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 كممة شكر وعرفان

II 
 

 

الحمد هلل والشكر هلل وحده آناء الميل وأطراف النيار، ىو العمي القيار، األول 

واآلخر، الظاىر والباطن، الذي أغرقنا بنعمو التي ال تحصى، وأغدق عمينا برزقو الذي ال 

 الذي انعم عمينا إذ أرسل إلينا ىويفنى، وأنار دروبنا، فمو جزيل الحمد والثناء العظيم، 

عبد ورسولو محمدا ابن عبد اهلل عميو ازكي الصموات وأطير التسميم، أرسمو بالقرآن 

. المبين، فعممنا ما لم نعمم، حثنا عمى طمب العم عمينا فريضة

أليمنا الصبر عمى المشاق التي واجيتنا إلنجاز  وهلل الحمد كمو والشكر كمو أن وفقنا

. ىذا العمل المتواضع

والشكر موصول بصفة خاصة إلى أستاذي المشرف األستاذ الدكتور بن عيشي 

بشير، الذي نعتبره عمودا من أعمدة كمية االقتصاد في جامعتنا جامعة محمد خيضر 

يبخل عمى بدعمو العممي، األكاديمي، المنيجي والنفسي إلتمام ىذا لم بسكرة، حيث أنو 

. البحث

كما نرفع كممة شكر وعرفان لكل معمم وأستاذ أفادنا بعممو، من أولى مراحل الدراسة 

. األسطرحتى لحظة كتابة ىذه 

وفي األخير ال يسعنا إال أن ندعو اهلل عز وجل التوفيق والسداد وان يجعمنا ىداة 

 ميتدين
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 الممخص
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   في وقت مضى، كان المستيمك الجزائري يعتبر أن اقتناء خط ىاتفي لمجيل الثاني مظيرا من مظاىر 

الثراء وأن صاحبو ينتمي إلى عالم األعمال، لالرتفاع البين في سعر الخدمة من جية وانحصارىا في 

الرامية إلى فتح الجزائرية وإطار اإلصالحات التي انتيجتيا الحكومة ومع . قطاعات معينة من جية أخرى

نشاء بيذا الصدد قطاع البريد واالتصاالت السمكية والالسمكية  أمام الخواص المحميين منيم واألجانب وا 

- والدخول الفعمي لممستثمرين األجنبيين المصريسمطة الضبط لمبريد والمواصالت السمكية والالسمكية

الوطنية لالتصاالت أصبح خط الياتف النقال في متناول الجميع وغير -أوراصكوم تيميكوم والكويتي

منحصر في فئة معينة، ورافق ذلك تطورا ممحوظا في ىذه الخدمة الجديدة التي لم يألفيا المستيمك 

الجزائري، بل تميزت ذات الخدمة بالتحديث المستمر والتحسين ليا وطرح منتجات جديدة ليا من حين إلى 

موبيميس من أجل مجابية حدة المنافسة -آخر من طرف المتنافسين الثالثة بما في ذلك المتنافس الوطني

 .التي تم فرضيا آليا في ىذا القطاع

وبناء عمى ما تقدم، تأتي فكرة دراسة العالقة التي تربط المنافسة و العوامل المتحكمة في حدتيا بين 

المتنافسين مع تطوير المنتج الجديد وكيف كان األثر عمى خدمة الياتف النقال في الجزائر بعد المنافسة 

 .التي تم فرضيا بين المتعاممين الثالثة

  :الكممات المفتاحية

 .حدة المنافسة، تطوير المنتجات الجديدة، خدمة الياتف النقال في الجزائر
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 Once ago, the Algerian consumer considered owning a GSM line is one of 

the luxurious aspects and the owner should be a businessman due to the high 

suggested prices of the service and so the limited covered areas. In conjunction 

of the governmental reforms that aims to break the monopoly and modify 

market frame opening it to private sector and foreign investor, and creating In 

this regard the ARPT and the actual starting of Djezzy and OOREDOO (Nedjma 

Previously), The GSM line has become available to the majority with high 

quality and tempting promotions, and so a continuous obvious improvements on 

the service and new product development  including the national operator-

MOBILIS, These all to face the vigor imposed rivalry in the sector .  

The above message drive us to study the effect of competition dimensions on 

new product development and how was the impact  on the Algerian phone 

service after the sharp mandatory competition between the three operators.  

Key words:  

Competition rivalry, New Product Devlopment, Cell phone service in Algeria. 
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 :تمهيد

صارت بيئة األعمال تتميز بالمتغيرات أكثر من الثوابت، بل بغزارة المتغيرات التي صار لزاًما 
 ويطرح الباحثون عدَّة تساؤالت حول ىذه النقطة، من . أىمية أكثر من ذي قبلإعطاؤىادراستيا عن قرب و

الخ، فالواقع صار يفرض عمينا أنَّ  ...؟بينيا كم عدد ىذه المتغيرات وكيف تتغير، وما ىي سرعة تغيراتيا
بيئة األعمال المعاصرة أصبحت بيئة أكثر عالمية وحافمة بالمتغيرات المتسارعة، التي تجسُد مزيًجا 

متفاعاًل من المتغيرات االقتصادية والسياسية والتشريعية والتكنولوجية والثقافية واالجتماعية، فيذه المتغيرات 
 .أدخمت منظماتنا في جٍو تنافسي لم تعيده من قبل (وغيرىا)

 لمحيازة من المناورات أشكاالً  القطاع في النَّشطين المنافسين بين المزاحمة أو/و المنافسة وتأخذ
 اإلشيار، األسعار،: خالل المنافسة من عمى مبنيةٍط خط عمى باالعتماد السوق، في متميز موقع عمى
مانات الخدمات تحسين جديد، منتوج طرح  عدد ىناك أنَّ  إلى المنافسة وجود المالِئمة لمزبون، ويرجع والضَّ
 ضد المؤسسات تعتمدىا التي موقعيم، ولمعمميات تحسين مدفوعين إلى بّأنيم يشعرون المنافسين من

  وتوصف.العمميات ذهلمقيام بو الجيود بذل إلى تدفعيم حيث عمى المنافسين، ميمة ثاراآ المنافسة
ىادئة، تمثل  أنيا عمى قطاعات أخرى في توصف بينما قوية، أنيا عمى القطاعات بعض في المنافسة

 .حدة المنافسة في الصناعة محور ومركز القوى التي تؤثر عمى درجة تحديد جاذبية الصناعة

ويعتبر قطاع الياتف النقال في الجزائر واحًدا من أكثر القطاعات التي مستيا البيئة الصناعية 
المتغيرة منذ بدايتو، حيث عرف تطوًرا كبيًرا عمى مستوى ىيكمو وأداء المنظمات فيو في وقت وجيز جًدا، 

كان يسيطر عمى العشرين،  القرن من األخيرة العشرية إلى بالجزائر النقال الياتف سوق نشأة حيث تعود
 وىي تابعة بدورىا لوزارة البريد والمواصالت خدمات الياتف النقال المتعامل التاريخي لمبريد والمواصالت

آنذاك، حيث احتكر ىذا األخير السوق بأكممو وت حمايتو بموجب التشريعات القانونية، ولقد عرف ذات 
القطاع جمودا كبيرا في ىذه األثناء، وكان منحصرا في فئة ضيقة جدا وخاصة ذوو الدخول المرتفعة فقط، 

ومن ىذا المنطمق، تحّركت السمطات من أجل مواكبة التطورات في ىذه . ولم يعرف أي نوع من التطورات
 تغييرات ىيكمية عمى مستوى المؤسسات إجراء واألجانب أمامالصناعة من خالل فتح باب المنافسة 

 الصادر في 2000-03ومن دراسة القانون  المحتممة، ةالمنافس استعداًدا لمواجية أكثرالعمومية وجعميا 
قامت بتثبيت اإلطار القانوني وذلك بفتح السوق لممنافسة، مما استمزم قد نَّ الدولة أ نجد 2000 أوت 05

 تأىيل إلىتم الشروع في برنامج واسع النطاق يرمي حيث وجود سمطة الضبط ومراقبة ىذا االنفتاح، 
 .مستوى المنشآت األساسية اعتمادا عمى تدارك التأخر المتراكم
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 :إشكالية الدراسة والتساؤالت الفرعية: أوال
صار لزاًما عمى المنظمات الحديثة التكيف مع البيئة الصناعية التي تتميز بعدم الثبات واالستجابة 

ليا من عدَّة نواحي، فالمنافسة الحادة فرضت عمى المنظمات أن يكون تطوير المنتجات الجديدة من 
السمات الرئيسية ليا، ألنَّ ىذا األخير يضمن ليا البقاء واالستمرار وحماية الحصة السوقية وتوسعتيا، 

وبما أنَّ حدَّة المنافسة في القطاع الصناعي تتميز بكثرة األبعاد والمتغيرات التي تزيد وتنقص من 
مستويات المنافسة، تغير معو مفيوم تطوير المنتج الجديد وصار يمس العديد من الجوانب ويأخذ الكثير 
من األشكال، فمع تعدد االساليب التي تتخذىا المنظمات في التزاحم فيما بينيا زاد معيا احتمال تطوير 
المنتج المشترك في عرضو بينيم وصار ياخذ أشكاال مختمفة متطورة و لو صور محسنة من حين إلى 

آخر، وعميو قد يكون تطوير المنتج الجديد دالة تزيد و تنقص وتتأثر بتمك االبعاد المشكمة لحدة المنافسة 
تماما كما حدث في قطاع خدمة الياتف النقال في الجزائر التي شيدت تغيرا في القطاعات الصناعية، 

ىيكميا في سوقيا ابتداء من االحتكار التام من قبل اتصاالت الجزائر و وصوال باحتكار القمة من طرف 
، فخدمة (نجمة سابقا)جازي و اخيرا الكويتي أوريدو - موبيميس والمصري - الجزائري : ثالثة متعاممين 

الياتف النقال عرفت انتقاال نوعيا و تطويرا مالحظا بعدما اشتدت المنافسة بينيم وأصبح الجميع يعمل 
 .جاىدا من أجل اقتطاع وتوسعة حصتو السوقية وتعظيم أرباحو وترجمة ذلك عمى شكل تطوير المنتجات

كيف تؤثر حدة المنافسة عمى تطوير : وبناء عمى ما تقدم؛ يمكننا صياغة التساؤل الرئيس كما يمي
 المنتجات الجديدة في الصناعة، وما هو واقع ذلك باالسقاط عمى خدمة الهاتف النقال في الجزائر؟ 

: ولإلجابة عمى اإلشكالية الرئيسية يمكننا طرح التساؤالت الفرعية التالية

خدمة الياتف النقال عمى تطوير المداخل اإلستراتيجية  شروط الطمب عمى كيف تؤثر .1
 لممؤسسات؟؛

األسموب التقني في المنتجات الجديدة لممنظمات بتبنييا معدل التحسين في ما عالقة  .2
  والوقوع في أخطائو؟؛تطوير المنتجات الجديدة

  الجديدة عمى عمرىا؟؛معدل التحسين في المنتجاتكيف يؤثر  .3
 ؟؛مستويات تطوير المنتجات الجديدة بمرونة الطمب السعريةما عالقة  .4
  و جودة المنتجات الجديدة؟؛ىيكل المنافسةىل توجد عالقة ما بين  .5
  و سعر المنتجات الجديدة؟؛ىيكل المنافسةىل توجد عالقة ما بين  .6
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عدم وجود مزايا تنافسية لنفس المنتج مابين المتنافسين برغبة المنظمات بتحسين /ما عالقة وجود .7
 .؟مستويات المنتجات الجديدة

 

 فرضيات الدراسة: ثانيا

 :لإلجابة عمى التساؤالت السابقة، يمكننا صياغة الفرضية الرئيسية التالية

هناك عالقة طردية ما بين حدة المنافسة داخل القطاع الصناعي وكذا الضغط عمى المنظمات من 
 أجل تطوير المنتجات الجديدة؛

 :ويمكن صياغة جممة من الفرضيات الفرعية كما يمي

خدمة الياتف النقال دفع بالمؤسسات نحو البحث عمى تطوير مداخميا تغير شروط الطمب عمى  .1
 اإلستراتيجية؛

األسموب التقني في تطوير المنتجات الجديدة يدفع بالمنظمات إلى تبني معدل التحسين في ارتفاع  .2
  والوقوع في أخطائو؛المنتجات الجديدة

  الجديدة يقمص من عمرىا؛معدل التحسين في المنتجاتارتفاع  .3
 ؛مستويات تطوير المنتجات الجديدة تؤثر طرديا عمى مرونة الطمب السعرية .4
  يتحكم في جودة المنتجات الجديدة؛ىيكل المنافسة .5
  يتحكم في سعر المنتجات الجديدة؛ىيكل المنافسة .6
كمما زاد  (عدم وجود مزايا تنافسية لنفس المنتج مابين المتنافسين)كمما كانت المنتجات متشابية  .7

 ذلك في رغبة المنظمات عمى تحسين مستويات منتجاتيا الجديدة؛ 
 ؛تطوير قنوات توزيع المنتجات الجديدة يؤدي إلى زيادة تيديد الوافدين الجدد .8
 ؛الطمب عميياتنشيط سعر المنتجات الجديدة و تؤدي إلى خفض التكاليف الثابتة .9
 .طرح منتج جديد وتوافقو مع المنتجات المستخدمة لو تؤدي إلى استقاللية المنتجعدم  .10

 .أهداف الدراسة: ثالثا

يتمثل اليدف الرئيسي ليذه الدراسة في تفسير العالقة الموجودة ما بين أبعاد حدة المنافسة التي 
تتحكم في قوتيا داخل القطاع الصناعي مع توجو المؤسسات وتبنييا فكرة تطوير المنتجات الجديدة، مع 
إسقاط ىذه اإلشكالية عمى دراسة حالة خدمة الياتف النقال في الجزائر الذي تميز ىيكل سوقو بالتطور 
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في فترة وجيزة والتنافس الحاد ما بين المؤسسات الناشطة فيو والمزودة بيذه الخدمة من خالل تقديم 
عروضات ىائمة وتحديثات مستمرة ىذه المنتوجات الجديدة المعروضة سواء منتوجات جديدة كميا أو 

تحسينات عمى مستوى جزئيات منو أو كذلك من خالل عروض وترويجات جديدة يتم استحداثيا 
 :باستمرار، وباإلضافة إلى ىذا اليدف الرئيسي، يمكننا صياغة جممة من األىداف كما يمي

التعرف عمى أىم االبعاد المتحكمة في حدَّة المنافسة ما بين المنظمات في القطاعات الصناعية،  . أ
والتي من شأنيا أن ترفع مستويات المنافسة ما بين المنظمات أو تخفضيا من خالل تحديد تمك 

 االبعاد و تفسير عالقتيا مع قوة التنافس بينيم؛
التعرف عمى ماىية تطوير المنتجات الجديدة من خالل حصر جل مستوياتو ومظاىره المختمفة  . ب

ودراسة عالقتو باالبداع من خالل دراسة نظريات االبداع، وكذلك معرفة اىم اساليب تطوير تمك 
 المنتجات الجديدة؛

التعرف عمى العالقة الموجودة ما بين ابعاد حدة المنافسة وتطوير المنتجات الجديدة و مستوياتيا من  . ج
 خالل الربط و تحميل العالقة جزئيا و معرفية كيفية تأثير المتغيرات مع بعض؛

التعرف عمى قطاع خدمة الياتف النقال في الجزائر منذ نشاتو من خالل تتبع ىيكل المنافسة فيو ثم  . د
 تطور مستويات المنافسة فيو من خالل تحميل ابعاد المنافسة و تطورىا داخل القطاع؛

التعرف عمى تطوير منتج خدمة الياتف النقال في الجزائر بجيميو الثاني والثالث من خالل تتبع  . ذ
تطور مستوياتو منذ البدا الفعمي في النشاط في الجزائر وتطور عروضو وجودتو وسعره و جميع 

 مستوياتو عند المتعاممين الثالثة؛
تحميل العالقة ما بين حّدة المنافسة التي تم فرضيا ما بين متعاممي خدمة الياتف النقال في الجزائر  . ر

 .داخل القطاع عمى تطوير منتج خدمة الياتف النقال بجيميو الثاني والثالث

 :أهمية الدراسة: رابعا

 :تنبع أىمية الدراسة من العناصر التالية

عادة ىيكمة  . أ أىمية قطاع خدمة الياتف النقال في الجزائر، واألىمية البالغة التي أولتو لو الوزارة وا 
نشاء فرع موبيميس استعداًدا لممنافسة الحادة القائمة والمتوقعة والتوجو  مؤسسة اتصاالت الجزائر وا 

إلى فتح السوق أمام المستثمرين األجانب، وبالتالي محاولة فيم تأثير تمك المنافسة عمى المتعاممين 
 والضغط عمييم من أجل تطوير خدمة الياتف النقال في الجزائر؛
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أىمية الدراسة تكمن في محاولة تفسير أحد أسباب مدى تطور المنتجات في القطاعات الصناعية،  . ب
حيث نرى أنَّ ىناك منتجات متطورة جًدا يتم استحداثيا ومنتجات أخرى تعاني من التأخر العممي 

والتكنولوجي وغيرىما، بالتالي يكمن عنصر أىمية الدراسة ىنا في محاولة الرَّبط وتفسير العالقة ما 
ر القائم عمى  بين التحكم في أبعاد حدَّة المنافسة وكذا تطوير المنتجات الجديدة في استدراك التأخُّ

 .مستويات تمك المنتجات الجديدة

 :منهج الدراسة: خامسا

 :نظًرا لطبيعة الدراسة، اعتمدنا في دراستنا ىذه عمى نوعين من المناىج

 :المنهج الوصفي .1
يعتمد المنيج الوصفي عمى دراسة الّظاىرة كما توجد في الواقع وييتم بوصفيا وصًفا دقيًقا ويعبِّر 

عنيا كيفًيا أوكمًيا في حدود زمانية ومكانية معينة، من أجل التعرُّف عمى الظَّاىرة من حيث السببية 
والنتائج ثم التعميم في بعض الحاالت، واعتمدنا عمى ىذا المنيج في دراستنا من أجل معرفة وتحميل 

وبصورة أدق، . عالقة حدَّة المنافسة بأبعادىا المتنّوعة عمى تطوير المنتجات الجديدة بمستوياتيا المختمفة
اعتمدنا عمى المنيج الوصفي ثم أسموب دراسة حالة كأحد األساليب الفرعية التي تندرج ضمن القائمة 
الطويمة لفروع المنيج الوصفي، ويقوم أساًسا عمى اختيار حالة معينة يقوم بيا الباحث في دراست، ثم 

اختيار قطاع خدمة الياتف النقال في الجزائر كدراسة حالة، عبر التركيز عمى أغمب المعطيات والبيانات 
 المتعمقة باشكالية الدراسة منذ بداية ىذا القطاع والى يومنا ىذا؛

 :المنهج التجريبي .2

في الجانب التطبيقي لمدارسة، استخدمنا المنيج التجريبي الذي يشمل استقصاء العالقة السببية ما 
بين األبعاد المتحكمة في حدَّة المنافسة داخل القطاع الصناعي من أجل الوصل الى تحديد دور كل بعد 
وأثره عمى تطوير مستويات تطوير المنتجات الجديدة، ومن أجل القيام بدراسة ميدانية حول قطاع خدمة 
الياتف النقال والمنافسة الحادة المفروضة داخل قطاعو تم جمع البيانات والمعطيات الالزمة من اجل 

 .تحميل العالقة بين حدة المنافسة وتطوير المنتجات الجديدة

 :حدود الدراسة: سادًسا
 :تتمثل حدود الدراسة فيما يمي

 :الحدود الموضوعية .1
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اقتصرت ىذه الدراسة عمى ما يخص حدَّة المنافسة من أبعاد ومتغيرات تتحكم في شدتيا وكذا 
التحديات التي تفرضيا عمى المنظمات البقاء واالستمرار في السوق وحماية نشاطيم من الزوال من خالل 

 مع إسقاط ذلك عمى قطاع خدمة الياتف النقال في التوجو نحو تطوير المنتجات الجديدة المعروضة
 .الجزائر

 

 :الحدود المكانية .2

: تمَّ األخذ في ىذه الدراسة جميع المنظمات العاممة في قطاع خدمة الياتف النقال في الجزائر وىي
 .(أوريدو حاليا)نجمة -جازي، الوطنية لالتصاالت-موبيميس، اوراصكوم تيميكوم-اتصاالت الجزائر

 :الحدود الزمانية .3

نظًرا لنوعية الدراسة التي ترصد تطور تأثير حدَّة المنافسة عمى خدمة الياتف النقال في الجزائر 
ونظرا لمّصغر النسبي لعمر قطاع خدمة الياتف النقال في الجزائر الذي لم يكتمل عقده الثاني، وكذلك 

نظرا لنوعية الدراسة التي تشمل التغير الييكمي ليذا القطاع، تم أخذ الحدود الزمانية ليذه الدراسة منذ بداية 
 .2015 إلى غاية سنة 1998اول نشاط في القطاع، أي منذ سنة 

 :صعوبات الدراسة: سابعا
ال يتجرد أي بحث يمكن ألي باحث انجازه من صعوبات، ومن بين أىم تمك الصعوبات التي 

 : واجيتنا في القيام بالبحث ىي

 ؛(المستقل والتابع)صعوبة الربط بين المتغيرين  .1
 النقص الفادح في الدراسات السابقة والكتب المشابية والقريبة من إشكالية الدراسة؛ .2
 صعوبة الحصول عمى المعمومات والخاصة بالجانب النظري والمتعمقة بحدة المنافسة؛ .3
 الترجمة العممية لبعض المقاالت بالمغات األجنبية؛ .4
 اتساع اإلطارين المكاني والزماني لمدراسة؛ .5
 .صعوبة بعض المصطمحات المتخصصة وخاصة التقنية منيا .6

 الدراسات السابقة: ثامًنا
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تميزت ىذه الدراسة بالنقص الكبير في الدراسات السابقة التي حاولت الربط ما بين أبعاد حدة 
المنافسة و كذا تطوير المنتجات الجديدة في القطاعات الصناعية، إال انو يوجد بعض الدراسات السابقة 

 :التي أشارت إلى جزأ من إشكالية دراستنا، و نذكر

 .، المنافسة والتمييز السمعي والخدمي2009أحمد إبراهيم عبد الهادي، : دراسة .1
تناولت ىذه الدراسة بيئة األعمال التي تميزت بالكثير من المتغيرات، والتعريف بأحد ميام المديرين 
والمتمثمة في تحمل المسؤولية في مواجية المنافسة المفروضة عمييم وزيادة المرونة لدييم وضرورة توافر 
فعاليات سموكية لدييم، حيث قدم الباحث بعض الحمول التي تساعد المديرين في ىذه الميمة، حيث شمل 

البحث ثمانية موضوعات أساسية تشمل المنافسة وتحديات بيئة األعمال المحمية والدولية ووظائف 
المديرين ومياراتيم وكيفية تميزىم في ىذه البيئة، ومن ىذا المنطمق ناقش الباحث التميز في تصميم 

 المنتجات واختيار العمميات وسياسات التوزيع وعالقتيا بالمنافسة والتميز السمعي والخدمي؛

مؤشر حدة ، منشورات سنوية، (Arab Advisors Group) مجموعة المرشدين العرب: دراسة .2
التنافس في السوق الخموي 

بتطوير مؤشر حدة التنافس في السوق  (Arab Advisors Group)قامت مجموعة المرشدين العرب 
 عددًا االعتبارالخموي لمقارنة وضع المنافسة في تسع عشرة دولة عربية، حيث يأخذ ىذا المؤشر بعين 

من خواص سوق الخميوي والعوامل التي تؤثر فيو، حيث تشمل عدد مشغمي خدمة الياتف الخميوي وعدد 
التراخيص الجديدة في السوق والحصص السوقية لممشغمين وعدد العروض المتوفرة لمخدمات المدفوعة 
مسبقا والخدمات المدفوعة الحقًا، باإلضافة الى توفر عروض خاصة لمشركات، وتوفر خدمات الجيل 

( Arab Advisors Group)وأصدرت مجموعة المرشدين العرب  .الثالث ووجود تنافس في الخدمات الدولية
 االتصاالت الخموية أسواقمستويات التنافس في " في تقرير جديد بعنوان 2010نتائج المؤشر لمعام 

.   دوالر950 مقابل ، وتم بيع النسخة الواحدة منو"العربية

 : نموذج الدراسة: تاسعا
لإلجابة عمى إشكالية الدراسة، أنشأنا نموذًجا باالعتماد عمى المراجع والمصادر، لنتمكن من خاللو 
تحميل العالقة الموجودة ما بين المتغير المستقل مفصاًل إلى ثمانية أبعاد والمتغير التابع مفصال إلى عشرة 

 :أبعاد كما يمي
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 :هيكمة الدراسة: عاشرًا

 تطوير المنتجات الجديدة: التابعالمتغير  حدة المنافسة: المتغير المستقل

 تغير شروط الطمب عمى المنتج الجديد

 

 المداخل اإلستراتيجية لتطوير المنتجات الجديدة

 

 معدل التحسين في المنتجات

 األسموب التقني في تطوير المنتجات الجديدة

دورة حياة المنتج الجديد 

 
مرونة الطمب السعرية 

 

 مستويات تطوير المنتجات الجديدة

 

 ىيكل المنافسة

جودة المنتجات الجديدة 

 المنتجات الجديدة سعر 

 

 تطوير قنوات توزيع المنتجات الجديدة تيديد الوافدين الجدد

 الطمب عميياتنشيط سعر المنتجات الجديدة و التكاليف الثابتة

 طرح منتج جديد وتوافقو استقاللية المنتج

  المنتجات الجديدةمستويات تطوير مدى تمايز المنتجات

 من إعداد الطالب: نموذج الدراسة
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لمعالجة ىذا الموضوع، قمنا بتقسيم البحث إلى خمسة فصول، فصل يتحدث عن اإلطار المنيجي 
لمدراسة وثالثة فصول تتحدث عن اإلطار النظري لمدراسة والفصل األخير عبارة عن دراسة حالة مرفق 

 :بدراسة ميدانية باستخدام األساليب اإلحصائية وذلك عمى النحو التالي

 اإلطار المنهجي لمدراسة: المبحث التمهيدي
بعد التمييد، تّم صياغة إشكالية الدراسة التي تتناسب وموضع الدراسة ثم مباشرة تم صياغة 

الفرضيات المتعمقة بالدراسة الرئيسية منيا والفرعية، ثم جيء فيو أىداف الدراسة واىم النقاط التي تنبع من 
خالليا أىمية الدراسة لنصل بعد ذلك إلى منيج الدراسة والذي تمَّ االعتماد في ىذا العنصر التفريق بين 

: بعد ذلك تمَّ التحدث عن حدود الدراسة الثالثة. المنيجين المتبعين وسبب إتباع أكثر من منيج
الموضوعية، المكانية والزمانية مع تفسير سبب عدم تحديد مدة زمانية معينة لتماشييا وفًقا لطبيعة 

عوبات التي واجيت الطالب في بحثو والتي تمَّ حصرىا في ستة نقاط، بعد  الدراسة، ثمَّ تمَّ التطرق إلى الصُّ
وء عمى الدراسات السابقة والتي اتسمت بالشحِّ الكبير، حيث أشرنا إلى دراستين فقط  ذلك تمَّ تسميط الضَّ
في ىذا العنصر، بعد ىذا العنصر تم التعريف بنموذج الدراسة الذي تم أخذ المتغيرين المستقل والتابع 
باالعتماد عمى أبعادىما  لنصل في األخير إلى ىيكمة الدراسة لمتعريف بخطة تقسيم فصول الدراسة 

 تماشيا مع الموضوع؛

المنافسة وحدة المنافسة في القطاع الصناعي :  الفصل األول
تناول ىذا الفصل ثالثة مباحث، تتحّدث عن المنافسة بمفيوميا العام تمييًدا لمدخول إلى حدَّة 

المنافسة، ثمَّ تمَّ التطرق إلى مفيوم التنافسية واعتباره جزًءا ال يتجزأ عن المنافسة فكل المنظمات تسعى 
إلى تعزيز موقعيا التنافسي من أجل مواجية تمك المتغيرات الخارجية، ثم وأخيرا، تم التحدث عن حدة 

 المنافسة وتحميميا إلى عدةَّ أبعاد من شأنيا التحكم في شدَّة المنافسة بالزيادة والنقصان؛

 مدخل إلى تطوير المنتجات الجديدة: الفصل الثاني
تم تناول ثالثة مباحث في ىذا الفصل من خالل تقسيم المنتجات الجديدة إلى ثالثة متغيرات وىي 

اإلبداع، المنتج وصوال إلى تطوير المنتجات الجديدة،  ففي المبحث األول تمَّ التطرق إلى اإلبداع 
ونظرياتو المفسِّرة لو ثمَّ في المبحث الثاني تحدثنا عن المفاىيم العامة المتعمقة بالمنتجات وأنواعيا 

وتصنيفاتيا وما إلى غير ذلك من المطالب والفروع، وفي األخير تمَّ التركيز عمى المنتجات الجديدة 
 وتطويرىا واستراتيجياتيا المختمفة؛

  حدَّة المنافسة وأثرها في تطوير المنتجات الجديدة في القطاع الصناعي:الثالثالفصل 
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تمَّ تقسيم الفصل الثالث كذلك إلى ثالثة مباحث كغيره من الفصول، ففي المبحث األول تمَّ التطرق 
أداء من حدة -سموك-إلى أسموب االقتصاد الصناعي في تحميل الصناعة بحكم قرب فكرة نموذج ىيكل

تطوير المنتجات الجديدة ألن المنافسة ىي جزأ من الييكل و تطوير المنتجات الجديدة جزا من -منافسة
السموك، و من جية أخرى تم التطرق إلى ىذا المبحث بحكم التخصص، ثم مباشرة تم صياغة مبحث 

يختص في ربط وتحميل العالقة ما بين حدة المنافسة وأبعادىا مع تطوير المنتجات الجديدة و مستوياتيا، 
والذي يعتبر جوىر األطروحة ولمسة الباحث، و في األخير تم التطرق إلى التطور التقني ألجيال الياتف 
النقال وشبكاتيا كإشارة تميد لنا الطريق لفيم التحديثات التي تم تجسيدىا عمى أرض الواقع فيما يخص 
خدمة الياتف النقال، ألن فيم المستويات المرتفعة التي وصمت إلييا ىذه الخدمة عالميا تجعمنا أكثر 

 استعداد لفيم المستويات التي وصمت إليو ىذه الخدمة وطنيا؛

حدة المنافسة في قطاع خدمة الهاتف النقال وأثرها عمى تطوير المنتج في الجزائر : الفصل الرابع
في ىذا الفصل التطبيقي الميداني، تمَّ تجزئتو إلى ثالثة مباحث، في المبحث األول تمَّ التطرق إلى 

، من خالل التعريف بالسوق أواًل والمؤسسات التي حدَّة المنافسة في سوق خدمة الياتف النقال في الجزائر
بط التي تمَّ تخويميا لضبط السوق، ثم تمَّ التحدث عن أبعاد حدَّة المنافسة بإسقاطيا  تنشط فيو وسمطة الضَّ

تطور ىيكل المنافسة داخل سوق خدمة الياتف  وإحالل خدمة، معدل التحسين في منتجعمى ىذا السوق ك
 وغيرىم من األبعاد، ثم بعد ذلك تم تحرير مبحث تم إسقاط نموذج الدراسة فيو عمى ىذا النقال في الجزائر

القطاع من خالل تحميل أثر العوامل المتحكمة في حدة المنافسة عمى تطوير خدمة الياتف النقال في 
الجزائر لنصل في األخير إلى المبحث األخير الذي تم محاول دراسة العالقة ما بين متغيري الدراسة 

 .   باستخدام األساليب اإلحصائية و االستمارة و اختيار العينة و النتائج التي تم التوصل إلييا
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: تمييد
منظمات، حيث كؿه منيا تسعى إلى اؿنظرنا لمحدكدية المكارد كضيؽ األسكاؽ ككبر حجـ كطمكح 

اقتناء المكارد األفضؿ كبتكمفة أقؿ، كتصرؼ منتجاتيا بكميات كأرباح أكبر، فيذا التصادـ كالتعارض في 
األىداؼ بيف المنظمات يخمؽ تدافعان كمنافسة بيف ىذه المنظمات مف أجؿ الحصكؿ عمى المكارد كصرؼ 

 رؤكس انتقاؿىا مف حرية ف حيث تقكـ المنافسة أساسان عمى الحرية االقتصادية، كما ينتج ع،النكاتج
األمكاؿ كعكامؿ اإلنتاج كالمعمكمات كغيرىا، فالمنافسة مبنية أساسنا عمى آليات السكؽ في تحديد كميات 

 كمجتمعي، حيث تسعى المنظمات إنسانيكتأتي فكرة المنافسة مف الطبيعة، كسمكؾ . اإلنتاج كاألسعار
إلى كسب كالء العميؿ باستخداـ عٌدة أساليب مف األسعار كالجكدة كخدمة العميؿ كغيرىا، فمف أجؿ كسب 
كالء العميؿ تسعى المنظمات إلى تحسيف ىذه العناصر كتطكيرىا، حيث تحدث مكاجية بيف المتعامميف 
االقتصادييف مف أجؿ تبادؿ المنتجات ضمف شركط السكؽ كبأحسف طريقة، فمف أجؿ ضماف تصريؼ 
 ـالمنتجات تحت ضغط الشركط التي يفرضيا السكؽ تعمؿ المنظَّمات عمى منافسة خصكميا كمسابقتو

مف أجؿ تحسيف آليات المنافسة كالٌسعر كالجكدة، كمف جية أخرل يمكف اعتبارىا مزاحمة بيف أشخاص 
أك قكل تسعى إلى تحقيؽ نفس اليدؼ، إذ تقكـ عمى االبتكار كالتمييز مف أجؿ جذب العمالء، حيث إفَّ 
المنافسة ترمي إلى تحقيؽ الفعالية االقتصادية كتحسيف مستكل معيشة المستيمكيف، كما إنَّيا تتحكـ في 

حركية السكؽ كنكعية اإلنتاج كنمط االستيالؾ، فيمكف تعريؼ المنافسة عمى أنَّيا أحد األكضاع في سكؽ 
الربح، ) فيو المنشآت أك الباعثيف بشكؿو مستقؿ الحصكؿ عمى رضاء المشتريف حتى تحقؽ أىدافيا تحاكؿ

، حيث تتـ معادلتيا بالمباراة التنافسية بيف منشأتيف أك أمثر كيككف (الخ...المبيعات، الحصة السكقية
التنافس عمى أساس الٌسعر أك الجكدة، كما تقـ المنافسة أمَّا عمى الريادة في السكؽ أك الحصة السكقية 
كغيرىا مف الغايات التي تقكـ عمييا المنافسة، كذلؾ يتـ مف خالؿ كسب كالء المستيمؾ كرضاه، حيث 

عمى أساس المنافسة تككف المنظمات ذات كفاءة في زيادة رفاىية المستيمؾ، كىي تتضمف الكفاءة 
 .الديناميكية التي تقكـ عمى االبتكار كتدعيـ التغير كالتقدـ التكنكلكجي

 :، قمنا بتقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثالثة مباحث كىيلمنافسة كحدة المنافسةكلمعالجة مكضكع ا
 المنافػػسة :المبحث األول

  في المنظمات الحديثةالميزة التنافسيةالتنافسية ك :المبحث الثاني
 ىا في بيئة األعماؿ الحديثةأبعاد كالمنافسة حدَّة :المبحث الثالث
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المنافــسة : المبحث األول
إفَّ زيادة االىتماـ بالمنافسة في السنكات األخيرة لـ يقتصر عمى الدكؿ المتقدمة فحسب بؿ حتى 

 األسكاؽ كاعتماد اقتصاد السكؽ، بؿ كانفتاحكذلؾ راجع لمخمفات العكلمة  عمى مستكل الدكؿ المتخمفة،
كأصبح الكتاب يميزكف ما بيف المنافسة المحمية كالعالمية، كتعداد طبيعتيا كأنكاعيا كاختالؼ العكامؿ 

. المؤثرة فييا، كدراسة عالقتيا بمختمؼ المتغيرات االقتصادية
 ماىية المنافسة: المطمب األول

قبؿ انفتاح السكؽ، كانت المؤسسات تنشط داخؿ أسكاؽ محمية مف طرؼ الدكلة، لكف كبمجرد 
انفتاحيا عمى األسكاؽ العالمية كدخكؿ المستثمر األجنبي ك تحكؿ العميؿ مف محمي إلى عميؿ عالمي 

كالعديد مف العكامؿ تجسد مفيـك المنافسة عمى ككضع المؤسسات أماـ أمر الكاقع كاالستجابة ليا 
 .لمحصكؿ عمى مكانة الريادة كتعزيز مكقعيا التنافسي كحماية نفسيا مف الزكاؿ ك تدعيـ استمراريتيا

تعريف المنافسة : الفرع األول
العكلمة االقتصادية اشتداد المنافسة كشراستيا، كذلؾ سكاءن في السكؽ إفَّ مف اآلثار الناتجة عف 

 األسكاؽ كالحدكد كالعمؿ في إطار ما يسمى بالقرية الككنية لـ يعد ىناؾ انفتاحالمحمي أك الدكلي، كبفعؿ 
 كالسكؽ ىنا أصبح عالميا كحيث ما كانت ،فرؽه بيف المنافسة المحمية كالمنافسة الدكلية أك العالمية

 كما نتج  مف . مختمفةبمدافالفرصة مناسبة فذلؾ ىك سكؽ المؤسسة، كلك تطمب األمر صنع المنتكج في 
منافسة غير مباشرة كمنافسة مباشرة، كاختالؼ ىياكؿ المنافسة : نَّو ظيرت عٌدة أنكاع مف المنافسةأىذا 

بحاالتيا األربعة، ككذلؾ تعدُّد العكامؿ المؤثرة عمى حدَّة المنافسة كالمتمثمة في نمكذج بكرتر أك ما يسمى 
. 1 تضعفياأكبالقكل الخمس التي قد تزيد مف شدة المنافسة 

لممنافسة عٌدة تعاريؼ تتمثؿ في المزاحمة بيف عددو مف األشخاص أك بيف عٌدة قكل تيتابع نفس 
 أك التفكؽ المساكاةاليدؼ، كالعالقة بيف المنتجيف كالتجار في صراعيـ عمى العمالء، ككمما يحث عمى 

، ك اتسع معنى المنافسة لكؿ مجاؿ يقصده المتنافسكف أينا كاف عددىـ 2عمى شخص ما في شيء محمكد
.  كتصنيؼكانتقاءكمجاؿ نشاطيـ حتى ييكتب البقاء لألقكل، فأصبح يقصد بيا عممية تأصيؿ 

                                                           

، أطركحة -حالة المؤسسات الجزائرية-مـؤشرات تنافـسية المؤسسات االقتصادية في ظل العولمة االقتصادية فرحات غكؿ، - 1
. 70، ص 2005جامعة الجزائر، - ، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير(غير منشكرة)دكتكراه 

، أطركحة مقدمة لنيؿ -الجزائر-، دراسة حالة مجمع صيداؿ لصناعة الدكاء التسويق والمزايا التنافسيةسامية لحكؿ، - 2
. 41-40، 2007/2008شيادة دكتكراه، تخصص تسيير المؤسسات، جامعة الحاج لخضر باتنة، 



 لمنافسة وحدة المنافسة في القطاع الصناعي ا                                         :األولالفصل 

 

15 
 

ىي  :T.Suavet:أمَّا مف جية أخرل فقد عيرَّفت المنافسة حسب القامكس االقتصادم االجتماعي لػ
 كالكاسع، كممة تأخذ في األدبيات االقتصادية معنى أكثر فأكثر تقني، فالمنافسة بمعناىا األكثر عامية

كؿ  كؿ فرد، :كاة التقريبية لمحظكظ بالنسبة لمجميعايحدَّد كضعية في السكؽ تتميز بحرية الدخكؿ كالمس
 في البيع أك في شراء المنتج المعتبر دكف التدخؿ الدكرم لمدكلة، مؤسسة يمكنيا المشاركة في اإلنتاج،

 أفاألحسف البدَّ  المسأكاة بيف المنافسيف، (إلغاء) الكارتؿ أك مجمكعة ما تأتي لقطع الترست، القطاع،
لقضاء أك التخفيؼ مف آثار المنتجات البديمة لما ؿكالت المنظمات اكما تشير إلى مح. يفكز أك ينتصر

 فيقكؿ بأف Bienayméتقدمو ىي في السكؽ، محاكالت صرؼ العمالء عف تعاطي تمؾ البدائؿ، أمَّا 
: المنافسة اليـك أربعة أبعاد رئيسية تتمثؿ في اآلتي

  تعرؼ عمى أنَّيا كسيمة اكتشاؼ ىيكؿ السكؽ األمثؿ غايتو تعظيـ رفاىية المستيمؾ، بحيث يسعى
كؿ مف عارضي المنتكج إلى تعظيـ الفارؽ بيف القيمة التي ينظر إلييا الزبائف لممنتكج المعركض 

 ) .اإلنتاج كاالستعماؿ(كبيف تكمفة التكامؿ 
  تكاجو المنافسة المنظمات التي تسعى لتعظيـ القيمة التي يراىا الجميكر بالنسبة إلى القيمة التجارية

 .لألصكؿ
 تكاجو المنافسة الميارات كالفرؽ. 
  يككف مسالـ إلى حمبة تنافس بيف أفتحكؿ المنافسة نشاط اقتصادم أيف التبادؿ الحر كاف يجب 

 .(1)أمـ تزاحـ مف دكؿ معارضة
ف، فال يكجد تعريؼه كاحده لممنافسة، ك بالٌرغـ مف تعدُّد تعاريفيا م كأمَّا مف الناحية األدبية لالقتصادم

فَّ ىناؾ اختالؼ في أإالَّ أنَّيا تتقارب كتتشارؾ في الكثير مف األبعاد ك النقاط، فكثرة التعاريؼ ال تعني 
نَّما ىي   كيمكف إعطاء . الكتٌاب لتبسيط كتكضيح مفيكميا أكثراجتياداتكجيات النظر تجاه المنافسة كا 

:  بعض التعاريؼ حكليا كالتالي
 مف كبير عدده  تحتو ينطكم االقتصادية العالقات مف نظاـ":  تعرَّؼ المنافسة بأنَّيا:التعريف األول
 فيك الممكنة، الربحية مف حد أقصى لبمكغ اآلخر عف مستقالن  يتصٌرؼ منيـ ككؿه  البائعيف كالمشتريف،

 تشابو مف عالية بدرجة يتصؼ الذم السكؽ طريؽ عف كالجكدة، األسعار مراقبة فيو تتـ الكسط الذم
؛ "2السمع كالخدمات

                                                           

، مرجع سبؽ ذكره، -الجزائر-، دراسة حالة مجمع صيداؿ لصناعة الدكاء التسويق و المزايا التنافسيةسامية لحكؿ، - 1
. 41-40ص 

 .20 ، ص 2001اإلسكندرية، القباء، دار ،التسويق إستراتيجيات ،حسف العزيز عبد أميف- 2
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قيف لكسب العميؿ باالعتماد عمى أساليب مختمفة : "التعريف الثاني يقصد بالمنافسة تعدُّد المسكِّ
كاألسعار، الجكدة، المكاصفات، تكقيت البيع، أسمكب التكزيع، خدمة ما بعد البيع ك كسب الكالء السمعي 

.     1"كغيرىا 
 االقتصاد تنظيـ أشكاؿ مف شكؿ: "نَّيا كذلؾأ كذىب آخركف في تعريفيا عمى :التعريف الثالث

 في يؤثر بشكؿ داخمو االقتصادييف المتعامميف بيف ما كالعالقات المختمفة السكؽ داخؿ العمؿ آليات يحدِّد
؛ "2الٌسعر تحديد

:  نَّياأيعرفيا عمى ؼأمَّا حسب تعريؼ االقتصادم كالرؾ لممنافسة، 
كبصفة عامة، يمكننا القكؿ بأفَّ المنافسة ىي نظاـ مف العالقات االقتصادية ينطكم تحتو عدده كبير 
مف المشترييف كالبائعيف ككال منيـ يتصرؼ مستقال عف اآلخريف لمبمكغ بربحو إلى الحد األقصى، نظاـ ال 
تخضع فيو األسعار إالَّ لتفاعؿ قكل اقتصادية متحررة مف أم قيد ييفرض عمييا، كىذه ىي قكل العرض 

مَّا ما ينتجو مف سمع معينة ال يككف إال اليسير جدا مف إالمنافسة تتضمف ؼ أمَّا بالنسبة لمفرد، .كالطمب
. نَّو ال يستطيع التأثير عمى الٌسعر بالتكسيع في إنتاجو أك الحد منوأالكمية المعركضة في السكؽ إلى حد 

حيث  ،"االقتصادم النشاط ديمقراطية" بأنَّيا كصفت حتى السمكؾ بآداب المنافسة مكضكع كيتعمؽ
 تعدي المنافسة كعميو ،المساكاة كعدـ التمييز فكرة عمى بالقضاء يسمح بما الديمقراطية مبادئ تسكد أف يجب
 .3لممنافسة ذاتيا حماية القانكف، يحدِّده تنظيمي إطار في السكؽ في كالمتعامميف األفراد لكؿ حؽ

 4 :أىمية المنافسـة: الفرع الثاني
َـّ التعامؿ معيا  تعتبر المنافسة بيف الشَّركات التي لدييا نفس طبيعة العمؿ مف األمكر الميمة إذا ت

كفي المقابؿ الكثير مف أصحاب الشَّركات يتعاممكف مع المنافسة بطرؽو عديدة، منيا . بطريقة إيجابية
يختمؼ منظكر ؼأمَّا بالنسبة لمعمالء .  تؤثر عمى أرباح الشَّركاتأف المنافسة ممكف أفَّ السمبية العتقادىـ 

                                                           

. 20، ص 2000، دار الشياب الجامعية، اإلسكندرية، المنافسة و الترويج التطبيقيفريد النجار، - 1
 االقتصادية العمـك منشكرة، كمية غير دكتكراه أطركحة ،الجزائرية لممؤسسة كخيار اإلستراتيجي التحالف أحمد، زغدار- 2

 .5، ص 2005الجزائر العاصمة، -جامعة الجزائر التسيير، كعمـك
 .54 ، ص 2003،مصر-ةرھالقا العربية، النيضة دار ،المنافسة تنظيم حسيف، الماجي- 3

، مداخمة مقدمة إلى األىمية التنافسية لممناولة الصناعية وأثرىا عمى المنافسة، قمش عبد اهلل كمطام عبد القادر - 4
المنافسة كاإلستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحركقات في الدكؿ : "الممتقى الدكلي الرابع حكؿ

. 07، ص 2010 نكفمبر 09-08الجزائر، يكمي -جامعة حسيبة بف بكعمي، الشمؼ ، "العربية
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كالمنافسة .  ألفَّ ىذه المنافسة تكفِّر تقديـ خدمات كمنتجات أكثر كبأسعار تنافسية،المنافسة بالنسبة ليـ
 .تقدـ خطكة إلى األماـ، ألنَّيا تخمؽ قكة إيجابيةاؿبشكؿو عاـ تدفع الشَّركات إلى 

تؤدِّم المنافسة أساسنا إلى تحقيؽ رفاىية المستيمكيف، كترشيد عممية استخداـ كتكزيع مكارد 
 فكفؽ مبدأ البقاء لألصمح تقـك المنظمات المتنافسة عمى استخداـ مكاردىا بأكفأ طريقة، ساعية ،المجتمع

بذلؾ إلى إثبات كجكدىا في السكؽ، كىذا يقكدىا إلى العمؿ عمى إرضاء المستيمكيف، إذان أىمية المنافسة 
: تكمف فيما يمي

 تدكر بيف منظمات األعماؿ حكؿ كسب العمالء مف خالؿ تحقيؽ : تحقيق رفاىية المستيمكين: أوال
رضاىـ كتمبية حاجياتيـ بأحسف طريقة كأقؿ تكمفة ممكنة، كىذا ما يجعؿ المنظمات في تحسيف 

مستمر لخدمة العميؿ، األمر الذم يؤدِّم إلى تمبية حاجياتيـ كتطكيرىا باستمرار محققان ذلؾ رفاىية 
 أففالمنافسة تجعؿ ىناؾ الكثير مف االبتكارات التي تسعى بيا كؿ شركة أك مؤسسة . لممستيمؾ

تتفكؽ بيا عف الشَّركات كالمؤسسات األخرل كىذا ينعكس بالطبع عمى العمالء الذيف سيقارنكف بيف 
 عمى العكس لك كانت ىناؾ شركة محتكرة السكؽ .إنتاج كؿ شركة كيختاركف بيف أفضؿ إنتاج كجكدة

 معيف فال تنظر إلى جكدة ما تنتجو فيي تعمـ إفَّ العميؿ ليس أمامو سكل شراء شيء إنتاجفي 
فعندما تككف ىناؾ منافسة بيف الشَّركات يصبح ىناؾ تركيز . منتجيا ألفَّ ال تكجد بدائؿ أخرل أمامو

عمى العميؿ كاحتياجو كتتنافس كؿ شركة في إنتاج بعض الخصائص كالصفات اإلضافية التي تعمؿ 
و إلى شراء منتجيا عف الشَّركات األخرل كمف جية . عمى سداد احتياجات العميؿ كتجعمو يتكجَّ

أخرل، فالتنافس بيف المؤسسات فيما بينيا يؤدِّم إلى خفض األسعار الذم بدكره يؤدِّم إلى رفع 
 .1الدخؿ الحقيقي لممستيمؾ نتيجة زيادة الكميات المقتناة مف المنتجات

 تعدُّ المنافسة حمايتيا كمنع االحتكار مف أىـ : تحسين أوضاع السوق وتشجيع التنافسية: ثانًيا
التشريعات االقتصادية التي ترمي إلى تحسيف أكضاع السكؽ كتشجيع التنافسية، عبر منع استمرار 

ىيمنة الكبار عمى األسكاؽ ممَّا يحكؿ دكف تكفير فرص نمك تجارية عادلة لمجميع، كحيث أفَّ 
 االقتصادم كتسعى إلى جذب االستثمارات الخارجية بما االنفتاحالسمطنة تعيش مرحمة جديدة مف 

ينشط حركة األسكاؽ المحمية التي تؤدِّم بالتالي إلى كجكد العديد مف السمع كالخدمات بخيارات 
مختمفة، لذا فإفَّ تطبيؽ قانكف المنافسة بشكؿ فاعؿ يؤدم إلى ارتفاع مستكل اإلنتاج كزيادة مستكل 

اإلبداع كاالبتكار في مختمؼ قطاعات االقتصاد كيدٌعـ بيئة األعماؿ ممَّا يضاعؼ قكة جذبيا 
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لالستثمار الخارجي، كالعمؿ في مناخ تنافسٌي يعٌزز مناعة المؤٌسسات الكطنٌية كيرفع مف أىبتيا 
 .لخكض المنافسة في األسكاؽ العالمٌية

 جكانبكما يمكف لممنافسة إفَّ ترفع نسبينا مف فاعمية االقتصاد مف عٌدة : زيادة فعالية االقتصاد: ثالثا 
 :كما يمي

ا الطمب عمى المكارد المادية كالبشرية  .1 إفَّ تكاجد الكثير مف المنافسيف في صناعة ما سيزيد حتمن
فيرتفع اإلنتاج معيا كبالتالي تزيد ثركة االقتصاد، كما أنَّيا تنشط كؿ الحركيات االقتصادية 

 كالقطاع البنكي ك المالي مثال؛
إفَّ جاذبية القطاعات مرتبطة أساسا بعدد المؤسسات المحتمؿ دخكليا، كىنا نقكؿ إفَّ مع كجكد  .2

جاذبية كبيرة لمقطاعات سيزيد معيا االستثمار في ذلؾ القطاع، ك يزيد معيا الطمب عمى عكامؿ 
 اإلنتاج كاليد العاممة ك يزيد معيا معدالت التشغيؿ كذلؾ؛

 مف شركط فعالية األداء كالبقاء في ظؿ المنافسة كخاصة :1ترشيد استخدام موارد المجتمع: رابعا 
 لممنظمة، حيث يتـ استخداـ كاإلمكانياتتمؾ المبنية عمى األسعار ىك ترشيد كعقمنة استخداـ المكارد 

أقؿ قدر ممكف مف المدخالت مف أجؿ الحصكؿ عمى أكبر قدر ممكف مف المخرجات كبأحسف جكدة 
ممكنة، ىذا ما يؤدِّم إلى ترشيد استخداـ مكارد المجتمع بصفة عامة، حيث تسعى كؿ منظمة إلى 

 .ترشيد استخداـ مكاردىا كشرط لمبقاء كاالستمرارية في ظؿ المنافسة
 حيث يؤدِّم ترشيد : يؤدِّي ما سبق ذكره إلى التنمية االجتماعية واالقتصادية لممجتمع: خامسا

استخداـ المكارد مف جية كتعظيـ االستفادة مف جية أخرل كالعمؿ عمى تحسيف حياة الفرد إلى تحقيؽ 
 .تنمية اجتماعية كاقتصادية

 تعمؿ المؤسسات المعاصرة في ظؿ ظركؼ : دعم االبتكار واإلبداع التكنولوجي والعممي: سادسا
المؤسسات ييا متغيرة كمعقدة تفرض عمييا تحديات عديدة ككبيرة لـ تشيدىا مف قبؿ، كلذلؾ يتحتـ عؿ

 مكاجية مثؿ ىذه التحديات بسرعة كفي ذات الكقت بكفاءة كفعالية، األمر الذم يتطمب قدرات إبداعية
 تتمكف مف تطكير حمكؿ كأفكار كآراء جديدة تمكف المؤسسات  حتى عالية لدل المؤسساتابتكاريو

 في ظؿ التحديات المتنامية التي  كاالبتكاركيتزايد االىتماـ بمكضكع اإلبداع. مف االستمرار كالنمك
نافسة الـكثكرة المعمكمات مف أجؿ مجابية تفرضيا ظاىرة العكلمة، كالتغييرات التقنية المتسارعة، 

 مف العناية متفاكتةكلذا استجابت المؤسسات لمحاجة لإلبداع بطرؽ مختمفة، كبدرجات الشديدة، 
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 كحدات بإنشاءفبعض المؤسسات أنشأت كحدات تنظيمية خاصة لتطكير اإلبداع، كأخرل قامت 
كما قامت أخرل بتدريب األفراد كالجماعات فييا عمى السمكؾ . تنظيمية لتطكير اإلبداع كتنميتػو

كالتفكير اإلبتكارم كاإلبداعي، كتنظر لذلػؾ عمى اعتباره يؤدِّم بيا إلى اكتساب ميزة تنافسية، حيث 
كتصب في األخير كتمبية حاجيات .إفَّ المنافسة الحادة تؤدِّم باستمرار إلى ظيكر ابتكارات

. 1المستيمكيف المتنامية كالمتغيرة بأحسف طريقة
: دوافع ظيور المنافسة في األسواق الحديثة: الفرع الثالث
نَّو كانت  اقتصاديات الدكؿ في كقتو ما تتميز بالحمائية كمنعزلة عف البيئة الدكلية المتغيرة، إالِّ كا 

الدخكؿ إلى حمبة مف  النجاة كالفرار كافبعد فترة طكيمة مف الزمف لـ يعد في مقدكر أم اقتصاد دكلة 
التنافس الدكلي، ك ىذا راجعه إلى فعؿ العكلمة كتنامي دكر الشَّركات المتعددة الجنسيات كغيرىما مف 

 في ىذا لالندماجمَّا عمى الدكؿ االستجابة ككذا تأىيؿ اقتصادياتيا اكمف ىذا المنطمؽ، صار لز. األسباب
 .المسار العالمي لمحفاظ عمى منتجاتيا كحماسة المستيمكيف كالكثير مف الدكافع األخرل

: فيما يمي نذكر أىـ الدكافع التي فرضت منطؽ االستجابة لممنافسة كما يميك
: العولمة: أوال

إعطاء تعريؼ مكحد لظاىرة العكلمة، فيي ذات مقاربات كثيرة كمداخؿ /مف الصَّعب جدا إيجاد
شتى تجعميا مف الصعب كضعيا في إطار مكحد، إالَّ أنَّو يمكف إعطاء بعض التعريفات ليا التي تعطينا 
صكرة أكضح ليا، ك نقكؿ بأف العكلمة كتعريفيا ارتبطا أساسا كظاىرة تتصؿ بمجمكعة مف التطكرات في 

المجاالت الفكرية كالتكنكلكجية كاالقتصادية، زادت مف تقارب العالـ كضيؽ أفقو، ممَّا أدل إلى زيادة 
الكعي بما يحدث مف حركة تتجو نحك تككيف عالـ بال حدكد، أيف تقاربت المسافات الجغرافية كالمكضكعية 

كالعكلمة االقتصادية ىي األخرل كانت نتيجة تطكر اقتصادم . 2كترابطت المجتمعات كزالت فكرة التقكقع
ىيار المعسكر االشتراكي، كسقكط مصداقية افسياسي، بدأت معالميا الكبرل في النضكج بسرعة أكبر بعد 

، كفي دكؿ شرؽ أكركبا كفي العديد مف دكؿ (سابقا)الفكر االقتصادم الماركسي في االتحاد السكفياتي 
الجنكب، كىك ما أتاح فرصة دمج اقتصاديات ىذه الدكؿ في منظكمة النظاـ الرأسمالي العالمي، كالقضاء 
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، كما يشير 1عمى الثنائية اإليديكلكجية التي ظمت لعقكد عٌدة تقسـ االقتصاد العالمي إلى شطريف متعادليف
عممية تعميؽ مبدأ االعتماد المتبادؿ بيف الفاعميف في : "مصطمح العكلمة االقتصادية بصكرة أدؽ إلى إنَّيا

االقتصاد العالمي بحيث تزداد نسبة المشاركة في التبادؿ الدكلي كالعالقات االقتصادية الدكلية ليؤالء مف 
حيث المستكل كالحجـ كالكزف في مجاالت متعددة كأىميا السمع كالخدمات كعناصر اإلنتاج بحيث تنمك 

عممية التبادؿ التجارم الدكلي لتشكؿ نسبة ىامة مف النشاط االقتصادم الكمي كتككف أشكاالن جديدة 
لمعالقات االقتصادية الدكلية في االقتصاد العالمي يتعاظـ دكرىا بالمقارنة مع النشاط االقتصادم عمى 

ىنا بدأ تأثير العكلمة عمى المنافسة داخؿ القطاعات ك بيف اقتصاديات الدكؿ، فمع ك. "2الصعيد المحمي
 األسكاؽ عمى بعضيا البعض كتحرير تجارة السمع كالخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، انفتاح

ىي العامؿ األقكل في تحديد نكع   أصبحت المنافسةأفترتب عف إزالة الحكاجز ك العكائؽ بيف األسكاؽ 
 منتجاتيا، مف الدكؿ قد تخػمت عف إنتاج كتصدير بعض ا ك بالتالي فإفَّ كثير،السمع التي تنتجيا الدكلة
 .لعدـ قدرتيا عمى المنافسة

: تشار الواسع لمشركات متعدِّدة الجنسياتنتاال: ثانًيا
تطمؽ عٌدة تسميات ليذا النكع مف الشَّركات كالشَّركات العالمية كالشَّركات عبر الكطنية، كأقرت 

شأت مركزا بيذا االسـ يتبع أفى ، ك1974ككاف ذلؾ في سنة " الشَّركات عابرة لمقارات"األمـ المتحدَّة تسمية 
 مؤتمر األمـ المتحدَّة لمتجارة 1992المجمس االقتصادم كاالجتماعي في األمـ المتحدَّة ثـ أنشأت عاـ 

 اقتصادم كياف: "، كما تـ إطالؽ التعريؼ التالي حكليا كما يمي3كالتنمية لدراسة نشاط ىذه الشَّركات
 التجارة كاإلنتاج عبر القارات، كلو في دكلتيف أك أكثر شركات كليدة أك فرع تتحكـ فييا الشركة األـ يزاكؿ

، كمع ظيكر ىذه الشَّركات، كالتي نقمت نشاطيا عبر "4بصكرة فعالة، كتخطط لكؿ قراراىا تخطيطا شامال
لى أسكاؽ أخرل ناقمة معيا التكنكلكجيا كالمنتجات الجديدة ك مزاحمة أسكاؽ كشركات الدكؿ  الحدكد كا 

. المستقبمة كاف لو األثر البالغ عمى المنافسة
: التطور العممي و مستويات التكنولوجيا: ثالثا

                                                           

-، الدار الجامعية الجديدة لمنشر، اإلسكندرية"دراسة في المفيوم والظاىرة واألبعاد"ممدكح محمكد منصكر، العكلمة -  1
. 75، ص 2003مصر، 

. 18، ص 2005مصر، -، الدار الجامعية، اإلسكندريةالعولمة واقتصاديات البنوكعبد الحميد عبد المطمب، -  2
. 145، ص 1998مصر، -، مكتبة النيضة المصرية، القاىرةالنظام االقتصادي العالميعبد الحميد عبد المطمب، -  3
، مجمة الشركات المتعددة الجنسيات وأثرىا عمى الدول الناميةأحمد عبد العزيز، جاسـ زكرياء، فراس عبد الجميؿ، -  4
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أم : تطبيؽ العمـك الحديثة عمى اإلنتاج ككسائمو: "يتمثؿ المفيكـ العممي لمتكنكلكجيا في أنَّيا
تطبيؽ كؿ ما ىك مستحدث كجديد في العمكـ النظرية، ألفَّ العمـ يقكـ بإمدادنا بالمعرفة كالفيـ األساسي 

، "1فَّ التكنكلكجيا تعتمد عمى االستفادة مف ىذه المعرفة كتطبيقاتيا في المجاالت المختمفةألمحقائؽ، كما 
كبناءا عمى ىذا التعريؼ، كاف لمتطكر العممي كالتكنكلكجي األثر البالغ عمى المنافسة ك تطكرىا الكبير، 

أدت إلى التطبيؽ الفكرم تقريبا لنتائج األبحاث كاإلضافات المتعمقة  (بشكؿ كبير)ألفَّ الثكرة التكنكلكجية 
باإلنتاج بؿ كحتى االكتشافات أحياننا، ممَّا أثر إيجابا عمى تصاميـ المنتجات كجكدتيا، حيث أصبحت 

الفترة بيف الحصكؿ عمى نتيجة جديدة كتجسيدىا في شكؿ منتجات قصيرة جدا، ممَّا أثر عمى حدَّة 
المنافسة داخؿ القطاعات، حيث سارعت الكثير مف المنظمات لمرد بالمثؿ حتى تحافظ عمى مكانتيا 

السكقية بؿ كتحسينيا مف خالؿ مكاكبة ىذه التطكرات كتقديـ ميزة تنافسية لتدعـ بيا تنافسيتيا ك تجابو بيا 
؛ 2المنافسة المفركضة عمييا ك تحقؽ أكبر قيمة مف تطمعات العميؿ

استجابة المؤسسات لرغبات العمالء : رابعا
فَّ ىذا يدفع بالمؤسسة إعندما يرغب العمالء في تمبية حاجات جديدة لدييـ أك تغيير أكلكياتيا ؼ

فَّ العالقة التي أصبحت  إلى إجراء تعديالت عمى ميزتيا التنافسية ك تنمية مزايا تنافسية جديدة، خاصة كا 
تربط ما بيف المنتج كالمستيمؾ ىي عالقة تأثير كتأثر متبادؿ ألنَّو لـ يعد مف الممكف تصكر كجكد رغبة 

كمف ىذا المنطمؽ، فالتقمبات الكثيرة كالسريعة أحياننا في أذكاؽ كتكجيات العمالء، أجبر . ال يتـ إشباعيا
المؤسسات االستجابة لرغباتيـ، فعمى عكس ما كاف سائدنا حيث كانت المؤسسات تنتج بمعزؿ عف 

 تستجيب لرغبات العمالء كتقمبات أذكاقيـ أفمَّا عمييا في ىذه البيئة المتغيرة الجديدة االعميؿ، صار لز
، كمع ظيكر ما يعرؼ االستجابة 3كذلؾ، حيث صار العميؿ ىك المدخؿ الحقيقي لنجاح المؤسسة كالتميز

لتقمبات رغبات العمالء زادت معو الحاجة إلى المنافسة؛ 

                                                           

حالة المديرية العامة لمؤسسة "التطور التكنولوجي ودوره في تفعيل إدارة المعرفة بمنظمة األعمال طو حسيف نكم، -  1
، 2011-2010الجزائر، -، الجزائر العاصمة3، جامعة الجزائر (غير منشكرة)، أطركحة دكتكراه "اتصاالت الجزائر

. 95ص
، 1997مصر، -، مركز اإلسكندرية لمكتاب، اإلسكندريةالميزة التنافسية في مجال األعمالنبيؿ مرسي خميؿ، - 2

 .98ص
، دور نظام إدارة الجودة الشاممة في تحسين القيمة المدركة لمعميل بقطاع الخدماتمنتاكم محمد كقمش عبد اهلل، -   3

 ،"رأس الماؿ الفكرم كدكره في منظمات األعماؿ العربية في االقتصاديات الحديثة: "مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي حكؿ
. 05، ص 2011 ديسمبر 14-13 ،الجزائر-شمؼاؿ ،جامعة حسيبة بف بكعمي
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: 1العوامل المؤثرة في تطور المنافسة: الفرع الرابع
أٌثرت التغيرات في مجاؿ األعماؿ بشكؿو كبير في األداء التنافسي لممؤسسات كبالتالي في مقدرتيا 

التنافسية سكاءن في األسكاؽ المحمية أك األسكاؽ العالمية، كعند ىذا المستكل يمكف عرض أىـ العكامؿ 
: المساىمة في نمك المنافسة كالتي قمنا بتقسيميا عمى أساس مصادرىا

: العوامل االقتصادية والتجارية: أوال
: العناصر التالية  نجد ضمف ىذه المجمكعة مف العكامؿ

طالؽ لحرية المنافسة كتفعيؿ افى عكلمة االقتصاد كالتجارة كما  .1 جٌر عنيا مف تحريؾ آلليات السكؽ كا 
 ؛لقكل العرض كالطمب كعكلمة األسكاؽ كالمنافسة

تعاظـ دكر القطاع الخاص في النشاط االقتصادم ممَّا يسمح برفع كفاءة أداء المؤسسات كتكجيييا  .2
 ؛نحك تطبيؽ األساليب الحديثة في السكؽ

تسارع التغيرات االقتصادية كما نتج عنيا مف ظيكر لبرامج اقتصادية تعمؿ عمى إرساء قكاعد  .3
 .السكاؽ كالمنافسة

  :تضـ ىذه المجمكعة العناصر اآلتية: العوامل التكنولوجية: ثانًيا
التركيز عمى عمميات كنظـ التصنيع الحديثة القائمة عمى الفكر كاالبتكار كالتطكير المستمر  .1

كالسريع كاالعتماد عمى تكنكلكجيا عالية المستكل كالتكيؼ إلنتاج منتجات متنكعة بأحجاـ كبيرة ممَّا 
 يؤدِّم إلى تزايد معدالت اإلنتاجية بدرجة أكبر؛

التركيز عمى مفاىيـ إدارة الجكدة الشاممة كما ينجر عنيا مف إحداث لتغيير كتطكير عمى مستكل  .2
المؤسسة ككؿ كليس عمى مستكل منتج معيف، إلى جانب االىتماـ بحاجات كأكلكيات المستيمؾ 

 بيدؼ إيجاد مكاف في البيئة التنافسية؛
 التركيز عمى القدرات كالكفاءات المحكرية كما تحققو مف مزايا تنافسية كبالتالي تكسيع دائرة التنافس؛ .3
تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات التي تسيؿ عممية اتصاؿ المؤسسات بالمستيمكيف خاصة فيما  .4

 . عف المنتجات كما ينتجو مف منافسة بينيا عمى كسب الزبائففيتعمؽ باإلعال
: يمكف ذكر أىميا في العناصر التالية: العوامل التسويقية: ثالثا

 التقسيـ الشديد لألسكاؽ كما تبعو مف ظيكر لفئات جديدة مف المستيمكيف ليا حاجات مختمفة؛ .1
                                                           

ستراتيجية المؤسسة طالب مريـ، - 1  ،"تحديد مكونات و مكونات وىيكل وشكل المنافسة في النظريات االقتصادية وا 
المنافسة كاإلستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع : " الممتقى الدكلي الرابع حكؿإلىمداخمة مقدمة 

. 05-04، ص 2010 نكفمبر 09-08الجزائر، يكمي -جامعة حسيبة بف بكعمي، الشمؼ ،"المحركقات في الدكؿ العربية
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 لتعظيـ المنافع كالبحث عف أفضؿ محاكلةنضج المستيمكيف كتكفرىـ عؿ درجة مف الكعي في  .2
 البدائؿ بأقؿ التكاليؼ، ممَّا أتاح المجاؿ لممؤسسات عمى التنافس عمى خدمتيـ بأفضؿ الطرؽ؛

 االعتماد المتزايد عمى تسكيؽ الخدمات كالعالقات في تحقيؽ التميز كالتفكؽ التسكيقي؛ .3
 .التكجو نحك فمسفة الكقت المحدد، حيث تبرز في ضكء ىذا المحكر أىمية إدارة الكقت .4

 تحميل المنافسة داخل القطاع الصناعي: المطمب الثاني
إف نجاح المؤسسات في مكاجية المنافسة مرتبط أساسا باإلحاطة عمما بعدة متغيرات منيا المعرفة 

أجؿ الخركج بعدة مف . تقييـ نقاط القكة كالضعؼ لدييـالتامة بأحكاؿ المنافسيف كتحديدىـ جيدا، ككذلؾ 
 .ىا، ككيؼ تسكيقيا بفعاليةيـنكعية المنتجات كالخدمات التي يجب أف تقدقرارات منيا 
 1مستويات المنافسة: الفرع األول

 : المنافسة عمى مستوى المنظمة: أوال  
ىي تعني القدرة عمى تزكيد المستيمؾ بمنتجات كتيدؼ إلى كسب حصة في السكؽ الدكلي 

كخدمات بشكؿ أكثر كفاءة كفعالية مف المنافسيف اآلخريف في السكؽ الدكلية ممَّا يعني نجاحا مستمرا ليذه 
المنظمة عمى الصعيد العالمي بدكف تدخؿ الحككمة عف طريؽ الدعـ أك الحماية كىذا عف طريؽ 

 في نفس الفى كيحدث ىذا النكع مف المنافسة بيف منشأتيف أك أكثر يعـ. االستخداـ األمثؿ لعكامؿ اإلنتاج
كتسعى كؿ منشأة في ىذه .  نفس الخدمات كالمنتجات لمفئات المستيدفة في ذلؾ السكؽافى السكؽ كيقدـ

 كسب حصة سكقية اكبر إلىاألسكاؽ إلى تصدر ىذه المنافسة، كتزداد المنافسة عندما تسعى كؿ منيما 
كالمحؾ الرئيس في ىذا المستكل مف المنافسة يتمثؿ في قدرة كؿ منيا عمى تقديـ . مف بقية المنافسيف

ديف مف تمؾ الخدمات األمر الذم مخدمات كمنتجات أكثر كفاءة كفعالية لمعمالء المستيدفيف كالمستؼ
مكانياتيا المختمفة  .ينعكس عمى أداء المنشأة كقدراتيا كا 

 :المنافسة عمى مستوى قطاع الصناعة: ثانًيا
 كتتمثؿ في قدرة شركات ،المنافسة ىنا خاصة بمجمكعة مف الشَّركات العامة في صناعة معينة

 عمى تحقيؽ نجاح مستمر في األسكاؽ الدكلية، دكف االعتماد عمى الدعـ  ماالقطاع الصناعي في دكلة
 التجارم، مقاييس متعمقة افى الميز:  ربحية القطاع تقاس مف خالؿ مؤشرات نذكر منيا.كالحماية الحككمية
كنفيـ ىنا أفَّ المنافسة عمى مستكل القطاع ىي المنافسة التي يتمتع بيا قطاع معٌيف في . بالتكمفة كالجكدة

                                                           

 الككيت، ،، المعيد العربي لمتخطيطمحددات القدرة التنافسية لألقطار العربية في السوق الدوليةمحمد عدناف كديع، -  1
. 27، ص 2000
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دكلة ما مقارنة بالقطاعات األخرل، كعند الحديث عف ىذا النكع مف المنافسة فإنَّو مف الميـ تحديد ىذا 
فقد تككف .  يككف جزءن مف صناعة معينة كقد يمثؿ كامؿ الصناعةأف حيث يمكف ،القطاع تحديدنا دقيقنا

كمشتقاتيا اف المنافسة عمى ىذا المستكل تيعنى بصناعة المكاد الغذائية إجماالن أك تككف عمى قطاع األلب
كيمكف النظر إلى المنافسة عمى ىذا المستكل مف خالؿ قدرة . فقط داخؿ ىذه الصناعة عمى سبيؿ المثاؿ

ىذا القطاع عمى تحقيؽ نجاح مستمر مقارنة بالقطاعات األخرل، ممَّا يخكلنا بالقكؿ أفَّ تمؾ الدكلة متميزة 
 . ذاؾ ، كىك أمر يقكدنا لمحديث عف الميزات النسبية كلكف في مقاـ أخرأكفي ىذا القطاع 

 : المنافسة عمى مستوى الدول: ثالثا
كأمَّا المنافسة عمى مستكل الدكلة، أك ما يطمؽ عمييا حاليا التنافسية، فيي المنافسة بيف الدكؿ 

كالحديث عف ىذا النكع مف . لتحقيؽ تنمية مستدامة تحقؽ مف خالليا االستقرار عمى كافة المستكيات
 قدرة الدكلة عمى تنظيـ كتطكير آليات المنافسة عمى كافة المستكيات كدعـ القطاعات إلىالمنافسة يقكد 

 .1كالمنشآت العاممة فييا بشكؿ تكاممي يعزز قدرتيا التنافسية عمى المدل البعيد
 التعايش في بيئة دكلية افى إفَّ التحدم األساسي أماـ الجزائر ىك تحسيف ىذه القدرة التنافسية لضـ

 كالبقاء األفضؿ، كيستدعي ىذا اتخاذ تدابير عمى المستكل الكطني المتعمقة بالحكافز اإلنجاز قانكنيا
الالزمة كبالمناخ العاـ الذم تعمؿ فيو المؤسسات المنتجة سكاءن كبيرة أك متكسطة أك صغيرة، كلقد اتخذت 
عٌدة إجراءات في ىذا المجاؿ مف بينيا برامج تخص االستثمارات أم برنامج تأىيؿ المؤسسة االقتصادية 

عادة الييكمة كبمشاركة كزارة المؤسسات كالصناعات الصغيرة  . المتكسطةكتحت كصاية كزارة الصناعة كا 
. اآلثار المترتبة عن المنافسة: الفرع الثاني

 تككف إيجابية أك سمبية كالتي يمكف إبرازىا أفيترتب عمى المنافسة مجمكعة مف اآلثار التي يمكف 
: في النقاط التالية

 تنبع أىمية المنافسة مف المزايا التي تحققيا كالتي يمكف تحقيقيا في النتائج :اآلثار اإليجابية: أوال
: التالية

                                                           
1 -http://www.alriyadh.com/596457 (10/12/2016 - 22.30) 
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 لممتنافسيف، بما ييسيـ في اختصار 1تقدـ المنافسة حافزان قكيان لكفاءة اإلنتاج فرصان أكبر لمتقدـ الفني 
الكقت بيف كؿ مف عمميتي االبتكار كتقديـ منتج جديد، ممَّا ينتج عف تخفيض تكاليؼ اإلنتاج 

 .كتقديـ أسعار تنافسية كتمبية التنكع كالتغير السريع في رغبات كأذكاؽ المستيمكيف
 إيجاد أفضؿ طريقة الستخداـ المكارد االقتصادية كحرية تخصيص عكامؿ اإلنتاج ألنسب الكظائؼ. 
 ضماف الحرية الكاسعة لممستيمكيف في اختيار األنكاع كاألصناؼ المختمفة مف المنتجات. 
 تسيـ في االستقرار االقتصادم كفي بناء نسيج اقتصادم تنافسي مرف. 
  فتح أبكاب االبتكار بالتنافس عمى االكتشافات كاالبتكارات الجديدة التي تحسف اإلنتاج كتخفض مف

 .تكمفتو
: يمكف تكضيحيا في العناصر اآلتية: اآلثار السمبية : ثانًيا
  تؤدِّم المنافسة بيف المؤسسات التجارية الضخمة إلى القضاء عمى المؤسسات الصغيرة كمف ثـ إلى

 .اضمحالؿ كجكدىا الفعمي في الكسط التجارم
  ظيكر االحتكارات الفعمية كبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات في السكؽ الذم يتكاجد فيو المحتكر

 .2كاستخداـ األساليب االحتيالية لمتالعب باألسعار
  قياـ المؤسسات المتنافسة بتخفيض أسعار المنتجات أحياننا إلى درجة تتجاكز حدكد المنافسة

المشركعة، إذ تقكـ ىذه المؤسسات بالبيع بسعر أقؿ بكثير مف سعر التكمفة الحقيقية، بغرض جذب 
 .زبائف المؤسسات األخرل كالتأثير عمى نشاطيا

أبعاد المنافسة في قطاع الصناعة : الفرع الثالث
: 3التنافس بالوقت: أوال

                                                           

، مداخمة مقدمة إلى نحو طرح تركيب ىيكل صناعي مبدئي مبني عمى رؤى مقاصد الشريعة اإلسالميةنذير مياح، - 1
 24 ك 23الجزائر، -، جامعة غرداية، غرداية "كرىانات المستقبؿ...الكاقع: القتصاد اإلسالميا: "الممتقى الدكلي حكؿ

 .11، ص 2011فيفرم 
، مجمة األصكؿ كالنكازؿ، العدد التدخل في قانون العرض والطمب والموقف الفقيي منويكسؼ بف أحمد القاسـ، - 2

.  187، ص 1430األكؿ، المممكة العربية السعكدية، محـر 
 
مداخمة ، مداخل التنافسية واستراتيجيات المؤسسات الصناعية في ضل المنافسة العالميةبمقاسـ رابح ك كعيؿ ميمكد، - 3

المنافسة ك االستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحركقات : "مقدمة إلى الممتقى الدكلي الرابع حكؿ
 .06ص ، 2010الجزائر ، نكفمبر -، جامعة حسيبة بف بكعمي بالشمؼ" في الدكؿ العربية
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المنافسة المعتمدة عمى أساس الكقت، : بػإفَّ ما يميز البيئة الصناعية الحديثة ىك ظيكر ما يعرؼ
 ككقت االستجابة لصالح العمالء كالمستيمكيف كتقميص زمف تقديـ منتج جديد ،كالتي تأخذ عٌدة أشكاؿ

كغيرىا مف المظاىر، حيث يجرم التنافس بيف المؤسسات عمى اختصار الكقت في كؿ العمميات خاصة 
كاختصار الكقت بيف كؿ ابتكار كتقديـ منتكج جديد،  (إمداد، تمكيف، إنتاج، تسكيؽ)تمؾ المرتبطة بالدكرة 

أم تقميص دكرة حياة المنتكج، كعمى ىذا األساس أصبح الكقت مكرد مف مكارد المؤسسة، كعامال ميما، 
 تككف لممؤسسة السرعة في االستجابة كالمنافسة بالكقت فعمييا احتراـ بعض العناصر أفكمف أجؿ 

: كأىميا
تقميص زمف تقديـ المنتجات الجديدة لألسكاؽ مف خالؿ اختصار زمف دكرة حياة المنتج؛  .1
تخفيض زمف دكرة تصنيع المنتجات كيترتب عمى ذلؾ تخفيض مساحة التخزيف، كتخفيض تكاليؼ  .2

اإلنتاج ككذلؾ تخفيض المساحة المخصصة لمتكزيع ، كىذا يساعد كثيرا عمى تخفيض التكاليؼ 
كاستغالؿ المكارد أكثر كفاءة كبالتالي فذلؾ ينعكس عمى أسعار المنتجات فتككف أكثر منافسة مقارنة 

بالمؤسسات األخرل في القطاع؛ 
تخفيض الفترة مابيف طمب العميؿ لممنتج كتسميمو لو، كذلؾ يعني سرعة دراسة الطمبيات كخصائصيا  .3

كسرعة اإلنتاج كما يتطمبو مف مكارد كسرعة التسميـ؛ 
 تتكفر لدل الكسائؿ اإلنتاجية لممؤسسة مركنة أفتخفيض زمف تحكيؿ أك تغيير العمميات، أم يجب  .4

 .تسمح ليا بتغيير العمميات طبقا لخصائص المنتج
 أفية الحديثة تدؿ عمى األىمية البالغة لمكقت، حيث إفَّ الزبكف يفرض عفالمؤشرات في البيئة الصنا

تمبى حاجاتو في أقرب ممكف، كيفرض ذلؾ عمى المؤسسة إعادة النظر في طريقة عمميا كتحديد جدكؿ 
ف لـ تستطع المؤسسة ذلؾ  زمني لكؿ عممية كالعمؿ عمى تحسيف زمف االستجابة بما يرضي الزبكف، كا 

كلقد أخذ . 1فإفَّ لمزبكف عٌدة منافسيف ليا جاىزيف لتمبية رغبتو كحاجاتو في اآلجاؿ المرجكة مف قبؿ الزبائف
، كليذا فقد أصبحت المؤسسات تركز عمى (J.A.T)الكقت بعدا استراتيجيا مثؿ ما ىك معمكؿ في نظاـ 

الذم يعتبر الكقت كعامؿ نجاح كمكرد لإلستراتيجية الصناعية " تسيير الكقت االستراتيجي"ما يسمى 
 :لممؤسسة، يرتكز عمى ثالث عناصر أساسية كىي
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كىك الكقت المستغرؽ إلتخاذ القرارات االستراتيجية، الذم تسعى الؤسسات : الوقت االستراتيجي .1
ية، مف أجؿ التكيؼ كالتأقمـ مع التغيرات السريعة لممحيط، كيتـ ذلؾ الفلتقميصو بطريقة عؽ

باإلعتماد عمى حجـ كبير مف المعمكمات، كالتقييـ السريع لمحمكؿ الممكنة، كاتخاذ القرار في أسرع 
 تككف ىذه القرارات أفة بالنصائح كاالرشادات في ذلؾ، كالحرص عمى افكقت مع االستع

. االستراتيجية متالئمة كمتكافقة مع القرارات  كالمخططات األخرل
مف المعمكـ أفَّ المؤسسة ىي معبر لمعديد مف التدفقات المتمثمة في تدفقات السمع : وقت االمداد .2

القادمة مف المكرديف، كتدفقات المنتجات المكجية لمزبائف كالمستيمكيف، كالتدفقات الداخمية 
كتدفقات المعمكمات، كتسعى المؤسسة لتقميص كتسريع حركة مركر تدفقات االمداد أم تقميص 

الذم  (J.A.T)كقت االمداد، كمف االساليب التي تعتمدىا المؤسسات لتحقيؽ ذلؾ نجد نظاـ 
اتجاه : "أ ك يعرؼ بأنو.ـ. ينتشر في أكركبا كالكأفأعتمد في اليابأف خالؿ فترة السبعينات قبؿ 

تسيير تتبعو المؤسسة فنتاج سمع أك خدمات خالؿ أقؿ كقت ممكف كباقؿ تكمفة ممكنة، فيك نظاـ 
تاحة نظاـ لمعمميات بدكف كقت  ييدؼ إلى اإلنتاج بكميات صغيرة، كضبط  حركة اإلنتاج كا 
 ،"1عاطؿ سكاءا لمكحدات أك العامميف أك اآلالت أك لتسميـ السمع كالخدمات لمزبائف كالمستيمكيف

تقـك عمى ثالث أفكار ك. فمسفة تركز فييا المؤسسة عمى التبسيط كمنع التبذير: "كما يعرؼ بأٌنو
: 2متمثمة في

 استبعاد كؿ النشاطات التي ال تؤدِّم إلى زيادة القيمة المضافة لممنتكج؛ . أ
 االلتزاـ بمستكل عالي مف الجكدة في كافة نشاطات كعمميات المؤسسة؛ . ب
. االلتزاـ بالتحسيف المستمر لمعمميات . ت

: كىي (Cinq zero)كيسعى ىذا النظاـ إلى تحقيؽ األصفار الخمسة 
 أم تقميص المخزكنات عف طريؽ اإلنتاج حسب الطمب؛ :صفر مخزون . أ

 أم تقميص مدة اإلنتاج؛ :صفر مدة . ب
 كذلؾ بالرفع مف مستكل الجكدة؛ :أصفر الخط . ت

                                                           

مداخمة ، ل المنافسة العالميةظمداخل التنافسية واستراتيجيات المؤسسات الصناعية في بمقاسـ رابح ك كعيؿ ميمكد، - 1
المنافسة ك االستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحركقات : "مقدمة إلى الممتقى الدكلي الرابع حكؿ

 .07ص ، 2010الجزائر ، نكفمبر -، جامعة حسيبة بف بكعمي بالشمؼ" في الدكؿ العربية
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 أم ضماف صالحية كتفادم األعطاب التي قد تؤثر عمى تمبية الطمب؛ :صفر عطب . ث
.  كذلؾ عف طريؽ تخفيض البيركقراطية كتبسيط االجراءات كتبادؿ المعمكمات:صفر ورق . ج

: نجاح تطبيؽ ىذا النظاـ يساىـ في تحقيؽ المزايا التالية
تقميص زمف دكرة اإلنتاج كزيادة حجمو، كبالتالي االستجابة السريعة لحاجات الزبائف كالمستيمكيف؛  . أ

زيادة إنتاجية المؤسسة؛  . ب
تخفيض حاالت عدـ التطابؽ مف خالؿ رقابة الجكدة الشاممة، كالتحسيف المستمر، التي يقـك  . ت

. عمييا ىذا نظاـ
فيذا النظاـ يعتبر كأىـ أسمكب تعتمده المؤسسات مف أجؿ تقميص كقت المداد كتدعيـ قدرتيا في 

. مجاؿ التنافس بالكقت
 :(االبتكار)وقت التجديد  .3

، أم تقميص (االبتكار) ففي ظؿ المنافسة السائدة، لجأت المؤسسات إلى تسريع حركة التجديد 
كقت التجديد كاالبتكار، رغبة منيا في تحقيؽ ميزة تنافسية، كيتحقؽ ذلؾ عف طريؽ التخطيط كالتحكـ 

الجيد في عممية تصميـ كتطكير كطرح منتكجات جديدة في السكؽ، كالتجديد الدائـ ليا، أم التقميص في 
دكرة ميالد كحياة كمكت المتكج التي تترجـ عمى شكؿ مراحؿ متتابعة : "دكرة حياة المنتكج التي تعبر عف

؛ "تتمثؿ في االنطالؽ، النمك، النضج كالتدىكر
 1التنافس بالجودة: ثانًيا

يرغب الزبائف دائمنا في الحصكؿ عمى منتجات ذات جكدة عالية كلكف في ظؿ المفاضمة بيف 
تعتبر الجكدة اليدؼ . الٌسعر كالجكدة، بحيث تسعى المؤسسة إلى تحقيؽ رغبة الزبكف في الجانبيف

 التي تعزز مف خالليا المؤسسة مركزىا التنافسي، ةالتنافسيأىـ االساليب الرئيسي لمدراء المؤسسات كأحد 
 كيمكف القكؿ بأفَّ الجكدة ."المطابقة لممتطمبات التي تضعيا اإلدارة: " عمى أنَّياPhilip Crosbyإذ عرفيا 

 أم جكدة العمميات كدرجة المطابقة بمعنى غياب ،التصميـ ذك األداء العالي: ال كىماأتتفرع لبعديف 
العيكب كالذم يؤدِّم بدكره إلى تقميؿ األخطاء كبالتالي التكفير في التكاليؼ بمعنى أفَّ عنصر الجكدة 

 ؛ترافقو التكاليؼ المنخفضة
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كتعتبر الجكدة بعدنا تنافسينا كذلؾ يتبيف مف العالقة المباشرة كالطردية ما بيف نسبة المبيعات 
كدرجة جكدة المنتجات، باإلضافة إلى عالقتيا برضا العمالء كالقدرة عمى تحقيؽ األرباح، فرضا العمالء 

 بمعنى االستيالؾ المرادؼ لممبيعات لدل المؤسسة ممَّا يضاعؼ ربحيتيا كبالتالي اإلنفاؽيؤدِّم إلى زيادة 
. حصتيا السكقية
ىـ سالح تنافسي لممؤسسة، كشرط أساسي لقبكؿ أم منتكج بشكؿو عاـ أ فإفَّ الجكدة تعد ،ما مف شؾ

سكاء بالسكؽ المحمية أك العالمية، كمصدر لتميز المؤسسة، كارتفاع قدرتيا التنافسية، كيتطمب التنافس 
: 1بالجكدة عٌدة مقكمات أىميا

حاجات المستيمؾ ىي أساس تصميـ المنتجات؛  .1
جعؿ الجكدة أىـ أكلكيات االدارة العميا؛  .2
تنمية كتطكير ثقافة الجكدة في المؤسسة؛  .3
اختيار كتدريب كتحفيز قكة العمؿ مف أجؿ األداء المتميز؛  .4
تصميـ سميـ لممنتجات كتنفيذ سميـ لمتصميمات؛  .5
تطكير عالقة المؤسسة مع المكرديف؛  .6
تبني فمسفة الجكدة الشاممة بدال مف مراقة الجكدة؛  .7
اإليماف التاـ بضركرة التحسيف المستمر في ظؿ إدارة الجكدة الشاممة؛  .8
. استخداـ تكنكلكجيا اإلعالـ كاالتصاؿ .9
: التنافس بالتكمفة: ثالثا

قدرة المؤسسة عمى تخفيض التكاليؼ الكحدكية إلنتاجيا : "كتعرَّؼ المنافسة بالتكمفة عمى أنَّيا
، حيث إنَّو ال يمكف إعداد سياسة سعرية لمنتجات المؤسسة "بنسبة أقؿ مف المؤسسات المنافسة األخرل

، ألفَّ ذلؾ سيساىـ اإلنفاؽدكف التحكـ المستمر في التكاليؼ، بغرض ترشيدىا كالسيطرة عمى مستكيات 
في تخفيض سعر تكمفة المنتكج، كبالتالي حرية اختيار األسعار المناسبة كمف ثـ زيادة ىامش األرباح 
مقارنة بالمنافسيف، الكثير مف المؤسسات المتميزة تنافسيا تعتمد في ذلؾ عمى إستراتيجية السيطرة عمى 

تعتبر ىذه اإلستراتيجية البعد األكؿ في المنافسة الذم ترتكز عميو العديد مف المؤسسات التكاليؼ، ك
لتعزيز تنافسيتيا كتعظيـ جاىزيتيا في السكؽ كحماية حصتيا السكقية كتعزيزىا،  إذ يتطمب تحقيؽ التفكؽ 
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التنافسي كفقا لبعد التكاليؼ قياـ المدراء بتحديد العمؿ كالمكاد األكلية ككافة التكاليؼ األخرل، بحيث 
. 1تخفض المؤسسات مف تكاليفيا مف خالؿ التخفيض التكاليؼ الثابتة كمعدالت األجكر

التنافس التكنولوجي : رابعا
، (يقظة تنافسية، يقظة تجارية، يقظة اجتماعية)فَّ نظاـ اليقظة متعدِّد األبعاد أ   كعمى الرغـ مف 
، كجزء مف اليقظة اإلستراتيجية في المؤسسة، (la veille technologique)إال أفَّ اليقظة التكنكلكجية 

كالتنافس الحاصؿ . أضحت البعد األكثر حسمنا في تحديد مسار تطكر المؤسسة كنمكىا كدعـ تنافسيتيا
كلذلؾ برز االىتماـ بتنمية أنشطة البحث كالتطكير عمى . اليـك ما بيف المؤسسات، ىك تنافس تكنكلكجي

عمى  مستكل المؤسسات، كدعـ منظكمات البحث العممي كالتطكير التكنكلكجي كاألنظمة الكطنية لمتجديد
عادة االعتبار لمباحث كتكطيد العالقة ما بيف  مستكل الدكؿ، كىك ما يستكجب ضمننا تنمية الكفاءات كا 

 بيدؼ بناء مركز تنافسي، كتتنافس مؤسسات القطاع الكاحد حكؿ 2القطاع البحثي كالقطاع الصناعي
الحصكؿ عمى أحدث تكنكلكجيا اإلنتاج التي تسمح بتطكير المنتجات القديمة أك طرح منتجات جديدة، 

 مف خالؿ البحكث ةكلمحصكؿ عمى مزايا تنافسية قائمة عمى أساس التكمفة األقؿ، كتقديـ منتجات متميز
كاالبتكارات الحديثة، كالمعارؼ العممية كبراءات االختراع، حيث تشكؿ ىذه األخيرة بعدنا تنافسينا قكينا، 
كحاجزنا يمنع دخكؿ المؤسسات الجديدة كقكة تنافسية محتممة، كمف أجؿ ذلؾ، فالمؤسسات اليكـ تعمؿ 

 التطكر التقني التكنكلكجي الذم ال يؤثر عمى مكانتيا كمركزىا التنافسي فحسب، عكبشكؿو مستمر عمى تتب
نَّما عمى السمكؾ المستقبمي لزبائنيا كمكردييا كمنافسييا كقكل تنافسية . كا 

: كمف بيف المزايا التي تحققيا التنافسية التكنكلكجية لممؤسسة ما يمي
تخفيض تكاليؼ اإلنتاج بشكؿ يسمح لممؤسسة خفض أسعارىا كجذب أكبر عدد مف المستيمكيف  .1

كالزبائف؛ 
تحقيؽ الجكدة في السمع كالخدمات، كبالتالي جذب اكبر عدد مف المستيمكيف كالزبائف كالحصكؿ عمى  .2

أكبر حصة في السكؽ؛ 
تعتبر كحاجز يمنع دخكؿ المؤسسات ضعيفة التكنكلكجيا إلى القطاع؛  .3

                                                           

األردف، -، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف"إدارة معرفة الزبون"إدارة المعرفة عالء فرحاف طالب كأميرة الجنابي، -  1
 .157-155، ص 2009الطبعة األكلى، 

، مداخمة مقدمة إلى الممتقى "تشخيص واستراتيجيات"المؤسسة االقتصادية وتحديات المحيط التكنولوجي ، رحيـ حسيف- 2
-، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة"المؤسسة االقتصادية الجزائرية ك تحديات المناخ االقتصادم الجديد"الكطني األكؿ حكؿ 

. 01، ص 2003 أفريؿ 23-22الجزائر،  
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 لممؤسسة؛ التفاكضيةتعزيز القدرة  .4
 .إعطاء فرصة لمؤسسة إلنتاج منتجات جديدة أك بديمة منافسة .5

: كيختمؼ أسمكب تطبيؽ المؤسسة التنافس باستخداـ التكنكلكجيا حسب ظركفيا ك إمكاناتيا كما يمي
كىك أسمكب الريادة في االستحكاذ عمى التقنيات كاالبتكارات التكنكلكجية : أسموب الريادة التكنولوجية .1

 :في السكؽ، كترجع أسباب اعتماد المؤسسة ليذا األسمكب لمعكامؿ التالية
حيث إفَّ اتساع مجاؿ الفرصة التكنكلكجية يساعد المؤسسة ذات : حجم الفرصة التكنولوجية . أ

  التكنكلكجية عمى احتالؿ الريادة تكنكلكجيا؛اإلمكانات
كيقصد بو قدرة المؤسسة عمى تحمؿ تكاليؼ : قدرة الحفاظ عمى مستوى التفوق التكنولوجي . ب

البحث كالتطكير كاالبتكار، كاكتساب المعارؼ التكنكلكجية التي تساعد في قدرة المحافظة عمى 
 الريادة التكنكلكجية في السكؽ؛

حيث إفَّ تحقيؽ التفكؽ كالريادة التكنكلكجية اعتمادا عمى الطاقات : االعتماد عمى القدرات الذاتية . ت
كالقدرات الذاتية، يصعب مف ميمة المؤسسات المنافسة في تقميد ىذه التكنكلكجيا كبالتالي احتفاظ 

 المؤسسة بالريادة التكنكلكجية؛
تباع تكنكلكجيا المؤسسة المنافسة كتطكيرىا حسب  :أسموب التبعية التكنولوجية .2 ىك أسمكب تقميد كا 

 : اعتماد المؤسسة ليذا األسمكب إلى العكامؿ التاليةأسبابإستراتيجيتيا التكنكلكجية، كترجع 
أفضمية المزايا التي يحققيا ىذا االسمكب بالنسبة لمزايا اسمكب الريادة التكنكلكجية؛  . أ

استغالؿ فرصة صعكبة تأقمـ المؤسسات الرائدة تكنكلكجيا عمى مسايرة التغيرات التكنكلكجية، لتقـك  . ب
ىي بذلؾ بكاسطة تطكير التكنكلكجيا المعتمدة مف طرؼ ىذه المؤسسات بشكؿ يتالءـ مع تغيرات 

السكؽ، كالتميز بذلؾ تنافسيا؛ 
استغالؿ فرصة تغير حاجات كأذكاؽ الزبائف كالمستيمكيف، كتطكير التكنكلكجيا المعتمدة مف طرؼ  . ت

المؤسسات الرائدة حسب ىذه التغييرات؛ 
كميما كاف  .سيكلة عممية التقميد كالتطكير، بسبب انخفاض تكاليؼ تكنكلكجيا المؤسسة الرائدة . ث

االسمكب الذم تتبعو المؤسسة في المنافسة باتخداـ التكنكلكجيا، فإفَّ ىدفيا األكؿ ىك تحقيؽ 
. التميز كتعزيز القدرة التنافسية ليا بغية مجابية المنافسة التي فرضت عمييا في السكؽ

التنافس باألسعار : خامسا
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يعتبر الٌسعر أىـ سالح تنافسي لممؤسسة، كمف أسيؿ السياسات التي تمجأ إلييا لمتنافسة، كيمكف 
امتالؾ المؤسسة لميزة تنافسية في حرية اختيار األسعار : "سمكب المنافسة بالٌسعر كما يميأتعريؼ 

 يؤثر أف، أم ىي قدرة المؤسسة عمى خفض أك رفع أسعارىا دكف "المناسبة ذات الكفاءة مقارنة بمنافسييا
ذلؾ عمى حجـ الطمب لمنتجاتيا أك حجـ االرباح لدييا، كلكف اعتماد المؤسسة ىذه االستراتيجية يربتط 

: بمجمكعة مف القيكد كالتي يمكف تقسيميا إلى قسميف، القيكد الداخمية كالقيكد الخارجية كما يمي
: المحددات الداخمية .1

لمقيكد الداخمية أثره كبير عمى التسعير التي تضعو المؤسسات عمى منتجاتيا، كلو عٌدة أبعاد 
 بيا بؿ صار ليا كقع أكبر عمى التسعير ممَّا لك قكرنت بالقيكد افجعمت لنفسيا أىمية كبيرة ال يستو

: الخرجية، كىي كمايمي
يتكقؼ تحديد العر المناسب في كثير مف  :اليدف االستراتيجي الذي تسعى المؤسسة لتحقيقو . أ

 عمى االىداؼ التي يسعى التسعير إلى تحقيقيا كفقا إلستراتيجية المؤسسة كالتسكيؽ بشكؿ األحياف
 :1خاص، كيمكف التمييز بيف أربعة أىداؼ كما يمي

 يمثؿ البقاه ىدفا رئيسيا ألم مؤسسة ال سيما تمؾ التي تكاجو منافسة حادة كحاجات : ىدف البقاء
كرغبات متغيرة عند المستيمكيف، ممَّا يجعؿ ىذا اليدؼ أىـ أحياننا مف تحقيؽ االرباح لدرجة البيع 

 بالتكمفة لحيف زكاؿ الظركؼ كتحسينيا كىكذا يككف ىدؼ البقاء محددا لمسعر؛
 يككف ىدؼ المؤسسة ىك تحقيؽ حصة سكقية أعمى أك المحافظة أفيمكف : الحصة السوقية 

عمى الحصة السكقية الحالية لذلؾ يككف الٌسعر مدخال مالئما مف خالؿ ما يحققو الٌسعر االقؿ 
 في تكسيع سكؽ المنتكج كزيادة عدد المشتريف لفئات تككف خارج السكؽ نتيجة الٌسعر؛

 تضع أسعارا بمستكل يتعذر عمى أفكؿ المؤسسات تبعا ليذا اليدؼ اتح: القيادة الّسعرية 
المؤسسات األخرل تجاكزه سكاءا كاف سعرا منخفضا يسمح بقيادة السكؽ مف خالؿ تكافؽ 

 تتـ أفخصائص المنتكج المالئمة لحاجة المستيمؾ الذم يبحث عف الٌسعر االقؿ، كما يمكف 
ايضا قيادة الٌسعر في القطاع السكقي مف خالؿ االسعار المرتفعة ال سيما بالنسبة لمسمع 

 الخاصة؛
 يدفع ىدؼ التميز بالجكدة المؤسسة إلى تحديد سعر أعمى مرتبط بالتكمفة األعمى، : قيادة الجودة

فالمؤسسات التي تسعى إلى تمييز منتجاتيا مف خالؿ الجكدة يتطمب منيا االمر بدؿ المزيد مف 
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التكاليؼ لمتطكير كاالبتكار كالتحسينات ممَّا يجعؿ التكمفة الكمية لممنتكج مرتفعة ممَّا لكقكرنت 
بالمنتجات المنافسة كىذا ما يدفعيا ألف تحٌدد سعرنا مرتفعنا لمنتجات ذات جكدة عالية لمعالقة 

 الطردية النسبية بيف الجكدة كالٌسعر؛
كتعتبر مف أىـ القيكد التي تؤثر عمى تحديد االسعار، حيث إفَّ قيمة أسعار : تكاليف اإلنتاج . ب

البيع ترتبط بسعر التكمفة، فتعد التكاليؼ األرضية الصمبة التي تحددىا المنظمة لمنتجاتيا، عمما 
ف يغطي أبأف التكمفة تمثؿ الحد الدنى لألسعار الخاصة بالسمع كالخدمات المقدمة، كلذلؾ يتكجب 

 أفالٌسعر المحدد كؿ تكاليؼ اإلنتاج كالتكزيع، إضافة إلة تغطية ىذه التكاليؼ فإفَّ المنظمة تأمؿ 
يحقؽ ليا الٌسعر المطبؽ عائدا معقكال عمى رأس الماؿ المستثمر، فضال عف ذلؾ فإفَّ تكاليؼ 

ـن أفالمنظمة يمكف   ؛1 في استراتيجياتيا الٌسعرية المطبقةا تككف عامالن ىا
 حيث يرتبط مستكل سعر المنتكج بالمرحمة التي يمر بيا، فالمؤسسة ال :مرحمة دورة حياة المنتوج . ت

تحتفظ بنفس المستكل لألسعار خالؿ كؿ مراحؿ دكرة حياة المنتكج، بؿ إفَّ لكؿ مرحمة المستكل 
المناسب ليا، فالبنسبة لمرحمة االنطالؽ تدخؿ المؤسسة بأسعار مرتفعة، كتعكيض لتكاليؼ 

طالؽ افالبحث كالتطكير كتصميـ المنتكج، أمَّا بالنسبة لمرحمة النمك، ففي حالة نجاح مرحمة 
المنتكج تحافظ المؤسسة عمى مستكل أسعارىا، كفي حالة العكس فإفَّ المؤسسة تمجأ إلى تخفيض 

أسعارىا، مف أجؿ زيادة مبيعاتيا كالحصكؿ عمى زبائف جدد كمكاجية المنافسية، أمَّا بالنسبة 
لمرحمة النضج، كالتي تعتبر مرحمة حرجة بالنسبة لممنتكج، تمجأ فييا المؤسسة إلى تخفيض 

 أسعارىا لممحافظة عمى حصتيا السكقية كمكاجية المنتكجات المنافسة؛
ية جحيث إفَّ قدرة المؤسسة عمى نخفيض أسعارىا، يرتبط بمدل قدرتيا األنتا: القدرة اإلنتاجية . ث

 عمى تمبية حجـ الطمب الكبير الذم يرافؽ ىذا االنخفاض في االسعار؛
: المحددات الخارجية .2

ال تكجد مؤسسة في منآل عف التأثيرا الخارجية المفركضة عمى سعر المنتجات الذم تريد كضعو، 
: كيكج الكثير مف المحددات الخارجية كالمأثرة عمى قرارات التسعير كىي

سياسة الصرؼ المطبقة في الدكلة كالتي تقـك بتدخالت دكرية : "كيقصد بيا: القوانين والتشريعات . أ
 المدفكعات كبالتالي التحكـ افألجؿ تعديؿ االسعار كاليكامش، كتحقيؽ التكازف التجارم كتكازف ميز

                                                           

، 2008األردف، - دار اليازكرم لمطباعة كالنشر، عماف،تطوير المنتجات وتسعيرىاحميد الطائي كبشير العالؽ، - 1
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فيذه القكانيف إذف تتحكـ في حرية المؤسسات في تخفيض أك رفع االسعار في " بسقؼ االسعار
 سياسة التنافس باالسعار ىذه؛

 كيقصد بو بنية السكؽ التي تنتمي اليو المؤسسة مف :نوع السوق الذي تنتمي اليو المؤسسة . ب
حيث درجة المنافسة كعدد المنافسيف، حيث إفَّ مستكل االسعار يأخذ بعيف العتبار نكع السكؽ 

 تقكـ بتكفير قاعٌدة معمكماتية كاسعة أفكالعناصر المشكمة ليا، فعمى المؤسسة في حالة المنافسة 
يرادات كسياسات المنافسيف الرئيسيف، كبناءا عميو تقكـ الجيات المختصرة في إدارة  عف تكاليؼ كا 

 افالتسكيؽ بميمة جمع ىذه المعمكمات كمف مختمؼ المصادر الداخمية كالخارجية كتحميميا كبي
ات التي يتـ افنقاط القكة كالضعؼ فييا بالنسبة لكؿ منافس رئيسي، كعمى أساس المعمكمات كالبي

 ؛1جمعيا كتحميميا تكضع االسعار فالمناسبة ف طرؼ المؤسسة
كيعتبر قيد ميـ لتحديد االسعار حيث إفَّ حجـ الطمب يتميز بمركنة مع تغير مستكل  :الطمب . ت

 االسعار، لذا البد عمى المؤسسة أت تراعي ذلؾ في تنافسيتيا الٌسعرية؛
 تأخذ بعيف العتبار االسعار السائدة في أفحيث يجب عمى المؤسسة  :الّسعر المطبق في السوق . ث

السكؽ، بالخصكص االسعار المنافسة، كذلؾ بدراسة االسعار كتميؿ االسعار المنافسة كردة الفعؿ 
 .طالقا مف الٌسعر التنافسي القديـافاتجاه أسعارىا التي تقاس 

في ىذه الحالة تنتظر المؤسسة إدراؾ المستيمكيف لقيمة المنتج : التسعير عمى أساس المستيمك . ج
في أذىاف  (قيمة مدركة  )ك ليس النظر إلى التكمفة فقط، حيث تقـك المؤسسة ببناء صكرة ذىنية 

المستفيديف مف منتجاتيا، ك يتـ كضع الٌسعر الذم يالءـ ىذه الصكرة الذىنية مثاؿ األكالت 
الشعبية تختمؼ أسعارىا باختالؼ مكقع تقديميا فسعرىا في مطعـ شعبي يفتقر لكسائؿ الراحة عف 

 كانت بنفس الخصائص ك ىذا بسعر إفسعرىا أثناء تقديميا في فنادؽ أك مطاعـ راقية حتى ك 
 أعمى نظرنا لمخدمات اإلضافية المصاحبة لمخدمة األساسية؛

 يتحقؽ أفا بينيا كغير مستقمة، بحيث يمكف يـكيمكف القكؿ بأفَّ أبعاد المنافسة مرتبطة تمامنا ؼ
اإلبداع مف التكاليؼ المنخفضة كمبادئ الجكدة فالتحسيف يؤدِّم إلى اإلبداع كصفرم األخطاء إلى 

. الخ...تخفيض التكاليؼ، كما إفَّ المركنة تؤدِّم إلى الدقة في التسميـ
تحميل المنافسة : الفرع الرابع

                                                           

، 2004األردف، -، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عمافأساسيات التسعير في التسويق المعاصر عبيدات، إبراىيـمحمد - 1
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 :يمكف تحميؿ المنافسة مف خالؿ دراسة الجكانب التالية
: تعرف المؤسسة عمى منافسييا: أوال

ىناؾ عٌدة أسئمة تطرحيا المؤسسة تحاكؿ اإلجابة عنيا بغية التعرؼ عمى منافسييا كالتقرب منيـ 
 مف ىـ منافسكىا؟ ما ىي استراتيجياتيـ؟ ماىي نقاط قكتيـ كضعفيـ؟ كىناؾ ثالث خطكات :كىي. أكثر

: تساعد عمى تعريؼ المنافسيف الذيي تكاجييـ المؤسسة كىي
 إفَّ تحديد المنافسيف مف قبؿ المؤسسة غير مقتصر عمى المنافسيف المتكاجديف :تحديد المنافسين .1

فعالن ضمف القطاع، بؿ يتعدَّل إلى المنافسيف المحتمؿ دخكليـ إلى القطاع، كالذيف يشكِّمكف خطرنا 
ا المؤسسة أك المنتج المنافس، بؿ ىك كؿ مف يساكـ المؤسسة  عمييا، لكف المنافس يا يعني دكمن

 . يقتطع جانبا مف أرباحياأفكؿ اكيح
: تحديد نوعية المنافسين .2

كيتمثؿ في المنظمات التي تتفاعؿ ببطء مع التغيرات التي تحدث في السكؽ  :المتجاوزالمنافس  . أ
كالسبب كراء ذلؾ راجع أحياننا أمَّا العتقادىا بكفاء عمالءىا ليا أك ألنَّيا لـ تكتشؼ التغيرات التي 

 حدثت بعد أك إنَّيا تفتقر لممكارد المادية كالمالية الالزمة؛
ىذا المنافس يتفاعؿ مع بعض التيديدات فقط، فعمى مستكل األسعار مثالن  :المنافس االختياري . ب

يعمؿ عمى جعؿ أسعاره تتماشى مع أسعار المنافسيف اآلخريف لعدـ تشجيع المبادرات الالحقة في 
الزيادة في األسعار، كتفادم كثرة اإلعالنات ألنَّيا تتطمب أمكاال كثيرة، لكف الكشؼ عف نقاط 

 ضعؼ كحساسية المنافس االختيارم يعتبر بالكسب الثميف؛
الذم غالبا )يتفاعؿ ىذا النكع مف المنافسيف بقسكة مع كؿ ىجـك يمس إقميمو  :المنافس المفترس . ت

 ؛(ما يتمثؿ في حصتو السكقية
بعض المنظمات ال تياجـ بصفة متناسقة حيث إنَّيا في بعض األحياف : المنافس العشوائي . ث

تياجـ كأحياننا أخرل تفضؿ الخمكؿ، لذا يصبح مف الصعب عمى المنظمات األخرل المنافسة ليا 
 .اكتشاؼ مثؿ ىذه الممارسات غير المنتظمة كالتي تتماشى مع الظركؼ التي تسكد السكؽ

 : تحديد استراتيجيات المنافسين .3
إفَّ التعرؼ الدقيؽ لممؤسسة عمى أقرب منافسييا ضركرم لفيـ استراتيجياتيـ، ك ىؤالء المنافسيف 

داخؿ القطاع، " بالمجمكعة اإلستراتيجية"ىـ الذم يتبعكف نفس االستراتيجيات كيشكمكف ما يعرؼ 
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في مجمكعات كفقا لإلستراتيجيات المتبعة كذلؾ عف كبالتالي البد مف تحديد المنافسيف كتصنيفيـ 
 :طريؽ

... تحديد الخصائص كالمعايير التي يتـ عمى أساسيا النظر إلى المنتكج كالجكدة، درجة التعقيد،  . أ
الخ؛ 

التعرؼ عمى استراتيجيات المنافسيف كمالمح كؿ منافس؛  . ب
. تصنيؼ ىؤالء المنافسيف في مجمكعات، كبناءا عميو يتـ تحديد االستراتيجيات التي يمكف إتباعيا . ت
:  تحديد نقاط قوة وضعف المنافسين .4

إفَّ مقارنة كضع المؤسسة بالمؤسسات المنافسة ليا يساعد عمى كضع استراتيجياتيا، ألفَّ إمكانية 
تنفيذ االستراتيجيات كتحقيؽ األىداؼ يتكقؼ بدرجة كبيرة عمى قكة أك ضعؼ المنافسيف، إذ يعبر جانب 

القكة عما تستطيع المؤسسة القياـ بو بشكؿو أفضؿ بالمقارنة مع القدرات الحالية أك المحتممة لممنافسيف في 
القطاع، أمَّا جانب الضعؼ فيعبر عف عدـ امتالؾ المؤسسة لمطاقة الالزمة لمقياـ بعمؿ ما، عمى الرغـ 

. مف تكافرىا لدل المنافسيف
:  متابعة بيئة المنافسة: ثانًيا

إفَّ تحميؿ المنافسة كالتعرُّؼ عمى مككنات البيئة التنافسية لممؤسسة التي تعمؿ فييا ال يكفي لبناء 
إستراتيجية ناجحة لمتنافس، فعمى الرغـ مف أىمية التعرؼ عمى مككنات ىذه البيئة تبقى ىناؾ العديد مف 

 :الخطكات اليامة كالمطمكبة لمحصكؿ عميا كىي
 :جمع المعمومات عن البيئة التنافسية .1

 :كالتي تخص النقاط التالية
أنكاع المنتجات كمكاصفاتيا التي يطمبيا السكؽ، كالتي يمكف لممؤسسة إنتاجيا بمزايا نسبية مف  . أ

منافسييا؛ 
أنكاع الزبائف لمختمؼ المنتجات كتفضيالتيـ مف حيث المكاصفات، األسعار كالشركط؛  . ب
أنكاع المنافسيف، درجات سيطرتيـ عمى السكؽ كالمزايا التي يتمتعكف بيا؛  . ت
أنكاع المنتجات المنافسة أك البديمة المتكفرة في السكؽ، مصادر نتاجيا؛  . ث
أنكاع الخدمات المكممة لممنتجات، كمدل تكفرىا لدل المنافسيف؛  . ج
حركة األسعار في السكؽ لممنتجات البديمة؛  . ح
 .حجـ السكؽ الحالي كالمرتقب في الفترات القادمة مقدرا بكمية المبيعات . خ
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 : 1كشف وتحميل الفرص والتيديدات .2
ا لممؤسسة ينبغي اقتناصيا أك تيديدات ينبغي تفادييا، كيتـ  تعكس المعمكمات التي يتـ جمعيا فرصن

 التي يتـ جمعيا، ثـ مناقشتيا لتحديد كالبياناتاكتشاؼ الفرص كالتيديدات مف خالؿ استعراض المعمكمات 
 التكقع بسمكؾ كاتجاىات المتغيرات البيئية المؤثرة عمى نشاط المؤسسة، كتقدـ كمحاكلةتأثيرىا المحتمؿ، 

عممية تحميؿ الفرص كالتيديدات احتماالت كجكد مركز نسبي معيف يمكف إفَّ تحتمو المؤسسة، كذلؾ مف 
خالؿ تحديد األىمية النسبية ليذه الفرص كالتيديدات ممَّا يساعد المؤسسة في تكجيو جيكدىا اتجاه 

 .استغالؿ الفرص كمكاجية التيديدات
 ىيكل المنافسة واستراتيجياتيا: المطمب الثالث

تتخذ المنافسة عٌدة ىياكؿ بناء عمى عدد المتنافسيف في السكؽ كحرية الدخكؿ كالخركج ك ما إلى 
غير ذلؾ، كفي كؿ ىيكؿ تتبنى المنظمات استراتيجيات مختمفة تساعدىا عمى التأقمـ ك العمؿ مف اجؿ 

 . تعظيـ أرباحيا كحماية حصتيا السكقية كاالستمرارية
 2 ىيكل المنافسة:الفرع األول

، Monopolyاالحتكار : إلى أربعة أنكاع ىي- كفقان لعدد البائعيف بمنتج ما–يمكف تقسيـ المنافسة 
 Perfect كالمنافسة الكاممة Monopolistic Competition، المنافسة االحتكارية Oligopolyاحتكار القمػة 
Competitionك فيما يمي مفيـك ك خصائص كؿ سكؽ عمى حدل ، :

يكجد االحتكار حينما يككف ىناؾ منتجان أك بائعان كحيدان لمسمعة أك الخدمة في : االحتكـار: أوال
فَّ مكتب البريد يمكف اعتباره احتكارنا حككميان، حيث إنَّو غير مسمكح ألية أالسكؽ، فعمى سبيؿ المثاؿ نجد 

جية أخرل بأداء الخدمات البريدية، كذلؾ فإفَّ الكيرباء كالتميفكنات ىي أيضان احتكارية، حيث ال تسمح 
. الحككمات لجيات أخرل بتقديـ ىذه الخدمات

مف الكاضح إذان أنَّو إذا كانت ىناؾ جية كاحدة إلنتاج أك بيع سمعة ما أك خدمة فإنَّو ال يكجد ىناؾ 
عمى ذلؾ فإنَّو .  ألفَّ المنافسيف ليس أماميـ بديؿ آخر غير الشِّراء منيا،منافسة بالمعنى المعتاد لممنافسة

 يرفع الٌسعر كيفما أفليس ىناؾ تأثير لممنافسة عمى خطة التسكيؽ في مثاؿ ىذه الحالة يمكف لمبائع 
يشاء، غير إنَّو يكجد في معظـ األحياف قيكد قانكنية عمى مثؿ ىذا التصرؼ، كما ىك الجدير بالذكر إفَّ 

                                                           

تأثير التحميل البيئي كآلية من آليات اليقظة اإلستراتيجية في بناء الميزة التنافسية الشريؼ بقة كفايزة محمب، -  1
، لممؤسسة االقتصادية، دراسة ميدانية لمجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بواليتي برج بوعريريج وسطيف

