكم تسمح وهي :األوىل الطريقة 
 :ةمث ومن املتوقعة، والنتائج احملققة النتائج

𝑹𝒎
𝑹𝒑

= �نسبة�   الفعالية
 :حيث        
- Rm: ؛النتائج احملققة متثل 
- Rp:  النتائج املتوقعةمتثل.  

 لتحقيق املتوقعة واإلمكا�ت املستخدمة اإلمكا�ت عاملي القياس يف الطريقة هذه تتبىن :ةالثاني الطريقة 
 :ةمث ومن املتوقعة، النتائج

𝑴𝒎
𝑴𝒑

= �نسبة�   الفعالية
 :حيث      
- Mm: ؛املستخدمة اإلمكا�ت 
- Mp: املتوقعة النتائج لتحقيق املتوقعة اإلمكا�ت.   

 :العوامل املؤثرة يف الفعالية -2

 .220مرجع سبق ذكره، ص ،حتليل األسس النظرية ملفهوم األداءالداوي الشيخ، 1
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 الفعالية أبن القول وميكننا ،السليمة القرارات اختاذ على القادر املدير إجياد يف الفعالية مضمون يتمثل        
 :1يلي كما هي أساسية عناصر ثالثة بني التفاعل بنتيجة تتحدد

 وليس والتطوير للتنمية القابلة واملهارات ابلقدرات يرتبط اإلدارية املهارة مفهوم أن جند حيث :املدراء كفاءة 
 املعرفة أنواع على تعتمد شك وبدون فإ�ا للتطوير قابلة املهارات هذه أن وطاملا ،املوروثة ابلقدرات ابلضرورة

 ورغم ،اإلداري العمل جمال يف املعارف هذه استخدام على الناجتة املهارات مث املدير اكتسبها اليت واملعلومات
 :يلي كما هي أساسية مهارات ثالثة يف إجيازها ميكننا فإنه اإلدارية املهارات جمال يف اآلراء تعدد

 على والقدرة األساسية اإلدارية واملعارف ابملعلومات اإلملام تعىن للمدير ابلنسبة :الفنية املهارة 
 .بشأ�ا املناسب القرار واختاذ العمل مشكالت حتليل يف واملعارف املعلومات هذه استخدام

 خلق على وقدرته به، احمليطني مع والتفاهم التفاعل على املدير مقدرة يف تتبلـورو  :اإلنسانية املهارة 
  .التنظيم أفراد بني كفريق  العمل روح وتنمية

 املتعددة العمل جبوانب واإلملام متكاملة كوحدة  املنشأة رؤية على املقدرة يف تتمثلو  :الفكرية املهارة 
 التفكري، يف الشمولية املشكلة، حبث عند اجلانبية أو الفرعية التفاصيل إىل االنزالق عدم واملتباينة،
 .هبا والتنبؤ القرارات نتائج تفهم على والقدرة

 ابلقدرات أيضا تتأثر بل فحسب، الشخصية مهاراته على تتوقف ال املدير فعالية أن يالحظ :التنظيم 
 الفئات هذه من فئة فلكل ،مرؤوسني أو زمالء أو رؤساء كانوا  سواء التنظيم، يف معه العاملني األفراد ومهارات

 التوفيق هي الفعال املدير مهمةو  املسئول، املدير ودوافع رغبات عن ختتلف أو تتفق قد اليت ودوافعها رغباهتا
 توزيع أن إىل ابإلضافة هذا . ككل  التنظيم أهداف وبني بينهما فيما التوازن وحتقيق الرغبات هذه بني

 دورا مجيعها تلعب وغريها العمل ومجاعات الرمسية غري والتنظيمات االتصاالت وإجراءات وأساليب السلطات
 .املدير فعالية حتديد يف هاما

 املؤسسات من العديد من يتكون جمتمع يف توجد ما شخص يديرها اليت املنشأة إن :اخلارجية البيئة 
 األمر وهو املؤسسات، وهذه املنشأة بني متبادلة عالقات وتنشأ والثقافية، واالجتماعية والسياسية االقتصادية

 الواجب القيود بعض ليهع تفرض ذاته الوقت وىف منها االستفادة عليه جيب الفرص بعض للمدير يتيح الذي
 فقط تعكس ال الصحيحة القرارات اختاذ على وقدرته املدير فعالية أن القول وخالصة ،هبا لتزامواال مراعاهتا
 للبيئة اخلارجية والظروف هبا يعمل اليت للمنشأة الداخلية الظروف مالئمة مدى أيضا بل الشخصية مهاراته

 .فيها يعيش اليت

 .15/06/2015: اتريخ اإلطالع عليه management-http://comfac.mans.edu.eg/ productivity: املوقع اإلليكرتوين التايل نقال عن1
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 والفعاليةمقارنة بني الكفاءة  - ج

 فعالية بني ومتشابكة متداخلة عالقات وجود إىل امليدانية والبحوث الدراسات من العديد أشارت لقد        
 أن إال الباحثني أمام حتدي ميثل الذي اإلشكال هذا ورغم أخرى، جهة من فيها املؤثرة والعوامل جهة من املؤسسة

 .1ابملصطلحني خاصة مفاهيم إىل للوصول جادة حماوالت هناك

وقد خلص الباحثون يف هذا اجملال إىل وجود ارتباط وثيق بني الكفاءة والفعالية، لكن هذا ال يعين أ�ما         
مرتادفان، فقد تكون املنظمة ذات كفاءة إذا أنتجت كمية معينة من املخرجات ابستخدام أقل قدر من 

معينة من املدخالت، إال أنه رغم ذلك لن تكون فعالة إال املدخالت، أو أنتجت أكثر خمرجات انطالقا من كمية 
إذا حققت األهداف اليت سطرهتا مسبقا واليت قد يكون من بينها مثال ترشيد استخدام املوارد، أي حتقيق الكفاءة، 

ة داف طويلة ومتوسطوهو ما يبني أن الفعالية أوسع من الكفاءة، ألنه من غري املعقول أن نتصور منظمة حتقق أه
 .2)بدون كفاءة(إذا كانت تقوم بتبذير مواردها ) فعالية(على البقاء  املدى وحتافظ

 بينما احملددة اآلجال ويف تكلفة أبقل املسطرة األهداف  حتقيق هي الكفاءة أن مما سبق نقول انطالقا        
 والفعالية الكفاءة بني املوجودة العالقة أن هنا ونشري فقط، املسطرة األهداف حتقيق يف الفعالية مفهوم ينحصر
 األهداف حتقيق يف ابلفعالية تتميز اليت املؤسسة أن مبعىن، متعاكسني اجتاهني أتخذ قد بل إجيابية ابلضرورة ليست

 .صحيح والعكس مواردها، استخدام يف ابلكفاءة تتسم ا�أ ابلضرورة يعين ال

 األفعال أن تضمن اليت اإلسرتاتيجية القرارات أحسن عن �جتة الطويل األجل يف النتائج أحسن أن أي        
 متت قد األشياء أبن تضمن اليت والتكنولوجيا التصميم بني املزج خالل ومن ،)الفعالية( نفذت قد الصحيحة

 حتقيق يف املؤسسة جناح درجة �اأ على الفعالية إىل نظر� إذا" ذلك على ناءوب، 3)الكفاءة( صحيح بشكل
 ميكن األحيان غالب يفو  ،4"الفعالية هذه حتقيق يف اهلامة العناصر أحد تعترب الكفاءة فإن اإلسرتاتيجية، أهدافها
 :التايل اجلدول يف الفعاليةو  الكفاءة بني الفرق توضيح ميكن و.الفعالية دالة متغريات من امتغري  الكفاءة اعتبار

 

 
 مقارنة بني الكفاءة والفعالية): 1.2(اجلدول 

 معايري القياس حتلل تعاجل هتتم العناصر

 .60، ص2008، جانفي 01اجلامعي ابلوادي، وادي سوف، اجلزائر، العدد  ، جملة االقتصاد واملالية، املركزالكفاءة والفعالية يف جماالت التصنيع واإلنتاجعبد احلميد برحومة، 1
دكتوراه غري منشورة، ختصص التسيري،  أطروحة، املؤسسة اجلزائرية للكهرابء والغاز: تفعيل نظام تقييم أداء العامل يف املؤسسة العمومية االقتصادية حالةنور الدين شنويف، 2

 .170، ص2005، جامعة اجلزائر، اجلزائر
 .41شوقي بورقبة، مرجع سبق ذكره، ص3
 .23،22أمحد ماهر، مرجع سبق ذكره، ص ص4

                                                           



 داء املؤسسة اإلقتصادية اإلطار النظري أل ........................................: الفصل الثاين
 

73 
 

 كيفية الوصول املوارد ابلوسيلة الكفاءة
املدخالت مثل العمل؛ 
 ...املعلومات؛ املواد؛ املعدات 

 نقطة الوصول النتائج ابهلدف الفعالية
األرابح؛ : املخرجات مثل

 ...العائد؛ رقم األعمال 
 أطروحةاملؤسسة اجلزائرية للكهرابء والغاز، : نور الدين شنويف، تفعيل نظام تقييم أداء العامل يف املؤسسة العمومية االقتصادية حالة: املصدر

 .170، ص 2005دكتوراه غري منشورة، ختصص التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر،

من اجلدول السابق نستنتج أن الكفاءة ال تعادل الفعالية ولكنها أحد عناصرها، كما أن الكفاءة ليست         
املسطرة إال ابالهتمام ابلوسائل للفعالية ولكنها متطلب ضروري هلا، حيث ال ميكن بلوغ األهداف  شرطا كافيا

الوصول إليها  قطلب ابلضرورة حتليل طرييت) حتقيق األهداف(املستعملة لتحقيقها، كما أن دراسة نقطة الوصول 
حتديد حتديد مستوى الكفاءة يعتمد على املدخالت كمعايري لقياسها، فإن  ، وإذا كان)يفية استخدام املواردك(

ن هام يف النتائج أو املخرجات كمعايري لقياسها، مع العلم أن املدخالت هي مكوّ مستوى الفعالية يعتمد على 
دول يبني أن الكفاءة ال تعادل الفعالية ولكنها أحد عناصرها، كما يبني أن الكفاءة املخرجات، ولذلك فاجل

 .ليست شرطا كافيا للفعالية ولكنها متطلب ضروري هلا

 :فإنه ميكن توضيحها من خالل املصفوفة التاليةعالقة بني الكفاءة والفعالية لطبيعة الأما ابلنسبة         
 والكفاءة الفعالية بني العالقة مصفوفة ):2.2( الشكل

 فعالية مرتفعة       فعالية منخفضة فعالية      كفاءة                
 كفاءة منخفضة

 
 
 
 
 
 

 كفاءة مرتفعة

 : السالب الوضع
 ابملستوى األهداف تتحقق ال -

 .املطلوب
 .املوارد استخدام سوء -

 : ممكن غري وضع
 .األهداف حتقيق -
 املوارد من العديد استخدام و هدر -

 .املكلفة
 : الفشل وضع

 . األهداف تتحقق ال -
 األمثل و األنسب االستغالل -

 .للموارد

 :النموذجي الوضع
 .املرغوبة األهداف تتحقق -
 .استخدام أنسب املوارد استخدام -

 .23، ص 2002اإلسكندرية، مصر، املبادئ واملهارات، الدار اجلامعية، : أمحد ماهر، اإلدارةابالعتماد على  بمن إعداد الطال: املصدر

 االجتاه يف املوارد استخدام بتوجيه تقوم اليت هي الناجحة املؤسسة أن املصفوفة هذه خالل من ويتضح        
 بكل يرتبط مؤسسة أي يف األداء فإن وعليه ،جملتمعوا للمؤسسة املنشودة األهداف حتقيق يضمن الذي الصحيح
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 تبذير دون للمواردد رشي استخدام كفاءة وجود دون فيه املرغوب األداء حتقيق ميكن فال والكفاءة، الفعالية من
 :1، حيث أن األداء يرتبط ابلفعالية يف احلاالت التاليةاألهداف بلوغ من متكن ممكنة وفعالية تكلفة وأبدىن

 ؛ العمل وعالقات الفيز�ئية الشروط :لالعم شروط -
 ؛  واألقسام املصاحل خمتلف بني املهام وتقسيم املؤسسة داخل األساسية الوظائف بتوزيع ويرتبط :لالعم تنظيم -
 هلموتباد مهتبنشاطا للقيام األفراد بني والوظيفي العملي الرتابط عن يعرب والذي :التشاورو  التنسيق االتصال، -

 ؛ املعلومات
 ؛واملهام الوظائف خمتلف بني واجلماعي الفردي العمل وقت تنظيم كيفية وتعين: الوقت تسيري -
 ؛األفراد اهب يقوم اليت واملهام الوظائف، متطلبات مع ينسجم والذي :جاملندم التكوين -
  اإلسرتاتيجية األهداف وترمجة بتحويل تسمح اليت لتقنياتاو  السبل كل ميثل يذوال :ياإلسرتاتيج التطبيق -

 .بتحقيقها تسمح حقيقية عملية شكل يف للمؤسسة

 وتكوين )مردودية إنتاجية،( حمددة لفرتة السريعة النتائج زاوية من فيظهر والكفاءة األداء بني االرتباط أما        
 اأيض تظهر األخرية النقطة هذه حمفز، كعامل التكوين وإدماج العمل ظروف حتسني خالل من مستقبلية طاقة

  .2"ةاالجتماعي - االقتصادية الفعالية": أنه على األداء تعريف إىل يؤدي ما وهذا والفعالية، الكفاءة بني العالقة

 اإلنتاجية: اثنيا

تعترب اإلنتاجية من املفاهيم الوثيقة الصلة ابألداء، مما جعل الباحثني يستعملو�ما كبديلني لبعضهما رغم ما         
 .وأنواعها مث العالقة بينها وبني األداء اإلنتاجية مفهوممن فروق، وقصد توضيح العالقة بينهما نتناول أوال  بينهما

 :مفهوم اإلنتاجية - أ

ثروة األمم  هن تطرق ملفهوم اإلنتاجية يف كتابمن أوائل م "Adam Smith"لقد كان املفكر االقتصادي          
)The wealth of Nations( ميكن ز�دة اإلنتاج وخفض تكلفته عن طريق حتسني وسائل  هحيث افرتض أن

" Fredrickدخل هذا املصطلح رواد اإلدارة األوائل مثلأو  ،3وتنظيم التبادل التجاري تقسيم العمل ،اإلنتاج

Taylor" و"Henri Fayol"  إىل احلياة العملية كمقياس مع بداية القرن العشرين  لقياس اإلنتاجية يف القطاع

 .34ص مرجع سبق ذكره، ، حتديد احملتوى والقياس ابستعمال أسلوب لوحة القيادة: الفعالية التنظيميةعبد الوهاب سنوسي، 1
 . 36املرجع السابق، ص2
هـ حمور 1440الرؤية املستقبلية لالقتصاد السعودي حىت عام  :، ندوة حوليف القطاع احلكومي يف اململكة العربية السعوديةحنو أداء أفضل  عبد الرمحن بن عبد هللا الشقاوي،3

 . 05، ص2008، وزارة التخطيط، الر�ض ، اململكة العربية السعودية، أكتوبرالشراكة بني القطاعني العام واخلاص
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ظهور املدرسة  املفهوم الحقا معوتطور هذا ، اخلاص الصناعي، وخباصة استخدامه يف احتساب إنتاجية اآلالت
 .1السلوكية يف اإلدارة لريكز على إنتاجية العمل

نظرا  تاجية مبا يفي الغرض من الدراسةسنقتصر هنا على تناول وحتليل بعض اإلسهامات يف جمال تعريف اإلنو     
 .لتعدد اآلراء واختالف الباحثني حول هذا املصطلح

استخدام املوارد من قوى بشرية، معدات، مواد، ": هي إلنتاجيةاف Richman & Farmer"" حسبف        
 .2"رأمسال وغريها، لتحقيق املخرجات واملتمثلة يف املنتجات واخلدمات

والعمل  دحتسن مستمر يف كفاءة املنظمة الناتج عن االستعمال الكفء للموار " فريى أ�ا "Bentley"أما         
 .3"واآلالت املتاحة

اإلنتاجية إلنتاج سلعة  املستخدمة يف العملية )املدخالت( العالقة بني املوارد" فريى أ�ا) علي السلمي(أما         
 .4")املخرجات(وبني النتائج من تلك العملية أو خدمة 

نسبة املخرجات إىل املدخالت خالل فرتة زمنية حمددة مع ضرورة "Heinz Weihrich"  ومتثل حسب        
 .5"ابجلودةاالهتمام 

، أي أن اإلنتاجية تشمل الفعالية اليت يتم 6"تشمل الكفاءة والفعالية معا" فإ�ا"David Bain"حسب و         
هبا احلصول على النتائج أو املخرجات، والكفاءة يف استخدام املوارد اليت تساهم يف حتقيق هذه النتائج، أي أن 

 . املرتفعة تتطلب كل من الفعالية والكفاءة ةاإلنتاجي

اإلنتاجية تربط بني الفعالية للوصول إىل األهداف والكفاءة يف حسن استخدام أن "Paul Mali" ويقول        
 .7املوارد وعناصر اإلنتاج املتاحة بغية بلوغ هذه األهداف

لكفاءة حتويل املوارد إىل السلع  مقياسعلى أ�ا "Solomon Fabricant" الباحثوينظر إليها         
 .واخلدمات اليت حيتاجها اإلنسان

      

حول إدارة املعرفة يف الوطن العريب، : ، املؤمتر العلمي الدويل السنوي الرابعمقاييس مقرتحة: ية اإلدارة احلكومية يف الوطن العريبقياس إنتاجكاسر نصر األمحدي و طالل عايد، 1
 .08، ص2004أفريل  28-26: جامعة الزيتونة األردنية، األردن، خالل الفرتة

 .107هجرية شيقارة، مرجع سبق ذكره، ص2
 .22، ص1990، 9، جملة التنمية الصناعية العربية، املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، الرابط، املغرب، العددالكفاية اإلنتاجية يف الصناعة العربيةإبراهيم عبد احلكيم، 3
 . 20، ص1994، مكتبة اإلدارة اجلديدة، القاهرة، مصر، ، اإلدارة اإلنتاجيةعلي السلمي 4
ختصص التحليل ، أطروحة دكتوراه غري منشورة، الصناعات التحويلية ابجلزائر: منتجات الصناعية حالةسني اإلنتاجية وتدعيم القدرة التنافسية للحنو حتعبد الرمحن بن عنرت، 5

  .10، ص2004، اجلزائر ، 3اجلزائرجامعة االقتصادي، 
  .16املرجع السابق، ص 6

7Michel Garvais, Op.Cit, P 15. 
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مدى استخدام املوارد طبقا ملقاييس : فتعرفها أب�ا) منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بباريس(أما          
 .1معينة

املدخالت،  إىل املخرجات نسبة إىل عامة بصفة يشري اإلنتاجية أن مصطلحنقول من التعريفات السابقة       
 تشتمل بينما، واملعدات اآلالت وتكاليف اإلنتاج وتكاليف تكلفتها أو العمل ساعات تاملدخال وتشمل

 ابختالف خيتلف قد اإلنتاجية مفهوم أن من الرغم وعلى ،السوقية احلصة ،الدخل ،املبيعات على املخرجات
 أو السلع تلك إنتاج يف املستخدمة املوارد كمية أو قيمة" بني عالقة على دائما يظل نهأ إال النشاط، نوعية

 مقرتن الناتج يف ارتفاع حدوث عند وحتدث، اإلنتاج وعوامل النواتج بني عالقةال أي أ�ا تقوم على، 2"اخلدمات
 .3أقل إنتاج بعوامل ذاته الناتج ينتج عندما أو اإلنتاج، عوامل يف تناسباً  أقل ابرتفاع

 :أنواع اإلنتاجية -1

 :سم اإلنتاجية إىل ثالثة أقسام هيتنق       

 الكلية اإلنتاجية: 

 عليه، احلصول يف استخدمت اليت اإلنتاجية املوارد وبني اإلنتاج حجم بني العالقة الكلية اإلنتاجية متثل        
 هذا مضمون حسب إلنتاجيةا فليستin put) ( إىل املدخالت out put)( املخرجات نسبة آخر ومبعىن

 معينة زمنية فرتة خالل أنتجت اليت واخلدمات السلع من املخرجات كمية بني احلسابية النسبة سوى التعريف
 .اإلنتاج من القدر هذا حتقيق يف استخدمت اليت املدخالت وكمية

 مجيع املقام يف يوضع كما الشركة تنتجها اليت املخرجات مجيع البسط يف يوضع الصيغة هذه ويف        
 على واملدخالت للمخرجات ابلنسبة القيمة أو الكميات الصيغة يف وتستخدم ،تستخدمها اليت املدخالت

 املخرجات من املختلفة األنواع لقياس استخدامها ميكن عامة قياس وحدة حتديد األمر ويتطلب السواء،
 :5، وميكن التعبري عنها ابلعالقة التالية4املدخالتو 

اإلنتاج

عوامل اإلنتاج
=

املخرجات

املدخالت
=   اإلنتاجية الكلية

، مؤمتر الدفاع املدين احلادي تعريف اإلنتاجية وأساليب قياسها وآليات حتسينها لفرق الدفاع املدين ابململكة العربية السعوديةسراج يوسف عابد، و  سعيد بن علي حسن1
 . 202ص ، 2007هـ، الر�ض، اململكة العربية السعودية، 1428والعشرون، 

، خمرب العوملة واقتصاد�ت مشال إفريقيا: جامعة الشلف، جملة اقتصاد�ت مشال إفريقيا، التنافسية امليزة وحتقيق اإلنتاجية حتسني يف وأمهيتها البشرية املوارد تنميةنعيمة ابرك، 2
 .279، ص2009، 07ددالعالشلف، اجلزائر، 

  .01، ص 2008، جنيف، سويسرا، مهارات من أجل حتسني اإلنتاجية ومنو العمالة:لتقرير اخلامسامكتب العمل الدويل، 3
 يف ومنتجاهتا األلبان مصانع حتسينها يف وآليات اإلنتاجية وطرق قياس أساليب دليلالجتماعي، ااملنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي و 4

 . 12، ص 2004، الرابط، املغرب، العربية الدول
  .279نعيمة ابرك، مرجع سبق ذكره، ص5
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 اإلنتاجية اجلزئية:  

 على كل املادية وعناصر اإلنتاج البشرية اإلنتاج عناصر إنتاجية حول والدراسات األحباث معظم تدور        
 املال رأس وإنتاجية العمل كإنتاجية اجلزئية اإلنتاجية دراسة أساس على األحباث تقوم آخر ومبعىن حدة

 قتصاراال أن كل منها خمتلفة، ويالحظ على تؤثر اليت العوامل أن حيثوإنتاجية اآلالت  اخلامات وإنتاجية
عن اإلنتاجية الكلية، ويرجع ذلك إىل  صحيحة غري فكرة يعطي قد اإلنتاجية قياس يف واحد عنصر دراسة على

نسبة ارتفاع عنصر العمل، وأتخذ الكفاءة أن نسبة ارتفاع إنتاجية رأس املال مثال ال تكون ابلضرورة مماثلة ل
كن التعبري عنها وقياسها وفقا للعالقة ومي ،1اإلنتاجية اجلزئية شكال عينيا أو نقد� أي ابستخدام الكميات أو القيم

 :2التالية
املخرجات

 كمية عنصر واحد أو أكثر من عناصر اإلنتاج
=   اإلنتاجية اجلزئية

 ةاإلنتاجية احلدي:  

أي تغّري  يف املدخالت، التغّري  ومقدار املخرجات يف التغّري  مقدار بني العالقة احلديّة اإلنتاجية متثل        
 متكاملة اقتصادية مناذج بناء األمر يتطلب والحتساهبا ،املخرجات مع تغري املدخالت مبقدار وحدة واحدة

 .3اإلنتاج على آخر عنصر أي أو العمل من وحدة إضافة مدى أتثري معرفة إىل للتوّصل

 :عالقة اإلنتاجية ابألداء -2

إذا كان كل من الفعالية والكفاءة مؤشران هامان لألداء، فإن اإلنتاجية ابعتبارها تضمهما معا أو على         
 :التايل دولما يبينه اجل واألقل تشمل الكفاءة، فإ�ا تعترب أفضل مؤشر للحكم على األداء، وه

 

 

 

 

 

 

 . 204سعيد بن علي حسن وسراج يوسف عابد، مرجع سبق ذكره، ص 1
   .180نور الدين شنويف، مرجع سبق ذكره، ص 2
  .205ص  سعيد بن علي حسن وسراج يوسف عابد، مرجع سبق ذكره،3
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 العالقة بني الكفاءة والفعالية واإلنتاجية كأبعاد هامة لألداء :)2.2( اجلدول         
 اإلنتاجية

 :إنتاجية مرتفعة
 .حتقيق األهداف -
 .استخدام أمثل املوارد -

 :إنتاجية متوسطة
 .حتقيق األهداف -
 .إفراط يف استخدام املوارد -

 فعالية مرتفعة

 :إنتاجية متوسطة
 .عدم حتقيق األهداف -
 .املوارداستعمال أمثل  -

 :إنتاجية منخفضة
 .عدم حتقيق األهداف -
 .سوء استخدام املوارد -

 
 فعالية منخفضة

 فعالية  كفاءة كفاءة منخفضة كفاءة مرتفعة
 .127، ص 2000عبد الرزاق بن حبيب، اقتصاد وتسيري املؤسسة، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، : املصدر

أن اإلنتاجية تربط بني الفعالية والكفاءة، حيث تكون اإلنتاجية يف مستوى منخفض  دولنالحظ من اجل        
عن اخنفاض كل من الكفاءة والفعالية، وقد تكون يف مستوى متوسط يف حالة اخنفاض الكفاءة أو الفعالية، أما 

تخدام أفضل للموارد، وهو ما اإلنتاجية املرتفعة فتتطلب كفاءة وفعالية مرتفعتني أي حتقيق األهداف املسطرة ابس
 . جيعل من اإلنتاجية أفضل يف التعبري عن األداء من الكفاءة والفعالية، سواء كا� معا أو على انفراد

فاإلنتاجية تعكس درجة الرشد يف األداء سواء كان العمل فنيا أو إدار�، أي كيفية استخدام أساليب         
من املعايري يف قياس األداء، وهذا ما يعطيها صفة املوضوعية والدقة يف احلكم  وطرق اإلنتاج املؤدية للنتائج، وهي

 .  ءعلى األدا

 :العوامل املؤثرة على اإلنتاجية -3

 جمموعتني إىل بعض الباحثني قسمهاي اإلنتاجية حتسني يف تتحكم اليت العوامل من عدد هناك        
 سيطرة خارج تقع اليت هي اخلارجية العواملأن  حيث ،الداخلية والعوامل اخلارجية العواملا مه رئيسيتني

الدولية العوامل  تقسم منظمة العملو  ،1هتاسيطر  داخل تقع اليت تلك هيف الداخلية العوامل املؤسسة، أما
جمموعة العوامل الفنية ؛ جمموعة العوامل العامة: اإلنتاجية إىل ثالثة جمموعات رئيسية هي املؤثرة على

 :، ونوردها ملخصة يف اجلدول التايلجمموعة العوامل البشرية  ؛التنظيميةو 

 
 
 

 .279نعيمة ابرك، مرجع سبق ذكره، ص1
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 العوامل املؤثرة يف مستوى اإلنتاجية): 3.2(اجلدول 
 العوامل البشرية العوامل الفنية والتنظيمية العوامل العامة

  التوازي اجلغرايف للموارد واخلامات
 .الطبيعية

  تتبعها السياسة املالية، واالئتمانية اليت
  .الدولة

  التنظيم العام لسوق العمل يف الدولة . 
  توافر مراكز البحث العلمي

 .والتكنولوجي
 التنظيم التجاري وحجم السوق. 
  نشر نتائج البحوث والدراسات العلمية

 .والتقنية 
  التغريات يف تركيبة أو بنية املنتجات.  

 

  درجة التكامل يف اإلنتاج. 
  اإلنتاجية يف معدل استغالل الطاقة

 .املشاريع املختلفة
  حجم اإلنتاج ودرجة استقراره. 
  جودة املواد األولية وانتظام تدفقها. 
 داخلي واملوقع اجلغرايف الرتتيب ال

 .للمصانع
  نوعية أدوات اإلنتاج وسهولة احلصول

  .عليها وتداوهلا بني العمال
  التناسب بني القوة العاملة املخصصة

وة العاملة املخصصة لألعمال الصيانة والق
   .لألعمال اإلنتاجية و غريها

  طول مدة ساعات العمل اليومي وكيفية
  .توزيعها

 طرق اختيار األفراد.     

 العالقة بني اإلدارة والعامل.  
 و النفسية األحوال االجتماعية .

 .األجور الشخصية 
  درجة التوافق والتكيف مع العمل

 .واالرتباط به
 من حيث  لةتركيب القوى العام

 .السن، اجلنس، املهارات
  دور التنظيمات العمالية. 

جممع صيدال، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص علوم : ، دور الشراكة يف حتسني أداء املؤسسات الصناعية حالةشوخييإمساعيل  :املصدر
 .28، ص2006التسيري، جامعة بسكرة، اجلزائر، 

 التنافسية: اثلثا

التنافسية يشكل حلقة أساسية لدى املفكرين االقتصاديني واملختصني يف إدارة األعمال أصبح مصطلح         
وقد بدأ يظهر جليا يف جماالت  مؤسسات صغرية ومتوسطة، املية أوسواء كانت مؤسسات ع واملؤسسات،

وسبل وأقسامها  سيةوعليه سنحاول التطرق إىل مفهوم التناف، والتجارة واملال واالقتصاد يف اآلونة األخرية األعمال
 .قياسها

 :                                                                                                       مفهوم التنافسية - أ

من طرف بعض املفكرين وحماولتهم إعطاءه تعريفا حمددا  ،إن مصطلح التنافسية رغم التطرق إليه من قبل        
، وخري دليل على ذلك أننا ال جنده يف القواميس جلية، يوضح بصورة مبهما ومل مفهوما بقي مع دراسة مكو�ته،

بل هي حمصلة جمموعة من القوى واليت من خالل  فتنافسية املؤسسة ليست حقيقة بسيطة كما يظن البعض،
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 كبديل املنافسة مصطلحوقد استخدم  ،1حتدد لنا خصائص نشاط املؤسسة وقدرهتا التنافسية ينهاالتكامل فيما ب
 سنعرض كما فالتنافسية خيتلفان، أ�ما الرّاجح أنّ  إال املعىن، نفس هلما أبن البعض من اعتقادا وذلك للتنافسية

 الشروط فهو التنافس أما احمللّي، أو الدويل املستوى على اخلدمات أو املنتجات تصريف على املنظمة قدرة هي
 .2اإلنتاج عوامل وحركة التجارة حرية جند الشروط وضمن السوق، يف واملتاجرة اإلنتاج وفقها يتم اليت

 نظر وجهات اختالف إىل ذلك يعود و ،هلا دقيق مفهوم تقدمي يصعبوابلعودة إىل التنافسية فإنه          
 .اووضوح دقة أكثر تعريف إىل لنخلص خمتلفة تعريفات ستعرضن أن نحاولسو  ،امليدان يف املمارسني وجتربة

القدرة على الصمود أما املنافسني بغرض حتقيق األهداف من الرحبية : " ف فريد النجار التنافسية على أ�اعرّ       
القطاع ومواجهة ، أي أن التنافسية هي قدرة املؤسسة على البقاء يف 3"ومنو واستمرار وتوسع وابتكار وجتديد

 .املنافسني مع حتقيق أهم أهدافها أال وهو األرابح

الوسيلة اليت تتمكن هبا املؤسسة من حتقيق التفوق : " إىل أن التنافسية هي" G.Garubaldi"وأشار         
التنافسي مع اآلخرين، من خالل استحداث طرق جديدة للمؤسسات خاصة اإلنتاجية منها طاملا أن النماذج 

 .4"قدمية أصبحت معروفة ومتاحة بشكل واسع واملنافسني على علم هباال

الدرجة اليت ميكن وفقها يف شروط سوق : "تعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية التنافسية أب�ابينما         
حتقيق مستوى معيشة حرة وعادلة إنتاج السلع وخلدمات اليت تواجه األذواق يف األسواق العاملية، ويف الوقت نفسه 

 .5"متزايد على املدى الطويل

بينما جند أن تقرير التنافسية العاملية الذي يصدر عن املعهد الدويل إلدارة التنمية يف سويسرا قد عرف         
 ".قدرة الدولة أو املؤسسة على توليد ثروة أكرب من منافسيها يف األسواق العاملية: "التنافسية أب�ا

تقدمي منتج ذو جودة عالية وسعر مقبول للزابئن، وأداء عايل للمؤسسة " رف التنافسية كذلك على أ�اوتع        
 .6"يف السوق مقارنة ابملنافسني وهذا بتقدير واحتساب احلصة السوقية النسبية للمؤسسة

قيم عالية مما يقدمه  سلعا وخدمات ذات املؤسسة على التقدمي مقارنة مع منافسيها، ةقدر "كما تعرف أب�ا          
املنافسون بنفس التكاليف أو قيما مضاهية بتكاليف أقل، وابلتايل تضمن بناء وضعيات تفضيلية تسمح هلا 

 .85، مرجع سبق ذكره، صفرحات غول1
 .20، مرجع سبق ذكره، صدمحم حبانية2
، ، جملة أحباث اقتصادية وإدارية)موبيليس(دراسة حالة شركة اتصاالت اجلزائر : إعادة هندسة العمليات كخيار إسرتاتيجي لتحسني تنافسية املؤسسة، حايف سي حايفشرياز 3

 .75، ص 2015، جوان 17، العدد جامعة بسكرة، بسكرة، اجلزائر
 .76املرجع السابق، ص 4
 .96، ص 2001، الدار اجلامعية، القاهرة، مصر، وقضا� اقتصادية معاصرةالعوملة عمر الصقر، 5

6 Richard Percerou, Entreprise: Gestion Et Compétitivité, Economica, France, 1984, P53. 
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مؤسسة أ�ا تنافسية إذا استطاعت نقول عن وعليه فيمكن أن ، 1"بتحقيق أداء اقتصادي أعلى على طول الفرتة
 .متيزها عن منافسيها∗هذا التفوق هو امتالك املؤسسة ملزا� تنافسيةخلق قيمة متفوقة مقارنة مبنافسيها، وأن مصدر 

تعين كل شيء إجيايب يسمح للمؤسسة ابكتساب حصة يف  اونستشف من التعريفات السابقة للتنافسية أ�        
 يف ةؤسسامل جتتهد حيث األبعاد، متعدد التنافسية مفهومجهة، وحتقيق أرابح من جهة أخرى، كما أن  السوق من

 اليت الكيفية يف التفكري إىل تدفع ذهنية حالة فالتنافسية السوق، يف مستمر تنافسي موقع احتالل قصد حتقيقه
 .ممكنة فرتة أطول السوق يف موقعها وتطوِّر حتافظ ةؤسسامل جتعل

 :أنواع التنافسية - ب

 :وميكن أن منيز بني ثالثة أشكال للتنافسية وهي كما يلي      

 : املؤسسة مستوى على التنافسية -1

 والسعر اجليدة ابلنوعية واخلدمات، السلع إنتاج على القدرة هي فالتنافسية الربيطاين التعريف حسب        
، األخرىؤسسات امل من كفاءة أكثر بشكل املستهلكني حاجات تلبية يعين وهذا ،املناسب الوقت ويف املناسب
 أكثر بشكل وخدمات مبنتجات املستهلك تزويد على القدرة أب�ا املؤسسة صعيد على أيضا يةالتنافس وتعرف
 الدويل أو احمللي الصعيد على املنظمة هلذه مستمرا جناحا يعين مما السوق، يف اآلخرين املنافسني من وفعالية كفاءة

 العملية يف املوظفة اإلنتاج عوامل إنتاجية رفع خالل من ذلك ويتم احلكومة، قبل من واحلماية الدعم غياب ظل يف
 .2)والتكنولوجيا الامل رأس ،العمل(اإلنتاجية

من التعريفني السابقني جند أن التنافسية ابلنسبة للمؤسسة تعين قدرهتا على تلبية حاجات ومتطلبات         
 .أعلى من املؤسسات األخرىعمالئها بكفاءة 

  : القطاع مستوى على التنافسية -2

 احمللية أو الدولية األسواق يف مستمر جناح حتقيق على ما دولة يف معني صناعي قطاع منظمات قدرة هي        
 وحمصلة التجاري وميزانه للقطاع الكلية الرحبية مؤشراهتا أهم ومن احلكومية، واحلماية الدعم على االعتماد دون

    .3اجلودة و ابلكلفة متعلقة مقاييس إىل إضافة املباشر األجنيب االستثمار

 :الدولةتنافسية  -3

، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص علوم التسيري، ابجلزائرقطاع الطحن : مسامهة إلعداد مقاربة تسيريية مبنية على الفارق اإلسرتاتيجي دراسة حالةعبد املليك مزهودة، 1
 .78، ص2007جامعة ابتنة، اجلزائر، 

طبيعتها و اليت حتتاجها التنافسية هي القدرة على التحكم يف عوامل النجاح بشكل أفضل من املنافسني، حبيث تتمثل عوامل النجاح يف أي خاصية أو ميزة مهما كانت  األفضلية∗
 .املؤسسة يف حميطها لبلوغ أهدافها املسطرة

 .21، مرجع سبق ذكره، صدمحم حبانية2
3Michael Porter, The Competitive Advantage Of Nations, The Free Press, Paris, France, 1990, P03.  
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هي قدرة البلد على حتقيق معدل مرتفع ومستمر ملستوى دخل أفراده، ويتحقق ذلك من خالل حتسني         
اإلنتاج الذي يؤدي بدوره إىل رفع األجور، األمر الذي يضمن معدل منو مرتفع ومستمر لدخل الفرد، أو هي قدرة 

وتنميتها، حيث أن هذه البيئة قد تكون معززة لتنافسية على دعم تنافسية املؤسسات ) الدولة(البيئة الوطنية 
 املؤسسات أو معوقة هلا، ومن مثة فإن أداء املؤسسات يتحدد بطبيعة البيئة الوطنية اليت تعمل فيها، واليت تتحدد

، وبعضها خاص ...حجم الدولة؛ عدد سكا�ا : كوفرة وندرة عوامل معينة مثل: بدورها بظروف بعضها
لتشريعات االقتصادية واالجتماعية اليت تضعها الدولة، وبطبيعة االقتصاد الذي متارسه الدولة، والذي ابلسياسات وا

 .1حيدد عالقتها ابملؤسسات ومدى انفتاحها

وجتدر اإلشارة إىل أن بعض االقتصاديني يرون أنه ال ميكن تعميم تعريف التنافسية استنادا إىل امليزان         
ت، فمن املمكن بلوغ مستو�ت معيشية مرتفعة رغم وجود عجز جتاري متنامي والعكس التجاري يف كل احلاال

 .2أيضا صحيح

 : مؤشرات قياس التنافسية - ج

 :3ميكن معرفة وقياس تنافسية املؤسسة من خالل العديد من املؤشرات نذكرها ملخصة فيما يلي  

 :احلصة السوقية -1

وتعد املؤسسة تنافسية إذا استطاعت ز�دة حصتها السوقية واحلفاظ عليها يف ظل املنافسة الشرسة،         
وهي  خالل حساب احلصة السوقية النسبية،وتتحدد مكانتها من خالل مقارنة أدائها الفعلي أبداء املنافسني، من 

 .النسبة بني حصة سوق املؤسسة وحصة املنافس األحسن أداء

 :كلية لعوامل اإلنتاجاإلنتاجية ال -2

تعد املؤسسة تنافسية إذا استطاعت أن ترفع من إنتاجية عوامل اإلنتاج، نتيجة لتغيري التقنية وحترك دالة         
 .رات يف احلجمو التكلفة حنو األسفل أو حتقيق وف

 :اإلنتاج املتوسطةتكلفة  -3

ضعفها على حساب الرحبية  يكن نسة، إذا ملتعترب التكلفة مؤشرا مهما يف فرع نشاط املنتجات املتجا        
  املستقبلية للمؤسسة، هذا ما يؤدي إىل استعمال تكلفة وحدة العمل بديال عندما تكون اليد العاملة مشكلة جلزء

 

 .98، ص 2000، 254، قطر، العدد 99، جملة املستقبل العريب، ندوة دور الدولة والتعاون العريب يف رفع القدرة التنافسيةإبراهيم العيسوي، 1
املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع : امللتقى الدويل الرابع حول ،CONDOR، أثر إسرتاتيجية التنويع على تنافسية رابح بوقرة ونبيلة جعيجع2

  .07ص، 2010نوفمرب 9-8: جامعة الشلف، الشلف، اجلزائر، خالل الفرتة ،احملروقات يف الدول العربية، 
 .77،76ص ص ، مرجع سبق ذكره،شرياز حايف سي حايف3
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 .1كبري من التكلفة اإلمجالية، رغم تناقص مثل هذه الوضعية يف البيئة احلالية

 :الرحبية -4

 السوقية مؤشرا على التنافسية إذاتشكل الرحبية مؤشرا كافيا على التنافسية احلالية، وكذلك تشكل احلصة         
 ولكن ميكن أن تكون كان املشروع يعظم أرابحه، أي أنه ال يتنازل عن الربح جملرد غرضه يف رفع حصته السوقية،

 .2ها احلالية لن تكون ضامنة لرحبيتها املستقبليةتنافسية يف سوق يتجه هو ذاته حنو الرتاجع، وبذلك فإن تنافسين

 األداء مستو�ت: رابعالفرع ال

 ،أدائها مستوى على التعرف خالهلا من االقتصادية للمؤسسة ميكن لألداء املستو�ت من جمموعة توجد        
وفيما يلي  ،اجملال هذاالباحثون يف  هايتبن اليت واملقاييس املعايري الختالف أشر� كما يعود االختالف هذا ولعل
  :ملخصة يف اجلدول التايل املستو�ت هذه نورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .09جعيجع، مرجع سبق ذكره، ص رابح بوقرة ونبيلة 1
املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج : ، امللتقى الدويل الرابع حولمؤشرات قياس التنافسية ووضعيتها يف الدول العربيةعائشة عميش وعمر حدادو، 2

 .03، ص2010نوفمرب 9-8: ةقطاع احملروقات يف الدول العربية، جامعة الشلف، الشلف، اجلزائر، خالل الفرت 
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 أداء املؤسسةمستو�ت ): 4.2( دولاجل

 اخلصائص مستو�ت األداء

 االستثنائي األداء
 وكذا املرحبة، والعقود البعيد املدى على الصناعة ضمن األداء يف التفوق يبني

 .للمؤسسة املايل الوضع وازدهار السيولة ووفرة األفراد قبل من الواضح االلتزام

 البارز األداء
 كفاءة ذات إطارات امتالك كبرية، عمل عقود عدة على احلصول فيه يكون

 .متميز مايل و وضع مركز امتالك ،

 جدا اجليد األداء
 ابلوضع التمتع جانب إىل املستقبلية الرؤية واتضاح األداء، صالبة مدى يبني

 .اجليد املايل
 

 اجليد األداء
 يف والضعف القوة نقاط توازن مع السائدة املعدالت وفق لألداء متيز فيه يكون

 .مستقر غري مايل وضع امتالك مع العمالء، وقاعدة اخلدمات أو/و املنتجات

 املعتدل األداء
 يف القوة نقاط على الضعف نقاط وتغلب ، املعدل دون أداء صريورة ميثل

 على احلصول يف صعوبة مع ، العمالء وقاعدة أو اخلدمات/و املنتجات
 .والنمو للبقاء الالزمة األموال

 الضعيف األداء
مجيع  يف الضعف لنقاط وضوح مع بكثري، املعدل دون األداء ميثل و الذي
 اإلطارات استقطاب يف خطرية صعوابت وجود عن فضال تقريبا، احملاور

 .املالية اجلوانب يف خطرية مشاكل مواجهة مع املؤهلة،
أساسيات األداء وبطاقة التقييم املتوازن، الطبعة  إدريس، صبحي دمحم وائل و محدان بن دمحم من إعداد الطالب ابالعتماد على خالد :املصدر

 .2009األوىل، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 

 فيهوالعوامل املؤثرة املؤسسة أداء أنواع : املطلب الثالث

األداء أنواع  سنحاول من خالل هذا املطلب حتديد وإبراز أهم مكو�ته مفهوم األداءبعدما مت التعرض إىل         
 .ابإلضافة إىل إبراز العوامل املؤثرة فيه املختلفة

 األداء) أقسام(أنواع : الفرع األول

 جل حبل يسمح الذي السليم النظري اإلطار بناء من سيمكن لألداء تعريف وضع على القدرة إن        
 إبراز من متكننا واضحة معامل وجود انعدام ظل يف تكتمل لن احلقيقية الصورة أن إال ابملوضوع العالقة املسائل

 قياسه عملية ختول اليت النهائية الصفة األداء مفهوم إعطاء نستطيع حىت فيها البحث إىل يدفعنا ما هذا إحداثياته
 .الباحثون طرحها اليت املعايري أو التصنيفات أو املعامل هذه لتوضيح حماولة يلي فيما و ،صحيحل بشك
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 حسب معيار املصدر: أوال

، ومها  1واألداء اخلارجي الداخلي أو الذايتاألداء  ؛وفقا هلذا املعيار ميكن تقسيم أداء املؤسسة إىل نوعني        
 :كما يلي

  :)الداخلية البيئة أداء(األداء الداخلي  - أ

 البشري املال رأس أي ابألفراد األمر تعلق سواء املؤسسة داخل املوجودة األداءات جبميع أساسا يرتبط وهو        
 فيه التحكم للمؤسسة ميكن ما بكل يتعلق الداخلية البيئة أداء أو الداخلي األداء أن إذ ،املايل أو التقين األداء أو

 والعمليات  ، ...التموين ؛التمويل ؛اإلنتاج : أمهها من اليت والوظائف النشاطات مجيع يف متمثلة ؛عليه والتأثري
واليت تتمثل غالبا يف ، 2للمؤسسة الفرعية األنظمة أداءات خمتلف تفاعل نتيجة هي وابلتايل ى،األخر  اإلدارية

 :3التالية األداءات

على صنع القيمة  اقادر  ااسرتاتيجي ااملؤسسة الذين ميكن اعتبارهم مورد وعمال وهو أداء أفراد :األداء البشري -
 ؛وحتقيق األفضلية التنافسية من خالل تسيري مهاراهتم

 ؛ويتمثل يف قدرة املؤسسة على استعمال استثماراهتا بشكل فعال :األداء التقين -
 .املتاحةالوسائل املالية ويكمن يف فعالية تعبئة واستخدام : األداء املايل -

نشاطها من موارد بشرية،  مواردها الضرورية لسريهو أداء متأيت من  )األداء الداخلي(ء البيئة الداخلية فأدا        
 .4تقنيةموارد مالية، موارد 

 ): اخلارجية البيئة داءأ(األداء اخلارجي  - ب

حيث يتمثل ، 5"اليت حتدث يف احمليط اخلارجي للمؤسسة املتغرياتاألداء الناتج عن " ونقصد به ذلك            
، ابإلجياب أو ابلسلب سواء للمؤسسة الداخلي األداء على آبخر أو بشكل واملؤثرة احمليطة العوامل مجيعيف 

 .الوسطاء ،املنافسني ،املمولنيو  املوردين خمتلف أداء إىل ابإلضافة الكلي اجلانب يف احلكومات أداء تشملو 

 حيث من لفعالية و الكفاءة جانب فتمس متفاوتة بنسب املؤسسة على حمالة ال تؤثر األداءات وهذه        
 غالبا واليت األهداف، حتقيق على القدرة حيث من أو اخلارجية البيئة تقدمها اليت املتاحة للموارد األمثل االستخدام

 .125دمحم زرقون واحلاج عرابة، مرجع سبق ذكره، ص1
 .33، ص2006/2007، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص تسيري، جامعة بومرداس، اجلزائر، اجلزائر: الثقافة التنظيمية وأتثريها على أداء املنظمة حالة، سهويلسهام 2

3 Bernard  Martory, Contrôle De Gestion Sociale, Librairie Vuibert, Paris, France, 1999, P 236. 
 .33، مرجع سبق ذكره، ص سهويلسهام 4

5Bernard  Martory, Op.Cit, P 236.  
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 املؤسسة قدرة على مباشر بشكل املؤثرة والسياسات القوانني يف كالتغريات املتوقعة غري اخلارجية ابلعوامل تتأثر ما
 .1له خطط ما إجناز يف

 :والشكل التايل يوضح النوعني السابقني لألداء        

 أنواع األداء حسب طبيعة املصدر): 3.2(الشكل 

 
Bernard  Martory, Contrôle de Gestion Sociale, librairie Vuibert, Paris, France,   :Source

1999, P 237. 

أو مالية إضافة إىل التفاعل  سواء كانت بشرية، تقنية، نالحظ من الشكل أن التفاعل بني موارد املنظمة        
ز�دة الكلية يف األداء سواء  هو ما يعطينا يف النهاية ال، و يئتها اخلارجية وما فيها من فرص وهتديداتاملنظمة وببني 

 .مصدره داخليا أو خارجياكان 

 حسب معيار الشمولية :اثنيا

 :2، ومها كما يليأداء كلي وأداء جزئي قسمني؛ إىل املؤسسةحسب هذا املعيار يقسم األداء داخل     

 :األداء الكلي - أ

يف  األنظمة التحتية أو اليت سامهت مجيع عناصر املؤسسة يتمثل األداء الكلي للمؤسسة يف النتائج         
حلديث عن قدرة فالتعرض لألداء الكلي  للمؤسسة يعين ا ،ر لوحده يف حتقيقهاانفراد جزء أو عنص دونكوينها ت

األهداف الرئيسية الرحبية اليت ال ميكن  ومثال  ،الرئيسية أبدىن التكاليف املمكنةأهدافها  املؤسسة على حتقيق

  .34، مرجع سبق ذكره، ص سهويلسهام 1
 .89، ص2001، 01بسكرة، بسكرة، اجلزائر، العدد  جامعة اإلنسانية، العلوم جملة ، وتقييم مفهوم والفعالية الكفاءة بني األداء ، مزهودة املليك عبد2

 

 ئةـــــــــالبي

 أداء تقين أداء مايل

 أداء بشري

 ز�دة كلية يف األداء اخلارجياألداء 

 أداء مقاس
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حتقيق ذلك بل تتطلب تضافر مجيع املصاحل أو الوظائف، فمصلحة املالية جيب أن توفر  لقسم أو وظيفة لوحدها
أبقل التكاليف وأحسن   منتجاتومصلحة اإلنتاج جيب أن تقدم  األموال الضرورية أبقل التكاليف وأقل املخاطر،

األفراد جيب أن حتقق أفضل مردود، واملصلحة التجارية جيب عليها تسويق أقصى ما ميكن  جودة، ومصلحة
 .تسويقه وتوفري املواد لعملية التصنيع أبقل تكلفة وأحسن جودة

 :األداء اجلزئي - ب

ق أهدافه أبدىن التكاليف فإن األداء اجلزئي هو قدرة النظام التحيت على حتقي على خالف األداء الكلي،       
جمموع أداء  وبتحقيق، أهدافه اخلاصة به، ال أهداف األنظمة األخرىفالنظام التحيت يسعى إىل حتقيق  املمكنة،

ة جيب أن تكون متكاملة أهداف املؤسس اإلشارة إليه، سبق للمنظمة، وكما األنظمة التحتية يتحقق األداء الكلي
 . تشكل شبكة فيما بينهاومتسلسلة 

 فةحسب معيار الوظي: اثلثا

يرتبط هذا املعيار ابلتنظيم، ألن هذا األخري هو الذي حيدد الوظائف والنشاطات اليت متارسها  املؤسسة،         
حصرها يف الوظائف اخلمس إذن ينقسم األداء يف هذه احلالة حسب الوظائف املسندة إىل املؤسسة واليت ميكن 

ابإلضافة إىل  اآلخر البعض ويضيف ،1وظيفة التسويق األفراد؛وظيفة املالية؛ وظيفة اإلنتاج؛ وظيفة  :التالية
 .2البحث والتطوير ووظيفة العالقات العمومية ائف السابقة وظيفة التموين؛ وظيفةوظال

 :أداء وظيفة املالية - أ

 كل أن كون كذلك، املايل لألداء املقدمة املفاهيم تعددت األداء، أنواع أحد هو املايل األداء أن ابعتبار        
 : منها التعاريف من العديد دمتق لذلك ونتيجة إليها، ينظر اليت زاوية حسب املايل األداء مفهوم إىل ينظر ابحث

على أنه الفرق بني القيمة املقدمة للسوق وجمموع القيم املستهلكة واملتمثلة يف "E.Scosip" يعرفه         
 .3"تكاليف خمتلف األنشطة

يتمثل يف قدرة املؤسسة على بلوغ أهدافها املالية أبقل "فيعرف األداء املايل أبنه " "M.L.Flameأما        
 .4"التكاليف املمكنة

 .25، ص2011/2012، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص تسويق، جامعة اجلزائر، اجلزائر، حتسني أداء املؤسسة يف ظل إدارة اجلودة الشاملةعبد احلليم مزغيش، 1
، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص تسيري )2000/2003(مؤسسة صناعة الكوابل ببسكرة : األداء املايل للمؤسسة االقتصادية قياس وتقييم حالةعادل عشي، 2

 . 19، ص 2001/2002، ، جامعة بسكرة، اجلزائراملؤسسات الصناعية
 .24عبد الوهاب دادن و رشيد حفصي، مرجع سبق ذكره، ص 3

4 Marcel Laflame , Le Management: Approche  Systémique, 3éme édition, Gaétan  Morin, Canada, 1981,P356. 
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 مدى آخر بتعبري أو، "املايل العسر عنها يزيل أمان، هلامش املؤسسة وحتقيق متتع مبدى" يعرفه والبعض        
 :ةالتالي العوامل على الضوء بتسليط املايل األداء يعرف املالية، وأيضا والصعاب املخاطر تصدي على املؤسسة قدرة

 املالية؛ املردودية يف املؤثرة العوامل -
 اخلاصة؛ األموال مردودية على املسريين طرف من املتبناة املالية السياسات أثر -
 األرابح؛ من فوائض وحتقيق املالية السياسة إجناح يف املؤسسة منو معدل مسامهة مدى -
 .1العامة للمصاريف النشاط مستوى تغطية مدى -

فاألداء املايل يتجسد يف قدرهتا على حتقيق التوازن املايل وتوفري السيولة الالزمة ومنه ميكن القول أن         
 .جيد وتكاليف منخفضة مردودية لتسديد ما عليها، وحتقيق معدل

 :أداء وظيفة اإلنتاج - ب

 اإلنتاج ز�دة (ألهدافها بلوغها مدى أي اإلنتاج وظيفة وفعالية كفاءة مدى يف اإلنتاجي األداء يتمثل        
، ويتحقق عندما 2ملواردها اإلنتاجية األمثل االستخدام خالل من) اإلنتاج وتكاليف مدة ختفيض وجودة، كمية

 منتجاتتتمكن من حتقيق معدالت مرتفعة لإلنتاجية مقارنة مبثيالهتا أو بنسبة القطاع الذي تنتمي  إليه، وإنتاج 
 جبودة عالية وبتكاليف منخفضة تسمح هلا مزامحة  منافسيها  وختفيض نسبة توقف اآلالت والتأخر يف تلبية

 .3الطلبيات

 ):األداء الوظيفي(أداء وظيفة األفراد  - ج

تنفيذ املوظف ألعماله ومسؤولياته اليت تكلفه هبا املؤسسة أو اجلهة اليت "ويعرف هذا النوع من األداء أبنه         
، كما أن هناك من ينظر ألداء وظيفة األفراد "ترتبط وظيفته هبا، وهذا يعين النتائج اليت حيققها املوظف يف املؤسسة

مدى أو درجة بلوغ عامل أهداف وحدة العمل "عتبار أنهأساس النتائج احملققة لكن من زاوية خمتلفة ابعلى 
للتعبري عن مستو�ت  ، أو بعبارة أخرى يستخدم4"كنتيجة  لسلوكه واستخدام مهاراته، وقدراته ومعارفه واملؤسسة

 .الكفاءة أو كليهما مبا أ�ما يشكالن بعدين متكاملني يف األداء الوظيفي الفعالية أو

، أطروحة دكتوراه بورصيت اجلزائر وابريس: قياس وتقييم األداء املايل يف املؤسسات االقتصادية حنو إرساء منوذج لإلنذار املبكر ابستعمال احملاكاة املالية حالةعبد الغين دادن، 1
 .35، ص 2006/2007اجلزائر، غري منشورة، ختصص العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر، 

، جملة الباحث، جامعة ورقلة، ورقلة، )ابتنة(دراسة ميدانية بشركة اإلمسنت عني التوتة : اجلودة كمدخل لتحسني األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعية اجلزائريةإهلام حيياوي، 2
 .46، ص 2007، 05اجلزائر، العدد 

3 Marcel Laflame, Op.Cit, P357. 
، جملة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، غرداية، اجلزائرـ العدد تنمية املوارد البشرية يف املؤسسات املصرفية واملالية اجلزائريةعز الدين هروم، الفتاح بومخخم و عبد 4

 . 359، ص 2009، 07
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 املورد هذا أداء مستوى لتحديد نظام إعدادفإن األمر يتطلب من املؤسسة  أداء األفراد ألمهية وابلنظر        
 :1يف تتمثل األفراد أداء مستوى حتديد أمهية إن حيث، الثمني

 خالهلا من يقاس مستمرة تنظيمية عملية تعترب اليت البشرية املوارد إلدارة الرئيسة األنشطة أهم أحد العملية متثل -
 ؛البشرية املوارد أداء

 والضعف القوة نقاط على الوقوف البشرية، مواردها أداء مستوى حتديد خالل من املنظمة تستطيع -
 ؛املنظمة وفاعلية الفرد إنتاجية على واإلجيابية السلبية وانعكاساهتا

 أداء ورفع األداء معايري تعديل يف ويسهم للعاملني، املستغلة غري الكامنة الكفاءات عن الكشف يف يسهم -
 واحلوافز املكافآت وتوفري وتدريب تنمية من تتطلبه وما للمنظمة العاملة القوى خطة رسم يف ويسهم العاملني،
 .للعاملني

 أداء وظيفة التسويق - د
نشاط مشويل مستمر يعكس مدى قدرة املؤسسة يف استغالل إمكانياهتا "ويعرف أداء وظيفة التسويق أبنه         

أهدافها املستقبلية، وهو يتأثر بعدد من املتغريات اليت تؤثر يف قدرة وفق أسس ومعايري تضعها املؤسسة يف ضوء 
الية، وابلتايل استمرارها وبقائها يف ممارسة املؤسسة على التكيف مع البيئة ومدى حتقيقها ألهدافها بكفاءة وفع

: التسويق منهاخالل جمموعة من املؤشرات املتعلقة بوظيفة  من تقييمههذا األداء ميكن  ،2"نشاطاهتا املختلفة
 ...3احلصة السوقية؛ رضا العمالء؛ مسعة املؤسسة

 :التموين وظيفة أداء - ه

املوردين، واحلصول على املواد جبودة  عن عالية من االستقالليةدرجة  يتمثل أداؤها يف القدرة على حتقيق        
املمنوحة  تسديد املوردين تفوق اآلجال آجال على وبشروط دفع مرضية واحلصول احملددة عالية ويف اآلجال

 .جيد ألماكن التخزين للعمالء، وحتقيق استغالل

 :أداء وظيفة العالقات العمومية - و

فاألداء  ،أن يتجسد بعض أبعاد مفهوم األداء اليت مت التطرق هلا يف املبحث  السابقيف هذه الوظيفة ميكن         
 ابلنسبة للمسامهني، الوظيفة �خذ بعني االعتبار املسامهني، املوظفني، العمالء، املوردين وأخريا الدولة يف هذه

األداء هو توفري  ؛أما املوظفني .زعةعلى عائد مرتفع لألسهم واستقرار يف األرابح املو  حيصلونعندما يتحقق األداء 

، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، بغداد، رد البشرية يف البنوك التجارية األردنيةأثر اإلبداع اإلداري على حتسني مستوى أداء إدارة املواطالل منري، جنم العزاوي و 1
 .56، ص 2012، 33العراق، العدد 

، 09زائر، العدد ، جملة االقتصاد اجلديد، جامعة مخيس مليانة، اجلشركة تويوات كنموذج: رفع كفاءة األداء التسويقي من خالل حتضري إسرتاتيجية املؤسسةكرمية بكوش، 2
 . 41، ص 2013سبتمرب

  .27عبد احلليم مزغيش، مرجع سبق ذكره، ص3
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األداء هو احرتام املؤسسة آجال التسديد واالستمرار يف  ؛أما املوردين .مالئم ومعنو�ت مرتفعة أو خلق جو عمل
يف اآلجال  ومنتجاتالتعامل يف حني األداء من وجهة نظر العمالء هو احلصول على مدد تسديد ما عليهم طويلة 

 .1لعاليةاملناسبة واجلودة  ا

 العوامل املؤثرة على األداء: الثاينالفرع 

 لكن املعايري، من جمموعة على ابالعتماد تصنيفه يتم األداء فإن السابق الفرع يف له تطرقنا ما خالل من        
 ألخرى مؤسسة من ختتلف األخرية وهذه العوامل، من للعديد يتعرض األداء فإن التصنيفات هذه اختلفت مهما
 .الواحدة للمؤسسة ابلنسبة آلخر وقت ومن

الدكتور علي "فقد صنفها  ،للعوامل املؤثرة يف األداءوقد اختلف الباحثون يف هذا اجملال يف تصنيفهم         
 :أساسا يف جمموعة العوامل التقنية والتكنولوجية وجمموعة العوامل البشرية املتمثلة: إىل جمموعتني مها "السلمي

حاجات ورغبات  ؛ظروف العمل ؛التكوين النفسي ؛القدرة الشخصية ؛املهارة ؛التدريب ؛اخلربة ؛التعلم ؛املعرفة(
   .)األفراد

جمموعة العوامل  :مها األداء إىل جمموعتني العوامل املؤثرة يف"Kukoleca"الربوفيسور صنف كما        
  .2وجمموعة العوامل الذاتية املتمثلة يف العوامل التنظيمية املوضوعية وتشمل العوامل االجتماعية والعوامل الفنية،

 ؛التكوين ؛املهارات ؛التحفيز :العوامل اخلاضعة لتحكم املؤسسة نسبيا واملتمثلة يفوهناك من قسمها إىل         
وهناك من  ،ياضعة لتحكم املؤسسة املرتبطة ابحمليط اخلارجاخلالعوامل غري ، و 4واهليكل التنظيمي ؛3العوامل التقنية

  :وهو ما يوضحه الشكل التايل التقسيم الذي سنعتمده يف هذا البحثوهو ، 5قسمها إىل عوامل داخلية وخارجية

 
 
 
 
 
 

 .22،23عادل عشي، مرجع سبق ذكره، ص ص1
 .55، مرجع سبق ذكره، صسهام سهويل2
 . 94 مرجع سبق ذكره، ص ، وتقييم مفهوم :والفعالية الكفاءة بني األداء ، مزهودة املليك عبد3
 .15،16، ص ص2009، مصر، املؤسسي األداء جودة لتحقيق كمدخل األداء وتقييم قياس ، اإلدارية للتنمية العربية املنظمة4
إدارة اجلودة الشاملة وتنمية املؤسسات، : ، امللتقى الوطين اخلامس حولغاية يف حد ذاهتا أم وسيلة لرفع أداء املؤسسات؟: اجلودة الشاملة، حلولعبد القادر و  زروقيإبراهيم 5

 .14، ص2010جامعة السعيدة، اجلزائر، 
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 العوامل املؤثرة يف أداء املؤسسة االقتصادية): 4.2(الشكل 

 
بومرداس،  ، جامعةغري منشورة، ختصص تسيري أطروحة دكتوراه، اجلزائر: حالة ، الثقافة التنظيمية وأتثريها على أداء املنظمةسهام سهويل: املصدر

 .56، ص2005/2006اجلزائر، 

 :وفيما يلي تفصيل لكل هذه العوامل    

 :اخلارجية العوامل: أوال

 ، واليت تؤثر سلبا أو حىت إجيااب على مستوى أدائها)بيئتها اخلارجية(وتتمثل يف جمموع العوامل اليت تقع خارج حميط املنظمة         
 مواجهتها على وتعمل وتتنبأ سلبية، أو كانت إجيابية املتغريات، من حوهلا ملا تتنبه أن الواعدة اإلدارةلى وع

 :1العوامل هذه وتتضمن معها، والتعايش والتكيف

 السياسي؛ االستقرار ومدى اخلارجية والسياسة السياسي النظام طبيعة يف تنعكس واليت: السياسية البيئة 

 بدرجة وتؤثر تمع،جملا يف السائدة والتشريعات األنظمة مرونة مدى يف أساسا تتمثل وهي: القانونية البيئة 
 على وقيود قوانني وتضع القانونية التوجهات تشكل اليت هي السياسية واألوضاع، اإلدارة عمل على كبرية
 املؤسسة؛ وأداء عمل

 االستقرارودرجة  الدولة؛ يف السائد االقتصادي النظام طبيعة يف أساسا تتمثل وهي: االقتصادية البيئة 
 استقرار جمال يف االقتصادية املتغريات مع التجاوب على املؤسسة قدرة مدى يف ينعكس والذي االقتصادي

 وتوزيعها قلتها أو األولية املواد األسواق ندرة وهيكل املالية والسياسات البنكي النظام والتضخم؛ األسعار
 . السائدة املنافسة وحاالت الطبيعي

 .57،56، مرجع سبق ذكره، ص صسهام سهويل1

 العوامل املؤثرة يف األداء

 العوامل اخلارجية العوامل الداخلية

  البشري؛املورد 
 اإلدارة؛ 
 التنظيم؛ 
 طبيعة وبيئة العمل؛ 
 العوامل الفنية. 

