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ةـالمقدم  
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  ب

 

تغريات كبرية جدا يف إدارة الدول النامية  شهد االقتصاد العادلي خالل العقد األخري من القرن ادلاضي     
، وقد تفاعلت العديد من العوامل وادلسببات يف خلق ىذا التغري، يأيت يف مقدمتها عوامل التطور القتصادياهتا

ظهور العودلة االقتصادية اذلادفة إىل بناء اقتصاد عادلي بال حدود، إضافة إىل التحول ضلو اقتصاد  العلمي والتقين،
 نموية ادلنشودة. وق الذي يتضمن إعطاء دور أكرب للقطاع اخلاص يف حتقيق األىداف الت  الس  

االستمرار يف ظل ىذه ادلتغريات نافسية، لضمان الت   يف حتسني ادليزة اميةول الن  حدي األساسي للد  الت   ويكمن     
نافسية من أمهية كربى للمؤسسات للحفاظ على حصصها السوقية وزيادهتا، الت   القتصادية، نظرا دلا دتثلو ادليزةا

 معيشة أفرادىا.قدم االقتصادي وحتسني مستوى ول يف حد ذاهتا لتضمن الت  وحىت للد  

يصبح قيام  ،بادل على مجيع ادلستوياتومع تزايد وترية الت   حوالت االقتصادية ادلتسارعة،ويف ظل ىذه الت       
ياسات لكونو يف األساس عملية تنموية خطيط ورسم الس  اقتصاد تصديري غري تقليدي من ادلهام األوىل ألجهزة الت  

كيزة ث يعد الر  حينمية، ول ودفع عجلة الت  صدير دورا ىاما يف حتريك اقتصاديات الد  ويلعب الت   ،طويلة األجل
 .نمية واذليمنة االقتصاديةجارة اخلارجية، ووسيلة من وسائل الت  عامة األساسية إلصلاح قطاع الت  والد  

ادلوارد ادلالية بالعملة الصعبة،  يف توفري اميةول الن  فإن الصادرات وسيلة تعتمد عليها الد  ومن ىذا ادلنطلق      
صدير، كون مية تعاين من مشكل االختالل الكبري يف عملية الت  اول الن  واجلزائر ىي األخرى باعتبارىا إحدى الد  

 والذي يشهد أزمات بصفة دورية من جراء مواردىا ادلالية بالعملة الصعبة معتمدة أساسا على قطاع احملروقات
عجز و صدير اجلزائرية عدة عوائق اقتصادية منها ادلديونية، تقلبات أسعاره يف السوق الدولية، شلا أوجد لسياسة الت  

 جاري. وكذا عجز ادليزان الت   ،ميزان ادلدفوعات

لفك عملية االعتماد يف وضعية صادراهتا خارج احملروقات، ظر على إعادة الن   ولة اجلزائريةوىو ما أرغم الد       
مستقبال، لذلك مل يبق سبيل لتنمية الصادرات خارج نموي للجزائر على إيرادات البًتول وتأمني ادلسار الت  

ميز للمنتجات الوطنية أمام بتحقيق الت  اليت تشهدىا األسواق اخلارجية، إال احملروقات يف ظل ادلنافسة الشديدة 
نافسية للقطاعات الت   إجراءات لتقوية ادليزاتعدة سياسات و اذ مثيالهتا يف ىذه األسواق، شلا استدعى اخت  
من  يت تعد  طوير واالبتكار واالرتقاء جبودة ادلنتجات، ال  جديد والت  اإلنتاجية، من خالل بناء وتنمية قدرات الت  

ولة على اخًتاق نافسية يف األسواق العادلية، شلا يؤدي إىل زيادة قدرة الد  العناصر األساسية لتحقيق ادليزات الت  
 األسواق اخلارجية وحتقيق معدالت منو عالية.



مقدمـــة ال  

 

  ت

 

يت تعترب شرط نافسية ال  ويرتبط اكتساب ادلؤسسة دلزايا تنافسية واحملافظة عليها مبدى وضوح االسًتاتيجيات الت       
 نافسية للمؤسسة.لتحقيق القدرة الت  

 

 ايل:ئيس الت  ؤال الر  راسة ميكن صياغتها يف الس  يت تعاجلها ىذه الد  ادلشكلة ال   وعليو فان      

الصادرات الجزائرية خارج قطاع  في ترقية للمؤسسات االقتصادية نافسيةالت  مساهمة الميزة ما مدى 
 المحروقات؟

 لية :ىذه اإلشكالية تقودنا إىل طرح األسئلة الفرعية التا  

 ما ىي سلتلف االسًتاتيجيات ادلتاحة أمام ادلؤسسة لتحقيق ميزة تنافسية؟ .1

 وكيف ميكن احملافظة عليها وتطويرىا؟ ،ىي مصادر ادليزة التنافسية ما .2

 اجلزائرية يف زلاولة االندماج يف االقتصاد العادلي دولةال اختذهتااإلصالحات اليت ىل تعترب السياسات و  .3
  ؟ذات أثر إجيايب على األداء التنافسي للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية

 ميزة تنافسية؟ كيف ميكن جملمع صيدال من خالل القدرات التنافسية أن حيقق  .4

 ما ىي أىم أساليب تدعيم تنافسية صادرات اجملمع؟  .5

 فرضيات الدراسة

يت نعتربىا  ال  غة رلموعة من الفرضيات و ئيس و األسئلة الفرعية قمنا بصياللوصول إىل إجابات عن السؤال الر  
 كإجابات أولية سوف نقوم باختبارىا من خالل الدراسة:

كلفة، باعتبارىا الت   قيادة إسًتاتيجيةعلى  يتطلب االعتمادللمؤسسة تنافسية إىل حتقيق ميزة وصل الت   إن   .1
 فوق على بقية ادلنافسني.تسعى من خاللو ادلؤسسة للت   اتنافسي   اسالح

 داءاألعلى  مل يكن ذلا األثر اإلجيايب   اإلصالحاتالسياسات و سلسلة من  ولة اجلزائريةانتهجت الد   .2
 .بقيت احملروقات ىي ادلصدر الوحيد للعملة الصعبةو ، االقتصادية اجلزائرية لمؤسساتل نافسيالت  

يف ظل اعتماده على اسًتاتيجيات  نافسية ىدفا اسًتاتيجيا يسعى رلمع صيدال إىل حتقيقوتعترب ادليزة الت   .3
 ويل.وق احمللي والد  نافسي يف الس  تنافسية مكنتو من حتسني وضعو الت  



مقدمـــة ال  
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 راسة أهداف الد  
 راسة إىل: ىذه الد  هتدف 

نافسية، إلجياد مصدرىا احلقيقي، ورفع الغموض عنها باعتبارىا إعطاء نظرة ومفهوم شامل للميزة الت   .1
 مفهوم متعدد األبعاد.

غيري نافسية واحملافظة عليها يف ظل بيئة تتميز بالت  ادليزة الت   ذي يتم مبقتضاه حتقيقتوضيح البناء الفكري ال   .2
 .طوير ادلستمرينوالت  

ىلها الخًتاق ؤ نافسية اليت تصدير من خالل اكتساب ادلؤسسات اجلزائرية للمزايا الت  جتاوز أحادية الت   .3
 ولية.ألسواق الد  ا

 راسة أهمية الد  
يت تنشط ضمنو ادلؤسسات باعتبار نافس، ال  يت يفرضها واقع الت  رورة ال  الض  راسة أمهيتها من خالل تستمد ىذه الد  

ميزة تنافسية يف صناعة معينة،  اكتسابكون أن ، ضف إىل ذلك  لة جهودىازلص  األخرية و االمتياز ىدف ىذه 
فقد كان من الواجب  امية تفتقد ذلذا العاملول الن  الد   أن   وباعتبارولية، األسواق الد   إىل ولوجالهل جيعل من الس  

 .كنها من حتقيق ذلكيت دت  عليها أن تبحث عن الوسيلة ال  

 راسةالد   محددات
ضبطو وحتديد بعض معادلو  ناارتأي من قريب أو من بعيد لة بوص  نظرا لتشعب ادلوضوع وكثرة العناصر ذات ال

وميكن توضيح أبعاد وزلددات  احملتوى، مان أو حىت  سواء من حيث ادلكان أو الز   ومعاجلتها بأكثر حتليل ودقة،
 الدراسة كما يلي :

يت تتميز هبا ادلؤسسات، لذا مت نافسية ال  ىدف البحث ىو الكشف عن ادليزات الت   إن  :  المكانية المحددات
نافسية يف ترقية ادلنتوج طبيقي على ادلؤسسة اجلزائرية كمحاولة منا دلعرفة مدى مسامهة ادليزة الت  إسقاط اجلانب الت  

)االقتصاد  س على ادلستوى الكلي  نافسية على ادلستوى اجلزئي )ادلؤسسة( وليوقد ركزنا على دراسة الت   احمللي،
سويق واإلعالم راسة ادليدانية ىي رلمع صيدال لصناعة األدوية يف اجلزائر مبديرية الت  وادلؤسسة زلل الد  (، الوطين  

 .الكائن مقرىا بادلنطقة الصناعية، طريق براقي احلراش، اجلزائر ب  الط  

 سنة على الفًتة ادلمتدة ما بني يف معظم حتليالتو مانية: يقتصر رلال البحث من الناحية الز   مانيةالز   المحددات
 ، وىي أحدث معطيات استطعنا احلصول عليها.2014إىل غاية  2002
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 منهج الدراسة
اإلشكالية يت ترتبط بادلوضوع، وبغية الوصول إىل نتائج تقربنا من حل لإلحاطة باجلوانب والعناصر ال       

وقد مت اختيار رلمع صيدال  ،ة، اعتمدنا على ادلنهج الوصفي ادلالئم لدراسة احلالة واختبار الفرضياتادلطروح
لصناعة الد واء كعي نة للد راسة دلا لو من وزن صناعي  واقتصادي  باعتباره الر ائد يف سوق الد واء يف اجلزائر، مع 

ناىج ادلعروفة يف الت حليل الت نافسي مثل سلسلة القيمة، ومنوذج قوى ادلنافسة اللجوء إىل استخدام بعض الن ماذج وادل
واقع قطاع  يت ختص  يف إبراز أىم اإلحصائيات ال   االعتماد أيضا على ادلنهج اإلحصائي. كما مت Porterاخلمس لـ 

 .صدير خارج احملروقات يف اجلزائرالت  

 تقسيمات الدراسة
 ة كما يلي:ي  أربعة فصول رئيسقمنا بتقسيم دراستنا إىل 

مباحث  ةتقسيمو إىل ثالث نافسية، حيث مت  وادليزة الت   لإلسًتاتيجيةإىل اإلطار النظري  الفصل األولتطرقنا يف 
اين فتناولنا فيو أساسيات ا يف ادلبحث الث  ادلؤسسة يف مبحثو األول، أم   إسًتاتيجيةة، قمنا بتناول مفاىيم حول رئيسي  

دات وعوامل صلاح واستمرار ادليزة زلد   أىم  الث نافسية، بينما عاجلنا يف ادلبحث الث  حول ادليزة الت  ومفاىيم عامة 
 .نافسيةالت  

 ةنافسية يف ترقية الصادرات، ومن أجل ذلك مت تقسيمو إىل ثالثدور وأمهية ادليزة الت   تطرقنا إىل انيالفصل الث  ويف 
تأثريات بتحليل  اينادلبحث الث   قمنا يف ، بينمانافسيةأسس ادليزة الت  ة، حيث تناولنا يف ادلبحث األول مباحث رئيسي  

يت ميكن نافسية ال  االسًتاتيجيات الت   الث ألىم  وتعرضنا يف ادلبحث الث   نافسية،على ادليزة الت   اخليةالبيئة اخلارجية والد  
 يها.للمؤسسة تبن  

تطوير تنافسية قطاع الصادرات يف اجلزائر، حيث مت  واسًتاتيجياتتطرقنا ألىم سياسات  الفصل الثالثا يف أم  
ا ادلبحث ادلبحث األول مفهوم الصادرات يف الفكر االقتصادي، أم   نا يفتناول حيث ،مباحث ةتقسيمو إىل أربع

الثالث إىل حتليل األداء  صدير وإجراءات تنميتو يف اجلزائر، بينما تطرق ادلبحثواقع نشاط الت   شملاين فالث  
يت ياسات واالسًتاتيجيات ال  الس   أىم  إىل ابع لنخلص يف ادلبحث الر   ،نافسي للصادرات اجلزائرية خارج احملروقاتالت  

 طار ترقية صادراهتا.اعتمدهتا اجلزائر يف إ

وقع اختيارنا على رلمع صيدال  حيثنقوم بتطبيق ادلفاىيم النظرية على ادلؤسسة اجلزائرية،  ابعالفصل الر  ويف 
عرض إىل واقع وآفاق رلمع صيدال يف تدعيم القدرة التنافسية لصناعة الدواء يف بالت  قمنا فللقيام بدراسة احلالة، 

ا ادلبحث عرف على اجملمع الصناعي صيدال، أم  تناول ادلبحث األول الت   ،مباحث ةوذلك من خالل ثالث ،اجلزائر
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أساليب تدعيم  الث تناولنا فيو أىم  ادلبحث الث  يف حني نافسية للمجمع، الوضعية الت   الثاين فخصصناه لتحليل
 نافسية لصادرات اجملمع.القدرة الت  

 دراسةلاأنموذج 
يتضمن والذي على أمنوذج الدراسة  اعتمدنا األدبيات ذات الصلة مبوضوع البحث ومشكلتومن خالل مراجعة 

وادلتغري التابع ادلتمثل يف الصادرات خارج احملروقات، ويتضح ىذا األمنوذج  التنافسية ادلتغري ادلستقل ادلتمثل يف ادليزة
 يف الشكل التايل:

 دراسةأنموذج ال
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 راسات السابقةالد  
ابقة مل تتعرض لنفس البحوث الس   نافسية والصادرات، فإن  موضوع البحث جيمع بني شقني، ادليزة الت   مبا أن  

 نافسية كما يلي:ىناك دراسات تناولت مواضيع ادليزة الت   ادلوضوع دتاما، ولكن  

المؤسسات  مؤشرات تنافسيةأطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية للطالب فرحات غول، بعنوان "  .1
حيث ، 2006جامعة اجلزائر ، ة()حالة المؤسسات الجزائريةفي ظل العولمة االقتصادية االقتصادي

 وعية لتنافسية ادلؤسسات االقتصادية، حيث خلصت إىل ضرورةادلؤشرات الن   على راسةد  ركزت ىذه ال

تابعالمتغير ال المتغير المستقل  

 الميزة التنافسية 

تقدمي أسعار منافسة -  
  حتسني اجلودة -
تقدمي منتجات جديدة -  
احلصة السوقية -  

المحروقاتالصادرات خارج   

األزمات -  
تنافسية الدول أو القطاع-  

ةالمستقل اتالمتغير   
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ة،عن طريق اكتساب مهارات االستعداد دلرحلة ادلنافسة العادلي  االقتصادية اجلزائرية بحتسيس ادلؤسسات 
 وكفاءات جديدة تسمح ذلا مبواجهة بل وبفرض وجودىا يف رلال األعمال على الصعيد العادلي.

