
 1 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية امشعبية

 وزارة امتعلمي امعايل و امبحث امعلمي

 بسكرة- جامعة محمد خيرض 

 
 لكية امعلوم الاقتطادية و امتجارية و علوم امتس يري   

  قسم امعلـوم الاقتطادية                                             

 :الموضــوع

 

 
 

 

 

 

يف امعلوم الاقتطادية علوم دكتوراه منيل أ طروحة 

 اقتطاد ضناعي: ختطص

عداد امطامب   رشاف                                                 :                   ا  :     ادلكتـور ال س تاذا 

 ن       قايد نور ادلي أ محد. د.أ                                بوشامل عبدامرحامن                                

 :جلنة املناقشة                                               

 د داودي الطيب                              أستاذ                  رئيسا             جامعة بسكرة                .أ
 مقررا        جامعة بسكرة ومشرفا             أستاذ                    قايد نور الدين د امحد.أ
            مناقشا             جامعة بسكرة-أ - شنشونة حممد                           أستاذ حماضر.د
             مناقشا             جامعة اجللفة-أ - محيدة خمتار                             أستاذ حماضر.د
  جامعة ورقلة           مناقشا          -أ - أستاذ حماضر                        د عزاوي أعمر.أ
   مناقشا           جامعة االغواط              -أ - د قرش عبد القادر                       أستاذ حماضر.أ

 

 

  2012/2013: السنة اجلامعية

  

دور الاسرتاتيجيات امعامة نلتنافس يف حتسني 

هيلك امطناعة ادلوائية اجلزائرية 

  (  2015- 2005)مجمع ضيدال : دراسة حاةل
 

  

 

 2017-2016:امس نة اجلامعية

 



 
 

 

 

 



 
 

 اإلهداء

 وبالوحدة ختلد األمم        باملثابرة بلوغ القمم

 وبالشكر تدوم النعم           بالصرب يزول األمل

 أهدي عملي إىل الوالدين حفظهما اهلل

    واليينا إىل  أبناء أخيت سريين و بشرى ،آدم وجهينة، مروة وإكرام
 وإهداء خاص إىل طعبة عامر وبومشال عبداهلل 

 وإهداء خاص جدا اىل  الدكتور عمري احلاج و خبيت اجليالين
    .CF   DJELFA وإهداء اىل موظفي 

 و إىل رفقاء  الدرب مجيع أصدقائي
 

 

 



 
 

 

 شكر 

 احلمد هلل على إمتام ىذه الرسالة فلو احلمد والشكر

 ،  على اإلشراف أحمد قايد نور الدين الدكتور لألستاذأتقدم بالشكر 
ومتابعة  ىذه الرسالة وعلى نصائحو القيمة والتوجيهات اليت سامهت يف 

، إضافة إىل شكر أعضاء جلنة املناقشة على تفضلهم  اجناز ىذا العمل
 ملناقشة ىذه الرسالة

 وشكر إىل كل أساتذة جامعة حممد خيضر بسكرة 

على هشام حريز واألستاذ صيفي وليد  الدكتور وشكر خاص إىل 
 النصائح القيمة

األستاذ الدكتور غويف  )وشكر إىل كل من أنار يل بفكرة من قريب أو بعيد
 (عبد احلميد، األستاذ الدكتور رحال سالف، الدكتور بورقبة قويدر

  و  شكر إىل  مجيع موظفي جممع صيدال

  



 
 

 

 
 



    المحــــتوى

 

I 

 

 
 

 

 الصفحة المـحتـوى

  االهداء

 

  كلمة الشكر

 I الفهرس 

 

 V  قائمة اجلداول

 VII قائمة األشكال

 IX قائمة ادلالحق

 XI ادللخـص

 ج-أ مقدمة عامة
 33-2 الفكر االستراتيجي في االدارة :  الفصل األول

 2  متهيــــــــد
 3 نشوء وتطور الفكر االستراتيجي: المبحث األول

 3 ادلالمح العامة لنشوء الفكر االسرتاتيجي: ادلطلب األول
 6 ادلالمح اخلاصة لنشوء الفكر االسرتاتيجي الثاين ادلطلب

 9 تطور الفكر االسرتاتيجي: ادلطلب الثالث
 11  مفهوم االدارة االستراتيجية ::المبحث الثاني

 11 ادلفاهيم االساسية لالسرتاتيجية :ادلطلب األول
 15 مفهوم االدارة االسرتاتيجية: ادلطلب الثاين

 19 أهداف ومستويات االدارة االسرتاتيجية :ادلطلب الثالث
 26 دور االدارة االستراتيجية في حياة المؤسسة ::المبحث الثالث

 26 أمهية االدارة االسرتاتيجية :ادلطلب األول
 27 التحديات اليت تواجه االدارة االسرتاتيجية: ادلطلب الثاين 
 30 نتائج االدارة االسرتاتيجية: ادلطلب الثالث

 33 خالصة الفصل األول



    المحــــتوى

 

II 

 

 94-35 اإلستراتيجيات العامة للتنافس: الفصل الثاني

 35 متهيــــــــد
 36 االستراتيجية التنافسية: المبحث األول

 36 التنافسية وأمهيتها: ادلطلب األول
 41 ادلنافسة وأشكاذلا: ادلطلب الثاين

 50 االسرتاتيجية التنافسية ومكوناهتا: ادلطلب الثالث
 54 أنواع االستراتيجيات العامة للتنافس:المبحث الثاني

 54 اسرتاتيجية قيادة التكلفة:  ادلطلب األول

 66 اسرتاتيجية التمايز: ادلطلب الثاين

 77 اسرتاتيجية الرتكيز: ادلطلب الثالث

 86 الميزة التنافسية:المبحث الثالث

 86 مفهوم ادليزة التنافسية وأمهيتها  :ادلطلب األول

 88 ادلرتكزات الفكرية للميزة التنافسية:  ادلطلب الثاين

 91 اسرتاتيجية التنافس كأساس للميزة التنافسية: ادلطلب الثالث

  خالصة الفصل الثاني
 168-96 اإلستراتيجية التنافسية وتغير هيكل الصناعة: الفصل الثالث  

 96 متهيــــــــد

 97  تحليل هيكل الصناعة :المبحث األول

 97 منهجية التحليل يف االقتصاد الصناعي: ادلطلب األول

 102 مفهوم هيكل الصناعة :ادلطلب الثاين

 106  لتحليل هيكل الصناعةporterمنوذج القوى التنافسية :ادلطلب الثالث

 112  لتحليل هيكل الصناعةaustenمنوذج :ادلطلب الرابع

 116 األبعاد الرئيسية لهيكل الصناعة: المبحث الثاني

 116  الرتكز الصناعي:ادلطلب األول

 126  موانع الدخول إيل الصناعة:ادلطلب الثاين

 131 التكامل العمودي :ادلطلب الثالث

 136 متييز ادلنتجات يف الصناعة: ادلطلب الرابع

 138 التجمع ادلتنوع: ادلطلب اخلامس



    المحــــتوى

 

III 

 

 143 االستراتيجيات العامة للتنافس وتحسين هيكل الصناعة: المبحث الثالث

 143 اإلسرتاتيجية التنافسية وموانع الدخول إىل الصناعة: ادلطلب األول
 148 التكلفة ادلنخفضة و متايز ادلنتج: ادلطلب الثاين

 152 التكامل العمودي وميزة التكلفة األقل: ادلطلب الثالث

 154 االندماج بني ادلؤسسات والرتكز الصناعي: ادلطلب الرابع

 157 اإلعالن وهيكل الصناعة: ادلطلب اخلامس

 161 السياسة الصناعية وهيكل الصناعة: ادلطلب السادس

 164 االبداع التكنولوجي وقوى التنافس لبورتر: ادلطلب السابع

 168 خالصة الفصل الثالث

حالة -دور االستراتيجيات العامة للتنافس في تحسين هيكل الصناعة الدوائية: الفصل الرابع
 مجمع صيدال

170-264 

 170 متهيــــــــد

 171 الصناعة الدوائية العربية: المبحث االول

 171 مؤشرات سوق الدواء العربية :ادلطلب األول

 178 أثر تطبيق اتفاقية اجلات على صناعة الدواء عادليا :ادلطلب الثاين

 179 ادلعوقات اليت تواجه الصناعة الدوائية :ادلطلب الثالث

 181 الصناعة الدوائية الجزائرية: المبحث الثاني

 181 ةيتطور صناعة األدوية اجلزائر :ادلطلب األول

 182 حتليل هيكل الصناعة الدوائية: ادلطلب الثاين

 195 الناشطني داخل السوق الدوائية اجلزائرية:ادلطلب الثالث

 198 تحسين القوى التنافسية لمجمع صيدال:  المبحث الثالث

 198 نشاط رلمع صيدال: ادلطلب األول

 208 حتليل تنافسية رلمع صيدال: ادلطلب الثاين

 229 القوى التنافسية اخلمسة لبورتر بالتطبيق على رلمع صيدال: ادلطلب الثالث

 238 االستراتيجيات التنافسية المنتهجة من طرف صيدال: المبحث الرابع

 238 السياسة التجارية جملمع صيدال: ادلطلب األول

 245 االسرتاتيجيات العامة للتنافس  :  ادلطلب الثاين

 256  اسرتاتيجية الشراكة: المطلب الثالث



    المحــــتوى

 

IV 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 264 خالصة الفصل الرابع

 266 الخاتمة 

 270 المراجــــــــع

 284 المـــــالحق



    المحــــتوى

 

V 

 

 :فهرس األشكال والجداول

 :قائمة الجداول
 

 رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
 24  ادلؤسسة يفاإلسرتاتيجيةمستويات  (1)

 73خلق التميز داخل ادلؤسسة ص فر (2)

 84 ات االسرتاتيجيات العامة للتنافستطلبم (3)

 119  جتهيزها الشتقاق منحى الرتكزالبيانات بعد (4)

 156 النسبية من حجم الصناعة للمؤسساتنصبة األ (5)

 172 2013 العشر األوىل سنة أسواق الدواء (6)

 173 2013-1201 أهم األسواق الدوائية يف العامل تطور حصة (7)

 177 2011 حسب حجم أنتاجها للصناعة الدوائية سنة ترتيب الدول العربية (8)

 183 2013-2004 الدواء من تطور سوق (9)

  184داإلسرتا+اإلنتاج2005 من سوق األدوية لسنة نصيب ادلتعاملني االقتصاديني (10)

 185  العاملة يف الصناعة الدوائيةأنصبة ادلؤسسات (11)

 192  التكامل يف الصناعةتطور درجة (12)

 194 2010-2005ؤشر درجة التكامل العمودي لألمامم (13)

 209 2015-2005تطور رقم أعمال رلمع صيدال خالل الفرتة  (14)

 211 2015-2009 اإلنتاج خالل الفرتة  تطور تكاليف (15)

 212 2015-2009اإلنتاج خالل الفرتة طور ت (16)

 214 2015-2009 ادلتوسطة اخلاصة مبجمع صيدال تكلفة الصنع (17)

 216 2015-2009 دلختلف عوامل اإلنتاج للفرتة مؤشر اإلنتاجية (18)

 221 2015-2010 الرحبية يف رلمع صيدال خالل الفرتة تطور نسب (19)

 222 2009-2012 من السوق العادلي للدواء خالل السنوات رلمع صيدالحصة  (20)

 223 2007 حسب ادلتعاملني لسنة  األدويةسوق (21)

 230 التموين جملمع صيدالصادر م (22)

 231 2009ادلشرتيات جملمع صيدال حسب الدول لسنة نسبة قيمة و (23)

 235  للمجمع صيدالالفرص والتهديدات (24)



    المحــــتوى

 

VI 

 

 246 2016أموكسيسلني مقارنة بادلناسني  دواءسعر بيع (25)

 262 ت اقتناء الرخص يف صيدالاقيااتف (26)

 263 (2015- 1996 )تطور إنتاجية رلمع صيدال قبل وبعد الشراكة  (27)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    المحــــتوى

 

VII 

 

 :قائمة االشكال
 

 رقم الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل
 17 النماذج األربع لعوامل اإلدارة اإلسرتاتيجية (1)

 23 ت اإلسرتاتيجيةستويام (2)

 25  لالسرتاتيجية بني ادلستويات الثالثةسيق النت (3)

 39  اسرتشادي للتنميةالتنافسية كنموذج (4)

 44 .الطلب يف سوق ادلنافسة التامةىن منح (5)

 47  هتدف ألقصى ربحؤسسةامل (6)

 52  التنافسيةاإلسرتاتيجية (7)

 53  األساسية إلسرتاتيجية التنافسناتادلكو (8)

 56 (اخلربة) التجربة حىنمن (9)

 61 ة القيمةلسلس (10)

 75 للتميز اخلالقة القيمة سلةسل (11)

 79 .إسرتاتيجيات على مستوى النشاطواع أن (12)

 92 ةالتنافسي (ادليزة)ألساسي يف تكوين القدرةادلنطق ا (13)

 93 ة كاستجابة لتحقيق ادليزة التنافسيجيةترايتاإلس (14)

 100 الصناعي االقتصاد يف التحليل جيةمنه (15)

 107  اخلمس احملددة لتنافسية قطاعلقوىا (16)

 114 منوذج أوسنت-  (قوى التنافس)إطار حتليل الصناعة للدول النامية (17)

 a ،b،c 120منحنيات الرتكز للصناعات  (18)

 122 زلورا نىن منح (19)

 129  القتصاديات احلجمدالة التكلفة (20)

 133 ل العمودي للخلف واألمامكامالت (21)

 144 لتكاليف كمانع للدخولمزايا ا (22)



    المحــــتوى

 

VIII 

 

 145  ادلتوسطة يف ادلدى الطويل كعائق للدخولمزايا التكاليف (23)

 147  كحاجز للدخولييزالتم (24)

 150 فة ادلستهدفة وادليزة التنافسيةكلالت (25)

 158 ين االعالن  وتركز الصناعةالعالقة ب (26)

 160 حتليل دميستز ذليكل الصناعة وحافز االخلرتاع (27)

 162 ادلنهج االساسي احلديث لتحليل هيكل الصناعة (28)

 186 منحى الرتكز للصناعة الدوائية  (29)

 193 2015-2005منحى معدل التكامل العمودي (30)

 194 ت مؤشر التكامل العمودي لألمامطورات (31)

 202 لتنظيمي جملمع صيدالاذليكل ا (32)

 208 مراكز ومناطق التوزيع لصيدال (33)

 209 2015-2005 للمجمع خالل الفرتة تطور رقم االعمال (34)

 213 2015-2009 خالل تطور اإلنتاج (35)

 214 2015-2009 اخلاصة باجملمعتطور تكلفة الصنع ادلتوسطة (36)

 217 2015-2009ة الكلية لعوامل اإلنتاج للفرتة إلنتاجيتطور ا (37)

 217 2015 -2009 للفرتةإنتاجية العامل (38)

 218 2015-2009 العامل الواحد للفرتة اجيةإنت (39)

 219 2015-2009إنتاجية ادلواد ادلستهلكة للفرتة  (40)

 219 2015-2009ة االستثمار للفرتة إنتاجي (41)

 233  بورتر  على بيئة رلمع صيدالتطبيق منوذج (42)

 236 دور االسرتاتيجيات التنافسية  لصيدال يف حتسني هيكل الصناعة الدوائية (43)

 التسويقي الواجب استخدامها من طرف رلمع صيدال لتسليم ميزة السعر أدوات ادلزيج (44)
 ادلنخفض

249 

 254 أدوات ادلزيج التسويقي الواجب استخدامها من طرف رلمع صيدال لتسليم ميزة اجلودة (45)

 255 االسرتاتيجيات االيت ميكن ان تتباهنا صيدال (46)



    المحــــتوى

 

IX 

 

 
 المالحـــــــــق

 
 الصفحة العنوان رقم الممحق

 289 وثيقة تعريفية للمجمع (1)
 291 تشكيلة ادلنتوجات للمجمع (2)

 296 جداول حسابات النتائج (3)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

XI 
 

 :الملخــــــص

هتدف ىذه الدراسة إىل إبراز االسرتاتيجيات العامة للتنافس  ادلستخدمة من طرف  جممع صيدال متمثلة 
يف قيادة التكلفة والتمييز ودورىا يف حتسني ىيكل الصناعة الدوائية اجلزائرية،  حيث بينت الدراسة تأثري السلوك 

يف حتقيق توازن القوى التنافسية اخلمسة للصناعة واليت قفزت باجملمع الدوائي  (اجلودة- السعر ادلنخفض)ادلتبع 
صيدال إىل موقع الريادة يف السوق احمللي واحليازة على حصة سوقية معتربة إال أن ىذا التأثري كان نسيب خصوصا 
على القوة التفاوضية لدي الزبائن وادلوردين، مما أدى إىل تقارب احلصص السوقية للمؤسسات اليت تسيطر على 

 .السوق،إضافة إىل غياب رقابة الدولة يف تعامالت بيع األدوية مما اثر سلبا على تنافسية اجملمع

وخلصت الدراسة إىل أن جممع صيدال يعترب آلة تنظيم السوق حبيث ميتاز بتشكيلة متنوعة من ادلنتجات 
الدوائية  ذات جودة عالية  وتكلفة منخفضة اليت سامهت يف زيادة درجة متييز ادلنتجات و وضع موانع الدخول 
للقطاع خصوصا يف إطار الشراكة مع ادلخابر العادلية،كما تبني الدور الرئيسي للدولة ادلتمثل يف تدعيم اإلنتاج 

احمللي  الذي ساعد اجملمع  يف تدعيم تنافسيتو من خالل السياسات الصناعية اليت أدت إىل حتسني ىيكل 
 الصناعة الدوائية

 اإلسرتاتيجيات العامة للتنافس، ىيكل الصناعة،موانع الدخول،متييز ادلنتجات،الصناعة :الكلمات المفتاحية
 .الدوائية

Abstract 

 This study aims to highlight the generic competitive strategies used by  
Saidal compound represented in cost leadership and discrimination and its role in 
improving the Algerian pharmaceutical industry structure  the study showed the 
effect of conduct (low price - quality) in achieving the five competitive forces of 
the industry balance, The study showed the effect of conduct (low price - quality) 
to achieve balance of five competitive forces of the industry which jumped 
compound pharmacological Saidal to the leading position in the local market and 
possession of a considerable market share However, this effect was relatively 
especially on the negotiating power of customers and suppliers which led to a 
convergence of market shares for organizations that dominate the market, In 
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addition to unfair competition and the absence of state control over the market, 
adversely affecting the competitiveness of the compound. 

The study concluded that Saidal compound considered as a machine that regulate the 

market and characterized by a range of high quality and low cost pharmaceutical 
products that contributed to increase product discrimination degree and put 
inhibitors entering the sector, especially in the framework of the partnership with 
international laboratories and show the main role of the state of boosting local 
production, which has helped the compound  to strengthen its competitiveness 
through industrial policies that led to the improvement of the structure of the 
pharmaceutical industry 

Key word : Generic competitive Strategies, Industry Structure, Inhibitors Entry, 
Product Discrimination, pharmaceutical industry 
 

  Résumé :  

Cette étude vise à mettre en évidence les stratégies générales de compétition 
élaboré  par le groupe SAIDAL qui consiste à mener le leadership dans le coût et la 
distinction et leur rôle dans l'amélioration de la structure de l'industrie 
pharmaceutique algérienne. Cette étude montre l'effet de ce comportement 
(qualité-prix) dans la réalisation de l’équilibre des cinq forces compétitives de 
l'industrie, qui a mené le groupe pharmaceutique SAIDAL au statut du leader dans 
marché local et l'acquisition d’une part considérable dans la marché, seulement cet 
effet était relatif surtout sur  le pouvoir des négociations chez les clients et les 
fournisseurs, ce qui a conduit à une convergence des parts de marché des 
institutions qui dominent le marché, en plus de l'absence du contrôle de l'Etat dans 
le commerce de la vente des médicaments, ce qui a eu un impact négatif sur la 
compétitivité du groupe. 



 
 

XIII 
 

L'étude a conclu que le groupe SAIDAL est considéré comme un mécanisme 
de régulation du marché, puisque il se distingue par une composition diversifiée 
de produits médicamenteux de haute qualité, à faible coût, ce qui a contribué à 
augmenter le degré de distinction et la mise en place de l’interdiction d’entrer dans 
le secteur, en particulier dans le cadre du partenariat avec des laboratoires 
internationaux de produits pharmaceutiques, comme elle a montré le rôle 
principal de l'État dans l’encouragement de la production locale ce qui a renforcé 
le groupe dans sa compétitivité  à travers les politiques industrielles qui ont abouté 
a l’amélioration des structures industrielles pharmaceutiques. 

 

Mots clés: stratégies générales pour la compétitivité, structure de l'industrie, les 
interdictions d’entrer, distinguer les produits, l'industrie pharmaceutique 
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ددددد د تمهيدد

خاصة إن التغري السريع يف ادلبادئ االقتصادية والتقنية واالجتماعية والدميوغرافية إضافة لتهديدات العودلة 
 من فتح األسواق  ورفع احلواجز اجلمركية وغري اجلمركية أمام همع ىيمنة النموذج الليربايل للمنافسة وما يقتضي

تدفق ادلنتجات عرب الدول وذلك بارتكازه على ىيئات أشلية وعادلية سلتلفة  وبالتايل أصبحت السوق سوقا واحدة 
إال أن  ىذا التقارب ألزمها اخلروج من ىذا احليز الضيق الذي . ومل يعد جيدي انطواء ادلؤسسات داخل زليط وحيد

 .يعتمد على الفرديات أو اإلنتاج ادلنفرد

ويف ىذا السياق أصبح على ادلؤسسات االستمرار والتأقلم مع ادلتغريات اجلديدة  والبحث عن مصادر 
التنافسية من اجل البقاء يف األسواق أو الريادة داخل قطاع الصناعة، وىذا بتحليل الفرص ادلتاحة ذلم والتهديدات 

كون .اليت فرضت عليها، مع األخذ بعني االعتبار أن ىذه الفرص والتهديدات مل تعد تقتصر على البيئة الوطنية
 . تقارب العوامل أدى إىل اخًتاق احلواجز اليت ربول دون انتقال رأس ادلال من مكان آلخر

ونتيجة ذلذه التداخالت ظهرت رلموعة من ادلفاىيم اإلسًتاتيجية اليت تبحث على التميز والبقاء داخل 
 تلالقتصادياوىو صاحب منهج القوى اخلمس   مايكل بورترالقطاع الصناعي ومن بينها صلد ما تطرق إليو 

اليت تعمل على ربقيق ادليزة التنافسية حيث ىذه األخرية  (قيادة التكلفة، التميز، الًتكيز(صلد إسًتاتيجية . التنافسية
سبتلك مكانة ىامة يف رلايل اإلسًتاتيجية واالقتصاد الصناعي، فهي سبثل العنصر الرئيسي واذلام الذي يساعد 

 ادلؤسسة يف ربقيق رحبية متواصلة بادلقارنة مع منافسيها

 حدة ادلنافسة يف الصناعة ليست مسألة مصادفة وال حظاً عاثراً بل أن للمنافسة يف صناعة ما جذوراً يف إن
أن حدة ادلنافسة تتوقف على مخس قوى وىيكلها االقتصادي األساسي وتتجاوز كثرياً سلوك ادلنافسني احلاليني،

 ىذه تكتسبو الذي اذلام والدور البالغة لإلسًتاتيجيات العامة للتنافس األمهية تظهر ىنا ومن .تنافسية أساسية

 ادلطروحة أىم ادلشكالت من يعترب والذي السوق ىيكل على و ادلنافسة على وتأثريىا أداء ادلؤسسات، يف األخرية

  . الصناعي االقتصاد يف وادلعاجلة
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:  الرئيسية ةاإلشكالي

: على ضوء ىذه ادلقدمة ، فإن اإلشكالية الرئيسية اليت يعاجلها حبثنا ميكن صياغتها على النحو التايل 

  ؟ في تحسين هيكل الصناعة الدوائية الجزائرية  ما هو دور االستراتيجيات العامة للتنافس

: التساؤالت الفرعية 

   :ادلصاغة باإلشكالية ربيط اليت التالية سئلةاأل وضع ، ميكن اإلطار ىذا يف و

  ؟ و ىيكل الصناعة ات العامة للتنافسما طبيعة  العالقة بني اإلسًتاتيجي .1

  ؟ما ىي طبيعة ادليزة التنافسية احملققة من جراء تأثري إسًتاتيجية التنافس على ىيكل الصناعة .2

             ؟ما ىي االسًتاتيجيات األكثر استعماال لدى رلمع صيدال .3

   ؟ما ىي أىم ادلزايا التنافسية احملققة داخل رلمع صيدال من جراء السلوك ادلتبع  .4

 :الفرضيات 

لإلجابة عن األسئلة ادلطروحة يف البحث، جيدر بنا أن ضلدد الفرضيات األساسية للموضوع ادلدروس، 
 :لتكون منطلقا لدراستنا واليت نوجزىا فيما يلي

 . العامة للتنافس إىل وضع حواجز الدخول للصناعة تتؤدي االسًتاتيجيا .1

 .تؤدي االسًتاتيجيات العامة للتنافس خللق التميز داخل اذليكل الصناعي الدوائي .2

 .تعمل صيدال على تبين اسًتاتيجية القيادة يف التكلفة والتمييز .3

 . توازن القوى التنافسية ذليكل الصناعةإىلتؤدي االسًتاتيجيات العامة للتنافس  .4
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 الدراسات السابقة

 :نتيجة تشعب موضوع اإلسًتاتيجية التنافسية صلد من بني الدراسات اليت تناولت ادلوضوع

دراسة حالة رلمع بن مويزة احمد، التحليل التنافسي ودوره في إعداد اإلستراتيجية التسويقية  .1
، حيث تطرق الباحث  إىل مسامهة التحليل التنافسي ودوره 2006صيدال، ماجستري،جامعة ادلسيلة،

يف إعداد اإلسًتاتيجية التسويقية  وتوصل الباحث إىل أن رلمع صيدال يرتكز على  ربليل أوضاع 
ادلنافسني  ومنو صياغة اسًتاتيجيات دفاعية عن ادلوقع إذ أنو يقوم  بتحليل البيئة الداخلية واخلارجية 

 كأداة ربليل إسًتاتيجية توحي دبجموعة توجهات ميكن BCGحيث يستخدم اجملمع أداة أل 
استخدامها لتطوير أو تعديل منتجاهتا أو الدخول يف ربالفات مع بعض ادلنافسني خاصة ادلخابر العادلية 

ويرتكز ربليل اجملمع على  معرفة احلصص السوقية للمنافسني وزلاولة صياغة اسًتاتيجيات دفاعية لعل 
أمهها اليت تتعلق بالسعر ادلنخفض مقارنة بادلنافسني أو من خالل تطوير ادلنتجات اجلنيسة واالىتمام 

 .بالًتويج وخاصة ادلندوبني الطبيني ودورىم البارز يف التعريف دبنتجات صيدال
 ، دراسة حالة رلمع صيدال ، مذكرة ماجستري هيكل الصناعة والميزة التنافسية،عرقابي عادل .2

حيث تطرق الباحث  لدور ىيكل الصناعة يف ربقيق ادليزة التنافسية جملمع 2008،جامعة بسكرة،
صيدال وتوصل إىل إمكانية استغالل ىذا اجملمع للفرص احمليطة بو ادلتمثلة يف تكلفة ادلنخفضة للدواء 
اجلنيس وارتفاع تكلفة االستثمار إضافة إلمكانية دخول اجملمع ألسواق الدول اليت تتمتع بضعف ىذا 

 سنة، تعترب 20 وان اخلربة اليت يتميز هبا اجملمع الصناعي صيدال واليت تقدر بأكثر من .القطاع الدوائي
من بني أىم ادلزايا اليت ميكن استغالذلا واالستفادة منها، خاصة وأنو ال توجد من بني ادلؤسسات اخلاصة 

 .الناشطة يف صناعة الدواء يف اجلزائر من سبتلك خربة مثل صيدال يف صناعة الدواء يف اجلزائر

دراسة حالة - مباح عادل،هيكل السوق ودوره في تحديد اإلستراتيجية التنافسية للمؤسسة .3
، حيث تطرق الباحث  إىل نوع 2008، مذكرة ماجستري ،جامعة بسكرة، مجمع صيدال

اإلسًتاتيجية التنافسية الواجب إتباعها من طرف ادلؤسسة الصناعية جملاهبة التنافس يف ظل ىيكل 
 منعدمة، شبو تكون تكاد اجلزائرية ادلؤسسة يف اإلسًتاتيجية التنافسية أن وتوصل إىل السوقالصناعة 

 باتت مهددة خبطر انفتاح السوق  يف اجلزائرمنظومة األدويةوان .من ادلنافسة تعاين بدأت أهنا و خاصة
اجلزائر اليوم كسوق مفتوحة على االسترياد، دون أي إجراء ربفيزي  على ادلنافسة األجنبية، وسبوقع
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األدوية، حيث بلغ حجم  للصناعة احمللية، ولعل ما يبني واقع األشياء، ىو تنامي واردات اجلزائر من
 بادلائة بالنسبة للمنتجات ادلستوردة من اخلارج، يف حني مل 70االستثمار يف األدوية يف اجلزائر، حوايل 

، األمر الذي خيب آمال 2008 وىذا سنة بادلائة بالنسبة للمنتوج الصيدالين احمللي 30يتعدى نسبة 
وتعترب الشراكة ىي البديل االسًتاتيجي بني ادلؤسسات ادلصنعة للدواء ضرورة معاصرة للتغلب  ؛ادلنتجني

 . وادلاليةةعلى ادلشكالت ودلواجهة التحديات التكنولوجي

، حيث 2008،دراسة حالة صيدال ،دكتوراه،جامعة باتنةسامية لحول،التسويق والمزايا التنافسية .4
تطرقت الباحثة  لدور التسويق يف حل إشكالية التنافسية جملمع صيدال  وتوصلت ان صناعة الدواء يف 

 مكونات يف جذرية تغريات إىل أدى الذي األمر والعادلية، الوطنية ادلنافسة على اجلزائر تتسم باالنفتاح

 إنتاجية، وحدة 45 )الصناعة ذلذه التنافسية البيئة ىذه ظل ويف .مستهلكيو سلوك الدواء ويف سوق

 بأكثر األدوية لصناعة صيدال رلمع يبقى .(مفتوحة والقائمة مستورد 58 للتعبئة والتغليف، وحدة 28

 سوق يف الرائد (بالقيمة % 07 و بالكمية السوقية احلصة من % 20)حوايل منتوج  200 من

 وأحيانا شرسة منافسة اجملمع يواجو القوية، ادلكانة ىذه من وبالرغم .اإلنتاج الوطين حيث من الدواء

 وادلالية البشرية إمكانياهتا بفضل اليت الكربى ادلخابر هتديدات خاص بشكل كما يواجو .مشروعة غري

تطورىا  على احلفاظ استطاعت الدواء، لًتقية ادلخصصة اذلامة وادليزانية والتطوير رلال البحث يف ادلعتربة
 .الدواء صناعة نشاط أساس تعترب اليت جديدة أدوية وتطوير العالجي االبتكار رلال يف التكنولوجي

وتوصلت إىل إمكانية استغالل ىذا اجملمع السًتاتيجيات ادلزيج التسويقي  ادلتمثل يف السعر ادلنخفضة 
 .للدواء اجلنيس واجلودة يف ربقيق التميز داخل ىذا القطاع 

األداء التنافسي لشركات صناعة األدوية األردنية يف ظل االنفتاح أمين عبد الحكيم عبداهلل النسور ، .5
،حيث تطرق الباحث إىل اثر عناصر ادلقدرة 2009االقتصادي،دكتوراه،جامعة تشرين،سوريا،،

الشركات  الدوائية األردنية وتوصل إىل أن إسًتاتيجية التمايز عن  (أداء)التنافسية يف األداء التنافسي 
ادلنافسني ربظى باىتمام ادلؤسسات الدوائية ، حيث تبني وجود عالقة معنوية بني تبين ادلؤسسات 

 ،حيث )األداء ادلايل وبناء ادليزة التنافسية )إلسًتاتيجية التمايز عن ادلنافسني وربسني األداء التنافسي 
تتوفر القناعة لدى ادلؤسسات الدوائية بأمهية تبين ىذه اإلسًتاتيجية لتحقيق أرباح ومسعة ذىنية لدى 

العمالء من خالل تقدمي منتجات يصعب على ادلنافسني تقدميها ودبواصفات تعمل على احملافظة على 
الزبائن وأشارت الدراسة على عدم وجود عالقة معنوية بني تبين ادلؤسسات الدوائية إلسًتاتيجية قيادة 



 مقدمــــــــــة عامة

 

 ج 

 

التكاليف واألداء التنافسي  حيث تسعى معظم ادلؤسسات إىل إتباع ىذه اإلسًتاتيجية باعتبار أن 
إضافة إيل وجود عالقة معنوية بني إسًتاتيجية الًتكز على قطاع . معظم التكاليف يف ادلؤسسات متشاهبة

 .زلدد واألداء التنافسي 
، حيث 2010حالة رلمع صيدال، دكتوراه، جامعة اجلزائر، دحمان ليندة، التسويق الصيدالني، .6

تطرقت الباحثة إىل السياسات ادلطبعة يف اجملمع يف رلال ربديد أسعار األدوية  وسياسة ادلنتج وىل يقوم 
ىا صيدال دلتابعة التطور ذاجملمع بعمليات تروجيية  وأخريا  ما ىي اإلجراءات والتدابري اليت ينبغي أن تتخ

ادلستمر حلاجات السوق من أجل تكييف عرضها وتنمية حصتها يف السوق وتوصلت الباحثة إىل أن 
ي جيعل اجملمع أكرب منتج جزائري ولكن ذصيدال تنتج تشكيلة واسعة ومتنوعة من األدوية الشيء ال

ينبغي على صيدال أن تقوم حبمالت إعالنية واسعة النطاق ذباه زبائنها حىت تقنعهم جبودة وفعالية 
منتجاهتا ألن األطباء والصيادلة وادلرضى تعودو على األدوية األجنبية اعتقادا منهم أهنا أكثر فعالية 
مقارنة باإلنتاج احمللي مع أن ىوامش الربح تبقى زلدودة قانونيا من طرف السلطات العمومية فعلى 

صيدال أن تبطل اجلهود للتحكم يف التكاليف  وىدا مير حتما بإدخال تكنولوجيا حديثة واستعمال 
 طرق وأساليب تسيري معًتف هبا دوليا حىت تصبح منتجاهتا  قابلة للمنافسة

دراسة حالة رلمع صيدال،  ، استراتيجيات التكامل العمودي في قطاع الصناعة، فريك يحي .7
،  حيث تطرق الباحث إىل أثر اسًتاتيجيات التكامل العمودي على 2012ماجستري ، جامعة بسكرة،

تنافسية مؤسسات الصناعة الصيدالنية اجلزائرية حالة رلمع صيدال، وتوصل إىل أن اجملمع الدوائي 
يعمل على انتهاج اسًتاتيجيات ناجعة جعلتو قادرا على التصدير ومنافسة الشركات األجنبية باعتباره 

اقل تكلفة وأن التشريعات تتجو العتماد التسعري ادلرجعي  يف تعويض األدوية على أساس سعر األدوية 
اجلنيسة بالنسبة لألدوية ادلستوردة ادلشاهبة  وأن اجملمع يواجو صعوبات خصوصا يف تطبيق إسًتاتيجية 

ا ما ينعكس على تنافسيتو وأن اجملمع الدوائي يلجأ إىل إبرام ربالفات ذالتكامل العمودي للخلف وه
إسًتاتيجية اليت تؤثر باإلجياب على تنافسيتو من خالل نقل التكنولوجيا وزبفيض التكاليف وزيادة 

 .اإلنتاج ورفع احلصة السوقية
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 : أسباب اختيار الموضوع

 : أمهانإن اختيارنا ذلذا ادلوضوع كان خلفو عدة مربرات ودوافع، وم

 .إن قطاع الصناعة الدوائية يعد صناعة إسًتاتيجية للدولة كوهنا مرتبطة بصحة اإلنسان .1

 .أمهية إسًتاتيجية ادلنافسة للمؤسسة يف الصناعة كوهنا ربمل صفة الريادة .2

 .(ادلتمثلة يف السلوك واذليكل)زلاولة إبراز عالقات التبادل بني احملاور الرئيسية لالقتصاد الصناعي  .3

 : أهداف البحث 

  :  زلاولة ربقيق األىداف اآلتيـةىوإن الغرض من تناولنا ذلذا ادلوضوع 

 اإلسًتاتيجيات العامة للتنافس يف ربسني ىيكل الصناعة الدوائية يف اجلزائر وبالتايل بناء على دور التعرف .1

 . واستدامتها التنافسية ادلزايا

الًتكيز على أىم األساليب واإلسًتاتيجيات اليت ميكن أن تتبناىا ادلؤسسات من أجل مواكبة التحوالت  .2
العادلية، من خالل إتباع االسًتاتيجيات العامة للتنافس، اليت سبكن ادلؤسسات من رفع قدرهتا التنافسية 

 .على ادلستويني احمللي والدويل
 .معرفة واقع االسًتاتيجيات ادلتبعة بالنسبة للمجمع الدوائي صيدال .3

 :أهمية البحث 

يستمد ادلوضوع أمهيتو من خالل الضرورة اليت يفرضها واقع التنافس الذي تنشط ضمنو ادلؤسسات، وىو  .1
 .األمر الذي يفرض عليها التفكري جبد فيما ميكنها من ربقيق الريادة والبقاء

نظرا ألمهية ادليزة التنافسية ودورىا يف ربقيق التميز داخل الصناعة والتأثري على القوى التنافسية وبالتايل  .2
 .بناء ىيكل صناعي جديد ميتاز بالتفوق الصناعي
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 :منهج البحث 

 :منهجني على باالعتماد الدراسة سبت الفرضيات، نفي أو صحة إثبات والبحث  إشكالية على لإلجابة

 فيتعلق التحليلي ادلنهج أما .النظري، باجلانب الوصفي ادلنهج يتعلق حيث .التحليلي ادلنهج و الوصفي ادلنهج

الدراسة ودورىا يف ربسني  زلل ادلؤسسة يف التنافسية اإلسًتاتيجيات العامة واقع على للوقوف التطبيقي، باجلانب
 .العملي الواقع على النظرية الدراسة إسقاط دبحاولة ىيكل الصناعة يف ظل احمليط التنافسي،

  :أدوات الدراسة ومصادر البيانات

مت يف اجلانب النظري االعتماد على  رلموعة من البيانات متمثلة يف الكتب والبحوث العلمية ورسائل 
الدكتوراه وادلاجستري إضافة إىل الندوات العلمية  ومواقع االنًتنيت ، أما اجلانب التطبيقي مت االعتماد على 

البيانات اخلاصة باجملمع الدوائي  إضافة إىل ادلوقع االلكًتوين للمجمع واجملالت اليت يصدرىا و زيارة مواقع أخرى 
 .  وادلالحظةجلمع ادلعلومات اخلاصة بالصناعة الدوائية  إضافة إىل ادلقابلة الشخصية

  :حدود الدراسـة

ه الفًتة تشهد ذا كون هذ، للدراسة  لتقييم وضعية اجملمع الدوائي وه2015-2005مت اختيار الفًتة 
منافسة قوية يف ظل التوجو ضلو اقتصاد السوق باإلضافة إىل دخول ادلتعاملني اخلواص يف رلال عمليات االسًتاد 

 وغزو األدوية األجنبية األسواق احمللية وزيادة حدة ادلنافسة وهتديد ادلكانة السوقية 1990مع مطلع سنة 
 .للمجمع

 :صعوبات البحث 

 .ندرة ادلعلومات اخلاصة بادلؤسسات ادلنافسة خصوصا وضلن بصدد دراسة القطاع الصناعي الدوائي  .1

 . ندرة الدراسات  أو شبو معدومة اليت  تبحث يف ادلؤسسات الدوائية ادلنافسة للمجمع الدوائي صيدال .2

 .قلة ادلراجع باللغة العربية اليت زبتص باالقتصاد الصناعي .3
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 : البحث هيكل

 : لقد اعتمدنا يف دراستنا على تقسيم البحث إىل 

  الفكر االسًتاتيجي يف اإلدارة:الفصل األول

  نشوء وتطور الفكر االسًتاتيجي:المبحث األول                

  مفهوم اإلدارة اإلسًتاتيجية:المبحث الثاني                

  دور اإلدارة اإلسًتاتيجية يف حياة ادلنظمة:المبحث الثالث                

  اإلسًتاتيجيات العامة للتنافس:       الفصل الثاني

  اإلسًتاتيجية التنافسية:المبحث األول                

 أنواع االسًتاتيجيات العامة للتنافس:المبحث الثاني                

 ادليزة التنافسية:                 المبحث الثالث

  اإلسًتاتيجية التنافسية وتغري ىيكل الصناعة:       الفصل الثالث

  ربليل ىيكل الصناعة :المبحث األول               

  األبعاد الرئيسية ذليكل الصناعة:               المبحث الثاني

  االسًتاتيجيات العامة للتنافس وربسني ىيكل الصناعة:المبحث الثالث               

 حالة رلمع صيدال- دور االسًتاتيجيات العامة للتنافس يف ربسني ىيكل الصناعة الدوائية:      الفصل الرابع

 الصناعة الدوائية العربية: المبحث األول                 

  الصناعة الدوائية اجلزائرية:المبحث الثاني                

   ربسني القوى التنافسية جملمع صيدال:المبحث الثالث                

  االسًتاتيجيات التنافسية ادلنتهجة من طرف صيدال:المبحث الرابع                

 



 
 
 
 
 
 

 

 الفكر االستراتيجي في اإلدارة: ولالفصــل األ                

  نشىء وتطىر الفكر االستراتيجي:المبحث األول                           

 مفهىم اإلدارة اإلستراتيجية :المبحث الثاني                                    

  اإلستراتيجية في حياة المنظمةةدور اإلدار :                                   المبحث الثالث
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 : تمهيد

اإلذباه احلديث يف إدارة ادلؤسسات ادلختلفة أصبح يتطلب منهم ربقيق مستويات مرتفعة من األداء إف 
كتدقيق .  يف األسواؽ ، كىذا ال يتأيت إذل باحليازة على ادليزة التنافسيةةكالبحث ادلستمر، بغية ربقيق النجاح كالريادم
 . الرؤيا يف منوذج األمثل لإلدارة آنيا كمستقبليا

إف استمرارية ادلؤسسة يف ادلستقبل  يتطلب إحداث تغَت جوىرم كربديد الصورة ادلستقبلية للمؤسسة بإتباع 
رلموعة من القرارات ادلستقبلية لتحديد سبيزىا كاليت تساعدىا يف رسم مستقبلها كزبتلف ىده القرارات بطبيعة 

 .األىداؼ كالرسالة اخلاصة بادلؤسسة
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 نشوء وتطور الفكر االستراتيجي:  المبحث األول

 من تراكم حضارم بأصالتو، كحبداثتو قيتسم الفكر اإلسًتاتيجي على مستول الًتاث اإلنساين كما ديتلك
كستعتمد ىذه السمات مرتكزا لتشخيص مالمح نشوء الفكر االسًتاتيجي العامة منها .كمعاصرتو يف علم اإلدارة

 .  كاخلاصة

 المالمح العامة لنشوء الفكر اإلستراتيجي: المطلب األول
ارتبطت البوادر األكلية  لنشوء ىذا الفكر برغبة اإلنساف كسعيو كاستعداده للتعامل مع البيئة عوامال كأنواعا 

كتنطلق ادلالمح العامة للفكر االسًتاتيجي ادلعتمدة . كأبعادا كفق صيغة متفاعلة للعالقات لبلوغ طموحاتو كأمالو
على احلقائق ادلطلقة سواءا يف تكوين ادلخلوقات بأنواعها أـ يف بعث الركح فيها أـ يف سعيها للحياة بأطوار زمنية 
متفاكتة كمتعاقبة كمتداخلة أحيانا،كيقـو الفكر االسًتاتيجي ادلستقى من التشريع اإلذلي على نظرة كربليل جدرل 

نابذا لشره كزلذرا منو، مبشرا كمعلنا عن خَته كسعادتو يف .مًتابط التوجو كادلضموف كادلقاصد داؿ على أكلو كأخره
 هبما من بناء ؿفهي رؤيا موضوعية زليطة بأبعاد الصراع مابُت اخلالئق كاحلياة كادلوت كما يتص.احلياة الدنيا كاآلخرة
كتأسيسا على ذلك فإف مجيع األنبياء كالرسل ىم محلة رسائل كأفكار إسًتاتيجية ذباه .كرخاء كىدـ كدمار

1رلتمعاهتم
. 

 :فعلى سبيل ادلثاؿ.كمن خالؿ تتبع  بداية الفكر االسًتاتيجي  صلد كل علم لو مقاربات إسًتاتيجية  

يف البيئة األدبية كالركائية صلد ربليال كاقعيا لطبيعة حياة اجملتمعات كأسلوب تعاملها مع بعضها كمع بيئتها  .1
 من امن اجل البقاء حية متجددة متفادية شركر احلياة باحثة عن جوانب البناء كالرخاء ألجياذلا كما يتلوه

أجياؿ ككانوا يصفوف نشوة االنتصار كديجدكف بقادهتم كيربزكف دكرىم االسًتاتيجي كرجاؿ عظماء يف 
 .صنع األجداث كالتاريخ

أما الفالسفة على اختالؼ ضركهبم باعتبارىم العقل اإلسًتاتيجي الذم ديتلك الوعي كاخلياؿ كالذكاء  .2
كاحلدس كاإلدراؾ كالتفكَت كالتعلم االسًتاتيجي، كانوا أكفر حظا يف ربليل  معادل حياة اجملتمعات ادلتوقعة 
مستقبال، مسخرين ما ديتلكونو من قدرات فائقة يف اإلبداع كالتحليل كالًتكيب دلا ىو غَت مألوؼ لعمـو 

 هبا من مبادئ طالبشر، كوهنم الصفوة اليت تسهم يف رسم موازين األخالؽ كالعدالة كالفضيلة كما يرتب

                                                 
 .22:، ص2010، دار الثقافة،عماف،2، طاإلدارة اإلستراتيجية، المداخل والمفاىيم والعملياتنعمت عباس خضَت اخلفاجي،  1
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. ككانت تصوراهتم تقع ضمن عادل ملموس مدرؾ كآلخر غَت ملموس ينتمي إذل عادل ادلثل. كقيم كإلتزاـ
اعتيادم كسبيزا كاقتدارا يف ىيمنة الفضيلة على الرذيلة  غَت العادلُت يهيئ استعدادا كلعل اجلمع ما بُت

 ذكره الحقا، أف دكىكذا جيد ادلتخصص فيما ذكر كما سَت. كإرادة اخلَت على الشر كالبطولة على اجلنب
حقيقة الفكر االسًتاتيجي أكثرا عمقا كسعة كدالئل، كلكن ادلقصود ىنا ىو االنتباه إذل ادلنابع األصيلة 

كىو أمر جيعل أصحاب الفكر . ذلذا الفكر دكف اذلركلة كراء السراب كاالندىاش دبا ىو معاصر كجديد
كادلنتمُت للعلم كادلعرفة أماـ مسؤكلية أخالقية كاجتماعية يف الدخوؿ ذلذا العادل الرحب كزلاكاة أسرار 

 . كربليل  قواه ادلكتنزة عريقة التكوين أصيلة ادلنبع شاسلة العطاء ثرية التطلع كاسعة اآلفاؽ

كلعل ادلتفحص لنشوء العلـو العسكرية كما سجلتو من سبق على العـو األخرل صلد يف القرف اخلامس  .3
اليوناف ، ينتخبوف كل سنة رللسا مشكال من عشرة أفراد يطلق عليهم –قبل ادليالد  كاف سكاف أثينا 

كمهمتهم محاية ادلدينة دبلوماسيا كعسكريا، .اإلسًتاتيجيوف كأصل التسمية من يقود اجليش أم القيادة
1ربت قيادة أحدىم يسمى أكتوكراتور كىو من يتخذ القرار

  . 

كصلد يف ادليداف السياسي ذبارب جسدىا القادة السياسيُت على اختالؼ مذاىبهم كفلسفاهتم  .4
2  ذلك من نشوء أحزاب متناغمة مع الرؤيا اإلسًتاتيجية لقاداهتاؽكما راؼ.كإيديولوجياهتم ضلو بلداهنم 

. 

أما إسهاـ علم النفس فتبُت يف اجلوانب ادلرتبطة بشخصية من يصنع الفكر االسًتاتيجي  كإدراكو كذكائو  .5
 .يف تشخيص الفرص كالتهديدات كمكامن القوة كالضعف

كما أبلى علم االجتماع عرب ركافده ادلتنوعة الشائكة بالء حسنا يف رصد كتدقيق احملددات االجتماعية  .6
تلك ادلرتبطة بسيادة ركح الفريق كالتعاكف كالتماسك االجتماعي إثناء التفكَت بصياغة االسًتاتيجيات 

 .كتطبيقها كالرقابة على نتائجها

كعززت علـو الرياضيات كاإلحصاء اجلانب العقالين يف التخطيط االسًتاتيجي كازباذ القرارات  .7
كربقق ذلك من خالؿ رفدىا الفكر االسًتاتيجي بالنماذج الكمية ادلرتكزة كادلنطلقة من . اإلسًتاتيجية

كتقدـ ىذه العلـو ذات الطابع الكمي تصورا عقالنيا . قهم ادلشكالت كادلواقف اإلسًتاتيجية للمؤسسة
كتدعو لالىتماـ . عن اآلفاؽ ادلستقبلية للمؤسسة كبيئتها اليت تتصف  بالغموض كالتعقيد كالتغَت ادلتسارع

 .ضمنيا بعنصر الوقت

                                                 
1 J.M.Mathé,Comprendre la stratégie. éd.economica.paris.1995.p09. 

 .27:،ص ذكرهقمرجع سبنعمت عباس خضَت اخلفاجي، 2
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 كالتسيَت، كمت استخدامو يف رلاؿ ةبعد احلرب العادلية الثانية مت انتقاؿ مفهـو اإلسًتاتيجية إذل رلاؿ اإلدار .8
إدارة األعماؿ  حيث تبُت أف ادلؤسسة تكوف إسًتاتيجية، إذا ربركت دلواجهة ادلواقف ادلتغَتة الذم ىي 

1فيو
 . من اىتماـ علماء اإلدارة ك االقتصادامث توالت الكتابات  حوؿ اإلسًتاتيجية، كأخذت حيزا كبَت، 

2يقود االستعراض ادلركز ادلذكور آنفا إذل تشخيص ادلالمح العامة للفكر االسًتاتيجي فيما يأيت
: 

أصالة الفكر االسًتاتيجي كعمقو كثراؤه أكسبو قدرة على التجديد كالتحديث حاضرا كمستقبال نظريا  -
 .كتطبيقيا

تنوع الركافد الفكرية اليت أسهمت يف تكوين صرحو العلمي كعززت منطقو االسًتاتيجي كتصوراتو كآفاقو  -
 .ادلستقبلية

تفاعل التصورات الفكرية لتلك العلـو كفق ثغرات تتسم بالسعة كالشموؿ مسامهة يف إنتاج الفكر  -
 . االسًتاتيجي

النضوج يف ادلعرفة اإلسًتاتيجية يسر على العقل االسًتاتيجي القدرة على اإلبداع كاحلدس كالتمثيل  -
 .كالتخيل لإلحداث اإلسًتاتيجية كاحلرجة يف حياة ادلؤسسات تطورا كبقاء

بشرت بوالدة مداخل فكرية كنظريات كمناذج تغٌت باستخداـ ادلنهج العلمي يف تشخيص ادلعضالت  -
اإلسًتاتيجية كتفسَتىا كالتنبؤ بآفاقها كتوجهاهتا مع التفكَت اسًتاتيجيا بأسلوب اذليمنة أك التحكم هبا أك 

 . التكيف معها

استفاد الفكر االسًتاتيجي من اإلرث احلضارم جبوانبو ادلادية كالعقلية دلختلف اجملتمعات كأنشطتها  -
كىو هبذا يكوف مرتبطا .  يف احلاضر كما ىو متوقع إضافتو يف ادلستقبلدكمؤسساهتا يف ادلاضي كما يتوؿ

 .بتاريخ الفكر اإلنساين متفاعال معو متغذيا منو دبا ىو جديد كمفيد

فهو يستفيد من حوصلة .  االسًتاتيجي دبظاىر التطور يف العلـو األخرلرارتباط معادل  ازدىار الفك -
كيقع كل ذلك ضمن آلية االعتمادية كالتفاعل . العلـو كإفرازاهتا عرب القركف كحاضرا كمستقبال متجددا

 .البناء

                                                 
 .25،  ص2004، دار كائل للنشر، ، االردف1ط، العولمة والمنافسة- اإلدارة اإلستراتيجية، كاظم نزار الركايب 1
 . 28:، صمرجع سبق ذكرهنعمت عباس خضَت اخلفاجي،  2
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 كامتالكو خلصائص أكسبتو طابع التميز كاالستقاللية، كأسهمت يف قيتمتع الفكر االسًتاتيجي حبيويت -
رسم جذكره كحدكده عرب قركف خلت كبصورة متعاقبة، كيف رحاب حاضر متجدد متألق، كمستقبل يتوقع 

أف يتخلى خباصية اذليمنة كالتحكم يف بناء العقوؿ اإلسًتاتيجية كتوجيو حركة ادلؤسسات ضلو مساراهتا 
 . 21احملتملة يف القرف 

بناء الفكر االسًتاتيجي كفق منهج جدرل، كعقالين، كاجتماعي، كسياسي كمعريف، يؤمن بتحليالت  -
متعددة األبعاد كاالذباىات، قصد توفَت رؤية إسًتاتيجية لدل مفكريو كعلمائو كباحثيو، فهو بذلك يؤمن 
بتجاكز احلدكد الفكرية ادلصطنعة، كيدعو إذل إطالؽ حرية التفكَت االسًتاتيجي، كذباكز مرحلة االنغالؽ 
الفكرم يف ادليداف االسًتاتيجي كربرير العقل االسًتاتيجي لكسبو حرية ادلناكرة فيما يولده من ربليالت 
كتصورات إسًتاتيجية تضمن مسارات جيدة كتساعد ادلؤسسات أف سبر يف زليط بيئي مليء بالفجائية 

 .كالعدائية كالضبابية كاالضطراب

يتطلب ترمجة الفكر االسًتاتيجي إديانا من العقوؿ اإلسًتاتيجية للمؤسسات ككعيا بالتوجهات كاخليارات  -
 . اإلسًتاتيجية كاستعدادا كالتزاما بالتنفيذ كالتحوؿ االسًتاتيجي بقصد ضماف بلوغ صلاح اسًتاتيجي

 المالمح الخاصة لنشوء الفكر االستراتيجي: المطلب الثاني
تنصرؼ ادلالمح اخلاصة إذل إلغاء الضوء على اجلوانب الفنية كاجلوانب العلمية اليت أسهمت ككاف ذلا دكر 

كينبثق . يف نشوء الفكر االسًتاتيجي يف اإلدارة كتأطَت تصوراتو النظرية كالتطبيقية يف ادلاضي كاحلاضر كادلستقبل
بناء تلك ادلالمح من الوعي بعراقة الفكر اإلدارم بصورة عامة كيف رلاؿ إدارة األعماؿ بصورة خاصة،، كما احتواه 
من جوانب فنية تعكس مساحة إبداع العقل اإلدارم كذكائو كخيالو يف تصميم كىيكلة ادلؤسسات العامة كاخلاصة 

ردبا كانت بوادر الفكر . يف سلتلف اجملتمعات كالدكؿ عرب سلتلف احلضارات كالعصور حىت عصرنا احلارل
االسًتاتيجي أكثر اقًتابا ككصفا لواقع فعل متحقق، كردبا كانت بوادر الفكر االسًتاتيجي أكثر اقًتابا ككصفا لواقع 

فعل متحقق، ذبلى يف التصورات اإلسًتاتيجية اليت مثلت يف عقوؿ القادة الذين تولوا قيادة أجهزة الدكلة 
كمؤسساهتا كرسم سياساهتا كالتحكم دبواردىا، كىم ذكك عقوؿ إسًتاتيجية ثاقبة ألهنم ال يعرفوف للمستحيل 

كجودا، فهم يصنعوف ادلعجزات، كالشواىد يف ىذا اجملاؿ ىي الرؤيا اإلسًتاتيجية يف عقوؿ قادة حضارة 
طبيعة التفكَت االسًتاتيجي بالفرص . الفراعنة، كاليوناف على سبيل ادلثاؿ–بابل،كآشور كنينول كالصُت، كمصر 

كالتهديدات اليت كاجهت الدكلة اإلسالمية منذ زمن الرسوؿ األمُت كعصر اخللفاء الراشدين، سواء يف الدعول 
 . لنشر اإلسالـ، أـ الدفاع عنو 
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كما برز دكر العقل االسًتاتيجي عرب احلضارات يف إدارة شؤكف التجارة كاإلنتاج، كىيمنة لغة ادلنتج كلغة 
البائع قائد السوؽ، فصممت اسًتاتيجيات للسلع كاخلدمات كلطبيعة ما ينتج أك يصنع منها، كلتسعَتىا، كتوزيعها 

كىكذا احلاؿ حىت . عن طريق التبادؿ التجارم بادلقايضة أك باستخداـ العمالت كالنقل البحرم كالربم كالتخزين
قياـ الثورة الصناعية كبركز احلاجة الستقاللية إدارة ادلؤسسة عن ادلالكُت كما استلزمت من كثافة عمل ككثافة 
فضال .تكنولوجيا، كتنوع يف نوع مدخالهتا كمصادر كتوقيت ككمية ككلفة احلصوؿ عليها من األمواؿ كادلواد األكلية 

يؤشر العرض ادلركز ادلذكور . إليو من نتائج حامسة تقرر بقاء ادلؤسسة أك فشلهاؿعن تعاظم دكر ادلنافسة كما تؤك
1آنفا ،إمكانية اخلركج دبالمح خاصة للفكر االسًتاتيجي ترتكز على اجلوانب الفنية يف اإلدارة كفق ما يلي

: 

االستفادة من مسات القادة العظماء يف تصميم االسًتاتيجيات اليت تضمن صلاح إدارة الدكلة يف البناء  -
 .  كالتطور كمواجهة األخطار كالتحديات

اعتماد العقل االسًتاتيجي على ادلوىبة كاحلكمة يف بلورة الرؤيا اإلسًتاتيجية كيف تطوير االختيارات  -
 . اإلسًتاتيجية كتنفيذىا كتقييمها

احتلت اخلربة ادلكتسبة من إدارة ادلؤسسات العامة كاخلاصة مركز األكلوية يف بناء التوجو االسًتاتيجي، كيف  -
 .ربقيق ما اصطلح عليو الحقا ادليزة التنافسية كاحلصة السوقية اتساعا كزلافظة كانكماشا

ظهور اىتماـ ضمٍت بالتعلم االسًتاتيجي، كتعزيز دلكانة ادلهارات العقلية من خالؿ برامج التلمذة  -
 .التجارية أك الصناعية

السعي الستخداـ الرصد االسًتاتيجي الظاىر كادلختبأ قصد تتبع معطيات البيئة االقتصادية كالسكانية  -
 .كالثقافية كالتشريعية كاألخالقية كتدقيق حركة عواملها اسًتاتيجيا

شكلت ذبارب القادة اإلداريُت دلختلف ادلؤسسات كعرب العصور حصيلة معرفية مكتنزة يف الذاكرة  -
 .اإلسًتاتيجية لتلك العقوؿ

استعانة الفكر االسًتاتيجي دبا يوفره ادلنهج التارخيي من أدكات ربليل تساعد معرفة جوانب القوة  -
 كالتهديدات ادلتولدة يف صكالضعف يف ذبربة تلك ادلؤسسات كقادهتا كإدارهتا كالكشف عن طبيعة الفر

 . بيئتها كالكامنة فيها

 

                                                 
 .31:،صمرجع سبق ذكرهنعمت عباس خضَت اخلفاجي،  1
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كقد ألزمت معطيات التطور احلاصل يف تصميم ادلؤسسات الصناعية العمالقة منها إباف الثورة الصناعية كما 
 من عصور التكنولوجيا كغزك الفضاء كثورة ادلعلومات كاالتصاالت كادلعرفة دبختلف ضركهبا، إدارة تلك اأعقبو

ادلؤسسات التفكَت باستخداـ ادلنطق العلمي يف تشخيص كربليل زليطها الداخلي كاخلارجي دبا يسفر من اكتشاؼ 
ادلشكالت كالتحديات كذلك لبلوغ مستويات أداء تؤىلها لتحقيق أىدافها اإلسًتاتيجية كيستطيع ادلتتبع للمعرفة 

 خاصة بعد عقد اخلمسينات منو كحىت هنايتو ، تشخيص مالمح الفكر 20اإلسًتاتيجية يف علم اإلدارة إباف القرف
1االسًتاتيجي اخلاصة جبوانب علم اإلدارة  على النحو التارل

 : 

إقرار مادة سياسات اإلعماؿ كاإلسًتاتيجية، كالتخطيط االسًتاتيجي، كمن مث اإلدارة اإلسًتاتيجية ضمن  -
 .مناىج كليات كجامعات إدارة األعماؿ على مستول الدراسات األكلية كالعليا

إثراء ادلعرفة اإلسًتاتيجية ذات العالقة بعملي ادلؤسسة كاإلدارة كاتساع آفاقها كتنوع مفرداهتا، كربقق ذلك  -
كما رافقها من إصدار . بفضل تأسيس معاىد متخصصة بالفكر االسًتاتيجي، إدارة كزبطيطا كقرارا

 رلالت باسم سياسة األعماؿ كاإلسًتاتيجية 

تنوع مصادر تغذية الفكر االسًتاتيجي منها ما ىو مرتبط بالتفاعل مع علـو السياسة كاالقتصاد كالنفس  -
كالرياضيات، كمنها ما ىو متصل دبا ىو جديد من أفكار أثارهتا النظريات كالنماذج الفكرية األصيلة 

 .كادلختربة

تعدد ادلداخل ادلعتمدة يف البحث حوؿ اإلسًتاتيجية كربليلها يف حياة ادلؤسسات عامة كمؤسسات  -
األعماؿ خاصة، بعضها مشتق من علم ادلؤسسة كآخر من علم اإلدارة، كثالث مبتكر دييل ضلو 

 . االستقاللية كالتخصص

تطوير أدكات القياس ادلوضوعية كالذاتية بفضل ما اجرم من دراسات تطبيقية استطالعية كصفية  -
كربليلية، أسهمت دبا ال يقبل الشك إخضاع ما أبدعو العقل االسًتاتيجي من نظريات كمناذج إذل 

 . االختبار كالتحقق قبوال أك رفضا كما يعقبها من إضافة أك تعديل فكرم نظرم كفٍت

اإلعالف عن  كالدة علم اإلدارة اإلسًتاتيجية كونو حيمل خصائص سبيزه علمي ادلؤسسة كاإلدارة، تكسبو  -
مسة االستقالؿ كالتفرد يف تكوين الفكر االسًتاتيجي كمداخلو يف تفسَت ادلعضالت اإلسًتاتيجية اليت 

                                                 
 .33:،صالمرجع السابق  1
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تواجو ادلؤسسات كالتنبؤ بالسلوؾ االسًتاتيجي فيها كالتحكم دبساراتو ادلستقبلية توقعا كفعال إسًتاتيجيا 
 . متحققا

 تطور الفكر اإلستراتيجي: المطلب الثالث
لقد تطور الفكر اإلسًتاتيجي عرب مراحل متعددة ، ديكن معرفتها من خالؿ دراسة أفكار ادلدارس اليت 

 :أثرت ادلوضوع بواسطة أعماؿ باحثيها ، ك سنعرض ىذه ادلراحل على النحو التارل 

 مدرسة ىارفارد .1

يتفق الكتاب ك الباحثوف باف مدرسة ىارفرد تعترب نقطة انطالؽ التفكَت االسًتاتيجي ، حيث قدمت ىذه 
ك ىدفها تعظيم الربح عن " سياسة األعماؿ " ادلدرسة خالؿ سنوات اخلمسينات مادة إدارية جديدة تعرؼ بػ

 10اذل 2من )طريق بيع ادلنتجات بأحجاـ كبَتة يف أسواؽ متعددة ، ك كانت ترتكز ىذه السياسة على التوقع 
1، غَت أف ىذه الطريقة عرفت حدكدا الف ادلستقبل ليس شبيها بادلاضي (سنوات

.  

اقًتح أف ترتكز السياسة العامة على ربليل دقيق لقدرات ك موارد احمليط  (1965)كخالؿ سنوات الستينات 
ما يعرؼ بنموذج " Andrews, Christensen, Learned ,Guth " ، حيث قدـ كل من 

"LCAG" الذم يقـو على دراسة نقاط قوة ادلؤسسة ك نقاط ضعفها ك كذا الفرص ك التهديدات اليت تواجو 
... كما يعطي ىذا النظاـ اعتبارا لقيم ادلسَتين ، أيديولوجياهتم ، سلوكياهتم ،. ادلؤسسة يف احمليط اخلارجي 

 .باعتبارىم من يقـو بتحديد األىداؼ الكربل للمؤسسة 

الذم أضاؼ " CLL"منوذج  " loxch . Laurance . Chandler"قدـ كل من  (1970)كخالؿ 
بعدا جديدا للتفكَت االسًتاتيجي حيث اىتم بعامل التنظيم يف ادلؤسسة كشرط ضركرم لنجاحها أثناء تطبيق 

الذم قدـ منوذج " Micheal Porter" نذىب أيضا إذل مسامهة األستاذ دمن جامعة ىارفار. اإلسًتاتيجية 
 ( .1980)االسًتاتيجيات التنافسية 

 
 

                                                 
اقتصاد كتسيَت ادلؤسسة،جامعة :،ماجستَت علـو اقتصادية،  زبصصمساىمة في تحسين األداء التسويقي للمؤسسات االقتصادية بتطبيق اإلدارة اإلستراتيجيةصونية كيالين، 1

 .5:،ص2006/2007بسكرة، 
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 مرحلة التخطيط االستراتيجي .2

مكونُت بذلك " Ansoff Hoffer Shendel"سبيزت ىذه ادلرحلة بظهور ربليل اسًتاتيجي تبناه كل من 
من  Ansoffك نوضح مسامهة . مدرسة التخطيط االسًتاتيجي اليت تعتمد على رلموعة من األدكات ك التقنيات

1خالؿ النقاط التالية
:  

  (القرارات اإلسًتاتيجية ، القرارات الركتينية ك القرارات اإلدارية  )ميز بُت 

 ،حدد اإلسًتاتيجية كتوليفة من ادلنتجات ك األسواؽ 

  ربدد رلاؿ نشاط (منتوج ، سوؽ )كل ثنائية. 

ك اخذ يف االعتبار مفهـو " التخطيط االسًتاتيجي "  مفهـو Ansoffطور  (1970)ك خالؿ السبعينات 
 كانت نظرية يصعب تطبيقها ، ليظهر يف ادلقابل سنة Ansoff، غَت أف مسامهة  (اضطراب احمليط)
: ما يعرؼ بنماذج تسيَت ميداف النشاط االسًتاتيجي كمن أشهر ىذه النماذج  (1975)

BCG.ADL.MCKinsy….  

 مرحلة التسيير االستراتيجي .3
يعود تطور ىذه ادلرحلة إذل األزمة اليت ظهرت يف هناية الستينات كاليت أحدثت موجة من الشكوؾ يف 
التخطيط االسًتاتيجي صاحبتها نظرة سلبية، حيث سادت فكرة ادلؤسسة كنظاـ كظهرت منافسة ادلؤسسات 
اليابانية اليت ال تطبق اإلسًتاتيجية للمؤسسات األمريكية كاألكركبية ، حيث غزت منتجاهتا األسواؽ األمريكية 

 . كاألكركبية
كيف هناية السبعينات باتت فكرة االنتقاؿ من التخطيط االسًتاتيجي اذل التسيَت االسًتاتيجي ، حيث مت 

األخذ يف احلسباف ادلكونات ادلختلفة للمحيط كالتغَتات ادلصاحبة ، كيف الثمانينات ظهرت التنافسية 
التكنولوجية بُت ادلؤسسات الكبَتة، كصلد أف التسيَت االسًتاتيجي يتميز بادلركنة فهو بذلك يضمن للمؤسسة 

كنتيجة للتغَتات اليت عرفها احمليط التنافسي كالعودلة ، حيث أصبح . مسايرة زليطها الشديد التغَت كغَت ادلؤكد

                                                 
 .06:، صالمرجع السابق 1
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اذلندسة اإلسًتاتيجية كالًتكيز على ربليل ادلهارات األساسية  بناء من الضركرم معرفة اإلحداث ادلاضية كإعادة
1كبذاؾ كجب تطوير الرؤية اإلسًتاتيجية

  . 

  مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية: :المبحث الثاني

قبل التطرؽ دلفهـو اإلدارة اإلسًتاتيجية كنظرا حلداثتو توجب التعرض للمفاىيم األساسية ادلتمثلة يف 
 . اإلسًتاتيجية ،التخطيط االسًتاتيجي، القرارات اإلسًتاتيجية ، ينبغي إعطاء فكرة موجزة عن تلك ادلفاىيم 

 المفاىيم األساسية لإلستراتيجية: المطلب األول
 مفهوم اإلستراتيجية: أوال

 1506 كالذم استخدـ يف عاـ  " Strategis"يرجع أصل كلمة اإلسًتاتيجية إذل ادلصطلح اليوناين 
ففي كتابو . ـ ليعرب عن فن قيادة اجليوش. ؽ506أثناء احلرب اليت نشبت بُت اإلغريق كالفرس يف العاـ . ـ.ؽ

 تاريخ احلركب منذ القرف اخلامس قبل ادليالد كحىت (Liddel Hart,1967)، أستعرض  (Strategy)ادلوسـو 
احلرب العادلية الثانية كأشار إذل أف اإلسًتاتيجية تعٍت فن توزيع كاستخداـ الوسائل العسكرية لتحقيق النهايات 

2السياسية
  

3القيادة فن اإلدارة أك"لذلػك فػإف نقل ىذا ادلصطلح إذل اإلدارة سيعٍت بصورة أكلية على األقل
كقد انتقل ، 

ىذا ادلفهـو إذل رلاؿ األعماؿ كادلؤسسات، ككانت أكؿ التطبيقات لنظاـ التخطيط االسًتاتيجي خالؿ الفًتة 
يف  Kenneth R-Andrews بالواليات ادلتحدة األمريكية، حيث احتل العمل الرائد لػ 1961-1965
 .مكانة بارزة يف تشكيل حقل اإلدارة اإلسًتاتيجية" The concept of corprate strategy"كتابو 

4 اإلسًتاتيجية من خالؿ تصنيفو للقرارات يف ادلؤسسة إذلAnsoff  كما عرؼ
 : 

ىي تلك القرارات اليت تسمح بإدارة كىيكلة ادلوارد للحصوؿ على أحسن النتائج : القرارات اإلدارية  -1
 ادلمكنة؛

 ىي تلك اليت ربافظ على سَت نشاطات االستغالؿ يف ادلؤسسة لتحقيق أعظم األرباح؛: القرارات العملية -2

                                                 
 ة،ماجستَت يف العلـو التجارية، فرع إسًتاتيجية جامعالتسيير االستراتيجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرسلطاين زلمد رشدم،  1

 . 05:،ص2005/2006ادلسيلة،
 .17:،ص2008، دار ادلناىج،عماف،األردف،اإلدارة اإلستراتيجية، مدخل تكاملي رشيد،إحساف دىش جالب، اصاحل عبد الرض 2
  .434: ، ص1999، دار احلامد للنشر كالتوزيع، عماف،األردف ، اإلدارة الحديثة لمنظمات األعمالعلي حسُت علي ك آخركف،  3
 .26 ،ص1996 ، ماجستَت ،جامعة اجلزائر،وضعية التسيير االستراتيجي في المؤسسات العمومية حالة المؤسسات الجزائريةمباركة سواكرم، 4
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تتمثل يف القرارات اليت زبص ادلشاكل اخلارجية للمؤسسة، كبشكل خاص تلك : القرارات اإلسًتاتيجية -3
 .(منتوج،سوؽ)ادلتعلقة باختيار األزكاج 

 أف إسًتاتيجية ادلؤسسة ترتبط بالعوامل اخلارجية للمؤسسة دكف الداخلية، كتنحصر Ansoff يتضح من تعريف
 .عالقات ادلؤسسة باحمليط اخلارجي يف اختيار  ادلنتوجات كاألسواؽ ادلستهدفة 

 Michael E.Porterلقد حصل التحوؿ اجلوىرم يف معٌت اإلسًتاتيجية يف مطلع الثمانينػات مػن خػالؿ منوذج 

 كقد سبثل ىذا النموذج يف قول ،Competitive strategy كمفهومو اجلديد الذم قدمو يف كتابو ادلعركؼ 
التنافس اخلمس اليت ربدد ىيكل الصناعة كمن مت حالة التنافس داخلها كىو ما يضع سياقا لسلوؾ ادلؤسسة 

1اكاسًتاتيجياتو
. 

كيعرؼ بورتر اإلسًتاتيجية على أهنا بناء كإقامة دفاعات ضد القول التنافسية، أك إجياد موقع يف الصناعة 
حيث تكوف القول أضعف ما يكوف كاف كل مؤسسة اسًتاتيجيو تنافسية شاملة سبثل خليطا من األىداؼ 

2ادلستخدمة من قبل ادلؤسسة ككسائلها لتحقيق ىذه األىداؼ
 .  

كإعادة ىندسة العمليات أك إعادة ىندسة ادلؤسسة، )لقد أدل ظهور  أدكات جديدة يف اآلكنة األخَتة 
إذل ضماف مزيد من الفعالية لإلدارة اإلسًتاتيجية كلتوفَت أدكات جديدة يف (كاإلدارة الشاملة للنوعية، كغَتىا 
متممة ، كبذلك أصبحت اإلدارة اإلسًتاتيجية اليـو ربتوم على ثالثة نشاطات، التحليل كاالختيار االسًتاتيجي

3كاالبتكار أك التجديد، كإدارة االستجابات، كىي التخطيط بعيد ادلدل، لبعضها البعض
. 

 : كمن أىم تلك التعريفات اليت قدمت لإلسًتاتيجية لدل الكتاب ادلعاصرين صلد ما يلي 

اإلسًتاتيجية ىي ربديد أىداؼ ادلؤسسة بعيدة ادلدل كتبٍت طرؽ ككسائل عمل معينة كمالئمة كزبصيص  -1
4ادلوارد الضركرية الالزمة لتحقيق تلك األىداؼ

. 

ىي ربديد األىداؼ طويلة األجل دلشركع معُت كربديد اإلجراءات كاألنشطة أك الوحدات اإلنتاجيػة  -2
5كتنويع أك إنشاء خطوط جديدة لإلنتاج لتحقيق رلموعة زلددة من األىداؼ

 . 

                                                 
 .436 ،ص مرجع سبق ذكرهعلي حسي علي كآخركف ، 1
 .22:،ص1,2006،دار كائل،األردف،طاإلدارة اإلستراتيجية، مفاىيمها، مداخلها، عملياتهافالح حسن عدام احلسيٍت، 2
 .197،ص1،ج2000دار الرضا للنشر ،دمشق ،:،تقنية المعلومات في إدارة الشركات:قاسم شعباف  3

 189: ، ص1999، ،مركز الرضا للكمبيوتر ،دمشق اإلدارة اإلستراتيجية للمؤسسات والشركاتيونس إبراىيم حيدر، 4

 .142:  ،ص1999 ، دار احلامد للنشر ك التوزيع ،عماف  ،التسويق الصناعي مفاىيم وإستراتيجياتموسى سويداف ك نظاـ العبادم ، 5
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تتصل اإلسًتاتيجية بعملية كضع األىداؼ اليت تسعى ادلؤسسة إذل ربقيقها كاألىداؼ طويلة ادلدل على  -3
كجو التحديد  ككذلك ربديد الوسائل ادلناسبة لتحقيق تلك األىداؼ كزبصيص ادلوارد الالزمة لذلك 

مع ربديد منط التعامل مع الظركؼ ، كازباذ القرارات حوؿ حجم النشاطات كرلاالت التوسع فيها
.1كمنط التعامل مع ادلنافسُت، ادلستجدة فيما يتصل دبدخالت اإلنتاج كالظركؼ االقتصادية ادلتغَتة

  . 

كىي ، كيعترب ىذا التعريف األخَت شامال كملماُ باحملاكر األساسية اليت يقـو عليها مضموف اإلسًتاتيجية
إضافة إذل ربديد منط ، كضع األىداؼ طويلة ادلدل كربديد الوسائل ادلناسبة مع زبصيص ادلوارد الالزمة لذلك

 .التعامل مع الفرص كالتهديدات

 : ديكننا من خالؿ ىذه التعاريف استنتاج اخلصائص اليت تتميز هبا اإلسًتاتيجية كاحملصورة يف العناصر التالية 

ىي كسيلة لتحقيق غرض ادلؤسسة من خالؿ كضع أىداؼ طويلة األجل كإعداد برامج التصرؼ  -1
 كزبصيص ادلوارد كترتيب األكلويات؛

 تعبَت عن مدل التناسق يف قرارات كتصرفات ادلؤسسة عرب ماضيها؛ -2

 تعريف دبيادين أك رلاالت التنافس يف األسواؽ؛ -3

استجابة للفرص كالتهديدات اليت تواجهها ادلؤسسة يف البيئة اخلارجية كجوانب القوة كالضعف لتحقيق  -4
 ؛ميزة تنافسية

 أداة للفصل بُت ادلهاـ اإلدارية ادلختلفة يف ظل كل ادلستويات اإلدارية؛ -5

، ربديد دلدل إسهاـ ادلؤسسة يف خلق القيمة من خالؿ ربقيق أرباح أكرب من تكلفة رأس ادلاؿ ادلستخدـ -6
 .كربديد العوامل احملركة خللق القيمة 

ككخالصة لوجهات النظر السابقة أف اإلسًتاتيجية دبثابة خطة متكاملة تتضمن أفكار كمفاىيم مرتبطة 
 بادلستقبل كتطمح لتحقق أىداؼ ادلؤسسة كذلك يف إطار ادلوارد كادلقدرة اجلوىرية 

يف حُت جيب الًتكيز على  نقطة ىامة كىي أف اذلدؼ الرئيسي من بناء اإلسًتاتيجية ىو ربقيق ميزة 
تنافسية للمؤسسة، كيف حالة عدـ كجود منافسة أك غياب مربرات قوية لإلسًتاتيجية، فاف احلاجة ذلا تقل كثَتا، أك 

2أف أم زلاكلة لبناء إسًتاتيجية يعترب ضربا من العبث اإلدارم
 

                                                 
 124:  ، ص2000،: دار كائل للنشر ك التوزيع، عمافنظرية المنظمة و التنظيم، زلمد قاسم القريويت ، 1
 .28:مرجع سبق ذكره،فالح حسن عدام احلسيٍت،  2
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 التخطيط االستراتيجي:ثانيا
إف ادلقصود بالتخطيط التقليدم ىو زلاكلة التنبؤ باالذباىات ادلستقبلية ادلؤثرة يف ادلؤسسة،كربديد مالذم 

ديكن عملو قبل أف حيدث ذلك يف ادلستقبل ، أما التخطيط االسًتاتيجي فهو عبارة عن تصور شكل ادلؤسسة يف 
 .ادلستقبل

 عملية تطوير رسالة ادلنضمة كأىدافها كخططها كسياساهتا للمرحلة القادمة:"كما عرفو أمحد القطامُت بأنو 
1

 ،

التصميم كالتبصَت برسالة ادلؤسسة كبأىدافها كدبسارىا الرئيسي كربديد العمليات :"كما يعرفو أمحد ماىر بأنو
"كاألنشطة كاألعماؿ الالزمة لتحقيق ذلك

2
. 

االسًتاتيجيات )العملية اليت يتحدد من خالذلا الغايات ادلنظمية بعيدة األمد ، كاتقاء الوسائل :" كُعرؼ بأنو 
"كزبصيص ادلوارد كتطوير اخلطط لبلوغ األىداؼ (تكالسياسيا

3
. 

 : نالحظ أف التعاريف السابقة تتفق على أف التخطيط االسًتاتيجي ىو
 .نظاـ متكامل، يتم بشكل متعمد كخبطوات متعارؼ عليها -

 .ىو نظاـ حيدد شكل كنشاط ادلؤسسة يف ادلستقبل -

 .ذلك نضاـ حيدد ادلسار ادلستقبلي للمنظمة ، من خالؿ ربديد رسالتها كأىدافها كالتصرفات الالزمة لتحقيق -

ىو رد فعل لكل من نقاط القوة كالضعف داخل ادلؤسسة، كللتهديدات كالفرص ادلوجودة يف البيئة، كذلك  -
 .لتطوير كتنمية رلاالت التميز كالتنافس ادلتاحة أماـ ادلنضمة

ىو أسلوب عمل على مستول اإلدارة العليا خاصة، كاإلدارة التنفيذية دبستول أقل، حيث ال ديكن الفصل  -
 .بُت ادلستويُت أكذباىل مرحلة التنفيذ الذم جيب أف تؤخذ يف احلسباف عند عملية التخطيط

 القرارات اإلستراتيجية: ثالثا
 ذك أبعادا مشولية، كقد استخدمت استخداما كاسعا اشكلت القرارات اإلسًتاتيجية يف مضموهنا إطارا فكرم

كدبوجب ىذا . من قبل العديد من الباحثُت كادلفكرين، يف اجملاالت السياسية كاالقتصادية كالعسكرية كاألكادديية
االستخداـ كهبذا التنوع، تعددت االذباىات كتنوعت األفكار لتحديد ماىية القرارات اإلسًتاتيجية كمع ذلك بقى 

                                                 
 .92، ص 1996،، األردف دار رلدالكمالتخطيط االستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجيةأمحد عطاء القطامُت،  1
 .23ص .1999 اإلسكندرية، الدار اجلامعية، اإلدارة اإلستراتيجية،أمحد ماىر،  2
 .32، ص 2004، دار الثقافة عماف، 1،طالمداخل والمفاىيم والعمليات: اإلدارة اإلستراتيجيةنعمة العباس اخلفاجي ،  3

 



الفكر االستراتيجي في االدارة: الفصل األول  
 

15 

 

يكتنفها نوع من الغموض كعدـ الوضوح سواء من حيث تعريفها أك من حيث ربديد خصائصها كمعرفة 
1حدكدىا

  :كنذكر أىم التعريفات 

2تعرؼ القرارات اإلسًتاتيجية بأهنا
كسائل لتحقيق الغايات، كىي تتضمن التعريف برسالة كنشاط ادلؤسسة " 

كمنتجاهتا، كاألسواؽ اليت يتم خدمتها ، كالوظائف اليت يتم أدائها، كالسياسات الرئيسية اليت ربتاج إليها ادلؤسسة 
 ."لكي تنفذ ىذه القرارات من اجل ربقيق األىداؼ طويلة األجل

ىي القرارات اليت تعٌت بكياف التنظيم كمستقبلو كعالقاتو بالبيئة احمليطة، كذلا أثار كإبعاد كبَتة على "  كتعرؼ ايضا 
اخل ... األىداؼ العامة، الوضع التنافسي، االسًتاتيجيات، خيارات السوؽ،: ادلؤسسة كعالقاهتا ادلتبادلة مثل 

3زكأىم ما دييز ىذه القرارات أهنا تتمي
: 

  بواسطة اإلدارة العليامتتصف بدرجة عالية  بادلركزية، حيث يتم ازباذىا يف قمة اذلـر التنظيم -

 تتميز بالثبات النسيب كتغطي فًتة طويلة األجل -

 تستهدؼ استغالؿ الفرص أك ذبنب التهديدات -

 تتطلب موارد معتربة كحجما كبَتا من ادلعلومات -

 تؤخذ يف ظل ظركؼ ادلخاطرة الشديدة كعدـ التأكد -

إف القرارات اإلسًتاتيجية رغم كقوعها ضمن نطاؽ مكونات مصطلح اإلدارة اإلسًتاتيجية عامة، 
كإبداعية عالية،  كإسًتاتيجية ادلؤسسة خاصة، فإهنا نتيجة منطقيو لعملية فكرية تركيبية ذات مهارات ذبريدية

لإلحاطة دبختلف متغَتات احمليط الداخلي كاخلارجي توضع من خالذلا ادلؤسسة يف عالقة ديناميكية، تسمح ذلا 
4باقتناص الفرص ادلمكنة مع ربمل درجة معينة من ادلخاطرة اليت يفرضها منطق ىذا التفاعل

 . 

 

 مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية: المطلب الثاني
تعد اإلدارة اإلسًتاتيجية كدبختلف مداخلها إطارا مشوليا كمتكامال لدراسة كربليل كل األنشطة كالعمليات 

ضمن إطار ادلؤسسة كذلك من خالؿ العالقة التأثَتية بُت ادلؤسسة كبيئتها كدبا ينعكس اجيابيا على ربسُت كل من 
 .مركزىا كأداءىا االسًتاتيجي

                                                 
 .122:أطركحة دكتوراه علـو يف تسيَت ادلؤسسات، جامعة بسكرة،صاليقظة وأىميتها في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية،فالتة اليمُت،  1
 .12:،ص2003،األردف،الدار العلمية الدكلية،اتخاذ القرارات اإلستراتيجية بين النظرية والتطبيقنواؼ كنعاف، 2
 07:، ص2014/2015، قسم علـو التسيَت،أكذل ماسًت تدقيق كمراقبة التسيَت،  جامعة زلمد الشريف مساعدية، سوؽ أىراس،محاضرات نظرية القرارعابدم زلمد السعيد،  3
 .124: سابق،صمرجع سبق ذكرهفالتة اليمُت،  4
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 اإلدارة اإلسًتاتيجية ىي سلسلة من القرارات كاألفعاؿ اليت تقود إذل تطوير إسًتاتيجية، أك (Glueck)يعرؼ
1اسًتاتيجيات فعالة لتحقيق أىدافادلؤسسة

يفًتض أف اإلدارة اإلسًتاتيجية ىي بالدرجة األكذل  ىذا التعريف  .
 أف اإلدارة اإلسًتاتيجية ىي عملية مبادرة، كفعل أكثر من (Higgins)يف حُت يرل . عملية زبطيط بعيدة ادلدل

 . رلرد زبطيط للعمل

اإلدارة اإلسًتاتيجية بأهنا عمليات صياغة كتنفيذ اخلطط كاألعماؿ ادلتعلقة  (Sharplin,1985)كيصف 
2بالقضايا اجلوىرية كالشاملة ذات األمهية ادلستمرة للمنظمة ككياف

.  

 اإلدارة اإلسًتاتيجية بأهنا تصور ادلؤسسة لعالقتها ادلتوقعة مع بيئتها حبيث يوضح ىذا التصور (Ansoff)كيعرؼ 
نوع العمليات اليت جيب القياـ هبا على ادلدل البعيد، كالذم جبب أف تذىب إليو ادلؤسسة، كالغايات اليت جيب أف 

3ربققها
. 

كيشَت آخركف إذل أف اإلدارة اإلسًتاتيجية ىي األنشطة كاخلطط اليت تقرىا ادلؤسسة على ادلدل البعيد، دبا 
يضمن التقاء أىداؼ ادلؤسسة مع رسالتها، كالتقاء رسالتها مع البيئة احمليطة هبا بطريقة فعالة كذات كفاءة عالية يف 

4ذات الوقت
 

كيعرؼ كوتلر اإلدارة اإلسًتاتيجية ىي عملية تنمية كصياغة العالقة بُت ادلؤسسة كالبيئة اليت تعمل فيها من 
خالؿ ربديد رسالة كأىداؼ كاسًتاتيجيات منو كخطط حملفظة األعماؿ لكل العمليات كاألنشطة اليت سبارسها ىذه 

 . ادلؤسسة

 على البيئة الداخلية كاخلارجية للمنظمة ا فهو يرل أف اإلدارة اإلسًتاتيجية ، تركز اىتمامو  (Row)أما 
 (الفرص كالتهديدات)كالبيئة اخلارجية (القوة كالضعف)كأف ىدفها الرئيس ىو ربقيق التناسب بُت قابليات ادلؤسسة 

من أجل صياغة االسًتاذبيات اليت تؤدم إذل ربقيق األىداؼ الرئيسية احملافظة على قيم ادلؤسسة، كقد أشار إذل 
أم نظاـ لإلدارة اإلسًتاتيجية يشمل على رلموعة من اخلطوات ادلتمثلة بتحديد القيم األساسية لألعماؿ 

كربديد الوحدات (القوة كالضعف)كاألىداؼ اليت تربز من خالذلا كتتبناىا ادلؤسسة، كزبمُت كتقومي البيئة الداخلية 

                                                 
 .17:، ص 2009األردف،–، دار اليازكرم، عماف اإلدارة اإلستراتيجيةسعد غالب ياسُت، 1
 .18:، ص2011، 1األردف، ط-، دار كائل، عمافالعمليات- المفاىيم–اإلدارة اإلستراتيجية  ألغاليب، فكائل زلمد إدريس، طاىر زلس 2
 .4:،ص2009،جدارا للكتاب العادلي،عماف األردف،المفهوم، التطور، التحديات–اإلدارة اإلستراتيجية نعيم إبراىيم الظاىر،  3
 .21:،ص2007، منهج تطبيقي، الدارجلامعية،اإلسكندرية،مصر،التفكير االستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجيةمجاؿ الدين زلمد مرسي،كآخركف، 4
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التنظيمية كزبصيص ادلوارد الالزمة ذلا، كلتحقيق أىداؼ ادلؤسسة كبناء الًتكيب التنظيمي كنظم ادلعلومات كالتوجو 
كالقيادة، كقد تبٌت ىو زمالئو الثالثة منوذج األربعة العوامل لإلدارة اإلسًتاتيجية، كديثل الشكل اآليت مكونات 

1 العوامل لإلدارة اإلسًتاتيجيةةمنوذج األربع
 : 

 منوذج األربعة لعوامل اإلدارة اإلسًتاتيجية : )1(الشكل رقم 

                             

 

  

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46 :عبد العزيز صاحل بن حبتور، اإلدارة اإلسًتاتيجية، إدارة جديدة يف عادل متغَت،ص:المصدر  

 

 على (..مركزىا، ماذا ستكوف عليو يف ادلستقبل)كتعرؼ اإلدارة اإلسًتاتيجية أهنا تصور منظمة ما دلستقبلها 
ادلدل البعيد، كىذا التصور حيتم عليها إف تصمم رسالتها، كربدد غاياهتا كأىدافها كالوسائل اليت ستتبعها للوصوؿ 

إذل ىذا ادلستقبل، كربدد أيضا كيف ستتعامل مع بيئتها الداخلية كاخلارجية، دبا ديكنها من استضاح نقاط القوة 

                                                 
 .46:، ص2007،عماف األردف،2 دار ادلسَتة،طاإلدارة اإلستراتيجية، إدارة جديدة في عالم متغير،عبد العزيز صاحل بن حبتور،  1

  اإلدارة اإلسًتاتيجية

دمتطلبات ادلوار  

 التخطيط اإلسًتاتيجي

ةالرقابة اإلسًتاتيجي  

 التخطيط  
    اإلسًتاتيجي

زبصيص 
 ادلوارد

الثقافة 
 التنظيمية

 البيئة اخلارجية

 البيئة الداخلية
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كالضعف اليت تتصف هبا، كالفرص كادلخاطر احمليطة هبا، ككل ذلك يهدؼ إذل أف تتمكن ىذه ادلؤسسة من ازباذ 
 . قراراهتا اإلسًتاتيجية اذلامة كادلؤثرة على ادلدل البعيد، كأيضا مراجعة كتقومي تلك القرارات

فعملية اإلدارة اإلسًتاتيجية جزء ىاـ يف منظومة الفكر اإلدارم، حيث تتضمن اإلدارة اإلسًتاتيجية ربديد 
ذات األثر طويل األجل كىذه  -االقتصادية على سبيل ادلثاؿ- كتصميم كتنفيذ مث تقييم القرارات اذلامة للمنظمة

، كزيادة القيمة ادلضافة ذلذه ادلؤسسة، -بزيادة حصتها السوقية- زيادة القيمة االقتصادية هتدؼ إذل القرارات
1كلالقتصاد الوطٍت، كمن مث اجملتمع ككل

    .   

بالنسبة لو كزمالؤه،  فاإلدارة اإلسًتاتيجية،  من زاكية ادلزايا التنافسية،(Hitt et al.,2004)كينظر إليها
ىي تلك العملية اليت تتضمن سلسلة من االلتزامات كالقرارات كاألفعاؿ ادلطلوبة حلصوؿ ادلؤسسة على ادلزايا 

على أهنا رلموعة  (Dess et al.,2005)كيف نفس السياؽ ينظر إليها. التنافسية كربقيق معدالت أداء مرتفعة
 (Hill Jones ,2001)أما .القرارات كالنشاطات اليت سبارسها ادلؤسسة خللق ادليزة التنافسية كاحملافظة عليها 

فإهنما ينظراف إذل اإلدارة اإلسًتاتيجية على أهنا العملية  اليت من خالذلا يقـو ادلدراء باختيار رلموعة 
2االسًتاتيجيات اليت سبكنها من بلوغ رؤية ادلؤسسة

.  

ف اإلدارة اإلسًتاتيجية تقدـ أمنوذجا يصلح للتعامل مع أحداث ادلستقبل ادلمكنة، فهي أكرأل كاتب آخر 
تيسر اكتشاؼ الصعوبات ادلتوقعة كتفسرىا كتسعى دلعاجلتها كبلوغ أعلى األرباح إضافة إذل ضماف تقدـ ادلؤسسة 

ككصفت بأهنا عملية مستمرة تبحث عن أحكاـ كاضحة تزكد بتصور زلدد . دبا ينسجم مع رسالتها كتوجو قيادهتا
3جلميع أغراض اجلمهور يف زليط ادلؤسسة

 . 

