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  دور اإلبداع في رفع تنافسية المؤسسات الخدماتية
  "اوريدو"دراسة حالة شركة االتصاالت الكويتية 

  مراد امساعيل.أ
  املركز اجلامعي عني تيموشنت

  :الملخص 
اإلبداع ودوره يف تنافسية املؤسسات اخلدماتية مع دراسة حالة يف دراسة اليتمثل موضوع  

،إذ يعترب اإلبداع أساس تنمية وتقوية تنافسية هذه املؤسسات   "اوريدو"شركة االتصاالت الكويتية 
كونه يسمح باستخدام وتقدمي خدمات ومنتجات جديدة،ألنه ويف ظل املنافسة الشديدة اليت 
يعرفها قطاع االتصاالت يف اجلزائر كان البد على املؤسسة تقدمي خدمات ومنتجات جديدة وهذا 

  .ية والبقاء مع رفع حصتها السوقيةمن اجل النجاح وبذلك حتقيق االستمرا
  

 الكويتية ، شركة  االتصاالتالقدرة التنافسيةقطاع االتصاالت، اإلبداع ،  :الكلمات المفتاحية  
 ."أوريدو"
  

Résumé : 
         Le thème de l'étude de la créativité et de son rôle dans les institutions 
de services concurrentiels avec le cas de la société koweïtienne des 
télécommunications " Ooredoo" La créativité est la base du développement 
d'une concurrence et de renforcer ces institutions étant autorisé à utiliser et 
offrir de nouveaux produits et services, parce que dans la lumière de la 
concurrence intense qui sont connus pour le secteur des télécommunications 
en Algérie devait être l'institution de fournir de nouveaux produits et 
services et ce afin d'atteindre le succès et ainsi continuité et de rester avec la 
levée de part de marché.  
 
Mots clés: la créativité, le secteur des télécommunications, la compétitivité, 
" Ooredoo". 
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 :   المقدمة
يشهد قطاع اإلتصاالت يف اجلزائر تطورا كبريا وسريعا للغاية، خاصة فيما يتعلق 

حتية الضرورية  لتحريك الت بىن باالتصاالت السلكية و الالسلكية ، إذ يعترب هذا القطاع من ال
عجلة النمو اإلقتصادية، عالوة على ذلك فإن كل املؤشرات تبني أن سوق اإلتصاالت اجلزائرية 

الذي مسح بفتح قطاع  03-2000تتمتع جباذبية كبرية لإلستثمار وهذا خاصة بعد إصدار قانون 
ني يف جمال اإلتصاالت حيث عرفت السوق اجلزائرية دخول ثالثة متعامل. االتصاالت إىل املنافسة

، "جيزي"أوراسكوم تيليكوم  و            ،"موبيليس"منذ إنفتاح السوق، منها املتعامل التارخيي 
 تبحث جعل كل مؤسسة  ما ما ترتب على ذلك منافسة شديدة ". اوريدو"والوطنية لالتصاالت 

ا مركزها التنافسي يف السوق ا جلزائرية وتسمح هلا بتحقيق عن عوامل تساعدها على النجاح وتعزز 
إحدى تلك  يعترب اإلبداعمنتجات وخدمات جديدة واالهتمام جبانب  تقدميولعل مزايا عدة، 

تنافسية في تعزيز   اإلبداع أهميةما هي :التالية  اإلشكاليةنطرح  أنمن هنا ميكن         .السبل
 فسة ؟في بيئة تمتاز بشدة المنا"  اوريدو"الكويتية  االتصاالتة شرك

  
  : الفرعية التالية  األسئلةالرئيسية ميكن طرح  اإلشكاليةمن خالل 
  ما املقصود باإلبداع  وما هي مراحله ؟.  
  ؟اخلدمية  املؤسساتتنافسية يف  اإلبداع أثارما هي.  
 اهي  ما هو مفهوم تنافسية املؤسسات ؟ وما  .؟ مؤشرا

 
 الفرضيات: 

 :التالية الفرضيات بصياغة اقمن السابقة األسئلة على اإلجابة بغية
 . االقتصادية املؤسسة جناح يف كبري دور لإلبداع .أ

ا إىل حباجة املؤسسة . ب  بيئة يف واالستمرارية النجاح أجل من التنافسية تنمية قدر
  .شديدة املنافسة
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 الدراسة أهمية: 

 : يف خصوصا البحث أمهية تكمن
 .اخلدمية املؤسسة تنافسية ويروتط تفعيل يف ودوره اإلبداع موضوع أمهية -
اهلياكل  من الالسلكية االتصاالت قطاع يعترب حيث التطبيقية الدراسة حمل القطاع أمهية -

بصفة  األخرى احليوية القطاعات وتنمية عامة، بصفة االقتصاد وتطور لتنمية الضرورية القاعدية
املعلومات  نقل سهولة من لكيةالالس االتصاالت تتيحه مما األخرية هذه باستفادة وذلك خاصة،

 .حمددة بأماكن ارتباط وبدون بسرعة واإلدارات األفراد بني والتواصل
 البحث أهداف: 
 :يلي كما وهي أهداف عدة املوضوع هلذا إن         