نافسية " آليات تطوير الميزة الت  مذكرة ماجستري يف علوم الت سيري للطالبة نصرية عبد الرمحن، بعنوان  .2
، جامعة سعد دحلب البليدة جارة الخارجية"للمؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل تحرير الت  

سسات االقتصادية ، حيث ىدفت الد راسة إىل إبراز أمهية الت أىيل يف رفع وتطوير تنافسية ادلؤ 2006
اجلزائرية، وخلصت إىل ضرورة تنمية وتطوير ادليزة الت نافسية للمؤسسات االقتصادية، خاصة يف ظل ادلناخ 

 االقتصادي اجلديد ال ذي ال مكانة فيو للمؤسسات غري القادرة على ادلنافسة.

"ترقية الميزة التنافسية للصناعة بعنوان  ،مذكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية للطالب زلمد مسعودي .3
راسة من خالل ىذه الد  ، ولقد قام الباحث 2011، جامعة اجلزائر "(0202-0222)الجزائرية للفترة 

من خالل رسم االسًتاتيجيات  نافسية للصناعة اجلزائرية،لًتقية وتطوير ادليزة الت   ادلنهج العلمي   إىل حتديد
 بغية الوصول إىل قطاع تصنيعي   اجلزائري   الصناعي   وادليدان العملي   وتكييفها مع الوضع االقتصادي  

 .عايل حديث بأداء تنافسي  

وزلددات، باإلضافة إىل  نافسية مبختلف جوانبها، من مفهوم وأبعادكل ىذه البحوث تطرقت إىل ادليزة الت  
نافسية يف ترقية صادرات عال للميزة الت  الف   ورأكيد على الد  و حياول الت  وتأيت مكانة حبثنا يف أن  ادلختلفة، مصادرىا 

، وذلك من خالل حتديد مفهومها، والبحث عن أصلها وخصائصها، وربطها خارج احملروقات ادلؤسسات اجلزائرية
   يت ميكن أن حتققها للمؤسسة.ميز ال  مبجاالت الت  
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 : تمهيد

التحديات  ربقيقو يف ظل ذلإتيجيا تسعى اؼبؤسسات االقتصادية اؼبيزة التنافسية ىدفا اسًتا البحث عن عتربي     
من أجل استغبلؽبا وفق  معرفة مصادرىا ومتطلباهتا نافسية الشديدة لبلقتصاد العاؼبي، فبا فرض على اؼبؤسساتالت

قدرة اؼبؤسسة على خلق  حيث سبثل اؼبيزة التنافسيةما تسمح بو إمكانيات اؼبؤسسات وظروؼ اؼبنافسة اػبارجية، 
سية فعالة تؤكد سبيزىا واختبلفها عن منافسيها، وسبكنها من مواجهتهم قيمة لزبائنها من خبلؿ تبٍت إسًتاتيجية تناف

    .وزيادة حصتها السوقية

، لننطلق ية اؼبتعلقة بإسًتاتيجية اؼبؤسسةمعرفة اؼبفاىيم واألبعاد األساسإذل سوؼ نتطرؽ يف ىذا الفصل لذا      
قباح  أىم ؿبددات وعوامل ونصل أخَتًا إذل، أسندت للميزة التنافسية التعاريف اليت أىمبعدىا إذل ربديد 

 التالية: ةوذلك من خبلؿ اؼبباحث الثبلث ،واستمرار اؼبيزة التنافسية

 .إطار إستراتيجية المؤسسة:  المبحث األول        

 .مدخل مفاىيمي للميزة التنافسية:  المبحث الثاني        

 .واستمرار الميزة التنافسية: محددات وعوامل نجاح  المبحث الثالث        
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 المبحث األول : إطار إستراتيجية المؤسسة

أمر وبدد بصورة  ومن اسًتاتيجيات، فه بشكل كبَت على ما تتبعويتوقف بعض اؼبؤسسات فشل أو قباح إف     
ما ىي اإلسًتاتيجية وما  :ا وىواألعماؿ، ولعل ذلك يطرح سؤاال ىام فشلها يف ؾباؿ قاطعة معدؿ قباحها أو

إف الوصوؿ إذل ربقيق مثل ىذه اإلجابة يبر حتما عرب معرفة اؼبفاىيم واألبعاد  تم صياغتها؟ت فاؼبقصود منها، وكي
 األساسية اؼبتعلقة بإسًتاتيجية اؼبؤسسة.

 المطلب األول : مفهوم اإلستراتيجية

 تعريف اإلستراتيجية .1

فالشطر  قسم إذل شطرينين والذي ،)trategos)Sيرجع أصل كلمة اإلسًتاتيجية إذل اؼبصطلح اليوناشل      
"أقود كلمة إسًتاتيجية تعٍت   أف أي "أقود"تعٍت  (Agos)، أما الشطر الثاشل "الجيش"ويعٍت  )tratos)Sاألوؿ 

عاـ يت نشبت بُت اإلغريق والفرس يف اغبرب ال أثناءؽ.ـ 1051يف عاـ  ىذا اؼبصطلح استخدـو  "،الجيش
، وىي عبارة عن تركيب وتداخل ثبلث أسئلة : أين نتدخل؟ مىت وكيف؟ 1ليعرب عن فن قيادة اعبيوش ؽ.ـ051

ف اإلجابة ببساطة ىي هبب التدخل يف اؼبكاف اؼببلئم ، حيث إيف أي وقت؟ بأي الوسائل؟و  يف أي ؾباؿ أي
 .الضرورية والكافيةوالوقت اؼبناسب، وباستعماؿ اؼبوارد 

)orldWew N ’sWebster ictionaryD( يعرؼ قاموس لئلسًتاتيجيةوانطبلقا من اعبذور العسكرية      

كوف يف ىذا التعريف فالتخطيط يبثل أىم م "،على أهنا :"علم زبطيط وتوجيو العمليات العسكرية اإلسًتاتيجية
 أوفن اغبرب،  أوـو لع"اإلسًتاتيجية على أهنا تعٍت  Mawrid)-(ALبينما يشَت قاموس اؼبورد  لئلسًتاتيجية،
 .2"العمليات اغبربية وإدارةوضع اػبطط 

أو ؾباؿ األعماؿ لئلشارة إذل ما هبب فعلو ؼبواجهة  اإلداريؾباؿ الفكر  إذلبعد ذلك  تانتقل أهنا إال     
 .التحركات الفعلية أو اؼبتوقعة للمنافسُت

                                                           
1
 . 12، ص 8553، دار اؼبناىج، عماف، األردف، "اإلدارة اإلستراتيجية مدخل تكاملي"صاحل عبد الرضا رشيد، إحساف دىش جبلب،  
، ؾبموعة النيل العربية، القاىرة، مصر، "لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين  اإلستراتيجيةاإلدارة "عبد اغبميد عبد الفتاح اؼبغريب،  2

 .12، ص 1444



 التنافسية النظري لإلستراتيجية والميزة اإلطار                                     الفصل األول   

  

3 
 

واجملاالت اليت ظهرت فيها، فقد برزت أكثر من مدرسة أو تيار فكري أعطوا تعاريف وألنبية اإلسًتاتيجية      
  لئلسًتاتيجية، ومن بُت أىم ما تركو رواد اؼبدارس اإلدارية واإلسًتاتيجية من إسهامات نذكر مايلي:

"تصور  :أهنايعرفها على  حد أشهر الكتاب يف ؾباؿ اإلسًتاتيجية والفكر اإلداريوىو أ f)f(Ansoتعريف      
اؼبؤسسة عن العبلقة اؼبتوقعة بينها وبُت بيئتها حبيث يوضح ىذا التصور نوع العمليات اليت هبب القياـ هبا على 

 1اؼبدى البعيد، واؼبدى الذي هبب أف تذىب إليو اؼبؤسسة والغايات اليت هبب أف ربققها".

واػبطط اليت تقرىا اؼبؤسسة على اؼبدى البعيد دبا  األنشطة" أهناعلى  اإلسًتاتيجية إذل (Thomas)ويشَت      
التقاء أىداؼ اؼبؤسسة مع رسالتها، والتقاء رسالة اؼبؤسسة مع البيئة احمليطة هبا بطريقة فعالة وذات كفاءة يضمن 

 .2عالية يف نفس الوقت"

اؼبتعلقة بتخصيص وإدارة :"عملية ازباذ القرارات  قبد أف اإلسًتاتيجية سبثل (Robert)ومن وجهة نظر     
موارد اؼبؤسسة من خبلؿ ربليل العوامل البيئية دبا يعُت اؼبؤسسة على ربقيق رسالتها والوصوؿ إذل غاياهتا وأىدافها 

 3اؼبنشودة".

اؼبؤسسة ألغراضها وأىدافها الرئيسية  ربديد:"  على أهنا اإلسًتاتيجية يعرؼ )Alfred Chandler(أما     
دوار عمل معينة، وربديد وزبصيص اؼبوارد اؼبطلوبة لتحقيق ىذه األغراض اؼبدى البعيد وتبٍت أغاياهتا على و 

 .4والغايات"

 باختيار اػباصة القرارات الزباذ اؼبتبعة القواعد ؾبموع أهنا على اإلسًتاتيجية تعريف يبكن أخرى ناحية من   
 5:التالية العناصر االعتبار بعُت تأخذ وىي اؼبؤسسة، نشاط ؾباالت

 ؾباؿ النشاط الذي يشمل اؼبنتجات واألسواؽ؛  -

                                                           
 .88، ص 8552، الدار اعبامعية، "اإلدارة اإلستراتيجية"ثابت عبد الرضبن إدريس، صباؿ الدين ؿبمد اؼبرسي،  1
، 8552، الدار اعبامعية، التفكير االستراتيجي واإلدارة اإلستراتيجية"رشدي جبة، "صباؿ الدين ؿبمد اؼبرسي، مصطفى ؿبمود أبو بكر، طارؽ  2

 . 81ص 
 .22عبد اغبميد عبد الفتاح اؼبغريب، مرجع سبق ذكره، ص  3

4
 Alfred D. Chandler, Stratégie et structures de l’entreprise, Les éditions d’organisation, 1972, p 65.  

5
 Ahmed Hamadouche, Méthodes et outils d’analyse stratégique, Les éditions Chihab, Alger. 1997 p 26-27.     
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اذباىات النمو، وىو ما يعٍت أف تقـو اؼبؤسسة بتكثيف استثماراهتا يف ؾباؿ عملها، إنتاج منتجات  -
 جديدة ومن مث دخوؿ ؾباالت جديدة؛ 

 القدرة التنافسية للمؤسسة يف السوؽ؛  -

من أجل اغبصوؿ   اعبمع ما بُت نشاطاهتا اؼبختلفة،: دبعٌت عبوء اؼبؤسسة إذل La synergieالتعاوف  -
ألنو يف ىذه اغبالة تصبح األنشطة أكثر  دل يتم اعبمع ما بُت تلك األنشطة،على منافع أكرب، فبا لو 

بسبب تقليص التكاليف، ومن مّث زيادة األرباح. فعلى سبيل اؼبثاؿ يبكن ؼبؤسسة ما أف تنتج عدة  فعالية
فبا يسمح ؽبا من ربقيق وفورات يف ؾباؿ تكاليف  ، مواد التجميلصابوف، الشامبومثل ال ات متقاربةمنتج

 التسويق...و اغبصوؿ على اؼبواد األولية، اإلنتاج، 

أف حقل اإلسًتاتيجية ال يبكن أف يستند إذل التسليم بوجود تعريف واحد  (Mintzberg)ى ير بينما      
فقط لئلسًتاتيجية، ولذلك قدـ مفهوما ـبتلفا عن اآلخرين تضمن طبسة تعاريف لئلسًتاتيجية احدنبا مكمل 

 1وىي: Five Psلآلخر أطلق عليها 

نشاط مقصود للتعامل مع اؼبواقف  أهناعلى  اإلسًتاتيجية إذلحيث ينظر كخطة :   اإلستراتيجية 1.1
قبل النشاطات اليت طورت من أجلها، وثانيها أهنا تعد  أهنا أوؽبا أساسيتُتاؼبختلفة، وسبتلك اػبطة صفتُت 

 أعدت لتحقيق ىدؼ أو أىداؼ ؿبددة.

تكوف خاصة  أوتكوف عامة كما مت توضيحها،  أفكخطة يبكن   اإلسًتاتيجية:  كمناورة  اإلستراتيجية 8.1
 إذليكوف اقرب  أضيقمفهوما  تأخذاؼبنافسُت، واؼبناورة ىنا  أواغبالة ىذه دبثابة ؿباولة ػبداع اػبصـو ويف 

 .اإلسًتاتيجية إذلالتكتيك منو 

مناورة دبعزؿ عن السلوؾ الناجم  أوخطة  أهناعلى  اإلسًتاتيجية إذليبكن النظر  ال : اإلستراتيجية كنمط 2.1
يف عملية تدفق النشاطات اؼبختلفة سواء كانت كنمط   اإلسًتاتيجية إذل النظرعنها، وىذا يعٍت ضرورة 

  مقصودة أو غَت مقصودة وبالتارل فهي نتاج عملية التعليم التنظيمي وليست نتاج قرار واحد.