إمجاال ديكن القوؿ باف اإلدارة اإلسًتاتيجية إدارة كاعدة كذلك للمزايا العديدة اليت من ادلمكن  أف توفرىا 
 ادللحوظة ذباه الرؤيا ادلستقبلية للمنظمة كتعزيز االستيعاب كالفهم للتغَت كالتطور ادلستمرين ةعلى صعيد احلساسي

للبيئة الداخلية كاخلارجية كربديد إمكانية ادلالئمة بُت ادلؤسسة كىذه التغَتات، لذلك من ادلمكن القوؿ أف اإلدارة 
اإلسًتاتيجية عملية ضركرية كليس عملية كمالية ذلك ألهنا تؤدم إذل رفع أداء ادلؤسسات حاضرا كمستقبال كذلك 

                                                 
 .10:، صمرجع سبق ذكرهنعيم إبراىيم الظاىر،  1
 .64:صمرجع سبق ذكره،  رشيد، إحساف دىش جالب، اصاحل عبدا لرض 2
 .34:،ص،1طمرجع سبق ذكره، نعمة عباس اخلفاش،  3
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إذا مت تطبيقها بشكل جيد ، حيث يساعد تبٍت أسلوب اإلدارة اإلسًتاتيجية للمنظمة على ربقيق رلموعة من 
1الفوائد من أمهها

 : 

 .ربديد خارطة طريق للمنظمة ربدد موقعها ضمن جغرافية األعماؿ يف ادلستقبل -

 . يف زيادة قدرة ادلؤسسة على مواجهة ادلنافسة الشديدة احمللية منها كالدكليةـيساه -

 .منح ادلؤسسة إمكانية امتالؾ ميزة تنافسية مستمرة -

 .ديكن ادلؤسسة من استخداـ ادلوارد استخداما فعاال -

يوفر فرص مشاركة مجيع ادلستويات اإلدارية يف العملية األمر الذم يؤدم إذل تقليل ادلقاكمة اليت قد  -
ربدث عند القياـ بالتغيَت باإلضافة إذل أف سبتلك ذلك ذبانس الفكر كادلمارسات اإلدارية لدل مديرم 

 .ادلؤسسة

ينمي القدرة على التفكَت االسًتاتيجي اخلالؽ لدل ادلدراء كجيعلهم  يبادركف إذل صنع اإلحداث كليسوا  -
 متلقُت لو   

 أىداف ومستويات اإلدارة اإلستراتيجية: المطلب الثالث

 : ديكن إجياز أىم أىداؼ اإلدارة اإلسًتاتيجية كمستوياهتا يف العناصر التالية

 أىداف اإلدارة اإلستراتيجية: أوال

يعتمد الفكر االسًتاذبي على االبتكار كتقدمي أفكار جديدة يصعب على ادلنافسُت تقليدىا إال بتكلفة 
عالية أك بعد كقت كبَت، كمعظم األفكار اجلديدة يف رلاؿ اإلدارة ظهرت يف مناخ دديقراطي يسمح باشًتاؾ اكرب 

عدد من األفراد مع إعطائهم أكرب قدر من احلرية للمنظمة للتغيَت عن آرائهم، كمن األىداؼ الرئيسية لإلدارة 
2اإلسًتاتيجية

: 

هتيئة ادلؤسسة داخليا بإجراء التعديالت يف اذليكل التنظيمي كاإلجراءات كالقواعد كاألنظمة كالقول  -
 .العاملة بالشكل الذم يزيد من قدرهتا على التعامل مع البيئة اخلارجية بكفاءة كفعالية

ربديد األىداؼ كاألمهية النسبية حبيث يتم كضع األىداؼ طويلة األجل كاألىداؼ السنوية كالسياسات  -
                                                 

 .50:،ص2013 ،1ط،دار احلامد ،عماف،األردف،اإلدارة اإلستراتيجيةخضر مصباح إمساعيل الطيطي، 1
 .52:،صالمرجع السابق 2
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 .كإجراء عمليات زبصيص ادلوارد باالسًتشاد هبذه األكلويات

 .إجياد ادلعيار ادلوضوعي للحكم على كفاءة اإلدارة -

زيادة فاعلية ككفاءة ازباذ القرارات كالتنسيق كالرقابة كاكتشاؼ كتصحيح االضلرافات لوجود معايَت كاضحة  -
 .تتمثل يف األىداؼ اإلسًتاتيجية

الًتكيز على السوؽ كالبيئة اخلارجية باعتبار أف استغالؿ الفرص كمقاكمة التهديدات ىو ادلعيار األساسي  -
 .لنجاح ادلؤسسات

ذبميع البيانات عن نقاط القوة كالضعف كالتهديدات حبيث ديكن للمدير اكتشاؼ ادلشاكل مبكرا  -
كبالتارل ديكن األخذ بزماـ القيادة بدال من أف تكوف القرارات ىي رد فعل لقرارات كاسًتاتيجيات 

 .ادلنافسُت

ادلنهج العلمي  كجود نظاـ لإلدارة اإلسًتاتيجية يتكوف من إجراءات كخطوات معينة يشعر العاملوف بأمهية -
 .يف التعامل مع ادلشكالت

 .تسهيل عملية االتصاؿ داخل ادلؤسسة حيث يوجد ادلعيار الذم يوضع الرسائل الغامضة -

 .كجود معيار كاضح لتوزيع ادلوارد كزبصيصها بُت البدائل ادلختلفة -

 .تساعد على ازباذ القرارات كتوحيد اذباىاهتا -

 مستويات اإلدارة اإلستراتيجية: ثانيا

. من أجل تسهيل عملية إدارة ىذه ادلؤسسات ادلعقدة فقد مت تقسيمها إذل كحدات أعماؿ إسًتاتيجية
ككحدات األعماؿ اإلسًتاتيجية ىي أم جزء من منظمة األعماؿ اليت جيرب التعامل معها بصورة مستقلة باعتبارىا 

مراكز إنتاجية ذلا موارد كإدارات خاصة هبا، كلكنها متكاملة مع الوحدات األخرل يف إطار اخلطة اإلسًتاتيجية 

 .1الشاملة للمنظمة

 : ك سوؼ ضلاكؿ ىنا التمييز بُت ثالث مستويات لإلدارة اإلسًتاتيجية

 

 
                                                 

 48:،ص2006األردف،–، دار كنوز ادلعرفة، عماف اإلدارة اإلستراتيجيةزيد منَت عبوم،  1
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 اإلستراتيجية على مستوى المؤسسة - أ 

إف ادلؤسسة اليت سبتلك أكثر من خط إنتاجي كاحد كنشاط كاحد تكوف حباجة أكثر إذل دلمارسات اإلدارة 
اإلسًتاتيجية على مستول ادلؤسسة، للقياـ بتحديد رسالتها يف اجملتمع، كتثبيت السمات أك اخلصائص اليت سبيزىا 

عن ادلؤسسات األخرل، كربديد أىداؼ كإسًتاتيجيات ادلؤسسة، كازباذ القرارات بشأف منتجات ادلؤسسة، كربديد 
ادلوارد الالزمة إلصلاز أنشطة ادلؤسسة، كربديد حصتها السوقية، كدكرىا يف ربديد مركزىا التنافسي، إضافة إذل 

كيف ىذا ادلستول يؤخذ بعُت االعتبار توزيع .1دكرىا يف خلق كتعزيز التكامل ألنشطة األعماؿ ادلختلفة يف ادلؤسسة
2ادلوارد بُت كحدات األعماؿ اإلسًتاتيجية كربقيق التناسق كالتكامل يف أنشطة كعمليات ىذه الوحدات

. 

 :إف مهمة تطور إسًتاتيجية ادلؤسسة عملية معقدة كتتسم بالتشعب، كديكن تلخيصها بثالث عناصر أساسية
تطوير اخلطط اإلدارية اخلاصة بإدارة مزيج النشاطات ادلتنوعة لغرض ربسُت أداء ادلؤسسة، كيندرج ضمن  -

للمنظمة، كمىت ككيف ذبد ضركرة   األساسيةتإدارة زلفظة أعماؿ ادلؤسسة تطوير قرارات تتعلق بالنشاطا
3لدخوؿ أعماؿ جديدة لتوسيع زلفظة استثماراهتا أك ترشيق ىذه احملفظة

. 

إف كجود ىذا التنسيق على . توفَت التنسيق بُت سلتلف األعماؿ ضمن احملفظة االستثمارية للمنظمة -
منظمة ادلتنوعة، كيقوم من احلالة التنافسية لوحدات للمستول النشاطات يوفر حالة من التماسك 

4أعماذلا، كما أف، ىذا األمر جيعل إسًتاتيجية ادلؤسسة أكثر من رلرد مجع خلطط كحدات األعماؿ فيها
. 

 .كضع األسبقيات االستثمارية، كتوزيع موارد ادلؤسسة عليها -

ما ىي حاجات : إف ىذا ادلستول إلسًتاتيجية ادلؤسسة جييب عن العديد من األسئلة اليت من أمها
ادلتعاملُت اليت تقـو ادلؤسسة بتلبيتها ؟ ماىي رلاميع ادلتعاملُت اليت تتعامل معها ادلؤسسة أك اليت تتحرؾ 

 التقنيات؟ كما قمن اجل التعامل معها ؟  ما نوع التقنيات اليت تستخدمها؟ كما ىي اذباىات تطوير ىذ
  ادلؤسسة؟ أك اليت تقـو باالستثمار فيها ؟اىي ادلنهارات اليت سبتلكو

إف توليف اإلجابة عن ىذه األسئلة كغَتىا تعطي حرية أكرب للمنظمة بإتباع اسًتاتيجيات ىجومية تسعى 
من كرائها القتناص الفرص كبناء ادلركز القوم للمنظمة، ككذلك إتباع االسًتاتيجيات الدفاعية حلماية مركزىا من 

                                                 
 .34:ص،2005األردف، -ة، دار اليازكرم، عمافاإلدارة اإلستراتيجية مفاىيم وعمليات وحاالت دراسيزكريا مطلك الدكرم،  1
  .34:، صمرجع سيق ذكرهسعد غالب ياسُت،  2
 .26: ، ص مرجع سيق ذكره ألغاليب،فكائل زلمد إدريس، طاىر زلس 3
 ..44:، ص2007، 1األردف،ط–، دار كائل،عماف منظور منهجي متكامل- اإلدارة اإلستراتيجيةطاىر زلمد منصور الغاليب، كائل زلمد صبحي إدريس،  4
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كينعكس ىذا األمر الحقا . إف مثل ىذه اخلطوات تؤثر تأثرا قويا على باقي مستويات العمل. التهديدات احملتملة
كإذا تعلق األمر بتحديد مسؤكلية صياغة ككضع إسًتاتيجية ىذا ادلستول فانو . 1على األداء الكلي  ادلؤسسة

ادلدير العاـ )، دبعٌت أف تشًتؾ اإلدارة التنفيذية(القمة اإلسًتاتيجية)بالتأكيد يقع على عاتق اإلدارة العليا للمنظمة

 .2مع رللس اإلدارة يف كضع إسًتاتيجية ىذا ادلستول(كفريقو

 اإلستراتيجية على مستوى وحدة األعمال- ب 

ينصب االىتماـ إلسًتاتيجية األعماؿ على تطوير ادليزة التنافسية للمنظمة كربسُت ادلركز التنافسي 
كزبتص إسًتاتيجية . للمنتجات أك اخلدمات اليت تقدمها الوحدة يف السوؽ الذم تتعامل معو أك يف قطاع زلدد فيو

3األعماؿ باجلوانب اآلتية
: 

 ربديد ادلنتجات أك اخلدمات اليت تتطلب تطويرىا كادلساحة اجلغرافية لكل منها -
 .تطوير ادلقدرة اجلوىرية اليت سبكنها من خلق ادليزة التنافسية ادلستمرة ذلا -
 .تنسيق كتكامل نشاطات كحدة األعماؿ دبا يتوافق كإسًتاتيجية ادلؤسسة -

كبصورة عامة فإف اإلدارة اإلسًتاتيجية يف ىذا ادلستول تكوف مسؤكلة بصورة مباشرة عن زبطيط كتنظيم األنشطة 
4اخلاصة باخلطة اإلسًتاتيجية للوحدة كازباذ القرارات الالزمة للتنفيذ

. 

 اإلستراتيجية على  مستوى الوظائف - ج 

-  كضع ادلوازنات)عند ىذا ادلستول تتحدد ادلسئولية اإلسًتاتيجية يف كظيفة كاحد مثل كظيفة التمويل
 ت كاليت هتتم بسياسيا) ككظيفة األفراد(زبصيص التدفقات النقدية كىكذا- سياسات االستثمار- النظاـ احملاسب

، حيث تطلب كجود صيغ عملية يتم دبوجبها تنظيم 5(أك سياسة زبطيط القول العاملة -التدريب- األجور
ضمن سلتلف الوظائف داخل ادلؤسسة ضمن كل رلاؿ كظيفي )استخداـ ىذه ادلوارد حبيث تعطي إنتاجية عالية 

                                                 
 .44: ، ص مرجع سيق ذكرهنعيم إبراىيم الظاىر، 1
 .27: ص1طمرجع سيق ذكره ،، العمليات- المفاىيم–اإلدارة اإلستراتيجية  ألغاليب ، فكائل زلمد إدريس، طاىر زلس 2
 . 78: ، صمرجع سبق ذكره رشيد، إحساف دىش جالب، اصاحل عبدا لرض 3
 .49: ،صمرجع سبق ذكرهزيد منَت عبوم،  4
 .14:،ص 2009، القاىرة ، مصر، المفاىيم والنماذج، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات-اإلدارة اإلستراتيجيةحسن زلمد أمحد زلمد سلتار، 5
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 كعادة ما تكوف مسؤكلية كضع اخلطة اإلسًتاتيجية يف ىذا ادلستول من (مثل اإلنتاج كالتسويق، البحث كالتطوير

 .1قبل رؤساء كمدراء اجملاالت الوظيفية كمساعديهم، كبالتنسيق مع إدارة مستول األعماؿ

 من تعدد االسًتاتيجيات كاختالؼ مستوياهتا لكنها ينبغي تعمل بشكل متكامل كمتفاعل من ـكبالرغ     
 إذل ميزة تنافسية للمنظمة كيكفل ربقيق رسالتها ؿاجل ربقيق التوجو االسًتاتيجي الذم ينشد الوصو

2كأىدافها النهائية
 . 

 .كيف أدناه شكل يوضح ادلستويات اإلسًتاتيجية يف ادلؤسسة
  مستويات اإلستراتيجية (:2)الشكل رقم

 
 

 إستراتيجية المؤسسة                                                                                   
 
 
 
 

 استراتيجة                                                                                             
                                                                                            األعمال                              

 
 
 
 

 إستراتيجية                                           
 الوظائف

 

 

، مرجع سبق ذكره، منظور منهجي متكامل- اإلدارة اإلستراتيجيةزلمد منصور الغاليب، كائل زلمد صبحي إدريس، : المصدر
 .46:ص

                                                 
 ..45صمرجع سبق ذكره، نعيم إبراىيم الظاىر،  1
 .38: ،صمرجع سبق ذكرهزكريا مطلك الدكرم،  2

 

 

 اإلدارة العليا للمنظمة

SBU

3 

SBU

4 

SBU

5 

SBU

2 

SBU

1 

اإلنتاج  التسويق
 والعمليات

الموارد 
 البشرية

البحث  التمويل
 والتطوير
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 . أىم االعتبارات كالعناصر اخلاصة بادلستويات اإلسًتاتيجية يف منظمات األعماؿ(01 )كيوضح اجلدكؿ 

 

  في المؤسسةمستويات اإلستراتيجية:(1)الجدول رقم

 مرجع سبق ذكره، العمليات،- المفاىيم–اإلدارة اإلستراتيجية  ألغاليب، فكائل زلمد إدريس، طاىر زلس :المصدر

 ..29ص

كذبدر اإلشارة ىنا إذل ضركرة إجياد آليات مناسبة للتنسيق بُت ىذه ادلستويات الثالثة لغرض كضع 
اسًتاتيجيات ادلؤسسة، كاف ال تكوف ىذه العمليات رلرد مجع شكلي خاؿ من التجانس كالتماسك كمفهـو 

غن التنسيق بُت خطط ادلستويات ادلختلفة ديثل أمهية كبَتة للمنظمة كتعطي دافعا للعمل كالقدرة . مركزم للعمل
إف قوة اإلسًتاتيجية على مستول األعماؿ تتعزز . التنافسية سواء على مستول كحدات األعماؿ أك ادلؤسسة ككل

 . عندما يتم مطابقة االسًتاتيجيات الوظيفية كمالئمة الواحدة مع االخرم من اجل بناء موحد
 

 العناصر األساسية مسؤولية تطوير اإلستراتيجية المستوى

 المؤسسة

 

 

 

 

رللس اإلدارة )اإلدارة العليا للمنظمة 

( ادلدير العاـ كفريقو +

 ىيكلة زلفظة األعماؿ كإداراهتا 

  تنسيق االسًتاتيجيات على مستول كحدات األعماؿ
 لغرض بناء ميزات تنافسية للمنظمة

 الرقابة على منط توزيع ادلوارد  على كحدات األعماؿ 

 األعمال

 

 

 

 

 مع ؽرئيس كحدة األعماؿ كفريقو بالتنسي

 اإلدارة العليا

 اختيار كيفية ادلنافس، كنوع ادليزة التنافسية ادلراد بناؤىا 

  تطور الردكد أك االستجابات ادلنافسة على الظركؼ
 التنافسية ادلتغَتة/الصناعية

 تنسيق األدكار اإلسًتاتيجية 

 الرقابة على منط توزيع ادلوارد ضمن كحدات األعماؿ 
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 .1 التنسيق بُت ىذه ادلستويات الثالثة(3)كيوضح الشكل

 التنسيق بين المستويات الثالثة :  ) 3 (الشكل رقم

 

  
 
 
 
 
 
 

 .48المفهوم، التطور، التحديات، مرجع سابق،ص– نعيم إبراهيم الظاهر، اإلدارة اإلستراتيجية :المصدر

 
 
 
 

 .48، مرجع سبق ذكره ،صالمفهوم، التطور، التحديات–اإلدارة اإلستراتيجية نعيم إبراىيم الظاىر،  :المصدر

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ..48 ، صمرجع سبق ذكرهنعيم إبراىيم الظاىر،  1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميزات تنافسية فريدة       -                   ميزات تنافسية فريدة         - أعمال متوازنة             محفظة  -

 استجابة سريعة وفاعلة                 -                استجابة سريعة وفاعلة        - األرباح                              -

       للظروف والمواقف                         للظروف والمواقف                                                     

 تنسيق األدوار       -                    تنسيق األدوار                     -                                       

إستراتيجية  إستراتيجية المؤسسة
 األعمال

االستراتيجيات 
 الوظيفية
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 دور اإلدارة اإلستراتيجية في حياة المؤسسة:  المبحث الثالث

تواجو منظمات اإلعماؿ العديد من التهديدات كادلخاطر كتتجلى أمهية اإلدارة اإلسًتاذبية يف قدرهتا على 
االستجابة ذلذه التحديات من إجراء التغيَتات كالتعديالت على خططها كاسًتاتيجياهتا كالبحث عن اسًتاتيجيات 

 .أكثر كاقعية كقدرة على التعبَت على حاجات ادلؤسسة

 أىمية اإلدارة اإلستراتيجية: المطلب األول

 تسعى كل منظمة، بالرغم من اختالؼ حجمها كأنشطتها كأىدافها، إذل البقاء كاالستقرار، كالنمو كىذه 
كيكمن . كوهنا الوسيلة الرئيسية يف سبيل ربقيق ذالك. األىداؼ ال تتحقق دبعزؿ عن كجود إدارة إسًتاتيجية

ك . الفرؽ بُت ادلؤسسات الناجحة كادلؤسسات الفاشلة يف اعتماد ادلؤسسات الناجحة على اإلدارة اإلسًتاتيجية

 :1تربز أمهية اإلدارة اإلسًتاتيجية  دلؤسسات األعماؿ من خالؿ النقاط التالية

 . لدل ادلديرين كجعلهم أكثر استجابة ككعيا بادلتغَتات(االسًتاتيجي)تنمية القدرة على التفكَت -
 .ربديد اخلصائص األساسية اليت سبيز ادلؤسسة عن غَتىا ادلؤسسات ادلنافسة -
سبنح ادلؤسسة إمكانية احلصوؿ على ميزة تنافسية مؤكدة كمستمرة حيث انو مع عقد التسعينات من القرف  -

 تزداد ادلنافسة بُت منظمات األعماؿ، كقد غَتت العودلة االقتصادية على ما يبدك قالعشرين كما بعد
حدكد ادلنافسة بصورة كاسعة كذلك عن طريق ظهور منافسُت جدد باستمرار، كزيادة حدة ادلنافسة يف 

 . سلتلف ادليادين

 .زبصيص ادلوارد ادلتاحة لالستخدامات البديلة كزيادة الكفاءة كالفعالية -

 .2تساعد اإلدارة اإلسًتاتيجية ادلؤسسات يف توقع مشكالت ادلستقبل كالفرص -

 .هتيء كضوح األىداؼ كالتوجهات ادلرتبطة دبستقبل ادلؤسسة كأفاؽ تطورىا -

 يساعد البحث فيها ادلديرين على القياـ بتخطيط اسًتاتيجي بعيد األمد دبا يسهم يف صلاح ادلؤسسة -

كتتلخص جوانب األمهية ىذه يف افًتاض مفاده أف منظمة األعماؿ اليت تنشد تطوير نظم اإلدارة العليا ردبا 
فلقد برىنت . كابرز احلاجة ذلا من خالؿ تأثَتىا يف مستول األداء. تكوف أكثر قدرة على ربقيق النجاح من سواىا

                                                 
 .46:، ص مرجع سبق ذكرهزيد منَت عبوم، 1
 .38:،ص1،طمرجع سابقنعمة عباس اخلفاش،  2
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الدراسات اليت أجرىا الباحثوف أف اعتماد اإلدارة اإلسًتاتيجية يف ادلؤسسة قاد إذل ربسُت مستول أداءىا ضلو 
كىي تسهم بتحقيق فوائد تنطلق من اعتبارىا .األحسن، فضال على ادلساعدة يف معاجلة ادلستويات الضعيفة منو

 . دليال مرشدا للمنظمة، كمساعدا للمدراء كباقي ادلوارد البشرية على التغيَت، كضماف عقالنية زبصيص ادلوارد

أف أمهية اإلدارة اإلسًتاتيجية تنبع من ادلهاـ الرئيسية  (Pearce& Robinson ,1997)كيرل الباحثاف
1اليت تقـو هبا، كىي

: 

تقييم البيئة اخلارجية للمنظمة كاليت تتضمن عبارة زلددة تعكس غرضها الرئيسي كفلسفتها اليت  -
 .توجد يف بيئة ادلنافسة

 .تنقية صورة ادلؤسسة كاليت تظهر ظركفها كقدراهتا كمواردىا الداخلية -
ربليل البدائل اإلسًتاتيجية من خالؿ زلاكلة إحداث التوافق بُت موارد ادلؤسسة، كالظركؼ  -

 .السائدة يف البيئة اخلارجية
ربديد أكثر البدائل اإلسًتاتيجية من حيث اجلاذبية يف ضوء رسالة ادلؤسسة كمواردىا كظركفها  -

 .البيئية
تنفيذ اخليارات اإلسًتاتيجية من خالؿ زبصيص ادلوارد مع مراعاة األبعاد اخلاصة بادلهاـ،  -

 .كاألفراد، كاذلياكل، كالتكنولوجيا، كأنظمة التحفيز

تساىم باستمرار يف ربسُت ادلركز التنافسي للمنظمة كتقييمو ضمن إطار البيئة التنافسية شلا  -
2حيافظ أك حيسن القدرة على البقاء كالنمو كاالستمرار

. 

 التحديات التي تواجو اإلدارة اإلستراتيجية: المطلب الثاني

 الذم يشهده العادل اليـو يف اجملاالت كافة، خاصة يف رلاؿ االتصاالت، كما أحدثتو من ئإف التطور اذلاد
، ككذلك توافر سهولة حركة ادلواصالت بُت -كليس يف قرية صغَتة- جعل العادل كلو يعيش ككأنو يف غرفة كاحدة

-عليو يف ادلاضي، فضال عن التقدمي التكنولوجي الذم تشهده العديد من الصناعات، كل ذلك الدكؿ عما كانت
أدل إذل كجود صعوبات كربديات كثَتة أشعلت ادلنافسة الكبَتة للسيطرة على األسواؽ احمللية كاإلقليمية - كغَته

كالعادلية بُت ادلؤسسات كمنظمات األعماؿ، ىذه ادلنافسة كغَتىا من التحديات كالصعوبات فرضت على 

                                                 
 .51: ، صمنظور منهجي متكامل ، مرجع سبق ذكره- اإلدارة اإلستراتيجيةطاىر زلمد منصور الغاليب، كائل زلمد صبحي إدريس،  1
 .57:، ص2007،عماف األردف،2، دار ادلسَتة،طاإلدارة اإلستراتيجية، إدارة جديدة في عالم متغيرعبد العزيز صاحل بن حبتور،  2
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 ق األعماؿ العمل باإلدارة اإلسًتاتيجية كي ديكنها من مواجهة أك التقليل من أثر ىذتادلؤسسات كمنظما
 : التحديات، كاليت من أمهها

 :زيادة وتيرة التغيرات .1
كذلك من حيث الكمية، كالنوعية يف مجيع ادلنتجات، بل التغَت السريع يف بيئة األعماؿ كلها، سواء البيئة 

اتفاقات اجلات، )، أك البيئة االقتصادية (النزعات كاحلركب)، أك البيئة السياسية ( أذكاؽ العمالء)الثقافية
، كالبيئة التكنولوجية كادلعلوماتية، كل ذلك يفرض على ادلؤسسات (كغَتىا...التحالفات بُت اجملموعات من الدكؿ

 .1كمنظمات األعماؿ كضع اسًتاتيجيات دقيقة لكي تتعامل من خالذلا مع الفرص كالتهديدات

 اإلدارة اإلستراتيجية والتعامل مع شحة الموارد .2

 كعدـ النقص نتيجة لالستخداـ ذلا حىت كقت ليس ببعيد كاف اذلواء كلًتبة ةال يوجد مورد ال يتسم بالندر
كادلاء يعد من ادلوارد غَت النادرة، كننا صلد اآلف أف ىذه ادلوارد أصبحت غالية الثمن كنادرة، فالبعض منها ربمل 

، كسوء االستخداـ، ككثرة االستخداـ، كمن ىنا، من ثادلؤسسة تكاليف عالية دلعاجلة اآلثار اجلانبية للعمل، كالتلو
ادلتوقع أف تقـو اإلدارة اإلسًتاتيجية بدكر مهم يف عملية بناء ىذه ادلوارد، كبررلة استخدامها بطرؽ رشيدة لكي 

 . 2تساىم يف ذبديد ىذه ادلوارد، كبالتارل ربقيق ميزة تنافسية

 ازدياد حدة المنافسة .3

دل تعد ادلنافسة بُت ادلؤسسات تقتصر على السعر كجودة ادلنتج فقط كما كاف الوضع يف ادلاضي بل تعدت 
كأصبح من الضركرم تتبع اسًتاتيجيات ادلنافسُت كرغبات العمالء . أسس ادلنافسة لتشمل كل أنشطة ادلؤسسة

كشلا زاد من حدة ادلنافسة االذباه ضلو . حىت ديكن كضع اسًتاتيجيات دلواجهة اسًتاتيجيات ادلنافسُت ادلتعددة
العودلة كاتساع نطاؽ ادلنافسة لتشمل العادل كلو كدخوؿ ادلؤسسات العمالقة اليت تعترب السوؽ احملتمل ذلا ىو بقعة 

3من بقاع العادل
 . 

 

 

                                                 
 .68 ،صمرجع سبق ذكرهنعيم إبراىيم الظاىر،  1
 .68:  ، صمرجع سبق ذكرهطاىر زلمد منصور الغاليب، كائل زلمد صبحي إدريس،  2
 .32:،ص2001،الدار اجلامعية،اإلسكندرية، مصر،اإلدارة اإلستراتيجية األصول واألسس العلميةزلمد أمحد عوض،  3
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 :االىتمام بالبيئة .4

تعاظم االىتماـ حبماية البيئة كازدادت قوة مجاعات محاية البيئة كتعاظم تأثَتىا كقدرهتا على التأثَت على 
كدل تعد ادلؤسسات قادرة على ربدم فوانيُت البيئة أك ذباىلها بل . ادلؤسسات كعلى صانعي القرارات السياسية

عليها أف تضع االسًتاتيجيات اليت تضمن عدـ إثارة ىذه اجلماعات القوية اليت سبثل غالبا هتديدا بالغا على 

 . 1ادلؤسسات
  :تغير ىيكل العمالة .5

دل تعد ادلؤسسات تعتمد على العامل غَت ادلاىر القادر فقط على القياـ بأعماؿ بسيطة متكررة كالذم من 
السهل تدريبو كنفلو من عمل آلخر، بل أصبح صلاح ادلؤسسات العصرية يتوقف على توافر  اخلرباء ذكم ادلعرفة 

ادلتخصصة يف اإلنتاج كالتسويق كالتمويل كالذين ديتلكوف ادلعرفة كاخلربة اليت من ادلمكن أف تسهم يف كضع العميل 
2عما تقدمو ادلؤسسة من منتجات كخدمات

. 

 : ازدياد أىمية اإلستراتيجية .6

بات كاضحا أف صلاح ادلؤسسات العصرية ىو نتاج اسًتاتيجيات مبتكرة كضعها إسًتاتيجيوف على مستول 
عاؿ من الكفاءة، تدفع ذلم ادلؤسسات ماليُت الدكالرات من اجهل فكرىم االسًتاتيجي، كأصبح التنافس عليهم 

.بالغا ألنو ضركريا دلواجهة ادلنافسة العادلية القوية
3

  

اهنيار بعض القيم التقليدية اليت كانت سائدة يف العصور السابقة كظهور رلتمعات جديدة ربمل قيما  .7

 . 4مستحدثة األمر الذم جيعل ادلؤسسة يف عزلة إف استمرت يف تطبيق مفاىيمها التقليدية القددية
 التحالفات كادلؤسسات اإلسًتاتيجية .8
  كالعملباجلمود كعدـ ادلركنة يف التدرم .9

  كادلؤسسات االفًتاضيةةاإلدارة اإلسًتاتيجي .10

 األخالقية/اإلدارة اإلسًتاتيجية كالقضايا االجتماعية .11

 

                                                 
 .33:نفس ادلرجع السابق،ص 1
 .32:،ص2010، 1 دار جليس الزماف،األردف،طاإلدارة اإلستراتيجية في إدارة األزمات،، امحد طبية، عزلمد عبد السمي 2
 .33:، صنفس المرجع السابق 3
 .9::، ص مرجع سبق ذكرهحسن زلمد أمحد زلمد سلتار، 4
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ىذه احلزمة من التحديات استوجبت على القادة اإلسًتاتيجيُت دلنظمات األعماؿ القياـ دبهاـ إسًتاتيجية عدة 

 :1شلا أضاؼ إليو بعض ادلهاـ منها.حىت يتسٌت ذلم مقابلة ىذه التحديات كإدارة منظماهتم بكفاءة

 إعداد سيناريوىات بديلة للتغَتات ادلستقبلية احملتملة. 

 ذبهيز اسًتاتيجيات موقفية تناسب ظركؼ التطبيق ادلتغَتة خاصة دلواجهة األكضاع التنافسية للمؤسسات. 

 االحتفاظ بالصورة ادلرنة للمنظمة دلواجهة كافة االحتماالت. 

 تغيَت ادلفاىيم التسويقية كالًتكيز على العمالء بصورة أساسية. 

 تقوية موارد ادلؤسسة لدعم عوامل القوة كذبنب ادلهددات. 

  االىتماـ بالتفكَت االسًتاتيجي كالذم يركز على فحص كربليل العناصر البيئية ادلختلفة اعتمادا على دقة
 .  التنبؤات

 نتائج اإلدارة اإلستراتيجية: المطلب الثالث

 كالتفكَت االسًتاتيجي، سلسلة مقاالت اإلسًتاتيجيةنشر حوؿ التجربة ادلعاصرة لإلدارة  كلعل أىم ما
بعد تورل الدكتور جاؾ كيلش قيادهتا  (شركة جنراؿ الكًتيك)تناقلتها العديد من اجملالت ادلتخصصة تناكلت ذبربة 

2حيث حققت نتائج مذىلة سبثلت يف
:  

  صناعات تقنية عالية مع تعدد االستثمارات إذلتبديل صفة صناعاهتا من صناعة كهربائية 
  .الصناعية

 تطوير مركز التدريب اإلدارم للشركة.  

  مبنية على الصراحة كالصدؽ كعدـ التحيزادلؤسسة  تكوين ثقافة جديدة يف.  

 تشجيع ادلبادرة الفردية.  

  ادلتوسطة اإلشرافيةاإلدارة إذلالقضاء على البَتكقراطية عن طريق تفويض الصالحيات .  

  ثالثة أضعاؼ نتيجة تغيَت اذليكل التنظيمياإلنتاجية ارتفاع .  

                                                 
 .10:صنفس المرجع السابق،  1
 .37:،ص مرجع سبق ذكرهنعيم إبراىيم الظاىر،  2
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  :كيتمثل الفكر االسًتاتيجي للدكتور كيلش من خالؿ األفكار التالية

  التخلي عن البَتكقراطية.  

  العماؿ مع تفويض الصالحياتإذلتشجيع ادلبادرة الفردية كمنح الثقة .  

 التخلي عن التقنية ادلتدنية كادلكننة ادلتخلفة كاذليكلية الوظيفية ادلضنية .  

 االلتزاـ باجلانب االسًتاتيجي للخيارات ادلطركحة.  

 فهم معادالت السوؽ احلديثة كادلعقدة .  

 التأقلم مع ادلستجدات كمع معطيات احلضارة كالتطور.  

  حيث فتح اجملاؿ أماـ اجلميع للمسامهة بأفكارىم كشركاء دبال حدك اعتماد مبدأ شركة 
  .اإلنتاجيةحقيقيُت كفاعلُت يف مسار العملية 

كاف يلتـز الفكر ..  لتتبوأ الصدارة بُت ادلؤسسات ادلماثلةادلؤسسةكقد استطاع كيلش أف ينهض ب
  كذلك بالتفاعل مع كتَتة التغَت يف السياسة الدكلية كالتطور التكنولوجيادلؤسسةاالسًتاتيجي ليعيد بناء سياسات 

1أنو (كيلش)كقد كانت أىم مرتكزات صلاح 
:  

   ادلالية اإلجراءات كالتقيد بعدد معُت من التواقيع على اإلدارةألغى الشكليات البَتكقراطية يف 
اخل، كأصبح القرار يتخذ من ادلدير بعد .. البسيطة كارتداء الزم الرمسي كادلظاىر التقليدية

االطالع على أفكار الكثَتين قبلو، كىذا ما ضاعف ثقة العاملُت بأنفسهم كحقق نتائج اجيابية 
  .باىرة

  فهمت إذا ثلثي عدد ادلديرين بل ثلثي ادلناصب إلغاء كىذا اليعٍت اإلدارية ألغى ثلثي ادلناصب 
  . كصلاحهاادلؤسسة كليست مواقع للمسامهة يف مسَتة إدارية ا على أساس كوهنا أدكار

  العاملُت إذل تفويض جزء ىاـ من صالحيات القادة إذل اعتمد مبدأ تفويض السلطة الذم أدل 
  .معهم

   كيتم تنقلهم بُت ادلؤسسةحيث يتم تبادؿ األفكار بُت أفراد  (شركة بال حدكد)اعتمد مبدأ 
 ادلراكز ادلختلفة كالتخصصات ادلتنوعة 
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لقد أكدت دراسات عديدة أجريت على منظمات اإلعماؿ األمريكية أف عدد ادلؤسسات اليت اعتمدت مفهـو 
اإلدارة اإلسًتاتيجية يفوؽ عدد ادلؤسسات اليت ال تأخذ هبذا ادلفهـو كأف ادلديرين الذين يأخذكف هبذا ادلفهـو 

1يعتقدكف بأنو يؤدم إذل النجاح كالنمو كاالستقرار
. 

 دلت على أف ادلؤسسات اليت اعتمدت 190عاـ  (ليوف كىاكس)إحدل الدراسات اليت أجراىا كل من 
ىذا ادلفهـو يف قطاعات صناعة األدكية كالصناعات الكيماكية كاآلالت فاقت ادلؤسسات األخرل ادلماثلة اليت 

تعتمد ىذا ادلفهـو يف  مؤشرات ادلبيعات كمعدؿ العائد على رأس ادلاؿ ادلملوؾ كالعائد على األسهم  كالعائد على 
 .رأس ادلاؿ ادلستثمر

كأكدت دراسة أخرل أجراىا كل من ايستالؾ كماكدكنالد إف ادلؤسسات اليت استخدمت مفهـو التخطيط 
 (كارجركاليك)كدراسة أخرل قاـ هبا كل من . االسًتاتيجي سبيزت دبعدؿ منو عاؿ جدا يف ادلبيعات كاألمواؿ

أكدت أف ادلؤسسات اليت أخذت دبفهـو التخطيط االسًتاتيجي فاقت ادلؤسسات اليت دل تأخذ هبذا ادلفهـو يف 
 .ثالثة عشر مؤشرا من مؤشرات األداء للمنظمة

 منظمة أعماؿ كبَتة فقد دلت على أف 57على  (شوافلر كبازؿ كىيٍت)أما الدراسة اليت قاـ هبا كل من 
ادلؤسسات اليت أخذت دبفهـو التخطيط االسًتاتيجي قد فاقت تلك اليت دل تعتمده يف معدؿ الفائدة على رأس 

 .ادلاؿ ادلستثمر
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 خالصة الفصل

تعترب اإلدارة اإلسًتاتيجية ركيزة أساسية إلحداث عملية اإلبداع كرسم اخلطط ادلستقبلية كما تعمل على 
. كل األنشطة كالعمليات ضمن إطار ادلؤسسة كذلك من خالؿ العالقة التأثَتية بُت ادلؤسسة كبيئتهادراسة كربليل 

 أجل كضع فكجيب البحث عن اآلليات ادلناسب للتنسيق بُت ادلستويات الثالثة لإلدارة اإلسًتاتيجية ـ
 .اسًتاتيجيات النهائية للمنظمة

 كأصبح منهج اإلدارة اإلسًتاتيجية ضركرة حتمية على ادلؤسسة من أجل احلصوؿ على ادليزة التنافسية 
ديكن القوؿ بأف احملرؾ الرئيسي كذبديدىا، إف أرادت ادلؤسسات البقاء كاالستمرار يف األسواؽ كبالتارل 

  ىو ربقيق ميزة تنافسية متواصلة كطويلة األجل على حساب ادلنافسُت يف كل رلاؿ نشاط ادلؤسسةلإلسًتاتيجية
كأف قوة اإلسًتاتيجية على مستول األعماؿ تتعزز عندما يتم مطابقة االسًتاتيجيات الوظيفية كمالئمة الواحدة مع 

 .األخرل من اجل بناء موحد
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 : تمهيد

يف ظل الظروف احمليطة باؼبؤسسة اؼبتسمة بالتعقيد واؼبنافسة، أصبح لزاما على اؼبؤسسة البحث عن مصادر 
اؼبيزة التنافسية والبحث عن طرق اليت تؤدي لبلستمرارية حيث أصبحت اؼبيزة التنافسية مؤقتة فقط نتيجة 

حُت يرى بورتر أن االسًتاتيجيات الثبلثة اؼبتمثلة يف التكلفة والتمييز والًتكيز تعد من أىم اؼبصادر .سهولتها
 .الكتساب اؼبيزة التنافسية إضافة ؼبقاربة اؼبوارد والكفاءات

ويقضي على اؼبؤسسات اليت تبحث عن البقاء يف السوق واالندماج يف االقتصاد اعبديد بضرورة اؼبعرفة 
الظاىرة والكامنة اؼبتعلقة بالسوق وتثمُت كافة جهودىا انطبلقا من مفهوم اإلدارة اإلسًتاتيجية إذل غاية تطبيق 

 .إسًتاتيجية فعالة مستمدة من مصادر اؼبيزة التنافسية من اجل الريادة والتفوق التنافسي
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اإلستراتيجية التنافسية: المبحث األول  

، وقبل ذبددةتسعى اؼبؤسسة لبناء إسًتاتيجية تنافسية جملاهبة اؼبؤسسات القائمة، وبناء ميزة تنافسية م
 .التطرق ؼبفهوم اإلسًتاتيجية التنافسية وجب اإلؼبام باؼبفاىيم اؼبتعلقة باؼبنافسة والتنافسية

التنافسية وأىميتها: المطلب األول  

 

إن التنافسية تعترب مؤشر للقوة االقتصادية ومدخل إلستمراريتها فقوة أي بلد من قوة اقتصاده أي بتفوقو 
على االقتصاديات األخرى وقدرتو على منافستها داخليا وخارجيا فبا وبتم على اغبكومات االىتمام دبوضوع 

 1التنافسية واالستفادة من مفهومها حىت تتمكن من ربقيق التطور والنمو وبالذات الدول النامية

 : مفهوم التنافسية .1

 :يلي كما ذلك و التحليل، فيو يتم الذي للمستوى وفقا التنافسية تعريف ىبتلف

 مستوى على التنافسية حول اؼبقدمة التعاريف تتضمن :المؤسسة مستوى على التنافسية -أ

2التالية اؼبعايَت من اثنُت أو واحدا اؼبؤسسة
 : 

 مستمر؛ بشكل أرباح ربقيق على اؼبؤسسة قدرة ىي و الرحبية  

 من أو متميزة منتجات خبلل من إما منافسيها، عن االختبلف ربقيق يف اؼبؤسسة قباح ىو و التميز 

 كليهما؛ أو نسبيا، منخفضة تكاليف خبلل

 العاؼبي؛ السوق من غبصتها اؼبؤسسة زيادة و الدولية، التجارة يف اؼبسانبة أو التفوق  
 اغبقيقي الدخل من الفرد نصيب زيادة يف اؼبؤسسة مسانبة ىي و اؼبتواصل، النمو يف اؼبسانبة. 

 :اؼبؤسسة مستوى على بالتنافسية اؼبتعلقة التعاريف بعض يلي فيما و

 

                                                 
1 http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=12726       2017-01-19: اطلع بتاريخ 

، جامعة باتنة، اعبزائر، 2004 جانفي،9، العدد،مرتكزات تطوير الميزة التنافسية لالقتصاد الجزائري، مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانيةؿبمد قويدري، وصاف سعيدي،  2
 .11:ص

http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=12726
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 على القادرة و اؼبؤسسة اؼبرحبة":ىي التنافسية اؼبؤسسة أن حيث اؼبؤسسة، رحبية زيادة على يركز و األول التعريف

".معا ذلك كل أو ربسُت اعبودة أو اإلنتاج تكاليف خفض أو اإلنتاجية رفع خبلل من رحبيتها زيادة
1
  

 " :يف التنافسية للمؤسسة ربقيق يتمثل حيث التفوق، و الرحبية معياري استخدام على فَتكز الثاني لتعريفا أما

 على احمللية؛ السوق يف اليت تباع األجنبية اؼبنتجات منافسة على و اػبارجية، األسواق يف منتجاهتا بيع على قدرهتا

 يف اؼبؤسسات نصيب كذلك و ربديد رحبيتها، و التكاليف و األسعار مقارنة خبلل من التنافسية اؼبيزة تقاس أن
 ".األساسيُت للمنافسُت بالنسبة السوق

2
 

قبد من خبلل التعاريف اؼبقدمة  أن التنافسية على مستوى اؼبؤسسة  تتحدد يف امتبلك اؼبؤسسة لقيمة أساسية 
 . تتمتع هبا، وتشكل قوة دافعة ؽبا يف التأثَت على بقية اؼبتعاملُت والتميز من خبلؽبا

 ) االقتصادي النشاط  فرع(القطاع مستوى على التنافسية - ب

 ربقيق معينة على دولة يف معُت صناعي قطاع مؤسسات قدرة بأهنا القطاع، مستوى على التنافسية تعرف

 اغبكومة تقدمها قد اغبماية اليت أو الدعم على االعتماد دون ذلك و الدولية، األسواق يف مستمر بشكل النجاح

3الصناعة ىذه يف األخَتة ىذه تتميز بذلك الدولة، تلك يف
 . 

 االستثمار األجنيب ؿبصلة و لو؛ التجاري اؼبيزان للقطاع؛ الكلية الرحبية خبلل من ما صناعة تنافسية وتقاس 

 .الصناعة على مستوى اؼبنتجات وجودة بالتكاليف تتعلق أخرى مقاييس إذل باإلضافة اػبارج؛ و الداخل اؼبباشر

 الدولة مستوى على التنافسية - ت

 وفقها اليت يبكن الدرجة :بأهنا ما لبلد الوطٍت االقتصاد تنافسية االقتصادي التعاون و التنمية منظمة تعرف

 ربافظ الذي الوقت يف األسواق الدولية أذواق تواجو اليت اػبدمات و السلع إنتاج عادلة، و حرة سوق شروط يف

4الطويل اؼبدى على فيها توسع و لشعبها، اغبقيقية اؼبداخيل على فيو
. 

                                                 
 .118:، صالمرجع السابق 1
 نفس المرجع والصفحة سابقا 2
تنافسية اؼبؤسسات االقتصادية وربوالت احمليط كلية اغبقوق والعلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، : ، مطبوعات اؼبلتقى الدورل حولمفهوم التنافسيةكمال رزيق، فارس مسدور،  3

 .105: ،ص2002 أكتوبر 30-29اعبزائر، 
 .106:،صالمرجع السابق 4
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الذي تبٌت خبلل عملو يف إعداد تقرير : كما قبد تعريف فريق مشروع التنافسية يف اؼبعهد العريب للتخطيط
األسواق اػبارجية واالستثمار  عن تنافسية االقتصاديات العربية مفهوما واضحا لتنافسية الدولة، يركز أساسا على

تتعلق التنافسية الوطنية : األجنيب اؼبباشر كميادين أساسية لتطوير التنافسية العربية، واعتمد الفريق التعريف التارل
باألداء اغبارل والكامن لؤلنشطة االقتصادية اؼبرتبطة بالتنافس مع الدول األخرى ووضع ؽبذا التعريف ؾبال يتناول 

1األنشطة التصديرية ومنافسة الواردات واالستثمار األجنيب اؼبباشر
 

ومن مبلحظة التعريفُت السابقُت قبد أن الدولة تصل إذل التنافسية الدولية حُت تكون اؼبنتجات ذات صبغة 
  عاؼبية من ناحية اعبودة العالية وخصائص فريدة وتصل السلع يف الوقت اؼبناسب

على ضوء ما سبق يبكن القول أن التنافسية ىي  بناء إسًتاتيجية فعالة  تقوم على تقدًن منتوج جبودة 
 . (سيطرة/مواجهة )وسعر مقبول للزبائن يبكناهنا على اغبفاظ وتطوير موقعا  تنافسيا يف السوق ألطول فًتة فبكنة

 أىمية التنافسية.2 

دل تعد التنافسية ؾبرد اإلنتاج بأقل التكاليف بل تعدت ذلك،يف اقتصاد تنافسي معودل إذل ترسيخ مبدأ 
التميز، وىو ما يسمح باؼبنافسة على الرغم من ارتفاع التكاليف،ووبتاج النهوض باعبودة والنوعية إذل موارد /اعبودة

وىذا ما يستدعي حدا  بشرية علمية تستطيع السيطرة على التكلفة وإبداع أشكال التميز واإلتقان يف اؼبنافسة،
أدىن من التكوين لفئة العمالة اؼبنفذة،ويف اؼبنافسة من خبلل التميز،تصبح األنبية منصبة على تطوير اؼبوارد البشرية 

 .2اخل...اؼبرتفعة يف اؼبستوى والتميز يف اإلدارة والبحوث والتصميم واإلنتاج والتسويق

وإذا كان االندماج أو االنفتاح على العادل ضمن منظومة االقتصاد العاؼبي أمرا حتميا إمام الدول العربية 
والنامية عموما، فان االستفادة من الفرص اليت توفرىا لتحقيق النمو الداعم والرفاه ليست نتيجة حتمية بل زبضع 
لقوانُت اؼبنافسة اؼبفتوحة على مستوى الدول واؼبؤسسات وحىت األفراد، وتتمثل أبرز التحديات اليت تطرحها البيئة 

ظل ىذه البيئة الدولية اليت أصبح شعارىا  العاؼبية اعبديدة يف تعزيز القدرة على توليد الدخل واستمرارية النمو يف

                                                 
 .71:،ص2009، جامعة غرداية،6،ؾبلة الواحات للبحوث والدراسات،العدددور التغيير التكنولوجي في تنمية وتدعيم القدرة التنافسية للدولة مصطفى،فعبد اللطي 1
 453:، جامعة بسكرة، ص2005، اؼبلتقى الدورل حول اقتصاد اؼبعرفة، نوفمرب دور المعرفة في اتساب المزايا التنافسية للبلدان العربية في العصر الرقميمنَت نوري،  2
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البقاء كبو األفضل فبا يستدعي ربديث اؽبياكل اإلنتاجية وربسُت كفايتها وتطويع التقانة والنهوض بالعنصر 
1البشري وربسُت بيئة األعمال واجتذاب رأس اؼبال األجنيب

 . 

ويعترب دعم التنافسية الوسيلة الرئيسية لبلقتصاديات اؼبتقدمة والنامية على حد سواء لرفع التحديات 
اؼبذكورة وىو األمر الذي جعل التنافسية موضع اىتمام الدول واؼبؤسسات الدولية واؼبؤسسات وأصبح ؽبا ؾبالس 

ونذكر على سبيل اؼبثال أن ؾبلس سياسة التنافسية يف . وىيئات وإدارات وؽبا سياسات واسًتاتيجيات ومؤشرات
 .  اؼبتحدة يعترب ىبوط التنافسية االقتصادية احد العناصر اليت هتدد األمن القومي للببلدتالواليا

كما تنبع أنبّية القدرة التنافسية من كوهنا تعمل على توفَت البيئة التنافسية اؼببلئمة لتحقيق كفــاءة زبصيص 
اؼبــوارد و استخدامهــا و تشجيع اإلبداع و االبتكار دبا يؤّدي اذل رفع مستوى األداء و ربسُت مستوى معيشة 

وبالتارل أصبح ما يبّيز النشاطات االقتصادية يف وقتنا اغباضر . اؼبستهلكُت عن طريق خفض التكاليف و األسعار
 .للتنمية اسًتشادي التنافسية كنموذج (القدرة )ىو وقوعها يف ىاجس التنافس و بدأ االىتمام يتجو كبو اؼبيزة

 :  ويبكن طرح أنبية التنافسية بالشكل التارل 

 التنافسية كنموذج اسًتشادي للتنمية: ) 4(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 :مؤشرات قياس التنافسية .3

 
                                                 

 . 13:، الكوٌت، صتقرٌرالتنافسٌةالعربٌة،(2003)المعهد العربً لللتخطٌط 1

التنافسية تعني 

قدرة البلدان 

:على تحقيق  

 

 التقدم االقتصادي
 

 

 فرص العمل للجميع
 

تحسين مستوى  التنمية المستدامة
 المعيشة

 .02:،ص2014سبتمربECES ،3،االقتصادي،ندوة بالمركز المصري للدراساتتقرير التنافسية العاؼبية،  :المصدر
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1نوجز أىم اؼبؤشرات اليت تعتمد يف قياس التنافسية  ومنها
 : 

 اغبالية، وكذلك تشكل اغبصة من السوق مؤشرا ةتشكل الرحبية مؤشرا كافيا على التنافسي :الربحية 
على التنافسية إذا كان اؼبشروع يعظم أرباحو أي أنو ال يتنازل عن الربح جملرد غرض رفع حصتو من 

ولكن اؼبشروع يبكن ان يكون تنافسيا يف سوق تتجو ىي ذاهتا كبو الًتاجع، وبذلك فإن . السوق
وإذا كان رحبية اؼبشروع الذي يريد البقاء يف السوق . تنافسية اغبالية لن تكون ضامنة لرحبيتو اؼبستقبلية

ينبغي أن يبتد إذل فًتة من الزمن فان القيمة اغبالية ألرباح اؼبشروع تتعلق بالقيمة السوقية لو، إن نسبة 
القيمة السوقية للدين ورؤوس األموال اػباصة باؼبشروع على تكلفة استبدال أصولو تسمى مؤشر 

 .توبن أن كانت النسبة أقل من الواحد فان اؼبشروع ليس تنافسيا

 إن تكلفة الصنع اؼبتوسطة بالقياس إذل تكلفة اؼبنافسُت سبثل مؤشرا كافيا عن  :تكلفة الصنع
التنافسية يف فرع نشاط ذي إنتاج متجانس ما دل يكن ضعف التكلفة على حساب الرحبية اؼبستقبلية 

ويبكن لتكلفة وحدة العمل أن سبثل بديبل جيدا عن تكلفة الصنع اؼبتوسطة عندما تكون .للمشروع
 .ولكن ىده الوضعية يتناقض وجودىا.تكلفة اليد العاملة تشكل النسبة األكرب من التكلفة اإلصبالية

 إن اإلنتاجية الكلية للعوامل تقيس الفاعلية اليت حبول اؼبشروع فيها : اإلنتاجية الكلية للعوامل
ؾبموعة عوامل اإلنتاج إذل منتجات، ومن اؼبمكن مقارنة اإلنتاجية الكلية للعوامل أو مبوىا لعدة 

مشروعات على اؼبستويات احمللية والدولية، ويبكن إرجاع مبوىا سواء إذل التغَتات التقنية وربرك دالة 
التكلفة كبو األسفل، أو إذل ربقيق وفورات اغبجم، كما يتأثر ىذا اؼبؤشر بالفروقات عن األسعار 

 .اؼبستندة إذل التكلفة اغبدية

 من اؼبمكن ؼبشروع ما أن يكون مرحبا و يستحوذ على جزء ىام من السوق   :الحصة من السوق
ووبصل ىذا عندما تكون السوق احمللية . الداخلية بدون آن يكون تنافسية على اؼبستوى الدورل

ؿبمية بعقبات التجارة الدولية، كما يبكن للمشروعات الوطنية أن تكون ذات ربح آين ولكنها غَت 
قادرة على االحتفاظ باؼبنافسة اذباه ربرير التجارة أو بسبب أوضاع السوق لذلك ينبغي مقارنة 

ىناك حالة توازن تعظم اؼبنافع ضمن  وعندما تكون. تكاليف اؼبشروع مع تكاليف اؼبنافسُت الدوليُت
قطاع نشاط ذي إنتاج متجانس، فانو كلما البفضت التكلفة اغبدية للمشروع بالقياس إذل تكاليف 

                                                 
 .،السنة الثانية2003،ديسمرب،كانون االول24، سلسلة دورية تعٌت بقضايا التنمية يف األقطار العربية، العدد القدرة التنافسية وقياسها 1
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منافسيو كلما كانت حصتو من السوق أكرب نتيجة اللبفاض التكاليف الكلية وانعكاسها على 
 .مستوى األسعار فيزداد ربح اؼبشروع

      ويف قطاع نشاط ذي إنتاج غَت متجانس، فأن ضعف ربح اؼبشروع يبكن أن يفسر بارتفاع 
التكاليف الكلية للمشروع، ولكن يضاف إليو سبب آخر ىو أن اؼبنتجات اليت يقدمها قد تكون 

اقل جاذبية من منتجات اؼبنافسُت بافًتاض تساوي األمور األخرى أيضا، إذ كلما كانت اؼبنتجات 
 .اليت يقدمها اؼبشروع أقل جاذبية كلما ضعفت حصتو من السوق ذات التوازن

 المنافسة وأشكالها: المطلب الثاني
وقد تعددت تعاريفها وىياكلها، وىذا ما سنحاول  اؼبنافسة حقيقة أساسية ربدد قباح أو فشل اؼبؤسسات،

 : طرحو
 : مفهوم المنافسة .1

الصراع بُت اؼبنتجُت الذين يعرضون "ليس ىناك إصباعا معُت على تعريف اؼبنافسة،فبعضهم يرى أن اؼبنافسـة ىي 
."منتجات متماثلة  أو متشاهبة يف السوق

1
 

 روح التجارة بل ىي ؿبك اغبريات االقتصادية لؤلفراد واعبماعات ألهنا كما تكون »ويعرفها البعض بأهنا 
بُت التجار واؼبنتجُت يف التجارة والصناعة وميادين االستغبلل االخري من زراعة وغَت ذلك فقد تكون أيضا بُت 

الشعوب واألمم فهي من ناحية تعترب طبيعية ؼبا زبلقو من أساليب  تؤدي إذل التقدم االقتصادي ووفرة اإلنتاج 
2«وتنوعو ومن ناحية أخرى ضرورية لتقدم اإلنتاج يف ميادينو اؼبختلفة

 

3«اؼبنافسة بُت البائعُت أو اؼبشًتين على نفس اؼبنتج»وتعٍت اؼبنافسة كذالك 
 

من ناحية أخرى ىناك من يرى أن اؼبنافسة ؾبموع ىياكل وؾبموعة قرارات، يف حُت يرى البعض اآلخر 
كل مؤسسة ىو توليد  وجود عبلقة بُت مؤسسات ال يعرفون بعضهم البعض، أي أهنا عبلقة اجتماعية، ىدف

 عندما تريد التواصل مع نفس العمبلء ،ىذه. خبلل تبٍت عبلقة مباشرة دون أن يدركوا قيمة مضافة للعمبلء من

4اؼبنافسُت بُت العبلقة فبا يؤدي إذل توضيح اؼبستهلك ىو الذي اآلخر مع اؼبباشرة غَت العبلقة
 . 

 

                                                 
1
 Jean- Claude Tarondeau, Stratégie industrielle, Edition Vuibert, Paris, 2ème édition, 1998, p:33. 

 179.  ص1993 الكويت – دار السبلسل للطباعة والنشر –النظام القانوين للعبلمات التجارية  : يعقوب يوسف صرخوة 2
3 Echaude Maison ,Dictionnaire d’économie et de sciences sociales,édition Nathan, France,p:87. 
4 Frédéric Le Roy,L’affrontement dans la relation de concurrence ,Revue de français de gestion,France, Jan/Feb 

2004 ,p:180 .  
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 و السلع طبيعة فيو تعتمد لنظام عنها غٌت ال اليت الدعامة » أهنا اؼبنافسة "كبلرك" االقتصادي يرى و
 فعاليات إذل مًتوكة تكون اؼبمكنة و احملتملة الربح ىوامش و األسعار و اإلنتاج، يف الكفاءة و الكمية و تطويرىا،

«اػباصة اؼبشاريع
1

 

واؼبنافسة مكون أساسي من مكونات النظام التسويقي، وىي تتعلق باؼبؤسسات اليت تنتج نفس السلعة او السلع 
الشبيهة ؽبا، ودرجة التنافس تؤثر بشكل كبَت على قدرة اؼبؤسسة وفرصتها يف اختيار السوق اؼبستهدفة، الوسطاء، 

2اؼبوردين، اؼبزيج التسويقي
. 

 الذي اؼبنافسة غموضا كاصطبلح أكثر واصطبلحا وإثارة إهباما أكثر تصور ىناك فليس سبق، فبا الرغم وعلى

 واليت نتائج عدة تنافسي ربليل عن أي ويًتتب .سياسية وغايات معنوية ورموزا أدبية أىدافا طياتو بُت وبمل

 على قادرة وضعيات أو /و أحداث قواعد اؼبنافسة وتستهدف وبًتم، أن هبب اللعبة قواعد من عدد أن تفًتض

3يلي فيما التنافسية اللعبة قواعد وتتلخص .التجارة حرية  مبادئ تناقض واليت لؤلسواق اغبسن السَت زعزعة
 : 

 اؼبوارد زبصيص اذباه إذل االقتصاديُت اؼبتعاملُت ذبرب ال كانت وإن اجملتمع، ربول اؼبنافسة 

 .مثلى بطريقة
 متعارضان شيئان نبا األسواق إذل الوصول وحرية اؼببادرة حرية. 

 حول  اؼبعلومات غياب إذل األسواق سلطة تنفيذ من بدءا كاملة بصفة بالضرورة، األسواق، تعمل ال
 .مرحبة وفرص ربديات بتقدًن للمنافسة دافعا ذلك ويكون اؼبتعاملُت،

 فإن  الطلب، مع العرض توازن إحداث ىو السوق دور كان إذا ألنو طبيعيا، األسواق، استقرار عدم
 .األسواق ىذه تطوير أجل من سلطتها باستعمال األسواق على تؤثر اؼبؤسسات

 

 اؼبنافسة أو قبل سلوك بُت التمييز عدم على قادرة بقواعد وذلك اغبرة، للمنافسة ضباية تكون أن هبب 

 ."يعمل دعو" مقولة على االعتماد هبب وال اؼبنافسة، بعد

اليت اتسمت باؼبواجهة بُت األعوان االقتصاديُت  السوق ظروفعلى ضوء ما سبق يبكن القول أن اؼبنافسة ىي 
 .وربددت بسعر وسلع وخدمات متبادلة بُت األطراف

                                                 
 1 ص ، 1993 األوذل، الطبعة الرياض، ألوان مطبعة ،"المعاصر االقتصادي التحليل" .ع م البيايت، 1
 .152:،ص2001، دار النهضة العربية، لبنان، بحوث التسويق وتحديات المنافسة الدوليةتوفيق ؿبمد عبد احملسن،  2
 .60: ، ص2008 ، شعبة تسيَت اؼبؤسسات، جامعة باتنة، اعبزائر،هدكتورا\، أطروحة التسويق والمزايا التنافسيةغبول سامية،  3
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 أنواع المنافسة .2
 : فيما يأيتتتمثلمعايَت، سنذكر  عدة وفق اؼبنافسة أنواع تتحدد

 الصراع يف تتمثل غَت اؼبباشرة واؼبنافسة اؼبباشرة، غَت واؼبنافسة اؼبباشرة اؼبنافسة ووبوى :التنافس مجال معيار1.2

 اؼبنافسة أما ىذا اجملتمع، يف اؼبتاحة على اؼبوارد للحصول القائمة اؼبؤسسات بُت

 .1يف قطاع واحد تعمل اليت اؼبؤسسات يف ربدث اليت فهي اؼبباشرة 

  سعرية غَت سعرية، ومنافسة وتنقسم إذل منافسة:معيار السعر 2.2

 .وىي اؼبنافسة اليت يكون لصراع فيها مركزا خول زبفيض األسعار :المنافسة السعرية-  أ 
: وىي اؼبنافسة اليت ال يكون الًتكيز فيها على السعر وإمبا على عناصر أخرى مثل :المنافسة غير السعرية-ب

2إخل...السلعة، اػبدمة، اؼبكان، الًتويج
. 

:وتنقسم اؼبنافسة حسب ىذا اؼبعيار إذل :(ما يتم التنافس عليو)معيار موضوع التنافس  3.2
3

 

 .منافسة يف ؾبال السلع واػبدمات -
 .منافسة ما بُت اؼبؤسسات حول زيادة اؼببيعات واغبصول على أكرب حصة من السوق -
 .وىي اؼبنافسة فيما بُت منتجات وخدمات ـبتلفة ولكنها بديلة من حيث اؼبنفعة أو اػبدمة: منافسة شاملة -

ؾبال التنافس، ىيكل : فبا سبق نستنتج أن للمنافسة عدة أنواع زبضع للعديد من اؼبعايَت أنبها معيار
السوق، السعر، موضوع التنافس، ولكل نوع من ىذه األنواع اؼبختلفة للمنافسة الذي يشمل ؾبموع قوى اؼبنافسة 

 .اؼبشكلة للسوق

:وتصنف اؼبنافسة إذل:معيار ىيكل السوق 4.2
4إن الشروط الرئيسية للمنافسة التامة يف سوق صناعة ما تتلخص يف اآليت :المنافسة الكاملة .أ

: 

وجود عدد كبَت من اؼبنتجُت حيث ال يستطيع أحد اؼبنتجُت أن يبارس دورا يف التأثَت على السعر يف  -
 السوق

                                                 
، ص 2006/2007، مذكرة ماجستَت، زبصص اقتصاد وتسيَت اؼبؤسسة، جامعة بسكرة، اعبزائر، دور اإلدارة البيئية في تحقيق مزايا تنافسية للمؤسسة الصناعيةبرين لطيفة،  1

95. 
 152:  صمرجع سبق ذكره،توفيق ؿبمد عبد احملسن،  2

3  
 .153:ص:المرجع السابق 

 .145:، ص1994، دار زىران للنشر والتوزيع،السعودية،1، طاقتصاديات الصناعةاضبد سعيد باخرمة،  4
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 عدم وجود أو ضآلة العوائق ضد دخول منشآت جديدة إذل الصناعة -
 ذبانس السلعة ذبانسا سباما -

 

 سلوك المنشأة الصناعية في سوق منافسة التامة: 1-أ 

أن ىيكل الصناعة يتسم بالبفاض درجة الًتكز وضآلة عوائق الدخول إذل الصناعة وعدم و جود سبييز يف 
كذلك فان مرونة الطلب على السلعة اؼبنتجة يف ىذه السوق ىي ال هنائية دبعٌت أن منحٌت الطلب . اؼبنتجات

  سيكون فبثبل خبط أفقي نظرا ألن اؼبنتج  يستطيع أن 1 (الذي يعرب عنو منحٌت اإليراد اؼبتوسط يف الشكل أدناه)
يعٍت أن أي وحدة مباعة ستضيف نفس اؼبقدار من اإليراد الذي تضيفو .يبيع أي مقدار بالسعر السائد يف السوق
 لتخفيض السعر من أجل زيادة اؼببيعات

 .منحٌت الطلب يف سوق اؼبنافسة التامة(:5)الشكل رقم                  

 

 

 

 

 

 

 

 

146:أضبد سعيد باخرمة، مرجع سبق ذكره،ص :المصدر                         

 

يضمن ىيكل الصناعة الذي تتسم بو ىذه السوق أن يكون الوضع  التوازين للمنشأة يف اؼبدى الطويل ىو 
ونظرا لعم . حيث تتساوى اإليراد اغبدي مع التكلفة اغبدية والتكلفة اؼبتوسطة  ومن مث فان اؼبنتج وبقق رحبا عاديا

وجود أي ؾبال لبلختيار للمنتج يف ظل  ىذا النوع من الشوق من حيث تسعَت إنتاجو فان السعر الوحيد الذي 
، سعر السوق كذلك فان السعي وراء أىداف اىرى غَت الربح  فبكن سيكون غَت ؾبدي حىت من pسيبيع بو ىو 

                                                 
 .145:،،صالمرجع السابق 1
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وجو اإلدارة الن التوسع يف إنتاج سيؤدي إذل زبطي قيد أدىن حد من الربح وىو الربح العادي،حيث اؼبزيد من 
وغَت ؾبي أيضا اإلنفاق على الدعاية الن التمييز يف .اإلنتاج يؤدي إذل ذباوز التكلفة اؼبتوسطة للسعر ومنو اػبسارة

،  وال يكون يف مقدور اؼبنشأة من استخدام أي (يف ظل شرط ذبانس السلعة ذبانسا سباما)اؼبنتجات غَت متيسر
ويصبح ؾبال التنافس ىو زبفيض التكلفة أو اػبسارة، وخروج . وسائل تسعَتة أو إنتاجية أو سبيزية ضد منافسيها

1اؼبنشأة من السوق،الن تكلفتها اؼبتوسطة ستكون اكرب من سعر السوق
. 

و يكون عدد البائعُت و اؼبشًتين كبَتاً إذل الدرجة اليت ذبعل القرارات اليت تتخذ من قبل أحدىم ال تؤثر يف باقي 
التحكم يف اذباه األسعار  كما ال يستطيع اؼبنتج الفرد أو اؼبستهلك الفرد وحده التأثَت أو. البائعُت أو اؼبشًتين

2وبذلك تعترب اؼبنشأة أو اؼبنتج يف حالة سوق اؼبنافسة التامة متلقياً للسعر  .سواء البفاضاً أو ارتفاعاً 
 

أما يف اؼبدى الطويل، فتستطيع اؼبنشأة وحبرية كاملة اختيار التوليفة اؼبناسبة من عناصر اإلنتاج، ومن مث 
أن الدافع  .تستطيع التوسع يف حجم إنتاجها، وبالتارل يتوفر للمنشأة إمكانية الدخول إذل أسواق السلع اؼبختلفة

3الرئيسي وراء دخول منشات جديدة إذل السوق ىو وجود منشات ربقق أرباحاً يف ىذا السوق
 

وكلما . إن وجود ىذه األرباح سيدفع منشات جديدة إذل الدخول إذل سوق السلعة وجٍت ىذه األرباح
ارتفع عدد اؼبنشات العاملة يف السوق، كلما ارتفعت الكمية اؼبنتجة من السلعة واليت تؤدي إذل البفاض سعر 

وتستمر . وبالطبع فإن البفاض سعر السلعة، سيعمل على البفاض األرباح اليت ربصل عليها كل منشأة. السلعة
، وزبتفي األرباح وبالتارل ال يوجد دافع (P = MC) ىذه العملية إذل أن يصل السعر ؼبستوى التكلفة اغبدية

  .لدخول منشات جديدة إذل السوق

. كلما البفض حجم اإلنتاج الكلي فبا يدفع سعر السلعة لبلرتفاع، وتبدأ اؼبنشات بتقليص حجم اػبسائر
وزبتفي   (p=MC) ويستمر خروج اؼبنشات من السوق إذل أن يتعادل كل من سعر السلعة والتكلفة اغبدية

إذاً، تكون األرباح االقتصادية للمنشأة العاملة يف اؼبدى الطويل مساوية للصفر دائماً، ويكون الوضع . اػبسائر
، أما يف اؼبدى القصَت، وبسبب P=MC   :التوازين الوحيد للمنشأة العاملة يف اؼبدى الطويل ىو شرط التوازن

ثبات بعض عناصر اإلنتاج فقد ال تستطيع بعض اؼبنشات الدخول إذل أسواق جديدة، وبالتارل يصبح بإمكان 
  .بعض اؼبنشات االستمرار يف جٍت األرباح

                                                 
 147-146: ،صالمرجع السابق 1

2 http://bohouti.blogspot.com/2015/05/blog-post_533.htm l02.07.2016 
3 http://www.agu24.ae/showthread.php?t=327   02.07.2016 

http://bohouti.blogspot.com/2015/05/blog-post_533.htm
http://bohouti.blogspot.com/2015/05/blog-post_533.htm
http://bohouti.blogspot.com/2015/05/blog-post_533.htm
http://www.agu24.ae/showthread.php?t=327
http://www.agu24.ae/showthread.php?t=327
http://www.agu24.ae/showthread.php?t=327
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وتتحقق الكفاءة التخصصية والكفاءة اإلنتاجية وعدم وجود طاقة فائضة فكون اؼبنشأة تنتج عند مستوى 
كفاءة استخدام اؼبوارد  )اإلنتاج الذي يتساوى عنده السعر مع التكلفة اغبدية يعٍت أهنا ربقق الكفاءة التخصصية

، وكون التكلفة اؼبتوسطة تكون أدىن ما يبكن عند ىذا اؼبستوى من اإلنتاج يعٍت أن (االقتصادية اؼبتاحة يف اجملتمع
اؼبنشأة  ربقق الكفاءة اإلنتاجية، وكون مستوى اإلنتاج الذي وبقق أقصى ربح فبكن تطابق مع مستوى اإلنتاج 

1الذي وبقق الكفاءة اإلنتاجية يعٍت عدم وجود طاقة فائضة
واؼبنتج ال يستطيع زيادة إيراده من خبلل رفع السعر . 

، حيث السوق ىو الذي وبدد سعر اؼبنتج، ويبقى السبيل الوحيد لزيادة اإليراد ىو البحث عن زبفيض التكاليف 
 باالستناد للتكنولوجيا 

، ومنتجات (العارضُت والطالبُت)وتعٍت وجود عدد كبَت نسبيا من البائعُت واؼبشًتين  :المنافسة االحتكارية . ب
، والزبائن ليس  (متشاهبة غَت متماثلة)غَت متجانسة عن بعضها البعض، وإن كانت عبارة عن بدائل قريبة 

لديهم صورة كاملة وواضحة عن كل ما هبري يف السوق من منتجات أو سياسات أو أسعار، أو توزيع، 
وتتسابق اؼبؤسسات اؼبنتجة يف ظل ىذه اؼبنافسة، يف ؾبال ربسُت اعبودة، وتقدًن أفضل اؼبنتجات للمستهلك 

 .وربسُت كفاءهتا اإلنتاجية
:فمن خبلل ىذا التعريف قبد أن ىناك أوجو تشابو بُت اؼبنافسة االحتكارية واؼبنافسة الكاملة تتمثل يف

2
 

 .افًتاض وجود عدد كبَت من اؼبنتجُت الذين ينتجون بدائل قريبة -
 .حركية الدخول واػبروج من السوق -

 .ىدف اؼبؤسسة ىو تعظيم الربح -

 

:أما أوجو االختبلف فيتمثل يف
3

 

سبيز اؼبنتج بقدرة احتكارية يف ظل اؼبنافسة االحتكارية سبكنو من رفع أسعاره، دون التأثر خبسارة زبائنو، كما  -
 .ىو اغبال يف ظل اؼبنافسة الكاملة

 
 
 

                                                 
 .147:،صمرجعسبقذكرهأحمد سعٌد با خرمة ،  1

 
2
 .331:، ص1998، الدار اعبامعية، مصر، التحليل االقتصادي الجزئي بين النظرة والتطبيقعبد القادر ؿبمد عبد القادر عطية،  

3
 .نفس المرجع والصفحة سابقا  
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سلوك المنشأة الصناعية في سوق المنافسة االحتكارية:1-ب

يكون السعر الذي تتقاضاه اؼبنشأة يف سوق اؼبنافسة االحتكارية يزيد عن السعر الذي تتقاضاه يف ظل اؼبنافسة 
الذي يتحقق عند تبلمس التكلفة اؼبتوسطة مع منحٌت الطلب الذي ستواجهو اؼبنشأة  ، p1التامة أي عند السعر 
1يف حالة اؼبنافسة التامة

. 

 اؼبنشأة هتدف ألقصر ربح :(6)          الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 155أضبد سعيد با خرمة ، مرجع سبق ذكره،ص :المصدر

 

يف اؼبدى الطويل سيكون الوضع التوازين للمنشأة اليت تسعى إذل ربقيق أقصى ربح عندما يتبلمس منحٌت 
اإليراد اؼبتوسط عند السعر والكمية اللذين يتساوى عندنبا التكلفة اغبدية  )التكلفة اؼبتوسطة مع منحٌت الطلب 

Q )ذلك انو يف حالة أن التكلفة اؼبتوسطة تقع أدىن السعر التوازين للمنشاة عند الكمية.اإليراد اغبدي
فا ن  (*

فبا يشجع منشآت أخرى للدخول يف ظل ظروف سهولة  (اكرب من الصفر )اؼبنشاة ستحقق رحبا غَت عادي 

                                                 
 .156-155،صمرجع سبق ذكرهأضبد سعيد با خرمة ،  1
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األمر الذي سيؤدي إذل انسحاب منحٌت الطلب على سلعة اؼبنشأة إذل اليسار لتتساوى التكلفة .الدخول 
  .اؼبتوسطة مع السعر يف اؼبدى الطويل وربقق اؼبنشاة رحبا عاديا فقط كما ىو اغبال يف سوق اؼبنافسة التامة

 )ىناك جدل حول مدى كفاءة الوضع التنافسي للمنشأة يف سوق اؼبنافسة االحتكارية أي عند الكمية 

Q*)والسعر،(P*).  إذ أن اؼبنشاة ربقق عند ىذا الوضع رحبا عاديا فقط ولكن ال ربقق الكفاءة اإلنتاجية
وىذا يعٍت أن .Q1بإنتاجها عند اؼبستوى من اإلنتاج الذي يكون عنده التكلفة اؼبتوسطة أقل ما يبكن أي عند 

ىناك عدد كبَتا نسبيا من اؼبنشآت ينتج كمية قليلة نسبيا من حجم اإلنتاج عند مستوى أدىن من الكفاءة 
عدد اؼبنشآت اؼبنتجة يبكن أن يؤدي إذل  أن زبفيض اإلنتاجية األمر الذي دعي بعض االقتصاديُت إذل اقًتاح

عن طريق )توزيع نفس حجم اإلنتاج على عدد أقل من اؼبنتجُت فبا يبكن أن يؤدي إذل زبفيض تكاليف اإلنتاج 
 عند اقل تكلفة متوسطة بدال من عند Q1أي يف الشكل أعبله إنتاج الكمية  (االستفادة من اقتصاديات اغبجم 

أقل ) وبذلك ربقق اؼبنشاة أيضا رحبا عاديا فقط ولكن عند مستوى األمثل من الكفاءة اإلنتاجية *Q الكمية
السعر يساوي التكلفة اغبدية الن التكلفة ) وكذلك اؼبستوى األمثل من الكفاءة التخصصية  (تكلفة متوسطة

وزبتفي الطاقة اإلنتاجية الفائضة ألن الن حجم اإلنتاج  (اغبدية دائما تساوي التكلفة اؼبتوسطة عند أدىن حد ؽبا
1الفعلي الذي وبقق أقصى ربح فبكن يتطابق مع حجم اإلنتاج األمثل الذي وبقق الكفاءة اإلنتاجية

.  

بالرغم من إغراء منطق ىذا االقًتاح من وجهة نظر االجتماعية على األقل إال انو  ال ينال قبوال من 
اقتصاديُت أخريُت يرون فيو ابتعادا عن اؼبيزة  اعبوىرية لسوق اؼبنافسة االحتكارية واؼبتمثلة يف سبييز اؼبنتجات وعدم 

ذبانسها فبا وبرم اؼبستهلكُت من التمتع هبذه اؼبيزة من ىبلل تضييق نطاق اختياراهتم بُت السلع البديلة بتقليص 
كذلك فان ىؤالء االقتصاديُت يتخوفون من عواقب ىذا االقًتاح على ىيكل الصناعة وبالتحديد .عدد اؼبنتحيُت

على درجة الًتكز يف الصناعة ومن مث مستوى السيطرة االحتكارية فيها من خبلل زبفيض عدد اؼبنتجُت من جهة 
                    .والزيادة احملتملة يف أنصبتهم النسبية من حجم الصناعة اإلصبارل من جهة أخرى فبا يزيد من درجة الًتكز

 أيضا تسمى ولذلك السوق، على اػبدمة أو السلعة منتجي من قليل عدد بسيطرة تتميز :احتكار القلة .ت

 من اؼبؤسسات، باقي على مباشرة ينعكس اؼبؤسسات ىذه إلحدى تصرف أي أن كما ،ةاحتكار القل

2خصائصو
: 

                                                 
 157: ، صذكرهأضبد سعيد با خرمة مرجع سبق  1
  5:،ص2008حبة قبوى،تاثَت اؼبناسة يف القطاع على ربقيق االفضلية التنافسية للمؤسسة،ماجستَت، جامعة بسكرة، 2
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 .اػبدمة ومقدمي اؼبنتجُت من قليل عدد وجود -

 .متشاهبة غَت تكون وقد متشاهبة تكون قد اؼبقدمة اػبدمات أو اؼبنتجة السلع -

 .السوق لدخول كبَتة عوائق وجود -

 اؼبنافسة يف والًتويج اإلعبلن على الكبَت االعتماد -

ومن التحليل . العديد من االقتصاديُت يتفقون على أن صعوبة ربليل سلوك اؼبنشأة يف حالة احتكار القلة 
اػباص اؼبرافق يف حالة اؼبنافسة الكاملة أو اؼبنافسة أو االحتكار أو اؼبنافسة االحتكارية ىو مقبول بشكل عام و 

 . كيفية ربديد السعر و اإلنتاج يف ظل احتكار القلة ال يزال غَت متفق عليها

إن سوق احتكار القلة يؤدي إذل اإلسهام يف ربقيق التقدم التقٍت الذي يتيح للمشروعات زبفيض التكلفة، 
إضافة إذل ربسُت نوعية اإلنتاج، نتيجة لصعوبة اؼبنافسة الشعرية كوسيلة لزيادة مبيعاهتا وبالذات يف ظل صعوبة 
استخدام السعر كوسيلة للوصول إذل ذلك، يف حُت سوق احتكار القلة  وبقق إنتاج اقل بسعر اعلي وىو ما 
يؤدي إذل البفاض درجة استخدام اؼبوارد االقتصادية، باؼبقارنة بكل من سوق اؼبنافسة التامة وسوق اؼبنافسة 

ويقًتب ىذا االحتكار من سوق االحتكار التام سواء من خبلل اتفاق اؼبؤسسات بعدم اللجوء إذل .االحتكارية
التنافس فيما بينها وال تأخذ بالسعر الذي يتحدد يف السوق من خبلل القيادة السعرية أو ربديد إنتاجها دبا يعود 

1إذل ربديد سعر وبقق ؽبا اكرب ربح فبكن وىو يف ذلك يتبع سلوكا فباثبل لسلوك االحتكار التام
. 

".وتعٍت سيطرة مؤسسة واحدة على السوق :االحتكار التام .ث
2

 

وألجل تدعيم مكانتها على اؼبدى الطويل تقوم ىذه اؼبؤسسة اؼبسيطرة بدارسة رغبات اؼبستهلكُت والزبائن والعمل 
ولكن ربذر الكثَت من البلدان ىذا النوع من اؼبنافسة ألجل . على تلبيتها من أجل ربسُت صورهتا أمام اعبمهور

3ضباية اؼبستهلك
. 

بالنسبة االحتكار و الوفرة يف اإلنتاج يعتقد البعض أن االحتكار ينجر عنو وفر يف اإلنتاج،إذا تراءى أن اغبجم ـ 
غَت أن اؼبؤسسة احملتكرة تكون قادرة يف مثل .الكبَت ،وبقق لو وفورات حقيقية،بالتارل ربقيق الكفاءة اإلنتاجية 

و ألن تكاليف اإلنتاج تنخفض . ىذه اغبالة ،على تطبيق سلوك احتكاري علي كبو قد يلغي وفورات اغبجم

                                                 
 ، دراسة حالة احتكار القلة ؼبؤسسة صناعة اعبور،تافنة، بوالية تلمسان، مذكرة نظرية األلعاب اإلستراتيجية كطريقة مساعدة على اتخاذ القراراتكرزايب زوليخة سامية،  1

 .106:،ص2010/2011ماجستَت ، زبصص حبوث العمليات وتسيَت اؼبؤسسة،جامعة ،تلمسان،
2
 153.011: ، صمرجع سابقتوفيق ؿبمد عيد احملسن،   
  .74:ص؛ 2002، دار الكتب اؼبصرية، مصر، التسويق الفعالطلعت أسعد عبد اغبميد،  3
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فقد يلجأ احملتكر يف ىذه اغبالة يف سبيل .بزيادة الكمية و بالتارل األسعار،و ؿباولة لوصولو لسعر احتكاري 
.الوصول إذل غايتو إذل تعطيل بعض اؼبوارد اإلنتاجية ،بل إنو قد يهلك جزءا من منتجاتو

1
 

 أتلفت اؼبؤسسة االحتكارية ،اؼبشرفة على إنتاج و توزيع النب الربازيلي 1943و1931على سبيل اؼبثال بُت سنيت
و تكون ىنا البلكفاءة اإلنتاجية ،نتيجة غبسبة اقتصادية ،تبٌت على ىدف .  مليون طن من النب2ما يزيد عن 

 .اغبصول على األرباح االحتكارية
بالنسبة لبلحتكار و التقدم التقٍت يسلم ىنيمان أن االحتكار قد يقدم حافزا قويا إذل إتباع ابتكارات جديدة ـ

 .بينــما يرى ليبشتاين أن االحتكار يتمسك دبعيشة ىادئة بدال من الركض وراء االبتكار
أما عن عبلقة االحتكار بالرفاىية االجتماعية،فقد أوضح لَتنر أن االحتكار يؤدي إذل خسارة اجتماعية ـ 

 . فينجر عنو إضافة إذل فقدان الكفـاءة ،تكاليف اجتماعية. صافية

و الفقـدان يف الرفاىية االجتماعية ،يقاس بالفقدان يف فائض اؼبستهلك،و ىذا األخَت يف سوق االحتكار يدفع 
 .سعرا أعلى بكثَت من التكلفة البلزمة إلنتاجها

ووفقا ؽبذه اآلثار فإن التدابَت اؼبختلفة اليت يبكن السلطات العامة أن تتبعها لتفادي مساوئ االحتكار و ىي  
فرض الضرائب ،أو إحبلل اؼبشروع العام ؿبل االحتكار اػباص أين  تستهدف الــدولة تعظيم اؼبنفعة االجتماعية 

 . ،يف اؼبقام األول دون اعتبار للمنفعة اػباصة

 اإلستراتيجية التنافسية ومكوناتها: المطلب الثالث

 تعريف اإلسًتاتيجية نبعد الطرق للمفاىيم اؼبتعلقة بكل من  اإلسًتاتيجية والتنافسية واؼبنافسة ، وبناءا عليها يبك 
 .التنافسية للمؤسسة

 مفهوم اإلستراتيجية التنافسية -1

اإلسًتاتيجية التنافسية للمؤسسة عبارة عن ربرك مرحلي تقوم من خبللو اؼبؤسسة بوضع زبطيط بعيد اؼبدى 
من أجل ربيق صبلة من األىداف احملددة مسبقا، وذلك انطبلقا من ربليل البيئة الداخلية ؽبا إذل جانب ربليل 

البيئة اػبارجية، وذلك من خبلل استغبلل نقاط القوة  واستبعاد نقاط الضعف من جهة، وكذا استغبلل الفرص 
                                                 

 .35: ،ص،2009/20010اقتصاد صناعي، جامعة بسكرة،: ، مذكرة اؼباجستَت تـخصصىيكل صناعة قطاع الهاتف النقال في الجزائرقويف سعاد،  1
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وبذلك تتجو اإلسًتاتيجية . تتعرض ؽبا من جهة أخرى اؼبتاحة ؽبا وؿباولة ذبنب أو مواجهة التهديدات اليت قد
القدرات الذاتية ؽبا واؼبزايا النسبية اليت تتمتع هبا واستخدامها لتدعيم موقفها  التنافسية للمؤسسة إذل ربديد

1التنافسي ؼبواجو التغَتات البيئية
 . 

ناء و إقامة دفاعات ضد ب:  يعرفهاديف حُت قبد مايكل بورتر األب الروحي لئلسًتاتيجية جبامعة ىارفار
 من خليط سبثل اليت و شاملة، تنافسية إسًتاتيجية مؤسسة لكل أين الصناعة  يفالقوى التنافسية، أو إهباد موقع

 تؤدي اليت التصرفات من ؾبموعة أهنا على و .األىداف ىذه لتحقيق وسائلها و قبلها اؼبستخدمة من األىداف

2اؼبنافسُت عن مستمرة و متواصلة ميزة إذل ربقيق
 

 التنافسية البيئة بُت التوافق واالنسجام بتحقيق تتعلق شاملة و األجل طويلة خطط أهنا وعرفت أيضا على

 اؼبيزة وديبومة خبلق هتتم اليت اإلسًتاتيجية على أهنا أيضا تعرف كما .األىداف ربقيق على العليا اإلدارة وقدرة

 على الًتكيز خبلل من ذلك يتحقق أن يبكن و فيو، الذي تعمل األعمال قطاع و إطار ضمن للمؤسسة التنافسية

 مع جوىري بشكل يتفق اإلطار وىذا معُت، مستهلك أو ؿبددة سوقية منفعة  خدمات، منتجات، أعمال، قطاع

3أساسية عوامل أربعة على التنافسية اإلسًتاتيجية صياغة عمليةوتشمل . Porter نظر وجهة
: 

 اؼبؤسسة؛ والضعف القوة نقاط - 

 ؛الرئيسية اؼبسَتين حاجاتاؼبؤسسة  ؼبسَتي الشخصية القيم - 

 والتهديدات؛  الفرص -

 والشكل .والوعي االجتماعي الدولة بسياسة وتتأثر اؼبؤسسة من اجملتمع يطلبو ما االجتماعية  التوقعات - 

 :ذلك يبُت اآليت
 

 

 

 

                                                 
 .139:،ص2005مصطفى ؿبمود أبو بكر،فن ومهارات التسويق والبيع يف اؼبؤسسات اؼبتخصصة، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، 1
 79:،ص1996،اإلسكندرية،مصر،الميزة التنافسية في مجال األعمالنبيل مرسي خليل، 2
 .18:،صمرجع سبق ذكرهفبلح حسن العدادي اغبسيٍت، 3
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 .  اإلسًتاتيجية التنافسية(:7)الشكل رقم 

 
 

 .17،ص،فبلح حسن العدادي اغبسيٍت،مرجع سبق ذكره: المصدر

1وتتحدد إسًتاتيجية التنافس من خبلل ثبلث مكونات أساسية وىي
 : 

 وتشمل إسًتاتيجية اؼبنتج، إسًتاتيجية الوقع، إسًتاتيجية التسعَت ، إسًتاتيجية التوزيع، : طريقة التنافس
 .إسًتاتيجية التصنيع وىكذا

 األسواق واؼبنافسُتسوتتضمن اختيار ميدان التناف: ميدان التنافس ،. 
 ويشمل األصول واؼبهارات اؼبتوفرة لدى اؼبؤسسة واليت تعترب أساس اؼبيزة التنافسية : أساس التنافس

 اؼبتواصلة  واألداء يف األجل الطويل

ويعرب األصل عن . ويعتمد ربقيق اؼبيزة التنافسية اؼبتواصلة على كل األصول واؼبهارات اليت ربوزىا اؼبؤسسة
أما . شيء ما ربوزه اؼبؤسسة مثل اسم العبلمة أو الوالء للعبلمة أو اؼبوقع ويتصف بالتميز عن اؼبنافسُت 

اؼبهارة فهي عنصر ما تقوم اؼبؤسسة بأدائو بشكل أفضل من اؼبنافسُت مثل اإلعبلن أو التصنيع بكفاءة أو 
والفكرة األساسية ىنا تكمن يف اختيار اؼبؤسسة لؤلصول واؼبهارات الصحيحة اليت . التصنيع جبودة عالية

                                                 
 .219:،ص2014، خوارزم العليمة للنشر ،جدة،2،طاإلدارة اإلستراتيجية المعاصرة، مفاىيم وتطبيقات عملية العمري،ننبيل مرسي خليل،ىاين عبد الرضبا 1

 نقاط القوة والضعف فرص وتهديدات

توقعات 
 اإلجتماعية

القيم الشخصية 
 للمدراء

اإلستراتيجية 
 التنافسية



ااالستااتيتاا اللاام للستااف  : الفصل الثاني  

53 

 

تعمل دبثابة عوائق أو حواجز أمام اؼبنافسُت حيث ال يبكنهم تقليدىا أو مواجهتها ومن مث يبكن استمراريتها 
  .على مدار الزمن

 

  :والشكل التارل يوضح اؼبكونات األساسية إلسًتاتيجية التنافس

 المكونات األساسية إلستراتيجية التنافس: ( 8)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ؾبموعة من اإلجراءات اليت تؤدي إذل : وبناءا على ما سبق يبكن إعطاء تعريف لئلسًتاتيجية التنافسية
وتعترب ىذه اإلسًتاتيجية حلقة وصل بُت صياغة .ربقيق ميزة تنافسية  متواصلة ومستمرة مقارنة مع اؼبنافسُت

 .اإلسًتاتيجية وتنفيذىا حيث ذبيب على األسئلة اؼبتعلقة  بالبعد الزمٍت مىت نتنافس واؼبوقع يف السوق

 

ميزة تنافسية 
متواصلة 
SCA 

 :الطريقة التي تنافس بهـا
 إسًتاتيجية اؼبنتج. 
  إسًتاتيجية اؼبوقع. 
  إسًتاتيجية مصادر

 .التوريد
 إسًتاتيجية التسعَت. 

 أخرى 

 

 أين تنـافس؟

  إختيار السوق . 
 إختيار اؼبنافس . 

 

.األصول واؼبهارات: أساس التنافس  

 

.20:ص:  العمري، مرجع سابقننبيل مرسي خليل،ىاين عبد الرضبا: المصدر  
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أنواع  االستراتيجيات العامة لمتنافس: المبحث الثاني  

رأى مايكل بورتر الحقا أن اؼبيزة التنافسية يف صناعة معينة تتحدد وفقا لنطاقها التنافسي والذي يعٍت عمق 
السوق اؼبستهدف للمنظمة وعلى ىذا هبب على اؼبؤسسة اؼبفاضلة بُت إسًتاتيجيتُت أساسيتُت نبا التكلفة أو 

يف مبوذج سبت تسميتو بنموذج بورتر  (واسع أو ضيق)وبدمج ىاتُت االسًتاتيجيُت بنوعي السوق  (التمييز)التمايز
القيادة يف التكلفة، التمايز، : لبلسًتاتيجيات العامة أو الشاملة كبصل على طبس أنواع من االسًتاتيجيات وىي

1، وإسًتاتيجية تقدًن أفضل تكلفة(الًتكيز على التمايز)الًتكيز على التكلفة، التمييز اؼبكثف 
 . 