  . تنمية مزاياها يف خاصة دميةاخل للمؤسسة بالنسبة فعال اسرتاتيجي كخيار اإلبداع دور إبراز .أ
 يف السوق حتدث اليت التغريات ظل يف  "اوريدو"دمية اخل املؤسسة يفاإلبداع  ةوضعي معرفة .ب

 .الوطنية
  ."اوريدو"اخلدمية  املؤسسة تطوير يف فعال دور له اإلبداع أن إثبات حماولة .ج
 

  منهج الدراسة: 
 خالل من وذلك التحليلي الوصفي املنهج على املوضوع هلذا دراستنا يف االعتماد مت        

 واملعلومات البيانات بتجميع خصائصه ووصف املوضوع، جوانب مبختلف الدراسة واإلحاطة
 منهج استخدام إىل إضافة املناسبة، القرارات اختاذ إىل تؤدي اليت النتائج استخالص به، مث اخلاصة
  .امليدانية بالدراسة يتعلق احلالة فيما دراسة

  
حماور رئيسية هي كما  ثالثةوحة قمنا بتقسيم حبثنا إىل وقصد اإلجابة على اإلشكالية املطر          

  : يلي
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  اإلبداعومراحل مفهوم.  
 القدرة التنافسية و مؤشرات مفهوم.  
  اوريدو"اإلبداع ومؤشرات تنافسية شركة االتصاالت الكويتية"  . 

  
  : مفهوم ومراحل اإلبداع : أوال 

  .مفهوم و مراحل اإلبداع باملؤسسات اخلدمية  بالنسبة هلذا العنصر سنحاول التطرق إىل              
  :مفهوم اإلبداع -1- 

جاء اإلبداع على لسان العرب أن كلمة إبداع من بدع، و بدع الشيء أي أنشأه على غري مثال  لقد    
إجياد طرق جديدة يف العمل أو أفكار حديثة " تعريفه يف معجم إدارة املوارد البشرية بأنه  سابق، و قد جاء

و يعرب على أنه خلق شيء أو أمر . 1"ل املشاكل، تؤدي إىل زيادة كفاءة العمل و قدرات العاملني فيهيف ح
  . .و الفائدة    جديد يتصف باألصالة 

فكرة جديدة يتم تنفيذها بقصد تطوير اإلنتاج أو العملية أو اخلدمة، و " و يقصد باإلبداع على أنه         
 املنظمات من إحداث حتسينات طفيفة على األداء إىل إحداث تطوير ميكن أن يرتاوح أثر اإلبداع يف

جوهري و هائل،  و ميكن أن تتضمن هذه التحسينات، اإلنتاج و الطرق اجلديدة يف التكنولوجيا و اهلياكل 
ق، و يف نفس السيا. 2"التنظيمية و األنظمة اإلدارية و اخلطط  و الربامج اجلديدة املتعلقة باألفراد العاملني

ا من خارج املنظمة، سواء  " عرف اإلبداع على أنه  تطبيق فكرة طورت داخل املنظمة، أو متت استعار
كانت تتعلق باملنتج أو الوسيلة أو النظام أو العملية أو السياسة أو الربامج أو اخلدمة، و هي جديدة 

  .3"بالنسبة للمنظمة حينما طبقتها
ق أو كل حتسني صغري أو كبري يف املنتجات على أنه كل جديد على اإلطالكما يعرف 

وأساليب اإلنتاج الذي حيصل مبجهود فردي أو مجاعي، والذي يثبت جناحه من الناحية الفنية أو 
حتسني اإلنتاجية وختفيض ( 4الناحية التكنولوجية، وكذلك فعاليته من الناحية االقتصادية

ل على مادة أو عملية إنتاجية أو خدمية بأنه إجياد تطوير جديد أو تعدي وكذلك    ).التكاليف
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،ويتضح لنا أن اإلبداع عبارة عن تطوير وتعديل مستمر وحتسني 5للحصول على عائد اقتصادي
دف الوصول إىل أداء أحسن سواء كان يف العمليات أو املنتج ملخرجات االخرتاع   .واالكتشافات 

  : ق بشقني متكاملني مها نالحظ أن هذه التعاريف تتفق على أن اإلبداع يتعل     
o جديدة أو حمسنة على مستوى ) سلع أو خدمات(فيظهر يف صورة منتجات  :إبداع المنتج

اخلصائص األساسية، التقنية، االستعماالت احملتملة، تسهيل االستخدام ومكونات أخرى غري 
   6مادية، وال يأخذ بعني االعتبار التحسينات اجلمالية للمنتج

o هو استحداث طريقة إنتاج جديدة أو حتسني طريقة قائمة، جيب أن تكون ف:  إبداع الطريقة
نتائج الطريقة مهمة بالنسبة ملستوى اإلنتاج، اجلودة، وتكلفة التصنيع وال يأخذ بعني االعتبار 

   7التحسينات اليت تتم على مستوى التنظيم وتسيري املؤسسة
  
  :مراحل اإلبداع -2– 
  : 8التاليةراحل املبداع لسلعة أو خدمة معينة البد املرور بجل عملية اإلأمن              

 تبدأ اخلطوة األساسية لإلبداع الناجح بفكرة جديدة أو تصور كامل : مرحلة التصور
و االحتياجات املطلوبة، إضافة لدراسة املنافع االقتصادية و  لإلمكانات التكنولوجية