إذل اؼبنتجات أو اػبدمات اليت تقدمها اؼبؤسسة : حيث يتوجو االىتماـ ىنا  كمركز  اإلستراتيجية 1.1
هبا، واؼبركز الذي ربصل عليو اؼبؤسسة يف السوؽ يعكس اعبهود اليت تبذؽبا يف منح واألسواؽ اليت تتعامل 

منتجاهتا قيمة فبيزة من وجهة نظر الزبائن، وينصب اىتماـ اإلسًتاتيجية يف ىذه اغبالة على إهباد اؼبوائمة 
  بُت اؼبؤسسة والبيئة احمليطة هبا.

                                                           
1
 .82-88ص حساف دىش جبلب، مرجع سبق ذكره، ص صاحل عبد الرضا رشيد، إ 
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غرض اؼبؤسسة واعبوانب اليت تركز عليها وبالتارل : حيث تعرب اإلسًتاتيجية عن  اإلستراتيجية كتصور 0.1
فإهنا ترتبط برسالة اؼبؤسسة وقيمها اعبوىرية اليت يشًتؾ فيها صبيع العاملُت سواء من خبلؿ مقاصدىم 

 .)تفكَتىم( أو من خبلؿ أفعاؽبم )سلوكهم(

حدنبا ؿبل اآلخر إمكانية إحبلؿ أها أحيانا، دبعٌت أف ىذه التعاريف قد تتنافس فيما بين Mintzbergويرى      
 إال أهنا بشكل عاـ مكملة لبعضها البعض.

 1فبا تقدـ يتضح أف اإلسًتاتيجية ترتكز على ثبلثة ركائز وىي:     

وتعٍت أف اإلسًتاتيجية تتعامل مع القرارات والقضايا ذات األنبية البالغة دوف غَتىا من القضايا ذات  : األىمية -
 .األبعاد التكتيكية

: وتعٍت أف الفعل االسًتاتيجي يتصف بكونو واسع النطاؽ يتعامل مع اإلطار العاـ للحركة باذباه  الشمولية -
 .اؼبستقبل، ويقـو بأدوار واسعة األفق وردبا غَت متخصصة بوظيفة ؿبددة بعينها

أي أف  إف اجملاؿ اغبقيقي لتطبيق اإلسًتاتيجية ىو يف اؼبستقبل، : النظرة المستقبلية بعيدة المدى -
 اإلسًتاتيجية تنفذ عرب خط زمٍت يبدأ من اآلف ويبتد يف اؼبستقبل لسنوات طويلة وأحيانا غبقب طويلة.

 خصائص اإلستراتيجية .8

 2يبكن أف نستنتج أىم خصائص اإلسًتاتيجية وىي: 

وىذا معناه اإلسًتاتيجية عمل فكري قبل أف تكوف أي شيء آخر، فكل  : اإلستراتيجية عمل فكري 1.8
 ماىو عمليات وإجراءات وقرار إمبا ينتج عن العمل الفكري األصلي.

وزبصص اؼبوارد من اجل تنفيذ اإلسًتاتيجية، فهي تشمل اؼبوارد اؼبادية،  : تؤدي إلى تخصيص الموارد 8.8
 اؼبالية، البشرية، والزمنية...

يظهر االلتزاـ الف االختيارات اإلسًتاتيجية ال يبكن الرجوع فيها عادة،  : المؤسسة للمدى الطويلتلزم  2.8
 وىي قرارات تتعلق باؼبدى الطويل وحىت الطويل جدا يف بعض اغباالت.

 أي أهنا أساسية بالنسبة للمؤسسة دبا أهنا زبص نشاطها وحدود ىذا النشاط. : تخص مساحة النشاط 1.8

                                                           
1
 .83، ص 8515األردف،  ، الطبعة األوذل، دار النفائس، عماف،"تطوير التفكير اإلستراتيجي"لينا شحادة خليف،  
2
  .81، ص 8515، مؤسسة الوراؽ، عماف، األردف، "اإلدارة اإلستراتيجية"عيسى ؿبمد حَتش،  
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ال معٌت لئلسًتاتيجية إف دل  ألفّ وىذا ىو اؼبربر األوؿ لئلسًتاتيجية  : ميزة تنافسية تهدف إلى تحقيق 0.8
 تكن تبحث عن ربقيق ميزة تنافسية.

 ويبُّت لنا الّشكل الّتارل ىذه اػبصائص بوضوح.

 اإلستراتيجيةخصائص  : )1.1( الشكل رقم

 عمل فكري                                              

 ىي                                                

 زبصيص        تؤدي إذل          تستهدؼ                       ربقيق ميزة            

 اؼبوارد                                                              إسًتاتيجية          

 تلـز اؼبؤسسة                            زبص                                    

 للمدى الطويل                            مساحة النشاط                         

 .80 ، ص8515، مؤسسة الوراؽ، عماف، األردف، "اإلدارة اإلستراتيجية"عيسى ؿبمد حَتش،  :المصدر     

 1:باإلضافة إذل اػبصائص اآلتية

 يعترب اػبط اؼبوجو واؼبربر اغبقيق ؽبا؛ذي الّ تتميز بوجود اؽبدؼ  -

اإلسًتاتيجية شاملة لكل اؼبتغَتات اػبارجية للمؤسسة)منافسة، تكنولوجيا...(، واؼبتغَتات  -
 الداخلية)األسعار، اؼبنتجات...(؛

 تواجو وتقود العمل؛يت الّ ترتكز اإلسًتاتيجية على ؾبموعة من القرارات  -

 اإلسًتاتيجية توضع على مدى ؿبدد من الوقت. -

 
 
 
 

                                                           

غَت منشورة،  ماجستَت مذكرة ، "حالة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أىمية اليقظة التنافسية في تنمية الميزة التنافسية للمؤسسة" ،كباسية رتيبة 1
 .15-24ص  ، ص8552 ،، جامعة اعبزائروالتسيَت االقتصاديةالعلـو كلية 

 اإلستراتيجية
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 أسس اإلستراتيجية .2

 1تقـو اإلسًتاتيجية على ؾبموعة من األسس ىي:     

 اؼبشروع يبتد لفًتة زمنية طويلة؛امتبلؾ اؼبؤسسة ؼبشروع عاـ، يشمل العديد من العناصر واألفراد، ىذا  -

وع العاـ، وإقباز بإقباز اؼبهاـ اؼبختلفة اؼبدرجة يف إطار ىذا اؼبشر  مشروعها يتمإف سعي اؼبؤسسة لتحقيق  -
حبيث يتعُت على اؼبؤسسة أف تتخذ  ر اؼبنافسة مع غَتىا من اؼبؤسسات،يف إطا ىذه اؼبهاـ يتم

 اءات اؼببلئمة ؼبواجهة منافسيها؛اإلجر 

أعماؿ غَت معروفة النتائج، دبعٌت أف ىي  األعماؿ اؼبنجزة من قبل اؼبؤسسة سعيا لتحقيق أىدافها إف -
 ؛عمل اؼبؤسسة معرض للنجاح، كما ىو معرض لئلخفاؽ

 و، وذلك سعيا منو لتحقيق أىدافو؛اؼبشروع  عرضة للتغَت ؼبواجهة التغَتات اليت ربيط ب -

 إذل ربقيق ىدؼ يتمثل يف ربقيق كسب.  إسًتاتيجيةيهدؼ اؼبشروع من وضع  -

 منطلقات اإلستراتيجية  .1

وىو اؼبنطلق التنافسي  فبعدما كاف ؽبا منطلق واحد يعرؼ لقد عرفت منطلقات اإلسًتاتيجية تطورا معتربا،     
)منطلق السوؽ، منطلق البيئة، أو اؼبنطلق اػبارجي(، صار ؽبا منطلق ثاشل بعد ظهور نظرية اؼبوارد، فهو ما يعرؼ 

ار تسيَت اؼبعارؼ، ظهر منطلق ثالث لئلسًتاتيجية ، مث ومع انتش(RBV)باؼبنطلق الداخلي أو اؼبنطلق من اؼبوارد
.(KBV)وىو اؼبنطلق من اؼبعارؼ

2 

قد تكوف إسًتاتيجية اؼبؤسسة منطلقة من حقيقة البيئة اػبارجية اليت تنشط فيها اؼبؤسسة نفسها، أي من      
إسًتاتيجية اؼبؤسسة على أساس ىذه تركيبة السوؽ ووضع اؼبنافسُت، وحدة اؼبنافسة، ومستوى التكنولوجيا... فتبٍت 

اؼبعطيات اػبارجية ورباوؿ ربديد أفضل سبوقع للتمكُت من االستفادة من واقع البيئة وربقيق ميزة تنافسية مقارنة 
 دبنافسيها.

وبدال من البيئة، يبكن أف ينطلق التفكَت من واقع اؼبؤسسة نفسها، فتؤخذ الطاقات اإلسًتاتيجية للمؤسسة      
العتبار وكذا كل مواردىا اليت يبكن االعتماد عليها يف بناء اإلسًتاتيجية اليت دل يكن ىدفها اغتناـ وضع بعُت ا

                                                           
أطروحة دكتوراه غَت منشورة، كلية العلـو "، التحالف اإلستراتيجي كخيار للمؤسسة الجزائرية، دراسة حالة مؤسسة التبغ والكبريت" زغدار أضبد، 1

 .31، ص  8550االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة اعبزائر، 
 .21حَتش، مرجع سبق ذكره، صعيسى ؿبمد  2
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البيئة ولكن االعتماد على اؼبوارد الداخلية من أجل بناء ميزة تنافسية سبكن اؼبؤسسة من مزاضبة منافسيها، يسمى 
، وكثر من الباحثُت يرجع ىذا (RBV)أو  (Resource Based View)ىذا التفكَت باؼبنطلق من اؼبوارد

 يف هناية اػبمسينيات. pentroseاؼبنطلق إذل نظرية مبو اؼبؤسسة اليت جاءت هبا 

أما اؼبنطلق الثالث إلسًتاتيجية اؼبؤسسات فذلك الذي يبٌت على أساس اؼبعارؼ، لقد تبُت منذ أزمة      
أف اؼبعرفة ىي اؼبورد الذي وبمي أكثر من غَته اؼبيزة التنافسية السبعينيات، أف اؼبعرفة مورد إسًتاتيجي وتبُت أيضا 

من التقليد فضبل عن كوف اؼبعرفة واحدا من أىم العناصر)إف دل تكن أنبها على اإلطبلؽ( اليت تساعد على إنشاء 
  KBV أو (Knowledge Based View)القيمة، ومن ىنا جاءت مقاربة اإلسًتاتيجية من منطلق اؼبعارؼ

 كما تسمى أيضا.

 : مستويات وأبعاد اإلستراتيجية المطلب الثاني

 مستويات اإلستراتيجية  .1

تتفاوت اإلسًتاتيجيات يف مستوياهتا من حيث مدى مشوؽبا الىتماـ اؼبؤسسة كلها، أو اكبصارىا يف      
 :  ىي اىتمامات قطاعات ؿبدودة فيها، ونستطيع أف مبيز بُت ثبلثة مستويات لئلسًتاتيجية

ىي دبثابة اإلسًتاتيجية الرئيسية على مستوى اؼبؤسسة، وتتعلق  : المؤسسة اإلستراتيجية على مستوى 1.1
وربدد اذباىاهتا يف التعامل مع البيئة اػبارجية، فهي تركز على الطريقة اليت تضمن للمؤسسة باؼبؤسسة ككل، 

األسئلة اآلتية واليت ترتبط عادة بالصورة . وزبتص باإلجابة على 1ربقيق رسالتها وأىدافها اإلسًتاتيجية
  2للمؤسسة. اؼبستقبلية

 ماىي األسواؽ واؼبنتجات أو اػبدمات اليت تتعامل هبا اؼبؤسسة؟ -

 ما ىي حدود اؼبؤسسة وأثر تلك اغبدود على العبلقات مع أصحاب اؼبصاحل اؼبختلفة؟ -

 أـ ال؟ ما ىو مستوى التنويع الذي تعتمده اؼبؤسسة؟ وىل ىو تنويع متجانس -

يف ؾباؿ األعماؿ اغبالية عن طريق زيادة حجم األعماؿ والسوؽ أو شراء  ىل ينبغي أف تنمو -
 منشآت قائمة يف ؾباالت فباثلة؟

                                                           
 . 33، ص 8552، الطبعة األوذل، دار اغبامد للنشر والتوزيع، عماف، األردف، "إدارة المنظمات: منظور كلي"حسُت حرصل،  1
 .23صاحل عبد الرضا رشيد، إحساف دىش جبلب، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 ؟ىل ينبغي أف رباوؿ النمو أساسا عن طرؽ التوسع يف ؾباالت أخرى لؤلعماؿ -

األخرى أـ أهنا تقتصر على ىل تعتمد اؼبؤسسة إسًتاتيجية تعاونية كعقد التحالفات مع اؼبؤسسات   -
 اعتماد اإلسًتاتيجية التنافسية؟

نسيق بُت ضماف التكامل والتل ىل ينبغي استخداـ إسًتاتيجيات ـبتلفة يف أجزاء ـبتلفة للمؤسسة -
      ؟حدات األعماؿو 

مزيد من فاإلجابة على ىذه األسئلة ربدد اؼبؤسسة فيما إذا كانت تبحث عن االستقرار، النمو، االنكماش أو    
ىذه االذباىات وىذا ما يبثل اػبيارات اإلسًتاتيجية على مستوى اؼبؤسسة ككل فهناؾ إسًتاتيجية التنويع، 

وتقـو اإلدارة العليا بإتاحة الفرصة لرؤساء الوحدات اإلسًتاتيجية  إسًتاتيجية التعاوف، واإلسًتاتيجية التدويلية.
تصور اإلسًتاتيجي للمؤسسة ككل، واؼبسؤولية األساسية ؽبذا ورؤساء األنشطة الرئيسية باؼبشاركة يف وضع ال

 1اؼبستوى ىي التفكَت يف استخداـ نقاط القوة والضعف للمؤسسة ككل يف ازباذ قرارات إسًتاتيجية عامة.

ىناؾ عدة إسًتاتيجيات للتنويع حيث يتم التنويع من خبلؿ بعدين، بعد  : إستراتيجية التنويع     1.1.1
والتكنولوجيا دبعٌت ىل ربافظ اؼبؤسسة على نفس التكنولوجية لتنويع نشاطاهتا أو تعتمد اؼبنتجات 

أو الزبائن، إما أف ربافظ اؼبؤسسة على  تكنولوجية جديدة ؼبختلف نشاطاهتا، أما البعد الثاشل فهو السوؽ
سباما عن الزبائن نفس زبائنها وتقدـ ؽبم منتجات جديدة أو زبائن متشاهبُت جدد أو زبائن جدد ـبتلفُت 

 األصليُت. 