إستراتيجية القيادة في التكلفة: المطلب األول  

تعترب إسًتاتيجية القيادة يف التكلفة اإلسًتاتيجية األوذل من بُت االسًتاتيجيات العامة للتنافس اليت تعترب 
 .الدعامة األساسية لتحقيق اؼبيزة التنافسية وسنتطرق ألىم اؼبكونات ؽباتو اإلسًتاتيجية

مضمون إستراتيجية القيادة في التكلفة: أوال  

يبكن للمؤسسة أن ربقق ميزة تنافسية إذا استطاعت زبفيض تكلفتها حبيث يبكنها البيع بأقل األسعار يف 
 2السوق بأكملو وتكون يف موقف قيادي يف ىذا السوق والذي يبكنها من ربقيق أكرب قدر من اؼببيعات واألرباح

3وتتبٌت اؼبؤسسة ىاتو اإلسًتاتيجية من خبلل
: 

حيث تعمل اؼبؤسسة على االستفادة من وفورات : رفع حجم اإلنتاج واالستفادة من تأثَت تلك التجربة  -
اغبجم البفض حجم أعلى من تكلفة اإلنتاج الثابتة لكل وحدة ، وبالتارل اغبصول على حصة أكرب من 

 األفراد أيضا دورا يف خفض تكاليف العمالة ، وبالتارل زيادة اإلنتاجية مقارنة ةالسوق ، و ألثر خرب
 .باؼبنافسُت

وذلك ألن تكاليف اؼبواد األولية تلعب دورا كبَتا يف ربديد سعر اؼبنتج : البحث عن أفضل مصادر التوريد -
وعلى اؼبؤسسة استغبللو من أجل زبفيض لذلك ىو مصدر للميزة التنافسية يف األنشطة الصناعية، 

 . التكاليف

                                                 
 .196:،ص2008اؼبؤسسة العربية اؼبتحدة للتسويق والتوريدات،اإلدارة اإلستراتيجية، المفاىيم والنماذج،حسن ؿبمد أضبد ـبتار، 1
 .197:، صالمرجع السابق 2

3 G.Johnson ;H.Scoles,Strategique.(paris;publi union,2000),p304. 
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االعتماد على قنوات التوزيع منخفضة التكلفة،  واغبد من عدد الوسطاء واعتماد اؼبؤسسة على القنوات  -
 .التابعة ؽبا

كلما كانت طريقة اإلنتاج بسيطة كلما كانت اؼبؤسسة قادرة على السيطرة عليو : تبسيط طريقة اإلنتاج  -
و ؿباولة إنتاج بعيدة عن أي نفقات اإلضافية تؤدي إذل زيادة يف . وبالتارل السيطرة على التكاليف 
 تكلفة اإلنتاج من اؼبواد ااالولية

تعديل اؼبوقع والتقرب للمستهلك، و توجيو بعض األنشطة حول األماكن متدنية األجور، و عندما ذبد  -
اؼبؤسسة أن إنتاج بعض أجزاء من تكاليف اؼبعاعبُت أفضل من اؼبؤسسة هبب أن تستغل ىذا اؼبصدر من 

 ميزة يف التكاليف على أساس أن اؼبؤسسة تستفيد من اؼبهارات اؼبوجودة يف البيئة

  متطلبات تطبيق إستراتيجية القيادة في التكلفة:ثانيا

1يتطلب إتباع إسًتاتيجية اؼبنافسة القائمة على ترشيد اإلنفاق وضبط التكلفة ؾبموعة من اؼبقومات منها
 : 

 .الدخول باستثمارات رأظبالية كبَتة -
 .االعتماد على اؼبهارات واػبربات اؽبندسية للعمليات يف رفع إنتاجية اؼبؤسسة -

 .اؼبراقبة واإلشراف احملكم والدقيق على التكاليف الثابتة واؼبتغَتة -

 .الرقابة الفعالة على العمالة -

 .تقليص النفقات اؼبتعلقة بالبحث والتطوير واػبدمات االشهارية والًتويج والتوزيع -

 .الدخول بسياسة تسعَت ىجومية -

 .توفَت عنصر اعبودة والنوعية يف اؼبواد األولية لئلنتاج -

 .القدرة على ربمل اػبسائر -

ويتمثل ": أثر التجربة"من بُت األساليب اليت تلجأ إليها اؼبؤسسات من أجل زبفيض التكاليف قبد ما يسمى بـ 
عملية التخفيض اؼبنتظم لتكلفة الوحدة اؼبنتجة على مدار حياة اؼبنتوج، دبقدار معُت يف كل مرة يتضاعف »: يف

«فيها معدل تراكم اؼبنتجات
2

  وىذا ما يوضحو الشكل، 

                                                 
 .186،، ص 2000، 1، دار وائل للنشر، طاإلدارة اإلستراتيجية: فبلح حسن اغبسيٍت 1
 245، ص .2001 ، ترصبة ؿبمد رفاعي، دار اؼبريخ للنشراإلدارة اإلستراتيجية: شارلز وجاريت جونز 2
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 (اػبربة)منحٌت التجربة    (:9)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.246شارلز وجاريت جونز، اؼبرجع السابق، ص  :المصدر  
 

، (اؼبخرجات)فالشكل أعبله يوضح لنا البفاض تكاليف الوحدات اؼبنتجة تبعا لتزايد تراكم اؼبنتجات 
وىذا ما يثبت أنبية منحٌت التجربة يف زبفيض التكاليف، ومسانبتو كأسلوب يف إسًتاتيجية السيطرة على أساس 

 .التكاليف للمؤسسة

:1اإن أسلوب منحٌت التجربة يرتبط بعوامل أساسية أنبو  

ويقصد هبا عملية خفض تكلفة اإلنتاج الوحدوي  :(الوفورات االقتصادية)اقتصاديات الحجم  -
عن طريق اإلنتاج حبجم كبَت، وعلى نطاق واسع، واالستعانة بذلك يف زبفيض التكاليف الثابتة 

بتوزيعها على حجم كبَت من الوحدات اؼبنتجة، يرتبط ىذا العامل بإنتاجية العمال، والكمية 
 .اؼبنتجة

وىي عبارة عن وفورات يف التكلفة ناذبة عن التعليم خبلل التطبيق العملي، أو دبعٌت  :أثر التعلم -
زيادة إنتاجية العامل على مدار الوقت، نتيجة  تكرار أدائو ؼبهمة معينة وىذا ما : آخر ىي

 .سيساىم يف زيادة حجم اإلنتاج، ويف زبفيض التكاليف الوحدوية لو

                                                 
  .244-241، ص المرجع السابق 1
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 فكبل العاملُت السابقُت يسانبان يف زيادة حجم إنتاج اؼبؤسسة، وبالتارل زبفيض تكاليف اإلنتاج الوحدوية ؽبا، 

 .واستفادهتا دبزايا تنافسية يف التكاليف، تستغلها يف إسًتاتيجية السيطرة على أساس التكاليف

أيضا من بُت األساليب اليت تعتمدىا اؼبؤسسة هبدف زبفيض التكاليف قبد اعتمادىا على ما يسمى 
نظام عبمع اؼبعلومات »: والذي يعرف بأنو(Activity Based System)التكلفة على أساس النشاط: بنظام

 .1«وصلتها بتكاليف اإلنتاجشطة اؼبؤسسة اؼبهمة، ناػباصة باألداء اؼبارل، والتشغيلي والذي يتعقب أ

: 2وتتمثل مزايا اعتماد ىذا النظام يف  

ربسُت أداء وظائف التسيَت، حيث أن عملية ربليل األنشطة اليت يعتمد عليها تساعد يف ربسُت  -
 .وظيفة التخطيط، التنظيم، التوجيو، الرقابة

نتيجة لعملية ربليل األنشطة اليت تساىم يف تقليص الوقت واعبهد البلزمُت : زبفيض التكاليف  -
 .للقيام هبذه األنشطة وإلغاء غَت الضرورية منها

 . وذلك باالعتماد على اؼبعلومات اؼبتعلقة بتكلفة اؼبنتج: اؼبسانبة يف عملية ازباذ القرارات -

ربسُت جودة اؼبنتجات، واكتساب رضا أكرب عدد فبكن من الزبائن واؼبستهلكُت، واغبصول على  -
 .أكرب حصة من السوق

وكبل األسلوبُت السابقُت يساىم يف ربقيق ىدف اؼبؤسسة يف زبفيض التكاليف، واالستفادة من ذلك يف 
 إسًتاتيجية السيطرة على أساس التكاليف

 :بالتكاليف القيادة واستمرارية تطور  عوامل:ثالثا

لكي تستطيع اؼبؤسسة ربقيق التميز من خبلل خفض التكاليف إذل مادون تكاليف اؼبنافسُت، هبب عليها معرفة 
العوامل احملركة للتكاليف ومن مث مراقبتها، حيث أن التحكم اعبيد يف ىذه العوامل يكسب اؼبؤسسة ميزة التكلفة 

 : 3ىي و أخرى عوامل من استمرارية أكثر تأثَتا سبارس العوامل  بعض أن غَت األقل ، و

                                                 
-29، اؼبلتقى الدورل األول حول تنافسية اؼبؤسسات االقتصادية وربوالت احمليط، دور محاسبة الكلفة على أساس النشاط في تحسين تنافسية المؤسسة: قبوى عبد الصمد 1

 .61 أكتوبر، جامعة ؿبمد خيضر بسكرة، ص 30
 .67، 65، ص المرجع السابق 2
 84 ص ،1998 مصر، للكتاب، اإلسكندرية مركز ،األعمال مجال في التنافسية الميزة خليل، مرسي نبيل 3
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 جديدة،التوسيع إنتاج وسائل على اغبيازة اؼبنتجات، تشكيلة يف  التوسيع من كل يبكن : الحجم مراقبة . أ
 ىبتلف التكاليف وبكم الذي اغبجم أن غَت التكاليف، زبفيض من مكثف تسويقي نشاط أو السوق يف
 وبدث أال هبب اغبجم اقتصاديات عن البحث أن إذل اإلشارة وذبدر ألخرى منطقة ومن آلخر نشاط من

 .ىذه البحث عملية يف التوازن توخي ومنو األخرى األنشطة يف تدىورا

 حد على واؼبستخدمُت اإلطارات طرف من واؼبتواصلة اؼببذولة اعبهود من التعلم ينتج : التعلم مراقبة . ب
 اعبوانب بعض ليشمل يتعداه بل فحسب العاملة اليد على التكاليف تركيز يقتصر ال لذلك السواء،

 حيث أىدافو وربديد التعلم بتحسُت مطالبون اؼبسَتون يكون الصدد ىذا ويف للقيمة، اؼبنتجة واألنشطة
. القطاع يف هبا اؼبعمول باؼبعايَت مقابلتها مث واؼبناطق التجهيزات بُت التعلم درجة مقارنة تتم

 الروابط على تعرفها عند التكاليف ميدان يف موقعها ربسُت من اؼبؤسسة تتمكن : الروابط مراقبة . ت
 تنجم اليت التكلفة فمثبل أخرى، جهة من استغبلؽبا على العمل مث جهة من اؼبنتجة األنشطة بُت اؼبوجودة

 اؼبؤسسة تقوم كما التامة اؼبنتجات تفتيش تكلفة زبفيض إذل تؤدي اؼبنتج ؼبكونات الدقيق االختيار عن
 اقتسام عليها اؼبقابل يف لكن اؼبوجودة، الروابط استغبلل أجل من التوزيع وقنوات اؼبوردين مع بالتنسيق
. معهم الروابط ىذه عن الناصبة األرباح

 اغبكومية، اؼبقاييس مثل التأسيسية العوامل على تؤثر أن اؼبؤسسة تستطيع : التأسيسية العوامل مراقبة . ث
. ضاغطة صباعات وساطة طريق عن التقنُت على تؤثر أن أيضا يبكنها كما

 ذلك ويرجع األقل التكلفة ميزة على القطاعات بعض إذل السباقة اؼبؤسسات تستحوذ : الرزنامة مراقبة . ج
 حبيث باػبربة يستمتعون موردين مع تتعامل كما اؼبستخدمُت أحسن توظيف اؼبواقع، ألحسن احتبلؽبا إذل
 القطاعات بقية يف أما أوال، ينشط من نصيب من يكون القطاعات أغلب يف التكلفة ميزة امتبلك أن قبد

 إذل اؼبنتظرون يدخل وبالتارل التغَت سريعة اؼبستخدمة التكنولوجيا لكون إما واالنتظار الًتيث ينبغي األخرى
 واكتشاف اؼبنافسُت سلوك دراسة لغرض وإما السابقون، اؼبنافسون هبا ينافسون جديدة بتكنولوجيا القطاع
. السائدة لؤلوضاع التنافسية معرفة بأكثر القطاع إذل الدخول وبعدىا لديهم والضعف القوة نقاط

أو  بينها فيما األنشطة ىبص التموضع ىذا كان سواء األنشطة ؼبختلف ويكون : التموضع مراقبة . ح
 اإلمداد فعالية األجور، مستوى مثل عديدة عناصر على التأثَت يكون حبيث والزبائن، للموردين بالنسبة
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 مهمة ميزة امتبلك بإمكاهنا يكون اؼبواضع أحسن زبتار اليت اؼبؤسسة أن وقبد اؼبوردين، إذل الوصول وسهولة
 .التكاليف طريق عن

التكاليف ال تنخفض تلقائيا، ولكن ىذا يعتمد على العمل اعباد و العمل الدائم ، والقدرة اؼبؤسسية للحد 
من التكاليف تعترب متغَتة ، على الرغم من أن لديهم نفس حجم اإلنتاج الًتاكمي ، أو أهنا تسعى بسياسة 

قد ال ربتاج لتحسُت الوضع النسيب للمؤسسة بإجراءات تصحيحية كبَتة على مستوى اإلسًتاتيجية يف . نفسها 
 و التكوين و ثقافة اؼبؤسسة ىي من بُت زويعترب التحفي.  حُت يتطلب االىتمام و واإلدراك  من طرف اؼبديرين

العوامل اليت تؤدي إذل البفاض التكاليف، ألن كل مستخدم القدرة على خفض التكاليف يف السياق الذي يعمل 
، و  فاؼبؤسسات الرائدة تقوم بوضع خطط وبرامج تساعدىا على مراقبة، تكاليف األنشطة اؼبولدة للقيمةفيو ،

 .1دراسة تطورىا مع مرور الوقت ، ومقارنتها مع اؼبنافسُت ومن مث ازباذ القرارات اؼبناسبة بشأهنا

 تحليل سلسلة القيمة :  رابعا

 من بدءاً  الصناعي اجملال يف القيمة بأنشطة خلق اؼبرتبطة اػبارجية النواحي على القيمة سلسلة ربليل يركز

 على فَتكز التنافسي اؼبوقف ؾبال أما ربليل للعميل، يسلم الذي النهائي اؼبنتج إذل وصوالً  اػبام األساسية اؼبواد

 2اؼبنافسة يف لبلستمرار منظمة زبتارىا كل اليت الطرق

 الداخلية القيمة سلسلة . أ

يبكن ربليل نشاط اؼبؤسسة بشكل أفضل باعتباره سلسلة قيمة ، وتستخدم ىذه الطريقة لتحليل األنشطة 
األساسية للمنظمة،  وذلك من أجل التعرف على مصادر اؼبيزة التنافسية ، ومن مث معرفة نقاط القوة و جوانب 

. اؼبؤسسة فقط الضعف الداخلية  اغبالية واؼبستقبلية ، مشَتا إذل أن ىذا التحليل يبقى ناقصا إذا يقتصر على
 ، ويرتبط مع ىذه السلسلة من جهة بسلسلة اؼبوردين، من ناحية أخرى فكما أن ؽبذه األخَتة سلسلتها من القيمة

أي بسلسلة القيمة  . بامتداداهتا األمامية واػبلفية،بتلك اػباصة بالعمبلء ، وىذا يؤدي إذل  ارتباط  اؼبيزة تنافسية 

                                                 
1 M.Porter, l’Avantage concurrentiel: Comment devance r ses concurrents et maintenir son avancé édition 

DUNOD, 1998, p146 
 اؼبسانبة الصناعية للشركات التنافسية الميزة لتحقيق المنافسة واستراتيجيات اإلستراتيجية التكاليف إدارة تطبيق أىمية  ،جريره سليمان طبلل البشتاوي، حسُت سليمان 2

 183:ـ ص2015، 1 العدد ، 42 اجملّلد اإلدارية، العلوم ،دراساتاألردنية  العامة
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و سلسلة القيمة سبيز بُت نوعُت من األنشطة  (امتداد امامي  )وبتلك اػباصة بالعمبلء ،  (من اػبلف )للموردين 
 .داخل مبوذج اؼبؤسسة ، وىو ما يتضح من الرسم البياين التارل 

اؽبدف من ىذه اؼبعرفة اليت زبص سلسلة القيمة للمؤسسة، ىو السيطرة على التكاليف اإلصبالية للمراحل اؼبختلفة 
  :1وىذا باقًتاح ـبتلف اغبلول التقنية أو التنظيمية اؼبمكنة اليت تساعد على. من االنتهاء من اؼبنتج أو اػبدمة

 التحكم يف ىيكل التكلفة؛• 
 مفهوم جديد لسلسلة القيمة ،• 
 .تفعيل و تنسيق العبلقات بُت الوحدات اؼبختلفة • 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 A.HAMADOUCHE ،''Méthodes et Outils d’analyse stratégique’’،les Editions Chihab،Algérie 1997, p86. 
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سلسلة القيمة (:10)الشكل رقم   

 



Sourse :Jean-Claude Tarondeau ; Stratégie Industrielle . Edition Vuibert . paris . P 38     

    

ووفقا للشكل أعبله، قبد أن األنشطة األولية تتوذل مهمة التكوين اؼبادي اؼبنتج أو اػبدمة، اليت تقدمها 
اإلمداد الداخلي، : اؼبؤسسة و تسليمها و تسويقها إذل اؼبشًتي ، وكذلك خدمة ما بعد البيع ، و تتكون من

 .وعملية اإلنتاج، و اؼبخرجات من اؼبنتجات والتسويق واػبدمات 

أما بالنسبة لؤلنشطة الداعمة فهي تقدم مدخبلت البنية التحتية ، فبا يسمح لؤلنشطة األولية بأداء دورىا  
اؽبيكل األساسي للمنظمة، إدارة اؼبوارد البشرية ، وتطوير التكنولوجيا : يتكون من أربعة أنشطة . أنشطتو األساسية

 :و تظهر تفاصيل كل ؾبموعة رئيسية و فرعية من األنشطة . ، والتموين

 :1ىي ؾبموعة األنشطة اليت تؤدي إذل التشكيل اؼبادي للمنتج وتشمل: األنشطة الرئيسية.1

                                                 
 .320:، صمرجع سابق، (منظور منهجي متكامل(اإلدارة اإلستراتيجيةطاىر ؿبسن منصور الغاليب، وائل ؿبمد صبحي إدريس،  1

 البـنــيـة االساسية الـمؤسـسة

 تسيير الــمـوارد الـبشرية

 الـتــطــور الـتـكـنـولـوجي

 الــتــمــويــن

التسويق  الخدمات
 والبيع

اإلمداد 
 خارجي

اإلمداد  اإلنتاج
 داخمي

 الـهـامش

 األنــشـطـة الـرئـيـسـيـة

أنشطة 
 الدعم
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 يتعلق بنقل، استبلم، ربريك ومناولة اؼبدخبلت األخرى البلزمة للنظام: اإلمداد الداخلي. 
 ويتعلق باألنشطة اؼبرتبطة بتحويل اؼبدخبلت إذل ـبرجات، وما يرافقها من أنشطة ملحقة مثل :اإلنتاج 

اخل واليت تساىم تأديتها بطريقة تتماشى مع اعبودة العالية إذل التميز ...صيانة األجهزة ومراقبة النوعية
 .1وزبفيض التكاليف، ومن شبة اؼبسانبة يف خلق القيمة

 يشمل كل األنشطة اؼبتعلقة بنقل، توزيع، زبزين، وتسليم اؼبخرجات من سلع نصف :اإلمداد الخارجي
 مصنعة أو تامة الصنع، وفقا عبدول الطلبيات

 يتضمنان األنشطة اليت تؤدي لشراء اؼبنتجات، وكل ما يتعلق بالعملية البيعية والتسويقية:التسويق والبيع. 
 تتضمن األنشطة اليت ربافظ وتصون قيمة اؼبنتج، إي كل ما يتعلق خبدمات ما بعد البيع: الخدمات. 

 : تتمثل مهمة ىذه األنشطة يف تدعيم النشاطات الرئيسية وتنقسم إذل أربعة أصناف ىي:األنشطة الداعمة.2

 تتكون البنية األساسية للمنظمة من كافة اؼبستويات التنظيمية اؼبسؤولة عن : البنية التنظيمية للمؤسسة
تنفيذ األنشطة اؼبختلفة يف اؼبؤسسة، اإلدارة العامة، التخطيط، اإلدارة اؼبالية، اغبسابات، الشؤون 

 .2القانونية، العبلقات العامة واألمن الصناعي
 ىي أنشطة ربسُت اؼبنتج، تصميمو، اؼبعرفة الفنية، اإلجراءات واؼبدخبلت :تنمية التكنولوجيا 

 التكنولوجية لكل نشاط يف سلسلة القيمة
 يشمل األنشطة اػباصة بتوفَت اؼبدخبلت وضمان تدفقها من مواد أولية، أجزاء، مواد نصف :التموين

 .3مصنعة أو خدمات وتسهيبلت داعمة
 ىي أنشطة ضرورية لضمان اختيار، تدريب وتنمية األفراد، وتشمل كل نشاط : تسيير الموارد البشرية

 .4 ككليتعلق باؼبوارد البشرية، تتغلغل ىذه األنشطة عرب اغبلقة

 
 

                                                 
 .207:،صمرجع سبق ذكرهشارلز وجاريث جونز،  1
 .138: ، صمرجع سبق ذكرهزكريا مطلك الدوري،  2
 89:،ص2002، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،عمان،اإلدارة اإلستراتيجيةسعد غالب ياسُت،  3
 106:، صمرجع سبق ذكرهنبيل ؿبمد اؼبرسي، 4
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انو من اؼبهم اإلشارة إذل  أن ىذا اؼبدخل التحليلي يركز على كون األنشطة اؼبؤلفة لسلسة القيمة يف 
اؼبؤسسة  للميزة التنافسية ليست متنافرة بل ىي على عبلقة متبادلة الواحدة باألخرى داخل سلسلة القيمة، إذ 

يؤثر أسلوب ومستوى نشاط الواحدة على تكلفة على تكلفة وأداء األخرى، ويبكن أن تكون العبلقة بُت األنشطة 
أصبل للميزة التنافسية أكثر من األنشطة نفسها، ويكون ذلك بالبحث عن التنسيق والتناغم فيما بينها ما قد 

1يبكن من زبفيض التكاليف أو ربسُت  والزيادة يف التمييز
 

 سلسلة القيمة الخارجية .ب

تتمثل  األفراد واعبماعات أو الكيانات اليت تقدم للمؤسسة موارد مهمة مقابل مراعاة مصاغبهم واغبفاظ عليها 
 : 2ولكن ىذه اؼبسانبات ال تقتصر على اؼبؤسسة، بل تقدمها لشركات أخرى ويبكن تصنيفها إذل

 اؼبصدر الرئيسي لئليرادات اؼبؤسسة يف اؼبقابل يتطلعون للحصول على اعبودة العالية و :العمالء -
 .مقابل ما يدفعون من نقود. اؼبنتجات اؼبوثوق هبا 

يعملون على توفَت للشركة من مدخبلت متثلة  يف  اؼبواد األولية ويف اؼبقابل ، وبرصون : الموردون  -
 .على ربقيق اإليرادات و ضمان استمرارية و استقرار اؼبعامبلت واؼبواعيد النهائية للسداد 

تقدم القوانُت واللوائح اليت ربكم  اؼبمارسات العملية للشركة وربقيق اؼبنافسة العادلة ،  : الحكومة  -
ويف اؼبقابل اغبكومة تأمل االمتثال التام ؽبذه القوانُت ، وكذلك اغبصول على الضرائب و الرسوم و 

 .الغرامات

للمساعدة يف تزويد اؼبؤسسات دبوظفُت منتجُت يف مقابل فوائد ألعضائهم  : االتحادات النقابية -
 تتناسب مع مسانباهتم يف اؼبؤسسة

 يزود اؼبؤسسات البنية األساسية الوطنية يف مقابل ضمانات لتحسُت اغبياة :الجمهور العام   -
 الستمرار وجود اؼبؤسسة

إن سلسلة القيمة اػبارجية تسمح بتوضيح األنشطة القائمة داخل اؼبؤسسة، والعمل يف الوقت نفسو على 
وتسمح أيضا بتقسيم األنشطة بُت . مواجهة اؼبنافسة وذلك بُت فبثلي البيئة التنافسية كاؼبوردين، اؼبوزعُت والزبائن

                                                 
 .122:،ص2005،ماجستَت،جامعة بسكرة،مساىمة ألعداد استراتيجية لمؤسسة في قطاع في قطاع البناءبوزيدي دارين، 1

 
2 Jerome Caby Gerqrd Hirigoyen,la Creation de Valeur de l'entreprise,Ed:ECONOMICA,paris,2001.p78. 
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وبالتارل فإن . التكاليف اؼبؤسسة واؼبوردين ،اؼبوزعُت والعمبلء من أجل اؼبقارنة بُت الفوائد اليت حصلت عليها و
التحليل يعطي إمكانية إعادة النظر يف التقسيم اغبارل لؤلنشطة داخل اؼبؤسسة بُت كل من اؼبؤسسة نفسها 

1واؼبوردين واؼبوزعُت الذين يتعاملون معهم ، وكذلك عمبلئها ؼبقارنة تكاليف وفوائد كل نشاط
  

  المزايا والعيوب:خامسا

يؤسس الكثَت من اؼبزايا اؼبرتبطة هباتو . ربمل إسًتاتيجية القيادة يف التكلفة مزايا وعيوبا إذل اؼبؤسسات اليت تطبقها
اإلسًتاتيجية على اغبجم الكبَت نسبيا للمؤسسات اليت سبارسها ومع ذلك قد تزيد  عيوب إسًتاتيجية القيادة يف 

 . التكلفة على بعض مزاياىا

 إن تطبيق إسًتاتيجية التكلفة هبلب للمؤسسة عدة نتائج، :مزايا استراتيجيات التكاليف المنخفضة . أ
تساىم يف تعزيز الوضعية التنافسية ؽبا، ىذا مع مراعاة الشروط واؼبقومات اليت تساىم يف قباح ىذه 

  2:اإلسًتاتيجية، وأىم ىذه النتائج
اؼبؤسسة اليت تتحكم يف تكاليفها، ربتل أفضل موقع تنافسي يف السوق، : ربسُت الوضعية التنافسية -

 ذلك ألهنا سبتلك أىم سبلح تنافسي يتمثل يف ىامش اؼبناورة السعرية
إضافة اذل قدرة اؼبؤسسة على مواجهة اؼبنافسُت اغباليُت، تتمكن عن : مواجهة اؼبنافسُت احملتملُت -

طريق إسًتاتيجية التسعَت مواجهة اؼبنافسُت احملتملُت، وبالتارل التخفيض من جاذبية الصناعة 
 .للمستثمرين اعبدد

يبكن للمؤسسة مواجهة اؼبنتجات البديلة مقارنة مع دبنافسيها، من : مواجهة اؼبنتجات البديلة -
 .خبلل استخدام زبفيضات السعر جملاهبة أسعار اؼبنتجات البديلة 

اؼبؤسسة اليت تنتج بتكلفة منخفضة، يبكنها أن تكون يف مأمن من :قوة التفاوض مع اؼبوردين -
ضغوطات اؼبوردين األقوياء، خاصة إذا كانت اعتبارات الكفاءة تسمح ؽبا بتحديد السعر وربقيق 

 . ربح معُت ؼبواجهة ضغوط ارتفاع أسعار اؼبدخبلت اؽبامة واغبرجةشىام
ذبعل إسًتاتيجية قيادة التكلفة اؼبؤسسة تتمتع حبصانة ضد العمبلء : قوة التفاوض مع الزبائن -

 .السوق األقوياء، حيث بإمكاهنا االستجابة لطلباهتم ورغباهتم فبا يزيد من حصتها يف

                                                 
1 G.Garibaldi,Stratégie concurrentielle choisir et gagne,les Editions d'organisation,paris,1995,p278. 

 108: ،ص(96)مرجع سبق ذكرهنبيل مرسى خليل، 2
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 رغم اؼبزايا اليت توفرىا إسًتاتيجية القيادة بالتكلفة، إال أهنا ال :عيوب استراتيجيات التكاليف المنخفضة . ب
 :زبلوا من ـباطر هتدد كيان اؼبؤسسة ومن بينها

تسعى اؼبؤسسة إذل تنفيذ إسًتاتيجية ما، من أجل ربقيق ىدف  :صعوبة تحقيق نمو المؤسسة -
 يزيد من ةالنمو وىذا ال يبكن ربقيقو إال على اؼبدى الطويل، وأن إسًتاتيجية القيادة بالتكلف

ربركات اؼبنافسُت واحجام اإلنتاج وىذا يعٍت مبو القطاع، ويرافق ىذا النمو مبو أكرب على مستوى 
اؼبؤسسة، وىذه األخَتة يبكن أن يتحقق من خبلل توفَت االتمويبلت البلزمة، حينها تصدم 

 .اؼبؤسسة دبشاكل سبويلية فيصعب ربقيق ىذا النمو

أن ىناك إمكانية  / ةحقيقة أن ىذه اإلسًتاتيجية تعتمد كثَتا على تأثَت اػبرب : الخبرة المقلدة -
تقليد ىذه التجربة من قبل اؼبؤسسات اؼبتنافسة، من خبلل إدخال ربسينات على اؼبنتج ، فتؤثر 

على البفاض تكاليفو أكثر من تلك االلبفاضات الناصبة عن اػبربة اؼبًتاكمة مث لكسب حصة من 
السوق، ويبكن من ناحية أخرى استخدام اؼبعدات واآلالت أكثر من قبل منافسُت أقل خربة 

 .1سبكنها من خفض تكاليفها
تتطلب ىذه اإلسًتاتيجية اإلنتاج بكميات كبَتة واليت : صعوبة التكيف مع الوضعيات الجديدة -

تلزم اؼبؤسسة بذل ؾبهودات كبَتة يف توفَت االستثمارات والتجهيزات، ىذه الوضعية ينتج عنها 
مشاكل متعددة يف التكيف مع التغَتات اليت قد ربصل، السيما تلك اؼبرتبطة بالتطور التكنولوجي، 

 .2وتغَت سلوك اؼبستهلكُت
إتباع نفس اإلسًتاتيجية األمر الذي يؤدي إذل كل واحد ػبفض السعر : مخاطر حرب األسعار -

أكثر وأكثر من سعر اؼبنافسُت، وبالتارل بيع بأقل األسعار، فبا يعٍت البفاض الرحبية وىذا يبكن أن 
 .3يؤدي بدوره إذل عدم القدرة على البقاء يف السوق، وبالتارل  اػبروج من الصناعة أو اإلفبلس

 ،  تقل أنبية اؼبنافسة عن التكلفة يف بعض اؼبنتجات:إىمال دور السعر والتكلفة في المنافسة -
وخاصة منتجات تلك اؼبنتجات الفاخرة، واألنشطة اؼبرتبطة بتكنولوجيا عالية،  حيث عنصر 

التكلفة وبتل اؼبركز الثاين بعد كل من اعبودة والتطور التكنولوجي، وأبرز مثال على اؼبعدات الطبية 
                                                 

1 JEAN-PIERRE et autres. strategor politique généralede l’entreprise, 3eme édition, DUNOD, 

Paris,1997.p74 
 .140:صمرجع سبق ذكره،  نبيل مرسى خليل، 2

3 M. Garibaldi, L’Analyse Stratégique(Paris :3 ème éditiond’Organisation, 2 ème tirage, 2002),  pp. 100-101 



ااالستااتيتاا اللاام للستااف  : الفصل الثاني  

66 

 

1هبا كمعيار تعمل فيها التكلفة وال يأخذ واألسلحة اليت
. 

يبكننا أن نقول أن ىاتو اإلسًتاتيجية  تتكيف  وفقا جملاالت النشاط أين يكون تأثَت اػبربة عارل، وسبييز اؼبنتجات 
ضعيف، والتنظيم هبب أن يرافق ـبتلف التغَتات اليت ربصل على مستوى ؿبيطها خاصة اؼبتعلقة بالتنمية 

 التكنولوجية وظهور منتجات بديلة، ويبكن أيضا أن تعتمد ىذه اإلسًتاتيجية مع اسًتاتيجيات أخرى كالتنويع و

 .التكامل الرأسي للحد من اؼبخاطر

(الريادة من خالل التفرد)إستراتيجية التمايز : المطلب الثاني  

تعترب إسًتاتيجية الريادة من خبلل التفرد اإلسًتاتيجية الثانية من بُت االسًتاتيجيات العامة للتنافس اليت 
 تعترب الدعامة األساسية لتحقيق اؼبيزة التنافسية وسنتطرق ألىم اؼبكونات ؽباتو اإلسًتاتيجي

مضمون إستراتيجية التمايز: أوال  

يؤسس سبييز االسًتاتيجيات على .العمل على سبييز االسًتاذبيات منهج اسًتاذبي آخر لبناء اؼبيزة التنافسية
تزويد اؼبشًتين بشيء ما يكون ـبتلفا أو متفردا، والذي هبعل منتج أو خدمة اؼبؤسسة متميزا عن تلك اػباصة 

االفًتاض األساسي وراء سبييز اإلسًتاتيجية أن يكون العمبلء على استعداد اكرب ألن يدفعوا أسعارا أكثر .باؼبنافسُت
تكون القيمة متفوقة، أو لو جاذبية .يف بعض الطرق اؼبهمة (أو على األقل يفهم على انو كذلك  )للمنتج اؼبتميز

وأقل حساسية يف - يف الواقع يبٌت التمييز ميزة تنافسية ذبعل العمبلء أكثر والء. خاصة بطريقة ما مدركة أو بأخرى
يضاف إذل ذلك، من احملتمل فبل يبحث العمبلء عن منتجات . بالنسبة ؼبنتج معُت من شركة ما- اذباه األسعار

 .أخرى بديلة ، عندما يشبعون حاجاهتم

قد وبتوي اؼبنتج على الكثَت من التصميمات اعبديدة، قد ينتج .قد يتحقق التمييز بعدد من الطرق
غالبا سوف يدفع العمبلء .باستخدام مواد أو عمليات جودة متقدمة، أو قد يباع أو ىبدم ببعض طرق خاصة

الفكرة اعبوىرية وراء . تقدم قيمة متميزة أو خاصة أو يشعرون بذالك أسعارا أعلى إذا كانت السلعة أو اػبدمة
والقدرة على استخدام اؼبزيد من القيمة من .2 يف آن تقدم للعميل تدعيما مهما للسلعة أو اػبدمةلالتمييز تتمث

                                                 
1 JEAN-PIERRE Detrie  et autres, Opcit,p75. 

 .323:،ص2008 اعبزامي، دار الفجر،مصر،م،ترصبة عبد اغبكياإلدارة اإلستراتيجية بناء الميزة التنافسيةبتس،ديفيد رل،.روبرت 2
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خبلل فرض أسعار عالية تسمح للشركة اليت تتبٌت التمييز من التفوق على منافسيها وربقيق الربح أعلى من من 
 اؼبعدل اؼبتوسط يف السوق

 : 1وتوجد ثبلثة أبعاد رئيسية يبكن للمنظمات أن تتمايز من خبلؽبا
 :  إنتاجيتمايز – أ

أما سبايز اػبدمات فيتم من خبلل ، التمايز الناتج عن شكل وتصميم وجودة اؼبنتج بالنسبة للسلعإذل ويشَت 
وؾبموعة اػبدمات ، وتتمثل يف اػبدمات األساسية اليت يتوقعها العميل من اؼبؤسسة ،ؾبموعة اػبدمات األولية

.  اؼبصاحبة لتقدًن األساسية اإلضافيةالثانوية ويقصد هبا اػبدمات 
 : تمايز بشري- ب 

وذلك عن طريق لباقتهم يف ،(العاملون)من خبلل العنصر البشري الذي يعمل هبا  بو سبايز اؼبؤسسة ويقصد 
 . اؼبصداقية، باؼبسئولية كبو العميل إحساسهم، مظهرىم اؼبميز،مهارات االتصال،التحدث مع العمبلء

:  تمايز ذىني - ت
العبلمات ،نتيجة السمعة ،ونعٍت بو سبايز اؼبؤسسة من خبلل االنطباع الذي يًتسب يف ذىن العمبلء عنها

ح يحيث يت، التمايز من خبلل مبط تقدمية ػبدماتوholiday innفندق . استخدامها لوسائل األعبلم،اؼبميزة
  اليت ال تتوفر عند كثَت من منافسيها  اغبجز الفوري بواسطة شبكة االنًتنيت إمكانيةللعمبلء 

 التمايز متطلبات تطبيق إستراتيجية :ثانيا

 :يتطلب إتباع إسًتاتيجية التمايز ؾبموعة من اؼبقومات األساسية منها

 توفر مدخبلت ذات نوعية عالية لتوفَت جودة عالية للمستهلك -

االستخدام األمثل للموارد، واؼبهارات وخاصة يف ؾبال البحث والتطوير من أجل توفَت منتجات  -
2متميزة تقنيا

 

تنمي والئهم  يتميز عمبلء اؼبؤسسة بسمات شخصية وخصائص سلوكية وقدرات مالية ورؤية فنية -
 .3للمنتج وتقلل حساسيتهم ذباه مستوى األسعار واالرتفاعات اػباصة هبا

                                                 
1
 17:، إشراف الدكتور سامر اؼبصطفى، كلية االقتصاد،جامعة دمشق، سوريا،صالمثلث االستراتيجي لنجاح التسويقنسرين البطران،حبث بعنوان  

2 Marjorie lecerf.Les petites et movennes entreprises face a la mondialisation, France: harmattan,2007,p310. 
 .688:،ص2008، الدار اعبامعية،اإلسكندرية،اإلدارة اإلستراتيجية وجودة التفكير والقرارات في المؤسسات المعاصرةمصطفى ؿبمود أبو بكر،فهد بن عبد اهلل النعيم، 3
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  1قنوات التوزيعفعالية  -

2إشراف مكثف وكفئ على اليد العاملة -
 

إعطاء اؼبؤسسة أنبية لتحقيق عائد مرتفع يفوق ما ربققو اؼبؤسسات األخرى العاملة يف نفس اجملال  -
3أو النشاط

 

ليس بالضرورة أن يرتبط التمايز أو التفرد بارتفاع جودة اؼبنتج عن غَته وال بالبفاض تكلفة إنتاجو  -
عن غَته، وإمبا يرتبط ىذا التمايز بدرجة حساسية  أساسية بتصورات وإدراك أن العمبلء لتمايز 

وان كان ىذا ال يعٍت إنبال اعبودة، ا وان اؼبؤسسة يبكن أن ربقق ؼبنتجاهتا التمايز . منتج عن غَته
 .رغم البفاض اعبودة

توجد بدائل أو مصادر متعددة لتحقيق التمايز ال ترتبط صبيعها باعبودة الفنية للمنتج، حيث يبكن  -
أن تكون الطبقة االجتماعية أو اؼبستوى الثقايف لفئة العمبلء مصدرا لتحقيق التمايز ويكون 

الشكل أو اؼبظهر اػبارجي مصدرا للتمايز، وقد تكون اغبالة النفسية للعميل وإحساسو باألمن 
واألمان واالختبلف عن اآلخرين ىو مصدر سبايز أو تفرد اؼبنتج، وقد يكون إعبلم اآلخرين 

احمليطُت بالعميل ومعرفتهم بارتفاع سعر اؼبنتج بصورة ال يستطيع أي فرد اغبصول عليو من مصادر 
التمايز، وقد يكون شيوع أن ىذا اؼبنتج اػباص بالشباب والفئة اؼبثقفة احد مصادر سبايز اؼبنتج، 

وقد يكون ؾبرد اإلعبلن انو يتم الشراء من منظمة أو شركة معينة ؽبا اسم مشهور ىو مصدر 
 .التمايز

تتطلب إسًتاتيجية التمايز أن سبتلك اؼبؤسسة قدرة عالية على التطوير والتحديث وان يكون لديها  -
أنظمة فنية وإدارية قادرة على االستجابة اؼبهنية السريعة الحتياجات العمبلء، جبانب قدرهتا على 

 .اؼببادأة بتقدًن ماىو جديد متمايز بصورة قد تفوق توقعات العميل

إتباع إسًتاتيجية التمايز واستعداد العميل للحصول على ىذا اؼبتمايز ال يعٍت االستعداد اؼبطلق  -
لدى العميل لدفع أي سعر يطلب  يف ىذا اؼبنتج، فبا يؤكدان قدرة اؼبؤسسة على ضبط التكلفة 

 عند حدود معينة توفر مقومات اغبماية والنجاح إلسًتاتيجية التمايز أو التفرد

                                                 
 .186،ص،(2000)مرجع سبق ذكرهفبلح حسن اغبسيٍت، 1
 .265:،ص2002،الدار اعبامعية ، اإلسكندرية،1،طاإلدارة اإلستراتيجية،مفاىيم ونماذج تطبيقيةثابت عبد الرضبان، 2
 .669: ،صمرجع سبق ذكرهمصطفى ؿبمود أبو بكر،فهد بن عبد اهلل النعيم،  3
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  الخيارات اإلستراتيجية:ثالثا

        تتجو اؼبؤسسة اليت تعتمد على إسًتاتيجية التمييز إذل اختيار مستوى عال من التميز يف اؼبنتج الكتساب 
اؼبزايا التنافسية، وىناك ثبلثة طرق أساسية من شاهنا أن ربقق سبيز للمنتج، ومتمثلة يف اعبودة، التحديث ، 

واالستجابة للعميل، حيث يعترب التحديث عامبل ىاما بالنسبة للمنتجات اليت تتميز بالتعقيد التقٍت، وبالتارل 
وعندما يرتكز .السمات اعبديدة مصدر للتميز، ومربرا للسعر اإلضايف العارل الذي يدفعو نظَت اؼبنتجات اعبديدة
اخل، أما ...التميز على عنصر االستجابة للعمبلء،فاؼبؤسسة ملزمة بتقدًن خدمات ما بعد البيع وصيانة اؼبنتج،

الًتكيز على اعبودة لتحقيق التميز،فذلك مرتبط بقدرة اؼبؤسسة على تقليص الفجوة اؼبوجودة ما بُت صبلة 
فكلما كانت الفجوة اقل اتساعا .اػبصائص اؼبدركة من طرف العميل حول اؼبنتج وصبلة اػبصائص اؼبمكن ربقيقها

 .1كلما ظبح ذلك للشركة فرض أسعارا عالية

        ويعترب تقسيم السوق إذل شرائح كثَتة أمرا ضروريا للشركة اليت تفضل خيارات التمييز، حيث تعمل على 
طرح منتج معُت مصمم لكل شروبة من شرائح السوق ولكن قد تلجأ اؼبؤسسة إذل تقدًن خدمتها لعمبلء تلك 
الشرائح على أساس ما سبلكو من مزايا خاصة بالتميز، وبالتارل فليس من الضروري أن تقدم منتج متميز لكل 

ويف حال اختيار الكفاءة اؼبتميزة اؼبزمع تبنيها تقوم اؼبؤسسة اؼبتميزة بالًتكيز على الوظائف التنظيمية .شروبة سوقية
  ..اليت من شاهنا توفَت مصادر التميز بالنسبة للشركة

 (إستراتيجية التمايز)تنفيذ التمييز : رابعا

، ولكن كيف ذلك؟ سنركز على أربعة أنواع من قيمة اؼبنتوج، لقد قلنا أعبله أن قيمة اؼبنتوج مورد للتمييز       
 :2وىي

 القيمة اعبوىرية؛- القيمة اؼبختلفة؛                              - 

 .القيمة اؼبالية- قيمة االعتبار؛                               - 

 

                                                 
 .58:،ص2008/2009علوم ذبارية،فرع إسًتاتيجية،جامعة اؼبسيلة،:،دراسة حالة موبيليس،زبصص األسس العامة لبناء المزايا التنافسية ودورىا في خلق القيمةىبلرل الوليد، 1

2 http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre5.html 15.06.2016:  بتارٌخ  

http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre5.html
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre5.html
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre5.html
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 : وتكون كالتارل: القيمة المختلفة-أ

 فبا يسمح برفع األسعار، التمييز على أساس قيمة أحسن وأفضل للمنتوج مقارنة دبنتجات اؼبنافسُت. 
 أي على عكس ، التمييز من خبلل البحث عن أبسط منتوج يلم بالوظائف األساسية ولكن بسعر أقل

 . اليت تنتج أثاث تركب من طرف الزبونIKEAاألوذل مثل مؤسسة 
  التمييز بالتخصص أي إنتاج منتجات كل خاص بشروبة من السوق مثل( les logiciels ) لئلعبلم  

 .اآلرل
 سبييز بالوقت كتخفيض اآلجال. 

 :وىنا مبيز متغَتين :  قيمة االعتبار-ب

 لكنها ، ىي وسيلة لفرض اؼبؤسسة نفسها يف اجملتمع أو السوق وذلك بعدة منتجات ـبتلفة: العالمة
تفرض على اؼبؤسسة اعبودة الدائمة يف اإلنتاج واتباع التطورات التكنولوجية من أجل ربسُت صورة ىذه 

كما تسمح حبماية مستقبل اؼبؤسسة بكسب  (البلجودة  )العبلمة وال يبكن جعلها عبلمة دون ذلك 
 .وفاء اؼبستهلك

فالوفاء ىو التكرار يف قرار شراء العبلمة، أما ،  ويبكن قياس مكانة العبلمة يف السوق بالوفاء ؽبا واغبساسية ذباىها
 )فقد يكون الوفاء دون اغبساسية أو العكس . اغبساسية فهي شراء عدد كبَت من أنواع منتجات عبلمة ما

 .أي الوفاء و اغبساسية، وبالتمييز رباول اؼبؤسسة ربقيق االثنُت (اغبساسية دون الوفاء 

 فهي تربئ اؼبؤسسة ذباه اؼبؤسسات األخرى بتسطَت مسؤولياهتا االقتصادية واالجتماعية وتبيان :الصورة 
اغبصة  )مكانتها االقتصادية ، فالتمييز يكون بفرض صورة قوية تبُت مهنة اؼبؤسسة، اعبوانب اإلهبابية ؽبا

 الرباءة االجتماعية، أي العمل على التنسيق بُت احملتوى التكنولوجي والرمزي (السوقية 
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أي التمييز اعتمادا على اػبصائص اعبوىرية للمنتوج أو باألحرى وظائفو األساسية أي : القيمة الجوىرية- ج 
 :إنتاج عدة أنواع من نفس اؼبنتوج ذات استعماالت ـبتلفة فنجد

 القلم ،حيث وبافظ على االستعمال األساسي للمنتوج ويغَت يف الوظائف الثانوية مثل: التمييز اؼبغلق ،
اغبرب الشكل مثل الشكل ، طرق تغيَت اؼبداد، بوظيفتو األساسية اليت ىي الكتابة ويغَت يف اللون فنحتفظ

 .اخل...اؼببلئم عبيب البدلة
 قياس اؼببلبس: أي التمييز يف اؼبنتوج حسب خصائص اؼبستهلك فهو الذي يفرضو مثل: التمييز اؼبفتوح ،

 .اخل...الوظائف الثانوية يف السيارة
 سواء يف اؼبنتوج نفسو أو يف طرق التسيَت: التمييز عن طريق اإلبداع 

فالتنويع يف اؼبنتجات حسب األسعار أي نفس اؼبنتوج بأسعار ـبتلفة وىنا هبب أن : التمييز بالقيمة المالية-د 
فاؼبنتجات اؼبباعة يف السوق احمللي واؼبباعة يف سوق ، تكون الشرائح السوقية بعيدة عن بعضها البعض مثبل جغرافيا

 .1خارجي تكون بأسعار ـبتلفة ومنو تغطية التكاليف الثابتة

 التمايز  واستمرارية تطور عوامل:خامسا
 : 2سًتاتيجية التمييز هبب توفر ؾبموعة من الشروط نذكر منهاإحىت تنجح 

  واليت سبثل ميزة أساسية يف وال يبتلكو اؼبنافسُتهبب أن تكون عوامل التمييز وحيدة، فريدة من نوعها ، 
 وجهة نظر الزبون، أو قد يقتصر على ؿباولة عرض سعر اقل من اؼبنافسُت

 أيا كان مصدر التمييز، إال أنو هبب أين قيمة للعمبلء. 

 

  الكلية أو زبفيض التكاليف الكلية اليت  (اؼبنافع)يبكن تقدًن  ىذه القيمة للعمبلء من خبلل زيادة اؼبزايا
 .(خاصة السعر)يتحملها العميل 

  أن يكون عامبل التمييز للمنتج نقطة تفوق، ويعطيو مصداقية مع العمبلء. 
   هبب أن يكون عامل اإلدراك سهل من قبل العمبلء ألهنم إذا دل يدرك القيمة اؼبضافة للمنتج من قبل

 .اؼبؤسسة، فإهنم لن يقبلو دفع سعر أعلى من أسعار اؼبنافسُت
                                                 

1.http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre5.html 15.06.2016:   بتارٌخ  
2 Jean-Jacques Lambin et Ruber Chumpitaz, Marketing stratégique et opérationnel, 5

e
 édition, Dunod, Paris, 

2002, p. 233 

http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre5.html
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre5.html
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre5.html
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 حبيث يبكن تغطية التكاليف اؼبتكبدة يف البحث والتطوير، كما رادات للمؤسسة يهبب أن وبقق التمييز إ
 .(التمييز يف األسعار)قد ربقق أرباح من خبلل بيع كميات كبَتة 

   هبب أن وبمي عامل التمييز اؼبؤسسة عرب الزمن، أي يشكل ؽبا ضمان من اؼبنافسُت يف اؼبدى اؼبتوسط
والطويل، وبالتارل فإن التمييز ال يصل إذل إنشاء ميزة تنافسية حقيقية إال إذا كان وبمي اؼبؤسسة وبصفة 

 . 1دائمة من اؼبنافسُت

 2االىتمام بالعميل من خبلل تطوير نظام اؼبعلومات التسويقية 
 ربسُت معدالت األداء وصوال إذل اؼبعيب الصفري 

 التحليل االستراتيجي للتمييز: سادسا

  :3الطلب و العرض ونبا يبكن ربليل التميز من جانبُت 

ينشأ التميز الناجح من قدرة اؼبؤسسة على فهم طلب العمبلء و اؼبوائمة بُت طلب : جانب الطلب  .1
العميل على شيء خاص وقدرهتا على تقدًن خواص فريدة ؼبنتج أو اػبدمة و تزخر حبوث السوق بطرق 
لدراسة و ربليل طلب العمبلء و مع ذلك فالقضايا األصعب و األكثر ربديا ليست ربديد اػبواص و 

و مع ذلك فإن التميز األكثر . األداء الذي يريده العمبلء بل ربديد العبلوة السعرية اليت سيدعمها التميز 
إبداعا و قباحا ال ينشأ من حبوث السوق بل من القدرة على استبصار حاجات العمبلء و من التجريب ، 

فلقد ولد كمبيوتر مكنتوش الشخصي مثبل من إبداع اػبيال والتجربة و اػبطأ ، و لعب نفاذ البصَتة و 
 .ليس لنتائج السوق دور حيوي يف ىذا الصدد 

  اؼبؤسسة و أنشطةلتحديد مدى قدرة اؼبؤسسة على توفَت التميز من الضروري فحص   :جانب العرض .2

حبث إمكانية إضافة كل نشاط التفرد والتميز إذل السلع أو اػبدمات اؼبقدمة للعمبلء و يوضح اعبدول التارل 
 :بعض تلك االحتماالت 

 

 

 

                                                 
1 jean-Pierre Detrie, Strategor (politique generale de l'entreprise), Dunod, Paris, 1997, pp. 87.89 

، 2005 مارس8/8اؼبلتقى الدورل حول األداء اؼبتميز للمنظمات واغبكومات،جامعة ورقلة،مدخل إدارة الجودة الشاملة كمحدد لألداء المتميز في المؤسسات،قويدر عياش، 2
 235:ص

  .291 ص 2008 ، ؾبموعة النيل العربية ، القاىرة ، اإلدارة اإلستراتيجيةفليب سادلر ، ترصبة عآل أضبد إصبلح ،  3
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 فرص خلق التميز داخل اؼبؤسسة ( :2 )جدول رقمال

 

 النشــــــــاط فرص التميز

 الشراء جودة اؼبكونات و اؼبواد اؼبطلوبة

 التصنيع اعباذبية اعبمالية ، قوة األداء ، سهولة الصيانة

 التسليم سرعة تنفيذ طلبيات العمبلء يف تسليم األصناف اؼبتفق عليها

 التصنيع تقليل العيوب إذل اغبد األدىن ، اؼبطابقة مع مواصفات التصميم ربسن األداء عند االستخدام

 إدارة اؼبوارد البشرية وبسن التدريب و يزيد من القدرة على خدمة العمبلء

 نظم اؼبعلومات تسمح بسرعة االستجابة الحتياجات العمبلء

 اإلدارة اؼبالية ربسن استقرار اؼبؤسسة وظبعتها كمورد مستقر

 التسويق بناء ظبعة اؼبنتج واؼبؤسسة من خبلل اإلعبلن

 خدمة العمبلء تقدًن معلومات للعمبلء قبل البيع

 

 293ص ، مرجع يبق ذكره ، فليب سادلر :المصدر 

 

قبد أن التفوق يف التمييز  ليس على جانب واحد من النشاط، بل يشمل أيضا الشراء أو التصميم اؼبتميز أو 
 التصنيع، وما إذل ذلك، أو مزيج من ىذه اجملاالت
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 التمييز وسلسلة القيمة:سابعا

كل ما ىو مرتبط بقيمة اؼبشًتي يعد فرصة للتميز، حيث تشكل األنشطة الرئيسية  والداعمة مصدرا اػبصائص 
الفريدة ؽبذا اؼبنتج، وتستند ىذه اػبصائص بالتطور التكنولوجي، وقوة االرتباط بُت ىذه األنشطة تظهر مدى 

1التميز لديها
.  

ربليل التمييز يتطلب التدقيق والتفكَت يف كيفية تقسيم بعض األنشطة اإلبداعية للقيمة، وأنو سيكون يف صاحل 
 .اؼبؤسسة ذبميع األنشطة اليت ال تسهم إذل حد كبَت يف خلق التميز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 M.Poretr . L avantage concurrentiel, Paris : Dunod,1999 , p156 
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 للتميز اػبالقة القيمة  سلسلة:(11) رقم الشكل



 البٌع مسؤولً دعائم

 المؤسسة صورة تقوٌة تساعد إنشاءات

جٌد للتسٌٌر معلومات نظام



 طوٌل         تكوٌن

        المدى  لألفراد

 ما      المكلفٌن  بخدمة

 البٌع         بعد





 تقنٌات

 فً        متقدمة

.        الخدمة





 غٌار قطاع

 .أحسن جودة        من







 بعد ما إنشاء قسم تدعٌم

 قطع من تخزٌن البٌع

 و تكوٌن الزبائن الغٌار

 . الستعمالهم للمنتج









 

 

Source:M.PORTER," l'avantage concurrentiel", Op.Cit, p: 156 

 
 تكوٌن جٌد لالفراد

 
 

 

 

 

 

 لنقل تكنولوجٌا عالٌة

 المواد و تفرٌغ

 
 

 جٌد للبضائع تسلٌم

 .داخل المؤسسة

 
 

 

 

 و إحتفاظ وسائل نقل

 من أجل اإلنتاج،

 .تدنٌة الخسائر

 فً الوقت تموٌن

 .لدورةاإلنتاج المراد

 
 
 

 األفراد سٌاسٌة

 ذو مستقرة برامج

 و للعمل جودة عالٌة

 إلى تهدف التً

 أحسن استقطاب

 الباحثٌن

 

 فرٌدة خصائص

 إدخال سرٌع للمنتج

 لمختلف النماذج

 إنتاجٌة الجدٌدة آالت

 ممٌزة فرٌدة و

 
 من مواد أولٌة توفٌر

 جودة أحسن

 
 

 

 
 
 

منتج مطابق 

 .للخصائص التقنٌة

 مظهر خارجً

 .جذاب للمنتج

 فً خسائر التقلٌل

 .التركٌب
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لهذا برمجة ممٌزة

 الفرٌد من النوع

 .آالت اإلنتاج

 
 

 جٌدة للمخازن مواقع

 لإلحتفاض للمنتجات

 من الممٌزة

 .اإلهتالك

 

 

سرٌع  تسلٌم

 و فً للمنتجات

 الوقت

المناسب ومعالجة 

الطلبات فً الوقت 

 المناسب

 .الطلبات

 

 
 

 أحسن البائعٌن تحفز

 
 
 

 

 

 مساعدة تقنٌة،

 ممٌزة بحوث عالٌة

 .إعالم

 
 
 

 االهتمام بتروٌج

 فً صورة المنتج

 .اإلعالم
 

 

 

 أهمٌة كبٌرة إعطاء

 .للتروٌج

 ما بعد قوة تدعٌم

 .البٌع

على  التركٌز

 بٌن قنوات العالقات

 .و الزبائن التوزٌع

 .البٌع تحسٌن أدوات

 

البنٌة
االساسٌة
 للمرسسة

 
 
 
 
 

تسٌٌر
الموارد
 البشرٌة

 
 
 
 
 

تنمٌة
 التكنولوجٌا

 
 
 
 
 
 
 

 الشراء

المخرجاتمن عملٌاتالتشغٌل االمدادتالداخلٌة
 التشغٌل

التسوٌقو
 المبٌعات

 الخدمة

هامش

 الربح

هامش

 الربح
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 المزايا والعيوب: ثامنا
 

 :إلسًتاتيجية التمييز العديد من اؼبزايا والعيوب ، ونذكر
 : المزايا - أ

 ضباية اؼبؤسسة ذباه منافسيها بسبب إخبلص ووفاء اؼبستهلكُت ؼبنتجاهتا اؼبتميزة. 

 1استعدادا اؼبستهلك لدفع أسعار أعلى من السعر اغبقيقي أو أسعار اؼبنتجات األخرى اؼبنافسة
 

  اؼبؤسسات اليت زبتار إسًتاتيجية التميز تكون أقل حساسية على اؼبؤسسات اليت زبتار إسًتاتيجية القيادة
يف التكلفة، لقوة التفاوض مع اؼبوردين أو اؼبوزعُت، ونوعية العرض تسمح للمنظمة بالتصدي للموزعُت، 

2ألنو يقوي التفاوض بالنسبة  للعميل
. 

  السماح للمؤسسة بعزل نفسها جزئيا من التنافس يف األسعار يف ىذه الصناعة، قبتقدًن ؼبنتجات عالية
التمييز واليت تشتد اغباجة إليها من قبل العمبلء، يبقيهم بعيدا عن الدخول يف حروب األسعار مع 

3اؼبنافسُت
. 

  يعترب التمييز أحد أىم عوائق الدخول إذل الصناعة وذلك عن طريق تنويع اؼبؤسسات يف صناعة معينة
ؼبنتجاهتا تنويعا هبعلها فبيزة عن بقية السلع يف الصناعة حبيث ال تعد سلعة بديلة ؽبذه السلع من قبل 

وألن اؼبؤسسات القائمة سبتلك السرعة واؼبهارة والشهرة فبا يستلزم على الداخلُت اعبدد .اؼبستهلكُت
   4استثمارات ضخمة من اجل االقًتاب من مركز اؼبؤسسة اؼبتميزة

 العيوب -ب 

 5:لكن تطبيق ىذه اإلسًتاتيجية يواجهو عدة صعوبات منها
  إمكانية عدم رؤية اؼبستهلك لبعض جوانب التمييز؛ -
 ارتفاع التكاليف عند اؼببالغة والتمادي يف التمييز أحيانا؛ -
  عدم اؼبقدرة على التمييز هبعل اؼبؤسسة تنفق أمواال دون عائد؛ -

                                                 
 .254:،صمرجع سبق ذكرهزكريا مطلك الدوري،  1

2 F.Biladault,Le champ stratégique de l'entreprise "Edition Economica,paris,1998,p140 . 
3 C.Marmuse.Politique Génerale,parise,Dunod,1999,p401. 

 .134:،ص1971، دار النهضة العربية،مصر،اقتصاديات المشروع الصناعيرشاد أضبد موسى،  4
5
 .199: ،ص(2008)مرجع سبق ذكره حسن ؿبمد أضبد ؿبمد اؼبختار، 
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  عدم قدرة بعض اؼبؤسسات على اؼبقارنة بُت منافع التمييز وتكاليفو؛ -
 .ؿباولة بعض اؼبؤسسات فرض أسعار عالية عند سبييز منتجاهتا -

 

إستراتيجية التركيز : المطلب الثالث  

اليت تعترب الدعامة األساسية  اإلسًتاتيجية الثالثة من بُت االسًتاتيجيات العامة للتنافس  الًتكيزتعترب إسًتاتيجية
 . وسنتطرق ألىم اؼبكونات ؽباتو اإلسًتاتيجيةلتحقيق اؼبيزة التنافسية

 مضمون إستراتيجية التركيز:أوال

على عكس .تصمم إسًتاتيجية الًتكيز ؼبساعدة اؼبؤسسة على استهداف فئة عمبلء معينة داخل الصناعة
حبيث هتدف ىذه . من اجل سوق أوسع أو على مستوى الصناعة ككلماالسًتاتيجيات السابقة اليت تصم

يبكن أن تكون ىذه الفئات ؾبموعة من اؼبشًتيُت ؿبددين، .اإلسًتاتيجية على فئة ذات وضع معُت من العمبلء
تتمثل الفكرة األساسية وراء ىاتو اإلسًتاتيجية يف .قسم صغَت من خط إنتاج معُت، سوق جغرايف يف منطقة معينة 

زبصص أنشطة اؼبؤسسة بطرق ال تستطيع اؼبؤسسات األخرى ذات اػبطوط العريضة التكلفة اؼبنخفضة أو التمييز 
تتولد القيمة اؼبتفوقة والرحبية األعلى عندما ال تستطيع اؼبؤسسات ذات اػبطوط اإلنتاج العريضة . أن سبارسها أيضا

 .التخصص أو تسيَت ىذه األنشطة كما تفعل شركة الًتكيز

إذا ذا كان للفئة أو القسم خصائص متميزة ودائمة، تستطيع اؼبؤسسة  أن تطور حواجز الدخول إذل  
اػباصة هبا أمام الداخليُت اعبدد بنفس الطريقة اليت تستخدمها اؼبؤسسات الكبَتة اؼبستقرة يف األسواق 

والسمة اؼبميزة إلسًتاتيجية الًتكيز ىي زبصيص اؼبؤسسة يف خدمة نسبة معينة من السوق الكلي، .1العريضة
  2وتعتمد على افًتاض أساسي انو يبكن للشركة استهداف سوق ضيق وخدمتو بأكثر فعالية وكفاءة

تستند ىذه اإلسًتاتيجية على اختيار ؾبال تنافسي ؿبدود يف داخل قطاع : وتعرف إسًتاتيجية الًتكيز
الصناعة، حيث يتم الًتكيز على جزء معُت من السوق وتكثيف النشاط التسويقي للمؤسسة يف ىذا اعبزء ومنع 

 3اآلخرين من التأثَت يف حصة السوق

                                                 
 .343:،صمرجع سبق ذكرهبتس،ديفيد رل،.روبرت 1
 .121:،ص(98)،مرجع سبق ذكرهنبيل مرسي خليل، 2

3
 .108:،ص2010ة، اليازوري للنشر والتوزيع،عمان،األردن،اإلدارة اإلستراتيجيسعد غالب ياسُت،  
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 كفاءهتا يف تلبية احتياجات قطاعات ؿبددةة بطريقة أحسن من ةبأهنا استعمال اؼبؤسس: وتعرف أيضا
 ؛1اؼبنافسُت

بأهنا استعمال اؼبؤسسة  قدرهتا وجهودىا ػبدمة قطاع واحد او أكثر من القطاعات السوقية اؼبتاحة :     وتعرف
2ؽبا يف الصناعة

 

بعد اختيار اؼبؤسسة للشروبة اؼبستهدفة أو خط اإلنتاج أو القطاع اعبغرايف الذي تريد خدمة، وتسعى إذل 
-إتباع إسًتاتيجية الًتكيز من خبلل االعتماد على واحد من اثنُت من اػبصائص السابقتُت، إما الًتكيز تكاليف

ميزة التكلفة يف السوق اؼبستهدف أو الًتكيز التمييزي حيث تسعى اؼبؤسسة إذل سبييز منتجاهتا يف السوق 
 3اؼبستهدفة 

 : وقبد أن الًتكيز يأخذ الشكلُت التاليُت

 تقوم اؼبؤسسة يف ىذه اإلسًتاتيجية بتقدًن سعر اقل من اؼبنافسُت يف  : التركيز على التكلفة المنخفضة- أ 
 4 يف األسواق األخرى األقل تكلفة لسوق ؿبدد لو سلعة معينة، وال تدخ

كون السوق اؼبستهدف صغَت وؿبدوّد، فعلى اؼبؤسسة أن تبحث عن تلك الشروبة  :التركيز على التمايز- ب 
النافذة احملدودة يف السوق، وتقوم اؼبؤسسة خبدمات أفضل من باقي اؼبنافسُت وعدم الدخول يف أسواق ال تستطيع 

 ، وعلى اؼبؤسسة أن توصل معلومات تسويقية للمستهلكُت تفيد بقدرهتا على تلبية 5التمايز فيها بشكل فريد
 .االحتياجات 

 والشكل اؼبوارل يبُت إسًتاتيجية الًتكيز اؼبختلفة 

 

 

                                                 
1
 Michael A. Hitt, R Duane Irland, Robert E Hoskisson, strategic management- concepts, and cases: 

competitiveness and globalisation, 8th edition, South- Western, 2009, p. 113 
2
 Paul Fifield, marketing strategy. Second edition, Butterworth- Heinemann, 1998, p. 79. 

3 Michael.PORTER ،L'avantage concurrentiel، Edition Dunod، Paris، 1997, P.17-28 
4
 .256:،ص2007، الطبعة الرابعة، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر،"الدليل العلمي للمديرين " اإلدارة اإلستراتيجيةاضبد ماىر، 

5
 الصناعة، اؼبلتقى الدورل الرابع حول اؼبنافسة واإلسًتاتيجية التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات صياغة وتنفيذ اإلستراتيجية التنافسية في مؤسسات رشيد،سإدري 

 40:، جامعة الشلف،ص2010 نوفمرب8/9يف الدول العربية،
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 . أنواع إسًتاتيجيات على مستوى النشاط( :12)الشكل رقم 

 

 
Source : Michael.PORTER ،L'avantage concurrentiel، Edition Dunod، Paris، 1997، p323 

 متطلبات إستراتيجية التركيز:ثانيا

 :1يتطلب إتباع إسًتاتيجية الًتكيز والتخصص ػبدمة فئة أو قطاع معُت على ؾبموعة من اؼبقومات األساسية منها

وجود أسس وقواعد للمفاضلة بُت خدمة العمبلء أو األسواق أو اؼبناطق من خبلل الًتكيز على  -
زبفيض التكاليف ومن مث التميز يف األسعار أو الًتكيز على اعبودة ومن مث التميز يف مستوى اػبدمة 

 . اليت تقدمها اؼبؤسسة

تتطلب البحث عن فئة من العمبلء أو قطاع سوقي أو منطقة جغرافية لديها رغبات غَت مشبعة أو  -
 .حاجات إضافية ال تستطيع اؼبؤسسات اغبالية تلبيتها

تتطلب البحث عن منتجات غَت مبطية لتقدمها بأسعار متميزة أو جبودة عالية وتًتك اؼبنتجات  -
 التقليدية للمنتجات الكبَتة العمبلء

وجود أسس ومعايَت تستخدم للمفاضلة بُت اعتبارات زيادة الرحبية من جانب واعتبارات توسيع  -
 .اغبصة السوقية من جانب آخر

وجود آلية لتحديد ؾبال الًتكيز، ىل يتم الًتكيز على فئة من العمبلء أم الًتكيز على سوق معُت أم  -
                                                 

 .685:،صمرجع سبق ذكره:مصطفى ؿبمود أبو بكر 1

الًتكيز على إسًتاتيجية 
 التكلفة اؼبنخفضة

إسًتاتيجية التكلفة 
 اؼبنخفضة

الًتكيز على إسًتاتيجية  إسًتاتيجية التمييز
 التمييز

تقدًن اؼبنتجات إذل ؾبموعة 
  اؼبستهلكُتواحدة

تقدًن منتجات بسعر 
 منخفض 

 تقدًن منتجات متفردة 

تقدًن اؼبنتجات إذل العديد 
 من الفئات 
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 الًتكيز على منطقة معينة

  التحليل إستراتيجية التركيز:ثالثا

إن الًتكيز يفرض على اؼبؤسسات غَت القادرة على مواجهة اؼبنافسة والذي يرجع لسبب كرب حجم اؼبؤسسة 
وقلة مواردىا، واػبوف من ذباوز اغبجم اغبرج ، ويف ىذه اغبالة ال يسع اؼبؤسسة إال أن توجو جهودىا إذل منطقة 

 توجو قواهتا يف ؾبال معُت وؿبدد لتحقيق ةؿبدودة يتوافق وإمكانياهتا ومواردىا ، فالًتكيز مبٍت على مبدأ أن اؼبؤسس
فعالية ومردودية أفضل فبا عليو يف حالة اجملاالت اؼببعثرة وىناك خطويت لتحديد كيفية الدخول يف إسًتاتيجية 

 : 1الًتكيز

لكي تتمكن اؼبؤسسة من ربديد قطاعها السوقي البد من القيام بتقسيم :  تحديد القطاع السوقي –أ 
حيث أن اػبطوة األوذل اليت تقوم هبا اؼبؤسسة عند .السوق إذل قطاعات واختيار معايَت التقسيم السوقي

الرغبة يف دراسة وربليل السوق ىو القيام بتجزئتو وذلك من أجل التوجيو اغبسن وتركيز اعبهود التسويقية 
ومن بُت األمور اليت هبب على اؼبؤسسة مراعاهتا ىي . وتصميم السياسات والربامج اليت تتبلءم وكل قطاع

وبالتارل يبكن التوصل إذل نتيجة .خصائص اؼبستهلكُت واألنبية النسبية لكل قطاع ودرجة اؼبنافسة فيو
وىي أن تقسيم السوق عبارة عن عملية ذبزئة إذل ؾبموعات جزئية، ألن السوق يتسم بعدم التجانس، 
وتضم ىذه اجملموعات اعبزئي ؾبموع اؼبستهلكُت الذين ذبمعهم خصائص مشًتكة وقادرين على تفسَت 

 اختبلفات اجملموعات اعبزئية اؼبتجانسة

يستوجب القيام بتحديد القطاعات السوقية اليت سوف يتم : دراسة قطاع السوق المستهدف –ب 
فإذا سبكنت اؼبؤسسة من ربديد القطاع السوقي الذي ستستهدفو تكون بذلك قد سبكنت .الًتكيز عليها

حجم القطاع، رحبية القطاع،مدى شدة قوى التنافس اػبمسة : من ربديد جاذبية القطاع انطبلقا من
،األنبية اإلسًتاتيجية للقطاع بالنسبة للمنافسُت ومدى التوافق بُت إمكانيات اؼبؤسسة وحاجات القطاع 

ودبا أن اؼبؤسسة اؼبتبنية إلسًتاتيجية الًتكيز تتميز دبواردىا احملدودة،فإهنا سوف تركز جهودىا . السوقي
على القطاعات اليت دل يتم خدمتها أو خدمتها دون ربقيق اإلشباع من طرف اؼبنافسُت وخاصة 

وحىت تتمكن . اؼبؤسسات الكبَتة، وىذا من اجل أن تتمكن من اكتساب اؼبيزة التنافسية واألفضلية

                                                 
 .33:،ص2008/2009تسويق،جامعة باتنة،:،ماجستَت علوم ذبارية، فرع دور إستراتيجية المؤسسة في تحديد المزيج التسويقيفطيمة بزغي، 1
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اؼبؤسسة من كسب اؼبيزة التنافسية واغبفاظ عليها ال بد من ربقيق القيادة يف التكلفة والتميز يف القطاع 
أو القطاعات اؼبستهدفة فيما ىبص التكلفة تستطيع اؼبؤسسة زبفيض التكلفة إذل اغبد األدىن من خبلل 

تقدًن منتج منخفض التكلفة مقارنة باؼبنافسُت وذلك دون إنبال جانب النوعية، وبالنسبة لًتكيز اؼبؤسسة 
 1على فئة معينة ؽبا احتياجات ـبتلفة وىم مستعدين لدفع أسعار اعلي لقاء اغبصول على السلعة

 التركيز إستراتيجية استمرار  عوامل: رابعا

  :2وكي تستطيع اؼبؤسسة من استخدام ىذه اإلسًتاتيجية بنجاح وجبَّ أن تراعي ما يلي

  ػبدمة القطاع السوقي اؼبستهدف؛ةالعمل عل توفَت اؼبهارات واؼبوارد البلزم- 
 تفادي ؿباولة الدخول إذل القطاعات السوقية اليت يعمل هبا اؼبنافس بقوة عالية؛- 

  بقوة عالية؛ساجتناب القطاعات السوقية اليت يتمتع هبا اؼبناف- 

 اؼبعرفة التامة بكل التغَتات التكنولوجية ونوع اؼبشًتي للمنتج؛- 

متابعة ربوالت الصرف يف القطاع السوقي اؼبستهدف، فالسوق الذي قد ينمو بسرعة ىو موات لدخول - 
 . هبعل منو غَت مربح للمؤسسة عندما تعمل فيوضمنافسُت جدد، على عكس السوق ذو النمو اؼبنخف

 المزايا والمخاطر: خامسا
 : تتمتع اسًتاتيجة الًتكيز دبجموعة من اؼبزايا واؼبخاطر ونوجزىا يف النقاط التالية

  :3منو اؼبزايا صبلة من ربقيق إذل الًتكيز إسًتاتيجية تطبيق يؤدي:   المزايا–أ 
 .التسيَت يف ضئيل تعقد -1

 .األىداف ربديد عملية تسهل النشاط ميادين يف التنوع قلة 2-
 .الزبائن زبص اليت التطورات وإدراك للمسَتين بالنسبة اعبهود تكثيف تسهيل 3-

 مزايا أو التكاليف على إلسًتاتيجية الًتكيز اؼبؤسسة إتباع حالة يف بالتكاليف السيطرة إسًتاتيجية مزايا 4-

 .بالتميز إلسًتاتيجية الًتكيز اؼبؤسسة إتباع حالة يف التميز إسًتاتيجية

                                                 
 .34: صالمرجع السابق، 1

2
 .205:،ص 1993 مصر، اإلسكندرية، للنشر، اغبديث العريب  اؼبكتب،اإلستراتيجية اإلدارة السيد، إظباعيل 
 ..55: ،جامعة بسكرة، ص12،ؾبلة العلوم االنسانية،العددتعزيز تنافسية المؤسسة من خالل النجاح االستراتيجيالطيب داودي، مراد ؿببوب،3
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 نظرا ، باغبماية من اؼبنافسُت اؼبؤسسة سبتع ىذه يف الًتكيز إلسًتاتيجية اؼبتبنية للشركة التنافسية اؼبزايا تتمثل-5

 من قدرا للشركة القدرة ىذه سبنح و ، تقدبيها ااؼبنافسون يستطيع ال للعمبلء خدمة منتج أو تقدًن  على لقدرهتا

 1مصدر أخر من الشيء نفس على اغبصول يستطيعون .ال ألهنم ، عمبلئها على والتأثَت  القوة
 وىو أال اؼبيزة التنافسية مصادر من مصدر أىم على تستحوذ قد الًتكيز إسًتاتيجية تتبٌت اليت اؼبؤسسة- 6

 2للعميل واالستجابة التحديث اعبودة، عن فضبل ىذا اؼبتميزة، الكفاءة
 يف أن تساىم على للقيمة اؼبضيفة لؤلنشطة أخرى مصادر ربسُت من اؼبؤسسة اإلسًتاتيجية ىذه سبكن- 7

 وتكتسب اؼبؤسسة أفضلية داخل القطاع اؼبستهدف مقارنة باؼبنافسُت اآلخرين 3التمييز أو التكاليف وضع ربسُت
 . الذين ينشطون على مستوى السوق الكلي للصناعة

 : 4يتم تقليد إسًتاتيجية الًتكيز عندما:   المخاطر–ب 

 يصبح قطاع السوق اؼبستهدف غَت جذاب ىيكليا بسبب التبلشي التدرهبي ؽبيكلو أو تبلشي الطلب -1

يدخل اؼبنافسون الكبار ىذا القطاع وعلى نطاق كبَت بسبب تضاءل الفروق بُت ىذا القطاع وغَته من القطاعات 
 .األخرى، وبسبب فبيزات التسويق الشامل

 . ظهور شركات أخرى جديدة تتبع إسًتاتيجية الًتكيز على أجزاء من نفس القطاع السوقي2-

 اإلنتاج أمباط يف خاصة للسلع جديدة ابتكارات إهباد وؿباولة اغبديثة للتكنولوجيا الكبَتة اؼبؤسسات تطوير3-

5اؼبؤسسات ىذه إذل العمبلء والء ربويل على يعمل فبا السوق شرائح كل استهداف على يعمل ىذا اؼبرنة
. 

عدم قدرة ىذه اإلسًتاتيجية على تنويع اؼبخاطر ، إذ تتعرض موارد وإمكانيات اؼبؤسسة للخطر عند تركيزىا يف 4-
 ؾبال ؿبدد ، ومع ذلك فأن اؼبؤسسات اليت اعتمدت ىذه اإلسًتاتيجية حققت قباحات 

كبَتة وقبد من بُت اؼبؤسسات ماكدونالد اليت ركزت على الوجبات السريعة ومؤسسة كارتر بلر اليت ركزت على 
6معدات البناء

. 

                                                 
1
 مصر، ، للنشر الفجر دار األوذل، الطبعة ،ياػبزام اغبكم عبدة ترجم ،  يةالتنافس زٌةيالم بناء – اإلستراتجية اإلدارة وآخرون، بتس.أ.روبرت 

 349 ،ص 2002 .
2
 .327:، صمرجع سبق ذكره جونز، جاريث و ىيل شارلز 

3
 .305ص ،(2008)مرجع سبق ذكره . رل. ديفيد بتس؛ .أ.روبرت 

4
 .262: ، ص مرجع سبق ذكرهثابت عبد الرضبان إدريس، 

5
 327 .ص  ،مرجع سبق ذكره . جونز جاريث و ىيل شارلز 

6
 22:،ص2012 ، مذكرة ماجستَت ، جامعة الشرق األوسط، اثر االستراتيجيات التنافسية و التوجو السوقي على األداء الفندقيؿبمد إبراىيم أضبيدان الزواىرة،  
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بناء على ما سبق، يرى الباحث أن اؼبؤسسة تتبٌت إسًتاتيجية الًتكيز وفقا ؼبستلزماهتا، دبا يف ذلك الًتكيز على 
عامل اعبودة وذبديد اؼبنتج يف حالة دخول اؼبنافسُت والًتكيز على العنصر اإلبداعي للمؤسسة حىت زبرج من قسم 

 .اؼبخاطر اؼبًتبة ؽبذه الظروف اإلسًتاتيجية وربقيق مكانة تنافسية على القطاع، اليت تركز عليو

ومهما تكن االسًتاتيجيات اؼبتبعة من قبل اؼبؤسسة، فهي مبنية  أساسا على إحدى ىذه االسًتاتيجيات القاعدية 
 : 1(حسب بورتر)أو بناء على مزيج من ىذه االسًتاتيجيات واليت تتفرع منها

 : واليت تضم: اػبيارات اإلسًتاتيجية اؼبرتبطة حبافظة األنشطة - أ

 العاؼبية           - (العمودي واألفقي)التكامل - التنويع                           -

 .(االنسحاب أو األخرجة )الًتاجع عن االستثمار- التدويل                           -

 : واليت تضم: اػبيارات اؼبرتبطة بتطوير اؼبؤسسة - ب

 (، النمو اػبارجييالنمو الداخل )اسًتاتيجيات النمو -

 (اؼبنافسة، التعاون، التفادي )اؼبنافسة أو التعاون -

كالتكامل والتعاون، إال أن أساس ىذه اػبيارات : أذا كانت بعض ىذه اػبيارات ال تظهر وجود منافسة
اإلسًتاتيجية ىو مواجهة اؼبنافسة واؼبنافسُت وىذا ما يعٍت تطور اؼبنافسة واإلسًتاتيجية وعدم اكبصارىا يف 

 .اؼبواجهة والصراع على الصعيدين اؼبفاىيمي والتطبيقي

 : 2إذل أىم اؼبتطلبات لبلسًتاتيجيات العامة للتنافس واليت يوضحها اعبدول التارلولبلص 

 

 

 

 

 
                                                 

 .7:،ص2،2007أحباث اقتصادية،جامعة بسكرة، العدد-خالة مؤسسة موبيليس– الخيارات اإلستراتيجية لمواجهة المنافسة بن بريكة، قبوى حبو، بعبد الوىا1
2
 63:،ص2012، 3،دكتوراه علوم التسَت،جامعة اعبزائرالجزائرية للمؤسسة الميزة التنافسية تدعيم في الهيكلي الرأسمال دورؿبمد،  حّباينة 
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 يوضح متطلبات االسًتاتيجيات العامة للتنافس :(3)الجدول رقم 

 

ةنوع اإلستراتيجية التنافسي  المتطلبات التنظيمية المهارات و الموارد المطلوبة 

 

 القيادة بالتكلفة

 

 

 استثمار كبَت يف رأس اؼبال  -
 مهارات يف ىندسة طرق اإلنتاج -
 رقابة مكثفة على العمال  -
تصميم اؼبنتوج بشكل يسهل عملية  -

 اإلنتاج
 نظام توزيع منخفض التكاليف  -

 

 الرقابة الصارمة على التكلفة  -
تقارير رقابة مستمرة و  -

 مفصلة 
تعتمد اغبوافز على ربقيق  -

  األىداف الكمية احملددة

 

 

 

 

 

 

 

 التمييز

 قابليات تسويقية كبَتة  -
 ىندسة منتوج متطورة  -
 نزعة إبداعية -
 قدرة متميزة يف البحوث  -
ظبعة متميزة فيما يتعلق بالقيادة  -

 التكنولوجية أو النوعية 
تقاليد قديبة يف الصناعة أو خليط متميز  -

من اؼبهارات اليت يتم استمالتها من 
 مؤسسات أخرى 

 تعاون وثيق مع القنوات التوزيعية  -
 

تنسيق وثيق بُت الوظائف  -
يف  البحوث و التطوير، و 

 .تطوير اؼبنتوج و التسويق 
مقاييس و حوافز موضوعية  -

 .بدال من اؼبقاييس الكمية
استمالة العمالة اؼباىرة و  -

    األفراد اؼببدعُت

 التركيز
  مزيج فبا جاء أعبله كبو اؽبدف االسًتاتيجي

 .احملدد

  مزيج فبا جاء أعبله كبو اؽبدف
 .االسًتاتيجي احملدد

 

مؤسسة الوراق للنشر  . ةنظرة بانورامية  عام: سنان كاظم اؼبوسوي ، وظائف اؼبؤسسة اؼبعاصرة . رضا صاحب أبو ضبد آل علي، أ: المصدر

.472. ، ص2001،  (األردن)والتوزيع، الطبعة األوذل ، عمان   



ااالستااتيتاا اللاام للستااف  : الفصل الثاني  

85 

 

 :1أن يتضح تقدم وفبا
 االسًتاتيجيات التنافسية تتمثل يف ثبلثة أنواع بغض النظر عن طبيعة اؼبؤسسة. 

 االسًتاتيجيات تكون نتيجة ؾبموعة من العمليات. 

 عمليات اؼبؤسسة  يتعلق بتميز اؼبنتج ونوعية السوق وطبيعة اؼبنافسة وحجمها. 

 اختيار اإلسًتاتيجية يكون مقرون بإمكانياهتا اؼبتاحة والسوق اؼبستهدف. 

 الوضعيات وفق وذلك ، العامة االسًتاتيجيات خبلل من أخرى إمكانية اشتقاق  اسًتاتيجيات 

 .معُت زمن يف واؼبوقع التنافسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .64:ص، مرجع سبق ذكرهؿبمد،  حّباينة1
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 الميزة التنافسية :المبحث الثالث
سوف كباول اإلؼبام والتطرق إذل بعض اؼبفاىيم اؼبتعلقة باؼبيزة التنافسية وإبراز أىم النقاط اليت من اؼبمكن أن 

 .تصبح مصدرا للميزة التنافسية

 مفهوم الميزة التنافسية وأنواعها: المطلب األول

لقد باتت التنافسية حاجة ملحة لئلفراد ليحضو بفرص العمل وللمؤسسات لكي تبقى وتنموا وحىت الدول 
تنشأ دبجرد الوصول إذل " أما اؼبيزة التنافسية حسب بورتر1.لتضمن استدامة وربسُت مستويات معيشة شعوهبا

تكون قادرة على ذبسيد ىذا . اكتشاف طرق جديدة ، أكثر فعالية من تلك اؼبستخدمة من قبل اؼبنافسُت
 2"أي  دبجرد إحداث عملية إبداع .االكتشاف

ويعرف كوتلر اؼبيزة التنافسية ىي ميزة على اؼبنافسُت تكسبها اؼبؤسسة عن طريق تقديبها قيمة اكرب 
 3للمستهلكُت، إما من خبلل أسعار أقل، أو عن طريق تقدًن منافع أكرب واليت تربز األسعار األعلى

أي شيء يبيز اؼبؤسسة أو منتجاهتا بشكل إهبايب عن منافسيها : "  اؼبيزة التنافسية بأهّناFaheyويعّرف 
 .4"يف أنظار زبنائها أو اؼبستخدمُت النهائيُت ؼبنتجاهتا 

ؾبموعة اؼبهارات والتكنولوجيات واؼبوارد والقدرات : " كما يعرف الدكتور علي السلمي اؼبيزة التنافسية بأهنا
 : اليت تستطيع اإلدارة تنسيقها واستثمارىا لتحقيق أمرين أساسيُت نبا

 إنتاج قيـم ومنافع للعمـبلء أعلى فبا وبققو اؼبنافسـون؛ 
  5"تأكيد حالة من التميز واالختبلف فيما بُت اؼبؤسسة ومنافسيها. 

 

                                                 
 .45:،ص2014،دار األيام عمان،،دور إدارة الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية في المؤسساتحفيان عبد الوىاب، 1

2 M.Porter, l’Avantage concurrentiel des nations. inter-éditions, 1993, p48 
 .434:ص.2007، دار اؼبريخ والرياض، السعودية،أساسيات التسويقفيليب كوتلر، جاري أرمسًتونج، ترصبة، سرور علي إبراىيم،  3
، كلية "األداء المتميز للمنظمات و الحكومات "مداخلة مقدمة يف اؼبؤسبر العلمي الدورل حول. "إدارة الجودة الشاملة مدخل نحو أداء منظمي متميز" صبلح عباس ىادي،  4

 .  163.، ص2005 مارس 9-8اغبقوق و العلوم االقتصادية، قسم علوم التسيَت، جامعة ورقلة، 
 
5
، اؼبلتقى الدورل حول تنافسية اؼبؤسسات االقتصادية وربوالت اإلستراتيجيات الحديثة للتغيير كمدخل لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائريةأمال عياري، رجم نصيب،  

 .13، جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة، ص 2002 أكتوبر 30-29احمليط، 
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ىي "اؼبيزة التنافسية انطبلقا من نتائج ربليل البيئة الداخلية، فاؼبيزة التنافسية  (Pitte&lei)ويعرف كل من 
استغبلل اؼبؤسسة لنقاط قوهتا الداخلية يف أداء األنشطة اػباصة هبا، حبيث زبلق قيمة ال يستطيع بقية اؼبنافسُت 

1"ربقيقها يف أدائهم ألنشطتهم
. 

فبمبلحظة ـبتلف التعاريف قبد منهم من يركز على مفهوم القيمة ومنهم من يركز على اؼبوارد واؼبهارات 
: ويبكن طرح التعريف التارلإال أهنا كلها تصب يف  جوىر ربقيق التفوق والتفرد ومنهم من يركز على االختبلف ،

القدرة على / أو/التكنولوجيا و/ أو/قدرة اؼبؤسسة على استغبلل مواردىا وقد تتعلق باعبودة و" اؼبيزة التنافسية ىي 
/ أو/وفرة اؼبوارد اؼبالية والتميز يف الفكر اإلداري و/ أو/االبتكار و/ أو/الكفاءة التسويقية و/ أو/زبفيض التكلفة و

، حيث تتمكن اؼبؤسسة من ربقيق اؼبيزة عندما يبكنها تطبيق االسًتاتيجيات اليت زبلق "امتبلك موارد بشرية مؤىلة 
القيمة للمستهلك واليت ال يبكن للمنافسُت اغباليُت أو اؼبرتقبُت تطبيقها وعندما ال يستطيع ىؤالء اؼبنافسون أن 

القوة الدافعة أو قيمة أساسية تتمتع هبا " ،فبا يدل على أهنا "وبصلوا على منافع تطبيق تلـك االسًتاتيجيات
وقد تستمر لفًتة طويلة بغض النظر عن طول أو قصر . اؼبؤسسة، وتؤثر على سلوك العمبلء يف إطار التعامل معها

 ، فباؼبيزة التنافسية تتمكن اؼبؤسسة من اغبصول على 2"دورة حياة السلعة أو اػبدمة اليت تقدمها ىذه اؼبؤسسة
 .3اخل... ىوامش مرتفعة، تطبيق أسعار منخفضة، اغبصول على حصة سوقية أكرب

 4:وقبد فبا سبق أن اؼبيزة التنافسية تتميز دبا يلي

 .أهنا نسبية أي تتحقق باؼبقارنة و ليس مطلقة -1
 .أهنا تؤدي إذل ربقيق التفوق و األفضلية على اؼبنافسُت -2

 .أهنا تنبع من داخل اؼبؤسسة و ربقق قيمة ؽبا -3

 .أهنا تنعكس يف كفاءة أداء اؼبؤسسة يف أنشطتها أو يف قيمة ما تقدمو للمشًتين أو كليهما -4

 .أهنا هبب أن تؤدي إذل التأثَت يف اؼبشًتين و إدراكهم لؤلفضلية فيما تقدم اؼبؤسسة و ربفزىم للشراء منها -5

 أهنا تتحقق ؼبدة طويلة وال تزول بسرعة عندما يتم تطويرىا و ذبديدىا -6

                                                 
 .79:،ص1،2012، ،دار اغبامد للنشر والتوزيع،عمان،االردن ،طالخيار االستراتيجي وأثره في تحقيق الميزة التنافسيةالقطب ؿبي الدين، 1
  .428 ص) 2000. اإلسكندرية.  الدار اعبامعية للنشر( )  دراسات وبحوث ميدانية(إدارة األعمال الدولية . عبد السبلم أبو قحف  2
 34الوحدة - العمومية لنقل اؼبسافرين شرق الببلد االقتصاديةدراسة حالة المؤسسة : التكاليف لتحقيق تنافسية المؤسسة الخدمية . رشيد ،ظبية، حرنان 3

 .31:،ص2007،ماجستَت،جامعة بسكرة،بسكرة
 .138ص، 2005، الطبعة األوذل، عمان، دار وائل لنشر و التوزيع، مدخل استراتيجي، نظم المعلومات اإلستراتيجية، حسن علي الزعيب 4



ااالستااتيتاا اللاام للستااف  : الفصل الثاني  

88 

 

تنشأ من القيمة اليت باستطاعة اؼبؤسسة أن زبلقها لعمبلئها، إذ تأخذ شكل "وأكد بورتر على أن اؼبيزة التنافسية
لذا يبكن التمييز بُت نوعُت من اؼبيزة ". السعر اؼبنخفض، أو تقدًن منافع متميزة يف اؼبنتج مقارنة باؼبنافسُت

 : 1التنافسية
 اليت تتحقق كنتيجة بقدرة اؼبؤسسة على إنتاج وتسويق منتجاهتا بأقل تكلفة فبكنة، :ميزة التكلفة األقل -

وذلك من خبلل سبلك التكنولوجيا األفضل، مصادر أرخص للمواد األولية االستغبلل األفضل للطاقات 
اإلنتاجية،كفاءات العمليات التسويقية، فعالية نظم اإلنتاج ونظم الصيانة، كفاءة وفعالية عمليات النقل 

 .والتخزين

 حيث تتفوق اؼبؤسسة على اؼبنافسُت بتقدًن منتج متميز وعارل اعبودة ولو قيمة :ميزة الجودة العالية -
التميز يف نوعية وجودة اؼبواد األولية، التميز يف أساليب البيع : وربقق من خبلل . كبَتة يف نظر اؼبستهلك

 .وإمكانية اغبصول على السلعة يف أي مكان ويف أي وقت ،التميز يف طريقة صنع السلعة

 المرتكزات الفكرية للميزة التنافسية :المطلب الثاني

مازالت اإلسهامات قائمة ومستمرة ؼبفهوم اؼبيزة التنافسية خصوصا يف ؾبال اؼبرتكزات الفكرية للميزة التنافسية 
 :حيث مت الوصول إذل ؾبموعة من اؼبرتكزات الفكرية 

 يفهم من التحليل االسًتاتيجي بأنو ؾبموعة من اإلجراءات والوسائل اليت تعتمد :التحليل االستراتيجي-  أ 
عليها اؼبؤسسة يف ربديد التغَت يف البيئة اػبارجية، وربديد ميزهتا التنافسية من خبلل السيطرة على بيئتها الداخلية 

فيبُت التحليل االسًتاتيجي ربديد جوانب القوة يف اؼبؤسسة، ويتضمن ىذا التحليل دراسة البيئة اػبارجية . 
، حيث دراسة (swot)والداخلية متمثلة يف كل من الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف ويسمى ربليل 

القدرات واؼبهارات الداخلية للمنظمة باعتبارىا مصدر للميزة التنافسية واختيار اؼبؤسسات الفرص اػبارجية 
  .2للمنافسة من خبلل اختيارىا لبلسًتاتيجيات وتنفيذىا

. ، اؼبوارد والكفاءات الضرورية لذلكاإلسًتاتيجية يتطلب ذبسيد :نظرية اإلستراتيجية القائمة على الموارد- ب 
ومن شبة، فإن اغبيازة على اؼبوارد والكفاءات باعبودة اؼبطلوبة واستغبلؽبا اعبيد يؤمنان وبشكل كبَت قباح 

                                                 
، اؼبلتقى الوطٍت األول حول اؼبؤسسة االقتصادية اعبزائرية وربديات اؼبناخ االقتصادي إدارة الجودة الشاملة مدخل لتطوير الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةظببلرل وبضيو،  1

 .173:،ص2003افريل .22.23اعبديد،البليدة،
 76:،ص2011،دراسة استطبلعية،دار شتات اانشر والتوزيع،مصر،دور المزيج التسويقي السياحي في تحقيق الميزة التنافسيةمروان ؿبمد قبيب،  2
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:  وتشمل اؼبوارد اؼبلموسة كل من، باعتبار ربول اؼبنافسة إذل منافسة معتمدة على اؼبوارد والكفاءاتاإلسًتاتيجية
يصعب ربديد اؼبوارد غَت اؼبلموسة، باعتبار أنو ال توجد قاعدة و ،1اؼبواد األولية، معدات اإلنتاج، اؼبوارد اؼبالية

اعبودة، اؼبعلومات، التكنولوجيا، معرفة : غَت أنو يبكن أن تشمل اؼبوارد غَت اؼبلموسة كل من. متفق عليها لذلك
و على اؼبؤسسة وضع إسًتاتيجية مبلئمة لدعم مواردىا يشكل يضمن ربقيق أىدافها .2كيفية العمل، اؼبعرفة

اؼبستقبلية،كما ربافظ اؼبؤسسة على مواردىا، حبيث تقودىا إذل اإلبداع والكفاءة يف استخدام اؼبوارد فبا ينتج عنها 
 .3ديبومة اؼبزايا التنافسية

كان معظم التفكَت االسًتاتيجي ”  التنافسيةاإلسًتاتيجية“ضح مايكل بورتر أنو قبل  يو:ىيكل الصناعة–ج 
يركز على تنظيم اؼبوارد الداخلية للشركة وتكييفها ؼبواجهة ظروف ؿبددة يف السوق، أو زيادة تنافسية اؼبؤسسة عن 

يسعى بورتر إذل إحداث ”  التنافسيةاإلسًتاتيجية“طريق خفض األسعار لرفع اغبصة يف السوق، ومن خبلل كتابو 
 من وجهة نظر الصناعة نفسها بدالً اإلسًتاتيجيةالتوافق بُت ىذه النـُُهج، مقدما لئلدارة طريقة جديدة للنظر يف 

 التنافسية ىو إقامة عبلقة بُت اإلسًتاتيجيةجوىر صياغة  ن .من وجهة نظر األسواق أو القدرات التنظيمية
اؼبؤسسة وبيئتها، وعلى الرغم من أن البيئة ذات صلة واسعة جداً، وتشمل القوى االجتماعية فضبلً عن 

االقتصادية، فإن الناحية الرئيسية لبيئة اؼبؤسسة ىي الصناعة أو الصناعات اليت تنافس عليها، وؽبيكل الصناعة 
تأثَت قوي يف ربديد القواعد التنافسية للعبة باإلضافة إذل االسًتاتيجيات احملتمل توافرىا للشركة، كما أن القوى 

اػبارجية تؤثر على كل اؼبؤسسات يف الصناعة عادة، فإن اؼبفتاح يكمن يف تباين قدرات اؼبؤسسات على التعامل 
أن للمنافسة يف  ويشَت بورتر إذل أن حدة اؼبنافسة يف الصناعة ليست مسألة مصادفة وال حظاً عاثراً بل.”معها

، ويف ىذا السياق 4جذوراً يف ىيكلها االقتصادي األساسي وتتجاوز كثَتاً سلوك اؼبنافسُت اغباليُت صناعة ما
 :يلفت إذل أن حدة اؼبنافسة تتوقف على طبس قوى تنافسية أساسية ىي

 .اؼبوردون، ومدى قدراهتم على اؼبساومة  -1

 .ومدى قدرهتم أيضاً على اؼبساومة. اؼبشًتون  -2

                                                 
 .49:،ص2002علوم التسيَت،جامعة اعبزائر،،ماجستَت،تنميتها وتطويرىا: الميزة التنافسية في المؤسسة،مصادرىاعمار بوشنافة، 1
 .51:،صالمرجع السابق 2
 .78:،صمرجع سبق ذكرهمروان ؿبمد قبيب، 3

على اؼبوقع  ،.2010يونيو 27األحد : تاريخ النشر ،دور ىيكل الصناعة والقوى الخارجية في تحديد قواعد لعبة االستثمارايكل بورتر يربز م: مقال بعنوان 4
http://www.alittihad.ae/details.php?id=38359&y=2010&article=full  2016 جوان 17 أطلع. 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=38359&y=2010&article=full
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 .الداخلون احملتملون وما وبملونو من هتديدات قادمة -3

 .اؼبنافسون من أصحاب اؼبؤسسات القائمة -4

 .البدائل، وما سبثلو هتديدات اؼبنتجات أو اػبدمات البديلة -5

فبا تقدم نرى أن العوامل السابقة للنموذج يبكن أن تسهم ربقيق الرحبية للمنظمة، باإلضافة إذل كل واحدة 
منها تسهم يف زيادة ربقيق اؼبزايا التنافسية، كما تسلط الضوء على األبعاد اليت تساعد يف ربقيق التفوق يف 

 .1التحليل الواضح للواقع اغبقيقي للصناعة

لتصوير كيف  (1985)وقد اقًتحت فكرة سلسلة القيمة ألول مرة من قبل مايكل بورتر :  سلسلة القيمة–د 
واغبصول على ميزة .2تًتاكم القيمة للعمبلء على طول سلسلة من األنشطة اليت تؤدي إذل اؼبنتج النهائي أو اػبدمة

 : 3تنافسية من خبلل التفاعل مع العميل يتطلب

 .ربديد الشكل الذي يرغب يف أن يكون عليو نشاط اؼبؤسسة، والذي يدفعو للتعامل معها- 
 .جعل القيادة ملتزمة بأسلوب خاص ومتميز للتفاعل مع العمبلء- 
 .     العمل على استحداث واستمرارية أسلوب للتفاعل مع العميل يتميز بقيمة عالية- 

لتصميم وإنتاج وتسويق "ويصف بورتر سلسلة القيمة كل العمليات أو األنشطة الداخلية اؼبرتبطة بأداء اؼبؤسسة 
وتشارك  .األنشطة األساسية وأنشطة الدعم : ويصف بورتر فئتُت رئيسيتُت من األنشطة."وتقدًن ودعم منتجاهتا

ىذه عادة ما تكون  .األنشطة األساسية مباشرة يف ربويل اؼبدخبلت إذل ـبرجات ويف التسليم وخدمة ما بعد البيع
4أيضا خط أنشطة للمنظمة

أما األنشطة اؼبساعدة فتتمثل يف البنية التحتية، إدارة اؼبوارد البشرية، واألنشطة .
الداعمة اليت تدعم األنشطة األساسية يف اؼبؤسسة من خبلل التنسيق والًتابط بُت صبيع األنشطة األساسية 

 :5والداعمة، حبيث تصبح اؼبؤسسة قادرة على
                                                 

 79:،صمرجع سبق ذكرهمروان ؿبمد قبيب، 1
2 Value Chain Analysis for Assessing Competitive Advantage, Published by Institute of Management  

ccountants, 10 Paragon Drive. 1996,P:01. 
 

