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المقدمـــــــة العامة
أدت المتغيػ ػ ػ ػ ػ ػرات المتسارعة في عصر التقدـ والعولمة إلى ظيور م ػ ػ ػ ػ ػا يسمػ ػ ػ ػ ػى باالنفج ػ ػار الرقمي
والمعرفي ،إذ أصبح الولوج إليو واالستفادة منو ليس أم ار مرغوبا فيو فحسب ،بؿ ضرورة حتمية تدف ػ ػ ػ ػع
إلى اإلبداع واالبتكار خاصة بعد انييار مبادئ المدرسة الكبلسيكية مف الشفافية والعقبلنية ،فقد ازدادت
بذلؾ حاجة المؤسسات إلى االرتقاء بالمنتجات والوصوؿ إلى تحقيؽ رغبة المستيمكيف ،بتوفير واختيار
منتجات متعددة تتوافؽ وأذواقيـ ومداخيميـ ،زيادة عمى ذلؾ إيجاد سبؿ أخرى لمتعامؿ معيـ مف أجؿ
الظفر بموقع تنافسي في السوؽ المحمي والعالمي لمتفوؽ عمى منافسييا ضمف القطاع في ظؿ توسع
األسواؽ ودخوؿ الشركات المتعددة الجنسيات مف جية وظيور أسواؽ افتراضية مف جية أخرى،
فتتمكف المؤسسة مف اإلطاحة باألسواؽ العادية وكسب وزف اقتصادي ما بيف الدوؿ بعدة أشكاؿ وطرؽ
تتسابؽ مف أجميا كؿ المممكات االقتصادية لمحصوؿ عمى االمتياز األكثر مف أجؿ البقاء والديمومة
والحفاظ عمى ىرـ التنافس.
ثـ إنو مف أجؿ تحقيؽ ما تصبوا إليو ىذه المؤسسات فيي تعمد إلى إيجاد طرؽ جديدة لئلنتاج
ووسائؿ تجارية أخرى تختصر مف الوقت والمسافة باالعتماد عمى طرؽ اإلبداع التكنولوجي والتسويؽ
اإللكتروني ،كما تسير نحو تركيز مياميا عمى اقتناص فرص البيئة المحيطة بيا وتطويرىا لخمؽ
منتجات جديدة ذات نوعية وجودة عالية ،بإحداث تجديدات وتحسينات مستمرة في اإلنتاج وطرح
خدمات تتوافؽ ومتطمبات التقدـ التكنولوجي باعتماد ىذا األخير عمى األرقاـ والمعمومات بحيث بينت
بعض الدراسات أف المؤسسات األمريكية صنف ػ ػ ػت في الص ػ ػ ػ ػ ػدارة خاصة في ارتفاع معدالت براءات
االختراع ثـ تجاوزت ػ ػ ػ ػ ػيا بذلؾ مػ ػ ػ ػ ػا قدمتو منافستي ػ ػ ػ ػا مف المؤسسات اليابانية مف إبداعات وابتكارات
بتوجييا نحو تثميف األفكار الجدية وتشجيع اإلبداع بمفيومو الواسع وتجسيده في الواقع عمى شكؿ
منتجات وطرؽ إنتاج حديثة ومعصرنة مف أجؿ بناء داعـ تنافسي مستقبمي يواجو المنافسيف اآلخريف.
وباعتبار الجزائر مف الدوؿ السائرة في طريؽ النمو فيي تعمؿ عمى تقوية ميزات تنافسيا في
الشركات المصدرة مف ضمنيا المؤسسات الصيدالنية الجزائرية التي تعمؿ عمى حصر جيودىا
بالتفاعؿ مع البيئة المحيطة بيا لخمؽ منتجات حديثة مف بنات التكنولوجيا تضمف ليا التنافس بامتبلؾ
قواعد عممية تكنولوجية تساعدىا عمى وضع حموؿ لمشكبلت مستعصية دوف الحاجة إلى عػ ػ ػ ػ ػ ػوف
خارجي بالتقمي ػ ػ ػ ػ ػؿ مف االعتمػ ػ ػ ػ ػ ػاد عمى التكنولوجيا المستوردة والتوجو نحو نشاط البحث والتطوير
بإبداعات جديدة تعتمد عمى اقتصاد المعرفة والتجارة اإللكترونية الرتباطيـ الوثيؽ بمستوى الموارد

البشرية والمستوى المعرفي والعمم ػ ػ ػ ػي ،فكػ ػ ػؿ ىذا يجس ػ ػ ػ ػد في مدى تقدـ وتطور نشاطات البحث
باعتبارىا استراتيجية مناسبة تخدـ المؤسسة والمجتمع في ظ ػ ػ ػ ػ ػؿ التأقمػ ػ ػ ػ ػـ مع تغيرات المحيط والتقنيات
المتوقعة لمقدرة عمى المنافسة الدولية.
وعميو ففي ظؿ البيئة التنافسية الراىنة والتغيرات االقتصادية المعاشة فإف الشركات المصدرة تعمد
إلى اإلبداع ألجؿ االرتبػ ػ ػ ػ ػ ػاط بالمزاي ػ ػ ػ ػ ػا التنافسي ػ ػ ػة عمى أساس إيجاد طرؽ جديدة تيدؼ إلى تصميـ
فكر استراتيجي بشكؿ دائـ.
ووفقا لما سبؽ يمكف صياغة االشكالية الرئيسية لمبحث كاآلتي:
 ىل يعتبر االبتكار عامال ميما في بيئة تكنولوجية تعمل عمى تدعيم المركز التنافسي
لمشركة المصدرة؟
ضمف ىذه اإلشكالية تندرج األسئمة الفرعية التالية:
 -1ما ىي مؤشرات االبتكار في المؤسسة؟
 -2ماىي إستراتيجيات التجارة اإللكترونية التي تحقؽ تدعيمات اإلبتكار في الشركات المصدرة
لتحقيؽ التنافس؟
 -3ما واقع اإلبتكار والتجارة اإللكترونية في الشركات الجزائرية المصدرة؟
 -4ماىي آفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاؽ مجمع صيداؿ في تحقيؽ االبتكار التكنولوجي لتدعيـ تنافسية صناع ػ ػ ػ ػ ػة الدواء
في الجزائر؟

فرضيات الدراسة
وكإجابة مبدئية عف ىذه األسئمة يمكف صياغة الفرضيات التالية:
 .1االبتكار منيج استراتيجي تنافسي يتأثر بمتطمبات التكنولوجيا لتحقيؽ البقاء والديمومة لممؤسسة
االقتصادية.
 .2تعتبر المعامبلت التسويقية اإللكترونية عنصر ميـ لقياس تنافسية المؤسسة وتقوية أدائيا
التنافسي خاصة في مجاؿ الصناعة الدوائية الصيدالنية.
 .3السعي نحو إبتكار األدوية الجنيسة خطة إستراتيجية منيجية تحقؽ آفاؽ مستقبمية ناجحة
لمجمع صيداؿ لممحافظة عمى موقعو في السوؽ الدولي.

مبررات ودوافع اختيار الموضوع:
تـ اختيار موضوع البحث بناء عمى االعتبارات التالية:
 في ظؿ التقدـ والعصرنة وسعي المؤسسات الجزائرية بصفة خاصة نحو مواكبة التكنولوجيا
واقتصاد المعرفة فإف اإلبتكار وتكنولوجياتو وما يحتمو مف مكانة خاصة عمى المستوى
المحمي إذ ىو ليس بمفيوـ ضيؽ وانما يتسع بإتساع تطبيقو عمى مستوى الواقع واحتكاكو
بمتغيرات الواقع المحيط بالمؤسسة كما أنو يتوج بإعتباره إتجاه فكري استراتيجي ىدفو الترقية
لحؿ المشكبلت التي تواجو منظمات األعماؿ
 المنافسة حوؿ تمركز اليرـ اإلقتصادي بالمجوء إلى اإلبتكار التكنولوجي وايجاد إستراتيجيات
حديثة لممحافظة عمى االستمراية والديمومة لممؤسسة اإلقتصادية.
 اعتبار التجارة اإللكترونية كأحد أىـ مصطمحات عصر تكنولوجيا المعمومات والمعرفة فيي
تعتبر كأىـ صانع إبداعي يجعؿ مف الشركات المصدرة تسير نحو التنافس العالمي وتطمح
إلى الوصوؿ إلى أعمى المراكز في األسواؽ الدولية ،فقد كاف لمديري المؤسسات األجنبية
القدرة عمى تدارؾ أىمية تأثير القدرة التنافسية عمى كسب النجاح في األسواؽ العالمية في
ظؿ العولمة وتحرير التجارة الخارجية وانفتاح السوؽ عمى إقتصاد المعرفة لذلؾ وجب عمى
الشركات الوطنية تدارؾ ىذا الوضع الجديد.
 سعي الجزائر نحو اإلنضماـ إلى المنظمة العالمية لمتجارة وانتسابيا إلقتصاد السوؽ جعميا
تزيد مف إجتيادىا عمى تأىيؿ المؤسسات والسعي نحو تحسيف قدراتيا التنافسية باإلعتماد
عمى طرؽ سياسية إبداعية وتخصيص ميزانيات معتمدة ليا فيكوف األمر بمثابة دافع قوي
لدراسة موضوع البحث.
 اعتبار الصناعة الدوائية الصيدالنية مف أبرز القطاعات اإلقتصادية بإعتبار الدواء مف أىـ
السمع اليامة التي تحتؿ مكانة استراتيجية في عبلج وشفاء الفرد والمحافظة عمى صحتو،
وبإعتبار الجزائر مف الدوؿ السائرة في طريؽ النمو خاصة مف خبلؿ مواكبتيا إلقتصاد
السوؽ نأخذ مجمع صيداؿ كمحؿ لدراسة والبحث والتنقيب مف خبلؿ بدأ ظيور بوادر
اإلىتماـ والطموح لديو نحو تعزيز القدرة التنافسية وتقويتيا وضمانيا دوليا.

أىمية البحث:
تبرز أىمية البحث مف أىمية المواضيع التي يتناوليا مف خبلؿ:
-

تمركزه حوؿ العبلقة بيف االبتكار التكنولوجي والقدرة التنافسية لمشركات المصدرة وأىـ
االستراتيجيات المتبعة مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ المرغوب بحدوث تطور عمى مستوى تنافسية
ىذه المؤسسات بغية التكييؼ مع المعطيات الجديدة ،خاصة بعد اشتداد مجاؿ المنافسػ ػ ػ ػ ػة بيف
المؤسسات االقتصادية ورغبة كؿ منيا في خمؽ سياسيات جديدة تيدؼ إلى تطوير منتجاتيا
وتمييزىا؛

-

إضافة إلى أف أىـ عامؿ مف عوامؿ تحقيؽ النمو والنجاح واالستم اررية في السوؽ ىو القدرة
عمى جذب أنظار العمبلء الخارجيف وتنمية والئيـ ؛

 أىمية صناعة الدواء باعتباره قط ػ ػ ػ ػ ػاعا حيويا في الصن ػ ػ ػ ػ ػاعة الجزائ ػ ػ ػرية مف خبلؿ التطمع عمىبعض االستراتيجيات المتبعة لكسب وتحقيؽ مزايا تنافسية.

أىداف البحث:
لقد تـ اإلسياب في ىذا البحث محؿ الدراسة لعدة أغراض نجمميا كاآلتي:
 .1تسميط الضوء عمى أىمية اإلبتكار التكنولوجي وتطبيقو والتعامؿ بو في الشركات المصدرة
لموصوؿ إلى تحسيف تنافسيتيا بإكتشاؼ أساليب جديدة لتحقيؽ أىدافيا.
 .2توضيح أىـ نماذج إستراتيجيات االبتكار التي تحقؽ التنافسية لممؤسسة اإلقتصادية وتحافظ
عمى مركزىا في االسواؽ الدولية.
 .3تبياف أىمية عبلقة اإلبتكار بأشكاؿ بديمة مف التجارة اإللكترونية وذكر استراتيجياتيا المتبعة .
 .4تحديد الرؤى المستقبمية لمشركات المصدرة لممحافظة عمى مركزىا التنافسي في السوؽ العالمية
بطرؽ استراتيجية مناسبة.
 .5التعرؼ عمى واقع التجارة اإللكترونية في الجزائر عامة وفي الشركات المصدرة خاصة
باعتبارىا أحد المستجدات الحديثة في عولمة االقتصاد.
 .6إبراز الوضعية التي يتـ مف خبلليا صناعة الدواء في الجزائر بمميزاتيا وخصائصيا لموصوؿ
ألىـ محددات وأساليب تدعيـ القدرة التنافسية.

حدود الدراسة
يمكف تبييف أبعاد و محددات الدراسة كما يمي:
البعد الموضوعي :ستقتصر الدراسة عمى تحديد مفاىيـ االبتكار والميزة التنافسية لممؤسسة
واالستػ ػ ػ ػ ػراتيجيات المتبعة في تحقيؽ التميز والتنافس ،باالعتماد عمى التج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػارة االلكترونية كوسيػ ػط
في تحقيؽ اليدؼ المرغوب.
البعد الزماني :يقتصر مجاؿ البحث مف الناحية الزمنية عمى الفترة الممتدة ما بيف  2012إلى غاية
.2013

عينة البحث:
لقد تـ اختيار مجمع صيداؿ لصناعة الدواء كعينة لمبحث لما لو مف ثقؿ صناعي واقتصادي ،كما أف
المجمع يعتبر مف أىـ عناصر تدعيـ ىذه الصناعة باعتباره القائد في سوؽ الدواء مف حيث اإلنتاج وأكبر
منظمػ ػة دوائية في الجزائر وىو التواجد الحكومي الوحيد في ىذه الصناعة.

صعوبات البحث:
تمحورت صعوبات البحث فيما يمي:
 الظروؼ المينية التي لـ توفر لنا المجاؿ إلكماؿ ىذه الد ارسة.
 عدـ القدرة عمى الحصوؿ عمى معمومات تخدـ الدراسة بسبب سريتيا ودقتيا.

منيجية البحث :
تـ االعتماد في ىذه الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي لتوضيح دعائـ ىذا الموضوع وصياغة
الجانب النظري واستخبلص النتائج وتعميميا وتحميؿ البيانات واستنتاج نقاط الضعؼ والقوة باختيار
مجمع صيداؿ كممثؿ لصناعة الدواء بالجزائر وكعينة لمدارس ػ ػ ػ ػ ػة مف خبلؿ البحث عف معمومات تحقؽ
الفرضيات المطروحة عف طريؽ قائمة متنوعة مف المراجع والرسائؿ العممية والدوريات الحديثة
المتخصصة في ىذا الموضوع سواء كانت مف الناحية األكاديمية أو التطبيقات العممية ،وكذا المقاالت
االقتصادية وأوراؽ العمؿ المقدمة في المؤتمرات والندوات ذات العبلقة بموضوع البحث التي تساىـ في
تشكيؿ خمفية عممية تفيد في إثراء البحث وبعض المصادر الوطنية العالمية الموثوؽ في دقتيا
ومصداقيتيا لتأكد مف فعالية البحث وفقا لتقارير وبيانات مقدمة مف مجمع صيداؿ.

الدراسات السابقة:
لقد تـ االعتماد في ىذا البحث عمى عدة دراسات جامعية نذكر مف أىميا:
 الـــــدراسة األولى :بوبعة عبد الوىاب " دور االبتكار في دعم الميزة التنافسية لممـؤسسةاالقتصاديــة( دراسة حالة اتصاالت الجزائر لمياتف النقال موبيميس) رسالػ ػ ػ ػة مػ ػ ػ ػ ػاجستيػ ػ ػر
مقدمة لكمية العموـ االقتصادية وعموـ التسيير تخصص إدارة الموارد البشرية جامعة منتوري
قسنطينة  2012/2011حيث ركزت ىذه الدراسة عمى إبراز دور االبتكار كخيار
استراتيجي فع ػ ػ ػ ػ ػاؿ بالنسبة لممؤسسة االقتصػ ػ ػ ػ ػ ػادية خاص ػ ػ ػ ػ ػة في تنمي ػ ػ ػة مزاياىا التنافسية
وكػ ػ ػ ػ ػذا في نشػ ػ ػ ػر ثق ػ ػ ػ ػافة االبتك ػ ػ ػ ػار بيف المؤسسات االقتصادية ومعرفة وضعية االبتكار
في المؤسسة االقتصادية محػ ػ ػ ػػؿ الػدراسة موبيميس في ظؿ التغيرات التي تحػ ػ ػدث في

السػ ػوؽ الوطنية ،باإلضافة إلى إثبات أف

االبتكار لو دور فعاؿ في تطوير المؤسسة

االقتصادية خاصة مؤسسة موبيميس.
-

الدراسة الثانية :رسالة الماجستير لمطالب ياسيف حميني "تفعيل عممية اإلبداع من خالل
تنمية العالقة بالزبائن"(دراسة حالة المؤسسة الجزائرية لمسباكة بالحراش)،جامعة الجزائر
 2006حيث ركػ ػ ػ ػػزت ىذه ال ػ ػ ػػدراسة عمى كيفية استغبلؿ العبلقات التي تربط المؤسسة بزبائنيا
في تفعيؿ عممية اإلبداع في حيف لـ توؿ أىمية لدراسة المحيط التي تتواجد فيو المؤسسة،
وكيفية تطوير منتجات جديدة تساىـ في تنمية الميزة التنافسية لممؤسسة.

-

الدراسة الثالثة" :استراتيجيات التكامل العمودي في قطاع الصناعة (دراسة حالة مجمع
صيدال)" ،مف إعداد فريؾ يحي ،رسالة ماجستير مقدمة لكمية العموـ االقتصادية والعموـ
التجارية وعموـ التسيير تخصص االقتصاد الصناعي  -جامعة محمد خيضر بسكرة
 3123/3122وقد ركز ىذا البحث عمى توضيح استراتيجيات التكامؿ العمودي عمى
تنافسية المجمع الصناعي صيداؿ  ،باإلضػ ػ ػ ػافة إلى قياس درجة التكامؿ العمودي في
الصناعة الصيدالنية الجزائرية ومعرفة حجـ تأثير استراتيجية التكامؿ العمودي عمى تنافسية
صيداؿ الذي يعتبر مف أىـ مؤسسات الصناعة الصيدالنية الجزائرية  ،زيادة عمى ذلؾ
معرفة القدرة التنافسية التي يكتسبيا المجمع في ظؿ انتياجو لبلستراتيجيات المتبعة،
واعطاءه الحموؿ اإلضافية والمناسبة لتعزيز قدرتو التنافسية وتحقيؽ النمو واالستم اررية.

 الدرسة الرابعة :دحم ػ ػ ػ ػاف ليندة "،التسويق الصيدالني حالة مجمع صيدال" ،أط ػ ػ ػروحةدكتػ ػ ػ ػ ػ ػػوراه ،كميػ ػ ػة العمػ ػ ػ ػ ػوـ االقتصادي ػ ػة وعموـ التسيير ،جامعة دالي إبراىيـ ،الجزائر
 ، 2010/2009ىدفت ىذه الػ ػ ػد ارسػة إلى التع ػ ػ ػرؼ عمى واقع العممية التسويقية في
المؤسسات الصيدالنية ،والتعرؼ عمى أىػ ػ ػـ االستراتيجيات التسويقية المتبع ػ ػ ػ ػة مف قبميػ ػ ػ ػا،
مع إبراز الطرؽ والتقنيات التسويقية المنتيجة وأىمية وجودة الوظيفة التسويقية ومدى
تأثيرىا عمى نشاط المؤسسة وقدرتيػ ػ ػ ػ ػ ػا عمى التحكـ في السوؽ ومواجية المنافسػ ػ ػ ػ ػ ػة،
وبالتالي ضم ػ ػ ػ ػ ػ ػاف بقائيػ ػ ػ ػ ػا واستم ارريتي ػ ػ ػػا ،وأىـ ما خمصت إليو أف التسويؽ اليوـ أداة
تسيير ال مفر منيا في المؤسسات ميما كاف حجميا و ميما كانت القطاعات التي تنتمي
إلييا ،و أف نجاح أي مؤسسة لف يتـ إال مف خبلؿ وضع استراتيجية تسويقية شاممة
ومتكاممة ،بتخطيط عمميات اإلنتاج  ،وتحديد األسعار ،ووضع قنوات التوزيع وصياغة
سياسة اتصالية محكمة اتجاه عمبلء المؤسسة.
وبالرغـ مف ىذه الدراسات فيبقى موضوع الدراسة محؿ بحث متواصؿ وشامؿ لػ ػ ػ ػ ػػذلؾ ارتأين ػ ػ ػ ػ ػػا أف
نع ػ ػ ػػرج عمى استراتيجية االبتكار وأثرىا في تدعيـ القدرة التنافسية لمشركة المصدرة وباألخص في
القطاع الصيدالني لصناعة االدوية في مجمع صيداؿ إلثراء المادة العممية.

ىيكل البحث:
ولتجسيد موضوع البحث واإلجابة عمى اإلشكالية واألسئمة الفرعية قمنا بتقسيـ البحث إلى أربعة
فصوؿ نجسدىا كاآلتي:

 الفصل األول :إستراتيجيات اإلبتكار وسياسات نقؿ التكنولوجيا
في ىذا الفصؿ سنقوـ بالتطرؽ إلى تعريؼ االبتكار والتعرؼ عمى أىـ السياسات واالستراتيجيات
المناسبة التي يجب العمؿ بيا في ظؿ التكنولوجيا وادخاؿ طرؽ جديدة لئلبتكار في الشركات المصدرة.

 الفصل الثاني :التنافس والميزة التنافسية لممؤسسة
في ىذا الفصؿ سوؼ نتطرؽ إلى الميزة التنافسية ومعايير قياسيا باإلضافة إلى العوامؿ المساعدة
لتعزيز التنافس والتميز في المؤسسة االقتصادية.

 الفصل الثالث :التجارة اإللكترونية كأداة لتحقيؽ الميزة التنافسية
في ىذا الفصؿ نحاوؿ توضيح أىمية التجارة اإللكترونية في تحقيؽ ميزة تنافسية لمشركات المصػ ػدرة
بإضػ ػ ػ ػ افة إلى فعالية دائمة في تحقيؽ مشاريعيا وبيع منتجاتيا بطرؽ إلكترونية حديثة وتكنولوجية
متطورة تعتمد عمى التسويؽ اإللكتروني ليذه المنتجات.

 الفصل الرابع :دراسة حالة شركة جزائرية مصدرة (مجمع صيداؿ(
سنتطرؽ في ىذا الفصؿ األخير إلى الجانب التطبيقي بمحاولة تكييؼ الجانب النظري في صناعة
الدواء بالجزائر مع اختيار مجمع صيداؿ كأساس لمتطبيؽ والبحث عف تقنيات االبتكار واالستراتيجيات
الفعالة التي تدفعيا إلى تحقيؽ التميز باإلضافة إلى التقارير المحاسبية والمالية لصيداؿ والتطورات
االقتصادية والتكنولوجية والشراكات مع محاولة عصرنة المجمع وتغيير الخطط االستراتيجية لئلنتاج
التي تضمف لو البقاء والديمومة في السوؽ المحمي والدولي لمتنافس.
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الفصل األول:

تمييـد الفصل األول:
يكػوف مبػدأ المؤسسػة اإلقتصػادية موجيػا نحػو ضػرورة تطػوير مختمػؼ مخرجاتيػا وطػرؽ أعماليػا
لموصػػوؿ إلػػى تنميػػة وترقيػػة المػػردود اإلقتصػػادي باإلعتمػػاد عمػػى قاعػػدة اإلبتكػػارات كوسػػيمة لتطػػوير
تقنياتيػػا عبػػر الػػزمف ،واذا إعتبرنػػا أف ىػػذا التغييػػر يخػػدـ أىػػدافيا فػػإف مػػا أدى بيػػذه األخي ػرة إلػػى ىػػذا
التغييػػر ىػػو أف المؤسسػػات باتػػت فػػي حػػد ذاتيػػا تمتمػػؾ إمكانيػػات كبي ػرة ووسػػائؿ جديػػدة وخبػرات فنيػػة
إدارية عالية تمس نشاط اإلبتكار بإعتباره أىـ العناصر التػي تحقػؽ البقػاء والديمومػة لممؤسسػة زيػادة
عمى ذلؾ إكتسابيا ميزة تنافسية دولية تتوافؽ والتطور التكنولوجي والعممي.
واذا كانت المؤسسة البد ليا مف العمؿ وفؽ تنظيمات جديدة وادخاؿ أساليب حديثة وىياكؿ مرنة
تخدميا كفاءات تتناسب وديناميكية مايحصؿ في المحيط مف تنافس إقتصادي جعؿ مف كؿ ىذه
اإليجابيات التي تخدـ المؤسسة اإلقتصادية أساسيا إتباع منيج اإلبتكار الذي ىو في حد ذاتو
وسيمة ىدفيا تحسيف عممية اإلنتاج والتجديد في نوعية وشكؿ المنتجات وتحقيؽ التميز لممؤسسة
واجراء تغيرات مبتكرة حديثة تطمح لرسـ رؤوى مستقبمية تتوافؽ ومتطمبات التقدـ التكنولوجي
والعصرنة .
وعمى ىذا األساس سنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى أربعة مباحث و ىي:
 المبحث األول :ماىية وطبيعة اإلبتكار.
 المبحث الثاني :اإلبتكار واستراتيجياتو المنتيجة داخؿ المؤسسة اإلقتصادية.
 المبحث الثالث :مؤشرات قياس اإلبتكار وأساليبو.
 المبحث الرابع :االبتكار وسياسات نقؿ التكنولوجيا.
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الفصل األول:

المبحث األول :ماىية وطبيعة اإلبتكار
المطمب األول :طبيعة االبتكار وتعريفو
1-1

مفاىيم متقاربة مع مفيوم اإلبتكار:

لقد حظي مفيوـ اإلبتكــــار بإىتماـ واسػ ػ ػ ػ ػ ػع مف عدة عمماء في مجاؿ اإلدارة خاصة في العشرية
األخيرة،إلتساع ظاىرة اإلبتكار وتعدد أبعادىا في جميع المياديف فحسب قوؿ "الكسندر وروشكا"
الذي يعرؼ ىذه الظاىرة  " :أف االبتكار ىو عممية معقدة جدا ذات وجوه وأبعاد"

1

لذلؾ فقد إكتنؼ ىػ ػ ػ ػذا المفي ػ ػ ػ ػوـ ج ػ ػ ػ ػزء مف التعقي ػ ػد خاصػ ػة م ػ ػ ػ ػف مجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوع العمم ػ ػ ػ ػاء المػ ػ ػذيف
يخمطػ ػ ػ ػوف بيف مصطمح اإلبتكار والمصطمحات األخرى ذات الصمة الوثيقة بو مثؿ اإلبداع،
واإلختراع والتجديد والذكاء.....إلخ  ،وامتد ذلؾ اإلعتقاد حتى إلى عامية الناس وساندىـ في الرأي
بعض الباحثيف واألخصائييف عمى سبيؿ المثاؿ رأينا بأف "سيبرمان "يعتقد أف ىناؾ عبلقة مابيف
الذكاء واإلبتكار وىذا ما ىو معروؼ لدى الممارسيف ،فاإلبتكار ىو قدرة تؤدي إلى التجديد في
العمـ واألداء واألفكار في  4مراحؿ تذكر كاألتي:
 )1مرحمة اإلعداد (االستعداد).
 )2مرحمة الحضانة (التفكير الشعوريا) .
 )3مرحمة اإلليام (اإلشراق أو االستبصار أو الحل الفجائي).
 )4مرحمة التقويم (صدق الحمول).
أما بالنسبة لمموىبة فيي تختمؼ عف االبتكار بإعتبار أف الموىبة ىي عبارة عف قدرات خاصة
تؤدي إلى التكويف واإليجاد ،وال ترتبط بالضرورة بالذكاء فيي ال تؤثر بالوراثة وتوجد عند أفراد
بنوعيػ ػ ػ ػات متباينة ،أما االبتكار فيو قدرة تؤدي إلى التجديد في األفكار ،واألداء وترتبط بالذكاء
وتتأثر بالنشأة والبيئة.
كما وأنو طرحت عدة تراجـ لمصطمح اإلبتكار أثارت ىي اآلخرى جدال واسعا فيناؾ مف يترجـ
كممة

1

»  « innovationإلى كممة اإلبػ ػ ػ ػػداع ،في حيف أف مرادف ػ ػػيا الصحيح في المغػ ػػة العربية

مدحت أبو النصر ":تنمٌة القدرات اإلبتكارٌة لدى الفرد والمنظمة"،مجموعة النٌل ،مصر  2002ص 00
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،أما مف جانب آخر فيناؾ مف ترجميا إلى كممة التجديد ونممس ذلؾ في كتاب

بيتر دراكر
" "innovation and entrepreneurshipالػ ػ ػ ػذي ترجـ بالعربية تحت عن ػ ػ ػواف "المقاولــــــة
والتجـــديد" مع التركيز أف التجديد يمس تجديد المنتج الحالي أـ اإلبتكار فإستخدـ بمفيومو الواسع
الجذري والتحسيني أكثر مما يعني التجديد.2
ونع ػ ػ ػرج كػ ػ ػ ػذلؾ عمى مصطمح آخ ػ ػ ػر مس كػ ػذلؾ معنى اإلبتك ػ ػار والذي حدد باإلخت ػ ػ ػراع،حيث
أشػ ػ ػ ػار كػ ػ ػؿ مف ميميا ووالثام »  « Mealie and Lathamأنو اليوجد فرؽ بينيما.
بينمػ ػ ػا البعض اآلخر مف العممػ ػ ػ ػاء إتفؽ عمى الفػ ػ ػػرؽ بينيما ،ويع ػ ػػرؼ اإلختػ ػ ػراع عمى "أن ػ ػو
صفػ ػ ػ ػة جدي ػ ػ ػ ػدة ف ػ ػ ػ ػي المعموم ػ ػ ػ ػ ػات العممي ػ ػ ػة ،ويمكػ ػ ػ ػف لػ ػ ػو أف يك ػ ػوف تطبيقا في شك ػ ػ ػؿ ط ػ ػ ػريقػ ػ ػة
ح ػ ػؿ أو لمعالجة مشكمة معينة". 3
ويعرؼ خميل حسن الشماع اإلختراع أنو  ":إدخػاؿ شيء جديد ليػ ػ ػذا العالػـ لـ يسػبؽ ل ػو أف
وج ػ ػد ،أو سبؽ إليو أحد ويسيـ في إشباع بعض الحاجات اإلنسانية ".4
وعميو فإف مفيومو ينطبؽ عمى أف اإلختراع البد أف يكوف شيئا جديدا بشكؿ تاـ غير موجود
مسبقا،ومادوف ذلؾ ليس بإختراع.
أما روبنيـــــز وكولتــــر  Robbins and coulterوكذلؾ شاني والو Shani Et Lauفيتفقوف
عمى" أف اإلختراع يشير إلى التوصؿ إلى فكرة جديدة بالكامؿ ترتبط بالتكنولوجيا "

5

ومنو نستنتج مما سبؽ ذكره أف التعريفيف السابقيف لـ يرك از عمى الجزء الذي يؤكد أف اإلختراع
اليكفي أف يكوف وسيمة لتمبية الحاجيات اإلنسانية إال إذا إرتبط بالتكنولوجيا فيو بذلؾ يمبي الغرض
المطموب.
كما وأنو يمكف توضيح الفرؽ بينيما مف خبلؿ العبلقة التالية :اإلبتكار= اإلختراع +التطبيق

1

سلٌمانً دمحم"،اإلبتكار التسوٌقً وآثره على تحسٌن أداءء المؤسسة" دراسة حالة مؤسسة ملبة لحضنة بالمسٌلة 2002/2002ص22
بتصرف.
2
سلٌم بطرس جلدة،زٌد منٌر عبوي"،إدارة اإلبداع واإلبتكار" دار الكنوز المعرفة للنشر والتوزٌع ،األردن 2002،ص .22
3
دمحم سعٌد أوكٌل":وظائف ونشاطات المؤسسة الصناعٌة" دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزائر  2002ص .222
4
سلٌمانً دمحم المرجع نفسه ص .22
5
نجم عبود نجم"،إدارة اإلبتكار"( ،المفاهٌم والخصائص والتجارب الحدٌثة) دار وائل للنشر والتوزٌع  ،الطبعة األولى عمان ،األردن
 2002ص .22
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فاإلختراع ناتج عف اإلكتشاؼ أما التطبيؽ فيو مف فعؿ اإلستعماؿ وكؿ منيما لو أثر عمى عممية
اإلبتكار ،فاألفكار الجديدة تعمؿ عمى تحسيف السمع والخدمات التي تنشأ مف اإلختراع وبالتالي
تظير القيمة التي تتحقؽ لممنظمة مف خبلؿ التطبيؽ.1
ونتيجة لذلؾ فإف اإلختراع ىو وضع أفكار جديدة ترتبط بالتكنولوجيا ،أما اإلبتكار فيعني تطبيؽ
وتجسيد ىذه األفكار ،واإلختراع في فحوه يتضمف إيجاد شيء جديد تماما لـ يسبؽ لو الوجود،
واإلبتكار ىو ضماف تجديد منتوج وجد أصبل بطريقة خبلقة ىذا مايسمى إبتكارا.
بعد اإلشارة إلى مصطمح اإلختراع وعبلقتو باإلبتكار نتطرؽ إلى مصطمح آخر لقى رواجا كبير
حيث إعتبر أنو مرادؼ واحد لئلبتكار عند أغمبية العمماء وىو اإلبداع فيي كممة مأخودة مف الفعؿ
بدع أي بدع الشيء أو إبتدعو بمعنى أنشأه وبدأه،أنشأ عمى غير مثاؿ أي صياغة غير مسبوقة،2
ووفقا لقاموس بنجوين السيكولوجي فإن يعرف اإلبداع" بأنو عممية عقمية تؤدي إلى حموؿ وأفكار
ومفاىيـ وأشكاؿ فنية ونظريات ومنتجات تتصؼ بالتفرد والحداثة".3
ومما سبؽ ذكره يمكف توضيح أف عممية اإلبداع ترتبط بالفكرة الجديدة بتميزىا بالحداثة
والترادؼ،بينما اإلبتكار ىو الجزء الممموس الذي يرتبط بتطبيؽ وتحويؿ الفكرة إلى منتج أي اإلبتكار
ىو تطبيؽ ناجح لئلبداع.
وفي ىذا الصدد نجد أف أمبيل درس العبلقة بيف اإلبداع واإلبتكار مف خبلؿ تعريفو بأف " كؿ
إبتكار يبدأ بأفكار مبدعة ،واإلبداع عف طريؽ األفراد والفرؽ ىو نقطة بداية اإلبتكار ،األوؿ
ضروري لكف شرط غير كافي" . 4
وبالتالي يكوف نتيجة ىذه التعاريؼ وضع عبلقة تبلزمية تكوف كاآلتي :اإلبتكار = اإلبداع +
التطبيق
وتحميؿ ىذه العبلقة يكوف بأف االبداع مرتبط بفكرة جديدة أما االبتكار فيو جزء ممموس يعمؿ عمى
تحويؿ ىذه الفكرة إلى منتج وتجسيدىا عمى أرض الواقع.
وبعد التشػ ػ ػ ػابو البائف بيف مصطمحي اإلبتكار واإلبداع وجدنا أف ىناؾ مف فرؽ بينيما مف خبلؿ
الباحثيف
1

وفاء صبحً صالح التمٌمً"،أثر اإلبتكار التسوٌقً فً جودة الخدمات المصرفٌة"،دراسة مٌدانٌة فً المصارف التجارٌة األردنٌة،
المجلة األردنٌة للعلوم التطبٌقٌة،المجلد،20العدد األول 2002ص 202
2
بالل خلف السكارنة" ،اإلبداع اإلداري"،دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ط 2األردن  2022ص .22
3
سلٌم بطرس جلدة،زٌد منٌر عبوي،مرجع سبق ذكره ص .22
4سلٌمانً دمحم مرجع سبق ذكره ص .28
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) )Carrier et Garandحيث أشا ار إلى أف ىناؾ فرؽ بيف اإلبتكار( )Innovationواإلبػ ػ ػ ػداع
( )Creativityبإعتبار أف "اإلبداع يتعمؽ بإستكشاؼ فكرة جيدة مميزة،أمػ ػ ػ ػا اإلبتكار فيتعمػ ػ ػ ػؽ
بوضػ ػ ػ ػع ىذه الفكرة موضع التنفيد عمى شكؿ عممية ،أو سمعة ،أو خدمة تق ػ ػ ػ ػدميا المنظمة لزبائنيا
إذا كػ ػ ػ ػ ػاف اإلب ػ ػ ػداع متعمػ ػ ػؽ باألشخػ ػاص ،فإف اإلبتكار يتعمؽ بالمنظمة وبنشاطيا اإلنتاجي
والتسويقي" . 1
إضافة إلى تعريؼ ثاني يوضح ىو اآلخر اإلختبلؼ القائـ بيف المصطمحيف فاإلبداع ىو "قياـ
المؤسسة بقبوؿ وتبني أفكار وسموكات جديدة تتعمؽ بمجاؿ الصناعة التي تنشط فيو وسوقيا وبيئتيا
العامة " في حيف أف اإلبتكار ىو"اإلستخداـ األوؿ أو المبػكر إلح ػ ػ ػ ػدى األفكػ ػ ػ ػ ػار م ػ ػ ػف قػب ػ ػ ػؿ واح ػ ػدة
مف المنظمات التي تنتمي لمجموعة المنظمات ذات األىداؼ المتشابية"

2

ونتيجة لذلؾ ومما سبؽ مف تعاريؼ فإف اإلبداع يسبؽ اإلبتكار حيث أف اإلبداع يرتبط باألفكار
الجديدة والمتميزة بينما اإلبتكار يأتي كمرحمة ثانية لتجسيد ىذه األفكار.
 2-1تعريف اإلبتكار :
في البداية نود أف نعرج عمى تعريؼ كممة اإلبتكار لغة فيي كممة تشتؽ مف فعؿ بكر بكو ار أي
التقػدـ في الوقػ ػ ػ ػت عمي ػ ػو ،أي أتاه باك ار وعجؿ في الشيء لقولو تعالى" بالعشي واإلبكار"، 3ونضيؼ
عمى ذلؾ تعريفا آخر يعود أصؿ كممة االبتكار إلى كممة التينية Innovatusتعني( التغيير
والتجديد) ويمكف اف نخرج بنتيجة ىي:

4

إف التجديد يعني العمؿ عمى تغيير ماىو قائـ بالفعؿ ،أما التغيير فيو البحث عف شيء جديد لـ
يسبؽ لو الوجود مثؿ منتوج جديد وفكرة وخدمة جديدة.
أما التعريف االصطالحي لإلبتكار فقد أعطيت لو عدة تعاريؼ نذكر منيا مايمي:
إف اإلبتكار طبقا لمتعريؼ الشائع والمتداوؿ ىو التوصؿ إلى ماىو جديد،لذلؾ فقد إمتاز ىذا
التعريؼ بالشمولية ماأفقده القدرة عمى تحديد الطمب المرغوب فيو لمفيـ والتطبيؽ،فاإلبتكار ليس
فكرة جديدة وانما ىو التوصؿ إلى ماىو جديد بمبدأ التطور المنظـ والتطبيؽ العممي لمفكرة الجديدة،
1

تٌقاوي ال عربً" ،دور التغٌٌر التنظٌمً فً تطوٌر اإلبتكار فً المنظمات الحدٌثة من جهة نظر العاملٌن فً منظمات اإلتصاالت
الجزائرٌة"دراسة مٌدانٌة تحلٌلٌة -جامعة أدرار ،الجزائر ص.10
2

3

Richard .L ;Daft :organization theory and design ;westen publishing ;New
Yourk ;USA1992 ;P245
اآلٌة رقم  22من "سورة غافر"
Guillermo Cortes Robles ,Management de l’innovation technologique et des connaissances :l’institut
national polytechnique de toulouse,france2006,p8
4
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إضافة إال أنو اليقؼ عند عتبة الفكرة وانما يتعداىا إلى التطبيؽ العممي في تحقيؽ أىداؼ المنظمة
في السوؽ. 1
اإلبتكار ىو تمؾ العممية التي تتعمؽ بالمستجدات اإليجابية التي تخص المنتجات بمختمؼ أنواعيا
وكذلؾ أساليب اإلنتاج.2
ثـ نرى أف اإلبتكار في نظر األستاذ الصيرفي ىو" فكرة جديدة أو ممارسة جديدة أو تعبير جديد
بالنسبة لمفرد الذي يتبناىا ،وبالتالي فإف التركيز ليس عمى درجة إختبلؼ الفكرة عف األفكار
المستقرة ولكف التركيز عمى تبنييا".3
أما بالنسبة لبيتر دراكر P .F.Druckerفمذ ػرف " اإلبخىبر بأٔٗ اٌخخًٍ إٌّظُ ػٓ اٌمذٌُ ِؤوذا
ػٍى ِب لبٌٗ شِٛبٍخر ِٓ أْ اإلبخىبر ٘٘ ٛذَ خالق".4
وكاف تعريؼ جوزيف شومبيتر ()Schumpeterاآلخر أف االبتكار ىو" النتيجة الناجم ػ ػ ػ ػة عف
إنش ػ ػ ػ ػاء طريق ػ ػ ػة أو أسموب جديد في اإلنتاج ،وكذا التغيير في جميع مكوناتو أو كيفية تصميمو".5
باإلضافة إلى تعريؼ كؿ مف  Daft Et Egiبأٔٗ" تعبير وابتكار يمكف أف يحدث في جوانب تقنية
(تقنيات جديدة لخمؽ المنتجات والخدمات) أو جوانب إنتاجية( تعديبلت أو إيجاد منتجات أو تطوير
خطوط المنت ػػج الجديد) أو جوانب إدارية( تغير في اليياكؿ التنظيمية،األىداؼ،األنظمة) أو جوانب
شخصية( تغيرات في القدرات في القيادة لؤلفراد ،اإلتصاؿ ،حؿ المشكبلت ،الميارات).6
أما منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية( )OCDEفتعتبر اإلبتكـــــار ىو "إبتكـــــار تكنولوجػ ػ ػ ػ ػي
لممنتػ ػ ػج مف خبلؿ وضع فكرة ،أو مجموعة أفكار إبداعية ،وترجمتيا وتسويقيا في شكؿ منتج جديد
بغرض إشباع حاجة".7
أما نجــــــم عبــــــود نجــــم فقد كاف مفيومو لبلبتكار ىو"قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدرة الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػركػة عمػى التوصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ إلى
ما ىو جديد  ،يضيؼ قيمة أكبر وأسرع مف المنافسيف في السوؽ ،أي أف تكوف الشركة االبتكارية
ىي األول ػ ػ ػى بالمقارنة مع المنافس ػ ػ ػيف فػ ػ ػ ػي التوصؿ إلى الفكػ ػ ػ ػرة الجديػ ػ ػ ػدة ،أو المفيػ ػ ػ ػوـ الجديػ ػ ػ ػد
،أو األولى في التوصؿ إلى المنتج ،أو األولى في الوصوؿ إلى السوؽ".8
1

نجم عبود نجم ،مرجع سبق ذكره ص.20
2
دمحم سعٌد أوكٌل مرجع سبق ذكره ص .22
3
دمحم الصرٌفً "اإلدارة الرائدة" دار صفا للنشر والتوزٌع عمان  2002ص.22
4
سلٌمانً دمحم،مرجع سبق ذكره ص 20
5
Jean LACHMANN :"le financement des stratégies de l’innovation",economica,paris 1993 p22
6
تٌقاوي العربً،مرجع سبق ذكره ص 22
7
Bernard l’entreprise et la recherche ,collection la vie de l’entreprise dunod,paris
8
نجم عبود مرجع سابق ص 22
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ومف خبلؿ ماسبؽ ذكره مف التعاريؼ العديدة لئلبتكار فضبل عف أف ىناؾ تعاريؼ آخرى لـ
نذكرىا واكتفينا فقط بما يخدـ موضوع البحث إستخمصنا أف اإلبتكار ليس بفرصة فنية يمكف
الوصوؿ إلييا عف طريؽ مختبرات البحث والتطوير وانما ىي فرصة سوقية،ألف مبدأ الفكرة يرتبط
بالتكنولوجيا ويمكف أف ينبع إما مف تكنولوجيا جديدة أو منتج جديد أو عممية تنظيمية إدارية جديدة
تحقؽ التميز والتنافس لممنظمة ولكف النجزـ أنو اليمكف أف تتحوؿ الفكرة إلى تقميد لمنتوج مستخدـ
في محيط آخر فيصبح بذلؾ تطبيقا فريدا عف وضعو في سياؽ جديد.1
وأخير وليس أخر يمكف القوؿ أف اإلبتكار ىو إمكانية وقدرة المؤسسة عمى إيجاد فكرة إبداعية
وتطبيقيا عمى أرض الواقع بشكؿ يحقؽ النجاح والوصوؿ إلى مايزيد مف قيمة المنافسيف في السوؽ
ويضمف البقاء واإلستم اررية ليا.

1

سامٌة لحول ،التسوٌق والمزاٌا التنافسٌة :دراسة حالة مجمع صٌدال لصناعة الدواء فً الجزائر،اطروحة دكتوراه،جامعة الحاج
لخضر،باتنة  2002/2002ص .220
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والشكل التالي رقم (: )01مفيوم اإلبتكار األول إلى الفكرة،المنتج والسوق
قابلٌة السوق

قابلٌة اإلنتاج

األول إلى
الفكرة

العامل
المؤثر

األول إلى
المنتج

الجدة-التحسيف الكبير

الخبرة الذاتية لممبتكر

األول إلى
السوق

القرب مف السوؽ

اليندسة -كفاءة اإلنتاج

الخبرة اليندسية،مرونة

الوسائل

أو الشركة،الدراسات،

التكنولوجية العممية،

المساعدة

الموزعوف،الزبائف

إدارة العمميات كفوءة،

الخبرة التسويقية ،التوجو إلى
الزبوف ،قنوات التوزيع ،سياسات

وادارة تكاليؼ كفوءة

والمنافسوف...إلخ

التسعير ،وترويج اإلعبلف.

المصدر نجم عبود نجم إدارة اإلبتكار(المفاىيم والخصائص والتجارب الحديثة) دار وائل لمنشر
والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان ،األردن  3002ص 32
ومف خبلؿ الشكؿ المذكور سمفا فإف اإلبتكار ىو:

1

 قدرة الشركة في حالتي الفرد المبتكر العامؿ في المؤسسة ،أو في إتحاد أفرادىا كفريؽ.
 ماىػ ػ ػو ج ػ ػ ػديد ويمثؿ جوىر اإلبتكػ ػ ػػار كما وصفو نجـ عبود بأنو توليفػ ػ ػ ػة جديدة لما ى ػ ػ ػ ػ ػو
موج ػ ػ ػ ػ ػود أو كشؼ جديد غير مسبوؽ .
 إضافة قيمة ،أي ما يكوف جديد فيو أكثر ق ػ ػ ػ ػ ػدرة عمى معػ ػ ػ ػ ػ ػالجة مشكػم ػ ػ ػ ػ ػة لػ ػ ػ ػ ػـ تح ػ ػ ػ ػ ػؿ
حتػ ػ ػ ػى اآلف،أو تقديـ معالجة أفضؿ مف معالجة سابقة.
1

سلٌمانً دمحم،مرجع سبق ذكره ص20
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 أف يكوف ما قدـ مف إبتكار ىو األفضؿ عما يقدمو المنافسوف.
 إف اإلبتكار قائـ عمى الزمػف مف خػبلؿ الوصػوؿ األسرع لممنافسػيف إلى السػوؽ ،وىذا ما
يقمص دورة حياة المنتج.
 3-1العناصر األساسية لإلبتكار :
ىناؾ منيج أخر يعتبر كمدخؿ أساسي في دراسة اإلبتكار يتمثؿ في عنصريف أساسيف ىما
"القدرة عمى التخطيط اإلستراتيجي" و"القدرة عمى بناء ثقافة في المنظمة " وسنحاوؿ شرحيما
كاآلتي:
1-3-1التخطيط اإلستراتيجي :
يرتبط ىذا العنصر أساسا بقدرة المنظمة عمى التخطيط لوضع رؤى مستقبمية لمتطوير والتغيي ػ ػ ػ ػ ػر،
إذ ترتكز في ذلؾ عمى برنامج التنبؤ الذي يعتمد عمى التقنيات المتطورة وكذلؾ اإلحصاء .
إف ما يعرؼ بالتفكير اإلستراتيجي ينبع مف الرؤية الواضحة ،ووعي األفراد مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ
برسالة المنظمة ودورىا الفعػ ػ ػ ػ ػ ػاؿ ،إض ػ ػ ػ ػافة إلى ذلؾ فإنو ييتػ ػ ػ ػ ػ ػـ بالبح ػ ػ ػ ػث عف قيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـ وأى ػ ػ ػ ػداؼ
مشتركػ ػ ػ ػ ػة ما بيف العامميف ،إذ قميبل ما يوجد ىذا في الدوؿ النامية حيث يبلحظ أف جيود العامميف
مبعثرة نتيجة إلنعداـ المناخ التنظيمي الصحي .
ويرى "محمد القريوتي" 1أنو مف أحد أسباب عجز المنظمات في الدوؿ النامية عامػ ػة والعربي ػ ػ ػ ػة
خاص ػ ػ ػة ىو مشكؿ التخمؼ اإلداري الذي ال ينحصر فقط في ق ػ ػ ػدـ التشريعػ ػ ػ ػات واليياك ػ ػؿ
التنظيمػيػ ػ ػة ،وانما يكم ػ ػ ػ ػف في تشتت جيود العامميف ،وغياب اإلنتماء لمشركة ،كؿ ىذا ناتػج عف
ضعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؼ التفكيػ ػ ػ ػ ػر اإلستراتي ػ ػ ػجي الذي يجعؿ العامميف ييتموف بتحقيؽ أىداؼ المنظمة
واستراتيجياتيا .
ومف ىذا المنطمؽ البد مف اإلىتماـ بالجوانب السموكية لخمؽ وتكويف ثقافة تنظيمية تحقؽ
اإلستقرار ،والنمو وبالتالي تبني قاعدة صمبة لمتفكير اإلستراتيجي الفعاؿ.
 2-3-1بناء ثقافة المنظمة:
ييتـ ىذا العنصر بالبحث عف القيـ المشتركة بيف العامميف تركي از عمى إحتياجاتيـ ورغباتيـ،
واعتبارىـ شركاء حقيقيوف يمقوف نصيبا مف اإلىتماـ ،واإلحتراـ ،والتدريب الواجػب ،زي ػادة عمى

1

عبوي ،زٌد منٌر " إدارة اإلبداع واإلبتكار"  ،عمان ،دار كنوز المعرفة ط 2002 2ص22
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منحيـ الفرصة إلخراج ميا ارتيـ وتجسيدىا في الواقع لصناعة مستقبؿ الشركة والع ػمؿ عمى ترسيػ ػ ػ ػخ
معاييػ ػ ػ ػر أداء متمي ػ ػ ػ ػ ػز قائ ػ ػ ػـ عمى اإلبتكار التنظيمي.
ونأخذ بذلؾ المثاؿ عمى دولة الياباف حيث تعتمد اإلدارة اليابانية بصف ػ ػ ػة مباش ػ ػ ػرة عمى ىذه الثقاف ػ ػة
وىذا ما ي ميزىا عف غيرىا مف الدوؿ بقدرتيا عمى أف تكوف قوة إقتصادية عالمية ،حيث تعتبر
المنظمة كأسرة واحدة متكاممة يكوف بإمكاف المسؤوؿ فييا تكميػ ػ ػ ػ ػؼ العامميػ ػ ػ ػ ػف بعمػ ػ ػ ػ ػؿ إضػ ػ ػ ػافي
يقومػ ػوف بو دوف الحصوؿ عمى أجر ،ىذا راجع إلى روح اإلنتماء لذلؾ فيي مف الدوؿ األقؿ
مشاكؿ واضطراب مف الناحية العمالية .
المطمب الثاني :أنواع اإلبتكار
لقد طرحت عدة تصنيفات لإلبتكار ،وذلؾ حسب خصائص أو طبيعة أو مجاؿ االبتكار أو داللتو
المختمفة بإعتباره ظاىرة واسعة األبعاد والمضاميف ومف بيف ىذه التصنيفات تصنيؼStewart

حيث يصن ػ ػ ػ ػؼ االبتكار إلى ثبلثة أنواع:

1

 .1ابتكارات كبيرة :Macro innovations
وتشمؿ السمع الجديدة أو التقنية والتكنولوجية التي تحدث تغيرات كبيرة.
 .2ابتكارات أساسية : Innovations de Base

وتتمحور حوؿ تطبيؽ االبتكارات الجزئية التي يتـ توحيدىا ودمجيا في صناعة معينة .
 .3ابتكارات التحسين :Innovations d'amélioration
ترتبط بالتطور التكنولوجػي في مجػاؿ معيػ ػف ،والتحسينػ ػ ػ ػات المختمفػ ػ ػة لممنتػ ػ ػ ػج أو مكونػ ػ ػ ػ ػاتػو،إضػاف ػ ػ ػة
إلى أف ىناؾ مف يصنؼ ىذه االبتكارات إلى ابتكارات متجسدة في اآلالت والمنتجات الجديػدة،
وابتكػ ػ ػارات غير متجسدة تظير إما في أفكار ،أو نظريات ،أو مفاىيـ جديدة  ،أما التصنيؼ الشائع
لدينا فيو تصنيؼ االبتكــــــــــار إلى نوعيػ ػ ػ ػف االبتكار الجذري واالبتكار النسبي (تحسيني) ،إذ ىػ ػ ػ ػذا
النػ ػ ػ ػوع مف التصني ػ ػ ػؼ يكوف مبني عمى كثافة اإلبتكـــــار والتي بدورىا تنتج عف حداثة المفيػ ػ ػ ػوـ أي
( التصور) والتكنولوجيػ ػ ػ ػا المستخدمػ ػ ػة،ألف المفيوـ (التصور) يكوف تقميدي أو محسف أو جديد،
وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لما إستعمؿ مف تكنولوجيا جيدة داخؿ المؤسسة  ،وبالتالي كمما كاف المفيوـ

1

بوقلقول الهادي ،سوامس رضوان ":إدارة التغٌٌر وتأتٌرها على عملٌة اإلبداع واإلبتكار فً المؤسسة" ،مداخلة قدمت فً المنتدى
الوطنً الثانً للمؤسسات ،عنابة  ،الجزائر من  20نوفمبر إلى  02دٌسمبر 2002ص2
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جديدا والتكنولػ ػ ػ ػوجيا المستخدمة جديدة تزداد درجة كثافة االبتكــــــــار وكمما إزدادت درج ػ ػ ػ ػة كثاف ػ ػ ػة
االبتكـــــار إزدادت درجة المخاطرة. 1
فعمي الشريف يعتبر أف االبتكار الجذري ىو" سمعة جديدة تماما تحؿ محؿ سمعة قائمة ،أما االبتكار
التدريجي فيعني تعديبل في سمعة موجودة"  ،2لذلؾ فإف ىذا التصنيػ ػ ػ ػؼ يركػ ػ ػ ػ ػز عم ػ ػ ػى السمع ػ ػ ػة في
حيػ ػ ػف أف االبتكـــار قد يكوف فكرة أو منتج ،أو طريقة ،أو منظمة ،وبالتالػي فػإف االبتكـار الجػذري
ىو التوصؿ إلى ما ىو جديد بشكؿ تاـ ،وغير موجود مف قبؿ بينما االبتكار التدريجي أو ما يعرؼ
بالتحسيني فيعني إدخاؿ تحسينات وتعديبلت عمى ما ىو قائـ مف قبؿ مف أجؿ أف يستمر.
إال أف ىناؾ طرؽ فعالة في تصنيؼ االبتكارات نميزىا كاآلتي:

3

أوال -حسب النظم االجتماعية الفنية:
إف F.Damanpour and E.William

يفرقا مابيف االبتكارات الفنية التي تحدث داخػ ػ ػؿ

اإلطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػار االبتدائي لمعمؿ في المؤسسة ،ومابيف االبتكارات اإلدارية التي تحدث داخػ ػ ػ ػؿ النػظػ ػ ػ ػاـ
االجتمػاعػ ػ ػ ػ ػي والتي ىدفيا تنظيـ العمؿ والعبلقات بيف أعضاء المنظمة.
ثانيا -ابتكارات المنتجات والعمميات:
فابتكارات المنتجات يمكف تعريفيا بأنيا تتجو نحو إدخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاؿ منتجػ ػ ػ ػ ػ ػات جدي ػ ػ ػ ػدة إلى الس ػ ػ ػ ػ ػوؽ
تكوف إستيبلكية في سوؽ اإلستيبلؾ ،أما االبتػكارات العممػية فيي عبػارة عف ابتكػارات موجػية نحو
التكنولوجيػ ػ ػا والنظاـ التشغيمي الذي يدخؿ منتجات صناعية في سوؽ اإلنتاج.
ونأخذ عمى سبيؿ المثاؿ دراسة عمى عينة مف  101بنك أمريكي حيث تبيف أنو يتـ تقديـ إبتكارات
المنتجات بمعدؿ سريع وكبير خبلفا عمى العممػيات ،ذلؾ لسػبب أف المػدراء أدركوا أف إبتكارات
المنتجػ ػػتات ىي أساس ضماف ميزة تنافسية كبيرة ودائمة في السوؽ.
ثالثا -حسب خصائص االبتكار:
لقد عرض  Zaltmanوزمبلئو في  1973نموذجا متكوف مف أبعاد لخصائص اإلبتكار حددت
تصنيفات ػو عمى ثبلثة أبعاد ىي:

1

Jean Jacques Lambin, « le mareting stratégique science edition »pari France,2eme
edition,Alger,1993p20 .

2علً شرٌف" :اإلدارة المعاصرة" ،الدار الجامعٌة ،مصر ،2000،ص220
3نٌجل كنج أندرسون":إدارة أنشطة االبتكار والتغٌٌر(دلٌل انتقادي للمنظمات)" ،ترجمة :محمود حسن حسنً،دار المرٌخ
للنشر ،الرٌاض 2002ص222- 220
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-1مبرمج وغير مبرمج :يعني يوج ػ ػد ابتكــــــارات مخطط لي ػ ػ ػا مسبقػ ػ ػا وابتكػ ػ ػ ػ ػ ػارات لػ ػ ػـ يخطط ليػ ػ ػ ػا
مسبقػ ػ ػ ػ ػا أي ابتكارات غير مبرمجة ،وىذه األخيرة بدورىا تنقسـ إلى ابتكارات ناتجة عف ركود نتيجة
لتوفر موارد راكدة ،وابتكارات ضغط وىي ابتكارات التي تشكؿ استجابة لوجود حاجة ،بإضافة إلى أنو
يوجد مستوى فرعي ثالث ىو االبتكار المشجع عمى النشاط االبتكاري (،إذ مبدأه أف الشخص يقوـ
بجذب إنتبػ ػ ػ ػاه المنظمػ ػ ػة في مجػ ػ ػاؿ ما تكوف الحاجة فيو لمتغيير غير معمومة).
-2مساعد أو نيائي :أي إذ ما كاف لالبتكار ىدؼ محدد في حد ذاتو أو إعتباره وسيمة لتيسير
وطرح إبتكار أخر.
-3األصالة  :تتضمف أف يكوف االبتكار مرتفػ ػ ػ ػع في أصالت ػ ػ ػ ػو أو منخف ػ ػض ،بحي ػ ػ ػث أف اإلبتكار
المػ ػ ػ ػرتف ػ ػ ػع في أصالتو ىو ذلؾ االبتكار الذي يجمع بيف الحداثة المفرطة والمخاطرة الكبيرة.
رابعا -حسب مصدر االبتكار:
نميز نوعيف مف اإلبتكارات :

1

 ابتكارات داخمية :وىي ابتكارات ناتجة مف داخؿ المؤسسة وبقدراتيا الذاتية عمى سبيؿ المثاؿ
نأخذ مجمع اإلتحاد األوربي الذي يعمؿ عمى وضع مستوطنات إبتكارية داخػؿ كؿ بمد
وبػ ػ ػدورىا تكػ ػ ػوف في المؤسسات داخميا وتجمعيا لتشكؿ إبتكار شامؿ متكامؿ يحقؽ التنافس
والتمييز.
 ابتكارات خارجية  :وىي االبتكارات التي تأتي مف خارج المؤسسة والتػي بدورىػا يمكف أف
تكػ ػ ػوف مفروضة عمى المؤسسة مف الخارج أي( يمكػف لمدولػة أحي ػ ػ ػ ػانػا أف تفػ ػ ػ ػرض عمى
المؤسس ػ ػ ػة إبتكػ ػ ػار في إطار محدد) ،أو يتـ الحصوؿ عمييا مف خارج المؤسسة وتكوف إما
بالتراخيص أو شراء مؤسسة صاحبة اإلختراع (أي اإلستيبلء عمييا) ،غير أف الكثير مف
المؤسسات ال تدرج األسموب األخيػ ػ ػ ػر في مخططاتيا ألنو ال يبتكر داخميا.

1

نجـ عبود نجـ مرجع سابؽ ص 200
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الفصل األول:

الجدول رقم ( )11يمثل التصنيفات المختمفة لإلبتكار
النظم اإلجتماعية الفنية

المنتجات والعمميات

خصائص اإلبتكار

مصدر اإلبتكار

Damanpoue 1990

Damanpoue and
Gopalakrishnan

Duncan and Zaltman,
Holbek

Anderson,1992

فني

منتج

مبرمج أو غير مبرمج

طارئ

منتجات جديدة،خدمات أو

سمعة أو خدمة جديدة يتـ

يكوف اإلبتكار مخططا لو

تكوف اإلبتكارات مبنية عمى

عمميات ترتبط بشكؿ مباشر

تقديميا لمقابمة إحتياجات

مسبقا(إذا لـ تكف اإلبتكارات

أفكار تبرز بشكؿ طارئ

بنشاط عمؿ اإلبتدائي

مستخدـ خارجي أو سوؽ

مخططة فيمكف عندئد تقسيميا

داخؿ المنظمة

خارجي

إلى أنواع ناتجة عف الضغط أو
الركود

إداري

عممية

مساعد نيائي

اإلقرار

التغيرات في العبلقات اإلجتماعية

عناصر جديدة يتـ تقديميا

سواء كاف اإلبتكار مقدـ بيدؼ

ىي اإلبتكارات المنقولة عف

واإلتصاالت والقواعد واليياكؿ

إلى عمميات اإلنتاج أو

تسيير إبتكار آخر أو إعتباره في

المنظمات األخرى المشابية،

المرتبطة بيـ

خدمات المنظمة

حد ذاتو غاية

وغالبا ماتجري عمييا
تحسينات فيما بعد

إضافي

األصالة

مفروض

اإلبتكارات التي تعبر الحدود

المدى الذي يكوف مف خبللو

اإلبتكارات التي تكوف

مابيف المنظمة والبيئة المحيطة

التغيير يتسـ بالحداثة والمخاطرة

المنظمة مجبرة عمى القياـ
بيا نتيجة لوجود قوة تنظيمية
أو قانونية خارجية

المصدر :نيجل كنج أندرسون":إدارة أنشطة االبتكار والتغيير(دليل انتقادي لممنظمات)" ،ترجمة
محمود حسن حسني،دار المريخ لمنشر ،الرياض  2004ص220
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الفصل األول:
المطمب الثالث :العوامل المؤثرة في االبتكار

إف االبتكار ىو ظاىرة ديناميكية ناتجة عف وجود عوام ػؿ عدي ػدة تتداخػ ػؿ في تكوينو وتطويره،
وىذه العوامؿ قد تكوف فعالة في إنجازه وتحفي ػ ػ ػ ػ ػزه في ظ ػ ػ ػروؼ معينػ ػ ػ ػة ،ووفقا لمدراسات العديدة التي
تناولت ىذه الظاىرة فإف ىناؾ الكثير مف العوامؿ التي تؤثر فيو نميز مني ػ ػا ثبلث مجموعات وىي:
مجموعة الخصائص الشخصية عمى مستوى الفرد المبتكر،مجموعة الخصائص التنظيميػ ػ ػة في
المؤسسة ومجموعة عوامؿ البيئة العامة في المجتمع

1

والشكل التالي يوضح العوامل المؤثرة في اإلبتكار:

الشكل رقم  12يمثل العوامل المؤثرة في اإلبتكار
المصدر الصرن،رعد،إدارة اإلبداع واإلبتكار،دار الرضا،أب،عدن،الجزء األول  2111ص131

1سلٌمانً دمحم ،مرجع سبق ذكره ص 40
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أوال :مجموعة الخصائص الشخصية
إف الفػ ػ ػرد المبتكر ىو مركز ولب العممي ػ ػ ػػة اإلبتكاريػ ػ ػػة فاإلنساف ومايممك ػ ػ ػو مف قدرة إبداعية
إبتكاريػ ػ ػػة ،أو مايعرؼ في عالـ اإلقتصاد" رأس الماؿ البشري" ،إذ يحتؿ مكانة ىامة ضمف الموارد
التي تسعى إلى تطوير العمـ والتكنولوجيا وبالتالي تحسيف مستوى أداء المؤسسة اإلقتصادية وزيادة
حجميا وحصصيا في السوؽ،ما أدى إلى تزايد أىميتيا نظر ألف المعرفة أصبحت ضرورية لتسيير
المعارؼ لؤلفراد وتسخيرىـ بشكؿ الئؽ لمبحث والتطوير في مجاؿ التنقيب واإلبتكار ،فالمكتسبات
التي يمتمكيا الفرد مف معارؼ وميارات ىي مزايا تعد كن از ثمينا تنتج عنيا إبداعات وابتكارات ومف
ىذا المنطمؽ إزداد اإلىتماـ أكثر بيذا المردود الميـ ومحاولة توظيفو في أحسف المناصب لمواجية
تحديات العصر الحالي.
فالشخص المبتكر لو عدة خصائص يتميز بيا عف غيره حسب ماصرح بيا الباحثوف بدراسة
سموؾ األشخاص المبتكريف لمحاولة تحديد الصفات والخصائص التي تميزىـ عف غيرىـ ،فمف
المبلحظ أف تحديد الشخص المبتكر ليس باالمر السيؿ ألف معظـ األفراد حتى الغير مبتكريف قد
يحمموف ىذه الخصائص ومجمبل يمكف ذكرىا كاآلتي:

1

 .1الميؿ إلى التعقيد :المبتكروف عادة ماتكوف ميوليـ متجية نحو حؿ المشاكؿ الصعبة
والمعقدة والتعامؿ بأفكار ومفاىيـ لـ يسبؽ أف تعامؿ بيا أحد مف قبميـ،إذ أف مفارقة الحالة
القائمة الموجودة تمثؿ الحؿ المناسب والسيؿ الذي يستطيع مف خبللو أي فرد القياـ بو.
 .2حالة الشؾ :إف المبتكر يمتمؾ حس الشؾ الذي في معظـ الحاالت يتحوؿ إلى أسئمة بعيدة
عف المألوؼ ،وىو مايضع عمى عاتقو اإللتزاـ الذاتي ومواصمة التساؤؿ لموصوؿ إلى نتيجة
صائبة وايجاد حموؿ لمشكبلت أو تفسيرات لظواىر قديمة والتوصؿ إلى ماىو جديد.
 .3الحدس :ىنا يكوف مبدأ المبتكر ىو اإلعتماد عمى الطريقة المنيجية لحؿ المشكبلت وجمع
المعمومات ،إال أف التعمؽ في تصور وتجاوز اإلرتباطات الظاىرة إلى إرتباطات غير مرئية
يجب عمى المبتكر ىنا أف يطبؽ الحدس ،فالحدس ىو إستنباط ذاتي يقوـ عمى النظر إلى
األشياء بعيدا أو خارج عبلقتيا الموضوعية المتينة وبذلؾ يكوف الحدس ومضة اإلبتكار.

1

سلٌم بطرس جلدة،زٌد منٌر عبوي،مرجع سبق ذكره ،ص .22
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 .4اإلنجاز الذاتي :المبتكر لو سمات يتميز بيا عف غيره وىي اإلنجاز الذاتي فبل الحواجز
الخارجية تدفعو وال صعوبة المشاكؿ تكوف عائقا لو ،بؿ تكوف لو محركا باطني يدفعو إلى
حب مايقوـ بو ،واإلنجاز الذاتي يقترف بتحقيؽ الذات في سمـ الحاجات لماسمو وىي الحاجة
التي تدفع بالشخص أف يبمغ طموحاتو التي تكوف مقترنة بالذات ،فيو يسعى إلى إشباع
حاجاتو واستعماؿ كؿ إمكانياتو وطاقاتو الداخمية،التي تكوف مرتبطة بمبدأ األىداؼ طويمة
األجؿ لمشخص وعادة ىناؾ مف ال يستطيع تحقيؽ ذاتو 1بسبب إرتباط ىذا المستوى
باالنجاز الذاتي لمشخ المبتكر.
 .5النفور مف المحددات والقيود :وىذه الحالة تبيف أف الشخص المبتكر ينفر ويبتعد عف
المحددات والقيود والواجبات المرتبط بالقياـ بيا والمحدد لو ،والتي تحصر الذىف وتحد مف
إنطبلقو لذلؾ فإف الكثير مف المبتكريف اليعترفوف بالحدود اإلختصاصية والمينية التي تكوف
سبب في إعاقة مجاليـ المعرفي.
ثانيا :مجموعة العوامل التنظيمية
تعتبر المنظمة اإلطار التنظيمي البالغ األثر عمى النشاط اإلبتكاري لؤلفراد،إذ أف كفاءة وفعالية
الجياز اإلداري ونمط القيادة اإلدارية واألنظمة المتبعة ىي أىـ العوامؿ التي تساىـ في خمؽ مناخ
تنظيمي سموكي يشجع اإلبتكار ،فالفرد اليعمؿ في الفراغ كما اليمكنو أف يعمؿ خارج محيطو
وسياقو التنظيمي ومما يمي نذكر أىـ العوامؿ التنظيمية المؤثرة عمى اإلبتكار:

2

 .1إستراتيجية المنظمة :نميز نمطيف مف اإلستراتيجية يمكف لممنظمة العمؿ بيا وىي:
إستراتيجية استباقية(حيث يكوف اإلبتكار فييا مصد ار موجيا لميزاتيا التنافسية وأحد أبعاد
أدائيا اإلستراتيجي في السوؽ،أو اإلستراتيجية الموجية نحو الحالة القائمة عمى التكنولوجيا
والمنتجات والخدمات الحالية فاإلستراتيجية األولى تستقطب المبتكريف،وتبحث ليـ عف
فرص ومجاالت تمكنيـ مف تطوير اإلبتكارات أما الثانية تسعى إلى المحافظة عمى النظاـ
الحالي.
 .2القيادة وأسموب اإلدارة :إف ىذا العنصر يمعب دو ار فعاال في قيادة المنظمة عمى أساس
تحفيز أو إعاقة اإلبتكار فالقيادات اإلبتكارية دورىا تشيع األجواء المبلئمة لئلبتكار ،وتقوية
1

Claude Demenre,Marketing,Edtition Dalloz,4éme édition ,Paris 2003,P34.
2
نجم عبود نجم مرجع سبق ذكره ص .222
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الحوافز في جميع أنواعو،في حيف أف القيادة البيروقراطية القائمة عمى المحافظة تجد أف
ىناؾ خطر القياـ بالتغيير فيو يشيع فوضى اليمكف السيطرة عمييا وقد تضر بالنظاـ ما
يؤدي إلى الحد مف عممية اإلبتكار والشكؿ التالي يوضح اإلختبلؼ القائـ بيف النمطيف
الشكل رقم ( )03يوضح القيادة وأسموب اإلدارة

القٌادة وأسلوب اإلدارة

اإلبتكارٌة

المحافظة
 -قيادة بيروقراطية مستقمة.

– قيادة ديمقراطية.

العبلقات اليرمية.

 -العبلقات األفقية

-

 -القواعد والروتينيات مرنة وقابمة لمتغيير

 القواعد والروتينيات محددة بالتفصيؿ. -اإلبتكار وظيفة.

– اإلبتكار مشروع.

 -السياسات واألنظمة محددة وممزمة.

– السياسات واألنظمة عامة.

 -إتصاالت أعمى -أسفؿ.

 -إتصاالت في جميع اإلتجاىات

المصدر نجم عبود نجم إدارة اإلبتكار(المفاىيم والخصائص والتجارب الحديثة) دار وائل لمنشر
والتوزيع ،الطبعة األولى ،عمان ،األردن  3002ص 727
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 .3الفريؽ :يعرؼ الفريؽ بأنو مجموعة األفراد التي تعمؿ معا عمى تحقيؽ ىدؼ مشترؾ،
وعميو فإذا كاف الفريؽ متبلئـ ومتناغـ في عممو فإنو يخمؽ جو مبلئـ لدعـ اإلبتكار،لذلؾ
أصبحت المنظمات تيدؼ إلى تشجيع استخداـ الفرؽ لمعالجة خطريف:
أوالىما أف ىناؾ خطر التخصص الذي يحدد وجود وظائؼ متخصصة مايشبو المناطؽ النائية
داخؿ المؤسسة ،ىذا مايفقد المؤسسة وحدة الحركة وتكامؿ جيودىا مابيف أقساميا ،أما الثاني فيو
يدفع إلى تحرير الفرؽ مما ىو ضروري خاصة فيما يتعمؽ بالقواعد واإلجراءات المتبعة لتحقيؽ
استمرار العمؿ وضماف تدفؽ الموارد داخؿ المؤسسة.
 .4ثقافة المنظمة :وىي المعايير والقيـ وضوابط السموؾ التي أنتجت مف الكياف اإلجتماعي
داخؿ المنظمة ،وبصفة عامة فإف المنظمات التي تعمؿ بمبدأ اإلبتكار تتسـ بالقدرة العالية
في اإلبتكار الثقافي الذي يساىـ في إدخاؿ تغيرات تمس اليياكؿ ،والسياسات ،والتقاليد
الحالية التي توجو لمتغيير الثقافي الذي يخدـ اإلبتكار،أما المنظمة التي ترتبط بالنمط
البيروقراطي فيي تميؿ إلى المحافظة عمى ثقافتيا الحالية مما يجعميا غير مبلئمة
لبلبتكار.
 .5االتصاالت :إف االتصاالت ليا دور فعاؿ داخؿ المؤسسة،فيي وسيمة تساىـ في تدفؽ
المعمومات داخميا فالمؤسسات القائمة عمى االبتكار تعمؿ عمى تبسيط وسيولة تكويف
الفرؽ وتقاسـ المعمومات بيف األعضاء وبيف كؿ إدارة وقسـ داخؿ المؤسسة ،أما
المؤسسات التي يكوف عنصر االتصاالت فييا جزء مف الييكؿ المحدد بمصير
الصبلحيات والمسؤوليات،فإنو سيؤدي إلى خمؽ عزلة في الوظائؼ واألفراد ،وبالتالي يحد
مف قدرة الشركة عمى اإلبتكار والذي يكوف أصبل غير مرغوب بو.
ثالثا :مجموعة العوامل البيئية العامة في المجتمع
 -1العوامؿ اإلجتماعية والثقافية:
إف العبلقة التي تربط بيف الفرد والمجتمع ومايحتويو مف عوامؿ ومتغيرات أساسيا التفاعؿ الذي
يعمؿ عمى تحديد شخصية الفرد وسموكو وقدرتو عمى التميز واالبتكار ،الذي يتأسس مف نطاؽ
األسرة التي تشكؿ التنشئة األولى لمفرد،ثـ يتولى دور الجامعات المحيطة بو مثؿ األصدقاء
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واالقارب ،والمؤسسات التعميمية والثقافية تكممت الترقية والتوعية فنذكر عممى سبيؿ المثاؿ:أجيزة
اإلعبلـ ووسائؿ البحث والوسائؿ الثقافية ويمكف أف نحدد ىذه العوامؿ في:

1

 )1األسرة :إف عممية التفاعؿ بيف الفرد والمجتمع تنبع مف محيط األسرة وحضنيا الذي يعمؿ
عمى تعميمو دروس الحياة األولى فصياغة وتطوير الفرد وبناء شخصيتو ودفعو إلى تحقيؽ
أعمى درجات التميز فيي عبارة عف عممية إجتماعية وثقافية مبدأىا األوؿ ىو األسرة،أيف
يتعمـ الفرد كيؼ يكوف تقميديا أو مبدعا 2وقدرتو عمى تنمية مميزاتو الذاتية.
 )2التعميـ :يمكف القوؿ أنو أساس تنمية اإلبتكار وتطويره خاصة عندما يرتكز عمى األساليب
الحديثة في نقؿ المعمومات أخد بعيف اإلعتبار مايمتمكو الطالب مف فروؽ فردية وعدـ تقيده
بأساليب الحفظ والتمقيف.
 )3وسائؿ اإلعبلـ :ليا دور فعاؿ في خمؽ بيئة إبتكارية سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو
مرئية،فتقديـ البرامج الواقعية والطموحة إلستكشاؼ المواىب بمدح حرية الفرد في التعبير عف
رأيو في قنوات اإلعبلـ ىذا مايساىـ في تنمية اإلبتكار وتقويتو داخؿ المجتمع.
 )4العادات والتقاليد اإلجتماعية:
تعتبر عامبل ميما في غرس روح اإلبتكار واإلبداع ألفراد المجتمع بإحتواءىا عمى عادات وتقاليد
وقيـ ومعتقدات،فيذه العادات والتقاليد التي تتعراض والتجديد تجعؿ المجتمع يميؿ إلى الركود رافضا
التغيير والتحديث ،يجعؿ المجتمع يميؿ إلى الركود رافضا التغيير والتحديث ،بينما خبلفيما مف
العادات والتقاليد التي تيدؼ إلى التغيير والتطوير تساىـ في تقوية اإلبتكار وتنميتو.
 -2العوامؿ السياسية:
تعتبر عامبل وعنصر ميما في عممية االبتكار،حيث أف تواجد اإلدارة ودعميا السياسي لؤلفراد
كفيؿ بنقؿ عمميات اإلبتكار مف مستوى الفرد إلى مستوى الجماعة وتفجير الطاقات اإلبتكارية
المكبوثة داخؿ المجتمع بتشجيع المؤسسات وبرامج البحوث في جميع المجاالت وتخصيص
الحوافز المادية والمعنوية وفقا لبرامج تربوية تعميمية تساعد عمى نمو القدرات اإلبتكارية.

1

دمحم عجٌلة" ،اإلبداع فً المؤسسة اإلقتصادٌة الجزائرٌة" دراسة لصفات ومعوقات ومحفزات اإلبداع مذكرة ماجٌستٌر بجامعة سعد
حلب البلٌدة  2002ص .20
2
سلٌم بطرس جلدة،زٌد منٌر عبوي،مرجع سبق ذكره ص .02
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الفصل األول:

 -3القاعدة المؤسسية لمبحث والتطوير في المجتمع:
المجتمعات التي توجو أىدافيا نحو اإلبتكار تقوـ عمى إستكماؿ بنيتيا التحثية ألجؿ تعزيز
اإلبتكارات لصالح األفراد المبتكريف والشركات اإلبتكارية ،وفي ىذا الصدد يمكف طرح بعض
العوامؿ المؤثرة في ىذه القاعدة:

1

أ) مراكز البحث والتطوير والجامعات:ىذه المراكز تساىـ في ترقية وتعزيز الييئة العممية والفنية
في المجتمع ،مف خبلؿ البحث عف تقاليد ومعايير لمبحث األساسي مما يساىـ في إثراء
الثرات المعرفي اإلنساني وتعزيز مكانة الباحثيف المتميزيف المبتكريف لتقوية البحث التطبيقي.
ب) نظاـ البراءة :ىو اإلعتراؼ باالختراع مايمنح لصاحبيا حؽ الممكية أي ىي حؽ اإلحتكار
المحمي بالقانوف،فيذا النظاـ يكوف ضروريا في وضع حد لمتقميد بدوف مقابؿ وتعويض عادؿ
لمتحفيز مف أجؿ القياـ باالبتكار وحماية حقوؽ المبتكريف والمنظمات اإلبتكارية ىذا مف جية،
ومف جية آخرى ىذا النظاـ يجعؿ مف األفراد والمؤسسات تعتمد إعتمادا تاما عمى ىذه الحماية
كضماف إلستم اررية التفوؽ داخؿ السوؽ دوف مواصمة االبتكار مايسبب في تراجع عجمة
اإلبتكار.
المطمب الرابع :أىمية اإلبتكار ومعوقاتو
 )1أىمية اإلبتكار :
في ظؿ التقػ ػ ػدـ والتكنولوجيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا وازديػ ػ ػاد اإلىتم ػ ػ ػاـ بالمع ػ ػ ػارؼ والعم ػ ػ ػ ػ ػ ػوـ عمى وجػ ػو التح ػ ػديد
وتماشي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا مع متطمبات التغيير التي يشيدىا العالـ التي أدت بدورىا إلى بزوغ مبلمح التنافس في
جميع مجاالت نشاطات المؤسسات ،والدوؿ حيث تسابقت كؿ منيا إلى إيجاد استراتيجيات أفضػؿ
تدفعيا إلى تعزيز وتق ػوية قػ ػدرتيا التنافسية خاصة مف خبلؿ االىتماـ بالمورد البشري الذي يممؾ
القدرة عمى اإلبتكار،اإلكتشاؼ،البحث والتطوير حيث أتبثث دراسات أجريت في البم ػ ػ ػداف الصناعيػ ػ ػة
المتطػورة أنػو مف %60إلى  %80مف التحسيف في المستوى المػعيشي يرجػع إلى التقػدـ التكنػولوجي
وأف  %20يعود إلى تراكـ رأس الماؿ

2

ومف بيف الشركات التي تعتمد بالدرجة األولى عمى النشػاط اإلبتكػاري واإلىتمػاـ بو نأخذ عمى
سبيؿ المثاؿ الدولة اليابانية حيث تخصص مايزيد عف  %41مف مخراجاتيا عمى أنشطة البحث
1

نجم عبود نجم ،مرجع سبق ذكره ص .222
2
عماري عمار":اإلبداع التكنولوجً فً الجزائر واقع وآفاق" مجلة العلوم اإلقتصادٌة وعلوم التسٌٌر جامعة سطٌف العدد2002/02
ص22
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والتطوير،أما بالنسبة ألمريكا فإنيا تخصص  %36مف كؿ شركاتيا التي تستخػدـ أكثػر مف 211
عامؿ ،تقدـ ليـ تدريبا شامؿ في مجاؿ اإلبتكار ،وىذا يمثؿ زيادة كبيرة تقدر ب  %54في
السنوات األربع مابيف 2003-1999

1

ل ػ ػ ػذلؾ فقد أصبح الع ػ ػ ػ ػائد مف اإلبتكــــــــــار يحقؽ نتائج كثػ ػ ػيرة ومبي ػ ػ ػ ػ ػرة ،حيث أصبػ ػ ػ ػح يغػ ػ ػري
الكثػيػ ػ ػ ػر مف المؤسسات التي تطمح إلى تحقيؽ أرباح كثيرة ومعدالت نمو عالية ،ونأخذ عمى سبيؿ
المثاؿ عوائد اإلبتكار في شركة  4Mاألمريكية فنجد أف حوالي  % 43مف جممة مبيعاتيا التي
تبمغ عشرة مميارات دوالر سنويا يكوف ناتج عف إبتكارىا لمسمع وخدمات جديػ ػ ػ ػدة، 2ونجػ ػ ػ ػد أف
الظ ػ ػ ػ ػروؼ التي تحيط بالمؤسسات المعاصػ ػ ػ ػرة والمتميػ ػ ػ ػ ػزة بالتغيػ ػ ػ ػ ػر الشديػ ػ ػد ،فرض ػ ػ ػت عمييػ ػ ػ ػا
تحديػ ػ ػ ػات عديػ ػ ػدة لـ تشيػ ػدىا مف قب ػ ػؿ ،لذلؾ يجب عمى المؤسسات أف تواجييا بسرعة وكفاءة
عالية عف طريؽ قػدرات إبداعية تمكنيػا مف إيجاد حموؿ جديدة لمشاكميا باإلستمرار نحو النمو.
إضافة إلى تمؾ الظروؼ أو ألخرى التي تضع الكثير مف الضغوطات عمى المؤسسػ ػة م ػ ػف أجؿ
أف تكوف أكثر تمي از وسعيا نحو تحقيؽ ميزة تنافسية أكبر ،فإف ىذه األخيرة تعتبر بالنسبة ليا الورقة
الرابحة في ظؿ ظروؼ وعوامؿ التغير.
وفي ىذا السياؽ يرى عمي السممي أف المدخؿ السميـ لممنافسة ىو أف تكوف لممؤسسة ميزة تميزىا
عف غيرىا وتجعميا المتفوقة عمييـ ،ويضيؼ إلى ذلؾ أنو يجب عمى المؤسسة أف تعمػد إلى إبتكار
منتوج أو شيء جديد لـ يقدر أف يصؿ إليو أحد ،تـ توزعو في األسواؽ.

3

أما  Porterفإنو يؤكد عمى أف الشركات تحقؽ ميزة تنافسية مف خبلؿ اإلبتكار ،وزيادة عمى ذلؾ
فقد أكد تشيرميرىورن في كتابو األحداث عمى أف اإلبتكار= ميزة تنافسية.4
لذلؾ فإف أغمب الكتاب يربطػوف بيف إستم ارريػة المؤسسة ونجاحيػا وديمومتيا بقدرتػيا عمى
اإلبتكار وخمؽ أفكار جديدة تـ تحويميا إلى منتجات وخدمات تقدـ لمسوؽ ،ىذا ما يبرز أىمية
اإلبتكار وأنو أىـ مصادر الميزة التنافسية لممؤسسة.

1

نجم عبود مرجع سابق ص 22
2
سعٌد ٌس عامر":اإلدارة وآفاق المستقبل" ،مركز واٌد سٌرفٌس لإلستشارات والتطوٌر اإلداري  ،القاهرة  ،مصر  2002ص202
3
علً السلمً ":اإلدارة المعاصرة"،مكتبة غرٌب ،مصر ،بدون تارٌخ نشر،ص 222
4
نجم عبود نجم،مرجع نفسه ص 20
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الفصل األول:

والشكل التالي يوضح اإلبتكار كأحد المصادر النيائية لتحقيق الميزة التنافسية
اإليضاح

مصادر الميزة
التنافسية
الكمفة

يمكف لممنظمة مف البيع بسعر أقؿ مف معدؿ سعر الصناعة والتفوؽ عمى
المنافسيف.

النوعية

وتتمثؿ في المواصفات واألداء الجيد ،والوظيفة التي يخدميا.

اإلعتمادية

وتتمثؿ في إتاحة المنتج لممشتري عند الطمب.

المرونة

التكيؼ لمتقمب في الطمب والقدرة عمى اإلستجابة لو.

اإلبتكار

تقديـ منتجات جديدة

الجدول رقم ( )13يوضح اإلبتكار كأحد المصادر النيائية لمميزة التنافسية
المصدر :رجم نصيب،أمال عياري ":اإلستراتيجيات الحديثة لمتغيير" ،ورقة عمل مقدمة ضمن
ممتقى دولي "تنافسية المؤسسات اإلقتصادية وتحوالت المحيط" جامعة بسكرة ،الجزائر يوم 41
أكتوبر 3113
ونجد مما سبؽ أف اإلبتكار أصبح ضرورة ميمة ،ووسيمة أساسية لمتحقيؽ ميزة تنافسية مستدامة
لممؤسسة،كما أنو يعتبر مف أىـ األساليب التنافسية الحديثة بؿ وشرط ضروري إلستم اررية تنافسية
المؤسسة ونموىا،حيث نجد أف Yves

1

يؤكد ىو اآلخر عمى أف اإلبتكار ىو أحد أساليب التنافس

الحديثة لممؤسسة.
والشكؿ التالي يبيف ذلؾ:

1

Yves Chirouze,le marketing :de l’etude de marche au lancement d’un produit
nouveau,4eme.ed.chotard et associes,1991 ,p.127.
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الشكل رقم ( )15يوضح أساليب التنافسية الحديثة ومن بينيا اإلبتكار
اإلبتكارات
البحوث
والتطوٌر

اإلتصاالت
التسوقٌة

البٌع اإلبتكاري

العلوم
والتكنولوجٌا

أسالٌب التسعٌر

مراقبة الجودة

األسالٌب التنافسٌة
إدارة الجودة
الشاملة

البٌع المتزامن

التحالفات
اإلستراتٌجٌة

التجارة
اإللكترونٌة

تنمٌة المهارات

خفض التكالٌف

التروٌج

اإلسراع بدورة
حٌاة المنتوج

مراقبة
المخزون

الصفات المتكاملة
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الفصل األول:

المصدر:فريد النجار:المنافسة والترويج التطبيقي،مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرية ،مصر
 3111ص261
لذلؾ أصبح اإلبتكار ضرورة حتمية ال مفر منيا خاصة في ظؿ زيادة المنافسة الدولية إذا أصبح
ىذا األخير يقوـ عمى مبدأ اإلبتكار إلستخداـ المواىب اإلبداعية المبتكرة بشكؿ عاـ وفقا لقوانيف
البيئة التي تنشط فييا ،إذا أصبحت ىذه القدرات والمواىب اإلبتكارية مف أىـ معايير قياس وتقييـ
أداء المؤسسة ىذا مف جية ومف جية آخرى قدرتيا عمى المنافسة وذلؾ مف خبلؿ:
 إثارة الطمب خاصة في األسواؽ المشبعة ،إذ يقوـ اإلبتكار بتقوية الطمب األولي(التجييزات)
عف طريؽ عرض جديد وازالة منتجات متواجدة فالرغبة في الشراء تتواجد مع تواجد
منتجات جديدة.
 ييدؼ إلى تمييز أداء المؤسسة في ظؿ السوؽ الدولي ويعمؿ عمى تقوية وتعزيز تنافسيتيا.
 إثارة العرض وخمؽ موارد جديدة لمدخؿ إذ تبحث المؤسسات دوما عمى التطور وما يسيم ػ ػ ػو
،ليا ىو اإلبتكار عف طريؽ بعث منتجات جديدة ،وزيادة العرض عمييا ،تمبية لحاجػ ػات
الجدي ػ ػدة في السوؽ ،وتنويعا لنشاط مف خبلؿ خمؽ موارد جديدة لمدخؿ تموؿ بيا
المؤسسات تطورىا.
زيادة قدرة المؤسسة عمى التنافسية مف خبلؿ:
 سرعة تقديـ منتجات جديدة تتوافؽ وارتفاع توقعات المستيمكيف.
 تقميؿ تكمفة التصنيع مف خبلؿ اإلبداع في العممية اإلنتاجية ،بتزايد الطمب عمى األفكار
الجديدة.
 كبر حجـ منظمات األعماؿ

1

 مواجية الموزعيف بإعتبار اإلبتكار ىو السبلح الوحيد والمباشر لممنتجيف خاصة وأف نقطة
ضعؼ الموزعيف ىي المنتجات الجديدة فيصبح التفاوض ممكنا ولصالح المنتجيف.
 جذب الزبائف والحصوؿ عمى رضاىـ عف طريؽ تقديـ منتجات متطورة وفعالة.

1

سعيد يس عامر ،مرجع سبؽ ذكره ص 222
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 إيجاد فرص جديدة لممؤسسة لمبيع في أسواؽ جديدة وذلؾ يؤدي إلى زيادة حجـ المبيعػ ػ ػات
ومف ثـ زيادة الربحية .

1

 منح المنظمة فرصة ذىبية لتكوف قائدة السوؽ.
 الحفاظ عمى بقاء واستم اررية المؤسسة مف خبلؿ تطوير منتجاتيا ىذا مف جية ومف جية
آخرى إرتباط المؤسسة بدورة حياة المنتوج ،كونيا تعتمد عمى منتوج واحد تكوف فترة حياتو
قصيرة بينما التي تنوع في منتجاتيا تزيد مف فترة حياتيا.
 إيجاد إبتكارات أخري تنشأ مف نفس الفكرة المبتكرة وتيدؼ إلى تحقيؽ نتائج مبيرة.
 تحقيؽ التنمية المستدامة.
 إبراز الدور التكنولوجي والبعد التقني في دالة اإلنتاج حيث كاف ىذا البعد في السابؽ يعد
كمتغير خارج عف دالة اإلنتاج وعمى التقدـ اإلقتصادي وىو يعبر كذلؾ مف ناحية أفضمية
تجميع ىذه الموارد ومنح األفضمية بذلؾ لوظيفة البحث والتطوير بإعتبار التنافس في قمة
الصدارة وىو عبارة عف تنافس معرفي وتابع لمتطورالتكنولوجي الذي ىو سبلح أساسي
لديمومة المؤسسات ،بإضافة إلى بعض مجموع األىداؼ العامة التي تبػ ػ ػ ػرز دور اإلبتك ػ ػ ػار
في المؤسسات بالنسبة لدخؿ القومي منيا:
 التوعية بدور اإلبتكار لمنمو اإلجتماعي واإلقتصادي خاصة فيما يتعمؽ بمساىمتو في
قطاع التكنولوجيا لممعمومات واالتصاالت الداعمة.
 اإلسياـ في تطوير إستراتيجيات وطنية إقميمية ذات صمة،وتحديد األولويات والغايات
واألىداؼ لتعزيز اإلبتكار وانمائو.
 تحديد أصحاب المصمحة الرئيسيف وتعبئة الموارد البشرية والمالية والتقنية البلزمة لدعـ
النمو في القدرات اإلبتكارية إقميميا ودوليا.

2

 صياغة واعتماد نيج إطاري إستراتيجي واسع لتعزيز توفير الخدمات العامة والنيوض
بالكفاءة والتغطية والمساواة واحداث تأثيرات خارجية عمى بقية نواحي اإلقتصاد.

1

Alam Dutheil-Jean-Louis Khisnick/ Les meilleurs articles de la Harvard business revien sur
l’innovation ,Edition d’organisation,paris,2003,p12

2موقع مجلة توصٌل العالم العربً مقالة  2-2مارس  2022الدوحة.
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 )2معوقات اإلبتكار:

إستراتيجية االبتكار وسياسات نقل التكنولوجيا
1

اإلبتكار ليس كما ىو معروؼ أنو نشاط سيبل ،كما ال يمكف أف يكوف بمع ػ ػ ػ ػ ػزؿ عف الظػ ػ ػ ػ ػروؼ
التي ينشأ فييا ،ليذا فاإلبتكار ينبع مف بيئتو اإلبتكارية بالدرجة األولى ،دوف إستثناء بعض
الحاالت التي يصنع فييا المبتكروف المتميزوف ظروفيـ رغـ العقبات.
لذلؾ البد مف اإلشارة إلى أف تحميؿ وفيـ المعوقات ليس أم ار سطحيا  ،وانما يساعد عمى تعزيز
دور اإلدارة في كؿ شركة مف أجؿ إيجاد مدخؿ فعاؿ في مواجية ىذه المعوقات والحد مف سمبياتيا،
فالمبتكروف سواء أكانوا أفراد ،أو جماعات ،أو حتى شركات فإنيـ يواجيوف عدة معوقات نميز منيا
األكثر شيوعا كاألتي:
 التمويل غير مالئم  :
إف إقامة كؿ مشروع جديد لئلبتكار يتطمب تمويبل مناسبا يتـ الحصوؿ عميو  ،ويخصص بشكؿ
مبلئـ عمى مراحؿ تطويره المتعددة ،فتجربة الشركة اإلبتكارية الرائدة تشير إلى أف اإلبتكار الفعاؿ
يتطمب موارد إضافية تتجاوز ما قدـ ليا مف تمويؿ أول ػ ػ ػ ػي مخصص لبرام ػ ػج النش ػ ػ ػاط ػ ػ ػ ػات
واألعمػ ػ ػ ػاؿ  ،وأف عدـ توفير مثؿ ىذه التمويبلت سوؼ يتسبب في عرقمة سير النشاطات
اإلبتكارية
 تجنب المخاطرة :
إف أغمب األفراد ال يرغبوف في تحمؿ المخاطرة ،وانما السعي دائما إلى المحافظة عمى الصحة
والثروة،إال أنو ال يوجد نشاط بدوف مخاطرة وال ربح مف دوف مخاطرة وتحمميا والقبوؿ بيا ،فاإلبتكار
يحمؿ مخاطره العديدة المرتبطة بالفشؿ في كؿ مرحمة مف مراحمو ،ألف الشركات تشتير ببعض
العبارات التي تتناوليا عند عدـ رغبتيا في المخاطرة مثؿ":نحف لـ نجرب ذلؾ مف قبؿ"" ،لقد فشؿ
ىذا العمؿ عندما جربناه سابقا "....إلخ ،ليذا فالشركات التي تحاوؿ البحث عف ىذه المخاطر إنما
تدمر النشاط اإلبتكاري وال تنميو.
 الصوامع الوظيفية:
تنشأ الشركات لغاية حماية الحدود وتحديد المسؤوليات ،وصناعة القواعد الصارمة فتحػ ػرـ بذلؾ
األفراد مف ميزة العمؿ المشترؾ  ،لذلؾ فإف المبتكروف يميمػ ػ ػوف بطبيعتي ػـ لتخطي الحػ ػ ػدود ،والعمؿ
http://www.mawhibatest.org
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عمى إنشاء وضعيات جديدة ،حيث أف المبتك ػ ػ ػروف في حػ ػ ػ ػ ػد ذاتيـ الػ ػ ػ ػ ػذيف يستفيػ ػ ػ ػدوف مػ ػ ػ ػف
الشػ ػ ػ ػركة قد يواجيوف عقبات كثيرة مف جراء الحدود والتخصػص في األقسػاـ أو الصػوامع
الوظيفيػة،وىذا ما يقتؿ روح اإلبتكار.
 اإللتزام بالوقت ) :(Time Commitment
إف أىمية الوقت تكمف في أنو نادر ،وأكثر قيمة بالنسبة لمشركات،إذ عمؿ اإلدارة يتمثؿ في تقييـ
دقائؽ مف وقت العمؿ وامكانية الحصوؿ عمى مردود مناسب في ذلؾ الوقت ،إال أنو مف الصعب
إثبات أف اإلبتكار ينتج عنو مردود مناسب في أغمب مراحمو قبؿ وصوؿ منتج جديد إلى السوؽ.
 المقاييس غير سميمة:
تعتمد الكثير مف الشركات عمى إستعماؿ مقاييس العوائد واألرب ػ ػ ػ ػاح والحص ػ ػ ػ ػ ػص السوقي ػ ػ ػ ػة ،ألنيا
تسيؿ عمييا عممية التقييـ مثؿ السمعة ،والمعرفة ،واجتػذاب المواىػب والقيػادة وغيػرىا مف األصوؿ
التي تساىـ في بناء القيمة الحقيقية ليا.
بحيث أف أغمب اإلبتكارات اليمكف تفسيرىا بمعيار العائد عمى اإلستثمار(، (ROIحتى واف كانت
تمؾ اإلبتكارات الواعدة بأف تنشأ أسواؽ جديدة ،وتقارف بمشروعات أخ ػ ػ ػ ػ ػرى ناجحة فالنتيج ػ ػ ػ ػة
تكػ ػ ػ ػ ػوف ىي الحاجة الماسة إلنشاء مقاييس جديدة تمنع عقبات المقاييس التقميدية .