وىنا تتقدـ اؼبؤسسة بتشكيلة من اؼبنتجات لنفس زبائنها سواء  : إستراتيجية التنويع األفقي .أ 
 باستخداـ نفس التكنولوجية أو تكنولوجية جديدة.

وىنا تصبح اؼبؤسسة زبونة لنفسها، إما باذباه كبو األعلى)التنويع  : إستراتيجية التنويع العمودي .ب 
كبو األعلى( إلنتاج ما كانت تشًتيو من اػبارج أو يف األسفل أف تقـو ببيع أو تصنيع ما كانت 

  تبيعو يف اػبارج.

د : وىنا يتم االنتقاؿ لزبائن جدد متشاهبُت للمؤسسة، أو زبائن جد إستراتيجية التنويع التركيزي .ج 
 ـبتلفُت مباما عن زبائن اؼبؤسسة وتقدـ ؽبم تشكيلة من اؼبنتجات.

                                                           
1
 .85، ص 8551، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، "العلميةاإلدارة اإلستراتيجية: األصول واألسس "ؿبمد أضبد عوض،  
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عدة تسميات منها الشراكة، التحالف، واالتفاؽ.  تأخذ ىذه اإلسًتاتيجية:  إستراتيجية التعاون   8.1.1
  :التعاوف إسًتاتيجية ويبكن التمييز مابُت ثبلثة أنواع من

ىي اؼبؤسسات اليت تكوف متواجدة يف  : نافسةتإستراتيجية التعاون مابين مؤسسات غير م .أ 
قطاعات صناعية ـبتلفة فتتعاوف معها إسًتاتيجية التطوير، أي إسًتاتيجية بُت اؼبؤسسات غَت 

 متنافسة ىي إسًتاتيجية تعاوف.

: مؤسسات تقدـ نفس اؼبنتجات أو تكوف مكملة  إستراتيجية التعاون مابين مؤسسات متنافسة .ب 
لبعضها البعض، وتسمى بإسًتاتيجية التحالف، عموما إف ىذه االتفاقيات تتم بشكل أكرب يف ؾباؿ 

 البحث والتطوير، اإلنتاج، و التسويق. 

: ىنا تلجأ اؼبؤسسة اآلمرة لبلتفاؽ أو التعاوف بناء على عقد مع اؼبؤسسات  إستراتيجية المناولة .ج 
ؼبناولة لتنفيذ اؼبشاريع وفق دفًت أعباء ربدده اؼبؤسسة اآلمرة ويتلقى مقابل ذلك أجرا على اػبدمات ا

 اؼبقدمة.
ىنا تتجو اؼبؤسسة إذل نقل خرباهتا، منتجاهتا، عبلماهتا التجارية،  : التدويلية اإلستراتيجية     2.1.1

: سًتاتيجيات األكثر كبلسيكية مثل، وىنا قبد تشكيلة من اإل... إذل خارج السوؽ الوطٍتومصانعها
، عقود piggy backإسًتاتيجية التصدير، إسًتاتيجية عقود التسيَت، إسًتاتيجية اؼبنتجات الناقلة 

االمتياز، وسطاء دوليُت، مصنع يف اليد، سوؽ يف اليد، منتج يف اليد، إسًتاتيجية فرع صناعي كامل، 
 رع إداري.إسًتاتيجية فرع ذباري، وأخَتا إسًتاتيجية ف

خبلفا إلسًتاتيجية اؼبؤسسة، فإف إسًتاتيجية األعماؿ  : إستراتيجية األعمال على مستوى النشاط   8.1
تتنوع نشاطاهتا، أو اليت تسيطر  يف اؼبؤسسات اليت يظهر ىذا اؼبستوىربدث عادة يف مستوى األقساـ، و 

على عدد من اؼبؤسسات األصغر، حيث يبكن اعتبار كل واحدة منها وحدة إسًتاتيجية، وعلى سبيل 
األمريكية تتكوف من عدة مؤسسات تقـو كل منها بنشاط متميز  General Foodsاؼبثاؿ مؤسسة 

مؤسسة تعمل يف الصناعات الغذائية، وأخرى يف السجائر، وثالثة يف الطباعة... وال شك  سباما، فهناؾ
1أف كل من ىذه اؼبؤسسات ربتاج إذل إسًتاتيجية ـبتلفة أو ما يسمى إسًتاتيجية النشاط.

 

                                                           
 .145، ص 8553، الطبعة األوذل، دار اػبلدونية، اعبزائر، "الوجيز في اقتصاد المؤسسةغوؿ فرحات، " 1
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وربديد اليت ينبغي تطويرىا وعرضها يف األسواؽ دمات اػبجات أو و ؼبنتىذه اإلسًتاتيجية بتحديد ا وهتتم     
مدى مسانبة اؼبنتجات اليت تليب حاجات الزبوف يف ربقيق أىداؼ اؼبؤسسة، وربديد أساليب التنافس اليت تستطيع 

 1من خبلؽبا وحدة األعماؿ اإلسًتاتيجية من التنافس بكفاءة مع منافسيها يف ذات السوؽ.

 2وهتدؼ ىذه اإلسًتاتيجية إذل:     

 نوع من اؼبيزة التنافسية اليت يبكن ربقيقها؛اختيار طريقة اؼبنافسة وربديد أي  -

 االستجابة إذل الظروؼ اؼبتغَتة يف ؾباؿ اؼبنافسة؛ -

 اليت تقدمها اؼبؤسسة للسوؽ.تأكيد اؼبيزة التنافسية للسلعة أو اػبدمة  -

سق نبلحظ باف نطاؽ ىذه اإلسًتاتيجية أكثر تركيزا واقل مدى من إسًتاتيجية اؼبؤسسة ككل، كما يشًتط تنا     
 ىذه االسًتاتيجيات مع االسًتاتيجيات الكلية للمؤسسة.

 وتأخذ إسًتاتيجية األعماؿ عدة أشكاؿ أبرزىا:     

 :يقدـ ثبلثة أنواع من االسًتاتيجيات porter ػ: بالنسبة ل اإلستراتيجية الشاملة     1.8.1
على مستوى وحدة األعماؿ : تتجو اؼبؤسسة إذل تدنية التكاليف  إستراتيجية السيطرة بالتكاليف .أ 

 من خبلؿ استغبلؿ منحٌت أثر اػبربة وتطبيق نظريات غلة اغبجم.اإلسًتاتيجية 

: وىنا تلجأ اؼبؤسسة لتمييز منتجاهتا بالًتكيز على أحد عوامل التمييز مثل الشكل،  إستراتيجية التمييز .ب 
من منتجات اؼبنافسُت وعليو  التكنولوجيا، واألداء... عبعل الزبوف مقتنع بأف منتجات اؼبؤسسة أفضل

 فإنو يدفع سعر أعلى.

: وىنا بدؿ استهداؼ السوؽ ككل فإف اؼبؤسسة زبتار قسم معُت من السوؽ وتركز  إستراتيجية التركيز .ج 
 عليو بتطبيق أحد اإلسًتاتيجيتُت السابقتُت، مث اإلسًتاتيجية اؼببنية على استغبلؿ القدرات التكنولوجية. 

 أصبحتالتكنولوجية  أفباعتبار  : المبنية على استغالل القدرات التكنولوجيةاإلستراتيجية      8.8.1
ية خاصة فإف معظم اؼبؤسسات أصبحت تعتمد إسًتاتيج ،جزءا حاظبا يف اؼبنتج أو حجم اإلنتاج

                                                           
 .821-822ص ، ص 8551الطبعة األوذل، دار وائل للنشر، عماف، األردف،  ،اإلدارة اإلستراتيجية)العولمة والمنافسة("، "كاظم نزار الركايب 1
 . 02، ص8552، الدار اعبامعية اعبديدة، اإلسكندرية، "اإلدارة اإلستراتيجية وتنفيذ استراتيجيات التنافسنبيل ؿبمد اؼبرسي، " 2
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لذا فإف اػبيارات  ،بناءا على وضعيتها التنافسية يف السوؽ وإمكانيتها التكنولوجيةبالتكنولوجية، وىذا 
 كثَتة منها:  األعماؿاؼبطروحة على مستوى وحدات 

تقـو اؼبؤسسة باؼببادرة بنفسها بتقدصل إبداعات تكنولوجية على مستوى اؼبنتج  أين : اإلبداعإستراتيجية  .أ 
 ا التنافسية أو التكنولوجية قوية؛أو أسلوب اإلنتاج شرط أف تكوف وضعيته

د الرائد من : وىنا تستغل اؼبؤسسة قوهتا يف السوؽ من أجل إتباع وتقلي التقليدإستراتيجية اإلتباع أو  .ب 
 الناحية التكنولوجية؛

 سسات أخرى؛: وذلك من خبلؿ إبراـ اتفاقيات مع مؤ  إستراتيجية التعاون التكنولوجي .ج 

 : تلجأ اؼبؤسسة إذل االستخداـ األمثل لقدراهتا التكنولوجية. إستراتيجية العقلنة .د 

ىنا تلجأ اؼبؤسسة بالنظر إذل وضعيتها التنافسية وقيمة نشاطها إذل تطيق  : االنسحابيجية إسترات   2.8.1
، إسًتاتيجية زبفيض حجم النشاطواليت تأخذ عدة أشكاؿ من بينها:  االنسحابأحد إسًتاتيجيات 

 الكلي.إسًتاتيجية االنسحاب أو البيع ، و إسًتاتيجية البيع اعبزئي، إسًتاتيجية التخريج أو اؼبناولة
)نشاط( وتأخذ على عاتقها  من ميداف وظيفي ؿبدد تنطلق ىذه اإلسًتاتيجية:  اإلستراتيجية الوظيفية 2.1

مسؤولية ربقيق أىداؼ كل من اؼبؤسسة ووحدات أعماؽبا اإلسًتاتيجية على حد سواء من خبلؿ سعيها 
ففي إطار إسًتاتيجية اؼبؤسسة وإسًتاتيجية األعماؿ، تقـو األقساـ الوظيفية  ،كبو تعظيم إنتاجية اؼبوارد

بإعداد إسًتاتيجيتها واليت يتم من خبلؽبا إدماج األنشطة والقدرات معا من أجل ربقيق التحسُت يف 
 ؾبموعة من الوظائف اعبزئية كإسًتاتيجيةاإلنتاج على إسًتاتيجية  ل اؼبثاؿ قد ترتكزاألداء، على سبي

الشراء، إسًتاتيجية التخزين، وإسًتاتيجية التوليف ما بُت عوامل اإلنتاج اؼبختلفة اؼبسانبة يف إنتاج اؼبنتوج 
 .1ؿبل االعتبار

 2تتمثل أىم أنواع اإلسًتاتيجيات الوظيفية يف:و      

 : تشَت إذل خطة اؼبؤسسة للوصوؿ إذل الزبوف عرب تشخيص السوؽ اؼبستهدؼ إستراتيجية التسويق   1.2.1
 والربنامج التسويقي اػباص بو، فاؽبدؼ من إسًتاتيجية التسويق يتمثل يف جانبُت نبا:

                                                           
1
 .152، ص 8555الكتاب، ، القاىرة، دار "تحديات العولمة والتخطيط االستراتيجي"أضبد سيد مصطفى،  
2
 .221-281ص حساف دىش جبلب، مرجع سبق ذكره، ص صاحل عبد الرضا رشيد، إ 
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رل من خبلؿ إشباع السوؽ االستحواذ على حصة سوقية كبَتة يف السوؽ اغبالية للمنتج اغبا -
 واخًتاقو؛

 البحث عن أسواؽ جديدة للمنتجات اغبالية.   -
تشَت إسًتاتيجية اؼبوارد البشرية إذل تطبيقات أو خيارات اؼبوارد البشرية :  إستراتيجية الموارد البشرية  8.2.1

ؼببلئمة أنواع إسًتاتيجيات األعماؿ، وال يوجد اتفاؽ بُت الباحثُت يف ميداف إدارة اؼبوارد البشرية على اؼبصممة 
يجيات يبكن إصباؽبا باآليت: عدد اإلسًتاتيجيات اؼبكونة إلسًتاتيجية إدارة اؼبوارد البشرية، غَت أف ىذه اإلسًتات

إسًتاتيجية ربليل العمل وتصميمو، إسًتاتيجية زبطيط اؼبوارد البشرية، إسًتاتيجية التوظيف، إسًتاتيجية 
 التدريب، إسًتاتيجية التعويض، و إسًتاتيجية تقييم أداء العاملُت. 

يبكن ربديد مبلمح إسًتاتيجية العمليات يف أية مؤسسة على وفق اذباىُت،  : إستراتيجية العمليات 2.2.1
األوؿ يرى أف إسًتاتيجية العمليات ىي ؾبموعة من القرارات اإلسًتاتيجية اليت يقصد منها ربقيق األىداؼ 

ن اؼبراحل أو اؼبنشودة من إسًتاتيجية األعماؿ، والثاشل يرى أف إسًتاتيجية العمليات سبثل يف حقيقتها ؾبموعة م
 اػبطوات اليت من شأهنا أف توفر اإلطار الذي تتخذ ضمن نطاقو قرارات اإلنتاج.

هتتم إسًتاتيجية التمويل باػبيارات اإلسًتاتيجية ذات األبعاد اؼبالية لكل من :  إستراتيجية التمويل 1.2.1
إسًتاتيجية اؼبؤسسة وإسًتاتيجية األعماؿ، ورباوؿ ىذه اإلسًتاتيجية ربقيق احد األىداؼ الرئيسة للمؤسسة 

يونية إذل حق وىو ىدؼ تعظيم القيمة السوقية للمؤسسة من خبلؿ عملية اؼببادلة بُت النسبة اؼبرغوبة للمد
واالعتماد على التمويل الطويل األجل اؼبتأيت من ؾبرى النقد الداخل للمؤسسة من جانب اؼبلكية من جانب 

  آخر.