أو طبيعة الطلب املتوقع، و مقارنة املنافع االجتماعية اليت يأخذها املبدع بنظر االعتبار، 
  .املتوقعة بكلفة اإلنتاج املطلوب

 مرحلة تكوين الفكرة هي العملية األساسية الثانية يف مرحلة اإلبداع، : مرحلة تكوين الفكرة
حيث أن تصميم احملتوى يشتمل على حتديد الطلب املتوقع و التكنولوجيا احملتملة لتكوين 

. طوة هي عمل مبدع و خالق لتوحيد كل العوامل املطلوب اعتمادهاو هذه اخل. التصميم
ا متثل عملية تقييم تصاحب إدارة اإلبداع يف كل مراحله املطلوبة، إذ يتقرر يف ضوئها  كما أ

 .ما إذا كان األمر ممكنا يف االستمرار، أو كانت هناك ضرورة للتوقف عن العمل

 ة عملية اإلبداع بشكل مستمر، حيث يصاحب ترافق هذه اخلط :مرحلة معالجة المشكلة
ا املعاجلات و احللول  ذلك ظهور بعض املشكالت أو املعوقات اليت جيب أن تتخذ بشأ
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فإذا مل تفلح املنظمة بإجراء املعاجلات املمكنة فإن املشروع . املمكنة ملواصلة فاعلية اإلبداع
 .يتوقف أو يلغى

 شكالت، تأيت هذه املرحلة اليت يكون فيها إذا ما جنحت نشاطات حل امل :مرحلة الحل
فإذا حقق املبدع املشروع من خالل اإلمكانات . اإلبداع قد وجد أن املشروع قد حتقق و جنح

أما إذا مل حتقق املوارد التكنولوجية املتاحة . التكنولوجية املتاحة، مسي هذا النوع اإلبداع بالتبين 
 اعتماد املرحلة األخرى من مراحل تطوير اإلبداع، و هي إمكانية التنفيذ، فإن املنظمة تلجأ إىل

 .مرحلة التطوير

 متثل هذه املرحلة إحدى صور عدم التأكد اليت يواجهها املبدع، حيث أن :مرحلة التطوير
إمكانية قياس احلاجة إىل التكنولوجيا املتوقعة إلكمال املشروع تكون غري معروفة عادة، لذلك 

كالت عدم التأكد من خالل األخذ بنظر االعتبار حاجة السوق، و حياول املبدع أن حيل مش
و ال ميكن حتقيق اإلبداع إال حينما يتم تقدمي السلع و . العقبات اإلنتاجية املرافقة لذلك

 .اخلدمات فعال للسوق

 متثل هذه املرحلة اخلطوة النهائية و األخرية يف عملية اإلبداع،  :مرحلة االستعمال و االنتشار
و غالبا ما تكون . يتم استعمال اإلبداع أو انتشار فكرة اإلبداع و النتائج املتحققة منهاحيث 

املدة األوىل من تشغيل املشروع عالية الكلفة، بسبب ما تتحمله املنظمة من كلف استشارية و 
  .تشغيلية، و احتمال وجود طاقات إنتاجية فائضة، تنتظر االستخدام األعلى يف املستقبل

  : القدرة التنافسية  مفهوم ومؤشرات: ثانيا
أصبح مصطلح التنافسية يشكل حلقة أساسية لدى املفكرين االقتصاديني واملختصني يف 
إدارة األعمال واملؤسسات،وقد بدأ يظهر جليا يف جماالت األعمال والتجارة واملال واالقتصاد يف 

افسية وكذلك إىل أسباب االهتمام وعليه سنحاول التطرق إىل تعريف القدرة التن. اآلونة األخرية
  .ا
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  :القدرة التنافسية مفهوم -1- 
التنافسية مفهوم مل يتفق على تعريف حمدد وخيتلف الكتاب حول مضمونه حيث يرى 
ا  فكرة عريضة تضم اإلنتاجية الكلية و مستويات املعيشة والنمو االقتصادي، يف حني  البعض أ

ا هلا مفهوما ضيقا ي هناك تعاريف عديدة للقدرة . رتكز على تنافسية السعر والتجارةيرى آخرون أ
  :  التنافسية  ومنها 

حسب التعريف الربيطاين تنافسية هي القدرة على إنتاج السلع واخلدمات بالنوعية اجليدة         
والسعر املناسب ويف الوقت املناسب وهذا يعين تلبية حاجات املستهلكني بشكل أكثر كفاءة من 

إن هذا التعريف يضيف بعدا آخر، وهو البعد الزمين أو آجال التسليم .9"نشات األخرىامل
للمستهلك، فال حديث عن تنافسية مؤسسة تعتمد مواقيت تسليم ال توافق املستهلك أو إدخال 

إىل األسواق متأخرة عن املنافسني، وكما هو معروف فإن مؤسسات  –خاصة اجلديدة  –منتجات 
األوربية واليابانية أصبحت اليوم تعتمد على تنافسية ترتكز على الوقت وآجال الدول املتقدمة 

 .التسليم واإلنتاج بالوقت احملدد 
ا  القدرة على تزويد املستهلك باملنتجات "كما تعرف تنافسية املؤسسة كذلك بأ