المبحث الثاني:االبتكار واستراتيجياتو المنتيجة داخل المؤسسة اإلقتصادية
إف مختمؼ التغيرات التي تحدث في مجاؿ السوؽ والتغيرات التكنولوجيا والعممية التي مست القرف
العشريف ستمثؿ عامبل ميما في جعؿ االبتكار بعدا استراتيجيا شأنو شأف عوامؿ االنتاج نظ ار لدوره
الفعاؿ الذي يكسب المؤسسة مكانة في السوؽ مابيف المنافسيف.
فتميز المؤسسة خاصة المصدرة منيا التي البد ليا مف تدارؾ قيمة االبتكار وانو عامؿ قوي في
تحقيؽ الميزة التنافسية الدائمة وفقا لما يفرضو الواقع وعميو يجب عمى المؤسسة أف تسعى إلى جعؿ
االبتكار منيج نجاحيا إلكتسابيا ميزة تنافسية.
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الفصل األول:
المطمب األول :تعريف إستراتيجية االبتكار

إف اإلستراتيجية ىي عبارة عف كممة ارتبط ظيورىا بالمفيوـ العسكري ،و في ىذا المجاؿ عرفيا
) (Gervaisبأنيا ":فف قيادة الجيش لموصوؿ إلى االنتصار وكذلؾ التفكير في السبؿ والوسائؿ
الضرورية لذلؾ" 1وىذا معناه أنيا تعني مدى النظرة الثاقبة بعيدة المدى والشاممة والكاممة.
وفي المجاؿ اإلداري تعرؼ اإلستراتيجية بأنيا ":خطة ،أو سبيؿ لمعمؿ ،والذي يتعمؽ بجانب عمؿ
يمثؿ أىمية دائمة لممنظمة ككؿ "

2

-7تعريف اإلستراتيجية :إذا ما نظرنا لمتعريؼ السابؽ لئلستراتيجية فيو خػاؿ مػ ػ ػ ػ ػف مضمونػ ػ ػ ػو،
فقد نظر إلييا فقط باعتبارىا خطة تمثؿ أىمية لممؤسسة ،وأفقدىا النظرة العممية المتخصصة
اإلدارية ،بمعنى أف ىذا التعريؼ ال يوضح ماذا تفعؿ اإلستراتيجية (وكيؼ وأيف) في المؤسسة،
وانمػ ػ ػا يس ػ ػاىـ في مساعدة اإلدارييف والمتخصصيف عمػ ػ ػ ػى فيميػ ػ ػ ػ ػا وامكانيػ ػ ػ ػة االستف ػ ػادة مني ػ ػ ػا فػ ػ ػي
المؤسسػ ػ ػة،وليذا سوؼ نتطرؽ إلى بعض التعريفات التي ستساعدنا في استخبلص تعريؼ يخدـ
دراستنا ،وىي كالتالي:
يرى ) (Porter, 1990أف اإلستراتيجية ىي ":تركيبة مف األىداؼ التي تعمؿ المؤسسة عمى
الوصوؿ إلييا ،وكذلؾ الوسائؿ التي توصميا إلى تحقيؽ ىذه األىداؼ ،3ولذلؾ فقد حدد
) 4 (Porter-1990اإلستراتيجية في مجموعة مف المفاىيـ ،التي تكوف كاآلتي:
 إف اإلستراتيجية ليست بالفاعمية التشغيمية،والتركيز عمييا كاف لتخفيض التكاليؼ وزيادة
اإلنتاجية،الخطأ الذي سوؼ يؤدي إلى عدـ التمييز بيف الفاعمية التشغيمية.
و االستراتيجية ،بإضافة إلى عدـ تمييز بيف المفيوـ الحقيقي لبلستراتيجية وبيف تجاىؿ
الوضع االستراتيجي النسبي.
 اإلستراتيجية أساسيا إبتكار أنشطة فريدة ،وحدد ثبلث طرؽ لمتمييز ىي:
 تقديـ منتج ذي قيمة أعمى بالنسبة لممستيمؾ.
 خمؽ قيمة نسبية بالمنتج مف خبلؿ تكمفة تكوف أقؿ مف المنافسيف.

1

" Ababakr M.bengueاإلستراتٌجٌة وإدارة الموارد البشرٌة" ،مجلة تسٌر المالٌة ٌناٌر -فبراٌر  2002العدد ،222ترجمة موساوي
زهٌة مجلة الباحث ،جامعة ورقلة كلٌة الحقوق والعلوم اإلقتصادٌة ،العدد األول  2002ص02
2إسماعٌل دمحم السٌد"،اإلدارة اإلستراتٌجٌة :مفاهٌم وحاالت تطبٌقٌة"،اإلسكندرٌة :المكتب العربً الحدٌث  2000ص02
3
صلٌحة كارٌش"،دور أنظمة المعلومات فً تنمٌة القدرة التنافسٌة للمؤسسة" :حالة المؤسسة الجزائرٌة ،ص 22
 4نشرت فً مقالة بعنوان "ماهٌة اإلستراتٌجٌة "فً دورٌة جامعة هارفارد األمرٌكٌة والت فازت بجائزة شركة مكتري اإلستشارٌة
العلمٌة لعام 2002
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الفصل األول:

 اإلستراتيجية ىي التي تحدد الوضع اإلستراتيجي لممؤسسة ،وتكوف عف طريؽ ثبلثة أسس
ىي :تحديد حاجات المستيمكيف  -تحديد تشكيمة المنتجات  -كيفية الوصوؿ لممستيمكيف.
 اإلستراتيجية التي تقوـ عمى المفاضمة بيف البدائؿ،حيث أكد أنو ينبغي أف تكوف المفاضمة
لثبلثة أسباب:
 عدـ اإلضرار بصورة وسمعة المؤسسة.
 عدـ المرونة نتيجة تتطمب بعض اإلستراتيجيات مف أجؿ إعادة تأىيؿ المؤسسة لتتناسب
واإلستراتيجية الجديدة.
 تركيز عمى الموارد والجيود مف أجؿ تقديـ كافة الخدمات لممستيمكيف.
 حماية المزايا التنافسية :وأكد كذلؾ عمى حماية الوضع اإلستراتيجي و ليس المزايا مف
خبلؿ:
 دعـ كؿ نشاط قائـ عمى اإلستراتيجية العامة بمعنى توجيو كافة األنشطة لتخفيض الكمفة
إذا كانت اإلستراتيجية ىي خفض الكمفة.
 التنسيؽ بيف األنشطة ودعـ بعضيا بعضا حتى نتمكف مف محاربة التقميد.
 تبادؿ المعمومات بما يؤدي إلى تعظيـ الجيود النافعة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المنشودة.
ونجد تعريفا أخر لئلستراتيجية حيث يعرفيا تشاندلر "1 :اإلستراتيجية ىي تحديد األىداؼ
واألىداؼ تكوف طويمة األجؿ لمشركة ،واختيار اإلجراءات وتخصيص الموارد البلزمة لتحقيؽ ذلؾ"
-3تعريف إستراتيجية اإلبتكار :يتـ تعريفيا بأنيا مجموعة الخطط والبرامج التي تحدد األنشطة
اإلبتكارية ،والتي تسعى إلى تحقيؽ ىدؼ المؤسسة مف الربح وتحقيؽ رقـ أعماؿ مرتفع ،واكتساب
قوة إستراتيجي ػ ػ ػة تنافسية في سوؽ األعم ػ ػ ػاؿ،حيث يتـ قياس األعماؿ فييا مف خبلؿ جاذبية
وتنافسية األسعار،وتمايز المنافسي ػ ػ ػ ػ ػ ػف،ألف اإلنتشار السريع لممعمومات يؤدي بقيادة الشركة إلى
إطبلؽ منتجات جديدة بشكؿ مستمر،فالشركة المبتكرة تكػ ػ ػ ػوف ليا ميزة تنافسيػ ػ ػ ػة حسب شومبيتر

1

" Les stratégie d'innovation" Présenté par: MANSOUR BENAMARA Maître de Conférence univ badji mokhtar

annaba

30

الفصل األول:

إستراتيجية االبتكار وسياسات نقل التكنولوجيا

فتحقػ ػؽ الربػ ػ ػح بذلؾ ،وكذلؾ تعمػ ػ ػ ػد أيضػ ػا عمى إستب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاؽ التغيػ ػ ػ ػير في البيئ ػ ػ ػة المحيط ػ ػ ػة
بيػ ػ ػ ػا،ألف إستراتيجيػ ػ ػ ػة اإلبتك ػ ػار ىي إستراتيجية الترق ػ ػ ػب في الفكرة والمنتجات  ،واألسواؽ.
 -3المواقف اإلستراتيجية لإلبتكار:
أ) استراتيجية القيادة :وتسمى أيضا بقيادة (بايونير) أي رائدة الشركات ،حيث تختػ ػ ػار ىذه
اإلسترتيجي ػ ػة مف ىـ قادة في قطاعاتيـ الذيف يخاولوف إتخاذ ق ار ارت لمصيرىـ وتشكيؿ رؤيتيـ نحو
الصناعة باإلعتمػاد عمػ ػ ػ ػ ػ ػى ىيكػ ػ ػؿ التصميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػـ ،وتحتػ ػ ػ ػ ػ ػوي ىذه اإلستراتيجية عمى أىداؼ لخمؽ
فرص جديدة في السوؽ ،لذلؾ تعتمػ ػ ػ ػد الشػ ػ ػركات عمى مايمي :
*وجود ميزة التكنولوجية:
تتمثؿ في مواكبة التقدـ التكنولوجي  ،ووضع حماية قانونية لئلبتكارات ،بالعمؿ عمى تطوير
الشركػ ػ ػ ػات في اإلبتكار والقياـ بالتحسينات العادية وحماية براءات اإلختراع.
*التأثير عمى عممية االستيالك:
تتمثؿ في المنتجات المبتكرة كونيا مصدر نادر وميـ لمموزعيف المنافسيف مف أجؿ زيادة أرباح
المؤسسة وحماية موزعييا ،كما ويعطي الحؽ بإختيار األسواؽ المناسبة والتي تخدـ مواقعيا
التنافسيػ ػ ػ ػة.
 .2أما أنواع إستراتيجية القيادة فيي نوعيف:
 -2استراتيجية "رد الفعل" ،و يتـ تحديثيا مف قبؿ الشركات لمواجية التحديات والتغيير في
البيئ ػ ػ ػ ػ ػة
 -2است ارتيجية " القيادة المنتج ":والتي تيدؼ إلى خمؽ منتج وينظر إليي ػ ػ ػ ػ ػا عمػ ػ ػى
أسػ ػ ػ ػاس أنيا جذابة متفردة تعتمد عمى الميارات  :االبتكار والتسويؽ.
 -2استراتيجية " القيادة التكمفة":والتي تيدؼ إلى الرؤية بأقؿ تكمفة مف خبلؿ التركي ػ ػ ػ ػ ػز
عمى عدد العوامؿ بما فييا وفورات الحجـ .
ب ) استراتيجية التكيف:
 االستراتيجية البيئية:
تيدؼ إلى االىتماـ البيئي بحؿ جميع المشاكؿ البيئية لذلؾ فيو يمنحيا ميزة تنافسية.
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الفصل األول:
 استراتيجية التقميد:

تعتمد أساسا عمى تحديد المنتج الذي يعمؿ بشكؿ جيد ،مف خبلؿ تحمؿ جميع التكاليؼ في
مجاؿ البحث والتطوير ،واإلعبلف والترويج مثؿ المنتجات المقمدة "تايواف"
 استراتيجيات التعاون:
ترتكز ىذه اإلستراتيجية عمى إقامة عبلقة بيف العمبلء والمورديف مف أجؿ تحسيف وضع
إستراتيجية لمشركة مبنية عمى أساس الميارات أو الموارد لمحصوؿ عمى تأتير إيجابي وفعاؿ.
المطمب الثاني :إستراتيجية االبتكار وسماتيا
ىناؾ نوعاف مف اإلستراتيجيات تتبعيا المؤسسة نميزىا كاآلتي:

1

أوال :إستراتيجية االبتكار االستباقية
ىي إستراتيجية المؤسسة الرائدة التي تدخؿ في حيز استراتيجية التأثير في األسواؽ وتعمؿ عمى
تطوير وطرح منتجات جديدة وخمؽ أسواؽ جديدة مف خبلؿ القدرة عمى التنبؤ بالمستقبؿ خاصة في
تحديد الفرص الجديدة في األسواؽ ،فالمؤسسة تتبع ىذه اإلستراتيجية لميزتيف أساسيتيف ىما:
 .1تتمثؿ الميزة اإلستراتيجية األولى في التقدـ والتطور التكنولوجي لممؤسسة إذا أف المبتكر ىو
الشخص األوؿ الذي لو القدرة عمى التحكـ في ىذا التقدـ ،ولديو اإلمكانيات إلضافة
التحسيف والتطوير لممؤسسة،ومنو يكوف مف الصعب تقميد المنتجات الجديدة مف طرؼ
المنافسيف مايسمح بإكتساب قبؿ تمكنيـ مف العمؿ.
 .2أما فيما يخص الميزة الثانية فيي ترتبط بسيرورة شراء المستيمكيف،فالمنتجات الجديدة التي
تدخؿ السوؽ ويحدث عمييا تنافس ماىي إال مورد نادر وىاـ لمموزعيف المذيف يحافظوف
عمى عبلقاتيـ مع الزبائف ويزيدوف مف أرباحيـ ،واذا تـ نجاح أي منتج جديد تابع يعمد
الموزعوف إلى توزيعو لتقميؿ مف تبعيتيـ لممؤسسة المنتجة وتوسيع ىوامش أرباحيـ،زيادة
عمى ذلؾ ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي تدفع بالمؤسسة إلى إتباع إستراتيجية اإلبتكار
اإلستباقية التي حددىا كؿ مف Urban et Hauserوىي كاآلتي:

2

 البحث عف مستوى نمو عاؿ .
1

بوبعة عبد الوهاب "دور اإلبتكار فً دعم المٌزة التنافسٌة للمؤسسة اإلقتصادٌة(دراسة حالة اتصاالت الجزائر الهاتف النقال
موبٌلٌس)كلٌة العلوم اإلقتصادٌة وعلوم التسٌٌر ،قسم علوم التسٌٌر تخصص إدارة الموارد البشرٌة جامعة قسنطٌنة  2022-2022ص
20
2
بوبعة عبد الوهاب،مرجع سابق ذكره ص.22-22
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الفصل األول:
 إمكانية ترقية االبتكار إلى براءة اختراع.
 أفاؽ الطور الياـ ليوامش الربح.
 توفر الموارد الضرورية.

 عدـ قدرة المنافسيف عمى زيادة التحسيف والتطوير.
 التحكـ الجيد في قنوات التوزيع.
ثانيا:إستراتيجية رد الفعل:
تعرؼ كذلؾ باإلستراتيجية المتبعة وىي عبارة عف سياسة تتبعيا المؤسسة لمواجية التحديات
والتغيرات الحاصمة في البيئة ،فتعمؿ عمى إبتكار منتج جديد منافس يؤثر في السوؽ الناشطة فيو،
مف أجؿ الوصوؿ إلى درجة التكيؼ والتأقمـ بالمحافظة عمى مكانة المؤسسة وحصتيا في السوؽ،
واذا تبنت أي مؤسسة ىذه اإلستراتيجية فبلبد أف تتوفر عمى كفاءات تسويقية إضافة إلى قدرتيا
عمى خمؽ خطوط إنتاج جديدة ومف خبلؿ ماسبؽ يمكف تمييز إستراتيجيات اإلبتكار كاآلتي:
 .2توقع الفكرة  :وتدرس اآلتي
 خبرة في مجاؿ األعماؿ. الميارات البشرية . بحوث السوؽ. .2توقع المنتج :وتدرس :
 خبرة في مجاؿ األعماؿ التجارية تكنولوجيا إدارة الموارد البشرية. الموارد المالية..3توقع السوق :وتيتـ ب
 خبرة في مجاؿ التسويؽ. موزعيف. -العمبلء.

33

إستراتيجية االبتكار وسياسات نقل التكنولوجيا

الفصل األول:
 اإلعبلف. -السعر.

المطمب الثالث :استراتيجة المنتج وعالقتو باإلبتكار
االبتكار عامؿ أساسي استراتيجي يحقؽ الميزة التنافسية لممؤسسة اإلقتصادية،فيو خطة استراتيجية
تتبعيا المؤسسة لتحقيؽ طموحيا في كسب مركز تنافسي في سوؽ المنافسيف ،ومنو نستنتج أف
ىناؾ أربع إستراتيجيات لممنتج تطبؽ حسب ظروؼ وامكانات كؿ مؤسسة:
 .1إستراتيجية االبتكار الجذري:

1

2

تعرؼ باإلستراتيجية اليجومية أو(اإلستراتيجية االستباقيػ ػ ػة) ويتمحور ىدفيا في أف تكوف المؤسسة
ىي أوؿ مف يدخؿ منتجات جديدة إلى السوؽ فيما يخص مجاليا اإلنتاجي،ثـ تنتقؿ إلى تطوير
الجيؿ الجديد مف ىذا المنتج،مف خبلؿ عمميا إلى التوصؿ إلى فكرة جديدة ومنتج جديد باإلعتماد
عمى قدرتيا التكنولوجيا تـ الوصوؿ إلى السوؽ.
فإتباع ىذه اإلستراتيجية والعمؿ بيا يتطمب مواردا ضخمة ،وخبرات وجيود كبيرة لمبحث
والتطوير،فنذكر عمى سبيؿ المثاؿ أف مف يتبع ىذه اإلستراتيجية يكوف مف المؤسسات الكبرى الرائدة
في اإلقتصاد التي يقتصر ىدفيا عمى حماية مركزىا التنافسي ومنع المنافسيف مف إنتياز أي فرصة
تؤدي إلى تخفيض حصتيا السوقية.
 .2إستراتيجية االبتكار التحسيني:
ىي عبارة عف إستراتيجية دفاعية تنتيجيا المؤسسة لجذب المستيمكيف لش ارء منتجات ذات أسعار
عالية بإقناعيـ بجودة وحداثة المنتج ىذا ما أدى إلى إرتفاع سعر ىذه المنتجات ،وىذه اإلستراتيجية
التتطمب الجيد الكبير في مجاؿ البحث وانما تتطمب قدرة تطويرية وىندسية كبيرة تمكنيـ مف
اإلستجابة السريعة لممنتج المطور مف قبؿ مالكي السوؽ ، 3وقد إتبعت المؤسسات األمريكية
واليابانية ىذه اإلستراتيجية ألنيا تتوفر عمى الموارد التي تتطمبيا ىذه االستراتيجية.

1

دمحم سلٌمانً مرجع سبق ذكره ص202

 2بوبعة عبد الوهاب مرجع سبق ذكره ص22
3

ناجً معال،رائف توفٌق،أصول التسوٌق مدخل استراتٌجً،دار وائل للنشر،عمان،األردن،2002،ص .222
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الفصل األول:

 .3إستراتيجية االبتكار -التحسين الموجية نحو التميز:
ىي إستراتيجية تعتمد عمى قدرة المؤسسة عمى إدخاؿ التعديبلت لممنتج الحالي وتكييفو ليخدـ جزء
محدد مف السوؽ ،فالمؤسسات التي تنتيج ىذه اإلستراتيجة عادة ماتكوف متوسطة أو صغيرة تدخؿ
كمنافس في السوؽ في مرحمة تطوير منتجاتيا القائمة في مرحمة النضوج بالنسبة لفئة معينة مف
السوؽ بإستمزاـ جيود ضئيمة لمبحث وجيد قوي في ىندسة اإلنتاج.
 .4إستراتيجية اإلنتاج الكفء:
ترتكز ىذه اإلستراتيجة عمى كفاءة متفوقة في التصنيع والسيطرة عمى التكاليؼ ،وتتبع ىذه
اإلستراتيجة المؤسسات المصغرة بإعتمادىا عمى مرحمة نضوج منتوجاتيا ،والتمتزـ جيد كبير في
البحث والتطوير وانما البد أف تكوف ليا إمكانية السيطرة عمى اإلنتاج،فيذه اإلستراتيجية ليا إرتباط
وثيؽ باإلبتكار وتعتمد عميو مف خبلؿ عنصريف ميميف ىما األوؿ ىو عنصر التعمـ إذ تعتمد ىذه
اإلستراتيجية عمى خفض التكاليؼ عمى معدؿ التعمـ في إنتاج منتج جديد بمغ ذروتو في ىذه
المرحمة ،وثانيا ىو أف مجمؿ اإلبتكا ارت تظؿ حتى مرحمة متأخرة تحمؿ إمكانيات عالية لتحقيؽ
مزايا إيجابية تحقؽ كفاءة عالية في اإلنتاج.
المطمب الرابع:إستراتيجيات بناء منظمات إبتكارية
ىناؾ عدة إستراتيجيات تنتيجيا المؤسسة لتقوية مركزىا وزيادة مردودىا والرفع مف حصتيا
السوقية نميزىا ىذه اإلستراتيجيات كاآلتي:
 .1إستراتيجيات اإلبتكار:

1

 -1-1العمل من الداخل إلى الخارج:
ىناؾ خمس إستراتيجيات تـ توظيفيا عف طريؽ الشركات الكبرى مكنت مف الرفع في تدفقات
اإلبتكار الجذري بصورة جوىرية وذلؾ مف خبلؿ العمػ ػؿ مع المصػ ػادر الخارجي ػ ػ ػ ػ ػ ػة لممنظم ػ ػ ػ ػة ،فيذه
اإلستراتيجيػ ػ ػ ػ ػ ػات تتغم ػ ػ ػب عم ػى مشكم ػ ػ ػ ػة الحواف ػ ػ ػز بالتوافػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػؽ مع اإلستثمػ ػ ػ ػ ػ ػارات الحدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة.

" 1استراتٌجٌات االبتكار طرٌق اإلدارة نحو االبتكار الجذري" د.ممدوح عبد العزٌز رفاعً كلٌة التجارة جامعة عٌن شمس،
المؤثمر العلمً األول بعنوان دعم وتنمٌة المشروعات الصغٌرة بعنوان" إستراتٌجٌات االبتكار" فً  22-22مارس 2022
ص.2-2-2
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الفصل األول:
ومف بيف ىذه اإلستراتيجيات مايمي:

إستراتيجية االبتكار وسياسات نقل التكنولوجيا
1

اإلستراتيجية األولى  :جعل اإلبتكار يحقق تقدم مفاجئ وذلك كإستراتيجية وأولوية ثقافية:
إف ىذه اإلستراتيجية تطبؽ في المؤسسة استنادا عمى عدة عناصر أىميا:
 اإلعتماد عمى منتجات جديدة واالبتعاد عف التفكير القديـ.
 وضع أىداؼ مرنة تحقؽ عف طريؽ إنجاز األشياء بطرؽ مختمفة.
 توليد مقايييس المقارنة التي توضح أىمية اإلبتكار الجذري الذي يخمؽ اإلحساس بأىمية
المتغيرات التي تستعمميا المؤسسة لمواصة التحديث.
أما عيوب ىذه اإلستراتيجية فيي أف األعماؿ ناد ار ماتتـ بطريقة ودية مف أجؿ مساندة األفكار
الجديدة.
اإلستراتيجية الثانية :تعيين األفراد األكثر إبتكار وابداعا:
أما ىذه اإلستراتيجية فبالرغـ مف صعوباتيا خاصة في محاولة إيجاد الفرد المبتكر والمبدع بصفة
مطمقة إال أنو لدييا إيجابيات تكمف في اإلىتماـ باألفراد الجدد وتوجيييـ نحو تنشيط وتقوية اليياكؿ
القديمة داخؿ المؤسسة ،وتجعؿ مف المبتكريف منتجيف محفزيف عمى اإلبداع ألجؿ تدفؽ تجاري
ألفكار تساعد في تقديـ الجيود الفردية لقمة مف المبتكريف الذيف يممكوف كفاءات عالية.
اإلستراتيجية الثالثة:نحو مشروع المعامل غير الرسمية داخل المنظمة التقميدية :
تعتمد عمى:
 منح المبتكريف آجاال مفتوحة لئلختراع وفقا لمرونة البحث والتطوير.
 تبني تعديؿ نظاـ إدارة األداء لتشجيع األفكار الجديدة ذات القيمة العالية وطويمة األجؿ.
أما مشكمة ىذه اإلستراتيجية ىي عدـ القدرة عمى اإلعتقاد بوجود تطبيقات وبرامج أفضؿ لئلدارة،
والبحث عف طرؽ آخرى في وقت فشؿ الباحثيف في تبرير نفقات المشاريع التي ينجزونيا.
اإلستراتيجية الرابعة :خمق أسواق الفكرة داخل المنظم
تستخدـ أساسا وفؽ فرؽ عمؿ مستقمة ويمكف تسميتيا بأسواؽ الفكرة،أو سوؽ المعرفة التي تعمؿ
عمى تحديد وتوحيؿ اإلبتكارات الجذرية إلى شكميا التجاري.

1عامر،سعٌد ٌس" ،حول اإلبتكار واإلبداع " ،المؤتمر السنوي الرابع إلستراتٌجٌات التغٌٌر ،مركز واٌد سرفٌس
لإلستشارات والتطوٌر اإلداري ( القاهرة  )2002ص 200
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الفصل األول:

اإلستراتيجية الخامسة :أن تصبح المنظمة منضبطة
تعتمد ىذه اإلستراتيجية عمى توضيح قدرة المؤسسة عمى اإلنضباط واإلبداع وحسف اإلدارة وفؽ
عنصريف ميميف ىما:
أوليا جعؿ المبتكر منفصؿ تماما عف األعماؿ التقميدية بالمؤسسة إذ يجب عمى فريؽ اإلدارة ليس
فقط حماية وحدات المكمفة بالمياـ الخاصة وانما إنفصاليا طبيعيا وثقافيا وىيكميا وتعزيز اإلبتكار
لدييـ مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ المؤسسة.
ومما سبؽ ذكره فأي محاولة لتجسيد ىذه اإلستراتيجيات وتطبيقيا داخؿ المؤسسة ،البد ليذه األخيرة
أف تراعي ماىو موجود داخؿ حدودىا ،ألف ماىو موجود ليا يتمثؿ في إمكانية المنافسة عمى أساس
التغيير السريع في الصناعات.
 -2-1العمل من الخارج إلى الداخل:
اإلستراتيجية األولى:التجربة مع اإلستحواز ،والمشروعات المشتركة ،التعاون المشترك
والتحالــــــــــف مع الكيانات الخارجية المبتكرة:
تطبؽ ىذه اإلستراتيجة خاصة في الشركات التقميدية التي تطمح إلى اإلستحواذ عمى شراء
اإلبتكار الجذري ،إذا أنو في حالة عدـ قدرة الشراكات الكبرى عمى شراء اإلبتكارات فإنيا تعمؿ
عمى عقد صفقات وممكيات جديدة مع المبتكريف،إال أف معظـ ىذه اإلندماجات لممشروعات
المشتركة مف التحالفات تفشؿ في توليد كؿ التدفقات داخؿ المؤسسة.
كما أف ىذه الشركات تعمؿ عمى نجاح ىذه اإلستراتيجية مف خبلؿ:

1

 التأكد مف مشاركة الشركاء لمنظمة أىدافيا العامة.
 تحديد العناصر التنفيذية ذات الصمة مف كمتا الشركتيف لكي تصبػ ػ ػ ػح ق ػ ػ ػ ػادرة
عمى نجاح المشاركة.
 بناء فرؽ العمؿ لتعزيز نقؿ المعرفة وتحقيؽ الثقة المتبادلة.
 تطوير خطط األعماؿ الواضحة لممشروع المشترؾ.
 ربط حوافز العامميف بنسبة نجاح المؤسسة مف خبلؿ مشاركتيـ الفعالة مف أجؿ
تشجيعيـ.
 السعي مف أجؿ حؿ الصراعات والنزاعات القائمة بيف العامميف.
1د .محمود عبد العزٌز رفاعً كلٌة التجارة جامعة عٌن شمس مرجع سبق ذكره ص .02
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الفصل األول:

 تطوير المفيوـ الشائع بأف التحالؼ لف يدوـ وانما ستأتي فترة ينتيي فييا.
اإلستراتيجية الثانية :ضمان مشاركة المنظمة
في ىذه االستراتيجية تحاوؿ المؤسسة القياـ بالمشاركة في معظـ األعماؿ الجديدة ،التي تعتبر جزء
مف أعماليا الحالية وتكوف متبلزمة مع اإلستراتيجية السابقة في إثارة وتحفيز اإلبتكار الجذري
باإلعتماد عمى موارد داخمية ومعالجتيا بأنيا موارد خارجية نأخد عمى سبيؿ المثاؿ :جريػ ػ ػ ػ ػدة (USA

) Todayفبرغـ مف أنيا تشتمؿ عمى تكنولوجيا طباعة جديدة ومنيػ ػ ػ ػج تسويقػ ػ ػ ػي جدي ػ ػد إال أف
منيجية خريطة جانت رفعت العديد مف الق ػ ػ ػ ػ ػدرات المتػ ػ ػ ػ ػاحة لديي ػ ػ ػ ػ ػا خاص ػ ػ ػ ػػة في إط ػ ػ ػبلؽ ىذه
الجريدة.
اإلستراتيجية الثالثة :العمل مع رأس المال المشترك
نميز نوعيف مف ىذه اإلستراتيجية ىما:

1

 تأسيس تمويل لرأسمال مشروع الشركة
تعمؿ عمى تخصيص جزء مف األمواؿ مف أجؿ اإلستثمارات في المنظمات الناشئة مف أجؿ النمو
االستراتيجي ،وبالرغـ مف إمكانية نجاحيا وتسجيميا لرفع تمويؿ رأس الماؿ المشترؾ،إال أف ىناؾ
إمكانية فشؿ بسبب التقصير في وضوح رسالة نشاط رأس الماؿ المشترؾ لمشركة بمساندتيا لمبحث
والتطوير وايجاد خطط التوسع السوقي داخؿ المؤسسة الذي يضمف الغرض المطموب لممؤسسة.
 المشاركة في تمويل الصناعة الناشئة:
لبناء ىذه اإلستراتيجية ىناؾ سبع آليات يمكف إستخداميا لتويؿ الصناعات الناشئة بنقؿ المعرفة
وزيادة القيمة المتوقعة لئلبتكار باالعتماد عمى االستثمار المباشر في:
 إختيار مدير شبكة أعماؿ لتمويؿ الصناعػ ػ ػ ػ ػات الناشئة.
 خمؽ فرؽ اإلستيعاب داخؿ الشركة لمراغبيف في التعمـ .
 تعييف مدير تنفيدي لمكتب المشروع المشترؾ.
 إعداد مكتبة لؤلفكار.
 عمؿ موقع إلكتروني لتمويؿ الصناعة الناشئة.
 تنظيـ منتديات رسمية لمقارنة األفكار والمبلحظات
1

-Govindarajan ,V .et Trimble,C(Spring 2005) "Organizational DNA for strategic Innovation".California
Management Review ,Vol.47 NO .3.PP.47-76.
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 اإلستجابة لطمبات التبادؿ غير الرسمي.

ونتيجة لما سبؽ ذكره فإف رغبة الشركة في اإلستفادة مف واحدة أو أكثر مف اإلستراتيجيات المحددة
سابقا تفتح لممؤسسة سبؿ عديدة لرسـ وتخطيط رؤى مستقبمية لمصناعة الناشئة كما أنيا تمنحيا
استراتجيات مختارة قد التكوف في متناوؿ الجميع.
 .2إستراتيجية بناء المؤسسة اإلبتكارية:
لقد أدت المنافسة الشديدة في مجاؿ اإلبتكار إلى إدخاؿ المنتجات والخدمات الجديدة ،واختفاء
القديمة منيا ،وظيور أسواؽ جديدة واضمحبلؿ أسواؽ أخرى كؿ ىذا أدى إلى بروز إتجاىات
أساسية ليا سمات بارزة ميمة تساىـ في زيادة كفاءة وفعالية اإلبتكار في مؤسسات األعماؿ
الناجحة وتتمثؿ إستراتيجية بناء المؤسسة اإلبتكارية في:
 تحديد العبلقة بيف التغيير واإلبتكار:
يعرؼ التغيير داخؿ المؤسسات بإعادة الييكمة أو التحويؿ،كما أني ػ ػ ػ ػ ػا قد تش ػ ػ ػ ػ ػبو التخطي ػ ػ ػط ،أو
إعادة التوجيو ،أو اإلبتكار فيذا األخير لو عبلقة وطيدة بالتغيير ،إذ يتطمب التغيير في المؤسسات
تبني إستراتيجيات وأمور عديدة تيدؼ إلى تطبيؽ إستراتيجية وتتضمف ىذه األمور التصميـ
التنظيمي والرقابة ونظـ المعمومات ،ونظـ الحوافز والمشاركة واإلختيار .كما يمكف إعتبار اإلبتكار
كأحد فروع التغيير ،بحيث تعمؿ المؤسسة عمى إيجاد أقساـ منفصمة تتبلءـ والجيود اإلبتكارية مع
المؤسسات األخرى ،وأف القدرة عمى اإلبتكار وتصميـ مؤسسات مبتكرة تؤدي إلى زيادة وتيرة
التغيير فييا.
إف أكثرية المؤسسات اإلبتكارية يتكوف لدييا إتجاه داخمي لمتغيير ومف أجؿ تحقيؽ ذلؾ البد مف:
 تصفح التغيير واإلبتكار في المواقع اإلستراتيجية والتغيير اإلستراتيجي.
 القياـ بفحص التغيير والمراجعات لئلتجاىات األربعة الرئيسية المتمثمة في تكنولوجيا المعمومات
والموارد البشرية ،وادارة المنظمة والعولمة.
 اإلىتماـ باإلبتكار وتوضيح العبلقة بيف نشر اإلبتكار وبيف تبنيو.1
 دور التكنولوجيا في إدارة اإلبتكار:
إف التكنولوجيا ىي وسيمة مبدئية وأساسية لمنافسة المؤسسات ،إذ يمكف أف ينتج مف خبلليا إنفاؽ
كثير وجيود كبيرة ،فالتكنولوجيا تبدأ بنتائج البحوث األساسية التي تنتج عف السمع المسػ ػ ػ ػ ػوقة ،وقد
1

سلٌم بطرس جلدة وزٌد منٌر عبوي ،مجع سبق ذكره ص222
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تك ػ ػ ػ ػ ػ وف ىذه البحوث طويمة األجؿ ،وال يمكف لممؤسسة أف تبقى وتنمو إذ لـ تقـ بالتغيير
التكنولوجي بشكؿ دوري،ومف أمثمة ذلؾ ىو نجاح المؤسسات اليابانية في الدخوؿ إلى األسواؽ
بالرغـ مف كثرة المنافسيف في أوروبا والواليات المتحدة ،إضافة إلى وجود المساعدات المتممة
كالتصنيع التنافسي ،والمموليف والتوزيع .فالتغيير التكنولوجي ينتج غالبا مف تكثيؼ القوى التنافسية
في سوؽ المنتجات ،وتنبثؽ قوة التكنولوجيا عمى إثارة المنافسة السوقية بقدرتيا عمى:
 التأثير عمى القوة التنافسية بيف األقوياء مف المنافسيف.
 التأثير عمى مقدرة المنتجيف الجدد مف الدخوؿ إلى الصناعة.
 التأثير عمى القوة التنافسية لممشتريف والعمبلء.
 التأثير في قوة التنافسية لممنتجيف والعارضيف.
 التأثير في قوة السوؽ بالمنتجات البديمة.

1

إف إختبلؼ شكؿ إستراتيجية البيئة المبلئمة اآلف ىو الشكؿ الذي يستعمؿ لمدخوؿ إلى األسواؽ
الجديدة إلتماـ التكنولوجيا الجديدة ،أو ما يسمى بإستراتيجية األسواؽ المتباعدة،إذ يتـ مف خبلليا
إستعماؿ مفاىيـ التعمـ عف طريؽ البيع والتغدية العكسية مف طرؼ المستيمؾ ،ويكوف التطبيؽ
األحسف ليذه اإلستراتيجية في األسواؽ المحددة والمتخصصة التي تطمب إقناع عدد قميؿ مف
المؤسسات بشراء التكنولوجيا الجديدة بالرغـ مف تكاليفيا عمى عكس السمع التي تكوف مرتفعة
بالنسبة لمسمع المستخدمة بتحديدىا لقدرات التكنولوجية الكبيرة مف خبلؿ عبلقتيا مع المؤسسات
األخرى واإلستراتيجية المتبوعة.
 تطبيقات الفكر اإلبتكاري:
ويمكف تعريفو كاآلتي " :يعد التفكير اإلبتكاري إتجاه وطريقة إلستخداـ المعمومات،حيث الغرض
منو التأثيرات التي تنجـ عف إستخداـ المعمومات وليس كيفية الحصوؿ عمييا وىو يرتبط بسموؾ
معالجة المعمومات في العقؿ ونجاح ىذا التفكير في تحديد السموؾ الذي يتبع في معالجة
المعمومات"،2إذا اليحصر التفكير اإلبتكاري ماىو وراثي وفطري ،وانما يتعداه إلى كؿ ماى ػ ػ ػ ػو
مكتسػ ػ ػ ػ ػب أيضػ ػ ػا أي القدرة في تنميتو وتطويره بالتعميـ والتدريب،فيكسب بذلؾ األفػراد العاممي ػ ػ ػ ػ ػف
مي ػ ػ ػ ػ ػارات عدي ػ ػ ػدة ،ألف العممية المتعمقة بالتفكير اإلستراتيجي تحتاج إلى قاعدة مف الصفات "
1

دمحم موسى عثمان :تحدٌث الدولة من خالل الرؤٌة التكنولوجٌة ،مرجع اإلدارة وتحدٌاث التغٌٌر،سعٌد ٌس عامر،دار الكتب،القاهرة،
 2002ص202
2
رعد حسن الصرن :كٌف تخلق بٌئة إبتكارٌة فً المنظمات،سلسلة رضا للمعلومات ،الجزء الثانً،دمشق  2002ص22
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كالذكاء ،والصبر ...إلخ كما وأنيا تحتاج كذلؾ إلى خبرات عممية واطبلع واسع واىتماـ بخبرات
اآلخريف وآرائيـ"

1

ولذلؾ فيمكف تنمية التفكير اإلبداعي باإلعتماد عمى الجي ػود الشخصيػ ػ ػ ػ ػة ،أو بمسػ ػ ػ ػ ػاندة اآلخػ ػ ػ ػريف
عف طريؽ:
 تتبع منيجية عممية في التفكير التي تحقؽ فوائد كثيرة لممبتكر.
 منح األفراد ثقة كاممة بأنفسيـ وقدراتيـ مف حيث التفكير والعمؿ والبحث عف اآلليات
المساعدة في تنمية ثقتيـ عف طريؽ التعميـ ،والتجارب ،والخبرات.
 ضرورة القياـ بعمميات البحوث والدراسات لمعرفة معوق ػ ػ ػ ػ ػات اإلبتك ػ ػ ػ ػ ػار ،والعم ػ ػ ػ ػؿ
عمى إيجاد الحموؿ المناسبة ليا.
ومف ىنا تظي ػ ػ ػر أىمية مساىمة األفراد المبتكريف في تطبيقات التفكيػ ػ ػر اإلبداعي بتقديـ أفك ػ ػ ػار
إبتكارية إلى المؤسسات التي يعمموف فييا ،ومف خبلؿ تطبيقيا تعمد ىذه األخيرة إلى تنفيذ المزيد
مف اإلستراتيجيات اإلبتكارية،وفي نفس الوقت قدرتيا عمى تعزيز اإلبتكار ،بالعمؿ عمى تشجيع
العامميف عمى تطوير طاقاتيـ اإلبتكارية وتزويدىـ بالمواقؼ التي تشجعيـ عمى التفكير اإلبتكاري،
وتكوف النتيجة بذلؾ ىي إضافة صفة الحيوية والنشاط عمى عمؿ المؤسسة والسماح لمعاممي ػ ػ ػ ػف فييا
بالدخوؿ في المخاطر وتمقييا وايجاد حموؿ مناسبة ليا.

المبحث الثالث:مؤشرات قياس االبتكار وأساليبو
لقد أدى تطور وانتشار التكنولوجيا واإلندماج في اقتصاد المعرفة دو ار فعاال في تحسيف القدرة
اإلنتاجية والتنافسية لممنظمة،فاالبتكار ىو أحد فروع االقتصاد الذي لو فوائد جمة عمى نمو
االقتصاد الوطني فقد إعتبرت المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا 2أف االقتصاد العالمي
يعاد تشكيمو بواسطة تكنولوجيا المعمومات الجديدة والتغيرات التكنولوجية الجذرية الواقعة في عدد
مف فروع التخصص األخرى مف العمـ والتكنولوجيا.
ولربط العبلقة مابيف التغيير التكنولوجي واألداء االقتصادي كاف البد مف تحميؿ االبتكار والتعمؽ
فيو ونجاح نتائجو بالمساعدة عمى وضع استراتيجيات تعمؿ عمى تجميع وتحميؿ المعمومات
الخاصة باالبتكار وبناء القدرات اإلبتكارية واالبداعية.
1

رعد حسن مرجع نفسه ص 222
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المطمب األول:مؤشرات قياس االبتكار

ىناؾ مؤشرات يقاس بيا االبتكار رغـ صعوبة قياسو فيو يؤكد عمى أف تكوف المؤسسة ىي
األولى في التوصؿ إلى المفيوـ أو الفكرة  ،واألولى في الوصوؿ إلى المنتج ،واألولى في الوصوؿ
إلى السوؽ ومنو يمكف تحديد ىذه المؤشرات كاآلتي:
أوال:مؤشرات األولى إلى الفكرة

1

وتتمثؿ فيما يمي:
 .1عدد األفكار التي تتم توليدىا في فترة جمع األفكار:حيث أف ىذا العدد كمما كاف كبي ار
كانت الفرص أفضؿ في الحصوؿ عمى فكرة جديدة ومجدية في مرحمة التصفية.
 .2فترة التوصل إلى الفكرة :كمما كانت أسرع كاف ذلؾ جيدا ،والتوصؿ األسرع يكوف عمى
أساس المعايرة( )Benchmarkingمع القادة في السوؽ أو بالمعايرة التاريخية م ػ ػ ػع فت ػ ػ ػ ػرة
التوصػ ػؿ إلى األفكار الجديدة في الفترة الماضية في المؤسسة.
 .3عدد األفكار الجديدة التي تصبح مرشحة لممتابعة والتطبيق :وىذه األفكار ىي التي ليا
نصيب أكبر مف اإلىتماـ في ىذه المرحمة ألنيا قابمة لمتحويؿ إلى منتج ثـ تسويقيا تجاريا.
 .4الفترة إلى المنتج :وىذه الفترة ميمة ألف المنافسة تيدد دائما بالتوصؿ األسرع إلى الفكرة
الجديدة ونقميا إلى نمودج األعماؿ.
 .5عدد مقترحات التحسين التي يتم إدخاليا عمى الفكرة الجديدة :فكمما كاف عدد االقتراحات
المطروحة مبلئمة لمتحسيف أكبر كمما كاف ذلؾ مؤش ار إيجابيا لتقميؿ الفشؿ الناجـ عف عدـ
مبلئمة الفكرة الجديدة مع إمكانيات المؤسسة.
 .6عدد األفكار المختارة التي فشمت قبل أن تتحول إلى المنتج األول :تطرح بعض االفكار
ويتـ اختيارىا مف أجؿ تحويميا إلى منتج واالستفادة منيا ،إال أف المؤسسة يمكنيا أف
تتخمى عنيا ألسباب داخمية مثؿ(عدـ الحصوؿ عمى دعـ الجيات العميا...إلخ).
 .7دورة الفكرة :وىي الفكرة الزمنية الممتدة بيف تقديـ باحث أو اكثر لفكرة وتحديد موقؼ
المؤسسة منيا في اإلقرار أو الرفض.

1

بوبعة عبد الوهاب مرجع سبق ذكره ص 22-22-22
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 .8عدد األفكار التي يمكن تبنييا من أجل العمل عمى تحويميا إلى منتجات جديدة في وقت
واحد:
إذ تعتمد عمى التصفية المستمرة لؤلفكار الجديدة في كؿ مرحمة مف مراحؿ تحويؿ الفكرة إلى منتج
ومف ثما وصوليا إلى السوؽ.
 .9تكمفة األ ولى إلى الفكرة :يكوف ثأتير التكميؼ ضروريا في ىذه ليذا فإف ىذا المؤشر يكوف
ضروريا مف أجؿ تحسيف األداء فييا.1
ثانيا :مؤشرات األولى إلى المنتج:
وتمثؿ فيما يمي:
 .1الفترة من الفكرة إلى المنتج :وىي الفكرة الممتدة بيف تقديـ الفكرة الجديدة ألوؿ مرة وبيف
تحويميا إلى النموذج األوؿ مف المنتج،والمؤسسات تحاوؿ عادة أف تقمص ىذه الفترة.
 .2الفكرة إلى المنتج :وىي الفترة الممتدة مف مرحمة تبني الفكرة الجديػدة حتى تحويميا إلى
النموذج األوؿ ،وىذه الفترة ميمة جدا لممؤسسة في نقؿ الفكػرة الجديػ ػ ػ ػ ػدة التي اعتبرت
مجدية إلى النموذج األوؿ لممنتج الجديد.
 .3نسبة المنتجات الجديدة التي تم بناؤىا من األفكار الجديدة المقدمة :إذا كانت ىذه النسبة
عالية فإف ذلؾ يكوف مؤش ار عمى أف مرشحات األفكار وقدرة المؤسسة الفنية واليندسية في
المؤسسة في مستوى عالي.
 .4عدد مقترحات التحسين لممنتج الجديد:حيث أف المشاركة مف قبؿ العامميف يمكف أف
تساىـ في تجميع مقترحات أكثر وأوسع مف أجؿ التوصؿ إلى النموذج األوؿ المحسف
لممنتج الجديد.
 .5عدد المنتجات الجديدة لممؤسسة مقارنة بالمؤسسات األخرى خالل السنوات الثالثة
الماضية:حيث أف المعايرة في ىذا المجاؿ تقدـ فرصة لفيـ موقع المؤسسة االبتكاري
بالمقارنة مع أفضؿ المنافسيف أو متوسط الصناعة.
 .6عدد المنتجات الجديدة التي فشمت قبل أن تصل إلى السوق :ىنا تكوف المؤسسة أماـ
مواجية مشكمة التقييـ المتأخر لمفكرة والمنتج والذي يجعؿ المؤسسة تتخمى عف المنتج
الجديد في مراحؿ تطوره األخيرة.
1
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 .7عدد المنتجات الجديدة التي يتم العمل عمييا في وقت واحد :يعتبر ىذا المؤشر ضروريا
لمواجية نسبة الفشؿ العالية في تحويؿ األفكار الجديدة إلى منتجات جديدة.
 .8عدد المنتجات الجديدة التي تتطمب عمميات( تكنولوجيا) جديدة:حيث أف مثؿ ىذه
المنتجات تكوف ذات مخاطرة أعمى كما يمكف أف تحقؽ فترة احتكار أطوؿ لحيف لحاؽ
المنافسيف اآلخريف بالمؤسسة.
 .9تكمفة األولى إلى المنتج :ألف المنتج الزاؿ في مرحمة التكمفة ول ػ ػ ػ ػ ػ ػـ يخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرج مف
المؤسسػ ػ ػة إلى السوؽ لينتقؿ إلى مرحمة العائد،فإف ىذا المؤشر يعتبر مف مؤشػ ػ ػ ػ ػ ػرات
فاعمي ػ ػ ػ ػة التكمفػ ػ ػة التي يجب أف تعمؿ المؤسسة عمى خفض التكمفة فيو بشكؿ مستمر
مقارنة مع الفترات الماضية.
ثالثا:المؤشرات األولى إلى السوق
ونميز مختمؼ المؤشرات األولى إلى السوؽ كاآلتي:
 .1الفترة من الفكرة إلى السوق :وىي الفترة الزمنية الممتدة مف تقديـ فكرة جديدة حتى وصوؿ
إلى المنتج الجديد إلى السوؽ،فالمؤسسات تطمح إلى تقميص ىذه الفترة بطرؽ مختمفة سواء
كانت بأشكاؿ الدعـ التنظيمي أو تكويف فرؽ متكاممة.
 .2الفترة من النموذج األول إلى السوق :وىي الفترة المحددة مابيف التوصؿ إلى النموذج
األوؿ والى غاية إنتاجو مف أجؿ الدخوؿ األوؿ إلى السوؽ.
 .3عدد المنتجات الجديدة التي وصمت إلى السوق من المؤسسة :تركز عمى المقارنة مع
أفضؿ المنافسيف في السوؽ أو مع متوسط الصناعة خبلؿ السنوات الثبلث الماضية.
 .4عدد المنتجات التي تم التخمي عنيا من قبل المؤسسة:خبلؿ السنوات الثبلثة الماضية
مقارنة بأفضؿ المنافسيف أو متوسط الصناعة.
 .5عدد المنتجات التي حققت دويا قويا في السوق :إف بعض المنتج ػ ػ ػ ػات تممؾ صدى عالي
في الس ػ ػ ػ ػوؽ دوف المنتجػ ػ ػ ػ ػ ػات اآلخرى ما يجعػ ػ ػؿ المؤسس ػ ػة ومنتجاتيػا في قمػ ػ ػ ػب االىتمػاـ
في الس ػ ػ ػ ػوؽ،وتكشػؼ عف قدرتيا االبتكارية.
 .6مدى األسواق :كمما كانت تكمفة تطوير المنتجات عالية وفي ارتفاع دائـ،كمما كانت
لممؤسس ػ ػ ػات القدرة بانتشار منتجاتيا إلى أوسع ما يمكف مف األسواؽ التجارية.
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 .7نسبة المنتجات الناجحة في السوق إلى مجموع المنتجات التي تم إدخاليا إلى السوق
خالل السنوات الثالث الماضية :ىذا المؤشر يكشؼ عف فاعمية االبتكار في السوؽ مف
حيث قدرة المؤسسة عمى االبتكار وتحديد المشكمة وحميا أو في البح ػ ػ ػث عمػ ػ ػ ػ ػا ى ػ ػ ػ ػو
جديػ ػ ػ ػد تمامػ ػ ػ ػا.
 .8فترة استرداد تكمفة االبتكار :إف االبتك ػار يمثؿ تكمفة كبيػ ػرة ف ػ ػ ػ ػ ػي حالػ ػة الكثيػر مف
المنتجات،وليذا فإف استرداد ىذه التكمفة يتمثؿ في تحقيؽ نقطة التعادؿ في أقصر فترة
ممكنة مايمثؿ مؤشر قويا عمى قدرة المؤسسة عمى االبتكار الناجح في السوؽ.
 .9تكمفة األولى إلى السوق :ىذه التكمفة تخص تكمفة اإلنتاج مف أجؿ السوؽ كتكمفة التسويؽ
وبحوث السوؽ ودراسة التسعير واختيار مناطؽ التوزيع وىي تعتبر التكمفة األىـ في مراحؿ
االبتكار الثبلث.
إف مؤشر قياس االبتكار يجب أف اليراعي فقط التطور في مجاؿ المؤشرات التي تشمؿ العوامؿ
المؤثرة في اإلبتكار التي يمكف تحدي المنافسيف بيا ،وانما البد أف تراعي مجاؿ مراجعة
اإلبتكار،فخصائص االبتكار تيدؼ إلى الكشؼ عف تطورات عميقة حدتث في عقد مضى أدت إلى
تعجيؿ اإلبتكار وزيادة فعاليتو ،وكذا تطوير صيغ وأساليب المنافسة القائمة عمى اإلبتكار والتي
ىدفيا تقديـ تمخيص مجمؿ ىذه الخصائص واالتجاىات.1
المطمب الثاني:اليدف من قياس االبتكار
إف إقتصاد المعرفة ومايحدث في العالـ مف متغيرات تكنولوجية يؤدي بالضرورة إلى وضع
مؤشرات تقيس أداء االبتكار وفعاليتو ،وىو مايسمح لممؤسسات بالتعامؿ بكفاءة مع القضايا
المرتبطة بيذا المجاؿ،فقد كانت الدراسات والبحوث السابقة كفيمة بوضع مؤشرات لئلبتكار وتحميمو
باالضافة إلى دعـ الدراسات لتطويره خاصة فيما يخص المؤسسات وباألخص المستوى
الوطني،فاالبتكار ىو نتيجة لتراكـ القدرات اإلبتكارية في المؤسسات الوطنية.
وتبيف المؤسسات اإلستراتيجيات التي تنتيجيا دعما لئلبتكار مف خبلؿ االستخداـ األمثؿ لمموارد
التكنولوجية ولدينا الجدوؿ اآلتي الذي يحدد األىداؼ اإلقتصادية ألنشطة اإلبتكار وعوامؿ إعاقتو:

1
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الجدول رقم ( :)03األىداف االقتصادية النموذجية لالبتكار وعوامل إعاقتو
العوائــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

االىداف االقتصادية

 عوامؿ اقتصادية :اإلفراط في المخاطرة،وارتفاع التكاليؼ،

 الحفاظ عمى حصة السوؽ أوزيادتيا.

ونقص في التمويؿ ،وفترة التسديد.

 فتح أسواؽ جديدة.
 خفض تكمفة اإلنتاج.

 عوامؿ المؤسسات :عـ كفاية الطاقة عمى االبتكار.

 االستعاضة عف المنتجات الخارجة عف االستعماؿ.

 االفتقار إلى الموظفيف الميرة.

 استنباط منتجات صديقة لمبيئة.

 االفتقار إلى تكنولوجيا المعمومات،وعومؿ أخرى ومنيا البنية
األساسية.

 تشجيع مرونة اإلنتاج.
 تحسيف جودة المنتج.

 التشريع.

 خمؽ ظروؼ عمؿ أفضؿ.

 فرض الضرائب.

 تقميؿ األضرار بالبيئة.

المصدر:المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا،مؤشرات العمـــــــــم والتكنولوجيـــــــا واالبتكــــــار
في المجتمع المبني عمى المعرفة ،األمم المتحدة نيويورك  2003ص .33
ويتضح مما ذكر سابقا أف قياس االبتكار والقدرة االبتكارية ىو عامؿ مف التحديػات الج ػ ػديدة
نسبػ ػيا ،إذ يجب تطوير ميمة انتقاء مجموعة المؤشرات التي يقاس عمى أساسيا االبت ػكار بأف يكوف
عنص ار مف مبادرات االستراتجية الوطنية لمعمـ والتكنولوجيا واالبتكار ،فالمؤشرات التي ترتبط مباشرة
باالبتكػار إذ يتطمب البعض منيا التحميؿ والبحث وبعضيا األخر يستيدؼ تقدير المحتوى
التكنولوجي التي تخص المنتجات المصدرة بالنسبة إلى مجموع الصادرات ،أما بالنسبة لمناىج
تنفيده تكوف موضوعة،أما فيما يخص الصعوبات الي قد تنشأ عند تطبيؽ جميع مؤشرات االبتكار
وال يحتاج االمر إلى مزيد مف التشديد عمى الحاجة إال إلى رصد موارد كافية لحيازة المعمومات
المتصمة مباشر بخصائص قطاعية ووطنية معينة
ولقد بيف دراكر

2

1

أف القياس االبتكاري ىو أحد المقاييس الخمسة االساسية ألداء المؤسسة مرك از

في ذلؾ عمى المقارنة التاريخية ،كما أف تومبترز اعتمد عمى المقارنة( )T .Petersبيف ماىو
محدد مسبقا وماىو منفذ كأساس لمقياس حيث أوصى بوضع (أىداؼ لبلبتكار) في قائمة كؿ مدير
وتقييـ ما تحقؽ في فترات دورية.
1

 اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً آسٌا،مؤشرات العلم والتكنولوجٌا واالبتكار فً المجتمع المبنً على المعرفة،األمم المتحدة نٌوٌورك 2002ص22-22
2
نجم عبود نجم مرجع سابق،ص 202
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المطمب الثالث :االبتكار وأساليبو

ىناؾ جممة مف الطرؽ واألساليب التي تمكف المؤسسة مف البحث عف أفكار جديدة تسيؿ بيا
عممية االبداع واالبتكار،وتصنؼ ىذه الطرؽ حسب عدة معايير إحدى أىـ تصنيفاتيا تمؾ التي
قدميا  J .choffray et F .doreyحيث قسماىا حسب بعديف ىما مصدر األفكار والمعمومات
وطريقة الحصوؿ عمييا.

1

أوال:تصنيف الطرق حسب السوق
في الحقيقة اليوجد أسموب محدد يبلئـ جميع الشركات التي تسعى إلى االبتكار المنتجات،
بسبب إختبلؼ الظروؼ المحيطة بيذه الشركات واختبلؼ نوع ونمط الصناعة التي تنتمي إلييا،
فقد بينت الدراسات أف ىذه األساليب تتبايف في قدرتيا عمى تحقيؽ أىداؼ المؤسسات مف خبلؿ
تطوير وتحسيف المنتجات الحالية ومف تجارب الشركات في توظيؼ ىذه األساليب مايمي:
 .1فرق الحوار :ىي وسيمة تستخدـ لمعرفة احتياجات السوؽ عف طريؽ اقتراح أفكار جديػدة،
باالضافة إلى جمع عدد قميؿ مف المستعمميف الحالييف والمحتمميف لمسمعة في فريؽ يترأسو
قائد ينشط لدراسة احتياجاتيـ وتوقعاتيـ ،ثـ يقوـ بربط ىذه األفكار وردود األفعاؿ مف أجؿ
تكويف قاعدة بيانات أو تصور عاـ حوؿ دوافع المستيمكيف ،وعميو فإف ىذه القاعدة مف
أفكار جديدة لتطوير منتجات جديدة.
ا
المعطيات ىي التي تمنح
 .2تحميل انتقادات واقتراحات الزبائن :وىنا تظير أىمية ىذا االنتقادات المقدمة مف طرؼ
الزبائف أو المستيمكيف بإعتبارىـ الطرؼ األساسي ،والت ػي عادة ما تك ػ ػ ػوف عمى شكػ ػ ػؿ
احتجاج ػ ػ ػات أو اقتراحات يرغب الزبائف في إضافتيا لممنتوج  ،فتحميؿ ىذه االنتقادات
يسمح لممؤسسة بإيجاد أفكار مف شأنيا أف تطور رغبات زبائنيا.
 .3القيام باستجوبات :ىي عبارة عف أسئمة تشبو أسئمة الصحفيوف في البحث حوؿ مشكؿ
معيف ،وقد تكوف بصفة رسمية باستعماؿ استمارة خاص ػ ػ ػ ػة  ،أو غيػ ػ ػ ػ ػر رسميػ ػة يتـ إنجازىػ ػ ػا
مف طرؼ رجاؿ البيع وممثمي المؤسسة في األسواؽ.

1

Jean Marie et Françoise Dorey développement et gestion des produit nouveaux »,édit McGrawHill ,1983p34
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 .4تحميل ىيكل السوق :تكوف الطريقة الجيدة في الحصوؿ عمى أفكار حديثة مف خبلؿ أخد
بعيف االعتبار فئات المنتجات المتشابية التي ليا نفس الخصائص التكنولوجية أو التجارية
أو نفس معدؿ النمو.
 .5تحميل إدراك الزبائن وتفضيالتيم :اف المستيمؾ قبؿ شراءه ألي منتج يمر بعدة مراحؿ مف
النماذج النظرية التي تعمؿ عمى تصميـ وىيكمة سيرورة الشراء التي يقوـ بيا ،فاالدراؾ
عنصر ميـ ومحوري في عممية الشراء  ،وبامكاف المؤسسة تحديده بدقة وتحميؿ الصورة
المدركة لزبائنيا مف خبلؿ عدة تقنيات مف بينيا سبللـ االتجاىات والخريطة
اإلدراكية،والميـ أف التحميؿ المستمر إلدراكات الزبائف يمكف أف تؤدي إلى اكتشاؼ فرص
تطوير منتجات جديدة.

1

ثانيا:تصنيف الطرق حسب الخبراء
وتصنؼ ىذه الطرؽ حسب ىذا المعيار إلى مايمي:
 .1حمقات العصف الذىني
ىي عف تقنية تعتمد عمى تكويف فرؽ مف عدة أعضاء يجتمعوف مف أجؿ إيجاد حموؿ لمشاكؿ
معينة حيث يتداولوف النقاش حوؿ موضوع ما بكؿ حريػ ػة 2.ومف بعد مايتبيف الموضوع يطمب إبداء
اآلراء بكؿ حرية ودوف خوؼ مف النقد أو تقييـ لمفكرة ،حيث يتـ تقبؿ وجمع كؿ األفكار ميما كانت
بسيطة لمتدريس والتقييـ ويستخرج منيا األفكار القابمة لئلنجاز.
 .2أسموب الترابطات:
ىي تقنية تـ ابتكارىا مف طرؼ

3

 William J.Gordonوترتكز أساسا عمى محاكاة الحاالت

المشابية ،إذ يتـ حؿ المشاكؿ وفقا لمحموؿ المشابية لممشاكؿ السابقة بتطبيقيا عمى الفرد الواحد
،لكف مف األفضؿ أف تطبؽ عمى مجموعة مف األفراد مجموعيـ مف  5إلى  8أعضاء لدييـ
كفاءات مختمفة ويقوموف بدراسة ىذا المشكؿ ومقارنتو بوضعية مماتمة ثـ حميا في الماضي واسقاط
وتكييؼ ىذا الحؿ عمى المشكؿ المدروس.

1

Jean Brilman « les meilleurs de management ».2eme tirage.edit.organisation ,1998 ,p153
Yves chirouze Op .Cit,pp130-131.
3
نجم عبود نجم ،مرجع سابق،ص 02
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 .3نطام اقتراح االبتكارات "عمبة األفكار":
ىو عبارة عف نظاـ قائـ عمى جمع اقتراحات العماؿ داخؿ المؤسسة مف خبلؿ تكويف آلية خاصة
بذلؾ،حيث يستطيع أي عامؿ تقديـ أي اقتراح ،وكؿ اقتراح يثبت نجاحو يؤجػ ػ ػ ػر صاحب ػ ػ ػو عمى
شكػ ػ ػؿ ع ػ ػ ػبلوات أو ترقية أو نسبة مف أرباحو أو عمى شكؿ آخر يتـ االتفاؽ عميو.

1

 .4تتبع البيئة الخارجية والتنبؤ بيا:
ىنا نشمؿ التحميؿ بالنسبة لممؤسسات المبتكرة التي تتبع بيئتيا بصفة مستمرة ،وبالرغـ مف اف ليس
ىناؾ طريقة مثالية لتوقع تغيرات البيئة إال أف المحاوالت التي تقوـ بيا المؤسسة تكوف مجدية
لمعرفة كؿ ما يدور في بيئتيا ويجعميا قادرة عمى ايجاد بعض األفكار والحموؿ لممشاكؿ المتوقعة
استنادا عمى اإلبتكار.
 .5طريقة ( : (Delphi
طورت ىذه الطريقة مف طرؼ )Utterback (1982

2

وىي تشمؿ تحويؿ آراء وتوقعات فئة

مف الخبراء إلى قيـ كمية قابمة لمقياس باالعتماد عمييا كمعايير أو كنسب مرجعية في حؿ
المشاكؿ ،وتستعمؿ خصوصا في تحديد ومعرفة التطورات البيئية الخارجية لممؤسسة.
 .6طريقة الوضع األمثل:
وىي طريقة المناسبة واألمثؿ في دراسة خصائص ومزايا منتج عمى األقؿ ومحاولة تخيؿ واقتراح
منتجات جديدة تجمع بيف المنتوجيف في نفس الوقت.
 .7حمقات الجودة:
ىي عبارة عف فريؽ مجموعيـ مف  6إلى  12فرد ويجتمعوف بصفة دورية عمى فترات عادة ما
تكوف متقاربة لتداوؿ كؿ األمور المتعمقة بجودة المنتج أو النظاـ باالضافة إلى اقتراح التجديدات
والتعديبلت عمى ضوء النتائج الفعمية المحققة.
ثالثا :تصنيف الطرق حسب نشاط البحث والتطوير
إف وظيفة البحث والتطوير ىي عبارة عف وظيفة ميمة وفعالة لممؤسسة المبتكرة في تحقيؽ
أىدافيا وتناسؽ وظائفيا الداخمية لممنتجاتيا الداخمية،فيي تخصص مصالح خاصة باإلبداع

1

Slaimi Ahmed : « pratique et étude comparative des systéme de suggestion a l’innovation dans le secteur
industriel »(revue perspective),URTSD Université d’Annaba ,N°2 Décembre 1996,p30
2
Jean Marie et Françoise Dorey Op.Cit.p43
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واالبتكار وميمتيا األولى تكمف في إيجاد األفكار وتنفيدىا،إال أف الطرؽ التنظيمية إليجاد ىذه
األفكار تختمؼ حسب تنظيـ كؿ مؤسسة.1
المطمب الرابع:أساليب تنمية اإلبتكار في المؤسسة:

2

إف أى مية اإلبتكار المؤسساتي تنبع مف أنو ىو أساس إنطبلؽ المؤسسة نحو اإلستقرار  ،والنمو،
وذلؾ مف خبلؿ العمؿ عمى إستغبلؿ كافة القدرات واإلمكانيات المتاحة  ،مع وجود محركات
إستراتيجية تساى ـ في دعـ نشاط التفاعؿ بيف مختمؼ الموارد ،كما أف اإلدارة سوؼ تعجز المؤسسة
معيا عف إستغبلؿ الفرص بشكؿ فعاؿ ،بؿ وانو مف الممكف أف تتحوؿ تمؾ الفرص إلى تيديدات
ليا.
وتتمحور الميارة المؤسسية في توفير عوامؿ الدعـ النفسي المحفزة ،أو المعنوي والمادي لكافة
المستويات اإلدارية وذلؾ لسببيف أوليما مف أجؿ اإلحتفاظ بالكفاءات البشرية المدربة ،وثانييما
تطوير ىذه الكفاءات مف أجؿ تنفيذ إستراتيجيات المؤسسة وتحقيؽ أىدافيا.
إف مف أىـ مميزات المؤسسة حاليا ىي قدرتيا عمى بناء المعػ ػ ػ ػاػرؼ والمعمومػ ػ ػ ػات التػ ػ ػ ػي تنب ػ ػ ػ ػ ػع
مف البيئة ،ونتيجة لذلؾ فإف العناية بمجموع األفراد والجماعات عمى أساس اإلبتكار  ،تتـ مف
خبلؿ قياـ المؤسسة بعمميات توليد األفكار والمعارؼ التي تدفع نحو تطوير آليات ووسائؿ األداء
الذي يحقؽ ما ترضاه المؤسسة مف أىداؼ وتوصميا إلى تحقيؽ اإلستراتيجية المطموبة.
ونميز منيا:
 -1المحركات اإلستراتيجية لإلبتكار:
مف أجؿ تقوية اإلبتكار فبلبد عمى المؤسسات أف تشجع األفراد،عمى تطوير طاقاتيـ اإلبتكارية
وتزويدىـ بالمواقؼ التي تعمؿ عمى تشجيع المجموعات عمى التفكير اإلبتكاري،حيث يمكف وصؼ
المؤسسات بأنيا حيوية ونشيطة ،كما أنيا تسمح لمعامميف في الخوض في المخاطر ،ومف األساسي
تطوير القدرة عمى التفكير اإلبتكاري بالممارسة ،لذلؾ ىناؾ بعض التكتيكات التي تستخدـ في
تطوير التفكير اإلبتكاري مثؿ" اإلستماع ،التفكير الجزئي والمنطؽ"،3باإلضافة إلى قدرة المؤسسة

Jean Marie et Françoise,IbiD.p43

2بحث "تنمٌة القدرة على اإلبداع لتطوٌر المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة د.زٌنب حوري ،د:ساسٌة خضرواي
http:// henanaonline.com
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عمى اإلبتكار مف خبلؿ مكافأة الق اررات اإلبتكارية "فشركة تويوتا" اليابانية مثبل تتمقى 1511111
إقتػ ػ ػراح سن ػ ػوي يتـ تطبيؽ  %89منو ،ويكرـ الموظؼ ماديا ومعنويا"

1

إف المؤسسات المتميزة تعتمد عمى النظرة المستقبمية لمجمؿ أعماليا،لذلؾ البد ليا مف مراعاة وجود
آليات إبتكارية  ،ومحركات إستراتيجية تتمتع برؤية مستقبمية لؤلىداؼ بواسطة " تشجيع الموظفيف
المبدعيف ،واإلىتماـ بالممتقى النيائي لخداماتيا لتمبية إحتياجاتيا وتطويرىا بما يتناسب مع
توقعاتيا ،والنتيجة األساسية لمتغيير ذات المعنى واحد ىو أف إمكانات اإلنتاج والخدمات أصبحت
غير محدودة"
لذلؾ فإف اإلبتكار يوفر عمى مستوى اإلدارة مايمي:
 القدرة عمى التخطيط اإلستراتيجي.
 بناء ثقافة مؤسساتية.
 المنيجية العممية في العمؿ.
 التوجو نحو الفكر اإلداري في األداء.

2

وتحدد عناصر اإلبتكار في المؤسسات الرائدة في "التخطيط اإلستراتيجي ،التفكير اإلستراتيجي،
بناء ثقافة األفراد والمؤسسة وفؽ معايير إنسانية رفيعة"

3

 -2البيئة التنظيمية لممؤسسات اإلبتكارية:
إف مقومات البيئة اإلبتكارية تتدخؿ في إطار نظرية بناء المؤسسات كمنيج فكري وعممي
لئلصبلح والتطوير اإلداري ،بحيث تقوـ المؤسسات بتبني معايير وممارسات وظيفية تغرس
بصم ػ ػ ػة اإلبتكػ ػ ػ ػار في المؤسسة مف أجؿ إيجاد النظـ واألساليب التي تجعؿ لمعممية اإلبتكارية قيمة
وظيفية تمثؿ إىتماما مشتركا لدى العامميف مف خبلؿ نظاـ مؤسساتي يقوـ عمى المشاركة ،وتأصيؿ
اإلتصاؿ المفتوح ،واعتبار التدريب واجبا وظيفيا ييدؼ إلى إثراء وتنمية معرفة وميارة وسموؾ الفرد
ألداء عممو بدرجة عالية وكفاءة مرتفعة.
 -3الثقافة المؤسسية المشجعة عمى اإلبتكار:
إف اإلنتماء الوظيفي يتمثؿ في قبوؿ العامميف ألىداؼ المؤسسة وقيميػ ػ ػ ػ ػا،والرغب ػ ػ ػ ػ ػة في العمػ ػ ػ ػؿ
فييا واإلستمرار بيا مف أجؿ إستثمار متبادؿ بيف الفرد والمؤسسة،ذلؾ أف الرضا ىو شعور الفرد
1

http:// www .annabaa.org/http://www.mmsec/ar/m3-Files/creative-est.htm
3
http://www.reefnet.gov.sy/
2
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إتجاه عممو وظروفو بحدوث عبلقة بينو وبيف اإلنتماء ،فيذا األخير ىو العامؿ الذي يحدد مدى
إستجابة الفرد نحو المؤسسة.
إف بناء الثقافة اإلبتكارية يعني اإلىتماـ بالعناصر اآلتية :اإلختيار ،والبحث ،والمكاف ػ ػ ػ ػ ػأة،
وبن ػػاءا عمى ىذا يتطمب بناء الثقافة اإلبتكارية التأكيد عمى:
 غرس اإللتزاـ في الفمسفة العامة واألىداؼ.
 مكافأة الجدارة(الكفاءة) وتطوير ومكافأة المتميزيف قي المواقع اليامة.
 المحافظة عمى التماسؾ مف خبلؿ دعـ اإللتزاـ والكفاية عف طريؽ جذب وتطوير ،وابقاء
الفرد الكؼء والتمسؾ بو

1

 -4القضاء عمى معوقات اإلبتكار:
إف العمؿ عمى تشجيع أساليب اإلبتكار في المؤسسة معناه التعرؼ عمى معوقاتو ،الت ػ ػ ػ ػ ػػي تقمػ ػ ػ ػ ػؿ
مف إندفاع الفرد نحو التفكير الجديد أو تعطيؿ بعض القدرات الفكرية لديو،إذ أف تراكـ المعوقات
المؤسسية لئلبتكار نتيجة ميؿ المؤسسات إلى وجود وعي جماعي يتقبؿ بو بعض األفكار المعينة
دوف غيرىا ،والمعوقات ىي كما ذكرناىا سمفا  ،وليذا تسعى المؤسسة جاىدة إلى القضاء عمى
مصادر المعوقات حتى يتمكف اإلبتكار مف الظيور،في إطار تنمية حاجات المؤسسة إلى ميارات
عالية ،وتعييف مديريف مبدعيف يتمتعوف بأساليب مبلئمة لممجموعة مف أجؿ تحدي األفكار البالية
واألساليب التعسفية وانتياج إستراتيجية إبتكارية تحقؽ البقاء والديمومة لممؤسسة في سوؽ التنافس.
المطمب الخامس  :البعد اإلستراتيجي لإلبتكار في تنمية أداء المؤسسة :

2

إف نجاح المؤسسة يستمزـ عمييا أف تكوف في مقدمة منافسييا سواء مف ناحية التكاليؼ ،السعػر،
الجػ ػ ػودة،أو الخدمة.
فالمؤسسة تعتمد عمى إستراتيجية اإلبتكار بالدرجة األولى ،ألف ىذه األخيرة تسمح أف تكوف
تكاليفيا داخؿ البيئة التنافسية مف خبلؿ التجديدات التقنية ،والتجارية ،وحتى التنظيمية منيا،فميذا
تمجأ معظـ المؤسسػ ات إلى صياغة إستراتيجية اإلبتكار التكنولوجي مف أجؿ خمؽ فرص عرض
جديدة تي ػ ػ ػ ػ ػ ػدؼ إلى إستم اررية التنافسية ،كوف البيئة الصناعية تبدو وكأنيا مستقرة ،لكف الواقع يبيف
أف بنية السػ ػ ػ ػ ػ ػ وؽ أو الصناعة ضعيفة جدا وىشة ،والتبديؿ فييا يكوف منبع لفرص كبرى لئلبتكار،
محمود سلٌمان العمٌان :السلوك التنظٌمً فً المؤسسات المعاصرة ،مطابع الرأي،عمان  2002ص222
2
الملتقى الدولً الرابع حول :المنافسة واالستراتٌجٌات التنافسٌة للمؤسسات الصناعٌة خارج قطاع المحروقات فً الدول العربٌة من إعداد
األستاذة بلخضر نصٌرة ،وبن حلٌمة هوارٌة جامعة تٌارت "اإلبداع التكنولوجً أساس نجاعة األداء اإلستراتٌجً للمؤسسة"

1
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فعند تغير قواعد السير داخؿ صناعة معينة يحدث خمؿ يمكف أف يحوؿ دوف أف تصبح عبارة عف
تيديدات ،وبالمقابؿ تشكؿ فرصا لممؤسسات األخرى والشكؿ التالي يوضح ذلؾ:
الشكل رقم (: )15إستراتيجية اإلبتكار وعالقتيا بالمحيط

إستراتٌجٌة اإلبتكار

التنبؤ بالتطورات الممكنة

على المؤسسة أن تأخد بعٌن اإلعتبار
التغٌرات الالزمة للمحٌط

اإلستراتٌجٌة تتمثل فً التفكٌر الدفاعً
المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد عمى إستراتيجيات االبتكار
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فاإلبتكار التكنولوجي يعتبر مف أىـ العوامؿ المحددة لمكفاءة التنافسية لممؤسسة ،وذلؾ لمػ ػ ػ ػا ل ػ ػو مف
أثر عمى التكاليؼ والسعر وعمى صورة المؤسسة ،كما أف العبلقة الموجودة بيف القدرة التكنولوجية
واألداء قائمة وواضحة ،وتعبر عف األداة التي تستطيع المؤسسة مف خبلليا الق ػ ػ ػ ػ ػدرة عمى التنمي ػ ػ ػ ػ ػة
عف طريؽ عنصريف ميميف ىما:
 العنصر الصمب:
يتمثؿ في قاعدة الصناعات لآلالت والمعدات ،أو صناعة السمع الرأسمالية  ،ومختمؼ الوسائؿ
التقنية التي تسيؿ األعماؿ وتساعد عمى إتقانيا.
 العنصر الناعم:
يتمثؿ في المعمومات والمعارؼ التي يختارىا البشر العارفوف الماىريف ،لذلؾ البد مف تفعيؿ
مقومات القدرة التكنولوجية عف طريؽ روح اإلبتكار فييا.
ولقد أظيرت الدراسات البيانية أف المؤسسات ذات المستوى العالي في األداء ىي التي تتميز
بمنتجات فريدة ومبتكرة حيث تتمكف مف النفاذ إلى األسواؽ الجديدة مف خبلؿ زيادة حصتيا في
السوؽ والرفع مف رقـ أعماليا وأرباحيا ،وبالتالي مساىمة القدرة اإلبتكارية لممؤسسة في التأثير عمى
قدرتيا التنافسية في السوؽ.
كما ولوحظ كذلؾ أف النمو اإلقتصادي يخصص جزء منو في تحقيؽ االبتكار ،واإلبداع،والتجديد
نأخد عمى سبيؿ المثاؿ في إيطاليا لوحظ أف الشركات الصغيرة أدت دو ار رائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدا في مجاؿ
اإلبتكار خبلؿ السبعينيات ،واعتبرت بمثابة محرؾ ديناميكي مف حيث النمو والعمالة.
واذا أردنا الوقوؼ عمى واقع اإلبتكار التكنولوجي في المؤسسات اإلقتصادية فنجد أف الجزائر
كغيرىا مف الدوؿ ال نامية تعاني ىي األخرى ضعفا في ىذا الميداف بحيث تبقى عاجزة عػف أداء
مياميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا في توفير المناخ المبلئـ لتشجيع اإلبتكار التكنولوجي وىذا راجع إلى عدة أسباب نذكر
منيا مايمي:
 ضعؼ العبلقات الموجودة بيف اليياكؿ لمجامعات ،ومراكز البحث العممي خاصة مخابر
البحث والتطوير ،ىذا ما أثر عمييا وجعميا غير متماشية مع واقع ظروؼ البمد.
 ضعؼ الحواجز المادية ،والمعنوية المساعدة لؤلفراد والمؤسسات عمى اإلبتكار.
 ضعؼ عبلقة الدولة بالمؤسسات الصناعية ،ومراكز االبداع واإلبتكار.
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المبحث الرابع:اإلبتكار وسياسات نقل التكنولوجيا
المطمب األول :تعريف اإلبتكار التكنولوجي:
يقصد باإلبتكار التكنولوجي ىو "وضع المعارؼ العممية موضعا أمثؿ لمحصوؿ عمى نتيجة أفضؿ
وتطبيؽ لمعمـ وسائر المعارؼ األخرى التي يترتب عمى إستخداميا نتائج جديدة في زماف ومكاف
معيف".
إف اإلبتكار التكنولوجي بيذا المعنى يعبر عف النظاـ المتكامؿ مف المعرفة والمعمومات،
واإلبداعات واإلختراعات ،ومجاؿ تطبيقييا و تطوير العمميات والمنتجات ،وأيضا المعدات
والتجييزات واآلالت ،ومواضيع العمؿ المختمفة ،والخدمات اإلنتاجية ،والقدرات التنظيمية في شكؿ
متكامؿ ومترابط وبفعالية مع الخصائص النوعية اإلقتصادية واإلجتماعية لممؤسسة اإلقتصادية
واألىداؼ التي تسعى إلييا.
فمع رعاية الروح العممية وتطوير المنيجية العممية يحقؽ البحث العممي نجاحػ ػ ػات باىػ ػرة عمى
صعيد تطبيؽ منجزاتو في مجاالت اإلنتاج ،والتسويؽ ،والتوزيع ،خصوصا بعد أف تـ إقحامو في
مجاؿ ال تطبيؽ ،وقصر المدة الزمنية التي تفصؿ بيف الوصوؿ إلى اإلكتشاؼ وبيف تنفيذه العممي،
وبسبب ذلؾ تتـ التغيرات والتجديدات في كافة إنجازاتيا العممية اإلنتاجية عمى صعيد إستخداـ
البدائؿ التكنولوجية األكثر فعالية مف عناصر اإلنتاج ،لتحقيؽ الوصوؿ إلى مختمؼ المدخبلت،
والمنتجات الجديدة ،والتقنيات المتعددة والمتباينة.1
المطمب الثاني :معايير قياس اإلبتكار التكنولوجي
إف ىناؾ جممة مف المحددات التي مف خبلليا نستطيع معرفة حجـ اإلبتكار التكنولوجي
ويمكف حصرىا فيما يمي:
 .1نفقات البحث والتطوير :
ويعتبر ىذا العنصر مف أىـ المحددات ،كما أنو يستعمؿ بشكؿ واسع لقيمة البحث،
والتطوير كمقياس لئلستثمارات في اإلبتكار ،ويشير  Gun et Whewellفي سنة  1888إلى
أف القطاع الصناعي بكندا لـ يخصص سوى  %1988مف الناتج القومي الصافي لمبحث
والتطوير ،بينما تخصص الواليات المتحدة األمريكية ، %1986أما الياباف فتخصص ،% 2911
1بودالل علً( ":)2002مفهوم اإلبتكار التكنولوجً وإشكالٌة التحكم فً التكنولوجٌا المستخدمة فً المؤسسة اإلقتصادٌة
الوطنٌة" منشورات ومجلة العلوم اإلقتصادٌة جامعة سٌدي بلبعباس ص .222-202
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وعميو فاإلنتقاد الوحيد الموجو ليذه المنيجية ىي إعتمادىا عمى قياس خارجي لئلبتكار ،وليس
تعداد أو قيمة لئلبتكارات الحقيقية الناتجة.
ويبلحظ أف معظـ البحوث التي تقوـ بيا المؤسسات ،خاصة المؤسسات الكبيرة (يكوف فييا
تعداد مستخدمييا أكثر مف  1111عامؿ) والتي تستحوذ عمى  %91مف البحوث ،وعند مقارنة
إنفاؽ المؤسسات عمى البحث والتطوير نجد مفاجئات كبيرة ،فشركتا جنرال موتورز وفورد
مثبل تنفقا معاً أكثر مما تنفؽ فرنسا ،كما أنو مف بيف المؤسسات العشر األولى في العالـ التي
تنفؽ عمى البحث والتطوير نجد أربع شركات أمريكية وثبلثة يابانية وشركتيف ألمانيتيف  ،أما
القطاعات األكثر استثمار في البحث والتطوير فيي قطاع الطيراف ،الفضاء ،الكمبيوتر،
الصيدلة ،االتصاالت والسيارات.
 .3عدد براءات االختراع :
تعتبر قاعدة المعمومات المتعمقة بعدد طمبات براءات االختراع وعددىا الممنوح مصدر ميـ
جدا لممعمومات عف اإلبتكار التكنولوجي ،كما يمكف أف تمثؿ عدد براءات االختراع مؤشر جيد
لو باعتباره منتج البحث والتطوير .وأيضا لمعمومات براءات االختراع إمكانية إعطاء معمومات
مضممة في الجانب االقتصادي ،فأوال اإلبتكار التكنولوجي يخص تطبيؽ األفكار
والتكنولوج يات الجديدة بيدؼ تحسيف الحياة البشرية وليس فقط إنتاج األفكار،لذلؾ فإف عدد
كبير مف براءات االختراع ال تعني بالضرورة مستوى عاؿ مف اإلبتكار التكنولوجي ،أما ثانيا
فإف المؤسسات التي تمتمؾ تكنولوجية جديدة ،وتخشى مف منافسييا تقوـ دائما بتطبيؽ ما
يسمى بتشويش براءات االختراع.
 .2تعداد اإلبداعات التكنولوجية :
إف تعداد اإلبداعات التكنولوجية ىي عبارة عف قائمة مف اإلبداعات اآلتية مف مختمؼ
المؤسسات ،وتكوف مستخمصة مف تحقيؽ شامؿ لذلؾ يجب أف تمثؿ أحسف مصادر
المعمومات ألنيا تقيس بوضوح اإلنتاج ،ويستطيع مف خبلليا القائموف عمى التحقيؽ ،ووضع
قواعػ ػ ػ ػد إعداد مجمؿ المعطي ػ ػ ػات  ،كما أنيـ يستيػ ػ ػدفوف م ػ ػ ػ ػ ػ ػػف ذلؾ المؤسس ػ ػ ػ ػات الصناعي ػة
أو الدوؿ.
وفي الواقع فإنو يوجو إنتقادا ليذا التعداد العشوائي الذي تتميز بو االبداعات التكنولوجية
والواجب عمى القائموف القياـ بالتحقيؽ وتحديد ماذا يمثؿ اإلبتكار التكنولوجي وما ال يمثؿ ،إال
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أنيـ عادة ما يفصموف بيف اإلبتكارات التكنولوجية الميمة وغيػر الميمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة ،ونشي ػ ػ ػ ػ ػ ػر في
األخير إلى أف التعداد في اإلبتكارات التكنولوجية معمومة وميمة وغير متوفرة في معظـ
الدوؿ.
المطمب الثالث:الخصائص األساسية لسياسات اإلبتكار ونقل التكنولوجيا:
إف سياسة اإلبتكار جزء اليتج أز مف اإلستراتيجية العممية،لذلؾ يتطمب التسمح بػ :

1

 التنسيؽ الجاد لئلصبلح الييكمي ألسواؽ المنتجات والعمؿ ورؤوس األمواؿ.
 التفتح عمى التيارات العالمية لئلبتكار واألشخاص واألفكار.
 تحسيف تسيير القاعدة العالمية وذلؾ بإضافة المرونة عمى ىياكؿ البحث وتكثيؼ التعػ ػ ػ ػ ػاوف
بيف الجامعة وقطاع الصناعة.
 تكثيؼ الدعـ المالي لمبحث والتطوير الصناعي ،بإزالة العقبات التي تعترض تطوير آليات
السوؽ كرأس الماؿ المخاطر الذي يساىـ في تمويؿ اإلبتكار،كبديؿ أو مكمؿ لمدعـ
التقميدي لمبحث والتطوير.
 تسييؿ خمؽ شركات جديدة تيدؼ إلى التقميؿ مف العقبات عمى مستوى القوانيف واإلعبلـ
والتمويؿ .
 تعزيز سياسات اإلبتكار عف طريؽ:
 تحسيف التقنيات واآلليات التنظيمية الخاصة بالتقييـ.
 إزالة العقبات أماـ التعاوف التكنولوجي الدولي  ،مع ترؾ لمسات الشفافية عمى القوانيف
المسيرة والمنظمة لمساىمة األجانب في البرامج الوطنية لمبحث والتطوير ،وكذا خمؽ صيغة
قانونية مؤكدة لحقوؽ الممكية الفكرية.
 إدخاؿ آليات وتقنيات جديدة لدعـ اإلبتكار ونشر الثقافة التكنولوجية ،بتشجيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع الشػراكػ ػ ػ ػ ػة
بيف القطاع العاـ والقطاع الخاص.

1عبد الحكٌم بن نكاع" ،متطلبات النهوض باإلبداع واإلبتكار" مدٌر التقوٌم الصناعً التطلع علٌه عبر االنترنت من خالل
الموقعWWW.Kantakji.Com :
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المطمب الرابع :أثر اإلبتكار التكنولوجي عمى المؤسسة :
يعتبر اإلبتكار التكنولوجي بعدا إستراتيجيا جديدا لممنافسة وفي مايمي سوؼ نستعرض بعض آثاره
وىي كاآلتي:
 إستعماؿ التقنيات الجديدة المبتكرة التي تؤدي إلى الرفع مف القدرة اإلنتاجية وتقميص
التكاليؼ ،وتحقيؽ الجودة العالية.
 مقدرة اإلبتكار التكنولوجي عمى التسويؽ ودخوؿ أسواؽ جديدة مف خبلؿ التصدير.
 اإلنخفاض الكبير في تكمفة النقؿ واإلتصاالت التي تؤدي إلى تطوير إندماج أسواؽ
الماؿ الدولية وتسارع حركة العولمة.
 اإل بتكار التكنولوجي ىو محرؾ التطور والتقدـ ،ألنو السبلح األساسي لممؤسسات
الرائػ ػ ػ ػ ػ ػدة في ىذا المجاؿ.
 عكس اإلبتكار التكنولوجي لمستوى أداء الموارد البشرية ودورىا في إكتساب مزايا
تنافسية.
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خالصة الفصل األول:
لقد خصص ىذا البحث مف أجؿ التعرؼ عمى مختمؼ المفاىيـ األساسية لئلبتكار وتوضيح
وتبياف أنواع اإلستراتيجيات التي يمكف لممؤسسة اإلقتصادية المصدرة منيا إنتياجيا لتحقيؽ التنافس
والبقاء والديمومة باإلضافة إلى البحث عف مؤشرات التي ترتبط بالبحث والتطوير بجيود اإلبتكار
التكنولوجي بحكـ دوره الفعاؿ في إنتاج المعرفة وتوطينيا واستخداميا ونظ ار لمساىمة اليامة في
اإلسراع لرفع معدالت النمو اإلقتصادي ودعـ التنمية المستدامة وكسب قوة تنافسية في سوؽ
األعماؿ ولذلؾ يمكف استخبلص مايمي:
 اإلبتكار ىو فكرة جديدة أو منتج جديد ،أو عممية جديدة بشرط إمكانية عدـ حدوث التجديد
لنقوؿ عنو دائما إبتكا ار وانما إعتبار أي تغيير ولو كاف طفيفا يمكف تسميتو إبتكار.
 تعدد استراتيجيات اإلبتكار ونتائج استخداماتيا التي تحقؽ اليدؼ المرغوب لممؤسسة
اإلقتصادية بتمكنيا مف التميز عمى منافسييا.
 اإلبتكار ىو عبارة عف إستراتيجية إنتاجية تنافسية خصوصا في مجاؿ اإلنتاج والعمميات.
 تشييد منظمات إبتكارية ىدفيا رسـ خطط وبرامج إبتكارية تكسب المؤسسة ميزة تنافسية في
ظؿ العولمة واقتصاد السوؽ.
 اإلىتماـ باإلبتكار التكنولوجي مف أجؿ تحسيف منتجات المؤسسة ،وأساليبيا الفنية ،وتدعيـ
قدرتيا اإلبتكارية بشكؿ يحقؽ ليا ميزات تنافسية تسمح ليا بالبقاء  ،واكتساب مواقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع
قوي ػ ػ ػ ػ ػة في األسواؽ الدولية.
 بناء قاعدة ذاتية حقيقية تبحث عف أنماط تموؿ فييا اإلبتكار التكنولوجي ،إلحداث التراكـ
الداخمي لرأس الماؿ والتكنولوجيا مف أجؿ إحداث تغيرات ىيكمية إيجابية تعمؿ عمى خمؽ
جو يمكف كؿ فرد ومؤسسة مف اإلبتكار واإلبداع والتجديد.
 مساىمة اإلبتكار في التنمية واإلقتصاد خاصة بعد تحديد مؤشرات قياسو بإستخداـ أسواؽ
يتـ فييا إبتكار منتجات جديدة.
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الفصل الثاني:

تمييد الفصل الثاني:
التنافس والتنافسية مصطمحاف يحتبلف مكانة ىامة فػي عػالـ يتميػز بػالتغيرات واألحػداث الجديػدة
وعصر التقدـ والتكنولوجيا ،إذ أصبح لمتنافسية ىيئات وادارات واستراتيجيات ومؤشرات تقاس بيا في
مختمػػؼ دوؿ العػػالـ كالواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة التػػي تعتبػػر أف التنافسػػية اإلقتصػػادية إذا إنخفػػض
مسػػتواىا وقمػػت نسػػبتيا فػػإف ىػػذا يمثػػؿ تيديػػدا لؤلمػػف القػػومي لمػػببلد ،ولػػذلؾ فمػػـ تعػػد التنافسػػية عػػامبل
يقتصػػر وجودىػػا عمػػى الشػػركات لضػػماف بقائيػػا وديمومتيػػا بػػؿ أصػػبحت ضػػرورة لمػػدوؿ التػػي تطمػػح
إلستدامة وزيادة مستوى معيشة أفراد مجتمعيا ومدى مشاركتيـ التقدـ العممي.
واسػػتنادا لػػذلؾ فػػإف اإلىتمػػاـ بمنػػاخ التنػػافس كػػاف لػػو تػػأثي ار كػػذلؾ عمػػى التغي ػرات الحاصػػمة عمػػى
النشػػاط البشػػري بمختمػػؼ جوانبػػو فقػػد شػػيد العػػالـ فػػي اآلونػػة األخي ػرة تغي ػ ار وتطػػو ار واسػػعا فػػي الفكػػر
اإلقتص ػػادي المػ ػرتبط بموض ػػوع البح ػػث فنج ػػد التط ػػورات ف ػػي نظري ػػات النم ػػو والتج ػػارة باإلض ػػافة إل ػػى
التغيرات التي طرأت عمى نظريات إدارة اإلنتاج والتوزيع والتخزيف وبروز نظرية إدارة الجودة الشاممة.
وعميػػو فػػإف ىػػذه التغي ػرات الجذريػػة المتعاقبػػة عمػػى مسػػتوى اإلقتصػػاد العػػالمي ولػػدت فرصػػا عديػػدة
ووضعت تحديات كبيرة لمدوؿ النامية ،وال سيما مف خبلؿ إجبارىا عمى إعادة تنظيـ ىياكميا اإلنتاجية
وتحسيف كفاءتيا بغرض الوصوؿ إلى أسواؽ دوليػة  ،وعمػى ىػذا األسػاس يقسػـ ىػذا الفصػؿ إلػى أربػع
مباحث:
 المبحث األول :عموميات حوؿ التنافسية.
 المبحث الثاني :تحديد بيئة عمؿ المؤسسة وعبلقتيا بالميزة التنافسية.
 المبحث الثالث :مؤشرات قياس القدرة التنافسية.
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المبحث األول :عموميات حول التنافسية
أصػػبحت عبػػارة التنافسػػية تثيػػر جػػدال واسػػعا نظ ػ ار لعػػدـ ضػػبط مفيوميػػا ،ويظيػػر ىػػذا اإلتسػػاع فػػي
المؤش ػرات التػػي تسػػتخدـ فػػي كػػؿ نشػػاط يشػػمؿ اإلقتصػػاد والمجتمػػع وعمػػى إثػػر ذلػػؾ حػػدث تحػػوؿ فػػي
المفاىيـ مف مفيوـ الميزة النسبية التي تتمثؿ تقميديا في ما تمتمكو الدولة مف موارد طبيعية ويد عاممػة
رخيصة وعامػؿ المنػاخ ،إضػافة إلػى الموقػع الجغ ارفػي متجيػا نحػو مفيػوـ الميػزة التنافسػية التػي تعػرؼ
بعدـ حاجة البمد لميزة نسبية لكي ينافس في األسواؽ الدولية مف خبلؿ اإلعتمػاد عمػى عناصػر آخػرى
منيػ ػػا :التكنولوجي ػ ػا ،والعنصػ ػػر الفكػ ػػري فػ ػػي اإلنتػ ػػاج ،نوعيػ ػػة المنتجػ ػػات ،ود ارسػ ػػة حاجيػ ػػات ورغبػ ػػات
المستيمكيف.
المطمب األول :تعاريف عامة لمتنافسية
حظي مصطمح التنافس بإىتماـ واسع ومتزايد لذلؾ يصعب تتبع األصوؿ التاريخية ليذا المصطمح
 ،واذا تطرقن ػػا إل ػػى الكت ػػب والد ارس ػػات المتعمق ػػة بي ػػذا الموضػ ػوع ف ػػإف ى ػػذا المص ػػطمح إرت ػػبط بعنصػ ػريف
ميميف ىما:
أوال :بػػروز قضػػية العجػػز الكبيػػر فػػي الميػزاف التجػػاري لمواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة فػػي الفتػرة -1981
 1987وزيادة المديونية الخارجية.
ثانيا :نتيجة ظيور النظاـ اإلقتصادي العالمي الجديد في بداية التسعينيات.
أمػػا بالنسػػبة لتعريػػؼ التنافسػػية فقػػد عرفيػػا ) ( Andra Tysom Lauraبأنيػػا ":القػػدرة عمػػى إنتػػاج
السػػمع والخػػدمات التػػي تواجػػو إختبػػار المنافسػػة الدوليػػة بشػػكؿ يتمتػػع فيػػو سػػكاف الدولػػة بمسػػتوى معيشػػة
متناـ ومستداـ بينما تمثؿ تنافسية المؤسسة في مدى مقدرتيا عمى مواجية المنافسة سواء في األسواؽ
الداخمية أو الخارجية".1
وبالتػ ػ ػ ػ ػالي فإف تعػدد تعػاريؼ التنافسػية واختبلفيػا بػإختبلؼ موضػوع الػ ػ ػ ػ ػدراسة سػواء أك ػ ػ ػ ػاف مؤسس ػ ػ ػة
أو قطاع أو دولة ومف أبرز ىذه التعاريؼ ما يمي:
 -1عمــى مســتوى الدولــة :تختمػػؼ التعػػاريؼ فػػبل يوجػػد تعريػػؼ محػػدد ومػػف بػػيف ىػػذه التعػػاريؼ
نميز ما يمي:

1

سماللً ٌحضٌه"أثر التسٌٌر اإلستراتٌجً للموارد البشرٌة وتنمٌة الكفاءات على المٌزة التنافسٌة للمؤسسة اإلقتصادٌة (مدخل الجودة
والمعرفة)"أطروحة دكتوراه دولة فً العلوم اإلقتصادٌة تخصص تسٌٌر جامعة الجزائر  2002ص02
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المنتدى اإلقتصادي العـالمي :يعػرؼ التنافسػية "عمػى أنيػا القػدرة عمػى تػوفير البيئػة المبلئمػة لتحقيػؽ
معدالت نمو مرتفعة ومستدامة".
كما أف التنافسية مف وجية نظػر المنتـدى ترتكػز بالدرجػة األولػى عمػى قػدرات المػدف عمػى اإلنتػاج
التنافسي فحسب تقرير سنة  2015/2014لممنتدى الذي يعتمد بالدرجة األولى عمى قدرة المدف في
خمؽ البيئة التنافسية بإعتبارىا شرياف الحيػاة ومحػددات ثػروات األمػـ ،وليػذا السػبب فقػد قػرر برنػامج
األعم ػػاؿ الع ػػالمي لممنت ػػدى اإلقتص ػػادي الع ػػالمي بالقي ػػاـ بنش ػػر د ارس ػػة ح ػػوؿ ق ػػدرة الم ػػدف التنافس ػػية
بإس ػػتخداميا لمم ػػدخبلت الوس ػػيطة بكف ػػاءة عالي ػػة ل ػػدفع عجم ػػة النم ػػو اإلقتص ػػادي المس ػػتداـ ،إذا ج ػػاء
التركيز عمى المدف بإعتبارىا ومنذ عاـ  2010يقطنيا أكثر مف نصؼ سكاف العالـ ويشكموف نسػبة
تصؿ إلى أكثر مف  80في المائة مف الناتج المحمي ،اما بالنسبة لمعالـ ووفقػا لتقريػر األمػـ المتحػدة
فإنو سينتقؿ إلى المدف الرئيسػية إضػافة إلػى سػكانيا الحػالييف المقػدريف ب ػ ػ 2.5مميػار شػخص محػددة
مػف المنػػاطؽ الريفيػة بحمػػوؿ سػػنة  2050ىػذا داللػػة عمػػى توافػد مسػػتيمكيف جػػدد ليػذه المػػدف وبالتػػالي
مساىمتيـ في القيـ المضافة لكافة القطاعات اإلقتصادية التي تيدؼ إلى رفع معدؿ النمو.
مجمس التنافسـية الصـناعية األمريكـي :تعػرؼ بأنيػا "مقػدرة البمػد عمػى إنتػاج السػمع والخػدمات التػي
تستوفي شروط األسواؽ الدولية وفي الوقت نفسو تسمح بتنمية المداخيؿ الحقيقية فيي وسيمة لتحقيؽ
الرفاىية لمسكاف والتنافس فقط".
أما فيما يخص مجمس التنافسية فإنو يركز عمى آليات اإلنتاج الحديثػة ويعتبػر أف قػدرة الػدوؿ عمػى
اإلنتاج بكفاءة أعمى مف خبلؿ تحسيف اإلنتاجية واستعماؿ التكنولوجيا والتقنيات الحديثػة فػي اإلنتػاج
والتنظػػيـ العػػالي إلدارة اإلنتػػاج والتخ ػزيف المناسػػب لممنتجػػات والسػػمع الوسػػيطة مػػف أجػػؿ رفػػع جػػودة
المن ػػتج وطرح ػػو ف ػػي األسػ ػواؽ العالمي ػػة والمحمي ػػة وف ػػؽ مرون ػػة عالية،إض ػػافة إل ػػى التركي ػػز عم ػػى بي ػػع
منتجات عالية لمتصنيع وضماف الحصوؿ عمى عوائد أكبر مف أجؿ جذب اإلستثمارات األجنبية.
تعريف منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية :التنافسية الدولية ىي ":القدرة عمى توليد المداخيؿ مف
عوامؿ إنتاج تكوف مرتفعة نسبيا ،باإلضافة إلى توليد مستويات عمالة مستدامة لعوامؿ اإلنتاج وفي
الوقت نفسو المقدرة عمى التعرض لممنافسة الدولية".1

1

حجاج عبد الرؤوف" المٌزة التنافسٌة للمؤسسة اإلقتصادٌة مصدرها ودور اإلبداع التكنولوجً فً تنمٌتها" دراسة مٌدانٌة فً شركة
روائح الورود لصناعة العطور بالوادي " كلٌة التسٌٌر والعلوم اإلقتصادٌة تخصص :إقتصاد وتسٌٌر مؤسسات  ،جامعة  20أوت 22
بسكٌكدة  2002/2002ص.02
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الفصل الثاني:

واخير وليس آخ ار فيما يخص منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية فيي ال تختمؼ اختبلفا كبي ار عف
وجيػػة نظػػر معيػػد التنافسػػية إذ تعػػرؼ عمػػى أنيػػا قػػدرة الػػدوؿ عمػػى الزيػػادة مػػف حصػػتيا فػػي السػػوؽ
العالمية مػف سػمع تنتجيػا بكفػاءة عاليػة إضػافة إلػى خػدمات تقػدميا فػي ظػؿ المنافسػة العالميػة لػدفع
عجمة التنمية االقتصادية وبالتالي رفع مستوى دخؿ الفرد الحقيقي.
وبػ ػ ػػذلؾ يعتبر تقرير التنافسية الدولية العالمية مؤش ار مف بيف المؤشرات التػي تقػيس القػدرة التنافسػية
لمػ ػػدوؿ وىو ما يصدر عف المنتدى اإلقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.
ووفقا لمتعاريؼ السابقة فإف تنافسية البمد يمكف أف تنطمؽ مف إعتبار النمػو لػيس ىػدفا وحيػدا وانمػا
فػي الغالػػب البػػد مػػف اإلىتمػاـ بالتشػػغيؿ واإلعتبػػارات التنمويػػة األخػرى التػػي ال تيػػتـ بيػػا المؤسسػػات،
فالمؤسسة اإلقتصادية تعمؿ عمى ممارسة نشاطاتيا في بيئة وطنية محددة وخاصة بالدوؿ
 -2عمـى مســتوى قطــاع الصــناعة  :إذا تػداولنا الكػػبلـ عػف قطػػاع صػناعي معػػيف مػثبل ،فيػػو يمثػػؿ
مجموعػة مػػف المؤسسػات التػػي تشػػترؾ فػي نفػػس النشػػاط الرئيسػي فإنػػو مػػف الميػـ تحديػػد القطػػاع
بشكؿ دقيؽ ألف المجاالت المختمفة لصناعة ما قد ال تكوف متبلئمة مع ظروؼ اإلنتاج.
أمػا فيمػا يخػص التنافسػػية فػيمكف تعريفيػا بأنيػا ":قػػدرة مؤسسػات قطػاع صػناعي معػػيف فػي دولػة مػػا
عمػػى تحقيػػؽ نجػػاح مسػػتمر فػػي األس ػواؽ الدوليػػة دوف اإلعتمػػاد عمػػى الػػدعـ وحمايػػة الدولػػة وبالتػػالي
تتميز تمؾ الدولة في ىذه الصناعة."1
فالتنافسية عمى مستوى الصناعة أو نشاط ممارس تقاس عمى أسػاس تفوقػو عمػى األنشػطة األخػرى
ويمكف حصرىا فيما يمي:2
 جودة أفضؿ ومواصفات قياسية أرقى.
 قدرة المنتجات عمى إشباع الحاجات المتنامية.
 استخداـ التكنولوجيا المتطورة وخدمات ما بعد البيع.
كما يمكف كذلؾ قياس تنافسية قطاع صناعي معيف عمى أساس:
 الربحية الكمية لمقطاع.
 الميزاف التجاري لمقطاع.
 تكمفة وجودة المنتوج عمى مستوى الصناعة.
1

تارٌخ التصفحhttp://WWW.Competitiveness.gov.jo/arabic/portertheory.ph 2022/20/22:
2
دمحم أحسن الخضٌري،صناعة المزاٌا التنافسٌة الطبعة األولى ،مجموعة النٌل العربٌة،مصر  2002ص22
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الفصل الثاني:
 محصمة االستثمار األجنبي المباشر الداخؿ والخارج.