، (دبيـك  )عبد الرضبن توفيق، مركز اػبربات اؼبهنية لئلدارة . ترصبة د . استراتيجيات تحول المؤسسات العمالقة إلى العالمية: اإلدارة بالعمالء ريتشارد ويتلي، ديان ىيسان،  3
 . 257.، ص1998

4 Value Chain Analysis for Assessing Competitive Advantage, Opcit,P01. 
 .81:ص، مرجع سبق ذكرهمروان ؿبمد قبيب، 5
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 تقليص كلف اإلجراءات -

 ذبميع اؼبعلومات ألغراض الرقابة -

 تقليل الكلف العالية -

 تقليل الوقت اؼبطلوب ألداء ادل تلك األنشطة -

لذا من الضروري التنسيق والًتابط بُت األنشطة األساسية والداعمة يف إطار ربقيق اؼبزايا التنافسية من  -
خبلل إدارة سلسلة القيمة يف اؼبؤسسة،بوصفها نظاما أكثر من كوهنا أجزاء منفصلة أو متجمعة مع 

 .بعضها

  التنافس والميزة التنافسية إستراتيجية :المطلب الثالث 

إن اؼبيزة التنافسية اؼبتواصلة تتحقق باالعتماد على األصول واؼبهارات،حيث سبثل األصول كل ما ربوزه        
اؼبؤسسة من أصول مثل اسم العبلمة أو الوالء للعبلمة أو اؼبوقع ويتصف بالتمييز عن اؼبنافسُت،فهي عناصر كما 
نبلحظها مكتسبة ومعروفة مسبقا من طرف اؼبستهلك،حيث استطاعت اؼبؤسسة بفعل أقدميتها يف اؼبهنة حيازة 

ظبعة طيبة واكتساب قوة وشهرة والتميز عن اؼبنافسُت،أما اؼبهارات فهي عناصر معينة تقوم اؼبؤسسة بأدائها بشكل 
أفضل من اؼبنافسُت،مثل اإلعبلن أو التصنيع بكفاءة وجودة عالية،فهي عناصر تؤدى يف الوقت اغبارل وغَت 

. 1مكتسبة،وبالتارل على اؼبؤسسة البحث على الدوام عن أحسن أداء ؽبذه اؼبهارات

يف األخَت يبقى على عاتق اؼبؤسسة اختيار األصول واؼبهارات البلئقة واؼبناسبة واليت ستكون دبثابة عوائق أو        
حواجز أمام اؼبنافسُت،حيث ال يبكنهم تقليدىا أو مواجهتها،ومن مث يبكن استمرارىا لفًتات أطول وعلى مدار 

على التتبع اؼبستمر لكل  الزمن،ولكن حىت تتمكن اؼبؤسسة الوصول إذل تلك اغبالة،فإهنا ستجد نفسها ؾبربة
مسايرة ىذه اؼبستجدات واغبفاظ على ميزهتا التنافسية،ولضمان ذلك  اؼبتغَتات واؼبستجدات من أجل ضمان

تلجأ اؼبؤسسات وتعتمد يف تكوينها وتنميتها لقدراهتا التنافسية والوصول إذل مزايا تنافسية جديدة،على تشجيع 
وىي  نصل إذل نتيجة ىامةو .2 للمنافسة يف الصناعةوأفضلالعاملُت على االبتكار وإدراك واكتشاف سبل جديدة 

أن اؼبؤسسة بإمكاهنا ربقيق ميزة تنافسية متواصلة عالية باعتمادىا على توظيف كل عناصر برنامج العمل 
(. 13)االسًتاتيجي لتطوير وذبديد اؼبؤسسة وىو ما يبينو الشكل رقم

                                                 
 103:،ص2005/2006،حالة اؼبؤسسات اعبزائرية،دكتوراه،فرع التسيَتـجامعة اعبزائر،مؤسرات تنافسية المؤسسات االقتصادية في ظل العولمة االقتصاديةفرحات غول، 1
 نفس المرجع والصفحة 2
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التنافسية (اؼبيزة)اؼبنطق األساسي يف تكوين القدرة  :(13 )الشكل رقم -  

-  

 

 

 

 

186،ص1998،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،"تطوير أداء وذبديد اؼبؤسسات"علي السلمي:المصدر -  

 إتباعمن خبلل ما سبق يتضح لنا بأن ربقيق اؼبيزة التنافسية اؼبتواصلة،يتوصل إليها عن طريق 
:1اسًتاتيجيات تنافسية ؿبققة للقيمة وتتوفر فيها عنصرين أساسيُت ونبا  

  من جانب أي منافسيها اغباليُت أو احملتملُت مستقببلاإلسًتاتيجيةعدم تطبيق ىذه  .
  اإلسًتاتيجيةعدم قدرة اؼبؤسسات اؼبنافسة األخرى على ربقيق نفس مزايا تلك .

يف ىذا الصدد البد أن تتوفر بعض الشروط األساسية يف اؼبيزة التنافسية حىت تتمكن من أداء أدوارىا كاملة 
: 2والعمل على ربسُت األداء اغبارل والتنافسي للشركة وىي

  أن تكون اؼبيزة بدرجة من الكرب،حبيث يبكن للشركة ربقيق مزايا أو منافع كبَتة يف حالة الدخول يف سوق
. أو قطاع معُت من السوق

   أن تكون مستمرة ومتواصلة نسبيا،دبعٌت عدم إمكانية تقليدىا بسهولة من جانب اؼبؤسسات اؼبنافسة
 أن يكون أثرىا ملموسا وملحوظا. 

 
                                                 

 .104:،صالمرجع السابق 1
 .نفس المرجع السابق والصفحة 2

 المٌزةالتنافسٌة

 عروضتسوٌقٌةمتجددةومتنوعةعلىالمتنافسٌن

منتجاتجدٌدةومتطورةواستخداماتمتجددةللمنتجات
 القائمة

 ابتكاراتوتحسٌناتتكنولوجٌة

 نظاممتطورومستمرللبحوثوالتطوٌر

 قواعدالبٌاناتالتسوٌقٌةواإلنتاجٌةوالتكنولوجٌة
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 ىو ربقيق ميزة تنافسية متواصلة وطويلة األجل لئلسًتاتيجيةإذن يبكن القول بأن احملرك واحملك الرئيسي        
على حساب اؼبنافسُت يف كل ؾبال نشاط اؼبؤسسة،وعليو فإن اؼبؤسسة لكي تتوصل إذل ذلك فسوف تنطلق 

وبالتارل استخبلص …بالتشخيص ودراسة البيئة اػبارجية،ؿباولة بذلك معرفة جاذبية الصناعة وىيكل اؼبنافسة
الفرص والتهديدات احملتملة يف السوق اؼبستهدف ،ومنو التكيف معها بأحسن طريقة فبكنة،فضبل عن ذلك فإن 
اؼبؤسسة ستقوم بدراسة البيئة الداخلية ؼبعرفة إمكانيات اؼبؤسسة وقدراهتا وبالتارل التعرف على نقاط القوة ونقاط 
الضعف،اليت تسمح ؽبا بتحديد القدرات التنافسية والعمل على تطويرىا وربسينها عند الضرورة استجابة ؼبتغَتات 

. البيئة اليت تعمل فيها اؼبؤسسة

ويتم يف األخَت التوافق بُت البيئة الداخلية واػبارجية بإهباد اسًتاتيجية مناسبة تسمح للمؤسسة باستغبلل        
نقاط قوهتا وإمكاناهتا أحسن استغبلل من خبلل الفرص اؼبتاحة يف السوق وذبنب التهديدات بطريقة ذكية،بعيدة 

تعديل وتطوير :"النظر ومدروسة بدقة،وؽبذا نصل إذل نتيجة مهمة،وىي أن االسًتاتيجية ؽبا دور حساس وىو
التنظيم باستمرار ؼبواجهة متطلبات البيئة اؼبتغَتة،واستغبلل جوانب التميز والتفوق لديها ويف سبيل إحراز موقع 

(.  14)،وىو ما يوضحو الشكل رقم"1تنافسي مرغوب يف السوق ومن مث إحراز ميزة تنافسية

  كاستجابة لتحقيق اؼبيزة التنافسيةاإلسًتاتيجية : (14) الشكل رقم -

                                                  

     

-                                       

           

           

           

           

           

           

         

                                                 
 .105: ،صالمرجع السابق 1

هٌكلالمنافسة
  

 الفرص
 التهدٌدات 

الداخلٌةاإلمكانات  

 جوانب القوة
 جوانب الضعف

 االستراتٌجٌة

 موقعتنافسًقوي

 مٌزةتنافسٌة
 

لتوافقا   

28،ص1995،دار اؼبعارف،"اإلسًتاتيجيةاإلدارة "نبيل مرسي خليل:المصدر  

 البٌئةالخارجٌة البٌئةالداخلٌة
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   خالصة الفصل

مقاربة اؼبوارد والكفاءات، خاصة تعمل االسًتاتيجيات العامة للتنافس على بناء اؼبزايا التنافسية، إضافة إذل 
وهبب . تلك اؼبوارد الغَت قابلة للتقليد اؼبتمثلة  يف اؼبعرفة والرأظبال الفكري  اليت من شأهنا خلق التميز للمنظمة

على اؼبؤسسة أن تبُت إسًتاتيجياهتا اعتمادا على ميزة تنافسية ال تتوافر لدى اؼبنافسُت كما عليها ذبنب 
االسًتاتيجيات اليت يتطلب قباحها توافر نقاط قوة غَت متوافرة لدى اؼبؤسسة ،حبيث هتدف اإلسًتاتيجية التنافسية 

 .إذل  التحكم األمثل يف الظروف احمليطة باؼبؤسسة 

.  إسًتاتيجية زبفيض التكلفة بالدرجة األوذل على زبفيض التكاليف عن طريق وفورات اغبجمتعتمد
والسيطرة على أكرب حصة سوقية يف حُت تعتمد إسًتاتيجية التمايز بالدرجة األوذل على  إشباع رغبات الزبون  من 
خبلل تقدًن سلعة زبتلف عن منتجات اؼبنافسُت و ذات جودة  تتوافق مع سبوقع  تفضيبلت الزبون،أما إسًتاتيجية 
الًتكيز  تعمل على  توجيو جهودىا ػبدمة قطاع سوقي معُت إما من خبلل تقدًن سلعة بسعر منخفض أو تقدًن 

 والتمييز، اليت ةمنتج متميز وبكميات قليلة،و بإمكان اؼبؤسسة الدمج بُت اسًتاذبيُت اؼبتثلمة يف قيادة  التكلف
 ربقق ميزة تنافسية متواصلة عالية باعتمادىا على توظيف كل عناصر برنامج العمل االسًتاتيجي تؤدي بدورىا

 .لتطوير وذبديد اؼبؤسسة
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: تمهيد  

إن اؼبؤسسات الريادية ىي اليت تعمل على ربليل البيئة الداخلية واػبارجية للمؤسسة من اجل استغبلل 
الفرص اؼبتاحة وتشخيص أىدافها يف حُت قبد تعقد البيئة خصوصا يف إطار التطورات االقتصادية والتكنولوجية 
والدولية  وىذا لزم اؼبؤسسات البحث عن مصادر التميز وربقيق توان يف القوى التنافسية من اجل ربسُت ىيكل 

 الصناعة الذي تنشط فيو  
 

وتعد اؼبيزة التنافسية شغل الشاغل لكل اؼبؤسسات حيث تسعى إُف البحث عن مصادر اؼبيزة التنافسية 
خصوصا ما يتعلق بالتكلفة واعبودة واليت بدورىا متأثرة بالقوة التفاوضية للمورديُت  للمؤسسة إضافة إُف تأثَت 
الزبائن  القوة التفاوضية اػباصة بالزبائن واؼبتعلق جبودة اؼبنتجات والضغط على اؼبؤسسة  وبناءا عليها تسعى 
اؼبؤسسة الىت ربقيق التوازن يف القوى التنافسية  وقبد أن ىيكل الصناعة يبارس تأثَتا يف ربديد قواعد اللعبة 

 التنافسية وعلى اإلسًتاذبيات اليت يبكن للمؤسسة اعتماده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  اإلستراتيجية التنافسية وتغير هيكل الصناعة: الفصل الثالث

97 

 

   تحميل هيكل الصناعة :المبحث األول

يعد ىيكل الصناعة احد الركائز األساسية يف منهجية التحليل اليت يعتمد عليها االقتصاد الصناعي، وقبل 
 .التطرق ألىم اإلبعاد الرئيسية ؽبيكل الصناعة وجب التطرق إُف اؼبفاىيم اؼبرتبطة باقتصاديات الصناعة

منهجية التحليل في االقتصاد الصناعي: المطلب األول  

مفهوم االقتصاد الصناعي: أوال  
االقتصاد الصناعي ىو العلم  الذي يتعامل مع اؼبشكبلت  االقتصادية للشركات والصناعات ، وعبلقتها 

 يف األدبيات االقتصادية معروف من قبل العديد من األظباء مع وجود اختبلفات ىامشية مثل .مع اجملتمع

االقتصاد واألعمال  'و'التنظيم الصناعي والسياسة التجارة  '،'الصناعة والتجارة  '،'اقتصاديات صناعات "
 .إٍف  ...التجارية 

إن اقتصاديات الصناعة  تنطلق من وجهة النظر القائلة بأنو على األقل يف األسواق الصناعية اؼبنافسة يف 
األسواق ليست تامة، ففي بعض األسواق قد يعمل احملتكر الوحيد  يف ضباية عوائق الدخول عالية 

ولكن يف معظم األسواق الصناعية تكون عوائق الدخول .للدخول،وبالتاِف يبكن تطبيق التحليل االعتيادي حملتكر
غَت كافية الستبعاد اؼبنافسُت اعبدد ؼبنع كل اؼبنافسة اعبديدة أو اغبد من عدد اؼبؤسسات العاملة يف السوق ويف 
ىذه اغباالت سوف تكون ىناك درجة معينة من اؼبنافسة وبالتاِف يغلب على ىذه األسواق طابع اؼبنافسة غَت 

ويسعى علم اقتصاديات الصناعة إُف ربليل النتائج اؼبًتتبة على اغباالت اليت ذبمع بُت اؼبنافسة . التامة
 وجاء االقتصاد الصناعي كبديل لكل من التحليل الوحدوي والكلي حيث ركز األول على ربليل 1.واالحتكار

سلوك الوحدات االقتصادية  دون ؿبيطها يف حيث ركز الثاين على ربليل الظواىر االقتصادية الكلية دون 
 .2جزئياهتا

و بناءا على أىداف اؼبؤسسة وتنظيمها فهو يبثل كيفية التموقع للمؤسسة بالنسبة جململ األسواق اؼبمكنة ،مث 
تشخيص اؼبسار الوظيفي الديناميكي ؽبذه األسواق،وىو يهتم ب صورة أساسية بدراسة الظروف اؽبيكلية السائدة 

  .3يف األسواق وانعكاس ذلك على سلوك اؼبؤسسات الصناعية

                                                 
  .17، ص 1994، تعريب فريد بشَت طاىر، دار اؼبريخ للنشر، الرياض، اقتصاديات الصناعةروجر كبلرك،  1
 .51:،ص2008رحيم حسُت،إسًتاتيجية اؼبؤسسة،دار هباء الدين للنشر، قسنطينة، 2

3 Jean-Marie Chevalier,Encyclopedie Economique, p10. 
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كما يهتم علم اقتصاديات الصناعة بصورة أساسية بدراسة الظروف اؽبيكلية السائدة يف أسواق صناعة ما، 
وانعكاسات ذلك على سلوك اؼبؤسسات الصناعية ضمن ىذا السوق وتأثَت ىذا السلوك على مستويات أداء ىذه 

وبناءا على ىذا التعريف فإن االقتصاد الصناعي . السياسات الصناعية اؼبناسبة إزاء ذلك اؼبؤسسات، ومن مث
درجة اؼبنافسة يف السوق، سياسات اإلنتاج : وباول اإلجابة على درجة عبلقة وتأثر سلوك اؼبؤسسة من حيث 

والتسعَت يف اؼبؤسسات، سياسات اإلعبلن والتمييز يف األسعار، وغَتىا من أوجو سلوك اؼبؤسسات دبستوى الًتكز 
 .1يف الصناعة وغَتىا من أبعاد ىيكل الصناعة

إن أنبية دراسة االقتصاد الصناعي تأيت بسبب ماتوليو ـبتلف الدول ومنها النامية من أنبية كبَتة لك من 
.   ؼبهمة لتحقيق التنمية االقتصادية والتقدم اغبضاريالوسائلالصناعة والتصنيع، لكوهنما من 

إن االقتصاد الصناعي، ىو فرع متميز من فروع االقتصاد اليت تعاًف اؼبشاكل االقتصادية للمشاريع والصناعات 
.  2وعبلقتها مع اجملتمع

 الصناعي، ومنها أنو يبثل تطبيقاً للنظرية االقتصادية اعبزئية لتحليل لبلقتصادوىنالك تعريفات عديدة وـبتلفة 
.  اؼبشاريع الصناعية واألسواق والصناعات

 األداء -السلوك–نموذج الهيكل : ثانيا

 ( م1949-1939عام  "MASON إدوارد ماسون")وضع ىذا النموذج من طرف العاَف االقتصادي 
، النموذج يبثل واحد من ( م1959عام  "Joe S.BAIN جوي بن")مث مت تطويره من طرف تبلميذه على غرار 

يوجد العديد من النماذج )االقتصاد الصناعي  (أو منهج عمل)النماذج األكثر شهرة اليت تصف طريقة عمل 
3(األخرى

. 

إن منهجية االقتصاد الصناعي ترتكز على بناء تصوري ؾبرد ،على شكل مبوذج وىي عبارة عن سلسلة من 
-السلوك–العبلقات السببية بُت ثبلثة من عناصر تنسق بينها ؾبموعتُت بشكل أفقي وعمودي،أال وىي اؽبيكل 

                                                 
 .39:، صمرجع سبق ذكرهأضبد سعيد باخرمة، 1

2 http://bouhoot.blogspot.com/2015/05/blog-post_676.html  19/20/2016بتارٌخ  
3 http://cte.univ-setif.dz/ses4/economie_industrielle/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B3/%D9%85% 

D9%81%D9%87%D9%88%D9%85.html  عويسي أمُت ،دروس يف االقتصاد الصناعي،طلبة سنة ثالثة أ،زبصص  إحصاء تطبيقي واستشراف اقتصادي، جامعة
 19/06/2016سطيف  بتاريخ 

http://bouhoot.blogspot.com/2015/05/blog-post_676.html
http://bouhoot.blogspot.com/2015/05/blog-post_676.html
http://bouhoot.blogspot.com/2015/05/blog-post_676.html
http://cte.univ-setif.dz/ses4/economie_industrielle/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B3/%D9%85%25
http://cte.univ-setif.dz/ses4/economie_industrielle/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B3/%D9%85%25
http://cte.univ-setif.dz/ses4/economie_industrielle/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B3/%D9%85%25
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إن ىذا اؼبنهج التقليدي لبلقتصاد . األداء باإلضافة إُف ؾبموعة من السياسات اغبكوميةـ والشروط القاعدية
 .1الصناعي يقوم بتنظيم السَتورة الثبلثية بطريقة أكثر ربكما من اؼبنهج التقليدي القدًن

ويقوم منهج ربليل االقتصاد الصناعي على العبلقة بُت ىيكل السوق والسلوك اإلداري ؼبنشأة األعمال، وأثرنبا 
على ربديد األداء، ويوحي ىذا اؼبنهج يف أبسط أشكالو على وجود عبلقة سببية قائمة، وتبدأ من ىيكل السوق 
إُف السلوك اإلداري ومن مث األداء، وقد جاء تأكيد ىذه العبلقة ذات االذباه الواحد بواسطة الكتاب األوائل يف 

 يف الثبلثينيات واألربعينيات، E.S.Masson ) (اقتصاديات الصناعة، وخاصة االقتصادي األمريكي ماسـون
 يف اػبمسينيات والستينيات، ولكن جاءت الدراسات اغبديثة لتؤكد ( J.S.Bain )ومؤخرا بواسطة تلميذه بُت

تعقد ىذه العبلقات بُت ىيكل السوق والسلوك اإلداري واألداء، فمثبل تربز الدراسات الراىنة إمكانية تأثَت كل 
من السلوك اإلداري واألداء على ىيكل السوق، أو بصورة أعم فقد يكون ىيكل السوق والسلوك اإلداري واألداء 

 2تتحدد صبيعها وبصورة مشًتكة ربت ظروف معينة للسوق
.يوضح الشكل البلحق منهج ربليل االقتصاد الصناعي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .69:،ص2009/2010ماجستَت،زبصص اقتصاد صناعي،جامعة بسكرة، مذكرةالسياسة الصناعية ،دراسة حالة قطاع التأمين،صيفي وليد، 1
  .19روجر كبلرك، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 الصناعي االقتصاد يف التحليل منهجية :(15) رقم الشكل      

 

 
 

 
 

 
  
   

 

 

 

 

Source : Jean Pierre Angelier, Economie industrielle Eléments de méthode, Ed Office des 

Publications Universitaires, Alger, 1993p 12. 

 

 بالصناعة الخاصة األساسية القواعد
 (االقتصادية و االجتماعية)البيئة  -
.  والطلب العرض خصائص -

 

 الهيكل
: نظام يرتبط تشكل اؼبؤسسات من ؾبموعة

 اؼبؤسسات القائمة بُت االرتباط -

 خصائص                             :                األخرى األنظمة مع االرتباط -

 اؼبنافسة                                                                 الزبائن 

 اؼبوردين 

 اؼبنافسُت طرف من احملتملة اؼبنافسة 

 األخرى اؼبنتجات منافسة  

 اإلستراتيجيات
 اؼبفروضة القيود من التخفيف أجل من اؽبيكل الصناعي تغيَت إُف السعي -

 .اؼبؤسسة على

 .بناء اإلسًتاتيجية بناء على مواطن القوة والضعف -

 األداء
 ربددىا و مسانبتها يف أداء االقتصاد اليت لؤلىداف اؼبؤسسة ربقيق مدى -
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إن  منهجية التحليل، واليت تسعى إُف التوفيق بُت اؼبناىج العملية والنظرية، أفضل بكثَت من الطريقة 
اؼبيكانيكية، وحىت ىذه اؼبنهجية تسمح لتمثيل آليات اليت تعمل وفقها بطريقة قريبة من الواقع دون استبعاد 

الظروف اليت تعمل فيها الصناعة بغية إضفاء الطابع الرظبي عليها، واليت يبكن تطويرىا من أجل بلورة أو استنتاج 
 .1معايَت معينة، وىذه ىي العوامل اؽبامة اليت نعتقد أن االقتصاد الصناعي يتميز هبا

تشمل الشروط األساسية صبيع اػبصائص اليت تساعد على ربديد بيئة األعمال التجارية،و عوامل العرض و 
 وظهور عمبلء نتيجة باؼبنتج ،و وضعيتو يف دورة اغبياة ،ذات الصلة و ىي تعٌت جبميع العوامل .ظروف الطلب

باإلضافة إُف ربديد اؼبناطق اعبغرافية .... يف عملية اإلنتاجا ،وجود بدائل،طبيعة التكنولوجيللتغَتات يف األسعار
 2.الصناعية

تلك اػبصائص اؼبؤسسة للصناعة، واليت تًتك تأثَتا " بأنو Bain يعرب عنو االقتصادي :هيكل الصناعة- أ
3."اسًتاتيجيا على طبيعة اؼبنافسة والتسعَت داخل ىذه الصناعة

تركيز السوق، درجة : حيث يتضمن ىذا اؽبيكل 
 4.التمييز يف اؼبنتجات، عوائق الدخول إُف الصناعة والتكامل الرأسي

 السياسات اليت تتبعها اؼبؤسسات يف ظل ىيكل الصناعة السائد وظروف الطلب فيها :سلوك المؤسسات- ب
 .5وسلوكها ذباه اؼبؤسسات األخرى اؼبنافسة ؽبا  يف الصناعة من اجل ربقيق أىداف اؼبؤسسة 

 ىو انعكاس لكيفية استخدام اؼبؤسسة للموارد اؼبادية والبشرية واستغبلؽبا بالصورة اليت ذبعلها قادرة :األداء- ج
 7.الرحبيـة، اؼبعدالت اؼبرتفعة للنمو وزيادة حجم اؼببيعات:  ، ومن مؤشرات األداء قبد6على ربقيق أىدافها

 .(اٍف ...تشريعات، ضرائب، السياسات االقتصادية، ) وىذه العبلقات تتأثر بالسياسات اغبكومية
 
 

                                                 
1 Jean Pierre Angelier, Economie industrielle Eléments de méthode, Ed Office des Publications Universitaires, 

Alger, 1993, pp, p 13. 
2
Gedefroy;Dang Ngueyien;Economie  Industrielle Appliquée,  Ed   Vuibert,paris ,1995,p.06.                           

       
 .27، ص 2005 دار وائل للنشر، عمان، االقتصاد الصناعي،مدحت كاظم القريشي،  3
 .41أضبد سعيد باـبرمة، مرجع سبق ذكره، ص  4
 .126:اؼبرجع السابق،ص  5
 .231:فبلح حسن اغبسيٍت،مرجع سبق ذكره، ص 6
 .29مدحت كاظم القريشي، اؼبرجع سابق، ص  7
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 :1أما عملية التحليل فتمر بأربع مراحل أساسية ىي   

  اليت تتعامل مع التنظيم الداخلي وأىداف اؼبؤسسة، :دراسة المؤسسة- أ 

وأين ندرس كيف يبكن للمؤسسة أن تتموقع يف اجملموعة يف األسواق اؼبتاحة :  دراسة المواقع اإلستراتيجية-ب 
 .ؽبا
 دراسة الفعل أو السلوك لدينامكية ىذه األسواق ، ومزايا التنافسية اليت سبيز اؼبؤسسة :ديناميكية التنافسية- ج 

 .من جهة أخرى ، وشدة اؼبنافسة ، والًتكيز ، وإسًتاتيجية اإلنتاج والسعر 
 لتوضيح ما ىو نوع من التدخبلت ، و اليت هبب أن تفرض التدخل لضمان مصاٌف :تدخل الدولة - د

 اؼبستهلكُت واؼبواطنُت 
إن منهج االقتصاد الصناعي قائم على العبلقة  بُت ىيكل السوق وسلوك اؼبؤسسات وأدائها وىذه العبلقة ذات 

اذباه واحد من اؽبيكل إُف األداء وجاء تأكيدىا بواسطة الكتاب األوائل يف اقتصاديات الصناعة وخاصة 
 ) يف الثبلثينيات واألربعينيات، ومؤخرا بواسطة تلميذه بُتE.S.Masson ) (االقتصادي األمريكي ماسـون

J.S.Bain ) يف اػبمسينيات والستينيات، ولكن جاءت الدراسات اغبديثة لتؤكد تعقد ىذه العبلقات بُت 
ىيكل السوق والسلوك اإلداري واألداء، فمثبل تربز الدراسات الراىنة إمكانية تأثَت كل من السلوك اإلداري واألداء 

على ىيكل السوق، أو بصورة أعم فقد يكون ىيكل السوق والسلوك اإلداري واألداء تتحدد صبيعها وبصورة 
 . 2مشًتكة ربت ظروف معينة للسوق

مفهوم هيكل الصناعة: المطلب الثاني  

، نظراً ؼبا تقوم بو من مسانبة يف دولةضاري يف أي اٌفجتماعي واالقتصادي واالتقدم ال قوةتعد الصناعة 
الدخل القومي، وتنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة، وتوفَت اؼبنتج احمللي بدالً من 

وال يقتصر دور الصناعة على النواحي االقتصادية بل يتعداىا إُف النواحي . االعتماد على السلع اؼبستوردة
االجتماعية حيث تسهم الصناعة يف تغيَت بيئات توطنها جغرافياً أسهاماً فعاالً حبكم ما تورثو من قيم ومفاىيم 

 3 اؼبهمة واألساسية لبلقتصاد الوطٍتاالتويعترب قطاع الصناعة أحد اؼبج ألي دولةتؤثر يف الًتكيب االجتماعي 
 

                                                 
1 Jean marie chevalie, industrie " encyclopédie économique". P.1535 

  .29:،جامعة بسكرة،ص2010/2011مذكرة ماجستَت،زبصص اقتصاد صناعي، ، تأثير التحالفات اإلستراتيجية على تنافسية المؤسسة الصناعيةؿببوب فطيمة،  2
 ،2012،، ؾبلة مصر اؼبعاصرة، اعبمعية اؼبصرية لبلقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريعالصناعة في محافظة أسوان تحليل في التنظيم المكانيحسام الدين جاد الرب اضبد،  3

  www.aun.edu.eg/arabic:على الموقع
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مفهوم الصناعة: أوال   
 غباجات اإِلنسان مبلئمةتغيَت يف شكل اؼبواد اػبام لزيادة قيمتها، وجعلها أكثر " الصناعة دبعناىا الواسع 

1"ومتطلباتو
. 

و حدة النشاط داخل القطاع الصناعي،  ولذلك فهي تضم كل الوحدات " الصناعة"ب من جهة أخرى قد يقصد 
 2اٍف...اإلنتاجية اليت تقوم بإنتاج سلع متقاربة، أو تستخدم نفس مادة اػبام أو نفس طريقة الصنع

ويبكن تعريف الصناعة على أهنا ؾبموعة من اؼبتنافسُت النشطُت يف نفس السياق االسًتاتيجي، اي اؼبوجودين يف 
 ةنفس ميدان اجملاهبة قبليا وبعديا والنشطُت يف نفس السوق واؼبقيدين بنفس احمليط دبختلف إبعاده القانوين

،السياسية،االجتماعية والتكنولوجية، ىؤالء اؼبتنافسون يبارسون اؼبهنة نفسها وينشطون يف إطار قواعد لعبة 
 .3متشاهبة

  :4  حول الصناعة أهنا(Michael Porter)كما يرى مايكل بورتر 

 قطاعات؛ ؾبموعة الصناعة تضم - أ
 إمكانية تقسيم الصناعة إُف ؾبموعات إسًتاتيجية- ب

 .(وىو ربليل يربط بُت االقتصاد اعبزئي والكلي)ينظر إليها وفق التحليل الوسطي - ت
 : 5يف حُت النموذج السوفييت اؼباركسي الذي يعتمد على تقسيم اعبهاز الصناعي إُف قسمُت

 إنتاج وسائل اإلنتاج؛   - 1

 . إنتاج السلع االستهبلكية- 2

كما طوره األستاذ مهبلنوبيس وقسمو إُف أربع قطاعات يف مبوذج التنمية االقتصادية للهند، وىذه القطاعات 
 :ىي
 االستثمار األساسي يف السلع اإلنتاجية؛- 1
 صناعة السلع االستهبلكية؛- 2
 
 

                                                 
1 http://kenanaonline.com/users/amrfayedfurniture/posts/98786  19/06/2016: بتارٌخ  

 .03:أضبد سعيد باـبرمة، مرجع سبق ذكره، ص 2
،اؼبلتقى الدوِف الثاين حول االداء اؼبتميز للمنظمات واغبكومات،جامعة ورقلة،يومي SCPظبَتة عطوي، ؿبمد رضا بوسنة، ربليل اداء الصناعة اؼبصرفية يف اعبزائر باستخدام مبوج  3

 .117:،ص2011،نوفمرب 22،23
4
jean- pierre Angelier, Economie Industrielle : élément de méthode, (Alger : OPU, 1993), p. 36-46 

 .82: ، ص2004مصر، -، دار الفجر، القاىرةالسياسة-اجملتمع-االقتصادعبد العاِف دبلة، الدولة اعبزائرية اغبديثة  5

http://kenanaonline.com/users/amrfayedfurniture/posts/98786
http://kenanaonline.com/users/amrfayedfurniture/posts/98786
http://kenanaonline.com/users/amrfayedfurniture/posts/98786
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 الصناعات العائلية والزراعية؛- 3
 .قطاع اػبدمات- 4

1 من اؼبقومات أنبهادتوافر عدلكي تقوم الصناعة وتزدىر البد ؽبا من 
 : 

 رأس اؼبال -

 اؼبواد اػبام -

 القوى احملركة -

 األيدي العاملة -

 األسواق -

 وسائل النقل واؼبواصبلت -

 أهمية الصناعة: ثانيا 

 النهضةوقد أدركت كثَت من دول العاَف و سيلتها للحاق بركب التقدم و ،  العاَف يف اؽبامة األنشطةلصناعة أحد ا
 إذ تعد الصناعة احملرك الرئيسي القتصاد البلد نظرا ؼبا يًتتب عنو من اؼبزايا التنافسية وربقيق الرفاىية االقتصادية

 : وتكمن أنبية الصناعة يف  . مع ما تساىم بو الصناعة من تطوير للنشاطات االقتصادية األخرىواؼبستوى اؼبعيشي
 2 وتقليل البطالةتعظيم فرص العمالة و الناتج اإلصباِف. 

 3رفع الكفاءة اإلنتاجية وتعظيم الفائض االقتصادي  

 4 وتنمية الصادرات تنويع اؽبيكل الصناعي
 

 5دإن التصنيع يوفر النقد األجنيب، وذلك بإنتاج ما ربتاج إليو بدال من االستَتا . 

  عندما تتوفر لدى دولة ما موارد اقتصادية غَت مستغلة استغبلال كامبل ويبكن توفَتىا بتكاليف منخفضة
نسبيا فان الصناعة توفر منافذ الستغبلل مثل ىذه اؼبوارد خاصة عندما تكون الطاقة االستيعابية 

6الستغبلل مثل ىذه اؼبوارد يف القطاعات األخرى كالزراعة واػبدمات ضعيفة
 

                                                 
1 https://www.hawaaworld.com/showthread.php?t=1978486 

 .40، القاىرة، ص 1993، دار النهضة العربية، اقتصاديات الصناعات الصغيرةصفوت عبد السبلم،  2

 45نفس اؼبرجع، ص  3
 .214، اإلسكندرية، ص 1997ؿبمد ؿبروس إظباعيل، اقتصاديات الصناعة والتصنيع، مؤسسة شباب اعبامعة،  4
 .13:أـًتصبة ؿبمد ؿبمود عمار،ص1994، مطبعة اؼبعرفة،مصر،التصنيع والتنمية في العالم الثالثراجيش شندرا،  5
 .7:أضبد سعيد باـبرمة،مرجع سبق ذكره،ص 6
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  يتميز قطاع الصناعة عن بقية القطاعات يف االقتصاد بقدرتو على ربقيق غلة متزايدة بصورة مستمرة
 .وديناميكية

  يظل اعتماد اقتصد دولة ما على مورد رئيسي أو عدد قليل من اؼبوارد للدخل القومي ؿبفوفا دبخاطر
التغَتات يف الطلب على ىذا اؼبورد خاصة يف األسواق اػبارجية وما يتبع ذلك من تقلبات يف األسعار 

 ربقيق ىف تنويع ةوضمن ىذا اإلطار تقوم الصناعة باؼبساىم. ومن مث تأثر الدخل القومي بشكل كبَت
ويتعزز ىذا الدور كلما كانت ىناك مواد أولية أو خام يف االقتصاد متوفرة أو . مصادر الدخل القومي

مرتبطة بإنتاج ىذا اؼبصدر الرئيسي كالغاز الطبيعي اؼبرتبط إنتاجو بإنتاج البًتول وكلما كانت القيمة 
 .اؼبضافة من اؼبشروعات الصناعية مرتفعة

 مفهوم هيكل الصناعة : ثالثا
يستخدم تعبَت ىيكل الصناعة للداللة على الظروف البيئية اليت تعمل يف ظلها  اؼبؤسسات اليت تنتمي  إُف 

الصناعة واليت يبكن أن يكون ؽبا تأثَت ملموس على سلوك ىذه اؼبؤسسات ومن مث أدائها يف اؼبستقبل، وهتدف 
عملية ربليل ىيكل الصناعة إُف ربديد حالة اؼبنافسة اؼبمارسة فيما بُت ـبتلف العناصر الفاعلة داخل الصناعة 

ويبكن للصناعة أن تأخذ ىيكل واحدا من بُت أربعة ىياكل معروفة للصناعة واليت تتمثل يف اؼبنافسة التامة، 
اؼبنافسة االحتكارية،احتكار القلة، واحتكار التام ويتم ربديد ىيكل الصناعة من خبلل صبلة من العوامل تتمثل يف 

درجة الًتكيز داخل السوق،وىو العامل الذي لفت اىتمام فئة كبَتة من الباحثُت الذي اىتموا بدراسة ىياكل 
الصناعة وذلك باستعمال ؾبموعة من اؼبؤشرات كذلك قبد عوامل أخرى استعملت لدراسة اؽبياكل كدرجة سبييز 

 . 1اؼبنتجات وأنبية موانع الدخول واػبروج ، التكامل وىيكل التكاليف
كما أن  ىيكل الصناعة يعكس عدد  اؼبؤسسات اؼبتواجدة يف الصناعة و قوة العبلقة بينها ، واليت تقاس وفقا 

2ؼبعايَت الًتكيز اليت تعطي نسبة تركيز الصناعة
 

 النمط أو الطريقة اليت تًتتب هبا األجزاء ه أي جسم مركب ما، فإنه أنىمن زاوية أخرى ينظر للهيكل، عل
 أخذنا السـوق ىنا كجسم، يتعُت تفحص الطريقة اليت ترتبط هبا اؼبكونات اؼبختلفة ااؼبكونة لذلك اعبسم، فـإذ

 3.للصناعـة،و يف ىذه اغبـالة البائعُت و اؼبشًتين،و كيف يرتبطون يبعضهم البعض

                                                 
 .118:ظبَتة عطوي، ؿبمد رضا بوسنة،مرجع سابق،ص 1

2 Louis Philips, industriel Economics,universite press cambridge,1998,p02. 
  28.، صمرجع سبق ذكرهمدحت القريشي، 3
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يف حُت يتم تعرف ىيكل الصناعة بناء على القوى التنافسية ؼبايكل بورتر  الذي يصف ىيكل الصناعة انو عبارة 
ويتضمن ىذا اؼبفهوم عن طبسة قوى تنافسيةـ وان التنافس القائم بُت اؼبؤسسات فيما بينها يعد أيضا قوة تنافسية، 

1.العناصر اؼبكونة ؽبيكل الصناعة وليس عدد اؼبؤسسات
 

وأخَتا فإن مفهوم ىيكل الصناعة قد يستخدم للتعبَت عن اػبواص األساسية لؤلسواق اليت تعمل يف ظلها 
اؼبؤسسات الصناعية والتنظيمات اؼبكونة ؽبذه األسواق واليت يبكن أن يكون ؽبا تأثَت على سلوك ىذه اؼبؤسسات 

: وضمن ىذا التعريف اؼبوسع فإن ىيكل الصناعة يشمل إضافة إُف مستوى الًتكز أبعادا أخرى أنبها. وأدائها
 .2 من قبل مؤسسات أخرى ومدى وجود سبييز يف اؼبنتجات داخل الصناعةالصناعةظروف دخول إُف السوق 

  نموذج القوى التنافسية لبورتر:المطلب الثالث
 

قدم بورتر ضمن دراسة ؼبؤثرات البيئة اػبارجية على تنافسية اؼبؤسسة يف إطار ربليلو ؽبيكل الصناعة بالدول 
اؼبتقدمة ربليبل ىيكليا لقطاعات النشاط اؼبختلفة وقوى اؼبنافسة الفاعلة فيها واحملددة عباذبيتها ورحبيتها ضمن ما 

أصبح يعرف ب مبوذج اؼباسة ويؤكد من خبلل ىذا التحليل على أن العامل األول الذي وبدد مردودية مؤسسة ما 
ضمن قطاع معُت ما ىو إال جاذبية ىذا القطاع اليت يصنعها ذباذب قوي اؼبنافسة بداخلو،وان العامل الثاين ىو 

 .3الوضعية التنافسية النسبية ؼبؤسسة ما إزاء منافسيها ضمن القطاع

فاستجابة لتفاعل ىذين العاملُت قبد أن ىيكل القطاع يبارس تأثَتا كبَتا على ربديد قواعد اللعبة التنافسية وعلى 
االسًتاتيجيات اليت يبكن للمؤسسة اعتمادىا، ذلك الن اؼبنافسة يف قطاع ما تتجاوز بكثَت سلوك اؼبنافسُت 

اؼبوجودين بل تتعداىم إُف باقي القوى األخرى اليت ربكم ؾبتمعة قواعد اؼبنافسة وربدد رحبية القطاع على أساس 
أن درجة الرحبية تقاس دبردودية رأس اؼبال اؼبستثمر على اؼبدى الطويل فبا سيكون لو انعكاس مباشر على اؼبيزة 

إن القوى اليت ربكم اؼبنافسة يف الصناعة قدمها بورتر ضمن طبسة قوى كما يوضحها الشكل .التنافسية اؼبستمرة 
 : اؼبواِف

 

 

                                                 
  

1
 Jean Pierre Angelier, Op.Cit, p 65.  

2
 .52-51.باـبرمة أضبد سعيد، مرجع سابق، ص  
 .462:،ص2005/مارس/8/9، اؼبلتقى الدوِف حو األداء اؼبتميز للمنظمات واغبكومات،جامعة ورقلة،إستراتيجية التنافس كأساس لميزة تنافسية مستدامةاضبد ببلِف، 3
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   القوى اػبمس احملددة لتنافسية قطاع:)16(شكل رقم ال
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: وأىم العناصر اؼبشكلة لنموذج القوى التنافسية لبورتر قبد  

 هتديد الداخلُت احملتملُت .1
 قوة اؼبساومة لدى اؼبوردين .2
 منتجات اإلحبلل .3
 قوة اؼبساومة لدى الزبائن .4

 شدة اؼبنافسة بُت اؼبؤسسات اؼبوجودة يف القطاع .5

ي شرح مبوذج القوى التنافسية لبورترلوفيما ي  

 

 

 

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

1986, P04 

تهدٌدات 
 الداخلٌن الجدد

 

قوة التفاوض لدى 
 الزبائن

 

 

قوة التفاوض 
 لدى الموردٌن

 

تهدٌدات 
 المنتجات البدٌلة

 

 الداخلين المحتملين
 

 المنتجات البديلة

لموردون ا  
 

 المتنافسون في القطاع
 

 
شدة المزاحمة بين 
 المؤسسات الموجودة

 

 

لزبائنا  
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تهديد الداخلين المحتملين: أوال  

هبلب اؼبنافسون اعبدد عند دخوؽبم للقطاع زيادة يف الطاقة، ورغبة يف اغبصول على حصة من السوق، واليت سبثل 
جزءا من الطلب الكلي للقطاع، وىذا يبثل هتديدا بارزا للمؤسسـات القائمة حاليـا، ويتوقف ىذا التهديد على 

وتتحدد عوائق 1.العوائق اؼبوجودة أمام دخول منافسُت جدد للقطاع، وعلى ردود فعل اؼبنافسُت اغباليُت يف السوق
 : الدخول إُف الصناعة يف اغبواجز التالية

من ىذه السياسة زبفيض التكلفة من خبلل زيادة حجم اإلنتاج،  هتدف اؼبؤسسات:  اقتصاديات الحجم. 1
وبالتاِف فإن الداخلُت اعبدد يواجهون مشكلة الدخول على نطاق ضيق واؼبعاناة من التكلفة العالية أو الدخول 

وىكذا فانو عندما يتوفر لدى اؼبؤسسات القائمة .على نطاق واسع وربمل ردود األفعال القوية للمنافسُت اغباليُت
 .2حجما اقتصاديا كبَتا، عندئذ ـباطر التهديد اؼبرتبطة بعملية دخول منافسُت ؿبتملُت إُف الصناعة

إن الوالء الكبَت للعبلمة هبعل من الصعب على الداخلُت اعبدد استقطاع حصة من السوق : الوالء للعالمة .2
 3من اؼبؤسسات القائمة فيو

يعد االستثمار األوِف أو دبثابة تذكرة دخول للسوق، عائقا كبَت أمام دخول منافسُت : متطلبات رأس المال .3
جدد، حيث تتطلب اؼبؤسسات اعبديدة تكاليف ضخمة واليت تتضمن اإلعبلن والبحث والتطوير والتكنولوجيا 

 .4العالية  فبا يبنع دخوؽبا إُف الصناعة
إن عدم توافر قنوات التوزيع للداخلُت اعبدد ىبلق عائقا أمام دخوؽبم، ففي أغلب : التوزيع قنوات إلى النفاذ.4

األحيان سبتلك اؼبؤسسات اؼبوجودة يف الصناعة تأثَتا كبَتا يف منافذ التوزيع، أو سبتلك اػبربة يف ؾبال التوزيع، أو 
ؿبدودية قنوات التوزيع، إُف غَت ذلك من تلك الصعوبات، اليت تقف أمام الدخول اعبديد من طرف اؼبؤسسات 

.اعبديدة، وذبعل من عملية الدخول مكلفة جدا
5

 

 قوة المساومة لدى الموردين: ثانيا
حيث يصبح ؽبم القوة يف فرض أو إمبلء . كلما كانت القوة التفاوضية للموردين كبَتة ىذا يبثل هتديدا للمؤسسة

شروطهم على اؼبؤسسة، كفرض أسعار مرتفعة على مدخبلهتا، تقليل جودهتا، عدم احًتام اآلجال، و من شبة 

                                                 
 .105، ص 2005، دار اليازوري العملية للنشر والتوزيع، عمان، ، اإلدارة اإلستراتيجيةزكرياء مطلك الدوري 1
 ..17:، ص1،2001طارق سويدان، قيادة السوق ، شركة اإلبداع اػبليجي، الكويت، ط2
 .133:،ص2003شارلز ىيل وجارت جونز، اإلدارة اإلسًتاتيجية مدخل متكامل، اعبزء األول،ترصبة رفاعي ؿبمد رفاعي وؿبمد سيد عبد اؼبتعال، دار اؼبريخ للنشر ، الرياض، 3

4 Franck  Brulhart :  Les  7  points  clés  du  diagnostic  stratégique  (avec  la  méthode  des  cas),  Edition 
D’Organisation, Paris, 2009, P49 

5
. 129، ص2004، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإلدارة اإلستراتيجية العولمة والمنافسةكاظم نزار الركايب،   



  اإلستراتيجية التنافسية وتغير هيكل الصناعة: الفصل الثالث

109 

 

و سيكون العكس يف حالة ما إذا كانت القوة التفاوضية للموردين ضعيفة، ففي ىذه اغبالة . تقليص أداء اؼبؤسسة
و بذلك فإن اؼبنافسة يف القطاع تتأثر كثَتا بالقوة . اؼبؤسسة ىي اليت سوف تفرض شروطها على اؼبوردين

أما عن العوامل اليت تتحكم يف ىذه  القوة و اليت تعمل بدورىا . التفاوضية للموردين و كذلك أداء اؼبؤسسات
 :على رفع حدة اؼبنافسة ىي

 مدى توفر بدائل ؼبنتجات اؼبوردين. 

 كما ال تستطيع اؼبؤسسة إثارة حرب . التميز يف منتجات اؼبوردين فبا هبعل اإلنتقال إُف مورد أخر أمر مكلف
 .أسعار بينهم عن طريق ضرب مورد بأخر

 هتديد اؼبوردون بالتكامل العمودي األمامي و من شبة هتديد اؼبؤسسة باؼبنافسة اؼبباشرة. 

 1هتديد اؼبؤسسة للموردين بالتكامل العمودي اػبلفي و توفَت حاجاهتا بنفسها. 

  اؼبؤسسة ال سبثل عميل مهم للصناعة، حبيث يبكن االستغناء عن الصناعة الن مشًتيات الصناعة ال سبثل نسبة
  2...كبَتة من مبيعات اؼبوردينو بالتاِف ال توجد حوافز للموردين من أجل زبفيض األسعار أو ربسُت اعبودة

 اؼبوردون أكثر تركيزا من الزبائن عند عملية البيع. 

  منتجات اؼبوردين تعترب مدخل مهم بالنسبة للزبائن يف عملية اإلنتاج السيما إذا كانت ىذه اؼبدخبلت ال
 .   زبزن

 3كلما كانت التغَتات التكنولوجية كبَتة يؤدي إُف إضعاف قوة الضغط من طرف اؼبوردين     

منتجات اإلحالل :ثالثا  

تعمل اؼبؤسسة  من خبلل البحث عن اؼبنتجات اليت يبكن أن تؤدي نفس وظيفة اؼبنتج يف القطاع ، ىذه العملية 
تتطلب الكثَت من الرقابة لتجنب االبتعاد عن القطاع اؼبستهدف من النشاط، واؼبنتجات اليت هبب أن تكون 

السعر باؼبقارنة مع منتج القطاع ، أو بتلك / موضوع الرقابة ىي تلك اليت تتحرك كبو تنمية ربسُت العبلقة النوعية 
 4اؼبنتجات اؼبصنعة من قبل القطاعات حيث الرحبية العالية

                                                 
 .65.، ص(98)مرسي نبيل خليل، مرجع سبق ذكره1
 .139. ص،2001دار اؼبريخ، اؼبملكة العربية السعودية، . رفاعي ؿبمد رفاعي،ؿبمد أضبد سيد عبد اؼبتعال: ترصبة. ، اعبزء األولاإلدارة اإلستراتيجية.و، جاريث جونز.شارلز 2

3
 Jean Pierre Halfer, Micheal Kalika, jacques Orsoni, management, stratégie et organisation. Magnard Vuibert 

Multimedia, Paris, 1998  (cd)   
4 M. Porter; choix stratégique et concurrence, Edition Economica,Paris,France,1982,p25.27 
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 :1يتجسد ربليل هتديد اؼبنتجات البديلة يف ثبلث زوايا
 أن اؼبنتج البديل يؤدي وظائف إضافية مقارنة باؼبنتج األصلي 

 أن اإلحبلل قد يكون مباشرا، فبا ىبلق منافسة شرسة بُت اؼبؤسسات 

  ةأسعار اؼبنتجات البديلترتبط درجة التحول بشكل وثيق ب متوسط 

  قوة المساومة لدى الزبائن:رابعا

للمشًتين أيضا قوة تفاوضية كبَتة، حيث يبكنهم التأثَت على اؼبردودية احملتملة لنشاط ما من خبلل دفع اؼبؤسسة 
إُف البيع بأسعار منخفضة، أو بطلب خدمات كبَتة، أو شروط سداد جد مبلئمة، أو بالتأثَت على التنافس بُت 

 :3  وتتوقف القدرة التفاوضية للمشًتين على عدد من الشروط2ىذا اؼبتنافس وذاك
حيث تسمح معيارية اؼبنتجات بعدم ارتباط الزبائن دبورد واحد حيث يبكنهم : معيارية أو نمطية المنتجات- أ

وبذلك يفرض الزبائن على اؼبوردين تقدًن ، ألن اؼبوردين يبلكون نفس اؼبنتج، االنتقال من مورد آخر بدون صعوبة
 .تنازالت ؽبم فبا يزيد من قدرهتم التفاوضية

،  وتتوقف بدورىا على الكمية اليت يطلبها الزبون من منتجات:درجة أهمية الزبون بالنسبة للمؤسسة- ب
 .فكلما زادت ىذه الكمية زادت أنبية الزبون بالنسبة للمؤسسة، وبالتاِف زيادة قدرتو التفاوضية

وىذا سيكون سببا يف ،  فكلما ضعفت رحبية الزبائن كلما البفضت تكلفة مشًتياهتم:ضعف ربحية الزبائن- ج
 .سعيهم للشراء بأسعار منخفضة وبالتاِف تزيد قدرهتم التفاوضية

عندما ترتبط جودة اؼبنتجات وخدمات الزبون :مدى ارتباط منتج المؤسسة بمنتجات وخدمات الزبون- د
 .ارتباطا وثيقا دبنتجات  اؼبؤسسة يكون الزبون أقل حساسية للسعر والعكس الصحيح

 فإذا كان الزبائن يشكلون خطر التكامل اػبلفي، فإن دبقدرهتم :الزبائن يشكلون تهديد للتكامل الخلفي- ه
حيث ، اشًتاط تنازالت أثناء التفاوض، وتعمد اؼبؤسسات الكبَتة إُف استعمال التكامل اػبلفي كسبلح للتفاوض

حيث ، أهنا تنتج بنفسها بعض العناصر الداخلة يف صنع منتوجاهتا، تتيح ىذه العملية معرفة مفصلة لتكاليف اؼبورد
يساعد ذلك على تعزيز اؼبوقف التفاوضي، ويبكن ربييد قوة الزبائن التفاوضية ولو جزئيا إذا شكلت مؤسسات 

 .القطاع هتديد التكامل األمامي يف قطاع الزبائن 

                                                 
1 Gérard Garibaldi, Stratégie concurrentielle - Choisir et gagner,Les Editions d'Organisation Paris,2 éme 

tirage,1996,p123 
 .28:حبايبة ؿبمد، مرجع سبق ذكره ،ص 2
 .84:منصوري رقية، دور نظام اؼبعلومات يف تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة اعبزائرية، مذكرة ماجستَت،زبصص تسيَت اؼبؤسسات،جامعة بسكرة، ص 3

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_yoikurnNAhXDJSwKHZyTBTkQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.decitre.fr%2Flivres%2Fstrategie-concurrentielle-9782708116917.html&usg=AFQjCNFd71RT0cVz-e9whJEuRu2C4DBpKQ&bvm=bv.124817099,d.bGg
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إذا كان الزبون يبتلك معلومات كاملة عن اجملال،أسعار حقيقية : امتالك الزبون لمعلومات كاملة- و
 .لسوق،وكذلك تكاليف اؼبوردين،عادة ما يبلك وسائل كبَتة لضغط يف التفاوض

  شدة المنافسة بين المؤسسات الموجودة في القطاع:خامسا
: كما ىو معلوم، فإن اؼبؤسسات اؼبوجودة يف نفس القطاع الصناعي، يبكن أن تتوزع إُف ؾبموعات إسًتاتيجية

فمهما تكن نوعية اؼبنافسة، فهناك مؤشرات تتمثل . ؾبموعة منافسة بُت األفواج، ؾبموعة منافسة داخل الفوج
1الديناميكية التوفيقية للعرض والطلب وعلى اؽبيكلية التنافسية: أساسا يف

 : ومن بُت العوامل قبد:
اؼبقصود بًتكز الصناعة غاُف  إي مدى يًتكز اإلنتاج يف إحدى الصناعات يف أيدي عدد ؿبدود : درجة التركيز

من اؼبؤسسات اليت تتنافس داخل القطاع، فكلما قل عدد اؼبتنافسُت يف الصناعة، كلما أدى إُف زيادة شدة 
 2اؼبنافسة يف القطاع

 إذا كان مبو الصناعة سريع فسوف يتيح ؼبعظم اؼبؤسسات فرصة لتحقيق أىدافها لتتطور :معدل نمو الصناعة
موازاة مع وتَتة مبو القطاع، أما إذا كان مبو الصناعة بطيء فان اؼبنافسة تكون أكثر شدة، وقد يشكل هتديد 

 .للمؤسسات لبلوغها أىدافها، وان ذلك سيحول اؼبنافسة إُف لعبة اقتسام السوق
 تفضل الكثَت من اؼبؤسسات أن تستخدم أقصى طاقة لتشغيل مواردىا من اجل ربقيق :الطاقة اإلنتاجية

 اقتصاديات اغبجم
 كلما كانت التكاليف الثابتة منخفضة كلما كانت تكاليف اإلنتاج منخفضة، وبالتاِف اؼبؤسسة :ةالتكاليف الثابت

 .3سبلك قدرة على التنافس باألسعار
تتمثل يف التكاليف اليت تتحملها أو اإلرباح اليت تفقدىا اؼبؤسسة بًتكها الصناعة او القطاع : حواجز الخروج
 .4الذي تعمل فيو

اػبسارة الناذبة عن بيع األصول، االرتباط العبلئقي بالصناعة، فقدان اػبربة واؼبهارات  : 5ومن بُت العوائق قبد
فمثبل قد  )، القيود القانونية والتنظيمية(...فقدان الزبائن، أسواق، التكنولوجيا، )اؼبكتسبة، فقدان  ميزات تنافسية

 .اٍف...، القيود اغبكومية، القيود االجتماعية،( العمل يف القطاع ؼبدة ؿبددةميفرض القانون أو التنظي

                                                 
1 http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre2.1.html  21/06/2016:بتارٌخ  

 .29:،صمرجع سبق ذكرهروجر كبلرك،  2
 .107: ،صمرجع سبق ذكرهزكريا مطلك الدوري،  3
 .71:،ص1997 عطية، االقتصاد الصناعي بُت النظرية والتطبيق، الدار اعبامعية للطباعة والنشر،مصر،ر ؿبمد عبد القادرعبد القاد 4
 .174:رحيم حسُت، مرجع سبق ذكره،ص 5

http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre2.1.html
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre2.1.html
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre2.1.html
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إن ىذه القوى اػبمسة اليت صنفها بورتر على أهنا مكونات احمليط التنافسي اؼبباشر للمؤسسات قد أخذ عليو فيها 
إنبالو لدور الدولة و اؼبتمثل يف السياسات و القوانُت و التشريعات اؼبعتمدة يف قطاع معُت،   فقد تكون 

السياسات ؿبفزا للدخول إُف قطاع معُت من خبلل التسهيبلت اعببائية مثبل، كما أهنا قد تكون عائقا وبول دون 
الدخول إُف القطاع من خبلل الشروط الصارمة اليت تفرضها واليت قد تساىم يف ارتفاع التكاليف مثل ما يتعلق 

بالتشريعات البيئية، وكذلك كون بعض اؼبؤسسات تستطيع أن تتجمع يف شكل ربالفات الشيء الذي ىبلق 
 1العديد من الصعوبات يف وجو اؼبؤسسة

 احملددة لشدة اؼبنافسة واؼبؤثرة على تنافسية اؼبؤسسة واليت تستوجب M. PORTERلـفهذه إذن القوى اػبمس 
على ىذه األخَتة أن تقوم بدراسة أثر ىذه القوى وما تشكلو من فرص وهتديدات، ػبصها كل من 

PORTERوDEREK 2 يف النقاط التالية: 

  بناء تصور ورؤية واضحة حول طبيعة، ومدى النجاح اؼبتوقع لئلسًتاتيجيات احملتملة لكل منافس، أي
دراسة ردود األفعال احملتملة لكل منافس يف مواجهة ىذه القوى اػبمس، وكذا التغَتات الذي يبكن أن 

 .هبريها يف سلوكو اإلسًتاتيجي
  التعرف على السلوكات احملتملة اليت يبكن أن تنتهجها ىذه القوى مستقببل وتأثَتىا على السلوك

 .اإلسًتاتيجي احملتمل للمؤسسة
 دراسة الفرص والتهديدات واليت تستوجب رد فعل من طرف اؼبؤسسة. 

 أو إمكانية  توقع بعض التغَتات اإلسًتاتيجية مثل احتمال انتقال اؼبنافس إُف قطاعات أخرى من السوق
إٍف وأثر ذلك على اؼبركز التنافسي للمؤسسة، ونوع اإلسًتاتيجيات .... قيامو بالدخول ألسواق جديدة 

 .الواجب إتباعها

  نموذج أوستن لتحليل هيكل الصناعة:المطلب الرابع

إذن .قدم اوسنت مبوذجاً لتحليل الصناعة وتنافسية اؼبؤسسة من خبلل القوى اػبمس اؼبؤثرة على تلك التنافسية 
ىذا النموذج تطوير لنموذج مايكل بورتر لقوى التنافس اػبمس لكي يتبلءم مع طبيعة الشركات يف الدول 

 :لذا وبتاج مبوذج إُف تعديل بإضافة عنصرين.النامية
                                                 

 .85:،ص2008/2009اقتصاد وتسيَت اؼبؤسسة،جامعة بسكرة،: عز الدين بوطي،مسانبة زبطيط اإلنتاج يف ربسُت تنافسية اؼبؤسسة اإلنتاجية، مذكرة ماجستَت ،زبصص  1
  .152:  ص،مرجع سبق ذكرهتوفٌق محمد عبد المحسن، 2
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باعتبارىا ذات تأثَت قوي يف الدول النامية فاغبكومة ىي حارس الذي وبدد من : تصرفات الحكومة - أ
لديو اغبق يف اغبصول على اؼبوارد الرئيسية من خبلل القيود اليت تفرضها، كما أهنا العنصر اغباكم الذي 

سبييز  )وبدد العديد من األسعار والتكاليفـ باإلضافة إُف أن تدخلها يؤثر يف شدة اؼبزاضبة أما بتخفيضها
 1أو بزيادهتا خبلق نوع من اؼبتساوي بُت العمبلء (زبصيص اؼبوارد

ؼبا ؽبا من تأثَت يف تشكيل ىيكل الصناعة وديناميكيات اؼبنافسة،فالعوامل : العوامل البيئية - ب
 .االقتصادية،السياسيةـ الثقافية،الديبوغرافية تؤثر على قوى التنافس اػبمس وعبلقاهتا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .76:، صمرجع سبق ذكرهنبيل مرسى  خليل،  1
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 مبوذج أوسنت-  (قوى التنافس)إطار ربليل الصناعة للدول النامية : )17( الشكل رقم       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وتبيان تأثَته على كل من ةانطبلقا من ىذه العوامل يبدو انو من الضروري الًتكيز على اؼبستوى القومي للبيئ
مستوى الصناعة ومستوى اؼبؤسسة، ففي ظل ىذين اؼبستويُت تعد اغبكومة طرفا أساسيا يف تشكيل بيئة األعمال، 

وبطريقة .لذلك تصبح إسًتاتيجية اغبكومة على اؼبستوى القومي مسالة ىامة ربتاج إُف ربليل من جانب اؼبديرين
منهجية، يبكن اعتبار الدولة مثل اؼبؤسسة، إذ أن ؽبا أىداف تسعى إُف ربقيقها، إسًتاتيجية،سياسات وأدوات 

العوامل )لكل سياسة من اجل تنفيذ إسًتاتيجيتها، ومن ىنا تتشكل اإلسًتاتيجية القومية وعناصرىا اؼبختلفة 

 العوامل االقتصادية

 العوامل الثقافية العوامل الديمغرافية

 العوامل السياسية

 

 

 

 المنافسين في الصناعة
 الموردين المشترين

 البدائل

 الدخلين المحتملين

تشريعات-السيطرة على الموارد  
 تهديد اإلحالل

.75 :نبيل مرسي خليل، اؼبيزة التنافسية يف ؾبال األعمال،مركز اإلسكندرية للكتاب،مصر،ص: المصدر  
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و يبكن للدولة أن تسهم يف إهباد .1على اؼبستوى الدوِف والقومي (االقتصادية، السياسية والثقافية والديبوغرافية
  :2مناخ موات ؼبمارسة إدارة جيدة يف اؼبشروعات من خبلل

 توفَت استقرار االقتصاد الوطٍت 
 خلق مناخ تنافسي، و خباصة إزالة العقبات اليت تعًتض التجارة الوطنية و الدولية. 

 إزالة اغبواجز أمام التعاون بُت اؼبشروعات 

 ربسُت ثبلثة أمباط من عوامل اإلنتاج: 

 (باعتبار الدولة اؼبكون األساسي لو )راس اؼبال البشري  .1

 (التنظيم وحجم القروض  )التمويل  .2

 اػبدمات العمومية .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
،جامعة 2012 ،جوان11،أحباث اقتصادية وإدارية،العدددور السياسات الصناعية المصرفية في ترقية تنافسية الجهاز المصرفي الجزائري، سحنون عقبة، دزعباط عبد اغبمي 1

 .175:بسكرة،ص
" اؼبؤسسة االقتصادية اعبزائرية و ربديات اؼبناخ االقتصادي اعبديد" اؼبلتقى الوطٍت األول حول كمال رزيق ، مسدور فارس،تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية اعبزائرية، 2

 .204:، جامعة البليدة،،ص2003ريل ف أ22/23
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   األبعاد الرئيسية لهيكل الصناعة :المبحث الثاني

تركز السوق،موانع الدخول :تتمثل األبعاد الرئيسية ؽبيكل سوق الصناعة يف ؾبموعة من اؼبتغَتات وأنبها 
 .إُف الصناعة،التكامل الرأسي، التجمع اؼبتنوع وسنتطرق يف ىذا اؼببحث ألىم اعبزئيات اؼبكونة ؽبا

تركز السوق: المطلب األول  
مفهوم تركز السوق: أوال  

 يلقد ظهر مفهوم الًتكز يف أوروبا ألول مرة يف أوائل القرن اؼباضي حيث تناول االقتصادي الفرنسي سيسموند
(Sismondi) وقد عرف سيسموندي الًتكز بأنو وجود عدد صغَت من . ىذا اؼبفهوم بالدراسة والتحليل

وعرف ماركس الًتكز بأنو . اؼبؤسسات الكبَتة الكثيفة رأس اؼبال، وانقراض اؼبؤسسات الصغَتة وخصوصا اؼبهنية
وجود رأس اؼبال يف أيد قليلة  أو يد واحدة ،شبيهة بتلك اليت تتبناىا سيسموندي وؼبا كان رأس اؼبال ىو القوة 

يف حُت يعرف الًتكز بيوشر يف .اؼبسيطرة اليت تتحكم يف بقية عناصر اإلنتاج فان تركز رأس اؼبال يعٍت تركز القوة 
م حاول العاَف األؼباين 1910يف عام .زيادة عدد العاملُت يف اؼبؤسسة مع البفاض مصاحب يف عدد اؼبؤسسات

بيوشر أن هبد األسباب اليت سبيز اؼبؤسسات الكبَتة عن اؼبؤسسات الصغَتة ،بعد أن الحظ تضاؤل عدد 
اليت بدورىا تؤدي .اؼبؤسسات الصغَتة مع تزايد أنبية اؼبؤسسات الكبَتة،لقد توصل إُف مزايا اإلنتاج الكبَت

ويرى االقتصادي األؼباين ايكُت أن الًتكز يتناىف مع مبدأ اغبرية سواء حرية . لتخفيض التكاليف وسبييز اؼبنتجات
حبث يؤدي الًتكز إُف نشوء مؤسسات كبَتة اغبجم أو عقد .اؼبنافسة يف السوق أو حرية النشاط االقتصادي عموما

أما الدراسات اغبديثة للًتكز فقد أصبحت تدور حول .االتفاقات بُت اؼبؤسسات أو الكارتل أو اؼبشاركة وغَتىا
 :1قضيتُت رئيسيتُت

 .تناقش تطور الًتكز يف صناعة أو عدة صناعات والعوامل الرئيسية اؼبسببة ؽبا واذباىاتو -

 دراسة أثار الًتكز -
 الصناعات أو األسواق يف أيدي عدد ؿبدود من إحدى يًتكز اإلنتاج يف ىإُف أي مد ":ويعرف الًتكز بأنو

 العدد ى كل صناعة أو سوق بشكل منفرد، وعلى، لذا ففي قياس الًتكز الصناعي ينصب اىتمامنا عل"اؼبؤسسات

                                                 
 .43:ص ،1989 ،2 رقم اجمللد واإلدارة، االقتصاد: العزيز عبد اؼبلك جامعة ؾبلة ،السعودية العربية المملكة في الصناعي التركز قياس باـبرمة، سعيد أضبد زين، صديق ؿبمود 1
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 العوامل اؼبؤثرة يف الًتكز، فإن الصناعة تكون باقيواغبجم النسيب للمؤسسات يف كل صناعة، وبافًتاض ثبات 
 1أكثر تركزا كلما قل عدد اؼبؤسسات اؼبنتجة أو زاد التباين بُت أنصبتها يف الصناعة

على عدد من الوحدات  (أنتاج، مبيعات،رأس مال،أجور،عمالة،دخل،ثروة)ويعرف أيضا بأنو توزيع كمية كلية 
ويرتبط مفهوم الًتكز بتحليل ىيكل الصناعة من خبلل تأثَته على سلوك اؼبؤسسة  (مصانع،أفراد،منشآت )اؼبختلفة
يبكن التفرقة بُت نوعُت من الًتكز، تركز البائعُت، وتركز اؼبشًتين، أما عن تركز البائعُت فهو يشَت إُف و .2وأدائها

 تركز ى عدد ؿبدود من اؼبؤسسات اؼبنتجة، ويشَت تركز اؼبشًتين إُف مدأيدي تركز إنتاج صناعة ما يف ىمد
اؼبشًتيات من سلعة أو خدمة معينة يف أيدي عدد ؿبدود من الوحدات االقتصادية، ونظرا لعدم توافر بيانات كافية 

 تركز ىعن تركز اؼبشًتين يف كثَت من اغباالت فغالبا ما يصعب قياسو، ولذا يتم الًتكيز دائما يف ىذا الصدد عل
. البائعُت الذي غالبا ما تتوافر عنو بيانات

، حيث يشَت األخَت إُف درجة تركز الناتج القومي أو اإلصباِف بالًتكز ىوىبتلف الًتكز الصناعي عن ما يسم   
3الناتج الصناعي لبلد ما يف أيدي عدد ؿبدود من اؼبؤسسات

 

ووبتوي ىذا التعريف على العناصر اليت .يعرف الًتكز غالبا بأنو توزيع كمية كلية على عدد من الوحدات اؼبختلفة
 :4تقبل القياس الكمي التالية

ويرتبط بالكمية الكلية حيز معُت مثل .الكمية الكلية وقد تكون الناتج الكلي أو عدد العاملُت أو األرباح -
 .سوق معينة  أو صناعة معينة أو قطاع معُت

 الوحدات اليت تتوزع عليها الكمية الكلية وقد تكون مؤسسات صناعية أو مبلكا ومزارعُت، -

إن تركز السوق اغبالة اليت تكون فيها الصناعة يسيطر عليها عدد من اؼبنتجُت و ىناك متغَتان ؽبما عبلقة بتحديد 
ىذه اغبالة ونبا عدد اؼبشاريع يف الصناعة وتوزيعهم النسيب والذي ينعكس تاثَتىم على ربديد ىيكل الصناعة ويف 

 5قرارات التسعَت
 

                                                 
 . 29،30 مرجع سبق ذكره، ص كبلرك، روجر 1
،جامعة اؼبلك 15االقتصادية،،العدد فبدوح اػبطيب الكسواين،ؿبددات الًتكز الصناعي يف اؼبملكة العربية السعودية،حبوث اقتصادية عربية،اعبمعية العربية للبحوث 2

 .108:،ص1999سعود،
 .3 ص ،مرجع سبق ذكرهعطية،  القادر عبد ؿبمد القادر عبد 3
 .45:باـبرمة، مرجع سبق ذكره ،ص سعيد أضبد زين، صديق ؿبمود 4
 30-29،ص،2001، عمان،1مدحت كاظم القريشي،االقتصاد الصناعي،دار وائل للنشر،ط 5
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 مقاييس التركز :ثانيا

  

وغالبا ما ذبري التفرقة بُت مقاييس الًتكز اؼبطلق .تستخدم مقاييس الًتكز للتعبَت على درجة الًتكز يف صورة عديدة
 .إال انو ليس ىناك حد فاصل بُت النوعُت من اؼبقاييس .وبُت مقاييس الًتكز النسيب

حسب ىذا اؼبؤشر فان قيمة تركيز السوق تساوي مقلوب عدد اؼبؤسسات، : معكوس عدد المؤسسات .1
وبالرغم من بساطة ىذا اؼبؤشر خاصة يف دراسة صناعة ذات منشآت متفاوتة يف اغبجم ال يستويف كل 
اؼبعايَت الذي وضعها وخاصة ما يتعلق دبعيار اؼببيعات احملولة حيث أنو عند ربويل اؼببيعات من منشاة 

كبَتة فإنو حسب منحٌت الًتكيز سَتتفع تركيز الصناعة غَت ان ربويل اؼببيعات ال يؤثر على عدد 
 :1اؼبؤسسات يف الصناعة وبالتاِف ال تتأثر قيمة اؼبؤشر هبذا التحويل، ويأخذ ىذا اؼبؤشر الصيغة التالية

 R :قيمة اؼبؤشر 

n            :عدد اؼبؤسسات 
 

 منحنى التركز  .2

يشَت منحٌت الًتكز إُف العبلقة بُت العدد الًتاكمي للمنشات العاملة بصناعة معينة مرتبة من األكرب إُف 
وكانت البيانات متاحة بالشكل .A,B,Cاألصغر والنسبة الًتاكمية لئلنتاج فإذا كان لدينا ثبلث صناعات

 : 2التاِف

 

 

 

 

 

                                                 
 ..119:،صمرجع سبق ذكرهسمٌرة عطٌوي،محمد رضا بوسنة،  1
 .6:،صمرجع سبق ذكره عطية، القادر عبد ؿبمد القادر عبد 2

R 1= /n                      
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  البيانات بعد ذبهيزىا الشتقاق منحى الًتكز :)4 (الجدول رقم

              Cالصناعة     B الصناعة             Aالصناعة    

 الشركات مرتبة حسب
 اغبجم من األكرب إُف األصغر          

 

 
 العدد الًتاكمي

 النسبة
 الًتاكمية للناتج

 
 العدد الًتاكمي

 النسبة
الًتاكمية 

 للناتج

 
 العدد الًتاكمي

 

 النسبة
الًتاكمية 

 للناتج

 50 1 40 1 30 1 األوُف

 90 2 70 2 55 2 الثانية

 100 3 90 3 75 3 الثالثة

 - 4 100 4 90 4 الرابعة 

 - 5 - 5 100 5 اػبامسة

 

 6:،صمرجع سبق ذكره عطية، القادر عبد ؿبمد القادر عبد :المصدر

 وباستخدام البيانات يبكن رسم منحنيات الًتكز للصناعات الثبلثة
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ومن ىذا اؼبنطق فإن .ويبلحظ عموما انو كلما كان منحٌت الًتكز اعلي كلما كانت درجة الًتكز أعلى
ولعل السبب يف ذلك  (a)أعلى منها بالصناعة  (b)اعلي منها بالصناعة  (c)درجة الًتكز بالصناعة 

  :1ىو
، قبد أن النصيب النسيب ؽبذا العدد يف حالة اؼبنحٌت 3انو بالنسبة  لعدد معُت من الشركات وليكن  -

ففي الشكل  قبد ان اكرب ثبلث شركات تستحوذ على .األعلى أكرب منو يف حالة اؼبنحٌت األدىن
 (.a) من ناتج الصناعة 75%،(b) من ناتج الصناعة 90%،(c) من ناتج الصناعة 100%

 قبد %100وعندما نسقط عمودا على احملور األفقي من نقطة تقاطع  منحى الًتكز مع ؿبور النسبية  -
أن عدد اؼبؤسسات بالصناعة ذات اؼبنحٌت األعلى اقل من عدد اؼبؤسسات بالصناعة ذات اؼبنحٌت 

( a)، ويف الصناعة 4يساوي  (b)، ويف الصناعة 3يساوي (c)فعدد اؼبؤسسات بالصناعة .األدىن
 . ولعل البفاض عدد اؼبؤسسات يف الصناعة يوحي بارتفاع درجة الًتكز5ساويي

                                                 
 .8:،صالمرجع السابق  1

90%                                      

100%                                      

النسبة التراكمٌة 
 للناتج

75%                                      

 3                                       4                                       5                                      
العدد التراكمً للمنشآت مرتبة من األكبر 

 إلى األصغر

b 

 منحنيات التركز للصناعات أ،ب،ج( : 18) الشكل رقم

 .6:عطية،مرجع سابق،ص القادر عبد ؿبمد القادر عبد :المصدر

 

a c 
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 : 1وأىم العيوب اليت أخذت على ىذا اؼبقياس قبد
 ال يعترب مقياسا ذو اذباه واحد، فهو ال يعطي نتيجة قاطعة بشأن الًتكز -

 يعترب مقياس ترتييب وليس مقياسا عدديا، -

 

 :اؼبقياس الصيغة التالية ويأخذ ىذا ": هيرفندال-هيرشمان" مقياس  .3

 

  العددمن H كلما اقًتبت قيمةو  ،2 يتم احتساب جبمع حصص السوق اؼبربعة من الشركات يف ىذه الصناعة   
 الًتكز الصناعي ، ىذا اإلجراء يعطي وزنا أكرب للشركات الكبَتة باؼبقارنة مع اؼبشاريع ارتفعت درجة كلما واحد

 ، ولكن من ناحية أخرى، فإنو يتطلب توافر يةقوة السوقال من كثافةالصغَتة ، األمر الذي يعكس شدة أو 
 اؼبنظمات الصناعية قيد الدراسة ، وىذه البيانات ليست من من صبيع الناشطُت اغبصص السوقيةمعلومات عن 

  3،، خاصة عندما يتعلق األمر اؼبشاريع الصغَتة بكثرةمتاحة
 درجة الًتكز، كذلك فإن اؼبقياس يتأثر بشدة ى اندماج وحدتُت أو أكثر علىيظهر بوضوح األثر اؼبًتتب علو 

يف حُت يتأثر قليبل بالتغيَتات اليت ربدث يف أسفل  (اؼبؤسسات الكربى) بالتغَتات اليت ربدث يف قمة التوزيع
حيث اكتسب ىذا اؼبؤشر أنبية كبَتة بُت اؼبهتمُت باقتصاديات الصناعة ويستويف ىذا اؼبؤشر صبيع اؼبعايَت 4التوزيع

Hannah and kayاليت وضعها 
5 

 فمربعات %10 ،%20 ،%30، %40فإذا أخذنا سوق من أربعة منشات وكانت أنصبتها السوقية 
، ومن الواضح أن للمنشآت H=℅30 فيكون تركيز السوق %1، %4 ،%9 ،%16: االنصبة ىي 

 .6الكبَتة االسهام األكرب يف ىذه القيمة

                                                 
 .07:،صنفس المرجع 1

2 http://www.econlib.org/library/Enc/IndustrialConcentration.html 2016/ 23/06: بتارٌخ    
3
 Jean Pierre Angelier, Economie industrielle Eléments de méthode, Ed Office des Publications Universitaires, 

Alger, 1993, , p 69 
 .58:بامخرمة، مرجع سبق ذكره ،ص سعيد أحمد زين، صديق محمود 4
 .120:سميرة عطيوي،محمد رضا بوسنة، مرجع سبق ذكره ،ص 5
،صيفي وليد،دور مقاييس التركز والالمساواة في قياس التركيز الصناعي والسلطة على األسواق بالتطبيق على قطاع االتصاالت بالهاتف النقال ببن بريكة عبد الوها 6

 .2008ديسمبر3-2بالجزائر، ملتقى االقتصاد الصناعي، جامعة بسكرة،

http://www.econlib.org/library/Enc/IndustrialConcentration.html
http://www.econlib.org/library/Enc/IndustrialConcentration.html
http://www.econlib.org/library/Enc/IndustrialConcentration.html
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  تعرب ىذه اؼبقاييس عن مدى التباين يف حجم الوحدات اليت زبص صناعة ما :مقاييس عدم التساوي .4

، واىم اؼبقاييس اؼبستخدمة قبد 1وىي تقيس عادة مقدار االختبلف يف إحجام الوحدات اؼبختلف

 التاِف  موضح يف الشكل كما ىوزمنحى لورا ن

يبُت احملور األفقي ؛النسب اؼبئوية من الكمية الكلية اؼبنتجة ،يف حُت يبثل احملور الرأسي النسب اؼبئوية من عدد 
من اؼبؤسسات،فأكرب % 20اؼبؤسسات اليت زبص صناعة معينة مرتبة حسب حجمها تصاعديا، أي أكرب 

 .،و ىكذا 40%
يبُت منحٌت لورانز النسب اؼبئوية من اؼبقدار الكلي اؼبقسم ،و الذي ربصل عليو كل نسبة مئوية من أكرب الوحدات 

من اؼبقدار الكلي %40 من أكرب الوحدات حجما تستحوذ على%20على اؼبنحٌت تبُت أن "g"حجما،فالنقطة 
 ؛خط bو).من اإليراد الكلي%80من الوحدات تستحوذ على % 40أن أكرب " d"اؼبقسم،كما تبُت النقطة 

 . (إيراد%1من اؼبؤسسات على %1التوزيع اؼبتساوي،يبُت اغبالة اليت وبصل فيها أكرب 

  زمنحنى لورا ن:  )19 (الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

                 

  

 

 

 51.أضبد سعيد باـبرمة،ؿبمود صديق زين، ،مرجع سابق،ص: المصدر

                                                 
 .51-50:ص المرجع السابق باـبرمة، سعيد أضبد زين، صديق ؿبمود 1
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 معامل جيني .5

ويعرف معامل جيٍت .أحد التطبيقات اؽبامة ؼبنحٌت لورانز ىو معامل جيٍت والذي يعد من أكثر اؼبقاييس تطبيقا
يف الشكل إُف  (f)بأنو نسبة اؼبساحة احملصورة بُت منحى لورانز وخط التوزيع اؼبتساوي، أي اؼبساحة اؼبخططة 

 :، إن معامل جيٍت يأخذ الصورة التاليةabc: مساحة اؼبثلث 
 

 

 

 

1ويبكن حساب معامل جيٍت بطريقة تقريبية كما يلي
 : 

 
 
 
 
 

 : حبيث 

n:عدد اؼبؤسسات العاملة يف الصناعة  

s:النسبة اليت ربتلها اؼبؤسسة من ناتج الصناعة  

 

 

 من الصفر اقًتب التوزيع من التساوي، أي Gقيما بُت الصفر والواحد،و كلما اقًتبت قيمة  G  وتأخذ 
 2تنخفض درجة الًتكز

ومن الواضح أن معامل جيٍت قد سهل كثَتا من إمكانية عقد مقارنة بُت أكثر من منحٌت من منحنيات لورانز، إذا 
أن كل منحٌت من منحنيات لورانز يبكن التعبَت عنو دبقدار عددي ىو معامل جيٍت، ودبقارنة معامبلت جيٍت 

 . تستطيع أن كبكم على مدى تركز التوزيعات اؼبختلفة
                                                 

 ..30:،ص مرجع سبق ذكره عطية، القادر عبد ؿبمد القادر عبد 1
 .52:باـبرمة، مرجع سبق ذكره ،ص سعيد أضبد زين، صديق ؿبمود 2

  مقسومة على عدد اؼبؤسسات ℅100متوسط النصيب النسيب للمؤسسة من ناتج الصناعة ويساوي  :     :  

G = f/sur(abc) 

G =1-1/n  -2/n2 s¯ (s1+2 s2 +…………+n sn ) 

 
 

 

 

𝐬  
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 : 1وأىم العيوب اليت أخذت على ىذا اؼبقياس قبد
 إمكانية إعطاء نفس مستوى الًتكز لصناعتُت زبتلفان يف ىيكلهما اختبلفا كبَتا. 
 يتأثر كل من مقياس جيٍت ولورانز بالعدد الكلي للوحدات اإلنتاجية يف الصناعة. 