ىي إسًتاتيجية وظيفية للمؤسسات اليت ينصرؼ نطاؽ عملها إذل توليد :  إستراتيجية إدارة المعرفة 0.2.1
ىو  ربط اؼبعلومات مع بعضها البعض ومقارنتها مع ما اؼبعرفة، واؼبعرفة يف حقيقتها ىي االستنتاج اؼبتأيت من

معروؼ يف الوقت اغباضر، فهي بذلك تعترب اؼبورد االقتصادي األساس مقارنة برأس اؼباؿ أو العمل أو اؼبوارد 
الطبيعية، وإف إدارة ىذا اؼبورد الثمُت سبتد إذل تلك الطريقة اعبديدة للتفكَت اؼبتصل بتنظيم اؼبوارد الفكرية 

   قاظبها.وت

1هتتم إسًتاتيجية البحث والتطوير باعبوانب اآلتية: : إستراتيجية البحث والتطوير 1.2.1
 

 نشاطات اإلبداع والتحسُت يف اؼبنتج أو العملية؛ -

                                                           
1
 .220، ص اؼبرجع السابقحساف دىش جبلب، نفس صاحل عبد الرضا رشيد، إ 
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كيفية اغبصوؿ على التقانة اعبديدة)التطويرات الداخلية، االكتساب اػبارجي، و التحالفات  -
 اإلسًتاتيجية(؛

 البحث والتطوير؛ربديد درجة كثافة نشاطات  -

 اختيار اؼبزيج اؼبناسب من أنواع البحث والتطوير. -

تلعب إسًتاتيجية نظم اؼبعلومات دورا متميزا يف دعم اإلسًتاتيجية  : إستراتيجية نظم المعلومات 2.2.1
التنافسية وتشكيل مبلؿبها األساسية، كوف ىذه اإلسًتاتيجية تتعامل مع العديد من األدوات اليت من شأهنا أف 

نًتنت تغَت من الطريقة اليت تؤدى هبا األعماؿ يف اؼبؤسسة، وتعد تطبيقات تكنولوجيا اؼبعلومات السيما اإل
 واغباسوب احد أىم ىذه األدوات يف الوقت الراىن.

ويبلحظ أف اؼبستويات الثبلثة لئلسًتاتيجية مًتابطة ومتفاعلة فيما بينها إذل درجة كبَتة من أجل ضماف قباح      
 تيجية وكما يوضح ذلك الشكل أدناه:اؼبؤسسة يف ربقيق أىدافها اإلسًتا
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 مستويات اإلستراتيجية : (1.1) الشكل رقم                         

 أىداؼ عامة وشاملة تغطي فًتة                                                                              مستوى على

مستقبلية طويلة األمد، إسًتاتيجيات                                                                  المؤسسة  
 أساسية

 

  أىداؼ أكثر ربديدا، إسًتاتيجيات أعماؿ                                                                على مستوى

 مصممة لتحقيق أىداؼ اؼبؤسسة                                                                  وحدة األعمال

 

 متناغمة مع وظيفية، إسًتاتيجياتأىداؼ                                                                              

 يقومصممة لتحق إسًتاتيجيات األعماؿعلى المستوى                                                                   

  على تنفيذ اػبطط مع الًتكيز أىداؼ األعماؿ                                                                                  الوظيفي

 بوحدات األعماؿ وخطة اؼبؤسسة اػباصة                                                                                        

 .35، ص 8553، دار اؼبناىج، عماف، األردف، "اإلدارة اإلستراتيجية مدخل تكاملي"حساف دىش جبلب، صاحل عبد الرضا رشيد، إ : المصدر

وخبلصة ؼبا مت ذكره يبكن إهباز العبلقة الًتابطية بُت كل من اإلسًتاتيجيات على مستوى اؼبؤسسة، 
اؼبستوى الوظيفي باعبدوؿ واإلسًتاتيجيات على مستوى وحدات األعماؿ اإلسًتاتيجية، واإلسًتاتيجيات على 

 1التارل:

 

 

 

                                                           
1
 .11، ص 8551، اؼبكتب العريب اغبديث، صبهورية مصر العربية، "اإلدارة اإلستراتيجية"إظباعيل ؿبمد السيد،  
 

 إستراتيجية المؤسسة

وحدة 
األعمال 

 ج

وحدة 
األعمال 

 ب

وحدة 
األعمال 

 أ

 

 العمليات

 

 المالية

 

 

 

 التسويق

 

 

الموارد 
 البشرية

 

البحث 
 والتطوير
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 الوظيفيةراتيجيات العالقة بين إستراتيجية المؤسسة وإستراتيجية وحدات األعمال واإلست :(1.1)رقم الجدول

 إستراتيجية المؤسسة الفقرة
إستراتيجية وحدات األعمال 

 اإلستراتيجية
 اإلستراتيجيات الوظيفية

 الغرض
تنفيذ إسًتاتيجية اؼبؤسسة  .تنفيذ إسًتاتيجية اؼبؤسسة .ربقيق رسالة اؼبؤسسة

وإسًتاتيجية وحدات األعماؿ 
 .اإلسًتاتيجية

 األنشطة
 الداخلية

الرقابة على درجة مسانبة 
الوحدات اإلسًتاتيجية يف 

 ربقيق رسالة اؼبؤسسة.

التنسيق مع الوحدات األخرى 
وخلق مزايا تنافسية لكل 

 واحدة منها.

إدارة العمليات واؼبشكبلت 
 اليومية.

 األسئلة 
 الرئيسية

ؿ اؼبؤسسة اعمأىو ميداف ما
 حاليا؟

 ؿ الذياعمماىو ميداف األ
 كوف فيو؟هبب أف ن

ىل يعد التغيَت هتديدا 
 للمؤسسة أـ عامبل ؿبفزا ؽبا؟

بُت اؼبنتجات أو  ماىي الفروؽ
 األسواؽ اؼبتاحة لنا؟

ىل نعمل ضمن اإلطار الزمٍت 
 الذي حدد مسبقا؟

 األنشطة
 الخارجية

على صناعة ؿبددة أو الًتكيز  .متابعة البيئة العامة واػباصة
 .منتج معُت أو سوؽ ؿبدد

توقع التغيَتات احملتملة يف 
وحدات األعماؿ من حيث 

 اؼبنتجات أو اإلسًتاتيجيات.

أكثر من )طويل األجل اإلطار الزمني
 .(سنوات2

من يـو إذل ستة )قصَت األجل .(سنة 2-1)متوسط األجل
 .(أشهر

 مستوى قياس
 األداء

ويتمتع  لدرجة ما، يبكن قياسو غامض ومرف.
 .اؼبرونةمن  معقولة بدرجة

 تفصيلي وأكثر ربديدا.

 .11، ص 8551ديث، صبهورية مصر العربية، ، اؼبكتب العريب اغب"اإلدارة اإلستراتيجية"، إظباعيل ؿبمد السيد المصدر:

 أبعاد اإلستراتيجية .1

ماف البقاء يف السوؽ ضتستهدؼ اإلسًتاتيجية أساسا اغبصوؿ على ميزة تنافسية وذلك ليس من أجل      
. ودبا أف غاية كل اؼبؤسسات االقتصادية عموما تتمثل يف اغبصوؿ فحسب، وإمبا قصد التفوؽ على اؼبنافسُت أيضا
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اؼبؤسسات، وتشكل يف الواقع احملور األساسي على أرباح، فإف اؼبيزة التنافسية سبثل اؽبدؼ األوؿ واألقوى ؽبذه 
 1الذي تدور حولو كل إسًتاتيجية.

يبكن الكبلـ عن اؼبيزة التنافسية يف  القيمة، إذ ال ف اؼبيزة التنافسية مرتبطة خبلقوكما يتضح فإ : القيمة  1.8
غياب القيمة، وانو ؼبن البديهي أف كل مؤسسة رباوؿ معرفة اؼبيزة التنافسية ؼبنافسيها)األقوياء منهم خاصة( 

للمؤسسات  النسبةبفصفة من الصفات،  بأيالستعماؿ نفس النظاـ اؼبنشئ للقيمة، أو لتقليده  إما
ئ القيمة، بل صار من الضروري أهنا ربمي نظامها اؼبنشئ ؽبذه القيمة حىت يعد كافيا إذ أهنا تنشاغبالية، دل 

ال يتمكن اؼبنافسوف منو، وبتعبَت آخر فعلى اؼبؤسسة أف ذبعل ميزهتا التنافسية مقاومة للتقليد إذل أبعد 
 درجة. 

القيمة واالستفادة من وتستهدؼ اؼبؤسسات من وراء ضباية نظامها اؼبنشئ للقيمة التمكن من استغبلؿ ىذه      
ىذا النظاـ أطوؿ ما يبكن، فهذا ما جعل الكثَت من الباحثُت يتكلموف عن اؼبيزة التنافسية اؼبستديبة، ويقصدوف هبا 

 اؼبيزة التنافسية طويلة اؼبدى.

ىناؾ من الباحثُت من يرى أف التطورات السريعة والتقلبات الكبَتة اليت سبيز بيئة  : مدى القابلية للتقليد 8.8
على ميزة تنافسية اؼبؤسسات، يفرض عليها ليس اغبصوؿ على ميزة تنافسية مستديبة وإمبا اغبصوؿ 

متجددة ذلك حىت تتمكن اؼبؤسسة من مسايرة التطورات والتقلبات، ألف ما يبثل اليـو ميزة ليس 
 ورة ميزة بعد أياـ أو أشهر.بالضر 

اؼبؤسسة، أي كل اؼبساحة اليت يبتد  كما هبب أف زبص اؼبيزة التنافسية مساحة نشاط  : مساحة النشاط 2.8
 إليها نشاط اؼبؤسسة.

القيمة، مدى القابلية للتقليد، ومساحة  األبعاد سالفة الذكر وىي تتكوف األبعاد األساسية لئلسًتاتيجية من     
 2النشاط.

وإذا رمزنا إذل ، I" imitability"، وإذا رمزنا إذل مقاومة التقليد بV" value"إذا رمزنا إذل القيمة ب      
. "VIP"فنقوؿ أف األبعاد األساسية لئلسًتاتيجية زبتصر يف كلمة ، perimeterأي  "P"مساحة النشاط ب

 .VIPومن ىنا جاءت تسمية ما يعرؼ بنموذج 
                                                           

 .84-83عيسى ؿبمد حَتش، مرجع سبق ذكره، ص ص 1
 .25-84، ص ص السابق نفس اؼبرجع 2
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الثبلثة أىم أبعاد اإلسًتاتيجية ألهنا تلخص كل العمل اإلسًتاتيجي حيث كما قبده سبثل ىذه األبعاد      
 عند الكثَت من الباحثُت، ذبيب اإلسًتاتيجية دائما عن ثبلثة أسئلة:

 أي مبوذج نعتمد إلنشاء القيمة؟ ما ىو النموذج الذي نعتمده من أجل إنشاء القيمة؟ -

أي ما ىي قدرة النموذج على ضباية األفضلية التنافسية إذل أي درجة يقاـو ىذا النموذج التقليد؟  -
 من اؼبنافسُت؟

 ما ىي اؼبساحة اليت ىبصها ىذا النموذج؟ أي ما ىي مساحة النشاط اليت يتعلق هبا النموذج؟ -

 أبعاد اإلستراتيجية : (1.1) الشكل رقم              
 

 القيمة                                             
                                              (V) 

 
 مقاومة التقليد

(I) 

 مساحة النشاط                                                                 

(P)                                                                   

                            .25، ص8515، مؤسسة الوراؽ، عماف، األردف، "اإلدارة اإلستراتيجية"، عيسى ؿبمد حَتش:  المصدر           

                           

 اإلستراتيجيةمراحل وضع :  المطلب الثالث

لوضع إسًتاتيجية سبكن اؼبؤسسة من اؼبنافسة والنمو وربقيق أداء جيد، البد من إتباع منهجية صحيحة      
 واغبرص على اؼبرور ببعض اؼبراحل التسلسلية، وتكمن ىذه اؼبراحل يف:

 صياغة اإلستراتيجية .1

الفرص والتهديدات اػبارجية اليت تواجو تعٍت عملية صياغة اإلسًتاتيجية إعداد رسالة اؼبؤسسة وتعريف      
)مراعاة الفرص واؼبميزات بالبيئية اػبارجية مع تبليف وتقليل أثر اؼبعوقات واؼبخاطر(، وربديد نقاط القوة  اؼبؤسسة

والضعف الداخلية يف اؼبؤسسة)االستفادة من نقاط القوة، وتقليص أثر نقاط الضعف(، مع وضع األىداؼ 
البديلة لتصل يف األخَت إذل اختيار اإلسًتاتيجيات اليت يتم تنفيذىا ل إذل اإلسًتاتيجيات الطويلة األجل والتوص
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ومتابعتها الحقا، كما تتضمن ؾباالت األعماؿ اعبديدة اليت يبكن للمؤسسة الدخوؿ فيها واألنشطة اليت هبب 
 1اؼبرحلة فيما يلي:التوقف عن أدائها وكيفية توزيع اؼبوارد...، وعليو يبكن اختصار ما تشملو ىذه 

 ربديد رسالة اؼبؤسسة؛ -

 ربديد الغايات واألىداؼ طويلة األجل؛ -

 دراسة البيئة اػبارجية لتحديد الفرص واؼبخاطر؛ -

 دراسة اإلمكانيات الداخلية لتحديد عناصر القوة والضعف؛ -

 ربديد البدائل اإلسًتاتيجية؛ -

 اختيار اإلسًتاتيجية اؼبناسبة. -

 تنفيذ اإلستراتيجية .8

، إذ تتضمن هتيئة اؼبناخ التنظيمي ووضع اػبطط والسياسات تعد عملية التطبيق من أكثر اؼبراحل صعوبة     
ونظم العمل، وربديد األىداؼ السنوية، وزبصيص اؼبوارد، وبناء اؽبيكل التنظيمي اؼبناسب، وإعداد القوى البشرية 

ة اؼبتعلقة بإعادة صياغة اعبهود التسويقية وربفيزىا، وتنمية القيادات اإلدارية، ىذا إذل جانب بعض األنشط
  2والتمويلية وإعداد ميزانيات وتطوير واستخداـ أنظمة اؼبعلومات...