وىو ما يؤدي حتما إلى انطبلؽ الصناعة عمى مختمؼ المسػتويات الربحيػة واآلفػاؽ المتسػعة مشػكمة
بػذلؾ شػػكبل مػف أشػػكاؿ التجػانس ،والتوافػػؽ وىػو مػػا يمػنح مجػػاؿ الصػناعة تألقػػا وازدىػار كبيػ ار خبلفػػا
عمى المياديف األخرى.
 -3عمى مستوى المؤسسة  :يمكػف تعريفيػا كػاآلتي ىػي ":القػدرة عمػى تزويػد المسػتيمؾ بمنتجػات
وخػػدمات بشػػكؿ أكثػػر كفػػاءة وفعاليػػة مػػف المنافسػػيف اآلخ ػريف فػػي السػػوؽ الدوليػػة ممػػا يعنػػي
نجاحػػا مسػػتم ار ليػػذه المؤسسػػة عمػػى الصػػعيد الػػدولي فػػي ظػػؿ غيػػاب الػػدعـ والحمايػػة مػػف قبػػؿ
الحكومػػة ،ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ رفػػع إنتاجيػػة عوامػػؿ اإلنتػػاج الموظفػػة فػػي العمميػػة اإلنتاجيػػة(
العمؿ ،رأس الماؿ ،التكنولوجيا".)1
كما تعرؼ بأنيا قوة دافعة أو قيمة أساسية تتمتع بيا الشػركة وتػؤثر عمػى سػموؾ العمػبلء فػي إطػار
تعػػامميـ مػػع الشػػركة فتطػػوير بنػػاء القػػدرة التنافسػػية ألي مؤسسػػة عمػػى المسػػتوى العػػالمي أو المحمػػي
يمكف النظر إلييا بإعتبارىا ىدفا ،و إستثما ار أو إستراتيجية وتكتيكا في نفس الوقت فوجودىا يضمف
البقاء والديمومة لممؤسسة.
وبناء عمى ىذه التعاريؼ يمكف إسػتخبلص وجػود عبلقػة تنافسػية عمػى مسػتويات الثبلثػة ىػي عبلقػة
تكاممية فأحػدىـ يكمػؿ اآلخػر وال يمكػف الوصػوؿ إلػى قطػاع مػف دوف وجػود قطػاع آخػر فيػذا يكسػب
قػػدرة تنافسػػية قػػادرة عمػػى قيػػادة القطػػاع إلكتسػػاب مي ػزة تنافسػػية عمػػى الصػػعيد الػػدولي والوصػػوؿ إلػػى
مستوى رفاىية في معيشة الفرد داخؿ المجتمع.
المطمب الثاني :مقاييس التنافسية العالمية ومميزاتيا
إف العديػػد مػػف الجيػػات اإلقميميػػة والدوليػػة تصػػدر تقػػاري ار عػػف التنافسػػية العالميػػة مػػف بينيػػا الدوليػػة
العربيػػة التػػي أصػػدرت تقػػارير خاصػػة بمؤش ػراتيا التنافسػػية واإلج ػراءات التػػي تتخػػذ مػػف أجػػؿ تحسػػيف
تنافسػيتيا ونأخػذ تقريػر التنافسػية العالميػة  The Global Competitiveness Reportىػو
عبارة عف تقرير سنوي صدر منػذ  2004حيػث يركػز عمػى دمػج متغيػرات االقتصػاد الكمػي والجزئػي
وجوانب مف بيئة األعمػاؿ فػي مؤشػر واحػد ،إضػافة إلػى تقديمػو تقػارير عمػى قػدرة الػدوؿ عمػى تػوفير
مسػػتويات عػػالي مػػف الرخػػاء لؤلف ػراد الػػذيف بػػدورىـ يعتمػػدوف عمػػى إنتاجيػػة الػػدوؿ بإسػػتخداـ مواردىػػا
المتاحػػة ،ويسػػتند عمػػى نحػػو  110مػػف المتغي ػرات يشػػكؿ ثمثييػػا مػػف مسػػاحة ال ػرأي لممػػدراء التنفيػػذيف
1

حجاج عبد الرؤوف مرجع سبق ذكره ص.20
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الفصل الثاني:

الممثميف لقادة األعماؿ في بمدانيـ أما الثمث المتبقي فيو مستمد مػف مصػادر متاحػة لمجميػع كػاألمـ
المتحدة وصندوؽ النقد والبنؾ والػدولييف وترتػب فػي اتنػا عشػر دعامػة رئيسػية تمثػؿ أىػـ العوامػؿ فػي
قياس القدرة التنافسية والشكؿ التالي يوضح ترتيب الدوؿ العربية:
الجدول رقم رقم ( : )04ترتيب الدول العربية في تقرير التنافسية العالمية
الدول

الترتيب
عربيا

دوليا 2014-2013

قطر

01

13

اإلمارات

02

19

السعودية

03

20

عمان

04

33

الكويت

06

36

البحرين

07

43

األردن

08

68

المغرب

09

77

تونس

10

83

الجزائر

11

100

لبنان

12

103

ليبيا

13

108

مصر

14

118

اليمن

15

145

المصدر :المنتدى اإلقتصادي العالمي،تقرير التنافسية العالمي2015-2014
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الفصل الثاني:

 1-2الكتاب السنوي لمتنافسية World Competitiveness Yearbook
يصدر ىذا الكتاب عف المعيد الدولي لمتنمية اإلدارية IMD 1حيث يوضح ىذا الكتاب قدرة الدولة
عمػػى خمػػؽ البيئػػة لشػػركاتيا الوطنيػػة ألجػػؿ تعزيػػز قػػدراتيا ممػػا يجعميػػا منافسػػة فػػي األس ػواؽ العالميػػة
واحتبلليا مراكز أولى ويقسـ كتاب التنافسية إلى عدة عوامؿ أساسية نميزىا كاآلتي:
 األداء االقتصادي
 كفاءة الحكومة
 كفاءة األعماؿ
 البنية التحتية
يضـ الكتاب  20فرعػا حيػث يشػتمؿ عمػى  300معيػار يسػتخدـ الػبعض منيػا فػي أكثػر مػف مؤشػر
كما يستخدـ بعض البيانات األساسية كالناتج المحمي اإلجمالي فػي تحميػؿ القػدرة التنافسػية و يعطػي
ليػا وزنػا يمثػؿ ثمثػي الػوزف العػاـ ويمكػف الحصػوؿ عمييػا بسػيولة مػف المواقػع الدوليػة كمؤشػر لمعػػدؿ
النمو الحقيقي
 2-2تقرير التنافسية العربية Arab Competiveness Report
صدر ىذا المعيػد 2تقػارير منػذ سػنة  2003عػف التنافسػية فػي الػدوؿ العربيػة ومقارنتيػا مػع بعػض
الدوؿ مف عػدة أقػاليـ فػي العػالـ ،وآخػر تقريػر صػدر عنيػا فػي سػنة  2012وينقسػـ ىػذا التقريػر إلػى
مؤشريف رئيسيف ىما :مؤشر التنافسية الجارية ومؤشر التنافسية الكامنة.
 3-2تقرير ممارسة انشطة األعمال Doing Business Report
يصػػدر ىػػذا التقريػػر 3عػػف البنػػؾ الػػدولي ومؤسسػػة التمويػػؿ الدوليػػة منػػذ سػػنة  ، 2003حيػػث يوضػػح
دور الحكومػػات واإلج ػراءات العام ػػة والتش ػريعات المنتيجػػة م ػػف أجػػؿ تحسػػيف بيئ ػػة األعمػػاؿ وج ػػذب
االسػػتثمارات األجنبيػػة وتسػػييؿ االعمػػاؿ المتعمقػػة بالشػػركات الصػػغيرة والمتوسػػطة ،ويصػػنؼ التقريػػر
اقتصاديات العالـ في 10مجػاالت اساسػية نأخػذ عمػى سػبيؿ المثػاؿ :بػدء النشػاط التجػاري واسػتخراج
ت ػ ػراخيص البنػ ػػاء والحصػ ػػوؿ عمػ ػػى الكيربػ ػػاء وتسػ ػػجيؿ الممكيػ ػػة والحصػ ػػوؿ عمػ ػػى االئتمػ ػػاف وحمايػ ػػة
المس ػػتثمريف ودف ػػع الضػ ػرائب وانف ػػاذ العق ػػود وتس ػػوية ح ػػاالت اإلعس ػػار والتج ػػارة عب ػػر الح ػػدود  ،وف ػػي
1

http://www.imd.org/wcc/wcy-world-competitiveness-yearbook
http://www.arab-api.org/ar/
3
http://www.doingbusiness.org/reports2014
2
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الفصل الثاني:

 2014ص ػدر تقريػػر عػػف بيئػػة األعمػػاؿ يبػػيف أف دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة قػػد حمػػت بػػالمركز
األوؿ عربيا والثالث والعشروف عالميا والمممكػة العربيػة السػعودية فػي المركػز الثػاني عربيػا والسػادس
والعشروف عالميا والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
الشكل رقم(:)05ترتيب الدول العربية في تقرير بيئة األعمال
الترتيب
الدول

عربيا

دوليا 2014

اإلمارات

01

23

السعودية

02

26

البحرين

03

46

عمان

04

47

قطر

05

48

تونس

06

51

المغرب

07

87

الكويت

08

104

لبنان

09

111

األردن

10

119

مصر

11

128

اليمن

12

133

السودان

13

149

العراق

14

151

الجزائر

15

153

القمر

16

158

جيبوتي

17

160

سورية

18

165

ليبيا

19

187

المصدر :تقرير بيئة األعمال ،2014البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
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التنافس والميزة التنافسية لممؤسسة

الفصل الثاني:

وقبػػؿ التطػػرؽ إلػػى مجػػاؿ المنافسػػة والقػػدرة التنافسػػية والتعػػرؼ عمػػى مؤش ػرات قياسػػيا البػػد أف نحػػدد
الفرؽ بيف مصطمح التنافس والتنافسية فالتنافسية ىي قدرة البمد عمى تصريؼ بضاعتيا في األسواؽ
الدولية أما المنافسػة فيػي الشػروط التػي يػتـ وفقيػا اإلنتػاج والتجػارة فػي البمػد المعنػي وبالتػالي شػروط
التػػي تصػػؼ السػػوؽ المعنيػػة ،إذ يعتبػػر كػػؿ مػػف التنػػافس والتنافسػػية عنص ػراف أساسػػياف ألي إطػػار
تحميمي لئلنتاج والتجارة الدولية.
ثانيا :أنواع التنافسية
تصنؼ التنافسية إلى :

1

 )7التنافسية بحسب الموضوع  :وتتضمف تنافسية المنتج وتنافسية المؤسسة.
 -7 -7تنافسية المنتج :
تعتبر تنافسية المنتج شرطا الزما لتنافسية المؤسسة لكنيا ليست كافية ،وكثي ار ما تعتمد عمػى سػعر
التكمفػػة كمعيػػار وحيػػد لتقػػويـ تنافسػػية منػػتج معػػيف ويعػػد ذلػػؾ أمػ ار مضػػمبل ،بإعتبػػار أف ىنػػاؾ معػػايير
أخ ػ ػ ػػرى قد تكوف أكثر داللة كالجودة وخدمات ما بعد البيع وعميػو يجػب إختيػار معػايير معبػرة تمكػف
مف التعرؼ الدقيؽ عمى وضعية المنتج في السوؽ في وقت معيف.
 -3-7تنافسية المؤسسة:
ويتـ تقويميا عمى مستوى أشمؿ مف تمؾ المتعمقة بالمنتج ،فالتقويـ المالي ليذا األخير يتـ باالستناد
إلػػى اليػػامش الػػذي ينتجػػو  ،أمػػا تنافسػػية المؤسسػػة فيػػتـ تقويميػػا مػػف خػػبلؿ األخػ ػ ػػذ بعػػيف االعتب ػ ػ ػ ػ ػ ػػار
ىوام ػ ػ ػػش كؿ المنتجات مف جية واألعبػاء اإلجماليػة مػف جيػة أخػرى ونجػد مػف بينيػا النفقػات العامػة،
نفقات البحث والتطوير والمصاريؼ الماليػػة.....إلػ ػػخ ،أما إذا فاقت ىذه المصاريؼ والنفقػات اليػوامش
واستمر ذلؾ مدة أطوؿ فإف ىذا سػيؤدي إلػى خسػائر كبيػرة يصػعب عمػى المؤسسػة تحمميػا ،ومػف ثمػػة
فيي مطالبة بتقديـ قيمة لزبائنيا وال يتـ ذلؾ إال إذا حققت قيمة مضافة في كؿ مستوياتيا.
 )3التنافسية وفق الزمن :وتتمثل في التنافسية الممحوظة والقدرة التنافسية.
 -7-3التنافســية الممحوظــة :تعت ػػمد ىػػذه التنافسػػية عمػػى النتػػائج اإليجابيػػة المحققػػة خػػبلؿ ال ػ ػ ػ ػػدورة
المحاسبية  ،غيػ ػ ػػر أنو يجب أال نتفاءؿ بشأف ىػذه النتػ ػ ػ ػ ػػائج لكونيػا قػد تػنجـ عػ ػ ػ ػ ػػف ف ػ ػ ػػرصة

1

عمار بوشناف" ،المٌزة التنافسٌة فً المؤسسة اإلقتصادٌة "،رسالة مقدمة ضمن نٌل شهادة الماجٌستٌر فً كلٌة العلوم اإلقتصادٌة وعلوم
التسٌٌر ،جامعة الجزائر  ،2002ص 22
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الفصل الثاني:

عاب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة فػ ػ ػ ػ ػػي الس ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؽ ،أو عػػف ظ ػػروؼ جع ػػمت المؤسس ػػة فػػي وضػػعية إحتكاريػػة فالنتػػائج
اإليجابية في الم ػ ػ ػ ػ ػ ػػدى القصيػ ػ ػ ػ ػػر قد ال تكوف كذلؾ في المدى الطويؿ.
 -3-3القدرة التنافسية:
وتعد القدرة التنافسية بمثابة عامؿ ىاـ فػي تحديػد مػدى نجػاح أو فشػؿ مؤسسػػة م ػ ػ ػ ػ ػػا ،فيػ ػ ػ ػ ػػي
تعػب ػ ػ ػ ػ ػػر عػػف جوانػػب التفػػوؽ والتميػػز التػػي تحقػػؽ لممؤسسػػة مي ػزة تنافسػػية حيػػث تخػػتص بػػالفرص
المسػتقبمية  ،وبنظػرة طويمػة المػدى  ،وتسػتند إلػى مجموعػة مػف المعػايير والسػبؿ الضػرورية التػػي
تبقػػي المؤسسػػة صػػامدة وسػػط بيئػػة مضػػطربة ،ومػػف أمثمػػة ىػػذه السػػبؿ :السػػعر ،الج ػػودة ،تمي ػػز
السمعػة أو الخدمة ،المرونة وأخي ار الوقت.
والشكؿ التالي يشرح ذلؾ:
الشكل رقم ( :)06سبل تحقيق القدرة التنافسية لمؤسسة ما.
التوقٌت
التوقٌت

السعر
المقدرة

التنافسٌة

الجودة

المرونة
المرونة
التمٌز

المصــدر/د:نبيــل محمــد مرســي" ،اســتراتيجية اإلنتــاج والعمميــات مــدخل اســتراتيجي"،دار الجامعــة
الجديدة،مصر ،3003ص .20
ويمكف شرح أىـ ىذه العناصر كما يمي:
 -2الســعر  :وىػػو المبمػػغ الػػذي يدفعػػو الزبػػوف مػػف أجػػؿ الحصػػوؿ عمػػى السػػمعة وعػػادة مػػا يختػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار
السمع ػ ػ ػػة أو الخدمة ذات السعر األقؿ ،وليذا تعمؿ المؤسسات المتنافسة عمى أساس السعر مػف
أجؿ تحقيؽ ىوامش ربح منخفضة ،وفي نفس الوقت تخفض تكاليؼ اإلنتاج.
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الفصل الثاني:
 -2الجودة:

وت ػ ػ ػعرؼ الجودة عمى أنيػا " مبلئمػة المنػتج لممستخػ ػ ػ ػ ػدـ " ، 1ويشػير  Rubbernaidإل ػ ػ ػ ػى أف
" اإلىتماـ بالجودة يتـ بالتأكيد عميو ليس فقط في عممية التصنيع الخاص بالشركة ولكػف أيضػا فػي
إىتماميا بالتكمفة والخدمة والسرعة واإلبداع".2
 -2تميز السمعة أو الخدمة:
وتشير إلى الصفات الخاصة في السمعة أو الخدمػة التػي تجعػؿ المشػتري يػدرؾ أنيػا مناسػبة أكثػر
مقارنة بسمعػة أو خدمة مقدمة مف طرؼ مؤسسة منافسة أخرى.
 -4المرونة:
وىي المقدرة والسرعة عمى التجاوب مع التغييرات ،فالمؤسسة األفضؿ ىي التي تستجيب لمتغيػرات
وىذا ما يزيد مف قدرتيا التنافسية.
 -5التوقيت :
وتشير إلى عدة جوانب في المؤسسة منيا:
 مدى السرعة في تسميـ السمعة أو تقديـ الخدمة لزبوف. مدى السرعة في تطوير وتنمية سمع أو خدمات جديدة واخراجيا إلى السوؽ.ومف خبلؿ ما سبؽ يتضح أنو مف الميـ التفرقة بيف أنواع التنافسية حتى ال تضيع الجيود والمػوارد
في تحػػقيؽ أىػداؼ ال تضمف لممؤسسة ال استم ارريتيا وال تطورىا.
ثالثا:تحميل قوى التنافس
تنشػ ػػط المؤسسػ ػػات فػ ػػي بيئػ ػػة تتميػ ػػز بػ ػػالتغيير المسػ ػػتمر ،لػ ػػذلؾ ينبغػ ػػي معرفػ ػػة مكوناتيػ ػػا الرئيسػ ػػية
واتجاىاتيا المستقبمية حتى يكوف باإلمكاف التأثير فييا وتحديد آثارىا السمبية.
ومنو حتى تتمكف المؤسسة مف البقاء والتموقع في السوؽ فيي ":مطالبػة بالمعرفػة الدقيقػة لمتنافسػية
واإللماـ بكؿ ما شأنو أف يساىـ في تشكيميا"،3حيث لـ تعد تواجو منافسيف ينشطوف فػي نفػس قطػاع
نشػػاطيا فحسػػب بػػؿ تعػػداه إلػػى قػػوى أخػػرى بإمكانيػػا مسػػاومة المؤسس ػ ػػة فييػ ػ ػػا ،واقتطػػاع جانػ ػ ػػب مػػف

1

عٌاش قوٌدر" ،إدارة الجودة الشاملة كأسلوب لتحقٌق تنافسٌة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة" ،الملتقى الدولً حول متطلبات تأهٌل
المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الدول العربٌة ،جامعة الشلف  18، 17أفرٌل 2006
2
د .دمحم سلطان "السلوك اإلنسانً فً المنظمات" ،دار الجامعة الجدٌدة ،مصر 2002ص220
3
دحمانً دمحم درٌوش ،ناصور عبد القادر" ،التقنٌات الحدٌثة كمدخل لألداء المتمٌز بالنسبة للمؤسسات الصغٌرة والمتوسطة" ،الملتقى
الدولً حول متطلبات تأهٌل المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الدول العربٌة  ،جامعة شلف 22/22 ،أفرٌل .2002
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أرباحػ ػػيا  ،وفي ىذا السياؽ يعػرض  Porterفئػات المنافسػيف أو مػا يعػرؼ بقػوى التنػافس كمػا ىػو
مبيف في الشكػؿ أدنػاه في الشكؿ (:)07
الشكل رقم ( )07نموذج لقوى التنافس الخمس لــPorter
الداخلٌن المحتملٌن

تيديد الداخميف الجدد
المنافسٌن فً القطاع

الزبائن

الموردون

شدة المزاحمة بٌن المنافسٌن

قدرة لمتفاوض

قدرة لمتفاوض

لمزبائف

لممورديف
تيديد الخدمات أو المنتجات البديمة
البدائل
االل

المصدر :نحاسية رتيبـة "،أىميـة اليقظـة التنافسـية فـي تنميـة الميـزة التنافسـية لممؤسسة"،رسـالة
مقدمــة لنيــل شيادة الماجستيــر في العموم اإلقتصادية فـرع إدارة األعمـال ،جامعـة الجزائـر ،دفعـة
 ،3002/3003ص 39
ويعمؿ كؿ واحد مف ىؤالء المنافسوف عمى تحدي المؤسسة بشكؿ مختمؼ ويكوف عمميـ كاآلتي:
أوال :تيديدات الداخمين الجدد
يحمػػؿ الػػداخموف الجػػدد إلػػى القطػػاع قػػدرات جديػػدة ال يمكػػف تجاىميػػا حيػػث تكػػوف ليػػـ الرغبػػة فػػي
إقتحػػاـ حصػػص السػػوؽ  ،وىػػذا مػػا قػػد يخمػػؽ قواعػػد جديػػدة ويغيػػر مػػف الوضػػعية التػػي كانػػت تحتميػػا
المؤسسات ،ويتمثؿ ىػذا التػأثير فػي إنخفػاض ىػوامش الػربح الػذي ستشػجع عمػى حػرب األسػعار ،أو
إرتفػػاع التكػػاليؼ التػػي تحػػدد درجػػة خطػػورة الػػداخميف الجػػدد مػػف خػػبلؿ نوعيػػة ح ػواجز الػػدخوؿ التػػي
يفرضيا قطاع النشاط ،وبناء عمى ذلؾ نجد ستة عوامؿ كبرى تشكؿ حواجز الدخوؿ وىي:
 إقتصاديات الحجـ. تميز المنتج. اإلحتياج إلى رأس الماؿ. تكاليؼ التبديؿ.72
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الفصل الثاني:

 الوصوؿ إلى قنوات التوزيع ومسايرة السياسة الحكومية.ثانيا :شدة الزحمة
تسػػعى المؤسسػػات الموجػػودة فػػي نفػػس القطػػاع أف تتحصػػؿ عمػػى موقػػع متميػػز فػػي السػػوؽ ،وىػػذا
باإلعتم ػػاد عم ػػى خط ػػط مبني ػػة عم ػػى المنافس ػػة م ػػف خ ػػبلؿ األس ػػعار ،اإلش ػػيار  ،إط ػػبلؽ من ػػتج جدي ػػد
تحسػيف الخػدمات والضػمانات المبلئمػة لمزبػوف وليػذه العمميػات آثػار ميمػة عمػى المنافسػيف ، 1حػػيث
ستدفػػعيـ إلػػى بػػذؿ الجيػػود لمػػرد عمػػى ىػػذه العمميػػات ،وتوصػػؼ المزاحمػػة فػػي بعػػض القطاعػػات عمػػى
أنػ ػ ػ ػػيا قوي ػ ػ ػ ػػة بين ػ ػ ػ ػ ػػما توص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؼ في قطاعات أخرى عمى أنيا ضعيفة.
ثالثا :تيديدات المنتجات البديمة
" تت ازيػػد أىميػػة المنتجػػات البديمػػة كقػػوة تنافسػػية مػػؤثرة فػػي صػػناعة مػػا كممػػا إقتػػرب سعػ ػ ػ ػػرىا ،ومػ ػ ػ ػ ػػا
تؤديػ ػ ػ ػػو مػػف وظػػائؼ مػػف سػػعر ووظػػائؼ المنتجػػات الحاليػػة الموجػػودة بالسػػوؽ" ،2وقػػد تكػػوف وضػػعية
القطاع إزاء المنتجات البديمة مرتبطة بعمميات جماعية مف قبؿ القطػاع ،فمػثبل إذا لػـ تػتمكف العمميػة
اإلشيارية المعتمدة مػف قبػؿ مؤسسػة واحػدة ىػي الحفػاظ عمػى وضػعية القطػاع إزاء المنتجػات البديمػة
ف ػػإف اإلش ػػيار المكم ػػؼ والم ػػدعـ م ػػف قب ػػؿ مجم ػػؿ مؤسس ػػات القط ػػاع ق ػػادر عم ػػى تحس ػػيف الوض ػػعية
الجماعية ،ونفس الشيء بالنسبة لباقي مجاالت األخرى كالجودة  ،وجيود اإلتصاؿ...إلخ .
أما المنتجات التي يجب أف تكوف محؿ مراقبة فيي تمؾ التػي يتجػو تطورىػػا نحػ ػػو تحسي ػ ػػف العبلقػػة
فػػي الجػػودة السػػعر ،مقارنػػة بتمػػؾ المنتجػػات التػػي تصػػنع مػػف قبػػؿ القطاعػػات أيػػف تكػػوف الربحيػػة فػػييـ
مرتفعة.
رابعا:قوة تفاوض الزبائن

3

إف ت ػػأثير الزب ػػائف عم ػػى المؤسس ػػة يتمث ػػؿ ف ػػي ق ػػدرتيـ عم ػػى التف ػػاوض ف ػػي ت ػػدني األس ػػعار ،ورف ػػع
النوعية ،وتنوي ػ ػ ػػع في الخدمات  ،األمر الذي يكوف لو تأثير عمى مردوديػة المؤسسػة ،ويػكػ ػ ػ ػ ػ ػػوف ىػذا
الػتأثيػ ػ ػ ػ ػ ػػر السمبػ ػ ػػي في الحاالت التالية:
 -2تجمع المشتريف في عممية الشراء أي(توحيد مشترياتيـ).

1

ونمٌز بٌن المنافس المباشر الذي ٌقدم سلع وخدمات تتطابق بشكل شبه كامل مع منتجات المؤسسة فً السوق ،وبٌن المنافس الغٌر
المباشر الذي ٌقدم سلع وخدمات تكون خاضعة لإلقبال على منتجات المؤسسة .أنظر د .طلعت أسعد عبد الحمٌد  ،مدٌر المبٌعات الفعال،
دار الكتب المصرٌة  ،مصر  ،2000ص .222
2
نبٌل مرسً خلٌل" ،المٌزة التنافسٌة فً مجال األعمال" ،مركز اإلسكندرٌة للكتاب ،مصر 2002 ،ص 22
3
كربالً بغداد "،تنافسٌة المؤسسات الوطنٌة فً ظل التحوالت اإلقتصادٌة " ،جامعة وهران  ،بحث إقتصادي  ،عن الموقع اإللكترونً
www.google.com
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الفصل الثاني:

 -2أىمية المنتج لممشتريف وتوفرىـ عمى المعمومات الكاممة.
 -2سيولة الحصوؿ عمى المنتجات المطموبة خاصة التي تتسـ منيا بالنمطية .
 -2ارتباطيـ بالمستيمكيف مباشرة تجعميـ في مركز القوة.
خامسا :قوة تفاوض الموردين
يحدث أف ييدد الموردوف مؤسسات القطػ ػ ػ ػػاع عمى مردوديتيـ ،وذلؾ بتحكميـ في أسع ػ ػ ػػار المػ ػ ػ ػ ػ ػواد
األولي ػ ػ ػ ػػة أو النصػػؼ مصػػنعة ،زيػػادة عمػػى ذلػػؾ فرضػػيـ لشػػروط بيػػع معيػػنة ،أو إمتػػبلكيـ الحػػؽ فػػي
بعض األنشطة التسويقية كالتوزيع مثبل ،ويمكف أف تكوف لممػورديف القػدرة عمػى التػأثير فػي الحػاالت
التالية:
 -2عدـ وجود منتجات إحبللية تنافس المنتجات التي يتعامؿ بيا الموردوف.
 -2المنتجات التي في حوزة المورديف ضرورية لقياـ المؤسسة بمياميا.
بعػػد عػػرض قػػوى التنػػافس الخمػػس يتضػػح أنيػػا تيػػدد المؤسسػػات بشػػكؿ مباشػػر ومس ػتمر بحي ػػث
تي ػ ػ ػ ػػدؼ إلى تحديد ومعرفة جاذبية القطاع ،فيي تدفع المؤسسات إما إلى النمو وىذا باإلستفادة مػػف
الفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرص التي تتيحيا ،واما إلى الزواؿ إذا ما فشمت في مجاراة تطور ىذه البيئة.
رابعا :الميزة التنافسية المستدامة:
وىػي أال تيػػدؼ االسػتراتيجية إلػػى تحقيػػؽ مركػز فػػي السػوؽ تسػػتطيع المؤسسػػة أف تحقػؽ مػػف خبللػػو
ىامش ربح أعمى مف منافسييا فقط بؿ تستطيع أيضا المحافظة عمى ذلؾ المركز لفترة طويمة ،وفػي
عالـ اليوـ فإف الفتػرة الزمنيػة الطويمػة قػد تكػوف قصػير لمغايػة وخاصػة فػي حالػة الصػناعات المتسػمة
ب ػػالتطورات التكنولوجي ػػة السػ ػريعة ،ويت ػػرب عم ػػى ذل ػػؾ أن ػػو تبع ػػا لس ػػرعة الت ػػي تمي ػػز س ػػوقا م ػػا س ػػوؼ
تحتػ ػ ػ ػ ػػاج المؤسس ػ ػ ػ ػ ػ ػػات إلى إجراء مراجعات استراتيجية عمى فترات متكررة بشكؿ مبلئـ.1
خامسا :عوامل التنافسية
ىناؾ ثبلثة عوامؿ أساسية تحد درجة المنافسة وىي:
 -2عدد المؤسسات التي تحكـ في المعروض مف منتج معيف  ،فكمما زاد عدد المؤسسػات كممػا
إزدادت شدة المنافسة بينيما والعكس صحيح.
 -2سيولة أو صعوبة دخوؿ بعض المؤسسات إلى السوؽ ،فكمما كاف مف السيؿ دخػوؿ بعػض
المؤسسات الجديدة إلنتاج وتسويؽ منتج معيف ،كمما زادت شدة المنافسة ،والعكس صحيح.
1

فٌلٌب سادلر ترجمة عال أحمد إصالح " اإلدارة اإلستراتٌجٌة" مجموعة النٌل العربٌة القاهرة مصر الطبعة األولى  2002ص 20
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الفصل الثاني:

 -2العبلق ػػة ب ػػيف حج ػػـ المنتج ػػات الت ػػي يطمبي ػػا األفػ ػراد ف ػػي الس ػػوؽ وتم ػػؾ الكمي ػػة الت ػػي تس ػػتطيع
المؤسسػػات تقػػديميا وعرضػػيا مػػف ىػػذه المنتجػػات فكممػػا زاد المعػػروض مػػف المنتج ػػات عػػف
المطػموب منيا كمما زادت شدة المنافسة والعكس صحيح.
المطمب الثالث :أىمية وأىداف التنافسية وأسبابيا
 .1أىمية التنافسية
أدى النظاـ اإلقتصادي الجديد خاصة في مجاؿ تحريػر التجػارة العالميػة إلػى خمػؽ تحػديات كبيػرة
ومخػػاطر محتممػػة لػػدوؿ العػػالـ وبػػاألخص مؤسسػػاتو ،ونػػذكر منيػػا الموجػػودة فػػي الػػدوؿ الناميػػة ،فيػػي
تمثؿ فرصا محتممة ليا ويمكف اإلستفادة منيا فالتنافسية ليػا أىميػة تكمػف فػي تعظػيـ االسػتفادة عمػى
قدر المستطاع مف المميزات التي يوفرىا االقتصاد العالمي والتقميؿ مف سمبياتو .
ويشػػير تقريػػر التنافسػػية العػػالمي إلػػى أف الػػدوؿ الصػػغيرة ىػػي مػػف ليػػا القػػدرة عمػػى االسػػتفادة مػػف
مفػػاىيـ التنافسػػية والعمػػؿ بيػػا أفضػػؿ مػػف الػػدوؿ الكبي ػرة ،حيػػث تعطػػي التنافسػػية لمشػػركات فػػي الػػدوؿ
الصغيرة فرص مف اجؿ الخروج مف محدودية السوؽ الصغير إلى رحابة السوؽ العالمي.
وفػػي ظػػؿ العص ػرنة ومواكبػػة التكنولوجيػػا فػػاف المؤسسػػات ىػػي التػػي تنػػافس ولػػيس الػػدوؿ ،كػػوف اف
المؤسسات ىي مف تممؾ قدرات تنافسية عالية توظفيػا ألجػؿ رفػع مسػتوى معيشػة الفػرد ،فقػد أشػارت
تقارير دولية عمػى أف مسػتوى معيشػي لدولػة مػا يػرتبط بنجػاح المؤسسػات العاممػة فييػا وقػدرتيا عمػى
اقتحاـ السوؽ الدولي باالعتماد عمى التصدير أو االستثمار االجنبي المباشر.
 .2أىداف التنافسية:
إف اىـ االىداؼ التػي تسػعى إلييػا سياسػة التنافسػية المطبقػة فػي المؤسسػة االقتصػادية ىػي تشػجيع
المنافس ػة وخمػػؽ بيئػػة مناسػػبة لمتنافسػػية فػػي األس ػواؽ المحميػػة والدوليػػة ،وذلػػؾ باالعتمػػاد عمػػى تعزيػػز
المنافسػػة السػػوقية وتحقيػػؽ الفعاليػػة فػػي توظيػػؼ الم ػوارد والقػػدرة عمػػى الػػدخوؿ إلػػى األس ػواؽ والخػػروج
منيا ،ويمكف تمخيص ىذه االىداؼ وتحقيقيا كاآلتي:
 إعطاء فرصة لكؿ مؤسسة لتحقيؽ مستوى إنتاج بأقؿ تكمفة ممكنة.
 العمؿ عمى توفير بيئة سوقية يتساوى فييا السعر والتكمفة الحدية لئلنتاج.
 تخفيؼ التركيز المفرط وعدـ تشجيع ىياكؿ االنتاج غير المرنة.
 القض ػػاء عم ػػى االحتك ػػار ال ػػذي ي ػػؤدي إل ػػى زي ػػادة األس ػػعار والعم ػػؿ عم ػػى تقم ػػيص الع ػػرض
وحماية المستيمؾ منو.
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الفصل الثاني:
 .2أسباب التنافسية

جعمػػت ضػػخامة وتعػػدد األسػػباب مػػف التنافسػػية العنصػػر األساسػػي فػػي مبػػدأ نظػػاـ العمػػؿ المعاص ػر
وأدت إلػى وجػػود عوامػؿ عػػدة تسػاىـ فػػي حركػػة المتغيػرات مػػف تطػور وعصػرنة وىػذه العوامػػؿ نميزىػػا
كالتالي ىي:
 .2في ظؿ إنفتاح األسواؽ العالمية أماـ حركة التجارة الدولية حصؿ تعدد فػي فػرص السػوؽ
العالمي خاصة بعد اتفاقية الجات ( )Gattومنظمة التجارة العالمية.
 .2الكـ اليائؿ مف المعمومات عف األسواؽ العالمية ،والسيولة النسػبية فػي متابعػة المتغيػرات
بسبب تقنيػات المعمومػات واإلتصاالت.
 .2السبلس ػػة ف ػػي تب ػػادؿ المعموم ػػات والعبلق ػػات م ػػا ب ػػيف المؤسس ػػات خاص ػػة م ػػا ب ػػيف ف ػػروع
المؤسسة ووحداتيا بفضؿ إقتصاد المعرفة وشبكة األنترنيت .
 .2تشجيع زيادة عمميات اإلبداع واإلبتكار والتسابؽ عمى تحقيؽ النتائج بقيمة أكبػر باإلعتمػاد
عمى اإلستثمارات الضخمة في عمميات البحػػث والتطػوير.
 .2زيػػادة الطاقػػة اإلنتاجيػػة وارتفػػاع مسػػتويات الجػػودة والسيػول ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػػي دخ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ منافسػ ػي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف
جػ ػ ػ ػ ػػدد في الصناعات كثيفة األسواؽ.
واستخبلصػػا لمػػا سػػبؽ ذك ػره فػػإف المسػػتيمؾ والمشػػتري عنص ػراف ميمػػاف س ػواء كػػانوا مػػف األف ػراد أو
المؤسسات بتميزىـ مف خبلؿ المفاضمة واإلختيار ما بيف المنتجات عمى حسب األذواؽ إضػافة إلػى
الخػدمات المتنافسػػة مػػا يجعػػؿ مػػف المنافسػػيف أمػػاـ إختيػار وموقػػؼ صػػعب ببػػذؿ جيػػد أكبػػر مػػف أجػػؿ
التنافس إلرضاء العميؿ واإلستحواذ عميو بشػتى الطػرؽ لتحقيػؽ مػا تصػبوا إليػو المؤسسػة مػف تحقيػؽ
مركز تنافسي.
المطمب الرابع :استراتيجية التنافس كأساس لمميزة التنافسية
.1اإلستراتيجيات التنافسية :تحقؽ المؤسسات م ازيػا تنافسػية تمكنيػا مػف التفػوؽ عمػى منافسػييا ،مػف
خػػبلؿ تحػػدد الكيفيػػة التػػي تنػػافس بيػػا فػػي مجػػاؿ أعمػػاؿ أو صػػناعة معينػػة ،وتبنػػي المؤسسػػة مزاياىػػا
التنافسية عندما تتخذ خطػوات تمكنيػا مػف الحصػوؿ عمػى م ازيػا أفضػؿ مػف منافسػييا لجػذب العمػبلء
مف خبلؿ تحقيؽ القيمة لمعميؿ وبشكؿ متميز عف المنافسيف تختمؼ تمؾ الخطوات مف مؤسسػة إلػى
أخ ػػرى فعم ػػى س ػػبيؿ المث ػػاؿ يع ػػد تص ػػنيع المن ػػتج بالنوعي ػػة األفض ػػؿ واألق ػػؿ س ػػع ار م ػػع ت ػػوفير س ػػرعة
اإلس ػػتجابة لطم ػػب العمي ػػؿ م ازي ػػا ي ػػدركيا العمي ػػؿ وتحق ػػؽ القيم ػػة ل ػػو ويػ ػرتبط تحقي ػػؽ ذل ػػؾ بالخي ػػارات
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الفصل الثاني:

اإلسػ ػػتراتيجية التنافسػ ػػية فػ ػػي مسػ ػػتوى وحػ ػػدات األعمػ ػػاؿ ،1وفػ ػػي عػ ػػاـ  1980وضػ ػػع Porterثػ ػػبلث
إستراتيجيات عامة كوسائؿ لمتعامؿ تمكف المؤسسات مف اإلستفادة منيا في التعامػؿ مػع المؤسسػات
داخؿ نفس الصناعة وبالتالي إختيار اإلستراتيجية مع ظروؼ المؤسسة الداخمية والخارجية وظروؼ
المنافسة في نفس الصناعة
اإلستراتيجيات التنافسية لبورتر:
أ)إســـتراتيجية قيـــادة التكمفـــة :ترتكػػز ىػػذه اإلسػػتراتيجية عمػػى اإلىتمػػاـ بتخفػػيض التكمفػػة إلػػى أدنػػى
مستوى ممكف دوف التأثير عمى معدؿ اإلنتاج وذلؾ إستنادا لمفيوـ الخبرة واإلسػتخداـ األمثػؿ لمػوارد
المؤسسة المتاحػة ،وىػو مػا يتفػؽ مػع مفيػوـ الكفػاءة اإلنتاجيػة الػذي يركػز أحػد جوانبػو عمػى الضػغط
عمى التكاليؼ إلى أدنى حد مقبوؿ 2كما يتطمب ىذا الخيار بناء االمكانيات التصنيعية ذات الكفػاءة
العاليػػة واإلسػػتمرار عمػػى تخفػػيض التكػػاليؼ إضػػافة إلػػى تقميػػؿ النفقػػات إلػػى الحػػد فػػي مجػػاؿ البحػػوث
والتطوير وخدمات البيع واإلعبلف...إلخ.
يمػػنح التمتػػع بالكمفػػة المنخفضػػة لممؤسسػػة قػػوة دفاعيػػة ضػػد المنافسػػيف ويمكػػف تمثيػػؿ مصػػادر المي ػزة
التنافسية التي تضمنيا خيار قيادة التكمفة ضمف مفيوـ سمسمة القيمة في الشكؿ()08
الشكل رقم ( )08مضامين سمسمة القيمة اإلستراتيجية قيادة التكمفة

1

د.طاهر محسن منصور الغالبً،وائل دمحم صبحً إدرٌس" اإلدارة اإلستراتٌجٌة منظور منهجً متكامل" مصدر سبق ذكره،ص 222
2
أ.د محمود جاسم الصمٌدعً،د.ردٌنة عثمان ٌوسف" تسوٌق الخدمات"مرجع سبق ذكره عمان -األردن ص 222
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اننشبطبث انمسبندة

القرارات
االستراتيجية

رقابة التكاليف المركزية

إدارة الموارد
البشرية

التدريب لتأكيد توفير التكاليف وتشجيع العاملين للبحث عن طرق جديدة
لتحسين أساليب اإلنتاج

تطوير
التكنولوجيا

اقتصاديات الحجم في البحث وتطوير التكنولوجيا والتعلم وخبرة في الحجم
الكبير

التدبير

الشراء من مصادر متعددة /قوة تساومية كبيرة من الموردين

العمليات

التسويق/المبيعات

الخدمة

النشاطات الرئيسية
شحنات
كبيرة
/تخزين
واسع

اقتصاديات
حجم
المصانع
تأثيرات
الخبرة

إرساليات
شحن كبيرة

توزيع
واسع/إعالنات
وظيفية

خدمات
إقليمية

المصدر :أ.د محمود جاسم الصميدعي،د.ردينة عثمان يوسف" تسويق الخدمات مرجع سبق

ذكره ص368

ب)إســتراتيجية التمييــز :وفقػػا ليػػذه اإلسػػتراتيجية فػػإف المؤسسػػة تقػػوـ بتمييػػز منتجاتيػػا عػػف المنتجػػات
األخػػرى المنافسػػة ،ويرتكػػز ىػػذا الخيػػار فػػي أف تػػتمكف المؤسسػػة مػػف تمبيػة حاجػػات ورغبػػات عمبلئيػػا
بطريقة فريدة ،مف خبلؿ تقديـ منتجات مبدعة وذات نوعية عالية ،وذلؾ بإضافة أشكاؿ جديدة عمى
خط المنتجات القائمة بشرط عدـ التخمي عف ماىو موجود مػف منتجػات فػي خطػوط إنتاجيػا ،1ومػف
أىـ السمات التي تسيطر عمى ىػذا الخيػار ىػو اإلىتمػاـ بالنوعيػة بحيػث تسػمح لممؤسسػة بالمحافظػة
عمى نفسػيا مػف المنافسػيف دوف اإلشػتراؾ معيػـ فػي المنافسػة السػعرية ،يمكػف تمثيػؿ الميػزة التنافسػية

1

أ.د محمود جاسم الصمٌدعً،د.ردٌنة عثمان ٌوسف" تسوٌق الخدمات" مرجع سبق ذكره ص 222
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انهبمش

التوزيع
المادي

التوزيع
المادي
الخارجي

التنافس والميزة التنافسية لممؤسسة

الفصل الثاني:

ليػػذه اإلسػػتراتيجية مػػف خػػبلؿ إنشػػاء سمسػػمة القيمػػة لكػػؿ مػػف المؤسسػػة وعمبلئيػػا ،حيػػث يمكػػف إيجػػاد
صبلت ورابط بيف مجموعة األنشطة .
والنقطة اليامة ىنا ىي تحديد األنشطة التي تستطيع المؤسسة أف تخمؽ مف خبلليا قيمة لممشتري.1
ج)إستراتيجية التركيز :تستند ىذه اإلستراتيجية عمى أساس إختيار مجاؿ تنافسي محػدود بحيػث يػتـ
التركيػػز عمػػى منػػتج منفػػردا أو عػػدد محػػدد مػػف المنتجػػات المتقاربػػة جػػدا ،أو التركيػػز عمػػى جػػزء معػػيف
مػػف السػػوؽ وتكثيػػؼ نش ػاط المؤسسػػة فػػي ىػػذا الجػػزء مػػف خػػبلؿ إمػػا قيػػادة التكػػاليؼ أو التميػػز داخػػؿ
قطػاع سػوقي مسػتيدؼ ،وتحػدد الميػارات والمػوارد المطمػوب إضػافتيا إلػى المتطمبػات التنظيميػة لكػػؿ
خيار مف الخيارات اإلستراتيجية كما ىو موضح في الجدوؿ رقم(:)06
جدول رقم ( )06إستراتيجيات  Porterالثالث ومتطمباتيا
اإلستراتيجية

المتطمبات التشغيمية

الميارات والموارد المطموبة

قيادة التكمفة

إستثمار رأسمالي متواصؿ وفي متناوؿ اليد.

رقابة محكمة عمى التكاليؼ.

اإلشراؼ المكثؼ لمعمؿ.

تفصيمية متكررة.

تصميـ المنتجات بشكؿ يؤدي لسيولة التصنيع.

تنظيـ ومسؤوليات واضحة.

نظاـ التوزيع ذو التكمفة المنخفضة.

ح ػوافز مبنيػػة عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ

ميارات ىندسية في مجاؿ العمميات.

إع ػ ػ ػ ػػداد تق ػ ػ ػ ػػارير رقاب ػ ػ ػ ػػة ومراجع ػ ػ ػ ػػة

الكمية.

التمييز

قدرات تسويقية عالية.

تنسيؽ قوي بيف وظائؼ البحوث.

ىندسة المنتجات.

والتطوير وتطوير المنتجات.

اإلتجاه نحو اإلبداع.

مقػ ػػاييس وح ػ ػوافز نوعيػ ػػة بػ ػػدال م ػ ػػف

كفاءات عالية في البحوث األساسية.

الكمية.

الريادة في التكنولوجية.

والكفاءات المبدعة.

السمعة الجيدة في مجاؿ الجودة.

رواتػػب وم ازيػػا جي ػػدة لجػػذب العمالػػة

خبرة طويمة في الصناعة أو مجموعة مػف الميػارات
في صناعات أخرى.
تعاوف قوي مف قنوات التوزيع.
التركيز

مزيج مف السياسات أعبله.

مزيج مف السياسات أعبله.

توجيو المزيج لتحقيؽ ىدؼ إستراتيجي معيف.

توجي ػ ػ ػ ػػو الم ػ ػ ػ ػ ػزيج لتحقي ػ ػ ػ ػػؽ ىػػ ػ ػ ػػدؼ
إستراتيجي

 1فٌلٌب سادرتر ترجمة عال أحمد إصالح " اإلدارة اإلستراتٌجٌة" مرجع سبق ذكره ص 296
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الفصل الثاني:

المصدر:د.طاىر محسن منصور الغالبي ،وائل محمد صبحي إدريس" اإلدارة اإلستراتيجية منظـور
منيجي متكامل" مصدر سبق ذكره ص 437
لقد أضيفت تحسينات ميمة لنموذج  Porterولـ يبؽ عمػى حالػو بفعػؿ التطػور التكنولػوجي وزيػادة
حدة المنافسة حيث لـ تبقى الخيارات اإلستراتيجية لممؤسسة فقػط ثػبلث خيػارات بػؿ تطػورت أسػاليب
المنافسة وأخدت منحنا جديػدا بتنػوع واسػع فعمػى سػبيؿ المثػاؿ لػـ يبػؽ خيػار التميػز بالنوعيػة مرتبطػة
بالسػػعر المرتفػػع ،إنمػػا تعمػػؿ بعػػض المؤسسػػات عمػػى تحسػػيف النوعيػػة مقابػػؿ أسػػعار منخفضػػة نسػػبيا
قياسا بالمنافسيف.

1

المبحث الثاني :تحديد بيئة عمل المؤسسة وعالقتيا بالميزة التنافسية
المطمب األول :ماىية بيئة عمل المؤسسة
إف بيئػػة المؤسسػػة ىػػي عبػػارة عػػف متغي ػرات وعوامػػؿ وقيػػود تقػػؼ فػػي وجػػو المؤسسػػة وتػػؤثر عمػػى
سموكيا سواء كاف مف بيئتيا الداخمية أو الخارجية.
فإذا عرفنا بيئة المؤسسة الخارجية فنقوؿ عنيا أنيا النطاؽ الذي يقع خارج سيطرة ورقابة المؤسسة
والػ ػ ػذي يؤثر في ق ارراتيا وأدائيا ،وىي مصدر وتعمؿ عمػى االسػتفادة منيػا وتسػتقبؿ فييػا مخرجاتيػا،
وتشػػترؾ مػػع بعضػػيا الػػبعض مػػف المؤسسػػات لخدمػػة المجتمػػع فػػي إطػػار مػػا يعػػرؼ بالبيئػػة العامػػة
خاصة مجاالت العمػ ػ ػؿ منيػا البيئػة الصناعيػ ػ ػ ػة أو بيئػة النشػاط ،وتتضػمف البيئػة الخارجيػة متغيػرات
ايجابية يمكػف االسػتفادة منيػا واسػتغبلليا لصػالح المؤسسػة ومتغيػرات اخػرى سػمبية تػؤثر عمييػا نأخػذ
عمى سبيؿ المثاؿ ثروة االتصػاالت التػي جعمػت العػالـ قريػة صػغيرة يسػمع فييػا ويػرى مػا يحػدث فػي
أي مكاف آخر وىي كأنيا سوؽ احدة.
أمػػا فيمػػا يخػػص البيئػػة الداخميػػة فيػػو عبػػارة عػػف مجػػاؿ تتحػػرؾ فيػػو المؤسسػػة وتتعامػػؿ معػػو مػػف أجػػؿ
تحقيؽ أىدافيا ،وىي تتضمف العناصر البيئية داخؿ المؤسسػة والتػي تمتمكيػا وتتميػز بيػا عػف غيرىػا
مػػف المؤسسػػات كمػػا تضػػمف نقػػاط الضػػعؼ الداخميػػة وتمثػػؿ األنشػػطة الوظيفيػػة التػػي تػػتحكـ فييػػا،
فتسعى بذلؾ المؤسسات إلػى إتبػاع اسػتراتيجيات تعظػـ مػف نقػاط القػوة الداخميػة وتعمػؿ عمػى تحسػيف
نقاط الضعؼ لممؤسسة وتقارنيا بنظرائيا مف المنافسيف لمخروج بنتيجة فعالة ومربحة.

1

د.طاهر محسن منصور الغالبً،وائل دمحم صبحً إدرٌس " اإلدارة اإلستراتٌجٌة منظور منهجً متكامل" مصدر سبق ذكره .ص 222
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الفصل الثاني:
المطمب الثاني :بيئة المؤسسة ومكوناتيا
أوال :مكونات بيئة المؤسسة
تتكوف بيئة المؤسسة الخارجية مف جزئيف ىما:

 -1يمك ػػف أف نش ػػمميا ف ػػي البيئ ػػة العامة(الكمي ػػة) وتتمث ػػؿ ف ػػي ثماني ػػة متغيػ ػرات نميزى ػػا ك ػػاالتي:
اإلجتماعيػػة ،القانونيػػة والتش ػريعية الثقافيػػة ،والدوليػػة ،البنػػى التحتيػػة ،التكنولػػوجي ،السياسػػية
واإلقتصػػادية ،فيػػذه المتغيػرات تنشػػأ وتتغيػػر خػػارج المنظمػػة التػػي تػػؤدي بالضػػرورة إلػػى تغيػػر
حتمي في مسارىا بشكؿ غير مباشر في األمد الطويؿ ،وىذه المتغيرات البد أف تكوف محؿ
د ارسػػة ومتابعػػة مباش ػرة ومسػػتمرة مػػف طػػرؼ المؤسسػػة ،ألف فشػػميا أو نجاحيػػا يتوقػػؼ عمػػى
قدرة المؤسسة في خمؽ درجة عالية مف التبلؤـ والتنػاغـ بػيف أنشػطتيا وبػيف البيئػة المحيطػة
بيا.1
 -2تتمثػػؿ فػػي البيئػػة الصػػناعية أو التنافسػػية وتشػػمؿ مػػا يمػػي :2العمػػبلء ،المنافسػػيف المحتممػػيف
والحػػالييف ،المػػورديف والسػػمع البديمػػة ،وتتضػػمف ىػػذه البيئػػة الصػػناعية المتغي ػرات التػػي تػػؤثر
عمػػى المؤسسػػات التػػي تنػػتج منتجػػات يعتبرىػػا العميػػؿ بديمػػة عػػف سػػمعة أخػػرى ،ويطمػػؽ عمييػػا
البيئػ ػػة التنافسػ ػػية ألنيػ ػػا تمثػ ػػؿ البيئػ ػػة التػ ػػي تعمػ ػػؿ بيػ ػػا المؤسسػ ػػة وتتنػ ػػافس مػ ػػع غيرىػ ػػا مػ ػػف
المؤسسات األخػرى ،بحيػث تػوثر ىػذه القػوى سػمبا وايجابػا عمػى حصػة المؤسسػة مػف السػوؽ
وعمػػى ربحيتيػػا ونموىػػا ومركزىػػا التنافسػػي ،ومقػػدرتيا عمػػى جمػػب العمػػبلء والمحافظػػة عمػػى
العمبلء الجيديف.
ويمكف توضيح مكونات البيئة الخاصة لممؤسسة مف خبلؿ الشكؿ التالي:

1

دمحم أحمد عوض "اإلدارة اإلستراتٌجٌة األصول واألسس العلمٌة"الدار الجامعٌة  ،طبع  -نشر -توزٌع  ،اإلسكندرٌة  ،مصر 2000
ص.97
2
دمحم أحمد عوض المرجع نفسه ص .202
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الفصل الثاني:

الشكل ( :)09مكونات البيئة الخاصة
المنافسون الحالٌون

الزبائن

المؤسسة

المنافسون المحتملون

القوى العاملة

السلع البدٌلة

الموردون

المصــدر:محمــد أحمــد عــوض "اإلدارة اإلســتراتيجية األصــول واألســس العمميــة " ،الــدار الجامعيــة
،طبع – نشر -توزيع ،اإلسكندرية  ،مصر  3000ص. 77
.7المنافسون الحاليون:

1

إف المنافسػػوف ىػػـ عبػػارة عػػف مجموعػػة مػػف المؤسسػػات المتقاربػػة فػػي الحجػػـ واإلمكانػػات  ،والتػػي
يتمركز ىدفيا نحو العمؿ في نفس الوقت الذي تعمؿ فيو المؤسسة وتقػدـ نفػس السػمع ونفػس قطػاع
العمبلء الذي تستيدفو المؤسسة مف نشاطيا التسويقي ،وتحصؿ المؤسسة عمى قوتيا النسبية مقارنة
بالمنافسيف مف حصتيا السوقية وبصفة عامة فإف نقاط ضعؼ المنافسيف تمثؿ فػرصة لمػمؤسسة.
.3المنافسون المحتممون:
المنافسة ال تتوقؼ عمى المنافسػوف الحػالييف فقػط وانمػا تشػمؿ المنافسػوف المحتممػوف الػذيف ينتجػوف
ويستغموف فرصة الدخوؿ إلى السػوؽ ،فالتيديػد فػي السػوؽ يكػوف مػف دخػوؿ المنافسػيف الجػدد وزيػادة
العػػرض عمػػى الطمػػب وبالتػػالي إنخفػػاض األسػػعار ،ومػػف ناحيػػة أخػػرى فػػإف دخػػوؿ المنافسػػيف لػػيس
تيديػػدا وانمػػا فرصػػة فػػإذا إعتبرنػػا أف المؤسسػػة قويػػة ولػػدييا القػػدرة عمػػى الػػدخوؿ لمسػػوؽ وجػػذب عػػدد
كبيػػر مػػف المسػػتيمكيف بواسػػطة اإلعبلنػػات وجيػػود البيػػع والتػػرويج أمػػا دخػػوؿ المنافسػػيف الجػػدد فيػػو
عبلمة عمى نمو الصناعة وفرصة لمحصوؿ عمى تراخيص واعفاءات مف الدولة.
.2الزبائن:
ىـ القطاع األساسي والمستيدؼ لممؤسسة فيـ يستيمكوف السػمع والخػدمات المقدمػة مػف المؤسسػات
الصػناعية وىػػـ القطػػاع المسػتيدؼ المػػذيف يسػػتيمكوف السػػمع والخدمػ ػػات التػػي تقدمػ ػي ػ ػ ػ ػ ػػا المؤسػسػ ػ ػ ػ ػػات
1

بوبعة عبد الوهاب مرجع سبق ذكره ص 02-22
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الفصل الثاني:

الصناعػيػ ػ ػ ػػة ،والواجػػب عمػػى المؤسسػػة أف تجمػػع الكػػـ اليائػػؿ مػػف المعمومػػات الكافيػػة عػػف العمػػبلء
الحالييف والمرتقبيف مػف أجػؿ وضػع إسػتراتيجيات مناسػبة تتوافػؽ وأذواؽ ورغبػات المسػتيمكيف ،وكممػا
زادت معرفػ ػػة المؤسسػ ػػة بالزبػ ػػائف كممػ ػػا تمكنػ ػػت مػ ػػف معرفػ ػػة الفػ ػػرص التػ ػػي مػ ػػف الممكػ ػػف اسػ ػػتغبلليا
والتيديدات التي عمييا مواجيتيا.
.4الموردون:
تتمثػػؿ العبلقػػة بػػيف المػػؤسس ػ ػػة والمػػوردوف فػػي أنيػػا محػ ػ ػ ػػدد ىػػاـ يكػػوف عمػػى أسػ ػ ػ ػ ػػاس المعامػ ػػبلت
التجاري ػ ػػة ،ويمك ػ ػ ػ ػ ػ ػػف أف تتحصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػػف عبلقتي ػ ػػا الحس ػ ػػنة معي ػ ػػـ عم ػ ػػى ميػ ػ ػزة ال تتوف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا
المؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات األخػ ػ ػ ػ ػػرى ،إذف فيػػي فرصػػة تميزىػػا عػػنيـ ،وقػػد يحػػدث العكػػس ويكػػوف المػػوردوف أحػػد
مص ػ ػ ػػادر التيديػ ػ ػ ػ ػ ػػد لممؤسس ػ ػ ػػة التي تعوؽ نموىا بػ ػػؿ وبقائي ػ ػػا في السوؽ ،ذلػؾ ألف المؤسسػة تعتمػد
عم ػػى الم ػػوردوف ل ػػيس فق ػػط ف ػػي الحص ػػوؿ عم ػػى المػ ػواد األولي ػػة ومس ػػتمزمات اإلنت ػػاج ،ب ػػؿ عم ػػى ك ػػؿ
مػدخبلت المؤسسػة مػػف معػدات وقػوى محركػػة وخػدمات وتجييػزات ،ويعتبػػر توقػؼ إمػداد أي منيػػا أو
عدـ انتظاـ توريدىا لمم ػػؤسسة أم ار مض ار بميزانية المؤسسة ومعامبلتيا  ،كمػا وأنػيا وسيمػة لمحصػوؿ
عمى االئتماف

1

.5القوى العاممة:
يمثؿ العامموف وسوؽ العمؿ أحد القوى الموجودة في بيئة المؤسسػة التػي يجػب تقييميػا بصػفة دوريػة
لمتعػرؼ عمػى ما تخمقػو مف فرص وتيديدات لممؤسسة ،فغياب العمالة المدربة في السوؽ المحمية قػد
يمثػػؿ تيديػػدا لممؤسسػػات التػػي تتنػػافس فػػي السػػوؽ العػػالمي وقػػد يمثػػؿ معػػدؿ دوراف العمػػؿ وعػػدـ قػػدرة
المؤسس ػػة عم ػػى المحافظ ػػة عم ػػى العمال ػػة المدرب ػػة بوج ػػود مؤسس ػػات تق ػػدـ شػ ػػروط عمػ ػػؿ ى ػػو التيدي ػػد
الرئيسػػي الػػذي تعػػاني منػػو المؤسسػػة ،ومػػف ناحيػػة أخػػرى فػػإف زيػػادة العػػرض فػػي السػػوؽ العمػػؿ عػػف
الطمب يمثػؿ فرصػة لممؤسسػة لمحصػوؿ عمػى عمالػة رخيصػة تػؤدي إلػى تخفػيض تكمفػة إنتػاج السػمع
والخدمات.
.6السمع البديمة:
إف المؤسس ػػات الص ػػناعية تتع ػػرض لمتيدي ػػد م ػػف ط ػػرؼ الص ػػناعات األخ ػػرى الت ػػي تق ػػدـ الس ػػمع أو
الخ ػػدمات البديم ػػة لمنتج ػػات وخ ػػدمات الص ػػناعة وكممػ ػ ػ ػػا زاد ى ػػذا التيدي ػػد كمم ػػا ك ػػاف م ػػدعاة ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزيادة
1

دمحم أحمد عوض "اإلدارة اإلستراتٌجٌة األصول واألسس العلمٌة"الدار الجامعٌة  ،طبع  -نشر -توزٌع  ،اإلسكندرٌة  ،مصر  2000ص
.12
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الفصل الثاني:

اإلستثم ػ ػ ػػار فػػي البحػػث والتطػػوير كمحاولػػة لتخفػػيض األسػػعار ورفػػع الجػػودة وبالتػػالي زيػػادة نفق ػػات
الدعاية واإلعبلف.
إف وجػػود السػػمع والخػػدمات البديمػػة يحػػد مػػف قػػدرة المؤسسػػة عمػػى رفػػع األسػػعار خوفػػا مػػف تحػػوؿ
الزب ػ ػ ػ ػػائف إلػى منتجػات الصػناعة األخػرى .وىػذا يعتبػر تيديػدا بالغػا عمػى مؤسسػات الصػناعة ،ويزيػد
تيديدا لسمع والخدمات البديمة في الحاالت التالية:
أ.

قدرة السمع والخدمات البديمة عمى إشباع حاجات زبائف الصناعة بطريقة أرخص وأفضؿ.

ة.

عدـ توافر المعرفة لذا الزبوف التي تمكنو مف المقارنة بيف سعر وجودة المنتج البػديؿ وسػعر
وجودة المنتج األصمي.

ث.

عدـ تحمؿ العميؿ لتكمفة التحوؿ نتيجة اتخاذ قرار بشراء السمع والخدمات البديمة.

ومنػو فػػإذا كػاف المنػػتج األصػمي ىػػو المنػتج الوحيػػد وال يمكػف تعػػديؿ منتجػات الصػػناعة نظػر لقصػػور
اإلمكانيات المادية واآلالت فيكوف نتاج ىذا ىو عدـ قدرتيا عمى إنتاج منتج آخر.1
ثانيا :التحميل االستراتيجي
عػػادة مػػا ي ػرتبط التحميػػؿ بالتشػػخيص  ،فالتشػػخيص ىػػو عبػػارة عػػف تقػػديـ معمومػػات الزمػػة لعمميػػة
التغييػػر ،وىػػو عمػػى حسػػب السػػيولة والتعقيػػد يتطمػػب ميػػارات عاليػػة مػػف أجػػؿ القيػػاـ بػػو ،أمػػا بالنسػػبة
لمتشخيص االسػتراتيجي فيػو عبػارة عػف مرحمػة اولػى مػف التحميػؿ لجمػع المعمومػات الخاصػة بقػدرات
المؤسسػة أمػػاـ المنافسػػة ومػف تػػـ تحميميػػا ود ارسػتيا لمعرفػػة مػػدى تأقمميػا مػػع متغيػرات البيئػة ،ىػػذا مػػا
يػػؤدي إلػػى اكتسػػاب اىميػػة كبي ػرة فػػي اتخػػاذ الق ػرار االسػػتراتيجي لتحديػػد نقػػاط ضػػعؼ وقػػوة المؤسسػػة
وربطيا بتيديدات البيئة.
وتنقسـ ىذه الرؤى لمتحميؿ إلى داخمية وخارجية:
الداخمية  :تحميؿ الموارد -تحميؿ الكفاءات  -تحميؿ المينة.
الخارجية :تحميؿ المنافسة  -تحميؿ القطاع  -المصفوفة.
ثالثـا :إف مػف يقػوـ بعمميػة التحميػػؿ االسػتراتيجي سػواء كػاف مسػي ار أو استشػػاريا أو إطػار البػد لػو مػػف
التعامؿ مع مختمؼ مستويات التحميؿ بحيث نجد خمس مستويات وىي:
 .1بيئة المؤسسة :ويشمؿ التحميؿ الكمي والتحميؿ الجزئي.
1

مزٌان سهٌلة 'أهمٌة الٌقظة التكنولوجٌة فً تنمٌة تنافسٌة المؤسسة' ،مذكرة ضمن متطلبات نٌل شهادة الماجٌستٌر فً علوم التسٌٌر
تخصص تسٌٌر الموارد البشرٌة  ،كلٌة العلوم اإلقتصادٌة والعلوم التجارٌة وعلوم التسٌٌر  ،جامعة الجزائر  2002ص 2
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الفصل الثاني:
 .2المؤسسة في إطارىا العام :تحميؿ لمموارد والكفاءات.

 .3المينة :في مياديف نشاط المؤسسة التي يوجد بينيا تنسيؽ.
 .4ميدان النشاط :مجموعة األنشطة التي تعتمد عمى نفس مجموعة الموارد والكفاءات.
 .5الوظائف :وىي التي تعمؿ في نفس ميداف النشاط اإلستراتيجي.
وكػؿ ىػذه المسػتويات تتطمػب تحمػػيبل اسػتراتيجيا خاصػا إال أنػو ورغػػـ ذلػؾ فيػذه المسػتويات يمكػػف أف
تدرس في آف واحد.
المطمب الثالث  :تحديد المفاىيم حول القدرة التنافسية
تتنافس المؤسسات االقتصادية اليػوـ وفػؽ قواعػد تغيػرت عػف تمػؾ التػي كانػت سػائدة عنػد ظيػور ىػذا
المفيوـ مند عقديػف مف الزمف ،فقد انتقمت المؤسسة االقتصػادية مػف التنػافس فػي أسػواؽ محميػة ضػيقة
إلػى التناف ػ ػ ػ ػػس فػي أسػواؽ عالميػة ال حػػدود ليػػا ومػف كػوف مؤسسػة وحيػدة النشػاط إلػى مؤسسػة متعػددة
النشاط ،بػؿ ومتعػددة الجنسػية أيضػا أضػؼ إلػى ذلػؾ تغيػر الخصػائص االقتصػادية والتكنولوجيػة ليػذه
المؤسسػات مػف جيػة وتغيػر المبلمػح األساسػية لؤلسػواؽ مػف جيػة أخػرى وكػؿ ىػذا يعنػي أف المؤسسػة
يجػب عمييػا أف تسػعى إلػى رفػع القػدرة التنافسػية لوحػدات أعماليػا االسػتراتيجية عمػى المسػتوى المحمػي
والعالمي ،مما يعني أف تعمؿ عمى تعظيـ مزاياىػا التنافسػية وتفوقيػا عمػى منافسػييا ،وأف ىػذا التفػوؽ ال
يكوف إال بتأثير في عوامؿ وقواعد المنافسة بمفيومو الواسع .
أوال :اإلطار المفاىيمي لمقدرة التنافسية :
ظمت نظرية الميزة النسبية مسيطرة عمى تفسير التخصص وقياـ التجارة الدولية مند ظيورى ػ ػ ػػا عمػى
يــد ريكــاردو عػػاـ  1817الػػذي أوضػػح أف قيػػاـ التبػػادؿ السػػمعي بػػيف الػػدولتيف يعتمػػد عمػػى إخػػتبلؼ
النفقات النسبية التي يرجع إلى إختبلؼ األسعار النسػبية لعوامػؿ اإلنتػاج فػي البمػديف تػـ شػيدت ىػذه
النظرية تطو ار عمى أيدي مفكري المدرسة النيوكبلسكية ،وفقا لنظرية ىكشر  -أولين لنسب عناصر
اإلنتػ ػ ػ ػ ػػاج وىي الصيغ ػ ػ ػ ػػة األكثر إنتش ػ ػػا ار وشيوع ػ ػ ػػا في تفسير التبادؿ التجاري السػمعي،1وقػد أرجعػت
ىػػذه النظريػػة إخػػتبلؼ المي ػزة النسػػبية بػػيف الػػدوؿ إلػػى اإلخت ػ ػ ػػبلؼ فػػي مػػدى الػػوفرة أو النػ ػ ػػدرة النسػػبية
لم ػ ػ ػ ػوارد اإلنت ػ ػ ػ ػػاج التػي تتمت ػ ػ ػػع بيػا الدولػة ،حيػث يكػوف تخصػص الدولػة فػي إنتػاج وتصػدير السػمعة

1

جودة عبد الخالق"مدخل إلى اإلقتصاد الدولً" ،الطبعة األولى ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،2022ص 20
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الفصل الثاني:

الكثيفػػة بإس ػتخداـ عنصػػر اإلنتػػاج المتػػوفر لػػدييا ذي السػػعر المػػنخفض نسػػبيا ،وعمػػى العكػػس تعتمػػد
عمى استيراد تمؾ السمع الكثيفة بإستخداـ عنصر اإلنتاج النادر لدييا  ،ذي السعر المرتفع نسبيا.1
وانطمقػػت نظريػػة نسػػب عناص ػػر اإلنت ػػاج  The Theory of Factor Proportionعمػػى
أساس مجموعة مف الفرضيات واختمفت في بعضيا عػف نظريػة الميػزة النسػبية The Theory of
 Comparative Advantageلريكـــاردو خاص ػػة فيمػػا يتعم ػػؽ بإفت ارض ػػيا لتماث ػػؿ دواؿ اإلنت ػػاج
السمعة بيف الدوؿ المختمفػ ػ ػ ػػة ،وما يترتػ ػ ػ ػ ػ ػػب عمى ىذا مف إسػتبعاد دور البحػث والتطػوير التكنولػوجي
كأسػػاس إلخػػتبلؼ المي ػزة النسػػبية ،ومػػف ثػػـ إسػػتبعاد عنصػػر الػػزمف واضػػفاء الطبيعػػة الحاليػػة لممي ػزة
النسبي ػ ػ ػ ػػة وعػػدـ تغيرىػ ػ ػ ػ ػ ػػا بمػػرور الوق ػ ػ ػػت ،وقػػد جعم ػػت ىػػذه الخصػ ػ ػ ػػائص مػػف النظريػػة غيػػر مبلئمػػة
لحقائؽ العالـ الواقعي الذي يمػوج بالعديػد مػف الخصػائص الديناميكيػة  ،وأصػبحت مػف ثػـ غيػر كفػؤة
فػػي تفسػػير التبػػادؿ التجػػاري فػػي العديػػد مػػف الػػدوؿ ولمعديػػد مػػف السػػمع التػػي تتماثػػؿ فيمػػا تطمبػػو مػػف
عناصر اإلنتػ ػ ػ ػ ػػاج  ،فضبل عػف التطػور التكنولػوجي المسػتمر الػذي سػمح بالتغمػب عمػى نػدرة عوامػؿ
اإلنتػ ػ ػػاج ،باإلضػ ػػافة إلى قدرة عناصر اإلنتاج عمى التنقؿ بيف الدوؿ.2
وبنػػاء عميػػو ظيػػرت عػػدة محػػاوالت فػػي إطػػار نظريػػة التجػػارة الخارجيػػة بغػػرض تفسػػير التخصػػص
والتبػػادؿ التجػػاري ،ومنيػػا نظريػػة إقتصػػاديات الحج ػ ػ ػػـ  Economies of scaleوالتػػي ترجػ ػ ػ ػ ػػع
التخصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػص إلػػى مػػا تتمتػػع بػػو الصػػناعات مػػف وف ػرات الحجػػـ ،وبمػػا يسػػمح بتفسػػير التجػ ػ ػ ػ ػػارة فػػي
المنتج ػ ػ ػ ػػات التػػي تتماثػ ػ ػ ػ ػػؿ بمػػا تطمبػػو مػػف عناصػػر إنتػػاج ،ونظريػػة نسػػب عناصػػر اإلنتػػاج الجديػػدة
 Theory New Factor Proportionsالتػػي سػػمحت بإدخػػاؿ عنصػػر رأس المػػاؿ البشػػري
كعنصر إنتاجي يختمؼ في خصائصو عف عنصر العمؿ الغير الماىر الػذي إرتكػزت عميػو النظريػة
الكبلسػػكية ،وفجػػوة التكنولوجيػػة التػػي ترجػػع اإلخػػتبلؼ فػػي التقػػدـ التكنولػػوجي  ،بمػػا يضػػفي الطبيعػػة
الديناميكي ػػة عم ػػى الميػ ػزة النس ػػبية ،فتخص ػػص دول ػػة ف ػػي تص ػػدير تم ػػؾ الس ػػمع الت ػػي تتمت ػػع بإحتك ػػار
لمتكنولوجيا المستخدمة في إنتاجيا إنتشػار التكنولوجيػا ،وىػذا مػا يحػدث بالضػرورة وفقػا ليػذه النظريػة
التػػي تغمػػؽ ىػػذه الفجػػوة التكنولوجيػػة وتفقػػد الدولػػة ميزتيػػا النسػػبية ،ممػػا يستم ػ ػ ػػزـ إع ػ ػ ػ ػػادة البحػػث عػػف

1

سلطان أبو علً" التجارة الخارجٌة  ،نظرٌاتها وسٌاساتها" مكتبة المدٌنة ،الزقازٌق  1981ص 47
2
سامً عفٌفً حاتم"،دراسات فً اإلقتصاد الدولً الطبعة الخامسة" ،مكتبة النهضة العربٌة ،القاهرة  2000ص 24
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الفصل الثاني:

الفنػػوف اإلنتاجيػػة الجديػػدة أو منتجػػات جديػػدة تضػػمف حصػػوؿ الدولػػة عمػػى مي ػزة نسػػبية أخػػرى ،بمػػا
يعكس أىمية لمبحث العممي والتطور التكنولوجي بإستمرار التمتع بمزايا النسبية.1
ومف ثـ إنتقمت الميزة النسبية إلى المفيوـ الديناميكي حيث يمكف أف تتغير ىذه الميزة عبر الزمف،
لتكسػػب الدولػػة مي ػزة نسػػبية لػػـ تكػػف تتػػوفر لػػدييا وتفقػػد أخػػرى كانػػت تتمتػػع بيػػا ،كػػذاؾ تتغيػػر الم ازيػػا
النسبية وفقا لمراحؿ النمو المختمفة التي تمر بيا الدولػة عمػى إثػر تػراكـ رأس المػاؿ المػادي والبشػري
فضػػبل عػػف التقػػدـ الفنػػي والتكنولػػوجي ،2حيػػث تمػػر الدولػػة بسػػمـ مػػف الم ازيػػا النسػػبية ويتضػػح ىػػذا مػػف
تجربة الياباف بعد الحرب العالمية الثانية وغيرىا مف الدوؿ حديثة التصني ػ ػ ػ ػػع ،التي شػيدت تراجع ػ ػ ػ ػ ػػا
في مي ازت ػ ػ ػػيا النسبيػ ػ ػػة في تمؾ الصناعات كثيفة إستخداـ العمالة الغير الماىرة ،وتمتعيا بمزايا نسبية
في الصناعات التي تتسـ بزيادة األىميػة النسػبية لمعمالػة المػاىرة أو كثيفػة إسػتخداـ رأس المػاؿ ،وقػد
أثبتت العديد مف الدراسات إتجاه الميزة النسبية لمتغييػر وفقػا لم ارحػؿ النمػو ،وىػذا مػا أوضػحتو د ارسػة
قػػاـ بيػػا (اليونيــدو) عػػاـ  1982التػػي إعتمػػدت عمػػى بيانػػات سػػبع وأربعػػيف دولػػة تغطػػي مائػػة وتسػػعة
وعشريف صناعة  ،ومف خبلؿ حساب الميزة النسبية  ،أوضحت أف الدوؿ النامية بصفة عامة تتمتع
بميػزة نسػػبية فػػي إنتػػاج الصناعػ ػ ػ ػػات التحويمي ػ ػ ػػة التػ ػ ػ ػػي غالب ػ ػ ػػا مػػا ت ػرتبط بالز ارعػػة أو األنشػػطة كثيفػػة
إستخداـ المواد األولية ،بينما تبدو الدوؿ النامية األكثر تقدما واألقؿ إعتماد عمػى األنشػطة التحويميػة
القائمػػة عمػػى المػوارد الطبيعيػػة ونتيجػػة لػػذلؾ يظيػػر تركيػػز الميػزة النسبي ػ ػ ػ ػػة فػػي السػػمع كثيفػػة إسػػتخداـ
العمػؿ أو السػػمع المتضػػمنة التكنولوجيػػا النمطيػػة ،3وعمػػى الػػرغـ مػػف إضػػفاء الصػػفة الديناميكيػػة لمميػزة
النسبية وفقا ليذه التطورات فإف كافة ىذه المحػاوالت ظمػت عػاجزة عػف تقػديـ تفسػير شػامؿ لؤلسػباب
التي تمكف الدولة مف خمؽ ميزة نسبية والمحافظػة عمييػا  ،فػي الوقػت الػذي ال تػنجح دوؿ أخػرى فػي
تحقيؽ ذلؾ وىذا ما قدمو بورتر  Porterفػي نظريتػو لمميػزة التنافسػية لمدولػة ،4والتػي أرجعيػا إلػى
البيئة المحمية بما فييا مف سياسػات إقتصػادية مختمفػة وخصػائص كػؿ مػف العػرض والطمػب المحمػي
ونظـ التعميـ والتدريب السائدة  ،فضبل عف تاريخ الدولة وثقافتيا.

1

Wells :The product Lifecycle in International trade ,Division of Research,Graduate school of business
Administration,Harford University, Boston,1972,p 31
2
Balassa,B,A stages approach to comparative advantage,Economic growth et Resources,Val,4
,Macmillan,london,1979,p.14
3
United Nation Industrial Development Organization (UNIDO),Chang patterns of trade in world
industry : An empirical study on Revealed compares advantage,United Natios, New York,1982,p.35
4
(Porter,M,E," The cometitive advantage of nations",( first Edition ,Macmillan press ,1990,p5
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كػػؿ ىػػذا أدى إلػػى التفاعػػؿ بشػػكؿ دينػػاميكي متبػػادؿ يفسػػر فػػي النيايػػة تحقيػ ػ ػػؽ المي ػزة التنافسيػ ػ ػ ػ ػ ػػة
لمدولػ ػ ػ ػػة في صناعة ما أو في مجموعة مف الصناعات ،وقد تميز مفيوـ الميزة التنافسية عف مفيػوـ
الميزة النسبية فػي أنيػا يعتمػد عمػى عنصػر التجديػد والتطػوير كمػا أنػو يتسػـ بالشػمولية إلرتكػازه عمػى
أكثػ ػ ػػر مف محدد وليس فقط الوف ػ ػ ػ ػرة أو الندرة النسبية لعناصر اإلنتاج.
ثانيا :تعريف القدرة التنافسية:
أصبحت قضية تكويف قدرات تنافسية لئلقتصاد القومي مف أىـ القضايا التي تدرس في إطار فروع
عمـ اإلقتصػاد كاإلقتصػاد الدولي،خاصػة فػي ضػوء إرتفػاع درجػة التشػابؾ بػيف اإلقتصػاديات القوميػة
في إط ػ ػ ػػار ما يسمى بالعولمة والتي يمثؿ تحرير التجارة الخارجية واإلنفتػاح عمػى األسػواؽ الخارجيػة
أحد مظاىرىا الرئيسػية وقػد إتسػـ اإلقتصػاد العػالمي الجديػد بعػدة متغيػرات سػواء عمػى اإلقتصػادي أـ
السياسي واإلجتماعي.
ومف أىـ العوامؿ التي ساعدت عمػى وجػود ىػذه المتغيػرات ىػو التطػور التكنولػوجي اليائػؿ وتطػور
وسائؿ اإلعبلـ ووسائؿ اإلتصاؿ والمواصبلت.1
وفػػي ظػػؿ ىػػذه التغي ػرات ينبغػػي عمػػى الػػدوؿ الناميػػة ومػػف بينيػػا الج ازئػػر عمػػى أف تحقػػؽ نجاحػػات
تنافسي ػ ػػة فػػي األس ػواؽ الدوليػػة ،األمػػر الػػذي يفػػرض تحػػديات كبي ػرة ،تتمثػػؿ بشػػكؿ أساسػػي فػػي تغيػػر
الم ازيػػا النسػػبية التقميديػػة واكتسػػاب م ازيػػا تنافسػػية، 2وحتػػى يمكػػف تحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ البػػد مػػف التعػػرؼ
أوال عمػػى مفيػػوـ القػػدرة التنافسػػية ،الواقػػع أنػػو ال يوجػػد إتفػػاؽ عػػاـ واضػػح ومحػػدد لتعريػػؼ التنافسػػية
الدولي ػػة  ،ف ػػالبعض يػ ػربط مفي ػػوـ المنافس ػػة بالتكمف ػػة المنخفض ػػة أو بس ػػعر ص ػػرؼ حقيق ػػي ،واآلخ ػ ػ ػ ػػر
يربط ػ ػ ػػو بالتكنولوجيػ ػ ػػا  ،كم ػ ػ ػػا قدمػ ػ ػ ػػت بعػػض الد ارسػػات تعريفيػػا مػػف خػػبلؿ تحسػػف ميػزاف المػػدفوعات
فػػي الدولػػة ،الػػذي قػػد يكػػوف اإلقتصػػاد ق ػ ػ ػ ػػاد ار عمػػى التنػػافس دوليػػا إذا كػػاف يتمتػػع بتحسػػف فػػي مي ػزاف
مدفوعاتو ،وبشكؿ أسرع مف اإلقتصاديات األخرى ودراسات أخرى تناولت فكرة التنافسية مف منطمؽ
أنيا تمثؿ إرتفاع معدؿ نمو اإلقتصاد وتحسف مستويات المعيشة وىذا يتطمب إزالة أي معوقات أماـ
اإلستثمار المادي والبشري ،وأىـ ىذه التعريفات ىي:

1

لورا أندرٌا تاٌسون  ،من ٌستحق من؟الصراع التجاري فً صناعات التكنولوجٌا العالمٌة :ترجمة عبد الحمٌد محبوب  ،الطبعة األولى ،
الدار الدولٌة للنشر والتوزٌع القاهرة  1998ص 20
2
عال دمحم الخواجة "القدرة التنافسٌة لصناعة البرمجٌات المصرٌة" ،بحث مشارك فً كتاب القدرة التنافسٌة لإلقتصاد المصري الواقع
وسبل تحقٌق الطموح الطبعة األولى  ،مكتبة الشروق الدولٌة  ،القاهرة 2000،ص 291
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 تعريف المنتدى اإلقتصادي العالمي :World Economic Forumعػرؼ المنتػدى اإلقتصػادي العػالمي التنافسػية الدوليػة أو القػدرة التنافسػية كػاآلتي ":قػدرة الدولػة عمػى
بيػػع السػػمع والخػػدمات بربحيػػة فػػي األس ػواؽ الدوليػػة  ،بحيػػث تػػتمكف مػػف تحقيػػؽ فػػائض فػػي المي ػزاف
التجػػاري يمكنيػػا مػػف الوفػػاء بإلتزامتيػػا الدوليػػة" وىنػػاؾ تعريػػؼ أخػػر لممنتػػدى وىػػو " تتمثػػؿ التنافسػػية
الدولية في القدرة المستمرة عمى تحقيؽ معدالت نمو مرتفعة ومستديمة في دخؿ الفرد الحقيقي مقاسا
بنصػيب الفػرد مػػف النػاتج المحمػػي اإلجمػالي الحقيقػػي ، 1وفػي عػػاـ  3000أخػذ المنتػػدى بمفيػوـ أخػػر
لمتنافسػػية وىػػو  ":سػػيادة نمػػط المؤسسػػات والسياسػػات اإلقتصػػادية التػػي تػػدعـ إرتفػػاع معػػدالت النمػػو
اإلقتصادي فػي المػدى المت ػ ػ ػ ػ ػػوسط" وقػ ػ ػ ػػد جػ ػ ػ ػ ػ ػػاء ىػذا التعريػؼ ليجمػع بػيف التعػريفيف السػابقيف وذلػؾ
مػػف خػػبلؿ دمػػج خصػػائص اإلقتصػػاد الكمػػي واإلقتصػػاد الجزئػػي الػػذي يمثػػؿ اإلطػػار الػػذي تعمػػؿ مػػف
خبللو القطاعات اإلقتصادية .
إف تعريفػػات المنتػػدى اإلقتصػػادي العػػالمي لمتنافسػػية الدوليػػة تركػػز عمػػى التفػػوؽ اإلنتػػاجي وعمػػى قػػدرة
اإلقتصاد عمى تحويؿ الناتج إلى أنشطة عالية اإلنتاجية ،والتي ينتج عنيا إرتفاع األجور الحقيقية
 تعريف المعيد الدولي لإلدارة والتنميةويتمثػػؿ ىػػذا التعريػػؼ فػػي "قػػدرة الدولػػة عمػػى خمػػؽ قيمػػة مضػػافة تػػتمكف مػػف خبلليػػا بزيػػادة ثروتيػػا
القومية عف طريؽ إدارة األصوؿ وعمميات التشغيؿ بشكؿ فعاؿ ومؤثر عالميا ومحميا" ، 2ويربط ىذا
التعريؼ القدرة التنافسية لمدولة بطاقتيا اإلنتاجية لكي تػتمكف مػف اإلسػتجابة لؤلسػواؽ العالميػة وذلػؾ
عف طريؽ إدارة أصوليا وعمميات التشغيؿ التي يقصد بيا ما تممكو الدولة مف موارد طبيعية وعمالة
مدربة أو خمؽ موارد إنتػاج جديػدة إذا مػا كانػت الدولػة تفتقػر إلػى ىػذه األصػوؿ،كما يمكػف لمدولػة أف
تحقؽ تنافسيتيا مف خبلؿ إنتياج سياسات تسػتيدؼ إختػراؽ األسػواؽ الخارجيػة وتشػجيع الصػادرات،
أو السعي نحو جذب اإلستثمار األجنبي المباشر  ،وكذا اإلعتماد عمػى تحقيػؽ التنافسػية فػي السػوؽ
المحم ػػي بم ػػا يصاحبيػ ػ ػ ػ ػػا م ػػف إرتف ػ ػ ػ ػ ػػاع لمع ػػدالت الحماي ػػة والت ػ ػ ػ ػ ػػركيز عم ػػى األنش ػػطة التقميديػ ػ ػ ػػة ،أو
اإلتجاه إلى األسواؽ العالمية.3

1

World Economic Forum, the Glbal competitiveness Report, oxford university press, 1997 p 14
International Institute for management and development ,world competitive ,year book, 2002 p 35
3
منى طعٌمة الجرف "،مفهوم القدرة التنافسٌة ومحدداتها مسح مرجعً" سلسلة أوراق إقتصادٌة  ،العدد  19مركز البحوث والدراسات
اإلقتصادٌة والمالٌة ،كلٌة اإلقتصاد والعلوم السٌاسٌة ،جامعة القاهرة  2002ص 16
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 -تعريف منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية

عرفػػت منظمػػة التعػػاوف اإلقتصػػادي والتنميػػة الدوليػػة التنافسػػية عمػػى أني ػ ػ ػػا "الدرجػػة الت ػػي تستطي ػ ػ ػػع
مػػف خبلليػػا الدولػػة فػػي ظػػؿ أس ػواؽ ح ػرة وعادلػػة إلنتػػاج السػػمع والخػػدمات التػػي تنػػتج فػػي األسػ ػ ػ ػ ػ ػواؽ
الدوليػ ػػة وفي ذات الوقت تحافظ عمى زيادة الدخوؿ الحقيقية لمواطنييا في المدى الطويؿ".1
لذلؾ يمكف القوؿ بأف تعريػؼ منظمػة التعػاوف اإلقتصػادي والتنميػة أضػافت ضػرورة إسػتمرار نج ػػاح
المنافسػػة فػػي األجػػؿ الطويػػؿ ممػػا يعطػػي التعريػػؼ طابعػػا ديناميكيػػا وكػػذلؾ إسػػتخداـ لفظػ ػ ػ ػػة العدالػػة
ال ػ ػ ػ ػ ػػذي يعنػػي قػػدر تعمقػػو بػػالتعريؼ نحػػو إ ازلػػة كػػؿ أن ػواع القيػػود عػػف اإلسػػتيراد وعػػدـ تقػػديـ أي دعػػـ
لمصادرات.
 تعريف المجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي أسيا -األسكوعرفػت التنافسػية بأنيػػا " قػدرة البمػػد عمػى إنتػػاج سػمع وخػدمات تحػػت شػروط حريػػة األسػواؽ ومواجيػػة
تنوع األذواؽ في األسواؽ المحمية أو الدولية ،بحيث يتولد فػي الوقػت نفسػو توسػعا حقيقيػا فػي دخػوؿ
األف ارد".2
 تعريف منتدى البحوث اإلقتصادية لمدول العربية وايران وتركيا:يرى أف التنافسية ىي " المقدرة عمى تحمؿ منافسػة السػمع األجنبيػة فػي األسػواؽ الدولي ػ ػ ػػة والمحميػ ػ ػػة
" ،3إف ىػػذا التعريػػؼ يرتكػػز عمػػى المنافسػػة فػػي األس ػواؽ المحميػػة والخارجيػػة ،وىػػو بيػػذا يختمػػؼ عػػف
التع ػػاريؼ الس ػػابقة الت ػػي رك ػػزت عم ػػى تحقي ػػؽ الرف ػػاه ال ػػذي يمك ػػف أف يتحق ػػؽ بسياس ػػات ق ػػد ال تش ػػمؿ
التنافسية في الدرجة األولى".4
 تعريف البنك الدولي لمقدرة التنافسية :يرى البنؾ الدولي أف القدرة التنافسية تعني اإلنتاجية  ،حيث تولد صمة مباشػرة بػيف القػدرة التنافسػية
واإلنتاجية ويمكف نمو اإلنتاجية مف خبلؿ مدخبلت تكنولوجية رفيعة المسػتوى فػي المنػتج والتصػميـ
 ،التسويؽ  ،اإلدارة ،وقوى عاممة ماىرة".5
1

Organization of Economic co- operation and Development (OECD) Trade and cometition
policies :comparing objectives and methods, paris ,1992 , p.237
2
أسامة عبد المجٌد العانً " القدرة التنافسٌة إلقتصادٌات مجلس التعاون الخلٌجً " ،المجلة العراقٌة اإلقتصادٌة ( المجلد الثانً ،العدد
الخامس  ،كلٌة بغداد للعلوم اإلقتصادٌة  ،بغداد  2003ص4
3
Razd safadi Globall challenges and opportunities facing Mena country the down of the 21 turkey ,cairo
،1997،p4
4
بالقاسم العباس  " ،مفهوم التنافسٌة الوطنٌة ومنهجٌة قٌاس مستواٌاتها "  ،سلسلة أوراق عمل  API WP050المعهد العربً للتخطٌط ،
الكوٌت  2002ص . 22
5
شبكة المعلومات الدولٌة األنترنٌت http:// wbnool b. world bank.org/ psd/compete.nsf :
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ول ػػـ تتػ ػوانى المنظم ػػات العربي ػػة ع ػػف تن ػػاوؿ الق ػػدرة التنافسي ػ ػ ػػة  ،فقػ ػ ػػد ع ػ ػ ػ ػػرؼ المعيــــــد العربـــــــي
لمتخطيــــــط في الكويت  Arab Planning Instituteالقدرة التنافسية عمػى أنيػا " األداء الجػاري
والكامف لؤلنشطة اإلقتصادية المرتبطة بالتنافس مع الدوؿ األخػرى " وقػد وضػع ىػذا التعريػؼ مجػاال
يتناوؿ األنشطة التصديرية ومنافسة الواردات واإلستثمار األجنبي".1
ويتضح مف التعريفات السابقة أف فكػرة التنافسػية فكػرة عامػة متعػددة األبعػاد  ،ومػف الصػعب تعريفيػا
وفقػػا ألحػػدىا وتجاىػػؿ األخػػرى  ،كمػػا أف فكػرة التنافسػػية التػػي تعبػػر عػػف قػػدرة المنشػ ت المحميػػة عمػػى
منافسة المنش ت األجنبية ترتكز عمى عدة جوانب:
 مستوى الكمفة الذي يتأثر بمعدالت األجور السائدة وأسعار الفائدة وسعر الصرؼ . معػػدالت اإلنتاجيػػة ،فكممػػا كانػػت معػػدالت اإلنتاجيػػة مرتفعػػة كممػػا أدى ذلػػؾ إلػػى إنخفػػاضالكمفة.
 قػدرة السػمعة المحميػػة عمػى إختػراؽ األسػواؽ األجنبيػػة  ،فيػذه القػػدرة التػي تعتمػػد عمػى مسػػتوىجودة السمعة وتصميميا.
 جودة التسويؽ  ،فيذا يعتمد عمى الجيود اإلعبلنية وخدمات البيع.مما سبؽ يمكف القوؿ:
 أف التنافسية الدولية ترتكز في البداية عمى التنافسية المحمية فقدرة الصناعات المحميػة عمػىإنتاج السمع والخػدمات تجػد قبػوال فػي األسػواؽ المحميػة التػي تعػد شػرطا ضػروريا  ،واف كػاف
غير كافي لنجاح تمؾ الصناعات في األسواؽ الدولية.
 تتطم ػ ػ ػػب القػػدرة عمػػى المنػ ػ ػ ػ ػ ػػافسة فػػي األس ػواؽ الدوليػػة وجػ ػ ػ ػػود رؤوس أم ػواؿ ضػػخمة محمي ػ ػ ػػاباإلضافػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة إلى ضرورة اإلرتقاء بمستوى اإلنتاجية المحمية.
 تع ػػد التنافسػػػية الدولي ػػة عمميػ ػػة ديناميكيػ ػػة دائم ػػة التط ػػور ،ل ػػذا يمػ ػػزـ وج ػػود ق ػػدر معػػػيف مػػػفاإلستثمار طويؿ األجؿ ،كذلؾ ضرورة تطبيؽ فنوف تكنولوجية بكفاءة.2
إضػافة إلػى مفػاىيـ أخػرى لمميػزة التنافسػية )، (Competitive advantageفػإف المؤسسػ ػ ػ ػ ػػة
تجتيد في بيئة تنافسية قصد التف ػ ػ ػ ػػوؽ عمى منافسييا ضمف قطاع النشاط ،ول ػ ػ ػ ػػف يكوف لي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ذلؾ إال
إذا حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػازت عمػى عنصػر أو عناصػر تمييزىػا عػنيـ كمػا يعرفيػا بـورتر بػأف الميػزة التنافسػية تنشػأ":
1

المعهد العربً للتخطٌط  ،تقرٌر التنافسٌة العربٌة األول  ،2003الكوٌت ص 3
World Economic Forum ,The global Competitiveness Report, oxford university press 2000 , p 142
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بمجرد توصؿ المؤسسػة إلى اكتشاؼ طرائؽ جديدة أكثر فعاليػة مػف تمػؾ المسػتعممة مػف قبػؿ المنافسػيف
حيػث يكػوف بمقػدورىا تجسيػ ػ ػ ػػد ىػذا االكتشػاؼ ميػدانيا وبمعنػى آخػر بمجػرد إحػداث عمميػة اإلبػداع
بمفيوميا الواسع" 1إف الميػ ػ ػ ػزة التنافسية تتمثؿ في ذلػؾ االخػتبلؼ والتميػز الػذي تممكػو المػ ػ ػ ػػؤسسة عػف
منافسػييا ،والػ ػػذي سػيؤىميا إلػى تحقيػؽ م ػ ػ ػ ػزايا عػدة منيػا الحصػوؿ عمػى ىػ ػ ػ ػ ػوامش مرتفعػة ،وتطبيػ ػ ػػؽ
أسعػ ػ ػػار ج ػ ػ ػػد منخفض ػ ػ ػػة ،والحص ػ ػ ػ ػ ػ ػوؿ عمى حصة سوقية أكبر ،والنمو والبقاء أطوؿ ما يمكف.2
ولقػػد جػاءت كممػة التنافسيػػة مرتبطػة بالمي ػزة (القــدرة) كإشػارة ألىميتيػا كػوف ىػذه المي ػزة ذات عبلقػػة
تضػاد وتصػادـ مػع األطػراؼ الخارجيػة سػواء لممنافسػيف أو المورديػػف أو المشػتريف وغيػرىـ ،فيػي بيػذا
المعنػى تحمػؿ بعػدا خارجيػا يتمحػور حػوؿ حقيقػة أنػو ال توجػد ميػزة تنافسػية بػدوف القػدرة عمػى مجػاراة
األطػراؼ الخارجيػة والتعػػامؿ معيػا عمػى أسػس ارسػخة مػف القػوة والسػيطرة والثبػات ،كمػا وتحمػؿ الميػزة
التنافسػية بعػدا داخميػا يتمثػؿ فػي المعرفػة الجيػدة لمقػدرات واإلمكانػات واالسػتثمارات بشػكؿ يحقػؽ الميػزة
التنافسية لممصنع الداخمي لممؤسسة.
وأمػاـ ىػذا الواقػع فإنػو يسػتوجب عمػى ىػذه الػدوؿ تعزيػز بنيتيػا االقتصػادية الموجيػة لتحقيػؽ كفػاءة
تخصػيص المػوارد واسػتخداميا وتشػجيع اإلبػداع الفكػري واالبتكػار والبحػث بمػا يػؤدي إلػى تحسػيف
اإلنتاجيػة واالرتفػاع بمسػتوى اإلنتػاج وحجمػو ونوعيتػو وتجػاوز عقبػة ضػيؽ السػوؽ المحمػي ومحدوديػة
آلياتو التػي تعػد أكبػػر العقبػات فػي طريػؽ تحسػيف الكفػاءة اإلنتاجيػة واالسػتفادة مػف اقتصػاديات الحجػـ
واستدامة النمو االقتصادي وتحسيف مستويات المعيشة.
وعمػى ذلػؾ يتعػيف تحديػد المقصػود بػالميزة التنافسػية وفػي محاولػة لتحديػد ىػذا المفيػوـ فقػد اختمفػت
وجيػات النظػر فيمػا يتعمّػؽ بمفيػوـ القػدرة (الميػزة) التنافسػية فبينمػا يػرى الػبعض أنيػا ظػاىرة اقتصػادية
أف القػدرة التنافسػية
كمية تػرتبط بمتغيػرات مثػؿ معػدالت الفائػدة وأسػعار الصػرؼ ،ويػرى الػبعض اآلخػر ّ

دالة في وفرة ورخص األيدي العاممة ويوجد فريؽ ثالث يراىا تتعمّؽ بوفرة الموارد وطبقًػا لػرواد النظ ػ ػ ػرية
ػإف نج ػ ػ ػػاح دولػة معينػة يمكػ ػػف تفسػيره مػف خػبلؿ مػدى وفػرة مػوارد اإلنتػاج فػي صػناعات
الكبلسػيكية ف ّ

معينة وحديثًا يرى فريؽ أخر ضرورة توافر قاعدة أو بيئة وطنية مواتية لتمكيف المؤسسة في خمؽ ميػزة

1

 الدكتور/منصوري الزٌن أستاذ محاضر جامعة – سعد دحلب-البلٌدة الجزائر مداخلة بعنوان اإلبداع كمذخل الكتساب مٌزة تنافسٌةمستدامة فً منظمات األعمال eco .asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/…/22.doc.
2
 -طرشً دمحم ،بربري دمحم أمٌن ،مرجع سابق ،ص. 3
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تنافسػية والمحافظػة عمييػا وفػي ىػذه البيئػ ػ ػػة يػتـ وضػع اإلسػتراتيجية وخمػؽ السػمع وممارسػة النشػاط
اإلنتاجي والتكنولوجيا وتوافر الميارات وغير ذلؾ.1
أمػا بالنسػبة ليػذا المجػاؿ قػد يكػوف مػف المفيػد التفرقػة بػيف ثبلثػة اصػطبلحات أساسػية وىػي الميػزة
المطمقػة والميػزة النسػبية والميػزة التنافسػية ،أمػا األولػى فتعنػي قػدرة الدولػة عمػى إنتػاج سػمعة معينػة
باستخداـ موارد وبتكمفة أقؿ بكثيػ ػػر عف غيرىا مف الدوؿ األخرى.
وبالنسػبة لمثانيػة فيػي تشػير إلػى قػدرة الدولػة عمػى إنتػاج عػدة سػمع معينػة بكفػاءة أعمػى نسبيػ ػػا وبتكمفػة
أقػ ػػؿ نسبيا مف تمؾ السمع التي تقوـ دولة أخرى بإنتاجيا.
أمػا الميػزة التنافسػية  Competitive advantageطبقًػا لبـورتر ) (M. Porterفيػي ":قػدرة
الصناعات أو(الصناعة) في دولة معينة عمى االبتكار والتطور لموصوؿ إلى أعمػى مسػتوى مػف التقنيػة
واإلنتاجية "2وبذلؾ نجد ىذا التعريؼ شػديد االرتبػاط بمعػدالت زيػادة اإلنتاجيػة ،أمػا ميسـكون وزمـالؤه
أف" :الميزة التنافسية ىي القػدرة عمػى اإلنتػاج بطريقػة أو أكثػر ال يسػتطيع
) (Mescon, et al.فيروا ّ

المنافسوف الوصوؿ إلييا".3

كما يوضػح ( (Heizer and Renderبػأف الميػزة التنافسػية ":تعنػي إيجػاد ميػ ػ ػ ػزة متفػ ػ ػػردة تتف ػ ػػوؽ
بيا المػ ػ ػؤسسة عمػى المنافسػيف أي أف الميػزة التنافسػية تجعػؿ المؤسسػة فريػدة ومتميػزة عػف المنافسػيف
اآلخريف".
أِاب ) (Macmillan and Tampoيؤكػد بػأف المؤسسػات تسػعى إلػى التفػوؽ فػي بيئػة أعماليػا
مف خبلؿ امتبلكيا الميزة التنافسية والحفاظ عمييا .ويعرفيا "بأنيا الوسيمة التػي تػتمكف المؤسسػة مػف
خبلليا الف ػ ػ ػ ػ ػوز في منافستيا عمى اآلخريف" .
وأشػػار ( ( Liuإلػػى المي ػزة التنافسػػية لممؤسسػػة ىػػي "مي ػزة المػ ػ ػ ػؤسسة فػػي منظػ ػ ػ ػ ػور سػػوؽ المنتػ ػ ػ ػج
الػ ػ ػذي يجمػػب أكثػػر مػػف مركػػز تنافسػػي لممؤسسػػة ،ويعنػػي ذلػػؾ بػػأف المي ػزة التنافسػػية تعنػػي حصػػوؿ
المؤسسة عمى مركز تنافسي متقدـ في السوؽ.