.  139، ص 2015، جكاف 02العدد الجزائر، - كرقمة،المجمة الجزائرية لمتنمية االقتصادية، جامعة قاصدم مرباح
. 144-143، ص 2009مصر، -، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندريةالتسويق االستراتيجيمحمد الصيرفي، - 2
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االحتكار ال يقتصر فقط عمى الحككمة أك القطاع العاـ، فقد يكجد احتكار في القطاع الخاص، كمف أمثمة 
. ذلؾ حؽ االختراع أك حؽ تكزيع المنتج في مناطؽ معينة

يكجد احتكار القمة حينما يسيطر عمى السكؽ عدد قميؿ مف الشَّركات في : احتكـار القمـة: ثانًيا
 صناعة مجاؿ معيف ك مثاؿ ذلؾ شركتي فاست لينؾ كشركة مكبايمكـ لالتصاالت الخمكية في األردف

كذلؾ في الكاليات المتحدَّة تعتبر صناعة الصمب مثالن الحتكار القمة، حيث يسيطر عمى السكؽ عشر ك
إفَّ الخاصية . شركات كبيرة، كمف الممكف اعتبار صناعة الغزؿ كالنسيج كمثاؿ الحتكار القمة في مصر

المميزة الحتكار القمة كالتي تؤثر عمى خطة التسكيؽ ىي أفَّ أسعار السمع تقكـ بتحديدىا الشركة القائدة 
، كلذلؾ فإفَّ الشَّركات (أم الشَّركات التي تمتمؾ أكبر حصة في السكؽ)  The Market leaderفي السكؽ 

نَّما تمجأ إلى استخداـ عناصر  التي تعمؿ في ظؿ احتكار القمة ليس لدييا الحرية في تسعير المنتج كا 
، في خمؽ ميزة تنافسية نسبة لمنتجاتيا كتمييزىا (المنتج أك التركيج أك التكزيع)المزيج التسكيقي األخرل 
. 1عف المنتجات المنافسة

لمنافسة االحتكارية ىي الشائعة في معظـ الصناعات، كيتميز سكؽ ا: المنافسـة االحتكاريـة : ثالثا
 كؿ منيـ تمييز يحاكؿالمنافسة االحتكارية بكجكد تشكيمة كبيرة مف المنتج كعدد كبير مف البائعيف الذيف 

سمعتو لتككف مختمفة كمتميزة عف السمع المنافسة األخرل ك تجدر اإلشارة في ىذا السكؽ إلى أنَّو يتنافس 
في ىذا السكؽ العديد مف البائعيف بمنتجاتيـ عمى المنتج البديؿ لمنتجات المنافس اآلخر أحياننا، إذا ارتفع 

سعر القيكة كثيران مثال، فمف المحتمؿ أف يتجو المستيمككف لشراء الشام، كفي ىذا السكؽ تستخدـ 
إفَّ ميمة التسكيؽ في ىذه الحالة ،  بشكؿ مستمر كأحد التكتيكات التسكيقيةCouponsالتنزيالت أك القسائـ 

ىك خمؽ صكرة متميزة لمسمعة أك بمعنى أصح لالسـ التجارم أك العالمة التجارية لمسمعة في عقؿ كذىف 
 . ترفع مف سعر السمعةأفالمستيمؾ لك تـ ذلؾ فإفَّ المنشأة تستطيع 

حيث تممؾ الشَّركات منتجات متشابية لمنتجات المنافسيف، فالشَّركات :المنافسـة الكاممـة : رابعا
، تتغير بكضع سكؽ منافسة كاممة، حيث يككف (الطحيف، األرز، القمح)التي تتعامؿ بسمع متشابية مثؿ 

كبما أنَّو ال يكجد اختالؼ بيف ، عنصر التكزيع ىامنا في تسكيؽ المنتج، بينما تقؿ أىمية العناصر األخرل
المنتجات في السكؽ، فإنَّو يككف لدل السكؽ فرص محدكدة لزيادة الٌسعر، كقد يككف أقرب مثاؿ لممنافسة 

 المكز كالبرتقاؿ أك البمح أك الفاصكليا مزارعيالكاممة ىك أسكاؽ الخضر كالفاكية، فمف الصَّعب عمى 

                                                           

األردف، -، دار الحامد لمنشر ك التكزيع، عماف"مفاىيم معاصرة"التسويق نظاـ مكسى سكيداف ك شفيؽ إبراىيـ حداد، - 1
. 60،  ص 2003
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 يميزكا منتجاتيـ، كذلؾ مسكقي الخشب كالنحاس كالفحـ يعممكف في ظؿ المنافسة الكاممة، أفالخضراء 
نَّما قكل العرض كالطمب  كعميو فرجاؿ التسكيؽ ىؤالء ليس لدييـ الحرية في تحديد أسعار منتجاتيـ، كا 

 األساسي لرجاؿ التسكيؽ في ىذه الحالة ىك إيجاد شبكة كبيرة مف المكزعيف رإفَّ الدك. بتحديد الٌسعر
. 1لتكزيع منتجاتيـ بأسعار تنافسية

 يككف مدركان لنكع المنافسة التي يعمؿ في مجاليا، حيث أفَّ ذلؾ أفإجماالن فإفَّ مدير التسكيؽ البدَّ 
سكؼ يؤثر عمى تخطيط المزيج التسكيقي، فمثالن في حالة احتكار القمة تقكـ الشَّركات القائدة بتحديد 

الٌسعر كيتبعيا في ذلؾ الشَّركات األخرل، كعميو فإفَّ السكؽ ليس لديو الحرية الكافية لتغيير سعره، كفي 
 يميز سمعتو عف السمع المنافسة مف خالؿ العناصر األخرل لممزيج التسكيقي، كفي أفىذه الحالة يمكف 

 يرفع مف سعر سمعتو إذا استطاع أفَّ يميزىا عف السمع أفحالة المنافسة االحتكارية يستطيع السكؽ 
. كىكذا...المنافسة

 :ىيكـل المنافسـة: (01-01 )جدول رقم
االحتكار الكامل احتكار القمة المنافسة االحتكارية المنافسة الكاممة الخصائـص 

عدد كبير جدا سكاء مف عدد المنافسين 
البائعيف أك المشتريف 

عدد قميؿ مف عٌدة بائعيف كمشتريف 
البائعيف 

بائع كاحد 

يتغير مف حالة آلخرة حسب صغير حجم المنظمات المنافسة 
الصناعة كظركفيا 

ليس ىناؾ منافسكف كبير 

طبيعة السمعة محل 
التنافس 

 فييا كال سيما تفاكتىناؾ متشابية إلى حد التماثؿ 
في مستكيات الجكدة 
كخدمات ما بعد البيع 

قد تككف متشابية 
أك متمايزة 

فريدة فال يكجد أم بدائؿ 
ليا 

مدى سيطرة البائع عمى 
األسعار 

تعتمد عمى درجة التمايز معدكمة تقريبان 
بيف السمع محؿ التنافس 

ىناؾ سيطرة 
بحرص شديد 

السيطرة الكاممة في حدكد 
ما تسمح بو القكانيف 
كاألنظمة الحككمية 

إمكانية دخول منافسين 
جدد 

صعبة جدا صعبة سيمة سيمة جدا 

 .146، مرجع سبؽ ذكره، ص التسويق االستراتيجيمحمد الصيرفي، : المصدر

                                                           

. 60، ص المرجع السابؽ، "مفاىيم معاصرة "التسويق نظاـ مكسى سكيداف ك شفيؽ إبراىيـ حداد، - 1
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: 1استراتيجيات التنافس والخيارات اإلستراتيجية: الفرع الثاني
إفَّ إستراتيجية التنافس التي تنطمؽ مف التكفيؽ ما بيف إمكانات المؤسسة الداخمية كىيكؿ الصناعة 

تستيدؼ تحقيؽ نتائج أك متكسط نتائج القطاع عمى المدل الطكيؿ، أم تحقيؽ ميزة تنافسية مستدامة، 
كىنا تكمف أىمية الخيار االستراتيجي الناجح كمدل مالءمتو لتحقيؽ األىداؼ، كعمكمان فإنَّو يمكننا ضمف 

 نميز ما بيف ثالثة خيارات، كؿ نكع مف ىذه االستراتيجيات يتطمب خطكات مختمفة أفإستراتيجية التنافس 
، ككذا اليدؼ (منتج معيف، سكؽ معيف أك قطاع معيف)عف اآلخر حسب المستكل الذم تبنى عميو الميزة 

االستراتيجي الذم عمى أساسو تسعى المؤسسة لتحقيؽ ىذه الميزة باالستراتيجيات الثالثة المكضحة في 
:   كىي كالتاليPorterامتدادان لنمكذج ... الشكؿ 
 :إستراتيجية الييمنة الشاممة بالتكاليف: أوال

ىي إستراتيجية تستيدؼ حصكؿ المؤسسة عمى كضعية تسيطر مف خالليا عمى مجاؿ التنافس 
عف طريؽ تكاليؼ إنتاج أقؿ مف تكاليؼ منافسييا داخؿ القطاع، كتعرؼ ىذه الكضعية بالييمنة الشاممة 

 Ford لـ تكف حديثة بحيث سبؽ لشركة ف، كىي كا  (La domination globale par couts)بالتكاليؼ 
 اعتمدتيا في أعقاب الحرب العالمية األكلى إال أنَّيا لـ تنتشر بشكؿ كبير إال في السبعينات أفاألمريكية 

.  أثر الخبرة كالتعمـ كعالقتو باقتصاديات السمـانتشارمف القرف الماضي بفضؿ 
 تضع في كضع ىجكمي مف خالؿ إعداد أف يتطمب مف المؤسسة اإلستراتيجيةإفَّ تبني ىذه 

مختمؼ التجييزات كالمنشآت المحققة لكفكرات الحجـ الفعالة، مع تركيز اىتماميا كبحكثيا بشكؿ رئيس 
، كذلؾ سكؼ لف يتـ ما لـ ترفؽ العممية بمراقبة دقيقة كفعالة 2عمى تخفيض التكمفة إلى أدنى حد ممكف

. ىك اإلطار المكجو لكامؿ اإلستراتيجية" تدنية التكاليؼ"لمتكاليؼ كالمصاريؼ العامة، بحيث يصبح مفيـك 
إفَّ المؤسسة حينئذو كبتحقيقيا لتكاليؼ منخفضة بالمقارنة مع منافسييا، سكؼ يككف بمقدكرىا 

ضماف تحقيؽ أرباح تككف أعمى مف متكسط األرباح المحققة داخؿ قطاع النشاط ، كذلؾ بغض النظر 
عف حيكية باقي قكل المنافسة الفاعمة فيو، كىنا يكمف الدكر الفعاؿ لالستراتيجية باعتبارىا أداة تحقؽ بيا 

                                                           

 الدكلي العممي المؤتمر: "، مداخمة مقدمة الى ممتقىإستراتيجية التنافس كأداة لميزة تنافسية مستدامةأحمد باللي، -  1
، ص 2005 مارس 09-08الجزائر، يكمي -، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة"الحككمات ك لممنظمات المتميز األداء حكؿ
07-08 .
، التنافسية، مجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانية" PORTER"دراسة نقدية إلستراتيجيات مزكغ عادؿ، - 2

 .47، ص 2013، جكاف 10الجزائر، العدد -، الشمؼحسيبة بف بكعميجامعة 
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المؤسسة أىدافيا في مكاجية  قكل المنافسة كانطالقنا مف اإلمكانات الداخمية لممؤسسة، ىذه المكاجية 
: تتضح لنا مف خالؿ النقاط التالية

إفَّ الكصكؿ إلى كضعية نسبية جيدة بالمقارنة مع المنافسيف سكؼ يمنح المؤسسة ميزة تنافسية  .1
تجعميا بمنأل عف تحرشات المنافسيف كحركبيـ الٌسعرية، ألنَّو ميما كانت حدَّة الصراع عمى 

مستكل األسعار فإفَّ المؤسسة بفضؿ ميزة التكاليؼ األدنى ستظؿ نظريان، تحقؽ األرباح إلى إفَّ 
يخرج أقكل منافسييا عمى مستكل التكمفة مف السكؽ، كىي ليست في صالح المنافسيف أك درجة 

جذب القطاع، أك بعبارة أخرل فإفَّ المؤسسة المتميزة تكالفيان ستظؿ تحقؽ أرباحان عمى األمد البعيد، 
كلكف ذلؾ سيظؿ مشركطان بمدل مقدرتيا عمى فرض أسعار قريبة مف الٌسعر المتكسط لمقطاع، أمَّا 

في حالة استطاعتيا فرض أسعار مساكية أك أقؿ مف متكسط األسعار التنافسية فإفَّ الييمنة 
 .بالتكاليؼ ستؤدِّم إلى ارتفاع رقـ أعماليا بسبب زيادة الطمب الناتج عف انخفاض األسعار

إفَّ تمتع المؤسسة بمركز نسبي جيد عمى مستكل التكاليؼ سيجعؿ منيا في مركز القكة عندما  .2
يتعمؽ األمر بالمساكمة مع المكرديف بما سيككف باستطاعتيا تحمؿ األعباء إلى حيف كالبحث عف 

 .مكاد بديمة أك اقتطاع ىذه الزيادة مف األرباح المحققة
إفَّ نجاح ىذه االستراتيجية سكؼ يجعؿ المؤسسة كذلؾ في مركز قكة مف حيث مساكمة الزبائف  .3

 تتجو عادة إلى تخفيض الٌسعر إلى حد الكصكؿ مساكمتيـسكاءن كانكا صناعييف أـ غير ذلؾ، ألفَّ 
 منافسة لممؤسسة عمى مستكل التكمفة، كحيث إفَّ المؤسسة التي تتبنى ىذه أنجعإلى مستكل 
 تككف المؤسسة الكحيدة المسيطرة عمى مستكل التكمفة فإنَّو أف كما مر معنا يجب اإلستراتيجية

سكؼ يككف بإمكانيا بالتالي فرض أسعار قريبة أك حتى أقؿ بقميؿ مف متكسط األسعار التنافسية 
 .لمقطاع كاالستمرار عمى ىذا األساس في تحقيؽ ميزة تنافسية بالتكاليؼ

فيما يتعمؽ بخطر دخكؿ منافسيف جدد لمصناعة فإفَّ المؤسسة التي تييمف بالتكاليؼ كخاصة  .4
باعتمادىا االقتصاديات الحجـ ستضع حكاجز أماـ ىؤالء، كترفع مف تكمفة الدخكؿ عندىـ، فمك 

أخذنا بمعيار الحجـ مثال فإفَّ االنطالؽ بحجـ كبير سيككف أكثر تكمفة كيتطمب استثمارات ضخمة 
كمصاريؼ كبرل لتعكيض خسائر االنطالؽ، كما أفَّ االنطالؽ بحج ضعيؼ سكؼ لف يسمح 

 .لممؤسسة بالصمكد أماـ أسعار القطاع
 تجنب المؤسسة أخطار أففضالن عف ذرؾ فإفَّ إستراتيجية الييمنة الشاممة بالتكاليؼ مف شأنيا  .5

ظيكر منتجات بديمة ألفَّ حقيقة التيديد تكمف فيما إذا كانت خذه المنتجات ال تحكز فقط عمى نفس 
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ا قدرتيا عمى المنافسة الٌسعرية، أم عمى مستكل  نَّما أيضن خصائص المنتج المراد تعكيضو، كا 
 .التكاليؼ كىك ما سيككف صعبنا في مكاجية مؤسسة تعتمد عمى ىذه اإلستراتيجية

: 1إستراتيجية التميز: ثانًيا
تمؾ اإلستراتيجية التي تسعى  (La stratégie de la différentiation)يقصد بإستراتيجية التميز 

بمكجبيا المؤسسة إلى التفرد في تقديـ منتج معيف لمزبائف عمى مستكل بعض الجكانب الميمة لدييـ مقابؿ 
سعرو زائد، ىذه الجكانب تتجمى في تشكيالت مختمفة لممنتجة سمات خاصة بو، تصميـ مميز، سمعة 

 لمحاسبات اآللية كنمكذج لممؤسسات التي IBMجيدة، عالمة رائدة أك خدمات متعددة، كتعتبر شركة 
تتبنى ىذه اإلستراتيجية التي تعتمد عمى ميكنزمات معينة في مكاجية قكل المنافسة المختمفة، إفَّ نجاح 

ىذه اإلستراتيجية مرىكف باعتماد المؤسسة عمى ميارات ككفاءات يصعب تقميدىا، ككمما تميزت المؤسسة 
عمى جممة مف المستكيات كمما كانت اإلستراتيجية أكثر نجاحان كقابمية لالستمرار في تحقيؽ أرباح تفكؽ 

. متكسط أرباح القطاع
ذا كاف تطبيؽ ىذه اإلستراتيجية يفترض باألساس أال يككف ىناؾ عدد كبير ممف يعتمدكف نفس  كا 

اإلستراتيجية فإفَّ نجاحيا يفترض أيضان تعدد استخدامات المنتج كتكافقو مع حاجات المستيمكيف كتفيـ 
الزبائف كتقديرىـ لخاصيتو التميز فيو، كالذم يتطمب تحقيقو عددان مف األنشطة ضمف سمسمة القيمة 

. لممؤسسة مف شراء جيد كتكثيؼ لجيكد البحث كالتطكير كمراقبة كعالج لمختمؼ العيكب
إفَّ ىذه اإلستراتيجية ككما ىك الشأف لسابقتيا تيدؼ كمف خالؿ تحقيؽ ميزة التميز، إلى خمؽ كضعية     

: تنافسية نسبية مالئمة في مكاجية قكل المنافسة لقطاع معيف كلكف بطريقة مختمفة عمى النحك التالي
فيما يتعمؽ بحدَّة المنافسة ما بيف المنافسيف فإفَّ المؤسسة كبفضؿ كفاء زبائنيا كتأثير عالمتيا في  .1

منتجاتيا مف خصائص كمميزات تصؼ بو تباإلضافة إلى ما إضعاؼ حساسية الزبائف تجاه الٌسعر 
 .ستجد نفسيا محصنة مف تحرشات المنافسيف

ىذه الخصائص كالمميزات المنفردة ىي في حد ذاتيا تعد عامؿ إضعاؼ لتيديد مساكمة الزبائف  .2
خاصة في ظؿ انعداـ منتجات مكافئة أك مقاربة لمنتجاتيا عمى مستكل الجكدة أك الخصائص 

 .الفنية أك الخدمات المقدمة، كخاصة بالنسبة لزبائف أقؿ حساسية لمسِّعر

                                                           

مصر، -، اإلسكندرية1، الدار الجامعية، طمفاىيم ونماذج تطبيقية: اإلدارة اإلستراتيجيةثابت عبد الرحمف إدريس، - 1
 .38 ص 2002
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بالنسبة لقكة مساكمة المكرديف فإفَّ اليكامش المرتفعة التي يضمنيا نجاح ىذه اإلستراتيجية جراء  .3
 يجعؿ المؤسسة في كضعية تنافسية مقبكلة أفتحقيؽ الميزة التنافسية عمى مستكل التميز مف شأنو 

فَّ أسكأ االحتماالت سيؤدِّم إلى تحميؿ أعبائيـ عمى جزء مف أرباحيامفاكضتيـألجؿ   .، كا 
ذا كانت ىذه اإلستراتيجية تقتضي بأف يككف التميز مرتكزان أمَّا عمى المنتج أك عمى التكزيع  .4 كا 

كالجيكد التسكيقية أك عمى جممة مف العكامؿ األخرل، فإفَّ ذلؾ يعني إنَّيا تفترض التخصص الذم 
ال يتناسب مع الحصة الكاسعة في السكؽ كالذم يشكؿ في حد ذاتو عقبة أماـ دخكؿ منافسيف جدد، 

خاصة مف جية تكاليؼ الدخكؿ التي يتطمبيا التميز كالبحكث العميقة كالتصاميـ الدقيقة كالمكارد 
 .األكلية ذات الجكدة العالية

عمى مستكل تيديد دخكؿ منتجات بديمة مف قطاعات أخرل فإفَّ تميز منتجات المؤسسة ككفاء  .5
فَّ جدية تيديد  زبائنيا كرضاىـ عف أدائيا كنتيجة لذلؾ سكؼ يحد مف درجة ىذا التيديد خاصة كا 

المنتجات البديمة ال يتحقؽ إال إذا كانت ىذه األخيرة تحقؽ نفس خصائص المنتجات المراد 
 .تعكيضيا كبأسعار أقؿ أك مماثمة ليا

: 1إستراتيجية التركيز: ثالثا
تيدؼ ىذه اإلستراتيجية إلى التمكقع الجيد داخؿ الصناعة كبناء ميزة تنافسية خالؿ تركيز 
نشاطاتيا عمى مجمكعة مف الزبائف معينة، أك عمى مستكل سكؽ جغرافي معيف، أك بالتركيز عمى 

. استخدامات كخصائص معينة لممنتج
كؿ أم مف المتنافسيف التخصص في نفس القطاع السكقي اككثيران ما يمجأ إلييا عندما ال يح

كت قطاعات الصناعة بشكؿو كبير في الحجـ االمستيدؼ، ككذا في القطاعات األكثر جاذبية عندما تتؼ
. كالنمك كمعدالت الربحية، كتنكع استخدامات المنتج

فَّ المبدأ األساسي ليذه اإلستراتيجية ىك التخصُّص في خدمة جانبو معيف مف أمف الكاضح إذان 
كلة التفكؽ عمى المنافسيف، مف ىذا الجانب الذم يككف فيو أداء االسكؽ كليس السكؽ بكاممو، كمح

. المؤسسة أكثر فعالية ككفاءة منو في كامؿ السكؽ
 عمى فكارؽ القيمة التي تخمقيا افى كنتيجة لذلؾ تتحقؽ الميزة التنافسية عمى مستكييف، كالىما يرتكز

المؤسسة لزبائنيا ما بيف األجزاء المستيدفة مف قبؿ المؤسسة كباقي أجزاء الصناعة، المستكل األكلى 

                                                           

، مجمة العمـك تعزيز تنافسية المؤسسة من خالل تحقيق النجاح اإلستراتيجيالطيب الداكدم كمراد محبكب، - 1
 .54الجزائر، ص -، جامعة محمد خيضر، بسكرة2007، نكفمبر 12اإلنسانية، العدد 
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يتعمؽ بتحقيؽ ميزة التكاليؼ األدنى الناجمة عف تركيز النشاط بشكؿو يتحقؽ معو تدنية التكمفة عف طريؽ 
عكامؿ تطكر التكمفة إلى أدنى حدو ممكف، كالثاني تميز المنتج ضمف األجزاء المستيدفة بشكؿو أفضؿ 

. تستثمر فيو عكامؿ تفرد المنتجات بما يتناسب مع ىذا التركيز
كبالرجكع لمفيكـ سمسمة القيمة فإفَّ المؤسسة كمف خالؿ ىذه اإلستراتيجية ستعمؿ عمى جعؿ 

ضمف األجزاء المخدكمة مف السكؽ، مستغمة بذلؾ تكاليؼ التنسيؽ كالترابط  (Optimal)نشاطاتيا أمثمية 
 ينسحب عمى سمسمة قيمة المؤسسة بكامميا كليس عمى جزءو منيا أفداخؿ ىذه األجزاء، كىذا مف شأنو 

. فقط
إفَّ نجاح ىذه اإلستراتيجية سكاءن عمى مستكل التميز أك عمى مستكل التكمفة األدنى أك عمى 

 يجعؿ مف المؤسسة تحقؽ أرباحان أعمى مف متكسط أرباح القطاع، خاصة إذا أفالمستكييف معان، مف شأنو 
.  يتميز بدرجة جذب تحقؽ مردكديات عاليةأفكاف الجزء المخدكـ ميمان ىيكميان، بمعنى 

إفَّ ىذه النتيجة ستضع المؤسسة في كضعية تنافسية قكية تجاه منافسييا تككف معيا بعيدة عف 
تيديدات قكل المنافسة داخؿ الصناعة، لذا فإفَّ ميكنزمات المكاجية ستككف مماثمة لتمؾ التي تنتيجيا 

.  الييمنة الشاممة بالتكاليؼ كالتميزإستراتيجيتيالمؤسسة في 
كما تجدر اإلشارة إليو ىك أفَّ مف خصائص ىذه اإلستراتيجية كبحكـ تركيزىا عمى مجاؿ محدد، 
إنَّيا في الغالب ال تتطمب أمكاالن ضخمة، كىك ما يجعميا مالئمة لممؤسسات التي ال تسمح مكاردىا إال 

. بتغطية جزء محدكد في السكؽ، كىذا فضالن عف ضعؼ عنصر المخاطرة في اعتمادىا
طارىا القانوني في الجزائر :الفرع الثالث : واقع المنافسة وا 

قانكف المنافسة ىك فرع مف فركع القانكف سكاء عمى المستكل الدكلي اك الكطني، كيعرؼ كذلؾ  
كافة المكائح كالقكانيف لضماف اإلمتثاؿ لمبدأ حرية التجارة قانكف منع االحتكار، كىك الذم يتضمف 

 .كالصناعة في اقتصاد السكؽ الحر
: ماىية قانون المنافسة 

يعتبر مف الصعكبة بمكاف كضع تعريؼ محدد لقانكف المنافسة، كتنبع ىذه الصعكبة أساسا مف كثرة 
كتبعا لذلؾ كمو، نجد أفَّ ىذا . األىداؼ كالغايات التي يرمي إلى تحقيقيا كمتعدد المجاالت التي يحكميا

القانكف يرتبط بشتى فركع المنظكمة القانكنية األخرل، سكاءن تمؾ التي تدخؿ في إطار القانكف العاـ أك 
القانكف الخاص، إالَّ أنَّو ينفتح أكثر عمى قانكف األعماؿ كما ينضكم تحتو مف مكضكعات كالشَّركات 
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قانكف اؿكمف ىذا المنطمؽ، تزداد مسالة تحديد تعريؼ ليذا  .الخ...كالممكية الصناعية كحماية المستيمؾ
: كمع ذلؾ، يمكف طرح بعض التعاريؼ كما يمي. تعقيدنا

مجمكعة القكاعد التي تنطبؽ عمى المؤسسات أثناء نشاطيا : "Catherine barreauتعريؼ األستاذة 
 أففي السكؽ كالتي تككف مكجية إلى تنظيـ التنافس الذم تخكضو ىذه المؤسسات بمعنى العمؿ عمى 

".  تككف مفرطةأفتككف ىذه المنافسة كافية كدكف 
قانكف المنافسة يضمف في ذات الكقت حرية كمشركعية : " عمى أنَّوVogelكيعرفو األستاذ 

". المنافسة
يذىب الكثير مف االقتصادييف في تبني فكرة أفَّ المنافسة ىي العمكد الفقرم إلقتصادات الدكؿ، 

طالقا افكعميو، ك.  تزدىر المشركعات إال في ظؿ منافسة حرة تسكدىا الشفافية كالمسأكاةأفبحيثال يمكف 
مف الدستكر الذم أسس لمعالـ النظاـ االقتصادم الحالي مف جية، ثـ اتجاه االقتصاد العالمي نحك 

 تنعكس أف مف جية أخرل، كاف طبيعيا Mondializsation بؿ نحك العكلمة Internationlisationالتدكلي 
كؿ ىذه التحكالت في مجاؿ اهتصاد كخاصة فيما يتعمؽ بالمنافسة عمى التشريع الكطني، كمف ثـ كاف 

تدخؿ المشرع بقكاعد خاصة ضركرية ألنَّو يمثؿ ضمانة دستكرية لتمريس مبدأ المنافسة كتنظيميا عمى حد 
 تيدـ نفسيا إذا لـ تقدـ ليا أفإفَّ السكؽ يمكف  : "Hubrechtكفي ىذا اإلطار، يقكؿ األستاذ . سكاء

السمطة العامة اإلطار القانكني، أم أفَّ النظاـ اإلقتصادم لمسكؽ يتطمب تنظيما قانكنيا حتى يمكف 
. 1"المحافظة عمى أكضاع المنافسة، بما يؤدِّم إلى تجنب الممارسات الضارة

 اقتصاد حر تككف المنافسة بانتياجيرتبط ظيكر قانكف المنافسة في األنظمة القانكنية عمكما  و
داخمو إحدل أىـ مقكماتو، كعمى ىذا األساس لـ يكف مف المتكقع ظيكر قانكف لممنافسة في الجزائر خالؿ 
مرحمة ما قبؿ تسعينات القرف الماضي، عمى اعتبار سيادة المذىب االشتراكي، ك بالتالي نظاـ اقتصادم 
احتكارم، تزاكؿ مف خاللو الدكلة نشاط التكزيع ك اإلنتاج دكف مزاحمة مف الكيانات االقتصادية الخاصة، 

 المؤرخ في 06-95 مف خالؿ القانكف 1995ك عميو لـ يظير أكؿ قكانيف المنافسة في الجزائر إال سنة 
 19 المؤرخ في 03-03 المتعمؽ بالمنافسة، إال أفَّ ىذا القانكف ألغي كعكض بالقانكف 1995 جانفي 25

 2، حيث يالحظ أفَّ المشرع الجزائرم فصؿ بمقتضى ىذا القانكف بيف الممارسات التجارية2003يكليك 

                                                           

كمية الحقكؽ كالعمـك ، (غير منشكرة)، أطركحة دكتكراه قواعد المنافسة والنظام العام االقتصاديتيكرسي محمد، - 1
 .16-15، ص 2011-2010الجزائر، -جامعة أبكبكر بمقياد تممسافالسياسية، 

2 -http://dr.sassane.over-blog.com/article-97075468.html (15/11/2016 - 11:15) 
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 المتعمؽ بالقكاعد المطبقة عمى الممارسات التجارية، 02-04التي أفرد ليا قانكنا خاصا يتمثؿ في القانكف 
 .خصص قانكف المنافسة لألحكاـ المتعمقة بمبادئ المنافسة كمجمس المنافسة قد تـ تك

  في المنظمات الحديثةالميزة التنافسيةالتنافسية و: المبحث الثاني
:  دــتميي

إفَّ امتالؾ مؤسسة ما ميزة تنافسية تتميز بيا عف منافسييا سكاءنا المباشريف منيـ أك غير 
المباشريف يقكم مف كضعيتيا التنافسية في السكؽ كيجعميا تستقطب زبائف جدد ككذا التكسيع مف حصتيا 

 تظير ىذه الميزة أفالسكقية، كىذه الميزة ذات أنكاع كخصائص، كؿ يزيد أك ينقص مف فاعميتيا، كيمكف 
، ككيفية اإلنتاج، كالتنظيـ، (األساسية كالمكممة)المنتكج، كالخدمات بأنكاعيا :عمى عٌدة اشكاؿ منيا 
. إلخ…كاألنشطة التسكيقية، 

إفَّ المؤسسات في السكؽ التي تريد البقاء كالريادة في محيط يتميز بالتحكالت كشدة المنافسة، 
 تتكيؼ مع التطكرات التكنكلكجية الحاصمة، كعدـ االكتفاء بالمستكل كأفيكجبيا أف تطكر مف قدراتيا 

. الحالي مف األداء
قكل مف المنافسيف، يجب أكلخمؽ ىذه الميزة التنافسية التي ستضع المؤسسة في مكقؼ تنافسي 

 تراعي حاجيات المستيمؾ أك المستعمؿ في عممية اإلنتاج، كتراعي تقمبات أذكاؽ أفعمى المؤسسة 
المستيمكيف ككذا ثقافة المنطقة كاألخذ بآراء الزبائف، كنتيجة لذلؾ يساىـ بدرجة أكبر في قبكلو لممنتكج 

. الجديد، مع إعطاء كالئو إليو
كتسعى المنظمات بشكؿو فاعؿ ألف تبقى في السكؽ كتستمر في مجاؿ عمميا، كلكف ذلؾ ال يتحقؽ 

 تحقؽ أىدافيا أفبشكؿو سيؿ كيسير، بؿ تتعرض إلى منافسة شديدة كقكية، كمف أجؿ مالئمة ذلؾ ك
 تمتمؾ ميزة تنافسية تعبر بيا كمف خالليا عف تفردىا عف غيرىا مف المنظمات أفالمطمكبة فإنَّو يستكجب 

 تعرؼ المنظمة قكاعد التنافس أفكىذا األمر ال يأتي اعتباطان بؿ يستكجب . األخرل في ذات الصناعة
 تمعب األدكار لكي تكتسب الميزة التنافسية التي تجعميا قادرة عمى أفالقائمة في السكؽ ككيؼ يمكف 

. 1محاكاة المنافسيف أك التفكؽ عمييـ
 عمى مستوى المنظمات وعمى المستوى الكميالتنافسية : المطمب األول

إفَّ نجاح العديد مف المؤسسات في الكقت الراىف مستمد مف قدرتيا عمى تقديـ المنتج المناسب في 
الكقت كالمكاف المناسبيف في ظؿ سكؽ سريع التطكر متعٌدد المؤثرات، فالقرارات المتخذة في الماضي مف 

                                                           

 .191، ص 2008، دار اليازكرم، عماف األردف، استراتيجيات التسويقثامر البكرم، -  1
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قبؿ العديد مف المؤسسات لـ تكف تستند إلى الفكر االستراتيجي بالقدر الكافي الذم تحتاج إليو المؤسسة 
اليكـ، ففي السابؽ كانت تعتمد أكثر عمى الحكمة كاالبتكار كىذا ما أصبح غير كاؼو لتحقيؽ النجاح 

كضماف االستمرار في السكؽ الحالية بسبب تقمبات البيئة، فمكي تخمؽ المؤسسة لنفسيا تنافسية تساعدىا 
َـّ الفكز بحصة سكقية مالئمة كجب عمييا   تعزز مف مكانتيا أفعمى اقتناص الزبائف كاكتساح السكؽ ث
التنافسية كتطبيؽ استراتيجياتيا التنافسية كذلؾ عف طريؽ دراسة البيئة التنافسية 

التنافسية عمى مستوى المنظمة تعريف :  األولالفرع
إفَّ ىدؼ كؿ المؤسسات ىك الربحية مع التفكير نحك المستقبؿ مف حيث البقاء كاالستمرار، فبناء 

جؿ الٌصراع نحك البقاء، أ العالمي صار ضركرة حتمية مف أكالقدرة التنافسية عمى المستكل المحمي 
 السمع كالخدمات بنكعية جيدة، كتقديميا إنتاجالقدرة عمى  "بأنَّيافتعرؼ التنافسية عمى مستكل المؤسسة 

 قدرتيا عمى مكمف ىنا نفيـ بأفَّ التنافسية عمى مستكل المؤسسة ق" بسعر مناسب كفي الكقت المناسب
تمبية حاجات المستيمكيف بشكؿو أكثر كفاءة مف المنافسيف، ممَّا يؤدِّم بيا إلى النجاح المستمر ككسب 

كبر مف السكؽ، كيمكف التعبير عف تنافسية المؤسسة بعٌدة مؤشرات كالربحية، كالطاقة اإلنتاجية، أحصة 
. 1تكمفة المنتجات، حصة السكؽ، مدل مالئمة منتجات المؤسسة لحاجات السكؽ المحمية كالدكلية

ة بأنَّيا القدرة عمى تزكيد المستيمؾ بمنتجات كخدمات أكتعرَّؼ التنافسية كذلؾ عمى صعيد المنش
 في السكؽ الدكلية، ممَّا يعني نجاحا مستمرا ليذه الشركة اآلخريف كفاءة كفعالية مف المنافسيف أكثربشكؿ 

 إنتاجيةعمى الصعيد العالمي في ظؿ غياب الدعـ ك الحماية مف قبؿ الحككمة كيتـ ذلؾ عف طريؽ رفع 
، كيعد تمبية حاجات الطمب (العمؿ ، رأس الماؿ كالتكنكلكجيا) المكظفة في العممية اإلنتاجية اإلنتاجعكامؿ 

. المحمي المتطكر خطكة أساسية في تحقيؽ القدرة عمى تمبية الطمب العالمي كالمنافسة دكليا
:  عمى مستوى المنظمةمؤشرات قياس التنافسية: الفرع الثاني

: 2كما تقاس تنافسية المؤسسة مف خالؿ عٌدة مؤشرات أىميا
:  الربحية .1

                                                           

، دراسة حالة مؤسسة دور إدارة التوزيع في تعزيز القدرة التنافسية لممؤسسة اإلنتاجيةحايؼ سي حايؼ شيزار، -  1
، كمية العمـك االقتصادية كالتسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، (غير منشكرة)صناعة الككابؿ الكيربائية، رسالة ماجستير 

2004/2005. 
، مداخمة مقدمة إلى الممتقى تعزيز القدرة التنافسية لممؤسسة االقتصادية الجزائريةكماؿ رزيؽ كمسدكر فارس، - 2

-، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة"المؤسسة االقتصادية الجزائرية ك تحديات المناخ االقتصادم الجديد: "الكطني األكؿ حكؿ
 .5-4، ص 2003 أفريؿ 22/23الجزائر، يكمي 
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ككذلؾ تشكؿ الحصة مف السكؽ مف المؤشرات القكية لمداللة عمى القكة التنافسية ىي الربحية، 
مؤشرا عمى التنافسية إذا كانت المؤسسة تعظـ أرباحيا أم إنَّيا ال تتنازؿ عف الربح لمجرد غرض  رفع 

 تككف تنافسية في سكؽ يتجو ىك ذاتو نحك التراجع، كبذلؾ فإفَّ أفحصتيا مف السكؽ، كلكف يمكف 
ذا كانت ربحية المشركع الذم يريد البقاء في ، تنافسيتيا الحالية لف تككف ضامنة لربحيتيا المستقبمية كا 

 تمتد إلى فترة مف الزمف، فإفَّ القيمة الحالية ألرباح المشركع تتعمؽ بالقيمة السكقية لو، أفالسكؽ ينبغي 
إفَّ نسبة القيمة السكقية لمديف كرؤكس األمكاؿ الخاصة لمشركع عمى تكمؼ استبداؿ أصكلو تسمى مؤشر 

. 1 كانت ىذه النسبة أصغر مف الكاحد فإفَّ المشركع ليس تنافساإفك (Tobin's)تكبف 
اجو ككذلؾ عمى الجاذبية النسبية تتعتمد المنافع المستقبمية عمى إنتاجيتو النسبية كتكمفة عكامؿ إف

لمنتجاتو عمى امتداد فترة طكيمة كعمى إنفاقو الحالي عمى البحث كالتطكير أك البراءات التي يتحصؿ عمييا 
ف النكعية عنصر ىاـ الكتساب الجاذبية كمف ثـ النفاذ إلى إ .إضافة إلى عديد مف العناصر األخرل

. السكاؽ كالمحافظة عمييا
 :لمصنع المتوسطة التكمفة .2

 تكمفة كانت إذا تنافسية المؤسسة غير فتككف المنافسيف، مع مقارنة المنتجات صنع تكمفة في تتمثؿ
مَّا النخفاض إكيعزل ذلؾ منافسييا،  مع مقارنة السكؽ في منتجاتيا سعر تتجاكز المتكسطة الصنع

نتاجية ضعيفة يمكف   تفسر عمى أفإنتاجيتيا أك عكامؿ اإلنتاج مكمفة كثيرا، أك السببيف السابقيف معان، كا 
ىا تسيير غير فعاؿ، كؿ ىذا في حالة قطاع نشاط ذك منتجات متنكعة، أمَّا إذا كاف قطاع النشاط ذك أفٌ 

 .  يعزل ذلؾ إلى ككف تكمفة الصنع المتكسطة ضعيفة مقارنة بالمنافسيفأفمنتجات متجانسة فيمكف 
في فرع  إفَّ تكمفة الصنع المتكسطة بالقياس إلى تكمفة المنافسيف تمثؿ مؤشرنا كافيان عف التنافسية

اج متجانس ما لـ يكف ضعؼ التكمفة عمى حساب الربحية المستقبمية لممشركع، كيمكف لتكمفة نتنشاط ذم إ
 تمثؿ بديالن جيدان عف تكمفة الصنع المتكسطة عندما تككف تكمفة اليد العاممة تشكؿ النسبة أفكحدة العمؿ 

 األكبر مف التكمفة اإلجمالية، كلكف ىذه الكضعية يتناقص كجكدىا
 2:اإلنتاج لعوامل الكمية اإلنتاجية .3

                                                           

 .11، ص 2003، الككيت، ديسمبر 24، العدد "المعيد العربي لمتخطيط: "، منشكراتالقدرة التنافسية وقياسيا- 1
الدراسات المالية : "، مجمةتطوير المنتجات الجديدة ودوره في تعزيز تنافسية المؤسسات االقتصاديةبكبكر ياسيف، - 2

. 223، ص 2014الجزائر، سنة -، العدد الخامس، جامعة حمة لخضر، كادم سكؼ"كالمحاسبية
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 مقارنة الممكف كمف منتجات، اإلنتاج إلى عكامؿ مجمكعة فييا المؤسسة تحكؿ التي الفاعمية تقيس 
 نمكىا إرجاع كيمكف كالدكلية، المستكيات المحمية عمى مشركعات لعٌدة نمكىا أك لمعكامؿ الكمية اإلنتاجية

 ىذا يتأثر كما الحجـ، كفكرات تحقيؽ أك إلى األسفؿ، نحك التكمفة دالة كتحرؾ التقنية التغيرات إلى سكاء
 الحدية؛ التكمفة إلى المستندة األسعار عف بالفركقات المؤشر

 :السوقية الحصة .4
يعتبر نصيب المنظمة مف مبيعات السكؽ أحد المؤشرات الجيدة لمحكـ عمى تنافسيتيا كمدل 

تحقيقيا ألىداؼ النمك كاالستمرار، كقد تسعى كؿ المنظمات إلى الحصكؿ عمى نصيب معيف مف مبيعات 
السكؽ الذم تعمؿ فيو، حيث يككف ىذا اليدؼ مالئما إذا كاف السكؽ ينمك ككانت ىناؾ فرصا مستقبمية 

ا، تحقؽ أف ما لمؤسسة يمكفك. تسعى إلى الحصكؿ إلييا  السكؽ مف ىاـ جزء عمى كتستحكذ أرباحن
 محمية المحمية السكؽ تككف عندما ىذا كيحدث الدكلي، المستكل عمى تنافسية تككف أف المحمية بدكف
 قادرة غير لكنيا ،آنية ربحية ذات تككف أف المحمية لممؤسسات يمكف كما الدكلية، التجارة بعقبات اتجاه
 الدكلييف، منافسييا تكاليؼ مع المؤسسة تكاليؼ مقارنة ينبغي لذلؾ التجارة، تحرير عند عمى المنافسة

 حصتيا كانت كمما لمنافسييا، الحدية التكاليؼ إلى بالقياس ضعيفة لممؤسسة الحدية التكمفة كانت ككمما
كما يمكف حساب الحصة السكقية لممنظمة باقتساـ مجمكع مبيعات المنظمة مف عالمة . أكبر مف السكؽ

معينة عمى مجمكع مبيعات المنظمات األخرل السمعة كبمختمؼ العالمات كما يمكف حسابيا بقسمة حصة 
 .سكؽ المؤسسة عمى حصة السكؽ اإلجمالية أك حصة سكؽ المنافس األحسف أداء

كجكد حزمة كاسعة مف المؤشرات عمى  1( MacFridge 95) لعٌدة مشركعات لقد بينت دراسةك
: تنافسية المشركع، كمف ىذه النتائج 

  في معظـ األنشطة االقتصادية كفركع النشاط فإفَّ التنافسية ال تتمركز ببساطة عمى األسعار كتكمفة
. عكامؿ اإلنتاج

  ثمة عكامؿ عديدة ليست مرتبطة باألسعار تعطي اختالفات عف مستكل إنتاجية اليد   العاممة، رأس
 .(الخ... كفكرات الحجـ، سمسمة العمميات، حجـ المخزكف، اإلدارة ، عالقات العمؿ، )الماؿ 

  فَّ الكصفة الحسنة لممشركع أفيمكف لممشركعات  تحسف أدائيا مف خالؿ التقميد كاإلبداع التكنكلكجي كا 
 .أقؿ سعرا تعطي نتائج حسنة لدل مشركعات ذات مدخؿ عمى عكامؿ إنتاج أفيمكف 

                                                           

المعيد العربي لمتخطيط، ، العدد الرابع - منشكرات جسر التنميةالقدرة التنافسية وقياسيا،محمد عدناف كديع، - 1
 .13، ص 2003كالعشركف، الككيت، ديسمبر 
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  مف األىمية بمكاف معرفة أفَّ التركيز عمى تنافسية المشركع تعني دكران محدكدان لمدكلة كتتطمب استعماؿ
تقنيات إنتاج مرنة كرقابة مستمرة عمى النكعية كالتكاليؼ كالتطمع إلى األمد الطكيؿ أكثر مف األمد 

 .القصير
 عادة التأىيؿ كالنظر إلى العامؿ كشريؾ كليس عامؿ إنتاج  .ضركرة إعطاء أىمية أكبر إلى تككيف كا 
  إذا كانت تنافسية البمد تقاس بتنافسية مشركعاتو فإفَّ تنافسية المشركع تعتمد عمى نكعية إدارتو كالدكلة

 .مدير غير ناجح لممشركعات كخصكصان في مجاالت القطاع الخاص
  تكفير استقرار :  تسيـ في أيجاد مناخ مكات لممارسة إدارة جيدة مف خالؿ أفيمكف لمدكلة مع ذلؾ

االقتصاد الكطني، خمؽ مناخ تنافسي كعمى الخصكص بإزالة العقبات أماـ التجارة الكطنية كالدكلية، 
إزالة الحكاجز أمَّا التعاكف بيف المشركعات، تحسيف ثالثة أنَّماط مف عكامؿ اإلنتاج ىي رأس الماؿ 

البشرم باعتبار الدكلة المككف األساسي لو، التمكيؿ لناحية التنظيـ كحجـ القركض، كالخدمات 
. العمكمية

 الكميالتنافسية عمى مستوى تعريف : الثالث الفرع
لـ يبؽى مصطمح التنافسية مجرد مفيكـ متداكؿ نظريا، بؿ استحكذ عمى اىتماـ نتزايد ك خاصة بعد 
أفَّ شكؿ الرئيس األمريكي السابؽ ريغف ركنالد ريغف لجنة لبحث تنافسية الصناعات األمريكية ك تدىكرىا 

. نيةاأماـ منافستيا الياب
فمع مركر الكقت كتطكر مفيـك التنافسية كتكسع نطاؽ استعمالو لـ يعد مف السيؿ حصر مفيكما 

 IMD عميو كلذلؾ نجد العديد مف المفاىيـ ك مف بينيا التعريؼ الذم قدمو معيد اإلدارة كالتنمية االتفاؽك
". قدرة الدكلة أك المنشاة عمى تكليد ثركة أكبر مف منافسييا عمى المستكل العالمي: عمى إنَّيا

كىك  UNCTAD( United Nations Conference on Trade and Development)كما يعرفيا 
الكضع الذم يمكف لمدكلة في ظؿ شركط  "إنَّيا المتحدَّة الخاص بالتجارة كالتطكير، عمى األمـمؤتمر 

 األذكاؽ العالمية، إلى جانب المحافظة عمى تالءـالسكؽ الحرة كالعادلة مف إنتاج السمع كالخدمات التي 
، كما تعرفيا المجنة الرئاسية األمريكية "الزيادة الحقيقية في المستكل المعيشي ألفرادىا في األجؿ الطكيؿ

قدرة الدكلة عمى الزيادة الدائمة في المستكل المعيشي لمكاطنييا عف طريؽ "لمتنافسية الصناعية بككنيا 
. 1"  عكامؿ اإلنتاجإنتاجيةالبحث في مضاعفة 

                                                           

، كحدة بسكرة، "دراسة حالة مؤسسة سونمغاز"الحوادث المينية و آثارىا عمى تنافسية المؤسسة سمير صمحاكم، -  1
الجزائر، -جامعة الحاج لخضر، باتنةكمية العمـك الاقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، ، (غير منشكرة)مذكرة ماجستير 

 .23، ص 2007/2008
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 إلى قدرة الدكلة عمى رفع مستكل معيشة أفرادىا ك أكرد تقرير التنافسية اآلفكيشير مفيـك التنافسية 
العالمية تعريؼ التنافسية بأنو القدرة عمى تحقيؽ النمك السريع في إجمالي الناتج المحمي بالنسبة لمفرد عمى 

 .1مدل فترات طكيمة
مجمكعة مف المؤسسات كالسياسات االقتصادية  ":كقد عرفيا مايكؿ بكرتر كآخركف عمى أنَّيا

الداعمة لمعدالت نمك اقتصادم عالية في األمد المتكسط، حيث تؤدِّم معدالت النمك المكجبة في الدكؿ 
المتقدمة إلى زيادة األجكر ك رفع الربحية ك خمؽ مزيد مف فرص العمؿ، في حيف تساعد تمؾ المعدالت 

  ."2في الدكؿ النامية عمى التخفيؼ مف حدَّة الفقر كضماف تحسف مجاالت التنمية البشرية
 : 3كفي نفس اإلطار يعرؼ معيد التنافسية الدكلية التنافسية عمى صعيد الدكلة بأنو قدرة البمد عمى

 : أف ينتج أكثر كأكفأ نسبيان كيقصد بالكفاءة:أوال
 . مف خالؿ التحسينات في اإلنتاجية كاستعماؿ المكارد بما فييا التقنية كالتنظيـ:تكمفة أقل .1
 . كفقان ألفضؿ المعمكمات السكؽ كتقنيات اإلنتاج:ارتفاع الجودة .2
 كىي العالقة مع الحاجات العالمية كليس فقط المحمية في المكاف كالزماف، كنظـ :المالئمة .3

 .التكريد باالستناد إلى معمكمات حديثة في السكؽ كمركنة كافية في اإلنتاج كاإلدارة
 أف بيع أكثر مف السمع المصنعة كالسمع عالية التقنية كبالتالي ذات قيمة مضافة عالية في :ثانًيا 

السكقيف الداخمي كالخارجي، كبالتالي التحصؿ عمى عكائد أكبر متمثمة في دخؿ قكمي كفردم 
 .أعمى كنمك مطرد كأحد عناصر التنمية البشرية

أف يستقطب االستثمارات األجنبية المباشرة بما يكفره البمد مف مناخ استثمار مناسب، كما : ثالثا
 .يصاحبيا مف مزايا تنافسية تضاؼ إلى المزايا النسبية لالقتصاد المعني

كتعرؼ التنافسية كذلؾ عمى مستكل االقتصاد الكمي بأنيا قدرة االقتصاد عمى تكفير مستكل معيشة 
مرتفع لممكاطنيف مف خالؿ تعظيـ اإلنتاجية كدعـ قرارات االبتكار، كيشير مصطمح التنافسية إلى القدرة 

. عمى تكليد مستكيات مرتفعة مف الداء ك اإلنتاجية
مؤشرات قياس التنافسية عمى المستوى الكمي : الفرع الرابع

                                                           

، تحسين القدرة التنافسية لممؤسسة العامة و الخاصة وفقا لمعايير األداء االستراتيجيعطية صالح سمطاف، -  1
 .3، ص 2007منشكرات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، مصر، 

، منشكرات المنظمة العربية اإلدارة اإلستراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لممؤسسات العامة و الخاصةعادؿ رزؽ، -  2
 .20، ص 2007لمتنمية اإلدارية ،مصر، 

. 27، ص 2011، الدار الجامعية، اإلسكندرية، التنافسيةمصطفي أحمد حامد رمضاف، - 3
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تعتبر التنافسية مؤشران لمقكة االقتصادية لمدكلة كمدخؿ الستمراريتيا، لذا فإفَّ االىتماـ بالتنافسية لـ 
نَّما امتٌد إلى الدكؿ النامية ال يكجد منيج كاحد يتـ مف خاللو  ك.يعد يقتصر عمى الدكؿ المتقدمة فقط، كا 

قياس التنافسية عمى المستكل الكمي بو، بؿ تعدد المؤشرات كفقا لمـ لممفيـك كالمنيج الذم اعتمدتو الجية 
التي أكجدت المؤشر، كبصفة عامة، فتعتمد ىذه المؤشرات عمى عٌدة أبعاد اقتصادية، مالية كاجتماعية 

 تكٌضح جيدا التمكقع التنافسي لالقتصاد الكمي لدكلة ما عمى سمـ الترتيب العالمي، كفيما أفمف شأنيا 
   :1 عشر في تقرير التنافسية العالمياالثني لمحٌددات التنافسية يافيمي ب

 كالتي تحدد باإلطار القانكني اإلدارم :البنية األساسية المؤسسية: مؤشر التنافسية األول .1
الذم مف خالليا تمارس المؤسسات كاألفراد كالحككمة نشاطيا لتكليد الدخؿ كالثركة، كقد زادت أىمية دكر 

 األخيرة في ظؿ األزمة المالية العالمية، كما نتج عنيا مف دكر اآلكنةىذه البنية األساسية المؤسسية في 
 .أكثر فعالية لمحككمة كالتنظيـ االقتصادم

تعد البنية التحتية الكفؤة كالمالئمة أحد محددات : 2البنية التحتية: المؤّشر الثاني لمتنافسية .2
التنافسية األساسية التي تؤثر عمى فعالية العممية اإلنتاجية في االقتصاد، كما أنَّيا عامؿ ميـ في اختيار 

المكقع الجغرافي كنكع العمميات اإلنتاجية لمنشاط االقتصادم، إفَّ البنية التحتية المتطكرة تقمؿ مف 
المسافات بيف األقاليـ كتربط أسكاؽ الدكؿ المختمفة، باإلضافة إلى إفَّ جكدة ككفاءات شبكات البنية 

 األقؿ نمكا لالتصاؿ بمختمؼ تاالقتصادياالتحتية المتطكرة لمنقؿ كاالتصاالت عامؿ ضركرم لتمكيف 
ئ البحرية افالنشاطات االقتصادية بفعالية، كما إفَّ تطكر الطرقات كخطكط السكؾ الحديدية كتسييالت المك

 كفي الكقت بأمافكالخطكط المالحية الداخمية تمكف المستثمريف مف نقؿ بضائعيـ إلى األسكاؽ المختمفة 
المحدد، كتسيؿ تنقؿ اليد العاممة إلى األعماؿ األكثر مالئمة ليـ، كما إفَّ شبكة النقؿ الجكم المتطكرة 

. تساعد عمى تكفير رحالت جيدة إلى األسكاؽ الدكلية التي تنطكم عمى فرص نمك ىائمة لالقتصاد
ات افة كاتساع شبكات االتصاؿ السمكية كالالسمكية تسمح بتدفؽ البيافباإلضافة إلى ذلؾ، فإفَّ مت

فَّ كجكد إمدادات الطاقة الكيربائية كعدـ كجكد  قطاع أك تقمبات في الجيد افكالمعمكمات بسرعة كحرية، كا 
 ؛3الكيربائي يضمف عدـ إعاقة العمؿ ك بالتالي تزيد مف كفاءة االقتصاد

                                                           

1- World Economic Forum, The global competitiveness report 2012-2013, P05 

 ،(غير منشكرة)، أطركحة دكتكراه تحسين مناخ االستثمار األجنبي كآلية لتفعيل تنافسية االقتصاد الجزائريقريد عمر، - 2
 .275، ص 2016الجزائر، - جامعة محمد خيضر، بسكرةكمية العمـك االقتصادية، التجارية كعمـك التسيير،

، مركز األعماؿ ك المؤسسات 2009قراءة في مؤشرات تنافسية االقتصاد السوري المرصد الكطني لمتنافسية، - 3
 .10، ص 2010-2009السكرم، سكريا، 
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االستقرار االقتصادم يعني عدـ كجكد  :االستقرار االقتصادي: المؤّشر الثالث لمتنافسية .3
انخفاض القكة )كالرككد االقتصادم  (ارتفاع مستمر في معدؿ األسعار)أزمات اقتصادية كالتضخـ 

، كيتحقؽ ىذا االستقرار مف خالؿ الثبات النسبي لمقيمة الحقيقية لمنقكد أم 1كالبطالة كغير ذلؾ (الشرائية
الثبات النسبي لمعدؿ األسعار أك الثبات النسبي لمعدؿ التضخـ أك ثبات سعر صرؼ العممة المحمية 
مقابؿ العمالت األجنبية، كما إنَّو يكجد عكامؿ أخرل يتـ استخداميا في قياس الثبات كعجز المكازنة 

المزمف أك المديكنية الخارجية المرتفع، ككؿ ىذه العكامؿ تستخدـ في قياس االستقرار القتصادم ك منو 
 كمؤشر لتنافسية االقتصاد ككؿ؛

حيث تمثؿ الصحة أحد المحٌددات : الصحة والتعميم االبتدائي: المؤشر الرابع لمتنافسية .4
الرئيسية لمتنافسية لما ليا مف آثر فٌعاؿ في دعـ النشاط االقتصادم حيث إفَّ كجكد قكة عاممة تتمتع 
ـٌ يزيد مف تنافسية الدكلة، كما إفَّ كجكد قكة عاممة تتمتع  بالصحة يزيد مف معٌدالت اإلنتاجية، كمف ث
بمستكل جيد مف التعميـ يزيد مف تنافسية البمد، في حيف أفَّ افتقار القكل العاممة لمتعميـ يزيد مف تندم 

 .اإلنتاجية كعدـ القدرة عمى استخداـ الطرؽ التكنكلكجية  الحديثة 
التعميـ العالي كالتدريب ىك المؤشر : التعميم العالي والتدريب: المؤشر الخامس لمتنافسية .5

الفرعي الخامس في المؤشر الكمي لتنافسية الدكؿ، كيساىـ إلى حد كبير في رفع أك تخفيض قيمة كترتيب 
ىا، كما إفَّ عدـ كجكد عمالة جيدة تعتبر مف أىـ المعكقات التي تكاجو افمؤشر تنافسية الدكلة بيف أقر

 تقرير التنافسية إلى أفَّ صانعيقطاع األعماؿ حكؿ العالـ، كيشير خبراء المنتدل االقتصادم العالمي مف 
جكدة التعميـ العالي كالتدريب أمر بالغ األىمية بالنسبة لالقتصادات التي ترغب في االرتقاء في سمسمة 

 القيمة لعمميات اإلنتاج، 
يعتبر كجكد سكؽ ك ظركؼ تنافسية في : كفاءة سوق السمع: المؤشر السادس لمتنافسية .6

السكؽ المحمي عامالن ميمان كمساعدان عمى تحقيؽ الكفاءة  االقتصادية كدعـ إنتاجية المؤسسات، ىذا 
كتتطمب بيئة األعماؿ الفٌعالة كالتي تتمتع بالكفاءة أقؿ ما يمكف مف معكقات حككمية، ككجكد األعباء 
الضريبية المرتفعة أك الٌسياسات الحككمية التمييزية ضٌد االستثمار األجنبي أك التجارة الخارجية بشكؿو 

 .عاـ
استحكذ عنصر كفاءة سكؽ العمؿ في : كفاءة سوق العمل: المؤشر السابع لمتنافسية .7

مؤشرات التنافسية عمى المستكل الكمي كالخاص بتقرير التنافسية العالمي عمى مكانة ميمة فيو، كىك ذك 

                                                           

 .55، ص 2009األردف، - دار الكتاب الثقافي، إربدالنظام االقتصادي في اإلسالم،حاـز الكادم، - 1
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عالقة طردية مع مؤشرات التنافسية، كيعتمد ىذا المؤشر عمى عٌدة أبعاد مف بينيا المركنة في تحديد 
 الخ؛... في سكؽ العمؿاإلناثاألجكر كأثر الضرائب عمى الحكافز لمعمؿ كاألجكر كاإلنتاجية كمشاركة 

إفَّ كجكد قطاع مالي متطكر قادر عمى : تطور السوق المالي: المحدد الثامن لمتنافسية .8
تجميع المدخرات الكطنية كتكجيييا نحك الٌنشاطات االقتصادية كالمشاريع األكثر ربحية، يمثؿ أحد 

 .العناصر المدٌعمة لتنافسية الدكلة عمى الصعيد العالمي
نتيجة لما لمتكنكلكجيا مف آثار ايجابية تعكد : االستعداد التقني: المؤشر التاسع لمتنافسية .9

عمى األنشطة االقتصادية، حيث أصبح قياس مدل قدرة الدكؿ عمى استيعاب كاستخداـ التطكرات 
 .التكنكلكجية لتحسيف مستكل اإلنتاجية لصناعاتيا المختمفة، أحد محٌددات تنافسية الدكلة عالميان 

يعتبر حجـ الٌسكؽ مف المحٌددات الرئيسية : حجم السوق: المؤشر العاشر لمتنافسية .10
لمتنافسية، ذلؾ ألفَّ األسكاؽ كبيرة الحجـ تمٌكف المؤسسات مف االستفادة مف عامؿ كفكرات الحجـ الكبير، 
ىذا كقد استفادت األسكاؽ الصغيرة الحجـ مف العكلمة االقتصادية مف خالؿ الكلكج لألسكاؽ العالمية كمف 

 . التجارماالنفتاحخالؿ 
 :(مناخ االستثمار)درجة تطور شبكات األعمال وتطورىا : المؤشر الحادي عشر لمتنافسية .11

ىك مجمكعة العكامؿ الخاصة التي تحدد شكؿ الفرص كالحكافز االستثمارية التي تتيح لممؤسسات 
كلة األعماؿ كتتناكؿ الدراسة أىـ ا، كتخفض تكاليؼ مز1االستثمارية بطريقة منتجة كتحقؽ فرص العمؿ

المؤشرات لمناخ االستثمار في ظؿ المنافسة الدكلية لجذب االستثمار حيث تتعاظـ قيمة االستثمار 
األجنبي المباشر في ظؿ التحكالت العالمية نحك العكلمة االقتصادية كظيكر التكتالت االقتصادية الدكلية، 

كأصبحت الدكؿ تصنؼ بأنيا ذات قدرة تنافسية إذا كانت تستطيع التنافس عمى المستكل الدكلي، في 
 جذب االستثمار األجنبي المباشر؛

 حيف تصؿ المؤسسات إلى مرحمة :االبتكار والتطوير: المؤشر الثاني عشر لمتنافسية .12
النضكج كالتشبع االقتصادم كتصبح غير قادرة عمى تطكير منتجاتيا كقدرتيا التنافسية إاٌل إذا استطاعت 
إنتاج منتجات جديدة ليا ميزة تنافسية جديدة، كىذا ما يتطٌمب كجكد بيئة مساعٌدة عمى االبتكار كالتطكير 
كاإلبداع كمدعكمة مف القطاع العاـ كالخاص عمى حدو سكاء، كذلؾ مف خالؿ تخصيص مكازنات كافية 
مف القطاعيف في مجاؿ االبتكار كالتطكير، ككذا تعزيز التكاصؿ كالشراكة بيف الجامعات كمراكز البحث 

 .كالقطاع الصناعي مف جية أخرل
                                                           

 المكتب العربي لممعارؼ، دور القوانين والتشريعات في جذب االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر،أحمد سمير خالؼ، - 1
. 190، ص 2015مصر، -القاىرة
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الميزة التنافسية وأنواعيا : الثانيالمطمب 
تتفؽ مختمؼ الدراسات عمى أفَّ مفيكـ الميزة التنافسية يعتبر امتدادا ك تطكرا لفكرة الميزة النسبية في 

التجارة الدكلية لريكاردك التي بمكجبيا أفَّ الكفرة النسبية لعكامؿ اإلنتاج المكركثة ىي التي تحدد طبيعة 
. 1التعامؿ التجارم بيف الدكؿ القائـ عمى اختالؼ ميزتيا النسبية

كالميزة التنافسية ال ينظر ليا عمى ككنيا شيء مادم تمتمكو المنظمة أك تحصؿ عميو عف طريؽ 
الشراء، بؿ يمكف القكؿ بأنو خميط مف كؿ ذلؾ فضالن عف تكيفو بما يتكافؽ مع تكجو المنظمة 

االستراتيجي، كاألىداؼ المطمكب تحقيقيا، فبالتالي إنَّيا تعبر عف حالة التفرد التي تككف بيا قياسان بغيرىا 
 تمتمؾ الميزة التنافسية أفكىذا يقكدنا إلى القكؿ بأف أية منظمة صغيرة أك كبيرة يمكنيا . مف المنافسيف

ر إمكاناتيا كقدراتيا في االستثمار الصحيح لمفرص المتاحة بالسكؽ، قياسان بغيرىا مف أفشريطة   تسخِّ
كبالتالي فقد شكؿ االىتماـ بعمميات الرصد كالمسح البيئي االىتماـ الكبير مف إدارات . المنافسيف

المنظمات لمعرفة التحديات التي تكاجييا مف المنافسيف ككيفية التعامؿ معيا، كبما يحقؽ ليا مجاؿ التفكؽ 
. أك التفرد باالختالؼ عنيـ

كبقدر تعمؽ األمر في الجانب التسكيقي فإفَّ الميزة التنافسية تعني قدرة المنظمة عمى جذب الزبائف 
كبناء المكانة الذىنية ليا كمنظمة أك لمنتجاتيا كزيادة القيمة المدركة مف قبميـ كتحقيؽ رضاىـ، كبالتالي 

فإفَّ خمؽ قيمة لمزبكف مف خالؿ الميزة التنافسية ال يعني التركيز عمى جانب الٌسعر كانخفاضو فحسب، بؿ 
 المتحقؽ منو، المنافع المختمفة التي األماف مختمفة سكاء كاف ذلؾ في جكدة المنتج، امتداداتيمتد إلى 

الخ، كالتي جميعيا تصب ...يحققيا قياسان بغيره مف المنتجات ، التمؼ األضرار الناجمة عف االستخداـ 
. 2في رضا الزبكف عنو

تعريف الميزة التنافسية :  الفرع األول
إفَّ الميزة التنافسية تخضع إلى اجتيادات مختمفة تجاه النظر إلييا كالتركيز عمييا، كىذا ما يعكس 

صعكبتيا كدرجة تعقدىا كاختالفيا مف منظمة إلى أخرل في كيفية استخداميا أك التعامؿ معيا، ك مف أىـ 
: التعاريؼ الخاصة بيا ىي

                                                           

، مداخمة إلى الممتقى الدكلي الثالث حكؿ تسيير تنافسية المؤسسة و تحديات اقتصاد المعرفةأحمد باللي، -  1
 .03، ص 2005المؤسسات، المعرفة الركيزة الجديدة ك التحدم التنافسي لممؤسسات ك االقتصاديات، بسكرة، نكفمبر 

 .192، مرجع سبؽ ذكره، ص استراتيجيات التسويقثامر البكرم، -  2
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ك يشرح " الميزة التنافسية ىي محكر أداء الشَّركات في سكؽ المنافسة : "M.Porterمايكل بورتر
بكرتر ىذا التعريؼ عمى أنَّو قدرة امتالؾ المؤسسة الفرصة عمى تخفيض التكاليؼ ك تنكيع حافظة 

 .1األنشطة ككذلؾ سياسة تركيز ناجحة
ىي الكسيمة التي تمكف المنظمة مف تحقيؽ التفكؽ  ":Macmalland&tampo.2ماكمالون وتامبو

  .اآلخريف منافستيا مع اففي ميد
 في منافسييا مف أفضؿ بشكؿ الزبائف حاجات كرغبات إتباع عمى المؤسسة قابمية: Doyleدويمي 

". 3السكؽ
رغـ تعدُّد التعاريؼ كلكف يبقى مفيكميا بصفة عامة أفَّ الميزة التنافسية ترتبط أساسان باألداء 

 أف تبنى أك تمتمؾ أية منظمة ميزة تنافسية دكف أفالمتحقؽ مف المنظمة كالعامميف فييا، كبالتالي ال يمكف 
ترتقي بأدائيا إلى المستكل الذم تتفكؽ فيو عمى المنافسيف اآلخريف، كلمدل زمني مناسب، كقد يطكؿ أك 

دامة ميزتيا التنافسية   .يقصر تبعان لقدرتيا في الحفاظ كا 
 :كتتمتع الميزة التنافسية بالخصائص اآلتية

 تبنى عمى اختالؼ كليس عمى تشابو؛ 
  يتـ تأسيسيا عمى المدل الطكيؿ، باعتبارىا تختص بالفرص المستقبمية؛
 (4)عادة ما تككف مركزة جغرافيا. 
 (5)نتاج جيكد اإلدارة ك االبتكار ك التطكير عمى عكس الميزة النسبية .

:  تتكفر فييا الشركط التاليةأفحتى تككف الميزة التنافسية فعالة يجب 
 ؛حاسمة بحيث تمنح األسبقية كالتفكؽ عمى المنافسيف 
 ؛يمكف الدفاع عنيا خصكصا عند محاكلة تقميدىا 

                                                           
1-   Richard P. Rumelt, What in the World is Competitive Advantage?, Policy WorkingPaper 2003-105, The 

Anderson Schoolat UCLA, USA, 2003, P 01. 

 .192، مرجع سبؽ ذكره ، ص استراتيجيات التسويقثامر البكرم، -  2
 .122، ص 2000األردف،  عماف، المناىج، دار التسويق، بحوث يكسؼ، عثماف ردينة -  3
غير )، مذكرة ماجستير مصادرىا، تنميتيا و تطويرىا: الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصاديةعمار بكشناؼ، -  4

 .15، ص 2002الجزائر، – ، كمية العمـك االقتصادية ك عمـك التسيير، الخركبة (منشكرة
في ظل التغيرات  (PMI)مصادر الميزة التنافسية في المؤسسات الصناعية مكسي سياـ ك العمكدم مينة، تحميؿ -  5

: مداخمة في الممتقى الدكلي الرابع حكؿ، 'دراسة حالة مؤسسة قديمة الجزائر' (تكنولوجيا اإلنترنيت)التكنولوجية الحديثة 
، جامعة حسيبة بف " المنافسة ك االستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحركقات في الدكؿ العربية"

 .15ص ، 2010الجزائر ، نكفمبر -بكعمي بالشمؼ
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  (1) تككف ليا دكرة حياةأفمستديمة أم إمكانية استمرارىا خالؿ الزمف، بمعنى .
حيث شرط . تضمف ىذه الشركط مجتمعة فعالية الميزة التٌنافسية؛ ألفَّ كؿ شرط مرىكف باآلخر

 تستمر كىي أففكيؼ ليا . الحسـ مقركف بشرط االستمرارية كىذا األخير مقركف بشرط إمكانية الدفاع
.  تككف حاسمة كىي لـ تستمر طكيالن أفىشة يمكف إلغاءىا، ككيؼ ليا 

أنواع الميزة التنافسية : الفرع الثاني
يختمؼ تقسيـ أنكاع الميزة التنافسية حسب الزاكية التي ينظر إلييا، يمكف تقسيـ أنكاعيا مف 

. المنظكر الزمني ليا، ككذلؾ يمكف تقسيـ أنكاعيا حسب تقييـ المنتج ك تميزه
 2إفَّ مفيكـ الميزة التنافسية يعتمد عمى الكيفية: المنظور الزمني في تقسيم الميزة التنافسية: أوال

 أفالتي تستطيع المنظمات بيا خمؽ قيمة اقتصادية أكبر مقارنة مع المنافسيف، ىذه القيمة التي يجب 
يممسيا مف جانب العمالء كالتي تنعكس عمى نكعية السمعة أك الخدمة المقدمة إلييـ كمف جانب آخر 

. تممسيا المنظمات كتتمثؿ بالعكائد التي تكسبيا مف كراء زيادة حصتيا السكقية
كالسؤاؿ الذم يطرح ىنا ىؿ أفَّ الميزة التنافسية ليا ارتباط بالعنصر الزمني؟ كالجكاب أفَّ ىناؾ 

 في األنكاع الثالثة مف اف يتكزعاف النكعاف مف الميزات التنافسية ىي الدائمة كالمؤقتة، كىذاف أساسيافنكع
: المزايا التنافسية كالتي يمكف تحديدىا بما يمي

 (Compétitive Necessity: )التماثل التنافسي أو الضرورة التنافسية .1
كالتي يقصد بيا تمؾ الميزة التي تمتمكيا المنظمات كتساىـ في خمؽ نفس القيمة االقتصادية 
المكجكدة لدل المنافسيف، مثاؿ عمى ذلؾ إفَّ نظاـ المعمكمات االستراتيجي الذم استخدمتو إحدل 

. المنظمات ىك بمستكل نظاـ المعمكمات االستراتيجي الذم تمتمكو المنظمات األخرل
 (Compétitive Disadvantage: )التنافس غير المميز .2

كيقصد بو ذلؾ التنافس الذم ال يحقؽ ميزة تنافسية، حيث المنافسة التي تخكضيا المنظمات ال 
تساىـ سكل في خمؽ قيمة اقتصادية أقؿ مف المنافسيف كىذه تككف عمى نكعيف دائمية كمؤقتة حيث 

. األكلى تبقى لمدة زمنية طكيمة كالثانية لمدة قصيرة
                                                           

، مداخمة في تحقيق الميزة التنافسية (الميارات المحورية)مساىمة ميارات القطبكماؿ منصكرم ك إلياـ منصكرم، -  1
، جامعة محمد "مساىمة تسيير الميارات في تنافسية المؤسسات:"في الممتقى الكطني األكؿ حكؿ تسيير المكارد البشرية

. 08 ، ص 2012 فيفرم 21/22: خيضر بسكرة، 
، دار المسيرة (مدخل استراتيجي معاصر)نظم المعمومات اإلستراتيجية غساف عيسى العمرم ك سمكل أميف السامرائي، -  2

 .145، ص  2008لمنشر ك التكزيع ك الطباعة، الطبعة األكلى، عماف األردف، 
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 (Compétitive Advantage: )(1)الميزة التنافسية .3
في ضكء ىذه الميزة التي قد تأتي مف كراء استخداـ نظاـ المعمكمات االستراتيجي مثالن قد تحقؽ 

المنظمة قيمة اقتصادية أكبر مف الميزة لدل المنافسيف نتيجة لالستخداـ المبدع كالخالؽ لمنظاـ كىذه أمَّا 
 .تككف دائمية أك مؤقتة

أنواع المزايا التنافسية من المنظور الزمني ليا : (01-01 )الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 

 نفس ،(مدخل استراتيجي معاصر)نظم المعمومات االستراتيجية غساف عيسى العمرم كسمكل أميف السامرائي، : المصدر
 146-145المرجع،  ص 

فَّ المنظمة تككف في أفضؿ حاالتيا عندما تحقؽ ميزة تنافسية كفي أإفَّ ىذا النمكذج يكضح لنا 
أسكأ حاالتيا عندما تحقؽ قيمة اقتصادية لعمالئيا أقؿ مف المنافسيف، أمَّا الحالة الكسط ىك عندما تككف 

. بمستكل المنافسيف
 يرل مايكؿ بكرتر إفَّ الميزة التنافسية تنقسـ إلى : المنتجتمايز التنافسية حسب الميزةأنواع : ثانًيا

: نكعيف مف حيث تمايز المنتج ك ىما
تتميز بعض الشَّركات بقدرتيا عمى إنتاج أك بيع نفس : Cost Advantage:التميز في الكمفة  .1

 فقدرة ،2المنتجات بسعر أقؿ مف المنافسيف، ىذه الميزة تنشا مف قدرة الشركة عمى تقميؿ التكمفة
الشركة عمى تصميـ، تصنيع، كتسكيؽ منتج أقؿ تكمفة مقارنة مع الشَّركات المنافسة ليا يؤدِّم في 

كلتحقيؽ ىذه الميزة فإنَّو ال بد فيـ األنشطة الحرجة في حمقة أك . النياية إلى تحقيؽ عكائد أكبر

                                                           

 نفس المرجع،  ،(مدخل استراتيجي معاصر)نظم المعمومات االستراتيجية غساف عيسى العمرم كسمكل أميف السامرائي، -1
 .146-145ص 

 .61، مرجع سبؽ ذكره، ص دور نظم دعم القرار في تحقيق الميزة التنافسية في المنظمات اإلداريةغساف العتيبي، - 2

 

 الميزة التنافسية

 خمؽ قيمة اقتصادية

 أكبر قياسان بالمنافسيف

 التماثؿ التنافسي

 (الضركرة التنافسية)

 خمؽ قيمة اقتصادية

 مماثمة لممنافسيف

 التنافس غير المميز

 (ليس ذك ميزة)

 تخمؽ قيمة اقتصادية

 أقؿ مف المنافسيف
 التنافس غير المميز   التنافس غير المميز                                     ميزة تنافسية        ميزة تنافسية

 (دائمية)               (المؤقتة)                                              (الدائـ)              (المؤقت)   
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ككذلؾ بمراقبة عناصر تطكر التكاليؼ  1سمسمة القيمة لمشركة كالتي تعد مصادران ىامة لمميزة التنافسية
 :كيككف ذلؾ كاآلتي

 إفَّ تحقيؽ اقتصاديات الحجـ أك بما يسمى كذلؾ اقتصاديات الكفرة يساعد المؤسسة :مراقبة الحجم . أ
مف تخفيض تكاليفيا فتكسيع حافظة األنشطة كامتالؾ كسائؿ إنتاج جديدة كتكسيع األسكاؽ 

المستيدفة كاكتشاؼ أسكاؽ جديدة كؿ يساعد عمى تحقيؽ ما يسمى باقتصاديات الحجـ كبالتالي 
 .تخفيض التكاليؼ

كتتـ أمَّا بتجميع بعض األنشطة الميمة كالمنتجة لمقيمة كذلؾ قصد استغالؿ : مراقبة اإللحاق . ب
اإلمكانيات المشتركة أك تحكيؿ معرفة كيفية العمؿ في تسيير نشاط منتج لمقيمة إلى كحدات 

 .استراتيجية تمارس أنشطة مماثمة
تعزيز عالقاتيا بالركابط ك  تخفض مف تكاليفيا إذا تمكنت مف أفيمكف لممؤسسة : مراقبة الروابط . ت

كقد تمجأ عمى أحسف كجو،  المكجكدة بيف األنشطة المنتجة لمقيمة مف جية كاستغالليا القنكات
 تقبؿ أفالمؤسسة إلى التنسيؽ مع المكرديف كقنكات التكزيع الستغالؿ الركابط المكجكدة شريطة 

 اقتساـ األرباح الناجمة عف الركابط معيـ؛
التعمـ ىك نتيجة لمجيكد المتكاصمة كالمبذكلة مف قبؿ اإلطارات كالمستخدميف عمى : مراقبة التعمم . ث

 يتعداه إلى أفحد سكاء،لذلؾ يجب أال يتـ التركيز عمى تكاليؼ اليد العاممة فحسب ،بؿ يجب 
تكاليؼ النفايات كاألنشطة األخرل المنتجة لمقيمة ،فالمسيركف مطالبكف بتحسيف التعمـ كتحديد 

 ؛أىدافو
(2)التميز عن طريق االختالف أو التفاضل . ج

Differenciation  advantage : معناه قدرة الشركة
خصائص -عمى تقديـ منتج متميز كفريدان كلو قيمة مرتفعة مف كجية نظر المستيمؾ جكدة أعمى

خدمات ما بعد البيع، لذا يصبح مف الضركرم فيـ المصادر المحتممة لتمييز - خاصة لممنتج
، (3)ب التمييزافالمنتج مف خالؿ أنشطة حمقة القيمة كتكظيؼ قدرات ككفاءات الشركة لتحقيؽ جك

فبعض الشَّركات تتميز بقدرتيا عمى إنتاج منتجات أك تقديـ خدمات فييا شيء ما لو قيمة لدل 

                                                           

 ،مصر-، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية(إعداد، تنفيذ، مراجعة)استراتيجيات اإلدارة العميا نبيؿ محمد مرسي، - 1
 .98، ص 2006

 .61، مرجع سبؽ ذكره، ص دور نظم دعم القرار في تحقيق الميزة التنافسية في المنظمات اإلداريةغساف العتيبي، -  2
 .98، مرجع سبؽ ذكره، ص (إعداد، تنفيذ، مراجعة)استراتيجيات اإلدارة العميا نبيؿ محمد مرسي، -  3
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العمالء، بحيث تتفرد بو عف المنافسيف، فيرل بكرتر إنَّو تكجد ثالث استراتيجيات تندرج تحت ىذا 
 :التقسيـ ك ىي

كفييا تككف إستراتيجية الشركة ىي : Cost leadership strategyإستراتيجية القيادة بأقل تكمفة  . ح
تقميؿ التكمفة ك لكف مع المحافظة عمى مستكل مقبكؿ مف الجكدة ك ذلؾ كالمنتجات الصينية، ك 
الفرؽ ىنا يكمف مع إستراتيجية التكمفة السالفة الذكر ىك إنَّو التميز في التكمفة يعني إنتاج بأقؿ 

 .تكمفة بنفس مستكل ك جكدة اإلنتاج
 تقدـ منتجات أفكفييا تككف إستراتيجية الشركة : Strategy Differenciationالتمييزإستراتيجية  . خ

 يدفع فييا أفتالي فإفَّ العميؿ يقبؿ اؿأك خدمات متميزة عف تمؾ المقدمة مف شركات منافسة ك ب
(1)سعر أعمى مف المعتاد، ك مثاؿ ذلؾ اغمب منتجات شركة 

Sony .
دؼ ىذه اإلستراتيجية إلى بناء ميزة تنافسية ك الكصكؿ تي: Focus strategyإستراتيجية التركيز  . د

مكعة معينة مف المستيمكيف، لمجإلى مكاقع أفضؿ في السكؽ، مف خالؿ إشباع حاجات خاصة 
أك بالتركيز عمى سكؽ جغرافي محدكد أك التركيز عمى استخدامات معينة لممنتج شريحة محددة 

 .(2)مف العمالء
في ىذه اإلستراتيجية تركز المنظمة عمى شريحة معينة مف السكؽ ك تحاكؿ تمبية طمباتيـ ك بالتالي 

. فإفَّ المنظمة في ىذه الحالة تيدؼ إلى تحقيؽ التميز في المنتجات أك الٌسعر أك كالىما
  

                                                           

 .61، مرجع سبؽ ذكره، ص دور نظم دعم القرار في تحقيق الميزة التنافسية في المنظمات اإلداريةغساف العتيبي، -  1
ظيفة البحث والتطوير كأساس لتحقيق ميزة تنافسية جديدة في المؤسسات عرابة الحاج ك تيمجغديف نكر الديف، ك-  2

المعرفة في ظؿ االقتصاد الرقمي كمساىمتيا في تككيف المزايا التنافسية لمبمداف : ، مداخمة إلى الممتقى الدكلياالقتصادية
 .10، ص 2007 نكفمبر 28-27الجزائر، -العربية، جامعة الشمؼ
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أنواع الميزة التنافسية : (02-01 )الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 

تحسين " ، ورقة عمل مقدمة في ندوة تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات العامة و الخاصةعطية صالح سلطان، : المصدر

 القاهرة، –القدرة التنافسية للمؤسسات العامة و الخاصة وفقا لمعايير األداء االستراتيجي و المنعقدة في جمهورية مصر العربية 

 .07، ص 2007
 محددات الميزة التنافسية: الفرع الثالث

: طالقا مف بعديف ىاميف ىماافتتحدد الميزة التنافسية لممنظمة 
يتحقؽ لمميزة التنافسية سمة االستمرارية إذا ما أمكف لمشركة المحافظة : حجم الميزة التنافسية - 1

عمى ميزة التكمفة األقؿ أك تميز المنتج في مكاجية الشَّركات المنافسة، كبشكؿ عاـ كمما كانت الميزة أكبر 
. 1كمما تطمبت جيكدان أكبر مف الشَّركات المنافسة لمتغمب عمييا أك تحييد أثرىا

يعبر النطاؽ عف مدل إتباع أنشطة كعمميات الشركة بغرض تحقيؽ مزايا :2نطاق التنافس -2
كمف .  يحقؽ كفكرات في التكمفة عف الشَّركات المنافسةأفتنافسية ، فنطاؽ النشاط عمى مدل كاسع يمكف 

أمثمة ذلؾ االستفادة مف تقديـ تسييالت إنتاج مشتركة، خبرة فنية كاحدَّة، استخداـ نفس منافذ التكزيع 
كفي مثؿ ىذه الحالة تتحقؽ . لخدمة قطاعات سكقية مختمفة، أك مناطؽ مختمفة، أك صناعات مترابطة

اقتصاديات المدل كخاصة في حالة كجكد عالقات متداخمة بيف القطاعات السكقية أك المناطؽ التي 
كمف جانب آخر يمكف لنطاؽ الضيؽ تحقيؽ ميزة تنافسية مف خالؿ التركيز . تغطييا عمميات الشركة

كىناؾ أربعة أبعاد لنطاؽ التنافس مف . عمى قطاع سكؽ معيف كخدمتو بأقؿ تكمفة أك تقديـ منتج مميز لو
القطاع السكقي، النطاؽ الرأسي، النطاؽ الجغرافي، نطاؽ : شأنيا التأثير عمى الميزة التنافسية كىي

: الصناعة

                                                           

 .98، مرجع سبؽ ذكره، ص "إعداد، تنفيذ، مراجعة"استراتيجيات اإلدارة العميا نبيؿ محمد مرسي، -  1
 .98، ص نفس المرجعنبيؿ محمد مرسي، -  2

 الميزة التنافسية

 ميزة التكلفة األقل

 ميزة اإلختالف

نفس المنتج 

 بتكلفة أقل

منتجات فريدة 

 بسعر أعلى
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 يعكس مدل تنكع مخرجات المنظمة، ككذا تنكع الزبائف الذيف يتـ خدمتيـ، كىنا :1القطاع السوقي . أ
يتـ االختيار ما بيف التركيز عمى قطاع معيف مف السكؽ أك خدمة كؿ السكؽ؛ 

 يشير إلى درجة أداء المنظمة ألنشطتيا، سكاء أكانت :درجة التكامل األمامي أو النطاق الرأسي . ب
داخمية أك خارجية، فالتكامؿ األمامي المرتفع مقارنة بالمنافس قد يحقؽ مزايا التكمفة األقؿ أك 

 التمييز؛
يعكس عدد المناطؽ الجغرافية أك الدكاؿ التي تنافس فييا الشركة، ك يسمح : النطاق الجغرافي . ت

النطاؽ الجغرافي لمشركة بتحقيؽ مزايا تنافسية مف خالؿ المشاركة في تقديـ نكعية كاحدَّة مف 
األنشطة ك الكظائؼ عبر عٌدة مناطؽ جغرافية مختمفة كتبرز مدل أىمية ىذه الميزة النسبية 

لمشركة التي تعمؿ حاليا عمى نطاؽ عالمي أك ككني، حيث تقدـ منتجاتيا أك خدماتيا في كؿ 
 ركف مف أركاف العالـ؛

يعبر عف مدل الترابط بيف الصناعات التي تعمؿ في ظميا الشركة، فكجكد : نطاق الصناعة . ث
ركابط بيف األنشطة المختمفة عبر عٌدة صناعات، مف شأنو خمؽ فرص لتحقيؽ مزايا تنافسية 

عديدة، فقد يمكف استخداـ نفس التسييالت أك التكنكلكجي أك األفراد أك الخبرات عبر الصناعات 
 .المختمفة التي تنتمي إلييا الشركة

 أبعاد الميزة التنافسية: الفرع الرابع
إفَّ شركات التسكيؽ الجيدة تكسب العمالء كتحافظ عمييـ كتنمييـ عف طريؽ إنتاج قيمة ممتازة 

 كلتحقيؽ ذلؾ تعمؿ اإلدارة العميا في الشركة الصناعية عمى تحقيؽ الميزة التنافسية لمشركة مف 2لمعمالء
خالؿ ما تقدموي مف منتجات تحقؽ حاجات كرغبات الزبائف أك القيمة التي يتمنى الحصكؿ عمييا الزبائف 
مف تمؾ المنتجات كبيف صناعة الميزة التنافسية كخمؽ القيمة المضافة نجد أفَّ لمميزة التنافسية عٌدة أبعاد 

الخ، ...قد يشاىدىا الزبكف في شيء مممكس عمى المنتج أك المؤسسة في شكؿ أرباح أك قنكات التكزيع 
:  كأبعاد الميزة التنافسية ىي

 أفجؿ أ تركز عمى بعد الكمفة مف أف عمى أفَّ أم شركة عمييا Dilworthيؤكد : ُبعد الكمفة: أوال
 بأف Aquilano,et.alتجعؿ تكاليؼ إنتاج كتسكيؽ منتجاتيا أدنى مف الشَّركات المنافسة ليا، كيرل 

الشَّركات التي تسعى إلى الحصكؿ عمى حصة سكقية اكبر كأساس لتحقيؽ نجاحيا كتفكقيا ىي التي تقدـ 
                                                           

 .8-7، مرجع سبؽ ذكره، ص دور الكفاءات المحورية في تدعيم الميزة التنافسيةفايزة بريش، -  1
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 بأف الكمفة األقؿ ىي اليدؼ العممياتي الرئيسي  ,Slack,et.alكيبيف. منتجاتيا بكمفة أدنى مف المنافسيف ليا
بأفَّ تخفيض سعر المنتجات  Krajewsky and Ritzmanكيكضح . لمشركات التي تتنافس مف خالؿ الكمفة

ييسيـ في زيادة الطمب عمييا، فضالن عف أنَّو قد يخفض مف ىامش الربح إذا لـ تنتج الشركة منتجاتيا 
بتكاليؼ منخفضة كيمكف القكؿ ىنا أفَّ بيعد الكمفة ييعٌد مف الركائز األساسية في نجاح الشركة كتفكقيا مف 
خالؿ تمكينيا مف الكقكؼ أماـ الشَّركات المينافسة كمساعدتيا في الكصكؿ إلى أسعار تنافسية تعزز مف 

فَّ عدـ اىتماـ الشركة بتخفيض كمفيا قد يككف السبب كراء  الميزة التنافسية لمنتجات الشركة في السكؽ، كا 
. 1سحابيا مف منتجات كأسكاؽ قائمةافتدىكرىا ك
 عمى أفَّ حصكؿ الشركة عمى القيمة المتكقعة التي Heizer and Renderيؤكد : ُبعد الجودة: ثانًيا

ك إفَّ .تتناسب مع رسالتيا يتطمب منيا تحديد تكقعات الزبائف كرغباتيـ عف الجكدة كالعمؿ عمى تحقيقيا
الجكدة تعد مف المزايا التنافسية الميمة كالتي تشير إلى أداء األشياء بصكرة صحيحة لتقديـ منتجات 

 إلى إفَّ الزبائف يرغبكف بالمنتجات بالجكدة Krajewsky and Ritzmanويشير. تتالءـ مع احتياجات الزبائف
، فالتي تمبي الخصائص المطمكبة مف قبميـ،كىي الخصائص التي يتكقعكنيا أك يشاىدكنيا في اإلعال
فالشَّركات التي ال تقدـ منتجات بجكدة تمبي حاجات كرغبات الزبائف كتكقعاتيـ ال تتمكف مف البقاء 

بعد الجكدة يعني القدرة عمى  تقديـ "كالنجاح في سمكؾ المنافسة، ك يمكف إعطاء مفيـك لبعد الجكدة بأف 
فَّ الجكدة تعني نظرة األفراد المختمفة أك النظرة المختمفة  منتجات تتطابؽ مع حاجات كرغبات الزبائف كا 

. لمشركة مقابؿ التكقعات المختمفة لألفراد،حيث إفَّ خصائص المنتج ستقابؿ رضا الزبكف
ممَّا تقدـ نفيـ بأفَّ بعد الجكدة يعد مف ركائز نجاح الشركة في عالـ األعماؿ مف خالؿ تقديـ 

منتجات بمكاصفات تيحقؽ أك تفكؽ متطمبات الزبائف إلرضائيـ كمف ثـ إسعادىـ كىذا ييسيـ في تعزيز 
. الميزة التنافسية لمشركة في السكؽ

 المركنة بأنَّيا األساس لتحقيؽ الميزة التنافسية لمشركة مف Dilworthيصؼ : ُبعد المرونة: ثالثا
يبيف .خالؿ االستجابة السريعة لمتغيرات التي قد تحدث في تصميـ المنتجات كبما يالءـ حاجات الزبائف كي

(Russell and Taylor)  دخاؿ بأف المركنة تعني القدرة عمى إنتاج مجمكعة كاسعة مف المنتجات كا 
كيكضح . منتجات جديدة كتعديؿ المنتجات المكجكدة بسرعة فضالن عف االستجابة الحتياجات الزبكف

(Chase,et.al)  بأف بيعد المركنة يعد مف األبعاد الميمة كتعني قابمية الشركة عمى تقديـ منتجات متنكعة
في الكقت المطمكب، فضالن عف قدرة الشركة مف تطكير المنتجات القائمة كتحسيف عممياتيا لتقديـ 
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بأٌف المركنة تعني قدرة الشركة عمى تغيير العمميات إلى طرائؽ أخرل كىذا  (Slack)كييبيف. منتجات جديدة
ربما يعني تغيير أداء العمميات ككذلؾ تغيير طريقة ككقت أداء العمميات، فالزبكف يحتاج إلى تغيير 

 :العمميات لتكفير أربع متطمبات ىي
 كىي قدرة العمميات عمى تقديـ منتجات جديدة أك معدلة؛: مرونة المنتج 
 كتعني قدرة العمميات إلنتاج مزيج مف المنتجات؛: مرونة المزيج 
 كتعني قدرة العمميات عمى التغيير في مستكل الناتج أك في مستكل نشاط : مرونة الحجم

 اإلنتاج لتقديـ أحجاـ مختمفة مف المنتجات؛
 كتشير إلى قدرة العمميات لتغيير أكقات تسميـ المنتجات: مرونة التسميم. 

 بأفَّ المركنة تتعمؽ بعمميات الشركة كالتي تمكنيا مف (Krajewsky and Ritzman,2005,62)كيشير 
بأفَّ المركنة أصبحت السالح الفعاؿ  (2006العمي، )االستجابة السريعة الحتياجات الزبائف بكفاءة، كيؤكد 

في المنافسة بيف الشَّركات، إذ تتضمف المقدرة عمى تصنيع تشكيمة كاسعة مف المنتجات كتقديـ منتجات 
جديدة بصكرة مستمرة فضالن عف السرعة في تطكير المنتجات القائمة باإلضافة لالستجابة عمكمان إلى 

بأفَّ المركنة الداخمية لمعممية تتضمف سرعة االستجابة  (2008،25الالمي،)كييبيف .حاجات كرغبات الزبكف
في عمميات التغيير كالتحكؿ كالمحافظة عمى  (تقميؿ اليدر)ألكقات التسميـ المطمكبة، كتكفير الكقت 

بأفَّ المركنة بقصد بيا قدرة  (William,2007)كما ييشير .اعتمادية إنتاج كتقديـ المنتجات إلى الزبائف
التغييرات المتعمقة بحجـ  الشركة عمى االستجابة السريعة لمتغييرات المتعمقة بخصائص تصميـ المنتج أك

 . 1طمبات الزبكف
باالعتماد عمى ما تقدـ نرل بأفَّ بيعد المركنة أصبح ميزة تنافسية ميمة ألم شركة صناعية تريد 
النجاح كالبقاء كالنمك في عالـ األعماؿ كذلؾ مف خالؿ قياميا بالتغيير كاالستجابة لحاجات كمتطمبات 

. الزبائف مف المنتجات بأقؿ جيد ككقت ميمكف
إفَّ بيعد التسميـ ىك بمثابة القاعٌدة األساسية لممينافسة بيف  Bragmangيكضح : ُبعد التسميم: رابعا

الشَّركات في األسكاؽ مف خالؿ التركيز عمى خفض المييؿ الزمنية كالسرعة في تصميـ منتجات جديدة 
بسرعة ىذا يعني عندما تريد أداء العمؿ  Slack,et.alكأضاؼ .كتقديميا إلى الزبائف بأقصر كقت ممكف

تخفيض الكقت الذم يستغرقو عند استالـ طمبات الزبائف لممنتجات كتسميميـ تمؾ المنتجات بشكؿ نيائي، 
 :بأف ىناؾ ثالثة أسبقيات لبعد التسميـ تتعامؿ بالكقت ىي Krajewsky and Ritzmanكأشار
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 تقاس ىذًه السرعة بالكقت المستغرؽ بيف استالـ طمب الزبكف كتمبية الطمب كالذم : 1سرعة التسميم
 .االنتظاركمف الممكف زيادة سرعة التجييز بتقميؿ كقت  ،االنتظاريسمى بكقت 

 كيعني تسميـ طمبات الزبائف في الكقت المحدد ليـ مف قبؿ الشركة: التسميم بالوقت المحدد .
 كىي سرعة تقديـ منتج جديد كتقاس سرعة التطكير بالكقت بيف تكليد الفكرة كحتى : سرعة التطوير

 .التصميـ النيائي لممنتج كتقديموي إلى السكؽ
بأف الكقت في مجتمع اليـك يعد مف المصادر األساسية لتحقيؽ  Evans and Collier   كيكضح 

فَّ  تظار قصيرة،اففالزبائف يرغبكف باالستجابة السريعة لطمباتيـ،فضالن عف فترات  ميزة تنافسية لمشركة، كا 
العديد مف الشَّركات تعرؼ اليكـ كيؼ تستخدـ الكقت كسالح تنافسي مف خالؿ تسميـ المنتجات إلى 

 بأفَّ تزايد أىمية الكقت لمزبكف أدت إلى زيادة بعض اإلقتصادييفكيرل .الزبائف بشكؿ أسرع كأفضؿ
المنافسة بيف الشَّركات عمى أساس الكقت كالتي غايتيا السرعة في تقديـ منتجات جديدة كسرعة الدخكؿ 

 .في األسكاؽ
كييشير إلى  اتساقان مع ما تقدـ نرل بأفَّ بعد التسميـ يعد مف أبعاد التنافس المييمة بيف الشَّركات،

تسميـ المنتجات لمزبائف حسب الكقت الميحدد ليـ مف قبؿ الشركة، كيعبر ىذا البعد عف قدرة العمميات عمى 
ميميا ليـ في الكقت المحدد كىذا ييسيـ في تىعزيز الميزة التنافسية لمشركة في  مكاجية طمبات الزبائف كتسى

. السكؽ
 دورة حياة الميزة التنافسية، مصادرىا وقياسيا: الثالث المطمب

 يالحظ التطكر أفلمميزة التنافسية أبعاد كمحددات، كمف خالليا يمكف لمزبكف أك المكرد أك المنتج 
الحادث عمى مستكل السمعة أك الخدمة، فالميزة تتقادـ في السف مثميا مثؿ المنتج، ك خالؿ مراحؿ التطكر 

. ىذه تتقادـ الميزة ك تصبح مستيمكة ك كجب عمى المنتج تقدـ البديؿ
دورة حياة الميزة التنافسية : الفرع األول

كتبدأ .  كمثمما ىك الحاؿ بالنسبة لدكرة حياة المنتجات الجديدة فإفَّ لمميزة التنافسية دكرة حياة تشبييا
دكرة حياة الميزة التنافسية بمرحمة التقديـ أك النمك السريع، ثـ يعقبيا مرحمة التبني مف قبؿ الشَّركات 

المنافسة، ثـ مرحمة الرككد في حالة قياـ الشَّركات المنافسة بتقميد كمحاكاة الميزة التنافسية كمحاكلة التفكؽ 

                                                           

، دراسة ميدانية العالقة بين أنواع اإلبداع التقني وأبعاد الميزة التنافسيةأكـر احمد الطكيؿ ك رغيد إبراىيـ إسماعيؿ، -  1
المنافسة : "مداخمة في الممتقى الدكلي الرابع حكؿفي مجمكعة ميختارة مف الشركات الصناعية في محافظة نينكل، 
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أك /عمييا، كأخيران تظير مرحمة الضركرة كبمعنى الحاجة إلى تقديـ تكنكلكجي جديد لتخفيض التكمفة ك
تدعيـ ميزة تمييز المنتج كمف ىنا تبدأ الشركة في تجديد أك تطكير كتحسيف الميزة الحالية أك تقديـ ميزة 

: تنافسية جديدة تحقؽ قيمة أكبر لممستيمؾ أك العميؿ، ك يمكف تمخيص ىذه المراحؿ كاآلتي
 تعد أطكؿ المراحؿ بالنسبة لممنظمة المنشئة لمميزة التنافسية، لككنيا تحتاج :مرحمة التقديم - أ

تشارا افالكثير مف التفكير كاالستعداد البشرم، المادم كالمالي، كتعرؼ الميزة التنافسية مع مركر الزمف 
كبقدر تعمؽ األمر في أكثر فأكثر، يعزل ذلؾ إلى القبكؿ الذم تخص بو مف قبؿ عدد متزايد مف الزبائف، 

الجانب التسكيقي فإفَّ بناء الميزة التنافسية في ىذه الفترة يتطمب تكافؽ كبير مع عناصر المزيج التسكيقي، 
لما ليا مف أثر كبير عمى زيادة حجـ تأثير الميزة التنافسية في السكؽ كارتفاع المنحنى بأقؿ فترة زمنية 
ممكنة، كيتأثر األمر بشكؿ خاص في عنصر التكزيع كمدل الدعـ المتحقؽ مف قبؿ الكسط كالمكزعيف 

لتعزيز الميزة التنافسية، ككذلؾ األمر بالجانب التركيجي كالمؤشر بفاعمية الحمالت كتأثيرىا في الجميكر 
 كالسكؽ المستيدؼ، فضالن مف عمميات التخطيط لممنتج كسياسات التسعير المعتمدة

، باعتبار أفَّ المنافسيف االنتشار تعرؼ الميزة ىنا استقرارا نسبيا مف حيث :مرحمة التبني - ب
فعندما تمتمؾ الشركة التأثير األكبر في التحكـ بدئكا يركزكف عمييا، كتككف الكفكرات ىنا أقصى ما يمكف، 

بالفرص المتاحة في السكؽ فإنَّيا بذلؾ يعني امتالكيا الميزة التنافسية، كقد تككف تمؾ الميزة عمى شكؿ 
 Microsoftعمميات التصنيع أك التقنيات أك الميارات التسكيقية، فعمى سبيؿ المثاؿ شركة مايكركسكفت 

(1)استخدمت مياراتيا التسكيقية كالتقنية في تسكيؽ برنامج 
Windows كالذم كاف األكثر سيكلة في ،

دامة أمد الميزة التنافسية مف خالؿ تطكير البرنامج  االستخداـ، كبما أتاح ليا استغالؿ الفرص المتاحة كا 
 .(2)بإصدارات جديدة تتكافؽ مع المستجد مف حاجات المستخدميف لمحاسكب كمكاكبة متطمبات التقدـ

 يتراجع حجـ الميزة كتتجو شيئا فشيئا إلى الرككد، لككف المنافسيف قامكا :(3)مرحمة التقميد - ت
 .بتقميد ميزة المنظمة، كبالتالي تراجع أسبقيتيا عمييـ، كمف ثمة انخفاض في الكفكرات

شاء فى  تأتي ىنا ضركرة تحسيف الميزة الحالية كتطكيرىا بشكؿ سريع، أك إ:مرحمة الضرورة - ث
ذا لـ تتمكف المنظمة مف التحسيف أك  ميزة جديدة عمى أسس تختمؼ تمامنا، عف أسس الميزة الحالية، كا 

الحصكؿ عمى ميزة جديدة، فإنَّيا تفقد أسبقيتيا تمامنا، كعندىا يككف مف الصعكبة العكدة إلى التنافس مف 
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ألنَّو الميزة التي تمتمكيا الشركة قد أصبحت تقميدية كفقدت قكتيا التأثيرية في السكؽ،  كيتأشر ذلؾ جديد، 
بانخفاض حجـ المبيعات المتحققة، كقد يرجع ذلؾ إلى أسباب كثيرة كمف أىميا امتالؾ المنافسيف لميزة 

تنافسية أفضؿ ممَّا تمتمكو الشركة كقد يككف بمجاؿ الٌسعر أك الجكدة  أك السرعة في عمميات التسميـ  أك 
 .(1)الخ....اإليصاؿ لممنتج أك المركنة في التعامؿ مع متطمبات اإلنتاج كالتسكيؽ 

 لمميزة التنافسية قد يككف سريع أك بطيء االنحداركمف المناسب اإلشارة ىنا عمى منحنى انخفاض 
 .تبعان إلى القكة التأثيرية لممنافسيف اآلخريف في السكؽ كحجـ ما يمتمككنو مف ميزة تنافسية جديدة

 تحكز المنظمة عمى ميزة تنافسية إلى األبد، كبالتالي فيي مطالبة بتتبع أفكباعتبار أنَّو ال يمكف 
 .دكرة حياة النشاط فييا

 دورة حياة الميزة التنافسية(: 03-01 )الشكل رقم

source: http://strategicbongo.com/consult_svs/Strategic_Planning.html (11/10/2016 - 12:10) 

 

 Lochridgeمصفوفة مصادر الميزة التنافسية لـ : الفرع الثاني
 مصفكفتو التي تقسـ مصادر الميزة التنافسية عمى أربعة أنكاع مف Lochridgeكيقترح العالـ 

الصناعة، حيث الحصكؿ عمى الميزة التنافسية يككف فييا بناء عمى خصائص السكؽ كبنية المنافسة كذلؾ 
: كما يمي

صناعة الحجم والصناعة المتعادلة : أوال
 صناعة الحجــــم .1

ف حجـ الميزة ألبالنسبة لمصناعة التي تتميز بالحجـ، أماـ المؤسسة مصادر قميمة لمميزة التنافسية ك
كاسع، كبالتالي يمكف لممؤسسة أمَّا الحصكؿ عمى ميزة التكمفة األقؿ أك ميزة التنكيع، باإلضافة إلى ذلؾ 
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الربح المرتبط بحجـ كحصة السكؽ، حيث إفَّ المؤسسة التي تحصؿ عمى ميزة تنافسية في ىذا النكع مف 
 .الصناعة يمكنيا مياجمة الضعفاء في الصناعة، كذلؾ مف خالؿ تخفيض الٌسعر كربح حجـ إضافي

 (1)الصناعة المتعادلة .2
ىنا يكجد عدد محتمؿ قميؿ لمميزات التنافسية، كفي ىذه الحالة الخبرة المتراكمة قد ال تشكؿ ميزة 

تنافسية، كفي كثير مف األحياف نجد أفَّ الداخميف الجدد ىـ الذيف يممككف الكسائؿ الفعالة لإلنتاج 
 آلخر التكنكلكجيا التي تككف متكفرة بسيكلة في ىذا القطاع مثؿ صناعة الصمب أك الكرؽ، الستعماليـ

كمف ىنا نجد بأف الربح ال يتكقؼ عمى حجـ المؤسسة بؿ عمى عمر االستثمار كالتكنكلكجيا المستعممة، 
 .فآخر مف يقـك باالستثمار ىك الذم يستفيد مف انخفاض التكاليؼ

الصناعة المقسمة والصناعة المتخصصة : ثانًيا
 الصناعة المقسمة .1

الصناعة التي يمكف تقسيميا إلى عٌدة أقساـ، مصادر الميزة فييا تككف كثيرة كمتعددة بتعدد 
 منيا االستفادة يتميز بطرؽ متعٌددة ك لكف ال يمكف أفالتقسيمات المكجكدة بالصناعة، ككؿ منافس يمكنو 

كثيرا أماـ مزاحميو في الصناعة، كذلؾ في ىذا النكع مف الصناعة الحصكؿ عمى حصة كبيرة في السكؽ 
ال يقكد إلى ميزة التكمفة األقؿ، كىذا ما يمكف مالحظتو في قطاع الخدمات بصفة عامة مثؿ المطاعـ، 

 .كل المؤسسات الصغيرة كالكبيرة في الربح المحقؽاقد تتسكحيث إفَّ الربح ال يرتبط بحجـ المؤسسة 
 الصناعة المتخصصة .2

باعتبار أفَّ كؿ مؤسسة تتخصص في صناعة ما نجد أفَّ فرص التميز كفي الصناعة المتخصصة 
كثيرة كالميزة الناتجة عنيا معتبرة، كمنو نجد أفَّ التميز المحتمؿ عالي، المنتكج مف كجية نظر المشترم لو 

، كفي الصناعة أعمىاختالؼ كاضح مف ناحية الجكدة، كبالتالي فالمستيمؾ مستعد لقبكؿ سعر 
المتخصصة، القيمة تككف لحصة قسـ السكؽ الخاص أك السكؽ المناسب، حيث تتعامؿ المؤسسة مع 

ف كاف  زبائف محدديف، كفي كثير مف األحياف اإلنتاج يككف حسب الطمب مف قسـ السكؽ المختار حتى كا 
القسـ المختار صغيرا فيبقى مربحا ألفَّ في ىذا النكع مف الصناعة ال يكجد ارتباط بيف الحجـ كالربح 
كاإلستراتيجية ترتكز حكؿ المحافظة عمى الكضعية كمنع المنافسيف مف إنجاز نفس النكع مف الميزة 

. 2التنافسية
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 Lochridge مصفوفة الميزة التنافسية: (04-01 )شكل رقم

Source: http://prozene.com/solution/NjA2 (12/11/2016 15:30) 

األساليب اإلستراتيجية في التسابق بالتسمح بالميزة التنافسية : الفرع الثالث
تعمؿ المنظمات عمى شتى أشكاليا كتخصصاتيا في نظاـ بيئي كبير محيط بيا تستمد منو قدراتيا 
في اكتساب مدخالتيا كتكليد مخرجاتيا المتكافقة مع السكؽ المستيدؼ الذم تعمؿ بو، فضالن عما تكاجيو 

ا يمكف ذأيضا مف معكقات تحكؿ دكف تحقيؽ أىدافيا كبمكغيا إلى ما تصبك إليو بالشكؿ المقرر، كعمى ق
القكؿ إفَّ المنظمة تؤثر كتتأثر بذات الكقت في المتغيرات البيئية المحيطة بيا كبنسب مختمفة كمتباينة، 
تبعان لقدرة المنظمة في السيطرة عمى المتغيرات البيئية كدرجة قربيا إلييا، كالتي يمكف تحديدىا أساسان 

.  إلى متغيرات مختمفةتتجزأبالبيئة الداخمية لممنظمة كالبيئة الخارجية ليا، كالتي 
قياسان بغيرىا مف التسكيقية كامتالؾ الميزات التنافسية نجاح الشَّركات في اقتناص الفرص إفَّ 

المنافسيف يكمف أساسان في قدراتيا عمى تحميؿ البيئة التسكيقية المحيطة بيا، كخمؽ التكافؽ بيف قدراتيا 
ؼالمميزة كما يحيط بيا مف متغيرات مختمفة سكاء كانت لص ىـ البيئة بشكؿ الحيا أـ ضدَّىا، كعميو فإفَّ ى

ع البيئة عاـ كالتسكيقية بشكؿ خاص يعني التحميؿ المعمؽ كاالستراتيجي لبيئتيا الداخمية كمدل تكافقيا ـ
الخارجية التي تعمؿ بيا، كخاصة ما يرتبط بالزبكف كثقافتو كالتطكرات التكنكلكجية الحاصمة في تكليفات 

 .اإلنتاج
كلعؿ المبررات في ىذا اإللزاـ لتحقيؽ الفيـ الدقيؽ لمبيئة التسكيقية ىك تميزىا بحالة عدـ التأكد 

Uncertainly كىذا ينعكس عمى قدرة مدراء التسكيؽ في اتخاذ القرارات الناجحة في العديد مف الحاالت ،
عكس عمى سمة أخرل تميزت بيا البيئة كىي سمة افبسبب محدكدية المعمكمات كتغييرىا السريع، كىذا 

 التخصص أقسام

 الحجم التعادل

 صغير كبير

 عديدة

 قليلة

عدد 

طرق 

انجاز 

الميزة 

 التنافسية

 حجم الميزة التنافسية
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التعقيب، كالتي تأثرت مف خالؿ تعدد المتغيرات التي تحتكييا كسرعة تغيرىا ممَّا استكجب عمى المنظمة 
.  تككف أكثر مركنة كاستجابة لممتغيرات البيئية الخاصةأف

كتأسيسنا عمى ذلؾ فإفَّ مدراء التسكيؽ تقع عمييـ مسؤكلية التحميؿ البيئي قبؿ اتخاذ أم قرار 
 تنعكس نتائجو سمبان عمى أعماؿ المنظمة، كعميو فالتحميؿ البيئي تعني التنبؤ كالتكقع أفتسكيقي مف شأنو 

 يحصؿ في البيئة التسكيقية كتأشير مقدار التأثير اإليجابي أك السمبي المنعكس عمى أفلما يمكف 
 :المنظمة، كالمكضحة في الشكؿ اآلتي

1 المسـح البيئي : أوال
Environment Scanning :

 تحصؿ، كما ىك أفتعني مراقبة البيئة الخارجية لممنظمة لغرض تكقع التغيرات البيئية التي يمكف 
ذارات مبكرة كناجحة، كمف خالؿ المسح البيئي تتمكف إف تستممو مف أفحاصؿ منيا حاليان كما يمكف 

كلكي نتغير في . المنظمة مف مقابمة التكجيات كاألحداث الحرجة التي قد تكاجييا مستقبالن في عمميا
 يأخذ المنافسكف المبادرة قيادة السكؽ، كتصبح المكاجية معيـ في مرحمة الحقة أفماط عمميا قبؿ أف

أصعب ممَّا ىي عميو في الحالة المبكرة؛ 
: Environment Monitoringالمراقبـة البيئيـة : ثانًيا

تتمثؿ في حقيقتيا بمالحظة المسارات البيئية كالتطكر الحاصؿ في التكجو البيئي مف خالؿ سمسمة 
أحداث أك نشاطات حاصمة، كالتي تكتشؼ في الغالب أثناء عممية المسح البيئي، كلكف قد تكتشؼ 

المنظمة متغيرات بيئية مصادقة كمف خارج حدكد نشاطيا الرئيسي، كيككف ليا تأثير مستقبمي عمييا، 
 أف تككف ىناؾ مراقبة فريبة لمبيئة لمكقكؼ عمى ما يمكف أفلذلؾ يتطمب . كسكاء كاف إيجابان أك سمبان 

يحصؿ بيا مف متغيرات، ككما ىك حاصؿ في صناعة السيارات مثالن مف متغيرات تكنكلكجية مستجدة 
ماط حياتيـ؛ أفتتكافؽ مع رغبات المشترم كالمتغيرات الحاصمة في 

: Competitive intelligenceاالستخبـارات التنافسيـة : ثالثا
تساعد االستخبارات التنافسية كالمكجية أساسان نحك البيئة التي تعمؿ بيا المنظمة عمى معرفة كفيـ 
طبيعة التنافس الحاصؿ فييا، كمقارنة ذلؾ بما تمتمكو مف مكامف قكة كنقاط ضعؼ، كىذا األمر يتطمب 

ات كالمعمكمات االستخبارية عف المنافسيف ليا في ذات الصناعة كتقديميا بشكؿ دقيؽ أماـ افجميع البي
كال شؾَّ أفَّ االستخبارات التسكيقية ستساعد الشركة عمى . متخذ القرار لكي يككف القرار صحيحا كفعاؿ
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م الرد عمييـ  لـ تفعؿ ذلؾ يككف الكقت قد مضى ؼإف ك التي قد يقـك بيا المنافسكفتفادم المفاجئات
؛ 1كمجاراتيـ في السكؽ

 قيـاس الميـزة التنافسيـة: الفرع الرابع
تككف المنظمة بحاجة إلى معرفة حجـ الميزة التنافسية التي تمتمكيا كيتـ ذلؾ عبر مقاييس مختمفة 

: تتأثر باآلتي
 تنصب ىذه المقاييس عمى أساس مدل درجة رضا الزبكف عف منتجات الشركة :المقاييـس النوعيـة: أوال

 يدرككا جكدة المنتجات المقدمة ليـ مف خالؿ التمييز بيف 2أفقياسان بالمنافسيف اآلخريف، كيمكف لمزبائف 
: عدد مف المستكيات المختمفة النكعية كالتي تمثؿ الميزة التنافسية كىي

كىي تمؾ الدرجة مف النكعية التي يرل الزبكف كجكب كجكدىا في : النوعيـة المتوقعـة: أوال .1
المنتج، كىك أمر يصعب تحقيقو في الغالب بسبب التبايف كاالختالؼ بيف خصائص كحاجات 

 كرغبات الزبائف؛
كىي تمؾ الدرجة مف النكعية التي يكتشفيا الزبكف عند اقتناءه أك حصكلو : النوعيـة المدركـة: ثانًيا .2

 عمى المنتج كقد تككف أكثر أك أقؿ ممَّا تتكقعيا ممَّا ينعكس عمى درجة رضاه مف عدمو؛
ذلؾ المستكل مف النكعية التي تقدميا الشركة كالتي تتطابؽ مع : النوعيـة القياسيـة: ثالثا .3

 .المكاصفات األساسية المحددة مف قبميا مسبقان كالمخطط ليا
: المقاييـس الكميـة: ثانًيا

كىي المقاييس األكثر اعتمادان مف قبؿ المنظمة في قياس الميزة التنافسية كترتبط أساسان باألداء 
: المالي لممنظمة في السكؽ كيتـ ذلؾ عبر عدد مف المؤشرات كمف أبرزىا

 يمكف اعتماد ىذا المقياس في المنظمات التي تتعامؿ بأكثر مف :مقيـاس جـودة المنتـج النسبي .1
منتج في السكؽ كبالتالي تحدد مستكل جكدة منتجاتيا قياسان بالمنافسيف سكاءن كاف ذلؾ بشكؿ يفكقيا أك 

كيعتمد في تحديد ىذا المقياس عمى أساس المردكدات المتحققة مف المبيعات أك . يساكييا أك دكنيا
 :3التعكيضات المدفكعة لممشتريف، ككما يتضح في اآلتي

اجماليالمبيعات مردكدات المبيعات
اجمالي 

=
 نسبة الضرر جراء مستكل

جكدة المنتج
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 كتعبِّر عف مقدار إسياـ كتأثير المنتجات الجديدة في القكة التنافسية : المنتجـات الجديـدة النسبيـة .2
كالمبيعات المتحققة إلى إجمالي مبيعات الشركية كما تحققو، بالتالي مف ميزة تنافسية مضافة إلى الشركة، 

مف أرباح الشَّركات المتحققة تأتي مف خالؿ المنتجات الجديدة التي % 30حيث تشير الدراسات إلى أفَّ 
 .تطرحيا الشَّركات في السكؽ

فاقيا عمى النشاط إف كىي مجمؿ التكاليؼ المباشرة كغير المباشرة التي يتـ :تكاليـف التسويـق .3
التسكيقي بمجممو قياسان بالمنافسيف، كخير مؤشر عمى ذلؾ ىك ما ىك معتمد مف طريقة تكافئ المنافسة 

 .في المنظمة (اإلعالف)ية النشاط التركيجي اففي تقدير ميز
كىك مؤشر ميـ في تقدير حصة المنظمة مف المبيعات إلى إجمالي مبيعات : الحصـة السوقية .4

 :الصناعة ذاتيا ككمما ارتفعت ىذه النسبة كمما تأشر قكة المنظمة في السكؽ كما يمي
إجماليالصناعة قيمة مبيعات الشركة

إجمالي قيمة مبيعات 
=  الحصة السكقية

كما يمكف بذات الكقت قياس القكة التنافسية لممنظمة مف خالؿ قكة مبيعات الشركة إلى أقكل 
: المنافسيف في السكؽ ككما يمي

إجماليالسكؽ قيمة مبيعات الشركة في السكؽ
إجمالي قيمة مبيعات أكبر المنافسيف في 

=  القكة التنافسية

كاحد فإفَّ ذلؾ يعني بأفَّ الشركة ذات قكة تنافسية كبيرة في  (1) إلى قريبةككمما كانت النتيجة 
كاحد فإفَّ ذلؾ يعني بأف الشركة ىي األقكل كالفائدة  (1)السكؽ، كالعكس صحيح، أمَّا إذا كانت النتيجة 

. لمسكؽ لككف قيمة مبيعاتيا تمثؿ بذات الكقت قيمة أكبر المنافسيف في السكؽ
كىي تمؾ المقاييس المالية التي تعبر عف نتائج األعماؿ التجارية التي تقـك بيا : نسب الربحيـة .5

 :(1)كمف أبرزىا النسب ىي

100 ×  
صافيالمبيعات الدخؿ

اجمالي قيمة 
=  ىامش الربح مف المبيعات

100 ×
صافيالمكجكدات الربح

مجمكع قيمة 
=  العائد عمى االستثمار
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100 × 
صافيالممكية الربح

حؽ 
=  العائد عمى حؽ الممكية

كبطبيعة الحاؿ إفَّ ارتفاع ىذه النسب قياسان بالمنافسيف يعطي مؤشر ميـ عمى تحقيؽ الميزة 
. التنافسية

 ىا في بيئة األعمال الحديثةأبعاد والمنافسة حدَّة: المبحث الثالث
لقد عرفت العشرية األخيرة مف القرف الماضي ازديادنا كبيرنا في حدَّة المنافسة العالمية، خاصة بعدما 

بمعنى آخر، إنَّو . بدأت الشَّركات الكبرل في التركيز عمى المنظكر العالمي لعممياتيا اإلنتاجية كالتسكيقية
بعد انتشار مفيكـ العكلمة سكاءن عكلمة اإلنتاج، حيث تعمؿ الشَّركات عمى نشر أجزاء مف أنشطتيا 

مثؿ )كعممياتيا اإلنتاجية عبر مناطؽ مختمفة مف العالـ قصد االستفادة مف كفرات في تكمفة اإلنتاج 
، أك عكلمة األسكاؽ، حيث إفَّ الشَّركات تنشط في إطار تندمج فيو (الخ...العمالة، الطاقة، المكاد األكلية، 

األسكاؽ الكطنية في سكؽ عالمية ضخمة، كذلؾ نظرا لتقارب أذكاؽ كرغبات المستيمكيف ثـ تجمعيا حكؿ 
بعض النماذج كالمعايير العالمية، فضال عف ىذا، فإفَّ االتجاه نحك عكلمة اإلنتاج أك األسكاؽ لو بعض 

 .التداعيات التي مف شأنيا التأثير عمى حدَّة المنافسة داخؿ القطاعات الصناعية
أبعاد حدَّة المنافسة عمى مستوى المنتج : المطمب األول

حدَّة المنافسة عمى مستكل المنتج ىي كاحدَّة مف مستكيات التنافس التي تسعى المنظمات إلى 
 :إحداث ردكد أفعاؿ عمييا، ك يمكف حصر متغيراتيا كما يمي

 (المزايا التنافسية)  والمنتجات النمطيةمدى تميز المنتج: الفرع األول
يحظى مكضكع تطكير الميزة التنافسية خالؿ السنكات األخيرة باىتماـ كاسع النطاؽ عمى الصعيد 
العالمي حي أصبح ىذا المكضكع في الراىف يحتؿ صدارة قائمة اىتمامنات كأكلكيات مختمؼ دكؿ العالـ 

كخاصة النامية منيا،  كذلؾ بيدؼ مكاكبة متطمبات التطكرات المتسارعة التي يشيدىا العالـ كالمتمثمة في 
 كتحرير األسكاؽ كما نجـ عنيا مف االنفتاح في االقتصاد العالمي كسياسات االندماجتسارع كتيرة العكلمة 

 كالتممؾ بيف المؤسسات كالمؤسسات العالمية االندماج ظاىرة كانتشارظيكر المزيد مف التكتالت اإلقميمية 
إضافة مف إلى التطكرات اليائمة في تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كأصبحت القدرة عمى النجاح في 

تعتبر الميزة التنافسية مف أىـ كف أىـ عناصر نمك المؤسسات كاستمراريتيا في األسكاؽ، ـ  المنافسة
التحديات التي تكاجييا المؤسسات حاليا، كذلؾ أفَّ درجة التنافس  في السكؽ تعد مف العكامؿ التي تحدد 

قدرة المؤسسة عمى الصمكد في كجو منافسييا كضماف استمرارىا، كقد دفعت حدَّة التنافس في السكؽ الذم 



 لمنافسة وحدة المنافسة في القطاع الصناعي ا                                         :األولالفصل 

 

74 
 

إذ تقكـ ىذه األخيرة عمى  تنشط فيو المؤسسة إلى تطبيؽ أحػػدث األساليب اإلدارية لمكاجية ىذه التنافسية،
مبدأ تحميؿ البيئة الداخمية كالخارجية لممؤسسة كذلؾ بيدؼ تحديد نقاط القكة كالفرص التي تسعى إلى 

تعزيزىا ككذا نقاط الضعؼ كالتيديدات التي تحػاكؿ القضاء عمييا أك التماشي معيا، بالرغـ مػف أفَّ البيئة 
التنافسية ضغكطا مستمرة عمى المؤسسة، إال أفَّ ىذه األخيرة تسعى دكما لمبحث عف اكتساب ميزة أك 

مزايا تنافسية عف طريؽ استراتيجيات متػعددة، حيث يعتمد ىذا المفيكـ عمى نقطة أساسية كىػي أفَّ العامؿ 
األكثر كالمحدد لنجاح المؤسسة ىك المكقؼ التنافسي ليا، كمف ىذا تصنؼ نشاطيا أكال كاألسبقية عمى 

باعتبار إفَّ البيئة تدفع  (ميزة– بيئة )منافسييا ثانينا، كينجـ ذلؾ عػػف عممتي الجذب كالدفع بيػف الثنائية 
إلى إنشاء الميزة، كتضيؼ ىذه األخيرة بدكرىا عناصر جديدة لمبيئة تزيد مف تعقدىا كترفع مف شدة قكاىا 

 1.التنافسية
 يممككف المنافسيف أفَّ  باعتبار حادة، منافسة كجكد عمى يشجع النمطي المنتج كيمكف القكؿ بأفَّ 

 ثمة يركِّز المرافقة، كمف الخدمات كجكدة الٌسعر إلى اختياره في الزبكف يستند كعندىا نفس المنتج،
 األسكاؽ اقتحاـ في مؤسسة أم نجاح إفَّ . فأكثر أكثر المنافسة فتشتد العنصريف، ىذيف عمى المنافسكف
 منتج تسكيؽ ما لمؤسسة يتاح المقدـ، فعندما المنتج نكع عمى كبير بشكؿ يتكقؼ فييا، مكانة كتحقيؽ
 غير خدمات أك األمر بمنتجات يتعمؽ عندما السكؽ، أمَّا في معتبرة مكانة ليا يضمف ذلؾ فإفَّ  متميز،
تتكقؼ  الحالة ىذه في لممؤسسة التنافسية القدرة فإفَّ  البعض أك غير متمايزة، بعضيا عف لمتمييز قابمة
. 2الٌسعر عامؿ عمى

 :ارتفاع تكاليف التخزين و حدَّة المنافسة: الفرع الثاني
: تعريف المخزونات: اوال

                                                           

 مداخمة اإلبداع كمدخل الكتساب ميزة تنافسية مستدامة في منظمات األعمال،بف نذير نصر الديف كمنصكرم الزيف، - 1
، جامعة سعد " بالميزة التنافسية في ظؿ بيئة تتصؼ بالتعقيداإلبداعالعالقة التي تربط : "مقدمة إلى الممتقى الدكلي حكؿ

 .14، ص 2009الجزائر، -دحمب، البميدة
، 2005 الجزائر،  الجزائر، جامعة دكتكراه، ، أطركحةاالستراتيجي كخيار لممؤسسة الجزائريةأحمد، التحالؼ  زغدار-  2
. 3 ص
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إجمالي : "مق APICSتعرؼ المخزكنات حسب الجمعية األمريكية لمرقابة عمى المخزكف كاإلنتاج 
األمكاؿ المستثمرة في كحدات مف المادة الخاـ كاألجزاء، كالسمع الكسيطة ككذلؾ الكحدات تحت التشغيؿ 

" 1باإلضافة إلى المنتجات النيائية المتاحة لمبيع
: تكاليف تسيير المخزون: ثانيا

إفَّ دكر المخزكف ىك كضع في متناكؿ المؤسسة الكمية التي ىي في حاجة إلييا في ظؿ الشركط 
االقتصادية، حيث إفَّ التكاليؼ الناتجة عف عممية التمكيف ال تقتصر فقط في تكمفة شراء المكاد كالبضائع، 

: بؿ تشمؿ أيضا تكمفة االحتفاظ بالمخزكنات كتكمفة النفاد، ك تتمثؿ تكاليؼ تسيير المخزكف فيما يمي
: تكاليف تحضير الطمبيات- 1

ىذه التكاليؼ تتمثؿ في إجراءات الشراء التي تقـك بيا المؤسسة، مف بداية اإلعداد كالتحضير لدخكؿ 
صدار  السكؽ إلى غاية تنفيذه، كىذه التكاليؼ ذات صفة إدارية، تتمثؿ في مصاريؼ التحضير كالمتابعة كا 

الطمبيات كمصاريؼ االستالـ كالمراقبة كالكمية كالنكعية ك كذلؾ مصاريؼ محاسبة الحركات كتسكية 
الفكاتير، حيث تزداد تكمفة تحضير الطمبيات بتزايد عددىا، كمف ثـ فتدنية كتخفيض ىذه التكاليؼ يتـ لما 

تقكـ بتخفيض عدد الطمبيات كيتـ ىذا عف طريؽ التمكيف بكميات اقتصادية ممَّا يساعد في تخفيض 
كبصفة عامة، فتكمفة تحضير الطمبيات تككف مستقمة عف كمية البضاعة . االحتفاظ بالمخزكف كالنفاد

المطمكبة، ككمما زاد عدد الطمبيات في كحدَّة الزمف كمما زادت تكمفة الطمبية في كحدة الزمف، كعند تقدير 
: 2تكمفة الطمبية يجب أخذ التكاليؼ التالية بعيف االعتبار

ركاتب المكظفيف في قسمي المشتريات كالمحاسبة؛  .1
تكاليؼ الحصكؿ عمى المكافقة إلصدار الطمبية؛  .2
؛ (الخ...البريد، الياتؼ، الفاكس)تكاليؼ االتصاالت  .3
؛ (تفريغ البضاعة مف كسائؿ النقؿ كاختبار صالحيتيا)تكاليؼ استقباؿ البضاعة  .4
تكاليؼ اإلشراؼ؛  .5
. تكاليؼ الكسائؿ المستخدمة .6

: تكاليف االحتفاظ بالمخزون- 2
                                                           

، دار "أسبباىا وطرق التخمص منيا"البضاعة الراكدة في الشركات التجارية جيمس بالككرد، ترجمة مكسى يكسؼ، -  1
. 10، ص 2008زىراف لمنشر، األردف، 

، النشر العممي مدخل إلى نظم ضبط ومراقبة المخزونزيد تميـ البمخي، لطفي عبد القادر تاج كمسعكد أحمد بكنخؿ، -  2
. 11، ص 2005المممكة العربية السعكدية، -كالمطابع، الرياض
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: ىذه التكاليؼ تتضمف أعباء مالية كأعباء التخزيف
: األعباء المالية- أ

كتتمثؿ في الفائدة عمى رأس الماؿ المستثمر في المخزكف في حالة االقتراض مف المؤسسات 
المالية أك في تجميد جزء مف رأس الماؿ المؤسسة في تمكيؿ المخزكنات؛ 

:  أعباء التخزين- ب
ة األصناؼ المخزنة كالمراقبة، كتكاليؼ اإليجار، ك تكمفة افكىي األعباء المتعمقة بحفظ كصي

التقادـ، كتدىكر قيمة المخزكف، حيث أفَّ ىذه التكاليؼ تؤثر عمى الحالة المالية لممؤسسة؛ 
: 1كتتطمب عممية تقدير تكمفة االحتفاظ بالمخزكف أخذ العناصر التالية بعيف االعتبار

  تجميد رؤكس األمكاؿ، كينتج ذلؾ عف تكديس كميات ضخمة مف البضاعة في المخازف في حيف
كاف األنسب لممؤسسة تجنب ذلؾ بتخزيف كميات أقؿ كاالستفادة مف األمكاؿ اإلضافية في 

استثمارات أخرل؛ 
  تكاليؼ نحالت التخزيف الناتجة عف استئجار المخازف كما يمزميا مف خدمات كالكيرباء، تدفئة

الخ؛ ...المحالت، الحارس
  تكاليؼ التمؼ، سرقة أك فساد البضاعة أك عدـ صالحيتيا؛
  تكاليؼ تكزيع كترتيب البضاعة داخؿ المخزف؛
  تكاليؼ إدارة المخازف كالتي تنتج عف عممية المراجعة المتصمة أك المراجعة الدكرية لممخزكف؛
 تكاليؼ التأميف .