 البيئة السياسية؛ 
 البيئة القانونية؛ 
 البيئة االقتصادية؛ 
 البيئة االجتماعية والثقافية؛ 
 البيئة التكنولوجية. 
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 التعليم مستوى تمع،جملا يف الفردية النزاعات املوروثة، والتقاليد العادات يف وتتمثل: والثقافية االجتماعية لبيئةا 
 والتدريب الفنية ابملعاهد امللتحقني وخلفية توجه ا،هب املعمول واملهين الفين التعليم برامج أنواع األمية، ودرجة
 ؛طلوبةامل واملهارات االحتياجات مع التخصصات تطابق ومدى املهين

 احمليطة، البيئية املتغريات على للسيطرة األفراد يستعملها اليت املتغريات جمموع تعين وهي: التكنولوجية البيئة 
 التكنولوجيا تعقد ودرجة والعمليات والوسائل واخلدمات السلع يف والتجديدات االخرتاعات يف وتتجسد

 .املستخدمة

 العوامل الداخلية: اثنيا

املنظمة، وتتمثل يف جمموع املتغريات والعوامل اليت تتواجد يف البيئة الداخلية للمنظمة، وهلا عالقة مبوارد         
 :2ما يليوهي تتمثل في ،1نظامها الداخلي، ثقافتها، وظائفها وأقسامها وفروعها

 اإلنتاج عمليات مجيع يف املؤثر الديناميكي العامل ابعتباره املؤسسة موارد أهم يشكل وهو: يالبشر  املورد 
 اليت هي املؤسسة يف اإلنسان يؤديها اليت والنشاطات القرار اختاذ فعملية األخرى، العوامل خمتلف يف واملتحكم

 مدى فإن هنا من انطالقاو  .حيققها الذي وهو األهداف يرسم الذي هو فاإلنسان اإلنتاج، وكمية جودة حتدد
 معارفها يف مميزة بشرية موارد واستقطاب ترغيب على هتاقدر  مبدى مرهون تنافسيتها ودرجة املؤسسة منو

 ووالئهم دوافعهم وتنمية األفراد مهارات وتطوير لتنمية اإلدارة توليه الذي واالهتمام العناية ومدى هتاواجتاها
 .مساعيهم وتوحيد للعمل

 أن ويقال املؤسسة، سيطرة حتت تقع اليت املوارد جلميع الفعال االستخدام يف كبرية مسؤولية لإلدارة: اإلدارة 
 األنشطة مجيع على تؤثر حيث اإلدارة، أساليب على أساسا تعتمد األداء معدالت ز�دة من %75ن م أكثر

 يف سببا يكون إدارية دعامة أي تقصري أو ضعف فإن لذلك والرقابة، القيادة التنسيق، ابلتخطيط، اخلاصة
 .ككل اإلدارة وفعالية كفاءة وتفويض عجز

 والسيطرة للتخصصات وفقا العمل تقسيم من واملسؤوليات املهام وحتديد توزيع على يشمل: التنظيم 
 نظم يف اجلديدة للمستجدات وفقا الالزمة التغريات وإحداث التنظيم يف املوازنة درجة أن إذ والتنسيق،
 وحتقيق األداء على كثريا يؤثر أن شأنه من والتدريب والتنمية احلوافز ومنظومة والتوظيف العمل وأساليب
 مجيع حتت عالية بكفاءة تعمل جيدة نظم أو تنظيم وجود لعدم ونظرا .الكفاءة من عالية مبستو�ت األهداف
 املستجدات وفق للتغيري قابل جيعله بشكل تنظيم أي يف والديناميكية املرونة وجبت واملتغريات، الظروف
 .الطارئة

 .14ص ،إبراهيم زروقي وعبد القادر حلول، مرجع سبق ذكره1
 .57،58صص ، مرجع سبق ذكره، سهام سهويل2
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 من الداخلية البيئة مبكو�ت يعرف ما وهو لوظيفته أتديته أثناء ابلفرد حتيط عديدة عناصر توجد: العمل بيئة 
 األدائي السلوك على األمهية ابلغ أتثري له هذا كل .اخل...االتصال احلوافز، نظام تنظيمية، اجتماعية، عالقات
 .ككل املؤسسة أداء على ومنه البشري للمورد

 لشاغلها، املتاحة والرتقية النمو فرص العمل، مقدار الفرد، يؤديها اليت الوظيفة أمهية إىل تشري: العمل طبيعة 
 يؤديه الذي والعمل الفرد بني التوافق جةدر  ازدادت كلما حيث .الوظيفة على املرتتبة اإلشباع مستو�ت

 .واألداء لإلنتاجية وابلتايل للمؤسسة ووالؤه دافعتيه  ازدادت

 هذه تشغيل وطرق الصيانة جماالت كذلك األداء، على التأثري يف هام دور واملعدات لآلالت: الفنية العوامل 
 اإلنتاجية الطاقة ومستوى حلجم حمددة كلها لألفراد، األدائية واملعرفة الغيار قطع توافر ومدى اآلالت

 .األداء مستو�ت مث ومن املستخدمة،

 أنواعه، اختلفت مهما وهذا املؤسسة يف األداء على تؤثر عدة عوامل هناك أن نستنتج سبق ما خالل من        
 :1التالية الشروط حتقق أن عليها يشرتط فإنه وكفاءة بفعالية أدائها حتقيقمن  املؤسسة تتمكن وحىت إال أنه

 املشاكل؛ حلل واالستعداد التكيف كفاءة -
  أهداف؛ من عليها ملا املؤسسة وإدراك املهمة بثقل اإلحساس -
 احلقائق؛ حتصيل على القدرة -
  املؤسسة؛ أجزاء خمتلف بني احملقق التكامل -

 :2جند السابقة الشروط إىل ابإلضافة    

 العمال قدرات االعتبار بعني األخذ مع حتقيقها يف ترغب اليت األهداف بتحديد تقوم أن املؤسسة على جيب -
 األهداف؛ هذه لتحقيق املتاحة واملوارد املسخرين واألشخاص

 املؤسسة؛ يف األداء مستو�ت ورفع لتحسني متكاملة آليات توفري -
 املطروحة؛ املشاكل حلل املتميز والذكاء الثقة من عال ومستوى االتصال، مناخ توفري -
 وحميطها؛ وظائفها وكذلك أبهدافها ربطها مع املؤسسة يف العمل وطرق هيكل حتديد -
 والتشغيلية؛ اليومية املشاكل حبل يتعلق فيما خاصة السلطة بتفويض القيام -
 .املسطرة األهداف مع متاشيا وذلك وظائف شكل يف أعماهلا خمتلف املؤسسة تنظيم -

 

1Robert Abramson et Walter Halset, Comment Améliorer Les Performances De L’entreprise: Introduction à 
La Méthode ASP, 1ere édition, Copyright, Genève, Suisse, 1983, P P16,17.  

، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص تسيري، العقاري والتسيري الرتقية ديوان :ةحال االقتصادية العمومية املؤسسة داخل األداء لتقييم كأداة املايل التحليل ،حليمة بومعزة2
 .58،59، ص ص2001/2002اجلزائر،  جامعة
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 االقتصاد�ةاإلطار المفاهیمي لتقییم أداء المؤسسة : ثانيالمبحث ال

 أجلها، من أنشأت اليت وظائفها أتدية يف املؤسسات وكفاءة فعالية مبدى احلاضر الوقت يف االهتمام ازداد        
 االستمرارية هلا وتكفل األهداف إىل الوصول هلا تضمن بصورة مواردها إدارة على الرتكيز اقتضى الذي األمر

 . والتطور

 أو إدارته ميكن ال قياسه ميكن ال ما كل" القول حسب على به ومسلم معروف شيء القياس إىل واحلاجة        
 زاد التسعينات بداية ومع أنه إال القدم، منذ املؤسسي األداء وقياس تقييم بعملية االهتمام كان وهلذا" حتسينه
 تنمو أن للمؤسسة فيمكن الثابتة، غري البيئة بسبب به، أنواعها خمتلف على واملؤسسات الدول وعناية اهتمام
 الطلب، تغري التكنولوجيا، تطور على اعتمادا كله وذلك الوقت، نفس يف وتفلس تفىن أن هلا ميكن كما وتكرب
 .الشركاء ودور الداخلي التنظيم العمال، شخصية الزابئن، تنوع

 )، أهدافه وصعوابتهمفهومه(االقتصادية  املؤسسةتقييم أداء : املطلب األول

سنتناول يف هذا املطلب التعريف بعملية تقييم األداء، وذلك من خالل التطرق إىل مفهومه مع إبراز أمهيته         
 .ابلنسبة للمؤسسة، ابإلضافة إىل أهم الصعوابت اليت قد تكتنف عملية التقييم

 األداء تقييم مفهوم :الفرع األول

ز اجنا تكتنف اليت والضعف القوة جوانب وحتليل دراسة: "أنه على قحف أبو السالم عبد الدكتور وعرفه        
 .1"أجزائها من جزء أي أو املنظمة أو الفرد مستوى على سواء األنشطة

 حتقيق املشروعإجياد مقياس ميكن من خالله معرفة مدى " :ويعرفه الدكتور كاظم جاسم العيساوي على أنه        
 لألهداف اليت أقيم من أجلها، ومقارنة تلك األهداف ابألهداف املخططة، من أجل معرفة وحتديد مقدار

 .2"مت حتقيقه فعال مع حتديد أسباب تلك االحنرافات وأساليب معاجلتها ما االحنرافات عن

من أجلها وحتديد سري العمليات مقياس ملدى حتقيق مشروع ما لألهداف اليت أقيم  وعرفه كذلك أبنه        
اإلنتاجية، أي أن تقييم األداء هو الطريقة الدورية للوصول إىل الصورة الواقعية عن طريق مقارنة املؤشرات الفعلية 

خاصة بتقييم األهداف أو أن "كما أن عملية تقييم األداء إما أن تكون ،  3بتلك املستهدفة خالل فرتة زمنية حمددة
م كفاءة استخدام املوارد املتاحة أو تقييم الوسائل الفنية املطبقة وكذلك تقييم التوقيت الزمين تكون خاصة بتقيي

 .4"الستخدام املوارد االستثمارية املتاحة للمنشأة الصناعية

 .235عبد السالم أبو قحف، مرجع سبق ذكره، ص1
 .250كاظم جاسم العيساوي، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .250محيد جاسم وآخرون ، مرجع سبق ذكره، ص3
 .129، ص2000، مركز التعليم املفتوح، جامعة عني مشس، مصر،  اقتصاد�ت الصناعة والطاقةفرج عبد العزيز عزت، 4
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دراسة وتقييم نشاط املنشأة الصناعية لقياس النتائج املتحققة ومقارنتها " :وعرفه مدحت القريشي أبنه        
اختاذ اخلطوات الالزمة ابألهداف املرسومة مسبقاً للوقوف على واقع أداء املنشأة واالحنرافات اليت قد حتصل هبدف 

جتماعي واختالف واال ، كما أن مفهوم تقييم األداء ال خيتلف بغض النظر عن مستوى التطور االقتصاديملعاجلتها
، إال أن جماالت االختالف هي يف وسائل القياس والتقييم املتبعة واملرتبطة ابألهداف االقتصادية األنظمة السياسية

 .1"واالجتماعية والسياسية

ومما سبق من تعريفات ميكن القول أن تقييم األداء هو قياس ملدى قدرة وكفاءة املؤسسة على إدارة         
، ومدى مهارهتا يف حتويل املدخالت إىل خمرجات ...ا يف خمتلف اجلوانب اإلدارية، اإلنتاجية، التسويقيةأنشطته

، حيث يعكس جانبني أساسني ابلنوعية والكمية املطلوبة، ومدى قدرهتا على تطوير كفاءهتا وحتسني درجة جناحها
 :مها

 األداء؛قياس مدى حتقيق األهداف، وهو ما يعرف بتقييم فعالية  -
قياس كفاءة استخدام املواد املتاحة ومدى مالئمة األساليب اليت اتبعت لتحقيق األهداف، وهذا ما يعرف  -

 .بتقييم كفاءة األداء

 أهداف تقييم األداء : الفرع الثاين

مدى حتقيق األهداف املرسومة من خالل  أن اهلدف من وراء عملية تقييم األداء يكمن يف التعرف على        
متابعة تنفيذ األهداف احملددة للمؤسسة ضمن اخلطة احملددة لفرتة معينة من الزمن، إضافة إىل ذلك إن عملية 
التقييم حتفز على االستخدام األمثل للموارد االقتصادية املتاحة وحيقق القيام ابلعمل على أفضل صورة ممكنة وميكن 

سباب هذه االحنرافات ووضع احللول املناسبة يف الوقت من اكتشاف االحنرافات أو ما يسمى ابلفجوات وتفسري أ
 .املناسب

أعضاء الستمرارية واملرونة يساعد ويشجع كما أن وجود نظام سليم لتقييم األداء يتميز ابلشمولية وا        
املؤسسة على العمل جبدية مستقبال، وذلك من خالل إبراز نقاط القوة وحماولة تشخيص وتفادي نقاط الضعف 

مثال نقص يف التكوين، عدم توافر وسائل ، يت يعاين منها أعضاء املؤسسة واليت قد تكون أصل سوء األداء املقدمال
اخل، وابلتايل معرفة الكفاءات، أي الكشف على املعارف واملهارات ...عمل متطورة لتحقيق اجلودة املطلوبة

 :3ما يليتقييم األداء فيوميكن تلخيص أهداف عملية ، 2والقدرات املتوفرة يف املؤسسة

 .251،250مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص ص1
، مذكرة ماجستري )2004/2008(مصنع املكّال لتعليب األمساك خالل الفرتة : دور السياسة الصناعية يف حتسني أداء املؤسسة االقتصادية حالةوليد أمحد صاحل العطاس، 2

 .43، ص2010منشورة، ختصص اقتصاد صناعي، جامعة بسكرة، اجلزائر، غري 
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص إدارة صحية، جامعة سانت كليمنتس تقييم األداء يف اإلدارات الصحية مبديرية الشؤون الصحية مبحافظة الطائفعبد الوهاب دمحم جبني، 3

 .70،69، ص ص2009العاملية، سور�، 
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 ة؛املؤسس أهداف حتقيق يف احملرز التقدم تتبع و اإلنتاجية، العمليات سري توضيح -
 النشاط؛ أوجه خمتلف بني التنسيق حتقيق -
 ؛واخلارجية الداخلية ابملعايري األداء مقارنة -
ر اهلد من والتقليل هلا األمثل االستخدام على حيفز مما املوارد، استغالل يف الكفاءة مدى على الضوء تسليط -

 اإليرادات؛ وتنمية النفقات وترشيد والضياع
 هلا؛ احللول لوضع هباأسبا وتفسري مسبقا، احملددة األهداف ضوء يف االحنرافات اكتشاف -
 رفع مستوى أداء العاملني واستثمار قدراهتم مبا يساعد على التقدم وتطور املؤسسة؛ -
 أداء معيارية دقيقة؛ مساعدة املؤسسة على وضع معدالت -
وغري املستغلة لدى العاملني مبختلف وظائف دفع املدراء إىل تطوير العالقات والقدرات الكامنة والتقرب  -

وأنشطة اإلدارة، فقد تكون املعلومات اليت يوفرها تقييم األداء سببا رئيسيا يف إعادة تقييم العمل وتوزيع األعباء 
 واملسؤوليات واألدوار؛

 كافآت والرتقيات على العاملني بصفة عادلة؛توزيع امل -
جتعل العاملني أكثر شعورا ابملسؤولية وذلك لز�دة شعورهم ابلعدالة وأبن مجيع جهودهم املبذولة أتخذ  -

 .ابحلسبان

 تقييم األداء صعوابت: الفرع الثالث

قييم الدقيق وتتمثل الصعوبة يف تواجه عمليات تقييم األداء كثريا من الصعوابت اليت حتول بينها وبني الت        
حتديد وتطوير معايري لقياس األداء خاصة وان لكل مؤسسة أهداف وخصائص ختتلف عن غريها، األمر الذي 

 :1ما يليجيعل من اعتماد معايري واحدة لقياس األداء يف غاية الصعوبة وعموما تتمثل الصعوابت في

 ؛من الدقة واملوضوعية لتقييم األداء ةالصعوبة يف حتديد منوذج متكامل واضح على درج -
  ؛الصعوبة يف حتديد املتغريات املرغوب قياسها والعالقات اليت بينها -
  ؛الصعوبة يف حتديد بداية عمليات تشخيص ودراسة وحتليل االجناز هبدف تقييمه -
 ؛صعوبة تطوير معايري كمية ونوعية لقياس املخرجات الكمية والنوعية لقياس أداء املؤسسة -
النقص يف الكوادر البشرية املدربة للقيام بقياس األداء وتقييمه حيث تتطلب هذه العملية درجة عالية من  -

  ؛الالزمة تاخلربات والكفاءات واملهارا

 :2جند سبق ما إىل ابإلضافة

 . 212، ص2002، دار وائل للنشر، األردن، التنظيم وإجراءات العملللوزي، موسى ا1
 .88، مرجع سبق ذكره، صسهام سهويل2
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 على للرتكيز واضحا مدخال توفر �اأ حيث للمؤسسة، كثرية فوائد حتقيق إىل تؤدي األداء تقييم عملية إن -
 التقارير لرفع معينة آلية يوفر التقييم أن كما أدائه، ومستوى غا�ته عن فضال للرب�مج اإلسرتاتيجية اخلطة
 العليا؛ اإلدارة إىل العمل بر�مج أداء حول

 والطاقات واملوارد الوقت توفري على املؤسسات وحيفز اجنازه جيب ما على االهتمام تركيز من األداء تقييم نُميكِّ  -
 األهداف، وإذا حنو التقدم سري جمر�ت حول العكسية التغذية يوفر التقييم أن كما األهداف، لتحقيق الالزمة

 يف املوجودة الفجوات حتليل على تعمل أن املؤسسة مبقدور يكون األهداف عن ختتلف النتائج كانت ما
 املنشود؛ مسارها إىل تعيدها اليت التعديالت وإجراء األداء

 العمالء؛ إىل إيصاهلا وعملية واخلدمات املنتجات إدارة حتسني إىل يؤدي األداء تقييم إن -
 .واألفراد والعمليات الربامج وكفاءة فاعلية حول واضحة صورة على احلصول من األداء تقييم نُميكِّ  -

 األسس العامة لتقييم األداء: املطلب الثاين

 :تقييم األداء وهي كما يلي عملية يف واعتمادهاتوفرها هناك جمموعة من األسس العامة اليت جيب     

 حتديد أهداف املشروع: الفرع األول

إن الغاية األساسية ألي مؤسسة هي حتقيق هدف رئيسي ومجلة من األهداف الثانوية األخرى، وملا كانت         
إحدى وظائف دراسة كفاءة األداء هي التعرف على إمكانيات حتديد تلك األهداف اليت يفرتض أن تكون 

والعملية يف دقة حتديد تلك حمدودة وواضحة لكافة العاملني ابملؤسسة، فإن االعتماد على املؤشرات العلمية 
األهداف أمر مهم، ألنه من الضروري تقسيم املؤسسة إىل عدد من األهداف اجلزئية اليت ختص الوحدات واألقسام 

 .1الرئيسية يف املؤسسة

إطار  أن ويالحظ الوحدات، هذه نشاط وأوجه التجملاا من عدد أساس على املؤسسة أهداف وتتحدد        
 واحدة املؤسسة لنشاط الرئيسية فاألوجه الرأمسالية أو االشرتاكية النظم يف سواء واحد ؤسسةامل أهداف حتديد
 تبعا األمهية تلك تتغري حيث املتعددة، املؤسسة أهداف من هدف لكل املعطاة النسبية أمهية عن النظر بغض

 :2فيما يلي عادة املؤسسة أهداف وتتمثل واالقتصادية االجتماعية وفلسفته جملتمعا لظروف

 ؛والتسويق اإلنتاج -

 .194، ص 1999، دار احلامد للنشر، الطبعة األوىل، األردن، مدخل يف تقييم املشروعاتعقيل جاسم عبد هللا، 1
اتريخ االطالع  organizations-economic-http://www.ecomepot.com/2010/03/Performanceand: نقال عن املوقع اإللكرتوين التايل2

 .15/09/2013: عليه
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 ؛واالبتكار التجديد -
 املضافة؛ القيمة -
 الرحبّية؛ -
  االجتماعية؛ املسؤولية -
 أداء العاملني وتطويرهم؛ -
 .املوارد األولية واملادية اخلاصة ابلتمويل -

 الزمنية الفرتة حتديد ضرورة مع األجل قصرية أو األجل طويلة كانت سواء األهداف بني التنسيق وجيب        
 ضوء على األولو�ت سلم يف وضعه مث هدف لكل النسبية األمهية وحتديد األهداف، هذه لتحقيق الالزمة

 أكثر تكون حبيث األهداف، بني التنسيق ضرورة مع املتاحة املوارد من قدر أبكرب حتظى أن جيب اليت األهداف
 .التنفيذ عن للمسئولني وضوحا

 التفصيلية لتحقيق األهدافوضع اخلطط :الفرع الثاين

إن استمرار العملية اإلنتاجية ابلصورة املطلوبة يتطلب وضع خطط تفصيلية لكل جمال من جماالت الوحدة         
 ابخلطط ويقصد اإلنتاجية، وبيان املوارد والطاقات البشرية واملادية اليت تستخدم لتنفيذها وكيفية احلصول عليها،

 األهداف تنفيذ إىل الطريق لتحديد املشروع يف النشاط جماالت من جمال لكل أكثر أو خطة وضع التفصيلية
حبيث تؤدي إىل حتقيق األهداف أبقل تكلفة اقتصادية واجتماعية  له، احملددة الفرتة خاللو  معني جمال يف احملددة

حتدد اخلطط التفصيلية  ، حيث يقتضي أن1ممكنة، إضافة إىل مرونتها لغرض إجراء التعديالت عليها عند الضرورة
 :2يلي يف ضوء ما

وضوح الرؤ� ابلنسبة لتلك األهداف حبيث تكون حمدودة وميكن الوصول إليها بعيدا عن الغموض واالجتهاد  -
 واحلكم الشخصي؛

 أن تغطي األهداف مجيع أوجه النشاط االقتصادي املرتبط بعمل املؤسسة؛ -
 لمؤسسة؛ضرورة التنسيق بني أهداف النشاطات املختلفة ل -
أن تكون األهداف قابلة للتكيف مع تغري الظروف إىل جانب االلتزام يف تنفيذها عندما ال تستجد ظروف  -

 .حتقيق هذا التنفيذ

، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص حماسبة، املؤسسة الوطنية للدهن سوق أهراس: حالة دور التكاليف املعيارية يف حتسني أداء املؤسسة اإلقتصاديةشريف حاب هللا، 1
 .110، ص 2008/2009جامعة ابتنة، اجلزائر، 

: اتريخ االطالع عليه  organizations-economic-t.com/2010/03/Performanceandhttp://www.ecomepo: نقال عن املوقع اإللكرتوين التايل2
15/09/2013.  
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 حتديد مراكز املسؤولية: الفرع الثالث

تفويض من األركان األساسية اهلامة لتقييم أداء أية مؤسسة إنتاجية أن تتواجد فيها معامل واضحة وحمددة ل        
فمركز املسؤولية هو اجلهة املختصة ابلقيام بنشاط معني وهلا سلطة اختاذ الوسائل السلطات وحتديد املسؤوليات، 

 .الكفيلة بتنفيذ هذا النشاط يف حدود املوارد اإلنتاجية املوضوع حتت تصرفها

ألهدافها، بل يتعدى ذلك إىل  وملا كانت عملية تقييم األداء ال تقتصر على معرفة مدى حتقيق املؤسسة          
مما يستدعي تقسيم املؤسسة  عنها، ولةاملسئهبا ومن مث ردها إىل اجلهات تفسري االحنرافات وحتليلها وتشخيص أسبا

ت يف إىل مراكز مسؤولية وحتديدها بوضوح ولكل مركز من املراكز، لكي يتم ربط االحنرافات ابملركز اليت أخفق
مسامهة تلك املراكز يف وضع احللول العلمية الناجحة للتغلب  بة منها ومن مثاملطلو ة إجنازها ابملستوى والكفاء

 :2مها عاملني من أمهيته نشاط أي يف املسؤولية ملراكز الواضح التحديد ويستمد، 1عليها أو احلد منها

 موضوع ابملؤسسة العامة املراكز من مركز كل أداء تقييم يقتضي األكمل الوجه على األداء تقييم إجراء -
 الداخلي؛ األداء على للحكم البحث

األهداف  مدى على يشتمل األداء تقييم فإن للمنظمة اإلمجايل األداء دراسة على التقييم عملية اقتصرت إذا -
 .عنها املسئولة اإلدارية واملراكز هباأسبا على التعرف بغرض وحتليلها عنها، االحنرافات تفسري وكذلك احملددة،

 حتديد معايري األداء االقتصادي: الرابعالفرع 

إن عملية حتديد املعايري تعترب من اخلطوات األساسية يف عملية التقييم، ولكن تعدد هذه املعايري أصبح ميثل         
مشكلة صعبة يف الوقت احلاضر، حبيث أصبحت هناك استحالة تطبيقية يف استخدام كافة املعايري سواء التجارية 

جتماعية، فهناك عدة أمور تؤخذ بعني االعتبار عند اختيار املعايري، مثل وجوب حتديد ماهية املعايري منها أو اال
وختتلف هذه املعايري من  ،املختارة، ومن مث اختيار املعيار أو املعايري املناسبة لدراسة كفاءة األداء االقتصادي

ابختالف األهداف املرسومة هلا من فرتة زمنية مؤسسة ألخرى حسب طبيعة العملية اإلنتاجية اليت تؤديها، و 
  .3ألخرى

يف  يار املستخدم ألن ذلك يعترب نقصاوجيب مالحظة أن تقييم األداء ال يقتصر على اهلدف املباشر للمع         
التقييم، فإذا كان املعيار االقتصادي خاص حبجم الطاقة اإلنتاجية للمشروع فإن تقييم األداء جيب أن ال يقتصر 

، ألن الغرض من التقييم هو الكفاية االقتصادية للمشروع الصناعي  لطاقة القصوى بل يتعدى ذلكعلى بلوغ ا

، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص إدارة أعمال، جامعة اجلزائر، اجلزائر، تكنولوجيا املعلومات واالتصال وأتثريها على حتسني األداء االقتصادي للمؤسسةملني العلوطي، 1
 .137ص، 2003/2004

 .111شريف حاب هللا، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .112املرجع السابق، ص 3
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ألن العوامل األخرى قد أمهلت عند تقييم األداء  ككل، فقد حيتمل بلوغ الطاقة القصوى ورداءة اإلنتاج وذلك
 . االقتصادي مما يعين عدم وجود ترابط عضوي ملختلف األنشطة االقتصادية للمشروع الصناعي

 التنفيذ على رقابةلل مناسب جهازاملعلومات و  توافر:الفرع اخلامس

 النتائج وتسجيل الفعلي التنفيذ ومراقبة مبتابعة خيتص لرقابة جهاز وجود ضرورة األداء تقييم عملية تتطلب        
 دقة ومدى الرقابة فعالية بني الوثيق االرتباط من أمهيته الرقابة جهاز ويستمد اإلدارية األغراض يف الستخدامها

 .وتسجيلها البيا�ت مجيع دقة على ودقتها موضوعيتها يف التقييم نتائج تعتمد إذ املسجلة، البيا�ت

 املعلومات انسياب إىل يؤدي به، معلومات نظام توافر ضرورة يتطلب عمل أي جناح أن فيه شك ال مماو        
 نظام وجود األمر يتطلب األداء تقييم عملية ولنجاح )العكسية التغذية ؛العادية التغذية( اجتاهيها يف والبيا�ت

 للدراسة كمدخالت استخدامها ميكن حىت الفعلي التنفيذ بنتائج املتعلقة البيا�ت جتميع على يعمل للمعلومات
  .1بذلك اخلاص التقرير وإدارة املؤسسة أعمال بتقييم املتعلقة النتائج إىل التوصل بغرض والتحليل

 مراحل عملية تقييم األداء: املطلب الثالث

لقد تعددت واختلفت اآلراء حول حتديد املراحل واخلطوات الرئيسة اليت متر هبا عملية تقييم األداء، فقد         
، ورغم االختالف حول 2قسمها بعض الباحثني إىل ثالث مراحل بينما قسمها آخرون إىل أربع مراحل أو أكثر

اخلطوات وتسلسلها املنطقي والذي يبدأ  خطوات التقييم، إال أن هناك شبه اتفاق حول مضمون هذه عدد و
ابختاذ إجراءات تصحيحية، وسنقوم فيما يلي ابعتماد مراحل التقييم حسب الباحث  بتحديد املعايري وينتهي

"Wright" حيث تتمثل هذه املراحل فيما يلي3لكون الطرح املقدم من طرفه يعد شامال جلميع األطروحات ،: 

 سهما جيب قيا حتديد:الفرع األول

 الفعلي التنفيذ من املتحققة والنتائج والعمليات األنشطة حتديد إىل التنفيذية وكذلك العليا اإلدارة حتتاج        
 على يكون أن جيب هنا والرتكيز وتقييمها، متابعتها املطلوب والربامج واخلطط والسياسات لإلسرتاتيجيات

 هتاوغا� وأهدافها ؤسسةامل رسالة تنفيذ إن حيث ،4للقياس إخضاعه يتم نشاط كل يف أمهية األكثر العناصر

 .15/09/2013: اتريخ االطالع عليه   organizations-http://www.ecomepot.com/2009/Performancea: نقال عن املوقع اإلليكرتوين التايل1
 .)01(أنظر امللحق رقم 2
سلسلة العلوم االقتصادية : ، جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلميةالرقابة اإلسرتاتيجية وأثرها على ز�دة فعالية أداء املنظماتعبد اللطيف عبد اللطيف وحنان تركمان، 3

 .136، ص 2005، 27، اجمللد 04والقانونية، سور�، العدد 
، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص بعض املؤسسات: قابلية تطبيق بطاقة األداء املتوازن كأداة لتقييم اإلسرتاتيجية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية حالةصاحل بالسكة، 4

 .75، ص 2011/2012اإلدارة اإلسرتاتيجية، جامعة سطيف، 
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 داللة العناصر أكثر على والرتكيز األداء أهداف حتديد من والبد املتكاملة، األنشطة من ابلعديد القيام يستدعي
 .1األداء معايري وضع إىل ننتقل ذلك بعد وموضوعي، اثبت بشكل قياسها وجيب عملية، كل يف

 األداء معايري وضع:الفرع الثاين

 يتم حيث األداء، تقييم يف تستخدم سوف اليت املعايري وضع األداء تقييم مراحل من املرحلة هذه يف يتم        
 فرتة خالل حتقيقها واملطلوب قبل، من املخططة األهداف األمر حقيقة يف متثل وهي ،هبا الفعلي األداء مقارنة
 النتائج أو األهداف نوعية وإىل الفعلية العمل لبيئة دقيق إدراك إىل حتتاج املعايري وضع وعملية معينة، زمنية

 القضا� مع التعامل املعايري وضع مرحلة وتتطلب االعتبارات، من وغريها العاملني وقدرات حتقيقها املطلوب
 :التالية األساسية

 مستوى على للحكم حتديدها جيب وصفات خصائص بعدة اجليد العمل يتم: اجليد األداء خصائص حتديد 
 وأسلوب ؛التكلفة ؛الناتج كمية أو قيمة:وهي األداء جودة على للحكم معايري ثالث وتوجد الفعلي، األداء

 ؛)املوارد تعظيم( املوارد استخدام
 حتديد على العمل يتم اجليد، األداء يف توافرها الواجب اخلصائص حتديد بعد: خاصية لكل معيار حتديد 

 األداء؛ هلذا املطلوبة املستو�ت
 عن الفرد حماسبة وأيضا ومعاجلتها، عنها ولواملسئ االختالفات أسباب لتحديد :ابملسؤوليات النتائج ربط 

 عنها، الفرد أداء أسفر اليت النتائج حتديد مبعىن ،ولاملسئ الفرد أبداء احملققة النتائج ربط جيب أعماله، نتائج
 وهنا مجاعية، مبسؤولية النتائج ربط فيجب الفرد أداء حتديد تعذر إذا أما غريه، أخطاء عن الفرد حماسبة وعدم

 املطلوب؛ العمل أداء يف عةجملمو ا أعضاء بني التعاون ودرجة اإلمجالية النتائج على الرتكيز يتم
 يف املستخدمة املعايري أن كما،2النهائية للمخرجات فقط ليس: األنشطة وكل املستو�ت لكل معايري وضع 

 :3أساسيني نوعني إىل تصنيفها ميكن األداء تقييم

 وتعكس األداء ) مالية(وهي تلك املعايري اليت تتعامل مع مقاييس نقدية  :)الكمية( معايري ملموسة
الكمي مثل ساعات العمل البشري والوحدات املسجلة لكل ساعة عمل لآللة وعدد أمتار السلك 

النوعية للمخرجات مثل شدة التحمل وثبات اللون لكل طن من احلديد وقد تعكس أيضا اجلودة 
 .وقوة املقاومة واملتانة

 وهي تلك املعايري اليت يتعذر التعبري عنها مبقاييس عددية أو كمية سواء   :)نوعية( معايري غري ملموسة
 ؛مدي جناح بر�مج العالقات العامة؛ معايري حتديد كفاءة املدير: كانت مادية أو نقدية ومن أمثلتها

 .117، مرجع سبق ذكره، صسهام سهويل1
 .118، 117، ص صاملرجع السابق2
 . 20/09/2013:اتريخ االطالع عليه http://www.hrdiscussion.com/hr58574.html: اإلليكرتوين التايل نقال عن املوقع3
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استخدام املعايري غري امللموسة آخذ يف  نأب، جتدر اإلشارة ...األمانة اليت يتمتع هبا رؤساء األقسام
 .األهداف النوعية إىل أهداف كمية التناقص وذلك من خالل حتويل

 األداء قياس:الفرع الثالث 

 هي القياس خطوة وجوهر األداء قياس مرحلة أتيت األهداف قياس هباسيتم  اليت املعايري حتديد بعد        
 يشمل أن البد عموما الفعلي األداء وقياس لألفراد، أو للنشاط الفعلي األداء متثل اليت املعلومات مجع عملية
 الكمي، اجلانب يبني فالرقم قياس، ووحدة رقم من يتألف األداء مقياس إن حيث والنوعي، الكمي اجلانبني كال
 واألمتار، كالساعات، بوحدات األداء مقاييس متثيل وميكن معني، معىن الرقم ذلك فتعطي القياس وحدة أما

 تبني أن املقاييس هلذه ميكن حيث ذلك، إىل وما املؤهلني، العاملني وعدد األخطاء، عددو  التقارير، وعدد
 .التصميمية املواصفات يف االحنراف أو العملية يف االحنراف

 )احلايل األداء تقييم( املوضوعة ابملعايري الفعلي األداء مقارنة :الفرع الرابع

 بينهما تطابق هناك كان إذا فيما لتحديد املرغوب األداء مع الفعلي األداء مبقارنة نقوم اخلطوة هذه يف        
 واألداء الفعلي األداء بني املقارنة خالل فمن مقبول؟ غري أم مقبول االختالف هذا وهل اختالف، هناك مأ

 .للمنظمة واخلارجية الداخلية التغريات مبعرفة إغالقها على العمل وحناول بينهما الفجوة حتديد نستطيع املرغوب

 ذو االختالف هذا وهل واملخطط الفعلي األداء بني االختالف على التعرف يتم اخلطوة هذه يف إذا        
  .1الفعلي األداء نتائج على أي العكسية التغذية على املقارنة وتبىن قبوله؟ ميكن أو تصحيحه وجيب أمهية

 التصحيحية اإلجراءات اختاذ :الفرع اخلامس

 املرحلة هذه وتعد الصحيح، مسارها إىل األمور إعادة يتم وفيها التقييم، دورة من األخرية املرحلة ومتثل        
 ؛مها املرحلة مشكلتني هذه يف املؤسسة تواجه ما وعادة ،�امضمو  التقييمية العملية تفقد �اوبدو  وفعالة أساسية
 تطبيق جناح من التأكد إىل إضافة االحنرافات، هذه لعالج الطرق أنسب اختيار مث االحنرافات أسباب على التعرف
 .التصحيحي اإلجراء

 االحنراف أسباب حتديد: أوال

 عند توقعها مت اليت تلك عن التنفيذ ظروف ختتلف ما فغالبا ومتوقعة، عادية عملية االحنرافات حدوث إن        
 كان إذا ما حتديد يف يساعد االحنراف أسباب حتليل فإن ذلك وعلى املعايري، حتديد أو اإلسرتاتيجية اخلطة وضع

 اليت واالحنرافات ابملؤسسة، احمليطة الظروف يف متوقعة تغريات أو التنفيذ، يف قصور أو خطأ إىل راجع االحنراف
 مبدأ تطبيق ذلك وتعين ،هبا املسموح احلدود جتاوزت واليت املقبولة غري االحنرافات هي حتليلها على اإلدارة تعمل

 .137،136عبد اللطيف عبد اللطيف وحنان تركمان، مرجع سبق ذكره، ص ص1
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 الرتكيز مبدأ االستثناء مببدأ ويرتبط ملعاجلة، حتتاج اليت العادية غري االحنرافات على الرتكيز أي التقييم، يف االستثناء
 بدرجة أسبابه ملعرفة الكافية العناية إعطاء جيب النقاط،هبذه  يتعلق احنراف حدث فإذا اإلسرتاتيجية، النقاط على
 العادية؛ ابألنشطة املتعلقة االحنرافات إىل توجه اليت العناية من أكرب

 )العالج( التصحيح طرق حتديد: اثنيا

 هذه يف األمر ويستدعي االحنراف، ملعاجلة تطبيقه ميكن بديل من أكثر هناك أن اإلدارة تكتشف قد         
 االحنراف حيدث قد أخرى �حية ومن، والتكلفة العائد ضوء يف منها املناسب واختيار بديل كل تقييم احلالة

 العالجية؛ التصرفات أنسب حتديد يتعذر وهنا بدقة حتديده يصعب أو ملموس غري لسبب

 التصحيحي اإلجراء تطبيق جناح من التأكد: اثلثا

 الفعلية النتائج بني االحنرافات معاجلة إىل يؤدي االحنراف لتصحيح البديل تطبيق أن من التأكد جيب         
 املرحلة، هذه يف ومحاسهم املرؤوسني تعاون كسب جيب كما مستمرة، عملية الرقابة أن يعين ما وهو واملتوقعة،

 تظهر املرحلة هذه أن كما .معينة تصرفات إلحداث مرؤوسيه إجبار إىل املدير جلأ إذا حتقيقه يصعب أمر وهو
 أو اخلطة رسم إعادة أو تعديل اهلدف على األداء تصحيح يصعب قد حيث األخرى، الوظائف ارتباط كيفية
 .1ذلك إىل وما واملسؤوليات السلطات توزيع إعادة

 االقتصادية مراحل عملية تقييم أداء املؤسسة): 5.2(الشكل 

 
 من إعداد الطالب انطالقا مما سبق: املصدر

 

 .78مرجع سبق ذكره، ص صاحل بالسكة،1

ما  حتديد) 1(
 تقييمه جيب قياسه

 معايري وضع) 2(
 األداء

 األداء مقارنة) 4( األداء قياس) 3(
 ابملعايري الفعلي

وجود احنراف غري  عدم وجود احنراف 
 مرغوب

اختاذ إجراءات ) 5(
 تصحيحية

متابعة عملية ) '5(
 الرقابة

 على األداء
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 االقتصاد�ة أداء المؤسسة وتقییم مؤشرات قیاس: المبحث الثالث

 اخلطوة هو بل لذلك، امتالك املؤسسة امليزانية حال يف ابستخدامه نقوم خيارا ليس األداء قياس إن        
 املطلوبة اجلودة بتحقيق وذلك مستمر بشكل ملموسة نتائج حتقيق أرد� إذا حتسني عملية ألي األوىل األساسية

 .للمؤسسة ربح قيمة وأعلى للزبون ابلنسبة التكاليف أبقل

 تسليم يتم وعندما حتسني عملية أي يف األوىل اخلطوات إحدى هو القياس الباحثون أبن أوصى ولقد        
 نستطيع حبيث حتسينها ميكن اليت العمليات حتديد مباشرة يتم أن ميكن املشروع من املبكرةراحل امل يف البيا�ت
 .املشروع وزمن كلفة اختصار

 قابليتها ومدى واملعايري املؤشرات ومالئمة متوقف على دقة االقتصادية للمؤسسة األداء تقييم مهمة جناحو         
 يف األداء تقييم يف هبا االستعانة ميكن املؤشرات اليت عدد كبري من املطلوب، فهناك الغرض لتؤدي للقياس

 تفاصيل األهداف األداء من وتقييم متابعة املؤسسات االقتصادية، حيث تستمد هذه املؤشرات املستخدمة يف
 سنتناول مؤشرات تقييم األداء التقليدية؛ املؤشرات احلديثة؛ يلي وفيما، املختلفة مستو�هتا على اإلسرتاتيجية

 .لتقييم األداءاملؤشرات األساسية 

 مؤشرات األداء التقليدية: املطلب األول

 بني املثلى التوليفة إجياد على األداء تقييم يف ومتابعتها مراقبتها ،)املالية املؤشرات (التقليدية تعتمد املؤشرات        
 وذلك ، أخرى جهة من ...والتكنولوجيا املال رأس من املدخالت استخدامات وكذا جهة من التكاليف تدنية
 اهلدف بلوغ مدى عن تعرب أرقام صورة يف ترتجم األخرية هذه و عامة بصفة األهداف وحتقيق األرابح تعظيم بغية

 .1املؤشرات من عدد على ذلك يف معتمدة االقتصادية، املؤسسة طرف من املسطر

 مؤشرات اإلنتاج: فرع األولال

ابجلوانب املتعلقة ابإلنتاج حيث تركز على مدى النجاح يف حتقيق اخلطط اإلنتاجية  هذه املؤشرات وختتص        
ومستوى التطور احلاصل يف اإلنتاج عرب السنوات املختلفة وكذلك مستوى استغالل الطاقات اإلنتاجية القائمة مث 

 :ما يليإلنتاج وأهم مؤشرات ا، 2القيمة املضافة واملتحققة من قبل املنشأة الصناعية

 نسبة حتقيق اإلنتاجية: 

100 ×
 قيمة اإلنتاج املتحقق ابألسعار

قيمة اإلنتاج املخطط
=   نسبة حتقيق خطة اإلنتاجية

 .252 ص ،القريشي، مرجع سبق ذكره مدحت1
   .253املرجع السابق، ص 2
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ج فكلما ارتفعت هذه النسبة  ويستخدم هذا املؤشر للداللة على درجة حتقيق األهداف املخططة لإلنتا         
 .اإلنتاجية لدى املنشأة والعكس صحيحدل ذلك على ارتفاع مستوى حتقيق اخلطط كلما 

 نسبة تطور اإلنتاج: 

100 ×
قيمة اإلنتاج املتحقق للسنة  احلالية

قيمة اإلنتاج املتحقق للسنة السابقة
=   نسبة تطور اإلنتاج

وكلما  ،ويستخدم هذا املؤشر للداللة على درجة تطور اإلنتاج يف السنة املعنية ابملقارنة مع السنة السابقة        
 .ارتفعت هذه النسبة كلما دل ذلك على حدوث تطور وز�دة يف قيمة اإلنتاج

 نسبة استغالل الطاقة اإلنتاجية:  

أقصى كمية من املخرجات اليت من املمكن حتقيقها يف املنشأة يف فرتة  أب�ا اإلنتاجية الطاقة تعرف        
 :نيي، ومنيز بني املؤشرين التال1من الوقتزمنية معينة، وتقاس بعدد الوحدات املنتجة لكل وحدة 

 عن وتعرب ،املشروع إدارة قبل من املخططة الطاقة الطاقة املتاحة وتعين :نسبة استغالل الطاقة املتاحة 
، وميكن حساب نسبة 2اإلنتاجية كزا املر  داخل حتدث اليت منها االختناقات مطروحا القصوى الطاقة

 :3التاليةقة الاستغالل الطاقة املتاحة ابلع

100 ×
قيمة اإلنتاج ابألسعار املخططة

قيمة الطاقة اإلنتاجية املتاحة ابألسعار املخططة
=   نسبة استغالل الطاقة املتاحة

  .يستخدم هذا املؤشر للداللة على مستوى استغالل الطاقة اإلنتاجية املتاحة خالل الفرتة املعنيةحيث            

 من وحتدد، واملعدات للمكائن التصميمية اإلنتاجية الطاقة ويقصد هبا :نسبة استغالل الطاقة التصميمية 
 كافة يف توقفات أو اختناقات بال منتظما إنتاجا وتعين )املنشأ بلد(املكائن  لتك املنتجة الشركة قبل

وميكن ، 4األحوال من حال أي يف إليها الوصول ميكن ال نظرية طاقة اعتبارها وميكن اإلنتاجيةاملراحل 
 :5حساهبا من خالل ما يلي

100 ×
قيمة اإلنتاج ابألسعار املخططة

قيمة الطاقة اإلنتاجية التصميمية ابألسعار املخططة
=   نسبة استغالل الطاقة التصميمية

 .14/10/2013: اتريخ االطالع عليه planning-http://www.myqalqilia.com/Capacity: نقال عن املوقع اإلليكرتوين التايل1
، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، بغداد، العراق، تقومي كفاءة األداء من خالل معيار العائد دراسة حالة يف الشركة العامة لصناعة البطار�ترجاء رشيد عبد الستار، 2

 .91، ص19العدد
 . 253مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص3
 . 92رجاء رشيد عبد الستار، مرجع سبق ذكره، ص4
 .253حت القريشي، مرجع سبق ذكره، صمد5
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وكلما ، ويستخدم هذا املؤشر للداللة على مدى استغالل الطاقة التصميمية خالل الفرتة املعنية      
وابلتايل ارتفاع كفاءة ، على ارتفاع مستوى االستغالل للطاقة اإلنتاجيةارتفعت النسبة كلما دل ذلك 

األداء لدى املنشاة، وميكن أيضا قياس ما يسمى بنسبة التشغيل للطاقة اإلنتاجية واليت تقاس بقسمة قيمة 
  .1الطاقة املتاحة على الطاقة التصميمية للفرتة املعنية

 مؤشر القيمة املضافة: 

م هذا املعيار لبيان القيمة املضافة اليت تتولد من العملية اإلنتاجية وميكن تعريف القيمة املضافة يستخد            
املستلزمات اخلدمية مطروحًا منه املستلزمات السلعية و  قسعر السو  أب�ا قيمة اإلمجايل بتكلفة عوامل اإلنتاج أو

طبيعة ويقصد ابملستلزمات السلعية واخلدمية، املستلزمات الالزمة لتنفيذ بر�مج اإلنتاج وما ستلزمه ، 2واالستهالكية
مصاريف  خدمات األحباث، ومتثل املستلزمات اخلدمية مصروفات الصيانة،الوحدة الصناعية، العمل يف 

 .3لوسائل األخرىاإلعال�ت، مصروفات الطبع والدعاية، مصاريف النقل، مصاريف أتجري املعدات وا

 املؤسسة طرف من احملقق االقتصادي العائد بني الفرق عن ينتج الذي اهلامش يفثل القيمة املضافة وتتم         
 الذي اهلامش هذا على مسيث آدم عهد االقتصاديون يطلق حيث استخدمتها اليت املالية املوارد وتكلفة معينة لفرتة
  .4االقتصادي ابلربح )املال ورأس الديون( املال رأس تكلفة استبعاد بعد الربح ميثل

 يستبعد أي إسراف هميثل املردود االقتصادي للنشاط الصناعي كما أن من أنه أتيت أمهية هذا املؤشر أيضاو        
وميكن قياس املقدار املطلق للقيمة املضافة أو نسبة ، أو هدر يف استخدام املواد اخلام يف عملية اإلنتاج حمتمل

 :ما يلي خاللمن تطورها 

100 ×
القيمة املضافة اإلمجالية املتحققة

القيمة املضافة اإلمجالية املخططة
= �اإلمجالية�   نسبة حتقيق القيمة املضافة

ما ارتفعت النسبة كلما دل فكل, ويستخدم هذا املؤشر للداللة على درجة حتقيق القيمة املضافة املخططة        
 .ذلك على ارتفاع نسبة حتقيق القيمة املضافة املخططة

100 ×
القيمة املضافة اإلمجالية للسنة احلالية

القيمة املضافة اإلمجالية املتحققة للسنة السابقة
= �اإلمجالية�   نسبة تطور القيمة املضافة

 نسبة الز�دة املتحققة يف القيمة املضافة يف السنة احلالية ابملقارنة مع  ىويستخدم هذا املؤشر للداللة عل        

 