4

1

- Michael Porter, the Competitive Advantage of Nations, Harvard business Review, Vol.(1) 90 - 102,
March- April, 1990, PP 84-85.
2

-Michael Porter the competitive Advantage of Nation ,Harvard business Review,vol (1) 90-102 March
–April 1990 ,pp84-85
3
- Idid; P.63.
4
د.أكرم احمد الطوٌل أستاذ مساعد/قسم اإلدارة الصناعٌة جامعة الموصل /كلٌة اإلدارة واالقتصاد مداخلة بعنوان العالقة بٌن أنواع
اإلبداع التقنً وأبعاد المٌزة التن افسٌة/دراسة مٌدانٌة فً مجموعة مختارة من الشركات الصناعٌة فً محافظة نٌنوي
Eco .asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/…/73.doc
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وتعرؼ كذلؾ الميزة التنافسية أيضا عمى أنيا ":ميزة أو عنصر تفوؽ لممؤسسة يتـ تحقيقو في حالة
إتباعيا إلستراتيجية معينة لمتنافس".
وعػػرؼ (" )Jean Jackes Lambinالمي ػزة التنافسػػية عمػػى أنيػ ػ ػ ػ ػا مجم ػ ػ ػ ػ ػوع الخصائ ػ ػ ػ ػػص أو
الصفػ ػ ػػات التي يتصؼ بيا المنػتج أو العبلمػة ،والتػي تعطػي لممؤسسػة بعػض التفػوؽ عمػى منافسػييا
المباشريف".
و الجػػدوؿ التػػالي يبػػيف أبػػرز التعػػاريؼ التػػي تناوليػػا البػػاحثيف مػػف خػػبلؿ وجيػػات نظػ ػ ػ ػ ػ ػر مختمفػػة
وعب ػ ػ ػر التركيز عمى جانب معيف كما يمي:

1

الجدول رقم (  )07يبين وجيات النظر المختمفة لمميزة التنافسية
الباحث

التعريف

التوجو أو التركيز

HOFER

ىي المجاالت التي تتفوؽ بيا المؤسسة عمى منافسييا

األنشطة

FAHEY
ROPPAPORT

أي شيء يميز المؤسسة أو منتجاتيا بشكؿ إيجابي عف منافسييا مف
وجية نظر الزبوف النيائي
قدرة المؤسسة عمى تقميص كمفتيا األقمية وتحقيؽ فوائد أعمى مف

الكمفة

خبلؿ السعر مقارنة بالمنافسيف وتحقيؽ قيمة أكبر لمزبوف
القابمية عمى تقديـ قيمة متفوقة لمزبوف

EVANS
MACMALL
AND TAMPPO

المكانة الذىبية

قيمة الزبوف

ىي الوسيمة التي تمكف المؤسسة مف تحقيؽ التفوؽ في ميداف
منافيسيا مع اآلخريف

المنافسة

المصدر:د/نوري منير مداخمة بعنوان"إدارة العالقة مع الزبائن كأداة لتحقيق الميزة التنافسية" المرجع نفسو

أما منتدى اإلدارة األوروبي فإنو يعرؼ القدرة عمى المنافسة الصناعية ىي "قػدرة وفػرص المؤسسػة
الراىنػة والمستقبمية عمى تصميـ

إنتاج وتسويؽ السمع في بيئاتيـ المحيطة بيـ والتي تشكؿ

خصائصيا السعرية وغير السعرية األكثر جاذبية مف منافسييا في األسواؽ الخارجية أو المحمية".2
كمػ ػ ػػا حدد تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي تعريفً ػ ػ ػػا لمق ػ ػػدرة
التنافسية يتمثّػ ػػؿ في مواصفات االقتصاد الوطني ومؤشراتو االقتصادية في تحقيؽ مكاسب سريعة
ومستدامة في مستويات المعيشة ،وقد اعتمد ىذا التقرير كنموذج لقياس مدى القدرة التنافسية لمدوؿ وىذا
1

د/نوري منٌر مداخلة بعنوان"إدارة العالقة مع الزبائن كأداة لتحقٌق المٌزة التنافسٌة لمنظمات األعمال المتطلبات والتوصٌات "
Eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp-content/…/70.doc
2
 -عبد الرحمان بن عنتر،مرجع سابق ،ص .222

94

التنافس والميزة التنافسية لممؤسسة

الفصل الثاني:

يستند إلى ثمانية عوامؿ أساسية مشتقة مف العديد مف الدراسات النظرية والتطبيقية القياسية ،وىذه
العوامؿ ىي مستوى انفتاح االقتصاد الوطني عمى التجارة الخارجيػة واالستثمػار األجنبي ودور الحكومػة
في النشاط االقتصادي وتطوير األسواؽ المالية ونوعية البنية التحتية والمستوى التقني ونوعية اإلدارة في
قطاع األعماؿ ومرونة سوؽ العمؿ باإلضافة إلى نوعية المؤسسات القضائية والسياسية.
 -3خصائص الميزة التنافسية 1:مف أىـ خصائص الميزة التنافسية ما يمي:
 أف تكػػوف مسػػتمرة ومسػػتدامة بمعنػػى أف تحقػػؽ المؤسسػػة السػػبؽ عمػػى المػػدى الطويػػؿ ولػػيس عمػػىالمدى القصير فقط.
 إف الميزات التنافسية تتسـ بالنسبية مقارنة بالمنافسيف أو مقارنتيا في فترات زمنيػة مختمفػة و ىػذهالصفة تجعؿ فيـ الميزات في إطار مطمؽ صعب التحقيؽ.
 أف تكػوف متجػددة وفػػؽ معطيػات البيئػة الخارجيػػة مػف جيػػة وقػدرات ومػوارد المؤسسػػة الداخميػة مػػفجية أخرى.
 أف تكوف مرنة بمعنى يمكف إحبلؿ ميزات تنافسية بأخرى بسيولة ويسر وفؽ اعتبارات التغي ػ ػراتالحاصم ػػة في البيئة الخارجية أو تطور موارد وقدرات وجدارات المؤسسة مف جية أخرى.
 أف يتناس ػػب إس ػػتخداـ ى ػػذه الميػ ػزات التنافس ػػية م ػػع األى ػ ػ ػػداؼ والنتػ ػ ػػائج الت ػػي تري ػ ػ ػ ػ ػػد المؤسس ػ ػ ػ ػػةتحقيق ػ ػػيا في المدييف القصير والبعيد.
 -4الميزة التنافسية ومصادرىا:

2

تتعدد مصادر الميزة التنافسية لممؤسسة فنذكر أىميا كالتالي:
أ -اإلبتكار:
لقػػد أدى االنفجػػار المت ازيػػد فػػي عػػدة مؤسسػػات بػػاألخص االنفجػػار التنافسػػي عمػػى مسػػتوى المحمػػي
والعالـ إلى تزايد اىتماـ المؤسسات باالبتكار والسعي إلى تركيز عميو إلى درجة اعتبػاره الحػد األدنػى
فػػي األولويػػات التنافسػػية إلػػى جانػػب التكمفػػة والجػػودة ،فأصػػبحت ىػػذه القػػدرة مصػػد ار لمتجديػػد لممي ػزة
التنافسية.

1

د.طاهر محسن منصور الغالبً ،وائل دمحم صبحً إدرٌس" اإلدارة اإلستراتٌجٌة منظور منهجً متكامل" دار وائل للنشر الطبعة-2
 2000عمان األردن ص .200
2
د/نوري منٌر مداخلة بعنوان "إدارة العالقة مع الزبائن كأداة لتحقٌق المٌزة التنافسٌة لمنظمات األعمال المتطلبات والتوصٌات"مرجع
سابق ذكره
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الفصل الثاني:

وفػػي إطػػار ظػػروؼ التنػػافس فمػػـ يعػػد االبتكػػار مقتص ػ ار عمػػى المؤسسػػات الكبي ػرة والػػي كانػػت تعتب ػره
عمميػػة التوصػػؿ إلػػى اإلحت ػراؼ والتقػػدـ المفػػاجق الػػذي يغيػػر فػػي قطػػاع السػػوؽ والمنػػتج وانمػػا تعػػداه
لممؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تنظر إلى اإلبتكار بمفيوـ التحسػيف  ،فنمػو المؤسسػة وتطورىػا
وقدرتيا عمى المنافسة مرتبط بقدرتيا عمى البحػث واالبتكػار لػذلؾ لػزـ وجػوب وجػوده فػي المؤسسػات
والتعامؿ بو لمواجية تحديات المحيط.
ب -عامل الزمن:
إف الوقػػت ى ػػو عام ػػؿ مي ػػـ ج ػػدؿ لممؤسس ػػة ف ػػي ظػػؿ تنافس ػػيا وس ػػعييا لتحقي ػػؽ النم ػػو والتط ػػور ف ػػي
األسواؽ الدولية فيو يعتبر في حد ذاتو ميزة تنافسية سواء في إدارة اإلنتاج أو الخدمات  ،فالوصوؿ
إلى العميؿ بسرعة عف المنافسيف اآلخريف يعتبر ميزة تنافسية وتتحدد عمى أساس الوقت مف خبلؿ:
 تخفيض زمف تقديـ المنتجات الجديدة إلى األسواؽ بإختصار زمف دورة حياة المنتوج. التركيز عمى جودة المنتوج في فترة التسميـ خاصة مف المكونات الداخمة في عممية التصنيع. االلتزاـ بتخفيض زمف دورة الزبوف بيف فترة طمب المنتج وتسميمو.ت -المعرفة:
المعرفػة فػػي أصػميا ىػػي عبػػارة عػف حصػػيمة رصػيد الخبػرة والمعمومػػات والتجػارب والد ارسػػات لمفػػرد أو
المجموعػػة فػػي وقػػت معػػيف وزمػػف معػػيف فػػنحف نعػػيش حالػػة انفجػػار المعػػارؼ ووالدة تكنولوجيػػا جديػػدة
أصبحت المورد األكثر أىمية لخمؽ ميزة تنافسية.
 -5الميزة التنافسية والركائز األساسية لتدعيميا
مف بيف أىـ الركائز واألسس التي يجب عمى المؤسسة توفيرىا لكسب ميزة تنافسية ما يمي:
 -1القدرة عمى التقميد
وىػػي أسػػيؿ طريقػػة وأكثػػر اسػػتخداما بإعتمػػاد المؤسسػػة عمييػػا فػػي مراحميػػا األولػػى بإنتػػاج منتجػػات
مشػػابية لممنتجػػات األجنبيػػة ثػػـ تػػوفير فػػائض لمتصػػدير باالعتمػػاد عمػػى اإلنتػػاج بأقػػؿ تكمفػػة،ومف ثػػـ
توجيػػو ىػػذا الفػػائض مػػف االنتػػاج بأقػػؿ تكمفػػة إلػػى السػػوؽ وىػػو مػػايعرؼ " باليندسػػة العكسػػية" معنػػاه
الحصػوؿ عمػػى منػػتج نيػػائي مقتػبس مػػف السػػوؽ وتفكيكػػو وتعديمػػو وتحميمػو بقػػدر االمكػػاف ومػػف بعػػدىا
بيعو بسعر تنافسي.
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الفصل الثاني:
 -2القدرة عمى التطوير

ىذه المرحمة تأتي في المرتبة الثانية بعد تحديد فيـ كافة جوانػب المنتجػات المقمػدة ،والحصػوؿ عمػى
رد فعؿ العميؿ وتحميمو ومف بعدىا تحويمو إلى مراكز البحث والتطوير الذي مف أىـ وظائفو:
 تحسيف وتطوير أداء المنتجات خاصة جودة المنتوج. إدخاؿ تعديبلت وتغيرات عمى الموارد األولية المستعممة لتصبح أفضؿ وأقؿ تكمفة بجودة عالية. العمؿ عمى تطوير طرائؽ التصنيع لتصبح أكثر سرعة وبتكمفة أقؿ وانتاج مرتفع. ايجاد منافذ جديدة لمتوزيع والتركيز عمى أسواؽ معينة لضماف ربح أكبر. -3القدرة عمى اإلبتكار:
يعتبر المفتاح الميـ لبلستراتيجيات الواجب عمى المؤسسة اكتسابيا فيي تمنح مجموعة مف المنافع:
 مزايا ابتكارية غير مسبوقة. عػػدـ القػػدرة عمػػى الحصػػوؿ عمييػػا إلػػى بعػػد فت ػرة مػػف الػػزمف  ،وىػػذا يتحقػػؽ مػػف خػػبلؿ رعايػػةمالكي القدرات اإلبتكارية وتعيدىـ بالدعـ والمساندة وتطبيػؽ اإلخت ارعػات واالبتكػارات فػي إنتػاج
منتجات تتناسب وخطوط االنتاج المرسومة داخؿ المؤسسة ،واكتشاؼ ذوي الميارات مف خبلؿ
تنظيـ ندوات ومؤتمرات عممية ووطنية ودولية.
-6محددات الميزة التنافسية
تتحدد محددات الميزة التنافسية مف خبلؿ بعديف أو متغيريف ىاميف ،وىما:
 حجـ الميزة التنافسية. نطاؽ التنافس.أوال :حجم الميزة التنافسية

1

يتحقػؽ لمميػزة التنافسػية سػمة االسػتم اررية إذا تمكنػت المؤسسػة مػف المحافظػة عمػى ميػزة التكمفػ ػ ػ ػػة
األقػ ػ ػ ػ ػػؿ أو ميزة تميز المنتػج ،ومف ىنا كمما كانت الميزة أكبر كمما كاف عمى المؤسسات المنافسة بذؿ
جيود أكبػ ػ ػ ػػر مف أجؿ التغمب عمييا.2
ونشػير إلػى أف المؤسسػات التػي تريػد البقػاء والريػادة فػي محػيط يتميػز بػالتحوالت وشػدة المنافسػة،
يتطمػب منيػا امػتبلؾ قػدرات معينػة تؤىميػا لتحقيػؽ ذلػؾ ،وتتمثػؿ ىػذه القػدرات فػي مجمػوع الكفػاءات
1

بوبعة عبد الوهاب ،مرجع سبق ذكره ص 00-20
2
 -نبٌل مرسً خلٌل "،المٌزة التنافسٌة فً مجال األعمال" ،مركز اإلسكندرٌة للكتاب ،مصر ، 1998 ،ص85
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الفصل الثاني:

(التنظيمية،التسييرية والتكنولوجية...،إلخ) الضرورية التي تمكنيا مف تحقيػؽ أىػدافيا وتمبيػة حاجيػات
المستيمكيف والسير عمى إرضائيـ.
إف القيػاـ بػذلؾ بفعاليػة ونجاعػة ،يعكػس حجػـ الميػزة التنافسػية التػي يكػوف بإمكػاف المؤسسػ ػ ػ ػ ػػة
تحقيقي ػ ػ ػ ػػا ،مف خبلؿ قدرتيا عمى المقاومة والمنافسة الشديدة.
وفي الواقع العممي لممؤسسات ،نجد أف حجـ الميزة التنافسية تختمؼ مف مؤسسة إلى أخػرى ،وتعم ػ ػػؿ
كؿ مؤسسة عمى أف تشغؿ ميزتيا التنافسية في الحصوؿ عمى قطاعات سوقية وأف تتموضع فييا.1
ومثمما ىو الحاؿ بالنسبة لدورة حياة المنتجات الجديدة ،فإف لمميزة التنافسية دورة حياة ىي األخ ػ ػ ػػرى،
تبدأ بمرحمػة التقػديـ أو النمػو السػريع ،ثػـ تمييػا مرحمػة التبنػي مػف قبػؿ المؤسسػات المنافسػ ػ ػ ػػة ،فمرحمػ ػ ػػة
الركػ ػ ػػود في حالة قياـ المؤسسات المنافسة بتقميدىػا ومحاكاة الميزة التنافسية ومحاولة التفوؽ عمييا ،و
فػي األخيػر تظيػر مرحمػة الضػرورة إلػى تقديػػـ منػتج تكنولػوجي جديػد مػف أجػؿ تخفػيض التكمف ػ ػ ػ ػػة و
تدعيػ ػ ػ ػػـ مي ػ ػ ػ ػزة تمي ػ ػػز ىذا المنتػػج ،و مف ىنا تبدأ المؤسسة فػي تجديػد وتحسػيف الميػزة الحاليػة أو تقػديـ
ميزة تنافسية جديدة تحقؽ قيمة أكبر لممستيمؾ أو العميؿ ،2ومف خبلؿ الشكؿ التػالي سػنتعرؼ عمػى
دورة حياة الميزة التنافسية حسب المراحؿ المذكورة سابقا
الشكل رقم( :)70دورة حياة الميزة التنافسية

المصدر :نبيل مرسي خميل ،الميزة التنافسية في مجال األعمال ،مركز اإلسكندرية لمكتاب ،مصر ، 1998 ،ص
86
1

 كربالً بغداد "،تنافسٌة المؤسسات الوطنٌة فً ظل التحوالت االقتصادٌة" ،مذكرة ضمن متطلبات نٌل شهادة الماجستٌر فً علومالتسٌٌر فرع .إدارة أعمال ،كلٌة العلوم االقتصادٌة والعلوم التجارٌة وعلوم التسٌٌر ،جامعة وهران ، 2000 ،ص10
2
 -نبٌل مرسً خلٌل ،مرجع سابق ،ص85
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الفصل الثاني:
ثانيا :نطاق التنافس أو السوق المستيدف

إف توسػيع نطػاؽ النشػاط يمكػف أف يحقػؽ وفػورات فػي التكمفػة مقارنػة بالمؤسس ػ ػػات األخػرى المنافسػة
ومػف أمثمػة ذلػؾ االسػتفادة مػف تقػديـ تسػييبلت إنتػاج مشػتركة ،خبػرة فنيػة واحػدة ،اسػتخداـ نفػس منافػذ
التوزيع لخدمة قطاعات سوقية مختمفػة ،ومف ىنا تتحقؽ اقتصاديات المدى الطويؿ وخاصة عند وجود
عبلقات متداخمة ومترابطة بػيف القطاعػات السػوقية،وفي المقابػؿ يمكػف لمنطػاؽ الضػيؽ أف يحقػؽ ميػزة
تنافسية مف خبلؿ التركيز عمى قطاع سوؽ معيف وخدمتو بأقؿ تكمفة أو تقديـ منتج مميز لو.
وىناؾ أربعة أبعاد لنطاؽ التنافس مف شأنيا التأثير عمػى الميػزة التنافسػية وىػي :القطػاع السػوقي،
النطاؽ الرأسي ،النطاؽ الجغرافي ونطاؽ الصناعة
ومػف أجؿ التعرؼ عمى األبعاد المحددة لنطاؽ التنافس نأخذ الجدوؿ التالي:
الجدول رقم ( :)08األبعاد المحددة لنطاق التنافس
نطاق

التعـــريف والشـــرح

التنافس
-1النطاق السوقي

يعكس مدى تنوع المخرجات المؤسسة ،والعمبلء الذيف يتـ خػدمتيـ  ،وىنػا يػتـ اإلختيػار مػا بػيف

التركيز عمى قطاع معيف مف السوؽ أو خدمة كؿ السوؽ.

يعب ػػر عػ ػػف مػ ػػدى أداء المؤسسػ ػػة ألنشػ ػػطتيا داخميػػػا أو خارجيػ ػػا إعتمػ ػػادا عمػ ػػى مصػ ػػادر التوريػ ػػد
 -2النطاق الرأسي

المختمفػػة ،فالتكامػػؿ ال أرسػػي المرتفػػع بالمقارنػػة مػػع المنافسػػيف قػػد يحق ػػؽ م ازيػػا التكمفػػة األقػػؿ أو

التميػػز  ،ومػػف جانػػب أخػػر يتبػػع التكامػػؿ درجػػة أقػػؿ مػػف المرونػػة لممؤسسػػة فػػي تغييػػر مصػػادر
التوريد.
يعكس عدد المناطؽ الجغرافية أو الدوؿ التػي تتنػافس فييػا المؤسسػة ،ويسػمح النطػاؽ الجغ ارفػي

 -3النطاق الجغرافي

لممؤسس ػػة بتحقي ػػؽ م ازي ػػا تنافس ػػية م ػػف خ ػػبلؿ المش ػػاركة ف ػػي تق ػػديـ نوعي ػػة واح ػػدة م ػػف األنش ػػطة
والوظائؼ عبر عدة مناطؽ جغرافية مختمفة ،وتبرز مدى أىمية ىذه الميزة لممؤسسة التي تعمػؿ
حاليا عمى نطاؽ عالمي ،حيث تقدـ منتجاتيا في كؿ ركف مف أركاف العالـ.
يعبر عف مدى الترابط بيف الصػناعات التػي تعمػؿ فػي ظميػا المؤسسػة ،إذ أف وجػود روابػط بػيف

 -4نطاق الصناعة

األنشطة المختمفة عبر عدة صناعات مف شػأنو خمػؽ فػرص لتحقيػؽ م ازيػا تنافسػية عديػدة  ،فقػد

يمكف إستخداـ نفس التسػييبلت أو التكنولوجيػا أو األفػراد أو الخبػرات عبػر الصػناعات المختمفػة
التي تنتمي إلييا المؤسسة.

المصدر :نبيل مرسي خميل ،الميزة التنافسية في مجال األعمال ،مركز اإلسكندرية لمكتاب ،مصر ، 1998 ،ص88
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الفصل الثاني:

المطمب الرابع :إستراتيجية التنافس وعالقتيا بالقدرة التنافسية
أوال :تعريف اإلستراتيجية
إف كمم ػػة اإلس ػػتراتيجية مس ػػتمدة م ػػف كمم ػػة يوناني ػػة  Strategosأي قي ػػادة الج ػػيش في ػػي مص ػػطمح
عسػػكري والػػذي يعبػػر حسػػب ماحػػدده  Clausewitzعػػف "فػػف إسػػتخداـ القػػوى العسػػكرية مػػف أجػػؿ
الوصوؿ إلى النتائج المححدة مف طرؼ الرجؿ السياسي."1
لق ػػد ارت ػػبط مفيػ ػوـ االس ػػتراتيجية حس ػػب ق ػػاموس أكس ػػفورد ألجي ػػي بف ػػف الح ػػرب خاص ػػة فيم ػػا يتعم ػػؽ
بالتخطيط لمحركات القوى العسكرية وغيرىا وتعني النشاطات السياسية وما غير ذلؾ.
كما أف توماس عرفيا بأنيا خطط وأنشطة المؤسسة التي يتـ وضعيا بطريقة تضمف خمؽ درجة مف
التطابؽ بػيف رسػالة المؤسسػة وأىػدافيا وبػيف ىػذه الرسػالة والبيئػة التػي تعمػؿ بيػا بصػورة فعالػة وذات
كفاءة عالية.
كما تحدد اإلستراتيجية وفقا لػ ػػ:
 -1موضوع األىداف :ىو عبارة عف نيج يقوـ عمى تعريؼ األىػداؼ الطويمػة األجػؿ باإلضػافة
إلى وسائؿ تحقيقيا والتركيز عمى السياسة العامة لممؤسسة.
 -2موضوع الخطط :ىو مبدأ لمتخطيط عمى أساس اإللتزاـ بتقييـ الموارد في مدى دائـ.
 -3موضوع البيئة :وىو عبارة عف القرار الذي يجعؿ المؤسسة تيػدؼ إلػى المنافسػة فػي األجػؿ
الطويؿ في بيئة تتواجد فييا المنافسة.
 -4موضــوع التغييــر :ىػػو قػرار يشػػمؿ التغييػػر إمػػا تغييػػر رئيسػػي أو ىيكمػػي فػػي إدارة المؤسسػػة(
منيا األىداؼ  ،األنشطة ).
ثانيا :اإلستراتيجية والقدرة التنافسية

2

توجد عبلقة وطيدة بيف طبيعة الميزة التنافسية التي تتميز بيا المؤسسة واإلستراتيجية التػػي تتخذىػ ػػا في
الحصوؿ عمى قطاعات سوقية حسب ) (Jean Jacques Lambinأو عػف طريػؽ التمييػز حسػب
) (M.Porterفتسػمى بإسػتراتيجية التمييػز ،أمػا اإلستراتيجيػػة التػي تعتم ػػد عمػى الميػ ػ ػ ػ ػزة التنافسي ػ ػ ػ ػػة
الداخميػ ػ ػػة أو التكاليؼ فتسمى بإستراتيجية التحكـ في التكمفة.

1

نحاسٌة رتٌبة( أهمٌة الٌقظة فً تنمٌة المٌزة التنافسٌة للمؤسسة) مذكرة ماجٌستٌر ،تحت إشراف بوتٌل دمحم،جامعة الجزائر
 2002/2002ص 22
2
بوبعة عبد الوهاب مرجع سبق ذكره ص 02
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الفصل الثاني:

فقد قاـ  M.Porterبإعداد مصفوفة تعتمد عمى بعػديف يتمػثبلف فػي مصػادر الميػزة التنافسػية مػف
جية والمجاؿ التنافسي مف جية أخرى ،مما يعطي االختيارات اإلستراتيجية الممكنة.
الجدول رقم ( :)09اإلستراتيجيات النوعية
الميزة التنافسية الحقل التنافسي

التميــــــــز

حقـــل واســــع

إ  .التمي ػػز

التكمفة المنخفضة
إ  .السيطرة
بالتكاليؼ
إ  .التمرك ػػز

حقـــل ضيق

المصدر :طرشي محمد ،بربري محمد أمين ،دور وأىمية االبتكار في تعزيز الميزة التنافسية لممؤسسات االقتصادية -
الجزائرية في ظل اقتصاد المعرفة ،مداخمة قدمت في الممتقى العممي الدولي ،جامعة حسيبة بن بوعمي -الشمف28-27،
نوفمبر  ، 2008ص. 9

ومف خبلؿ ماسػبؽ يمكػف أف نسػتنتج أف إسػتراتيجية السػيطرة بالتكػاليؼ ترمػي إلػى إنتػاج منتوجػات
ذات جودة عالية مقارنة بما يقدمو المنافسيف ،وايصالو إلى العميؿ أو القطاع المستيدؼ بأقػؿ تكمفػة
ممكنة ،واف متطمبػ ػ ػػات تمػؾ االسػتراتيجية تتمث ػ ػ ػ ػ ػػؿ فػي بعػض المحػددات كمػا ىػو موضػح فػي الجػدوؿ
رقـ ()09
الجدول ( :)10متطمبات إستراتيجية السيطرة بالتكاليف
الكفاءات و الموارد األساسية

كيفية التنظيم

تدعيـ اإلستثمار والحصوؿ عمى موارد مالية

مراقبة صارمة لمتكاليؼ

كفاءات تقنية عمى مستوى السيرورة

القياـ بإعداد تقارير باسمرار ومفصمة

مراقبة كثيفة لميد العاممة

تحديد المسؤوليات بكيفية منظمة

تصور منتجات موجية إلى جعؿ اإلنتاج أكثر سيولة

إعتماد عمى سياسة التحفيز لتحقيؽ األىداؼ الكمية

المصـدر :طرشـي محمـد ،بربـري محمـد أمـين ،دور وأىميـة االبتكـار فـي تعزيـز الميـزة التنافسـية لممؤسسـات االقتصـادية -
الجزائرية في ظل اقتصاد المعرفة ،مداخمة قدمت في الممتقى العممي الـدولي ،جامعـة حسـيبة بـن بـوعمي -الشـمف38-37 ،
نوفمبر  ، 2008ص. 9
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الفصل الثاني:

أما بالنسبة إلستراتيجية التميز فإنيا ترتكز عمى اإلبػداع فػي المنتػوج وفػي الخػدمات المرفقػة بػو ،إضػافة
إلػى التوزيػع والتػرويج ،والتنظػيـ والتسػيير ،وأسػاليب اإلنتػاج ،ومػا يميزىػا عػف منافسػييا مػف تنػوع
المنتوجات وجودتيا .
أمػا إستراتيجي ػ ػ ػػة التمركػز لمتخصػص فيػي تركػز عمػى عامػؿ واحػد متمثػ ػ ػ ػؿ فػي تحكميػ ػ ػػا فػي تػدني
التك ػ ػ ػ ػاليؼ أو تميزىا ببعض الميزات ولكف في نطاؽ ضيؽ.
إف إسػتراتيجية الػتحكـ بالتكػاليؼ تتطمػب مػف المؤسسػة أف تكػوف ليػا حصػة سػوقية كبيػرة وحجػـ
مبيعات مرتفع ،األمر الذي يتطمب منيا أف ال تيمؿ النوعية.1
ثالثا :إستراتيجية التنافس والميزة التنافسية المتواصمة

2

تتميز اإلستراتيجية التنافسية بالقدرة عمى إيصاؿ المؤسسة إلى الفوز بميارات وأسواؽ ومزايا تجعميا
تتميػػز عمػػى منافسػػييا وتتفػػوؽ عمػػييـ باإلضػػافة إلػػى حصػػص سػػوقية وزبػػائف إضػػافييف لمبحػػث عػػف
التمييز منافسييا.3
والتميز ىو" :حالة مف اإلبداع اإلداري والتفوؽ التنظيمي تحقؽ بػو مسػتويات غيػر عاديػة مػف :األداء
وتنفيػذ العمميػات اإلنتاجيػة والتسػويقية والماليػة وغيرىػا فػي المؤسسػة بمػا ينػتج عنػو نتػائج وانجػ ػ ػ ػ ػػا ازت
تتفػ ػ ػػوؽ عمى ما يحققو المنافسوف ويرضى عنيا العمبلء وكافة أصحاب المصمحة في المؤسسة".4
أم ػػا ع ػػف اس ػػتراتيجيات التن ػػافس في ػػي ":مجموع ػػة متكامم ػػة م ػػف التصػ ػرفات ت ػػؤدي إل ػػى تحقي ػػؽ ميػ ػزة
متواصمة ومستمرة عف المنافسيف " ،ويتضح بأف استراتيجية التنافس تتحدد عمى أساس  3مكونػات
أساسية وىي:
 .2طريقــــة التنــــافس:إسػ ػػتراتيجية المنتج،إسػ ػػتراتيجية الموقػ ػػع ،إسػ ػػتراتيجية التسعير،إسػ ػػتراتيجية
التوزيع.
 .2حمبة التنافس :وتتضمف إختيار ميداف التنافس ،األسواؽ والمنافسيف.
 .2أســاس التنــافس :وتشػػمؿ األصػػوؿ والميػػارات المتػػوفرة لػػدى المؤسسػػة والتػػي تعتبػػر أسػػاس
الميزة التنافسية المتواصمة واألداء في األجؿ الطويؿ.

1

 طرشً دمحم ،بربري دمحم أمٌن ،مرجع سابق ،ص .0-22
بوبعة عبد الوهاب مرجع سبق ذكره ص 02
3
نبٌل مرسً خلٌل ،مرجع سابق ،ص .224
 -علً السلمً" ،خواطر فً اإلدارة المعاصرة" ،مكتبة اإلدارة الجدٌدة ،دار غرٌب لطباعة ،مصر ، 2001 ،ص8
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الفصل الثاني:

الشكل رقم ( :)11مقومات الحصول عمى ميزة تنافسية متواصمة

الطريقة التي تنافس بيا:أين
تنافس؟
إستراتيجية المنتج.
إستراتيجيات أخرى.

ٍِسة حٕبفسٍت
ِخٛاصٍت

إستراتيجية التسعير.

إختيار السوؽ
إختيار التنافس
إستراتيجية الموؽ

إستراتيجية مصادر التوريد.

أساس التنافس :األصوؿ و الميارات.
المصدر:نبيل محمد مرسي،اإلدارة اإلسـتراتيجية تكـوين وتنفيـذ إسـتراتيجيات التنـافس،دار الجامعـة
الجديدة لمنشر،مصر  3002ص 75
إف المي ػزة التنافسػػية المتواصػػمة تػػنجح عػػف طريػػؽ اإلعتمػػاد عمػػى أصػػوؿ وميػػارات المؤسسػػة حيػػث
تتمثؿ األصوؿ فػي كػؿ مػا تمتمكػو المؤسسػة مػف إسػـ العبلمػة أو الػوالء لمعبلمػة ،فتتميػز مػف خبلليػا
ألف ى ػػذه العناص ػػر مكتس ػػبة والمس ػػتيمؾ عم ػػى إط ػػبلع ود اري ػػة بي ػػا ،حي ػػث تس ػػتطيع المؤسس ػػة بفع ػ ػ ػػؿ
أقدميتي ػ ػػا في المينة حيازة سمعة طيبػة واكتسػاب قػوة وشي ػرة والتميػػز عػف المنافسػيف،أما فيمػا يخػص
الميػ ػ ػ ػ ػػارات فيي عناصر معينة تقوـ بيا المؤسسة بأدائيا بشكؿ أفضؿ مف المنافسػيف ،مثػؿ التجديػد
في اإلعبلن ػ ػ ػ ػ ػػات أو التصنيع بالكفاءة والجودة العالية .
وأخي ار وليس آخ ار فإنو يبقى عمى عاتؽ المؤسسة إختيار األصوؿ والميارات البلئقة والمناسبة التػي
ستكوف بمثابة عوائؽ أو حواجز أماـ المنافسيف حيث ال يمكف تقميدىا أو مواجيتيا ،ومف تـ تضمف
لنفسيا البقاء والديمومة لفترات أطوؿ  ،ولف تستطيع المؤسسة الوصوؿ إلى ىذه الحالة إال إذا كانت
متتبعة لكافة المتغيرات والمستجدات لضماف بقائيا والحفػاظ عمػى ميزتيػا التنافسػية بتشػجيع العػامميف
عمى اإلبتكار واكتشاؼ سػبؿ جديػدة لممنافسػة فػي مجػاؿ الصػناعة .ومنػو يمكػف الوصػوؿ إلػى نتيجػة
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الفصل الثاني:

وىي أف المؤسسة بإمكانيا تحقيؽ ميػزة تنافسي ػ ػ ػ ػػة متواصػمة بإعتمػػادىػػا عمػى توظيػؼ كافػة العناصػر
المتعمقة ببرنامج العمؿ االستراتيجي لتطوير وتجديد المؤسسة وىو ما يبينو الشكل رقم()12
الشكل رقم ( :)12المنطق األساسي في تكوين القدرة (الميزة) التنافسية

ميزة تنافسية
عروض تسويقية متجددة ومتنوعة على املنافسني
منتجات جديدة ومتطورة واستخدامات متجددة للمنتجات القائمة

ابتكارات وحتسينات تكنولوجية
نظام متطور ومستمر للبحوث والتطوير
قواعد البيانات التسويقية و اإلنتاجية و التكنولوجية
المصدر:عمي السممي ،تطوير أداء وتجديد المؤسسات ،دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع ،مصر،
 ،1998ص186
ووفق ػػا لم ػػا س ػػبؽ ذكػ ػره يتب ػػيف ب ػػأف الميػ ػزة التنافس ػػية المتواص ػػمة يتوص ػػؿ إليي ػػا ع ػػف طري ػػؽ إتبػ ػػاع
إستراتيجيات تنافسية محققة لمقيمة وتتوفر عمى عنصريف أساسييف ىما:
أ .عدـ تطبيؽ ىذه اإلستراتيجية مف جانب يخص منافسييا الحالييف أو المحتمميف مستقببل.
ة.عدـ قدرة المؤسسات المنافسة األخرى عمى تحقيؽ نفس مزايا تمؾ اإلستراتيجية.
وفػػي األخيػػر يػػتـ التوافػػؽ بػػيف البيئػػة الداخميػة والخارجيػػة باإلعتمػػاد عمػػى إسػػتراتيجية مناسػػبة تسػػمح
لممؤسسة بإستغبلؿ نقاط قوتيا وامكاناتيا أحسف إستغبلؿ ،استنادا عمى الفرص المتاحة فػي السػوؽ
وتجن ػػب التيديػػػدات بطريقػ ػػة ناصػػػحة وذكيػ ػػة  ،ومنػػػو يمكػ ػف الوص ػػوؿ إلػػػى نتيجػػػة ميم ػػة وىػػػي أف
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الفصل الثاني:

اإلستراتيجية ليا دور فعاؿ وحساس وىو ":تعديؿ وتطوير التنظيـ باستمرار لمواجية متطمبات البيئػة
المتغيرة  ،واستغبلؿ جوانب التميز والتفوؽ لدييا فػي سػبيؿ إحػراز موقػع تنافسػي مرغػوب فػي السػوؽ
ومػ ػ ػ ػػف ثـ إحػ ػ ػ ػ ػ ػراز مي ػ ػ ػ ػ ػ ػزة تنافسيػ ػ ػ ػػة" ،1وىو ما يوضح الشكؿ رقـ ()72
الشكل رقم ( :)72اإلستراتيجية كاستجابة لتحقيق ميزة تنافسية
البيئة الخارجية

البيئة الداخلية

هيكل المنافسة

اإلمكانات الداخلية
التوافق
جوانب القوة

الفرص
والتهديدات

جوانب الضعف

اإلستراتيجية

موقع تنافسي قوي

ميزة تنافسية

المصدر :نبيل مرسي خميل" ،اإلدارة اإلستراتيجية ،دار المعارف ،مصر ، 1995 ،ص28

1

فرحات غول"،مؤشرات تنافسٌة المؤسسات اإلقتصادٌة فً ظل العولمة اإلقتصادٌة" ،مذكرة ضمن متطلبات نٌل شهادة الدكتوراه فً
العلوم اإلقتصادٌة تخصص التسٌٌر،كلٌة العلوم اإلقتصادٌة والعلوم التجارٌة وعلوم التسٌٌر،جامعة الجزائر ، 2006-2005،ص -103
105
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الفصل الثاني:
المطمب الخامس :تقييم البيئة الخارجية

قبػػؿ أف نقػػوـ بتعريػػؼ تقيػػيـ البيئػػة الخارجيػػة يجػػب أف نعػػرؼ البيئػػة الخارجيػػة فنج ػ ػ ػ ػػد أنيػػا " :كافػػة
العوام ػػؿ والمتغي ػرات التػػي تػػتـ خػػارج حػػدود المؤسسػػة وتػػؤثر بشػػكؿ مباشػػر عمػػى المؤسسػػة ك ػ ػػكؿ أو
كجػػزء" ،فالبيئػػة ىػػي" :التػػي تحػػدد نمػػاذج أو طػػرؽ التصػػرؼ البلزمػػة لنجػػاح وبقػػاء المؤسسػػة وتحقيػػؽ
أىػػدافيا" ،والمقصػػود بتقيػػيـ البيئػػة الخارجيػػة فيػػو  " :رصػػد مػػا يحػػدث مػػف تغيػرات إيجابيػػة أي فػػرص
يمكف إستغبلليا لصالح المؤسسة ورصد التغيرات السمبية التي تمثؿ تيديدا لممؤسسة "

1

ويمكف تقسيـ البيئة الخارجية المحيطة بالمؤسسة إلى نوعيف أساسييف كـ يوضحو الشكؿ التالي:
الشكل رقم ( : )74مكونات البيئة الخارجية.
البٌئة العامة

القوى اإلقتصادٌة

القوى اإلجتماعٌة
البٌئة الخاصة
الزبائن
الموردون

المؤسسة

القوى العاملة
ا السلع البدٌلة

المنافسون

القوى السٌاسٌة

القوى التكنولوجٌة

المصدر :محمد أحمد عوض  ،اإلدارة اإلستراتيجية األصول واألسس العممية،الدار الجامعية  ،طبع – نشر -توزيع ،
اإلسكندرية ،مصر  ،2000ص .96

1
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الفصل الثاني:
أوال  :البيئة الخارجية العامة لممؤسسة:

تتمثػػؿ البيئػػة الخارجيػػة العامػػة فػػي تمػػؾ " :المتغي ػرات التػػي تنشػػأ وتتغيػػر خػػارج المؤسس ػ ػ ػ ػػة والت ػ ػ ػػي
تػ ػ ػ ػػؤدي إلى تغيير حتمي في مسارىا ،ولكف المؤسسة ال تستطيع أف تؤثر فييا".
فالمؤسسػػة مجب ػرة أف تأخػػذ ىػػذه المتغي ػرات محػػبل لمد ارسػػة والمتابعػ ػ ػ ػػة المباشػ ػ ػ ػرة حتػػى تسػػتطيع إدراؾ
أثرىا عمى أدائيا والواقع أف درجة نجاح أو فشؿ أي مؤسسة يتوقؼ إلى حد كبير عمػى قػدرتيا عمػى
خمػػؽ درجػػة عاليػػة مػػف الػػتبلئـ والتوافػػؽ بػػيف أنشػػطتيا وبػػيف البيئػػة التػػي تعمػػؿ فييػػا ،فعناصػػر البيئػػة
الخارجيػ ػػة العامػ ػػة حسػ ػػب الشػ ػػكؿ رقػ ػػـ ( )74تشػ ػػمؿ المتغي ػ ػرات البيئيػ ػػة التاليػ ػػة :القػ ػػوى اإلجتماعيػ ػػة
والسياسية  ،واإلقتصادية والتكنولوجية.
ويتضح تأثير ىذه العوامؿ جميا في العديد مف الجوانب أىميا:
أ.

تحديد فرص اإلستقرار والنمو.

ة.

بياف درجة اإلستقبلؿ والحرية المتاحة إلدارة المؤسسة.

ث.

السياسات واإلجراءات التنظيمية الممكف إتباعيا.

ثانيا :البيئة الخارجية الخاصة لممؤسسة:

1

تتضمػ ػػف البيئػة الخاصػ ػ ػػة أو البيئػة الصػناعية العوام ػػؿ التػي تؤث ػ ػ ػ ػػر عمػى المؤسسػػة وعمػى غيرى ػ ػ ػػا
مف المؤسسات التي تنتج منتجات متشػابية أو منتجػات يعتبرىػا العميػؿ بػدائؿ عػف بعضػيا الػبعض،
ويمكف أف يطمؽ عمييا بالبيئة التنافسية ألنيا تمثؿ البيئة التي تعمؿ بيا المؤسس ػ ػ ػ ػػة وتتنػافس فييػ ػ ػ ػ ػػا
مع غيرى ػ ػ ػ ػػا مف المؤسسات.
ثالثا :أىم معالم البيئة الصناعية الجديدة
نميز أىـ معالـ البيئة الصناعية الجديػ ػ ػػدة المتمثػؿ فػي تغيػر البيئ ػ ػ ػ ػػة اإلبتكاري ػ ػ ػ ػػة وتطػ ػ ػ ػػور سم ػ ػ ػػوؾ
المستيمػ ػ ػ ػػؾ فف ػػي الواق ػػع تصػ ػرفات المس ػػتيمؾ تختم ػػؼ تمام ػػا عم ػػا كان ػػت عمي ػػو خاص ػػة ف ػػي عبلقتي ػػا
بالمؤسسة بعد وفاءىـ ورضػاىـ عػف عمػؿ المؤسسػة فيػـ يريػدوف أف يكونػوا فعالي ػ ػ ػ ػ ػػف فػي المجتم ػ ػ ػ ػػع
ويختاروف عمى حسب رغباتيـ وأذواقيـ ويكوف الشرح كاآلتي:
 )7تغير البيئة اإلبتكارية
إف اليػػػدؼ األساسػ ػػي لنظػ ػػاـ إدارة اإلبتكػ ػػار ىػ ػػو إيصػػػاؿ اإلخت ارعػ ػػات إلػ ػػى الجيػ ػػات الميتمػ ػػة بيػ ػػا،
فالنش ػػاطات األساس ػػية الت ػػي تمارس ػػيا المؤسس ػػات تتمح ػػور ح ػػوؿ الخم ػػؽ والمحافظ ػػة عم ػػى األجػ ػواء
1
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الفصل الثاني:

الخاصة باإلبتكار واإلبداع  ،ونضوج البيئة اإلبتكارية أيضا إذ إتجػو الكثيػر مػف البػاحثيف التطبيقيػيف
لجعؿ أنفسيـ إبتكارييف وقد إستمروا في التحدي عف طريؽ المشاكؿ التي تواجو الزبائف .
وف ػػي الواق ػػع لق ػػد إتجي ػػت المؤسس ػػات الفني ػػة إل ػػى تحص ػػيف نفس ػػيا عم ػػى أس ػػاس خط ػ ػ ػ ػػوط ونظ ػ ػ ػ ػػـ
المعػ ػ ػ ػػارؼ فييا ،فاإلبتكػارات اليامػة تتطمػب عبلقػات ىامػة بػيف الػنظـ واألفػراد ،لػذلؾ يقػاؿ أنيػا ذات
نظػ ػػـ معرفيػ ػػة متع ػ ػػددة المعػ ػػارؼ وليػ ػػذا يج ػ ػػب أف تػ ػػروج اإلدارة الفعالػ ػػة لئلبتك ػ ػػار ،وتضػ ػػمف أيض ػ ػػا
اإلتصػ ػ ػ ػػاالت المعرفيػ ػ ػ ػػة الداخمي ػ ػ ػػة فػػي المؤسسػػة كمػػا تمعػػب المجموعػػة المرك ػزية لػػئلدارة دو ار رئيسيػػا
في الحصوؿ عمى العممػاء والميندسػيف معػا وبط ارئػؽ موحػدة والعمػؿ عمػى نمػو ونضػوج الجػو البيئػي
مف خبلؿ العبلقات المفتوحة التي تشكؿ أساس اإلبتكار واإلبداع في المؤسسات.
إف معظ ػػـ االبتك ػػارات األفض ػػؿ ت ػػأتي ع ػػف طري ػػؽ التػ ػزاوج ب ػػيف األفػ ػراد والمش ػػاكؿ المختمف ػػة ،وى ػػذه
العبلقػػات واالرتباطػػات قػػد تك ػػوف فػػي بعػػض األحيػػاف عش ػوائية وليسػػت مخططػػة ،واف إحػػدى األدوار
اليامة لمدير االبتكار ىي إيجاد الفرص التي تجعؿ األفراد مختمفيف في إبداعاتيـ وابتكاراتيـ  ،وىذا
يمكػ ػ ػػف أف يتػ ػ ػ ػػـ عػف طريػؽ النػدوات والنشػرات والمحاضػرات أيضػا  ،وبػذلؾ يكػوف مػديرو النشػاطات
االبتكارية مسئولي ػ ػ ػػف عف األسواؽ الفنية الواسعة التي يجب أف تحتوي معارؼ تقميدية تسعى لتكامؿ
العناصر الفنية المتنوعة في إيجاد السمعة االبتكارية الجديدة.
وتتطم ػ ػػب البيئ ػ ػػة االبتكاري ػ ػػة إد ارك ػ ػػا والت ازم ػ ػػا ووعي ػ ػػا ض ػ ػػروريا ف ػ ػػي عممي ػ ػػة تط ػ ػػوير االبتك ػ ػػارات ،
واإلخت ارعػػات فػػالمبتكروف يحفػػزوف بشػػكؿ ىػػاـ عػػف طريػػؽ اإلدراؾ ،واتبػػاع نظػػـ لمجػوائز والمكافػ ت ،
عف طريؽ المشاركة المباشػرة فػي دورة الحيػاة الكاممػة لئلخت ارعػات واإلبتكػارات ،لػذلؾ فػإف المجموعػة
المركزية إلدارة اإلبتكارات تكوف مسؤولة عف اإلدراؾ والوعي العاـ بإنجازات المخترعيف والمبتكػريف،
وضػ ػػماف إلت ػ ػزاـ المبتكػ ػػر بػػػالق اررات االسػ ػػتراتيجية واالسػ ػػتعماالت المتعاقبػػػة لئلخت ارعػ ػػات واإلبتكػ ػػارات
أيضا.1
 )3تطور سموك المستيمك
ومف أىـ مظاىر تطور سموؾ المستيمؾ ما يمي:
 إرتفػ ػ ػ ػ ػ ػػاع مس ػػتوى التعم ػػيـ ال ػػذي مك ػػف الزب ػػوف م ػػف الحص ػػوؿ عم ػػى مع ػػارؼ جدي ػػدة  ،والبح ػػث
المستمر عف معمومات جديدة بفضؿ وسائؿ اإلعبلـ وكذا مؤسسات حماية المسػتيمؾ فأصػبح
المستيمؾ أكثر فردية بحيث أنو يريد منتوجات خاصة بو تميزه عف باقي المستيمكيف.
1

رعد حسن الصرن"،كٌف تخلق بٌئة إبتكارٌة فً المؤسسات " ،سلسلة الرضا للمعلومات  ،سورٌا  ،الجزء  2002 2ص 20
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الفصل الثاني:

 ظيور الزبوف المواطف  :حيث أصبح يعطي مغز أخبلقي لتصرفاتو االستيبلكية.
 ظيػػور الزبػػوف اإليكولػػوجي :حيػػث ينتظػػر الزبػػوف أف تكػػوف المنتوجػػات التػػي يسػػتعمميا تح ػػافظ
عمى المحيط ويمتنع عف تمؾ التي تضر بو.
 ظيور الزبوف االقتصادي :يتـ مبلحظتو عنػد حمػبلت التخفػيض والتػي تمقػى نجػ ػ ػاحػ ػ ػ ػػا كبي ػ ػ ػ ػ ار
و ذلؾ ألف الزبوف يدرؾ قيمة المنتوجات وأسعارىا.
واستخبلصػا لمػا سػبؽ ذكػره فقػد أصػبح لمزبػوف تػأثير واضػح وأكيػد عمػى القػ اررات والسياسػات التػي
تنتيجيا المؤسسات ،وذلؾ نتيجة ارتفاع مستويات التعميـ ،وزيػادة الػوعي لديػو ،حيػث أصػبح ال يكتفػي
بالمنتجػات ذات الجػودة العاديػة والمقبولػة التػي تقػدميا المؤسسػة ،بػؿ ىػو يطمػب أف تكػوف ىػذه األخيػرة
أكثر جودة واتقاف ،وأف تمبي حاجاتو والتي تكػوف خاصػة بػو وتتميػز باالنفراديػة وىػو مػا يخمػؽ انقطػػاع
في طرؽ اإلنتاج النمطية بالحجـ الكبير.
وتعتبػر كػؿ ىػذه التحػوالت والقيػود التػي تػـ تناوليػا مبػر ار قويػا لػدى المؤسسػات مػف أجػؿ إع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة
النظػ ػ ػ ػ ػػر في تسييرىا وطريقة عمميا لتكوف أكثر فعالية في تحقيؽ أىدافيا وتبمغ بذلؾ درجة اإلبداعية.
رابعا :ظيور المنافسة المعتمدة عمى عنصر الزمن

1

أما فيما يخص معالـ البيئة الصناعية فيي تعتمد عمى ظيور المنافسة المعتمدة عمى أساس تخفيض
وقت االستجػابة لصػالح المستيػػمؾ أو العميػؿ ،ومنػو تحسػيف القػدرة التنافسػية ،مػف خػبلؿ إحتػراـ بعػض
العناصر أىميا:
 .1تقميص زمف تقديـ المنتجات الجديدة لؤلسواؽ باختصار زمف دورة حياة المنتج.
 .2تخفػيض زمػف دورة تصػنيع المنتجػات ويترتػب عمػى ذلػؾ تخفػيض مسػاحة التخػزيف ،وتخفػيض
تكاليؼ اإلنتاج وكذلؾ تخفيض المساحة المخصصة لمتوزيع.
 .3تخفيض الفترة ما بيف الطمب العميؿ لممنتج وتسميمو لو.
 .4تخفيض زمف تحويؿ أو تغيير العمميات.
 .5االلتزاـ بمواعيد محددة لمتسميـ الداخمي لمعناصر اإلنتاج في كؿ مرحمة مف مراحؿ اإلنتاج..
كؿ ىذه العناصػر تػدؿ عمػى أف البيئػة التنافسػية الجديػدة تعطػي لموقػت أىميػة بالغػة ،حيػث أف الزبػوف
يفػرض أف تمبػى حاجاتػو فػي أقػرب وقػت ممكػف ويجبػر المؤسسػة عمػى إعػادة النظػر فػي طريقػة عمميػا
وتحديد جدوؿ زمني لكؿ عممية ،والعمؿ عمى تحسيف زمف االستجابة بمػا يرضػي الزبػوف ،واف لػـ تمبػي
1
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الفصل الثاني:

رغباتػو يتجػػو نحػػو منافسػػييا مػف المؤسسػػات األخػػرى وبػػذلؾ تضػػيع ليػا فرصػػة إكتسػػاب أكبػػر لمزبػػائف
ولوالئيـ.
وى ػ ػ ػ ػذا ال ػ ػ ػ ػ ػدور المتػ ػ ػ ػ ػ ػزايد الذي يقػ ػ ػ ػ ػ ػوـ بػو الػ ػ ػ ػ ػ ػزبوف والػذي أدى إلػى التغ ػ ػ ػ ػير فػي أذواقػ ػ ػػو والص ارم ػ ػ ػ ػ ػػة
في اختيا ارت ػ ػ ػػو ،ما ىو إال نتيجة لزيادة وعيو وتطور سموكو.1

المبحث الثالث:مؤشرات قياس القدرة التنافسية
قد يتطابؽ مفيوـ التنافسػية إذا كػاف تحسػيف تنافسػية المنشػأة أو الصػناعة قػد تحقػؽ مػع االحتفػاظ
بمسػػتويات التشػػغيؿ ،وليػػذا فػػإف مػػف المناسػػب أف يجػػري التحميػػؿ عمػػى مسػػتويات ثبلثػػة  :مسػػتوى
المش ػػروع ،مس ػػتوى الص ػػناعة ،أو القط ػػاع ومس ػػتوى االقتص ػػاد ال ػػوطني ،ويمك ػػف أيضػ ػاً أف يض ػػاؼ
مستوى التكامؿ اإلقميمي.
عمػ ػػى ال ػ ػػرغـ م ػ ػػف العيػ ػػوب المعروف ػ ػػة لمؤش ػ ػػر الن ػ ػػاتج المحمػ ػػي اإلجم ػ ػػالي( )GDPلمف ػ ػػرد أو بقي ػ ػػة
المؤشػ ػ ػ ػرات المشػ ػ ػػابو ،في التعبير عف التنميػة االقتصػادية فػإف النػاتج المحمػي ومعػدؿ نمػوه يسػمحاف
بػػالتعبير عػػف تقػػدـ األمػػة أو توجييػػا نحػػو ذلػػؾ ،و يشي ػػر التقري ػػر إلػػى أف  GDPىػػو أحسػػف مؤشػػر
غير كامؿ عف توليد الثروة ،لكنو فيما يتعمؽ بالتنافسية فإنو ال يميز المداخيؿ الناجمة عف اسػتنزاؼ
الموارد غير المتجددة مثػاؿ الػنفط وال المػداخيؿ الناجمػة عػف اسػتغبلؿ األصػوؿ المتراكمػة مػف جانػب
األجيػػاؿ السابق ػػة ،وال المػػداخيؿ مػػف القيمػػة المضػػافة االقتصػػادية الحقيقيػػة مثػػؿ االخت ارعػػات التقنيػػة
وعمميػػة التحويػػؿ ،فػػإذا أخػػذنا ىػػذه القضػػايا بعػػيف االعتبػػار فػػإف  GDPيبقػػى مػػع ذلػػؾ أحسػػف تقريػػب
إحصائي أو مؤشر بديؿ لمتعبير عف توليد الثروة
لكػػف مػػف المقبػػوؿ عمػػى نطػػاؽ واسػػع فػػي األدبيػػات االقتصػػادية أف تنافسػػية الب ػ ػ ػ ػػمد ال يمكػ ػ ػ ػ ػػف أف
تخت ػ ػ ػػزؿ إلػػى مجػػرد عوامػػؿ مثػػؿ النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي أو اإلنتاجيػػة ألف المنش ػ ت تواجػػو األبعػػاد
السياسية والتقنية والتعميمية لمبمداف المنافسة وكذلؾ اقتصادياتيا ،و بيذا فإنو بتزويد المنشػ ت بمنػاخ
ذي ىيكؿ أكثر فاعمية والمؤسسات والسياسات الفاعمة ،تستطيع األمـ أف تتنافس فيما بينيا.
إف ثمة العديد مف مؤشرات التنافسػية التػي يمك ػ ػ ػ ػػف التعامػؿ بي ػ ػ ػ ػػا ،فقػد اخت ػ ػ ػ ػػارت بع ػ ػ ػػض الد ارس ػ ػ ػػات
عدد محدود منيا مثؿ  :أسعار الصرؼ الحقيقي المستند إلى مؤشرات أسعار المستيمؾ ،قيمػة وحػدة
التصػػدير لمسػػمع المصػػنعة ،السػػعر النسػػبي لمسػػمع المتػػاجر بيػػا وغيػػر المتػػاجر بيػػا ،تكمف ػ ػ ػ ػ ػػة وحػ ػ ػ ػػدة
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الفصل الثاني:

العم ػ ػ ػ ػ ػػؿ المميػ ػ ػ ػ ػ ػزة فػػي الصػػناعة التحويميػػة ،ولكػػف اإلنجػػاز الحقيقػػي لكػػؿ منيػػا فػػي تفسػػير تػػدفقات
التجارة ليس كامبل.
يمكف أف ال يتطابؽ مفيوـ التنافسية المعرؼ بشكؿ مفصؿ عمى مستوى المؤسس ػ ػ ػػة أو الصن ػ ػ ػػاعة
أو القطػػاع مػػع مفيػػوـ التنافسػػية عمػػى مسػػتوى االقتصػػاد الػػوطني ،فػػيمكف مػػثبل أف تتحقػػؽ تنافسػػية
المؤسسػػة عبػػر تقمػػيص حجػػـ المدخ ػػبلت كالتخم ػػص مػػف العمالػػة مػػثبلً ،فػػإذا كػػاف نمػػو اإلنتاجيػػة قػػد
تحقؽ مف خػبلؿ تقمػيص مػدخؿ العمػؿ عوضػاً عػف زيػادة المخػرج لمستػػوى معيػػف مػف مػدخؿ العمػؿ،
فػػإف جانب ػاً مػػف المنػػافع المحققػػة عمػػى مسػػتوى المؤسسػػة يمكػػف أف يقابميػػا عمػػى مسػػتوى االقتص ػػاد
الػػوطني نقصػ ػاً فػػي الػػدخؿ و الرفػػاه العػػاـ يػػنجـ عنػػو الػػتخمص مػػف العمالػػة مػػا لػػـ يػػتـ اسػػتيعاب تمػػؾ
العمالة في المنش ت أو المشاريع األخرى.
المطمب األول  :مؤشرات قياس تنافسية المؤسسة
إف مفيػػوـ التنافسػػية األكثػػر وضػػوحاً يبػػدو عمػػى مسػػتوى المؤسسػػة ،فالمؤسسػػة قميمػػة الربحيػػة ليسػػت
تنافسية ،وحسب النموذج النظري لممزاحمة الكاممة فإف المؤسسة ال تكوف تنافسية عندما تكوف تكمفة
إنتاجيػ ػػا المتوسػػػطة تتجػ ػػاوز سػ ػػعر منتجاتيػ ػػا فػ ػػي السػػػوؽ ،وى ػػذا يعنػػػي أف م ػ ػوارد المؤسس ػ ػ ػ ػ ػػة يسػ ػػاء
تخصيصػ ػ ػ ػػيا وأف ثػ ػ ػ ػروتيا تتضػػاءؿ أو تبػػدد ضػػمف فػػرع نشػػاط معػػيف ذي منتجػػات متجانسػػة يمكػػف
لممؤسسة أف تكوف قميمة الربحية ألف تكمفة إنتاجيا المتوسطة أعمى مف تكمفة منافسييا ،و يعود ذلؾ
إلػ ػػى أف إنتاجيتيػ ػ ػ ػ ػػا أضع ػ ػػؼ أو أف عناصر اإلنتاج تكمفتيا أكثر أو لمسببيف معاً.
ويقػدـ اوســتن  1Austinنموذجػاً لتحميػػؿ الصػػناعة وتنافسػية المؤسسػػة مػػف خػػبلؿ القػػوى الخمػػس
المؤثرة عمى تمؾ التنافسية وىي :
 تيديد الداخميف المحتمميف إلى السوؽ.
 قوة المساومة والتفاوض التي يمتمكيا الموردوف لممؤسسة.
 قوة المساومة والتفاوض التي يمتمكيا المشتروف لمنتجات لممؤسسة
 تيديد اإلحبلؿ أي البدائؿ عف منتجات المؤسسة.
 المنافسوف الحاليوف لممؤسسة في صناعتيا.
ويشكؿ ىذا النمػوذج عنصػ اًر ىامػاً فػي السياسػة الصػناعية والتنافسػية عمػى مستػ ػ ػ ػ ػ ػػوى المؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػػة،
وعمػ ػػى جاذبيػ ػػة منتجاتيػ ػػا ،م ػػا يمك ػػف أف تعك ػػس الفاعمي ػػة ف ػػي اس ػػتعماؿ المػ ػوارد وعم ػػى األخ ػػص ف ػػي
1
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الفصل الثاني:

مج ػ ػ ػ ػػاؿ البحػػث والتطويػ ػ ػ ػػر أو الدعايػػة ،وليػػذا فػػإف الربحيػػة وتكمفػػة الصػػنع واإلنتاجيػػة والحصػػة مػػف
السوؽ تشكؿ جميعاً مؤشرات لمتنافسية عمى مستوى المؤسسة.
 -7الربـحـية :
تش ػػكؿ الربحي ػػة مؤشػ ػ اًر ىام ػػا ف ػػي تحدي ػػد التنافس ػػية الحالي ػػة لممؤسس ػػة ،والتنب ػػؤ بمس ػػتقبميا م ػػف أج ػػؿ
تطويرىػ ػا ف ػػي إط ػػار بػ ػرامج التحس ػػيف والتط ػػوير ،باإلض ػػافة إل ػػى الحصػ ػ ػ ػ ػ ػػة م ػػف السػ ػ ػ ػ ػ ػػوؽ إذا كان ػػت
المؤسسة تعظـ أرباحيا وال تتنازؿ عنيا مف أجؿ توسيع حصتيا في السوؽ .إال أف التنافسية الحالية
ال تعكس الوضعية المستقبمية لممؤسسػة فرضػا بمعنػى أف النجػاح الحػالي ال يضػمف النجػاح مسػتقببل
وباألخص إذا كاف السوؽ الذي تنشط فيو المؤسسة يتجو نحو التراجع. 1
تعتمد المنافع المستقبمية لممؤسسة عمى مػدى إنتاجيتيػا النسػبية وتكمفػة عوامػؿ إنتاجيػا وكػذلؾ عمػى
الج ػ ػ ػاذبية النسبية لمنتجاتيػا عمى امتداد فترة طويمة وعمى إنفاقيا الحالي عمى البحػ ػ ػث والتط ػ ػ ػوير أو
براءات االختراع .
 -3تكمفة الصنع :
حس ػػب النم ػػوذج النظ ػػري لممنافس ػػة النزيي ػػة ف ػػإف المؤسس ػػة ال تك ػػوف تنافس ػػية إال إذا كان ػػت التكمف ػػة
المتوسػػطة لئلنتػػاج أقػػؿ مػػف سػػعر البيػػع حتػػى تحقػػؽ ال ػربح ألف حالػػة العكػػس بالضػػرورة تفسػػر إمػػا
باإلنتاجية المنخفضة أو عوامؿ إنتاج مرتفعة.
إف التكمف ػػة المتوس ػػطة لئلنت ػػاج مقارن ػػة بالمنافس ػػيف ف ػػي قط ػػاع مع ػػيف ف ػػي إط ػػار منتج ػػات متماثم ػػة
ومتجانسة يعتبر مؤش ار كافي لتحديد تنافسية المؤسسة.
 -2اإلنتاجية الكمية لمعوامل :
تعكػس اإلنتاجيػة الكميػة لمعوامػؿ ( 2)PTF : Productivité Totale des Facteursمػدى
فاعمية المؤسسة في تحويؿ المدخبلت إلػى منتجػات تامػة إال أف ىػذا المفيػوـ اليفسػر م ازيػا ومسػتوئ
تكمفة عناصر اإلنتاج كما أنو يقيس اإلنتاج بوحدات الفيزيائية(الطف ،الكيموغراـ..إلخ) ىذا اليوضػح
جاذبية المنتجات المقدمة مف طرؼ المؤسسة.
مػػف الممكػػف مقارنػػة اإلنتاجيػػة الكميػػة لمعوامػػؿ أو نموىػػا لعػػدة مؤسسػػات عمػػى المسػػتويات المحميػػة
والدوليػة ،ويمكػف إرجػاع نموىػا سػواء إلػى التغيػرات التقنيػة وتحػرؾ دالػة التكمفػة نحػو األسػفؿ ،أو إلػػى
1
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الفصل الثاني:

تحقيؽ وفػورات الحجػـ ،كمػا يتػأثر دليػؿ النمػو  PTFبالفروقػات عػف األسػعار المسػتندة إلػى التكمفػة
الحػػدة ،و يمك ػػف تفس ػػير اإلنتاجيػػة الض ػػعيفة بع ػػدـ فعالي ػػة اإلدارة أو عػػدـ فعالي ػػة االس ػػتثمار أو بك ػػبل
العامميف.
 -4الحصة من السوق :
يمكػػف لمؤسسػػة مػػا أف تكػػوف مربحػػة وتسػػتحوذ عمػػى جػػزء ىػػاـ مػػف السػػوؽ الداخميػػة بػػدوف أف تكػػوف
تنافسية عمى المستوى الدولي ،ويحصؿ ىذا عندما تكوف السوؽ المحمي محمية بعوائؽ تجاه التجػارة
الدولية ،كما يمكػف لممؤسسػات الوطنيػػة أف تكػوف ذات ربحيػة آنيػة ولكنيػا غيػر قػادرة عمػى االحتفػاظ
بالمنافس ػ ػػة عنػػد تحػ ػ ػ ػرير التجػ ػ ػػارة ولتقػػدير االحتمػػاؿ ليػػذا الحػػدث يجػػب مقارنػػة تكػػاليؼ المؤسسػػة مػػع
تكاليؼ منافسييا الدولييف المحتمميف.
فكمما استطاعت المؤسسػة الوصػوؿ إلػى تكمفػة حديػة منخفضػة مقارنػة بالمنافسػيف فػإف ذلػؾ يجعميػا
تكتسػػب حصػػة أكبػػر فػػي السػػوؽ وربػػح أكبػػر ،فحصػػة السػػوؽ تعكػػس م ازيػػا إنتاجيػػة وتكمفػػة عوامػػؿ
اإلنتػػاج ىػػذا فػػي قطػػاع نشػػاط منتجػػات متجانسػػة ،أمػػا فيمػػا يخػػص قطػػاع ذو منتجػػات متنوعػػة فػػإف
ربحية المؤسسة وحصتيا مف السوؽ تتحدد بجاذبية المنتجات التي تقدميا واسػتجابة ىػذه المتطمبػات
لمعميؿ.
المطمب الثاني  :مؤشرات قياس تنافسية قطاع النشاط
يمكف حساب مقاييس التنافسية عمػى مسػتوى فػرع النشػاط حينمػا تكػوف المعطيػات عػف المؤسس ػ ػ ػػات
التػػي تشػػكميا كافيػػة ،وىػػذه المقػػاييس تمثػػؿ متوسػػطات ،قػػد ال تعكػػس أوضػػاع مؤسسػػة معينػػة ضػػمف
الفرع المدروس ،واجراء تحميؿ التنافسية عمى مستوى قطاع النشاط أو العناقيد أي (تجمػع األنشػطة)
ويشتػ ػ ػ ػ ػػرط أف تك ػػوف في ػػو المتوس ػػطات عم ػػى ى ػػذا المس ػػتوى ذات معن ػػى وفػ ػوارؽ لمؤسس ػػات القط ػػاع
المحػػدود ،وتع ػػود تمػػؾ الفػ ػوارؽ إلػػى تفس ػػيرات عديػػدة مث ػػؿ توليفػػة المنتج ػػات ،عوامػػؿ اإلنت ػػاج ،عم ػػر
المؤسسة ،الحجـ ،الظروؼ التاريخية.
واذا كػػاف مػػف الممكػػف تقيػػيـ تنافسػػية المشػػروع فػػي السػػوؽ المحميػ ػ ػ ػ ػ ػػة أو اإلقميميػ ػ ػ ػ ػػة بالقي ػ ػ ػ ػػاس إلػػى
المشروع ػػات المحميػ ػػة أو اإلقميمي ػػة ،فػػإف تقي ػػيـ تنافس ػػية فػػرع النش ػػاط ي ػػتـ بالمقارنػػة م ػػع ف ػػرع النش ػػاط
المماثؿ إلقميـ آخر أو بمد آخر الذي يتـ معو التبادؿ ،واف فرع النشاط التنافسػي يتضػمف مشػروعات
تنافسية إقميميا ودوليا أي تمؾ التي تحقؽ أرباحاً منتظمة في سوؽ حرة.
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الفصل الثاني:

وتنطبؽ غالبية مقاييس تنافسية المشروع عمى تنافسية فرع النشاط ،إذا أف فرع النشاط الذي يحقؽ
بش ػػكؿ مس ػػتديـ م ػػردوداً متوس ػػطاً أو ف ػػوؽ المتوس ػػط عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف المنافس ػػة الحػ ػرة م ػػف الم ػػورديف
األجانب ،يمكف أف يعتبر تنافساً إذا تـ إجراء التصحيحات البلزمة فيو.
 -7مؤشرات التكاليف واإلنتاجية :
يكوف فرع النشػاط تنافسػياً إذا كانػت اإلنتاجيػة الكميػة لمعوامػؿ ( )PTFفيػو مسػاوية أو أعمػى منيػا
لػػدى المشػػروعات األجنبيػػة المزاحمػػة أو كػػاف مسػػتوى تكػػاليؼ الوحػػدة بالمتوسػػط يسػػاوي أو يقػػؿ عػػف
تكاليؼ الوحدة لممزاحميف األجانب.
وغالب ػاً مػػا يػػتـ لػػذلؾ إج ػراء المقارنػػات الدوليػػة حػػوؿ إنتاجيػػة اليػػد العاممػػة أو التكمفػػة الوحدويػػة لميػػد
العاممة ،1CUMOومف الممكف تعريؼ دليػؿ تنافسػية تكمفػة اليػد العاممػة لفػرع النشػاط  iفػي البمػد j
في الفترة  tبواسطة المعادلة التالية:

Q L ijt

Wijt  R jt

CUMOijt 

حيث :
 Wijtتمثؿ معدؿ أجر الساعة في فرع النشاط  iوالبمد  jفي خبلؿ الفترة .t
 Rjtتمثؿ معدؿ سعر الصرؼ لمدوالر األمريكي بعممة البمد  jفي خبلؿ الفترة .t

Q L ijt

تمثؿ اإلنتاج الساعي في فرع النشاط  iوالبمد  jفي خبلؿ الفترة .t

ويصبح مف الممكػف التعبيػر مػف خػبلؿ المعادلػة التاليػة عػف " التكمفػة الوحدويػة لميػد العاممػة النسػبية"
مع البمد K

CUMOijkt  CUMOijt CUMOikt
ويمكف أف ترتفع  CUMOلمبمد  jبالنسبة إلى مثيبلتيا لمبمداف األجنبية لسبب أو أكثر وذلؾ بسبب:


إرتفاع معدؿ األجور والرواتب بشكؿ أسرع مما يجري في الخارج.



إرتفاع إنتاجية اليد العاممة بسرعة أقؿ مف الخارج.



ارتفاع قيمة العممة المحمية بالقياس لعمبلت البمداف األخرى.

إف المشػػكمة الرئيسػػية لمقارنػػة التكمفػػة الوحدويػػة تػػنجـ عػػف غموضػػيا ،ألف ارتفػػاع التكمفػػة الوحدويػػة
النسػػبية يكػػوف بسػػبب االرتفػػاع فػػي األجػػور أو الزيػػادة فػػي سػػعر الصػػرؼ ،ويكػػوف مرغوبػػا إف كػػاف
Donald G. McFetridge, Idem, P13
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الفصل الثاني:

يعكس زيادة فػي جاذبيػة صػادرات البمػػد أو قيمتيػػا فػي البمػداف األجنبيػة أو بزيػادة فػي تكمفػة "العػدوؿ"
لمعمػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ بالبم ػ ػ ػ ػ ػػد ،واال فالتكمف ػػة الوحدوي ػػة لمبم ػػد ينبغ ػػي أف تي ػػبط بالمقارن ػػة م ػػع تكمف ػػة شركائػ ػ ػ ػ ػ ػػو
التجاريي ػ ػ ػ ػػف ،وى ػ ػػذا الت ارجػ ػ ػػع يمك ػ ػػف أف يستػ ػ ػ ػمػ ػػزـ تحسينػ ػ ػ ػ ػػات فػي اإلنت ػ ػ ػاجية أو ىبوطػ ػ ػاً فػي األجػور
أو خفضاً لمعممة.
وقد تبنى العديد مف االقتصادييف حتى منتصؼ الثمانينات فكرة أف التنافسية الدولية محددة بشػكؿ
وحيػػد بأسػػعار التصػػدير التػػي ىػػي دالػػة أساس ػاً فػػي تكمفػػة عوامػػؿ اإلنتػػاج الصػػناعي الوحدويػػة وعمػػى
الخصوص األجور ،لذلؾ كانت توصياتيـ العممية حوؿ السياسة االقتصادية في ضوء ىػذه المقاربػة
لمتنافسية الدولية تتناوؿ :
 إج ارءات مستندة أساساً عمى التكمفة األجيرة وانتاجية القوى العاممة ،أو تكمفة األجرة فقط.
 إمكاف تحقيؽ مكاسب في التنافسية مف خبلؿ خفض قيمة العممة.
لك ػػف ى ػػذه الرؤي ػػة وجي ػػت لي ػػا انتق ػػادات بن ػػاءا عم ػػى تجرب ػػة ألماني ػػا والياب ػػاف فق ػػد عرفت ػػا ارتف ػػاع ف ػػي
 CUMOوتوسػػع فػػي حصصػػيما مػػف السػػوؽ الدوليػػة فػػي آف واحػػد بسػػبب أف تكمفػػة اليػػد العاممػػة لػػـ
تشكؿ القسـ األكبر مف التكمفة اإلجمالية ،ولكف خبرة البمديف تتوافؽ مع ت ازيػد الطمػب الخػارجي عمػى
ص ػػادرتيما وب ػػذلؾ نش ػػأ تػ ػوازف جدي ػػد برف ػػع س ػػعر الص ػػرؼ والكمي ػػات المخصص ػػة لمتص ػػدير ال ػػدولي،
واالنتقاد الثاني كوف تكمفة اليد العاممػة يمكػف أال تشػكؿ إال قسػماً صػغي اًر مػف تكمفػة السػمع والخػدمات
التي يتـ تبادليا وبذلؾ يمكف تحييػد أثػر تمػؾ التكمفػة بواسػطة تغي ػ ػر ممح ػ ػ ػػوظ فػي قطاعػ ػ ػ ػ ػ ػات أخ ػ ػ ػرى
أو في أسعار عوامؿ اإلنتاج األخرى وبذلؾ لف يكوف لتغيرات  CUMOأث اًر عمى سعر الصرؼ.
 -3مؤشرات التجارة والحصة من السوق الدولي :
يستخدـ الميزاف التجاري والحصة مف السوؽ كمؤشريف لقياس تنافسية قطاع نشاط معيف ،فالقطاع
يخس ػػر تنافس ػػيتو عن ػػدما ت ػػنخفض حص ػػتو م ػػف الص ػػادرات الوطني ػػة الكمي ػػة ،أو حص ػػتو م ػػف الػ ػواردات
وتتزايد لسمعة معينة أخذاً في االعتبار حصة تمؾ السمعة في اإلنتاج أو االستيبلؾ الوطني الكمي.
-2

الميزة النسبية الظاىرة :

أنش ػ ػ ػػأ بــورتر ( )7990مقياسػ ػ ػػا لمتنافسيػ ػ ػ ػ ػػة مستنػ ػ ػ ػػداً عمى الميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػزة التنافسيػ ػ ػ ػ ػ ػػة الظ ػ ػ ػػاىرة
( 1)RCA : Revealed Comparative Advantage indexويمكػػف حسػػابو لبمػػد مػػا j
لمجموعة منتجات أو فرع نشاط  . iومنو عندما تكوف  RCAijأكبر مف الواحد فإف البمػد  jيمتمػؾ
Donald G. McFetridge, Idem, P17.
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الفصل الثاني:

ميػزة تنافسػػية نسبيػ ػ ػ ػ ػػة ظػػاىرة لممنت ػ ػ ػ ػ ػج  iويجػػدر االىتمػػاـ بػػالميزاف التجػػاري لفػػرع النشػػاط ،فػػإف كػػاف
فرع ػاً صػػناعياً تبمػػغ حصػػتو  %2م ػ ػػف الصػ ػػادرات الدوليػ ػػة و  %2مػػف ال ػواردات الدوليػػة فػػبل يمكػػف
اعتباره تنافسياً.
المطمب الثالث  :مؤشرات قياس تنافسية الدول
أكد معظـ الباحثيف عمى ضرورة اسػتعماؿ عػدة مؤشػرات لقيػاس تنافسػية دولػة مػا ،والبػدائؿ المتػوفرة
لػػذلؾ حيػػث تتمثػػؿ فػػي مبلحظػػة تطػػور الػػدخؿ الحقيقػػي حسػػب الفػػرد أو اإلنتاجيػػة ،أو عمػػى النتػػائج
التجارية لمدولة.
وتطػػور الػػدخؿ الحقيقػػي حسػػب الفػػرد واإلنتاجيػػة لػػو مفػػاىيـ مرتبطػػة ولكػػف ليسػػت متشػػابية ،حيػػث
يوضػػح 1 Markusenىػػذه النقطػػة بقولػػو أف الػػدخؿ الحقيقػػي حسػػب الفػػرد ي ػرتبط بعوامػػؿ اإلنتػػاج
الكميػػة ،والتوف ػ ػ ػ ػػر عمػػى رأس المػػاؿ والمػوارد الطبيعيػػة وكميػػات التبػػادؿ ،فزيػػادة عوامػػؿ اإلنتػػاج الكميػػة
(عادة متمثمة في التطورات التكنولوجية) وتعمؿ عمى زيادة الدخؿ حسب الفرد ،مثؿ ما يفعؿ تطور
التخصيص الوطني بالموارد الطبيعية ورأس الماؿ المادي ،أو تحسف في التبادالت.
ولذلؾ فإف كميات التبادؿ لدولة ما تتحسف عندما تكوف العممة الوطنية مثمنة أو سعر الصادرات
لمدولة ما مرتفع مقارنة لسعر الواردات ،وىذا ما يػ ػ ػ ػػؤدي لزيادة حج ػ ػ ػ ػػـ االستيبلؾ الداخم ػ ػػي الممكػ ػ ػػف
انطبلق ػ ػ ػػا مػػف التخصػػيص المعطػػى مػػف الثػػروات الطبيعيػػة ومػػف التجػػارة المتوازنػػة ،كمػػا تػػزداد كميػػات
التب ػ ػ ػ ػ ػ ػػادؿ لدولػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة م ػػا وال ػػدخؿ حس ػػب الف ػػرد عن ػػدما يك ػػوف الطم ػػب ع ػػالمي إض ػػافي عم ػػى المنتج ػػات
والخدمات المصػ ػ ػ ػػدرة مف طرؼ ى ػػذه الدول ػ ػ ػ ػ ػة ،أو عرض عالمي إضػافي عمػى المنتجػات والخػدمات
التي تستوردىا ،وليذا فإف مقاربات التنافسية الوطنية المبنية عمى التجارة والػدخؿ تكػوف حسػب الفػرد
وترتبط فيما بينيا .
وعنػػدما تكػػوف محفظػػة الصػػادرات لدولػػة مػػا مركػزة عمػػى قطاعػػات النشػػاط ذات نمػػو كبيػػر ومحفظػػة
ال ػواردات مركػ ػزة عم ػػى قطاعػػات نش ػػاط ذات نم ػػو ضػػعيؼ أو ف ػػي حال ػػة انحػػدار ،يمك ػػف أف يكػ ػ ػ ػ ػػػوف
م ػ ػ ػ ػ ػػؤشر معتم ػ ػ ػ ػػد عمػػى تحسػػف كميػػات التبػػادؿ ليػػذه الدولػػة ،وىػػذا يخضػػع لسػػرعة رد فعػػؿ األس ػواؽ
العالمي ػػة لش ػػروط الع ػػرض والطم ػػب اإلض ػػافييف ،ويرتف ػػع دخ ػػؿ الف ػػرد تح ػػت تػ ػػأثير زيػ ػػادة التخصيػ ػػص
الوطن ػػي مػػف الثػػروات الطبيعيػػة (تنقيػػب عػػف الثػػروات الطبيعيػػة) أو مػػف رأس المػػاؿ المػػادي (نتيجػػة
لئلستثمارات السابقة).
Donald G. McFetridge, Idem, P22.
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الفصل الثاني:

وتنشر العديد مف المنظمات والييئات الدولية مثػؿ (المعيد الدولي لتنميـة اإلدارة  ،IMDالمنتـدى
االقتصــادي العــالمي  ،WEFمنظمــة األمــم المتحــدة  )...AT Kearney ،UNتقػػارير سػػنوية،
تتضػػمف مؤشػ ػرات تي ػػدؼ إل ػػى تص ػػنيؼ دوؿ الع ػػالـ بدالل ػػة مع ػػايير مختمف ػػة مث ػػؿ التنافس ػػية ،التط ػػور
البشري ،الحرية االقتصادية ،وتكمفة األعماؿ...الخ.
وقد قػاـ فابريـك ىـاتم بتمخػيص معظػـ ىػذه التقػارير ومؤشػراتيا فػي جػدوؿ (رقـم  )77الػذي يبػيف فيػو
تعداد الدوؿ التي يخصيا بكؿ تقرير وطريقة إعداد ليذه المؤشرات.
-2تقرير المعيد الدولي لتنمية اإلدارة (: )IMD
يصػػدر ىػػذا المعيػػد سػػنوياً ومقػره سويسػ ار منػػذ بدايػػة التسػػعينات ،وىػػذا فػػي إطػػار التحضػػير لممنتػػدى
االقتصادي العالمي "كتاب عن التنافسية فـي العـالم" ( WCY : World Competitiveness
 ،)Yearbookواليدؼ منو جمع عناصر أساسية لمقارنة خصػائص بيئػة األعمػاؿ وتمخػيص عمػى
شكؿ مؤشر وحيد يتـ عمى أساسو تصنيؼ الدوؿ بداللة نوعية البيئػة الموف ػ ػ ػ ػ ػرة لممؤسس ػػات ،حيػ ػ ػ ػ ػػث
انػػو ح ػ ػ ػ ػ ػوالي  200نػ ػ ػ ػػوع مػػف المعطيػػات األساسػػية التػػي تجمػػع فػػي مجػػاالت مختمفػػة  :منيػػا تنافسػػية
واستقرار االقتصاد الكمي ،نوعية وتكمفة عوامؿ اإلنتػاج ،اليياكػؿ القاعديػة ،البحػث والتطػوير ،تسػيير
المؤسسة ،والبيئة اإلدارية والجباية.
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الفصل الثاني:

الجدول رقم  :77ممخص لممؤشرات()IMD
الطريقة

عدد الدول

الرتبة األولى

السنة

مؤش ػػر مرك ػػب يتك ػػوف م ػػف عشػ ػرات
المق ػ ػ ػ ػػاييس الت ػ ػ ػ ػػي تق ػ ػ ػ ػػيس ش ػ ػ ػ ػػروط
التنافس ػ ػ ػ ػػية لممؤسس ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػي دول ػ ػ ػ ػػة

93

فمندا

2003

مؤشػ ػ ػ ػػر تنافسػ ػ ػ ػػية المنتػ ػ ػ ػ ػػدى االقتصػ ػ ػ ػ ػػادي العػ ػ ػ ػ ػػالمي
التجارة
WEF

2003

المؤشر السري

AT Kearney

FDI
potential
index

تقرير االستثمار العالمي
FDI

ما(تنظيـ المؤسسة ،بيئة األعماؿ).

نتيج ػ ػػة لص ػ ػػبر آراء متخ ػ ػػذي القػ ػ ػرار

الخواص حوؿ صورة دولة ما.

64

الصيف

مؤش ػػر مرك ػػب يتك ػػوف م ػػف عشػ ػرات

مقاييس جاذبية دولة ما لبلستثمارات 140

USA

المؤشر

الييئة

2003

األجنبية.

مؤش ػػر مرك ػػب يتك ػػوف م ػػف عشػ ػرات

المق ػػاييس الت ػػي تق ػػيس درج ػػة انفت ػػاح
دول ػ ػػة م ػ ػػا لمت ػ ػػدفقات م ػ ػػف ك ػ ػػؿ ن ػ ػػوع

62

أيرلندا

2004

دليؿ العولمة

AT Kearney

(تجارة ،رؤوس أمواؿ...إلخ)

مؤشػ ػػر مركػ ػػب يتكػ ػػوف مػ ػػف بضػ ػػعة

مق ػ ػػاييس تخ ػ ػػص الص ػ ػػحة ،التعم ػ ػػيـ 175

والدخؿ حسب الفرد.

مؤش ػػر مرك ػػب يتك ػػوف م ػػف عشػ ػرات

المقػاييس التػػي تقػػيس العوامػػؿ الكميػػة 102

لمنمو(البيئة الكمية لبلقتصاد)

النرويج

فمندا

2003

2003

مؤشػ ػ ػػر مركػ ػ ػػب مكػ ػ ػػوف مػ ػ ػػف 200
مؤش ػ ػ ػ ػ ػػر كم ػ ػ ػ ػ ػػي لمتنافس ػ ػ ػ ػ ػػية(النتائج
االقتص ػ ػ ػ ػ ػ ػػادية الكمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،اليياك ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

52

USA

2004

القاعدية ،التكنولوجية ،اإلدارة).

مؤشػ ػ ػ ػ ػػر التنميػ ػ ػ ػ ػػة منظمة األمـ المتحدة
البشرية
UN

GCI

المنتػ ػ ػ ػ ػػدى االقتصػ ػ ػ ػ ػػادي العػ ػ ػ ػ ػػالمي
WEF

مؤشػ ػ ػػر التنافسػ ػ ػػية المعيد الدولي لتنمية اإلدارة
اإلجمالية
IMD

مؤش ػ ػػر مرك ػ ػػب متك ػ ػػوف م ػ ػػف بض ػ ػػع
عشػ ػ ػ ػرات المق ػ ػ ػػاييس تق ػ ػ ػػيس ت ػ ػ ػػدخؿ

الدول ػ ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ ػػي االقتص ػ ػ ػ ػ ػػاد(الجباية153 ،
النفق ػ ػ ػ ػ ػػات العمومي ػ ػ ػ ػ ػػة ،الت ػ ػ ػ ػ ػػدخبلت

ىونغ كونغ

2004

Economic
Freedom
Index

Heritage Foundation

التنظيمية).