:  تكاليف نفاد المخزون- 3
تنتج تكمفة النفاد ، 2كىي التكاليؼ التي تنشا عف عدـ تكافر السمع كالمكاد في حالة الطمب عمييا

 في التمكيف لسبب مف األسباب، سكاء داخمية أك خارجية، كلـ يكف ىناؾ كجكد مخزكف انقطاعإذا حدث 
 كاؼ لتمبية احتياجات اإلنتاج كالتسكيؽ، كىي مقسمة إلى تكمفة نفاد داخمية أم تكمفة العجز الداخمي أماف

قطاع في عمميات اإلنتاج كىي تابعة لفترة العجز، كأخرل خارجية افكىي تكاليؼ تتحمميا المؤسسة نتيجة 
، باإلضافة "المتمثمة في نفكر جزء مف السكؽ عف المؤسسة"متمثمة في الربح الغير محقؽ كتكمفة النفكر 

                                                           

. 221، ص 2002ليبيا، -، دار الكتب الكطنية، بنغازمبحوث العممياتمرجاف سميماف محمد، -  1
. 222 ص المرجع السابؽ،، بحوث العممياتمرجاف سميماف محمد، -  2
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إلى تكمفة الفرصة البديمة، حيث تؤثر ىذه التكاليؼ عمى الحالة المالية لممؤسسة كىي نسبة مقدرة مف قيمة 
. 1المخزكف المتكسط، كبالتالي يجب العمؿ عمى تدنيتيا إلى أدنى حد ممكف

: أثر ارتفاع تكاليف التخزين عمى حدَّة المنافسة: رابعا
، فكمما كانت تكاليؼ 2يكجد عالقة طردية ما بيف قيمة التكاليؼ الخاصة بالتخزيف كحدَّة المنافسة

المخزكف كبيرة كمما زادت معيا حدَّة المنافسة كخاصة لما يتعمؽ األمر بالحركب الٌسعرية كعدـ المجكء إلى 
التخزيف، ك التقميص منو أك الحد منو قدر اإلمكاف، ألفَّ التكاليؼ الخاصة بالمخزكف كارتفاعيا مرتبط 
أساسا بالحالة المالية لممؤسسات، ككؿ مؤسسة تريد التحسيف مف حالتيا المالية، فالتكاليؼ المرتفعة 

لممخزكف تؤدِّم بالمؤسسات إلى التفكير بتجنب التخزيف أك التحكـ فيو قدر اإلمكاف لتجنب الكقكع في 
أك تكبد الخسائر، فتكاليؼ التخزيف عالية تدفع بالشَّركات /أخطار المخزكف كدفع مستحقات التكاليؼ ك

بؿ تجبر لخفض األسعار لضماف المبيعات كتمجأ كذلؾ إلى العركض التركيجية في بعض األحياف، 
المنافسيف ىنا عمى التحرؾ لتسكيؽ المنتج األكؿ فاألكؿ لضماف أحسف األسعار كىنا يحدث بما يعرؼ 

. 3حدَّة المنافسة داخؿ قطاع الصناعة
 4 إمكانية إحالل المنتجات وتيديدات المنتجات البديمة: الفرع الثالث

 تمبي احتياجات المستيمكيف بأسمكب أفالمنتجات البديمة ىي تمؾ التي تقدميا شركات أخرل كيمكف 
يشبو األسمكب الذم تمبي بو منتجات الشركة األصمية، كليذا السبب تدخؿ الشَّركات في منافسة أكسع مع 

كعمى سبيؿ . شركات أخرل تنتج منتجات بديمة، ألفَّ ىذه األخيرة تقمص مف المردكدية المحتممة لمقطاع
صناعة الشام تنافس الشَّركات العاممة في مجاؿ صناعة القيكة بطريقة غير مباشرة مع شركات : المثاؿ

كالمشركبات الخفيفة، حيث إفَّ كال مف ىذه الصناعات الثالثة تخدـ المستيمكيف الذيف يحتاجكف إلى 
 تحدِّدىا شركات القيكة تتأثر بكجكد كؿ مف الشام كالمشركبات أفمشركبات، فاألسعار التي يمكف 

إذ أفَّ ارتفاع ثمف القيكة بشكؿ مبالغ فيو مقارنة بثمف الشام أك المشركبات يدفع بالمستيمكيف . الخفيفة
لمقيكة الى التحكؿ نحك البدائؿ األخرل، فكجكد بدائؿ قكية كدقيقة يمثؿ تيديدا تنافسيا كبيرا كيشكؿ قيدا 

 كمف ىنا نفيـ بأفَّ المنتجات  .عمى الٌسعر الذم تفرضو الشركة ممَّا يؤثر عمى ربحيتيا كحصتيا السكقية
                                                           

، جامعة الجزائر، (ماجستير غير منشكرة) مذكرة التموين وأثره عمى الحالة المالية لممؤسسة،ميممي الكزناجي، -  1
. 51، ص 1997

2- Michael A.Hitt, Duane Irland, Robert Hoskisson, Strategic Management "Comptitiveness and  anagment", 

Cengage learning, Boston-USA, 2016, P 62. 

3- Podklady K Seminární Práci, Porters 5 Forces, Quick MBA, USA, June 2001, P 12. 

 .125، ص 2002األردف، -، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، عمافاإلدارة الدوليةسعد غالب ياسيف، - 4
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البديمة ىي مصدر لممنافسة أقؿ حدَّة مف المنافسيف المباشريف إالَّ أفَّ تأثيرىا عمى معدؿ نمك الصناعة 
كعمى معدالت الربحية فييا مزاؿ قائما، كخاصة تمؾ البدائؿ التي تظير تحسنا مممكسا في مستكيات 

 .1األسعار كاألداء كالتي تتضاءؿ تكمفة تحكؿ المستيمؾ الييا
إفَّ النجاح االستراتيجي يعتمد بصكرة جزئية عمى كجكد أك عدـ كجكد بدائؿ بنفس النكعية أك أفضؿ 
نكعية ك لكف بأقؿ تكمفة لمنتجات أك خدمات المنظمة، لذلؾ فإفَّ أىمية كؿ مف المنتكج أك المشترم يعتمد 

مكانية استبداليا بمكاد أك منتجات أخرل بأسعار  مباشرة عمى أىمية المكاد أك المنتجات الصناعية كا 
مناسبة مع كجكد ضمانات عممية باستمرار تدفؽ ىذه المكاد أك المنتجات مف مصادر التجييز إلى 

المنظمة، فكجكد منتجات بديمة أك منافسة يعمؿ عمى تغيير قكة النافسة داخؿ الصناعة فكمما زاد عدد 
المنتجات البديمة ك الشبيية كمما زادت معو قكة التنافس في الصناعة، فالشَّركات الصناعية تتنافس دائما 

فيما بينيا عندما تعمؿ في نفس مجاؿ نشاط األعماؿ، كعندما تكجد دائما فرصة استبداؿ المنتجات 
 IBMالنيائية التي تقـك بتصنيعيا، كما ىك الحاؿ في صناعة الكمبيكتر، إذ تتنافس باستمرار شركات 

. كمبيكتر- مع الشَّركات اليابأنية في نفس الصناعة كباألخص في قطاع صناعة أجيزة الميكركAppleو
بصفة عامة، ففي كؿ صناعة يكجد العديد مف المنظمات التي تقـك بتصنيع منتجات أك خدمات 

مشابية أك بديمة، بطبيعة الحاؿ ليس كؿ ىذه الشَّركات متساكية األىمية، الحجـ كالتأثير حيث يكجد دائما 
 ,Coca-Colaمنافس قكم الذم يتمتع بمكقع القيادة في السكؽ مف أمثاؿ الشَّركات الصناعية الكبرل 

IBM... إفَّ معرفة استراتيجيات الشَّركات المنافسة الكبرل كتحميؿ عناصر القكة كالضعؼ المكجكدة في ،
ىذه االستراتيجيات تمكف إدارة المنظمات المتكسطة كالصغيرة الحجـ مف تقميؿ المخاطر، كحاالت عدـ 

. التأكد المكافقة لمقرارات اإلستراتيجية
معدل التحسين في المنتجات : الفرع الرابع

يعتبر ىذا المعامؿ كاحد مف أىـ العكامؿ المتحكمة في حدَّة المنافسة، كتختمؼ مستكياتو مف 
ىك قياس المدة بيف : "صناعة إلى أخرل، كىك ذك عالقة طردية مع حدَّة المنافسة، ككتعريؼ لو نقكؿ

، "فترات مجمؿ عدد التحسينات في المنتجات كالخدمات منذ أكؿ يـك مف البدء الفعمي في الصناعة
يكدم إلى تغير أكضاع  (يعني صغر مدة التحسيف بيف فترة كأخرل)كبالتالي كمع زيادة ىذا المعامؿ 

المنافسة كالزيادة مف شدتيا، ألنَّو إذا قمص منافس ما في مدة الفترات ما بيف تحسيف كآخر لممنتجات التي 

                                                           

، الدار الجامعية، "منيج تطبيقي"التفكير اإلستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية جماؿ الديف محمد المرسي كآخركف، -  1
. 173، ص 2002اإلسكندرية، 
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يعرضيا كالخدمات التي يقدما يعني ذلؾ أنَّو قد يخمؽ بطريقة أخرل عامؿ تحريض لدل المنافسيف 
اآلخريف كعدـ االكتفاء بالمشاىدة، ألفَّ البقاء عمى الحياد كترؾ ىذا المنافس يمعب بمفرده بيذا األسمكب 
قد يؤثر ذلؾ حتما في إحداث تغييرات في خريطة الحصص السكقية كىكامش األرباح كتحكؿ العمالء 

 ىذا إفَّ إلى ىذا المنافس، كالعكس صحيح كذلؾ، فمك كجدنا في صناعة ما  (حسب درجة كتكمفة التحكيؿ)
المعدؿ كالخاص بالتحسيف في المنتجات كالخدمات يؤكؿ إلى الصفر فيذا بعبارة أخرل يمكف فيمو إفَّ ىذا 
السكؽ يتميز بالرككد ك بعيد كؿ البعد عف المنافسة الحادة، ألنَّو كمدة طكؿ المدة ما بيف التحسيف لممنتج 

. كالخدمات المعركضة كالتحسيف الذم يميو يؤدِّم إلى ضعؼ المنافسة في الصناعة
أبعاد حدَّة المنافسة عمى مستوى القطاع : المطمب الثاني

تتنافس المنظمات عمى مستكل القطاع كذلؾ،  كأىـ ما يميز ىذا المستكل ىك ىيكؿ المنافسة، لكف 
ىناؾ متغيرات أخرل تتنافس عمييا المنظمات عمى ىذا المستكل كاف نقكؿ درجة نمك الصناعة تيديدات 

 : الكافديف الجدد إلييا كغيرىما مف األبعاد، كيمكف التعريؼ بتمؾ المتغيرات كما يمي
ىيكل المنافسة : الفرع األول
 يككف معيف، عندما قطاع في بالشَّركات الخاص التكزيع كحجـ عدد إلى يشير المنافسة ىيكؿ إفَّ 

 .االنتباه تمفت أف دكف بعض العمميات تعتمد أف في تفكر المؤسسات بعض فإفَّ  كبيرا، المنافسيف عدد
 مف قميؿ عددو  أك مؤسسة ًقبؿ مف رنا عميوأك مسيط مركزا القطاع يككف فعندما ذلؾ، مف العكس كعمى

 فرض الكبيرة المؤسسات بمقدكر حيث النسبية، القكل عف السيك إطالقا إلمكانية يكجد ال فإنَّو المؤسسات،
 مابيف مرجعي، كتتبايف اليياكؿ سعر كضع خالؿ مف القطاع داخؿ التنسيؽ في ىاـ دكرو  منطقيا كلعب

. المنافسة مجاؿ في بيا الخاصة التطبيقات اختالؼ مع مجمع ىيكؿ ك مجزأ ىيكؿ
: الييكل المجزأ: أوال

 أم شركة فيو تتمتع ال ك الحجـ، المتكسطة أك الصغيرة الشَّركات مف كبير عدد عمى  يشتمؿ
 يصعب تنكيع ك الدخكؿ، عكائؽ بانخفاض المجزأة القطاعات كتتميز .القطاع عمى لمسيطرة يؤىميا بمكقع

 في ارتفاع كانخفاض مع ككساد ركاج دكرات إحداث إلى يؤدِّم ما غالبا السمات تقارب إفَّ  المنتجات، كما
 كبالتالي ارتفاع الطمب عند إنَّو ىك الدخكؿ عكائؽ النخفاض الضمني القطاع كالمدلكؿ أرباح معدالت
 الركاج، في فترة عالية أرباح تحقيؽ في الراغبيف الجدد الدخالء مف كبير عدد ذلؾ عف سينجر األرباح
 الشَّركات اإلنتاجية تبادر الطاقة تتراكـ كعندما .اإلنتاجية الطاقة في فكائض الكضع ىذا يفرز ما كغالبا
 .أسعار حرب نشكب ذلؾ عف الفائضة، كينتج الطاقة الستغالؿ األسعار تخفيض إلى
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 دخكؿ كيعكؽ النشاط، مف الخركج عمى الشَّركات بعض يجبر ممَّا القطاع أرباح تتقمص كبالتالي
 مستكل مع القطاع في اإلنتاجية الطاقة كامؿ يتكافؽ حتى الرككد ىذا محتممة، كيستمر عناصر جديدة

 يمكف كعميو،. أخرل مرة األسعار في االستقرار يحدد النقطة ىذه اإلفالس، كعند حاالت خالؿ الطمب مف
 تككف أف الركاج لمعظـ حاالت المتكقع مف إذ فرصا؛ منو أكبر يشكؿ تيديدا المجزأ الييكؿ إفَّ  القكؿ؛
 الشركة تتبناىا إفَّ  يجب  استراتيجيات التي أفضؿ فإفَّ  الدخكؿ؛ عمميات لسيكلة نظرا نسبيا األجؿ قصيرة
 االزدىار فترات في عكائد ممكنة أعمى تحقيؽ لمشركة يتيح ما كىذا التكمفة، بخفض ترتبط التي ىي

. القادمة الرككد فترة  االستقرار خالؿ البقاء عمى تساعدىا
:  المجمع الييكل: ثانيا

 كما القمة، كيعرؼ باحتكار الكبرل الشَّركات مف قميؿ عددو  بكاسطة القطاع عمى السيطرة كتككف
 في المنافسة طبيعة ككثافة كاحدَّة، إفَّ  شركة طرؼ مف السيطرة تككف عندما التاـ باالحتكار يعرؼ

 ىذه بيف شركات تبادلية عالقات ىناؾ ما تككف كغالبا التنبؤ بصعكبة تتميز المجمعة القطاعات
 الشَّركات حصص كربحية عمى مباشرة تؤثر الشَّركات إلحدل التنافسية اإلجراءات أفَّ  أم القطاعات،
 ىذه عف ينجـ معظـ الحاالت اإلجراءات، كفي لتمؾ االستجابة األخيرة ىذه عمى يحتـ ما كىذا األخرل،
 أسعار حرب نشكب احتماؿ القطاع، إفَّ  ذلؾ أرباح ىيارافإلى  يؤدِّم ممَّا األسعار حرب نشكب االستجابة

 في القائمة الشَّركات تتمكف المجمعة، ككي القطاعات في كبيرا يشكؿ تيديدا المنافسة الشَّركات بيف
 المسيطرة، الشركة تفرضيا األسعار التي مسايرة أمَّا فعمييا التيديد ىذا خفض مف لمجمعةا القطاعات

 في التنافس إلى الشَّركات تتجو األسعار، كغالبا ما لتثبيت تكتيكية اتفاقات خالؿ مف ذلؾ يتحقؽ ما كغالبا
 المنتج، كتصميـ األداء، العالمة، كجكدة كتدعيـ  كالتركيج،فاإلعال مثؿ باألسعار ال ترتبط التي لمجاالتا

. 1منافسييا منتجات مع بالمقارنة الشركة منتجات لتمييز محاكلة تمثؿ كالتي
: ىيكل المنافسة وعالقتو بحدتيا داخل قطاع الصناعة: ثالثا

كبصعكبة تمييز ة تتميز بانخفاض معكقات الدخكؿ إلييا، أإفَّ عددان كبيرنا مف الصناعات المجز
حسار دكرات الصناعة، اف، إفَّ الجمع ما بيف ىذه الصفات يؤدِّم إلى ازدىار أك المنتجات المعركضة فيو

إذ تزداد في بعض األحياف ربحية الصناعة ك تتحسر في بعض األحياف األخرل، إفَّ انخفاض معكقات 
الدخكؿ في ىذه الصناعة مف ناحية، كعندما يككف الطمب قكيا كاألرباح عالية مف ناحية أخرل، سيككف 
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ىناؾ سيال مف الداخميف الجدد الذيف يأممكف الحصكؿ عمى الربح النقدم في كسط ىذا االزدىار، إفَّ 
إزدياد عدد الداخميف إلى صناعة يؤدم إلى ، حجـ العرض في ىذا النكع مف القطاعالزيادة اليائمة في 
ذا ما تـ تطكير ىذه القدرة تبدأ (الزائدة)لى القدرة المفرطة إيؤدِّم  كىذا ما يؤدم إلى التجزئة المزدىرة ، كا 

. الشَّركات بتخفيض األسعار لكي تستفيد مف قدراتيا الزائدة
غمب مراحؿ أإفَّ ىيكؿ المنافسة المجزاة يكجد بعد ذلؾ تيديدا بدال مف إيجاد الفرص، إذ إفَّ 

االزدىار ىي لألمد القصير، بعد ذلؾ تنحسر ىذه الصناعة بسبب الدخكؿ الجديد الذم يتبعو حرب 
لذا، . األسعار ثـ اإلفالس، كمف الجدير بالذكر، إنَّو مف الصعب تمييز المنتجات في مثؿ ىذه الصناعات

 تتبعيا الشَّركات تسمح لمشركات ىي إستراتيجية تقميؿ الكمؼ إلى حدىا أففإفَّ أفضؿ إستراتيجية يجب 
األدنى، إفَّ ىذه اإلستراتيجية تسمح لمشركة إفَّ تراكـ المزيد مف العائدات خالؿ مدة االزدىار لكي تعيش 

. خالؿ األزمات االقتصادية
إفَّ طبيعة كشدة المنافسة في الصناعات المكحدَّة تجعؿ مف الصعكبة التنبؤ بيا، كلكف الشَّركات في 
ىذه الصناعة يعتمد بعضيا البعض اآلخر، لذلؾ فإفَّ النشاطات التنافسية لكاحدَّة مف ىذه الشَّركات تؤثر 
فَّ التأثير في الحصة السكقية لممنافسيف يجبرىـ عمى  مباشرة في ربحية الشَّركات األخرل في الصناعة، كا 
رد الفعؿ كاالستجابة ليذا التأثير، إفَّ النتائج الالحقة لمثؿ ىذه المنافسة إفَّ تقطع أسعار بعضيا البعض 

اآلخر دافعة األسعار بصكرة عممية نحك األدنى، إفَّ خير مثاؿ لذلؾ ىك حرب األسعار في صناعة 
الخطكط الجكية الذم حدث خالؿ التسعينيات بسبب فترة التراجع في االقتصاد األمريكي، بدأت الخطكط 
الجكية بتخفيض أسعارىا لكي تضمف الزخـ المعتاد مف المسافريف، عندما تخفض شركة معينة أسعارىا 
فإفَّ منافسييا يقكمكف بذلؾ بعدىا مباشرة، إفَّ نتيجة ذلؾ كاف اليبكط الحاد لألسعار ممَّا أدل ذلؾ غمى 

 حكالي بميكف دكالر، إفَّ المبمغ المذككر يمثؿ 1992 إلى 1990 الخطكط الجكية خالؿ المدة مف اففقد
خسارة لمشركات أكثر ممَّا خسرت خالؿ الخمسيف سنة السابقة لمتاريخ المذككر، كما إفَّ بعض الشَّركات 

 شارفت عمى اإلفالس، كصار مف الكاضح المنافسة العالية الحادة بيف الشَّركات في Pan-Americanمثؿ 
الصناعة المكحدَّة كاحتماؿ قياـ حركب بيف المنافسيف بشتى الطرؽ ك ليس فقط األسعار يمثؿ التيديد 

. األكبر ليذه الشَّركات
درجة نمو الصناعة : الفرع الثاني

يعد النمك الصناعي زيادة في اإلنتاج الصناعي كما كنكعا مف خالؿ زيادة تدفقات رؤكس األمكاؿ 
زيادة استخداـ التكنكلكجيا الميمة كالحديثة في المكائف كاآلالت كالمعدات الصناعية في  الصناعية، أك
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داخؿ الكحدات الصناعية، كالقطاع الصناعي كافة يقكد ذلؾ إلى زيادة في حجـ الصادرات الصناعية، 
كتحكيميا إلى مكاد مصٌنعة ميمة، مف أجؿ التكصؿ إلى تنمية صناعية لمقطاع، كبالتالي النمك الصناعي 

. الذم يعد جزءان مف الييكؿ القطاعي ألم بمد ممثال بالسياسة الصناعية المؤدية إلى النمك الصناعي
كتأتي طبيعة السياسة الصناعية كمدل تحقيؽ أىدافيا، في إطار متفؽ مع بقية أىداؼ السياسات 

المككنة لييكؿ السياسة االقتصادية الكمية لالقتصاد القكمي، كلتحقيؽ أىداؼ السياسة الصناعية كمف 
 السياسة الصناعية فقد ؽ نطاكالتساعأىميا الكصكؿ إلى النمك الصناعي كالتنمية الصناعية لمقطاع، 

 سياسات مختمفة تشمؿ نطاؽ السياسة الصناعية كمدل التركيز كآليات التنفيذ، كالبعد إلىصنفت 
تقائية ال تختص بقطاع صناعي معيف، كمف أمثمتيا تشجيع افالخ، فمنيا سياسة عامة غير ...الزمني

تقائية مركزة بنشاطات معينة كخاصة افاالستثمار العاـ كالتعميـ كالصحة كنشاط البحث كالتطكير، كسياسة 
 التعاكفبصناعة محددة، كمف أمثمتيا تشجيع الصادرات الصناعية بحسب آليات التنفيذ كسياسة 

. الصناعي، سياسة صناعية بحسب البعد الزمني، سياسة طكيمة األجؿ كالسياسات قصيرة األجؿ
: 1مؤشرات نموع القطاع الصناعي: أوال

 كاإلنتاج الصناعي، أصبحت النظـ االقتصادية الصناعيةمف خالؿ التشكؿ الحاصؿ في التطكرات 
: متداخمة كمؤثرة في بعضيا البعض، كمف اىـ مؤشرات النمك الصناعي نذكر

: الصادرات الصناعية .1
صناعات اؿتمثؿ الصادرات الصناعية كىيكميا الصكرة العاكسة لمدل التطكر الحاصؿ في قطاع 

لى، كىنا ارتبط نمك الصادرات المصنعة كتنميتيا بتطكير اإلنتاج الصناعي ك كالتحكيمية بالدرجة األ
. تنميتو، كلذلؾ أدرجت ىذه السياسة لككنيا كاحدَّة مف السياسات الصناعية التجارية الميمة

فَّ التكسع في  فَّ النمك الصناعي كتطكره أدل إلى تكسع مستمر في الصادرات المصنعة، كا  كا 
تيجت سياسة تشجيع افالصادرات الصناعية أدل إلى تعجيؿ النمك الصناعي لعدد مف الدكؿ النامية التي 

الصادرات المصنعة كسيمة لتصنيعيا، كتعد الصادرات الصناعية مف أىـ مصادر النمك االقتصادم، كبيذا 
الصدد سيحدث تغيير ىيكمي كجذرم في قطاع الصناعة كالتجارة، لذلؾ تزداد بزيادة االىمية النسبية 

لمصادرات المصنعة مقابؿ الصادرات األخرل، كىنا تتركز الجيكد االقتصادية لتكسيع حجـ الصادرات 

                                                           

 - 1990)أثر محددات النمو الصناعي في كفاءة األداء االقتصادي لعدد من لمدول لممدة شيماء محمد نجيب، - 1
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الصناعية لتكسيع حجـ الصادرات الصناعية مف خالؿ أدكات السياسة الصناعية كحكافز التصدير 
. كسياسات االستثمار الصناعي بيدؼ تحقيؽ النمك الصناعي المستداـ

كمف ىنا البد مف االشارة الى العالقة الطردية المكجبة بيف الصادرات الصناعية ك نمك الصناعة 
. في قطاع ما

: االستثمار االجنبي المباشر .2
اعتمدت العديد مف الدكؿ النامية كالمتطكرة عمى حد سكاء استرتجيات لجذب االستثمارات االجنبية 
المباشرة في المجاالت الصناعية، كشكمت االستثمارات االجنبية المباشرة الصناعية الظاىرة األكثر جدال 
في ما يتعمؽ بمنافعيا، كتأثيرىا عمى الدكلة المستقبمة لو، إفَّ الشَّركات متعددة الجنسيات ليست مف الدكؿ 

المتقدمة فقط بؿ مف الدكؿ النامية كتقـك بتصدير االستثمارات االجنبية المباشرة الصناعية الى الدكؿ 
ة كاألخرل كأصبحت ىذه الشَّركات تنتشر كتنمك بعشرات مف الدكؿ النامية كالمتقدمة، كاصبحت ؽ

اقتصادية مؤثرة دكليا في تحقيؽ نمك صناعي يعد جزءا مف النمك الصناعي ألم دكلة، كىذه االستثمارات 
الصناعية األجنبية ليا ىياكميا المنظمة التي تعكس التطكرات المالية كالتكنكلكجية كتعد مصدرا خارجيا 
لمتمكيؿ كمصدرا بديال عف القركض الداخمية كالمحمية كطريقة الكتساب المزيد مف الميارات التنظيمية 

كاالدارية كالفنية لمدكؿ المستقبمة لو، كتعتبر منظمة كباحثة عف شبكات التسكيؽ في الدكؿ النامية، كىذا 
سيقكد الى زيادة التطكرات كاالستثمارات في المجاؿ الصناعي مف اجؿ التكصؿ الى النمك الصناعي في 
القطاع المقصكد، ثـ التكصؿ الى النمك االقتصادم لمبمد مف خالؿ تشابؾ عالقات القطاع الصناعي مع 

بقية قطاعات الدكلة كمف ىنا تبرز العالقة الطردية المكجبة بيف النمك الصناعي كاالستثمار االجنبي 
. المباشر

: 1التضخم اإلقتصادي .3
ىك االرتفاع المستمر في المستكل العاـ لألسعار كلمدة طكيمة في القطاع، كقد يقاس بالرقـ القياسي 

كتعد مف أىـ مؤشرات النمك الصناعي،  (الرقـ القياسي لألسعار الحقيقية)ألسعار المنتج أك المستيمؾ 
كيعكس االرتفاع في معدؿ التضخـ، بيئة غير مؤكدة كحالة ضعؼ كعدـ استقرار اقتصادم، إذ إفَّ ىناؾ 
عالقة عكسية كسمبية بيف معدؿ التضخـ االقتصادم كالنمك داخؿ قطاع الصناعة، كسيفضي تأثير ارتفاع 

معدالت التضخـ الى ارتفاع الكمفة اإلنتاجية نسبيا، ممَّا يؤدِّم الى ارتفاع مستكل االسعار كىذا بدكره 
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ىذا ككماش الصناعات افحسار النشاط االقتصادم كافكماشو، كبالتالي افيسبب خفض النشاط الصناعي ك 
. يقكد الى خفض معدالت النمك الصناعي

: التطورات التقنية .4
ديثة في القطاع الصناعي، مف خالؿ ما تقدمو الشَّركات االجنبية في حإفَّ استخداـ االجيزة اؿ

االستثمارات الصناعية الى تجمب معيا التقنية العالية كالمتطكرة، كتكفر االيدم العاممة المدربة الفنية، 
ة كالتطكر، كبالتالي تعمؿ افسيؤدِّم الى زيادة الناتج الصناعي كما كنكعا، كسيتـ إنتاج منتجات عالية التؽ

عمى تصدير منتجات كسمع جديدة بتقنية عالية ال تقؿ عما ىك مكجكد في االسكاؽ األخرل، كىنا تبرز 
العالقة الطردية ما بيف التقدـ التكنكلكجي ك بيف النمك الصناعي، ممَّا يؤثر ايجابيا في النمك االقتصادم، 

كىذا االبداع كالتطكر كاالختراع كاالبتكارات الجديدة في المجاالت الصناعية ستقكد الى زيادة كفاءة 
اقتصادات الدكؿ بشكؿ عاـ فضال عف زيادة الميارات الفنية كالعممية لدل العمالة المستخدمة في تمؾ 

. 1المجاالت
:  2دور وأىمية نمو قطاع الصناعة في االقتصاد الوطني: ثانيا

يحتؿ قطاع الصناعة أىمية متزايدة في االقتصاد الكطني كفي دفع التنمية خاصة في الدكؿ النامية 
:  لعٌدة أسباب

 أفيسيـ نمك قطاع الصناعة في عالج مشكالت البطالة حيث إفَّ نمك قطاع الصناعة يمكف  .1
م مف مشكمة البطالة سكاء البطالة افيكفر فرص لمعمالة حيث إفَّ غالبية الدكؿ النامية تع

 ؛اإلجبارية الظاىرة أك البطالة المقنعة
تسيـ تنمية قطاع الصناعة في تنكيع مصادر اإلنتاج كالدخؿ كالصادرات في الدكؿ النامية  .2

كبالتالي ترتفع نسبة إسياـ قطاع الصناعة في الناتج المحمي اإلجمالي كالصادرات كبالتالي يقؿ 
االعتماد عمى تصدير المكاد األكلية ألفَّ االعتماد عمى تصديرىا فقط يعرض الدكؿ النامية 

لحدكث التقمبات االقتصادية فييا بسبب تقمب الطمب الخارجي عمى المكاد األكلية حيث تتعرض 
الدكؿ الصناعية لممكجات مف الكساد االقتصادم أحياننا كالركاج االقتصادم أحياننا أخرل كىذا 
ينعكس عمى تقمب طمبيا عمى المكاد األكلية التي تصدرىا الدكؿ النامية كىذا يعرض الدكؿ 

النامية لتقمب حصيمة الصادرات كالدخؿ القكمي فييا كما يتجو معدؿ نمك الطمب الخارجي عمى 
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نحك االنخفاض بسبب تطكر ىيكؿ الصناعة في الدكؿ  (باستثناء البتركؿ)بعض المكاد األكلية 
المتقدمة صناعيان حيث أصبحت تعتمد أساسان عمى الصناعات اإللكتركنية كالتي ال تحتاج إلى 
استخداـ مكاد أكلية كثيرة كأيضان تتجو الدكؿ الصناعية المتقدمة إلى إحالؿ بدائؿ محؿ المكاد 
األكلية الطبيعية التي تصدرىا الدكؿ النامية كلذلؾ تيتـ الدكؿ النامية بعممية التصنيع لتنكيع 

 ؛1ىيكؿ االقتصاد القكمي فييا
يسيـ نمك قطاع الصناعة في رفع مستكل اإلنتاجية كذلؾ ألفَّ قطاع الصناعة مف أكثر  .3

القطاعات قدرة عمى تطبيؽ استخداـ التقنية كالتكنكلكجيا الحديثة كىذا يسيـ في رفع اإلنتاجية، 
كما يمكف تقسيـ العمؿ كالتخصص في قطاع الصناعة بدرجة أكبر ممَّا يسيـ في ارتفاع 

اإلنتاجية كما إفَّ قطاع الصناعة ال يحدث فيو قانكف تناقض الغمة بنفس الدرجة كالسرعة التي 
قطاع الزراعة يككف عنصر األرض ثابتان نسبيان كيتزايد عنصر )يحدث بيا في الزراعة ألنَّو في 

العمؿ بسرعة بسبب النمك السكاني كىذا يتسبب في حدكث قانكف تناقض الغمة حيث يحدث نقص 
أمَّا في قطاع  (في اإلنتاجية المتكسطة كفي اإلنتاجية الحدية لمعنصر المتغير كىك عنصر العمؿ

الصناعة فمف السيؿ تغير الكميات المستخدمة مف عناصر اإلنتاج مثؿ عنصر العمؿ كنمك رأس 
 ؛الماؿ كبالتالي ال يحدث تناقض الغمة اإلنتاجية بنفس الدرجة الذم يحدث بيا في قطاع الزراعة

إفَّ نمك قطاع الصناعة يسيـ في رفع معدؿ النمك االقتصادم في االقتصاد الكطني ألفَّ نمك  .4
قطاع الصناعة يساعد عمى فع النمك في القطاعات األخرل مثؿ قطاع الزراعة كقطاع الخدمات 

ألفَّ ىناؾ عالقات ترابط بيف قطاع الصناعة كالقطاعات األخرل فقطاع الصناعة يمد قطاع 
الزراعة بكثير مف مستمزمات اإلنتاج مثؿ اآلالت الزراعية األسمدة الكيماكية كالمبيدات الحشرية 

 كما يعتبر قطاع الصناعة في نفس الكقت سكؽ لتسكيؽ كثير مف المنتجات الزراعية التي ؛إلخ..
 ؛يتـ تصنيعيا في قطاع الصناعة

ف ناحية أخرل نمك بعض الصناعات يمكف إفَّ يدفع النمك في الصناعات األخرل حيث يشجع ـ .5
عمى قياـ صناعات أخرل مرتبطة بيا أمامية أك خمفية، إضافة إلى قدرة قطاع الصناعة عمى 

 . ابتكار كاختراع منتجات كسمع صناعية جديدة ممَّا يسيـ في رفع معدؿ النمك االقتصادم
 المدفكعات في افيسيـ قطاع الصناعة في تكفير مكارد النقد األجنبي كعالج مشاكؿ عجز ميز .6

 . الدكؿ النامية كذلؾ مف خالؿ تصنيع سمع تحؿ محؿ الكاردات أك تصنيع سمع لمتصدير لمخارج
: أثر التغير الحاصل في مستويات معدالت نمو قطاع الصناعة عمى حدَّة المنافسة- 
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 تقيس مدل نمك أفتختمؼ درجة نمك الصناعة مف قطاع إلى آخر، كتتحدد بعٌدة عكامؿ مف شأنيا 
صناعة في قطاع ما، فإذا كانت ضعيفة ذلؾ سيؤدِّم إلى ضعؼ مردكدية القطاع، كمف جانب آخر 

 الحصكؿ عمى كضعية تمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا، فإفَّ ذلؾ سيؤدِّم إلىتسعى المؤسسات في ىذه الحالة 
، أمَّا إذا كانت درجة النمك في كبيرة فإفَّ ذلؾ يساعد المؤسسة في تحسيف 1إلى تشكيؿ منافسة حادة

ق تكجد يمكف القكؿ بأفنتائجيا مف خالؿ االستغالؿ األمثؿ لمكاردىا ك تتماشى مع كتيرة القطاع، كبالتالي 
عالقة عكسية مابيف حدَّة المنافسة كدرجة النمك في القطاع، فمع ضعؼ معدالت النمك في القطاع يعني 
ذلؾ إفَّ المؤسسات القائمة ستتحرؾ كبسرعة نحك التحسيف في أداءىا بمختمؼ الطرؽ بغية الحصكؿ عمى 

، كبالتالي ىذا 2مكانة سكقية تنافسية تخكليا مف تحقيؽ أىدافيا المسطرة ك تكسيع الحصة السكقية كذلؾ
المؤسسات القائمة في ذلؾ القطاع الصناعي، كبالتالي ينجـ عف  (كؿ)التحرؾ سيككف عمى مستكل عٌدة 

ىذا التحرؾ أثر بالغ األىمية عمى مستكل حدَّة المنافسة ك التنافس ما بينيـ، كالعكس صحيح، فالقطاع 
الذم يتميز بدرجة نمك عالية فإفَّ ذلؾ يؤدِّم بالمؤسسات القائمة إلى تحسيف النتائج التي تتحصؿ عمييا 
مف خالؿ االستغالؿ األمثؿ لممكارد المتاحة كالتي تتماشى مع كتيرة القطاع دكف خمؽ منافسة إضافية أك 

. 3لمنافسيف عمى اتحريض
وجود حواجز الخروج من الصناعة : الفرع الثالث
 بالرغـ مف القطاع، المؤسسة خركج تؤخر أك تبقي التي كاإلستراتيجية، االقتصادية العكامؿ تمؾ ىي

االستثمارات، فإذا كانت معكقات الخركج عالية فيذا يعني إفَّ الشَّركات  مردكدية سمبية أك ضعؼ مف
تصبح مجبرة لمبقاء في صناعات غير مربحة كالتي يككف فييا الطمب الكمي ثابتا أك منحدرا، ككنتيجة 
لذلؾ يمكف إفَّ تظير قدرة اإلنتاج الزائدة لدل الشَّركات، كبالمقابؿ فإفَّ القدرة الزائدة يمكف إفَّ تقكد إلى 
منافسة شرسة، كتخفيض األسعار في محاكلة منيا عمى الحصكؿ عمى الطمبات الالزمة مف قدراتيا 

: المعطمة، إفَّ معكقات الخركج تتحدد في عٌدة أبعاد كىي

                                                           

دراسة  ،"مصادرىا ودور اإلبداع التكنولوجي في تنميتيا: الميزة التنافسية لممؤسسة االقتصاديةحجاج عبد الرؤكؼ، - 1
كمية العمـك الاقتصادية، التجارية ، مذكرة ماجستير غير منشكرة، "ميدانية في شركة ركائح الكركد لصناعة العطكر بالكادم

 .39، ص 2006/2007الجزائر، -، سكيكدة1955 أكت 20جامعة كعمـك التسيير، 
2 - Elisante Gabriel, Application of Porter's Five Forces in Banking at Tanzania, IMS International journal, 

India, 2006, P 06. 

3- Katie Golberg, Nicole mareck, Clint Hardy, Tom Hoeft, & John Noetzel, Wal-Mart and target 

"Strategic Industry analysis", Duluth Campus, University of Minnesota, USA, 2005, P 18. 
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االستثمار في شركات أك معدات ذات االستعماؿ الكاحد كال يمكف بيعيا أبدا : متخصصة أصول .أ 
فإذا ما رغبت الشركة إفَّ تترؾ الصناعة عمييا شطب قيمة مكجكداتيا؛ 

مثال ال ترغب الشركة الخركج مف صناعتيا ألسباب : التكمفة الثابتة العالية لمخروج من الصناعة .ب 
 ية؛افكجد

 عمى تفرضيا الحككمة التي الحث، أك المنع عمميات تجسدىا :واالجتماعية الحكومية القيود .ج 
 ؛االنسحابقرار  إلغاء أك تأخير العمؿ، مناصب عمى لمحفاظ المؤسسات؛

 تكتفي المؤسسة بمنتج كاحد كال أف بعبارة أخرل، :االعتماد االقتصادي عمى المنتوج المعروض .د 
 تنكع منتجاتيا كتعتمد بصكرة كبيرة عميو لمحصكؿ عمى مكاردىا؛

 تجاه لشعكرىـ بالمسؤكلية ؛االنسحاب قرار اتخاذ في المسيركف يتماطؿ قد :النفسية الحواجز .ق 
 .الميني مسارىـ عمى خكفيـ أك المستخدميف،

األـ،  نفس المؤسسة إلى تنتمي مؤسسات مع اإلستراتيجية كالعالقات: اإلستراتيجية االعتبارات .ك 
 السكؽ في سمعتيا ككذا قدرتيا اٌلتسكيقية، األخيرة، ىذه صكرة عمى يؤثر قد االنسحاب فإفَّ  كبالتالي
 .الخركج عممية يؤخر كىذا البقاء األىمية إلستراتيجية األـ المؤسسة تعطي قد كىنا .المالية

كيمكف القكؿ بأنو ستزداد حدَّة المنافسة بيف منظمات الصناعة إذا لـ يكف بقدرة المنظمة الخركج 
مف السكؽ دكف تحمؿ خسائر كبيرة، كذلؾ بسبب تخصص األصكؿ في الصناعة بحيث ال يمكف تحكيميا 
الستخدامات أخرل، ممَّا يجبر المنافسيف عمى عدـ ترؾ الصناعة، كبالتالي استخداـ كافة أساليب المنافسة 

 .لالستمرار في الصناعة
 1تيديد دخول منافسون جدد: الفرع الرابع

المنافسكف الداخمكف الجدد إلى الصناعة يجمبكف معيـ طاقات جديدة كرغبة في امتالؾ حصة في 
السكؽ، كلدل ىؤالء استعداد لتحمؿ الخسائر ك كسب العمالء، إفَّ جدية تيديد دخكؿ المنافس الجديد 

ع الدخكؿ إلى السكؽ، ككذلؾ عمى تكقعات افتعتمد بدرجة أكلى عمى المعكقات المكجكدة في البيئة، أم مك
 (حكاجز)المنافس الجديد حكؿ ردكد أفعاؿ المنافسيف اآلخريف القائميف في الصناعة، طبيعة كنكع معكقات 

الدخكؿ يعتمد أيضا عمى نكع كىيكؿ الصناعة، إذ تكجد صناعات معركفة بقمة حكاجز الدخكؿ مثؿ 
صناعة الكجبات السريعة، كصناعات كثيفة بحكاجز تمنع دخكؿ الشَّركات المنافسة الجديدة غمى القطاع 

                                                           
، 2007السعكدية، - منشكرات جامعة الممؾ عبد العزيز، جدة، اإلدارة اإلستراتيجية في البيئة العالمية،ىاني العمرم- 1
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، التي تتطمب رأس ماؿ كبير، تكنكلكجيا عالية، تمييز المنتج، اقتصاديات الحجـ افمثؿ صناعة الطير
كضكابط حككمية ىذا النكع مف الصناعة، إفَّ تيديد دخكؿ المنافس الجديد إلى الصناعة بيذا الطرح أك 

اإلمكانية الكبيرة لدخكؿ المنافس الجديد إلى الصناعة تخمؽ جك مف التأىب لممنافسيف القائميف في 
الصناعة كخاصة لما يتعمؽ األمر بدخكؿ منافس جديد يمتمؾ حجـ كبير كنجاح مسبؽ في سكؽ آخر أك 
مكاف آخر، فالعالقة ما بيف سيكلة دخكؿ المنافس الجديد كدرجة المنافسة في السكؽ عكسية، فكمما كانت 

إمكانية دخكؿ المنافس الجديد صعبة كمما شعر المنافسكف في السكؽ بارتياح اكبر، كالعكس صحيح، 
فكمما كانت إمكانية دخكؿ المنافس الجديد سيمة كمما تحرؾ المنافسكف في الصناعة بشتى الطرؽ مف 

أجؿ محاكلة منعو في الدخكؿ إلى السكؽ ك إعاقة محاكلتو لتقسيـ الحصة السكقية لكؿ منافس مف جية، 
ككذلؾ محاكلة اإلبقاء عمى العمالء ك إقناعيـ بعدـ التحكؿ مف جية أخرل، كىذا يؤدِّم في بعض مف 

األحياف إلى اشتعاؿ المنافسة، ك يمكف حصر عٌدة عكامؿ تتحكـ في تحديد مدل صعكبة كسيكلة دخكؿ 
: المنافسيف الجدد إلى الصناعة كما يمي

: 1 تمييز المنتج:أوال
تمييز المنتج يعني خمؽ شيء فريد أك استثنائي ذك عالقة بالنكعية، التصميـ، المكاصفات الفنية، 

الحجـ، مركنة االستعماؿ، الكزف، الٌسعر، خدمة المستيمؾ، العمر االفتراضي كالحقيقي لممنتج، أك تشكيمة 
مف ىذه العناصر لتمييز منتج المنظمة عف غيره مف المنتجات المكجكدة في السكؽ، تمييز المنتج ىك 

أساس خمؽ ظاىرة الكالء العالي لممستيمكيف اتجاه العالمات التجارية المعركفة في السكؽ ممَّا يتطمب مف 
. المنافس الجديد بذؿ جيكد صناعية كبيرة لتغيير عادات الشراء ككسب كالء جديد لمشركة

: تكاليف اإلنتاج والتسويق والتوزيع والتمويل والبحث والتطوير وغيرىا: ثانًيا
 كمستمزمات البحكث كالتطكير فأم متطمبات رأس الماؿ لتمكيؿ اإلنتاج كالتسكيؽ كالتركيج كاإلعال

لممنتجات الجديدة أك البديمة، ىذه التكاليؼ تككف بطبيعة الحاؿ قميمة بالنسبة لممنظمات المكجكدة في 
أم )السكؽ أصال أك المنظمات ذات الحصة السكقية الجيدة لمفكائد التي تحققيا مف اقتصاديات الحجـ 

 (انخفاض تكمفة الكحدَّة الكاحدَّة المنتجة في ضكء زيادة حجـ السمع أك الخدمات المنتجة مف قبؿ المنظمة
كبالتالي ارتفاع األرباح  (عدد الكحدات المباعة)كالذم ينعكس بالضركرة في ارتفاع حجـ المبيعات 

. اإلجمالية كالصافية
: 1 الدخول إلى قنوات التوزيع:ثالثا
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تسيطر المنظمات القكية المكجكدة في السكؽ عمى قنكات التكزيع، لذلؾ فغف مسالة الدخكؿ إلى 
السكؽ سيشكؿ عبأ كبيرا عمى المنظمات الداخمة التي ستضطر أمَّا إلى تحمؿ تكاليؼ عالية باستخداـ 
شبكة التكزيع الحالية أك العمؿ عمى تككيف قنكات تسكيؽ كتكزيع خاصة بيا، أك ىذا األمر إذا تحقؽ 

 ككقتا تنعكس بصكرة سمبية عمى سعر المنتج النيائي كقدرتو عمى المنافسة في أمكاالبنجاح فإنَّو يتطمب 
السكؽ، ز يمكف القكؿ بأف عدـ تكفر قنكات التكزيع تفرض عقبة أخرل ميمة أماـ دخكليـ الصناعة، 

، تستمر شركات كثيرة في االعتماد عمى تحكميا في قنكات "االنترنيت"فبالرغـ مف القكة المتزايدة لشبكة 
التكزيع المادية لتدعيـ حاجز أماـ دخكؿ منافسيف آخريف، ك في كثير مف الحاالت يككف لمشركات القائمة 

.  تستخدميا الشَّركات الجديدةأف تؤخر أك تمنع أفتأثير الفت عمى قنكات تكزيع السكؽ كتستطيع 
 أفىكية السمع أك الخدمات التجارية التي تقدميا الشَّركات القائمة يمكف :  ىوية العالمة التجارية:رابعا

ع الدخكؿ، فيكية العالمة التجارية تشير في ذىف العميؿ بأف المنتج يمكف االعتماد عميو افتقـك بدكر مك
 صعكبات كثيرة في بناء ىكية فكيستحؽ القيمة المدفكعة، كىنا نقكؿ بأفَّ الداخميف الجدد غالبنا ما يجدك

 بتكاليؼ مكارد كبيرة عمى مدل فترة زمنية طكيمة، كما ال ننسى االلتزاـ ىذا يتطمب فَّ عالمة تجارية، أل
ىكية العالمة التجارية المحتممة الدخكؿ، فدخكؿ اسـ جديد غير معركؼ قد ال يككف لو كقع عندما يتعمؽ 

إفَّ تفضيؿ المشتريف لمنتجات .  كاسع كسمعة عاليةانتشاراألمر بدخكؿ عالمة تجارية ذات اسـ قكم ك
 تخمؽ الكالء أفالمؤسسات التي تشغؿ الصناعة حاليا يسمى بالكالء لمعالمة التجارية، إفَّ الشركة يمكف 

 المستمر عف العالمة التجارية كعف اسـ الشركة كالحمية الممنكحة اإلعالفلعالمتيا التجارية مف خالؿ 
 أيضا عف تحقيؽ الشركة االبتكار اإلنتاجي مف خالؿ برامج البحث كالتطكير التي كاإلعالفلمنتجاتيا، 

قامت بيا كالتأكيد عمى النكعية العالية لمنتجاتيا، فضالن عف الخدمات الجيدة التي تقدميا الشركة بعد 
 مف الشَّركات يأخذكا أف، إفَّ العالمة التجارية ذات الشيرة تجعؿ مف الصعكبة عمى الداخميف الجدد 2البيع

 إضعاؼ تيديد المنافسيف المحتمميف إلىلذلؾ، سيؤدِّم ىذا . في الصناعة حصتيا السكقية أك جزء منيا
كذلؾ ألنَّيـ ربما ينظركف إلى ميمة تحطيـ تفضيالت المستيمكيف التي تـ ترسيخيا مف قبؿ الشَّركات التي 

. تشغؿ السكؽ حاليا ميمة مكمفة
: رد فعل المنظمات الموجودة في السوق: خامسا

                                                                                                                                                                                     
 .63، ص المرجع السابؽ ، اإلدارة اإلستراتيجية في البيئة العالمية،ىاني العمرم- 1
، دار صفاء 1، ط"أمثمة معاصرة-مداخل-نظريات"اإلدارة اإلستراتيجية فاضؿ حمد القيسي كعمى حسكف الطائي، - 2

 .145، ص 2014األردف، -لمنشر كالتكزيع، عماف



 لمنافسة وحدة المنافسة في القطاع الصناعي ا                                         :األولالفصل 

 

90 
 

 السكؽ، أكضاعيختمؼ رد فعؿ المنظمات المكجكدة في السكؽ تجاه المنافس الجديد باختالؼ 
يككف عنيفنا في المكاجية كرادع بالنسبة لممنافس الجديد أف مَّا إالصناعة، كىيكؿ المنافسة، كرد فعؿ ىذا 

 مف خالؿ سكاءن  المنافسة، أم تغيير قكاعد المعبة في السكؽ أكضاع ترتيب إعادةأك قد يككف بصيغة 
 بالباطف لمكاجية قكة المنافس الجديد كعدـ السماح لو بتغيير التعاكف، أك االندماجالتحالؼ االستراتيجي، 

نعيش كندع " رد الفعؿ اتجاه يأخذ يعني في نفس الكقت قد األسمكبقكانيف المعبة، كرد الفعؿ بيذا 
 السكؽ إلىكفي ىذه الحالة تصبح مسالة الدخكؿ " Live and let others live" "اآلخركف يعيشكف أيضا

ممكنة، كما إفَّ فرص بقاء المنافس الجديد أكبر مف الناحية العممية، كقد يحدث عكس ذلؾ، أحياننا يككف 
 اليجكمي مف مسؤكليف في شركات قائمة يردع دخكؿ شركات أخرل إلى الصناعة االنتقاـمجرد التيديد 

 يكزع منتجو عمى المستكل القكمي في عقد أف Dr Pepper حاكؿالقائمة كذلؾ مثال ما حدث عندما 
 اليجكمي مف كؿ مف شركة الكككاككال كبيبسي ككال بمنعو مف باالنتقاـ، حيث جاءه الكعد 1الستينات

 . نفسو يدافع عف أسكاقو الذاتية في الجنكبDr Pepper، ككجد "تكساس"اختراؽ أم سكؽ خارج مكطنو 
اقتصاديات الحجـ، :  ىي محصمة لتكليفة متنكعة كمعقدة مف العناصر مثؿاحكاجز الدخكؿ إذن 

 إلىتمييز المنتج، مركز العالقة التجارية، تكمفة البديؿ، كثافة االحتياجات الرأسمالية، سيكلة الكصكؿ 
منافذ التكزيع، المكاد الخاـ الحرجة، اآلثار الناتجة عف منحنى التعمـ كالخبرة، ردكد فعؿ المنظمات 

. الخ...المكجكدة في السكؽ، السياسات الحككمية، 
أبعاد حدَّة المنافسة عمى مستوى الطمب عمى المنتج والتكاليف الثابتة لممنظمات : المطمب الثالث

تتأثر المنافسة عمى مستكل المنتج بعٌدة متغيرات ال تقؿ أىمية عف بقية المستكيات، كاف نقكؿ 
المنافسة كتأثرىا بمستكيات المركنة الٌسعرية لممنتج كتغير شركط الطمب عميو، كذلؾ تتأثر مستكيات 

 .المنافسة بالتكاليؼ الثابتة لممنظمات
 لممنتجمستويات مرونة الطمب الّسعرية : الفرع األول

: تعريف مرونة الطمب الّسعرية: أوال
إفَّ مفيكـ المركنة باألساس ىك مفيكـ فيزيائي تـ تطبيقو عمى العالقات القائمة بيف المتغيرات 
االقتصادية، كيستخدـ عمى نطاؽ كاسع في الكثير مف الدراسات االقتصادية، كخاصة في دراسة عالقة 

الطمب بمحددات الطمب كعالقة العرض بمحددات العرض، يقيس معامؿ المركنة لمطمب التغير الحاصؿ 

                                                           

، دار الفجر لمنشر "بناء الميزة التنافسية"اإلدارة اإلستراتيجية ركبرت بتس كديفيد لي، ترجمة عبد الحكـ الخزامى، - 1
 .143-142، ص 2008كالتكزيع، الطبعة األكلى، 
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 كلما ،في الكمية المطمكبة مف سمعة ما، في كحدة الزمف، المترتب عمى نسبة تغير معينة في سعر السمعة
كانت العالقة بيف الٌسعر كالكمية عكسية، فإفَّ معامؿ المركنة الٌسعرية يككف سالبنا، كتسمى مركنة الطمب 1

الٌسعرية، كتعتبر أىـ أنكاع المركنات، كبصفة عامة ىي استجابة الكمية المطمكبة مف سمعة معينة نتيجة 
درجة استجابة الكمية المطمكبة : "لمتغير في ثمنيا ككتعريؼ دقيؽ ليا نقكؿ بأف مركنة الطمب الٌسعرية ىي

: 3كما يمي" 𝐸𝑝"كما يمكف حسابيا  " 2مف المنتكج لمتغير الحاصؿ في سعره
التغيرالمنتكج النسبي الذم يطرأ عمى الكمية المطمكبة مف المنتكج

التغير النسبي الذم طرأ عمى سعر ذات 
= يةالٌسعر  مركنة الطمب 

 اإلشارة تبيف ا، إذن 4كتككف مركنة سعر الطمب سالبة ألفَّ الٌسعر يؤثر عمى الطمب تأثيرا عكسيا
العالقة العكسية بيف الٌسعر كالكمية كلمعرفة درجة استجابة الكمية لمسعر نأخذ بعيف االعتبار المركنة 

: بالقيمة المطمقة ك تككف حسب الحاالت التالية
𝐸𝑝إذا كانت   >  ؛ فإفَّ الطمب مرف1
𝐸𝑝إذا كانت   <  ؛فإفَّ الطمب غير مرف 1
𝐸𝑝إذا كانت   =  .(متكافئ المركنة) فإفَّ الطمب تاـ المركنة 1

درجات المرونة : ثانًيا
إذا كانت نسبة التغير في الكمية المطمكبة أكبر مف نسبة :(كبير المرونة)حالة الطمب المرن  .1

𝐸𝑃التغير في الٌسعر، أم  > 1 
 الطمب كبير المرونة: (05-01 )الشكل رقم

 
 
 

 
                                                           

. 52، ص 2003، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، نظرية االقتصاد الجزئيدكمينيؾ سمفاتكر، -  1
، -"دراسة حالة الجزائر-مؤشراتو وأبعاده في ظل المتغيرات االقتصادية العالمية "واقع األمن الغذائي عميش عائشة، -  2

استدامة األمف الغذائي في الكطف العربي في ضكء المتغيرات كالتحديات : "مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي التاسع حكؿ
. 7، ص 2014 نكفمبر 24-23الجزائر، -، جامعة حسيبة بف بكعمي، الشمؼ"االقتصادية كالدكلية

، 2008-2007سكريا، -، منشكرات جامعة دمشؽ، دمشؽالتحميل االقتصادي الجزئيعابد فضيمة كرسالف خضكر، -  3
. 175ص 

. 56، ص1999، 3، مجدالكم، عماف، طالتحميل االقتصادي الجزئيعقيؿ جاسـ عبد اهلل، -  4
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 80، ص 2009، 3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط"التحليل الجزئي"النظرية االقتصادية كساب علي، : المصدر
إذا كانت نسبة التغير في الكمية المطمكبة تساكم :(المتكافئ المرونة)حالة الطمب تام المرونة  .2

𝐸𝑃نسبة التغير في الٌسعر، أم  = 1 
 الطمب المتكافئ المرونة: (06-01 )الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 80، ص 2009، 3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط"التحليل الجزئي"النظرية االقتصادية كساب علي، : المصدر
إذا كانت نسبة التغير في الكمية المطمكبة أصغر مف : (قميل المرونة)حالة الطمب غير المرن  .3

𝐸𝑃، نسبة التغير في الٌسعر  أم < 1 
 الطمب قميل المرونة: (07-01 )الشكل رقم
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 81، ص 2009، 3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط"التحليل الجزئي"النظرية االقتصادية كساب علي، : المصدر
إذا كاف منحنى الطمب مكازيا لممحكر األفقي، كىذا : (مرونة كبيرة جدا)حالة الطمب مرن تماًما  .4

𝐸𝑃يعني إفَّ الكمية تتغير تغيرا كبيرا جدا إذا تغير الٌسعر بشكؿ قميؿ جدا  = 𝛼 
طمب ذو مرونة كبيرة جدا : (08-01 )الشكل رقم

 
 
 
 
 
 

، ص 2009، 3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط"التحليل الجزئي"النظرية االقتصادية كساب علي، : المصدر

81 
ك ىي الحالة التي تبقى فييا الكميات المطمكبة : (غير مرن تماًما) الطمب عديم المرونة لةحا .5

𝐸𝑃ثابتة ميما تغير الٌسعر أم = 0 
طمب غير مرن تماًما : (09-01 )الشكل رقم

 
 
 
 
 

، ص 2009، 3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط"التحليل الجزئي"النظرية االقتصادية كساب علي، : المصدر

82 
 يمثالف ال متطرفتاف حالتاف فيما األخيرتاف الحالتافإفَّ الحاالت الثالثة األكلى ىي الحاالت الكاقعية، أمَّا 

. الكاقع
جؿ رفع سعر سمعة ما أك تخفيضو يجب دراسة مركنة الطمب عمى ىذه السمعة، فكمما كاف الطمب  أمف

عمى السمعة أقؿ مركنة كمما كاف رفع الٌسعر في طالح المنتجيف، أمَّا إذا كاف الطمب عمى سمعة معينة 
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مرنا فإفَّ رفع سعرىا يؤدِّم إلى صرؼ المستيمكيف عنيا، ك ليذا بالنسبة ليذه الحالة األخيرة فإفَّ فرض 
 .الضرائب عمى المنتجات يقمؿ مف أرباح المنتجيف

: العوامل التي تؤثر عمى مرونة الطمب: ثالثا
كجكد عدد مف البدائؿ لمسمعة، بحيث كمما تعددت البدائؿ ارتفعت درجة المركنة كما تمعب درجة  .1

 .التقارب بيف البدائؿ أىمية كبيرة في درجة المركنة
فإذا كاف ثمف السمعة يشكؿ نسبة ىامة مف دخكؿ : أىمية سعر السمعة بالنسبة بدخؿ المستيمؾ .2

المستيمكيف فإفَّ مركنة الكمب تككف عالية، كبالعكس إذا كانت السمعة قميمة األىمية مف حيث 
 .(1)ثمنيا بالنسبة لدخكؿ الطمب فإفَّ معامؿ المركنة يككف منخفضا

إذا كانت السمعة ضركرية فيككف الطمب عمييا قميؿ المركنة إذا كانت الزيادة : ضركرة السمعة .3
 .متناسبة مع درجة ضركرة السمعة، أمَّا إذا كاف غير ذلؾ فيككف الطمب مرنا

إذا كانت لمسمعة استعماالت متعددة فإفَّ الطمب عمييا يككف مرننا أمَّا : تعدد استعماالت السمعة .4
 .ابن السمع كحيدة االستعماؿ فإفَّ الطمب عمييا يككف غير مرف غاؿ

: أثر مرونة الطمب الّسعرية في الصناعة عمى حدَّة المنافسة: رابعا
إفَّ مع كجكد مركنة طمب كبيرة في صناعة ما يجعؿ المنظمات في مكقؼ تخكؼ كبير مف رفع 
األسعار، بؿ تدخؿ المنظمات القائمة في الصناعة في منافسة حادة تترجـ في حركب سعرية لتجنب 
المركنة التي يعتبركنيا خطرنا عمى حجـ الطمب كمنو األرباح المتكقعة، كالعكس صحيح، فمع كجكد 
صناعة تتميز بمركنة طمب سعرية منخفضة، تتمكف المنظمات في التحكـ في األسعار كرفعيا دكف 
. 2المجكء إلى المنافسة الٌسعرية أك غيرىا ماداـ ىناؾ طمب مضمكف رغـ التغيرات الحاصمة في الٌسعر

 3تغير شروط الطمب عمى المنتج داخل الصناعة و تقمبات حدَّة المنافسة: الفرع الثاني
إفَّ شركط الطمب عمى الصناعة يعد مقررنا آخر لشدة المنافسة بيف المنظمات المكجكدة في 

الصناعة، إفَّ نمك الطمب الناتج عف مستيمكيف جدد أك ناتج عف الشِّراء اإلضافي لمعمالء السابقيف يجعؿ 
مف المنافسة ذات مستكل متكسط ألنَّو يعطي مجاالن معيننا لمتكسع كقد يخمؽ جكنا مف التشبع، إفَّ نمك 

                                                           

، 1998، مكتبة الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف، التحميل االقتصادي الجزئي والكميمحمد مركاف السماف ك آخركف، -  1
. 91، ص 1ط

2- Pradeep Mitra, Innovation, Inclusion and Integration: From Transition to Convergence in 

Eastern Europe and the Former Soviet Union, World Bank Publications, 2008, P 55. 

، دار صفاء 1، ط"أمثمة معاصرة-مداخل-نظريات"اإلدارة اإلستراتيجية فاضؿ حمد القيسي كعمى حسكف الطائي، - 3
 .145، ص 2014األردف، -لمنشر كالتكزيع، عماف
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الطمب يميؿ إلى خفض المنافسة ألفَّ كؿ المؤسسات في السكؽ يمكف إفَّ تبيع المزيد مف منتجاتيا بدكف 
إفَّ تأخذ حصة سكقية مف المؤسسات األخرل، ككنتيجة لذلؾ فإفَّ ربح المؤسسات يككف عالينا، كبصكرة 
معاكسة فإفَّ انخفاض الطمب ينتج عنو المزيد مف المنافسة ألفَّ المؤسسات تتصارع فيما بينيا لممحافظة 
عمى عكائدىا المالية كحصتيا السكقية، إفَّ الطمب ينخفض عندما يترؾ العمالء السكؽ أك عندما يشترم 

كؿ كاحد منيـ حصة مف المنتج أقؿ ممَّا كاف يشترييا، في ىذه الحالة، يمكف لممؤسسة إفَّ تنمك فقط 
عندما تأخذ مف حصة سكقية مف المؤسسات المنافسة، لذلؾ فإفَّ انخفاض الطمب يؤدِّم إلى كجكد تيديد 

. كبير ألنَّو يزيد مف سعة المنافسة بيف المؤسسات القائمة في الصناعة
 استقاللية المنتج ومستويات المنافسة : الفرع الثالث

تمعب استقاللية المنتج دكرا كبيرا في التأثير عمى مستكيات المنافسة داخؿ القطاع لمصناعي 
لممنتجات، فالمنتج المستقؿ في استيالكو يختمؼ عمى المنتج غير المستقؿ في التغيير مف مستكيات 

المنافسة، فالمنتجات المستقمة ىي تمؾ المنتجات التي ليس ليا عالقة ببعضيا البعض كاف نقكؿ السيارات 
كالمحافظ، كتعرؼ ىذه المنتجات بأنيا مستقمة ألفَّ التغير في سعر أحدىما ال يؤثر في الطمب عمى 

تمؾ المنتجات المرتبطة ببعضيا البعض  (Copmlementary Goods)، كيقصد بالمنتجات التكميمية 1األخر
في االستيالؾ، كال يجدم استيالؾ أحدىما دكف اآلخر في إشباع رغبة المستيمؾ، كما ىك الحاؿ بالنسبة 

طارات النظارات كاألفالـ كالكميرات، فارتفاع سعر  لمشام كالسكر أك الكقكد كالسيارات أك العدسات كا 
أحدىما يؤدِّم بطبيعة الحاؿ إلى انخفاض في الكمية المطمكبة منيا كبالتالي انخفاض الطمب عمى السمعة 

، فارتفاع أسعار السيارات البد إفَّ ينعكس سمبا عمى الطمب عمى 2األخرل المتكاممة معيا في االستيالؾ
كبالتالي، المنتجات التي .  البد إفَّ يؤدِّم إلى زيادة الطمب عمى األفالـتالكقكد كانخفاض أسعار الكاميرا

ليا جزأ آخر ال يستطيع المستيمككف إشباع رغباتيـ منيـ إال بكجكدىا، يضع المنظمات التي تنتجو في 
لى األسفؿ،  ال منافسة مف أجؿ التصدم إلى حاالت االنخفاض في الطمب ك انتقاؿ منحناه إلى اليسار كا  كا 

 .ستكاجو المنظمات في ىذه الحالة فقداف كبير في الطمب عمى منتجاتيا ك بالتالي ربحيتيا
التكاليف الثابتة : الفرع الرابع

: تعريف التكاليف الثابتة  

                                                           

-، دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، عمافالخطوط الكبرى في االقتصاد الوضعيرضا صاحب أبك حمد، -  1
 .60، ص 2006األردف، 

المممكة العربية السعكدية، -، الطبعة الرابعة، مكتبة المتنبي، الدماـاالقتصاد الجزئيعبد الكىاب األميف كفريد بشير، -  2
 .41، ص 2011
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تمؾ التكمفة التي تظؿ ثابتة في مجمكعيا ميما حدث مف تقمبات : "تعرَّؼ التكاليؼ الثابتة عمى أنَّيا
، كيمكف القكؿ بأفَّ التكاليؼ الثابتة ىي تمؾ التكاليؼ "1في حجـ اإلنتاج في حدكد المدل اإلنتاجي المالئـ

التي تظؿ ثابتة مع التغيرات في أحجاـ اإلنتاج، أم أنَّيا ال تتأثر بالتغيرات في الحجـ، أك بتعبير آخر 
ا بالتغيرات في أحجاـ اإلنتاج، كمف ثـ فيي تظؿ ثابتة خالؿ فترة  ىي تمؾ التي ينعدـ ارتباطيا تمامن

التكاليؼ ميما كاف الحجـ، كعادة ما تشمؿ عمى المرتبات التي تتـ عمى أساس دكرم كاىتالكات األصكؿ 
 كمبانيالتي يتـ احتسابيا عمى أساس نسبة مف قيمة ىذه األصكؿ، ككذا أقساط اإليجارات لتجييزات 

. الغير التي تستغميا المؤسسة باإلضافة إلى الضرائب كأقساط التأميف
: أنواع التكاليف الثابتة

 :2 كمف ىذا المنطمؽ يمكف تمييز ثالثة مجمكعات مف التكاليؼ الثابتة كالتالي
 كىي تكاليؼ خاصة بالحصكؿ عمى تجييزات لفنتاج خالؿ تمؾ الفترة : تكاليف الطاقة طويمة األجل

في حدكد حجـ إنتاج معيف ىكحجـ الطاقة اإلنتاجية مثؿ اىتالكات االصكؿ؛ 
 كىي عبارة عف التكاليؼ الدكرية الالزمة لتشغيؿ التجييزات السابؽ إنشاؤىا : تكاليف ثابتة تشغيمية

الخ؛ ... التأميف الضرائب العقارية : مثؿ
 مثمة ذلؾ أىي تكاليؼ ثابتة ال ترتبط بالتجييزات كال بتشغيميا، كمف : التكاليف الثابتة المبرمجة

 .الخ...تكاليؼ البحكث، اإلعالنات كنفقات االدارة العامة 
: أثر التكاليف الثابتة عمى حدَّة المنافسة

تمعب التكاليؼ الثابتة دكرا كبيرا في قطاع النشاط، فعندما تككف التكاليؼ الثابتة عالية فعندىا تكلد 
ضغطنا عمى المؤسسات مف أجؿ استغالؿ طاقتيا القصكل، ممَّا ينجر عنو تخفيض األسعار، ألفَّ 

الكصكؿ إلى نقطة التعادؿ يحتـ عمى المؤسسة استعماؿ نسبة كبيرة مف طاقتيا الكاممة، كحتى تصؿ 
، فممتكاليؼ 3المؤسسة إلى ىذه النسبة تمجأ إلى تخفيض الٌسعر مف أجؿ تحفيز العمالء عمى زيادة الطمب

الثابتة أثرا كبيرا عمى قطاع النشاط كعمى المنافسة فيو، فعندما تكاجو كؿ مؤسسة ذات تكاليؼ ثابتة 
مرتفعة مشكؿ ارتفاع نقطة تعادليا إلى نسبة كبيرة مف الطاقة الكاممة األمر الذم يدفع بيذا النكع مف 

                                                           

دراسة حالة مؤسسة "تدنية التكاليف كأسموب ىام لتعزيز القدرة التنافسية لممؤسسة االقتصادية براىمية براىيـ، - 1
 .104، ص 2011، 05 مجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية كاإلنسانية، العدد ،"ECDEاالسمنت ومشتقاتو بالشمف 

 .84، ص 2004، الدار الجامعية، مصر، مبادئ في محاسبة التكاليفالسيد عبد المقصكد دبياف كآخركف، - 2
، 1998مصر، - مركز اإلسكندرية لمكتاب، اإلسكندريةسية في مجال األعمال، الميزة التنافنبيؿ مرسي خميؿ، - 3

 .66ص
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المنظمات إلى إنجاز ىذا المستكل مف التشغيؿ كرد فعميا الطبيعي ىك تقديـ تسييالت مغرية جدا 
 .1لممستيمكيف حتى يككف ىناؾ تحفيز في الطمب لتغطية األعباء الثابتة

  

                                                           
1- Michael E.Porter, The five strategic forces that shape strategy, Harvard business review, January 2008, P32. 
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 :األولخالصة الفصل 
اتضح مف خالؿ الفصؿ األكؿ أف المنافسة تتأثر بعدة عكامؿ كأبعاد تتحكـ في حدتيا في األسكاؽ 

أبعاد عمى المستكل المنتج، أبعاد عمى مستكل : كالقطاعات، كتمس ىذه األبعاد عدة مستكيات كىي
القطاع، كأبعاد أخرل عمى مستكل الطمب عمى المنتج  كالتكاليؼ الثابتة لممنظمات، كعميو كجب فيـ تمؾ 

األبعاد المكزعة عمى عدة مستكيات لفيـ نظاـ عمؿ تأثير تمؾ األبعاد عمى مستكيات المنافسة في 
مدل تميز المنتج كالمنتجات النمطية الذم لعب دكرا القطاعات الصناعية، كمف بيف تمؾ األبعاد نذكر 

ىاما في ىذا الشأف، حيث أف المنتجات النمطية تعاني مف منافسة اشد مما لك قكرنت بالمنتجات 
 كأما عف تكاليؼ التخزيف فقد تـ التكصؿ إلى فكرة أنو كمما كانت تكاليؼ المخزكف كبيرة كمما المتمايزة، 

زادت معيا حدَّة المنافسة كخاصة لما يتعمؽ األمر بالحركب الٌسعرية كعدـ المجكء إلى التخزيف، كأما فيما 
يخص إمكانية إحالؿ المنتجات كتيديدات المنتجات البديمة، فقد تكصمنا إلى فكرة أنو كمما زاد عدد 

كمف جية أخرل فقد تـ التطرؽ إلى . المنتجات البديمة ك الشبيية كمما زادت معو قكة التنافس في الصناعة
تسميط الضكء عمى معدؿ التحسيف في المنتجات، كلقد تكصمنا إلى النتيجة التي مفادىا اف إذا قمص 

منافس ما في مدة الفترات ما بيف تحسيف كآخر لممنتجات التي يعرضيا كالخدمات التي يقدما يعني ذلؾ 
أنَّو قد يخمؽ بطريقة أخرل عامؿ تحريض لدل المنافسيف اآلخريف لمعمؿ كالرد بالمثؿ ك تتأثر المنافسة 
طردا بذلؾ في القطاع، أما عف ىيكؿ المنافسة فمقد تكصمنا إلى نتيجة أف الييكؿ المجزأ يحتمؿ منافس 
عالية حادة بيف الشركات كاحتماؿ قياـ حركب بيف المنافسيف بشتى الطرؽ ك ليس فقط األسعار يمثؿ 

تكصمنا إلى أنو تكجد عالقة  (عمى مستكل القطاع)ك عمى نفس المستكل . التيديد األكبر ليذه الشركات
عكسية ما بيف درجة نمك الصناعة كحدَّة المنافسة كدرجة النمك في القطاع، فمع ضعؼ معدالت النمك في 
القطاع يعني ذلؾ إفَّ المؤسسات القائمة ستتحرؾ كبسرعة نحك التحسيف في أداءىا بمختمؼ الطرؽ، أمَّا 
إذا كانت درجة النمك في كبيرة فإفَّ ذلؾ يساعد المؤسسة في تحسيف نتائجيا مف خالؿ االستغالؿ األمثؿ 

لمكاردىا ك تتماشى مع كتيرة القطاع، كما أنو ك مف خالؿ دراسة ىذا الفصؿ تكصمنا إلى نتيجة أخر 
تتحكـ في مستكيات المنافسة متمثمة في كجكد حكاجز الخركج مف الصناعة التي ارتبطت عكسيا مع حدة 

 يمكف القكؿ بأنو ستزداد حدَّة المنافسة بيف منظمات الصناعة إذا لـ يكف بقدرة المنظمة المنافسة أم أنو
الخركج مف السكؽ دكف تحمؿ خسائر كبيرة، كذلؾ بسبب تخصص األصكؿ في الصناعة بحيث ال يمكف 

تيديد دخكؿ منافسكف جدد التي كاف ليا االثر أما النتيجة األخرل مرتبطة ب. تحكيميا الستخدامات أخرل
. الطردم مع حدة المنافسة كمع زيادة ىذا التيديد ستزداد معيا المنافسة ك شدتيا
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مستكيات مركنة الطمب كما أف حدة المنافسة ليا أبعاد عمى مستكل الطمب عمى المنتج الجديد، ؼ
الٌسعرية لممنتج ليا أثر طردم عمى حدة المنافسة، فالمنتجات التي ال تتمتع بمركنة طمب سعرية قد ال 
تتأثر بالمنافسة ألف الزبكف مجبر عمى اقتناءىا بشكؿ أك بآخر، أما المنتجات التي تتمتع بمركنة طمب 

كمف . سعرية كالتي تتميز بانخفاض الطمب عمييا بمجرد زيادة في سعرىا تؤثر حتما عمى المنافسة بالزيادة
تغير شركط الطمب عمى المنتج أثر متمثؿ في إفَّ نمك الطمب يميؿ إلى خفض جية أخرل كجدنا أف ؿ

المنافسة ألفَّ كؿ المؤسسات في السكؽ يمكف إفَّ تبيع المزيد مف منتجاتيا بدكف إفَّ تأخذ حصة سكقية مف 
المؤسسات األخرل، كما ال ننسى أثر التكاليؼ الثابتة عمى حدة المنافسة، فعندما تككف التكاليؼ الثابتة 
 .عالية فعندىا تكلد ضغطا عمى المؤسسات مف أجؿ استغالؿ طاقتيا القصكل ك ترتفع معيا حدة المنافسة
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 :تمييد
يعتبر المنتج دـ الحياة الذم ييحافظ عمى حيكية كتجدُّد المنظمات، فيك الترجمة العممية لقدراتيا 
اإلنتاجية كالتسكيقية كاإلبداعية، كىذا ما يجعؿ المنتج أكثر مف مجرد شيء يمكف إنتاجو ألنَّو يرتبط 

بقدرات ميمة أخرل ال تقؿ أىمية عف القدرة عمى إنتاجو فقط، ليذا فإفَّ المنتج في المؤسسات الحديثة 
ييعتبر عممية كاسعة كمعقدة ابتداءن مف عممية البحث عف فكرة جديدة لمنتجو جديد كتصميـ شكمو 

 كصكالن إلى إنتاجو كتسكيقو كمتابعة تطكيره في دكرة حياتو في لكخصائصو كنماذجو التجريبية األكؿ
 .السكؽ كحتى تدىكره كخركجو مف السكؽ ليحؿ محمو منتج آخر

كبما أنَّو ال يكجد منتج يمكف لو أف يستمر في السكؽ لفترة طكيمة بدكف إجراء تغييرات فيو أك 
تحسينو، أصبحت المنظمات الحديثة تدرؾ جيدنا أنَّو إذا أرادت المحافظة عمى الحصة السكقية كتنميتيا 
ككذلؾ تحسيف مركزىا التنافسي في السكؽ عمييا أف تراعي كؿ ما يخص تطكير المنتجات كما يجعميا 

تتقادـ، فرغبات المستيمكيف كالتطكرات التكنكلكجية كالكثير مف العكامؿ األخرل أجبرت المنظمات الدخكؿ 
في منافسة مف أجؿ دراسة المنتجات الجديدة كتطكيرىا سكاءنا مف خبلؿ تحسينيا أك إلغاءىا مف السكؽ 

حبلليا بمنتج جديد، بؿ مس التطكير عدة جكانب أخرل كحسف اختيار التكقيت المناسب إلطبلؽ المنتج  كا 
الجديد كالكثير مف العكامؿ التي تساعد في إعطاء النفس الجديد الذم يضمف استمرارية المنظمات في 

 .األسكاؽ
  نجاحيا تكلفيـ تطكير المنتجات الجديدة مف حيث التعريفات كالضركرة ألييا ككذلؾ مؤشرا

 :كأسباب فشميا كالعديد مف العناصر المتعمقة بيا، ارتأينا تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثبلثة مباحث كالتالي
 ؛مفاىيـ عامة حكؿ المنتجات: المبحث األول

 ؛مدخؿ إلى اإلبداع: الثانيالمبحث 
 .عمكميات حكؿ تطكير المنتجات الجديدة: الثالثالمبحث 
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مفاىيم عامة حول المنتجات : المبحث األول
 كلكي تككف ىذه العممية .في العممية التسكيقية      تحتؿ المنتجات في أم منظمة مكانة جكىرية

ٍنتىج جيد  كيكاجو .يمكف االعتماد عميو كالثقة فيو مف قبؿ المستيمؾ أكثر فاعمية فبلبد مف كجكد مي
القرارات  مع رجاؿ التسكيؽ العديد مف (اإلنتاج اإلدارة العميا، البحكث كتطكير)المسئكلكف الرئيسيكف 

تحقيؽ التكافؽ بيف  كالتحديات المتنكعة في مجاؿ صياغة كتصميـ سياسة المنتجات كىدؼ الجميع ىك
 حيث أفَّ نجاح أم منظمة في المنافسة يتكقؼ عمى مدل فاعميتيا قي ،المنتجات كاحتياجات المستيمؾ

ٍنتىج الناجح قد تحقيؽ ىذا يككف قادران عمى خمؽ درجة أعمى مف الحماس بيف رجاؿ البيع كىك  اليدؼ، فالمي
كيعتبر . أنَّو يكفر لممنظمة مركنة أكبر كاستقبلالن في التسعير كالتركيج كالتكزيع أمر حيكم لممنظمة،كما

ٍنتىج مف أىـ عناصر المزيج التسكيقي خاصة كأفَّ العناصر األخرل تعتمد بشكؿو أساسي عمى كجكد  المي
عمى أنيا شيء يحمؿ خصائص كصفات  تعريفيا سمعة معينة لتتجو مجمؿ النشاطات لتسكيقيا كيمكف

 مممكسة يمكف عرضيا في السكؽ لجذب االنتباه كيمكف ليذا الشيء تمبية حاجات كرغبات مممكسة كغير
. إنسانية كقد تككف مادية أك خدمية

ماىية المنتج : المطمب األول
تعددت المنتجات المممكسة كغير المممكسة التي يتمقاىا الفرد مف ىنا كىناؾ في صكرة سمعة أك 

 . خدمة أك فكرة أك تركيبة تجمع بيف عنصريف أك أكثر مف العناصر السابقة إلشباع رغبات معينة
 المنتج تعريف: الفرع األول

 :يمكننا إعطاء الكثير مف التعاريؼ المتعمقة بالمنتج لغة ككذا اصطبلحا عمى النحك التالي
تعريف المنتج لغة : أوال

ػنتىج اسـ جمعو  ".الغٌمة، المحصكؿ: "ك ىي " أنتجى " مف فعؿ 1كىك اسـ مفعكؿ مينتىجات المي
 اصطالحاتعريف المنتج : ثانيا

تعدَّدت التعاريؼ الخاصة بالمنتج، لكف في عمكميا ىي متقاربة في معناىا كفي النقاط التي كجب 
: التركيز عمييا، كيمكننا أف نعطي بعض التعريفات كاآلتي

1. KOTLER" : أم شيء يمكف تقديمو لمسكؽ ، بغرض االستيبلؾ أك االستخداـ أك الحيازة أك
إشباع الحاجة ، أك رغبة معينة ، كىك بذلؾ يشتمؿ عمى األشياء المادية كالخدمات غير المادية 

                                                           
1- http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85 (11/12/2017 - 10:30) 
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كاألشخاص كاألماكف كالمنظمات كاألفكار، كأف مفردة المنتكج ىي كحدة مميزة بمجمكعة مف الخصائص 
 ".1الحجـ، السعر، المظير المادم، المكف، الطعـ كغيرىا: مثؿ 

2. Mecararty- le hécult " : أم شيء معركض في السكؽ مف جانب منظمة معينة
 2" ليستخدـ في حاجة معينة مف خبلؿ بعض الفكائد التي يمكف الحصكؿ عمييا مف خبللو 

أنَّو الشيء الذم يمكف عرضو في السكؽ بغرض جذب االنتباه أك : " الجمعية األمريكية  .3
التممؾ أك االستعماؿ ، كالذم يمكف أف يحقؽ قدرا مف اإلشباع  لحاجة أك رغبة إنسانية كيتضمف ذلؾ 

 "3السمع المادية كالخدمات كاألماكف كاألفكار
أم شيءه مممكس أك غير مممكس يمكف مف ىذه التعاريؼ أفَّ المنتج بصفة عامة ىك  نستخمص

 أم 4كيتضمف منافع كظيفية، اجتماعية كنفسية (قابؿ لمتداكؿ)الحصكؿ عميو مف خبلؿ عممية التبادؿ 
يمتمؾ خصائص تشبع الحاجات، يحصؿ عمييا المستيمؾ في قيامو بعمػميات المبادلة، كالتي تتضمف 

 ".5مجمكعة مف المنافع النفسية كالمادية
 المنتج مستويات: الفرع الثاني

 :لممنتج خمسة مستكيات يمكف التمييز بينيـ، كىي
 تعدُّ المنفعة الجكىرية لممنتج السبب الذم يدفع المستيمؾ إلى شراء المنتج سكاءن : جوىر المنتوج: أوال

إفَّ المنفعة الجكىرية لمبراد ىك حفظ الطعاـ مف التمؼ، فالمستيمؾ يشترم البراد . كاف سمعة أـ خدمة
ليحفظ المكاد الغذائية مف أف تفسد، كالمرأة التي تشترم مستحضرات التجميؿ ىي تشترم الجماؿ 

كمشترم السيارة يشترم السرعة كىكذا، كبعبارة أدؽ، يعكس ىذا المستكل الميزة األساسية التي يبحث 
 عنيا المستيمؾ كالتي تمبي حاجاتو؛

 يعبر ىذا المستكل عف جكىر المنتكج مضافا إليو كؿ الخصائص التي تدؿ المنتوج النوعي : ثانيا
 عمى المنتكج، مثبل غرفة النـك يجب أف تحتكم عمى سرير كمفركشات كغيرىا؛

                                                           

 .82: ، ص1999، دار الزىراف، األردف، استراتيجيات التسويقبشير العبلؽ، - 1
 .15:  ، ص2000 ، المكتبة الكطنية ، عماف ، دراسات تسويقية متخصصةأحمد شاكر العسكرم، - 2
 .4، ص 1998الجامعة األردنية ، عماف ، - ، دار النشر"مدخل إستراتيجي"أصول التسويق ناجي المعبل، - 3
، دار الفكر لمطباعة كالنشر، األردف، "مفاىيم أساسية "مبادئ التسويقفيد سميـ الخطيب، محمد سميماف عكادة، - 4

 .81، ص 2000
 .208، ص2001، الدار الجامعية، مصر،التسويقمحمد فريد الصحف، إسماعيؿ السيد، - 5
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 ىك المنتكج الذم يتكفر عمى كؿ الخصائص التي ينتظر المستيمؾ كجكدىا : المنتوج المنتظر: ثالثا
ىك الخصائص التي يتكقع المشترم تكافرىا في المنتج، يتكقع  (المتكقع)في المنتكج، فالمنتج المنتظر 

العميؿ مثبل الحصكؿ مف فندؽ خمس نجكـ عمى مستكل متميز مف الخدمة، كسائؿ ترفيو متنكعة، 
 نظافة، حسف معاممة، كطعاـ جيد؛

 يعبر ىذا المستكل عف مجمؿ ما يقدمو المنتكج قصد التمييز، أم كؿ مككنات : المنتوج الكمي: رابعا
 المنتكج كخصائصو كشكمو كعناصر الجكدة فيو كاسمو المميز كعبكتو كغبلفو؛

 يشير المنتج المحتمؿ إلى كؿ المنافع أك التحسينات المحتمؿ اضافتيا : المنتوج المحتمل: خامسا
لممنتج في المستقبؿ لزيادة القيمة المسممة لمعميؿ، كمثاؿ ذلؾ ىك التحسينات التي تضاؼ الى برامج 
الحاسكب مف حير إلى آخر، فالمنتكج المحتمؿ ىك المنتكج الذم يتضمف كؿ التعديبلت كالتحكيبلت 

مف خدمات التركيب ، المنتج شراء عند المستيمؾ عمييا يحصؿ التي المنافع مختمؼبمرفكقا 
 .1كالضماف كالصيانة كغيرىا

 مستويات المنتوج الخمسة: (01-02)الشكل رقم 

Source: H B Klopper, A Berndt, K Chipp, Z Ismail, M Roberts-Lombard, D Subramani, M Wakeham, D 

Petzer, L Hern, S Saunders, P Myers-Smith, Marketing fresh perspectives, Pearson, South Africa, 2006, P 168. 

 
 

                                                           

، 2000الحامد، األردف،  ، دار"وتحميمي كمي مدخل"التسويق  إستراتيجياتالصميدعي،  محمد جاسـ محمكد-  1
 .182ص

المنتوج 
 المحتمل
المنتـــــــوج 
 الـكمي
المنتوج 
 المنــتظر
المنتوج 
 الـــنوعي
 جوىر المنــــــتوج

المنفعة 

 الجوهرية
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سمات المنتج : الفرع الثالث
كالماركة،  لممنتج التجارية العبلمة المنتج، جكدة المنتج، تصميـ: الديف المنتج خصائص أىـ بيف مف

 .المنتج عنكاف بطاقة كالتغميؼ، التعبئة
 مف المنتج تصميـ يعتبر و كيقصد بو التخطيط التفصيمي كاليندسي لممنتجات،:المنتج تصميم .1

 ىك ما إلى الكصكؿ إلى االنتباه، مجرد كلفت منتج يتجاكز تسكيقيا فرص عمى المؤثرة الميمة األمكر
، كيترجـ تصميـ المنتج تكقعات الزبكف إلى المستيمؾ يريح بشكؿ األداء فعالية كىك ،ذلؾ مف أبعد

متطمبات كظيفية كىندسية فضبل عف مكاصفات المنتج، كتعرؼ كممة تصميـ بأنَّيا تركيب األنشطة 
أك األجزاء كالعناصر لضماف الحصكؿ عمى منتج ذم كفاءة كجكدة عالية، كالحصكؿ عمى التكافؽ 

 ؛1بيف متطمبات التصميـ كقدرات عممية اإلنتاج
ذىف  في المنتج صكرة ترسيخ في المسكقيف تساعد التي الكسائؿ مف المنتج جكدة تعد: المنتج جودة .2

، ألنَّيا تحتكم في مضمكنيا قابميتيا عمى إشباع احتياجات ظاىرة كمحتممة كمطمكبة مف المستيمؾ
 ؛2قبؿ المستيمكيف

كىي  السمعة مف يتجزأ ال كجزءا ميما أمرا التجارية العبلمة تعتبر: والماركة لممنتج التجارية العالمة .3
 المنتجات عف ميزهم  كيقصد بيـ تعييف المنتج الذم يتـ تقديمو كالذم،عبارة عف اسـ أك رمز مميز

، كمف ثـ فإف العبلمة التجارية تكضح لمعميؿ مصدر المنتكج كتحمي كؿ مف المنافسكف يقدميا التي
ٍنًتج مف المنافسيف الذم يحاكلكف تقديـ منتجات متطابقة العميؿ كالمي

 ؛3
االىتماـ  أف بؿ .المنتجات لتككيف الرئيسي االمتداد التعبئة التعبئة استراتيجيو تعد: والتغميف التعبئة .4

 بشكؿ تؤثر قد العبكة ألف ذاتو، المنتج بمحتكيات االىتماـ مف بكثير أىـ يعد كثيرة أحياف في بالتعبئة
 ؛4عدمو مف الشرائي قراره في تؤثر كبالتالي المنتج نحك المستيمؾ اتجاىات مباشر عمى

 بالسمع التعريؼ أىميا كظائؼ عدة يؤدم ميما أمر المنتج عنكاف يعتبر: المنتج عنوان بطاقة .5
 كتاريخ الصانعة كالشركة نتاجيا،إ في الداخمة المكاد كامؿ ككصؼ نكعيتيا مستكل كماركتيا، كتحديد

. التفصيمية المعمكمات مف غيرىا صبلحيتيا، كمدة السميـ، كطريقة االستعماؿ الصنع،
                                                           

دراسة حالة في الشركة العامة "اإلبداع التكنولوجي في تطوير منتجات الشركة عطية خمؼ المكسكم، تأثير - 1
 .68، ص 2009، العراؽ، 78 مجمة اإلدارة كاالقتصاد، العدد ،"لمصناعات الكيربائية

 .19، ص 1996 ككالة المطبكعات، الككيت، الضبط المتكامل لجودة اإلنتاج،محمكد سبلمة عبد القادر، - 2
. 46، ص2005، 1 ترجمة مكتبة جرير، طما يقولو األساتذة عن التسويق،جكزيؼ إتش بكيت ك جيمي تي بكيت، -  3
كالتكزيع، عماف، األردف،  لمنشر العممية اليازكرم ، داروتسعيرىا المنتجات تطويرالعبلؽ،  الطائي كبشير حميد-  4

 .120، ص 2008
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تصنيفات المنتجات : المطمب الثاني
تصنؼ المنتجات كفؽ العديد مف العكامؿ كاألبعاد، ك يختمؼ تصنيؼ إلى آخر حسب الزاكية التي 

: ينظر إلييا، ك نذكر منيا ما يمي
تصنيف المنتجات حسب عمر المنتج : الفرع األول

 كالمنتجات التي تشبع حاجات كرغبت المستيمؾ عمى مدل فترة زمنية طكيمة قد :منتجات معمرة .1
الخ؛ ...السيارة، الثبلجة كالمكنسة الكيربائية: تمتد لسنكات مثؿ

 كىي المنتجات التي تستيمؾ بمجرد االستخداـ مف قبؿ المستيمؾ مثؿ :منتجات غير معمرة .2
. الخ...األلباف الخضراكات كالمحكـ: المنتجات الغذائية مثؿ

تصنيف المنتجات حسب األىمية : الفرع الثاني
كىي المنتجات التي ال يمكف لممستيمؾ أف يحيا بدكنيا مثؿ المنتجات : منتجات ضرورية .3

الخ؛ ...الغذائية، المبلبس ك المسكف
كىي المنتجات التي تمثؿ نكعا مف الترؼ ك قد يحيا المستيمؾ بدكنيا مثؿ : منتجات كمالية .4

. الحمي بالنسبة لممرأة كالكثير مف أدكات إضاءة المنازؿ كأدكات الزينة
تصنيف المنتجات حسب الغرض من الشراء : الفرع الثالث

: نصنؼ المنتجات حسب الغرض مف الشراء إلى منتجات استيبلكية ك إنتاجية
كىي المنتجات التي يشترييا المستيمؾ النيائي بغرض االستيبلؾ النيائي لو : السمع االستيالكية .1

أك ألفراد أسرتو مثؿ المكاد الغذائي كالمبلبس ككسائؿ النقؿ كاالتصاؿ كالمسكف، كتنقسـ ىذه 
: المنتجات االستيبلكية إلى عدة أنكاع

كىي المنتجات التي يتيسر كجكدىا لممستيمؾ مف حيث الزماف كالمكاف، حيث : السمع الميسرة .أ 
يستطيع المستيمؾ الحصكؿ عمييا بدكف جيد يذكر مف أحد المتاجر القريبة منو كمف أمثمتيا 

 المكاد الغذائية كالصحؼ كالمجبلت كالصابكف كمساحيؽ الغسيؿ؛
كىي السمع التي يقضي المستيمؾ كقتا طكيبل نسبينا في البحث عنيا كفي : سمع التوثيق .ب 

شرائيا، حيث يقـك بإجراء المقارنات بيف األصناؼ المتاحة منيا في السكؽ كمف أمثمتيا 
 السيارات كالثبلجات كأجيزة التمفزيكف؛

كىي السمع التي ليا خصائص مميزة مثؿ ارتفاع أسعارىا كجكدتيا كذات : السمع الخاصة .ج 
عبلمة تجارية معركفة كيبذؿ المستيمؾ كقتا أطكؿ في البحث عنيا كفي شرائيا، حيث غنيا 
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تشبع حاجة خاصة لديو كمف أمثمتيا أجيزة التصكير الخاصة كالعطكر كالمجكىرات كاألدكات 
 كاألجيزة الطبية؛

كىي مجمكعة المنافع غير المممكسة التي يقكـ بشرائيا  المستيمؾ : الخدمات االستيالكية .د 
. بغرض إشباع حاجات ك رغبات لديو مثؿ الخدمة البنكية كالخدمة الصحية ك خدمة النقؿ

كىي السمع التي يشترييا المشترم الصناعي الستخداميا في إنتاج  :السمع و الخدمات اإلنتاجية .2
أك يشترييا  (إنتاج مثؿ شركة المراعي أك إنتاج خدمات مثؿ مصرؼ الراجحي)منتجات أخرل 

المكزعكف إلعادة بيعيا، أني أف ىدؼ الشراء في ىذه الحالة ىك القياـ بأنشطة المنظمة، كتنقسـ 
 :السمع ك الخدمات اإلنتاجية إلى عدة تقسيمات كما يمي

 كىي التي تستخدـ في عمميات اإلنتاج مثؿ آالت التقطيع كالمخارط كأدكات :اآلالت والمعدات .أ 
 التعبئة ك التغميؼ؛

 كىي التي تدخؿ في مككنات المنتج النيائي مثؿ المكاد الخاـ كاألجزاء النصؼ :مواد اإلنتاج .ب 
  مصنعة؛

 كىي الميمات التي تسيؿ مف ميمات تشغيؿ اآلالت كالمعدات مثؿ زيكت :ميمات اإلنتاج .ج 
 التشحيـ، الغاز كالسكالر؛

 ك ىي التي تستخدـ في تسييؿ أنشطة اإلنتاج مثؿ األدكات الكتابية ك أجيزة :األجيزة المساعدة .د 
 الحاسب اآللي؛

 كىي منتجات غير مممكسة تستخدميا المنشآت اإلنتاجية مثؿ بحكث التسكيؽ :الخدمات اإلنتاجية .ق 
 .1كخدمات التمكيؿ كالحراسة كخدمات النظافة كالطبلء كالصيانة

المنتج يضم السمع والخدمات  : ممموسة وغير ممموسة: الفرع الرابع
  2وتـشـمـل: السمع : أوال

:   كالتي تنقسـ مف الناحية التسكيقية إلى:السمع االستيالكية  .1
مثؿ المشركبات الغازية، :  كىي السمع التي تتيسر لممستيمؾ األخير في كؿ مكاف:السمع الميسرة .1

 الخ...الصابكف، 

                                                           

 المؤسسة العامة لمتدريب التقني ك الميني، اإلدارة العامة لتطوير و تصميم المناىج،، " سكؽ111"مبادئ التسكيؽ -  1
 .98  ىػ، ص1429المممكة العربية السعكدية، 

 145، ص2000، دار الشركؽ، عماف، الطبعة العربية األكلى، التسويقأحمد شاكر العسكرم، - 2
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كىي السمع التي ال يقدـ المستيمؾ النيائي بشرائيا إال بعد إجراء المقارنة بينيا كبيف : سمع السوق .2
إلخ؛ .....السمع المنافسة كالمعركضة في السكؽ مف حيث الجكدة ، النكع ، المكف ، 

 كىي السمع التي يفضميا المستيمؾ األخير حيث يككف مصرا عمى شرائيا دكف :السمع الخاصة .3
أم سمعة أخرل باإلضافة إلى أنَّو مستعد دائما لبذؿ جميع الجيكد الممكنة لشرائيا مف أم مكاف؛ 

 كالتي تشمؿ المكاد األكلية، المكاد كاألجزاء المصنعة، التركيبات، قطع الغيار :السمع الصناعية .2
؛  كالمكاـز

 .كؿ المنتجات الزراعية :  السمع الزراعية .3
الخدمات  :ثانيا

 :مجمكعة مف التعاريؼ المتعمقة بالخدمة، كيمكف ذكرب لقد جاءت األدبيات االقتصادية 
تجربة زمنية يعيشيا العميؿ أثناء تفاعمو مع : "الخدمة عمى أنَّيا"  Christopher Levelock"عرؼ 

". فرد مف أفراد المؤسسة أك مع دعـ مادم أك تقني
نشاط أك مجمكعة مف األنشطة : أفَّ الخدمة ىي " Pierre Cigtior et Criotangearts"كيرل 

. الناجمة عف تفاعؿ شخص أك آلة في المؤسسة كالمستيمؾ قصد إرضاء ىذا األخير 
 :1 لمخدمة أربعة خصائص ىي:خصائص الخدمة .1

عميو   تتميز السمعة عف الخدمة في ككف ىذه األخيرة ال يمكف لمسيا ممَّا يترتب:غير ممموسة . أ
عدـ قدرة المستيمؾ رؤية كلمس كتذكؽ أك سماع الخدمة قبؿ شراءىا كبالتالي ال يمكف لممستيمؾ 

 .تقييـ أك فحص أك مراقبة جكدة الخدمة قبؿ االستيبلؾ 
 الخدمة تنتج في نفس كقت استيبلكيا كعميو ال يمكف تخزينيا ، صنعيا ثـ بيعيا :عدم االنفصال . ب

 .كعمميات مستقمة كما ىك الحاؿ بالنسبة لممنتج المادم
إفَّ عدـ التجانس في الخدمة راجع لظركؼ إنشاء الخدمة يعتمد في تقديميا عمى : تباين الخدمة . ج

المستيمؾ بشكؿ كبير، فكؿ كحدة في كحدات الخدمة تختمؼ عمى الكحدات األخرل مف الخدمة 
نفسيا عمى عكس السمع التي تتميز بكحدة المقاييس كالمكاصفات كطالما أف أداء الخدمة مرتبط 
بمقدميا فأنَّو  يصعب التنبؤ بالحصكؿ عمى مستكل ثابت مف الجكدة ليا عبر الكقت سكاء مف 

 .شخص آخر أك لمشخص نفسو مف كقت آلخر 

                                                           

 ، مذكرة الماجستير، قسـ العمـك التجارية، فرع تسويق الخدمات حالة الياتف النقال بمؤسسة جازيجميمة مديكني، - 1
 .45، ص 2005التسكيؽ، جامعة سعد دحمب، البمدية، 
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لمتخزيف دكره ىاـ في تحقيؽ التكازف بيف  .1 أم ال يمكف تخزينيا :الخدمة عرضة لميالك . د
االستمرار في اإلنتاج بشكؿو مستمر مف جية كتجنب عدـ االنتظاـ في الطمب مف جية أخرل، 
غير أف الخدمة ال يمكف تخزينيا، كلمكاجية مشكمة التكفيؽ بيف ىاذيف المتغيريف فإف المؤسسة 

 .الخدماتية بصفة عامة تقـك باالحتفاظ بالطاقة اإلنتاجية كليس بالمنتكج الفعمي
 مف بيف التصنيفات المتعمقة بالخدمة نجد التصنيؼ المتعمؽ بالسمكؾ الشرائي لطمب :أنواع الخدمة .2

 :الخدمة كتقسيـ الخدمات كفؽ ىذا المعيار إلى ثبلث مجمكعات كما يمي
 كىي تمؾ الخدمات التي يصعب عمييا طابع التكرار كالتي يحصؿ عمييا :الخدمات الميسرة . أ

تنظيؼ المبلبس : العميؿ بأقؿ مجيكد كتكمفة، كيفضؿ الحصكؿ عمييا مف أقرب مكاف مثؿ
صبلح األحذية   .إلخ...كا 

 كىي تمؾ الخدمات التي يقـك العميؿ فييا بإجراء مقارنات في السعر كالجكدة :خدمات التسويق . ب
 .إلخ...خدمات النقؿ، خدمات االتصاؿ: كالمبلئمة قبؿ القياـ بعممية الشراء مثؿ

 كىي تمؾ الخدمات التي يبذلو مستخدميا في سبيؿ الحصكؿ عمييا مجيكدا :الخدمات الخاصة . ج
 .خاصا أك يتحمؿ تكمفة إضافية مثؿ الخدمات التي يقدميا الطبيب المختص أك محاـ مشيكر

دورة حياة المنتج : المطمب الثالث
لممنتجات دكرة حياة تعيشيا إنطبلقا مف التقديـ ككصكال باالنحدار، ك أحيانا يككف مف الصعب فصؿ 
المراحؿ عف بعضيا كتحديد طكؿ كؿ مرحمة، كالجدير بالذكر أنو ليس شرطا اف تمر جميع المنتجات 

بجميع المراجؿ، فالبعض قد يعيش إلى غاية االنحدار كقد يتمتع بالتجديد كالبعض االخر قد ال يصؿ إلى 
 .مرحمة النضج
تعريف دورة حياة المنتج   : الفرع األول
يككف  أف كيمكف معيف، عمر ليا كلكف األبد إلى باقية ليست أنكاعيا اختبلؼ كعمى المنتجات إفَّ 

النيائية  النتيجة في كلكنيا الزمف مف طكيمة لفترة تبقى أك السكؽ، مف بسرعة كتخػتفي قصير عمرىا
ا، تختفي  المنتج حياة دكرة تشبيو يمكننا حتى عمييا، تجرم التي كالتحسيف التطكير عمميات رغـ.أيضن

، كبالرغـ 2المحقؽ المكت إلى النياية في كتقكده حياتو مف مختمفة مراحؿ عبر كمركره كالدتو منذ باإلنساف

                                                           

 ، مذكرة ماجستير ، قسـ العمـك التجارية ، فرع تسكيؽ جامعة سعد دحمب ، تسويق الخدمات التأمينيةكريـ بيشارم ، - 1
 .15،  ص 2005البميدة ،

 .262، ص 2006األردف،  عماف، اليازكرم، دار ،الصحية الخدمات تسويق البكرم، ثامر-  2
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 كبصفة أنَّومف أنَّو ليس كؿ المنتجات تمر بجميع مراحؿ دكرة حياتيا كىذا راجع لفشؿ نجاحيا المبكر، إالَّ 
عامة تمر المنتجات عبر أربعة مراحؿ، ككؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ تتسـ بمجمكعة خصائص تميزىا 

الفترة : "كبناء عمى ما سبؽ، فيمكف إعطاء تعريؼ لدكرة حياة المنتج كما يميؿ، عف غيرىا مف المراح
الزمنية التي يقضييا المنتج في السكؽ منذ تقديمو ألكؿ مرة إلى أف يتـ إسقاطو مف خط المنتجات لتدىكر 

: ، ك يمكف تدعيـ ىذا التعريؼ بالشكؿ المكالي"1الطمب عميو
دورة حياة المنتج : (02-02)الشكل رقم 

  
 
 
 
 
 

 

Source: Don Hofstrand, Product Life Cycle, Iowa state university, USA, August 2007, P01. 