 .15/10/2013: اتريخ االطالع عليهwww.mne.gov.ps /Productivity: اإلليكرتوين التايل نقال عن املوقع1
 .275،276محيد جاسم وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص2
 .150العزيز، مرجع سبق ذكره، ص عزت فرج عبد 3
 .61، ص2009/2010، 07، جملة الباحث، جامعة ورقلة، اجلزائر، العدددراسة حتليلية ملؤشرات قياس أداء املؤسسات من منظور خلق القيمةسي، ويهواري س4
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 .1السنة السابقة

 مؤشرات اإلنتاجية: الفرع الثاين

 قياسا املخرجات، من معني مستوى حتقيق على املختلفة اإلنتاج عناصر قدرة يوضح مؤشر هي اإلنتاجية        
 جمموع إىل اإلنتاجي، وهي ختتلف عن اإلنتاج كون هذا األخري يشري للغرض استثمارها مت اليت ابملدخالت
 كمية عن الناجتة للمخرجات مقياس هي اإلنتاجية بينما ،تاملدخال من واحدة وحدة لكل املنتجة املخرجات

 .2املدخالت من معينة

ألنه ميثل العالقة بني اإلنتاج مدى كفاءة املنشأة يف استغالل املوارد االقتصادية  وتعكس مؤشرات اإلنتاجية        
 :ومنه جند أن اإلنتاجية تنقسم إىل قسمني مها ،3وبني كمية املوارد املستخدمة يف العملية اإلنتاجية

 الكلية اإلنتاجية: 

 اإلنتاجية، العمليات يف املستخدمة ومستلزماته اإلنتاج عناصر كافة بني العالقة قياس مبوجبها يتم واليت        
 :التالية الصيغة خالل من قياسها وميكن ،4األعمال مشروع هبا يقوم اليت اإلنتاجية العمليات من املتحقق واإلنتاج

قيمة اإلنتاج الكلي

قيمة عوامل اإلنتاج و مستلزماته
=   اإلنتاجية الكلية

 اجلزئية اإلنتاجية: 

          

 عناصر أحد قدرة عن يعرب مقياسا وتعد اإلنتاج عناصر وأحد )املخرجات( اإلنتاج بني العالقة عن وتعرب        
 :6يلي من خالل ماوميكن قياس اإلنتاجية اجلزئية  ،5الوسيط أو النهائي اإلنتاج تكوين على اإلنتاج

 

 املخرجات�كمية أو قيمة�

أحد مدخالت اإلنتاج� كمية أو قيمة�
=   اإلنتاجية اجلزئية

 .اإلنتاجية مستوى ارتفاع على ذلك دل املعدل هذا ارتفع كلما حيث      

 .255،256مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره ، ص ص1
 . 41/10/2013:اتريخ االطالع عليه planning-http://www.myqalqilia.com/Capacity :نقال عن املوقع اإلليكرتوين التايل2
 .256مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص3
 .246ص ، 2009 ،األردن، عمان ، والتوزيع للنشر صفاء دار الطبعة األوىل، ،اإلداري االقتصاد ، احلاج طارق و خلف حسن فليح4
 .32، ص 2008 عمان، األردن، دار البداية، الطبعة األوىل، ، االقتصادية املتغريات حتليل ، الطائي حممود إبراهيم نبيل5
 .15/10/2013: اتريخ االطالع عليه www.mne.gov.ps /Productivity :نقال عن املوقع اإلليكرتوين التايل6
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 املتعددة العوامل إنتاجية: 

 ؛اخلام املواد؛ املال رأس؛ العمل مثل اإلنتاجية لقياس عنصر أو عامل من أكثر يستعمل عندما تستخدم         
 فرتة بني أو يف الصناعة، املماثلة الشركات بني مقار�ت لإلنتاجية عمل عند املقياس هذا يستخدم ما وغالباالطاقة 
 .1الشركة نفس يف وأخرى

 املؤشرات املالية: الفرع الثالث

 موضوعيا تقييما االقتصادية املؤسسة أداء هو تقييم ،املالية املؤشرات استخدام من الرئيسي اهلدف إن        
 مواجهة على قابليتها وكذلك استثماراهتا من والعوائد األرابح حتقيق على قابليتها قوة :مثل عديدة جلوانب
 :ي كما يليه معايريأربعة  إىل عموما وتصنف ومتشعبة متعددة املؤشرات هذهو  ،فعال بشكل التزاماهتا

 الرحبية معيار: 

 املؤسسة فشل أو جناح مبدى املباشر الرتباطه نظرا ، االقتصادية للمؤسسات األداء مؤشرات ابرز من يعترب        
 ربح أقصى حتقيق وهو االقتصادية، النظرية يف عليه املتعارف االقتصادية للمؤسسة الرئيسي اهلدف حتقيق يف

 فرتة خالل لتحقيقها املستخدمة والوسائل احملققة النتائج بني ما القائمة العالقة عن الرحبية تعرب حيث ،2ممكن
 استغالل خالل من النتائج حتقيق مدى عن الناجتة النسبية للكفاءة املقياس أو املعيار مبثابة فهي معينة زمنية

 :4أمهها للرحبية وخمتلفة متعددة معايري هناك أن ابلذكر جدير، 3أمثال استغالال الوسائل
صايف األرابح

قيمة املبيعات
=   معدل الرحبية

 

100 ×
إمجايل الريح احملققة

إمجايل الربح املخطط
=   نسبة إمجايل األرابح احملققة

 

100 ×
إمجايل األرابح احملققة للسنة احلالية

إمجايل األرابح احملققة للسنة السابقة
=   نسبة تطور إمجايل األرابح

  .السابقة السنة مع ابملقارنة معينة سنة يف األرابح حجم يف احلاصلة الز�دة نسبة املؤشر هذا يقيس حيث    

   .17/01/2013: اتريخ االطالع عليه www.zci.org.jo/ Production%20Capacity :نقال عن املوقع اإلليكرتوين التايل1
  .261أمحد سعيد ابخمرمة، مرجع سبق ذكره، ص2
، 04، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية، جامعة ورقلة، اجلزائر، العددأثر إسرتاتيجية البحث والتطوير على رحبية املؤسسة االقتصاديةعبد اللطيف مصيطفى وعبد القادر مراد، 3

 .35، ص2013
 .261، سبق ذكره مرجع ، القريشي مدحت4
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100 ×
األرابح اإلمجالية أو�الصافية�

رأس املال املستثمر
=   معدل العائد رأس املال

 .املستثمر عليه حيصل الذي املردود أو العائد معدل بوضوح املؤشر هذا ويعكس

 السيولة معيار: 

 وترجع نشاط إىل نشاط من ختتلف النسب وهذه ،ةليما سيولة حتقيق على املشروع قدرة مدى لنا يبني        
 مثال املنتظر فمن املثال سبيل على ،املؤسسة مشروعات تطور ملراحل وكذلك املؤسسة نشاط طبيعة إىل كثريا

 مع السيولة هذه تتحسن عمالق، مث مشروع تنفيذ بداية عند ضعيفة سيولتها تكون أن املقاوالت لشركات ابلنسبة
 اجلارية النسبة امه مؤشرين خالل من السيولة درجة وتقاس ،1وحداته بيع يف والشروع املشروع هذا تنفيذ يف التقدم
  :2السريعة األصول ونسبة

100 ×
أصول متداولة

رأس املال املستثمر
=   السيولة اجلارية

نظر  وجهة من ولكن الدائنني، نظر وجهة من أفضل ذلك كان كلما أعاله النسبة ارتفعت كلما حيث        
 .احلاجة من أكثر سائلة أصول لتجميع حكيما ذلك يكون ال قد اإلدارة

األصول املتداولة−اخلزو�ت

اخلصوم اجلارية
=   األصول السريعة

 بسيطة النسبة هذه ففكرة االقتصادية، املؤسسة لدى السيولة وضع على واضحة صورة يعطي املعيار فهذا        
 متوفر هو ما خالل من اجلارية التزاماهتا ملواجهة لديها اإلمكانية هي ما اليوم، هذا يف املؤسسة حالة يف أنه وهي
 يستبعد ال وهلذا وقتا يستغرق قد نقد إىل وحتويلها املخزون يف التصرف ألن وذلك اليد، حتت أموال من لديها
 .احلالية النسبة من ناملخزو 

 املال رأس معيار:  

 من سواء إضافية أموال على احلصول على املشروع قدرة حتدد أل�ا االقرتاض، بنسب يهتم املعيار هذا        
 الرئيسي اهلدف وهو املالك ثروة تعظيم على املشروع قدرة حتدد أ�ا كما امللكية، مصادر من أو االقرتاض مصادر
 :وأهم مؤشرات هذا املعيار ما يلي ، 3املالية لإلدارة

إمجايل القروض �طويلة و قصرية األجل�

رأس املال املستثمر
=   نسبة الديون إىل األصول

  .04/06/2013 :اتريخ االطالع عليه www.syrianfinance.gov.sy/assets/Subjects.pptx : نقال عن املوقع االلكرتوين التايل1
 .264 ص سبق ذكره، مرجع القريشي، مدحت2
  268 .ص السابق، املرجع3
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 اإلشارة وجتدر املدفوع، املال رأس زائدا االحتياطات زائدا القروض إمجايل من املستثمر املال رأس ويتكون        
 األمان هامش من يقلل والذي كبري ديون عبء لديها املؤسسة أن يعين األصول إىل الديون نسبة ارتفاع أن إىل

  .للمقرتضني

إمجايل القروض

+اإلحتياطات� ملدفوعا حقوق امللكية�رأس املال 
=   نسبة الدين إىل حقوق امللكية

 التشغيل معيار:  

 ما النسب هذه ومن يومية، بصفة املؤسسة وإدارة تشغيل يف االقتصادية املؤسسة كفاءة عامة بصفة لنا يبني    
  :1ييل

مصروفات اإلدارة

صايف املبيعات
=   كفاءة اإلدارة

 كلما الوحدة نصيب اخنفض فكلما اإلدارية، املصروفات من املباعة الوحدة نصيب النسبة هذه وتوضح        
  .اإلدارية يفــــــالتكال من ممكن قدر أبقل مبيعات قـــــحتق هاــــألن اإلدارة كفاءة مستوى ارتفاع إىل ذلك يشري

تكلفة املبيعات و التوزيع

صايف املبيعات
=   معدل تكلفة البيع و التوزيع

 املنتجات وبيع توزيع يف اإلدارة كفاءة مستوى ارتفاع على ذلك دل كلما النسبة هذه اخنفضت فكلما        
 .ممكنة تكاليف أبقل

 البيع مؤشرات: الفرع الرابع

 :مستوى املبيعات، نذكر منها مايلي تعكس اليت املؤشرات من العديد هناك      

 مؤشر احلصة السوقية : 

وميكن حساب ذلك من خالل  ،أو الشركة ابلسوقمبيعات املاركة التجارية  هي النسبة املئوية إلمجايل        
احلصة  يف يعترب هام جدا وحتليل االجتاهات، من خالل حجم اإليرادات املتحققة حجم الوحدات املباعة أو

، وللحصة السوقية عدة مؤشرات نذكرها 2ابلنسبة للشركة ألنه يوضح وضع الشركة مقارنة ابلسوق ككل السوقية
 :3فيما يلي

 .15/08/2014: اتريخ االطالع عليه KPIs-https://www.dm.gov.ae/ Finance: نقال عن املوقع اإلليكرتوين التايل1
 .19/10/2013: اتريخ االطالع عليه share-market-business -of-www.abahe.co.uk/terms: املوقع اإللكرتوين التايل نقال عن2
: املوقع اإلليكرتوين التايل، على 05ص ،)2010/1995(مؤشر احلصة السوقية كمقياس للحكم على النجاعة التنافسية لشركات التأمني اجلزائرية خالل الفرتة طارق قندوز، 3

http://giem.kantakji.com 02/04/2015: اتريخ االطالع عليه. 
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100 ×
احلصة السوقية يف فرتة زمنية معينة

إمجايل احلصة السوقية يف نفس الفرتة
=   احلصة السوقية اإلمجالية

100 ×
احلصة السوقية للمؤسسة يف فرتة زمنية معينة

احلصة السوقية  للمؤسسة القائدة يف نفس الفرتة
=   احلصة السوقية مقارنة ابلقائد

 :1أمهها ومن املبيعات التطور مستوى تعكس اليت املؤشرات ابإلضافة إىل مؤشرات احلصة السوقية هناك بعض

100 ×
قيمة املبيعات املتحققة ابألسعار املخططة

قيمة املبيعات املخططة
=   نسبة حتقيق خطة املبيعات

 كلما النسبة هذه ارتفعت كلما حيث املبيعات، خطة تنفيذ مستوى على للداللة النسبة هذه تستخدم        
  .املرسومة اخلطة وتنفيذ اإلنتاج تسويق على املؤسسة قدرة عكست

100 ×
قيمة املبيعات للسنة احلالية 

قيمة املبيعات للسنة السابقة
=   نسبة تطور املبيعات

    .السابقة السنة مع ابملقارنة معينة سنة خالل املبيعات تطور مدى النسبة هذه وتعكس        

 مؤشرات القياس احلديثة: املطلب الثاين

كون هذه    يف حقيقة تكمن األساسية واملشكلة األداء، وتقييم لقياس سابقا للمؤشرات التقليدية تطرقنا        
إىل  اغالب املسريون واملدراء حيتاج ذلك ومع مسبقا، املنجزة األنشطة نتائج تعطي أ�ا مبعىن متأخرة املؤشرات
النماذج احلديثة  ، وفيما سنتطرق لبعضأفضل قرارات اختاذ على قادرين ليكونوا مالية وغري حمدثة حالية معلومات

   :وهي كما يلي ،لقياس وتقييم األداء

 املتوازن األداء بطاقة: الفرع األول

 (Harvard Business Review)يف جملة  1992عام  "Kaplan"و  "Norton" منقدم كل         
 (The Balanced Scorecards "BSC" Measure: the Drive Performance): حتت عنوان

 هذه وتستهدف، املستقبلية ملؤسساته والرؤية األداء لقياس املناسبة ابألدوات املدراء لتزويد املتوازن، األداء بطاقة
 على الرتكيز دون بينها ما يف التوازن حيقق بشكل قياسها جيب اليت التنظيمية اجلوانب بعض وصف البطاقة
 .2قياسيا نظام �اكو  جانب إىل إدار� نظاما متثل يهو  فقط، واحد جانب

 مفهوم بطاقة األداء املتوازن: أوال

 .270ص ،مرجع سبق ذكره القريشي، مدحت1
  .15/08/2014: اتريح االطالع عليه mag.com-http://ecoadmin :نقال عن املوقع اإلليكرتوين التايل2
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 وغري املالية املقاييس من جمموعة" أ�ا على املتوازن التقييم بطاقة"Kaplan"و"Norton" منكل   عرف        
 ، "منظماهتم أداء على وشاملة واضحة صورة العليا اإلدارات ملدراء تقدم اليت املالية

أب�ا نظام إداري يهدف إىل مساعدة املالك واملديرين على ترمجة رؤية " كما عرفها بعض االقتصاديني        
تعد نظاما إدار�  حيث، 1"واسرتاتيجيات شركاهتم إىل جمموعة من األهداف والقياسات اإلسرتاتيجية املرتابطة

، يوازن هذا النظام ما بني اجلوانب املالية واسرتاتيجياهتالتقييم أنشطة وأداء املنشأة وفق رؤيتها  إسرتاتيجيةوخطة 
سواء كانت رحبية أو  ،2ورضا العمالء، وفاعلية العمليات الداخلية، وجوانب التعلم والتطوير واإلبداع يف املنشأة

 مستقبلية نظرة البطاقة هذه متتلك و ،3"رحبية، خدمية أو صناعية، حكومية أو غري حكومية، صغرية أو كبريةغري 
 .املستقبل وإىل من ختطط خالهلا من واليت التشغيلية واخلربات التارخيية املعلومات على تعتمد لألمام

  :4يلي ما بتحقيق تسمح فهي وهبذا

 واحلديثة؛ التقليدية واملقاييس املفاهيم بني التوازن -
  األجل؛ لقصرياو  الطويلة القياس معايري بني التوازن -
  القياس؛ ومعايري احملقق األداء بني التوازن -
  خلارجية؛او  الداخلية املنظورات بني التوازن -
  .املؤسسة قيمة خللق امللموسة وغري امللموسة األصول بني الربط -

 ومستوى نشاطات قياس يف الشمولية النظرة ذات احلديثة الوسائل من واحدة املتوازن األداء بطاقة وهبذا تعد    
 .املؤسسة أداء

 

 

        مكو�ت بطاقة األداء املتوازن: اثنيا

 :5كما يلي  هي أساسية أبعاد أربع إىل فلسفتها يف بطاقة األداء املتوازنتستند 

، جملة جامعة دراسة ميدانية على فروع املصرف التجاري السوري يف مدينة الالذقية: تقومي أداء املصرف التجاري السوري من منظور بطاقة األداء املتوازنبسام زاهر وآخرون، 1
 .154، 2014 ،36اجمللد ، 02سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، سور�،العدد : تشرين للبحوث والدراسات العلمية

 ).2(أنظر امللحق رقم 2
، 2008ديسمرب  22، 5551السعودية، العدد ، االقتصادية، الر�ض، بطاقة األداء املتوازن أحدث مناذج قياس أداء الشركات وحتقيق التوازن الداخلي�صر دمحم العديلي، 3

 .06ص
  .15/08/2014: اتريح االطالع عليه mag.com-http://ecoadmin: نقال عن املوقع اإلليكرتوين التايل4
  .فبتصر ، 50،51سعيداين، مرجع سبق ذكره، ص صنبيلة 5
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 :مايل بعد - أ
 تعترب حمركات واليت املالية غري األوجه قياس على يرتكز املتوازن األداء قياس مدخل أن من الرغم فعلى        

 ضرورية أل�ا تعترب هبا واالحتفاظ املقاييس هذه بدمج يقوم أنه إال ،املستقبل يف ابملؤسسة اخلاصة األداء
 .املايل ابألداء ترتبط للعاملني عديدة فوائد هناك أن كما واملرتقب، احلايل للمستثمر

 :لالعمي بعد - ب
 مستوى حتديد يف وحاجاته رغباته وإشباع العميل رضا يلعبه الذي الدور أمهية مدى إىل البعد هذا يشري        

 معروفة توقعات هناك أن إال اآلخر عن ختتلف توقعات له عميل كل أن من الرغم وعلى للمؤسسة، العام األداء
 ما وهذا اخلدمة، على واحلصول الشكاوي يف والبت ابملؤسسة االتصال سرعة تتضمن العمالء ملعظم وعامة

 .تواملعلوما للجودة نظام لديها يكون أن املؤسسة من يتطلب
 الداخلية العمليات بعد - ج

 إشباع يف مسامهتها ومدى الداخلية التنظيمية العمليات جودة مدى قياس ضرورة إىل املدخل هذا يشري        
 :يه املؤسسة يف العمليات من نوعني وهناك، املؤسسة مهمة حتقيق يف املسامهة مث ومن املستفيدين رغبات

 سهلة وهي املساعدة والعمليات ،الطويل األجل يف أداءها على تؤثر واليت اإلسرتاتيجية الطبيعة ذات العمليات
 . األول ابلنوع مقارنة القياس

 :النمو و التعليم بعد - د
 الالزمة تلك وبني املتوفرة املؤسسة مواد بني الفجوة للمدراء يتحدد السابقة املنظورات من منظور كل يف        
 البشري العنصر يف االستثمار هو الفجوة هذه لسد الوحيدة والطريقة املدى، بعيد والنجاح األهداف لتحقيق

 عن للبحث مستمرة بصفة املؤسسة تشجيع على املنظور هذا ويهدف مالئمة، األكثر التنظيمي واهليكل األنظمةو 
 .مستمرة بتحسينات القيام منها تتطلب اليت الشديدة املنافسة نتيجة اجلديد

 املتوازن األداء بطاقة أمهية: ثالاث

 وميكن، للمؤسسة األداء قياس يف واملهمة احلديثة اإلسرتاتيجية األدوات إحدى املتوازن األداء بطاقة تعترب        
 :1التالية النقاط يف ألمهيتها التطرق

 مبا تفيد اليت املالية املقاييس عكس للمؤسسة، واملستقبلي احلايل للنجاح األساس احلجر مبثابة البطاقة تعمل -
 مستقبال؛ األداء حتسني يف منها االستفادة كيفية إىل تشري وال املاضي يف حدث

 املدى؛ القريبة نشاطاهتا مع املدى البعيدة املؤسسة إسرتاتيجية ربط من متكن -

 خارج الصناعية للمؤسسات التنافسية واالسرتاتيجيات املنافسة: حول الرابع الدويل امللتقى ،املؤسسة إسرتاتيجية وتقييم صياغة يف املتوازن األداء بطاقة استخدام ،مقدم وهيبة1
 01 .ص ، 2010 نوفمرب 8-9 :، خالل الفرتةالشلف، اجلزائر جامعة العربية، الدول يف احملروقات قطاع
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 أهداف لتحقيق املؤسسة هبا تتميز أن ينبغي جديدة جماالت عملية بصورة وحتديد تشخيص من متكن -
 واملؤسسة؛ املستهلك

 وتربط لإلسرتاتيجية العكسية التغذية وتوفر لألهداف تسلسال تضع األداء، حتسن اإلسرتاتيجية، الرؤية توضح -
 .األداء مبعايري املكافآت

 األمريكية اإلدارية احملاسبة معايري جلنة منوذج: الثاينالفرع 

 اليت األداء مؤشرات ابختيار املؤسسات وأوصت األداء، لتقييم شامل منوذج بوضع اللجنة هذه قامت        
حيث يتكون هذا النموذج من ستة جمموعات رئيسية  تتبعها، اليت واإلسرتاتيجية واحتياجاهتا ظروفها مع تتناسب

 :يوضحه اجلدول التايل ملؤشرات تقييم األداء، وهو ما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مؤشرات جلنة معايري احملاسبة اإلدارية األمريكية: )5.2(دول اجل

 طريقة احلساب املؤشرات
 البيئية املؤشرات

Environmental Indicators 
 ساعات عدد ؛للمجتمع املؤسسة تقدمها اليت اخلدمات ساعات عدد
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 حجم ؛املواد إمجايل إىل تصنيعها مت اليت املواد نسبة ؛التصنيع أنشطة
 و حاالت اإلصاابت ؛املؤسسة اهب قامت اليت البيئية األضرار و امللواثت
 املؤسسة دفعتها اليت التعويضات ؛املؤسسة قامت هبا اليت احلوادث
  ؛احلكومية للجهات

 املستهلك و السوق مؤشرات
Market Customer 

Indicators 

 مت الذين اجلدد العمالء عدد ؛العمالء رضا  ؛السوق يف املؤسسة نصيب 
 مدى ؛اجلغرافية املناطق أو السوق لقنوات طبقا العمالء رحبية ؛فقدهم
 ؛العمالء على الرد سرعة  ؛النقل و املنتج جودة

 ابملنافسني اخلاصة املؤشرات
Competitors Indicators 

 لدى السعر و املنتجات جودة مدى السوق؛ يف املنافسني كل نصيب 
 منتج لتقدمي الالزم املنافسني؛ الوقت لدى املالية املؤشرات املنافسني؛

 تقدمي سرعة مدىاملنافسني؛  عند العميل رضا املنافسني؛  لدى جديد
 املنافسني؛ لدى اخلدمة و السلعة

 الداخلية التشغيل مؤشرات
Internal Business 

Processes 
Indicators 

 العاملني، متوسط عدد إىل املبيعات نسبة املنتج؛  لتطوير الالزم الوقت 
مقاييس للعميل؛  تسليمه و املنتج طلب بني املستغرق الوقتالتشغيل؛  فرتة

للعميل؛ متوسط  تسليمه و املنتج طلب بني املستغرق الوقت عدم اجلودة؛
 .  عدد املنتجات اجلديدة فرتة التخزين؛

 البشرية املوارد أداء مؤشرات
Human Resource 

Indicators 

 فرد معدل لكل التدريب ساعات عدد للعاملني؛ العادل األداء تقييم 
 العملني عدد -والئهم؛ مدى و للعاملني املعنوية الروح العاملني؛ دوران
  .املقدمة الطلبات عدد إمجايل إىل توظيفهم مت الذين

 املالية املؤشرات
Financial Indicators 

 على العائد معدل العمالء؛ و املنتجات رحبية اإليرادات ز�دة معدل
 القيمة امللكية؛ حقوق على و العامل املال رأس على و املبيعات

 املضافة؛ االقتصادية
األداء  لتقييم جديدة ثقافة تطبيق: العاملني أداء تقييم يف املديرين مهارات تنمية الربادعي، دمحم من إعداد الطالب ابالعتماد على بسيوين: املصدر

 .52، ص2008مصر، القاهرة،  ،والتوزيع والنشر للطباعة األوىل، أتراك الطبعة للمقيمني، متكامل دليل ابجلدارة الوظيفية

 

 

 )املقاييس األساسية( مؤشرات أخرى: املطلب الثالث
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مل يكتف الباحثون ابملؤشرات السابقة لألداء يف دراساهتم اخلاصة بقياس أداء املؤسسة، فإىل جانب ذلك         
على إضافة سبعة مقاييس أخرى  Clarck Rod" et "Philppe Crapart"" بينهمعمل عدة ابحثني من 

 .لألداء تعرف ابملقاييس األساسية لألداء، يكن تطبيقها لقياس أداء املؤسسات الصناعية واخلدمية

وقد توصلت هذه الدراسات واألحباث إىل أنه لو مت تطبيق وحتليل هذه املقاييس السبعة ابلطريقة         
مؤشر يف عملية القياس،  الصحيحة، فإن أداء املؤسسة سيتحسن حتما، لكن حتت شرط عدم االستغناء عن أي

 :1أي جيب النظر إليها من منظور التكامل، وتتمثل هذه املقاييس فيما يلي

 مؤشر تسليم العمليات: 

 ؛اجلودة: ويقصد بذلك التسليم املمتاز، ويتم احلكم على ذلك من خالل جمموعة من العناصر تتمثل يف       
 :ويتم قياس التسليم املمتاز وفقا ملا يلي. والواثئق ؛الشكل ؛املكان ؛اآلجال

100 ×
عدد التسليمات املرضية جلميع العناصر

عدد التسليمات يف املدة
=   نسبة التسليم املمتاز

 

 صحة العمليات املتنبأ هبا: 
  :ويتم حساب هذا املقياس كما يلي      

100 ×
(الطلب املقدر−الطلب احلقيقي)

الطلب املتنبأ به للمدة
=   نسبة صحة العمليات التنبأ هبا

 .مع العلم أن الطلب احلقيقي هو الطلب الذي مت تنفيذه وتلبيته وليس ذلك املتمثل يف شكل طلبيات فقط     

 مقياس اجلودة: 

يقصد هبذا املقياس الرتكيز على التخفيض املستمر آلجال البيع، اإلنتاج، التوزيع، والشراء، عن طريق         
 :ويتم حسابه كما يلي. حتديد أجال ختفيض على األقل مرة يف كل سنة وحماولة الوصول إليها

100 ×
اآلجال املتوسطة للمدة املعينة

األجل املتوسطة للفرتة املاضية
=   ختفيض اآلجال

 

 اجلودة: 

 .وما بعدها 224مرجع سبق ذكره، ص ،ملفهوم األداء حتليل األسس النظريةالداوي الشيخ، 1
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وجتدر اإلشارة إىل أن  ،يتم احلكم على اجلودة من خالل عدد العيوب ابلنسبة للمليون وحدة مت معاجلتها        
 .هذا املؤشر ميكن تطبيقه على وظائف املؤسسة ليس فقط لوظيفيت البيع والشراء

 احرتام الرب�مج:  

ويقصد هبذا املقياس أنه جيب على مجيع العمال داخل املؤسسة احرتام وتطبيق برامج العــــــــــــــمل التــــــــــــي تـــــم         
تسطريها يف املؤسسة، وتتمثل هذه الربامج عادة يف بر�مج اإلنتاج والشراء، الربامج اخلاصة ابحلمالت اإلعالمية أو 

 :د، ويتم حساب هذا  املقياس وفقا ملا يليبر�مج بعث منتج جدي

100 ×
عدد النشاطات أو األوامر املنجزة يف الساعة

عدد النشاطات أو األوامر املربمج اجنازها يف املدة احملددة
=   إحرتام الرب�مج

 إدخال منتجات جديدة يف الساعة: 

 :يتم حساب هذا املقياس ابلعالقة التالية     

100 ×
عدد األوامر اخلاصة مبنتجات جديدة املنجزة يف الساعة

عدد  األوامر الواجب اجنازها يف املدة احملددة
=   إدخال منتجات جديدة

 السرعة: 

 :ويقصد هبذا املقياس سرعة تقدمي قيمة مضافة، وحيدد هذا املقياس وفقا للعالقة التالية     

100 ×
الزمن املستغرق لتقدمي قيمة مضافة

الزمن الكلي عللنشاط
=   إدخال منتجات جديدة

 

 

 

 

 

 

 :خالصة
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ما ميكن استنتاجه من خالل هذا الفصل أن مفهوم األداء يقصد به وصول املؤسسة إىل التفوق والتميز         
ابلنسبة للمؤسسات املنافسة هلا يف القطاع، فاملؤسسة ذات األداء اجليد هي اليت إبمكا�ا بلوغ أهدافها طويلة 

الكفاءة؛ الفعالية؛ : املفكرين يف البقاء والنمو، وال يتم ذلك إال ابالهتمام ابألبعاد التاليةاألجل واملتمثلة إبمجاع 
 .اإلنتاجية والتنافسية

وقد توصلنا كذلك إىل أن أداء املؤسسة االقتصادية يتأثر مبجموعة من العوامل صنفها بعض الباحثني إىل         
ة لتحكم املؤسسة، وصنفها البعض اآلخر إىل عوامل داخلية عوامل خاضعة لتحكم املؤسسة وعوامل غري خاضع

يف جمموع املتغريات والعوامل اليت تتواجد يف البيئة الداخلية وعوامل خارجية، حيث تتمثل العوامل الداخلية أساسا 
 تقع خارج فتتمثل يف جمموع العوامل اليت، أما العوامل اخلارجية ...املرد البشري؛ اإلدارة؛ التنظيم: للمؤسسة مثل

، واليت تؤثر سلبا أو حىت إجيااب على مستوى أدائها، مثل العوامل االقتصادية؛ )بيئتها اخلارجية(حميط املؤسسة 
 ...العوامل السياسية، العوامل القانونية 

ء  ومت التعرف كذلك على التصنيفات املختلفة لألداء، فأنواع األداء حسب معيار الشمولية تنقسم إىل أدا        
كلي وجزئي، يف حني أن أنواع األداء حسب معيار الوظيفة تنقسم حسب الوظائف املسندة للمؤسسة وتتمثل يف 
أداء وظيفة اإلنتاج، أداء وظيفة التسويق، أداء وظيفة املوارد البشرية، أداء الوظيفة املالية، يف حني يصنف األداء 

 .حسب مصدره إىل أداء داخلي وأداء خارجي للمؤسسة

كما تبني لنا أبن عملية تقييم األداء تعترب من األمهية مبا كان ابلنسبة للمؤسسة، خاصة عند مقارنة األداء          
الفعلي ابألداء املخطط وما ينجم عن هذه املقارنة من إجراءات تصحيحية لتقليص الفجوة بني بينهما، كما أن 

دها على تشخيص وضعيتها داخل القطاع الصناعي، كما تقييم األداء يوفر للمؤسسة خمتلف املعلومات اليت تساع
 .متكنها من تكوين نظرة صحيحة على مستقبلها العملي

 



 
 :الفصل الثالث

 ھیكل صناعةدراسة أثر 
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 :متهيد

وميدا� لدراسة أتثري  سايعد قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر أحد القطاعات اهلامة اليت ميكن أن تشكل أسا        
على أداء املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية، وذلك ألنه يعد قطاعا من أكثر القطاعات ) السوق(هيكل الصناعة 

اإلقتصادية جناحا وذلك ملا يشهده من تطور ومنو سريعني، خاصة بعد اإلصالحات اليت مسته واليت كان هلا ابلغ 
متعاملني أجانب، الذين كان هلم الفضل يف حتسني تنافسية؛ جودة  األثر يف االنفتاح على املنافسة ودخول

يف حتسني مستوى ) املوردون(، دون إغفال الدور الكبري الذي لعبه اجملهزون ...اخلدمات؛ أسعار اخلدمات املقدمة
 .وجودة اخلدمات من خالل ما جلبوه معهم من مزا� وخربات متنوعة إىل جانب التكنولوجيات احلديثة

املتغريات اليت و ويف ظل قطاع يشهد منوا متزايدا وتغريات سريعة فإن املؤسسة مطالبة بتحديد كل العوامل         
قد تؤثر بشكل أو آبخر على مستوى أدائها السيما التغريات اليت قد تطرأ على هيكل الصناعة الذي تنشط فيه 

ملعرفة أهم أتثريات  ATMليس للهاتف النقال املؤسسة، ولقد وقع اختيار� يف هذه الدراسة على مؤسسة موبي
 .هيكل الصناعة على مستوى أداء املؤسسة اإلقتصادية

الذي يلعبه يف حتديد مستوى أداء املؤسسة اإلقتصادية  روإلعطاء صورة واضحة لتأثري هيكل الصناعة والدو         
 :فقد مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث هي كما يلي

 حتليل هيكل صناعة خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر :املبحث األول. 
 موبيليس"تقدمي عام ملؤسسة اتصاالت اجلزائر للهاتف احملمول : املبحث الثاين". 
 حتليل أتثري هيكل قطاع خدمة اهلاتف النقال على أداء مؤسسة : املبحث الثالثATM .      
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 النقال في الجزائرتحلیل هیكل صناعة خدمة الهاتف : المبحث األول

شهدت اجلزائر ومازالت تشهد تطورات كبرية و سريعة، على مستوى قطاع اهلاتف النقال، هذا القطاع         
 2005فيفري  15الذي أصبح يساهم بنسبة كبرية ومهمة يف الناتج احمللي اخلام، حيث وصلت هذه النسبة يف 

حني فاق عدد مشرتكي خدمة اهلاتف النقال يف  ، يف%5.2إىل حوايل  2006، وازدادت سنة %2.99إىل 
 SIMبعد حتديد هوية بطاقات  2008أكتوبر  30ليصل يف  ،20051يف �اية مليون مشرتك 13.6اجلزائر 

مسبقة الدفع اجملهولة اهلوية، واليت أشرفت على تنظيمها سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية 
، وحبسب بيا�ت %81.5الذي مينح نسبة تغطية تقدر بـ  ،266678672إىل  2008فيفري  27بتاريخ 

سنة  %92إىل  2000سنة  %6وزارة الربيد وتكنولوجيا االتصال اجلزائرية فإن معدل الكثافة انتقل من 
 .، األمر الذي يرشح اجلزائر استباق األفارقة يف ميدان االتصاالت اهلاتفية2008

وفيما يلي سنقوم بدارسة وحتليل هيكل سوق خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر وذلك من خالل التطرق إىل         
السوق؛ إضافة إىل حتليل حمددات هيكل السوق تطور خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر، وأهم املتعاملني يف هذه 

الواعد، وقبل ذلك كله سنعطي حملة موجزة عن قطاع االتصاالت يف العامل  واجملموعات اإلسرتاتيجية يف هذا القطاع
 .والوطن العريب

 تطور هيكل سوق خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر: املطلب األول

استعمال تقنيات االتصال واملعلومات اليت منت بسرعة كبرية خالل السنوات لقد شهد العامل تطورا كبريا يف         
 .األخرية، ويظهر هذا التطور الكبري من خالل النمو السريع ملستخدمي تقنية اهلاتف النقال حول العامل

 حملة عن قطاع االتصاالت يف العامل : الفرع األول

مليار  370ت االتصال واملعلومات واإلعالم الذي يقدر بـ أكد الدكتور حيىي اليحياوي أن سوق تقنيا        
 : 3يف ثالث فضاءات هي %90يورو، يرتكز بنسبة 

 .االحتاد األورويب -
 .كندا واملكسيك،أمريكا  -
 .الياابن وبلدان جنوب شرق آسيا -

، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص دراسات اقتصادية، جامعة ورقلة، اجلزائر، )2000/2005( خالل الفرتة دراسة سوق اهلاتف النقال يف اجلزائرعبد العليم اتويت، 1
  .98، ص2006

2 ARPT, Rapport annuel, électronique édition, 2006, P 04. 
 .69، ص2011لبنان،  بريوت، ،العربية النهضة ، دارالعوملة عصر االتصال يف و،سن هللا العبد مي3
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 سريع، واليت حتتكر يف جمموعها هذا السوق الضخم، وقد منت هذه السوق يف السنوات األخرية بشكل        
؛ السويد" :هي كما يلي  2008لعام واالتصاالت تاملعلوما تكنولوجيا لتنمية األوائل العشرة والبلدان

 هذه وتقع، 1"املتحدة واململكة النرويج ؛الياابن ؛سويسرا ؛أيسلندا ؛هولندا ؛الدامنرك ؛كور� مجهورية ؛لكسمبورغ
 املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية يف العامل يف الرائدة املنطقة تعد اليت، أورواب يف منها اثنان إال مجيعها البلدان

 .خدماهتا على اإلقبال ويف واالتصاالت

من اهلاتف الثابت واجلدول التايل يوضح لنا تطور عدد املشرتكني يف قطاع االتصاالت ابلعامل يف كل         
 . استعمال االنرتنت ، إضافة إىلواهلاتف النقال

 .ني يف قطاع االتصاالت حول العاملتطور عدد املشرتك): 1.3(دول اجل
 مليون: الوحدة

 استعمال اإلنرتنت اهلاتف النقال اهلاتف الثابت السنة
1991 546 16 4.4 

1992 574 23 7 

1993 606 34 10 

1994 645 56 21 

1995 691 91 40 

1996 741 145 74 

1997 795 215 117 

1998 849 319 183 

1999 907 490 277 

2000 986 740 399 

2001 1040 955 489 

2002 1115 1155 616 

2003 1135 1417 721 

2004 1204 1763 867 

2005 1243 2205 1024 

2006 1261 2745 1151 

2007 1254 3368 1365 

2008 1249 4030 1556 

 .31/09/3201: طالع عليهاتريخ اإل www.itu.int/net/itunews/issues: التايل عن املوقع اإللكرتويننقال 1
                                                           

http://www.itu.int/net/itunews/issues/2010/03/26-ar.aspx
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2009 1253 6640 1747 

 D/ict/statistics/at-http://www.itu.int/ITU :املوقع اإللكرتوين ابالعتماد علىمن إعداد الطالب : املصدر
 .19/09/2013:اتريخ االطالع عليه

املنحنيات البيانية كما وحىت يكون اجلدول أعاله أكثر وضوحا، فإنه ميكن استعمال التمثيل البياين بواسطة         
 :يف الشكل التايل

 )املنحنيات البيانية(تطور عدد مشرتكي قطاع االتصاالت يف العامل ): 1.3(شكل ال

 
 ).1.3(اجلدول  انطالقا من معطياتمن إعداد الطالب : املصدر

نالحظ أن الذي ميثل تطور عدد مشرتكي قطاع االتصاالت حول العامل؛ )1.3(رقم  البياين من الشكل        
مليون  546ارتفع من  حيث، 2006إىل غاية سنة  1991بداية من سنة اهلاتف الثابت ظل يف ارتفاع مستمر 

، بينما %130.95 ــبـ ، أي ارتفع بنسبة تقدر2006مليون مشرتك أواخر 1261 إىل 1991 مشرتك سنة
مليون مشرتك مع �اية  2745إىل  1991مليون مشرتك �اية 16ة نفسها من لنقال خالل الفرت ارتفع اهلاتف ا

، وجتدر مرة 170أي أن عدد املشرتكني تضاعف بنحو  %17056.25، أي بنسبة ز�دة تقدر بـ 2006
 عددكانت اترخيية من حيث عدد املشرتكني يف خدمة اهلاتف النقال، حيث فاق   2002اإلشارة إىل أن سنة 

املشرتكني يف اهلاتف النقال نظرائهم يف اهلاتف الثابت، كما جند كذلك اخنفاضا يف عدد مشرتكي اهلاتف الثابت 
 :، ويرجع ذلك جلملة من األسباب أبرزها2008سنة 

يكون املتكلم قرهبا طوال فرتة االتصال، يف حني  أنأن اهلواتف الثابتة حتد من حرية االتصاالت بسبب ضرورة  -
 واتف النقالة تتيح مثل هذه االتصاالت يف أي وقت من األوقات وبغض النظر عن مكان املتكلم؛أن اهل
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، عكس آخر إىلنقله من مكان  أوقبل تركيبه،  أسابيع أحيا�يستغرق  قد هاتف اثبت أيطلب تركيب  أن -
 .اهلاتف النقال الذي يعد احلصول عليه أمرا يسريا ومتاحا يف أي وقت 

 يف الدول العربيةحملة عن واقع قطاع االتصاالت : الفرع الثاين

تشكل الدول العربية جزءا من املنطقة الصاعدة اليت تتميز بسرعة النمو، إذ تتميز بغىن وتنوع مواردها         
شك  ، ومما ال)أي حترر األسواق ( الطبيعية وإبصالحات مؤسسية متواصلة للقطاع العام واخلاص على حد سواء 

هي إحدى العوامل االقتصادية ) خدمة اهلاتف النقال واهلاتف الثابت( فيه أن تكنولوجيا املعلومات االتصال 
 .الرئيسية للنمو يف الدول العربية، وقد شهد قطاع االتصال تطورات عديدة على مدى السنوات املاضية

من سكان  %5الدول العربية الذين ميثلون عموما يبدو جليا أن هناك عالقة خطية بني سكان منطقة         
استأثرت الدول  2008العامل، وبني حصتهم يف خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصال عامليا، فاعتبارا من عام 

  1.من االشرتاكات يف خدمة اهلاتف النقال عامليا %5العربية بـ 

، %55منوا متسارعا مبعل سنوي قدره حيث أنه خالل العقد املاضي شهدت خدمة اهلاتف النقال         
 10، ويف الوقت نفسه كان يف املنطقة نفسها 2008حبلول �اية عام  %63وبلغت نسبة انتشارها بني السكان 

 .من السكان 100خطوط هاتفية اثبتة لكل 

 تطور عدد املشرتكني يف خدمة اهلاتف الثابت يف الدول العربية ): 2.3(دول اجل
 مليون: الوحدة

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 املنطقة

 4.093 3.760 3.068 2.841 2.572 2.486 2.146 1.950 1.880 1.761 اجلزائر

 3.916 2.991 2.393 1.266 1.385 1.425 1.346 1.323 1.469 1.301 املغرب

 1.250 1.262 1.273 1.268 1.331 1.343 1.224 1.197 1.329 1.350 تونس

 4.17 4.10 4.00 3.9 3.8 3.7 3.5 3.3 3.2 3.0 السعودية

 33.98 35.62 32.99 31.32 29.97 27.53 24.09 23.23 23.00 22.50 ابقي الدول

 :من إعداد الطالب ابالعتماد على: املصدر
 .25/09/3201: عليهاتريخ االطالع  www.anrt.net.ma:املوقع اإللكرتوين -
 .25/09/3201: اتريخ االطالع عليه www.infocom.tn: املوقع اإللكرتوين -
 .27/09/3201: اتريخ االطالع عليه www.citc.gov.sa: املوقع اإللكرتوين -

 :، ملزيد من املعلومات االطالع على01 ص، 2009، الدول العربية 2009اخلصائص اإلحصائية جملتمع املعلومات لعام االحتاد الدويل لالتصاالت، 1
. E.pdf-PDF-R1-2009-RPM.AR-IND-d/opb/ind/D-http://www.itu.int/dms_pub/itu  

                                                           

http://www.anrt.net.ma/
http://www.infocom.tn/
http://www.citc.gov.sa/
http://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-RPM.AR-2009-R1-PDF-E.pdf


 )2003/2009" (موبيليس"خدمة اهلاتف النقال على أداء  هيكل صناعةدراسة أثر  :الفصل الثالث
 

125 
 

 .27/09/3201: اتريخ االطالع عليه www.itu.int: املوقع اإللكرتوين -

اخلاص بتطور عدد املشرتكني يف شبكة اهلاتف ) 2.3(ولتوضيح اإلحصائيات املوجودة يف اجلدول رقم         
ميكن استعمال التمثيل البياين  وتسهيل مالحظة التغريات احلاصلة يف عدد املشرتكني، الثابت ابلدول العربية،

 :الشكل التايلالبيانية كما يف األعمدة  بواسطة

  )األعمدة البيانية(تطور عدد املشرتكني يف خدمة اهلاتف الثابت يف الدول العربية ): 2.3(شكل ال
 مليون: الوحدة  

 
 ).2.3(من إعداد الطالب ابالعتماد على معطيات اجلدول : املصدر  

الذي يوضح تطور عدد مشرتكي خدمة ) 2.3(خالل اجلدول السابق وانطالقا من الشكل رقم من         
اهلاتف الثابت يف الدول العربية، نالحظ أن هناك منوا بطيئا يف عدد مشرتكي خدمة اهلاتف الثابت خاصة يف 

 1.761بـ  2000زائر سنة الدول العربية الواقعة مشال القارة السمراء، إذ  قدر عدد مشرتكي هذه اخلدمة  يف اجل
 . %132مليون مشرتك ، أي بز�دة تقدر بــ  4.093إىل  2009مليون مشرتك ليصل يف �اية سنة 

ورغم النمو البطيء هلذه النسبة إال أ�ا تعترب نسبة هامة إذا ما قار�ها بنسبة ز�دة عدد املشركني يف خدمة         
، فتونس مثال اخنفضت فيها هذه النسبة لتصل إىل %51واليت قدرت بــ اهلاتف الثابت يف ابقي الدول العربية، 

، ورمبا االستثناء %36، أما اململكة العربية السعودية فقد قدرت نسبة الز�دة فيها حبوايل 2009سنة  7.4%
حبوايل  الوحيد من �حية ارتفاع نسبة املشرتكني يف خدمة اهلاتف الثابت هو املغرب، إذ سجل نسبة قياسية قدرت
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أما ابلنسبة ملشرتكي خدمة اهلاتف النقال يف الوطن العريب، فإن اجلدول التايل يوضح تطور عدد املشرتكني         
 . 2009إىل  2000يف خدمة اهلاتف النقال يف الدول العربية  خالل الفرتة املمتدة من 

 )2009-2000(لدول العربية تطور عدد املشرتكني يف خدمة اهلاتف النقال اب): 3.3(دول اجل
 مليون: الوحدة

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 املنطقة

 32.60 30.65 27.56 20.99 13.66 4.882 1.446 0.450 0.100 0.086 اجلزائر

 25.31 22.82 20.03 16.01 11.85 8.237 4.800 3.526 2.956 1.668 املغرب

 9.754 8.596 7.843 7.339 5.681 3.756 1.912 0.561 0.376 0.236 تونس

 44.8 36.0 28.4 19.6 13.2 9.2 7.2 5 2.5 1.5 السعودية

 333.9 215.4 173.8 126.9 87.42 51.53 29.43 26.51 24.52 23.72 ابقي الدول

 .82/09/3120: اتريخ االطالع عليه http://www.itu.int :املوقع اإللكرتوين لطالب ابالعتماد علىمن إعداد ا: املصدر

اخلاصة بتطور عدد املشرتكني يف خدمة اهلاتف النقال ) 3.3(ولتكون اإلحصائيات املوجودة يف اجلدول         
ابلدول العربية أكثر وضوحا، فإنه ميكن االستعانة ابلتمثيل البياين بواسطة األعمدة واملنحنيات البيانية كما يف 

 : الشكلني التاليني

 ) األعمدة البيانية(ف النقال يف الدول العربية تطور عدد مشرتكي خدمة اهلات): 3.3(شكل ال
 مليون: الوحدة                                                                                                       

 
 ).3.3(من إعداد الطالب ابالعتماد على اجلدول رقم : املصدر
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 ) املنحنيات البيانية(تطور عدد مشرتكي خدمة اهلاتف النقال يف الدول العربية ): 4.3(الشكل
 مليون: الوحدة                                                                                                                                  

 
 ).4.3(رقم  اجلدولمن إعداد الطالب ابالعتماد على معطيات : املصدر

اخلاص بتطور عدد مشرتكي خدمة اهلاتف النقال، وانطالقا من الشكلني ) 3.3(من خالل اجلدول رقم         
مليون مشرتك،  32.6إىل  2009السابقني؛ نالحظ أن عدد مشرتكي خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر وصل سنة 

، وهي نسبة معتربة فاقت كل التوقعات إذا ما قار�ا بدول اجلوار، إذ %37806�دة قياسية تقدر بـ أي بنسبة ز 
مليون مشرتك ، أما املغرب فقد بلغ عدد املشرتكني  9.754بلغ عدد مشرتكي خدمة اهلاتف النقال يف تونس 

العربية السعودية فقد وصل عدد املشرتكني مليون مشرتك، أما ابلنسبة للملكة  25.31خالل الفرتة الزمنية نفسها 
 %2886أي بنسبة ز�دة تقدر بــ 2000مليون مشرتك سنة  1.5مليون مشرتك وهو الذي كان  44.8إىل 

وهي نسبة ضئيلة إذا ما قار�ها ابلنسبة تطور عدد املشرتكني يف خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر خالل الفرتة 
 .نفسها 

 ).النشأة ؛ اإلصالحات والتطور(دمة اهلاتف النقال يف اجلزائر سوق خ: الفرع الثالث

يعرف قطاع االتصاالت يف اجلزائر بشكل عام ويف خدمة اهلاتف النقال بشكل خاص، منافسة تتالءم          
مع متطلبات االقتصاد العاملي القائم على ثورة اإلعالم واالتصال، ومنذ فتح األبواب أمام رأس املال اخلاص 

االنفتاح كذلك على الشركاء األجانب، مل تتوقف هذه السوق عن التطور إىل يومنا هذا وفيما مايلي سنتطرق إىل و 
اتريخ نشأة سوق االتصاالت وأهم املراحل التارخيية اليت مرت هبا، إضافة إىل اإلصالحات اليت شهدهتا والنتائج 

 .احملققة بعد هذه اإلصالحات 
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 يف اجلزائر نشأة قطاع االتصاالت:أوال

إن أصول قطاع االتصاالت ابجلزائر متتد اترخييا إىل ما قبل االستقالل، حيث كان قطاع الربيد واملواصالت         
مسريا وممسوكا أبيدي إدارة االحتالل الفرنسي، غداة االستقالل واسرتجاع السيادة الوطنية سارعت احلكومة 

اإلدارة اجلزائرية ، والذي مكن 1962سبتمرب  27املؤرخ بــ  )01- 62( املرسوماجلزائرية السرتداد هذا القطاع عرب 
عن إدارة إال أن هذه األخرية أبقت على معظم التشريعات والنصوص القانونية املوروثة  من ضمه واحتوائه،
قانون الربيد "واملتضمن  1975سبتمرب  30بــ  )89 – 75( األمر؛حني أصدر 1975االحتالل إىل غاية 

الذي حدد صالحيات ومهام القطاع، فأعطى الوزارة حق االحتكار جلميع اخلدمات ليتم تعديله ال " واملواصالت
مث تلته عدة حماوالت تعديل و إصالح هدفت لتحسينه  1983جانفي  01بــ  )83- 65( املرسومحقا بواسطة 

بـ  )03- 2000( القانونوصدور  2000واستمر األمر إىل غاية سنة  ،1قطاعا عموميالكن دائما عرب اعتباره 
الذي جاء إل�اء احتكار الدولة على نشاطات الربيد واملواصالت وكرس الفصل بني نشاطي  ؛2000أوت  05

الحات ملا محله يعترب اإلصالح األبرز يف اتريخ اإلص التنظيم واستغالل وتسيري الشبكات، وعليه فإن هذا القانون
 .2"وبعده )03-2000(فيقال قطاع االتصاالت قبل "من تغيريات جذرية، حيث أصبح نقطة مرجعية 

وعلى غرار ابقي دول العامل فقد عرف قطاع االتصاالت يف اجلزائر مع بداية توسعه منظومة االتصال         
العاصمة؛ : املدن الكربى للجزائر وهي، وانتشرت يف 1994، وأصبحت عملية مطلع سنة 1992التماثلي سنة 

حمطة قاعدية، لكن هذه املنظومة اتسمت  50ـ ـقسنطينة ووهران، حيث تزودت شبكة منظومة االتصال التماثلي ب
 :بعدة عيوب منها

 ؛بث رديء اإلشارة -
 ؛جودة مكاملات متوسطة على العموم -
 .3قارنة بدول اجلوار؛ تونس واملغربين مابإلضافة إىل القدرة احملدودة جدا يف تغطية كامل الرتاب الوط -

شهدت عدة إصالحات قامت هبا  )03- 2000( القانونة اليت سبقت صدور جدير ابلذكر أن الفرت         
 :4الدولة اجلزائرية، هبدف تطوير قطاع االتصاالت واليت نوردها فيما يلي

، ختصص تسويق، جامعة تلمسان، اجلزائر، ، مذكرة ماجستري غري منشورة)2003/2009(موبيليس : دور التسويق يف رفع امليزة التنافسية حالةعبد اللطيف أوالد حيمودة، 1
 .105، ص 2011

اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر : حول األول ، امللتقى الوطينقطاع االتصاالت يف اجلزائر :إعادة أتهيل املوارد البشرية للمؤسسة ساعة اإلصالحات حالةروشام بن ز�ن، 2
  .164، ص 2004أفريل 21-20: جامعة بشار، اجلزائر، خالل الفرتة واملمارسات التسويقية،

ة ماجستري غري منشورة، ختصص إدارة أعمال، جامعة الشلف، اجلزائر، ، مذكر اتصاالت اجلزائر :دور اجلودة الشاملة يف أتهيل قطاع االتصاالت حالةخدجية احلاج نعاس، 3
 .147، ص2008

 .107ص ، مرجع سبق ذكره،أوالد حيمودةعبد اللطيف 4
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  1970،1973(الرابعيني  وعرف القطاع هبا قفزة نوعية بفضل املخططني: )0197،9197(الفرتة (
ك العزلة عن املناطق الريفية مبد ، هذان املخططان هدفا إىل رفع الكثافة اهلاتفية وف)1974،1977(و

شبكات االتصال عرب الرتاب الوطين من جهة، ومد كابالت دولية بني اجلزائر ودول املغرب العريب وبعض 
 .ألف مشرتك  259اتف ما يقارب الدول األوروبية من جهة أخرى، فبلغ عدد مشرتكي اهل

  املخططني اخلماسيني األول والثاين؛ ميكن تلخيص أهم ما جاء يف هذه الفرتة : )0198،9198(الفرتة
، مع توسيع شبكة اهلواتف العمومية %3بكثافة  1989ألف خط هاتفي �اية  999 :ابملؤشرات التالية

7000 . 
  1999مبحاولة تطوير وحتديث القطاع حيث سجلت سنة متيزت هذه الفرتة  :)0199،9199(الفرتة 

ألف  72، كما متيزت إبدماج خدمات اهلاتف النقال %5.4مليون خط هاتفي اثبت بكثافة  1.6حوايل 
 .%0.3خط بكثافة 

ورغم هذه اجلهود إلصالح قطاع االتصاالت إال أن اجلزائر بقيت يف مصاف الدول املتأخرة يف جمال         
حيث أن معدل الولوج إىل اهلاتف النقال االتصاالت، حيث عاىن القطاع من أتخر كبري مقارنة مع دول اجلوار، 

الصناعية، كما أن الكثافة  يف الدول %50إىل  %40يف اجلزائر وهو معدل ضعيف جدا مقابل  %3قدر بنسبة 
يف الدول الصناعية، هذا ابإلضافة إىل نوعية اخلدمة الرديئة  %40مقابل  %6اهلاتفية اإلمجالية كانت أقل من 

وعدم تغطيتها لكامل الرتاب الوطين، رغم أن جتهيزات الشبكة املوجودة كانت قوية وذات تدفق عايل إال أ�ا مل 
  .1ى املطلوبتستغل جيدا ومل تفعل ابملستو 

 إصالحات قطاع االتصاالت يف اجلزائرنظرة عن : اثنيا

مع متطلبات الوضع السابق سارعت اجلزائر إىل القيام إبصالحات بغية تدارك هذا التأخر احملسوس  جتاواب        
بوجه عام وقطاع خدمة اهلاتف النقال بشكل خاص، مستفيدة من الدروس والتجارب  االتصاالتيف قطاع 

 .اإلقليمية والدولية مع األخذ ابالعتبار خصوصية السوق اجلزائرية

  :قطاع االتصاالتو دوافع إصالح أهداف  - أ

املعدل  75-89القانون املعلومات واالتصال يف اجلزائر ينظم وفق  تكنولوجياكان قطاع   1999قبل سنة         
واملكمل املكرس لالحتكار، حيث كانت وزارة تكنولوجيا املعلومات واالتصال متارس االحتكار يف استغالل 

1ARPT, Rapport annuel, électronique édition, 2003, P72. 
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أطلق رئيس اجلمهورية إصالحات كبرية على الصعيد الوطين وقرر  2000الشبكات السلكية والالسلكية، ومنذ 
  :2أساسا إىل اإلصالحاتدفت هذه فه ،1حترير قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصال وتطويره وعصرنته

 تطوير عرض اخلدمات اهلاتفية؛ -
 ؛حتسني جودة اخلدمات املقدمة والز�دة يف مجلة هذه اخلدمات -
ة والالسلكية وتكنولوجيا نفاذ سكان املناطق الريفية واجملموعات األخرى احملرومة إىل خدمات االتصال السلكي -

 ؛اإلعالم
 .السلكية والالسلكية تتميز ابلفعالية واملوصولة بشبكات اإلعالم تطوير شبكة وطنية لالتصاالت  -
ترقية االتصاالت وتكنولوجيا اإلعالم كقطاع اقتصادي هام يف تقدمي اقتصاد تنافسي مفتوح على العامل، أين  -

 . ميثل قطاع اخلدمات جزءا هاما من الناتج القومي اإلمجايل 
احلضاري، ابعتبار املعايري اجلديدة اليت ظهرت يف السوق، والعوملة اليت  حماولة القيام بنقلة نوعية ملسايرة الركب -

 ؛3تتطلب الدخول للمنافسة الداخلية واخلارجية من الباب الواسع
ة، لـو عاد الل إرسـاء قواعـد منافسـة نزيهـةخن مت الربيد و املواصالت، خاصة و خدما روض،عترقية و تنويع  -

 ؛4تضمن جودة اخلدمة و أبسعار تنافسية
السعي لتدارك التأخر احلاصل يف القطاع، والتقليل من الفجوة الرقمية الـيت تفصـل اجلزائـر عـن البلـدان املتقدمـة،  -

 ؛5وجلب أفضل املتدخلني املمكنني من متعاملني وجمهزين وموفري خدمة
لكـــل طـــي الضـــما�ت الكافيـــة عو ي و يواكـــب التطـــورات احلاصـــلة، وضـــع إطـــار قـــانوين يشـــجع علـــى االســـتثمار -

 ؛6املتعاملني
تفاوض للشراكة مـع االحتـاد األورويب، ووقوعهـا  مرحلةسعي اجلزائر إىل االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة، ويف  -

، هــذا األخـــري طلـــب منهــا تطـــوير تكنولوجيـــا اإلعـــالم BMوالبنـــك الـــدويل  FMIحتــت صـــندوق النقـــد الــدويل 
مليـــون دوالر فقـــط مـــن النـــاتج اإلمجـــايل اخلـــام حســـب إحصـــائيات ســـنة  478واالتصـــال أل�ـــا ال متثـــل ســـوى 

، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص اقتصاد كمي، )1995/2009(اجلزائر  :االقتصادي حالةدراسة قياسية ألثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على النمو العمري احلاج، 1
 .87، ص2013، اجلزائر، 03جامعة اجلزائر

2ARPT, Rapport annuel, électronique édition, 2006, P25.  
 .  60، ص2002جامعة اجلزائر، اجلزائر،  غري منشورة، ختصص تسيري، ، مذكرة ماجستريتسويق خدمة الطرود الربيدية يف قطاع الربيد و املواصالتدليلة نيتام، 3
 .72سعاد قويف، مرجع سبق ذكره، ص4
ختصص ، أطروحة دكتوراه غري منشورة، مؤسسات قطاع اهلاتفية النقالة ابجلزائر: امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية بني مواردها اخلاصة و بيئتها اخلارجية حالةأمحد باليل، 5 

 .152، ص 2007إدارة أعمال، جامعة اجلزائر، اجلزائر،
، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص إسرتاتيجية مؤسسات االتصـال يف اجلزائر :إدارة التغيري و اسرتاتيجيات املوارد البشرية يف السوق التنافسي حالةعبد الرؤوف عز الدين، 6

 . 112ص ، 2007السوق، جامعة املسيلة، اجلزائر، 

                                                           



 )2003/2009" (موبيليس"خدمة اهلاتف النقال على أداء  هيكل صناعةدراسة أثر  :الفصل الثالث
 

131 
 

إىل  %04مـــن النـــاتج اإلمجـــايل اخلـــام، يف حـــني تـــرتاوح هـــذه النســـبة مـــا بـــني  %0.8، أي مـــا يعـــادل 2000
 .1من الناتج اإلمجايل 08%

الذي حدد  )03-2000( القانونإبصدار  2000أوت  05وقد ترمجت هذه اإلرادة احلكومية يف         
  .حيث خلصت املادة األوىل منه أهدافه  ،القواعد العامة املتعلقة ابلربيد واملواصالت السلكية والالسلكية

 القواعد العامة املتعلقة ابلربيد حيدد هذا القانون  :)03-2000( جاء يف املادة األوىل من القانون أهم ما
 :2واملواصالت السلكية والالسلكية، يهدف هذا القانون ال سيما إىل

تطوير وتقدمي خدمات الربيد املواصالت السلكية والالسلكية ذات نوعية يف ظروف موضعية وشفافة، وبدون  -
 ؛متييز يف مناخ تنافسي مع ضمان املصلحة العامة

ة والالسلكية من طرف ستغالل يف امليادين املتعلقة ابلربيد واملواصالت السلكيحتديد الشروط العامة لال -
 املتعاملني؛

 واملواصالت السلكية والالسلكية؛ حتديد إطار وكيفيات ضبط النشاطات ذات الصلة ابلربيد -
 واملواصالت السلكية والالسلكية؛ خلق ظروف تطوير النشاطات املنفصلة للربيد -
 .حتديد اإلطار املؤسسايت لسلطة ضبط مستقلة وحرة  -

كيفية استغالل وتنظيم السوق اجلزائرية هو   )03-2000( القانونجاء به  مما سبق جند أن أهم ما        
لالتصاالت، إذ ميكن إنشاء واستغالل شبكات عمومية أو منشآت املواصالت السلكية والالسلكية وتوفري 
خدماهتا حسب الشروط احملددة مبوجب هذا القانون والنصوص التنظيمية املتخذة لتطبيقه، فيتم هذا اإلنشاء و 

روعة وابحرتام مبدأ املساواة لضمان خلق ظروف موضعية وشفافة بدون متييز، وفق شروط منافسة مش االستغالل
نظام االستغالل املطبق على كل نوعية من الشبكات وعلى  –عن طريق التنظيم –ابإلضافة إىل ذلك يتم حتديد 

الثة خمتلف خدمات املواصالت السلكية والالسلكية القابلة لالستغالل، وميكن أن �خذ نظام االستغالل ث
 .الرخصة، الرتخيص والتصريح البسيط : أشكال هي

فيتم منح رخص من أجل إقامة واستغالل شبكة عمومية للمواصالت لصاحل متعاملني خواص ابلتعاون مع         
واالتصال وفقا للصالحيات اليت نص عليها املرسوم التنفيذي، وختضع هذه  اإلعالموزارة الربيد والتكنولوجيات 

 .مرحلة التأهل املسبق ومرحلة العروض: اإلجراءات إىل تنظيم يدعو إىل منافسة من مرحلتني

         

، جملة أحباث اقتصادية و إدارية، جامعة بسكرة، بسكرة، مؤسسة اجلزائرية لالتصاالت موبيليس: اخليارات اإلسرتاتيجية ملواجهة املنافسة حالةعبد الوهاب بن بريكة وجنوى حبة، 1
 .07، ص2007، 02اجلزائر، العدد 

  .04، ص03-2000، القانون 1421مجادى األوىل 2000/5أوت  6املؤرخ يف  48اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 2
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أما فيما يتعلق إبجراءات الرتخيصات والتصريح البسيط فهي ختضع إىل التسجيل وشروط حتددها سلطة         
 .1الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية

حمددة من سنة لتحرير سوق االتصاالت وانفتاحها التدرجيي وفق رز�مة  )03-2000( قانونوسعى         
، فكانت أول خطوة لتحقيق ذلك توفري اإلطار التنظيمي واملؤسسايت املناسب عن طريق 2005إىل  2000

يف شكل شركة ذات  )AT(مؤسسة اتصاالت اجلزائر  إنشاءفصل وظائف التشريع، الضبط واالستغالل، حيث مت 
، كما مت إنشاء مؤسسة بريد 2001ديسمرب  20املؤرخ يف  )417-1( للمرسوم التنفيذي رقمأسهم مسرية وفقا 

 14املؤرخ يف  )43-2( للمرسوم التنفيذي رقماجلزائر يف شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي جتاري وفقا 
، وابملؤازرة مع هذا مت إنشاء جهاز ضبط وتنظيم لعملية االنفتاح واملناسبة مسي  بسلطة الضبط 2002جانفي 

القانون من  10طبقا ملا جاء يف املادة  2001يف ماي  )ARPT(للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية 
)2000-03(2. 

  والالسلكيةسلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية )ARPT( : 

هي منشأة مستقلة تتمتع ابلشخصية املعنوية والسلطة املالية، مت إنشاؤها يف إطار حترير سوق الربيد         
 :4وتتمثل مهامها يف ،3)03-2000(القانون واملواصالت السلكية والالسلكية مبقتضى الفصل الثالث من 

  ؛الربيد واملواصالتالسهر على احرتام إطار وكيفية ضبط نشاطات  -
السهر على وجود منافسة فعلية ومشروعة يف سوقي الربيد واملواصالت ؛ ابختاذ كل التدابري الضرورية لرتقية أو  -

 ؛استعادة املنافسة يف هاتني السوقني
السهر على تطبيق دفاتر الشروط ابلطريقة نفسها متاما على كل املتعاملني وضمان التساوي بينهم، مع  -

 ؛إمكانيات إجراء أي مراقبة وفقا للقانون ودفاتر الشروط اخلاصة ابملتعاملني
االنفراد بقيادة إجراءات املزايدة أو املناقصة اخلاصة مبنح رخص إقامة واستغالل شبكات عمومية للمواصالت  -

 ؛اخلاضعة لنظام الرخصة
 ؛املقاييس الواجب توفريهامنح ترخيصات االستغالل واعتماد التجهيزات بتحديد املواصفات  -
حتديد القواعد القابلة للتطبيق من طرف متعاملي الشبكات العمومية للمواصالت لتحديد تعريفة اخلدمات  -

 ؛املقدمة إىل املواطنني
 ؛التحكيم يف املنازعات اليت تنشأ بني املتعاملني فيما بينهم أو مع املستخدمني -

، 2011/2012 ، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص اقتصاد كمي، جامعة تلمسان، اجلزائر،الواقع والتحد�ت :سوق خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر، عبد العليم بن عاطي1
 .154،155ص ص

2ARPT, Rapport annuel, électronique édition, 2004, P15. 
 .112ص ، مرجع سبق ذكره،عبد اللطيف أوالد حيمودة3

4ARPT, Rapport annuel, électronique édition, 2005, P02. 
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 ؛فاوضات الدولية يف جمايل الربيد واملواصالتاملشاركة يف إعداد املوقف اجلزائري يف امل -
 ؛التعاون يف إطار مهامها مع السلطات أو األجهزة األخرى احمللية واألجنبية على حد سواء -
إعداد التقارير واإلحصائيات العمومية، إضافة لتقرير سنوي شامل يتضمن وصف نشاطها وملخصا لقراراهتا،  -

 .آرائها وتوصياهتا 

من  )أعضاء 7(حتقيق مهامها بكل استقاللية فإن سلطة الضبط تتمتع أبجهزة تتشكل من جملس وبغية         
يتمتع  وعليه فإن اجمللس، املدير العام ورئيس اجمللس رئيس اجلمهوريةحيث يعني  ،1عامومدير  بينهم رئيس اجمللس

تساوي  األغلبية، أما يف حالة بكل السلطات والصالحيات الالزمة ألداء مهامه، حيث تتخذ القرارات فيه برأي
 .األصوات فإن رأي الرئيس هو املرجح

؛ نسبة األاتوىأتعاب اخلدمات؛ : ومن أجل ضمان استقالليتها فإن هلا موارد مالية خاصة تتضمن أساسا        
وعالوة على صلحة الشاملة للربيد واملواصالت، مئوية من الربح املايل لكل رخصة ممنوحة؛ مسامهات متعاملي امل

ذلك تقيد عند احلاجة االعتمادات اإلضافية والضرورية لتمكينها من أداء مهامها عند إعداد مشروع قانون املالية 
 .2لكل سنة يف امليزانية العامة للدولة

وجتدر اإلشارة أن سلطة ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية حترص دائما على محاية املستهلك         
مات اهلاتف النقال يف اجلزائر، وتعترب املهمة الرئيسية هلا، واالستجابة لشكاوى العمالء يف حالة خمالفة خمتلف خلد

 .العقود املربمة بني املتعاملني يف قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر وزابئنهم

 :نتائج إصالحات قطاع االتصاالت يف اجلزائر - ب

 :3فيما يليأمهها  نوردها جمموعة من النتائجاملتبعة يف قطاع االتصاالت اإلصالحات  نتج عن        

 ؛و إجراء التحكيم وتسوية النزاعات حتديد إجراءات منح الرخص، -
مت إنشـاء سلطــة ضبط  و تطبيقا هلذا املبدأ، و استغالل و تسيري الشبكات، الفصل ببني نشاطي التنظيم، -

 .مستقــلة إدار� و مـاليا

 ،و ذلك للسهر على محاية املصلحة العامة و على وجود منــافسة مشروعــة يف قطـاعي الربيد و املواصالت        
 سة ـــــاملؤس االت،ــــو اثنيهما ابالتص ة،ــــشاطات الربيديـــدمها يتكفل ابلنــــو منحت وظيفة االستغالل للمتعاملني، أح

 

 ).03(أنظر امللحق رقم  1
 .157عبد العليم بن عاطي، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .164روشام بن ز�ن، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 .1"اتصاالت اجلزائر"والثانية خاضعة للقانون اخلاص  ،"اجلزائربريد "األوىل ذات طابع صناعي وجتاري

 تطور الطلب يف سوق خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر: اثلثا

تغريات جذرية، بصفة خاصة منذ حتريره وقطاع خدمة اهلاتف النقال عرف قطاع االتصاالت بصفة عامة         
، احملدد للقواعد 2000جويلية  05املوافق  1421مجادى األوىل  05املؤرخ يف  )03-2000(القانون بفضل 

 :يلي منه على ما 64 املادةالعامة املتعلقة ابلربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، إذ تنص 

مينح الرتخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم ابحرتام الشروط اليت حتددها سلطة الضبط  "        
  .2"أو تقدمي اخلدمات اخلاصة لنظام الرتخيص/ ميكن وفقها إنشاء أو استغالل وواليت 

عمومي يف اجملال، وفصل بني خدمة الربيد وخدمة االتصاالت، وهو ما مسح والذي ألغي االحتكار ال        
 .للمتعاملني اخلواص واألجانب على حد سواء من االستثمار يف القطاع 

ألف رخصة وآالف الرتخيصات  11اجلزائرية من خالل سلطة الضبط إىل تقدمي  حيث عمدت الدولة        
مليون  15ملختلف التقنيات اليت ميكن مبوجبها إنشاء أو استغالل شبكات عامة وخاصة توفر خدمة االتصال بني 

 . ، وكذا تطوير النشاط االقتصادي )من السكان  %40أي ما يعادل ( مشرتك تقريبا 

االتصاالت  مالحظة التغريات احلاصلة يف قطاع خدمة اهلاتف النقال؛ اليت جنمت عن حترير قطاع عموما ميكن    
 :من خالل اجلدول التايل

 )2009-2000( يف اجلزائر تطور عدد املشرتكني يف خدمة اهلاتف النقال واهلاتف الثابت): 4.3(دول اجل
 مليون: الوحدة

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات
 32.60 30.65 27.56 20.99 13.66 4.882 1.446 0.450 0.100 0.086 اهلاتف نقال
 4.039 3.760 3.068 2.841 2.572 2.486 2.146 1.950 1.880 1.761 اهلاتف اثبت

 36.69 30.79 30.63 23.84 16.23 7.369 3.593 2.400 1.980 1.847 إمجايل املشرتكني
 23.67 19.63 19.76 15.38 10.47 4.75 2.32 1.55 1.28 1.19 % املشرتكنيتطور 

 :من إعداد الطالب ابالعتماد على :املصدر
 .29/09/4201: عليهاتريخ االطالع  www.arpt.dz: املوقع اإللكرتوين -
 .29/09/4201: عليهاتريخ االطالع  www.algerietelecom.dz: املوقع اإللكرتوين -

 .73ص، مرجع سبق ذكره سعاد قويف،1
 .16، ص03-2000، القانون 1421مجادى األوىل 2000/5أوت  6املؤرخ يف  48اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  2

                                                           

http://www.arpt.dz/
http://www.algerietelecom.dz/
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ولتسهيل تتبع ومالحظة التغريات احلاصلة يف الطلب على خدميت اهلاتف النقال واهلاتف الثابت الواردة يف         
 :لبيانية كما يف الشكلني التاليني األعمدة واملنحنيات ااجلدول أعاله، ميكن استعمال التمثيل البياين بواسطة 

 )األعمدة البيانية( يف اجلزائر تطور عدد املشرتكني يف خدميت اهلاتف النقال واهلاتف الثابت): 5.3(شكل ال
 مليون: الوحدة

 
 ).4.3(من إعداد الطالب انطالقا من اجلدول رقم : املصدر

 )املنحنيات البيانية( يف اجلزائر يف خدميت اهلاتف النقال والثابتتطور عدد املشرتكني ): 6.3(شكل ال
 مليون: الوحدة

 
 ).4.3(من إعداد الطالب انطالقا من اجلدول رقم : املصدر
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، تطور عدد املشرتكني يف خدمة اهلاتف النقال واهلاتف الثابتالذي يوضح ) 4.3(من اجلدول رقم         
يتجلى بكل وضوح أن اإلصالحات املتبناة من طرف احلكومة قد أعطت نتائج جد أعاله؛  البيانني نيوالشكل

مرضية، فمنحت القطاع نفسا جديدا وذلك بتحريره من القيود اليت طاملا كبحته، ماساهم يف إنعاش خمتلف 
 .أقسامه سواء تعلق األمر خبدمة اهلاتف النقال أو الثابت 

يء خالل السنوات الثالث األوىل، فهو راجع لصعوبة النهوض بقطاع  وما يالحظ على القطاع من منو بط        
كان مهمال لعقود من الزمن، حيث استلزم األمر جمهودات كبرية للنهوض به واخلروج به من حالة الركود إىل حالة 

إىل حترير سوق االتصاالت وانفتاحها  )03-2000(القانون النمو، هذا ما أدركته احلكومة حيث سعت عرب 
فاستغرق األمر ثالث سنوات إلرساء معظم ، ∗2005إىل  2000لتدرجي وفق رز�مة حمددة من سنة ا

 .اإلصالحات وتنفيذ الرؤى املوضوعة مث االقرتاب من األهداف املرجوة والبدء يف حتسني األرقام واملؤشرات 

 :أو فرتتني عموما ميكن القول أن تطور الطلب على خدمة اهلاتف النقال مر مبرحلتني        

  هذه املرحلة متيزت بنمو بطئ نسبيا إذا ما قار�ا ابملرحلة الثانية،  :)2003إىل  2000من ( الفرتة األوىل
، مث بدأ 2005ألف مشرتك سنة  450إىل  2000ألف مشرتك سنة  86فقد ارتفع عدد املشرتكني من 

وهذا بنسب  مليون مشرتك 1.447إىل  2003هذا النمو ابلتحسن إىل أن وصل عدد املشرتكني سنة 
ويعود سبب هذا النمو البطيء نسبيا لعدة أسباب لعل أبرزها على التوايل،  4.38%، 1.38%، 0.27%

رحلة ارتفاع تكاليف اقتناء اهلاتف النقال؛ إضافة لكونه جديدا نسبيا على اجملتمع اجلزائري، فكانت هذه امل
 .مرحلة تعارف إن صح التعبري

القول أن أهم ما ميز هذه املرحلة هو حصول أرواسكوم لالتصاالت على الرخصة الثانية سنة وميكن         
 .2003ة يف ديسمرب لث، ابإلضافة إىل حصول الوطنية لالتصاالت على الرخصة الثا2001

  حيث متيزت هذه املرحلة بنمو سريع جدا؛ إذ سجلت يف هذه الفرتة  :)2009إىل 2004من (الفرتة الثانية
مليون مشرتك سنة  27.562قفزة نوعية يف عدد املشرتكني يف خدمة اهلاتف النقال، فوصل عدد املشرتكني 

وميكن إرجاع سبب االرتفاع القياسي يف عدد املشرتكني يف خدمة  ،%78.53أي بنسبة ز�دة تبلغ  2007
واحلمالت اإلشهارية املكثفة، مع اجنرارهم إىل حرب  ل؛ إىل احتدام املنافسة بني املتعاملني الثالثاهلاتف النقا

سعرية، فعرفت تكاليف االشرتاك يف خدمة اهلاتف النقال اخنفاضا ملحوظا وصلت يف بعض األحيان إىل منح 
مليون  27.031إىل  2008 نةإال أن عدد املشرتكني عاود االخنفاض سأرصدة جمانية تفوق قيمة االشرتاك، 

مشرتك، وميكن إرجاع سبب االخنفاض يف عدد املشرتكني إىل محلة تعريف الشرائح اهلاتفية جمهولة اهلوية، اليت 

 .03-2000جاء يف املادة األوىل من القانون  أهم ماأنظر  ∗
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، وأهم ماجاء يف بيان سلطة الضبط اليت دعت إىل 2008أكتوبر  10إىل  2008فيفري  27انطلقت من 
 :1هذه احلملة مايلي

، أن يعرفوا 2008فيفري  27بعد  جمهولة اهلوية املشرتاة SIMعلى الزابئن احلائزين لبطاقات  -
 .يوما، انطالقا من اتريخ إبالغهم بذلك من طرف متعامليهم  30أنفسهم يف أجل أقصاه 

مسبقة الدفع جمهولة اهلوية، فكان حوايل  SIMوقد كان من نتائج هذه احلملة حتديد هوية بطاقات         
مل يتم التعرف عليهم وابلتايل مت توقيف شرائحهم، مما يعين أن هذه احلملة   29246642من جمموع  9%

 .كان هلا ابلغ األثر على أعداد املشرتكني يف خدمة اهلاتف النقال 
مليون  32.730يصل إىل حدود ل 2009إال أن عدد املشرتكني عاود االرتفاع هذه املرة سنة         

 . %98.96مشرتك أي بنسبة تقدر بـ 

وعلى غرار اهلاتف النقال عرفت منوا  األوىل: فيمكن القول أنه مر بثالث مراحل اهلاتف الثابتوخبصوص         
إىل  2000مليون مشرتك سنة  1.761، وسجل فيها ز�دة عدد املشرتكني من )األوىل الثالثةالسنوات (بطيئا 

، مث عرف %0.25ألف مشرتك ومبعدل  100، أي بز�دة سنوية قاربت 2003مليون مشرتك سنة  2.079
حيث وصل عدد املشرتكني  2007وإىل غاية  2004إبتداءا من سنة  الفرتة الثانيةهذا النمو حتسنا ملحوظا يف 

  %0.61ألف مشرتك جديد و  250يقارب  ، أي ما%8.74إىل مليون مشرتك بنسبة  2007فيها سنة 
حيث  2009مث انتكاسة كبرية سنة  2008فتبدأ ابستقرار نسيب سنة  الفرتة الثالثةكمعدل ز�دة سنوي، أما 

وميكن إرجاع هذه االنتكاسة إىل دخول اهلاتف الثابت يف ألف مشرتك،  500يقارب  خسر اهلاتف الثابت ما
 .منافسة شرسة مع اهلاتف النقال خسر على إثرها العديد من مشرتكيه لصاحل منافسه 

 تطور املنافسة يف سوق خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر: الفرع الرابع

لنقال إمجاال خالل الفرتة اليت تلت اإلصالحات ضمن تطور قطاع تعرضنا سابقا لتطور خدمات اهلاتف ا        
 .االتصاالت عموما؛ وفيما يلي بعض التفصيل عن مالمح تطور هذه السوق 

 اهلاتف النقال يف اجلزائر خدمة املتعاملني يفنبذة عن : أوال

اتصاالت اجلزائر للهاتف احملمول : ينشط يف قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر ثالث متعاملني هم        
، وفيما يلي حملة موجزة عن  "جنمة"، الوطنية التصاالت اجلزائر "جيزي"، أوبتيموم التصاالت اجلزائر "موبيليس"

 .شيء من التفصيل يف املبحث الثاين بكل متعامل على أن نعود ملؤسسة موبيليس 

 

  ).04(أنظر امللحق رقم 1 
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 :)Algérie Télécom Mobile-Mobilis(اتصاالت اجلزائر للهاتف احملمول موبيليس  - أ

املؤسسة اجلزائرية اخلالصة الوحيدة يف سوق " موبيليس"تعترب مؤسسة اتصاالت اجلزائر للهاتف احملمول          
فرع التصاالت اجلزائر اليت تضم مزجيا واسعا مع اهلاتف النقال، إىل جانب متعاملني أجانب أو ابلشراكة، وهي 

  .االتصاالت ، وهي أول متعامل للهاتف النقال يف اجلزائرتكنولوجيا حديثة قي وسط 

كفرع للمؤسسة العمومية اتصاالت اجلزائر، وبدأت نشاطها   2003ظهرت موبيليس يف أوت من سنة         
 100ات أسهم برأس مال يقدر بـ ذ يف شكل مؤسسة اقتصادية عمومية 2004التجاري بصفة رمسية يف جانفي 

ألف مشرتك عن  150ألف دج لكل سهم، كما ورثت  100سهم بقيمة  1000ى مليون دج، موزعة عل
 .1)اتصاالت اجلزائر(مؤسستها األم 

وتعود األصول األوىل ملوبيليس واتصاالت اجلزائر إىل مؤسسة الربيد واملواصالت، ومع اتساع رقعة املنافسة         
 2:رعنيوالتطور احلاصل يف تكنولوجيات االتصال مت تقسيمها إىل ف

 .إليها مسؤولية كل العمليات املتعلقة ابلربيد ابإلضافة إىل مهام أخرى  أسندت: بريد اجلزائر -
سواء االتصاالت السلكية أو إليها مسؤولية قطاع االتصاالت يف اجلزائر  أسندت: اتصاالت اجلزائر -

 .الالسلكية 

 :أربع فروع هي كما يلي "اجلزائر اتصاالت  "حيث تضم هذه األخرية 

 . Algérie Télécom (Internet)فرع اتصاالت اجلزائر لإلنرتنت  -
 . Algérie Télécom (Spatiales) فرع اتصاالت اجلزائر الفضائية -
 . Algérie Télécom (Fixe) فرع اتصاالت اجلزائر للهاتف الثابت -

 . Algérie Télécom Mobile (Mobilis)فرع اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال موبيليس  -

والتقهقر الذي ورثته عن اتصاالت اجلزائر، فسعت  2003أدركت موبيليس عند إطالقها املتأخر سنة وقد         
للتعاقد مع أكرب شركات االتصال يف العامل قصد تبين تكنولوجيات حديثة وكللت هذه املساعي إببرام عقود شراكة 

 )ZTE(، زاديت )HUAWEI(، هواوي )ERICSSON(إريكسون السويدية  :مع عدة شركات رائدة من أمهها
... 

 يث يعني لكل ــتوزيع منتجاهتا يف كافة أحناء الوطن، حــوزعني املعتمدين لـن املـلك موبيليس عددا مــكما مت        

 

 .162عبد العليم بن عاطي، مرجع سبق ذكره، ص  1
  .23/12/2012: هاتريخ االطالع علي http://www.algerietelecom.dz: عن املوقع اإللكرتوين التايل نقال 2
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 :1موزع منطقة النشاط اليت يوزع فيها، ويتمثل أهم هؤالء املوزعني يف
- Anep Messageries           - Algérie Poste                        - Touts les Actels 
- AlgeriKa                         - Assilou.com                           - GTS Phone 

اخلاصة هبا دوت العودة  اإلسرتاتيجيةجدير ابلذكر أن مؤسسة تتمتع ابستقاللية اتمة يف اختاذ القرارات         
، ومقرها االجتماعي يتواجد يف الطريق الوطين للشركة األم، كما تتمتع هبيكل تنظيمي مستقل عن اتصاالت اجلزائر

  .2احملمدية 05رقم 

 ).الثاين  املبحثبشيء من التفصيل يف  موبيليس وسنعود ملؤسسة( 

 :OTA"" زي لالتصاالتاالتعريف ابملتعامل ج - ب

هي فرع للمؤسسة أوراسكوم تيليكوم لالتصاالت اليت تعد من أكرب  )Djezzy(مؤسسة جازي         
مؤسسات االتصال يف الدول اإلفريقية والشرق األوسط، وهي أول متعامل أجنيب حاصل على الرخصة األوىل 

 3.امليون دوالر  737مببلغ  2001جويلية  11للهاتف النقال يف اجلزائر، وذلك بتاريخ 

، "جازي"حتت التسمية التجارية  2002فيفري  15وقد دخلت املؤسسة سوق االتصاالت ابجلزائر يف         
 :وهي شركة ذات أسهم موزعة كالتايل

 :تيليكوم القابضة أوراسكوم -1

، وتعترب من أكرب مستخدمي الشبكات اهلاتفية وأكثرهم 1994هي شركة اتصاالت مصرية أتسست سنة         
تنوعا يف الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، كما تعد الشركة مبثابة شركة رائدة يف جمال اتصاالت اهلاتف 

يف مصر؛  Mobinilان ؛ يف ابكست Mobilink: النقال، حيث تعمل يف سبعة أسواق بتسميات خمتلفة هي
Banglalink  يف بنغالديش؛Telecel  يف زمبابوي؛Tunisiana  يف تونس؛Djezzy  يف اجلزائر؛Iraqna 

 .العراق  يف

 .ومتلك أوراسكوم تيليكوم القابضة معظم رأس مال شركة أوراسكوم التصاالت اجلزائر

 :)Cevital(اجملمع الصناعي الغذائي سيفيتال  -2

اجملمع الصناعي الغذائي سيفيتال بنسبة بسيطة من رأس مال شركة جازي، وحيتل هذا اجملمع يساهم          
 ث رقمـن حيـة مـسة السادـكر املرتبــمة والسـواد الدسـة واملــت النباتيو زيــاعة الغذائية سيما يف الــجال الصنــد يف مــالرائ

 ).05(أنظر امللحق رقم  1
 .196اهلامشي بن واضح، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .101، ص2006، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص تسويق، جامعة اجلزائر، اجلزائر، خدمة اهلاتف النقالأثر السعر على قرار الشراء دراسة حالة قطاع ملياء عامر،  3
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 .1األعمال ابلرغم من حداثته يف السوق اجلزائرية 

فبفضل هذا الفرع  OTAحيققه فرع اتصاالت اجلزائر  OTHمن رقم أعمال مؤسسة  %45واليوم         
 .2على مكانة مهمة يف جمال االتصاالت يف العامل OTHحتصلت 

 3:أما أهداف مؤسسة جازي فيمكن ذكر أمهها وهي كالتايل        

 ؛للزابئنإرساء ثقافة تطوير اخلدمات والعروض املقدمة  -
 على إنشاء فكرة كون جازي األفضل يف أذهان اجلزائريني من خالل جودة شبكتها و خدماهتا؛العمل  -
 احلفاظ على مركز القيادة يف السوق والتقرب أكثر من زابئنها؛ -
 .امتالك أفضل شبكة للهاتف النقال فيما خيص جودة اخلدمات والتغطية  -

 :زائري نربز أمهها يف اجلدول املوايلوقد عرفت املؤسسة عدة تطورات خالل تواجدها يف السوق اجل

 تطور مؤسسة جازي): 5.3(اجلدول

 اإلجراءات السنة

2001 

 .مليون دوالر 737جمموعة أوراسكوم تيليكوم حتصلت على الرخصة اهلاتفية النقالة يف اجلزائر بقيمة 

الستار ، أسدلت الشركة )Djazair(جائزة وجزائرية ) Djaizaa(ظهور جازي االسم املستنبط 
 .2001نوفمرب  07عن امسها التجاري يف ندوة صحفية ابجلزائر يف 

 28فتح أول نقطة بيع وكان ذلك بقصر املعارض أين احتشد آالف الزائرين وكان ذلك بتاريخ 
 .ديسمرب 

2002 

 .فيفري  15وفتح أول مركز مكاملات ابجلزائر يف  GSMتشغيل 

أشهر وصلت نسبة  8ويف أقل من  "la vie"عرف شهر أوت بداية بيع بطاقات التعبئة عيش 
 . %70املشرتكني يف العرض إىل 

2003 
 .والية 48ألف مشرتك، كما وصلت تغطية الشبكة  900يف أوت وصل عدد املشرتكني إىل 

، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص اإلدارة التسويقية، "جازي"أثر العالقات العامة على سلوك املستهلك النهائي حالة شركة أوراسكوم التصاالت اجلزائر ، ابية وقنوين1
 .157، ص2007/2008مرداس، اجلزائر، جامعة بو 

، 2011/2012، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص تسويق، جامعة قسنطينة، اجلزائر، مؤسسة جازي: واقع وأمهية قوة البيع يف مؤسسة خدماتية حالةليدية عشو، 2 
 .187ص
 . 185اهلامشي بن واضح، مرجع سبق ذكره، ص3 
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، وتفعيل االتصاالت وعنابهاجلزائر  يربط بني مرسيليا  "med câble"يف نوفمرب مت إنشاء مشروع 
 .بني اجلزائر وأورواب 

2004 

 300موزعني،  7مركز خدمات،  23مليون مشرتك،  1.5فيفري وصل عدد املشرتكني إىل  15يف 
 .موظف 1500نقطة بيع، 

 .يف مارس جازي لقبت أبحسن متعامل يف مشال إفريقيا

 .يف شهر أفريل Vastاحلصول على رخصة 

 GPRS، وإطالق تقنية االنطالقمليون مشرتك بعد عامني من  02يف جويلية مت الوصول إىل 
 .ألول مرة 

 .مليون مشرتك يف ديسمرب 03الوصول إىل 

2005 

 .مليون مشرتك 4يف مارس مت الوصول إىل 

 .، وإطالق خدمة فليكسي للتعبئة يف جوان SOSإنشاء خدمة قرض 

 .مليون مشرتك 06إىل سبتمرب الوصول  30يف 

2006 

 .مليون مشرتك 8يف مارس مت الوصول إىل 

 .مليون مشرتك  9يف ماي الوصول إىل 

 . ranatiيف جوان مت إنشاء خدمة 

 يف أكتوبر مت إطالق خدمة بالك بريي

2007 
 .مليون مشرتك يف سبتمرب 12الوصول إىل 

 .مليون مشرتك يف ديسمرب 13الوصول إىل 

 .مليون مشرتك 14يف ماي وصل عد املشرتكني إىل  2008

، اهلامشي بن واضح، أتثري متغريات البيئة اخلارجية على أداء املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حالة قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر: املصدر
 .186 ، ص2014سطيف، اجلزائر، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص العلوم االقتصادية، جامعة 
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 :WTA الوطنية لالتصاالت اجلزائر - ج

اثلث متعامل يدخل سوق اهلاتف النقال اجلزائري، وحيسب هلا أ�ا أول متعامل يقدم اخلدمات متعددة         
، ما يعكس حرصها على GPRSو EDGEمن خالل تبنيها للتكنولوجيات املتطورة  MultiMediaالوسائط 

  .1من البدايةتقدمي صورة األفضل تكنولوجيا 

حصلت على الرخصة الثالثة  KIPCOومؤسسة جنمة تعد فرعا من الشركة الوطنية لالتصاالت الكويتية         
مليون دوالر، متقدمة  421من خالل مناقصة قدرت قيمتها بـ  2003ديسمرب  20الستغالل اهلاتف النقال يف 

 .اجلنوب إفريقية  MTNاإلسبانية و  TELEFONICAعلى كل من 

مليار دوالر خالل استعمال التقنيات احلديثة، وقد بدأت بتسويق  01وقد اعتمدت الشركة على استثمار        
مثل اإلنرتنت والرسائل ، ومتيزت خدماهتا بتطور تكنولوجي حديث 2004أوت  25منتجاهتا حتت اسم جنمة يف 

 .2املصورة

املدن الكربى مث تدرج انتشارها يف ابقي املدن الداخلية، ففي شهر مارس غطت بدأت جنمة االنتشار يف         
احملدد  والية، أي قبل األجل 48أ�ت جنمة تغطية  2005، ومع �اية 3والية يف سبتمرب 36والية، مث  23جنمة 

 .4أبربع سنوات

الكويتية لالتصاالت كشريك للوطنية   QTELدخلت الشركة القطرية لالتصاالت  2007ويف مارس         
من أسهم جنمة يف اجلزائر إىل  %80من أسهمها، وقد نتج عن هذه الشركة حتويل  %51وأصبحت متلك 

 .QTELالقطرية  الشركة

وتسعى جنمة ، 5...دول يف العامل منها اندونيسيا وسنغافورة  10وتتواجد هذه الشركة القطرية يف أكثر من        
 :6نذكر منهالتحقيق مجلة من األهداف 

 ترسيخ عالمة جنمة يف السوق اجلزائري؛ -
 ؛2007مليون مشرتك يف آفاق سنة  4.5حتقيق  -
 .احلفاظ على وترية منو املداخيل واملبيعات  -

 :وقد عرفت املؤسسة عدة تطورات خالل تواجدها يف السوق اجلزائري نربز أمهها يف اجلدول املوايل    

 .166ذكره، ص، مرجع سبق عبد العليم بن عاطي 1
 .81سعاد قويف، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .167، مرجع سبق ذكره، صعبد العليم بن عاطي 3
 .81سعاد قويف، مرجع سبق ذكره، ص 4
 .248، صمرجع سبق ذكره، عمار عرابين 5
 .206هلامشي بن واضح، مرجع سبق ذكره، ص ا6
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 WTAتطور مؤسسة ): 6.3(دول اجل
 اإلجراءات السنة

 .مليون دوالر 421ديسمرب احلصول على رخصة االستثمار بـ  20يف  2003

2004 

 .سنوات 03مليار دوالر للمدة  01ماي قدرت قيمة االستثمار املطبق بـ  11

 .ماي تسويق الشركة خلدماهتا يف السوق اجلزائري 21يف 

من السوق  %5.89ابلعاصمة، كما استحوذت على يف أوت فتح أول وكالة جتارية بديدوش مراد 
 .اجلزائرية

 ).العاصمة، وهران، قسنطينة، عنابة ( سبتمرب متكنت جنمة من تغطية املدن الشمالية الكربى  02يف  

 .وال�ت 07أكتوبر جنمة تغطي  19يف 

 .مشرتك 287000ديسمرب وصل عدد مشرتكي جنمة إىل 30يف 

2005 

 .والية 14اتسعت شبكة جنمة لتغطي جانفي  03يف 

مع إمكانية ربح رصيد  4×250، كما طرحت بطاقة التعبئة جانفي طرحت جنمة شرحية جنمة ستار 05
 .إضايف

 .جانفي قررت جنمة إنشاء مركز تطوير وتعليم إطاراهتا يف اجلزائر 20

 .من احلصة السوقية %6.25فيفري جنمة حتصل على  05

 .والية  21مارس جنمة تعلن تغطية  30

 .والية  28أفريل تعلن جنمة عن تغطية  30

 .مليون مشرتك 1.5نوفمرب بلغ عدد املشرتكني  23

 .ديسمرب جنمة تطلق خدمة جديدة للدفع البعدي خاصة ابملؤسسات 05

 . ديسمرب جنمة حتصل على رخصة جديدة للجيل الثالث  14

 .والية  48 تغطيةديسمرب تعلن جنمة  23

 ديسمرب تعلن جنمة عن توفري خدمة الرومينغ جلميع زابئنها 27

 .فيفري ختفيض سعر املكاملات لكل خدماهتا 12 2006
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 . Nedjma la55مارس طرحت جنمة خدمة جديدة يف السوق  29

 .غلى زابئن جنمة E-MAILأفريل طرحت خدمة  26

 .صالحية غري حمدودة خلدمة جنمة ستار ماي تطبيق 07

 .لتسويق منتجاهتا "سوين ايركسون"ماي إبرام اتفاقية شراكة مع شركة  31

2008 
 .مليون مشرتك  05أوت حتقق جنمة  24

 . pach internetسبتمرب أطلقت جنمة خدمة 

 ". مدى احلياة"إطالق خدمة جنمة ستار حالة  2009

 :الطالب ابالعتماد علىمن إعداد  :املصدر
، اهلامشي بن واضح، أتثري متغريات البيئة اخلارجية على أداء املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حالة قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر -

 .207،208، ص ص2014أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص العلوم االقتصادية، جامعة سطيف، اجلزائر، 
مؤسسيت  :اآلاثر الفعلية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال على تطبيقات تسيري املوارد البشرية يف املؤسسة حالة ،سارة كنزة بوحسان -

 .143،144صص ، 2012البشرية، جامعة قسنطينة، اجلزائر، دتسيري املوار ختصص موبيليس وجنمة، مذكرة ماجستري غري منشورة، 

 تطور املنافسة يف قطاع خدمة اهلاتف النقال : اثنيا

لقد شهدت سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر منذ االنفتاح حركية كبرية نتيجة اشتداد املنافسة بني املتعاملني         
أن جتد لنفسها موقعا متميزا أمام " زياج"استطاعة  2001الثالث، فمنذ دخوهلا إىل السوق اجلزائرية سنة 

فرتة انتقالية هتدف إلعادة أتهيلها، نافسة املتدنية من طرف اتصاالت اجلزائر كون هذه األخرية كانت تشهد امل
،  1من اغتنام الفرصة لتقدمي عروض مميزة أبرزها إطالق أول بطاقة دفع مسبق يف اجلزائر" زياج"األمر الذي مكن 

من عروض الدفع املسبق واملؤجل بنسب معتربة، األمر الذي  االستفادةكما بدأت حبملة ترقوية لتخفيض أسعار 
 .ساهم يف مضاعفة حجم مبيعاهتا وعدد مشرتكيها 

إدارة  إنشاءسارعت موبيليس إىل  2003ابملقابل ويف ظل تلك الوضعية اجلديدة وبعد ميالدها سنة         
تدارك التأخر الذي عرفته، فشهد السوق منافسة بغية جديدة وتبين اسرتاتيجيات فعالة السرتجاع احلصص السوقية 

اليت عرفت اشتعال  2004، واستمرت هذه املنافسة بينهما إىل غاية سنة "موبيليس"و " زيجا" هشرسة بني قطبي
على خط السباق ابسرتاتيجيات تعتمد على اإلبداع من خالل " جنمة"املنافسة واشتداد الضغط عليهما بدخول 

فأوجد املتعاملون ثة وخدمات متعددة الوسائط ذات جودة عالية مقابل أسعار تنافسية، توفري تكنولوجيا حدي
وقد كان هلذه املنافسة ابلغ األثر يف ز�دة بذلك منافسة قوية يف السوق بغية جذب أكرب عدد ممكن من الزابئن، 

 .157صمرجع سبق ذكره، ابية وقنوين، 1
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   لتشمل معظم القطر اجلزائري، عدد املشرتكني يف خدمة اهلاتف النقال للمتعاملني الثالث، وتوسيع نطاق التغطية 
 :وعموما مينك القول أن املنافسة يف قطاع خدمة اهلاتف النقال مرت بثالث مراحل هي

 :)15/02/2002-1994(حتكار املطلق مرحلة اال - أ

شهدت هذه املرحلة احتكارا مطلقا لقطاع خدمة اهلاتف النقال من طرف الدولة عن طريق الربيد         
سابقا؛ فتميزت هذه املرحلة االحتكارية بشبه مجود أوهن القطاع، إذ أن نشاطها احنصر يف تغطية واملواصالت 

 .احتياجات فئة أصحاب الدخول املرتفعة عرب صيغة الدفع املؤجل 

 "Radio telephone mobile Nokia analogique"ابعتماد تكنولوجيا   1994فمنذ إنشائه سنة     

فإن عدد  1999سنة  GSMمشرتك، وحىت إبطالق شبكة  4961الــ  1996سنة  مل يتجاوز عدد املشرتكني
 .مشرتك 18000املشرتكني مل يتجاوز 

، فعرف سوق اهلاتف النقال )03-2000(القانونجاءت اإلصالحات مبوجب  2000وحبلول سنة         
 . 11/07/2001: حبصوله على رخصة االستغالل بتاريخ OTAاجلزائري دخول أول متعامل أجنيب 

 عدد املشرتكني يف خدمة اهلاتف النقال خالل مرحلة االحتكار املطلق تطور :)7.3(دول اجل
 2001 2000 1999 1998 السنوات

 95000 86000 72000 18000 عدد املشرتكني
 %10.5 %16.27 %300 - نسبة التطور

 من إعداد الطالب ابالعتماد على : املصدر
- ARPT, Rapport annuel, électronique édition, 2004, P 92. 

اخلـــاص بتطـــور عـــدد املشـــرتكني يف خدمـــة اهلـــاتف النقـــال،  ميكـــن القـــول أن نســـبة ) 7.3(مـــن اجلـــدول رقـــم         
الــيت شــهدت تطــورا  1999 تطــور عــدد مشــرتكي اهلــاتف النقــال قــد شــهدت منــوا بطيئــا ومتوســطا، فمــا  عــدا ســنة

فإن ابقي السـنوات شـهدت تراجعـا ملموسـا يف نسـبة تطـور عـدد املشـرتكني ومـرد ذلـك إىل  %300مشهودا قدر بـ 
 :مايلي

الوضــعية االحتكاريـــة الـــيت عاشـــها القطـــاع خــالل هـــذه املرحلـــة، ومـــا نـــتج عنهــا مـــن ارتفـــاع أســـعار االشـــرتاك يف  -
 اك على أصحاب الدخل املرتفع؛خدمة اهلاتف النقال، حيث اقتصر االشرت 

 ؛عدم اهتمام الدولة خالل هذه الفرتة بتطوير البنية التحتية ال سيما قطاع االتصال -
  ؛غلق الباب أمام املستثمرين األجانب -
 .انعدام اخلربة لدى القائمني على تطوير قطاع االتصاالت السلكية و الالسلكية -
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العديد من اإلجراءات احلكومية اليت هتـدف إىل تطـوير القطـاع ؛ ومـن جدير ابلذكر أن هذه الرحلة شهدت         
 :1أبرزها مايلي

 التفريق بني الربيد واالتصاالت السلكية والالسلكية وأتسيس كيانني منفصلني؛ -
 ؛)03-2000(القانونأتسيس سلطة ضبط االتصاالت ككيان مستقل، بفضل  -
 .بيع الرخصة األوىل يف ميدان اهلاتف النقال -

 :)25/08/2004 – 15/02/2002(ة االحتكار الثنائي مرحل - ب

، كما 15/02/2002بتاريخ  OTAمن طرف  GSMشهدت هذه املرحلة االستغالل الفعلي لشبكة         
متيزت هذه املرحلة بقطبني متنافسني مها اتصاالت اجلزائر و أوراسكوم اليت استطاعت افتكاك الر�دة؛ من خالل 

 . من احلصة السوقية خالل السنة األوىل هلا يف السوق فقط %70االستحواذ على أكثر من 

كفرع التصاالت اجلزائر يتميز بنوع من   03/08/2003 كما متيزت هذه املرحلة بظهور موبيليس بتاريخ        
من جهة، ابإلضافة إىل  OTAاالستقاللية بغية منحها مرونة أكرب ملواجهة املنافسة اليت فرضت عليها من طرف 

 . 20/12/2003حتضريها لدخول الوطنية لالتصاالت اليت حصلت على رخصتها يف 

 تطور عدد املشرتكني يف خدمة اهلاتف النقال يف مرحلة االحتكار الثنائي ):8.3( دولاجل

 السنوات
ATM OTA جمموع 

 نسبة احلصة عدد املشرتكني نسبة احلصة عدد املشرتكني املشرتكني
2001 000 100 % 100  - -100 000 
2002 135 204 30% 315 040 % 70 450 244 
2003 167 662 12% 1 279 265 % 88 1 446 927 

 :من إعداد الطالب ابالعتماد على: املصدر
- ARPT, Rapport annuel, électronique édition, 2010, P46. 

من اجلدول أعـاله نالحـظ أن هنـاك بـو� شاسـعا وتباينـا واضـحا يف عـدد املشـرتكني يف خدمـة اهلـاتف النقـال         
 :2األسباب هي كما يليلدى املتعاملني، ويعود سبب هذا التباين جلملة من 

ة عـــالدفمبــا فيهــا  مليــون دوالر أمريكــي، 550حيــث اســـتثمرت  ،OTAاالســتثمارات الضــخمة الــيت وضعــــتها  -
املوجهــة للهـــاتف  ATM األوىل للحصــول علــى الرخصــة ،يف مقابــل ضــعف اســتثمارات اجلـــزائرية لالتصــــاالت

 ؛النقال

اتريخ  www.elbassair.net :على املوقع اإللكرتوين التايل ،09، صحالة االتصاالت السلكية والالسلكية يف اجلزائر االقتصادية اهليكليةالسياسات ، ليلى خواين 1
 .13/06/2014: االطالع عليه

 .115، مرجع سبق ذكره، صعز الدينالرؤوف  عبد2 

                                                           

http://www.elbassair.net/
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علــى االستجـــابة لــه، بســبب  ATMدرة اجلزائريــة لالتصــاالت قــعــدم و  الطلــب املتزايــد علــى اهلــاتف احملــــمول، -
 ؛ضيق شبكتها و استثماراهتا

       يف مقــــابل صـعوبة ذلـك  لـدى اجلزائريـة لالتصـاالت  ابلشـراء املباشـر، OTAات االشـرتاك لـدى نيـامكتسهيل إ -
ATM ،،؛ءات صعبة نوعا ماوتتطلب إجرا خــــاصة أن عملية االشرتاك كانت منحصرة يف الوال�ت الكربى 

ــــاقة الـــدفع املســـبق، OTA اعتــــماد - يف حـــني أن اجلــــزائرية لالتصـــاالت   مـــن مشـــرتكيها،%89إذ متثـــل  علـــى بطــ
 .20041كـــانت منحصرة يف الدفع املؤجل حىت سنة 

 :2وشهدت هذه الرحلة كسابقتها عدة إجراءات هبدف النهوض ابلقطاع أمهها

 الوطين والعاملي؛فتح قطاع الربيد أمام التنافس  -
 بيع رخصة جديدة بنظام عاملي للهاتف النقال؛ -
 حتديث شبكة اهلاتف الثابت من طرف اتصاالت اجلزائر؛ -
 ".جازي"تشغيل شبكة اهلاتف النقال أوراسكوم  -

 ):إىل اليوم 25/08/2004(مرحلة احتكار القلة  - ج

، منحت الوطنية لالتصاالت ATMوالثانية على سبيل التسوية لـ  OTAبعد منح الرخصة األوىل لــ         
WAT  وهبذا التاريخ 25/08/2004ليتم االستغالل الفعلي هلا بـ  20/12/2003الرخصة الثالثة بتاريخ ،

 ،وخـدمات الشبكة ن جــودة التغطيةا على حتسيـئمقا افسنالت، إذ أصبح 3دخلت املنافسة مرحلة منافسة القلة
د حو إىل  ول املتعامل األخري أبسعار جد مدروسة،خة بعد دصخا العروض، زلتمييرق طف اللإجياد خمتوعلى 

   .  4اآلن يبقى التنافس السعري بعيدا عن جمـال املنافسة بقــدر ما ينصب على العروض الرتوجيية

 
 
 
 
 
 
 

1ARPT, Rapport annuel, électronique édition, 2003, P 100.                                                                                    
       

 . 09، مرجع سبق ذكره، صليلى خواين2 
 . 166، مرجع سبق ذكره، صعبد العليم بن عاطي 3
 .106سعاد قويف، مرجع سبق ذكره، ص4 

                                                           



 )2003/2009" (موبيليس"خدمة اهلاتف النقال على أداء  هيكل صناعةدراسة أثر  :الفصل الثالث
 

148 
 

 النقال يف اجلزائرتطور رقم األعمال احملقق ابلنسبة للهاتف الثابت واهلاتف ): 9.3(دول اجل
 مليار دينار : الوحدة

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنوات

 58.0 62.2 64.6 81.8 104.0 78.0 56.0 29.0 21.0 اهلاتف الثابت

 222.1 214.8 191.7 160.5 119.5 76.0 35.0 14.0 3.3 اهلاتف النقال

 280.1 277.0 256.3 242.3 223.5 154.0 91.0 43.0 24.3 إمجايل رقم األعمال

 :من إعداد الطالب ابالعتماد على: املصدر
- ARPT, Rapport annuel, électronique édition, 2010, P35. 

 

اخلاص بتطور رقم األعمال ميكن ) 9.3(مالحظة التغريات احلاصلة يف اجلدول رقم تتبع و  ولتسهيل عملية        
 .بواسطة األعمدة واملنحنيات البيانيةاالستعانة ابلتمثيل 

 )األعمدة البيانية( تطور رقم أعمال قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية ): 7.3(شكل ال
 مليار دينار: الوحدة

 
 ) .8.3(من إعداد الطالب انطالقا من معطيات اجلدول رقم : املصدر
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 )األعمدة البيانية( والالسلكية تطور رقم أعمال قطاع االتصاالت السلكية ): 8.3(شكل ال
 مليار دينار: الوحدة

  
 ).8.3(من إعداد الطالب انطالقا من معطيات اجلدول رقم : املصدر

مــن اجلــدول الســابق والشــكلني البيــانيني نالحــظ أن رقــم األعمــال ابلنســبة للهــاتف النقــال يف ارتفــاع مســتمر         
رقــم أعمــال قطــاع خدمــة اهلــاتف النقــال الــرقم احملقــق يف قطــاع  جتــاوز 2005، وبدايــة مــن 2002بدايــة مــن ســنة 

عكــس قطــاع خدمــة اهلــاتف الثابــت ، التزايــد املتســارع يف درجــة منــو هــذا القطــاع ممــا يعكــس خدمــة اهلــاتف الثابــت
 :وميكن إرجاع ذلك إىل مجلة من األسباب لعل أبرزها 2005شهد اخنفاضا مستمرا بداية من سنة الذي 

يكون املتكلم قرهبا طوال فرتة االتصال، يف حني  أنثابتة حتد من حرية االتصاالت بسبب ضرورة أن اهلواتف ال -
 أن اهلواتف النقالة تتيح مثل هذه االتصاالت يف أي وقت من األوقات وبغض النظر عن مكان املتكلم؛

، عكس آخر إىلنقله من مكان  أوقبل تركيبه،  أسابيع أحيا�يستغرق  قد هاتف اثبت أيطلب تركيب  أن -
 ؛يه أمرا يسريا ومتاحا يف أي وقتاهلاتف النقال الذي يعد احلصول عل

 اخنفاض تكاليف االشرتاك يف خدمة اهلاتف النقال مقارنة ابهلاتف الثابت، ابإلضافة إىل سهولة التحكم فيها -
 .خاصة يف حالة الدفع املسبق
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 ل يف اجلزائر حمددات هيكل صناعة خدمة اهلاتف النقا: املطلب الثاين

 ،الصناعة من واخلروج مستوى الرتكز، عوائق الدخولهي  أبعاد رئيسيةهيكل الصناعة يف  دداتتتمثل حم        
 .، هذه األبعاد سنحاول تناوهلا يف قطاع خدمة اهلاتف النقال خالل هذا املطلبمتييز املنتجات ابإلضافة إىل

 اهلاتف النقال يف اجلزائرالرتكز الصناعي يف قطاع خدمة : الفرع األول

صناعة ما  ترتكز إىل أي مدى الرتكز الصناعي من أهم أبعاد هيكل الصناعة وأكثرها استخداما ملعرفة يعترب         
داخل قطاع صناعي معني، وغالبا ما تتمثل املتغريات الداخلة يف قياس الرتكز يف أيدي عدد حمدود من املؤسسات 

، رأس املال، ابإلضافة إىل عدد املؤسسات يف الصناعة، لاإلنتاج، األصو  ماملبيعات، حجحجم : الصناعي يف
 .ونسبة إسهام كل منها يف الكمية الكلية

وفيما ما يلي سنقوم بدراسة درجة الرتكز الصناعي يف سوق خدمة اهلاتف النقال مع إعطاء حتليل ألهم         
 .العوامل املسببة له

 السوقية للمتعاملني يف قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائراحلصص : أوال

شهدت اجلزائر تطورا كبريا يف استعمال تقنيات االتصال واملعلومات، وقد منت هذه السوق بشكل سريع         
يف السنوات األخرية وابألخص قطاع اهلاتف النقال فقد كانت سرعة ظهوره وتطوره كبرية وفاقت كل التوقعات 

  :الذي يوضح تطور احلصص السوقية للمتعاملني الثالث وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل

 تطور احلصص السوقية للمتعاملني يف سوق خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر): 10.3(دول اجل

 السنوات
 احلصة السوقية

 نسبة التوغل إمجايل املشرتكني
ATM OTA WAT 

1998 18 000  - -18 000 % 0,06 

1999 72 000 -  -72 000 % 0,24 

2000 86 000  - -86 000 % 0,28 

2001 100 000  - -100 000 % 0,32 

2002 135 204 315 040  -450 244 % 1,50 

2003 167 662 1 279 265  -1 446 927 % 4,67 

2004 1 176 485 3 418 367 287 562 4 882 414 % 15,26 
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2005 4 907 960 7 276 834 1 476 561 13 661 355 % 41,52 

2006 7 476 104 10 530 826 2 991 024 20 997 954 % 63,60 

2007 9 692 762 13 382 253 4 487 706 27 562 721 % 81,50 

2008 7 703 689 14 108 857 5 218 926 27 031 472 % 79,04 

2009 10 079 500 14 617 642 8 032 682 32 729 824 % 91,68 

 :من إعداد الطالب ابالعتماد على: املصدر
- ARPT, Rapport annuel, électronique édition, 2010, P46. 