فهي اؼبرحلة اليت تأخذ على عاتقها هتيئة أسس ومستلزمات وضع اإلسًتاتيجية اليت استقر الرأي عليها موضع      
صبيع األفراد داخل اؼبؤسسة ومن ـبتلف اؼبستويات فيها، وعليو التنفيذ الفعلي، وتستلـز بالضرورة اشًتاؾ وتعاوف 

 يقع على عاتق كل إدارة أو قسم يف اؼبؤسسة مسؤولية اإلجابة على األسئلة التالية:

 ما الذي ينبغي فعلو لتنفيذ اعبزء اػباص بنا يف إسًتاتيجية اؼبؤسسة؟ -

 ما ىي أفضل سبل أداء العمل؟ -

وذبدر اإلشارة إذل أف ربديد مبلمح العبلقة بُت عملية صياغة اإلسًتاتيجية وتنفيذىا ال يقتصر على       
اإلسهامات النظرية بل ذباوزه إذل ميداف الواقع الفعلي ؼبنظمات األعماؿ. ففي استطبلع للرأي مشل أكثر من 

                                                           
1
 .132غوؿ فرحات، مرجع سبق ذكره، ص  
2
 .133، ص السابق فس اؼبرجعن  
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منهم  % 11يجيات مناسبة غَت أف من اؼبديرين يعتقدوف بأف لديهم اسًتات% 35( مؤسسة عاؼبية من أف 111)
 كاف يعتقد أنو ينفذىا بشكل فبتاز.

 نقاط االختالف بين صياغة اإلستراتيجية وتنفيذىا : (1.1) الجدول رقم

 تنفيذ اإلستراتيجية صياغة اإلستراتيجية
ى تتضمن صياغة اإلسًتاتيجية ربديد القو  -

 ذات الصلة قبل اؼبباشرة بالفعل.

 بلوغ الكفاءة. تركز عملية الصياغة على -

 اغة اإلسًتاتيجية ىي عملية فكرية.صي -

جية مهارات تتطلب صياغة اإلسًتاتي -
 حدسية وربليلية كبَتة.

تستلـز صياغة اإلسًتاتيجية التنسيق بُت  -
 عدد قليل من األفراد أو اعبهات.

دارة ىذه يتضمن تنفيذ اإلسًتاتيجية إ -
 القوى أثناء حدوث الفعل.

 بلوغ الفاعلية.تركز عملية التنفيذ على  -

 ذ اإلسًتاتيجية ىي عملية تطبيقية.تنفي -

رات تتطلب عملية تنفيذ اإلسًتاتيجية مها -
 ربفيزية وقيادية من طراز خاص.

تستلـز عملية تنفيذ اإلسًتاتيجية التنسيق  -
 بُت عدد كبَت من األفراد أو اعبهات.

 .213، ص 8553، دار اؼبناىج، عماف، األردف، "اإلستراتيجية مدخل تكاملياإلدارة ": صاحل عبد الرضا رشيد، إحساف دىش جبلب، المصدر

 رقابة اإلستراتيجيةال .2

من صحة  للتأكد األصحف الرقابة ىي الوسيلة اللحظة األوذل وحىت النهاية، ألمنذ  اإلسًتاتيجيةالرقابة تبلـز      
احملدد، كما سبكن الرقابة من الكشف عما يقع من األخطاء أو االكبرافات أثناء  اػبروج عن السلك أواؼبسار 

    1الصيغة أو التنفيذ وتصحيحها.

 2وىناؾ ثبلثة أنشطة تكمن أنبيتهم يف متابعة تطبيق اػبطة اإلسًتاتيجية والرقابة عليها وتقويبها ونبا:     

 اإلسًتاتيجيات اغبالية؛ سبثل أساسمراجعة العوامل الداخلية واػبارجية اليت  -

والفردي يسَت يف االذباه  قياس األداء وذلك دبراجعة النتائج والتأكد من أف األداء التنظيمي -
 الصحيح؛

 ازباذ اإلجراءات التصحيحية. -

                                                           
 .28عيسى ؿبمد حَتش، مرجع سبق ذكره، ص  1
2
 .134-133ص، غوؿ فرحات، مرجع سبق ذكره، ص  
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وإذا كانت صياغة اإلسًتاتيجية ىي أصعب ىذه اؼبراحل وأكثفها من حيث العمل والتفكَت، فإف اؼبراحل      
مهما كانت دقة تصميمها، إف دل يكن تنفيذىا  اإلسًتاتيجيةص صعوبة وال أنبية حيث ال تنجح األخرى ال تنق

جيدا، وال تنجح أيضا مهما كاف تصميمها إف دل ذبري عليها رقابة ؿبكمة ومستمرة. فاؼبراحل الثبلثة متكاملة 
يد االستفادة من العمل ومًتابطة فيما بينها وال يصح للمؤسسة أف هتتم دبرحلة دوف غَتىا إذا كانت تر 

 اإلسًتاتيجي بدرجة مرغوبة.

 : معايير الحكم على جودة اإلستراتيجية والصعوبات التي تواجهها المطلب الرابع

 معايير الحكم على جودة اإلستراتيجية .1

كل مؤسسة حريصة على النجاح يف نشاط وربقيق أحسن نتيجة من تنفيذ إسًتاتيجيتها، تسعى إذل العمل       
البحث عن مؤشرات أو مؤشرات أو معلومات ستسمح دبعرفة جودة إسًتاتيجيتها. غَت أنو ال يبكن أف نعلم أو 

 مدى قباح ىذه األخَتة قبل هناية تطبيقها، وظهور النتائج، أو ربقيق األىداؼ اؼبسطرة.

كما أنو ال تستطيع أف نفصل بُت إسًتاتيجية جيدة وأخرى سيئة عن طريق النتائج اعبزئية أو النهائية، ألف        
ىناؾ إمكانية وجود إسًتاتيجية غَت جيدة، أو على األقل غَت مبلئمة إذل حد كبَت للمؤسسة، ورغم ذلك تعطي 

ىذه النتائج. كما أف إسًتاتيجية جيدة ومبلئمة نتائج مقبولة، نظرا الشًتاؾ عدة عوامل ـبتلفة يف التأثَت على 
 ومعدة بشكل ؿبكم قد ال تعطي النتائج اؼبرغوبة أو اؼبنتظرة.

شيء عن إمكانية قباح  ؤسسة أف تعمل يف إطار عدـ وضوح أيوبعد ىذا ىل يبكن أف نقوؿ أنو على اؼب      
تتميز بو من خصائص، واعتبارىا وسيلة جد  إسًتاتيجيتها أو فشلها؟ مث ىل أف العملية اإلسًتاتيجية، بكل ما

 مفيدة يف تنمية وقباح اؼبؤسسة، تصطدـ دبشكل تقييمها قبل التنفيذ؟

وللخروج من ىذا اؼبأزؽ فقد مت إعداد وتقدصل بعض الشروط أو اؼبؤشرات اليت يبكن أف تستفيد منها يف      
 1جية اليت تعدىا اؼبؤسسة.اإلطبلع، ولو بشيء من عدـ اليقُت، على درجة جودة اإلسًتاتي

ربدد اؼبؤسسة الفردية اػباصة ذات  األحيافكثَت من   يف : تكون اإلستراتيجية محددة وواضحة أن  1.1
   وج معُت يف منطقة ؿبددة، تمثبل السعي للحصوؿ على سوؽ من من ،اغبجم الصغَت إسًتاتيجية معينة

                                                           
1
 .13، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، ص "االستراتيجياإلدارة والتخطيط "ناصر دادي عدوف،  
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يف تلك اؼبنطقة، وال تعلن  اؼبستهلكجات ابتوفَت خصائص ؿبددة للمنتوج ليكوف أكثر قابلية لتغطية ح
 غَتوىذا يؤدي أحيانا إذل توجيو منتوج اؼبؤسسة يف  ،عنها إذ تبقى حبيسة فكر اؼبسَت وصاحب اؼبؤسسة

من سوء استخداـ اؼبوارد والوسائل  الوجهة اؼبرغوب فيها، وبالتارل عدـ ربقيق اؽبدؼ، وينجر عن ذلك
 اجملندة ؽبا.

اؼبؤسسة الصغَتة أو اؼبتوسطة، ويزداد ىذا اؼبشكل حدة على مستوى اؼبؤسسة األكرب حجما  ىذا إذا كاف يف     
وإمكانات، فبا قد يؤدي إذل ضياعها وضياع الوقت كعنصر مهم يف حياة اؼبؤسسة، وقد تصل إذل هنايتها، إذ لنا 

األفراد، وحيازة عدد من أف نتصور فشلها يف ربقيق ىدؼ رصدت لو إمكانات ىامة فيما يتعلق بالبحث وتكوين 
 االستثمارات اغبديثة واؼبكلفة.

ؽبذا فاإلسًتاتيجية غَت الواضحة وغَت اؼبشروحة دبستوى كاؼ من الدقة لكل اعبهات اؼبشاركة يف تنفيذىا      
 داخليا، ال يبكن أف تكوف قابلة لبلختيار، أو اؼبناقشة أو اؼبنازعة، وتصبح ذات حظ كبَت للفشل، نتيجة نقص يف

 قوهتا وفعالية أدائها كوسيلة مهمة يف التسيَت.

باعتبار أف اإلسًتاتيجية نتيجة  : أن تستفيد وتستعمل الفرص الممنوحة من المحيط الوطني والدولي  8.1
دراسات وربليبلت عدد من اؼبعلومات، من احمليط الوطٍت والدورل الذي تعمل فيو، وترتبط بو اؼبؤسسة، 

اؼببلئمة ؽبا، سواء من ناحية مدخبلهتا أو ـبرجاهتا، أو ما يتعلق بالتطورات فإف إنباؿ اؼبزايا والفرص 
التكنولوجية، وظروؼ السوؽ للعناصر اؼبختلفة، وطبيعة اؼبنافسة اليت ال ترحم، كل ىذا يعمل نسبيا على 

1إضعاؼ اإلسًتاتيجية.
 

إلسًتاتيجية تتميز كلما كانت ا:  أن تكون مالئمة إلمكانات المؤسسة وبمستوى مخاطرة مقبولة  2.1
بدرجة ـباطرة مقبولة انطبلقا من تلك اؼبوارد، والطاقات من جهة، وبارتباطها بالتوازف العاـ للمؤسسة، 
واألشخاص العاملُت فيها من جهة أخرى، كانت أحسن، فاؼبدير أو اإلدارة اليت تضع أىدافا ذات 

تذبذب الظروؼ اؼبختلفة، والشروط خصائص معرضة للمؤسسة ؼبخاطرة ال يبكن معها تسيَتىا، سواء ل
 اليت تعمل فيها، أو لقدرات اإلدارة احملدودة، يؤدي باؼبؤسسة إذل فقداف توازهنا، كما أف سوء تقدير اػبطر

عند تقدير نسبة عالية من الربح مثبل، قد يؤدي إذل خسارة جزء من السوؽ، إذا كانت وسيلة رفع 

                                                           
1
 .14، ص السابق اؼبرجع، نفس ناصر دادي عدوف 



 التنافسية النظري لإلستراتيجية والميزة اإلطار                                     الفصل األول   

  

23 
 

النتيجة عند تسطَت إسًتاتيجية للبحث والتنمية ؼبنتوج معُت األسعار بنسبة مؤثرة يف الطلب. ويف نفس 
دوف األخذ بعُت االعتبار ؼبا هبري لتطوير نفس اؼبنتوج لدى مؤسسات أخرى منافسة، وىو ما يعطي 

 منتوجا بأكثر تكاليف حبث وأقل مردودية فبا أنتجو الغَت واكتساحو لنصيب معترب من السوؽ.

:  يجية متناسقة مع االتجاىات العامة لمختلف أقسام المؤسسةأن تكون مختلف شروط اإلسترات  1.1
لدى اإلدارة العليا بشكل منفصل عن باقي اإلدارات، الوسطى والسفلى  سًتاتيجيةاإلكثَتا ما يتم إعداد 

فيها، فبا يؤدي إذل عدـ تناسق، وضعف تعاوف بُت عدد من مصاحل، وأقساـ اؼبؤسسة فيما بينها، لتحقيق 
إلتباع بعضها خطوط توجيو غَت متطابقة مع باقي اذباه اؼبؤسسة، ؽبذا فيصبح من األنبية اؽبدؼ العاـ 

اغبيوية، ضرورة التنسيق وتوجيو ـبتلف اإلدارات يف اذباه عاـ موحد لتحقيق نفس اؽبدؼ، وىذا يتعزز 
 دبشاركة ـبتلف اإلدارات عند دراسة األىداؼ، وربديد مؤشراهتا وحصر اؼبوارد وتوزيعها.

ن تتناسب في درجة مالئمتها لنظام قيم إطارات اإلدارة في مختلف المستويات وتساىم في أ  0.1
نظرا لوجود نظاـ قيم وثقافة يف اؼبؤسسة، واليت زبتلف عادة حسب مستويات :  تحفيز االلتزام العام

العاديُت...اخل( فإف اإلطارات واألفراد فيها)ثقافة اإلدارة أو قيمها، نظاـ قيم اإلطارات اؼبتوسطة، العماؿ 
عدـ مبلئمة اإلسًتاتيجية بشكل مقبوؿ نسبيا إلحدى ىذه القيم، قد يؤدي إذل انسحاب معنوي من 
التجنيد الكايف لؤلشخاص الذين يبثلوف ىذه القيم، وبالتارل السقوط يف مشكل خسارة جزء من طاقات 

 اؼبؤسسة البشرية، وقد تصل إذل درجة عرقلة اجملهود العاـ فيها.

وبنفس ىذا اؼبنطلق، فانو كلما كانت اغبوافز اليت تساىم هبا اإلسًتاتيجية متوفرة بنفس الدرجة للجميع،       
كاف االلتزاـ أكثر وااللتفاؼ أحسن لتحقيق األىداؼ اؼبرسومة، والعكس بالعكس، ويظهر ىذا اؼبشكل أكثر 

ـبتلفة يف نفس اؼبستويات من التأطَت أو  حدة يف حالة توفَت حوافز، أو إمكانات ترقية، أو مزايا، بدرجات
 1العمل العادي، وىذا من مؤشرات ضعف اإلسًتاتيجية وإمكانية فشلها.