 :2وقد اورد ىول وتايدمان اػبصائص التالية ؼبقياس الًتكز اعبيد

 هبب أن يكون مؤشر الًتكز مقياسا أحادي األبعاد. 
 هبب أن يكون الًتكز يف أية صناعة مستقبل عن حجم تلك الصناعة. 
  هبب أن يزداد الًتكز أذا زاد النصيب النسيب ألية مؤسسة على حساب اؼبؤسسات األصغر حجما، دبعٌت

 .هبب ربقيق معيار التحول
 (ىانا وكاي).هبب أن يكون مؤشر الًتكز ؿبصور بُت الصفر والواحد 
 ىانا )مقياس الًتكز هبب أن يزداد باندماج اؼبؤسسات،وينخفض بدخول منشآت جديدة للصناعة

 .(وكاي

 
 أهمية التركز الصناعي :ثالثا

 : 3لقياس درجة الًتكز أنبية بالغة للمؤسسات القطاع ولبلقتصاد ككل ويبكن تلخيص األنبية يف النقاط التالية

معرفة درجة اؼبنافسة أو االحتكار يف سوق تلك الصناعة، ىل ىناك منافسة تامة أو منقوصة، وإذا كانت - 1
جداً يف رسم  فمعرفة درجة اؼبنافسة أو االحتكار مهم. منقوصة كم حجم النقص يف اؼبنافسة لصاٌف االحتكار

 .السياسة الصناعية وتنظيم حركة النشاط الصناعي وعمل استنتاجات حول السوق واألذواق

ربط درجة الًتكز الصناعي دبدى وجود طاقة إنتاجية غَت مستغلة يف اؼبؤسسات وؼبعرفة مدى االستخدام - 2
فإذا كانت درجة الًتكز عالية ستوجد قدرة احتكارية ما يعٍت أن تلك الشركات . األمثل للموارد االقتصادية

اإليراد اغبدي مساوي للتكلفة )ستختار حجم إنتاج أقل من اغبجم األمثل، ستختار حجم اإلنتاج الذي هبعل 
، ودبا أن الطلب على منتجات اؼبؤسسة ميلو سالب فهذا يعٍت أن اإليراد اغبدي سيتساوى مع التكلفة (اغبدية

                                                 
 .62:،صمرجع سبق ذكره ،اقتصاديات الصناعة، باـبرمة سعيد أضبد 1
 .158:، جامعة الملك سعود،ص15محمود الخطيب الكسواني،محددات التركز الصناعي في المملكة العربية السعودية،بحوث اقتصادية عربية،العدد 2
 .79:أحمد سعيد باخرمة، مرجع سبق ذكره ،ص 3
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اغبدية يف مستوى أقل من اؼبستوى األثل لئلنتاج وىو اؼبستوى الذي تكون عنده متوسط التكلفة الكلية للوحدة 
 .وىذا اؼبستوى األمثل يف الكثَت من اغباالت وليس يف كل اغباالت. الواحدة أقل ما يبكن

فإذا ارتفع مستوى الًتكز يعٍت أن الصناعة مرتكزة يف الشركات . ربط درجة الًتكز حبجم التوظيف والعمالة- 3
الكبَتة اليت سبيل عادة الستخدام تقنيات ذات كثافة رأظبالية ما يعٍت أن حجم التوظيف سيكون دون اؼبستوى 

 .اؼبطلوب

فارتفاع درجة الًتكز يعٍت أن منشآت قليلة ستستحوذ على . ربط درجة الًتكز بشكل توزيع الدخل يف اجملتمع- 4
اإلنتاج وربقق أرباحاً غالبيتها غَت عادية ما يؤدي إُف تركز الثروة يف أيدي فئة قليلة من اؼبنتجُت، وكلما زاد الًتكز 

 .يف الصناعة كان ىناك تركز أكرب للثروة أو الدخل يف أيدي فئة قليلة من اؼبنتجُت

فارتفاع درجة الًتكز يف اؼبؤسسات االحتكارية . للًتكز آثار اهبابية على مستوى التطور التقٍت والتكنولوجي- 5
 .الكبَتة هبعلها زبصص ميزانيات كافية لنشطة البحث والتطوير

 :  العوامل المؤثرة في مستوى التركز الصناعي:رابعا

 أو التطبيقية يف أسباب حدوث الًتكز الصناعي، ويبكننا بصورة عامة ةاختلفت اآلراء والدراسات سواء النظري
 : 1إصبال ىذه األسباب يف اآليت

 (أي حجم الطلب الكلي على السلع) أىم العوامل اؼبؤثرة يف حجم السوق :حجم السوق في الصناعة (1
واؼبكملة احمللية  أسعار السلع األخرى البديلة– اذواقهم – دخل اؼبستهلكُت – عدد اؼبستهلكُت : لصناعة ما ىو

 :واؼبستوردة، واتساع حجم السوق لو عبلقة بدرجة الًتكز ويبكن أن يؤثر عليها بطريقتُت ونبا

  أن يؤدي اتساع حجم السوق إُف زيادة حجم اؼبؤسسات أو قد تتجو تلك اؼبؤسسات لئلنتاج مع 
بعضها لزيادة حجمها واالستفادة من وفورات اإلنتاج الكبَت الذي ينعكس على البفاض التكلفة 

 .اؼبتوسطة للوحدة اؼبنتجة ويف ىذه اغبالة سوف ترتفع درجة الًتكز يف الصناعة
  يبكن أن يؤدي اتساع حجم السوق إُف دخول منشآت جديدة يف الصناعة وبالتاِف زيادة عدد 

 .اؼبؤسسات فيها وىذا يؤدي إُف البفاض درجة الًتكز

                                                 
1 http://bohoot.blogspot.com/2015/05/blog-post_911.html  23/06/2016 

http://bohoot.blogspot.com/2015/05/blog-post_911.html
http://bohoot.blogspot.com/2015/05/blog-post_911.html
http://bohoot.blogspot.com/2015/05/blog-post_911.html
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إن زيادة حجم اؼبؤسسات يف الصناعة عن طريق االندماج مع بعضها :اتجاه المؤسسات نحو االندماج (2 
 :ولكن هبب التمييز بُت نوعُت ن االندماج.يؤدي إُف زيادة درجة الًتكز يف الصناعة

  اندماج : أي االندماج بُت منشآت تقوم بإنتاج سلع مكملة لبعضها مثل: (عمودي) اندماج رأسي
ىذا النوع من االندماج ال يكون لو . منشأة لصناعة السيارات مع منشأة لصناعة قطع غيار السيارات

 .تأثَت على درجة الًتكز ألن السلع ـبتلفة
 اندماج منشأتُت إلنتاج : حيث يتم االندماج بُت منشآت تنتج نفس السلعة، مثل:اندماج أفقي

 .وىذا النوع من االندماج يؤدي إُف ارتفاع درجة الًتكز الصناعي. السيارات
البفاض أسعار السلع اؼبستوردة يؤدي إُف : (البديلة للسلع اؼبنتجة ؿبلياً ) مستوى أسعار السلع المستوردة (3

زيادة درجة الًتكز يف الصناعة ألن البفاض أسعار السلع اؼبستوردة اؼبنافسة لئلنتاج احمللي يؤدي إُف خروج بعض 
اؼبؤسسات من الصناعة وتوقفها بسبب عدم قدرهتا على اؼبنافسة فبا يؤدي إُف البفاض عدد اؼبؤسسات اؼبنافسة 

 .يف الصناعة وذلك بدوره سوف يؤدي إُف زيادة درجة الًتكز يف الصناعة
أن صعوبة دخول منشآت جديدة يف الصناعة يؤدي إُف البفاض عدد : عوائق الدخول إلى الصناعة (4

 .اؼبؤسسات اؼبوجودة يف الصناعة فبا يؤدي إُف زيادة درجة الًتكز

موانع الدخول إلى الصناعة: المطلب الثاني  
تعد موانع الدخول احد مؤشرات ىيكل الصناعة، وتشَت إُف موانع طبيعية أو اصطناعية اليت ربول دون 

 .دخول مؤسسات جديدة إُف سوق صناعة ما فتحد من اؼبنافسة وتزيد من درجة االحتكار

  تعريفات موانع الدخول:أوال

قبل أن تكون اؼبؤسسة قادرة على اؼبنافسة يف السوق ،هبب آت تكون قادرة على الدخول إُف الصناعة 
فظهر ، العديد من األسواق لديها على األقل بعض العوائق اليت ذبعل من الصعب على شركة لدخول السوق

 ومع ذلك ذلك َف يضبط ىذا اؼبفهوم ، على سبيل دالنقاش حول كيفية تعريف مصطلح اغبواجز ، بدأ منذ عقو
هبادل . اؼبثال ، أن عقبة ليست حاجز الدخول إذا واجهت اؼبؤسسات القائمة عليو عندما دخلت السوق 

 من عدد اقًتاح مت اآلخرين أن حاجز دخول أي شيء يعيق دخول و لو تأثَت تقليل أو اغبد من اؼبنافسة وقد
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وسيتم التعرض ألىم  التعاريف . 1أدوات التحليلية تستخدم تزال ال التعاريف ـبتلف ولكن. األخرى، التعاريف
 .اليت تضمن ذلك

دون اؼبيزة اليت سبتلكها اؼبؤسسات القائمة يف ىذه الصناعة بأهنا الدخول إُف الصناعة  حواجز جو بين يعرف
 ، فبا يعكس على اؼبدى الطويل كيف يبكن للمؤسسة القائمة رفع األسعار فوق اؼبؤسسات الراغبة يف الدخول

 2الصناعةتنافسي دون اجتذاب الشركات اعبديدة للدخول يف الستوى اَف

حواجز الدخول إُف ىذه الصناعة ، حيث إن تكلفة اإلنتاج اليت تتحملها اعبهة ، 1980 فون فايتسرويعرف 
اليت تريد أن تقتحم الصناعة، ولكن ال تتحملو اؽبياكل القائمة والعمل على عرقلة زبصيص اؼبوارد من جهة نظر 

 3اجتماعي

بأهنا تتمثل يف القيود اغبكومية اليت يًتتب عليها رفع يف التكلفة بالنسبة للمنشآت :  عوائق الدخولديمستريعرف 
، ويأخذ على التعريف  أن اغبكومة (فرض الرسوم اعبمركية على الواردات).احملتملة الراغبة يف الدخول إُف السوق

 4ليست القوة الوحيدة يف وضع حواجز الدخول مثل الشركات الكبَتة اغبجم ذات القوى االحتكارية
التكاليف اليت تتحملها اؼبؤسسة الراغبة يف دخول السوق، خبلفا ؼبا " عوائق الدخول (1968 )ستيجلريعرف 

5"وبدث يف مؤسسات السوق، واليت ال تتحمل ىذه التكاليف
 

يعترب تعريف بُت األكثر استخدما يف اقتصاديات الصناعة، قدمو بُت، ويشَت بُت كذلك إُف اؼبيزات اليت تتوفر 
استقرار عند مستوى اعلي من )للمنشآت القائمة دون اعبديدة، فمن وجهة نظر بُت، األثر اؼبتوقع لعوائق الدخول

 .ىو الذي يعرف بطبيعتها (اغبد األدىن للتكلفة الوحدة اؼبنتجة يف اؼبدى البعيد

 

                                                 
1 Competition and Barriers to Entry, policy brief,  Organisation for Economic co-Operation and, OECD, 

January 2007,p1 
2 R.Preston McAfee and other, What is a Barrier to Entry?American Economic Review, Papers and 

proceedings,Vol 94,N°2,USA, May 2004,p.2. 
3
R.Preston McAfee and other, Barrières à l’entrée dans l’analyse Antitrust, Document de travail, USA,Oct 

2004, p.2 

 .52 ،صمرجع سبق ذكرهعطية، القادر عبد ؿبمد القادر عبد 4
5 Karine Chapelle, économie industrielle, Ed librairie Vuibert, France, 2008, p163. 
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وقد .ويعترب ىذا التعريف مبٍت على اآلثار اؼبًتتبة عليها فقد ادخل السلوك اإلداري للسوق وكذلك ظروف السوق
و حواجز ،1أثار تعريف بُت قضايا ىامة عن االعتماد اؼبتبادل بُت كل من اؽبيكل والسلوك اإلداري للسوق

العوامل اليت تؤدي إُف منع أو اغبد من دخول مؤسسات جديدة للقيام بإنتاج أو بيع سلعة ،دخول تتميز عموما ال
وقد قسم بُت الصناعات إُف أربعة 2وتفسَت حواجز دخول السوق يف تفسَت استقرار اؽبياكل. يف صناعة معينة 

 :3أصناف وفقا لدرجة سهولة الدخول إُف السوق وىي على النحو التاِف

الصناعات اليت ال يوجد فيها منافس قائم أو ؿبتمل لو ميزة جوىرية يف التكلفة )صناعات سهلة الدخول -
 (على اؼبنافسُت

سياسة األسعار اؼبنخفضة، ولكن اؼبكاسب اليت يبكن ربقيقها يف  )صناعات هبا موانع غَت فعالة للدخول -
 (األجل الطويل من منع الدخول اقل من العوائد اؼبضحى هبا يف الوقت اغباضر

اؼبكاسب طويلة األجل اليت يبكن ربقيقها من وراء منع الدخول أكرب )صناعات هبا موانع فعالة للدخول -
 (من العوائد اؼبضحى  هبا يف األجل القصَت،نتيجة النتهاج سياسة زبفيض األسعار

سعر منخفض الذي يعظم الربح يف اآلجل القصَت حبيث السعر ال يغري )صناعات فبنوعة الدخول -
 (منشآت أخرى للدخول 

  مصادر موانع الدخول:ثانيا
 :يوجد ىناك العديد من األسباب اليت سبنع من دخول منشآت جديدة إُف سوق الصناعة أنبها

 ميزة التكلفة المطلقة .1

 :كثَتا ما تتمتع اؼبؤسسات القائمة بتكلفة إنتاج منخفضة باؼبقارنة مع أي منشاة ؿبتملة وذلك لؤلسباب 

توافر خربات إدارية ماىرة لدى اؼبؤسسات القائمة، وتعذر حصول اؼبؤسسات احملتملة على مثل ىذه  -
 اػبربات دون أجور مرتفعة عبذهبا من منشآت أخرى

توافر معارف تكنولوجية ـبتلفة لدى اؼبؤسسات القائمة تراكمت عندىا عرب فًتات طويلة من إنشائها،  -
 .وذلك عكس اؼبؤسسات احملتملة اليت قد تفتقر إُف مثل ىذه اؼبعارف

                                                 
 .128-127ص.،مرجع سبق ذكرهروجر كبلرك 1

2 Jean Pierre Angelie,Economie Industrielle:élément de méthode,OPU,Algerie1993,p57 
 .56:،ص.عطية، مرجع سبق ذكره القادر عبد ؿبمد القادر عبد 3
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البفاض تكلفة اغبصول على رأس اؼبال النقدي بالنسبة للمنشآت القائمة باؼبقارنة مع اؼبؤسسات  -
فاؼبؤسسات اغبديثة قد يصعب عليها االقًتاض من البنوك، وإذ أمكنها ذلك فبأسعار فائدة .احملتملة

ىذا يف حُت أن اؼبؤسسات القائمة قد يبكنها أن سبول نفسها . مرتفعة نظرا لعدم سبتعها بسمعة سابقة
1ذاتيا أو أن ربصل على قروض بأسعار منخفضة نظرا ؼبا تتمتع بو من ظبعة طيبة يف السوق

 

سيطرة اؼبؤسسات القائمة على اإلمدادات اػباصة باؼبواد األولية، فبا تضطر اؼبؤسسات الداخلة  -
الستخدام مواد ذات نوعية منخفضة ؽبا تكاليف أعلى أو شراء مواد من اؼبؤسسات القائمة بأسعار 

2متميزة
 

ىو البفاض تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة من منتج معُت، من خبلل عمليات : اقتصاديات الحجم .2
 حبيث تكون التكلفة اؼبتوسطة للوحدة3اإلنتاج الكبَت حيث يتم استخدام آالت متخصصة الغرض

منخفضة عن استهبلك القليل من الطاقة مع ارتفاع التكاليف الثابتة، وكلما زاد استهبلكها كلما أدى 
ذلك إُف البفاض تكلفة الوحدة إُف غاية اغبد األدىن، وأي ارتفاع بعد ذلك سوف يرتفع من التكلفة 

 .ببسبب اإلسراف يف الطاقة أكثر من اؼبطلو

  دالة التكلفة القتصاديات اغبجم:)20 (الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .58:،صالمرجع السابق 1

2 Hans J. Huber  , strategic behavior ,barriers to entry and barriers to mobility ,these de doctorat , faculté des 
sciences économiques et socials ,université de Genève , 2001,p116 
3  

 

الطاقة= الحجم  

التكلفة 
المتوسطة 

 للوحدة

.128:،صمرجع سبق ذكره نبيل مرسى خليل،:المصدر  
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 :  اإلنتاجية الفائضةالطاقة .3

  ، و فكرهتا األساسية أن اؼبؤسسات 1977سنة (Spence.)مت طرح ىذه الفكرة  بشكل دقيق من طرف 
القائمة تبٍت مصانع ذات طاقة إنتاجية أعلى من الطلب،فإن ذلك يساعد يف جعل التهديد باؼبنافسة السعرية،  

 . اؼبؤسسات اعبديدة ،حيث هتدد اؼبؤسسات القائمة اؼبؤسسات اعبديدة إذا دخلتقأمر جدير بتصدي

 أنو ال بد أن ربدد اؼبؤسسة مستوى اإلنتاج والطاقة منفصلُت حىت يبكن إعاقة دخول Spenceويرى 
 اؼبؤسسات اعبديدة دون أن تضحي بأرباح اؼبدى القصَت، وافًتض أن تتوقع اؼبؤسسات الراغبة يف الدخول 

 .1أن اؼبؤسسة تزيد من إنتاجها إُف مستوى الطاقة الكامنة إذا ما مت الدخول

 قبد من أىم القيود اليت تشكل عائق لدخول اؼبنتجُت اعبدد إُف ـبتلف الصناعات ما :القيود التنظيمية     .4
يسمى بًتخيص مزاولة النشاط، الذي ينبع من إجراءات سياسية والذي من دونو ال يبكن مزاولة النشاط 

الصناعي، كالصناعات اغبربية واالستخراجية كالبًتول، كذلك قبد القيود اعبمركية اؼبوضوعة من طرف 
أيضا االمتيازات اليت سبنحها اغبكومة .اغبكومات كحاجز للدخول إُف الصناعات احمللية من طرف األجانب

  2(احتكار)ؼبؤسسة معينة لتقدًن خدمة أو منتج معُت
تتمثل موانع اػبروج يف التكاليف تتحملها أو األرباح اليت تفقدىا اؼبؤسسة بًتكها : موانع الخروج .5

الصناعة اليت تعمل فيها، مثل التعويضات اليت يتعُت على اؼبؤسسة أن تدفعها للعاملُت، فبا هبعل معرفة 
ىذه التكاليف من طرف اؼبؤسسة اليت ترغب يف الدخول إُف الصناعة، تًتدد يف الدخول وتصبح موانع 

3.اػبروج يعد مانع دخول للصناعة
 

يكون التمييز عائق للدخول وفق بُت ، ففي صناعة يتسم بتمييز اؼبنتجات، قد تكون  : تمييز المنتجات .6
اؼبؤسسات القائمة ميزات على اؼبؤسسات اعبديدة الداخلة نتيجة لتفصيبلت اؼبستهلكُت للمنتجات اليت 

و يف ىذه الظروف قد تتمكن اؼبؤسسات القائمة من البيع عند سعر يزيد على . تنتجها تلك اؼبؤسسات
 .4تكلفة الوحدة دون إغراء مؤسسات جديدة على الدخول

 

                                                 
 106،ص، ذكره  مرجع سبقروجر كالرك ،  1
 105-104: ،ص مرجع سبق ذكرهأضبد سعيد باخرمة، 2
 .71:عطية، مرجع سبق ذكره ،ص القادر عبد ؿبمد القادر عبد 3
 137-135اؼبرجع السابق ، 4
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التكامل الرأسي: المطلب الثالث  

. ويف اإلدارة اإلسًتاتيجية، نوًعا من السيطرة واؼبلكية االقتصاد اعبزئي يف التكامل األفقي صف مصطلحي
يف العديد من  منتج وُتستخدم ىذه اإلسًتاتيجية يف العمل التجاري أو من قبل اؼبؤسسة التجارية اليت تسعى لبيع

. ويعد التكامل األفقي اؼبستخدم يف عملية التسويق أكثر شيوًعا وانتشارًا من التكامل الرأسي يف اإلنتاج. األسواق
وربدث عملية التكامل األفقي عندما يتم توُف السيطرة على إحدى الشركات من قبل شركة أخرى أو اندماجها 

مع شركة أخرى تعمل يف نفس ؾبال اؼبؤسسة األوُف ويف نفس مرحلة اإلنتاج اليت تكون فيها اؼبؤسسة اؼبدؾبة، على 
ويف . سبيل اؼبثال، شركة تعمل يف ؾبال صناعة السيارات مع شركة أخرى تعمل يف نفس اجملال لصناعة السيارات

وتعرف ىذه . ىذه اغبالة ينبغي أن تكون كلتا الشركتُت يف نفس اؼبرحلة اإلنتاجية وأيًضا يف نفس اؼبرحلة الصناعية
وهتدف عملية التكامل األفقي إُف تعزيز صناعات الشركات ". توِف زمام األمور"أو " شراء حصة"العملية بعملية 

1واحتكار صناعة ما
. 

إن التكامل العمودي، يف بعض األحيان، يعترب من بُت الطرق اؼبتبعة من قبل اؼبؤسسة اؼبتخصصة لتحسُت 
فإن التكامل يبدو  ,«Profitabilité» وعليو فعندما تريد أو ترغب اؼبؤسسة يف ربسُت وضعيتها ىذه، وضعيتها

فاؼبؤسسة تستفيد من األرباح احملققة عند كل مرحلة من مراحل  «Raisonnable» كاختيار منطقي
2اإلنتاج
 : ومن أىم التعاريف ؼبفهوم التكامل العمودي قبد.

من تنظيم عمليات اإلنتاج اؼبتعاقبة يف مؤسسة واحدة ، يف ظل ملكية و سيطرة : يعرف التكامل العمودي انو
"طرف واحد

3 
 متميزة فنيا من اإلنتاج والتوزيع و بيع ، أو غَتىا من العمليات ةؾبموع: ويعرف مايكل بورتر التكامل العمودي

قرار حول استخدام معامبلت السوق أو عدم استخدامها غالبا ما ذبد ضرورة  أو ىي 4ضمن حدود شركة واحدة
 . 5ىو أساس التكامل الرأسي (اؼبصب  )للسيطرة على التوريد أو منفذ إلنتاجها 

                                                 
1
www. wikipedia.org   25.06.2016بتارٌخ    

2 http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre%206.html#titre2  2016 جوان 25بتارٌخ  
3 Riordan, Michael H. Competetive effects of  vertical integration, a seminar at Columbia  

University،Advances in the Economics of Competition Law, June 2005, p 4 
4 Le Nguyen Doan Khoi, Vertical integration as an alternative governance structure of value chain quality  
management : The case of pangasius industry in the Mekong River Delta, Vietnam, CAS Discussion paper No  

55 ، Can Tho University, Vietnam, October 2007, P 6 , 7 
5 Alia OUSALEM, Matouk  BELATTAF, Economie industrielle et études des comportements stratégiques : 

essai  d'analyse des  stratégies des acteurs de la filière lait à Bejaia » Premier séminaire international 

sur l’économie et les politiques industrielle,. Université de Biskra ,2008,Algerie,p05 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A
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)
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre%206.html#titre2
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre%206.html#titre2
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre%206.html#titre2
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 وقبد من أىم 1وجل ىذه التعاريف تركز صبيعها على فكرة قيام اؼبؤسسة بتنفيذ أكثر من عملية إنتاجية
 :2استعماالت التكامل الرأسي

  التكامل الراسي يعترب اختيار اسًتاتيجي على سبيل اؼبثال إذا كان اؼبوردين أقوياء جدا، ينتهي ذلك
 .التهديد دبجرد شراء عدد منهم

  عندما ربلل ديناميكية الصناعة يستعمل مبوذج بورتر اػبمسة ، تكامل رأسي لتقليل قدرة اؼبوردين والزبائن
 على اؼبساومة

 التكامل الرأس طريق لتخفيض تكلفة الصفقة. 

  أنواع التكامل الرأسي:ثانيا
 :يوجد ىناك نوعان للتكامل الرأسي ونبا

توسيع األعمال اليت تدعم عناصر اؼبدخبلت يف النظام اإلنتاجي من مواد أولية وطاقة : التكامل الخلفي -
وأجزاء وسلع شبو مصنعة من ذلك تكامل شركات الكربى للمشروبات يف ؾبال تصنيع القناين الزجاجية 

النهائي وخفض التكاليف إُف  والببلستكية، لغرض ربقيق مستوى أعلى من السيطرة على نوعية اؼبنتج
أدىن حد فبكن مثل امتبلك صناعة السكر حقول واسعة لزراعة القصب السكري وىو تكامل خلفي 

 .3لدعم اؼبدخبلت

 يتمثل يف قيام مؤسسة ما بتملك عمليات إنتاجية هتدف إُف تسويق منتجاهتا اغبالية، :التكامل لألمام -
مثل قيام شركة صلب بإقامة مصانع للسفن، وقيام شركة نسيج بإقامة مصانع للمبلبس اعباىزة أو إقامة 
مراكز لتوزيع منتجاهتا يف السوق، وقيام شركة دبغ اعبلود بإقامة مصانع لؤلحذية واغبقائب،ومن مث فإن 

 وتعٍت ؿباولة اؼبؤسسة السيطرة  على منافذ التوزيع .4التكامل لؤلمام ىو نوع من التحرك ذباه السوق
 ويضمن التكامل الراسي األمامي منافذ التوزيع ؼبنتجات اؼبؤسسة، وتقدًن خدمات 5.باالندماج أو الشراء

                                                 
، العدد الثاين، يونيو 12، ؾبلة اعبامعة اإلسبلمية،اجمللدالتكامل العمودي واألداء االقتصادي في الصناعة التحويلية الفلسطينيةباسم مكحول، نصر عطياين،  1

 .04:،ص2004
2 http://www.12manage.com/methods_vertical_integration_ar.html  25.06.2016: بتارٌخ.  

 115،ص2010،مرجع سبق ذكرهسعد غالب ياسُت،  3
 .84:عطية،مرجع سبق ذكره، ،ص القادر عبد ؿبمد القادر عبد 4
 .179:،ص2004ؿبمد اضبد عوض، اإلدارة اإلسًتاتيجية، األصول واألسس العلمية، اإلسكندرية، 5

http://www.12manage.com/methods_vertical_integration_ar.html
http://www.12manage.com/methods_vertical_integration_ar.html
http://www.12manage.com/methods_vertical_integration_ar.html
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1.أفضل للمستهلك،فضبل عن كونو أداة رقابة على منافذ وطرق بيع اؼبنتجات وخدمات ما بعد البيع
 

 : والشكل التاِف يشرح التكامل العمودي للخلف واألمام

 التكامل العمودي للخلف واألمام: )21 (الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

  مبررات التكامل العمودي:ثالثا

إن التكامل العمودي وبدث بسبب تكاليف اؼبعامبلت أو كمصدر ػبلق أو إلغاء القوة االحتكارية وأكدت 
أن السلوك االنتهازي ىو الذي يدفع الشركات للتكامل  (Montererde and Teece 1982)الدراسات

العمودي كما رأت دراسات أخرى أن خصوصية اؼبنتجات مربر للتكامل العمودي فبا يدعم نظرية تكاليف 
 :2حيث أن التكاليف اليت تتحملها اؼبؤسسة يف حالة التكامل.اؼبعامبلت والعقود

التكامل  )قد تكون تكلفة اغبصول على العناصر اإلنتاجية أو توزيع منتجات اؼبؤسسة بشكل ذايت -
 أعلى من تكلفة اغبصول عليها من إطراف أخرى (العمودي

سيعمل التكامل العمودي على زيادة حجم اؼبؤسسة، وقد يرافق ذلك مشاكل إدارية يف ضبط األقسام  -
                                                 

، العدد اػباص دبؤسبر ةسعد علي ضبود العنزي، مها عبد الكرًن ضبود الراوي، فلسفة تكوين قيمة منظمة األعمال بإتباع اسًتاتيجيات التنويع،ؾبلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اعبامع 1
 . 34:،،ص2013الكلية

 9-5:،صمرجع سبق ذكرهباسم مكحول، نصر عطياين،  2

 التكامل العمودي الخلفي

 التكامل العمودي األمامي

 الموردون

لمؤسسةانشاط   

لموزعونا  

Source:J-P helfer-M-kalika,Management:stratégique et organisation ,Vuibert ,Paris 

,2000,p182 
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 (X-INTEFFICIENCY)اؼبختلفة وىو ما يعرف بعدم كفاءة  ؾبهولة اؼبصدر 

يف حالة التكامل العمودي من خبلل االندماج مع شركات قائمة قد يتطلب ذلك دفع مصاريف قضائية  -
 .أمام احملاكم القتناعها بان االندماج لن يضر باؼبنافسة أو اؼبستهلكُت

التكامل العمودي يقلل من تكلفة العقود واؼبعامبلت وبالتاِف يقلل من تكاليف السلوك االنتهازي الذي  -
 يرافق إسبام العقود والصفقات 

التكامل العمودي قد يعمل على التخلص من القوة االحتكارية فقد يلجأ مستخدم عنصر إنتاجي معُت  -
 .للتكامل مع الطرف الذي يزوده بذلك العنصر للتخلص من القوة االحتكارية

 :1اوقبد من بُت ؿبفزات التكامل العمودي أيض
 زيادة كفاءة الطاقة اإلنتاجية -

 ،2التمييز ألسعري -

 احتكار الشراء -

 توفَت الضرائب -

 ربقيق وفرات اغبجم -

 توفَت اإلرباح -

 

3ربقيق األمان للمؤسسة -
 

 ربقيق الوفرات التكنولوجية -

زيادة حواجز الدخول أمام اؼبنافسُت احملتملُت إذا سبكنت اؼبؤسسة مثبل من اغبصول على مصدر وحيد   -
4. ؼبادة نادرة

 

  مقاييس التكامل العمودي:رابعا

 :يوجد ىناك أكثر من مقياس للتكامل الرأسي، ونتعرض ألنبها فيما يلي

                                                 
 77: ،ص مرجع سبق ذكرهعطية، القادر عبد ؿبمد القادر عبد 1
 .79:روجر كبلرك ، مرجع سبق ذكره ،ص 2
  26.،ص1998دار النهضة العربية،بَتوت،لبنان،.عادل حسن،التنظيم الصناعي و إدارة اإلنتاج 3

4 http://marketpedia.blogspot.com/p/blog-page_1428.html  25.06.2016بتارٌخ  

http://marketpedia.blogspot.com/p/blog-page_1428.html
http://marketpedia.blogspot.com/p/blog-page_1428.html
http://marketpedia.blogspot.com/p/blog-page_1428.html
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يوجد ىناك معيارين يف ىذا الصدد أحدنبا لقياس درجة التكامل الرأسي : درجة االعتماد على السوق - أ
  :للخلف واآلخر لقياس درجة التكامل الرأسي لؤلمام وذلك على النحو التاِف

 

 

 

       ويبلحظ على اؼبقياس انو يف حالة تقوم اؼبؤسسة بإنتاج كل مدخبلهتا بنفسها دون االعتماد على السوق يف 
وعندما . شراء أي منها فان اؼبؤشر يساوي واحد، ومن مث تصل درجة التكامل الراسي للخلف إُف حدىا األقصى

تعتمد اؼبؤسسة على السوق يف حصوؽبا على كل مدخبلهتا دون أن تنتج بنفسها أي مدخل من اؼبدخبلت فان 
ومن مث فان اؼبؤشر يساوي صفر وتصل درجة التكامل .قيمة اؼبشراة من السوق تساوي قيمة اؼبدخبلت الكلية

وفبا سبق يبكن القول انو كلما زادت قيمو اؼبؤشر مقًتبة من .الراسي للخلف يف ىده اغبالة إُف حدىا األدىن 
 .1الواحد ومبتعدة عن الصفر كلما دل ذلك على زيادة درجة التكامل الراسي للخلف والعكس صحيح

 :أما عن مؤشر درجة التكامل الراسي لؤلمام فهو يأخذ الصيغة التالية

 

 

 

 

 

 

       ويبلحظ انو كلما كانت اؼبؤسسة األم تبيع كل ـبرجاهتا لوحدات إنتاجية فبلوكة ؽبا كي تستخدمها يف 
أما إذا .عملياهتا اإلنتاجية فان اؼبؤشر تساوي واحد وتصل ىنا درجة التكامل الراسي لؤلمام إُف حدىا األقصى

ويتضح انو كلما .كانت اؼبؤسسة األم تبيع كل ـبرجاهتا ؼبنشات أخرى يف السوق فان اؼبؤشر يصل غبده األدىن
 .زادت قيمة اؼبؤشر كلما زادت درجة التكامل الراسي والعكس

 نسبة المؤسسات المتكاملة رأسيا في الصناعة- ب 

  :ويستعمل ىذا اؼبعيار أساسا يف قياس درجة التكامل الرأسي يف الصناعة اؼبعينة حيث

                                                 
 .84-83:،صمرجع سبق ذكره، عطية، القادر عبد ؿبمد القادر عبد 1

مؤشر درجة التكامل الرأسي للخلف = 1−
قيمةالكلية اؼبدخبلت اؼبشًتاة من السوق

قيمة اؼبدخبلت 
 

مؤشر درجة التكامل الرأسي لؤلمام = 1 −
قيمة اؼببيعات ؼبؤسسات أخرى بالسوق

قيمة اؼببيعات الكلية
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 ومن أىم عيوب ىذا اؼبعيار أنو يركز على عدد اؼبؤسسات وهبمل اغبجم

تمايز المنتجات: المطلب الرابع  

يتعلق قباح اؼبؤسسة بقدرهتا على تقدًن منتجات تليب حاجات ورغبات العمبلء من ناحية، وقدرهتا على 
سبييزىا عن اؼبنتجات اؼبنافسة، وؽبذا تعد اسًتاتيجيات اؼبنتجات إسًتاتيجية ؿبورية يف اؼبؤسسة هتدف إُف ربقيق 

دبعٌت جعل منتجك أو .1التميز يف السوق اؼبستهدفة من خبلل تقدًن منتجات قادرة على إشباع حاجات العمبلء
 التمييز زبتلف عن ذبزئة السوق إسًتاتيجيةال حظ أن . خدمتك فريدا بشكل هبعل لو قيمة خاصة عند العمبلء

 التكلفة اؼبنخفضة وقد لبتار أيضا سياسة إسًتاتيجيةوتلبية احتياجات شرائح ـبتلفة فقد نقسم السوق ونتبٌت 
2التمييز

. 

من اؼبهم أن ندرك أن معٌت اؼبنتج أو اػبدمة ىو كل األشياء اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة اليت يستفيد منها 
فمثبل مصنع اؼببلبس يبيع مبلبس  فالعميل يهتم بشكل اؼببلبس واػبامة . العميل عند شرائو للمنتج أو اػبدمة

القدرة )اؼبصنوعة منها ووجود ألوان مناسبة ومقاسات مناسبة والتغليف اعبيد ومنافذ البيع وخدمة ما بعد البيع 
يف حالة مطعم ظبك فإن العميل يهتم جبودة الوجبة باإلضافة إُف مستوى اػبدمة . (على استبدال اؼببلبس أو ردىا

وديكورات اؼبطعم واؼبساحة اػبالية بُت الكراسي واؼبناضد وسرعة تقدًن الوجبة واألطعمة التكميلية من حلويات 
فعلينا أال كبصر . ومشروبات وفاكهة وسلطات ونظافة اؼبكان وىيئة العاملُت ومكان اؼبطعم وجودة دورة اؼبياه

إذن فما ىي اعبوانب اليت نركز عليها حىت .  بل نفكر يف كل ما لو قيمة عند العميل تفكَتنا يف اؼبنتج الرئيسي
 .نصل إُف ىذا التميز

                                                 
 2012/2013، منشورات جامعة البعث، الفصل السابع،مبادى التسويقؿبمد خالد اعباسم،  1

2 https://samehar.wordpress.com/2006/06/27/b627/lrhg 25.06.2016 بتاريخ: كيف تنافس بتمييز منتجك أو خدمتكمقال بعنوان  

درجة تكامل الصناعة رأسيا للخلف = 1 −
عددبالصناعة اؼبؤسسات اؼبتكاملة للخلف

عدد اؼبؤسسات الكلية 
 

درجة تكامل الصناعة رأسيا لؤلمام = 1 −
عددبالصناعة اؼبؤسسات اؼبتكاملة لؤلمام

عدد اؼبؤسسات الكلية 
 

https://samehar.wordpress.com/2006/06/27/b627/lrhg
https://samehar.wordpress.com/2006/06/27/b627/lrhg
https://samehar.wordpress.com/2006/06/27/b627/lrhg
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 : ومن اعبوانب اؼبهمة لدراسة اؼبنتج قبد
 ربليل احتياجات العميل: 
  اػبدمات / قدرة عالية على تطوير اؼبنتجات
  قدرة تسويقية عالية
 الًتكيز على التطوير واإلبداع 

   البحوث
  الكفاءة العامة للمؤسسة لتقليل التكلفة

يعترب التمييز يف اؼبنتجات أحد أبعاد ىيكل الصناعة كما أنو يف الوقت نفسو أحد أىم ركائز عوائق 
الدخول إُف الصناعة وذلك عن طريق تنويع اؼبؤسسات يف صناعة معينة ؼبنتجاهتا تنويعا هبعلها فبيزة عن بقية 

 .1السلع يف الصناعة حبيث ال تعد سلعة بديلة ؽبذه السلع من قبل اؼبستهلكُت
 

ويشَت سبييز اؼبنتجات إُف الفروق اؼبادية أو اؼبفاىيمية أو التداعيات اليت ذبعل اؼبنتج ـبتلفا يف نظر العمبلء 
 2ويكون سبييز اؼبنتجات خاصة يف أدوات التجميل والسيارات الفاخرة

أو )تستطيع اؼبؤسسة من خبلل ىذه اإلسًتاتيجية أن ربافظ على تفضيبلت أو والء اؼبستهلكُت لسلعتها 
 وبالتاِف ذبعل من الصعوبة دبكان على الراغبُت يف الدخول إُف الصناعة أن يفعلوا ذلك من دون أن (سلعها

 .يتحملوا تكاليف إضافية يف اإلنتاج

وتعترب جهود الدعاية واإلعبلن من أىم وسائل التنفيذ إسًتاتيجية التمييز يف اؼبنتجات وذلك ألهنما ىبلقان 
اإلعتقاد لدى اؼبستهلكُت بتمييز السلعة اؼبنتجة سواء من حيث نوعيتها أو إستخدامها أو مظهرىا أو 

 .اٍف...صيانتها

 

 

                                                 
 111: ،ص مرجع سبق ذكرهأضبد سعيد باخرمة، 1
 .142:،ص2008روبرت بتس ديفيد ِف ،ترصبة عبداغبك اػبزامي، اإلدارة اإلسًتاتيجية، بناء اؼبيزة التنافسية،دار الفجر،القاىرة، 2
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  المنتجات تمييز أنواع: ثانيا

. العمودي والتمييز األفقي، التمييز: ونبا اؼبنتجات سبييز أنواع من نوعُت بُت يبيز االقتصادي التحليل      
 النوعية نفس ؽبا أنو حبيث اجملموعة، لنفس تنتمي اليت اؼبنتجات سبييز األفقي، بالتمييز ونقصد :األفقي التمييز- أ

 وفقا السلع ؽبذه اؼبختلفة اؼبواصفات بُت اؼبستهلك اختيار يكون وىنا ؿبددين، زبائن وتستهدف السعر، ونفس
 البث ؿبطات من اؼبتنوعة اجملموعة ىو األفقي، للتمييز تفسَتا األكثر واؼبثال الشخصية، ومتطلباهتم ألذواقهم
 القدرة سبلك ىنا وحدىا فاألذواق واالستقبال، اإلرسال نوعية بنفس واؼبتميزة ،FM موجة على اؼبقدم اإلذاعي

.  أخرى دون ؿبطة اختيار على
 إُف باؼبستهلكُت اؼبنتجات خصائص تؤدى عندما للمنتجات العمودي التمييز وبدث :العمودي التمييز- ب

 فإن واحد، بسعر اؼبنتجات ىذه من نوعُت عرض مت إذا أنو دبعٌت اؼبنتجات، ؼبختلف فباثل تفضيل عن التعبَت
 أن وذلك العمودي، التمييز حول مثال أفضل ىو اعبودة فمعيار وبالتاِف واحد، منتج سيختارون اؼبستهلكُت صبيع

 من اؼبصنوعة للمجوىرات اؼبطابقة اجملوىرات على اػبالص، الذىب من اؼبصنوعة اجملوىرات ىبتار سوف اؼبستهلك
 .السعر بنفس عرضهما مت ما إذا بالذىب مطلية أهنا غَت اػبالص الذىب

   
 التجارية للعبلمات تسمح فإهنا وبذلك حبتة، ذاتية معايَت إُف يستند أن يبكن التمييز أن نستنتج وأخَتا

 أخرى منتجات عن معينة ذبارية عبلمة ذات منتجات تفضيل من ذلك يتضح كما )الرأسي التمييز بإظهار
 عادة تعترب والتغليف والتعبئة التجارية العبلمة أن حيث الصناعية اؼبنظفات حالة يف كما )أفقي سبييز أو ،(فباثلة

            1(.ؽبا اؼبميزة الرئيسية السمة
التجمع المتنوع: المطلب الخامس  

 .يعترب التجمع اؼبتنوع احد مؤشرات ىيكل السوق، وسنتعرض ؼبفهوم التجمع اؼبتنوع ومقايسة وؿبفزاتو

 التعريف بالتجمع المتنوع: أوال
ومثال .يتمثل التجمع اؼبتنوع يف قيام منشأ ما بإنتاج عديد من اؼبنتجات اليت ال تعترب بدائل قريبة أو مرتبطة

 .على ذلك قيام منشاة ما بصناعة منتجات غذائية ومساحيق غسيل ومنتجات معدنية

                                                 
1

  ..25:،جامعة بسكرة،ص2010-2009 ،مذكرة ماجستَت، زبصص اقتصاد صناعي،هيكل الصناعة والميزة التنافسيةعرقايب عادل،  
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فاألول يشَت إُف قيام منشاة ما بإنتاج .ويتعُت التفرقة يف ىذا الصدد بُت التكامل األفقي والتجمع اؼبتنوع
عديد من اؼبنتجات اليت تعترب بدائل قريبة كاألنواع اؼبختلفة من اؼبساحيق الغسيل أو األنواع اؼبختلفة من 

كما يتعُت التفرقة بُت التكامل .بينما يشَت الثاين إُف إنتاج منتجات ال تعترب بدائل لبعضها قريبة .اؼبشروبات الغازية
الراسي والذي يتمثل يف قيام منشاة ما بإنتاج منتجات مرتبطة كالقطن والغزل والنسيج، وبُت التجمع اؼبتنوع 

 1.والذي يشَت إُف إنتاج منتجات غَت مرتبطة
التجمع الصناعي ىو ذبمع جغرايف جملموعة من اؼبؤسسات الصناعية واؼبؤسسات اؼبساندة اليت تعمل يف نشاط 

تًتابط وتتكامل قيما بينها يف إنتاج ؾبموعة من اؼبنتجات أو اػبدمات ىذا النشاط، وحبيث تدخل يف .معُت 
عبلقة تكامل وتشاب ك فبما بينها بشكل راسي وافقي يف صبيع مراحل العملية اإلنتاجية، مكونة بذلك السلسلة 

 2الكاملة للقيمة اؼبضافة للمنتج، وتشمل ىذه العبلقة تبادل السلع واػبدمات واؼبهارات واػبربات واؼبوارد البشرية

 محفزات التجمع المتنوع:ثانيا
 :يوجد ىناك عوامل كثَتة ربفز منشاة ما على انتهاج مسلك التجمع اؼبتنوع من أنبها

 قد يوجد لدى بعض اؼبؤسسات أصول ثابتة يبكن استخدامها يف إسبام :االستخدام الكامل لألصول - أ
وعندما تكون ىذه األصول غَت مستخدمة كامبل فان ىذا وبفز اؼبؤسسة على . عديد من األغراض

فعلى سبيل .استخدامها يف أغراض أخرى حىت زبفض من متوسط نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة
اؼبثال يبكن لقطاع السكة اغبديدة أن يقدم على نقل البضائع جبانب نقل الركاب، كما يبكنو أن ينظم 

رحبلت سياحية خاصة جبانب الرحبلت الدورية، ويبكن ؼبصانع االيس كرًن أن تنتج عديد من اؼبنتجات 
كما يبكن لشركات الببلستيك أن تنوع من اؼبنتجات الببلستيكية .لتستعل طاقتها العاطلة بفصل الشتاء

ويف بعض اغباالت عندما تتوصل منشاة ما . حىت تعوض النقص يف الطلب على بعض األنواع األخرى
الخًتاع معُت يبكن استخدامو يف عديد من اجملاالت فإهنا قد تفضل قيامها هبذه االستخدامات اؼبتنوعة 

 .حرصا على سرية االخًتاعـ أو الن ىذا يعترب أكثر رحبية من بيعها براءات االخًتاع لآلخرين
 عندما تتخصص منشاة ما يف إنتاج كمنتج واحد فان التذبذب يف العائد :تقليل المخاطر المالية-ب

ويكون دبثابة وضع كل . الصايف ؽبذا اؼبنتج يعرض اؼبؤسسة للخطر خاصة يف مراحل تدىور اؼببيعات
أما يف حالة التنويع فان البفاض العائد الصايف ؼبنتج ما قد يقابلو زيادة العائد . البيض قي سلة واحدة

                                                 
 .89::مرجع سبق ذكره،صعطية، القادر عبد ؿبمد القادر عبد 1
 .18:دراسة حول التجمعات الصناعية واثره على التوطُت الصناعي يف اؼبملكة العربية السعودية،قطاع الشؤون االقتصادية، مركز اؼبعلومات والدراسات،غرفة الشرقية،ص 2
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الصايف ؼبنتج آخر، فبا يًتتب عليو حدوث استقرا متوسط العائد الصايف للمؤسسة، وذبنبها اؼبخاطر اليت 
 .تنجم عن التقلبات اغبادة يف العائد الصايف عند التخصص يف منتج واحد

قد يكون اؽبدف من التجمع اؼبتنوع ىو زيادة مقدرة اؼبؤسسة على النمو باإلضافة إُف : تحقيق النمو - ب
 زيادة سيطرهتا االحتكارية يف السوق ووضع حواجز للدخول أمام  مؤسسات جديدة

 

: مقاييس التجمع المتنوع: ثالثا
 :ىناك عدة مؤشرات أنبها

 عدد الصناعات - أ
فكلما ك زاد عدد الصناعات اليت تعمل هبا .من ابسط مقاييس التنوع عدد الصناعات اليت تعمل هبا اؼبؤسسة

ولكن ىذا اؼبقياس ال وبدد التوزيع النسيب للعمالة او اإلنتاج اػباص . اؼبؤسسة كلما دل على زيادة درجة التنوع
ومن مث فانو ال يفرق بُت الصناعات ذات األنبية األكرب بالنسبة . باؼبؤسسة بُت كل الصناعات اليت تشًتك فيها

 .1للمؤسسة والصناعات ذات األنبية األقل

=عـدد  الصناعات
1

n
 

 : نسبة التخصص   - ب

 : وياخذ ىذا اؼبعيار الصيغة التالية

 

S1 :نسبة العمالة يف النشاط األساسي للمنشأ وىو صاحب أعلى نسبة عمالة 

 

M1 :عدد العمال بالنشاط األساسي  
M   :عدد العمال يف صبيع األنشطة 

 

                                                 
 93: ، ص مرجع سبق ذكرهعطية، القادر عبد ؿبمد القادر عبد 1

𝑝 = 1− S1 

𝑆1 =
M1

M
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1− 𝑠𝑘  نسبة العمالة اؼبوزعة يف األنشطة ذات األنبية األقل  :     

n:عدد الصناعات اليت توزع فيها أنشطة اؼبؤسسة  

 :يبلحظ ما يلي على اؼبقياسو

 ، ومن مث فان اؼبؤسسة تكون متخصصة يف نشاط أساسي واحد M1 =1 فهذا يعٍت أن p=0 إذا كان  -

  ىناك تنوعدوال يوج

  عن الصفر  كلما دل ذلك على زيادة األنشطة اؼبختلفة اليت تشًتك فيها اؼبؤسسة Pكلما زادت  -

 .بصناعات أخرى، ومن مث كلما زادت درجة التنوع

فإذا .يصل التنوع غبده األقصى عندما تتوزع أنشطة اؼبؤسسة بالتساوي بُت اكرب عدد فبكن من الصناعات -

وكانت  إحجام األنشطة اليت تعمل فيو  . نافًتضنا أن عدد الصناعات اليت تشًتك فيها اؼبؤسسة يساوي 

1هبا اؼبؤسسة متساوية، فان النصيب النسيب لكل نشاط من العمالة الكلية للمؤسسة يساوي 

n
 

−1:  ومن مث فان نسبة التخصص تساوي
1

n
 .    ، ويبثل اغبد األقصى لدرجة التنوع

 مؤشر بيري  - ت

 ىَتفندال-يقابل مؤشر ىَتمشان

 

𝒑𝒊:مؤشر التنوع     

𝑠𝑙 : النصيب النسيب للنشاط   (L)  الذي تساىم فيو اؼبؤسسة من الناتج الكلي أو اؼببيعات الكلية للمؤسسة
 .يف صبيع الصناعات

1 − 𝑠𝑘 = 𝑠𝑘/S

n

k=2

 

𝑝𝑖 = 1 −   𝑠𝑙
2
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مقًتبة من الصفر كلما دل ذلك على زيادة درجة التخصص  (P)       وعموما يبكن القول كلما البفضت قيمة 

مقًتبة من الواحد كلما دل ذلك على البفاض درجة التخصص  (P)والبفاض درجة التنوع، وكلما زادت قيمة 
 1.وزيادة درجة التنوع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 96: ،صالمرجع السابق 1
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اإلستراتيجية التنافسية وتغير هيكل الصناعة : المبحث الثالث  

تلعب اإلسًتاتيجية التنافسية  دور أساسي يف التأثَت على أىم األبعاد الرئيسية ؽبيكل الصناعة وبالتاِف فهي حجر 
 األساس يف تشكيل ىياكل السوق

اإلستراتيجية التنافسية وموانع الدخول إلى الصناعة : المطلب األول  

التكلفة المنخفضة وموانع الدخول إلى السوق: أوال  

تسعى اؼبؤسسة لتخفيض تكاليفها من ربقيق التفوق التنافسي على اؼبنافسُت وتتم دبوجبها توجيو كافة 
جهودىا كبو ىدف أساسي يتمثل يف زبفيض التكلفة كلية للمنتج والذي يعد بدوره سبلح وميزة تنافسية ذبعل 
اؼبؤسسة يف وضع تنافسي جيد مقارنة باؼبنافسُت يف القطاع، أذا تعد التكلفة ىنا كمانع للدخول إُف الصناعة، 

وقد قدم ستغلر ربليبل غباجز . حيث أن اؼبؤسسات الوافدة إُف الصناعة ال ذبد أرباحا مغرية من اجل الدخول
 : 1التكلفة يبكن توضيحو يف الشكل التاِف

، B ىي الرائدة يف السوق، وان ىناك مؤسسة أخرى ترغب يف الدخول اُف الصناعة Aنفًتض أن اؼبؤسسة 
يبثل منحٌت الطلب اػباص باؼبؤسسة  (D)ونفًتض أن ظروف الطلب واحدة بالنسبة للمؤسستُت، أي أن 

(A)،(B)  ويبثل(Rm)  اإليراد اغبدي لكل منهما، واالختبلف بُت اؼبؤسستُت يتمثل فقط يف ظروف التكاليف 
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 مزايا التكاليف كمانع للدخول: (22 )الشكل رقم                                        

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

: بحٌث  
CmA :التكلفة اغبدية يف اؼبدى الطويل للمؤسسة( A) 

CmB :التكلفة اغبدية يف اؼبدى الطويل للمؤسسة( B) 

CMA :التكلفة اؼبتوسطة يف اؼبدى الطويل للمؤسسة( A) 

CMB :التكلفة اؼبتوسطة يف اؼبدى الطويل للمؤسسة( B) 
CMB> CMA  

         نبلحظ من خبلل الشكل أعبله، أم اؼبؤسسة الراغبة يف الدخول سوف تتحمل تكلفة إضافية تتمثل يف 
(a-b)  ووفقا لستيغلر يبثل الفرق يف الكلفة حاجزا لدخول اؼبؤسسة(B)  وعند التوازن يكون اإليراد اغبدي 

وتبيع بالسعر  (Q)حيث تنتج الكمية  (e)ربقق توازهنا عند النقطة  (A)يساوي التكلفة اغبدية، قبد أن اؼبؤسسة
(P) وربقق رحبا قدره ،(gepa)  أما اؼبؤسسة(B)  إذا رغبت يف الدخول إُف السوق عليها أن تبيع عند نفس

ويظهر حاجز الدخول إُف السوق يف كون  ( fePb)السعر طاؼبا أهنا تبيع نفس اؼبنتج، وربقق رحبا اقل يتمثل يف 
 (A)سوف تنتج عند تكلفة لعلى وبالتاِف سوف ربصل على ربح أقل باؼبقارنة باؼبؤسسة  (B)اؼبؤسسة

 

.54:، صمرجع سابق عطية، ر ؿبمد عبد القادرعبد القاد: اؼبصدر     
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  مزايا التكاليف المطلقة كمانع للدخول:ثانيا
سنتج عن مزايا التكاليف اؼبطلقة منحٌت متوسط التكلفة الكلية طويل األجل للمؤسسة القائمة يف السوق يكون 

اقل من منحٌت متوسط التكلفة الكلية طويلة األجل للمؤسسة الراغبة يف الدخول إُف الصناعة، والشكل التاِف 
 : يوضح ذلك

 مزايا التكاليف اؼبتوسطة يف اؼبدى الطويل كعائق للدخول(: 23 )الشكل رقم          

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرا اللبفاض متوسط التكلفة يف اؼبؤسسة الرائدة يف السوق باؼبقارنة باؼبؤسسة الداخلة ، فإنو يبكن لؤلوُف 
واقل من متوسط التكلفة باؼبؤسسة  (CM)أعلى من متوسط التكلفة  (PB)أن تضع  سعرا حاجزا للدخول 

، ذلك ألنو ال يغطي  (PB)الداخلة بقليل، واؼبؤسسة اعبديدة لن تتمكن من الدخول إُف السوق عند السعر
تكاليفها الكلية عند أي مستوى من مستويات اإلنتاج، ويتمثل منحى الطلب على اؼبنتجات اؼبؤسسة احملتملة يف 

بفجوة الدخول   (CM- PB)، ويسمى الفرق بُت (PB)، وال يبكنها البيع عند أي سعر اعلي من (AD)اعبزء
 :  1حيث
PB :            السعر اؼبانع للدخول 

CM :متوسط التكلفة يف األجل الطويل بالنسبة للمؤسسة القائمة 

 

 
                                                 

 .58:،صالمرجع السابق 1
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  التميز كمانع للدخول إلى الصناعة:ثالثا
يف سوق يتسم بتمييز اؼبنتجات، قد تكون للمؤسسات القائمة ميزات على اؼبؤسسات اعبديدة الداخلة 

وقد تنشا ىذه التفصيبلت بسبب ما سبلكو . نتيجة لتفصيبلت اؼبستهلكُت للسلع اليت تنتجها تلك اؼبؤسسات
ولكن حىت يف اغباالت اليت يبكن فيها . اؼبؤسسة  دون غَتىا من تصميمات أفضل من خبلل ضباية حق االخًتاع

وقد  .عمليا تقليد السلع اؼبنتجة من حيث النوعية والتصميم، فقد تظل للمؤسسات القائمة ميزة ثقة  اؼبستهلكُت
وبدث ذلك عندما تكتسب ماركة معينة أو اسم اؼبؤسسة ظبعة طيبة لتوريد النوعية اعبيدة وبيع السلع واػبدمات 

 الدعاية ردبا يكون قد بٌت ثقة اؼبستهلكُت بالسلع ىبسعر تنافسي، وكذلك فان األثر اؼبًتاكم لئلنفاق السابق عل
 .1القائمة 

يف ىذه الظروف قد تتمكن اؼبؤسسات القائمة من البيع عند سعر يزيد على تكلفة الوحدة دون إغراء 
وبسبب تفضيل اؼبستهلكُت للسلعة القائمة، فقد هبد الداخل اعبديد أن بإمكانو . مؤسسات جديدة على الدخول

بيع اإلنتاج اؼبرغوب إما خبفض أسعاره بالنسبة ألسعار اؼبنتجات القائمة أو بان يتحمل  نفقات أعلى لبيع الوحدة 
ولذلك فالداخل اعبديد يعاين من مساوئ تكاليفية مطلقة . عما تتحملو اؼبؤسسات القائمة أو بكبل االجرئُت معا

ولكن هبب مراعاة أن ىذه اؼبساوئ ستبقى فقط لفًتة . بالنسبة للمؤسسات القائمة وذلك بسبب سبييز اؼبنتجات
ؿبدودة حىت تستقر منتجات  اؼبؤسسة اعبديدة يف السوق، فان صادفت قباحا، تنافست منتجاهتا واؼبنتجات 

ولكن وؼبا كانت اؼبؤسسات مهتمة بالقيمة اغباضرة الستثماراهتا، فان تكلفة . القائمة أصبل على قد اؼبساواة
االضافية يف بداية الدخول والناشئة عن عاتق سبييز اؼبنتجات ستعمل على إعاقة الدخول، وكلما زادت ىذه 
التكاليف طالت فًتة الدخول، وكلما زادت ىطذه التكاليف طالت فًتة الدخول، وكلما زاد معدل اػبصم، 

 .اؼبنتجات والشكل التاِف يعطي تصور مبسطا لعائق سبييز
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 التمييز كحاجز للدخول: (24 )                 الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، وان لكل من اؼبؤسسات القائمة وتلك اؼبتوقع  (D1)نفرض أن اؼبؤسسات القائمة ؽبا احتكار تام ومنحى طلبها 
، كما نفًتض ذباىل مصروفات ترويج اؼببيعات من اجل  (LAC)دخوؽبا نفس منحٌت التكاليف اؼبتوسطة الثابتة 

فلو كان للمؤسسة ميزة نتيجة لتمايز السلعة اؼبنتجة، فإمكاهنا وضع سعر أعلى من متوسط التكاليف . البساطة
ونفًتض أن اؼبؤسسة الداخلة تتوقع أال يتغَت السعر . فبل تبقى للمنافس اعبديد فرصة للربح تغريو بالدخول
، بينما (D2)، وكان منحٌت طلب اؼبؤسسة الداخلة ىو (P2)بدخوؽبا، إذن إذا وضعت اؼبؤسسات القائمة السعر 

كما يتضح من الرسم، يكون اغبد األعلى  (D3)، للمؤسسة الداخلة بطلب أعلى (P3)يسمح السعر األعلى 
، ل أرباحا عند أي مستوى  (D2)، وذلك ألن اؼبؤسسة اؼبتوقع دخوؽبا وبالطلب (P2)للسعر اؼبنفر للدخول ىو 

 لئلنتاج

  التمييز واقتصاديات الحجم :رابعا
إذ فرضنا وجود اقتصاديات اغبجم يف اعبزء . ويبكن زيادة ميزة سبييز السلعة اؼبنتجة يف وجود اقتصاديات اغبجم

، دون إغراء منافسُت جدد (P3)إذا لتمكنت اؼبؤسسة القائمة من رفع السعر إُف . (ALC)اؼبقطع من منحٌت 
، فإن (D3)وحىت إذا كان طلب اؼبؤسسة الداخلة ىو .على الدخول بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج اغبجم الصغَت

من الواضح أن يف وجود كل من ميزات سبييز السلع اؼبنتجة . (X3)بإمكاهنا فقط أن تغطي تكاليفها بإنتاج 
واقتصاديات اغبجم فقد تواجو اؼبؤسسة الداخلة الكثَت من اؼبصاعب يف اغبصول على النصيب الكايف من السوق 

P3 

P2 

D3 
D2 

X3 

P

1 

Price 

Qutput 
0 

LAC 
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وىذه ىي اغبالة إذا ما توقعت اؼبؤسسات الداخلة بعض اؼبنافسة السعرية .الذي يبكنها من اإلنتاج االقتصادي
وأن امتبلك اؼبؤسسة ؼبركز اسًتاتيجي للتكاليف ال يعٍت بالضرورة تبوء اؼبؤسسة دبفردىا أو .1عقب دخوؽبا

باشًتاكها مع غَتىا الصدارة أو القيادة التكاليفية، كما ال يبكن ؽبده األخَتة أن تتحقق يف ظل غياب اؼبركز 
فالقيادة التكاليفية تعٍت ربقيق اإلنتاج بأقل التكاليف قياسا على تكاليف اؼبنافسُت، .2االسًتاتيجي للتكاليف

 .3وجودة أعلى أو فباثلة على األقل عبودة منتجات اؼبنافسُت

التكلفة المنخفضة و تمايز المنتج: المطلب الثاني  

 :4ويرى أنو يبكن النظر إُف التكلفة اؼبستهدفة كأداة لتحقيق اؼبيزة التنافسية  من ثبلث اذباىات وىي 
يعٍت أن اؽبدف من تطبيق تقنية التكلفة اؼبستهدفة ىو التكيف مع : التكيف وفق لمتطلبات السوق -

اغبالة التنافسية اليت تواجو الوحدة االقتصادية ، إذا تتميز  بيئة األعمال  اؼبعاصرة بشدة اؼبنافسة فبا 
يًتتب عليها الظهور منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منخفضة، ومن اجل اؼبنافسة والبقاء يف السوق 

يتوجب على الوحدات االقتصادية القيام بإعادة عمليات البحث والتطوير وتصميم اؼبنتجات بالشكل 
الذي وبقق استجابة لرغبات ومتطلبات الزبون يف اؼبنتج وضمان تسويق اؼبنتج بالوقت اؼبناسب وبالسعر 

اؼبستهدف الذي ينبغي أن يقل عن معدل أسعار اؼبنتجات اؼبنافسة ووبقق ىامش ربح مرغوب، واألساس 
يف ذلك ىو بناء اؼبيزة التنافسية غَت قابلة للتقليد بوقت قصَت وتساىم يف تعزيز اؼبركز التنافسي للوحدة 

 االقتصادية

إن االستجابة  والتكيف وفقا ؼبتطلبات التطويرات : التكيف وفقا لمتطلبات التقدم التكنولوجي -
واالبتكارات التكنولوجية ساىم بتقدًن تصاميم منتجات جديدة تتسم باغبداثة والبساطة  والبفاض 

تكاليف اإلنتاج،فبا انعكس بصورة اهبابية على أسعار البيع، أن ىذه االستجابة ستمكن الوحدة 
االقتصادية من ربقيق عوامل النجاح اغباظبة دبستوى فاعلية وكفاءة متميزتُت على الوحدات األخرى 

 .اؼبنافسة فضبل عن ربقيق اؼبيزة التنافسية

                                                 
 .138،المرجع السابق 1
: ،جامعة عين شمس،مصر،ص1998 للتكاليف واإلطار الفكري لسالسل القيمة، مجلة الفكر المحاسبي، العدد األول،يعصافت سيد أحمد عاشور، المركز االستراتيج 2
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 .59:،ص2001جنوب الوادي، المجلد الخامس عشر، العدد األول،
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إن التطورات الكبَتة يف بيئة األعمال اؼبعاصرة فرضت على : التكيف وفقا لمتطلبات وظيفة المنتج -
الوحدات االقتصادية التكيف مع متطلبات جديدة تتعلق باػبصائص والوظائف اليت يؤديها اؼبنتج وذلك 

من حيث عدد الوظائف وكفايتها، فالزبون يرغب دبنتج متعدد الوظائف وذات كفاية عالية يف األداء، 
وبأسعار منخفضة لذلك إن تطبيق تقنية التكلفة اؼبستهدفة تساعد الوحدة االقتصادية يف التكيف مع 

 .ىذه اؼبتطلبات وبالشكل الذي وبقق اؼبيزة التنافسية

       وبناءا على ذلك ينبغي أن تبدأ الوحدة االقتصادية بتخطيط وتصميم التكلفة اؼبستهدفة لكل خاصية من 
 .اػبصائص اؼبكونة ألجزاء اؼبنتج على أساس متوسط أسعار بيع اؼبنتجات اؼبنافسة يف السوق

إن ربديد التكلفة اؼبستهدفة يقوم يف ضوء تقديرات   (Dutton,2005,1-3)       ويف ىذا الصدد يؤكد 
من خبلل اؼبقارنة اؼبرجعية مع  (التحليل اؼبفكك)تكلفة اؼبنتج اليت تفصح عتها ىندسة القيمة أو اؽبندسة العكسية 

افصل منتج مع األخذ بعُت االعتبار طبيعة اؼبنتج وصفات وسلوك الزبون اؼبستهدف وطبيعة مكونات السوق، 
وطول أو قصر دورة حياة اؼبنتج وكميات الطلب آو اؼببيعات اؼبتوقع ربقيقها بالسعر اؼبستهدف الذي يبلءم 

 .الزبون

       وعليو تعد تفنيو التكلفة اؼبستهدفة  أكثر فعالية يف زبفيض التكلفة وربسُت جودة اؼبنتج بوقت مبكر من 
دورة حياتو ؼبقابلة رغبات الزبون وإشباع حاجاتو اؼبتغَتة واغبصول على ميزات تنافسية توفر على الوحدة 

االقتصادية مكانة متفوقة يف السوق وربقق ؽبا اكرب حصة سوقية تدر عليها أرباحا متنامية، وىذه مؤشرات على 
 اغباليُت واكتساب زبائن جدد وتعد تقنية التكلفة اؼبستهدفة من أىم إدارة نزيادة معدالت االحتفاظ بالزبائ

 1التكلفة اإلسًتاتيجية اليت سبكن من ربقق االستجابة ؼبتطلبات البيئة التنافسية

       وتؤدي تقنية التكلفة اؼبستهدفة والتقنيات اليت تساندىا كأسلوب اؼبقارنة اؼبرجعية ىندسة القيمة وغَتىا دورا 
فهي تعمل على ربديد سعر بيع .،(السعر، اعبودة، والوظيفية)عاما يف ربديد أداء اؼبنافسُت يف األبعاد الثبلثة 

اؼبنتج يف ضوء أسعار اؼبنافسُت من خبلل تصميم اؼبنتج وفقا للخصائص الوظيفية ونوعية اؼبنتج اؼبنافس بعد 
ربديدنبا يف أي نقطة يقعان داخل منطقة البقاء كما أهنا تعمل باستمرار على مواجهة اؼبنافسة من خبلل متابعة 

                                                 
 نفس اؼبرجع والصفحة 1
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أداء اؼبنافسون داخل منطقة البقاء ويف األبعاد الثبلثة وبناء  على ذلك تعد تقنية ربديد التكلفة اؼبستهدفة تقنية 
 مهمة يف ربقيق اؼبيزة التنافسية، 

  :1إن مستخدم أسلوب التكلفة اؼبستهدفة عدة أىداف ومن بينها ضرورة التأكيد على
  زبفيض التكاليف اؼبنتج إثناء مرحلة التصميم 
 تأكيد جود اؼبنتج مع خفض التكلفة 
 تطوير اؼبنتج عبذب اؼبستهلكُت 
 زبفيض التكاليف اؼبنتجات اغبالية واؼبستقبلية 

والشكل التاِف يوضح كيفية إمكانية ربديد التكلفة اؼبستهدفة بالشكل الذي وبقق اؼبيزة التنافسية للوحدة 
 2االقتصادية

  التكلفة اؼبستهدفة واؼبيزة التنافسية :(25 )الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .21:، جامعة بسكرة،ص2015-2015، مذكرة ماسًت، زبصص فحص ؿباسيب،دور أسلوب التكلفة المستهدفة في تحديد سعر المنتوجىناء بن سعيد،  1
 360.3: سعد جاسم ؿبمد،مرجع سبق ذكره، ،ص 2

بحوث 
 السوق

أشكال 
 المنافسة

صٌاغة 
 اإلستراتٌجٌة

تحدٌد متطلبات 
 الزبائن

تحدٌد المنتج 
 أو الخدمة

 سعر السوق

 الربح المستهدف

التكلفة 
 المستهدفة

تحدٌد التكلفة 
 المستهدفة

 منتج ذا جودة عالٌة وأسعار منخفضة وٌحقق الرضا للزبون

 الميزة التنافسية

تقنٌات 
 مساندة

 ,2004,(Kawah) بتصرف:المصدر
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من خبلل الشكل أعبله يتبُت أن اؽبدف الرئيسي من تطبيق تقنية التكلفة اؼبستهدفة ىو إنتاج منتجات ذات 
تكلفة منخفضة وربقق إشباع أفضل للزبون ، إن ىذين العاملُت من العوامل اليت تكون مرتبطة ارتباط وثيقا 

حيث يعد توافق رغبات اؼبستهلك مع ميزات اؼبنتج اؼبميز يعد ميزة تنافسية للمؤسسة إذ . 1بتحقيق اؼبيزة التنافسية
تعترب عائق إمام دخول وحدات اقتصادية أخرى دبعٌت الوالء الزبائن للمنتوج يعد عائق ويكلف اؼبؤسسات الراغبة 

 .تكاليف إضافية
، بان جودة اؼبواد اػبام ؼبنتجات الوحدة االقتصادية إضافة (Kwah,2004,89-80)وىذا ما يؤكده 

إُف تسليم اؼبنتجات ذات اعبودة العالية يف الوقت اؼبناسب غَت كايف عبذب الزبائن وربقيق اؼبيزة التنافسية، ألنو 
الزبون َف يكن على استعداد لدفع أسعار ىذه اؼبنتجات، لذا ينبغي على الكيان االقتصادي إن تقوم أوال بإجراء 
حبوث السوق لتحديد السعر اػباص دبنتجاهتا الذي يكون الزبون على استعداد لدفعو قبل البدء بتصميم اؼبنتج، 

أما العامل اؼبهم اآلخر واؼبؤثر يف ربقيق اؼبيزة التنافسية، فهو زبفيض التكاليف بالشكل الذي وبقق أرباحا أو قيمة 
للوحدة االقتصادية وبنفس الوقت وبقق رضا أفضل للزبون مقارنة باؼبنتجات اؼبنافسة، أي زيادة ثقة الزبون 

 إضافة إُف تكامل التكاليف اؼبستهدفة 2دبنتجات الوحدة االقتصادية ذات األسعار اؼبقبولة واعبودة العالية
وتكاليف األنشطة لتخطيط وتصميم اؼبنتجات وربليل األنشطة لضمان إعادة ىندسة القيمة وتطوير التكاليف 

وربليلها وتقييمها ومقارنتها مع اؼبنافسُت للوصول إُف إسًتاتيجية التكلفة والتمييز اليت ربدد سلسلة قيمة اؼبنتجات 
 .ةفبا يؤدي إُف ربقيق التميز وربقيق اؼبيزة التنافسي. 3اليت يرضى عنها العميل والبحث عنو مستقببل

 :4(2009دراسة حنفي )وقبد أن من أىم اؼبزايا للتكلفة اؼبستهدفة

 اؼبسانبة يف اإلدارة اإلسًتاتيجية لئلرباح اؼبستقبلية. 
 التكلفة اؼبستهدفة أداة لئلدارة التكلفة والرحبية يف آن واحدة. 
  التكلفة اؼبستهدفة تؤدي إُف تقدًن منتجات أو خدمات مرغوبة من قبل العميل وبسعر يبكن ربملو ويف

 .ذات الوقت تكون تلك اؼبنتجات ؿبققة للربح 

                                                 
 .360: ،صالمرجع السابق 1
 نفس المرجع و الصفحة  2
 عشر لسبل تطوير المحاسبة في ةفؤاد احمد محمد العفيري، مدخل متكامل إلدارة التكاليف في ظل المنافسة في الشركات الصناعية، بحث مقدم للندوة الثاني 3

 .31:،ص2010 مايو 19-18المملكة العربية السعودية، كلية إدارة األعمال،جامعة الملك سعود،
 7:المرجع السابق،ص 4
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  نقل االىتمام بعوامل التكلفة واألداء ليكون عامل مشًتك بُت مهندسي التصميم وإطراف خارجية مثال
 .اؼبوردين وحىت العمبلء

التكامل العمودي وميزة التكلفة األقل: المطلب الثالث  
 يعد التكامل العمودي من أىم اؼبؤشرات اليت تدل على وجود تكلفة منخفضة للمؤسسة حبيث تبحث 

إسًتاتيجية  التكامل العمودي على االستفادة من اؼبيزة اؼبطلقة للتكاليف واستفادة اؼبؤسسة  من اقتصاديات 
 اغبجم

التكامل العمودي واقتصاديات الحجم: أوال  
يف حُت يكون التكامل الرأسي أماميا فهذا يعٍت أهنا تستفيد من توسيع نطاق السوق من خبلل زيادة الطلب على 

 1إنتاجها من قبل وحدة إنتاجية أخرى متكاملة معها ومن مث تستطيع اؼبؤسسة االستفادة من اقتصاديات اغبجم
 :  2وقبد من بُت األسباب اليت تنشأ عنها ىاتو العوائق

كرب حجم التكاليف الثابتة مقارنة بالتكاليف التشغيلية لئلنتاج فبا يؤدي إُف توزيع التكاليف الثابتة على  -
عدد أكرب من وحدات اإلنتاج كلما ازداد حجم اإلنتاج، ومنو البفاض التكاليف اؼبتوسطة مع ازدياد 

 حجم اإلنتاج

التخصص وتقسيم العمل اللذان يسمح هبما التوسع يف اإلنتاج فبا يؤدي إُف زبفيض إنتاج الوحدة  -
 الواحدة من اإلنتاج

 االستفادة بشكل أفضل من الطاقة التشغيلية لآلالت واؼبعدات والتجهيزات الرأظبالية -

الوفورات يف تكاليف التخزين والشحن والنقل والتسويق وشراء مستلزمات اإلنتاج من جراء البيع والشراء  -
 بكميات كبَتة مع حجم اإلنتاج الغزير

لذلك نستطيع القول أن اقتصاديات اغبجم تشكل عائقا للدخول وتعتمد قوة ىذا العائق على حجم اإلنتاج 
 .الذي وبقق اكرب كفاءة إنتاجية أي اغبد األدىن للكفاءة اإلنتاجية وعلى حجم السوق 

 
 

                                                 
 .96: ،ص مرجع سبق ذكرهاضبد سعيد باخرمة، 1
 .89:اؼبرجع السابق، ص 2



  اإلستراتيجية التنافسية وتغير هيكل الصناعة: الفصل الثالث

153 

 

التكامل العمودي واقتصاديات الحجم: ثانيا  
 اغبصول على اؼبواد اػبام قويف حُت تتكامل اؼبؤسسة أماميا فانو ربقق مزايا مطلقة للتكاليف اإلنتاج عن طري

ومستلزمات اإلنتاج من وحدة إنتاجية متكاملة معها بالتكاليف ارخص خاصة إذا كان ىدف التكامل العمودي 
  وتتصل العوائق التكاليفية اؼبطلقة دبقدرة اؼبؤسسة القائمة على إنتاج أي مستوى 1ىو زبفيض تكاليف اؼبعامبلت

 وقد تكون ىذه اؼبيزة ناذبة من  االستحواذ على مواد 2من اإلنتاج بتكلفة اقل عما تستطيعو اؼبؤسسات الداخلة
خام أو طاقة نادرة أو ؿبدودة العرض مثل اؼبعادن اغبيوية خاصة عندما تكون اؼبؤسسة اؼبالكة ؽبذه اؼبصادر ىي 

مؤسسات متكاملة عموديا حيث يبكنها اغبصول على ىذه اؼبصادر بتكلفة اقل مقارنة باؼبنافسُت اآلخرين سواء 
بسبب السيطرة على اؼبصادر األساسية من منبعها كمناجم اؼبعدن أو حقول البًتول أو غَتىا من اؼبواد اػبام أو 
عن طريق تسعَت ىذه اؼبصادر بأسعار ربويل خاصة أو أسعار تدعيميو وتعد ميزة اؼبزايا اؼبطلقة للتكاليف اإلنتاج 

 3عن طريق التكامل العمودي اػبلفي كميزة تنافسية للمؤسسة الصناعية

  التكامل العمودي وعوائق الدخول:ثالثا

يعترب العمودي من ابرز العوامل اليت تزيد عوائق الدخول إُف األسواق،وعندما يقوم التكامل العمودي 
هبدف ربقيق الكفاءة ، قد يعاين اؼبنافسون غَت اؼبتكاملُت من  تكاليفو يف مراحل إنتاجهم باإلضافة إُف ذلك 

أو على إنتاج السلع أو  (تكامل عمودي خلفي)فعندما تسيطر اؼبؤسسة اؼبتكاملة على إمدادات عناصر اإلنتاج 
على التوزيع تكامل أمامي، فقد يعاين اؼبنافسون غَت اؼبتكاملُت من بعض اؼبساوئ، فقد يصبحون عرضة لوسيلة 

التسعَت التهيب، أو خدمات دبستوى غَت مرضي أو حىت يرفض إمدادىم بعنصر اإلنتاج، وىناك ـباطر إضافية 
للمؤسسة اعبديدة الداخلة فبا قد يسمح للمؤسسة باغبصول على إرباح احتكارية اكرب يف األجل الطويل عما 

 .4عليو اغبال بدون التكامل العمودي

وقد تتمتع اؼبؤسسات القائمة بقدر قليل من اؼبزايا التكاليفية على تلك احملتمل دخوؽبا، وذلك الن استقرار 
اؼبؤسسات القائمة قد يبنحها ميزة تكاليفو على الداخلُت اعبدد يف اغبصول على رأس اؼبال عن طريق تقلق 

وال تعترب االحتياجات الرأظبالية دبثابة اؼبصدر الوحيد لعوائق الدخول اؼبتكامل . باؼبخاطر اؼبعنوية للمقرضُت

                                                 
 .100: ،صالمرجع السابق 1
 .130: ،صمرجع سبق ذكرهروجر كبلرك،  2
 .94:اضبد سعيد باخرمة، مرجع سبق ذكره ،ص 3
 317-315روجر كبلرك، مرجع سبق ذكره ،ص 4
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فاإلمكانية الثانية تظهر عندما تتم بعض عمليات اإلنتاج بًتخيص فيمتد عائق الدخول ىذا إُف مراحل إنتاج 
 . أخرى من خبلل التكامل الرأسي

 اؼبؤسسات افمثبل عندما يكون ىناك عدد ؿبدود من قنوات التوزيع اؼبرخص ؽبا بيع السلعة واليت سبتلكو
إضافة إُف . اؼبنتجة، فمن خبلل التكامل إُف األمام يضم قنوات التوزيع، يضمن اؼبنتجون سوقا مغلقا إلنتاجهم

ذلك رفض اؼبؤسسات القائمة قبول بيع منتجات غَتىم عرب قنوات توزيعهم ىبلق عوائق أمام دخول مؤسسات 
 .جديدة فتحافظ بذلك على ىوامش ربح الصناعة

االندماج بين المؤسسات والتركز الصناعي: المطلب الرابع  

يتوقف تأثَت التكامل العمودي على الًتكز الصناعي على اؼبقياس الذي وبسب قيمة ىذا األخَت وعلى 
اؼبتغَتات الداخلة يف حسابو، فكلما رأينا سابقا أن من أىم اؼبتغَتات الداخلة يف حساب الًتكز الصناعي ، عدد 

 .1اؼبؤسسات يف الصناعة وحجمها النسيب

إذا كان االندماج بُت مؤسستُت أو أكثر أو االستحواذ على مؤسسات أخرى ىو السيطرة على سوق 
الصناعة فان ذلك سيؤدي إُف زيادة درجة الًتكز يف الصناعة اعتمادا على عدد اؼبؤسسات يف الصناعة بعد 

 .2االندماج ومدى الزيادة يف النصيب النسيب من حجم الصناعة للمؤسسات اعبديدة اؼبندؾبة

إن عدد اؼبؤسسات يف الصناعة ال تتأثر بدرجة التكامل العمودي يف الصناعة، ألن ىذا األخَت وبدث بُت 
اؼبؤسسات اليت ال تنتج سلع بديلة فيما بينها، عكس التكامل األفقي، الذي وبدث بُت مؤسسات تنتج بدائل 

 .3فيما بينها أو يف صناعة معينة، فبا يزيد من درجة االحتكار وبالتاِف يؤثر على الًتكز الصناعي

فالتأثَت اؼبباشر للتكامل العمودي غالبا ما يكون ضعيفا على درجة الًتكز يف الصناعة ألن السلع اؼبنتجة 
من قبل اؼبؤسسات اؼبتكاملة ال تشكل بدائل بدائل قريبة لبعضها،وبالتاِف فالتكامل العمودي ال يؤثر مباشرة على 

 أو اغبجم النسيب للمؤسسات يف الصناعة، لكن يبكن أن يؤثر التكامل العمودي ةعدد اؼبؤسسات يف الصناع
بصورة غَت مباشرة ويف اؼبدى الطويل من خبلل ربقيق وقورات يف تكاليف اإلنتاج نتيجة التكامل العمودي 

                                                 
 .38:،ص2011/2012  دراسة حالة سونطراك، مذكرة ماجستَت، زبصص اقتصاد صناعي، جامعة بسكرة، التكامل العمودي والمزايا التنافسيةحران عبد القادر،  1
 .79:اضبد سعيد باخرمة، مرجع سبق ذكره ،ص 2
 .38:حران عبد القادر، مرجع سبق ذكره ،ص 3
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للعملية اإلنتاجية فبا يؤدي إُف زبفيض تكاليف اإلنتاج وينعكس ذلك على ظروف الدخول إُف الصناعة، أو هبرب 
 .اؼبؤسسات اغبديثة على اػبروج من الصناعة فبا يؤثر على درجة الًتكز يف الصناعة

ومن جهة أخرى، قبد التكامل األفقي وبدث بُت مؤسسات تقوم بإنتاج سلع تقع ضمن حدود نفس 
الصناعة، فبا يؤدي إُف زبفيض العدد الكلي للمؤسسات يف الصناعة أو زيادة النصيب النسيب للمؤسسات 

اعبديدة بعد التكامل من اغبجم الكلي للصناعة، مع افًتاض عدم مبو حجم اؼبؤسسات األخرى يف الصناعة 
ويبكن القول أن .بنفس نسبة زيادة النصيب النسيب للمؤسسات اعبديدة ويف كبل اغبالتُت فإن درجة الًتكيز ستزداد

أثر التكامل على الًتكز الصناعي ال يظهر بصورة مباشرة على اؼبدى القصَت، أما يف اؼبدى الطويل فيكون لو أثر 
 غَت مباشر من خبلل التأثَت على العوامل اؼبؤثرة يف الًتكز الصناعي كموانع الدخول إُف الصناعة

وقبد من بُت دوافع االندماج بُت اؼبؤسسات ىو الرغبة يف السيطرة على السوق، ويعتمد ربقيق ىذه الرغبة من 
قبل اؼبؤسسات اؼبندؾبة على مدى تأثَت االندماج على درجة الًتكز يف الصناعة خاصة إذا كان االندماج 

ويعترب ىذا الدافع من أشد دوافع االندماج  خطورة على ىيكل الصناعة من حيث احتمال تعزيزه لبلذباىات .أفقيا
واألمثلة التالية .1 ولذلك فهو ؿبور اىتمام السياسات الصناعية اؼبعاصرة ؼبكافحة لبلحتكارةاالحتكارية يف الصناع

 : توضح ذلك

 على التوِف فإن A،Bإذا اندؾبت مؤسستان مثبل يف صناعة معينة نصيبها النسيب من حجم الصناعة :1مثال

 : (مقياس ىَتفندال)تأثَت االندماج على درجة الًتكز الصناعي يكون كالتاِف

 

 

 فان النصيب النسيب للمؤسسات بعد االندماج من حجم الصناعة A،B عندما يتم االندماج بُت منشئتُت
 : ، وبالتاِف فان درجة الًتكز يف الصناعة تكون كالتاِفA+Bسيكون 

 

 

 

                                                 
 .81 ،ص مرجع سبق ذكرهاضبد سعيد باخرمة، 1
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  :إن الفرق بُت درجة الًتكز قبل االندماج  وبعد االندماج كالتاِف

 

 

إذن حسب معيار ىَتفندال فان االندماج بُت مؤسستُت مع بقاء نفس الظروف الصناعة األخرى ثابتة سيؤدي 
 .إُف زيادة درجة الًتكز يف الصناعة دبقدار ضعفي حاصل ضرب النصيب النسيب لكل من اؼبؤسستُت

وحسب مقياس نسبة الًتكز يعتمد تأثَت االندماج بُت مؤسستُت أو أكثر على درجة الًتكز حسب مقياس نسبة 
الًتكز على ماذا كانت األنصبة ؽبذه اؼبؤسسات من اغبجم الكلي للصناعة تقع ضمن العدد اؼبختار من أكرب 

 .، قبل االندماج مقارنة دبا بعد االندماج(أكرب ربع مؤسسات مثبل)اؼبؤسسات حجما يف الصناعة 

 :  مؤسسات يف صناعة ترتيب أنصبتهم النسبية من حجم الصناعة اإلصباِف كالتاِف6لنفًتض أن ىناك : 2مثال

 يوضح األنصبة النسبية من حجم الصناعة للمؤسسات : (5 )      الجدول رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.82اضبد سعيد باخرمة،مرجع سابق،ص:       المصدر  

 اغبجم النسيب للمؤسسة رقم اؼبؤسسة

1 0.4 
2 0.2 
3 0.10 

4 0.10 
5 0.05 
6 0.05 

𝑯𝟐 = (𝐴 + 𝐵)2 +⋯       + 𝑁2
 

𝐻2  − 𝐻1 = 2AB 
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: إن نسبة الًتكز ألكرب أربع مؤسسات يف الصناعة قبل االندماج ىي  





a

i

iPCa
1

 

: إذن  

 

نفًتض أن اؼبنشئتُت الثانية والثالثة اندؾبتا، سيكون النصيب النسيب للمؤسسة اعبديدة بعد االندماج بُت 
 : ، وبالتاِف فان درجة الًتكز ألربع مؤسسات ستكون0.35 أي 0.15+0.5اؼبؤسستُت الثانية والثالثة ىو 

 

 

 .حيث دخلت اؼبؤسسة اػبامسة سابقا ضمن األكرب أربعة مؤسسات بعد االندماج
، 0.1أما إذا اندؾبت اؼبؤسسة اػبامسة والسادسة فان النصيب النسيب للمؤسسة اعبديدة بعد اندماجهما سيكون 

غَت أن ىذا االندماج سوف ال يؤثر على نسبة الًتكز ألن النصيب النسيب للمؤسسة اعبديدة بعد االندماج سوف 
 .يكون اقل من األنصبة النسبية ألكرب أربعة مؤسسات يف الصناعة

 

اإلعالن وهيكل الصناعة: المطلب الخامس  

يعد اإلعبلن سلوك اؼبؤسسة  اليت تؤدي إُف التعريف باؼبنتج وترسيخ الصورة النهائية للمنتج يف ذىن وسبوقع الزبون، 
 ويعد أيضا من بُت العناصر اليت تأثر على ىيكل السوق 

  الكثافة اإلعالنية و تركز الصناعة:أوال
وكانت فرضية وجود عبلقة . اتفق العديد من الكتاب حول وجود عبلقة بُت كثافة اإلعبلن ودرجة تركيز السوق

  والشكل التاِف 1من الدرجة القانية مقلوب شكل حرف ، ىي أكثر الفرضيات انتشارا

 

 

                                                 
 .213: ،صمرجع سبق ذكرهروجر كبلرك،  1

Ca=0.4+0.2+0.15+0.15=0.9 

Ca=0.4+0.35+0.15+0.15=0.95 
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 العبلقة بُت اإلعبلن وتركز السوق : (26 )              الشكل رقم

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن الصناعات الًتكيز اؼبتوسط قد شهدت إعبلنا أكثر كثافة منو يف حالة الصناعات ذات الًتكيز اؼبنخفض 
 التكاليف اؼبرتبطة على زيادة الًتكيز لكنها –فاإلعبلن يزيد يف البداية بسبب زيادة ىامش السعر .أو اؼبرتفع

 .تتناقص بعد ذلك، حيث يؤدي تزايد اكتشاف االعتماد اؼبتبادل بُت اؼبؤسسات إُف اإلقبلل من اإلعبلن

 ويرى أن اؼبؤسسات باحتكار القلة على العكس من احملتكر التام 1975إحدى اغبجج قدمها كابل 
فهذه الفرضية إذا تقدم .لديها الفرصة لبلستحواذ على مبيعات من منافسيهم فبا يقودىم إُف مزيد من اإلعبلن

تفسَتا ثانيا اللبفاض كثافة اإلعبلن عند مستويات الًتكيزات العالية جدا، عندما تتضاءل فرص تغيَت حجم 
اؼببيعات وقد رأى ساتن بان اقتصاديات اغبجم يف اإلعبلن تشجع ربول اؼببيعات للصناعات ذات الًتكيز اؼبعتدل 

أيضا بان اؼبؤسسات ا يكون لديها دافع أقوى لئلعبلن  (ساتن)وهبادل . عنو يف حالة صناعات الًتكيز اؼبنخفض
التوسعي يف األسواق ذات الًتكيز العاِف فضبل عن ذات الًتكيز األقل إذ يبكنها ربت ىذه الظروف ربقيق 

أن  (ساتن )وعليو مثل ىذا التأثَت يؤدي إُف عبلقة موجبة بُت اإلعبلن والًتكيز وأخَتا يرى .مكاسب أعبلنية أكثر
اإلعبلن يهدف إُف زيادة عوائق الدخول أو زيادة الًتكيز أو كليهما يكون اقوي عند مستويات الًتكيز اؼبتوسطة 

213.روجر كبلرك،اقتصاديات الصناعة،مرجع سابق ،ص:المصدر   

 

C0 
0 

1.0 

A/S 

 كثافة اإلعالن
A/S 

 

 تركٌز السوق
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توضيح العبلقة ،فوجد أن  (كومنار و يلسون)حاول . 1معطية بذلك الدافع ؼبزيد من اإلعبلن عند ىذه اؼبستويات
 ،أو العكس ففي سوق ال تتوفر بو ياإلعبلن يبكن أن يؤدي إُف زيادة القوة السوقية بزيادة  التمييز السلع

اؼبعلومات عن اؼبنتجات ،حيث يعمل اإلعبلن عن التعريف باؼبنتج؛فبا يزيد من مرونة السعرية، و كسر القوة 
 2االحتكارية

  : السعر و هيكل الصناعة: ثانيا
من قبل زبفيض أسعار اؼبؤسسات القائمة يف الصناعة ،و لو مؤقتا عندما تتوقع ىذه اؼبؤسسات ىجوما 

اؼبؤسسات الراغبة يف الدخول؛ىي إحدى أشكال السلوك اؼبؤدية إُف اغبفاظ على عوائق الدخول،بالتاِف استمرارية 
بشكل عام يعمل التسويق .يف اؼبقابل القوة السوقية يؤدي إُف ربكم أفضل يف األسعـــار . الوضع الًتكزي فيها

كلها زبتص بكيفية توزيع اؼبوارد بغرض تكبَت . اإلسًتاتيجي ،دبا فيو من سياسة اؼبنتج،التسعَت،الًتويج و التوزيع
إذ أن التسويق يكون بالتفاعل ما بُت اؼبستهلكُت و األسواق، يؤدي إُف خلق قيمة يف .حصة اؼبؤسسة يف السوق

  3.عيوهنم
 

  هيكل الصناعة و الحافز على االختراع :ثالثا
، أن حوافز االخًتاع أو (Arrow)تعددت اآلراء حول العبلقة بُت ىيكل السوق وحافز االخًتاع، حيث يرى 

 إن ظروف اؼبنافسة أكثر 4بأسلوب اعم ،تقدًن اخًتاع جديد تكون أقوى يف الصناعة التنافسية فبا ىو عليو احملتكر
حيث يًتتب على االخًتاع يف بعض اغباالت ربقيق منافع .مواتاة لتشجيع االخًتاعات من ظروف االحتكار 

حيث أن اؼبنافع اتلي يتحصل عليها اؼبستهلكُت .إضافية ليس فقط للمنجُت اؼبخًتعُت ولكن أيضا للمستهلكُت
اكرب من اؼبنافع يف حالة اؼبنافسة التامة، وذلك نتيجة البفاض السعر  بعد تقدًن  (االحتكار)نتيجة االخًتاع

 5.االخًتاع  وزيادة الكمية اؼبنتجة واؼبباعة
يبلحظ إن العائد االجتماعي  من االخًتاع يف حالة حصول اؼبخًتع على ريع من اؼبستخدمُت اقل بكثَت من 

 .العائد االجتماعي اؼبمكن ربقيقو فيما لو أتيح للمستخدمُت حرية استخدام االخًتاع ؾبانا

                                                 
 .214:صالمرجع السابق، 1
 .67:غوفي سعاد، مرجع سبق ذكره ،ص 2
           .69:المرجع السابق،ص 3
 .249:  ،صمرجع سبق ذكرهروجر كبلرك،  4
 .222: عطية، مرجع سبق ذكره ،صر ؿبمد عبد القادرعبد القاد 5
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ولكي يثبت وجهة .  يرى أن ظروف االحتكار أكثر مبلئمة لتشجيع االخًتاع من ظروف اؼبنافسةديمسترأما 
نظره أشار إُف ضرورة تساوي حجم الصناعة يف حاليت اؼبنافسة واالحتكار حىت تكون اؼبقارنة بينهما على أساس 

 .1صحيح
وحىت يتحقق شرط التوازن يف اغبجم يتعُت أن يكون منحٌت الطلب الذي يواجو الصناعة اؼبتنافسة ىو منحى 

 :اإليراد اغبدي للصناعة احملتكرة ويتضح ىذا من الشكل التاِف حيث

  يبثل ربليل ديبستز ؽبيكل الصناعة وحافز االخًتاع(:27)      الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ىو منحٌت الطلب للصناعة  ( D)ىو منحٌت الطلب  للصناعة التنافسية بينما  (MR)ففي الشكل قبد 

 .2احملتكرة، حبيث يكون اإلنتاج متساويا يف اغبالتُت عند تكلفة معية للوحدة
( 'P'C)، بينما يصبح أفضل فبا يبكن للمخًتع عملو ىو أن يضع ريعا للوحدة (MR)فقي وجود  منحٌت الطلب

 (.P'=P'vwc)ويكون الريع اإلصباِف مساويا للمساحة (MRC)مع  ('C)حبيث تتساوى
بعد االخًتاع إذا  (P''=P'yxc)يكسب احملتكر إرباحا مساوية   ( D)ويف وجود منحٌت طلب الصناعة احملتكرة

 (.P''-P)َف يكن عليو دفع ريع على الوحدة للمخًتع ويكون اغبافز لبلخًتاع ىو 

                                                 
 اؼبرجع السابق والصفحة 1
 .256: ،صمرجع سبق ذكرهروجر كالرك،  2
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MRC اإلنتاج 

  256:روجر كبلرك،اقتصاديات الصناعة،مرجع سابق،ص:المصدر 
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سبثل أرباحا ما قبل االخًتاع ويعترب دبثابة اغبافز  للمحتكر إذا ما قام (P=Ptuc)حيث أن اؼبساحة 
ويتضح من الشكل أن . باالخًتاع، أو أن يقوم اؼبخًتع ربميل قيمة ثابتة ومساوية ؽبذا اؼبقدار كريع على اخًتاعو

تزيد عن  (vyxw)حافز االخًتاع يف حالة احملتكر يفوق اغبافز يف حالة اؼبنافسة إذا كانت اؼبساحة
لو عرض اكرب  (vyxw)وينطبق ذلك على حالة منحنيات الطلب اػبطية، الن اؼبستطيل  (Ptuc)اؼبساحة

على االخًتاع عند مقاونة صناعات ذات  وطول اكرب وعليو فقد استنتج ديبستز أن االحتكار يقدم حافزا اكرب
أحجام متساوية ، ولذا فيمكن القول بان ىذا العامل قد يعادل اؼبأخذ االعتيادي على االحتكار بسبب تقيده 

 .1لئلنتاج

السياسة الصناعية وهيكل الصناعة: المطلب السادس  

 يؤثر تدخل الدولة على حجم االستثمار يف قطاع الصناعة ومبوه وإمكانية دخول منشآت أخرى  وعدد 
اؼبؤسسات يف الصناعة، حبيث تأثر على درجة  الًتكز الصناعي أي التأثَت على درجة  اؼبنافسة، حبيث ىذا 
التدخل يؤثر على سلوك اؼبؤسسات الصناعية حبيث ربديد حجم اإلنتاج والسعر، وتأثر أيضا على الكفاءة 

 لكن جاءت الدراسات اغبديثة لتأكد تعقد ىذه العبلقات بُت ىيكل 2.اإلنتاجية  والرفاىية االقتصادية للمجتمع
 الدراسات الراىنة إمكانية تأثَت كل من السلوك اإلداري واألداء على زالصناعة والسلوك اإلداري واألداء فمثبل ترب

 3ىيكل الصناعة

 أو بصورة أعم فقد يكون ىيكل الصناعة والسلوك اإلداري واألداء تتحدد صبيعها وبصورة مشًتكة ربت ظروف 
 :4ولتوضيح تلك العبلقات أكثر انظر الشكل التاِف اؼبعدل. معينة للصناعة

 
 
 
 
 

                                                 
 257: ، صالمرجع السابق 1

2  " Thierry Pénard. cours d'économie industrielle .1Licence 3 Economie-Gestion.université de 
rennes.france.Année 2006-2007 sana papage 

 24:نذير ميـاح،  اتسياسة الصناعية في قطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة ماجستير، تخصص اقتصاد صناعي،جامعة بسكرة،ص 3
 24:المرجع السابق،ص 4
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 اؼبنهج األساسي للتحليل اغبديث لعلم اقتصاديات الصناعة: (28)      الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Source :Alain Balasse, Regard sur trente ans d’économie industrielle, P: 126 

 

 

 الصورة أكثر نستعُت بأمثلة لعبلقات ذبري فيها السببية يف اذباه معاكس أو يف االذباىُت فمثبلً ىناك حولتوضي  
ردود فعل للتطورات التقنية الناذبة عن نشاط البحث والتطوير على ظروف الطلب والتكاليف وقد تؤثر على 

ىيكل الصناعة يف اؼبدى الطويل، ويف اؼبدى القصَت تؤثر ضببلت اإلعبلن الناذبة على األنصبة السوقية وبالتاِف 
ومع .  الًتكيز على كثافة اإلعبلن فقط، بل أن التأثَت العكسي قد وبدث أيضارعلى الًتكيز، وعلى ذلك فبل يؤث

االختبلف الطفيف قبد أن فروق الكفاءة بُت اؼبؤسسات قد تؤدي إُف رحبية أعلى وتركيز أعلى يف الصناعة حيث 
  .أن اؼبؤسسات الرائدة ربقق رحباً أعلى ويكون ؽبا تركيز سوقي أكرب

 : السياسات الحكومية تجاه االندماج بين المؤسسات:أوال  
تقوم كثَت من الدول دبراقبة أو تنظيم عمليات االندماج خوفاً من تأثَتىا السليب على مستوى اؼبنافسة يف سوق 

 على ذلك من البفاض رفاىية اؼبستهلكُت لصاٌف اؼبنتجُت بالصناعة بتقوية االذباىات االحتكارية فيها وما يًتت

 الشروط القاعدية

 األداء

 الهيكل

 السلوك
 السياسة الصناعية
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تأثَت االندماج على ظروف الدخول إُف السوق أي  أو دبعٌت آخر زيادة الفاقد الصايف لرفاىية اجملتمع، إضافة إُف
 . ىل ىبلق عوائق أمام اؼبؤسسات اعبديدة الراغبة يف الدخول إُف الصناعة

  سياسة األسواق المفتوحة:ثانيا

نظراً لصعوبة تطبيق شروط اؼبنافسة التامة يف واقع كثَت من الصناعات دبا يف ذلك شرط ثبات اقتصاديات 
اغبجم أو اغبد األدىن للكفاءة اإلنتاجية حىت يبكن الوصول إُف اؼبستويات اؼبثلى من الكفاءة التخصصية 

والداخلية وغياب الفاقد الصايف لرفاىية اجملتمع استعضت نظرية األسواق اؼبفتوحة دبفهوم التهديد بالدخول إُف 
الصناعة أو اؼبنافسة الكامنة للوصول إُف القسط األكرب من اؼبزايا اليت يبكن أن ربققها اؼبنافسة التامة وأنبها 