التغــــريات احلاصـــلة علــــى احلصــــص الســــوقية للمتعـــاملني يف قطــــاع خدمــــة اهلــــاتف  ومالحظــــةولتســـهيل تتبــــع         
 :النقال، فإنه ميكن استخدام التمثيل البياين بواسطة األعمدة واملنحنيات البيانية كما يف الشكلني التاليني

 )األعمدة البيانية(احلصص السوقية للمتعاملني يف قطاع خدمة اهلاتف النقال  :)9.3(شكل ال

 
 )10.3(رقم من إعداد الطالب انطالقا من معطيات اجلدول: املصدر
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 )املنحنيات البيانية(احلصص السوقية للمتعاملني يف قطاع اهلاتف النقال ): 10.3(شكل ال

 
 )10.3(رقم من إعداد الطالب انطالقا من معطيات اجلدول: املصدر

أن سوق اهلاتف النقال وانطالقا من الشكلني السابقني ميكن القول ) 10.3(من معطيات اجلدول رقم         
، عرف منوا )03-2000(القانون بشكل عام ومنذ الشروع يف عملية إصالح القطاع وفتحه أمام املنافسة مبوجب

 824 729 32مشرتك إىل  86000قفز عدد املشرتكني من  2009إىل غاية سنة  2000متسارعا فمنذ سنة 
بعد أن   2009�اية سنة  91,68 %مشرتك، كما عرفت الكثافة اهلاتفية بدورها تطورا ملحوظا فارتفعت إىل 

 . 2000سنة  0,28 %كانت ال تتجاوز 

من  %70عاملني السوقية جند أن املتعامل التارخيي اتصاالت اجلزائر فقد حنو وابلعودة إىل حصص املت        
، واستمر املتعامل التارخيي يف فقدان حصصه من السوق 2002سنة  OTAحصته السوقية لصاحل املتعامل الثاين 

 ATفرع  ATMفقد أخذت األمور منحى أخر؛ أوال بظهور  2004، أما سنة 2003حىت سنة  OTAلصاحل 
احلديث واألكثر استعدادا للمنافسة؛ واثنيا بدخول متعامل اثلث للسوق اجلزائري وهو مؤسسة الوطنية 

 .لالتصاالت

، حيث بلغت WATو  ATMمن حصتها لصاحل  %20حوايل  OTAوكنتيجة هلذه التغريات خسرت         
 .على التوايل %5.89و %24.10: حصتهما 
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شرحية غري معروفة  775 578 2مرده إىل توقيف  2008وجتدر االشارة إىل أن االخنفاض املسجل سنة        
فالبطاقة اليت مل حتدد هويتها  SIMوذلك بعد تدخل سلطة الضبط وفرض عملية إعادة تعريف بطاقات اهلوية، 

  .يتم توقيفها 

 اجلزائرقياس الرتكز الصناعي يف قطاع خدمة اهلاتف النقال يف : اثنيا

 الفصل يف رأينا كما معينة صناعة يف الرتكز قياس يف تستخدم اليت املقاييس من كبرية جمموعة وجود رغم        
ابإلضافة إىل مقياس  ؛الرتكز نسبة؛املؤسسات عدد مقلوب مها اييسمقثالث  على سنعتمد أننا إال األول،

 .تتطلبها هذه املقاييس اليت الالزمة واملعطيات املعلومات توفر بسبب وذلك ،لوهريفندا -هريمشان

 :مقياس مقلوب عدد املؤسسات - أ

 عدد على حساهبا يف يعتمد اليت البسيطة املقاييس بني من يعترب املؤسسات عدد مقلوب مقياس        
مؤسسات  3خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر إىل سوق  يف عددها يصل واليت السوق، يف املوجودة املؤسسات

 :ومنه

𝟎.𝟑𝟑 = 𝟏
𝟑

= 𝟏
𝐧

=   مقلوب عدد املؤسسات

هذه النتيجة تدل على أن درجة الرتكز يف سوق خدمة اهلاتف النقال متوسطة نوعا ما، وهو خالف الواقع          
 .هريمشان وهريفندال كون السوق تسيطر عليه ثالث مؤسسات فقط، وحىت تتضح الصورة أكثر سنستخدم مقياس

 :هريمشان وهريفندالمقياس  - ب
 األكرب حجماوز� أكرب للمؤسسات  ى، ألنه يعطلسابقا ياسيعترب هذا املقياس األفضل مقارنة ابملق        

جمموع هو و ، ، كذلك �خذ يف االعتبار أنصبة مجيع املؤسسات العاملة يف الصناعةمقارنة ابملؤسسات الصغرية
إىل  Hقيمة  تقرتبو ، لصناعة معينة  التابعة n ) (يساوي عددها واليت  ملؤسساتالسوقية جلميع ا نصبةاألمربع 

 :و�خذ هذا املقياس الشكل التايل ،ت درجة الرتكزاشتد كلما  1العدد 

𝑖𝐻𝐻 = ∑ �𝑿𝒊
𝑿
�
𝟐

= ∑ 𝑺𝒊𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
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هريمشان واجلدول التايل يوضح تطور نسبة الرتكز يف قطاع اهلاتف النقال اجلزائري ابستخدام مقياس         
 .وهريفندال
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 وهريفندالالرتكز الصناعي ابستخدام مقياس هريمشان تطور نسبة ): 11.3( دولاجل

 السنوات
 مربع نسبة احلصة السوقية

 الصناعي نسبة الرتكز
ATM OTA WAT 

2001 1 _ _ 100% 
2002 0.09 0.49 _ 58% 
2003 0.0134 0.781 _ %79.4 
2004 0.057 0.49 0.0036 %55.06 
2005 0.129 0.283 0.0118 %42.38 
2006 0.126 0.251 0.0202 %39.72 
2007 0.123 0.235 0.0265 %38.45 
2008 0.081 0.272 0.0365 %38.95 
2009 0.094 0.198 0.0602 %35.22 

 .من إعداد الطالب: املصدر

االستعانة ابلتمثيل البياين بواسطة األعمدة  ولتسهيل تتبع التغريات احلاصلة يف اجلدول أعاله، فإنه ميك        
 :واملنحنيات البيانية كما يف الشكلني التاليني

 )األعمدة البيانية( تطور نسبة الرتكز الصناعي يف قطاع خدمة اهلاتف النقال ): 11.3(شكل ال

 
 ).11.3(من إعداد الطالب انطالقا من معطيات اجلدول رقم : املصدر

ل يف اجلزائر، وانطالقا أعاله اخلاص بتطور نسبة الرتكز الصناعي يف قطاع خدمة اهلاتف النقامن اجلدول         
 كانت نسبة الرتكز عالية جدا كون السوق يف تلك الفرتة كان يشهد  2001ميكن القول أنه ويف سنة من الشكل

، إال أن هذه النسبة بدأت يف %100حيث كانت تقدر بــ  ATMاحتكارا اتما من طرف الدولة ممثلة بـ 
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 2002، إذ بلغت نسبة الرتكز سنة OTAاالخنفاض مع دخول متعامل جديد إىل السوق اجلزائري وهي مؤسسة 
 .%58ــ ــب

ويعود سبب االرتفاع يف هذه  %79.4إذ قدرت بـ  2003إال أن نسبة الرتكز عاودت االرتفاع سنة         
، وابتداء من سنة %88.4واليت بلغت خالل نفس السنة حوايل  OTAملؤسسة  النسبة إىل ارتفاع احلصة السوقية

 أخذت نسبة الرتكز يف االخنفاض التدرجيي،WATومع دخول متعامل اثلث إىل السوق وهي مؤسسة  2004
 إذ أنه كلما اقرتبت حصص املتعاملني السوقية كون هذا املؤشر يتأثر بشكل مباشر ابحلصص السوقية للمتعاملني،

 .  من بعضها كلما اخنفضت نسبة الرتكز والعكس

 عوائق الدخول إىل قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر: الفرع الثاين

 ،قطاع ما إىل جديدة مؤسسات دخول دون حتولاليت  وانعامل أو العوائق من جمموعة هي الدخول عوائق        
 ،إليه الدخول يف الراغبة املؤسسات حساب علىيف هذا القطاع  اليت تنشط للمؤسسات ميزة العوائق هذه وتعطى

ومن خالل دراستنا للرتكز الصناعي الحظنا أن قطاع خدمة اهلاتف النقال ذو طابع احتكاري، و أن هناك بعض 
 عوائق منشكلني  بني منيز أنوعليه فإنه ميكن القيود واملعوقات اليت تعيق دخول منافسني جدد هلذا القطاع، 

  .، عوائق دخول حكومية وأخرى إسرتاتيجيةاجلزائر يف سوق خدمة اهلاتف النقال هبا تتميز اليتالدخول 

 عوائق الدخول احلكومية يف قطاع خدمة اهلاتف النقال: أوال

عن طريق إصدار التشريعات ميكن النظر إىل تنظيم املؤسسات يف قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر         
احلكومية، إذ ميكن للدولة من خالل هذه القوانني من طرف الدولة على أنه عائق من عوائق الدخول القانونية 

 ...والتشريعات أن تقيد أو حتد من عملية الدخول إىل السوق من خالل منح الرتخيصات وحقوق االستغالل 

واملواصالت السلكية والالسلكية تعترب الدولة والسلطة اخلاصة يف قطاع وعليه فإن سلطة ضبط الربيد         
اهلاتف النقال يف اجلزائر ابعتبارها كيا� مستقال له كامل احلرية يف إصدار القوانني والتشريعات اخلاصة بتنظيم هذا 

 :القطاع، حيث متثل صالحياهتا يف

و اإلشراف على استغـالهلا من طرف ، ة الكهرابئيةاالنفراد ابستعمال طيف الذبذابت السلكية و الالسلكي -
مع احرتام مبدأ  و النظر يف النزاعات املتعلقة إبقامة و استغالل الشبكــات، و موفري اخلدمات، املتعاملني،

 ؛و ضمان املساواة بينهم والسهر على تطبيق دفاتر الشروط ابلطريقة نفسها على كل املتعاملني، عـــدم التمييز،
 ؛طنية املتعلقة ابلرتقيم والعنونةوالتصرف يف املخططـات الـو  الرأي حول طريقة حتديد تعريفات الشبكات،إبداء  -
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و هذا نظرا النفتاح  و الرتتيبية يف ميدان االتصـاالت، مراقبة احرتام االلتزامات الناجتة عن األحكام التشريعية، -
تطبيق النصوص التشريعية اليت وضعت ملواكبة والسهـر على  ولضمان منافسة نزيهة، القطاع على اخلواص،

  ؛1املرحلة اجلديدة
 منح ترخيصات االستغالل واعتماد التجهيزات بتحديد املواصفات واملقاييس الواجب توفريها؛ -
 .الفصل يف النزاعات فيما يتعلق ابلتوصيل البيين و املرجعية -
 .ام املخولة هلااحلصول من املتعاملني على املعلومات الضرورية للقيام ابمله -
 على حد سواء؛ ∗التعاون يف إطار مهامها مع السلطات أو األجهزة األخرى احمللية واألجنبية -
 و ،و ملخصا لقراراهتا و تقرير سنــوي يتضمن وصف نشــاطاهتا، إعداد التقارير واإلحصائيات العمومية، -

  تقـرير تسيري الصندوق اخلـــاص ابخلدمة العامة،كـماو  و كــذلك التقرير املايل و احلساابت السنـوية، توصياهتا،
 ؛2تؤهل سلطة الضبط ابلقيام بكل املراقبات

االنفراد بقيادة إجراءات املزايدة أو املناقصة اخلاصة مبنح رخص استغالل شبكات عمومية للمواصالت  -
 ؛3ةاخلاضعة لنظام الرخص

الضبط مهاما استشارية لدى الوزير املكلف ابلربيد واملواصالت ضافة إىل املهام السابقة فإن لسلطة ابإل        
 :4يالسلكية والالسلكية، إذ يستشريها يف مجلة من القضا� أبرزها مايل

 حتضري أية مشاريع نصوص تنظيمية تتعلق بقطاعي الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية؛ -
 السلكية والالسلكية؛ حتضري إجراء انتقاء املرتشحني الستغالل رخص املواصالت -
 :إبداء الرأي السيما يف اآليت -

 مجيع القضا� املتعلقة ابلربيد واملواصالت السلكية و الالسلكية؛ 
 حتديد التعريفات القصوى للخدمات العامة للربيد واملواصالت السلكية و الالسلكية؛ 
  اسرتاتيجيات تطوير قطاعي الربيد واملواصالت السلكية و الالسلكية. 

 .تقدمي كل توصية للسلطة املختصة قبل منح الرخص أو تعليقها أو سحبها أو جتديدها -

 عوائق الدخول اإلسرتاتيجية يف قطاع خدمة اهلاتف النقال : اثنيا

 .118ص الدين، مرجع سبق ذكره،عبد الرؤوف عز 1 
 ).ITU(من بينها االحتاد الدويل لالتصاالت ∗
 .08،09، ص ص03-2000، القانون 1421مجادى األوىل 2000/5أوت  6املؤرخ يف  48للجمهورية اجلزائرية، العدد  اجلريدة الرمسية 2
 .156، مرجع سبق ذكره، ص عبد العليم بن عاطي 3
 .09، ص03-2000، القانون 1421مجادى األوىل 2000/5أوت  6املؤرخ يف  48اجلزائرية، العدد  للجمهوريةاجلريدة الرمسية 4 
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إبنشائها  قطاع معنييف  الناشطةاملؤسسات اليت تقوم عوائق تلك ال يفعوائق الدخول اإلسرتاتيجية تتمثل         
اختذهتا  ةإسرتاتيجي اتنتيجة لقرار  العوائق تكونفهذه  ،إىل ذلك القطاعالدخول  من اتمنع املؤسس هبدف

 ...كمستو�ت األسعار ومدى النفاذ لقنوات التوزيع املؤسسة  

 :النفاذ إىل قنوات التوزيع - أ

وبطاقات التعبئة، والرتويج هلا من  SIMيضمن املوزعون خدمة وتوزيع منتجات املتعاملني من بطاقات         
خالل عقد اتفاقيات معهم مقابل احلصول على نسبة مئوية من رقم األعمال احملقق، لتتناسب مع ما يؤدوه من 

 .1"أجهزة اهلواتف النقالة وخدمات ما بعد البيع"وظائف، مع ضمان حقهم يف بيع عروضهم اخلاصة 

 :ATMؤسسة ابلنسبة ملتوزيع القنوات النفاذ ل -1

تتبع مؤسسة موبيليس اسرتاتيجيني يف توزيع منتجاهتا؛ إسرتاتيجية التوزيع املباشر وإسرتاتيجية التوزيع غري         
املباشر، حيث أن اإلسرتاتيجية األوىل يكون التعامل فيها مباشرا بني الوكاالت التجارية والعمالء، أما اإلسرتاتيجية 

 .كل من الوكالة التجارية واملشرتكني  الثانية فتتطلب وساطة املوزعني بني

  إسرتاتيجية التوزيع املباشر ملؤسسةATM : 

وفق هذه اإلسرتاتيجية يكون التعامل مباشرا بني املؤسسة وعمالئها من خالل مدير�ت جهوية اتبعة هلا،         
مدير�ت جهوية عرب كامل القطر اجلزائري، ويتبع كل مديرية جهوية وكاالت  08متتلك  ATMحيث أن مؤسسة 

 : هي كالتايل ملدير�ت، وهذه ا2جتارية اتبعة له

 ؛املديرية العامة للوسط  اجلزائري -
 ؛ورقلةلناحية املديرية اجلهوية  -
 ؛سطيفناحية املديرية اجلهوية ل -
 ؛قسنطينةناحية املديرية اجلهوية ل -
 ؛عنابةناحية املديرية اجلهوية ل -
 ؛شلفناحية الاملديرية اجلهوية ل -
 ؛وهرانناحية املديرية اجلهوية ل -
 .بشارناحية املديرية اجلهوية  ل -

 :وكالة جتارية، حيث يتمثل دور هذه الوكاالت التجارية فيما يلي 52وتتبع هذه املدير�ت اجلهوية 

 .125سعاد قويف، مرجع سبق ذكره، ص1
 .)06(أنظر امللحق رقم 2 

                                                           



 )2003/2009" (موبيليس"خدمة اهلاتف النقال على أداء  هيكل صناعةدراسة أثر  :الفصل الثالث
 

158 
 

 الفواتري املستحقة على العمالء؛صيل حت -
 اهلواتف النقالة وبطاقات التعبئة؛شرائح بيع  -
 .استقبال شكاوى العمالء، وكذا التفاعل مع اقرتاحاهتم -
  إسرتاتيجية التوزيع غري املباشر ملؤسسةATM: 

تعتمد على وسطاء يف عملية توزيع خدماهتا، حيث تعتمد  ATMضمن هذه اإلسرتاتيجية فإن مؤسسة         
 :1يف يتمثل أمههم إذ، املنتشرة عرب كل الوال�ت أو على املوزعني الرمسينينقاط البيع املؤسسة على 

- Anep Messageries           - Algérie Poste                        - Touts les Actels 
-AlgeriKa                           - Assilou.com                             - GTS Phone 

أو البيع  ةحيث يقوم هؤالء بتجارة التجزئة واجلملة يف آن واحد، من خالل البيع للمستهلك النهائي مباشر         
 .2نقطة بيع 52500لنقاط بيع معتمدة والذي يقدر عددها حاليا بــ 

 :OTAؤسسة مل ابلنسبة توزيعالقنوات النفاذ ل -2

تيجيتني مباشرة يف عملية تسويقها خلدماهتا على إسرتا OTAتعتمد مؤسسة  ATMكنظريهتا مؤسسة         
 .وأخرى غري مباشرة، هبدف تقدمي أفضل اخلدمات وجذب أكرب عدد من املشرتكني 

  إسرتاتيجية التوزيع املباشر ملؤسسةOTA: 

اخلدمات ونقاط تقوم إسرتاتيجية التوزيع املباشر على إيصال اخلدمات مباشرة إىل مستعمليها عرب مراكز         
مركزا  70البيع التابعة هلا واملوزعة عرب كل الوال�ت، حيث بلغ عدد اخلدمات املعتمدة من طرف املتعامل 

خدماتيا، حيث هتدف هذه املراكز  إىل تقدمي األفضل بداية من حسن االستقبال إىل االستماع وتقدمي النصائح 
  .3واإلرشادات وبيع املنتجات

 

 

 

 

 

 ). 05(أنظر امللحق رقم  1
 .254عمار عرابين، مرجع سبق ذكره، ص2 
 .164مرجع سبق ذكره، ص ،ابية وقنوين3
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 OTAيوضح مراكز اخلدمات ملؤسسة ): 12.3(دول اجل
 مراكز اخلدمات يف خمتلف الوال�ت املنطقة

 الوسط

مطار اجلزائر، بئر مراد رايس، ابب الواد، األبيار، احلراش، رويبة، سطاوايل، دار البيضاء،  :مركز يف كل من
 .القبة

لة، البليدة، تيزي وزو، بومرداس، البويرة، املسياجلزائر الوسطى، دايل إبراهيم، تيبازة،  :مركزين يف كل من
 .اجللفة، عني الدفلى، املدية

 الشرق
 .ميلة، الطارف، قاملة، جيجل، خنشلة، أم البواقي، سكيكدة، سوق أهراس، تبسة  :مركز يف كل من

 .قسنطينة، سطيف، برج بوعريريج  :مركزين يف كل من

 الغرب

مستغامن، معسكر، غيليزان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، عني متوشنت، الشلف،  :مركز يف كل من
 تيسمسيلت

 مركزين يف تلمسان

 .مراكز يف والية وهران 04

 اجلنوب
 :مركزين يف كل من

 ورقلة، بسكرة، أدرار، بشار، البيض، الواد، غرداية، إيليزي، األغواط، النعامة، متنراست

، مذكرة ماجستري غري "جازي"شركة أوراسكوم التصاالت اجلزائر  :سلوك املستهلك النهائي حالة أثر العالقات العامة على، ابية وقنوين: املصدر
 .164ص ،2007/2008منشورة، ختصص اإلدارة التسويقية، جامعة بومرداس، اجلزائر، 

 

  إسرتاتيجية التوزيع غري املباشر ملؤسسةOTA: 

ألف نقطة  15و أكثر من  موزعني، 6 ارتباطها بمنذ دخوهلا من خالل تبنت جازي هذه السياسة          
 :1و املوزعني املعتمدين هم كاآليت بيع غري مباشرة،

K com -                     Mobile phone-                       Nova phone- 
Isi com -                    Magne phone-                          Mobi one - 

-Nokia Ring                   M C B I one  -                 Nomidic phone-           

حيث يعمل  عرب كافة الرتاب الوطين، استطاعت عن طريق هاتني السياستني الوصول إىل كافة زابئنها،و         
من مبيعاهتا نتيجة قدرهتم و %96ما قيمته  OTA  ملؤسسةو حتقق  ن حتت شروطها،هؤالء املوزعون املعتمدو 

 . خربهتم املالية

  .166السابق، صاملرجع 1
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 :WTA النفاذ لقنوات التوزيع ابلنسبة لـمؤسسة -3

إذ ترتكز على شبكة مكونة من أكثر  ،اشر و غري املباشرمن سياسيت التوزيع املب كال تنتهج هي األخرى       
خدمة جنمة اليت ترتكز على فكرة العمل برزت لدى املؤسسة فكرة إنشاء فضاءات و  قطة بيع،ن 6000 من

 مع �ايةو  و تقدم خدمات للزابئن، ،مةنقطة بيع حصرية لعروض جن اجلواري، حيث مت ختصيص داخل كل منقطة
 أما عن املوزعني املعتمدين غري املباشرين فهم، على مستوى الوطن جتار� فضاء 21كان هناك أكثر من  ،2007
 .Mobi phone ،Raya ،west tel ،Rpoint com1 :كالتايل

 عوائق اخلروج من قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر: الفرع الثالث

 ابلنسبة  غري مربح قطاعتلزم املؤسسة على البقاء يف  من شأ�ا أن  العوامل اليت يفعوائق اخلروج تتمثل         
وتتمثل هذه العوامل خاصة يف التكاليف اليت تتحملها أو األرابح اليت  قد تفقدها املؤسسة نتيجة خروجها هلا، 

من القطاع الذي تعمل فيه، ومثال ذلك التعويضات اليت يتعني على املؤسسة أن تدفعها للعاملني لديها يف حالة 
ملؤسسات إال بتحمل تكاليف مرتفعة جدا  خروجها من القطاع أو القوانني والتشريعات اليت حتد من خروج ا

جيعلها ترتدد يف الدخول  قطاع معنيوال شك أن معرفة أي مؤسسة بوجود عوائق خروج يف كنتيجة هلذا اخلروج، 
 .هذا القطاع إىل 

مما سبق ميكن القول أن قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر خيضع لعوائق خروج قد تدفع املؤسسات إىل         
 :ىل هذا القطاع، وهذي عوامل قانونية ابلدرجة األوىل وهي كالتايلم املغامرة والدخول إعد

  نظام الرخصة الذي خيضع إليه القطاع: أوال

تكون الرخصة املمنوحة ملدة حمددة " :على ما يلي )03-2000( القانونمن  33املادةحيث تنص         
 ...اخلصوص الضما�ت املرتتبة على ذلك  مسبقا يف دفرت الشروط، موضوع مرسوم حيدد على

ال جيوز التنازل عن احلقوق املرتتبة على الرخصة إال بعد موافقة اهليئة . متنح الرخصة بصفة شخصية 
 .2"املاحنة

 .سنة 15وجتدر اإلشارة إىل أن مدة الرخصة تقدر بـ     

 اإلرادة السياسية: اثنيا

 .127سبق ذكره، ص سعاد قويف، مرجع1
 .12، ص 03-2000، القانون 1421مجادى األوىل 2000/5أوت  6املؤرخ يف  48اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 2
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منصب شغل  7500حيث حيول تدخلها دون خروج أي شركة من القطاع، إذ يوفر القطاع أكثر من         
عشرات اآلالف من مناصر الشغل غري املباشرة، كما أن اتفاقية العمل تكلف الكثري عن مباشر، ابإلضافة إىل 

 .نقضها الرتفاع قيمة االستمارات األولية لكل متعامل

 أخرى أعمالبدوائر  اتاملؤسسارتباط دائرة عمل : اثلثا

روض وترتبط مؤسسات قطاع خدمة اهلاتف النقال مبختلف املؤسسات األخرى، خاصة عن طريق الع        
 :املؤسساتية ملختلف العاملني، ومن أهم العروض املوجهة للمؤسسات نذكر مايلي

 : املوجهة للمؤسسات ATMعروض مؤسسة  - أ

 :للمؤسسات منهاتقدم مؤسسة عدة عروض موجهة 

  عرض األسطولflotte pour professionnels : 

خطوط، لتحقيق مزا� اخنفاض  10ابتداء من  قصد االشرتاك 03/03/2005أطلق هذا العرض يف         
التعبئة مسبقة الدفع، وتنخفض أسعار خدمات  كقابليةالتكاليف، كما يتضمن هذا العرض العديد من املزا�  

 .ة، واجلدول املوايل يوضح مزا� عرض األسطولزاد عدد اخلطوط املستغلة من طرف املؤسسعرض فلوت، كلما 

  flotte pour professionnelsعرض األسطول أسعار : )13.3(دول اجل
 دج 750 خطا 19خطوط إىل  10من 

 دج 600 خطا 20أكثر من 
 دقيقة/ دج  3 حنو خطوط اشرتاك املؤسسات

 دقيقة/ دج  4.5 حنو موبيليس
 دقيقة/ دج  5.8 حنو اتصاالت اجلزائر
 دقيقة/ دج  7.5 حنو الشبكات األخرى

SMS دقيقة/ دج  5.8 حنو موبيليس 
SMS دج 4.5 حنو الشبكات األخرى 

SMS دج 11.97 اخلارج حنو 
 .14/06/2013 :اتريخ االطالع عليه www.Mobilis.dz/offre : نقال عن املوقع اإلليكرتوين التايل: املصدر

 :املوجهة للمؤسسات OTAعروض مؤسسة  - ب

متتلك مؤسسة جازي جمموعة متنوعة من العروض املوجهة إىل املؤسسات ورجال ، وكلها عروض آجلة         
 :الدفع أبرزها

 

http://www.mobilis.dz/offre
http://www.mobilis.dz/offre
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  :)Business Control(جازي بيزنس كنرتول -1

ة، حيث توفر هلا مؤسسة للمؤسسات الصغرية اليت تريد االتصال وااللتحاق ابملعلوماتي وهي صيغة موجهة        
 .جازي هذه اخلدمة للتواصل، إذ تضع هلا رصيدا شهر� لالستهالك ميكن تعبئته بواسطة بطاقات التعبئة 

  )Business Control(أسعار عرض جازي  ):14.3( دولاجل
 دج 1200 )سعر الشراء (تكلفة امللف 

 دج 500 الرصيد األويل

 دج 1500 االشرتاك الشهري

 دج 1100 الرصيد الشهري

 دج 5 املكاملات حنو الشبكة

 دج 6 املكاملات حنو اهلاتف الثابت

 دج 8 املكاملات حنو املتعاملني

 دج 3.5 حنو الشبكة SMSسعر 

 دج 5 حنو ابقي الشبكات SMSسعر 

 دج 14 حنو اخلارج SMSسعر 

 .14/06/2013 :اتريخ إلطالع عليه http://www.otalgerie.com: نقال عن املوقع اإلليكرتوين التايل: املصدر

  :عرض فلوت للمؤسسات -2

االستفادة من وميكن هذا العرض مشرتكيه من البقاء على اتصال دائم مبؤسساهتم، كما ميكنهم من         
 .ختفيضات أسعار مصاريف الدخول وكذا حقوق االشرتاك 

 تعريفة عرض فلوت حسب عدد اخلطوط ):15.3( دولاجل
 الرصيد األويل االشرتاك الشهري مصاريف الدخول عدد اخلطوط

 دج 500 دج 1500 دج 1200 92

 دج 500 دج 1400 دج 1000 29

 دج 500 دج 1350 دج 950 59

 دج 500 دج 1190 دج 890 فأكثر 60

 .14/06/2013 :اتريخ إلطالع عليه http://www.otalgerie.com: نقال عن املوقع اإلليكرتوين التايل: املصدر

 

http://www.otalgerie.com/ourceSle07/09/2011
http://www.otalgerie.com/ourceSle07/09/2011
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 :املوجهة للمؤسسات WATعروض مؤسسة  - ج

كذلك جمموعة من العروض اخلاصة املوجهة للمؤسسات ورجال األعمال   WATكنظرياهتا متتلك مؤسسة         
 1:من بينها

 وهي عبارة عن خدمة تقدم مزا� استثنائية، حيدد من خالهلا املستخدم الشخص أو  :عرض اضغط لتتكلم
 . GPRSاجملموعة اليت يتصل هبا يف وقت واحد بواسطة شبكة 

 وهو عرض خاص ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة لتتمكن من خالهلا من مراقبة  :عرض مراقبة املؤسسة
خالل التحكم يف موازنة مواز�ت مكاملاهتا، ومن أهم مميزاهتا أ�ا تساعد على ختفيض التكاليف من 

 .املكاملات
  عرضNedjma pro : الوحيد يف السوق الذي ) دج  4000( وهو عرض من العروض مسبقة الدفع

رتنت غري حمدودة طوال األسبوع، كما يقرتح هذا العرض مكاملات جمانية وغري حمدودة حنو كل يقدم ان
  .مساءا  06صباحا و  06الشبكات بني 

 عرض il@Prom : وميكن هذا العرض املشرتك من إرسال واستقبال خمتلف املعامالت عرب بريده اإلليكرتوين
 .من خالل هاتفه لتسهيل أعماله ومشاريعه 

 سياسة التمييز ابملنتجات يف قطاع خدمة اهلاتف النقال: الرابع الفرع

يعد من الركائز يكل الصناعة كما أنه يف الوقت نفسه هل املهمة بعاداألأحد  التمييز يف املنتجات يعد        
من متييز ، ويتم ذلك عن طرق قيام املؤسسات الناشطة يف قطاع معني الصناعة عوائق الدخول إىلل األساسية 

هلك إىل تفضيله يدفع املست من خالل إما الرتكيز عن جودة ومواصفات املنتج مامنتجاهتا عن ابقي املنتجات، 
 .استخدام احلمالت اإلشهارية لتمييز املنتج وهذا ما يعرف ابلتمييز الذايت طريق، وإما عن عن ابقي املنتجات

النقال اجلزائري كال من جودة املكاملات واخلدمات املقدمة من يشمل التمييز يف قطاع خدمة اهلاتف و         
وفيما تغطية وكذا ونسبة تغطية الطرقات، طرف املتعاملني، إضافة إىل نسبة التغطية السكانية ومدى جودة هذه ال

 .يوضح التمييز يف قطاع اهلاتف النقال اجلزائري للمتعاملني الثالث يلي جدول 

 

 

 

، مذكرة ماجستري غري مؤسسيت موبيليس وجنمة :يف املؤسسة حالة اآلاثر الفعلية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال على تطبيقات تسيري املوارد البشريةسارة كنزة بوحسان، 1
 .148، ص 2012منشورة، ختصص تسيري املوارد البشرية، جامعة قسنطينة، اجلزائر، 
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 املنتجات يف قطاع خدمة اهلاتف النقال متييز): 16.3(دول اجل

 املؤشر
 مؤسسة االتصاالت

ATM OTA WAT 

 فرتة التقييم
 إىل 2006أكتوبر  03من 

 2006ديسمرب  04

 إىل 2008فيفري  25من 

 2008ماي  27

 إىل 2008مــــــاي  19من 

 2008جوان  28

 ةالسكاني العينةحجم 
جتمعا سكانيا ألكثر  273

 نسمة 2000من 
جتمعا سكانيا ألكثر   268

 نسمة 2000من 
جتمعا سكانيا ألكثر  363

 نسمة 2000من 

  %99.19 %98.92  %97.70 نسبة التغطية السكانية

 جتمعا 350يف  %96.42 جتمعا 264يف  %98.51 جتمعا  273يف  %96.7 اخلدمةجودة 

 %91.93  %93.67  %95 نسبة تغطية حماور الطرق

 %85  %85.61 %87.65 الطرقجودة خدمة حماور 

  :من إعداد الطالب ابالعتماد على :املصدر
- ARPT, Décision n° 18/SP/PC/ARPT du 15 juillet 2008, relative aux résultats de 

l’évaluation de la couverture et de la qualité de service du réseau de la téléphonie 
mobile de l’opérateur WTA au titre de la quatrième année d’activité, P11. 

- ARPT, Décision n° 03/SP/PC/ARPT du 09 janvier 2007, relative aux résultats de l’audit 
de la couverture et de la qualité de service du réseau de la téléphonie mobile de 
l’opérateur OTA au titre de la quatrième année d’activité, p 08. 

- ARPT, Décision n° 02/SP/PC/ARPT du 09 janvier 2007, relative aux résultats de l’audit 
de la couverture et de la qualité de service du réseau de la téléphonie mobile de 
l’opérateur ATM titre de la quatrième année d’activité, P12. 

حققت أعلى نسبة يف جمال التغطية اهلاتفية مقارنة مبنافسيها  WTAمن اجلدول أعاله نالحظ أن مؤسسة         
 OTAالدراسة، يف حني أن كال من  سكنيا جتمعا حمل 363يف  %99.19يف السوق إذ قدرت هذه النسبة بــ 

 .%97.70و  %98.92: حققتا نسبا متقاربة وهي على التوايل ATMو 

حيث بلغت  OTAوابلنسبة جلودة التغطية يف التجمعات السكانية فقد متيزت يف هذا اجملال مؤسسة         
 ATMيف حني بلغت جودة التغطية ابلنسبة ملؤسسة  سكنيا جتمعا 264يف  %98.51جودة التغطية إىل 

 %96.42فقد بلغت جودة خدماهتا  WTAمدروسا، أما مؤسسة  جتمعا 273يف  %96.7للتجمعات السكانية 
 .مدروسا جتمعا 350يف 

وجبودة  %95املرتبة األوىل بنسبة تغطية تصل إىل  ATMأما تغطية حماور الطرق فقد احتلت مؤسسة         
 %93.67املرتبة الثانية بنسبة تغطية تقدر بـــ OTA، يف حني احتلت مؤسسة %87.65تغطية تقدر نسبتها بـــ 
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فقد احتلت املرتبة الثالثة حيث بلغت نسبة تغطية شبكتها  WTA، أما مؤسسة %85.61وبنسبة جودة تقدر بــــ 
 .%85وبنسبة جودة وصلت إىل  %91.93حملاور الطرق إىل 

 اجملموعات اإلسرتاتيجية يف قطاع خدمة اهلاتف النقال: املطلب الثالث

 :مها كما يلييف قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر، و وميكن أن منيز بني جمموعتني إسرتاتيجيتني         

 جازي املؤسسة القائدة: الفرع األول

ومنذ دخوهلا إىل السوق اجلزائري أن تسيطر على قطاع خدمة اهلاتف النقال وأن تنال  OTAاستطاعت         
 متكنت، وقد %44.66حوايل   2009لقب قائد الصناعة يف هذا القطاع، إذ بلغت حصتها من السوق سنة 

ابلعروض  املؤسسة من احلفاظ على الر�دة يف السوق اجلزائري من خالل انتهاجها إلسرتاتيجيات تتعلق أساسا
الرتوجيية  واحلمالت اإلعالنية وإدخال منتجات جديدة إىل السوق، ابإلضافة إىل املشاركة يف خمتلف األحداث و 

  .التظاهرات االجتماعية، الثقافية والر�ضية

كما استطاعت املؤسسة أن حتقق الكثري من النجاحات يف السوق اجلزائري عن طريق توليفة فعالة بني         
اهتا التنافسية، فعلى صعيد املوارد املالية جند أن املؤسسة ومنذ انطالقها يف السوق اجلزائري اعتمدت يف مقوم

أن املؤسسة استثمرت أمواال ضخمة يف السوق اجلزائري ففي الفرتة املمتدة  متويلها على مواردها اخلاصة ، كما
 .والرمليار د 2.6بلغت قيمة استثماراهتا  2007و  2001مابني سنيت 

أما على الصعيد املادي فاملؤسسة متلك كما معتربا من التجهيزات اليت كان هلا الفضل يف حتقيقها ملركز         
 20حمطة تغطية؛ أكثر من  6000الر�دة، ومن مجلة ما متلكه املؤسسة حسب اإلحصائيات األخرية أكثر من 

؛ كما تعد اليوم 7/7على ربوع الوطن توفر خدمات مركز خدمة موزعة  88مركز حتويل؛ ابإلضافة إىل أكثر من 
 ...نقطة بيع غري مباشر  70000شبكة تضم أكثر من 

الذي تلعبه يف حتقيق التكامل واالنسجام بني املوارد املادية  اهلامأما على صعيد املوارد البشرية ونظرا للدور         
مني األكفاء الذين يسهرون على حتقيق جناحها، حيث تستخدم عدد كبريا من املستخد OTAاملالية، فإن  الواردو 

أن معظم مستخدميها يعملون بنظام توظيف غري حمدود األجل ، كما أن املؤسسة ومنذ إنشائها وفرت زهاء 
 .فرصة تكوين  هبدف حتسني القدرات املكتسبة 50000

 :1جياز يفحمفظة تكنولوجية متكاملة تتسم ابحلداثة ، تتمثل إب OTAكما متتلك         

 GPRS : 150متكن من نقل األصوات والصور على شكل حزم من Kb/s  إىل جانب أ�ا تسمح من
 .الولوج إىل اإلنرتنت وإرسال واستقبال الرسائل متعددة الوسائط

 .186عبد العليم بن عاطي، مرجع سبق ذكره، ص1
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 WAP : تقنية متكن من الولوج إىل اإلنرتنت ابستخدام اهلاتف النقال متاشيا وقدرته على استقبال الصور
 .والسرعة النسبيةالصغرية 

 EDGE:  وتسمى أيضا بـــGPRS-E  وهذه التقنية تفوق تقنيةGPRS  متوسط من حيث السرعة، إذ يبلغ
 .Kb/s 216إىل  144سرعتها من 

 MTSU:  خاصة بشبكة اهلاتف اخللوي من اجليل الثالث تسمح ابنتقال األصوات والصور واملعطيات يف
ما  GPRSمرات سرعة  10و  GSMمرة سرعة  200على شكل حزم تفوق سرعتها  Mb/s 5قناة من 

 .يتيح الولوج السريع إىل اإلنرتنت 

أعمال متنوعة وهي مشاهبة ملنافسيها يف  حافظةتتوفر على  OTAابإلضافة إىل ما سبق فإن مؤسسة         
 :السوق وهي كما يف الشكل التايل

  OTAحمفظة أعمال مؤسسة): 12.3(شكل ال

 
 .من إعداد الطالب: املصدر

 املؤسسة املتحدية ATM: الفرع الثاين

قامت موبيليس بتحسني شبكتها، و تنويع عروضها و ختفيض أسعارها، و كانت دوما تسعى للوصول إىل         
 و يف إطار التقرب من هذا األخري، ،"اجلميع من أجل إرضاء الزبون"أكرب عدد ممكن من املشرتكني و شعارها

حيث تعىن بدراسة كل اقرتاحات و " Vigie"واملراقبة  استهـدفت موبيليس إسرتاجتية عن طريق خدمة الرصيد،
ومعرفة خمتلف احلاجات اليت يطمح إليها  انتقادات مشرتكي موبيليس املتعلقة جبودة اخلدمات املستقبلية،

 .مشرتكوها

 OTAمؤسسة 

 

 عروض الدفع املسبق

 

 موجه للمؤسسات VIPعرض 

 

 عروض الدفع املؤجل

 

دفع مؤجل موجه 

 للجمهور

 

دفع مؤجل موجه 

 للمؤسسات
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احتضن مقر اجلزائرية لالتصال،أول صالون جزائري للعالقة مع الزبون  التقرب من الزبون،كذلك يف إطار         
تعترب  إذا، تنافسي اعلى أساس أن بناء إسرتاتيجية للعالقة مع الزبون يعترب مكسب ،2008نوفمرب 13اىل 11من 

و حتاول طاحمة يف توسيع حجم  والعروض الرتقوية و االبتكار، املبادئ األساسية لتفوقها من اجلودة موبيليس كال
تحدى ت ATMكون  مما ينبئ بدرجة الصراع القائمة ، حصتها السوقية يف مقابل تقليص حجمها عند القائد،

 .1الرائد يف الصناعة اخللوية اجلزائرية

موارد ومقومات قد متكنها  تعدتتمتع ب ATMأن تصبح قائدة الصناعة فإن  وألجلولتتمكن من النجاح         
 2:، وتتمثل هذه املوارد واملقومات فيما يليمستقبال من أن تصبح قائدة لقطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر

كو�ا مؤسسة عمومية على تنويع مصادر متويلها،   ATMابلنسبة للمقومات املالية فقد ساعد مؤسسة        
منه ألجل متويل  %80لوحدها من  ATMجلزائر واستفادت مؤسسة كالقرض السندي الذي طرحته اتصاالت ا

 .قدراهتا التنافسيةاستثماراهتا وتعزيز 

 أما على صعيد املوارد املادية فقد ورثت املؤسسة كل التجهيزات اخلاصة ابتصاالت اجلزائر، ابإلضافة إىل        
حمطة تغطية وأكثر من  5000على أكثر من أصبحت املؤسسة تتوفر التجهيزات اليت قامت هي بتطويرها، إذ 

 60000وكالة جتارية وأكثر من  120مركز حتويل، ابإلضافة إىل عشر مدير�ت جهوية تضم أكثر من  20
 ...نقطة بيع غري مباشرة 

حتوز على موارد وفرية من تكنولوجيات احلديثة مثل تقنية  ATMوابلنسبة للموارد التكنولوجية فإن         
,GPRS) ,WAP ,EDGE UMTS(،  فهذه التكنولوجيات وغريها أهلت مؤسسةATM  لتحتل املرتبة الثانية

 .يف القطاع ولتصبح مؤسسة متحدية للمؤسسة القائدة 

 :فظة أعمال متنوعة نربزها يف الشكل التايلحلا ATMهذا ابإلضافة المتالك 

 
 
 
 
 
 

 .99سعاد قويف، مرجع سبق ذكره، ص1
 - 2000(دراسة مقارنة بني متعاملي قطاع اهلاتف النقال ابجلزائر يف الفرتة املمتدة ما بني سنيت : التسويقي للمؤسسةإسهام حتليل املنافسة يف حتسني األداء مرمي طالب، 2 

 .بتصرف ،وما بعدها 160، ص2009، اجلزائر، 03اجلزائر ماجستري غري منشورة، ختصص تسويق، جامعة مذكرة ،)2007
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  ATMحمفظة أعمال مؤسسة): 13.3(شكل ال

 
 .من إعداد الطالب: املصدر

 املؤسسة املتحدية WTA: الفرع الثالث

و هذا بفضل التكنولوجيات اليت دخلت هبا، جودة البث و  حققت جنمة اجنازا رائعا يف الصناعة اجلزائرية،        
 .الكاملة يف ظرف قصرياإلرسال، و التغطية السريعة ألكرب املدن ، مث التغطية 

إن شركة جنمة طموحة، تريد البقاء و االستمرار، و هي واعية و مدركة أن السوق اجلزائري مل يتشبع بعد،        
هلذا فهي تسعى إىل حتقيق أكرب عائد،و تسجيل أكرب قدر ممكن من الزابئن، مع توفري حاجياهتم، ومتطلباهتم 

 .الدائمة

الصناعة اجلزائرية، اختارت إسرتاتيجية التمييز، وهي تصنف نفسها الرائد يف  WTA منذ أن دخلت        
 ).الرسائل املصورة و اإلنرتنيت،حتميل األلعاب و النغمات(خدمات متعددة الوسائط 

ل احلصة السوقية لنجمة تصنف يف املرتبة الثالثة بعد منافسيها جازي و موبيليس، إال أ�ا يف املـقابل املتعام       
و إسرتاجتيتها . و بدون تذبذب يف احلصة السوقية ا مستمر  االوحيد من بني املتعاملني الثالث ،الذي يشهد تزايد

إذ تتعدى ذلك إىل التحدي، بشن هجمات على منافسيها بطرح منتجات  هي أبعد من إسرتاتيجية الدفاع،
،إىل جانب عروضها الرتقوية ، "اللي حيبهاحنبها و حنب "جديدة، أو تطبيق محالت إعالنية واسعة  كحملة زيدان

وأسعارها التنافسية ، ابإلضافة إىل ذلك تسعى جنمة إىل تطوير كفاءاهتا اعتمادا على تنمية جمال مواردها البشرية 
 ابنتهاجها لرب�مج تسيري إبداعي ، لتحريك األفكار األكثر العبقرية،و هو جمال يفسح للجميع ابلتفكري اجلماعي،

 ATMمؤسسة 

 

 عرض الدفع املسبق موجه للجمهور
 

 عرض الدفع املؤجل

 

دفع مؤجل موجه 

 للجمهور

 

دفع مؤجل موجه 

 للمؤسسات
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لعامل من تقدمي فكرته عن طريق استمارة عرب االنرتنيت، تعرض على هيئة متخصصة لإلبداع،وتكون وميكن ل
 .1الفكرة املبدعة املقبولة موضوع مقابل حتفيزي معترب

الوصول إىل هذه املرتبة بفضل مجلة من العوامل املالية واملادية والتكنولوجية،  WTA وقد استطاعت مؤسسة       
 ، كو�ا2008فبالنسبة للموارد املالية فقد بلغت قيمة استثماراهتا يف قطاع خدمة اهلاتف النقال املليار دوالر سنة 

التفوق على عت وك، حيث استطانخصوصا مع تواجد هذه الشركة يف قطاع الب KIPCOكانت تنتمي إىل 
 .املمنوحة هلا مقابل مبلغ مليون دوالر GSMمنافسيها يف دفع رخصة 

مليون دوالر كقرض من  490كما استطاعت متويل استثماراهتا التكنولوجية بفضل مبلغ تكميلي قدره        
 القطري الذي يعد أكرب متعهدي االتصاالت  QTEL، وكذلك األمر ابلنسبة ملالكها احلايل Giti groupطرف 

 .على امتداد السنتني القادمتني WATمليار دوالر ملؤسسة  2يف العامل فحسب رئيسها فإ�ا تعتزم ضخ 

حتوز على شبكة عالية اجلودة من أحدث التكنولوجيات والتجهيزات بـــ  WATوابلنسبة للموارد املالية فإن         
بالد مركز حتويل، كما حتوز على شبكة مكاتب مبيعات تنتشر يف كافة ال 20وأكثر من حمطة ربط بيين  3500

 :حمفظة أعمال متنوعة يوضحها الشكل التايل WATكما متتلك ،  2لتسهيل التواصل مع العمالء 

 WATحمفظة أعمال ): 14.3(شكل ال

 
  من إعداد الطالب: املصدر

 

 

 .100،99سعاد قويف، مرجع سبق ذكره، ص ص1 
 .، بتصرفوما بعدها164طالب، مرجع سبق ذكره، صمرمي  2

 WTAمؤسسة 

 

 عرض الدفع املسبق موجه للجمهور
 

 املؤجلض الدفع و عر 

 

دفع مؤجل موجه 

 للجمهور

 

دفع مؤجل موجه 

 للمؤسسات
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  "مو�یلیس"اتصاالت الجزائر للهاتف المحمول لمؤسسة تقد�م عام : المبحث الثاني

وتسمى كذلك ابملتعامل  ATؤسسة اجلزائرية لالتصاالتامل فروع هي فرع من ATMمؤسسة موبيليس         
خلدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر، حيث تقدم لزابئنها سلسلة من املنتوجات واخلدمات التارخيي، إذ تعد أول حمول 

التعريف مبؤسسة موبيليس من خالل إعطاء حملة اترخيية عن نشأة  املتنوعة، وسنحاول من خالل هذا املبحث
 املؤسسة دمهااملؤسسة وكذا التعريف هيكلها التنظيمي ابإلضافة إىل إبراز أهم اخلدمات والعروض اليت تق

 .لعمالئها

 حملة اترخيية عن مؤسسة موبيليس: املطلب األول

 ، وذلك من خاللATMإعطاء حملة اترخيية عن ظروف نشأة مؤسسة موبيليس  يف هذا املطلبحناول         
 . ATM، مث التطرق لتاريخ وخلفيات نشأة مؤسسة موبيليس ATابملؤسسة األم التعريف 

 "اتصاالت اجلزائر "املؤسسة األم نبذة عن : الفرع األول

 نشأة مؤسسة اتصاالت اجلزائر: أوال

إن هذه املؤسسة مل تكن وليدة الصدفة بل كانت حصيلة جهود �جتة عن مجلة إصالحات عرفها قطاع         
تقدما وااللتحاق ابلدول اليت عرفت من أجل تطويره وحتديثه وعصرنته  ،الربيد وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال

وازدهارا يف هذا اجملال والسري على الدر الذي سارت عليه، كالدول األوروبية منها فرنسا اليت سبقتنا بعشرية كاملة، 
 .19961ودول مشال إفريقيا كاملغرب وتونس اللتان قامتا بعملية الفصل بني املؤسسات يف سنة 

، 2002طاهتا للهاتف الثابت والنقال سنة استفادت مؤسسة اتصاالت اجلزائر من رخصة لتنظيم نشا        
دج  100.000.000برأس مال  أسهمكشركة ذات   01/01/2003ودخلت الرخصة حيز التطبيق بدءا من 

 10.000.000إىل  01مساهم، موزعة على عشرة ماليني سهم هذه األسهم مرقمة  200.000مقسمة على
إدارة مكون من  حق امللكية، مسرية وموجهة مبجلسمسجلة كلها وحمررة ومسندة بكل خصوصياهتا اليت تثبت 

 .2رئيس جملس إدارة وثالثة أشخاص معينني من أجل مهام املراقبة، وسبعة أشخاص من أجل جملس النواب العام

 .اجلزائر  16130د�ر اخلمس، احملمدية  05مقرها االجتماعي هو الطرق الوطين رقم  -
 .02B0018083سجلها التجاري هو رقم  -
 .000216299033049الرقم اجلبائي هو  -

، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص تسيري مؤسسة اتصاالت اجلزائر مبستغامن: اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية يف ظل التغريات التكنولوجية حالةمدوري،  نور الدين1
 .179، ص2010/2011املوارد البشرية، جامعة تلمسان، اجلزائر، 

، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص تسيري، املديرية العامة ملؤسسة اتصاالت اجلزائر: التطور التكنولوجي ودوره يف تفعيل إدارة املعرفة مبنظمة األعمال حالةطه حسني نوي، 2
 .171، ص2010/2011، اجلزائر، 3جامعة اجلزائر
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 .16293838021بندها الضرييب رقم  -
 .0002162906569361رقم التعريف اإلحصائي هو  -

وتسعى اتصاالت اجلزائر لتحقيق مستو�ت عالية من النجاعة يف األداء التقين، االقتصادي واالجتماعي         
ماية ـذي تسوده املنافسة الشديدة، ابإلضافة إىل سعيها حلــــالال نشاطها ـبة ر�دية يف جمــــمن أجل احتالل مرت

 .2بعدها الدويل، واملسامهة يف ترقية مؤسسات املعلومة يف اجلزائر وتكوين

 مهام وأهداف مؤسسة اتصاالت اجلزائر: اثنيا

 وهي الشركة م عليهاسطرت إدارة جممع اتصاالت اجلزائر يف بر�جمها منذ البداية ثالثة أهداف أساسية تقو         
اجلزائر  اتصاالت سطرهتا اليت الثالثة هذه األهداف مسحت وقد اخلدمات، ونوعية والفعالية اجلودة، املردودية،

ببقائها يف الر�دة وجعلها واملتعامل رقم واحد يف سوق االتصاالت ابجلزائر، ابإلضافة هلذه األهداف فإن للمؤسسة 
 :3أهدافا أخرى هي كما يلي

تنمية وتطوير عروض اخلدمات اهلاتفية وتسهيل الدخول إىل خدمات االتصال عن بعد لعد كبري من  -
 املستعملني وبصفة خاصة املناطق الريفية؛

 الرفع من جودة اخلدمات املقدمة واحلجم املقدم منها، إضافة إىل رفع تنافسية خدمات االتصال املقدمة؛ -
 .عة وموصولة مبختلف طرق املعلومات تطور شبكة وطنية لالتصاالت عن بعد �ج -

 :كما تتمثل مهامها الرئيسية يف ما يلي         

توفري خدمات االتصال عن بعد، اليت تسمح بنقل وتبادل األصوات، والرسائل املكتوبة واملعطيات الرقمية،  -
 ؛...ابإلضافة إىل املعلومات املرئية واملسموعة 

 االتصال العامة واخلاصة؛تطوير واستغالل وتسيري شبكات  -
 .أتسيس وتشغيل وتسيري االتصاالت البينية مع كل مستخدمي الشبكات -

 جممع اتصاالت اجلزائرهياكل : اثلثا

املؤسسات  ابإلضافة لكو�ا الرائدة يف جمال االتصاالت يف اجلزائر، فإن اتصاالت اجلزائر تعد من أكرب         
الوطنية تواجدا عرب كافة مناطق الوطن فهي تشمل كل شرب من اجلزائر، وذلك من خالل هيكليتها، فاتصاالت 

 .اجلزائر تعتمد على منطق الشمولية أي إيصال منتجاهتا إىل أبعد نقطة من هذه البالد

 .165خدجية احلاج نعاس، مرجع سبق ذكره، ص  1
، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص تسويق، جامعة ورقلة، اجلزائر، مؤسسة موبيليس :تقييم واقع االتصال التسويقي يف املؤسسة االقتصادية اخلدمية حالةانة ، بوجفؤاد  2

 .108، ص2010
 .13/10/2012 :اتريخ اإلطالع عليه http://www.algerietelecom.dz: نقال عن املوقع اإلليكرتوين التايل 3
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 ؛قسنطينة ؛وهران ؛اجلزائر( : مديرية إقليمية لكل من12حيث تسريها مديرية عامة مقرها العاصمة و        
، أين مت التقسيم حسب األقاليم )تلمسان ؛البليدة ؛تيزي وزو ؛ابتنة ؛الشلف ؛بشار ؛ورقلة ؛عنابة ؛سطيف

إضافة إىل  والية، 48وحتتوي هذه املدير�ت اإلقليمية على مدير�ت والئية أين تتواجد اتصاالت اجلزائر يف 
جهوية عرب الرتاب الوطين، من جهتها هذه املدير�ت الوالئية  مديرية 50موع مبجمديريتني إضافيتني ابلعاصمة أي 

 .1حتتوي على وكاالت جتارية ومراكز هاتفية

 فروع مؤسسة اتصاالت اجلزائر: رابعا

فرع اتصاالت اجلزائر موبيليس خمتص يف اهلاتف اخللوي، حيث تعترب موبيليس أهم متعاملي اهلاتف النقال         
 .اماليني مشرتك 10وكذا عدد زابئنها الذي تعدى  %98اجلزائر من خالل تغطيتها اليت تعدت يف 

وهو خمتص " جواب" كما يضم جممع اتصاالت اجلزائر فرعا أساسيا وهاما هو اتصاالت اجلزائر لإلنرتنت          
 .الفائقة يف تكنولوجيا اإلنرتنت، حيث أوكلت له مهمة تطوير وتوفري اإلنرتنت ذو السرعة

التعليم العايل، البحث، الرتبية الوطنية، التكوين املهين، ( ولإلشارة، فكل قطاعات النشاط الكربى يف البالد 
 .2مربوطة حاليا بشبكات االنرتنت...) الصحة، اإلدارة، احملروقات، املالية 

 الرسائل مثل التطبيقات من العديد من ابالستفادة للزابئن ''جواب'' سمح اخلدمة اليت يوفرهاوت         
 والروابط يف العديد من املواقع، وقد مت حتديد هدف رئيسي يتمثل يف ربط ما ال يقل الفورية والرسائل االلكرتونية

 بر�مجالفاعلني املسامهني يف  أهممن بني  اجلزائر تاتصاال أن علما ،2013 غضون يف ماليني مشرتك 6عن 

على املسامهة بفاعلية يف تطوير اخلدمات الرئيسية للمشروع مثل التجارة االلكرتونية  وتعكف، االلكرتونيةاجلزائر 
والتعليم عن بعد واهلاتف على االنرتنيت واالنرتنيت النقال، فضال عن ضمان التأهيل والتكوين لضمان تكييف 

  .3سريع مع التقنيات والتطبيقات والتكنولوجيات املستحدثة

 .4مار الصناعيةقيف تكنولوجيا الساتل واألث فيتعلق ابتصاالت اجلزائر الفضائية املختصة أما الفرع الثال        

 