مراحل دورة حياة المنتج : الفرع الثاني
 :مرحمة التقديم: أوال

مرحمة تقديـ المنتج تتضمف التدابير البلزمة مف أجؿ مف اجؿ الحصكؿ عمى أكبر تأثير كتحضير 
لمدفع بو في السكؽ كما حدث لمبرمجيات التي تقدميا شركة مايكركسكفت مف سمسمة برنامج استغبلؿ 

2األنظمة الحاسكبية 
WIDOWS كىنا يتـ تقديـ السمعة ألكؿ مرة إلى السكؽ، ك تتميز بالخطكرة نسبيا لما ،

 (المرحمة المكالية)قد يتعرض لو المنتج مف فشؿ، كقد تطكؿ ىذه المرحمة قبؿ االنتقاؿ إلى مرحمة النمك 
.  كما حدث تماما مع مرحمة تقديـ المحـك المجمدة الذم استغرؽ قبكليا فترة أطكؿ

                                                           

 .136، ص1986مصر، -، مكتبة نيضة الشرؽ، القاىرةإدارة المبيعاتباشرم نفيسة، عبد الحميـ ىناء، -  1
2 - Ioannis Komninos, Product life cycle management, URENIO - Urban and Regional Innovation 

Research Unit, Thessaloniki, 2002, P 05. 

          التقديمالنمو    االنحدار       النضج                

 الزمن

ات
مبيع

 ال
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تتميز ىذه المرحمة بقبكؿ السكؽ لممنتج الجديد كارتفاع المبيعات كاألرباح بمعدؿ  :مرحة النمو .1
سريع كدخكؿ المنافسيف، كييدؼ التركيج في ىذه المرحمة إلى إثارة الطمب االختيارم كتزايد منافذ 

تكزيع المنتج كيحقؽ المنتجكف اقتصاديات الحجـ الكبير، كقد تنخفض األسعار قميبل كما أفَّ 
 ؛1األرباح تبدأ في االنخفاض بالقرب مف نياية ىذه المرحمة

 كيعطي معركفا كيصبح السكؽ، راسخا في ا مكقعان  المرحمة ىذه في المنتج يحتؿ :مرحمة النضج .2
 الشركة تبقى أف كيجب عطاء، األكثر المرحمة تعد النضج مرحمة ألف ما، إلى حد منتظما ربحا

لمتغيرات التي تحدث في األسكاؽ مثؿ دخكؿ منافسيف جدد، أك دخكؿ منتجات تتفكؽ  متيقظة
عمى منتج الشركة مف ناحية المكاصفات كالجكدة، كقد تبدأ المبيعات بالتناقص، األمر الذم 

يتطمب االستمرار في بذؿ الجيكد لممحافظة عمى مستكل المبيعات، تركز الشركة في ىذه المرحمة 
 عمى اإلعبلف التذكيرم طالما المنتج معركؼ مف قبؿ المستيمكيف؛

 السريع ككذلؾ األرباح، إف المبيعات بالتدىكرتبدأ المبيعات في ىذه المرحمة  :مرحمة االنحدار .3
تتدىكر في ىذه المرحمة بسبب تغير أذكاؽ المستيمكيف كحاجاتيـ كعدـ قدرة الشركة عمى مكاكبة 

تمؾ المتغيرات، كبسبب المنافسة الشديدة مف قبؿ شركات تقدـ عركض أفضؿ، كيترتب عمى 
 .2الشركة تكاليؼ عالية كخسائر متزايدة

مميزات كل مرحمة من مراحل دورة حياة المنتج : الفرع الثالث
، كتختمؼ قكة ىذه السمات (أك تسبقيا)تتسـ كؿ مرحمة بعدة سمات تميزىا عمى المرحمة التي تمييا 

: مف منتج آلخر كمف ىيكؿ سكؽ آلخر، كيمكف تمخيص أىـ ما جاء مف سمات في كؿ مرحمة كما يمي
: سمات مرحمة تقديم المنتج .1

: كلما كاف المنتج في مرحمتو األكلى، اتسمت ىذه المرحمة بعدة سمات كىي
سمات مرحمة تقديم المنتج  (:01-02)الجدول رقم 

 ىاــــــــــــسمات زةــــــــالمي
مرتفع، كيكجد فئة مف الزبائف عمى أتـ االستعداد لدفع ىذه األسعار العالية مف اجؿ المعاينة  السعر

. األكلى، كىذا ما نبلحظو في أسكاؽ اليكاتؼ المحمكلة كخاصة األجياؿ الحديثة منيا

                                                           

1 مصر، -، مؤسسة حكرس الدكلية، اإلسكندرية"اإلستراتيجيات-المفاىيم"التسويق عصاـ الديف أميف أبك عمفة، -  
. 254، ص 2002

 ةجامع ، منشكراث"المنتج حياة كدكرة المنتجات إستراتيجية"السابع  ، الفصؿالتسويق مبادئ الجاسـ، خالد محمد-   2
. 03، ص 2012/2013 البعث، سكريا،
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. محدكد، كيتـ تركيز الجيكد ىنا عمى فئة جد محددة مف الزبائف الترويج
، كأحيانا يككف تكزيع محدكد عبر بعض الشركاء (مف المنتج إلى الزبكف)مباشر  التوزيع

. اإلستراتيجيكف
. يتـ تخصيص فريؽ متمرس في إدارة المبيعات ك ذك معرفة جيدة بأحكاؿ السكؽ المبيعات
مستكل عالي مف الخدمات لفئة محددة مف الزبائف  الخدمات
يتـ التركيز ىنا تدريس أىـ معالـ المنتج الجديد ىذا، اإلضافات، التمييز الذم جاء بو   التدريب

. كتسعيره
جديد ك ابتكارم  التكنولوجيا

. محدكدة، فالمنتج الجديد عادة ما يقدـ فقط حمكال مختمفة لنفس المشكؿ المتعارؼ عميو المنافسة
Source: DevelopmentI.Komninos  & AL,  Product Life Cycle Management "A Guide to New Product 

Development", Urenio, Greece, P 74. 

: سمات مرحمة النمو .2
كبعد قبكؿ السكؽ لممنتج الجديد كارتفاع المبيعات كاألرباح، اختمفت سمات ىذه المرحمة عف 

: سابقتيا، كيمكف إيجاز أىميا في الجدكؿ التالي
سمات مرحمة النمو  (:02-02)الجدول رقم 

 سماتيا الميزة
: نميز حالتيف ىنا السعر

.  إذا كاف اسـ المنتج ضعيفا أك المنافسة حادة جدا%10إما انخفاض السعر بنسبة 
 إذا القت المبيعات ركاجا كالمنافسة لـ تجد منتجات %10إما زيادة السعر بنسبة 
. شبيية لممنتج المعركض

الخ ...كثيؼ، كعركض مخصصة كثيرة، االستعانة بدكر العرض، الجرائد، الممتقيات،  الترويج
. التركيز عمى قنكات تكزيع كاسعة، ك طرح سمع كخدمات مكممة ليذا المنتج التوزيع
. الخ...في أم مكاف ممكف، كبائعي التجزئة، عبر الياتؼ، االنترنيت المبيعات
. يبدأ ىنا بالتكسع في الخدمات الخاصة محميا ك دكليا كحيث طرحت المبيعات الخدمات
.  بالتحضير لمنسخة المكالية ليذا المنتجالبدء التدريب

. احدث فأحدث التكنولوجيا
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. حادة ك شرسة المنافسة
 

Source: DevelopmentI.Komninos  & AL,  Product Life Cycle Management "A Guide to 

New Product Development", Urenio, Greece, P 74. 

: سمات مرحمة النضج .3
 منتظما ربحا كيعطي معركفا كأصبح السكؽ، راسخا في مكقعا المرحمة ىذه في المنتج كبعد احتبلؿ

: ما، صار ليذه المرحمة سمات مختمؼ كالمدكنة في الجدكؿ التالي إلى حد
سمات مرحمة النضج (:03-02)الجدول رقم 

 سماتيا الميزة

. سعر يتميز باالستقرار ك الثبات السعر
. يتـ التركيز اآلف عمى إظيار مكاطف الثقة في المنتج كنكعيتو ك كذلؾ االعتماد كالقدرة عمى التنبؤ الترويج
. العديد مف المكزعيف ك يضاؼ ىنا االعتماد عمى مكزعيف بدالء كفي الخارج التوزيع
. مبيعات مباشرة ك التركيز ىنا عمى المبيعات ذات الحجـ الكبير ك الربح الكافر المبيعات
. يتكلى ميمة الخدمات في ىذه المرحمة المكزعكف عمى خبلؼ ما كاف عميو في المراحؿ السابقة الخدمات
متأخرة نسبيا  التكنولوجيا
استقرار تاـ  المنافسة

Source: DevelopmentI.Komninos  & AL,  Product Life Cycle Management "A Guide to 

New Product Development", Urenio, Greece, P 75. 

: االنحدارسمات مرحمة  .4
 السريع ككذلؾ األرباح ك ىي المرحمة األخيرة مف دكرة بالتدىكركىنا تبدأ المبيعات في ىذه المرحمة 

: ، ك تتميز ىذه المرحمة بالسمات التالية(النضج)حياة المنتج ك تتغير تماما السمات عف المرحمة السابقة 
االنحدار  سمات مرحمة (:04-02)الجدول رقم 

 سماتيا الميزة
. مرتفع نسبيا مقارنة بحجـ الطمب السعر

شيارية بنسب اقؿ مقارنة بالمراحؿ السابقة  الترويج محدكد، كمجيكدات تركيجية كا 
. كأحيانا يتـ التخمي عنو تماما

. االعتماد عمى قنكات التكزيع الحالية فقط التوزيع
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. االعتماد عمى تصميح كصيانة المنتج كالسيارات المبيعات
 .الرفع مف أسعار قطع الغيار الخدمات
 .ال يكجد التدريب

 .متأخرة جدا التكنولوجيا
 .محدكدة المنافسة

Source: DevelopmentI.Komninos  & AL,  Product Life Cycle Management "A Guide to 

New Product Development", Urenio, Greece, P 75. 

اإلستراتيجيات المتبعة في كل مرحمة من مراحل دورة حياة المنتج : الفرع الرابع
تعتبر اإلستراتيجية المتبعة في كؿ مرحمة مف مراحؿ دكرة حياة المنتج مف أىـ األسباب في نجاح 

المؤسسة، فإتباع اإلستراتيجية الصحيحة يعني نجاح المؤسسة، ليذا فيي تطمب دراسة كعمؿ أكثر 
 :لمعرفتيا كتنفيذىا بشكؿ صحيح، كيمكف التعريؼ بيذه االستراتيجيات كما يمي

: االستراتيجيات الخاصة بمرحمة التقديم: أوال
ا أكثر لكضع  تعد مرحمة التقديـ أكؿ مرحمة مف مراحؿ دكرة حياة المنتج، ليذا فيي تتطمب اىتمامن
إستراتيجية خاصة بيا، ألنَّيا ستقكـ بإعطاء النظرة األكلية عمى المنتج، لذا يجب كضع مستكل أعمى أك 

منخفض لكؿ متغير مف المتغيرات كالسعر، النكعية، التكزيع كالتركيج، فمك تـ األخذ بعيف االعتبار 
العبلقة بيف السعر كالتركيج، كبصفة عامة يمكف القكؿ بأنَّو يكجد أربع استراتيجيات خاصة بيذه المرحمة 

: 1كما يمي
تتضمف تقديـ المنتج الجديد بأسعار عالية كتركيج كبير لتغطية  :إستراتيجية القشط السريع .1

 :التكاليؼ المرتفعة كتحصيؿ ىامش ربح معقكؿ، كالبد مف تكفر الشركط التالي
  تحمس المستيمكيف لممنتجات الجديدة كاستعدادىـ لدفع أم سعر مطمكب؛
  عدـ إدراؾ جزء كبير مف السكؽ ليذا المنتج؛
 المنافسة محتممة .

تتضمف ىذه االستراتيجية تقديـ المنتج الجديد بسعر مرتفع كمستكل  استراتيجية القشط البطيء .2
منخفض مف التركيج، كالغرض مف السعر المرتفع ىك تغطية التكاليؼ كتحقيؽ ىامش مف الربح، 
كالغرض مف التركيج المنخفض ىك جعؿ تكمفة التركيج منخفضة مف جية كإلضفاء سمعة مميزة 

                                                           

.353-352، ص 2009مصر، -، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندريةالتسويق اإلستراتيجيمحمد الصيرفي، -  1  
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السمعة الجديدة تسكؽ نفسيا بسيكلة كالا تحتاج إلى تركيج "لممنتج الجديد مف خبلؿ مقكلة اف 
 :، كحتى تككف ىذه االستراتيتيجية مقبكلة البد مف اف يككف"كثيؼ
  المستيمككف غير حساسكف لمسعر كىـ مستعدكف لدفع أسعار مرتفعة مقابؿ منتجات جديدة؛
  غالبية السكؽ يدرؾ المنتج؛
 المنافسة المحتممة غير كشيكة .

تتضمف ىذه اإلستراتيجية تقديـ المنتج بسعر منخفض كمستكل  :إستراتيجية االختراق السريع .3
 :تركيجي مرتفع، كاليدؼ مف ذلؾ ىك اختراؽ بسرعة كالحصكؿ عمى اكبر حصة، كىذا في حالة

  السكؽ كبيرة الحجـ؛
  غالبية السكؽ ال يدرؾ المنتج؛
  أغمب المستيمكيف حساسيف لمسعر؛
 تكقع منافسة قكية .

تتضمف ىذه االستراتيجية تقديـ المنتج الجديد بأسعار منخفضة مع  :إستراتيجية اإلختراق البطيء .4
تركيج قميؿ، ألاف السعر المنخفض سكؼ يشجع عمى قبكؿ المنتج منقبؿ المستيمكيف، األمر الذم 

 :يؤدم إلى تخفيض التكاليؼ كبالتالي رفع األرباح كذلؾ عندما ترل المؤسة بأف
  السكؽ التي تنشط فييا كبيرة الحجـ؛
  أغمبية المستيمكيف يدرككف المنتج؛
  أغمبيتيـ حساسكف تجاه السعر؛
 المنافسة محتممة .

: استراتيجية مرحمة النمو: ثانيا
بمجرد أف يتـ قبكؿ المنتج، تنتقؿ المؤسسة إلى كضع استراتيجية ثانية تتكافؽ مع المرحمة التي تمي 
القبك كالمتمثمة في استراتيجية النمك، كىنا تمجأ إلى معرفة أىـ النقاط التي سمحت بقبكؿ المنتج كتطكرىا، 
مف اجؿ المحافظة عمى العمبلء كاستقطاب أكبر عدد منيـ كبالضركرة فيي تعتمد عمى التغيير في ىذه 

اإلستراتيجية مف كقت آلخر كخاصة أفَّ المؤسسة في مرحمة النمك بحاجة ماسة لمحفاظ عمى مكانتيا 
طالة فترة النمك قدر اإلمكاف كذلؾ عف طريؽ : التنافسية كا 

ضافة خصائص جديدة إلزاحة المنتجات المنافسة؛  .1 تحسيف كتطكير نكعية المنتج كا 
إضافة منتجات جديدة؛  .2
الدخكؿ إلى أسكاؽ جديدة؛   .3
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تزيد مف تغطية قنكات تكزيعيا؛   .4
 .تخفيض األسعار لكي تجذب المستيمكيف الحساسيف .5

: استراتيجيات مرحمة النضوج: ثالثا
نتيجة النخفاض مبيعات المؤسسة، تقكـ بتحميؿ كضعية منتجاتيا كاتخاذ قرارات حاسمة، بناءنا عمى 

: نتائج التحميؿ تعتمد عمى إحدل االستراتيجيات التالية
 : كفي ىذه اإلستراتيجية تقـك المؤسسة بدراسة إمكانية: إستراتيجية تعديل السوق .1
  تكسيع السكؽ بعبلمتيا التجارية عف طريؽ تحكيؿ غير المستخدميف لممنتج غمى مستخدميف لو؛
 تقديـ المنتج بطريقة جديدة .

:  إستراتيجية تعديل المنتج .2
: تحاكؿ المؤسسة المحافظة عمى المبيعات عف طريؽ

  تعديؿ صفات المنتج بالطريقة التي تجذب عمبلء جدد لو؛
 عمى الكصكؿ إلى إنتاج بتكمفة أقؿ لمحصكؿ عمى ميزة تنافسيةالعمؿ  .

كفييا تحاكؿ المؤسسة تنشيط المبيعات مف خبلؿ إجراء  :إستراتيجية تعديل المزيج التسويقي .3
 التعديؿ عمى كاحد أك أكثر مف عناصر المزيج التسكيقي

: استراتيجيات مرحمة االنحدار: رابعا
 التخمص مف الفئات أك األصناؼ السمعية الضعيفة التي لـ يعد إلىكىنا قد تمجأ المؤسسة تمامنا 

 تقميص أسعار بعض الفئات أك األصناؼ السمعية بطيئة الحركة في السكؽ، ككذلؾ أكىناؾ طمب عمييا، 
المجكء إلى تقميص الجيكد التركيجية إلى الحد األدنى المقبكؿ أك الخركج مف السكؽ كميا إذا تطمب 

:  ، في ىذه المرحمة  يمكف لممؤسسة أف تتبع إحدل اإلستراتيجيتيف التاليتيف كما يمي1األمر
سقاطو .1 تقؼ المؤسسة في ىذه الحالة أماـ عدة اختيارات غير  :إستراتيجية وقف إنتاج المنتج وا 

 :مرغكب فييا كلكنيا مجبرة عمى ذلؾ كتتمثؿ ىذه االختيارات في
  الخركج الكمي مف السكؽ؛
  إسقاط المنتج في الحاؿ أك تدريجينا؛
  أف تقرر عدة كحدات المخزكف أف تحتفظ بيذه الخدمة لمعمبلء القدامى
 تقرر ما إذا كانت ستقـك ببيو حؽ إنتاج ىذا المنتج إلى مؤسسات أخرل في أسكاؽ أخرل .

                                                           

. 38، ص2006األردف، -، دار اليازكرم لمنشر كالتكزيع، عمافمبادئ التسويق الحديثحميد الطائي كبشير العبلؽ، - 1
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:  إستراتيجية االستمرار .2
: الرضا بما يميأماـ تقؼ المؤسسة في ىذه الحالة 

  االستمرار في اتباع نفس المزيج التسكيقي كالذم قد ينتيي في الغالب بإسقاط المنتج نيائينا
كبطريقة تمقائية؛ 

  االستمرار كاإلبقاء فقط عمى االسكاؽ كالشرائح التي تحقؽ مبيعات أكثر نسبينا؛
  البدأ في تقميؿ االنفاؽ عمى الجيكد التسكيقية تجاه ىذا المنتج بقدر االمكاف لتقميؿ النفقات

 .كزيادة االرباح
مدخل إلى اإلبداع : الثانيالمبحث 

يعتبر اإلبداع شكبلن مف أشكاؿ النشاط اإلنساني، كقد ظؿَّ ىذا المكضكع لفترة طكيمة محكرنا لمتناكؿ 
الفمسفي كاألدبي كالفني، غير إفَّ االىتماـ بو بشكؿ عممي لـ يبدأ إالَّ مع بداية الخمسينيات مف القرف 

 كقد ارتبط مكضكع اإلبداع في الماضي .العشريف، حيث كاف اإلبداع مكضكعنا رئيسينا في عمـ النفس
بالمنافسة بيف الدكؿ الغربية أثناء الحرب العالمية الثانية، أمَّا في عصرنا الحاضر فقد ارتبط بالتسابؽ 

الَّ أنَّو ال يزاؿ إالتقني بيف الدكؿ في مختمؼ المجاالت، ك رغـ كثرة ما كتب عف اإلبداع كخصائصو، 
ىناؾ غمكض يحيط بالمكضكع بؿ إفَّ العمماء الذيف تعرَّضكا بالدراسة لبعض جكانب ىذه الظاىرة ال 

يكادكف يتفقكف عمى تعريؼ كاحد ليا، كلـ يبدأ االىتماـ الجاد بدراسة اإلبداع بطريقة عممية كمنيجية إال 
، كاختبلؼ العمماء في فيـ المقصكد باإلبداع كعدـ اتفاقيـ عمى تعريؼ 1في أكاخر القرف التاسع عشر

. كاضح كمحدد ىك في حد ذاتو مؤشر عمى تعقد المكضكع
:  ماىية اإلبداع: المطمب األول

مع مركر الكقت تزداد الحاجة لئلبداع، إذ أننا نعيش في عالـ يتبلحؽ فيو النمك كتزداد المتغيرات، 
ممَّا يستكجب عمى الجميع إدراؾ متطمبات التطكر في الحاضر كالمستقبؿ، حيث أصبح اإلبداع في مثؿ 
ىذه الحالة أمرا في غاية األىمية، مف منطمؽ أف المنظمات تعمؿ جاىدة في بيئة تميزىا السرعة، تدفؽ 
المعمكمات، الخياؿ، المركنة، كبالتالي فإف اإلبداع يدعـ أم منظمة كيجعميا أكثر تميزا عف المنظمات 

. ـ1912منذ سنة " Josef  Schumpeter"أكؿ مرة مف طرؼ النمساكم " اإلبداع"األخرل، كأطمؽ مصطمح 
تعريف اإلبداع : الفرع األول

                                                           

دراسة حالة -دور البعد الثقافي في إحداث اإلبداع التنظيمي بالمؤسسة االقتصاديةدرـك أحمد كىزرشي طارؽ، -  1
، جامعة "اقتصاديات المعرفة كاإلبداع: "، مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي األكؿ حكؿ-مؤسسات االتصال بوالية الجمفة

. 09، ص 2013 أفريؿ 14 ك 13البميدة، الجزائر، يكمي -سعد دحمب
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: تعريف اإلبداع لغة: أوال
مف بدع كبدع الشَّيء أك ابتدعو تعني أنشأه : " أنَّو عمىعرِّؼ اإلبداع لغة كما جاء في لساف العرب

". 2ق عمى غير مثاؿ سابؽأبىدىعىوه بىٍدعىا فيك بديع أم أنش: "، كفي المعجـ الكسيط1"كبدأه
: تعريف اإلبداع اصطالحا: ثانيا

: لئلبداع أىمية بالغة، كليذا تعدَّدت تعاريفو مف كاتبو آلخر، كنكرد البعض منيا كما يمي
 Josef Schumpeter" : النتيجة الناجمة مف إنشاء طريقة أك أسمكب جديد في اإلنتاج، ككذا التغيير

 ".3في جميع مككنات المنتج أك كيفية تصميمو
 Peterd drucker" : تغيير في ناتج المكارد، كتغيير في القيمة كالرضا الناتج عف المكارد المستخدمة

 ".4مف قبؿ المستيمؾ
 Guilford" : ستعدادية تضمف الطبلقة في التفكير كالمركنة كاألصالة كالحساسية اعبارة عف سمات

يضاحيا بالتفاصيؿ عادة تعريؼ المشكمة كا   ".5لممشكبلت كا 
 Myers et Marquis" : بأنَّو ليس حدثنا فردينا مستقبلن أك مفيكمنا أك فكرة جديدة أك حدكث ابتكار

نما ىك عممية شاممة كمتكاممة تتضمف مجمكعة مرتبطة مف األنظمة كالعمميات  بشيء جديد كا 
 ".6الفرعية داخؿ المنظمة

 7عممية إنشاء األفكار الجديدة ككضعيا في الممارسة: "نجمد عبود نجم ."
: خصائص اإلبداع: الفرع الثاني

                                                           

لبناف، -، دار صادر لمطباعة كالنشر، بيركت08 ، المجمد لسان العربجماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظكر،  -  1
. 06 ، ص 1990

. 40، ص1980، مجمع المغة العربية، دار التحرير لمطباعة كالنشر، مصر، المعجم الوجيز-  2
دور وأىمية اإلبداع المحاسبي والمالي في عممية اإلفصاح عن المعمومات المحاسبية ، شريفي أحمد ك عمكرة جماؿ-  3

، دراسة كتحميؿ تجارب "اإلبداع كالتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة": الممتقى الدكلي، مداخمة مقدمة إلى والمالية
. 06، ص 2011 مام 19-18، يكمي البميدة، الجزائر -جامعة سعد دحمب، "كطنية كدكلية

، مجمة جامعة "دراسة ميدانية: "واقع اإلبداع في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائربف عنتر عبد الرحمف، -  4
 .148، ص 2008، العدد األكؿ، 24دمشؽ االقتصادية كالقانكنية، المجمد 

. 306، ص 2007األردف، -، دار حامد لمنشر كالتكزيع، عمافالسموك التنظيميمحمد حسف محمد حمادات، -  5
، مداخمة مقدمة اإلبداع التقني كمدخل لزيادة القدرة التنافسية لمبنوك التجاريةبدرم عبد المجيد ك زركقي ابراىيـ، -  6

 أفريؿ 18-17، يكمي البميدة، الجزائر -، جامعة سعد دحمب"اقتصاديات المعرفة كاإلبداع: "إلى الممتقى الدكلي األكؿ حكؿ
. 04، ص 2011

 .22، ص2003، دار كائؿ لمنشر، عماف، إدارة االبتكارنجـ عبكد نجـ، -  7
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 االبتكاركالتطكير إلى مرحمة  (التقميد) عممية نسبية تقع بيف مرحمة المحاكاة اإلبداعيمكف القكؿ أفَّ 
األصيؿ، كىي عممية تتضمَّف النَّظر إلى الظَّكاىر كاألشياء كالمشكبلت بمنظكر كعبلقات جديدة غير 

مألكفة، يتفاعؿ فييا الفرد كالعمؿ كبيئة المنظمة كالبيئة العامة، كيقـك الفرد أك الجماعة بالبحث 
 ذك قيمة لممجتمع، كقد يتعمؽ ىذا كأصيؿكاالستقصاء كالربط بيف األشياء بما يؤدِّم إلى إنتاج شيء جديد 

الشيء بسمعة أك خدمة أك أسمكب عمؿ جديد مثؿ أفكار جديدة في القيادة كاإلشراؼ كاالستراتيجيات 
 إعطاء بعض ف، كمف ىذا المنطمؽ يمؾالخ...  طرؽ جديدة في تصميػـ العمؿأككاتخاذ القرارات، 

: الخصائص لئلبداع كما يمي
ا أك جزئينا في مقابؿ الحالة القائمة، كما يمثؿ مصدر من اإلبداع يمثؿ الجديد كىك اإلتياف بالجديد كؿ .1

 ؛1التجدُّد مف أجؿ المحافظة عمى حصة المنظمة السكقية كتطكيرىا
اإلبداع عمـ نظرم تجريبي قابؿ لمتغيير كالتبديؿ باختبلؼ الزماف كالمكاف، فبعض ما ىك صكاب  .2

 اليكـ قد يمغي غدنا كالعكس صحيح؛
اإلبداع قدرة عقمية مف الممكف أف تظير عمى مستكل الفرد، الجماعة أك عمى مستكل المنظمة،  .3

 ؛حيث تمثؿ ىذه المستكيات المحاكر األساسية لئلبداع

 ؛ فجأة إنما تمر بعدة بمراحؿثالعممية اإلبداعية ال تحد .4
اإلبداع ظاىرة إنسانية عامة كليست ظاىرة خاصة بأحد، فاإلبداع ليس حكرنا عمى العمماء كالخبراء  .5

  أـ ال؛اكاإلحصائييف، بؿ ىك كؿ إنساف عاقؿ سكل كاف مبدعن 
 اإلبداع قابؿ لمتطبيؽ؛ .6
اإلبداعات الفعَّالة تبدأ دائما صغيرة كتتطكر أىميتيا كفقنا لنتائج التقكيـ كالتجريب؛  .7

: أىمية اإلبداع: الفرع الثالث
:   يمكف تمخيص العناصر التي تيبرز أىمية اإلبداع بالنسبة لممؤسسة في النقاط التالية

  اإلبداع ىك أحد كسائؿ بناء كنمك المؤسسات ككذلؾ مكاجية مشكبلت كتحديات المستقبؿ
 ؛1كاالستجابة لمنافسة المؤسسات األخرل

                                                           

دارة منظمات االعتمالببلؿ خمؼ السكارنة، -  1 ، 2008، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، األردف، الريادة وا 
. 48ص
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 ز أداء المؤسسة بشكؿو عاـ بما يضمف ليا النجاح كقيادة السكؽ؛  اإلبداع ينشط كيعزِّ
 يكشؼ عف طرؽ جديدة تسيـ في تخفيض التكاليؼ اإلجمالية ألنشطة المؤسسة؛ 
 تطكير إنتاج سمع كخدمات جديدة بما يمبي حاجة المستيمكيف؛ 
  تحقؽ األفكار اإلبداعية التي يتقدـ بيا العاممكف في المؤسسة بما يحقؽ فكائد كمنافع لممبدعيف

 .أنفسيـ مف خبلؿ المكافآت التي يحصمكف عمييا مف المؤسسات المستفيدة مف أفكارىـ اإلبداعية
مستويات اإلبداع : الفرع الرابع

اإلبداع عمى مستكل الفرد، اإلبداع عمى مستكل : يمكف التمييز بيف ثبلثة مستكيات لئلبداع كىي
:  كيمكف تفصيميا كما يمي.الجماعة كاإلبداع عمى مستكل المنظمة

اإلبداع عمى مستوى الفرد : أوال 
كىك اإلبداع الذم يتـ التكصؿ إليو مف قبؿ أحد األفراد الذيف يمتمككف قدرات ك سمات إبداعية ك 

: 2مف بيف خصائص الفرد المبدع كالتي تككف عادة فطرية
حيث يبذؿ الفرد كقتا كبيريا إلتقاف عممو؛ : المعرفة .1
كىك يؤكد عمى أفَّ المنطؽ يعيد اإلبداع؛ : التعميم .2
اإلنساف المبدع ليس بالضركرة عالي الذكاء كلكنو يتمتع بالقدرات التفكيرية عمى تككيف : الذكاء .3

عبلقات مرنة بيف األشياء؛ 
يحب الشَّحص المبدع ركح المخاطرة، كىك مستقؿ كمثابر كعالي الدافعية كمتشكؾ : الشَّخصية .4

كمنفتح عمى اآلراء الجديدة كقادر عمى التعامؿ مع العزلة كعالي الفكاىة؛ 
 بالتنكيع؛ أتسمتالطفكلة : الطفولة .5
اإلنساف المبدع ليس منطكيا عمى نفسو بؿ ىك يميؿ إلى التفاعؿ كتبادؿ : العادات االجتماعية .6

؛ 1اآلراء مع اآلخريف

                                                                                                                                                                                     

، مداخمة اإلبداع التكنولوجي في تحقيق متطمبات المسؤولية االجتماعية والبيئية لممؤسسات دوربكمديف بركاؿ، -  1
- دراسة كتحميؿ تجارب كطنية كدكلية -اإلبداع كالتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة : "مقدمة إلى الممتقى الدكلي حكؿ

 .11، ص 2011 مام 19 ك 18الجزائر، يكمي –جامعة سعد دحمب البميدة
حمام ربي   مركبEGTTمؤسسة  حالة دراسة-تنافسية  ميزة المؤسسة اكتساب في اإلبداع دوراألخضر،  خراز-  2

. 41الجزائر، ص -، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف(غير منشكرة)، مذكرة ماجستير -نموذجا سعيدة
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: اإلبداع عمى مستوى الجماعة: ثانيا
ىك اإلبداع الذم يتـ تحقيقو مف قبؿ الجماعة، كنتيجة لتفاعؿ أفراد الجماعة فيما بينيـ، كتبادليـ 

لآلراء كالخبرات، فإفَّ إبداع الجماعة يفكؽ كثيرنا اإلبداعات الفردية ألعضائيا، لذلؾ كاف لزامنا عمى 
المؤسسات المعاصرة أف تقـك بتطكير جماعات العماؿ المبدعة، كتحقؽ أىدافيـ، لكي تتعاكف ىذه 

يجاد المؤسسة المبدعة . الجماعات فيما بينيا لتحقيؽ أىداؼ المؤسسة كا 
ف أ، أىميا الرؤية، كالتي تزيد مف إبداع الجماعة عكامؿإلبداع عمى مستكل الجماعة بعدة اكيتأثر 

ع عمى إيجاد مىناخ يسمخ باشارؾ فييا أعضاؤىا، م إلضافة إلى اإللتزاـ بالتميز في اآلداء، الذم يشجِّ
لؤلفراد بتقييـ إجراءات العمؿ، كذلؾ تنكع الجماعة كاختبلؼ جنسيا ىك مف العكامؿ التي تؤثر عمى 
اإلبداع الجماعي، ألفَّ تنكع الجماعة كاختبلؼ جنسيا ينتج حمكالن أفضؿ مف الجماعة أحادية النكع 
كالجنس، إضافة إلى عمر كحجـ الجماعة كانسجاميا، ألفَّ الجماعة حديثة التككيف، كثيرة العدد، 

المنسجمة فيما بينيا، أكثر ميبلن لئلبداع مف الجماعة القديمة، صغيرة الحجـ، كالمختمفة مع بعضيا 
ف  البعض، كفي حاؿ لـ تتكفر الظركؼ كالعكامؿ المناسبة إلبداع الجماعة، فإفَّ الجماعة لف تبدع حتى كا 

 .2كاف جميع أفرادىا مف المبدعيف
اإلبداع عمى مستوى المؤسسة  : ثالثا

 كمالي شيءإفَّ اإلبداع في المؤسسات المعاصرة، عمى اختبلؼ أنكاعيا ال يعدُّ مسالة ترؼ أك 
نَّما ىك أمر ضركرم أف تجعؿ منو أسمكب   غنى عنو، إذا أرادت المؤسسة البقاء كاالزدىار، كعمييا الكا 

:  كيتحقؽ ذلؾ بتكفر الشركط التالية.عمميا كممارستيا اليكمية
لى أشخاص ذكم تفكير عميؽ كلتنمية ىذا التفكير لدل إضركرة إدراؾ أفَّ اإلبداع كالريادة تحتاج  .1

األفراد البدَّ مف أف تتيح ليـ فرص التعمـ كالتدرب كالمشاركة في الندكات كالمؤتمرات؛ 
 ريقة إبداعية، كىذا يعني تكييؼ التفكير كتشجيعو ليككف أكثر مركنة؛طضركرة تعمـ حؿ المشكبلت ب .2

                                                                                                                                                                                     

أثر اإلبداع اإلداري عمى تحسين مستوى أداء إدارة الموارد البشرّية في البنوك  طبلؿ نصير ك نجـ العزاكم، - 1
دراسة -اإلبداع كالتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة : "، مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي حكؿالتجارّية األردنّية

. 07 - 06، ص 2011 مام 19 ك 18الجزائر، يكمي –، جامعة سعد دحمب البميدة-"كتحميؿ تجارب كطنية كدكلية 
حاث اقتصادية بأ: "، المعارف الجماعية وأثرىا عمى نشاط اإلبداع في المؤسسة، مجمةسمطاني محمد رشدم-  2

دارية . 149-148، ص 2012، جكاف 11الجزائر، العدد -جامعة محمد خيضر بسكرة ،"وا 
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إيجاد المشكبلت كتعزيزىا ممَّا يساعد عمى تنمية الميارات م ضركرة تنمية الميارات اإلبداعية ؼ .3
 بعاد أم مشكمة؛أاإلبداعية كالتعكد عمى التفكير المطمؽ كالشامؿ كتقصي 

ضركرة تنمية الميارات اإلبداعية في صنع المشكبلت أك بناء المشكبلت، كذلؾ مف العدـ كالعمؿ عمى  .4
. 1حميا

  عناصر، مراحل ونظريات اإلبداع: المطمب الثاني
عناصر اإلبداع : الفرع األول

لئلبداع مجمكعة مف العناصر التي ييبنى عمييا، كالتي تجعمنا نحس أنَّو يمسُّ العديد مف الجكانب 
: في حياتنا اليكمية، كيمكف حصر عناصره في ما يمي

 الطالقة: أوال
 إمكانية األخذ بيا مف لى أم القدرة عمى إنتاج أكبر عددو مف األفكار اإلبداعية، كبصرؼ النَّظر ع

ف يككف لدل الفرد القدرة عمى تقبؿ أم فكرة تطرأ عمى ذىنو دكف تقييميا، كبعد التكصؿ أعدميا، فيجب 
ُـّ إخضاعيا لمتصفية كالتقييـ،  ك بمعنى آخر ىي القدرة عمى سيكلة األفكار أإلى أكبر عددو مف األفكار يت

ق في أفَّ كسيكلة تكليدىا، مثبلن إعطاء حجـ النشاطات التسكيقية في غضكف فترة زمنية معينة، كقد كيجد 
: 2االختبارات الكبلمية كحدىا تكجد ثبلثة عكامؿ متميزة كىي

ىذا النكع مف الطبلقة مرتبطه بالقدرة العقمية لمشخص، كالقدرة عمى التخيؿ : الطالقة الفكرية .1
 كالتشبيو، كاالستنباط كسعة اإلدراؾ كالحدس؛

عطاء التماثؿ أك التناقض: الطالقة الترابطية .2  .كىي متعمقة بإكماؿ العبلقات كا 
. ىي تتعمؽ بسيكلة بناء الجمؿو: الطالقة التعبيرية .3
المرونة : ثانيا

كييقصد بيا تنكع أك اختبلؼ األفكار التي يأتي بيا الفرد المبدع كقدرتو عمى تغيير أك تحكيؿ مسار 
تفكيره أك كجية نظره تبعنا لمتطمبات المكقؼ، فيي عكس الجمكد أك التصمب الذىني كالذم يعني تبني 

، فعمى سبيؿ المثاؿ إذا طيمب مف 3أنماط ذىنية محدَّدة سمفنا كغير قابمة لمتغيير حسب ما تستدعي الحاجة
                                                           

، 01، ط األردف-عماف كالتكزيع لمنشر المعرفة كنكز ، دارإدارة اإلبداع واالبتكارسميـ بطرس جمدة ك زيد منير عبكم، -  1
 .46-45، ص 2006

 .19، ص 2005، المنظمة العربية لمتنمية، مصر، إدارة اإلبداع التنظيميرفعة عبد الحميـ الفاعكرم، -  2
، المجمة العربية لمدراسات كيف نوظف التدريب من أجل تنمية اإلبداع في المنظماتعبد الرحمف احمد ىيجاف،  -  3

 .98ىػ ، ص 1416المممكة العربية السعكدية، - ، الرياض 10األمنية كالتدريب،  المجمد 
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شخص أف يذكر استخدامات رباط حذاء، فإفَّ الشَّحص التقميدم سيجيب أنَّو لربط الحذاء بينما المبدع 
خرل لو، فالشَّحص المبدع يتمتع بمركنة كبيرة كيككف أكثر قدرة عمى االبداع، كلقد ميز أسيعدِّد مياما 

: غيمفكرد بيف نكعيف مف المركنة
 تكحي بمدل تفكير الفرد؛ :المرونة العفوية .1
.  كالتي تكحي بقدرة الفرد عمى إجراء التغييرات المناسبة:المرونة التكييفية .2
األصالة : ثالثا

كتعني االنفراد كالتجديد كاألفكار، كىك مفيـك يشير إلى كجكد أفكار أصيمة جديدة عند الفرد لـ 
 باإلبداع كالتفكير اإلبداعي، كتعني قدرة الفرد عمى إعطاء ايسبقو إلييا أحد، كىي أكثر القدرات ارتباطن 

استجابات أصيمة كجديدة بحيث يكصؼ الشَّحص بالمبدع إذا أتى بأفكار أصيمة كجديدة تختمؼ عمَّا أتى 
إفَّ الفكرة ال تككف أصيمة كجديدة : "، كىي إنتاج ما ىك غير مألكؼ، كىناؾ مف العمماء مف يقكؿ1بو غيره

 المدل كذات ارتباطات بعيدة كذكية، كىذا ال يعني ة، ككانت غير عادية كبعيد"إالَّ إذا لـ يسبؽ ليا سابؽ
 التكصؿ إلىأف ييمؿ الشَّحص األفكار المألكفة أك السابؽ التكصؿ إلييا، فقد تساعده مثؿ ىذه االفكار 

صؼ باألصالة قد تتأثر تتص عمى التكصؿ إلى أفكار خإلى شيي جديد كغير مألكؼ، فإفَّ قدرة الشَّ 
فكار لتنشيط المبيعات تختمؼ أبمعرفة ىذه األساليب التقميدية كالمألكفة، بحيث يضع في اعتباره أف يأتي ب

. عف األفكار المعركفة
 
 
 

التوسيع : رابعا
كيظير ىذا العامؿ مقدرة الفرد عمى اإلضافة ذات القيمة عمى األفكار أك أسمكب قدمو غيره، بحيث 

تكتمؿ الفكرة بشكؿ أفضؿ أك يصبح تطبيقيا أكثر فائدة كسيكلة، مثؿ المعالجة الدقيقة كالشاممة التي 
. تكضح أبعاد المسائؿ التسكيقية

: الكم والكيف: خامسا

                                                           

مستوى اإلبداع اإلداري لدى مديري ومديرات مدارس منطقة بني كنانة من وجية  مكسى أبك دلبكح ك صفاء جرادات، - 1
 .11، ص 2013، 03، العدد 19، مقاؿ منشكر عمى مجمة المنارة، المجمد نظر المعممين والمعممات العاممين فييا
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كبر مف األفكار، أنَّو إذا كاف شخص ينتج عددا إإفَّ ثمة فرضية تقكؿ إفَّ الكمية تكلد الكيفية، حيث 
ف ينتج عددنا أكبر مف األفكار ذات النكعية الجيدة في كقت محدَّد، إذنا فبلبد مف الكـ كي أنَّو البدَّ مف إؼ

. ف تتـ عممية تكليد األفكار بأسمكب عممي مدركسأنحصؿ عمى النكعية، كلكف البد 
: القدرة عمى تحسس المشكالت: سادسا

تتمثؿ في قدرة الفرد عمى اكتشاؼ المشكبلت المختمفة في المكاقؼ المختمفة فالشَّحص المبدع 
يستطيع رؤية كثير مف المشكبلت في المكقؼ الكاحد فيك يعي األخطاء كنكاحي القصكر كيحس 

، تتجسد ىذه القدرة بكصفيا عنصرنا ميمنا مف عناصر اإلبداع، في تكظيؼ 1بالمشكبلت إحساسنا مرىفا
القدرات العقمية لمفرد، كما يمتمكو مف معارؼ كخبرات كميارات كحصر القضايا كالمشكبلت التي يمكف أف 

. 2تككف مكضكع معالجة، بغرض الكصكؿ إلى حمكؿ مبدعة بصددىا
: مراحل عممية االبداع: الفرع الثاني

 ىذه أفَّ  كيرل البعض اآلخر منيـ ،يرل بعض الكتٌاب أفَّ عممية اإلبداع قد تحدث في فترة كجيزة
 كىك  آخرالعممية مختصرة في مرحمة كاحدة كالتي تسمى لحظة الخمؽ أك الظيكر، لكف يكجد تصنيؼ

: األكثر تداكال كاعتمادنا ك يقسـ مراحؿ االبداع إلى أربعة مراحؿ كىي
ُـّ في ىذه المرحمة جمع كافة البيانات كالمعمكمات المتعمقة بالمشكمة محؿ اإلعداد : مرحمة اإلعداد .1 يت

يجاد الحؿ كيستبعد البعض مف ىذه البيانات إكتفحص جميع جكانبيا ثـ يقـك الفرد بمحاكلة 
أم إدراؾ ما ال يدركو اآلخركف : كالمعمكمات، كيتطمب ذلؾ عدة خطكات تتمثؿ في تشخيص المشكمة

  لمحصكؿ عمى الحؿ،قتجميع المعمكمات الجديدة التي تساعد كيراه غيره، تجزئة المشكمة كرؤية ما ال
 . تحميؿ المعمكمات كاستحداث عبلقات جديدةثـ

في ىذه المرحمة يتـ تفاعؿ البيانات كالمعمكمات في العقؿ الباطف لممبدع كنتيجة  :مرحمة الحضانة .2
َـّ يقكـ المبدع باستخداـ ماىك جديد في قرار لممشكمة القائمة  .ليذا التفاعؿ تظير اإلبداعات كمف ث

                                                           

، جػامعة الممؾ سػػعػػػػكد، (غير منشكرة)، مذكرة ماجستير الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداريبسػػػاـ بف مػػػػناكر العنزم، -  1
. 34 ىػ، ص 1425المممكة العربية السعكدية، 

، مجمة العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، اإلبداع في القطاع الحكومي الجزائريمعراج ىكارم ك عبد الرزاؽ خميؿ، -  2
. 69، ص 2006سطيؼ، -، جامعة عباس فرحات06العدد 
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في ىذه المرحمة، يحاكؿ العقؿ بمكرة األفكار كالحمكؿ، كفي كقتو الحؽ يظير  : مرحمة تبمور الفكرة .3
 .1الفكر الجديد عمى شكؿ إنارة ذات لمعاف تنبو الفرد بالفكرة الجديدة ممَّا يجعمو في حالة اكتشاؼ

:  نظريات اإلبداع: الفرع الثالث
تكجد الكثير مف النظريات التي تدكر حكؿ اإلبداع، كالتي جاءت نتيجة المساىمات المختمفة لمكتاب 

: كالباحثيف في ىذا المكضكع، كتتمثؿ ىذه النظريات في
 حسب ىذه النظرية فإفَّ اإلبداع ليست لو عبلقة بالتجارب كالخبرات المتكفرة لدل :النظرية العبقرية .1

 بؿ يأتي فجأة في لحظات إيحاء كنتيجة لقدرات معينة يمتمكيا الفرد تجعمو قادرنا عمى تجاكز ،الفرد
نتاج كؿ ما ىك جديد بخطكة كاحدة  .حدكد المعرفة الحالية كا 

، كترتكز عمى أفَّ الصراعات "فركيد"لقد جاءت ىذه النظرية نتيجة ألفكار : نظرية التحميل النفسي .2
الٌداخمية لمفرد كالتي ظمت مكبكتة تكلد اإلبداع في مرحمة معينة ككأنَّو تفجير لممشاعر كاألحاسيس 

 .2كالغرائز
الفرد " لقد جاءت ىذه النظرية امتدادنا لؤلبحاث التي قاـ بيا العالـ الفرنسي :نظرية القياس النفسي .3

 حيث قاـ بتطكير أكؿ اختبار لقياس الذكاء، كترتكز ىذه ،حكؿ حركة القياس النفسي" (Binet)بينيو 
 كاإلبداع يكجد بنسب متفاكتة لدل األفراد كيمكف قياسو ،النظرية عمى كجكد عبلقة بيف السمكؾ كالذكاء

 . كتحديده، كما يجب إخضاعو لمبحث التجريبي كما حدث سابقنا مع الذكاء
اإلبداع كالكحي يأتي في لحظة كينتيي، أم تكجد قكل تمنح لمفرد " أفبلطكف"حسب : نظرية أفالطون .4

 .ذلؾ اإلبداع بغض النظر عما يمتمكو مف ذكاء
 .أفَّ اإلبداع يخضع لقكانيف الطبيعة كىي التي تتحكـ فيو" أرسطك"يرل : نظرية أرسطو .5

اإلبداع عممية جماعية تجسِّد أم فكرة أك ممارسة جديدة عمى  :Zaltman et Al:1973نظرية  .6
، كتنظر ىذه النظرية لئلبداع كعممية تتككف مف مرحمتيف 1الكحدة التنظيمية، أك المنظَّمة التي تتبناىا

                                                           

، دراسة مساىمة تسيير الميارات في تحقيق اإلبداع بالمؤسسة االقتصادية الجزائريةسعاد عبكد ك ربيحة قكادرية، -  1
اقتصاديات المعرفة كاإلبداع، جامعة ": ، مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي األكؿ حكؿ-بسكرة-حالة مؤسسة جينيراؿ كابؿ 

. 09، ص 2013 أفريؿ 18 ك 17، يكمي "الجزائر-سعد دحمب البميدة
اإلبداع كالتغيير : "مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي حكؿ، تنمية وتدعيم اإلبداع  في المنظماتشريؼ غيػاط، -  2

 ك 18الجزائر، يكمي –، جامعة سعد دحمب البميدة-"دراسة كتحميؿ تجارب كطنية كدكلية -التنظيمي في المنظمات الحديثة 
 .06 - 05، ص 2011 مام 19
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 كيعتبر عمى أنَّو فكرة أك ممارسة جديدة ،ىما مرحمة البدء كمرحمة التطبيؽ، كليما مراحؿ جزئية
 Hage etق عممية جماعية كليست فردية، كاعتمدكا عمى نظرية أفَّ ككصفكا اإلبداع عمى . لكحدة التبني

Aikenالعبلقات : ، إاٌل أنَّيـ تكسَّعكا في شرح المشكمة التنظيمية كأضافكا متغيرات أخرل ىي
 .صية كالتعامؿ مع الصراعخالشَّ 

: لقد حدَّدكا مراحؿ تفصيمية لئلبداع ىي
 مرحمة البدء. 
 مرحمة ثانكية لكعي المعرفة. 
 مرحمة ثانكية حكؿ مراحؿ اإلبداع. 
 مرحمة ثانكية لمقرار. 
 مرحمة التطبيؽ. 
 تطبيؽ تجريبي. 
 تطبيؽ متكاصؿ. 

يعتقد أفَّ اإلبداع يأتي بالكراثة، حيث ربط في دراساتو " فرنسيس جالتكف"في حيف أفَّ  :نظرية جالتون .7
 . بيف العبقرية كاإلبداع كالكراثة

 :فقد قسَّـ اإلبداع إلى أربع مراحؿ ىي" جراىاـ كاليس"أمَّا : نظرية المراحل .8
 اإلعداد. 
 الكمكف. 
 اإلشراؽ كالتحقيؽ  .

. كتعدُّ ىذه النظرية األكثر شيكعنا كاستخدامنا في مجاؿ اإلبداع
كتكجد نظريات أخرل عيرفت بأسماء أصحابيا، حيث شممت معالجات حكؿ اإلبداع كالعكامؿ المؤثِّرة 

: كتتمثؿ ىذه النظريات في. فيو

                                                                                                                                                                                     

، بحث مقدـ إلى إدارة المعرفة وانعكاساتيا عمى اإلبداع التنظيميزكريا مطمؾ الدكرم ك بشرل ىاشـ محمد العزاكم، -  1
 أفرم 28 ك 27، 26األردف، أياـ -، جامعة الزيتكنة"إدارة المعرفة في العالـ العربي"المؤتمر العممي الدكلي السنكم الرابع 

 .22، ص 2004
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1 نظرية .9
Marsh et Simon : فسَّرت ىذه النظرية اإلبداع مف خبلؿ معالجة المشكبلت التي تعترض

إذ تكاجو بعض المنظمات فجكة بيف ما تقـك بو كما يفترض أف تقـك بو، فتحاكؿ مف  المنظمات،
 فجكة األداء، عدـ الرخاء، :خبلؿ عممية البحث خمؽ بدائؿ، فعممية اإلبداع تمر بعدَّة مراحؿ ىي

كقد ارجعا الفجكة في األداء إلى عكامؿ خارجية كالتغير في الطمب  .بحث ككعي، كبدائؿ، ثـ إبداع
 .أك تغيرات في البيئة الخارجية أك الداخمية

حسب ىذيف المفكريف فإفَّ تبنِّي المنظَّمات لميياكؿ المرنة سكؼ : Burns et Talker:1961نظرية  .10
يؤدِّم إلى تطبيؽ اإلبداع مف خبلؿ النَّمط اآللي الذم يبلءـ بيئة العمؿ المستقرة كالنَّمط العضكم 
الذم يبلءـ البيئات األكثر ديناميكية كيسيِّؿ عممية مشاركة األفراد في اتخاذ القرارات كعممية جمع 

 . المعمكمات كمعالجتيا
قد بيَّف أفَّ عممية اإلبداع تككف مف خبلؿ ثبلثة مراحؿ ىدفت إلى إدخاؿ  :Wilson:1966نظرية  .11

 :تغيرات في المنظمة كىي
 إدراؾ التغير؛ 
 اقتراح التغير؛ 
 تبني التغير كتطبيقو. 

: أفَّ نسبة اإلبداع في ىذه المراحؿ متباينة لمعديد مف األسباب منيا" كيمسكف"كقد افترض 
  كتعقد نظاـ الحفظ (البيركقراطية)درجة التعقد في المياـ. 
 فتنكع المياـ يؤدم إلى قمة المياـ الركتينية كيسيؿ إدراؾ اإلبداع : ازدياد المياـ الركتينية

 .بشكؿ جماعي كيقمؿ مف الصراعات
 إذ تؤثر الحكافز بشكؿ ايجابي عمى تكليد االقتراحات كتزيد مف المشاركة : قمة الحكافز

. الجماعية بيف أفراد المنظمة
مارش كسيمكف، بكرف "حيث استفاد مف بحكث كدراسات كؿو مف : Harvey et Mill نظرية  .12

–فانصبَّ تركيزىـ عمى فيـ اإلبداع مف خبلؿ مدل استخداـ األنظمة لمحمكؿ الركتينية " كستالكر
، فقد كصفكا أنكاع المشكبلت التي تكاجييا المنظمات كأنكاع (بالحالة كالحمكؿ)لما يعرؼ - اإلبداعية

                                                           

 البنوك في العاممين لدى اإلبداعي السموك في اإلداري التمكين أثرالطراكنة،  أحمد كمحمد المبيضيف ذيب محمد-  1
، 2011األردف، جانفي-، جامعة الزيتكنة02، العدد 38، المجمد "العمـك اإلدارية"، مجمة دراسات األردنية التجارية

 .468ص
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عف طريؽ ما تحتاجو مف فعؿ لمجابيتيا  (المشكمة)الحمكؿ التي قد تطبقيا مف خبلؿ إدراؾ القضية 
أك البحث بيدؼ تقدير أم األفعاؿ المحتممة التي قد تتخذىا  (أم كيفية استجابة المنظَّمة)أك بمكرتيا 

أك إعادة التعريؼ بمعنى استبلـ معمكمات ذات تغذية  (انتقاء البديؿ األمثؿ)المنظمة أك اختبار الحؿ 
إذ تسعى المنظمة إلى كضع حمكؿ ركتينية لمعالجة حاالت أك مشكبلت . عكسية حكؿ الحؿ األنسب

َـّ التصدِّم ليا سابقنا  ، بينما تسعى الستحضار حمكؿ إبداعية لـ يتـ استخداميا مف (الخبرات السابقة)ت
 . قبؿ لمعالجة المشكبلت غير الركتينية أك االستثنائية بتبني اليياكؿ التنظيمية الميكانيكية كالعضكية

نَّو التغير الحاصؿ أإذ عرَّفت اإلبداع عمى كتعتبر أكثر شمكالن، : 1Hage et Aiken:1970 نظرية  .13
 :في المنظمة بإضافة خدمات جديدة، كما حدَّدت المراحؿ المختمفة لو في

  نجازه لمختمؼ األىداؼ المسطرةإتقييـ النظاـ كمدل. 
 كتتمثؿ في الحصكؿ عمى الميارات البلزمة باإلضافة إلى الٌدعـ المالي: مرحمة اإلعداد. 
 مرحمة التطبيؽ كالمباشرة في إتماـ اإلبداع كاحتماؿ ظيكر مقاكمة لو مف قبؿ األفراد. 
 كتتمثؿ في سمككيات كمعتقدات تنظيمية: الركتينية. 

مِّـ في األساس لمساعدة األفراد : Osbornنظرية  .14 كالسيما )إفَّ نمكذج حؿ المشكبلت اإلبداعي صي
العامميف في مجاالت الصناعة كاألعماؿ التجارية عمى تطكير منتجات  (القيادية منيا كالتنفيذية

 بأفَّ لو الفضؿ الكبير في كضع أسس ىذا النمكذج في مراحمو Osbornكعمميات جديدة، كييعتبر 
 كما أكَّد ضركرة تأجيؿ إصدار أم ،األكلى عمى أساس االستخداـ األمثؿ لمتخيؿ في معالجة المشكمة

ع المشاركيف عمى  أحكاـ أك انتقادات لؤلفكار المطركحة أثناء جمسات العصؼ الذِّىني، حتى يشجِّ
انتقادات لؤلفكار المطركحة أثناء جمسات العصؼ الذىني، حتى يشجع المشاركيف عمى طرح كؿ ما 

حتَّى ال يضيع الكقت كالحماس إذا ما تسرع المشارككف في اختيار حمكؿ غير كلدييـ مف أفكار 
 .2ناضجة كالشُّركع في تنفيذىا

 
 

                                                           

أثر اإلبداع اإلداري عمى تحسين مستوى أداء إدارة الموارد البشرّية في البنوك التجارّية طبلؿ نصير كنجـ العزاكم، -  1
الجزائر، -اقتصاديات المعرفة كاإلبداع، جامعة سعد دحمب البميدة: ، مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي األكؿ حكؿاألردنّية
. 06-05، ص 2013 أفريؿ 18 ك 17يكمي 

، 2002، 1األردف، ط-، دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع، عمافتدريبو-مفيومو: اإلبداعفتحي عبد الرحمف، -  2
. 42-41ص 
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 الحاجة إلى االبداع في تطوير المنتجات وعوائقو: المطمب الثالث
 :1عوائق اإلبداع: الفرع األول  

يمكف تقسيـ عكائؽ اإلبداع حسب المستكل، كيمكف أف تككف المعكقات عمى مستكل الفرد كأخرل 
:   كنقكؿ،عمى مستكل المنظمة

: معوقات اإلبداع عمى مستوى الفرد: أوال  
يعتبر مكضكع عكائؽ اإلبداع مف المكضكعات التي نالت اىتماـ الكتاب كالباحثيف، حيث حاكؿ 
العديد منيـ تحديد العقبات التي تقؼ عائقنا أماـ اإلبداع أك التفكير اإلبداعي، فقد حدَّدىا زىير منصكر 

عادات التفكير، العزلة، : في ستة معكقات كذلؾ عمى النحك اآلتيمقدمة في منيج اإلبداع في كتابو 
األلفة، النظرة الجزئية غير الشمكلية، غياب الحرية، التركيز عمى النتائج دكف األصكؿ، أما جركاف فقد 

 :أكجزىا في مجمكعتيف
العقبات الشَّخصية وتتمثل في اآلتي : المجموعة األولى .1

ػ ضعؼ الثقة بالنفس؛  . أ
الميؿ لممجاراة؛  . ب
الحماس المفرط؛  . ت
التفكير النمطي؛  . ث
 عدـ الحساسية لممشكبلت أك الشعكر بالعجز؛ . ج
 التسرع؛ . ح
. نقؿ العادة . خ
: أما المجموعة الثانية فتشتمل عمى العقبات الظرفية وتتمثل في اآلتي  .2
مقاكمة التغيير؛  . أ

عدـ التكازف بيف الجد كالفكاىة؛  . ب
 .عدـ التكازف بيف التنافس كالتعاكف . ت

 

                                                           

اإلبداع ": الممتقى الدكليمداخمة مقدمة إلى ، أثر إدارة المعرفة عمى اإلبداع التنظيمي، فبلح محمد كعامر بشير-  1
، البميدة، الجزائر -جامعة سعد دحمب، "، دراسة كتحميؿ تجارب كطنية كدكلية"كالتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة

. 12، ص 2011 مام 19-18يكمي 
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: 1 اإلبداع عمى مستوى المنظمةمعوقات: ثانيا
.  لمعكقات داخمية كأخرل خارجية عمى مستكل المنظَّمة تصنَّؼ معكقات اإلبداعأفيمكف 

: معوقات اإلبداع الداخمية عمى مستوى المنظمة .1
 فقط، كال بأفكارىاتيتـ إاٌل  عدـ مبلئمة أسمكب القيادة كمف أمثمة ذلؾ القيادة االستبدادية، التي ال . أ

 .تمقي باالن لآلخريف
افتقار السُّمكؾ المناسب، كمف أمثمتو عدـ االستماع الجيد أك سمكؾ الشؾ كالريبة، الذم يعرقؿ  . ب

ا  .تطكير أكثر األفكار إبداعن
 شخص ما تمنعسياسة الترىيب، فعمى سبيؿ المثاؿ مف الممكف أف يككف ىناؾ ضغكط قكية  . ت

يعمؿ في إحدل شركات الحاسكب عف اإلعبلف عف كجكد نظاـ أفضؿ مف نظاـ الحاسكب 
 .الخاص بالمؤسسة

ع عمى نمطية التفكير فعمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف يتـ التشجيع عمى استخداـ العقؿ  . ث القيـ التي تشجِّ
 ال يتـ تشجيع الحدس، كاألحكاـ الكيفية، األخرلكالمنطؽ كالتطبيؽ العممي، فإنَّو مف الٌناحية 

 .كركح المرح
اإلبداع :  لئلبداع أبعاد أحد المتخصصيف ثبلثة  في ىذا الصددذكرحيث أنو الجدية المفرطة،  . ج

فإذا تـ استبعاد المزاح كالدعابة مف جك العمؿ . الفني، كاالكتشاؼ العممي، كاإللياـ الككميدم
 .فسيعاني اإلبداع كثيرنا

 مف يبدم آراءه «أكؿ»التفكير الجماعي، كىك يسبِّب مشكمة لؤلفراد الذيف ال يرغبكف في أف يككنكا  . ح
. في أثناء مناقشة بعض األفكار الجديدة، كذلؾ خكفنا مف التعرض لمسخرية

: فيمكف تحديدىا في: معوقات اإلبداع الخارجية .2
العجز عف الحصكؿ عمى التمكيؿ البلـز لطرح االقتراحات في السكؽ، كيتمثؿ ذلؾ في عدـ  . أ

 .القدرة عمى إقناع المساىميف في عممية تمكيؿ المؤسسة
 أك الخدمة في المكاف غير المبلئـ؛ المنتج، كيتعمؽ ذلؾ بطرح المنتج مبلئمةعدـ  . ب
الكقت غير المناسب حيث يطرح المنتج أك الخدمة في كقت مبكر لمغاية، أك في كقت متأخر  . ت

 .لمغاية

                                                           

. 18، ص 2008، دار الفاركؽ لمنشر كالتكزيع، القاىرة، إدارة اإلبداع، "ترجمة خالد العامرم"بيتر ككؾ -  1
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: طبيعة اإلبداع :الفرع الثاني
:  يقكد تحديد أنكاع اإلبداعات عمى ىذا األساس إلى التمييز بيف أربعة أنكاع أساسية 

: إبداع المنتج: أوال
لبي بعض الرغبات أك تشبِّع بعض مإحداث التغيير في مكاصفاتو أك خصائصو لكي : "كيقصد بو

عرض المنتجات في السكؽ تتصؼ بالتجديد بالنسبة لممعركضات "كييدؼ إلى   "1الحاجيات بكيفية أحسف
في الكظائؼ التي يؤدييا  (اإلبداع)كيمكف أف يحدث  التغيير …مف المنتجات المتكاجدة في نفس السكؽ 

، كتيتـ اإلبداعات المتعمقة بالمنتجات جميع مركبات أك مككنات "المنتج أك شركط استعمالو أك تكزيعو
المنتجات المقػدمة لمزبكف، كعػند التدقيؽ في اإلبداعات  كخصائص المنتجات، كتيدؼ إلى تحسيف
:  المنتجات نجدىا تخص ثبلثة جكانب كىي

   ػ إبداعات  ليا عبلقة بالتركيبة الكظيفية لممنتج؛
  ػ إبداعات تغير التركيبة التكنكلكجية لممنتج؛
 ػ إبداعات تغير العناصر أك الخصائص المقدـ فييا المنتج .

مع إمكانية تداخؿ ىذه اإلبداعات فيما بينيا، أم يمكف لئلبداعات الخاصة بالتركيبة الكظيفية 
لممنتج أف تستكجب إبداعات تغير التركيبة التكنكلكجية لو، كعميو فكؿ المجيكدات المبذكلة مف قبؿ 
المؤسسة، كالرامية إلحداث تغيرات في مكاصفات أك مككنات كخصائص المنتجات، تصنؼ ضمف 

النشاطات اليادفة إلحداث إبداع في المنتج بغية إشباع كتمبية حاجيات أفضؿ لممستيمكيف، كتحقيؽ تفكؽ 
. تنافسي عمى المنافسيف

: اإلبداع في الطريقة الفنية لإلنتاج: ثانيا
ىك استحداث طريقة إنتاج جديدة أك تحسيف طريقة قائمة، يجب اإلبداع في الطريقة الفنية لئلنتاج 

أف تككف نتائج الطريقة ميمة بالنسبة لمستكل اإلنتاج، الجكدة، كتكمفة التصنيع كال يأخذ بعيف االعتبار 
، ككما ييدؼ إلى تحسيف أداء األسمكب الفني 2التحسينات التي تتـ عمى مستكل التنظيـ كتسيير المؤسسة

                                                           

منظمات األعمال في ظل االتجاىات اإلبداع كأداة لتعزيز القدرة التنافسية ل نصر الديف بف نذير كمصطفى بداكم،- 1
اإلبداع ك التغيير التنظيمي في المنظمات : " مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي حكؿالحديثة في االقتصاد العالمي،

 .07، ص 2011 مام 19-18الجزائر، -، جامعة سعد دحمب، البميدة"الحديثة
، مداخمة مساىمة اإلبداع التكنولوجي في تدعيم المركز التنافسي لممنظمة، بف التركي زينبكبف بريكة عبد الكىاب -  2

الجزائر، -، جامعة سعد دحمب، البميدةالدكلي حكؿ اإلبداع كالتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثةمقدمة إلى الممتقى 
 .07، ص 2010 مام 12-13



 مدخل إلى تطوير المنتجات الجديدة                                                   :  الفصل الثاني

132 
 

لئلنتاج مف الناحيتيف الفنية كاالقتصادية في آف كاحد، ممَّا يترتب عنو نتائج إيجابية في المردكدية أك كمية 
.  1المخرجات كانخفاض التكمفة بالنسبة لمكحدة الكاحدة المنتجة

إفَّ إحداث التغيرات في أساليب اإلنتاج لتحسيف أداءاتيا كتبسيطيا ينجر عنيا نتائج إيجابية، تتمثؿ 
في السرعة في معالجة المدخبلت كتدفؽ المخرجات كتخفيض مف تكاليؼ اإلنتاج كترشيد لمعممية 

ىذا ما يسمح لممؤسسة مف تحقيؽ ىكامش أكبر كضماف  اإلنتاجية، أم الرفع مف فعالية جياز اإلنتاج،
 اإلنتاجي ماألسمكب الففكخاصة فيما يخص كعميو فالبحث عف إبداعات . الستمراريتيا التنافسية

كاستغبلليا يمكِّف المؤسسة مف تحسيف أداء أسمكبيا اإلنتاجي فنينا كاقتصادينا، حيث يكمف الجانب الفني في 
. تحسيف جكدة المنتجات كسرعة في معالجة المدخبلت كالجانب االقتصادم في تخفيض تكاليؼ اإلنتاج 

 اإلبداع التنظيمي: ثالثا
عممية فكرية منفردة تجمع بيف المعرفة المتألقة : "قأفَّ يمكف إعطاء تعريؼ لئلبداع التنظيمي عمى 

كالعمؿ الخبلؽ، تمس شتَّى مجاالت الحياة كتتعامؿ مع الكاقع كتسعى نحك األفضؿ، فضبلن عف أفَّ 
اإلبداع ناتج عف تفاعؿ متغيرات ذاتية أك مكضكعية أك شخصية أك بيئية سمككية، يقكدىا أشخاص 

كيخص إدماج كتغيير إجراءات كطرائؽ التسيير، كيعتبر ىذا النكع مف اإلبداع غير مادم ، ، "2متميزكف
عادة تنظيـ طرائؽ كأساليب التسيير، كالمعارؼ المكتسبة مف أجؿ جعؿ سمكؾ  ييدؼ إلى تحكيؿ كا 

. المنظمة كاألفراد أكثر إيجابية كفعالية
: اإلبداع التسويقي: رابعا

، "3كضع أفكار جديدة أك غير تقميدية في الممارسات التسكيقية: "كيعرَّؼ اإلبداع التسكيقي عمى أنَّو
فالتسكيؽ االبتكارم يركز عمى النشاط التسكيقي كأساليب العمؿ التسكيقية، كال سيما ما يتصؿ بعناصر 

جراءات أك استخداـ معدات أك آالت تساىـ  المزيج التسكيقي، كما تقكـ بو المنظمة مف أساليب كطرائؽ كا 
في خمؽ حالة جديدة تسكيقيا كساءا في مجاؿ المنتج أك التكزيع أك التركيج أك التسعير، كىكذا فإف 

                                                           

إدارة الجودة الشاممة كمدخل لصناعة المزايا التنافسية بين النظرية والتطبيق في المؤسسات فتيحة بكحركد، -  1
.  120، ص 2014، مجمة البحكث االقتصادية كالمالية، العدد الثاني، ديسمبر الصغيرة والمتوسطة بوالية سطيف

 .40، ص 2012األردف، -، دار الراية لمنشر كالتكزيع، عمافإدارة اإلبداع واالبتكاراتأسامة خيرم، - 2
، 2003مصر، -، منشكرات المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، القاىرةالتسويق االبتكارينعيـ حافظ أبك جمعة، -  3
. 04ص
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استحداث طريقة جديدة في تقديـ الخدمة ىك ابتكار تسكيقي، كذلؾ ابتكار طريقة لبلتصاؿ التركيجي مف 
. 1خبلؿ الحفبلت الخاصة لعينة مف الزبائف ىك ابتكار تسكيقي أيضا

: الحاجة إلى اإلبداع و تطوير المنتجات الجديدة: الثالثالفرع 
تعمؿ المؤسسات المعاصرة في ظؿ ظركؼ متغيرة كمعقدة تفرض عمييا تحديات عديدة ككبيرة لـ 
تشيدىا مف قبؿ، كلذلؾ يتحتـ عمى ىذه المؤسسات مكاجية مثؿ ىذه التحديات بسرعة كفي ذات الكقت 
بكفاءة كفعالية، األمر الذم يتطمب قدرات إبداعية عالية لدل المؤسسات تتمكف مف تطكير حمكؿ كأفكار 

 كيتزايد االىتماـ بمكضكع اإلبداع في ظؿ التحديات ،كآراء جديدة تمكف المؤسسات مف االستمرار كالنمك
المتنامية التي تفرضيا ظاىرة العكلمة، كالتغييرات التقنية المتسارعة، كالمنافسة الشديدة، كثكرة المعمكمات، 

. كاالتفاقيات الدكلية السارية المفعكؿ كاتفاقية التجارة الحرة كغيرىا
كلذا استجابت المؤسسات لمحاجة لئلبداع بطرؽ مختمفة، كبدرجات متفاكتة مف العناية فبعض 

اإلبداع، كأخرل قامت بإنشاء كحدات تنظيمية لتطكير  المؤسسات أنشأت كحدات تنظيمية خاصة لتطكير
 كما قامت أخرل بتدريب األفراد كالجماعات فييا عمى السمكؾ كالتفكير اإلبتكارم أك ،اإلبداع كتنميتػو

كىي أشبو بخمؽ دكرة حياة ، 2تنافسيةاإلبداعي، كتنظر لذلػؾ عمى اعتباره يؤدم بيا إلى اكتساب ميزة 
جديدة لمنتج أصمي، كىناؾ بعض األسباب كراء تبني ىذه اإلستراتيجية التي صارت حتمية في 

كبالرغـ مف أفَّ ىذه الفكرة سيأتي تفصيميا الحقا، إالَّ أننا يمكننا إيجاز البعض : االقتصاديات الحديثة
: منيا
  تكافر كفاءات فنية كبحثية كرأسمالية يكفي إلنتاج منتج جديد؛
  كصكؿ المنتج األصمي إلى مرحمة التدىكر كالتقادـ؛
  حالة ما إذا كانت الصناعة خاضعة لتطكير تكنكلكجي دائـ مثؿ الصناعات االلكتركنية

كالكيربائية؛ 
  إذا كاف لممنتج األصمي شيرة يمكف استغبلليا في مدىا لممنتج الجديد؛

                                                           

، دور االبتكار التسويقي في اكتساب ميزة تنافسية لمنتوجات المصارف االسالميةبف يعقكب الطاىر كىباش فارس، -  1
منتجات كتطبيقات االبتكار كاليندسة المالية بيف الصناعة المالية التقميدية : "مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي حكؿ

.  06، ص 2014 مام 06-05الجزائر، -، سطيؼ1، جامعة سطيؼ "اإلسبلميةكالصناعة المالية 
، مداخمة مقدمة تنمية القدرة عمى اإلبداع لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ساسية خضراكمكزينب حكرم -  2

الجزائر، يكمي -إلى الممتقى الدكلي حكؿ اإلبداع كالتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة، جامعة سعد دحمب البميدة
. 03، ص 2010 مام 13ك12
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  إذا كاف الزبكف مستعدا لدفع ثمف المنتج الجديد؛
 1 كاف لمزبكف المعمكمات الكافية حكؿ قيمة كفائدة المنتج الجديد كالتي تحفزه عمى إقتناءهإذا. 

عموميات حول تطوير المنتجات الجديدة : الثالثالمبحث 
 اإلستراتيجية التي تممَّا ال شؾَّ فيو، أفَّ عممية تطكير المنتجات الجديدة ىك أحد أىـ االختيارا

تسعى مف خبلليا المنظمات إلى تعزيز قدرتيا التنافسية، كتكمف ىذه األىمية مف خبلؿ تقديـ كؿ ما ىك 
فالجدير بالذكر ىك أفَّ امتبلؾ جديد ممَّا يدعـ استمرارىا في السكؽ كتفكقيا كنمك حصتيا السكقية، 

المنظمات مزايا تنافسية صار غير كاؼو تمامنا كخاصة في ظؿ بيئة صناعية تتميز بالتغير المستمر 
كبالتالي تعتبر تطكير المنتج كاستمرارية خمؽ المزايا التنافسية كاحدنا مف أىـ االساليب االستراتيجية في دـ 

 .المنظمات في مكاجية ىذه البيئة
 فشميا ومستوياتيا/، أسباب نجاحياماىية المنتجات الجديدة: المطمب األول

إف أم منتج غير مكجكد سالفا كيطرح ألكؿ مرة في السكؽ يعتبر منتجا جديدا، فأم تعديؿ تـ 
إجراؤه عميو أك تحسينات يدركيا المستيمؾ في الشكؿ أك المحتكل كتغير الحجـ أك المكف أك الجكدة أك 
نما قد يككف  تسييؿ في االستعماؿ يعتبر تجديدا، فالتجديد ال يقتصر عمى ككف المنتج جديدا بالكامؿ كا 

 .جزئيا عمى بعض التفاصيؿ
مفاىيم حول المنتجات الجديدة : الفرع األول
إفَّ التجديد ال يقتصر عمى خمؽ منتكج جديد ك إنما يتعدل ذلؾ إلى تقنيات جديدة مستعممة : أوال

في اإلنتاج ك تسيير المؤسسة، إضافة إلى ذلؾ فالتجديد ال يظير فجأة بؿ ىك نتاج مجيكدات البحث 
 التجديد على Robertعرف حيث ىناؾ عدة تعاريؼ كردت لمتجديد  ك.كالتطكير كدراسات السكؽ كالمستيمؾ

انه
التجديد المطبؽ عمى تقنية اإلنتاج أك تسيير الكحدة االقتصادية، ك ىك ثمرة البحث كالتطكير الذم : " 2

  ".كمنتجات جديدة يخص االستغبلؿ بصفة متكاصمة إمكانيات االبتكار التقني
يتضمف استخداـ الطرؽ ك األساليب االقتصادية التي تمكف مف تحكيؿ األبحاث إلى  التجديدف

منح المنتكج قبؿ أك بعد صنعو تعديبلت ك تحسينات أك تطكير المنتجات الجديدة التي ، كالتطبيؽ العممي
 .لـ تكف مف قبؿ في السكؽ

                                                           

 الجزائرية لمسباكة المؤسسة حالة بالزبائن دراسة العالقة تنمية خالل من اإلبداع عممية تفعيلياسيف حميني، -  1
 .55الجزائر، ص -، جامعة الجزائر(مذكرة ماجستير غير منشكرة)، 2001-1990بالحراش خالل الفترة 

 .235ص  ،1999، مصر-، اإلسكندريةالكتاب، دار يقية ولتساتيجية راالستيرارات القاسمية شمبي، كأحمد عرفة - 2
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 مف خبلؿ ىذه التعاريؼ نجد أف التجديد ال يقتصر عمى خمؽ منتكج جديد ك إنما يتعدل ذلؾ إلى 
تقنيات جديدة مستعممة في اإلنتاج ك تسيير المؤسسة، إضافة إلى ذلؾ فالتجديد ال يظير فجأة بؿ ىك 

 .نتاج مجيكدات البحث ك التطكير كدراسات السكؽ كالمستيمؾ
: 1كىيثبلثة أنكاع  أنواع التجديد في المنتجاتو: ثانيا
ىي عبارة عف أكؿ درجة لمتحديد ألنَّيا تغير كثيرا مف عادات : متغيرات المنتوجات الجديدة .1

المستيمكيف، معناه إضافة بعض الخصائص أك بعض التعديبلت دكف التغير في طريقة استعمالو 
". جياز الكمبيكتر: "مثاؿ عمى ذلؾ

 ىك عبارة عف ثاني درجة تجديد الذم يعتمد عمى التعديؿ  في طريقة :التجديد الديناميكي .2
". استعماؿ الكاميرا " االستعماؿ لكف دكف التغير الجذرم مثؿ

 ىك عبارة عف تجديد شبو كمي أك تاـ ، أك ابتكار مبيعات جديدة لـ تكف مكجكدة مف :التجديد الكمي .3
.  قبؿ في السكؽ مثؿ السيارات 

: 2ما ىو المنتج الجديد: ثالثا
إفَّ تحديد فيما إذا كاف منتج جديد أـ ال يعتبر في غاية الصعكبة كأنَّو لغاية اآلف مف المكاضيع 

التي تدكر حكليا حمقات جدؿ ك نقاش بيف كتاب اإلدارة ك بشكؿ عاـ ككتاب ك باحثيف في حقؿ تطكير 
المنتجات الجديدة بشكؿ خاص، لذاؾ ال يكجد إجماع بيف الباحثيف في ىذا المجاؿ حكؿ ماىية المنتج 

الجديد نظرا لتعدد كجيات النظر حكؿ ىذا المكضكع مثؿ العامميف في مجاؿ البحث ك التطكير أك اإلنتاج 
. أك التسكيؽ أك المبيعات أك حتى اإلدارة العميا

: تعريف المنتج الجديد: رابعا
 متفؽ عميو أك ال يكجد ىناؾ تعريؼ محدَّد أنَّو إلىتشير أدبيات دراسة تطكير المنتجات الجديدة 

، ذلؾ ألف مفيـك تطكير المنتجات الجديدة ىك "المنتج الجديد"بيف الباحثيف في ىذا المجاؿ لتعريؼ ما ىك 
مصطمح متعدد األبعاد ك إفَّ درجة حداثة أك تقرير إذا كاف المنتج جديدا أـ ال ىك مصطمح نسبي، إضافة 
إلى ذلؾ أف الغالبية العظمى مف المنتجات التي يتـ تطكيرىا ىي تحسينات كعمميات تطكير عمى منتجات 
حالية مف نكاحي متعددة، كعندما نقكؿ أف المنتج الجديد بالنسبة لممنظمة فذلؾ يعني أنَّيا لـ تقـ بتسكيقو 

                                                           

 .390، ص1990، مكتبة اإلشعاع لمطباعة كالنشر، اإلسكندرية، التسويق وجية نظر معاصرةعبد السبلـ أبك قحؼ، -1
دار كائؿ لمنشر ك التكزيع، : ؛ األردف1ط)، تطوير المنتجات الجديدةمأمكف نديـ عكركش، سيير نديـ عكركش، - 2

 .94-93، ص (2004
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كبيعو في السابؽ بينما المنظمات األخرل في نفس القطاع السكقي قد تككف سكقتو، أـ ككف المنتج الجديد 
. جديد بالنسبة غمى السكؽ، فيذا يعني أف المنتج لـ يتـ تسكيقو ك بيعو في السكؽ مف قبؿ

كىناؾ نقاش كاسع جدا حكؿ ماىية المنتج الجديد، فمثبل قد يتـ تطكير منتج جديد ألكؿ مرة يطرح 
في السكؽ كيعتبر جديدا بالنسبة إلى المنظمة كالسكؽ معنا، كلكف إذا لـ يتـ استخداـ تكنكلكجيا جديدة 
لتطكيره فقد يعتبره العمماء في مجاؿ التكنكلكجيا ليس جديدا بينما في كاقع الحاؿ ىك جديد عمى السكؽ 

كالمنظمة، أك قد يتـ تطكير دكاء جديد بتكنكلكجيا جديدة ك يطرح إلى السكؽ كالمنظمة ألكؿ مرة ك يعتبر 
إف المنتج الجديد في كمتا الحالتيف يعتبر . جديدا بالنسبة لعمماء التكنكلكجيا كالمنظمة ك السكؽ ك العميؿ

جديدا لكف ىنا يكجد أمر في غاية األىمية بالنسبة لتطكير المنتجات الجديدة، كىك ما ىي كجية النظر 
التسكيقية لممنتج الجديد؟ حقيقة األمر أف كجية النظر التسكيقية بالنسبة إلى ما ىك المنتج الجديد تيتـ 
كبشكؿ كبير بحاجات كرغبات العمبلء في قطاعات سكقية مستيدفة، فأم منتج جديد يؤدم إلى إشباع 

حاجات كرغبات العمبلء أك إلى زيادة إشباع حاجاتيـ كرغباتيـ كىك يعتبر جديدا بالنسبة لرجاؿ التسكيؽ، 
كذلؾ ألف اليدؼ الرئيسي كالجكىرم لتطكير أية منتج جديد ىك إشباع حاجات كرغبات العمبلء بغض 

النظر عف التكنكلكجيا العممية المستخدمة في تطكير المنتج الجديد سكاء تكنكلكجيا جديدة أـ ال، ك كجية 
النظر التسكيقية ىذه ىي التي سكؼ يتـ االعتماد عمييا في بحثنا عند الحديث عف تطكير المنتجات 

. الجديدة
كبناء عمى ىذا الطرح ككذا مساىمة عدد مف الباحثيف في مجاؿ تطكير المنتجات الجديدة، فأنَّو 

: يمكف اقتراح التعريؼ التالي لممنتج الجديد
المنتج الجديد ىك أم شيء يمكف تغييره أك إضافتو أك تحسينو أك تطكيره عمى مكاصفات "

كخصائص المنتج سكاء المادية المممكسة أك الخدمات المرافقة لو يؤدم إلى إشباع حاجات ك رغبات 
العمبلء الحالية أك المرتقبة في قطاعات سكقية مستيدفة يككف ىذا المنتج جديدا عمى المنظمة أك السكؽ 
أك العمبلء أك جميعيـ معا، ك بغض النظر عف درجة التقدـ التكنكلكجي المستخدمة في تطكير المنتج 
الجديد ك ىذا قد يشمؿ مكاصفات المنتج، عبلمتو التجارية، خدمات العمبلء، سعره، تركيجية، تكزيعو، 

خدمات ما بعد البيع، التغميؼ ك العبكات، الضمانات المقدمة ك طرؽ الدفع أك حتى عممية إعادة إحبلؿ 
". المنتج في قطاعات سكقية معينة

أم شيء يتـ تقديمو إلى السكؽ بشرط عدـ كجكد : "كما يمكف تعريؼ المنتج الجديد أيضا عمى أنَّو
خبرة سابقة لدل المستيمؾ ك المؤسسة بيذا المنتج، كما يعتبر منتجا جديدا أم تغيير يطرأ عمى السمعة 



 مدخل إلى تطوير المنتجات الجديدة                                                   :  الفصل الثاني

137 
 

الحالية سكاء كاف ىذا في شكؿ إضافة استخدامات جديدة أك تغيير في نمط التعبئة ك التغميؼ أك تغيير 
. 1"االسـ التجارم

:  كبصفة أدؽ، يمكف إعطاء تعريفات متعددة لممنتج الجديد حسب كجيات نظر مختمفة كما يمي
يعد المنتج جديدا إذا لـ يستعممو المستيمؾ مف قبؿ، كلكنو يعد قديما :2من وجية نظر العميل .1

 .لمستيمؾ آخر قاـ باستعمالو
ييعد المنتج جديدا إذا لـ يتعامؿ فيو السكؽ مف قبؿ كيقدـ ألكؿ مرة في :من وجية نظر السوق .2

أم أف ىذا المنتج يمثؿ اختراع جديد كتكجد حاجة حقيقية لو كالبدائؿ المعركضة منيا .السكؽ 
كمثاؿ ذلؾ دكاء جديد لعبلج مرضى السكرم .غير قادرة عمى تحقيؽ اإلشباع الكامؿ لممستيمكيف

 .أك السرطاف لمشفاء التاـ منو
قد ال يككف المنتج جديدا كلكنو تعديؿ لمنتجات قائمة أك قد يككف المنتج :من وجية نظر المنظمة .3

جديدان بالنسبة لممنظمة فقط أم إضافة أصناؼ جديدة لممنتجات القائمة كلكنيا غير جديدة بالنسبة 
لمسكؽ كذلؾ كاف تقـك إحدل المنظمات بإنتاج سمعة مكجكدة في السكؽ بغرض االستفادة مف 

كمثاؿ ذلؾ قياـ شركة فيكشر بإنتاج .الفرص البيعية المكجكدة في السكؽ لتحقيؽ األرباح الكبيرة
 .لؤلقبلـ كغيرىا" بيؾ"أقبلـ ناشؼ مختمفة األلكاف لممنافسة مع شركة 

يعد المسكؽ  المنتجات جديدا إذا لـ يتعامؿ فييا مف قبؿ كال تعبر جزءا :من وجية نظر المسوق .4
 .مف مزيج منتجاتو

أو فشل المنتجات الجديدة /أسباب نجاح و: الفرع الثاني
ليس كؿ منتج جديد ناجح، البعض قد يمقى ركاجا ك نجاحا في السكؽ ك يدفع بالمنظمة األـ إلى 
تحسيف مكقعيا التنافسي ك يضمف ليا البقاء ك االستمرار حسب قكة ك المنفعة المدرة مف قبؿ المستيمؾ 

 حتى تخرج إلى السكؽ، كما أف الكثيرصرؼ عمييا م ليذا المنتج الجديد، لكف ىناؾ منتجات أخرل، 
 كتجعؿ المؤسسة األـ في مكقع فشؿ، كيمكف حصر أسباب نجاح تنطمؽ حتى تدخؿ في دكامة مف الفشؿ
 :كفشؿ ىذه المنتجات الجديدة كما يمي

 3أسباب نجاح المنتجات الجديدة: أوال

                                                           

 . 321، ص 2001 مطبعة اإلشعاع، مصر، ،1، طوجية نظر معاصرة: عبد السبلـ أبك قحؼ، التسكيؽ-  1
 .229-228، ص (2004منشكرات جامعة حمب، :سكريا، حمب )، إدارة التسويقاليكسفي كآخركف، أحمد - 2
، 2009األردف، -، دار المسيرة، عماف"بين النظرية والتطبيق"مبادئ التسويق الحديث زكرياء أحمد عزاـ كآخركف، -  3

 .246-245ص 
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في الحقيقة، ال يكجد ىناؾ مدخؿ محدد يمكف أف يضمف تقديـ السمع الجديدة إلى األسكاؽ، ك لكف 
ىناؾ بعض العكامؿ التي أمكف التكصؿ إلييا التي يمكف أخذىا في االعتبار لتحقيؽ نجاح المنتجات 

: الجديدة، ك تتمثؿ أسباب نجاح المنتجات الجديدة في اآلتي
عبلف ك  .1 مدل نجاح اإلستراتيجية التركيجية لمسمع الجديدة قبؿ مرحمة تقديميا لؤلسكاؽ مف دعاية كا 

 غيرىا، ممَّا يؤثر ذلؾ عمى عممية جذب المستيمؾ لئلقباؿ عمى تبني ىذا المنتج الجديد؛
قدرة المنظمة عمى تحديد احتياجات المستيمكيف ك رغباتيـ لممنتجات المبتكرة كالجديدة، ك إبراز  .2

ميزة متناسبة مع ما يطمبكنو مف إضافات تميؽ بمستكاىـ العممية كالطبقة االجتماعية التي ينتمكف 
 لييا كالثقافة كغيرىا؛

مدل سيكلة التجريب لممنتج الجديد، فكمما كاف مف األسيؿ تجرب المنتج الجديد كمما كاف ىناؾ  .3
احتماؿ أكبر لنجاحيا، فمثبل مف السيؿ تجريب المنتجات االستيبلكية لكف مف الصعب تجريب 

 السمع المعمرة التي تحتاج غمى مزيد مف الجيد كالكقت كالكمفة خاصة أثناء عممية الشراء؛
مدل قياس أداء المنتج الجديد أثناء عممية التطكير، فكمما كاف مف األسيؿ قياس أداء المنتج  .4

 الجديد كمما كاف ىناؾ احتماؿ أكبر لنجاحو؛
 الربط بيف أىداؼ كسياسة المنظمة كتنمية المنتجات الجديدة؛ .5
 مدل نجاح التنسيؽ بيف البحكث ك التطكير كالتسكيؽ؛ .6
سيكلة االستعماؿ، بغض النظر عما إذا كاف المنتج الجديد معقد أـ بسيط، فأنَّو يتـ تسكيقو إذا  .7

كاف سيؿ االستعماؿ، فإذا كاف يتطمب استخداـ المنتج الجديد قراءة تعميمات أك دكرة تدريبية 
 لدراستو فيككف المنتج بذلؾ يكاجو مزيدا مف التحديات لتحقيؽ النجاح؛

التجديد، فمف المعركؼ أف أم شيء جديد يككف لو اىتماـ خاص في األسكاؽ التجارية، ككمما  .8
 كانت ىذه السمة الجديدة في المنتج يسيؿ رؤيتيا كمبلحظة الجديد فييا كمما كاف ذلؾ أفضؿ؛

مدل قناعة البيئة التنظيمية التي تضع مشركعات األعماؿ عمى تبني إستراتيجية االبتكار كالتجديد  .9
 كمدل تحمؿ المخاطر المترتبة عمى ذلؾ التجديد؛

 حسف انتقاء كاختيار األفكار الجديدة قبؿ االتفاؽ عمى عممية التطكير؛ .10
 حسف استخداـ الخبرات كالمكارد المتاحة لممنشاة؛ .11
فاعمية ككفاءة األنشطة التسكيقية المرتبطة بالسمع الجديدة مف اختيار االسـ التجارم، التعبئة،  .12

 الخ؛...الميزة التنافسية، قنكات التكزيع
 دراسة األسكاؽ ك تحميميا بشكؿ جيد كيتمثؿ ذلؾ في حسف تقدير مبيعات المنتجات الجديدة؛ .13
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 اختيار التكقيت المناسب مف أجؿ طرح ىذا المنتج الجديد في السكؽ؛ .14
. خمك المنتجات الجديدة مف العيكب مثؿ رداءة النكعية، األداء غير الجيد أك التعقيد .15
: أسباب فشل المنتجات الجديدة: ثانيا

لكف قبؿ ذلؾ، كجب عمينا التعريؼ بالمنتج الفاشؿ كالذم ،  كثيرةأسباب فشؿ المنتجات الجديدة
كجب عمينا أكال التعرؼ عمى المنتج الفاشؿ أكال، ك الذم : يمكف التمييز بسف ثبلثة منتجات فاشمة كما يمي

: يمكف أف نميز فيو ثبلثة أنكاع كىي
كىك الذم ال تغطي مبيعاتو تكاليفو المتغيرة؛ : منتج فاشؿ مطمؽ .1
كىك الذم تغطي مبيعاتو جميع تكاليفو؛ : منتج فاشؿ فشؿ جزئي .2
كىك الذم تغطي مبيعاتو تكمفتو الكمية بجانب تحقيؽ ىامش ربح أقؿ مف : منتج فاش فشؿ نسبي .3

. 1المعدؿ الذم تحصؿ عميو المؤسسة مف المنتجات األخرل
كبعد التعرؼ عمى أنكاع المنتجات الفاشمة، يمكف حصر أسباب فشؿ المنتجات الجديدة التي أشارت 

: 2إبييا العديد مف الدراسات كىي
تحيز اإلدارات ألفكار معينة عمى الرغـ مف اف نتائج بحكث التسكيؽ تشير إلى ىشاشة ىذه  .1

 األفكار كعدـ صبلحيتيما لمتطبيؽ؛
قد تككف ىذه األفكار جيدة كلكف لـ يتـ تقدير السكؽ بشكؿ مناسب، أك أف ىناؾ مبالغة في تقدير  .2

حجـ الطمب كالسعر المناسب، ك يكـ اعطاء مثاؿ كاضح في ىذا الشأف كما حدث مع مؤسسة 
Apple جيازىا المسمى Newton Pad الذم يعمؿ بشاشة الممس، كالذم يعتبر 1993 سنة 

، لكف ك بعد خمسة سنكات تـ إيقاؼ إنتاجو لعدة اعتبارات أىميا I-Padالبداية األكلى لجياز 
 دكالر آنذاؾ، كىكمبمغ كبير نسبيا كخاصة في تمؾ اآلكنة، ك مف جية أخرل 700ثمنو الذم بمغ 

ىك الفرؽ الكاضح ما بيف السعر المدفكع كمكاصفاتو، حيث اتصفت بطاريتو بالرداءة كعدـ كضكح 
 شاشتو كصعكبة القراءة منيا؛

 عدـ كجكد كحدة إدارية تتكلى مسؤكلية تنفيذ فعاليات تنمية كابتكار المنتجات الجديدة الجديدة؛ .3

                                                           

، 2002مصر، -، مؤسسة حكرص الدكلية، اإلسكندرية"اإلستراتيجيات-المفاىيم"التسويق عصاـ الديف أبك عمفة، -  1
. 293-292ص 

، 2009األردف، -، دار المسيرة، عماف"بين النظرية والتطبيق"مبادئ التسويق الحديث زكرياء أحمد عزاـ كآخركف، -  2
 .248-247ص 
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ضعؼ الجيكد التسكيقية كفعاليتيا كالفشؿ في متابعة السمعة الجديدة بعد طرحيا في السكؽ أك  .4
 Niklas ضعؼ مندكبي المبيعات كفريؽ العمؿ كالقدرات الداخمية، كما حدث مع كؿ مف 

Zennströmك  Janus Friis  الذيف أطمقا خدمة تمفزيكف اإلنترنت Joost الذم اتصؼ بالنجاح في 
 بادئ األمر، لكنو سرعاف ما فشؿ بحكـ ضعؼ كفاءة فريؽ العمؿ ككذلؾ؛

قد يككف المنتج تقميدم يفتقد لمتمييز، فإذا كاف المنتج الجديد المعركض ال يحمؿ ميزة مختمفة عف  .5
نو سيؤثر عمى إمكانية نجاحو، كىذا ما حدث ما أالمنتجات األخرل المكجكدة بالسكؽ، فيذا مف ش

كالخاص بتشغيؿ الممفات الصكتية الشبيو بالجياز " زكف" لما أطمقت جياز Microsoftشركة 
، لكف الجياز كاف مصيره السحب مف السكؽ Appleالذم طرحتو شركة " I-Pod"المشيكر آنذاؾ 

فقط ك افتقار منتجيا " I-Pod" أنَّيا كانت تقمد نسخة مف Microsoftككقؼ انتاجو بعد اعتراؼ 
 إلى التميزة كاالضافة مقارنة بو إلغراء العمبلء؛

كجكد مشاكؿ فنية في السمعة الجديدة ككجكد صعكبات في التعميمات أك يتعطؿ المنتج بسبب  .6
 الذم Windows Vistaاإلستخداـ الشديد لو، ىذا ما حدث لمؤسسة مايكركسكفت مع منتجيا 

اكقفت انتاجو بحكـ التقنيات المتطكرة التي فيو كلـ تكف متاحة لمعظـ المستيمكيف فكجد الكثيركف 
 صعكبة بالغة في استخدامو؛

ضعؼ المتابعة مف قبؿ المؤسسة أك عدـ القياـ باإلعبلف الجيد، أك كجكد دعاية غير مبلئمة أك  .7
جذابة، كقد يككف ىناؾ تقصير في التكزيع يؤدم إلى إلى إخفاؽ المنتجات الجديدة، قد يتعثر 

المنتج الجديد بسب ضعؼ قنكات تكزيعو التي خصصتيا لو المنظمة ك في الغالب سيؤدم ذلؾ 
 بفشؿ المنتكج الجديد؛

إخفاؽ المؤسسة في تدعيـ المنتجات الجديدة بالتخطيط الداخمي، كأف نقكؿ أنَّو لـ يتـ إجراء  .8
أبحاث تسكيقية كافية عميو، أك لـ يتـ اختباره جيدا قبؿ طرحو في السكؽ ككاف فيو قصكر في 

 األمريكية، كالتي AT&T مع شركة 1970الفيـ الدقيؽ الحتياجات العمبلء، كما حدث سنة 
كالذم ينقؿ الصكت كالصكرة، كبعد تكقع " الياتؼ المرئي"طرحت منتجيا الجديد المتمثؿ في 

المسئكليف القائميف في الشركة لنجاح ىذا المنتج إال أنَّو لقي الفشؿ كالسحب مف األسكاؽ بعد 
ثبلث سنكات فقط مف إطبلقو بحكـ فشمو في جذب اىتمامات المستيمكيف، لكبر حجمو كصعكبة 
استخدامو كصغر حجـ الصكر المتبادلة كالضعؼ في جكدتيا، كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف الشركة 

 تمقت عدة تنبييات مف المستيمكيف في فترة تجريب ىذا المنتج إال أنَّيا تجاىمتيا؛

https://fr.wikipedia.org/wiki/Niklas_Zennstr%C3%B6m
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niklas_Zennstr%C3%B6m
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janus_Friis
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj869KYovvNAhVHPxQKHfvPA1AQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.att.com%2F&usg=AFQjCNFTeF8U-j6wx5A-m2V7tiSAw2seag&bvm=bv.127178174,d.d24
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj869KYovvNAhVHPxQKHfvPA1AQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.att.com%2F&usg=AFQjCNFTeF8U-j6wx5A-m2V7tiSAw2seag&bvm=bv.127178174,d.d24
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قد تقع بعض المنظماف في مشكؿ عدـ كفاءة الحممة التركيجية التي تخصصيا ليذا المنتج  .9
الجديد، فبعض المنتجات كبالرغـ مف سعرىا المناسب ك مكاصفاتيا التي تتناسب كحاجات 

العمبلء كتميزىا عف بقية المنتجات المنافسة إال أف الحممة التركيجية لو لـ تكف في المستكل، 
 فالتركيج ما ىك إال ىمزة الكصؿ ما بيف حقيقة المنتج الجديد كتحفيز الطمب لدل الزبائف؛

التكقيت غير المناسب لتقديـ ىذا المنتج الجديد، كيتمثؿ ذلؾ في تقديـ المنتج في كقت  .10
متأخر أك الدخكؿ المبكر لى السكؽ دكف أف تككف الظركؼ قد تييات لذلؾ، ك مثاؿ ذلؾ ما 

 بعد مدة 2008الذم تـ طرحو في سنة " google lively" في منتجيا Googleحدث مع شركة 
زمنية طكيمة مف اإلعبلف عنو، ك طرحو في السكؽ تزامف مع الرككد االقتصاديالتي أثر سمبا عمى 

 ؛نجاحو كاإلقباؿ عميو ممَّا أدل بإيقاؼ انتاه بعد خمسة أشير فقط
 ردكد األفعاؿ التنافسية، قد تؤدِّم السرعة مف جانب المنافسيف في إنتاج سمع منافسة إلى  .11

 التأثير بشكؿ ممحكظ عمى المبيعات المحققة مف المنتج الجديد؛
عدـ إعداد تحميؿ دقيؽ لمسكؽ، كىي المبالغة في تقدير المبيعات المتكقعة مف المنتج الجديد،  .12

كعدـ تحديد دكافع كعادات الشراء بطريقة سميمة، كسكء التقدير لطبيعة المنتجات المطمكبة 
 لمسكؽ؛

 عدـ كجكد فكارؽ اساسية بيف المنتج الجديد كالمنتجات الخرل التي ينتجيا المنافسكف؛ .13
ارتفاع تكمفة المنتج الجديد عف تكمفة المنتجات األخرل التي تماثميا ممَّا قد يؤدم إلى  .14

 صعكبة تسكيقو إلى المستيمكيف في األسكاؽ المستيدفية؛
 ضعؼ مركز الشركة في السكؽ؛ .15
 التغيير السريع ك المفاجي ألذكاؽ المستيمكيف؛ .16
 .ضعؼ كقمة ىكامش الربح .17

مؤشرات نجاح المنتجات الجديدة : الفرع الثالث
ىناؾ عدة مؤشرات نتمكف مف خبلليا معرفة ما إذا كاف المنتج ناجحا أـ ال، ككذلؾ الحاؿ يكجد 

تسمح لنا بتقييـ مدل نجاح المنتجات الجديدة، ك يمكف أعطاء أمثمة عمى  (غير مالية/مالية)عدة مقاربات 
 : ذلؾ كما يمي

: 1نشأة وتطور معايير قياس نجاح أو فشل المنتجات الجديدة: أوال

                                                           
1- Liangli Kong, New product success and failure, PhD thesis, Massey university, New Zeland, 

1998, P 25. 
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ـ، حيث 1960إف البحث في معايير قياس نجاح أك فشؿ المنتجات الجديدة يمتد إلى غاية سنة 
كاف ىناؾ العديد مف الدراسات التي قاـ بيا الكتاب مف أجؿ تحديد معايير لذلؾ، ككؿ كؿ دراسة أخذت 
جانبا معينا مف تحميؿ مشاريع تطكير المنتجات، كىذا االختبلؼ مف كجيات الدراسة يعكد إلى تسييؿ 

نمكذجا يتككف  Cooper and Kleinschimdt طكر كؿ مف ـ1987في سنة  ك .عممية تعميـ النتائج الحقا
: نيـ قياس مدل نجاح أك فشؿ المنتج عمى مستكل المنتج النيائي كما يميأ مقياسا مختمفا مف ش11مف 

 الفشؿ المالي؛/النجاح .1
 معيار الربحية؛ .2
 مدة استرداد تكاليؼ انتاج المنتجات الجديدة؛ .3
 الحصة السكقية المحمية، .4
 الحصة السكقية مف االسكاؽ االجنبية؛ .5
 نسبة المبيعات بالنسبة إلى المنافسيف في القطاع؛ .6
 نسبة االرباح بالنسبة إلى المنافسيف في القطاع؛ .7
 نسبة تحقيؽ المبيعات المسطرة؛ .8
 نسبة تحقيؽ االرباح المسطرة؛ .9

 إقداـ المنظمة عمى سياسة تكسيع في تشكيمة خطكط المنتجات كعمقيا؛ .10
 .إقداـ المنظمة عمى سياسة البحث عف االسكاؽ الجديد لممنتج الجديد .11

Griffin & Page : حاكؿ فيو أف يجمع كؿ (1996 إلى غاية 1993) سنكات تقريبا 3في بحث لو داـ لمدة ،
ما يتعمؽ بمعايير قياس نجاح كفشؿ المنتجات الجديدة، حيث جمع في بحثو العديد مف الدراسات المتعمقة 

 75 دراسة، حيث احتكت ىذه الدراسات عمى 77فشؿ تطكير المنتجات كالتي عددىا /بمعايير قياس نجاح
: معيارا لقياس مدل نجاح أك فشؿ المنتجات الجديدة، ك تـ تقسيميا في أربعة فئات مختمفة كالتالي

 ؛(مدل تقبميـ لممنتج الجديد )معايير عمى مستكل الزبائف كالعمبلء  .1
 معايير عمى مستكل األداء المالي؛ .2
 معايير عمى مستكل المنتج؛ .3
 .معايير عمى مستكل المنظمة .4

 75 معيارا مف أصؿ 16بحثيما ليتكصبل أنَّو فقط أنَّو ىناؾ  Griffin & Pageك كاصؿ كؿ مف 
معيارا مشتركا ما بيف الدراسات األكاديمية كالتقارير كالتي تحصمكا عمييا مف قبؿ المنظمات، كالتي تـ 
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لقياس نجاح كفشؿ المنتجات الجديدة، كىي ممخصة في " النكاة"اعتمادىا كمعايير تـ تسميتيا معايير 
 :الجدكؿ اآلتي

معايير قياس نجاح أو فشل المنتجات الجديدة  (:05-02)الجدول رقم 
معايير عمى مستكل الزبائف 

مدل تقبميـ لممنتج  )كالعمبلء 
 (الجديد

قبكؿ الزبائف لممنتج؛ 
رضاء الزبائف بالمنتج؛ 

مدل تحقيؽ العكائد المتكقعة؛ 
مدل تحقيؽ المبيعات المتكقعة؛ 

. مدل تحقيؽ الحصة السكقية المتكقعة
مؤشر الربحية لممنتج الجديد؛ معايير عمى مستكل األداء المالي 

مؤشر الربحية مقارنة إلى اقرب المنافسيف؛ 
. معدؿ العائد عمى االستثمار

تكمفة تطكير المنتج الجديد؛ معايير عمى مستكل المنتج 
تكقيت إطبلؽ المنتج؛ 

مدل االلتزاـ بمعايير الجكدة؛ 
سرعة تسكيؽ المنتج؛ 
. سرعة انتشار المنتج

نسبة أرباح المنتج الجديد إلى باقي ارباح المنظمة؛ معايير عمى مستكل المنظمة 
. نسبة مبيعات المنتج الجديد إلى باقي مبيعات المنظمة

Source: Liangli Kong, New product success and failure, PhD thesis, Massey 

university, New Zeland, 1998, P 26. 