متوس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػط عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلث

س ػ ػػنوات( )2001-1999لت ػ ػػدفقات

االسػػتثمار األجنبػػي المباشػػر الداخمػػة

140

بمجيكا و

لكسمبورغ

2003

مؤشر الفعالية

تقرير االستثمار العالمي
FDI

ومقارنتيا بالناتج المحمي الصافي
Source : Fabric hatem,"Les indicateur comparatifs de compétitivité et d’attractivité: une
rapide revue de littérature", AFII
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الفصل الثاني:

إف بعػػض ىػػذه المعطي ػ ػ ػػات ىػػي عبػ ػ ػ ػ ػ ػػارة عػػف إحصػػائيات تجمػػب مػػف المنظم ػ ػ ػ ػػات المنتجػ ػ ػ ػػة س ػواء
كانػػت(خاصػػة أو عموميػػة) والػػبعض األخػػر مسػػتخرج مػػف اسػػتبياف منجػػز مػػف المعيػػد ( )IMDلػػدى
أعضاء شبكتو ،والمؤشر يحسب عمى أساس متوسػط الم ارتػب التػي تحصػمت عمييػا دولػة مػا فػي كػؿ
مؤشػػر جزئػػي ،ونشػػر ىػػذا التقريػػر يػػؤدي كػػؿ سػػنة فػػي العػػالـ إلػػى نقػػاش وطنػػي عمػػى تنافسػػية البمػػد،
وصورتػ ػػو ف ػػي الخ ػ ػ ػػارج ،وك ػػذا نق ػػاش عم ػػى طريق ػػة إع ػػداد المؤش ػػر ومص ػػداقيتو .لخ ػػص ى ػػذا المعي ػػد
المؤشرات في ثمانية عوامؿ وردت في تقرير سنة  2002وىي مبينة في الجدوؿ الموالي:
الجدول رقم  : 12تكوين عوامل مؤشر المعيد الدولي لتنمية اإلدارة
عدد المؤشرات
20

تسمية العامل
االقتصاد الكمي

رقم
02

22

العولمة

02

22

الحكومة

02

22

المالية

02

22

البنية التحتية

02

22

اإلدارة

02

22

العموـ والتقنية

02

22

البشر

02

المصدر :تقرير المعيد الدولي لتنمية اإلدارة بالتصرف
ولقػػد ثػػـ تجميعيػػا فػػي سػػنة  2002فػػي أربػػع عوامػػؿ فقػػط ىػػي :اإلنجػػاز االقتصػػادي ،فاعميػػة الحكومػػة
فاعمية قط ػ ػ ػ ػاع األعماؿ ،البنية التحتية ،حيػث يضػـ كػؿ عامػؿ عػدة عناصػر ،وكػؿ عنصػر يشم ػ ػ ػ ػػؿ
ع ػػدة مؤشػ ػ ػ ػ ػ ػرات أو متغيػرات ذات طبيعػػة كميػػة مباشػرة أو قياسػػات لمػرأي ،بمػػغ تعػػدادىا  222مؤشػػر
ع ػ ػ ػ ػػاـ  2002و  222سنة .2000
وتضـ عينة الدوؿ موضع الدراسة العديد مف دوؿ العالـ النامية ،ودوؿ منظمة التعػاوف االقتصػادي
والتنمي ػػة ،حي ػػث س ػػنتي  2002و 2002بم ػػغ تع ػػدادىا  20دول ػػة ل ػػيس م ػػف بيني ػػا أي دول ػػة ع ػ ػ ػ ػ ػ ػربية،
واع ػ ػ ػ ػ ػػداد ىػذا التقريػر كػػاف يػتـ باالشػتراؾ مػع منتــدى االقتصـاد العــالمي وتحضػي ار الجتمػاع المنتػػدى
السنوي.

119

التنافس والميزة التنافسية لممؤسسة

الفصل الثاني:
 -3تقرير المنتدى االقتصادي العالمي (: )WEF

يتخذ سويس ار مق اًر لو ،ويصدر سنوياً تقرير التنافسية العالمية ( )GCYبالتعاوف مع مركز التنميػة
الدوليػػة ( )CIDالتػػابع لجامعـــة ىـــارفرد بالواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة ،وىػػذا تحػػت عن ػواف "تقريـــر
التنافســية الكونيــة "Global Competitiveness Yearbook ،ويسػػتخدـ عػػدد كبيػ ػ ػ ػ ػ ػػر مػػف
المؤش ػ ػ ػ ػ ػرات مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوزعة عمى ثمانية عوامػؿ ىػي :اإلنتػاج ،الحكومػة ،الماليػة ،البنيػة التحتيػة ،التقنيػة،
اإلدارة ،العمؿ و المؤسسات ،ويضـ  202دولة في (سنة  )2002مف بينيا دوؿ عربيػة ىػي مصػر،
األردف ،الج ازئػػر ،المغػػرب ،تػػونس ،ويقػػوـ ىػػذا التقريػػر بترتيػػب الػػدوؿ باالسػػتناد عمػػى عػػدد كبيػػر مػػف
المؤشرات حيث بمغ عددىا  222مؤش ػ ػ ػ اًر سنة  2000منيا الكمي ومنيا الكيفي ويخص آراء مػديري
األعمػػاؿ عبػػر العػػالـ ،ويعتمػػد المنتػػدى االقتصػػادي العػػالمي فػػي أعػػداده لمتقريػػر عمػػى مقاربػػة أف ثػػروة
الدوؿ تتمثؿ في معدؿ الناتج المحمي الصافي حسب الفرد ومسػتوى نمػوه ،والمؤشػريف المػذيف يعػدىما
المنتدى ىـ ()GCI : Growth Competitiveness Index
و ( )CCI : Current Competitiveness Indexويفتػ ػ ػػرض أنيمػ ػ ػػا يفسػراف نمػو مسػتوى
ث ػ ػ ػ ػػروة األم ػػـ عم ػػى الم ػػدى المتوس ػػط .فالمؤش ػػر األوؿ  GCIيرك ػػز عم ػػى التنافس ػػية كوني ػػا مجموع ػػة
مؤسسات وسياسات اقتصادية تضمف معدالت نمو مرتفعة عمى المدى المتوسط ،وييدؼ إلى قياس
إمكانيات النمو لمخمسة سنوات القادمػة ،بينمػا المؤشػر الثػاني  CCIيسػتعمؿ المؤشػرات االقتصػادية
الجزئي ػػة لقي ػػاس الييئ ػػات وىياك ػػؿ الس ػػوؽ والسياس ػػة االقتص ػػادية ،الت ػػي تض ػػمف مست ػ ػ ػ ػػوى آن ػػي مػ ػػف
االزدىػ ػ ػ ػػار الػػذي ييػػدؼ لقيػػاس القػػوة اإلنتاجيػػة اآلنيػػة لػػنفس الػػدوؿ كمػػا أف المؤشػراف يعتمػ ػ ػػداف عمػػى
نفس األسموب وىو إعداد مؤشر التنافسية كمتوسط مرجػ ػ ػ ػػح لمجم ػ ػ ػػوعة مف المتغيرات المعيارية.
ويػػػتـ إعػػػداد المؤشػ ػػر  GCIبنػ ػػاءاً عمػ ػػى مجموعػ ػػة مقػ ػػاييس كميػ ػػة منيػ ػػا(متغي ػ ػرات اقتصػ ػػادية كميػ ػػة
معياريػة) ،وكػػذلؾ يعتمػػد عمػػى تحقيقػػات كيفيػػة تػػتـ مػع مػػديري المؤسسػػات فػػي  202دولػػة تتكػػوف مػػف
( 2200مؤسسػػة خاصػػة وعموميػػة) ،أمػػا بالنسػػبة لمواضػػيع االسػػتبياف فػػي المنظمػػة فيػػي تكػػوف فػػي
المواضيع االتية ذكرىا:
 البيئة االقتصادية الكمية  :اإلبداع ونشر التكنولوجيا ،اليياكؿ القاعدية العامة.


الييئػػات العمومي ػػة  :عق ػػود وقػ ػوانيف ،الفس ػػاد ،المنافس ػػة ف ػػي الس ػػوؽ ال ػػداخمي،
تطور نظاـ العناقيد ،سوؽ األعماؿ وسياسة المؤسسات ،والسياسة البيئية.
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الفصل الثاني:

ويسػػتعمؿ فػػي حسػػاب  GCIكػػذلؾ عشػػروف فقػػط مػػف مقػػاييس ىػػذه المواضػػيع والجػػدوليف الم ػواليف
يوضحاف كيفية حساب ىذا المؤشر وكذا نوعية المتغيرات الكمية والكيفية.1
جدول رقم  :13تركيبة المؤشرGCI 2
وزن المركبة في المؤشر
اإلجمالي

دول

القلب

دول خارج القلب

4/7
4/7*3/7

2/7*3/7

4/7*4/7

2/7*4/7

4/7

2/7*4/7

عدد المتغيرات

كيفي

2/2
2
0

كمي

اجملموع

2/2
0
2

2
2
2

كيفي

2
2
0

المؤشرات الفرعية
كمي

2
0
2

2/7

4/7*3/7

2/7*3/7

3/7

2/7

4/7*3/7

الحسابي لمتغيرات
المجموعة

2/7

4/7*4/7

وزن المتوسط

2/7*3/7

2
2

0
0

2
2

2
2

0
0

3/7*3/7

2/7*8/7

2/2

3/4

2

2

2

3/7*3/7
0

2/7*3/7
2/7*8/2

2/2
2/2

2/2
½

20
2

2
2

2
2

7

7

24

30

74

بيئة االقتصاد الكلي
 االستقرار ترتيب خطر القروض النفقات العموميةاهليئات العمومية
 عقود وقوانني الفسادالتكنولوجية
 اإلبداعالتقنيات اجلديدة لإلعالم واإلتصال
 نقل التكنولوجيااجملــموع

Source : Gregoir stephane et Maurel française, " Les indices de compétitivité des
pays interprétation et limites", INSEE, Octobre 2002, P4.
1

Gregoir stéphane et Maurel françoise, "Les indices de compétitivité des pays : interprétation et
limites", octobre 2002, p4-6.
2
المتغٌرات الكٌفٌة فً الواقع هً المتوسط حسب كل دولة لإلجابات الفردٌة لدى المؤسسات على أسئلة االستبٌان ،واإلجابات األصلٌة
هً متغٌرات كمٌة ذات مقٌاس من  0إلى  2أو من  2إلى .2
 المتغٌرات الكمٌة تحول إلى مقٌاس من  2إلى  2اعتمادا على مجال القٌم الكبرى المأخوذة من طرف كل الدول ،هاته الدول تقسم إلىمجموعتٌن
 دول القلب وتعرف حسب متوسط عدد براءات االختراع بالنسبة لعدد السكان و المسجلة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة خالل سنواتالثمانٌنٌات ،باقً الدول تسمى ودول خارج القلب.
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الفصل الثاني:

أمػػا مؤشػػر التنافسػػية الحاليػػة ( )CCI : Current Competitiveness Indexفيػػدرس
األسػػس االقتصػػادية الجزئيػػة لمعػػدؿ الػػدخؿ القػػومي الصػػافي ( )PIBبالنسػػبة لكػػؿ فػػرد ويعتمػػد عمػػى
محػػددات الميػزة التنافسػػية التػػي وضػػعيا االقتصػػادي بــورتر كمػػا ويمجػػأ المنتػػدى االقتصػػادي العػػالمي
ألعداد ىذا المؤشر إلػى متغيػرات كيفيػة مسػتخرجة مػف اسػتبياف مػع مػدراء المؤسسػات ،واختيػار ىػذه
المتغيرات وترجيحيا يػتـ بعػد تحميػؿ إحصػائي صػغير لعبلقػة االرتبػاط بػيف المتغيػرات ،وىػذا انطبلقػاً
مف عبلقة خطية بيف مستوى الدخؿ القومي الصافي بالنسبة لكؿ فػرد ومخػزوف رأس المػاؿ لكػؿ فػرد
و االقتصاد ما (يؤخذ فيو رأس الماؿ بالمعنى العاـ ،أي يتضمف رأس الماؿ البشري).
لكف في الواقع يكوف العكس ألف عدد المتغيرات يكوف أكثر مف عدد الدوؿ لذا فالطريق ػ ػ ػ ػػة تعتمػ ػ ػ ػ ػ ػػد
عم ػػى تحمي ػػؿ المعطي ػػات ع ػػوض ع ػػف االنح ػػدار الخط ػػي المتع ػػدد ،وك ػػؿ المتغيػ ػرات المس ػػتخرجة م ػػف
االسػػتبياف ليسػػت قابمػػة لمقيػػاس ماعػػدا متغيػػر واحػػد وىػػو عػػدد بػراءات االختػراع المودعػػة بالنسػػبة لكػػؿ
فرد.
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الفصل الثاني:

جدول رقم  :14قائمة المتغيرات المستعممة في حساب GCI2
املتغي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات
كيفية(مقياس  0إىل 7لإلجابات الفردية)

كمية(آخر تاريخ معروف حمولة إىل )7-1

البيئة االقتصادية الكلية
 بالدك ميكن أن تعرف ركود السنة القادمة؟ -هل كان ميسر على مؤسستك احلصول على قروض السنة املاضية؟

 التضخم الفرق بني معدل القارض-املقرتض معدل الصرف احلقيقي بالنسبة للدوالر االمريكي فائض APU -معدل االدخار لألمة

 -املصدر :اهليئات املستثمرة

االستقرار

ترتيب خطر القروض
بالنسبة املئوية من الدخل القومي الصايفPIB

نفقات APU

اهليئات الع ــمومية
 هل العدالة مستقلة عن احلكومة أو مرتبطة هبا؟ هل األصول املالية والثروة معرفة بوضوح وحممية بالقانون؟ -هل حكومتك غري متحيز يف منح الصفقات العمومية؟

عقود وقوانني

 ما هو معدل الرشوة يف منح رخص االسترياد والتصدير؟ ما هو معدل الرشوة يف منح رخص الشبكات العمومية؟ -ما هو معدل الرشوة يف دفع الضرائب السنوية؟

الفساد

التكنـ ــولوجيا
-

ما هي وضعية بلدك بالنسبة للتكنولوجيا مقارنة بالدولة الرائدة؟
هل االخرتاع املستمر مصدر مداخيل يف نشاطك؟
ه ـل تنفــك كث ـرياً مؤسســات بلــدك يف البح ـ والتطــوير مقارنــة بالــدول
األخرى؟
هل التعاون مع اجلامعات يف البح والتطوير مهم؟

-

-

-

1

عدد براءات االخرتاع
نسبة التمدرس يف التعليم العايل

هل االتصال باالنرتنت يف املدارس باهض الثمن؟
هل املنافسة بني مزويدي خدمة االنرتنت كافية لضـمان نوعيـة خدمـة
جيدة؟
هل  NTICمن االهتمامات الكربى للحكومة؟
هـ ـ ــل الق ـ ـ ـوانني املتعلقـ ـ ــة بـ ـ ـ ـ ( NTICمحايـ ـ ــة املسـ ـ ــتهلك الت ـ ـ ــارة
االلكرتونية  )...متطورة وحمرتمة؟

-

عدد اهلواتف النقالة
عدد مستعملي االنرتنت
عدد متصلي االنرتنت
عدد خطوط اهلاتف
2
عدد أجهزة الكمبيوتر

 -هل االستثمارات املباشرة الداخلة مصدر مهم للتكنولوجيا اجلديدة؟

-

باقي التكنولوجيا من التبادالت

-

اإلبداع
التكنولوجي

NTIC
التقنيات اجلديدة
لإلعالم واالتصال
نقل التكنولوجيا
(ختص الدول خارج القلب )

Source : Gregoir stephane et Maurel française, " Les indices de compétitivité des
pays interprétation et limites", INSEE, Octobre 2002, P4.

1

عدد براءات االختراع لكل فرد
2
العدد لكل فرد
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الفصل الثاني:
 -2مؤشرات البنك الدولي(: )WB

يقػوـ بإعػداد مؤشػرات عػػف التنافسػية لعػدد مػػف الػدوؿ ،وتنشػر دوريػا عمػػى شػبكة االنترنػت ،وشػػممت
الع ػ ػػديد مػ ػػف الػػػدوؿ العربيػ ػػة منيػ ػػا :الج ازئػػػر ،مصػ ػػر ،األردف ،الكويػ ػػت ،موريتانيػ ػػا ،المغػ ػػرب ،عمػ ػػاف
السعودية ،تونس ،اإلمارات واليمف ،وتعتمد عمى  22متغي اًر في  2عوامؿ وىي :
 اإلنجاز اإلجمالي ( الناتج القومي اإلجمالي لمفرد ،معدؿ النمو السنوي المتوسط).
 الديناميكية الكمية وديناميكيػة السػوؽ (النمػو واالسػتثمار ،اإلنتاجيػة ،حجػـ التجػارة اإلجمػالي
تنافسية التصدير).
 البني ػػة التحتي ػػة ومن ػػاخ االس ػػتثمار (ش ػػبكة المعموم ػػات واالتص ػػاالت ،البني ػػة التحتي ػػة المادي ػػة
االستقرار السياسي االجتماعي).
 رأس الماؿ البشري والفكري.
 الديناميكية المالية.
 -4مؤشرات صندوق النقد الدولي(: )IMF
يقوـ بنشر عدد محدد مف المؤشرات منيا (أسعار الصرؼ الحقيقػي المسػتندة إلػى مؤشػرات أسػعار
المسػ ػػتيمؾ ،قيمػ ػ ػ ػ ػ ػػة وحػ ػػدة التصػ ػػدير لمسم ػ ػ ػ ػ ػػع المصػ ػػنعة ،السػ ػػعر النسػ ػػبي لمسم ػ ػ ػػع المتداولػ ػػة وغي ػ ػ ػ ػ ػػر
المتداولة ،تكمفػ ػ ػػة وحدة العمؿ في الصناعة التحويمية).
 -2تصنيف حسب مؤشر الحرية االقتصادية :
طػ ػ ػ ػ ػػور ىػػذا المؤشػػر طبقػػا لمعيػػد  HERITAGEبالواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة وقػػد اعتمػػد لد ارسػػة
درجة الحػ ػ ػرية عمى عشرة عوامؿ وكؿ عامؿ يتكوف مف مجموعة مف المتغيرات (  20متغير) وىذه
العوامؿ ىي :
 حرية التجارة.
 العبء الضريبي لمحكومة.
 تدخؿ الحكومة في االقتصاد.
 السياسة النقدية.
 تدفقات رأس الماؿ واالستثمار األجنبي.
 الجياز المصرفي.
 األجور واألسعار.
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الفصل الثاني:
 حقوؽ الممكية.
 األنظمة.
 السوؽ السوداء.

ومنو فقد تحتؿ الجزائر حسب تصنيؼ مؤشر الحرية االقتصادية المرتبة .202
انتقاد التنافسية ومؤشراتيا
انتقد ريكاردو بترال 1التنافسية وركز عمى كونيا أصبح ػ ػ ػػت ىػ ػ ػ ػ ػػدؼ رئيسي وليسػ ػ ػػت وسيم ػ ػ ػػة ،ومػف
بيف اآلثار التي ترتبت عنيػػا ىػي تقويػة منطػؽ الح ػ ػػرب لػ ػ ػ ػػدى المؤسس ػ ػ ػ ػػات عمػى المسػتوى ال ػ ػ ػ ػػدولي
فيمػا يخػػص العبلقػات بػػيف المؤسسػات والمتعػػامميف االقتصػػادييف ،لممػدف والػػدوؿ  ،وقػد اسػػتعممت كػػؿ
الوسائؿ (البحث والتطػوير ،بػراءة االختػراع ،إعانػات الدولػة ،المضػاربة الماليػة ،ىيمنػة األسػعار ،نقػؿ
وح ػػدات اإلنت ػػاج ،االن ػػدماج والشػ ػراء) وك ػػذلؾ تقم ػػيص دور الدول ػػة ف ػػي نظ ػػر األعػ ػواف االقتص ػػادييف،
السياسي ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف والجمي ػ ػ ػ ػ ػػور إلػػى نظػػاـ واسػػع لميندسػػة القانونيػػة والبيروقراطيػػة والماليػػة الموضػػوعة فػػي
خدمػػة النجػػاح التجػػاري لممؤسسػػة ،وأصػػبحت الدولػػة عامػػؿ مػػف العوامػػؿ التػػي تخمػػؽ شػػروط المبلئمػػة
لتنافسية المؤسسات ،بعد أف كانت تبحث عف الفائدة العامػة لمشعػب ،ولـ تعد ذلؾ المرقػي والضػامف
لمفائ ػػدة العام ػػة ،ك ػػؿ ى ػػذا تس ػػبب ف ػػي ض ػػعؼ الديمقراطي ػػة ،حي ػػث أن ػػو ف ػػي ظ ػػؿ العولم ػػة أص ػػبحت
المؤسسػػات ىػػي التػػي تحػػدد األولويػػات فػػي مجػػاؿ االسػػتثمار واختيػػار المنتوجػات والخػػدمات ،وتحديػػد
أماكف االستثمار.
ومػػف نتػػائج اشتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداد التنافسيػ ػ ػ ػ ػ ػػة بػػيف المؤسس ػ ػ ػ ػػات ىػػو العنػ ػ ػ ػ ػػؼ السياسػ ػ ػ ػ ػػي االجتماع ػ ػ ػ ػػي الػػذي
يعبػ ػ ػػر عنو عمى المستوى الدولي بأشكاؿ قانونية ،منيا إجبػار الػدوؿ التػي تسػتفيد مػف قػروض البنػؾ
الدولي وصندوؽ النقد الدولي عمى خوصصة قطاعات معينة ،فيػذه القػروض توجػو إلنجػاز اليياكػؿ
القاعديػػة لمنفعػػة شػػعوبيا ،ويفػػرض عمييػػا التخمػػي عمػػى سػػمطة الق ػرار والمراقبػػة فػػي مجػػاؿ تخصػػيص
الم ػوارد ،خاصػػة الفوائػػد االقتصػػادية السػػتثمارات المؤسسػػات المتعػػددة الجنسػػيات لصػػالح المؤسسػػات
الخاصة ومالكي رؤوس األمواؿ الخاصة في البمداف الغنية.

1

Petrella riccardo, "Critique de la compétitivité, l’idéologie de la guerre économique et de la survie
sociale des meilleurs à la lumière du 11 septembre", P2.
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الفصل الثاني:
والتنافسية ال تسمح: 1

 بالقضػػاء عمػػى عػػدـ المسػػاواة االجتماعيػػة واالقتصػػادية الموجػػودة بػػيف الػػدوؿ وداخػػؿ الدولػػة
الواحدة ،وظاىرة التيميش المبلحظة في عدة مناطؽ مف المعمورة.
 وال بوقؼ تخريب البيئػة(التصػحر ،تأكػؿ األرض ،انقػراض أصػناؼ حيوانيػة ونباتيػة ،تمػوث
المياه والبحار).
 ال تسمح بخفض تركز السمطة بيف أيدي المؤسسات الخاصػة التػي المسػؤولية األولػى فييػا
ىي باتجاه مالكييا وليس باتجاه الفئة العمالية فييا والمجتمع بصفة عامة.
وبذلؾ ال تستطيع التنافسية إيجاد أجوبة ناجعػة لممشاكػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ التػي تواجيي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا عمػى الم ػ ػ ػ ػػدى الط ػػويؿ
كما وأف السوؽ ال يستطيع استباؽ المستقبؿ ،فيو قصير البصر.
وتثير كػذلؾ م ػ ػ ػ ػ ػ ػؤشرات التنافسػية جػ ػ ػدالً عمػى المسػتوى الػ ػ ػ ػدولي ،سػ ػ ػ ػ ػواء فيػ ػ ػػما يتعم ػػؽ بمنياجيتيػ ػ ػا
أو طريقػة إعدادىػا ،أو المعطيات المستعممة فييا ،وقد ذكر فابريك ىاتم 2أف أىـ ىذه االنتقادات:
 -2يمكف االعتراض فييا في بعض األحياف عمػى نوعيػة مصػادر المعمومػات ،خاصػة فػي حالػة
المعمومات الناتجة عف صبر آراء ،فمؤشر  WCYالػذي يعػده المعيػد الػدولي لتنميػة اإلدارة
يعتمد عمػى اسػتجواب مجموعػة رجػاؿ أعمػاؿ حػػوؿ رأييػػـ فػي بمػدىـ األصمػ ػ ػ ػ ػػي ،إذاً الحكػ ػ ػ ػ ػػـ
عمى ال ػ ػ ػػدوؿ ال يأتي مف نفس العينة ،لذلؾ يخمػؽ تحيػز ويصػعب قياسػو ،ويخضػع ك ػ ػ ػ ػ ػ ػػذلؾ
إلى ق ػ ػ ػ ػػدرة أفراد عمى توجيو االنتقادات لبمدىـ عمناً.
 -2اختيػػار مؤش ػرات األسػػاس التػػي تمكػػف مػػف إظيػػار جوانػػب إيديولوجيػػة ،وأنػ ػ ػػيا ت ػ ػ ػ ػ ػػؤدي إلػػى
تحيػ ػ ػ ػ ػ ػز غيػػر مػػتحكـ فػػي عمػػؿ المقارنػػة ،فمػػثبلً وجػػود معػػدؿ ض ػريبة مرتفػػع فػػي دولػػة مػػا ال
يعني أنو عامؿ عدـ تنافسية ،فيمكف أنيا تموؿ خدمات أخرى مف ىذه الضريبة.
 -2طريق ػػة حس ػػاب المؤش ػػر الني ػػائي وأس ػػموب الت ػػرجيح المخت ػػار لك ػػؿ مؤشػ ػر ،فق ػػد قام ػػت م ػػؤخ ار
منظمــة التعـــاون االقتصــادي والتنميـــة( )OCDEبد ارسػػة اعتمػػادا عمػػى معطيػػات المعيػػد
ال ػػدولي لتنمي ػػة اإلدارة ،فبين ػػت فيي ػػا أن ػػو انطبلق ػػا م ػػف نف ػػس المعطي ػػات األساس ػػية يمك ػػف أف

Petrella riccardo,idem ,p8
Fabric hatem, Idem, P5.
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الفصل الثاني:

نحصػؿ عمػػى عػػدة تصػػنيفات مختمفػػة ،لػػيس اعتمػادا فقػػط عمػػى الترجيحػػات المسػػتعممة ،ولكػػف
أيضاً عمى طريقة الحساب في حد ذاتيا.
المطمب الرابع  :أساليب تنمية القدرة التنافسية
إف القدرة التنافسية تعد عنصر ومطمبا أساسيا لممؤسسة اإلقتصادية مػف خػبلؿ السػعي نحػو إختيػار
األفضػػؿ واألمثػػؿ لمسياسػػات التػػي ترفػػع وتنمػػي المسػػتوى المعيشػػي اإلقتصػػادي ،واإلجتمػػاعي ومنػػو
يمكف التطرؽ إلى سياسات دعـ الميزة التنافسية مف خبلؿ العناصر اآلتية:
 -7اليدف من دعم المنافسة
إف أىداؼ المنافسة 1عمى حسب العمماء االقتصادييف واألبحاث في ىذا المجاؿ تستند عمى قوانيف
المنافسة باإلعتماد عمى عنصريف أوليما يرتكز بالدرجة األولى عمػى الكفػاءة اإلقتصػادية كػأىـ ىػدؼ
رئيسي تقوـ عمى أساسو كافة القوانيف واإلجراءات المساندة لمبدأ المنافسة أمػا العنصػر الثػاني فيعتمػد
عمػى تخفػػيض معػػدالت البطالػة والتنميػػة اإلقميميػػة كمػػا يمكػف تحديػػد ىػػدؼ المنافسػة وفػػؽ فكػرة بسػػيطة
تتمثػػؿ فػػي جعػػؿ المؤسسػػة اإلقتصػػادية المشػػبو باآللػػة التػػي تنػػتج أكثػػر وبأقػػؿ تكمفػػة وتركػػز عمػػى جػػودة
المنتوج وتتطابؽ مع التطورات والمعمومات الحديثة عف السوؽ وعمميات الترويج والتخزيف واإلدارة.
 -3تطوير الميزة التنافسية
تعتبػػر عمميػػة تطػػوير الميػزة التنافسػػية عمميػػة مسػػتمرة وترتكػػز المؤسسػػة فييػػا عمػػى اإلنتقػػاؿ مػػف ميػزة
إل ػػى أخ ػػرى وتق ػػوـ ب ػػالتخمي ع ػػف واح ػػدة عم ػػى حس ػػاب األخ ػػرى الت ػػي تك ػػوف مجيػ ػزة لممنافس ػػة ونمي ػػز
مجموعة مف األسباب تستغؿ لتطوير الميزة التنافسية مف قبؿ المؤسسة كاآلتي:


تغير تكاليؼ المدخبلت.



التغير في القيود الحكومية.



ظيػ ػ ػػور حاجات جديدة لممستيػ ػػمؾ أو تغي ػ ػػرىا.



ظيور تكنولوجيا جديدة.

إضػػافة إلػػى أف مػػف خصػػائص المي ػزة التنافسػػية ىػػو اإلسػػتمرار لكػػف اإلسػػتمرار م ػرتبط بعامػػؿ الػػزمف
وذلؾ يوضح أف لمميزة التنافسية دورة حياة تتكوف مف عدة مراحؿ أىميا:

1

بوبعة عبد الوهاب مرجع سبق ذكره ص 00-02
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الفصل الثاني:
مرحمة التقديم:

أ.

ىػػي مرحم ػػة التفكي ػػر واالس ػػتعداد الم ػػادي والم ػػالي وى ػػي أط ػػوؿ مرحم ػػة الت ػػي بفض ػػميا تع ػػرؼ الميػػزة
التنافسية إنتشا ار أكثر فأكثر.
ة.

مرحمة التبني:

تعرؼ الميزة التنافسػية فػي ىػذه المرحمػة إسػتقرار نسػبيا فيمػا يخػص عمميػة إنتشػارىا ألف المنافسػيف
قد وجيوا أنظارىـ نحو التركيز عمييا.
ث.

مرحمة التقميد:

في ىذه المرحمة يبدأ حجـ الميزة التنافسية بالتراجع خاصة في مرحمة التقميػد ويتجػو شػيئا فشػيئا نحػو
الركود  ،ألف المنافسيف قد قاموا بتقميد الميزة التنافسية لممؤسسة ،وبذلؾ تفقد المؤسسة ميػزة االسػبقية
تدريجيا.
ث.

مرحمة الضرورة :

يسػػتوجب ىنػػا تحسػػيف الميػزة الحاليػػة وتطويرىػػا بسػػرعة  ،أو بنػػاء ميػزة تنافسػػية كميػػة  ،وتعتبػػر ىػػذه
المرحمػػة مرحم ػػة حاسم ػػة حيػػث أنػػو إذ لػػـ تقػػـ المؤسسػػة بالتحسػػيف أو بتكػػويف مي ػزة جديػػدة ليػػا ،فإنيػػا
ستفقد أسبقيتيا ألنيا مرحمة يتدىور فييا أثر الميزة الحالية ويزوؿ ،واف لػـ تقػـ المؤسسػة بػاإلجراءات
البلزمة إتجاه الميزة التنافسية فػي الوقػت المناسػب ،فإنػو يكػوف مػف الصػعب عمييػا العػودة إلػى سػباؽ
التنافس.
ومنو نستنتج مما ذكر أف ىناؾ أسباب تساىـ في تطػوير الميػزة التنافسػية نميػز منيػا حكوميػة
وأخرى متعمقة بتكػاليؼ المػدخبلت المسػتعممة مػف طػرؼ المؤسسػة ،وكػذلؾ أسػباب تخػص المسػتيمؾ
مػػف حيػػث تغيػػر فػػي أذواقػػو ورغباتػػو ومػػا يفضػػمو فتسػػعى المؤسسػػة إلػػى االعتمػػاد عمػػى إسػػتراتيجيات
لبلستقطاب المستيمؾ ،وأسباب متعمقة بالتكنولوجيا والتغيرات الحديثة .
وميمػػا كان ػػت ى ػػذه األسػػباب حاس ػػمة ف ػػإف لممي ػزة التنافس ػػية دورة حي ػػاة تبػػدأ بالتق ػػديـ ث ػػـ التبن ػػي ،
فالتقميد وأخي ار الضرورة  ،وىػذه األخيػرة تعتبػ ػػر مرحم ػ ػ ػ ػ ػػة نياي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة المي ػ ػ ػ ػ ػ ػزة التنافسيػ ػ ػ ػ ػ ػػة ففييػا تجتيػ ػ ػ ػػد
المؤسس ػ ػ ػػة عمى إعادة ىذه الدورة بتقديـ ميزة تنافسية جديدة وىكذا دواليؾ.

1

1

ٌاسٌن حمٌنً" ،تفعٌل عملٌة اإلبداع من خالل تنمٌة العالقة بالزبائن" ،دراسة حالة المؤسسة الجزائرٌة للسباكة بالحراش ،مذكرة ضمن
نٌل شهادة الماجٌستٌر فً العلوم اإلقتصادٌة  ،تخصص التسٌٌر  ،كلٌة العلوم اإلقتصادٌة  ،والعلوم التجرٌة وعلوم التسٌٌر  ،جامعة
الجزائر  2006ص 133 -132
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الفصل الثاني:
 -2شروط نجاح سياسة دعم المنافسة

إف التوجػػو نحػػو مبػػدأ تحقيػػؽ االسػػتقرار االقتصػػادي الكمػػي والعمػػؿ عمػػى إصػػبلح اليياكػػؿ القطاعيػػة
اليادفة إلى رفع مستوى اإلنتاجية وتحسيف كفاءتيا وخاصة ما يتعمؽ بقطاع الصناعة والمكانة التػي
يحتميا في النشاط اإلقتصادي  ،إضافة إلى تحديد نقاط الضعؼ في واقع القػدرة التنافسػية لممنتجػات
الصػػناعية وكيفيػػة التغمػػب عمػػى ىػػذه المواقػػع وتطػػوير مواقػػع القػػوة التػػي تمكنيػػا مػػف تحسػػيف موقفيػػا
التنافسي.
ولػػذلؾ وجػػب تػػدعيـ القػػدرة التنافسػػية لممنتجػػات الصػػناعية وذلػػؾ باالعتمػػاد عمػػى عػػدة مػػداخؿ فػػي
محاولة بناء وتعظيـ القدرة التنافسية واعتبارىا مػف أىػـ مقومػات اإلزدىػار لمصػناعة ،فنميػز عػدد مػف
الشروط األساسية التي يجب توفرىا لنجاح سياسات دعػـ القػدرات التنافسػية ،وسػوؼ نػذكر فيمػا يمػي
أىـ ىذه الشروط:
 اإلسػػتقرار اإلقتصػػادي وسػػيولة تعػػرؼ القطػػاع الخػػاص عمػػى مسػػتقبؿ مسػػيرة اإلقتصػػاد
ومسيػرة الدولػة ،وتوفر الرؤية الواضحة حوؿ موقؼ الحكومة إتجاه تفعيؿ دور المنافسة
في أسواؽ المنتجات الصناعية.
 تواجػػد قػػوى تنافسػػية تػػدفع المؤسسػػات بشػػدة إتجػػاه التع ػ ػ ػ ػ ػػاوف م ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الحكومػ ػ ػ ػ ػ ػػة وقػ ػ ػ ػ ػ ػػد
يأت ػ ػ ػ ػ ػػي ذل ػػؾ عم ػػى شػ ػػكؿ منافس ػػة محمي ػػة أو منافس ػػة م ػػف خ ػػبلؿ اإلس ػػتيراد والتصػ ػػدير
لممؤسسات المصدرة.
 تحفي ػ ػػز القط ػ ػػاع الخ ػ ػػاص عم ػ ػػى ال ػ ػػدخوؿ ف ػ ػػي القط ػ ػػاع الص ػ ػػناعي ،وكمم ػ ػػا إزداد ع ػ ػػدد
المؤسسات العاممة في السوؽ الواحد كمما إزدادت حدة المنافسة.
 توفر الثقة المتبادلة بيف الحكومة والمؤسسات الصناعية.
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خالصة الفصل الثاني:
تساىـ حدة التنافس في األسواؽ التي تنشط فييا المؤسسات في سعي المؤسسػة إلسػتخدلـ أحػدث
األساليب إلمتبلؾ الميزة التنافسػية والمحافظػة عمػى بقائيػا ،فػالميزة تعمػؿ عمػى تحميػؿ بيئتيػا مػف أجػؿ
تحديد واكتشػاؼ نقػاط الضػعؼ والقػوة لممؤسسػة ،ومحاولػة البحػث عػف طػرؽ ورصػد فػرص متاحػة فػي
األسواؽ الستثمارىا ومواجية التيديدات وتفادييا.
وب ػػذلؾ تتح ػػدد اإلس ػػتراتيجية لمميػ ػزة التنافس ػػية الت ػػي تعتم ػػدىا المؤسس ػػة الح ػػتبلؿ م ارك ػػز قوي ػػة ف ػػي
األسػواؽ ،كمػػا تبػػيف اإلسػػتراتيجية نػػوع الميػزة التنافسػػية المتحصػػؿ عمييػػا إضػػافة إلػػى اإلبػػداع واإلبتكػػار
والمعرفة.
وعميو فإف الميزة التنافسية ىي القاعدة األساسية والمحرؾ األمثؿ لممؤسسة اإلقتصادية المصدرة في
ظؿ المنافسة الشرسػة والقويػة كمػا أنيػا الطريػؽ والمػنيج لرفػع الحفػاظ عمػى الحصػص السػوقية وتقويػة
العبلقػػة وال ػوالء مػػع الزبػػائف فإسػػتراتيجية التنػػافس ىػػي أىػػـ أسػػموب نػػافع و ارقػػي لتحقيػػؽ مركػػز تنافسػػي
اقتصادي لممؤسسة سػواء فػي وجػو المنافسػيف المحميػيف أو الػدولييف باالعتمػاد المؤسسػة عمػى ميػارات
وابتكارات ورسـ خطط استراتيجية مستقبمية واإلحتكػاؾ بػالتطورات الحديثػة والتكنولوجيػا الجديػدة بطػرح
منتجات تتناسب ورغبات المستيمكيف وأذواقيـ.
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تمييد الفصل الثالث:
لقد أحدثت ثورة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت قفزة نوعي ػ ػة في ابتكػ ػ ػ ػ ػار أنج ػ ػ ػ ػع األسالي ػ ػ ػ ػ ػب
والطػ ػ ػرؽ في الترويج لممنتجات والخدمات  ،فاتحة بذلؾ الباب عمى مصراعيو لممنافسة الحرة في عالـ
ال تحكمو إال سمات الثقة بالنفس أوالً وباآلخريف ثانياً ،خاصة مف خبلؿ االعتماد عمى مستويات
المخاطرة والمجازفة المحسوبة وغير المحسوبة ،إذ أف ىذا التطور السريع فتح المجاؿ أماـ دوؿ العالـ
في التنافس لتسويؽ منتجاتيا وخاصة الدوؿ النامية منيا والتي تسعى جاىدة مف أجؿ تحقيؽ التقدـ في
رفع معدالت النمو االقتصادي ورفع الكفاءة اإلنتاجية عف طريؽ خمؽ فرص جديدة لمعمؿ.
وتعتبر تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف أىـ القطاعات االقتصادية الحديثة ذات المعدالت النمو
المتسارعة ،التي تدفعنا لممبادرة في تييئتيا في سبيؿ بناء قاعدة تحية الزمة مف جية ،ومف جية ثانية
تعمؿ عمى إعداد الكوادر البشرية المييأة الستبلـ زماـ األمور واالنطبلؽ في ىذا القطاع االقتصادي
الياـ،بمساىمة الحكومات بالعناية بو كما يستحؽ ،وذلؾ مف خبلؿ تشجيع الدراسة وتييئة التعميـ
المناسب لو.
فقد عرؼ استخداـ اإلنترنت فيما بيف الشركات المتعددة الجنسية جدالً واسعاً ،خاصة عمى الصعيد
المحمي و عمى الصعيد العالمي ،وتوصمت منظمة التجارة العالمية (الغات) إلى حد اعتبار أف استخداـ
شبكة اإلنترنت يعتبر شرطاً أساسياً مف شروط االنضماـ إلى منظمة التجارة العالمية ،ولذلؾ يتوجب
عمى معظـ دوؿ الع ػالػـ التي تتعامػؿ مػع التجػارة اإللكترونيػة.
إال اف معظـ دوؿ العالـ ما زالت تختمؼ فيما بينيا مف حيث استخداـ شبكة اإلنترنت ،نظ ار الختبلؼ
القوانيف السائدة داخؿ المجتمع ،إضافة إلى العادات والتقاليد والنظاـ التربوي المطب ػ ػ ػ ػ ػ ػؽ فييا ،لػ ػ ػ ػ ػذلؾ
نبلح ػ ػ ػ ػ ػظ أف االستخداـ المحدود لئلنترنت في بعض البمداف يطبؽ نظاـ التقنيف بدواعي أمنية وأخرى
اجتماعية ،في حيف أف بمداف أخرى والتي أدخمت اإلنترنت قد قطعت شوطاً كبي اًر و ممي اًز في محاولة
التأقمـ والتعايش مع ىذه الظاىرة.
وعمى ىذا األساس سنتطرؽ في ىذا الفصؿ إلى أربعة مباحث ىي:
 المبحث األول :االبتكار كمفتاح لرفع وتعزيز الميزة التنافسية في واقع التطور التكنولوجي.
 المبحث الثاني  :التجارة اإللكترونية كأحد تطبيقات األعماؿ اإللكترونية.
 المبحث الثالث  :قوانيف و أسس التجارة اإللكترونية في تفعيؿ الميزة التنافسية.
 المبحث الرابع  :تطبيقات التجارة اإللكترونية و فرصيا في تحقيؽ الميزة التنافسية.
128

التجارة اإللكترونية كأداة لتحقيق الميزة التنافسية

الفصل الثالث:

المبحث األول :االبتكار كمفتاح لرفع وتعزيز الميزة التنافسية في واقع التطور التكنولوجي
المطمب األول :أىمية االبتكار وسياسة البحث والتطوير اليادف في المؤسسة
يكوف تفعيؿ البحث والتطوير مرتبطا بنشاط اإلبداع واإلبتكار الذي يعتبر وظيفة اقتصادية ىامة
وفعالة في المؤسسة االقتصادية الحديثة بتحقيقو لئلزدىار والقدرة عمى البقاء والديمومة ،فيو عبارة عف
نشاط قاعدي لبلبتكار ونشاط منيجي يعتمد عمى االبداع بيدؼ زيادة المعرفة في جميع حقوؿ العمـ
بما في ذلؾ الحقوؿ اإلنسانية والثقافية ،1وحتى تكوف نتيجة ىذا النشاط ذات قيمة عالية فبلبد أف
يرتكز عمى البحث اليادؼ والفعاؿ وذلؾ بزيادة المعارؼ العممية وتجسيدىا في الواقع.
ويعتبر نشاط البحث والتطوير طريقة تبدأ مف البحث األساسي أو التطبيقي بإستخداـ نتائجيما إلنتػ ػ ػاج
أو تطوير منتج جديد ،ومنو يمكف اعتباره نشاط منيجي يرتكز عمى المعارؼ العممية والتكنولوجية
وونميز مايشممو ىذا النشاط كاآلتي:

2

 .1البحث عف المعرفة وتوليد األفكار والمفاىيـ الجديدة.
 .2العمؿ عمى ابتكار وتطوير منتجات جديدة والسعي إلى تحسينيا
 .3التنقيب والبحث عف استخدامات جديدة لممنتجات الحالية.
 .4تطوير أساليب االنتاج وتحسينيا.
البحث والتطوير كما ذكرنا سابقا ىو نشاط يقوـ عمى استخدامات البحث في أقس ػ ػ ػ ػاـ وورشات
اإلنتػ ػ ػ ػاج ثـ ينتقؿ مػ ػ ػف المخػبػ ػ ػر إلى المصنع وعميو يمكف القوؿ بأف وظائؼ وأقساـ البحث والتطوير
ىي مجػ ػ ػ ػ ػاؿ االىتم ػ ػ ػ ػاـ األوؿ في المؤسسػ ػ ػات التي تيدؼ إلى رفع قدرتيا التنافسية مف خبلؿ تبنييا
إستراتيجية ابتكار المنتجات الجديدة.
ويعتبر االبتكار والتطوير وفقا لبيتر دراكر ( ٛ٘ )Peter Druckerإػخّبد اٌّؤسست االقتصادية
خاصة التجارية منيا عمى وظيفتيف أساسيتيف ىما :وظيفة التسويؽ ،ووظيفة االبتكار 3وترتفع نسبة
االىتماـ بنشاط االبتكار والتطوير نظ ار ألنو يعمؿ عمى إثراء المعارؼ النظرية والتطبيقية التي تدفع
لبلبتكار بيدؼ رف ع القدرات التنافسية لممؤسسة اإلقتصادية بحيث أف إنت ػ ػ ػػاج المنتجػ ػ ػػات أو تحسين ػ ػػيا

1بوبعة عبد الوهاب مرجع سبق ذكره ص.202
 2قوٌدري دمحم ،واقع وأفاق البحث والتطوٌر فً بعض البلدان المغاربٌة ،ملتقى دولً حول (التنمٌة البشرٌة وفرص االندماج فً اقتصاد
المعرفة والكفاءات البشرٌة) قسم علوم التسٌٌر واالقتصاد جامعة ورقلة،الجزائر 10-09،مارس  ، 2004ص162
3
Peter Drucker, « la nouvelle pratique de la direction des entreprises » ,edit.organisation ,1997, p82.
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أو تطويرىا كميا ترتكز عمى قاعدة عممية معرفية تيدؼ إلى تخفيض التكاليؼ وتحسيف جودة اإلنتاج
مف خبلؿ تنويعو ودراسة رغبات المستيمكيف واختياراتيـ .
يتميز االقتصاد الحالي بقدرتو عمى المنافسة الحرة في األسواؽ ،ما جعؿ االعتماد عمى إستراتيجية
األسعار المنخفضة عبارة عف ممارسة تقميدية ال تتوافؽ وأىداؼ المؤسسة المعاصرة ،فالتنافس بيف
المؤسسات لـ يعد قائما عمى حجـ أو قيمة اليياكؿ واإلنشاءات والموارد المادية التي تممكيا ىذه
المؤسسات ،وانما أصبح يق ػ ػ ػ ػوـ عمػى سعة االستثمػ ػارات التي تخصص لبلبتكار وتطوير المنتجات
واألسواؽ والكفاءات ،يمكف تقييـ ىذا التبايف مف خبلؿ بعض المعايير الخاصة:

1

 عدد االبتكارات المنجزة مف قبؿ المؤسسة وتحديد قيمتيا.

 الحصة المخصصة لبلبتكار والتطوير مف القيمة المضافة لممؤسسة.
 ثقؿ البحوث حسب كؿ قطاع صناعي محدد.
 كثرة المخابر واليياكؿ والخبرات المخصصة لئلبتكار واإلبداع والتطوير في المؤسسة.
 تخصيص ميزانية البحث والتطوير داخؿ المؤسسة.
يعد االبتكار والتطوير إستثما ار في غاية األىمية خاصة بالنسبة لممؤسسة اإلقتصادية ،بحيث يمكف
قياس نتائجو بالنسبة لممؤسسة الواحدة باإلعتماد عمى معيار بمقياسيف أساسييف ىما:مقياس المدخبلت
ومقياس المخرجات ، 2فاالبتكار اليستمزـ تحقيؽ النتائج المذكورة فقط وانما يتعداىا إلى تحميؿ مجمؿ
النشاطات التي تدخؿ ضمف مسار اإلنتاج لممؤسسة وتحقؽ رغبات المستيمكيف وأذواقيـ المختمفة
 ،وتظير نتيجة ىذه اإلبتكارات في المنتجات المعروضة ومنو يتبيف جميا أىمية اإلبتكار في تحقيؽ
استمراية المؤسسة وديمومتيا عمى المدى البعيد في ظؿ تزايد المنافسة في األسواؽ العالمية.
وبالرغـ مف الجيوذ التي تبذؿ مف أجؿ تطوير ىذا المجاؿ إال أف المؤسسات االقتصادية ونخص
بالذكر منيا المؤسسات الجزائرية الزالت تتعايش مع محيط يتميز بنقص ىياكمو المساندة الداعمة
لمجاؿ البحث العممي حيث أف عدد الجامعات مازاؿ منخفضا رغـ كبر حجـ المساحة وتزايد نسبة
الشباب في المجتمع الجزائري ،زيادة إلى النقص في عدد مخابر البحث العممي التي مازالت منطوية

 1بوبعة عبد الوهاب ص 220
2عبد القادر محمود عبد القادر ،االقتصاد الصناعً بٌن النظرٌة والتطبٌق ،الدار الجامعٌة للطباعة والنشر ، 1998 ،ص -217
219
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عمى األبحاث النظرية التي نجدىا في الجامعات خاصة ،أما معاىد ومخابر الصناعة فيي منعدمة
واف وجدت فيي لـ تصؿ إلى المستوى المطموب. 1
المطمب الثاني :اإلبتكار وقدرة تأثيره عمى قوى عوامل المنافسة
إف ىدؼ المؤسسة يكمف في توفير عوامؿ النجاح والتميز بإبتكار منتجات وتكنولوجيات أو ابتكار
طرؽ إنتاجية منظمة تيدؼ لتحسيف جودة المنتج والتقميؿ مف تكمفتو أو بناء موقع متميز لممنتوج
وايجاد تخصص فعاؿ يضمف التأثير في القوى التنافسية داخؿ األسواؽ.
 .1االبتكار وتحسين الجودة:
يركز عمى مبدأ تقديـ م نتجات ممتازة لمزبوف،معناه أف مايقاـ مف تحسينات مرحمية أو جذرية البد ليا
أف تتوافؽ ورغبات وحاجيات الزبوف وبما أف الجودة مفي ػ ػ ػ ػوـ نسبي فيذا بتبث لمزب ػ ػ ػ ػ ػ ػوف السيول ػ ػ ػ ػة في
استخداـ المنتج وسبلمة استيبلكو .
إف االبتكار ييدؼ إلى تحسيف جودة المنتجات رغبة مف المؤسسة في الحصوؿ عمى شيادة المطابقة
لممعايير الدولية لمجودة) (ISOحيث أصبحت ىذه الشيادة اليوـ أم ار حتميا ال مفر منو إلمكانية دخوؿ
المؤسسات لؤلسواؽ العالميػة والتأثي ػ ػر عمى الفئات السوقية ،وبالرغـ مف تعدد معايير المطابقة
والتقييس، 2إال أف جودة المنتجات تظؿ ىي االبتكار الذي يمس بصفة مباشرة أو غير مباشرة

المنتجات ميما كانت ضمف موضوع الترخيص.
 .2تأثير االبتكار عمى التكاليف:
إف زيادة فئات جديدة لعممية اإلنتاج داخؿ المؤسسة غرضيا الرفع مف عدد الوحدات المنتجة
وامكانية معالجة أكبر كمية مف المدخبلت في فترة زمنية قصيرةعف طريؽ آالت اإلنتاج والتجييزات
المتعددة والعمؿ عمى تحقيػ ػ ػ ػؽ مردودي ػ ػ ػة أكب ػ ػر وىو ما يتبلئـ ومحتوى االبتكار التكنولوجي.
إف الرؤيا المستقبمية لبلبتكار تتضمف تقميؿ التكاليؼ والسيطرة عمييا ،بإعتماد المؤسسسة عمى
إستراتيجية التنافس عمى أساس األسعار المنخفضة ما يعني التنافس عمى أساس تخفيض التكاليؼ،
وىو ما يمزـ االىتماـ بترشيد العممية اإلنتاجية لتحقيؽ ىوامش أكبر ،و بالتالي ضماف البقاء والنمو عف
طريؽ إعادة استثمار ىذه اليوامش وماحقؽ مف نتائج.
 1دمحم قوٌدري مرجع سبق ذكره ص 222
2
La certification ISO peut concerne :le produit( assurance qualité) ,le système( contrôle qualité
,cercles de
qualité, system de management de la qualité) ,ou l’entreprise (TQM: management de la qualité
totale).
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االبتكار المخفض لمتكاليؼ يشمؿ بدرجة أولى سيرورة العمميات اإلنتاجية حيث قد يمس تتابع مراحؿ
إنتاج المنتج أو طريقة صنعو أو كيفية استغبلؿ الموارد المختمفة داخؿ الورشات واألقساـ اإلنتاجية،
وتسعى المؤسسات إلى ىذا النوع مف االبتكار إذا ما واجيتيا حالة مف الحاالت التالية :

1

 .1الزيادة في حجـ الطمب عمى منتجات المؤسسة بحيث ال تستطيع الطاقة الحالية الوفاء بيا.
 .2عندما يحيف موعد إحبلؿ اآلالت الحالية لممؤسسة(التجديد العادي لتكنولوجيا).
 .3تنوع المواصفات الفنية المطموبة غي المنتج بحيث ال تستطيع اآلالت الحالية تحقيقيا.
يمكف إعتبار عامؿ التكمفة المنخفض ىو مف أىـ االنشغاالت التي تحاوؿ المؤسسة معالجتيا وايجاد
حموؿ ليا ألنيا تتقؿ كاىميا إذا ما زادت حدة المنافسة داخؿ الصناعة فمثؿ ىذه الحاالت تكوف
المؤسسة األقدر عمى تحمؿ المنافسة والحفاظ عمى حصصيا السوقية ىي تمؾ التي ال تستطيع
تخفيض تكاليفيا باستمرار.
 .3تأثير االبتكار عمى التميز:
يعتبر االبتكار عنص ار أساسيا لمتميز ألنو يعتمد عمى الخصائص والتصاميـ اإلبداعية واألساليب
الفنية الجديدة التي تكوف مصد ار ىاما لمتميز المنتجات  ،فإنتاج سمع بجودة عالية أو تقديـ خدمات
سريعة أو ابتكار منتجات جديدة كؿ ىذه النتائج تعطي حاف از إضافيا لمزبائف لشراء المنتجات حتى
واف كانت أسعارىا عالية.
 .4تأثير االبتكار عمى التركيز:
ىنا يمنح اإلبتكار القدرة عمى التركيز لممؤسسات عمى فئة معينة مف الزبائف باإلعتماد عمى االبتكار
المستمر لممنتجات المقدمة لمزبائف ،ويتوافؽ ىذا االبتكار مع إستراتيجية التركيز عندما تكوف
المنتجات المقدمة ذات كثافة تقنية مثاؿ :عجبلت  Michelinفً صٕبػت اٌسٍبراث  ،أما إذا كانت
الخدمات المكممة ىام ػ ػة ج ػ ػ ػدا مثؿ خدمات الصيانة وقطع الغيار بالنسبة لمؤسسات الطيراف.
المطمب الثالث :أنشطة البحث واإلبتكار في المؤسسة
حسب غاية البحث نميز ثبلثة أنواع لمبحث ىي :البحث األساسي ()recherche fondamentale

البحث التطبيقي) (recherche appliquéeالبحث والتطوير)(recherche- développement

1دمحم موسى عثمان وآخرون ،تحدٌث الدولة من خالل الرؤٌة التكنولوجٌة ،مركز ولٌد سٌرفس لالستشارة والتطوٌر اإلداري،
مصر  2003ص 720
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الفصل الثالث:
أوال :البحث األساسي

البحث األساسي ىو كؿ بحث عممي ييدؼ إلى تطوير المعارؼ العممية مف خبلؿ دراسة الظواىر
وتحميميا وتحديد عبلقاتيا المختمفة مف أجؿ استنباط القوانيف العممية ،والبحث العممي يشمؿ كؿ الجيود
المبذولة بيػ ػ ػػدؼ الحصوؿ عمى المعرفة العممية غير الموجية بالضرورة إلى ىدؼ محدد أو تطبيقات
معينة ،وال يكوف القصد منيا الربح التجاري بؿ تستيدؼ باألساس استكشاؼ وتفيـ الظواىر والقوانيف
المختمفة ،يتصؼ ىذا النوع مف البحث بكونو عممي بحث حيث تكوف نواتجو عادة االكتشافات

الجديدة(les découvertes)1

وىو عمؿ الجامعات ومعاىد البحث المتخصصة ومخابر المؤسسات

الكبرى والمعاىد العممية.
ثانيا :البحث التطبيقي
البحث التطبيقي ىو البحث القائـ عمى إيجاد استخدامات وتطبيقات لمبحث األساسي أو ايجاد حموؿ
جديدة تسمح بتحقيؽ غايات معينة ،ويكوف اليدؼ منو زيادة المعرفة لغرض إشباع حاجات ممموسة
عف طريؽ إيجاد حموؿ لمسائؿ محددة سواء باستنباط طرؽ إنتاج جديدة أو بابتكار سمع وخدمات
جديدة.
وتختمؼ أىمية ىذا النشاط مف مؤسسة إلى أخرى باختبلؼ حجـ المؤسسة ونوع نشاطيا وتوجيات
إدارتيا ،ويعتمد البحث التطبيقي عمى المعرؼ العممية والخبرة الطويمة في مجاؿ معيف ويتصؼ بكونو
ينتج االختراعات.2
ثالثا :البحث والتطوير
البحث والتطوي ػ ػر ىو سيرورة تبدأ مف البحث األساسي أو مف البحػ ػ ػ ػث التطبيقي واستخػ ػ ػ ػ ػداـ نتائجيما
إلنت ػ ػ ػ ػاج أو تطوير منتج جديد أو سيرورة إنتاجية جديدة ،وىو بذلؾ نشاط منيجي يعتمد عمى المعارؼ
العممية الموجودة والفف التكنولوجي القائـ لتقديـ الجديد ،وتستيدؼ أنشطة البحث والتطوير ما يمي :

3

 .1اكتشاؼ وتعزيز المعرفة وتوليد األفكار والمفاىيـ الجديدة.
 .2ابتكار أو تطوير منتجات جديدة أو تحسيف المنتجات الحالية.
 .3إيجاد استخدامات جديدة لممنتجات الحالية.
Chantal bussenanlt, martine Pretet: « économe et gestion de l’entreprise » , 2edit ,édit .Vuibert,1998, P83.

1

Chantal bussenanlt, martine Pretet Op.cit p83

2

 3قوٌدري دمحم ،مرجع سابق ،ص  ، 163بتصرف
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 .4تحسيف وتطوير عمميات وأساليب اإلنتاج.
إف البحث والتطوير يقوـ عمى استخدامات البحث في أقساـ وورشات اإلنتاج واالنتقاؿ مف المخبر إلى
المصنع .ويمكف القوؿ أف وظائؼ وأقساـ البحث والتطوير ىي مجاؿ االىتماـ األوؿ في المؤسسات
التي تيدؼ إلى رفع قدرتيا التنافسية مف خبلؿ تبنييا إلستراتيجية ابتكار المنتجات الجديدة.
المطمب الرابع:اإلستراتيجيات البديمة التي تحقق النجاح في ظل التجارة اإللكترونية
يحتاج مديرو المؤسسات بغية التمكف مف النجاح في ىذا االقتصاد العالمي الناشق إلى إعادة تحديد
كيفية تفاعميـ مع زبائنيـ وموردييـ ومنافسييـ ليذه الغاية يجب العمؿ عمى مراجعة اإلستراتيجيات
التنظيمية والتفاعؿ مع األطراؼ المؤثرة األخرى واعادة ترتيب األوضاع عمى نحو يسمح بتعزيز عمؿ
المؤسسة وسرعة تدفؽ المعمومات واتخاذ الق اررات ،في ىذا السياؽ تقدـ تكنولوجيا المعمومات مجموعة
واسعة مف وسائؿ الدعـ والبدائؿ التي تتسـ بأىمية حاسمة في ضماف اإلدارة الديناميكية لممؤسسة،
وتجدر اإلشارة إلى اإلستراتيجيات اإلدارية التالية:
 .1إستراتيجية الحتالل مكان الصدارة في مجال التكمفة :التحوؿ إلى منتج لمسمع والخدمات
بتكمفة منخفضة ضمف صناعة معينة.
 .2إستراتيجية التميز :وضع طرائؽ لتمييز منتجات مؤسسة وخدماتيا عف منتجات وخدمات
المؤسسات المنافسة أو تقميؿ مزايا المؤسسات المنافسة ،ويمكف أف تتطمب إستراتيجية التميز
أف تركز مؤسسة معينة منتجاتيا وخدماتيا لتكسب ميزة في شرائح وأقساـ معينة مف السوؽ.
 .3إستراتيجية لالبتكار والتجديد :إيجاد طرائؽ جديدة لمقياـ باألعماؿ ويمكف أف يعني ذلؾ تطوير
منتجات وخدمات فريدة مف نوعيا ،أو دخوؿ أسواؽ متخصصة مميزة أو منافذ معينة مف
السوؽ ،كم ػ ػ ػا يمكػ ػ ػ ػف أف تشمؿ ىذه اإلستراتيجية إجراء تغييرات جذرية في عممية أو أكثر مف
عمميات المؤسسة كإنتاج السمع والخدمات أو توزيعيا بطريقة جيدة وقد يدخؿ ذلؾ حد إدخاؿ
تعديبلت ىيكمية أساسية.
 .4إستراتيجية لمنمو :تعزيز كبير لقدرة المؤسسة عمى إنتاج سمع وخدمات ،أو التوسع في أسواؽ
عػ ػ ػ ػ ػ ػالمية جديدة ،أو تحقيؽ التنوع في منتجات وخدمػ ػ ػ ػات جديػ ػ ػ ػ ػدة أو التك ػ ػ ػامؿ مع منتجػ ػ ػات
أو خدمات ليا صمة بأعماؿ المؤسسة.
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 .5إستراتيجية لمتحالف :عقد روابط وتحالفات جديدة في األعماؿ مع الزبائف والمورديف
والمنافسيف والمستشاريف والمؤسسات المنافسة ويمكف أف تشمؿ ىذه الروابط الدمج ،التممؾ
والمشاريع المشتركة وتكوف تكنولوجيا المعمومات ذات قيمة إستراتيجية عبر المساىمة في
إدخاؿ تحسينات جذرية عمى سي ػ ػر أعماؿ المؤسسة واستراتيجياتيا اإلدارية ويمكف أف يساعد
االستثمار في تكنولوجيا المعمومات كثي ار عمى زيادة كفاءة العمميات التشغيمية في المؤسسة
وكما أف إعادة ىندسة عمميات المؤسسة وادخاؿ تحسينات أخرى عمييا تساعد المؤسسة عمى
تخفيض تكاليفيا وتحسيف نوعية خدمة الزبائف وتطوير منتجات مبتكرة ألسواؽ جديدة.
تأثير ضعؼ النظاـ الوطني لبلبتكار عمى عممية التنمية في العالـ العربي تدؿ بعض الدراسات عمى
وجود منظومة عربية غير ميممة لمعمـ والتكنولوجيا فيناؾ حاليا ما يزيد عف  197جامعة في الوطف
العربي ،ويزيد عدد األساتذة في مجاالت العمـ والتكنولوجيا عف  70ألؼ أستاذ ،أما عدد الخريجيف
الجامعييف فيقارب العشرة مبلييف منيـ ما يزيد عف  700ألؼ ميندس ،ويصرؼ العالـ العربي سنويا
ما يزيد عف سبعة ببلييف دوالر عمى التعميـ العالي ،مف جية ثانية توجد أكثر مف ألؼ وحدة بحث
وتطوير مف كافة الحجوـ يعمؿ فييا حوالي  19.1ألؼ باحث .
ومف جية ثالثة توجد العديد مف المؤسسات الصناعية الكبرى في مجاالت البتروؿ والبتروكيماويات
والصناعات الصيدالنية والكاببلت الكيربائية والصناعات الغذائية وتجميع السيارات واألجيزة المنزلية
وغيرىا.
إف منظومة العمـ والتكنولوجيا العربية لـ تتحوؿ إلى نظاـ وطني لبلبتكار وذلؾ لؤلسباب التالية:
 .1عدـ الوعي العاـ بأىمية ودور العمـ والتكنولوجيا في التنمية.
 .2عدـ وجود سياسات رسمية معمنة لمعمـ والتكنولوجيا مع آليات ووسائؿ محددة لتنفيذىا.
 .3عدـ وجود مؤسسات وسيطة تربط مركبات منظومة العمـ والتكنولوجيا ،مما يعيؽ تحوؿ
ىذه المنظومة إلى نظاـ فعاؿ لبلبتكار.
 .4ضعؼ في عدد العمماء والباحثيف وىجرة الكثير منيـ إلى خارج الوطف العربي.
 .5ضعؼ االستثمار العاـ والخاص في مجاالت العمـ والتكنولوجيا المختمفة مثؿ التعميـ
العممي والتكنولوجي والبحث والتطوير والتقييس والمعايير ونشر المعمومات العممية
والتكنولوجية وأمثالي ػ ػ ػا مف مركبات البنية التحتية العممية والتكنولوجية لمبمداف العربية.
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 .6عدـ اىتماـ القطاع الخاص باالستثمار في البنية التحتية لمعمـ والتكنولوجيا وخاصة البحث
والتطوير.1
وبما أف االبتكار ىو الشيء المجيوؿ الذي تسعى المؤسسات لمبحث عنو وتطويره وادارتو بفعالية
ونجاح ،لذلؾ يجب أف تعمؿ ىذه المؤسسات وتبحث عما يقؼ حائبل في وجو ريادتيا وتميزىا عف
المؤسسات األخػ ػ ػرى ،و بشكؿ خاص تمؾ التي تيدر الوقت وتضيع الجيود وتزيد في التكاليؼ.
ومف ىذا المنطمؽ تسعى المؤسسات إلى تطبيؽ ما يمي:
 توليد الرغبة لدى األفراد بالعمؿ والبحث الدؤوب عما ىو جديد مبتكر ومبلئـ لؤلسواؽ واألذواؽورغبات واحتياجات المستيمكيف والزبائف.
 العمؿ عمى إنشاء إدارة خاصة باالبتكار واإلبداع فييا تمارس دورىا تجميع الحقائؽ والبياناتوتحميميا وتزويدىا بالتجييزات والوسائط التكنولوجية المناسبة ،التي تتبلءـ مع طبيعة عمؿ
وحجـ المؤسسة.
 إتباع نظاـ التعميـ والتدريب االبتكاري التي يتجاوز الطرائؽ التقميدية ،ويبحث عف الطرائؽالفعالة الحديثة لمتعميـ والتدريب التي تكسب الفرد المزيد مف المعارؼ والميارات المتطورة.
 تعزيز العبلقة واالرتباط مع مراكز البحث والجامعات والصناعة والمؤسسات األخرى التيتعمؿ في نفس مجاؿ عمؿ المؤسسة.
 تحفيز القدرات اإلبداعية الفردية والجماعية المتوفرة ،وخمؽ المناخ المناسب ليا ،وايجادالظروؼ المبلئمة ليا لمبحث وتفجير طاقاتيا الكامنة.
 تنظيـ االبتكارات وتوقيتيا والبحث عف الفوائد التي تجنييا المؤسسػ ػة مني ػ ػ ػ ػ ػا ،والمس ػ ػ ػ ػ ػ ػاوئ التييمكػ ػ ػ ػف أف تعترضيا ،وردود الفعؿ السمبية التي يمكف أف تحدث.
 توفير مخصصات مالية كافية في ميزانيات المؤسسات لبلبتكار واإلبداع ،والبحوث والتطويرشريط ػ ػػة أف تكوف مناسبة مع حجـ األعباء واألعماؿ وااللتزامات التي تنيض بيا المؤسسات
-

خمؽ بيئة ابتكارية إبداعية في المؤسسات والتمييد ليا لمقضاء عمى المقاومة التي يمكف أف
تعترضيا.

 إتباع طرائؽ مناسبة لمتنبؤ التكنولوجي وتقييـ آثار األداء االبتكاري واإلبداعي.1طرشً دمحم ،بربري دمحم أمٌن ،دور وأهمٌة االبتكار فً تعزٌز المٌزة التنافسٌة للمؤسسات االقتصادٌة-الجزائرٌة فً ظل اقتصاد
المعرفة ،مداخلة قدمت فً الملتقى العلمً الدولً ،جامعة حسٌبة بن بوعلً– الشلف  28-27نوفمبر2008
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 دراسة المتغيرات الداخمية والخارجية التي تمنع المؤسسات مف الوصوؿ إلى مستوى الريادةواالبتكار.
 تخطيط االبتكارات ووضع أىدافيا واستراتيجيتيا ،وطرائؽ التنبؤ بيا عمى أساس عمميمدروس.
 دراسة أثر االبتكارات عمى البيئة واألخطار التي يمكف أف تتركيا عمييا. -السعي إليجاد قيادة ابتكارية ومديروف رائدوف يفيموف االبتكار ويميزوف بينو وبيف التغيير.1

المبحث الثاني :التجارة اإللكترونية كأحد تطبيقات األعمال اإللكترونية
المطمب األول:اإلطار المفاىيمي والمؤسساتي لمتجارة اإللكترونية
 تاريخ موجز عن التجارة اإل لكترونية:
يرجع مفيوـ التجارة اإللكترونية إلى بداية السبعينات مف القرف العشريف بإستخداـ شركات أمريكية
شبكات خاصة تربطيا بعمبلئيا وشركات أعماليا ،حيث بدأ تطبيقيا مف خبلؿ اإلعتماد عمى
التحويبلت اإللكترونية لؤلمواؿ ( )Electronic Fund Transfersلكف ىذا التطبيؽ لـ يتجاوز
المؤسس ػات التجػارية العمبلقػة إذ أف بعض الشركػات في نفس فترة السبعينات ركزت عمى مفيوـ تبادؿ
البيانات إلكترونياً (  ) Electronic Data Interchangeالذي وسع تطبيؽ تجارتيا االلكترونيػة مف
مجرد معامبلت مالية إلى معامبلت أخرى ،ووسائؿ تقنية تبنتيا مؤسسات مالية وقدمتيا الى مؤسسات
اخرى .
فعػاؿ وس ػريع لمبريػد
حيث بدأ إنتشار البريد اإللكتروني مع العمؿ الشبكي منذ أوائؿ الثمانينات كبػديؿ ّ

التقميدي والفػاكس،وأصبح مف أىـ األدوات التي يستخدميا رجاؿ األعماؿ والمؤسسات خاصة بإعتبار
اإلنترنت أداة مالية وربحية ،كما اف إنتشارىا ونموىا خرج مصطمح التجارة اإللكترونية مف الدوائر
المغمقة إلى تطور الوسائؿ التقنية وتطبيقيا.
ومع إنتشار شبكة اإلنترنت ودخوليا الخدمة العامة في النصؼ األوؿ مف التسعينات  ،ثـ ظيور
شبكة الويب خبلؿ النصػؼ الثاني مف التسعينات بدأت أغمبية الشركات تستخدـ البريد اإللكتروني مع
خدمات إستعراض وانشاء مواقع ويب لعرض أنشطتيا ومنتجاتيا ووسائؿ اإلتصاؿ بيا،ونتيجة لتطوير

ولتحسيف صفحات شبكة الويب عمى اإلنترنت وسرعة إنتشارىا وتزايد عدد المستخدميف ليا وادراؾ
 1رعد حسن الصرن ،كٌف تخلق بٌئة ابتكارٌة فً المؤسسات ،سلسلة الرضا للمعلومات ،سورٌا،الجزء2004 2
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أىمية اإلنترنت قامت الشركات الصناعية بتغيير وتحديث مواقع نشاطيا عف طريؽ نشر معمومات عف
األنشطة واعبلنات الوظائؼ الخالية وبيانات المنتجات بالرسوـ ،والصور عبر الشبكات مع وصبلت
مرجعية لممنتجات ،وأقساـ اإلنتاج والدعـ الفني والتراسؿ ،إال أف الوصوؿ إلى كؿ ىذه المعمومات كاف
يستغرؽ وقتاً وجيداً خبلفا عمى المعمومات المعروضة عبر المواقع  ،ونتيجة لذلؾ بدأ ظيور نمو
تطبيقات التجارة اإللكترونية وتطور معداتيا عبر الشبكات والبرامج التي تدفع الى زيادة حدة المنافسة
بيف الشركات.
لذلؾ فاف تطوير النظـ التفاعمية وأدوات البرمجة التي تتفاعؿ مع مستخدـ الشبكة والمواقع ادت الى
انتقاؿ المواقع مف مرحمة اإلعبلنات إلى مرحمة البيع بإختيار البضائع ومراسمة البائع الذي يقوـ بإرساؿ
البضائع وتحصيؿ قيمتيا عند تسميميا.
ومنو فاف األعماؿ اإللكترونية بيف الشركات كانت بدايتيا عبر اإلنترنت لتنتقؿ إلييا الصفقات
التجارية بتفاصيميا وأعماليا اإلدارية والوثائؽ كبوالص التأميف وفواتير الشحف والعقود وأوامر التحويؿ
البنكي وعروض األسعار واإلعتمادات المستندية وغيرىا إلكترونياً بمفاىيـ مختمفة عف الطرؽ التقميدية.
بحيث نشأت األسواؽ الرقمية كمواقع تبل ِ
ؽ لشركات مختمفة إذ تربط مجموعة كبيرة مف المصنعيف
والموزعيف وتجار التجزئة وموردي مكونات اإلنتاج في صناعة أو نشاط بشبكة معمومات واحدة تحتوي
عمى بياناتيـ وتديرىا شركة مستقمة تقوـ بإظيار مؤشرات المعمومات والتقارير لممشتركيف لتبادؿ
المعمومات التجارية واستثمارىا في عقد الصفقات بينيـ .
وكاف نتاجيا ظيور شركات التجارة ( دوت كوم  ) Dot Comكمواقع مستقمة متخصصة في التجارة
اإللكترونية وليست تابعة لشركات اإلنتاج أو شركات البيع ،لتتخصص في عرض وتجميع منتجات
المنتجيف ليقوـ المستيمؾ بالتسوؽ والشراء مف خبلليا  ،واستفادة المواقع بحصوليا عمى نسبة مف قيمة
المبيعات التي تتـ مف خبلليا عرض بطاقات اإلئتماف الذكية لتحؿ محؿ بطاقات اإلئتماف العادية
وتعمؿ عمى اتاحة السرية التامة لتعامبلت المالية عبر الشبكة لتصبح بذلؾ ىذه البطاقة احد اىـ
مقومات التجارة االلكترونية مستقببل.
 مفيوم وأنماط التجارة اإللكترونية:
قبؿ التعرؼ عمى مفيوـ التجارة اإللكترونية البد مف تسميط الضوء ولو بإختصار عمى مفيوـ
األنترنيت بصفة واضحة ومواكبة لعصر المعمومات والبنية التحتية في عالـ األعماؿ،بإعتبارىا وسيمة
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ىامة إلنجاز المعامبلت بمختمؼ أنواعػػيا ،بحيث يع ػػرفو البع ػػض":األنترني ػػت ىو شبكة عالمية تربط
شبكة حواسيب آلية متعددة وفؽ برتوكوؿ عالمي يكفؿ ضماف تبادؿ المعمومات فيما بينيا بشفافية تامة"
لقد أدى تنوع إستخداـ األنترنيت في عالـ األعماؿ (بيع وشراء،إشيار،فوترة )...إلى ظيور مايسمى
بالتجارة اإللكترونية ،وىذا خاصػة بعد منتصؼ التسعينات،حيث تمثؿ التجارة اإللكترونية واحد مف
موضوعي مايعرؼ باإلقتصاد الرقمي ( )Digital Economyألف اإلقتصػ ػ ػ ػاد الرقمي يقوـ عمى
حقيقتيف أساسيتيف ىم ػ ػ ػ ػا :التجارة اإللكترونية ،وتقنية المعموم ػ ػ ػ ػات وىذه التقنيػ ػ ػة أو صنػاعة المعمومػات
نتػػجت في عصر الحوسبة واإلتصاؿ وساىمت في خمؽ الوجود الواقعي والحقيقي لمتجارة اإللكترونية
بإعتبارىا تعتمد بالدرجة األولى عمى الحوسبة واإلتصاؿ ومختمؼ الوسائؿ التقنية لمتنفيد وادارة النشاط
التجاري.1
 1.2تعريف التجارة اإللكترونية:
التعريف األول:
التجارة االلكترونية  E-commerceىي "تنفيذ وادارة األنشطة التجارية المتعمقة بالبضاعة والخدمات
بواسطة تحويؿ المعطيػات عبر شبكة اإلنترنت أو األنظمة التقنية الشبيية"  ،إذ يمتد ىذا المفيوـ
الشائع لمتجارة اإللكترونية بشكؿ عاـ الى ثبلثة أنواع مف األنشطة تكوف كاآلتي :
 األوؿ  :خدمات ربط أو دخوؿ اإلنترنت وما تتضمنو خدمات الربط مف خدمات ذات محتوىتقني ومثاليا الواضح الخدمات المقدمة مف مزودي خدمات اإلنترنت Internet - ISPs

. Services Providers
 الثاني  :التسميـ أو التزويد التقني لمخدمات . الثالث :إستعماؿ اإلنترنت كواسطة أو وسيمة لتوزيع الخدمات وتوزيع البضائع والخدماتالمسممة بطريقة غير تقنية ( تسميـ مادي عادي) .
وضمف ىذا المفيوـ يظير الخمط بيف األعماؿ اإللكترونية والتجارة اإللكترونية واستغبلؿ التقنية في
أنشطة التجارة التقميدية،وفي الواقع التطبيقي  ،فإف التجارة اإللكترونية تتخذ أنماطا عديدة  ،كعرض
البضائع والخدمات عبر االنترنت واجراء البيوع بالوصؼ عبر مواقع الشبكة العالمية مع إجراء عمميات
الدفع النقدي بالبطاقات المالية أو بغيرىا مف وسائؿ الدفع  ،وانشاء متاجػر افتراضية أو محػاؿ بيػع
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عمى اإلنترنت  ،والقياـ بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة التجارية ،وممارسة الخدمات المالية وخدمات
التسويؽ االلكتروني لممنتجات والنقؿ والشحف وغيرىا عبر اإلنترنت.
التعريف الثاني:
وتعريفيا كذلؾ يكوف عمى أساس:
عرؼ التجارة اإللكترونية بأنو وسيمة توصيؿ المعمومات أو الخدمػات أو المنتجات
عالـم اإلتصـاالت  :تُ ّ
عبرخطػوط الي ػاتؼ  ،أو عبر شبكات الكمبيوتر أو عبر أي وسيمة تقنية .

األعمـال التجاريـة  :التجارة اإللكترونية ىي عبارة عف تطبيؽ التقنية مف أجؿ جعؿ المعامبلت
التجارية تجري بصورة تمقائية وسريعة .
فـي الخدمـات  :التجارة اإللكترونية ىي أداة تعمؿ عمى تمبية رغبات الشركات والمستيمكيف والمديريف
في خفض تكاليؼ الخدمة ورفع كفاءتيا والعمؿ عمى تسريع توصيؿ
الخدمة.
فـي اإلنترنـت  :التجارة اإللكترونية ىي التجارة التي تفتح المجاؿ مف أجؿ بيع وشراء المنتجات
والخدمات والمعمومات عبر شبكة اإلنترنت .
وتعتمد منظمـة التجـارة العالميـة في تعريفيا لمتجارة وفقا لتعريؼ األوسع الذي يحدد بأنيا تشمؿ
مجموعة األنشطة الخاصة بإنتاج السمع والخدمات وتوزيعيا وتسويقيا وبيعيا أو تسميميا لممشتري مف
خبلؿ الوسائط اإللكترونية  ،وتحتوي ىذه المعامبلت التجارية طبقاً ليذا التعريؼ عمى ثبلث أنواع مف
العمميات ىي:
 -1عمميات اإلعبلف عف المنتج وعمميات البحث عنو .
 -2عمميات تقديـ طمب الشراء وسداد ثمف المشتريات .
 عمميات تسميـ المشتريات.
التعريف الثالث :ىناؾ كذلؾ عدة تعاريؼ أخرى لمتجارة نميزىا كاآلتي:
 التجارة االلكترونية ىي مجموعة المبادالت االلكترونية المرتبطة بالنشاطات التجارية ،كما
يمكف النظر إلييا عمى أنيا تمؾ
العبلقات القائمة بيف المؤسسات واإلدارات ،أو المبادالت مابيف المؤسسات والمستيمكيف.1
1
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 تعرفيا منظمة التجارة العالمية عمى أنيا ىي التجارة التي تعطي اإلنتاج والترويج والبيع
والتوزيع لممنتجات مف خبلؿ شبكة
اإلتصاالت وأدواتيا مثؿ:الياتؼ والفاكس والتبادؿ اإللكتروني واألنترنت.
 أما منظمة التعاون إاإلقتصادي والتنمية فإنيا تعرؼ التجارة اإللكترونية عمى أنيا المعامػبلت
التجػارية التي تتػـ مف قبػؿ الييئػات واألفراد التي تعتمد عمى معالجة ونقؿ البيانات الرقمية بما
فييا الصػوت والصورة مف خبلؿ شبكػات مفتوحة مثؿ األنترنيت
إذف فالتجارة اإللكترونية ىي تنفيد وادارة ّاألنشطة التجارية المتعمقة بالبضاعة والخدمات بواسطة تحويؿ
المعطيات عبر شبكة األنترنيت أو األنظمة التقنية الشبيية ،ويمتد المفيوـ الشائع لمتجارة اإللكترونية
بشكؿ عاـ إلى ثبلثة أنواع مف األنشطة . 1
األول:
 خدمات ربط أو دخوؿ األنترنيت وماتتضمنو خدمات الربط مف خدمات ذات محتوى تقني
ومتاليا الواضح الخدمات المقدم ػػة مف طرؼ مزودي خدمات األنترنيت

Providers

.Internet Services –ISPs

 والثاني :التسميـ أو التزويد التقني لمخدمات.
 والثالث :إستعماؿ األنترنيت كواسطة أو وسيمة لتوزيع الخدمات وتوزيع البضائع والخدمات
المسممة بطريقة غير تقنية أي (تسميـ مادي عادي) وضمف ىذا المفيوـ فإف ىناؾ مف يخمط بيف
األعماؿ اإللكترونية ،وبيف إستغبلؿ التقنيػة في أنشطػة التجػارة التقميدية،بحيث يشيع لدى الكثير
إستخداـ مصطمح التجارة اإللكترونية مرادفا إلصطبلح األعماؿ اإللكترونية غير أف ىذا الخطأ الشائع
اليفرؽ بينيما ،فاألعماؿ اإللكترونية أوسع نطاقا وشموال مف التجارة اإللكترونية  ،ألنيا تقوـ عمى فكرة
أتمتة األ داء في العبلقة بيف إطاريف مف العمؿ ،وتمتد لسائر األنشطة اإلدارية واإلنتاجية والمالية
والخدماتية ،وال تتعمؽ فقط بعبلقة البائع أو المورد بالزبوف،وانما تمتد العبلقة المنشأة بوكبلئيا
وموظفييا وعمبلئيا إلى أنماط أداء العمؿ وتقييمو والرقابة عميو ،وضمف ىذا المفيوـ لؤلعماؿ
اإللكترونية فإنو يوجد المصنع اإللكتروني المؤتمت  ،والبنؾ اإللكتروني  ،وشركة التأميف اإللكترونية
والخدمات الحكومية المؤتمتة ،والتي تطورت مفاىيميا في الوقت الحاضر نحو مفيوـ أكثر شموال وىو

1
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الحكومة اإللكترونية المنشأة التي تقيـ شبكة (األنترنيت مثبل) ألداء أعماليا وأداء موظفييا والربط
بينيـ.
 2-2أنماط التجارة اإللكترونية:
أما في الواقع التطبيقي فإف التجارة اإللكترونية تتخد أنماطا عديدة كعرض البضائع والخدمات عبر
األنترنيت واجراء البيػوع بالوصػؼ عبر مواقع الشبكة العالمية مع إجراء عمميات الدفع النقدي
با لبطاقات المالية أو بغيرىا مف وسائؿ الدفع ،و تندرج صور التجارة اإللكترونية ضمف العديد مف
الصور نميز أىميا وىي:
 -1العبلقات التجارية بيف جيات األعماؿ والمستيمؾ.
 -2وبيف مؤسسات األعماؿ فيما بينيا .
بحيث تعتب ار ىذاف الصورتاف األكثػر شيوع ػا وأىميػة في نطاؽ التجارة اإللكترونية في وقتنا الحالي
خاصة فيما بيف القطاعات الحكومية وبيف مؤسسات األعماؿ ،طبعا يكوف ىذا في إطار عبلقات ذات
محتوى تجاري ومالي.1
إذف يمكف القوؿ بأف التجارة اإللكترونية تنقسـ إلى نوعيف مف المعامبلت عمى أساس طبيعة
المتعامميف:
 تعامؿ بيف شركة تجارية وشركة تجارية أخرى (.(Business to Business
 تعامؿ بيف شركة تجارية والمستيمؾ ).(Business to Consumer

وبالرغـ مف أف النسبة الكبيرة لممبادالت التجارية اإللكترونية تعتمد في الوقت الراىف عمى النوع
األوؿ وتركز عميو بنسبة  %80إال أف الميـ ىو النوع الثاني الذي تتصؿ فيو المؤسسة بالمستيمؾ
مباشرة أثناء معامبلتيا التجارية المختمفة ،كمػا يمكػف أف نستخمص بأف التجارة اإللكترونية ليا وظائؼ
متعددة مف خبلؿ قياميا بعمميات التبادؿ ،وأىميا مايمي:

2

 .1اإلعبلـ والتسويؽ،المفاوضات ،منح اإلمتيازات والتراخيص ،تسوية المدفوعات والحسابات.
 .2إعطاء أوامر البيع والشراء.
ومف خبلؿ ذلؾ يتبيف لنا بأف إستعماؿ األنترنيت يسمح لممؤسسات بخدمة أسواؽ أكثر وأوسع ،وذلؾ
بحجز مواقع ليا عمى الشبكة ،تمكنيا مف عرض وبيع منتجاتيا مف السمع والخدمػ ػػات عبػر
1

أحمد سٌد مصطفى طبعة  2001/1دار الكتب المصرٌة ص 37
2

Pierre Bouchara:Le commerce electronique, Cahiers Francais,n=295,Mars-Avril
2000,p48
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كتالوجات CD-ROMوليذا يتوقع البعض بأف التجػارة اإللكترونيػة ،أو الصفقات التجارية عبر
األنترنيت ستشكؿ حجـ التجارة العالمية مستقببل  ،نظ ار إلرتفاع حجـ مستخدمي األنترنيت جيبل بعد
جيؿ.
 3-2إقامة التجارة اإللكترونية:
أوال-يجب توفر عدة أدوات لدخول التجارة اإللكترونية لممؤسسة منيا:
 إستخدام البريد اإللكتروني  : EMAILبكثافة لتبادؿ المراسبلت.
 إستخدام اإلنترنت  :التي توفر معمومات مف مصادر مختمفة كالمكتبات و المراجع ،ومصادر
حكومية ومؤسسػ ػ ػات ومنظمػ ػ ػات ومعمومات أسواؽ ،والبورصة ،والسمع ،والمنتجات والمعدات،
وطػ ػ ػ ػ ػرؽ اإلنت ػ ػ ػاج و غيرىا مف المعمومات المتخصصة .
 إنشاء صفحات أو مواقع لممعمومات  :وىي مرحمة التواجد الفعمي عمى شبكة االنترنت مف
خبلؿ اإلعتماد عمى إستخدـ الدعاية واإلعبلف وتعريؼ العمبلء بالشركة و إنتاجيا وخدماتيا
،ومكانيا وسياستيا العامة ،وأنشطة الشركة ،وتفاعؿ الشركػ ػ ػة مع عمبلئيا و موردييا وموزعييا.
 المتجر اإللكتروني :

يحقؽ إمكانية إجراء كافة العمميات التجارية بيف الشركة وعمبلئيا

بتضمنيا لػ (كتالوجات المنتجات أو الخدمات واألسعار ،ونماذج طمبات الشراء وأسباب السداد
والتحويبلت المالية  ،لذلؾ فيو بحاجة لبرمجيات ،وأدوات تػأميف والحماية ونظـ االرتباط المالي
لمسداد .
 موقع التجارة االلكترونية المتكامل  :FILL LOOP.ECيعمؿ عمى تحقيؽ التكامؿ لمتجارة
االلكترونية بربط معمومات شبكة ويب WEBبالنظـ الداخمية لممؤسسة ،مف خبلؿ االرتباط
الكامؿ لمشركة وعمبلءىا عمى مستوى نظـ المعمومات الداخمية  ،بتوفير أعمى درجات التأميف
عمى سبيؿ المثاؿ( استخداـ شبكة  ) EXTRANETمف أجؿ تخزيف احتياطي لنسخ مف
ممفات المؤسسة  :حسابات الزبائف  ،سجبلت الموظفيف  ،سجؿ النظاـ الحاسوبي .
ثانيا -قرار إنشاء موقع لمتجارة اإل لكترونية :يجب اف تحتوي عمى الشروط التالية:
 .1صبلحية السمعة أو الخدمة لمتعامؿ إلكترونيا.
 .2مدى صبلحية التسوؽ االلكتروني لترويج السمعة.
 .3توقع رد فعؿ العمبلء عمى خدمة التجارة المقدمة  ،و مدى استجابتيـ ليا.
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 .4معرفة العناصر األساسية التي توضح في االعتبار تقديـ الخدمة.
 .5إمكانية الحصوؿ عمى احتياجات الشركة إلكترونيا.
 .6معرفة األدوات التي تستخدـ لدعـ و مساندة العمبلء و الموزعيف و التأكد مف كفاية البنية
األساسية و نموىا .
ثالثا :إعداد موقع شراء الكترونـــي :
عند إعداد موقع شراء إلكتروني يجب توفر ثبلث عناصر أساسية ىي:
 جياز خدمة تتوفر فيو عناصر األمف السرية .
 التوفيؽ الرقمي Digital authentifiable

 وسائؿ السداد االلكتروني .
رابعا :خطوات إنشاء موقع ناجح :
 -1تأسيس اليوية  :اسـ الشركة وعنوانيا عمى الشبكة .
 -2بناء الموقع الجذاب .
 -3اإلستضافة  :المجوء إلى الشركات التي عمدت إلى استضافة المواقع التي توفر ليا مساحة عمى
الخػ ػ ػ ػادـ ،أو البرمجيات أو أدوات الصيانة.
 -4التأميف  :مثؿ خدمة ختـ الموقع اآلمف الخاص ليعرض بذلؾ كرمز أماف و ثقة.
 -5توفر طرؽ السداد االلكتروني .
 -6اختبار الموقع .
 -7ترويج الموقع  :مثؿ تسجيمو عمى محركات البحث .
 -8دعـ المصداقية والخصوصية واعبلنيا .
 4-2سمات التجارة اإللكترونية
انطبلقاً مف التحديد أعبله لمتجارة اإللكترونية نجد أنيا تتمتع بعدد كبير مف السمات اليامة نذكر منيا
مايمي :
 -1عدـ وجود عبلقة مباشرة بيف طرفي العممية التجارية حيث يتـ التبلقي بينيما مف خبلؿ
شبكة االتص ػاالت (أي التعام ػؿ بيف العمبلء يكوف عف بعد) ،بالرغـ مف أف ىذا النموذج ليس جديدا
حيث شيدت التجارة اإلستخداـ المكث ػؼ لوسائػؿ االتص ػاؿ مثؿ الياتؼ والفاكس والمراسبلت التجارية
144

الفصل الثالث:

التجارة اإللكترونية كأداة لتحقيق الميزة التنافسية

بجميع أنواعيا ،إال أنو يمتاز بوجود درجة عالية مف التفاعمية بغض النظر عف وجود طرفي التفاعؿ
في الوقت نفسو عمى الشبكة ،وىو يشبو إلى حد ما تبادؿ الفاكسات أو الخطابات مع األخذ بعيف
االعتبار عامؿ الزمف والسرعة في االستجابة .
-2ىذا النوع مف التجارة يأمف إمكانية التفاعؿ مع مصادر متعددة في وقت واحد  ،حيث
يستطيع التاجر الذي يعتبر أحد أطرؼ التعامؿ اإللكتروني مف إرساؿ رسالة إلكترونية إلى عدد ال
نيائي بوقت واحد لممستقبميف الراغبيف في ذلؾ دوف الحاجة إلعادة إرساليا في كؿ مرة ،فيذه الميزة
توفر شبكة اإلنترنت مف إمكانية التفاعؿ الجماعي الغير محدود أي التفاعؿ المتوازي بيف األفراد
والمجموعات .وىذه تعتبر ميزة جديدة غير مسبوؽ ليا الظيور في أدوات التفاعؿ السابقة مثؿ خاصية
المؤتمر عمى الياتؼ وىي األقرب لخاصية التفاعؿ الجماعي حيث تسمح لعدد محدود مف المشاركيف.
-3إمكانية تنفيذ وانجاز كؿ المعامبلت التي تخص نشاط العممية التجارية بما فييا تسميـ
السمع الغير مػادية عمى الشبكػة (مثؿ البرامج والتصاميـ وغيرىا.)...
 -4إمكانية التبادؿ اإللكتروني لمبيانات والوثائؽ )(EDI

Electronic Data

 Interchangeوىذا يحقؽ انسياب البيانات والمعمومات بيف الجيات المشتركة في العممية التجارية
دوف تدخؿ بشري وبأقؿ تكمفة وأعمى كفاءة  ،ذلؾ مف خبلؿ التأثير المباشر عمى أنظمة الحاسبات في
الشركات الداخمة في عممية التعامؿ التجاري.
 5-2المآخذ عمى التجارة اإللكترونية:
مف عيوب التي تأخذ عمى التجارة اإللكترونية نذكر منيا:
 -1عدـ الوثوقية وخاصة في ىذا النوع مف التجارة ،مابيف األطراؼ الغير معروفة بالنسبة
لبعضيا البعض والتي التتمتع بالشيرة التجارية الكافية.
-2عدـ وجود األماف مف المصوص ومتطفمي الشبكات العالمية ،والذي يحص ػ ػ ػ ػؿ في مثؿ ىذه
الم ػ ػ ػ ػ ػواقع مف أجؿ سرقة المعمومات والوصوؿ لؤلرقاـ السرية لمحسابات وبطائؽ االئتماف.
 -3وجود التجسس الدولي مف قبؿ بعض الحكومات والشركات الكبيرة وشركات متعػددة
الجنسيػات عمى أعمػاؿ وتجارة بعض الشركات واألفراد تحت ذريعة األسباب األمنية ليتـ بذلؾ الحصوؿ
عمى أسرار الصفقات التجارية وتمريرىا لمعمبلء المنافسيف.
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 -4عممية النصب واالحتياؿ التي يتـ مزاولتيا تحت أسماء معروفة وذلؾ بقصد االبتزاز
والحصوؿ عمى الماؿ مف أقصر الطرؽ.
 -5عدـ وجود األنظمة والقوانيف الممزمة لكافة الدوؿ في العالـ ،واف وجدت في بعض الدوؿ
فيي تختمؼ في التشريع فيما بينيا ،وبالتالي ال تصمح إال في البمد المشرع ،عمماً أف ىذا النوع مف
التجارة يتعدى الحدود واألقاليـ الجغرافية بإختبلؼ األنظمة والقوانيف الدولية في القبوؿ أو عدـ القبوؿ
في المعامبلت التي تجرى في شبكات اإلتصاؿ اإللكترونية.
 -6عدـ توفر البنية التحية التي تحتاج إلييا شبكات االتصاالت والمعمومات في جميع الدوؿ
مما يجعميا مقتصر وحك اًر لبعض الدوؿ في العالـ دوف غيرىا.
 -7اإلحتياج إلى الكادر الفني والتقني الذي يقوـ عمى إدارتيا ،و الذي يحمميا أعباء إضافية.
 -8تحتاج إلى مستوى عالي مف المخاطرة.
وعمى رغـ مف كؿ ىذه العيوب التي تؤخذ عمى التجارة اإللكترونية إال أف العالـ يشيد اليوـ تطو اًر
كبي ػ ػ اًر وممحوظػاً في تخطػي ىذه العوائؽ ،بزيادة فعمية وواضحة في حجػـ التجػارة اإللكترونيػة بصػورة
تف ػوؽ الخيػاؿ والتوقع ػات لكػؿ الشركػات المتخصصة في مثؿ ىذا المجاؿ ،ىذا األمر أحدث إرباؾ في
عمؿ ىذه المراكز المتخصصة ،والتي أصبحت في الوقت الراىف تصدر عدة نشرات (تقارير) لمتنبؤات
بشكؿ دوري.
 6-2التجارة اإللكترونية والتجارة التقميدية:
رغـ الفعالية الكبيرة التي تضفييا تكنولوجيا التجارة االلكترونية عمى أنشطة األعماؿ إال أنيا في
حاالت كثيرة تستخدـ التجارة التقميدية بفعالية أكبر وال تستطيع التكنولوجيا الحديثة تحسينيا أكثر.
وىناؾ عدة أشكاؿ لمتجارة االلكترونية اعتمادا عمى درجة تقنية المنتج وعمى تقنية العممية وعمى تقنية
الوسيط أو الوكيؿ.
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الشكل رقم  15يبين أشكال التجارة التقميدية والتجارة اإللكترونية
املصدر :د :طارق عبد العال ،حماد ،التجارة االلكترونية ، 3005/3004 ،ص 370-365
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اٌخجبرة اإلٌىخرٍٔٚت وأداة ٌخحمٍك اٌٍّسة اٌخٕبفسٍت

اٌفصً اٌثبٌث:

باإلعتماد عمى المعادلة التالية فأي سمعة إما أف تكوف ممموسػة أو رقمية ،وأي وكيؿ إما أف يكػوف
ممم ػػوس أو رقمي وأي عممية إما تكوف ممموسة أو رقمية ،وفقا لمشكؿ المذكور أعبله.
فالتجارة تقسـ إلى  3أقساـ:
أ -تجارة تقميدية بحثة.
ب -تجارة إلكترونية بحثة.
ج -تجارة إلكترونية جزئية.
عندما يكوف الوكيؿ ممموس ،والسمعة ممموسة والعممية ممموسة ،فإف نوع التجارة سيكوف التجارة
التقميدية البحتة،وعندما يكوف الوكيؿ رقمي والسمعة رقمية والعممية رقمية فإف نوع التجارة سيكوف التجارة
االلكترونية البحتة،واذا تبيف أف أحد العوامؿ الثبلثة أصبحت رقمية والبقية األخرى ممموسة فإنو سيكوف
ىناؾ مزيج ما بيف التجارة التقميدية والتجارة االلكترونيػة ،وبالتالي نطمؽ عمى ى ػذا المزيػج بإسـ :التجارة
االلكترونية الجزئية.
والجدوؿ التالي يبيف أمثمة عف بعض التصنيفات لما يبلءـ كؿ نوع مف االنشطة:
الجدول رقم  15تصنيفات التجارة حسب كل نوع
أنشطة أعمال تتالءم تماما مع

أنشطة أعمال تتالءم تماما مع

أنشطة أعمال تتالءم مع

التجارة االلكترونيـــــــــــــــــة

التجارة التقميدية

مزيج اإلستراتيجيتين معا

شراء وبيع الكتب والشرائط
واالسطوانات الممغنطةCD

شراء وبيع المبلبس ذات الموضة

شراء وبيع السيارات

وسمع أخرى
تسميـ فوري لمبرامج
ترويج وتسميـ الخدمات السياحية
سمع وخدمات تتبع الشحف
الفوري ONLINE

األغذية سريعة التمؼ
اجراء صفقات ذات قيمة صغيرة
جدا
بيع مصوغات وآثار عالية القيمة

العمميات المصرفية الفورية
خدمات نزالء الغرؼ الفندقية
شراء وبيع االستثمارات
ومنتجات التأميف واألدوية