البفاض مستوى األسعار من دون اغباجة إُف التضحية هبيكل الصناعة الذي يساىم يف ارتفاع مستوى الكفاءة 
اإلنتاجية واؼبتمثل يف اؼبؤسسات ضخمة اغبجم اليت يبكن أن تستفيد من اقتصاديات اغبجم أي البفاض التكلفة 

 ةويًتتب منها ىذه السياسة اختفاء األسعار اؼبرتفعة ومن مث اإلرباح غَتا لعادي.1اؼبتوسطة كلما ازداد حجم اإلنتاج
 العالية تغري دخول منشآت أخرى وإمكانية حاؼبرتبطة بوجود االذباىات االحتكارية يف السوق، نظرا الن األربا

اػبروج منها دون خسائر ، عندىا تنخفض األسعار إُف مستوى يعرضها للخسارة إن ىي بقيت تسود األرباح 
وكذلك اختفاء حاالت عدم الكفاية اإلنتاجية وبالتحديد الكفاءة الداخلية نتيجة .العادية فقط يف اآلجل الطويل

 .البفاض التكلفة اؼبتوسطة إلنتاج السلعة إُف اغبد األدىن للكفاءة اإلنتاجية

وتؤدي السياسة أيضا إُف غياب اغباجة إُف إتباع سياسات التسعَت التحديدية أو أالفًتاسي من قبل 
اؼبؤسسات القائمة لتمنع دخول اؼبؤسسات أو تلك الراغبة يف الدخول إليها لعدم جدوى مثل ىذه السياسات يف 

وتفًتض ىاتو السياسة عدم فقدرة .ظل ظروف السوق اؼبفتوحة بسبب عدم فاعلية سياسة التسعَت أالفًتاسي
اؼبؤسسات القائمة على تغَت سعرىا بسرعة حال دخول منشات أخرى كافية غبرمان ىذه اؼبؤسسات من 

 .االستفادة من األسعار اؼبرتفعة فيها ولو مؤقتا

وكذلك قبد تضاؤل اغباجة إُف فبارسة سياسات تنظيمية للصناعة قد تكون مكلفة اجتماعيا سواء تلك 
اؼبتمثلة يف ربديد أو تنظيم الدخول كسياسات الًتخيص الصناعي اليت تتعارض من شروط السوق اؼبفتوحة حول 

                                                 
 268 ،ص مرجع سبق ذكرهاضبد سعيد باخرمة، 1
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حرية الدخول إُف الصناعة أو سياسة مكافحة االحتكار الن مقومات السياسة اؼبفتوحة ذبعل من غَت الضروري 
 .1استخدام مثل ىذه السياسات من دون ربميل اجملتمع تكاليف تنفيذ السياسات مكافحة االحتكار

غَت أنو يف حالة عدم ربقق شروط السوق اؼبفتوحة بصورة لتحقيق كل النتائج ،فان الدولة مدعوة للتدخل 
من اجل رفع  مستوى اؼبنافسة الكامنة يف الصناعة واليت تتمثل يف إزالة القيود والتنظيمات اليت ربد من حرية 
الدخول واؼبسانبة يف زبفيض تكاليف اػبروج من الصناعة ويأيت دور السياسات اغبكومية يف تقدًن القروض 

وزبفيض الضريبة على بيع رأس اؼبال  وإتباع سياسة متساىلة ذباه عمليات االندماج أو االستحواذ ، خاصة إذ اَف 
 . تضر ىذه العمليات ببقية شروط السوق اؼبفتوحة

 اإلبداع التكنولوجي والقوى التنافسية لبورتر: المطلب السابع

يعمل اإلبداع التكنولوجي غالبا على تكثيف القوى التنافسية يف سوق اؼبنتجات، وتنبثق قوة اإلبداع 
 :  2التكنولوجي على إثارة اؼبنافسة السوقية وذلك من خبلل

 :اإلبداع التكنولوجي والقوة التنافسية بين المتنافسين األقوياء .1

عندما تؤدي اإلبداعات التكنولوجية إُف زبفيض التكلفة، تنمو وتزيد الضغوط لتخفيض األسعار، حبيث 
تستطيع اؼبؤسسات منخفضة التكلفة إستخدام سبلح األسعار عبذب العمبلء بعيدا عن منافسيهم، وقد رباول 

اؼبؤسسات مرتفعة التكلفة الدفاع عن مسانبتها السوقية عن طريق زبفيض األسعار، إال أنو تواجد مشكلة 
البفاض ىامش الربح، وردبا تنزلق إُف ربقيق خسائر، وبالتاِف فإن التكنولوجيات اؼبخفضة للتكاليف تدعم 

اإلسًتاتيجية التنافسية اليت تستهدف اإلنتاج بأقل تكلفة فبكنة على مستوى الصناعة بأسرىا، إذن إذا كانت 
اإلبداعات التكنولوجية من النوع الذي يبكن اغبفاظ عليو بالسرية أو حبقوق االخًتاع، فإن الطريق يصبح مسدودا 

 .أمام اؼبنافسُت للحصول على تكنولوجيا فباثلة أو ؿباكاهتا

عندما يساىم اإلبداع التكنولوجي يف تدعيم جودة اؼبنتجات واؼبزايا اؼبرتبطة بأداء السلع، فإنو من يتبٌت 
ىذه اإلبداعات التكنولوجية يستطيع كسب العمبلء من اؼبنافسُت بإتباع إسًتاتيجية قائمة على جاذبية منتجاتو، 

                                                 
 285-282،المرجع السابقبتصرف،  1

2
 476:،ص2000دار اؼبريخ  للنشر ، الرياض ، اؼبملكة العربية السعودية،.(و التحديات الراىنة )السعيد فرحات صبعة ، األداء اؼباِف ؼبنظمات األعمال 
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وذلك إذا َف يستطع ، كلما مكن ذلك من االستفادة من ىذه اؼبيزة، وكلما تبنت اؼبؤسسة ىذه اإلبداعات مبكرا
 اؼبنافسُت أن يقوموا بالتنفيذ السريع لئلبداعات التكنولوجية اؼبمامثلة 

 :اإلبداع التكنولوجي وإمكانية الدخول المحتمل إلى السوق  .2

إذا ما سبكنت اؼبؤسسات القائمة من بناء الوالء للعبلمة ؼبنتجاهتا، وذلك من خبلل قيامها باإلبداع 
التكنولوجي اؼبستمر فإن ىذا األمر يًتتب عليو تقليص اؼبخاطر اؼبرتبطة بدخول اؼبنافسُت اعبدد على الصناعة، 

ومن الواضح . وعندما تتدىن تلك اؼبخاطر يبكن للمؤسسات القائمة أن تفرض أسعارا عالية وان ربقق أرباحا كبَتة
أنو من مصلحة اؼبؤسسات أن تسعى وراء اسًتاتيجيات إبداعية تكنولوجية تتوافق مع ظهور وزيادة العوائق يف وجو 
اؼبؤسسات اليت رباول دخول ؾبال الصناعة ويف اغبقيقة ىناك دليل على أن ارتفاع وقوة عوائق الدخول يعد دبثابة 

وىناك أمثلة تتعلق ببعض . احملدد األكثر أنبية ؼبعدالت الربح يف ؾبال من اجملاالت الصناعية بشكل معقول 
اجملاالت الصناعية اليت تربز فيها عوائق الدخول ومن بينها نذكر ؾبال صناعة الدواء والطائرات ويف اغبالتُت األوُف 

والثانية نبلحظ سبييز اؼبنتوج والذي مت ربقيقو من خبلل نفقات كبَتة مت رصدىا لعمليات البحث والتطوير 
واإلعبلن، قد أدى بدوره إُف ربقيق الوالء للعبلمة، فبا صعب األمر على اؼبؤسسات اعبديدة يف دخول ىذه 

 .اجملاالت الصناعية بشكل مؤثر 

باإلضافة إُف ذلك ىناك العديد من الطرق اليت من خبلؽبا يستطيع اإلبداع التكنولوجي التأثَت على إمكانية 
 : دخول مؤسسات جديدة إُف السوق ونذكر منها

قد سبكن االبداعات التكنولوجية من زيادة حواجز الدخول إُف السوق وذلك إذا كان من اؼبمكن  - أ
اإلنفراد بأساليب اإلنتاج اعبديدة من خبلل االستحواذ على حقوق ملكية اإلبداعات 

أما إذا كان من السهل االستحواذ على اؼبعارف الفنية واػبربات التكنولوجية يكون . التكنولوجية
من السهل على اؼبؤسسات اعبديدة الدخول إُف السوق يف ذلك اعبزء من اإلنتاج اؼبتعلق باإلبداع 

 .التكنولوجي
 اإلبداع التكنولوجي يف أساليب اإلنتاج قد يبكن اؼبؤسسة من تغيَت اإلحتياجات الرأظبالية البلزمة  - ب

 :لدخول الصناعة وذلك من خبلل 
  حاجات اؼبؤسسة إُف االستثمار بكثافة وبشكل مستمر يف البحوث والتطوير حىت تستطيع أن تساير
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 .اإلبداعات التكنولوجية اعبديدة اؼبتدفقة
 حيث كلما زادت اإلحتياجات ، التأثَت على االستمرار الرأظباِف البلزم لبناء وذبهيز مرافق اإلنتاج اعبديدة

الرأظبالية اليت تستلزمها اإلبداعات التكنولوجية يف اإلنتاج كلما ارتفعت حواجز الدخول أمام اؼبؤسسات 
 .اػبارجية

، ويف اغبقيقة إن اإلبداع التكنولوجي إذا أدى إُف رفع أو خفض حواجز الدخول أمام اؼبؤسسات اعبديدة
فإن ذلك يعتمد على اؼبدى الذي تستطيع عنده اؼبؤسسات اؼبتقدمة تكنولوجيا من أن سبنع ؿباكاة تكنولوجيتها 

من جانب اؼبؤسسات اؼبنافسة فعندما تتولد إبداعات تكنولوجية داخل اؼبؤسسات يكون من السهل ضبايتها من 
واعبدير بالذكر إذا كانت ىذه التكنولوجيات من النوع . التقليد و اإلنفراد باستخدامها بواسطة براءات االخًتاع

 .1الذي ىبفض التكلفة أو وبسن من جودة اؼبنتج فإن اؼبؤسسات اؼببتكرة تتمتع بقدرة تنافسية عالية

  :(الزبائن )تأثير اإلبداع التكنولوجي على قوة المشترين  .3

كما يف اغباالت ، يف بعض اغباالت يستطيع اإلبداع التكنولوجي أن يغَت من نطاق اؼبفاوضة بُت اؼبوردين والزبائن
 :2التالية

 فإن ىذا يُبَِكْن الزبائن من ربويل طلباهتم إُف ، إذا أدى اإلبداع التكنولوجي إُف تنميط ؾبتمع معُت
آخرين بسهولة وبتكلفة أقل، األمر الذي بدوره يؤدي إُف زيادة قوة اؼبفاوضة  (منتجُت )موردين 

 . للعمبلء مع البائعُت حيث يتجو الزبائن إُف اؼبوردين الذين يقدمون أفضل الشروط
 إذ تعترب ىذه اػبصائص ، إذا ساىم اإلبداع التكنولوجي يف إضافة خصائص جديدة إُف اؼبنتجات

فسوف يؤدي ذلك إُف خلق تفضيل قوي ، األساس الذي يعتمد عليو الزبائن يف اختيار اؼبنتجات
 .والزبائن  (اؼبنتجُت )من جانب اؼبشًتين فبا يؤدي إُف تضييق نطاق اؼبفاوضة بُت اؼبوردين 

 

 

                                                 
702:،ص.2006،704، مركز وايد سَتفيس لبلستشارات والتطوير اإلداري،مصر،اإلدارة وتحديات التغييرسعيد يس عامر، 

1
  

2
 .704:اؼبرجع السابق، ص  
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  :(الموردين )تأثير اإلبداع التكنولوجي على قوة المنتجين  .4

فإننا قبد بأن اإلبداع التكنولوجي لو ، كما سبق اغبديث عن التأثَت الذي يفرضو اإلبداع على قوة الزبائن
  :1كما يف اغباالت اآلتية، (اؼبوردين )تأثَتا أيضا على القوة التفاوضية للمنتجُت 

  إذا كان اإلبداع التكنولوجي يف ؾبال اؼبنتوجات أو يف أساليب اإلنتاج متاح أمام عدد كبَت من اؼبوردين
، األمر الذي يزيد من شدة اؼبنافسة بُت اؼبوردين، فإن تنقل الزبائن من مورد آلخر يكون منخفض
 .ويضعف القوة التفاوضية للموردين أمام الزبائن

     إذا كان يتوفر لدى اؼبوردين تكنولوجيات معينة متصلة بأداء سلعة أو خبصائص ؿبددة هبا تستطيع
فإن ذلك يضعهم يف قمة اؼبنافسة ويبنحهم قوة ، أن تغم الزبائن على الشراء من ىؤالء اؼبوردين

   .تفاوضية كبَتة مع عمبلئهم

 
 :أثر اإلبداع التكنولوجي على قوة تهديد السوق بالمنتجات البديلة  .5

قد يساىم اإلبداع التكنولوجي يف ربفيز اؼبؤسسات على إحبلل أحد اؼبداخبلت ؿبل مدخل آخر يكون 
وتكلفة اإلحبلل بُت اؼبدخبلت، أو ، وأداء اؼبدخبلت اعبديدة، األسعار النسبية للمدخبلت: دالة لكل من 

 يف صناعات أخرى بشكل كبَت يف إنتاج منتجات تقدمها ىاتو األخَتة كنولوجي تبعبارة أخرى يساىم اإلبداع ال
 .و تفي باحتياجاهتا للمستهلكُت بأسلوب يشبو األسلوب الذي تفي بو منتجات الصناعة ؿبل الدراسة 

تنافس اؼبؤسسات العاملة يف ؾبال صناعة القهوة بطريقة غَت مباشرة مع أولئك :  وعلى سبيل اؼبثال 
العاملُت يف ؾبال صناعة الشاي و اؼبشروبات  اػبفيفة ، وكل ىذه الصناعات الثبلثة زبدم اؼبستهلكُت الذين 
وبتاجون إُف مشروبات و إن األسعار اليت يبكن أن ربددىا اؼبؤسسات العاملة يف صناعة القهوة تتأثر بوجود  

بدائل من الشاي و اؼبشروبات اػبفيفة، فإذا ارتفع شبن القهوة بشكل مبالغ فيو مقارنة بثمن الشاي و اؼبشروبات 
اػبفيفة، فبل شك أن من يشربون القهوة فسوف يتحولون إُف البدائل األخرى، ولقد حدثت ىذه الظاىرة عندما 

 و ارتفع سعر النب بشكل قياسي و 1976 و 1975دمر اعبو البارد كثَتا من ؿبصول النب الربازيلي يف عامي 
 .ىذا  بسبب نقص احملصول ، وبدأ اؼبستهلكون يتحولون إُف الشاي بأعداد كبَتة 

                                                 
476: ،ص مرجع سبق ذكرهسعيد فرحات صبعة،

1
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 خالصة الفصل

تلعب اإلسًتاتيجية التنافسية  دور أساسي يف التأثَت على أىم األبعاد الرئيسية ؽبيكل الصناعة وبالتاِف تعترب 
األساس يف تشكيل ىياكل السوق، وتعمل اؼبؤسسة على زبفيض التكلفة بغية ربقيق التفوق التنافسي حبيث تعترب 

ويف سوق يتسم بتمايز اؼبنتجات قد يكون للمؤسسات القائمة . ميزة تنافسية سبنع دخول مؤسسات أخرى 
ميزات تتمثل يف تفضيبلت الزبائن للمنتوج وقد تبيع اؼبؤسسة عند سعر يزيد على تكلفة الوحدة دون إغراء دخول 

مؤسسات أخرى، فقد هبد الداخل اعبديد أن بإمكانو بيع اإلنتاج اؼبرغوب إما خبفض أسعاره بالنسبة ألسعار 
. اؼبنتجات القائمة أو يتحمل  نفقات أعلى لبيع الوحدة عما تتحملو اؼبؤسسات القائمة أو بكؤل األجرين معا

ولذلك فالداخل اعبديد يعاين من مساوئ تكاليفية مطلقة بالنسبة للمنشآت القائمة وذلك بسبب سبييز اؼبنتجات 
 .ويبكن زيادة ميزة سبييز السلعة اؼبنتجة يف وجود اقتصاديات اغبجم

 تغَتات على ىيكل الصناعة من جانب موانع ثونتيجة للمزايا اليت ربققها اإلسًتاتيجية التنافسية  ، وأحدا
الدخول إُف الصناعة إضافة إُف سبييز اؼبنتجات والقيادة بالتكلفة وىذا يؤدي إُف تغَت يف األنصبة النسبية للصناعة 

ىيكل صناعة يبتاز باؼبنافسة على السعر واعبودة حيث يعترب اإلبداع واالبتكار ركيزة ربسُت وزيادة الرحبية ويتشكل 
 .والتأثَت على القوى التنافسية (ذبديد اؼبيزة التنافسية وتطوريها)ىيكل الصناعة

ويبكن أن يؤثر التكامل العمودي بصورة غَت مباشرة ويف اؼبدى الطويل من خبلل ربقيق وقورات يف 
تكاليف اإلنتاج نتيجة التكامل العمودي للعملية اإلنتاجية فبا يؤدي إُف زبفيض تكاليف اإلنتاج وينعكس ذلك 
على ظروف الدخول إُف الصناعة، أو هبرب اؼبؤسسات اغبديثة على اػبروج من الصناعة فبا يؤثر على درجة الًتكز 

 .يف الصناعة
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  :تمهيد
 

ُب حُت تشهد السوؽ الدكائية اعبزائرية مرحلة منافسة شديدة نتيجة إزالة اغبواجز أماـ االستثمار ُب ىذا 
القطاع كبالتارل أصبح لزاما على اؼبؤسسات الصيدالنية اعبزائرية كخصوصا ؾبمع صيداؿ البحث عن مصادر ربقيق 

 على اغبصة السوقية  كمن بُت أىم االسًتاتيجيات قبد إسًتاتيجية  اؽبيمنة بالتكاليف ةالتميز كالتفوؽ أك احملا فض
 ؿ اػبمسة كبالتارل ربسُت اؽبيكل الصناعي الدكائي اؼبتمثةالقول التنافسيربقيق توازف ُب كالتميز كالًتكيز بغية 

 .أبعاده ُب سبييز اؼبنتجات كعوائق الدخوؿ للصناعة كالًتكز الصناعي
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الصناعة الدوائية العربية :المبحث األول  

تعترب  صناعة الدكاء صناعة خطَتة كىذا الرتباطها بصحة اإلنساف ُب حُت تعد من الصناعات 
اإلسًتاتيجية ُب الدكلة  ؼبا ؽبا من تأثَت على الصناعات األخرل كبتتبع الصناعة العربية قبد أنو مازاؿ الكثَت إلقامة 

 الصناعات الغربية ُب ظل االذباه العاؼبي لتحرير االقتصاد أماـعربية تستطيع الصمود كاؼبنافسة صناعة دكائية 
 كل الدكؿ لنظاـ العوؼبة كإخضاع

 
مؤشرات سوق الدواء العربية: المطلب األول  

للصمود أماـ اؼبنافسة  العاؼبية لصناعة الدكاء البد من تشخيص الصناعة الغربية دبكوناهتا كالبنية اليت تنطلق 
منها قبل، أال كىي الدافع للنجاح كالسبق لالخًتاؽ كاإلبداع كقبل التطرؽ للصناعات العربية البد من النظر النبية 

 ىذه الصناعة كالنتائج احملققة على اؼبستول العاؼبي

الصناعات الصيدالنية على المستوى العالمي . 1  

زبتلف ظركؼ نشأة الصناعات الصيدالنية ُب الوطن العريب منو ُب الدكؿ اؼبتقدمة،  حيث كاف اؽبدؼ ىو ربقيق 
االكتفاء الذاٌب ُب ظل اغبماية كالتسهيالت الداخلية أين كاف للمؤسسات العمومية الدكر البارز ُب ربمل ىذه 
اؼبسؤكلية ٍب بدأت تنتقل ُب السنوات األخَتة إذل اؼبؤسسات اػباصة احمللية ذات اغبجم الصغَت كاؼبتوسط أيضا 

بفتح السوؽ لالستثمارات األجنبية بشكل مباشر أك الشراكة معهم كغم ذلك فالدكؿ العربية دل تصل إذل 
   . 1 من التغطية℅ 50 الذاٌب، فالكثَت منهم دل يتجاكز ءمستويات كبَتة من االكتفا

 التكنولوجيػا كرأس كما تتميز الصناعة الدكائية ُب العادل باالحتكار من طرؼ الدكؿ اؼبتقدمة، حيث أدت كثافة

2اؼباؿ اليت ربتاجها ىذه الصناعة إذل ارتفاع ُب تكاليفها كمن ٍب احتكارىا من طرؼ ىذه الدكؿ
 

 

                                                 
 24:، ص2013-9األكاديبية للدراسات االجتماعية كاإلنسانية،العددتنافسية الصناعات الصيدالنية في دول شمال إفريقيا مداح عرابيي اغباج،  1
 .06:ص، 2015، ديسمرب03 اعبزائرية للتنمية االقتصادية، عددة، اجمللاثر سقوط براءات االختراع لألدوية األصلية على توجهات السوق العالمي للدواءسامية غبوؿ،  2
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2013 -2011-2001يبُت اعبدكؿ التارل أسواؽ الدكاء العشر األكذل سنة    
 

 2013أسواؽ الدكاء العشر األكذل سنة  : ( 6)الجدول رقم 
 

 2013 السوؽ العاؼبي لسنة (%)2011 السوؽ العاؼبي لسنةالبيانات  

 38.2 37.7الواليات اؼبتحدة األمريكية 

 9.4 11.7الياباف 

 5.1 5أؼبانيا 

 4.4 4.8فرنسا 

 7.2 4.7الصُت 

 3.3 3.3إيطاليا 

 2.4 2.6إسبانيا 

 2.4 2.6كندا 

 2.5 2.6الربازيل 

 2.6 2.5اقبلًتا 

 
 

 

 

 سنة ℅38.2نالحظ أف أسواؽ الدكؿ األجنبية تتصدر اؼبراتب األكذل ، حيث وبتل السوؽ  األمريكي    
، كتليها الياباف حبصة سوقية تقدر 2011 إال أهنا ىذه النسبة منخفضة مقارنة بسنة، من السوؽ العاؼبي2013

 ، باستثناء أؼبانيا كالصُت كاقبلًتا اليت دل تشهد البفاض ُب اغبصة السوقية،  رغم ℅5.1 ٍب أؼبانيا بنسبة ℅9.4
  من قيمة السوؽ سنة ℅43كؾبموع األنصبة لعشرة دكؿ يبثل .التزايد اؼبستمر ُب قيمة السوؽ العاؼبي للدكائي

 كيسر ىذا التطور نتيجة استمرا احتكار الدكؿ اؼبتقدمة العشرة ℅77.5 اذل 2013ُب حُت تطور سنة .2011
 .األكذل للصناعة

 

Sourse: -1 LEEM, Les entreprises du médicament / Marché mondial, http : 

//www.leem.org/article/marche-mondia, consulté le : 10/01/2013. 

-2 Direction des Affaires Economique avec L'appui de la Direction de la Comunication , Bilan Ecomonique 

du Secteur du Médicament , Les Entreprises du Médicament en France , Paris , 2014 , p 33 
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 2013-1201تطور حصة أىم األسواؽ الدكائية ُب العادل  (:7)رقمالجدول 

اغبصة  ($مليار)ع.ر (2011)℅اغبصة السوقية (2011( )$مليار)ع .ر اؼبخابر

 (2013)℅السوقية

 Pfizer 56.3 6.6 37.1 5.1أمريكا(

 Novartis 51.5 6 23.5 5.8سويسرا

 Merck & co 40.1 4.7 27.9 4.2أمريكا

 Sanofi-Aventis 39.3 4.6 26.7 4.4فرنسا

 Astra-Zeneca 37 4.3 26.2 3.5اقبلًتا

 Roche 34.5 4 23.8 4.1سويسرا

 Glaxo SmithKline 34.4 4 22.4 3.7اقبلًتا

 & Johnsonأمريكا

Johnson 

27.6 3.2 22.2 3.5 

 ABBOTT 25.8 3 17.8 2.6أمريكا

 TEVA 23.9 2.8 16.9 2.8إسرائيل

 39.7 253.5 43.3 370.3كذل ألاؼبخابر العشرة ا

 
 

 

 

 

 

Sourse: -1 LEEM, Les entreprises du médicament / Marché mondial, http : 

//www.leem.org/article/marche-mondia, consulté le : 10/01/2013. 
-2 Direction des Affaires Economique avec L'appui de la Direction de la Comunication , Bilan 

Ecomonique du Secteur du Médicament , opcit , p 35 
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 2013، ُب حُت البفض سنة 2011 سنة ℅6.6 وبتل اغبصة األكرب عاؼبيا كاؼبقدرة Pfizerنالحظ أف ـبرب 
 من السوؽ ،كىناؾ ارتفاع كالبفاض سبس الدكؿ ℅5.1 بنسبة  Novartisسويسراليحتل اؼبرتبة الثانية بعد 

 .األخرل
كما سبثل ىذه . منظمػة،أمريكية األصل39اؼبؤسسات العاؼبية للدكاء، كاؼبقػدرة بػػ من 50 % 1كتعترب حوارل"""

كىذا يدؿ على 1970، ُب سػنة26 %من سوؽ العادل بعد أف كانت سبثل 46 %اؼبؤسسات ؾبتمعة أكثر من 
 "إتباع إسًتاتيجية تركيز ىذه الصناعة كالبحث ُب ؾباؽبا ُب ىذه الدكؿ

لصناعات الصيدالنية على المستوى سوق العربيا. 2  

ال تزاؿ صناعة الدكاء العربية ال ترقى ؼبستول الصناعة األجنبية، إذ تعاين من العديد من اؼبشاكل من أنبها  
افتقار الوطن العريب ؼبراكز األحباث كالتطوير اليت من خالؽبا يتم تصنيع اؼبادة الدكائية اػباـ كاكتشاؼ أمصاؿ 
جديدة لألمراض، كاألمر اآلخر االعتماد على األدكية األجنبية كعدـ تشجيع مصانع األدكية الوطنية بالشكل 

اؼبناسب الذم هبعلها تنافس الدكاء األجنيب كتتكامل مع مصانع عربية أخرل، فضالن عن موجة االحتكار 
 .كاالستحواذ من مصانع األدكية األجنبية للمصانع العربية هبدؼ توسيع أسواؽ تصريفها ُب اؼبنطقة العربية

 كيعود ذلك مرتفعةكتعد اإلمارات أكثر دكؿ اػبليج استهالكنا للدكاء كتعرؼ أسعار األدكية ُب اػبليج بأهنا 
لقلة عدد مصانع تصنيع األدكية ُب اؼبنطقة مقارنة حبجم االستهالؾ، كما أف عمالت اػبليج مرتبطة بالدكالر لذا 

من األدكية من أكركبا، كيشتكي سكاف % 80فاألسعار مرىونة بسعر الصرؼ، كتستورد دكؿ اػبليج ما نسبتو 
 .اػبليج من ارتفاع أسعار األدكية

من سوؽ % 3 مليار دكالر من األدكية أم ما قيمتو 11تشَت األرقاـ أف الدكؿ العربية تنتج ما قيمتو 
 . دكالر للفرد األكركيب600 دكالرنا سنوينا على الدكاء مقابل 40الدكاء ُب العادل، كينفق اؼبواطن العريب كبو 

كخالؿ السنوات اؼباضية ارتفع الطلب على األدكية األردنية ارتفاعنا ملحوظا حيث تصدر شركات األدكية 
من منتجاهتا إذل الدكؿ العربية كتشَت التوقعات بارتفاع صادرات األدكية األردنية إذل مليار دكالر % 80األردنية 

. 2خالؿ اػبمس سنوات اؼبقبلة

                                                 
 .7:،صمرجع سابقسامية غبوؿ، اثر سقوط براءات االخًتاع لألدكية األصلية على توجهات السوؽ العاؼبي للدكاء، 1

2 https://www.noonpost.net/content/12285      2016يونيو  2، تاريخ اؼبقاؿ 2017-01-16   اطلع بتاريخ  

https://www.noonpost.net/content/12285%20%20%20%20%20%20%20%20����%20������%2016-01-2017
https://www.noonpost.net/content/12285%20%20%20%20%20%20%20%20����%20������%2016-01-2017
https://www.noonpost.net/content/12285%20%20%20%20%20%20%20%20����%20������%2016-01-2017
https://www.noonpost.net/content/12285%20%20%20%20%20%20%20%20����%20������%2016-01-2017
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من االستهالؾ % 65 مليار دكالر تغطي 11 بلغ 2014إف حجم إنتاج الدكؿ العربية من الدكاء لعاـ 
 مليار دكالر 4.5من سوؽ الدكاء ُب العادل كأف إصبارل االستثمارات بالدكؿ العربية بلغ % 3اؼبواطنُت كىو حوارل 

 مليار دكالر من األدكية كىذا 4,5 مصنعا، كيستهلك الوطن العريب سنويا 315كأف عدد مصانع الدكاء بلغ 
من االستهالؾ العاؼبي كىو رقم مقارب ؼبا تستهلكو دكلو تركيا فقط، كينفق اؼبواطن العريب كبو  % 2,5يشكل

. لألمريكي على الدكاء800دكالر للفرد األكركيب ك600دكالر سنويا مقابل 40
1  

 % 85ك % 85من استهالؾ الدكاء، كُب اؼبغرب % 90 تغطي الصناعة الوطنية ُب مصر ما يزيد على 
، كيستورد الوطن %.12أما ُب لبناف فتصل إذل أقل من % 20كالسعودية كاإلمارات % 40أيضان ُب اليمن ك

من اػبامات الدكائية من اؽبند كالصُت كبنجالديش لعدـ كجود صناعة حقيقية َب ىذا اجملاؿ رغم % 95العرىب 
  .حيويتو

مصر كالسعودية البدء ُب تدشُت مشاريع تنموية ذات  (اؼبركز اؼبصرم للحق ُب الدكاء) كما دعي اؼبركز
استثمارات عالية ُب ؾباؿ إنتاج كتصنيع اػبامات الدكائية، حيث بدأت اؼبملكة العربية السعودية من عامُت نشاطا 
متميزا ُب ىذا اجملاؿ كما أف مصر سبتلك كوادر علمية قادرة على تلبية احتياجات األسواؽ العربية، مطالبان الدكؿ 
العربية بالبدء ُب دراسة إمكانية استخداـ األظباء العلمية لألدكية بدال عن األظباء التجارية اليت سبلك حق تركهبها 
الشركات الدكلية،  كضركرة كضع تشريعات ربد من هتريب األدكية اؼبغشوشة اليت تضر بالصناعات كخطورة األدكية 

  . صحة اؼبواطناؼبهربة اليت تعترب ؾبهولة التاريخ كاؼبادة الفعالة هبا، دبا يهدد

إف صناعة األدكية اؼبصرية تواجو ربديات ىائلة على رأسها عدـ قدرهتا على الوجود ُب األسواؽ العاؼبية  
الرأظبالية اليت أصبحت ربتكر أسواؽ األدكية اإلسًتاذبية فأصبحت تشكل كابوسا مرعبا حوؿ اغبق ُب الدكاء 

  .بالنسبة للمواطن العريب

كأكد أنبيو انطالؽ صناعة الدكاء بالوطن العريب كبو العاؼبية كضركرة اإلسراع ُب إعداد اؼبلف العريب اؼبوحد 
لتسجيل األدكية كنظاـ موحد كرفع مستوم جودة الدكاء العريب من خالؿ تطبيق الدالئل اإلرشادية اغبديثة 

ؼبمارسة التصنيع الدكائي ككذلك حث اؼبصانع كشركات الدكاء العربية علي تكوين التحالفات كاالندماجات العربية 
فهي السبيل الوحيد للوقوؼ أماـ الشركات العمالقة متعددة اعبنيسة يبكن استغالؿ األسواؽ العربية الكبَتة مثل 

                                                 
 2015-04-14، تاريخ اؼبقاؿ 2017-01-16اطلع بتاريخ   http://www.albawabhnews.com/1231755 :  جرٌدة البوابة على الموقع1

http://www.albawabhnews.com/1231755%20%20%20%20%20����%20������%2016-01-2017
http://www.albawabhnews.com/1231755%20%20%20%20%20����%20������%2016-01-2017
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مصر كاعبزائر كالسعودية كاؼبغرب اليت يبكنها أف تقـو على أساس ربالفات كتكتالت كاندماجات بُت الشركات 
  .كالدكؿ العربية مع إمكانية إنتاج األدكية اليت سقطت براءات اخًتاعاهتا مع مركر الزمن

أف تطبيق الشق اػباص باألدكية ُب اتفاقية التجارة العاؼبية سيؤثر على الصناعة احمللية كيؤدم إذل زيادة 
النامية من تطبيق  أسعار اؼبنتجات احمللية، مشَتان إذل أف توجد دراسة عاؼبية حديثو أكدت حجم خسائر الدكؿ

 مليار دكالر سبثل قيمة الفوائد اليت وبققها أغنياء العادل 250اتفاقية التجارة العاؼبية بالنسبة لصناعة الدكاء بنحو 
  .من ىذه التجارة

 يبكنها أف تقـو على اليتكما يبكن استغالؿ األسواؽ العربية الكبَتة مثل مصر كاعبزائر كالسعودية كاؼبغرب، 
 سقطت براءات اليتأساس ربالفات كتكتالت كاندماجات بُت الشركات كالدكؿ العربية، مع إمكانية إنتاج األدكية 

 اتفاقية التجارة العاؼبية، فبا يؤثر على ُباخًتاعاهتا مع مركر الزمن، خاصة بعد تطبيق الشق اػباص باألدكية 
1الصناعة احمللية كيؤدل إذل زيادة أسعار اؼبنتجات احمللية

. 

كعلى الدكؿ العربية  إعداد دكرات تدريبية علمية متخصصة ؼبديرم شركات كمصانع األدكية كالعاملُت ُب  
ؾباؿ صناعة الدكاء من خالؿ ارباد الغرؼ التجارية كغرؼ صناعو الدكاء، كضركرة ربديث برامج لرصد كمتابعة 
اآلثار اعبانبية كجودة أدكيتها اؼبسوقة كفق الدالئل اإلرشادية بالتيقظ الدكائي الدكرل اؼبتعارؼ عليها الكتساب 
ظبعو جيده لصناعو الدكاء العربية، كما أكد ضركرة االىتماـ بالبحث العلمي ُب صناعة الدكاء كفرض كإلزاـ 

الشركات برصد األمواؿ الالزمة ؽبذا األمر لتشجيع الباحثُت العرب فهو الطريق الوحيد لنمو ىذه الصناعة كالعبور 
 هبا للعاؼبية

 كاعبدكؿ التارل يوضح ترتيب الدكؿ العربية ُب حجم اإلنتاج مقدرا دباليُت الدكالرات للصناعة الدكائية 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 تاريخ 2017-01-16  بتاريخ اطلعhttp://www.almalnews.com/mobile/Pages/StoryDetails.aspx?ID=218219 : جرٌدة المال ، على الموقع 
    12.4.2015اؼبقاؿ
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 2011ترتيب الدكؿ العربية حسب حجم أنتاجها للصناعة الدكائية سنة (: 8)الجدول رقم
 

 الًتتيب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 مصر سوريا اؼبغرب السعودية اعبزائر األردف تونس اإلمارات السوداف العراؽ اليمن  لبناف
 

 الدولة

70 94 140 190 244 314 590 650 905 

  

1093 

 

1170 

 د.مليوف

3 
 د.مليار

حجم 
 اإلنتاج

 

 
 
 

جاءت ُب اؼبركز اػبامس عربيا ُب ؾباؿ االستثمار ُب قطاع األدكية بعد  اعبزائر أفأعاله   يتبُت من اعبدكؿ
 مليوف 1093 مليوف دكالر أمريكي، اؼبغرب ب 1170 مليار دكالر أمريكي، سوريا ب 3كل من مصر بنحو 

كل األردف  اعبزائر  ماليُت دكالر أمريكي، فيما احتلت اؼبراكز األخرل بعد905دكالر أمريكي كالسعودية بنحو 
 مليوف دكالر، السوداف 244ب  اؼبتحدة العربية اإلمارات  مليوف دكالر،314ب  تونس  مليوف دكالر،590ب 
 مليوف دكالر كأخَتا لبناف اليت تقـو بإنتاج األدكية 94 دكالر، اليمن ب 140 مليوف دكالر، العراؽ ب 190ب 

  مليوف دكالر أمريكي بشكل سنوم70بنحو 

كيسعى اجملمع الدكائي صيداؿ من اجل ُب التوسع ُب السوؽ ُب إطار برامج التنمية بغية ربقيق تغطية تقدر 
 احملقق من طرؼ ىذه اؼبؤسسة اإلنتاج قدرت قيمة 2016اذل غاية هناية يونيو باؼبئة من اإلنتاج احمللي،  ك70

 ارتفاع سنوم أم 2015 مليار دج من نفس الفًتة ؿ 4. 32 مليار دج مقابل 5. 34الصيدالنية العمومية ب 
 ."األكليةالوفرة الكبَتة للمادة " بو اجملمع بأفاد حسبما اإلنتاجكيفسر ىذا االرتفاع ُب  . باؼبائة24ب 

: 1كمن أىم ميزات الصناعة الدكائية العربية تتمثل ُب  
 كجود خربات علمية كإدارية مع كجود عدد من العلماء العرب اؼبتخصصُت بالصيدلة كعلـو الكيمياء 

كالبيولوجيا كالعلـو األخرل ذات العالقة 
 كجود نواة لقاعدة صناعة قابلة للتطور كالتقدـ 

  الف مواطن عريب50توفَت فرص عمل ألكثر من  

                                                 
 2004مارس19,778لبغدادم،عصاـ،األمن الدكائي العريب،اغبوار اؼبتمدف،العدد ا 1

 2011. االرباد العريب ؼبنتجي األدكية :: المصدر
 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.djazairess.com/city/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 الصناعة الدكائية العربية مؤىلة الستغالؿ بعض اػبامات اؼبتوفرة بكثرة ُب العادل العريب مثل 

 .النباتات الطبية

 أثر تطبيق اتفاقية الجات على صناعة الدواء عالميا :المطلب الثاني

إف تطبيق اتفاقية حقوؽ اؼبلكية الفكرية كاؼبعركفة باتفاقية اعبوانب اؼبتصلة بالتجارة من حقوؽ اؼبلكية الفكرية 
 بإصالح تريبس ، كىده اغبقوؽ سبنحها الدكلة من خالؿ قوانُت،كيتمكن أصحاهبا  دبوجبها من منع ةكاؼبعركؼ

كوبصلوف عادة  اآلخرين خالؿ فًتة زمنية ؿبددة من استعماؿ نتائج أفكارىم من اخًتاعات بدكف ترخيص منهم
كيرل كثَت من الباحثُت أف تطبيق ىذه االتفاقية على قيمة مادية ضخمة مقابل ذلك الًتخيص باالستعماؿ ، 

 1سيكوف لو أثار سلبية على صناعة الدكاء عاؼبيا على اؼبدم القصَت كأخرل اهبابية على اؼبدل الطويل

  اآلثار السلبية: أوالً 

  ارتفاع أسعار اؼبنتجات الدكائية كالصيدالنية كالذم يكلف ميزانيات الدكؿ اؼبستوردة للدكاء مبالغ مالية
طائلة حيث تتحدد قيمة األدكية طبا لنوعية االخًتاع كاحبث كالتطوير كالتجريب ككذلك تدخل التصاميم 

 .كالعالمات التجارية ُب قيمة اؼبنتجات الدكائية
  أف فتح األسواؽ أماـ الشركات العاؼبية للنفاذ إذل األسواؽ الدكؿ النامية بدكف عوائق صبركية سيؤدم إذل

منافسة غَت متكافئة بينها كبُت اؼبصانع الوطنية ُب ىذا الدكؿ فبا يهدد مستقبل ىذه الصناعة ُب 
 .االستمرار كالنمو ُب الدكؿ النامية

  ارتفاع تكلفة الصوؿ على حقوؽ التصنيع لألدكية نظرا الحتكار اؼبصانع العاؼبية للمعرفة الفنية كالدراية
 .العلمية

 الجوانب اإليجابية :ثانياً 
  يرل االرباد الدكرل عبمعيات صانعي األدكية(IFDC)  انو سيكوف غبماية اؼبلكية الفكرية الدكر الكبَت

ُب تشجيع االبتكار إلنتاج منتجات جديدة للمرضى فبا سيكوف لو األثر ُب ربسُت الصحة العاؼبية كاف 
 . اعبهود عاؼبيا للحصوؿ على أدكية لألمراض السارية كاؼبزمنةثاغبماية ستح

                                                 
 4: ،ص2007،ةؾبلس الغرؼ التجارية الصناعية السعودم  تصديرىا لألسواؽ اػبارجية ، مركز تنمية الصادرات السعودية،ؽ كاقع الصناعات الدكائية السعودية كآفاؿتقرير حو 1
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  أف ضباية العالمات التجارية كفيل بالقضاء على األدكية اؼبقلدة اليت هتدد حياة كثَت من اؼبرضى كبالتارل
 .ربسُت نوعية الدكاء اؼبنتج

  أف تطبيق العالمات اتفاقية حقوؽ اؼبلكية الفكرية سيشجع الشركات العاؼبية اؼبتعددة اعبنيسة لالستثمار
 .الصناعي ُب الدكاء نظرا لتوفر إمكانيات ضباية مصاغبها التقنية

  االستفادة من اتفاقية منظمة التجارة العاؼبية للدخوؿ ُب أسواؽ الدكؿ اؼبنظمة ؼبنظمة التجارة العاؼبية حبرية
 كدكف عوائق صبركية كغَت صبركية األمر الذم يوسع فرص توسيع األسواؽ 

 
 المعوقات التي تواجو الصناعة الدوائية: المطلب الثالث

 
االستثمار ُب القطاع الصيدالين   قبد أف اعبزائر انتزعت اؼبرتبة اػبامسة من حيث حجم(8)رقممن خالؿ اعبدكؿ 

مليوف دكالر إال أف ىذه الصناعة 650بقيمة تقدر ب  أماـ دكؿ سبتلك قدرة كبَتة ُب ؾباؿ صناعة األدكية
 :1تعًتضها الكثَت من اؼبعوقات

 شرذـ األسواؽ العربية ُب كحدات تسويقية إقليمية ضيقةت.  
 الصناعة الدكائية العربية صناعة كليدة كدل زبط خطوات كبَتة.  
 مليوف دكالر 13من  كثرة عدد مصانع األدكية الصغَتة اليت يبلغ متوسط إنتاج اؼبصنع الواحد منها أقل

 .مليارات الدكالرات  إذلهتاسنويا، بينما قبد الشركات العاؼبية تندمج لتصل مبيعا

 إذل اؼبنافسة الشديدة  التنافس الشديد بُت اؼبصانع العربية سواء ُب أسواقها القطرية أك اػبارجية، إضافة
   .اليت تتلقاىا من الشركات العاؼبية

 90 %.اعتماد ىذه الصناعة على اؼبواد اػباـ من اػبارج حيث تصل إذل   
 اؿ الصيدرلؼبجعدـ كجود مراكز عربية متخصصة ُب البحث كالتطوير ُب ا.   
 ستكوف الصناعة الدكائية العربية أكثر الصناعات تأثَتا باتفاقية تريبس) ،(TRIPS حيث تعرؼ ىذه

النهائي كطريقة التصنيع، لذلك فإف كافة اؼبنتجات  ا تشمل اؼبنتجنواالتفاقية براءة االخًتاع على أساس أ
لعربية غَت مستنفذة للمدة الزمنية، كعليو ستتوقف فور الشركع ُب تطبيق  االدكائية اليت تصنع ُب الدكؿ

كازباذ    كيصبح ُب ىذه اغبالة اؼبعنية السعي اغبثيث على احملافظة على ما ًب إقبازه ُب السابق .االتفاقية
                                                 

 .171:،ص2012،صناعة األدكية، دكتوراه،جامعة سطيف،التفاعل بين الرسالة والبيئة في المؤسسة االقتصادية السعيد قاظبي،  1
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ُب كجو اؼبنافسة األجنبية   إجراءات لإلبقاء على اؼبصانع العربية، كوف ىذه الصناعة ال يبكنها الصمود

ينجم عن تناكؽبا من أمراض  ديدا آخر يتعلق باألدكية اؼبغشوشة كما توإضافة إذل التهديدات السابقة نضيف 
تقتصر مصادر ىذه األدكية على الدكؿ النامية فحسب  طويلة األمد ناىيك عن تبديد موارد الرعاية الصحية كال

 كأكركبا كأمريكا كغَتىا الشيء الذم يتطلب كعيا كيقظة كبَتين من قبل األطباء بل على الدكؿ اؼبتطورة كذلك
ذات اؼبصلحة من أجل رصد  كالصيادلة كمؤسسات صناعة األدكية كاؼبرضى عباف ضباية اؼبستهلك كصبيع األطراؼ

الدكاء كاالحتياط من األدكية اؼبغشوشة 
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 الصناعة الدوائية الجزائرية:المبحث الثاني

يقـو على مبادئ اؼبنافسة انطالقا من التحوالت اليت شهدىا العادل نتج عنها االنفتاح االقتصادم الذم 
تنمية ىذه الصناعات كربسُت قدرهتا التنافسية خاصة ُب ضل  الذم الـز الدكؿ النامية اغبرة كاؼبلكية اػباصة

  كُب ظل ىذه التغَتات سنتعرؼ على كاقع كتطور الصناعة الدكائية اعبزائرية اؼبنافسة العاؼبية

 ةيتطور صناعة األدوية الجزائر:  األولبالمطل

 :1مرت صناعة األدكية ُب اعبزائر بأربعة مراحل يبكن تقسيمها على الفًتات التالية

 كغداة االستقالؿ ًب اإلعالف عن (بيوتيك  )سبثلت الصناعة الدكائية ُب شركة كاحدة : المرحلة األول ،
 (فارماؿ)مشركع جديد متمثلة ُب مؤسسة 

 الصيدلية اؼبركزية اعبزائريةء ًب إنشا1963  كُب سنة :المرحلة الثانية ( P.C.A)  كأخذت ىذه ،
، لصناعة األدكية (BIOTIC& PHAMAL)ـ مؤسسيت ضاإلشراؼ على قطاع توزيع األدكية، ٍب 

غبقت كحدة اغبراش الصناعية، حيث أصبح الصيدلية اؼبركزية فضال عن  1972، كُب سنة 1965سنة 
كأصبحت تسيطر على صناعة االحتكار الستَتاد األدكية دبجهودات قوية من اجل ترقية كتأىيل العمالة، 

 .األدكية ُب اعبزائر، حيث اإلنتاج كاؼببيعات كالتوزيع

ٍب عملت اعبزائر على تطبيق خطة جديدة هتدؼ إذل تطويرصناعة الدكاء من خالؿ تكوين الصيادلة كعملت على 
ُب تشييد  (S.N.I.C)الدخوؿ ُب إقباز مشاريع  جديدة، حيث عملت اؼبؤسسة الوطنية للصناعات الكيماكية  

، سنة (SOCOTHYD)ؾبمع جديد للمضادات اغبيوية باؼبدية، كما ًب خالؿ ىذه اؼبرحلة إنشاء مؤسسة
 ُب  حُت ظل 1988، إضافة معهد باستور كقد ربقق مشركع اؼبضادات اغبيوية باؼبدية فقط ُب سنة 1969

 معهد باستور جارم حىت مطلع التسعينات

 إعادة اؽبيكلة العضوية للمؤسسات كىدفت اذل فصل كظائف اإلنتاج عن البيع تم: المرحلة الثالثة 
 :كإنشاء كحدات جهوية مكلفة بالبيع كالتوزيع، كًب استحداث طبسة مؤسسات كىي

                                                 
1 Commission  population et besoins sociaux, le médicament plate-forme pour un débat social, Alger, 

Décembre 2003, p 64. 
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  ثالث مؤسسات جهوية ُب: (ENAPHARM)،بالوسط   (ENCOPHARM) بالغرب
 :كما قامت كل من . بالغرب اعبزائرم،  حبيث زبص البيع كالتوزيع (ENOPHARM)،ك 

(ENCOPHARM & ENAPHARM)كحدة :، باقباز ثالث كحدات إنتاجية كىي 
ك اليت انطلقت فعليا ( Le concentré d’Hymodialyse )شرشاؿ إلنتاج

 ك كحدة عنابة إلنتاج األقراصSirop) )كحدة قسنطينة إلنتاج السوائل،1994سنة
.(Comprimés) 

 مؤسسة إنتاج كتوزيع التجهيزات الطبية( ENEMEDI). 

 متسمية ب ؤسسة إنتاج األدكيةـ  ( SAIDAL ) ة كل من مؤسسضمتك اليت(BIOTIC, 

PHARMAL )  ك(.(La SNIC 

 ُب ظل صدكر قانوف النقد كالقرض كقانوف لًتقية االستثمار ُب اعبزائر، باشر القطاع :  المرحلة الرابعة
 هبربكف دحيث دبقابل الًتاخيص اػباصة باالسًتا. الوطٍت كاألجنيب ُب اإلسًتاد كالتوزيع باعبملة كاإلنتاج 

 للمخرب الصيدالين 1991ُب ظرؼ سنتُت بإنشاء كحدات إنتاجية ؿبلية، ككاف أكؿ اعتماد يبنح سنة 
، كأصبح القطاع العاـ يعاين بسبب الوضع االقتصادم  اضافة لدخوؿ اػبواص (L.P.A)اعبزائرم 

 .1997احملليُت كاألجانب فبا أدل إذل حل اؼبؤسسات الثالثة سنة 
 :  كنتيجة العادة اؽبيكلة ًب غنطالؽ مؤسسات جدسدة متمثلة ُب

1. (SMEDAL) ،ـبتصة ُب ؾباؿ االستَتاد 
2. (DIGROMED )ـبتصة ُب التموين باعبملة 
3. (ENDIMED)التموين بالتجزئة   

4. (ENIE ) إنتاج األجهزة الكهربائية كالتجهيزات الطبية كأجهزة األشعة 

5. (NOVER +ENAVA) زبتص بإنتاج الزجاج كالفرع ينتج كراسي طب األسناف 

 تحليل ىيكل الصناعة الدوائية :  المطلب الثاني 

من اجل ربليل ىيكل الصناعة الدكائية البد من دراسة أىم اؼبتغَتات اليت تشكل ىيكل الصناعة اؼبتمثلة ُب 
 .الًتكز الصناعي، التمييز، التكامل العمودم، عوائق الدخوؿ إذل الصناعة 
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 التركز الصناعي: الفرع األول
،ك اؼبقصود بًتكز الصناعة إذل أم مدل  يعترب الًتكز الصناعي ؿبور الدراسات ُب ؾباؿ االقتصاد الصناعي
 .يًتكز اإلنتاج ُب إحدل الصناعات ُب أيدم عدد ؿبدكد من اؼبؤسسات

أكثرىا استخداما،ألنو أكثر طواعية للقياس،ك غالبا ما تكوف البيانات منشورة ُب معظم البلداف عن عد ك م
باإلضافة إذل عدد اؼبؤسسات ُب  األصوؿ،رأس اؼباؿ، حجم اؼببيعات، حجم اإلنتاج،:الكمية الكلية مثل

 .الصناعة،كنسبة إسهاـ كل منها ُب الكمية الكلية

يتعلق بالكبَتة   فالًتكز يشرح إذف الوزف اؼبطلق أك النسيب لديبغرافية اؼبؤسسات ُب الصناعة خاصة فيما
فمن الواضح . حيث أف الزيادة ُب عدد الوحدات الكبَتة،أك النقص الكلي للوحدات يتسبب ُب زيادة الًتكز. منها

 . أف دخوؿ منشأة ذات حجم كبَت نسبيا يؤدم ُب الواقع إذل زيادة تركيز السوؽ

 كبناءا على اؼبعطيات الواردة ُب اعبدكؿ اليت سبثل كمية اإلنتاج الوطٍت من خالؿ السوؽ اإلصبالية للدكاء ُب اعبزائر

 .2013-2004تطور سوؽ الدكاء من : (9)الجدول رقم   
 .ملٌون أورو:  الوحدة                                                                               

              ,                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2009  سنة  ℅30 اذل 2004  سنة ℅19      نالحظ زيادة مستمرة ُب اإلنتاج الوطٍت حيث تدرج من 
 كىذا يدؿ على ℅64 كاذل ℅ 70  اذل℅81، فيما يقابلو البفاض الواردات من 2013 سنة ℅36ٍب اذل 

  كاذل ℅ 35 إذل℅32اعبهود اؼببذكلة لزيادة القدرة اإلنتاجية الوطنية، كما نالحظ ارتفاع األدكية اعبنيسة من 

 2013 2009 2004 السنة

الدكاء 
 %65 - %65 - %68 987.5 األصلي

 %35 - %35 - %32 262.5 الدكاء اعبنيس

 %64 2366 %70 1784% 81 977 الواردات

 %36 1340 %30 771 %19 225 اإلنتاج

%100 1202 سوؽ الدكاء  2555 100%  3706 100%  

حطاب مراد، اثر السياسات الصناعية على ىيكل الصناعة، دراسة حالة صيداؿ، اطركحة دكتوراه، جامعة : المصدر
 228،255: ،ص2015بسكرة، 
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كأماـ اجملمع الدكائي صيداؿ ربيات كبَتة من اجل . كىذا يدؿ على توجو الدكلة كبو تشجيع األدكية اعبنيسة 
التوسع ُب اإلنتاج كتقليل الواردات اليت تثقل كاىل اغبكومة اعبزائرية كىذا بتبٍت اسًتاتيجيات جديدة من اجل 

 الدخوؿ ُب السوؽ العاؼبي  كتغطية شاملة لإلنتاج احمللي

 : كقبل حساب مقاييس الًتكز كبدد نصيب اؼبتعاملُت ُب سوؽ األدكية، كاعبدكؿ التارل يوضح ذلك

 

 

 من سوق األدوية من اإلنتاج الوطني (€مليون )االنتاج بالقيمة المؤسسة

SAIDAL-8.35 %34.86 110.32 اعبزائر% 

SANOFI  AVENTIS -5.55 %23.18 73.38 فرنسا %

PFIZER  - 2.46 %10.27 32.49 أ.ـ.ك %

IMC - 2.35 %9.83 31.11 اعبزائر %

LAB.SALEM - 0.83 %3.48 11.01 اعبزائر %

PHARMAGREB - 0.76% 3.16 10.01 اعبزائر %

% 3.65 %15.22 48.18 ؾبموعة من اؼبتعاملُت

 

 

 

كمن خالؿ البيانات أعاله  نالحظ أف ؾبمع صيداؿ يساىم بنسبة كبَتة من حجم اإلنتاج ككل كتقدر 
 :كتتمثل معايَت الًتكز ُب . ℅8.35 كاليت تأخذ حصة سوقية ب ℅  34.86ب

كيتم حسابو بناءا على عدد اؼبؤسسات الناشطة ُب السوؽ  كاليت تقدر ب  :  مقلوب عدد المؤسسات .1
 : ، أم (اإلنتاج ) مؤسسة  81

 
 

 

 داإلسًتا+اإلنتاج2005نصيب اؼبتعاملُت االقتصاديُت من سوؽ األدكية لسنة : (10)الجدول
 
 
 
 

 

 .100:ص:مياح عادؿ،مرجع سابق: المصدر
 
 

𝑁 =
1

 عدد اؼبؤسسات 
=

1

81
= 0. .12346 
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نالحظ أف معدؿ الًتكز ضعيف جدا ، كىذا اليعكس بيانات اعبدكؿ حيث  أف ؾبمع صيداؿ يستحوذ على 
 .%8.35حصة سوقية تقدر ب 

 : ىيرشمان وىيرفندال مقياس مقياس .2

كوبسب . كيوضح ىذا اؼبقياس معياران أكثر كضوحان للتغَتات ُب ىيكل السوؽ الذم تتنافس فيو منشآت كثَتة
 جبمع مربعات اغبصص السوقية لكل اؼبؤسسات ُب السوؽ

 

 

 

xi xi/X إسم المؤسسة
2

 

SAIDAL اعبزائر 110.32 0.121 

SANOFI AVENTIS 

فرنسا 73.38 0.057 

PFIZER  أ.ـ.الو  32.49 0.010 

IMC اعبزائر 31.11 0.009 

LAB.SALEM اعبزائر 11.01 0.001 

PHARMAGREBاعبزائر 10.01 0.001 

 0.023 48.18 اؼبتعاملوف اآلخركف

 من إعدادا الباحث بناءا على البيانات السابقة :  المصدر

 :     بعد حساب األنصبة السوقية أصبح باإلمكاف حساب مؤشر ىَتمشاؿ حساب درجة الًتكز 

 

من خالؿ اؼبقياسُت مقلوب عدد اؼبؤسسات كمؤشر ىَتمشاف كىَتفنداؿ أف الًتكز الصناعي ربت اؼبتوسط، 
 اؼبؤسسة 100 إذل 50كىذا يدؿ على أف الصناعة الدكاء ُب اعبزائر تتميز باؼبنافسة االحتكارية نظرا لوجود من 

اليت تتنافس من أجل االستحواذ على أكرب حصة من السوؽ الدكاء ، كلعل ما يبيز اؼبنافسة االحتكارية ىو سبيز 
فعلى خالؼ ما وبدث ُب اؼبنافسة التامة حيث تقـو اؼبؤسسات بإنتاج سلع متماثلة، عادة ما تقـو . اؼبنتوج

 أنصبة اؼبؤسسات العاملة ُب الصناعة الدكائية (:11 )مالجدول رق

 

𝐼𝐻𝐻 =  𝑥𝑖/𝑋

𝑛

𝑖=1

2 =  Si2
n

i=1

 

IHH = 22.1% 
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كىذا ما نالحظو ُب الصناعة . اؼبؤسسات اليت تعمل ُب إطار اؼبنافسة االحتكارية ببيع سلع ـبتلفة إذل حد ما
    .1الدكائية، إنتاج أنواع متعددة من األدكية ؼبعاعبة األنواع اؼبختلفة من األمراض

  : مقياس نسبة التركز 3.

يعطي ىذا اؼبقياس النسبة اؼبئوية اليت تستحوذ عليها اكرب كحدة حجما أك يستحوذ على عدد معُت من اكرب 
الوحدات حجما من اؼبقدار الكلي اؼبقسم،  من خالؿ ىذا اؼبقياس يبكن القوؿ باف  أكرب مؤسسة تستحوذ على 

  من اإلنتاج الكلي℅18.71 من اإلنتاج  الكلي أك نصيب  اؼبؤسسات األربع الكربل ىو  ℅8.35
 

Ca  =  8.35 + 5.55 + 2.46 + 2.35 = 18.71℅  

 

":كيبكن توضح ذلك ُب الشكل اؼبوارل   
 

يوضح منحٌت الًتكز للصناعة الدكائية اعبزائرية (:29)الشكل رقم   

 

 
 

من إعداد الباحث باالعتماد على البيانات السابقة: المصدر  

حيث يبثل احملور األفقي اؼبؤسسات مرتبة حسب أحجامها، أما احملور العمودم يبثل لنصيب التجميعي  
 التقسيم كنالحظ من الشكل أف اؼبنحٌت يوضح لكل فئة من فئات التقسيم النسبة اؼبئوية اليت زبصها من تلفئا

 بينما أربع مؤسسات سبثل %16.36الكمية الكلية، حيث نالحظ اكرب ثالث مؤسسات تستحوذ على نسبة 
أم أف معدؿ تركز .  على عكس مقياس نسبة الًتكز الذم يعتمد على عدد ؿبدد من اؼبؤسسات18.71%

                                                 
 .63:،ص2011 كإدارية، العدد التاسع ، جواف ةبن بريكة عبدالوىاب، مياح عادؿ، اؽبيكل الصناعي الدكائي ُب اعبزائر، أحباث اقتصادم 1
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، بسبب أف حجم اإلنتاج ضعيف مقارنة بالواردات كيعد معدؿ الًتكز مرتفعا %18.71اإلنتاج  صناعة الدكاء 
 أذا دل يتم أخذ الواردات حيث سيعتمد على حساب كمياف اإلنتاج أم 

Ca  =  34.86 + 23.18 + 10.27 + 9.83 = 78.14℅  

، دبعٌت أف داخل ىذه الصناعة توجد أربع ℅78.14حظ أف نسبة الًتكز ُب صناعة الدكاء مرتفع كيقدر ب نال
 . مؤسسات تستحوذ على نسبة كبَتة من اإلنتاج احمللي  كالباقي يبثل مسانبات اؼبؤسسات األخرل

 التمييز في المنتجات: الفرع الثاني
  صيداؿ أحد يعترب ؾبمع ، حيث 1 منتوج161 كفر صيداؿ حاليا ؾبموعة كاسعة من األدكية تقدر ب

اخًتاؽ السوؽ الدكلية من خالؿ دمج  اجملمعات الرائدة كطنيا ك إقليميا ُب صناعة الدكاء، من أىم طموحاتو
ك لتحقيق ذلك كضع  .ربسُت صورة منتجاتو تكنولوجيات جديدة، ك اعتماد أساليب إدارة حديثة سبكنو من

كما يقـو .اإلدارية باجملمع ك تعريفها لدل صبيع العاملُت اجملمع سياسة للجودة ًب نشرىا على صبيع اؼبستويات
تعريف العاملُت بسياسة اعبودة للمجمع يهدؼ من خالؽبا إذل ربقيق  مدير مديرية نظاـ إدارة اعبودة بالتحقق من

2 من أىم النقاط اليت يهتم هبا اجملمع ُب سياستو للجودة ىي .األىداؼ ك بلوغ النتائج اؼبسطرة
:  

 تصميم كتطوير األدكية كغَتىا من اؼبنتجات الصيدالنية اغبديثة ُب شكل جديد يتناسب مع اذباىات 

 االستهالؾ، كتغَت مالمح اؼبرض، كعلم األمراض السائدة، كمواكبة التطورات األخَتة ُب ؾباؿ العلـو

 خالؿ االبتكار الصيدالين منo  .الصيدالنية كاألدكية، آخذا ُب االعتبار االفًتاضات العالجية السائدة

  .الكشف عن ؾباالت حبوث أساسية ُب الصناعة الصيدالنية

 إنتاج األدكية كغَتىا من اؼبنتجات الصيدالنية اليت تتصف باعبودة، ك اليت تستجيب الحتياجات 

  السوؽ كتوقعات الزبائن

 تسويق اؼبنتجات عن طريق شبكة توزيع تكوف األقرب إذل الزبائن  

 تصدير اؼبنتجات ُب األسواؽ اإلقليمية. 

 حًتاـ تطبيق ك تنفيذ قواعد اؼبمارسات الصناعية اعبيدة اBonne Pratique de Fabrication 

                                                 
 2014كثائق داخلية من ؾبمع صيداؿ،  1
 .179صيداؿ، ماجستَت،جامعة اعبزائر،صك-أدوات إدارة الجودة الشاملة، حالة مصنع الحراش فرع بيوتيكبوناطَتك ليلي،  2
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.Bonnes Pratiques de Laboratoire كاؼبمارسة السليمة للمختربات ، (BPF)  

 السعي إذل التكيف بسرعة مع احمليط الذم أصبح أكثر تغَت ك منافسة ، حيث بات الزبائن ىم القضاة  
 لتقييم جودة اؼبنتجات كاػبدمات، لذلك قبد اجملمع يركز ُب سياستو للجودة على تلبية احتياجات

 ك ُب ىذا السياؽ .ؽكتوقعات الزبائن بشكل دائم ك مستمر حىت يضمن بقائو ك استمراريتو ُب السو
عن  سطر اجملمع مسار اسًتاتيجي يضمن لو التحسُت اؼبستمر ؼبنتجاتو ك خدماتو كاالستدامة كالرحبية،

 اؼبوظفُت ك طريق ربسُت صبيع العمليات، التكامل مع التكنولوجيات اعبديدة ، تنمية اؼبهارات ، رضاء

  ةاؼبخاطر البيئي الزبائن، كالوقاية من

ربقيق  كما يرل ؾبمع صيداؿ ُب سياستو للجودة أف األفراد مثلهم مثل األنشطة، هبب أف تسَت ُب اذباه
 :  أىداؼ اجملمع، كبذلك بات من الضركرم

 التعرؼ على خصائص ك توقعات الزبائن ، كربديد العمليات حىت يتمكن من توفَت منتج 

  باؼبواصفات اليت يطلبها الزبوف، كمن ٍب ـبتلف اعبهات الداخلية كاػبارجية اليت تسهم ُب ذلك

 الشركع ُب تطبيق مفهـو اعبودة اؼبوجو كبو الرضا الكامل ك الدائم للزبوف ك مشاركة صبيع 

 اؼبوظفُت ُب ذلك

 ك على أساس ىذه الشهادة يسَت 2003سنة، ISO 9001:2000 حصل ؾبمع صيداؿ على شهادة 
آلية التحسُت  يوفر االيزك جملمع صيداؿ .تنفذ العمليات 9004نظاـ إدارة اعبودة اؼبتبع باجملمع ،ك بناء على ايزك 

خالؿ تلبية تطلعات زبائنو  اؼبستمر لألداء ك خطوة أكذل لضماف الزبائن ، من أكلوياتو السعي إذل إثبات قدراتو من
 .كمتطلبات التنظيم اؼبطبق اغباليُت كاحملتملُت من خالؿ توفَت منتجات كخدمات تتوافق مع متطلباهتم

كزارة  كتباشر.زبضع منتجات اجملمع لرقابة صارمة خاصة أف منتجاهتا ؽبا تأثَت مباشر على صحة اؼبستهلك 
كقد ربصل .أيضا  كما زبضع ىذه اؼبنتجات ؼبراقبة داخلية.الصحة عملية اؼبراقبة بصفة دكرية عبودة اؼبنتجات 

اإلنتاجية كاػبدمية اليت  للمقر، كاليت سبنح للمنظمات ISO 9001شهادة :صيداؿ على أربع شهادات اإليزك ىي
 ISO 9002؛ CRDكالتطوير  البحث ؼبركزISO 9001 يبدأ عملها بالتصميم إذل غاية خدمات ما بعد البيع؛

   لفرعISO 9002اإلنتاج كالًتكيب؛  كاليت سبنح للمنظمات اليت يقتصر عملها على Antibioticalلفرع   
.Biotic كشهادةISO 9001 سبكن من ربسُت االداء ككسب ثقة الزبوف2008  سنة ،. 
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  كحوارلصيداؿالعاـ  القطاع سبثل فقط كاحدة مؤسسة توجد اعبزائر، ُب الدكاء مؤسسات على كبالتطبيق

 كفبا . األجنبية أك اإلدارة اػباص للقطاع إما منهم العظمى الغالبية زبضع ـبتلفة، طبيعة ذات أخرل مؤسسة 80 

 سبتعها إذل باإلضافة كسرعتو، ازباذ القرار ُب باؼبركنة تتمتع اػباص القطاع كإدارة األجنبية اإلدارة أف فيو شك ال

 على القدرة كمدل الكفاءة معايَت على بناء اختيار ىؤالء كيتم .قيود دكف القرار كمتخذم للعاملُت االختيار حبرية

 تبٍت إذل كدفعها اؼبؤسسات بُت اؼبنافسة دبستول إذل االرتقاء يؤدم الذم األمر اؼبعايَت، من كغَتىا اإلبداع

.مبتكرة تنافسية اسًتاتيجيات
1

 

 على اعبودة ضماف مفهـو اىتمت بًتسيخ اليت األكذل الصناعات بُت من تعترب اعبزائر ُب الدكاء صناعة أف

 الدكاء لصادرات التنافسية القدرة يدعم األمر الذم ،الصحة كزارة اؼبركزم  اؼبستول كعلى اؼبصنع مستول

 العاؼبية األسواؽ  ُبصيداؿاعبزائرم 

 من اكتساب ظبعة  اعبزائر سبكنتحيث  ،2 دكلة إفريقية11كما سبكن قطاع الصيدلة من اقتحاـ أسواؽ 
 ُب ؾباؿ الصناعة الصيدالنية ، كيتقدـ ؾبمع صيداؿ قائمة الشركات اليت حققت قباحا معتربا ُب ىذا اجملاؿ

 يعٍت أنو ًب القياـ دبجهود ال من اإلنتاج احمللي  ُب اؼبائة 58كأضاؼ الوزير، أف ىدؼ قطاعو ىو  كإف بلوغ نسبة 
،  ايستهاف بو

 
 عوائق الدخول إلى الصناعة: الفرع الثالث

من دراسنتا للًتكز الصناعي الحظنا أف السوؽ الدكائي اعبزائرم يتميز باؼبنافسة اإلحتكارية، إال أف ىناؾ بعض 
القيود كاؼبعوقات اليت تعيق دخوؿ منافسُت جدد، فبا هبعل الصناعة تتميز بوجود عدد ؿبدد من اؼبنافسُت، كلعل 

خاصة ُب ظل التغَتات االقتصادية . أىم ىذه القيود ىي قيود خارجية ناذبة عن سياسات اغبكومة ذباه الصناعة
اليت تعيشها اعبزائر، منذ تبٍت هنج اقتصاد السوؽ كخيار للجزائر، كانفتاحها على االقتصاد العاؼبي بعد ربرير 

التجارة اػبارجية كاحتداـ اؼبنافسة األجنبية ُب السوؽ الوطٍت، أصبحت الصناعة الوطنية تعاين من صعوبات كبَتة 
ال تقول على ؾباهبتها، خاصة بعد اغبماية اليت كانت مفركضة عليها ؼبدة طويلة، ُب كل القطاعات الصناعية 

سواء التابعة للقطاع العاـ أك القطاع اػباص، كتعترب الصناعة الدكائية كاحدة من ىذا القطاع الصناعي الوطٍت اليت 
                                                 

 .104:مياح عادؿ،مرجع سابق،ص 1
-http://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/59854: جريدة النصر، على اؼبوقع 2

 2016ديسمرب 22 بتاريخ 11-20

http://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/59854-11-20
http://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/59854-11-20
http://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/59854-11-20
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أصبحت بدكرىا تعاين من صعوبات صبة كقيود ـبتلفة يصعب عليها زبطيها كمواجهتها نظرا غبداثتها كلضعفها من 
 .الناحية التكنولوجية ككذا من ناحية العنصر البشرم اؼبؤىل

 :1كمن بُت ىذه الصعوبات كاؼبعوقات اليت يواجهها اؼبستثمرين اعبدد قبد

 مشكلة العقار الصناعي : 
      حيث قبد ىذا اؼبشكل مطركح حبدة ُب اعبزائر، كيصعب إهباد حل لو، حيث أنو أصبح متداكال حىت على 

اؼبستول السياسي، نظرا ؼبختلف اؼبراحل اليت مر هبا االقتصاد اعبزائرم، كتأميم األراضي كما نتج عنو من مشاكل، 
حيث أصبح اؼبستثمركف يبحثوف دائما عن التمركز ُب مناطق صناعية معينة مؤىلة كتستوُب كل الشركط الضركرية 

 .اػباصة دبمارسة النشاط اإلنتاجي

 ةندرة الباحثين والمتخصصين في مجال الفارماكولوجي( Pharmacologie :) 
ليس دبقدكرىم اإلؼباـ  (Pharmaciens)     حيث قبد اعبامعة اعبزائرية تطرح ُب سوؽ العمل صيادلة فقط 

دبختلف علـو األدكية، حىت يتسٌت ؽبم القياـ بأعماؿ البحث البتكار أدكية كمستحضرات صيدالنية جديدة تدعم 
 .الصناعة احمللية سواء ُب القطاع اػباص أك العاـ

 
 ُب ىذا اجملاؿ يعاين القطاع الصناعي من مشكل عدـ كجود :النظام المصرفي وسياسة القرض 

ربفيزات مصرفية كتسهيالت، خاصة ُب ؾباؿ منح القركض لالستثمار أك االستغالؿ دبعدالت فائدة 
 ـبفضة ال تثقل كاىل اؼبستثمرين ُب ىذا اجملاؿ، إضافة إذل عدـ تغطية ـباطر الصرؼ

 زة أك أفضلية اغبجم عنم تعٍت أف اؼبؤسسات اليت تنشط ُب الصناعة ؽبا ـري الحجم الكباقتصاديات 
 اؼبؤسسات الراغبة ُب الدخوؿ إذل الصناعة ، دبعٌت أنو ُب بعض الصناعات البد من توفر حد أدىن من

كن للمؤسسة أف تنتج عند تكلفة إنتاج تنافس هبا اؼبؤسسات األخرل ، ك صناعة ًناإلنتاج حىت  حجم
عل يجؼ مرتفعة ، ك ىذا مر اليت تتميز بدكرىا بتكاؿم على أنشطة البحوث ك التطو باعتمادىامزمالدكاء تت

كن ؽبا أف ًن ألف اؼبؤسسة اليت ير اغبجم الكبباقتصادياتز معلى أهنا صناعة تتم من صناعة الدكاء
كوف رأظباؽبا كبَت كمجمع م الدكاء البد ؽبا أف اخًتاع براءة اكتسابك كذا  تستثمر ُب أنشطة البحوث

دة إذل صناعة الدكاء ُب مقف عائقا أماـ دخوؿ مؤسسات جد مؿ اؼبثاؿ ، ك ىذام على سبصيداؿ

                                                 
 66-65:،صمرجع سابقبن بريكة عبدالوىاب، مياح عادؿ، 1
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 من أجل أف تنافس يركوف رأظباؽبا كبمالراغبة ُب الدخوؿ أف  اعبزائر برأظباؿ منخفض ، ك على اؼبؤسسة
 1ُب السوؽ كتستمر

 زة ُب التكلفة عن اؼبؤسسات معٍت أف اؼبؤسسات القائمة سبلك ـمك  زة المطلقة لتكلفة اإلنتاجيالم
 ىي اليت سبلك االخًتاعىا براءة مة نالحظ أف اؼبؤسسة اليت لدمالدكائ الراغبة ُب الدخوؿ ، ك ُب الصناعة

زة تنعكس ُب تكلفة اإلنتاج م ، ك ىذه ادلاخًتاعسبلك براءة  ة عن تلك اؼبؤسسة اليت المة تنافسمأفضل
داؿ مإنتاج اؼبؤسسة الراغبة بالدخوؿ ، فمثال قبد ص ث تكوف تكلفة اؼبؤسسة القائمة أقل من تكلفةمح

 قادرة على يرعل أم مؤسسة ترغب ُب الدخوؿ غ يجفبا ةمة من األدكيرة ُب إنتاج ؾبموعة كبيرذك خربة كب
 عوائق ينعترب ىذا من بمق مة ، ك علماألدك داؿ نفسمة بنفس التكلفة اليت تنتج هبا صمإنتاج ىذه األدك

الدخوؿ إذل صناعة الدكاء ُب اعبزائر 
 ث يقف عائق أماـ دخوؿ مؤسسات مز اؼبنتج ظاىرا بحييكوف ًبمُب بعض الصناعات  ز المنتجاتييمت

ؿ اؼبستهلك ؼبنتجات اؼبؤسسات القائمة عن مالصناعة ، ك ذلك بسبب تفض دة إذل ىذهمجد
الثقة اليت ًب إكساهبا أك منحها من قبل اؼبستهلك ؼبنتجات اؼبؤسسات  دة كذلك بسببماؼبؤسسات اعبد

دة أف تكسب ثقة اؼبستهلك ، ك معلى اؼبؤسسات اعبد الصعب كوف منماؼبوجودة ُب السوؽ ، ك ىذا 
ة ُب اعبزائر ىذا ال مإذل السوؽ ، ك ُب الصناعة الدكائ دةمقف عائق أماـ دخوؿ اؼبؤسسات اعبدمىذا 
دة ُب صناعة الدكاء ُب مداؿ ظبعة جمؼبؤسسة ص فة ، دبعٌت أفما رغم أنو موجود بنسبة ضعيرظهر كثم

دة أف تدخل صناعة الدكاء ُب مؼبؤسسة جد س من السهلمق ؿماعبزائر ك كسب ثقة اؼبستهلك ، ك عل
 ين بيرز كبييجهة أخرل فإنو ىناؾ ًب ضا منمداؿ ، ك أماعبزائر ك تكسب ثقة اؼبستهلك مثلما لدل ص

صنع مركف بأف الدكاء الذم م يُتاعبزائر ادلةمث قبد أغلب الصمسة ، حمة اعبنمة ك األدكمة األصلماألدك
اـ األطباء بوصف معلى ذلك ؽ ؿمالدؿ لك نفس اؼبفعوؿ اؼبوجود ُب الدكاء األصلي ، كًنُب اعبزائر ال 

 ينة ، ُب حمبأهنا أقل فعاؿ سة إلعتقادىم اؼبطلقمة عوض اعبنمة ُب اغباالت اؼبستعصمة األصلماألدك
أىم عوائق الدخوؿ إذل   أحدينضا من بم،  ىذا أ  امسنو7 %سة نسبة مبو تقدر بػ مة اعبنمتشهد األدك

 ة ُب اعبزائرمالصناعة الدكائ

 
 

                                                 
 111:،ص2015رزقي فارس اإلسالـ ،تطور الصناعة الدكائية ُب اعبزائر كأثره ُب تقليص كاردات األدكية،مذكرة ماسًت،جامعة بسكرة، 1
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 التكامل العمودي في الصناعة الدوائية: الفرع الرابع

بإقباز مراحل متتابعة ُب إعداد كتوزيع اؼبنتج، كالثانية  التكامل العمودم يتصل دبدل قياـ كحدة األعماؿ اؼبنفردة
مرحلة تصنيعية أك توزيعية إذل ؼبصطلح عن قرار اؼبؤسسة ُب التحرؾ  للتعبَت عن السلوؾ اإلدارم، حيث يعرب

 كمن بُت اؼبقاييس اؼبستعملة ُب الراسي أك بتشييد كحدات إنتاجية أك توزيعية جديدة أخرل، من خالؿ االندماج
 :قياس درجة التكامل داخل الصناعة قبد

 كتعترب ىذه الطريقة من أشهر الطرؽ اليت يبكن من خالؽبا قياس:  المبيعاتإلىسبة القيمة المضافة ن 
 ارتفاع بدرجة أعلى من التكامل إذلدرجة التكامل العمودم، حبيث أف ارتفاع ىذه النسبة يشَت 

 .العمودم

 

 

 

 

 كاعبدكؿ التارل يوضح قياس درجة التكامل ُب ؾبمع صيداؿ  

      
 

10): الوحدة
6                )  

VAS السنة القيمة المضافة المبيعات 

0.56 6596.2 3707.6 2005 

0.62 6942.7 4279.4 2006 

0.63 7735.4 4871.6 2007 

0.54 11481.3 6220.5 2008 

0.67 12038.3 8090.27 2009 

0.45 12510.2 5684.35 2010 

0.52 13504.27 7084.73 2011 

0.57 13895.05 7963.46 2012 

0.69 11461.84 7947.14 2013 

0.61 9789.025 6003.37 2014 

0.55 9984.043 5505.37 2015 

    من اعداد الطالب باالعتماد على تقارير اجملمع :المصدر

 تطور درجة التكامل ُب الصناعة : (12) الجدول رقم
 

𝑉𝐴𝑆 =
القيمةاؼببيعات اؼبضافة
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 كيوضح الشكل التارل معدؿ تطور درجة التكامل ُب الصناعة
 
 
 

 
 

 
 

 

ُب حالة تذبذب حيث يشهد ارتفاع مستمر ٍب البفاض ستمر   اال انو ُب سنة نالحظ أف مؤشر التكامل 
 ٍب البفاض طفيف، إال أف نسبة الزيادة ُب 2013 استطاع اجملمع التحكم ُب تكاليفو  إذل غاية سنة 2010

اؼببيعات كانت اكرب ف نسبة الزيادة ُب القيمة اؼبضافة  فبا أدل إذل البفاض قيمة درجة التكامل كالذم يفسر 
التكامل العمودم يعمل كينسجم مع تقنيات أخرل دبعٌت استغالؿ بالبفاض سعر اؼبنتج الدكائي ،كعموما فاف 

عقود الشراكة كالتحالفات اإلسًتاتيجية ُب تدعيم اجملمع كاؼبسانبة ُب تقليل التكاليف الوحدكية لبعض مراحل 
 كيفسر البفاض درجة التكامل بالبفاض القيمة اؼبضافة .اإلنتاج

 نسبة االعتماد على السوق 

السوؽ كدرجة التكامل العمودم فيها ، كيبكن التفرقة  يوضح ىذا اؼبقياس ُب آف كاحد مدل اعتماد اؼبؤسسة على

التكامل العمودم اػبلفي بينما يقيس اآلخر درجة التكامل العمودم  مقياسُت ، أحدنبا يقيس درجة بُت

 1األمامي

                                                 
 
 
 05:ص، مرجع سابق ، ة ينيالفلسطيلية التكامل العمودي واألداء االقتصادي في الصناعة التحواين ، مباسم مكحوؿ ، نصرعط 1
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تطور معدؿ التكامل العمودم (:30)الشكل رقم  
 

من إعداد الطالب: المصــدر  
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10): الوحدة
6        )  

قيمة المبيعات  السنة
 لمؤسسات أخرى

مؤشر درجة التكامل  المبيعات الكلية
 العمودي

2005 5618.53 6596.2 0.15 

2006 3100.72 6942.7 0.55 

2007 2197.98 7735.4 0.72 

2008 1750.80 11481.3 0.85 

2009 3159.90 12038.3 0.74 

2010 3111.35 12510.2 0.76 

 
 

 كالشكل التارل يوضح تطورات مؤشر التكامل العمودم لألماـ  

  

 
 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

2004 2006 2008 2010 2012

االماميالتكاملمؤشر

االماميالتكاملمؤشر

  يوضح قياس مؤشر درجة التكامل العمودم لألماـ(: 31)رقم  لجدولا

 

 .151:فريك وبي،اثر اسًتاتيجيات التكامل العمودم على تنافسية ؾبمع صيداؿ، مرجع سابق،ص :درـالمص

 

 يوضح تطورات مؤشر التكامل العمودم لألماـ(:  31)     الشكل رقم 

 

من إعداد الباحث       :     المصــدر  

 

مؤشر درجة التكامل العمودم األمامي = 1 −
 قيمة اؼببيعات ؼبؤسسات أخرل  بالسوؽ

قيمة اؼببيعات الكلية
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  كىذا يفسر على ربكم اجملمع ُب قنوات 2008نالحظ أف اؼبؤشر التكامل األمامي  ُب ارتفاع مستمر إذل غاية 

توزيعو ،ٍب كيدؿ على نوع من التحرؾ اذباه السوؽ، ؿباكلة اؼبؤسسة السيطرة  على منافذ التوزيع باالندماج أك 
كيضمن التكامل الراسي األمامي منافذ التوزيع ؼبنتجات اؼبؤسسة، كتقدًن خدمات أفضل . الشراء

 ارتفاع مؤشر درجة التكامل للمستهلك،فضال عن كونو أداة رقابة على منافذ كطرؽ بيع اؼبنتجات، كبالتارل
 . كاالستحواذ على حصة سوقية كبَتةصيداؿ  ؾبمعالتنافسية قدرة اؿ تعزيز على عملالعمودم الذم م

 الناشطين داخل السوق الدوائية الجزائرية :  المطلب الثالث 

 ُب الصناعة الدكائية اعبزائرية ، ككوف الصناعة الدكائية سبتثل ةيتضمن ىيكل الصناعة ؾبموعة من اؼبؤسسات الناشط
 .  صناعة حساسة نظرا ػبطورهتا فإضافة للمتعاملُت االقتصاديُت ىناؾ جهات تتدخل ُب تنظيمو

سبثل كل من كزارة الصحة كزارة العمل كالضماف االجتماعي ك الوزارة اؼبكلفة : اإلدارة التنظيمية -1
1 بالصناعة، كتقـو كزارة الصحة بًتشيد السوؽ

 

، 1982فيما ىبص اإلنتاج قبد ؾبمع صيداؿ  الذم انشأ سنة   :صناعة الدواء في القطاع العام -2
كتعد شركة مسانبة تابعة للدكلة متخصصة ُب إنتاج اؼبستحضرات الدكائية كاؼبضادات اغبيوية ُب 

 ، على التوزيع باعبملة كاليت تولدت مكاف (Digromed)حُت تتشرؼ مؤسسة ديقركماد

 األخَتة تدخل م شراكة مع ، كما أهنا بدأت ُب السنوات1977اؼبؤسسات العمومية الثالثة منذ سنة 
باعبملة، كبالنسبة للتوزيع بالتجزئة تشرؼ عليو األجانب بغية إنتاج األدكية اعبنيسة باؼبوازاة مع التوزيع 

، كىي مؤسسة أككلت ؽبا مهمة تسيَت شبكة الصيدليات اؼبتواجدة عرب الًتاب (Endimed)مؤسسة 
 .2 صيدلية900الوطٍت كاليت يزيد عددىا عن 

 كىي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي كذبارم (:P.C.H)الصيدلية المركزية للمستشفيات 
أحدثت من اجل التنسيق كترشيد برامج سبوين اؼبستشفيات العمومية باألدكية، كتقـو ىذه اؼبؤسسة 

 .إضافة إذل ىذا بعمليات اسًتاد لألدكية لصاحل اؼبرافق الصحية العمومية
 

                                                 
1 UNOP: Rapport sur L’organisation du marché national des médicaments, September, 2005. 

 الرابع حوؿ اؼبنافسة ك االسًتاتيجيات اؼبلتقى الدكرل،  صيدال-دور البحث و التطوير في تعزيز تنافسية المؤسسات الصناعية ،حالة المجمع الصناعيعدماف مريزؽ،  2
 .14:،ص2010نوفمرب 8-9حسيبة بن بوعلي الشلف ، اعبزائر،  التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملركقات ُب الدكؿ العربية ،جامعة
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 1من بُت اؼبؤسسات اػباصة قبد:  المنتحيين الخواص -3
  الدفارما:L’ADPHARMA    منتجا 34 بالبليدة ك يعمل اؼبخرب على إنتاج 1985تأسس سنة 

 .كبطاقة إنتاجية  كيعترب من اىم اؼبخابر ُب صناعة الدكاء

 المخبر الجزائري لألدوية (L.A.M :)  أصناؼ من 9 كيعمل على إنتاج 1991تأسس سنة 
أصناؼ من االقراص كالكبسوالت إضافة للعقود مع اؼبؤسسة 3أصناؼ من الكولرس ك 6الشراب ك

 .العمومية لتوزيع األدكية

  المخبر الصيدالني(L.P.A :) يعد أكرب مستورد خاص جزائرم إضافة لعقود الشراكة مع اؼبخابر
 . مليوف كحدة سنويا86 عامل كبقدرة إنتاجية تصل إذل 1000العاؼبية كيضم حوارل

  مخابر(ALPHARM :)  منتج 25 على إنتاج 1999تقـو بالتوزيع كاالسًتاد  حيث عملت سنة 
 .ُب ؾباالت طبية ـبتلفة

  مخبر(BIOPHARM :) انطالقا من سنة ، يقـو بإنتاج كل من  الرباسيتاموؿ كشراب اؼبانيزيـو
1994. 

 بإبراـ عقد شراكة بُت الشركة اؼبتحدة األردنية 2005تأسست سنة :  شركة الكندي لصناعة األدوية 
 كشركة تبوؾ السعودية كتعد عضو ؾبموعة منَت سختياف 

 مؤسسة( PRODIPHAL )  : إذل 1997 عامال ك كصلت رقم اعماؽبا سنة 40تعمل بطاقة 
  مليوف فرنك فرنسي 100

، على اسًتاد اؼبواد الصيدالنية باعبملة كيوجد حوارل ( SIMEDAL)سيميداؿ تعمل: المستوردين -4
، اؼبعهد (  Somidal)، صوميداؿ ( Biopharm) كتضم كل من بيومفاـر2 مستود خاص102

 صوريفاؿ، ( Aldaph)، ألداؼ (L.P.A ) اؼبخرب الصيدالين اعبزائرم، (I.M.A)الطيب اعبزائرم
(Soriphal ) ،فايزرفاـر( Pfizerpharm. ) 

لقد ًب استحداث ىذه الوظيفة للخواص للتعامل ُب ؾباؿ ذبارة اعبملة لألدكية  جار الجملة الخواصت -5
                                                 

1 : لالطالع  Rapport du CNES, Commission population et besoins sociaux, le médicament plate-forme pour un 

débat social, Alger, Décembre 2003, p 69 

Rapport du CNES, Commission population et besoins sociaux, le médicament plate-forme pour un 

débat social, Alger, Décembre 2003, p 69 

   

 
2 MSPRH: Rapport du développement du système national de santé, stratégie et perspective, Mai 2001, p 31 
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ك احملدد لشركط القياـ بوظيفة التوزيع 1995جويلية 20اؼبؤرخ ُب 59رقم  دبوجب اؼبرسـو الوزارم
كيصل عدد ىؤالء حسب احصاء لوزارة الصحة بنحو . الصيدالنية باعبزائر باعبملة للمنتجات

  1،ك يقوموف بتموين الصيدليات اػباصة اؼبنتشرة عرب الًتاب الوطٍت تاجر موزع باعبملة500
كىي اؼبتواجدة عرب ـبتلف مناطق الوطن ك مكلفة بالبيع بالتجزئة ؼبختلف  : الخاصة الصيدليات -6

 البشرم ، ك ىي تعرؼ انتشارا كازديادا ملحوظا من سنة ألخرل ،   االستعماؿاؼبنتجات الدكائية ذات
صيدلية خاصة ، ك باؼبقابل كاف عدد الصيدليات 1936يقدر بػ 1991 حيث كاف عددىا سنة

 لوزارة الصحة أصبح عدد إحصاءك حسب 1991صيدلية ، بينما ُب سنة  1018العمومية يقدر بػ 
 .صيدلية989صيدلية ، بينما قدر عدد الصيدليات العمومية بػ  4587الصيدليات اػباصة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .14: عدماف مريزؽ،مرجع سابق،ص 1
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تحسين القوى التنافسية لمجمع صيدال  :المبحث الثالث

إف اجملمع الدكائي صيداؿ يشهد منافسة شديدة داخل القطاع ، كبغية التقليل من حدة ىذه اؼبنافسة  
 كالدخوؿ ُب األسواؽ العاؼبية البد عليو من البحث عن مكربسُت الوضع التنافسي كالتأثَت على اؽبيكل الصناع

مصادر التميز أال كىي التكلفة اؼبنخفضة كالتمايز  كبالتارل التأثَت على القول التنافسية لبورتر  بغية ربسينها كبو 
 األفضل كاحتالؿ الصدارة ُب السوؽ الدكائي احمللي كاػبركج بو للمنافسة العاؼبية

 تقديم مجمع صيدال: المطلب األول
 : تعريف مجمع صيدال .1

 ماليُت سهم، حيث تبلغ 10 دج، موزعة على 2500000000صيداؿ مؤسسة ذات أسهم يبلغ رأظباؽبا 
 من األسهم للشركة العمومية القابضة كيمياء صيداؿ، ℅80 دج ،حيث سبثل 250القيمة االظبية لكل سهم 

كيضم ىذا اجملمع ؾبموعة من اؼبديريات كثالث فركع إضافة ؼبركز البحث كثالث كحدات توزيع . كالباقي للخواص
 .1كيهتم بدكر صناعة اؼبواد كاؼبنتجات الصيدالنية. كمديرية التسويق كاإلعالـ الطيب

كيعد ؾبمع صيداؿ من ابرز اؼبؤسسات الدكائية اليت تنشط  ُب السوؽ اعبزائرم، كقد نتجت عن عمليات اؽبيكلة 
كًب تغيَت تسميتها سنة . اليت مست الصيدلية اؼبركزية اعبزائرية اليت كانت حكرا على عمليات اإلنتاج كالتوزيع

 1993كقد ظبحت التغيَتات اليت أجريت على قوانُت اؼبؤسسة سنة . لتصبح ربت مسمى صيداؿ1989
دبشاركة صيداؿ ُب كل عملية صناعية اك ذبارية من شاهنا خدمة اؽبدؼ االجتماعي، سواء بإنشاء شركات جديدة 

 1998-2 -2اك فركع ؽبا، حيث انتهجت ـبططا إلعادة اؽبيكلة فبا أدل إذل ربويلها إذل ؾبمع صناعي ُب 
 كتضم صيداؿ ثالث فركع ىي انتوبيوتكاؿ إلنتاج اؼبضادات اغبيوية، 1999كدخوؽبا البورصة القيم اؼبنقولة سنة

اؼبراىم، الشرابات، األقراص، احملاليل )فارماؿ إلنتاج األشكاؿ القانونية كبيوتيك إلنتاج أشكاؿ صيدلية ـبتلفة 
 2.اخل...الوريدية، ؿباليل غسيل الكلي،

 

 

                                                 
1 La notice d’information, Groupe SAIDAL, P: 9-14 

 .116:،ص2014-12 ؾبلة العلـو االقتصادية كالتسيَت كالعلـو التجارية، العددواقع التسويق الدوائي في مجمع صيدال،اكالد زاكم عبدالرضباف،  2
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 أىداف مجمع صيدال .2

 1:يكوف ذلك إال عن طريق  يهدؼ إذل رفع حصتو ُب السوؽ ك ال:التنمية الداخلية داخل المؤسسة  - أ

 توفَت األدكية كاؼبنتجات اؼبماثلة بأسعار منافسة كجودة عالية .
 توسيع تشكيلة اؼبنتجات كتنويعها حسب الطلب .
 ذبديد كحدتا اغبراش كجسر قسنطينة .
 توسيع كحدة الدار البيضاء .
 للتوزيعةفتح مراكز جهوم  .