: مالية في قياس مدى نجاح المنتجات الجديدةالغير /ماليةالالمقاربة : ثانيا
يتـ تقييـ كقياس نجاح المنتجات الجديدة عبر قياـ المنظمة بكضع معايير محددة مسبقا قبؿ البدء 

في عممية تطكير المنتجات الجديدة، ألنَّيا تصبح فيما بعد المكجو العاـ كالخطكط العريضة لتقييـ نجاح أك 
فشؿ ىذا المنتج الجديد، كبشكؿ عاـ ال يكجد اتفاؽ عمى المعايير الممكف استخداميا لغايات تقييـ المنتج 
الجديد، حيث ىناؾ تصنيفات عديدة كأىميا ذلؾ الذم يقسـ المعايير التي يتـ عمى أساسيا تقييـ نجاح 

: المنتج الجديد إلى معايير مالية ك معايير غير مالية كما يمي
كىي عبارة عف معايير كمية كمكضكعية كحقيقية كيتـ الكصكؿ الييا مف خبلؿ  :المعايير المالية .1

األداء المالي الحقيي لممنتج الجديد في سجبلت المؤسسة الرسمية كالتي تحققت عمى أرض الكاقع، 
 :كمف المعايير المالية ما يمي
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تعد الحصة السكقية : الحصة السوقية لممنتج الجديد مقارنة مع أقرب المنافسين لممؤسسة . أ
كاحدة مف المؤشرات الجيدة التي يتـ مف خبلليا الحكـ عمى نجاعة المنتكج الجديد، حيث مف 
خبلليا تسعى الشركة لتعزيز مركزىا التنافسي في السكؽ كتحقيؽ أىدافيا التنمكية، فيي أحد 

المعاير كالمقاييس اليامة  لقياس ناجعة ما قامت بو مف تحسينات ك تكسعة عمى مستكل خطكط 
إنتاجيا ك تحسيف جكدتيا كما شابو، فمف البدييي أف المنظمات تسعى إلى تحقيؽ أكبر حصة 

سكقية ليا كذلؾ مف خبلؿ السعي إلى تحميؿ حصتيا السكقية كجمع المعمكمات عف حركة الزبائف 
بيف الشركات المنافسة كتحاكؿ تحديد أسباب االنتقاؿ لمزبائف كتحديد مقدار الكسب كالخسارة لكي 
تتمكف مف تكقع المستقبؿ، فكمما نجحت في ذلؾ كأكدت عمى حصتيا السكقية كمما دؿ ذلؾ عمى 

 نجاح ىذا المنتج الجديد؛
ك يسمى أيضا بمعدؿ  :مساىمة المنتج الجديد في معدل العائد عمى االستثمار في المؤسسة . ب

الربح، كيتـ التعبير عنو بنسبة مؤكية تبيف مقدار األمكاؿ المكتسبة أك الخاسرة في 
إلى مقدار األمكاؿ المستثمرة، فمدل مساىمة المنتجات الجديدة في ىذا المعدؿ  االستثمارات إحدل

 تكحي بمدل نجاحو في السكؽ، فكمما كاف تأثير ىده المساىمة كبيرا كمما أشار إلى مدل نجاحو؛
ك أ اف تعظيـ المنظمات لحجـ مبيعاتيا الناجح مف منتج مطكر :حجم مبيعات المنتج الجديد . ت

محسف ىك معيار لمدل ناجح ىذا االخير في السكؽ، فالمنتج الذم جذب العمبلء كالزبائف 
 كاقنعيـ بالطمب عميو ككانت مبيعاتو كبيرة ىك منتج ناجح؛

 ال يكفي األخذ بمعيار حجـ المبيعات لممنتج الجديد لكحده، بؿ يجب األخذ :أرباح المنتج الجديد . ث
بعيف العتبار كذلؾ حجـ االرباح المتأتية مف ىذا المنتج، ألف مؤشر حجـ المبيعات لو عدة 

 .اعتبارات، لكف حجـ االرباح تشير الى مدل نجاحو بصفة أصدؽ
 معدؿ نمك المبيعات االجمالية لممنظمة نتيجة طرح المنتج الجديد؛ . ج
 .معدؿ نمك الحصة السكقية االجمالية لممؤسسة نتيجة طرح المنتج الجديد . ح

 كىي عبارة عف معايير نكعية كغير مكضكعية يستخدـ فييا الحكـ الشَّحصي :معايير غير مالية  .2
كالخبرة لمحكـ عمى نجاح المنتج الجديد، كتعتبر ىذه المعايير ميمة ألنَّيا قد تكشؼ عكامؿ عديدة 

 :ساىمت في نجاح المنتج الجديد كمف المعايير غير المالية ما يمي
تقييـ نجاح المنتج الجديد مف حيث قدرتو عمى تحقيؽ الميزة التنافسية لممؤسسة؛  .1
تقييـ نجاح المنتج الجديد عمى شيرة المؤسسة، أم ىؿ أدل المنتج الجديد إلى تحسيف شيرة  .2

المؤسسة أـ ال؛ 

http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/
http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/
http://ar.tradimo.com/tradipedia/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1/
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تقييـ نجاح المنتج الجديد عمى رضا العمبلء كىنا يجب أف نعرؼ ىؿ أدل المنتج الجديد إلى  .3
زيادة رضا العمبلء أك ال؛ 

 أداء المنتج الجديد مف حيث قدرتو عمى الحفاظ عمى المكقع التنافسي لممؤسسة بيف تقييـ .4
المنافسيف أك تحسيف ىذا المكقع؛ 

قدرة المنتج الجديد عمى إعطاء انطباع حسف عف المؤسسة مف حيث قدرتيا عمى تطكير منتجات  .5
. جديدة كبالتالي قدرتيا عمى االبتكار المستمر كتكجو استراتيجي لدييا

مستويات تطوير المنتجات الجديدة : الرابعالفرع 
نظرنا الختبلؼ كجيات النظر حكؿ ما ىك المنتج الجديد، أدل ذلؾ إلى كجكد صعكبة في فيـ 
كتحديد مؤشرات المنتجات الجديدة، كما زاد األمر صعكبة ىك اختبلؼ مستكيات النظر إلى المنتجات 

إال أنَّو يكجد بعض المؤشرات التي مف خبلليا يمكننا  (مف كجية نظر العميؿ، المنظمة كالسكؽ)الجديدة 
: فيـ مدل تطكير منتج ما في السكؽ ك ىي

: New to the world product 1منتجات جديدة تطرح ألول مرة .1
كىذه المنتجات تككف جديدة عمى المنظمة كالسكؽ كالعمبلء، ك نسبتيا قميمة جدا، كتطرح ألكؿ مرة 

في السكؽ، كىذه المنتجات  تككف نتيجة ابتكارات أك اكتشافات عممية كتكنكلكجية ضخمة تؤدِّم إلى 
تطكير منتجات جديدة كبكظائؼ جديدة كتصاميـ جديدة تطرح ألكؿ مرة في السكؽ مثؿ برامج 

مايكركسكفت كالكاميرات الجديدة بدكف أفبلـ؛ 
: ضافة خطوط منتجات جديدة و توسعتياثانيا إ .2

نما جديدة عمى المنظمة، حيث تحاكؿ  إف ىذه المنتجات الجديدة ىي ليست جديدة عمى السكؽ كا 
توسيع المنظمة إضافتيا إلى خطكط منتجاتيا الستثمار فرص سكقية متكفرة في قطاعات سكقية معينة، أك

 بيدؼ 2كىي منتجات جديدة تككف مكممة لخطكط منتجات قائمة تابعة لممنظمةخطوط المنتجات الحالية 
استغبلؿ فرص سكقية في أسكاقيا الحالية أك في قطاعات سكقية جديدة، كتككف ىذه المنتجات قريبة عمى 

المنتجات الحالية مف حيث المكاصفات كالعامؿ التسكيقية األخرل، كلكف ىذه المنتجات جديدة بالنسبة 
. لممنظمة كغير جديدة بالنسبة لمسكؽ

                                                           

دار كائؿ لمنشر ك التكزيع، : ؛ األردف1ط)، تطوير المنتجات الجديدةمأمكف نديـ عكركش، سيير نديـ عكركش، -  1
 .94، ص (2004

عناصر إستراتيجية الريادة وأثرىا في إبداع المنتج، دراسة من وجية خيرم مصطفى كتانة كأحمد عكني أحمد أغا، - 2
دارية، جامعة محمد خيضر بسكرةنظر العاممين في مركز األطراف الصناعية في الموصل -، مجمة أبحاث اقتصادية كا 

 .117-115،  ص 2012، جكاف 11الجزائر، العدد 
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إفَّ إضافة خطكط إنتاج جديدة أك تكسعتيا ىي مف االستراتيجيات المتبعة لتدعيـ مستكيات تطكير 
لمبيع ككحدات  المنتجات المنتجات في المنظمات الحديثة، كىي إستراتيجية تسكيقية لطرح العديد مف

كتسمح ىذه اإلستراتيجية بطرح المنتجات لمبيع بشكؿ منفصؿ في نطاؽ المنتجات الكاسعة الذم . منفردة
كأف نقكؿ، شركة تصنيع حكاسيب، ليا أف تميز بيف العديد مف الزبائف كأذكاقيـ، . تقدميا المنظمة

فالحاسكب المكتبي يختمؼ تماـ عف الحاسكب المكجو أللعاب الفيديك كيختمؼ كذلؾ عف الحاسكب المكجو 
ككمثاؿ آخر، سيارات الركاب كالسيارات التجارية كسيارات النقؿ كما إلى ذلؾ ىي فئات . لممخابر الطبية

كيمكف أف يضـ الخط المنتجات المرتبطة ببعضيا مف  (Tata Motors) فرعية ضمف فئة سيارات تاتا
إلى عدد  عمؽ خط المنتجات كيشير. مختمؼ األحجاـ أك األنكاع أك األلكاف أك الكميات أك األسعار

إلى مدل االرتباط الكثيؽ بيف  المنتجاتاتساؽ خط  كيشير. الفئات الفرعية التي تتضمنيا فئة ما
إلى نسبة المبيعات أك  مكاطف ضعؼ خط المنتجات كتشير. المنتجات التي يتككف منيا خط المنتجات

 كلتكضح ىذا العنصر يمكف األخذ بشكؿ .األرباح الكاردة مف عدد قميؿ فقط مف المنتجات في الخط
عمق وعرض تشكيمة خطوط المنتجات : (03-02)الشكل رقم            :تكضيحي كالتالي

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 www.Microsoft.comف إعداد الطالب باالعتماد عمى مكقع م: المصدر

: Improvements and revisions to existing productsتحسين و مراجعة المنتجات الحالية  .3

 شركة تشكيلة منتجات
Microsoft 

Microsoft office 

Excel 

Word 

Power Point 

Access 

InfoPath  

Mobiles 

Lumia series 

Modal 1 

Modal N 

Others 

Blu win 

HTC one 

Operating system  

Windows 8 

Windows 7 

Windows 

2008 

Gaming 

X Box 

 خطوط إنتاج

 (توسعة)طول خط إنتاج 

تاج
ط إن

ق خ
عم

 

 عرض تشكيلة خطوط املنتجات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC_(%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC_(%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC_(%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)
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قد تقـك المنظمة بتقديـ منتجات جديدة عف طريؽ إجراء تعديبلت أك تحسينات عمى منتجاتيا 
الحالية، كذلؾ بغرض زيادة القيمة المضافة لمعمبلء أك مكاكبة ظركؼ المنافسة في السكؽ، كىذا التحسيف 

: يشمؿ معظـ المنتجات التي يتـ تقديميا، كيمكف أف يتمثؿ ىذا التحسيف في عدة مف بينيا
 كىذا التغير يمس المنتج الذم يقـك المستيمؾ بشراء : إجراء تعديؿ عمى الخصائص الكظيفية لممنتج

المنتج مف أجمو، كىذا التغيير تجاكبا مع أذكاؽ المستيمكيف؛ 
 مف التصميـ كؿكىذا التغيير ييدؼ إلى إضافة ميزات جديدة في : إجراء تغيير شكمي لممنتج 

الخارجي، المكف، أك مختمؼ الصفات الخارجية التي يمكف أف تزيد مف جذب المستيمؾ نحك منتجات 
. المؤسسة، ك يميز منتجاتيا عف غيرىا مف المنافسيف

 المنتج جودة .4
 تقدـ أك لسمعة المنظمة إنتاج  ىي" :أنَّيا عمى عقيمي وصفي عمر يعرفيا: تعريؼ جكدة المنتج

 الجكدة مف عالي بمستكل خدمة
 مع يتفؽ الذم بالشكؿ عمبلئيا كرغبات باحتياجات الكفاء عمى خبلليا مف قادرة تككف المتميزة،

 أك السمعة إلنتاج سمفا مكضكعة مقاييس خبلؿ مف ذلؾ كيتـ كالسعادة لدييـ، الرضا كتحقيؽ تكقعاتيـ،
يجاد تقدـ الخدمة،  رغبات تحقيؽ عمى القدرة ىي":  عمى أنَّياجونسون، كما يعرفيا 1."فييا التميز صفة كا 

. 2"لو تقدـ التي الخدمة أك السمعة عف التاـ رضاه كيحقؽ تكقعاتو مع يتطابؽ الذم بالشكؿ المستيمؾ
كتتسابؽ المؤسسات عمى تحسيف مركزىا التنافسي مف خبلؿ تحقيؽ إحدل عكامؿ المنافسة المتمثمة في 
الجكدة، ذلؾ أف ىذه األخيرة تعطي لممؤسسة سمعة جيدة كطيبة لمنتجاتيا في األسكاؽ، كما تقمؿ مف 

مخاطر الديكف كتخفيض مف التكمفة كتزيد مف اإلنتاجية، إفَّ أىـ الطرؽ التي تمجأ إلييا المؤسسات قصد 
تطكير منتجاتيا ىك تحسيف الجكدة كخاصة لما يتعمؽ األمر بكضع برامج دكرم إلصبلح مستكيات 

الجكدة تمؾ بصكرة تنافسية، كالعمؿ عمى منع األخطاء كالتنبؤ باالنحرافات كتطكير ميارات فرؽ العمؿ 

                                                           

، دار كائؿ لمنشر 2، ط"وجية نظر"مدخل إلى المنيجية المتكاممة إلدارة الجودة الشاممة عمر كصفي عقيمي، -  1
. 17، ص2009األردف، -كالتكزيع، عماف

 الكتب لمنشر، دار ،العربية المؤسسات في الشاممة الجودة إدارة لتطبيق العممي المنيج الديف، زيف الفتاح عبد فريد-  2
 .10ص ، 1996 مصر،
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ممَّا يمكِّف مف كضع التصميمات السميمة لكؿ منتج كالعمميات اإلنتاجية التي تشبِّع حاجات كرغبات 
 .1المستيمكيف

كعند تطكير المنتج، عمى المنتجيف اختيار الجكدة المناسبة التي تدعمو ليأخذ مكقعنا جيدنا في 
السكؽ المستيدؼ عمى اعتبار أفَّ جكدة المنتكج تدعـ تقديمو لتقكية كتعزيز كظائفو التي يقدميا لتحقيؽ 

ىذا كتعبر جكدة المنتكج عف متانتو كالتعكيؿ عميو . أقصى إشباعو ممكف لحاجات كرغبات المستيمكيف
كاإلتقاف كسيكلة االستخداـ كالتصميح، كىذه األمكر تقاس عادة مف حيث األىداؼ كمف كجية نظر 

 استخداـ كيرل البعض أفَّ تحسيف الجكدة يعني .المستيمكيف كتكقعاتيـ كليس مف كجية نظر المنتجيف
. أساليب ككسائؿ أفضؿ لضبط جكدة المنتكج كتخفيض العيكب التي يكاجييا المستيمؾ عند استخدامو لو

 مطابقتيا خبلؿ مف المعيبة النِّسب مف خالية منتجات صنع مالمدخؿ ق ىذا كفؽ الجكدة
 التي العمبلء حاجات عمى باالعتماد تحديدىا يمكف التصميـ المطمكبة فمكاصفات لمكاصفات التصميـ

 بعيف األخذ يجب المنتكج في الجكدة كلتحقيؽ .المنتكج تصنيع ممية عمييا  تبنى خصائص إلى تترجـ
 :2أساسية جكانب أربعة االعتبار
 ؛ العمبلء احتياجات تحديد في الجكدة تحقيؽ .1
 ؛ التصميـ في الجكدة تحقيؽ .2
 ؛ اإلنتاج بجكدة يعرؼ ما أك التصميـ مع المنتكج مطابقة تحقيؽ .3
 . لممنتكج الفعمي االستعماؿ عند النيائي لمعميؿ كتظير األداء في الجكدة تحقيؽ .4
يكجد  أف يمكف ال أم كاالحتياجات، المكاصفات بيف الكثيقة العبلقة تظير العناصر ىذه خبلؿ مف
 . لمجكدة بالنسبة أساسياف عنصراف يشكبلف باعتبارىما اآلخر دكف أحدىما
: PROMOTION الترويج .5

 بجكانبو كخصائصو اإللماـ كالباحثيف الدارسيف مف العديد حاكؿ العيد، حديث مفيكـ التركيج إفَّ 
 أجؿ مف الشركة تمارسيا التي النشاطات جميع ىك التركيج" :بينيا كمف لو تعريؼو  تقديـ خبلؿ مف

 أدكات صي،خالشَّ  البيع اإلعبلف كيشمؿ بشراء المنتىج، إقناعيـ كمحاكلة المستيدفيف االتصاؿ بالمستيمكيف

                                                           

دور تطوير المنتجات في تفعيل الميزة التنافسية لممؤسسات عبد الكريـ شككاؿ، براىيمي سمير ك زمكرم كماؿ، -  1
المنافسة كاإلستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج : "، مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي الرابع حكؿاالقتصادية

. 10، ص 2010 نكفمبر 09-08الجزائر، يكمي -قطاع المحركقات في الدكؿ العربية، جامعة حسيبة بف بكعمي، الشمؼ
 ، 2002الجديدة، مصر، الجامعية الدار ،"إستراتيجي مدخل" والعمميات اإلنتاج إستراتيجية المرسي، محمد نبيؿ-  2
 337.ص
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 الجيكد إطار ضمف يتـ نشاط" :أنَّو عمى التركيج كوتمر  كيعرؼ.1"العامة كالعبلقات المبيعات تنشيط
ذلؾ العنصر : "يمكف تعريؼ التركيج عمى أنَّو، كما "2اتصاؿ إقناعي عممية عمى كينطكم التسكيقية،

متعدد األشكاؿ كالمتفاعؿ مع غيره مف عناصر المزيج التسكيقي كاليادؼ إلى تحقيؽ عممية االتصاؿ 
، لذلؾ ليس 3الناجحة بيف ما تقدمو الشركات مف سمع كخدمات تعمؿ عمى إشباع حاجات كرغبات األفراد

 يترؾ منتجاتو ألف يتعرؼ عمييا بمحض الصدفة، بؿ عميو أف يسكقيا كأف يعرؼ بيا، مف أفعمى المنتج 
 ىي سبيؿ المزيج Communicationصفاتيا كأماكف تكاجدىا كسعرىا ككذا مف التعريفات، فعممية االتصاؿ 

صي كتركيج خالتركيجي المتكامؿ إلى المستيمؾ، كعممية االتصاؿ تتضمف قدرنا مف اإلعبلف كالبيع الشَّ 
الخ، كبالتالي فإفَّ التركيج ىك المتحدِّث الرَّسمي عف األنشطة ...المبيعات كالعبلقات العامة، كالنشر

الصحؼ، الفضائيات، )التسكيقية يؤدِّل مف خبلؿ بائعو شخصي أك مف خبلؿ بائعو غير شخصي 
كيشمؿ التركيج كؿ أدكات االتصاؿ التي يمكف أف تكصؿ رسالة إلى الجميكر ، 4(الخ...اإلذاعة

: المستيدؼ، كتنقسـ ىذه األدكات غمى خمسة أنكاع عريضة كىي مفصمة في الجدكؿ التالي
األدوات المختمفة لمترويج : (06-02)الجدول رقم 

التسويق المباشر فرق البيع العالقات العامة ترويج المبيعات اإلعالن 
اإلعبلنات المطبكعة  -
 إعبلنات التيميفزيكف -
مكاقع اإلنترنيت  -
المنشكرات داخؿ التغميؼ  -
األفبلـ  -
البركشكرات كالكتيبات  -
اإلذاعة  -

مسابقات كألعاب  -
الجكائز كاليدايا  -
المعارض العامة  -

كالتجارية 
العركض التكضيحية   -
التخفيضات  -
خصكمات البيع  -
 

تصريحات صحفية  -
أحاديث  -
تقارير سنكية  -
تبرعات خيرية  -
رعاية لنشاطات أخرل  -
عبلقات اجتماعية  -
مطبكعات  -
مجبلت المؤسسة  -

عركض لممبيعات  -
اجتماعات لممبيعات  -
عينات  -
برامج حكافز  -
 

رسائؿ بريدية  -
تسكيؽ ىاتفي  -
تسكيؽ الكتركني  -
تسكؽ عبر التمفاز  -
البريد االلكتركني  -
البريد الصكتي  -
 

. 125السعكدية، بدكف سنة نشر، ص -، مكتبة جرير، الرياضكوتمر يتحدث عن التسويق، "ترجمة خاصة بمكتبة جرير"فيميب ككتمر : المصدر

المقدمة   التجارية والضماناتالعالمة .6
 رمز، أكاسـ، أك مصطمح أك إشارة : "تعرِّؼ الجمعية األمريكية، العبلمة أك العبلمة التجارية بأنَّيا

أك أم تركيبة منيا جميعنا، ىدفيا تمييز الٌسمع أك الخدمات المقدمة مف بائعو ما عما يقدمو المنافسكف 

                                                           

 ،2000األردف، عماف الفكر، دار ،"أساسية مفاىيم"التسويق  مبادئ عكاد، سميماف الخطيب كمحمد سميـ فيد-  1
 .06ص
 .01 ص ، 1991األردف، الجامعية، الدار ،واإلعالن التجاري لمترويج العممية األصول معبل، ناجي- 2
. 43، ص2002، 1 المتحدة لئلعبلف، ط،"؟21كيف تواجو تحديات القرن "التسويق الفعال طمعت اسعد عبد الحميد، -3
، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف األردف، مبادئ التسويقزياد محمد الشرماف كعبد الغفكر عبد السبلـ، -4
. 181،ص1،2009ط
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إشارة تسمح بتمييز المنتكجات أك : "، كما عرفتيا المنظمة العالمية لمممكية الصناعية عمى أنَّيا1"اآلخركف
 2"الخدمات لمؤسسة عف اآلخريف

: Cost reductionsتخفيض التكاليف  .7
إفَّ تخفيض التكاليؼ قد ال يينظر إليو عمى أساس أنَّو منتج جديد مف كجية نظر السكؽ، كذلؾ 

ا جديدنا، كلكف  ككنو ال يؤدِّم إلى إضافة منافع جديدة لمعمبلء، كلكف مف كجية نظر المنظمة يعتبري منتجن
إذا كاف تخفيض التكاليؼ سكاءن تكاليؼ اإلنتاج أك التسكيؽ سكؼ تؤدِّم إلى تحقيؽ أك زيادة القيمة 

ا جديدنا بالنسبة لممنظمة، كلكف ليس بالنسبة لمسكؽ أك العمبلء، كمف  المضافة لمعمبلء فأنَّو قد ييعتبر منتجن
. جية أخرل فإفَّ تخفيض التكاليؼ يعني الحصكؿ عمى فرص أكسع في التحكـ في األسعار كالمنافسة

 Price السعر .8
تمجأ المنظمات إلى تخفيض السعر في كثيرو مف األحياف كإجراء تقصد بو تطكير منتجاتيا       

المعركضة، فالمستيمؾ يتحسَّس منفعة محققة جراء أم تعديؿ عمى مستكل السعر المقرر عمى المنتجات 
الجديدة، ككثيرنا ما نرل أفَّ المنتجات التي تعرض ألكؿ مرة تتميز بسعر مرتفع كمنتجات اليكاتؼ النقالة 

 الحديثة ثـ يتـ عرض تعديبلت جديدة كتركيجات معينة مف خبلليا يتـ ةكالتكنكلكجيات االلكتركني
 .استحداث تغييرات عمى مستكل السعر المعركض ليا

: عادة إحالل المنتجاتإ .9
كىنا تقكـ المنظمة بعممية إعادة إحبلؿ منتجاتيا في قطاعات سكقية معينة نظرنا الكتشاؼ 

استخدامات جديدة أك تغيير انطباعات العمبلء في السكؽ حكؿ العبلمة التجارية أك مكاصفات المنتجات 
 جدكأف فكقد يحدث . أك كجكد تطكر تكنكلكجي عمى المنتج أدل إلى إعادة إحبللو مثؿ المنتجات الطبية

كبحكـ التحسينات  (ليس بديبل لو)منتجا جديدا لـ تكف لو عبلقة بمنتجات أخرل مكجدة في السكؽ 
كاإلضافات عميو، يصبح بديبل جزئيا ألحد تمؾ المنتجات، ثـ كبحكـ التحسيف المستمر قد يصير بديبل 

. كامبل منافسا كقد يتفكؽ عميو في بعض النقاط
 :  ترتيب مواقع المنتجاتإعادة .10

أم تكجيو المنتجات القائمة إلى أسكاؽ جديدة، أك تقسيمات سكقية جديدة لـ تعرؼ ىذا المنتج مف 
. نو اعطاء تطكيرا لممنتج مف كجية نظر العمبلء كليس السكؽأقبؿ كىذا مف ش

 :تبني المؤسسة سياسة التكامل العمودي .11
                                                           

. 194، ص 1999األردف، -، دار زىراف، عمافإدارة التسويقبشير العبلؽ كقحطاف العبدلي، -  1

2 - Jean- Noel- kapferer & Jean Claude Thoening, La Marque, Mc- Graw-hill, Paris, 1989, P46. 
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تممُّؾ المنشأة مرحمتيف إنتاجيتيف متكاممتيف تغذم إحداىما : "يمكف تعريؼ التكامؿ العمكدم عمى أنَّو
" 1األخرل بالمدخبلت

كجكد عمميات مف قبؿ المشركع في صناعتيف أك أكثر "كما يشير مفيـك التكامؿ العمكدم إلى 
بحيث تمثؿ مراحؿ متبلحقة أك متتابعة في تدفؽ المكاد أك المنتجات مف مراحؿ أكلية إلى مراحؿ الحقة 

ذا كانت العممية تتحقؽ "في اإلنتاج كالعكس صحيح ، كليذا فإفَّ التكامؿ العمكدم ىك نكع مف التنكيع، كا 
مف خبلؿ اندماج مشركعيف مختمفيف كىذا يصبح اندماجا عمكديا، كيبدأ التكامؿ العمكدم مف خبلؿ 

. 2اندماج مشاريع تنتج منتجات عند مراحؿ مختمفة مف العمميات اإلنتاجية
لمتكامؿ العمكدم عدَّة أشكاؿ تعتمد في مفيكميا حكؿ الديناميكية المتبعة  :أنواع التكامل العمودي . أ

 :في ذلؾ، كيمكف تقسيمو إلى ثبلثة أجكاء كما يمي
 كيسمى التكامؿ العمكدم الخمفي كذلؾ بالتكامؿ مف المنبع، أك  :التكامل العمودي الخمفي

أف تستخدـ المنشأة كؿ إنتاج عممية إنتاجية خمفية كجزء مف أحد "التكامؿ إلى األعمى، كىك 
كيعني محاكلة المنظمة السيطرة عمى مصادر تكريد ، "3مستمزمات إنتاج عممية إنتاجية أمامية

مستمزمات اإلنتاج بشراءىا أك اإلندماج معيا، كتمجأ المنظمة إلتباع ىذه االستراتيجية إذا لـ يكف 
المكردكف الحاليكف قادركف عمى تمبية احتياجات المنظمة مف ناحية السعر كالجكدة كتكقيتات 

ذا لـ يحرص المكردكف عمى مساعدة المنظمة في أكقات األزمات األزمات حيث يزداد  التسميـ، كا 
الطمب عمى مستمزمات اإلنتاج، كىكذا فإف إلغاء المكرد بأم شكؿ ىي أيضا تطبيؽ إلستراتيجية 

 .4التكامؿ الخمفي
 كيطمؽ عميو كذلؾ التكامؿ مف المصب أك التكامؿ إلى أسفؿ، كىك :التكامل العمودي األمامي

أف تستخدـ المنظمة جزؤ أك كؿ مف إنتاج عممية إنتاجية خمفية كؿ حجـ أحد مستمزمات "
، كيعني محاكلة المنظمة السيطرة عمى منافذ التكزيع "5االنتاج في عممية إنتاجية أمامية

                                                           

، الدار الجامعية لطباعة كالنشر كالتكزيع، االقتصاد الصناعي بين النظرية والتطبيقعبد القادر محمد عطية، -  1
 .74مصر، ص -اإلسكندرية

. 33، ص 2000األردف، -، دار كائؿ لمنشر، عمافاالقتصاد الصناعيمدحت كاظـ القريشي، -  2
. 96، ص 1994السعكدية، -، دار زىراف لمنشر كالتكزيع، جدةإقتصاديات الصناعةأحمد سعيد بامخرمة، -  3
، 2004مصر، -، األصكؿ كاألسس العممية، الدار الجامعية، اإلسكندريةاإلدارة اإلستراتيجيةمحمد أحمد عكض، -  4
. 178ص
. 97، ص 1994السعكدية، -، دار زىراف لمنشر كالتكزيع، جدةإقتصاديات الصناعةأحمد سعيد بامخرمة، -  5
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باالندماج أك الشراء، كتمجأ المنظمة إلتباع ىذه االستراتيجية إذا لـ تكف منافذ التكزيع الحالية 
قادرة عمى تمبية احتياجات المنظمة كتحقيؽ أىدافيا مف ناحية الكصكؿ إلى المستيمؾ 

المستيدؼ كتقديـ الخدمة باالسعار كبالطريقة التي تزيد مف قكة المنظمة، حيث قياـ المنظمة 
بالتخمص مف المكزعيف كالقياـ بدكرىـ ىك التطبيؽ المباشر ليذه االستراتيجية، إال أنَّو يمكف 

بصفة عامة القكؿ أفَّ سيطرة المنظمة عمى منظمة أخرل تعمؿ في مرحمة الحقة عف المرحمة 
 .1الصناعية التي تعمؿ فييا المنظمة ىك تطبيؽ إلستراتيجية التكامؿ األمامي

يستخدـ مصطمح التكامؿ العمكدم بطريقتيف  :التكامل العمودي وتطوير المنتجات الجديدة . ب
مختمفتيف في اقتصاديات الصناعة، األكلى تتصؿ بكضع أك ىيكؿ تنظيمي مكجكد، كحسب ىذا 
المفيـك فالتكامؿ العمكدم يتصؿ بمدل قياـ كحدة األعماؿ المنفردة بإنجاز مراحؿ متتابعة في 

، حيث يعبر المصطمح عف قرار 2إعداد كتكزيع المنتج، كالثانية لمتعبير عف السمكؾ اإلدارم
المنظمة في التحرؾ غمى مرحمة تصنيعية أك تكزيعية أخرل مف خبلؿ االندماج الراسي أك بتشييد 
كحدات إنتاجية أك تكزيعية جديدة، كيمكف القكؿ إفَّ قياـ المنظمة بأنشطة مكردييا أك مكزعييا أك 
بيما معنا ما ىك إال تطكير المنتج مف كجية نظر المنظمة كالعمبلء كالمنتج معنا، فإنتاج منظمة 

ما منتج كامؿ الصنع يعني الرفع مف ثقة العمبلء لدييا كخاصة لما يتعمؽ األمر بمنظمات تحمؿ 
كما يمكف لممنظمات التي عممت عمى التكامؿ العمكدم أف . سمعة كبيرة كعبلمة تجارية قكية

تتحكـ جيدنا في مستكيات الجكدة لممنتج، ألفَّ عدـ االعتماد عمى التكامؿ العمكدم يجبر 
المنظمات قبكؿ مدخبلتيا كما ىي أك الدخكؿ في تفاكضات مع المكرديف، أمَّا امتبلؾ المنظمات 
مراحؿ إنتاجية خمفية يسمح ليا باإلنتاج بمستكيات الجكدة التي تراىا مناسبة ك متطمبات السكؽ 

كالعمبلء، كما أفَّ امتبلؾ كتحكـ المنظمات الجيد في قنكات التكزيع يسمح ليا بالكصكؿ إلى أبعد 
عميؿ محتمؿ دكف االعتماد عمى المكزعيف الحاليف الذيف قد يقيدكا تكزيع المنتجات الخاصة 

، فامتبلؾ المنظمة قنكات تكزيع تتحكـ فييا يعني قدرتيا عمى تطكير  بالمنظمة أكثر مف البلـز
 . كما ينبغي ككما تريدهDevloping service delivery systemنظاـ تسميـ الخدمات 

 خدمة العمالء .12

                                                           

، 2004مصر، -، األصكؿ كاألسس العممية، الدار الجامعية، اإلسكندريةاإلدارة اإلستراتيجيةمحمد أحمد عكض، -  1
. 179ص
، مجمة سمسمة التكامل العمودي واألداء االقتصادي في الصناعة التحويمية الفمسطينيةباسـ مكحكؿ كنصر عطياني، -  2

. 05، ص 2014، فمسطيف، جكاف اإلسبلمية،  الجامعة 12، المجمد 02الدراسات اإلنسانية، العدد 
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التدابير التي تتخذىا اإلدارة لتييئة مستكل رضاءو كاؼو لمعميؿ مف حيث زمف كتكقيت : تعريفيا . أ
تقديـ المنتج بمفيكمو المتكامؿ، كمف حيث جكدة الخدمات المقترنة ببيعو، كمف الطبيعي أف 

يؤدِّم ىذا إلى زيادة المبيعات كالربحية فضبلن عف تحسيف صكرة المنظمة في أذىاف عمبلئيا، 
كيتكقؼ تحقيؽ مستكل جيد لخدمة العمبلء عمى قدرة المؤسسة لمكفاء بالتزامات الشحف كالنقؿ 

. (1)كالتسميـ في مدة مناسبة
 الزبكف الصناعي عمى الخدمة إذا أكقد ال يفيـ القارئ متى يحصؿ العميؿ : اتجاىات الخدمات . ب

: ما قكرنت بالسمعة المادية، لذا تأخذ الخدمة اتجاىات ثبلث ك ىي
 كىي تمؾ الخدمات تتركز في االتصاؿ بالمستيمكيف كالتعرؼ عمى : خدمات ما قبل البيع

رغباتيـ كحاجاتيـ كميكالتيـ كاتجاىاتيـ في الطمب المرتقب عمى السمعة، إذ تنـ ىذه 
الخطكات عادة بدراسة سمكؾ المستيمؾ كالتعرؼ عمى قدراتو الشرائية كالدخؿ القابؿ لئلتقاف 

فَّ ىذه السبؿ تستدعي العمؿ الحثيث كالمتكاصؿ بمبلحظة  مف جانب المستيمكيف، كا 
 .المستيمؾ بالسكؽ كمتابعة كؿ ما يتعمؽ بتطمعاتو ك طمكحاتو االستيبلكية

 كتمؾ الخدمات تتركز في تعريؼ المستيمؾ بالسمعة كمكاصفاتيا : 2الخدمات المرافقة لمبيع
الخ مف المكاصفات ...القياسية كدرجة االعتمادية الصامتو كشرح طرؽ كسبؿ االستخداـ ليا

 .التي ينبغي أف تككف كسيمة جذب مثمى يتـ تقديميا عادة لمعمبلء
 كتمؾ الخدمات تتركز عادة بسبؿ اإلصبلح كالصيانة أك االستبداؿ : 3خدمات ما بعد البيع

لمسمعة أك األجزاء التي يتـ تمفيا عند االستعماؿ كلذا فإفَّ عمؿ المنظمة الجاذبة لممستيمكيف 
 .تركز عادة عمى تكفير ىذه المستكيات الثبلث مف الخدمة

                                                           

، 1997مصر، -، القاىرة1، ط(بدكف ذكر دار النشر) ،"منيج عممي معاصر: "إدارة فن التسويقأحمد سيد مصطفى، -1
. 215ص
 العمـك مجمة، مجمة "شركة كوندور الكترونيكس"أىمية خدمات ما بعد البيع في المؤسسة الصناعية فرحات عباس، -  2

 .154 ص  ،2014 ،11 العدد الجزائر،-المسيمة بكضياؼ، محمد جامعة التجارية، كالعمـك كالتسيير االقتصادية
، 3األردف، ط-عماف، دار المسيرة لمنشر ك التكزيع ك الطباعة،إدارة الجودة و خدمة العمالءخضير كاضـ حمكد، (-  3)

. 209، ص 2010
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 العمالء

Customers 

 خدمات ما قبل البيع

 الخدمات المصاحبة للبيع خدمات ما بعد البيع

أنواع الخدمات الموجية لمعمالء : (04-02 )لشكل رقما

 
 
 
 
 
 

 
، 1997مصر، -القاىرة ،1، ط(بدكف ذكر دار النشر) ،"منيج عممي معاصر: "إدارة فن التسويقأحمد سيد مصطفى، : المصدر

 215ص

لكؿو كجية نظر في خطكات تحقيؽ الجكدة في خدمة : خطوات تحقيق الجودة في خدمة العمالء . ت
الخ، كمف أكثر الخطكات ...العمبلء، كذلؾ راجعه لثقافة العمبلء كانتسابيـ كمعتقداتيـ كنكعيتيـ

: شيكعنا ىي
 إف النجاح الذم يتحقؽ بشكؿ رئيسي يتأتى مف خبلؿ : جذب االنتباه و إثارة االىتمام بالعمالء

ثارة اىتماميـ مف خبلؿ المكاقؼ اإليجابية التي يظيرىا عادة في مجاؿ خدمة  جذب العمبلء كا 
العمبلء، فاالستعداد النفسي كالذىني لمبلقاة العمبلء كحسف المظير كاالبتسامة الجذابة 

الخ، كميا بمثابة صكر ذىنية فاعمة تشحذ اليمـ ...كالسمكؾ اإليجابي الفعاؿ كالثقة بالنفس
 .كتكقظ الرغبة لدل العمبلء

 إفَّ خمؽ الرغبة لدل العمبلء كتحديد حاجاتيـ : 1خمق الرغبة لدى العمالء وتحديد حاجاتيم
الميارات البيعية كالتسكيقية التي يتميز بيا مقدـ ىي أيضا ميارة مف كتطمعاتيـ كسبؿ تمبيتيا 

: الخدمة، كمف المتطمبات األساسية التي يتـ اعتمادىا بيذا الشأف ما يمي
العرض السميـ كالمنطقي كالمرتب لمزايا السمعة أك الخدمة المرتكزة عمى خصائصيا كتركيبيا  -

 .ككفرتيا كمتانتيا أك غير ذلؾ

                                                           

 .224-222، مرجع سبؽ ذكره، ص إدارة الجودة و خدمة العمالءخضير كاظـ حمكد، (-  1)
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مع  (دكف تجريح)التركيز عمى نكاحي القصكر في السمع أك الخدمات التي يعتمد عمييا العميؿ  -
قناع العميؿ بأفَّ التعامؿ في ىذا المنتكج الجديد ىك المخرج مف نكاحي  االلتزاـ بالمكضكعية كا 

 .القصكر ىذه
اعتماد كافة المعدات البيعية ككسيمة لمتأثير عمى الحكاس الخمس لدل العميؿ، كأف تككف  -

 .السمعة طعاما فبل شؾ أف تذكقو ك رؤيتو تفكؽ في التأثير مجرد االستماع لمزاياه
ف أترؾ الفرصة لمعميؿ بشكؿ كامؿ لكي يستفسر عف كافة األمكر التي يجب أف يستكضحيا ك -

 أكيككف مجيز الخدمة مستعدا لمرد عمى تمؾ االستفسارات بمكضكعية كدقة دكف مبالغة 
 .تيكيؿ

 أف سبؿ إقناع العميؿ كخمؽ الرغبة باقتناء تمؾ السمعة : قناع العميل ومعالجة االعتراضات لديوإ
أك الخدمة ليست ميمة بسيطة دائما تتطمب العديد مف الجيكد السمككية القادرة عمى خمؽ 

مرتكزات القناعة لدل العمبلء مف خبلؿ تقديـ الخدمات القادرة عمى استقطاب قناعاتيـ كمعالجة 
االعتراضات التي يبدييا بعض العمبلء عند قيامو بالحصكؿ عمى الخدمة، فأحياننا قد يثير العميؿ  

بعض االعتراضات عمى الشراء أك يضع العراقيؿ في سبيؿ إتماـ ذلؾ أك قد يحاكؿ التسكيؼ 
كالمماطمة رغـ اقتناعو بجكدة السمعة أك الخدمة، لذلؾ يرل البعض أنَّو مف النادر أف يتـ البيع مف 

دكف اعتراض لدرجة يرل بعض رجاؿ التسكيؽ أفَّ البيع ال يتـ إالَّ إذا بدأ العميؿ بإثارة 
 االعتراض، كتختمؼ طريقة الرد عمى االعتراضات مف مكقؼ آلخر؛

 إفَّ عممية التأكد مف استمرارية العمبلء : التأكد من استمرارية العمالء بالتعامل مع المنظمة
بالتعامؿ مع المنظمة كخمؽ الكالء بينيـ كبيف المنظمة عادة ما يأتي مف خبلؿ العديد مف 

 :الخدمات البيعية كالتسكيقية التي تشكؿ مرتكز الصدارة بضماف الكالء بيف المنظمة كالعمبلء منيا
مجيزم الخدمات أف مف  ىذا األمر يتطمب إفَّ : االىتمام بشكاوي العمالء ومالحظاتيم -

يككنكا عمى درجة عالية مف الصبر في استيعاب شكاكم المستيمكيف كامتصاص غضبيـ 
 .كاستيائيـ

بعد إتماـ عمميات البيع كالتعاقد مع : توفير الخدمات بعد إتمام عممية البيع و التعاقد -
العمبلء عمى مجيزم الخدمة أف يتابعكا باستمرار تقديـ الخدمات ما بعد البيع كخدمات 

 .التركيب ك الصيانة
 مبررات، مراحل ومعوقات تطوير المنتجات الجديدة: المطمب الثاني
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إفَّ عممية تطكير المنتجات الجديدة ليسيت بالسيمة، بؿ تتطمب تككيف فريؽ مختص مف شأنو أف 
ينطمؽ بفكرة معينة متكجيا الى الطرح النيائي ليذا المنتكج الجديد في السكؽ، معتمدا عمى مبررات يرتكز 

عمييا تدعمو في عممية تطكير ىذه المنتجات الجديدة مصطدما بالكثير مف المعكقات التي تحكؿ بينو 
 .كبيف نجاح العممية

 مبررات وأىداف تطوير المنتجات الجديدة :األولالفرع 
ىناؾ أىمية قصكل لتطكير المنتجات الجديدة في منظمات األعماؿ، كخاصة أف تطكير منتجات 
يساعد عمى البقاء كاإلستمرار في ممارستيا أعماليا في ظؿ بيئة عمؿ تتميز بالمنافسة الشديدة، ككذلؾ 
يساعد المنظمة عمى تحقيؽ أىدافيا اإلستراتيجية المتعمقة بالنمك كالتكسع، كتكمف أىمية تطكير منتجات 

جديدة لمنظمات العماؿ ككنيا تمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا طكيمة كقصيرة المدل، ككذلؾ يزيد مف قدرة 
إف عممة تطكير المنتجات الجديدة أصبحت مف المككنات المنظمة عمى تحقيؽ أىداؼ مالية كغير مالية، 

األساسية ألم إستراتيجية إدارية لممؤسسات المعاصرة ك بناءا عميو، فإف مبررات تطكير المنتجات الجديدة 
: يمكف النظر إلييا مف خبلؿ الركائز  كالمياـ كاألىداؼ التالية

 التنافسية الميزة بمكغ ضركرات فإف السكؽ، كبالتالي في الناجحة المنتجات بتقميد المنافسيف قياـ .1
 ؛1ميزتو التنافسية يفقد ال لكي لممنتج المتكاصؿ التطكير المستدامة تستدعي

 التفكؽ، كأحد أجؿ مف المنافسيف جميع بيف متبادلة ضغكطا يمقي المنافسة كجكد ألفَّ :المنافسة  .2
 المنتجات؛ تطكير ىك لمتفكؽ األساسية األساليب

 جكدة رديئة ذات منتجات أية عف المصنع إدارة ككذلؾ المالكيف مسؤكلية: القانكنية المساءلة .3
 بعد ثبكت القانكف يحضرىا كيماكية تركيبات أك مكاد تستخدـ أك العامة بالصحة تضر أف يمكف
 جكدة أجؿ تحسف مف جادة تعمؿ اإلدارة فإف الحالة ىذه زاء ك البيئة، أك اإلنساف عمى خطكرة

 المساءلة لتجنب كقبكال أماننا أكثر جديدة فييا طرقا تستخدـ جديدة منتجات كتطكير المنتجات
 ؛2القانكنية

تجديد كفاءة المؤسسات اإلنتاجية كذلؾ أف تتبنَّى إستراتيجية التطكير مف قبؿ إدارة المؤسسات  .4
إذا أرادت المؤسسات االستمرار في أعماليا "المعنية بالتطكير يعتبر تجاكبا منطقيا مع مقكلة أنَّو 

                                                           

 عن ميدانية دراسة :المستيمك والء درجة في المنتجات تطوير أثر الحبلؽ، كليد كسامر التميمي صبحي كفاء-  1
، 2011، 01، العدد 38المجمد  اإلدارية، العمـك ، دراساتالكبرى عمان أمانة منطقة األلبان في منتجات مستيمكي
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 .258، ص 2003األردف، -، دار كائؿ لمنشر، عمافإدارة االبتكارنجـ عبكد نجـ، -  2
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البدَّ ليا مف تجديد كتطكير كفاءاتيا اإلدارية، اإلنتاجية كالتسكيقية كبما يشبع حاجات المستيمكيف 
أك المستخدميف الحالييف أك المتكقعيف كىك األمر الذم يؤدم بالنتيجة المنطقية إلى تطكير مكاز 

في المكارد المالية كالبشرية المتاحة ليذه المؤسسات كىكذا فإفَّ تطكير المكارد بنكعييا سيعمؿ 
عمى تطكير كفاءة كمقدرات كأساليب عمؿ ىذه المؤسسات كبما يضمف تقديـ الجديد كالممكف 

 ؛1"كتحت مختمؼ الظركؼ البيئية
ضافة تحسينات عمييا يعطي السَّبب الميـ في تعظيـ مبيعات  .5 إفَّ تطكير المنتجات الجديدة كا 

 مف المنتجات الجديدة، كذلؾ الرتفاع لالمنظمة، فالجزء األكبر مف مبيعات المنظَّمات متأت
 أك أكثر مف %60المبيعات كاألرباح المحققة في المراحؿ األكلى لدكرة حياة المنتج، حيث أفَّ 

المبيعات التي تحققيا المؤسسات الحالية إنما تتمثؿ في مبيعات منتجات جديدة لـ تكف مكجكدة 
 أك أكثر %60في السكؽ مف خمسة سنكات سابقة، كىذا يعني بطريقة أخرل أف المؤسسة قد تفقد 

ذا ما استمرت  مف مبيعاتيا خبلؿ خمس سنكات إذا لـ تدعـ خطكط منتجاتيا باستمرار، كا 
المؤسسة في إتباع ىذه السياسة فقد ينتيي بيا األمر إلى الخركج مف السكؽ نيائيا في فترة 

كجيزة، كىذا يؤكد أف المنظمة التي ال تيتـ بتطكير منتجاتيا كتدعيـ خطكط منتجاتيا يككف مف 
 ؛2الصعب عمييا النجاح كاالستمرار كالنمك

اكتشاؼ الفرص كتطكيرىا كما يؤدِّم مع كجكد ذىنية التطكير كتفعيميا عمى شكؿ خطط عممية  .6
لمتطكير إلى اكتشاؼ عدد مف الفرص التسكيقية يمكف استغبلليا عمى شكؿ تقديـ سمع معدلة أك 
جديدة كبما يشبع أك يحؿ بعض المشاكؿ التي يعاني منيا المستيمككف الحاليكف أك المحتممكف، 
كذلؾ أف إتباع التطكر كجزء مف منيج عمؿ المؤسسات سيؤدم إلى تحديد خطط المؤسسات 
بالشكؿ الذم يتـ التعرؼ فيو عمى أية فرص متاحة لتطكير أك تعديؿ أية منتجات كبما ينسجـ 

 كالمتغيرات البيئية المحيطة؛
ات الحديثة لتحقيقو ـغمب المنظَّ أ، كىي ما تسعى 3تحسيف سمعة كشيرة المنظمة في السكؽ .7

كتككينو لدل أذىاف الجماىير، كىي أمثؿ صكرة يمكف أف تتحقؽ إذا أخذنا في االعتبار منافسة 

                                                           

-، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع، عمافأثر الخصخصة عمى إدارة تطوير المنتجاتإبراىيـ عكاد المشاقبة، -  1
.  148-147، ص 2013األردف، 

. 106، ص 2003مصر، -، مركز جامعة القاىرة المفتكح، القاىرةإدارة المنتجاتعبد الفتاح الشربيني، -  2
دار كائؿ لمنشر ك التكزيع، : ؛ األردف1ط)، تطوير المنتجات الجديدةمأمكف نديـ عكركش، سيير نديـ عكركش، -  3

 .97-96، ص (2004
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المؤسسات األخرل في خمؽ سمعة حسنة كذلؾ، كبالتالي طرح المنتجات الجديدة يعمؿ عمى 
التحسيف مف سمعة المنظمات كخاصة في ظؿ المنافسة، ألاف العمبلء عمى إطبلع بما يحدث في 

السكؽ، كيكمف لو أف يميزما بيف المنظمات التي تسعى إلرضاء عمبلءىا مف خبلؿ تكسيع 
 تشكيمة منتجاتيا كتحسينيا؛

التكاصؿ المستمر مع المساىميف، المكرديف كالمستيمكيف كما تؤدِّم عممية التطكير كتبنييا  .8
تحريؾ األمكاؿ )كإستراتيجية فرعية مف قبؿ المؤسسات إلى التكاصؿ المستمر مع المساىميف 

كالمكرديف الذيف ييميـ تقديـ مكاد أك سمع نصؼ مصٌنعة  (كاستثمارىا حسب المستجدات البيئية
 غيرىا مف كقتو ألخر باعتبار أنَّيـ مف الجيات المؤثرة عمى أذكاؽ كمتطمبات أكجديدة 

المستيمكيف أك المستخدميف كالمؤسسات سكاءن بسكاء، كما أف عممية التطكير السمعي أك الخدمي 
شباع أذكاقيـ الشرائية ك بما يتفؽ مع  تفيد المستيمكيف كمف مختمؼ الشرائح في سد احتياجاتيـ كا 

 إمكاناتيـ المالية؛
إفَّ تجديد المنتجات كتحسينيا باستمرار ضركرم عمى المحافظة لمربح، ككما ىك معركؼ فإفَّ  .9

أرباح المنتج تختمؼ عبر مختمؼ مراحؿ دكرة حياتو التي يمر بيا في السكؽ، فبينما تبمغ األرباح 
ذركتيا مع اقتراب المنتج مف مرحمة النضج، فأنَّيا تبمغ أدنى مستكياتيا مع دخكؿ المنتج مرحمة 

االنحدار حيث تبدأ األرباح في االنخفاض التدريجي كبشكؿ ممحكظ، إلى أف تبدأ السمعة في 
تحقيؽ الخسائر، كعمى ذلؾ فإف تحقيؽ التكازف في األرباح يتطمب مف المنظمة أف تعمؿ كبشكؿ 
مستمر عمى إدخاؿ منتجات جديدة باعتبارىا كاحدة مف أىـ الكسائؿ لمحفاظ عمى معدالت اإلرباح 
عمى ما ىي عميو، بؿ كزيادة ىذه المعدالت بما يتفؽ كأىداؼ المشركع بتحقيؽ الربحية خاصة في 

 األجؿ الطكيؿ؛
كما أف تطكير المنتجات المستمر في مختمؼ المجاالت السمعية كالخدمية يحتـ عمى المؤسسات  .10

بداعات في ىذا المجاؿ أك ذاؾ، لذا فإفَّ إتباع  ضركرة المحاؽ بما يجرم مف تطكرات كا 
االستراتيجيات كالسياسات اليادفة البتكار أفكار يجرم تحكيميا إلى سمع أك خدمات جديدة أك 

معدلة يعتبر مف األمكر الطبيعية كاألكيدة عمى استمرارية التفكير الصحيحة في اإلدارات الخاصة 
بالمؤسسات المعنية، ك تجدر اإلشارة ىنا إلى أفَّ مدل أك درجة التطكر أك التطكير الممكف ليذا 

ك الخدمي تختمؼ باختبلؼ مجمكعة مف العكامؿ الحاكمة لعممية التطكير أالقطاع الصناعي 
كالعكامؿ التنظيمية، حجـ المؤسسة، الممكية، المالية، تكفر األمكاؿ أك عدـ تكفرىا، كالجغرافية 

 كغيرىا؛
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تزيد السمع الجديدة مف اختيارات المستيمؾ، ففي السنكات األخيرة تحكؿ السكؽ الذم تخدمو  .11
الشركات إلى سكؽ مشتريف حيث تزداد في المنافسة كمف ثـ حرية المستيمؾ في اختيار السمع 
التي تناسبو كتقابؿ احتياجاتو كيمكف لمشركات االستفادة مف ذلؾ بتقديـ المنتجات التي تقابؿ 

 ؛1احتياجات المستيمكيف حتى تضمف حصة أكبر مف السكؽ
 2إذا تعرضت المنتجات الجديدة لمتقادـ يجعؿ تحسيف ىذه المنتجات كتعديميا أمرنا ضركرينا كما أف .12

 كىذا معناه أنَّو سيصبح بعد فترة متقادما ،لكؿ منتكج دكرة حياة تنتيي بكصكلو لمرحمة التدىكر
كيجب تعديؿ في بعض الخصائص كالمككنات فكمما تقدـ المنتكج في دكرة حياتو كمما انخفضت 

 األرباح المتكلدة عنو؛
تكميؿ الخط اإلنتاجي، حيث يؤدم تقديـ سمع جديدة مكممة إلى الخط أك الخطكط اإلنتاجية  .13

 ؛الحالية لممشركعات الصناعية إلى زيادة مبيعاتيا مف مختمؼ السمع الحالية لتمؾ المشركعات
تزيد المنتجات الجديدة مف اختيارات المستيمؾ، ففي السنكات األخيرة تحكؿ السكؽ الذم تخدمو  .14

الشركات إلى سكؽ مشتريف حيث تزداد فيو المنافسة كمف ثـ حرية المستيمؾ في اختيار السمع 
التي تناسبو كتقابؿ احتياجاتو كيمكف لمشركات االستفادة مف ذلؾ بتقديـ المنتجات التي تقابؿ 

 ؛3احتياجات المستيمكيف حتى تضمف حصة أكبر مف السكؽ
لتطكير المنتجات اعتبارات بالمكارد كالبيئة، حيث أنَّو مف المعمكـ أفَّ المكارد المتاحة أماـ  .15

 األمر الذم يستكجب التخطيط الجيد لعممية ابتكار ،المؤسسة محدكدة كغير قابمة لئلحبلؿ
المنتجات الجديدة، حتى تستخدـ ىذه المكارد بشكؿو أمثؿ ككذلؾ ضركرة البحث عف أساليب 

جديدة لمتعبئة كالتغميؼ كغيرىا مف األساليب التي تساعد عمى حماية البيئة كالتقميؿ مف األضرار 
 .التي تتعرض ليا، كىذا يدفع إلى تبني فمسفة التسكيؽ الحديث أثناء تطكير المنتجات

 جديد منتوج خمق مراحل: الثانيالفرع 
المنتكجات  كظيفة تنظيـ ىك المنظمات الجديدة لدل خمؽ المنتكجات صدد في بالذكر األجدر إفَّ 
عكبات نظرنا الجديدة ليا، كيجب عمى المنظمات إتباع الطريقة  التعرض يتحمؿ التي كالمخاطر لمصُّ

                                                           

، ص 1998مصر، -، دار الجامعة لمطبع كالنشر، اإلسكندرية"المفاىيم واإلستراتيجيات"التسويق محمد فريد الصحف، - 1
258-259. 

 .136، ص 1994األردف، -، دار زىراف لمطباعة كالنشر، عمادالتسويق في المفيوم الشاملزكي خميؿ ساعد، -  2
، 1998، دار الجامعة لمطبع كالنشر، االسكندرية، مصر، "المفاىيـ كاالستراتيجيات"محمد فريد الصحف، التسكيؽ - 3

 .258ص
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السميمة لتطكير المنتجات الجديدة كالمبنية عمى األسمكب العممي المنظـ كالمخطط إضافة إلى تخصيص 
اعتمادان عمى إستراتيجية المنتج الجديد . عناية إدارية كمصادر مالية ضخمة لممراحؿ األكلى لتطكير المنتج

، كفي كؿ مرحمة يمكف لئلدارة 1يتـ تطكير المنتج الجديد مف خبلؿ سمسمة مككنة مف عدة مراحؿ,لمشركة 
 الجديدة بالمراحؿ المنتجات كتمر، أف تحدِّد مدل إمكانية مكاصمة عممية إنتاج ىذا المنتج الجديد أـ ال

: التالية
 2األفكار توليد الجديدة أو األفكار عمى الحصول: أوال

 منتج جديد، كتبدأ ىذه المرحمة في عممية جمع األفكار أمكىي الخطكة األكلى مف خطكات تطكير 
َـّ  ، كمف3 كأىداؼ المنظمةتتبلءـالجديدة كالتي   بصفة جديدة أفكار عمى بالحصكؿ االىتماـ يجب ث

َـّ  أف الضَّركرم كمف، منيا الصالحة الفكرة يمكف اختيار حتى مستمرة الكاضحة  المعرفة ضكء في ذلؾ يت
 يكضِّح العمؿ مجاؿ بيا، فتحديد الخاصة كالمنتكجات التنمية إستراتيجية كأىداؼ المنشأة لمجاؿ عمؿ

 تقديـ في أك بيا عند التفكير عمييا تركز أف يجب التي كتعمؿ بيا أف ةألممنش يمكف التي النكاحي
 تطكير تمامنا آك جديدة منتجات لتنمية الجيكد لحجـ المحدِّد فيي اإلستراتيجية الجديدة، أمَّا المنتجات
الجديدة كيمكف ذكر  األفكار عمى الحصكؿ المنافسيف، كتتعدَّد مصادر منتجات تقميد أك الحالية المنتجات
 :ما يمي
 كاقتراحاتيـ؛ المستيمكيف شكاكل دراسة خبلؿ مف لؾذك المستيمكيف .1
 كآراءىـ؛ مشاكميـ عمى لمتعرؼ المستيمكيف استقصاء .2
 كاقتراحاتيـ؛ كشكاكييـ مشاكميـ لمناقشة المستيمكيف مف عينة مع االجتماعات .3
 يصمكف قد كالتي يقكمكف بيا التي لدراسات ك البحكث نتائج خبلؿ مف كذلؾ المخترعيف، العمماء .4

 . قبؿ مف مكجكدة تكف لـ جديدة مكاد أك خانات اكتشاؼ إلى مف خبلليا

                                                           

 232ص، مرجع سبؽ ذكره، أحمد كآخركف اليكسفي -1
2 - John R. Hauser, MIT & Ely Dahan, New Product Development, Marketing Management, Columbus Ohio, 

2008, P 12. 

3 - Nadia Bhuiyan, A framework for successful new product development, Journal of Industrial Engineering 

and Management, Concordia University-CANADA,  November 2011, P 754. 
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كىذه المرحمة تساىـ نسبة ضئيمة فقط مف األفكار لطرح سمعة جديدة، كلذلؾ يجب أف يككف ىناؾ 
، حيث تسمح بإقصاء المشاريع السيئة بأقصى سرعة، ألنَّو كمما تقدَّمنا في لبلختيارطريقة منيجية 

؛ 1المشركع، كمما زادت النفقات الناجمة عنو
 راألفكا تصفية: ثانيا

كتعتبر ىذه المرحمة ىي الثانية كاليامة في تطكير المنتجات الجديدة، إالَّ أنَّو مف المبلحظ اختبلؼ 
كبصفة . 2خطكات الغربمة مف مؤسسة إلى أخرل كذلؾ لطبيعة عمؿ كحجـ أىداؼ كؿ مؤسسة عمى حدا

يتـ  األفكار مف قميؿ عدد عمى كالتركيز الصالحة غير األفكار مف لمتخمص األفكار تقييـ يتـ عامة، حيث
 كالسكؽ المستيدؼ لممنتكج تقديرم كصؼ ضكء في منيا كاحدة عمى أخيرا االستقرار ثـ تحميميا ك دراستيا
 كمف تحقيقو ، كالعائد المنتظراإلنتاج ككمفة لممنتكج المتكقع كالسعر المنتظر السكؽ كحجـ المنافسة كحالة
: كىما األخطاء مف نكعيف في الكقكع تجنب المنشأة تراعي أف المرحمة ىذه في الميـ
 عدـ أك الفكرة فيـ في القصكر نتيجة الجديدة األفكار المنشأة استبعاد عند كيحدث :خطأ اإلسقاط .1

 . كضكحيا
 حتى فييا الستمرار ك ناجحة، كغير رديئة فكرة في المنشأة تكرط عند كيحدث :التصور خطا .2

 أفكار تصفية في عمييا االعتماد يمكف التي المعايير بعض تكجد ك؛ إلى منتج فاشؿ تتحكؿ
 : كىي المنشأة الصناعية في الجديدة المنتجات

 المناسب؛ المنتج عمى المتكقع المطمب حجـ يككف أف .أ 
 الحالية؛ التسكيقية البرامج مع الجديد المنتكج تكافؽ .ب 
 العماؿ؛ ميارات ك حاليا المستخدمة اإلنتاج طرؽ مع الجديد المنتكج تكافؽ .ج 
 منتجات؛ ك لممنشاة الذىنية لمصكر المنتكج مبلئمة .د 
 الجديد؛ المنتكج كتسكيؽ إلنتاج البلزمة األمكاؿ تكفير .ق 
 .3الجديد المنتكج تسكيؽ  إنتاج عمى المنشأة إدارة لدل كالمقدرة الكقت تكفر .ك 
 : االقتصادية الدراسة: ثالثا

                                                           

دارة األعمال التجارية،، "زياد زككار: ترجمة"بيار أمكريف كآخركف -  1 ، 1999، 1 دار الرضا لمنشر، طالتسويق وا 
. 238ص
. 66،  ص 2000، 1األردف، ط-، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عمافتطوير المنتجات الجديدةمحمد إبراىيـ عبيدات، -  2
. 339-338، ص 2األردف، ط-، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عمافأصول التسويقناجي معبل، -  3
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 كتحديد المنتكج مف المتكقع بالمطمب كمقارنتو لممنتكج كالمتكقع الحالي العرض بدراسة تقكـ حيث
القياـ  كيمييا التسكيقية، الجدكل الدراسة ىذه كتسمى التقديرية المبيعات كتحديد السكؽ في حجـ الفجكة

 العائد عمى االستثمار تحديد إلىتيدؼ  فيي ذا ك العالية الجدكل دراسة ثـ الفنية، الجدكل بدراسة
كالخارجية ككؿ ىذا يعرؼ بدراسة الجدكل االقتصادية؛  الداخمية النقدية كالتدفقات

: المنتوج الجديد تصميم: رابعا
 صكرة في مادم مممكس شكؿ إلى المجردة كالرسكـ الكممات مف المنتكج فكرة تحكيؿ بيا كيقصد

 ىذه يمكف تحكيؿ درجة أم معرفة يمكف خبلليا مف كالتي التصميمات مف معينة مجمكعة أك تصميـ
 تقييـ يتـ لممنتكج،  تصميـ مف أكثر بإعداد التطكير ك البحكث إدارة كتقكـ منتج إلى كتجاريا فنيا األفكار
 : التالية المعايير خبلؿ مف التصميـ نجاح

 المنتكج؛ أداء سبلمة ك كفاءة .1
 لو؛ المقدرة التكمفة حدكد في المنتكج إنتاج إمكانية .2
 .لممنتكج المستيمؾ قبكؿ .3

 لممنتكج تقبؿ المستيمؾ تو، أمَّابكتجر العممية االختبارات خبلؿ مف المنتكج أداء كفاءة اختبار كيتـ
 نحك أرائيـ كاتجاىاتيـ عمى عمييـ، لتعرؼ بعرضو المنتكج عف المستيمكيف مف معيف فعؿ رد اختيار فيتـ
 .المنتكج مف خصائص خاصية كؿ

 : التسويق االختبار: خامسا
 بغرض المنتكج مف كمية محددة إنتاج يتـ المبدئي المستيمؾ كتقبؿ المنتكج كفاءة عمى االطمئناف بعد     

 شراء عمى إقباليـ كدرجة كالمكزعيف المستيمؾ فعؿ ردكد لمعرفة الطبيعة عمى األسكاؽ في تسكيقيا اختباره
 بتعميـ قرار اتخاذ التسكيقي يتـ االختبار نتيجة ضكء في بو الخاص السكؽ حجـ ك فيو كالتعامؿ المنتكج
 : ىي تسكيؽ المنتكج اختيار في استخداميا يمكف طرؽ عدة كتكجد نيائيا إلغائو أك المنتج تسكيؽ
 كمقترحاتيـ، آراءىـ لمعرفة عمييـ السمع مف عينات بتكزيع :والموظفين المديرين بواسطة االختبار .1

 المديريف لدل كالدراسة الخبرة كتكفر التكاليؼ كقمة بالسيكلة كتتميز لذلؾ كفقا المنتكج تعديؿ ف ثــك
 حيث مف لممستيمكيف تمثيميـ المنشأة، كعدـ لمنتجات تحيزىـ احتماؿ عمييا يعاب كلكف كالمكظفيف

 كغيرىا؛ الجغرافية كالمنطقة السف كالجنس
 كقياـ التجزئة متاجر في الفعمي لمبيع الجديد المنتج بعرض كذلؾ: التجزئة متاجر في االختبار .2

 تعميقاتيـ إلى كاالستماع المستيمكيف أماـ كتجزئتو استعمالو ككيفية خصائصو بشرح مندكب البيع
 كآراءىـ؛
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لعمؿ  الفرصة الجماىير كتنتيز بعض زيارات بتدريب المنشأة تقكـ حيث: الزائرين بواسطة االختبار .3
 بالمنتكج؛ الخاصة كاقتراحاتيـ آراءىـ بمعرفة الجديد لممنتكج اختبار

كشرح  أماميـ كتجربتيا السمعة كعرض المستيمكيف البيع مندكب بزيارة كذلؾ: المنزل في االختبار .4
 .كخصائصيا مزاياىا

: لمسوق النيائي المنتوج تقديم: سادًسا
 كيتـ كبير نطاؽو  عمى التجييز إلنتاجو عممية تبدأ المنتكج، نجاح التسكيقي االختبار يثبت أف بعد
 : التالية القرارات المنشأة تكجو ذلؾ كعند تقديمو،

 الجديد؛ المنتكج تقديـ في البدء كقت تحديد .1
 أك معيف إقميـ أك معيف بحي ستبدأ كىؿ، منيا المنتكج بتقديـ المنشأة ستبدأ التي المناطؽ تحديد .2

 ككؿ؛ الدكلة مستكل أك عمى أقاليـ عدة
. الجديد المنتكج تقديـ استخداميا يتـ التي التسكيقية اإلستراتيجية تحديد .3

تتـ ىذه المرحمة استرشادا بنتائج اإلختبارات التسكيقية، كيجب أف تتكاءـ تمؾ المرحمة مع ما كعادة 
مكانياتيا اإلنتاجية، كذلؾ مدل تقبؿ السكؽ زمنيا لتقبؿ المنتج  إمكانيات السيكلة المتاحة لممنشاة، كا 

. 1الجديد
معوقات تطوير المنتجات الجديدة : الثالثالفرع 

تحسيف أك طرح منتج  ال يكجد منتكج يمكف أف يستمر في السكؽ لفترة طكيمة بدكف تغيير أك
إلحبللو، فالمنظمات الحديثة صارت تتأثر بشكؿ مباشر بالمحيط الذم يتميز بعدـ االستقرار كخاصة 

التغيير التكنكلكجي كالتسكيقي كتقمبات رغبات كاحتياجات الزبائف، الذم جعؿ مف الضركرة عمى 
المؤسسات أف تطكر مف منتجاتيا كتحسنيا باستمرار كي تحافظ عمى حصتيا في السكؽ كالمركز 

التنافسي، فالمنتجات تكاجو خطر التقادـ بحكـ المنافسة المفركضة كالعمؿ مف قبؿ المنافسيف اآلخريف في 
لكف ىناؾ معكقات تقؼ . تطكير ذات المنتج، يضعكف بذلؾ منتجات المنظمات األخرل خارج االستعماؿ

في طريؽ المنظمات في عمميات ىذه لمقاكمة المنافسة، فعممية تطكير المنتجات عمى قدر ما ىي ميمة 
كضركرة حتمية عمى قدر ما ىي صعبة تشكب المعكقات طريقيا، كفيما يمي أىـ ما يعيؽ عممية تطكير 

: المنتجات
: التكمفة الباىظة المخصصة البتكار المنتجات الجديدة وتطويرىا: أوال

                                                           

، 15، تنكير لمترجمة كالنشر كالتكزيع، ط "21كيف تواجو تحديات القرن "التسويق الفعال طمعت اسعد عبد الحميد، -  1
 .333، ص 2010مصر، -الجيزة
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 اإلنتاج الشروع يف عملية اهلندسة هندسة املنتج التخطيط

 ي سعر متهيدوضع
 للمنتج

تقدير تكلفة 
 هندسة املنتج

 

 تقدير تكلفة تصنيع املنتج
تقدير تكلفة 

  الكليةاإلنتاج

ا لما يتبعيا تكمفة كبيرة قد ال  الكثير مف المنظمات صرفت النظر عف المنتجات المبتكرة تمامن
تستطيع تحمميا، كتعتبر التكاليؼ الباىظة سببا مباشرة يعيؽ المنظمات مف تقديـ منتج جديد، فمف 

 إاٌل أنَّيا تتميز ،صناعة ألخرلمف التطكير كتقديـ منتجات جديدة تختمؼ كالمعركؼ أفَّ تكاليؼ البحث 
بارتفاع تكاليفيا، ككبديؿ لذلؾ أصبح االىتماـ األكبر بتحسيف المنتجات القائمة كتطكير المنتجات القائمة 

لما تتميز بانخفاض تكاليفيا نسبينا مقارنة بطرح منتج جديد، كتقديـ منتج جديد يمر بعدة مراحؿ 
كنشاطات، ككمما كاف المنتج ابتكاريا كمما تميزت كؿ مرحمة منو بالتعقيد، ككما ىك معمـك يمر المنتج 
الجديد بمرحمة تكليد األفكار دراستيا كتطبيقيا كتجريب المنتج ثـ تسكيقيا كالعديد مف المراحؿ األخرل، 

ككؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ تتميز بعدـ التأكد كتتطمب المتابعة الجادة، فنجاح منتج جديد غالبا ما يقاس 
بالنتائج المالية التي ىك متكقع تحقيقيا، كعمى ىذا األساس يتـ كضع ميزانية تقديرية كاحدة كحد أدنى 

؛ 1كأخرل كحد أعمى إلنجاز ىذا المنتج الجديد
تقدير تكاليف إنتاج وطرح منتج جديد : (05-02)الشكل رقم 

Source: Piotr Chwastyk and Mariusz Kolosowski,  Estimating the cost of the new product in 

development process, Elesevier Journal, Vienna-Austria, 2014, P 354 

: نسب المنتجات الجديدة غير الناجحة: ثانيا
إفَّ طرح كتقديـ المنتجات الجديدة صار شرطنا أساسينا لبقاء المنظمات، لكف ىذه العممية تتميز بنكع 

 إٌف خطر الفشؿ الذم . كؿ منتكج جديد سينجحمف المخاطر مف حيث فشؿ ىذه المنتجات الجديدة، كليس
، كتعكد أسباب فشؿ المنتجات 2تعرفو عممية طرح المنتجات الجديدة كقفت في طريؽ طرح العديد منيا

لغاء طرح عمى  الجديدة إلى عدة اعتبارات تسكيقية كفنية كمالية، كبالتالي ال يقتصر فشؿ منتج ما كا 
األسباب المالية التي تقع عمى عاتؽ المنظمات كالتي قد تككف في كثير مف األحياف مرتفعة، حيث تشكؿ 

َـّ اعتبارىا فاشمة، كعدـ كجكد التمكيؿ %18األسباب المالية نسبة   فقط مف إجمالي المنتجات التي ت
                                                           

1- Piotr Chwastyk and Mariusz Kolosowski,  Estimating the cost of the new product in development process, 

Elesevier Journal, Vienna-Austria, 2014, P 353. 

2- Jonathan D Owens, The importance of a new product devlopment (NPD) process: getting started, 1st 

European conference on KM, Bled School of management, Bled Slovenia 
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 أسباب فنية كعجز %32الكافي لمكاصمة طرح المنتج الجديد كدعـ عممية ابتكاره، إالَّ أنَّو يكجد نسبة 
المنتج الجديد ىذا عمى تحقيؽ مستكل األداء المطمكب أك عدـ القدرة عمى تجسيد ىذا المنتج فنيا عمى 

تعكد عمى أسباب تسكيقية كتمقي المنظمة ردة فعؿ  (%50)ارض الكاقع، أمَّا المتبقي مف النسبة الكمية 
ككانت ىناؾ العديد مف . حادة مف قبؿ المنافسيف أك خطأ تقدير التكقيت المناسب إلطبلقو أك ما شابو

 أشار في دراسة لو أفَّ نسبة فشؿ Crawdford. الدراسات تقيس حجـ المنتجات التي كاف مصيرىا الفشؿ
 مف مجمكع ما يقدمو كؿ عاـ، كقد يككف سبب ىذا %90 إلى %20المنتجات الجديدة تتراكح ما بيف 

نما أفكار حكؿ منتجات مقترحة  التفاكت أف نسبة كبيرة مف المنتجات الفاشمة ليس دائما منتجات فعمية كا 
لـ تنجح خبلؿ مختمؼ مراحؿ التطكير السمعي أك الخدمي، كأشارت المؤسسة االستشارية األمريكية إلى 
أفَّ فكرة كاحدة فقط مف بيف سبعة أفكار مقترحة تنجح بالمركر بكافة مراحؿ التطكير إلى التقديـ النيائي، 
كأفَّ االختبلفات حكؿ تقديرات نسب الفشؿ الخاصة المرتبطة بالمنتجات الجديدة تتأثر بالكيفية التي يتـ 

 Booz elكفي دراسة أخرل قاـ بيا . 1مف خبلليا تعريؼ المنتج الجديد كنكعو كمنافذ التكزيع المقترحة لو
al تـ إلغاؤىا ليأتي بعده 1981 ك1963 مف المنتجات الجديدة ما بيف سنتي %35 كجد أنَّو Cooper 

 .2 في دراسة قاـ بيا حكؿ نسب نجاح كفشؿ المنتجات الجديدة ليؤكد ىذه النسب1990سنة 
: دورة حياة المنتج: ثالثا

قد تمعب دكرة حياة المنتج دكر العائؽ في طرح منتج جديد في بعض األحياف، فكمما كانت قصيرة 
كمما أعاقت المكاصمة في عممية طرح المنتج الجديد، ألفَّ بعض المنظمات تعتبر أفَّ ذلؾ غير كافي 

السترداد تكاليؼ ابتكارىا مف جية كعدـ تحقيؽ ىامش ربح مف جية أخرل كخاصة لما تتمتع بو عممية 
خمؽ المنتجات الجديدة مف تكاليؼ مرتفعة، كبالتالي ىناؾ عبلقة عكسية ما بيف طكؿ مدة دكرة حياة 

المنتج كحجـ االستثمار في طرح تطكيره، ك مف األسباب المباشرة في قصر دكرة حياة المنتجات ىي زيادة 
. 3حدة المنافسة كسرعة تقمبات أذكاؽ كتفضيبلت المستيمكيف

: رد فعل المنظمات في السوق: رابعا

                                                           

، مجمة كمية بغداد لمعمـك االقتصادية الجامعة، أثر التراكم المعرفي في إنجاح تطوير المنتجات الجديدةكفاء التميمي، -  1
. 09، ص 2009العراؽ، -العدد الحادم كالعشركف، بغداد

2- Bjorklund Matts & Kalling thomas & Setterberg Sten, The success and failure of new product devlopment 

"A study with focus on the early phases", Paper presented at Nordic Academy of Management Conference, 

Lund University ,  Sweden, 2007, P 01. 

دراسة تطبيقية في معمل سمنت "دور ىندسة القيمة في تخفيض التكاليف وتطوير المنتجات حاتـ كريـ كاظـ، -  3
. 129العراؽ، ص -، الككفة09، اإلصدار 02 المجمد، مجمة الغرم لمعمـك االقتصادية كاإلدارية، ،"النجف األشرف
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تقتضي الطبيعة الديناميكية لؤلسكاؽ الحديثة أف تككف المنظمة يقظة بالقدر الكافي لمسايرة التغيرات 
كالتطكرات الحاصمة في بيئتيا حتى تضمف النمك كاالستقرار، حيث البدَّ التصرؼ مف قبؿ المنافسيف أك 
استباؽ التغيير، ففرصة البقاء أصبحت مقترنة بسرعة رد الفعؿ كالتطكير كتقديـ منتجات جديدة كعدـ 

االستمرار في نفس الحالة لفترة طكيمة، ألنَّو ال يكجد منتج جديد تـ طرحو في سكؽ ما إالَّ ككانت لو ردة 
فعؿ مف قبؿ المنظمات القائمة في السكؽ، فنجاح منتج ما كطرحو في السكؽ يخمؽ معو منافسة قد تككف 

عمى مدة حياة المنتجات لما ليا أثر سمبي عمى استرداد  (كما تـ ذكره)حادة في بعض األحياف كتؤثر 
تكاليؼ االبتكار كعمى ىامش الربح كذلؾ، كمف جية قد تككف ترضى بعض المنظمات بسحب منتجيا 

. عمى أف تقاـك في تمؾ المنافسة
 1المدة المستغرقة لخمق منتج جديد و تطويره: خامسا

تعاني الكثير مف الصناعات في طرح منتجيا الجديدة مف ناحية المدة المستغرقة في ذلؾ، التي 
تؤثر حتما عمى بعض المنظمات في عزيمتيا عمى المكاصمة في ذلؾ لما ليا آثار سمبية عمى تكمفة ىذا 
المنتج الجديد مف جية كعمى التكقيت المناسب في طرحو مف جية أخرل، كقد تتأثر كذلؾ بتغير أذكاؽ 

. الخ...المستيمكيف، كمف الصناعات التي تعاني مف ىذا المشكؿ نجد صناعة األدكية كالسيارات 
 استراتيجيات والمداخل اإلستراتيجية في تطوير المنتجات الجديدة: المطمب الثالث

َـّ االعتماد عميو كاف نقكؿ     تتعدد استراتيجيات تطكير المنتجات الجديدة بناءن عمى المعيار األكؿ الذم ت
المنتج أك كقت طرح ىذا المنتج الجديد، ككذلؾ الحاؿ تتعدد المداخؿ اإلستراتيجية في تطكير المنتجات 

  :  كما يميت، كيمكف التعريؼ بيذه االستراتيجياANSOFFالجديدة إلى أربع مداخؿ منحصرة في مصفكفة 
 الجديدة المنتجات تطوير استراتيجيات: الفرع األول
اإلستراتيجيات،  ىذه تيا، كمف بيفلمنتجا تطكيرىا خبلؿ المؤسسة تتبعيا إستراتيجيات عدَّة ىناؾ

نجد أف التصنيؼ األكؿ يعتمد عمى المنتكج في حد ذاتو كتصنيؼ يعتمد عمى كقت تنفيذ طرح المنتج 
: الجديد، ك يمكف دراسة ىذه االستراتيجيات كما يمي

 :الجديدة المنتجات أساس تطوير" المنتج"  استراتيجيات:أوال
عمى  كميا جديد منتج تقديـ أساس عمى تقكـ اإلستراتيجية كىذه: كميا جديدة إضافة إستراتيجية .1

 ؛2السكقية حصتيا تكسيع عمى تعمؿ أف يمكف أك تنافسية ميزة يحقؽ قد المنتج ىذا أف أساس

                                                           
1- J.O. Eastlack, Jr, New product development, Marketing classics press, USA, 2011 , P 09. 

 .34، ص 2010األردف،  ، عماف4كالتكزيع، ط لمنشر كائؿ ، دارالجديدة المنتجات تطويرعبيدات،  إبراىيـ محمد-  2
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منتجات  تقديـ عمى اإلستراتيجية ىذه كتقكـ: إنتاجيا يسبق لم إنتاج خطوط إضافة إستراتيجية .2
 ؛1السكؽ عمى جديدة ليست كلكنيا لممؤسسة، بالنسبة جديدة

 أك الجكىرية الخصائص بعض إضافة خبلؿ مف كتككف: القائمة المنتجات تحسين إستراتيجية .3
 كعممية جديدة، خصائص إضافة خبلؿ مف مبلمحو في كالتغير كالتعديؿ الشكمية الخارجية

 : التالية أك األساليب بالطرؽ تتـ التحسيف
 يقكـ الذم المنتج جكىر يمس التغير كىذا  لممنتج الكظيفية الخصائص عمى تغيير إجراء . أ

 المستيمكيف؛ أذكؽ مع تجاكبا التغيير كىذا أجمو، مف بشراء المنتج المستيمؾ
 المنتج؛ أداء جكدة رفع إلى التغيير ىذا كييدؼ: المنتج جودة في تغيير إجراء . ب
 التصميـ كؿ في جديدة ميزات إضافة إلى ييدؼ التغيير كىذا: لممنتج شكمي تغيير إجراء . ت

 نحك المستيمؾ جذب مف تزيد أف يمكف التي الخارجية الصفات مختمؼ أك الخارجي، المكف،
 المنافسيف؛ منتجات مف غيرىا عف تياكيميز منتجا المؤسسة، منتجات

 بعممية المؤسسة تقكـ اإلستراتيجية ىذه كحسب: السوق في المنتج مكانة إعادة إستراتيجية .4
 ىذه عمى أجرم الذم التغيير حسب كىذا معينة، قطاعات في تيامنتجا مكانة إعادة تحديد
 .مكانتيا تأثيره عمى كمدل المنتجات

 :الجديدة المنتجات تنفيذ طرح المنتج الجديد أساس تطوير" وقت"  استراتيجيات:ثانيا
ستراتيجية مبدئية إستراتيجيات إلى المنتجات تطكير إستراتيجيات يقسـ مف يجد  .الطكارئ كا 

 المعمكمات مف المداخبلت  المخاطر كضع عمى بناءن  تككف التي كىي: المبدئية اإلستراتيجية .1
 : كىي المبدئية اإلستراتجيات مف نكعاف كتكجد كالسكؽ، المنتج المرتقبة عف

الكقت  في كاسع نطاؽ عمى منتشر يككف الذم القديـ المنتج أفَّ  عمى كتقكـ: المنفرد المنتج قائمة .أ 
 ذات اإلستراتيجية ىذه كتعتبر بالكامؿ، القديـ المنتج يباع أف يجب جديد، منتج لتقديـ المخطط
 . عالي عالية، كعائد مخاطرة

الجديدة  كالمنتجات القديمة المنتجات مف كؿ لبيع تخطط إستراتيجية كىي: الثنائي المنتج قائمة  .ب 
 . الجديد المنتج تقديـ أثناء الكقت، مف لفترة كاحد آف في

 في لممنتج، المخاطر كضع السكؽ ظركؼ تتغير أك المنتج يتغير عندما: الطوارئ إستراتيجيات  .2
 : التالية اإلستراتيجيات إتباع يمكف ىذه ىذه الحالة

                                                           

 األردف-، عماف01، ط كالتكزيع لمنشر المسيرة دار ،المنتجات إدارة يكسؼ، عثماف الصميدعي كردينو جاسـ محمكد-  1
 .211ص  ، 2011
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 عند ذلؾ كيتـ منو، الزائد المخزكف مف التخمص منخفض بيدؼ بسعر القديمة المنتجات بيع . أ
 . مبدئية كإستراتيجية المنفرد المنتج اعتماد إستراتيجية

 تسميـ عند مشكبلت مكاجية حالة في اإلستراتيجية ىذه كتستخدـ المنتجات، تقديـ تاريخ تأجيؿ . ب
 . باىظة كأسعار كبيرة بكميات الجديدة المنتجات

 المنتج مف المخزكف نفاذ حالة في كىذا لو، مخطط ىك ما عف مبكر كقت في المنتجات تقديـ . ت
 . القديـ باكرا

 مخزكف ارتفاع حالة في كىذا الثنائي، المنتج قائمة إستراتيجية مف أكثر أك اثنيف بيف المزج . ث
 باىظة كأسعار كبيرة بكميات الجديدة المنتجات تسميـ عند مشكبلت مكاجية المنتجات القديمة

 (ANSOFمصفوفة ) 1المداخل اإلستراتيجية لتطوير المنتجات: الفرع الثاني
ترتبط إدارة المنتجات بشكؿ مباشر بقضية النمك في منشآت األعماؿ، فعندما يركز الكثير مف 

-منشآت األعماؿ عمى النمك الذم يعتمده بطبيعة الحاؿ عمى الزيادة في ربحية المنشأة، كفي حركة النمك
 Product-marker)تتكجو المنشأة إلى تكييؼ العبلقة بيف تطكير المنشآت كنكعية األسكاؽ المخدكمة 

Growth Matrix) ك تفرض ىذه العبلقة أف النمك لو أربع أشكاؿ أساسية كىي :
حيث تتكجو المنشأة إلى دعـ السكؽ الحالية كزيادة : Market entrationاختراق السوق : أوال

المبيعات مف المنتجات الحالية في السكؽ الحالية، مف خبلؿ إعادة تكزيع لممناطؽ البيعية كاإلنفاؽ 
عمى جيكد التركيج، كالعمؿ عمى تسييؿ عممية الشراء لدل المستيمؾ، كتعتبر ىذه اإلستراتيجية سيمة 
االختيار كال مخاطرة فييا كىي جد مبلئمة لتنمية صناعة أك منتج معيف في بداية عمر المؤسسة ككف 

 ؛"02"أفَّ السكؽ يستكعب ما يطرح بسبب كبر قاعدة، كتمثؿ ىذه الحالة في المصفكفة بالخانة رقـ 
كتعني استمرار المنشأة في بيع منتجاتيا الحالية، كلكف : Market Devlopmentتنمية السوق : ثانيا

في أسكاؽ جديدة، مثؿ قياـ إحدل شركات اإلنتاج الحربي ببيع طائرات الييميككبتر لؤلغراض المدنية، 
فتحاكؿ ىذه اإلستراتيجية البحث عف سكؽ جديد لممؤسسة لتصريؼ منتجاتيا القائمة كلك عف طريؽ 

                                                           

، 15، تنكير لمترجمة كالنشر كالتكزيع، ط "21كيف تواجو تحديات القرن "التسويق الفعال طمعت اسعد عبد الحميد، -  1
 .314-313، ص 2010مصر، -الجيزة
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التصدير نحك منطقة جغرافية جديدة بقصد رفع حصتيا السكقية، كتمثؿ ىذه الحالة في المصفكفة 
 ؛1"01"بالخانة رقـ 

كتعني ىذه اإلستراتيجية قياـ المنشأة بتقديـ : Product Devlopmentتطوير المنتجات : ثالثا
منتجات جديدة في أسكاقيا الحالية، حتى تحافظ المنشأة عمى كضعيا التنافسي في السكؽ، كتأخذ 
المنظمات بيذه اإلستراتيجية غالبنا لما يككف لمسكؽ القائـ قاعدة زبائف قكية ككاسعة، تستكعب ما 

يطرح ليا مف منتجات كخدمات جديدة، ىذه اإلستراتيجية تتطمب قدرا مف تطكير كتنمية المنتجات أك 
بإمكاف المنظمة أف تجمب منتجات جديدة تحمؿ عبلمتيا التجارية بالرغـ مف أنَّيا صنعت مف قبؿ 

 ؛"04"منظمات أخرل لفائدتيا، كتمثؿ ىذه الحالة في المصفكفة بالخانة رقـ 
Diversificationالتنويع : رابعا

 كىك ما يعني قياـ المنشأة بتقديـ منتجات جديدة في أسكاؽ جديدة، :2
 إستراتيجية خطرة كلكنيا تعتمد عمى مدل تفكؽ تمؾ المنتجات ككجكد فرصة تسكيقية في السكؽ مكه

الجديدة، كيصمح ذلؾ بشكؿو كبير في أسكاؽ التصدير، كيجب أف تأخذ المنشأة في حسبانيا أفَّ 
ظركؼ السكؽ عرضة لمتغيير المستمر، كأفَّ التقدـ التكنكلكجي أك تشٌبع السكؽ يمكف أف يغير شكؿ 
اإلستراتيجية لتأخذ كضعنا آخر، كتعد ىذه اإلستراتيجية مجازفة كمخاطرة كبيرة، بسبب طرح منتجات 

جديدة في سكؽ جديد، فربما قد لف يككف بالسكؽ الجديد قاعدة زبائف قكية تطمب ىذا المنتج، أك ليس 
لممنظمة الخبرة الكافية البلزمة لمعرفة السكؽ كاحتياجات زبائنيا كتكجياتيـ كتفضيبلتيـ، كلذلؾ يطمؽ 

 .؛"03"عمييا البعض إستراتيجية االنتحار، كتمثؿ ىذه الحالة في المصفكفة بالخانة رقـ 
  

                                                           

، مداخمة مقدمة إلى الممتقى أىمية تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تطوير الخدمات السياحيةتقركرت محمد، -  1
 26-25، 1945 مام 08، جامعة "اإلمكانيات كالتحديات التنافسية"السياحة كالتسكيؽ السياحي في الجزائر: "الكطني حكؿ

. 05الجزائر، ص -، قالمة2009أكتكبر 
2 - Team FME, ANSOFF Matrix, Strategy skills, with out publication country, 2013, P 08. 
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تطوير منتجات جديدة لتلبية متطلبات العمالء على 
 :نحو أدق والحفاظ على امتياز تنافسي

 تطوير منتجات؛ 
 منتجات جديدة لنفس السوق. 

 

 :تنمية حصة السوق عبر بيع منتجات أكثر، وذلك من خالل:  السوقاختراق

 ؛زيادة استخدامات املنتجات 
 زيادة احلمالت الرتوجيية؛ 
 ختفيض األسعار؛ 
 تنويع قنوات التوزيع؛ 
 ؛زيادة معدل االستخدام 
 ؛زيادة الكمية املستخدمة 

 

تطوير منتجات جديدة ودخول أسواق جديدة : التنويع
  :في نفس الوقت من خالل

 االندماج يف مؤسسات إنتاج وتوزيع؛ 
 العمل خارج نوع النشاط. 

 

 وإيجاد مجموعات جديدة من العمالء  السوقتنمية
 :في أسواق أخرى للمنتج الحالي من خالل

 توسيع جغرايف؛ 
 أقسام جديدة من السوق. 

 منتجات حالية                                                   منتجات جديدة
 أسواق جديدة                                      أسواق حالية                

" ANSOFFمصفوفة "المداخل اإلستراتيجية لتطوير المنتجات : (06-02)الشكل رقم 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

تنكير لمترجمة كالنشر ، 315، ص "21كيف تواجو تحديات القرن "التسويق الفعالطمعت اسعد عبد الحميد، : المصدر
 ،2010مصر، -، الجيزة15كالتكزيع، ط 

أساليب تطوير المنتجات الجديدة : الثالثالفرع 
: المنتجات في تطوير التقني مدخل إلى األسموب: أوال

 عمى تعتمد بحتو، تقنية أساليب اعتماد إلى جديد، منتكجو  لتطكير سعييا في المؤسسات تمجأ قد
مقارنة  السبؽ تحقيؽ قصد ذلؾك قبؿ، مف استعماليا يسبؽ لـ حديثة قنياتتك متطكرة تطبيؽ تكنكلكجيا

تكفر  أىميا، عكامؿ مجمكعة بتكفر إال يتحقؽ ال ذلؾ لكف مستمرة تنافسية مزايا يكسبيا ممَّا بالمنافسيف
مكانيات طاقات عمى المطكرة المؤسسة  المستكيات  جميع عمى كفاءة تسيريو فرؽ (ةرممتسي  مالية كا 

 امتبلؾ معارؼ ضركرة إلى باإلضافة تكنكلكجية، خبرات ك (جديدة تكزيع شبكة أك تكزيع قنكات (كتجارية(
 كفاءة قدرات تسيريو عمى المطكرة المؤسسة  تكفر ضركرة كذا ك (دراستو أك (السكؽ عف كافية معمكماتك

 إستراتيجية تكاجو قد التي األخرل األساسية المعضمة إفَّ . التطبيقي البحث إحداث عمى قادريف كمؤىمة
 ،أم السكؽ بآلية يتعمؽ ما التنافسية الميزة تحقيؽ في الجانب التكنكلكجي عمى اعتمادىا في المؤسسة 
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 الفعمية السكؽ حاجيات بيف التكافؽ عدـ نتيجة تحدث قد التي بربط الفجكة الكفيمة المثمى الطريقة إيجاد
. مستقببل تسكيقيا المرتقب كالتكنكلكجيات (حاليا المطمكبة التكنكلكجيا مف
:  األساليب التسويقية في تطوير المنتجات الجديدة:ثانيا

نما قد  إفَّ عممية التطكير كالتحديث ال تعني فقط التطكرات التقنية كالتكنكلكجية الجديدة فحسب، كا 
نككف مف خبلؿ إضافة مكاصفات قد تككف بسيطة لممنتكج، مف أجؿ استخداـ جديد أك تغيير لمغبلؼ 
كلنمط التعبئة كذلؾ قصد مبلئمة شريحة جديدة مف العمبلء، كقد يككف ذلؾ أيضا مف خبلؿ إضافة 

إلخ، فعممية تطكير المنتجات بيذا ... خدمات أك تنكيع في المنتجات كالخدمات أك في طريؽ العرض 
التصكر تيدؼ إلى خمؽ أسكاؽ جديدة كتعزيز كالء العمبلء الحالييف لمنتجات المؤسسة كما يسمح 

باالبتعاد عف الصداـ المباشر مع المنافسيف األقكياء كذلؾ بإيجاد منتجات ال يكجد في مجاليا منافسكف 
. مباشركف

: 1المتطمبات التسويقية وتطوير المنتجات الجديدة- 1
 ىك أحد الشركط األساسية لمحصكؿ عمى الميزة النافسية كتحقيؽ اإفَّ البحث عف منتجات جديدة كمي

نمك المؤسسة، ألفَّ المناخ التنافسي السائد أصبح أكثر تعقيدا، باإلضافة إلى ذلؾ التطكر التكنكلكجي 
السريع الذم أدل إلى تقميص دكرة حياة المنتجات كما صاحبو مف تغير في أذكاؽ المستيمكيف كبالتالي 

عمى المؤسسة أف تمجأ إلى تقديـ منتجات جديدة أك تعمؿ عمى تحسيف كتطكير منتجاتيا الحالية، كما أفَّ 
ىناؾ متطمبات تقنية في تعريؼ المنتكج الجديد فإفَّ ىناؾ أيضا متطمبات كتفاصيؿ مرتبطة بعناصر 
المزيج التسكيقي، فمثبل تعتبر المبيعات المتكقعة لممنتكج خبلؿ فترة زمنية محددة، األىداؼ العامة 

نجازىا باإلضافة إلى كمفة كؿ مدخؿ مف المدخبلت، مف األمكر التي يجب أف تأخذ إكالثانكية المطمكب 
بعيف اإلعتبار عند البدء بعممية تطكير المنتج، فالمطمكب ىنا أيضا ىكتحقيؽ المعرفة كالتجربة كتحقيؽ 
منافع اإلستعماؿ أك اإلستيبلؾ التي يجب إدراكيا مف قبؿ المستيمؾ المستيدؼ، كما تتضمَّف المتطمبات 

التسكيقية تحديد مستكيات األسعار لكؿ مرحمة مف مراحؿ تطكير ىذا المنتج الجديد، ككجكد خطط 
استراتيجية عممية لمتعامؿ مع الظركؼ الطارئة بيدؼ التكيؼ معيا كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف كؿ منتكج 
سمعي أك خدمي في المؤسسات المعنية بالتطكير يجب أف يككف خاضعا لعممية التعديؿ أك التحديث بما 
في ذلؾ المنتجات الجديدة كالتي مرت بمراحؿ دقيقة في حياتيا كمف المعركؼ في المؤسسات المعاصرة 

                                                           

 Germanأساليب تطوير المنتجات في المؤسسة االقتصادية دراسة حالة شركة عتاد التكديس غنية فيبللي، -  1
. 111-108، ص 2007/2008الجزائر، -، جامعة اإلخكة منتكرم، قسنطينة(غير منشكرة)، مذكرة ماجستير قسنطينة
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أنَّو ميما بدا المنتكج جيدا فيك بحاجة دكرية لمتطكير مف كقت آلخر، كبالتالي يجب أف تخضع عممية 
: التطكير إلعتبارات أساسية كىي

تييئة بيئة مناسبة لمتحديث كاإلبداع كالتطكير كاإلبتكار؛  .أ 
تبني سياسة التطكير كإحدل دعائـ التنمية في كافة أكجو الحياة؛  .ب 
 أف تعتمد استراتيجية التطكير عمى أىداؼ ممكنة التنفيذ؛ .ج 
 .تكفير المكارد البشرية كالمادية الكافية إلحداث عمميات التطكير عمى المستكييف الكمي كالجزئي .د 
 :1أشكال التطوير من خالل المنتوج- 2

مف بيف األساليب التي يمكف لممؤسسة اعتمادىا في تطكير المنتجات الجديدة تمؾ الخاصة بتحسيف 
كتعديؿ منتجاتيا كالتي تخضع لتعديبلت كتحكيبلت بسيطة يمكف إدراكيا مف قبؿ المستيمكيف، كذلؾ 
بغرض إعادة الحيكية ليا، كتعتبر ىذه الطريقة في تطكير المنتجات أداة تنافسية مرنة جدا لمسيكلة 

كالسرعة التي تكفرىا في تكييؼ خصائص المنتكج ممَّا يزيد مف تفضيؿ الزبائف الحالييف لمنتجات المؤسسة 
لى التغمغؿ في قطاعات سكقية جديدة، كبالتالي فيذه الطريقة تساىـ بفعالية في تكجيو استراتيجية  كا 

. المؤسسة
 فإفَّ المؤسسة تستطيع التغيير الدائـ في منتجاتيا المعركضة Philip Kotlerكحسب اإلقتصادم 

. صكرة المؤسسة، نقاط البيع، العماؿ، الخدمات، المنتكج : عناصر كىي5بغئلعتماد عمى 
كالممح، : كىك يضـ أبعاد كثيرة، فمف جية ىناؾ منتجات تبدك غير قابمة لمتغيير كالتعديؿ :المنتوج .أ 

إلخ، كحتى عمى ىذا المستكل قد يككف ىناؾ نكع مف التغيير الكاضح، كعمى العكس مف ...اإلسمنت
 .ذلؾ ىناؾ منتجات تتأثر بالمكضة ممَّا يجعميا في تغيير مستمر

:  محاكر ممكنة لتغيير كتعديؿ المنتكج كىي09كحقيقة ىناؾ 
 تغيير الحجـ أك المظير الفيزيائي لممنتكج، يمكنو أف يعطي عدد مف االختبلفات: الشكل 
 كؿ منتكج يمكف عرضو بعدد مف الكظائؼ، فالنمكذج األساسي لممنتكج، كذلؾ  :التكوين الداخمي

ما ىك الجانب الذم يعجبكـ كما ىك الجانب الذم ال : مف خبلؿ طرح األسئمة عمى المشتريف
يعجبكـ في ىذا المنتكج؟ ىؿ ىناؾ مكاصفات تعتقدكف أنَّيا تمثؿ تغييرا لممنتكج يمكنكـ اقتراحيا؟ 

الخ، ثـ تقـك المؤسسة بعد ذلؾ ...ما ىك الثمف الذم يمكنكـ دفعو مقابؿ مكاصفات إضافية؟ 
م ستضاؼ لممنتكج، القيمة المبلحظة مع تكمفة الحصكؿ كبداية إللغاء تباختيار المكاصفات اؿ
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الميزة ) النيائي يشمؿ اعتبارات أخرل كاالختيارالتعديبلت المكمفة كالتي ال يتـ تقييميا في السكؽ 
 .(الخ...التنافسية، خدمات ما بعد البيع

 غمبية أترتبط الكفاءة بمستكل النتائج المتحصؿ عمييا مف الكظائؼ األساسية كفي  :الكفاءة
المنتجات يمكننا أف نبلحظ مستكيات عديدة لمكفاءة أك النكعية كالدراسات التي قاـ بيا المعيد 

اإلستراتيجي لمتسكيؽ أظيرت كجكد عبلقة بيف نكعية المنتكج كالمردكدية كفي نفس الكقت نجد أف 
العبلقة ليس خطية، فيناؾ حدكد يصير بعدىا الربح ىامشي، كبنفس الطريقة مستكل عالي مف 

 .الترقية ال يكفي لتدعيـ نكعية رديئة فبل يجدم ترقية منتكج ردمء
تطكير، : اإلشكالية الثانية ىي إدارة الجكدة عبر الزمف، كيمكف ذكر ثبلثة حمكؿ ممكنة كىي

: صيانة، إنقاص كما يمي
 تطكير يتطمب جيدا في البحث كىك غالبا ما يحقؽ المردكدية المثمى؛ : الحؿ األكؿ
 ؛ أسكاقياالصيانة مستعممة بكثافة عمى مستكل المؤسسات غير ميددة في : الحؿ الثاني
 ذا أرادت المؤسسة استبداؿ : الحؿ الثالث اإلنقاص يبرز المجكء إليو في حالة ارتفاع التكاليؼ كا 

 أحسف تقـك باإلنقاص مف النكعية برغبتيا كذلؾ مف أجؿ بأخرلبعض المككنات أك العناصر 
تحسيف الربح في المدل القصير لكنيا ال تدرؾ أف تنقص في نفس الكقت دكرة حياة المنتكج 

. كبالتالي فو تنقص مف المردكدية اإلجمالية
 ذا  :المطابقة تعبِّر عف المعايير التي يجب تكفرىا في المنتكج في الظركؼ الطبيعية لئلستعماؿ كا 

كاف ىناؾ اختبلؼ كبير عف ىذا المعدؿ فقد يؤثر ذلؾ عمى قرار بعض الزبائف في معادلة 
 .الشراء

 يمكف تعريفيا عمى أنَّيا مدة حياة المنتكج في الظركؼ اإلعتبارية لئلستعماؿ، فغالبا  :اإلستمرارية
ما يقكـ الزبكف بدفع ثمف أكبر لمنتكج يعتقد أنَّو يتمتع بغستمرارية أطكؿ لكف ىناؾ حدكد ال يمكف 

 .تجاكزىا، فإف كاف المنتكج يخضع لقيكد أكغير مستعمؿ فإف الاستمرارية الحقيقية قد تتعثر
 يمثؿ اإلطار الذم يستمر خبللو المنتج في العمؿ نحك العكس كيعرؼ بالعجز في  :قابمية التنفيذ

 .االستعماؿ كالبحث عف الضماف األمثؿ طالما كاف محكرنا أساسينا لطرؽ تحسيف النكعية
 يمكف تعريفيا بمدل سيكلة إنياء نقائص التشغيؿ لمنتكج معيف، كعادة ما تككف  :إمكانية التصميح

ىذه اإلمكانية مثمى في حالة ما إذا استطاع المستعمؿ بمبادرتو الخاصة مف تغيير القطع المعطمة 
فادة الزبائف  بأخرل صالحة، كلجأت بعض المؤسسات إلى كضع خط ىاتفي خاص بالخدمة كا 
بمعمكمات لتصميح األجيزة كذلؾ عف بعد، لكف يمعب عامؿ الكقت كاآلجاؿ التي يتـ فييا الرد 
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عمى تساؤالت كاستفسارات الزبائف عامبل أساسيا إلرضائيـ لذلؾ قد يتـ تقصير ىذه اآلجاؿ بإعداد 
 .لممعمكمات تضـ اإلجابة عمى األسئمة شائعة الطرح

 المظير الخارجي كالتأثيرات الناجمة عنو، كتكمف : يضُـّ عنصر الطراز عنصريف ميميف :الطراز
أىمية الطراز في إحداث تغيير كتمييز صعكبة التقميد، لكف الطراز المتميز ال يعبِّر عادة عف 

 األكؿ الذم االنطباعتشغيؿ في مجاؿ التسكيؽ كأىـ عناصر الطراز ىك التكييؼ، كالذم ال يمثؿ 
 .يككنو الزبكف عف المنتج

 كؿ األبعاد التي سبؽ ذكرىا تصؿ إلى نقطة التصميـ في جكىر عممية تصكر التصميـ  :التصميم
ميميا مجمكعة العناصر التي تؤثر عمى خصائص ككظيفة المنتكج مف كجية صلممنتكج، نسمي ت

 كاألجزاء كطريقة التركيب كالمككنات ،تحديد الشكؿ الخارجي: نظر مستعممو كما يعرؼ عمى أنَّو
 .1كآلية استعماليا

بالنسبة لممؤسسة المنتكج الجيد أسيؿ لمتصنيع كالتكزيع، أمَّا بالنسبة لمزبكف يجب أف يككف التصميـ 
حسف المظير، أسيؿ لمفتح، االستعماؿ، التصميح، كيمكف التخمي عنو في الكقت المناسب، كالزالت العديد 

مف المؤسسات تخمط ما بيف التصميـ كالطراز، كال تستثمر بما يكفي في ىذا المجاؿ، رغـ أف التصميـ 
نكعية عالية ينجـ عنو قيمة مضافة، تبرز قبكؿ سعر مرتفع مف قبؿ الزبائف كالمراقبة الدكرية لتصميـ 

. المنتجات المقترحة مف طرؼ المؤسسة تظير مجاالت حساسة لمتطكير
 2:معايير جودة التصميم 

ىناؾ بعض المقاييس كالمعايير التي تستخدـ لمحكـ عمى جكدة التصميـ كمبلءمتو ألذكاؽ 
: كأىـ ىذه المقاييس أك المعايير ىي, المستيمكيف

 شباع حاجة المستيمؾ المتكقعة منيا . قدرة المنتج أك السمعة عمى القياـ بكظائفيا، كا 
  خصائص السمعة المميزة كالتي تميزىا عف غيرىا مف السمع المنافسة، كرؤية أكثر مف قناة بث

. عمى بعض شاشات التمفاز في آف كاحد
  ،االعتمادية كاإلنجاز أم قدرة السمعة أك المنتج عمى أداء ميامو في ظركؼ التشغيؿ العادية

. كبالكقت المحدد لذلؾ
 كجكد خدمات اإلصبلح كالصيانة لممنتج بشكؿ دائـ ك ميسر: اإلصبلح كالصيانة .
 انخفاض تكمفتو. سيكلة استخدامو .

                                                           

 .178ص ،2004 منشكرات جامعة دمشؽ، إدارة النظم و العمميات اإلنتاجية، دمشق،يكنس عكاد كآخركف، - 1
 .192مرجع سبؽ ذكره، صإدارة النظم و العمميات اإلنتاجية، يكنس عكاد كآخركف، - 2
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  أثر السمعة عمى البيئة بحيث يمكف إنتاجيا كاستيبلكيا أك استخداميا بأقؿ ضرر ممكف عمى
. البيئة

 سيكلة اإلنتاج ك إمكانية تنفيذ التصميـ دكف تعقيدات كبالتكمفة المخططة. 
: التغيير من خالل الخدمات .ب 

عندما يصعب عمى المؤسسة التغيير في منتكجيا المممكس تبحث عف الميزة التنافسية باالعتماد في 
:  إلحدل السبؿ التاليةبانتياجيا مجمكعة مف الخدمات كذلؾ أكذلؾ عمى الخدمة 

 كيتمثؿ ذلؾ في تسييؿ ما أمكف تمرير الطمبية مف طرؼ المؤسسة عمى الزبكف  :سيولة الطمب
كقد تتحمؿ ذلؾ مف خبلؿ بعض الكسائؿ لتسييؿ ذلؾ كتكفير المغمفات الجاىزة، التسكيؽ 

 .المباشرة كالبيع بالمراسمة
 إٌف كقت تسميـ الطمبيات يمعب دكرا ىاما في جذب الزبكف، فاحتراـ اآلجاؿ عنصر ميـ :اآلجال 

 ينجـ عنو شكؿ جديد لمتسكيؽ كىك مجاؿ لتسيير الكقت أك التسكيؽ السريع؛
 مجمكعة العمميات البلزمة لجعؿ المنتكج في حالة عمؿ منذ إيصالو كجيتو النيائية،  :التنصيب

فعدة مجاالت كبيرة متخصصة تجعؿ مف ىذه الخدمة عنصرا رئيسيا في إستراتيجيتيا لتتميز عف 
 غيرىا؛

 كتشمؿ كؿ األنشطة المكجية لمعماؿ الذيف سكؼ لككف لدييـ تعامؿ مع المنتكج؛ :التكوين 
 تكفير المعمكمات، بنكؾ المعمكمات أك تدخبلت لخبراء لدل المؤسسة كقد تككف مكه:النصيحة 

ذات تسعيرة منفصمة عف سعر المنتكج، كتمكف الزبكف مف االستفادة مف تحاليؿ إضافية، كذلؾ 
 تدخبلت لبلستشارات اإلستراتيجية مقترحة أيضا؛

 يعتبر عنصرنا ىامنا في مجاؿ المنتجات المعمرة كالمنتجات الصناعية؛ :التصميح 
 ال يخمك ىذا المجاؿ مف الخياؿ لتكسيع الئحة الخدمات التي يمكف لممؤسسة :خدمات أخرى

اقتراحيا عمى الزبائف، قد يككف ذلؾ بإسترجاع منتجات قديمة مف عند الزبائف، منح عبلكات 
 الخ؛...لمزبائف األكفياء

: التغيير عن طريق العمال .ج 
يمكف لممؤسسة الحصكؿ عمى ميزةممحكظة كجكىرية كذلؾ بتشغيميا كتككينيا لعماؿ بنكعية عالية 

:  في المجاالت التاليةكفي ىذا الخصكص يجب عمى المؤسسة التطكير
 أم التحكـ في الميارات المكتسبة؛ : الجدارة
  أىبل لبلحتراـ كاالعتبار؛
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  أىبل لمثقة؛
  الضماف كاالستمرارية؛
  عامؿ خدـك ييتـ بمشاكؿ الزبائف؛
 االتصاؿ الجيد كذلؾ باالستماع الجيد ككضكح التعبير .

: التغيير عن طريق صورة المؤسسة .د 
يجب أكالن التفريؽ بيف ىكية المؤسسة كصكرتيا كسمعتيا، فاألكلى تعكس الطريقة التي تسعى 

المؤسسة إلظيارىا في السكؽ، بينما الصكرة فتتمثؿ في ما يعمؽ في ذىف الجميكر عف المؤسسة، كفي 
محالك لمبحث عف ىكية المؤسسة عمى تغميب أصمية الرسالة، إعطاء أىمية بالغة فعداد رسالة أصمية، 
بصفات مميزة كقدرة عمى التأثير، إلعداد ىذه اليكية كقدرتيا عمى التأثير في الجماىير يجعميا تحتاج 

غمى الكثير مف اإلبداع كالصبر كبمجرد إيجاد اليكية المناسبة يجب العمؿ عمى نقميا عبر مختمؼ كسائؿ 
: اإلتصاؿ كمختمؼ أشكاؿ التعبير كخاصة ما يمي

 الصكرة القكية تضـ رمز أك مجمكعة رمكز تسيؿ عممية التعرؼ عمى المؤسسة أك  :الرموز
 أك شيء كاف نقكؿ LOGOالتعرؼ عمى عبلمتيا التجارية، قد يككف الرمز عبارة عف شعار 

 .كما يمكف تسمية المنتكج باسـ أحد النجـك كقد يككف لكنا أك ما شابو" نبتة"أك " حيكاف"
 يتـ التعبير عف اليكية المختارة عف طريؽ اإلشيار الذم يضـ الجانب المكتكب كالمرئي  :اإلعالم

كالتي يدعـ أحدىا اآلخر عف طريؽ سبؿ أخرل كالتقارير السنكية، العمارات، السيارات، بطاقات 
 .تعريفية

 الطي يتـ شراء المنتكج ضمنو كاستيبلكو كىك عنصر كاالجتماعيالمحيط العاـ  :المحيط العام 
آخر لمصكرة فمثبل البنكؾ التي تريد إظيار صكرة جيدة عمييا بالبنايات، األجيزة 

 .الخ...كالمفركشات
 عمى المؤسسة تدعيـ صكرتيا مف األحداث التي تمكليا :ألحداثا .
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 :خالصة الفصل الثاني
تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى الحديث عف تطكير المنتجات الجديدة ككجدنا أنو بالرغـ مف مشاىدتنا 
إلى العديد مف المنتجات الجديدة في األسكاؽ إال أف الكثير منيا عرؼ الزكاؿ قبؿ يرل النكر، كالبعض 

ليس كؿ منتج جديد ناجح، األخر تـ تقديمو إلى السكؽ ثـ تـ إزاحتو منو لعدة عكامؿ، ك مف ىنا نفيـ أنو 
البعض قد يمقى ركاجا ك نجاحا في السكؽ ك يدفع بالمنظمة األـ إلى تحسيف مكقعيا التنافسي ك يضمف 

ليا البقاء ك االستمرار حسب قكة ك المنفعة المدركة مف قبؿ المستيمؾ ليذا المنتج الجديد، لكف ىناؾ 
 حتى تخرج إلى السكؽ، كما أف تنطمؽ حتى تدخؿ في دكامة مف الكثيرصرؼ عمييا م منتجات أخرل، 

مؤشرات نجاح المنتجات  كتجعؿ المؤسسة األـ في مكقع فشؿ، ك مف اجؿ تـ إنشاء العديد مف الفشؿ
 فشؿ تمؾ المنتجات، فالبعض مف تمؾ المؤشرات مالي/ التي مف خبلليا يمكننا قياس مدل نجاحالجديدة

كيتـ الكصكؿ الييا مف خبلؿ األداء المالي الحقيي لممنتج الجديد في سجبلت المؤسسة الرسمية كالتي 
غير مالية يستخدـ فييا الحكـ الشَّحصي كالخبرة لمحكـ ، كالبعض اآلخر منيا تحققت عمى أرض الكاقع

عمى نجاح المنتج الجديد، كتعتبر ىذه المعايير ميمة ألنَّيا قد تكشؼ عكامؿ عديدة ساىمت في نجاح 
 .المنتج الجديد

كمف النتائج التي تـ التكصؿ إلييا في ىذا الفصؿ ىي أنو تتعد المستكيات التي يمكف اف يتـ 
 أك ضافة خطكط منتجات جديدة ك تكسعتياإتطكير المنتجات عمييا، كأف نقكؿ السعر، الجكدة، التكمفة، 

كذلؾ طرح منتج جديد بالكامؿ، كليس شرطا أف يمس ذلؾ التحسيف جميع المستكيات لكي يسمى منتجا 
جديدا مطكرا بؿ أف التحسيف عمى مستكل كاحد كفيؿ بإطبلؽ تسمية منتج جديد عميو، ككؿ ىذا مف أجؿ 

قصكل لتطكير المنتجات الجديدة في منظمات األعماؿ، كخاصة أف تطكير منتجات اؿمية بمكغ تمؾ األه
يساعد عمى البقاء كاإلستمرار في ممارستيا أعماليا في ظؿ بيئة عمؿ تتميز بالمنافسة الشديدة، ككذلؾ 

 .يساعد المنظمة عمى تحقيؽ أىدافيا اإلستراتيجية المتعمقة بالنمك كالتكسع
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 :تمييد
إن النجاح الحقيقي لممؤسسة مرتبط أساسا مدى استجابتيا لحدة المنافسة المفروضة عمييا في 

القطاع ومدى تفوقيا عمى أداء المنافسين والتأثير في سموك المستيمك، و تتعد تمك المستويات التي تتحكم 
في مستويات المنافسة وحدتيا، ذلك ما يجعل المنظمات تعمل عمى جاىدة لسد الثغرات من عدة جيات 

في آن واحد، فالمنافسة تزيد وتنقص بعوامل ذو عالقة مباشرة بالقطاع وأخرى بالمنتج واخرى تتأثر 
بالطمب عمى المنتج، وكميا عوامل تجبر المنظمات عمى ترجمتيا إلى عدة أشكال والتي كان لتطوير 

ضافة تحسينات إليو مرتبط أساسا  المنتجات الجديدة نصيب منيا، فالمنتجات الجديدة وطرح منتج جديد وا 
بنوع المنافسة المفروضة عمى المنظمة في القطاع، بل بطبيعة العامل الذي يتحكم في حدة المنافسة في 

وبصفة عامة يمكن ألاي مستيمك ان يالحظ مدى تقدم وتأخر المنتجات المعروضة في السوق . القطاع
من خمالىا استيالكيا، فبعض المنتجات تعاني من التأخر الكبير والتي وجب إزالتيا، بالمقابل نجد 

منتجات أخرى تتمتع بالتحسين المستمر، وىذا ما لو عالقة بحدة المنافسة الموجودة في ذلك القطاع في 
كثير من االحيان، ألان ثقافة وعقمية تطوير المنتجات لدى المحتكر قد تختمف تماما مما لو قورنت بتمك 

المنظمات الناشطة في قطاع يتميز بييكل منافسة مجزاة أو منافسة مطمقة، ومن ىذا المنطمق وجب 
دراسة العالقة ما بين االبعاد التي تتحكم في حدة المنافسة و المستويات التي تتميز بيا تطوير المنتجات 

 .الجديدة من خالل تحميل االثر بينيما
 :ومن أجل ذلك، قسمنا ىذا الفصل إلى ثالثة مباحث وىي

 ؛أداء في تحميل الصناعة-سموك-االقتصاد الصناعي ونموذج ىيكل: المبحث األول
 ؛حدَّة المنافسة وأثرىا عمى تطوير المنتجات الجديدة: المبحث الثاني
 .التطور التقني ألجيال الياتف النقال وشبكاتيا: المبحث الثالث
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أداء في تحميل الصناعة -سموك-االقتصاد الصناعي ونموذج ىيكل: المبحث األول
إّن المنيج المتبع في االقتصاد الصناعي ىو دراسة العالقات السببية بين ىياكل السوق 

أداء يساعد في -سموك-واستراتيجيات المؤسسات في االسواق وأدائيا االقتصادي، فاستخدام نموذج ىيكل
ناعات، سيما وأنَّو يوفر أداة جديدة لمتحميل، تكون أكثر  ل إلى تحميل األداء الفعمي والواقعي لمصِّ التوصُّ

قربا من الواقع االقتصادي، ألنَّيا تعتمد عمى تغيير العالقة بين عناصر النموذج بناء عمى دراسات 
تجريبية، فيذا المنيج في ابسط اشكالو يبين أن ىناك عالقة سببية قائمة تبدا من ىيكل السوق إلى 

 .السموك ومن ثم األداء
: مدخل الى عمم االقتصاد الصناعي وىيكل الصناعة: المطمب األول

كان البداية ليذا الفرع من فروع عمم االقتصاد لالقتصادي الفريد مارشال الذي طوره من خالل 
دراسات قام بيا في فترة الثورة الصناعية األوروبية، ويستخدم ىذا العمم أساسا في تحميل الصناعات واتخاذ 

 .القرارات المناسبة
: مدخل إلى االقتصاد الصناعي: الفرع األول

ة بعد أزمة الكساد العالمي التي  لقد عرف التحميل االقتصادي الجزئي العديد من االنتقادات خاصَّ
 ممَّا أدَّى باالقتصاديين إلى التفكير في تبني أحسن الطرق الكفيمة 1929اكتسحت العالم بداية سنة 

لتجاوز النقائص التي طبعت التحميل االقتصادي الجزئي خاصة ما تعمق ببعده عن تحميل الواقع 
االقتصادي واعتماده عمى الفرضيات من أجل صياغة النماذج االقتصادية، إضافة إلى االمثمية التامة 

التي تعتمد عمييا الدول في تنظيم أسواقيا ومواقفيا المعادية لعمميات االحتكار داخل األسواق من خالل 
قوانين منع االحتكار وىو ما شكل المنطق لمجموعة من األعمال شكمت فيما بعد مبادئ االقتصاد 

 بدراسة ىيكل أو شكل السوق الموجود في الصناعة من حيث المنافسة أو االحتكار ، الذي اىتمالصناعي
ودراسة سموك المؤسسات أو المنشآت الصناعية من حيث حجم اإلنتاج والسعر الذي يتأثر بطبيعة السوق 
الموجودة وىل ىي سوق احتكار أو منافسة، كما يدرس مستويات األداء من حيث معدل الربحية والكفاءة 

والتطوير التقني، إضافة إلى السياسات الصناعية التي تتبعيا الحكومة والتي تؤثر عمى ىيكل السوق 
. وعمى سموك المؤسسات الصناعية وأدائيا
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:  تعريف عمم االقتصاد الصناعي
تعدَّدت التعاريف التي تحوي في مضمونيا تعريفات لإلقتصاد الصناعي، ألنَّ ىذا األخير جاء 

 القطاعي، الذي جاء كبديل لمتحميل الوحدوي االقتصادضمن ما يعرف بالتحميل القطاعي أو 
ناعي ىو امتداد لإلقتصاد الجزئي، حيث أكَّد عمى ىذا  النيوكالسيكي والتحميل الكمي، فاالقتصاد الصِّ

ناعي ىو امتداد لإلقتصاد الجزئي، وذلك أنَّ Stiglerالمنطمق االقتصادي     الذي اعتبر أنَّ االقتصاد الصِّ
 .مجال بحثو ىو نظرية السِّعر وتخصيص الموارد- سب ذات االقتصاديح-

عمم ييتم بصورة أساسية : " يعرِّف االقتصادي أحمد سعيد باخرمة عمم االقتصاد الصناعي عمى أنَّو
بدراسة الظروف الييكمية الّسائدة في أسواق صناعة ما وانعكاسات ذلك عمى سموك المنشآت الصناعية 

ضمن ىذا السوق، وتأثير ىذا السموك عمى مستويات أداء ىذه المنشآت ثم السياسات الصناعية المناسبة 
". 1إزاء ذلك

االقتصاد الصناعي ىو فرع من فروع عمم االقتصاد الذي : 2كما يمكن االخذ بالتعريف التالي كذلك
 : يتعامل مع المشكالت االقتصادية لممؤسسات والصناعات، ويكون من جانبين اساسين ىما

 وىو متعمق بتوفير المعمومات لمصناعيين حول كل ما ىو متعمق بالصناعة؛: الجانب الوصفي
 .وىو جانب تحميمي يتعامل مع االبعاد المتعمقة بالصناعة من أجل الخروج بقرار: اتخاذ القرار

": أداء-سموك-ىيكل"نموذج : الفرع الثاني
 كابتكار جديد في مجال التحميل االقتصادي نظًرا لمنيجية التحميل التي يعتمد SCPالـيعتبر نموذج 

 حاول العديد Masonعمييا تحميل أداء مختمف الصناعات، ومنذ ظيور أفكاره الولى عمى يد االقتصادي 
من االقتصاديين بعده إلى االعتماد عميو في تحميل العالقة التي تربط بين االجزاء المكونة لو، غير أن 

ىاتو الدراسات 
لم تتمكن بعد من وضع شكل نيائي وواقعي لمنموذج، بالرغم من التعديالت العديدة التي شيدىا، 
ومن بين الصناعات التي حاول االقتصاديون تحميميا باستخدام ىذا النموذج نجد الصناعة المصرفية 

، 1صناعات األخرىلوالدوائية ثم الكثير من ا

                                                           

، 1994المممكة العربية السعودية، -، جدة1، دار زىران لمنشر والتوزيع، طاقتصاديات الصناعةأحمد سعيد باخرمة، -  1
 .39ص 

2
 -  R. R. Barthwal, Industrial Economics: An Introductory Textbook, New age international publisher, 3rd 

edition, India, P 116. 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=R.+R.+Barthwal&search-alias=books&field-author=R.+R.+Barthwal&sort=relevancerank
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لى إ وأىميا التركيز الصناعي وظروف الدخول ،يكل الصناعةهيعالج ىذا النموذج األبعاد الرئيسية ل
نماط سموك المؤسسة في الصناعة، مما أالصناعة ودرجة التمييز في المنتجات، وعالقة ىذه االبعاد ب

يندرج ما بين المنافسة التامة واالحتكار التام، ثم تأثير ىذه االنماط عمى مستويات أداء المؤسسات في 
. الصناعة مثل الربحية والكفاءة االنتاجية ومستوى التطوير التقني

:  ىيكل الصناعة: الفرع الثالث
ناعة ىو  ناعية وتوزيع حجميا النسبي في االقتصاد"المقصود بييكل الصِّ ، "عدد المؤسسات الصِّ

و ثمان أو خمسين مؤسسة ضمن صناعة ما معينة من حجم االنتاج أو أكأن نقيس نصيب أكبر أربع 
و المبيعات أو عدد العمال الكمي في الصناعة، وغالًبا ما يطمق عمى ىذا التعريف أرأس المال اإلجمالي 

نَّ ىيكل الصناعة قد يستخدم لمتعبير عن الخواص إومن ىذا المنطمق ف. نسبة التركز الصناعي:بـ
األساسية لألسواق التي تعمل في ظميا المؤسسات الصناعية والتنظيمات المكونة ليذه السوق والتي يمكن 

نَّ ىيكل الصناعة إ وأدائيا وضمن ىذا التعريف الموسع ف.ر عمى سموك ىذه المؤسساتيأن يكون ليا تأث
ظروف دخول المؤسسات المحتممة الى الصناعة، : خرى أىمياأيشمل إضافة الى مستوى التركز أبعاًدا 

كما يمكن القول بان ىيكل الصناعة يبين التوزيع . ومدى تمايز المنتجات المعروضة داخل الصناعة
 بين المؤسسات العاممة بيا وتيدف إلى دراسة ىذا الييكل إلى قياس درجة المنافسة أو السوقالنسبي ليذا 

. 2االحتكار السائد في الصناعة المعنية
: تعريف ىيكل الصناعة: أوال

ناعة ىو تمك الخصائص المنظمة لمصناعة و لتي تترك تأثيًرا استراتيجًيا عمى طبيعة ا ىيكل الصِّ
، وتيدف إلى تحديد حالة التنافس أو المنافسة القائمة في الصناعة 3المنافسة والتسعير داخل ىذه الصناعة

بين مختمف األعوان االقتصادية الناشطة في الصناعة، أو بشكٍل عام تكون ما بين الجيات الفاعمة التي 
 عمى Bain االقتصادينو عتشارك في تشغيل ىذه الصناعة سواء الجيات الفعمية أو المحتممة، ويعبر 

يعني تمك الخصائص التي تنظم الصناعة وتترك تأثيًرا استراتيجيات عمى طبيعة المنافسة والتسعير : أنَّو
                                                                                                                                                                                     

، مداخمة SCPتحميل أداء الصناعة المصرفية في الجزائر باستخدام نموذج سميرة عطيوي ومحمد رضا بوسنة، -  1
الجزائر، -، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة"األداء المتميز لممنظمات والحكومات: "مقدمة إلى الممتقى الدولي الثاني حول

. 116، ص 2011 نوفمبر 22-23
دارية، العدد الييكل الصناعي الدوائي في الجزائربن بريكة عبد الوىاب ومياح عادل، -  2 ، مجمة أبحاث اقتصادية وا 

. 54-53، ص 2011التاسع، جوان 
. 27، ص 2005األردن، -، دار وائل لمنشر، عماناالقتصاد الصناعيمدحت كاظم القريشي، -  3
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داخل تمك الصناعة، ويقترح ذات االقتصادي أربع خصائص رئيسية لييكل الصناعة والتي تعتبر ميمة 
: إلستيعاب المفيوم وقياسو بشكل محدد وىي

  درجة تركز البائعين؛
  درجة تركز المشترين؛
  درجة تمايز المنتجات؛
 شروط الدخول والخروج .