المصدر :د :طارق عبد العال ،حماد ،التجارة اال لكترونية ، 2005/2004 ،ص 270-265
All rights reserved de commerce technology 2005
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 -3مجاالت مزاولة نشاط التجارة اإل لكترونية:
تنشط التجارة اإللكترونية في كثير مف المجاالت نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ :تجارة التجزئة-
أعماؿ البنوؾ و التمويؿ  -التوزيع  -الدراسات والتصميـ اليندسية  -التعامبلت التجارية -اإلعبلف
النشر  -خدمات متخصصة – وأنواع أخرى مف التجارة الدولية المختمفة ،ومف أوجو مزاولة نشاط
التجارة اإللكترونية مايمي:
تجارة التجزئة  : Retailوىو النشاط التجاري واالقتصادي الذي يستيدؼ األفػراد عمى
شبك ػة االتصاالت وعػادة ما يتناوؿ ىذا النوع مف التجارة السمع والخدمات التي يطمبيا
األفراد بالدرجة األولى كعرض الرحبلت السياحية أو تقديـ البرمجيات المختمفة وبيع الكتب
والمجبلت المستحضرات الصيدالنية ،حيث يتـ فييا البحث عف اسـ الكتاب أو المحتوى
ومعػ ػرفة السعػر،وتتـ عادة عممية الدفع ثمناً ليذا السمع والخدمات بالطرؽ اإللكترونية ،سواء
بالبطاقة االئتمانية أو غيرىا مف طرؽ الدفع التي تـ استحداثيا لمثؿ ىذه الغرض.
البنوك والتمويل  :Financeكثي اًر مف البنوؾ تمجأ إلى تقديـ الخدمات اإللكترونية عمى
مختمؼ أنواعيا  ،ومف أبسطيا فتح الحسابات و االستعبلـ عنيا ومتابعة أسعار األسواؽ
المالية والبورصات وبيع وشراء األسيـ وغيرىا مف الخدمات األخرى المتاحة.
التوزيع  :Distributionظيرت في اآلونة األخيرة شركات عمى اإلنترنت تقوـ بوظيفة
التوزيع لممنتجيف مثاؿ ذلؾ توزيع المنتجات اإللكترونية مف برامج وأجيزة حاسب آلي،توزيع
الصور...إلخ وذلؾ لحساب منتجييا مقػابؿ خدمات العمػولة التي تحصؿ عمييا.
الدراسات و التصميم اليندسية  :Engineering designالقياـ بالدراسات واألبحاث
لحساب الشركات حسب الطمب وذلؾ بغض النظر عف مكاف تواجد الشركة التي تطمب
الدراسة أو التصميـ اليندسي المطموب ،فتصميـ المواقع عمى الشبكة اإللكترونية وتقديـ
الخدمة الدائمة مف صيانة وغيرىا،تيدؼ إلى تصميـ منتجات جديدة مف خبلؿ مجموعات
عمؿ متنوعة ومتوزعة في أنحاء جغرافية متباعدة وبدوف التواجد في المكاف نفسو ،عمى
سبيؿ المثاؿ :إنتاج الحاسبات اإللكتروني ػة وتطويرىا في أنحاء المتفرقة مف العالـ الواليات
المتحدة والياباف و مجموعة دوؿ النمور ،أي تصميـ حاسبات يعمؿ أعضائيا في مواقع
جغرافية متباعدة.
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التعامالت التجارية  :Business supportيقصد بالتعامؿ التجاري ىو التعامؿ عمى
أصولو التقميدية كالتبادؿ التجاري بيف الشركات حيث تقوـ الشركات بعرض منتجاتيا مف
خبلؿ اإلعبلنات اإللكترونية عمى الشبكات ومف ثـ تمقي الطمبات واإلجابة عمى
االستفسارات في طريقيا لعقد الصفقات التجارية حسب مراحؿ عممية التبادؿ المختمفة،
وتتضمف تقديـ التسييبلت التجارية ودعـ نظـ الدفع المختمفة وتبادؿ المستندات والوثائؽ
البلزمة وتقديـ التسييبلت التأمينية ،والخدمات ما بعد البيع لممنتجات المطموبة .
تقديم االستشارات الطبية واجراء التحاليل الالزمة :أصبح مف إحدى األساليب اليامة التي
يمجػ ػأ إلييا األطب ػاء والمواطنػيف في بمداف العالـ النامية ىي الحصوؿ عمى التحاليؿ الطبية
واالستشارات الطبية البلزمة دوف تحمؿ عناء السفر وتكبد المصاريؼ العالية.
العمميات الجراحية :في اآلونة األخيرة يشيد العالـ الكثير مف العمميات الجراحية المأجورة
عمى مختمؼ أنواعيا إذ تتـ مف خبلؿ الشبكة العالمية لبلتصاالت ،وتعرؼ بما يسمى
العمؿ الجراحي عف بعد مما يخفؼ عناء السفر عمى المرضى ويجعمػيـ يحصم ػوف عمى
العبلج في أوطنيـ.
المطمب الثاني:أنواع التجارة اإللكترونية وأدواتيا الرئيسية
 -1أنواع التجارة اإللكترونية:
لمتجارة اإللكترونية أنواعا كثيرة تحدد بناءا عمى العبلقة بيف أطرافيا الرئيسية وىي(الشركة أو وحدة
العمؿ  ،المستيمؾ واإلدارة المحمية أو الحكومية) والشكؿ التالي خير دليؿ عمى ذالؾ.
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الشكل رقم  :16يحدد أنواع التجارة اإللكترونية
شركة أو مؤسسة أعمال

مستهلك أو زبون

الحكومة

زبون
شركة أو مؤسسة أعمال

المصدر :د :طارق عبد العال ،حماد ،التجارة االلكترونية ، 3005/3004 ،ص 370-365

المصدر :د :طارق عبد العال ،حماد ،التجارة االلكترونية ، 3005/3004 ،ص -365
370
All rights reserved de commerce technology 2005
ومف أنواع التجارة اإللكترونية :
أ)-التجارة اإل لكترونية بين وحدات األعمال

:business to business

وىي تجارة تقدـ بواسطة شبكات االتصاالت وتكنولوجيا لتقديـ طمبات الشراء إلى موردييا وتسميـ
القوانيف والدفع .
حيث يقتصر التعامؿ فييا عمى شركة أو مؤسسة مع موردييا أو زبائف محدديف ،وذلؾ باستعماؿ
احتياطات األمػاف لمحفػاظ عمى (الخصوصية وسرية المعمومات ،صحة الرسالة ،التأكيد عمى
مسؤولية البائع والمشتري نحو العقد )،وىي أكثر األنواع انتشػار في الوقت الحالي يبمغ حجميا
حوالي  85مف حجـ التجارة االلكترونية.
ب) -التجارة االلكترونية بين وحدات أعمال ومستيمك: b-to c
يطمؽ عمييا اسـ التسوؽ االلكتروني  ،أو تجارة التجزئة االلكترونية ،حيث تتوجو بالدرجة األولى
نحو المستيمؾ في المتاجر اإللكترونية االفتراضية عمى شبكة الويب ،ويبمغ حجميا حوالي 15مف
حجـ التجارة االلكترونية اإلجمالي الحالي .
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ج)-التجارة االلكترونية بين وحدات أعمال واإلدارة المحمية b-to administration
وتغطي ىذه التجارة جميع التحويبلت مثؿ الضرائب والتعامبلت بيف الشركات وىيئػات اإلدارة
المحميػة الحكوميػػة دوف المجػوء إلى المكاتب الحكومية.
د)-التجارة االلكترونية بين المستيمك واإلدارة المحمية الحكومية administration-
:.cosumer
وتتضمف مجموعة مف األنشطة مثؿ:دفع الضرائب واستخراج األوراؽ والمستندات إلكترونيا.
ه)-المستيمك لممستيمك :c to c
وتتجمى مف خبلؿ بيع المستيمؾ لمستيمؾ آخر مباشرة مثؿ بيع أغراض شخصية أو الخبرات...إلخ
و) -المستيمك لمشركة : c-to b
وينطوي تحتيا األفراد الذيف يبيعوف منتجات أو خدمات لمشركات.
ك-تجارة الكترونية غير ربحية:
كثير مف المؤسسات ذات الطابع غير ربحي مثؿ المؤسسات الدينية واالجتماعية تعمؿ بالتجارة
االلكترونية لخفض تكاليؼ إدارة المؤسسة أو لتحسيف إدارة المؤسسة وخدمة الزبائف.
-2األدوات الرئيسية لمتجارة اإللكترونية:
باستقراء تعريؼ التجارة اإللكترونيػة يتضػح أنيػا تػتـ عػف طريػؽ وسػائط إلكترونيػة  ،وىػذه الوسػائط
تتمثؿ فى أدوات متعددة بعضػيا معػروؼ مػف قبػؿ واسػتخدـ منػذ زمػف طويػؿ مثػؿ التمفػوف والتمفزيػوف
والفاكس ،وبعضيا أكثػر حداثػة وتطػو ار مثػؿ أجيػزة الحاسػب اآللػي والشػبابيؾ اإللكترونيػة فػي البنػوؾ
واإلنترنت ،وكؿ ىذه األدوات ظيرت بفضؿ الثورة العممية اليائمػة التػي حػدثت فػي السػنوات األخيػرة،
وبفضؿ ىذه األدوات المتعددة أصبحت توجد معامبلت متطورة  ،فيكوف الشراء 1عف طريؽ التمفػوف
وىو ما يسمى بالتجػارة الصوتػيػة ) Telechatو  (Voice commerceوغيرىا مف المعامبلت
التجارية الحديثة.
ورغـ تعدد األدوات الرئيسية التي تعتمد عمييا التجارة اإللكترونية فإنػو يمكػف القػوؿ بػأف ىنػاؾ سػت
أدوات رئيسية تعتمد عمييا تتمثؿ في:
 -1التمفوف.
1

Ministére de l’Economie، des Finances، et de l’industrie: Technologies et société de
l’information ، Paris 1999 p.40
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 -2الفاكس.
 -3التمفزيوف.
 -4نظـ الدفع والتحويؿ اإللكترونى.
 -5أجيزة اإلرساؿ اإللكتروني.
 -6االنترنت.
ونوضح فيمايمى طبيعة الدور الذي تؤديو كؿ أداة فى مجاؿ التجارة اإللكترونيػة وذلػؾ عمػى النحػو
التالي:
أوال :التمفون:
يعد التمفوف مف األدوات المسػتخدمة منػذ زمػف طويػؿ 1ويعػد ىػو األداة األكثػر إسػتخداما فػي مجػاؿ
التجارة اإللكترونية ،ويقدر عدد المشتركيف بحوالي 2مميار خط واشتراؾ في التمفوف في العالـ.
ويسمح التمفوف بعمؿ دعاية لكثير مف السمع والخدمات السيما أنو يتمتع بميزة االستعماؿ الميسور
لمكثيػر مػف األفػراد،ورغـ األىميػة التػي يحتميػا التمفػػوف فػي مجػاؿ التجػارة اإللكترونيػة إال أنػو اليصػػمح
لئلستخداـ أحيانا في إتمػاـ المبػادالت التػي تسػتمزـ تسػميـ مسػتندات معينػة ،ممػا يحػتـ االعتمػاد عمػى
أدوات أخرى مثؿ الفاكس.
ثانيا :الفاكس
يييػق الفػاكس حػػبل سػريعا بوصػفو طريقػػة لنقػؿ المسػػتندات بالنسب ػة لرجػاؿ األعمػاؿ ،وتتمثػؿ المي ػزة
األولػ ػػى لمفاكػػ ػس فػ ػػي أف ىػػػذه اآللػ ػػة تحػ ػػؿ محػ ػػؿ خػ ػػدمات البوسػ ػػطة التقميدي ػػة فػ ػػي إمكاني ػػة توصػ ػػيؿ
المستندات بسرعة كبيرة ،كما أف الفاكس بو إمكانية االحتفاظ بالمراسبلت التجارية،ويمكف أيضا عف
طريؽ الفاكس إتماـ الكثيػر مػف المبػادالت واإلعبلنػات وتبػادؿ أوامػر الػدفع وبعػض الصػور الخاصػة
بالمبادالت.
ثالثا :التمفزيون:
يمعػػب التمفزيػػوف دو ار جوىريػػا فػػي مجػػاؿ التجػػارة اإللكترونيػػة  ،إذ يقػػدر الػػبعض بأنػػو يوجػػد ح ػوالي
مميػػار مشػػاىد يتعرفػػوف عمػػى مشػػترواتيـ عبػػر التمفزيػػوف  ،ولكػػف يبقػى التمفزيػػوف وسػػيمة مشػػاىدة فقػػط
عمػػى الػػرغـ مػػف أف التمفػ ػزيوف يعتبػ ػر أكثػ ػر انتشػػا ار مػػف التمفػػوف  ،إال أف أحػػد القيػػود التػػي تػػرد عم ػى
1

Goulvestre (Jean-Paul): Economie des Télécoms، Hermes، 1997، p.419
Organisation Mondiale Du Commerce: Le Commerce electronique et le role de l’omc,p.5
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التمفزيػػوف ىػػو وصػػفو بأنػػو وسػػيمة تتعمػػؽ بالتجػػارة اإللكترونيػػة وأف إتمػػاـ الصػػفقات مػػف خبللػػو يحتػػاج
لمراحؿ متعددة.
رابعا :نظم الدفع اإللكتروني:
يترتب عمي استخداـ نظـ الدفع اإللكتروني في مجاؿ التجارة اإللكترونيػة بتقػدميا وازدىارىػا بشػكؿ
كبير،كمػا يترتػػب عمييػػا التبعيػة نحػػو سػػوؽ البطاقػات اإللكترونيػػة  ،ألف نظػػـ الػدفع اإللكترونيػػة ودفػػع
النقػود عبػػر الشػػبابيؾ اإللكترونيػػة فػػي البنػػوؾ وبطاقػات االئتمػػاف والبطاقػػات الذكيػػة كميػػا تشػػكؿ جانبػػا
كبيػػر مػػف التجػػارة اإللكترونية،والتسػػتخدـ نظػػـ الػػدفع اإللكترونػي ف ػي اإلرسػػاؿ واالسػػتقباؿ فقػػط ،وانمػػا
تستخدـ حاليا كأدوات رئيسية سواء في التجارة اإللكترونية أو التقميدية .
والمبلح ػػظ ف ػػي الس ػػنوات األخيػ ػرة أف البطاق ػػات أص ػػبح لي ػػا ق ػػدرات ىائم ػػة عم ػػى تخػ ػزيف المعموم ػػات
وبصفة خاصة البطاقات المسماة بالبطاقات الذكية ،وانتشػرت بصػورة كبيػرة فػي الػدوؿ المتقدمػة مثػؿ
أوربا والواليات المتحدة األمريكية ،إذ يشيع اآلف إستخداـ مثؿ ىذه البطاقػات فػي البيػع والشػراء ألنيػا
م ػػزودة بح ػػد أقص ػػى اليمك ػػف الشػ ػراء بع ػػده وذل ػػؾ حت ػػى تت ػػوفر الثق ػػة ف ػػي مث ػػؿ ى ػػذه األدوات وتنتش ػػر
البطاقات كذلؾ في مجاالت كثيرة مثؿ بطاقات الياتؼ وغيرىا.
خامسا :نظام اإلرسال اإل لكتروني:
يػػؤدي نظػػاـ اإلرسػػاؿ اإللكترونػػي إلػػى تسػػييؿ تبػػادؿ الم ارسػػبلت وسػػرعتيا ،وبالتػػالي يسػػيؿ إتمػ ػاـ
المعػ ػامبلت التجاري ػ ػة ب ػػيف المش ػػروعات بعض ػػيا ال ػػبعض ،وتك ػػوف محص ػػمة ك ػػؿ ذلػ ػؾ توس ػػع التج ػػارة
وازدىارىػ ػػا عب ػ ػػر اإلنت ػ ػ ػرنت ،ويع ػ ػ ػد اإلرسػ ػ ػاؿ اإللكترونػ ػػي اآلف م ػ ػػف أح ػ ػػد األدوات الرئيس ػ ػػية لمتج ػ ػػارة
اإللكترونية.
إذ يس ػػمح ى ػػذا النظ ػػاـ ألجيػ ػزة الحاس ػػب اآلل ػػي الموج ػػودة ف ػػي مش ػػروعات مختمف ػػة بتب ػػادؿ الوث ػػائؽ
والمسػػتندات والمعمومػػات دوف تػػدخؿ مػػف جانػػب اإلنسػػاف  ،ويترتػػب عم ػى إسػػتخداـ مثػػؿ ىػػذه األداة
التقميؿ مف النفقات عموما ،وفي المقابؿ سرعة إتماـ العرض ،والتسجيؿ ،وطمب البضاعة...إلخ
ويترتب عمى استخداـ نظـ اإلرساؿ اإللكتروني تخفيض النفقات 1مف  5إلػي  %20وكسػب %50
مػػف الوقػػت المخصػػص إلتمػػاـ اإلج ػراءات وقػػد أمكػػف تعمػػيـ ىػػذا النظػػاـ فػػي قطاعػػات متعػػددة مثػػؿ
إدارات الجمارؾ مما أدى إلى تسييؿ التجارة الدولية.

O.M.C.: Le Commerce éléctronique p.9
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سادسا :اإلنترنت

اإلنترنت 1 :ىػي عبػارة عػف شػبكة عالميػة (عمػى نطػاؽ عػالمي) مػف الشػبكات الحاسػوبية المختمفػة
المتص ػػمة بعض ػػيا ب ػػبعض بواس ػػطة وص ػػبلت إتص ػػاالت بعي ػػدة ،وى ػػذه الش ػػبكة مكون ػػة م ػػف منظم ػػات
ومؤسس ػػات متنوعػ ػة تش ػػمؿ ال ػػدوائر الحكومي ػػة والجامع ػػات والش ػػركات التجاري ػػة الت ػػى ق ػػررت الس ػػماح
لؤلخػريف باالتصػػاؿ بحواسػػبيا ومشػػاركتيا المعمومػػات ،كمػػا و يعػػود إلػػى كػػؿ منظمػػة أو مؤسسػػة أمػػر
تجديد أسس عرض ىذه المعمومات مقابؿ ذلؾ يمكف ليػذه المؤسسػات إسػتعماؿ معمومػات مؤسس ػات
ومنظمات أخرى ألنو ال يوجد مالؾ حصرى لئلنترنت  ،وأقرب مػايمكف أف يوصػؼ بالييئػة الحاكمػة
لئلنترنت ىو العديد مف المنظمات الطوعية مثؿ جمعية اإلنترنت أو الفريؽ اليندسي المساند ليا .
ونظ ار ألف اإلنترنت تمعب دو ار ىاما في مجاالت متعددة لمتجػارة اإللكترونيػة ،فػإف غالبيػة الد ارسػات
2

المتعمقة بالتجارة اإللكترونية تيتـ بدراسة تطور اإلنترنت ووظائفو وأثره عمي التنمية االقتصادية.
فمقػػد بػػدأت أىميػػة اإلنترنػػت فػػي الت ازيػػد خاصػػة منػػذ السػػتينيات حيػػث بػػدأ ت كوسػػيمة أساسػػية فػػي

االتص ػػاالت  3ويرج ػػع الفض ػػؿ لمع ػػالـ Paran Paulف ػػي اكتش ػػافو ع ػػاـ  ،1962وف ػػي ع ػػاـ 1969
وض ػػع ش ػػبكة باس ػػـAgency :

project

Research

4

ARRANET(Advanced

)، Networkحي ػ ػث تأسسػػت ب ػػيف أربػػع جامع ػػات أمريكيػػة بمس ػػاعدة و ازرة الػػدفاع ،وم ػػف بع ػػدىا
إسػػتطاع الكثيػػر مػػف المسػػتخدميف إسػػتعماؿ الشػػبكة ممػػا دعػػا إلسػػتخداـ اإلنترنػػت وفػػي عػػاـ 1997
5اتضح أف أكثر مف  110دولة في العالـ تستخدـ شبكة اإلنترنت.
وفػ ػي ع ػػاـ  1998ق ػػدر ع ػػدد المس ػػتخدميف لئلنترن ػػت بحػ ػوالي  147ممي ػػوف مس ػػتخدـ عم ػػي مس ػػتوى
العػػالـ ،وزاد ىػػذا العػػدد ليكػػوف فػػي عػػاـ  2000حػوالي  300مميػػوف 6مسػػتخدـ عمػى المسػػتوى الػػدولي،
ومػف المتوق ػع أف يصػؿ حجمي ػا إلػى  2أو  %3عػاـ  2001وستشػكؿ حػوالي  % 14مػف كػؿ نفقػات
االستيبلؾ عاـ .2007

)1نورتون( بوب )مسي (كاث ( :الت ارة على اإلنرتنت) ترمجة مركز التعريب والربجمة الدار العربية للعلوم  1997ص.10-9
Boinet (Guillaume Lecompte): L’impact incertain de l’internet sur la croissance ، problemes
économiques, N.2. 697، 24 Janvier 2001, p.3.
3
Germain (Michel):L’intanet l’intranet ، Economica، 1998، p.26.
4
O.M.C: Le Commerce éléctronique، op.cit،p.11.
5
Technologies et Sociéte de l’information، op.cit،p.37.
6
O.M.C.: Le Commerce éléctronique، op.cit،p.10.
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التجارة اإللكترونية كأداة لتحقيق الميزة التنافسية

وعم ػى ذلػػؾ يمكػػف القػػوؿ ب ػأف اإلنترنػػت س ػتكوف أداة فعالػػة متعػػددة اإلسػػتخدامات تعمػػؿ عمػػى إتمػػاـ
العممي ػ ػ ػات التجارية وتسػمح بإتمػاـ الكثيػر مػف العمميػ ػ ػ ػ ػات عبػر الشبك ػ ػ ػ ػة س ػ ػواء كانػت بػيف المنتجي ػ ػف
أو المسػػتيمكيف ،وكػػذلؾ بػػيف الػػدوؿ بعضػػيا الػػبعض ،ونأخػػد عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ بعػػد رؤيػػة إعػػبلف مػػا
عبر اإلنترنت فإف المستيمؾ في أي دولة كانت سوؼ يطمبو فو ار عبر اإلنترنت.
إضافة إلى ما سبؽ فإف استعماؿ اإلنترنت في مجاالت معينة يعد أرخػص عػف غيػره مػف الوسػائؿ
فضبل عمى أنو يعد أداة تسمية لمكثير مف الناس.1
وأماـ األىمية المتعاظمة لئلنترنت فإف االتجاىات العممية الحديثة تسعى نحو تحسينو والتقميؿ مف
تكاليؼ إنتاجو واستخدامو  ،فضػبل عػف وضػع اإلطػارات القانونيػة الكفيمػة بحسػف اسػتخدامو وحمايتػو
وتطويره.
المطمب الثالث :مميزات التجارة اإللكترونية وفوائدىا
-1مميزات التجارة اإل لكترونية :مف مميزاتيا مايمي:
 إيجاد وسائل تجارة توافق وعصر المعمومات:
ففي عصر المعمومات واالتجاه نحو قضاء ساعات طويمة أماـ أجيزة الكمبيوتر ومواقع
االنػترنت  ،تعػدو الحاجػة الممحة إلى توافؽ األنماط التجارية مع سمات ىذا العصر وسموكياتو
لذلؾ تمكنت التجارة اإللكترونية مف خمؽ أنمػاط مستح ػدثة مف وسائؿ إدارة النشاط التجاري
كالبيع عبر الوسػائؿ اإللكت ػرونية (  ) RETIL E- commerceوالتجػارة اإللكترونية بيف قطاعات
األعماؿ ( ) business-to- business E- commerceوفي كبل النشاطيف قد أمكف إحداث تغيير
شامؿ في طريقة أداء الخدمة وعرض المنتج وتحقيقو لمعرض الشامؿ التابع لخيارات التسوؽ.
 الدخول إلى األسواق العالمية وتحقيق عائد أعمى من األ نشطة التقميدية:
إف الصفة العالمية لمتجارة اإللكترونية ألغت كؿ الحدود والقيود أماـ دخوؿ األسواؽ التجارية
وبفضميػ ػ ػ ػا تحوؿ العالـ إلى سوؽ مفتوح أم ػ ػ ػ ػاـ المستيمؾ بغض النظر عف الموقع الجغرافي
لمبائ ػ ػع أو المشتري  ،واذا كانت إتفاقيات التجػارة الدوليػة ( الجات) تسعى إلى تحرير التجارة في
البضائع والخدمات  ،فإ ف التجارة اإللكترونية بطبيعتيا تحقؽ ىذا اليدؼ دوف الحاجة إلى جوالت
توافؽ ومفاوضات  ،ومف ىنا تستدعي التجارة اإللكترونية جيدا دوليا جماعيا لتنظيمياّ ،ألنيا
بطبيعتي ػا ال تعترؼ بالحدود والقيود القائمة وال يمكف تقيدىا أية قيود.
Kennedy (Angus J.): The Internet، the Rough Guide ، 1999، p.11.
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الفصل الثالث:
 تمبية خيارات الزبون بيسر وسيولة :

تمكف التجارة اإللكترونية الشركات مف تفيـ إحتياجات عمبلئيا واتاحة خيارات التسوؽ أماميـ
بشكؿ واسع  ،وىذا بذاتو يحقؽ نسبة رضاء عالية لدى الزبائف اليمكف لوسائؿ التجارة التقميدية
توفيره  ،فالزبوف يمكنو معرفة األصناؼ واألسعار وميزات كؿ صنؼ والمفاضمة وتقييـ المنتج
موضوع الشراء مف حيث مدى تمبيتو لرغبتو وخياراتو.
 تطوير األداء التجاري والخدماتي:
فالتجارة اإللكترونية بما تتطمبو مف بنى تحتية تقنية واستراتيجيات إدارية مالية وتسويقية ،وادارة
العبلقات واإلتصاؿ باآلخريف  ،فيي مف خبلؿ ذلؾ تتيح الفرصة لتطوير أداء المؤسسات في
مختمؼ المياديف  ،وتقدـ خدمة كبرى ليـ في ميداف تقييـ واقعيا وكفاءة موظفييا وسبلمة
وفعالية بنيتيا التحتية التقنية وبرامج تأىيميا اإلداري .
ونمو التجارة اإللكترونية أيضا يحفز األبحاث عمى إيجاد أساليب جديدة ومحسنة الستخداـ
القسائـ والشيكػات اإللكترونيػة  ،وىناؾ أساليب أعماؿ جديدة تزدىر عمى اإلنترنت والتي لـ
تكف ممكنة في العالـ الواقعي ،فعمى سبيؿ المثاؿ تبيع شركات عديدة متخصصة في التعامؿ
مع الشركات فائض مخزونيا عبر الشبكة بواسطة مزادات اإلنترنت ،كما وتتنبأ شركة "فورستر
لؤلبحاث" أف المزادات بيف الشركات عبر اإلنترنت ستحقؽ مبيعات تتعدى  7.3مميار دوالر
أميركي ألف مزادات اإلنترنت ليا أىمية كبيرة في تأثيرىا عمى السعر المحدود في بيئة المزايدة
وال يستطيع المنتج أو الموزع أف يحدد السعر بمفرده
فسعر البضاعة أو الخدمة يتحدد فقط بحسب الطمب المسجؿ في السوؽ  ،وتؤكد الدراسات
عمى أف الحصوؿ عمى الدعـ لمفيوـ التجارة اإللكترونية في جميع أقساـ الشركة مسألة في غاية
األىمية ،ويمكف مف خبلليا الحصوؿ عمى مثػؿ ىذا الدعػـ بواسطة تثقيؼ الفرد اإلداري ومدراء
التسويؽ وتقنية المعمومات والمالية ،ومسؤولي المبيعات حتى يتسنى ليـ تمثيؿ جميع القطاعات
في الشركة بالنسبة لمق اررات التي تؤخذ بشأف التجارة اإللكترونية .
وىذا مف أبرز مزايا التجارة االلكترونية التي تضع أمامنا فرصة إستغبلؿ ىذا النوع مف نمط
االعماؿ لبموغ أسواؽ قد ال تتيح التجارة التقميدية بموغيا وإلنشاء مشاريع برؤوس أمواؿ صغيرة
قد تناسب وفرص االستثمار في البيئة الوطنية.
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الفصل الثالث:
 -3فوائد التجارة اإللكترونية:

الشكل رقم  :17صور التجارة اإللكترونية و االطراف المعنيون بيا
من االعمال لممستيمك
Business-toConsumer
وتشمل التسوق عمى الخط

من االعمال الى االعمال
Business -Business-to
تحقيق تكاممية عمميات التوريد

shopping on-line

لممنتجات واداء الخدمات

من الحكومة الى المستيمك
Government-toConsumer
الخدمات والبرامج الحكومية عمى

من الحكومة الى االعمال
Business -Government -to
المشتريات الحكومية االلكترونية

الخط

المصدر  :الموقع () www.opendirectorysite.info
ويمكف إستخبلص الفوائد كما يمي:
 فوائـد التجـارة اإللكترونيـة لممجتمـع
التجارة اإللكترونية ىي أداة لزيادة القدرة التنافسية وزيادة الصادرات بسيولة الوصوؿ إلى
مراكز اإلستيبلؾ  ،وامكانات تسويؽ السمع والخدمات عالمياً  ،وسرعة عقد وانياء الصفقات
وتحميؿ األسواؽ واإلستجابة لتغيرات إحتياجات ومتطمبات المستيمكيف .
و تخمؽ التجارة اإللكترونية فرص العمؿ الحر والعمؿ في المشروعات الصغيرة والمتوسطة
التي تتصؿ باألسػواؽ العالميػة بأقؿ تكمفة إستثمارية  ،وتتمثؿ في تجارة الخدمات التي ىي
مجاؿ أساسي لمتجارة اإللكترونية ،كما تعمؿ التجارة اإللكترونية عمى زيادة عدد األفراد الذيف
يعمموف مف داخؿ منازليـ ،ويقمؿ مف اإلحتياج لمخروج مف المنزؿ مف أجؿ التسوؽ مما يؤدي
إلى تقميؿ عدد السيارات عمى الطرؽ وبالتالي الحد مف التموث .

158

التجارة اإللكترونية كأداة لتحقيق الميزة التنافسية

الفصل الثالث:

وتمكف كذلؾ التجارة اإللكترونية شعوب العالـ الثالث والمناطؽ الريفية مف التمتع بالمنتجات
والخدمات التي لـ تكف متاحة ليـ مف قبؿ مثؿ فرصة تعمـ مينة والحصوؿ عمى شيادة
جامعية إضافة إلى تسييميا لوصوؿ الخدمات العامة لؤلفػراد مثؿ الرعاية الصحية والتعميمية
وتوزيع الخدمات اإلجتماعية الحكومية بتكمفة منخفضة وجودة عالية.
 فوائـد التجـارة اإل لكترونيـة لمشركـات
إف تقديـ خدمات التجارة اإللكترونية لمشركات يتطمب وقتا وطاقة وتجديدا ومبادرة  ،واذا كانت
األدوات والبرامج لتنفيذ موقع وتشغيمو تتطور فإف ىذا ال يصعب ميمة أصحاب مواقع التجارة
اإللكترونية بؿ يزيد مف إمكاناتيا بما توفره التقنيات الجديدة ،ويعد خفض التكمفة ميزة ىامة مف
مزايا التجارة اإللكترونية حيث تتيح لمشركات زيادة أرباحيا مع خفض تكاليؼ التبادؿ مف خبلؿ
التشغيؿ اإللكتروني لمبيانات .
وتقدـ التجارة اإللكترونية مزايا تستفيد منيا الشركات مثؿ :
أ-

التسويؽ األكثر فعالية واألرباح األكثر مداخيبل ،بإعتماد الشركات عمى اإلنترنت في
التسويؽ يمكنيا مف إتاحة عرض منتجاتيا وخدماتيا في العالـ دوف إنقطاع ،كما يوفر
ليا فرصة أكبر لجني األرباح إضافةً إلى وصوليا إلى المزيد مف الزبائف .

ب -تخفيض التكاليؼ اإلدارية وتكاليؼ الشحف واإلعبلف ومعمومات التصميـ والتصنيع
وتخفيض مصاريؼ الشركات .
ت -القدرة عمى إنشاء شركات عالمية التخصص .
 فوائـد التجـارة اإللكترونيـة لممستيمكيـن
تسمح التجارة اإللكترونية لمعمبلء بالتسوؽ واجراء التعامبلت األخرى عمى مدى  24س ػاعة
أقؿ
يومياً بمػدار العاـ مف أي مكاف  ،كما أنيا تقدـ لمعمبلء بإستمرار المنتجات والخدمات ب ّ
ثمناً وذلؾ مايسمح ليـ بالتسوؽ مف أماكف عديدة واجراء مقارنات سريعة.

كما أنيا تشجع المنافسة بخفض األسعار  ،والتقميؿ مف التكاليؼ التي مف شأنيا أف تقمؿ مف
أسعار المنتج  ،والمنافسة ىي في الحقيقة تعني تحسيف مستوى المنتج وتوفير خدمات قبؿ
وبعد البيع وتحسيف جودتو نتيجة لمتنافس.
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الفصل الثالث:
المطمب الرابع :تطور التجارة اإللكترونية:

لقد أدى التطور المستمر في تقنية المعمومات واالتصاالت ( )ICTإلى ظيور شبكة اإلنترنت
وانتشػارىا بشكػؿ سري ػع في جميع دوؿ العالـ حيث أصبحت وسيمة ىامة إلنجاز المعامبلت بأساليب
إلكترونية ،خاصة مع اإلزدياد المتنامي لعدد مستخدمي اإلنترنت عمى مستوى العالـ فقد تنوعت
بذلؾ إستخدامات شبكة اإلنترنت في مختمؼ مناحي الحياة ،وشممت القطاعات االقتصادية السمعية
منيا والخدماتية مف بيع أو شراء ،أوتسويؽ أوترويج و إعبلف وغيره.
ويشير االتحاد الدولي لبلتصاالت ( )ITUإلى أف أعداد المستخدميف لئلنترنت في تزايد مستمر
حيث كانت  4.5مميون مستخدـ في 1991م ثـ تضاعفػت حتى بمغت  60مميون في عام 1996م
وتوقع أف يصؿ عدد مستخدمي اإلنترنت في عاـ 2006م إلى  600مميون مستخدم ،1وتشير
اإلحصائيات التي أوردتيا ( )Emarketrأف عدد المستخدميف لئلنترنت بمغ  445.9مميون
مستخدـ  ،وتوقعت أف يصؿ إلى  709.1مميــــون في عام 2004م وأشار ( Computer
 )Industry Almanacإلى أف أعداد المستخدميف بمغ  533مميوف ويتوقع أف يتج ػاوز المميػار
مستخػدـ بحموؿ عاـ 2006ـ.2
جدول رقم  :16نمو حجم التجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت في العالم حسب مصادر مختمفة (مميار
دوالر أمريكي).3
املصدر

2000

2001

2002

Forrester

-

-

12837.30 9240.60 6201.10 3878.80 2293.50

IDC
Emarketer
B2B only

2003

2004
-

2005

2006

- 615.30 354.90

-

-

-

823.48 474.32 278.19

- 2367.47 1408.57

-

Source :UNCTAD، E-commerce and Development Report 2002 (internet version
prepared by
the UNCTAD secretariat)، United Nation، New York and Geneva، 2001، p19.

1

ITU، “Challenges to Network” ،1997a، via World Trade Organization “Special Studies2:
Electronic Commerce and the Role of the WOT”، 1998، p.13.
2
UNCTAD، E-commerce and Development Report 2002 (internet version prepared by the
UNCTAD secretariat)، United Nation, New York and Geneva, 2001, p19.
3
UNCTAD، E-commerce and Development Report 2002 (internet version prepared by the
UNCTAD secretariat)، United Nation، New York and Geneva، 2001، p19.
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نمو في حجـ التجارة اإللكترونية في
وقد صاحب ىذا التطور في أعداد المستخدميف لئلنترنت ًّ
قطاعات مختمفة ،حيث قدرت بعض المصادر أف التسوؽ عبر شبكة اإلنترنت في عاـ 1999م
مثؿ حوالي  %13مف إجمػالي ح ػجـ تس ػ ػ ػوؽ المستيمكػ ػيف ،كما توقعت أف تتضاعؼ إلى %26
بحموؿ عاـ 2007م ،1ويش ػ ػ ػير الجدوؿ إلى النػمو الكػمي لتطور التجارة اإللكتػرونية بيف قطاعات
األعماؿ ( )B2Bوكذلؾ بيف األعماؿ والمستيمكيف ( ، )B2Cإذ منذ عاـ 2000م بحسب المناطؽ
الجغرافية المختمفة تضاعؼ حجـ التجارة اإللكترونية ،ووصؿ إجمالي حجميا نحو  6.8تريميون
دوالر بحموؿ عام 2004م وبما يعادؿ  % 8.6مف إجػالي حجػـ التجارة في العاـ نفسػو ،وتوقعػت
مصادر أخػرى أف حجػـ التجػارة سيبمغ نحو  9.3تريميـون في ع ػاـ 2005م والى نحػو 12.9
تريميون في ع ػاـ 2006م ،وكػذلؾ أوردت ( )ActivMediaأف نم ػو التجػارة عبر اإلنترنت في
سمسمة زمنية ممتدة مف 1994م إلى 2002م شيد تطو ار مرتفعا ،ومف ناحية أخرى نبلحظ أف ىناؾ
اختبلفا واضحاً في أنصبة الدوؿ والمناطؽ الجغرافية مف التجارة عبر اإلنترنت ،حيث تستحوذ دوؿ
أمريكا الشمالية عمى نحو  ، % 50.9يمثؿ نصيب الواليات المتحدة األمريكية وحدىا نحو %47
بينم ػ ػ ػ ػ ػا تبم ػ ػ ػ ػغ أنصبػ ػ ػ ػة دوؿ آسي ػ ػ ػ ػا والباسيفيؾ وأوربػ ػ ػ ػا الغربيػ ػ ػ ػة وأمريك ػ ػ ػا البلتينيػ ػ ػ ػة عمى %24.3
و  %22.6و  %1.2عمى التوالي  ،ويشير الجدوؿ أيضػا إلى أف ىيمنػة التجارة اإللكترونية
المتوقعػة في عػاـ 2004م قد تقػدر بنحػو  %13في الواليػات المتحدة األمريكية وبنسبػة %16.4
في كؿ مف استراليا وكوري ػ ػا ،و ذلؾ راجع إلى النمو السريع في إستخداـ اإلنترنت وتفضيؿ
المشتركيف والقطاعات التجػارية واجػراء العمميات التجارية عبر شبكة اإلنترنت في تمؾ الدولتيف.
وبالنسبة لممقارنة بيف حجـ التجارة اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت وحجـ التجارة عبر الوسائؿ
األخرى ،نبلحظ أنو في حيف أف التجارة عبر اإلنترنت تتنامى بشكؿ أسرع وخبلؿ فترة قياسية ،نجد
أف حجـ التجارة عبر القنوات األخرى في انخفاض ممحوظ ،فمف الجدوؿ رقـ نبلحظ أف حجـ
التجارة عبر شبكة اإلنترنت كاف في عاـ 1997م ال يتجاوز  ،%15إال أنو في عاـ 2000م
تضاعؼ حتى بمغ نحو  %42مف إجمالي التجارة ىذا مف جية ومف جية أخرى إنخفض حجـ
التجػارة التي تعقػد عبر وسائؿ أخرى ،مثؿ الياتؼ والفاكس والبريد أو المعامبلت التجارية المباشػرة،
مف  %75في عاـ 1997م إلى نحو  %58في عاـ 2000م مما يدؿ عمى تنامي اإلىتماـ بشبكة

Financial Times، 3September 1997، The Economist، 10 May 1997
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اإلنترنت كوسيمة لعقد العمميات التجارية محؿ الوسائؿ أو القنوات التقميدية السابقة ،ويؤكد ىذا النمو
المستمر في التجارة اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت بعض المصػادر ومركػز األبحػاث المختمفة،
حيث قدر حجـ التجارة اإللكترونية بأكثر من 700مميار دوالر في عاـ 2001م في حيف أنيا لـ
تتجاوز حاجز  3مميار دوالر في عاـ 1996م
جدول رقم  :17حجم التجارة اإللكترونية في العالم خالل الفترة  2002 -1994م( .مميار دوالر
أمريكي).1

اٌسٕت

1994

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

اٌؼٛائذ 0.436 0.008

73.9 21.8 2.9

180

377

1234 717

المبحث الثالث :قوانين وأسس التجارة اإللكترونية في تفعيل الميزة التنافسية
المطمب األول :قوانين ونظم الدفع اإللكترونية
 -1قوانين التجارة اإللكترونية :
قامت العديد مف الدوؿ والتكتبلت والمنظمات بوضع تشريعات خاصة بتنظيـ التجارة اإللكترونية
ومف أىـ ىذه الدوؿ الواليات المتحدة والمممكة المتحدة (قوانين فيدرالية وواليات) والقانوف
النموذجي لألمم المتحدة .
وسوؼ نبدأ بمناقشة القانوف النموذجي لألمم المتحدة واتفاقيات األمم المتحدة الخاصة بالتجارة
اإللكترونية والتوقيع اإللكتروني .

أوال :قانون األونسيترال النموذجي بشأن التجارة اإللكترونية :
صدر القانوف النموذجي لمتجارة اإللكترونية مع دليؿ التشريع بقرار الجمعية العامة رقم 162/51
في  16ديسمبر  .1996وىو يتكوف مف  17مادة وينقسـ إلى جزأيف يحتوي الجزء األوؿ منو عمى
مواد عف التجػارة اإللكترونية عموماً والجػزء الثاني عمى التجارة اإللكترونية في مجاالت معينة .
وتحتوى المواد السبع عشرة عمى ما يمي :
المادة  :1نطاؽ التطبيؽ .
Activmedia، available at (http://www.activmedia.com).

162

1

التجارة اإللكترونية كأداة لتحقيق الميزة التنافسية

الفصل الثالث:
المادة :2تعريؼ المصطمحات.
المادة  :3التفسير .
المادة  :4التغيير باالتفاؽ.
المادة  :5االعتراؼ القانوني برسائؿ البيانات.
المادة  :6الكتابة.
المادة  :7التوقيع.
المادة  :8األصؿ.

المادة  :9قبوؿ رسائؿ البيانات وحجيتيا في اإلثبات.
المادة :10االحتفاظ برسائؿ البيانات.
المادة  :11تكويف العقود وصحتيا .
المادة  :12اعتراؼ األطراؼ برسائؿ البيانات .
المادة  :13إسناد رسائؿ البيانات .
المادة  :14اإلقرار باالستبلـ .
المادة : 15زماف ومكاف إرساؿ واستبلـ رسائؿ البيانات.
المادة  :16األفعاؿ المتصمة بنقؿ البضائع .
يبيِف أىداؼ القانوف ونطاؽ تطبيقو
المادة  :17مستندات النقؿ ثـ يأتي بعد ذلؾ دليؿ تشريعي ّ

وىيكمو ثـ تفسير المواد مادة بعد أخرى عمى النحو التفصيمي.

وتكوف مف خبلؿ ذلؾ وسائؿ الدفع والسداد االلكترونية ىي األساس لتطور ونجاح التجارة
االلكترونية  ،كما أنيا ىي كؿ األمواؿ التي يتـ التعامؿ بيا بطريقة الكترونية بعيدا عف الطرؽ
التقميدية ،باإلعتماد في عمميا عمى فكػ ػ ػ ػ ػ ػرة واحدة وىي تقديـ معمومػ ػ ػ ػ ػ ػات عبر شبكة االنػ ػ ػ ػ ػترنت
لممستخ ػ ػ ػ ػدـ و تحويمػ ػ ػ ػ ػيا إلى نقد ،أو إستخداميا لتسديد إعتمادات معينة .
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الشكل رقم : 18يبين النمودج اإليضاحي لمعقد اإللكتروني عمى األنترنيت

منوذج ايضاحي للعقد االلكرتوين على االنرتنت

المصدر  :طارق عبد العال حماد ،التجارة اإللكترونية :المفاىيم – التجارب – التحديات – األبعاد
التكنولوجية والمالية والتسويقية والقانونية( ،اإلسكندرية ،الدار الجامعية2003/2002 ،م)
-2نظم الدفع اإل لكترونية:

1

أوال :تعرؼ النقود االلكترونية عمى أنيا مجموعة مف البروتوكوالت والتوقيعات الرقمية التي تتيح
لمرسالة االلكترونية أف تحؿ فعميا محؿ تبادؿ المعمومات التقميدية،وبعبارة أخرى فإف النقود
االلكترونية أو الرقمية ىي المكافق االلكتروني لمنقود التقميدية التي إعتدنا تداوليا.
وتكوف عمى عدة أشكاؿ نذكر منيا ما يمي :
 – 1بطاقات البنوك أو بطاقات النقود البالستيكية الممغنطة:
وتدعى بالنقود الببلستيكية نظ ار لمادة صنعيا مثؿ النقود الورقية والمعدنية  ،وىي نقود مدفوعة
سمفا تكوف القيمة المالية مخزنة فييا و يمكف استخداميا لمدفع عبر االنترنت وغيرىا مف الشبكات
كما تستعمؿ لمدفع في نقاط البيع التقميدية.

 :1د طارق عبد العال ،حماد ،التجارة االلكترونٌة ، 2005/2004 ،ص 270-265
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تنقسـ إلى :
 بطاقات الدفـع  :تعتمد عمى وجود أرصدة فعمية لمعميؿ لدى البنؾ في الحسابات الجارية
لمقابمة المسحوبات المتوقعة لمعميؿ.
 بطاقات االئتمـان  :ىي وسيمة سيمة وسريعة إلتماـ صفقات البيع والشراء عبر شبكة
االنترنت وتربط المػواقع االلكترونيػة التي تقبؿ الدفع بطاقات اإلئتماف بخادـ مؤمف .
 بطاقات الصرف البنكي :تختمؼ عف بطاقات االئتماف ألف فترة االئتماف ال تتجاوز الشير.
 – 2الخدمات البنكية الحديثة :مع تطور التكنولوجيا وتوسع استخداميا  ،أصدرت البنوؾ وسائؿ
الكترونية لمدفع والسداد منيا:
الياتؼ المصرفي،أوامر الدفع ،خدمات المقاصة االلكترونية ،االنترنت المصرفية ،بطاقات في از
خاصة باالنترنت  ،وذلؾ لتشجيع العمبلء عمى دخوؿ عالـ التجارة االلكترونية.
 -3الشيك االلكترونـي  :يستعمؿ لتمبية رغبات الشراء ودفع قيمة المشتريات بشيؾ الكتروني بدال
مف بطاقة االتماف وتحويؿ الشيكات عبر حسابات مختمفة واصدار الفواتير  ،واتماـ عممية البيع
مباشرة .
 -4النقود الرقميــة :تقوـ بإصدارىا البنوؾ وتعمؿ عمى كمبيوتر المشتري ببرامج خاصة في صورة
وحدات لعمبلت صغيرة القيمة ولكؿ عممة رقـ أو عبلمة خاصة مف البنؾ المصدر ليا  ،وتعمؿ
بأسموب ونظاـ عمؿ العمبلت التقميدية صغيرة القيمة .
 5البطاقات الذكية :ىي عبارة عف بطاقة تحتوي عمى معالج دقيؽ يسمح بتخزيف األمواؿ مف خبلؿ
البرمجة األمنية ،وىذه البطاقة تستطيع التعامؿ مع بقية الكميونرات وال تتطمب تفويضا أو تأكيد
لصبلحيتيا مف أجؿ نقؿ األمواؿ مف المشتري الى البائع ،وقدرتيا اإلتصالية الفائقة تمنحيا
األفضمية عمى الشريط المغناطيسي لبطاقات القيمة المخزونػ ػػة .
ثانيا  :مزايا النقود االلكترونية :
مف مزاييا مايمي:
-

تكمفة تداوليا زىيدة  :إف تحويؿ النقود االلكترونية أي الرقمية عبر االنترنت أو الشبك ػات
األخرى أرخػص كثي ار مف استخداـ األنظمة البنكية التقميدية.

-

ال تخضع لمحدود  :يمكف تحويميا مف أي مكاف والى أي مكاف في العالـ وفي أي وقت.

-

بسيطة وسيمة االستخداـ.
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تسرع عمميات الدفػع.

-3التيديدات األمنية لمتجارة االلكترونية ومقاومتيا بنظم التشفير:
إف مف أىـ قضايا التجارة اإللكترونية ىي تأميف المعامبلت التجارية  ،فالصفقات تتـ عف طريؽ
ال شبكات  ،وتعتمد البيع عف بعد أحيانا عبر الحدود الدولية ،وتتعاقد أطراؼ العممية دوف لقاء في
مكاف واحد مما يؤدي إلى مخاطر لمبػائع ولممشتري  ،تكوف متمثمة في أخطار تمس األجيزة
،البرامج ،وممفات البيانات  ،باإلضافة إلى أخطار إرتباط الموقع بالنظـ الداخمية لمشركة مثؿ :تغيير
محتويات الموقع أو تخريبو ،إغبلقو أماـ المتصفحيف ،إستخدامو لتنفيذ أعماؿ خارجية ،الدخوؿ عمى
النظ ػ ػ ػ ػـ الداخػمي ػ ػ ػ ػة،ألف نج ػ ػ ػ ػاح التجارة االلكترونية يعتم ػ ػ ػد عمى ضماف توافر السريػ ػ ػ ػة والتأمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف
والخصوصية معا.
أوال :بعض وسائل تحقيق التأمين والسرية:
 -1تشفير البيانات :
تعتمد عمى تحويؿ البيانات إلى رموز  ،لحمايتيا مف إطبلع الغير مرخص بو .
 -2تقنية طبقة الفتحات اآلمنة:
ىو برنامج بو بروتوكوؿ تشفير متخصص لنقؿ البيانات والمعمومات المشفرة بيف جيازيف عبر
شبكة االنترنت بطريقة آمنة.
كما وتقوـ المواقع بخطوات إضافية لحماية عمبلءىا بعد فؾ التشفير ،كوضع بيانات العمي ػ ػ ػ ػ ػ ػؿ
في بنؾ معمومات خاص  ،وحفظ أرقاـ بطاقات االئتماف المشفرة بأجيزة غير مرتبطة باالنترنت.
 -3التوقيع اإل لكتروني :
ىو ممؼ رقمي (شيادة رقمية) تصدر عف ىيئة متخصصة مستقمة معترؼ بيا مثؿ في مكاتب
التوثيؽ القانونية ،وىي تعمؿ عمى توفير درجة عالية مف التأميف والخصوصية والتأكد مف شخصية
المرسؿ.
أشكال التوقيع االلكتروني:
 التوقيع باستخداـ القمـ االلكتروني (باستخداـ جياز سكانار )إال أف ليا عدة معوقات وذلؾلسيولة التزوير.
-

التوقيع باستخداـ الخواص الذاتية :
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وىذا النوع مف التوقيع يعتمد عمى الخواص الطبيعية لمفرد ويشمؿ :
 البصمة الشخصية. مسح العيف البشرية. التحقؽ مف مستوى ونبرة الصوت. خواص اليد البشرية. -4نظام المعامالت اإل لكترونية اآلمنة :
تـ تطوير ىذا النظاـ بالتعاوف بيف شركات بطاقات االئتماف ( في از كارد و ماستر كارد) بغرض
تأميف المعامبلت المالية عمى شبكة اإلنترنت باستخداـ بطاقات اإلئتماف بتوفيره لدرجة تشفير عالية
يصعب فكيا.
 -5ىيئة االعتماد :
تقوـ بإصدار شيادة تحقيؽ الشخصية اإللكترونية ،مع كؿ معاممة رسالة تتضمف بيانات عف
المرسؿ مف ىو نسخة مف مفتاحو ،العاـ وتاريخ انتياء صبلحية شيادة تحقيؽ الشخصية
االلكترونية.
المطمب الثاني:أساليب قياس حجم التجارة اإللكترونية
تتمثؿ صعوبة قياس حجـ التجارة اإللكترونية كأحد التحديات المصاحبة ليذه الظاىرة والتي تواجو
كؿ مف صانعي السياسات االقتصادية عمى مستوى الحكومات ،ومتخذي ق اررات االستثمار عمى
مستوى أصحػاب األعمػاؿ والقطاعػات الخاصػة ،وكذلؾ تشكؿ تحديا فنيا عمى مستوى مصالح
ومراكز اإلحصاءات المعنية بقياس وتقدير حجـ مؤشرات التجارة اإللكترونيػ ػ ػة ،ويبرز ىذا التحدي
مع النمو المستمر في أعداد القطاعػات والمؤسسػات التي تستخ ػدـ اإلنترنػت في معامبلتي ػا
التج ػارية ،وكذلؾ مع تنوع وتعدد السمع والخدمات التي تدخؿ في مجاؿ التجارة اإللكترونية ،وترجع
صعػوبة قي ػاس التج ػارة اإللكتروني ػة إلى عدة عوامؿ ،منيا ما يتعمؽ بتحديد مفيوـ التجارة اإللكترونية
ومكوناتيا ،وكذلؾ سرعة نموىا والتطور التكنولوجي المصاحب ليا ،باإلضافة إلى أف العديد مف
المؤسسات التج ػارية تقوـ بالتجػارة اإللكتػرونية والتجارة التقميػدية في آف واحد ،وبسبػب ىذه العوامؿ
وغيرىا ،فإف أساليب قياس حجـ التجارة اإللكترونية سواء مف حيث األرقاـ الفعػمية أو التقػديرية
ستظػؿ تفتق ػر إلى الدقة والموثوقية ،ولذلؾ فإف إحصاءات التجارة اإللكترونية التي تنشرىا بعض
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مراكز البحوث والقطاعات الخػاصة تظيػر متباينة ،والى حد كبير أحيانا.1
وبالرغـ مف القصور في أساليب قياس التجارة اإللكترونية ،إال أف الدوؿ وكذلؾ القطاعات
الخاصة تعمؿ عمى إنشاء برامج قياس إليجاد مؤشرات تعكس طبيعة وتطور أنشطة التجارة
اإللكترونية ،وذلؾ بيدؼ قياس أثرىا عمى القطاعات االقتصادية ،وقياس نموىا ،ومقارنتيا بيف
مختمؼ الدوؿ ،ومف األساليب المتبعة في قياس حجـ التجارة اإللكترونية:
أ .جمع البيانات الرقمية عف استخداـ تقنية المعمومات واالتصاالت واستخداـ اإلنترنت ،ويتميز
ىذا األسموب بسيولة تحصيمو مف مصادر مختمفة ،وبالتالي توفر عنصر الثقة والدقة في مثؿ ىذه
األرقاـ ،ومف ثـ تستخدـ ىذه األرقاـ في معرفة أو تقدير حجـ األنشطة التجارية عبر اإلنترنت.
ب .جمع بعض اإلحصاءات ذات العبلقة بأنشطة التجارة اإللكترونية ،مثؿ معرفة مؤشرات
اإلستعداد اإللكتػػروني ( )Electronic Readinessفي المجتمعات ،وذلؾ بحصر المؤسسات
والقطاعات التجارية التي لدييا أجيزة الحاسب اآللي وتوفر إمكانية استخداميا لئلنترنت ،وكذلؾ
معرفة مؤشرات الكثافة ،أي تمؾ المؤسسات التجارية التي تستقبؿ طمبات العمبلء والمدفوعات عبر
شبكة اإلنترنت ،وىذا األسموب يتناسب مع كثير مف البمداف النػامية التي ال تػزاؿ في المراحػؿ
األولى في استخداـ اإلنترنت

.

ج .إجراء المسح الميداني عمى مستوى المؤسسات التجارية ،سواء في قطاع الجممة أو قطاع
التجزئة ،وذلؾ لمعرفة حجـ أنشطتيا عبر شبكة اإلنترنت ،ويجري ىذا المسح سنويا أو ربع سنويا
حتى يغطي األنشطة التجارية المتجددة عبر اإلنترنت.
د .إجراء المسح الميداني عمى مستوى األفراد واألسر (قطاع المستيمكيف) لمعرفة توفر أجيزة
الحاسب اآللي ،وكذلؾ معرفة إمكانية الدخوؿ إلى اإلنترنت وحجـ إنفاقيـ عمى التجارة اإللكترونية.
المطمب الثالث:التسويق اإللكتروني كأداة لمتميز في المؤسسات اإلقتصادية
قبؿ التعرض لمميزة التنافسية التي يحققي ػا التس ػويؽ االلكػتروني لممنظمات في ع ػالـ األعماؿ
وخػاصة في الدوؿ النامي ػة ،يجب الوقوؼ عمى مدى مبلءمة التسويؽ عبر االنترنت لممنظمات وما
ىي معايير نجاح ىذا التسويؽ.

1
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وتعمؿ المنظمات عمى تبني التطبيؽ لمفيوـ التسويؽ االلكتروني الذي يحقؽ ليا ميزة تنافسية بيف
منظمات األعماؿ األخرى خاصة وأف التسويؽ اإللكتروني ما زالت تحيط بو كثير مف المعوقات
والمشاكؿ التي تعرقؿ تطبيقو عمى نطػ ػاؽ واسع في مجػ ػاؿ األعمػاؿ ،مما يجعؿ كثير مف الشركات
تحجـ عف تطبيؽ ىذا المفيوـ.
ورغـ المعوقات والمشاكؿ المرتبطة بالتسويؽ االلكتروني إال أف الشركات التي تطبؽ ىذا المفيوـ في
العمؿ التسويقي تتحقؽ ليا مزايا تنافسية تميزىا عف اآلخريف ومف أىـ ىذه المزايا التنافسية ما يمي:
 يوفر التسويؽ االلكتروني لممنظمة فرصة التعامؿ مع سوؽ جماعي ضخـ يمكف الوصوؿ
إليو والتس ػويؽ فيو والخ ػروج عف حدود المحمية وامكانية التسويؽ عمى نطاؽ عالمي
وممارسة التسويؽ االحترافي والعادي وىذا يعطي لممنظمة ميزة تنافسية.
 مواكبة التطورات الحديثة في مجاؿ األعماؿ مف خبلؿ إطبلؽ موقع تسويقي الكػتروني
لممنظمػة يعطييػا ميزة تنافسية في التعامؿ مع العمبلء حيث تصؿ إلييـ في كؿ مكاف ووقت
وبأدنى تكمفة.


 Mass Promotionالترويج لممنظمة عمى نطاؽ واسع يحقؽ ليا ميزة تنافسية في الوصوؿ
إلى الشرائح التسويقية المستيدفة في أسرع وقت وبأقؿ تكمفة.

 االلتزاـ بالمصداقية والقواعد األخبلقية في مجاؿ المعامبلت التسويقية االلكترونيةالذي يحقؽ
لممنظمة ميزة تنافسية في عالـ التسويؽ االلكتروني حيث أف مف أىـ المعوقات التي تحد مف
انتشار التسويؽ االلكتروني عدـ االلتزاـ بالقواعد األخبلقية في المعامبلت.
 االستجابة الفورية لطمبات العمبلء ،واتماـ الصفقات في وقت قياسي مف خبلؿ عمميات
التسويؽ االلكتروني التي تحقؽ ميزة تنافسية ىامة لممنظمة خاصة وأف الوقت ىو أحد أىـ الموارد
بالنسبة لؤلشخاص والمنظمات.
 إشراؾ العمبلء في الجيود التسويقية والحوارات مف خبلؿ عمميات التسويؽ االلكتروني فتعطي
بذلؾ لمنظمة ميزة تنافسية لدى الشرائح السوقية التي تسعى لمتسويؽ لدييا.
 يتميز التسويؽ االلكتروني بانخفاض تكاليفو مقارنة بالتسويؽ التقميدي مما يساعد عمى طرح
المنتجات والخدمات بأسعار مقبولة لدى العمبلء وىذا يعطي لممنظمة ميزة تنافسية.
 تزايد االىتماـ باالنترنت عمى نطاؽ واسع خاصة بيف قطاع رجاؿ األعماؿ والشركات
التجارية ،مع تقديـ االنترنت لخدمات وفرص أكبر وأعظـ في مجاؿ االتصاالت وجمع المعمومات
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والتسويؽ والصفقات التجارية وارتباط المنظمة بيذه التقنية الحديثة يحقؽ ليا ميزة تنافسية حيث
أف ىذا يوفر ليا رؤية شاممة وواضحة لبيئة األعماؿ ،وينعكس بذلؾ بشكؿ مباشر وايجابي عمى
أداء وجودة المنتجات والخدمات المنظمة ومركزىا التنافسي.
المطمب الرابع:آثار التجارة اإللكترونية عمى اإلقتصاد
أحدث التطور التكنولوجي الذي شيده العالـ ،مع دخولو القرف الحادي والعشريف ،ثورة معموماتية
أطمؽ عمييا الثورة الصناعية الثالثة أو الموجة البشرية الثالثة ،بعد الموجة الزراعية والصناعية التي
مرت بيما البشرية في تاريخيا الطويؿ ،ويتوقع أف تقود ىذه الثورة المعموماتية إلى قياـ اقتصاد
جديد يطمؽ عميو اقتصاد المعمومػػات ( )Information Economicsويختمؼ في نوعيتو
وبنيتو وآلياتو ونظرياتو عف االقتصاد التقميدي ،مما يؤدي إلى إضافة قطاع اقتصادي جديد بجانب
القطاعات االقتصادية التقميدية :الزراعية والصناعية والخدمية ،وتوقعت دراسات قامت بيا منظمة
التعاوف االقتصادي أف يييمف ىذا االقتصاد الجديد (اقتصاد المعمومات) عمى نحو  %80مف حجـ
النشاط االقتصادي اإلجمالي بحموؿ عاـ 2012ـ.1
وفي ظؿ التوقعات المتفائمة ليذا التحوؿ ،مف االقتصاد التقميدي إلى اقتصاد جديد ،فإف ثمة
دالئؿ واشارات تؤيد ىذه التوقعات ،يمكف بيانيا مف خبلؿ استعراض بعض اآلثار والفوائد لتطبيقات
التجارة اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت والتي أضحت القوة الدافعة القتصاد المعمومات الجديد .وفي
ىػذا القسـ سػوؼ نجمؿ ىذه اآلثػار والفوائد المتحصػمة مف التجارة عبر شبك ػة اإلنترنت عمى مستوى
قطاعات األعماؿ ومستوى األفراد (المستيمكيف) والمستوى القومي أو الكمي.
 .1اآلثار االقتصادية لمتجارة اإللكترونية عمى مستوى قطاع األعمال:
تتمخص أبرز الفوائد االقتصادية لمتجارة اإللكترونية المتحصمة عمى مستوى المؤسسات والشركات
التجارية في اآلتي:
أ -توسيع نطاق السوق :حيث تعمؿ التجارة اإللكترونية عمى توسيع دائرة السوؽ المحمي وكذلؾ
النفاذ إلى األسواؽ العالمية وخمؽ أسواؽ جديدة كاف مف المتعذر إيجادىا في ظؿ التجارة التقميدية
ألف ممارسة التجارة عبر شبكة اإلنترنت تجعؿ المنتجات مف السمع والخدمات متاحة ألكبر عدد

1خالد الطوٌل ،االقتصاد الجدٌد ،صحٌفة الرٌاض ،مؤسسة الٌمامة الصحفٌة 2000م2001/10/24( ،م) ،متاح فً:
)(http://www.writers.alriyadh.com.sa
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ممكف مف المستيمكيف .وىذا يتيح حتى لممنش ت الصغيرة والمتوسطة الحضور في األسواؽ المحمية
والدولية األمر الذي يمنح فرصة أكبر لممستيمؾ لبلختيار مف بيف المنتجات المعروضة.1
ويعد الدخوؿ اليسير والفعاؿ إلى األسواؽ المحمية والدولية لمؤسسات األعماؿ أحد الفوائد المباشرة
لمتجارة اإللكترونية التي تعتمد عمى اإلنترنت ،ولذلؾ فإنو بإمكاف أي فرد أف يصبح تاج ار عمى
اإلنترنت بتكاليؼ منخفضة جدا ،وعبلوة عمى إمكاف الوصوؿ إلى األسواؽ العالمية ،فإف الشركات
التي تبنت التج ػ ػ ػارة اإللكترونية تؤك ػ ػ ػد وجود فوائد ومنافػ ػ ػع أخرى ليذه التجارة مثؿ تقميص أوقػ ػ ػات
أو فترات التوريد ،واختصار أوقات دورات اإلنتاج ،وتبسيط عمميات واجراءات الشػراء ،باإلضػافة
إلى إنقػاص المخػزوف ،ألف المنتجيف والمستيمكيف يصبحوف قريبيف جدا مف بعضيـ البعض مف
خبلؿ االتصاؿ المباشر فيما بينيـ ،دوف تدخؿ الوسطاء التقميدييف مثؿ المورديف والمصدريف وتجار
الجممة والتجزئة.2
ب -تفعيل مفيوم المنافسة الكاممة في السوق :حيث تعمؿ التجارة اإللكترونية عمى تقميص
المسافات بيف المنتجيف والمستيمكيف مما يتيح التواجد اإللكتروني القريب بيف البائع والمشتري األمر
الذي يؤدي إلى تحسيف مستوى ونوعية المنتج عف ط ػريؽ خدمػات ما قبؿ وبعد البيع ،وتوفر
المعمومات عف طبيعة المنتجات وأسعارىا ومنتجييا في األسواؽ ،وكذلؾ االستجابة السريعة لطمبات
السوؽ مما يؤدي في نياية األمر إلى تحسيف درجة التنافسية في األسواؽ اإللكترونية( .)iكما أف
انخفاض تكاليؼ العمميات التجارية وانخفاض عوائؽ الدخوؿ في األسواؽ مف شأنو تقميؿ بعض
االختبلفات في األسواؽ التجارية ،وتحريؾ األنشطة االقتصادية والوصوؿ بيا إلى أف يكوف اقتصادا
يعتمد عمى المنافسة الكاممة.
ج -انخفاض تكاليؼ العمميات التجارية :تمثؿ تكاليؼ الصفقات التجارية المتمثمة في جمع
المعمومات والتفاوض وأتعاب السمسرة وعموالت المبيعات واإلجراءات اإلدارية وغيرىا جزء ميما في
سعر المنتج،إذ تمعب التجارة اإللكترونية دو ار بػار از في تخفيػض ىذه التكاليؼ مف خبلؿ تحسيف
وتدفؽ المعمومات وزيادة تنسيؽ األعماؿ ،وكذلؾ انخفاض تكاليؼ البحث عف المعمومات المتعمقة
بالمشتريف المحتمميف والبائعيف في السوؽ ،3كما تمكف التجارة اإللكترونية مؤسسات األعماؿ مف
1

رأفت رضوان ،عالم التجارة اإللكترونٌة ،القاهرة ,المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة2000 ،م ص22
2
باسل الجبر ،التجارة اإللكترونٌة :منطقة تجارة عالمٌة حرة خالل اإلنترنت المملكة العربٌة السعودٌة متاح فً
http://commerce.gov.sa/ecomm/art1.asp
 3ص د طارق عبد العال ،حماد ،التجارة االلكترونٌة  2004/2003 ،ص 48
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تنسيػ ػ ػؽ استراتيجياتيا ومواردىا ومياراتيا بتكويف عبلقات طويمة المدى ،ال سيمػ ػ ػا تمؾ المؤسس ػ ػات
أو الشركات التكنولوجية كثيفة المعمومات ،وذلؾ

مف خبلؿ الشبكات اإللكترونية التي تتيح تقاسـ

المعمومات ،ويعتقد بعض الباحثيف أف صور ىذه الشبكات التي تنظـ التجارة اإللكترونية سوؼ
تسود في المستقبؿ القريب وتصبح ىي الييكؿ التنظيمي لكؿ التعامبلت االجتماعية بيف الناس.1
ومف ناحية أخرى تسيـ التجارة اإللكترونية في خفض التكاليؼ اإلدارية لدى مؤسسات األعماؿ
في توزيع وحفظ واسترجاع المعمومات الورقية ،وقد يصؿ خفض التكاليؼ اإلدارية لعمميات الشراء
إلى  ،%85مما يؤدي في نياية المطاؼ إلى انخفاض أسعار المنتجات.
د -تحكم أفضل في إدارة المخزون :تسيـ التجارة اإللكترونية في خفض المخزوف عف طريؽ
استعماؿ عممية السحب في نظاـ إدارة سمسمة التوريد ،حيث تبدأ العممية بالحصوؿ عمى الطمب
التجاري مف المشتري وتزويده بطمبو مف خبلؿ التصنيع الوقتي المناسب ،وىذا مف شأنو العمؿ
عمى تقميص الدورة التجارية بدرجة كبيرة حيث يتـ شحف المنتج مباشرة مف المصنع إلى المشتري
النيائي .ويظير ذلؾ بشكؿ كبير في المنتجات الرقمية ،أي السمع والخدمات التي يتـ تسميميا
إلكترونيا ،وبذلؾ تصبح التجارة اإللكترونية أداة ميمة في إدارة المخزوف وانخفاض تكاليؼ التخزيف،
وىذا لو آث ػار اقتصػادية عمى المست ػوى الكم ػي إذا عممن ػا أف  %10مف التقمب الربع السنوي في
معدالت نمو اإلنتاج ،و تعود نتيجة لتقمب االستثمار في المخزوف ،فإذا كانت التجارة اإللكترونية
تعمؿ عمى تخفيض المخزوف إلى حده األدنى ،فإنو مف المتوقع أف يكوف أحد آثار التجارة
اإللكترونية ىو تخفيؼ آثار الدورة التجارية الناجمة عف التغير في المخزوف ،ومع تطور تقنية
المعمومات واالتصاالت وتدفؽ المعمومات بشكؿ أفضؿ ف ػ ػ ػإنو مف المتوق ػ ػع أف ينخفض أثر
المخزوف عمى الدورة التجارية إلى حده األدنى بؿ ربما ينعدـ.2
 .2اآلثار االقتصادية لمتجارة اإللكترونية عمى مستوى المستيمكين:
بجانب الفوائد والمزايا المتحصمة لقطاع األعماؿ مف استخداـ التجارة اإللكترونية ،فإف المستيمؾ
لو أيضا نصيب مف التجارة اإللكترونية إذا كاف مستيمكا إلكترونيا عبر شبكة اإلنترنت ،وتتمثؿ
أبرز ىذه الفوائد فيما يمي:

1

المرجع نفسه 50- 49
J. Bradford Delong, Macroeconomics Implication of the “New Economy”, May 2000. Available at
)(http://www.j-bradford-delong.net/OpEd/virtual/ne_macro.html
2
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أ -سرعة وسيولة التسوق :حيث يكوف لدى المستيمؾ نطاقا أوسع لمتسػوؽ عبر شبكػ ػة اإلنترنت،
وعمى مػدار السػ ػاعة ،وفي أي يوـ يريد ،وأي مكاف عمى سطح األرض ،فأي شخص لديو حاسب
آلي ومتصؿ باإلنترنت فإف بإمكانو أف يصبح مستيمكا عالميا ،وىو في منزلو ،وما عميو إال أف
يتعامؿ مع أزرار الحاسب اآللي ،ويتصفح المواقع التجػارية اإللكتػرونية المفتػوحة عبر اإلنترنت.
ب -تعدد الخيارات :توفر التجارة اإللكترونية العديد مف الخيارات لممستيمؾ نتيجة إلمكاف الوصػ ػ ػوؿ
إلى منتجات ومراكز التسوؽ التي لـ تكف متوفرة بالق ػرب مف المستي ػمؾ  ،فمع دخوؿ المستيػ ػمؾ إلى
التجػارة اإللكػترونية فإف الف ػرصة متاح ػة لو بأف يبح ػث عف سمعتو المفضمة أو التي يبحث عنيا
عبر الم ػواقع التػجارية في اإلنترنت ،بينما في ح ػالة التسوؽ التقميػدي فإف المستيمؾ ليس أمامو إال
المنتجات المعروضة في األسواؽ التقميدية ،ويتعذر عميو البحث في أسواؽ أخرى لعدـ توفر
المعػمومات عف األسواؽ األخرى وكذلؾ الرتفاع تكاليؼ البحث والحصوؿ عمى المنتج.
ج -انخفاض األسعار وسرعة الحصول عمى المنتج :في ظؿ تعدد وتنوع المنتجات في المواقع
الت جارية اإللكترونية فإف المستيمؾ سوؼ يبحث عف المنتج األقؿ سع ار واألفضؿ جودة ،وذلؾ مف
خبلؿ مقارنة أسعار ونوعيات المنتجات بسيػولة وسػرعة فائقػ ػة مما يمكف المستيمؾ في نياية األمر
اختيار أفضؿ العروض  ،في حيف أف األمر أصعب في حالة التجارة التقميدية ألنو يتطمب زيارة كؿ
موقع جغرافي مف أجؿ مقارنة أسعار ونوعيات المنتجات.
إضافة إلى ذلؾ فإف أسعار المنتجات في التجارة اإللكترونية تكوف أقؿ عف مثيبلتيا في التجارة
التقميدية بسبب إ نخفاض التكاليؼ اإلدارية التي يتحمميا المنتجوف ،وىذا مف شأنو خفض أسعار
المنتجات المعروضة في المواقع التج ػارية في اإلنترنػت ،1ومف ناحية أخرى يتميز المستيمؾ
اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت بسرعة حصولو عمى المنتج الذي قاـ بطمبو وشرائو إلكترونيا،
السيما إذا كانت المنتجات خدمية أو المنتجات قابمة لمتحويؿ إلى منتجات رقمية مثؿ الكتب
واألبحاث والمجبلت وبرامج الحاسب اآللي والمواد الصوتية والفوتوغرافية وغيرىا ،حيث يتـ
الحصوؿ عمى ىذه المنتجات خبلؿ ثواف بعد إتماـ عممية الشراء مف الموقع ،كذلؾ فإف الحصوؿ
عمى المنتجات الغير رقمية يتـ بطريقة أسرع مما لو تـ الطمب بالطرؽ التقميدية ،ألف عممية الطمب
والمدفوعات وكافة المعم ومات المتعمقة بالطمب تتـ بطريقة إلكترونية مما يمكف المنتج مف إرساؿ
الطمب بسرعة وسيولة إلى المشتري ،بينما يستغرؽ األمر أسابيع وربما أشير إذا تـ الطمب تقميديا.
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د -سرعة وسيولة تبادل المعمومات بين المستيمكين :حيث توفر اإلنترنت إمكانية تبادؿ
المعمومات واآلراء وتجارب المستيمكيف المتعمقة بالمنتجات والخدمات عبر مجتمعات إلكترونية مثؿ
المنتديات وغيرىا ،األمر الذي يوفر البيانات والمعمومػ ػات لدى المجتمع عف المنتجات االقتصادية
ويرفع مستوى الثقافة والوعي االستيبلكي لدى جميور المستيمكيف ،في حيف أف ىذا قد يكوف
متعذ ار أو يتطمب وقتا وجيدا أطوؿ في عالـ التجارة التقميدي.
 .3اآلثار االقتصادية لمتجارة اإللكترونية عمى المستوى القومي:
يمكف إبراز الفوائد المتحصمة مف التجارة اإللكترونية عمى المستوى القومي كما يمي:
أ -دعم التجارة الخارجية :توفر التجارة اإللكترونية فرص زيادة معدالت الصادرات ،وذلؾ مف
خبلؿ سيولة الوصوؿ إلى مراكز االستيبلؾ الرئيسة ،وامكانية التسوؽ لمسمع والخدمات عالميا
وبتكمفة محدودة ،والقدرة عمى سرعة عقد وانياء الصفقات التجارية ،وكذلؾ القدرة عمى تحميؿ
األسواؽ واالستجابة لتغير متطمبات المستيمكيف ،1ويظير أثر التجارة اإللكترونية أكثر وضوحا في
تجارة الخدمات بيف الدوؿ مما يؤدي بدوره إلى رفع درجة االنفتاح االقتصادي في ىذا المجاؿ،
حيث يمثؿ قطاع الخدمات نسبة ميمة تقدر بنحو  % 60مف إجمالي اإلنتاج العالمي ،وبالرغـ مف
ذلؾ فإف حجمو ال يتجاوز  %20مف التجارة الدولية ،وربما يعػود ذلؾ إلى أف أداء كثير مف
الخدمات يتطمب وسيمة اتصاؿ وكذلؾ القرب الجغرافي بيف المستيمكيف والمنتجيف ،ولكف مع ظيور
تقنية المعمومات الحديثة فقد ىيأت التجارة اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت وسيمة االتصاؿ المفقودة
بيف المستيمؾ والمنتج ،وبذلؾ ساىمت في زواؿ العقبات الجغرافية لكثير مف الخدمات.
ب -دعم التنمية االقتصادية :تمثؿ المشروعات المتوسطة والصغيرة محو ار أساسيا في التنمية
االقتصادية ،وتعاني ىذه المشروعات مف غياب الموارد االقتصادية البلزمة لموصوؿ إلى األسواؽ
العالمية ،وتعد التجارة اإللكترونية واحدة مف األدوات التي تحقؽ المشروعات الصغيرة ومتوسطة
الحجـ في القدرة عمى المشاركة في حركة التجارة الدولية بفاعمية وكفاءة بما تقدمو مف خفض
تكاليؼ التسويؽ والدعاية واإلعبلف ،وتوفير الوقت والمكاف البلزميف لتحقيؽ المعامبلت التجارية،
وىذا ينعكس إيجابا عمى تفعيؿ نشاطات ىذه المشروعات األمر الذي يدفع عجمة التنمية
االقتصادية.

1
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كما يشير أحد االقتصادييف إلى أف انخفاض تكاليؼ العمميات التجارية عبر التجارة اإللكترونية
فيما بيف قطاعات األعماؿ يمكف أف يؤدي إلى زيادة دائمة في مستوى الناتج بمتوسط  % 5في
اقتصاديات الدوؿ المتقدمة عمى مدى السنوات العشر القادمة ،مما يعني زيادة في نمو الناتج
القومي اإلجمالي بنسبة  1% 0.25في السنة ،وتذكر و ازرة التجارة األمريكية أف التجارة اإللكترونية
وقطاع تقنية المعمومات كمييما قد أسيما بحوالي  % 30مف نمو الناتج المحمى اإلجمالي مف
1998-1995ـ.2

ج -دعم التوظيف :تقدـ التجارة اإللكترونية فرصا جديدة لمتوظيؼ ،حيث تتيح إقامة مشاريع
تجارية صغيرة ومتوسطة لؤلفراد وربطيا باألسواؽ العالمية بأقؿ التكاليؼ االستثمارية ،السيما تجارة
الخدمات التي توفر فييا التجارة اإللكترونية آلية لؤلفراد المتخصصيف لتقديـ خدماتيـ عمى المستوى
اإلقميمي والعالمي دوف الحاجة لبلنتقاؿ ،مما يفتح المجاؿ ليـ لبلنطبلؽ في األعماؿ الحرة ومف
ناحية أخرى ،توفر التجارة اإللكترونية فرصا وظيفية في العديد مف المجاالت المختمفة ذات الصمة
بتطبيقات التجارة اإللكترونية ،مثؿ المتخصصيف في إنشاء المواقع التجارية اإللكترونية ،و العامميف
واإلدارييف والفنييف في المتاجر اإللكترونية ،باإلضافة إلى توفير الفرص الوظيفية في قطاع تقنية
المعمومات واالتصاالت ،التي تعتمد عمييا التجارة اإللكترونية ،مف ميندسي الشبكات والبرامج
البلزمة لتطبيقات التجارة اإللكترونية وغيرىا.
د -دعم القطاعات التكنولوجية :يتيح انتشار التجارة اإللكترونية عمى المستوى القومي خمؽ بيئة
ومناخ مبلئـ لظيور قطاعات متخصصة في تقنية المعمومات واالتصاالت ،وذلؾ لدعـ البنية
التحتية اإللكت ػرونية لتطبيقات التج ػارة عبر شبػكة اإلنترنػت ،ومع تطور ونمو التجارة اإللكترونية
وانتشار استخداميا في التعامبلت التجارية ،يصبح ىناؾ فرصا استثمارية لتوجيو رؤوس األمواؿ
لبلستثمار في تطوير وتحسيف وتحديث البنى التحتية اإللكترونية ،واالستثمار في الخدمات
المصاحبة لقطاع تقنية المعمومات واالتصاالت ،األمر الذي يؤدي إلى خمؽ أو توطيف قطاعات
تكنولوجية متقدمة تدعـ االقتصاد القومي.3
1طارق عبد العال محادة الت ارة اإللكرتونية املفاهيم الت ارب التحديات األبعاد التكنولوجية واملالية والسويقية والقانونية ص 444

2

WITSA, International Survey of E-Commerce 2000, sponsored by CSSA. p. 8. available from:
(www.cssa.co.uk).
3
World Trade Organizaation :Special Studies :2 Electronic « Commerce and the rol of The Wot » 1998
P2
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المبحث الرابع:تطبيقات التجارة اإللكترونية وفرصيا في تحقيق الميزة التنافسية
المطمب األول :تحقيق التجارة االلكترونية لمميزة التنافسية
نظ ار لبلرتباط الشديد بيف التجارة االلكترونية والميزة التنافسية فإنيا ( تقاس بالتغيرات في الحصة
السػ ػوقية النسبيػة بيف الشركػات في صناعة ما) باعتبارىا أف أىـ ما تبحث عنو كؿ مؤسسة  ،تـ
وضع منيجية يمكف تطبيقيا الستخداـ التجارة االلكترونية في خمؽ ميزة تنافسية.

أوال :منيجية استخدام التجارة االلكترونية لخمق ميزة تنافسية :
يمكف لرجاؿ اإلدارة العميا أف يسخروا التجارة االلكترونية لخمؽ الميزة التنافسية بناءا عمى تجارب
استراتيجيات التجارة االلكترونية الناجحة ،وخبرة بيتر كوىاف وشركاءه االستشارييف تـ وضع منيجية
مكونة مف تسع خطوات :
 -1تشكيؿ فريؽ إستراتيجية التجارة االلكترونية.
 -2دراسة احتياجات العمبلء.
 -3تحميؿ استراتيجيات التجارة االلكترونية الخاصة بالمنافسيف الحالييف و المحتمميف .
-4التعرؼ عمى القدرات البلزمة لتقديـ قيمة فائقة لمعميؿ.
 -5القياـ بمراجػعة استراتيجية لمقػدرات البلزمة لتق ػديـ قيمة فائقة لمعميؿ ،وينبغي أف يسػاعد ىذا
التحػميؿ عمى التعػرؼ عمى القدرات األساسية لممؤسسة لمواجية أي موقؼ مفاجأ  ،حتى تتمكف مف
المنافسة بفعالية.
 -6تصور خيارات التجارة االلكترونية :مثؿ استخداـ االنترنت في بيع المنتجات أو الخدمات...إلخ
 -7تقييـ الخيارات اإلستراتيجية.
 -8اختيار اإلستراتيجية المثمى (عمى أف تحقؽ أعمى صافي لمقيمة الحالية).
 -9تنفيذ الخيار اإلستراتيجي الذي تـ اختياره .
ثانيا:فوائد منيجية استخدام التجارة االلكترونية لخمق ميزة تنافسية :
 -1تجبر المسئوليف التنفيذييف عمى مواجية القضايا االستراتيجية الجوىرية المثارة بواسطة
تكنولوجيا التجارة االلكترونية مما يحسف أداء الشركة .
 -2المنيجية القائمة عمى تحميؿ دقيؽ لمعمبلء و المنافسيف والقدرات الخاصة بالشركة ،مما يساعد
الشركة عمى مواجية التيديدت الغير متوقعة وعدـ التوافؽ بيف استراتيجياتيا وحاجات السوؽ.
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 -3توفر المنيجية أساسا لمزاولة التفكير اإلبداعي في االستراتيجيات الجديدة.
 -4إمكانية تنفيذ االستراتيجية بسرعة لبلستفادة مف فرص التجارة االلكترونية.
 -5المنيجية تسمـ بأف مزايا المنافسة عبر االنترنت مؤقتة وأف الشركة يجب أف تظؿ يقظة دائما
لمتكيؼ مع حاجات العمبلء واستراتيجيات العمبلء المتغيرة.
ثالثا:التغييرات التي تحدثيا التجارة االلكترونية:
مع نمو التجارة االلكترونية وجدت تغييرات لمشركات تتمثؿ في عدة عناصر منيا:
 -1اختفاء إدارات التسويؽ بالمعنى التقميدي لتحؿ محميا برامج الكمبيوتر.
 -2تداخؿ األدوار بيف المورديف والمصنعيف والبائعيف.
-3اختفاء دور رجؿ البيع التقميدي لتحؿ محمو مواقع االنترنت.
-4ظيور متاجر افتراضية ال تحتاج لزيارة المحبلت بؿ يمكف معاينة البضائع الكترونيا وبالتالي
اختبلؼ طريقة التبضع.
 -5قمة عدد الموظفيف و الحاجة إلى مباني ضخمة (انخفاض حجـ العمالة) .
-6التعامؿ مع أنواع عديدة مف البضائع.
-7اختفاء مخازف الشركات بحيث توجو الطمبات لمراكز اإلنتاج لتوصيميا.
 -8آلية التعامؿ داخؿ المؤسسة مع العميؿ والمورد و المنتج.
 -9التنظيـ العالمي وتدخؿ الدوؿ الكبرى لحماية مصالحيا.
-10اتجاه نقؿ خدمات االنترنت لممنازؿ يعمؿ عمى تعزيز دور تجارة االنترنت وامكانية وصوؿ
العمبلء لممتاجر االلكترونية.
-11سباؽ امتبلؾ مواقع االنترنت يعني أف نجاح الشركات أصبح مرىونا بمواكبتيا لمتحوالت
السريعة في األسواؽ المالية والتكنولوجيا وشبكة االنترنت و اتجاىات العمبلء.
 -12االعتماد المكثؼ عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ.
 -14إرتفاع قيمة الوقت ،والعمؿ عف بعد ،الشفافية الكاممة والوضوح في كافة تعامبلت المؤسسة
 -14تمركز العمميات حوؿ العميؿ والتعامؿ الذكي معو لتمبية متطمباتو.
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المطمب الثاني :تأثير التجارة اإللكترونية عمى األسواق وعمى أداء المؤسسات الصناعية المصدرة
وقدرتيا التنافسية
تشير الدرسات التي أجريت حوؿ التجارة اإللكترونية حوؿ تأثير التجارة اإللكترونية عمى األسواؽ
والمؤسسات إلى أنيا أحدثت تغيرات ىيكمية في نواح ثبلثة عناصر أساسية وىي:

1

أ -تغيرات إستراتيجية في نمودج عمؿ المؤسسات وىيكميا التنظيمي.
ب -تغيرات في ىيكؿ السوؽ.
ج -تغيرات إيجابية مباشرة عمى تكمفة الصفقة.
 /1التغيرات اإلستراتيجية في نمودج عمل المؤسسات:
لقد أحدثت التجارة اإللكترونية مايسمى بالتاجر اإللكت ػروني والمشاريع اإلفتراض ػية

(Virtual

) Entreprisesحيث ظيرت مؤسسات بدوف حضور مادي،وانما تعمؿ في فضاء إلكتروني
) (Cyber Spaceمف خبلؿ الربط بشبكات المعمومات العالمية والتعامؿ بالتقانات الحديثة ،وىذا
حتما مايؤدي إلى تعديبلت جدرية في تنظيػػـ المؤسسػات ،وىيكػميا التنظيمي ،مف الحاجة إلى
الموظفيف األكفاء ومياـ جديدة يقوموف بيا حتى يتكيفوا مع ىذه المستجدات.
 /2تغيرات في ىيكل السوق:
أما عمى صعيد التغيرات التي تحدتيا التجارة إلكترونيا في ىيكمة السوؽ فيي كثيرة  ،فإستيداؼ
سوؽ معيف يختمؼ عف إستيداؼ العالـ مف خبلؿ شبكة واحدة مفتوحة وذلؾ بالنظر ألف طبيعة
األنترنيت وانتشارىا في كؿ بقعة تجعؿ السوؽ سوقا واحدا يشمؿ العالـ أجمع وىذا مايخمؽ تحديات
جديدة تتمخص في:
 ظيور منافسيف الينتموف إلى القطاع نفسو مثؿ شركة .amason.com
 ظيور الوسطاء غير المعروفيف  :وىـ شركات ليا مواقع تجارية عمى األنترنيت لبيع
المستيمؾ سمعا تشترييا ىي بنفسيا مف شركات أخرى  ،عمما أف التواجد عمى األنترنيت
يعطي ميزة خاصة لمشركات الصغيرة والمتوسطة بقػدر المي ػزة التي تتمتع بيا الشركات
الكبيرة.

1نعمات العٌاش ،التجارة اإللكترونٌة أداة للتنافس فً األسواق العالمٌة ،صندوق النقد العربً ،معهد السٌاسات اإلقتصادٌة،
العدد  7-5أكتوبر  ،1999أبو ظبً ص 106
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 ظيور تحالفات إستراتيجية  :واف كانت ليست بالجديدة في عالـ األعماؿ ،إنما ىي طريقة
معروفة عمى الخط أو اآلنية ،لتوسيع أعماليا في األسواؽ العالمية .
 تغير حجـ السوؽ :والذي تتبعو بالتالي تغيييرات بالمعايير وطرؽ التسميـ وتأميف
الطمبات.
 /3تغيرات عمى تكمفة الصفقة:مف إيجابيات التجارة اإللكترونية لممؤسسة ،ىي تخفيض تكاليؼ
الصفقة التجػارية إلى الصفر في كثير مف األحياف ،عمما أف ىذا اإلنخفاض في التكمفة ،يشمؿ
عوامؿ عديدة ،مف أىميا:

1

 مؤسسة مادية  :إستحداث موقع تجاري أقؿ تكمفة مف إفتتاح صالة عرض واحدة ،فضبل
عف كونو مفتوحا ومتاحا لممبلييف مف البشر.
 طمب الشراء :وتتـ مف خبلؿ صفحة طمب الشراء في الموقع التجاري.
 اإلعبلف والتسويؽ:وذلؾ بواسطة الكتالوجات عبر موقع المؤسسة أو البريد اإللكتروني.
 العمالة :تتطمب أقؿ موظفيف بميارات عالية وكفاءات ممتازة.
 التخزيف:حيث بفعؿ السرعة في الشراء والتسميـ،ليس ىناؾ ضرورة تخزيف السمع في
المخازف ،ومنو تقميؿ تكمفة التخزيف والصفقة في آف واحد.
 التوزيع والشحف والتسميـ :ويكوف ذلؾ بحسب إختبلؼ نوعية السمع ،حيث تشير بعض
الدراس ػ ػ ػ ػات والبحػ ػ ػ ػ ػوث بإنخفاض التك ػ ػ ػ ػاليؼ السم ػ ػ ػع غير الممموسة بيف  %50إلى %90
(خدمات مالية،برمجيات،خدمات سياحية ...إلخ) ،بينما إنخفاض تكاليؼ السمع الممموسة
بقارب  %25بفعؿ إنخفاض التكاليؼ اإلدارية والجمركية.
وبصفة عامة فإف التجارة اإللكترونية تساعد عمى تخفيض مصػاريؼ المؤسسػات  ،األمػر الذي
ينمي مف تنافسيتػػيا ،حيػػث تعد عممية إعداد وصيانة مواقع التجارة اإللكترونية عمى الويب
( (WEBأكثػػر إقتصػادية مف بناء أسػواؽ التجزئة أو صيانة المكاتب ،وال تحتاج المؤسسات إلى
اإلنفاؽ الكبير عمى األمور الترويجية ،أو تركيب تجييزات باىضة الثػمف في خػدمة الػزبائف ،ويتيػح
ذلؾ لشخص بمفرده إسترجاع المعمومات الموجودة في قاعدجة البيانات لتفحص كؿ ذلؾ.