باؼبوازاة مع اؼبخطط اإلمبائي الداخلي يهدؼ اجملمع إذل التحكم ُب آخر : التنمية عن طريق الشراكة - ب
من مواكبة اؼبقاييس العاؼبية للجودة، يطمح  التكنولوجيات ُب ؾباؿ الصناعة الصيدالنية، كلتمكُت فركعو

 .ؾبمع صيداؿ إذل ربقيق عدة من اؼبشاريع شراكة مع أكرب منتجي األدكية العاؼبيُت ُب اؼبدل اؼبتوسط

تطبيقا إلسًتاتيجية التطويرية كاؼبستقبلية "ُب تصريح اؼبدير العاـ اػباص بضماف اعبودة إذ قبده يقوؿ           ك 
يطمح اجملمع إذل إدماج تكنولوجيات جديدة ككذا اإلصغاء للتقدـ العلمي قصد ربسُت ظبعتو كظبعة منتجاتو 
كاستعماؿ طرؽ تسيَت فعالة كهبذا يسجل مستقبلو ُب مسار التقدـ، كعليو هبب على كل أفراد أسرة صيداؿ 

االىتماـ كالبحث الدائم هبدؼ اإلرضاء التاـ للزبائن،ؿبققا بذلك يوما بعد يـو ؾبهودات كبَتة كربسن ثابت ُب 
التحكم العلمي، يعٍت التقدـ الدائم كاؼبتواصل، كبن عازموف كل العـز على توفَت اإلمكانيات للتسيَت التاـ كالتزكد 

 ". زبائننا كعمالنا كشركائنا ككذا ؿبيطنا، كبن مسؤكلوف عن منتجاتنااذباهباآلليات، من ىنا كبن مدينوف 

يبكن لنا أف نستشف أىم العناصر اإلسًتاتيجية جملد صيداؿ إذ قبد أهنا إسًتاتيجية تطويرية هتدؼ إذل         
: أىداؼ بعيدة اؼبدل تتمثل ُب

 إدماج التكنولوجيا اعبديدة ُب ميداف الصناعة الصيدالنية كؿباكلة مسايرة التقدـ العلمي :  الهدف األول 
الدائم، كينعكس ىذا اؽبدؼ اإلسًتاتيجي على ارض الواقع ُب عقود الشراكة اليت أبرمها ؾبمع صيداؿ مع 
كربيات اؼبؤسسات العاؼبية ُب صناعة األدكية هبدؼ االستفادة من خربة ىذه اؼبؤسسات ؾباالت زبصصها، 

                                                 
1 http://www.startimes.com/?t=24215297 ، 2016ديسمرب24بتاريخ   

http://www.startimes.com/?t=24215297�������
http://www.startimes.com/?t=24215297�������
http://www.startimes.com/?t=24215297�������
http://www.startimes.com/?t=24215297�������
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كتدريب اؼبهندسُت كالتقنيُت اعبزائريُت على التكنولوجيات اليت تستعملها ىذه اؼبؤسسات سواء تعلق األمر 
بعملية تصميم األدكية أك تصنيعها أك تقنيات اإلنتاج كالتحليل كمراقبة اعبودة كالصيانة ىذا من جهة كمن اعبهة 

األخرل تنعكس أىداؼ اجملمع اإلسًتاتيجية ُب إنشائها ؼبراكز البحث كالتطوير كإخضاعو للمقاييس العاؼبية 
. فهو يبثل عنصر حرج للنجاح ُب تطبيق اإلسًتاذبية (إيزك)

 للمجمع ىو استعماؿ طرؽ تسيَت فعالة يبكن ؽبا السيطرة على صبيع نشاطات اؼبؤسسة ك :   الهدف الثاني 
القضاء على صبيع أشكاؿ اؽبدر االقتصادم مع رفع الكفاءة اإلنتاجية ك التسويقية تتجلى ىذه الطرؽ التسيَتية 
الفعالة أكال ُب تبٍت اجملمع لنظاـ ضماف اعبودة اإلدارية العاؼبية االيزك ُب أربعة مواقع لو ك ىي مقر اجملمع كحدة 

جسر قسنطينة التابعة لبيوتيك مركز البحث ك التطوير مركب اؼبضادات اغبيوية باؼبدية 

من خالؿ ىذاف اؽبدفاف االسًتاتيجيات يسعى اجملمع إذل ربقيق ىدؼ رئيسي ك ىو الوصوؿ بركب التكنولوجيا 
ُب ميداف الصناعة الصيدالنية ك لذلك يقـو صبيع أفراد ؾبمع صيداؿ بالسهر على إرضاء الزبائن كما ىو مطابق 

ؽبدؼ نظاـ إيزك ُب عملية ربسُت دائمة التطوير ُب اػبدمات اؼبقدمة للزبائن ك التزمت اإلدارة بتوفَت صبيع 
ك الزبوف  (العماؿ)إمكانيات الالزمة لذلك، عمال على الستجابة ؼبتطلبات احمليط ك إرضاء الزبوف الداخلي 

اػبارجي لقد تبٌت نظاـ جديد للتخطيط ُب اجملمع إذ يقـو النظاـ على ربديد مؤشرات عبارة عن كثيقة يعود إليها 
لالستشارات بتبنيو    (خاف)ُب كل النشاطات ألجل ىذا الغرض قاـ اجملمع بإعداد ىذا النظاـ بالتعاكف مع مكتب

لنظاـ اؼبوازنات التقديرية القصَتة ك اؼبتوسطة اؼبدل ك تقـو عبنة خاصة دبتابعة تطبيق ىذه اؼبوازنات ك تسمى ىذه 
. اللجنة بلجنة قيادة اؼبؤسسة

، 2004-2003 1كبغية ربقيق األىداؼ السابقة عمل ؾبمع صيداؿ ُب تسطَت ؾبموعة من الربامج  على الفًتات

 2014-2010ضافة إذل الربنامج اػبماسي،أ2004-2006،2006-2011
 

 
 
 

                                                 
 2013كثائق داخلية للمجمع 1
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 : الهيكل التنظيمي للمجمع .3

 

 أدل ىذا القرار الذم سبت .( أنتيبيوتيكاؿ ،فارماؿ كبيوتيك) ُب إدماج فركعو(2014جانفي )شرع ؾبمع صيداؿ
 : ، كالشكل التارل يوضح اؽبيكل التنظيمي جملمع صيداؿ1اؼبوافقة عليو من قبل ىيئاتو اإلدارية إذل تنظيم جديد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 https://www.saidalgroup.dz/nos-produits/nutrition-diabete/item/586-organisation :  بتاريخ  24-12-2016 

https://www.saidalgroup.dz/nos-produits/nutrition-diabete/item/586-organisation
https://www.saidalgroup.dz/nos-produits/nutrition-diabete/item/586-organisation
https://www.saidalgroup.dz/nos-produits/nutrition-diabete/item/586-organisation
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 مدٌرٌة التدقٌق الداخلً

 مدٌرٌة البرمجة

 مركز البحث و التطوٌر

 مدٌرٌة ضمان الجودة

 مدٌرٌة الشؤون الصٌدالنٌة

 مدٌرٌة أنظمة المعلومات

 مدٌرٌة المالٌة و المحاسبة
 

 مدٌرٌة التطوٌر الصناعً

 مدٌرٌة التكوٌن

شتخدمٌنمدٌرٌة الم  

 مركز التكافؤ الحٌوي

 مدٌرٌة الممتلكات و الوسائل العامة

 مدٌرٌة اإلعالم و االتصال
 

 مدٌرٌة اإلستراتٌجٌة و التنظٌم

  القانونٌةنالشؤومدٌرٌة 

 مدٌرٌة المشترٌات
 مركز 

تسوٌق والمبٌعاتمدٌرٌة ال  

 المدير العام

 مدٌرٌة العملٌات

 معهد انتٌوبٌتكال المدٌة

 مصنع الحراش

جسر قسنطٌنة. م  

الدار البٌضاء. م  

صومٌدال. م  

عنابة. م  

قسنطٌنة.م  

باتنة. م  

ابرام. م  

شرشال.م  

 الوحدة التجارٌة المركزٌة

بالشرق.ت.و  

بالغرب.ت.و  

بناءا على الوثائق الداخلية جملمع صيداؿ: المصدر  
 

:يوضح اؽبيكل التنظيمي جملمع صيداؿ(: 32)الشكل رقم  
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يبُت اؽبيكل التنظيمي للمجمع اؼبستويات التنظيمية اؼبختلفة ، مع العلم أف اؼبؤسسة األـ بالدار البيضاء تضم 
: 1ـبتلف اؼبديريات كمصنع الدار البيضاء فقط، كيبكن إيضاح مكونات اؽبيكل التنظيمي فيما يلي  

 المدير العام: أوال
يعترب اؼبسئوؿ على توجيو القرارات إذل اؼبديرين اؼبركزيُت، يعمل على رسم االسًتاتيجيات كسبثيلها،كإبراـ العقود ُب 

 .ؾباؿ الشراكة مع الشركات سواء األجنبية أك احمللية كاؼبخابر

 المصالح الوظيفية : ثانيا

تضم ؾبموعة من اؼبديريات إضافة ؼبركز البحث كالتطوير كاؼبراكز التجارية لتوزيع األدكية كىي مرتبطة باإلدارة 
 :العامة
  تعمل على اؼبراجعة الداخلية غبسابات اجملمع،كمراقبة التسيَت كاغبسابات:مديرية التدقيق الداخلي .1

تعمل على كضع اػبطط كالربامج لتأىيل الوحدات اإلنتاجية كإعداد الدفاتر شركط :مديرية البرجمة .2
 اؼبشاريع

ىبص ىذا اؼبركز تطوير األدكية اعبنيسة، كاقًتاح األدكية الواجب تطويرىا :  مديرية البحث والتطوير .3
 اغبيوم، كيهدؼ إذل ربليل كانتهاج ؤكتقدًن النوعية العلمية لألدكية اؼبطورة،كاؼبشاركة ُب دراسات التكاؼ

إسًتاتيجية ربط قنوات االتصاؿ بُت صيداؿ كعادل األحباث ُب اجملاؿ الدكائي من اجل دعم التنافسية 
إضافة لتقدًن اؼبساعدة الفنية ؼبختلف اؼبصانع كاؼبسانبة ُب تكوين اإلطارات الفنية لصيداؿ، ككذا ذبنيد 

ـبتلف اعبهود تامُت اليقظة التكنولوجية كتطوير األحباث ُب العلـو الصيدالنية اؼبرتبطة باؼبهاـ اإلسًتاتيجية 
 .لصيداؿ

 تعمل على توجيو مركز البحث كبو تشكيلة اؼبنتجات اؼبطابقة لألصل، تعمل :مديرية ضمان الجودة .4
على كضع كتنفيذ اػبطط لتحسُت النوعية كالوصوؿ اذل اعبودة اؼبطلوبة حيث تبٌت اجملمع نظاـ اعبودة 

 .(BPF)،كشهادةISO9001الشاملة كاغبصوؿ على شهادة 

تعد ىذه الوحدة نقطة اتصاؿ بينها كبُت الوزارة الصحية، كتتوذل اإلعالـ : مديرية الشؤون الصيدالنية .5
الطيب، كمراجعة ملفات الدكاء،سبلك فريق ـبتص ُب التسويق الطيب كشبكة من اؼبندكبُت الطبيُت تغطي 

                                                 
 .187:حالة ؾبمع صيداؿ،أطركحة دكتوراه،جامعة بسكرة،ص-دور األنماط القيادية في تنمية اإلبداع اإلداريكسيلة كاعر،  1
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معظم الًتاب الوطٍت، مع تقدًن ـبتلف دعائم التكوين كاؼبعلومات الطبية، تعمل على التأكد من مدل 
مطابقة بُت ما ًب اقبازه كبُت ملفات الدكاء، ككذا دراسة اؼبلفات التقنية كالصيدلية، كيعترب إنشاء ىذه 

 .اؼبديرية كرد فعل للمنافسة الشديدة اليت برزت ضركرة االىتماـ بالتشويق الصيدالين

تعمل على إعداد السياسات ُب اجملاؿ اإلعالـ اآلرل، كالقياـ بإعداد : مديرية أنظمة المعلومات .6
الربؾبيات، كما تسهر على برؾبة الوثائق كصيانة اؽبيكل القاعدم للمعاعبة كاالتصاؿ كربط ـبتلف 
الوحدات التنظيمية بشبكة االتصاؿ االنًتنيت كتسهيل كصوؿ اؼبعلومة، كالعمل على توحيد الربامج 

 .كإعدادىا للهيكل التنظيمي اعبديد

زبتص باالسًتاتيجيات اؼبالية كمتابعة العمليات التمويلية اليت تنفذىا صيداؿ، : مديرية المالية والمحاسبة .7
 .إضافة إذل ربليل كمراجعة اغبسابات كالتحليل اؼبارل ك تسيَت اؼبوازنة

تعمل على تطوير أساليب اإلنتاج كدعم النشاط كترقية اؼبنتجات ككل ما : مديرية التطوير الصناعي .8
 .ىبص التطوير الصناعي

 . إدارة شؤكف اؼبوظفُت، كخلق ركح العمل كالبحث عن الكفاءات:مديرية المستخدمين .9

 . تعمل على توفَت مستلزمات العمليات اإلنتاجية كـبتلف احتياجات اؼبؤسسة:مديرية المشتريات
 تعمل على تسيَت الوسائل اؼبالية كاؼبادية كإعداد تقديرات اؼبيزانية، :مديرية الممتلكات والوسائل العامة

كتطبيق اؼبيزانيات اؼبمنوحة للمصاحل اػبارجية كضماف متابعتها كتقييمها كصماف تسيَت كصيانة العتاد 
 .كاؼبمتلكات

تعمل على تطوير التقنيات اعبديدة لإلعالـ كاالتصاؿ، كإعداد ؾبلة صيداؿ : مديرية اإلعالم واالتصال
 .كالنشرة الداخلية اليت هتتم بكل نشاطات صيداؿ

 التكوين اؼبخصصة ؼبستخدمي صيداؿ لتكوينهم كربسُت ذ تعمل على ربديد كتنفي:مديرية التكوين
 .مستواىم

 تضمن اؼبساعدة القانونية ؽبياكل اجملمع، كإعداد النصوص كالتشريعات :مديرية الشؤون القانونية
 .ةالتنظيمي

إعداد الدراسات اؼبرتبطة بتحديد األىداؼ اإلسًتاتيجية لصيداؿ كتتبعها : مديرية اإلستراتيجية والتنظيم
كتنفيذىا كتامُت دخوؿ صيداؿ ُب السوؽ احمللي كالدكرل من خالؿ كضع إسًتاتيجية ترتكز أساسا على 

 .اتفاقية الشراكة بإحداث كحدات إنتاجية أك باغبصوؿ على رخص اإلنتاج
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هتتم بدراسة السوؽ كربسُت منتجات صيداؿ ،ككذا إعالـ الصيادة : مديرية التسويق والمبيعات
كاألطباء دبنتجات صيداؿ كالًتكيج ؽبا، كتتضمن ؾبموعة من الوحدات، حيث زبتص الوحدة التجارية 

اؼبركزية بالعاصمة على توزيع األدكية عرب الوسط، ككحدة الشرؽ بباتنة ،إضافة لوحدة الشرؽ بباتنة تعمل 
على التسويق كضماف تغطية احتياطات الشرؽ اعبزائرم،  ككحدة الغرب بوىراف اليت هتدؼ إذل تلبية 

 .احتياجات كاليات الغرب باألدكية كاؼبنتجات الصيدالنية
 تعمل على التنسيق بُت ـبتلف اؼبصانع اإلنتاجية جملمع صيداؿ، كتتكفل بالسلسة :مديرية العمليات

اللوجستية من استقباؿ اؼبواد األكلية كاإلنتاج ككذا التوزيع بكل مصانع صيداؿ كىذا باعتبار العاقة بُت 
 .مديرية اؼبشًتيات كمديرية التسويق كاؼببيعات

 مصانع اإلنتاج: ثاثال

 1 مليوف كحدة بيع200 مصانع لإلنتاج بسعة إصبالية قدرىا 09تلك صيداؿ ًب

يتوفر على كحدتُت  .متخصص ُب إنتاج اؼبضادات اغبيوية البينيسيلينية كغَتالبينيسيلينية :المدية مصنع .1
إلنتاج األدكية اليت يتم تناكؽبا عن طريق الفم كعن طريق اغبقن، ككحدة إلنتاج  (بالًتكب اعبزئي)خاصتُت 

أحدنبا ـبصص للمنتجات البينيسيلينية، كاآلخر للمنتجات غَت : االختصاصات الصيدالنية ككذا مبنيُت
  .البينيسيلينية

 يقع ُب اؼبنطقة الصناعية باعبزائر العاصمة، كيُنتج ىذا اؼبصنع تشكيلة كاسعة من  : مصنع الدار البيضاء .2
. (شراب، ؿبلوؿ، مرىم كأقراص)األدكية ُب ـبتلف األشكاؿ 

كاحد لصناعة األدكية على ـبتلف األشكاؿ :  يضم قسمُت منفصلُت :مصنع جسر قسنطينة .3
، كاآلخر مزكد بتكنولوجيا حديثة متخصصة ُب إنتاج احملاليل اؼبكثفة (التحاميل، أمبوالت كأقراص)
. وبتوم ىذا اؼبصنع على ـبرب مراقبة اعبودة. (أكياس كزجاجات)

. شراب كؿباليل، مراىم كأقراص:  يتكوف من ثالث كرشات إنتاج  :مصنع الحراش .4
أقراص، كيس مسحوؽ، ) يتكوف من ثالث كرشات إلنتاج الشراب، األشكاؿ اعبافة : مصنع شرشال .5

  (كبسوالت
 يقع ُب قسنطينة، ُب اؼبنطقة الشرقية للبلد، يتوفر على كرشتُت ـبتصتُت ُب إنتاج : مصنع قسنطينة .6

                                                 
1 https://www.saidalgroup.dz/nos-produits/nutrition-diabete/item/586-organisation 

https://www.saidalgroup.dz/nos-produits/nutrition-diabete/item/586-organisation
https://www.saidalgroup.dz/nos-produits/nutrition-diabete/item/586-organisation
https://www.saidalgroup.dz/nos-produits/nutrition-diabete/item/586-organisation
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. الشراب
، السريع  )متخصص ُب إنتاج األنسولُت البشرية من ثالثة أنواع   مصنع قسنطينة خاص باألنسولين .7

 . (،على شكل قاركرات 25القاعدم كاؼبركب 
  .  متخصص ُب تصنيع األشكاؿ الصلبة:مصنع عنابة .8

  متخصص ُب إنتاج التحاميل: مصنع باتنة .9

الفروع والمساىمات  :رابعا

 الفروع: أوال

% 59) يقع ُب اؼبنطقة الصناعية كاد السمار، سوميدياؿ ىو نتاج شراكة بُت ؾبمع صيداؿ  :سوميديال .1
 اإلنتاجتتضمن كحدة ،  %(4.55)ك فيناليب  ( %36.45)، كاجملمع الصيدالين األكركيب (

: سوميدياؿ ثالثة أقساـ
 اؼبنتجات اؽبرمونية،  إلنتاجقسم ـبصص • 
  (شراب كؿباليل عن طريق الفم)قسم لصناعة السوائل • 
 .(كبسوالت كأقراص)قسم لصناعة أشكاؿ اعبرعات الصلبة • 

اػباص بُت ؾبموعة صيداؿ /  إيبَتاؿ ىي شركة ذات أسهم نابعة عن شراكة بُت القطاعُت العاـ :إيبيرال .2
كفالش اعبزائر، اؼبتخصصة ُب اؼبواد الغذائية  ( %40( )اإلمارات العربية اؼبتحدة)، جلفار ( 40%)
 مشركع صناعي إلنتاج اؼبنتجات كاستغالؿتكمن اؼبهاـ الرئيسية لػ إيبَتاؿ ُب إنشاء ، %(20)

. الصيدالنية اؼبوجهة لالستخداـ ُب الطب البشرم
: يهدؼ اؼبشركع الصناعي إيبَتاؿ إذل ربقيق ما يلي 

  (حقن كأشكاؿ جافة)صناعة األدكية اعبنيسة • 
  (األشكاؿ الصلبة)تغليف األدكية • 
 .توفَت خدمة التغليف كمراقبة اعبودة بناءا على طلب اؼبنتجُت احملليُت• 
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 المساىمات: ثانيا
: شركات صيدالنية حيز النشاط

كشركة  ( %30) بُت ؾبموعة صيداؿ 1999 تأسست عاـ  (:WPS)وينثروب فارما صيدال . 1      
. من أجل تصنيع كذبهيز كتسويق، ُب اعبزائر، اؼبنتجات الصيدالنية اؼبوجهة لالستخداـ البشرم (% 70)سانوُب 
كتشّغل . 2000، الكائنة باؼبنطقة الصناعية كاد السمار، ُب اإلنتاج ُب ديسمرب WPS اإلنتاج كحدة انطلقت
 مليار 1.8 مليوف كحدة لتبلغ قيمة مبيعاهتا 24.6، إنتاج 2012 عامال حيث حققت عاـ 103حاليا 
. دينار
 بُت ؾبمع صيداؿ 1998 شركة مشًتكة، تأسست ُب عاـ (:PSM)فايزر صيدال مانوفكتورينغ . 2     

. كشركة فايزر فاـر اعبزائر من أجل تصنيع كتوظيب كتسويق اؼبنتجات الصيدالنية كالكيميائية
 ك توظف حاليا 2003 ُب اإلنتاج ُب فيفرم انطلقت ُب اؼبنطقة الصناعية لواد السمار، PSMتتواجد كحدة 

.  ملياردينار3.7 ماليُت كحدة ليبلغ رقم مبيعاهتا 10 إنتاجا ا قيمتو 2012 عامال كقد حققت ُب عاـ 63
اؼبشاريع الصيدالنية قيد االقباز   :خامسا

 ىو نتاج SNM  (مشركع قيد االقباز )FNI (SNM)-  ىولدينغ مانوفكتورينغ نورث افريكا– صيدال . 1
، كاؼبؤسسة الكويتية  ( %49) بُت ؾبمع صيداؿ 2012لشراكة ابرمت ُب سبتمرب 

من أجل إنشاء مركز  ( %02)كالصندكؽ الوطٍت لالستثمار  ( %49) ىولدينغ مانوفكتورينغ نورث افريكا. 2
. متخصص ُب تنمية كتصنيع كتسويق األدكية اؼبضادة للسرطاف

، ( %44.51)  بُت ؾبمع صيداؿ 1999 ىي شبرة شراكة أبرمت عاـ : (شركة تاسيلي لألدكية)تافكو .3 
اغبقن كالسوائل )اكديبا، سبيماكو ك جي يب أـ من أجل تصنيع كتسويق كاستَتاد اؼبنتجات الصيدالنية 

. تقع كحدة اإلنتاج تافكو ُب اؼبنطقة الصناعية بالركيبة. (كالقطرات

مساىمات األخرى : سادسا
: وبوز ؾبمع صيداؿ أيضا على مسانبات ُب شركات أخرل

 % 6.67 (شركة مالية)اعبَتم كلَتينغ 
 % 4.46 (مؤسسة إنتاج الزجاج)نوفر - 
 %. 0.38 (اؼبؤسسة العربية للصناعات الدكائية كاؼبستلزمات الطبية)اكديبا - 
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 :كالشكل التارل يوضح  مراكز كمناطق التوزيع جملمع صيداؿ 

 مراكز كمناطق التوزيع جملمع صيداؿ(: 33)الشكل رقم 

 

 

 

 

  تحميل تنافسية مجمع صيدال:المطلب الثاني

 

صيداؿ يبكن ربليل تنافسية اجملمع انطالقا من رقم –بناءا على اؼبعطيات اؼبتوفرة من التقارير اجملمع الصيدالين 

 األعماؿ ،حجم اإلنتاج، تطور تكاليف اإلنتاج، اإلنتاجية، اغبصة السوقية،الرحبية

مؤشر تنافسية رقم األعمال: أوال  

 :،كفقا للعالقة2005يتم حساب ىذا اؼبؤشر بناءا على سنة األساس كلتكن سنة
 
 
 
 
 
 
 

 

 https://www.saidalgroup.dz/nos-produits/nutrition-diabete/item/586-organisation :المصدر

 

مؤشر التنافسية =
 رقم أعماؿ السنة اغبالية
رقم أعماؿ سنة األساس
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2015-2005كاعبدكؿ التارل يبُت تطور رقم أعماؿ ؾبمع صيداؿ خالؿ الفًتة   

 
  
 

 
 

3رقم االعمال  السنة
 معد النمو مؤشر التنافسية  دج10

2005 6596274 --  
2006 6942750 1.05 5.25℅ 
2007 7735448 1.17 11.41℅ 
2008 11481370 1.74 48.42℅ 
2009 12038305 1.82 4.85℅ 
2010 12510199 1.89 3.92℅ 
2011 13504270 2.04 7.94℅ 
2012 13895054 2.10 2.89℅ 
2013 11461847 1.37 -17.5℅ 
2014 9789025 1.48 -14.59℅ 
2015 9984043 1.51 2℅ 
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نمو رقم االعمال

االعمالرقمنمو

 2015-1996تطور رقم أعماؿ ؾبمع صيداؿ خالؿ الفًتة (:  14)الجدول رقم

 تقارير خاصة دبجمع صيداؿ:  المصدر
 

 2015-2005 يبُت تطور رقم االعماؿ للمجمع خالؿ الفًتة (:34)الشكل رقم 
 

  بناءا على تقارير اجملمع:المصدر
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 إذل غاية 2005 ابتدءا من سنة عماؿاألرقم ؿ           يتضح من الشكل أعاله ارتفاع مستمر كبنسب متزايدة
ٍب ، 2012نار سنة ماردممل13.8ث بلغ أكثر من مد رقم أعماؿ اجملمع تطورا معتربا حقكما ش .2012سنة 

 الكميات ض كالسبب يعود ُب البفا 2015 سنة ℅2 ٍب ارتفع بنسبة 2014شهد البفاض اذل غاية سنة 
كعلى رأسها فرع بيوتيك كىذا خبلل ُب .اؼبباعة الناذبة عن اؼبنافسة الشديدة كالبفاض رقم أعماؿ الفركع

 لػ األكؿخالؿ السداسي كأرباحو  إنتاجوارتفاعا كبَتا ُب " صيداؿ" سجل ؾبمع اسًتاتيجيات اؼبؤسسة،ُب حُت
 اإلنتاج  قدرت قيمة 2016ذل غاية هناية جواف  كا1 ىذه اؼبؤسسةإدارة  حسبما كرد ُب تقرير ؾبلس 2016

 مليار دج من نفس الفًتة 4.32مليار دج مقابل  5.34احملقق من طرؼ ىذه اؼبؤسسة الصيدالنية العمومية ب 
الوفرة " بو اجملمع  بأفاد حسبما اإلنتاج االرتفاع ُب اكيفسر ىذ. باؼبائة 24 ارتفاع سنوم ب أم  2015لػ 

 ما إذل فقد ارتفع 2016 لػ األكؿ اؼبسجل خالؿ السداسي األعماؿكفيما يتعلق برقم ".األكليةالكبَتة للمادة 
كنتج ارتفاع .  باؼبائة12 زيادة ب أم  2015 غاية هناية يونيو إذلمليار دج 5.2مليار دج مقابل 5.8يقارب 

 ذبسيد إذل إضافةرقم االعماؿ عن كضع فرؽ عمل بطريقة متتابعة خاصة ُب موقع اغبراش  كجسر قسنطينة 
 اليت جاءت ُب شكل زبفيضات للزبائن ةالتدابَت التجارم األعماؿكما ساىم ُب ارتفاع رقم . اتفاقيات مع الزبائن 

.  الًتكيج كتوزيع منتجات فرع صوميداؿ إجراءاتكالتزاـ صيداؿ من خالؿ 

 كاؼبؤسسة اؼبالية اعبزائرية األكركيبكسبتلك صوميدياؿ كىي شركة ـبتلطة بُت صيداؿ كاجملمع الصيدالين      
 على شكل كاألدكية ـبتصة على التوارل ُب صنع اؼبنتجات اؽبرمونية  أقساـثالثة " فيناليب" للمسانبة األكركبية
 (.كأقراصكبسوالت  ) جافة أنواعسوائل ك 

 يونيو 1 غاية إذلمليار دج 1.54 لصيداؿ بتسجيل ربح خاـ يقدر ب األعماؿ كرقم اإلنتاجكظبح ارتفاع      
كسبيز نشاط ىذه اؼبؤسسة بالبورصة . ℅46.1  ارتفاع بأم مليار دج ُب السنة اؼباضية 1.05 مقابل 2016

 2016 غاية هناية يونيو إذل دج للسهم 640 إذلباؼبائة لسعر سهم صيداؿ منتقال بذلك 9.4بتحسن ب 
 2015 غاية هناية جواف إذل دج 585مقابل 

 

                                                 
1
 http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20161225/98297.html 
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 مؤشر التكلفة: ثانيا

      تعترب التكلفة اؼبنخفضة أىم إسًتاتيجية ضمن احمليط التنافسي للمؤسسة حيث تعمل ىذه اإلسًتاتيجية على 
ربقيق اؼبناكرة السعرية  كوف اؼبؤسسة اليت األكثر تنافسية تتمتع دبنتجات ذات تكلفة منخفضة كُب ظل سباثل 

 .1األسعار تستغل اؼبؤسسة ىوامش الربح ُب تعزيز مركزىا التنافسي

(مليوف دينار: الوحدة)2015-2009كاعبدكؿ التارل يبُت تطور التكاليف ؾبمع صيداؿ  خالؿ الفًتة  
 

 د
 

 
 

 السنة 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 

 اؼبشًتيات اؼبستهلكة 5202.50 4972.75 4699.65 5246.88 3556.47 3017.97 3470.47

خدمات خارجية  943.73 914.36 905.12 914.33 740.25 815.27 996.29
  أخرلتكاستهالكا

مصاريف  3078.97 3439.8 3342.9 3809.10 3848.44 3222.2 3056.024
 اؼبستخدمُت

 ضرائب كرسـو 270.8 275.95 282.93 228.14 211.018 205.046 166.63

 مصاريف مالية 400.1 302.2 327.94 207.5 135.2 204.47 143.8

 مصاريف ـبتلفة 193.2 204.21 201.3 225.14 221.33 157.011 132.45

1328.93 
 

 ـبصصات االمتالؾ 1041.17 1284.9 1488.03 2144.9 1431.3 1130.38
 

 اجملموع 11130.47 11394.17 11247.87 12775.99 10144.00 8752.347 9294.594

تطور  ؾبموع   1.02 0.98 1.13 0.79 0.86 1.06
 التكاليف

 

 

 

 
 
 

 

                                                 
1
JEAN-PIERRE et autres. strategor politique générale de l’entreprise, 3eme edition, DUNOD, Paris,1997 p61 

  

10: الوحدة
 2015-2009تطور تكاليف اإلنتاج خالؿ الفًتة  (:  51)الجدول رقم  دج  6

 

تقارير خاصة دبجمع :  المصدر
 صيداؿ
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،  كىذا 2015 إذل غاية سنة 2009من اعبدكؿ أعاله يتبُت عوما البفاض ُب التكاليف بُت من سنة         
 إذل غاية سنة 2009 سنة فحيث نالحظ البفاض مستمر للمشًتيات اؼبستهلكة ـنتيجة التحكم ُب التكلفة ، 

 ، أما بالنسبة ألعباء اؼبستخدمُت ت  كىذا بغرض تصريف اؼبخزكف من اؼبنتجا2012،باستثناء سنة 2015
 اليت شهدت أعلى قيم لتكاليف اؼبستخدمُت حيث ارتفعت  2012،2013فنجد البفاض متزايد باستثناء سنة 

 . 2014 بسنة ة مقارف2015 سنة ℅6 كبنسبة 2011 مقارنة بسنة ℅13التكاليف بنسبة كبَتة 

        أما بالنسبة للضرائب فنجد البفاض مستمر فبا وبسن كضعية اجملمع ،كما ىناؾ البفاض تدرهبي 
للمصاريف اؼبالية نتيجة عدـ استقرار سعر الصرؼ اما مصاريف اؼبستخدمُت فهي ُب ارتفاع مستمر رغم 

 2500 حواؿ 2004وبتاج اجملمع سنة "" اعبديدة اليت استعماؽبا اجملمع لتخفيض عدد عمالو حيث تالسياسا
 فبا اثر سلبا على التكلفة الوحدية حيث تعترب تكاليف اؼبستخدمُت 1"" تقرييبا 3500عامل إال انو كاف يوظف 

 عنصر ىاـ ُب حساب التكلفة بعد االستخدامات

  للمنتج الدكائي نقـو بتحديد كميات اإلنتاج للفًتةةكغبساب التكلفة اؼبتوسط

 

 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيان/السنوات

 108938 111020 130676 135573 131048 134605 139988 وحدة.الكمية 

  القيمة بالدينار

10167776 

 

8945845 

 

9636263 

 

10362003 

 

10719779 

 

8483261 

 

8519894 

 0.98 0.84 0.96 1.03  0.97 0.96 . .--- نسب التطور

 

 

 

 

 

                                                 
 15.00، على الساعة 23.01.2017مقابلة مع مكلف بمدٌرٌة التسوٌق والمبٌعات،زمٌرلً، الحراش،بتارٌخ  1

 (الوحدة باآلالؼ)2015-2009تطور اإلنتاج خالؿ الفًتة (:  16)الجدول رقم

 

 تقارير خاصة دبجمع صيداؿ:  المصدر
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  سنة  ℅3، ٍب ارتفاع بنسبة 2011نالحظ من الشكل أعاله ىناؾ البفاض تدرهبي لإلنتاج إذل غاية سنة
 على التوارل،  كبالعودة إذل تطور ℅2،℅16،℅4ٍب البفاض مستمر بنسب متفاكتة تقدر ب 2012

التكاليف  كتطور اإلنتاج قبد أف االلبفاض اؼبستمر لإلنتاج يقابلو ارتفاع كالبفاض ُب التكاليف كىذا ناتج بسبب 
األدكية ذات اعبودة اليت تتطلب تكاليف مرتفعة كتقنيات عالية فبا يظهر اعبهود اؼببذكلة من طرؼ اجملمع ُب ؿباكلة 

 التحكم ُب التكاليف

 

 حيث شهدت ارتفاع 2015، 2012كما نالحظ البفاض مستمر للخدمات من الغَت  باستثناء سنة 
 ،  على التوارل كىذا  يدؿ على أف اجملمع الدكائي ريادم كيربر االرتفاع  للخدمات على أف ℅22،℅1بنسب

ُب حُت قبد البفاض الضرائب ،كىذا بسبب دعم الدكلة . ؾبمع صيداؿ اعتمد مرة أخرل على اػبدمات اؼبستلمة
 للمجمع الدكائي 

 على أنو يبثل زبصيص لتكلفة األصل التارىبية على الفًتات احملاسبية اليت يستخدـ اإلىالؾنظر احملاسبوف إذل م
 كال ترتبط حبجم اإلنتاج ، حيث ىذا  فيها األصل كعلى ىذا األساس يعترب اإلىالؾ تكلفة من تكاليف اإلنتاج
 شهد ارتفاع بنسب كبَتة ُب 2012االلبفاض اؼبستمر يؤدم إذل البفاض التكاليف الثابتة للمجمع كُب سنة 

 .االىتالكات كما يؤدم إذل ارتفاع التكاليف الثابتة للمجمع
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¨ االنتاجتطور

 2015-2009 تطور اإلنتاج خالؿ (:35)الشكل رقم 

 

  باالعتماد على بيانات اعبدكؿ السابق:المصدر
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 :نتحصل على متوسط التكلفة كفق العالقة التالية (16)كاعبدكؿ  (15) كانطالقا من بيانات اعبدكؿ
 
 
 

 : كاعبدكؿ التارل يوضح ذالك

 

  

 السنوات
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 88.1 81.1 77.6 94.2 85.8 84.6 79.5 متوسط تكلفة الصنع

 +4.5 -18.3 +9.7 +1.4 +6.4 -- مؤشر النمو
 

8.63+ 

  
 
 
 

 2015-2009 كالشكل التارل يوضح تطور التكلفة اؼبتوسطة للفًتة
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تكلفة الصنع المتوسطة للدواء

المتوسطةالصنعتكلفة

للدواء

 2015-2009 تكلفة الصنع اؼبتوسطة اػباصة دبجمع صيداؿ (:17الجدول رقم

  باالعتماد على بيانات اعبدكؿ السابق:المصدر

  تطور تكلفة الصنع اؼبتوسطة اػباصة باجملمع(:36)الشكل رقم
 

 (17) باالعتماد على بيانات اعبدكؿ رقم:المصدر
 

متوسط التكلفة =
تكاليفاالنتاج األنتاج

كمية 
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 حقق اجملمع تكلفة 2013         يتبُت من الشكل أعاله ،إف تكلفة اؼبتوسطة ُب ارتفاع نسيب ،إال انو ُب سنة 
تنافسية مقارنة بالسنوات السابقة كالبفاض مستمر لكمية اإلنتاج، كيفسر ارتفاع التكاليف بإنتاج صيداؿ ألدكية 

يتبُت أف ""  اؼبتوسطة جملمع صيداؿ باؼبنافسُت اآلخرينؼذات جودة اليت تستدعي تكاليف مرتفعة كدبقارنة تكارل
ؾبمع صيداؿ يبتاز بتكلفة تنافسية كىذا دبقارنة أسعار البيع للمجمع مع اؼبنافسُت حيث يتبُت أف أسعار البيع 

 أال انو أماـ اجملمع ربديات من اجل إقناع  اؼبستهلك اعبزائرم دبطابقة 1""لصيداؿ اقل من اؼبنافسُت األخريُت
كىذا يبُت قدرة صيداؿ ربقيق ميزة تنافسية من خالؿ ربكمها ُب .األدكية اعبنيسة بتلك اؼبستوردة بأسعار مضاعفة

 التكاليف

 :مؤشر اإلنتاجية:ثالثا

ؿبَتا، كالسبب يعود، ُب جزء منو إذل تباين حقوؿ البحث "اإلنتاجية " لطاؼبا ظل اؼبعٌت الدقيق ؼبصطلح
اؼبوضوع،كمنها علم االقتصاد كاؽبندسة كاإلدارة ، كىناؾ توافق ُب عاـ اآلراء حوؿ أف اإلنتاجية تعٍت هبذ  اؼبتعلقة
لصناعة السلع أك اؼبنتجات أك احملاصيل الزراعية أم أك بضاعة معينة على كبو  القدرة على إنتاج أك األىليةىا ضمن

 2حاظبا للقدرة على اؼبنافسةا مؤشر فعاؿ ، كُب األنشطة الصناعية تعترب فعالية اإلنتاج
يبكن بصفة عامة تعريف مصطلح الطاقة اإلنتاجية بأنو حجم أك عدد الوحدات اليت يتم إنتاجها خالؿ 

 :كىناؾ عدة تعاريف لإلنتاجية منها. كاإلنتاجية، بأبسط معانيها، ىي نسبة اؼبخرجات إذل اؼبدخالت. فًتة معينة
كتقاس اإلنتاجية دبقارنة .كتعرؼ على أهنا مقياس للكفاءة اليت ربوؿ هبا اؼبؤسسة اؼبدخالت إذل ـبرجات

 .كمية اؼبخرجات من السلع كاػبدمات بكمية اؼبدخالت اؼبستخدمة ُب إنتاجها

مؤشر يوضح قدرة عناصر اإلنتاج اؼبختلفة على ربقيق مستول معُت من اؼبخرجات ، قياسا  : كتعرؼ أيضا
 .3باؼبدخالت اليت ًب استثمارىا للغرض اإلنتاجي

 :حيث تساعد اإلنتاجية على 
 )فاعلية اإلدارة )درجة ربقيق األىداؼ األساسية للمؤسسة  -

 .معرفة كفاءة استغالؿ اؼبوارد ػبلق ناتج معُت -

                                                 
 2017زيارة ميدانية جملموعة من الصيادلة  1
عبدالعزيز عبدكس،سياسة االنفتاح التجارم كدكرىا ُب ربسُت االنتاجية ُب اؼبؤسسات اعبزائرية كمؤشر تنافسية مع الًتكيز على مؤشر تنافية  العامل، ؾبلة اداء اؼبؤسسات اعبزائرية،  2

 .164:،ص.2013-03العدد 
3 http://www.myqalqilia.com/Productivity.htm    2017-01-06: االطالع بتاريخ 

http://www.myqalqilia.com/Productivity.htm
http://www.myqalqilia.com/Productivity.htm
http://www.myqalqilia.com/Productivity.htm
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 .اغبكم على فاعلية اؼبؤسسة -

  .القدرة على اؼبنافسة كالبقاء ُب بيئة األعماؿ -

 : كربسب اإلنتاجية بالعالقة التالية
 
 
 

 : كيبكن حساب ـبتلف اإلنتاجية اعبزئية كفق العالقات اؼبوضحة ُب اعبدكؿ
  

 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البياف/السنوات

 5505.37 6003.37 7963.46 7963.46 7084.73 5684.35 8090.27 القيمة اؼبضافة

 9638.80 8971.91 10649.12 13267.97 11679.53 - - تكاليف اإلنتاج

 0.57 0.71 0.74 0.62 0.60 - - اإلنتاجية الكلية

 3056.024 3222.19 3848.44 3809.10 3342.92 3439.80 3078.97 تكاليف العماؿ

 1.80 1.86 2.06 2.09 2.11 1.65 2.62 إنتاجية العمل

 3251 3481 3650 4067 4198 4405 - عدد العماؿ

 1.69 1.72 2.18 1.95 1.68 1.29 - انتاجية العامل الواحد

 3470.47 3017.97 3556.47 5246.88 4699.65 4972.75 5202.50 تكايف اؼبشًتيات اؼبستهلكة 

 1.58 1.98 2.23 1.52 1.50 1.14 1.55 إنتاجية اؼبواد

 1328.93 1130.37 1431.29 2144.92 1488.032 1962.904 - االمتالؾ

 4.14 5.31 5.56 3.71 4.76 2.89 - إنتاجية االستثمار

  باالعتماد على تقارير اجملمع:المصدر

 

 2015-2009مؤشر اإلنتاجية ؼبختلف عوامل اإلنتاج للفًتة  : (18)الجدول رقم

االنتاجية =
نظاماؼبدخالت اؼبخرجات

نظاـ 
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 باالعتماد على بيانات اعبدكؿ السابق :المصدر

 
 غاية سنة إذل، ٍب البفاض 2013نالحظ من الشكل أعاله ارتفاع ُب مستول اإلنتاجية إذل غاية سنة       

ا يدؿ على مدل كفاءة استخداـ اؼبوارد اؼبتاحة هبدؼ اغبصوؿ على أكرب قدر فبكن من السلع ذ، كه2015
 على 2013 ك 2012 كىدا ما نالحظو ُب سنة .اإلنتاجكاػبدمات بنفس الكمية أك أقل بكمية أقل من عناصر 

ك  2014 ُب حُت يفسر البفاض مستول اإلنتاجية سنة  0.7 حيث ارتفع مؤشر اإلنتاجية الكلية إذل التوارل
 . إذل زيادة التكاليف اإلنتاج خصوصا أجور العماؿ كتراجع القيمة اؼبضافة لبعض الفركع 2015
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 2015-2009يبثل تطور اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج للفًتة (: 37)الشكل رقم
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 2015 -2009يبثل إنتاجية العامل للفًتة(: 38)الشكل رقم
 

 18 باالعتماد على بيانات اعبدكؿ رقم:المصدر
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  كيفسر االلبفاض 2.09نالحظ من بيانات الشكل  أعاله أف إنتاجية العمل ُب تتقارب كتصل أقصى ؽبا إذل 
العمل مع لتفاعل عنصر  بًتاجع القيمة اؼبضافة بنسبة كبَتة   كيفسر االرتفاع ُب اإلنتاجية للعمل  2010سنة 

عناصر اإلنتاج اؼبستخدمة ُب عملية اإلنتاج كيدؿ على كفاءة استخداـ اؼبوارد االقتصادية اؼبادية منها 
 العاؼبية، كتنمية األسواؽفيض تكاليف اإلنتاج، كزيادة القدرة على اؼبنافسة ُب كىذا يعمل على تخ.كالبشرية

،كنظران لسهولة قياسها، كألنبية األجور كالركاتب كاحتالؽبا نسبة كبَتة من التكاليف  كبالتارل الصادرات الوطنية
، ال ننسى أيضا السياسة الكلية، كبالتارل، فاف أم زيادة ُب إنتاجية العاملُت سوؼ تؤدم إذل زبفيض التكاليف

كيبكن إضافة .اؼبتبعة من طرؼ اجملمع ُب تقليل عدد العماؿ  حيث ترتبط األجور ارتباط كثيق بالتكلفة اؼبتوسطة  
 .التناقص النسيب إذل عدـ كفاية سياسة ربفيز العاملُت 

 
 

 
 
 

  
 حيث حقق 2013اذل غاية 2010نالحظ ارتفاع مستمر كمتزايد إلنتاجية العامل الواحد كىذا بداية من سنة 

كتعكس ، 2.18 حيث قدر مؤشر اإلنتاجية ب2013اجملمع الدكائي صيداؿ نسب جد عالية خاصة سنة 
كىذا يفسر على  .ىذه النسبة ما ينتجو العامل الواحد بالدينار أك عدد كحدات اإلنتاج خالؿ فًتة زمنية ؿبددة

كالء كإخالص العاملُت، الطلب على اؼبنتج،فاعلية السعر، فعندما تكوف ىذه النسبة عالية، كلما   كفاءة اإلدارة،
 .كانت اؼبؤسسة أكثر منافسة بالنسبة لتكاليف العمل
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الواحدالعاملانتاجية

 2015-2009يبثل إنتاجية العامل الواحد للفًتة (: 39)الشكل رقم

 18 باالعتماد على بيانات اعبدكؿ رقم:المصدر
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 األفضل من ناحية 2013تعترب سنة . 2013إذل غاية 2011نالحظ عموما ارتفاع مستمر كمتزايد من سنة 
  2015 اذل 2013إنتاجية اؼبواد اؼبستهلكة ، ،مع ثبات كزيادة طفيفة ُب تكاليف اؼبواد اؼبستخدمة سنة 

 أك زيادة اؼبخرجات مع نقص اؼبدخالتكاغبصوؿ على  نسبة عالية من اؼبخرجات متمثلة ُب القيمة اؼبضافة أم 
 Productivity Is Doing Better Today Than) كىذا كما يؤكد اؼببدأ القائل  ثباهتا أك زيادة قليلة

Yesterday, And Doing Better Tomorrow Than Today).   الذم يتوافق مع اؼبؤسسات اليت
 .تتجو كبو الريادية كالذم تبحث من كرائو اؼبؤسسة للتحكم النهائي م التكاليف
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 2015-2009إنتاجية االستثمار للفًتة (: 41)الشكل رقم
 

  18 باالعتماد على بيانات اعبدكؿ رقم:المصدر
 

 2015-2009إنتاجية اؼبواد اؼبستهلكة للفًتة (: 40)الشكل رقم
 

 18 باالعتماد على بيانات اعبدكؿ رقم:المصـدر
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نالحظ من البياف أعاله تذبذب مؤشر اإلنتاجية لالستثمارات  على شكل منكسر كىذا راجع إذل  تذبذب قيم 
 .االمتالؾ  ،  كىذا ما أدم إذل تذبذب التكاليف الثابتة للمجمع ما يفسر التغَت اغباصل ُب التكلفة اؼبتوسطة 
كعموما يبكن القوؿ بعد تتبع أرقاـ قياس اإلنتاجية جملمع صيداؿ يتمتع بتنافسية قوية كىذا بعد التحليل السابق 

الذم توصلنا إذل  الكفاءات اؼبستخدمة من طرؼ العماؿ أم إنتاجية العماؿ إضافة إذل البفاض التكلفة اؼبتوسطة  
كمؤشر اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج كالتحسينات اؼبستمرة كىذا منح اجملمع قدرة تنافسية على اؼبستول احمللي 
إلنتاج األدكية اعبنيسة كىذا نتيجة التحكم اعبيد ُب اؼبدخالت كاؼبخرجات فبا اعطى لصيداؿ آلية تنظيم السوؽ 

 .الدكائي اعبزائرم
 

 مؤشر الربحية:رابعا

 اغبالية، ككذلك تشكل اغبصة من السوؽ مؤشرا على التنافسية إذا كاف ةتشكل الرحبية مؤشرا كافيا على التنافسي
كلكن اؼبشركع يبكن أف يكوف .الشركع يعظم أرباحو أم انو ال يتنازؿ على الربح جملرد غرض رفع حصتو من السوؽ

 .1ةتنافسيا م سوؽ تتجو ىي ذاهتا كبو الًتاجع، كبذلك فأف تنافسيتو اغبالية لن تكوف ضامنة لرحبيتو اؼبستقبلي

 نسبة رحبية داؼبؤسسة كنجتتضمن ؾبموعة نسب الرحبية صبلة من النسب اليت عادة ما تستخدـ لتحليل رحبية 
النشاط كسبثل مردكدية رقم األعماؿ، أك ما تقدمو الوحدة النقدية ربح فضخامة رقم األعماؿ ُب بعض األحياف 
تكوف مضللة، الف زيادة النشاط م اؼبؤسسة يتزامن مع تزايد األعباء الكلية قد سبتص ىذه األعباء كل رقم 

األعماؿ كتتبخر معها األرباح كبالتارل فهذه النسبة تبُت كفاءة اؼبسيَتين ُب إدارة كل من رقم األعماؿ كاألعباء 
  الكلية  كربسب النسبة كالتارل

2
:    

 .رقم األعماؿ/النتيجة الصافية= (ن.ر.ن)نسبة ربحية النشاط

 
 
 
 

                                                 
 .11:،ص2003كانوف االكؿ/،الكويت، ديسمرب24القدرة التنافسية كقياسها، سلسلة دكرية تعٌت بقضايا التنمية ُب األقطار العربية، العدد 1
 100-89:،ص2010طبيسي شيحة، التسيَت اؼبارل للمؤسسة، دركس كمسائل ؿبلولة ،دار ىومة للطباعة كالنشر،اعبزائر،: لالطالع أكثر 2

 53-51:،ص2004مبارؾ لسلوس، التسيَت اؼبارل، ربليل نظرم مدعم بأمثلة،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،اعبزائر،
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 دج: الوحدة                                                                                         

 

  باالعتماد على تقارير اجملمع:المصدر
 

 مثال 2014 الصافية ، ففي سنة ةينب اعبدكؿ أعاله ما تقدمو كل كحدة نقدية مقارنة باؼببيعات ُب ربقيق النتيج
 من النتيجة الصافية كىكذا، كمن اعبدكؿ نالحظ عموما تطور لنمو 0.15قبد كاحد دينار من اؼببيعات حقق 
 حيث حقق مبوا كىذا يعكس استمرارية أداء 2014،ك2011،2013نسبة رحبية النشاط خصوصا سنة 

،كىذا بسبب تراجع النتيجة الصافية إال أف رقم ℅22 فقد عرؼ تراجعا بنسبة 2015اؼبؤسسة اما سنة 
إال أف   . (البقاء ُب السوؽ)األعماؿ سجل ارتفاع ، كمن مؤشر الرحبية يبكن القوؿ أف ؾبمع صيداؿ يعترب تنافسيا

ىذه النسب اؼبنخضة قد ال تعرب حقيقةن على مردكدية نشاط اجملمع؛ ألهنا لتستثٍت نتيجة خارج اإلستغالؿ فبا يعٍت 
 .أف اؽبامش الصاُب للمجمع ىو ُب ربسن مستمر

 
 مؤشر الحصة السوقية: رابعا

إّف ربليل اغبصة السوقية مهم جدا بالنسبة للشركة، فهي مؤشر على كفاءة السياسات التسويقية، فبواسطة 
كُب ىذا السياؽ، فقد . مقارنة دبنافسيها (بالنقصاف أك بالزيادة)ربليل نصيب اؼبؤسسة ُب السوؽ، تعرؼ إيراداهتا 

مقياس حجم اؼببيعات ُب صيغة )كردت للحصة السوقية عدة تعاريف تنتهي جلها إذل ىذا التعريف الشامل أهنا 
حصة سوقية، من خالؿ قسمة حجم اؼببيعات الكلية للشركة على حجم اؼببيعات الكلية للصناعة ذات العالقة 

ُب حُت يعد ىذا اؼبؤشر من أىم اؼبؤشرات قياس تنافسية اؼبؤسسات للدكر اغباسم م .1خالؿ مدة زمنية معينة
 . صياغة االسًتاتيجيات كصناعة القرارات

                                                 
 17.، ص2004 دار كائل للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، ،تسويق اػبدمات: ىاين حامد الضمور 1

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
 األعمال.ر

3
10 

12510199 13504270 13895054 11461847 9789025 9984043 

3ص.النتيجة
10 1102191.9 2060480.3 196516.0 2658147.3 1477751.5 1143817.99 

 11.45 15.09 23.2 1.41 15.25 8.81 ℅ن.ر.ن

 2015-2010تطور نسب الرحبية ُب ؾبمع صيداؿ خالؿ الفًتة (: 19)  الجدول رقم 
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 كفيما يلي توضيح اغبصة السوقية جملمع صيداؿ من أجل ربديد تنافسية صيداؿ من السوؽ العاؼبي للدكاء

 1ك ىذا خالؿ فًتة الدراسة

 

 
               

 ملياردوالر:الوحدة                                                                                                   

 البيانات  2009  2010  2011  2012

 (1) حجم السوق العالمي للدواء  820  870  855  856

0.1377  0.1345  0.1222  0.1040 
 رقم أعمال صيدال

(2) 

0.016  0.015  0.014  0.012 
 1/2 الحصة السوقية لصيدال

 

46.9  56.3  55.3  45.4  

 رقم أعمال قائد السوق العالمي

 للدواء

Pfizer(4) 

 

0.293  0.238  0.220  0.229 

 الحصة السوقية لصيدال بالنسبة

Pfizer 

(2/4) 
 

6.66℅ 7.14℅ 

 

16.66℅ 

 

 نسبة نمو الحصة السوقية صييدال -------

23.10℅ 8.18℅ -3.93℅ ------ 
 بالنسبة s نسبة نمو الحصة السوقية

Pfizer 
 

 

 

 من السوؽ ℅16.66نالحظ أف ؾبمع صيداؿ حقق نسبة مبو ُب اغبصة السوقية مرتفعة كقدرت ب
 على التوارل بنسب 2012، 2011ة  البفاض ُب اغبصة السوقية سنبدأ ، ٍب 2010العاؼبي  سنة  

الشديدة من طرؼ اؼبخابر العاؼبية  اليت تتبع اسًتاتيجيات االندماج  ة، كىذا نتيجة اؼبنافس℅6.66،℅7.14
                                                 

 .215:،ص2015-2014حالة ؾبمع صيداؿ، أطركحة دكتوراه، جامعة تلمساف،–عالكم نصَتة، دكر اليقظة اإلسًتاتيجية م ربسُت تنافسية اؼبؤسسة  1

 2009-2012حصة ؾبمع صيداؿ من السوؽ العاؼبي للدكاء خالؿ السنوات  (:20)  رقمجدولال

 

.216:عالكم نصَتة،مرجع سابق،ص: المصدر   
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أما بالنسبة للمؤسسة الرائدة فعموما نسبة ال بأس هبا . كالتحالفات  كىذا ماجعل اجملمع يركز على السوؽ احمللي
 .℅23.10حيث ارتفع معدؿ مبو اغبصة السوقية بنسبة 

 2016ك اعبدكؿ التارل يوضح حصة سوؽ األدكية ُب اعبزائر حسب اؼبتعاملُت لسنة

 

 

                                                                                                  

  

  ظهور مؤسسات اإلنتاج ُب القطاع اػباص ىو ُب تطور مستمر من سنة ألخرل نتيجة االستثمارات     إف

بتطوير   خالؿ السنوات األخَتة ُب إطار االستثمار األجنيب اؼبباشر كأشكاؿ أخرل من الشراكة كذلك ظبحققواؼبح
قاـ اؼبنتجوف برفع العرض من األدكية اعبنيسة، ما رفع نسبة تغطية حاجيات السوؽ من ، حيث اإلنتاج الوطٍت

 2006 ُب اؼبائة ما بُت 17، مع نسبة مبو دبعدؿ يفوؽ 2014 ُب اؼبائة ُب 41 إذل 2004 ُب اؼبائة عاـ 12
 . 2012ك

 ثانية  ؾبمع صيداؿ كالذم وبتل اؼبرتبة اؿ قبدُب ىذا اؼبيداف كمن بُت اؼبخابر الصيدالنية الرئيسية اليت تنشط     
، نسبة 2007، ُب حُت بلغت حصة صيداؿ سنة 2015 مقارنة بسنة 1.9  كدبعدؿ مبو ℅ 8.8حبصة سوقية 

 كىذا   باؼبائة40 باؼبائة من سوؽ الدكاء من اإلنتاج الوطٍت اؼبقدر بػ 15أف صيداؿ تغطي  ك  من السوؽ الوطنية℅7.71

تطور . المخبر
 المبيعات

الحصة السوقية 
 2016سنة 

مت وسط تطور المبيعات 
2011-2016 

SANOFI(فرنسي) 4.4 13.2 1.6 

SAIDAL(جزائرم) 0.8 8.8 1.9- 

MERINAL(جزائرم) 15.7 4.9 6.6 

GLAXOSMITHKLINE(اقبليزم) 3.2 4.7 0.3 

HIKMA PHARMA(أردين) 4.4 4.5 10.8- 

PHARMALLIANCE(جزائرم) 10.7 4.2 10.4 

PFIZER(أمريكي) 2.5 3.1 3.1- 

 - 56.6 - بقية اؼبتعاملُت

 2016 األدكية حسب اؼبتعاملُت لسنة سوؽ( : 21)جدول رقمال

 

 تقارير اػباصة باجملمع:المصدر
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مؤشر جيد للمجمع الذم يسعى لتوسع حصتو كتقدًن افصل اؼبنتجات كبأسعار تنافسية إال أف البفاض اؼببيعات ػبمسة سنوات 
  . من اإلنتاج احمللي70 كىذا يفسر باؼبنافسة الشرعة اليت يتلقاىا اجملمع كيتوعد اجملمع من تطوير حصتة السوقية اذل 0.8كصل إذل

ربليلها  كفبا سبق يبكن القوؿ بأف تنافسية اجملمع الصناعي صيداؿ منخفضة انطالقا من اؼبؤشرات السابق       

1كاآلٌب كيبكن إرجاع أسباب ىذا االلبفاض إذل تشابك عدة عوامل داخلية كخارجية يصعب ربديد ىي
 : 

اؼبؤثرة على  يواجو ىذا اجملمع بعض العوامل الداخلية: لعوامل الداخلية المؤثرة على تنافسية مجمع صيدال ا:1
  :تنافسيتو، كاليت تتمثل ُب ما يلي

  غياب رؤية شاملة للتحديات الداخلية كربديد برنامج كجدكؿ لتحقيقها ؛ -
 ذبديد التشريعات كالقواعد الداخلية حىت تتكيف مع معايَت القانوف اؼبفركض من االتفاقيات الدكلية ؛ -

 .بتطبيقها تقطع عملية التحوالت التشريعية كالتعليمات كبدكف برنامج كتقييم مبدئي للطرؽ أك الكيفيات اػباصة -

مرسـو جويلية )غياب تعليمات كاضحة للخطوات الواجب إتباعها كبو التغيَت الذم مس براءات االخًتاع  -
إرذبالية قد تؤدم ُب اؼبستقبل إذل   الشركط اؼبفركض على اؼبستوردين، األمر الذم كشف عن خطوات(2003
  .اؼبخاطر

اإلنتاج الوطٍت  كانطالقا فبا سبق، سبثل تساؤالت اجملمع ُب معرفة كيف يبكن للسلطات ربمل اؼبسؤكلية ذباه ضباية
  .كمشاريع االستثمارات احملققة كاليت ىي قيد التنفيذ بدافع من سياستها اؼبباشرة

للتغيَت على   كإذا أدت ضركرة تعاقد اعبزائر مع اتفاقيات ذبارية إقليمية أك متعددة اعبوانب إذل خلق ضغط إهبايب
تتمثل اػباصية  كبذلك.أكرب  (هتديدات)اؼبستول الداخلي، فإف نفس ىذه الضغوطات ربمل قيود ثقيلة كـباطر 

الداخلي كمن ٍب  عند بداية تطبيقها بأهنا مصدر التزامات على القانوفUEك OMCاألساسية التفاقيات 
ك UEاإلهبابية لالتفاقيات  كمن اآلثار.العامل الداخلي الرئيسي اؼبؤثر على تنافسية ؾبمع صيداؿ لصناعة الدكاء 

OMCمنافسة اؼبنتجات الواردة إذل السوؽ  على ؾبمع صيداؿ ىو اذباىها لتحسُت جودة منتجاتو لتتمكن من
باإلضافة إذل االىتماـ .اؼبؤسسات العاؼبية  الوطٍت نتيجة زبفيض الرسـو اعبمركية كفتح األسواؽ أماـ منتجات

 .ردبجاؿ البحث كالتطوير كالتوسع من خالؿ التصدم
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 : العوامل الخارجية المؤثرة على تنافسية مجمع صيدال: 2
إذل نتائج مؤثرة على تنافسية صناعة الدكاء ُب        إف تطبيق مبادئ اتفاقيات اؼبؤسسة العاؼبية للتجارة  ستؤدم 

 .بصفة خاصة كعلى نظاـ الصحة ككل بصفة عامة اعبزائر دبا فيها ؾبمع صيداؿ

1مخاطر االلتزامات الدولية على تنافسية مجمع صيدال- أ
اتفاقية سبثل قواعد 24 ىناؾ اتفاقيتُت من بُت  : 

اتفاقية :ىذه االتفاقيات ىي .على تنظيم سوؽ الدكاء  مرجعية خاصة بتصميم، تطوير كتطبيق القوانُت اؼبطبقة
اإلنساف كاغبيواف   كاالتفاقية اػباصة باإلجراءات اؼبتعلقة بصحة OTC اغبواجز التقنية على التجارة 

كترتبط أنبية ىذه ( SPS L’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires)كالنبات
كما تشجع . كصارمة جدا .االتفاقيات كثَتا حبقيقة تعرض كاردات أك صادرات األدكية إذل قوانُت تقنية مفصلة

خالؽبا التجارة  ىذه االتفاقيتُت العمل باؼبعايَت العاؼبية كقاعدة للمقاييس التقنية اليت تنظم من

كبَتة  ذات أنبيةSPSك OTCكُب إطار السعي النضماـ اعبزائر إذل اؼبؤسسة العاؼبية للتجارة تعترب اتفاقية        
االستَتاد ) لوضع اإلطار القانوين للمعايَت اليت ستتخذىا السلطات الصحية اعبزائرية لتنظيم تدفق ذبارة الدكاء

إجراءات مراقبة  كترتبط ىذه اؼبعايَت بطرؽ تسجيل الدكاء، شركط اعبودة اليت هبب احًتامها، (بشكل خاص
كزارة الصحة مسئولة  كلذلك تكوف.، كذلك ألف مراقبة مطابقة األدكية ستتم باؼبقارنة مع ىذه االتفاقيتُت ..الدكاء

  .لدراسة ىذه االتفاقيات كالتحكم ُب شركط تطبيقها ُب اعبزائر

 كاػباصة بصناعة الدكاء برباءات االخًتاع كالعالماتOMCلػ ADPICكما هتتم أساسا اتفاقية        
االتفاقية، غَت  ضمنت مطابقة التشريعات اعبزائرية ؼبعايَت ىذه2003جويلية 19كبالرغم من أف أكامر .التجارية 

القانوف اؼبعدؿ على كل  كبذلك يفرض ىذا.أف ضباية اؼبنتجات الدكائية تبقى غَت مضمونة ُب القانوف اعبزائرم 
خصوصية االستغالؿ التجارم  دكؿ األعضاء أف يكوف لكل اؼبنتجات الدكائية اؼبسجلة براءة اخًتاع اليت سبنح لو

  .سنة20ؼبدة 

 كتتمثل النتيجة الرئيسية ؽبذا اإلجراء ُب القيود اليت تفرضها على سياسات الدكؿ النامية كخصوصا اليت        
أك كارداهتا  تريد تشجيع الدخوؿ السريع لألدكية اعبنيسة ُب تراهبا الوطٍت مثل اعبزائر سواء غباجة صناعتها احمللية

اغبماية من خالؿ  كبالنظر إذل حالة اعبزائر اليت تعتمد كثَتا على الواردات من األدكية، يؤثر اتساع.من األدكية 
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على تنافسية ؾبمع ADPIC كيبكن تلخيص آثار كـباطر اتفاقية.براءة االخًتاع كثَتا على فاتورة االستَتاد 
  :صيداؿ ُب اآلٌب 

خطر اختفاء أك  - خطر الزيادة اؼببالغة ُب أسعار الدكاء احملمية كاليت تكوف ضركرية غبماية صحة اإلنساف ؛ - 
اػبطر على  - للحماية برباءة االخًتاع ؛ زيادة أسعار األدكية اؼبنتجة حاليا أك اؼبستوردة ُب اعبزائر بسبب خضوعها

السوؽ من مصادر إنتاج  االتفاقيات اغبالية للشراكة مع صيداؿ كاليت قد تلغى من اؼبؤسسات اليت تفضل تزكيد
  أجنبية ؛

تكوف  خطر ربوؿ العالج ُب اذباه األدكية اعبديدة الناذبة عن التكنولوجيا اغبيوية ذات التكلفة العالية كاليت -
  بالتأكيد أكثر فاعلية كلكنها ؿبتكرة من طرؼ الدكؿ األكثر تقدما ؛

احملتكرة غبوارل  اػبطر اؼبرتبط بارتفاع حجم اؼبؤسسات العاؼبية كمن ٍب ظهور عشرات من اؼبؤسسات العمالقة -
اؼبؤسسات التكنولوجيا اؼبتقدمة ُب  كما ربتكر ىذه.من السوؽ العاؼبي كاليت تفرض قوانينها على الدكؿ %80

ك 100يكلف ابتكار مادة خاـ ما يًتاكح بُت  صناعة اؼبواد اػباـ الفعالة كُب الصناعات الثقيلة ُب الدكاء،حيث
مليوف دكالر؛ 200

  ؤدم امتداد فًتة اغبماية إذل زبلف الصناعة الدكائية عن مالحقة التطورات العاؼبية ؛م-
  احتكار صاحب براءة االخًتاع غبقوؽ االستَتاد؛ -
  ضباية التصنيع الدكائي ُب االتفاقية يؤدم إذل حرماف اجملمع من جزء ىاـ من التصنيع الدكائي كمن -

  ٍب تقليص اإلنتاج ؛
كبعد تطبيق  ارتفاع أسعار اؼبواد اػباـ الدكائية الداخلة ُب مدة اغبماية، األمر الذم يؤدم إذل رفع سعر الدكاء -

صيداؿ ضركرة البحث  اتفاقية ضباية حقوؽ اؼبلكية الفكرية سوؼ تفرض بنودىا على اؼبؤسسات الدكائية كمنها
  .عن إسًتاتيجيات جديدة إلمكانية إنتاج الدكاء دبواد خاـ مصنعة ؿبليا 

ؽبذه  كيعترب ذلك أيضا خطر على تنافسية صيداؿ ُب اؼبستقبل نظرا الحتكار صاحب الرباءة لالخًتاعات        
قد تؤدم إذل رفع  اؼبواد كامتداد فًتة اغبماية كمن ٍب عدـ قدرة صيداؿ للحصوؿ على اؼبواد اػباـ إال بدفع إتاكة

كاالذباه كبو الدكاء األجنيب  سعر منتجاهتا الدكائية فبا ال يستطيع معو اؼبستهلك اعبزائرم شراء أدكية صيداؿ
ال زبضع إذل مركنة سعرية كأف اؼبستهلك  األرخص سعرا أك األحسن جودة، خاصة إذا كاف الدكاء من السلع اليت

  .ال يستطيع االستغناء عليو
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 1  :ضغوطات نظام تسجيل األدوية- ب
 يعترب إدارة نظاـ التسجيل األساس لكل نظاـ سوؽ الدكاء، حيث يتم فيو اختيار موافقة أك رفض دخوؿ

الوقت  كبذلك يتم فيو التقاء اؼبصاحل التجارية كُب نفس.الدكاء ُب السوؽ سواء عن طريق اإلنتاج أك االستَتاد 
ربضَتات  كُب ىذا اؼبستول تستجوب السلطات الصحية خالؿ.انشغاالت تسيَت كاحملافظة على الصحة العامة 
السوؽ اؼبستقبلي  كما تًتكز عليو الرىانات األساسية لشكل.مفاكضات اؼبوافقة للدخوؿ ُب اؼبؤسسة العاؼبية 

  .للدكاء
التسجيالت   كُب الواقع العملي، ال توجد معلومات من خالؿ تصروبات اإلدارة الصحية عن اذباه مبط إدارة

يشكل بعض  كحقيقة فإف مبط إدارة التسجيالت.ككيف سيتم تطورىا ُب سياؽ الدخوؿ إذل اؼبؤسسة العاؼبية 
اؼبوجودة، كبصفة عامة ترتبط  الصعوبات كاؼبرتبطة بالتأخر ُب إعطاء التعليمات الدكرية، كبعدـ احًتاـ التعليمات

ُب اذباه مسألة أساسية، كعليو يبكن أف  بغياب الشفافية ُب القرارات كرد فعل ضعيف من طرؼ اإلدارة اؼبسئولة
اإلضافية اليت تفرضها اتفاقيات اؼبؤسسة العاؼبية كمن  تسوء حاالت القصور ُب إدارة التسجيالت من خالؿ القيود

   .ٍب ضركرة التزاـ اعبزائر هبا

عليها  كنظرا للوضعية اغبرجة للجزائر كوهنا دكلة تفاكض للدخوؿ ُب اؼبؤسسة العاؼبية للتجارة، فسوؼ تفرض
ؾباؿ شركط  ضغوطات أكرب خاصة من طرؼ بعض الدكؿ اؼبتقدمة األعضاء ُب اؼبؤسسة العاؼبية للتجارة ُب

مسئورل )موعة العمل  مجكعليو هبب االستعانة خبربة دكلية لتدعي.تسجيل اؼبنتجات الدكائية اؼبوجهة لالستَتاد 
اػباصة بالتسجيالت كتفادم كل  اليت تفاكض بدكف موقع تقٍت دقيق من أجل ذبنب كل األمور (كزارة الصحة

  .االلتزامات ُب ىذا اجملاؿ اليت ستكوف ؽبا آثار خطَتة كضارة

  :السياسة الوطنية لتشجيع األدوية الجنيسة

اهنيار يساىم تطبيق مبادئ اؼبؤسسة العاؼبية للتجارة ُب اهنيار إجراءات تشجيع األدكية اعبنيسة كمن ٍب        
األدكية  كنظريا، يعتمد اذباه تشجيع. التنافسية لصيداؿ دبا أهنا منظمة إلنتاج كتسويق األدكية اعبنيسة ةالقدر

ُب قائمة  كلذلك يفًتض أف تسجل ىذه األدكية.اعبنيسة على القيود التجارية لالستَتاد أك التسجيل ُب الدكلة 
اعبنيسة ُب  ؼبنعها من االستَتاد كأف تستفيد من تسهيالت على مستول تسجيلها، األمر الذم تفتقده األدكية

كما تشًتؾ .اغبكومة   كتقع مسؤكلية تشجيع الدكاء اعبنيس على عاتق كزارة الصحة كلكن قبلها سياسة.اعبزائر 
                                                 

 .222:نفس اؼبرجع السابق،ص 1
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العلمي، ككالة اؼبلكية  ُب ذلك إدارات أخرل مثل الصناعة، اؼبالية، التجارة،الضماف االجتماعي، البحث
 .اخل...الصناعية

 إف تغيَت إجراءات االستَتاد اؼبوافقة ؼببادئ اؼبؤسسة العاؼبية للتجارة ال يبكنها أف تسمح للتأثَت بطريقة       
ىذا العمل  كلذلك هبب إهباد طرؽ غَت مباشرة كأكثر ؿبرضة على.مباشرة لتوجيو االستَتاد إذل األدكية اعبنيسة 

اعبزائرية اػباصة  كما يساىم نظاـ حقوؽ اؼبلكية الفكرية عند تطبيق االتفاقية ليس فقط ُب توضيح القوانُت.
اغبقوؽ عن طريق النظاـ القانوين  حبماية براءات االخًتاع، كإمبا خاصة ُب توضيح األساليب القانونية الحًتاـ ىذه

 كذبدر اإلشارة إذل أنو ال يبكن صياغة  .كلذلك هبب االستعانة خبربات دكلية من أجل التفاكض على ذلك.
 كُب ىذه اغبالة يؤسف على عدـ كجود  .سياسة األدكية اعبنيسة إذا انتهت مفاكضات الدخوؿ إذل اؼبؤسسة 

كيبقى كل .السياسة ُب اؼبفاكضات اعبارية  كما يؤسف أيضا عدـ إدراج مثل ىذه.سياسة لتشجيع الدكاء اعبنيس 
لقبوؿ تقسيم األسواؽ مع اؼبؤسسات احمللية  اؼبؤسسات األجنبية (أك إجبار)الرىاف على إهباد أساليب لدفع 

كلذلك يفًتض أف تعاين األدكية .السياسة  كلكن ال سبلك اإلدارات اؼبسئولة عن ذلك القدرة على مثل ىذه.
  .اؼبؤسسة العاؼبية للتجارة اعبنيسة كثَتا على األقل خالؿ السنوات األكذل لتطبيق اتفاقيات

 ك خاصةUEك OMCكفبا سبق يبكن القوؿ بأف اآلثار كاؼبخاطر اليت تفرضها تطبيق اتفاقيات         
كجوب  كذلك يؤدم إذل.االتفاقيات اػباصة حبماية حقوؽ اؼبلكية الفكرية تشَت إذل ضعف تنافسية ؾبمع صيداؿ 

للتجارة كاليت  االستعداد ؼبواجهة التهديدات احملتملة خاصة بعد االنضماـ الرظبي للجزائر إذل اؼبؤسسة العاؼبية
بأسعار تقل عن  سوؼ تلقي العبء أكثر على اجملمع نتيجة أف األدكية األجنبية سوؼ تدخل للسوؽ اعبزائرم

اؼبخاطر كمن ٍب ربسُت التنافسية  كعليو هبب البحث ُب الطرؽ اؼبالئمة ؼبواجهة ىذه.أسعار اجملمع كجبودة أعلى 
يكوف على إطالع دائم دبختلف  كلعل السبيل لذلك ىو تطبيق نظاـ اليقظة ُب إدارة ؾبمع صيداؿ حىت

بالتارل اكتشاؼ ُب كقت مبكر ك مسبق  اؼبستجدات اػبارجية اليت تؤثر ُب سوؽ الدكاء احمللي ك العاؼبي ك
التهديدات ك الفرص احملتملة ك ؿباكلة استغاللو 
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القوى التنافسية الخمسة لبورتر بالتطبيق على مجمع صيدال: المطلب الثالث  

على اجملمع الدكائي صيداؿ من ربليل مصادر القول التنافسية بغية التقليل من آثارىا اغبادة  كاستغالؿ الفرص 
 اؼبتاحة من اجل تغيَت اذباه القول التنافسية اػبمسة كربسُت ىيكل صناعتها 

 المنافسة داخل القطاع: أوال
شهد ؾبمع صيداؿ منافسة كبَتة ُب السوؽ اليت ينشط فيها، نتيجة تواجد ؾبموعة من اؼبخابر احمللية كاألجنبية اليت 
تقـو بعملية اإلنتاج كاالستَتاد، لكن التهديد األكرب ال يأٌب من اؼبنتجُت احملليُت، ألف عملهم يقتصر على إنتاج 

،  1 مستوردا79كتسويق منتجات معينة، بل اؼبنافسة اغبقيقية تأٌب من اؼبستوردين، حيث بلغ عددىم حوارل 
 :2 كحدة كطنية كترجع أسباب قيامهم بعملية االستَتاد إذل23 منتج كطٍت ك44ك
 عملية االستَتاد ال تتطلب إمكانيات استثمارية ضخمة؛- 1
 ارتفاع معدؿ اؼبردكدية ؽبذه االستثمارات؛- 2
 .شهرة العالمة للمنتجات اؼبستوردة- 3

   كما يفتقد ؾبمع صيداؿ لبعض األدكية ذات طلب مرتفع كرحبية عالية مثل أدكية معاعبة أمراض السرطػاف، 
 Aventisأدكية أمراض القلب كأدكية أمراض األعصاب، كاليت ال تزاؿ حكرا على اؼبخابر العاؼبية مثل ـبرب 

 . األمريكيPfizerالفرنسي ك
   كيواجو ؾبمع صيداؿ هتديدا من قبل اؼبؤسسات اليت يعقد معها ربالفات إسًتاتيجية، حيث تبقى منافسة لو ُب 

 .السوؽ خارج نطاؽ التحالف اإلسًتاتيجي
 الداخلون الجدد: ثانيا

   يواجو ؾبمع صيداؿ هتديدا من اؼبؤسسات الراغبة ُب الدخوؿ إذل ىذا القطاع، خاصة بعد القانوف الذم هبرب 
اؼبؤسسات على إنشاء مشاريع إنتاجية بعد سنتُت من بداية عملية االستَتاد، حيث يبلغ عدد اؼبشاريع االستثمارية 

، لكن ىناؾ عوائق قد ربد من دخوؿ منافسُت جدد 2006 مشركعا ؿبليا كأجنبيا سنة 80قيد التنفيذ حوارل 
 :تتمثل ُب

 اغباجة الكبَتة لرؤكس األمواؿ من أجل االستثمار؛- 1
 اػبربة الكبَتة جملمع صيداؿ ُب صناعة الدكاء، كاليت مكنتو من زبفيض تكاليف اإلنتاج؛- 2

                                                 
 

 118:صمرجع سابق،ؿببوب فطيمة، تأثَت التحالفات اإلسًتاتيجية على تنافسية اؼبؤسسة،  2
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، حيث ربصل اجملػمع، فرع ISOالصورة اعبيدة ؼبنتجات ؾبمع صيداؿ نتيجة حصولػو على شهادة - 3
Antibiotical كفرع Biotic على ISO 9002 بينما مركز البحث كالتطوير ربصل على ،ISO 

 ؛2001، كىذا سنة 9001
 حصوؿ ؾبمع صيداؿ على تكنولوجيا عالية نتيجة ربالفاتو مع أكرب اؼبخابر العاؼبية؛- 4
 .سيطرة ؾبمع صيداؿ على القنوات التوزيعية- 5

 القوة التفاوضية للموردين: ثالثا
   يعتمد ؾبمع صيداؿ ُب توريداتو للمادة األكلية على مصدرين، السوؽ احمللية كاألجنبية، كيبكن توضيح قيمة 

 :1الواردات كنسبتها ُب اعبدكؿ التارل
 

 دج:                                                                                     الوحدة

 

 المواد األولية البيانات
مواد التعبئة 

 والتغليف
 % النسبة المجموع قطع الغيار

 0.24 919182 94013 500434 234735 مشًتيات ؿبلية

 0.76 2969998 162274 853299 1954425 مشًتيات أجنبية

 100 3889180 256287 1353733 2279160 اجملموع

  100 0.06 0.35 0.59 %النسبة

. 

 

 

 من التموين تأٌب من األسػواؽ األجنبية، %76من خالؿ اعبدكؿ ككما أشرنا سابقا نالحظ أف ما نسبتو    
 فقط تستورد من السوؽ احمللي، كىذا ما يعطي لألجانب قدرة كبَتة على التفاكض، كتعترب أؼبانيا %24بينما 

على التوارل، كىذا ما يوضحو  % 19.51،  %22.31كاؽبند من أىم موردم ؾبمع صيداؿ بنسبة تقدر بػ 
 .اعبدكؿ الالحق

 

 

                                                 
 121:ؿببوب فطيمة،مرجع سابق،ص 1

                                                  مصادر التموين جملمع صيداؿ(: 22)الجدول رقم

Source: rapport de gestion 2009, p 19 
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  2009قيمة كنسبة اؼبشًتيات جملمع صيداؿ حسب الدكؿ لسنة (: 23)    الجدول رقم
 

مليار )قيمة المشتريات الدولة
 (دج

 %النسبة

 22.31 670198862 ألمانيا

 19.51 586070281 الهند

 13.49 405298878 فرنسا

 10.09 303024830 سويسرا

 9.19 276147926 إيطاليا

 5.05 151704085 الصين

 4.51 135368035 بلجيكا

 2.77 83264325 تونس

 2.62 78767048 اسبانيا

 2.89 86916663 الواليات المتحدة األمريكية

 1.61 48243008 التشيك

 1.32 39743669 لنمساا

 1.04 31204237سلوفاكيا 

 0.81 24221636 المجر

 0.64 19274420 بريطانيا

 0.50 14965523 مصر

 0.38 11476521 البرتغال

 0.08 2342154 السعودية

 0.03 928423 فنلندا

 0.02 453964 اإلمارات العربية

 0.01 367583 ىولندا

 0.00 16927 كوبا

 100 2969998916 المجموع

 

                        
 
 
 

 

Source: rapport de gestion 2009, p 19 
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 القوة التفاوضية للزبائن: رابعا
 :   يتعامل ؾبمع صيداؿ مع تشكيلة متنوعة من الزبائن تتمثل ُب

 ؛%80ذبار اعبملة بنسبة - 1
 ؛%7 بنسبة Digromedمؤسسة التوزيع باعبملة - 2
 ؛5%الصيدلة اؼبركزية للمستشفيات بنسبة - 3
 ؛% 5اؼبستوردكف بنسبة - 4
 ؛%1الضماف االجتماعي بنسبة - 5
 ؛%1كزارة الدفاع الوطٍت بنسبة - 6
 .%1العيادات اػباصة بنسبة - 7

   نالحظ فبا سبق تركز زبائن ؾبمع صيداؿ ُب ذبار اعبملة، فبا يزيد من قدرهتم التفاكضية، حيث أف ىدفهم ىو 
اغبصوؿ على منتج منخفض السعر كجبودة عالية، ىذا ما يدفعهم للجوء إذل اؼبنتجات األجنبية األصلية اليت ربقق 

 .ىوامش ربح مرتفعة
 منتجات اإلحالل: خامسا

   تتمثل منتجات اإلحالؿ ُب اؼبنتجات األصلية اؼبستوردة، كىي ذات طلب مرتفع مقارنة باؼبنتجات اعبنيسة اليت 
 .ينتجها اجملمع، إضافة إذل األعشاب الطبية كالزيوت الطبيعية اليت يستخدمها اؼبستهلك للعالج

 :  كالشكل اؼبوارل يبُت القول التنافسية اػبمسة بالتطبيق على صبع صيداؿ
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إف التكلفة اؼبنخفضة كسبييز اؼبنتوج يلعب دكرا ىاما ُب التأثَت على القول التنافسية اػبمسة كبالتارل التأثَت 
على ىيكل الصناعة كبالتارل قواعد اللعبة التنافسية حيث تلعب جودة اؼبنتوج ُب ربقيق الصورة ُب ذىن الزبوف 
كبالتارل ؿباربة خطر اؼبنتجات البديلة ُب حُت تلعب التكلفة اؼبنخفضة حاجز دخوؿ أماـ الداخلُت اعبدد الذم 
يتيح اؼبؤسسة فرصة إعادة تصميم اؼبنتجات كتوفَت عنصر اإلبداع داخل اجملمع الصناعي كتلعب اؼبصادر اؼبتنوعة 

كتلعب اؼبنتجات ذات الطبيعة التخصصية العالية إذل . للمدخالت كبالتارل عدـ القدرة ُب التأثَت على اؼبشًتم 
 .قوة شرائية منخفضة

 ك اإلبداع يكوف االبتكارككذا   ُب جانب البحث ك التطويرباالستثمار كبَتا اىتماماأف اؼبؤسسة اليت تورل 
دكف منازع، فهي تكوف السباقة  ؽبا اغبظ األكفر للحصوؿ على منتجات تأىلها لكسب مكانة قوية ُب السوؽ

:الداخلون المحتملون  
. مشركع إنتاجي80  

:المنافسة في القطاع  
 79اؼبستوردكف 
.44كاؼبنتجوف  

:المنتجات البديلة  
األدكية األصلية كاؼبنتجات 

.اؼبعاعبة بالنبات  

:الزبائن  
  ذبار موزعُت469

  صيدلية6500
كاصف دكاء45000  

 

 
:الموردون  

اؼبوردكف األجانب 
.كاحملليوف  

 
 السلطات العمومية

  تطبيق مبوذج بورتر  على بيئة ؾبمع صيداؿ(: 42)شكل رقم 
 

 ، 123 :،صمرجع سابق،ؿببوب فطيمة، 403:سامية غبوؿ مرجع سابق،ص: من إعداد الطالب باالعتماد على :المصدر
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التغَتات التكنولوجية اغباصلة، ك تعمل  لتطبيق التكنولوجيا اغبديثة كفق ما يقتضيو إنتاجها، فتسارع ؼبعرفة كل
 .السوؽ  لتزيد من قدرهتا التنافسية، ك تضمن مكاهنا فػياستغالؽباعلى 

خالؿ  يعمل اجملمع الصناعي صيداؿ جاىدا لتطبيق كل ما ىو جديد، لغرض زيادة قدرتو التنافسية، من
جديدة تلقى  يستهاف هبا من رأس اؼباؿ عبانب البحث ك التطوير إلنتاج منتجات متطػورة ك زبصيص نسبة ال

اغبيوية، حيث أف ىذا  إقباؿ اؼبستهلك، حيث ُب ىذا الصدد خصصت صيداؿ فرع اؼبدية اؼبخصص للمضػادات
 بتكاليف منخفضة (اعبودة ك الفعالية ارلمنػتج ع )اؼبركب يتم فيو تطوير كل اؼبنتجات للحصوؿ على نوعية عالية

 يؤىالف (نوعية عالية، تكلفة منخفضة)ىذين العنصرين  ، تنتهج سياسة التقليد ُب بعض اؼبنتجاتباعتبارىا
  1اؼبنتج اؼبميز، حبيث يزيد من مبوىا ك كذا يرفع من قدرهتا التنافسية صيداؿ ألف ربسن صورهتا من خالؿ

بإبتكار ك  إف اجملمع الصناعي صيداؿ يسعى دائما لزيادة قدرتو التنافسية من خالؿ التميػز فػي اإلنتػاج
االعتماد على التكنولوجيات  إبداع منتجات مطورة ك فبيزة كىذا يكوف سببا ُب زيػادة حصػتو السػوقية كمبوىػا، أم

اغبديثة للحصوؿ على نوعية عالية كتكلفة منخفضة، كبالتارل زيادة القيمةاؼبضافة للمجمع كىي زيادة كبَتة كىذا 
النوعية العالية اليت آلت ؽبا منتجات صيداؿ ُب الفًتة  ما زادىا مبوا ُب السوؽ بشكل كاضػح، كػذلك قبػد أف

 .إقباال على منتجاهتا، كبالتارل زيادة حصتها ُب السوؽ كمبوىا بالتدريج  األخَتة من ربسُت كتطوير ُب اؼبنػتج زادىػا

كمن جانب التشريعات اعبزائرية خاصة بعد فتح السوؽ احمللية قبد أف اعبزائر قامت بدعم اإلنتاج احمللي  
 الذم 1988-01-18 اؼبؤرخ ُب 204-88من خالؿ فتح السوؽ الوطنية كمنع االحتكار منها اؼبرسـو رقم 
 اػباص 1990-10-14 اؼبؤرخ ُب 10-90يقضي بفتح السوؽ الوطنية كؿباربة االحتكار، إضافة لقانوف 

 كاؼبتمثل 1990-08-07 اؼبؤرخ ُب 16-90 غبرية االستثمار األجنيب  ٍب تاله القانوف ـبالنقد كالقرض كاؼبنظ
 1991-02-13 اؼبؤرخ ُب 37-91ُب النظاـ اػباص بعمل ذبار اعبملة كالوكالء  ٍب اؼبنشور التنفيذم رقم 
 الذم يرخص االستغالؿ 1992-07-06كاؼبتعلق بإزالة االحتكار الدكلة للتجارة اػبارجية، كٍب اؼبرسـو الصادر 

ؼبؤسسة اإلنتاج آك توزيع اؼبنتجات الصيدالنية كدبوجبو ًب رفع اغبظر على القطاع اػباص كأصبحت اؼبنافسة 
 لألدكية اعبنيسة  1992كقامت الدكلة دبساعدة اجملمع من خالؿ قانوف . شديدة داخل السوؽ الدكائية اعبزائرية

جويلية 06كىذا بزيادة حصتها السوقية كزيادة عدد األدكية اؼبنتجة كقياـ الدكلة بتدعيم اجملمع من خالؿ القرار 

                                                 
 .143:،صمرجع سابقفرحات ظبَتة، 1
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 اإلنتاج  ككذلك منح صيداؿ عدد خطوط دبنح صيداؿ تدعيم مارل لتحسُت حصتها السوقية كزيادة 2009
 .، كىي متخصصة ُب تصدير األدكية للخارج DIGROMEDمؤسسة 

 :ككتلخيص عن ربليل البيئة اػبارجية ًب إعداد قائمة الفرص كالتهديدات ُب اعبدكؿ اؼبوارل

 

 ملخص للفرص كالتهديدات جملمع صيداؿ :(24)الجدول رقم 
 

 التهديـــــــــدات الفـــــــرص

 تطور الطلب على األدكية - 

تشجيع صناعة كاستهالؾ األدكية اعبنيسة، رفع النفقات الوطنية - 

 . للصحة

 . ارتفاع أسعار الدكاء األصلي، غياب منافسُت أقوياء من القطاع اػباص- 

 .تزايد ُب عدد كاصفي األدكية- 

 سوؽ ذات جودة عالية- 

 .ضماف تصريف األدكية اؼبعوضة- 

 .مبو متزايد للشراكة مع منظمات كطنية كأجنبية، كسب خربة إنتاجية- 

 . اقًتاب هناية مدة ضباية براءة عدة أدكية- 

  

 .(الثالث)متطلبات متزايدة على أدكية اعبيل اعبديد - 

فتح السوؽ ، UE ك OMCالتزامات دكلية من خالؿ اتفاقيات- 

كتشجيع االستثمار ُب ؾباؿ صناعة األدكية، زيادة سنوية للواردات من 

 .األدكية، انسحاب دعم الدكلة

شدة منافسة األدكية األصلية من حيث اعبودة، كضع تسهيالت - 

 .للداخلُت اعبدد، تطور استثمارات خاصة هتدد دبنافسة سعرية

 . تفضيل كصف األدكية األصلية عن أدكية صيداؿ اعبنيسة- 

 . يشكل احتكار اؼبواد األكلية خطرا  على التوريد، زيادة األسعار- 

 .زبفيض عدد األدكية اؼبعوضة- 

 .عبوء الطلب كبو األدكية اعبديدة- 

 ، اؼبؤسبر العلميالتسويق كأسلوب لمعالجة إشكالية تنافسية مجمع صيدال لصناعة الدواء في الجزائرسامية غبوؿ، زكية مقرم،  :المصدر
 – 29،األردف  التحديات العاؼبية اؼبعاصرة،جامعة العلـو التطبيقية اػباصة، كلية االقتصاد كالعلـو االدارية،عماف: الثالث حوؿ إدارة منظمات األعماؿ

 .11:،ص200. 9أبريل27

 
 

كيبكن طرح ـبطط يبُت دكر االسًتاتيجيات العامة للتنافس من طرؼ صيداؿ  ُب ربسُت ىيكل الصناعة الدكائية 
 اعبزائرية
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 دكر االسًتاتيجيات العامة للتنافس من طرؼ صيداؿ  ُب ربسُت ىيكل الصناعة الدكائية اعبزائرية(:43)الشكل رقم 

 

 تمييز المنتجات التكلفة المنخفضة

(الجودة+السعر )الميزة التنافسية   

 اثارة القوى التنافسية

 اغبافز على اإلبداع كاالخًتاع
 اليقظة اإلسًتاتيجية

 تطوير الشراكة
 تشجيع االستثمار

 

ارتفاع الطلب -

 .على اؼبنتجات

 سبوقع اؼبنتوج-

 
 

كسب العمالء -
 من اؼبنافسُت

جاذبية منتجاتو-  
تضييق نطاؽ -

اؼبفاكضة بُت 
 (اؼبنتجُت )اؼبوردين 
 كالزبائن

تقليص اؼبخاطر -
اؼبرتبطة بدخوؿ 
 اؼبنافسُت اعبدد

قوة عوائق -
الدخوؿ يعد دبثابة 
احملدد األكثر أنبية 

 ؼبعدالت الربح
 

البفاض درجة -
 الًتكز ُب الصناعة

زيادة التكامل -
العمودم ُب 

 الصناعة
 

تقليل فاتورة - 
 الواردات

التصدير-  
*الريادة العاؼبية-  

زيادة نفقات -
 البحوث كالتطوير

تشجيع -
 االستثمار

  من إعداد الطالب:المصدر
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حيث سبثل إسًتاتيجية التكاليف أك التكلفة اؼبنخفضة مقارنة باؼبنافسُت لنفس اؼبنتوج دبثابة مغناطيس ذك 
جذب عارل للقول التنافسية اػبمسة تعمل مؤثرة على القوة التساكمية للزبائن حيث  يكوف ميل النسبة الكبَتة من 

الزبائن للتكلفة اؼبنخفضة كاعبودة مؤثرة بذلك على النسبة اؼبتبقية من الطلب كبالتارل تضعف القوة التساكمية 
للزبائن ؽبيكل الصناعة  كىذا يكوف حافز للمؤسسات األخرل الراغبة ُب اإلبداع، كتنشيط اليقضة اإلسًتاتيجية 
كالبحث عن أمثلية ىيكل الصناعة الذم يبتاز بالتكاليف اؼبنخفضة كاعبودة العالية كاقًتاب ىذا اؽبيكل الصناعي 

 .من اؼبنافسة التامة

أما بالنسبة للقوة التفاكضية للموردين قبد أف اؼبؤسسة ذات التكلفة اؼبنخفضة الناذبة من جراء أثر اػبربة 
كالتعلم كاقتصاديات اغبجم  خصوصا اؼبؤسسات ذات التكامل العمودم اؼبرتفع  حيث تضعف القوة التفاكضية 
من قبل اؼبوردين إال انو عموما تبقى ىذه اؼبؤسسة مسيطرة حىت كأف ارتفع سعر اؼبورد كوف اؼبؤسسة تتحكم ُب 

 .التكلفة

ُب حُت تقود إسًتاتيجية التكلفة اؼبنخفضة بالقفر باؼبؤسسة إذل كضعية جد تنافسية إضافة إذا سبكنت 
اؼبؤسسة من السبق لالخًتاع فستعمل على تغيَت كل أبعاد ىيكل الصناعة كيكوف للمؤسسة إمكانية استعماؿ 

 . على حصتها ُب السوؽ كعزؿ مؤسسات أخرل راغبة ُب الدخوؿ إذل الصناعةةالسعر كسالح للمحا فض

كيكوف سبييز اؼبنتوج ظاىر من التكلفة اؼبنخفضة كوف الزبوف اىتمامو قائم على السعر اؼبنخفض كاعبودة 
كيكوف بإمكاف اؼبؤسسات صاحبة ميزة التكلفة اؼبنخفضة من زبفيض السعر ُب حالة تغيَت رغبة الزبائن للمنتجات 

 البديلة

كباشتداد حدة اؼبنافسة يكوف بإمكاف اؼبؤسسات ذات التكلفة األقل  أف ربافظ على حصتها السوقية  
 .كىذا نتيجة ربكمها ُب التكاليف

ك أف القوة التفاكضية لدل الزبائن  ضعيفة جدا بالنسبة للمجمع  الدكائي صيداؿ حيث يعتمد اجملمع على 
إنتاج الدكاء اعبنيس كىذا فبا اثر سلبا على تنافسيتو كعدـ القدرة على التحكم ُب القول التنافسية كعلى اجملمع 

زرع الثقة كبو منتجاتو، أما التكلفة اؼبنخفضة فقط ذبعل اؼبؤسسة ُب كضع تنافسي شديد أماـ اؼبؤسسات 
 . األخرل



دارسة حالة مجمع صيدال: الفصل الرابع  
 

238 

 

 مجمع صيدال االستراتيجيات التنافسية المنتهجة من طرف: المبحث الرابع
بعد التطرؽ لتنافسية اجملمع البد من ربديد أىم االسًتاتيجيات اؼبتبعة من طرؼ اجملمع  لتحديد تطابق اؼبيزة 

 للمجمع مع االسًتاتيجيات التنافسية دبعٍت من أين استمر ؾبمع صيداؿ داخل القطاع رغم اؼبنافسة ةالتنافسي
 الشديدة  إال أف أم إسًتاتيجية تنافسية ال زبلو من االسًتاتيجيات العامة للتنافس لبورتر

 السياسة التجارية لمجمع صيدال - مكانة مجمع صيدال في صناعة األدوية بالجزائر :المطلب األول

، كاف يعمل ُب ظل نظاـ احتكار لإلنتاج كتوزيع األدكية باعبزائر، 1989بعد إنشاء ؾبمع صيداؿ سنة 
، ككذا ربرير سوؽ 1994كبعد انفتاح االقتصاد اعبزائرم على اػبارج كربرير التجارة اػبارجية منذ مطلع سنة 

األدكية على كجو اػبصوص، أصبح لزاما على اجملمع أف ينتهج سياسة ذبارية كاضحة اؼبعادل ُب ؾباؿ اإلنتاج 
كالتسعَت كالًتكيج كتوزيع األدكية باعبزائر، كذلك ليتمكن من فرض كجوده كمواجهة ربديات منافسة الشركات 
 :1كاؼبخابر العاؼبية اليت تسوؽ منتجاهتا ُب اعبزائر، كتعتمد السياسة التجارية جملمع صيداؿ على احملاكر األربعة التالية

 : سياسة المنتج .1
دبا أف الدكاء ليس سلعة كباقي السلع االستهالكية كونو مرتبط بصحة اإلنساف كبقاء اجملتمع، فإف ؾبمع صيداؿ 

: وبرص على تقدًن منتجات ذات نوعية جيدة من خالؿ

. مراقبة اؼبواد األكلية كربليلها- 
مراقبة اؼبنتج النهائي من حيث الوزف، الًتكيب، الًتكيز كالرطوبة، كاؼبراقبة من ناحية التعقيم إضافة إذل التغليف - 

. كالتعبئة
. تقدًن ـبتلف البيانات اػباصة باؼبنتج الصيدالين- 

: ذات الدالالت التالية" 5M"كيركز نظاـ ضماف النوعية لدل ؾبمع صيداؿ على قاعدة 
-    Matière :اؼبادة. 