جناحا مستمرا واخلدمات األكثر كفاءة وفعالية من املنافسني اآلخرين يف السوق الدولية، مما يعين 
هلذه املؤسسة على الصعيد العاملي يف ظل غياب الدعم واحلماية من قبل احلكومة وهذا برفع  
إنتاجية عوامل اإلنتاج املوظفة يف العملية اإلنتاجية ، وتعد تلبية حاجات الطلب احمللي املتطور 

. 10"ملي واملنافسة دوليا واملعتمد على اجلودة خطوة أساسية يف حتقيق القدرة على تلبية الطلب العا
إن هذا التعريف ينقل التنافسية من مستواها احمللي إىل الدويل،فال ميكن التحدث عن تنافس 

  .املؤسسة دوليا دون تنافسها حمليا 
ا القدرة على الصمود أمام املنافسني بغرض حتقيق األهداف " تعرف القدرة التنافسية بأ
تكار وجتديد، حيث تسعى املؤسسات ورجال األعمال بصفة من رحبية، منو، استقرار، توسع، اب

". 11مستمرة إىل حتسني املراكز التنافسية بشكل دوري نظرا الستمرار تأثري املتغريات العاملية واحمللية
: من خالل هذا التعريف نستنتج أن القدرة التنافسية تتحقق من خالل جمموعة متغريات منها
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دارة اجلودة الشاملة جتديد املنتجات والتعبئة والتغليف، ختفيض التحكم يف عناصر التكاليف، إ
األسعار، إرضاء العمالء والبحث عن عمالء جدد، االتصاالت التسويقية، املقارنات 

  .اخل...التطويرية
  : القدرة التنافسية    مؤشرات- 2

ث يف الواقع العلمي للمؤسسات، جند أن اغلبها ال يتساوى يف التنافسية سواء من حي
ا التنافسية يف احلصول  العدد  أو القدرة، وهذا التباين يدفع كل واحدة منها إىل أن تستغل ميز
على قطاعات سوقية، والتموقع فيها، وحيكم على تنافسية هذه املؤسسات من خالل حتليل 
ا، وتقييمها من خالل مؤشرات متعددة ومقارنتها مبنافسيها املباشرين، وعليه فالقدرة  مكونا

  12:التنافسية للمؤسسات تقاس من خالل عدة مؤشرات أمهها

تشكل الرحبية مؤشرًا كافيًا على التنافسية احلالية، وكذلك تشكل احلصة من السوق  :الربحية-    
رد غرض رفع  ا ال تتنازل عن الربح  مؤشراً على التنافسية إذا كانت املؤسسة تعظم أرباحها أي أ

كن أن تكون تنافسيًة يف سوق يتجه هو ذاته حنو الرتاجع، وبذلك حصتها من السوق، ولكن مي
وإذا كانت رحبية املؤسسة اليت تريد البقاء . فإن تنافسيتها احلالية لن تكون ضامنة لرحبيتها املستقبلية

يف السوق ينبغي أن متتد إىل فرتة من الزمن، فإن القيمة احلالية ألرباح املؤسسة تتعلق بالقيمة 
 .االسوقية هل

ا قدرة املؤسسة على تقدمي منتجات بأقل تكلفة ممكنة، أي : تكلفة تقديم الخدمة -     يقصد 
، أي القدرة )سلع وخدمات(إلنتاج خمرجات ...) موارد أولية (استغالل أقل مقدارمن املدخالت 

ا،  ا مواجهة املنافسني  وهذا على التحكم  يف ختفيض التكاليف واكتساب قدرة تنافسية بإمكا
  .إذ  مل يكن ضعف التكلفة على حساب الرحبية املستقبلية للمؤسسة

 تعترب اإلنتاجية مؤشرا قويا على القدرة التنافسية للمؤسسة وكذلك معيارا لقياس:  اإلنتاجية -    
ا هدف من أهدافها ا، فضال على أ وتقاس اإلنتاجية يف صناعة اخلدمات بكمية . كفاء

ها بواسطة مؤسسة ما بكمية املدخالت املطلوبة خالل فرتة زمنية حمددة، اخلدمات اليت مت تقدمي
وختتلف مدخالت املؤسسات اخلدمية تبعا لطبيعة نشاط املؤسسة لكنها تشمل العمل الذهين 
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واليدوي واملواد ولطاقة و رأس املال مبا يتضمنه من أراض ومبان وجتهيزات ذو أصول مالية ونظم 
 .معلومات وغريها

  13:من السوق الحصة-

تعترب نسبة احلصة السوقية من أهم وأوضح املؤشرات الدالة على القدرة التنافسية 
ا مؤسسة  للمؤسسة، فإذا كانت املؤسسة تسيطر على اكرب حصة سوقية فهي رائدة و نقول عنها أ
ا ذات قدرة تنافسية متوسطة، وإذ كانت  تنافسية، وإذا كانت نسبة حصتها متوسطة نقول أ

ا التنافسية نس   .بتها يف السوق صغرية فهذا يدل على ضعف قدر
 : أهمية اإلبداع في تنافسية المؤسسات الخدمية - 3

لقد أصبح اإلبداع بالنسبة للمنظمة احلديثة ضرورة حتمية ال مفر منها، خاصة مع اشتداد     
لى اإلبداع استخدام التنافس حاليا يف األسواق، وأصبح عامل املنافسة يقوم على أساس القدرة ع