1
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وبالتالي فإف أىـ مايمكف إستنتاجو ىو أف ىذه المزايا والتأثيرات التي أفرزتيا التجارة اإللكترونية
عمى المؤسسات واألسواؽ ،فتحت مجاؿ المنافسة واسعا بيف كؿ المؤسسات ،بما فييا المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة ،مما يؤدي إلى إنخفػاض أسعػػار المنتجػات ،وىػذا ما يخدـ المستيمؾ النيائي
وعميو ىناؾ إيجابيات أخرى قد تنجـ مف جراء إستعماؿ التجارة اإللكترونية المعتمدة أساسا عمى
األنترنيت.
ونمخصيا فيما يمي :

1

 إدارة ببل أوراؽ وال حدود.
 إدارة ببل مباف تقميدية(غرؼ  ،مكاتب)..
 إدارة ببل ىياكؿ تنظيمية تقميدية.
 إدارة ببل سعاة البريد.
 إدارة ببل أرشيؼ ومحفوظات ،أي ىي إدارة بالمعرفة.
نستنج بأف اإلدارة والتجارة اإللكترونية ،ىي إدارة تدير الممفات وتعتمد عمى الوثائؽ اإللكترونية
األسرع واألوثؽ واألسيؿ حفظا وتعديبل واستراجاعا ،وبالتالي فيي تجارة تقمؿ مف الوقت والتكمفة
والتعرؼ الفوري عمى رغبات الزبائف والبيع المباشر الذي يوفر تكمفة قنوات التوزيع وامكانية فتح
أسواؽ جديدة والرفع مف حصتيا السوقية  ،فضبل عف تعزيز وتنمية القدرة التنافسية في األسواؽ
الحالية ،وأحسف إستعداد لمواجية متطمبات العمؿ في سوؽ المنافسة العالمية مستقببل.
المطمب الثالث :التجارة االلكترونية في المؤسسات الجزائرية
رغـ التطور اليائؿ الذي يعرفو العالـ في ميداف التجارة االلكترونية التي صارت تنافس التجارة
التقميدية مف حيث الحجـ والتي يتوقع الخبراء أف تتجاوزىا خبلؿ السنوات القادمة في ظؿ نسب
النمو العالية التي تسجميا التجارة االلكترونية ،إال أف الجزائر لـ تسف لحد اآلف قانونا خاصا
بالتجارة االلكترونية رغـ الحديث عف تدارؾ ىذا األمر خبلؿ تعديؿ القانوف المدني ،الذي مف
المنتظر أف يفرد ليا موادا خاصة بيا تحددىا و تضبط قواعدىا ومع ذلؾ فقد سنت الج ػزائر بعض
القػوانيف والنصػوص التطبيقية التي تمس بشػكؿ أو بأخر أحد جوانب التجارة االلكترونية كالقانوف
الخاص بموردي االنترنيت  ،أو المواد المتعمقة بالجريمة االلكترونية ،أو تمؾ المتعمقة بالممكية
الفكرية والتي تتضمف موادا متعمقة بالممكية الصناعية خاصة وأف عدة شركات عالمية تصنؼ
1

أحمد سٌد مصطفى ":المدٌر وتحدٌات العولمة"،طبعة  2002/2دار الكتب المصرٌة ص 22

180

التجارة اإللكترونية كأداة لتحقيق الميزة التنافسية

الفصل الثالث:

الجزائر كإحدى أكبر المناطؽ التي ترتفع فييا نسب قرصنة البرمجيات والجريمة االلكترونية مما
أدى بشركة مايكوسوفت العمبلقػة إلى تنصيب مكتبيا الجػيوي في الجزائر ،غير أف ىذه القوانيف
التي تـ إصدارىا جاءت بناء عمى إلحاحات دولية ورغبة الجزائر في االنضماـ إلى المنظمة
العالمية لمتجارة جعميا تعدؿ وتعد مجموعة ىامة مف القوانيف حتى تتوافؽ منظومتنا التشريعية مع
القوانيف العالمية وىو ما يعني أف الجزائر مقبمة في المستقبؿ القريب عمى إصدار قانوف خاص
بالتجارة االلكترونية بحكـ االلتزامات الدولية التي يفرضيا االندماج العالمي ورغبة الجزائر في
المحاؽ بركب التطور في مجاؿ تكنولوجيات اإلعبلـ واالتصػاؿ واالستفػادة مف ال ػمزايا التي تتيح ػيا
التجػارة عبر االنترنيت عمما أف عدة دوؿ عربية كتونس ،واالمارات العربيػ ػ ػ ػ ػ ػة المتحدة ،والسعوديػ ػة،
ومصر قطعت أشواطا ىامة في المجاؿ التشريعي الخاص بتقنيف التجارة االلكترونية.
أوال :مالمح التجارة االلكترونية في الجزائر
يخطق الكثير مف الناس عندما يعتقدوف أف الجزائر لـ تعرؼ لحد اآلف أي شكؿ مف أشكاؿ
التجارة االلكترونية  ،فموردوا اإلنترنيت (بروفايدر) يعتبروف مثاال واضحا لممارسة التجارة
االلكترونية في الجزائر  ،فتزويد المؤسسات واألفراد باإلنترنيت يػدخؿ في نطاؽ التجارة االلكترونية
التي تعني في أبسط تعريفاتيا "مجموعة التبادالت التجارية التي تتـ عبر شبكة اتصاالت"  ،وليس
بالضرورة أف يتـ الدفع إلكترونيا فحتى لو قاـ الزبوف بدفع ثمف اشتراكاتو باالنترنيت نقدا أو عبر
الشيؾ فإف ذلؾ يعد أيضا ضمف معامبلت التجارة االلكترونية ،وىذا رغـ توفر بطاقات الدفع
االلكترونية.
ثانيا :البنية التحتية لمتجارة االلكترونية:
تنمية البنية األساسية والمعموماتية البلزمة لتنمية التجارة اإللكترونية
-1تحويل المجتمع إلى تكنولوجيا المعمومات:
ينبغي أف تسطر فمسفة واضحة تستوعب كؿ التطورات التكنولوجية والتحوالت االقتصادية
واالجتماعية الجارية في العالـ ونعيش في عصر المعمومات بكؿ ما تعنيو مف ثورة المعرفة بانفتاح
وعقبلنية ،وتكامؿ النظرة اإللكترونية والشموؿ لبلىتمامات .
-2تعميم االنترنت:
فبل يمكننا الحديث عف التجارة االلكترونية في أي بمد في العالـ قبؿ الحديث عف بيئتيا والمتمثمة
أساسا في عدد األفراد الذيف يستعمموف االنترنيت بانتظاـ ،والذيف يمثموف قاعدة التجارة االلكترونية
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وقد بمغ عػ ػددىـ مميوف أنتػرناتي في الجزائر سنة 2006إذ تضاعؼ عددىـ عشر مرات منذ عاـ
، 2000وتضاعؼ عدد نوادي االنترنيت بشكؿ كبير مع تزايد عدد األنترناتييف  ،وأضحت الشركات
االقتصادية واليي ت العمومية والخاصة أكثر اىتماما بالتواجد عمى األنترنيت عبر مواقع إلكترونية
خاصة بيا .
-3تطوير القطاع المصرفي
شروع الجزائر في إصبلحات مصرفية عميقة خاصة مع مطمع ىذا العاـ مف شأنو التسريع في
تطوير التجارة االلكترونية والتسوؽ عبر األنترنيت مف خبلؿ تحديث وسائؿ الدفع اإللكتروني ،والتي
يأتي عمى رأسيا بطاقة الدفع اإللكترونية العالمية "سي.بي.أ ػ في ازػ غولد"
وىي عبارة عف بطاقة إئتمانية ترخصيا ىيئة عالمية "في از" عف طريؽ ىذه البطاقة يمكف
لص ػاحبيا شراء الس ػمعة التي ي ػرغبيا عمى االنترنيت مف أي مكاف في العالـ وتحويؿ األمواؿ إلى
البائع عف طريؽ إرساؿ المعمومات البنكية عبر البريد اإللكتروني بشكؿ مشفر لضماف عدـ قراءتيا
في حالة اعتراضيا.
غير أف ما يعيؽ ىذه العممية في الجزائر ىو بطء إجراءات تحويؿ األمواؿ عبر البنوؾ  ،فحسب
مستثمر سعودي فإف تحويؿ األمواؿ مف وكالة بنكية في بسكرة إلى وكالة أخرى في العاصمة تابعة
لنفس البنؾ يتطمب عشرة أياـ كاممة ،ناىيؾ عف تحويؿ األمواؿ إلى مصرؼ آخر خارج الببلد فيذا
يتطمب وقتا أطوؿ قد يتجاوز الشيريف  ،والى جانب االتفاؽ مع "في از" صرحت غنية ىوادرية المديرة
العامة لبريد الجزائر عف مفاوضات تجرييا الجزائر مع “ماستركارد” لبلنضماـ إلى نطاقيا  ،عمما
أف ىاتيف الييأتيف (في از و ماستركارد)ىما المتيف تصدراف البطاقات االئتمانية ذات االستعماؿ
العالمي الواسع ،أما بطاقة الدفع اإللكتروني "كاش يو" المنتشرة في منطقة الخميج العربي والشرؽ
األوسط فقد أبدت اىتماما خاصا بالسػ ػ ػوؽ الج ػزائرية  ،حيث نشػرت عدة إعبلنػ ػ ػات في موقع مكتوب
الذي يشترؾ في بريده اإللكتروني أكثر مف أربعة مبلييف عربي ،بالبػحث عف مػوزعيف لبػطاقاتيا
اإللكترونػ ية في الجزائر رغـ أف المديرة العامة لبريد الجزائر نفت وجود أي اتفاؽ أو حتى مفاوضات
مع إدارة “كاش يو” لتوزيعيا في الجزائر رغـ إبداء بعض الجزائرييف رغبة في التعرؼ عمى التسوؽ
االلكتروني بواسطة بطاقات كاش يو التي تنظـ عدة حمبلت إعبلنية ومسابقات عبر االنترنيت تقدـ
خبلليا جوائز مغرية ولكنيا تشترط مقابؿ ذلؾ شراء بطاقاتيا االلكترونية.
-4توفير إطار تشريعي لتنظيـ العمؿ بتمؾ التجارة.
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ثالثا:إلزامية األخذ بالتجارة اإللكترونية تعد رىانا حقيقيا أمام الجزائر
يكتسب توظيؼ إمكانات التجارة اإللكترونية لتنمية الصادرات أىمية خاصة ،بالنظر إلى حالة
العجز في الميزاف التجاري لعدد مف الدوؿ النامية و ترتبط التجارة اإللكترونية ارتباطا مباش ار بفكرة
تنمية الصادرات ،وذلؾ بالنظر إلى الدور الذي تمعبو تمؾ التجارة في إيجاد فرص واسعة لمدخوؿ
إلى األسواؽ واالنفتاح عمي سوؽ واسعة مف المستيمكيف ،في ضوء النمو المتسارع لنسبة مستخدمي
اإلنترنت في العالـ ،ومف ناحية أخرى ،فإف التجارة اإللكترونية توفر فرصا يسيرة نسبيا أماـ
المنتجيف لتسويؽ منتجاتيـ في سوؽ تتراجع فييا الحواجز الجغرافية وحواجز النقؿ واالتصاالت
األمر الذي أدى إلى تراجع األىمية النسبية ألدوات التسويؽ التقميدية مف المعارض وتأسيس الفروع
والمكاتب في األسواؽ الخارجية ،وتزداد أىمية تمؾ النقطة بشكؿ خاص بالنسبة لممنتجيف الصغار
ومتوسطي الحجـ ،حيث ظؿ ارتفاع تكاليؼ التسويؽ التقميدية عائقا ميما أماـ وصوؿ ىؤالء
المنتجيف إلى األسواؽ الخارجية.
رابعا :االعتماد عمى التجارة اإللكترونية كآلية فاعمة لتنمية الصادرات
ضرورة اإلدراؾ بأف الدخوؿ في ىذا المجاؿ الجديد مف التجارة لـ يعد خيا ار اقتصاديا ،بقدر ما
أصبح ضرورة البد منيا ،وأف التأخر في تطبيؽ استراتيجيات متكاممة لمتجارة اإللكترونية ال يحمؿ
فقط خطر تيميش االقتصاد ،في ظؿ اقتصاد عالمي يتزايد فيو حجـ المعامبلت التجارية
اإللكترونية ،وانما أيضا المزيد مف التدىور االقتصادي بسبب احتماالت تراجع نصيب االقتصاد
الوطني مف الصادرات العالمية ،وتفاقـ العجز في الميزاف التجاري.
خامسا :احتكاك المؤسسات الجزائرية بالشركات العالمية
لقد شجع احتكاؾ المؤسسات الجزائرية بالشركات العالمية الكبرى  ،التي تستثم ػر في الجػزائر أو
التي ليا معامبلت تجػارية مع شركاء جزائرييف عمى التعرؼ عف قرب عمى التقنيات الحديثة في
مجاؿ التجارة اإللكترونية ،كما ساىمت الممتقيات العالمية والعربية التي شارؾ فييا جزائريوف
لئلطبلع عمى آخر ىذه التطورات  ،ونظمت جامعة التكويف المتواصؿ ممتقى حوؿ التجارة
اإللكترونية عرضت فيو دراسات وبحوث حوؿ ىذا الموضوع وسبؿ تطوير التجارة اإللكترونية في
الجزائر ،عبلوة عمى دراسات أنجزىا طمبة الكميات واألقساـ الجامعية في ىذا الشأف كما أصدر
باحثوف جزائريوف كتبا تتن ػاوؿ بالشػرح والتمحيص ىذا النػوع الحػديث مف التجارة عمى غرار الدكتور
إبراىيـ بختي.
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إال أف تطبيؽ إستراتيجية متكاممة لتنمية الصادرات باالعتماد عمى التجارة اإللكترونيةّ ،يتطمب اتخاذ
متزايد مف اإلجراءات ،بنقؿ ىذا اإلدراؾ إلى جميع الفاعميف االقتصادييف ،والقطاع الخاص بشكؿ
رئيسي ،بحيث يصبح العمؿ بالتجارة اإللكترونية إستراتيجية محورية لدي ىذا القطاع.
رغـ بداية اىتماـ السمطات العمومية بتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ في الفترة األخيرة بدليؿ تعديؿ
اسـ"و ازرة البريد والمواصبلت" إلى "و ازرة البريد وتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ" ،وسعييا إلنشاء
مدينة متخصصة في ىذا الميداف في سيدي عبد هللا ،وتحضيرىا إلنشاء حكومة إلكترونية،
واعدادىا لمشروع قانوف حوؿ بطػاقة التعػرؼ اإللكتروني ػة ىػو اآلف قيد الدراس ػة عمى مستوى و ازرة
الداخمية والجماعات المحمية ،إال أنو ومع ذلؾ فإف الحكومة ال تبدو عمى عجمة مف أمرىا فيما
يتعمؽ بالتجارة اإللكترونية التي تطرح عدة إشكاليات عمى المستوى حركة األمواؿ ،الضرائب،
الحجية القانونية لدى العدالة بالنسبة لمعقود والتوقيعات اإللكترونية ،والجرائـ اإللكترونية التي قد
يصعب التحكـ فييا إذا تـ الدخوؿ إلى نطاؽ التجارة اإللكترونية بشكؿ متسرع وغير واع بحجـ
المخاطر رغـ كثرة المزايا ،فاليند التي تعتبر مف دوؿ العالـ الثالث بمغت مداخيميا مف التجارة
االلكترونية  20مميار دوالر في السنة وىو ما يمثؿ حجـ الواردات الجزائرية
سادسا :بعض معوقات تطبيقيا بالجزائر
عمى الرغـ مف االنتشار الواسع لمتجارة اإللكترونية في العالـ وبموغيا حجـ يقدر بػ  2.6ترليون
دوالر في  2004حسب بعض التقديرات ،أوما نسبتو  15بالمائة مف االقتصاد العالمي وتوقع أف
ترتفع ىذه النسب ػة إلى  30بالمائػة مع حموؿ عاـ  2010إال أف العديد مف العوائؽ ما زالت تحد مف
انتشار التجارة االلكترونية في دوؿ العالـ الثالث مثؿ الجزائر،بدليؿ أف  89بالمائة منيا يتركز في
 12دولة فقط في حيف تتقاسـ بقية دوؿ العالـ  11بالمائة المتبقية ،فأمريكا الشمالية عمى سبيؿ
المثاؿ تحتكر  35بالمائة مف التجارة العالمية إذ أف  60بالمائة مف شركاتيا تستخدـ التجػارة
االلكتػ رونية  ،أما في الوطف العربي الذي ال يتجاوز حجـ التجارة االلكترونية بو خمسة مميارات مف
الدوالرات حسب بعض التقديرات تتركز معظميا في دوؿ الخميج التي يقدر حجـ التجارة االلكترونية
بيا بـ 3.1مميار دوالر ،تميي ػا مصػر بػ  500مميــون دوالر أمػا في الج ػزائر فبل تػوجد أي دراسات
تتحدث عف حجـ التجارة االلكترونية بيا نظ ار لغياب أي إطار تشريعي يحددىا وت ػأخر اإلصبلحػات
المصرفية فييا ومشكؿ الشحف القائـ.
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خالصة الفصل الثالث:
كاف لثورة اإلتصاالت التي أحدثتيا األنترنيت أثر بالغ في حدوث تحوالت سياسية واجتماعية
واقتصادية في كافة أنحاء العالـ ،وبينما كانت آثار تمؾ التحوالت كبيرة وعميقة في تغيرييا
لمجريات األحداث في بعض الدوؿ فقد كاف تأثيرىا طفيؼ في الدوؿ العربية وخاصة الجزائر وذلؾ
في ضوء عدـ إقداميا عمى اإلستفادة القصوى مف الخدمات التي توفرىا األنترنيت ،وتوظيفيا
وتطبيقيا لصالحيا ،األمر الذي ينطبؽ عمى التجارة إلكترونيا كإحدى تطبيقات األنترنيت وتقنياتيا.
وتستخدـ التجارة اإللكترونية الشبكة العالمية الويب كبنية تحتية لعممياتيا ،وتنقسـ التجارة
اإللكترونية إلى نوعيف مف المعامبلت عمى أساس طبيعة المتعامميف ،تعامؿ بيف شركة وشركة
أخرى وتمثؿ حوالي  %80مف حجـ التجارة اإللكترونية في الوقت الراىف  ،وتعامؿ بيف شركة
ومستيمؾ فرد وبالنسبة لمتوزيع الجغرافي لمتجارة اإللكترونية فإف الواليات األمريكية المتحدة تستحوذ
عمى نسبة  %80مف حجمي ػ ػ ػا تميي ػ ػ ػ ػا أوربا بنسبة  ، %15ومف ثـ آسي ػ ػ ػ ػا بنسبة  %5ومعظمي ػ ػ ػ ػا
في الياباف.
ولمتجارة اإللكترونية آثار بالغة األىمية عمى المؤسسات اإلقتصادية بمختمؼ أنواعيا حيث تعتبر
كأداة لممنافسة في األسواؽ العالمية ذلؾ أنيا تؤثر عمى األسواؽ وأداء المؤسسات وقدرتيا التنافسية
حيث يحػ ػدث ىذا النػوع مف التجارة تغػػيرات ىيكػمية في عمػ ػ ػؿ المؤسس ػ ػ ػ ػ ػات وىيكميػ ػ ػ ػا التنظيمػي
وفي ىيكؿ السوؽ وفي تكمفة الصفقات.
كما أف تطبيؽ التجارة اإللكترونية واستخداميا كأداة لمتنافس يتطمب تضافر جيود كؿ مف القطاع
العاـ والقطاع الخاص المطور لتقنية التجارة اإللكترونية في عدد مف المجاالت الضرورية وىذه
المجاالت تتجسد في الجانب التجاري مف حيث حماية المستيمؾ ،ونظـ الدفع والتسويؽ والضرائب
وحقوؽ الممػكية وفي الجانب األمني مف حيػث البيػانات وضمػاف سػريتيا ووقايتيا مف حيث العبث.
ومما الشؾ فيو أف الدخوؿ إلى عالـ التجارة اإللكترونية سوؼ يكوف مصمحة بالنسبة لممؤسسات
الوطنية بمنح مؤسساتيا الصناعية المصدرة الظيور أماـ المؤسسات العالمية العمبلقة وابراز
إمكاناتيا وتحسيف أدائيا في سوؽ اليعرؼ غير المنافسة خصوصا أف إستخداـ التكنولوجيا متاح
لمجميع باإلضافة إلى أف جميع العقبات التي تعيؽ إستخداـ التجارة إلكترونيا ىي في طػريؽ الحؿ
في فترة قريبة جدا .
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تمييد الفصل الرابع:
في ظؿ العولمة الشاممة وما يعرفو العالـ مف متغيرات جذرية التي كاف ليا األثر الفعاؿ في
التغيير النظـ اإلقتصادية واإلجتماعية بإشتداد المنافسة عمى الفرص والسوؽ بتحقيؽ ىدؼ تحرير
التجارة الخارجية ،كاف البد لبعض الدوؿ مف اإلندماج في ىذه العولمة خاصة أماـ التكتبلت
اإلقتصادية الضخمة ،وبإعتبار الجزائر مف الدوؿ السائرة في طريؽ النمو بإنتقاؿ إقتصادىا مف
إقتصاد مخطط إلى إقتصاد السوؽ.
وبما أف الصناعة الصيدالنية ىي قطاع إستراتيجي جوىري يدعـ اإلقتصاد الوطني بدفع عجمة
تنمية اإلقتصاد بتطوير صناعة الدواء نتيجة البحث والتطوير في المواد الصيدالنية ،إذا أصبح ىذا
الدواء في حد ذاتو مصدر ربح لخزينة الدولة ومحمي عف طريؽ براعة اإلختراع وعميو وجب القياـ
بالدراسات واألبحاث التي أساسيا االعتماد بالدرجة األولى عمى مبدأ إبتكار المنتجات الصيدالنية
ورسـ خطط مستقبمية لمحاولة إبتكار الدواء الجنيس بدال مف إستيراده مف الخارج بؿ واستبدالو بدواء
أصم ي محمي عف طريؽ الشراكة مع شراكات أجنبية لئلستثمار في البحث والتطوير لتحقيؽ ىدؼ
إيجاد دواء صيدالني يحقؽ الشفاء لممرضى ويرتقي بمستوى إقتصاد الببلد بتحقيؽ اإلكتفاء الذاتي
بدال مف إستيراد الدواء مف الخارج.
كما نجد السوؽ الجزائرية في ميداف صناعة الدواء لـ تصؿ بعد إلى اإلستغناء عف إستيراد جزء
نسبي لتغطية الحاجيات المطموبة في ىذا المجاؿ ،وعميو كاف البد مف التفكير في إنشاء مصانع
لتغطية ىذا العجز بتوسيع الصناعة والقضاء عمى اإلحتكار باإلستعانة بمتعامميف جدد في القطاع
الخاص ،لذلؾ البد عمى مجمع صناعة الدواء صيداؿ التأقمـ مع المتغيرات الجديدة وذلؾ بإيجاد
ميكانيزمات تساعده في البحث عف ميزات تنافسية تمكنو مف الصمود عمى المدى الطويؿ لممحافظة
عمى مكانتو في السوؽ المحمي ،وفي سوؽ األدوية الصيدالنية العالمية.
عمى ضوء ما تقدـ إرتأينا خطة الفصؿ كاآلتي:
 المبحث األول :سوؽ الدواء في الجزائر.
 المبحث الثاني :نظرة عامة عف المجمع الصناعي صيداؿ.
 المبحث الثالث :قدرات صيداؿ وامكانياتو في تطوير اإلنتاج الصيدالني.
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المبحث األول :سوق الدواء في الجزائر
إف صناع ػ ػػة األدوية في الج ػ ػ ػ ػزائر ىي صناعة حديثة العيد ولـ تصؿ بعد إلى مرحمة اإلزدىار
مق ػ ػ ػػارنة بغي ػ ػ ػػرىا مف ال ػ ػػدوؿ،إذ أف القطاع العاـ ىو القائـ بتولي السيطرة عمى ىذه الصناعة مقارنة
بالقطاع الخاص ،حيث أف في بداية التسعينيات أصبحت صناعة الدواء في الجزائر ال تغطي
احتياجات حجـ السوؽ الوطني رغـ ما بذؿ مف أجؿ تطوير مجاؿ إنتاج الدواء ،ونأخذ عمى سبيؿ
المثاؿ تشكيمة المنتج ػ ػ ػ ػ ػات المصنعة حيث نجدىا تقدر بنح ػ ػو  310منتج منيا  %61أدوية أساسية
ضمف مجموع القائمة المقدرة ب  1400دواء ،أي ما نسبتو  %22.10مف ىذا المنتج ،مقارنة
ببعض دوؿ المغرب العربي مثؿ :تونس ،المغرب حيث أنيما يتمتعاف بمكانة متقدمة عمينا في ىذا
الميداف مف حيث تغطية نسبة السوؽ المحمية ليما وعمى سبيؿ الذكر ال الحصر :نجد أف ىناؾ
 30مخب ار في تونس يغطي السوؽ التونسية بنسبة  %43مف إحتياجاتيا.
المطمب األول:التطور التاريخي لصناعة األدوية في الجزائر
إف صناعة األدوية في الجزائر عرفت مراحؿ مختمفة منذ الحقبة االستعمارية إلى غاية يومنا الحالي
نميزىا كاآلتي:

1

المرحمة األولى :ما قبؿ االستقبلؿ.
المرحمة الثانية :مف سنة  1962إلى .1982
المرحمة الثالثة :مف سنة  1982إلى .1987
المرحمة الرابعة :مف سنة  1987إلى يومنا.
 انمرحهت األونً :مب قبم االستقالل  2:في فترة التي كانت فييا الجزائر مستعمرة كانت
صناعة الدواء محصػ ػ ػورة عمى شرك ػ ػة واح ػ ػدة ىي بيوتيػ ػؾ) (BIOTICوالتي أنش ػ ػأت
سنػ ػة 1952وغػ ػ ػداة االستقػ ػبلؿ تـ اإلعبلف عف ميبلد مشروع جديد سنة  1962و ىو
مؤسسة فبرِبي).(PHARMAL

1

Commission population et besoins sociaux, le médicament plate-forme pour un débat social,
Alger, Décembre 2003, p 64
 2قالل مرٌم كٌفٌة تروٌج األدوٌة فً الجزائر دراسة حالة "مجمع صٌدال" ،كلٌة العلوم االقتصادٌة  ،التجارٌة وعلوم
التسٌٌر تخصص :تسوٌق جامعة أدمحم بوقرة بومرداس  2022/2022ص 02-02
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 المرحمة الثانية :من سنة  1962إلى سنة  :1982في ىذه المرحمة عمدت الدولة
الجزائرية إلى إنشاء الصيدلية المركزية الجزائرية ( )P .C.Aسٕت  ، 1963وىي عبارة عف
مؤسسة عمومية أصبحت تشرؼ منذ نشأتيا عمى مجمؿ قطاع توزيع األدوية وكذا كؿ مف
مؤسستي ( )PHARMAL ٚ BIOTICلصناعة األدوية منذ سنة  ،1972وبذلؾ
أصبحت الصيدلية المركزية تحتكر إستيراد األدوية ،وقامت في ذلؾ الوقت مؤسسة
( (P.C.Aبجيودات كبيرة مف أجؿ ترقية وتأىيؿ اليد العاممة ،إضافة إلى تطوير وسائؿ
اإلنتاج ،إضافة إلى تحكميا في قطاع الصناعة الصيدالنية الدوائية في الجزائر إما مف
ناحية اإلنتاج والبيع ،والتوزيع .
شرعت الجزائر في ىذه المرحمة إلى تطبيؽ مخطط جديد يرمي إلى تطوير وتحديث صناعػة
األدوية مف خبلؿ بعث عدد مف الصيادلة الصناعييف لمتكويف في البمداف األوروبية ،وعممت كذلؾ
عمى الشروع في إنجاز مشاريع صناعية جديدة حيث أقدمت الشركة الوطنية لمصناعػ ػ ػ ػػات الكيمائي ػة
)  )S.N.I.Cعم ػ ػى إنج ػ ػ ػ ػاز مركب جديػ ػ ػد لممض ػ ػ ػ ػ ػادات الحيوية بالمػ ػ ػ ػ ػ ػدية باإلضافة إلى إنشػ ػ ػ ػ ػ ػاء
مؤسسة سػ ػ ػ ػػوكوتيد ) (SOCOTHYDسٕت  1969وّب حُ اٌبذء فً إٔجبز ِشرٚع ِؼٙذ ببسخٛر
) (PASTEURإ ال أف مشروع المضادات الحيوية بالمدية والذي كاف محددا انطبلقو مع نياية
التسعين ػ ػػات في اإلنت ػػاج لـ يتحقؽ إال في سنة  ،1988في حيف أف معيد باستور بقي ىو األخر
قيد اإلنجاز حتى مطمع التسعينات.
 المرحمة الثالثة :من سنة  1982إلى سنة : 1987شيدت ىذه المرحمة إعادة الييكمة
العضوية لممؤسسات والتي كاف ىدفيا:
 فصؿ وظائؼ البيع عف اإلنتاج.
 إنشاء وحدات جيوية مكمفة بالبيع والتوزيع.
وفي ظؿ إعادة الييكمة استحدثت خمس مؤسسات وىي:
ثبلث مؤسسات جيوية لمبيع والتوزيع وىي ENAPHRM :بالوسط ENCOPHARM
ببٌشرق  ENOPHARMٚبالغرب الجزائري كما قامت كؿ مف مؤسسة(ٚ ENAPHRM
 )ENCOPHARMبإنجاز ثبلث وحدات إنتاجية وىي :وحدة شرشاؿ إلنتاج ( Le concentré
 )d’Hymodialyseوالتي انطمقت فؼٍٍب سٕت ٚ ،2002حذة لسٕطٍٕت إلٔخبج اٌسٛائً (،)Sirop
ووحدة عنابة إلنتاج األقراص(.)Comprimés
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ِؤسست إلٔخبج ٚحٛزٌغ اٌخجٍٙساث اٌطبٍت (.)ENENEDI
مؤسسة إلنتاج األدوية والمسماة( )SAIDALوالتي استحوذت عمى كؿ مف
مؤسسات( )BIOTIC PHARMALومركب المضادات الحيوية بالمدية التابع
لمؤسسة(.)La SNIC
 المرحمة الرابعة :من سنة  1988إلى اليوم :عرفت ىذه المرحمة تمي از بار از إذ حدثت فييا
عدة تطورات خاصة بعد تحرير التجارة الخػػارجية وصدور قانوف النقد والقرض وصدور
قانوف جديد لترقي ػ ػ ػػة االستثم ػ ػػار في الج ازئػ ػػر ،كؿ ىذه القوانيف سمحت بتدخؿ القطاع
الوطني واألجنبي في االستيراد ،والتوزيع بالجممة وكذا إنتاج األدوية.
حيث أف قانوف النقد والقرض يستعمؿ مفيوـ وكبلء"  "Concessionnairesأي متعامموف
خواص وبمقابؿ تراخيص االستيراد لؤلدوية يجبروف في ظرؼ سنتيف بإنشاء وح ػ ػػدات إنتاجي ػػة
محمية حي ػػث كاف أوؿ إعتماد يمنح في ىذا المجاؿ سنة  1991لمؤسسة( )L.P.Aأي المخبر
الصيدالني الجزائري ،باعتبار أف آخر حاجز قانوني يقؼ في وجو القطاع الخاص في مجاؿ
اإلنتاج الذي أزيؿ سنة 1992وتـ تعويضو بػ" رخصة االستغبلؿ لمؤسسة إنتاج أو توزيع المنتجات
الصيدالنية" بموجب مرسوـ وزاري صادر في  6جويمية  ،ومف خبلؿ ىذا المرسوـ تـ رفع الحصار
نيائيا عمى القطاع الخاص لصناعة األدوية وىو ما جعؿ القدرة عمى إقتحاـ الخواص المحمييف
واألجانب ليذا القطاع،فقد عرؼ القطاع العاـ في ىذه الفترة معاناة كبيرة بسبب الوضعية المالية
واإلقتصادية الصعبة فأصبحت المؤسسات الثبلثة التابعة لمتوزيع في ظروؼ مالية كبيرة وصعبة
إضافة إلى إشتداد المنافسة عمييا إلى غاية  1997أيف تـ حؿ ىذه الصعوبات .
ومف بيف التغيرات التي مست ىذه المرحمة وأعيد ىيكمة المؤسسات الثبلثة واستبداليا بمؤسسات
جديدة ىي )SMEDAL( :متخصصة في مجػػاؿ االستيػ ػ ػ ػراد ( )DIGROMEDمتخصصة
في مجاؿ التمويف بالجممة ومؤسسة ( )ENDIMEDلمتمويف بالتجزئة ،إضافة إلى ذلؾ
مؤسسة( )ENIEإلنتاج األجيزة الكيربائية وتنتج أيضا التجييزات الطبية كأجيزة األشعة
ومؤسسة( )ENAVAإلنتاج الزجاج وفرعيا)  )NOVERإنتاج كراسي طب األسناف.
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المطمب الثاني :نشأة وتطور الصيدلية المركزية الجزائرية
لقد عرؼ القطاع العمومي الصيدالني في الجزائر ثبلثة مراحؿ ىي:

1

 وضع وتطوير مؤسسة الصيدلية المركزية الجزائرية(.2)PCA
 تطور القطاع الناتج عف إعادة ىيكمة ىذه المؤسسة( الفارمات وصيداؿ).
 نياية إحتكار الدولة لممنتجات الصيدالنية (سيميداؿ،ديغروماد،أنديماف ومجمع صيداؿ).
 .1الصيدلية المركزية الجزائرية(:)1982-1958
لقد أنشأت الصيدلية المركزية الجزائرية سنة  1958بتونس مف طرؼ الحكومة المؤقتة لمجميورية
الجزائرية ( )GPRAفي نفس الوقت مع الصيدلية التونسية ،وكانت تعمؿ عمى تمويف الثوار في
ذلؾ الوقت باألدوية ما بيف الحدود ،وبعد االستقبلؿ مباشرة وبمقتضى القرار المؤرخ في  10أفريؿ
 1963أوكمت ليـ ميمة التمويف وتوزيع األدوية  ،والمواد الكيميائية والمنتجات الصيدالنية األخرى.
ومع صدور قرار  18جواف المتعمؽ  1963المتعمؽ بتنظيـ وتسيير الصيدليات الميجورة بعد
االستقبلؿ أسندت ليذه األخيرة لمصيدلية المركزية الجزائرية ،كما تحصمت عمى المخازف العمومية
والخدمات المدنية الصحية ،باإلضافة إلى القرار  23أفريؿ  1965الذي ورثت الصيدلية المركزية
الجزائرية مف خبللو مجموع الممتمكات والحقوؽ وااللتزامات لثمث مؤسسات تجار الجممة ومف ثـ تـ
تأميميا.
أما بالنسبة لقرار رقـ  69/141المؤرخ في  24مارس  1969فقد تـ بمقتضاه احتكار استيراد
المنتجات الصيدالنية والمعدات الطبية ومنتجات أخرى لفائدة الصيدلية المركزية الجزائرية أما فيما
يخص اإلنتاج ،فقد قامت الصيدلية المركزية الجزائرية بالشراء التدريجي لوحدتي فارماؿ وبيوتيؾ،
أما بالنسبة لمشبكة الخاصة بالتوزيع ،فقد أنفقت الشركة مبالغ مالية معتبرة لضماف التخزيف وفي
نفس الوقت ضماف العمميات البلمركزية ،كما قامت بإنشاء مخبر مركزي لممراقبة النوعية.
 .2تطور القطاع الناتج عن إعادة ىيكمة الصيدلية المركزية الجزائرية(:)1997 -1982
إف ناتج الترابط القائـ بيف إعادة ىيكمة الصيدلية المركزية الجزائرية واعادة الييكمة االقتصادية
لممؤسسات في سنة  1982خمس مؤسسات نميزىا كالتالي:

3

 1قالل مرٌم ،مرجع سبق ذكره ص.200
3

PCA : La Pharmacie Central Algérienne
قالل مرٌم ،مرجع سبق ذكره ص202
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 إنميدي( :)ENEMEDIأنشأت بمقتضى المرسوـ رقـ  82/162المؤرخ في  27أفريؿ
 1982ويقع مقرىا بالجزائر ،حيث كمفت بميمة إستيراد وتوزيع العتاد الطبي مف األدوات
الصغيرة ومواد االستيبلؾ والتجييزات الكبيرة ذات التكنولوجيا العالية.
 إنارفام( :)ENAPHARMأنشأت بمقتضى المرسوـ رقـ  82/163المؤرخ في 27
أفريؿ  1982ويقع مقرىا بالجزائر ،مياميا تتضمف تمويف القطاع الصحي لمببلد
والوكاالت العمومية والخاصة وكذا المراكز الطبية االجتماعية لممؤسسات الواقعة في
منطقة الوسط.
 إنوفارم( :)ENOPHARMأنشأت بمقتضى المرسوـ رقـ  82/163المؤرخ في 27
أفريؿ  1982ويقع مقرىا بوىراف ،أسندت ليا ميمة تمويف كؿ الموزعيف بالمنطقة
الغربية.
 إنكوفارم( :)ENCOPHARMأنشأت بمقتضى المرسوـ رقـ  82/165المؤرخ في
 27أفريؿ  ،1982يقع مقرىا بقسنطينة وتتكفؿ بتمويف منطقة الشرؽ.
مع اإلشارة إلى أف المؤسسات الثبلث األخيرة أوكمت إلييا ميمة إستيراد و توزيع األدوية ،أما
المؤسسة الخامسة فيي:
المؤسسة الوطنية لمصناعات الصيدالنية :أنشأت بمقتضى الم ػ ػ ػرسوـ رقػ ػ ػ ػ ػ ػـ  82/161الصػ ػ ػادر
في  27أفريؿ  ،1982وكمفت بميمة إنتاج األدوية لمطب البشري والحيواني.
ولقػد كاف الستقبللية المؤسسات المطبقة مف طرؼ برنامج الحكومػ ػ ػ ػة ىي المؤسسة الوطنيػ ػ ػة
لمصناعػ ػات الصيدالنية في فيفري  1989أثر فعاؿ في إنشاء" صيداؿ" حيث اختيرت مف بيف أوؿ
المؤسسات الوطنية لتصبح شركة بأسيـ بيدؼ احتكار اإلنتاج وتوزيع األدوية ،إضافة إلى تحقيؽ
ىدفيا في تمويف السوؽ الجزائرية تموينا كافيا وأما في سنة  1993عرفت ىيئة صيداؿ تحوالت
منحت ليا فرصة المساىمة في جميع العممي ػ ػ ػ ػات الصناعي ػ ػة أو التجارية المتعمقة بأىدافيا
االجتماعية عف طريؽ إنشاء شركات جديدة أو فروع تابعة ليا.
وكذلؾ في ىذا المجاؿ تـ إنش ػ ػ ػ ػاء الصيدلي ػ ػ ػ ػة المركزية لممستشفي ػ ػ ػ ػات( )PCHفػي سن ػ ػة 1994
النػ ػ ػ ػ ػاتجػ ػة عف الفارمات ،وفي سنة  1996أصبحت الشركة العمومية القابضة كيمياء -صيدلة
تممؾ  %100مف رأس ماؿ صيداؿ.
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 .3نياية إحتكار الدولة لممنتجات الصيدالنية:
في سنػ ػ ػ ػ ػة  1997تـ تنظيـ قطاع توزيع األدوية فأدى إلى الفارمات الثبلث (أنك ػ ػ ػ ػ ػزفارـ ،أنوف ػ ػ ػارـ
و أنافارـ)
وحمت محميا ثبلث مؤسسات وىي:
 ديغروماد(:)Degromedأسندت ليا ميمة التوزيع بالجممة ونصؼ الجممة لممواد
الصيدالنية.
 سيمييدال( :)Simedalكمفت بميمة استيراد المواد الصيدالنية لحساب ديغروماد.
 أنديماد) :(Endimedإىتمت بتسيير شبكة التوزيع بالتجزئة لممنتجات الصيدالنية وتمويؿ
الوكاالت العمومية.
وفي نفس السنة في شير أفريؿ إنظـ لصيداؿ مركب المضادات الحيوية الموجودة بالمدية والذي
كاف ينتمي إلى الشركة الوطنية لمصناعات الكيميائية( ،)SNICكما وضعت صيداؿ مخطط إعادة
الييكمة تـ مف خبللػ ػ ػػو ما يمي:
 تحويؿ صيداؿ إلى مجمع لمصناعة الصيدالنية في فيفري  ،1998واستغبلؿ كؿ وحدات
اإلنتاج التابعة لممؤسسة واضافة ورشات تابعة ليا لمفارمات.
 القياـ بحؿ شركة إنميدي وترؾ ىذا القطاع لمخواص.
 العمؿ عمى ربط الصيدلية المركزية لممستشفيات( )PCHمباشرة مع و ازرة الصحة والسكاف.
 ظيور القطاع الخاص بجانب القطاع العاـ وتفتح السوؽ في الثمانينات نتج عنو كثرة
المتعامميف الخواص.
المطمب الثالث :مميزات سوق األدوية في الجزائر
كبير سواء بالنسبة لممستثمريف الوطنييف أو األجانب
ا
لقد عرفت سوؽ األدوية في الجزائر اىتماـ
كونيا تتميز بالتزايد المستمر لمطمب عمى األدوية المدعمة بالميزانية السنوية لمدولة ،ومستوى
التعويضات المقدمة مف طرؼ صندوؽ الضماف االجتماعي.
فالطمب عمى األدوية قدر ب ػ ػ  600مميوف دوالر سنويا،ىذا ما أدى إلى النمو المتزايد الذي يتماشى
مع النمو الديمغ ارفػ ػػي ىذا مف جانب أما مف جانب أخر انتشار أمراض جديدة  ،ألف التغطية
العبلجية تتـ حاليا عف طريؽ اإلستيراد بحجـ كبير لؤلدوية مف الخارج أما الباقي فيكوف عف طريؽ
السوؽ الوطني الذي يغطي في ػ ػػو مجمػ ػ ػ ػ ػ ػػوع صي ػ ػػداؿ أكثػ ػػر مف  %40مف االحتياجات.
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-1الفرص المتاحة في سوق األدوية :يمتاز سوؽ الدواء في الجزائر بعدة فرص أىميا:
 أنيا سوؽ كبيرة وواعدة ،وتعتبر األىـ في المغرب العربي.1
 إرتفاع النمو االقتصادي يؤدي إلى نمو مرتفع لبلستيبلؾ.
 تشجع اإلنتاج المحمي وتناسب القوانيف لمقياـ باإلستثمار في مجاؿ األدوية.
 امكانية القياـ بالشراكة ،والتكتبلت األجنبية.
 ترقية األدوية خاصة الدواء الجنيس ،واإلىتماـ بو مف طرؼ السمطات العمومية.
 -2التيديدات الموجودة في سوق األدوية:
بالرغـ مف الفرص واإلمكانيات المتاحة في سوؽ األدوية إال أف ىناؾ بعض التي تواجو ىذا
السوؽ التيديدات نمخصيا كاآلتي:
 ظيور منافسة محمية جديدة.
 العمؿ عمى تشجيع المواد الصيدالنية في شكميا النيائي بدوف أية مراقبة.
 انخفاض ممحوظ في عدد األدوية المعوضة في السوؽ ىذا ما يعني عدـ االستفادة مف
المواد المنتجة مف طرؼ صيداؿ وباالخص المتعامميف في صناعة الدواء بالتسجيؿ لقائمة
ىذه األدوية مقارنة باالدوية المستوردة مايحد مف تسويؽ المنتج محميا.
 انتقاؿ العماؿ المكونيف مف طرؼ صيداؿ إلى فتح قطاعات إنتاج صيدالني خاص بيـ.2
 تعدد المشاكؿ التي تحصؿ داخؿ بيئة الفرد بإعتبار البيئة العنصر األوؿ والمساىـ في
انتشار األمراض واألوبئة المعقدة التي تستمزـ اختراع وابتكار أدوية جديدة.
 االفتقار إلى استراتيجة منظمة وفعالة لممنافسة المحمية.
 قمة مخابر البحث والتطوير خاصة عمى مستوى شركات اإلنتاج المحمية.
 تمركز الشركات متعددة الجنسيات في مجاؿ المنافسة خاصة في صناعة الدواء الجنيس.

Ministère de l’Industrie/ DICP: Marché national du médicamant, Aout 2006, p 28.
Ministère de l’Industrie.Ibid ,p 28.
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المطمب الرابع :ممثمي سوق الدواء في الجزائر
تمتاز السوؽ الصيدالنية الجزائرية بمكانة ىامة بيف أسواؽ المغرب العربي ،نظ ار لحجميا الكبير
ونموىا المتزايد لذلؾ نميز بعض ممثمي سوؽ الدواء في الجزائر كاآلتي:
 .1اإلدارات التنظيمية:
بما أف سوؽ األدوية تتضمف االتجار في السمع الغير عادية فإنيا بذلؾ تتسبب في خطر كبير
عمى صحة الفرد ،ومنو وجب وجود ادارات وجيات مختمفة ،إضافة إلى متعامميف اقتصادييف منيـ
مستورديف وموزعيف يتكفموف بيذه الميمة وىـ كاآلتي:

1

 وزارة الصحة:
ىي بمثابة العمود الفقري لسوؽ األدوية ،مف خبلؿ تدخميا المباشر في تنظيـ وتسيير السوؽ عمى
أساس:
 تحديد قائمة األدوية التي تستخدـ لبلستعماؿ البشري.
 التسجيؿ األولي لكؿ المنتجات الصيدالنية.
 منح تراخيص البيع في سوؽ األدوية(."certificat de libre vente" )C.L.V
 منح االعتماد لمف يرغب في تصنيع أو تسويؽ األدوية.
 القياـ بالمراقبة التقنية لكؿ منتج صيدالني مجيز موجو لمبيع أو االستيبلؾ محميا بواسطة
المخابر التابعة ليا.
زيادة عمى ما سبؽ ذكره فإف الو ازرة تعمؿ عمى اإلشراؼ عمى جممة العمميات المرتبطة بسوؽ
االدوية وىي اآلتي:
 تقديـ تراخيص سنوية الستيراد األدوية بالنسبة لممستورديف.
 العمؿ عمى تقديـ إحصائيات وتقارير أولية فيما يخص عمميات الجمركة والتوطيف
المصرفي لكؿ الصفقات التي تتـ والخاصة باستيراد األدوية.
 العمؿ عمى تخزيف جزء محدد مف األدوية مف كؿ منتج مستورد لمدة ثبلثة شيور كحد
أدنى.
 فرض القياـ بمشاريع استثمارية لممستورديف الخواص مف أجؿ إنتاج أدوية في أجؿ أقصاه
سنتيف.
UNOP: Rapport sur L’organisation du marché national des médicaments, September, 2005.
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 تحديد السعر النيائي لكؿ منتج دوائي يباع في الجزائر(Prix Public en )P .P.A
»  « Algérieوكذا تحديد ىوامش الربح سواء عند اإلنتاج ،أو التوزيع بالجممة والبيع
بالتجزئة.
 وزارة العمل والضمان االجتماعي:
تكمف ميمة ىذه الو ازرة بوصايتيا عمى الصندوؽ الوطني لمضماف اإلجتماعي()C .N.A.S
»  « Caisse National d’Assurance Socialeألنيا المشرؼ الوحيد عمى تعويض
نفقات األدوية لممرضى وكذا نفقات العبلج.
 الوزارة المكمفة بالصناعة:
وتظير وظيفة ىذه الو ازرة في التكميؼ المباشر بتطوير وتسيير النشاط الصناعي الجزائري ،خاصة
قطاع صناعة األدوية محؿ الدراسة ،باإلضافة الى و ازرة الصناعات الصغيرة و المتوسطة ،فميمة
ىذه الو ازرات ال ترتبط مباشرة بتسيير وتنظيـ سوؽ األدوية وانما تركز عمى التنسيؽ مع و ازرة
الصحة والسكاف.
 .2صناعة األدوية في القطاع العام:
شيد ىذا القطاع صناعة األدوية إلعادة تنظيـ ىياكمو بواسطة حؿ مؤسسات التوزيع الثبلث
وضميا لمؤسسة صيداؿ ،بحيث إعتبرت المنتج الرئيسي لممنتجات الصيدالنية الوطنية وتـ ذلؾ في
جانفي  2014وحولت إلى مجمع صناعي  ،ونجد معيا كؿ مف معيد باستور ومؤسسة سوكوتيد
التي تنتج المستيمكات الطبية والضمادات.
 -1-2مجمع صيدال :يترأس مركز الريادة في السوؽ الوطنية  ،وىو ما سوؼ نتعرض لو في
مباحث المقبمة معيد باستور الجزائر :)I.P.A(:أنشأ في  1894بغرض القياـ بالتحاليؿ
المخبرية وفي سنة  1909أصبح يسمى ( )l’Institut Pasteur D’Algerوىو عبارة
عف ممحؽ لممعيد األـ في باريس ،ومخبر لمبحث العممي وفؽ طرؽ باستور ،حيث توقؼ
نشاطو بعد رحيؿ اإلطارات الفرنسييف سنة  1962ولـ يتـ تشغميو إلى غاية سنة 1971
مف طرؼ الدكتور "  "Dr Robert Neelفي مجاؿ البحث العممي والتكويف ،وأصبح
مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري بموجب التعميمة الو ازرية رقـ 45-71
المؤرخة في  21جواف . 1971
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الفصل الرابع:
وميامو تتمثؿ في:
 البحث في مجاؿ الميكروبيولوجية.

 إنتاج وتوزيع السيروـ(ٚ )Sérumsاٌٍحمبث راث االسخؼّبي اٌبشري ٚاٌحٍٛأً.
 تكويف العماؿ عمميا وتقنيا في المجاؿ الصيدالني.
 -2-2سوكوتيد :SCOTHDYأنشأت سنة  1969وىي مؤسسة عمومية ،تشغؿ نحو 700
عامؿ قدر رقـ أعماليا سنة  2000بنحو  1.5مميوف دينار جزائري ،ويتمحور إنتاجيا حوؿ
المستيمكات الطبية والضمادات ،وتشمؿ تغطيتيا لمسوؽ الوطني بنحو  %93كما أنيا
تحصمت عمى شيادة االيزو(. 1)ISO 9002
 .3صناعة األدوية في القطاع الخاص:
شيدت ىذه التجربة حداثة في مجاؿ األدوية ،مف خبلؿ تطورىا المستمر ،ونميز أىـ المؤسسات
التي تنشط في ىذا القطاع:
 -1-3الدفارما :L’ADPHARMAىو عماد المخابر الخاصة الجزائرية خصوصا في
مجاؿ صناعة األدوية ،وىو أوؿ مخبر تـ تأسيسو سنة  1985تحت إسـ " مخبر
الدكتور جبار" مقره بوالية البمي ػ ػػدة ،ينتػ ػ ػػج ىذا المخبػ ػ ػػر حػ ػ ػػاليا  34منت ػ ػ ػػجا دوائي ػ ػ ػ ػ ػػا
منيػ ػ ػ ػػا
) (des corticoïdes, veinotoniques, des antibiotiques, des antitussifsولكف ال تستفاد منو
الطاقة اإلنتاجية إال بنسبة  %20وحوالي  15مميوف وحدة بيع سنويا.
 -2-3المخبر الجزائري لألدوية(:(L.A.M
أصبح ىذا المخبر معتمدا في صناعة الدواء سنة  1991مف طرؼ و ازرة الصحة ،وفي سنة
 1998وجو إلنتاج تسعة أصناؼ لمشراب ( )Siropsستة أصناؼ مف ( )Collyresوثبلثة
أصنػ ػ ػ ػاؼ مف األقراص والكبسوالت ) (Comprimés/gélulesولو كذلؾ شبكة توزيع خاصة
بػ ػ ػ ػو ) (COPHABكما أنو يعمؿ مع المؤسسة العمومية لتوزيع األدوية )(DIGROMED
بموجب عقود موقعة بيف الطرفيف في ىذا المجاؿ.

1

Rapport du CNES, Commission population et besoins sociaux, le médicament plate-forme
pour un débat social, Alger, Décembre 2003, p 69.
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 مخابر: ALPHARM

في سنة  1993نشطت بتوزيع األدوية ،تـ استيراد

المنتجات الدوائية ،و في جواف  1999بدأت ىذه المخابر بالعمؿ عمى إنتاج
أصناؼ دوائية مقسمة عمى نحو  45منتج دوائي في مجاالت استشفائية مختمفة.
 مخبر بيوفارم ِ :BIOPHARMمرٖ بقسنطينة ،حيث ينتج نوعيف مف األدوية
تتمثؿ في براسيتاموؿ وشراب المانيزيوـ ،وذلؾ منذ سنة .1994
 المخبر الصيدالني الجزائري( :)L.P.Aوىي أوؿ مؤسسة خاصة تحصؿ عمى
االعتماد الستيراد األدوية سنة  ،1991وعممية إجبارىا عمى اإلنتاج دفع بمؤسسيا
السيد مصطفى آيت أجيجو بفتح رأس ماؿ)ٌ (LPAشروت فرٔسٍت )(Sanofi
بنسبة  %25بيوكيمياء لفرع مجمع نمساوي نوفارتيز ) (Novartisبنسبة %25
ولػػ :سميث كميف بيشاـ( (Smith Kline Beechamاإلنجميزية األمريكية بنسبة
 %25أيضا ،وكاف حاصؿ رأسماليا سنة  1991ب ػ  1.1مميار دينار جزائري
باحتوائو عمى بيع الوحدات.
 المعيد الطبي الجزائري( :)I.M.Aانطمؽ عممو في سنة 1992عمى شكؿ شركة
مختمطة ما بيف الجزائر وفرنسا ،ويرجع العدد الكبير ألسيميا لمجمع الصناعة
الصيدالنية) (GFPبنسبة ٚ %75اٌّرالبت كانت ىي األخرى مف طرؼ المخبر
الفرنسي سنتيبلبو). (Synthélabo
 مؤسسة  :RODIPHALأٔشأث سٕت ،1995حشغً حٛاًٌ  40ػبِال ٚ،حممج رلُ
أػّبي بٍغ  ٍٍِْٛ 100فرٔه فرٔسً سٕت .1997
 .4المستوردين ):(Les importateurs
يعرؼ مستورد المنتجات الصيدالنية بأنو كؿ مؤسسة صيدالنية تعمؿ عمى شراء منتجات بيدؼ
توزيعيا مف خبلؿ التأكد أنيا مسجمة في قائمة األدوية ،والتمويف يكوف فقط مف طرؼ المنتجيف
المرخص ليـ القياـ بإنتاج األدوية مف طرؼ السمطات الصحية المؤىمة في بمدىـ األصمي.
 سميدال) :(SIMEDALنشأت ىذه المؤسسة عف الفارمات المنحمة في31
ديسمبر ،1997برأس ماؿ قدر ب  300مميوف دينار جزائري وتكمف ميمتيا في استيراد
المواد الصيدالنية بالجممة لبلستعماؿ اإلنساني لحساب مؤسسة ديغروماد)(Digromed
الموزع العمومي بالتجزئة .
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 .5تجار الجممة المستوردين :يوجد حوالي 102

1

مستورد خاص بينيـ تناسؽ في سوؽ األدوية

مف أىميا :بيوفارـ) (Biopharmصوميداؿ ( ) Somidalصوريفاؿ ()Soriphal
فايزرفارـ( )Pfizerpharmألدؼ ( )Aldaphالمخبر الصيدالني الجزائري ( )L.P.A
والمعيد الطبي الجزائري (.) I.M.A
 .6تجار الجممة الموزعين:

2

نش ػ ػ ػ ػ ػاط التوزيع بالجممة ىو مقنف في بنديف * :بند  14و  14مكرر مف القرار الصػ ػ ػادر مف و ازرة
الصح ػ ػة و السكاف المؤرخ في  16جويمية .1996
 ديغرومبد ( :(DIGROMEDوىي تاجر الجممة وتعتبر الموزع العمومي الوحيد.
 تجار الجممة الخواص :يقدر مجموع عددىـ في سنة  2000ب  369تاجر ،وارتفع ىذا
العدد إلى 495تاجر جممة،يتقاسموف في توزيع األدوية
 .7تجار التجزئة )ٚ :(Les détaillantsحخّثً فً:
 الوكاالت العمومية أنديماد) : (ENDIMEDىناؾ حوالي  956وكالة موزعة عمى 38والية
في إطار تطبيؽ األمر رقـ  05المؤرخ في  15نوفمبر  2005المتعمؽ بتغذية المناطؽ
النائية.
 وكاالت الصندوق الوطني لمضمان االجتماعي :قامت أنديماد بالتخمي عف  100وكالة
المؤمف
لمصندوؽ الوطني لمضماف االجتماعي فأرادت عف طريؽ ىذه الشبكة أف تحؿ محؿ
ّ

الدافع.

 الوكاالت الخاصة :أما بالنسبة لعدد الوكاالت الخاصة فإنيا تيتـ بالتوزيع بالتجزئة ،ونميز
ذلؾ في سنة  1996الذي قدر مجموعيا بػ ػ ػ ػ 2819وكالة ثـ ارتفع إلى  4578وكالة خاصة
سنة .2005

1

MSPRH: Rapport du développement du système national de santé, stratégie et perspective,
Mai 2001, p 31.
2

دحمان لٌندة "،التسوٌق الصٌدالنً حالة مجمع صٌدال" ،أطروحة دكتوراه ،كلٌة العلوم االقتصادٌة و علوم التسٌٌر ،جامعة دالً إبراهٌم،

الجزائر 2010/2009
* البند" : 14كل مؤسسات التوزٌع بالجملة للمواد الصٌدالنٌة ٌجب أن تحفظ باستمرار عن مخزون األدوٌة ٌسمح ضمان تموٌن االستهالك الشهري
لوكاالت القطاع التً تخدمها و التً تنتمً لزبائنها العادٌٌن...".
البند  14مكرر" :كل مؤسسات التوزٌع بالجملة للمواد الصٌدالنٌة ٌجب أن تكون باستطاعتها ضمان تسلٌم كل األدوٌة المستغلة لجمٌع الوكاالت التً هً

من بٌن زبائنها و المتعلقة بمنطقة توزٌعها و هذا فً مدة  24ساعة من استالم الطلب ،كما ٌجب أن تراقب المخزون حتى تتجنب نفاذه".
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المبحث الثاني :نظرة عامة عن المجمع الصناعي صيدال
إف ظيور مختمؼ التطورات االقتصادية جاء دفعة واحدة فترؾ القديمة منيا وجاء بالتغيرات
الحديثة بحيث أدت سرعة التقمب التي شيدتيا مختمؼ جوانب البيئة وخطورة آثارىا بالكثير مف
المنظمات االقتصادية إلى التوجو نحو تنويع مجاالت نشاطاتيا كأسموب لمواجية التنافسية وبدخوؿ
المجمع الصناعي صيدال جبريا في الصراع التنافسي تحتـ عميو معرفة الوضعيات المختمفة
لمجػاالت نشاطػو حتى يتمكف مف تقييميا ومف ثـ تحديد اإلجراءات الواجب اتخاذىا وليذا الغرض
سيتـ تقديـ والتعرؼ عمى المجمع ومختمؼ فروعو وتطوراتو االقتصادية لمسنة المالية
،2014/2013زيادة عمى قدرتو مف حيث اإلبتكار التكنولوجي.
المطمب األول  :عموميات حول نشأة مجمع صيدال
يعود أصؿ صيداؿ إلى الصيدلية المركزية التي أنشأت سنة  ، 1969و التي وجيت ليا ميمة
ضماف استيراد  ،وتصنيع و تسويؽ المنتجات الصيدالنية الموجية لبلستعماؿ البشري عبر التراب
الوطني  ،فيذه المؤسسة لدييا القدرة عمى السيطرة عمى سوؽ الدواء بالجزائر بشكؿ تدريجي، 1ومف
أجؿ اإلطبلع عمى ميمتيا اإلنتاجية أسست سنة  1971وحدة اإلنتاج بالحراش و مف خبلؿ
االستفادة مف سياسة عمميات التأميـ التي عرفتيا الجزائر في ذلؾ الوقت  ،فقد تـ تأميـ مخبريف
فرنسييف إلنتاج األدوية بالجزائر ىما  ZABالذي ت ػ ػ ػ ػأسس سنة  1964و تـ تأميمو سنة 1971
بنسبة  %51ليتـ تأميمو بشكؿ كػػامؿ سنة  1977و ىو يمثؿ فػػارمػػاؿ حاليا و مخبر
 LUEREO EOUOTTالذي تأسس سنة  1954و تـ تأميمو عاـ  1971بنسبة %51
ليتـ تأميمو كميا سنة  1977و الذي يمثؿ بيوتؾ حاليا.
في سنة  1982تـ تحويؿ وحدة اإلنتاج الى مؤسسة وطنية لئلنتاج الصيدالني بعد إعادة الييكمة
التي مست الصيدلية المركزية الجزائرية  ،وتمثمت ممتمكات المؤسسة الوطنية لئلنتاج الصيدالني
في وحدات اإلنتاج بالجزائر العاصمة ،باإلضافة لمشروع المضادات الحيوية بالمدية (أنتيبيوتيك)
الذي كاف بحوزة الشركة الوطنية لمصناعات الكيميائية الذي تـ ضمو إلييا رسميا سنة .1988
وفي سنة  1989قرر في إطار قانوف استقبللية المؤسسات تغيير تسمية المؤسسة الوطنية
لمصناعة الصيدالني ػ ػ ػ ػ ػة لتصبح تحت اسـ "صيدال " ،مؤسسة ذات أسيـ  ،وىي م ػ ػ ػ ػؤسسة

1

قالل مرٌم ،مرجع سبق ذكره ص222
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عمومي ػ ػ ػ ػ ػة ذات استقبلليػ ػ ػ ػة في التسيير  ،حيث تخض ػ ػع لممراقبة مف قب ػ ػ ػؿ صن ػ ػ ػدوؽ المساىمػ ػ ػة
بترو كيمياء وصيدلة  ،وىي الفترة التي كاف فييا لصناديؽ المساىمة دور في مراقبة المؤسسات
العمومية  ،باعتبارىا الجية التي تمثؿ ممكية الدولة عمى المؤسسات االقتصادية الجزائرية ،وفي
سنة  1993طػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرأت تحويبلت عمى ىياكؿ المؤسسة مكنتيا مف المشاركة في العمميات الصناعية
والتجارية التي مف شأنيا خدمة اليدؼ االجتماعي ،إما بإنشاء شركات جديدة أو فروع تابعة
لممؤسسة وفي ىذا العاـ تحممت الدولة جميع ديونيا وخسائرىا في إطار اإلصبلح المالي لمؤسسات
القطاع العمومي.
وارتكاز لمخطط إعادة الييكمة الصناعية في بداية سنة  1997الذي تـ بموجبو تقييـ المؤسسات
بتشخيصيا داخميا وخارجيا ،تـ تحولت المؤسسة في  1998/2/2بموجب عقػ ػ ػد رقـ 97/085
إلى" المجمع الصناعي صيداؿ" ،وكاف اليدؼ مف ىذه الييكػ ػمة تمكيف المجمػ ػ ػع مف البح ػ ػ ػ ػث في
مجاؿ الطب البشري و البيطري  ،باإلضافة إلى ال مركزية الق اررات  ،حيث طرأت أولى التحويبلت
إلى الصعيد التنظيمي الذي كاف مركزيا في السابؽ ،وتـ إعادة تنظيـ ثبلث فروع ZidiB :
 ، AabitiibiBP ، amPahP ،وىذا ما يسمى بالتنظيـ األفقي  ،بينما تـ إحداث تنظيـ عمودي
بالشركة مع الجزائر مثؿ  aeiifaوغيرىا مف المؤسسات العالمية .
وفي مارس  1999وبعد أف قرر المجمس اإلداري فتح  %20مف رأسمالو لممساىميف الخواص
دخؿ مجمع صيداؿ بورصة الجزائر و قدرت قيمة السيـ الواحد ب  800دج و كاف أوؿ تسعيرة
ألسيـ المجمع  ،ومف خبلؿ مسيرتو تمكف المجمع مف تحقيؽ نتائج ىامة واستمرار نشاطو بتطور
ممحوظ عمى المستوى الوطني و المغاربي
في  2002تـ افتتاح وحدة إنتاج في باتنة تابعة لفروع

 ،ZiibiBمتخصصة في تصنيع

التحاميؿ(.)nottisibiia
أما في سنة  2003فقد تحصمت صيداؿ عمى شيادة اإليزو والتي أكدت مجيودىا في تحقيؽ
الجودة الكامم ػ ػ ػ ػ ة و دليؿ ذلؾ فوزىا بالجائزة األولى لمجودة عمى المستوى الوطني في اليوـ الوطني
الثاني لمتقييس المنظـ مف طرؼ و ازرة الصناعة .
وفي عاـ  2005أنشق مصنع األنسوليف في قسنطينة التابع لفروع فارما  ،وتـ إفتتاحو في 16
أفريؿ  2006مف طرؼ السيد رئيس الجميورية.
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وفي عاـ  2006/03/12تـ اختيار المجمع الصناعي صيداؿ مع  54مؤسسة أخرى مف بيف
 145مؤسسة كبرى مف اجؿ خوصصتيا و استكماؿ فتح رأس ماليا .والجدوؿ التالي خير دليؿ
عمى ذلؾ:

الجدول رقم( : )18بطاقة فنية لمجمع صيدال
اسم المؤسسة

مجمع صيدال

رأس الماؿ االجتماعي

شركة ذات أسيـ برأس ماؿ إجتماعي  2500مميوف دينار جزائري

طبيعة العممية

العرض العمومي لمبيع بأسعار ثابتة بنسبة  20مف رأس ماليا
االجتماعي أي ما يعادؿ مميوني سيـ

طبيعة األسيـ

أسيـ اسمية

عدد المساىميف الجدد

 19288مساىـ جديد .

المساىـ الرئيسي

الشركة العمومية القابضة كيمياء _صيدلية بنسبة % 80

العممية المنجزة

عرض عمومي لبيع  2000000سيـ اسمي بقيمة  250دج لمسيـ و
بسعر إصدار 800دج لمسيـ

تاريخ الدخوؿ إلى

17جويمية 1999

البورصة
تاريخ أوؿ تسعيرة في

 20سبتمبر 1999

البورصة

المصدر  :وثائق المؤسسة ،مديرية التسويق و اإلعالم الطبي.
المطمب الثاني:التعريف بمجمع صيدال
 -1التعريف بالمجمع :
يعتبر مجمع صيداؿ مؤسسة ذات أسيـ يقدر رأس ماليا ب  2500مميوف دج  ،و يتكوف مف
عدة مديريات مركزية و ثبلث فروع  ،إلضافة إلى مركز البحث و التطوير و ثبلث وحدات توزيع
و مديرية التسويؽ و اإلعبلـ الطبي .1

 1منشورات صٌدال 2012
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ويمكف عرض نشاطات صيداؿ في ما يمي :

صناعة المواد و المنتجات الصيدالنية  ،حيث تتمثؿ الميمة الرئيسية لو في تطوير ،إنتاج و تسويؽ
الم ػ ػ ػ ػ ػ ػواد الصيدالنية الم ػ ػ ػ ػ ػوجية لبلستطب ػ ػ ػ ػ ػاب البش ػ ػ ػ ػري و البيطري ،إضػ ػ ػػافة إلى إنت ػ ػ ػاج و استيػ ػ ػ ػراد
وتصدي ػ ػ ػ ػ ر وتسويؽ كؿ المنتجات الصيدالنية و المواد الكيميائية عمى شكؿ مواد أولية و منتجػ ػات
نصؼ مصنع ػ ػة ومنتجات تامة الصنع الموجية لبلستطباب .
 تقديـ كؿ الخدمات المتعمقة بنشاط المؤسسة . النشاطات الترويجية و التسويقية المتعمقة بالمؤسسة. المشاركة في كؿ العمميات الصناعية أو التجارية التي ليا عبلقة بنشاط المؤسسةعف طريؽ إنشاء عف طريؽ إنتاج فروع جديدة.
 -2أىداف المجمع :
خطط صيداؿ المستقبمية

تتمثؿ بالدرجة األولى في تحقيؽ االكتفاء الذاتي مف إنتاج لؤلدوية

والمنتجات الصيدالنية واغراؽ السوؽ الجزائرية بيا ،مف أجؿ تعزيز وضعيتيا في السوؽ المحمي
وترقية االنتاج إلى المستوى الدولي  ،بالسعي نحو تحقيؽ األىداؼ التالية :
 العمؿ عمى تحقيؽ األمف الدوائي . hcdiBP f AssoaPaBf-

العمؿ عمى تغطي ة أكبر نسبة ممكنة مف االحتياجات الوطنية مف األدوية  ،بغرض تقميص
فاتورة االستيراد التي تقارب ما قيمتو  600مميوف سنويا

-

الحد مف حجـ الواردات في مجاؿ المنتجات الصيدالنية و ذلؾ مف خػ ػ ػ ػ ػ ػبلؿ توسيع حجػ ػ ػ ػـ
االستثمػ ػ ػ ػ ػارات و ترقيتيا .

-

تقديـ أدوية مناسبة مف حيث الجودة والحداثة والسعر.
تنويع قائمة المنتجات ،حيث وضعت سياسة البحث و التطوير الجديد لؤلدوية الجنسية عمى
أشكاؿ جالونسية (جنسية) ألجياؿ جديدة و بتكنولوجيا متطورة.

 تكثيؼ المجيودات في ميداف التسويؽ واإلعبلف الطبي و في الميداف التجاري بيدؼ رفعاإلنتاجية والعمؿ عمى تحسيف النوعية .
 التركيز عمى االستفادة مف البحث العممي بالتعاوف مع كميات الصيدلة و مراكز البحوثاألجنبية.
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االعتماد عمى سياسة الشراكة والتحالؼ  ،مف خبلؿ إقامة مشاريع مع مخابر ذات سمعة
عالمية لنقؿ التكنولوجيا.

 االىتماـ بالعنصر البشري مف خبلؿ الرفع مف المستوى التعميمي والقياـ بدورات تكوينية بيدؼتطوير لمموارد البشرية لممجمع.
 الحفاظ والرفع مف حصص السوؽ الوطنية لضماف استم اررية المجمع في السوؽ الوطنيوالعمؿ عمى دخوؿ األسواؽ الخارجية و البحث الدائـ عمى النمو االقتصادي والمالي.
 -3ميام المجمع :
مف أىـ المياـ التي يقوـ بيا المجمع نجد ما يمي:
-

1

إنتاج األدوية ذات االستعماؿ البشري،إضافة إلى المواد األولية المختمفة المستخدمة في
اإلنتاج الصيدالني .

-

التسويػ ػ ػؽ لممنتجات الصيدالنية خاصة التي ينتجيا المجمع عف ط ػ ػ ػ ػ ػريؽ مختمؼ الوحدات
التجاريػ ػ ػ ػ ػة التي يمتمكيا .

 االستيػ ػ ػراد و التصديػ ػ ػر لكؿ ما يتعمؽ بالمواد الصيدالنية و الكيميائي ػ ػ ػة سواء عمى شك ػ ػ ػؿم ػ ػ ػ ػواد أوليػ ػ ػة أو منتجات نصؼ مصنعة أو تامة الصنع.
 البحث التطوير في المجاؿ الطبي و صناعة المستحضرات الدوائية. العمؿ عمى تمبية احتياجات السوؽ الوطني لؤلدوية بمختمؼ ما يحتاجو  ،سواء باإلنتاجلؤلدوية الجنيسة أو االستيراد مف الخارج.
باإلضافة إلى مياـ أخرى تتمثؿ في :
 إنتاج مواد مخصصة لصناعة الدواء
 إنتاج األساس الفعاؿ لممضادات الحيوية.
 االىتماـ أكثر بالمياـ التجارية  ،التوزيع والتسويؽ لمنتجات المجمع عبر كامؿ التراب
الوطني لتغطية السوؽ الوطنية والسعي الختراؽ األسواؽ الدولية .
 تاميف الجودة و مراقبة تحميؿ و تركيب الدواء .
 القياـ بالبحوث التطبيقية و تطوير األدوية الجنيسة .
 إنتاج منتجات التعبئة و التغميؼ.
1

نجاري جٌاللً ،ملتقى وطنً حول تنمٌة الصناعة الدوائٌة من خالل مؤسسة صٌدال ،شرشال  ،1999ص 06
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الفصل الرابع:
 نقؿ السمع.

 صيانة ذاتية لتجييزات اإلنتاج والعمؿ عمى تطوير التقنيات المستعممة في اإلنتاج مف أجؿ
ضماف النوعية و رفع الطاقة اإلنتاجية.
 تقديـ الخدمات (التشكيؿ أو التركيب " " Façonnageو التحميؿ )
أما القيـ التي يتخذىا المجمع كأساس لنشاطو ىي :
 الوفاء
 االلتزاـ
 الدقة
 االنضباط
المطمب الثالث  :البنية التنظيمية لممجمع
 -1الييكل التنظيمي :
مف أجؿ التكيؼ مع المحيط الذي ينشط فيو مجمع صيداؿ  ،والتجاوب مع التطورات الراىنة
والمستمرة في سوؽ الدواء  ،قاـ المجمع بوضع مخطط تنظيمي يتناسب مع ىذه المتطمبات حيث
يتصؼ باالتزاف و التناسؽ بيف مختمؼ فروعو .
يمكف توضيح الييكؿ التنظيمي لمجمع صيداؿ في الشكؿ التالي:
الشكل رقم( :)19الييكل التنظيمي لمجمع صيدال
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رئيس المدير العاـ
األميف العاـ
وحدة
المضادات

مديرية تسيير المحفظة

فرع

واإلستراتيجية المالية

أنتيبيوتيؾ

مديرية التسويؽ واالعبلـ الطبي

وحدة الدار
البيضاء
وحدة قسنطينة

مديرية لتطوير اإلنتاج والشراكة
فرع فرماؿ

مديرية التأميف والجودة
والمشاريع الصيدالنية

وحدة عنابة

مديرية التدقيؽ والتحميؿ

وحدة جسر

مديرية الموارد البشرية

قسنطينة

مديرية التنظيـ واإلعبلـ اآللي

وحدة الحراش

مديرية التطوير الصناعي
فرع بيوتيؾ

والبيوتكنولوجية
وحدة تجارية وسط

وحدة شرشاؿ

وحدة تجارية غرب

وحدة باتنة

وحدة تجارية شرؽ
مركز البحث والتطوير
المصدر:صيدال  ،المديرية العامة 2013
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أما في جانفي 2014فقد شرع صيداؿ في إدماج فروعو اآلتي ذكرىا عف طريؽ إمتصاص:
أنتبيوتيكال ،فارمال وبيوتيك ،واضافة مديرية التسويق واإلعالم الطبي ومديرية التدقيق الداخمي
أدى ىذا القرار الذي تمت مف قبؿ ىيئاتو اإلدارية إلى تنظيـ جديد يتمحور أساسا حوؿ:
مديرية التدقيق الداخمي:

1

 مديرية إدارة البرامج.
 مديرية اإلستراتيجية والتنظيـ.
 مديرية التسويؽ والمبيعات.
 مديرية مركز البحث والتطوير.
 مديرية مركز التكافؤ الحيوي
 مديرية المشتريات.
 مديرية ضماف الجودة .
 مديرية الشؤوف الصيدالنية.
 مديرية أنظمة اإلعبلـ.
 مديرية المالية والمحاسبية.
 مديرية الممتمكات والوسائؿ العامة.
 مديرية االتصاؿ.
 مديرية العمميات.
 مديرية التنمية الصناعية.
 مديرية المستخدميف.
 مديرية التكويف.
 مديرية الشؤوف القانونية.

1

تقرير صيداؿ  2015/ 03/15 ٌَٛ www .saidalgroup.dz 2014عهً انسبعت 14:30
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ويتمثؿ الييكؿ التنظيمي لصيداؿ كاآلتي:
المؤسسة األم  :La Société Méreوىي تشمؿ اإلدارة العامة لممجمع  ،الوحدة التجارية لموسط،
مركز التوزيع بباتنة ووىراف ومركز البحث والتطوير  ،و يمكف تعريؼ ىذه المديريات و المراكز فيما
يمي:
 الرئيس المدير العام  :وىو المسؤوؿ األوؿ عمى تسيير المجمع و مف ميامو :
 تحديد اإلستراتيجية ووضع السياسات التي تتبعيا و توجيو الق اررات الى المديريف المركزيف. تمثيؿ المجمع داخميا وخارجيا. االجتماع بمجمس اإلدارة لمبحث والتطورات الجارية عمى مستوى المجمع  ،ىذا المجمس الذييتكوف مف تسع أعضاء ومف ميامو معالجة األمور التالية:
* أنشطة المجمع في نياية السنة .
* مخطط السنة الحالية و القادمة.
* تنظيـ المجمع و نشاطات الشراكة.
األمين العام  :وىو المسؤوؿ الثاني عمى تسيير المجمع بتوليو ميمة التنسيؽ و المساعدة في عممية
اتخاذ الق اررات.
المصالح الوظيفية  :و تتمثؿ فيما يمي :
 مديرية تسيير المحفظة و اإلستراتيجية المالية  :تقوـ ىذه المديرية بالمياـ التالية :
 إعداد السياسة المالية لممجمع وعرضيا عمى لجنة االستراتيجية.
 تحريؾ اإلجراء المالي.
 التركيز عمى جدوؿ حسابات النتائج التقديري  ،ومخطط تمويؿ مركز البحث والتطوير.
 مديرية التسويق و اإلعالم الطبي :و ىي التي تتولػ ػ ػي مياـ التسويؽ بالدرجة األولى ثـ
اإلع ػ ػ ػبلـ الطب ػ ػ ػي و ذلؾ مف خبلؿ دراسات السوؽ  ،توجي ػ ػ ػ ػ ػو المجمع في سياستو اإلنتاجيػ ػ ػ ػ ػ ػة
والبيعية  ،إنشاء شبكة لممندوبيف الطبييف عبر كامؿ التراب الوطني  ،باإلضافة الى ميمة
إصدار المجبلت التالية  "ladi SnofnI" :صيداؿ لمصحة " "SnofnI SnaaSوصدى صيداؿ
" "SnofnI Siaiو يمكف توضيح ىذا وفقا لمييكؿ التنظيمي اٌخبًٌ لمديرية التسويؽ واإلعبلـ
الطبي.
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الشكل رقم()20الييكل التنظيمي لمديرية التسويق واإلعالم الطبي
مديرية التسويؽ
السكرتارية

مساعد
مكمؼ بالدراسات"1اتصاالت"
مكمؼ بالدراسات"1اتصاالت"

مكلف بالدراسات1

مديرية دراسة السوؽ
مساعد
مكمؼ بالدراسات
التشكيمية
ا اليقظة التنافسية

مكمؼ بدراسات
المبيعات

مديرية الترويج الطبي
خمية الموارد البشرية

منسؽ وطني

مسؤوؿ اإلدارة

تكويف الندوبيف

اإلنتاج

الطبييف
مكمؼ بالدراسات

تسيير التظاىرات

المخزونات

بالدراسات

مكمؼ بالدراسات

المديري
الطبية

مكمؼ بدراسات

مكمؼ بدراسات
مكمؼ رئيسي

مكمؼ بالدراسات2

اليقظة العممية
منسؽ غرب

منسؽ وسط

رقـ 2
مشرفيف

منسؽ شرؽ

الدعامة الترويجية

المصدر:صيدال ،مديرية التسويق 2013
الممثميف الطبييف
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 - مــديرية تطوير اإلنتـــاج و الشـــراكة  :وى ػ ػ ػ ػ ػي التػ ػ ػ ػي تتولى ميمة تطويػ ػ ػ ػ ػر أساليػ ػ ػب اإلنت ػ ػ ػ ػاج
وترقي ػة الشراك ػ ػة مع المخابر العالمية مف أجؿ الوصوؿ إلى األىداؼ المسطرة.
 مديرية التامين و الجودة و المشاريع الصيدالنية  :تتولى باالىتماـ بضماف و مراقبة و ترقيةالجودة لمنتجات صيداؿ
 مديرية التدقيق و التحميل  :تتمثؿ مياـ مديرية التدقيؽ و التحميؿ المالي في :القياـ بتقارير أسبوعية و شيرية عف المبيعات واإلنتاج والمخزوف بالكمية والقيمة
إعداد تقارير التسيير .
تحريؾ اإلجراءات متوسطة المدى لممجمع و لمفروع و المتعمقة بالمخطط السنوي.
 مديرية الموارد البشرية :حيث تتولى وضع سياسة الموارد البشرية لممجمع و فروعو واالىتماـباإلجراءات الخاصة باألفراد و التكويف.
 مديرية التنظيم و اإلعالم اآللي  :تيتـ ىذه المديرية بالعمميات اآلتية: وضع مخطط إدارة نظاـ المعمومات.
 تحديد السياسات المعموماتية لممجمع.
 ضماف كفاءة مخطط التسيير.
 مديرية التطوير الصناعي و البيوتكنولوجية  :ZiibfBmai ioifتأسست ىذه المديرية في ، 2006/08/27وىذا مف أجؿ تطوير سوؽ الدواء الموجو أكثر نحو األدوية الناتجة عف
البيوتكنولوجية.
 مركز البحث و التطوير  :تأسس ىذا المركز سنة  1975و لو أىمية بالنسبة لؤلبحاث والتطويرويمثؿ جيا از استراتيجيا لربط قنوات االتصاؿ بيف المجمع و عالـ األبحاث في المجاؿ الصيدالني
 -2تقديم فروع و وحدات مجمع صيدال :
يتكوف المجمع الصناعي صيداؿ مف ثبلث فروع إنتاجية تتمثؿ في AabitiibiBPl :
و  amPahPو .Biotic
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 كما يشمؿ ثبلث وحدات تجارية و مركز ىامة لمبحث والتطوير ،ىي كالتالي :
 -1-2 فروع المجمع الصناعي صيدال :
-1-1-2 فرع انتوبيوتيكل : Aaaotoiaoinl

1

يمثؿ ىذا الفرع مركب المضادات الحيوية المتواجدة في والية المدية عمى بعد 80كمـ جنوب
الجزائر العاصمة ويقدر رأسمالو  950مميوف دج  ،و يتربع عمى مساحة قدرىا  25ىكتار مف
بينيا  19مبنية انطمؽ ىذا المركب في اإلنتاج منذ أفريؿ  1988ويختص في إنتاج المضادات
الحيوية مف نوع البنيسيمينية  acaiBi iaiiofsوغيرىا باإلضافة إلى منتجات تامة الصنع و
مواد أولية ،وتـ تجييزه بجميع التجييزات البلزمة لصناعة األدوية ابتداء مف الحيازة عمى المواد
األولية الفعالة إلى غاية تشكيؿ النوع الصيدالني لممنتج.
يتميز المركب بطاقة إنتاجية معتبرة في إنتاج المواد األولية وميارة عالية في التركيبات الحيوية
وخبرة معتبرة في إنتاج المضادات الحيوية ومخابر لمتحميؿ تسمح بالرقابة الكاممة لمجودة ،ويضـ
المركب الوحدات التالية :
 - وحدة إنتاج المادة الفعالة البنيسيمينية و غير البنيسيمينية :
ويتـ فييا اإلنتاج بواسطة عممية التخمير ونصؼ التحميؿ ،حيث تصؿ سعة التخمير إلى
1200متر مربع بطاقة إنتاجية تبمغ  750طف مف المواد األولية.
 - وحدة إنتاج مواد التخصصات الصيدالنية :
وتحتوي عمى بنايتيف منفصمتيف  ،األولى إلنتاج األدوية البنيسيمينية واألخرى خاصة بإنتاج
األدوية غير البنيسيمينية  ،تبمغ طاقة إنتاج ىذه الوحدات  60مميوف وحدة بيع في السنة عمى
مختمؼ األشكاؿ الصيدالنية كالتالي  %50 :مف الحقف  %30مف األقراص الجافة (أقراص ،
كبسوالت  ،ومسحوؽ لمشراب)  %5،مف األشربة و  %15مف المراىـ ،و لموحدة  4ورشات معقمة
مف صنؼ  100و مخازف مجيزة حسب الشروط النظامية لتخزيف المواد األولية ولوازـ التعميب
والمنتج النيائي.
 مطبعة  :لدييا قدرة إنتاجية تفوؽ  80مميوف عمبة و 140مميوف وصفة سنويا ،حيث تغطيبذلؾ المطبعة  %70مف احتياجاتيا و  %30مف احتياجات فروع صيداؿ األخرى

sidal : nos performances au services de la santé,science et santé édition ,octobre 2006 ,p03
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1

تأسس ىذا الفرع في  2فيفري ، 1998مقره الدار البيضاء بالجزائر العاصمة  ،يقدر راس ماؿ ىذا
الفرع ب ػ  200مميوف دج  ،ويتكوف مف ثبلث مصانع إنتاجية ومخبر لمراقب الجودة والنوعية
لمنتجات مصان ػ ػ ػ ػع الفػ ػ ػ ػرع و كذلؾ بعض المؤسسات العمومية والخاصة ،وقد ألحقت ىذه الوحدات
بفرع فارماؿ في جويمية  1999بعدما كانت تابعة لممؤسسة الوطنية لمتمويف بالمواد الصيدالنية
سابقا و ىي كاآلتي:
 وحدة الدار البيضاء :وىي أقدـ وحدات الفرع التي تعود نشأتيا إلى سنة  1958حيث
كانت تابعة لممخبر الفرنسي قبؿ تأميميا  ،وتقوـ حاليا بصناعة العديد مف األدوية ذات
الصيغ المختمفة (أقراص،أشربة ،محاليؿ العسؿ  ،محاليؿ لمشرب ،مراىـ و غيرى ػ ػ ػ ػا )،
حيث ق ػ ػ ػ ػدرتيا اإلنتاجية تفوؽ  40مميوف وحدة بيع لكؿ األشك ػ ػ ػ ػاؿ و ىي مزودة بمخبر
لمراقبة الجودة.
 وحدة قسنطينة  :تـ تحويميا إلى وحدة فارماؿ في  1997/12/31تقع في المنطقة
الصناعية بقسنطينة ،و ىي متخصصة في صناعة الصيغ السائمة بقدرة إنتاجية تصؿ إلى
 05مميوف وحدة بيع ،كما أنيا تحتوي عمى مخبر لمراقبة الجودة يضـ تقديـ خدمات
لمييئات العمومية والخاصة  ،وقد تـ إنشاء مصنع األنسوليف انطمؽ في إنتاج
في 2006/04/16بطاقة إنتاج تصؿ إلى  3.5مميوف وحدة
 وحدة عنابة  :انضمت إلى صيداؿ سنة  1998و تختص في إنت ػ ػ ػ ػاج األشك ػ ػ ػ ػاؿ الجػ ػ ػ ػافة
مف أقػ ػ ػ ػراص و كبسوالت بقدرة إنتاجية تتجاوز  07مميوف وحدة بيع .
 -3-1-2فرع بيوتيك
تـ تأسيس ىذا الفرع في  ، 1998/02/02و يقدر راس مالو ب  250مميوف دج  ،مقره
االجتماعي بالمحمدية "الحراش" و يشتمبل ربع وحدات إنتاجية ىي :
 وحدة جسر قسنطينة :التي بدأت نشاطيا منذ ، 1984تفوؽ طاقة إنتاجيا  20مميػ ػ ػ ػوف
وحدة بي ػ ػ ػ ػ ع  ،وىي الوحيدة عمى المستوى الوطني المتخصصة في إنتاج المحاليؿ المكثفة
عمى شكؿ قارورات وأكياس بتكنولوجيا عالية  ،يتألؼ المصنع مف خمسة ورشات إنتاج
متخصصة في صناعة األنواع الجالونيسية  ،وىي:
 1وثائق المؤسسة،مدٌرٌة التسوٌق واإلعالم الطبً
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*ورشة التحميبلت.
*ورشة األقراص.
*ورشة المحاليؿ المكثفة عمى شكؿ أكياس.
*ورشة المحاليؿ المكثفة عمى شكؿ قارورات.
*ورشة االمبوالت.

كما يتوفر المصنع عمى مخبر لمراقبة الجودة مكمؼ بالتحاليؿ الفيزيوكيميائية  ،الميكروبيولوجية
وخصائص السموـ  ،الى جانب التسيير التقي و الوثائقي .
 وحدة الح ارش :دشنت سنة  ، 1971وتتوفر الوحدة عمى أربع ورشات إنتاجية و ىي :
*ورشة لؤلشربة.
*ورشة المحاليؿ.
*ورشة األقراص و الممبسات.
* ورشة المراىـ.
وتبمغ طاقة إنتاج ىذه الورشات  20مميوف وحدة بيع  ،وتـ سنة  2005إضافة خط إنتاج جديد
لورشة األقراص ،كما تتوفر أيضا عمى مخبر مراقبة الجودة مكمؼ بالتحميؿ الفيزيوكيميائي و
التسيير التقن ػ ػ ػي والوثائقي.
 وحدة شرشال  :تقع بالمنطقة الصناعية واد ببلح

بشرشاؿ  ،تترب ػ ػع عمى مساحػ ػ ػة

3120ـ 3وتتكوف مف ثبلث ورشات إنتاج ىي :
*ورشة األشرية.
*ورشة إلنتاج األشكاؿ الجافة (أقراص ،مسحوؽ في أكياس و كبسوالت ).
* ورشة المحاليؿ المكثفة.
 وحدة باتنة  :وىو مصنع حديث النشأة يتخصص في إنتاج التحاميؿ .
 -2-2الوحدات التجارية :يتكوف المجمع مف ثبلث وحدات تجارية وىي كاآلتي:
 الوحدة التجارية لموسط :وىي أوؿ وحدة تجارية أنشئت في الوسط سنة  ،1996مقرىا
بالمحمدية بالجزائر تيتـ بتسويؽ وتوزيع منتجات مجمع صيداؿ مع ضماف أحسف استقباؿ
لمزبائف ،حيث تمتمؾ وسائؿ تمويف كبيرة و فريؽ نشيط و ديناميكي متخصص في البيػ ػ ػ ػ ػ ػع
وتوزيع و تسميـ البضائع لمزبائف.
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الفصل الرابع:

 الوحدة التجارية لمشرق :تـ تأسيسيا في 15أكتوبر  1999بباتنة وأسندت ليا ميمة تمويف
 18والية في شرؽ الجزائر بصورة مستمرة.
 الوحدة التجارية لمغرب :تـ تأسيسيا في جويمية  2000بوىراف مكمفة بتغطية  19والية
غرب الجزائر.
 -3-2مركز البحث و التطوير 1: CRDأنشق في  24جويمي ػ ػ ػة ، 1999مقػ ػ ػره بالمحمدية
(الحراش) ،يتوف ػ ػ ػر عمى أحدث المع ػ ػ ػدات وعمى كفػ ػ ػ ػاءة بش ػ ػ ػرية مؤىمة ،يشرؼ م ػ ػ ػركز البحػ ػ ػث
والتطوير عمى كؿ مػ ػ ػ ػا ىو بح ػ ػ ػث عممي وتطوير لؤلدوية والتقنيات الصيدالنية و التحكـ بعمؽ
في تغيرات السوؽ  ،كما يسػ ػ ػ ػاىـ في عممي ػ ػ ػ ػة التطوي ػ ػ ػ ػر مف أجؿ الوصوؿ إلى ابتكار
صيدالني  ،تكمف مياـ مركز البحث و التطوير فيما يمي :
 تطوير األدوية الجنيسة  Génériqueلفائدة المجمع مف خبلؿ القياـ باألنشطة التالية : المشاركة في اقتراح قائمة األدوية الواجب تطويرىا  ،وذلؾ بناءا عمى الدراسات التقنية.
 وضع دفتر شروط عمى أساس رقابة دقيقة لمتزويد بالمواد األولية البلزمة إلنتاج األدوية
التي يتـ تطويرىا
 متابعة استقرار و ثبات األدوية المطورة.
 تحضير الممفات العممية و التقنية البلزمة لتسجيؿ األدوية المطورة.
 تحقيؽ التدرج في حجـ التصنيع ابتدءا مف المخبر إلى السمـ الصناعي.
 المساىمة في توفير اإلعبلـ العممي الخاص باألدوية المطورة.
 المشاركة في انجازات ودراسات التكافؤ الحيوي.
 تقويـ وترويج األعماؿ التقنية والعممية المسجمة بالمجمع .
 توفير وتوزيع اإلعبلـ الفني الخاص بمياـ المجمع و أنشطتو.
 رقابة جودة األدوية وغيرىا.
 المساىمة في تدريب اإلطارات الفنية لممجمع.
 تطوير األبحاث في مجاؿ العموـ الصيدالنية المرتبطة بالمياـ اإلستراتيجية لممجمع .
 تأميف المساعدة الفنية البلزمة لمفروع اإلنتاجية لممجمع.

1

منشورات داخلٌة لمجمع صٌدال 2012،
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 تنظيـ جميع اإلمكانيات والموارد البشرية و المادية و العممية لتأميف اليقظة التكنولوجية
لممجمع.
ويتكوف مركز البحث والتطوير مف المختبرات التالية :
 مخبر الجالينوس :ويقوـ أساسا بتصميـ تركيبات أدوية جنيسة وعرضيا في أشكاؿ
صيدالنية مختمفة (سائمة وصمبة)


مخبر التحاليل الكيماوية :يقػ ػوـ بالتأكد مف تطابؽ المواد األوليػ ػ ػ ػة مع مواصف ػ ػ ػ ػ ػات
الجػ ػ ػ ػودة ،إضافػ ػ ػػة إلى تصميـ طرؽ التحميؿ  ،متابعة دراسات االستقرار والثبات .

 مختبر األبحاث السمية  :يقوـ بالتج ػ ػ ػارب السمية ومعػ ػ ػ ػرفة قدرة الجسػ ػ ػـ عمى المقاوم ػ ػ ػة ،
باإلض ػ ػ ػافة الى التأكد مف مدى مطابقة المواد األولية و المنتجػ ػ ػ ػ ػات لممواصفات العالمي ػ ػ ػ ػ ػة
ومدى فعاليتيا.
 مختبر الميكروبيولوجيا  :يقوـ بالتحميؿ والفحوصات البلزمة لمتأكد مف نجاعة المواد
العقيمة ونقائيا الجرثومي و مدى مطابقتيا مع مواصفات الجودة.
 مختبر عمم أمراض المناعة :يقوـ بالدراسات المتعمقة بعمـ المناعة في مجاؿ فق ػ ػ ػداف
المنػ ػ ػاعة المكتسبة و غيرىا مف أمراض حديثة الظيور.
 قسم التوثيق واإلعالم التقني والعممي :تتمثؿ ميامو في إنجاز شبكة معمومات موثقة
ومتطابقة مع أىداؼ واحتياجات التطوير  ،و يتـ تحديثيا بصفة مستمرة.
 قسم ضمان الجودة :يقوـ بوضع نظاـ تأميف الجودة وطرؽ صيانتيا طبقا لممواصفات
العالمية باإلضافة الى توضيح طريقة سيرىا بيدؼ ضماف التحسيف المستمر.
 قسم الشؤون الصيدالنية :يقوـ بتحميؿ الممفات التقنية والعممية الضرورية لتسجيؿ األسماء
التجارية لدى المعيد الوطني لحماية الممكية الصناعية ،باإلضافة إلى تصميـ المجسمات
اليندسية لؤلدوية المتطورة.
كما يتولى المركز تنظيـ الممتقيات والندوات العممية الوطنية والدولية ،باإلضافة إلى تعاونو مع
عػ ػ ػ ػدة مؤسس ػ ػات وجامعات في مجاؿ التدريب ،أما بالنسبة لمشاريع البحث في المركز  ،فتتمثؿ في
مشروع الزيوت األساسي ػ ػة التي تستخدـ في مجاالت متعددة مثؿ المجاؿ الصيدالني.

215

دراسة حالة شركة جزائرية مصدرة(مجمع صيدال)

الفصل الرابع:

المطمب الرابع :تجربة صيدال في ميدان الشراكة:

1

تعود الشراكة المتبعة مف طرؼ مجمع صيداؿ عمى االعتماد عمى مخطط التنمية المسطر حتى
نياية الثمانينات ،ومف خبلؿ ىذه الييكمة لممؤسسات العمومية دخمت الشركات الوطنية اإلنتاجية
مرحمة االستقبللية ،وأصبحت تعتمد عمى نفسيا ببحثيا عف اشراكة واإلندماج.
إف صيداؿ بدأت تعمؿ عمى عقود الشراكة مع المؤسسات األجنبية لئلستثمار في القطاع
الصيدالني فقد أبرمت عدة اتفاقيات شممت مجاليف ىما :إنشاء شركات مختمطة بالجزائر وصناعة
األدوية في مخابر صيداؿ لحساب شركات أجنبية كما أنيا إعتمدت عمى مبدأ الشراكة لعدة أىدافيا
أىميا:

2

-

اتساع مجاؿ النشاط ورفع مف الحصص السوقية.

-

مواكبة التكنولوجيا واستعماؿ وسائميا لمنفعة المجمع.

-

رفع إمكانيات اإلنتاج المحمي عف طريؽ االستثمار بالشراكة .

 االختيار األنسب واألفضؿ لمشركاء مف خبلؿ ضماف ضماف مردوديةاالستثمارات.
 توسيع قائمة المنتجات والعمؿ عمى تطوير المعرفة العممية في الفروع اإلنتاجيةلمجمع صيداؿ
-

دمج المجمع في األسواؽ اإلقميمية والعالمية.

كما أف المجمع يسعى مف خبلؿ الشراكة إلى إنتاج منتجات ذات جودة عالية ومطابقة لممعايير
والمواصفات الدولية و بتكمفة اقؿ  ،زيادة عمى تغطية احتياجات المواطنيف مف المنتجات
الصيدالنية األساسية و توسيع الشبكة اإلنتاجية  ،إضافة إلى توسيع مصادر التمويف و تخفيض
واردات الدواء.
وتقوـ االستراتيجية عمى أساس اتفاقية الشراكة :
 -اتفاقيات شراكة مشتركة صناعية (شركات مختمطة) ""Joint- Ventures

1

فرٌك ٌحً"إستراتٌجٌات التكامل العمودي فً قطاع الصناعة" دراسة حالة :مجمع صٌدال ،كلٌة العلوم االقتصادٌة والتجارٌة وعلوم
التسٌٌر تخصص :االقتصاد الصناعً ،جامعة دمحم خٌضر-بسكرة  2022-2022ص220
2
www.saidalgroup.dz, consulté le 15/09/2013 à 15h25
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 -اتفاقيات شراكة التخصص (التصنيع)

" "Façonnageواقتناء الرخص "

"Acquisition de licence
 )1اتفاقيات الشراكة المشتركة  :إنشاء باالشتراك مع مصانع صيدالنية " Joint-
"Ventures
ىذه االتفاقية متعمقة بإنشاء شركات مشتركة ذات قدرة إنتاجية إجمالية تقدر ب 140:مميوف وحدة
بيع مقابؿ استثمار قدر ب  6374مميوف دج .
 )2فايزر األمريكية – صيدال ( » :(PFizer-Saidal Manufacturing « PSM

1

قاـ المجمع بإبراـ عقد شراكة مع المخبر ألمريكي فايزر في  08ديسمبر  1998يقتضي بإنشاء
شركة مختمطة صيداؿ-فايزر مقرىا االجتماعي بالدار البيضاء والية الجزائر ،بتكمفة استثمار 912
مميوف دج ساىمت فيو صيداؿ ب  % 30تقدر الطاقة اإلنتاجية ليذه الشركة ب  30مميوف وحدة
بيع بدا المشروع في عمميات اإلنتاج في  23جواف  ، 2002تمثؿ قائمة منتجاتو في كؿ األشكاؿ
الجافة والسائمة عمى األصناؼ العبلجية التالية  :مضادات االلتياب  ،مضادات حيوية و مضادات
أمراض القمب.
 )3مشروع رون بوالنك – صيدال(Rhone Poulenc(France)-Saidal « RPS » :
تـ التوقيع عمى القانوف األساسي ليذا المشروع في  14سبتمبر  1998بيف صيداؿ و الشركة
الفرنسية "روف بوالنؾ" و تنص االتفاقية عمى إنشاء وحدة إنتاج بطاقة إنتاجية تقدر ب  20مميوف
وحدة بيع سنويا و تقدر تكمفة ىذا االستثمار ب  400مميوف دج عمى اف تنطمؽ عممية اإلنتاج في
الثبلثي األوؿ مف سنة  ،2000لكف كانت االنطبلقة في بداية الثبلثي الثالث مف سنة 2001
 ،وتبمغ نسبة مشاركة صيداؿ في راس مػ ػ ػ ػاؿ ىذا المشػ ػ ػروع بػ ػ  %30تتواجد الشركة بالمنطقة
الصناعية واد السمار والية الجزائر.
تتمثؿ تشكيبلتيا اإلنتاجية في األشكاؿ الجافة لمختمؼ األصناؼ العبلجية التالية:المضادات
الحيوية مضادات االلتياب  ،األدوية القمبية  ،مضادات الطفيميات و مضادات السعاؿ.

Groupe Saidal, "Plan stratégique à long terme 2002-2011", Mai 2002.
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 )4التجمع الصيدالني األوروبي – صيدال(Groupement Pharmaceutique :
)Européen-Saidal
تـ إبراـ االتفاؽ بيف صيداؿ و المجمع الصيدالني أوروبي في  17سبتمبر  1998إلنشاء شركة
مختمطة سميت بصوميدياؿ" ،" laidemoSيساىـ فييا مجمع صيداؿ بنسبة  %37و يقع مقرىا
بالمنطقة الصناعية واد السمار  ،تقدر طاقتيا اإلنتاجية ب  27مميوف وحدة بيع باستثمار قدره
 980مميوف دج  ،باشرت صوميدياؿ إنتاج خبلؿ الثبلثي الثالث مف سنة  ، 2001وتختص في
إنتاج األشكاؿ الجافة والسائمة والعجينة ( )Pâteuseلمختمؼ األصناؼ العبلجية موانع الحمؿ،
مضادات السعاؿ ومضادات ىيستامينيؾ euqaaoaotanhoaoA
 )5جوراس فارما ستيكل – صيدال((Joras Pharmaceutical -Saidal
تنتج ىذه المخابر األصناؼ العبلجية التالية مضادات االلتياب  ،مضادات لمحساسية  ،مضادات
الحيوية .
 )6نوفونورديسك -بيارفابر -صيدال)(NOVO Nordisk-Pierre Fapre –Saidal
تـ عقد اتفاؽ بيف مخابر نوفونورديسؾ الدنمركية ومخابر بيارفابر الفرنسية و صيداؿ في 13
جانفي  1999وتنص االتفاقية عمى انجاز وحدة إلنتاج األنسوليف و مقومات السرطاف بواد عيسى
بتيزي وزو قدرت تكمفة ىذا المشروع ب  2670مميوف دج تساىـ فيو صيداؿ ب  %10و مخابر
نوفونورديسؾ  %45و مخػابر بيافابػ ػ ػر ىي أخرى  %45حيث قدرت قدرتو اإلنتاجية ب  37مميوف
وحدة .تتكوف التشكيمة اإلنتاجية مف  75منتج متعمقة ب  16صؼ عبلجي مرض السكر القمب
الحساسية  ،أمراض بسيكولوجية و الجياز العصبي...الخ.
 )7دار الدواء – صيدال :صيدار)(Dar El Dawa-Saidal
تـ عقد اتفاؽ بيف صيداؿ و دار الدواء األردنية عمى إنشاء مؤسسة مشتركة تسمى ب "صيدار"
بوحدة جسر قسنطينة لصناعة قطارات حيوية لمعيف ( ،) aemylm o aaSScidoتصؿ القدرة
اإلنتاجية إلى  6مبلييف وحدة منتجة بتكمفة استثمار قدرىا  120مميوف دج تساىـ فيو صيداؿ
.%30تـ براـ ىذا االتفاؽ في أفريؿ  ، 1999و بدأت نشاطيا فعميا في  29ماي .2002
 )8الشركة المشتركة "تافوكو" Saidal-Acadima-Spimaco-JPM Digromed :
تأسست ىذه الشركة مف طرؼ "صيداؿ-اكاديما -سبيماكو -جي بي اـ -ديغروماد "في تاريخ
 08جويمية  2000وأطمؽ عمييا اسـ الشركة الصيدالنية العربية التاسمي Pharmaceutique
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 ،Company Tassiliوتختصر بإسـ ،TAPHCOاختير موقعيا في المنطقة الصناعية برويبة ،
تتخصص ىذه الشركة في صناعة المنتجات الخاصة بأمراض العيوف و منتجات لمحقف و قدرت
قدرتيا اإلنتاجية ب  17مميوف وحدة بيع و قدر راس ماليا ب  656مميوف دج  ،أي ما يمثؿ
 100000سيـ و المقدرة  6560دج لكؿ واحد منيا و الموزعة كما :
%45 لممقيميف :صيداؿ (الجزائر)%35و ديغروماد (الجزائر)%10
 %55 لغير المقيميف:اكديما (شركة تأسست مف طرؼ جامعة الدوؿ العربية% 25
سبيماكو(المممكة العربية السعودية) %20و (MPEاالردف).%10
 )9صيدال – ميداكتا(سويسرا)) Saidal-Medacta(:
تـ إمضاء بروتوكوؿ اتفاؽ في  20نوفمبر  2000بيف صيداؿ و مجمع ميداكتا(شركة سويسرية
متخصصة في البحث و صناعة لوازـ الجراحة و الرمامات التجريبية)عمى إنشاء شركة مختمطة
إلنتاج ألحاـ لمجراحة وتسويقيا في الجزائر وأطمؽ عمى ىذه الشركة اسـ "صامد"  ، Snhufتبمغ
قيمة ىذا االستثمار 192مميوف دج بقدرة إنتاج تصؿ إلى  3مميوف وحدة إنتاج سنويا ،يقع مقر ىذا
المشروع في شرشاؿ  ،تساىـ فيو صيداؿ بنسبة .%40
 (10صيدال – صولوفارم فارماسوتيك) Saidal-Solupharm Pharmaceutique):
تـ عقد إنشاء صيداؿ-صولوفارـ فارماسوتيؾ في إطار إستراتيجية الشراكة بيف القطاع العاـ
والقطاع الخاص ينص عمى تصنيع المنتجات عمى الشكؿ الجاؼ وحقف فيما يخص األصناؼ
العاجية المضادات لمروماتيزـ والمضادات لمسرطاف ومواد التخدير Anesthésiqueتـ تأسيس ىذه
المؤسسة في  09مارس  2004في والية الطارؼ
 (11صيدال –ابولماد (:)Saidal-ABOLMED
تـ إبراـ عقد الشراكة في  28مارس  2004يتعمؽ بتسويؽ وانتاج موحد لممنتجات عمى شكؿ
قارورات لمحق ػ ػف والمضادات الحيوية مف الجيؿ األوؿ والثاني والثالث ( )Céphalosporineل ػ 11
منتج مصنوع في المركب انتوبيوتيؾ بالمدية كما سيعرؼ ىذا العقد مظاىر مختمفة أخرى في
مجاؿ التكويف و المرافقة التقنية مف طرؼ المجمع الروسي .qEETEOE
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-2اتفاقية التخصص ( التصنيع) واقتناء الرخص Accord de Façonnage et 1:
Acquisition de Licence
فيما يتعمؽ بيذا المجاؿ والمتمثؿ في صناعة األدوية األجنبية في مخابر صيداؿ ،فقد تـ التوقيع
عمى عشر ( )10اتفاقيات إلنتاج  43دواء مع المخابر األجنبية التالية :فايزر  ،صانوفي افنتيس
نوفورديسؾ ،دار الدواء ،ميدي كوبا  ،ميييكو وايمي ليمي ،وقدر حجـ اإلنتاج اإلجمالي ب 13
مميوف وحدة بيع.
وتنص ىذه االتفاقية عمى :
 صناعة بترخيص مف طرؼ صيداؿ لبعض التخصصات (المستحضرات الطبية).
 امتبلؾ ممفات التصنيع لستة منتجات .
-1-2اتفاقيات شراكة التخص (التصنيع) :
ىذا النوع مف الشراكة يتعمؽ بالمؤسسات االجنبية التي تممؾ الميارة و تريد اف تنتج منتجاتيا
محمي ػ ػا ومجمع صيداؿ يممؾ المقر والتجييزات الضرورية لتحويؿ وصناعة تمؾ المنتجات ،ىذه
المؤسسات األجنبية تسمـ المواد األولية وطرؽ اإلنتاج لصيداؿ التي تقوـ باإلنتاج مقابؿ إتاوة ،وىذا
النوع مف الشراكة سمحت لصيداؿ باالستفادة مف الميارة وىذا باقتناء ممفات لمصنع وكذلؾ التكفؿ
بجزء مف العماؿ مف طرؼ المؤسسات األجنبية إلنشاء مصنع مشترؾ .و تتمثؿ ىذه االتفاقيات
فيما يمي:
 فايزر (الواليات المتحدة االمريكية)USA Pfizer :تـ توقيع عقد تصنيع بيف مجمع صيداؿ والشريؾ االمريكي فايزر في اكتوبر  ، 1997بمقتضى
ىذا العقد صناعة اربع ( )4منتجات عمى مستوى فرع فارماؿ  ،قد تـ تحضير المقر الخاص
بالمشروع وافتتحت ورشاتو في  06سبتمبر  1998عمى اف يتخصص ىذا المشروع في انتاج
االنواع الجافة

مف االدوية بطاقة انتاجية تقدر ب  30مميوف وحدة بيع سنويا.