تزداد أنبية وجود اؼبؤسسة  : أن تكون مالئمة لمستوى مقبول من المساىمة في إفادة المجتمع  1.1
االقتصادية يف اجملتمع، وطلب ىذا األخَت ؼبسانبتها يف تطوير وربسُت حياة البشرية باستمرار، ومادامت 
اؼبؤسسة ال يبكن أف تتحرؾ أو تنمو بدوف ؿبيط بشري فعاؿ وواع، ولو شروط معينة، فإنو كلما كانت 
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، ضمنت أحسن مسانبتو بدوره يف ربقيق أىدافها وبسهولة إسًتاتيجيتها تدخل أو تقًتب فبا يرغبو اجملتمع
 أكثر.

إف أي إسًتاتيجية متكاملة  : ضرورة وجود مؤشرات أو مقاييس لمتابعة نسب تنفيذ اإلستراتيجية  2.1
ومبلئمة، وذات تناسق عاؿ بُت عناصرىا، وال سبتلك عناصر سبكن من متابعة درجة قباحها ليست 

التنفيذ، حُت يكوف من غَت اؼبمكن إعادة النظر والتصليح  النتائج بعد ارحسنة، إذ ليس من اؼبنطق انتظ
بشكل مفيد ويف وقت مناسب، ولذلك فمن اؼبنطقي ربديد بعض اؼبؤشرات، الكمية أساسا، ؼبتابعة مدى 

 قباح تنفيذ خطط وأجزاء من اإلسًتاتيجية يف الوقت اؼبناسب.

 تواجو اإلستراتيجية التي صعوباتال .1

ىذه الصعوبات يف النقاط   ربد من تنفيذىا، يبكن حصر أىماإلسًتاتيجية جبملة من الصعاب اليت تصطدـ     
 1التالية:

تعترب عملية وضع اإلسًتاتيجية موضع التنفيذ عملية صعبة لتعدد مكوناهتا، واشًتاطها توفر معلومات قد  -
 لوب؛يصعب صبعها يف الوقت اؼبناسب وبالشكل اؼبط

تعمل يف وسط متغَت، فإف ذلك سيؤدي إذل تغَت اؼبعطيات اليت من شأهنا أف تؤثر على باعتبار أف اؼبؤسسة  -
 بلوغ أىدافها اؼبسطرة يف البدء؛ قدرة اؼبؤسسة يف

بالرغم من استشارة األطراؼ اؼبعنية باإلسًتاتيجية ، خبلؿ مرحلة إعدادىا، إال أنو قد تظهر خبلؿ مرحلة  -
وتؤثر على سَت اإلسًتاتيجية، فبا يستدعي إعادة الّنظر يف تلك التنفيذ معارضة تأخذ أبعادا ـبتلفة، 

  ألىداؼ بالّنظر إذل تلك اؼبعارضة؛ا

إف اتساع اإلسًتاتيجية وتعقدىا، يتطلب تضافر ـبتلف اعبهود يف ـبتلف اؼبستويات. ومن مث فإف وضع  -
اؼبسؤوؿ عن تنفيذىا  وتنفيذ اإلسًتاتيجية، يف ظل الصعوبات اؼبذكورة سابقا، ، تتطلب توّفر الشخص

واؼبتمتع دبهارة عالية، تسمح لو بازّباذ اإلجراءات اؼببلئمة، اعتمادا على خربتو، زبمينو، وحدسو، وحسن 
  بفعل التجربة والثقافة واإلطبلع. استنتاجاتو، وىي عناصر تتوافر
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 مدخل مفاهيمي للميزة التنافسية: المبحث الثاني 

، فهي التنافسية مكانة ىامة يف كل من ؾبارل اإلدارة اإلسًتاتيجية واقتصاديات األعماؿيشغل مفهـو اؼبيزة      
سبثل العنصر االسًتاتيجي اغبرج الذي يقدـ فرصة جوىرية لكي ربقق اؼبؤسسة رحبية متواصلة باؼبقارنة مع 

  .ا، ولن يكوف ؽبا ذلك إال إذا حازت على عنصر أو عناصر سبيزىا عنهممنافسيه

     لذلك سنحاوؿ التطرؽ يف ىذا اؼببحث إذل ـبتلف التعاريف اليت أسندت عليها اؼبيزة التنافسية، واألنبية 
 واألىداؼ اؼبرجوة منها، وصوال إذل أىم مؤشرات قياسها.

 المطلب األول : مفهوم الميزة التنافسية

 الميزة التنافسية تطور مفهوم .1

 التحوؿ يف مفهـو اؼبيزة النسبية يف التجارة الدوليةناتج  ىو وإمباصدفة وليد المفهـو اؼبيزة التنافسية   يكندل    
العمل بالنسبة  الزاوية يف ربديد مسار التجارة الدولية وؾباالت التخصص وتقسيم لريكاردو والذي كاف حجر

 .للمؤسسات والدوؿ

 مث ،)Chamberlin )1939من خبلؿ مراجعة األدبيات اإلدارية يظهر أف مفهـو اؼبيزة التنافسية يرجع إذل     
، وبعد ذلك جاء التطور التارل للميزة القدرةالتنافسية و  اؼبيزة مابُت الذي ربط )Selznick  )1959 جاء بعده

وضعا تعريفا ؼبفهـو اؼبيزة التنافسية مفاده أف ىذه  حيث chendelHofer et S الكاتبُت التنافسية من طرؼ
األخَتة ىي الوضع الفريد الذي تطوره اؼبؤسسة يف مواجهة منافسيها من خبلؿ االستعماؿ اػباص للموارد اؼبختلفة 

 et porter  Day) ,1985من جهتهما يرى كل من ،اؼبتاحة بالشكل الذي يضمن مواجهة ىؤالء اؼبنافسُت

تقل هتدؼ إذل بلوغ وضع كمتغَت مس  ، دبعٌت أف اإلسًتاتيجيةاؼبيزة التنافسية ىي ىدؼ اإلسًتاتيجيةأف  (1984
توالت بعدىا اؼبفاىيم من منظوري اإلدارة و التسيَت و ، )اؽبدؼ، اؼبتغَت التابع(يتميز بالقدرة على منافسة اآلخرين

Fahey piel, Cze Treacy et Bakos  .1 , ,…… :أمثاؿ اإلسًتاتيجي
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مفهـو االسًتاتيجيات  orterPوقد برز مفهـو اؼبيزة التنافسية بشكل واضح يف مطلع الثمانينات حُت قدـ      
التنافسية ؼبنظمات األعماؿ، وأشار إذل أف العامل األىم واحملدد لنجاح منظمات األعماؿ ىو اؼبوقف التنافسي ؽبا 

 Competitive position .اليت تعمل فيها، وقد برزت أنبية ىذه اؼبفاىيم بسبب زيادة شدة اؼبنافسة 

 1بثبلث مراحل أساسية وىي: مر تطور اؼبيزة التنافسية خبلؿ ما سبق يبكننا القوؿ بأفمن    

قل كمية من عناصر اإلنتاج لدولة على إنتاج السلع باستخداـ أتعرؼ على أهنا "قدرة ا:  الميزة المطلقة 1.1
 منها: اآلخرينعوامل اقتصادية نادرة لدى وىي اليت ترتبط بتوفر ، استخدامها يف مكاف آخر"يبكن 

 امتبلؾ تكنولوجيا فائقة؛ -

 مواد خاـ نادرة؛ -

 موقع اسًتاتيجي خاص؛ -

 توفَت الطاقة؛ -

 العمالة اؼبتخصصة اؼباىرة. -

ويبكن ربويل اؼبزايا النسبية رين ولكن بدرجات متفاوتة وـبتلفة وىي اليت تتوفر عند اآلخ : الميزة النسبية 8.1
إذل مزايا تنافسية بعد قدرة اؼبؤسسة على خلق عوامل اإلنتاج البلزمة لصناعة معينة، واليت تستفيد إذل 

 مهارات عالية وتكوينها مع خلق عناصر اإلنتاج اؼبتخصصة.

شرية، وىذا النوع من وترتبط بالدرجة األوذل بكل من اؼبنافسة اإلدارية واؼبنافسة الب : الميزة التنافسية 2.1
والتفوؽ يف الساحة  ضماف البقاءجهة التحديات لاؼبزايا ىو ما تسعى إليو اؼبؤسسات اؼبعاصرة ؼبوا

واؼبوارد  لئلمكانيات األمثلالتنافسية، وعليو فاف ربقيق اؼبيزة التنافسية يكوف انطبلقا من االستغبلؿ 
تغطية وتلبية  إمكانيةمدى  أخرىاؼبتاحة لدى اؼبؤسسة ىذا من جهة، ومن جهة  أنواعهادبختلف 

 الطرؽ وبذلك تعتمد على قاعدتُت: بأفضلاغباجات اؼبطلوبة وغَت اؼبطلوبة 

 ؛إسًتاتيجية جديدة -

 اإلبداع.  -
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 تعريف الميزة التنافسية .2

اليت تقدـ ـبتلف وجهات النظر ها مفهـو اؼبيزة التنافسية سنستعرض بعض التعاريف نظرا لؤلنبية اليت يكتسي     
 .ألصحاب االختصاص

" بأهنا ؾبموعة اؼبهارات والتكنولوجيات واؼبوارد والقدرات اليت تستطيع اإلدارة  1:الدكتور علي السلمي عرفهافقد 
 تنسيقها واستثمارىا لتحقيق أمرين رئيسيُت نبا:

 ومنافع للعمبلء أعلى فبا وبققو اؼبنافسوف؛إنتاج قيم  -

 .منافسيهاو  لتميز واالختبلؼ فيما بُت اؼبؤسسةتأكيد حالة من ا -

تتحدد انطبلقا من موارد اؼبؤسسة وـبتلف اؼبهارات فمن خبلؿ ىذا التعريف نرى أف اؼبيزة التنافسية      
للوصوؿ إذل أداء يفوؽ أداء اؼبنافسُت، وال  وىي جوانب القوة اليت سبتلكها اؼبؤسسة والتكنولوجيات اؼبتميزة لديها،

 يبكن تقليدىا بسهولة من قبل ىؤالء.

يف تعريفو للميزة التنافسية على أهنا:" تلك القدرة على أداء األعماؿ بأسلوب  )(P.kotlerوىذا ما أكده      
اؼبؤسسات األخرى عاجزة عن ؾباراهتا يف األمد القريب أو يف اليت ذبعل معُت أو ؾبموعة من األساليب 

 2اؼبستقبل".

    " سبثل ؾبموع اػبصائص أو الصفات اليت يتصف هبا اؼبنتوج  3اؼبيزة التنافسية بأهنا  lambinما عرؼ ك     
 .تعطي للمؤسسة بعض التفوؽ على منافسيها اؼبباشرين "اليت أو العبلمة، و 

وسبس جوانب كثَتة فقد تتعلق باؼبنتج  إذل أف ىذه اػبصائص واؼبواصفات متعددة ومتنوعة،مع اإلشارة      
اػبدمات الضرورية أو اؼبضافة اؼببلزمة للخدمة القاعدية وقد تكوف يف أشكاؿ اإلنتاج،  نفسو)خدمات قاعدية(،

                                                           
يف اؼبلتقى الدورل حوؿ ورقة حبثية مقدمة ، "دور تطوير الكفاءات في بناء الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية"ظباح صوحل، مسعود ربيع،  1

، 12، 11، يومي قاؼبة ؾبمع سويداشل بوصبعة ،اؼبؤسسة االقتصادية اعبزائرية واالبتكار يف ظل األلفية الثالثة: االستعداد، التعلم، االخًتاع، االستغبلؿ
  .181، ص8553نوفمرب 

2
 Philip.kotler et all, "marketing  management", 11 eme édition, paris Pearson éducation, 2004, p 265. 

3
 Jean-Jacques Lambin," le marketing stratégique", 4

e
 édition, édition international, Paris, 1998, P331. 
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بالطبع مقارنة بأقوى اؼبنافسُت يف سوؽ وىذا التميز أو التفوؽ يكوف  التوزيع أو البيع اػباص باؼبنتج  أو اؼبؤسسة،
 .يزاهتا التنافسية وكسب زبائن جددحىت يسمح ؽبا بتطوير م اؼبؤسسة،

زة التنافسية تعريفا أكثر داللة نظرا لًتكيزه على جوىر اؼبييعطي  orterP بالنسبة لرائد الفكر االسًتاتيجي     
شكل  تأخذ أفحبيث يبكن  ،زبلقها لزبائنها أفأساسا من القيمة اليت باستطاعة مؤسسة ما  واعتربىا بأهنا تنشأ

شكل منافع متفردة يف اؼبنتج  تأخذ أف أومنتجات اؼبنافسُت ذات اؼبنافع اؼبتكافئة،  ألسعاراقل بالنسبة  أسعار
 1تعوض بشكل واسع الزيادة السعرية فيو"

التكلفة اؼبنخفضة والتميز،  أساسمنتج يف وضع تنافسي تتحدد على  ألياؼبيزة التنافسية   orterPفحسب      
 أكثر من اؼبنافسُتوتسويق منتجات بفعالية  وإنتاجفالتكاليف اؼبنخفضة تتمثل يف قدرة اؼبؤسسة على تصميم 

على توفَت قيمة عالية قدرة الو التميز فه أما، والتكلفة اؼبنخفضة تًتجم يف العائد اعبيد للمؤسسة. وبأسعار اقل
من ناحية جودة اؼبنتج، مبلمح خاصة أو خدمات ما بعد البيع، وىذا ما يسمح للمؤسسة بإعطاء أسعار  للعمبلء

 تؤدي إذل رحبية عالية.