املواهب اإلبداعية بشكل كامل وفقا للقواعد السائدة يف البيئة اليت تنشط فيها، حيث يلعب 
ا التنافسية من خالل   : اإلبداع التكنولوجي دورا هاما يف متييز أداء املنظمة وتعزيز قدر

  التجهيزات(ألويلإثارة الطلب خاصة يف األسواق املشبعة، إذ يقوم اإلبداع بتقوية الطلب ا (
عن طريق إحالل منتجات ) التجديد(عن طريق عرض جديد، ويقوي اإلبداع الطلب الثانوي 

   14.جديدة وإزالة املنتجات املتواجدة، فالرغبة يف الشراء تتواجد بتواجد منتجات جديدة
  تبحث املنظمات دوما على التطور ويعد اإلبداع : إثارة العرض وخلق موارد جديدة للدخل

موردا هاما لتطوير نشاطها، فعن طريق بعث منتجات جديدة، زيادة العرض، تلبية احلاجات 
ا تطورها   . اجلديدة يف السوق، وتنويع النشاط، تقوم املنظمة خبلق موارد جديدة للدخل متول 

   زيادة قدرة املنظمة على التنافسية من خالل العمل يف اسراع تقدمي اخلدمات اجلديدة         .           
   مواجهة املوزعني فاإلبداع هو السالح الوحيد واملباشر للمنتجني، خاصة وأن نقطة ضعف

  . املوزعني هي املنتجات اجلديدة فيصبح التفاوض ممكنا ولصاحل املنتجني
  طريق تقدمي منتجات متطّورة وفعالة15 جذب الزبائن واحلصول على رضاهم عن . 
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  لبيع يف أسواق جديدة ،وذلك يؤدي إىل زيادة حجم إجياد فرص جديدة للمؤسسة ل
  . املبيعات ومن مث زيادة الرحبية

  منح املنظمة فرصة ذهبية لتكون قائدة للسوق .  
  تتواجد املنظمة يف حميط تنافسي، وللتكيف جيب أن : احلفاظ على بقاء واستمرارية املنظمة

ا هذا من جهة، ومن جهة أخرى ترتبط املنظمة بدورة حياة املنتوج فاملنظمة اليت  تطور منتجا
ا تزيد من فرتة حيا ا قصرية بينما اليت تنوع يف منتجا   . اتعتمد على منتوج واحد تكون فرتة حيا

  فسرعان ما يكون اإلبداع متبوعا بإبداعات أخرى تنشأ من نفس  اإلبداع يولد اإلبداع
دف إىل حتقيق نفس احلاجات   .الفكرة املبتكرة و

  يعمل اإلبداع على حتقيق التنمية املستدامة. 
  اإلبداع التكنولوجي إىل قدرة املؤسسة على مواكبة التطور التكنولوجي، وذلك من خالل

 .نشاطات البحث و التطوير ، قصد التحسني املستمر تكثيف
  

  : "أوريدو"ومؤشرات تنافسية شركة االتصاالت الكويتية  اإلبداع: ثالثا
الشركة يف سوق اهلاتف النقال يف  إبداعات أهم إىلالتعرض  زءسنحاول من خالل هذا اجل        
  .على مركزها التنافسي  وأثرهااجلزائر 

  :   "أوريدو"الكويتية  تتصاالالالتعريف بشركة ا - 1
حصلت على رخصة الثالثة إلستغالل فرع اجلزائر ،" أوريدو" إلتصاالت الكويتيةاشركة 

مليون دوالر، ويف بداية إنطالقها 421: اهلاتف النقال خالل مناقصة قدرت قيمة االستثمار بـ
ن خالل استعمال سنوات م 03مليار دوالر خالل  1: اعتمدت الشركة على استثمار قدر بـ

  .تقنيات حديثة
ا حتت إسم    ،2004أوت  25يف “ ”Ooredoo أوريدووقد بدأت بتسويق منتجا

 .بتطور وتكنولوجيات احلديثة مثل االنرتنيت والرسائل املصورة اوريدوومتيزت خدمات 
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عامل نشط موزعني على كل  700حوايل  أوريدوويف بداية اإلستثمار كان لدى شركة 
يف دائرة باب الزوار مبقربة من  "  أوريدو"كز للخدمة، و يتواجد املقر الرئيسي لشركة وكالة ومر 

 .اجلزائر العاصمة وقامت بفتح عدة وكاالت يف اجلزائر العاصمة، ويف واليتني وهران وقسنطينة
على تقدمي األفضل لزبائنها منذ البداية، فأدخلت نظام  "  أوريدو"حرصت شركة 

“GPRS” الشركة على توسعها لنظام التغطية عن باقي املنافسني، هو التغطية الشاملة ، مما مييز
 . وانتقال تدرجييا من الشمال إىل اجلنوب بدا باملدن األكثر كثافة لكل والية

  :   "اوريدو"واقع اإلبداع بشركة االتصاالت الكويتية  - 2
اسة اإلبداع يف تقدمي يدت على سومنذ دخوهلا إىل السوق اجلزائر اعتم  "اوريدو"إن شركة        

ا أول متعامل يقدم خدمات امللتيميديا إذ تعرف يف السوق اجلزائرية مبتعامل  اخلدمات اجلديدة إذ أ
 .امللتيميديا
 اوريدو اإلبداع في إستراتيجية :  