 افنتيس فارما (فرنسا) : tmPahP Aafabisأبرـ ليدؼ الصنع بمراحؿ تسع ( )9منتجات عمى شكميف اقراص وسوائؿ ،انطمؽ المصنع في في
ماي . 1998

 1وثائق المؤسسة ،مدٌرٌة التسوٌق واإلعالم الطبً.
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 نوفونورديسك (الدنمارك) :NOVO Nordiskينص عمى ترخيص لدانيبلز( ،)EnaoIntuوانطمقت صناعة المنتجات عمى شكؿ شراب عمى
مستوى مركب انتوبيوتيكاؿ في نوفمبر  ، 1998اما فيما يخص الصناعة عمى شكؿ أقراص تصنع
عمى مستوى فرع فارماؿ.
 دار الدواء (األردن) : Dar El Dawaفي سنة  1997ابرـ عقد ينص عمى صناعة ( )PniiuttoaPسبعة ( )7أنواع مف األدوي ػ ػة عمى
مستوى فرع فاماؿ بالدارالبيضاء.
 رام فارما (االردن) :tmPahP aPhفي ديسمبر  1997أبرـ عقد شراكة بيف مجمع صيداؿ والشركة األردنية راـ فارما  ،و ذلؾ بيدؼ
انتاج ثبلث ( ) 3منتجات مف األدوية بفرع فارماؿ بوحدة الدار البيضاء و تتمثؿ ىذه المنتجات في
 :امبيريزوؿ ( ،)Omeprezoleتامو كسيفيف ( )Lnhiuedoauو اسيكموفر(.)qiviIiyon
 صولوفارم :ni otmPahيتـ إنتاج أدوية عمى شكؿ أقراص نابروكزف(،)Naproxeneىيبتاجيؿ( Heptagyl
،)cpsدولنفميور ،)Donfluor cpsبريمازوؿ()Primazol cps
 جينيريك الب :cAZ efafaiBيتـ إنتاج مختمؼ األصناؼ العبلجية عمى شكؿ أقراص ومزيج معمؽ منيا،األقراص (نجوكسيف
Nagoxine

 Domperidoneدمبريدوف ،Amplopineامبموبيف،Olfenاولفاف ،Orazepam

اورزيباـ  Dudrexدودركس واتريميف  Atrylineوالمزيج المعمؽ(شراب) الجيفاؿAlgefen
 أ ج د :DGAتـ تسجيؿ سنة  2006إنتاج  225374وحدة بيع لممنتجات  :تريمبوتيف Trimebutineعمى
شكؿ شراب  ،الكتولوز  Lactuloseوىيدروكسيزيف Hydroxyzineعمى شكؿ شراب .
 -2-2اتفاقيات اقتناء الرخص  :لقد امضى صيداؿ مجموعة مف االتفاقيات القتناع الرخص
مع بعض المخابر األجنبية في إطار الشراكة التقنية ألجؿ تحويؿ التكنولوجيا و اكتساب المعرفة
واستعماؿ براءات االختراع.
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1

 صوافاي فارم (فرنسا) :Solvey Pharm (France) :وق ػ ػ ػع العقد في سنة 1993
حيػ ػ ػث ينص عمى الصناعة بالترخيص لمنتجيف  :دوسبتا الف ( )Dusptalinوالسيدريف
( )L’acidrineوالمذيف تـ انجازىما.
 ميدي كوبا (كوبا)Médi Cuba (Cuba) :
في سنة  1998تضمف العقد صناعة أربع ( )4منتجات بمركب المضادات الحيوية بالمدية ،ومف
تـ تسميـ ممفاتيا لصيداؿ .
 ميييكو ( الصين ) (: Méheco)emiaf
تـ العقد في سنة  1998وتنص عمى ترخيص إنتاج ثبلث ( )3منتجات بمركب المضادات
الحيوية بالمدية.
 الى ليمى ( أمريكية ) ):Elli Lilly (USA
في  6فيفري  1999تـ االتفاؽ عمى صناعة سيفالوسبوريف( )suoanIitoinoautعمى مستوى
فرع انتوبيوتيكاؿ بالمدية .
وف ػ ػ ػ ػي سنة  2000تـ االمضاء عمى محضر رسمي يتعمؽ بالتحويؿ التك ػ ػ ػ ػنولوجي بيػ ػف صيػ ػ ػ ػداؿ
وميدي كوبا وصيدـ الكوبية ( )slEOEلمستحضرات الطبية الجاىزة  ،التي صنعيا صيداؿ
وتخص ىذه المنتجات بالضرورة األدوية الخاصة بالجياز التنفسي.
 فارما (كوبا ) ):Pharma (Cuba
ابرمت بيف فارما كوبا وصيداؿ في  24ماي  2001عقد شراكة ينص عمى مؤسسة إنت ػ ػ ػاج
األدوية المجمع ػ ػة في االستعماؿ لعبلج األمراض التنفسية  :الربو و السؿ  ،األمراض القمبية ،
مرض السيدا و أمراض الكبد.
مع اتفاؽ ترخيص مف الشريؾ الصيني ميييكو سنة  2003مف اجؿ إنتاج أدوية مف نوع
براسيتاموؿ  100و  500مغ .

 1قالل مرٌم ،مرجع سبق ذكره ص .222
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 AcceLLA االيطالي :

وقع ترخيص سنة  2003مع الشريؾ االيطالي

 ، qTTsLlEإلنتاج مضادات حيوية

لبلستعماؿ الحيواني.
 ميفا ( سويس ار )): MEPHA (Suisse
تـ توقيع اتفاقية ترخيص مع الشريؾ السويسري ميفا في فيفري  ، 2004وأساس ىذا العقد
الصنيع تحت رخصة ميفا لمنتجيف ( )2مضاداف لبللتيػاب ىما  :ديكموفيناؾ ElsTEOOCsO
واولفػ ػ ػف  iIduaذات  25و  50ممغ
 بيوتكنيكا ( تونس) :Biotechnica Tunisie
يتضمف اتف ػ ػ ػ ػاؽ الشراكة بيف بتوتكنيكػ ػ ػ ػا وصيداؿ المبػ ػ ػ ػرـ في  22سبتمبر  2004لمحصوؿ عمى
المعمومات التقنية المتعمقة بالمنتجات الضرورية لتوسيع تشكيمة صيداؿ  ،وتمس األمراض المتفشية
في الجزائر ومنيا  :أمراض المعدة  ،األمراض القمبية مضادات السكري والتياب المعي والقولوف ،
بعد عممية التسجيؿ يتـ تسويؽ منتجات صيداؿ في تونس .
 تحصؿ مجمع صيداؿ عمى رخصة لصناعة دواء صايفمو الدواء الجنيس لتاميفمو المضاد لؤلنفمون از مف المخبر اليندي .

المبحث الثالث:قدرات صيدال وامكانياتو في تطوير اإلنتاج الصيدالني
شيدت السنة المالية  2014/ 2013لمجمع صيداؿ نفس اإلتجاه مف التحسيف لمختمؼ إدارات
التس يير والعمميات التجارية حيث أف نوعية ىذه النتائج ال ينبغي أف تحجب الصعوبات التشغيمية
المرتبطة بعمر اآلالت والضغوط الناتجة عف تنفيذ التحوؿ التنظيمي لمجمؿ حصص عممية التجديد
في إطار المشاركة في المجاالت األخرى.
وفي ظؿ التطور التكنولوجي بدأ التحوؿ يظير عمى المجمع مف خبلؿ معالجة جممة التغيرات
ابتداء مف  31ديسمبر  2013باالندماج عف طريؽ االمتصاص مف الشركات التابعة الممموكة
بنسبة  %100وقد وافؽ عمى ىذا القرار مف قبؿ أجيزتيا الرئاسية التي تيدؼ إلى تحسيف حوكمة
الشركات.
وفي ىذا المبحث نحاوؿ توضيح وعرض تطور النشاطات المالية وأىـ المشاريع المنفذة لسنة
 2014/ 2013بعد االحصاءات واالستقراءات التي أجريت عمى المجمع الصناعي صيداؿ
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المطمب األول :نشاط مجمع صيدال
 .1مخطط التنمية:
إف مخطط صيداؿ بدأ منذ  4سنوات األخيرة حيث دخؿ في مرحمتو المصيرية لئلنتاج مف خبلؿ
تنفيذ مخطط جديد لمتطوير كاف مصحوبا بالدخوؿ في مجاالت تنظيمية عميقة وبإعادة النظر
جوىريا في الممارسات والتطبيقات التي كانت سبب في اضطراب األزمات التي لحقت بالمجمع في
فترة .2009
النتائج المسجمة خبلؿ األربع سنوات األخيرة بالرغـ مف بعض المحاوالت لضرب إستقرار المجمع
ىي ثمرة المجيودات ومساىمة كؿ فرد داخؿ المجمع بتفاني وبإخبلص في تحقيؽ النتائج واألىداؼ
المرجوة مف خبلؿ الدعـ الثابت لمدولة.
 1.1إنشاء ثالثة مصانع لألدوية الجنيسة:
تـ إمضاء  3عقود في  28مارس  2013الخاصة بإنشاء  3مصانع :
 مصنع جديد لئلنتاج المنتجات الصيدالنية في زميرلي  ( zemirliالحراش).
 مصنع جديد لئلنتاج المنتجات الصيدالنية في شرشاؿ.
 مصنع جديد لئلنتاج المنتجات الصيدالنية في قسنطينة.
عممت الشركة عمى تنفيذ الدراسات ،وعمدت إلى استكماؿ عقود مع المرفقات خبلؿ الثبلثي الرابع
مف نفس السنة.
 2.1مشاريع التكنولوجيا الحيوية:
العمؿ عمى القياـ بدراسات ألجؿ تنفيذ مشاريع مصانع األوراـ في( المدينة الجديدة سيدي عبد
هللا) ومصنع لئلنتاج األنسوليف في ( قسنطينة) ،حيث قرر بدء عمميات اإلنتاج فييما انطبلقا مف
بداية سنة .2014
 3.1ىياكل الدعم:
الييكمييف المخصصيف لدعـ عمميات التطوير التكنولوجي العممي والصناعي لمجمع صيداؿ ييتـ
ب ػ ػػ:
 مخب التكافؤ الحيوي.
 مخبر البحث والتطوير.
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أ) مخبر التكافؤ الحيوي والتي بدأت أعماؿ البناء فيو ابتداء مف أوت ، 2013وسوؼ تكوف جاىزة
لمعمؿ في نياية الثبلثي الثالث مف .2014
ب) دراسات البحوث العممية الجديدة في مخبر البحث والتطوير الحديث ،والمحجوز مقره في
سيدي عبد هللا حيث سيتـ االنتياء مف ترميمو في نياية الثبلثي األوؿ مف سنة  2014و تبدأ
األعماؿ فيو في بداية الثبلثي الثالث مف سنة .2014
 4.1تحديث المواقع الموجودة :ىذه العممية تضـ مواقع اإلنتاج المتواجدة في الدار
البيضاء،الحراش،جسر قسنطينة المدية ،باتنة ،بتوقع الحصوؿ عمى معدات ليا طابع األولوية في
نياية الثبلثي األوؿ مف سنة 2015
مف خبلؿ معالجة مشكمة التأخير في التصنيع والتركيب.
 .2تنظيم المجمع:
وضع نظاـ جديد في سنة  2013يتمحور حوؿ إقامة ىيكؿ تجميعي يضـ األشخاص القائموف
بنفس المياـ إضافة إلى تقييـ الوظائؼ عمى حسب نظاـ "  " "Cœur de métierقمب العمؿ"
وتمت ىذه العمميػػة في  4مراحؿ ىي:
 تشخيص عممي لكؿ الوظائؼ المركزية وعمميات المورديف.
 التعريؼ بالتنظيـ المستيدؼ بييكمة السياسات االستراتيجية عمى المدى الطويؿ ومدى
تأثيرىا عمى المجمع.
 اختيار تشكيؿ المجموعة باالعتماد عمى نموذج عممي ؿ
 وضع مخطط اتصاؿ وخريطة استراتيجية وأفكار لمتنظيـ تحتوي عمى الييكؿ التنظيمي
لممجمع وممؼ لموظائؼ.
ىذا النظاـ الجديد الذي وضع مف طرؼ إدارة المجمع ييدؼ إلى:
 تقوية الوظائؼ المركزية ألجؿ قيادة جيدة.
 تناغـ وسائؿ وطرؽ العمؿ.
 الترشيد العقبلني في اختيار الوظائؼ والمياـ األساسية وتخصيصيا.
 تطوير مفاىيـ األداء والتسيير باألىداؼ.
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الفصل الرابع:

 1.2أنظمة المعموماتية :األعماؿ األساسية المنجزة أو في طريؽ اإلنجاز في إطار وضع أنظمة
معموماتية ىي كاآلتي:
أ) اليياكل القاعدية واألمن :إنجاز ىيكؿ قاعدي لشبكة عبر االتصاؿ الداخمي بمجموعة مواقع
صيداؿ بتأميف موقع لؤلنترنيت ونظاـ الرسائؿ العممية .
ب) مشروع مراقبة: Monitoringتصميـ ،تطوير  ،ووضع نظاـ لممساعدة في اتخاد الق اررات
لمراقبة المبيعات  ،التخزيف ،اإلنتاج.
تصميـ مرجعيات لممنتوج ( المادة األولية ، MPالمنتوج النيائي  ،PFاٌسببئٓ ٚضغ اٌٍّسبث
األخٍرة ٌٍخصٍُّ) .أِب فيما يخص مستودع المورديف فيو في طريؽ اإلٔجبز .
استغبلؿ نظاـ الم ارلبت  Monitoringالذي يرتكز عمى المرجعيات سيبدأ أثناء الثبلثي الثالث
مف سنة  2014بعد االنتياء مف التجييزات المرتبطة بالتنظيـ الجديد.
ج) مشروع نظام آلي لمتسيير والتنبؤ بالوظائف والكفاءات Systéme automatisé pour la
: (GPEC ) Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences

وضع قاعدة معطيات مركزية (عماؿ ،عمؿ ،كفاءات) ،ووضع نظاـ جديد لتسيير الموارد البشرية
العاممة ابتداء مف شير ماي  2014عمى مستوى الموقع القيادي( اإلدارة العامة ،مصنع الدار
البيضاء).
 2.2نظام إدارة الجودة:
في إطار التعريؼ بنظاـ إدارة الجودة قاـ مجمع صيداؿ بتفعيؿ نظاـ التشغيؿ حوؿ مجموعة مف
األسس ىي كاآلتي:
 )1تناغـ نظاـ التوثيؽ.
 )2وضع معايير لمجودة.
 )3وضع برنامج تقريبي ما بيف المخابر .

 )4االنطبلؽ في مشروع" :" ISO 26000المسؤولية االجتماعية لمتنظيـ.
 )5تقوية التكويف.
 )6مشروع متابعة االعتمادات "  "ISO17025لمخابر مراقبة الجودة مواقعيا متفرعة نحو
قسنطينة ،الحراش ،المدية.
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 .3تطوير العمميات التسويقية:
المصاريؼ الموجية لنشاط التسويؽ والمقدرة بقيمة  14مميوف دينار تمثؿ  %1,5مف المصاريػ ػػؼ
المتوقعػ ػػة و %1فقط مف رقـ األعماؿ ،فنشاطات ترسخت بمشاركة فعالة لمجمع صيداؿ خاصة في
المؤتمرات واألياـ الطبية .
فحضور مجمع صيداؿ مثؿ ىذه المؤتمرات الطبية يكوف امتدادا ونائبا عف كؿ مناطؽ الببلد
لضماف عمؿ جواري وتقوية العبلقات مع ضماف مكانة األطباء.
ومف خبلؿ نشاطات  2013سجؿ عمى مستوى المجاؿ الكمي اآلتي:
 166 )1تظاىرة عممية.
 )2تنظيـ  35يوـ طبي جراحي.
 177 150 )3زيارة إعبلـ طبي سجمت مف أجؿ ترقية خطط اإلنتاج .
 .4تنمية الموارد البشرية:
أعماؿ إعادة التنظيـ لمعماؿ تتابعت بأخذ تدابير لمتنظيـ الداخمي لمعماؿ ،وتوظيؼ الموجو
والمطابؽ الحتياجات المجمع ،والحد مف القوى العاممة مما أدى أساسا إلى اإلحالة إلى التقاعد.
المطمب الثاني :الوضعية االقتصادية والمالية ومخطط التسيير والمحاسبة لمجمع صيدال
 .1المجمع :عند تحميؿ نتائج مجمع صيداؿ في جميع مجاالت نشاطو الحظنا تطو ار ظاى ار في
النتائج المالية بالرغـ مف الفارؽ السمبي في اإلنجازات الكمية التي تخص( اإلنتاج ورقـ
األعماؿ) ،فتحصمنا عمى اآلتي:
 شي ػ ػػدت النتائج المالية تحسنا واضحا بسبب الحزـ الكبير في التسيير االقتصػ ػ ػادي والم ػ ػ ػادي
المنج ػ ػ ػز ،وفي التحكـ في آليات وميكانزمات التسيير.
 تحديد األىداؼ الكمية لـ يأخذ بعيف االعتبار  3عوامؿ أساسية أىميا:
 -1قدـ التجييزات بسبب التوقؼ المتكرر في العمؿ.
-2كثافة المنافسة التي عرفت تطور في مجاؿ المعامبلت التجارية الغير مشروعة والغير
نزيية ( ىدايا ،وحدات مجانية ،رحبلت سياحية).
 -3توقؼ إنتاج األنسوليف في قسنطينة بسبب ضعؼ المبيعات وبرنامج التحديث الذي بدأ
مع نوفو نورديسؾ(.)Novo Nordisk
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 -1.1رقم األعمال :يعتبر مجمع صيداؿ رائدا لصناعة األدوية الصيدالنية في بمدنا ،ألنو
حقؽ في سنة  2013أكثر مف 11.4مميار دينار جزائري أي ما يعادؿ حجـ  119مميوف
وحدة مباعة  ،و( )%0,6-في القيمة مقارنة بالعاـ ،2012بالنسبة لؤلىداؼ المسطرة فإف
المبيعات مثمت  %87في الكمية و %76في القيمة.
-2.1اإلنتاج :بمغ االنتاج المحقؽ في  2013/12/31ارتفاعا قدر بػ  130مميوف وحدة بيع
بقيمة  10719مميوف دينار مقارنة بالسنوات السابقة حيث سجمت نقصا في االنتاج بنسبة
 %4ببٌىٍّت  %3 ٚفً اٌمٍّت ،ألف الناتج الصافي لممجمع تراجع إلى  1.102مميار دينار
في سنة  2012أي بانخفاض حوالي  %57مع األرباح المحققة سنة .2009
وفي المقابؿ أف ما حدث في سنة  2010سمح لصيداؿ بتصنيؼ ضعؼ المبيعات لبعض
المنتوجات ضمف التيديدات التي يواجييا المجمع في ظؿ تنامي المنافسة مف قبؿ المخابر الدولية،
معمنة عف شروع إدارة الشركة العمومية في عممية إعادة النظر وتطيير سمة منتوجاتيا المطروحة
في السوؽ والمقدر عددىا ب ػ ػ  178صنؼ دوائي وفؽ تقديرات عاـ . 1 2010
عمى نحو أخر فقد كشؼ الرئيس المدير العاـ لصيداؿ ،عف شروع المجمع العمومي عاـ 2010
في تنفيذ مخطط التطوير الممتد إلى غاية  2015بميزانية تقدر ب ػ ػ  16.7مميار دينار ،وأف مخطط
االستثماري لمشركة الذي وافؽ عميو مجمس مساىمات الدولة رسميا ،ييدؼ إلى مضاعفة حجـ
إنتاج المجمع خبلؿ األربع سنوات المقبمة ،ورفع الطاقة اإلنتاجية مف  135مميوف إلى  298مميوف
وحدة بيع وزيادة حصة المجمع مف السوؽ الجزائرية إلى  %35مف حيث المبيعات ومف  %8إٌى
 %20مف حيث قيمة المبيعات في غضوف األربع سنوات المقبمة.
وأكد رئيس المجمع ، 2أف الدراسة الخاصة بتطوير ىياكؿ صيداؿ التي شرع فييا بعد توقيع
مكتب سي.تي.بي سيستاـ االيطالي العقد التنفيذي ،سيتـ تمويميا بقرض مف الصندوؽ الوطني
لبلستثمار ،تدوـ  11شي ار تخص إنجاز  6وحدات جديدة إلنتاج األدوية تابعة لصيداؿ أغمبيا تقع
في الجزائر العاصمة وشرشاؿ والمدية ،وعصرنة  5مواقع صناعية ناشطة حاليا  ،بما يمكف مف
تعزيز نشاط بعض المصانع  ،مف ضمنيا قسنطينة المتخصص في إنتاج المقاحات واطبلؽ مخبر

تقارٌر التسٌٌر لمجمع صٌدال 2012/2010
2
رزٌقة خرخاش ،جرٌدة األحداث الجزائرٌة ،موقع االنترنٌت www .elahdath .netتارٌخ المقال 2012/04/25:على الساعة
. 19:00
1
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الفصل الرابع:

لمبحث في البيوتكنولوجيا بالشراكة مع مجمع كوبي وانجاز مركز لمبحث والتطوير جديد سمي بػ ػ
 L.N.B.Mالمخبر الوطني لئلنتاج األدوية 1ميمتو مراقبة األدوية عمى التراب الوطني  ،وتطوير
المادة اإلنتاجية لمدواء ،زيادة عمى أنو بعد  5سنوات سيتـ دخوؿ جميع المؤسسات الوطنية في
عصرنة التكنولوجيا والتغيير سيمس مجمع صيداؿ بالضرورة.2
الجدول رقم ) : (19توزيع إنتاج صيدال بالكميات عمى مستوى الفروع2014/2013
الفروع

الكمية(مميون وحدة مباعة)

القيمة(مميون دج)

بيوتيك

40 545

4 046 162

فارمال

36 658

2 424 732

أنتبيوتكال

49 028

3 493 640

سوميدال

4 445

755 245

مجموع المجمع

130 676

10 719 779

الشكل رقم ( :)21توزيع منتجات صيدال بالنسب عمى الفروع لسنة 2014/2013

répartition de la production par filiale
Somedial
3%

Biotic
31%

Antibiotical
38%

Pharmal
28%

1

تصرٌح مدٌر مصلحة الموظفٌن فً مجمع صٌدال الدار البٌضاء السيد نجاري جياللي فً ٌوم  2022/02/02على الساعة 920:00
2
المرجع نفسه.
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الفصل الرابع:

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد عمىLes Principaux Agregats De Gestion Du :
Groupe2013-2014

الجدول رقم ( )20تطور إنتاج صيدال بين سنوات 2013- 2010
السنة
الكمية
وحدة

القيمة

دج

2010

2011

2012

2013

140336

135221

123561

130676

10719779 10523391 11223167 11635396
المصدر :من إعداد الطالبة

ومف خبلؿ الجدوؿ يتبيف أف إنجازات اإلنتاج تمثؿ  %87فً اٌىٍّت  %83ٚفً اٌمٍّت فً سٕت
 2013خالفب ػٍى اٌسٕٛاث اٌسببمت ٚرغُ األ٘ذاف اٌّسطرة إال أٔٗ ٕ٘بن ٔمبئص البذ ِٓ اٌخحىُ
فٍٙب أّ٘ٙب:
 معالجة البطيء في تجديد ق اررات التسجيؿ.
 قدـ التجييزات التي تسبب انقطاعات متكررة في اإلنتاج وتجديدىا.
 وضع معايير صارمة في مجاؿ مراقبة الجودة.
- 3.1التموين :مبالغ التمويف جرى فييا نقص بنسبة ٌٕ %9فس فخراث إٌشبط اٌسببك ،بٍغج
 ٍٍِْٛ 3107دٌٕبر جسائري.
"وتعتبر السوؽ الجزائرية ثالث أىـ األسواؽ في إفريقيا بعد كؿ مف إفريقيا الجنوبية ومصر ،ويقدر
الخبراء حجمو بػ ػ  700مميوف دوالر سنويا ،وىي في نمو مستمر بحكـ النمو الديمغرافي وتحسف
التغطية الصحية ،وسوؼ تتجاوز  8مبليير دوالر في سنة 2015

1

كما أنيا ذات جاذبية كبيرة

بالنسبة لممتعامميف األجانب خاصة إذا عممنا أف الصناعة الصيدالنية في الجزائر والمتمثمة أساسا
في مجمع صيداؿ تسعى إلى تغطية الطمب الكمي 2مف األدوية وىذا ىو اليدؼ الرئيسي واألساسي
المتمثؿ في تحقيؽ االكتفاء الذاتي لممنتجات الدوائية في السوؽ الوطني لتمبية حاجيات الزبوف
بجميع األدوية المحتاجة وعدـ البحث عف مكاف لتغطية النقص الموجود ىذا يجعميا تسيطر عمى
السوؽ اإلفريقية بالدرجة األولى وتسعى إلى منافسة فرنسا والحصوؿ عمى موقع استراتيجي دولي

1

تصرٌح السٌد رئٌس مدٌر صٌدال
2
تصرٌح مدٌر مصلحة الموظفٌن السٌد نجاري جٌاللً مرجع سبق ذكره.
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الفصل الرابع:

بالدرجة الثانية ،كما أف تغطية ىذا الطمب الكبير كذلؾ يواجو منافسة كبيرة منذ أف تـ السماح
لمخواص باستيراد المواد الصيدالنية."1
ولدينا معطيات تـ الحصوؿ عمييا مف المجمع تبيف أف الطمب عمى األدوية سيزداد في السنوات
القادمة والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
الجدول رقم ( )21يوضح تقديرات الطمب عمى األدوية في الجزائر خالل الفترة 2015-2009
السنة

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

الطمب(مميون وحدة) 1210 1180 1150 1120 1100 1070 1040
Etude sur Les prévisions de Demande,Direction Marketing et l’Information
Médicale Groupe sidal,Mai 2003

ويمكف إرجاع ىذا الطمب المتزايد إلى مجموعة عوامؿ لعؿ أىميا ما يتعمؽ بالمجاؿ االجتماعي
والديمغرافي ،وكذلؾ إلى سياسة الضماف االجتماعي مف تعويض في قيمة األدوية ومجانية العبلج
أحيانا...إلخ.
ويمكف عرض األدوية كذلؾ في السوؽ الجزائرية إلى مصدريف:
 المصدر األوؿ " االستيراد" وىو يرتبط بميزانية الدولة مف العممة الصعبة ،حيث تمثؿ
 ِٓ %82اٌّبٍغ اٌىًٍ طغج ػٍٍٙب اٌّٛاد األٌٍٚت بٕسبت ٚ %62حىبٌٍف اٌخؼبئت ٚاٌخغٍٍف
لذرث بــ  %32والجدوؿ التالي يوضح المبالغ التي صرفت في االنتاج المحمي واقتناء
مشتريات مف الخارج .
 المصدر الثاني " اإلنتاج المحمي" 2:فيو ال يتجاوز نسبة  %30مف مجمؿ االستيبلؾ
الكمي لمدواء في الجزائر وفي معظمو مف األدوية الجنيسة ،ومجمع صيداؿ لوحده ينتج ما
يفوؽ  %60مف اإلنتاج المحمي الكمي أي ما يجعمو رائد الصناعة الصيدالنية في الجزائر.
فقد كشؼ ممثؿ مجمع صيداؿ عف تخصيص غبلؼ مالي لفائدة المجمع في إطار التنمية مقدر
بػ ػ  86مميوف أورو بيدؼ تطوير مختمؼ الفروع الخاصة وأف مجمع صيداؿ يعمؿ عمى تحديث 5
وحدات وخمؽ  5وحدات أخرى لكي يتضاعؼ االنتاج مرتيف عمى األقؿ لينتقؿ صيداؿ مف إنتاج
 145مميوف وحدة بيع إلى  350مميوف وحدة ،وينتقؿ عدد العماؿ مف  4500موظؼ إلى 10

1

بوشنافة الصادق ،اآلثار الم حتملة النضمام الجزائر للمنظمة العالمٌة للتجارة على قطاع صناعة األدوٌة" حالة مجمع صٌدال"
أطروحة دكتوراه فً العلوم االقتصادٌة ،جامعة الجزائر سنة  ،2002ص .222
2
منشورات صٌدال 2012
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آالؼ ابتداء مف سنة  ،2014عمما أف صيداؿ يغطي السوؽ المحمية بنسبة  ِٓ %9حٍث
االسخٙالن ٌ %35 ٚؤٍ٘ٗ ٌخصذٌر بؼض ِٕخجبحٗ.
الجدول رقم (: )22مبالغ المشتريات المحمية واألجنبية وقيمة التكاليف لسنة 2013
الوحدة 310:دينار
التكاليف

المواد األولية

التعبئة والتغميف

قطع الغيار

المجموع

المشتريات المحمية

63 337

428 804

68 342

560 483

المشتريات األجنبية

1586 032

818 772

142 005

2 546 809

المجموع

1 649 369

1 247 576

210 347

3 107 292

المصدر  :من إعداد الطالبة باالعتماد عمى Rapport de gestion 2013
 -4.1المستحقات 1:مقدار مستحؽ العمبلء يرتفع إلى  5 530مميوف دينار ،ىذه القيمة قدمت
خبلؿ خمسة أشير مف رقـ األعماؿ ،وتتمثؿ في معيار وشروط القرض القياسي المتحصؿ عميو
مف المنافسة.
 -5.1الديون :قدر مبمغ ديوف المورديف ب ػ  1 228مميوف دينار بانخفاض قدره  %48ىذا
االنخفاض سيدفع أساسا إلى إعادة ترتيب الديوف عمى مستوى فرع أنتبيوتكاؿ بمبمغ قدره 493
مميوف دينار جزائري في حسابات الديوف الغير جارية ،ومزود خدمات الصرؼ الصحي مف الديوف
في الفرع الجديد التابع سوميداؿ بمبمغ قدره  318مميوف دينار جزائري.
 -6.1االستثمارات:
شيد المبمغ الكمي لبلستثمار ارتفاعا واضحا في 2013بمبمغ قدره  925مميوف دينار جزائري قسـ
إلى قسميف:
 القسم األول 105:مميوف دينار تخص عمميات التجديد.
 القسم الثاني 820:مميوف دينار تخص تطبيؽ مخطط التطوير.

1

تقارٌر صٌدال للتسٌٌر المالً 2022- 2022
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دراسة حالة شركة جزائرية مصدرة(مجمع صيدال)

الفصل الرابع:

 7.1الموارد البشرية :بمغ تعداد القوى العاممة في مجمع صيداؿ في  2013/12/31إلى 3650
عامؿ مسجبل بذلؾ انخفاضا قدر ب ػ  420عامبل( )%10-مقارنة بػ  2012 /12/31والجدوؿ
اآلتي خير دليؿ عمى ذلؾ:
رقم الجدول( )23تطور الموارد البشرية ما بين سنوات 2013-2011
التعداد في نياية السنة المالية

بنية اإلدارة

المقارنة 2013/2012

2011

2012

2013

العدد

النسبة المئوية%

أنتبيوتكال

1 050

1 013

796

-217

%21-

بيوتيك

1 347

1 299

1 189

-110

%8-

فارمال

965

936

870

-66

%7-

الشركة األم

726

709

688

-21

%3-

سوميدال

110

113

107

-6

%5-

المجموع

4 198

4 070

3 650

-420

%10-

المصدر :من إعداد الطالبة باالعتماد عمى تقارير صيدال لمتسيير الموارد البشرية لمسنة المالية
2014/2013
الشكل رقم (: )22تطور تعداد القوى العاممة 2013-2011

évolution des effectif 2009-2013
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دراسة حالة شركة جزائرية مصدرة(مجمع صيدال)

الفصل الرابع:

المصدر :من إعداد الطالبة.
مف خبلؿ المنحنى البياني اآلتي يتبيف أف أنشطة التدريب مست  450عامبل بكمفة إجمالية قدرت
ب ػ ػ  7,6مميوف دينار أما فيما يتعمؽ باألياـ التكوينية والتدريبية فقد قدرت ب ػ ػ  1402يوـ بمعدؿ 3
أياـ لكؿ عامؿ مدرب.
لقد مس التدريب مجموع مجاالت أنشطة المؤسسة وىي معرفة كاآلتي:
 التسويؽ،التسيير ،إدارة األعماؿ.
 تقنيات إنتاج المنتجات الصيدالنية.
 تسيير الموارد البشرية.
 األمف الصناعي.
 الصيانة الصناعية.
 التأميف عمى مراقبة معايير الجودة.
 تخصصات تكنولوجيا المعمومات.
أما فيما يخص نفقات الموظفيف فقد قدرت ب ػ ػ  3 848مميوف دينار ،في وجود ارتفاع بنسبة %05
ببٌٕسبت ٌٍسٕت اٌّبٌٍت .2012
 .2التطور االقتصادي والمالي:
شيد المعدؿ اإلحصائي لناتج الميزانية االقتصادية لممجمع تحسنا ممحوظا لمدة أربع سنوات األخيرة
مقارنة بالسنوات السابقة
 1.2النتيجة الصافية لمتشغيل الكامل :عرفت ىذه األخيرة تطو ار قدر ب ػ ػ  2 7مميار دينار ،حيث
شيدت ارتفاعا مستمر قدر ب ػػنسبة  %170بالنسبة إلى سنة  2010إلى غاية سنة  ،2013فالنتيجة
الصافية تضاعفت تقريبا مقارنة مع متوسط خمس السنوات الماضية والجدوؿ التالي خير دليؿ عمى
ذلؾ:
الجدول رقم ( : )24تطور النتيجة الصافية لمتشغيل الكامل 2013-2010
السنوات

2010

2011

2012

2013

النتيجة الصافية(مميار

1,009

1,960

1,965

2,658

دينار)
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دراسة حالة شركة جزائرية مصدرة(مجمع صيدال)

الفصل الرابع:

المصدر :من إعداد الطالبة اعتماد عمى Bulletin interne Saidal N°08-Juin 2014

نتائج  2010و 2012عمى حسب الجدوؿ يمكف أف تكوف أعمى مف ذلؾ إذا لـ تكف مرىونة بجممة
مف الكميات التي قدرت بػ ػ  643مميوف دينار و 490مميوف دينار المشطوبة مف مخازف المجمع
لمسنة المالية .2009
الشكل رقم ( :)23يوضح النتيجة الصافية (مميار دينار)
2,658

3

)Résultat Net(milliard de dinars

2,5
1,965

1,96

2012

2011

2

1,5
1,009
1
1

0,5

0
2013

2010

المصدر :من إعداد الطالبة
 2.2صافي الدخل :وضعيػ ػ ػة الدخؿ الصػ ػ ػ ػافي لمجم ػ ػع صيداؿ في تصػ ػ ػ ػاعد قدر بػ  6مميار دينػ ػ ػػار
في السنوات األربع األخيرة ،حيث كاف ظاى ار التحسف في سنة  2012أيف قدر ب ػ  5 704مميوف
دينار قابمو ارتفاع واضح في سنة  2013قدر ب ػ  6 700مميوف دينار مسجبل بذلؾ زيادة قدرت ب ػ ػ
 %17فً ٔفس اٌسٕت
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دراسة حالة شركة جزائرية مصدرة(مجمع صيدال)

الفصل الرابع:

الشكل رقم ( :)24يوضح تطور الدخل الصافي في الفترة ما بين 2013-2009

Trésorerie nette
7
6
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3
2
1
0
2013
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المصدرBulletin interne Saidal N°08-Juin 2014:

الجدول رقم ( :)25تطور الدخل الصافي من  2009إلى غاية 2013
السنوات

2009

2010

2011

2012

2013

الدخل الصافي(مميار

0,700

2,150

4,870

5,661

6,700

دينار)

المصدر :من إعداد الطالبة
3.2

األرباح :بمغت أرباح األسيـ المدفوعة لمدولة عمى مدى ثبلث سنوات(-2011-2010
 800 )2012مميوف دينار .أما فيما يخص السنة المالية  2013فقد قدرت مساىمتيا
بػ ػ  250مميوف دينار  ،خبلفا عمى عدـ كفايتيا في مساىمة الدولة في الفترة ما بيف
 2009-2000أيف سجمت مسؤوليتيا في تسديد الديوف بما يقدر ب ػ ػ  1,87مميار دينار.
وىذا ما يوضحو الجدوؿ التالي:
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milliards de dinars

8

دراسة حالة شركة جزائرية مصدرة(مجمع صيدال)

الفصل الرابع:

الجدول رقم( :)26تطور األرباح عمى مر سنوات 1999إلى غاية 2012
السنوات

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

المبالغ المستحقة

288 000 000

160 000 000

108 750 717

72 000 000

192 000 000

160 000 000

160 000 000

لمدولة
المبالغ المدفوعة

100 000 000

لمدولة

السنوات

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

المبالغ المستحقة لمدولة

184 000 000

88 000 000

280 000 000

280 000 000

280 000 000

280 000 000

320 000 000

280 000 000

280 000 000

320 000 000

المبالغ المدفوعة لمدولة

المصدر :تقارير التسيير المالي لممجمع صيدال 2013
الشكل رقم ( :)25يوضح تطور أرباح صيدال من  2005إلى 2012

Evolution des dividendes
300
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400

100
0
-100
-200
-300
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المصدر :من إعداد الطالبة
 4.2المبيعات :بمغ حجـ المبيعات بتاريخ  2013/12/31أكثر مف  2 658مميوف دينار بنسبة
 %36الحتبلليا المركز الرئيسي في اإلنتاج المحمي السنوي وزيادة طمبات المستيمؾ لمدواء مقارنة
بسنة  2012المقدرة ب ػ ػ  1 965مميوف دينار.
وفيما يمي سنعرض تفصيؿ لفرع مجمع صيداؿ وتحميؿ التطورات ونتائج المالية لكؿ الفروع:
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دراسة حالة شركة جزائرية مصدرة(مجمع صيدال)

الفصل الرابع:

 .1الشركة األم  1:SOCIÉTÉ- MÈREسجمت الشركة األـ تحسنا طفيفا في النتائج مقارنة
بالسنة السابقة وىذا حسب ما يوضحو الجدوؿ اآلتي:
الجدول رقم ( :)27نتائج الشركة األم 2013/2012
الوحدة  :مميار دينار

التطور %

النتائج

2012

2013

2013/2012

2013

رقم األعمال

10 678 123

10 638 800

%0

13 439 031

%79

القيمة المضافة

587 511

621 339

%6

960 891

%65

نفقات الموظفين

752 666

779 379

%4

767 098

%102

النتيجة الصافية

1138 363

1 298 789

%14

852 396

%152

اإلنتاج

التعيين

التطور/النتائج

المصدر :من إعداد الطالبة اعتمادا عمى تقارير السنة المالية لصيدال 2013/2012
مف خبلؿ الجدوؿ يتضح أف رقم األعمال ظؿ مستق ار نسبيا بقيمة  10مميار دينار،أي أف
اإلنحراؼ عف التوقعات المستقبمية بنسبة ( )%21-لـ يكف ليا أي تأثير سمبي عمى نتائج المجمع
حتى اليوـ.
أما فيما يخص القيمة المضافة لالستثمار فقد بمغت  621مميوف دينار بزيادة قدرت بنسبة %06
مقارنة مع نفس ما سجؿ في السنة المالية السابقة.
وبالنسبة لتكاليف الموظفين قدرت ب ػ ػ  779مميوف دينار ،حيث سجمت نسبة  %4في2013
مقارنة مع سنة  2012و %2تقري ار لمتنبؤ ،أما تعداد القوى العاممة في الشركة األـ فقد بمغ 688
عامبل ،وشيد ىبوطا بنسبة  %03مقارنة مع سنة  2012والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.
الجدول رقم ( )28يبين تصنيف الفئة المينية والموظفين وفقا لتعداد القوى العاممة
التعيين

2012

2013

التطور ()%

اإلطارات

466

441

%5-

الميارات

116

113

%3-

الكفاءات

127

134

%6

المجموع

709

688

%3-

المصدر :من إعداد الطالبة
plan comptabilité2013-2014
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دراسة حالة شركة جزائرية مصدرة(مجمع صيدال)

الفصل الرابع:

النتيجة الصافية قدرت بػ ػ  1 298مميوف دينار ،بزيادة بنسبة  %14عمى خبلؼ السنة السالفة.
 .2فرع أنتبيوتكال :عرؼ فرع أنتبيوتكاؿ تحسنا واضحا في أرقاـ األرباح لسنة  2013حسب
الجدوؿ التالي:
الجدول رقم( : )29تطور نتائج أنتبيوتكال
الوحدة  :مميار دينار

التعيين

التطور %

اإلنتاج
2012

2013

2013/2012

التطور/النتائج

رقم األعمال

3 342 043

3 329 644

%0

%99

القيمة المضافة

2 167 394

2 457 144

%13

%65

نفقات الموظفين

957 992

913 526

%5-

%102

النتيجة الصافية

669 541

832 915

%24

%152

المصدر :من إعداد الطالبة
قدر رقم األعمال مف خبلؿ الجدوؿ داخؿ فرع أنتبيوتكاؿ لسنة  2013ب ػ ػ  3 329مميوف دينار
أي ما يعادؿ  %99مف توقعات التطور أي ما يعادؿ تقريبا نفس المستوى مف اإلنجاز لمسنة
الماضية.
حقؽ اإلنتاج قيمة قدرت بػ ػ  49مميوف وحدة مباعة ،منيا  %94مف التوقعات وزيادة قدرت بػ ػ
 %07مقارنة بالسنة الماضية .
أما القيمة المضافة فقد بمغت  2 457مميوف دينار ،وارتفعت بنسبة  %18لمتوقعات و %13زيادة
عمى السنة السابقة.
مف  1013عامل في نياية سنة  2012إلى  796عامؿ في نياية ،2013وبذلؾ انخفض تعداد
القوى العاممة بػ ػ  217عامبل أي ما يعادؿ نسبة ( ،)%21-أما فيما يخص نفقات الموظفين فقد
بمغت  913مميوف دينار ،أي ما يعادؿ  %75مف النتائج فسجمت بذلؾ نسبة قدرت ب ػ . %05
أما فرع أنتبيوتكاؿ فقد ساىـ في تحقيؽ نتيجة صافية لممجمع قدرت بػ ػ  832مميوف دينار بزيادة
قدرت ب  %24خبلفا لمسنة السابقة.
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دراسة حالة شركة جزائرية مصدرة(مجمع صيدال)

الفصل الرابع:
 .3فرع بيوتيك:

لقد حقؽ فرع بيوتيؾ زيادة مرتفعة جدا في النتائج الصافية لسنة المالية  2013مقارنة بالسنة
السابقة بما في ذلؾ دعـ اإلدارة لمعالجة المخزوف .والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
الجدول رقم( :)30تطور أرباح بيوتيك
الوحدة  :مميار دينار

التطور %

النتائج

2012

2013

2013/2012

2013

رقم األعمال

4 187 122

4 096 137

%2

5 374 128

%76

القيمة المضافة

3 002 071

3 174 206

%6

3 523 549

%90

نفقات الموظفين

1 074 549

1208 638

%12

1130 249

%107

النتيجة الصافية

972 664

1 539 997

%58

1 670 203

%92

اإلنتاج

التعيين

التطور/النتائج

المصدر :من إعداد الطالبة
مف خبلؿ الجدوؿ يتضح أف رقم األعمال بيوتيؾ قدر بػ  4 096مميوف دينار ،بزيادة قدرت ب ػ
 %02خبلفا عمى سنة  2012وبزيادة لمتوقعات قدرت ب ػ ػ .%76

أما فيما يخص اإلنتاج فقد حققت حوالي  40مميوف وحدة مباعة ،بزيادة بمغت  %08مف النتائج
و %06خبلفا عمى السنة السابقة وعميو فإف مصانع اإلنتاج تكوف موزعة عمى النحو التالي:
 الحراش 20 :مميوف وحدة مباعة
 جسر قسنطينة 18:مميوف وحدة مباعة.
 شرشال 02:مميوف وحدة مباعة.
أما فيما يخص القيمة المضافة فقد حققت قيمة قدرت ب ػ  3 174مميوف دينار بزيادة قدرت بػ ػ
 %06خبلفا .2012
بمغ تعداد القوى العاممة  1189عامؿ ،بزيادة قدرت بػ ػ  )%8-(110خبلفا ل ػ  ،2012أما نفقات
الموظفين فقد قدرت بػ ػ  1 208مميوف دينار ،بزيادة  %07لمتوقعات و %12خبلفا لسنة .2012
وبالنسبة لمنتيجة الصافية فقد حققت ارتفاعا قدر بػ  1 540مميوف دينار  ،بزيادة قدرت ب ػ .%58
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دراسة حالة شركة جزائرية مصدرة(مجمع صيدال)

الفصل الرابع:
 .4فرع فارمال :

اتسمت النتائج المالية لسنة  2013لفرع فارماؿ بانخفاض في النشاط اإلنتاجي مقارنة بالسنوات
السابقة ،والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ:
الجدول رقم ( :)31النتائج المحققة لفرع فارمال
الوحدة  :مميار دينار

التطور %

النتائج

2012

2013

2013/2012

2013

رقم األعمال

3 084 237

2 444 281

%21-

3 887 836

%63

القيمة المضافة

1 487 883

1 350 827

%9-

1 574 919

%92

نفقات العمال

758 355

791 478

%4

864 460

%86

النتيجة الصافية

327 535

200 255

%39-

309 043

%65

اإلنتاج

التعيين

التطور/النتائج

المصدر :من إعداد الطالبة
مف خبلؿ الجدوؿ يتضح أف رقم األعمال في فرع فارماؿ قدر ب ػ  2 444مميوف دينار ،بنسبة
 %63فقط مف التطور بانخفاض قدر ب ػ ػ  % 21-خبلفا عمى سنة  ،2012فقد كاف ىذا االنخفاض
واضحا بسبب الضعؼ الذي سجؿ في قسنطينة مف خبلؿ انخفاض مستوى االنتاج الذي قدر بػ ػ
( -1,5مميوف وحدة مباعة)،لذلؾ وجب عمى المصنع إتباع نظاـ جديد ألجؿ وقؼ إنتاج األنسوليف
في قارورة.
بمغ مقدار اإلنتاج في فرع فارماؿ ب ػ  36مميوف وحدة مباعة ،بنتيجة قدرت بػ ػ  45مميوف وحدة
مباعة بزيادة قدرت بػ ػ  ،%12فكاف توزيع اإلنتاج كاآلتي:
 مصنع الدار البيضاء 28 :مميوف وحدة مباعة.
 مصنع قسنطينة 03 :مميوف وحدة مباعة.
 مصنع عنابة 05 :مميوف وحدة مباعة.
أما فيما يخص القيمة المضافة فقد استغمت ب ػ  1 351مميوف دينار بزيادة قدرت بػ ػ  %9خبلفا
عمى السنة الماضية.
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دراسة حالة شركة جزائرية مصدرة(مجمع صيدال)

الفصل الرابع:

تعداد القوى العاممة لفرع فارماؿ قدر بػ ػ  870عامؿ ،زيادة بػ ػ  % 7خبلفا عمى  ،2012أما فيما
يخص نفقات الموظفيف فقد بمغت  791مميوف دينار  ،بزيادة قدرت ب ػ . %04
وتكوف بذلؾ النتيجة الصافية لفرع فارماؿ ىي  220مميوف دينار ،بزيادة قدرت بػ ػ  %39وفجوة
 %35بخبلؼ .2012
 .5فرع سوميدال:
حققت سنة  2013في فرع سوميداؿ تحوال واضحا جدا في النتائج ،إال أنيا تعاني مف انخفاض
كبير في االنتاج مقارنة بسنة  2012مف خبلؿ ما توضحو األرقاـ اآلتية:
الجدول رقم( :)32نتائج سوميدال 2013/2012
الوحدة  :مميار دينار

التطور %

النتائج

2012

2013

2013/2012

2013

رقم األعمال

3 084 237

2 444 281

%21-

3 887 836

%63

القيمة المضافة

1 487 883

1 350 827

%9-

1 574 919

%92

نفقات العمال

758 355

791 478

%4

864 460

%86

النتيجة الصافية

327 535

200 255

%39-

309 043

%65

اإلنتاج

التعيين

التطور/النتائج

المصدر :من إعداد الطالبة

مف خبلؿ االرقاـ التالية يتضح أف رقم األعمال في فرع سوميداؿ بمغ  742مميوف دينار،بزيادة
قدرت بػ ػ  %23بخبلؼ سنة .2012
الفرع يحقؽ إنتاج قدر ب ػ 04مميوف وحدة مباعة بنتائج قدرت بػ ػ  07مميوف وحدة مباعة بفجوة
قدرت بنسبة  %60وبزيادة ، %2وىذا االنخفاض يرجع إلى :
 تعميؽ تسويؽ المنتج ب ػ  35دينار بعد البياف الصحفي الصادر مف مخبر ، Bayerىذا
المنتوج قدـ فقط  % 26مف توقعات المبيعات.
 التأخر في الحصوؿ عمى ترخيص باستيراد مخدر مستخرج مف األفيوف ،مادة أولية
المستخدمة في صناعة .Neo-codion
 الفشؿ المستمر في خطط التعبئة والتغميؼ.
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قدرت القيمة المضافة لمفرع ب ػ  340مميوف دينار ،حيث حققت نسبة قدرت ب ػ  %63مف النتائج
بتطور  %11-خبلفا لمسنة .2012
بمغ تعداد القوى العاممة في سوميدال بػ ػ  107عامؿ حيث سجمت ارتفاعا بنسبة  ، % 3أما فيما
يخص تكاليؼ العماؿ فقد قدرت بػ ػ  138مميوف دينار ،بنسبة  %99مف النتائج وسجمت  %23مف
التطور.
أما فيما يخص النتيجة الصافية عرفت  19مميوف دينار ،بزيادة قدرت ب ػ  %79مقارنة مع سنة
.2012
 .6فرع ايبيرال:
ىي عبارة عف شركة أسيـ قدر رأسماليا ب ػ ػ  552 760 000 00دينار ميمتيا الرئيسية إنجاز
المياـ واستثمار المشاريع الصناعية المتخصصة في إنتاج المنتجات الصيدالنية لبلستخداـ الطبي
البشري في شكؿ المنتجات التالية:
 تصنيع منتجات عف طريؽ الحقف ،وفي شكؿ أكياس( االنتياء مف الدراسات األولية،قائمة
المنتجات الجاىزة ،المعدات الجديدة).
 شكؿ رئيسي وثانوي في شكؿ أكياس(خط اإلنتاج).
 أىمية توزيع المنتجات الصيدالنية الموجية لبلستخداـ الطبي البشري.
لمتذكير فإف صيداؿ تكمؿ فرع إيبيراؿ عف طريؽ عنصريف أساسييف ىما:
أوال  :وفقا لقرار  )N°1 /105/29( CPEفي  27سبتمبر  2010الميـ الخاص بالنق ػػؿ
المجانػي ،حيث أف  %20مف اإلنتاج يحجز لتسديد الديوف مف رأس ماؿ مؤسسة إيبيراؿ لصالح
مجمع صيداؿ ،بإضافة إلى أنيا تسعى إلى انشاء مخبر جديد إلنتاج األدوية الصيدالنية
بحموؿ،12015ويكوف نتائج تقييـ نشاطيا حسب الجدوؿ التالي:

plan comptabilité2013-2014
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الجدول رقم ( : )34تقييم نتائج إيبيرال
الوحدة :مميار دينار
التعيين

التطور %

العمميات
2012

2013

2013/2012

رقم األعمال

20 906

13 641

%23-

القيمة المضافة

12 535

3 532

%23

نفقات الموظفين

18 147

17 214

%11-

النتيجة الصافية

-22 362

-196 503

%79-

من إعداد الطالبة باالعتماد عمى تقرير صيدال 2014

المطمب الثالث:إبتكار المنتجات الصيدالنية وتطوير األدوية الجنيسة
 .1تعريف الدواء الجنيس:
حسب المرسوـ رقـ  284-92بتاريخ  6جويمية حوؿ تسجيؿ األدوية لبلستخداـ في الطب
البشري ،نقوؿ عف دواء أنو جنيس كؿ تخصص وتركيبة تشبو أساسا المنتجػ ػػات الصيدالنية و
األصمية بشرط أف تكوف لديو نفس التركيبة النوعية والكمية بطريقة فعالة.1
وتعرؼ أيضا عمى أنيا أدوية مطابقة أو مكافئة بيولوجيا إلى العبلمة التجارية ،و لكف إنتاجيا و
بيعيا يكوف تحت اسـ دولي ،ومع ذلؾ قد ال تكوف صورة طبؽ األصؿ لممصدر األصمي مف حيث
الشكؿ أو الموف أو الحجـ ويتـ تحديد األدوية الجنيسة مف قبؿ اسـ (DCI) Dénomination
(Commune Internationaleأي االسـ الكيميائي لمجزيء ( مع اسـ المختبر أو تحت اسـ
العبلمة التجارية.2
( :)DCIىي عبارة عف مادة دوائية نشطة وىو اسـ غير تجاري حسب تعريؼ منظمة الصحة
العالمية،حددت ليتـ استخداميا بوضوح) دوف لبس (في العديد مف المغات.

1

www.caci.dz/fileadmin/template/recueil/word/D_cret_ex_cutif_92-284.doc, consulté le 20/05/2012 à
19h13.
2
www.gsk.fr/.../fiche.../medicament/pdf/medicaments_generiques.pdf, consulté le 09/04/2013 à 14h20.
* براءة االختراع :هً حق امتٌاز ٌمنح بشكل رسمً لمخترع فً فترة ومنٌة محددة مقابل سماحه للعامة باالطالع على االختراع،وبشكل
عام فإن الحق الذي ٌمنح لصاحب براءة االختراع هو منع اآلخرٌن من صناعة أو استخدام أو عرض ذلك االختراع دون الحصول على
موافقة من قبل صاحب براءة االختراع.
http://ar.wikipedia.org/wiki/, consulté le 30/05/2013 à 10h26
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أما بالنسبة لؤلدوية الجنيسة فيي عبارة عف نسخة لؤلدوية األصمية التي يمكف الحصوؿ عمييا بعد
دخوؿ "براءة اإلختراع*" ،في الميداف العمومي عند نياية المدة القانونية لحمايتيا و تتراوح ىذه
األخيرة عشريف عاما مف بدأ تاريخ الحصوؿ عمى رخصة طرحو في السوؽ)  )AMMوتبقى
صناعتو حك ار عمى الطرؼ الذي توصؿ إلى تركيبتو ،أما إذا أودع السوؽ قبؿ الحصوؿ عمى
( ،)AMMتنخفض الميمة المسموح بيا لئلستغبلؿ واإلحتكار مف قبؿ المخبر المكتشؼ إلى أقؿ
مف عشر سنوات.
اإلطار القانوني الذي ينظـ حياة براءات االختراع تختمؼ مف بمد إلى آخر ،لك ػ ػ ػ ػف ىي دائما ليا
ميم ػ ػ ػػة(  15،17أو 20عاما) يمكف مف خبللو نسخ المنتج دوف تحمؿ خطر المبلحقة القضائية.1
األدوية الجنيسة غير مكمفة و تباع رخيصة ألف الشركات المصنعة ال تتحمؿ تكاليؼ البحث
والتطوير والتنمية ليذه المنتجات ، 2وانخفاض أسعار المواد الخاـ الدوائية.
2.1

األدوية الجنيسة في الجزائر:

لقد تعرفت الجزائر عمى الدواء الجنيس سنة  ، 1982خاصة في الفترة األخيرة أيف انتشرت
بشكؿ ممفت لبلنتباه في المستشفيات والصيدليات عبر كامؿ التراب الوطني ،و ذلؾ لتحقيؽ
الغايات الحكومية التي تيدؼ إلى تشجيع إنتاجيا واستيبلكيا ،غير أنيا لـ تتمكف مف فرض
نفسيا في السوؽ الصيدالنية الجزائرية بالرغـ مف سعرىا المعقوؿ نوعا ما ،خبلفا عمى األدوية
األصمية وفعاليتيا فكانت سبب لطرح عدة تساؤالت بسبب فقدانيا لعنصر الفعالية وعدـ نجاعتيا
في جمب الشفاء لممرضى ،و قد أرجع الكثير مف الصيادلة مشكمة فقداف األدوية لفعاليتيا إلى
رواج األدوية الجنيسة عمى حساب األدوية األصمية ،بعدما عمدت و ازرة الصحة في لقائيا الوطني
الذي جمعيا مع نقابات الصيادلة سنة  2002بمنح تراخيص لمصيادلة مف أجؿ بيع األدوية
الشبيية لؤلدوية األصمية لممرضى شرط أف تكوف مف نفس العبلمة التجارية.
 3.1األدوية الجنيسة آمنة وفعالة

3

ىؿ األدوية الجنيسة فعالة ومكافئة حيويا لؤلدوية الحاممة لبلسـ التجاري؟ ىناؾ أكثر مف10
آالؼ دواء جنيس أي (مقمد لدواء يحمؿ االسـ التجاري ( ومرخص مف الواليات المتحدة

1

Oliver Queneaux, «Les conseil de votre pharmacien en 200 question», édition Vecchi, Paris, 2008, P16.
Alaire Firsiroutu, «Stratégie et moteur de performance», édition CHEMELIERE, Québec, 2004, p 397
3
http://ar.wikipedia.org/wiki/, consulté le 12/12/2012 à 17h35.
2
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األمريكية،ويوجد أكثر مف ذلؾ في أماكف أخرى مف العالـ وتمثؿ األدوية الجنيسة  %80مف
المميارات مف الوصفات الطبية التي تكتب في الواليات المتحدة األمريكية كؿ عاـ.
وتعتبػ ػ ػر ىيئػ ػ ػة الغػ ػ ػذاء والدواء ( )FDAفي الوالي ػ ػ ػات المتحدة األمريكية ال ػ ػػدواء الجنيس
المػ ػ ػوجود في الواليات المتحدة األمريكية ىو مماثؿ في الجودة لؤلدوية الحاممة لبلسـ التجاري،
واثباتا لذلؾ كمثاؿ حمؿ فييا  38اختبار سريريا قورنت فيو األدوية الجنيسة باألدوية األصمية،
وكانت النتيجة أف األدوية الجنيسة كاف ليا نفس التأثير.
 4.1مركز صناعة الدواء الجنيس :أول مشروع منجز:

1

انطمؽ في سبتمبر  2013إنجاز مركز الدواء الجنيس وىو حاليا في طريؽ االنتياء ،وسيكوف
بذلؾ أوؿ مشروع مستقبمي في مجاؿ إنجاز مخطط التنمية . 2014-2010
حيث يكوف موقع ىذا المركز في حسيف داي بالجزائر العاصمة اليادؼ لمدراسات عمى مستوى
الدواء الجنيس وىو بناء مصمـ عمى مستوييف ويتكوف مف جزئييف ىاميف ىما:
 -1العيادة :متسعة وتستطيع أف تصؿ إلى  29سرير تتضمف كؿ الضروريات لرفاىية المتطوعيف
الذيف سيقيموف الحتياجات الدراسات (أربع مراقد ،مطعـ،قاعة راحة،غرفة تغيير مبلبس ،حمامات)،
وىي مزودة بأنظمة طبية ضرورية (منيا قاعة كشؼ)(قاعة ألخد العينات) والتي سوؼ تجيز قريبا
بمعدات طبية حديثة مف ضمنيا تجييزات اإلسعافات األولية الخاصة بالحاالت اإلستعجالية.
 -2المخبر :حديث ويحتوي عمى عدة أجزاء منيا(قاعة تحضير ،قاعة المخزوف،مفعبلت،قاعة
صيدالنية الحيوية ،قاعة تخزيف العينات) أيف يسمح بوضع تجييزات مكيفة ومبلئمة لمتكنولوجيا
المتقدمة تتضمف عدة كاشفات(.(LC/MS-MS
ىذه العيادة تستعمؿ بتناغـ مع التوصيات القانونية والمعايير المطبقة في ىذا النوع مف
المؤسسات وقد صممت في إطار احتراـ كؿ المتطمبات والمقاييس التي تتطمبيا مساحة المركز مف
الدخوؿ المؤمف ،عقـ الغرؼ ،مراقبة التيوية نسبة الرطوبة والضوء.
في قمب ىذا المشروع فريؽ حيوي يتألؼ مف رئيس المشروع طالب أوصديؽ ونواة تقنية تتألؼ
مف اإلطارات الشابة في المؤسسة (أمثاؿ:سموى طاس ،كيينة خير...،إلخ ) مجموعة مف التقنييف
تابعو تكويف المركز في كؿ المجاالت المرتبطة بالدواء الجنيس عمى مستوى المخبر الوطني لمراقبة
المنتوجات الصيدالنية وىـ جاىزوف لمقياـ بالعمؿ الجبار وتحقيؽ النتائج المرجوة ،فمركز الدواء
اٌخرجّت ِٓ إػذاد اٌطبٌبت Bulletin interne N°11-Octobre 2014
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الجنيس التابع لصيداؿ ىو ثاني مشروع مف ىذا النوع في الجزائر بعد  (LNCPPمركز البحث
والتطوير) وتدشيف ىذا المركز مف المتوقع في نياية سنة  2014ويبدأ العمؿ في نياية جانفي
.2015
 .2برنامج تطور مجموعة صيدال:

1

في  2010بدأ مجمع صيداؿ في عصرنة مواقع اإلنتاج الموجودة ،بإنجاز مصانع جديدة
ومنشئات الدعـ  ،حيث موؿ ىذا المشروع بػ ػ  18.7مميار دينار بقرض محسف عمى المدى
الطويؿ ويحتوي عمى مشاريع الخاصة بصيداؿ ومشاريع بالشراكة.
 1.2مشاريع صيدال :%100
أ)قامت صيداؿ بإنشاء  4مصانع جديدة لألدوية الجنيسة :قسنطينة ،شرشاؿ الحراش ،وىي في
طور اإلنتاج المتوقع لسنة  2015في الثبلثي الرابع والثبلثي الثاني لسنة ،2016عنابة:إنطبلؽ
المشاورات إلستبلـ المبرمج في 2016
ب) مراكز البحث والتطوير(سيدي عبد هللا):والتي ستنطمؽ فيو األعماؿ إبتداء مف ديسمبر
2014مف أجؿ الشروع في العمؿ في 2016
ج) مخبر الدواء الجنيس (حسين داي الجزائر) :والتي األعماؿ بو إنطمقت في جويمية  2013مف
أجؿ الشروع في العمؿ في . 2014
 2.2اتفاقيات الشراكة الصناعية:
أ) نورديسك( دنمارك) :NOVO NORDISK

2

شراكة تكنولوجية صناعية وتجارية مف أجؿ إنتاج بترخيص األنسوليف بكؿ أشكاليا مف خبلؿ:
 إنجاز مصنع جديد ( ينتج عمى شكؿ أقبلـ حبر) في قسنطينة مف أجؿ تغطية حاجات
السوؽ في أفؽ  2030وىو في دراسة جارية كذلؾ مف أجؿ التصدير.
 عصرنة المصنع الحالي( إلنتاج الزجاجات):العودة إلى اإلنتاج بترخيص في فيفري
.2015

الجرٌدة الرسمٌة الداخلٌة لصٌدال 2014
2
الجرٌدة الرسمٌة مرجع سبق ذكره
1
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ب) شركة شمال إفريقيا القابضة الكويتية(:)North Africa Holding Company(Koweït
إنجاز مصنع لتصنيع األدوية ضد السرطاف بسيدي عبد هللا ،وبداية األشغاؿ إلنجاز مبرمج في
 2014واستبلـ المصنع يكوف في ديسمبر .2016
حيث وقع عمى ىذا العقد عف الجانب الجزائري الرئيس المدير العاـ لمجمع صيداؿ بومديف
درقاوي ،1والمدير العاـ لمصندوؽ الوطني لبلستثمار ،حسف حداد ،وعف الجانب الكويتي المدير
التنفيذي لشركة شماؿ إفريقيا القابضة عماد صالح .وأكد الرئيس المدير العاـ لمجمع صيداؿ
بالمناسبة بأف ىذا المشروع الذي سيرى النور في آجاؿ تتراوح بيف  18إلى  24شي ار ”سيعطي نفسا
جديدا” لمصناعة الصيدالنية الوطنية والسيما في مجاؿ انتاج االدوية المضادة لمسرطاف التي”ال
زالت تعتمد اعتمادا كميا ”عمى االستيراد،وتبمغ تكمفة المشروع  25مميوف أورو يحوز كؿ مف الجانب
الجزائري والكويتي عمى  49بالمائة ،في حيف تعود  2بالمائة المتبقية إلى الصندوؽ الوطني
لبلستثمار ،ويتوقع أف ينتج المجمع في إطار ىذه الشراكة  17صنفا مف األدوية المضادة لمسرطاف
التي لـ تحدد بعد ،كما لـ يكشؼ أيضا إف كانت مف األنواع الجافة أو السائمة أو في شكؿ حقف.
أما المدير التنفيذي لمشركة الكويتية فأوضح مف جيتو بأف ىذا المشروع ”سيعزز” التعاوف
الجزائري  -الكويتي الذي يمس عدة قطاعات كما ”سيعطي دفعا جديدا لمعبلقات الثنائية”.
كما وأضاؼ مدير صيداؿ أف عممية إنشاء أو توسيع مجمعات األدوية ،ستعمؿ عمى مضاعفة
اإلنتاج وأعطى مثاال عف مجمع إنتاج األدوية بشرشاؿ ،حيث سيتـ توسيع الوحدة المتواجدة ىناؾ
لتقوـ بإنتاج حوالي  35مميوف وحدة سنويا بمعدؿ  130عامؿ مقارنة بػ  1200وحدة سنويا بمعدؿ
 97عامبل حاليا ،مضيفا في ذات السياؽ أف مجمع قسنطينة سيتكفؿ بإنتاج كؿ أنواع األدوية
السائمة ،بما فييا األنسوليف بكؿ أنواعيا ،وأكد ذات المتحدث أنو سيتـ نقؿ مجمع األدوية بعنابة
التي تنتج  7مميوف وحدة مف وسط المدينة إلى منطقة النشاط بالبوني التي ستنتج  35مميوف وحدة
سنويا" ،درقاوي" ذكر أف تحقيؽ ىذه المشاريع جاء لمضاعفة اإلنتاج وتغطية احتياجات سوؽ
الدواء.

أما فيما يخص إنتاج األدوية المضادة لمسرطاف ،أكد "درقاوي" أف ذلؾ يأتي ضمف إطار مخطط
النمو الذي وضعو المجمع مف أجؿ إنتاج ىذا النوع مف األدوية كيدؼ إستراتيجي ،باعتبار أف
فاتورة استيراد مثؿ ىذه األدوية "ثقيمة جدا" و تمثؿ  18بالمئة مف الفاتورة اإلجمالية الستيراد
1

جرٌدة الفجر ٌوم  22ماي  2022على الساعة  22:20بقلم ت.راضة http://www.al-fadjr.com/ar
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األدوية ،وفي ىذا قاـ مجمع صيداؿ بعقد شراكة إلنتاج  20دواء بعد الدراسة لتقميص فاتورة
االستيراد.
ج) جمفار (julpharاالمارات العربية المتحدة):
مصنع إلنتاج المنتوجات المحقونة والمنتوجات االستشفائية في الحراش والتي انطبلقيا مبرمج في
الثبلثي األوؿ .2016
د) الجامعة العربية السعودية واألردن ( ACDIMA(Ligue arabe)-SPIMACO(Arabie
):Saoidite) et JPM(Jordaine

إنجاز مصنع لؤلدوية لؤلشكاؿ الصمبة في الرغاية ،المصنع في طريؽ االنتياء مف األشغاؿ فيو
وسيكوف جاى از في سبتمبر .2014
 3.2إتفاقيات الشراكة بمجال تكنولوجي وتجاري:
أ)مخابر فرنسا( :)SERVIERإٔخبج بخرخٍص ٌألدٌٚت األصٍٍت اٌخً ححًّ ػالِت اٌّخبر
.SERVIER
ب)مجموعة ( :)SANOFIمحور جديد لمشركة المتطورة مع  ZENTIVAفرع لمجموعةSANOFI
يتخصص بالترخيص في إنتاج األدوية الجنيسة. ZENTIVA

 .1االبتكار :إف االبتكار يعد جزءا ال يتج أز وعامبل ميما مف العوامؿ التي قادت الصناعة
الصيدالنية إلى النمو و التطور ،فعبارة" جديد "تمثؿ واحدة مف أبرز المغريات المتعمقة
بالمنتج.
 .2الدواء المبتكر: Le médicament innovant
ىي األدوية التي حصمت عمى أوؿ ترخيص ،لتطرح في السوؽ عمى أساس الوثائؽ المقدمة
لترسيخ و إثبات فعاليتيا و جودتيا،أما فيما يخص حالة األدوية التي سوقت منذ سنوات عديدة فبل
يمكف تعريفيا كمواد مبتكرة.
وعمى حسب تصريح مدير الموظفيف السيد نجاري بأف صيداؿ تسعى إلى إبتكار دواء باألعشاب
الطبية مثؿ مستحضرات التجميؿ .
 .3الدواء بشيادة المؤىالت: Le médicament référence
ىو عبارة عف دواء جديد مف المفروض أف يأخذ مكاف آخر في التطبيؽ العبلجي ،ألنو يتمتع
بنفس التأثير والفعالية لتشابو محتوياتو مع العمـ أف الدواء بشيادة المؤثرات (بالمرجعية (ىو دواء
249

الفصل الرابع:

دراسة حالة شركة جزائرية مصدرة(مجمع صيدال)

مبتكر بالنظر لفعاليتو وجودتو المسجمة ،و إذا كاف الدواء المبتكر غير متوفر فإف أوؿ دواء يمكف
أف يعوضو في السوؽ يمكف تسميتو
بدواء المرجعي ،بشرط أف يكوف تسويقو مسرح بو و يجب أف تكوف فعاليتو و جودتو مسجمة
ومعترؼ بيا بوثائؽ رسمية.
.4الترويج عبر االنترنت :وفقا لمتقدـ والتكنولجيا فيو ميزة ممحوظة ألنو يتيح الوصوؿ إلى عدد
وافر مف البيانات الحديثة مف مصادر مختمفة ،إذ ىذه األداة بوصوؿ غير محدود لممعمومات
وامكانية االتصاالت العالمية الفورية بيف األفراد ،وتوفير قواعد البيانات ،والوصوؿ إلى مواقع
الويب أو مقاالت طبية أو عممية التي تسمح بإمكانية التحقؽ و تصحيح معارؼ المشاركيف كما
تسمح بعض المواقع بالتحقؽ فيما بينيا مف جرعات األدوية ،ومؤشرات التفاعبلت بيف األدوية
المختمفة.
لذلؾ فإف مجم ع صيداؿ في طريؽ التفكير في ابتكار منتجات صيدالنية تستخدـ لمطب البشري
في إطار عصرنة المؤسسات ،وقد قرر نوفونورديسؾ-الجزائر 1في مصنع واد عيسي بتيزي وزو
إنتاج دواء جديد نوفونورـ لعبلج المصابيف بداء السكري يقرر خبلؿ سنة  ،2015حيث أكد مدير
المصنع موسى كيدوش أف مصنع واد عيسي الرائد في إنتاج األدوية المضادة لمسكري مف النوع
الجاؼ الذي يأخذ عف طريؽ الفـ سيشرع قريبا في إنتاج عقار "نوفونورـ" سيعزز مف خبللو
الصناعة الصيدالنية الوطنية وينزؿ إلى السوؽ خبلؿ سنة .2015
ويعتبر مصنع واد عيسي الذي يحمؿ عبلمة مخابر نوفونورديسؾ الدنماركية وشركة "ألداؼ"
الخاضعة لمقانوف الجزائري المختصة في االستيراد واإلنتاج والتوزيع وترقية المواد الصيدالنية
الوحدة الوحيدة في العالـ لممخابر التي تنتج أدوية مف النوع الجاؼ المضادة لمسكري وبعد تركيب
معظـ التجييزات البلزمة إلنتاج مادة نوفونورـ التي ظمت الجزائر تستوردىا بالعممة الصعبة إلى
غاية اليوـ أوضح نفس المسؤوؿ أنو بإمكاف المصنع أف يمبي "كؿ احتياجات السوؽ الوطنية
وضماف توفير ىذا العقار عمى المدى الطويؿ".
وذكر بالمناسبة بأف مصنع واد عيسي الذي أنجز في سنة  2006شرع في إنتاج دواء
"نوفوفورميف " الذي يحمؿ التسمية الدولية المشتركة "مات فورميف" مف صنؼ  500و 850و
1

http://fibladi.dz/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AA%D9%83%D9
جرٌدة األخبار ٌوم %86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A72022/22/22
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 1000ممغ يغطي حاليا نسبة  70بالمائة مف السوؽ الوطنية مف ىذه المادة في حيف أف قدرة
إنتاجو ( 30مميوف عمبة سنويا) تتجاوز االحتياجات الوطنية.
ويتوقع كيدوش أف يتجو ىذا المصنع الحاصؿ عمى جميع شيادات إيزو لمجودة واألمف واحتراـ
البيئة قريبا وبعد تمبية االحتياجات الوطنية إلى التصدير إلى بعض الدوؿ والسيما اإلفريقية منيا
وقد ارتفع إنتاج مصنع واد عيسي مف أكثر مف  97ألؼ عمبة سنة  2008إلى قرابة  14مميوف
عمبة سنة  2013كما انتقؿ عدد عمالو مف  26إطا ار سنة  2006إلى  175إطار سنة 2014
نسبة  95بالمائة مف بينيا تـ تشغيميا مباشرة بعد االنتياء مف دراستيا الجامعية وقد تمقت كؿ ىذه
الكفاءات تكوينا بالمصنع واستفادت مف تجربة أىمتيا لتسييره بنفس المعايير المطبقة بمخابر
نوفونورديسؾ األـ بالدنمارؾ.
كما يتكفؿ المصنع بطمبة السنة السادسة صيدلة بكمية تيزي وزو في إطار تربص نياية الدراسة
لمحصوؿ عمى شيادة دكتور في ىذا المجاؿ وتعتبر الجزائر مف بيف الدوؿ الناشئة عمى غرار
الصيف والب ارزيؿ والدوؿ المتقدمة مثؿ الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا التي استثمرت فييا مخابر
نوفونورديسؾ الدنماركية في مجاؿ إنتاج األدوية حيث يتوقع أف يشرع مصنع قسنطينة ىو اآلخر
في إنتاج مادة األنسوليف في إطار الشراكة بيف مجمع صيداؿ وىذه المخابر خبلؿ سنة ،2015
سيساىـ إنتاج ىذيف الدواءيف "نوفونورـ و األنسوليف" محميا خبلؿ السنة المقبمة -حسب الخبراء-
في تخفيض فاتورة األدوية المستوردة وتوفيرىما بأسعار معقولة داخؿ الوطف.
كما تربط مخابر نوفونورديسؾ بو ازرة الصحة والسكاف واصبلح المستشفيات شراكة في مجاؿ
الكشؼ المبكر والتحسيس حوؿ داء السكري حيث قامت العيادة المتنقمة لممخابر منذ انطبلقيا سنة
 2011بزيارة  10واليات استفاد مف خبلليا  32ألؼ شخص مف الكشؼ عف الداء وقرابة  28ألؼ
مصاب بو مف معاينة طبية حوؿ تعقيدات المرض بانتشاره الواسع في الجزائر بنسبة  10بالمائة
مف مجموع السكاف وىو في تصاعد مستمر.
أما فيما يخص اىتمامات صيداؿ في تحقيؽ السياسة الوطنية لمصحة العمومية والى تعزيز مكانتيا
كرائد في سوؽ الدواء حتى يصبح مرجعا في محيط تنافسي منفتح عمى التكنولوجيا الحديثة
واالبتكارات كما يعمؿ مف أجؿ الحفاظ عمى صورتو وضماف ديمومتو ،وتعتبر الجودة في
استراتيجية المؤسسة المحور األساسي الذي يربط بيف جميع اإلجراءات اإلدارية لضماف طرح
منتجات تتوافؽ ومتطمبات القانونية وتعمؿ عمى إرضاء المستيمؾ لكي ال يبحث عف منفذ آخر.
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المطمب الرابع :استراتيجيات صيدال في مجال المنافسة
في ظؿ التغيرات التي تمس المحيط الخارجي لصناعة الدواء في الجزائر وقوى المنافسة وفرص
التيديدات التي تواجو ىذه األخيرة ،كاف البد لممجمع مف اإلعتماد عمى استراتيجيات تنافسية
ينتيجيا لمواجية ما تفرزه البيئة الخارجية مف متغيرات ،ولذلؾ نميز نوعيف مف اإلستراتيجيات
يطبقيا صيداؿ وىي كاآلتي:
 .1استراتيجية التركيز :تطبؽ ىذه اإلستراتيجية في جزء معيف مف السوؽ وتعتمد عمى الجودة
العالية لممنتوج فنأخد عمى سبيؿ المثاؿ األدوية الموجية لمعالجة األمراض المزمنة مثؿ:
إرتفاع ضغط الدـ ،أمراض القمب الشراييف،مرض السرطاف،1التي ال ييتـ المستيمؾ ىنا
بإنخفاض السعر أكثر مف اىتمامو بفعالية الدواء وقدرتو عمى المعالجة،وعميو يمكف لمجمع
صيداؿ التركيز عمى ىذا النوع مف القطاعات السوقية واالستثمػ ػ ػ ػار مف أجؿ استغبلؿ الفرص
المتاحة في ىذا الجزء مف الصناعة.2
كما أنو لنجاح ىذه اإلستراتيجة البد عمى مجمع صيداؿ البحث عف أسواؽ جديدة خارج الجزائر
أي دوؿ تتميز صناعتيا بالحداثة ،بحيث يمكف لصيداؿ استغبلؿ خبراتو وكفاءاتو لمسيطرة عمى
الحصص السوقية في ىذه الدوؿ
 .2إستراتيجية السيطرة بالتكاليف:
تستغؿ ىذه اإلستراتيجية في مجاؿ األدوية لمعالجة األمراض الغير مزمنة وىي عمى سبيؿ المثاؿ
األدوية المعالجة لؤلمراض المعدية أدوية أمراض المعدة واألمعاء،أدوية األمراض النفسية ،إال أف
صيداؿ لـ تحقؽ نجاحا في ىذا المجاؿ بسبب التزايد المستمر عمى طمب ىذه األدوية وال يمكف ليا
منافسة المنتجات المستوردة المتعمقة بمعالجة األمراض الغير مزمنة إلنخفاض أسعارىا وتميزىا
بجودة عالية مقارنة باألدوية المقدمة.

1

مذكرة تخرج لنيؿ شيادة الماجيستير في العموـ االقتصادية تخصص االقتصاد الصناعي "إستراتيجيات التكامؿ العمودي في قطاع

الصناعة دراسة حالة :مجمع صيداؿ" مف إعداد الطالب فريؾ يحي  2012/2011ص 132

2عرقابً عادل " ،هٌكل الصناعة و المٌزة التنافسٌة دراسة حالة  :مجمع صٌدال لصناعة الدواء خالل الفترة -2002
"2008
مذكرة ماجستٌر علوم اقتصادٌة  ،اختصاص اقتصاد صناعً  ،جامعة دمحم خٌضر  ،بسكرة  ،سنة 2010
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ومف إيجابيات ىذه اإلستراتيجية ىي أف صيداؿ يمكنو اإلستفادة مف ميزة التكمفة المنخفضة ليذا
النوع مف األدوية والقياـ باإلستثمار لخفض التكمفة أكثر ،فالمنتج األصمي عادة ما يتميز بالتكمفة
المرتفعة وجودة عالية بالمقارنة مع الدواء الجنيس الذي ال يستيمكو الفرد لنقص جودتو وعدـ تحقيؽ
فعالية كبيرة لذلؾ وجب كسب ثقة المستيمؾ وواصؼ الدواء في الدواء الجنيس بتوضيح أىميتو
وفعاليتو مثؿ الدواء األصمي عف طريؽ ترويجو وتسويقو لمتعريؼ بدوره وفعاليتو ،ونوضح ىاتيف
االستراتيجيتيف مف خبلؿ الشكؿ التالي:
الشكل رقم ()26االستراتيجيتين التنافسيتين لمجمع صيدال
تميز يدركو المستيمؾ

تكمفة أقؿ

نطاق
واسع
......................................

نطاق
تنافسي

تطبيق استراتيجية التركيز عمى األدوية المعالجة لألمراض المزمنة
أو
تطبيق استراتيجية التركيز في دخول أسواق جديد في الدول النامية .
المصدر :مذكرة تخرج لنيل شيادة الماجيستير في العموم االقتصادية تخصص االقتصاد الصناعي "إستراتيجيات
التكامل العمودي في قطاع الصناعة دراسة حالة :مجمع صيدال" من إعداد الطالب فريك يحي 2012/2011
ص 133
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انشكم ( )27انقىي انتنبفسيت نبيئت مجمع صيدال

المصدر  :زكية مقري  ،سامية لحول  ،باالعتماد عمى M. Porter, L’avantage
concurrentiel
Paris : Inter édition, P 15, 1986
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خاتمة الفصل الرابع:
يعتبر مجمع صيداؿ اليوـ مف الرواد في ميداف إنتاج األدوية عمى الصعيد الوطني،لما لو مف
تجربة تفوؽ  41سنة في إنتاج األدوية ،كما أنو يتمتع بموارد بشرية متخصصة ويشكؿ قطبا ىاما
لمصناعة الصيدالنية عمى المستوى الوطني والعممية لمبحر األبيض المتوسط.
ويتركز نشاطو الرئيسي حوؿ التسويؽ والدراسات التقنية والعممية لممنتجات وذلؾ مف أجؿ الحفاظ
عمى موقعو وديمومتو في السوؽ المحمي والدولي.
إف االنتاج والفعالية المحققة كانت نتيجة لمتحكـ الجيد في أنشطة التنظيـ إلى جانب المتابعة
وااللتزاـ بالبرامج التي سطرىا جعمو يخرج بنتائج حسنة في ميداف الشراكة ،وابتكار االدوية الجنيسة
خاصة في ظؿ المعطيات االقتصادية الجديدة وقدرتو عمى التأقمـ معيا وحسف تسيير المجمع
وفروعو ووحداتو.
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الخاتمـــــــة العامــــــــة:
تعتبر الصناعة الصيدالنية مف أىـ الصناعات العالمية التي تسعى أغمب الدوؿ إلى تنميتيا
وترقيتيا بشكؿ دائـ فتظير أىميتيا بإعتبارىا ميداف نشاط إستراتيجي فيي سمعة مطموبة أكثر في
المجاؿ اإلقتصادي واإلجتماعي وال يمكف التخمي أو اإلستغناء عنيا خاصة في وقتنا الحاضر أيف
كثرة األمراض واستعصى وجود أدوية لعبلجيا ىذا مف جية ومف جية أخرى تعتبر مصدر أساسي
وميـ لتحقيؽ قيمة مضافة ومعتبرة عمى مستوى الدخؿ الوطني إما بالتصدير أو االستثمار األجنبي
ومف ىذا المنطمؽ نجد أف الكثير مف الدوؿ منيا الدوؿ السائرة في طريؽ النمو ويشمؿ ىذا
التخصيص دوؿ شماؿ إفريقيا منيا الجزائر التي تيدؼ إلى تنمية ىذه الصناعة وتحاوؿ جاىدة
لتحسيف قدرتيا التنافسية في ظؿ المنافسة العالمية وازالة قيود التجارة الخارجية واتفاقيات المنظمات
العالمية لحماية حقوؽ براءة اإلختراع.
ومف أىـ التحديات التي تقؼ في وجو الصناعة الصيدالنية ىي ارتفاع حدة المنافسة و تنوع
منابعيا  ،و التي تفرض عمى المؤسسة البحث عف استراتيجيات جديدة لمتفوؽ عف المنافسيف و
تحقيؽ زيادة في المبيعات و كسب عدد أكبر مف الزبائف مف خبلؿ استراتيجيات التي تعمد إلى
اتبعاىا مف أجؿ ابتكارات تكنولوجية بإضافة إلى خطط استراتيجية ىادفة تمنحيا االستم اررية والبقاء
والديمومة في ظؿ النتائج المحققة لسنة  2014/2013بعد انشاء مصانع جديدة النتاج االدوية
الجنيسة باالضافة الى مجموع الشراكات والتحالفات االستراتجية التي يتبعيا المجمع لمبموغ اعمى
مراكز التقدـ وتحقيؽ التميز والتنافس في ظؿ السوؽ الدولية.
النتــــــــــــــــائج:
ومف خبلؿ بحتنا يمكف طرح بعض النتائج كاآلتي:
 يعتبر االبتكار عامبل ميما في تحديد تنافسية المؤسسة االقتصادية وباالخص مجمع
صيداؿ ألجؿ التمركز المحمي والدولي في صناعة المنتجات الصيدالنية ومنافسة المخابر
االجنبية.
 تعتبر صناعة األدوية في الجزائر فتية ،و ىي تركز عمى صناعة األدوية الجنيسة ،مف
بيف المؤسسات الني تنشط في ىذا المجاؿ مجمع صيداؿ في القطاع العاـ و في القطاع
الخاص نجد حكمة لمدواء ،دار الدواء و الدفارما و غيرىا.
257

الخــــــاتمة العـــــــــامة
 سمحت التكنولوجيا الحديثة بظيور وسائؿ ترويجية ابتكاريو جديدة و متجددة ليظير
اإلعبلف االلكتروني الذي أخذ مف مميزات اإلعبلف التقميدي و تجاوز مساوئو و استبدالو
ليكوف أكثر قبوال.
 إكتس اب ثقة الزبوف ووالئو مف أىـ عناصر وأسس الميزة التنافسية لممؤسسة اإلقتصادية
الذي يكسبيا قوة دفاعية تنافسية ضد منافسييا في السوؽ المحمي والدولي.
 أدى ظيور العولمة و التطور التكنولوجي إلى ظيور ما يسمى بالترويج االلكتروني عف
طريؽ شبكة االنترنيت و وضع مواقع خاصة لمتعريؼ بالمؤسسة و منتجاتيا.
 مجمع صيداؿ ىو مؤسسة وطنية عمومية لصناعة األدوية ،وىو الرائد في السوؽ الجزائري
لؤلدوية ،حيث ينتج تشكيمة واسعة ومتنوعة مف األدوية ،و يتخصص أساسا في إنتاج
األدوية الجنيسة ،الشيء الذي يجعؿ المجمع أكبر منتج جزائري.
االقتراحات:
 توسي ع وتقوية تجربة اإلىتماـ بتشكيؿ قاعدة صناعية تخدـ الوحدات المحمية لرفع مستوى
تغطية السوؽ المحمي مف المنتجات الصيدالنية.
 ترقية المؤسسات المصغرة والمتوسطة وتدعيميا لتطوير القطاع الصناعي وتحويمو نحو
التصدير خاصة المنتجات الصيدالنية.
 النيوض بقطاع الصناعة الصيدالنية وتطويره بإعتباره قطاع حيوي وجعمو بديؿ تنموي
عف قطاع المحروقات.
 إنشاء عناقيد صناعية تعتمد عمى استراتيجيات البحث والتطوير التكنولوجي  ،وتجمع بيف
كافة الوحدات اإلنتاجية.
 تشجيع اإلستثمار المحمي والتقميؿ والحد مف واردات األدوية لتغطية السوؽ المحمي
وتحقيؽ اإلكتفاء الذاتي.
 اتباع استراتيجية تسويقية الكترونية ،والتخصص في أدوية بعض األمراض المزمنة ،وانتاج
فروع جديدة إلنتاج األنسوليف بحموؿ .2016
 إتباع سياسات إستراتيجية تعتمد عمى عنصر اإلبداع واإلبتكار لخمؽ مركز تنافسي
لمشركات المصدرة والرفع مف التنمية اإلقتصادية.
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 عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدخوؿ في حمبة األسواؽ العالمية و قيادة السوؽ
بالمنتجات الجديدة.
 الدعوة إلى اإلندماج لتكويف شركات كبيرة واندماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع
شركة صيداؿ العمومية التي تسعى الحكومة جاىدة إلى تحويميا إلى أكبر عمبلؽ منتج
لمدواء.
 الدعوة إلى تطبيؽ برنامج التأىيؿ واإلبتكار لممؤسسات الصناعية.
 إعطاء األولوية لدعـ البحوث المطورة إلنتاج الدواء الجنيس بإستعماؿ التكنولوجيا المتطورة
القائمة عمى اإلبتكار والتخمي عف استيراده وانتاجو محميا إلغراؽ السوؽ بكافة احتياجات
المستيمؾ.
 تشجيع التك تبلت واإلندماجات مع الشركات األجنبية وتوقيع إتفاقيات تدعـ الصناعة
وتساىـ في تقويتيا وتعزيزىا.
 إتباع إستراتيجيات إبتكارية وتطويرىا في مجاؿ صناعة الدواء منيا أمراض السكر مثؿ
دواء  RHMRBوأمراض القمب وايجاد أدوية جديدة لؤلمراض الخطيرة والمستعصية مثؿ:
مرض السرطاف.
 تشجيع األدمغة وتوفير المناخ المبلئـ ماديا ومعنويا لؤلفكار اإلبتكارية واالبداعية.
 اإلستفادة مف خدمات المكاتب القانونية واإلستشارية لممؤسسات مف أجؿ السعي إلى
التخصص في اإلنتاج وتطويره.
 زرع وتوعية المستيمؾ بأىمية وفائدة األدوية المصنعة محميا واكتساب ثقتيـ.
 إدراج تخصص "الصناعة الصيدالنية" في الجامعات وتشجيع التكويف والتعميـ لتطوير ىذا
المجاؿ.
 تشجيع تصدير المنتجات المحمية إلى الدوؿ المجاورة وتكثيؼ مصداقيتو ونذكر عمى
سبيؿ المثاؿ أف الجزائر وقعت اتفاقية تسويؽ المنتجات الصيدالنية قريبا نحو  13دولة
إفريقية.
 عمؿ ندوات وأبحاث طبية وفتح المجاؿ لمكفاءات مف الخارج واالستفادة مف خبراتيـ.
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آفاق الدراسة:
وفي األخير يمكف أف تكوف بداية لؤلفكار ودراسات جديدة وليست ختاما لمموضوع فيو يضـ عدة
آفاؽ فعنواف الرسالة واسع وشامؿ ويمكف أف نستنتج ألوؿ وىمة أنو يمكف دراسة تعزيز القدرة
التنافسية في الشركات المصدرة إضافة إلى اإلبتكار ومدى تأثيره في المؤسسة اإلقتصادية
وباألخص الشركة المصدرة ومحافظة عمى مركزىا التنافسي وآفاؽ صيداؿ في مجاؿ إبتكار
المنتجات الدوائية الصيدالنية ،ومنو يمكننا التوسع في معالجة المزايا التنافسية لمصناعة الصيدالنية
في الجزائر مف خبلؿ تطويرىا الى شركة مصدرة منافسة واتباع استراتيجيات مستحدثة لبلبتكار
المنتجات الصيدالنية وفقا التكنولوجيا الحديثة والتراخيص المبرمة باالنتاج بالسيطرة عمى السوؽ
المحمية والدولية وعميو نقترح االشكاليات التالية:
 آفاؽ صيداؿ في ابتكار االدوية الجنيسة في ظؿ التطور التكنولوجي.
 إستراتيجيات تدعيـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز تنافسيتيا في ظؿ إنضماـ
الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة.
 مامدى تأثير اإلستثمار األجنبي عمى تطوير القدرة التنافسية لممؤسسة اإلقتصادية
 في ظؿ عصرنة المؤسسات االقتصادية كيؼ يمكف لصيداؿ تعزيز قدرتو التنافسية في
السوؽ الدولي بناء عمى اوستراتيجيات ابتكار لؤلدوية الجنيسة.
 في ظؿ التكنولوجيا ومواكبة العصرنة التسيير االستراتيجي وآثاره في تنمية تنافسية
المؤسسة دوليا.
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مقبالث وأوراق انعمم ومىاقع االنترنج:
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.2010
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 http://www.arab-api.org/ar/
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الممخـص:
إف خصوصيات االقتصاد الحديث سمحت لمعولمة أف تفرض فمسفتيا عمى بيئة األعمػ ػ ػ ػ ػاؿ
االقتصادي ػ ػ ػ ػ ػة إذا أصبح التنافس ظاىر حتى ما بيف أطراؼ البيئة بما فييـ المؤسسات االقتصادية
التي أصبحت ممزمة بالبحث عف طرؽ وأساليب إبداعية حديثة تتوافؽ والتقدـ التكنولوجي وتقنيات
التجارة اإللكترونية مف أجػ ػ ػ ػ ػؿ السيطػ ػ ػ ػرة عمى البيئة الداخمية والخارجية وبالتالي كسب مزايا تنافسية
بعد وضع مجمؿ االستراتيجيات البلزمة التي تتوافؽ والسوؽ الدولي ليذا الغرض قمنا بتقديـ دراسة
حوؿ موضوع استراتيجيات اإلبداع واالبتكار التكنولوجي مع إيجاد طرؽ وأساليب أخرى تتوافؽ
والتجارة اإللكترونية كوسيط لمتمييز وضماف التنافس الدولي مف خبلؿ مؤسسة اقتصادية جزائرية
تيتـ بصناعة الدواء والسعي نحو تدعيـ المزايا التنافسية والفوز عمى منافسييػ ػ ػ ػ ػ ػا اآلخ ػ ػ ػريف ومف ثـ
تحقيؽ النجاح والبقاء والنمو في عالـ األعماؿ الدولية.

الكممات مفتاحية:

االبتكار التكنولوجي ،الميزة التنافسية ،المنتج ،العمبلء ،البيئة .
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Résumé
Les particularités de l'économie moderne de la mondialisation
autorisés à imposer de sa philosophie sur l'environnement des
affaires économiques
si la concurrence est devenue évidente, même entre les parties à
l'environnement, notamment les institutions économiques qui sont
devenus l'obligation de rechercher façons pour les méthodes
modernes et innovantes sont les technologies de progrès et de
commerce électronique compatibles et technologiques pour le
contrôle de l'environnement interne et externe et ainsi obtenir un
avantage concurrentiel global après avoir placé les stratégies
nécessaires qui sont compatibles et le marché international à cette
fin, nous présentons une étude sur le thème des stratégies
d'innovation et l'innovation technologique à trouver d'autres
moyens et méthodes en ligne et le commerce électronique en tant
que médiateur de la discrimination et d'assurer la concurrence
internationale par l'institution économique algérienne concerné
avec l'industrie pharmaceutique et la poursuite du renforcement
des avantages compétitifs et de gagner sur les autres concurrents
et atteindre le succès, la survie et la croissance monde des affaires
internationales.
Les

mots

clés:

L'innovation

Technologique ,

Concurrentiel, Produits, Clients, L'environnement.
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Avantage

ABSTRACT
The features of modern économies of Globalisation allowed
impose its philosophy on Economic Affairs Environment in the
competition has become evident even between the parties to the
environment, including economic institutions that have become
the obligation to seek ways for modern and innovative methods
are the technologies progress and compatible electronic
commerce and technology for control the internal and external
environment and thus obtain a competitive advantage overall after
placing the necessary strategies that are compatible and the
international market for this purpose, we present a study on
innovation strategies and technological innovation find other
means and methods of online and e-commerce as a mediator of
discrimination and to ensure the international competition by the
Algerian economic institution concerned with the pharmaceutical
industry and the further strengthening competitive advantages and
win in other competitors and achieve success, survival and growth
of international business world.
Keywords: Technological innovation, Compétitive Advantage,
Product, Customers, Environment.
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