وكل ىذه الخصائص األربعة لييكل الصناعة ميمة جًدا في تحديد سموك المؤسسات اإلنتاجية 
. 1ي بدورىا تؤثر عمى أداء الصناعة ككللتوا

: محددات ىيكل الصناعة: ثانيا
مستوى التركز، : نو يشمل محدِّدات أو أبعاد رئيسية تتمثل فيإاعتماد عمى مفيوم ىيكل الصناعة، ف

عوائق الدخول إلى الصناعة من طرف مؤسسات جديدة، ومدى تمييز المنتجات عن بعضيا البعض، 
 .وأحيانا يضاف إلى ذلك درجة التكامل بين المؤسسات الصناعية

: التركز الصناعي .1
 تركز البائعين وتركز المشترين، أمَّا عن تركز البائعين فيو ؛ بين نوعين من التركزالتفرقةيمكن 

يدي عدد محدود من الوحدات االقتصادية، أيشير إلى مدى تركز المشتريات من سمعة أو خدمة معينة في 
 بيانات كافية عن تركز المشترين في كثير من األحيان، فغالًبا ما يصعب قياسو، ولذلك رونظًرا لعدم تواف

دد عمى تركز البائعين الذي غالبا ما تتوافر عنو المعطيات، ويختمف التركز اليتم التركيز دائًما في ىذا  صَّ
الصناعي عمَّا يسمى بالتركز اإلجمالي، حيث يشير األخير إلى درجة تركز الناتج الصناعي لبمٍد ما في 

.  2أيدي عدد محدود من المؤسسات
: مفيوم التركز الصناعي .أ 

حدى الصناعات أو االسواق ‘إلى أي مدى يتركز اإلنتاج في :  يشيريقصد بالتركز الصناعي أنَّو
لذا، ففي قياس التركز الصناعي ينصب اىتمامنا عمى كل صناعة . في أيدي عدد محدود من المؤسسات

أو سوق بشكل منفرد، وعمى العدد والحجم النسبي لممؤسسات في كل صناعة، وبافتراض ثبات باقي 

                                                           

  .29-28، ص المرجع السابق االقتصاد الصناعي،القريشي، كاظم مدحت - 1
، الدار الجامعية لمنشر والتوزيع، االقتصاد الصناعي بين النظرية والتطبيقعبد القادر محمد عبد القادر عطية، -  2

. 3، ص 1997مصر، 
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العوامل المؤثرة في التركز، فإنَّ الصناعة تكون أكثر تركًزا كمما قل عدد المؤسسات المنتجة، حيث كانت 
تبحث الدراسات السابقة في االقتصاد الصناعي عن العالقة ما بين درجة التركز في الصناعة والقوة 
السوقية التي يتم التعبير عنيا من خالل سيطرة المؤسسات عمى الصناعة، حيث أشارت نتائج ىذه 

. 1الدراسات الى وجود عالقة طردية بينيما
: مقاييس التركز الصناعي .ب 

انتشاًرا ىا يوجد العديد من المقاييس التي من خالليا يمكننا قياس مدى تركز صناعة ما، ومن أكثر
: واستخداًما ىي

 1: ويأخذ ىذا المقياس الشكل التالي :مقموب عدد المؤسسات
n  حيث n ىو عدد المؤسسات 

د مقموب عدد المؤسسات من أبسط مؤشرات التركز، غير أنَّ ىذا عوي الموجودة في الصناعة؛
تبر مضمال إذا كانت المؤسسات التي تعمل في الصناعة غير متماثمة الحجم، فدخول عالمقياس ي

 ؛2ىاانمؤسسات جديدة كبيرة الحجم نسبًيا في الصناعة يؤدي إلى زيادة درجة التركز بدال من نقص
 خذ ىذا المقياس الشكل التاليأوي :نسبة التركز :𝐶a =  P𝑖

a
i=1 

ن وبالمقابل ألكبر مؤسستين أو ألربع أكبر مؤسسات، من 𝑖 تمثل حصة السوق لممؤسسة  P𝑖حيث 
 فإنَّ التركز الصناعي يكون %100 قريب من 𝐶aالتي شممتيا الدراسة، إذا كان  مجموع المؤسسات

مرتفع، وعادة ما يتم استخدام أكبر أربع مؤسسات أو أكبر ثمان مؤسسات، بمعنى الحصة السوقية ألكبر 
أربع مؤسسات أو ألكبر ثمان مؤسسات، ويتميز ىذا المقياس بسيولة حسابو، ذلك ألن البيانات التي 

:  يتطمبيا عادة ما تكون متوفرة، غير أنَّو يأخذ عمى ىذا المقياس االنتقادات التالية
 يتم بطريقة ال تخضع ألي معايير موضوعية، ولذا فيو يختمف من iإنَّ إختيار عدد المؤسسات  -

باحث آلخر؛ 
  عمى نسبة التركز؛  iثر تحويل المبيعات من بعض المؤسسات الى البعض اآلخر داخل العدد ؤال ي -
خذ ىذا المقياس كل المعمومات المتاحة عن المؤسسات العاممة في الصناعة في الحسبان، أال ي -

نَّما يركز فقط عمى  n  مؤسسة وييمل iوا  − i مؤسسة المتبقية؛  
تعتبر نسبة التركز معياًرا محدوًدا حيث أنَّو يمثل نقطة واحدة عمى منحنى التركز، فإذا حدث مثال  -

 منحنيات التركز مختمفة عند جميع النقاط، ولكنيا متقاعطة عند التي وقع عمييا الاختيار وكانت

                                                           

المممكة العربية السعودية، -، دار المريخ لمنشر، الرياضاقتصاديات الصناعةروجر كالرك، تعريب فريد بشير طاىر، -  1
. 30-29،  ص 1994

. 10، مرجع سبق ذكره، ص االقتصاد الصناعي بين النظرية والتطبيقعبد القادر محمد عبد القادر عطية، -  2
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فغن نسبة التركز تعتبر مشرا مضماًل في ىذه الحالة، فيي تشير إلى تساوي  درجة التركز في 
 .1الصناعات المختمفة رغم عدم تساوييا عند النقاط االخرى

  ىيرشمان – مقياس ىيرفندالHerfindahl-Hirschman Index:  ويأخذ ىذا المقياس الشكل
𝐻𝐻𝐼:  2التالي =  𝑃𝑖

2𝑛
𝑖=1   

نشاط الصناعة بأكمميا لمصناعات األكبر، العدد الكمي لممنشآت، :  وىذا المقياس يأخذ في اعتباره
نشاط كل من المنشآت، وفي قياس التركز يعطي أوزانًا نسبية أعمى لحصص المنشآت األكبر، ويستخدم 

 لتحديد إذا ما كان دمج المؤسسات يؤدِّي إلى قوة سوقية احتكارية أم ال، حيث يحسب اىذا المقياس غالبً 
.  التركز قبل وبعد الدمج لتوضيح التأثير في مستوى المنافسة

ح ىذا المقياس معيارًا أكثر وضوحًا لمتغيرات في ىيكل السوق الذي تتنافس فيو منشآت   ويوضِّ
وىكذا يتكون االحتكار الكامل، . ويحسب بجمع مربَّعات الحصص السوقية لكل المنشآت في السوق. كثيرة

، (%100مربع )10000وحيث تسيطر منشأة واحدة عمى كل النَّشاط السوقي تكون قيمة ىذا المقياس ىو
ومن أىم االنتقادات التي وجيت ليذا المقياس ىي أنَّ إعطاء كل مؤسسة وزًنا يساوي نصيبيا النسبي من 
السوق قد ال يكون إجراء مالئم في كل الحاالت، فمقدرة المؤسسة في التأثير عمى السعر في السوق تتحدَّد 

بعوامل أخرى غير مجرد نصيبيا من السوق، ومثل ىذه العوامل األخرى قد تزيد من ىذه المقدرة أو قد 
 .3تقمل منيا

 :عوائق الدخول الى الصناعة .2
 محدِّدات ىيكل الصناعة، وتتجو ربحية أىممن   الصناعة واحدةإلىالدخول  (موانع)تعتبر عوائق 

 تكون أعمى عندما توجد عقبات أمام الشركات األخرى تمنعيا من دخول الصناعة، ويمكن أنالشركة إلى 
 تنال من أن جديدة وتستطيع إنتاجيةأن تخفض الشَّركات الوافدة من ربحية الصناعة ألنَّيا تضيف طاقة 

مراكز حصة الشركات القائمة في السوق، ولكي تحبط الوافدين الجدد تستطيع الشركات القائمة وضع 
: حواجز أمام الدخول، وتتضمن ىذه الحواجز

                                                           

. 10، مرجع سبق ذكره، ص االقتصاد الصناعي بين النظرية والتطبيقعبد القادر محمد عبد القادر عطية، -  1
2- Maurizio Naldi and Marta Flamini, Interval estimation of the herfindahl-Hirschman Index Under 

Incomplete Market Information, 16th international conference on Computer Modelling and simulation, UK, 

2014, P 318. 

. 17، مرجع سبق ذكره، ص االقتصاد الصناعي بين النظرية والتطبيقعبد القادر محمد عبد القادر عطية، -  3
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ويعرفو بورتر عمى أنَّو مجموع التكاليف من مصنع ومعدات الالزمة لمدخول : متطمبات رأس المال . أ
، عندما يكون مبمغ رأس المال لدخول صناعة ما كبير جًدا، فإنَّ الشركات التي ال 1في صناعة ما

، ومن ثم تدعيم ربحية الشركات القائمة في 2تمتمك الموال قد أصبحت محرومة من الدخول
الصناعة، وال تتوجو ىذه األموال فقط لإلنتاج بل وحتى إلى تغطية التكاليف مثل تكاليف 

 .التخزين، منح قروض لمزبائن، وتغطية الخسائر التي يمكن أن تحدث
الكثير من الصناعات من خصائصيا أنَّ أنشطتيا االقتصادية محفز : اقتصاديات الحجم . ب

باقتصاديات الحجم، تشير اقتصاديات الحجم إلى االتجاه النزولي لتكاليف اإلنتاج لموحدة مع نمو 
الحجم، فالشركة الكبيرة التي تتمتع باقتصاديات الحجم يمكن أن تنتج أحجاما مرتفعة من 

المنتجات بتكاليف أكثر انخفاضا من تمك الشركات المنافسة األصغر حجما، فمعرفة تمك الحقيقة 
 .تحبط الداخمين الجدد

تمييز المنتج عامٌل آخر يقيد الدخول إلى صناعة ما، ويشير إلى تمييز المنتج إلى : تمييز المنتج . ت
 التدعيمات التي تجعل المنتج خاص أو متفرد في عيون العمالء، أوالفروق المادية أو المفاىيمية 

 التمييز يعمل عمى خمق حواجز الدخول، بسبب تكاليف التغمب عمى تفضيالت أنَّ وىنا نقول 
شراء العمالء مع الشركات القائمة والوالء، والفروق الحقيقية لممنتج قد تكون عالية جًدا بحيث 
يصعب عمى الداخمين الجدد تخطييا، فالمستيمك عندما يبدأ في المفاضمة بين البدائل المتاحة 

أمامو في السوق قد ال يجد عوامل كثيرة يبني عمييا قراره لمشراء، ومن ثم يعتمد عمى السعر وىذا 
 .3ما يولد حرب سعرية بين المؤسسات المتزاحمة في السوق

 يقنعوا العمالء الحاليين لمتحول أنن الجدد قادرين عمى ويجب أن يكون الداخل: تحويل التكاليف . ث
من الموردين القائمين، ولكي يحدث التحول قد يحتاج المشترون إلى اختبار منتج الشركة الجديدة، 

 تعديل التسييالت آوالتفاوض حول عقود الشِّراء الجديدة، تدريب أفرادىم عمى استخدام المعدَّات 
في التحول بين  (و نفسية)من أجل استخدام المنتج فغالبا يتحمل المشترون تكاليف مالية 

 .الشركات
                                                           

1-  Tony Lima, Michael Porter’s “Five Forces” Model, work paper summerized and interpreted by Prof Tony 

Lima, California State University, 2006, P01. 

، دار الفجر لمنشر "بناء الميزة التنافسية"اإلدارة االستراتيجية روبرت بتس وديفيد لي، ترجمة عبد الحكم الخزامى، -  2
 .140، ص 2008والتوزيع، الطبعة األولى، 

 .110، ص مرجع سابق،  االستراتيجييحو و آخرون، التسويق -3
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 الخدمات التجارية التي تقدميا الشركات القائمة يمكن أن آوىوية السمع : 1ىوية العالمة التجارية . ج
تقوم بدور موانع الدخول، فيوية العالمة التجارية تشير في ذىن العميل بأنَّ المنتج يمكن االعتماد 

نَّ الداخمين الجدد غالًبا ما يجدوا صعوبات كثيرة في أعميو ويستحق القيمة المدفوعة، وىنا نقول ب
 بتكاليف موارد كبيرة عمى مدى فترة زمنية االلتزامبناء ىوية عالمة تجارية، ألن ىذا يتطمب 

 .طويمة
يفرض عدم توفير قنوات توزيع بالنسبة لمداخمين الجدد : سيولة الحصول عمى قنوات التوزيع . ح

، تستمر "اإلنترنيت" ميمة أمام دخوليم الصناعة، فبالرغم من القوة المتزايدة لشبكة أخرىعقبة 
شركات كثيرة في االعتماد عمى تحكميا في قنوات التوزيع المادية لتدعيم حاجز أمام دخول 

منافسين آخرين، وفي كثير من الحاالت يكون لمشركات القائمة تأثير الفت عمى قنوات توزيع 
 ..السوق و تستطيع أن تؤخر أو تمنع أن تستخدميا الشركات الجديدة

أحياًنا يكون مجرد التيديد باالنتقام اليجومي من مسؤولين في : التيديد باالنتقام اليجومي . خ
شركات قائمة يردع دخول شركات أخرى إلى الصناعة القائمة وذلك مثاًل ما حدث عندما حاول 

Dr Pepper أن يوزع منتجو عمى المستوى القومي في عقد الستينات، حيث جاءه الوعد باالنتقام 
اليجومي من كل من شركة الكوكاكوال وبيبسي كوال بمنعو من اختراق أي سوق خارج موطنو 

.  نفسو يدافع عن أسواقو الذاتية في الجنوبDr Pepper، و وجد "تكساس"
:  سموك المنشآت: المطمب الثاني

يقصد بو مجموعة السياسات واالستراتيجيات التي تتبعيا المؤسسات من أجل التأثير عمى حجم 
 وكذا تعزيز مركزىا في التنافسي داخل الصناعة التي تنشط فييا، فيو يتمثل أيًضا في ،نفوذىا في السوق

مختمف السياسات واالستراتيجيات التي تتبعيا المؤسسة في ظل ىيكل الصناعة السائدة، فوفقا لنموذج 
SCPفإن متغيرات السموك تشمل ،: 

سياسات التسعير : الفرع األول
ىي مجموعة من القرارات الديناميكية التي تقوم المؤسسات من خالليا بتصميم ىيكل التسعير الذي 

 بحيث يتغير ىذا الييكل مع مرور الوقت عندما تمر المنتجات بمراحل دورة حياتيا، ،يغطِّي كل منتجاتيا
كما تقوم المؤسسات بتعديل أسعار منتجاتيا لتعكس التغييرات في التكاليف، الطمبن أذواق المستيمكين، 

                                                           

، دار الفجر لمنشر "بناء الميزة التنافسية"اإلدارة االستراتيجية ، روبرت بتس و ديفيد لي، ترجمة عبد الحكم الخزامى-  1
 .143-142، ص 2008والتوزيع، الطبعة األولى، 
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الخ، كما تأخذ في الحسبان متى تبدأ تغييرات السعر وما ىي األطراف التي تستجيب ...البيئة التنافسة
، وتعتبر سياسات التسعير إحدى الوسائل التي تستخدميا المؤسسة الصناعية في تحقيق أىدافيا غير 1ليا

أنَّ ىناك اختالف بين سياسات التسعير النظرية و سياسات التسعير في الواقع؛ 
: سياسة الدعاية واالعالن: الفرع الثاني

ساس غير شخصي أيعتبر اإلعالن وسيمة اتصال تيدف إلى التأثير من البائع عمى الزبون عمى 
، وحسب االقتصادي 2حيث يفصح المعمن عن شخصيتو ويتم االتصال من خالل وسائل االتصال العامة

كوتمر، فاإلعالن ىو فن يساعد المنتجين عمى تعريف العمالء المرتقبين بالسمع والخدمات التي يعرضونيا 
 اإلعالن أنَّ شباعيا، وبصفة عامة نقول بإكما يساعد المستيمكين في التعرف عمى حاجاتيم وكيفية 

والدعاية يقدمان معمومات مفيدة لممستيمكين عن خصائص المنتج، نوعيتو وكذا أسعاره ومدى توافره، فمن 
خالليما يتم تنشيط المبيعات ما يساعد عمى التوسع في االنتاج وتخفيف تكمفتو، األمر الذي يؤدِّي إلى 

ونظًرا لما قد يترتب عمى اإلعالن من زيادة في معدالت ربحية المؤسسة، فإنَّ ىذا . تخفيض سعر المنتج
يؤدِّي إلى رغبة المؤسسة عمى البحث والتطوير ومن ثم التجديد، فالتطور والتجديد المذان يتميزان 

باالستمرارية يعطي لممؤسسة فرصة حصوليا عمى مزايا تنفسية تسمح ليا من تقييم أداءىا وبالتالي تحقيق 
. أىدافيا المسطرة

 سياسات البحث والتطوير: الفرع الثالث
ضافة لممعرفة وتحويل النتائج التي  تم التوصل الييا الى سمع وخدمات يىي نشاط مقترن باإلبداع وا 

مع العمل عمى تطوير العمميات والمنتجات بالشَّكل الذي ُيكسب المؤسسة ميزات تنافسية ولذلك فإنَّ 
المنظمات أخذت توظِّف الموارد البشرية والمادية والمعموماتية بإتجاه االستفادة من البحث والتطوير في 
مجال زيادة عدد ونوع وتشكيمة السمع والخدمات وزيادة الكفاءة والفاعمية لتحقيق المردود المناسب، كما 
يمكن اعتبار البحث والتطوير ذلك النشاط المنيجي والمبدع الذي ييدف إلى زيادة المعرفة في جميع 

. حقول العمم بما في ذلك الحقول اإلنسانية والثقافية

                                                           

، 6، دار المريخ لمنشر، طأساسيات التسويق،، "محمد عمي ابراىيم سرور: " تعريب،فيميب كوتمر وجاري أرمسترونغ-  1
. 667السعودية، ، ص -الرياض

، 2010األردن، -، عمان1، دار زىران لمنشر والتوزيع، طالترويج واالعالم التجاريسمير العبدلي وقحطان العبدلي، -  2
. 10ص 
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 1السياسات المنتيجة في عممية البحث و التطوير: أوال
عمى المستوى " يرتبط نجاح المؤسسات االقتصادية بطبيعة السياسات المنتيجة من طرف الدول

: ، و فيما يمي سوف نتطرق إلى كل سياسة عمى حدى"المؤسسة"، أو عمى المستوى الجزئي "الكمي
يمكن لمدولة أن :في مجال البحث والتطوير* الدولة-السياسات المنتيجة عمى المستوى الكمي  .1

تساىم بقسط كبير في تحقيق التنمية، و تشجيع نشاطات البحث و التطوير عمى المستوى الوطني، 
 :ومن ىذه السياسات نذكر منيا ما يمي

  يمكن لمدولة أن تؤثر بشكل إيجابي عمى نشاطات البحث :السياسات المالية والضريبية . أ
والتطوير واإلبداع التكنولوجي وذلك من خالل تبني السياسة المالية والضريبية في جوانب عدة 

  :يمكن إبرازىا في النقاط التالية
 مما يسمح لممؤسسات من االعتماد عمى قدرة تمويميا :  التخفيض أو اإلعفاء من الضرائب

الذاتية بإعادة استثمار مبالغ الضرائب الغير مدفوعة، إما في تغطية التكاليف المرتفعة، أو 
تغطية األخطار و الخسائر، حيث يعتبر ىذا اإلجراء مبادرة تنتيجيا الدولة لدعم وتحفيز 

المؤسسات االقتصادية في تقوية وتعزيز الجانب البحثي لدييا بغية الرقي بالمنتجات والخدمات 
 .المقدمة إلى أعمى درجة

   حيث يقدم ىذا التمويل لمقطاعين العام والخاص، نظًرا ألنَّ نشاطات : التمويل بالقروض
البحث والتطوير تتطمب مبالغ ضخمة، إضافة إلى أنَّ استغالل إبداعات المنتوج والطرق الفنية 
الجديدة يحتاج إلى قروض و مساعدات مالية، لذا يجب عمى الدولة المساىمة في تمويل ىذا 

. الجانب داخل المؤسسة
ترتكز ىذه السياسة عمى تعزيز جياز اإلنتاج، وباألخص الصناعي منو، : السياسة التصنيعية . ب

ويأتي ذلك من خالل االستثمار فيو، إمَّا بإقامة وحدة إنتاجية جديدة أو التوسع في وحدة صناعية 
فعمية، مما يتطمب استعمال فنيات إنتاج فعالة من جية، والحرص عمى جودة المنتوج من جية 

ولتحقيق . أخرى أو الحفاظ عمى مستواىا إذا كان عالًيا أو الرفع والتحسن فيو إذا كان دون ذلك

                                                           

 مداخمة مقدمة حوكمة وظيفة البحث والتطوير في المؤسسة االقتصادية،محمد العربي ساكر ورايس عبد الحق، -  1
اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة دراسة وتحميل تجارب وطنية ودولية، يومي : إلى الممتقى الدولي حول

 . 11-10الجزائر، ص -، جامعة سعد دحمب البميدة، البميدة2011 ماي 19و 18
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وعميو كمما . كل ىذه المتطمبات يستمزم مباشرة نشاطات البحث والتطوير واإلبداع التكنولوجي
 .كانت السياسة التصنيعية مركزة عمى النشاطات كمما زاد حجم االستثمارات

 تنشأ ىذه المراكز خصيصا بغرض تركيز الجيود :إنشاء مراكز البحث العممي والتطبيقي . ج
والموارد لحل المشاكل التي تصادف المؤسسات اإلقتصادية في تأدية نشاطاتيا في أقرب وقت 

كما يمكن التمييز بين . أي من مختمف الزوايا والجوانب المتعمقة بالمشكمة وبنظرة شاممة،
: نوعين أساسيين من المراكز

 مركز البحث : النوع األول يقوم حسب القطاعات اإلقتصادية و الفروع الصناعية، مثل
العممي لممناطق الجافة، مراكز البحث التطبيقي لمصناعات الخفيفة مركز بحث تطبيقي 

 .إلخ...لمصناعات اإللكترونية
  النوع الثاني فيقوم عمى مستوى الوطن وعادة ما تنشأ قبل مراكز البحث القطاعية، وتوكل 

 في حالة عدم وجود االقتصاديةليا ميمة معالجة المشاكل الفنية لمقطاعات والمؤسسات 
مراكز خاصة بيا، إضافة إلى تصور ووضع النماذج لمنتجات وأساليب إنتاج جديدة، 

وتقديم اآلراء واالقتراحات والنصائح واإلرشادات التقنية في شتى المجاالت التي تيتم أو 
 .تختص بيا، وذلك نظرا لحجم اإلمكانيات والمعارف المتوفرة من جراء الخبرة و المعاممة

 -المؤسسة-السياسات المنتيجة عمى المستوى الجزئي  .2
عادة ما تقوم المؤسسات بتشجيع األفراد عمى بذل مجيودات أكبر في مجال البحث  :الحوافز . أ

والتطوير واإلبداع التكنولوجي، من خالل تحفيزىم وتقديم عالوات مختمفة بيدف تحسين 
ويمكن حصر الحوافز في مختمف اليدايا والجوائز التي تمنح لممخترعين والمبدعين بعد .األداء
صحة أعماليم، وذلك بمراعاة االحتياجات الشخصية والعائمية لألفراد مثل السكن،  إثبات

السيارات، التجييزات، الترقية في الوظيفة، ىذا من جية ومن جية أخرى ربط الحوافز بالقيمة 
 .التقديرية ألعماليم، ومدى انتفاع المؤسسة من االختراعات واإلبداعات المحققة

ونقصد بيا جممة العالقات التي تنشئيا المؤسسة مع المؤسسات االقتصادية األخرى،  :االرتباطات . ب
وكذا المؤسسات العممية، ومراكز البحث التطبيقي، ومن األسباب التي تمجأ إلى قيام مثل ىذه 

  :االرتباطات نذكر األسباب التالية
  مكانيات المؤسسة، وجعميا أكثر سد االحتياجات والفراغات الناتجة عن نقص القدرات وا 

 فعالية؛
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  ،و التغمب عمى  (..مؤسسات عممية، مراكز بحث)الحاجة إلى التعاون مع األطراف األخرى
زالة العقبات من خالل التعرف عمى الناس والخبراء في الممتقيات مثاًل، وتقوية  الصعاب، وا 

عالقات العمل، وتبادل الخبرات؛ 
  االستفادة من المعمومات حول كيفية تحسين التسيير و األداء؛
  ضمان نوع من األفكار والمعارف والحمول؛
  إبرام اتفاقيات تعاقدية لفترات زمنية محددة؛
 بقاء المؤسسة عمى صمة دائمة ومواكبة مستمرة لممستجدات في القطاع المعني بيا .

: األداء: المطمب الثالث
ويمثل النتيجة النيائية لنشاط المؤسسات االنتاجية في مجال تحقيق أىدافيا مثل الربحية، المعدالت 

المرتفعة لمنمو وزيادة حجم االنتاج، والتي تمثل بعضا من معايير أداء المؤسسات وأداء السوق ككل، 
حيث تشير الكثير من التعاريف والخاصة باألداء الى الربط بينو وبين عاممين رئيسيين ىما الكفاءة 

. 1والفاعمية
:  تعريف األداء: الفرع األول

سسة عمى تحقيق ؤنَّ األداء ىو قدرة المأ عمى Wiersman وRobbinsعطاء تعريف إويمكن 
 التي الصورةطويمة األجل، وىو انعكاس لكيفية استخدام الموارد المادية والبشرية واستغالليا الأىدافيا 

. 2تجعميا قادرة عمى تحقيق أىدافيا
. أسس تقييم األداء: الفرع الثاني

إّن أسس تقييم األداء الصناعي القطاعي يرتبط ارتباطًا كميًا بتقييم األداء الصناعي عمى مستوى 
الوحدة اإلنتاجية الصناعية واالقتصاد القومي بمختمف قطاعاتو االقتصادية، أمَّا األسس العامة لتقييم 

: األداء في القطاع الصناعي فيي
تحديد أىداف الوحدة اإلنتاجية الصناعية وخاصة األىداف الدقيقة بشكميا الكمي، وفي مختمف  .1

 ومجال القيمة المضافة Marketingأوجو النشاطات الصناعية كمجال الربحية ومجال التسويق 

                                                           

-، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة07، مجمة الباحث، عدد تحميل األسس النظرية لمفيوم االداءالداوي الشيخ، -  1
. 219، ص 2009/2010الجزائر، 

 .231، ص 2000، دار وائل لمنشر، عمان، اإلدارة اإلستراتيجيةفالح حسن عداي، -  2
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ومجال الموازنة بين األىداف البعيدة األمد والقصيرة األمد والذي يجب أن يالحظ أن كل من ىذه 
 .األىداف تختمف من حيث أوزأنَّيا وأىميتيا في كل من القطاعات االقتصادية المتعدَّدة

تحديد مراكز المسؤولية، إذ تتطمب عممية األداء الصناعي ضرورة تحديد مراكز المسؤولية اإلدارية  .2
يعرف بمراكز المسؤولية بالوحدة التنظيمية المختصة )المتعددة في إطار الوحدة اإلنتاجية الصناعية 

بأداء عمل معين وليا سمطة اتجاه القرارات الكفيمة بالرقابة عمى أداء النشاط االقتصادي في حدود 
إنَّ ىذا التحديد يستمزم تقييم الوحدة االقتصادية إلى مراكز . (الموارد االقتصادية اإلنتاجية المتاحة

مسؤولية لتسييل عممية الرقابة عمى حجم التكاليف الصناعية من الوجية الصناعية أو طبيعة 
 .العمميات الصناعية المنجزة والمقارنة بين التكاليف المعيارية وفعاليات التنفيذ

إلنجاز فعاليات الوحدات اإلنتاجية الصناعية ضمن الوحدة الصناعية الكمية عمى ضوء  تحديد إطار .3
سياسة صناعية واضحة المعالم محدَّدة الغايات وذلك لتحديد الموارد الصناعية اإلنتاجية المتاحة 
إّن . وكيفية الحصول عمييا وتحديد أوجو استخدام ىذه الموارد لتحقيق األىداف الصناعية المرسومة

وضع ىذه الخطط يجب أن يكون متناسقًا مع طبيعة األىداف سواًء كانت أىداف طويمة األمد أو 
قصيرة األمد، وفيما إذا كانت ىذه األىداف تخص طبيعة المشروع  الصناعي وحدة وآخذة بنظر 

االعتبار التكامل الصناعي ككل وعالقة ذلك بطبيعة االقتصاد القومي باإلضافة إلى مرونة 
جراء التعديالت الالزمة عند الضرورة  .األىداف المرسومة وا 

إن تعدُّد معايير األداء الصناعي أصبح يمثل مشكمة أساسية في : تحديد معايير األداء الصناعية .4
تقييم األداء الصناعي، إذ أن ماىية المعايير أو األنماط المختارة لتقييم األداء الفعمي قد تؤّدي إلى 

 .نتائج مختمفة، ويتوقف عمييا عممية التنفيذ أو المباشرة الفعمية لمنشاط الصناعي
:  مراحل تقييم األداء: الثالثالفرع 

: أما المراحل األساسية لتقييم األداء الصناعي فيمكن إجماليا بثالث مراحل أساسية وىي
مرحمة جمع البيانات االجتماعية الالزمة لدراسة المشروع بصورة منفصمة، إال : المرحمة األولى: أوال     

أّن ىذه البيانات يجب أن ال تقتصر عمى فترة زمنية محددة، بل يجب أن يؤخذ بنظر االعتبار السالسل 
 .الزمنية لموقوف عمى طبيعة التطور الصناعي لكافة أنشطة المشروع الصناعي

ىي مرحمة التحميل الفني والمالي لممشروع، حيث تراجع الجوانب الفنية : المرحمة الثانية: ثانيا
 .والمالية لممشروع، وذلك حسب طبيعة الوحدة اإلنتاجية

وىي مرحمة الحكم عمى النتائج واالنحرافات التي تتحقق في مجال التطبيق : المرحمة الثالثة: ثالثا
سواًء كانت انحرافات نوعية، حيث ال تتطابق الوحدات المنتجة مع المواصفات النوعية واألنماط المحددة 
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ليا، أو قد يكون االنحراف قيميا يسبب انخفاض الكمية المنتجة، وفنيا يسبب اختالل العالقات الصناعية 
المتداخمة بين المشاريع ضمن القطاع الصناعي، وىذا االنحراف الفني يعني وجود اختالفات في المشروع 
الصناعي ولممتوصل  إلى ىذه االنحرافات البد من عمل المقاربات الالزمة وحصرىا واستقصاء أسبابيا 

فال - مثال–ودراسة العالج المناسب ليا، فإذا ما وجد انحراف عند تقييم األداء الصناعي لعنصر العمل 
بد من الوقوف عمى أسبابو، كضعف الكفاية اإلنتاجية لمعامل نتيجة لوجود بطالة مقنعة وفي ىذه الحالة 

 .يكون العالج في تقدير فائض القوى العاممة الواجب التخمص منو وتوجييو في أنشطة صناعية أخرى
إنَّ ىذه المراحل تستوجب األخذ بعين االعتبار الترابط الثالثي بين الوحدة اإلنتاجية والوحدة 

 .القطاعية واالقتصاد القومي، وتستوجب إجراء التقييم عمى ضوء ىذه العالقة الترابطية
حدَّة المنافسة وأثرىا عمى تطوير المنتجات الجديدة : المبحث الثاني

في القطاعات التي تتميز بالمنافسة الحادَّة تتميز في ذات الوقت بمستويات عالية لتطوير 
المنتجات الجديدة المروضة المعروضة فييا، فالكل ينافس عمى عدة مستويات والتي كان لتطوير 

المنتجات الجديدة دوًرا كبيًرا فييا، فييكل المنافسة والمرونة السعرية وكذلك شرط الطمب وغيرىم من 
بل العديد من األسباب التي ترفع من . العوامل تتحكم في مستويات تطوير المنتجات من خالل عدة زوايا

 .مستويات المنافسة بين المؤسسات تؤدي بيم إلى تطوير منتجاتيم و تعدد طرق ومظاىر أداء ذلك
  أثر شروط الطمب، معدل التحسين و مرونة الطمب السعرية عمى تطوير المنتجات:المطمب األول

تمعب شروط الطمب وتغيرات مستوياتيا أثًرا بالًغا عمى تطوير المنتجات من خالل ارتباطيا الوثيق 
بالمداخل اإلستراتيجية لتطوير المنتجات الجديدة، كما يمعب معدل التحسين في المنتجات في المرونة 

 .السعرية ليا دورا ميما في تطوير ىذه المنتجات الجديدة
تغير شروط الطمب عمى المنتج الجديد في الصناعة وأثره عمى المداخل اإلستراتيجية : الفرع األول

لتطوير المنتجات الجديدة 
إنَّ نجاح منتج جديد في سوق معين من قبل شركة معينة مرتبط بعدة عوامل إستراتيجية، فالطمب 

عميو مبني أساًسا عمى مدى نجاح الشركة في الترويج إليو، ومع نجاحو في السوق و تزايد الطمب عميو قد 
يعرف منحنى الطمب عميو ىذا قيمة حدية عظمى كسقف لو تجعل الطمب عميو متشبعا إلى حد ما، ففي 
فترة نمو الطمب عمى منتج جديد ما قد تتميز بمنافسة أقل حدة مما لو قورنت بتمك المرحمة التي يكون 
فييا المنتج متشبعا من ناحية الطمب، ألن الشركات القائمة كانت تسعى إلى تعظيم أرباحيا و توسعة 

حصتيا السوقية دون التفكير في اقتطاع جزأ منيا من المنافسين اآلخرين، و قد يحدث العكس لما يصبح 
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منحنى الطمب عمى المنتجات الجديدة المعروضة في قطاع الصناعة يشوب نوع من التباطؤ في النمو أو 
. التشبع أحيانا

إنَّ تباطؤ النمو أو التشبع الذي قد يعرفو المنتج الجديد في سوق ما حتما سيؤثر عمى حدَّة المنافسة 
في ذلك القطاع، لكنو وفي نفس الوقت قد يؤثر كذلك عمى المداخل اإلستراتيجية لتطوير المنتجات 

المعنية، ألنَّ محاولة اقتطاع الحصص السوقية من المنافسين ليست دائما ىي الحل الصحيح والمجدي 
نفعا، لعدة اعتبارات كأن نقول الخوف من القيام باليجوم االنتقامي أو ما شابو، وبالتالي تفعيل مداخل 

إستراتيجية مبنية عمى التوسيع قد يكون أفضل الحمول في كثير من الحاالت، وفي ما يمي سنعرض أىمية 
: ودور حدة المنافسة فيما يخص تغير شروط الطمب عمى المداخل اإلستراتيجية لتطوير المنتجات الجديدة

:  (اختراق السوق)تدعيم المنافسين نشاطيم بالمنتجات الحالية في األسواق الحالية . 1.3.2
تسعى المنظمات القائمة والتي شيدت تغيرا في شروط الطمب إلى إحداث تغييرات جوىرية فعالة 

في استراتيجياتيا بغية التأقمم مع ىذا االستحداث في السوق، ومن بين ىذه التغييرات ىو االىتمام 
باألسواق الحالية والمنتجات الحالية التي عرفت قبل دخول المنظمات الحديثة إلى السوق، من خالل 

إضافة ميام جديدة واستخدامات لنفس المنتج لم تكن معروفة من قبل، كإجراء يقصد بو إرضاء العمالء 
قناعيم بعدم التحول إلى المنافسين، وكذلك وكاستجابة ليذا التغير قد تمجأ المنظمة إلى التنويع  الحاليين وا 
في العروض بحيث يسيل ويساعد عمى زيادة الكميات المستخدمة من نفس المنتج في األسواق الحالية 

قبل التفكير في األسواق الحديثة؛ 
فيذا اإلجراء المتمثل في اختراق السوق يعتبر األكثر منطقية لمجابية حدة المنافسة المفروضة عمى 

 تغير شروط الطمب، ألنَّ التشبع أو بطئ واستقامة ثم تقوس منحنى الطمب عمى المنتجات بسببالمنظمة 
ن ون القائموالجديدة فيو نوع من المنافسة الشرسة الممكن حدوثيا من قبل المنافسين حتى يستطيع المنافس

من ضمان حصصيم السوقية وتوسعتيا عمى حساب المنافسين اآلخرين، فاختراق السوق الحالي بمنتجات 
حالية من خالل تحسينيا عمى جميع المستويات كأن نقول إضافة خطوط إنتاج ليا وتوسعتيا أو التحسين 

من جودتيا يضمن لممنظمة بقاء المنافسين أوفياء ليا مع إمكانية سحب جزأ من العمالء اآلخرين تجاه 
. ىذه المنظمة

( تطوير المنتجات)تدعيم المنافسين نشاطيم بمنتجات جديدة في األسواق الحالية . 2.3.2
قد تمجا المنظمات إلى تطوير منتجات جديدة أو طرح منتجات جديدة لنفس النوع، فالتنافس يزيد 
حدة مع مرور الوقت ألنَّ تغير شروط الطمب لم تمس اختراق السوق بالمنافسين الحاليين فقط بل طال 

إلى تحسين منتجاتيم الجديدة كذلك، وخاصة لما تعمق األمر بمنتج يتميز بصعوبة في تحسينو، وبالتالي 
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البحث عن إمكانية طرح منتج جديد لنفس النوع قد يكون البديل األحسن لمجابية التباطؤ والتغيير في 
. شروط الطمب

ن السوق الحالي ىو أكثر واقعية، لذلك ومع بقاء المنظمة في مرحمة اختراق السوق أويمكن القول ب
وعدم االستجابة لحدة المنافسة المفروضة عمييا المتزايدة قد تفرض عمى نفسيا فقدان شريحة كبيرة من 

أو عدم اكتساب وتوسعة حصتيا الحالية، ألن التطور التكنولوجي لم يعرف لحد اآلن /العمالء من جية و
توقف أو تباطؤ كما عرفو الطمب وتغيرات شروط الطمب، فالتطور ىذا قد يمس في كثير من األحيان 

المنتجات القائمة بطرح منتجات جديدة ليا بحمة جديدة ووظائف مختمفة تماما وبتكاليف منخفضة أحياًنا، 
فتغير شروط الطمب وفرض منافسة حادة عمى المنظمات يمكن االستجابة لو من خالل تطوير المنتجات 
الحالية في األسواق الحالية من خالل محاولة طرح منتجات جديدة في نفس السوق، ألن ذلك يعزز من 
. والء العمماء القائمين ويزيد من ربحيتيا ويضعيا في تموقع تنافسي أفضل وقد يوسع من حصتيا السوقية

 : (تنمية السوق)منتجات الحالية وفي أسواق جديدة تدعيم المنافسين نشاطيم بال. 3.3.2
إنَّ مواجية تغيرات شروط الطمب من خالل طرح منتجات جديدة ليس بالحل الفعال دائما، ألن 
وقوع المنتج في وىم السوق الكبيرة جد وارد، ألنَّ الكثير من العمالء من يعتبر نفسو مكتفي بمستوى 

 طرح منتج جديد لنفس النوع، فالتوسع الجغرافي واإلسراع بالتوسع إلى وال يحتاج اآلنالتطور الذي ىو فيو 
قد اإلمكان لموصول إلى ابعد عميل محتمل جغرافيا ىو واحد من أكثر الحمول نجاحا في حالة ما عرف 
السوق الحالي تباطؤ في الطمب و تزايد حدة المنافسة بين المنافسين القائمين وتحضير خطة بديمة لوىم 
السوق الكبيرة، وكذلك استحداث تقسيمات جديدة في األسواق الحالية لموصول إلى عمالء لم يكن يعنييم 
األمر ىو األخر كذلك يمكن اعتبارىا استجابة فعالة، ىذا اإلجراء ىو رد فعل منطقي تتبناه المنظمة التي 
شيدت تغير شروط الطمب وتدنيو وحدوث تشبع في السوق الحالي، فالتحرك والتوسع الذي تسعى الشركة 

 الفعمي لممنظمات الداخمة من ءمن خاللو إلى مصافحة يد عمالء لم يصميم المنتج المعروض قبل البد
جية، وكذلك ومن جية أخرى إقناع عمالء جدد في األسواق الحالية باقتناء منتجو من خالل إحداث 

تقسيما جديدة في األسواق عن طريق عروض خاصة أو عن طريق إنشاء وتوسيع خطو اإلنتاج لنفس 
المنتج؛ 

:  (التنويع)تدعيم المنافسين نشاطيم بمنتجات جديدة وفي أسواق جديدة . 4.3.2
يعتبر التنويع أخر خانات المداخل اإلستراتيجية لتطوير المنتجات ويمعب دوًرا ىاًما لمجابية حدة 

 وكذلك تغير شروط ، وقد ال يمجأ إليو إالَّ في حاالت نادرة حيث تكون المنافسة فيو شرسة لمغاية،المنافسة
طمب كبير جًدا أدَّى إلى تيديدات كبيرة عمى المنظمة، ونقول أنَّ سعي المنظمات لمنشاط باعتماد سياسة 
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التنويع من خالل النشاط في أسواق جديدة بطرح منتجات جديدة ىو آخر حل تتبعو المنظمات لما لو من 
تكاليف إضافية تتحمميا وكذلك احتمالية فشل العممية، لكن يبقى كحل استراتيجي تعتمده المنظمات لتدنئو 

. ضغط تغير شروط الطمب عمى المنتجات الجديدة
من المنطقية أن تتبع المنظمات التي تعاني من تغيرات في شروط طمبيا الذي خمق منافسة حادة 

بين المنظمات التسمسل في إتباع المداخل اإلستراتيجية لتطوير المنتجات مرحمة بمرحمة، فاالستجابة تكون 
بقدر التغير الكامن في شروط الطمب أصال، فالمنتجات التي لم تعامي من شروط الطمب فييا، قد ال يمجأ 

 الخاصة بيم، فحدة المنافسة ىنا المتعمق ANSOFF المنافسون فييا إلى مأل خانات أخرى في مصفوفة
بحجم التغير في شروط الطمب وتدني مستويات الطمب بل التراجع أحيانا وتفكير العمالء االنسحاب أحيانا 

والتوجو نحو منتجات المنافسين واالنخفاض، تجبر المنافسين إلى تغيير مداخميم اإلستراتيجية والمتعمقة 
 .بتطوير منتجاىم الحالية والجديدة وفي أسواقيم الحالية والجديدة كذلك

أثر معدل التحسين في المنتجات والخدمات عمى األسموب التقني في تطوير المنتجات : الفرع الثاني
الجديدة 

يعتبر تطوير المنتجات الجديدة من أىم الخيارات اإلستراتيجية اليادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية 
لممؤسسة الناشطة في قطاع صناعة يتسم بحدة المنافسة، ومع تعدُّد أساليب تطوير المنتجات تعدَّدت معو 
الخيارات اإلستراتيجية أمام المنافسين لمواجية تمك المنافسة، ومن بين األسباب المباشرة التي جعمت من 

المنافسة في أقصى مستوياتيا ىو التزايد الكبير أو المفرط في معدَّالت تحسين المنتجات المعروضة، فيو 
يبدييا المنافسون، لكنو في ذات الوقت لو أثر /يؤثر بصورة بالغة األىمية عمى شدة النافس التي يتعرض

كبير عمى أساليب تطوير المنتجات الجديدة وخاصة األسموب التقني، فكمما كان معدل التحسين في 
المنتجات عاليا داخل قطاع الصناعة كمما كان لو أثر أكبر عمى األسموب التقني ونتائجو من وجية نظر 

 وفيما يمي نعرض أىم النقاط والخاصة بمدى أثر معدل التحسين في المنتجات .المستيمك النيائي والسوق
 :عمى نتائج األسموب التقني في تطوير المنتجات الجديدة

: التقني التطوير مصيدة. 1.2
يقوم التطوير التقني أساًسا عمى تمبية حاجات قائمة في السوق واالستجابة لمطالب السوق العالمية 
واحتياجات المستيمك لالستيالء عمى أكبر شريحة من السوق والحفاظ عمى مركز مميز في السوق المحمية 
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 تقنيا المطور المنتوج ويأتي. 1والعالمية وكذلك التغمب عمى التقنيات المنافسة لتحقيق أكبر ربح ممكن
 من ويغير لمزبون فيكون مفاجأة السوق، في فجأة ويظير الموردين، أو الممولين من بمصادرة غالبا،
 من أقل أداء ذو شامال  المطور تقنياالمنتوج يكون قد ؛النقطة ىذه سياق يفو عملالو الشراء في عاداتو

 لن و ألييا يحتاج ال مزايا عدة مقابل غالًبا ثمًنا يدفع أنَّو الزبون يشعر قد، ومتخصص منافس منتوج أي
 و معين بزبون االىتمام من خالل االضطراب و الفوضى كما أن ىذا المنتج قد يوصف ب.أبدا يستعمميا
 ثمنا دفع أنَّو الزبون يشعر قد وسط، حل إليجاد محاولة في هوظائف أو تعدد غيره دون إليو االستماع

 من المستوى يعنييم ىذا ال الذين الزبائن أنظار يجمب ال ، أو أنَّوأبدا يستعمميا لن وظائف باىظا مقابل
 .األداء

: الكبيرة السوق عن البحث وىم. 2.2
 وال تنازل ألي مستعدين غير مسبقا، يستعممونيا التي التكنولوجيا عن راضون الزبائن ىناك فئة من

 مثل لتطبيق مبدئية محاولة كل أنَّ  دائما تبرىن لتجربةاجديدة، و تكنولوجيا حداثة تسببو خطأ يتقبمون أي
 الموجود الكبير فالسوق مطمقا، وبالتالي متوقعة تكن لم عدة مشاكل عنيا ينتج تقنيا المطورة المنتجات ىذه
. 2دخولو تنوي التي المطورة لممؤسسة  مصيدة ىو

: معدل التحسين في المنتجات وأثره عمى دورة حياة المنتج الجديد: الفرع الثالث
تعني عممية تطوير المنتجات خمق مفاىيم وتصاميم والبرامج لممنتجات التي ترغب المنظمة 

 وقد تستمزم تكاليف باىظة ،الصناعية في تقديميا إلى السوق، وىذه العممية جد ميمة في مسيرة أي منتج
وكما أنَّ لممنتجات مدة حياة تطول وتقصر فيي معرضة لمتقادم، وخاصة في البيئة التنافسية التي . أحيانا

تتميز بالتغيير المستمر، وقد يكون اإلفراط في معدل تطوير وتحسين المنتجات سبًبا مباشًرا في تقادم ىذه 
المنتجات وليس العكس، وخاصة لما يتعمق األمر بالتحصين عمى مستوى التقانة والتكنولوجيا المستعممة، 

فالتعرض المستمر في تحسين المنتجات قد يضع المنتج األول في موقف حرج تنتابو سمات التأخر 
ومن ىنا يمكن القول بأنَّو قد التكنولوجي والبعد عن أذواق المستيمكين عمى شاكمة منتج متأخر جًدا، 

المستوى العالي في تحسين المنتجات عمى إزاحة منتٍج بالكامل من السوق، وجعمو ُينظر إليو عمى يؤدِّي 
                                                           

نحو مجتمع المعرفة، جامعة الممك عبد العزيز، السعودية، : ، سمسمة دراسات تطوير التقنية ودورىا في تحقيق التنمية الوطنية-  1
 . 09ىـ، ص 1426

التكديس والحمولة  عتاد شركة حالة دراسة -االقتصادية المؤسسة في المنتجات تطوير أساليبفياللي،  غنية-  2
German قسنطينة – منتوري التسيير، جامعة وعموم اإلقتصادية العموم ، كمية(غير منشورة)، مذكرة ماجستير قسنطينة  ،

. 109-108، ص 2007/2008السنة الجامعية 
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أنَّو منتج متقادم ال يميق بقاؤه في السوق، وذلك راجع أن التحسين المستمر في المنتجات الجديدة يخمق 
 يعني بصورة تمقائية إزاحة الجيل األول منو  قدبما يعرف األجيال، فدخول نفس المنتج إلى جيمو الثاني

في السوق، وبالتالي يعمل التحسين المستمر والمستويات العالية في تحسين المنتجات جوا من حدة 
 لنفس المنتج، وبالتالي يكمن األثر ىنا في الجديدالمنافسة التي تتسابق بشكل مستمر في إعطاء النفس 

جعل مدة حياة المنتج أقصر فأقصر إلتاحة الفرصة لدخول الجيل الثاني فما فوق الكتساح السوق، وابرز 
ليا السوق ثم انتقاليا إلى ومثال عمى ذلك شاشات التمفاز التي كانت شاشات باألبيض واألسود ودخ

 وأكثر من ذلك، فالتحسين المستمر لممنتج LED وLCDشاشات ممونة ثم وصوال بما يعرف شاشات 
الجديد داخل قطاع الصناعة ما ىو إال أحد األوجو التي تؤدي إلى وضع تاريخ انتياء صالحيتو في كثير 

 .من األحيان
: اثر مرونة الطمب السعرية عمى مستويات تطوير المنتجات الجديدة: الفرع الرابع

والكمية )إنَّ التغير في سعر المنتجات المعروضة سيؤدِّي إلى تغير في الكمية المطموبة 
من المنتج كما نص عميو قانون الطمب والعرض، إالَّ أنَّ قانون الطمب والعرض ال يوضح  (المعروضة

مقدار التغير في الكمية المطموبة أو المعروضة نتيجة التغير في السمعة، فمع وجود مرونة طمب كبيرة في 
 ألن ذلك سيؤثر حتما عمى حجم  رفع األسعارصناعة ما يجعل المنظمات في موقف تخوف كبير من

المبيعات واالرباح التي تسعى المنظمات في تحقيقو، فالمنتجات التي تتميز بمرونة طمب سعرية تجبر 
بل، وأبعد من ذلك ستتأثر جميع المنظمات التي تبيع . المنظمات عمى التفكر جيدا قبل الرفع من اسعارىا

نفس المنتج من حيث الدخول في منافسة بينيم، بل يتعداه األمر إلى نشوب بما يعرف المنافسة غير 
، وتحديدا (المنتجات، التوزيع والترويج)، وىي المنافسة المرتبطة بالجوانب األخرى خالف السعر 1السعرية

الجودة، تنشيط المبيعات، الخصائص واالستخدامات، منافذ التوزيع، اإلسم والعالمة التجارية، القوة البيعية 
، فالمنافسة غير السعرية ىي أداة قوية تجبر المنظمات عمى احداث تغييرات 2واستخدام التكنولوجيا وغيرىا

 .عمى مستوى تحسين منتجاتيا الجديدة
 تطوير المنتجات الجديدة  وتماثل المنتجات فيأثر ىيكل المنافسة: المطمب الثاني

                                                           
1- David Besanko, David Dranove, Mark shanley, Scott Schaefer, Economics of strategy, 5TH edition, John 

Wiley & Sons, USA, 2010, P 331. 

خمق وتعظيم المزايا التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفق نظام مدخل المعمومات فارس ىباش، - 2
 االقتصادية، مجمة البحوث "دراسة حالة لمجموعة من المؤسسات المحمية بوالية سطيف"التسويقية وبحوث التسويق 
 .152 البواقي، الجزائر، ص أم، جامعة 2015والمالية، العدد الثالث، جوان 
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إنَّ ىيكل المنافسة وعدم تمايز المنتجات عاممين بالغي األثر عمى تطوير المنتجات وجعل 
المنظمات تسعى إلى إجراء تحسينات عمى مستويات مختمفة عمى منتجاتيا الجديدة وفيما يمي نعرض 

 :عالقة ىيكل المنافسة وانعدام التمايز بين المنتجات عمى تطوير المنتجات الجديدة
: تأثير ىيكل المنافسة عمى جودة المنتجات الجديدة: الفرع األول

، يعتبر المنتج الذي يتم إنتاجو في سوق (Perfect Competition)في سوق المنافسة الكاممة  
المنافسة الكاممة منتجا متجانسا، بمعنى أن يكون ىذا المنتج متطابق من ناحية الجودة والكفاءة وأداء 

 في يباع منتج كل أن يعني الخدمة، بغض النظر عن المنتج أو البائع الذي تم شراء المنتج منو، وىذا
، 1األخرى لممنتجات تام بديل ىو منتج كل فإن األخرى، وبالتالي مع المنتجات ومتجانس متماثل السوق

، Pure Monopoly))، أما في سوق االحتكار المطمق 2بحيث أن المشتري ال يقيم وزنا من أييم يشتري
فما يميز المنتج الذي يقوم المحتكر بإنتاجو أو بيعو ىو عدم وجود بدائل قريبة لو، و أما في سوق احتكار 

 المذان يتميزان بالمنافسة Monopolistic Competition)) وسوق المنافسة االحتكارية Oligopoly))القمة 
 وىناك تفاوت العالية نسبيا، يكون المنتج المعروض منتجا فيو مستويات محسوسة عمى مستوى الجودة

بعد من ذلك، يستمر تحسينو بصفة دورية أو، 3فييا وال سيما في مستوى وخدمات ما بعد البيع وغيرىما
 4لمزبون تام رضا باستمرار يحقق عمل وتطبيق تصميم عمى ودائمة، والتعزيز الدائم في قدرة المنظمة

 عمى باستمرار والتميز التفوق يعطي لممؤسسة المستيمكين، وىذا ما توقعات عمى التفوق أو تحقيق
. منافسييا في ىذين السوقين الذين يتميزان بالمنافسة و المنافسة الشرسة

: أثر ىيكل المنافسة عمى سعر المنتجات الجديدة: الفرع الثاني
 إلى نظرًيا يعتبر (Perfect Competition)التامة  المنافسة يصور الذي االقتصادي النموذج إنَّ 

 والظروف الحاالت مختمف تقدير عمى ويساعد االقتصادي، التحميل نافع في نموذج ولكنو بعيد، حد

                                                           

 والتوزيع، لمنشر صفاء دار ،1 ط ،"وتطبيقات ونظريات يمھمفا"الجزئي  االقتصادي التحميل الفتاح، عبد إياد النسور-  1
 .243، ص 2009 األردن، عمان،

، "االقتصاد اإلسالمي: "، مجمةاألسواق غير التنافسية المعاصرة بين الفقو والتحميل االقتصاديمحمد أنس الزرقا،  - 2
 .05، ص 2 ، العدد 19المممكة العربية السعودية،المجمد -جامعة الممك عبدالعزيز

. 145، ص 2009مصر، -، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندريةالتسويق االستراتيجيمحمد الصيرفي، - 3
والتوزيع،  لمنشر الوراق ، مؤسسة"معاصرة لمحات"اإلدارة الموسوي،  كاظم عمي وسنان آل حمد أبو صاحب رضا-  4
. 151، ص األردن-عمان ،01ط
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لن  بحيث ،1السوق في البائعين من كبير عدد وجود و من أحدى خصائصو ىي الواقع في الموجودة
السوق، ويكون المنتج في ىذه الحالة مستقبال لمسعر  سعر في يؤثر أن منيم واحد أي لسموك يتيسر

(Price-Taker) حيث ال يستطيع التأثير عمى سعر المنتج السائد في السوق، ويسمى السعر السائد في ،
، وىو السعر الوحيد الذي يباع بو المنتج في (Competitive Price)سوق المنتج التنافسي بسعر المنافسة 

سوق المنافسة، ومن الناحية الفنية يرى االقتصاديون أن السمة المميزة لسوق المنافسة الكاممة ىي أن كل 
بائع فيو يتقبل سعر السوق كأمر مسمم بو ال يستطيع تغييره، ألنَّو لو زاد ثمن منتجو الجديد عن ذلك 

السعر فإن مبيعاتو تنخفض إلى الصفر، والتعبير االقتصادي عن ىذه الحقيقة بيانيا ىو أن كل بائع يواجو 
يقطع محور األسعار عند مستوى سعر السوق، وىذا األمر يشبو  (ال نيائي المرونة)منحنى طمب أفقي 

، أما في سوق Monopolistic Competition))إلى حد ما الذي يحدث في سوق المنافسة االحتكارية 
، ىو كذلك إحدى صور تنظيم األسواق حيث توجد فيو منشاة واحدة Pure Monopoly))االحتكار المطمق 

، فعندما يقوم المحتكر برفع الكمية المعروضة من 2تنتج منتوجا ما، وىنا نقول أنَّ المنشاة ىي الصناعة
المنتوج، فإن سعر المنتج سوف ينخفض، أما عندما يقوم المحتكر بتخفيض الكمية المعروضة فإن سعر 

-Price)، وليس مستقبال لمسعر (Price-Maker)المنتج سوف يرتفع، ويعتبر المحتكر صانعا لمسعر 
Taker) أو قوة )، كما في سوق المنافسة الكاممة، وجدير بالذكر أن المحتكر يتمتع أيضا بقوة احتكارية
، حيث تنبع ىذه القوة بسبب قدرة المحتكر عمى التحكم بسعر (Market Power)، أو ما يسمى بـ (سوقية

عدد قميل من البائعين  بوجود ، فيو يتميزOligopoly)) احتكار القمة المنتج، أما فيما يخص سوق
، والشركات المتواجدة في السوق يكون ليا القدرة عمى عممية وضع األسعار وىم ليسوا متمقين (المنتجين)

لألسعار، أي أنَّو ال يوجد اتفاق أو شبو اتفاق بين المشاريع القميمة المحتكرة، فيذا بعني ببساطة أن كل 
ونفيم من ىذا أن المنافسة . 3مشروع سيكون حرا في تقدير سياستو السعرية والتي تتضمن تحقيق أىدافو

تخدم مباشرة مصالح  (احتكار قمة/احتكار ثنائي)الحادة والتي تكون في األسواق ذات الييكل المجمع 

                                                           

 والتوزيع، لمنشر صفاء دار ،1 ط ،"وتطبيقات ونظريات يمھمفا"الجزئي  االقتصادي التحميل الفتاح، عبد إياد النسور-  1
 .243، ص 2009 األردن، عمان،

الجزائر، -، ديوان المطبعات الجامعية، بن عكنون"نظريات وأسئمة"نظريات اقتصاديات الوحدة دومينيك سمفاتور، -  2
.  239، ص 1994

، العراق النقال في الياتف سوق عمى انطباقو ومدى القمة احتكارلعيبي إسماعيل،  ميثم والخفاجي حمزة عباس سعد-  3
. 06 ص،2010العراق، -الجامعة المستنصرية، 84واالقتصاد، العدد  اإلدارة مجمة
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المنتج من حيث السعر، ويمكن اعتبار تخفيض األسعار عمى أنَّو تطويرا لممنتج من وجية نظر السوق 
. والعميل كذلك
 : أثرىا عمى تطوير مستويات المنتجات الجديدةمدى تمايز المنتجات و: الفرع الثالث

المواصفات إلى خمق جو تشجع المنتجات النمطية التي تتصف بالتقارب الكبير فيما بينيا في 
تنافسي حاد بين المنظمات القائمة في القطاع، ألن الزبائن ال يضعون فروقات جوىرية ما بين المنتجات 

النمطية المعروضة بقدر ما يرون أنَّو من السيل التحول إلى ما يعرضو المنافسون اآلخرون، فالمنتجات 
في القطاع تسمح لمزبائن بان ينتقموا من منتج إلى آخر دون صعوبة ألنَّيم يممكون نفس المنتج بنفس 

اإلشباع، حيث ال يمكن التمييز بينيم، ففي ىذه الحالة تزداد حدة المنافسة بين المنظمات لسيولة إحالل 
المنتجات من وجية نظر الزبائن، وتوجييم إلى ما يعرضو المنافسون اآلخرون، مما ينتج عن ىذا حروب 

تحسين الخدمات الخاصة بالعمالء و 1سعرية، بل تدعيم المنافسة عن طريق الحمالت الترويجية الفعالة
وخدمة المنتج، وتجسيد مسؤولية وتقديم الخدمة لمعميل المتمثمة في الوسائل المميزة والمساعدة لمحفاظ 

عمى مواصفاتو أثناء صيانتو المتوقعة وتشمل الصيانة واإلصالح واستبدال األجزاء أثناء وبعد فترة 
 .2الضمان

 تيديدات الوافدين الجدد، التكاليف الثابتة واستقاللية المنتج وأثرىم عمى تطوير :المطمب الثالث
 المنتجات الجديدة

ال يقتصر عدد المتنافسين في السوق عمى الضغط عمى المنظمات لتطوير منتجاتيا الجديدة 
وحسب، بل يتعداه إلى االنضمام المحتمل ألي متنافس جديد، بل ارتفاع التكاليف الثابتة لممنظمات ومدى 

 . استقاللية المنتج الجديد المعروض
: اثر تيديد الوافدين الجدد عمى تطوير قنوات توزيع المنتجات الجديدة: الفرع األول

نما يمتد ليشمل  ال يقتصر التيديد الذي يمكن أن تتعرض لو المنظمة عمى المنافسين الحاليين فقط، وا 
التيديد الناتج عن إمكانية دخول مؤسسات جديدة منافسة إلى نفس الصناعة، وعادة ما يترتب عن دخول 
ىذه المؤسسات زيادة الطاقة اإلنتاجية والرغبة في الحصول عمى حصة معينة من السوق وحجم مالئم من 

                                                           
1- Azhar Kazimi, Strategic management and Business policy, Tata McGraw-Hill companies, Third 

edition, New delhi-India, 2008, P 288. 

، إفريقيا مجمة اقتصاديات شمال تسيير وضمان جودة المنتجات الصناعية الجزائرية،عاشور مزريق ومحمد غربي، -  2
. 245، ص 2005الجزائر، -، جامعة حسيبة بن بوعمي، الشمف02العدد 

http://www.tatamcgrawhill.com/
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، فالمنافسون المحتممون ىم المؤسسات التي ال 1الموارد وبالتالي فيم يمثمون تيديدا لممؤسسات القائمة
وبما أن دخول منافسين محتممين يمثل . تنافس حاليا في الصناعة ولكن لدييا القدرة إذا ما رغب في ذلك

تيديدا لربحية المؤسسات الحالية عمى اعتبار أنَّو كمما زاد عدد المؤسسات التي تنشط في صناعة معينة 
أصبح األمر أصعب عمى المؤسسات القائمة حماية حصتيا السوقية، ومن ناحية أخرى كمما انخفض 

وكل خطر دخول منافسين جدد كمما أمكن ذلك المؤسسات الحالية رفع أسعارىا وتحقيق عائدات أكبر، 
ضرورة عمى المؤسسات القائمة أن تتحرك لصد أي تيديد لدخول منافسين جدد، الىذا يقودنا لفيم أنَّو من 

وحماية حصتيا السوقية و ربحيتيا ككل، فخمق موانع دخول المنافسين المحتممين يضع ىذه التيديدات في 
ادنى مستوياتيا، فعندما تقوم المؤسسات القائمة بالتكامل العمودي األمامي ودخوليا في توزيع منتجاتيا 

وتحكميا الجيد فيقنوات توزيعيا بيدف تحقيق الكفاءة، قد يراه المنافسون المحتممون غير المتكاممين 
مساوئ تكاليفية في مراحل انتاجيم، باالضافة إلى ذلك، فعدنما تسيطر المنشاة المتكاممة عمى التوزيع 

سيجد المنافس المحتمل نفسو في سوق يسيل القيام بحروب أسعار فيو، أو حتى  (تكامل عمودي أمامي)
يرفض إمداده بعناصر االنتاج، وبصفة عامة نقول أنَّو يوجد مخاطر اضافية لممنشأة الداخمة في ىذه 
الظروف، مما قد يسمح لممنشاة المتكاممة بالحصول عمى أرباح أحتكارية أكبر في األجل الطويل عما 

. يكون عميو الحال بدون تكامل عمودي
وقد تفكر المنشاة الراغبة في الدخول إلى الصناعة بالتكامل عموديا من أجل اإلستفادة من مزايا 

ىذ التكامل مثميا مثل المنشآت القائمة باالنتاج، لكن ذا يتطمب رأس ماال ضخما قد ال يتوفر لكل 
المنشآت أو أن الحصول عميو يحمل المنشأة تكاليف إضافية، وىذا كمو يجعل المنشاة الراغبة في الدخول 

في وضع أسوأ تنافسيا من المنشآت القائمة باالنتاج، وقد تتمتع المنشآت القائمة بقدر قميل من المزايا 
التكاليفية عمى تمك المحتمل دخوليا، وذلك ألن استقرار المنشآت القائمة قد يمنحيا ميزة تكاليفية عمى 

. الداخمين الجدد في الحصول عمى رأس مال
وعندما تتم بعض عمميات االنتاج بترخيص، فيمتد عائق الدخول ىذا الى مراحل إنتاج أخرى من 
خالل التكامل العمودي، فمثال عندما يكون ىناك عدد محدود من قنوات التوزيع المرخص ليا ببيع السمعة 

والتي تمتمكيا المنشآت المنتجة، فمن خالل التكامل إلى األمام بضم قنوات التوزيع، يجعل المنافسين 
. 2المحتممين والذين ييددون بالدخول غمى الصناعة في موقف يجعميم يفيمون أنَّو سوقا مغمقا إلنتاجيم

                                                           

. 90، ص 2001، الدار الجامعية، مصر، "إدارة األلفية الثالثة"اإلدارة اإلستراتيجية نادية العارف، -  1
. 315ص ، 1994السعودية، -ترجمة فريد بشير الطاىر، دار المريخ، الرياض، إقتصاديات الصناعةروجر كالرك، -  2
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 :أثر التكاليف الثابتة عمى سعر المنتجات الجديدة وتنشيط الطمب عمييا: الفرع الثاني
تؤثر التكاليف الثابتة تأثيرا ال يستيان بو عمى حدة المنافسة ما بين المنظمات، ألن ذلك سيدفع 

بالمؤسسات إلى زيادة طاقتيا اإلنتاجية، فعندما تواجو كل مؤسسة ذات تكاليف ثابتة مرتفعة مشكل ارتفاع 
نقطة تعادليا إلى نسبة كبيرة من الطاقة الكاممة األمر الذي يدفع بيذا النوع من المنظمات إلى إنجاز ىذا 

 وكذلك 1وفي ىذه الحالة، تسعى المنظمات إلى االقتطاع من أسعارىا المعروضة. المستوى من التشغيل
زيادة اإلنفاق عمى العروض الترويجية واالشيارات وتقديم تسييالت مغرية جدا لممستيمكين حتى يكون 

ومن األكيد في األمر، أنَّو يوجد الكثير من األساليب . 2ىناك تحفيز في الطمب لتغطية األعباء الثابتة
التي تمكن المؤسسات من تحفيز الطمب والتي تؤثر مباشرة في تطوير المنتجات الجديدة، والتي تعطييا 

شكال جديدا عمى شكل تحسين من وجية نظر العمالء والسوق كذلك، وفيما يمي نعرض أىم كيفيات 
: تحفيز الطمب كالتالي

 وىي من أنجع األساليب التي تتبعيا المنظمات من أجل التأثير عمى : 3العينات المجانية: أوال
المستيمكين بالمنتج الجديد، حيث يتم تقديم عينة من المنتج دون مقابل، وبصفة عامة فيي تخص 

 ؛المنتجات واسعة االستيالك والتي تتميز كذلك بمردودية عالية
 وىي طريقة فعالة جدا لتحفيز الطمب من خالل توزيع بطاقات وقسيمات :الكوبونات: ثانيا         

في الصحف والمجالت تيدي صاحبيا خصومات معينة من المنتج الجديد كما يمكن  (أو غيرىما)
أن تكون بتجميع عدد معين من الكوبونات التي يتم الحصول عمييا من داخل المنتج من أجل 

 االستفادة من عرض معين؛
 ويعتبر تخفيض األسعار واحدا من أىم الطرق المستعممة في تحفيز الطمب : تخفيض األسعار: ثالثا

عمى المنتج الجديد، وال يتم ذلك فقط بإجراء اقتطاعات من األسعار المعروضة مسبقا فحسب، بل 
 وغيرىما من 5** والسعر الخاص4*يتعداه ذلك إلى سياسة التسعير المطبقة، كالسعر المشطب

 السياسات السعرية المطبقة من قبل المنظمات لجذب انتباه العمالء و الزبائن؛

                                                           
1- Shahedul Alam khan, A conceptual framework for intensity of rivalry, International Journal of: "Business 

and management review", Volume 03, N°08, 2015, P 75. 

 .72، ص 1996، الدار الجامعية، الميزة التنافسية في مجال األعمالنبيل مرسي خميل، - 2
 .210، ص 2003، دار حامد لمنشر والتوزيع، األردن، (مفاىيم معاصرة)التسويق شفيق حداد ونظام سويدان، - 3

 .يتم شطب السعر القديم ويوضع مقابل السعر الجديد:  السعر المشطب-*4
 . السعر الخاص ىو سعر تقترح المنظمة عمى منتجاتيا في فترة زمنية معينة محددة قصيرة-5**
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 وىو أسموب آخر لتحفيز الطمب من خالل إجراء مسابقات وىذا : المسابقات وسحب اليانصيب: رابعا
لمحصول عمى جوائز مختمفة نتيجة إقدام المتنافس عمى شراءه منتج معين، أما سحب اليانصيب ىو 

 الحظ وال يطمب فييا من المتسابقين أن تكون لدييم إلىعممية ترويجية تكون عمى شكل العاب تميل 
 أدلة إلقتناءىم واحدة من منتجات المنظمة لمدخول في السحب؛

 أحيانا ال تتمكن المنظمات من تطبيق اسموب العينات المجانية، فتمجأ حينيا : تجريب المنتج: خامسا
الى اسموب تجريب المنتج، وقد نالحظ ذلك مثال في السيارات، وتسمح ىذه الطريقة من التأكد من 

 جودة المنتج واختباره والتأكد من أنَّو مناسب لمزبائن؛
 وىو عبارة عن طباعة اسم المنتج أو المنظمة عمى أشياء يستعمميا : االعالن الخاص: سادسا

العمالء غالبا عمى شكل ىدايا تمنح ليم في مناسبات معينة و أحيانا بدون مناسبة، كالطباعة عمى 
 الخ؛... القمصان واالقالم وأكواب القيوة 

 وىي من أجل التعريف بالمنتج الجديد ومزاياه، وىوعبارة معارض يشترك : المعارض التجارية: سابعا
ن تباع في ىذه أفييا عدد من التجار والمنتجين من أجل االتصال المباشر بالزبائن، وليس شرطا 

 المعارض ىذه المنتجات، فاحيانا تكون معارض لممنتجات دون بيعيا؛
 يطمب في كثير من االحيان من : تنشيط المبيعات باالستعانة بالشخصيات المشيورة: ثامنا

وساط الزبائن من تقديم اعالنات معينة و باستعمال صورىم أالشخصيات المشيورة والمحبوبة لدى 
 عمى غالف المنتج، وتعمل ىذه الطريقة في التاثير عمى نفسية الزبائن؛

 عمالءىا بقصد تنمية معامالتيا، إلى وتقدم ىنا المنظمة ىدايا معينة :1اليدايا التذكارية: تاسعا 
وتكون أحيانا لكل من يشتري منتج معينا بتسقيف ثمن معين، وتكون أحيانا أخرى بتسقيف عدد معين 

. من وحدات إحدى منتجاتيا التي تسعى إلى ترويجيا
: في طرح منتج جديد وتوافقوأثر استقاللية المنتج : الفرع الثالث

تختمف المنتجات المستقمة عن المنتجات المكممة كثيرا من حيث تأثيرىا عمى تطوير المنتجات 
األخرى من عدة نواحي، ففكرة أنَّو يوجد منتج ال يمكن استخدامو إال بوجود منتج آخر بغية إشباع رغبة 

ما يضع عممية تطوير المنتجات محل الدراسة، ألنَّ المزج بين منتجين مستقمين يتطمب الكثير من 
بعبارة أخرى، إن تطوير منتج مستقل ىو دالة لعدة متغيرات كأذواق . الخصائص لنجاح العممية

المستيمكين والتطورات التكنولوجية والكثير من المتغيرات األخرى،  لكن المنتجات المستقمة قد يكون 

                                                           

 .292-293، ص 2006، الدار الجامعية، اإلسكندرية، الترويج والعالقات العامةشريف أحمد شريف العاصي، - 1
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تطويرىا عبارة عن دالة أكثر تعقيدا مما لو قورنت بالمنتجات المستقمة، ألنَّو ال يمكن لممنظمات من 
وعمى سبيل المثال، إن التطوير . تطوير منتجا تكميميا لمنتج آخر دون دراسة مسبقة بأحوال المنتج اآلخر

 يحتاج إلى تطوير مستمر في مكوناتو المادية CAPCOMالمستمر أللعاب الفيديو التي تعرضيا شركة 
.  في حاسوب يأخذ مواصفات عادية أو قديمةCAPCOMفي الوحدة المركزية، فال يمكن تشغيل منتجات 

وبالتالي، فالتالزم في استيالك منتجين مكممين يجبر المنظمات عمى العمل بالتوافق أحيانا فيما يخص 
استحداث تحسينات عمى مستوى احد المنتجين، وبصفة عامة يمكن القول بان أثر استقاللية المنتج عمى 

: تطوير المنتجات الجديدة مرتبط أساسا ببعدين أساسيين وىما
:  طرح منتوج جديد: البعد األول

ويسمى العرض المزدوج أو المجمع، ويقصد بو عرض منتجين معا أو عدد من الوحدات السمعية 
مجتمعة بسعر أقل من سعر بيعيا فرادى، ويصمح ذلك في حالة المنتجات المكممة لبعضيا البعض، كأن 

نقول شفرات الحالقة وماكينة الحالقة في منتج واحد يتم بيعيما بسعر أقل مما لو بيع كل منتج عمى حدى 
؛ 1كعرض مجمع

:  2التحيين والتوافق: البعد الثاني
تعمل المنتجات المكممة لبعضيا البعض في آن واحد في حالة ما إذا أراد المستيمك إشباع الرغبة 
منيما، فعممية المزج بين المنتجين المكممين تحتاج إلى توافر العديد من الخصائص الفنية والتقنية حتى 
تنجح العممية، فمو أرادت منظمة أن تُْقِدَم عمى تحسين منتج ما لو منتج مكمل لو في سوق آخر، أجبرت 
بذلك تمك المنظمات في السوق الثاني دراسة ىذه التحسينات، وستجد نفسيا ممزمة في كثير من األحيان 
أن تقوم بتحسين آخر لكي يتوافق استيالك الٌمْنَتَجَين مع بعض من جديد، و مثال ذلك، الطابعات التي 

، فيي تحتاج بذلك عبوات حبر خاصة بيا ليس نفسيا المألوفة من قبل، ثم إن LASERتعمل بنظام 
التحسين المستمر في ىذه المنتجات يرافقو دوما تحسينات في ىذه العبوات من حيث الشكل والتصميم 

. والمحتوى

 
                                                           

، جامعة بنيا مركز التعميم 266، محاضرات منشورة كود سياسات التسعير وخصومات البيعبيومي محمد عمارة، -  1
. 38، ص 2009/2010المفتوح، مصر، 

2 - Taylan Yalcin, Elie Ofek, Oded Koenigsberg, Eyal Bialogorsky, Complementary Goods: 

Creating and Sharing Value, SICS (Summer Institute in Competitive Strategy), Berkeley-California, 

USA, 2010, P 22. 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw9uDnq47OAhXI7xQKHVmFAbcQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww0.gsb.columbia.edu%2Fmygsb%2Ffaculty%2Fresearch%2Fpubfiles%2F5044%2Fcomplementary%2520goods.pdf&usg=AFQjCNEcwlLalqngNuO3Rr9CKWnDWlr3vg&sig2=yphAruRH2U8ByYf97WBHsA&bvm=bv.127984354,d.d24
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw9uDnq47OAhXI7xQKHVmFAbcQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww0.gsb.columbia.edu%2Fmygsb%2Ffaculty%2Fresearch%2Fpubfiles%2F5044%2Fcomplementary%2520goods.pdf&usg=AFQjCNEcwlLalqngNuO3Rr9CKWnDWlr3vg&sig2=yphAruRH2U8ByYf97WBHsA&bvm=bv.127984354,d.d24
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw9uDnq47OAhXI7xQKHVmFAbcQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww0.gsb.columbia.edu%2Fmygsb%2Ffaculty%2Fresearch%2Fpubfiles%2F5044%2Fcomplementary%2520goods.pdf&usg=AFQjCNEcwlLalqngNuO3Rr9CKWnDWlr3vg&sig2=yphAruRH2U8ByYf97WBHsA&bvm=bv.127984354,d.d24
http://groups.haas.berkeley.edu/marketing/sics/
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 التطور التقني ألجيال الياتف النقال وشبكاتيا: المبحث الثالث
 :G1أجيزة وشبكات جواالت الجيل األول : المطمب األول

األول لمياتف محمول، وفي   النموذج1973 أفريل من عام 03أعمنت شركة موطوروال يوم 
م، بدأت مختبرات ببل باإلعالن عن أول شبكة لمياتف الجوال في شيكاغو التي 1978عام 

1تستخدم النظام التماثمي 
Analog م ظيرت اليواتف الجوالة بالنظام 1983، وفي سنة

 واستعمل Advanced Mobile Phone Systems:  وسميت آنذاك بتسميةAnalogالتشابيي 
AMPS كاختصار ليا، أي أنظمة اليواتف الجوالة المتطورة والتي حصمت عمى االعتماد من مؤسسة 

، وأول استخدام ليا كان في والية Federal Communication Commission( FCC)االتصاالت الدولية 
 Total باسم ةم، ثم انتشرت في اليابان والدول االسكندينافي1973شيكاغو األمريكية في أبريل سنة 

Access Communication Systems( TACS)  ومنيا اكتسحت العالم عموما وعرفت جميعيا بأنظمة
 .الجيل األول

فجياز الجوال ىذا يشبو إلى حد كبير في عممو جياز الراديو، ولكن راديو بدرجة عالية من الدقة والتعقيد، 
واالتصاالت الالسمكية ىذه تطورت نتيجة الختراع وتطور أجيزة الراديو الذي اخترع بواسطة العالم 

م، فقبل اختراع الجوال، كان األشخاص الذين احتاجوا إلى 1894 سنة Nikola Teslaنيكوالي تسال 
استخدموا ىواتف  (كسائقي السيارات والشرطة مثال)اتصال ال سمكي بأجيزة متنقمة نتيجة لطبيعة عمميم 

ىوائي )الراديو، وفي ىذه األنظمة من اليواتف لم يكن يوجد سوى محطة إرسال واحدة مركزية في المدينة 
 قناة اتصال فقط متاحة لالستخدام، مما توجب أن تحتوي تمك األجيزة عمى جياز 25و (Antennaإرسال 

 كيمومتر، وىذا يعني أن عدد محدود من 100 إلى 70إرسال قوي ليغطي مسافة تتراوح ما بين 
 فقط يمكنيم استخدام ىواتف الراديو، حيث أن عدد القنوات المتوفرة لالستخدام غير 25)األشخاص 

 كافية؛
 :نظام عمل أجيزة جوال الجيل األول: الفرع األول

لفيم نظام عمل اجيزة الجيل األول، يمكن االستعانة بمقارنة بسيطة مع بعض االجيزة الالسمكية 
 CITYوىو اختصار لما يعرف باسم جياز راديو موجة المدينة " CB RADIO"القديمة مثل جياز الـ 

BAND RADIO وجياز WALKIE-TALKIEوىو جياز يعمل بنظام راديو ارسال واستقبال . 

                                                           

 دار الفجر لمنشر التأثيرات الصحية لمياتف الجوال وأبراجو وبعض األجيزة االلكترونية،عذاب الطاىر الكناني، -  1
. 229، ص 2012والتوزيع، الطبعة األولى، مصر، 
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WALKIE-TALKIE CB RADIO 

 :DUPLEXطريقة االتصال : أوال
، HALF-YPLEXيعتبران أجيزة ذات  (CB RADIO)و (WALKIE-TALKIE)كال الجيازين 

، فاالتصال يتم بين 1أي أن تردد واحد لإلرسال واالستقبال، ولذلك ال يمكن اإلرسال واالستقبال معا
شخصين باستخدام نفس التردُّد، لذا فإن شخص واحد فقط يستطيع التحدث واآلخر يستمع، أما الجوال 

، وىو مشابو لمنوع السابق عدا إمكانية اإلرسال FULL-DUPLEXفيعمل بنظام االتصال الثنائي الكامل 
 . 2واالستقبال في آن واحد

 CHANNELSالقنوات : ثانيا
 CB RADIO قناة واحدة لإلتصال بينما في أجيزة الـ WALKIE-TALKIE يوجد في أجيزة

  قناة؛1664 قناةلإلتصال، ولكن أجيزة الجوال يمكن ان تتعامل مع أكثر من 40يوجد 
 :FDMAالمدى وىوائيات االرسال وتقنية االتصال : الفرع الثاني
 :RANGEالمدى : أوال

 0.25 كيمومتر بإستخدام قدرة 2 أن تغطي مدى يصل إلى WALKIE-TALKIEيمكن ألجيزة الـ 
WATTوأجيزة الـ ،CB RADIO 5 تعمل عمى قدرة أكبر تصل إلى WATT فإن مداىا يصل الى ،

كيمومترات، أما أجيزة الجوال تعمل ضمن الخاليا التي قسمت ليا المدينة ويمكن ان تتحول من خمية 8
إلى خمية أخرى كمما تحركت من مكان ألخر أثناء االستخدام، وىذا يعني أن المدى الذي يعمل فيو جياز 
ن كان مسافرا مئات الكيمومترات دون انقطاع  الجوال كبير جدان ويمكن التحدث مع أي شخص حتى وا 

 االتصال؛

                                                           

، (بدون سنة نشر)، مصر، Communications Systems نظم اتصاالت الجوال،محمد عبد القادر محمد عمر، -  1
 .07ص
 ،2010 المممكة العربية السعودية،الطبعة األولى، ، العبيكان لمنشر مدخل إلى أنظمة االتصاالت،سميمان القرطاس، -  2

. 156ص 
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 :الخاليا وىوائيات اإلرسال: ثانيا
 كيمومتر مربع، وتأخذ شكل سداسي 26تقسم المدينة غمى خاليا وكل خمية تكون بمساحة 

األضالع، وكل خمية من الخاليا التي قسمت إلييا المدينة تحتوي عمى محطة تحتوي عمى برج يحمل 
أدت إلى  (CELLS)معدات إرسال راديوي، وتجدر اإلشارة ىنا إلى أن فكرة تقسيم المدينة إلى خاليا 

أي الجوال الخميوي وىذا ىو األساس في التسمية أما  (CELL PHONE)تسمية الجواالت باالنجميزية 
 .كممة المحمول أو الجوال فيي دالالت عمى قابمية التحدث من أي مكان والتجوال

 :FDMAتقنية االتصال : ثالثا
وىي تستخدم في شبكات األمن العامة  والشبكات الالسمكية التجارية الستغالل الطيف التردُّدي 

  (channel)، كل حيز ترددي1بالشكل األمثل حيث يتم تقسيم الحزمة التردُّدية إلى حيزات ترددية صغيرة
لمنع تقميل  (Guard band) يمنح لمشترك واحد وبين ىذه الحيزات التردُّدية يوجد ما يسمى بحزمة أمان

التداخل بين الحيزات المتجاورة، وىذا يتطمب وجود مرشحات عالية الجودة والدقة في النظام لتحقيق ىذا 
ن حجم  الحيز التردُّدي يتعمق بنوع اإلشارة التي سترسل عمى ىذا الحيز وعند استخدام المحطة  العزل، وا 

 .2الالسمكية لحيز ما ال يمكن لمحطة ثانية في نفس المنطقة استخدام نفس الحيز
 عمى ترددات راديوية متغيرة بطريقة مستمرة لنقل أصوات لاعتمدت فكرة عمل جواالت الجيل األو

  "FREQUENCY DIVISION MULTIPLE ACCESS-FDMA"المستخدمين، وتسمى ىذه التقنية بـ 
، حيث يتيح ىذا االتصال المتعدد ألكثر من ىاتف خموي بمحطة "الوصول المتعدد بالتقسيم التردُّدي"أي 

اإلرسال ويستخدم كل جوال تردد مختمف كما ىو موضح في الشكل باألشرطة الممونة، حيث كل لون 
يعبر عن تردد مخصص لمكالمة واحدة، ويشير االنقطاع في تمك األشرطة إلى أن استخدام تمك القنوات 

 ؛ال يكون بشكل دائم
  

                                                           

 منشورات جامعة أجيال أنظمة الياتف المحمول،محمد نجيب صالحو و عمي حسين رستم وعبد الرحيم عبد الغني، -  1
. 07، ص 2011-2010حمب، سوريا، 

2- http://swo.gov.sy/disarticle.php?id=16 

http://swo.gov.sy/disarticle.php?id=16
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 FDMAتقنية االتصال : (01-03)الشكل رقم 

 

ُّد رد
الت

 

  الوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
Source: http://people.seas.harvard.edu/~jones/cscie129/nu_lectures/lecture3%20/FDMA%2001.html 

(10/10/2016 - 15:00) 

 :MTSO، ومكتب التحويالت SIDشيفرة : الفرع الثالث
 :شيفرات الياتف المحول: أوال

الياتف المحول يمتمك شيفرات خاصة مرتبطة بو، ويعمل من خالليا، تستخدم ىذه الشيفرات 
 أو الشركة التابع ليا، فمو افترضنا شخصا ما يمتمك جواال ةلتعريف جياز الجوال، ومالكو، ومزود الخدم

وقام بتشغيمو وحاول شخص آخر االتصال بو، فتبدأ الخطوة األولى بتشغيل الجوال، والتي تستغرق من 
 ثانية لكي يكون الجوال جاىزا لالستخدام، فأنَّو من خالل مرحمة التشغيل يستقبل الجوال إشارة 25-40

، وىنا يتم التعرف بين "شيفرة نظام التعريف"أي  (CODE IDENTIFICATION SYSTEM-SID)تسمى بـ
جياز الجوال ومحطة اإلرسال، وذلك باستخدام قناة تحكم، وىي عبارة عن تردد محدد ليتمكن الجوال من 

التقاط إشارة الخدمة من محطة اإلرسال في الخمية القريبة منو وتحديد محطة اإلرسال التي في منطقة 
ذا لم يجد الجوال قناة التحكم ىذه يعطيك إشارة أنَّو خارج منطقة الخدمة، ثم تبدأ الخطوة الثانية  تواجده، وا 

، يقوم الجوال بمقارنة شيفرة نظام التعريف الخاصة التي استقبميا ومقارنتيا بتمك SIDبعد استقبال إشارة 
المخزنة بالجياز، فإذا ما تمت المقارنة وتبين أنَّيا نفس الشيفرة المتعارف عمييا بين الجوال والمحطة فإن 

 الجوال يتعرف عمى الخمية التي سيتعامل معيا؛
ويقوم الجوال بالخطوة الثالثة بإرسال طمب تسجيل إلى مكتب التحويالت التي تمكن محطة 

اإلرسال من تعقب مكان تواجد الجوال وتخزن بيانات الموقع في قاعدة بيانات الستخداميا في المحظة 
التي يأتيك فييا اتصال وذلك ألنَّيا تراقب دوما مكان الجوال والخمية التي تغطي الخدمة لتمك المنطقة 

 .المتواجد فييا الجوال
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 :MTSOمكتب التحويالت : ثانيا
ىو عبارة عن كمبيوتر في محطة اإلرسال الخاصة بالجوال، يتحكم في كل نظام الجوال ويتعقبو 

ويقيس قوة اإلشارة التي تصل لجوالك ويعطي األمر لالنتقال إلى خمية ألخرى عندما تضعف اإلشارة، كما 
ومن ميامو أيًضا حساب . ويربط كل محطات التقوية الموجودة في كل الخاليا التابعة لممحطة المركزية

قيمة الفاتورة لممكالمات، ويعمل مكتب التحويالت بالتقاط زوج من التردُّدات المخصَّصة لجوالك 
رسال المكالمات، وعندما يصبح  وتخصصيا لالتصال وتبادل المعمومات بين الجوال والخمية الستقبال وا 
الجوال ومحطة التحكم عمى اتصال باستخدام التردُّدين المحددين فإن االتصال يتم و ينمكن المتصل من 

 (A-Bالترديين المخصصين )التحدث واالستماع من خالل موجتي راديو 
 واالستقبال اإلرسال محطة"وفي ىذا النظام يوجد ثالثة أقسام، القسم األول يسمى 

Transceiver" مكتب التحويالت "، والقسم الثاني -MTSO" أما القسم الثالث ىو الياتف الخموي، و في 
، وىو عبارة عن برج إرسال إشارات من واالستقبال اإلرسال ىذا النظام يجب أن تتوفر في كل خمية محطة

لى اليواتف النقالة، وكل محطة  وىنا يعمل مكتب ـMTSO من ىذه المحطات تتصل بمكتب التحويالت وا 
 عمى الربط بمكان لممتصل واألخذ في الحسبان التغير في التموقع لممتصل ليكتمل MTSOالتحويالت 

The public switched telephone network-PSTNاالتصال عن طريق 
1. 

 MTSOمكتب التحويالت (: 02-03)الشكل رقم 

 
Source: Ed. Richard C.Dorf, Mobile and cellular Radio Communication, Crc Press, Boca Raton, 

Florida-USA, 2000, P 303. 

 :األولالتطورات التقنية عمى الجيل  وRoamingتقنية التجوال : الفرع الرابع
 :Roamingتقنية التجوال : أوال

                                                           
1- Lillian Goleniewski, Telecommunications Essentials: The Complete Global Source for Communications 

Fundamentals, Data Networking and the Internet, and Next-generation Networks, Pearson education, USA, 

2003, P 439. 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lillian+Goleniewski%22
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في كل مدينة يوجد أكثر من شركة مزودة بخدمة الجوال، فمو افترضنا أنَّ ىناك متصاًل ُيجري 
مكالمة ىاتفية وىو يتحرك ودخل في حدود خمية أخرى خارج نطاق الشركة التي ينتمي إلييا المتصل فقد 

عمى جوال المتصل ألنَّو غير مبرمج " SID"ينقطع االتصال، حيث ال يتعرف نظام تعريف الشيفرات 
، وفي ىذه الحالة فإنَّ مكتب ROAMINGلدييا، إالَّ إذا كان المتصل مشترًكا كذلك في خدمة التجوال 

 الخاص بالشركة التي MTSO الخاص بالخمية الجديدة يتصل بمكتب االتصاالت MTSOاالتصاالت 
لمجوال الذي " SID"ينتمي إلييا المتصل، ويفحص قاعدة البيانات لدييا ليتأكد من نظام تعريف الشيفرات 

 الجوال الذي دخل لممنطقة الجديدة يتبع لو من نيستعممو المتصل، ويقوم ىذا النظام بإرسال إشارة تأكيد أ
 ويستمر في تعقب مكان جوال المتصل من خمية إلى أخرى حتى لو كانت تمك الخاليا ال MTSOخالل 

 .تخص الشركة التي ىو مشترك في خدماتيا، والمدىش في ىذا كمو أنَّو يحدث في ثواني معدودة
 Roaming ثناء استخدام خاصية  التجوالأ كما أنَّ تكمفة االتصال تتغير من شركة إلى أخرى 

،  شركة أخرىإلىعمى شاشة جوالك لتخبرك انك انتقمت من منطقة تغطية شركة   Roamإشارةوتظير 
يتعامل  يدرس جيدا خرائط التغطية لمشبكة التي  أنRoamingويجب عمى من سيستخدم خدمة التجوال 

، معيا حيث أن الكثير من األشخاص لم يكونوا مسرورين الستالميم فاتورة االتصال الباىظة نياية الشير
ن توفر لك خدمة التحدث عبر أحيث أن التجوال خدمة تخضع التفاقات بين الشركات وكل شركة معينة ب

الجوال بدون انقطاع ومن الممكن أن يكون ذالك عبر شركات أخرى تدفع ليا لقاء استخدام جوالك لشبكتيا 
. وأنت بدورك ستدفع لالثنتين مًعا وخصوًصا عند استخدام ىذه الخدمة خالل التجوال الدولي

  األولالتطورات التقنية عمى الجيل : ثانيا
 NARROWBAND" أي" NAMPS"ـ إلى ما يسمى بةتطورت ىذه األنظمة من الجواالت التشابيي
ADVANCED MOBILE PHONE SERVICE " وىي انظمة التمفونات الجوالة النتطورة ذات النطاق

الضيق حيث تم ادخال تقنيات رقمية لتمسح ىذه االنظمة بزيادة قدرتيا الجراء اتصاالت اكثر بثالث 
 أنَّيا بقيت تعتبر تشابيية تعمل إال NAMPS وبالرغم من ادخال التقنيات الرقمية لجواالت ،مرات لكل قناة

.  تصفح االنترنتأو وال تدعم العديد من الخدمات المتطورة مثل البريد االاكتروني 800MHzعمى تردد 
         الرقمية األنظمة إلى التحول بداية :G2 الثاني الجيل الجواالت تكنولوجيا :المطمب الثاني

أنظمة الجيل "كانت أولى الشَّبكات الخموية التي انتشرت في أوروبا وأمريكا، والتي تعرف باسم 
ذات سعات محدودة، وتقتصر عمى توفير خدمات " Analog systems"، تعتمد نظًما تماثمية "األول

االتصاالت الصوتية التقميدية، كما كانت ىذه الشبكات تفتقر إلى خدمات التجوال الدولي بسبب كون كل 
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منيا مخصصا لسوق محددة، فقد أنشأت عمى سبيل المثال شبكات ألمانية وأخرى سويدية أو بريطانية، 
 .ولم يكن ىناك تجانس بين المواصفات الفنية الخاصة بيا بكل منيا

ونتيجة لمتطوُّر السَّريع الذي شيدتو التقنية الرقمية، وعدم قدرة أنظمة الجيل األول عمى تمبية 
حاجات المستخدمين المتزايدة، بدأ العمل عمى تطوير وبناء نظم متعدد تقنيات رقمية من جية، وتستند 

وقد تميزت ىذه . إلى معايير معتمدة في عدة دول من جية أخرى ما يضمن انتشاًرا واًسعا وأسرع ليا
النظم عن سابقتيا بحرص مطورييا عمى توفير خدمات االتصال الياتفي التقميدية بجودة عالية، إضافة 

مكانية التجوال الدولي أنظمة "يطمق عمى ىذه االنظمة إصطالح . إلى خدمات نقل البيانات والمعطيات، وا 
م، وتميز 1980تم تقديم الجيل الثاني من أنظمة اليواتف النقالة في نياية سنة ، و1"الجيل الثاني

الوصول المتعدد كتقنية ) باستخدامو التكنولوجيات الرقمية لمولوج المتعدد لالجيل الثاني عن األو
ROAMINGباإلضافة إلى الخدمات الجيدة كخدمة التجوال  (TDMA-بالتقسيم الزمني

 تعتبر و،2
 استخداميا في أ والتي بد، عممت بالنظام الرقمي التي الجواالتأول ىي 2Gجواالت الجيل الثاني 

ويستخدم جوال الجيل الثاني نفس تكنولوجيا الراديو كما في التمفون الجوال ، ات من القرن الماضييالتسعين
.  ولكن بطريقة مختمفة)األولجوال الجيل (التشابيي 

، ففي النظام التشابيي ال تستخدم كل إمكانيات اإلشارة المتبادلة بين الجوال والشبكة التابع ليا
ولكن في اإلشارة ، حيث أنَّو من غير الممكن أن يتم ضغط وتشفير اإلشارة التشابيية مثل اإلشارة الرقمية

عادة معالجة  . اإلشارة ممَّا يسمح بزيادة عدد القنوات لنفس المدى التردُّدي المستخدمالرقمية يتم ضغط وا 
الالسمكية أن تعالج بعض المعطيات مثل الفاكس وخدمة الرسائل القصيرة بمعدل  G2ـويمكن لتقنية ال

. ولكنو غير مالئم الستعراض صفحات ويب وتطبيقات الوسائط المتعددةKbps 9.6 يصل إلى 
: مبدأ عمل جواالت الجيل الثاني: الفرع األول

 الجواالت الرقمية تحول اإلشارة الصوتية التشابيية الّصادرة عن المتحدِّث إلى معمومات رقمية 
 فتصبح اإلشارة الصوتية عبارة عن ،(1-0) والمكون من الرقمين BINARY DIGITSبنظام العد الثنائي 

ن الرقمين ثم يتم تشفير وضغط ىذه المعمومات ليسيل إرساليا بكفاءة عالية وفي يمعمومات مكونة من ىذ
.  فترة زمنية قصيرة

                                                           

 .18، ص 2013سوريا، -دمشقالطبعة األولى،  مكتبة األسد، ،نظام االتصاالت الخمويةىشام عرودكي، - 1
2 - Amit Kumar1; Dr. Yunfei Liu2; Dr. Jyotsna Sengupta3; Divya, Evolution of Mobile Wireless 

Communication Networks: 1G to 4G , InternatIonal Journal of electronics & communication technology, Vol. 

1, IssuE 1, 2010, P 69.  
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 اتصاالت مرة 10 إلى 3كما أنَّ ضغط البيانات يجعل من الممكن أن يتم إجراء عدد يصل من 
فيمكن استخدام . واحدة بالمقارنة مع مكالمة واحدة عمى نفس التجييزات المستخدمة في النظام التشابيي

قناة واحدة ألكثر من مستخدم في نفس الوقت حيث تقسم اإلشارة الالَّسمكية إلى شرائح من البيانات تحمل 
 وأثناء انتقاليا إلى المستقبل تتوزع الشَّرائح عمى نطاق التردُّدات ثم يعاد ،كود بعنوان المستخدم الجوال

.  تجميعيا عند االستقبال
 global system for mobile"أي " النظام العالمي لالتصاالت الالسمكية"ـ ويسمى ىذا النظام ب

communication :gsm".  معيار االتصاالت من الجيل الثاني أحدثو المعيد األوروبي لمعايير
شبكة متبادلة، أي أنَّو ال يتم  GSM  وُتعد شبكة،المواصالت، خاصة بالنسبة لالتصاالت الصوتية

 وحيث تكون التغطية مضمونة بفضل اليوائيات البديمة أو ،تخصيص الموارد إالَّ خالل مدة االتصال
 ؛1ةالمحطة األساسي

تقنيات االتصال المستخدمة في جواالت الجيل الثاني  : الفرع الثاني
 الشبكة إلىتستخدم جواالت الجيل الثاني ثالث تقنيات مختمفة لنقل المعمومات الرقمية من الجوال 

 :وبالعكس وىي
  الوصول المتعدد بالتقسيم التردُّديFrequency Division Multiple Access FDM . 

 الوصول المتعدد بالتقسيم الزمني  Time Division Multiple Access TDMA. 
 الوصول المتعدد بالتقسيم الكوديCode Division Multiple Access CDMA . 

فيذه التسمية العممية اشتقت من فكرة ، والمصطمح انجميزي لكل تقنية من التقنيات الثالثة يشرح نفسو
فنجد أنَّيا تشير إلى " Frequency-time–code":   فمثاًل لو أخذنا الكممة األولى من كل تقنية وىي؛عمميا

 األولى تعتمد عمى التردُّد والثانية عمى ،التقنية المستخدمة لطريقة الدخول إلى الشَّبكة في تناقل المعمومات
 طريقة فصل المكالمات تعتمد أنَّ فيي تشير إلى " Division" الكممة الثانية أمَّا ،الزَّمن والثالثة عمى الشيفرة

 ونستنتج من خالل فيمنا  لممصطمح االنجميزي أنَّو  يمكننا أن نوصف  ،عمى طريقة الدخول إلى الشَّبكة
   :كل تقنية عمى النَّحو التالي– بشكل مختصر-

 FDMA؛ تعني تخصيص تردد معين لكل مكالمة 
 TDMA؛ تعني تخصيص جزء زمني صغير من التردُّد لكل مكالمة 
 CDMAفيو يعطى لكل مكالمة شيفرة وحيدة تنتقل عمى  أي تردُّد متاح  .

                                                           
1- https://www.anrt.ma/ar/infos-pratiques/pour-mieux-comprendre 

https://www.anrt.ma/ar/infos-pratiques/pour-mieux-comprendre
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والتي تعني أنَّو أكثر من "  Multiple Access" كل التقنيات الثالث تحتوي عمى الجممة أنَّ كما نالحظ 
.  مستخدم يمكنو استخدام الشبكة في نفس الوقت

 يمكن أن تدعم نقل أنَّيا وسنضيف اآلن ، تمَّ شرحيا مسبًقا في القسم السابق (FDMA)التقنية األولى
 TDMAلذالك سنفصل في شرح التقنيتين .ولكنيا تعتبر غير فعالة لالتصاالت الرقمية ، المعطيات رقميا

. CDMAو
  TDMAاالتصالتقنية : أوال

    في ىذه التقنية يمكن استخدام نفس التردُّد إلجراء ثالثة اتصاالت السمكية من خالل توزيع التردُّد عمى 
فمثال عند إجراء ثالث مكالمات في نفس الوقت عمى نفس التردُّد والثمث تقوم ىذه ,ثالث فترات زمنية 

التقنية بتحويل اإلشارة الصوتية التشابيية إلى إشارة رقمية وتضغطيا ثم ترسميا كمجموعة خالل ثمث الفترة 
فعمى ,الزمنية لمتردد والثمث الثاني يخصص لممكالمة الثانية والثمث الثالث لممكالمة الثالثة ثم تكرر الدورة 

يخصص لكل ، كما ىو موضح بالشكل، ىذا النحو يتم عمى نفس التردُّد إجراء ثالث مكالمات مختمفة
 ويمثل كل شريط قناة ذات ،مستخدم حيز زمني متكرر في تعاقب تكرار األلوان في الشريط األول مثال
 . يمثل كل لون مكالمة مرسمة، تردد محدد وعمى نفس التردُّد تجد ثالثة ألوان مختمفة تتكرر خالل الزمن

 TDMA تقنية االتصال(: 03-03)الشكل رقم 

  
Source: Dr.S.S.Riaz Ahamed, Review and implications of time division multiple access techniques for 

wireless environment services and applications, Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 

Jatit, 2005, P 808. 

النطاقات ، ويوضح الشكل أدناه ،وبيذا يمكن عمى نفس التردُّد إرسال ثالثة مكالمات في نفس الوقت
 6.7 الزمنية المستخدمة لكل جوال إلرسال البيانات الصوتية من خالل تخصيص فترة زمنية تقدر ب و

msec  وبمدى ترددي قدرهkHz 30ترسل عمى نفس قناة اتصال واحدة تعمل عمى تردد محدد  .
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  واستخداميا في التقسيم الزمني لمترددTDMAتقنية (: 04-03)الشكل رقم 

 
Source: oureducation.in/multiple-access-techniques-based-important-questions/ (12/12/2016 - 16:30) 

 :CDMA االتصال تقنية : ثانيا
 Interim Standard 95 (IS-95)وىي عبارة عن تقنية معتمدة تحت معيار 

1
تستخدم ىذه التقنية وسيمة و، 

فيذه التقنية تقوم بعد عممية التحويل من التناظري إلى الرقمي بنشر ، TDMAـمختمفة تماما عن تقنية ال
أي أنَّ البيانات ترسل في صورة حزم ، البيانات الرقمية المضغوطة عمى ما ىو نتوفر في النطاق التردُّدي
 فبدال من إرسال البيانات عمى   .أو رزم عمى ترددات متفرقة متاحة لالستخدام خالل أي فترة زمنية

ثم  (رزم)قنوات مخصَّصة وتردُّدات محدَّدة فأنَّ ىذه التقنية تقوم بتقسيم المعمومات والبيانات إلى حزم 
ح بالشَّكل، حد القنوات المتاحةألى إترسميا  وكل لون من ألوان المربعات يعود إلى حزم ، كما ىو موضَّ

 وبيذه الطريقة ،صادرة من جوال محدد ترسل عمى نطاقات ترددية مختمفة ثم يعاد تجميعيا عند االستقبال
 .يمكن إجراء عدد كبير من المكالمات عمى نفس النطاق التردُّدي في نفس المحظة

ادرة من جوالين  ح كيف أنَّ البيانات الصوتية الصَّ حدىما يستخدم شيفرة مختمفة أوالشَّكل أدناه يوضِّ
 حيث كل مستخدم يرسل بياناتو عمى كل النطاق ، وتحمل البيانات عمى نفس القناة.عن الشيفرة األخرى

وعند الطرف المستمم ,التردُّدي لمقناة  عمى شكل رزم ترتبط مع بعضيا البعض بشيفرة مميزة لكل مكالمة 
 ويمكن بيذه التقنية أن نجري عدة اتصاالت عمى نفس ،فان الشيفرة المميزة تقوم بجمع ىذه الرزم و فكيا

. القناة
  

                                                           
1 - Abhijit Mitra, Lecture Notes on Mobile Communication, Indian Institute of Technology Guwahati, 

Guwahati-India, 2009, P 12. 
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  واستخداميا في تشفير خاص لكل اتصالCDMAتقنية : (05-03)الشكل رقم 

 
Source: http://archive.cnx.org/contents/9f65bcb0-dd2b-47c3-aa83-bc63403f8303@1/cdma-background 

(05/12/2016 - 16:00) 

 التطورات التقنية عمى الجيل الثاني : الفرع الثالث
بقي الميتمون بمجال االتصاالت يؤكِّدون أنَّ االنتقال إلى الجيل الثالث سيكون بمثابة نقمة كبيرة        

 وبالتالي ،فيي بحاجة إلى مفاىيم جديدة وبنية تحتية جديدة تتبناىا مزودات الخدمة، وعمى كافة المستويات
. G2.5 كان البدَّ من وجود جيل وسيط بين الجيمين الثاني والثالث وىو الجيل الثاني والنصف

التابعة لمجيل الثاني ىذه  GSMـالالتي تعتبر امتدادا لتقنية   GPRSـالقدَّم ىذا الجيل تقنية 
 أي تقريبا أربعة kbps 144بمعدل  Download stream (االنترنت)التكنولوجيا قدَّمت سرعات تحميل 

.   لكنيا تشاركيو بين المستخدمين عمى نفس البرج،(Dila-Up)أضعاف اتصال خط الياتف باالنترنت 
حيث يمكن إرسال و استقبال الصور الممونة ,كما قدم ىذا الجيل خدمة الرسائل متعددة الوسائط 

باإلضافة إلى إمكانية تحميل النغمات ,والرسومات المتحركة ولقطات الفيديو كميب واألغاني والنصوص 
. واأللعاب من االنترنت إلى جياز الموبايل

  GSM :Global System for Mobile Communicationنظام الـ : الفرع الرابع
فيو نظام معتمد ، GSM أكثر تقنيات الجيل شيوًعا تعرف كأنظمة عالمية لالتصاالت المحمولة 

 ويعمل عمى الميكروبروسيسور الخاص بأجيزة الجوال التي تعمل ،لتشغيل شبكات االتصاالت الالسمكية
. GSMعمى نظام 
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وىو يعمل ، م أصبح معياًرا عالمًيا1995وفي العام ، م1991 ألول مرة عام GSM ـوقد نفِّذ ال
 مميون 800 بأكثر من GSM ـويقدر عدد مشتركي ال.  منظمة من العالم أو بمًدا 150حالًيا في أكثر من 
.  مشترك في العالم

-1900)نظاما عالميا لالتصاالت الالسمكية وىو يعمل عمى ثالث ترددات  GSMيعتبر نظام 

1800-900MH.)  ويمكنك شراء جوال من أي مكان في العالم واستخدامو في أي دولة تعتمد ىذا النظام .
يحصمون عمى  GSMـن مستخدمي الإولالتصال عبر مزود خدمة الجوال في أي من تمك الدول ف

 SURBSCRIBER IDENTIFICATION"ـوىي اختصار ل" SIM"شريحة االتصال التي تعرف باسم
Module  "ـ يتم تثبيتيا في جوال الةكمبيوتريوىي عبارة ذاكرة ،  وحدة التعريف بيوية المشتركأيGSM ،

م تخزين كل البيانات الالزمة لالتصال وأرقام التعريف الالزمة لمولوج لخدمات الجوال المقدمة من ويت
.  SIMـالشركة التي حصمت منيا عمى شريحة ال

ولما كان قد شاع استخدام منظومة جي إس إم في كثير من البمدان فقد اعتمدت ىذه المنظومة 
 مخطط شبكة خميوية تعتمد عمى منظومة (06-04)لتوضيح عمل الشبكات الخميوية، يوضح الشكل رقم 

تتخاطب  (مثبتة عمى متن مركبة)جي إس إم، تتألف الشبكة كما ىو مبين من محطات نقالة محمولة أو 
 BTS تشتمل عمى عدة محطات إرسال، استقبال قاعدية BBSمع منظومة جزئية لممحطات القاعدية 

وعمى محطات قاعدية، ويتم ربط المحطات القاعدية بمراقباتيا عبر وضالت مكروية أو كبمية، وتربط 
منظومة المحطات القاعدية الجزئية بمركز التبديل الخموي الذي يتحكم بحركة النقل في عدد من الخاليا 

 الذي يسمح لممنظومة بالتأكد من شرعية المستخدمين والتجييزات، ويضع حدا EIRالمختمفة، التجييزات 
 .1الستخدام األجيزة المسروقة أو غير المرخصة

 ما يميز الجيل الثاني من تكنولوجيا اليواتف النقالة ىو أنَّ االتصاالت أصبحت أكثر أماًنا ألن َّ 
وتي عمى أكثر من طيف ال سمكي وبالتالي صعب عمى  تكنولوجيا ىذا الجيل وّزعت االتصال الصَّ

باإلضافة إلى ذالك تميزت ىذه التكنولوجية إلى جانب القدرة ، المخترقين التنصت عمى ىذه االتصاالت
عمى نقل الصوت بنقل المعطيات مترافقة مع اإلشارات الصوتية و بالتالي صار من الممكن نقل الرسائل 

 ". "Conférence Callالنصية ورقم المتصل و ميزة االتصال المجتمع 
 والرابعتكنولوجيا جواالت الجيل الثالث : المطمب الثالث

   CDMA ـنظام ال، خدماتيا و تكنولوجيا جواالت الجيل الثالث: الفرع األول
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 : االتصال الرقمي عريض النطاقG3:تكنولوجيا جواالت الجيل الثالث : أوال
 الخموية باتجاه دراسة إمكانية تطوير عالمي موحد، لالتصاالتدفع نجاح شبكات الجيل الثاني 

يفي بالشُّروط الفنية والتقنية الالزمة لتوفير تطبيقات ال تقتصر عمى خدمات االتصال الياتفي التقميدية، 
بل تتعدَّاىا لتشمل خدمات أخرى تحاكي في تنوعيا تمك التي تتيحيا شبكة االنترنيت، وقد جرى َتَبِني ىذه 

، وأطمق عميو 1ضمن مشروع أنشئ خصيصا لذلك (ITU)الدراسات من قبل االتحاد العالمي لالتصاالت 
داللة عمى " 2000"، حيث يحمل الرقم (International Mobile Telecommunication 2000)اسم 

افرت جيود ض، وقد ت2000MHZالمجال التردُّدي الذي جرى التوافق عمى اختياره ليذا النظام وىو 
الباحثين والجيات الناظمة لقطاع االتصاالت في شتى أنحاء العالم لوضع المواصفات الفنية لمثل ىذا 

من خدمات  (أي الجيل الثالث)كان الغرض منو تحقيق انتقال نوعي إلى جيٍل جديد  النظام الشامل، الذي
االتصاالت الخموية والتقنيات المستخدمة إلنجازىا، يتبناه كل مشغمي الشبكات في العالم أجمع، وقد 

نجحت ىذه الجيود في وضع مقترحات لمعايير مناسبة لمثل ىذا النظام، إالَّ أنَّيا فشمت في توحيد ىذه 
 االستبدال الكامل والجذري لشبكات الجيل الثاني كان أنَّ المعايير عالمًيا، يرجع الّسبب في ذلك إلى 

سيتطمب استثمارات كبيرة تعجز عن تحمل أعباءىا الشركات المالكة والمشغمة لمشبكات، لذا جرى التوافق 
 يكون االنتقال إلى الجيل الثالث أنعمى اعتماد أكثر من تقنية داعمة لخدمات الجيل الثالث، وعمى 

 ىذا وقد أسفرت الجيود الرامية .تدريجًيا، بحيث يمكن لممشغمين استثمار الشَّبكات الفائمة ألبعد حٍد ممكن
لتوحيد المعايير عالمًيا إلى إستحداث جيتين أساسيتين معنيتين بوضع المواصفات الفنية لنظم االتصاالت 

: الجوالة
 Third Generation Partnershipالييئة التشاركية لتطوير الجيل الثالث لإلتصاالت: الجية األولى

Project 

وىي جية تضم كبرى الشَّركات المصنِّعة لتجييزات االتصاالت، وممثمين عن الجيات المشغمة 
لمشبكات، كما يشارك في نشاطاتيا أىم الجيات الرسمية والحكومية الناظمة لقطاع االتصاالت، وتصدر 
ىذه الجية توصيات مفصمة تتعمق بالمواصفات التي تختص بكل جزء من أجزاء الشبكةن وتكتسب ىذه 

التوصيات صفة رسمية عندما تشترط الجيات الحكومية الناظمة لمترددات والمانحة لتراخيص تشغيل 
الشبكات، أن يكون توفير الخدمات لممشتركين واختيار االجيزة المكونة لمشبكة موافقا لممعايير الفنية التي 

. 3GPPتشمميا التوصيات الصادرة عن 
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 أيضا الجية المسؤولة عن وضع خارطٍة ترسم معالم النقالت النوعية في نظم 3GPPتمثل 
 مرورا بنظام الجيل الثالث، ووصوال إلى مواصفات شبكات الجيل GSMاالتصاالت الخموية، بدءا بنظام 

الرابع ن االتصاالت، التي باشرت طور االنتشار الفعمي، وتميز ىذه الخارطة بين النقالت المختمفة من 
لمتوصيات، يغطي كل منيا مجموعة من التحديثات " RELEASES"متعددة " إصدارات"خالل تسمية 

. 1المقترحة ألجزاء متفرقة من الشبكة
: "Third Generation Partnership Project 2"انية التي يجدر ذكرىا في ىذا السياق فيي ثالجية ال

أي الييئة التشاركية الثانية لتطوير الجيل الثالث لإلتصاالت، والتي ُتعَنى عمى نحو أساسي 
 المتشر في الواليات CDMA-Oneبوضع الخارطة المتعمقة بتطوير نظك االتصاالت انطالقا من نظام 

لى حد ما في اليابان وكوريا الجنوبية، وتصدر ىذه الجية كذلك مقترحاتيا لتصب في  المتحدة االمريكية وا 
 . 2إصدارات متجددة

ن شرحنا إفقد سبق و,حدث أنظمة االتصاالت أالسمكيةأتعتبر تكنولوجيا الجيل الثالث من الجوال 
أن الجواالت التي تعمل بالنظام التشابيي ىي جواالت الجيل األول و الجوالت التي تعمل بنظام الرقمي 

 Multimedia Cellأما جوال الجيل الثالث فيعد جوال الوسائط المتعددة ، ىي جواالت الجيل الثاني
Phone تسمى ىذه الجواالت بالجواالت الذكية ، وSmart Phone  ويمتاز بقدرتو عمى تبادل البيانات 

كما يمكن إرسال واستقبال الرسائل الصوتية ، بسرعة كبيرة ليساعد المستخدم لتصفح االنترنت بسرعة كبيرة
. والفيديو

تأخر انتشار شبكات الجيل الثالث في بعض الدول بسبب التكاليف الباىظة لترخيص التردُّدات 
 ممَّا ،ففي بعض أجزاء العالم الستخدام  شبكات الجيل الثالث تردُّدات البث ذاتيا لمجيل الثاني، اإلضافية

وقد سمي ىذا ، يتطمب من مشغمي اليواتف الجوالة بناء شبكات جديدة بالكامل وترخيص ترددات جديدة
".  Universal Mobile Telecommunication System UMTS "ـالنوع الجديد من الشبكات ب

بعدما  وضعتا  بين .  وتعتبر اليابان وكوريا الجنوبية األسرع نسبًيا في تبني الجيل الثالث
ويمكن النَّظر إلى ، أولوياتيا تطوير البني التحتية التكنولوجية وتخفيض كمفة ترخيص التردُّدات الجديدة

 مرد ذلك وجود شيية كبيرة لدى ،اليابان عمى أنَّيا أول دولة أدخمت معايير الجيل الثالث عمى شبكاتيا
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ولعل ىذا ما يبرر لماذا اليابان لم تمر بالجيل ، الجميور الياباني الستخدام الياتف النقال و تطبيقاتو بوفرة
. الثاني والنصف حيث قفزت من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث مباشرة

يمتاز بو الجيل الثالث عن الجيمين السابقين من االتصاالت الالسمكية ىو أنَّ الجيل الثالث  إنَّ ما
مصمم لمتعامل مع البيانات والصوت والصورة معا وبسرعة عالية ضعف سرعة االتصال السمكي في 

 وجدير بالذكر أن مصطمح  الجيل الثالث ىو مصطمح واسع يغطي العديد من المعايير ،الجيل الثاني
. والتقنيات التي تطبق في مختمف الدول والبمدان وقد تختمف من قارة إلى أخرى

خدمات الجيل الثالث : ثانيا
إنَّ اليدف األساسي الذي طرح من أجمو الجيل الثالث ىذا ىو لتعظيم حجم المعمومات المتبادلة 

 في النطاق المحمي، فالجيل الثالث 2Mbps في النطاق العريض، و كذلك 384kbps إلى 144kbpsمن 
يحمل الجيل الثالث في ، و1يقدم خدمات أحسن بكثير من الخدام التي تم تقديميا في الجيمين األول والثاني

 والفيديو ونقل ،جعبتو الكثير من خدمات الصوت والصورة والمكالمات المرئية بشرط موافقة الطرفين
البيانات بسرعة فائقة والبث التمفزيوني عمى المحمول ومشاىدة القنوات الفضائية والمشاىدة حسب الطمب 
وخدمات الوسائط المتعددة وغيرىا من الخدمات األخرى المتطورة وكذلك تحميل ممفات الفيديو وتداوليا 

باإلضافة إلى إمكانية ممارسة األلعاب التفاعمية ومشاىدة برامج التمفزيون والنقل ، عمى شكل رسائل
.  المباشر ليا

 :وبشكل عام تقسم ىذه خدمات الجيل الثالث إلى نوعين رئيسيين
تعد ىذه الخدمات احد آخر مستجدات الثورة التقنية في العالم ومن الخدمات المرئية المتفاعمة  .1

  :أىميا
حيث يستطيع المشترك التفاعل مع مشترك آخر من خالل الصوت :مكالمات فيديو مرئية . أ

.  Video Conferenceوالصورة إضافة لمشاىدة مقاطع فيديو مباشرة أو االستفادة من خدمة 
ويعتمد االتصال المرئي المتبادل بين مشتركي الخدمة عمى توافر ىواتف متحركة متوافقة مع 

 . تقنية الجيل الثالث ولكال الطرفين المرسل والمستقبل
وتمتاز . بعض المشغمين في العالم لدى تطبيق ىذه الخدمة حديثا بدا:خدمة مشاىدة التمفزيون . ب

بسرعة عالية في استعراض القنوات التمفزيونية ومشاىدتيا مع خيارات متعددة بين القنوات 
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International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication, Volume 3, Issue 5, 

2015 , P 3131. 
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باإلضافة إلى إمكانية استقبال المكالمة .التمفزيونية وجودة عالية ووضوح في الصورة والصوت 
 .خالل مشاىدة البث الحي

  كالممتيميديا واأللعاب  : الخدمات الترفييية التفاعمية . ت
 350Kbpsسرعة عالية في الدخول إلى االنترنت والتصفح تصل إلى : خدمات االنترنت والبيانات .2

 Mbps 2و،  في السيارةKbps 128 ,  متحرًكا بسرعة السير العاديةأوعندما يكون احد األجيزة ثابتا 
فخدمة االنترنت بالجيل الثالث  .Mbps 3 إلىفي التطبيقات الثابتة وفي الجيل المطور تصل السرعة 

وىو أسرع بمائة مرة عن اإلنترنت التي توفره  GPRS ضعفا عما تقدمو تقنية 35 بحوالي أسرعتعتبر 
 .GSM ـعن شبكة ال350وىو أيضا أسرع ب .الخطوط الثابتة 

ساعدت ثورة المحمول في تسريع وتيرة األعمال و تسييل حركة  :الجيل الثالث و قطاع األعمال .3
ولم يعد تواجدىم ، فمقد أصبح بإمكان رجال األعمال اتخاذ القرارات المناسبة بسرعة اكبر.األموال 

والبورصة ىي المجال  .خارج آماكن عمميم يقف عائقا أمام اطالعيم عمى دقائق األمور والمعمومات
إذ يمكن لممتعاممين متابعة أدق ، الياتف المحمول و شقيقتو االنترنت الذي يظير فيو بوضوح تأثير

 .وعمى ضوئيا اتخاذ قرارات سريعة، تحركات األسيم في جميع بورصات العالم
مع موبايالت ، ييتم رجل األعمال باختصار معداتو و األشياء  التي يحتاجيا بحكم السفر المتكرر

الجيل الثالث صار لديو جياز صغير لالتصاالت بأنواعيا والرسائل بأنواعيا وتصفح االنترنت وبريده 
–  كان البنك يدعم ذالك إنطبعا – االلكتروني بسرعة مع إمكانية إجراء كل التعامالت المصرفية 
. باإلضافة إلى الكتب والموسيقى واألفالم والوثائق التي يريدىا

 تمكن المدراء ورجال األعمال من إجراء اجتماعاتيم الدولية  Video Conferencing خدمة إنَّ كما و
. بدون جغرافيا في قاعة االجتماعات التي قد تتطمب سفرا إلى منطقة أو دولة أخرى

 :جيل الثالثلل التطورات التقنية  CDMA ـنظام ال: الفرع الثاني
 :1تكنولوجيا الجيل الثالث CDMA ـنظام ال: أوال

إنَّ ما جعل الياتف المحمول حاسوبا وتمفزيونا وجريدة ومكتبة ومفكرة شخصية وبطاقة ائتمان في 
 .CDMAىو دخول نظام جديد لالتصاالت الالسمكية في عالم اليواتف النقالة وىو نظام ، نفس الوقت

ىذا النظام ووضع المواصفات التقنية لو في أكتوبر عام  I.T.Uوقد أجاز االتحاد الدولي لالتصاالت 
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تجعل العالم بين يدي مستخدمي الياتف ، م ليفتح عالما جديدا من االتصاالت  متعددة الوسائط2000
. المحمول في ظل ىذا النظام

 ىي تقنية ليا جذور عميقة  CDMAاالتصالوىكذا فجوالت الجيل الثالث تعتمد بشكل أساسي عمى تقنية 
تم )ومستخدمة منذ الجيل الثاني إلرسال أكثر من إشارة عمى نفس القناة اعتمادا عمى التقسيم الكودي 

.  (شرحو في األقسام السابقة
حيث تتميز . تعتبر اليوم أكثر تقنيات االتصاالت النقالة نضوجا  CDMAـإنَّ تكنولوجيا نظام ال

بتفوق واضح في وضوح الصوت يضاىي االتصاالت السمكية مع قمة اإلشاعات وسرية الخدمة ىذا 
نذكر منيا ، CDMAـتوجد أنواع مختمفة األنظمة الو. باإلضافة إلى سرعات نقل ىائمة

 :CDMA ـأنواع األنظمة المختمف : (01-03)الجدول رقم 

 منشورات أجيال أنظمة الياتف المحمول،محمد نجيب صالحو وعمي حسين رستم وعبد الرحيم عبد الغني،  :المصدر
 .07، ص 2011-2010جامعة حمب، سوريا، 

التطورات التقنية عمى الجيل الثالث  : ثانيا
       بالرغم من عدم انتشار تقنية الجيل الثالث إال في عدد محدود من الدول نجد أن دول أخرى 

. تخطت ىذه المرحمة و بدأت في استخدام جيل ما بعد الثالث أو الثالث و النصف و صوال لمجيل الرابع

CDMA    IS-95A 

و يحتوي عمى العديد  TIA/EIA IS-95 و يسمى أيضا ب م1993بدا العمل بو في يوليو 
. kbps14.4من الميزات التي كان أىميا توفير سرعة عالية لنقل البيانات تصل إلى 

CDMA IS-95B :2.5G 

ويحتوي عمى   TIA/EIA-95 ويسمى أيضا م1999بدء العمل بو في سبتمبر عام 
 . Kbps 64العديد  من الميزات التي كان أىميا توفير سرعة عالية لنقل البيانات إلى 

CDMA 2000 :3G 

يعتبر من أنظمة الجيل الثالث باعتباره يحتوي عمى ميزات عديدة منيا تبادل الوسائط 
. المتعددة 

WCDMA :3G 

 ويستخدم قنوات اتصال ذات  CDMA ـوىو يمثل الجيل الثالث المطور من نظام ال
ولو القدرة عمى نقل البيانات    (Widebanand-cdma ـلذالك سمي ب)ترددات عالية 

وقد . 2Mbps وفي ظروف خاصة يمكن أن تصل إلى  384Kbps بسرعة تصل إلى
. بدأت بعض الدول تجريب ىذا النظام  في أغراض تبادل البيانات

TD-SCDMA 

وىي تقنية الوصول المتعدد بالتقسيم الكودي المتزامن مع التقسيم الزمني وىي اختصار 
  "  TIME-DIVISION SYNCHRONOUS CODE –Division Multiple Access" ـل
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وأكثر .  3Mbps تم رفع سرعة انتقال البيانات في ىذا الجيل من الشبكات إلى  3.5Gففي شبكات الجيل
ما يميز شبكات ىذا الجيل إمكانية التطوير المباشر لشبكات الجيل الثاني إلييا و بشكل مباشر ودون 

 "High-Speed Downlink Packet Access :HSDPA" وتعتبر شبكة ،العبور إلى شبكات الجيل الثالث
الشبكة الوحيدة الموجودة والتي تستوفي متطمبات الجيل الثالث والنصف و التي لم يكتمل وضع معاييرىا 

.  بالكامل حتى اآلن
 Uplink " وتعتبر شبكة  Mbps 5.8  تم رفع معدل سرعة انتقال البيانات إلى  3.75Gوفي شبكات الجيل

Packet Access :USUPA  High-Speed" 3.75 الشبكة الوحيدة الموجودة والتي تستوفي متطمبات الجيل 
G  والتي لم يكتمل وضع معاييرىا بالكامل حتى اآلن .