-  Méthode:الطريقة  .
- Main d'oeuvre :اليد العاملة .
- Moyens :الوسائل .

                                                 
 https://ecomedfot.pushcrew.com/?action=subscribe ،على اؼبوقع،2016مدكنة اؼبتخصص اقتصاد  1
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-  Milieu : احمليط
حيث تدؿ ىذه الدالالت على االىتماـ بنوعية اؼبواد األكلية اليت تستعملها، ككذا اغبرص على استعماؿ طرؽ 
جيدة ُب ـبتلف الدراسات كصبيع العمليات، ٍب من اؼبهم استخداـ اليد العاملة اؼبتميزة بالنوعية كالكفاءة، كاليت 

. تعمل ُب ؿبيط مالئم كلديها كل الوسائل الضركرية

: سياسة السعر .2
ُب مفهـو التسويق فإف لكل منتوج سعر يعكس قيمتو السوقية، لكن ليس بالضركرة أف كل مؤسسة حرة ُب ربديد 
سعر منتجاهتا، فالتذبذب االقتصادم كاؼبنافسة كالقيمة اغبدية للمواد األكلية كمعدؿ الفائدة السائد ُب السوؽ، 

إضافة إذل القدرة الشرائية، ىي عوامل تساىم أيضا ُب ازباذ قرار التسعَت حىت يكوف ربفيزيا للطلب من جهة كذك 
رحبية على اؼبؤسسة من جهة ثانية، كباعتبار أف الدكاء سلعة زبتلف عن باقي السلع اؼبتداكلة ُب السوؽ كباعتباره 

القدرة الشرائية : يأخذ أبعادا اجتماعية، فإف اختيار إسًتاتيجية سعرية يقتضي األخذ ُب اغبسباف لعاملُت نبا
. للمستهلك كسعر اؼبنتوج اؼبنافس

: كعليو فإف ؾبمع صيداؿ يتبع ُب ربديد أسعار منتجاتو طريقة التكلفة الكلية على النحو التارل

. التكاليف اؼبتغَتة الوحدكية+ التكلفة الثابتة الوحدكية  = سعر التكلف-  

. نسبة ىامش الربح+ سعر التكلفة = سعر البيع -   

فهي ؿبددة إداريا من طرؼ  الوصاية  (صيداؿ)حيث أف نسبة ىامش الربح بالنسبة للمنتجُت احملليُت 
. %20بنسبة

  فبا سبق يتبُت لنا بأف ىناؾ رقابة حكومية صارمة ُب ؾباؿ تسعَت األدكية، كؾبمع صيداؿ ليس حرا ُب ربديد 
السعر الذم يراه مناسبا ؼبنتجاتو، إضافة إذل كجود ـبابر عمالقة تسوؽ منتجاهتا ُب السوؽ اعبزائرم، ىذا ما يبثل 

على أسعار  (TRIPS)قيدا هبب أخذه بعُت االعتبار عند دراسة تأثَت تطبيق اتفاقية حقوؽ اؼبلكية الفكرية 
األدكية ُب اعبزائر، كوف أف ؾبمع صيداؿ يعتمد بدرجة كبَتة على تراخيص إعادة اإلنتاج كشراء الرباءات من 

. اػبارج
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:  سياسة الترويج .3
ىبتلف الًتكيج من مؤسسة إنتاجية ألخرل خاصة ُب ؾباؿ صناعة األدكية، حيث يعترب اؼبنتوج الصيدالين  

ثاين أىم اؼبنتجات ُب العادل تسويقا بعد اؼبنتجات البًتكلية، كيعتمد ؾبمع صيداؿ على سياسة تركهبية، أساسها ُب 
اؼبزيج الًتكهبي البيع الشخصي الذم يعترب أداة أساسية ُب التسويق اؼبباشر للدخوؿ ُب عالقة مباشرة كدائمة مع 
الزبوف، على اعتبار أف ىذا الزبوف ليس مستهلكا عاديا بل أطباء كصيادلة، ربتاج اؼبعاملة معهم إذل منهج علمي 

. كتقٍت من نوع خاص

كما يستعمل اجملمع ُب اؼبزيج الًتكهبي عملية تنشيط اؼببيعات، كذلك باستخداـ الكتالوجات 
(Catalogues) اؼبطويات، الصور اؼبكربة، مباذج مكربة عن علب األدكية، إضافة إذل السياالت كاؼبفكرات ،

كالرزنامات اليت ربمل الشعار كالعالمة كاالسم التجارم للمجمع، إضافة إذل جريدة صيداؿ اإلعالمية، ككذا  
. استخداـ اجملمع للمعارض الوطنية كالدكلية للتعريف دبنتجاتو

لكن كما ىو معركؼ بالنسبة لإلعالف كباعتباره أحد عناصر اؼبزيج الًتكهبي، فإنو يبنع استخدامو ُب حالة 
اؼبنتجات الصيدالنية كوف أف ىذا القطاع االقتصادم ذك إقباؿ كبَت على استهالؾ منتجاتو كيعتمد ُب دالتو على 

: أربع أعواف كىم
. (الطبيب)من يصف الدكاء ؟  - 
. (الصيدرل)من يبيع الدكاء ؟    -
. (اؼبريض)من يستهلك الدكاء اؼبوصوؼ ؟  - 
. (الضماف االجتماعي)من اؼبتحمل لتعويض الدكاء ؟  -

كعليو فقد صدرت قوانُت خاصة باعبزائر سبنع اإلعالف أك الًتكيج للمنتجات الصيدالنية لعامة اعبمهور، كىي 
ال يوجد : "مثال على ما يلي (06)، حيث تنص اؼبادة  (21 إذل اؼبادة 06اؼبادة )موضحة ُب مواد قانونية من 

أم نشاط إعالمي مسموح بو خاص باؼبنتجات الصيدالنية إال بعد أخذ موافقة مسبقة من طرؼ كزارة الصحة 
: فتقوؿ (17)أما اؼبادة ".كالسكاف، كبعد التأكد من مطابقة اؼبعلومات الواردة عن اؼبنتوج الصيدالين كمراقبتها

فبنوع كضع اإلعالنات أك الًتكيج للمنتجات الصيدالنية على مستول اإلذاعة كالتلفزيوف، كىذا إجراء ال يبس "
..". النشاطات اإلعالمية اليت ؽبا عالقة بالربامج الوطنية للصحة
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كعلى ىذا األساس يبكن القوؿ بأف الًتكيج للمنتجات الصيدالنية يعترب عائقا وبوؿ دكف إعالـ اعبمهور العاـ 
دبنتجات ؾبمع صيداؿ باعتبار أف اإلعالف ُب كسائل اإلعالـ ؽبذا النوع من اؼبنتجات ىو فبنوع، كحديثا أصبح 

للمجمع موقع عرب اإلنًتنيت لتسهيل العالقة مع الزبائن كيسمح بالتعريف دبنتجات صيداؿ ككذا اػبدمات اؼبقدمة 
.  من رقم األعماؿ%02من طرفو، كما أف ميزانية الًتكيج للمجمع ال تتعدل ُب أحسن األحواؿ نسبة 

 :سياسة التوزيع .4
إف اؼبفهـو التسويقي اغبديث يعتمد على إسًتاتيجية متكاملة العناصر، انطالقا من اؼبنتج إذل غاية التوزيع، لكن   

 (الدكاء)ما هبب إدراكو ىو أف توزيع األدكية ىبتلف عن توزيع اؼبنتجات العادية على اعتبار أف اؼبنتج الصيدالين 
كيعتمد ؾبمع صيداؿ ُب توزيع منتجاتو من أجل ضماف تغطية كاملة .  ال يوجو مباشرة إذل اؼبستهلك النهائي

: للسوؽ الوطٍت كالقدرة على منافسة الشركات كاؼبخابر األجنبية على ما يلي

: راكز التوزيع التجاريةم
: كاؼبتمثلة ُب الوحدات التجارية الثالثة اؼبوزعة ُب كل من كسط، شرؽ كغرب البالد، كىي

·( U.C.C )كىي الوحدة التجارية للوسط، كمقرىا اعبزائر العاصمة .
·(  U.C.O )كىي الوحدة التجارية للغرب، كمقرىا مدينة كىراف .
·(  U.C.B) كىي الوحدة التجارية لباتنة،  بشرؽ البالد .

: كتتعامل ىذه الوحدات التجارية مع اؼبؤسسات التالية
 -DIGROMED :اؼبؤسسة الوطنية لتوزيع األدكية باعبملة .
  -ENDIMED :اؼبؤسسة الوطنية لتوزيع األدكية بالتجزئة .
   -P.C.H :الصيدلية اؼبركزية للمستشفيات .
. القطاع العسكرم- 
. اؼبستشفيات- 
. ذبار اعبملة اػبواص اؼبوزعُت عرب ـبتلف الًتاب الوطٍت-  

 فبا سبق يتضح بأف القناة التوزيعية لألدكية طويلة كبعيدة عن اؼبستهلك، كىي بذلك زبتلف عن القنوات        
التوزيعية اػباصة بالسلع االستهالكية العادية، ىذا دكف أف ننسى الدكر اؽباـ الذم يلعبو من يصف الدكاء 
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 التسويقية، اإلسًتاتيجيةكمن ىنا تتجلى صعوبة اؼبهمة التسويقية، كما تصعب معها طريقة صياغة . (الطبيب)
. 1996إال بعد سنة  (التسويق)خاصة كأف ؾبمع صيداؿ دل يعتمد على ىذه الوظيفة 

لالنضماـ إذل اؼبؤسسة العاؼبية للتجارة كإنشاء منطقة التبادؿ اغبر مع االرباد  اعبزائر ال شك أّف سعي
األكركيب كالدكؿ العربية كاألفريقية، سينجر عنو الكثَت من التداعيات، سيما أّف اؼبؤسسات الوطنية، بصفة عامة، 

كىذا األمر . كؾبمع صيداؿ لصناعة الدكاء، بصفة خاصة، ستواجو منافسة حادة ُب األسواؽ الوطنية كالدكلية
يستدعي تضافر كافة اعبهود كتبٍت اؼبفهـو التسويقي باعتباره من األساليب اليت يبكن من خالؽبا زيادة كتدعيم 

 .1القدرات التنافسية، هبدؼ اكتساب مزايا تنافسية قادرة على اغبفاظ على اؼبكانة ُب السوؽ الوطٍت كالعاؼبي

أّف صيداؿ غَت قادرة على االحتفاظ بتفوقها ُب السوؽ (غبوؿ سامية، زكية مقرم)حيث تؤّكد الباحثتاف 
الوطنية، نتيجة اؼبنافسة الشديدة لألدكية اؼبستوردة على الرغم من ريادهتا لسوؽ الدكاء من ناحية اإلنتاج، حيث 
تعترب توسيع اغبصة السوقية الوطنية كالعاؼبية من أىم أىداؼ صيداؿ، تؤكد مؤشرات اغبصة السوقية لصيداؿ عدـ 
قدرهتا التنافسية ُب السوؽ العاؼبية كالوطنية أيضا، األمر الذم يلزمها بضركرة إهباد حل إلشكالية تنافسيتها على 

كيبكن اعتبار التسويق أحد اغبلوؿ اؼبقًتحة للخركج من ىذه الوضعية من خالؿ بعديو . اؼبستول الوطٍت كالعاؼبي
 .اإلسًتاتيجي كالتكتيكي

يتأّلف من  اعبزائر  أّف سوؽ الدكاء ُبباحثتُتكبالعودة إذل ربديد األجزاء السوقية جملمع صيداؿ، تؤكد اؿ
اعبزائر، كمن ٍب هبب ذبزئتو إذل أقساـ أك قطاعات سوقية ـبتلفة، يضم كل  الطلب الكلي للمنتجات الدكائية ُب

كحىت يتم ربديد . قطاع ؾبموعة من اؼبستهلكُت ؽبم فبيزات كخصائص مشًتكة يبكن االستفادة منها تسويقيا
األجزاء السوقية لسوؽ الدكاء، هبب تقسيمو حسب بعض األسس للتجزئة التسويقية مثل السن كالنوع كاألمراض 

باتنة، أنّو  من جامعة" د زكية مقرم»ك" د سامية غبوؿ“ كتضيف الدكتورتُت .كاليت تتوافق مع طبيعة اؼبنتوج
لتحديد اؼبزايا التنافسية احملتملة جملمع صيداؿ البد من ربليل البيئة الداخلية كاػبارجية، كالوقوؼ على أىم نقاط 

القوة كالضعف، كبأخذ الفرص كالتهديدات اػبارجية من خالؿ التعرؼ على القطاعات السوقية اعبذابة 
كاإلسًتاتيجيات اليت تصلح ػبدمة ىذه القطاعات، مع إمكانية كسب صيداؿ للمزايا التنافسية، يبكن التوصل إذل 

  .ربديد اؼبزايا التنافسية احملتملة لصيداؿ كاليت ربقق ؽبا اؼبكانة اؼبطلوبة

                                                 
 2012-12-01،بتاريخ 15966جريدة الشعب، العدد" فرص ٌمكن استاللها لمواجهة تهدٌدات ومخاطر السوق"سامة لحول، زكٌة مقري،  1
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 حيث يستطيع اجملمع حسب دراسة الباحثتاف أف يسيطر على جزء من سوؽ األدكية اؼبعاعبة لألمراض اؼبزمنة، 
ارتفاع ضغط الدـ، السكرم، األمراض التنفسية، القلب كالشرايُت، مرض الربو، مرض : كىي اػباصة بأمراض

 .السرطاف، كذلك عن طريق التميز باعبودة

األدكية اؼبعاعبة : أما بالنسبة إذل األصناؼ العالجية كاؼبتمثلة ُب األدكية اػباصة باألمراض غَت اؼبزمنة، كىي      
، أدكية أمراض اؼبعدة كاألمعاء، الغدد كاؽبرمونات، األدكية اؼبسكنة لألكجاع، Infectiologie لألمراض اؼبعدية

العيوف، األدكية اػباصة باألمراض اعبلدية،  أدكية األمراض النفسية، اؼبضادة لاللتهاب، األدكية اؼبعاعبة ألمراض
كاليت فشلت فيها صيداؿ ُب اقتحاـ السوؽ بالرغم من الطلب اؼبتزايد من ىذا النوع من األدكية، ينبغي أف تسعى 

1صيداؿ إذل السيطرة على أساس التكاليف ألف ميزهتا التنافسية ىي األسعار اؼبنخفضة
.  

اؼبنتوج كالتوزيع : كترتبط التكلفة ُب ؾبمع صيداؿ بالتسويق ُب ثالث عناصر من اؼبزيج التسويقي كىي     
كال شك أّف اؼبنتوج الدكائي دبواصفاتو كبأبعاده اؼبختلفة يفًتض مستول معُت من اؼبوارد لتحقيق ىذه . كالًتكيج

  .اؼبواصفات، إذف ال أف يكوف زبفيض التكلفة على حساب جودة اؼبنتجات

 أما تأثَت السياسة التوزيعية على التكلفة يظهر عندما يتم التمييز بُت التوزيع اؼبباشر، أم من مراكز التوزيع 
، كالتوزيع غَت اؼبباشر أم (...الصيدليات، القطاع العسكرم، الصيدلية اؼبركزية للمستشفيات)اؼبباشرة على زبائنها 

كصوال إذل  (الصيادلة)ٍب إذل ذبار التجزئة  Digromed من مراكز التوزيع إذل ذبار اعبملة كاؼبوزع الوطٍت لألدكية
  .اؼبستهلك النهائي عن طريق التمييز بُت ىوامش األرباح، ألنّو ال هبب افًتاض نفس النسبة مع ـبتلف اؼبوزعُت

كما يًتّتب على السياسة الًتكهبية مستول معُت من التكاليف تبعا للسياسة اؼبتبعة، فإذا كانت األدكية 
اؼبراد تركهبها موجهة إذل اؼبستهلك النهائي، أم يبكن شرائها بدكف كصفة طبية، فإّف اغبملة الًتكهبية ُب ىذه اغبالة 
تستهدؼ اؼبريض ُب حد ذاتو، كتكوف للصيدليات ُب ىذه اغبالة دكر فعاؿ ُب تركيج األدكية لصاحل اجملمع، ُب 
  .حُت يستهدؼ الًتكيج لألدكية اؼبوجهة بوصفة طبية األطباء كالصيادلة كاؼبخابر اؼبختصة على اؼبستول الوطٍت

ؾبالت دكرية موزعة )كتتمثل أىم عناصر اؼبزيج الًتكهبي اليت ؽبا تأثَت على التكلفة ُب اغبمالت اإلعالنية 
على األطباء كالصيادلة كاؼبوزعُت كعماؿ صيداؿ، مواقع االتصاؿ عرب شبكة األنًتنيت، اؼبشاركة ُب التظاىرات 

                                                 
 .مرجع سبق ذكره" فرص ٌمكن استاللها لمواجهة تهدٌدات ومخاطر السوق"، زكية مقري، سامة لحول 1
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، البيع الشخصي من خالؿ اؼبندكبُت الطبيُت، تنشيط اؼببيعات من خالؿ تقدًن أدكية ؾبانية إذل (العلمية كالطبية
  .اؼبستشفيات كاؼبراكز الطبية

ُب ظل سوؽ مفتوح دائم اغبركة كالكثافة  اعبزائر كتعًتؼ الباحثتاف أّف كضع ؾبّمع صيداؿ لصناعة الدكاء ُب
التنافسية القوية، مرتبط بأف يكوف تنافسيا ُب السوؽ الوطٍت كالعاؼبي، كلن تتحقق ىذه األخَتة بدكف ربقيق مزايا 
تنافسية بتفعيل دكر التسويق االسًتاتيجي، كما ال يبكن ذبسيد ىذه اؼبزايا ميدانيا دكف أدكات اؼبزيج التسويقي، 

باتنة، إذل ارتباط اؼبزايا التنافسية دبدل جاذبية  حيث تشَت نتائج الدراسة اليت قامت هبا الباحثتاف من جامعة
القطاعات السوقية كالقدرات التنافسية للمجمع اليت ًب التحقق منها من خالؿ تطبيق أساليب ربليل اعباذبية 
كالتحليل التنافسي، كأّف ؾبمع صيداؿ لو فرص سوقية يبكن استغالؽبا كيواجو ُب نفس الوقت هتديدات كـباطر 

.هبب ذبنبها من أجل االستمرار
1  

 كتعترب اسًتاتيجية الًتكيز كالتنويع حسب اؼبختصتُت ُب الشؤكف االقتصادية حال ضركريا ؼبواجهة خطر 
كهتدؼ ىذه اإلسًتاتيجيات إذل بناء مزايا تنافسية ُب . كهتديدات البيئة التنافسية اغبالية كاكتساب اؼبزايا التنافسية

القطاعات السوقية اؼبستهدفة، من خالؿ خلق كضع أك مكانة معينة لألصناؼ العالجية اػباصة باجملمع 
كمنتجاتو، كعالمتو التجارية ُب ذىن اؼبستهلك عن طريق ربط اؼبنتوج باؼبزايا كاؼبنافع اليت ربققها أكرب كأفضل فبّا 

  .تقدمو اؼبؤسسات اؼبنافسة

 كمن أجل ذلك، هبب ربديد اؼبزايا التنافسية اؼبالئمة ؼبختلف أنشطة صيداؿ، كىي ميزة التكلفة األقل لألصناؼ 
العالجية لألمراض غَت اؼبزمنة، كميزة الًتكيز على أجزاء سوقية على أساس اعبودة لألصناؼ العالجية لألمراض 

من أجل تثبيت صورة القيمة الذىنية للعالمات " نفس اؼبنتوج بسعر أقل “إسًتاتيجيةكما ًّب اقًتاح . اؼبزمنة
التجارية جملمع صيداؿ 

 

 

 

                                                 
 نفس المرجع السابق 1
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 االستراتيجيات العامة للتنافس :  المطلب الثاني

 سنحاكؿ ُب ىذا اؼبطلب التعرؼ على االسًتاتيجيات العامة للتنافس اؼبطبقة ُب ؾبمع صيداؿ 

 إستراتيجية الهيمنة بالتكاليـف: أوال

صيداؿ يكوف نسبيا، كىذا كوف اجملمع يعتمد  -إف البحث عن  اؽبيمنة بالتكاليف داخل اجملمع الدكائي
على األدكية اعبنيسة اليت فقدت براءات االخًتاع كمن ٍب فاف اجملمع يفتقد لعملية اإلبداع كالسبق لالخًتاع كوف 
إنتاج األدكية عملية معقدة كربتاج كفاءات عالية إضافة لعمليات البحث كالتطوير كرغم زبصيص ميزانيات كبَتة 
للبحث كالتطوير إال أف اجملمع بقي عاجزا عن السبق لالخًتاع كعموما يبقى ؾبمع صيداؿ وبتل الصدارة ُب أسعار 
اؼبنتجات الدكائية اعبنيسة كالتحكم ُب تكاليف إنتاجو ىذا إذا ما قارنا أسعار بعض األدكية مع اؼبؤسسات األكثر 

منافسة للمجمع الدكائي، ُب حُت قبد ثقافة اؼبستهلك من ناحية طبيعة األدكية ضعيفة إضافة لواصف الدكاء 
الذم يبتعد عن اؼبنتجات اػباصة بصيداؿ كبالتارل فاجملمع الدكائي ال يعتمد على سياسات التعريف باؼبنتجات 

كتعتمد صيداؿ على التكلفة اؼبنخفضة ػبدمة األصناؼ .اػباصة بو بطرؽ فعالة حبيث تتموقع ُب ذىن اؼبستهلك
العالجية لألمراض اؼبزمنة كغَت اؼبزمنة ُب ؾباؿ األشكاؿ السائلة من األشربة كاحملاليل،  كجبودة متوسطة نسبيا ُب 

 . سنة خربة ُب إنتاج األدكية20تعتمد صيداؿ ُب االستفادة من منحى اػبربة ،حيث تتمتع صيداؿ باكثر من 
إذل السوؽ بأسعار  فإسًتاتيجية صيداؿ من حيث السعر تتمثل ُب سياسة الكشط كىي عبارة عن الدخوؿ

فيو كبالتارل اغبصوؿ على األرباح  منخفضة نوعان ما كذلك بغية اغبصوؿ على أكرب حصة ُب السوؽ كالتحّكم
شركات ـبتلطة،  صيداؿ قامت بإمضاء عدة اتفاقيػات ػبلػق كيرجع ىذا االلبفاض ُب السعر إذل أف،اؼبرجوة

  .اؼبنافسة كاتفاقيات تصنيع األدكية ُب ـبابر صػيداؿ لػصاحل اؼبخػابر األجنبيػة

كتسويق األدكية كلكن  سة صيداؿ من منافسة كبَتة رغم أهنا تعترب رائدة فػي ؾبػاؿ اإلنتػاجس تعاين مؤ
العجز ُب ؾباؿ األدكية شكالن مربران ىامان  انفتاح السوؽ اعبزائرية من جهة، كحتمية اللجوء إذل االستَتاد لتغطية

إال أف صيداؿ بقي بعيدا عن النتائج اليت هبب . ىذه اؼبنافسة لربكز منافسة ُب ؾباؿ إنتاج كتسويق األدكية، إف
الوصل ؽبا من تطبيق سياسة التحكم ُب التكاليف كىذا بتقارب أسعار اؼبنتجات صيداؿ باؼبنافسُت الف ىذا 

 .الدكاء يبقى وبمل صفة الدكاء اعبنيس
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الذم ينتمي للمضادات اغبيوية فنجد الفرقات  أموكسيسلين) كدبقارنة بعض اؼبنتجات اعبنيسة باألصلية مثل دكاء 
 :التالية

 

 

 

بناءا على تقارير اجملمع :المصدر  

 

 

يعترب األقل سعر ،ُب حُت قبد انو يقًتب من  ( AMOXYPEN)نالحظ من اعبدكؿ أف منتج صيداؿ

سعر اؼبنتج األصلي، كيعترب سعرا تنافسيا إذا ما قورف باؼبنافسُت اآلخرين حيث أف الفارؽ السعرم كصل إذل  

دج كيبكن القوؿ اف سعر الدكاء اػباص باجملمع يعد تنافسيا، كقبد كذلك تطور  نسبة اؼببيعات تقدر  90

 . كىذا يدؿ على زيادة الطلب على اؼبنتج إال أف اغبصة السوقية  تبقى منخفضة ℅43.8

كعموما قبد أف ؾبمع صيداؿ يعترب تنافسيا ُب السعر كىذا نتيجة التحكم ُب التكاليف ،كاالستفادة من 
اغبجم الكبَت ُب اإلنتاج الذم أدل إذل البفاض السعر إال أف ؾبمع صيداؿ رغم الدعم اؼبوفر من طرؼ الدكلة 

نسبة تطور  المخبر الدواء
المبيعات 

15/16 

الحصة 
 السوقية

 السعر

CLAMOXYL( الدواء

 -(األصلي

GLAXOSMITHKLINE- 
 المتحدة المملكة

2.8 45.5 315.99 

AMOXICILLINE EG 

 

HUP PHARMA 24.4 26.9 397.09 

AMOXIMEX KPMA -2.3 14.8 396.15 

AMODEX BOUCHARA-

RECORDATI 

-2.2 5.4 373.96 

AMOXYPEN SAIDAL 43.8 5.2 307.37 

PENAMOX HIKMA PHARMA -35.3 1.2 323.13 

LAMOXYL ARABPHARM -82.2 1 382.56 

  :2016 مقارنة باؼبنافسُت سنة (أموكسيسلين) يبُت سعر دكاء (:25)الجدول رقم 
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كاؼبدة الطويلة ُب اإلنتاج كالشراكات اؼبربمة مع اؼبخابر األجنبية إال أف ىذا السعر ال يعترب تنافسيا عموما نتيجة 
 . التقاربات ُب السعر بينو كبينالدكاء االصلي

      يبكن أف تتبٌت صيداؿ نوعُت من اإلسًتاتيجيات التسويقية التنافسية من أجل تثبيت الصورة العريضة 
كمنتوج الدكاء اعبنيس . إسًتاتيجية قيادة التكلفة كإسًتاتيجية الًتكيز على أساس اعبودة كالسعر: ، كنبا(التموقع)

على العمـو يتميز دبكانة متميزة ُب ذىن اؼبستهلك، غَت أنو وبتاج إذل جهود تدعيمية خاصة من حيث تركيج 
فعاليتو الشفائية خاصة عند كاصفي الدكاء باعتبارىم قادة الرأم ُب ىذا اجملاؿ كمن حيث االلتزاـ دبعايَت جودة 

 .1اؼبطابقة لتثبيت ىذه الصورة ُب ذىن اؼبستهلك لفًتة أطوؿ

كعليو، تصلح إسًتاتيجية قيادة التكلفة ُب ؾباؿ األصناؼ العالجية لألمراض غَت اؼبزمنة كلكن مع     
االحتفاظ على مستويات متوسطة نسبيا باعبودة، كذلك بسبب طبيعة اؼبستهلك الذم ال يهتم بالسعر بقدر 

كدبا أف األدكية األصلية عادة ما . اىتمامو جبودة الدكاء كفعاليتو نظرا لوظيفتو العالجية اؼبتعلقة بصحة اإلنساف
تتميز بارتفاع ُب أسعارىا، تكوف لصيداؿ فرص أكثر ُب اكتساب ثقة اؼبستهلكُت ُب األدكية اعبنيسة اػباصة هبذه 

األصناؼ كاليت عادة ما تتميز بااللبفاض ُب األسعار إذا ما كثفت ُب اعبهود التسويقية كاػباصة الًتكهبية 
كتتعدد اؼبصادر اليت تساعد . على كجو اػبصوص (األطباء)الكتساب ثقة اؼبستهلكُت بصفة عامة ككاصفي الدكاء 

اجملمع لتحقيق ىذه اؼبيزة، إال أهنا تعتمد بشكل أساسي على عدـ تكبدىا لتكاليف البحث كالتطوير، باإلضافة 
 . إذل اعتمادىا على اقتصاديات أك كفورات اغبجم كعلى االستفادة من آثار عوامل منحٌت التعلم كاػبربة

كما تتناسب إسًتاتيجية الًتكيز اليت يبكن أف تتبعها صيداؿ ُب أنشطتها اػباصة باألصناؼ العالجية 
لألمراض اؼبزمنة ُب جزء من السوؽ لكي توجو جهودىا ػبدمة اؼبستهلكُت ُب ىذا اعبزء، ألف صيداؿ ال تستطيع 
منافسة األدكية األصلية كاعبنيسة ؽبذا النوع نتيجة اػبصائص اليت يفضلها اؼبستهلك ُب ىذا النوع من األدكية أم  

. كلكن ىذا ال يعٍت عدـ تركيز صيداؿ على السعر كاستغالؽبا ميزة الدكاء اعبنيس. تفضيل اعبودة أكثر من السعر
كبذلك، ربقق ىذه اإلسًتاتيجية ميزهتا التنافسية إما من خالؿ اعبودة أك التكلفة اؼبنخفضة كلكن ُب جزء معُت 

 . 2من السوؽ كليس السوؽ كلو

                                                 
التحديات العاؼبية : الثالث حوؿ إدارة منظمات األعماؿ ، اؼبؤسبر العلميالتسويق كأسلوب ؼبعاعبة إشكالية تنافسية ؾبمع صيداؿ لصناعة الدكاء ُب اعبزائرسامية غبوؿ، زكية مقرم،  1

 .19:،ص200. 9أبريل27 – 29،األردف  اؼبعاصرة،جامعة العلـو التطبيقية اػباصة، كلية االقتصاد كالعلـو االدارية،عماف
 .20:اؼبرجع سابق،ص 2



دارسة حالة مجمع صيدال: الفصل الرابع  
 

248 

 

       كيبكن أف تعلن صيداؿ عن خاصية كاحدة رئيسية لتثبيت صورة ذىنية ؼبنتجاهتا الدكائية أك أكثر، معتمدة 
اعبودة ، التكلفة، االبتكار كاالستجابة غباجات : على أبعاد اؼبيزة التنافسية كىي ال زبرج عن اؼبكونات اػبمس

كبذلك، ال يبكن أف ربقق صيداؿ اؼبيزة التنافسية من خالؿ كل األبعاد التنافسية السابقة الذكر، كإمبا . العمالء
 .هبب أف توضع ضمن أسبقيات ؿبددة

. كيبكن سبثيل أدكات اؼبزيج التسويقي الذم ذبسد اؼبزايا التنافسية اؼبقًتحة ُب ـبطط يبثلو األشكاؿ اؼبوالية       
كباعتبار أف اؼبيزة األكذل اؼبراد تسليمها من طرؼ صيداؿ لعمالئو النهائيُت ىي األقل سعرا أم الًتكيز على أقل 

 فإف اؼبزيج التسويقي الذم  كىي سبثل قطاع األمراض اؼبختلفة كغَت اؼبزمنة،تكلفة بالنسبة للقطاعات اؼبستهدفة
يبكن إهباز  (أقل سعر، فئة األمراض اؼبختلفة كغَت اؼبزمنة)سوؽ مستهدؼ – يتناسب مع الثنائي ميزة تنافسية 

 :آلياتو ُب الشكل التارل
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 :السعر

نتيجة للتدخل الحكومي في تحديد - 
ىامش الربح، يجب أن تكون أسعار 

المجمع في ىذه الحالة موازية مع 
المطبقة من طرف )األسعار المرجعية 

 .(صندوق الضمان االجتماعي
يجب الحفاظ على الطريقة الحالية - 

 .للتسعير ألنها تشكل ميزة تنافسية

 : المنتوج

 تصميم أدكية مطابقة للمقاييس اؼبقبولة عاؼبيا؛- 

 التطوير ُب أشكاؿ األدكية اؼبختلفة من اؼبنتوج الواحد؛- 

التبسيط، أم حذؼ بعض اؼبنتجات اؼبنخفضة الرحبية كالًتكيز على األدكية اليت تكسب - 

 ربح أكرب،

اعبودة ُب فاعلية الدكاء كمكسبات الطعم كاإلضافات اػباصة فيما يتعلق بأدكية  -  

 األطفاؿ؛

كفاءة العبوة ُب اغبفاظ على الدكاء، كأف تكوف ذات حجم مناسب ؼبتطلبات السوؽ، - 

 باإلضافة إذل إمكانية إعادة تدكيرىا أك استخدامها؛

االىتماـ بالتبيُت أم البيانات الواردة ُب النشرة الطبية لألدكية فيما يتعلق بًتكيب - 

اؼبستحضر كاعبرعات كالتحذيرات ككيفية االستعماؿ كاآلثار اعبانبية كاسم اجملمع كالعنواف 

 كرقم التسجيل بوزارة الصحة؛     

  :التوزيع

إتباع سياسة التوزيع غَت اؼبباشر لقدرهتا على - 
أم من مراكز التوزيع إذل ذبار اعبملة ٍب )االنتشار 
  (الصيادلة

 

  :الترويج

الًتكيز على اإلعالف، البيع الشخصي من خالؿ اؼبندكبُت - 
الطبيُت، تنشيط اؼببيعات كالعالقات العامة ألف ىذه األنواع من 

كالصيادلة كاؼبرضى  (األطباء)األدكية موجهة إذل كاصفي الدكاء 
 .كخاصة ألف أغلب اؼبنتجات ُب مرحلة النضج

: الميزة هي
 السعر

 أدكات اؼبزيج التسويقي الواجب استخدامها من طرؼ ؾبمع صيداؿ لتسليم ميزة السعر اؼبنخفض(: 44)الشكل رقم 

 .21:سامية غبوؿ،زكية مقرم،مرجع سابق،ص :المصدر
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يوضح الشكل أعاله أدكات اؼبزيج التسويقي العامة الواجب استخدامها من طرؼ ؾبمع صيداؿ ُب     
كهبب أف تركز ـبتلف ىذه األدكات ُب . القطاعات السوقية اليت سبثل اؼبصابُت باألمراض اؼبختلفة كغَت اؼبزمنة

 . (أطباء، صيادلة كمرضى)ؾبملها على إظهار ميزة السعر اؼبنخفض ُب أعُت العمالء 

 إستراتيجية التمييز في المنتجات : ثانيا

تنتمي كاليت 2014منتج سنة 161تتشكل منتجات صيداؿ من تشكيلة كاسعة كمتنوعة تتكوف من 
اؼبضادات اغبيوية، مضادات االلتهاب، اؼبانعة للحمى كاؼبسكنة لالدل، مهدئات السعاؿ كاؼبطهرات  )للرتب التالية 

الرئوية، مهدئات السعاؿ كاؼبطهرات الرئوية، احمللوؿ اؼبكثف، منقص السكر م الدـ،مدرات البوؿ، مضادات 
ىستيمينية، مهدئات األعصاب كاؼبسكنات، اؼبضادات الفطرية، مضادات لفقر الدـ،الفيتمينات، الطهرات، 

 1(ضادات للتشنج،

كلكن  إف التشكيلة الواسعة كاؼبتنوعة ؼبنتجات صيداؿ ال تستجيب لكل متطلبات السوؽ من حيث الكمية
جودة األدكية  تستجيب غبصة معتربة من حيث تنويعها كأشكاؽبا اؼبختلفة، كما ىي بأسعار معقولة كسبتاز بنفس

منتجاهتا زبضع للتسجيل لدل  من رقم أعماؽبا ؼبراقبة اعبودة كأف صبيع8%ك 4األجنبية، حيث تنفق صيداؿ بُت 
مستمرة من طرؼ اؼبخرب الوطٍت ؼبراقبة  من الدكاء زبضع ؼبراقبة  (lot)كزارة الصحة كالسكاف كأف كل كمية

مهمة حيث سبتد الفًتة لكل  كضماف اعبودة تعترب جد كأف مرحلة التسجيل(LNCPP)اؼبنتجات الصيدالنية 
منتج جديد متطور إذل سنتُت 

شركائها األجانب، كلقد اكتسبت  تقـو صيداؿ بتوسيع كإثراء تشكيلة منتجاهتا بإنتاج منتجات مع
مع أكرب Processingكاعتماد طريقة  كاقتناء الرخصFaçonnageاتفاقيات شراكة التخصص أك التصنيع 

الصيدالين، كىذا بإنتاجها منتجات ىذه اؼبؤسسات  اؼبخابر األجنبية ؾبمع صيداؿ تقنيات جديدة ُب اؼبيداف
اؼبشًتؾ للمنتجات الصيدالنية بُت ىذه اؼبخابر العاؼبية كصيداؿ  العاؼبية ُب ـبابرىا كبتجهيزاهتا، أك اإلنتاج

 أم حوارل منها تعرضها صيداؿ16شكل من اؼبستحضرات الطبية اعباىزة، ك 24يوجد ُب السوؽ الوطنية 
بفضل  كرغم اؼببلغ القليل الذم زبصصو صيداؿ للبحث كالتطوير سبكنت من تطوير بعض اؼبنتجات 67%نسبة

خطة استثمارية  فصيداؿ كضعت .مركز البحث كالتطوير كلكن ينبغي أف يتفتح أكثر للتكنولوجيا كالعلـو اعبديدة
                                                 

 .215:صمرجع سابق،بتصرؼ، دضباف ليندة، 1
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من احتياجات 50% كىذا بعصرنة كحدات اإلنتاج كجلب ذبهيزات جديدة حىت تتمكن من تغطية أكثر من
 .السوؽ الوطنية ُب ؾباؿ األدكية

جديد ُب تشكيلة صيداؿ كما نص  منتج37إدماج منتجات جديدة كىذا بإدخاؿ ب 2006سبيزت سنة 
كىذا بأخذ بعُت االعتبار كالًتكيز على اؼبنتجات اليت حصتها  2011/2002.عليو اؼبخطط اإلسًتاتيجي سنة 

-Cardio )مستمر كمنتجات مهدءات األعصاب، ضد اإللتهابات كقليب العرقي  ُب السوؽ ُب ارتفاع كتطور

vasculaires )  

الرائدة ُب  تعترب منتجات صيداؿ على شكل األقراص كشراب كمسحوؽ للمحلوؿ اغبقن كاؼبراىم األشكاؿ
من  منتج77بػ كتتمثل )مليوف دج5059 (من اؼببيعات أم بقيمة 73%تشكيلة صيداؿ، حيث سبثل صبيعها 

 كتتمثل إسًتاتيجية صيداؿ ُب تقوية كتعزيز مكانتها  .من تشكيلة منتجات اجملمع الصناعي صيداؿ222بُت
اإلنتاج الصيدالين كىذا بوضع ُب السوؽ تشكيلة متنوعة من اؼبنتجات اليت  الرائدة ُب السوؽ الوطنية فيما ىبص

 2007منتج جديد سنة 45 فعالن، عرفت قائمة صيداؿ تثرية بػ  .اؼبرضى تستجيب ؼبتطلبات

اغبصوؿ على  جملهودات اؼببذكلة من طرؼ مركز البحث كالتطوير نتجت عنها نتائج موجبػة، حيػث تػما
 ظبح  (Orodispersible )براعاة االخًتاع اؼبتعّلقة باكتشاؼ ككضع طريقة إنتاج الدكاء اؼبنتػشر فػي الفػم

 اإلبداع كاالبتكار اؼبنظم من طرؼ  دبناسبة معرض2007لصيداؿ اغبصوؿ على جائزة أحسن اكتشاؼ لسنة 

WIPOكاستحقاؽ الفريق الذم يعمل ُب ؾباؿ التطوير  كتعترب ىذه اعبائزة مكافأة عبدارة .ُب مدينة كىراف
التكنولوجي كاالبتكار 

بتوسيع Insudal)أنسوداؿ (صيداؿ  كِضع ُب السوؽ جزيئات جديدة، حيث ظبحت،2005مند سنة 
اؼبنتجات اعبديدة، كمن  إنتاج ىذه حصة صيداؿ ُب السوؽ كاستغالؿ أسواؽ جديدة، فبمساعدة الشركاء ًب
كالتطوير سبكنت صيداؿ من تبٍت سياسة  خالؿ اؼبنتجات اعبديدة اليت صيداؿ بصدد ربضَتىا ُب كحدة البحث

 ربسُت كتعزيز ظبعتها ككذا شهرهتا ُب السوؽ، سواء اقتحاـ السوؽ الوطنية كالدكلية، حيث بفضل ىذه السياسة ًب

اؼبستهلكُت، كمن ىنا يبكن بيع منتجاهتا بسهولة؛ كتعزيز القدرة التنافسية  لدل كاصفُت الوصفة الطبية أك لدل
اعبودة كالسعر؛ تقدًن منتجات جديدة ُب تشكيلة منتجات صيداؿ كبالتارل توسيعها  ؼبنتجات صيداؿ فيما ىبص
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 كما ال تتطلب اؼبنتجات الناذبة عن الشراكة .ربسُت مستول مبيعاهتا كارتفاع حصتها ُب السوؽ كتثريتها كمنو
1كل شركاء صيداؿ ىم شركاء كبار ؽبم شهرة عاؼبية إجراءات تسويقية كثيفة ؼببيعاهتا دبا أف

 

اخًتاؽ  احد اجملمعات الرائدة كطنيا ك إقليميا ُب صناعة الدكاء، من أىم طموحاتوSAIDALيعترب ؾبمع        
ربسُت صورة  السوؽ الدكلية من خالؿ دمج تكنولوجيات جديدة، ك اعتماد أساليب إدارة حديثة سبكنو من

اإلدارية باجملمع ك تعريفها  ك لتحقيق ذلك كضع اجملمع سياسة للجودة ًب نشرىا على صبيع اؼبستويات .منتجاتو
تعريف العاملُت بسياسة اعبودة للمجمع  كما يقـو مدير مديرية نظاـ إدارة اعبودة بالتحقق من.لدل صبيع العاملُت

  .يهدؼ من خالؽبا إذل ربقيق األىداؼ ك بلوغ النتائج اؼبسطرة

 :2 من أىم النقاط اليت يهتم هبا اجملمع ُب سياستو للجودة ىي

 تصميم كتطوير األدكية كغَتىا من اؼبنتجات الصيدالنية اغبديثة ُب شكل جديد يتناسب مع اذباىات 
 االستهالؾ، كتغَت مالمح اؼبرض، كعلم األمراض السائدة، كمواكبة التطورات األخَتة ُب ؾباؿ العلـو

  .الصيدالنية كاألدكية، آخذا ُب االعتبار االفًتاضات العالجية السائدة
 االبتكار الصيدالين من خالؿ الكشف عن ؾباالت حبوث أساسية ُب الصناعة الصيدالنية.  
 إنتاج األدكية كغَتىا من اؼبنتجات الصيدالنية اليت تتصف باعبودة، ك اليت تستجيب الحتياجات  
 السوؽ كتوقعات الزبائن.  
 تسويق اؼبنتجات عن طريق شبكة توزيع تكوف األقرب إذل الزبائن.  
 تصدير اؼبنتجات ُب األسواؽ اإلقليمية.  

كبتتبع أىم التشكيالت ُب اؼبنتجات للمجمع الدكائي صيداؿ قبد انو يبيل ألتباع إسًتاتيجية التنويع م 
اؼبنتجات إضافة غبصوؿ اجملمع على شهادات االيزك إال أف جودة اؼبنتجات تبقى منخفضة نبيا كىذا ما تًتصبو 

بالتارل سبثل اإلسًتاتيجيات التسويقية التنافسية اؼبقًتحة اإلطار العاـ الذم يتضمن الوسائل ""....األرقاـ كاإلنتاج ك
البديلة اليت سبكن صيداؿ من االستخداـ الفعاؿ كالكفء للموارد كاإلمكانيات اؼبتاحة للمجمع من أجل ربقيق 

بينما تعترب التكتيكات التسويقية ىي ؾبموعة اػبطوات . رسالتها كأىدافها الرئيسية ُب إطار البيئة احمليطة هبا
التفصيلية اليت يبكن من خالؽبا تنفيذ ىذه اإلسًتاتيجيات كمن ٍب ربقيق االتصاؿ كالتسليم الفعاؿ للمزايا التنافسية 

                                                 
 .217:بتصرؼ،دضباف ليندة، مرجع سابق،ص 1
 .177:بوناطَتك ليلي،مرجع سابق،ص 2
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 كبذلك، تتجسد اإلسًتاتيجيات التسويقية التنافسية لصيداؿ من خالؿ التسويق التكتيكي .لألسواؽ اؼبستهدفة
 ًب اختيار كربديد اؼبزايا التنافسية على اؼبستول االسًتاتيجي للتسويق ليصل إذل ؿباكلة تنفيذىا على بعد أف

 .1....""اؼبستول التكتيكي لو
ىي الًتكيز على أسواؽ  (اؼبرضى)أما إذا كانت اؼبيزة اؼبراد تسليمها من طرؼ ؾبمع صيداؿ لعمالئو النهائيُت 

جزئية اؼبتمثلة ُب اؼبصابُت باألمراض اؼبزمنة على أساس اعبودة، فإف أدكات اؼبزيج التسويقي يبكن أف تأخذ اآلليات 
 :التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .21: ،مرجع سبق ذكره ،ص التسويق كأسلوب ؼبعاعبة إشكالية تنافسية ؾبمع صيداؿ لصناعة الدكاء ُب اعبزائرسامية غبوؿ،زكية مقرم، 1
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كهبب اإلشارة إذل أف أدكات اؼبزيج التسويقي العامة الواجب استخدامها من طرؼ ؾبمع صيداؿ ُب     
القطاعات السوقية اليت سبثل اؼبصابُت باألمراض اؼبزمنة اؼبوضحة ُب الشكل أعاله ينبغي أف تركز على إظهار ميزة 

 .ُب أعُت كاصفي الدكاء أم فئة األطباء باعتبارىم اؼبؤثرين األساسيُت على قرار شراء الدكاء (فعالية اؼبنتوج)اعبودة 

 

 :السعر

 ؿباكلة توازم سعر األدكية مع السعر 

اؼبطبق من طرؼ صندكؽ )اؼبرجعي 

 . (الضماف االجتماعي

 :المنتوج

 تصميم أدكية عالية األداء كمطابق للمقاييس اؼبقبولة عاؼبيا؛- 
 إنتاج الكمية الالزمة؛- 
ؿباكلة كسب كالء كاصفي الدكاء عن طريق زبفيض الفرؽ بُت أداء - 

 .   كتوقعاهتم ُب العالج (فعالية الدكاء)الدكاء 
 جودة اؼبواد اػباـ؛- 
 أف يكوف حجم العبوة مالئم ؼبتطلبات العالج؛- 
 توافر الدكاء بصفة دائمة؛- 
 .التطوير اؼبستمر كزيادة األحباث- 

 : الترويج

الًتكيز على البيع الشخصي من خالؿ اؼبندكبُت الطبيُت، ألف - 
 ؛(األطباء)ىذه األنواع من األدكية موجهة إذل كاصفي الدكاء 

 قدرة اؼبندكب الطيب على اإلقناع كانتظاـ الزيارات إذل األطباء؛ - 
تنشيط اؼببيعات باستخداـ العينات اجملانية كتقدًن اؽبدايا - 

 . كالقياـ بالندكات كاؼبؤسبرات العلمية

 :التوزيع

 إتباع سياسة التوزيع اؼبباشر من أجل زبفيض ىوامش 

أرباح ذبار اعبملة كمن ٍب زبفيض سعر ىذا النوع من 

أم من مراكز )األدكية اليت تكوف عادة أسعارىا مرتفعة 

  (التوزيع إذل زبائن صيداؿ

فعالية : الميزة هي

 (الجودة)الدواء 

 اعبودة أدكات اؼبزيج التسويقي الواجب استخدامها من طرؼ ؾبمع صيداؿ لتسليم ميزة(: 45)الشكل رقم 
 

 .21:سامية غبوؿ،زكية مقرم،مرجع سابق،ص :المصدر
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 إستراتيجية التركيز: ثانيا

 العالية، اعبودة خالؿ من فيها كالتميز األسواؽ، من معُت جزء على الًتكيز إسًتاتيجية تنفيذ لصيداؿ يبكن
 السكرم، مرض الدـ، ضغط ارتفاع مرض: مثل اؼبزمنة األمراض ؼبعاعبة اؼبوجهة األدكية ُب اؼبتمثل السوقي فالقطاع
 اللبفاض اؼبستهلك فيها يراعى ال ،1السرطاف مرض الربو، مرض كالشرايُت، القلب أمراض التنفسية، األمراض
 من النوع ىذا على الًتكيز لصيداؿ يبكن كعليو اؼبعاعبة، على كقدرتو فعاليتو إذل كبَتة بنسبة يراعى بل السعر

. الصناعة من اعبزء ىذا ُب اؼبتاحة الفرص استغالؿ أجل من كاالستثمار السوقية، القطاعات

 كذلك جديدة أسواؽ على حبثها خالؿ من الًتكيز، إسًتاتيجية تنفيذ على صيداؿ قدرة إذل باإلضافة   
 لصيداؿ يبكن األساس ىذا كعلى باغبداثة، الدكائية صناعتها تتميز اليت النامية الدكؿ ُب أم اعبزائر، خارج

 سوقية حصص كربقيق السيطرة أجل من اعبزائر، ُب اكتسبتها اليت الدكاء صناعة ؾباؿ ُب ككفاءهتا خربهتا استغالؿ
. الدكؿ ىذه أسواؽ ُب كبَتة
 أجل من صيداؿ تتبناىا أف يبكن اليت اإلسًتاتيجيات يظهر ك يوضح شكل خالؿ من سبق ما إيضاح كيبكن   

 :يلي كما كىو تنافسية، ميزة ربقيق

 

           المستهلك ٌدركه تمٌز                        أقل تكلفة             
 

 
 واسع نطاق

                     

                                                                                        

   نطاق التنافس 

                                                                                  

                                                                                      

نطاق ضٌق 

 

 

                                                 
1
 .19 ص السابق، اؼبرجع   

 
 األدكية لتطبيق إسًتاتيجية التكلفة األقل عل
 .اؼبعاعبة لألمراض غَت اؼبزمنة

 
                    

.......................... 

       
 األدكية اؼبعاعبة لألمراض اؼبزمنة لتطبيق إسًتاتيجية الًتكيز عل

أك  
 .تطبيق إسًتاتيجية الًتكيز ُب دخوؿ أسواؽ جديد ُب الدكؿ النامية

 صيداؿ تتبناىا أف يبكن اليت التنافسية اإلسًتاتيجيات: (46) رقم الشكل

 

 136:عرقايب عادؿ،مرجع سابق،ص :درصـــالم
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من خالؿ الشكل السابق الذم يوضح اإلسًتاتيجيتُت اللتُت يبكن للمجمع الصناعي صيداؿ تبنيهما، نالحظ    
أنو أماـ اجملمع الصناعي صيداؿ نوعُت من اإلسًتاتيجيات اليت يبكن أف يتبنانبا من أجل ربقيق النجاح كالنمو، 

. عن طريق استغالؿ اؼبزايا التنافسية اؼبتوفرة ُب بيئتها

كرغم تسهيالت الدكلة ُب تنمية ىذا القطاع كفتح االستثمار أماـ اػبواص كرغم البفاض القوة التفاكضية 
للزبائن للمجمع صيداؿ إال أننا قبد اجملمع صيداؿ  استطاع اغبفاظ على حصتو السوقية كمؤسسة ذات حجم ُب 

 زيادة إذل اعبودة  كالًتكيز مستول الًتكز ،  كيتضح أف اؼبؤسسة ُب كضع تنافسي كىذا لتحكمها ُب التكاليف
 . اإلسًتاتيجيتُتكبالتارل فإنو يبكن اؼبزج بُت على شرائح معينة 

 

 إستراتيجية الشراكة: المطلب الثالث

رغم ما حققتها صيداؿ من ميزة تنافسية ُب السعر كاعبودة فهي تسعى لتحسُت كضعيتها التنافسية ُب 
السوؽ كتقدًن أفضل اؼبنتجات كتغطية السوؽ احمللي  كالدخوؿ ُب األسواؽ العاؼبية  فبادرت إذل إبراـ ربالفات من 

 . اجل االستفادة من التقانة  كالتكنولوجيا 

 الشراكة والعقود المبرمة: أوال

 كاليت أدت إذل إفالس اجملمع كًب النهوض باجملمع 1995نتيجة الضغوط اليت مر هبا اجملمع الدكائي صيداؿ سنة 
 : 1 من طرؼ أصحاب القرار  حيث ًب برؾبة ؾبموعة من األىداؼ1998سنة 

  .ربديث قائمة اؼبنتجات -
 تقليد منتجات جبودة عالية كسعر تنافسي -
 الدخوؿ ُب الشراكة مع اؼبؤسسات األجنبية -
 .زيادة اعبهود  اػباصة التسويق  -

أدكية أمراض القلب، كالسكرم، كأمراض العيوف، )توسيع ؾباؿ اؼبنتجات ذات االستهالؾ الكبَت  -
 .(كالعقاقَت اؼبضادة لاللتهابات كاؼبضادات اغبيوية

 ( نوعا من األدكية150)توسيع تشكيلة منتجاهتا  -

                                                 
1 Saidal info n °7 .premier trimestre.1988.p 9-10  
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 .زيادة أنشطة التسويق الطيب كسائل اإلعالـ اػباصة -
 .التعاكف مع كليات اؼبراكز الصيدلية كالبحوث األجنبية -
 .الدخوؿ إذل األسواؽ اػبارجية -
 .تقليل حجم كاردات األدكية -
 .خلق فرص عمل جديدة -
 .تنشيط االقتصاد الوطٍت من خالؿ تغطية احتياجات السوؽ اعبزائرية -

، حيث 1989-1988ـبطط التنمية الذم انطلق ُب ذبسيده كانطلقت الشراكة للمجمع  بناءا على 
كانت صيداؿ سبثل الصناعة الصيدالنية اعبزائرية ك قد أنشأ ىذا اؼبخطط التنموم من طرؼ السلطات العمومية 

 .من أجل التعامل مع الظركؼ السائدة ُب القطاع

 أك ما يسمى اؼبشًتكة ؾبمع صيداؿ ثالث أشكاؿ للشراكة، يتمثل الشكل األكؿ ُب اؼبشاريع أعتمد
 من اإلنتاج على أف يتقاسم اؼبخاطر مع عبزءبالشركات اؼبختلطة، كتتميز ىذه الصيغة بتمويل الطرؼ األجنيب 

. 1 كمراقبة اؼبشركعالتسيَتصيداؿ، كما يشارؾ الشريك األجنيب ُب 

 حيث تقـو صيداؿ من ،التكييف الشكل الثاين ُب إبراـ عقود التصنيع اإلمتيازية كتسمى أيضا بعقود يتمثل
ؿ، سواء غبساهبا أك غبساب الشركاء ، ا صيدإنتاجخالؽبا بتصنيع أدكية خاصة باألطراؼ األجنبية ُب كحدات 

ظبح ملطرؼ األجنيب ، كقد ؿ إتاكةاإلنتاج، كباؼبقابل تدفع ؽ  كطراألكليةحيث تستفيد صيداؿ من جلب اؼبواد 
 تتميز التصنيع التكنولوجيا بتكلفة منخفضة، خاصة إذا علمنا أف تلك اؼبنتجات اؼبعنية بعقود بنقلىذا الشكل 

. بقدر عاؿ من التكنولوجيا

، كتتميز بتحويل أجنبية كقد سبت بُت صيداؿ كـبابر ، رخص اإلنتاجباقتناء الشكل األخَت ، فيكوف أما
 . االخًتاعات ء براباستعماؿاؼبعارؼ كمنح الًتخيص 

 

 
                                                 

1
 .109:،ص2004 ،حالة ؾبمع  صيداؿ،ماجستَت،جامعة اعبزائر،أثر إستراتيجية الشراكة على الوضعية المالية للمؤسسةسليماف بلعور،  
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 :  المشاريع المشتركة عقود- 1
 العاؼبية، كتتمثل تلك اؼبخابر عدة عقود شراكة ُب شكل مشاريع مشًتكة مع أكرب 1997 اجملمع مند سنة أبـر

:  اؼبشاريع ُب مايلي 
 
 :(pfizer  - saidal  manvfacturing PSM) صيدال - مشروع فايزر1-1
:  شركة ـبتلطة شاء يقتضي بإف1998 سبتمرب 8 اؼبخرب األمريكي فايزر ُب مع اجملمع بإبراـ عقد شراكة قاـ 

 كالية اعبزائر، تقدر الطاقة اإلنتاجية ؽبذه البيضاء يقع بالدار االجتماعي مقرىا ، PSM : ػ ظبيت بفايزرصيداؿ 
 30 مليوف دج تساىم فيو صيداؿ بنسبة 912 االجتماعي رأس ماؽبا كيبلغ مليوف كحدة بيع، 30 ػاؼبؤسسة ب

%  
 ، كتتمثل قائمة منتجاتو ُب كل األشكاؿ اعبافة كالسائلة 2002 جواف 23 ُب اإلنتاج بدأ اؼبشركع عمليات 

.  كاؼبضادات اغبيوية االلتهاب مضادات:  الفالحية التاليةاألدكية

   (Rhone Poulenc (France)- saidal RPS) : صيدال–  مشروع رون بوالنك 1-2
 ركف"  بُت صيداؿ كاؼبؤسسة الفرنسية 1998 سبتمرب 14ُب التوقيع على القانوف األساسي ؽبذا اؼبشركع ًب

 بيع سنويا، كتقدر تكلفة ىذا كحدة مليوف 20 ػ على إنشاء كحدة إنتاج بطاقة تقدر باالتفاقية كتنص" بوالنك 
 ، لكن كانت 2000 اإلنتاج ُب الثالثي األكؿ من سنة عمليةف دكالر، على أف تنطلق ك ملي28 ػاإلستثمار ب

 ماؿ ، كتقدر نسبة مشاركة صيداؿ ُب رأس 2001 ُب بداية الثالثي الثالث من سنة لإلنتاجاإلنطالقة الفعلية 
 .% 70 الفرنسية حُت تبلغ حصة اؼبؤسسة ُب %30 ػ باؼبشركعىذا 

 

 groupement pharmaceutique) )صيدال–  األروبيالصيدالني المؤسسة المختلطة التجمع 1-3

européen- saidal   
 إلنشاء شركة 1998 سبتمرب 17 بتاريخ األكركيب الصيدالين إبراـ بركتوكوؿ اإلتفاؽ بُت صيداؿ كاجملمع ًب

 27  ػ الصناعية كاد ظبار، كتقدر الطاقة اإلنتاجية للشركة بباؼبنطقة SOMEDIALصوميدياؿ بػ ـبتلطة ظبيت 
.  مليوف دج 980 كما بلغت تكلفة ىذا اإلستثمار ،ب. كمليوف

، كزبتص ُب إنتاج 2001 من سنة الثالث شركة صوميدياؿ أكؿ مراحل اإلنتاج خالؿ الثالثي باشرت
. اؼبضادات اإلستامنية كمضادات اغبمل:  العالجية التالية الفركعاألشكاؿ اعبافة كالسائلة كالعجينية اليت زبص 
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 (NOVO Nordisk-Pierre Fapre-Saidal): صيدال – بيارفايري –  مشروع نوفونورديسك 1-4

 1999 جانفي 13ابرم الفرنسية كصيداؿ ُبؼ بياركـبابر بُت ـبابر نوفونورديسك الدمبركية اتفاؽ عقد أبـر
 ت قدركقد ، األنسولُت كمقومات السرطاف بواد عيسى كالية تيزم كزكنتاجإل كحدة ز على إقبااالتفاقيةكتنص 

 كما،% 45 ػ نوفونورديسك بكـبابر %10ػ فيو صيداؿ بتساىم مليوف دج 2670 ػتكلفة ىذا اؼبشركع ب
   .% 45  بػتساىم ـبابر بيارفايرم ىي األخرل

 (Dar El Ddawa- Saidal)  : "صيدار"  صيدال–  مشروع دار الدواء 1-5
كحدة جسر  بيدارػ ص شركة ـبتلطة تسمى بإنشاء بُت صيداؿ كدار الدكاء األردنية على االتفاؽ ىذا ينص

 كما ،ماليُت كحدة منتجة  6 اإلنتاجية ؽبذه اؼبؤسسة إذل القدرةقسنطينة لتصنيع قطرات غسل العُت، كتصل 
 .%30 مليوف دج تساىم فيو صيداؿ 120 ػ باالستثمارتقدر تكلفة 

 انطلقتكقد ، 2002 الثالثي الثاين من سنة ُبعلى أف ينطق اإلنتاج ، 1999 ُب أفريل االتفاؽ ىذا براـأ
 . 2002 مام 29عملية اإلنتاج فعليا كما كاف مسطرا ُب 

      :(Acdima -  Spimaco -JPM-Digromed)  ٍ Saida - "تافوكو" المؤسسة المشتركة 1-6
 جويلية 8 ُب " ديغركماد- جي يب أـ- سبيماكو - أكديبا - صيداؿ" من طرؼ اؼبؤسسة ىذه تأسست

 Tassili Pharmaceutique Companyمالعربية الطاسيل  اؼبؤسسة الصيدالنيةاسم كأطلق عليها 2000
 .، كلقد اختَتت قطعة األرض اليت سبلكها صيداؿ بالركيبة كموقع للمشركع"Taphco " كزبتصر ُب اسػم

 قدر رأس ماؿ كقد، ا ُب صناعة اؼبنتجات اػباصة بأمراض العُت كمنتجات للحقن"تافوكو "شراكة تتخصص    
 كما  الواحد موزعة للسهم دج 6560 سهم بقيمة 100000 مليوف دج مقسمة إذل 656ىذه اؼبؤسسة بػ 

 :يلي 

 ؛ ديغركماد اعبزائر %10 لصيداؿ ك%35:  مةػاؼبقي للجهة 45%
  العربية شركة تأسست من طرؼ جامعة الدكؿ ، كىيالكديبا%25 :للجهة غَت اؼبقيمة55%
 ( اؼبملكة العربية السعودية )بيماكوسؿ% 20
 ( األردف )عبي يب أـ 10%
 . 2004 هبذا اؼبشر كع ُب السداسي الرابع من سنة اإلنتاج انطالؽ موعد حدد
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 ( ( Medacta-Saidal :صيدال –تا ك المشترك ميداالمشروع 1-7
 أغباـ إلنتاج ـبتلطةا على إنشاء شركة كت بُت صيداؿ كؾبمع ميدا2000نوفمرب 20 ُب أتفاؽ بركتوكوؿ إمضاء ًب

 االستثمار قيمة ىذا تبلغ ك، Samed"صامد "أسم كأطلق على ىذه اؼبؤسسة ،للجراحة كتسويقها ُب اعبزائر
.  سنوياُ بيع مليوف كحدة 3 مليوف دج بقدرة إنتاج تصل إذل 192
 ةاؼبؤسسة السويسرم )أما ؾبمع ميداكتا ، % 40كتساىم فيو صيداؿ بنسبة ،  مقر ىذا اؼبشركع ُب شرشاؿيقع

دل وبدد ك % 60فتصل نسبة مسانبتو إذل  (كالرمامات التجريبية، اعبراحةلواـزاؼبتخصصة ُب البحث كصناعة 
.  ىذا اؼبشركع إنطالؽتاريخ 
 ُب شكل للشراكةأمضت صيداؿ عدة إتفاقيات ،  تلك العقود اؼبربمة ُب إطار إنشاء شركات ـبتلطةعلى زيادة

.  لإلنتاج ُب عدة إختصاصات اعقود إمتياز سبنح من خالؽبا ترخيص
 

 ًب إمضاء بركتوكوؿ االتفاؽ بُت ؾبمع :Abolmed- Saidal أبولميد -   المشروع المشترك صيدال1-8
 11 ُب اؼبديػة، بغية إنتػاج اؼبضادات اغبيػوية، كبلغ عدد اؼبنتجات  2004 مارس 28صيداؿ كأبوؼبيد الركسي ُب 

 .منتج
  Saidal - Solupharmسولوفارم الصيدالني- المشروع المشترك صيدال 1-9

Pharmaceutique:  بوالية الطارؼ، متخصص ُب إنتاج أشكاؿ 2004 مارس 9ًب إمضاء العقد ُب 
 .1ؿبددة مثل اغبقن، مضادات الركماتيـز كمضادات السرطاف

 : Les accords de façonnage   التصنيع اإلمتيازيعقود- 2
 إذل رفع ذلكاليت هتدؼ من خالؿ ،  الصيغة للشراكة بصنع منتجات الشركاء من طرؼ ؾبمع صيداؿىذه تسمح

 اإلطار عقد اجملمع عدة إتفاقيات ىذاُب ، مردكدية ذبهيزات اإلنتاج كاغبصوؿ على معارؼ من اؼبخابر األجنبية
 : 2سبثلت ُب

 
 
 

                                                 
1
 Rapport de gestion 2004. 

 .111: سليمان بلعور مرجع سبق ذكره،ص 2
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  :(USA   )فايزر – صيدال 2-1
كلقد ًب ، فارماؿكالذم يقضي بصناعة أربع منتجات على مستول فرع ، 1997 ىذا العقد ُب أكتوبرإمضاء ًب

على أف يتخصص ىذا اؼبشركع ُب إنتاج ، 1998 سبتمرب 6كافتتحت كرشاتو ُب ، ربضَت اؼبقر اػباص باؼبشركع
.  منصب شغل 110 يرمع توؼ،  كحدة بيعمليوف 30األنواع اعبافة بطاقة إنتاجية تقدر بػ 

 : نوفونورديسك – صيدال2-2
كىذا إلنتاج نوع ، 1997ُب ديسمرب "نوفوتورديسك "ًب إمضاء عقد تصنيع بُت ؾبمع صيداؿ كاؼبخرب الدمبركي 

على شكل أقراص كشراب، كيكوف اإلنتاج على مستول فرع "  Danilase-دانيالز"من الدكاء يتمثل ُب 
 . مليوف دكالر أمريكي33.7كتصل قيمة منتجات ىذا اؼبشركع إذل ، انتيبيوتيكاؿ باؼبدية

أما فيما ىبص إنتاج األقراص فالدراسة جارية النتاجها على ، 1998 انطلق اإلنتاج ُب شكل شراب ُب نوفمرب 
 .مستول فرع فارماؿ 

 : دار الدواء – صيدال 2-3
، لغرض إنتاج ستة أنواع من 1997ًب إمضاء العقد بُت ؾبمع صيداؿ كاؼبخرب األردين دار الدكاء ُب ديسمرب 

 األدكية تتمثل ُب 
 .ُب شكل أقراص  (Isocarde) ازككار  -

 . ُب شكل أقراص (Capocard)كابوكار  -

 .  ُب شكل كبسوالت (Fifeder)فيفيدار -

 .  ُب شكل مرىم (Mycoheal)ميكوىيل  -

 . ُب شكل شراب (Ambolar)امبوالر -

 . ُب شكل كرًن (Diclogesic)ديكلوجزيك  -

 :رام فارما – صيدال 2-4
، ككاف "راـ فارما" ًب إمضاء عقد شراكة بُت اجملمع الصناعي صيداؿ كاؼبؤسسة االردنية 1997ُب ديسمرب    

 :، كىذه اؼبنتجات ىي (كحدة الدار البيضاء )ذلك هبدؼ إنتاج ثالث منتوجات بفرع فارماؿ 
 . (Omeprezole)امبَتيزكؿ  -

 . (Tamoxifene)تاموكسيفُت -

  . (Aciclovir)اسيكلوفَت  -
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 مع متعاملُت جزائريُت هتدؼ من 2002    إضافة إذل ذلك أمضت صيداؿ تسعة اتفاقيات تصنيع جديدة سنة 
 .   كراء ذلك توفَت ثالث منتجات جديدة كل شهر على اؼبدل اؼبتوسط 

 :اتفاقيات اقتناء الرخص - 3
كاعبدكؿ التارل يوضح ، عملت صيداؿ على إبراـ عدة اتفاقيات لشراء رخص اإلنتاج مع بعض اؼبخابر األجنبية

 : أىم ىذه االتفاقيات

 
 
 

 

 

 
 
 

       من خالؿ ما ذكرنا نستنتج على أف ؾبمع صيداؿ يشهد تسارعا ككثافة ُب عقود الشراكة، كذلك ُب كافة 
  .مراحل الدكرة اإلنتاجية، فمن البحث كالتطوير إذل االستثمار كاإلنتاج كصوال إذل مراحل التسويق

 تطور اإلنتاجية قبل وبعد الشراكة: ثانيا

 إذل 1996من سنة ) كسنة فاصلة بُت مرحلة ما قبل الشراكة بالنسبة لصيداؿ 1999سنحدد سنة 

 .(2015 إذل 1999من سنة )كمرحلة ما بعد الشراكة  (1999سنة

 

 الموقع عدد المنتجات  إمضاء العقدتاريخ الشركاء

الدار البيضاء  Solvey Pharm (France)  1994 02 فاـر  سولفام
مركب المدية  Medi cuba(Cuba) 1998 04 ميدم كوبا

 Hayat Pharm(Jordanie)حياة فاـر
 الدار البيضاء 02 1998

مركب المدية  Meheco (Chine) 1998 03ميهيكو
 مركب المدية Ellililly  (USA) 1999 02إيلي ليلي

 ـ Biotechnica (Tunisi)  2004 04بيوتشنيكا
 ـ Mepha (Suisse)  2004 02ميفا

 اتفاقيات اقتناء الرخص ُب صيداؿ(: 26)الجدول رقم

Source:Rapport de gestion 1999 ,2003,2004 
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نالحظ ىناؾ ربسن طفيف ُب اإلنتاجية بعد التحالفات نسبيا كىذا يدؿ على كفاءة  التحكم ُب  
 بكمية اقل أكاكرب قدر فبكن من السلع كاػبدمات بنفس الكمية استخداـ اؼبوارد اؼبتاحة  هبدؼ اغبصوؿ على 

 على التوارل حيث ارتفع مؤشر اإلنتاجية 2015-2009 كىذا ما نالحظو ُب السنوات .من عناصر اإلنتاج
 ،   أما بالنسبة إلنتاجية العماؿ نالحظ ربسن جيد كيفسر ىذا بتناقص عدد العماؿ  ℅22الكلية بأكثر من  

 كأدل أسلوب  نتيجة السياسة اعبديدة للمجمع  اضافة لزيادة اػبربة كاؼبعارؼ اؼبكتسبة من العماؿ األجانب
  1"التقانةاىتماـ الشريك باإلرباح أكثر من تبادؿ ""الشراكة إذل ربسُت أداء اجملمع  كفبا اثر سلبا على اإلنتاجية ىو 

 

                                                 
 10.51:، غلى الساعة 23.01.2017مقابلة مع إطار دبصحة الشراكة باؼبديرية العامة للمجمع، الدار البيضاء، بتاريخ  1

 
 البيانات

 
 القيمة المضافة

 
 تكاليف اإلنتاج

اإلنتاجية 
الكلية 
 للعوامل

إنتاجية  عدد العمال
 العمال

1996 1764.8 2634.24 0.67 2510 0.7 

1997 2073.6 3014.25 0.69 2471 0.84 

1998 2243.9 3439.88 0.65 2824 0.79 

1999 2471.8 3930.13 0.63 3046 0.81 

2000 8188.6 3924.73 0.59 3210 0.72 

2001 2662.0 4792.80 0.56 3412 0.78 

2002 2837.2 5268.12 0.54 3563 0.8 

2009 8090.27 - - 4687 1.72 
2010 5684.35 - - 4405 1.29 
2011 7084.73 11679.53 0.60 4198 1.68 
2012 7963.46 13267.97 0.60 4067 1.95 
2013 7947.14 10649.12 0.74 3650 2.18 
2014 6003.37 8971.91 0.70 3481 1.72 
2015 5505.37 9638.80 0.57 3251 1.69 

االعتماد على تقارير اجملمع :المصدر  

 

                                  ( 2015- 1996 ) تطور إنتاجية ؾبمع صيداؿ قبل كبعد الشراكة (:27)الجدول رقم 

 10:الوحدة
 دج6
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 خالصة
 

تبُت من خالؿ الدراسة التطبيقية أف الصناعة الدكائية تتجو كبو النمو إضافة إذل ؾبهودات الدكلة ُب التقليل 
 كتتميز الصناعة الدكائية باؼبنافسة .من فاتورة الواردات كتشجيع األدكية اعبنيسة  كاالعتماد على اإلنتاج احمللي

من أجل االستحواذ على أكرب حصة من سوؽ االحتكارية نظرا لوجود عدد يقارب اؼبائة مؤسسة  اليت تتنافس 
من اغبصة %8.35الدكاء كاف تركز الصناعة الدكائية يعترب ضعيفا نسبيا حيث تسيطر ؾبمع صيداؿ على 

 .(مقلوب عدد اؼبؤسسات)السوقية

يتمتع صيداؿ خبربة كبَتة ُب إنتاج ؾبموعة كبَتة من األدكية فبا هبعل أم مؤسسة ترغب ُب الدخوؿ غَت 
قادرة على إنتاج ىذه األدكية بنفس التكلفة اليت تنتج هبا صيداؿ نفس األدكية ، ك عليو يعترب ىذا من بُت عوائق 
الدخوؿ إذل صناعة الدكاء ُب اعبزائر الذم يعمل بدكره مع اعبودة ُب ربريك األبعاد اػبمسة للقول التنافسية بغية 
ربقيق ىيكل صناعة دكائية امثل إذل أف ؾبمع صيداؿ بعيد عن اإلبداع كالسبق إذل االخًتاع كىذا األخَت الذم 

. يعد العامل الرئيسي ُب تغَت ىيكل الصناعة الدكائية اعبزائرية كبو األفضل

قبد مسانبة التكلفة اؼبنخفضة كالتمييز ُب ربديد مردكدية اؼبؤسسة ظاىر كىذا نتيجة ذباذب قول اؼبنافسة 
بداخلو إضافة للوضعية التنافسية جملمع صيداؿ كىذا ما أدل إذل عموما إذل ربسن ىيكل الصناعة كاالستحواذ 

كزبفيض فاتورة الواردات أما على اؼبستول العاؼبي   (تباين أنصبة الصناعة)من حصة السوؽ%.8.35على نسبة 
. تطور جيد ُب اغبصة السوقية 
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 : الخاتمة

انطالقا من مؤشرات السوق العادلي والعريب للصناعة الدوائية تبني الدور االسرتاتيجي ذلذه الصناعة إضافة 
 يف جانب تكلفة االستثمار ادلرتفع  وتطوير الكفاءات والكوادر السيطرة ادلؤسسات الكربى عليها وإسهاماتو

البشرية من اجل االرتقاء هبذه الصناعة  كون ىذه الصناعة مبثابة قائد اجليش الذي حيدد توجهات جنده وتطبيقا 
 .على الصناعة الدوائية فهي تعترب ذات بعد اسرتاتيجي بعد األسلحة

اليت من خالذلا يتم وتعاين الصناعة العربية للدواء من مشاكل كثرية وأوذلا االفتقار دلراكز البحث والتطوير 
تصنيع ادلادة الدوائية اخلام واكتشاف أمصال جديدة لألمراض، واألمر اآلخر االعتماد على األدوية األجنبية وعدم 

تشجيع مصانع األدوية الوطنية بالشكل ادلناسب الذي جيعلها تنافس الدواء األجنيب وتتكامل مع مصانع عربية 
أخرى، فضالً عن موجة االحتكار واالستحواذ من مصانع األدوية األجنبية للمصانع العربية هبدف توسيع أسواق 

 .تصريفها يف ادلنطقة العربية

عن توسيع قائمة األدوية اليت يتم منع استريادىا يف الوقت ويظهر جليا عجز الصناعة الدوائية اجلزائرية  
احلايل، يف ظل عدم حتقيق اجلزائر لالكتفاء الذايت يف رلال تصنيع األدوية، خاصة أدوية داء السكري وضغط الدم 

أن اجملمع الدوائي صيدال يسعى للخروج من ىذه األزمة من طرح  وبالرغم من ىذه التطورات إالوالسرطان، 
منتجاتو وتطوير منتجات أخرى من اجل تغطية الطلب وتقليل فاتورة الواردات بإتباع اسرتاتيجيات تنافسية متمثلة 

 .يف التكلفة ادلنخفضة واجلودة وخصوصا عنصر اجلودة الذي أرق كاىل ادلستهلك اجلزائري

 

 :نتائج الدراســــة/ أوال

بناءا على إسقاط اجلانب النظري على التطبيقي مت التوصل إىل النتائج اليت حتيط باإلشكالية ادلطروحة واليت تأكد 
 : أو تنفي الفرضيات ادلطروحة

، و من خالل عمليات (إنتاجية العمل اجليدة للمجمع صيدال  )نتيجة اخلربات اإلدارية ادلاىرة  -1
حيث يتم استخدام آالت متخصصة الغرض حبيث تكون التكلفة  (وفورات احلجم)اإلنتاج الكبري 

ادلتوسطة للوحدة منخفضة أدي باجملمع باحليازة على أسعار تنافسية وىذا مينع دخول مؤسسات 
 يدخل يف عميلة اإلنتاج بعد دراغبة يف الدخول للصناعة ، ومحاية الدولة للمجمع اليت جتعل ادلستور
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 األوىل ادلتمثلة يف ,ةسنتني أو الدخول يف الشراكة مع صيدال وىذا مكن اجملمع يف التحكم يف القو
 (وهذا ما يؤكد صحة الفرضية األولى )الراغبني بالدخول إىل الصناعة 

 وجودة عالية  مما ضدتكن اجملمع الدوائي صيدال من  التوصل لتشكيلة واسعة دلنتجاتو بسعر منخف -2
جعلو حيتل مكانة تنافسية مقارنة بادلنافسني وىذا مابينتو مؤشرات قياس التنافسية مما جعل احلكومة 

 (وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الثانية )تباشر بتوقيف اسرتاد ادلنتجات ادلصنعة من قبل صيدال

من مؤشرات قياس تنافسية اجملمع الدوائي صيدال  خصوصا  مبقارنة سعر منتجاتو بادلنافسيني لو ،  -3
وهذا  ) تبني اعتماد صيدال على  إسرتاتيجية القيادة يف التكلفة إضافة إىل  توسع تشكيلة منتجاتو

 (ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة
على القوى  (نسبيا)تبني من خالل الدراسة التطبيقية وحتليل تنافسية اجملمع الدوائي صيدال يف التأثري -4

 إىل قنوات ذالتنافسية اليت حتكم الصناعة ،حيث استطاع بتطبيق التميز يف التكلفة واجلودة  والنفا
يف وضع موانع الدخول اخلربة الكبرية جملمع صيدال يف صناعة الدواء والصورة اجليدة دلنتجاتو التوزيع و

إىل الصناعة وبالتايل التقليل من خطر الداخليني احملتملني للصناعة، وتقليل خطر ادلنتجات البديلة 
 نالحظ مما سبق تركز زبائن رلمع اليت تقلل من رحبية القطاع ،أما القوة التفاوضية لدي الزبائن

صيدال يف جتار اجلملة، مما يزيد من قدرهتم التفاوضية، حيث أن ىدفهم ىو احلصول على منتج 
منخفض السعر وجبودة عالية، ىذا ما يدفعهم للجوء إىل ادلنتجات األجنبية األصلية اليت حتقق 

 ،يف حني جند  أن رلمع صيدال دتارس عليو قوة تفاوضية للموردين كبرية حيث ىوامش ربح مرتفعة
تعترب أدلانيا واذلند من أىم موردي رلمع صيدال، أما ادلنافسة داخل القطاع فنجد خطر ادلستوردين 
أكثر من ادلنتجيني احملليني  كون عملية االسترياد ال تتطلب إمكانيات استثمارية ضخمة و شهرة 

العالمة للمنتجات ادلستوردة  إال أن الباحث يرى تأثري نسيب للتكلفة ادلنخفضة والتمايز على القوى 
التنافسية للصناعة الدوائية  كون اجملمع الدوائي صيدال يبعد بعيدا على أىم عنصر وىو اإلبداع 

 (.وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الرابعة ) والسبق إىل االخرتاع والصناعة الدوائية يف مرحلة النمو  

يصعب حتقيق إسرتاتيجية التكامل العمودي للخلف لكون ادلواد األولية الرئيسية حكرا على الدول  -5
األجنبية وبالتايل ال يظهر أثر ىذه اإلسرتاتيجية على التكاليف ،أما بالنسبة للتكامل العمودي لألمام 

جند رلمع صيدال يسيطر على مراكز البيع والتوزيع مما يؤدي إىل تقليل التكاليف الكلية ويكون 
 حاجز أمام الداخليني احملتملني الذين يبحثون عن التغطية الشاملة 
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جند إن إسرتاتيجية ادلنافسة مهما تنوعت فهي تتضمن االسرتاتيجيات العامة للتنافس لبورتر فهي  -6
تؤثر على أبعاد ىيكل الصناعة يف دتييز ادلنتجات من ناحية السعر واجلودة يف حني جند أن ىيكل 

الصناعة ميارس تأثري آخر على ىذه اإلسرتاتيجية من باب خلق التميز إلزالة حواجز الدخول 
 . للصناعة آو من خالل حتسني وتطوير ادلنتجات

يعد السعر ادلنخفض ميزة تنافسية حيث يبحث ادلستهلك على دتايز ادلنتوج وخصوصا السعر  -7
ادلنخفض،يف حني زيادة دتايز ادلنتجات داخل ىيكل الصناعة يؤدي إىل خلق الوالء للعالمة 

 .التجارية

اإلبداع يعترب السالح األساسي يف حتقيق توازن القوى التنافسية وتغيري ىيكل الصناعة إىل االمثلية  -8
 والنفاذ إىل األسواق العادلية

 للموزعني حسب رقم ة بادلائ5 إىل 1تعمل صيدال على منح ختفيضات يف هناية السنة تقدر من  -9
 .أعماذلم

  داخل ادلؤسسات ادلتنافسة موظفني سابقني جملمع صيدالتأغلب اإلطارا -10

 على أنتاج مادة األنسولني وستكون أول مؤسسة جزائرية وىذا يف إطار الشراكة اتعلم صيدال حايل -11
 .مع  شركة نوفو نورديسك

مما أخر تنافسية اجملمع الدوائي صيدال ، جند كذلك ادلنافسة غري ادلشروعة من طرف متعاملني  -12
 آخرين  باستعمال سياسة بيع وحتديد ىوامش الربح ال ختضع لضوابط قانونية

 :توصيات المقترحة/ ثانيـا

 :وبناءا على ما تقدم من نتائج ميكن طرح أىم التوصيات للمجمع من اجل االرتقاء بالصناعة الدوائية لألفضل

اإلبداع والسبق لالخرتاع  يعد السالح األساسي لتغيري قواعد اللعبة التنافسية والدخول يف األسواق العادلية  .1
ولذلك البد من وضع نظام معلومات لإلبداع الصيدالين يعىن بالتطورات اخلاصة باجلزيئات اليت تدخل 

 .يف صناعة األدوية
 وإنتاج االخرتاع، براءات على احلصول أجل االستثمار يف الكوادر البشرية  ورلال البحوث والتطوير من .2

 ادلنافسة مواجهة يف وتساىم اجلزائر يف السوقية حصتها من تزيد أن شأهنا من اليت األصلية األدوية
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وتوجيو الرسالة الرتوجيية جبودة منتجاهتا إىل أصحاب القرار ادلتمثلني يف األطباء .األصلية لألدوية األجنبية
 .والصيادلة ،مدراء ادلستشفيات وادلراكز الصحية وادلمرضني 

 واليت دتثل القوة التفاوضية للموردين ،كون صيدال تعتمد على توريد عناصر اإلنتاجالبحث عن مصادر   .3
 من توريداهتا من السوق األجنبية وذلذا دلا لو من تأثري على ىيكل الصناعة وبالتايل على ℅75نسبة 

 .أرباحها  والتأثري ادلباشر على التكلفة 

البحث عن اسرتاتيجيات مضادة للسياسات الغري ادلشروعة يف البيع من طرف ادلتعامليني اآلخرين كون  .4
 .الدولة يصعب عليها زلاربة ىذه السياسة اليت ال ختضع للضوابط الغري قانونية

 . إطار الشراكة أكثر من األرباح يفاالىتمام بالتقانة  .5

 :آفاق البحث/ ثالثـا

 :ميكن طرح أىم اإلشكاليات اليت ترتبط مبوضوعنا وتكون انطالقات لبحوث أخرى وتدعيما لبحثنا

 .دور إسرتاتيجية قيادة التكلفة والتمييز يف حتسني تنافسية ادلؤسسة -

 .أثر اإلبداع على ىيكل الصناعة الدوائية -

 .ادليزة التنافسية وأمثلية ىيكل الصناعة -
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 المجالت العلمية: رابعا

،جامعة 12الطيب داودي، مراد زلبوب،تعزيز تنافسية ادلؤسسة من خبلل النجاح االسرتاتيجي،رللة العلوم االنسانية،العدد .1

 بسكرة

باسم مكحول، نصر عطياين، التكامل العمودي واألداء االقتصادي يف الصناعة التحويلية الفلسطينية، رللة اجلامعة  .2

 2004، العدد الثاين، يونيو 12اإلسبلمية،اجمللد

حسام الدين جاد الرب امحد، الصناعة يف زلافظة أسوان حتليل يف التنظيم ادلكاين، رللة مصر ادلعاصرة، اجلمعية ادلصرية  .3

 2012 والتشريع،واإلحصاءلبلقتصاد السياسي 

داحلميد، سحنون عقبة، دور السياسات الصناعية ادلصرفية يف ترقية تنافسية اجلهاز ادلصريف اجلزائري،احباث بزعباط ع .4

 ،جامعة بسكرة2012جوان ،11،العددوإداريةاقتصادية 

سعد جاسم زلمد، التكلفة ادلستهدفة أداة لتحقيق ادليزة التنافسية، رللة العلوم االقتصادية واإلدارية، العدد األول،رللة  .5

 2011، بغداد ،17

سعد علي محود العنزي، مها عبد الكرمي محود الراوي، فلسفة تكوين قيمة منظمة األعمال بإتباع اسرتاتيجيات  .6

 2013التنويع،رللة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد اخلاص مبؤدتر الكلية

سليمان حسٌن البشتاوي، طبلل سليمان جريره ، أمهية تطبيق إدارة التكاليف اإلسرتاتيجية واسرتاتيجيات ادلنافسة  .7

 1 ، العدد 42لتحقيق ادليزة التنافسية للشركات الصناعية ادلسامهة العامة األردنية دراسات، العلوم اإلدارية، اجملّلد 

،2015 

رمحان، مدخل نظم إدارة التكلفة لتدعيم إسرتاتيجية التميز باألسعار يف ظل البيئة التنافسية لا عاطف عبد اجمليد عبد .8

 2001احلديثة، رللة البحوث التجارية ادلعاصرة جامعة جنوب الوادي، اجمللد اخلامس عشر، العدد األول،

 2000. اإلسكندرية. الدار اجلامعية للنشر، (دراسات وحبوث ميدانية)إدارة األعمال الدولية  . عبد السبلم أبو قحف .9



282 
 

أحباث -خالة مؤسسة موبيليس–عبدالوىاب بن بريكة، جنوى حبو، اخليارات اإلسرتاتيجية دلواجهة ادلنافسة  .10

 2،2007اقتصادية،جامعة بسكرة، العدد

عصافت سيد أمحد عاشور، ادلركز االسرتاتيجي للتكاليف واإلطار الفكري لسبلسل القيمة، رللة الفكر احملاسيب، العدد  .11

 ،جامعة عٌن مشس،مصر1998األول،

، جامعة 15زلمود اخلطيب الكسواين،زلددات الرتكز الصناعي يف ادلملكة العربية السعودية،حبوث اقتصادية عربية،العدد .12

 ادللك سعود

: زلمود صديق زين، أمحد سعيد باسلرمة، قياس الرتكز الصناعي يف ادلملكة العربية السعودية، رللة جامعة ادللك عبد العزيز .13

 1989، 2االقتصاد واإلدارة، اجمللد رقم 

 

 الندوات والمحاضرات  واليحوث : خامسا

عابدي زلمد السعيد، زلاضرات نظرية القرار، قسم علوم التسيًن،أوىل ماسرت تدقيق ومراقبة التسيًن،  جامعة زلمد  .1

 2014/2015الشريف مساعدية، سوق أىراس،

نسرين البطران،حبث بعنوان ادلثلث االسرتاتيجي لنجاح التسويق، اشراف الدكتور سامر ادلصطفى، كلية االقتصاد،جامعة  .2

 دمشق، سوريا

 ،ديسمرب،كانون24 العدد العربية، االقطار يف التنمية بقضايا تعىن دورية سلسلة وقياسها، التنافسية القدرة .3

 .الثانية ،السنة2003االول

دراسة حول التجمعات الصناعية واثره على التوطٌن الصناعي يف ادلملكة العربية السعودية،قطاع الشؤون االقتصادية، مركز  .4

 2010 ادلعلومات والدراسات،غرفة الشرقية

 



283 
 

 التقارير والوثائق األخرى: سادسا

 الكويت العربية، التنافسية ،تقرير(2003)لللتخطيط العريب ادلعهد .1

 

 المواقع اإللكترونية: سابعا

1. http://bohoot.blogspot.com/2015/05/blog-post_911.html  ,23jun2016 

2. http://bouhoot.blogspot.com/2015/05/blog-post_676.html ,23jun2016 

3. http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre2.1.html ,21jun2016 

4. http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre5.html ,15jun2016 

5. http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre5.html,16jun2016 

6. http://cte.univ-

setif.dz/ses4/economie_industrielle/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%

B3/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85.html 

7. http://kenanaonline.com/users/amrfayedfurniture/posts/98786 ,19jun2016 

8. http://marketpedia.blogspot.com/p/blog-page_1428.html ,25jun2016 

9. http://www.12manage.com/methods_vertical_integration_ar.html ,25jun2016 

10. http://www.alittihad.ae/details.php?id=38359&y=2010&article=full  . 17 jun2016 

11. http://www.econlib.org/library/Enc/IndustrialConcentration.html ,23jun2016 

12. https://samehar.wordpress.com/2006/06/27/b627/lrhg ,25jun2016 

13. https://www.hawaaworld.com/showthread.php?t=1978486 

14. http://bohouti.blogspot.com/2015/05/blog-post_533.htm l02.07.2016 

15. http://www.agu24.ae/showthread.php?t=327   02.07.2016 

 

http://bohoot.blogspot.com/2015/05/blog-post_911.html%20%20,23jun2016
http://bouhoot.blogspot.com/2015/05/blog-post_676.html
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre2.1.html%20,21jun2016
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre5.html%20,15jun2016
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/bouhezza/chapitre5.html,16jun2016
http://cte.univ-setif.dz/ses4/economie_industrielle/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B3/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85.html
http://cte.univ-setif.dz/ses4/economie_industrielle/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B3/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85.html
http://cte.univ-setif.dz/ses4/economie_industrielle/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B3/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85.html
http://kenanaonline.com/users/amrfayedfurniture/posts/98786%20,19jun2016
http://marketpedia.blogspot.com/p/blog-page_1428.html%20,25jun2016
http://www.12manage.com/methods_vertical_integration_ar.html%20,25jun2016
http://www.alittihad.ae/details.php?id=38359&y=2010&article=full%20%20.%2017%20jun2016
http://www.econlib.org/library/Enc/IndustrialConcentration.html%20,23jun2016
https://samehar.wordpress.com/2006/06/27/b627/lrhg%20,25jun2016
https://www.hawaaworld.com/showthread.php?t=1978486
http://bohouti.blogspot.com/2015/05/blog-post_533.htm
http://www.agu24.ae/showthread.php?t=327