 Mobilis اتصاالت اجلزائر للهاتف احملمول موبيليس ؤسسة مبالتعريف  :الفرع الثاين

، مذكرة ماجستري غري منشورة، اتصاالت اجلزائر: دور تكنولوجيات احلديثة لالتصاالت يف حتقيق أهداف إسرتاتيجية التنمية البشرية املستدامة يف اجلزائر حالةفاروق حريزي، 1
 . 107، ص2011ختصص إدارة األعمال اإلسرتاتيجية والتنمية املستدامة، جامعة سطيف، اجلزائر، 

 .13/10/2012: ليهاتريخ االطالع ع http://www.algerietelecom.dz: نقال عن املوقع اإلليكرتوين التايل2
 .14/10/2012:اتريخ اإلطالع عليه http://www.djazairess.com/elhiwar/28110 : التايلااللكرتوين نقال عن املوقع3
 .13/10/2012: اتريخ االطالع عليه http://www.algerietelecom.dz: نقال عن املوقع اإلليكرتوين التايل4
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عبارة عن فرع من  ATMمن اهليكل التنظيمي ملؤسسة اتصاالت اجلزائر، جند أن مؤسسة موبيليس         
فروعها، وهي مستقلة يف قراراهتا اإلسرتاتيجية، املالية والتسويقية، وما ميكن قوله هو أن هذا الفرع يواجه أكرب 
التحد�ت مقارنة ابلفروع األخرى، وهذا راجع أساسا لشدة املنافسة يف قطاع خدمة اهلاتف النقال، كما أن جتربة 

فروع إذا ما أرادت أتهيل مستواها التنافسي، وإعادة صياغة اسرتاتيجياهتا حتسبا موبيليس تعد مفيدة جدا لباقي ال
 .ملزيد من االنفتاح 

 Mobilis اتصاالت اجلزائر للهاتف احملمول موبيليس نشأة مؤسسة : أوال

كفرع من مؤسسة   2003سنة يف أوت  ""ATMمت إنشاء مؤسسة اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال          
 1000دج موزعة على  100.000.000اتصاالت اجلزائر، وتعد مؤسسة ذات أسهم برأس مال يقدر بــــ 

دج لكل سهم ؛ تعرض على زابئنها تشكيلة واسعة من اخلدمات وجبودة عالية، وحتتل  100.000سهم، بقيمة 
" موبيليس"التصال، ونشري إىل أن مكانة مرموقة يف جمال االتصاالت يف اجلزائر ابعتبارها املتعامل األول يف جمال ا

 .هو االسم التجاري للمؤسسة، فهي مؤسسة خدمية هدفها الربح وختضع للقانون التجاري 

وحرصا من املؤسسة على التطور والتقدم جلأت إىل الشراكة األجنبية، حيث قامت إببرام عقود شراكة مع          
إريكسون لب التكنولوجيات احلديثة ، وأهم هذه الشركات وج تطويركرب�ت الشركات يف عامل االتصال من أجل 

، وبذلك تطورت املؤسسة تطورا ملحوظا ...الصينية  )HUAWEI(، و هواوي )ERICSSON ( السويدية 
 .منذ التقسيم األخري يف املؤسسة األم، حيث أصبحت تعرف جيدا معىن التقدم التكنولوجي 

مدير�ت جهوية عرب كامل القطر اجلزائري، وهذه املراكز  08متتلك  ATMمؤسسة وجتدر اإلشارة إىل أن         
 : 1هي كالتايل

 ؛املديرية العامة للوسط  اجلزائري -
 ؛ورقلةلناحية املديرية اجلهوية  -
 ؛سطيفناحية املديرية اجلهوية ل -
 ؛قسنطينةناحية املديرية اجلهوية ل -
 ؛عنابةناحية املديرية اجلهوية ل -
 ؛شلفناحية الاملديرية اجلهوية ل -
 ؛وهرانناحية املديرية اجلهوية ل -
 .بشارناحية املديرية اجلهوية  ل -

 . وكالة جتارية 52تتبع هذه املدير�ت اجلهوية حيث 

  ).06(أنظر امللحق رقم  1
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اجلــودة؛ التضــامن؛ روح الفريـــق؛ الشــفافية  وغريهـــا مــن القـــيم : وتتبــىن املؤسســة جمموعـــة مــن القـــيم مــن بينهـــا        
 :1شخصية املؤسسة، كما أن هلا مجلة من االلتزامات هي كما يلياألخرى اليت تساهم يف بناء 

 وضع شبكة ذات جودة عالية يف متناول املشرتكني؛ -
 ضمان وصول املكاملات يف أحسن الظروف مهما كانت اجلهة املطلوبة؛ -
 اقرتاح عروض واضحة، بسيطة، وشفافة؛ -
 ؛التحسني املستمر للمنتجات، اخلدمات، والتكنولوجيات املستعملة -
 اإلصغاء املستمر للمشرتكني واالستجابة السريعة لشكاويهم؛ -
اإلبـــداع املســـتمر مـــن خـــالل االعتمـــاد علـــى آخـــر التكنولوجيـــات، وتكييـــف الشـــبكة واخلـــدمات مـــع حاجيـــات  -

 جمتمع املعلومات؛
 .التطوير، والتجديد، والوفاء ابلعهود -

     Mobilis اتصاالت اجلزائر للهاتف احملمول موبيليس مؤسسة أهداف التزامات، قيم و : اثنيا

لتحقيق مجلة من األهداف املسطرة، ولكون الزبون هو حمور نشاطها  ATMتسعى مؤسسة موبيليس         
وأعماهلا واهتمامها، فإن موبيليس تسعى العتماد خدمات جديدة ذات جودة عالية لكسب املزيد من الزابئن 

 : وذلك من خالل عدة اسرتاتيجيات ميكن اختصار مساهتا األساسية يف النقاط التالية

 نتجاهتا وخدماهتا و تكنولوجياهتا؛ملختلف م واملستمرالتحسني الدائم  -
 نشر شبكتها عرب كافة مناطق البالد  -
 االستجابة ملشاكل العمالء يف أقل وقت ممكن؛ -
 .اإلبداع املستمر والوفاء بعهودها  -

فاملؤسسة تطمح من خالل هذا كله إىل اسرتجاع حصتها السوقية وتنمية  وتطوير قدراهتا التنافسية سواء         
 . ى مستوى األسعار أو جودة اخلدمات املقدمة أو من خالل خمتلف العروض واخلدمات اليت تقدمها عل

وقبل التطرق لألهداف اليت تسعى املؤسسة لتحقيقها سنتطرق إىل أهم االسرتاتيجيات اليت تسعى من        
   :2خالهلا إىل حتقيق هذه األهداف، فتتمثل هذه اإلسرتاتيجيات يف مايلي

 م عروض جديدة يف خدمات الدفع املسبق والدفع املؤجل؛تصمي -
 تقدمي أو طرح منتجات يغلب عليها الطابع اإلبداعي؛ -
 .قسنطينة  فهناك متجر ابلعاصمة ، وآخران يف وهران و: تنفيذ مشروع متاجر موبيليس -

 .17/10/2012: اتريخ اإلطالع عليه http://www.mobilis.dz :التايل اإلليكرتويننقال عن املوقع  1
 .176بن عاطي، مرجع سبق ذكره، صعبد العليم  2
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 األدواتويف مسعى منها لتحقيق أهدافها قائمة إبنشاء جمموعة من  ATMوجتدر اإلشارة إىل أن مؤسسة         
  :1هي كالتايل

وتعتمد على أنظمة املعلومات اجلغرافية اليت تسمح مبعاجلة قواعد البيا�ت : Géomarketingاجليو تسويق  -
وعدد األطفال من خالل عملية الربط بني املعلومات املستخدمة يف التسويق كالسن واجلنس ابلنسبة لألفراد، 

 ونوع السكن ابلنسبة لألسر، وكذا عدد املستخدمني و قطاع النشاط ورقم األعمال ابلنسبة للمؤسسات؛
 ؛Veille et prospectiveاليقظة واالستشراف  -
 ؛Communicationاالتصال  -
 ؛Audit et qualitéالتدقيق واجلودة  -
 ؛Revenue assurancesعائد التأمني  -
 ؛Développement des ressources humainesتطوير املوارد البشرية  -

 :2أما ابلنسبة لألهداف اليت تسعى املؤسسة لتحقيقها فتتمثل أمهها فيما يلي

 ؛من السكان %100رفع التغطية اهلاتفية لتصل إىل  -
 ؛2015مليون مشرتك سنة  14ز�دة عدد املشرتكني ليصل إىل  -
 5000إىل  4000حتقيق مؤشر املستخدمني حسب املعايري العاملية ، حبيث يصبح مستخدم واحد لكل  -

 جهاز استقبال؛ 15زبون، وعون واحد للصيانة لكل 
، يف إطــار حبثهــا عــن اجلــودة "9000اإليــزو " تســعى مؤسســة مــوبيليس للحصــول علــى شــهادة ضــمان اجلــودة -

 ؛2005أ هذا املشروع رمسا يف ديسمرب وعن التحسني والتطوير يف خدماهتا حيث بد
 :الوصول إىل هامش ربح يقدر بــــ -

  من رقم األعمال؛ %40ربح خام يصل إىل 
  من رقم األعمال %25ربح صايف يصل إىل. 

 .حتسني مستمر يف جودة اخلدمات املقدمة -

 . ATMوفيما يلي جدول يلخص أهم التزامات، قيم وأهداف مؤسسة         

 
 Mobilisقيم وأهداف مؤسسة التزامات،  أهم): 17.3(دول اجل

، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص إدارة املوارد البشرية، جامعة مؤسسة موبيليس: دور االبتكار يف دعم امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية حالةعبد الوهاب بوعبة، 1 
 .154، ص2011/2012قسنطينة، اجلزائر، 

  .17/10/2012: اتريخ اإلطالع عليه http://www.mobilis.dz :التايل اإلليكرتوينعن املوقع  نقال 2
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 القيم األهداف االلتزامات

 شبكة تغطي الرتاب الوطين؛ 
  توفري أحسن الظروف لنقل

 املكاملات؛
 ة، شفـــــــافة ـــروض سهلـــدمي عــتق

 وواضحة للزابئن؛
 ـر ملنتـــجاهتـــا ـني املستمالتحس

 وتكنولوجياهتا؛
  للعميل؛االستماع الدائم 
 ال ـــر ابستعمـــــــد املستمــــــالتجدي

 اليقظة والذكاء املستمر؛
  الوفاء وااللتزام ابلتعهدات. 

  الرقي مبستوى الشبكة لتمكينها من
 ؛السيطرة على السوق

  السعي لتكون الرقم واحد يف جمال
 وسائل اإلعالم املتعددة

 تطوير شبكتها التجارية؛ 
 انتهاج سياسة تسويقية مدعمة 

 ابلتكنولوجيا احلديثة؛ ابالحتكاك
 تطوير اتصال فعال؛ 
  تطبـــــيق أحــدث القــــواعــد و

االسرتاتيجيات فيما خيص استغالل 
 املوارد البشرية؛

  املسامهة يف التنمية االقتصاديـــــة
 ابعتبارها مؤسسة وطنية؛

  كســـــب رضــا الزبــــون وز�دة عـــدد
 .املشرتكني

 ل حمفز، نظيف توفري حميط عم
 وآمن؛

 الشفافية يف التسيري؛ 
 كسب والء العاملني هبا؛ 
 ة املتبادلة ـتوفري حميط يتسم ابلثق

 للتقدم والرقي؛
 دويل ــي والــع حتد�ت احمليط الوطنـــرف

 ر اإلبداع؛ـــق تطويـــن طريـــع
  نقل وتبادل املعلومات داخل

سة بكل حرية وبكل سهولة، املؤس
الفريق العمل املتقن، روح التضامن، 

قاق، ـاألخالق، األمانة، االستح
اء، احرتام التعهدات، كلها قيم ـالوف

 .تسعى املؤسسة إىل حتقيقها 
 

على التسيري اإلسرتاتيجي للمؤسسات االقتصادية، أطروحة  )NTIC(، أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة صباح بلقيدوم: املصدر
 .237، ص2012/2013، اجلزائر، 02منشورة، ختصص علوم التسيري، جامعة قسنطينة دكتوراه غري 

     Mobilis اتصاالت اجلزائر للهاتف احملمول موبيليس تطور مؤسسة : اثلثا

شهدت مؤسسة موبيليس يف السوق اجلزائرية عدة حمطات وتطورات رئيسية، يعود سببها لقانون رقم        
وما ترتب عنه من نتائج، واجلدول التايل يوضح أهم حمطات تطور مؤسسة موبيليس يف السوق  03/2000

  . اجلزائرية

 

 

 

 

 
      Mobilis  تطور مؤسسة موبيليس): 18.3(دول اجل
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 اإلجراءات السنوات

2003 
 .أوت ظهور شركة موبيليس 03

 .ديسمرب إجراء أول اتصال بواسطة موبيليس

2004 

 .دج  2000دج و  1000فيفري طرحت موبيليس بطاقيت تعبئة  03

 ماي افتتاح أول مركز خدمات للزابئن 23

 .دج يف السوق  500سبتمرب وضع بطاقة تعبئة بقيمة  28

 .عن الزابئن لتسديد فواتريهم املستحقة للشركةأكتوبر تطلق عملية البحث  25

 .أكتوبر عملية الرتويج تلقى جناحا كبريا ومتديد فرتة العرض 26

 ألف مشرتك 700نوفمرب ارتفاع عدد املشرتكني ليصل إىل  10

 .مكتب بريد  3200ديسمرب شراكة بني موبيليس وبريد اجلزائر هبدف توفري اخلدمات يف  07

ابلشراكة بني  "UMTS"عن قيام أول شبكة خلدمة اهلاتف النقال اجليل الثالث  ديسمرب اإلعالن 14
 .موبيليس وشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا 

 .دج مع عروض خاصة �اية السنة 500ديسمرب ختفيض سعر البطاقة إىل  20

 .ديسمرب وضع هدا� تكرميية للمشرتك املليون 27

 .ملوبيليس نقطة بيع  5000ديسمرب أكثر من  30

2005 

 .مليون مشرتك  1.2جانفي بلوغ عد املشرتكني إىل  04

 .جانفي تعلن موبيليس رعاية املنتخب الوطين لكرة اليد  22

 .حتت تصرف زابئنها  )MMS ،GPRS( فيفري تضع موبيليس  16

 .مارس اإلعالن عن خدمة الدفع عن بعد اخلاصة ابملؤسسات  20

 .اجلديدة موبياليت مارس اإلعالن عن اخلدمة  28

 . Mobipostأفريل اإلعالن عن خدمة جديدة ابلشراكة مع بريد اجلزائر هي  12

 .اخلاص ابملؤسسة  www.mobilis.dzماي إنشاء املوقع اإلليكرتوين  30

 .مليون مشرتك  03جويلية بلوغ عدد املشرتكني إىل  05

 . مليون مشرتك  04سبتمرب ارتفاع عدد املشرتكني إىل  07

 

http://www.mobilis.dz/
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 .للرسائل القصرية " كلمين " نوفمرب اإلعالن عن خدمة  13

 .مليون رسالة يف حفلة �اية السنة  06نوفمرب أعلنت املؤسسة عن حتويل  29

2006 

 .مليون مشرتك  05جانفي بلغ عدد املشرتكني  03

 ).0661(، وخدمة الدفع املؤجل "قوسطو" أفريل أطالق خدمة  01

 ".بالك بريي " أفريل إطالق خدمة  20

 .أكتوبر موبيليس تقرتح عرضها للدفع اجلزايف

 .نوفمرب إطالق أحدث عروض الدفع املسبق ملوبيليس كارت أبسعار تنافسية  28

2007 
 . %96.70جانفي بلغت نسبة التغطية لشبكة موبيليس 

 ".موبيكو�كت " االنرتنت من خالل املفتاح اجلديد سبتمرب إطالق خدمة  02

 ".Pack Jeune"جانفي إطالق العرض اجلديد  07 2008

 . www.mobilis.dzإطالق موقع موبيليس ابللغة العربية  2009

 .والدفع املؤجل موبيليس ختفض أسعار املكاملات الدولية ملشرتكي الدفع املسبق  2010

2011 
 . SMSإطالق خدمة رصيدي لالطالع على كشف احلساب اجلاري عن طريق 

 .للمؤسسات " موبيكور بوريت"إطالق العرض اجلديد 

 :من إعداد الطالب ابالعتماد على: املصدر
أتثري متغريات البيئة اخلارجية على أداء املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حالة قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر، اهلامشي بن واضح،  -

 .وما بعدها  197، ص2014اجلزائر، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص العلوم االقتصادية، جامعة سطيف، 
املعلومات واالتصال على تطبيقات تسيري املوارد البشرية يف املؤسسة حالة مؤسسيت ، اآلاثر الفعلية لتكنولوجيا بوحسان سارة كنزة -

 .135، ص2012موبيليس وجنمة، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص تسيري املوارد البشرية، جامعة قسنطينة، اجلزائر،

     Mobilis موبيليس اتصاالت اجلزائر اهليكل التنظيمي ملؤسسة : املطلب الثاين 

إن اهليكل التنظيمي ألي مؤسسة يعرت اإلطار الذي يوضح األقسام والوحدات اليت تكون هذه املؤسسة         
 مدير�ت 07موبيليس من ويتكون اهليكل التنظيمي ملؤسسة واملهام املوكلة لكل قسم من أقسام هذه املؤسسة، 

الشكل التايل يوضح اهليكل التنظيمي ملؤسسة و الرئيسية املكونة هلذه املؤسسة،  رئيسية، تعترب مبثابة النواة
Mobilis. 

 

 Mobilisملؤسسة  اهليكل التنظيمي): 15.3(شكل ال

http://www.mobilis.dz/
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 http://www.mobilis.dz :موبيليس ملؤسسةكرتوين املوقع اإلل: املصدر

 
 الرئيس املدير العام

 مديرية املوارد البشرية

 واحملاسبة مديرية املالية

 العالمة واالتصالمديرية 

والربجمة  مديرية اإلسرتاتيجية

 والكفاءة

 :وانــــــالدي
 06  املوارد البشرية، (مستشارين

القانونية، التقنية، اجلودة 
 ).الشاملة، التسيري ، املالية 

  الرئيسيةمساعدة . 

 :العمومية لشؤوناقسم 
  املراقبة والنوعيةمديرية 
  مديرية املعامالت القانونية

 .واملنازعات
 مديرية خدمة املشرتكني 

 :قسم الشبكات التقنية واخلدمات
  الصيانةمديرية. 
  تطوير مديرية اهلندسة و

  الشبكة
 مديرية نشر الشبكة . 
 مديرية التحويل 

 
 :قسم التجارة والتسويق 

 مديرية العالقة مع العمالء. 
 مديرية سوق املؤسسات. 
 مديرية التوزيع واملبيعات. 
 مديرية التسويق. 

 املعلوماتمديرية نظام 

 مديرية صفقات الشركة

 املدير�ت اجلهوية

http://www.mobilis.dz/
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جند أنه يتكون من ثالث أقسام ، ATMؤسسة مل الذي ميثل اهليكل التنظيمي) 15.3(من الشكل رقم         
، هذا ديوان، إىل جانب عدد من املدير�ت املرتبطة مباشرة مع مكتب الرئيس املدير العام للمؤسسة ورئيسية 

، كما يهتم إبعداد القواعد واختاذ القرارات األخري يعترب املسئول األول عن حتقيق األهداف والربامج املسطرة
 .املناسبة والسهر على تنفيذها من طرف كل األقسام واملدير�ت 

 .وفيما مايلي سنتطرق ملهام األقسام واملدير�ت املوجودة يف اهليكل التنظيمي ملؤسسة موبيليس       

 Mobilis اتصاالت اجلزائر موبيليس قسام مؤسسةأ: الفرع األول

 .قسم األعمال؛ قسم الشبكة واخلدمات؛ قسم التجارة والتسويقأقسام املؤسسة كال من وتشمل        

 العامةقسم األعمال : أوال

ويهتم جبميع العمليات املتعلقة ابملشرت�ت والتموين وكذا متابعة أتهيل املوارد البشرية وما يتعلق هبا من         
منها ابلعمال تعلقة تكوين وأجور وغري ذلك، هذا ابإلضافة إىل مديرية املعامالت القانونية وحل املنازعات سواء امل

 :مدير�ت هي كالتايل ثالثوهذا القسم يضم أو ابلعمالء، 

  املراقبة والنوعية؛مديرية 
 مديرية املعامالت القانونية واملنازعات؛ 
 مديرية خدمة املشرتكني. 

 قسم الشبكات التقنية واخلدمات : اثنيا

ويهتم هذا القسم حبل مجيع املشاكل التقنية املرتبطة ابلشبكة وضمان االستغالل اجليد هلا، كما يهتم         
واالعتماد على آخر التجهيزات يف عامل املعومات واالتصال، بتطوير الشبكة عن طريق إدخال تكنولوجيات حديثة 

مدير�ت أربع الوطين، ويضم هذا القسم  ابإلضافة إىل العمل على توسيع نطاق تغطية الشبكة عرب كامل الرتاب
 :هي

  ؛الصيانةمديرية 
  ؛تطوير الشبكةاهلندسة و مديرية 
 ؛مديرية نشر الشبكة 
 مديرية التحويل. 

  قسم التجارة والتسويق: اثلثا

حيث يهتم ابلعمالء من خالل توطيد الصلة هبم وكسب ثقتهم،  ATMويعترب من أهم أقسام مؤسسة         
وذلك من خالل متابعة قضا�هم والعمل على معاجلة مشاكلهم، كما يهتم هذا القسم بضان وصل املنتجات 
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واخلدمات ملختلف نقاط البيع املنتشرة عرب كافة الرتاب الوطين، هذا ابإلضافة إىل االهتمام ومتابعة خمتلف العقود 
املؤسسة، ويتكون عمليات اليت تربمها املؤسسة مع غريها من املؤسسات ابعتبار أن األخرية تعترب زابئن عند وال

  :قسم التجارة والتسويق من أربع مدير�ت هي

 ؛مديرية العالقة مع العمالء 
 ؛مديرية سوق املؤسسات 
 ؛مديرية التوزيع واملبيعات 
 مديرية التسويق . 

   Mobilis اتصاالت اجلزائر موبيليس سسةمؤ مدير�ت : الفرع الثاين

وتشمل مدير�ت املؤسسة كال من مديرية املوارد البشرية؛ مديرية املالية؛ مديرية العاملة واالتصال؛ مديرية          
 .اإلسرتاتيجية؛ مديرية النظام املعلومايت؛ مديرية صفقات الشركة ابإلضافة إىل املدير�ت اجلهوية 

 املوارد البشريةمديرية : أوال

وهي مديرية مكلفة أساسا بتطوير نظم تسيري املوارد البشرية وحتديد السياسات واألساليب املتبعة يف         
األجور وترقية العمال، كما هتتم بتكوين وأتهيل العمال واإلطارات بشكل مستمر حسب متطلبات املؤسسة، 

 .للمديرية العامة وضمان اجنازها هات اإلسرتاتيجيةوالتعريف بسياسات التسيري من خالل تنفيذ التوجي

 مديرية املالية واحملاسبة: اثنيا

ويقع على عتق هذه املديرية تسيري خزينة املؤسسة ومجيع العمليات املالية اخلاصة هبا، وتتمثل أبرز هذه         
 :املهام فيما يلي

 إعداد تقارير خاصة ابلوضعية املالية للمؤسسة؛ 
  العمليات اجلبائية؛متابعة 
 العمل على حتقيق التوازن املايل للمؤسسة؛ 
 االهتمام بتسيري املوارد واألسعار والتحويالت البنكية؛ 
  إعداد ومتابعة امليزانيات املالية ابملؤسسة. 

  مديرية العالمة واالتصال: اثلثا

، لذلك الثقة والوالء بينها وبني عمالئهاتعد العالمة التجارية للمؤسسة من أهم العوامل يف عملية بناء         
سعت املؤسسة من خالل هذه املديرية إىل حتسني صورهتا لدى العمالء بشىت الوسائل املتاحة كالتلفزة، الراديو 

 :والصحف وامللصقات إىل غري ذلك من الوسائل، ومن أبرز مهام هذه املديرية ما يلي
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 مة؛العمل على تطوير صورة املؤسسة وبناء العال 
  التخطيط للحمالت اإلشهارية 
  تنظيم امللتقيات واملعارض والصالو�ت؛ 
 ؛1حتديد املوازنة السنوية للعالمة واالتصال وضمان املراقبة عليها 
 تطوير االتصاالت العامة الكبرية كالعالقات مع الصحافة والعالقات العامة؛ 
  العالقة اليت حتكم بني املؤسسة والشركاء يف ، وتوضيح ...انتقاء الشركاء كالوكاالت، وأصحاب املطابع

 .2العقود املربمة بينهم

  مديرية اإلسرتاتيجية والربجمة والكفاءة: رابعا

هتتم هذه املديرية بشؤون اإلسرتاتيجية والسياسات املستقبلية، حيث أن هذه املديرية هتتم  مبتابعة ابقي         
اإلسرتاتيجية املخططة، وتتميز هذه املديرية ابملرونة يف اختاذ قراراهتا وذلك األقسام ومراقبة مدى حتقيقها لألهداف 

 .حسب ما متليه ظروف السوق أو سري العمليات داخل املؤسسة 

 مديرية نظام املعلومات: خامسا

ومات هذه املديرية تشرف على األنظمة املعلوماتية يف املؤسسة وتعمل على تزويد املصاحل األخرى ابملعل        
والبيا�ت، وهي تتمتع ابالستقاللية واملرونة ما ميكنها من العمل على ضمان نقل املعلومات إىل الشركاء والعمالء 

 .على حد سواء، وذلك من خالل مجع املعلومات وضمان توصيلها إىل اجلهات املعنية 

 مديرية صفقات الشركة : سادسا

 .ذا عقود الشراكة أو العقود املربمة مع الشركات األخرى وهتتم هذه املديرية مبختلف صفقات املؤسسة وك

  املدير�ت اجلهوية: سابعا

من أجل ضمان تعميم خدماهتا عرب كافة أرجاء الوطن، مت إنشاء مثاين مدير�ت جهوية ملؤسسة موبيليس         
 .الوسط؛ قسنطينة؛ سطيف؛ عنابة؛ الشلف؛ وهران؛ بشار و ورقلة : يف كل من

 

 

 

 .115، ص، مرجع سبق ذكرهفؤاد بوجنانة1 
 .151عبد الوهاب بوعبة، مرجع سبق ذكره، ص 2
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   Mobilis اتصاالت اجلزائر للهاتف احملمول موبيليس مؤسسة عروض وخدمات: املطلب الثالث

ستوى العروض فإن املؤسسة تقدم وعة من العروض واخلدمات، فعلى مجمموعة من ATMتقدم مؤسسة         
 : عرضني مها

  عروض الدفع املسبق)Offres prépaye(1؛  
  عروض الدفع املؤجل)Offres Post-payées(2؛ 
  ةض املختلطو العر. 

 .أما على مستوى اخلدمات فإن املؤسسة تقدم تشكيلة خدمات متنوعة كذلك

   Mobilis اتصاالت اجلزائر للهاتف احملمول موبيليس مؤسسةعروض : الفرع األول

 Offres prépayeعروض الدفع املسبق : أوال

يف هذا النوع من العروض يقوم الزبون بدفع قيمة اخلدمات املقدمة من طرق املؤسسة مسبقا، وقد القى         
 :من بينهاواليت هذا النوع من العروض رواجا كبريا ابلنسبة للمستهلك اجلزائر بسبب املزا� الكبرية اليت يوفرها 

  التحكم يف التكاليف الشهرية املتعلقة ابهلاتف؛ 
 تكاليف املكاملات عن طريق مراقبة مدة املكاملات؛ سهولة احتساب 
 التخلص من عناء ومشاكل تسديد الفواتري. 

 :3هي كما يلييف إطار الدفع املسبق، و حلد اآلن ثالثة عروض  ATMوقد قدمت مؤسسة    

 :)Mobilis la Carte(موبيليس البطاقة  - أ

حيث أن املشرتك هذا العرض يتيح للمشرتكني احلصول على خط هاتفي نقال دون دفع اشرتاك شهري،         
، وقد  2004فيفري  03يف هذا العرض يدفع قيمة استهالكه فقط، وقد مت اإلعالن عن هذا العرض ألول مرة يف 

مت ختفيض قيمة  2006أفريل  09دج متضمنا يف البطاقة، ويف  1000دج ومبلغ  1400كان مقرتحا مببلغ 
عرض يوفر  كما ، )اجلوال الدويل(لرسوم مع إمكانية برجمته لالستفادة من الرومينغ دج بكل ا 800البطاقة إىل 

 :املزا� التاليةموبيليس البطاقة ملشرتكيه 

 التعريفة ابلثانية بعد الدقيقة األوىل؛ 
 متابعة االستهالك يف الوقت احلقيقي بعد كل مكاملة؛ 

 ).08(أنظر امللحق رقم  1
 ).09(امللحق رقم أنظر  2
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  القصرية؛الرسائل 
 إظهار وإخفاء الرقم؛ 
 الرسائل الصوتية؛ 
 املكاملات املزدوجة؛ 
 حتويل املكاملات؛ 
 املكاملة بثالث أطراف يف الوقت نفسه؛ 

 :)Mobilight(عرض موبياليت  - ب

، حيث جاء الستهداف أصحاب الدخول الصغرية، وهو 2005ومت إطالق العرض ألول مرة يف مارس         
 300دج للبطاقة املتضمنة ملبلغ ابتدائي بقيمة  600املنخفض الذي انطلق به واملقدر بـــ ما يوضحه سعر العرض 

دج بكل الرسوم، مع العلم أنه يضم مجيع اخلدمات املتوفرة يف  300إىل  2006أفريل  09دج، مث خفض يف 
 .عرض موبيليس البطاقة

 :)Mobilis Carte(عرض موبيليس كارت  - ج

، حيث مجع هذا العرض 2006نوفمرب  28وحتديد بتاريخ  2006وهو عرض جديد أطلق يف �اية         
، ويقدم هذا العرض ملشرتكيه )Mobilight(و عرض  )Mobilis la Carte(ابتداء من هذا التاريخ بني عرض 

 .بكات العديد من االمتيازات خاصة على مستوى مبلغ االشرتاك وكيفية احتساب التسعرية حنو كل الش

 Mobilis Carteتسعرية عرض  :)19.3(دول اجل
 السعر ابجتاه كل الشبكات املبلغ احملدد

 .اثنية  30/ دج 5 دج 499دج إىل  0من 

 .اثنية  30/ دج 4.5 دج 999دج إىل  500كم 

 .اثنية  30/ دج 4 دج 1000أكثر من 

7.P0°5, Février 2007, Nle journal  Mobilis, Mobilis :Source 

 :1وتتمثل االمتيازات اليت يتحها هذا العرض فيما يلي

 مدة صالحية غري حمدودة؛ 
 تسعرية اتصال موحدة ابجتاه خمتلف الشبكات؛ 
  دج ابحتساب مجيع الرسوم؛ 4تسعرية اتصال قد تصل إىل 

 .)08(أنظر امللحق رقم  1
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  اثنية  30األسعار تكون اختيارية حسب املبلغ املختار بـــ . 

 :)Mobiposte(عرض موبيبوست  - د

، Algérie posteومؤسسة بريد اجلزائر  ATMنتاج شراكة بني مؤسسة  )(Mobiposte يعترب عرض        
، وقد مت اإلعالن عنه ألول مرة )CCP(وهو خمصص لعمالء املؤسسة من أصحاب احلساب الربيدي اجلاري 

 :1، ويقرتح هذا العرض على املستهلك ثالث صيغ هي كما يلي04/03/2005بتاريخ 

  دج؛ 1200األخضر مببلغ العرض 
  دج؛ 2000العرض األصفر مببلغ 
  دج  3000العرض األمحر مببلغ. 

فإنه ميكن قبل املدة احملددة ويتم اقتطاع املبلغ املقابل لصبغة العرض أوتوماتيكيا، ويف حالة نفاذ الرصيد         
دج 06الواحدة يف هذا احلالة  ، ويبدأ سعر الدقيقة)دج 2000دج،  1000دج،  500(عبئة التزود ببطاقات الت

  .2متضمنة لكل الرسوم

وجتدر اإلشارة إىل أن تسعرية املكاملات ضمن هذا العرض حتتسب ابلثانية ابتداء من انقضاء الدقيقة األوىل         
دج والتسعرية  500وهي ختتلف ابختالف الصيغة املختارة، أما الرسائل النصية والصور فيمكن تنشيطها بــــ 

 .3تلف إذا كانت داخل الشبكة أو خارجها أو داخل الوطن أو اخلارجخت

 :Gosto(4( عرض قوسطو - ه

، وهو عرض يتميز بتسعريته املنخفضة لكل من 2006أفريل  20بتاريخ " قوسطو"مت اإلعالن عن عرض         
قيمة الشرحية و   متضمنادج  250يف هذا العرض  االشرتاكاملكاملات والرسائل النصية القصرية، حيث أن سعر 

اثنية  30دج إبتداءا من  4دج والتسعري يف هذا العرض يبدأ بـــ  150، كما تتضمن الشرحية قيمة كل الرسوم
 . األوىل

يوما، ليصبح بعد ذلك  30وقد حددت املؤسسة عند إطالق هذا العرض مدة صالحية تقدر بــ         
خالل  SMSل مكاملة، أو إرسال أو استقبال رسالة نصية قصرية بصالحية غري حمدودة بشرط إرسال أو استقبا

 .املرجع السابق1
2 Mobilis, Mobilis Le Journal N°1, Février 2006, P04. 

 .16/04/2014: اتريخ االطالع عليه post.htm-http://www.mobilis.dz/mobi :عن املوقع اإلليكرتوين التايل نقال 3
  ).08(امللحق رقم  أنظر4 

                                                           

http://www.mobilis.dz/mobi-post.htm
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، 1، ابإلضافة إىل خدمة اجلوال الدويلGPRS و MMSخدميت وحيوي هذا العرض كذلك على أشهر،  03
 :2ابإلضافة إىل ما سبق فإن العرض يتيح اخلدمات التالية

 الربيد الصويت وحتويل املكاملات؛ 
 خدمة إظهار وإخفاء الرقم؛ 
 الرسائل القصرية الوطنية والدولية؛ 
 املكاملات املزدوجة وحماضرة لثالث؛ 
 املكاملات الدولية؛ 
  وخدمة الرومينغ. 

 )Gosto(تسعرية عرض قوسطو ) : 20.3(دول اجل
 فرتة ساعات الراحة فرتة ساعات العمل الشبكة

 اثنية 30/ دج  4 حنو قوسطو

 اثنية 30/ دج  4   اثنية 30/ دج  6 حنو موبيليس والثابت

 اثنية 30/ دج  5 اثنية 30/ دج  7.5 حنو ابقي الشبكات

 .لوالية بسكرة  ATMالوكالة التجارية ملؤسسة : املصدر

إن ما مييز هذا العرض هو اختالف األسعار ابختالف أوقات االتصال، وقد حددت ساعات العمل من         
ليال يف خمتلف أ�م األسبوع عدا يوم اخلميس الذي تبدأ فيه من الساعة  22:00صباحا إىل الساعة  8الساعة 
يوم اجلمعة تعترب ساعات  إىلزواال، فحني أن ابقي ساعات اليوم ابإلضافة  12:00صباحا إىل الساعة  8:00

 .راحة

 :)Mobtasim(عرض مبتسم  - و

ويضم أغلب زابئنها، حيث يستفيد املشرتكون يف هذا  ATMيعد هذا العرض من أجنح عروض مؤسسة         
دقائق، كما أن تسعرية هذا العرض موحدة ابجتاه مجيع الشبكات ويبلغ  3العرض من اتصاالن جمانيان يوميا وملدة 

اثنية، كما أن هذا العرض يتيح إرسال الرسائل املصورة حنو كل الشبكات الوطنية  30/ دج 3.98سعرها بــــ 
دج، وكما يتيح هذا العرض العديد من املزا� من خالل قائمة  15وحنو الشبكات األجنبية بسعر  دج5بسعر 

 :اليت حتوي ثالث خيارات يوضحها اجلدول التايل* #600

1Mobilis, Mobilis Le Journal N°3, 2006, P05. 
  .189ليلى كوسة، مرجع سبق ذكره، ص2 
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 )Mobtasim(مزا� عرض مبتسم ): 21.3(دول اجل
 خيار املكاملات الصوتية والرسائل

 .دج  90حنو موبيليس بــــ  دقيقة من املكاملات 90االستفادة من : 90مبتسم 

 .دج150انرتنت بــ  SMS  +50 Moرسالة  50+ دقيقة من املكاملات  100االستفادة من : 150مبتسم 

Awel 400إىل  %100رصيد إضايف يرتاوح بني : حنول موبيليس% . 

Awel 250إىل  %150رصيد إضايف يرتاوح بني : حنو مجيع الشبكات% . 

Gosto اثنية حنوها 30/ دج1واالستفادة من تسعرية ) موبيليس ( أرقام مفضلة  03إمكانية ضبط : ملبتسم. 

Batel : أ�م إلجراء مكاملات وإرسال رسائل  7عرض صاحل ملدةSMS  بشكل جماين وغري حمدود حنو شبكة
 .دج 500سا، وذلك بعد كل تعبئة تزيد قيمتها عن 24/سا24موبيليس 

 خيار اإلنرتنت

50 Mo  دج 100صاحلة ليوم واحد بـــ. 

250 Mo  دج  500يوما بـــ  30صاحلة ملدة. 

01 Go  دج  1000يوما بـــ  30صاحلة ملدة. 

02 Go  دج  1900يوما بــــ  30صاحلة ملدة. 

05 Go  دج  4000يوما بـــ  30صاحلة ملدة 

 Facebookو بر�مج  What’s Upخيار بر�مج 

50 Mo  دج حنو الفيس بوك و الواتس آب  30صاحلة ليوم واحد بـــ. 
اتريخ   www.mobilis.dz/ar/particulierar/offremobtasim.php :من إعداد الطالب ابالعتماد على: املصدر

 .13/09/2013: االطالع عليه

 : عرض توفيق - ز

هو عرض موجه للطلبة ليتمكنوا من البقاء على اتصال دائم مع اجلماعة ، وتبلغ تسعرية هذا العرض         
 .1*600#اثنية، كما يتيح ملشرتكيه العديد من املزا� واخلدمات من خالل قائمة  30/دج1

 ).08(أنظر امللحق رقم  1
                                                           

http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/offre_mobtasim.php
http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/offre_mobtasim.php
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 مزا� عرض توفيق ): 22.3(دول اجل 

 SMSخيار املكاملات اهلاتفية والرسائل النصية 

 .دج 20دقيقة من املكاملات حنو موبيليس بسعر  20ميكن من االستفادة من : 20توفيق 

 .دج  50دقيقة من املكاملات حنو مجيع الشبكات بسعر  20يتيح االستفادة من : 50توفيق 

 .دج  20رسالة قصرية بسعر  50

 Facebookو بر�مج  What’s Upبر�مج  خيار، ا إلنرتنت خيار   

 مماثل لعرض مبتسم
 . ATMالواثئق الداخلية ملؤسسة من إعداد الطالب ابالعتماد على : املصدر

 :عرض اخلضراء - ح

 SIMمع شرحية  وأحاسيسهاعيشوا الكرة " هذا العرض موجه ملشجعي الفريق الوطين حتت شعار         
دج  100رسائل نصية قصرية لكل هدف للفريق الوطين و  10اخلضراء ملشرتكيه ، حيث يقدم عرض "للمناصرين

دج، ولعرض اخلضراء ثالث تشكيلة  500رصيد إضايف لكل تعبئة لغاية  %50من الرصيد املهدى لكل فوز و 
 .يوضحها اجلوال املوايل

 مزا� عرض اخلضراء تسعرية و ): 23.3(دول اجل
 ONE TWO THREE 

 ساعة 20 دقيقة 30ساعة و  19 ساعة 13 اجملانيةمدة املكاملات 

 17:00إىل  21:00من  18:00إىل  22:30من  13:00إىل  00:00من  توقيت املكاملات اجملانية

SMS رسالة نصية 300 رسالة نصية 200 رسالة نصية 100 حنو موبيليس 

SMS رسالة نصية 150 رسالة نصية 100 رسالة نصية 50 حنو الشبكات 

 3++من اإلنرتنت  1Go االنرتنت
G + اإلنرتنت غري احملدودة 

2Go  3++من اإلنرتنت 
G + اإلنرتنت غري احملدودة 

3Go  3++من اإلنرتنت 
G + اإلنرتنت غري احملدودة 

 شهر/ دج 3000 شهر/دج  2000 الشهر/ دج 1000 تسعري االشرتاك يف العرض

اتريخ االطالع  www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/el_khedra.php: من إعداد الطالب ابالعتماد على: املصدر

 .13/09/2014: عليه

http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/el_khedra.php
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 )Offres Post-payées(عروض الدفع املؤجل : اثنيا

اليت جيريها إال بعد انتهاء املدة املخصصة  يف هذا النوع من العروض ال يقوم الزبون بدفع قيمة املكاملات        
أنواع من عروض الدفع  أربعةوقد قدمت موبيليس حلد اآلن ، 1إليكرتونية لكل عرض وذلك عن طريق فاتورة

 : كما يلي هيو  ،2املؤجل

 :)Mobilis Résidentiel( عرض االشرتاك العادي - أ
يعترب هذا العرض األول من عروض الدفع املؤجل وهو مقرتح مقابل سعر نفاذ واشرتاك شهري ويتضمن         

العديد من اخلدمات اجملانية واملدرجة تلقائيا يف العرض، كما يتيح هذا العرض ملشرتكيه من خالل اتفاقيات 
 .3ال ابلعديد من البلدان عرب العاملاليت أبرمتها املؤسسة مع املتعاملني الدوليني، االتص "Roaming"الرومينغ 

دج، ابإلضافة إىل ضمان  1200وتبلغ قيمة االشرتاك يف هذا العرض الذي يتضمن العديد من اخلدمات         
دج، علما أن أسعار املكاملات والرسائل يف هذا العرض ختتلف  750دج واشرتاك شهري بــــ  4000بقيمة 

 .4حبسب االجتاه و املتعاملني

 :5كما أن هذا العرض يوفر العديد من اخلدمات من بينها        

 املكاملة بثالث أطراف؛    -       ؛SMSالرسائل القصرية  -
 فاتورة تفصيلية؛   - إظهار وإخفاء الرقم؛ -
 ؛املكاملات الدولية   - الرسائل الصوتية؛ -
 .GSM-GPRS   -                  املكاملات املزدوجة؛ -

 :)Forfait( اجلزايفالعرض  - ب

كأحد عروض الدفع املؤجل، حيث   2006أكتوبر  02مت اإلعالن عن هذا العرض للمرة األوىل بتاريخ         
حسب ( يتيح هذا العرض ملشرتكيه إجراء مكاملات غري حمدودة، كما ميكنهم كذلك من اختيار رقم أو رقمني 

ألرقام املختارة من داخل الشبكة، ميكن االتصال هبما جما� وطوال أ�م األسبوع بشرط أن تكون ا) الصيغة املختارة
إذ أن االشرتاك اجلزايف بصيغة ساعتني أو أربع ساعات يتيح اختيار رقم واحد، يف حني أن صيغة ست أو مثاين 

 .6ساعات تتيح اختيار رقمني جمانني

 ).10(أنظر امللحق رقم 1 
 ).09(أنظر امللحق رقم 2 

3 Mobilis, Mobilis Le Journal N°1, Février 2006, P04. 
  .17/09/2013: اتريخ االطالع عليه http://www.mobilis.dz/offre_resid.htm: املوقع اإلليكرتوين التايلنقال عن  4
 .87، صمرجع سبق ذكرهاتويت عبد العليم،  5

6 Mobilis, Mobilis Le Journal N°3, 2006, P07 . 
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وخارج الشبكة وتتنوع العروض اجلزافية كما ختتلف تسعرية كل منها خارج الدقائق اجلزافية املمنوحة داخل         
 :حسب الصيغ اليت يوضحها اجلدول التايل

 تسعرية االشرتاك يف خمتلف العروض اجلزافية): 24.3(دول اجل
 خارج الرسوممبلغ االشرتاك  الدقائق اجلزافية الصيغة

 دج 1000 دقيقة 120 جزايف مبدة ساعتني

 دج 1650 دقيقة 240 ساعات 04جزايف مبدة 

 دج 2250 دقيقة 360 ساعات 06جزايف مبدة 

 دج 2650 دقيقة 480 ساعات 08جزايف مبدة 
  . 17/09/2013: اتريخ االطالع عليه http://www.mobilis.dz/offre_resid.htm: نقال عن املوقع اإلليكرتوين :املصدر

 :)Flotte(ت لو عرض ف - ج

، وهو موجه ابلدرجة األوىل للمؤسسات وميكن 2005مارس  04العرض ألول مرة يف وأطلق هذا         
خطوط، حبيث أن أسعار العرض تنخفض كلما زاد عدد  10االستفادة من هذا العرض ابالشرتاك على األقل يف 

 .اخلطوط املستعملة من طرف املؤسسات املشرتكة يف هذا العرض

وهي خدمة متكن من  Fax Dataإىل خدمات االشرتاك العادي خدمة كما أن العرض يتيح ابإلضافة         
 .1سإرسال واستقبال الفاك

 :2كما أن العرض يقرتح على مشرتكيه العديد من املزا� أبرزها       

  دج فقط؛ 03احتساب الدقيقة انطالقا من 
  دون ضمان؛) الرومينغ ( خدمة 
  ابإلضافة خلصائص جمانية أخرى دج  14احتساب الدقيقة للخارج انطالقا من. 

  :عرض املقاس - د

عند موبيليس، " يتيح هذا العرض للمشرتك إمكانية تشكيل العرض بنفسه، حيث تروج له الشركة بشعار        
، وعليه فإن املشرتك يقوم ابختيار مواصفات شرحيته مبا يتوافق ورغبته " !ميكنكم أبنفسكم تشكيل عرضكم

 .17/09/2013: اتريخ اإلطالع عليه http://www.mobilis.dz/offre_entrepris: اإلليكرتوين التايلنقال عن املوقع  1
 ).09(أنظر امللحق رقم  2
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يتيح اختيار مدة املكاملات الصوتية وحجم اإلنرتنت للتدفق العايل ابإلضافة إىل مدة الفيديو واحتياجاته، فالعرض 
 . 1وعدد األرقام املفضلة، وعدد الرسائل النصية

  ATMملؤسسة  ةاملختلطض و العر : اثلثا

، ابإلضافة إىل عرض )(Mobicontrol وتوفر منها موبيليس عرضني لعمالئها عرض مويب كونرتول        
 .)Darynet(داري �يت 

 :)(Mobicontrolعرض مويب كونرتول  - أ

، وهو ميثل شكال جديدا من العروض إذ يربط بني 2006أكتوبر  18أطلق هذا العرض ألول مرة بتاريخ         
ضمان مع استعمال ويتيح هذا العرض ملشرتكيه تشغيال جمانيا للخط وبدون ، 2مزا� الدفع املؤجل والدفع املسبق

ولعرض هرا مما حيول دون تراكم األرصدة، ش 12الرصيد حنو مجيع الشبكات الوطنية واألجنبية وهو خاضع اللتزام 
Mobicontrol صيغتان يوضحهما اجلدول التايل: 

  Mobicontrol تسعرية االشرتاك ومزا� عروض): 25.3(دول اجل
 الصيغة الثانية الصيغة األوىل 

 دج 3000 دج 2000 االشرتاكتسعرية 

 دج 2000 الرصيد الشهري
دقيقة حنو كل  300+ دج  3000

 الشبكات

 - Mo 250 اإلنرتنت

 مساءا 19:00إىل  00:00من  مساءا 17:00صباحا إىل  06:00من  املكاملات اجملانية

 تسعرية األرقام املفضلة
 17:00دج حنو رقم واحد إبتداءا من  2

 صباحا 06:00مساءا إىل 
مكاملات جمانية حنو الرقم املفضل من 

 00:00مساءا إىل  19:00

 التسعرية حنو موبيليس
 06:00مساءا إىل  17:00دج من  4

 صباحا
 00:00مساءا إىل  19:00دج من 1

 ليال

تسعرية الرسائل واملكاملات حنو 
 الشبكات األخرى

 دج للرسائل4/ دج للمكاملة2.5 دج للرسائل4/ دج للمكاملة 8

 .23/08/2013: اتريخ االطالع عليه http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/offre_postpaye: نقال عن املوقع اإلليكرتوين التايل1
2 Mobilis, Mobilis Le Journal N°3, 2006, P07. 
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 http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/mobicontrol التايل املوقع من إعداد الطالب ابالعتماد على:املصدر
  .23/08/2013 :االطالع عليهاتريخ 

 :)Darynet(عرض داري نت  - ب

يتيح هذا العرض ملشرتكيه االستمتاع ابإلنرتنت ذات التدفق العايل بكل راحة، وذلك عن طريق اشرتاك         
على أن يتم جتديد االشرتاك شهر�، وهلذا العرض ثالث  شهرا 12اللتزم مدته  Darynetشهري، وخيضع عرض 

 :صيغ يوضحها اجلدول التايل

 )(Darynetخمتلف صيغ عرض   ):26.3(دول اجل

 داري �ت الذهبية داري �ت الفضية داري �ت الربونزية 

 4 1 500 احلجم الشهري

 دج 3000 دج 1000 دج 750 االشرتاك الشهري

 يوما 30 يوما 30 يوما 30 مدة صالحية احلجم

الرسائل القصرية حنو 
 موبيليس

 رسالة 100 رسالة 100 رسالة 100

 أشهر 02 أشهر 03 أشهر 06 منح مفتاح مع دفع مقدم
 :اتريخ االطالع عليه http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/darynet: نقال عن املوقع اإلليكرتوين التايل: املصدر

23/08/2013. 

    Mobilis اتصاالت اجلزائر للهاتف احملمول موبيليس مؤسسة خدمات: الفرع الثاين

للهاتف النقال تعرض مزحيا متنوعا من  ATMفضال عن العروض املتنوعة اليت تقدمها فإن مؤسسة         
 ،1اخلدمات على مشرتكيها، واليت تنافس هبا يف السوق اجلزائري مع شركات مشهورة وذات كفاءة ومسعة عاملية

 :ومن هذه اخلدمات ما يلي

 وهي خدمة جمانية تسمح ابالتصال من خط موبيليس للدفع املسبق مبراسليك للدفع املسبق  :خدمة كلمين
، *606#والدفع البعدي يف حال كون الرصيد غري كاف، ويتم ذلك عن طريق تشكيل الصيغة التالية 

 05 دج مع عدم جتاوز 3وميكن ملشرتكي الدفع املسبق االستفادة من خدمة كلمين إذا كان الرصيد أقل من 
 .2رسائل يف اليوم

 ).11(أنظر امللحق رقم  1
 .08/2013/ 27: اتريخ االطالع عليه .php?page=5service.dz/ar/particulier_ar/mobiliswww.: نقال عن املوقع االلكرتوين التايل 2
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 متكن من إرسال رصيد حنو رقم  هذه اخلدمة متاحة جلميع مشرتكي الدفع املسبق، حيث أ�ا :خدمة سلكين
 .1دج 100دج و  40آخر كما ميكن القيام إبرسال رصيد مرتني يف اليوم على أن يرتاوح الرصيد بني 

 هذه اخلدمة مشاهبة خلدمة كلمين إال أ�ا تتيح حتويل الرصيد حنو خط للدفع املسبق انطالقا  +:خدمة سلكين
 .2من خط للدفع البعدي، وهي تتيح إمكانية التحويل الرصيد ثالث مرات يوميا

 ومتكن هذه اخلدمة من التعبئة اإلليكرتونية لرصيد املشرتك أو رصيد شخص آخر بشكل  :خدمة راسيمو
وذلك بعد ملء قسيمة االشرتاك خلدمة راسيمو  ATMاخلدمة موجهة جلميع مشرتكي شبكة  جماين، وهذه

 .لدى أحد مكاتب الربيد
 وتتيح هذه اخلدمة استقبال وإرسال رسائل قصرية عرب موقع  :خدمة الرسائل القصريةGSM  حبيث ال

غطية فإن هذه الرسائل حتفظ يف حرقا، فإذا كان اهلاتف النقال مغلقا أو خارج جمال الت 160تتجاوز الرسالة 
Serveur  االستقبال، الذي يشتغل تلقائيا حينما يتم تشغيل اهلاتف أو الدخول يف جمال تغطية الشبكة. 

 هذه اخلدمة تقوم بتوجيه املراسل بشكل تلقائي إىل املوزع الصويت يف حالة كون : خدمة الرسائل الصوتية
ان اهلاتف مغلقا، وبعد تشغيل اهلاتف يتلقى رسالة قصرية تفيده املتَصل به خارج جمال تغطية الشبكة أو ك

 . 123بتلقي رسالة صوتية على الربيد الصويت ميكنه االطالع عليها من خالل االتصال ابلرقم 
 كان املشرتك جيري مكاملة ، فإن هذه اخلدمة متكنه من استقبال مكاملة اثنية يف   إذا :املكاملات املزدوجة

 .الوقت عينه
 وتسمح هذه اخلدمة إجراء مكاملة بني ثالثة أشخاص كحد أقصى  :احملاضرة الثالثية. 
 املشرتكون يف صيغة الدفع املؤجل هلم إمكانية احلصول على فاتورة مفصلة ملكاملاهتم،   :الفاتورة املفصلة

 .كالتاريخ؛ الوقت؛ الرقم؛ مدة املكاملة وسعرها 
 حيث توفر مؤسسة  :خدمة الزابئنATM  لزابئنها عدة أرقام لتمكينهم من التواصل الدائم مع املؤسسة 

  ابلنسبة ملشرتكي الدفع املؤجل؛ 666الرقم 
  ابلنسبة ملشرتكي الدفع املسبق؛ 888الرقم 
 666 600 0660 / 888 600 0660 لالتصال ابملؤسسة عن طريق اهلاتف الثابت. 

  رف بشكل جماين على املكاملات الفائتة يف حال  ومتكن هذه اخلدمة مجيع املشرتكني من التع :644خدمة
كون اهلاتف مغلقا أو خارج نطاق التغطية، ويتم ذلك عن طريق رسالة قصرية تصل املشرتك حتمل رقم 

 .املتصل؛ اتريخ و ساعة االتصال

 ).11(أنظر امللحق رقم  1
 .18/09/4201: اتريخ االطالع عليه lselkni.htm-www.djaweb.info/2014/07/mobilis :نقال عن املوقع اإلليكرتوين التايل 2
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 رسائل متعددة اخلدمة MMS:  هذه اخلدمة تسمح إبرسال واستقبال رسائل متعددة اخلدمات أو فيديو أو
 .موبيليس فقط  GSMصورة، عن طريق 

 وتسمح هذه اخلدمة مبشاهدة رقم املرسل على شاشة اهلاتف :تقدمي أو إظهار الرقم. 
 قبل املكاملة #31#تتيح االحتفاظ بسرية رقم اهلاتف، إذ يكفي لتفعيلها إدخال الرمز  :إخفاء الرقم. 
 خدمة التجوال Roaming:  هذه اخلدمة متاحة دون تسعرية ودون ضمان اشرتاك، حيث أ�ا تسمح

 ث أنــعملة داخل الوطن، حيــــــس األرقام املستـــقبال مكاملاهتم بنفــارج إبرسال واستــــللمشرتكني املتواجدين ابخل
 .1مبوجب اتفاقيات خدمة التجوال ATMاملتعاملني يف الدول األجنبية مرتبطون مع مؤسسة 

 Fax Data : هذه اخلدمة تتيح إرسال واستقبال الفاكس عن طريق اهلاتف النقال، الذي جيب أن يكون
 .، أو متصال حباسوب جمهز خبدمة خاصة ابلفاكسTélécopieur G3اخلاص  Un Kitمتصال بـــ 

 portail wapUn  : وتسمح هذه اخلدمة استعمال االنرتنت مباشرة من اهلاتف النقال، وذلك من خالل
 .GSMإرسال املعلومات عرب املوقع 

 GPRS : واستقبال املعلومات انطالقا من اهلاتف النقال، بسرعة تدفق تقدر بــ  إرسالمتكن هذه اخلدمة من
115Kb/  اثنية أي أن سرعة التدفق تعادل ثالثة أضعاف سرعة تدفقGSM. 

 UMTS:  هذه اخلدمة مستقلة عن خدمةGSM  وقد تصل سرعة نقل املعلومات يف بعض األحيان إىل
، مما يسمح ابإلحبار يف عامل اإلنرتنت بسرعة أكرب،  GPRSمرات سرعة  10و  GSMضعف سرعة  200

 .2التلفزيونية وتسجيل األفالم من خالل اهلاتف النقالكما يسمح مبشاهدة الربامج 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ).11(أنظر امللحق رقم  1
 .155عبد العليم بن عاطي، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 ATMتحلیل تأثیر هیكل قطاع خدمة الهاتف النقال على أداء مؤسسة : المبحث الثالث

سنحاول من خالل هذا املبحث دراسة أتثري هيكل الصناعة والتغريات احلاصلة فيه على أداء مؤسسة         
ATM  وذلك من خالل دراسة أتثري هيكل الصناعة على تنافسية مؤسسةATM مث دراسة أتثريه على حصتها ،

 .السوقية، ابإلضافة إىل دراسة أتثريه على مؤشر الرحبية

 ATMأتثري هيكل الصناعة على تنافسية مؤسسة : املطلب األول

لتحليل تنافسية قطاع الصناعة وعليه سيتم اعتماده من أهم الوسائل اليت تستعمل ""Porterيعترب منوذج          
لتحليل التنافسية يف قطاع االتصاالت يف اجلزائر، إذ أنه يسمح بتحديد الضغط اليت متارسه قوى املنافسة اخلمس 

 .ATM احملددة للنموذج على مردودية القطاع وابلتايل على مؤسسة

بقطاع خدمة اهلاتف النقال وأتثريها على تنافسية موبيليس فإنه ميكن ملعرفة أتثري العوامل اهليكلية املتعلقة         
 : وذلك من خالل تطبيقه على النحو التايلPorter""االعتماد على منوذج 

 للقوى اخلمس يف قطاع خدمة اهلاتف النقال Porter منوذج): 16.3(شكل ال

 
 من إعداد الطالب: املصدر

 :الذي يوضح منوذج القوى اخلمس للمنافسة ميكن مالحظة مايلي) 16.3(من القراءة األولية للشكل     

 :شدة النافسة يف الصناعة
  مؤسسةATM 
  مؤسسةOTA 
  مؤسسةWTA 

 :القوة التفاوضية للعمالء
 املشرتون النهائيني  . 