 G4 تكنولوجيا جواالت الجيل الرابع :الفرع الثالث
 "شبكات النقل الذكية "G4تكنولوجيا جواالت الجيل الرابع : أوال

 قصد حل بعض المشاكل التي لتمَّ اقتراح الجيل الرابع من تكنولوجيات شبكات الياتف المحمو
عانى منيا الجيل الثالث، فالجيل الرابع كان أقوى من سابقو من حيث تزويد المستخدمين بخدمات جديدة 

الجيل الرابع عبارة عن ، 1كالجودة العالية لمصوت والجودة العالية لمفيديو وتطوير قنوات النقل الالسمكية
وأىم ما سيتميز بو ىذا الجيل الجديد ىو ، شبكة مكونة من عدة شبكات تقدم خدمات اتصاالت مختمفة

مكانية التنقل بين األنظمة المختمفة بجياز واحد مثال من ، النفاذ الالسمكي إلى شبكات واسعة النطاق وا 
إضافة إلى ذالك فان ، شبكة الجوال إلى شبكة األقمار الصناعية إلى الشبكات الالسمكية المحمية وىكذا

ىذه األنظمة ستتيح لممستخدمين االتصال باالنترنت ومع بعضيم البعض من خالل أجيزة مختمفة في أي 
. وقت أو مكان و عمى أي نطاق

 :أىم المزايا التي تتمتع بيا ىذه األنظمة أنَّيا ستكون قدرتيا عمى نقل المعمومات بالمواصفات التالية
 ؛سعة بث عالية 
 ؛التنقل بين خدمات مختمفة 
 ؛تغطية واسعة 
 تكمفة منخفضة .

                                                           
1- Subrat suman, 4g mobile communication system, a seminar report: "computer science & engineering ", 

Cochin university of science and technology, India, 2008, P 01. 
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لممعمومات يصل إلى  (السمكي)وتيدف تطبيقات الجيل الرابع إلى الوصول إلى معدل نقل 
20Mbpsq ، ليس بين األشخاص فقط ولكن أيضا لوسائل متحركة ( 200كسيارة بسرعةkm/H) وبتكمفة 

. تقل عن واحد من عشرة من تكاليف الجيل الثالث
المحاولة إلى الوصول إلى تمك النسبة المنخفضة لمتكمفة يعود إلى الحاجة المتزايدة لنقل المعمومات 

 حيث يتوقع أن يصل معدل نقل الخدمات المتعددة األوساط في الشبكة عشرة أضعاف لمصوت مع ،رقميا
و لذلك فان تكمفة نقل المعمومات يجب أن تتناقص بشدة أنظمة االتصاالت الالسمكية . نياية ىذا العقد

. القادمة حتى يمكن تقديم خدمة مقبولة لممستيمك
لتحقيق التغطية "  Intelligence Telecommunication Systems :ITS" النقل الذكي G4 أنظمةتستخدم 
-50أكثر وتؤمن تمك الشبكات الذكية نقل معمومات بسرعات  5.8GHz ترددات عالية تصل إلىمباستخدا

200 Mbps  باستخدام الموجات الممي مترية( 60 GHz )، ولكنَّ إرسال معمومات السمكية سريعة عبر ىذه 
 ،" Selective Freqeuncy Attenuationاالنتقائي التردُّدي التخميد  "ـالتردُّدات العالية سيتسبب بما يعرف ب

. لمحصول عمى خدمة ذات نوعية عالية  OFDMولذا فأنَّو تم تبني النماذج ذات التضمين المتعدد مثل 
السباق نحو الجيل الرابع من االتصاالت الالسمكية : ثانيا

       مع أنَّ معظم مشغِّمي الشَّبكات الالسمكية مازالوا يجاىدون في سبيل تجييز وضبط شبكاتيم 
فان السباق إلى تقانات شبكات الجيل الرابع قد بدا ، الالسمكية من الجيل الثالث لتعمل عمال مستقرا ودقيقا

يتعارض مع تطوير وتحسين  وىذا طبعا ال ،بخطوات حديثة من قبل جميع شركات االتصاالت العالمية
وفي نفس الوقت يجري ، التي سوف تستمر عدة سنوات قادمة، خدمات شبكات اتصال الجيل الثالث

نتاج أجيزة الجيل الرابع، تطوير ووضع المواصفات  ويتوقع انتشار شبكات الجيل الرابع من االتصاالت ،وا 
 .السنوات المقبمةالالسمكية عمى نطاق واسع 

ىذا وقد أعمنت بغض شركات االتصاالت العالمية في اليابان واليند أنَّيا نجحت في تجارب 
 وستكون نقمة نوعية ،في ظروف خاصة  1Gbpsإلىوتصل   130Gbpsبلغتلمجيل الرابع بمتوسط سرعة 

.  ىي العائق الرئيسي في أنظمة االتصاالت الحديثة،في سرعات نقل البيانات
وكانت الصين قد أطمقت شبكة اتصاالت الياتف المحمول من الجيل الرابع عمى سبيل التجربة 

 ويمتاز بالسرعة في إرسال المعمومات والصور ،وىذا من تطوير الصين الممتاز، "تشانغ نيغ"في حي 
. بالمقارنة مع تقنيات اليواتف الحالية

 شبكات الجيل الرابع  نظام عمل: الفرع الرابع
  Air Interface Technologyتقنية الربط االثيري: أوال
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  TDMAـال تستخدم تقنية GSMـإنَّ شبكات الجيل الثاني من االتصاالت الالسمكية مثل ال
 عمى حين غيرت شبكات الجيل الثالث ىذه التقنية جذريا وأصبحت تستخدم ،بوصفيا تقنية ربط األثير

وذالك باستخداميا تقنية ، أمَّا  شبكات الجيل الرابع فقد بدلت بدورىا ىذه التقنية جذريا.  CDMAالتقنية
 Orthogonal Frequency DIVISION" أي"التقسيم التردُّدي المتصالب المتعدد  "ـجديدة سميت ب

Multiplexing :OFDM ". 
  Channel Bandwichعرض حزمة القناة : ثانيا

 وقد قفزت 0.2MHz تستخدم عرض حزمة لمقناة تبمغ GSMالـإنَّ أنظمة الشبكات الالسمكية مثل 
 في حين تستخدم شبكات الجيل  5MHzيبلغشبكات من نوع قفزة كبيرة إلى األمام باستخداميا حزمة لمقناة 

 من عرض الحزمة المقدم  أضعاف4كبر بمقدار أأي   20MHzالرابع عرض حزمة لمقناة يمكن آن يبمغ 
 لكل ن،لن تكون متوفرة في كل مكا  20MHzبالطبع قنوات ليا عرض حزمة يبمغ . في األنظمة الحالية

 عمى  MHz 1.25 عمى سبيل المثال بخطوات تبمغ، Scalableبالتدريجةشبكات الجيل الرابع سوف تتميز 
 .20MHzو 5ىذا من المتوقع أن يكون عرض القناة في شبكات الجيل الرابع بين 

 : MiMoتقنية :ثالثا
أي " الخرج المتعدد-الدخل المتعدِّد":ـاألسموب الثاني لزيادة األداء ىو استخدام تقنية تدعى ب

"Multiple Input-Multiple Output" ـأو اختصار ب"MiMo ." أنَّ فكرة ىذه التقنية بحد ذاتيا بسيطة
وبالتالي يتم خمق ، وتتمثل بظاىرة معروفة ىي أنَّ موجات الراديو ترتد عن األشياء مثل األشجار والمباني

لكن ، وعادة فان ىذا السموك غير مرغوب وغير محبذ. طرق مختمفة لمسار الموجة بين المرسل والمستقبل
 وذالك باستخدام عدة ىوائيات من ناحية المرسل ، ىذه الظاىرة عمى نحو فعال ومفيدMIMOتستغل تقنية 

يجري التخطيط ، كل منيا عمى موجة فردية مستقمة، دفقات بيانات متعددةتتسمح بتبادل ، والمستقبل
أما كيف ستعمل ىذه التقنية فأمر متروك لمواقع ، و ربما أربعة في أجيزة الجيل الرابعأالستخدام ىوائيين 

في حال تطبيقيا في المناطق الحضرية حجم التبادل   MIMOلكن من المتوقع أن تزيد تقنية ، العممي
. بمقدار الضعف
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 MiMoتقنية(: 06-03)الشكل رقم 

 
Source: http://www.profheath.org/wp-content/uploads/2011/01/MIMO-Cellular-System 
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 :الثالثخالصة الفصل 
يظير جميا من خالل دراسة ىذا الفصل العالقة الوثيقة الموجودة ما بين حدة المنافسة وتطوير 
ن  المنتجات الجديدة والتي تعتبر في حقيقة األمر بصمة الباحث في الربط بين متغيري الدراسة، بل وا 
نتائج ىذا الفصل مرتبطة بنسبة كبيرة بنتائج البحث ككل لما ليا عالقة وثيقة باإلشكالية من الجانب 

النظري، و بصفة عامة يمكن أن نقول أنو من الواضح فصل العالقة ما بين ابعاد متغير حدة المنافسة 
بأبعاد ومستويات تطوير المنتجات الجديدة، ومن المعروف سابقا أن العالقة طردية موجبة بينيما إال أن 

سقاط نموذج  دراسة ىذا الفصل ميزت كيفية التأثير والترابط والعالقة بينيما من خالل تحميل األثر بينيما وا 
الدراسة عمييما، فتطوير المنتجات مرىون بمدى تواجد استجابة من قبل لممنظمات لممنافسة التي يمكن أن 

تحدث بينيم داخل القطاعات الصناعية، فالتأخر الجمي لبعض المنتجات يعود في كثير من األحيان 
لضعف أو انعدام المنافسة في القطاع الذي تنشط فيو المنظمات، بل والعكس صحيح، فالتقدم الذي تعرفو 

الكثير من المنتجات الجديدة المعروضة يعود لتعدد االستجابات لممنافسة وحدتيا، فكمما تعددت أبعاد 
المنافسة في القطاع لنفس المنتج كمما زاد اىتمام المنظمات بتطوير المنتج الجديد و طرح منتج جديد أو 

 .تحسينو أحيانا
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 :تمهيد
، كاف يسيطر عمى 1العشريف القرف مف األخيرة العشرية إلى بالجزائر النقاؿ الياتؼ سكؽ نشأة تعكد

خدمات الياتؼ النقاؿ المتعامؿ التاريخي لمبريد كالمكاصالت كىي تابعة بدكرىا لكزارة البريد كالمكاصالت 
آنذاؾ، كلقد كاف االحتكار التاـ ىك السائد في القطاع كلـ يكف لمخكاص حظ فيو، بؿ لـ يفتح المجاؿ ليـ 

 كلقد كاف ىذا القطاع ينتابو الجمكد، حيث كاف نشاطو .كتَـّ حماية القطاع بمكجب تشريعات قانكنية
منحصرنا في تغطية احتياجات فئة الدخكؿ المرتفعة عمى الدفع المؤجؿ، كلـ يعرؼ تطكرنا يشيد لو، نص 

َـّ بمكجب 2 عف استقاللية قطاع البريد كالمكاصالت2000 أكت 05 المؤرخ في 03/2000القرار  ، حيث ت
ىذا القرار إنشاء مؤسسة بريد الجزائر كالتي تكفمت بتسيير قطاع البريد، ككذلؾ مؤسسة اتصاالت الجزائر 

التي حممت عمى عاتقيا مسؤكلية تطكير شبكة االتصاالت في الجزائر، إذ كبعد ىذا القرار أصبحت 
اتصاالت الجزائر مستقمة في تسييرىا عف كزارة البريد ىذه األخيرة أككمت ليا ميمة المراقبة، لتصبح 

اتصاالت الجزائر مؤسسة عمكمية اقتصادية ذات أسيـ برأس ماؿ اجتماعي تنشط في مجاؿ االتصاالت، 
بعد أزيد مف عامييف كبعد دراسات قامت بيا كزارة البريد كتكنكلكجيات اإلعالـ كاالتصاؿ تبعت القرار 

كانت  2003 جانفي 01كبتاريخ . 2003، أضحت اتصاالت الجزائر حقيقة جسدت سنة 03/2000
االنطالقة الرسمية لمجمع اتصاالت الجزائر كاف عمى اتصاالت الجزائر ك إطاراتيا االنتظار حتى الفاتح 

 لكي تبدأ الشركة في إتماـ مشكارىا الذم بدأتو مند االستقالؿ، لكف برؤل مغايرة 2003مف جانفي سنة 
تماما لما كانت عميو قبؿ ىدا التاريخ، حيث أصبحت الشركة مستقمة في تسييرىا عمى كزارة البريد، كمجبرة 

، فيو المنافسة شرسة كالبقاء فييا لألقكل كاألجدر خاصة مع فتح 3عمى إثبات كجكدىا في عالـ ال يرحـ
 خالؿ ، كمف"جازم"سكؽ االتصاالت عمى المنافسة كدخكؿ المتعامؿ اكراصكـك تيميكـك الجزائر تحت اسـ 

 كىي فركعيا، فرع مف ىي مكبيميس مؤسسة أف لنا الجزائر، يتبيف اتصاالت لمؤسسة التنظيمي الييكؿ
 التحديات أكبر الفرع يكاجو ىذا أف ىك قكلو يمكف كما كالتسكيقية، المالية اإلستراتيجية، قراراتيا في مستقمة
 مفيدة تعد تجربة مكبيميس أف كما النقاؿ، الياتؼ سكؽ في المنافسة لشدة كىذا األخرل، بالفركع مقارنة

                                                           

 ،الجزائر موبيميس النقال الهاتف مؤسسة في اليقظة لتطبيق تحميمية دراسة بكمعزة، سييمة بكخمخـ، الفتاح عبد-  1
األردف، -عماف الزيتكنة، جامعة ،"المعرفة مجتمع في الريادية: "حكؿ العاشر السنكم الدكلي مداخمة مقدمة إلى المؤتمر

 .10، ص 2010 أفريؿ 29 إلى 26مف : أياـ

2 - http://www.djazairess.com/elhiwar/28110 (05/04/2015 - 10:00) 

3 - http://www.algerietelecom.dz/AR/?p=presentation (05/04/2015 - 10:30) 
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عادة التنافسي مستكاىا تأىيؿ أرادت إذا األخرل الفركع لباقي جدا  مف لمزيد تحسبا صياغة استراتيجياتيا كا 
 .االنفتاح

اإلعالف عنيا  تـ الجزائرم، حيث السكؽ في النقالة لميكاتؼ متعامؿ أكؿ مكبيميس مؤسسة  تعتبر
 كليا ىيكميا التنظيمي الخاص بيا، كىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى أكؿ 2003في شير أكت 

 مجاؿ الستغالؿخطكة إستراتيجية يقـك بيا المتعامؿ التاريخي مف أجؿ مجابية أكؿ رخصة ممنكحة 
 في الجزائر مف طرؼ المستثمريف األجانب، كىذا مف أجؿ تكريس GSMاالتصاالت الالسمكية مف نكع 

مبدأ التخصُّص كالتركيز في العمؿ، كالتخفيؼ مف حّدة المركزية في القرارات كالتقرب أكثر نحك أحكاؿ 
السكؽ، فالسياسة اإلستراتيجية كاليقظة بأحكاؿ السكؽ كالمنافسة الحادَّة التي أعمنيا المتعامؿ اكراصككـ 
تيميكـك الجزائر أجبرت الكزارة عمى إعادة النظر في مؤسساتيا كتقسيـ المياـ تسميـ ميمة االتصاالت 

لميكاتؼ النقالة لمؤسسة مكبيميس كىذا مف اجؿ تحقيؽ مستكيات عالية في الفعالية كجكدة الخدمة كاحتالؿ 
مرتبة ريادية في مجاؿ نشاطيا الذم تسكده المنافسة الشديدة باإلضافة إلى سعييا في حماية كتطكير 

منتج خدمة اتصاالت اليكاتؼ النقالة عبر تطكير كاستغالؿ أفضؿ لشبكات االتصاؿ المكركثة عف الكزارة، 
ككذلؾ ضماف شبكة ذات جكدة عالية في متناكؿ المشتركيف كالتحسيف المستمر لممنتجات، الخدمات 

. كالتكنكلكجيات المستعممة كاسترجاع حصتيا السكقية
 :كلتجسيد ىذا الفصؿ، تـ تقسيمو إلى ثالثة مباحث متمثمة في

 تقديـ خدمة الياتؼ النقاؿ في العالـ، الكطف العرم كالجزائر؛: المبحث األول
 ر؛ خدمة الياتؼ النقاؿ في الجزائقطاعحدة المنافسة في : الثانيالمبحث 
 .اثر حدة المنافسة عمى تطكير خدمة الياتؼ النقاؿ في الجزائر: الثالثالمبحث 
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 تقديم خدمة الهاتف النقال في العالم والجزائر: المبحث األول
 نمك الدكلي، البنؾ عف الصادر ، 2012 لعاـ أجؿ التنمية مف كاالتصاالت المعمكمات تقرير يشير

 األجيزة عبر البيانات المتاحة إلى المستندة الخدمات كانتشار كتطكرىا، الياتؼ المحمكؿ خدمات
 الكثير الفاعمة في الميمة األطراؼ أحد المحمكؿ الياتؼ صناعة التطبيقات، كُتعد ذلؾ في بما المحمكلة،

 798 بنحك يقَدر ما المحمكلة االتصاالت تشغيؿ شبكات شركات حققت كقد. الكطنية تاالقتصاديا مف
 الناتج إجمالي مف المائة في1.2 نحك  ذلؾ كيعادؿ ،2010عاـ  في العائدات أمريكي مف دكالر مميار

األثر  كالالسمكية، كيختمؼ السمكية االتصاالت عائدات مف إجمالي المائة في 56 ك العالمي، المحمي
 تراكح العائدات تظؿ حيف ففي .إلى أخرل منطقة مف المحمكؿ الياتؼ لصناعة المباشر االقتصادم

 ارتفع المناطؽ، فقد معظـ في المحمي الناتج إجمالي مف المائة في 1 يبمغ حكالي ثابت معدؿ حكؿ مكانيا
 .المتقدمة المناطؽ بعض في كثيران  المباشر أثرىا

 القطاعات أىـ مف النقاؿ الياتؼ خدمة قطاع كتحديدا ئر،االجز في االتصاالت قطاع يعدك
 ألحسف تحقيقو جانب إلى كمتسارع، خاطؼ نمك مف يشيده لما انظر نجاحا، أككثرىا االقتصادية
 بدخكؿ سمحت كالتي شيدىا، التي اإلصالحات بفعؿ المنافسة عمى انفتاحو ظؿ في خاصة المردكديات،
 كأسعار كجكدة تنافسية، تحسيف في الفضؿ كؿ ليـ كاف حيث ئرية،زاالج السكؽ إلى أجانب متعامميف
 .المقدمة الخدمات

 تطور عدد مستخدمي خدمة الهاتف النقال في العالم والجزائر: المطمب األول
 النامية البمداف مف العديد في نادرة كانت لتيمف األشياء ا المحمكلة، اليكاتؼخدمة الياتؼ النقاؿ ك

 عامي بيف ما الفترة ففي، الحاضر الكقت في بيت منيا يخمك يكاد ال في حيف انو الجديد، القرف مطمع في
 إلى ىاتؼ مميار مف أقؿ مف العالـ أنحاء في المستخَدمة المحمكلة اليكاتؼ عدد قفز 2012 ك  2000

 بإسياميا الرزؽ، كسب كمكارد المعيشة أنماط في تحكال المحمكؿ الياتؼ ثكرة كأحدثت، مميارات 6 نحك
 بالفعؿ المحمكؿ الياتؼ شبكة كصارت ا،بينف فيما التكاصؿ طريقة كتغيير جديدة، أعماؿ أنشطة خمؽ في
 فرص إتاحة في ُستخَدـم بات ا االختراعىذ فإف كاآلف اإلطالؽ، عمى العالـ شيدىااالختراعات التي  أىـ

حققت شبكة  الجديدة، األلفية مف الثاني العقد كخالؿ، قبؿ مف أحد يتخيمو يكف لـ نطاؽ عمى التنمية
 كال يجابو تحديان   كشبكاتياالمحمكلة اليكاتؼ في الكامنة اإلمكانيات مف استفادة أقصى الياتؼ المحمكؿ

 .سكاء حد عمى اإلنمائي كالمجتمع الخاص، كالقطاع الحككمات، مف
 تطور عدد مستخدمي خدمة الهاتف النقال في العالم: الفرع األول

 أرباع ثالثة أصبح قرابة مميارات، 6 نحك إلى العالـ المحمكؿ بأنحاء الياتؼ اشتراكات عدد كصؿ
 التقنيات أكثر يقكؿ البعض كما المحمكلة اليكاتؼ صارت لقد .محمكلة ىكاتؼ يمتمككف اآلف العالـ سكاف
 لدييـ حسابات مف محمكلة ىكاتؼ يمتمككف مف عدد يفكؽ البمداف النامية، بعض انتشاران، كفي الحديثة

 اآلف المحمكلة اليكاتؼ باستخداـ خدمات االتصاالت كتتيح .نظيفة مياه حتى أك كيرباء، أك مصرفية،
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 أك بالتعميـ المتعمقة عمى المعمكمات الحصكؿ سبؿ إتاحة حيث قدمان مف البشرية لدفع التنمية كبيرة فرصان 
لى النقدية، تقديـ المدفكعات إلى الصحية الرعاية  في العمميات المشاركة عمى المكاطنيف تحفيز كا 

 .الديمقراطية
 حيف ففي .العصكر مر عمى انتشارا التقنيات أسرع مف كاحدة المحمكؿ الياتؼ خدمات كتُعد

 شبكات الياتؼ حققت مستخدـ، مميار إلى الثابتة اليكاتؼ كصمت خطكط حتى عامان  128 األمر استغرؽ
الياتؼ  شبكات أف ذلؾ مف أكثر ، كالمذىؿ العشريف عامان  يتجاكز يكاد ال زمف في اإلنجاز ىذا المحمكؿ
 اشتراكات عدد تجاكز 2012 أكائؿ عاـ كفي . 2002 منذ سنتيف كؿ تقريبان  حجميا يتضاعؼ المحمكؿ
مما  أكثر المحمكلة اليكاتؼ مف بيا النامية العالـ  كنجد في بعض بمداف.1مميارات الستة المحمكؿ اليكاتؼ

 أنظمة إلى قيمة المحمكؿ عبر الياتؼ االتصاالت أضافت المتقدـ، العالـ المتقدـ، ففي العالـ في
 بمداف أف  غير.المعمكمات تدفؽ في التكسع في مكمال عنصران  كأسيمت بكصفيا المكركثة االتصاالت

 امتالؾ معدؿ يككف ما كغالبا ."أكال المحمكلة اليكاتؼ"فيو  تأتي مختمفان  إنمائيان  مساران  تتبع النامية العالـ
 رأسان  بينيما الرقمية الفجكة لتنقمب بذلؾ المتقدمة، البمداف في منو أعمى النامية بالبمداف اليكاتؼ المحمكلة

 .عقب عمى
 العالـ مستكل عمى كالمحمكؿ الثابت الياتؼ اشتراكات(: 01-04)الشكل رقم 

 
، منشكرات البنؾ الدكلي، المحمول الهاتف االستفادة من تعظيمالتنمية،  أجؿ مف كاالتصاالت المعمكمات: المصدر

 .09، ص 2012
 

                                                           

، 2012، منشكرات البنؾ الدكلي، المحمول الهاتف االستفادة من تعظيمالتنمية،  أجؿ مف كاالتصاالت المعمكمات-  1
 01ص 
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  شخص حسب فئات الدخؿ100المحمكؿ لكؿ  الياتؼ اشتراكات عدد(: 02-04)الشكل رقم 

 
، منشكرات البنؾ الدكلي، المحمول الهاتف االستفادة من تعظيمالتنمية،  أجؿ مف كاالتصاالت المعمكمات: المصدر

 .04، ص 2012
  تطور عدد مستخدمي خدمة الهاتف النقال لمجيل الثاني في الجزائر: الفرع الثاني

 2013 مشتركنا مع نياية سنة 39.322.328بمغ عدد المشتركيف في الياتؼ النقاؿ في الجزائر 
، في حيف بمغ عدد المشتركيف في الياتؼ 2013 مشتركا مقارنة بسنة 1.794.625 ػمسجالن زيادة تقدر ب
 4.533.207 مسجال انخفاضا يقدر  بػ 2014 مشتركا مع نياية سنة 34789121النقاؿ في الجزائر 

، ك ذلؾ راجع النتقاؿ المشتركيف مف الجيؿ الثاني إلى الجيؿ الثالث، متصدرة 2013مشتركا مقارنة بسنة 
 بعدد مستخدميف يقدر % 50,11قيادة السكؽ في ذلؾ مؤسسة جازم بحصة سكقية تقدر بػ

 مشتركا، أّما فيما يخص مؤسسة أكريدك، فقد تذيمت ترتيب المؤسسات حسب عدد 17.357.898ػب
 مشتركا، بحصة سكقية قدرىا 8.225.240 بعدد مستخدميف قدر بػ 2014المستخدميف لمجيؿ الثاني سنة 

 بعدد مستخدميف يقدر % 26,25 أما الحصة المتبقية تخص مؤسسة مكبيميس المقدرة بػ % 23,64
 مستخدمنا، كالجدكؿ التالي يكّضح تطكر عدد المشتركيف في خدمة الياتؼ النقاؿ لمجيؿ 9.205.983بػ

: ـ2014-1998الثاني حسب المزكد في الفترة 
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تطكر عدد المشتركيف في خدمة الياتؼ النقاؿ لمجيؿ الثاني حسب المزكد  (:01-04)الجدول رقم 
 ـ2014-1998في الفترة 
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 :المصدر
  التقرير السنكم لسمطة الضبط لمبريد : 2010 إلى غاية 1998اإلحصائيات مف سنة

 ؛46، ص 2010كالمكاصالت السمكية كالالسمكية، 
  التقرير السنكم لسمطة الضبط لمبريد كالمكاصالت : 2012 ك2011اإلحصائيات الخاصة بسنتي

 ؛49، ص 2012السمكية كالالسمكية، 
  التقرير السنكم لسمطة الضبط لمبريد كالمكاصالت السمكية :  2013اإلحصائيات الخاصة بسنة

 ؛45، ص 2013كالالسمكية، 
  التقرير السنكم لسمطة الضبط لمبريد كالمكاصالت السمكية :  2014اإلحصائيات الخاصة بسنة

 .45، ص 2014كالالسمكية، 
: كالشكؿ المكالي يكضح تطكر عدد مستخدمي الياتؼ النقاؿ في الجزائر
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تطكر عدد المشتركيف في خدمة الياتؼ النقاؿ لمجيؿ الثاني حسب المزكد في  منحنى بياني يمثؿ (:03-04)الشكل رقم 
 ـ2014-1998الفترة 

 
( 01-05) مف إعداد الطالب باالعتماد عمى اإلحصائيات الكاردة في الجدكؿ رقـ :المصدر

في الجزائر   (3G) تطور عدد مستخدمي خدمة الهاتف النقال لمجيل الثالث: الفرع الثالث
أعمنت سمطة ضبط البريد كالمكاصالت السمكية كالالسمكية عف العدد النيائي لعدد المشتركيف 

 إلى كجكد 2014المعرفيف في خدمة الياتؼ النقاؿ لمجيؿ الثالث حيث أشارت في تقريرىا السنكم لسنة 
مشترؾ، ككاف لممتعامؿ مكبيميس  النَّصيب األكبر في ىذا العدد، حيث قدِّرت  8509053أكثر مف 

بط عدد مشتركيو بػ  أمَّا  مف المجمكع الكمي لممشتركيف، % 44,85مشترؾ بنسبة  3816312سمطة الضَّ
Oreedo مف المجمكع الكمي لممشتركيف، % 40,41 مشتركنا بنسبة 3438491، فقد ُقدر عدد مشتركيو بػ 

مف المجمكع  % 14,74 مشتركا فقط بنسبة 1254250أمَّا عدد مشتركي جازم في ذات السنة بمغ 
 كيرجع سبب التأخر الكاضح كتذيؿ قائمة المتعامميف مف حيث عدد المشتركيف إلى الكمي لممشتركيف،

 .التأخير الذم قامت بو المؤسسة لمبدا الفعمي في تسكيؽ ذات الخدمة
تطور عدد مستخدمي خدمة الهاتف النقال في الجزائر لمجيل الثالث : (02-04)الجدول رقم 

 السنة 2014 2013
87102 3816312 Mobilis 
/ 1254250 Djezzy 

220917 3438491 Oreedo 
 المجموع 8509053 308019

 .47، ص 2014التقرير السنكم لسمطة الضبط لمبريد كالمكاصالت السمكية كالالسمكية، : المصدر
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 أعمدة بيانية مزدكجة تكضح تطكر عدد مستخدمي خدمة الياتؼ النقاؿ لمجيؿ (:04-04)الشكل رقم 
 الثالث حسب المتعامؿ

 
( 02-05)مف إعداد الطالب باالعتماد عمى معطيات الجدكؿ رقـ : المصدر

التعريف بالمؤسسات المزودة بخدمة الهاتف النقال في الجزائر :  الثانيالمطمب
في ظؿ اقتصاد السكؽ الذم تضع الجزائر فيو أكلى خطكاتيا، كجب عمى المؤسسات في مختمؼ 
القطاعات تبني االستراتيجيات كالسياسات التي مف خالليا يمكف أف ال تتأثر بالمنافسة المفركضة عمييا 

 الصادر في 2000-03لككف قطاع البريد كالمكاصالت قطاع حساس، كمف دراسة القانكف في القطاع، ك
 اإلطار القانكني كذلؾ بفتح السكؽ لممنافسة، مما استمـز بتثبيت نجد اف الدكلة قامت 2000 أكت 05

كمف ىنا،  فقد عرؼ القطاع تغيرا ىيكميا ككذلؾ اشتعاؿ . كجكد سمطة الضبط كمراقبة ىذا االنفتاح
المنافسة بيف المؤسسات كخاصة بعد دخكؿ المتعامؿ الككيتي صاحب الرخصة الثالثة، كفيما يمي نعرض 

 .تعريفا بالمؤسسات الناشطة في ىذا القطاع
 :مؤسسة اتصاالت موبيميس: الفرع األول

 : التعريف بالمؤسسة .1
فرع مف مجمع إتصاالت الجزائر ك أكؿ متعامؿ لمياتؼ النقاؿ بالجزائر، مكبيميس أقرت إستقالليتيا 

20031كمتعامؿ منذ أكت
 03-2000 2في إطار اإلصالحات التي انتيجتيا الحككمة بمكجب القانكف  

                                                           
1
- http://www.mobilis.dz/ar/apropos.php (14/004/2017 - 18:30) 

غير )، أطركحة دكتكراه الميزة التنافسية لممؤسسة االقتصادية بين مواردها الخاصة وبيئتها الخارجيةأحمد باللي، -  2
. 148، ص2006/2007الجزائر العاصمة، -، كمية العمـك االقتصادية، التجارية كعمـك التسيير، جامعة الجزائر(منشكرة
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، لتصبح 1 كالرامية إلى فتح قطاع البريد كاالتصاالت السمكية كالالسمكية2000 أكت 05كالمؤرخ في 
بعدما كانت إدارة تابعة لكزارة البريد كالكاصالت، كبغرض تكييؼ ىذه  (SPA)شركة عمكمية ذات أسيـ 

المؤسسة مع انفتاح السكؽ كتحديات المنافسة فقد تفرع عنيا ثالثة فركع  كاف مف بينيا مؤسسة مكبيميس 
"ATM" ؛

، غير أنَّيا لـ ُتعتمد في أرض 2003أمَّا التأسيس الرسمي لمؤسسة مكبيميس فقد كاف في أكت 
 برأس ماؿ قدره (EPE/SPA)، في شكؿ شركة عمكمية اقتصادية ذات أسيـ 2004الكاقع إالَّ في جانفي 

دج، مممككة التصاالت الجزائر، 100.000 سيـ قيمة كؿ سيـ 1000دج، مقّسـ عمى100.000.000
كلقد تمثمت الميمة األكلى ليذا الفرع في إدارة مناقصة دكلية طرحتيا الحككمة الجزائرية بيدؼ إنشاء 

 بمساعدة فنية مف 2003 خط نياية 500.000 ببطاقة استيعاب تقدر بػGSMشبكة لمياتؼ النقاؿ معيار 
، كلقد باشرت ىذه المؤسسة أعماليا بكسائؿ مادية كبشرية كانت تابعة لمؤسسة 2المجيز إيريكسكف

.  مشترؾ عف المؤسسة األـ150.000اتصاالت الجزائر ككرثت 
 : موبيميس مؤسسة مبادئ .2

 : ىي عمميا في المبادئ مف مجمكعة عمى ، كتستند"يتكمـ الكؿ " مكبيميس مؤسسة شعار
 التقدـ؛ بعث ك ثركات خمؽ أجؿ مف العمؿ .1
 الجزائرم؛ المستيمؾ مصالح حماية .2
 التضامف؛ .3
 النكعية؛ .4
 الشفافية؛ .5
 الجماعة؛ ركح .6
 األمانة؛ .7
 االلتزامات؛ احتراـ .8
 األخالؽ؛ .9

 اإلبداع؛ .10
 الجكدة؛ .11
 المتقف؛ العمؿ .12
 االستحقاؽ؛ .13

                                                           

1 - Mobilis le journal, N°01, 2006, Algérie, P 07. 

، مجمة عمـك تكنولوجيا االتصال والمعمومات في البالد العربية بين الواقع والمأمولقدم عبد المجيد كمجدؿ أحمد، -  2
 .110، ص 2003الجزائر، -، جامعة الجزائر09االقتصاد كالتسيير كالتجارة، العدد 
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 .الصدؽ .14
:  نشأة وتطور مؤسسة موبيميسحوللمحة تاريخية  .3

ف الكقكؼ عند بعض ؾمرت مؤسسة مكبيميس بعدَّة مراجؿ قبؿ كصكليا إلى ما ىي عميو اليكـ، كيـ
 إلى فتح قطاع 2000 أكت 05 المؤرخ في 03-2000المحطات في تطكرىا ابتداء مف اعتماد قانكف 

: 1البريد كاالتصاالت السمكية كالالسمكية لممنافسة كمما ترتب مباشرة عمى ىذا اإلجراء
تحكؿ كزارة البريد كالمكاصالت إلى كزارة البريد كتكنكلكجيات اإلعالـ كاالتصاؿ كالتي أككمت ليا  .1

ميمة الضبط ككضع إستراتيجية قطاعية لتطكير تكنكلكجيات اإلعالـ كاالتصاؿ؛ 
إنشاء سمطة الضبط لمبريد كالمكاصالت كىي مكمفة بتنظيـ السكؽ كالسير عمى احتراـ قكاعد  .2

المنافسة؛ 
تأسيس شركتيف مستقمتيف بريد الجزائر كاتصاالت الجزائر؛  .3
 منحت الرخصة األكلى لمجمع أكراسكـك لكضع شبكة لمياتؼ النقاؿ كتقديـ 2001في شير أكت  .4

الخدمات المرتبطة بو؛ 
 استفادت شركة اتصاالت الجزائر مف رخصة لتنظيـ نشاطاتيا لمياتؼ الثابت كالنقاؿ 2002عاـ  .5

GSM حيث أككمت ميمة 2003 كدخمت الرخصة حيز التطبيؽ بدءا مف الفاتح جانفي مف سنة 
 المكركثة عف كزارة GSMتكفير خدمة الياتؼ النقاؿ لشركة اتصاالت الجزائر باستعماؿ شبكة 

البريد كتكنكلكجيات اإلعالـ كاالتصاؿ؛ 
نشاء 2003في أكت  .6 لمياتؼ " أ تي أـ مكبيميس" تمت عممية تفريغ شركة اتصاالت الجزائر كا 

 .النقاؿ في شكؿ شركة ذات أسيـ
الييكؿ التنظيمي لمؤسسة مكبيميس 

 الييكؿ التنظيمي لمؤسسة مكبيميس(: 05-04)الشكل رقم 

                                                           

1 - Mobilis le journal, N°01, 2006, P 07 
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Source: Mobilis le journal, N°01, 2006, P 7 

اوراصكوم تيميكوم الجزائر : الفرع الثاني
: اوراصكوم تيميكوم الجزائر ف بمؤسسةيالتعر .1

، كانت بدايتيا مف مصر أيف يتكاجد المقر 1ىي مف أكبر الّشركات الرائدة في الشرؽ األكسط
 حيث 1998، ىذه الشركة القابضة أنشأت سنة "Orascom telecom holding"االجتماعي ليذا المجمع 

                                                           
1 - www.orascomtelecom.com (11/12/2013) 

 الرئيس المدير العام

 مديرية الموارد البشرية

 مديرية المالية

 مديرية العالمة واالتصال

 مديرية النظام المعلوماتي

  مديريات جهوية08

: الديوان

  مستشار تقني؛
  مستشار المكارد البشرية؛
  المستشار المالي؛
  مستشار قانكني؛
 المساعدة الرئيسية. 

: قسم الشؤون الداخمية
 ؛ مديرية الشؤكف العامة
 مديرية المراقبة كالنكعية. 

: قسم السوق العمومية
 ؛ مديرية التسكيؽ
 مديرية التكزيع؛ 
 مديرية خدمة المشتركيف. 

: قسـ تقنيات الشبكة كالخدمات
  مديرية اليندسة كتطكير

 ؛الشبكة
 مديرية التنمية. 
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فريقيا كالشرؽ األكسط كباكستاف حيث اكتسحت مجاؿ االتصاالت مف  كانت أكلى انطالقاتيا مف مصر كا 
 أكراسكـك تيميكـك . رخصة لتغطية ىذه المناطؽ20مف بابو الكاسع فحازت عمى أكثر مف " GSM"نكع 

التي تتمكقع في سكقيا باعتبارىا الرائدة في العديد مف األسكاؽ كانت بدايتيا مف مصر تحت عالمة 
حيث تابعت تكسيع شبكة الياتؼ النقاؿ عبر العديد مف البمداف مف بينيا تكنس تحت اسـ " مكبينيؿ"
 ، 1"تكنيزيانا"

 2001 جكيمية 30  الجزائر بتاريخفي تحّصمت جازم عمى رخصة استغالؿ خدمات الياتؼ النقاؿ
 مميكف 17شركة رائدة في مجاؿ اإلتصاالت النقالة بأكثر مف . 2002 فيفرم 15ك أطمقت شبكتيا في 

، تمنح الشركة تشكيمة كاسعة مف العركض ك الخدمات مثؿ الدفع المسبؽ، 2015مشترؾ مع نياية 
 .األنترنت ك الخدمات ذات القيمة المضافة

مف السكاف عمى كامؿ التراب الكطني، كما تتكفر خدماتيا لمجيؿ الثالث في % 95تغطي جازم 
 ك ىي 2016 أكتكبر 1ك قد تـ إطالؽ خدمات الجيؿ الرابع بنجاح في . 2016 كالية منذ نياية 48

. تتابع تكسعيا في الكاليات تبعا لمبرنامج المنصكص عميو في دفتر الشركط الخاص برخصة اإلستغالؿ
 .كما نشرت جازم الخدمة العالمّية لإلتصاالت عمى الجيؿ الثاني مف أجؿ فؾ العزلة عف المناطؽ النائية

 لتصبح المتعامؿ الرقمي المرجعي 2015كما أطمقت جازم برنامجا لمتحّكؿ عمى المدل الكبير منذ 
 .2في الجزائر ك تمّكف ىكذا زبائنيا مف اإلستفادة مف كؿ اإلمكانيات التي يمنحيا العالـ الرقمي

دج، كمقرىا االجتماعي بالدار البيضاء بالجزائر العاصمة،  2.955.875.000كيقدر رأس ماليا بػ 
كليا مديريتيف فرعيتيف في بير مراد رايس كحيدرة في نفس الكالية، ككذا مديريتيف في كؿ مف كاليتي كىراف 

 .كقسنطينة
": DJEZZY"لمحة تاريخية حول نشأة مؤسسة اوراسكوم الجزائر  .2

منذ نشأة مؤسسة اكراسكـك كىي تجتيد في تنكيع أنشطتيا كتعددت أعماؿ كيمكف ترتيبيا حسب 
: الظيكر زمنيف كاآلتي

 11 737ػالفكز بالرخصة الثانية لالتصاالت الياتفية في الجزائر بعرض يقدر ب: 2001 جكيمية 
USD ؛

                                                           

غير )، مذكرة ماجستير "دراسة حالة شركة موبيميس"دراسة تموقع خدمة في األسواق التنافسية مكفؽ ميمكف كماؿ، -  1
. 212، ص 2011-2010الجزائر، -، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف(منشكرة

2
 - http://www.djezzy.dz/ar/ (14/04/2017 - 19:50) 
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 7 تنظيـ ندكة صحفية لإلعالف عمى االسـ التجارم لفرع أكراسكـك الجزائر : 2001 نكفمبر
؛ "Djezzy"لالتصاالت كىك 

 26 االحتفاء بالعيد الجديد لحرية الياتؼ النقاؿ كمحك عيد احتكار السكؽ : 2001 ديسمبر
المتكج بالعركض المتنكعة حسب الرغبات االستيالكية؛ 

 28 فتح أكؿ نقطة بيع بقصر المعارض عمى مستكل الجزائر العاصمة؛ : 2001 ديسمبر
 15 انطالؽ عمؿ شبكة الػ: 2002 فيفرمGSM كفتح أكؿ مركز خدمة الزبائف بالجزائر العاصمة؛ 
  ؛ 1بعث أكؿ اشتراؾ مسبؽ الدفع في السكؽ الجزائرية: 2002أكت

": نجمة سابقا"الوطنية لالتصاالت أوريدو : الفرع الثالث
 كتحصمت عمى الرخصة الثانية 1997الكطنية لالتصاالت ىي شركة ككيتية تأسست عاـ 

، كتمكنت الكطنية لالتصاالت مف الحصكؿ عمى ثاني 1999 سنة GSMالستغالؿ كتزكيد الككيت بشبكة 
 مميكف دكالر بتاريخ 421بمبمغ قدره  (بعد مؤسسة اكراصككـ)رخصة لمياتؼ النقاؿ في الجزائر 

 %34، تشكمت بمساىمة مشتركة ما بيف شركة الكطنية لالتصاالت الككيتية بنسبة 20032ديسمبر02
 مميار 15ما يعادؿ ) مميكف دكالر 210.5بقيمة إجمالية قدرىا  (%66)كبقية النسبة تخص بنؾ الخميج 

، كتعتبر نجمة أكؿ متعامؿ 42004 أكت 24، بدأت نشاطيا الفعمي بتاريخ 3(دينار جزائرم
MULTIMEDIA َـّ تغيير تسميتيا  21  بتاريخ Ooredooإلى لخدمة الياتؼ النقاؿ في الجزائر، كت

. 2013 نكفمبر
 :5سمطة الضبط لمبريد والمواصالت السمكية والالسمكية: الثالثالمطمب 

لقد تطكر سكؽ خدمة الياتؼ النقاؿ في الجزائر في فترة كجيزة كبسرعة ىائمة، كىذا راجع إلى فتح 
، ثـ 2001باب المنافسة الدكلية مع دخكؿ المتعامؿ المصرم اكراصكـك تيميكـك في جكيمية مف سنة 

، بعد حصكليما عمى رخصة استغالؿ شبكة 2003المتعامؿ الككيتي الكطنية لالتصاالت في ديسمبر 
 كسعينا مف الكزارة الكصية بغية تنظيـ ىذه المنافسة التي كاف ليا الصدل الكاسع في ، في الجزائرGSMػاؿ

َـّ   . سمطة الضبط لمبريد كالمكاصالت السمكية كالالسمكيةإنشاءىذا السكؽ، ت

                                                           
1- www.djezzygsm.com/propos/historique.asp (01/12/2013) 

2-www.Nedjma.dz (12/01/2013) 

3- Autorité de régulation de la poste et des télécommunications, Rapport annuel 2003, P 137. 

4- http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/a-propos (12/08/2016) 

5 - http://www.arpt.dz/ar/arpt/bref/ (04/12/2015) 
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 االستجابة بيدؼ االقتصادية اإلصالحات مف مجمكعة في شرعت السكؽ اقتصاد الجزائر بدخكؿك
 دكلة مف كانتقاليا االقتصادية، القطاعات تنظيـ مف الدكلة انسحاب عف تعبِّر اإلصالحات ىذه لمتطمباتو،
 خالؿ مف كذلؾ ضابطة، دكلة إلى االقتصادم الحقؿ تنظيـ في العاـ القانكف أساليب عمى تعتمد متدخمة
 في كالمتمثؿ األخرل الدكؿ تجارب مف المقتبس العامة السمطة ممارسة أشكاؿ مف جديد شكؿ تبني

سمطة الضبط لمبريد كالمكاصالت  كمف بيف ىذه اإلصالحات ىي إنشاء المستقمة اإلدارية السمطات
 .السمكية كالالسمكية

 سمطة الضبط لمبريد والمواصالت السمكية والالسمكيةعريف ت ال:الفرع األول
َـّ  بط لمبريد كالمكاصالت السمكية كالالسمكية في إطار تحرير سكؽ البريد ت  إنشاء سمطة الضَّ

كقد تَـّ عرض ىذيف األخيريف لممنافسة كتشجيع مشاركة االستثمار . كالمكاصالت السمكية كالالسمكية
 كالذم 2000 المؤرخ في الخامس أكت 03-2000الخاص في ىذه األسكاؽ بتخصيص مف القانكف رقـ 

 .يحدد القكاعد العامة المتعمقة بالبريد كالمكاصالت السمكية كالالسمكية
 سمطة الضبط لمبريد والمواصالت السمكية والالسمكية مهام: الفرع الثاني

تتمثؿ المياـ الرئيسية لسمطة الضبط لمبريد كالمكاصالت السمكية كالالسمكية كىي منشأة مستقمة 
 : تتمتع بالشخصية المعنكية كالسمطة المالية، بما يمي

 السير عمى احتراـ الترتيبات التنظيمية لنشاطات البريد كالمكاصالت السمكية كالالسمكية؛ .1
 السير عمى كجكد منافسة فعالة عمى مستكل سكؽ البريد كالمكاصالت السمكية كالالسمكية؛ .2
 اتخاذ جميع التدابير لتعزيز أك استعادة المنافسة عمى مستكل أسكاقيا؛ .3
السير عمى تطبيؽ دفاتر الشركط بالطريقة ذاتيا بالنسبة لجميع المتعامميف كضماف المساكاة فيما  .4

 بينيـ؛
السير عمى تكفير تقاسـ اليياكؿ التحتية لممكاصالت السمكية كالالسمكية في ظؿ احتراـ حؽ  .5

 الممكية؛
دارة كتخصيص كمراقبة استخداـ الترددات في النطاقات المقدمة ليا مع احتراـ مبدأ عدـ  .6 تخطيط كا 

 التمييز؛
 كضع خطة اتصاؿ الياتفي ، كمراجعة طمبات األرقاـ كتخصيصيا لممتعامميف؛ .7
 المكافقة عمى العركض المرجعية لمربط البيني؛ .8
تسيير إجراء مناقصة لمنح تراخيص إنشاء كتشغيؿ شبكات االتصاالت العامة التي تخضع لنظاـ  .9

الترخيص؛ 
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منح تصريحات التشغيؿ كاعتماد معدات البريد كاالتصاالت السمكية كالالسمكية ككضع المكاصفات  .10
 كالمعايير التي يجب أف تستجيب ليا؛

 تحديد قكاعد لمتعاممي شبكات االتصاالت العامة بيدؼ تسعير الخدمات المقدمة لمجميكر؛ .11
 إدارة صندكؽ الخدمة الشاممة؛ .12
 القياـ بالمراقبة بمكجب القانكف كدفاتر شركط المتعامميف لمبت في النزاعات المتعمقة بالربط البيني؛ .13
 التحكيـ في المنازعات التي تنشأ بيف المتعامميف فيما بينيـ أك مع المستخدميف؛ .14
تقديـ الرأم بشأف جميع المسائؿ المتعمقة بالبريد، كاالتصاالت السمكية كالالسمكية كال سيما تمؾ  .15

المتعمقة بتحديد األسعار القصكل لمخدمة الشاممة، لغرض أك لضركرة تكييؼ التشريعات 
 الستراتيجيات التنمية؛

المشاركة في إعداد المكقؼ الجزائرم في المفاكضات الدكلية كذلؾ في مجالي البريد كاالتصاالت  .16
 السمكية كالالسمكية؛

التعاكف في إطار مياميا مع السمطات أك األجيزة األخرل، المحمية كاألجنبية عمى حد سكاء حكؿ  .17
 .المكضكع نفسو

 سمطة الضبط لمبريد والمواصالت السمكية والالسمكيةلالهيكل التنظيمي : الفرع الثالث
بط مف ىيئات متمثمة في مجمس كمدير  مف أجؿ إتماـ مياميا عمى أكمؿ كجو، تتككف سمطة الضَّ
َـّ تنصيبو مف طرؼ رئيس الجميكرية، ككذا الحاؿ بالنسبة لرئيس المجمس، يتمتع المجمس بكؿ  عاـ ت

السمطات كالصالحيات الالزمة ألداء ميامو، كتتخذ القرارات برأم الغالبية ، في حاؿ تساكم األصكات، 
فاف رأم الرئيس ىك المرجح، ال يتفؽ منصب عضك المجمس مع أم نشاط ميني آخر، سكاءن كاف عمؿ 

عمكمي أك مصمحة مباشرة أك غير مباشرة في مؤسسة تابعة لقطاع البريد، المكاصالت السمكية 
كالالسمكية، السمعي البصرم كاإلعالـ اآللي، مف الممكف أف تككف قرارات المجمس محؿ التماس غير 

 .معمؽ لدل مجمس الدكلة
سمطة الضبط لمبريد والمواصالت السمكية والالسمكية الهيكل التنظيمي ل: (06-04)الشكل رقم 
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 خدمة الهاتف النقال في الجزائر قطاعحدة المنافسة في : الثانيالمبحث 
 عندما أصدرت الحككمة الجزائرية قانكنا يتضمف أجندة إصالحات 2000 أكت 5كانت البداية في 

، فكاف مف بيف ما 1تيدؼ إلى تفعيؿ المنافسة في سكؽ االتصاالت كتنظيـ القطاع عبر ىيئة مستقمة
ىذه  لتحقيؽقامت بو إنشاء سمطة الضبط كالبريد كالمكاصالت السمكية كالسمكية لتنظيـ ىذه المنافسة، ك

َـّ تكريس كالقانكني التأسيسي اإلطار تحديد ك تعريؼ بإعادة السمطات قامت األىداؼ  المنافسة مبدأ فت
 الثانية فقرتيا في األكلى نصت المادة كقد الخاص االستثمار عمى القطاع انفتاح كعميو مرة فعميا، لألكؿ
 نكعية كالالسمكية ذات السمكية كالمكاصالت البريد خدمات كتقديـ إلى تطكير القانكف ىذا ييدؼ " :عمى
كفي ظؿ ، "2العامة ضماف المصمحة مع تنافسي مناخ في تمييز كبدكف كشفافة مكضكعية ظركؼ في

السياسة الجديدة المكجية لتحرير القطاع، قررت الحككمة الجزائرية تقديـ تراخيص خاصة لممستثمريف 
الخكاص مف جميع أنحاء العالـ، فكاف الترخيص الثاني لمياتؼ النقاؿ مف نصيب أكراسكـك تيميكـك 

 في 4 المادة نص ىك القطاع ىذا انفتاح يؤكد كمما، 2001 جكيمية 11في " جازم"الجزائر تحت عالمة 
 الدكلة تسير : "عمى تنص كالتي 2000 أكت 05 في لمؤرخ 2000-03 رقـ  القانكف مف الرابعة فقرتيا
 المتعامميف بيف المشركعة المنافسة قكاعد احتراـ عمى العامة، بمياميا المرتبطة الصالحيات إطار في

 ،"كالزبائف
  عمى مستوى المنتجحدة المنافسة في سوق خدمة الهاتف النقال في الجزائر: األولالمطمب 

 عمى مستكل المنتج ىي األخرل التي لعب دكرا حدة المنافسة في سكؽ خدمة الياتؼ النقاؿ في الجزائر
ميما في الدفع بالمؤسسات العاممة في ىذا القطاع بالتحرؾ لحماية مكقعيا التنافسي قدر اإلمكاف، ك 

تعتبر شركط الطمب ك تغيرىا مف أىـ النقاط التي يمكف ذكرىا في ىذا العنصر، إال أنيا ليست الكحيدة 
 :كيمكف ذكر ما يمي

: تغير شروط الطمب في سوق خدمة الهاتف النقال في الجزائر: الفرع األول
، أفَّ "زىراء دردكرم"أّكدت رئيسة سمطة ضبط البريد كالمكاصالت كالسمكية كالالسمكية سابقا السيدة 

تطكر حصص سكؽ الياتؼ النقاؿ في بالدنا يتكؼ عمى االستثمار المبذكؿ كتحسيف نكعية الخدمة، كما 
أكضحت أنَّو ال يجب منع االستحكاذ الذم يعد مف ميزات السكؽ التنافسية بؿ االحتكار الذم يعد ممارسة 

جديرة بالعقاب، جاء ىذا في ردىا عمى مختمؼ النداءات التي كجييا مختمؼ متعاممي الياتؼ النقاؿ 

                                                           
1 - http://www.echoroukonline.com/ara/articles/33645.html?print&output_type=rss 

 05، المؤرخ في 2000-03 مف القانكف 03المادة رقـ  الجريدة الرسمية،الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -  2
 .48، المحدد لمقكاعد العامة المتعمقة بالبريد كالمكاصالت السمكية كالالسمكية، العدد 2000أكت 
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إلعادة تكازف حصص السكؽ ك كقؼ كؿ استحكاذ، كأكدت رئيسة سمطة ضبط البريد كالمكاصالت 
فعميا ال يمكف تحقيؽ تطكر لحصص السكؽ سكل مف خالؿ تحسيف : "كالسمكية كالالسمكية، أنو

كأشارت أفَّ ىذا التطكر لف يككف ممكننا سكل مف خالؿ ". الممارسات التجارية السيما نكعية الخدمة
االستثمار المبذكؿ كسياسة تجارية جريئة كتمبية تطمعات المستيمؾ في ما يخص األسعار كتنكع الخدمات 
المقدمة، كما أكضحت ذات السيدة أنو ال يجب منع االستحكاذ الذم يعد مف بيف ميزات السكؽ التنافسية 

تحديد مستكل الييمنة يعد قانكنا مف صالحيات : "بؿ االحتكار الذم يعد ممارسة جديرة بالعقاب، مذكرة أف
. 1"منظـ السكؽ

َـّ  كمف ىذا المنطمؽ الذم جاء في تصريحات متأخرة ممَّا لك قكرنت بدخكؿ المتعامميف الخكاص، ت
حيث بدأ السكؽ باحتكار تاـ مف قبؿ . استحداث تغييرات بينة في الحصص السكقية لذات المتعامميف

 مشترؾ 72000 مشترؾ ليصبح في السنة المكالية 18000ـ بػ 1998المتعامؿ الكطني مكبيميس سنة 
 مشترؾ ليصبح 100000ـ أصبح عدد المشتركيف 2001، أما في سنة %300أم بنسبة زيادة قدرىا 

 مسجمة بذلؾ انخفاض في نسبة الزيادة %26.38 مشترؾ بنسبة زيادة قدرىا 135204في السنة المكالية 
، إف ىذا التأخر المسجؿ ك المالحظ جميا ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ %276.96السابقة يقدر بػػ 

ربطو بتشبع سكؽ الياتؼ النقاؿ، بؿ يعكد إلى الدخكؿ الفعمي لممتعامؿ الثاني جازم كالذم ساىـ ىذا 
، أم ساىـ في (مكبيميس)اإلجراء بشكؿ كبير في اقتطاع نسبة كبيرة مف الحصة السكقية لممتعامؿ األكؿ 

.  تحكؿ نسبة معينة مع المشتركيف التابعيف لمكبيميس إلى جازم
كمف جية أخرل، ظيرت تكنكلكجيا اليكاتؼ النقاؿ المتعددة الشرائح كالتي كانت بدايتيا باليكاتؼ 

َـّ تسكيقيا تقريبا في نياية نفس السنة، صار ىناؾ ثقافة تنكيع 2000ثنائية الشريحة في سنة   كالتي ت
الشرائح كتعدد األرقاـ الشخصية لألفراد، كالذم أثر بشكٍؿ أك بآخر عمى المنافسة بيف المتعامميف الثالث، 
كمف بيف األسباب التي جعمت األفراد تنكيع شرائحيـ ىك اقتناص العركض كاالستفادة منيا قدر اإلمكاف، 
كبالتالي صار اقتطاع المتنافسيف لمحصص السكقية فيما بينيـ ال يقتصر فقط عمى تحكؿ مشترؾ ما مف 
متعامؿ إلى آخر، بؿ تعّداه إلى ترصد أحسف عرض يمكف مف خاللو تكقؼ طمب زبكف ما مف متعامؿ 

 .الشريحة األكلى إلى متعامؿ الشرائح األخرل
: إحالل خدمة الهاتف النقال وتهديدات المنتجات البديمة لها: الفرع الثاني

لخدمة الياتؼ النقاؿ عدَّة بدائؿ، كأىـ تمؾ البدائؿ ىك خدمة الياتؼ الثابت، ك يكجد بدائؿ أخرل 
: كالياتؼ الثابت الالسمكي ككذلؾ االنترنيت، كفيما يمي سنعرض أىـ ىذه البدائؿ كما يمي

                                                           
1 - http://www.djazairess.com/alahrar/104207 (25/09/2014 - 10:25) 
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الهاتف الثابت  : أوال
تعتبر خدمة الياتؼ الثابت بديال لخدمة النقاؿ بالرغـ مف كجكد اختالفات كثيرة بينيما، فمكؿ خدمة 

نمط استخداـ معيف إالَّ أنَّيما يفياف بغرض متقارب نسبيا، لكف تتميز كؿ خدمة عف األخرل ببعض 
الفركقات في االستخداـ كالخدمات المرفقة كذلؾ، كتكاصؿ مؤسسة اتصاالت الجزائر في تسجيؿ نمكا في 

، بعدما كاف حكالي 2011 مالييف مشترؾ سنة 3معدالت المشتركيف بالياتؼ الثابت، حيث بمغ أكثر مف 
، ككنتيجة لذلؾ ارتفع رقـ أعماؿ اتصاالت الجزائر فيما يخص الياتؼ 2000 مميكف مشترؾ سنة 1.7
، أم ما يعادؿ الّضعؼ، 2009 مميار دينار سنة 58 إلى 2002 مميار دينار سنة 29 مف 1الثابت

كبالرغـ مف تطكر التكنكلكجيا، يبقى الياتؼ الثابت الكسيمة األكثر استعماال لمنفاذ إلى اإلنترنيت، كىك 
السمعة المكممة ليا، كخاصة في ظؿ نقص الجك المالئـ الستقباؿ التكنكلكجيا الحديثة، فمنذ دخكؿ خدمة 

: اإلنترنيت إلى الجزائر زاد الطمب عمى الياتؼ الثابت بشكؿ كبير جدا، ك األرقاـ في الجدكؿ التالي
تطكر عدد المشتركيف في خدمة الياتؼ الثابت في الجزائر            : (03-04)جدول رقم 

 (مميكف مشترؾ: الكحدة)
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. 41، ص 2014النشرة السنكية لسمطة الضبط لمبريد ك المكاصالت السمكية ك الالسمكية، : المصدر

تطور عدد المشتركين في خدمة الهاتف الثابت في الجزائر لمفترة (: 07-04)الشكل رقم 
 (مميون مشترك: الوحدة)   (2001-2014)

                                                           

. 38ص الجزائر، ، 2009النشرة السنكية لسمطة الضبط لمبريد ك المكاصالت السمكية ك الالسمكية، -  1
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 (03-05)مف إعداد الطالب باالعتماد عمى معطيات الجدكؿ رقـ : المصدر

عرؼ قطاع الياتؼ الثابت زيادات معتبرة في عدد المشتركيف، حيث قدرت حضيرة الياتؼ الثابت 
، كىذا ما يفسر 2000، كىك تقريبا ضعؼ عدد المشتركيف لسنة 2008 مالييف مشترؾ سنة 3بػأكثر مف 

أفَّ الياتؼ الثابت ىك السمعة المكممة األكلى لخدمة اإلنترنيت في الجزائر،  لكف يالحظ انخفاض في عدد 
 كقد يعكد ىذا االنخفاض إلى بعض المشاكؿ التي كاجيت الخدمة كارتفاع 2009المشتركيف في سنة 

 ألؼ 30 بػ2011 سنة (1)عدد الشكاكم الخاصة بفاتكرة الياتؼ الثابت، حيث كصمت عدد الشكاكم
شككل، ككذلؾ إلى الجرد الذم قامت بو مؤسسة اتصاالت الجزائر كاإللغاء اآللي لالشتراكات غير 

النشطة، أما السبب اآلخر ىك االنتشار الكاسع جدا لخدمة الياتؼ النقاؿ التي اكتسحت سكؽ االتصاالت، 
 مميكف مشترؾ لتكاصؿ الطمب 2.83 إلى 2014ككاصؿ عدد المشتركيف في االرتفاع ليصؿ في سنة 

. عمى االنترنيت بشكؿ متزايد
: WLLالهاتف الثابت الالسمكي : ثانيا

 بدكره بديالن لخدمة الياتؼ النقاؿ، بؿ يمكف اعتباره بديؿ WLLيعتبر الياتؼ الثابت الالسمكي 
 خدمة الياتؼ النقاؿ مما لك قكرف بخدمة الياتؼ الثابت لما يمتيز بإعطاء المستخدـ الحرية إلىأقرب 

النسبية في التنقؿ كالتحرؾ أثناء المكالمة، كلذاؾ يعتبر أحد التيديدات الممكف أف تصيب جاذبية قطاع 
ق بقي محدكد االستخداـ في بعض اإلدارات  أفَّ خدمة الياتؼ النقاؿ، لكف كبالرغـ مف مميزاتو التقنية إالَّ 

كالمستخدميف كلـ يرؽ إلى أف يصبح تيديدنا قكينا، كباإلضافة إلى الربط بالخيكط لمياتؼ الثابت، اتصاالت 
" التصاالت الجزائر"كىيكؿ االتصاالت  WLL الجزائر كفرت تقنية تسمح بتحقيؽ اتصاالت بيف المشتركيف

، كنظرنا لميكنة التي تتمتع بيا ىذه التقنية مف حيث القدرة "بالدائرة المحمية راديك"لكافة التقنيات كالمعركؼ 
عمى إدماج الحمكؿ دكف خيكط كاستدراؾ التأخر المسجؿ في مجاؿ الكثافة الياتفية عمى مستكل المناطؽ 

                                                           

  ." http://www.al-fadjr.com/ar/economie/213530.html  "02/01/2013جرٌذة الفجر، -  1
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الحضرية كالريفية، فإفَّ اتصاالت الجزائر اعتمدت عمى تكنكلكجيا نظرنا لممزايا التي يتضمنيا، فإف ىذه 
 أكثر فعالية كتنمية كتحقيؽ CDMA-WLLالتكنكلكجيا تشكؿ الحؿ الذم يسمح التصاالت الجزائر بتكفير

مردكدية كبيرة لمشبكة، كاعتمدت اتصاالت الجزائر في تكفير كاقتراح حمكؿ خدمات الياتؼ الثابت 
 .1كذلؾ الالسمكي لممؤسسات الكبرل، كالييئات اإلدارية

 في الجزائر WLLالياتؼ الثابت الالسمكي تطكر عدد مستخدمي خدمة (: 04-04)الجدول رقم 
( مميكف مشترؾ: الكحدة )(2014-2004)لمفترة 
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. 41، ص 2014النشرة السنكية لسمطة الضبط لمبريد ك المكاصالت السمكية ك الالسمكية، : المصدر

 في الجزائر لمفترة WLLالهاتف الثابت الالسمكي تطور عدد مستخدمي خدمة : (08-04)الشكل رقم 
 (مميون مشترك: الوحدة)(                           2004-2014)

 
 (04-05)مف إعداد الطالب باالعتماد عمى اإلحصائيات الكاردة في الجدكؿ رقـ : المصدر

                                                           
1 https://www.algerietelecom.dz/AR/?p=wll_pro (28/07/2016 - 11:22) 
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 2007 في الجزائر سنة WLLالياتؼ الثابت الالسمكي  بمغ أقصى عدد المشتركيف في خدمة 
 مميكف 0.27 مميكف مشترؾ فقط، ليعكد في االنخفاض مف جديد حتى يصؿ إلى 0.9بعدد مشتركيف قدره 

 كىذا راجع إلى التزامف مع االنتشار القكم جدا في سكؽ خدمة الياتؼ النقاؿ التي 2014مشترؾ سنة 
سيطرت عمى قطاع االتصاالت كأزاحت نسبينا بدائميا لما تكفره مف مزايا أفضؿ مقارنة بيا، إالَّ أفَّ الياتؼ 

الثابت الالسمكي يبقى يشكؿ خطرا عمى خدمة الياتؼ النقاؿ لما يتعمؽ األمر باإلدارات العمكمية ك 
 .ت اإلدارية كما شابوئااليي
: خدمة االنترنيت: ثالثا

، كفي سنة CERIST عف طريؽ المركز 1993إفَّ دخكؿ خدمة االنترنت في الجزائر كاف في عاـ 
الكزارم الذم أنيى احتكار الخدمة مف الدكلة كبذلؾ يسمح لمخكاص بتقديـ خدمات  1 صدر المرسكـ1998

 في ممحكظا تقدما 1994 سنة منذ الجزائر شرط الجنسية الجزائرية، عرفتمع ، (Providers)اإلنترنت 
 عف باإلنترنت مرتبطة الجزائر كانت السنة، ففي نفس اإلنترنت، مع كالتعامؿ كاالشتراؾ االىتماـ مجاؿ
 ،2ضعيفة جد سرعة ىي Ko 9.6 في الثانية ثنائي حرؼ 9600 ب االرتباط سرعة تقدر إيطاليا، طريؽ
َـّ  كقد  لمشبكة المحكرية النقطة ىي الجزائر كتككف  اليكنسكك، منظمة مع تعاكف مشركع إطار في ذلؾ ت
 الخط سرعة كصمت ، 1996 سنة  ك في.تسمى إفريقيا، في معمكماتية شبكة إقامة (RINAF) شماؿ في
َـّ  الفرنسية باريس،  العاصمة طريؽ عف يمر الثانية، في حرؼ ألؼ 64 إلى  ربطت ، 1998ايةني في كت

 ، 1999مارس شير كفي الثانية، في ميغابايت 1 بقدرة الصناعي القمر طريؽ عف بكاشنطف الجزائر
َـّ  الثانية، في ميغابايت 2 بقكة الجزائر في اإلنترنت قدرة أصبحت  مف جديدا ىاتفيا خطا 30 إنشاء كت
 سطيؼ، الكطف الجزائر العاصمة، كاليات مختمؼ عبر كالمتكاجدة لممركز التابعة الكصكؿ نقاط خالؿ
. )العاصمة الجزائر ىي كحيدة خركج بنقطة كالمربكطة (…تممساف، كىراف، كرقمة،

أصبح ربط كاليات كمناطؽ الكطف يكاد أف يككف كميا، كىذا بفضؿ الشبكة التي تطكرت خالؿ 
 إلى 2000 كمـ سنة 7000انتقؿ مف  (برنامج الكزارة)السنكات األخيرة، فطكؿ خطكط األلياؼ البصرية 

، كبيذا أصبحت معظـ مناطؽ الكطف متصمة مع بعضيا مف خالؿ 2010 كمـ مع بداية عاـ 65000
                                                           

، نموذج لتقييم مواقع التوظيف بالجزائر– خدمات التوظيف االلكتروني مصطفاكم الطيب، بكنيؼ محمد األميف، -  1
،  جامعة " إستراتيجية الحككمة لمقضاء عمى البطالة ك تحقيؽ التنمية لمستدامة"  الممتقى الدكلي حكؿ مقدمة إلىمداخمة 

. 6-4ـ، ص 2011 نكفمبر 16-15المسيمة، خالؿ الفترة 
 دكتكراه غير منشكرة، جامعة الجزائر، أطركحة،  دور االنترنيت و تطبيقاته في مجال التسويقبختي إبراىيـ، - 2

 .196، ص 2002/2003
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 إلى 2000 كمـ سنة 28000أما الخطكط اليرتزية فقد انتقمت مف . شبكات مف األلياؼ البصرية
 نظاـ ريفي، باإلضافة إلى ذلؾ تمتمؾ الجزائر شبكة 100 محطة أرضية ك50، 2007 كمـ سنة 58000

 ربط في 4500 ككصمت إلى 1992 التي بدأ استغالليا منذ سنة (DZPAC)إلرساؿ المعطيات بالجممة 
، كما تمتمؾ كزارة اإلعالـ كتكنكلكجيا االتصاؿ الحتياجاتيا الخاصة شبكة أخرل إلرساؿ 2000سنة 

، باإلضافة إلى الشبكة المؤسساتية الخاصة بالصككؾ البريدية زيادة (MEGAPAC)المعطيات بالجممة 
عمى األكعية الكطنية، كتمتمؾ الجزائر أكعية دكلية مشتركة كخطكط األلياؼ البصرية مع المغرب، ليبيا 

. (1)كتكنس كالخطكط البحرية مع فرنسا، اسبانيا كايطاليا
، EEPAD بمساىمة مؤسسة 2003انطمقت في بالجزائر سنة  (ADSL)إفَّ االنترنت فائقة السرعة 

خدمة جديدة لالنترنت فائقة  (مجمع جكاب) أطمقت مؤسسة اتصاالت الجزائر 2007كفي بداية سنة 
، كتعتبر الجزائر أكؿ دكلة في إفريقيا تستعمؿ Athir تحت اسـ Wimaxالسرعة تستعمؿ فييا تكنكلكجيا 

. ىذه التكنكلكجيا المتطكرة
بعد أنو أف يساعد في نشر خدمة اإلنترنيت كتركيجيا بأفضؿ صكرة، لتصؿ إلى أإفَّ ىذا مف ش

نقطة، ككذا تكسيع حجـ الفئة المستيدفة لإلنترنيت، ككنتيجة لذلؾ تطكر عدد مستخدمي االنترنت في 
، 2011 مستخدـ منتصؼ سنة 4700000 إلى 2000 مستخدـ سنة 50000الجزائر فقد انتقؿ مف 

 سنة %12.00 إلى 2000 سنة %0.2كبيذا تنتقؿ نسبة النفاذ إلى االنترنت إلى عدد السكاف مف 
  ألؼ في نفس التاريخ عمى ماADSL 770عدد المشتركيف منيـ مف خالؿ شريط  ، في حيف بمغ2009

. 2010أفاد بو تقرير رسمي نشرتو ككالة األنباء الجزائرية في مارس 
 مستخدـ:   الكحدة(2016-2000)تطكر عدد مستخدمي االنترنت في الجزائر في الفترة : (05-04 )الجدول رقم
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Source: http://www.internetworldstats.com/af/dz.htm (04/02/2017 - 10:30) 

                                                           
 -12/07/2012جريدة الشعب، -  1

"  http://www.ech-chaab.com/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=9127&Itemid=98.  " 
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(2016-2000)تطور عدد مستخدمي االنترنت في الجزائر في الفترة : (09-04 )الشكل رقم

 
 (07-05)مف إعداد الطالب باالعتماد عمى اإلحصائيات الكاردة في الجدكؿ رقـ : المصدر

كيمكف اعتبار أفَّ االنترنيت بديؿ لمياتؼ النقاؿ خاصة لمَّا يتعمؽ األمر باإلنترنيت ذات التدفؽ 
العالي التي صارت تستخدـ مف أجؿ المحادثات الصكتية مثميا مثؿ الياتؼ النقاؿ، كمف أشير البرامج 

، لكنو ليس الكحيد بؿ يكجد قائمة طكيمة مف البرامج التي يمكف Skypeالمستخدمة في ذلؾ ىك برنامج 
جراء المحادثات الصكتية التي تشبو كثيرا المحادثات عبر الياتؼ، كمف  استخداميا في نقؿ الصكت كا 
جية أخرل فقد انتشرت الكثير مف المكاقع التي تسيؿ عممية إرساؿ رسائؿ نصية مف االنترنيت إلى 

تككف بديؿ لخدمة  الياتؼ النقاؿ كتمقييـ مجانا كذلؾ، كمف ىنا يمكف اعتبار أفَّ االنترنيت يمكف أف
  .الياتؼ النقاؿ إلى حد ما

: (خدمة الهاتف النقال)استقاللية المنتج : الثالثالفرع 
َـّ  إفَّ خدمة الياتؼ النقاؿ بصفة عامة ىي تكنكلكجيا ال يمكف االستفادة منيا مباشرة إالَّ إذا ت

يكجد العديد مف الكسائؿ المممكسة المتاحة كإدماجيا مع تكنكلكجيات أخرل تساعدنا مف االستفادة منيا، 
التي تجعمنا نستفيد مف الخدمات التي يعرضيا المتعامميف، كمف بيف تمؾ التكنكلكجيات كأشيرىا ىك 
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الياتؼ النقاؿ، كالذم عرؼ تطكرا غير مسبكؽ في أجيالو كجكدتو، لكف يكجد طرؽ أخرل كالتي تساعدنا 
مف االستفادة مف ذات الخدمة عمى خالؼ الياتؼ النقاؿ كأف نقكؿ الحكاسيب المكحية كىي تكنكلكجيا 
متعددة الخدمات كالتي مف بينيا االستفادة مف خدمات الجيؿ الثالث، كبالتالي نفيـ أف خدمة الياتؼ 

ىي خدمة مكممة لخدمة أخرل ال يمكف الفصؿ بينيما كال يمكف االستفادة منيا إلى  (الشريحة)النقاؿ 
. بكجكدىـ، أم أف خدمة الياتؼ النقاؿ ىي منتج غير مستقؿ

  عمى مستوى القطاعحدة المنافسة في سوق خدمة الهاتف النقال في الجزائر: المطمب الثاني
: معدل التحسين في منتج خدمة الهاتف النقال في الجزائر: األولالفرع 

 كيمنح GSMيقصد بالعرض التركيجي كؿ عمؿ تجارم يقـك بو متعاممك الياتؼ النقاؿ مف نكع 
ميزة في كقت محدد، سكاءن أكاف مالينا أك غير ذلؾ، قصد السماح عمى المدل القصير أك المتكسط 

أك ترقية مبيعات المنتكجات المتعمقة بخدمات النقاؿ سكاء أكانت ذلت الدفع المسبؽ أك الدفع /بتطكير ك
 ,MMS, GPRS، خدمة الرسائؿ المتعّددة الكسائطSMS، الرسائؿ القصيرة VOIXالصكت )البعدم 

WAP)  التي يسمح بيا دفتر شركطو لتشجيع كؿ أك جزء مف الجميكر لشراء أك االشتراؾ في خدماتو
أك لمشتركييا دكف اعتبار برامج الكالء مثؿ العركض التركيجية بالمعنى المقصكد في ىذا القرار، /ك

كيقصد بالمنتكج كذلؾ سكاء كاف في الدفع البعدم أك الدفع )كيغطي ىذا التعريؼ أيضا المبيعات 
التي يطمقيا المتعاممكف مباشرة عمى شكؿ باؾ يتضمف ميزات مثؿ الخصـ عمى النفاذ، الرسائؿ  (1المسبؽ
الخ، أك بطريقة غير مباشرة بحسب نفس الصيغة كبنفس الميزات بكاسطة متعيدم األجيزة ...القصيرة

 الذيف يقكمكف باإلشيار لفائدة المتعامميف، كيقصد بالمنتكج كذلؾ سكاء كاف في الدفع GSMالمطرفية 
، كفيما يخص العركض التركيجية في سكؽ خدمة الياتؼ النقاؿ مف نكع 2البعدم أك الدفع المسبؽ

GSM جاءت قرارات سمطة الضبط لمبريد كالمكاصالت السمكية كالالسمكية مف أجؿ تنظيـ عممية ،
التحسيف المستمر ك ترتيبيا في أجندة مف شانيا تثبيت الفترات القصكل لمعركض كالفترات الممتدَّة ما بيف 

العركض، تترؾ بذلؾ الخيار لممتعامميف ترتيب ىذه العركض في األجندة باحتراـ تمؾ الفترات الخاصة 
بسمطة الضبط، كمع دخكؿ خدمة الجيؿ الثالث إلى السكؽ الجزائرية فعميا، أصدرت ذات السمطة قرارا 

 يـك كأقصى تقدير بغض النظر عف نكع 30خاصا يحدد عدد األياـ لكؿ عرض جديد كالذم قدر بػ
 المؤرخ في 33 كالذم أتبع بالقرار رقـ 2013أفريؿ17 المؤرخ قي 36المنتج، كنص القرار رقـ 

، GSM، المحدداف لشركط كالترتيبات العممية لمعركض التركيجية كالخاصة بمزكدم خدمة 2014مام05
                                                           

 .01لممحؽ رقـ إلى اأنظر -  1
 .01لممحؽ رقـ إلى اأنظر  - 2
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كيعزز ىذا القرار األجندة فيما يخص عركض الدفع المسبؽ عمى حساب الدفع البعدم، كجاء في القرار 
 يـك بالنسبة لمعركض الخاصة بالدفع 28 يـك لمعركض الخاصة بالدفع المسبؽ ك21عمى تحديد مدة 

المؤرخ في  N°10/SP/PC/ARPT/12البعدم، ىذا القرار جاء ليستأنؼ بعض األحكاـ الخاصة بالقرار رقـ 
 كالمحدد لمشركط كالترتيبات العممية لمعركض التركيجية كالخاصة بمزكدم خدمة 2012 مارس 07

GSM . عرض 26 بمجمكع %262كمف جية أخرل، عرؼ المجمكع الكمي لمعركض نسبة زيادة قدرىا 
، كالجدكؿ يمخص عدد العركض كعدد االياـ ما بيف 20141 عرض في سنة 94 إلى 2013في سنة 

: 2014 ك 2013، 2012العركض في السنكات 
 لممتعامميف 2014 ك 2013، 2012عدد االياـ ما بيف العركض في السنكات (: 06-04)الجدول رقم 

الثالثة 
المجموع أوريدو جازي موبيميس المتعامل 
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 لممتعامميف 2014 ك 2013، 2012عدد االياـ ما بيف العركض في السنكات (: 10-04)الشكل رقم 
 الثالثة

 
( 06-05) مف إعداد الطالب باالعتماد عمى معطيات الجدكؿ رقـ :المصدر

                                                           
1 - Rapport annuel de l'Autorité de régulation, autorité de régulation de la poste et des 

télécommunications, 2014, Algerie, P 36-37. 
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كيمكف مالحظة أفَّ المتعامميف الثالثة قبؿ دخكؿ القراريف اآلنفي الذكر حيز التنفيذ كاف معدؿ 
 قمصت مؤسسة 2012تحسينيـ أقكل مما لك قكرف ذات المعدؿ بعد دخكؿ القراريف حيز التنفيذ، ففي سنة 

 يكـ فقط ما بيف العركض، في حيف تقارب معدؿ التحسيف في خدمة 11مكبيميس معدؿ تحسينيا إلى 
 يكما عمى التكالي، كبعد إدخاؿ 24 ك 20الياتؼ النقاؿ الخاص بجازم ك أكريدك في نفس السنة إلى 

الشركط كالترتيبات العممية التي تخضع عممية تحسيف خدمة الياتؼ النقاؿ في الجزائر، نالحظ تقارب 
 لممتعامميف الثالثة، فكصؿ 2013المعدؿ مف حيث األياـ الفاصمة ما بيف كؿ عرضيف تركيجييف في سنة 

 يكما، ككصؿ ذات المعدؿ الخاص بمؤسسة جازم 26معدؿ تحسيف المنتجات الخاص بمكبيميس إلى 
 تكلت مؤسسة مكبيميس الريادة مف جديد بمعدؿ 2014 عمى التكالي، أمَّا في سنة 21 ك 25كاكريدك إلى 

.   أياـ9 يـك ما بيف كؿ عرضيف تركيجييف ك تتفكؽ بذلؾ عف جازم صاحبة المرتبة الثالثة بػ 20
: تطور هيكل المنافسة داخل سوق خدمة الهاتف النقال في الجزائر: الثانيالفرع 

قانكف  إصدار منذ السرعة، خاطؼ تطكرنا الجزائر في كالالسمكية السمكية المكاصالت قطاع عرؼ
كتطكير كتقديـ خدمات  المنافسة، أماـ القطاع بفتح سمح ، الذم2000 أكت 05 المؤرخ في 2000-03

البريد كالمكاصالت السمكية كالالسمكية ذات نكعية في ظركؼ مكضكعية كشفافة كبدكف تمييز في مناخ 
في  المستخدمة التكنكلكجيا في المحسكس التأخر في المتمثمة لمعكامؿ كنتيجة التطكر ىذا كيأتي، 1تنافسي
مقارنة  القطاع كتأخر الممنكحة، الخدمات كنكعية الياتفية، التجييزات مستكل عمى كالتأخر القطاع،
 شبكات كتطكير كاستغالؿ إنشاء في الجزائر اتصاالت مؤسسة كمكضكع نشاط المتقدمة كيتمثؿ بالدكؿ

 الرئيسي، مكضكعيا مع مباشرة غير أك مباشرة عالقة ليا التي النشاطات بكؿ كالقياـ االتصاؿ العمكمية،
في  بحيث كالالسمكية، السمكية االتصاالت كقطاع البريد قطاع بيف التفرقة عممية تمَّت 2001 ففي سنة
َـّ  تجارية، كشركة 2001 نياية سنة  الكزارة، مف مستقؿ ككياف كاالتصاالت البريد ضبط سمطة تأسيس كت

َـّ  كما كحماية المستيمؾ، الشبكة لنكعية كالضامنة الضابطة السمطة كىي ميداف  في األكلى الرخصة بيع ت
سكؽ : النقاؿ، كيمكف تقسيـ سكؽ خدمة الياتؼ النقاؿ في الجزائر إلى ثالثة مستكيات الياتؼ خدمة 

: االحتكار التاـ، سكؽ االحتكار الثنائي ك أخير سكؽ احتكار القمة، ك يأتي تفصيميا كاآلتي
": 15/02/2002-1994"مرحمة االحتكار المطمق  .1

قبؿ اإلصالحات، كاف يسيطر عمى خدمات الياتؼ النقاؿ المتعامؿ التاريخي لمبريد كالمكاصالت، 
كلقد كاف ىذا القطاع في مرحمة االحتكار المطمؽ ينتابو الجمكد، حيث كاف نشاطو منحصرا في تغطية 

                                                           

. 03، ص 2000 أكت 06، 48العدد  الجريدة الرسمية،الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -  1
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 4961 بػ1996احتياجات فئة الدخكؿ المرتفعة عمى الدفع المؤجؿ، كلقد قدِّر عدد المشتركيف سنة 
، بعد اإلصالحات الييكمية كبمكجب 1999 مشترؾ فقط سنة 18000مشترؾ، كارتفع ىذا العدد إلى 

 عرؼ قطاع الياتؼ النقاؿ الجزائرم دخكؿ أكؿ متعامؿ 11/07/2001 كتحديدا في 2000-03القانكف 
، حيث حصؿ عمى رخصة الشبكة في التاريخ اآلنؼ الذكر ليككف ىذا "أكراسكـك اتصاالت الجزائر"أجنبي 

األخير مؤشرنا عمى إنياء احتكار الدكلة عمى استغالؿ شبكة الياتؼ النقاؿ؛ 
( 25/08/2004 إلى 15/02/2002)مرحمة االحتكار الثنائي  .2

َـّ االستغالؿ الفعمي ألكؿ مرة لشبكة  ، ميزت ىذه 15/02/2002 مف طرؼ جازم في GSMت
المرحمة تكاجد اكرسكـك تيميكـك الجزائر، كاتصاالت الجزائر، كتميزت ىذه المرحمة بإطالؽ ىذه األخيرة 
لعرضيا المتمثؿ في الدفع المؤجؿ، بدخكؿ جازم استطاعت أف تفتؾ منصب الريادة باستحكاذىا عمى 

، ظير 03/08/2003 مف الحصة السكقية خالؿ السنة األكلى مف دخكليا، كفي %70أكثر مف 
كفرع مف المتعامؿ التاريخي " مكبيميس"المتعامؿ الكطني اتصاالت الجزائر لمنقاؿ تحت اسمو التجارم 

الذم منحت " نجمة"، حتى يستطيع مكاجية المنافسة، كتحضيرا لدخكؿ الكافد الجديد 1عمى سبيؿ األخرجة
. 20/12/2003لو الرخصة في 

: ( إلى يومنا هذا25/08/2004)مرحمة منافسة القمة  .3
، أجرت الدكلة الجزائرية مناقصة دكلية مف أجؿ منح رخصة ثالثة 2003 سبتمبر 29كبتاريخ 

 عرضيا لالتصاالت في الجزائر، قدمت الكطنية GSMلتأسيس كاستغالؿ شبكة السمكية خمكية مف نكع 
َـّ تعيينو كمستفيد مؤقت مف طرؼ سمطة ضبط 2003 ديسمبر 02بتاريخ   لمحصكؿ عمى الرخصة كقد ت

البريد كالمكاصالت السمكية كالالسمكية طبقا لقانكف المنافسة، كقد رخص ليا بأف تستغؿ في الجزائر شبكة 
 مفتكحة لمجميكر في الجزائر كأف قدـ خدمات ذات الصمة باستغالؿ ىذه GSMىاتؼ خمكم مف نكع 

 كالمتضمف المكافقة 2004 جانفي 11 المؤرخ في 09-04الشبكة،  كىذا بمقضى المرسـك التنفيذم رقـ 
 كاستغالليا، كتكفير GSMعمى منح رخصة إقامة شبكة عمكمية لممكاصالت الالسمكية الخمكية مف نكع 

كمنحت رخصة ثالثة لممتعامؿ  ،2خدمات المكاصالت الالسمكية لمجميكر ككذا دفتر الشركط الممحؽ بو
 كقاـ المتعامؿ باستغالؿ شبكتو ألكؿ مرة في 20/12/2003الككيتي الكطنية لالتصاالت بتاريخ 

                                                           

مداخمة مقدمة ، المالمح التنظيمية واالستراتيجيات التنافسية لمتعاممي صناعة الهاتف النقال الجزائريقكفي سعاد، -   1
المنافسة كاالستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحركقات في الدكؿ : "إلى الممتقى الدكلي الرابع حكؿ

 .02-01، ص 2010 نكفمبر 09 ك 08الجزائر، يكمي -جامعة حسيبة بف بكعمي بالشمؼ، "العربية
 .15، ص 2007 جانفي 28، 07العدد  الجريدة الرسمية،الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -  2
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 كعمى ناحية، مف الشبكة كخدمات التغطية، جكدة تحسيف عمى قائما التنافس  كأصبح25/08/2004
لى مدركسة، جد بأسعار األخير المتعامؿ دخكؿ بعد خاصة العركض، لتمييز الطرؽ إيجاد مختمؼ حد  كا 

ناحية  مف التركيجية العركض عمى ينصب ما بقدر المنافسة مجاؿ عف بعيدا السعرم التنافس يبقى اآلف
. 1أخرل
  وتهديدات الوافدين الجدد إلى قطاع خدمة الهاتف النقال في الجزائرضعف نمو الصناعة: الثالثالفرع 

  خدمة الهاتف النقال في الجزائرضعف نمو صناعة: أوال
 (كحدة كاحدة)يبيف الجدكؿ التالي أسعار خط الدفع المسبؽ لمكبيميس كجازم بالدينار كالكميات 

 2004فيفرم /2004حسب كحدة بيع التجزئة لمفترتيف أكت 
كحدة )أسعار خط الدفع المسبؽ لمكبيميس كجازم بالدينار كالكميات (: 07-04)الجدول رقم 

 2004فيفرم /2004حسب كحدة بيع التجزئة لمفترتيف أكت  (كاحدة
السنكات 

 
          المنتجات             

 2004أكت  2004 فيفرم

 P1  السعر Q1 الكمية P0 السعر Q0 الكمية

 2990 1 3999 1 جازم
 5800 1 5800 1 مكبيميس 

 مف إعداد الطالب باالعتماد عمى المعطيات التي تـ تجميعيا مف: المصدر
http://www.arpt.dz/ar/actu/sem/ 

 2004/2016 لمفترتيف أكت 2الجدكؿ المساعد في حساب رقـ السبير(: 08-04)الجدول رقم 

 
P0Q0 P1Q0 

 2990 3999 جازم
 5800 5800 مكبيميس

∑ 9799 8790 

                                                           

 خدمة قطاع حالة"الجزائرية  االقتصادية أداء المؤسسات عمى الخارجية البيئة متغيرات تأثيركاضح،  بف الياشمي-  1
-، سطيؼ01سطيؼ  عباس فرحات ، جامعة(غير منشكرة)أطركحة دكتكراه ، "2011-2008الجزائر  في النقال الهاتف

 .176الجزائر، ص 
مجمة ديالى لمعمـك ، "العراق أنموذجا"األرقام القياسية ومنهجية تطبيقها في األنشطة االقتصادية ابراىيـ جكاد كاظـ، -  2

 .104، العراؽ، ص 2011 أكتكبرالصرفة، العدد الرابع، 
  

http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=170&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=170&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=170&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=170&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=170&uiLanguage=ar
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( 08-05)مف إعداد الطالب باالعتماد عمى المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ : المصدر

𝐼𝑟 =
 𝑃1𝑄0

 𝑃0𝑄0
×  100 =

8790

9799
 × 100 = 89.7% 

المستكل العاـ ألسعار منتج خط الدفع المسبؽ لمكبيميس كجازم قد انخفض قميال كىذا يدؿ عمى أفَّ 
. %10.3بنسبة 
 (كحدة كاحدة)يبيف الجدكؿ التالي أسعار خط الدفع المسبؽ لمكبيميس كجازم بالدينار كالكميات ك

 2004/2016حسب كحدة بيع التجزئة لمفترتيف أكت 
كحدة )أسعار خط الدفع المسبؽ لمكبيميس كجازم بالدينار كالكميات (: 09-05)الجدول رقم 

 2004/2016حسب كحدة بيع التجزئة لمفترتيف أكت  (كاحدة
السنكات 

 
          المنتجات             

 2016 2004أكت  

 P1  السعر Q1 الكمية P0 السعر Q0 الكمية

 (GO) 300 1 2990 1 جازم

 مكبيميس 
1 5800 1 200  

(Mobtassim) 
 مف إعداد الطالب باالعتماد عمى المعطيات التي تـ تجميعيا مف: المصدر

http://www.arpt.dz/ar/actu/sem/ 

 2004/2016الجدكؿ المساعد في حساب رقـ السبير لمفترتيف أكت (: 10-05)الجدول رقم 
  P0Q1 P1Q1 

 300 2900 جازم
 200 5800 مكبيميس 

∑ 8700 500 
( 09-05)مف إعداد الطالب باالعتماد عمى المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ : المصدر

          𝐼𝑟 :حساب رقـ السبير

𝐼𝑟 =
 𝑃1𝑄0

 𝑃0𝑄0
×  100 =

500

9799
 × 100 = 05.75% 

المستكل العاـ ألسعار منتج خط الدفع المسبؽ لمكبيميس كجازم قد انخفض كىذا يدؿ عمى أفَّ 
. %94.25بنسبة 
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كاصؿ المستكل العاـ لألسعار لخط الدفع المسبؽ لكؿ مف جازم كمكبيميس : المقارنة بينهما
الَّ أفَّ ىذا االنخفاض عرؼ إاالنخفاض منذ السنكات األكلى مف طرح ىذا المنتج الجديد في السكؽ، 

، ألنو 2004فيفرم /2004لمفترتيف أكت تسارعا متباطئا في البداية كىذا ما يشير إليو رقـ السبير 
، (انخفاض طفيؼ)كبالرغـ مف االنخفاض المسجؿ في المستكل العاـ لألسعار إال أنو يميؿ إلى الثبات 

، حيث عرؼ المستكل العاـ 2004/2016كيمكف مالحظة ذلؾ بالمقارنة مع رقـ السبير لمفترتيف أكت 
، كىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى أفَّ %94.25لألسعار سقكطا حرا، حيث قدر االنخفاض بنسبة 

عرؼ تضخما اقتصاديا كبيرا في البداية متمثال في  (خطكط الدفع المسبؽ)سكؽ خدمة الياتؼ النقاؿ 
االرتفاع في المستكل العاـ لألسعار كلمدة طكيمة في القطاع، كقد عكس االرتفاع في معدؿ التضخـ، بيئة 
غير مؤكدة كحالة ضعؼ كعدـ استقرار اقتصادم، كأفضي ىذا االرتفاع في معدالت التضخـ الى ارتفاع 

الكمفة االنتاجية نسبيا لممتنافسيف داخؿ ىذا السكؽ، كبالتالي ككتحصيؿ حاصؿ أدل ذلؾ إلى ضعؼ 
 نمك الصناعة داخؿ ىذا القطاع كمردكدية القطاع، كمف جانب آخر تسعى كؿ مف مكبيميس ك معدالت
في ىذه الحالة إلى الحصكؿ عمى كضعية تمكنيا مف تحقيؽ أىدافيا، فإف  (نجمة سابقا-كأكريدك)جازم 

 .ذلؾ سيؤدم إلى تشكيؿ منافسة حادة كخاصة في تمؾ الفترة
 تهديدات الوافدين الجدد إلى الصناعة :ثانيا

رفضت الحككمة الجزائرية منح تصريح االستثمار لمتعامؿ الياتؼ النقاؿ الفرنسي  أكرانج  الذم 
حيث كاف يتفاكض مع  ، 2013باشر مفاكضاتو لدخكؿ السكؽ الجزائرية بجدية منذ بداية مف ديسمبر 

 شركة فرنسية ناشطة في السكؽ الكطنية، إلقناعيا بالشراكة معيا في حاؿ تمكنيا مف 400أزيد مف 
 .الحصكؿ عمى رخصة المتعامؿ الرابع كمنافس جديد لمكبيميس كأكريدك كجازم

كقالت مصادر مف قطاع االتصاالت أف ممؼ دخكؿ المتعامؿ الفرنسي أكرانج لمسكؽ الكطنية 
 مشيرة إلى أف دخكؿ  أكرانج  مستبعد ،متكاجد عمى طاكلة كزارة البريد كتكنكلكجيات اإلعالـ كاالتصاؿ

كالحككمة لف تمنحيا الرخصة، رغـ إصرارىا عمى االستثمار في السكؽ الجزائرية، مضيفة أنو في حاؿ 
دخكؿ أم متعامؿ، لف يتحصؿ عمى رخصة االستثمار في شبكة الجيؿ الثالث لمياتؼ النقاؿ، إضافة 

إلى أف سمطة ضبط البريد،  كالمكاصالت السمكية كالالسمكية سبؽ كأف أعمنت أف الدكلة الجزائرية باعت 
 . رخص لمجيؿ الثالث لكؿ مف المتعامميف مكبيميس،  أكريدك كجازم3

كطبقا لذات المصادر، فإفَّ المفاكضات لـ تشيد تقدمنا منذ زيارة جكف بيار رافاراف لمجزائر، حيث 
كاف قد أعمف كزير اإلنتاج الصناعي الفرنسي مكنتكبكرغ عف رغبة الشركة الفرنسية أكرانج في الدخكؿ 
لمجزائر، كفتحت مشاكرات عمى مستكل كزارة البريد، إال أف الحككمة ليست مقتنعة بذلؾ، كرفضت منح 
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التصريح كال تزاؿ مصرة عمى الرفض لحد الساعة، بحكـ أف السكؽ الكطنية قد تشّبعت، إضافة إلى أفَّ 
 مميكف مشترؾ لمنقاؿ، كىك ما يفكؽ حتى عدد 39رخص الجيؿ الثالث لمنقاؿ استنفذت مع تسجيؿ 

 1.السكاف
الفرنسية رغبتيا الكبيرة في مضاعفة استثماراتيا في " فرانس تيميككـ"كما أظيرت بعدىا شركة 

مجاؿ الياتؼ النقاؿ كتكسيع حجـ أعماليا في كؿ مف الجزائر كمكريتانيا كالطكغك كبكركينافاسك قصد 
، حيث ركزت ىذه األخيرة اىتمامو 2015الكصكؿ إلى رقـ أعماؿ بسبعة مميار أكرك بحمكؿ العاـ 

الكبير بسكؽ االتصاالت الجزائرية حيث أكدت استعدادىا لتكقيع اتفاقيات مع نظيرتيا مجمع اتصاالت 
 .الجزائر في مجاؿ الياتؼ النقاؿ كالشبكات

 نائب المدير التنفيذم لمشئكف اإلستراتيجية، لككالة ركيترز، إفَّ التكسع في قاعدة ايمي جيراردكقاؿ 
المستخدميف في أربع دكؿ إفريقية مف بينيا الجزائر مف شأنو أف يعكض االنكماش في السكؽ األكركبية، 

 دكالر يكميا ال يؤثر 2مشيرا إلى أف تدني الدخكؿ في عدد كبير مف األسكاؽ اإلفريقية كالتي ال تتعدل 
 .بشدة عمى حجـ عائدات الشركة في ظؿ تكظيؼ البنية التحتية لمشركات في خدمات أخرل

- حسب رأيو-نظرا " فرانس تيميككـ"كأضاؼ جيرارد أف السكؽ الجزائرية لالتصاالت تثير اىتماـ 
لكجكد بنية تحتية كاسعة لالتصاالت، مشيرا إلى آف الشركة ستتبع إستراتيجية تنمكية معقكلة في مجاؿ 

  .2 سنة سابقا15االستثمار في قطاع الياتؼ النقاؿ كىك األمر الذم قامت بو منذ نحك
 يـك إيمان هدى فرعونصرحت كزيرة البريد ك تكنكلكجيات اإلعالـ ك االتصاؿ كمف جية أخرل، 

بالجزائر العاصمة أف اعتماد متعامؿ رابع في الياتؼ النقاؿ  2015 سبتمبر 10المكافؽ لػ الخميس 
 ".ليس في فائدة المستيمؾ إطالقا"ك" أمر غير مفيد مف الناحية التقنية"بالجزائر 

ك خالؿ ندكة صحفية نشطتيا عمى ىامش زيارة عمؿ قامت بيا إلى مقرم متعاممي الياتؼ النقاؿ 
مضاعفة عدد المتعامميف في الياتؼ النقاؿ في الجزائر غير مفيد " أكريدك كجازم أكدت الكزيرة تقكؿ أف 

". إطالقاتقنيا كليس في فائدة المستيمؾ 
كتضـ السكؽ الجزائرية لمياتؼ النقاؿ حاليا ثالثة متعامميف ك ىـ مكبيميس ك أكريدك كجازم عمما 

أف متعامميف أجانب عمى غرار الفرنسي أكرانج ك البريطاني فكدافكف قد أعربا عف أمميما في كلكج 
. السكؽ الجزائرية

                                                           
1-http://elmihwar.com/ar/index.php/mobile.html (10/12/2016 - 14:00) 

2- http://www.echoroukonline.com/ara/articles/153996.html?u=5001 (10/12/2016 - 16:00) 
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عممت عمى تقميص " التجربة الخاصة بيذا المجاؿ ببمداف أخرل إلىفي ىذا الشأف تطرقت الكزيرة 
. 1"معقد لمغاية"عدد متعاممييا ليس فقط ألسباب تجارية بؿ تقنية أيضا مضيفة أف الجانب التقني 

المنافسة في سوق خدمة الهاتف النقال بجيمه الثالث وتطوير المنتج في الجزائر : المطمب الثالث
لـ يسمـ قطاع خدمة الياتؼ النقاؿ في الجزائر بجيمو الثالث مف المنافسة، بؿ تميزت بدايتو 
بالمنافسة الحادة مما، كعمى عكس الجيؿ الثاني، فالبداية كانت بالدعكة إلى المنافسة كمنح الرخص 

 :المؤقتة، كفيما يمي نعرض أىـ مراحؿ تطكر المنافسة في ىذا الشأف كما يمي
 2(منح الرخص المؤقتة) 01/2011دعوة لممنافسة رقم : الفرع األول

سعينا مف سمطة ضبط البريد كالمكاصالت السمكية كالالسمكية في تنظيـ ىذه المنافسة المتعمقة 
إدخاؿ التدفؽ العالي لمنقاؿ في الجزائر، كضعت رزنامة عمؿ مف شانيا أف تحدد الكيفيات كالمراحؿ التي 
مف خالليا سيعتمدىا المتعاممكف الراغبكف في االلتحاؽ بيا، حيث كانت خطة منح الرخص مرتبة كما 

: يمي
رزنامة المنافسة لمنح الرخص المؤقتة الستغالؿ شبكة الجيؿ الثالث في : (11-04)الجدول رقم 

الجزائر 
 ابتداء مف الساعة 2011 سبتمبر 22 إلى غاية 19مف  سحب الممؼ األكلي

  مساء16:00 إلى غاية الساعة 10:00
 ابتداء مف الساعة 2011 سبتمبر 30 إلى غاية 26مف  سحب ممؼ دعكة المنافسة

  مساء16:00 إلى غاية الساعة 10:00
 00:00 عمى الساعة 2011 أكتكبر 07آخر أجؿ  جميع ممفات كاقتراحات متعاممي الياتؼ النقاؿ

  أكتكبر23 (3G)المنح المؤقت لرخصات الجيؿ الثالث 
 2012الفصؿ األكؿ مف سنة  (3G)التنفيذ التجارم لمجيؿ الثالث 

 02نظر لمممحؽ رقـ ا: المصدر           

 01/2013اإلعالن عن المزايدة بإعالن المنافسة تحت رقم : الفرع الثاني
في إطار إدخاؿ التدفؽ العالي لمنقاؿ في الجزائر، أعمنت سمطة ضبط البريد كالمكاصالت السمكية 
كالالسمكية عف افتتاح المنافسة مف أجؿ إنشاء كاستغالؿ شبكات عمكمية لممكاصالت السمكية كالالسمكية 

. 2013 أكت 01الخميس المكافؽ لػ : ككاف ذلؾ بتاريخ  (3G)النقالة لمجيؿ الثالث 

                                                           
1- http://www.aps.dz/ar/sante-science-tech/19723 

 .01لممحؽ رقـ إلى اأنظر -  2
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نت نفس السمطة في ذات المناسبة عف مزايدة باإلعالف عف منافسة كطنية مكجية لصالح ؿكأع
منح "المتعامميف المنشئيف كالمستغميف لشبكة المكاصالت السمكية كالالسمكية النقالة في الجزائر مف أجؿ 

كتكفير  (3G)ثالثة رخص إنشاء شبكات عمكمية لممكاصالت السمكية كالالسمكية النقالة لمجيؿ الثالث 
كعميو، عرضت السمطة المذككرة عمى مف ييمو األمر بسحب ممؼ إعالف المنافسة . الخدمات لمجميكر
. 1 حسيف دام، الجزائر العاصمة16008، شارع قدكر رحيـ، 1: مف مقرىا الكائف بػ

كفي إطار اإلعالف عف المنافسة لمنح رخص إلنشاء كاستغالؿ شبكات عمكمية لممكاصالت 
َـّ إطالقيا في +3Gالسمكية كالالسمكية النقالة لمجيؿ الثالث  ، شرعت 2013 أكت مف سنة 01 التي ت

لجنة إعالف المنافسة لسمطة الضبط لمبريد كالمكاصالت السمكية كالالسمكية، في جمستيا العمنية 
 الذم يتضمف تحديد 2001 مام 09 المؤرخ في 124-01المنصكص عمييا في المرسـك التنفيذم رقـ 

اإلجراء المطبؽ عمى المزايدة بإعالف المنافسة مف أجؿ منح رخص في مجاؿ المكاصالت السمكية 
كفي نفس . 14:00 عؿ ل الساعة 2013 سبتمبر 15كالالسمكية، في فتح األظرفة كالذم كاف بتاريخ 

السياؽ، قدـ بعض المتعامميف عركضيـ لدل مقر سمطة الضبط لمبريد كالمكاصالت السمكية كالالسمكية 
: في اآلجاؿ التي ينص عمييا الجدكؿ الزمني ىـ بحسب الترتيب إليداع عركضيـ

  اتصاالت الجزائر لمنقاؿ؛
  الكطنية لالتصاالت الجزائر؛
 أكراسكـك تيميكـك الجزائر .

َـّ فتح األظرفة المحتكية ليذه العركض عمنيا بحضكر الصحفييف كقامت بعدىا المجنة، طبقا لممادة  ت
بجرد محتكل كؿ عرض عمى حدا كمطابقة  (المذككر آنفا) 124-01 مف المرسـك التنفيذم 12

المستندات المكجكدة في الجرد الذم قامت بو مع قائمة المستندات المطمكبة في ممؼ اإلعالف عف 
. المنافسة

كبعد ىذا اإلجراء، أعمنت لجنة المنافسة لسمطة الضبط لمبريد كالمكاصالت السمكية كالالسمكية عف 
القبكؿ الشكمي لمعركض المقدمة مف قبؿ المتعامميف الثالثة، حيث تعيف عمى لجنة إعالف المنافسة دراسة 

نياء عمميا قبؿ  َـّ مباشرة اإلعالف 2013 أكتكبر مف سنة 15محتكل العركض في جمسة مغمقة كا   حيث ت
. 2عف أسماء المتعامميف الحاصميف مؤقتا عمى الرخص كترتيبيـ

المنافسة عمى رخص استغالل شبكة الجيل الثالث وتقييم عروض المتعهدين : الفرع الثالث
                                                           

. 02لممحؽ رقـ إلى اأنظر -  1
. 03لممحؽ رقـ إلى اأنظر -  2



 حدة المنافسة في قطاع خدمة الهاتف النقال وأثرها عمى تطوير المنتج في الجزائر       :الرابعالفصل 

264 
 

تقييم عروض المتعهدين واإلعالن عن النتائج : أوال
 15بالجزائر كفي جمسة عمنية طبقا لممادة " مفدم زكرياء" بقصر الثقافة 2013 أكتكبر 14بتاريخ 

َـّ اإلعالف النتائج الخاصة بإعالف المنافسة لمنح رخص إلقامة كاستغالؿ 124-01مف المرسـك رقـ  ، ت
. 2013 أكت 01التي أطمقتيا الحككمة بتاريخ  (+3G)الشبكة العمكمية التصاالت النقالة لمجيؿ الثالث 

كبعد تقييـ عركض المتعيديف الثالثة بحسب المعايير التقنية كالمالية التي ينص عمييا نظاـ إعالف 
: المنافسة، صنفت المجنة عركض المتعيديف كما يمي

 اتصاالت الجزائر لمياتؼ النقاؿ؛ : المرتبة األكلى
 الكطنية التصاالت الجزائر؛ : المتربة الثانية
 أكراصكـك اتصاالت الجزائر: المرتبة الثالثة .