من العديد من املصاحل و هلا اهتمام كذلك يف  "اوريدو"تتكون مديرية التسويق لشركة       
تطوير حسب رغبات وحاجات الزبائن التم ب، اع وهي مصلحة تطوير املنتجات واخلدماتاإلبد
 ما على خالف وهذا الوظائف، خمتلف على والتطوير البحث عملية أنشطة وزعت قد اأ ،أي

تم املؤسسة باإلبداع و  .الثالثة املتعاملني بني حادة منافسة يشهد الذي القطاع طبيعة تقتضيه
حبيث حتتوي على مديرية تكنولوجيا الشبكة هي املصلحة اليت تتكفل بتكنولوجيات  التكنولوجي

 .الشبكة وحتديد كل املشاكل
ا "اوريدو" مؤسسة منتجات تطور تتبع خالل من ويالحظ      إزاء  فعل كرد تكون إما أ

ا التحسينات اليت من جهة  كان إذا مقبوال اإلجراء يكون هذا املنافسة،حيث قد املؤسسات تقوم 
 تنتظر دائما املؤسسة كانت إذا اسرتاتيجيا قاتال خطأ يعترب الوقت نفس يف لكنه التنافسية، اليقظة 

ا، عروض بتقدمي  دائما  املبادرةمن خالل  أودفاعية، فعل بردة لتقوم املنافسني مبادرة  خاصة 
 الزمنية الفرتة تراعي أن اجيب عليه كما .والتطوير اإلبداع خالل من للمؤسسة معتربة قيمة خللق
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 يؤثر قد التأخر ألن للمؤسسة، الفعل اإلبداعي ورد جديدة وخدمات ملنتوجات املنافسني طرح بني
  .املنافسني خدمات وراء الزبائن وانسياقهم من عدد تسرب خالل من السوقية احلصة على

     Ooredoo»لشركة يف اآلونة األخرية إطالقها خدمة  اخلدمات اجلديدة لمن ابرز و 

Recharge»  صد تقدمي أنسب احللول لتلبية احتياجات زبائنه، حيث ُمتّكن خدمة ،ق 
«Ooredoo Recharge»   الزبائن احلائزين على حساب" BNP Paribas  " اجلزائر من تعبئة

عن طريق البطاقة البنكية على أجهزة الصرف اآليل للبنك عرب كامل الرتاب   Ooredooخطهم 
 .وطيلة أيام األسبوع، وهذا من دون تكاليف 24ساعة على  24الوطين، 

كما يساهم يف تقدمي خدمات جديدة و هذا بدعمه مؤخرا بإطالق أول موقع خاص لبيع         
، مع www.eshop.dz عرب االنرتنت يف اجلزائر" إ، شوب"منتجات ذات تكنولوجية عالية 

قع التجاري يشتغل حاليا بوالية اجلزائر العاصمة ليتم التسديد عن طريق البطاقة البنكية، وهذا املو 
   .على كامل واليات الرتاب الوطين 2015توسيعه تدرجييا خالل سنة 

 اوريدو"شركة  في اإلبداع أهداف"    
 : عديدة نذكر منها  أهدافذات " اوريدو"تعترب عملية اإلبداع بالنسبة لشركة             

 املشرتكني؛ من املزيد واستقطاب املنافسة فرص زيادة 
 للتغريات؛ االستجابة سرعة 
 العاملني؛ لدى والثقايف الفين الوعي تنمية 
 وترقيتها؛ تنويعها اهلاتفية اخلدمات عرض تطوير 
 واملعزولة؛ الريفية املناطق إىل والوصول املقدمة اخلدمات جودة حتسني 
 اإلبداع عملية دعم على العمل  "اوريدو"على شركة  لزاما كان السابقة، األهداف ولتحقيق      

  :من خالل
 النقال؛ اهلاتف جمال يف التطورات مجيع ومواكبة رصد .أ

 إبداعي؛ برامج تنفيذ يف التقدم ومتابعة التنسيق .ب
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 يف اجليد التحكم على تساعدهم جديدة ومعارف مهارات اكتساب أجل من العمال تدريب .ج
  .العمل أساليب يف احلاصلة التغيريات

  
  
  : " أوريدو "شركة االتصاالت الكويتية مؤشرات تنافسية - 3

سنحاول من خالل هذا العنصر  التنافسية لقد تطرقنا يف اجلانب النظري إىل أربع مؤشرات 
  . " أوريدو "شركة االتصاالت الكويتية التطـرق إىل بعضها يف 

  :"أوريدو"شركة االتصاالت الكويتية الحصة السوقية  - أ
احلصة السوقية هدف تسعى إليه كل املنظمات الرحبية، مبا فيها املتعاملني الثالث يف يعترب رفع   

سوق خدمة اهلاتف النقال، وسنوضح يف اجلدول التايل  تطور احلصـص السوقية لكـل متعامل 
  .2011إىل    2004خـالل الفتـرة املمتـدة مـن  

  ) %(قالة تطور الحصة السوقية في الهاتفية الن: )01(الجدول رقم 
  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

  29.2  28.8  30.80  28.5  35.17  35.60  35.93  24.10  موبيليس
  46.8  46  44.66  52.19  48.55  50.15  53.27  70.01  دجيزي
  24.1  25.2  24.54  19.31  16.28  14.24  10.81  5.89  اوريدو