 القوة التفاوضية للموردين:
 Alcatel. 
 Ericsson 
 Siemens 
 Zte 
 Huawei 
  موردي البطاقات 

 :هتديد املنتجات البديلة
  اهلاتف الثابت. 
  االتصاالت عرب الساتلVSAT . 
  االتصال عرب اإلنرتنت. 

 

 :دخوهلمهتديد الوافدين احملتمل 
 املؤسسات املتأهلة للرخصة الثالثة 
  مؤسسات النقال غري املتواجدة يف السوق 
  االتصال عرب االنرتنت 

 :الدولــــــة
  اإلعالم. ت .وزارة الربيد 
  سلطة الضبطARPT 
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 هتديد الوافدين احملتمل دخوهلم: الفرع األول

دخول وافدين جددا إىل قطاع خدمة اهلاتف يعد تدخل الدولة من أبرز وأهم العوامل اليت تقف دون         
النقال، إذ أن  الدولة اجلزائرية تفرض على الراغبني يف الدخول إىل السوق اجلزائري احلصول على رخصة ألجل 

 .مزاولة النشاط، األمر الذي حيد من هتديد الوافدين

لكن وغم ذلك فقطاع اهلاتف النقال يعترب قطاعا فتيا ويتميز بوترية منو عالية خاصة يف ظل حتسن         
مؤشرات االقتصاد الوطين وتزايد عدد السكان، مما قد يغري العديد من املؤسسات وال شك أن دخول متعامل أو 

 .     ATMمؤسسة متعاملني جددا إىل القطاع من شأنه أن يؤثر على مردودية القطاع وابلتايل 

 املؤسسات احملتمل دخوهلا لقطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر): 27.3(دول اجل

 بلد املؤسسة املؤسسة الرتتيب

1 TURCKCEL تركيا 

2 MTN جنوب إفريقيا 

3 INVEST HOLDING لبنان 

4 ORANGE فرنسا 

5 TELEFONICA MOVILES إسبانيا 

6 MAROC TELECOM املغرب 

7 MSI CELLULAR هولندا 

8 NVEST DEUTSH أملانيا 

9 MTC TELECOM الكويت 
: ARPT, Rapport final sur le processus d’octroi de la troisième licence de Source

téléphonie mobile de norme GSM, 2004, PP 7,8. 
وجتدر اإلشارة من أن بعض املؤسسات العمالقة قد أبدت اهتماما واضحا لدخول املنافسة أو على األقل         

مث االرتقاء مبستوى هذا التعاون إىل شراكة إسرتاتيجية على األمد البعيد، ومن بني  ATMمساعدة املتعامل الوطين 
 .الفرنسية  France TELECOMهذه املؤسسات 
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 ملنافسة يف الصناعةشدة ا :الفرع الثاين

ابلنسبة للشدة املنافسة يف قطاع خدمة اهلاتف النقال فإنه يالحظ من انفتاح القطاع على املنافسة مبوجب         
األمر  بقية كثافة هذه األخرية منخفضة حيث أن القطاع يشكله ثالث متعاملني فقط، ،)2000-03(القانون

 :ما تعكسه اخلصائص اهليكلية التاليةالذي خدم املزا� التنافسية للمؤسسة وهو 

 عدد املتنافسنيقلة :أوال

إن وجود قطاع قائم على ثالث متعاملني يدل على أن شكل املنافسة يف السوق اجلزائرية هي منافسة         
التابعة التصاالت اجلزائر لتنافس  ATMالر�دة من حيث أكرب عدد من املشرتكني، الثاين  OTAالقلة، وحتتل 

، األمر الذي نتج عنه عدة أتثريات متبادلة بني WTAعلى الطبقة املتوسطة والقمة، وتليهما فيما بعد مؤسسة 
 .املؤسسات العاملة يف القطاع وردود فعل تتابعيه سواء ابلنسبة للقرارات السعرية أو العروض الرتقوية املقدمة 

، كما اخنفضت %70القطاع جند أن أسعار شراء اخلطوط اهلاتفية اخنفضن بنسبة  إىلWTAفبعد دخول مؤسسة 
   1.%80وإصدار املكاملات الدولية  بنسبة  %50رسوم املكاملات بنسبة 

 درجة منو الصناعة : اثنيا

مازال قطاع اهلاتف النقال اجلزائري يشهد منوا سريعا جدا وهو ما يعكسه التطور السريع يف عدد املشرتكني         
مشرتكا، كما أن رقم األعمال احملقق يف قطاع اهلاتف النقال  824 729 32إىل  2009والذي وصل يف �اية 

يقدر بــ  2003أن كان سنة  بعد 2009مليار دج سنة  222.1حقق هو اآلخر قفزة نوعية حيث وصل إىل 
 2003بعد أن كانت سنة  %91.68إىل  2009مليار دج، كما أن نسبة الكثافة اهلاتفية وصلت سنة  35

 .، واجلدول التايل يوضح تطور رقم أعمال قطاع اهلاتف النقال مقارنة ابهلاتف الثابت %4.67حوايل 

 هلاتف الثابت يف اجلزائرتطور رقم أعمال قطاع اهلاتف النقال وا): 28.3(دول اجل
 مليار دج: الوحدة 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

 222.1 214.83 191.5 160.5 119.4 76 35 رقم أعمال اهلاتف النقال

 58.0 62.20 64.6 81.8 104.0 78 56 رقم أعمال اهلاتف الثابت

 280.1 277 256.3 242.3 223.4 154 91 إمجايل رقم األعمال

 :من إعداد الطالب ابالعتماد على: املصدر
- ARPT, Rapport annuel, électronique édition, 2009, P38. 

 .بتصرف ،264،265اهلامشي بن واضح، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
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ولتسهيل مالحظة التغريات احلاصلة يف اجلدول أعاله ، فإنه ميكن االستعانة ابلتمثيل البياين بواسطة         
 .األعمدة واملنحنيات البيانية 

 )األعمدة البيانية(أعمال قطاع اهلاتف النقال واهلاتف الثابت يف اجلزائر تطور رقم ): 17.3(شكل ال
 مليار دينار: الوحدة                                                                                                                              

  
 ).28.3(معطيات اجلدول رقم من إعداد الطالب انطالقا من : املصدر

 )املنحنيات البيانية( تطور رقم أعمال قطاع اهلاتف النقال واهلاتف الثابت يف اجلزائر): 18.3(شكل ال
 مليار دينار: الوحدة                                                                                                                              

 
 ) .28.3(من إعداد الطالب انطالقا من معطيات اجلدول رقم : املصدر
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الذي يوضح تطور رقم األعمال يف قطاعي اهلاتف النقال واهلاتف الثابت، ) 25.3(من اجلدول رقم         
 :وانطالقا من األشكال البيانية السابقة ميكن مالحظة التايل

ابلنسبة لرقم أعمال اهلاتف الثابت جند أنه تراوح بني النمو اترة وبني التذبذب اترة أخرى، فأعلى رقم         
، 2003مليار دوالر سنة  56مليار دج بعد أن قدر بـــ  104بـــ  2005أعمال حققه اهلاتف الثابت كان سنة 

فاسحا اجملال للهاتف النقال  2009مليار دوالر سنة  58ليعاود االخنفاض يف السنوات الالحقة ليصل إىل 
 .     واملزا� العدية واملتنوعة اليت يقدما

أما رقم أعمال قطاع اهلاتف النقال فقد شهد تطورا مذهال وسريعا وهو ما يعكس النمو السريع الذي         
 2003�اية سنة مليار دج  35يشهده هذا القطاع، فبعد أن كان رقم أعمال قطاع اهلاتف النقال ال يتجاوز 

مرات وبنسبة منو تقدر بــــ  06مليار دج أي أنه تضاعف حبوايل  222.1حوايل  2009جند أنه بلغ �اية 
، ويعود سبب التطور املذهل يف رقم األعمال إىل جودة وتنوع اخلدمات املقدمة من طرف املتعاملني 534.57%

 .ستهلك اجلزائر الذي أصبح يفضل اهلاتف النقال على الثابتيف القطاع، ابإلضافة إىل التغري احلاصل يف أمناط امل

     )اجملهزون( القوة التفاوضية للموردين :الفرع الثالث

يسعى املتنافسون يف قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر إىل تطوير وز�دة حجم استثماراهتم فيما خيص         
من تقدمي أفضل اخلدمات والعروض لعمالئهم، واكتساب أفضليات التجهيزات والوسائل اإلمكانيات اليت متكنهم 

 :1تنافسية متكنهم من اهليمنة على القطاع، ومن أهم جمهزي قطاع خدمة اهلاتف النقال ما يلي

  اجملهز الفرنسيAlcatel؛ 
  اجملهز السويديEricsson؛ 
  اجملهز األملاينSiemens؛ 
  اجملهزان الصينيانHuawei, Zte . 

  2: يلي حملة تعريفية أبهم املوردين يف قطاع خدمة اهلاتف النقال اجلزائري وفيما    

  اجملهز الفرنسيAlcatel: اخلاصة بطرق االتصال اليت تسمح  تقوم هذه املؤسسة الفرنسية بتقدمي احللول
، حيث تتواجد هذه املؤسسة يف )صوت، صورة( ملتعاملني ومتكنهم من امتالك وسائل نقل املعطيات الرقمية 

  . OTAدولة، كما يتعامل يف السوق اجلزائرية بشكل أساسي مع مؤسسة  130

 . 25/06/2013: اتريخ االطالع عليه http://www.arpt.dz: نقال عن املوقع اإلليكرتوين التايل1
 . 90،91، مرجع سبق ذكره، ص صسعاد قويف2

                                                           

http://www.arpt.dz/
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  اجملهز السويديEricsson :ر، وبفضله متكنت مؤسسة ويعترب املورد األكثر انتشارا يف اجلزائATM  من
سنة  ATMحتقيق جناح ملموس من خالل حتسني جودة تغطيتها اهلاتفية، حيث بلغ عدد حمطات مؤسسة 

حمطة، حيث ميدها اجملهز السويدي ابلتجهيزات التكنولوجية املتطورة و اخلاصة  3000حوايل  2004
 .ابالتصاالت 

يف أكثر من  GSM ،UMTS ،GPRSيف جمال نقل تكنولوجيا  Ericssonوتتعامل مؤسسة         
 .WTAومؤسسة  ATMدولة، أما يف السوق اجلزائرية فهي تتعامل بشكل رئيسي مع مؤسسة  140

 اجملهز الصيين HUAWEI : أكرب موردي العامل ابلشبكات احلديثة بتكنولوجيا االتصاالت، ميد يعترب من
احللول املالئمة حلاجاهتا، و اليت تضمن تزايد يف عدد زابئنها على املدى موبيليس ابملنتجات، اخلدمات، و 

 .مليون دوالر200البعيد، و جتاوزت قيمة  مشاريعه يف اجلزائر 

 اجملهز الصيين ZTE : يسعى بدوره  جاهدا للتموقع يف السوق اجلزائري،و ينحصر تعاملها أكثر مع
 .موبيليس

قول أن دور اجملهزين أو املوردين يف قطاع خدمة اهلاتف النقال يتمثل يف من الطرح السابق ميكن أن ن        
مبختلف الوسائل والتقنيات ألجل توفري أفضل اخلدمات للعمالء، ويعترب  GSMجتهيز خمتلف متعاملي شبكة 

 :ضعيفا وذلك لألسباب التالية ATMأتثري القوة التفاوضية للموردين على مؤسسة 

  املوردين يف شكل احتادات املنتجنيعدم تركز هؤالء 
  توفر البدائل مع وجود عدد كبري من املؤسسات العاملية اليت تنشط يف قطاع التجهيزات اخلاصة بوسائل

 .االتصال

 القوة التفاوضية للعمالء : الفرع الرابع

مما الشك فيه أن تلبية رغبات واحتياجات الزبون تعترب احملور الرئيسي لنشاط للمؤسسة، خاصة وأن         
املستهلك اجلزائري أصبح يتطلع إىل خدمات أكثر تنوعا تالءم تطور ذوقه وتغري منط استهالكه وخاصة مع تطور 

هذا فإنه ميكن القول أن القوة  أن أتخذ هذا بعني االعتبار، ورغم ATMاملنافسة، لذا فإن جيب على مؤسسة 
ضعيفة وال تشكل ضغطا كبريا على متعاملي اهلاتف النقال بشكل عام ) أفراد، مؤسسات(التفاوضية للعمالء 

 :بشكل خاص، ويرجع ذلك لألسباب التالية ATMومؤسسة 

 ؛)الءالعم(اخنفاض عدد املتعاملني وتركزهم يف قطاع خدمة اهلاتف النقال مقارنة بعدد املشرتين  -
 التماثل والتقارب الكبري يف جودة ونوعية اخلدمات املقدمة من طرف املتعاملني؛  -
 ؛ )خدمة النقال(االنعدام النسيب لبدائل خدمة اهلاتف النقال واخنفاض أسعار املكاملات اهلاتفية  -
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جاء نتيجة املنافسة القائمة يف القطاع وليس نتيجة ) ابلنسبة للهاتف النقال( اخنفاض سعر املكاملات اهلاتفية  -
 أتثري قوة العمالء التفاوضية؛    

 هتديد املنتجات البديلة: الفرع اخلامس

وتتفاوت من ككل املنتجات فإن منتجات وخدمات قطاع خدمة اهلاتف النقال هلا بدائل تنوب عنها         
حيث درجة القبول لتحل حملها، وهذا ما ينعكس سلبا على املزا� التنافسية للمؤسسة وذلك تبعا ألمهية املنتجات 

 : البديلة وعدد هذه البدائل وابلتايل الز�دة يف درجة اإلحالل، ومن أبرز هذه املنتجات مايلي

 خدمة اهلاتف الثابت: أوال

االستهالكية للمجتمع اجلزائري فقد تضاعف اإلقبال على استعمال اهلاتف النقال نظرا لتطور األمناط         
احلركية؛ االقتصاد يف التكاليف؛ التطور : بشكل كبري مقارنة ابهلاتف الثابت وذلك يرجع لعدة أسباب منها

واجلدول التايل يوضح تطور عدد مشرتكي خدمة اهلاتف النقال مقارنة مبشرتكي اهلاتف الثابت خالل ، التكنولوجي
 ). 2009، 2003(الفرتة 

 )2009، 2003(تطور املشرتكني يف اهلاتفية النقالة والثابتة خالل الفرتة ): 29.3(دول اجل
 مليون: الوحدة

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

 32.6 30.56 27.56 20.99 13.66 4.882 1.446 مشرتكي اهلاتف النقال

 4.093 3.760 3.068 2.841 2.572 2.486 2.146 مشرتكي اهلاتف الثابت

 36.69 30.79 30.63 23.84 16.23 7.369 3.593 إمجايل املشرتكني

 :من إعداد الطالب ابالعتماد على: املصدر
 .29/09/2011: عليهاتريخ االطالع  www.arpt.dz: املوقع اإللكرتوين -
 .29/09/2011: االطالع عليه اتريخ www.algerietelecom.dz: املوقع اإللكرتوين -

ولتسهيل تتبع التطورات احلاصلة يف عدد املشرتكني يف كل من اهلاتفية النقالة والثابتة فإن ميكن االستعانة         
 :  ابلتمثيل البياين بواسطة املنحنيات البيانية ، وهو ما يوضحه الشكل التايل

 

 

 
 

http://www.arpt.dz/
http://www.algerietelecom.dz/
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 )املنحنيات البيانية( قالة والثابتةتطور املشرتكني يف اهلاتفية الن): 19.3(شكل ال
 مليون: الوحدة

 
 ).29.3(من إعداد الطالب انطالقا من معطيات اجلدول رقم  :املصدر

 VSATاالتصال عرب الساتل العام : اثنيا

هي شبكة للمواصالت السلكية والالسلكية عرب الساتل وهي شبكات ذات  ساتل ذايت املدار تعمل         
 .الالسلكي مع الساتل ومراقبة النفاذ إليها ، تتوىل مهمة ضمان االرتباط HUBمبحطة أرضية تسمى 

حيث مت ذلك من خالل مناقصة دولية،  2004ويف اجلزائر مت فتح املنافسة يف هذا اجملال خالل سنة         
تكللت مبنح رخصتني جديدتني إىل جانب الرخصة املمنوحة على سبيل التسوية للمتعامل التارخيي اتصاالت 

 :ملتعاملني يف هذا اجملال ثالثة متعاملني وهم كتايل، ليصبح عدد اATاجلزائر 

 ؛25/10/2004بتاريخ  VSATوهي شبكة اتبعة ملو�كو تيليكوم حصلت على رخصة : ديفو� اجلزائر -
 ؛28/11/2004حتصلت املؤسسة على الرخصة بتاريخ : OTAأوراسكوم التصاالت اجلزائر  -
يعد هو املتعامل األخري الذي حصل على رخصة يف هذا اجملال، حيث منحت له  :ATاتصاالت اجلزائر  -

 . الرخصة على سبيل التسوية 

 ) GMPCS(الساتل العام للمكاملات الشخصية على النقال: اثلثا

ويقصد هبا منظومة االتصال اليت تعتمد على جمموعة من السواتل الثابتة أو املتحركة، حبيث تقدم         
للمشرتكني العديد من اخلدمات ابإلضافة إىل املكاملات الصوتية عن طريق اهلواتف النقال، كخدمات الفاكس 
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بعد أن كان حمتكرا من  )2000-03(نونالقا والرسائل ونقل املعلومات، وقد مت فتح هذا جملال أمام املنافسة مبوجب
 :طرف الدولة؛ ويتشكل العرض فيه من املؤسسات التالية

 ؛ATاتصاالت اجلزائر  -
 ؛(FTMSCA)الشركة الفرنسية للمواصالت السلكية والالسلكية النقالة على الساتل  -
 .دولة  110يف ، وهي تتواجد )ثر�(الشركية اإلماراتية لالتصاالت السلكية والالسلكية عرب الساتل  -

 و VSATوجتدر اإلشارة أن هذه التقنية موجة ألصحاب الدخول املرتفعة، وأن الرخص املمنوحة يف جمال     
GMPCS  تكون ملدة عشر سنوات. 

 االتصاالت عرب االنرتنت: رابعا

ذلك على شكل عرب اإلنرتنت ويتم ) صوت، أو صورة وصوت(وتعين هذه التقنية القيام إبجراء املكاملات         
يف الثانية، وقد / 02Moيف الثانية وقد تصل أحيا� إىل / 512Kbحزم من املعطيات تصل سرعة نقلها إىل 

عرف هذا اجملال من االتصاالت يف الفرتة األخرية اخنفاضا يف أسعار االشرتاك ما ساهم بشكر كبري يف ارتفاع عدد 
 :  ول التايلاملشرتكني يف خدمات اإلنرتنت، وهو ما يوضحه اجلد

 )2003/2009( تطور عدد املشرتكني يف خدمة اإلنرتنت ابجلزائر): 30.3(دول اجل
 مليون: الوحدة

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

عدد املشرتكني يف 
 االنرتنت

0.724 1.550 1.984 2.545 3.317 3.636 4.085 4.632 5.286 5.860 

نسبة توغل 
 االنرتنت

2.20% 4.63% 5.84% 7.38% 9.45% 10.18% 11.23% 12.5% 14% 15.23% 

 من إعداد الطالب ابالعتماد على:املصدر
االطالع  اتريخ D/IndividualsInternet2000-https://www.itu.int/en/ITU-2008 :املوقع اإلليكرتوين التايل -

 .13/06/2014: عليه
: اتريخ االطالع عليه http://www.internetworldstats.com/stats1.htm :املوقع االلكرتوين التايل -

13/06/2014. 

ولتسهيل تتبع التغريات احلاصلة يف عدد املشرتكني يف خدمة االنرتنت ابجلزائر فإنه ميكن استعمال التمثيل         
 :البياين كما يف الشكلني التاليني

 

https://www.itu.int/en/ITU-D/IndividualsInternet2000-2008
http://www.internetworldstats.com/stats1.htm
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 )2003/2012(خالل الفرتة تطور عدد املشرتكني يف خدمة اإلنرتنت ابجلزائر ): 20.3(شكل ال
 مليون: الوحدة                                                                                                                                 

 
 ) .30.3(من إعداد الطالب انطالقا من معطيات اجلدول رقم : املصدر

  )2003/2012(خالل الفرتة  تطور نسبة توغل اإلنرتنت ابجلزائر): 21.3(شكل ال

 
 ) .30.3(من إعداد الطالب انطالقا من معطيات اجلدول رقم : املصدر
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من اجلدول أعاله الذي يوضح تطور عدد املشرتكني يف خدمة اإلنرتنت والشكلني البيانية ميكن مالحظة         
 4.632حيث بلغ عدد املشرتكني  2010إىل  2004أن تطور عدد املشرتكني عرف منوا اثبتا نسبيا من الفرتة 

، مث 2003سنة  %2.20بعد أن كانت هذه النسبة ال تتعدى  %12.5مليون مشرتك بنسبة توغل وصلت إىل 
، وهي نسبة %15.23وبنسبة توغل بلغت  2012مليون مشرتك �اية سنة  5.860قفز عدد املشرتكني إىل 

 . %40متوسط هذه النسبة توغل ضعيفة مقارنة ابلدول املتقدمة اليت يبلغ فيها 

ـ، بسبب  ATMعموما ميكن القول أن املنتجات البديلة سابقة الذكر ال تشكل هتديدا كبريا على مؤسسة         
كو�ا ال تعترب بديال اتما للهاتف النقال من جهة، وارتفاع تكاليفها مقارنة ابهلاتف النقال من جهة أخرى، وما 

املشرتكني يف هذا النوع من االتصاالت والذي يعترب منخفضا جدا مقارنة بعدد يدعم هذا الطرح هو عدد 
 .املشرتكني يف قطاع خدمة اهلاتف النقال 

 ATMأتثري هيكل الصناعة على احلصة السوقية ملؤسسة : املطلب الثاين

مة للتمييز بني يعد مؤشر احلصة السوقية مقياسا مهما لقياس أداء املؤسسات وهو من املقاييس امله        
املؤسسات الناجحة وغري الناجحة يف نشاطها، لذلك جند أن أغلب املؤسسات تسعى لتحقيق أكرب حصة سوقية 

ل السعي إىل حتليل حصتها السوقية ومجع املعلومات عن حركة وأسباب انتقال الزابئن بني الممكنة من خ
ية يعترب مؤشرا دقيقا وفعاال يف بناء قرارات إسرتاتيجية املؤسسات املتنافسة يف الصناعة، كما أن مؤشر احلصة السوق

  .رشيدة للمؤسسة متكنها من حتسني أدائها يف القطاع الذي تنشط فيه املؤسسة

 ATMوعليه فليكون حتليل أثر التغريات احلاصلة يف قطاع اهلاتفية النقالة يف اجلزائر على أداء مؤسسة         
 :دقيقا، فإننا سنعتمد على مؤشرين للحصة السوقية مها

 مؤشر احلصة السوقية اإلمجالية؛ -
 ).املؤسسة القائدة ( مؤشر احلصة السوقية مقارنة ابلقائد  -

 ATMملؤسسة مؤشر احلصة السوقية اإلمجالية : الفرع األول

خالل فرتة زمنية معينة على  ATMميكن حساب هذا املؤشر بقسمة عدد املشرتكني يف خدمات مؤسسة          
 : عدد املشرتكني اإلمجايل يف قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر، وذلك على النحو التايل
احلصة السوقية يف فرتة زمنية معينة

إمجايل احلصة السوقية يف نفس الفرتة
× 100 =   احلصة السوقية اإلمجالية

 

 



 )2003/2009" (موبيليس"خدمة اهلاتف النقال على أداء  هيكل صناعةدراسة أثر  :الفصل الثالث
 

206 
 

 )2003/2009( مقارنة بنسبة الرتكز للمتعاملني الثالثنسبة احلصص السوقية تطور ): 31.3(دول اجل

 نسبة الرتكز الصناعي نسبة إمجايل احلصص السوقية ملؤسسات قطاع االتصاالت السنوات
ATM OTA WTA 

2003 11.58% 88.41% - %79.4 
2004 24% 70.01% 6% %55.06 
2005 35.9% 53.27% 10.9% %42.38 
2006 35.61% 50.15% 14.24% %39.72 
2007 35.17% 48.55% 16.28% %38.45 
2008 28.5% 52.19% 19.31% %38.95 
2009 30.8% 44.66% 24.54% %35.22 

 من إعداد الطالب: املصدر

واملتعاملني اآلخرين يف قطاع  ATMولتسهيل تتبع ومالحظة التغريات يف احلصة السوقية ملؤسسة موبيليس         
خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر فإنه ميكن االستعانة ابلتمثيل البياين بواسطة األعمدة واملنحنيات البيانية كما يف 

 : الشكلني التاليني

 )األعمدة البيانية ( السوقية للمتعاملني الثالث  مؤشر احلصة تطور): 22.3(شكل ال

 
 ) .31.3(الطالب انطالقا من معطيات اجلدول رقم من إعداد : املصدر
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 )البيانية األعمدة(  مقارنة بنسبة الرتكز ATMملؤسسة تطور مؤشر احلصة السوقية ): 23.3(شكل ال

 

 ) .31.3(من إعداد الطالب انطالقا من معطيات اجلدول رقم : املصدر

 2003لسنة  ATMمن اجلدول والشكلني السابقني وعند مقارنة عدد مشرتكي اهلاتف النقال لشبكة         
من عدد املشرتكني اإلمجايل يف قطاع  %11.58مشرتك أي بنسبة  662 167والذي كان يقدر عددهم بــــــ 

قدر عددهم بـــــــــ  الذين 2009من عدد مشرتكي املؤسسة لسنة  %1.66خدمة اهلاتف النقال  جندها ال تتعدى 
من إمجايل احلصة السوقية للقطاع خدمة اهلاتف النقال، جند أن  %30.8مشرتك أي بنسبة 10079500  

مليون مشرتك،   9حققت ز�دة مذهلة يف حصتها السوقية وخالل فرتة وجيزة قدرت أبكثر من  ATMمؤسسة 
، واليت شهدت دخول املتعامل 2004وهو دليل قوي على حتسن ملموس يف أداء املؤسسة وذلك ابتداء من سنة 

عي اليت شهدت اخنفاضا وهو ما توضحه نسبة الرتكز الصنا الثالث إىل القطاع واشتداد املنافسة بني املتعاملني
حيث أنه  ،55.06%بــ  2004فإ�ا قدرت سنة  2003سنة 79.4%تقدر بــ حمسوسا فبعد أن كانت 

اليت شهدت  2008يف االرتفاع إىل غاية سنة  ATMوابتداء من تلك السنة أخذت احلصة السوقية ملؤسسة 
كان هلا األثر البالغ على احلصة السوقية اخنفاضا سببه األول هو محلة تعريف الشرائح جمهولة اهلوية واليت  

من إمجايل احلصة السوقية يف  %30.8للمؤسسة، إال أن هذه األخرية عاودت االرتفاع مع �اية سنة لتصل إىل 
 .القطاع 

وحتولــه مــن احتكــاري ثنــائي إىل احتكــار قلــة التغــري يف هيكــل ســوق خدمــة اهلــاتف النقــال وميكــن القــول أن         
مؤسســة  فــرض علــى الــيت يعــرب عنهــا بنســبة الرتكــز والــيت عرفــت اخنفاضــا مــن ســنة إىل أخــرى، حــدة املنافســةواشــتداد 

ATM  ،ألجل االستمرار واحلفاظ وز�دة نصـيبها يف السـوق وابلتـايل حتسـني أدائهـا تبـين العديـد مـن االسـرتاتيجيات
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ذلــك عــرب تنويــع وتطــوير خــدماهتا إذ تقـــدم فقــد ســعت املؤسســة إىل تلبيــة احتياجــات ومتطلبــات الــزابئن املتزايــدة و 
املؤسســة اليــوم العديــد مــن اخلــدمات، وهــي حتتــل املرتبــة األوىل مــن حيــث نوعيــة التغطيــة، إذ تغطــي بشــبكتها كامــل 

 .وهي ذات نوعية جيدة %96.7الرتاب الوطين بنسبة تغطية تقدر بـــ 
إىل  2007ا حمسوســـا حيـــث وصـــل ســـنة وعلـــى مســـتوى األســـعار فقـــد شـــهدت تكـــاليف خـــدماهتا اخنفاضـــ        

 .جمانية الشرحية 
مليــون مشــرتك �ايــة  10كمــا ميكــن القــول مــن خــالل تطــور احلصــة الســوقية للمؤسســة ووصــوهلا ألكثــر مــن         

مــن إمجــايل احلصــة الســوقية يف القطــاع، أ�ــا حققــت نســبة رضــا كبــرية لــدى مشــرتكيها  %30.8أي بنســبة  2009
بشــكل خــاص   OTAوذلــك إذا مــا قــار� احلصــة الســوقية للمؤسســة مــع منافســيها يف القطــاع بشــكل عــام ومؤسســة 

ية ملؤسسـة كانـت نسـبة احلصـة السـوق  2003على اعتبار أ�ا الرائدة يف القطاع ومنـافس املؤسسـة األول، ففـي سـنة 
OTA  هــذا الرتاجــع دليــل قــوي علــى  2009�ايــة ســنة  %44.66مث تراجعــت هــذه النســبة إىل  %88تفــوق ،

، األمـر الـذي أدى ابملشـرتكني إىل االجتـاه حنـو شـبكات أخـرى  OTAتراجع نسبة والء ورضا املشرتكني على شبكة 
 . لالستفادة من مزا�ها 

وبــــذلك متكنــــت مــــن  %60شــــكاوى املشــــرتكني إىل حــــوايل  خفضــــت مــــن ATMكمــــا جنــــد أن مؤسســــة         
اســتعادت ثقــة املســتهلك اجلزائــري مــن خــالل جــودة اخلــدمات و تنــوع العــروض املقدمــة، إضــافة إىل قيــام املؤسســة 
إببرام العديد من االتفاقيات مـع مؤسسـات تشـغيل أجنبيـة مثـل مؤسسـة فودافـون؛ موريتـال؛ سـور�تيل وذلـك ألجـل 

 ATMو الشـبكات خــارج الـوطن ، كـل ذلـك أسـهم يف تطــور مؤشـر احلصـة السـوقية للمؤسســة تسـهيل االتصـال حنـ
   .وابلتايل تطور أداء املؤسسة حنو األفضل 

 ).املؤسسة القائدة(مؤشر احلصة السوقية مقارنة ابلقائد : الفرع الثاين

السوقية للمؤسسة القائدة يف  يف هذا املؤشر تقوم املؤسسات مبقارنة حصتها السوقية كنسبة من احلصة        
دل ذلك على اجتاه املؤسسة للحصول على مركز القيادة  %100القطاع، وكلما اقرتبت نسبة هذا املؤشر من 

 .داخل القطاع 

خالل فرتة زمنية معينة على  ATMوميكن حساب هذا املؤشر بقسمة عدد املشرتكني يف خدمات مؤسسة         
 : خالل الفرتة نفسها، وذلك على النحو التايل OTAعدد املشرتكني لدى مؤسسة 

احلصة السوقية للمؤسسة يف فرتة زمنية معينة

احلصة السوقية  للمؤسسة القائدة يف نفس الفرتة
× 100 =   احلصة السوقية مقارنة ابلقائد
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 OTAمقارنة ابملؤسسة القائدة  ATMتطور نسبة احلصة السوقية ملؤسسة  ):32.3(دول اجل

 السنوات
نسبة حصة السوق إىل  احلصة السوقية

 OTAاملؤسسة القائدة  ATMمؤسسة  املؤسسة القائدة

2003 167 662 1 279 265 13.106% 

2004 1 176 485 3 418 367 34.416% 

2005 4 907 960 7 276 834 67.446% 

2006 7 476 104 10 530 826 70.992% 

2007 9 692 762 13 382 253 72.429% 

2008 7 703 689 14 108 857 54.601% 

2009 10 079 500 14 617 642 68.954% 

 من إعداد الطالب: املصدر

مقارنة ابملؤسسة  ATMولتسهيل تتبع ومالحظة التغريات يف نسبة احلصة السوقية ملؤسسة موبيليس         
القائدة يف قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر فإنه ميكن االستعانة ابلتمثيل البياين بواسطة املنحنيات البيانية كما 

 :يف الشكل التايل

 )املنحنيات البيانية(  مقارنة ابملؤسسة القائدةاحلصة السوقية  نسبةتطور ): 24.3(شكل ال

 
 ) .31.3(الطالب انطالقا من معطيات اجلدول رقم من إعداد : املصدر 
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إىل  ATMبلغت حصة السوق ملؤسسة  2003من اجلدول والشكل السابقني نالحظ أنه ومع �اية         
مشرتكا  1.279.265خالل السنة نفسها  OTAمشرتكا يف حني جتاوزت احلصة السوقية ملؤسسة  167662

تقدر بـــ  OTAابلنسبة ملؤسسة  ATMأي بز�دة جتاوزت املليون مشرتكا أي أن نسبة احلصة السوقية ملؤسسة 
وهي نسبة ضعيفة جدا، ومن هنا كان الدافع قو� لتطوير طرق وأساليب تعاملها مع السوق، ليس  13.10%

عن طريق تبين اسرتاتيجيات هجومية متكنها من ز�دة حصتها السوقية ابلدفاع عن حصتها السوقية فقط بل 
ستشهد  2004مقارنة ابملؤسسة القائدة وملا ال حتقيق الر�دة يف السوق ولو يف بعض اخلدمات، خاصة وأن سنة 

 .وابلتايل اشتداد حدة املنافسة  WTAبداية النشاط التجاري للمتعامل الثالث 

قامت إبطالق خدمة الدفع املسبق من خالل عرض  03/02/2004سسة وابتداء من حيث جند أن املؤ         
Mobilis la carte  دقيقة  50دج حتتوي على  1000حيث أن املؤسسة قامت إبصدار بطاقتني األوىل بقيمة

دقيقة من املكاملات، يف حني أن بطاقة التعبئة 100دج وحتتوي على  2000من املكاملات، والثانية بقيمة 
 200دقيقة فقط من املكاملات، حيث أن  50دج وال حتتوي إال على  1200كانت تقدر بـــ   OTAؤسسة مل

 .دينار كانت حتسب كضريبة يدفعها الزبون على املكاملات 

ويف نفس السياق قامت املؤسسة بتكثيف اسرتاتيجياهتا اهلجومية على منافسيها يف مسعى منها لز�دة         
دج وكان  1000دج إىل  2800حتقيق الر�دة يف القطاع بتخفيض سعر الدخول للشبكة من حصتها السوقية و 

يف اجلزائر وذلك ابلشراكة  UMTSابلتجربة األوىل لشبكة  ATM، كما قامت 23/10/2004ذلك بتاريخ 
للتكنولوجيا، وتعد هذه الشبكة من شبكات اجليل الثالث خلدمات اهلاتف  HUAWEIمع الشركة الصينية 

 . GSMمرة سرعة إرسال شبكة  200لنقال، إذ أن سرعت إرسال هذه الشبكة تفوق حبوايل ا

 01نالحظ أن النتيجة كانت جد إجيابية حيث فاقت احلصة السوقية للمؤسسة  2004ومع �اية سنة         
 .OTAمن حصة املؤسسة الرائدة  %34.416مليون مشرتك وبنسبة 

من  %72.429حيث قدرت بـــ  2007مث بقيت هذه النسبة يف ارتفاع مستمر لتبلغ أعلى قيمة سنة         
هذا االرتفاع مرده للعروض واخلدمات الكثرية واملتنوعة اليت شهدهتا سنة  OTAاحلصة السوقية للمؤسسة الرائدة 

دة احلصة السوقية للمؤسسة واقرتاهبا ، واليت كان هلا األثر البالغ يف تطوير وز�2007خاصة ابإلضافة إىل  2006
 :، ومن أمثلة هذه العروض واخلدمات ما يليOTAمن املؤسسة الرائدة يف القطاع 

   ؛2006أفريل  02أطلقت اخلدمة بتاريخ ": بالك بريي "خدمة  -
 ؛2006أفريل  20أطلق بتاريخ " : قوسطو"عرض  -
 ؛2006أكتوبر  02أطلق بتاريخ : )Forfait(العرض اجلزايف  -
 ،2006أكتوبر  18أطلق بتاريخ :)(Mobicontrolعرض مويب كونرتول  -
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 ؛2006نوفمرب  28أطلق بتاريخ : )Mobilis Carte(عرض موبيليس كارت  -
 ".موبيكو�كت " إطالق خدمة االنرتنت من خالل املفتاح اجلديد  2007سبتمرب من سنة  02كما مت يف  -

هبوطا مفاجئ حيث وصل املؤشر إىل  ATMسجل مؤشر احلصة السوقية ملؤسسة  2008ومع �اية         
، وما ميكن قوله عن هذا االخنفاض أن سببه ال يتعلق ابملنافسة احلاصلة  %72.429بعد أن كان  54.601%

تعريف الشرائح جمهولة تدعوا فيه املتعاملني للقيام ب ARPTيف القطاع ابلدرجة األوىل بل أبمر تنظيمي صادر عن 
 .مليون مشرتكيها  02حلوايل  ATMاهلوية  األمر الذي جنم عنه فقدان مؤسسة 

 2009�اية سنة  %68.954 إال أن مؤشر نسبة احلصة السوقية للمؤسسة عاود الصعود فقدر بــــ         
، كما ميكن القول أن االسرتاتيجيات املتبناة من OTAوهي نسبة جيدة تدل على التقارب بينها وبني مؤسسة 

طرف املؤسسة على ضوء التغريات احلاصلة يف هيكل قطاع خدمة اهلاتف النقال ألجل التطوير من أدائها، قد 
حاجز املليون مشرتك �اية سنة حققت هلا نتائج جد إجيابية فبعد أن كان ال يتجاوز عدد مشرتكي املؤسسة 

 .  2009مالين مشرتك �اية سنة  10فاق حاجز  ، جند أن عددهم2003

 ATMأتثري هيكل الصناعة على مؤشر رحبية مؤسسة : املطلب الثالث

و من املقاييس املهمة للتمييز بني وه ،أداء املؤسسة  نع تعرب املهمة اليت املؤشرات من الرحبية يعد مؤشر        
الناجحة يف نشاطها، لذلك جند أن املؤسسات تسعى  املؤسسات الناجحة ذات األداء اجليد واملؤسسات غري

لتحقيق أكرب قدر ممكن من األرابح من خالل تقدمي أفضل اخلدمات واملنتجات للزابئن هبدف ز�دة احلصة 
السوقية للمؤسسة، ابإلضافة إىل العمل على تدنية التكاليف قد اإلمكان، األمر الذي ينعكس بشكل مباشر على 

، وجتدر اإلشارة إىل أن نسبة مؤشر الرحبية ميكن أن يقال ة وابلتايل على أدائها بشكل عاممؤشر رحبية املؤسس
 . ] %10 - %5[ : عنها أ�ا جيدة إذا كانت ضمن اجملال النموذجي التايل

 ATMوعليه فليكون حتليل أثر التغريات احلاصلة يف قطاع اهلاتفية النقالة يف اجلزائر على أداء مؤسسة         
 :دقيقا، فإننا سنعتمد على حساب مؤشر الرحبية وذلك اعتمادا على العالقة التالية

صايف األرابح

قيمة املبيعات
=   معدل الرحبية

 ):2003/2009(خالل الفرتة  ATMواجلدول التايل يوضح تطور مؤشر الرحبية ملؤسسة موبيليس  
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 ابملقارنة مع نسبة الرتكز الصناعي ATMتطور مؤشر الرحبية ملؤسسة ): 33.3(اجلدول 

 السنوات
 األرابح الصافية 

 )املليار دج ( 
 رقم األعمال 

 )املليار دج(
 الرتكز الصناعينسبة  مؤشر الرحبية

2003 0.105 6.912 1.51% %79.4 
2004 0.329 19.809 1.66% %55.06 
2005 0.334 24.890 1.34% %42.38 
2006 0.364 26.924 1.35% %39.72 
2007 0.534 39.999 1.33% %38.45 
2008 2.350 46.627 5.03% %38.95 
2009 4.172 47.749 8.73% %35.22 

 :من إعداد الطالب ابالعتماد على: املصدر
- Algérie Télécom, Notice D'information, Visa COSOB N°05-05, 2005, P33.  

 .)14(امللحق رقم  -

ومالحظة التغريات احلاصلة يف مؤشر الرحبية استنادا ملؤشر الرتكز الصناعي، فإنه ميكن ولتسهيل تتبع         
 :االستعانة ابلتمثيل البياين بواسطة األعمدة البيانية كما يف الشكل التايل

 )األعمدة البيانية(مقارنة بنسبة الرتكز الصناعي  ATMتطور مؤشر رحبية ): 25.3(الشكل 

 
 ).33.3(من إعداد الطالب انطالقا من معطيات اجلدول رقم  :املصدر
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مر  ATMميكن أن نقول أن تطور مؤشر الرحبية ملؤسسة ) 25.3(والشكل رقم ) 33.3(من اجلدول رقم         
 :مبرحلتني مها كما يلي

 حيث متيزت هذه املرحلة بكون مؤشر الرحبية كان ) 2007 -2003(ومتتد هذه املرحلة من  :املرحلة األوىل
، عكس نسبة الرتكز الصناعي اليت كانت مرتفعة )ال يدخل ضمن اجملال النموذجي ( دون املستوى املطلوب 

سنة  ، لترتاجع هذه النسبة تدرجييا لتصل �اية%79.4حيث بلغت نسبة الرتكز  2003جدا خاصة سنة 
إال أن الشيء املالحظ أن نسبة الرتكز الصناعي اليت تعرب عن درجة املنافسة داخل  %38.45إىل  2007

، أما ابلنسبة  ATMقطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر ترتبط بعالقة عكسية مع األرابح الصافية  ملؤسسة 
، فقد 2004و 2003د خالل سنيت ملؤشر الرحبية خالل نفس الفرتة فبعد أن كان هذا املؤشر يف تصاع

ويعزى هذا االخنفاض الرتباط هذا املؤشر بشكل  2007إىل  2005سجل هذا املؤشر اخنفاضا من سنة 
جند أن أغلبها مت طرحه يف السوق خالل  ATMمباشر مع التكاليف،وابلعودة إىل عروض وخدمات مؤسسة 

العروض شهدهتا هذه الفرتة، وهو ما من  %90حيث أن أكثر من ) 2007-2004(الفرتة املمتدة من 
 . انعكس سلبا على مؤشر الرحبية 

 ما ميكن قوله عن هذه املرحلة أن مؤشر الرحبية ) 2009-2008(ومتتد هذه املرحلة من  :املرحلة الثانية
 ونسبة الرتكز ارتبطا بعالقة عكسية فكلما اخنفضت نسبة الرتكز الصناعي ارتفع يف مقابل ذلك مؤشر الرحبية،

، ويرجع هذا االرتفاع يف ]%10 - %5[ كما أن هذا األخري سجل نسبة جيدة تقع بني اجملال النموذجي 
مؤشر الرحبية الشتداد املنافسة اليت عرفها هيكل قطاع خدمة اهلاتف النقال بني املتعاملني من جهة، واالرتفاع 

 .   ملؤسسة خالل السنوات السابقة يف األرابح نتيجة للكم اهلائل من اخلدمات والعروض اليت طرحتها ا
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 :خالصة

ميكن القول من خالل هذا الفصل أننا توصلنا ملعرفة التطورات اليت شهدها هيكل قطاع خدمة اهلاتفية         
النقالة اجلزائري، ابإلضافة إىل حمدداته كدرجة الرتكز داخل القطاع؛ وعوائق الدخول واخلروج من القطاع إضافة 

 .متييز املنتجات

متيزت ابالحتكار التام لقطاع سوق اهلاتف  املرحلة األوىلوما ميكن قوله أن القطاع شهد ثالثة مراحل،         
، وقد شهدت هذه املرحلة منوا بطيئا جدا سواء من حيث عدد ATالنقال من طرف املتعامل التارخيي مؤسسة 

للقطاع ليشهد  OTAفتتمثل يف دخول مؤسسة  املرحلة الثانيةاملشرتكني أو من حيث رقم األعمال املسجل، أما 
املرحلة من احلصة السوقية، أما  %88على أكثر من  OTAالقطاع مرحلة االحتكار الثنائي وسيطرت مؤسسة 

والتايل كان األثر البالغ يف اشتداد  WTAشهدت دخول متعامل اثلث إىل القطاع يتمثل يف مؤسسة  فقد الثالثة
شدة املنافسة بني املتعاملني وهو ما تربزه نسبة الرتكز الصناعي اليت شهدت اخنفاضا حمسوسا فبعد أن كانت تقدر 

  .2006�اية  %55.07وصلت إىل  2003سنة  %79.4بــ 

ز قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائر بوجود عوائق دخول وخروج من وإىل القطاع، حيث تتمثل األوىل كما يتمي         
يف العوائق القانونية من خالل سلط ضبط الربيد واملواصالت السلكية والالسلكية، وكذا سيطرة املؤسسات 

القطاع خيض لنظام الرخصة اليت  الناشطة يف القطاع على خمتلف قنوات التوزيع، وابلنسبة لعوائق اخلروج فنجد أن
سنة، وال يسمح ابلتنازل عنها أو عن احلقوق املرتتبة عنها إال مبوافقة اهليئة املاحنة،  15متنح بصفة شخصية وملدة 

فهذه األخرية تقوم إبنذار املتعاملني يف حاالت خروجهم عن القوانني، وتقرتح العقوبة حالة عدم امتثال املتعامل 
 .لإلنذار

،  ATوكذا التعريف ابملؤسسة األم  ATMومت كذلك من خالل هذا الفصل التطرق والتعريف مبؤسسة         
وإبراز مراحل تطورها، كما حاولنا التطرق ملختلف العروض  ATMكما مت التعريف بتاريخ نشأة مؤسسة 
 .واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة ملشرتكيها

فقد مت تطبيق منوذج  ATMناعة خدمة اهلاتف النقال على أداء مؤسسة أما فيما خيص أتثري هيكل ص        
Porter  املعروف بنموذج القوى اخلمس هليكل الصناعة ألجل حتليل أتثري هذه القوى على تنافسية مؤسسة
ATM على اعتبار أن التنافسية تعد مكو� هاما من مكو�ت أداء املؤسسة اإلقتصادية، كما مت االعتماد كذلك ،

لى مؤشر احلصة السوقية ابإلضافة إىل مؤشر الرحبية ومقارنته مع تطور معدل الرتكز الصناعي ابعتباره معربا ع
 . وحمددا رئيسيا هليكل الصناعة
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تناولت هذه الدراسة أحد املوضوعات اهلامة املتعلقة أبداء املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، وهو أتثري هيكل         
قطاع خدمة اهلاتف النقال على أداء املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، على اعتبار أن اهلدف من دراسة هيكل 

ديدات، وذلك حىت تتمكن من وضع هو معرفة طبيعة ما يواجه املؤسسة من فرص وهت) القطاع(الصناعة 
اإلسرتاتيجية املالئمة اليت متكنها من استغالل هذه الفرص املتاحة يف القطاع واليت تتناسب مع إمكانيات وأهداف 

أو اليت قد تواجهها املؤسسة وسياساهتا، واستعدادها لتحمل درجة معينة من املخاطر والتهديدات احمليطة هبا 
 .داخل هذا القطاع

) السوق(وقد مت التعرف من خالل هذه الدراسة على اإلطار النظري املفاهيمي لكل من هيكل الصناعة         
كميدان للدراسة ملعرفة أهم التأثريات اليت   ATMوأداء املؤسسة اإلقتصادية، كما مت اختيار مؤسسة موبيليس 

  .ATMس إىل مؤسسة موبيلي) السوق(فرضتها التغريات احلاصلة يف هيكل الصناعة 

على أداء املؤسسة ) السوق( ث حاولنا اإلجابة على اإلشكالية املتعلقة بتأثري هيكل الصناعة يحب         
وحمدداته ) السوق( التنوع يف الرؤى حول مفهوم هيكل الصناعة  حيث قمنا بدراسةاإلقتصادية اجلزائرية، 

، ابإلضافة )منوذج القوى اخلمس(هليكل الصناعة والعوامل املؤثرة فيه  Porterأشكاله، كما مت التطرق لنموذج و 
إىل اجملموعات اإلسرتاتيجية وما تعلق هبا من مفاهيم، مع التأكيد على اختالف وجهات نظر الكتاب حول بعض 

يان وجهات النظر املفاهيم، ومن مث حماولة معرفة اإلطار النظري املفاهيمي لألداء، حبيث مت الرتكيز على مفهومه وتب
املختلفة لعدد من الباحثني، ابإلضافة إىل مكو�ته وأشكاله والعوامل املؤثرة فيه، ابإلضافة إىل طرق ومؤشرات 

قية فقد اعتمد� على بعض املؤشرات من بينها احلصة السو  ATMتقييمه، ولتقييم أداء مؤسسة موبيليس 
افة إىل مؤشر رقم األعمال كما قمنا بدراسة وحتليل أتثري منوذج للمؤسسة ومقارنتها مع منافسيها يف القطاع، ابإلض

Porter  للقوى اخلمس على تنافسية مؤسسةATM وأداء ) السوق(، ومن خالل دراستنا هليكل الصناعة
 :املؤسسة اإلقتصادية فقد تبني لنا مايلي

 النتائج املتعلقة ابلدراسة النظرية: أوال

 الذي تعمل يف فيه املؤسسات اإلقتصادية ) السوق(األساسية للقطاع  أن هيكل الصناعة يعرب عن اخلواص
والتنظيمات املكونة هلذا القطاع، واليت ميكن أن يكون هلا أتثري على سلوك هذه املؤسسات وأدائها، وعليه فإن 

القطاع؛ ظروف الدخول واخلروج من وإىل : هيكل الصناعة يشمل إضافة إىل مستوى الرتكز أبعادا أخرى أمهها
 .درجة متييز املنتجات؛ مستوى التكامل واالندماج داخل القطاع
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  ابملنافسة التامة، كما قد  )السوق( عدة أشكال، فقد يتميز هيكل الصناعة) السوق(�خذ هيكل الصناعة
ابالحتكار التام؛ كما ميكن ) السوق( �خذ شكل املنافسة االحتكارية، كما ميكن أن يتسم هيكل الصناعة 

 .احتكار قلة كما هو احلال يف قطاع خدمة اهلاتفية النقالة اجلزائري )السوق( يشهد هيكل الصناعة أن

  يف حني يرىPorter  يتكون من مخسة عوامل أو قوى هلا أتثري مباشر على ) السوق(أن هيكل الصناعة
ن؛ الداخلون احملتملون إىل العمالء؛ املوردو : نشاط املؤسسة وأدائها، وهذه العوامل أو القوى تتمثل فيما يلي

حيث أن هذه القوى اخلمس ميكن أن تؤثر على الصناعة؛ املنتجات البديلة واملنافسة القائمة يف القطاع، 
درجة الرحبية داخل الصناعة، وعليه فاملؤسسة داخل الصناعة مطالبة ببناء إسرتاتيجية متكنها من العثور على 

 .له احلد من أتثري هذه القوى أو أن تؤثر يف هذه القوى لصاحلهاموقع موايت يف الصناعة تستطيع من خال

  مهمة جدا للمؤسسة، حيث متكنها من التعرف واكتشاف الفرص ) السوق(تعترب دراسة هيكل الصناعة
املتاحة اليت متثل أوضاعا مواتية وإجيابية ميكن للمؤسسة استغالهلا واالنتفاع منها، وكذا التعرف على 

وحماولة إجياد احللول املناسبة للمشاكل اليت كنتيجة ) السوق(قد تواجهها داخل الصناعة  التهديدات اليت
وذلك ألجل واليت هلا أتثري سليب على نشاط املؤسسة، ) السوق(لبعض التغريات احلاصلة يف هيكل الصناعة 

الدراسة الدقيقة هليكل الوصول ألحسن أداء ممكن ابلنسبة للمؤسسة، وال يتحقق هذا اهلدف إال من خالل 
 ).السوق(الصناعة 

  أما أداء املؤسسة اإلقتصادية فهو ميثل نشاطا شامال ومستمرا يعكس مدى جناح املؤسسة واستمراريتها وقدرهتا
، وفق معايري وأسس حمددة تضعها )السوق(على التأقلم والتكيف مع التغريات احلاصلة يف هيكل الصناعة 

 .ملتطلبات نشاطها وعلى ضوء األهداف طويلة األمداملؤسسة االقتصادية وفقا 

 ن تصيف األداء كغريه من التصنيفات املتعلقة ابلظواهر اإلقتصادية يعتمد على اختيار املعيار الدقيق الذي أ
ميكن االعتماد عليه لتحديد خمتلف األنواع، ومبا أن األداء من حيث املفهوم يرتبط إىل حد بعيد ابألهداف 

املعايري املعتمدة يف تصنيف هذه األخرية واستعماهلا يف تصنيف أنواع األداء، كمعيار الشمولية، فإنه مت نقل 
 .ومعيار الوظيفة، ومعيار املصدر

  أن عملية تقييم األداء يف املؤسسة اإلقتصادية متثل جزءا من العملية الرقابية يف املؤسسة، حيث يتم قياس نتائج
رات الكفاءة والفعالية، ومقارنتها ابملعايري احملددة سلفا يف عملية املؤسسة ابستخدام جمموعة من مؤش

التخطيط، ومن مث إصدار أحكام تقييمية تساعد على اختاذ القرارات، وهي عملية القصد منها التوصل إىل 
 .احلكم على درجة كفاءة وفعالية املؤسسة ككل، ولكافة جوانب النشاطات والعالقات املختلفة

 م األداء جيب أن تكون شاملة لكل جزئيات وأقسام النشاط يف املؤسسة، حيث يتم تقييم كل أن عملية تقيي
 .مركز على حدا، مث جتميع النتائج للتوصل إىل التقييم الكلي للمؤسسة
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  أن عملية تقييم األداء تكتسي أمهية ابلغة للمؤسسة نظرا ملا توفره من معلومات تساعد على تشخيص
العملي، ويوفر نظام تقييم األداء عن طرق معايري  تكوين نظرة صحيحة عن مستقبلهاوضعيتها، ومتكنها من 

التقييم قاعدة معلومات تستعملها املؤسسة ألغراض متنوعة مثل الرقابة والتخطيط، كما أن تقييم األداء يوفر 
 .مانيامقياسا ملدى جناح املؤسسة يف سعيها لتحقيق أهدافها، واحلكم على مستوى تطور املؤسسة ز 

  أن عملية تقييم األداء تساعد املؤسسة على معرفة نقاط قوهتا وضعفها، مما يسمح هلا ابختاذ اإلجراءات
 أقسام وإدارات املؤسسةالالزمة والقرارات املناسبة، كما تساعد عملية التقييم على خلق نوع من املنافسة بني 

 . املختلفة، وهذا بدوره يدفع املؤسسة لتحسني مستوى أدائها

 النتائج املتعلقة ابلدراسة التطبيقية: اثنيا

  أصول خدمات قطاع االتصاالت ابجلزائر إىل حقبة االحتالل الفرنسي؛ وغداة االستقالل مت اسرتجاع متتد
، غري أنه حافظ على معظم التشريعات 1962سبتمرب  27املؤرخ يف  )01-62(القطاع بعد إصدار املرسوم 

قانون "واملتضمن  1975سبتمرب  30يف ) 89-75(والنصوص القانونية السابقة، إىل غاية إصدار األمر 
الذي حدد صالحيات ومهام القطاع؛ فأعطى الوزارة حق احتكار مجيع اخلدمات، " وزارة الربيد واملواصالت

مث تلته عدة حماوالت تعديل وإصالح  1983جانفي  01يف ) 65-83(حقا مبوجب املرسوم ليتم تعديله ال
 .هدفت لتحسينه وإصالحه لكن ابعتباره دائما قطاعا عموميا

  عاما مرجعيا يف اتريخ إصالحات قطاع االتصاالت، وذلك ملا محله من تغريات جذرية  2000يعترب عام
، حيث سعى هذا 2000أوت  05يف ) 03-2000(ن وإصالحات عميقة مسته بعد صدور القانو 

، 2005إىل سنة  2000اإلصالح لتحرير سوق االتصاالت وفتحتها التدرجيي وفق رز�مة حمددة من سنة 
 .فكانت أول خطوة هي القيام بتوفري اإلطار التنظيمي واملؤسسايت املناسب 