َـّ االعالف عف المتعامميف الثالثة المذككريف آنفا كمتحصميف مؤقتيف عمى رخصة إقامة  كعميو، ت
. 1(+3G)كاستغالؿ الشبكة العمكمية لفتصاالت النقالة لمجيؿ الثالث 

 (المنتجات) المنافسة عمى رخص استغالل شبكة الجيل الثالث و تطوير الخدمات المعروضة :ثانيا
مف المالحظ جدا أف المنافسة في الحصكؿ عمى رخص استغالؿ الشبكة العمكمية لمجيؿ الثالث 
: كاف ليا األثر البالغ في تطكير ىذه الخدمة في الجزائر، كفيما لي سنعرض أىـ ىذه التحسينات كما يمي

( 3G)دفاتر الشركط الممحقة بالمراسيـ التي تتضمف المكافقة عمى رخص النقاؿ مف الجيؿ الثالث  .1
نجاز عمميات قياس جكدة الخدمة التي مف خالليا سيتـ تحديد أداء كؿ شبكة لمجيؿ إتنص عمى 

 بصفك مكضكعية بما أنيا ستتـ تحت إشراؼ كتدقيؽ سمطة الضبط، كانطالقا مف نتائج الثالث
ىذه العمميات، يمكف لممتعامميف الحائزيف عمى رخص الجيؿ الثالث نشر المعمكمات حكؿ 

المؤشرات المختمفة المتعمقة بجكدة خدماتيـ، بيدؼ تكفير معمكمات مكثكؽ منيا لمجميكر بكؿ 
 ؛2شفافية في ظؿ احتراـ المنافسة المشركعة التي ىـ ممزمكف بيا أماـ القانكف

 ممزمكف SIM/USIM عمى نفس الشريحة 3G  كGSMالمشترككف الحائزكف عمى رقميف  .2
 SIM/USIM سكاءن االحتفاظ برقـٍ كاحد أك االحتفاظ بالرقميف معا لكف عمى شريحتيف باختيار

مختمفتيف منفصمتيف، كييدؼ ىذا الحؿ االنتقالي الذم كضعتو سمطة الضبط مف خالؿ القراريف 
:  االستجابة لمطمبيف2013/ س ض ب ـ/ ر ـ91 كرقـ 2013/س ض ب ـ/ ر ـ90رقـ 

                                                           

. 04لممحؽ رقـ إلى اأنظر -  1

. 05لممحؽ رقـ إلى اأنظر -  2
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احتراـ اإلطار القانكني الجزائرم السارم المفعكؿ المحدد لمبدأ الفصؿ القانكني كالمالي لرخص 
GSM 3 كG كاحتراـ حقكؽ المستخدميف بمنحيـ إمكانية الحصكؿ عمى رقميف GSM  3 كG 

 ؛SIM/USIM1في نفس الشريحة 
 GSM عف منح رخص مؤقتة لمجيؿ الثالث، قاـ متعاممك الػ2013 أكتكبر 14منذ اإلعالف يـك  .3

الثالثة بإجراء حمالت إشيارية مكثفة، كقد الحظت سمطة الضبط لمبريد كالمكاصالت السمكية 
كالالسمكية في ىذا اإلطار أف عدد المكحات كاإلعالنات اإلشيارية تمدح شبكات الجيؿ الثالث 

، كامتنعت سمطة الضبط لمبريد 2الخاصة بالمتعامميف الثالثة حتى قبؿ إقامتيا في أرض الكاقع
 خدمات الجيؿ الثالث عف التدخؿ في انطالؽكالمكاصالت السمكية كالالسمكية إراديا منذ 

اإلستراتيجية االتصالية المتعامميف كذلؾ بفتح المجاؿ ليـ في عرض حمالت إشيارية تسمح ليـ 
 .3بالتباىي بعركضيـ كخدماتيـ في ظؿ احتراـ قكاد المنافسة المعمكؿ بيا

اثر حدة المنافسة عمى تطوير خدمة الهاتف النقال في الجزائر : الثالثالمبحث 
  في القطاعتطوير المداخل اإلستراتيجية: األولالمطمب 

عممت المؤسسات الناشطة في قطاع خدمة الياتؼ النقاؿ منذ بداية عمميا ك خاصة في ظؿ دخكؿ 
المتعامؿ الثالث الكطنية لالتصاالت كالتغير الحاصؿ عمى مستكل ىيكؿ المنافسة في تطكير المداخؿ 

 :، كفيما نعرض ذلؾ حسب الخانات الكاردة في المصفكفةANSOFF ليا حسب مصفكفة اإلستراتيجية
: "(02"الخانة رقـ )اختراق السوق - في القطاعتطوير المداخل اإلستراتيجية: الفرع األول

ترتبط إدارة منتجات الياتؼ النقاؿ بشكؿ مباشر بقضية النمك في منشآت األعماؿ الناشطة في 
سكؽ خدمة الياتؼ النقاؿ، فعندما أصبح تركيز منشآت األعماؿ عمى النمك الذم يعتمده بطبيعة الحاؿ 

تتكجو المنشآت إلى تكييؼ العالقة بيف تطكير ذاتيا كما -عمى الزيادة في ربحية المنشأة، كفي حركة النمك
تعرضو مف منتجات، ككما ىك معركؼ فإف سكؽ خدمة الياتؼ النقاؿ في الجزائر عرؼ تطكرا في ىيكمو 
جعمو يفرض عمى المنظمات الناشطة فيو تبني سياسات أخرل كالتي تخص مداخميا اإلستراتيجية، حيث 

 الخاصة بيا منذ أكؿ ANSOFFعرؼ منتج خدمة الياتؼ النقاؿ في الجزائر تحسينا مستمرا مصفكفة 
: يكـ نشاط تجارم ليا في الجزائر

 : زيادة استخدامات المنتجات: أوال
                                                           

. 06لممحؽ رقـ إلى اأنظر -  1

. 07لممحؽ رقـ إلى اأنظر -  2

 .08لممحؽ رقـ إلى اأنظر  - 3
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زاد المتعامميف الثالثة إمكانية تكفير استخدامات أخرل لخدمة الياتؼ النقاؿ في الجزائر، كلـ يكتفك 
بفكرة حصر استخداـ ذات الفكرة في إيصاؿ الصكت ك الرسائؿ النصية فقط، بؿ جعمكا ليذا الخدمة 

: استخدامات أخرل ك يمكف إعطاء بعض األمثمة عمى ذلؾ كما يمي
 :موبيميس .1
 مّرات 10 كتككف سرعة تدفقو .يعتمد عمى إرساؿ المعطيات عبر مجمكعة مف الباقات: GPRS . أ

الّشيء الّذم يسمح باالستفادة مف مزايا أخرل كاستعماؿ االنترنيت، إرساؿ  ,GSM أكبر مف شبكة
 كيقصد بإرساؿ المعطيات عبر الباقات، انتياج منطؽ .كاستقباؿ الرسائؿ المصكرة ك الصكتية

. معيف مع احتراـ ك األخذ بعيف االعتبار كّمية المعطيات المرسمة كالمستقبمة، كليس مّدة االتصاؿ
ما ىك سكل نسخة متطّكرة  "GPRS" فالػ: كشبكة مستقّمة GPRS إال اّنو ال يمكف اعتبار خدمة

  المحّصؿ عميو بفضؿ الّتحديث؛ GSM لػ
سمح ىذا الّنظاـ م (:Multimedia Message Service-MMS) الّرسائل المصّورة والصوتية . ب

بإرساؿ ك استقباؿ مختمؼ الّرسائؿ الصكتية ك المصكرة، المقطكعات المكسيقية، كلقطات 
ـّ ذلؾ انطالقا مف شبكة الكاب أك جياز نّقاؿ خاص إلى جياز نّقاؿ خاص . الخ... الفيديك إذ يت

بتمقي ك إرساؿ  MMS كما تسمح الّرسائؿ المصّكرة الصكتية.أخر، أك إلى بريد إلكتركني
 ؛(كاألخبار، األحكاؿ الجّكية، السينما)المعمكمات عمى شكؿ صكر نحك ىاتفؾ الّنقاؿ 

 يشتغؿ مثؿ نظاـ. إذ يمثؿ شبكة المستقبؿ  GSM نظاـ جديد كمستقؿ تماما عف نظاـ: UMTS . ت
GPRS مّرة سرعة200، كتصؿ سرعة إرسالو إلى "الباقات"، أم بنظاـ  GSM مّرات 10 ك 
تتيح ىذه الّتكنكلكجيا الّراقية فرصة اإلبحار عبر شبكة االنترنيت بسرعة فائقة،  كGPRSسرعة

باإلضافة إلى تسجيؿ األفالـ ك مشاىدة برامج الّتمفزيكف انطالقا مف ىاتفؾ الّنقاؿ، عمما أف العديد 
مف البمداف األكركبية تستعمؿ ىذا الّنظاـ، فقد قامت الجزائر، بفضؿ الشبكة التجريبية لمكبيميس، 

 ؛2004بأّكؿ التجارب في ىذا المجاؿ في شير ديسمبر 
، ىذا الّنظاـ UMTSك  GPRS ، كىي مرحمة تكاصؿ بيف E-GPRS يسّمى أيضا: EDGE . ث

كّتعديؿ بعض خاصيات الّشبكة، سيسمح بإقامة  GSM الذم يعتمد عمى تحديث مختمؼ برامج
 بنفس الّطريقة  EDGE كما يشتغؿ نظاـ الػ UMTS بعض التغييرات المتعمقة باستعماؿ شبكة

 كيمكبايت لمثّانية بذركات تصؿ 144مع سرعة تدّفؽ قد تصؿ إلى GPRS الّتي يشتغؿ بيا الػ 
 ثانية؛ /216
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تمكنؾ ىذه الخدمة مف رؤية مراسمؾ بينما أنت تتحدث  :(Visiophonie) مكالمات الفيديو . ج
 ؛(UMTS)إليو، كذلؾ عبر شاشة ىاتفؾ النقاؿ أك الثابت بشرط أف يككف مف طراز الجيؿ الثّالث 

 :MOBINFO . ح
 تمنح خدمة Mobinfo  مجمكعة مف المحتكيات ك المعمكمات ذات أىمية كبرل، كالممكف

 كما يتسّنى لممستفيد مف الخدمة مف  خالؿ  USSDالحصكؿ عمييا مف خالؿ الرسائؿ القصيرة أك
  :اإلطالع عمى مختمؼ المعمكمات ك المكاضيع مثؿ Mobinfo خدمة

 الباقة الدينية؛ -
  الخ؛...اإلقتصادية، الكطنية، الدكلي: باقة المعمكمات   -
 باقة المرأة؛  -
 باقة الرياضة؛  -
 باقة الترفيو؛  -
 باقة الثقافة؛  -
 الباقة العممية؛ -

  - الرقابة العائمية- خدمة  . خ
  لألىؿ بمراقبة أطفاليـ ك حمايتيـ مف التصفح عمى - الرقابة العائمية - تسمح خدمة

المحتكيات غير الالئقة باألطفاؿ ، بالتالي يمكف ليـ التصفح ك بأماف عمى اإلنترنيت، كيمكف لمشتركي 
ك اختيار جكاز الذم يريدكف كضع الرقابة  *600# الدفع المسبؽ مبتسـ تشغيؿ الخدمة بتشكيؿ الصيغة

 : لمكبيميس بما يمي- الرقابة العائمية -  كتسمح خدمة .عميو
  منع ظيكر محتكيات لبعض مكاقعURL؛ 
  منع الدخكؿ إلى بعض الشبكات االجتماعية، برامج الدردشة، ك الرسائؿ الفكرية، ك أيضا

 . تحميؿ التطبيقات الجديدة
  MobiliStore . د

 :ىي بكابة ألعاب الياتؼ النقاؿ مقترحة خصيصا لكؿ زبائف مكبيميس عبر
  البكابة اإللكتركنية عمى الرابط URL: store.mobilis.dz  
  بكابة wap عمى الرابط URL: wap.store.mobilis.dz  
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  يمكف تحميميا عمى الياتؼ النقاؿ عمى الرابط store.mobilis.dz  
عمى العديد مف األلعاب المجانية كالغير مجانية كما يسمح بإمكانية شراء الميزات MobiliStore  يحتكم

 .1بصفة حصرية في الجزائر (شراء داخؿ التطبيؽ)اإلختيارية 
 :جازي .2
 : WIFI جازي كونكت  . أ

الجديدة تمكف المستفيديف منيا االتصاؿ باالنترنت بسيكلة عبر حاسكبيـ  خدمة جازم ككنكت
المحمكؿ أك في المكتب، كما يمكنيـ مف تقاسـ االتصاؿ باالنترنت مع العديد مف المستخدميف الذيف 

 ك مف HSPA ك GPRS/ EDGE ، أيف يمكف مف خالؿ نقؿ المعطيات عبر Wifi يممككف مستقبؿ
 :مميزات العرض

 تصفح األنترنت؛ 
 إرساؿ ك تمقي الرسائؿ اإللكتركنية؛ 
 إرساؿ ك تمقي رسائؿ آنّية؛ 
 االستفادة مف خدمة الرسائؿ القصيرة؛ 
  أجيزة استقباؿ في اتصاؿ كاحد؛10تحّمؿ إلى غاية  
  ثانية/ ميغابايت21.6تحّمؿ سرعة تدّفؽ إلى غاية. 
 (: 05/11/2008 )"سكوب"خدمة  . ب

كالتي تعني السبؽ الخبرم الذم يمّكف مشتركي المتعامؿ الثاني في الياتؼ النقاؿ " سككب"خدمة 
التي تعد محطة " سككب"مف تمقي أية معمكمة يريدىا فكر صدكرىا كعبر ىاتفو النقاؿ، كتمكف خدمة 

لممعمكمات كاألخبار لزبائف جازم مف تمقي معمكمات تككف محؿ انشغاليـ كمحكر اىتماماتيـ اليكمية سكاء 
 الخ؛...كطنية أك دكلية، نتائج المباريات، أسعار صرؼ العمالت، األحكاؿ الجكية، 

 :خدمة ياال جازي . ت
تمنح مستفيدييا ٱخر الرنات، األلعاب، الصكر الخمفية، المكاضيع، ” ياال جازم“البكابة الجديدة 

الفيديكىات ك محتكيات أخرل كثيرة، كما تمنحيمـ أيضا إمكانية االطالع مف ىاتفيـ النقاؿ عمى ٱخر 
أخبار عالـ الرياضة، األحكاؿ الجكية األبراج  كمكاقيت الصالة كالدخكؿ المباشر إلى الفايسبكؾ، تكيتر 

 كخدمة الدردشة
رنة، صكرة خمفية، فيديكىات ك ألعاب، كىي تشبو تقريبا : ككذلؾ إىداء مضمكف مف اختيار الزبكف

  السابقة لكف بمميزات ك كسائط جديدة؛"سككب"خدمة 
                                                           

1- http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/service.php?page=10 (09/10/2016 - 18:00) 
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:  خدمة مايمي . ث
تمكف خدمة مايمي المستفيديف منيا مف تسيير رسائميـ اإللكتركنية عمى ىاتفيـ جازم عمى شكؿ  

 .رسالة كسائط متعددة
 : جازي دردشة . ج

جازم دردشة خدمة تفتح لممستعمميف ليا أبكاب المنتديات كالدردشة عمى ىاتفيـ النقاؿ كالتحاكر 
الفكرم بالرسائؿ القصيرة باستعماؿ اسـ مستعار، منتدل الدردشة فضاء افتراضي لمتبادؿ، مفتكح في كؿ 

كقت كيدخمو الزكار افتراضيا مف ىاتفيـ النقاؿ، تمنحيـ المنتديات فرصة الدردشة حكؿ مكاضيعيـ 
. 1المفضمة مع أشخاص آخريف كالتعبير عف آرائيـ كتبادؿ األفكار كالمعمكمات

 :أوريدو . ج
 KHABBARNI: 

َـّ االشتراؾ فييا  تتمثؿ خدمة خبرني مف شركة اكريدك الجزائرية في مجمكعة مف الرسائؿ النصية يت
بشكؿ دكرم ك شيرم أك بتقديـ الطمب اآلني، أما بالنسبة ألنكاع األخبار المراد استالميا فيي حسب 

باقة أخبار إسالمية، باقة رياضة، باقة المحترفة، : االختيار، حيث تكفر خدمة خبرني األصناؼ التالية
 . باقة األفكار
 2CLUB JEUX: 

خدمة نادم األلعاب التي تقترح عدة ألعاب نقالة قابمة لمتحميؿ " أكريدك"قدـ متعامؿ الياتؼ النقاؿ 
إف خدمة نادم األلعاب تحتكم " اكريدك"، كقاؿ المتعامؿ "OSpace" عمى اليكاتؼ الذكية عبر بكابة 

عمى مجمكعة كاسعة مف األلعاب المثيرة، حيث يمكف لمزبكف اكتشاؼ آخر االبتكارات لمتسمية عمى ىاتفو 
، ما عمى Club Jeux الذكي تحت نظاـ اندركيد كاليكاتؼ متعددة الكظائؼ، كلمكلكج إلى الخدمة الجديدة

 Club"3عبر الياتؼ النقاؿ كالتسجيؿ في  OSpace لبكابتو "Jeux" إال النقر عمى الزاكية" أكريدك"زبائف 
jeux". 

  خدمةSTORMILI: 
تسنح ىذه الخدمة مف تحكيؿ الرصيد إلى مستخدـ آخر لشبكة أكريدك لمياتؼ النقاؿ ك كؿ ذلؾ فقط 

  .#115*مف خالؿ تشكيؿ 
 :زيادة الحمالت الترويجية: ثانيا

 :موبيميس .1
 :الخواص .أ 

                                                           
1- http://www.djezzy.dz/ar/ (09/11/2016 - 08:00) 
2- http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/particuliers/services/divertissement/club-jeu-ooredoo 
(09/11/2016 - 09:00) 
3- http://www.echoroukonline.com/ara/articles/226374.html (09/11/2016 - 10:00) 
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تميزت العركض التركيجية لممتعامؿ مكبيميس لمخكاص بالتنكع مف حيث الخصائص ك االسعار، ك 
 :الجدكؿ التالي يعرض أىـ تمؾ العركض كما يمي

 الخكاص- العركض التركيجية لممتعامؿ مكبيميس (: 12-04)الجدول رقم 
خصائصو اسـ العرض 

دج؛ 100رصيد أكلي   مبتسـ الجيؿ الرابع
  جيغا انترنت ميداة2االستفادة مف . 

 Navigui عرض
 بالجيؿ الرابع 

  ؛ ( يكـ30صالحة لمدة ) جيغا انترنت 3االستفادة مف
 FB & Whatsapp  ( يكـ30صالحة لمدة )؛ 
 يمكف تجميع االنترنت مف شير آلخر بما في ذلؾ ىدية الترحيب. 

 دج؛500رصيد الترحيب  الخضرا 
   لمثانية؛30/دج 3.98 المكالمات نحك جميع الشبكات بػ  
  دج؛4الرسائؿ القصيرة نحك جميع الشبكات بػ 
 البريد الصكتي مجاني؛ 
  اياـ 7 رسائؿ قصيرة ميداة صالحة لمدة 10= ىدؼ كاحد لممنتخب الكطني 

 نحك جميع الشبكات؛
  نحك جميع الشبكات دج رصيد ميدل  100= فكز كاحد لمخضر .

 باطؿ
 

:  يتحصؿ الزبكف عمى ما يمي500مع تعبئة تزيد عف 
 مكالمات كرسائؿ قصيرة SMS  نحك شبكة مكبيميس؛24/سا24غير محدكدة  
  أياـ؛7مدة صالحية العرض  
 تسعيرة مكحدة نحك كؿ الشبكات .

TOP سيستفيد الزبكف مف : 
 2000  رساؿ الرسائؿ القصيرة دج مف الرصيد لمقياـ إلجراء المكالمات كا 

 نحك الشبكتيف المخمية ك الدكلية؛
 3000  دج مف األرصدة اإلضافية لمصكت كالرسائؿ القصيرة نحك جميع

 .الشبكات
 تكفيؽ
 

ىك عرض مكجو خصيصا لمطمبة، إذ ليتمكنكا مف البقاء " تكفيؽ"العرض الجديد 
: عمى اتصاؿ دائـ مع الجماعة، ك يستفيد الطمبة مما يمي

  ثانية داخؿ المجمكعة 30/  دج 1= األسعار نحك أرقاـ المجمكعة 
 15 دقيقة مف اإلتصاؿ عبر GPRS مجانية صالحة ليـك كاحد 

Source: http://www.mobilis.dz/ar/  (07/10/2016 - 14:00) 
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 :الشركات .ب 
ككاف لمشركات نصيب كبير مف اىتماـ مؤسسة مكبيميس مف العركض المتنكعة، ككؿ عرض تميز بتنكع 

 :خصائصو ك اإلبداع أيضا، كالجدكؿ التالي يمخص أىـ تمؾ العركض كما يمي
 الشركات- العركض التركيجية لممتعامؿ مكبيميس (: 13-04)الجدول رقم 

خصائصو اسـ العرض 

Win Pro 4G 
4400 
 

  ؛18 00 إلى 06 00مكالمات مجانية بيف المكظفيف مف الساعة 
  ؛20 إلى الساعة 07مكالمات مجانية مف الساعة 
 6ساعات مف المكالمات في الشير نحك جميع الشبكات؛  
 200 رسالة نحك جميع الشبكات؛50 رسالة نحك مكبيميس ك  
 30دقيقة كرصيد إضافي نحك الخارج؛  
 6ميدل كؿ شير4 أككتي مف اإلنترنت لمتدفؽ العالي لمجيؿ  جيقا  .

Win Pro 3300 

  سا؛24مكالمات مجانية بيف المكظفيف عمى مدار  
  ؛24/ سا24مكالمات مجانية نحك مكبيميس 
 10 ساعات مف المكالمات في الشير نحك جميع الشبكات؛  
 300  رسالة نحك الشبكات األخرل؛75 رسالة نحك مكبيميس ك  
 45 دقيقة مكالمات نحك الخارج؛  
 10 ميدل كؿ شير4 أككتي مف اإلنترنت لمتدفؽ العالي لمجيؿ جيقا  .

Win Pro 4400 

  سا؛24مكالمات مجانية بيف المكظفيف عمى مدار  
  ؛24/ سا24مكالمات مجانية نحك مكبيميس 
 15ساعة مف المكالمات في الشير نحك جميع الشبكات؛  
  رسالة قصيرة نحك جميع 100+ رسائؿ قصيرة غير محدكدة نحك مكبيميس 

 الشبكات؛
 60دقيقة مكالمات نحك الخارج؛  
 15 ميدل كؿ شير4 جيقا أككتي مف اإلنترنت لمتدفؽ العالي لمجيؿ  .

 مكبي ككر بكريت
 

 •  ؛ شير12 دج ، مع التزاـ مدتو 0سعر التشغيؿ 
  بيف المتعامميف؛ 7/أياـ 7ك 24/سا 24 مكالمات مجانية كغير محدكدة 
  ؛أرصدة إضافية ميداة لمصكت ك الرسائؿ القصيرة 
 التسعيرة بالثانية بعد الدقيقة األكلى؛ 
  ؛ رصيد متراكـ ، لمدة غير محدكدة 
 ؛أفضؿ أسعار المكالمات نحك الخارج ك بالنسبة لخدمة التجكاؿ 
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  االتصاؿ باإلنترنت غير المحدكد (GPRS/EDGE)  دج؛4000عمى اشتراؾ  
  رسائؿ قصيرة SMS نحك الخارج بأقؿ تسعيرة في السكؽ  .

Source: http://www.mobilis.dz/ar/  (07/10/2016 - 14:30) 

 

 :جازي .2
المتعامؿ جازم ىك اآلخر مف أكالئؾ الذم اىتمكا بالعركض التركيجية كثيرا التي اتصفت بالتنكع 
مف حيث الخصائص كالسعر ك ما غمى غير ذلؾ، كالجدكؿ التالي يتضمف أىـ تمؾ العركض 

 :كما يمي
 العركض التركيجية لممتعامؿ جازم (:14-04)الجدول رقم 

خصائصو اسـ العرض 
 LIBERTY جازم

 
 50Mo انترنت؛  
 مجانية كغير محدكدة؛ نحك جازم مكالمات 
 10 دقائؽ مكالمات نحك الشبكات الكطنية؛  
 SMS نحك جازم؛  مجانية كغير محدكدة 
  ساعة24صالحية العرض . 

 جازم
MILLENIUM 

 

 4.5Go أشير؛3ميداة كؿ شير لمّدة   انترنت  
 مجانية كغير محدكدة؛ مكالمات نحك جازم 
 300 دقيقة مكالمات نحك الشبكات الكطنية؛ 
  SMS نحك جازم؛ مجانية كغير محدكدة 
  يكـ30صالحية العرض . 

  دج1200مف أجؿ اشتراؾ شيرم بػ  LINE جازم
  سا؛24/24 أرقاـ مفضمة جازم 3مكالمات مجانية ك غير محدكدة نحك  
 3 سا نحك كؿ الشبكات الكطنّية؛ 
  300 Mo أنترنت  
 500 رسالة  SMS نحك جازم 
 تكاصؿ غير محدكد بالشبكات اإلجتماعية (Facebook, Twitter ك WhatsApp) 
 خيار Control  دج إضافية100متكفر ب  .

   دج2000مف أجؿ اشتراؾ شيرم بػ 
  صباحا 8 مساءا إلى 8مكالمات مجانية ك غير محدكدة نحك جازم مف مف  +

  سا؛24/24نياية األسبكع 
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 4 ساعات مف المكالمات نحك الشبكات الكطنية األخرل؛ 
 1 Go أنترنت؛  
 200 رسالة  SMS نحك جازم؛ 
 خيار Control  دج إضافية100متكفر ب . 

  دج3000مف أجؿ اشتراؾ شيرم بػ 
  سا؛24/24مكالمات مجانية كغير محدكدة نحك جازم  
 3 سا مف المكالمات نحك الشبكات الكطنية األخرل؛  

 1,5 Go انترنت؛  
 300 رسالة  SMS نحك جازم؛ 
 خيار Control  دج إضافية100متكفر ب . 

  دج5000مف أجؿ اشتراؾ شيرم بػ 
  سا؛24/24مكالمات مجانية ك غير محدكدة نحك جازم  
 10 سا مف المكالمات نحك الشبكات الكطنية األخرل؛ 
 4 Go انترنت؛  
 رسائؿ SMS  سا24/24مجانية نحك جازم . 

Source: www.djezzy.dz/ar/ (10/10/2016 - 12:00) 

 ("01"الخانة رقم )تنمية السوق - في القطاعتطوير المداخل اإلستراتيجية: الثانيالفرع 
: التوسيع الجغرافي .1

: موبيميس . أ
 كالية حيث أصبحت شبكتيا لمجيؿ الثاني 48كاصمت مكبيميس تكسعيا الجغرافي حتى صارت تغطي 

: مف الكثافة السكانية كما ىك مبيف في الشكؿ المكالي % 99تغّطي 
 في الجزائر 2Gتغطية موبيميس لـ : (11-04)الشكل رقم 

 
Source: http://www.mobilis.dz/ar/couverture_2g.php (09/11/2016 - 18:40) 
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 كفقا اللتزامات المتعامؿ الكطني تجاه سمطة 3G++كتكاصؿ مكبيميس تغطية التراب الكطني بػ 
مف طرؼ سمطة الضبط سيككف أكؿ مف بقـك بتغطية # 1 المصّنؼ في المرتبة األكلى 3G++الػ. الضبط

، ينتقؿ 3G++، كبالنسبة لممناطؽ غير المغطاة بعد بػ   شير ك يـك كاحد فقط24 كالية ، في غضّف 48
، كالشكؿ 1 لمكبيميس شرط تشغيؿ ىذا االنتقاؿ عمى ىكاتفيـ G2المشترككف تمقائيا إلى شبكة الجيؿ 

: ة مكبيميس بيذه الخدمة عبر التراب الكطني كما يميمالمكالي يكضح تغط

  في الجزائر++3Gتغطية مكبيميس لػ (: 12-04)الشكل رقم 

 
Source: http://www.mobilis.dz/ar/couverture_3g.php (09/11/2016 - 18:40) 

 :أقسام جديدة من السوق .2
لجأت مكبيميس كمحاكلة منيا في تحسيف مداخميا اإلستراتيجية في تنمية سكقيا مف خالؿ 

: استحداث تقسيمات جديدة في السكؽ، ك مف بيف ىذه التقسيمات الجديدة نذكر
شريحة جديدة خاصة بالناجحيف في شيادتي البكالكريا كالتعميـ " مكبيميس"تقدـ شركة  . أ

 دينارا، بإمكاف 250بسعر رمزم يقدر بػ " قكسطك"األساسي، حيث تعرض ىذه الخطكط التي ىي مف نكع 
، أف ىذه "مكبيميس"كاعتبرت شركة .  أكت القادـ3التمميذ الناجح أف يتحصؿ عميو إلى غاية تاريخ 

الطريقة تعد نكعا ما مكافأة ليؤالء الناجحيف، الذيف سيستفيدكف مف خالؿ الشريحة الخاصة، مف رصيد 
يمكف استخدامو " BONUS" دينارا كػ 120 أسابيع، مع 8 دينارا يتجدد عمى مدل 150مجاني يقدر بػ 

عمما أنو عمى التمميذ الراغب في االستفادة مف ىذا العرض، التقرب مف أية ككالة لػ . نحك كؿ الشبكات
 ؛2مرفكؽ بشيادة النجاح كبطاقة اليكية" مكبيميس"

 :تطوير منتجات جديدة لتمبية متطمبات العمالء .3
: موبيميس . أ

اعتمدت مكبيميس تطكير منتجات جديدة لتمبية متطمبات العمالء عمى نحك أدؽ كالحفاظ عمى 
تقديـ  امتياز تنافسي لمكانتيا السكقية، كتسعى مكبيميس، منذ نشأتيا، إلى تحديد أىداؼ أساسية منيا

                                                           
1- http://www.mobilis.dz/ar/couverture_3g.php  (09/11/2016 - 18:40) 

2- http://www.al-fadjr.com/ar/derniere/76731.html?print (09/11/2016 - 18:50) 
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تقديـ الجديد بما يتماشى كالتطكرات  اإلبداع، التكفؿ الجيد، بالمشتركيف لضماف كفائيـ، أحسف الخدمات، 
مالييف  10 التكنكلكجية ك ىدا ما مكنيا مف تحقيؽ أرقاـ أعماؿ ميمة ك تكصميا في كقت قصير إلى ضـ

 .مشترؾ
ك باختيارىا ك تبنييا لسياسة التغيير كاإلبداع، تعمؿ مكبيميس دكما عمى عكس صكرة إيجابية كىذا 
بالسير عمى تكفير شبكة ذات جكدة عالية كخدمة لممشتركيف جد ناجعة باإلضافة إلى التنكيع ك اإلبداع 

 .في العركض كالخدمات المقترحة
حيث أرادت مكبيميس التمكقع كمتعامؿ أكثر قربا مف شركائيا ك زبائنيا، كما زاد ذلؾ قكة شعارىا 

، حيث أف ىذا الشعار يعد تعيدا باإلصغاء الدائـ، ك دليال عمى التزاميا بمعب دكر "أينما كنتـ" الجديد 
ىاـ في مجاؿ التنمية المستدامة ك بمساىمتيا في التقدـ االقتصادم، باإلضافة إلى احتراـ التنكع الثقافي، 

الشفافية، : اللتزاميا بعمؿ دكرىا الجماعي مساىمتيا في حماية البيئة ك ىدا بالرجكع إلى قيميا ألربعة
  .الكفاء، الحيكية ك اإلبداع

ككالة تجارية، كأكثر  120 أكثر مف تغطية كطنية لمسكاف بو مكبيميس المتعامؿ ىك أيضا
أرضية خدمات ك B T S محطة تغطية 5000 نقطة بيع غير مباشرة ككذلؾ أكثر مف 60.000 مف

، كسطكڤ : ناجعة ك ذات جكدة عالية، ك تتسـ باإلبداع الدائـ ك تطكير لعركضيا ك لخدماتيا المختمفة
إضافة إلى كؿ خدمات  ...3G ، GPRS ك خدمة MMS ، خدمة الرسائؿ المصكرة ك الصكتيةسّمكني

لمشتركي الدفع  بطاقة التعبئة الخاصة بالمكالمات الدكلية، رصيدم، راسيمك، أرسمي: التعبئة اإللكتركنية
 .المسبؽ

تفرض اليـك مكبيميس نفسيا كشركة حيكية، مبدعة، كفية ك شفافة، في محيط جد تنافسي ك سميـ أساسو 
. كمفتاح نجاحو يكمف في الجدية كالمصداقية باإلضافة إلى االتصاؿ المباشر

 :جازي . ب
َـّ اقتراح  أكبتيمكـ قامت تيميككـ الجزائر منذ إنشائيا ببذؿ جيكد جبارة في مجاؿ التنمية، حيث ت

 فرصة تككيف سكاء عمى المستكل العممي أك عمى المستكل الترقكم، محميا أك دكليا، سكاء كانت 50000
تيميكـك الجزائر كاممة ك ىي تعمؿ عمى  أكبتيمكـ كرشات عمؿ، مؤتمرات ك غيرىا، تعّد برامج التككيف عند

تحسيف القدرات المكتسبة، تكطيد محاكر التنمية كتمكيف الجميع مف المساىمة بجّدّية في التكّجيات 
التككيف مكّجو لكؿ المكظفيف كىك يمّكف الجميع مف استغالؿ إمكانياتو داخؿ . اإلستراتيجية لمشركة

تيميكـك الجزائر مرجعا في ىذا الميداف ببرامج ك أدكات تنمية تتماشى ك متطمباتيا  أكبتيمكـ الّشركة، كتعدّ 
 :ال سيما العاطفية ك المينية ك اإلدارية، كمف أمثمة ىذه األدكات نذكر

  برنامج يمّكف مف الحصكؿ عمى شيادة؛ 
  تككيف تقني متعدد؛ 
  برنامج تبادؿ المعارؼ مييكؿ؛ 
   ؛(...المكتبّية، المغات ك األعماؿ)طريقة التعميـ اإللكتركني 

http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/gosto.php
http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/gosto.php
http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/gosto.php
http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/service.php?page=2
http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/service.php?page=2
http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/service.php?page=8
http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/service.php?page=8
http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/service.php?page=6
http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/service.php?page=6
http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/service.php?page=3
http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/service.php?page=3
http://www.mobilis.dz/ar/communique_persse.php?Id_Communique=2
http://www.mobilis.dz/ar/communique_persse.php?Id_Communique=2
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  1مركز تقييـ القدرات. 
  دورة حياة خدمة الهاتف النقال وتطور سعرها وجودتها في الجزائر :الثانيالمطمب 

عرؼ منتج خدمة الياتؼ النقاؿ في الجزائر تطكرا كبيرا إلى درجة أنو أثر كبشكؿ كبير عمى دكرة حياتو 
 .كتعاقب أجيالو كزكاؿ منتجاتو أحيانا، كمس كذلؾ ىذا التطكر سعره كجكدتو بشكؿ كبير كجد مالحظ

: دورة حياة منتج خدمة الهاتف النقال في الجزائر :الفرع األول
شيدت الجزائر فيما خدمة ىاتفيا النقاؿ التطكر الذم شيده العالـ فيما يخص نفس الخدمة، فتطكر 

األجياؿ الخاصة بيذه الخدمة راجع إلى التطكر العممي التكنكلكجي كاألسمكب التقني في تطكير ىذه 
الخدمة، مما ساعد ىذا التسارع في التطكر إلى قصر مدة حياة ىذه الخدمة، كفي البداية كانت صناعة 

بمجرد ك، NMT/NOKIA analogique عف طريؽ شركة 1994اليكاتؼ المحمكلة في الجزائر في سنة 
 Nordic Mobileدخكؿ صناعة الياتؼ النقاؿ الحديث إلى الجزائر، حمت بكادر إحالليا بخدمة 

Telephone (NMT)* بمغ عدد تجييزات 1999، ففي سنة NMT ككذلؾ ) جياز 18000 في الجزائر
أم ثالثة أضعاؼ ) محمكؿ 54000، في حيف كصؿ عدد اليكاتؼ النقالة بمفيكميا الحديث إلى (مشترؾ

 75000 إلى 2000، لينتقؿ بعد ذلؾ عدد تجييزات اليكاتؼ المحمكلة في سنة (NMTعدد أجيزة 
 2001، كفي سنة (مشترؾ/ جياز18000) بنفس العدد NMTتجييز مع بقاء عدد تجييزات ىكاتؼ 

 جياز ككذلؾ سجؿ نفس عدد تجييزات اليكاتؼ مف 98000كصؿ عدد تجييزات اليكاتؼ المحمكلة إلى 
حالؿ خدمة الياتؼ النقاؿ NMTصنؼ  ، كىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى بداية التخمي الكمي كا 

، ك يبدك ذلؾ مف خالؿ تضاعؼ تجييزات اليكاتؼ النقالة الحديثة NMTمكاف الياتؼ المحمكؿ صنؼ 
NMTمع ثبات عدد تجييزات اليكاتؼ المحمكلة صنؼ 

2 .
كىنا بدأ التعامؿ الفعمي بنظاـ الجيؿ الثاني ليذه الخدمة عف طريؽ المتعامؿ التاريخي مكبيميس 
الذم احتكر السكؽ في فترة معينة ليزاحمو المتعامؿ الخاص األجنبي األكؿ أكراصكـك تيميكـك الجزائر 

بدأت معيـ  (نجمة سابقا)ليميو المتعامؿ الككيتي الكطنية لالتصاالت تحت اسـ أكريدك " جازم"تحت اسـ 

                                                           
1- http://www.djezzy.dz/ar/ (14/11/2016 - 16:08) 

خميكم نقاؿ أكركبي حيث استخدـ في كؿ مف الدانمارؾ، النركيج، السكيد كدكؿ  كاف ىذا المعيار أكؿ نظاـ اتصاؿ-  *
. النمك السريع لعدد المشتركيف أخرل، إف القدرة االستيعابية المحدكدة ليذه األنظمة جعمتيا تكاجو صعكبات مع اسكندنافية

  بدالن مف النظاـ التشابيي Digital System النظاـ الرقمي ككاف الحؿ لمتغمب عمى ىذه المحدكدية ىك االنتقاؿ إلى
Analog System آنذاؾ المستخدـ. 

2 - Autorité de Regulation de la Poste et des T l communications, Rapport Annuel - 2001, P34. 
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المنافسة عمى معدالت التحسيف في المنتجات الذم ساىـ بشكؿ كبير في إعطاء صكرة جديدة عمى ىذه 
. الخدمة، بؿ أصبح ىناؾ تطكر متسارع في ىذه الخدمة

كمع دخكؿ خدمة الجيؿ الثالث في السكؽ العالمي لالتصاالت ك بالرغـ مف التأخر المسجؿ محميا 
َـّ إدخاؿ ىذه الخدمة مف قبؿ المتعامميف الثالث مسجمة  في استيرادىا إالَّ أنو كبتدخؿ مف سمطة الضبط ت

 سجمت سمطة الضبط عدد مشتركيف تابعيف لشركة 2013بذلؾ تأخر في سكؽ الجيؿ الثاني، ففي سنة 
 9205983( 2014أم ) مشترؾ ليصبح في السنة المكالية 12451373مكبيميس لمجيؿ الثاني قدره 

، كىذا راجع لبداية االنتقاؿ إلى الجيؿ الجديد، %26.06مشترؾ فقط، مسجمة بذلؾ نسبة انخفاض قدرىا 
 مشترؾ ليقفز 87102 عدد مشتركيف مع مكبيميس في خدمة الجيؿ الثالث قدره 2013حيث كاف في سنة 

ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لشركة أكريدك، فقد سجمت سمطة الضبط عدد .  مشترؾ3816312 إلى 2014سنة 
 لينخفض في السنة المكالية كيصبح 2013 في سنة 9285628المشتركيف التابعيف ليذه الشركة يقدر بػ 

 مشترؾ، كىذا راجع لالنتقاؿ التدريجي لممشتركيف مف خدمة الجيؿ الثاني إلى خدمة الجيؿ 8225240
 220917 ىك 2013الثالث، فمقد كاف عدد المشتركيف التابعيف ليذه الشركة لمجيؿ الثالث في سنة 

 مشترؾ، كىذا كإشارة عمى بداية نياية الجيؿ الثاني 3438491مشترؾ ليصبح في السنة المكالية 
. كاالنتقاؿ إلى الجيؿ الثالث كانتياء دكرة حياة منتج خدمة الياتؼ النقاؿ بجيمو الثاني

أمَّا عمى الصعيد العالمي، فيمكف مالحظة نفس الفكرة تتجسد بشكؿ أكضح، فمقد عرؼ السكؽ 
، كصار ىناؾ تقميص كاضح في 1العالمي لالتصاالت تغيرا عمى مستكل سيطرة التكنكلكجيات بأجياليا
في عددىا لسنة " اقتصاد الياتؼ النقاؿ"دكرة حياة المنتج الجديد لما عرفو مف تطكرات، كلقد نشرت مجمة 

:  الفركقات الكاضحة في مزاحمة أجياؿ الياتؼ النقاؿ لبعضاىا، كالبياف المكالي يكضح ذلؾ2016
  

                                                           
1- The mobile eonomy, Gsm Assosiation, 2016, P 11. 
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: تطكر حجـ المشتركيف في أجياؿ خدمة الياتؼ النقاؿ في العالـ    الكحدة(: 13-04)الشكل رقم 
مميكف مشترؾ 

 
Source: The mobile eonomy, Gsm Assosiation, 2016, P 11. 

جودة خدمة الهاتف النقال في الجزائر : الفرع الثاني
: جودة خدمة الهاتف النقال لشركة موبيميس: أوال

 بداية تكجيات شركة مكبيميس فيما يخص الجكدة كشركعيا لممطابقة لممعيار 2005كانت سنة 
، كخالؿ ىذه الفترة عرفت مكبيميس تغيرات كبيرة مف حيث ISO 9001 V 2000الدكلي تحت قيد 

التنظيـ كالمكظفيف كتقديـ الخدمات كغيرىا، كؿ ىذا أدل إلى التأثير عمى ميمة تحقيؽ ىذا المشركع، 
كخالؿ ىذه الفترة فقد عرفت مكبيميس تغيرات عمى الخدمات التي تقدميا كذلؾ، كقد خصت ركنا بالجكدة 
في مجمتيا التي تصدر عنيا، كابرز المدير العاـ لشركة مكبيميس السابؽ اف ذات المؤسسة تسعى إلى 

تحقيؽ جكدة ك تبني سياسة جكدة ك يعتبرىا اجراء الزامي لما يتميز المحيط بالمنافسة ك متطمبات الزبائف 
. 1ك كذلؾ التطكر التكنكلكجي السريع، كىذا االختيار يمكف مكبيميس عمى الفاعمية كالنجاعة

كعمميا، يعني اف الشركة تتبع قكاعد كمناىج التسيير التي فرضيا المعيار حياؿ كؿ الشركات عبر 
: العالـ المتبنية ليذا االختيار، ك يحتكم االتجاه ىذا كالخاص بالجكدة جانبيف أساسيف كىما

كيعني خمؽ ركح الجكدة، تطكير ردكد االفعاؿ كالتصرؼ كالسمكؾ، : جانب مرتبط بثقافة الشركة .1
بعاد ما ىك ضد الجكدة كتضييع الكقت،  ككؿ ىذا بتفضيؿ كتشجيع كؿ ما لو عالقة بالجكدة كا 

 .التبذير، إفساد النظاـ أم الفكضى ككؿ أشكاؿ الخمؿ الكظيفي

                                                           

1 - Mobilis la revue, N°01, Algerie, 2007, P 44.  
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كالقائـ عمى مبادئ المعيار الدكلي  (SMQ)جانب مرتبط بإرساء آليات عبر نظاـ تسيير لجكدة  .2
 . التصرؼA التقييـ، C اإلنجاز، D التخطيط، P( PDCA)ككذا عمى دكرة 

كيعتبراف ىاذيف الجانبيف متكامميف ككالىما قائـ أساسا عمى المكارد البشرية، فيما يتطمباف 
.  التحسيس، التحفيز كاالتصاؿ،االصغاء

: أما فيما يخص مبادئ المعيار الدكلي، فيي ثمانية
  تكجيو الزبكف؛
  الريادة؛
  اشتراؾ المكظفيف؛
  تقارب إجراءم؛
  تقارب نظامي؛
  تحسيف متكاصؿ؛
  تقارب مشيكد؛
 عالقة متبادلة المنافع مع الممكنيف .

 OOREDOOجودة خدمة الهاتف النقال لشركة : ثانيا
تميزت جكدة نقؿ الصكت بالتطابؽ مع ، والذي 1و يبرز بعد الجودة جميا مع المتعامل اوريدو 

المعايير الدكلية كالخاصة بشبكات الياتؼ الثابت ك شبكات الياتؼ النقاؿ، كالتي تأخذ في عمميا األخذ 
: في الحسباف النقاط التالية

 معادلة االتصاؿ :
 التعادؿ العاـ لالتصاؿ .
 إرساؿ -التعادؿ مع االتصاؿ(ESE) ؛
 استقباؿ -التعادؿ مع االتصاؿ(ESR.) 
 إعدادات الصدل :
  قكة مسار الصدل؛
 تأخير مسار الصدل. 
 الثبات. 

                                                           
1- Catalogue d'Interconnexion Wataniya Telecom Algérie S.P.A, OOREDOO, 01/07/2015 AU 

30/06/2016, Algerie, P 16-17. 
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 الضكضاء. 
: كفيما يمي نعرض أىـ ما تميزت بو جكدة خدمة الياتؼ النقاؿ كالخاصة بالمتعامؿ الككيتي أكريدك

: جودة النقل الرقمي: أوال
 الخاص باالتحاد G.821 ك 1996 نسخة G.826تطابقت جكدة النقؿ االلكتركني مع تكصيات 

 تحدد جكدة االتصاالت، حيث أف سرعة نقؿ البيانات  G821العالمي لإلتصاالت، حيث أف التكصية 
 تككف جكدة االتصاالت G.826، أما فيما يخص التكصية Mbit 2 كأقؿ مف 64Kbit/sتتراكح ما بيف 

ك تعمؿ ذات الشركة عمى تأىيؿ قنكات ، 2Mbit/sفيما يخص سرعة نقؿ البيانات أكبر مف أك تساكم 
 الخاصتيف باالتحاد العالمي M2100.1 ك M2100النقؿ الرقمية مف أجؿ مطابقتيا مع التكصيتيف 

 .لالتصاالت
: إعدادات جودة الصوت: ثانيا

تصاالت تمـز بإحتراـ التطابؽ الحرفي مع التكصيات، إلكؿ االتصاالت الرابطة مع شبكة الكطنية ؿ
: كيتـ التعامؿ في ىذا الشأف بمعياريف أساسيف ك ىما

 ETS 300903 (Juillet 1999) 
 ETS 300540 (Mars 1999) 

 "أوريدو"إعدادات جودة الصوت لممتعامل الكويتي الوطنية لإلتصاالت (: 15-04)الجدول رقم 

 
Source: Catalogue d'Interconnexion Wataniya Telecom Algérie S.P.A, OOREDOO, 01/07/2015 AU 

30/06/2016, P 17. 

: تطور سعر خدمة الهاتف النقال في الجزائر: الفرع الثالث
 تطور سعر خط الدفع المسبق لممتعاممين الثالثة: أوال

 إلى 2002تطكر سعر خط الدفع المسبؽ لممتعامميف الثالث لمفترة أكت (: 16-04)الجدول رقم 
 .دج:   الكحدة2004غاية سبتمبر 
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 اوت 

2002 
 جويمية 
2003 

 أوت 
2003 

 ديسمبر
 2003 

 فيفري 
2004 

 جويمية
 2004 

 أوت
 2004 

 سبتمبر
 2004 

 2900 2990 2990 3999 3999 4999 6999 19900 جازي
 2800 5800 5800 5800 - - - - موبيميس

 أوريدو
 2900 2900 - - - - - - (نجمة سابقا) 

 http://www.arpt.dz/ar/actu/sem/( 10/10/2016-10:00) :المصدر

أعمدة بيانية مزدكجة تمثؿ تطكر سعر خط الدفع المسبؽ لممتعامميف الثالث لمفترة (: 16-04)الشكل رقم 
 2004 إلى غاية سبتمبر 2002 أكت

 
 (12-05)مف إعداد الطالب باالعتماد عمى معطيات الجدكؿ رقـ : المصدر

: قراءة األعمدة البيانية المزدوجة
ما يمكف قراءتو مف خالؿ ىذه األعمدة البيانية المزدكجة ىك االنخفاض المستمر لسعر خط الدفع 
المسبؽ لممتعامميف الثالث حسب ىيكؿ السكؽ، ففي البداية كانت جازم تنشط بمفردىا كتحتكر السكؽ 

َـّ تحديد سعر الخط كالخاص بالدفع القبمي بػ  صانع السعر دجكىذا ما يعرؼ ب19900تقريبا لكحدىا كت
(Price-Maker) ألفَّ ال كجكد لممنافسة التي تكبح مؤسسة جازم مف كضع السعر التي تريده، لكف كمع ،

عكدة مكبيميس كاإلجراءات الييكمية عمى مستكل اتصاالت الجزائر ك انفصاؿ مكبيميس عف المؤسسة 
 بنسبة 2004تحضيرا لمكاجية المنافسة، لكف انخفض سعر نفس المنتج لمؤسسة جازم في فيفرم 

 دج فقط تزامنا مع البدا الفعمي لمؤسسة مكبيميس التي كاف أكؿ سعر تعرضو 3999 ليصبح 79.9%
أم أنو ال يكجد اتفاؽ أك شبو اتفاؽ بيف المشركعيف المحتكريف، فيذا دج، 5800لنفس المنتج مقدرا بػ 
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ـ 2008بعني ببساطة أف كؿ مشركع كاف حرا في تسعيره كالتي تتضمف تحقيؽ أىدافو، لكف في سبتمبر 
 ليصبح %27.48  خط الدفع المسبؽ لممتعامؿ األجنبي اكراصكـك تيميكـك الجزائر بنسبةانخفض
 % 51.72خط الدفع المسبؽ لممتعامؿ الكطني التاريخي مكبيميس بنسبة دج كانخفض معو 2900
، ككاف (نجمة سابقا)دج، ككاف ىذا االنخفاض تزامنا مع البدء الفعمي لعمؿ مؤسسة اكريدك 2800ليصبح 

دج، فالمنافسة كتغير ىيكؿ سكؽ خدمة الياتؼ النقاؿ 2900سعر أكؿ عرض لخط الدفع المسبؽ مقدرا بػ 
في الجزائر أثرت مباشرة عمى سعر الخدمة كجعمتو يتياكل بنسب عالية جدا تماشيا مع مستكيات المنافسة 

أمَّا حالينا، فإفَّ سعر خط الدفع المسبؽ أصبح . المفركضة مف قبؿ المتعامميف الناشطيف في ىذا السكؽ
مجاننا في بعض العركض ك بأسعار رمزية في باقي الحاالت، حيث صار التركيز عمى نكعية العركض ك 

. االستفادة مف تعبئة الرصيد أكثر مف مبيعات خط الدفع المسبؽ
 تطور تسعير وحدات االتصال لمدفع المسبق: ثانيا

( 2002فيفري )أسعار مكالمات جازي عند بداية نشاطها التجاري : (17-04)الجدول رقم 
 2300تعبئة  1200تعبئة إلى -االتصال من

 20 20جازي -جازي
 20 20ثابت -جازي
 20 20 (موبيميس)متعامل منافس -جازي
 75 75دولي -جازي

 http://www.arpt.dz/ar/actu/sem/( 10/10/2016-10:20) :المصدر

 (2002فيفرم )أسعار مكالمات جازم عند بداية نشاطيا التجارم (: 15-04)الشكل رقم 

 
 (10-05)مف إعداد الطالب باالعتماد عمى معطيات الجدكؿ رقـ : المصدر
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 (نجمة سابقا)أسعار مكالمات جازم عند دخكؿ المتعامؿ أكريدك (: 18-04)الجدول رقم 
 3000تعبئة  2300تعبئة  1200تعبئة إلى -االتصال من

 10 12 12جازي -جازي
 18 18 18ثابت -جازي
 18 18 18 (نجمة/موبيميس)متعامل منافس -جازي
 36 36 36دولي -جازي

 http://www.arpt.dz/ar/actu/sem/( 10/10/2016-10:25) :المصدر

( نجمة سابقا)أسعار مكالمات جازم عند دخكؿ المتعامؿ أكريدك : (17-04)الشكؿ رقـ 

 
( 11-05)مف إعداد الطالب باالعتماد عمى معطيات الجدكؿ رقـ : المصدر

مف المالحظ جدنا لجكء مؤسسة جازم في إضافة صيغة جديدة في : قراءة األعمدة البيانية المزدكجة
تعبئة "، عرضت جازم صيغتيف لمتعبئة المتمثمتيف في (نجمة سابقا)التعبئة، فقبؿ دخكؿ المتعامؿ اكريدك 

، لكف كمع ظيكر المتعامؿ أكريد كالذم تميز بعركضو المتنكعة، أضافت جازم "2300تعبئة "ك " 1200
كمف جية أخرل، ". 3000تعبئة "عرضيا الثالث كصيغتيا الثالثة في التعبئة لمدفع المسبؽ كالمتمثمة في 

تزامف إضافة العركض مع التخفيض المستمر في تسعير الكحدة الكاحدة لمدفع المسبؽ مف قبؿ المتعامؿ 
 20قائد السكؽ جازم، فقبؿ ظيكر المتعامؿ نجمة، قدرت الكحدة الكاحدة مف جازم إلى نفس المتعامؿ بػ 

 تزامنا مع دخكؿ ك بداية نشاط المتعامؿ نجمة، 1200 في صيغة تعبئة %40دج لتنخفض بذلؾ بنسبة 
ك انخفض معيا جميع صيغ المتعامؿ جازم ك كجية االتصاؿ بنسب متفاكتة، ككاف الرصيد األكبر في 

دكلي، فقبؿ دخكؿ المتعامؿ نجمة كاف سعر الكحدة الكاحدة في االتصاؿ -االنخفاض يخص اتصاؿ جازم
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 بعد بداية نشاط المتعامؿ نجمة كىذا راجع لقكة المنافسة التي %52دج لتنخفض بنسبة 75دكلي بػ -جازم
. أبدتيا شركة نجمة عند بداية نشاطيا التجارم

تطور التسعير لمدفع اآلجل : ثالثا
 2002تسعير جازي لمدفع اآلجل عند بداية نشاطها في فيفري : (19-04)الجدول رقم 

الدفع اآلجل إلى -االتصال من
 6.5جازي -جازي
 9.5ثابت -جازي

 9.5 (موبيميس)متعامل منافس -جازي
 63.5دولي -جازي

 http://www.arpt.dz/ar/actu/sem/( 10/10/2016-10:30) :المصدر

 2002تسعير جازم لمدفع اآلجؿ عند بداية نشاطيا في فيفرم  (:18-04)الشكل رقم 

 
( 12-05)عمى معطيات الجدكؿ رقـ باالعتماد مف إعداد الطالب : المصدر

  لمكحدة الكاحدة في الدفع اآلجؿالثالثةالمقارنة بيف أسعار المتعامميف : (20-04 )الجدول رقم
االتصال 
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 منافس

 24 24 27 25 25 25 22,52 22,52 دولي-نقال
 http://www.arpt.dz/ar/actu/sem/( 10/10/2016-10:50) :المصدر

  لمكحدة الكاحدة في الدفع اآلجؿالثالثةالمقارنة بيف أسعار المتعامميف (: 19-04)الشكل رقم 

 
( 13-05)مف إعداد الطالب باالعتماد عمى معطيات الجدكؿ رقـ : المصدر

: قراءة األعمدة البيانية المزدوجة
تميزت انطالقة جازم في نشاطيا التجارم بعقمية االحتكار التاـ بالرغـ مف كجكد متعامؿ ينشط في 

السكؽ منذ عدة سنكات، ككاف الدفع اآلجؿ كاحد مف المنتكجات التي عرضيا المتعامؿ جازم كالتي 
ففي سنة . اضطرت ذات الشركة فيما بعد إعادة النظر في أسعارىا لما عرفو السكؽ مف تغيرات ىيكمية

، عرضت جازم صيغة كاحدة تمكف الزبائف مف خالليا مف االستفادة مف الدفع 2002فيفرم المكافؽ لسنة 
كتميزت جميعيـ " 1، جازم2، جازم1جازم"اآلجؿ لتصبح بعد بداية بقية المتعامميف ثالثة صيغ 

بالتخفيض المستمر في الكحدة الكاحدة مف الدافع اآلجؿ مقارنة بالعرض الكحيد الذم تَـّ عرضو في فيفرم 
 (مكبيميس)، ككاف الرصيد األكبر في االنخفاض بعد بداية النشاط الفعمي لممتعامميف الجزائرم 2002

 كاف سعر الكحدة الكاحدة كالخاص 2002إذا كاف االتصاؿ دكليا، ففي فيفرم مف سنة  (نجمة)كالككيتي 
.  عند بداية نشاط المتعامميف اآلخريف%60.63دج لكنو انخفض بنسبة 63.5دكلي ىك -بػجازم

 قنوات التوزيع، تنشيط الطمب والعروض المزدوجة وتوافقها: المطمب الثالث
اعتمد جميع المتعامميف في تطكير قنكات تكزيعيـ كعرض منتجات جديدة مع ضماف خاصية 
التكافؽ مع المنتجات المكممة ليا لضماف استيالؾ الخدمة المعركضة دكف عيكب، ك في نفس الكقت 

 .لجأت المنظمات إلى طرح عركض جديد قصد تنشيط الطمب عمى معركضيا
: تطوير قنوات توزيع خدمة الهاتف النقال في الجزائر: األولالفرع 
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مما ال شؾ فيو أف خدمة الياتؼ النقاؿ في الجزائر تطكرت بشكؿ كبير عمكما، كتطكرت قنكاتيا 
تكزيعيا خصكصا، ك صارت تصؿ الخدمة غمى أبعد زبكف محتمؿ بشكؿ أفضؿ كأريح ك أسرع مف ذم 
: قبؿ، كفيما يمي سنعرض قنكات تكزيع خدمة الياتؼ النقاؿ في الجزائر لممتعامميف المزكديف بذات الخدمة

:  أوال شركة موبيميس
تمتمؾ شركة مكبيميس اآلف ترسانة مف نقاط التكزيع المكزعة عمى كامؿ التراب الكطني، ك بمغة 

 ككالة 120 نقطة بيع شرائح الدفع المسبؽ في حيف شكمت أكثر مف 15121األرقاـ نقكؿ اف لممؤسسة 
 .1 نكاحي08تجارية مقسمة عمى 

: وبتيموم تيميكوم الجزائرالموزعين التابعين أل: ثانيا شركة جازي
 مكزع رسمي عبر كامؿ التراب الكطني، مقسمة 22تمتمؾ شركة أكبتيمـك تيميكـك الجزائر عمى 

: الجزائر بذلؾ  إلى أربع مناطؽ رئيسية كىي
 مكزع؛ 11الكسط ك يحتكم عمى  .1
 مكزعيف؛ 05الشرؽ كفيو  .2
 مكزعيف؛ 04الغرب كفيو  .3
 .الجنكب كفيو مكزع كحيد .4

 :كالجدكؿ التالي يمخص مقرات المكزعيف حسب المناطؽ كما يمي
 الوسط-وبتيموم تيميكوم الجزائرالموزعين التابعين أل: (21-04)الجدول رقم 

 الوسط
Moon Mobil الجسائر العاصمت-القبت 

MOBI ONE الجسائر العاصمت- حٍذرة 

NOMADIC PHONE ALGERIE الجسائر العاصمت- دالً براهٍم 

NOVAPHONE الجسائر العاصمت- حٍذرة 

RING الجسائر العاصمت- دالً براهٍم 

NMPI الجسائر العاصمت- بٍر موراد راٌس 

Direct الجسائر العاصمت-الحراش  

K.COM الجسائر العاصمت- دالً براهٍم 

Proserve الجسائر العاصمت- حٍذرة 

Nomadic phone algerie الجسائر العاصمت- دالً براهٍم 

GNT TELECOM الجسائر العاصمت- األبٍار 

Source: http://www.djezzy.dz/nos-centres-de-services/ (10/01/2016-10:15)  

                                                           
 .09انظر إلى الممحؽ رقـ -  1
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 الشرؽ-كبتيمـك تيميكـك الجزائرالمكزعيف التابعيف أل(: 22-04)الجدول رقم 
الشرق 

NMPI ًقسىطٍىت-زواغ 

Moon Mobil سطٍف-تعاووٍت أمه الحٍاة 

MOBI ONE قسىطٍىت-باب القىطرة 

NOVAPHONE قسىطٍىت-حً الجمٍلت 

RING قسىطٍىت-شارع لخضر بركاث 

Source: http://www.djezzy.dz/nos-centres-de-services/ (10/02/2016-10:15)  

 الغرب-المكزعيف التابعيف ألكبتيمـك تيميكـك الجزائر(: 23-04)الجدول رقم 
الغرب 

NMPI وهران-قامبٍطت  

Moon Mobil ًوهران-حً خمٍست  

MOBI ONE وهران-قامبٍطت  

NOVAPHONE وهران-طرٌق المطار  

Source: http://www.djezzy.dz/nos-centres-de-services/ (10/02/2016-12:15)  

الجنوب -الموزعين التابعين ألوبتيموم تيميكوم الجزائر: (24-04)الجدول رقم 
الجنوب 

NMPI غرداٌت-المركس التجاري تراوصاح  

Source: http://www.djezzy.dz/nos-centres-de-services/ 
: تنشيط الطمب عمى خدمة الهاتف النقال لممتعاممين الثالث في الجزائر: الثانيالفرع 

قبؿ بداية المتعامؿ نجمة نشاطو التجارم، اكتسح المتعامؿ جازم السكؽ ك صار قائدا لو، كتميزت 
ىذه الفترة بقمة العركض التي مف شانيا أف تنشط الطمب عمى ما يعرضو المحتكر مف منتكجات، كلـ يكف 

لممتعامؿ جازم داعي أف يطرح عركضا مف شأنيا جمب انتباه الزبائف كاف تنشط رغبتيـ في اإلقداـ 
 كاف لممتعامؿ جازم صيغتيف تخصاف الدفع المسبؽ كىما 2002كالطمب عمى منتكجاتيا، فقبؿ فيفرم 

بعد ذلؾ التاريخ، أم " 3000تعبئة "لتطرح ذات المؤسسة عرضا جديدا " 2300تعبئة "ك " 1200تعبئة "
بعد دخكؿ المتعامؿ نجمة كعكدة المتعامؿ مكبيميس إلى السكؽ، فصار ىناؾ تنافس في تحفيز الطمب 

بيذه  (أك غيره)ك لـ يكتؼ المتعامؿ جازم . 1لدل الزبائف ك محاكلة خمؽ انتباىيـ كرغبتيـ في الطمب
لى يكمنا ىذا، مازاؿ المتعامميف الثالثة يطرحكف عركضا ابتكاريو مف شانيا أف تخمؽ  العركض، بؿ كا 

                                                           

1 -  . http://www.arpt.dz/ar/actu/sem/  (10/02/2016-12:50)  



 حدة المنافسة في قطاع خدمة الهاتف النقال وأثرها عمى تطوير المنتج في الجزائر       :الرابعالفصل 

288 
 

تحفيزا لمطمب لدل الزبائف كعدـ االكتفاء بالحصة السكقية الحالية كحجـ الطمب الحالي، بؿ أف المنافسة 
الحادة التي تَـّ فرضيا في ىذا السكؽ جعمت مف األىمية بمكاف مكاصمة تحفيز الطمب بشكؿ مستمر كاف 
أم تياكف قد يخسر المتعامؿ نسبة مف حصتو كالطمب عمى ما يعرضو مف منتكجات، كفيما يمي نقدـ أىـ 

: األساليب التي يستخدميا المتعاممكف الثالثة في التنشيط مف الطمب عمى منتكجاتيـ
 :عروض المتعامل موبيميس في تنشيط الطمب: أوال
: سحب اليانصيب .1

لجأت مكبيميس في كـ مف مناسبة إلى المجكء إلى سحب اليانصيب كأسمكب في تحفيظ الطمب 
:  عمى منتجاتيا، ك يمكف إعطاء بعض األمثمة عمى ذلؾ كما يمي

 كقد تمثمت .تَـّ سحب ثالثة في السحب األكؿ( 2015سبتمبر ): "221ىكاكم م"عرض  . أ
َـّ تسميميا لمفائزيف في سيارة مف فخمة كرحمة إلى تركيا لمفائز الثاني كسمارت فكف ىاكاكم  الجكائز التي ت

 ؛1 لمفائز الثالث7مات 
أطمقت مكبيميس باؾ جديد يمكف الزبكف مف  (2015جكاف ): A1 طمبكال لمفكز بسيارة أكدم . ب

 3 ك  2G/3G بطاقة سيـ مبتسـ  + 3G HUAWEI Y 221الحصكؿ عمى ىاتؼ ذكي مف النكع 
 كبالشراكة مع شريؾ .مجانا SMS أشير مف االنترنت كالمكالمات كأرصدة الرسائؿ القصيرة

َـّ إطالؽ طمبكال لكؿ مف يشترم ىذا العرض مايمكنيـ مف الفكز بالعديد مف  Huawei ىكاكم مكبميس ت
، رحالت سياحية لتركيا ك أىكاتؼ ذكية مف Audi A1 الجكائز القيمة أبزىا سيارة مف طراز

 .2عالمة ىكاكم
: المعارض التجارية .2
 في طبعتة MITEX 2016 شاركت موبيميس في العديد من المعارض منها معرض متيجة . أ

، ك ذلؾ عمى مستكل ممعب (CEIMI)ك الذم ينظمو نادم المقاكليف ك الصناعييف لممتيجة السادسة 
.  3مصطفى تشاكر بالبميدة

 لإلعالم اآللي والمكتبية واالتصال" سيكوم"موبيميس في قمب معرض  . ب
 لمصالكف الدكلي لإلعالـ اآللي 23شارؾ المتعامؿ التاريخي لمياتؼ النقاؿ مكبيميس في الطبعة الػ 

 بقصر المعارض 2014 أفريؿ 26 ك22، كذلؾ في الفترة الممتدة ما بيف "سيككـ"كالمكتبية كاالتصاؿ 

                                                           
1- http://www.annasronline.com/index.php/2014-08-23-15-44-11/21245-221 (09/10/2015 - 10:00) 
2- http://www.dzairmobile.com/ar/  (08/10/2015 - 09:00) 
3 - http://www.mobilis.dz/ar/communique_persse.php?atmAction=2&Annee=2016&Id_Communique=226  

(08/08/2015 - 09:30) 

http://www.annasronline.com/index.php/2014-08-23-15-44-11/21245-221
http://www.annasronline.com/index.php/2014-08-23-15-44-11/21245-221
http://www.dzairmobile.com/ar/tag/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%8a/
http://www.dzairmobile.com/ar/tag/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%8a/
http://www.dzairmobile.com/ar/tag/%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%d9%8a/
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ىذه التظاىرة تعتبر بمثابة أرضية حقيقية كممتقى جد ميـ لتكنكلكجيات اإلعالـ ، كتعتبر بالصنكبر البحرم
 .1كاالتصاؿ

: عروض المتعامل جازي في تنشيط الطمب: ثانيا
: سحب اليانصيب .1
أكراسكـك "أطمؽ متعامؿ الياتؼ النقاؿ في الجزائر ( 2008سبتمبر ) :"جازي"طومبوال  . أ
أسبكعية لفائدة زبائنو كمشتركيو عبر كامؿ التراب الكطني " طكمبكال"طبعة مميزة جدا عبارة عف " تيميككـ

 حيث . المكزعة عبر كامؿ التراب الكطني71الذيف سيعّرفكا بأنفسيـ لدل مصالحو كمراكزه الخدماتية الػ
بإمكاف المشاركيف فييا مف خالؿ كركد أرقاميـ الياتفية أك حتى أسمائيـ مف تخفيضات عديدة كمعتبرة، 

 ألؼ دج، كاألىـ مف 50صككؾ مالية كشيكات ميداة مف المتعامؿ لممشتركيف الفائزيف تصؿ قيمتيا الى 
 2.ىذا كمو إمكانية حصكليـ عمى خطكط ىاتفية جديدة ال تقؿ عف أربعة خطكط كال تزيد عنيا

احتفؿ جازم باليـك العالمي لمطفكلة بمشاركتو في حفؿ  :3طومبوال اليوم العالمي لمطفولة . ب
كما قاـ جازم بتقديـ ىدايا إلى األطفاؿ خيرم نّظـ بيذه المناسبة مف طرؼ الجمعية الجزائرية لمطفكلة، 

 :مختمؼ اليدايا المقّدمةالفائزيف في طكمبكال نّظمت طكاؿ اليكـ 
 ىاتفافALCATEL TABLETTE PIXI 7؛ 
 3  3 مفاتيح إنترنتG  دج لكؿ فائز؛1200 بطاقات تعبئة ب 6 مع شرائح ك  
 15 قميص؛  
 ممصقات جازم؛ 
 الفتات إشيارية ليـك الحدث. 
: المعارض التجارية .2

                                                           
1- http://www.echoroukonline.com/ara/articles/202271.html (10/09/2015 - 11:00) 

2- http://www.ennaharonline.com/ar/specialpages/high_tech/19308 (09/10/2016 - 12:10) 

3- http://www.djezzy.dz/ar/ (09/10/2016 - 12:30) 
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: صالون ميغا الند . أ
كاف جازم شريؾ رسمي في الطبعة الثانية في الصالكف الدكلي لمتسمية ميغا الند الذم افتتح أبكابو 

 . في مركز االتفاقيات بكىراف2015 مف نفس الشير كالمكافقاف لسنة 18 جكيمية إلى غاية 05يـك 
 متر مربع مخصصة لأللعاب كالتسمية إلى 10000ميغا الند معرض ضخـ يتربع عمى مساحة 

جانب عدد كبير مف النشاطات لكؿ الفئات العمرية، ككاف جازم حاضرا في المعرض بإقامتو جناحا مف 
 مترا مربعا يضـ مساحة لمعرض إلى كرشة تمكيف كمساحة لمعائالت كزاكية لعرض أحسف الصكر 250

كتأتي ىذه المشاركة في إطار حممة التعريؼ كتسكيؽ منتجات كخدمات تقنية الجيؿ . الممتقطة بالمعرض
 .1الثالث لمياتؼ النقاؿ

:  من الصالون الدولي لإلعالم اآللي25مشاركة جازي في الطبعة  . ب
 SICOM)  مف الصالكف الدكلي لإلعالـ اآللي، المكتبية ك االتصاؿ25شارؾ جازم في الطبعة 

 مف جنسية أجنبية، كقدـ ىذا 20 عارضا، 135الذم نّظـ في قصر المعارض بمشاركة  (2016
المعرض اجابات عمى إشكالية تكيؼ اإلقتصاد الكطني ك استعماؿ ك مردكدية النظاـ الرقمي في تحسيف 

َـّ تقسيـ الصالكف الذم يتربع عمى مساحة إجمالية تقدر ب . اإلنتاج الكطني  مترمربع إلى 7.000ك ت
. 2جناحيف اثنيف األكؿ خصص لممينييف كخصص الثاني لمجميكر العريض

: عروض المتعامل أوريدو في تنشيط الطمب: ثالثا
: سحب اليانصيب .1
يمنح ىذا العرض زبائنو المكلعيف بألعاب النقاؿ  AquaRings( 10/11/2015):مسابقة  . أ

 27فرصة الفكز بيدايا متميزة كؿ أسبكع بفضؿ مسابقتو، كيمكف لمزبائف المشاركة في المسابقة إلى غاية 
 رائع معركض لمربح Samsung Galaxyنكفمبر مف نفس السنة، حيث سيحصؿ الفائزكف عمى ىاتؼ 

كفي األسبكع الرابع، يحصؿ الفائز الذم يسّجؿ أحسف نتيجة عمى الجائزة الكبرل كالمتمثمة في . كؿ أسبكع
. Samsung Galaxy S6 Edge3ىاتؼ 

سحب المتعامؿ الرائد في تكنكلكجيات اإلعالـ المتعددة  :طومبوال نجمة لكأس إفريقيا . ب
، في السحب األكؿ لمطكمبكال، التي أطمقت في الفاتح مف ديسمبر 23، أسماء الفائزيف اؿ''نجمة''الكسائط 
 كأفرز السحب األكؿ الذم أجرم بحضكر 2010 لصالح زبائنيا، كالخاصة بكأس إفريقيا لألمـ 2009

                                                           
1- http://www.ennaharonline.com/ar/mobile/derniere/ (09/05/2016 - 12:30) 

2- http://www.djezzy.dz/ar/%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A/ (11/07/2016 - 19:30) 

3- http://www.ennaharonline.com/ar/derniere/256355-ooredoo- (10/12/2015 - 18:30) 
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أشخاص 10محضر قضائي، عف فكز ثالثة أشخاص برحمة مدفكعة التكاليؼ إلى أنغكال، كما سيحصؿ 
آخريف سيحصمكف عمى ىكاتؼ نقالة متعددة الكسائط . 10عمى بذالت رياضية بألكاف الفريؽ الكطني ك 

 .1مف الجيؿ الجديد
:   التجاريةالمعارض .2
( 2014ماي )  تختار التفاعل واإلبتكار في معرض الجزائر الدولي" أوريدو" . أ

لمسنة العاشرة عمى التكالي في معرض الجزائر الدكلي في  Ooredoo شارؾ متعامؿ الياتؼ النقاؿ
 ."الجزائر قكية كآمنة"الصنكبر البحرم، بالجزائر العاصمة، تحت عنكاف - ، بقصر المعارض 47طبعتو 

مشاركتو في ىذه الطبعة شعار اإلبتكار كالتفاعؿ، كما خصص فضاء  Ooredoo كجعؿ المتعامؿ
لمشراكة اإلستراتيجية مع اليالؿ األحمر الجزائرم، أيف عرضت مختمؼ المشاريع، السيما العيادات 

 .الصحية الُمتنقمة لفائدة سكاف المناطؽ النائية
 مف جية أخرل، ُيجند مستشارك البيع لإلجابة عمى أسئمة الزكار حكؿ عركض كخدمات

Ooredoo  كضبط اليكاتؼ النقالة، كبيع شرائح الياتؼ النقاؿ كباؾ اإلنترنت كالمكحات، كُخصصت
  "Startechك  XODISك   MCSك  Time Com" فضاءات لممكزعيف الرسمييف األربعة لػممتعامؿ

حسب -كالُمكّجية لبيع منتكجات أكريدك كاليكاتؼ النقالة بأسعار تفضيمية، كتتمّيز طبعة ىذه السنة 
المتعامؿ بعنصر جديد حيث تَـّ كضع تحت تصرؼ الزكار فضاء لمصكر خاص بالخضر لتمكينيـ مف 

 .التقاط صكر إلى جانب تماثيؿ لالعبي الفريؽ الكطني
 Ooredoo  لػممتعامؿ عمى لكحات ++3Gكما يمكف لمزكار تجريب سرعة كنكعية شبكة 

المعرض لمقاء الزبائف الراغبيف " ستركـ"المكضكعة تحت تصرفيـ، كخالؿ ىذه الطبعة سيجكب ُمنشطي 
 .Ooredoo 2في إعادة تعبئة حساباتيـ بكؿ سيكلة أك القتناء منتكج

وتوافقه مع المنتجات المكممة له في الجزائر  (3G/4G)طرح منتج جديد : الفرع الثالث
: (العروض المزدوجة)

َـّ اإلشارة مف قبؿ، فإف خدمة الياتؼ النقاؿ ال يمكف االستفادة منيا بأم حاؿ مف األحكاؿ إال  كما ت
باالستعانة بكسائؿ أخرل كالياتؼ النقاؿ كالحاسكب المكحي، كبالتالي فيي جزء ال يتجزأ مف تكنكلكجيات 
أخرل ال تنفصؿ عنيا، كبالتالي فإف صناعة خدمة الياتؼ النقاؿ تحتاج إلى إضافة بعد جديد يتمثؿ في 
التكافؽ مع تمؾ المنتجات المكممة ليا لكي ال يعمؿ المنتج األخير عمى أحسف كجو، كىذا بالضبط ما 

                                                           
1- http://www.djazairess.com/elbilad/14089 (20/06/2015 - 20:00) 
2- http://www.echoroukonline.com/ara/articles/206072.html (20/11/2016 - 11:15) 
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انتيجتو جميع الشركات كالمزكدة بخدمة الياتؼ النقاؿ في الجزائر، فمقد عممت عمى جعؿ خدمة الياتؼ 
النقاؿ تتكافؽ مع متطمبات اليكاتؼ الذكية بأجياليا الحديثة مف جية كعممت كذلؾ عمى طرح منتجات 
جديدة عمى شكؿ عركض مزدكج أك مجمع تجمع ما بيف منتجيف إحداىما ىي خدمة الياتؼ النقاؿ 

كاألخر عبارة عف جياز ىاتؼ نقاؿ أك حاسكب لكحي أك ما شابو، كفيما يمي سنعرض أىـ العركض 
: كالخاصة بيذه النقطة كما يمي

: شركة موبيميس: أوال
موبيميس - العروض المزدوجة وتوافقها : (25-04)الجدول رقم  

توافقه مكوناته اسم العرض المزدوج 
Win Pak 4G ىاتؼ ذكي مف نكعCondor P5  + 4 شريحة مكبيميسG 

IRIS IS4  ىاتؼ ذكي مف نكع IRIS VOX4  + 4شريحة مكبيميسG 
Mobtasim 4G ىاتؼ ذكي مف نكع IRIS VOX LIVE  + 4شريحة مكبيميسG 
Pack Condor C7 
Mini 

 ++3Gشريحة مكبيميس + Condor C7mini ىاتؼ ذكي مف نكع 

 Condor G4S  ىاتؼ ذكي مف نكع Condor G4S + 3شريحة مكبيميسG++ 
Source: www.mobilis.dz/ (01/11/2016 - 12:00) 

  :شركة جازي: ثانيا
جازي - العروض المزدوجة وتوافقها : (26-04)الجدول رقم 

توافقه مكوناته اسم العرض المزدوج 
Pack 4 جازيG+  هاتف ذكي من نوعSMART LINE HUAWEI Y3II 

  LINEعرض  +  
4G 

SMART LINE  ىاتؼ ذكي مف نكع ALCATEL ONE TOUCH PIXI 
FIRST +  اشتراؾLINE غير محدكد  

3G+ 

Source: www.djezzy.dz/ (01/11/2016 - 14:00) 
: شركة أوريدو: ثالثا

أوريدو - العروض المزدوجة وتوافقها : (27-04)الجدول رقم  
توافقه مكوناته اسم العرض المزدوج 

Pack prépayé 4g 
 

  smartphone 4G Lenovo ىاتؼ ذكي مف نكع
شريحة أكريدك + 

4G 

http://www.mobilis.dz/particulier/pack_condor_G4S.php
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Pack smartphone 
maxy 

+  3G Lenovo A1000 ىاتؼ ذكي مف نكع
شريحة أكريدك 

GSM/HSPA 

Offre tablette 
windows 

 + .Windows Ooredoo W8B حاسكب لكحي 
شريحة انترنيت اكريدك 

/ 

Source: www.ooredoo.dz/ (01/11/2016 - 13:00) 
 
 

  

http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/particuliers/telephones-et-autres/tablettes/tablette-ooredoo-windows
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 :خالصة الفصل الرابع
تضمف ىذا الفصؿ تحميؿ العالقة التي تربط ما بيف حدة المنافسة في قطاع خدمة الياتؼ النقاؿ 
في الجزائر كتطكير المنتج الجديد لذات القطاع الذم يتمثؿ في خدمة الياتؼ النقاؿ بأجيالو المتسمسمة، 

 يتضمف قانكنا  تـ إصدارعندما 2000 أكت 5 في  بدايتياكانت قطاع االتصاالت خصخصةحيث أف 
 حيث تـ  مستقمة، ىيئة ذات القطاع كتنظيميا مف خالؿ في المنافسة تحقيؽ إلى ترمي إصالحات أجندة
كفي ذات  المنافسة، ىذهؿ لضماف السير الحسف كالسمكية السمكية كالمكاصالت كالبريد الضبط سمطة إنشاء

المستثمر )اكراصكـك -الشأف تـ تقديـ رخص استغالؿ شبكة الياتؼ النقاؿ التي كانت الثانية لجازم
 ديسمبر 2 في الكطنية لالتصاالت-ثـ الثالثة لممتعامؿ الككيتي نجمة ،2001 جكيمية 11 في (المصرم
، كتعتبر ىذه الفترة المنعرج الحاسـ لتطكير ىذا المنتج 2004 جانفي في رسميا نشاطيا بدا كالتي 2003

 المنتجات تطكير مؤشرات جميع تزايدتالجديد في الجزائر نتيجة لحدة المنافسة التي عرفيا القطاع، حيث 
 كبير، بشكؿ المكالمات كتسعيرة الشرائح أسعار فانخفضت أحيانا، فييا مبالغ ك قياسية بأرقاـ الجديدة

 ليتضاعؼ نقاؿ، خط مالييف 7 بيع حتى 2005 عاـ ينتيي كاد كما التركيجية، العركض كتيرة كتسارعت
 20 مف أكثر إلى الثالثة المتعامميف لدل المشتركيف عدد قفز حيث ،2007 في مرات 3 حكالي العدد
 تنقيح عممية بعد مميكف 27 حدكد في يستقر أف قبؿ 2008 في مشترؾ مميكف 29 إلى ثـ مشترؾ مميكف

 .2014 مشترؾ سنة 34789121 ليصؿ إلى اليكية مجيكلة الخطكط
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المفاىيم المتعمقة بحدَّة المنافسة والتي تتحكم في شدَّتيا في القطاعات الصناعية ما بين بعد دراسة 
المتنافسين الذي يعرضون نفس المنتوج الجديد أحيانا ومنتجات بديمة في أحيان أخرى، تبين جمًيا أنَّ ىذه 

الظاىرة االقتصادية ما ىي إالَّ توليفة من األبعاد المختمفة العديدة عمى عدَّة مستويات تتحكم في قوة 
التنافس وتوّجو الالعبين في ذات القطاع إلى ابتكار مداخل جديدة من شأنيا إضفاء عامل التجديد عمى 
منتجاتيم وطرح تحسينات عمييا، بل وأبعد من ذلك توجييم نحو طرح منتج جديد كمًيا أحياًنا كنتيجة في 

بعش األحيان إلى اقتناع الزبائن إلى فرضية حتمية سحب بعض المنتجات المعروضة آنفا واقتناعيم 
بالتأخر التكنولوجي ليا، فتطوير المنتجات الجديدة أصبح أحد أىم المداخل التي تنتيجيا المؤسسات من 

وعميو، صار لزاًما عمى المنظمات القائمة . أجل مجابية مستويات المنافسة المختمفة التي تفرض عمييا
في السوق دراسة جميع الجوانب المتعمقة بتطوير المنتجات وعدم االكتفاء بدور المتابعة لمسوق وتحيين 
منتجاتيا لما يتوافق وتقمبات رغبات المستيمكين ومستويات التطور التقني، بل تسعى في بعض األحيان 

وىذا كمو ما ىو إال طريقة تتبعيا المؤسسات من أجل مواصمة . إلى طرح منتج جديد كميا إذا تطمب األمر
 .العمل ومقاومة محاولة إزاحتيا من السوق وكذلك توسيع حصتيا السوقية وتعظيم أرباحيا

قطاع الياتف النقال في الجزائر ىو أحد تمك القطاعات التي تميزت بمنافسة شرسة وجمية لمعيان، 
بل تميزت بثورة في ىذه الخدمة لمصافحة أكبر قدر ممكن من المستيمكين والزبائن من خالل إرضائيم 

قناعيم بالمنتجات المعروضة بالتحسينات المستمرة والعروض المختمفة والكثيرة والمتنوعة، بل تعدى ذلك  وا 
في طرح المتنافسين الثالثة منتجات جديدة وعروض مزدوجة تتوافق مع ما ىو كل جديد من تكنولوجيات 
اليواتف الذكية النقالة، ومواصمة إرضاء الزبائن دوريا وخاصة في المناسبات الوطنية والدينية وكذلك طرح 

 .عروض تتالءم مع نوع الزبون
فالمنافسة لم تكن معروفة تماًما في البداية وخاصة لمَّا كان السوق يتمتع بييكل احتكاري ومتنافس 

لكن سرعان ما تغير األمر مع . وحيد الذي انعدمت عروضو تقريًبا وانحصر زبائنو في ذوي الدخل العالي
نشاء ما يعرف ب-اوراصكوم تيميكوم واوريدو-دخول المتنافس الثاني جيزي سمطة الوطنية لالتصاالت وا 

حيث أصبح ىناك تنافس حاد فيما بين الشركات تسعى كل . ضبط البريد والمواصالت السمكية والالسمكية
واحدة منيا إلى توسيع حصتيا السوقية عمى حساب الشركات األخرى من خالل إغراءىم بالعروض 

 .المتنوعة إلى درجة أنَّو أصبح المستيمك النيائي يصعب عميو اتخاذ قراره في كثير من األحيان
 نتائج الدراسة ومناقشة الفرضيات :
: نتائج الدراسة النظرية: أوال

https://www.google.dz/search?biw=1133&bih=548&q=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9+%D8%B6%D8%A8%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj124bY1_3RAhVI7RQKHRNbBvkQvwUIFSgA
https://www.google.dz/search?biw=1133&bih=548&q=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9+%D8%B6%D8%A8%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj124bY1_3RAhVI7RQKHRNbBvkQvwUIFSgA
https://www.google.dz/search?biw=1133&bih=548&q=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9+%D8%B6%D8%A8%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj124bY1_3RAhVI7RQKHRNbBvkQvwUIFSgA
https://www.google.dz/search?biw=1133&bih=548&q=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9+%D8%B6%D8%A8%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj124bY1_3RAhVI7RQKHRNbBvkQvwUIFSgA
https://www.google.dz/search?biw=1133&bih=548&q=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9+%D8%B6%D8%A8%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj124bY1_3RAhVI7RQKHRNbBvkQvwUIFSgA
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عندما تتغير شروط الطمب عمى المنتجات الجديدة وينخفض الطمب عمييا تتوجو المؤسسات إلى  .1
:  من زبائن المنافسين اآلخرين من خاللءمحاولة اقتطاع جز

؛ (اختراق السوق)تدعيم المنافسين نشاطيم بالمنتجات الحالية في األسواق الحالية  . أ
؛ (تطوير المنتجات)تدعيم المنافسين نشاطيم بمنتجات جديدة في األسواق الحالية  . ب
؛ (تنمية السوق)منتجات الحالية وفي أسواق جديدة تدعيم المنافسين نشاطيم بال . ت
 .(التنويع)تدعيم المنافسين نشاطيم بمنتجات جديدة وفي أسواق جديدة  . ث

: (تحقق الفرضية الثانية) كمما ارتفع معدل التحسين في المنتجات كمما .2
التقني؛  التطوير زيادة احتمالية وقوع المنتج الجديد في مصيدة . أ

 زيادة احتمالية الوقوع في وىم السوق الكبيرة، . ب
 .كمما تقمصت دورة حياة المنتج الجديد . ت

ىناك عالقة طردية مابين معدل التحسين في المنتجات والتقميص في دورة حياة المنتجات  .3
 الجديدة؛

 ىناك عالقة طردية ما بين مرونة الطمب السعرية والتحسين مستويات تطوير المنتجات الجديدة .4
 ؛(تحقق الفرضية الرابعة)

ىيكل المنافسة وجودة المنتجات الجديدة، فالجودة تكون أفضل في سوقي ىناك عالقة ما بين  .5
 احتكار القمة والمنافسة االحتكارية مقارنة باالحتكار التام؛

ىناك عالقة ما بين ىيكل المنافسة وسعر المنتجات الجديدة، ففي سوقي احتكار القمة والمنافسة  .6
 االحتكارية قد نجد حرب أسعار عمى عكس سوق االحتكار التام الذي يفرض السعر الذي يريده،

 ىناك عالقة طردية مابين تشابو المنتجات وعدم تمايزىم مع تطوير المنتجات الجديدة؛ .7
تطوير قنوات توزيع المنتجات  إلى الصناعة وتيديد الوافدين الجددىناك عالقة طردية ما بين  .8

 ؛الجديدة
 سعر المنتجات الجديدة وتنشيط الطمب والتحسين في التكاليف الثابتة  عالقة طردية ما بينىناك .9

 ؛عمييا
يدفع المنتج غير المستقل والذي يحتاج إلى منتج مكمل بالمؤسسات في بعض األحيان إلى طرح  .10

 .من جية، وتحيينيا لكي تتوافق مع المنتجات المكممة ليا من جية أخرى (مزدوج)منتوج جديد 
 

 نتائج الدراسة الميدانية: ثانيا
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موبيميس األثر البالغ لتوجيو نحو تفعيل -كان لتغير شروط الطمب عمى المتعامل التاريخي .1
 ؛(تحقق الفرضية األولى) بخاناتيا األربع ANSOFFمصفوفة 

معدل التحسين المرتفع لمنتج خدمة الياتف النقال أثر بشكل مباشر عمى دورة حياة الخدمة  .2
 ؛(تحقق الفرضية الثالثة)

التغير عمى مستوى ىيكل المنافسة في قطاع خدمة الياتف النقال في الجزائر أثر طردا عمى  .3
 ؛(تحقق الفرضية الخامسة)جودتيا 

 التغير عمى مستوى ىيكل المنافسة في قطاع خدمة الياتف النقال في الجزائر أثر طرًدا عمى .4
 ؛(تحقق الفرضية السادسة)ىاسعر

تيديد الدَّاخمين الجديد إلى صناعة خدمة الياتف النقال في الجزائر دفعت بالمتنافسين إلى  .5
 ؛(تحقق الفرضية الثامنة) خدمةالوزيع تدعيم قنوات ت

 تنشيط الطمب عمى التكاليف الثابتة المرتفعة لمؤسسات المتعاممين الثالثة دفعت بيم إلى .6
 ؛(تحقق الفرضية التاسعة) خدمةال

ضرورة المنتج المكمل لخدمة الياتف النقال دفعت بالمتعاممين الثالثة إلى فكرة طرح منتج جديد  .7
 ؛(تحقق الفرضية العاشرة) (التكنولوجيات الحديثة)مع دراسة توافقو معيم  (مزدوج)

هناك عالقة طردية موجبة ما بين ارتفاع مستويات حدة المنافسة والتوجه إلى  .8
 .تطوير المنتجات الجديد

 :آفاق البحث: ثانيا
 :بناءا عمى النتائج التي تم التوصل إلييا، يمكنا صياغة تصور أفاق البحث كما يمي

اتخاذ قطاع خدمة الياتف النقال نموذًجا يحتذى بو لمقطاعات األخرى من أجل تحسين وضعية  .1
 المنتجات األخرى وتحسينيا؛

دراسة إمكانية رفع االحتكار عمى بعض المنتجات وفتح باب المنافسة من أجل التحكم في  .2
 مستويات المنتجات المتأخرة والمتقادمة؛

حماية وتزويد المستيمك النيائي بمنتجات تميق بو من خالل اإلدارة الجيدة لألبعاد التي تحد من  .3
 المنافسة؛

بط الجيد لمعالقة التي تربط المنافسة و مستوياتيا مع تطوير المنتجات الجديدة لممنظمات .4  .الضَّ
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: المراجع بالمغة العربية: أوال

 :الكتب

-، الطبعة الرابعة، مكتبة المتنبي، الدماـاالقتصاد الجزئيعبد الكىاب األميف كفريد بشير، . .1
 .2011المممكة العربية السعكدية، 

، "وجية نظر"مدخل إلى المنيجية المتكاممة إلدارة الجودة الشاممة عمر كصفي عقيمي، . .2
. 2009األردف، -، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف2ط

المممكة -، جدة1، دار زىراف لمنشر كالتكزيع، طاقتصاديات الصناعةأحمد سعيد باخرمة،  .3
 .1994العربية السعكدية، 

دور القوانين والتشريعات في جذب االستثمار األجنبي المباشر في أحمد سمير خالؼ،  .4
 .،2015مصر، - المكتب العربي لممعارؼ، القاىرةالجزائر،

، (بدكف ذكر دار النشر) ،"منيج عممي معاصر: "إدارة فن التسويقأحمد سيد مصطفى،  .5
. 1997مصر، -، القاىرة1ط

 .2000، دار الشركؽ، عماف، الطبعة العربية األكلى، التسويقأحمد شاكر العسكرم،  .6
 . 2000 ، المكتبة الكطنية ، عماف ، دراسات تسويقية متخصصةأحمد شاكر العسكرم،  .7
. 2012األردف، -، دار الراية لمنشر كالتكزيع، عمافإدارة اإلبداع واالبتكاراتأسامة خيرم،  .8
 .. 2001اإلسكندرية، القباء، دار ،التسويق إستراتيجيات ،حسف العزيز عبد أميف .9

مصر، -، مكتبة نيضة الشرؽ، القاىرةإدارة المبيعاتباشرم نفيسة، عبد الحميـ ىناء،  .10
1986. 

،  أطركحة دكتكراه غير دور االنترنيت و تطبيقاتو في مجال التسويقبختي إبراىيـ،  .11
 .2002/2003منشكرة، جامعة الجزائر، 

. 1999األردف، -، دار زىراف، عمافإدارة التسويقبشير العالؽ كقحطاف العبدلي،  .12
 .1999، دار الزىراف، األردف، استراتيجيات التسويقبشير العالؽ،  .13
دارة منظمات االعتمالبالؿ خمؼ السكارنة،  .14 ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع الريادة وا 

. 2008كالطباعة، األردف، 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1+%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%B1+%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%22
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دارة األعمال التجارية،، "زياد زككار: ترجمة"بيار أمكريف ك آخركف  .15  دار الرضا التسويق وا 
. 1999، 1لمنشر، ط
، دار الفاركؽ لمنشر كالتكزيع، القاىرة، إدارة اإلبداع، "ترجمة خالد العامرم"بيتر ككؾ  .16
2008. 

، الدار الجامعية، مفاىيم ونماذج تطبيقية: اإلدارة اإلستراتيجيةثابت عبد الرحمف إدريس،  .17
 . 2002مصر، -، اإلسكندرية1ط

. 2006األردف،  عماف، اليازكرم، دار ،الصحية الخدمات تسويق البكرم، ثامر .18
منيج "التفكير اإلستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية جماؿ الديف محمد المرسي كآخركف،  .19
 .2002، الدار الجامعية، اإلسكندرية، "تطبيقي

، دار صادر لمطباعة 08 ، المجمد لسان العربجماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظكر،   .20
 . 1990لبناف، -كالنشر، بيركت

 ترجمة مكتبة جرير، ما يقولو األساتذة عن التسويق،جكزيؼ إتش بكيت كجيمي تي بكيت،  .21
 .2005، 1ط

أسبباىا "البضاعة الراكدة في الشركات التجارية جيمس بالككرد، ترجمة مكسى يكسؼ،  .22
 .2008، دار زىراف لمنشر، األردف، "وطرق التخمص منيا

 .2009األردف، - دار الكتاب الثقافي، إربدالنظام االقتصادي في اإلسالم،حاـز الكادم،  .23

 لمنشر العممية اليازكرم ، داروتسعيرىا المنتجات تطويرالعالؽ،  الطائي كبشير حميد .24
 .2008كالتكزيع، عماف، األردف، 

، دار المسيرة لمنشر ك التكزيع ك إدارة الجودة و خدمة العمالءخضير كاضـ حمكد،  .25
. 2010، 3األردف، ط-عمافالطباعة،

، ديكاف المطبعات الجامعية، "نظريات وأسئمة"نظريات اقتصاديات الوحدة دكمينيؾ سمفاتكر،  .26
. 1994الجزائر، -بف عكنكف
 ، مؤسسة"معاصرة لمحات"اإلدارة المكسكم،  كاظـ عمي كسناف آؿ حمد أبك صاحب رضا .27

. األردف-عماف ،01كالتكزيع، ط لمنشر الكراؽ

، دار مجدالكم لمنشر الخطوط الكبرى في االقتصاد الوضعيرضا صاحب أبك حمد،  .28
 .2006األردف، -كالتكزيع، الطبعة األكلى، عماف
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. 2005، المنظمة العربية لمتنمية، مصر، إدارة اإلبداع التنظيميرفعة عبد الحميـ الفاعكرم،  .29
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دراسة حالة شركة "دراسة تموقع خدمة في األسواق التنافسية مكفؽ ميمكف كماؿ،  .119
 .2011-2010الجزائر، -، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف(غير منشكرة)، مذكرة ماجستير "موبيميس

 االقتصادية أداء المؤسسات عمى الخارجية البيئة متغيرات تأثيركاضح،  بف الياشمي .120
غير )، أطركحة دكتكراه "2011-2008الجزائر  في النقال الياتف خدمة قطاع حالة" الجزائرية 

 .2014-2013الجزائر، -، سطيؼ1سطيؼ  عباس فرحات ، جامعة(منشكرة
 المؤسسة حالة بالزبائن دراسة العالقة تنمية خالل من اإلبداع عممية تفعيلياسيف حميني،  .121

، جامعة (مذكرة ماجستير غير منشكرة)، 2001-1990بالحراش خالل الفترة  الجزائرية لمسباكة
 .الجزائر-الجزائر

: المجالت والممتقيات
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العراق "األرقام القياسية ومنيجية تطبيقيا في األنشطة االقتصادية ابراىيـ جكاد كاظـ،  .122
 .، العراؽ2011، العدد الرابع، أكتكبر مجمة ديالى لمعمـك الصرفة، "أنموذجا

: ، مداخمة مقدمة الى ممتقىإستراتيجية التنافس كأداة لميزة تنافسية مستدامةأحمد باللي،  .123
-، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة"الحككمات ك لممنظمات المتميز األداء حكؿ الدكلي العممي المؤتمر"

 .2005 مارس 09-08الجزائر، يكمي 

الشركات المتعددة الجنسيات وأثرىا أحمد عبد العزيز، جاسـ زكرياء، فراس عبد الجميؿ،  .124
 .2010العراؽ، الجامعة المستنصرية، ، 2010، 85، مجمة اإلدارة كاالقتصاد، العدد عمى الدول النامية

العالقة بين أنواع اإلبداع التقني وأبعاد الميزة أكـر احمد الطكيؿ ك رغيد إبراىيـ إسماعيؿ،  .125
مداخمة في ، دراسة ميدانية في مجمكعة ُمختارة مف الشركات الصناعية في محافظة نينكل، التنافسية

المنافسة ك االستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع : "الممتقى الدكلي الرابع حكؿ
 .2010الجزائر، نكفمبر -، جامعة حسيبة بف بكعمي بالشمؼ"المحركقات في الدكؿ العربية

التكامل العمودي واألداء االقتصادي في الصناعة التحويمية باسـ مكحكؿ كنصر عطياني،  .126
،  الجامعة اإلسالمية، فمسطيف، 12، المجمد 02، مجمة سمسمة الدراسات اإلنسانية، العدد الفمسطينية

. 2014جكاف 
اإلبداع التقني كمدخل لزيادة القدرة التنافسية لمبنوك بدرم عبد المجيد ك زركقي ابراىيـ،  .127

، جامعة سعد "اقتصاديات المعرفة كاإلبداع: "، مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي األكؿ حكؿالتجارية
. 2011 أفريؿ 18-17، يكمي البميدة، الجزائر -دحمب

تدنية التكاليف كأسموب ىام لتعزيز القدرة التنافسية لممؤسسة االقتصادية براىمية براىيـ،  .128
 مجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية ،"ECDEدراسة حالة مؤسسة االسمنت ومشتقاتو بالشمف "

 .2011، 05كاإلنسانية، العدد 

مداخل التنافسية واستراتيجيات المؤسسات الصناعية في ضل بمقاسـ رابح ك كعيؿ ميمكد،  .129
المنافسة ك االستراتيجيات التنافسية : "مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي الرابع حكؿ، المنافسة العالمية

-، جامعة حسيبة بف بكعمي بالشمؼ" لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحركقات في الدكؿ العربية
 .2010الجزائر ، نكفمبر 

http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=170&uiLanguage=ar
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=170&uiLanguage=ar
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مساىمة اإلبداع التكنولوجي في تدعيم المركز ، بف التركي زينبكبف بريكة عبد الكىاب  .130
الدكلي حكؿ اإلبداع كالتغيير التنظيمي في المنظمات ، مداخمة مقدمة إلى الممتقى التنافسي لممنظمة

. 2010 مام 13-12الجزائر، -، جامعة سعد دحمب، البميدةالحديثة
، مجمة أبحاث الييكل الصناعي الدوائي في الجزائربف بريكة عبد الكىاب كمياح عادؿ،  .131

دارية، العدد التاسع، جكاف  . 2011اقتصادية كا 
دراسة : "واقع اإلبداع في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائربف عنتر عبد الرحمف،  .132

 .2008، العدد األكؿ، 24، مجمة جامعة دمشؽ االقتصادية كالقانكنية، المجمد "ميدانية
اإلبداع كمدخل الكتساب ميزة تنافسية مستدامة في بف نذير نصر الديف كمنصكرم الزيف،  .133

العالقة التي تربط االبداع بالميزة التنافسية : " مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي حكؿمنظمات األعمال،
 .2009الجزائر، -، جامعة سعد دحمب، البميدة"في ظؿ بيئة تتصؼ بالتعقيد

دور االبتكار التسويقي في اكتساب ميزة تنافسية بف يعقكب الطاىر كىباش فارس،  .134
منتجات كتطبيقات االبتكار : "، مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي حكؿلمنتوجات المصارف االسالمية

-، سطيؼ1، جامعة سطيؼ "كاليندسة المالية بيف الصناعة المالية التقميدية كالصناعة المالية اإلسالمية
.  2014 مام 06-05الجزائر، 

، تطكير المنتجات الجديدة كدكره في تعزيز تنافسية المؤسسات االقتصاديةبكبكر ياسيف،  .135
الجزائر، سنة -، العدد الخامس، جامعة حمة لخضر، كادم سكؼ"الدراسات المالية كالمحاسبية: "مجمة

2014. 

اإلبداع التكنولوجي في تحقيق متطمبات المسؤولية االجتماعية والبيئية  دوربكمديف بركاؿ،  .136
-اإلبداع كالتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة : "، مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي حكؿلممؤسسات

 .2011 مام 19 ك 18الجزائر، يكمي –جامعة سعد دحمب البميدة- دراسة كتحميؿ تجارب كطنية كدكلية 
، أىمية تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تطوير الخدمات السياحيةتقركرت محمد،  .137

اإلمكانيات كالتحديات "السياحة كالتسكيؽ السياحي في الجزائر: "مداخمة مقدمة إلى الممتقى الكطني حكؿ
 .الجزائر-، قالمة2009 أكتكبر 26-25، 1945 مام 08، جامعة "التنافسية

دراسة "دور ىندسة القيمة في تخفيض التكاليف وتطوير المنتجات حاتـ كريـ كاظـ،  .138
، 02 المجمد، مجمة الغرم لمعمـك االقتصادية كاإلدارية، ،"تطبيقية في معمل سمنت النجف األشرف

 .العراؽ-، الككفة09اإلصدار 



 المراجعقائمة 

311 
 

عناصر إستراتيجية الريادة وأثرىا في إبداع خيرم مصطفى كتانة كأحمد عكني أحمد أغا،  .139
، مجمة أبحاث المنتج، دراسة من وجية نظر العاممين في مركز األطراف الصناعية في الموصل

دارية، جامعة محمد خيضر بسكرة . 2012، جكاف 11الجزائر، العدد -اقتصادية كا 
، جامعة 07، مجمة الباحث، عدد تحميل األسس النظرية لمفيوم االداءالداكم الشيخ،  .140

 .2009/2010الجزائر، -قاصدم مرباح، كرقمة
دور البعد الثقافي في إحداث اإلبداع التنظيمي بالمؤسسة دركـ أحمد كىزرشي طارؽ،  .141
، مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي األكؿ -دراسة حالة مؤسسات االتصال بوالية الجمفة-االقتصادية

 أفريؿ 14 ك 13البميدة، الجزائر، يكمي -، جامعة سعد دحمب"اقتصاديات المعرفة كاإلبداع: "حكؿ
2013. 

دور البعد الثقافي في إحداث اإلبداع التنظيمي بالمؤسسة دركـ أحمد كىزرشي طارؽ،  .142
، مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي األكؿ -دراسة حالة مؤسسات االتصال بوالية الجمفة-االقتصادية

. 2013 أفريؿ 14 ك13البميدة، الجزائر، يكمي -، جامعة سعد دحمب"اقتصاديات المعرفة كاإلبداع: "حكؿ
، "تشخيص واستراتيجيات"المؤسسة االقتصادية وتحديات المحيط التكنولوجي ، رحيـ حسيف .143

المؤسسة االقتصادية الجزائرية ك تحديات المناخ "مداخمة مقدمة إلى الممتقى الكطني األكؿ حكؿ 
 .2003 أفريؿ 23-22الجزائر،  -، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة"االقتصادم الجديد

إدارة المعرفة وانعكاساتيا عمى اإلبداع زكريا مطمؾ الدكرم كبشرل ىاشـ محمد العزاكم،  .144
، جامعة "إدارة المعرفة في العالـ العربي"، بحث مقدـ إلى المؤتمر العممي الدكلي السنكم الرابع التنظيمي
 .2004 أفرم 28 ك 27، 26األردف، أياـ -الزيتكنة

تنمية القدرة عمى اإلبداع لتطوير المؤسسات الصغيرة ، ساسية خضراكمكزينب حكرم  .145
، مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي حكؿ اإلبداع كالتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة، والمتوسطة

. 2010 مام 13ك 12الجزائر، يكمي -جامعة سعد دحمب البميدة

مساىمة تسيير الميارات في تحقيق اإلبداع بالمؤسسة سعاد عبكد ك ربيحة قكادرية،  .146
، مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي -بسكرة-، دراسة حالة مؤسسة جينيراؿ كابؿ االقتصادية الجزائرية

 أفريؿ 18 ك 17، يكمي "الجزائر-اقتصاديات المعرفة كاإلبداع، جامعة سعد دحمب البميدة": األكؿ حكؿ
2013 .
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 سوق عمى انطباقو ومدى القمة احتكارلعيبي إسماعيؿ،  ميثـ كالخفاجي حمزة عباس سعد .147
 .2010العراؽ، -الجامعة المستنصرية، 84كاالقتصاد، العدد  اإلدارة مجمة، العراق النقال في الياتف

: ، المعارف الجماعية وأثرىا عمى نشاط اإلبداع في المؤسسة، مجمةسمطاني محمد رشدم .148
دارية" . 2012، جكاف 11الجزائر، العدد -جامعة محمد خيضر بسكرة ،"أبحاث اقتصادية وا 

تحميل أداء الصناعة المصرفية في الجزائر باستخدام سميرة عطيكم كمحمد رضا بكسنة،  .149
، "األداء المتميز لممنظمات كالحككمات: "، مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي الثاني حكؿSCPنموذج 

. 2011 نكفمبر 23-22الجزائر، -جامعة قاصدم مرباح، كرقمة
تأثير التحميل البيئي كآلية من آليات اليقظة اإلستراتيجية في الشريؼ بقة كفايزة محمب،  .150

بناء الميزة التنافسية لممؤسسة االقتصادية، دراسة ميدانية لمجموعة من المؤسسات الصغيرة 
، جكاف 02، المجمة الجزائرية لمتنمية االقتصادية، العدد والمتوسطة في بواليتي برج بوعريريج وسطيف

2015. 

مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي ، تنمية وتدعيم اإلبداع  في المنظماتشريؼ غيػاط،  .151
، جامعة -"دراسة كتحميؿ تجارب كطنية كدكلية -اإلبداع كالتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة : "حكؿ

 .2011 مام 19 ك 18الجزائر، يكمي –سعد دحمب البميدة
مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي ، تنمية وتدعيم اإلبداع  في المنظماتشريؼ غيػاط،  .152

، جامعة -"دراسة كتحميؿ تجارب كطنية كدكلية -اإلبداع كالتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة : "حكؿ
 .2011 مام 19 ك 18الجزائر، يكمي –سعد دحمب البميدة

أثر محددات النمو الصناعي في كفاءة األداء االقتصادي لعدد من شيماء محمد نجيب،  .153
جامعة ، 2011، سبتمبر 111، العدد "تنمية الرافديف: "، مجمة(2005 - 1990)لمدول لممدة 

 .العراؽ-المكصؿ

تحديد مكونات و مكونات وىيكل وشكل المنافسة في النظريات االقتصادية طالب مريـ،  .154
ستراتيجية المؤسسة المنافسة كاإلستراتيجيات التنافسية : " مداخمة مقدمة الى الممتقى الدكلي الرابع حكؿ،"وا 

-جامعة حسيبة بف بكعمي، الشمؼ ،"لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحركقات في الدكؿ العربية
 .2010 نكفمبر 09-08الجزائر، يكمي 

أثر اإلبداع اإلداري عمى تحسين مستوى أداء إدارة الموارد طالؿ نصير ك نجـ العزاكم،  .155
اإلبداع كالتغيير التنظيمي : "، مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي حكؿالبشرّية في البنوك التجارّية األردنّية
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الجزائر، –، جامعة سعد دحمب البميدة-"دراسة كتحميؿ تجارب كطنية كدكلية -في المنظمات الحديثة 
. 2011 مام 19 ك 18يكمي 

أثر اإلبداع اإلداري عمى تحسين مستوى أداء إدارة الموارد طالؿ نصير ك نجـ العزاكم،  .156
اقتصاديات المعرفة : ، مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي األكؿ حكؿالبشرّية في البنوك التجارّية األردنّية
. 2013 أفريؿ 18 ك 17الجزائر، يكمي -كاإلبداع، جامعة سعد دحمب البميدة

أثر اإلبداع اإلداري عمى تحسين مستوى أداء إدارة الموارد طالؿ نصير كنجـ العزاكم،  .157
اإلبداع كالتغيير التنظيمي : "، مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي حكؿالبشرّية في البنوك التجارّية األردنّية

الجزائر، –، جامعة سعد دحمب البميدة-"دراسة كتحميؿ تجارب كطنية كدكلية -في المنظمات الحديثة 
 .2011 مام 19 ك 18يكمي 

تعزيز تنافسية المؤسسة من خالل تحقيق النجاح الطيب الداكدم كمراد محبكب،  .158
 .الجزائر-، جامعة محمد خيضر، بسكرة2007، نكفمبر 12، مجمة العمـك اإلنسانية، العدد اإلستراتيجي

 مجمة تسيير وضمان جودة المنتجات الصناعية الجزائرية،عاشكر مزريؽ كمحمد غربي،  .159
. 2005الجزائر، -، جامعة حسيبة بف بكعمي، الشمؼ02اقتصاديات شماؿ إفريقيا، العدد 

، كيف نوظف التدريب من أجل تنمية اإلبداع في المنظماتعبد الرحمف احمد ىيجاف،   .160
 .ىػ 1416المممكة العربية السعكدية، - ، الرياض 10المجمة العربية لمدراسات األمنية كالتدريب،  المجمد 

 الياتف مؤسسة في اليقظة لتطبيق تحميمية دراسة بكمعزة، سييمة بكخمخـ، الفتاح عبد .161
 مجتمع في الريادية: "حكؿ العاشر السنكم الدكلي مداخمة مقدمة إلى المؤتمر ،الجزائر موبيميس النقال
 .2010 أفريؿ 29 إلى 26مف : األردف، أياـ-عماف الزيتكنة، جامعة ،"المعرفة

دور تطوير المنتجات في تفعيل الميزة عبد الكريـ شككاؿ، براىيمي سمير كزمكرم كماؿ،  .162
المنافسة : "، مداخمة مقدمة إلى الممتقى الدكلي الرابع حكؿالتنافسية لممؤسسات االقتصادية

كاإلستراتيجيات التنافسية لممؤسسات الصناعية خارج قطاع المحركقات في الدكؿ العربية، جامعة حسيبة 
 .2010 نكفمبر 09-08الجزائر، يكمي -بف بكعمي، الشمؼ

ظيفة البحث والتطوير كأساس لتحقيق ميزة تنافسية عرابة الحاج كتيمجغديف نكر الديف، ك .163
المعرفة في ظؿ االقتصاد الرقمي : ، مداخمة إلى الممتقى الدكليجديدة في المؤسسات االقتصادية

 .2007 نكفمبر 28-27الجزائر، -كمساىمتيا في تككيف المزايا التنافسية لمبمداف العربية، جامعة الشمؼ
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دراسة حالة "اإلبداع التكنولوجي في تطوير منتجات الشركة عطية خمؼ المكسكم، تأثير  .164
 .2009، العراؽ، 78 مجمة اإلدارة كاالقتصاد، العدد ،"في الشركة العامة لمصناعات الكيربائية

دراسة حالة "اإلبداع التكنولوجي في تطوير منتجات الشركة عطية خمؼ المكسكم، تأثير  .165
 .2009، العراؽ، 78 مجمة اإلدارة كاالقتصاد، العدد ،"في الشركة العامة لمصناعات الكيربائية

دور وأىمية اإلبداع المحاسبي والمالي في عممية اإلفصاح ، شريفي أحمد ك عمكرة جماؿ .166
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 الوكاالت التجارية لشركة موبيميس(: 09)رقم الممحق 
العنــــوان اســـم الوكالة الناحــــية 

الناحية 
 الوسطى

 .الجزائر. شارع أصالح حسين وكالة صوفيا
 .بوفاريك. شارع سويداني بوجمعة وكالة بوفاريك
 درارية. شارع بوجمعة تميم، طريق بابا حسن 249 وكالة درارية

 شرشال. شارع محمد عميش وكالة شرشال
 ، بومرداس 04شارع أول نوفمبر رقم وكالة رويبة 

 .01حي كواش رقم  وكالة دالي براهيم
شارع أول نوفمبر، زرالدة  17وكالة زرالدة 

شارع باستا عمي، باب الواد، الجزائر  05وكالة باب الوادي 
الحجوط . 17شارع أول نوفمبر، رقم وكالة الحجوط 

 .، المقرين09، أوالد ايعيش رقم 08 سكن رقم 112حي  وكالة أوالد ايعيش
 شارع اإلخوة عبد السالمي، القبة  43 وكالة القبة

شارع عمي خوجة، األبيار   130وكالة األبيار 
 . ، الجزائر05شارع سيدي يحيى رقم وكالة سيدي يحيى 

 .شارع بمقاسم تابنت، الحراش، الجزائر 05وكالة الحراش 
تيزي وزو . أفريل شارع كريم بمقاسم 20وكالة تيزي وزو 

شارع عمارة يوسف، البميدة  06وكالة البميدة 
 .الدائرة المالية لبمدية البويرة وكالة البويرة

 .وسط مدينة بومرداس وكالة بومرداس
 .شارع الميناء، تيبازة وكالة تيبازة

 حي كيفاري الهادي13 وكالة القميعة
 الجزائر. مطار هواري بومدين وكالة المطار الدولي

 الجزائر. مطار هواري بومدين  وكالة المطار الداخمي
 الممعب البمدي الدار البضاء وكالة الدار البيضاء

 ميناء التسمية سيدي فرج وكالة سيدي فرج
، 03 و س 02 مسكن، تيزي بوشان، محل س 300حي  وكالة عزازقة

 عزازقة، تيزي وزو
 .شارع العقيد عميروش، برج منايل، بومرداس 60وكالة برج منايل 

 شارع اإلخوة بوادو ، بئر مراد رايس، الجزائر 26  وكالة بئر مراد رايس
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 ناحية ورقمة
 

 . مسكن، تقرت360حي وكالة تقرت 
 .شارع األمير عبد القادر، أفمووكالة أفمو 

 .شارع برباح عمي المغايروكالة المغاير 
 .32 رقم 05، جناح 01شارع الهاشمي بحري طولقا رقم وكالة طولقا 

 .وسط مدينة المنيعةوكالة المنيعة 
 .المركز التجاري عين أمناسوكالة عين أمناس 

 .مطار كريم بمقاسم إرارة، حاسي مسعودوكالة مطار حاسي مسعود 
 .وسط مدينة عين صالحوكالة عين صالح 

 .بريد الجزائر، وسط مدينة األغواطوكالة األغواط 
 .حي سرسوف، تمنراستوكالة تمنراست 

 . مسكن، حاسي مسعود200حي وكالة حاسي مسعود 
 .شارع بممختار، حي تنيات المخزن، غردايةوكالة غرداية 
 .شارع طريق قدور، ورقمةوكالة ورقمة 
 .شارع محمد خميستي، الوادوكالة الواد 

 .بسكرة. شارع الجمهوريةوكالة بسكرة 
 .حي الوسط، إليزيوكالة إليزي 

ناحية 
 سطيف

 

 . ، سطيف1945شارع ماي   02وكالة سطيف 
 .شارع االمير عبد القادروكالة برج بو عريريج 

، بجاية 17سيدي محمد، حي بوعمي رقم وكالة بجاية 
 .شارع عبد الحميد بن باديس 54وكالة جيجل 
 .الناحية المعمارية الجديدة، مسيمةوكالة مسيمة 
 .، العممة69شارع أول نوفمبر رقم وكالة العممة 

 .شارع بشير عاشوري، رأس الوادوكالة رأس الواد 
 .59شارع أوالد براهيم أوري دراجي رقم   1وكالة سطيف 
 .شارع دخمي مختار بوشرقة، الطاهيروكالة الطاهير 
 .شارع النصر، شارع محمد خميستي، بوسعادةوكالة بوسعادة 

وكالة أقبو، ساحة كندوزة، أقبو، والية بجاية وكالة أقبو 
سطيف , عين ولمان,شارع كانوني عثمان وكالة عين ولمان 

شارع صالح، طريق بريكة، عين أزل، سطيف  127وكالة عين أزل 
 .شارع العمراني، باتنةوكالة باتنة ناحية 
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 قسنطينة
 

شارع أول نوفمبر ، باريكة، وسط مدينة باتنة وكالة باريكة 
، قسنطينة 54ساحة أول نوفمبر وكالة قسنطينة 

 .60رقم . ، شمغوم العيد1954 نوفمبر 01شارع  وكالة شمغوم العيد
 .14شارع المستقبل رقم  وكالة أم البواقي
 . سابقا06، رقم 01شارع يزليوي رقم  وكالة الخروب

 .شارع حيحي المكي وكالة عين البيضاء
 بن طوبال السعيد، ميمة وكالة ميمة

 . شارع شيهاني بشير، خنشمة 76 وكالة خنشمة
 .شارع عباس لغرور، قيس وكالة قيس

  المدينة الجديدة ،عمي منجمي قسنطينة5وحدة المجاورة  وكالة عمي منجمي
 حي العمراني ،باتنة وكالة باتنة

 الحي البمدي، عين مميمة، أم البواقي 50 وكالة عين مميمة
 قسنطينة. ، سيدي مبروك العميا07شارع لركب أحمد رقم  وكالة سيدي مبروك

ناحية عنابة 

 .شارع بن عميور عبد القادر، عنابة 52 وكالة بن عميور
 .الطريق الوطني لعنابة، الطارفوكالة الطارف 

 .شارع قويسم عبد الحق، القلوكالة القل 
 .الطريق الوطني، واد زناتيوكالة واد زناتي 

 .طريق عنابة ، القالةوكالة القالة 
 .شارع هواري بومدين، بئر العتروكالة بئر العتر 

 .حي البساتين، سدراتاوكالة سدراتة 
 .طريق والية تبسةوكالة تبسة 

سوق أهراس . 43شارع فيكتور ايقو رقم وكالة سوق أهراس 
 .ساحة اإلستقالل، سكيكدة 10وكالة سكيكدة 
 .شارع االمير عبد القادر، قالمة 24وكالة الحجار 

 .شارع مبهوبي بن طيب و شارع عبد الرحمن تابوشوكالة قالمة 
، مقابل شارع لعمارة عبد 03شارع المتطوعين، المدخل رقم وكالة عنابة 

 .القادر، عنابة
 شارع قويسم عبد الحق، سكيكدةوكالة كولو 

، سيدي عاشور، W 15، مدخل  (عدل  ) مسكن 337حي وكالة سيدي عاشور 
 .عنابة
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 عزابة 1955 أوت 20 و شارع 1945 نوفمبر 1ممتقى شارعي وكالة عزابة 
 ، سكيكدة

ناحية 
الشمف 

 .شارع مقدم بن يوسف، طريق الجزائر، المديةوكالة المدية 
، عين وسارة 3حي محمد بوضياف رقم وكالة عين وسارة 

 .شارع محمد بوضياف، الجمفةوكالة الجمفة 
 .، التنس44طريق الشمف رقم وكالة التنس 
 .شارع القائد بوسيف، وسط مدينة تيارتوكالة تيارت 
 .شارع المقاومة، الشمفوكالة الشمف 

 .مشروع ويام، تيسمسيمتوكالة تسمسيمت 
 .حي الناجم، عين الدفمةوكالة عين الدفمة 

 .شارع اإلستقاللوكالة واد الريو 
 .، فرندا38شارع الشهداء رقم وكالة فرندا 

 .محمد خميستي، قصر البخاريوكالة قصر البخاري 
 .شارع بمسعدي عبد القادر، خميس مميانةوكالة خميس مميانة 

 .شارع اإلستقالل 01وكالة تنية الحد 
 .، غميزان17شارع المستشفى رقم وكالة غميزان 

 تيارت. قصر الشاللة. شارع سويح سميمان ، حي فاتح 219وكالة قصر الشاللة 
 ، وسط المدينة غرب الفضة، الشمف04الطريق الوطني رقم   وكالة واد الفضة

ناحية وهران 

 .شارع فمسطين، سيدي عميوكالة سيدي عمي 
 .، بني صاف(جون كوراس سابقا)شارع قادري قدوروكالة بني صاف 
 .بن باديس . 36شارع العقيد لطفي رقم وكالة بن باديس 

 .، سيدي بمعباس25شارع العقيد فراج رقم وكالة سيدي بمعباس 
 .شارع أول نوفمبر، عين تيموشنتوكالة عين تيموشنت 

 .52شارع بن يحيى بمقاسم رقم وكالة مستغانم 
 .عين القمب، تممسانوكالة تممسان 
 .شارع بن بولعيد، معسكروكالة معسكر 
 .، سعيدة33شارع احمد مدغاري رقم وكالة سعيدة 

 04حي األمير، شارع حمو بوتميمس رقم وكالة وهران وسط 
 .01خالد بن الوليد رقم وكالة عين الترك 

 .طريق تممسان، وهرانوكالة وهران مقاري 
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 .شارع االمير عبد القادروكالة مغنية 
 45حي مكي خميفة حي العثمانية ،مارافال، وهرانوكالة مارافال 

 حي فرانز فانون، ارزيو ،وهران  150  وكالة ارزيو

ناحية بشار 

 .شارع سي منصور، وسط مدينة عين الصفراءوكالة عين الصفراء 
 .، بشار23 جويمية رقم 05شارع وكالة بشار 
 .شارع اإلستقالل، أدراروكالة أدرار 

 .حي القصابي، تندوفوكالة تندوف 
 .نفاي قويدر، حي رأس العين، البيضوكالة البيض 
 . مسكن، النعامة164حي وكالة النعامة 

 .02، رقم 01شارع ديدوش مراد رقم وكالة البيض سيد الشيخ 
 .، مشرية19حي شيخ بن يامينة رقم وكالة مشرية 
 .، عبادلة، بشار06الطريق الوطني رقم وكالة عبادلة 

 أدرار. شارع أول نوفمبر، تيميمونوكالة تيميمون 
 www.mobilis.dz/(  17/04/2016 - 20:00): المصدر
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