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100  المجموع
  .ARPTباالعتماد علي النشرة الفصلية لـ باحثمن إعداد ال :المصدر  
على  2004إىل  2002يتضح من خالل الشكل أن املتعامل جازي حاز خالل الفرتة املمتدة من    

 2004سنة  % 70.1احلصة السوقية الكربى، إال أن هذه احلصة سجلت اخنفاضا  بعد ذلك من 
ف بعد ذلك استقرارا قريبا إىل هذه النسبة إال تسجليها أقل نسبة لتعر   2005سنة  % 53.27إىل 

  . % 48.55ب  2007سنة 
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،  2002عرفت اخنفاضا يف السنوات األوىل   "موبيليس"كما نالحظ أن احلصة السوقية لشركة       
،لتعرف بعد ذلك ارتفاعا مع استقرار يف النسبة خالل الفرتة  2004سنة  % 24.10لتصل إىل  2003

،  % 35.93بنسبة تقدر  2005واليت شهدت أعلى نسبها سنة  2007-2005املمتدة مابني 
 %30.80، لكنها عادت وارتفعت إىل  2008سنة  %5. 28لتعرف بد ذلك اخنفاضا وصـل إلـى 

  .2010لتنخفض جمددا سنة . 2009سنة 
وق اجلزائرية عرفت فمنذ دخوهلا إىل الس "أوريدو"أما بالنسبة للحصة السوقية لشركة         
 25.2ىل إ% 5.89من حيث ارتفعت  2010-2004اخنفاض خالل الفرتة  أيمستمرا دون  ارتفاعا

ا عرفت اخنفاضا بسيطا سنة  إال 2010سنة  %   . % 24.1بوصوهلا نسبة  2011أ
  : تكلفة تقديم الخدمة  - ب

افسية استطاعت من من تطبيق أسعار تن"اوريدو" شركة االتصاالت الكويتيةاستطاعت       
خالل اكتساب ثقة الزبائن ورضاهم خاصة مبا ارتبط االتصال داخل نفس الشبكة ، أو خارج 

حبيث تعتمد الشركة على عدة  .إذ اعتربت الشركة أول  من استعمل التسعرية بالثانية  الوطن ،
  : عوامل يف حتديد األسعار 

 .أهداف املؤسسة  -
 .القدرة الشرائية للزبون  -
 .املنافسني أسعار  -

  ": اوريدو" 16تطور إيرادات نشاط شركة-جـ
مليون دوالر، أي  629.3ماليني دوالر مقابل  806.0 ما قيمته2011 بلغت إيرادات سنة     

ا يف سنة  %28.1بزيادة بلغت  وأما الربح قبل الفائدة والضريبة واإلهالك  ،2010عن الفرتة ذا
، أي 2010مليون دوالر  237.5مليون دوالر مقابل  299.7فقد بلغ  2011واإلطفاء يف سنة 

ا سنة  %26.2بزيادة بلغت   .2010عن الفرتة ذا
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اية سنة        ماليني  10.3مليون دوالر مقارنة بصايف ربح بلغ  52.1 بلغ صايف الربح 2011ويف 
ا يف سنة  يف  "دوأوري"وبلغت حصة الوطنية لالتصاالت من أرباح  ،2010دوالر عن الفرتة ذا

ا يف سنة  7.3بـ مليون دوالر مقارنة  37.0اجلزائر    .2010ماليني دوالر عن الفرتة ذا
ى الفرع اجلزائري للمجموعة، السنة املالية 2013 فيما خيص سنة      بتسجيله  2013لـ حيث أ

، بنمو ملحوظ يف أهم مؤشراته املالية " Ooredoo "ألول نسبة منو من بني كل شركات جمموعة 
الفوائد والضرائب واإلهالك (، واألرباح احملققة قبل خصم اإليراداتالسيما فيما خيص 

حجم االستثمارات، األرباح الصافية وعدد الزبائن، حيث حققت أرباح أوريدو و ،)واإلستهالكات
 74، حيث قفزت من 2012، مقارنة مع نفس الفرتة لسنة  % 15منوا بنسبة  2013خالل سنة 

مليار دوالر  1,06(مليار دينار جزائري  85إىل ) مليون دوالر أمريكي 955,4(جزائري مليار دينار 
كما ُسجل منو يف األرباح احملققة قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالكات   ).أمريكي

 377,2(مليار دينار جزائري  29، حيث قفز من 2012، مقارنة بسنة %  20 الذي ارتفع بنسبة 
وتضاعفت ). مليون دوالر أمريكي 434,8(مليار دينار جزائري  35إىل ) والر أمريكيمليون د

مليون دوالر  201,4إىل  2012مليون دوالر أمريكي سنة  98,6األرباح الصافية، حيث ارتفعت من 
 9,5إىل  2013مليون يف سبتمرب  9,3وفيما خيص عدد الزبائن، فقد ارتفع من  .2013أمريكي سنة 

  .ألف زبون جديد 200، أي بزيادة 2013ديسمرب مليون يف 
  

  :لخاتمة ا
   :توصلنا إىل النتائج التالية من خالل ما تقدم   
  على املنظمات على اختالف حجمها وطبيعة نشاطها االعتماد أكثر على اسرتاتيجيات