 فقد منحت القطاع نفسا جديدا من أن اإلصالحات املتبناة من طرف الدولة قد أعطت نتائج جد مرضية ،
خالل حتريره من القيود اليت طاملا كبحته، األمر الذي أسهم بشكل مباشر يف إنعاش كافة أقسام القطاع سواء 

 . تعلق األمر خبدمة اإلنرتنت أو خدمة اهلاتف النقال، أو خدمة اهلاتف الثابت

  يف ظل احرتام وذلك  2005أن سوق اهلاتف النقال أسفر عن سوق منظم ومفتوح متاما أمام املنافسة سنة
الشفافية واملنافسة احلرة، األمر الذي انعكس اجيابيا سواء فيما خيص اجلانب التقين والتكنولوجي على مستوى 

 . اهلياكل القاعدية أو فيما خيص توسع قاعدة املشرتكني

  ت املنتهجة يف قطاع االتصاالت ابجلزائر جعل قطاع اهلاتف النقال ينتقل من مرحلة االحتكار اإلصالحاأن
هي املسيطر الوحيد على قطاع الربيد  ATكان املتعامل التارخيي ممثال يف مؤسسة اتصاالت اجلزائر  التام أين

أين سيطر على القطاع كل من واملواصالت يف اجلزائر سابقا، لينتقل بعد ذلك إىل مرحلة االحتكار الثنائي 
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، لينتقل القطاع بعد ذلك إىل مستوى آخر من املنافسة أال وهو منافسة ATM ومؤسسة  OTAمؤسسة 
اليت شهدها قطاع اإلصــالحات  وعليه ميكن القول أن إىل املعرتك التنافسي، WTAأين التحقت  القلة

 .على املنافسة يف القطاعاألثر اإلجيايب اهلاتفية النقالية يف اجلزائر كان هلا 

  تغطية مجيع فئات اجملتمع سواء تعلق األمر ابألفراد أو يعتمد املتعاملون الثالثة سياسة التمييز ابملنتجات هبدف
ذلك من خالل الكم اهلائل للعروض واخلدمات املقدمة من طرف خمتلف  هاملؤسسات، وهو ما نالحظ

 .املتعاملني

 يف اجلزائر بوجود عوائق دخول وخروج من وإىل القطاع، فمن عوائق الدخول  يتميز قطاع خدمة اهلاتف النقال
، وعليه ...، حيث تقوم بتنظيم املنافسة وتسيري مناقصات منح الرخص ARPTجند العوائق القانونية ممثلة يف 

على درجة املنافسة يف القطاع خاصة يف يف التأثري  اكبري   تلعب دورافإن عوائق الدخول خاصة القانونية منها 
من القطاع فتتمثل يف ارتباط القطاع بعشرات احلد من دخول مؤسسات جديدة، أما ابلنسبة لعوائق اخلروج 

اآلالف من مناصب الشغل املباشرة وغري املباشرة، ابإلضافة إىل ارتباط القطاع مبؤسسات القطاعات األخرى،  
سنة، حبيث ال جيوز التنازل عليها أو  15خصة اليت متنح بصفة شخصية وملدة كما أن القطاع خيضع لنظام الر 

  .  عن احلقوق املرتتبة عليها إال مبوافقة اهليئة املاحنة

  اليت  2007بسنة أن قطاع خدمة اهلاتفية النقالة اجلزائري الزال يف مرحلة النمو وإن كان بطيئا مقارنة
، حيث أن نسبة النمو فيها هذا القطاع ترتبط ارتباطا %78.53 ــشهدت أعلى معدل ز�دة بنسبة تقدر بــ

، فكلما طالت فرتة االبتكارات وتنوعت فإن "أجيال أخرى من التكنولوجيا" وثيقا ابالبتكارات يف هذا اجملال 
 ذلك يسمح ابستمرار فرتة النمو وابلتايل استمرار املتعاملني يف حتقيق حصص سوقية أكرب على أساس الز�دة

 .  يف الطلب على اخلدمات والعروض اجلديدة

  ميكن اعتبار املنافسة القائمة بني مؤسسة موبيليسATM  وغريها من املؤسسات الناشطة يف قطاع خدمة
وقيود اهلاتف النقال اجلزائري منافسة ذات طبيعة خاصة، كو�ا منافسة بني قطاع عام خيضع العتبارات وطنية 

سياسية، وبني قطاع خاص له كامل احلرية يف رسم االسرتاتيجيات وتعديل السياسات مبا خيدم أهدافه 
  .من نتائج ضمن هذا السياق يعد يف حد ذاته اجنازا كبريا ATMاخلاصة، فما حتققه مؤسسة موبيليس 

  أو ما يعرف بنموذج أن طبيعة املنافسة يف القطاع جعلت من أتثري القوى اخلمس للمنافسةPorter  على
مقارنة ) املؤسسات املتنافسة يف القطاع(ضعيفا، حيث أن تركز املتعاملني  ATMتنافسية مؤسسة موبيليس 

ابجملهزين والعمالء جعل من قوهتما التفاوضية ضعيفة جدا، ابإلضافة إىل عدم وجود هتديد ميكن تسميته 
يؤثر  ابلفعلي أو احلقيقي للمنتجات البديلة، يف حني يبقى هتديد الوافدين اجلدد هو اخلطر الوحيد الذي قد

 .والقطاع ككل، إال أن دخوهلم يبقى مرهو� بقرار احلكومة اجلزائرية ATMعلى تنافسية مؤسسة موبيليس 



 : ....................................................................................خامتة
 

220 
 

  واشتداد حدة وحتوله من احتكاري ثنائي إىل احتكار قلة التغري يف هيكل سوق خدمة اهلاتف النقال أن
ألجل  ATMمؤسسة  رض علىف والذي يظهر جليا ابخنفاض نسبة الرتكز الصناعي يف القطاع املنافسة

االستمرار واحلفاظ وز�دة نصيبها يف السوق وابلتايل حتسني أدائها تبين العديد من االسرتاتيجيات، فقد سعت 
املؤسسة إىل تلبية احتياجات ومتطلبات الزابئن املتزايدة وذلك عرب تنويع وتطوير خدماهتا إذ تقدم املؤسسة 

املرتبة األوىل من حيث نوعية التغطية، إذ تغطي بشبكتها كامل الرتاب  اليوم العديد من اخلدمات، وهي حتتل
 .وهي ذات نوعية جيدة %96.7الوطين بنسبة تغطية تقدر بـــ 

 ؤسسة ميكن القول من خالل تطور احلصة السوقية ملATM  اية  امشرتك ينمال 10ووصوهلا ألكثر من�
القطاع، أ�ا حققت نسبة رضا كبرية لدى من إمجايل احلصة السوقية يف  %30.8أي بنسبة  2009

 OTAمشرتكيها وذلك إذا ما قار� احلصة السوقية للمؤسسة مع منافسيها يف القطاع بشكل عام ومؤسسة 
كانت نسبة   2003بشكل خاص  على اعتبار أ�ا الرائدة يف القطاع ومنافس املؤسسة األول، ففي سنة 

، 2009�اية سنة  %44.66مث تراجعت هذه النسبة إىل  %88تفوق  OTAاحلصة السوقية ملؤسسة 
، األمر الذي أدى OTAهذا الرتاجع دليل قوي على تراجع نسبة والء ورضا املشرتكني على شبكة 

إببرام العديد  ATMمؤسسة ابملشرتكني إىل االجتاه حنو شبكات أخرى لالستفادة من مزا�ها، كما أن قيام 
ألجل تسهيل ... مؤسسة فودافون؛ موريتال؛ سور�تيل: غيل أجنبية مثلمن االتفاقيات مع مؤسسات تش

 ATMاالتصال حنو الشبكات خارج الوطن، كل ذلك أسهم يف تطور مؤشر احلصة السوقية للمؤسسة 
 .وابلتايل تطور أداء املؤسسة حنو األفضل

 اصلة يف هيكل قطاع خدمة ميكن القول أن االسرتاتيجيات املتبناة من طرف املؤسسة على ضوء التغريات احل
اهلاتف النقال ألجل التطوير من أدائها، قد حققت هلا نتائج جد إجيابية فبعد أن كان ال يتجاوز عدد 

 امالين مشرتك 10، جند أن عددهم فاق حاجز 2003�اية سنة  احاجز املليون مشرتكمشرتكي املؤسسة 
 .2009�اية سنة 

   يرتبط مؤشر رقم األعمال مؤسسة موبيليسATM  ارتباطا عكسيا مع نسبة الرتكز الصناعي الذي يعرب عن
درجة املنافسة داخل القطاع، حيث الحظنا أنه كلما أخذ هذا املؤشر يف االخنفاض وهو ما يدل على 

، وهو ما يدل ATMؤسسة كلما ارتفع مؤشر رقم األعمال ابلنسبة مل) اشتداد حدة املنافسة بني املتعاملني (
، ATMعلى أن التغريات اهليكلية يف القطاع ممثلة يف الضغوط التنافسية قد أسهمت يف حتسني أداء مؤسسة 
 .من خالل تبين هذه األخرية العديد من االسرتاتيجيات التنافسية ألجل مواكبة وترية املنافسة السريعة
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 فرضيات البحث نتائج اختبار : اثلثا

من خالل دراسة حبثنا وحماولة اإلملام جبميع العناصر اليت تدخل ضمن هذه الدراسة، توصلنا إىل اختبار            
 :فرضيات اليت مت وضعها يف مقدمة البحث وهي كما يليال

 رأينا من خالل منوذج : اختبار الفرضية األوىل"Porter" أن  "منوذج القوى اخلمسة للمنافسة"املعروف بـ
القوة التفاوضية  :بل هناك قوى أخرى تتمثل يف ،املنافسني احلاليني بنياملنافسة ليست حمصورة فقط 

 ريتأثال وكلها عوامل تساهم يفاملنتجات البديلة،  ؛هتديد الداخلني اجلدد ؛القوة التفاوضية للزابئن ؛للموردين
 القطاعة املنافسة املوجودة يف لدرج محددك ميكن اعتبارهاو  ،)السوق(داخل الصناعة املنافسة  درجة على

 .سواء ابلسلب أو ابإلجياب وجتاذب هذه القوى يؤثر على رحبية الصناعة

 هيكل الصناعة الذي تناولناه يف الفصل األول يعتمد على جمموعة ودراسة  إن حتديد  :اختبار الفرضية الثانية
درجة التكامل داخل الصناعة، إال أن  ؛املنتجات متييز ؛عوائق الدخول ؛الرتكز الصناعي :من احملددات وهي

عكس منها على  الرتكز الصناعي يعترب من بني أهم احملددات اليت يعتمد عليها يف الدراسات وخاصة امليدانية
عكس ، على واستخدامه يف التحليل حسابهاحملددات األخرى، نظرا ألن الرتكز الصناعي حمدد يسهل 

 .استخدامهاحساهبا وابلتايل تطبيقها و احملددات األخرى اليت يصعب 

 يف إال من خالل الكشف عن أهم الفرص  أن حتقق أداء متميزاال ميكن للمؤسسة : اختبار الفرضية الثالثة
ل إليه ال ميكن الوص األمر الذي، واليت تنتج عن جتاذب قوى املنافسة املشكلة هليكل الصناعة، بيئتها اخلارجية

على ضوء هذا التحليل ميكن و املؤسسة،  فيهاليت تنشط  )السوق( إال من خالل حتليل هيكل الصناعة
السلوك من خالل استغالل الفرص املتاحة يف بيئتها، وذلك من خالل تبىن  األداء األمثلللمؤسسة أن حتقق 

 قق هلا هذا اهلدف، حي ذيال )اإلسرتاتيجية(

 يتوقف على مدى قدرهتا يف الكشف عن  ألفضل أداء ممكنإن حتقيق املؤسسة  :اختبار الفرضية الرابعة
، وحتليل كل عنصر يساهم فيهي تنشط ذال )السوق( الفرص املتاحة يف بيئتها من خالل حتليل هيكل الصناعة

 جهةاملؤسسة من استغالل الفرص املتاحة وموا ويف حال متكن، )السوق( يف حتديد قواعد املنافسة يف الصناعة
الذي يضمن هلا البقاء  ميزاملداء فإ�ا تستطيع حتقيق األالتهديدات اليت يوضحها هذا التحليل،  وحتييد

 .، وعليه فإنه هناك عالقة وأتثريا متبادال بني هيكل الصناعة وأداء املؤسسةواالستمرار والتفوق على املنافسني
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 اقرتاحات وتوصيات: رابعا

املتوصل إليها من خالل هذه الدراسة، وبعد اإلجابة على اإلشكالية املطروحة يف ى ضوء النتائج عل        
 :البحث فإنه ميكن أن نقرتح جمموعة من التوصيات واالقرتاحات التالية

ضرورة أتهيل املؤسسة االقتصادية اجلزائرية من خالل التأقلم اجليد مع التغريات اليت قد تطرأ على هيكل  -
للمنظمة يئتها اخلارجية بصفة عامة، ال سيما مع سعي الدولة اجلزائرية لالنضمام الصناعة بصفة خاصة وب

العاملية للتجارة وما سينجر عنه من حترير تدرجيي زمين ونوعي للتجارة يف السلع واخلدمات، وإلغاء إجراءات 
  .فسة أجنبية شرسةالدعم للمؤسسات احمللية، وابلتايل ستجد املؤسسة االقتصادية اجلزائرية نفسها أمام منا

على املؤسسة االقتصادية اجلزائرية العمل على معرفة املوارد املتاحة وكيفية االستفادة منها، لتحسني أدائها  -
 .بشكل أو آبخر

لكي يبقى قطاع اهلاتف النقال مواكبا للتطورات التكنولوجية احلديثة، فعلى الدولة اجلزائرية أن تفتح هذا  -
املية، وجتعله منفتحا على االستثمارات األجنبية وإعطاء رخص تسمح من خالهلا القطاع على املنافسة الع

 .بدخول متعاملني جددا للقطاع، وذلك جلعله أكثر تنافسية 

 آفاق الدراسة: خامسا

اإلجابة على إشكالية البحث املطروحة، ومن خالل التعرض ابلدراسة والتحليل إىل كل احليثيات  من خالل
ابإلضافة إىل قطاع خدمة اهلاتف النقال يف وأداء املؤسسة اإلقتصادية ) السوق(ومتغريات البحث كهيكل الصناعة 

بعض اإلشكاليات اليت ميكن أن تطرح  اجلزائر، ونظرا إلمكانية التوسع يف املوضوع ارأتينا أن نقرتح تصورات ل
 :كمجال للدراسة، وميكن أن نقرتح من بينها على سبيل املثال ال احلصر املواضيع التالية

 .أتثري السلوك االسرتاتيجي على أداء املؤسسة اإلقتصادية -
 .اجلزائريةيف حتديد السلوك اإلسرتاتيجي للمؤسسة اإلقتصادية ) السوق(دور حتليل هيكل الصناعة  -
 .دور حتليل األداء الداخلي على تنافسية املؤسسة االقتصادية اجلزائرية -
 .مدى أتثري عوائق الدخول على تنافسية مؤسسات قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر -
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، ترمجة سعد الدين دمحم الشيال، ديوان املطبوعات اجلامعية، نظرية اقتصاد�ت الوحدةدومينيك سلفادور،  -

 .1994اجلزائر، 
، ترمجة عبد احلكم اخلزامى، الطبعة بناء امليزة التنافسية: اإلدارة اإلسرتاتيجيةبتس وآخرون، .أ.روبرت -

 .2008األوىل، دار الفجر للنشر ، مصر، 
دار املريخ للنشر، الر�ض، اململكة العربية  تعريب فريد بشري طاهر، ،اقتصاد�ت الصناعةروجر كالرك،  -

 .1994السعودية، 
، دار اليازوري العلمية للنشر اإلدارة اإلسرتاتيجية مفاهيم وعمليات وحاالت دراسيةكر� مطلك الدوري،  -

 .2005والتوزيع، عمان، األردن، 
 .1999، دار اليازوري العلمية للنشر ،األردن، مدخل اسرتاتيجي:دارة الدوليةاإلسعد غالب �سني،  -

 الكتب
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 .2003، دار اآلداب، بريوت، لبنان، قاموس فرنسي عريب: املنهلسهيل إدريس،  -
، ترمجة رفاعي دمحم رفاعي ودمحم سيد أمحد مدخل متكامل: اإلدارة اإلسرتاتيجيةوجاريث جونز،  هيل شارلز -

 .2001ريخ للنشر، اململكة العربية السعودية، اجلزء األول، عبد املتعال، دار امل
 .2000، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، اقتصاد وتسيري املؤسسةعبد الرزاق بن حبيب،  -
 .2003، الدار اجلامعية للنشر، اإلسكندرية، مصر، مقدمة يف األعمالعبد السالم أبو قحف،  -
، الدار اجلامعية للطباعة و النشر االقتصاد الصناعي بني النظرية والتطبيقادر عطية، عبد القادر دمحم عبد الق -

 .1997والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، 
 .1999، دار احلامد للنشر، الطبعة األوىل، األردن، مدخل يف تقييم املشروعاتعقيل جاسم عبد هللا،  -
 .1994ة، القاهرة، مصر، ، مكتبة اإلدارة اجلديداإلدارة اإلنتاجيةعلي السلمي،  -
 .2000، منشأة املعارف، مصر، التحليل االقتصادي اجلزئيعلي يوسف خليفة و أمحد زبري جعاطة،  -
 .2001، الدار اجلامعية، القاهرة، مصر، العوملة وقضا� اقتصادية معاصرةعمر الصقر،  -
 .2009مصر،  ، دار النهضة العربية،، االحتكار واملنافسة غري املشروعةعمر دمحم محادي -
 .2000، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، االقتصاد اجلزئيفايز إبراهيم احلبيب،  -
، مركز التعليم املفتوح، جامعة عني مشس، مصر، اقتصاد�ت الصناعة والطاقةفرج عبد العزيز عزت،  -

2000. 
ة للنشر و التوزيع، ، ترمجة وردية راشد، املؤسسات اجلامعيمدخل إىل االقتصاد اجلزئيفريدريك تلون،  -

 .2008بريوت، لبنان، 
 .2000، دار وائل للنشر، عمان، اإلدارة اإلسرتاجتيةفالح حسن عداي احلسيين،  -
الطبعة األوىل، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان  ،االقتصاد اإلداريفليح حسن خلف و طارق احلاج،  -

 .2009،األردن، 
 .2008ار املسرية للنشر و التوزيع والطباعة، األردن، عمان، ، داالقتصاد اإلداريكاظم جاسم العيساوي،  -
، دار املناهج للنشر والتوزيع، مدخل يف االقتصاد اإلداريحممود جاسم الصميدعي وردينه عثمان يوسف،  -

 .2006األردن، 
 .2005، دار وائل للنشر، الطبعة الثانية، عمان، األردن، االقتصاد الصناعيمدحت القريشي،  -
 .1992، ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر، أسس علم النفس الصناعيمصطفى عشوي،  -
 .2002، دار وائل للنشر، األردن، التنظيم وإجراءات العملموسى اللوزي،  -
 .2008، الطبعة األوىل،دار البداية، عمان، األردن، حتليل املتغريات االقتصاديةنبيل إبراهيم حممود الطائي،  -
 .1998، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، امليزة التنافسية يف جمال األعمالنبيل مرسي خليل،  -
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 :األطروحات

مؤسسات : امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية بني مواردها اخلاصة و بيئتها اخلارجية حالةأمحد باليل،  -
دكتوراه غري منشورة، ختصص إدارة أعمال، جامعة اجلزائر، ، أطروحة قطاع اهلاتفية النقالة ابجلزائر

 .2007اجلزائر،
، أطروحة مؤسسة التبغ والكربيت: التحالف اإلسرتاتيجي كخيار للمؤسسة اجلزائرية حالةأمحد زغدار،  -

 .2005دكتوراه غري منشورة، ختصص علوم اقتصادية، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 
، أطروحة دكتوراه غري إسرتاتيجي فعال ابلكفاءة ملؤسسات اإلمسنت يف اجلزائرحنو تسيري الداوي الشيخ،  -

 .1999منشورة، ختصص تسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 
حالة قطاع :أتثري متغريات البيئة اخلارجية على أداء املؤسسات االقتصادية اجلزائريةاهلامشي بن واضح،  -

كتوراه غري منشورة، ختصص العلوم االقتصادية، جامعة سطيف، ، أطروحة د خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر
 .2014اجلزائر، 

، أطروحة دكتوراه صيدال لصناعة الدواء يف اجلزائر جممع: التسويق واملزا� التنافسية حالةسامية حلول،  -
 .2007/2008غري منشورة، ختصص تسيري املؤسسات، جامعة ابتنة، اجلزائر، 

، أطروحة دكتوراه غري منشورة، اجلزائر: نظيمية وأتثريها على أداء املنظمة حالةالثقافة التسهام سهويل،  -
 .2006/2007ختصص تسيري، جامعة بومرداس، اجلزائر، 

، أطروحة دكتوراه غري دراسة تطبيقية مقارنة: الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالميةشوقي بورقبة،  -
 .2010/2012اجلزائر، منشورة، ختصص علوم اقتصادية، جامعة سطيف، 

على التسيري اإلسرتاتيجي  )NTIC( أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثةصباح بلقيدوم،  -
، 02، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص علوم التسيري، جامعة قسنطينة للمؤسسات االقتصادية

 .2012/2013اجلزائر، 
املديرية العامة : تفعيل إدارة املعرفة مبنظمة األعمال حالةالتطور التكنولوجي ودوره يف طه حسني نوي،  -

، اجلزائر، 3، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص تسيري، جامعة اجلزائرملؤسسة اتصاالت اجلزائر
2010/2011. 

 الرسائل العلمية 
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التنافسي لشركات صناعة األدوية األردنية يف ظل االنفتاح  األداءعبد احلكيم عبد هللا النسور،  -
أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص االقتصاد والتخطيط، جامعة تشرين، الالذقية، سور�، ، االقتصادي

2009. 
، أطروحة دكتوراه غري حنو حتسني اإلنتاجية وتدعيم القدرة التنافسية للمؤسسةعبد الرمحن بن عنرت،  -

 .2004منشورة، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 
املايل يف املؤسسات االقتصادية حنو إرساء منوذج لإلنذار املبكر قياس وتقييم األداء عبد الغين دادن،  -

، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص العلوم بورصيت اجلزائر وابريس: ابستعمال احملاكاة املالية حالة
 .2006/2007االقتصادية، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 

قطاع الطحن : على الفارق اإلسرتاتيجي حالةمسامهة إلعداد مقاربة تسيريية مبنية عبد املليك مزهودة،  -
 .2007، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص علوم التسيري، جامعة ابتنة، اجلزائر، ابجلزائر

ة، أطروحة حتديد احملتوى والقياس ابستعمال أسلوب لوحة القياد: الفعالية التنظيميةعبد الوهاب سنوسي،  -
 .2003/2004ة اجلزائر، اجلزائر، دكتوراه غري منشورة، ختصص تسيري، جامع

، تقييم األداء يف اإلدارات الصحية مبديرية الشؤون الصحية مبحافظة الطائفعبد الوهاب دمحم جبني،  -
 .2009أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص إدارة صحية، جامعة سانت كليمنتس العاملية، سور�، 

، أطروحة دكتوراه غري اجلزائر: ومية االقتصادية حالةاثر البيئة على أداء املؤسسات العمعلي عبد هللا،  -
 .1999منشورة، ختصص تسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 

مؤسسيت محود : أثر احمليط الدويل على إسرتاتيجية التسويق يف املؤسسة اجلزائرية حالةعمار عرابين،  -
جامعة اجلزائر، اجلزائر، ، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص علوم التسيري، بوعالم وموبيليس

2008/2009. 
، أطروحة دكتوراه غري اجلزائر: دور االقتصاد املعريف يف حتقيق امليزة التنافسية للبنوك حالةعمر بشري،  -

 .2011/2012منشورة، ختصص نقود، مالية وبنوك، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 
املؤسسات : ملة االقتصادية حالةمؤشرات تنافسية املؤسسات االقتصادية يف ظل العو فرحات غول،  -

 .2005/2006، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصص تسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، اجلزائرية
، أطروحة دكتوراه غري دور الرأمسال اهليكلي يف تدعيم امليزة التنافسية للمؤسسة اجلزائريةدمحم حبانية،  -

 .2011/2012جلزائر، ، ا3منشورة، ختصص إدارة أعمال، جامعة اجلزائر
املؤسسة : تفعيل نظام تقييم أداء العامل يف املؤسسة العمومية االقتصادية حالةنور الدين شنويف،  -

 .2005دكتوراه غري منشورة، ختصص التسيري، جامعة اجلزائر، اجلزائر، أطروحة ،اجلزائرية للكهرابء والغاز
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، أطروحة دكتوراه غري منشورة، على أداء املؤسساتأثر نظم املعلومات والتوجه السوقي نبيلة سعيداين،  -
 .2015/2016، اجلزائر، 1ختصص تسويق، جامعة ابتنة 

أثر التسيري اإلسرتاتيجي للموارد البشرية وتنمية الكفاءات على امليزة التنافسية حيضيه مساليل،  -
ص تسيري، جامعة ، أطروحة دكتوراه غري منشورة، ختصاجلودة واملعرفة: للمؤسسة االقتصادية مدخل

 .2005اجلزائر، اجلزائر، 

 :املذكرات

، مذكرة ماجستري جممع صيدال: دور الشراكة يف حتسني أداء املؤسسات الصناعية حالةإمساعيل شوخيي،  -
 .2006غري منشورة، ختصص علوم التسيري، جامعة بسكرة، اجلزائر، 

، مذكرة ماجستري غري منشورة، جممع صيدال :أثر القيادة اإلدارية على أداء العاملني حالةالصاحل جليح،  -
 .2004/2006ختصص إدارة أعمال، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 

اجلزائر  :دراسة قياسية ألثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على النمو االقتصادي حالةالعمري احلاج،  -
 ، اجلزائر،03، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص اقتصاد كمي، جامعة اجلزائر)1995/2009(

2013. 
ديوان : التحليل املايل كأداة لتقييم األداء داخل املؤسسة العمومية االقتصادية حالةحليمة بومعزة،  -

 .2001/2002، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص تسيري، جامعة اجلزائر، الرتقية والتسيري العقاري
، مذكرة اتصاالت اجلزائر :تصاالت حالةدور اجلودة الشاملة يف أتهيل قطاع االخدجية احلاج نعاس،  -

 .2008ماجستري غري منشورة، ختصص إدارة أعمال، جامعة الشلف، اجلزائر، 
، مذكرة مؤسسة اإلجناز بسكرة: مسامهة إلعداد إسرتاتيجية ملؤسسة يف قطاع البناء حالةدارين بوزيدي،  -

 .2005ئر، ماجستري غري منشورة، ختصص تسيري املؤسسات، جامعة ابتنة، اجلزا
، مذكرة ماجستري غري منشورة، تسويق خدمة الطرود الربيدية يف قطاع الربيد و املواصالتدليلة نيتام،  -

 .2002جامعة اجلزائر، اجلزائر،  ختصص تسيري،
مؤسسة املعمل : التدقيق اخلارجي وأتثريه على فعالية األداء يف املؤسسة االقتصادية حالةزينب بوقابة،  -

، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص حماسبة وتدقيق، NCA-Rouibaاجلزائري اجلديد للمصربات 
 .2010/2011، 3جامعة اجلزائر 

، مذكرة ماجستري غري )2003/2008(هيكل صناعة قطاع اهلاتف النقال يف اجلزائرسعاد قويف،  -
 .2010منشورة، ختصص اقتصاد الصناعي، جامعة بسكرة، اجلزائر، 
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املؤسسة الوطنية : دور التكاليف املعيارية يف حتسني أداء املؤسسة اإلقتصادية حالةشريف حاب هللا،  -
، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص حماسبة، جامعة ابتنة، اجلزائر، للدهن سوق أهراس

2008/2009. 
قابلية تطبيق بطاقة األداء املتوازن كأداة لتقييم اإلسرتاتيجية يف املؤسسة االقتصادية صاحل بالسكة،  -

، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص اإلدارة اإلسرتاتيجية، جامعة بعض املؤسسات: اجلزائرية حالة
 .2011/2012سطيف، 

، مذكرة جممع صيدال لصناعة الدواء ابجلزائرحالة : هيكل الصناعة وامليزة التنافسيةعادل عرقايب،  -
 .2010ماجستري غري منشورة ،ختصص اقتصاد الصناعي، جامعة بسكرة، اجلزائر، 

صناعة : هيكل السوق ودوره يف حتديد اإلسرتاتيجية التنافسية للمؤسسة الصناعية حالةعادل مياح،  -
 .2010اجلزائر،  ، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة بسكرة،الدواء يف اجلزائر

مؤسسة صناعة الكوابل ببسكرة : األداء املايل للمؤسسة االقتصادية قياس وتقييم حالةعادل عشي،  -
 2001/2002، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص تسيري املؤسسات الصناعية، )2000/2003(

جستري غري منشورة، ، مذكرة ماحتسني أداء املؤسسة يف ظل إدارة اجلودة الشاملةعبد احلليم مزغيش،  -
 .2011/2012ختصص تسويق، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 

 :إدارة التغيري و اسرتاتيجيات املوارد البشرية يف السوق التنافسي حالةعبد الرؤوف عز الدين،  -
، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص إسرتاتيجية السوق، جامعة املسيلة، مؤسسات االتصـال يف اجلزائر

 .2007اجلزائر، 
، )2003/2009(موبيليس : دور التسويق يف رفع امليزة التنافسية حالةعبد اللطيف أوالد حيمودة،  -

 .2011، ختصص تسويق، جامعة تلمسان، اجلزائر، مذكرة ماجستري غري منشورة
، مذكرة ماجستري )2000/2005( خالل الفرتة دراسة سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر، عبد العليم اتويت -

 .2006منشورة، ختصص دراسات اقتصادية، جامعة ورقلة، اجلزائر،  غري
، )2003/2009(موبيليس : دور التسويق يف رفع امليزة التنافسية حالةعبد اللطيف أوالد حيمودة،  -

 .2011، ختصص تسويق، جامعة تلمسان، اجلزائر، مذكرة ماجستري غري منشورة
، مذكرة ماجستري غري الواقع والتحد�ت :يف اجلزائر سوق خدمة اهلاتف النقال، عبد العليم بن عاطي -

 .2011/2012 منشورة، ختصص اقتصاد كمي، جامعة تلمسان، اجلزائر،
شركة  : دور خدمات ما بعد البيع يف تعزيز املركز السوقي للمؤسسة الصناعية حالةفرحات عباس،  -

، جامعة املسيلة، اجلزائر، ، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص علوم جتاريةكوندور لإللكرتونيك
2005/2006. 
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إدارة األعمال اإلسرتاتيجية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة إشارة إىل مسارها يف الواقع فضيلة حويو،  -
، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص إدارة للمربدات الصحراوية SONERASالعملي ملؤسسة 

 .2004/2005أعمال، جامعة اجلزائر، 
، مذكرة دراسة تطبيقية لبنك الفالحة والتنمية الريفية: املورد البشري وحتسني أداء املؤسسةفوزية قديد،  -

 .2005/2006ماجستري غري منشورة، ختصص إدارة أعمال، جامعة اجلزائر، 
، مذكرة ماجستري غري أثر السعر على قرار الشراء دراسة حالة قطاع خدمة اهلاتف النقالياء عامر، مل -

 .2006شورة، ختصص تسويق، جامعة اجلزائر، اجلزائر، من
، مذكرة تكنولوجيا املعلومات واالتصال وأتثريها على حتسني األداء االقتصادي للمؤسسة العلوطي، ملني -

 .2003/2004ماجستري غري منشورة، ختصص إدارة أعمال، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 
، مذكرة ماجستري غري مؤسسة جازي: خدماتية حالة واقع وأمهية قوة البيع يف مؤسسةليدية عشو،  -

 .2011/2012منشورة، ختصص تسويق، جامعة قسنطينة، اجلزائر، 
، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص االبتكار التسويقي وأثره على حتسني أداء املؤسسة سليماين، دمحم -

 .2006/2007تسويق، جامعة املسيلة، اجلزائر، 
دراسة مقارنة بني متعاملي : حتليل املنافسة يف حتسني األداء التسويقي للمؤسسةإسهام مرمي طالب،  -

مذكرة ماجستري غري  ،)2007 - 2000(قطاع اهلاتف النقال ابجلزائر يف الفرتة املمتدة ما بني سنيت 
 .2009، اجلزائر، 03منشورة، ختصص تسويق، جامعة اجلزائر

مؤسسة : حتقيق األفضلية التنافسية للمؤسسة االقتصادية حالةأتثري املنافسة يف القطاع على جنوى حبة،  -
، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص اقتصاد وتسري املؤسسة، جامعة )2003/2006(موبيليس 

 .2007/2008بسكرة، اجلزائر، 
ة املؤسسة الوطنية للمواد الدمس: اإلسرتاتيجية التنافسية ودورها يف أداء املؤسسة حالةهجرية شيقارة،  -

ENCG ،2005، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة اجلزائر، اجلزائر. 
مصنع : دور السياسة الصناعية يف حتسني أداء املؤسسة االقتصادية حالةوليد أمحد صاحل العطاس،  -

، مذكرة ماجستري غري منشورة، ختصص اقتصاد )2004/2008(املكّال لتعليب األمساك خالل الفرتة 
 .2010بسكرة، اجلزائر، صناعي، جامعة 
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، جملة املستقبل العريب، ندوة دور الدولة والتعاون العريب يف رفع القدرة التنافسيةإبراهيم العيسوي،  -
 .2000، 254، قطر، العدد 99

املنظمة العربية  ، جملة التنمية الصناعية العربية،الكفاية اإلنتاجية يف الصناعة العربيةإبراهيم عبد احلكيم،  -
 .1990، 9للتنمية الصناعية والتعدين، الرابط، املغرب، العدد

، جملة قياس الرتكز الصناعي يف اململكة العربية السعوديةأمحد سعيد ابخمرمة وحممود صديق زين،  -
 .1979، 02االقتصاد واإلدارة، اململكة العربية السعودية، العدد : جامعة امللك عبد العزيز

املنافسة واملمارسات املقيدة هلا يف ضوء أحكام قانون املنافسة ومنع االحتكار إسراء خضر العبيدي،  -
، جملة العلوم القانونية والسياسية، جامعة د�ىل، العراق، عدد خاص 2010لسنة ) 14(العراقي رقم 

 .2010مبؤمتر الكلية األول، 
جملة الباحث، جامعة ورقلة، ورقلة، اجلزائر،  األداء،حتليل األسس النظرية ملفهوم الداوي الشيخ،  -

 .2009، 07العدد
دراسة : اجلودة كمدخل لتحسني األداء اإلنتاجي للمؤسسات الصناعية اجلزائريةإهلام حيياوي،  -

، 05، جملة الباحث، جامعة ورقلة، ورقلة، اجلزائر، العدد )ابتنة(ميدانية بشركة اإلمسنت عني التوتة 
2007. 

دراسة : تقومي أداء املصرف التجاري السوري من منظور بطاقة األداء املتوازناهر وآخرون، بسام ز  -
، جملة جامعة تشرين للبحوث ميدانية على فروع املصرف التجاري السوري يف مدينة الالذقية

 .2014 ،36اجمللد  ،02سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، سور�، العدد : والدراسات العلمية
، جملة اإلدارة واالقتصاد، األمثلية االقتصادية يف أسواق املنافسة االحتكاريةلد طه عبد الكرمي، خا -

 .2010، 85اجلامعة املستنصرية، العراق، العدد 
تقومي كفاءة األداء من خالل معيار العائد دراسة حالة يف الشركة العامة رجاء رشيد عبد الستار،  -

 .19داد للعلوم االقتصادية، بغداد، العراق، العدد، جملة كلية بغلصناعة البطار�ت
، جملة اقتصاد�ت مشال إفريقيا، جامعة االندماج املصريف بني العوملة ومسؤولية اختاذ القرارزهية بركان،  -

 .2005، ماي 02خمرب العوملة واقتصاد�ت مشال إفريقيا، اجلزائر، العدد : الشلف
: ليات كخيار إسرتاتيجي لتحسني تنافسية املؤسسةإعادة هندسة العمشرياز حايف سي حايف،  -

، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، جامعة بسكرة، بسكرة، )موبيليس(دراسة حالة شركة اتصاالت اجلزائر 
 .2015، جوان 17اجلزائر، العدد 

 العلمية اجملالت
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املركز ، الكفاءة والفعالية يف جماالت التصنيع واإلنتاج، جملة االقتصاد واملاليةعبد احلميد برحومة،  -
 .2008، جانفي 01اجلامعي ابلوادي، وادي سوف، اجلزائر، العدد 

، تنمية املوارد البشرية يف املؤسسات املصرفية واملالية اجلزائريةعز الدين هروم، عبد الفتاح بومخخم و  -
 .2009، 07جملة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، غرداية، اجلزائرـ العدد 

دراسة ميدانية على : حتليل وتقييم األداء االجتماعي يف املنشأة الصناعيةم، عبد الفتاح بومخخ -
، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة اإلطارات الوسطى والدنيا يف منشآت صناعة النسيج ابلشرق اجلزائري

 .2002، ديسمرب 18قسنطينة، قسنطينة، اجلزائر، العدد 
قة بني توزيع الدخل، النمو االقتصادي والفقر يف الدول حتليل العالعبد الكرمي البشري وسراج وهيبة،  -

خمرب العوملة واقتصاد�ت مشال إفريقيا، الشلف، : ، جملة اقتصاد�ت مشال إفريقيا، جامعة الشلفالعربية
 .2013، 11اجلزائر، العدد 

اء الرقابة اإلسرتاتيجية وأثرها على ز�دة فعالية أدعبد اللطيف عبد اللطيف وحنان تركمان،  -
سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية، سور�، : ، جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلميةاملنظمات

 .2005، 27، اجمللد 04العدد 
أثر إسرتاتيجية البحث والتطوير على رحبية املؤسسة عبد اللطيف مصيطفى وعبد القادر مراد،  -

 .2013، 04 ة ورقلة، اجلزائر، العدد، جملة أداء املؤسسات اجلزائرية، جامعاالقتصادية
، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة  األداء بني الكفاءة والفعالية مفهوم وتقييمعبد املليك مزهودة ،  -

 .2001، 01بسكرة، بسكرة، اجلزائر، العدد 
اجلزائرية مؤسسة : اخليارات اإلسرتاتيجية ملواجهة املنافسة حالةعبد الوهاب بن بريكة وجنوى حبة،  -

، 02، جملة أحباث اقتصادية و إدارية، جامعة بسكرة، بسكرة، اجلزائر، العدد لالتصاالت موبيليس
2007. 

حتليل األداء املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية عبد الوهاب دادن ورشيد حفصي،  -
لة الواحات للبحوث ، جم)2006/2011(ابستخدام طريقة التحليل العاملي التمييزي خالل الفرتة 

 .2014، 07، اجمللد 02والدراسات، جامعة غرداية، غرداية، اجلزائر، العدد 
شركة تويوات  : رفع كفاءة األداء التسويقي من خالل حتضري إسرتاتيجية املؤسسةكرمية بكوش،  -

 . 2013، سبتمرب09، جملة االقتصاد اجلديد، جامعة مخيس مليانة، اجلزائر، العدد كنموذج
، جملة جامعة امللك األسواق املعاصرة غري التنافسية بني الفقه والتحليل االقتصاديأنس الزرقا،  دمحم -

 .2006، 19، اجمللد 02االقتصاد اإلسالمي، اململكة العربية السعودية، العدد : عبد العزيز
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على عينة من   دراسة تطبيقية: تقييم الفعالية املنظمية ملؤسسات التعليم اجلامعي حسن آل �سني، دمحم -
، جملة جامعة القدس املفتوحة لألحباث و كليات اإلدارة واالقتصاد يف اجلامعات الرمسية العراقية

، 27عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، فلسطني، العدد: الدراسات، جامعة القدس املفتوحة
2012. 

، اجمللة اجلزائرية للتنمية االقتصاديةأثر إدارة املعرفة على أداء املؤسسة دمحم زرقون واحلاج عرابة،  -
 .2014، ديسمرب 01االقتصادية، جامعة ورقلة، ورقلة، اجلزائر، العدد 

، جملة اجلامعة اإلسالمية للدراسات أثر االندماج على أداء الشركات وأرابحهامعتصم الدابس،  -
 .2012، اجمللد العشرون، 02اإلقتصادية واإلدارية، غزة، فلسطني، العدد 

، إسرتاتيجيات وضع حواجز الدخول أمام هتديد املنافس احملتملحساب دمحم األمني، و  دم عبرياتمق -
 .05جملة مشال إفريقيا، الشلف، اجلزائر، العدد

، جملة حبوث اقتصادية حمددات الرتكز الصناعي قي اململكة العربية السعوديةممدوح اخلطيب الكسواين،  -
 .1999، 15قتصادية، القاهرة، مصر، العددعربية، اجلمعية العربية للبحوث اال

، بطاقة األداء املتوازن أحدث مناذج قياس أداء الشركات وحتقيق التوازن الداخلي�صر دمحم العديلي،  -
 .2008ديسمرب  22، 5551االقتصادية، الر�ض، السعودية، العدد 

البشرية يف احملافظات العراقية قياس تفاوت مستوى التنمية حسني علي عبد هللا، جناح رسول داخل و  -
، جملة علوم ذي قار، جامعة ذي قار، العراق، العدد ابستخدام طريقة املركبات الرئيسية 1997لعام 
02 ،2008. 

أثر اإلبداع اإلداري على حتسني مستوى أداء إدارة املوارد البشرية يف جنم العزاوي و طالل منري،  -
، 33بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، بغداد، العراق، العدد  ، جملة كليةالبنوك التجارية األردنية

2012. 
، جملة ، تنمية املوارد البشرية وأمهيتها يف حتسني اإلنتاجية وحتقيق امليزة التنافسيةنعيمة ابرك -

 .، الشلف، اجلزائر07اقتصاد�ت مشال إفريقيا، عدد
، جملة الباحث، ت من منظور خلق القيمةدراسة حتليلية ملؤشرات قياس أداء املؤسساهواري سويسي،  -

 .2009/2010، 07جامعة ورقلة، اجلزائر، العدد
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 .2009، الدول العربية 2009اخلصائص اإلحصائية جملتمع املعلومات لعام االحتاد الدويل لالتصاالت،  -

، جنيف، سويسرا، العمالة مهارات من أجل حتسني اإلنتاجية ومنو:لتقرير اخلامسامكتب العمل الدويل،  -

2008. 

 
 

، غاية يف حد ذاهتا أم وسيلة لرفع أداء املؤسسات؟: اجلودة الشاملةإبراهيم زروقي وعبد القادر حلول،  -
 .2010إدارة اجلودة الشاملة وتنمية املؤسسات، جامعة السعيدة، اجلزائر، : امللتقى الوطين اخلامس حول

دليل أساليب املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي،  -
، الرابط، املغرب، وطرق قياس اإلنتاجية وآليات حتسينها يف مصانع األلبان ومنتجاهتا يف الدول العربية

2004. 
املنافسة : ، امللتقى الدويل الرابع حولعحتليل التنافسية على مستوى القطا مجال سحنون ومعمر محدي،  -

واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، جامعة الشلف، 
 .2010نوفمرب  9-7اجلزائر، خالل الفرتة 

ة وحتوالت تنافسية املؤسس: العوامل التنافسية يف التسويق، امللتقى الدويلدراجي زينات ونعيمة غالب،  -
 .2002، جامعة بسكرة ، اجلزائر، احمليط

: ، امللتقى الدويل الرابع حولCONDORأثر إسرتاتيجية التنويع على تنافسية رابح بوقرة ونبيلة جعيجع،  -
جامعة  املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية،

 .2010نوفمرب 9-8: ائر، خالل الفرتةالشلف، الشلف، اجلز 
إعادة أتهيل املوارد البشرية للمؤسسة ساعة اإلصالحات حالة قطاع االتصاالت يف روشام بن ز�ن،  -

اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر واملمارسات التسويقية، جامعة بشار، : ، امللتقى الوطين األول حولاجلزائر
 .2004 أفريل 21-20:اجلزائر، خالل الفرتة

تعريف اإلنتاجية وأساليب قياسها وآليات حتسينها لفرق سراج يوسف عابد، و  سعيد بن علي حسن -
هـ، الر�ض، اململكة 1428، مؤمتر الدفاع املدين احلادي والعشرون، الدفاع املدين ابململكة العربية السعودية

 .العربية السعودية

 امللتقيات واملؤمترات

 

 التقارير
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، امللتقى الدويل الرابع ووضعيتها يف الدول العربيةمؤشرات قياس التنافسية عائشة عميش وعمر حدادو،  -
املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، : حول

 .2010نوفمرب 9-8: جامعة الشلف، الشلف، اجلزائر، خالل الفرتة
، ندوة ع احلكومي يف اململكة العربية السعوديةحنو أداء أفضل يف القطا عبد الرمحن بن عبد هللا الشقاوي،  -

هـ حمور الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، 1440الرؤية املستقبلية لالقتصاد السعودي حىت عام : حول
 .2008وزارة التخطيط، الر�ض ، اململكة العربية السعودية، أكتوبر 

ساواة يف قياس الرتكيز الصناعي والسلطة دور مقاييس الرتكيز و الالمعبد الوهاب بن بريكة وآخرون،  -
االقتصاد الصناعي والسياسات الصناعية، جامعة بسكرة، اجلزائر، : ، امللتقى الدويل األول حولعلى األسواق

 .2008ديسمرب  3 -2: خالل الفرتة
االقتصادية تقييم البيئة اخلارجية وأثرها علي فعالية تسيري املؤسسة عمار عماري واهلامشي بن واضح،  -

التسيري الفعال يف املؤسسة االقتصادية،، جامعة املسيلة، اجلزائر، خالل : ، امللتقي الدويل األول حولاجلزائرية
 .2005ماي  4-3: الفرتة

، مقاييس مقرتحة: ياس إنتاجية اإلدارة احلكومية يف الوطن العريبقكاسر نصر األمحدي وطالل عايد،  -
حول إدارة املعرفة يف الوطن العريب، جامعة الزيتونة األردنية، األردن، : السنوي الرابعاملؤمتر العلمي الدويل 
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 .حسب عدد من الباحثني مراحل تقييم أداء املؤسسة): 01(امللحق رقم 

 Boone،Kurtz الباحث
(1992) 

Stahl 
(1995) 

Helen 
)1990( 

Wright 
(1992) 

مراحل تقييم 
 األداء

 وضع معايري األداء. 
 الفعلي قياس األداء. 
  مقارنة األداء الفعلي

مع املعايري 
 .املوضوعة

  التقييم و اختاذ
اإلجراءات 

التصحيحية يف حالة 
وجود اختالف بني 

 األداء الفعلي
 .واملخطط

 حتديد األهداف. 
  أتسيس املقاييس

املالية 
 .واالقتصادية

 الوقت. 
 قياس األداء. 
 املقارنة. 
  اختاذ اإلجراءات

التصحيحية يف 
حال وجود 

 .احنرافات

  حتدد ما هو املراد
 قياسه
  وضع معايري

 قياسية مسبقة
  إجراء قياس

 األداء
  هل يتطابق

الفعلي مع  األداء
 .األداء النمطي

  اختاذ اإلجراءات
 .التصحيحية

  حتديد ما هو
املطلوب للتقييم 

والرقابة من 
خالل رسالة 

املنظمة وأهدافها 
 .وغا�هتا

 وضع املعايري. 
 قياس األداء. 
 مقارنة األداء مع 

 .املعايري
  اختاذ إجراءات

تصحيحية يف 
حال عدم تطابق 
األداء مع املعايري 

 . املوضوعة
عبد اللطيف عبد اللطيف وحنان تركمان، الرقابة اإلسرتاتيجية وأثرها على ز�دة فعالية أداء املنظمات، جملة جامعة تشرين للدراسات  :املصدر

 .134، ص 2005، 27، اجمللد 04والقانونية، سور�، العدد سلسلة العلوم االقتصادية : والبحوث العلمية
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 بطاقة األداء املتوازن): 2(امللحق رقم 

 

  blocks.com/ar/balancedScorecards_ar.aspx-http://www.it: املوقع اإلليكرتوين التايل: املصدر

http://www.it-blocks.com/ar/balancedScorecards_ar.aspx
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http://www.arpt.dz/
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 P03. , Février2006,Mobilis Le Journal N°1 Mobilis, :Source  
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 ATMالوكاالت التجارية ملؤسسة و  اجلهوية املدير�ت): 06(امللحق رقم 
 لناحية الوسطىل املديرية اجلهوية

 .اجلزائر ،شارع أصاحل حسني: وكالة صوفيا 
 .بوفاريك ،شارع سويداين بومجعة: وكالة بوفاريك 

 .درارية ،شارع بومجعة متيم، طريق اباب حسن 249: وكالة درارية 
 شرشال. شارع دمحم عليش: وكالة شرشال 

 .، بومرداس 04شارع أول نوفمرب رقم : وكالة رويبة 
 .01حي كواش رقم :  إبراهيموكالة دايل 

 .شارع أول نوفمرب، زرالدة 17: وكالة زرالدة 
 .علي، ابب الواد، اجلزائر شارع ابستا 05: وكالة ابب الوادي 

 .احلجوط ،17شارع أول نوفمرب، رقم : وكالة احلجوط 
 .، املقرين09، أوالد ايعيش رقم 08سكن رقم  112حي : وكالة أوالد ايعيش 

 .شارع اإلخوة عبد السالمي، القبة 43: وكالة القبة 
 .شارع علي خوجة، األبيار 130: وكالة األبيار 

 .، اجلزائر 05ع سيدي حيىي رقم شار : وكالة سيدي حيىي 
 .شارع بلقاسم اتبنت، احلراش، اجلزائر 05: وكالة احلراش 

 تيزي وزو ،أفريل شارع كرمي بلقاسم 20: وكالة تيزي وزو 
 .شارع عمارة يوسف، البليدة 06: وكالة البليدة 
 .الدائرة املالية لبلدية البويرة: وكالة البويرة 

 .بومرداسوسط مدينة : وكالة بومرداس 
 . شارع امليناء، تيبازة: وكالة تيبازة 

 . حي العقيد عمريوش 95: وكالة برج منايل 
 حي كيفاري اهلادي13: وكالة القليعة 

 اجلزائر. مطار هواري بومدين: وكالة املطار الدويل 
 اجلزائر. مطار هواري بومدين: وكالة املطار الداخلي 
 البيضاءالدار  امللعب البلدي: وكالة الدار البيضاء 

 ميناء التسلية سيدي فرج: وكالة سيدي فرج 
 ، عزازقة، تيزي وزو03و س  02مسكن، تيزي بوشان، حمل س  300حي : وكالة عزازقة 

 ناحية ورقلةلاملديرية اجلهوية 
 .مسكن، تقرت 360حي : وكالة تقرت 
 .شارع األمري عبد القادر، أفلو: وكالة أفلو 
 .برابح علي املغايرشارع : وكالة املغري 
 .32رقم  05، جناح 01رقم  ةشارع اهلامشي حبري طولق:  ةوكالة طولق

 .وسط مدينة املنيعة: وكالة املنيعة 
 .املركز التجاري عني أمناس: وكالة عني أمناس 

 .مطار كرمي بلقاسم إرارة، حاسي مسعود: وكالة مطار حاسي مسعود 
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 .وسط مدينة عني صاحل: وكالة عني صاحل 
 .بريد اجلزائر، وسط مدينة األغواط: وكالة األغواط 
 .حي سرسوف، متنراست: وكالة متنراست 

 .مسكن، حاسي مسعود 200حي : وكالة حاسي مسعود 
 .شارع بلمختار، حي تنيات املخزن، غرداية: وكالة غرداية 
 .شارع طريق قدور، ورقلة: وكالة ورقلة 
 .دشارع دمحم مخيسيت، الوا: وكالة الواد 

 .بسكرة. شارع اجلمهورية: وكالة بسكرة 
 .إيليزيحي الوسط، :  إيليزيوكالة 

 ناحية سطيفلاملديرية اجلهوية 
 .، سطيف 1945شارع ماي :  02وكالة سطيف 

 .عبد القادر األمريشارع : وكالة برج بوعريريج 
 .، جباية17سيدي دمحم، حي بوعلي رقم : وكالة جباية 

 .عبد احلميد بن ابديس شارع 54: وكالة جيجل 
 .الناحية املعمارية اجلديدة، مسيلة: وكالة مسيلة 
 .، العلمة69شارع أول نوفمرب رقم : وكالة العلمة 

 .شارع بشري عاشوري، رأس الواد: وكالة رأس الواد 
 .59أوري دراجي رقم  إبراهيمشارع أوالد :  1وكالة سطيف 
 .الطاهري شارع دخلي خمتار بوشرقة،: وكالة الطاهري 
 .شارع النصر، شارع دمحم مخيسيت، بوسعادة: وكالة بوسعادة 

 وكالة أقبو، ساحة كندوزة، أقبو، والية جباية: وكالة أقبو 
 سطيف, عني وملان,شارع كانوين عثمان : وكالة عني وملان 

 ناحية قسنطينةلاملديرية اجلهوية 
 .شارع العمراين، ابتنة: وكالة ابتنة 

 .، وسط مدينة ابتنةبريكةشارع أول نوفمرب ، :  بريكةوكالة 
 .، قسنطينة54ساحة أول نوفمرب : وكالة قسنطينة 

 .60رقم . ، شلغوم العيد1954نوفمرب  01شارع : وكالة شلغوم العيد 
 .14شارع املستقبل رقم : وكالة أم البواقي 

 .سابقا 06، رقم 01شارع يزليوي رقم : وكالة اخلروب
 .شارع حيحي املكي: ءوكالة عني البيضا

 بن طوابل السعيد، ميلة: وكالة ميلة
 .شارع شيهاين بشري، خنشلة 76: وكالة خنشلة

 .شارع عباس لغرور، قيس: وكالة قيس
 املدينة اجلديدة ،علي منجلي قسنطينة 5وحدة اجملاورة : وكالة علي منجلي

 حي العمراين ،ابتنة : وكالة ابتنة
 بلدي، عني مليلة، أم البواقياحلي ال 50: وكالة عني مليلة

 قسنطينة. ، سيدي مربوك العليا07شارع لركب أمحد رقم : وكالة سيدي مربوك
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 ناحية عنابةلاملديرية اجلهوية 
 .شارع بن عميور عبد القادر، عنابة 52: وكالة بن عميور

 .الطريق الوطين لعنابه، الطارف: وكالة الطارف
 .القل شارع قويسم عبد احلق،: وكالة القل

 .الطريق الوطين، واد ز�يت: وكالة واد ز�يت
 .طريق عنابة ، القالة: وكالة القالة

 .شارع هواري بومدين، بئر العرت: وكالة بئر العرت
 .حي البساتني، سدراتة: وكالة سدراتة

 .طريق والية تبسة: وكالة تبسة
 .سوق أهراس. 43شارع فيكتور ايقو رقم : وكالة سوق أهراس

 شارع املتطوعني ، عنابة 08: نابةوكالة ع
 .، سكيكدةاالستقاللساحة  10: وكالة سكيكدة

 .عبد القادر، قاملة األمريشارع  24: وكالة احلجار
 . شارع مبهويب بن طيب و شارع عبد الرمحن اتبوش: وكالة قاملة
 .شارع قويسم عبد احلق ، سكيكدة: وكالة كولو

 ناحية الشلفلاملديرية اجلهوية 
 .شارع مقدم بن يوسف، طريق اجلزائر، املدية: وكالة املدية

 .، عني وسارة3حي دمحم بوضياف رقم : وكالة عني وسارة
 .شارع دمحم بوضياف، اجللفة: وكالة اجللفة
 .، التنس44طريق الشلف رقم : وكالة التنس
 .شارع القائد بوسيف، وسط مدينة تيارت: وكالة تيارت

 .ومة، الشلفشارع املقا: وكالة الشلف
 .مشروع و�م، تيسمسيلت: وكالة تيسمسيلت
 .حي الناجم، عني الدفلة: وكالة عني الدفلة
 .شارع االستقالل: وكالة واد الرهيو

 .، فرندا38شارع الشهداء رقم : وكالة فرندا
 .دمحم مخيسيت، قصر البخاري: وكالة قصر البخاري
 .يس مليانةشارع بلسعدي عبد القادر، مخ: وكالة مخيس مليانة

 .شارع االستقالل 01: وكالة ثنية احلد
 .، غيليزان17شارع املستشفى رقم : وكالة غيليزان

 تيارت. قصر الشاللة. شارع سويح سليمان ، حي فاتح 219: وكالة قصر الشاللة
 ناحية وهرانلاملديرية اجلهوية 

 .شارع فلسطني، سيدي علي: وكالة سيدي علي
 .، بين صاف)جون كوراس سابقا(دري قدورشارع قا: وكالة بين صاف
 .بن ابديس.  36شارع العقيد لطفي رقم : وكالة بن ابديس

 .، سيدي بلعباس25شارع العقيد فراج رقم : وكالة سيدي بلعباس
 .شارع أول نوفمرب، عني متوشنت: وكالة عني متوشنت
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 .52شارع بن حيىي بلقاسم رقم : وكالة مستغامن
 .لب، تلمسانعني الق: وكالة تلمسان
 .شارع بن بولعيد، معسكر: وكالة معسكر
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