واضحة وفعالة لتأهيل أوضاعها االقتصادية، وتعزيز تنافسيتها من أجل مواجهة حتديات 
نفتاح االقتصادي والعوملة، ويعد دعمها لعمليات اإلبداع والتطوير التكنولوجي للنشاطات اال

اإلنتاجية، وكذا تشجيع ودعم القدرات والكفاءات اإلبداعية يف جمال تكنولوجيا اإلنتاج 
اخل، من أهم هذه اإلسرتاتيجيات مقارنة مع تسارع وترية ...وأمناط التسيري والتسويق والتمويل 
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ر التقين والتكنولوجيا على املستوى العاملي، وسيطرة الشركات الكربى متعددة اجلنسيات التطو 
  .واحتكارها للتكنولوجيا عالية اجلودة، واليت باتت أساس وأهم عامل للتنافس

 تكون وإمنا إبداع تكنولوجي، عن ناجتة معقدة تكون أن بالضرورة ليس اخلدمة اجلديدة إن 
 مألوفة؛ غري أو مبتكرة فكرة ورائها لكن بسيطة خدمة

 حيث  التغري، دائمة بيئة يف البقاء أجل من املؤسسة يد يف وسيلة أهم أصبح اإلبداع إن
 املتغرية، الظروف ظل يف عليه احملافظة كيفية يف وإمنا العميل خلق كيفية يف تكمن ال املشكلة

التهديدات  ويلوحت الفرص عن البحث خالل من املشكلة هذه حل يف مهم دور حيث يلعب
 احلايل؛ للمنتج جديدة استخدامات وإجياد كامنة حلاجات واكتشافه جديدة، فرص إىل

  ومن خالل اإلبداع يف تقدمي اخلدمات اجلديدة أن تكتسب قدرة  "أوريدو"استطاعت شركة
تنافسية،ويتضح لنا هذا من خالل احلصة السوقية للشركة اليت عرفت ارتفاعا منذ دخوهلا اىل 

 .اجلزائرية السوق

 ا يتعلق وفيما للمؤسسة تنافسية ميزة حيقق اإلبداع إن  يبقى فإن ذلك مؤقتة أو مستدامة بكو
 اإلبداع؛ كثافة درجة حبسب

ولكي تتمكن املنظمة من احلفاظ على بقاءها واستمراريتها ضمن سوق شديد التنافس،    
تها يف األسواق اليت ميكن أن عليها أن تعمل جاهدة من أجل زيادة وتعظيم قدر املستطاع حص

ا وأرباحها، ولن  هلا ذلك إال من خالل حتقيق رضا  يتأيتتنشط فيها، بزيادة حجم مبيعا
املستهلكني من املنتجات اجلديدة وكسب يف نفس الوقت وفائهم ووالءهم هلا، سواء كانوا زبائن 

  :دائمني أو حمتملني، كل ذلك ميكن أن تتحصل عليه املنظمة من خالل
  تعزيز القدرات املعرفية والعلمية من خالل تراكم املعارف واخلربات الناجتة عن عمليات

 .اإلبداع والتطوير التكنولوجي والتقين

  خلق مناخ اجتماعي مالئم و عالقات إجيابية غرب رمسية تساهم يف دعم و تطوير العمل،  و
 .تسمح باإلبداع احلر البعيد عن القوالب الرمسية اجلامدة
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 بناء قنوات اتصال قوية لنقل األفكار اإلبداعية من املبدعني إىل اإلدارة العليا عمل علىال. 

 السعي ملكافئة السلوك ،و العمل على تدريب األفراد على حل املشكالت بطرق إبداعية
 .اإلبداعي      و حتفيزه ماديا و معنويا

 و االستفادة منها كتغذية عكسية العوامل اليت تعيق اإلبداع و تلك اليت تنميه  حماولة معرفة ،
 عن مناخها التنظيمي لتوجيهه باجتاه اإلبداع دائمًا، و جعله كثقافة عامة هلا و ليس للمنظمة

  .كسياسة ملواجهة املشاكل فقط

  اإلبداعية(وضع وتنفيذ إسرتاتيجية شاملة حديثة ومدروسة للتأهيل يف كل اجلوانب ،
 ).اخل...االستثمارية، التسويقية، اإلدارية

  تشجيع األداء اإلبداعي و دعم املبدعني و تبين أفكارهم، و دراستها بشكل جاد حىت و لو
  .بدت غريبة ألول وهلة

 إدارة ودعم نشاط االبتكار والتطوير التكنولوجي، ملواجهة حدة املنافسة.  

 يز املركز التسيريية واخلربات تكنولوجية الضرورية لتعز  توفري الطاقات واإلمكانيات املالية و
  .التنافسي

  امتالك معارف ومعلومات كافية عن السوق وخمتلف خصائص شرائحه ومتطلبات قطاعات
 .املتنوعة

 االستفادة منهم و العمل على  استحداث إدارة لإلبداع، تُعىن باملبدعني لدراسة كيفية
م يف تطبيق أفكارهم اإلبداعية  .مساعد

 ا و تقبال للرأي األخرحتسني املناخ العام و جعله أكثر انفتاح. 

  الرعاية املبكرة إلبداع، و التخلص من اإلجراءات الروتينية املعقدة اليت حتول  دون انطالق
 .األفكار و اإلبداع
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