 أقوىعلى صياغة وتطبيق االسًتاتيجيات اليت ذبعلها يف مركز  :" ىي قدرة اؼبؤسسةأهناكما تعرؼ على      
 2العاملة يف نفس النشاط" األخرى بالنسبة للمؤسسات

على استغبلؿ مواردىا  قدرة اؼبؤسسة « من خبلؿ التعاريف السابقة يبكن تعريف اؼبيزة التنافسية على أهنا:      
اؼبادية، البشرية، والفكرية، واليت قد تتعلق باعبودة أو بالتكنولوجيا أو القدرة على زبفيض التكلفة أو الكفاءة 

ذبعلها ربتل التسويقية. هبدؼ ربقيق رغبات اؼبستهلكُت من خبلؿ تقدصل منتجات متميزة عما يقدمو اؼبنافسوف 
  » .مكانة ىامة يف السوؽ

أننا وغبد الساعة ال نكاد قبد تعريفا متفق عليو ؼبفهـو اؼبيزة التنافسية الذي ىبتلف منظوره من اؼبنظور غَت      
 مستوى اؼبؤسسة.الكلي عنو من اؼبنظور القطاعي أو على 

                                                           
1
 M. porter," l’avantage concurrentiel" traduit de l’américain par Philippe de la vergne paris, édition dunod, 

1997, P 13. 
 .12، ص8551، الدار اعبامعية، مصر، "الموارد البشرية مدخل لتحقيق الميزة التنافسية" ،أبو بكر، مصطفى ؿبمود  2
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تعٍت قدرة البلد على ربقيق معدؿ مرتفع ومستمر  : الدولةمفهوم الميزة التنافسية من وجهة نظر  -
لة ؼبستوى دخل أفراده، وبتعريف آخر تعٍت اعباذبية اليت يتمتع هبا البلد الستقطاب عوامل اإلنتاج اؼبتنق

 1دبا يوفره من عبئ ضرييب منخفض.
ما على ىي قدرة شركات قطاع صناعي معُت يف دولة :  مفهوم الميزة التنافسية من وجهة نظر القطاع -

  2ربقيق قباح مستمر يف األسواؽ الدولية دوف االعتماد على الدعم واغبماية اغبكومية.

: ىي القدرة على تزويد اؼبستهلك دبنتجات وخدمات  مؤسسةمفهوم الميزة التنافسية بالنسبة لل -
ؽبذه اؼبؤسسة  بشكل أكثر كفاءة وفعالية من اؼبنافسُت اآلخرين يف السوؽ الدولية، فبا يعٍت قباحا مستمرا

على الصعيد العاؼبي يف ظل غياب الدعم واغبماية من قبل اغبكومة، ويتم ذلك من خبلؿ رفع إنتاجية 
   3عوامل اإلنتاج اؼبوظفة يف العملية اإلنتاجية.

 : والشكل التارل يبُت لنا بعض العمليات اليت تساعد على توضيح مفهـو صناعة اؼبزايا التنافسية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

معهد لتنافسية لبلقتصاديات العربية، ، ندوة القدرة ا"وخطط تطوير القدرة التنافسية لإلقتصاد األردنيسياسات "إظباعيل زغلوؿ، ؿبمد اؽبزايبة،  
 .805، ص1444السياسات االقتصادية لصندوؽ النقد العريب، العدد اػبامس 

يف اؼبلتقى الدورل حوؿ الصناعة ية مقدمة ورقة حبث، "تنمية الكفاءات البشرية كمدخل لتعزيز الميزة التنافسية للمنتج التأميني"مصنوعة أضبد،  2
 .52، ص8518ديسمرب  51-52جامعة حسبية بن بوعلي، الشلف، يومي  -ذبارب الدوؿ-التأمينية، الواقع العملي وآفاؽ التطوير

3
ماي  88،81، "لثالثةالتنافسية الصناعية للمؤسسة االقتصادية الجزائرية في االقتصاد الجديد في األلفية ا"بوزعرور عمار، رزيق كماؿ،  

 .51، ص8555، جامعة سعد دحلب، البليدة، 8555
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  العمليات التي تساعد على توضيح مفهوم صناعة المزايا التنافسية : (1.1)الشكل رقم          

        تفوؽ ـبلقة ومصنوعة يبلكها مشروع معُت، نتيجة الدراسات والبحث واالكتشاؼ ومن  أوضاع         

 ومواىب فاعلة يف ؾباالت: وإبداعية ابتكاريوخبلؿ ملكات   

 الكوادر البشرية ،التمويل، التسويق، اإلنتاج -

      توظيف كامل للطاقات بشكل علمي وعملي سليم وصحيح ووفق خطة منهجية قائمة على                  
 امتبلؾ ميزة تنافسية ويتم من خبلل اإلنتاجيةوتعظيم  اإلنتاجوالتطوير اؼبستمر لزيادة  االرتقاء                

 كسب الصفقات،  الًتويج، التوزيع، التسعَت  -              يف ؾباالت:                  

         العميق والواسع لعناصر  اإلدراكيقائمة على الفهم  إداريةوباستخداـ حـز        
 فإهنايف ـبرجاهتا  أوتشغيلها،  أو يف نظممدخبلهتا،   سواء يف ومكونات اؼبنظومة

 العائد، تنمية اؼبردود، تكبَت الدخل. زيادة الربح، تعظيم - : إذلتؤدي 

 

    .21، ص 8551، الطبعة األوذل، ؾبموعة النيل العربية، القاىرة، "صناعة المزايا التنافسية "ؿبسن أضبد اػبضَتي،: رالمصد

يت تتحدد بثبلثة مكونات نافس والّ إسًتاتيجية للتّ وتستطيع اؼبؤسسة ربقيق ميزة تنافسية من خبلؿ وضع      
 1رئيسية:

وؽ وتتحدد بعة من طرؼ اؼبؤسسة للوصوؿ إذل ميزة تنافسية يف السّ وىي اإلسًتاتيجية اؼبتّ :  افسطريقة التن   .أ 
 .وزيعويج والتّ عر واؼبنتج والًتّ وفق إسًتاتيجية السّ 

 .واؼبنافسُت للمؤسسةوؽ اؼبستهدفة ويقصد هبا السّ  : نافسحلبة الت   .ب 

نافسية يت تعترب أساس اؼبيزة التّ والّ  واؼبهارات اؼبتوفرة لدى اؼبؤسسة يشمل األصوؿ : نافسأساس الت     .ج 
 اؼبتواصلة.

 

                                                           
 .24، ص1443، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، "الميزة التنافسية في مجال األعمال"نبيل مرسي خليل، 1

تعريف المزايا 

 التنافسية
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 الحصول على ميزة تنافسية متواصلة : (1.1) شكل رقمال

 ؟أين تنافس                                         الطريقة التي تنافس بها:                     
 اختيار السوؽ     ●اؼبنتج                                                                  ةإسًتاتيجي

 اختيار اؼبنافس  ●اؼبوقع                                                                 ةإسًتاتيجي

 مصادر التوريد ةإسًتاتيجي
 التسعَت ةإسًتاتيجي

 أخرى تإسًتاتيجيا

 األصوؿ واؼبهارات أساس التنافس:

 .24، ص 1443، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، "الميزة التنافسية في مجال األعمال"، نبيل مرسي خليل : المصدر   

 خصائص الميزة التنافسية .1

 1التنافسية القوية ؽبا اػبصائص التالية:ف اؼبيزة بأ wheelwright يقًتح      

 أهنا ربدد باالعتماد على حاجات ورغبات الزبوف؛ -

 أهنا تقدـ دعما ىاما يسهم يف قباح األعماؿ؛ -

 والفرص يف البيئة؛ النسجاـ الفريد بُت موارد اؼبؤسسةأهنا توفر ا -

 أهنا تتصف بالديبومة والقوة وصعوبة تقليد اؼبنافسُت ؽبا؛ -

 أساس للتحسينات اؼبستقبلية؛أهنا تقدـ  -

 .ـ التوجيو والتحفيز ؽبمـو اؼبؤسسةأهنا تقد -

   2باإلضافة إذل اػبصائص اآلتية:

 ومنافسيها وليس على التشابو؛ على االختبلؼ والتباين بُت اؼبؤسسةتبٌت اؼبيزة التنافسية  -

 يتم بناؤىا على اؼبدى الطويل باعتبارىا زبتص بالفرص اؼبستقبلية؛  -

                                                           
اليازوري العلمية للنشر  ، دار"الفكر االستراتيجي وانعكاساتو على نجاح منظمات األعمال قراءات وبحوث"زكريا الدوري، اضبد علي صاحل،  1

 .851، ص 8554والتوزيع، عماف ، األردف، 
  .31مرجع سبق ذكره، ص ، نبيل مرسي خليل 2

 ميزة تنافسية

 متواصلة



 التنافسية النظري لإلستراتيجية والميزة اإلطار                                     الفصل األول   

  

32 
 

 

 تكوف مركزة جغرافيا.عادة ما  -

 التنافسية أنواع الميزة .1

 يت يتمّ ذي يعتمد يف تصنيفو للمزايا على القيمة الّ والّ  Porter نافسية ما جاء بوتصنيف قدـ للميزة التّ  أىمّ  إفّ      
 فيما يلي: ىمايز وسنتطرؽ إذل كل ميزة على حدكلفة وميزة التّ ربقيقها للمشًتي وتتمثل يف: ميزة التّ 

نقصد هبا قدرة اؼبؤسسة على تصميم، تصنيع وتسويق منتجات بأقل تكلفة فبكنة  : التكلفة األقلميزة   1.1
كلفة اؼبنخفضة هتيئ فرص البيع بأسعار مقارنة مع منافسيها فبا يبكنها من ربقيق أرباح كبَتة، فالتّ 

 يت تعدّ والّ  للمؤسسة ة اغبرجة يف سلسلة القيمةمن فهم األنشط و البدّ تنافسية، ولتحقيق ىذه اؼبيزة فإنّ 
 نافسيّ فوؽ التّ كاليف من بُت اؼبصادر األساسية لتحقيق التّ لتّ ا porterويعترب ، ىاما ؼبيزة الّتكلفة مصدرا

 .l’avantage de cout كلفةويسميها دبيزة التّ 

ىو أف تتمكن اؼبؤسسة من تقدصل منتجات أو خدمات متميزة وفريدة  : يزة تميز المنتجات )الجودة(م  8.1
من نوعها تلقى رضا اؼبستهلك )جودة عالية، خصائص خاصة للمنتج، خدمات ما بعد البيع..( لذلك 

ميز من خبلؿ أنشطة حلقة القيمة واستغبلؿ يصبح من الضروري على اؼبؤسسة فهم وربليل مصادر التّ 
سعرية وتروهبية كنولوجية العالية وانتهاج طرؽ توسع فعالة وسياسات قنيات التّ الكفاءات واؼبهارات والتّ 

 .وقية للمؤسسةسبكننا من زيادة اغبصة السّ 

 أنواع الميزة التنافسية :( 1.1) الشكل رقم

                                             
                                          

                                           
غَت  ماجستَت، مذكرة "التكاليف كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية في المؤسسات الصناعية الجزائرية تخفيض"عثماف بودحوش،  : المصدر   

 .14، ص8553جامعة سكيكدة،  كلية العلـو االقتصادية والتسيَت،  ،منشورة

 ميزة التكلفة األقل

)التميز(ميزة االختالف   

 الميزة التنافسية
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إذل الفصل مابُت التنافسية بالتكاليف والتنافسية بالتمييز وىو ما  orterPيتجو العديد من الباحثُت منهم      
  la voix médialeكرب أداء فبكن، كما أشار إذل الطريق الوسيط بدأ اغبصرية، حىت تؤمن اؼبؤسسة أيسميو دب

مستوى متقارب من التكاليف حىت تستغل اؼبؤسسة ميزة  orterPأي جودة عالية مع أدسل تكاليف، لذا يقًتح 
 التميز باإلضافة إذل ذلك يفقد عامل التميز أنبيتو وعلى اؼبؤسسة أف ذبدده باستمرار.   

واحد، شرط أال تتعارضاف، أما إذا نو ينبغي على اؼبؤسسة أف ربوز على كلتا اؼبيزتُت يف آف وذبدر اإلشارة إذل أ    
ف عنصر التفضيل لنوع على آخر هبب أف زبتار بُت إحدانبا، فإ دل يكن باإلمكاف اعبمع بينهما وكاف البد أف

 تأخذ العوامل التالية بعُت االعتبار:

 لنشاط؛جاذبية ا -

 شدة اؼبنافسة؛ -

 حاجات ورغبات الزبائن عرب الزمن؛ تطور -

 الفرص اؼبستقبلية. -

 1إضافة إذل عنصري التكلفة األدسل والتميز يبكن تصنيف اؼبزايا التنافسية وفقا للوقت:   

ىي ربقيق ميزة تنافسية على أساس زبفيض عنصر الزمن لصاحل الزبوف 5  (JIT)ميزة اختصار الوقت  2.1
 وذلك من خبلؿ عدة عناصر أنبها:

 صل اؼبنتجات اعبديدة إذل األسواؽ؛خفيض زمن تقد -

 تكاليف التخزين وتكاليف اإلنتاج؛ دورة التصنيع اؼبنتجات وبالتارل زبفيض كل منزبفيض زمن  -

 وف؛زبفيض مدة تسليم الطلبية للزب -

 مليات اإلنتاجية )مرونة التصنيع(؛زبفيض زمن التحويل أو تغَت الع -

 االلتزاـ جبداوؿ زمنية ؿبددة يف التعامل مع الزبائن. -

 

 
                                                           

، دراسة عن:" تنمية اؼبوارد البشرية مدخل اسًتاتيجي لتحقيق اؼبيزة "تحقيق الميزة التنافسيةفي  دور التنمية البشريةأضبد السيد طو الكردي، "  1
 .11منظمات األعماؿ اؼبعاصرة"، جامعة بنها، مصر، ص التنافسية يف 
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 الميزة التنافسية : أىمية وأىداف المطلب الثاني

 أىمية الميزة التنافسية .1

 1اؼبيزة التنافسية فيما يلي: أنبيةتكمن 

 ؛أذىاهنمتليب احتياجاهتم وتضمن والئهم، وتدعم وربسن ظبعة وصورة اؼبؤسسة يف  خلق قيمة للعمبلء -

التمييز يف  إمكانية، مع  السلع واػبدمات اؼبقدمة للعمبلءربقيق التميز االسًتاتيجي عن اؼبنافسُت يف -
 نتهجة يف ظل بيئة شديدة التنافس؛اؼبوارد والكفاءات واالسًتاتيجيات اؼب

ؽبا البقاء  رحبية عالية للمؤسسة تضمنوكذا كرب قياسا باؼبنافسُت، وأ أفضلربقيق حصة سوقية للمؤسسة  -
 واالستمرار يف السوؽ.

 2كما تكمن أنبية اؼبيزة التنافسية من خبلؿ:

 االت التطوير، التوزيع والًتويج؛ؾبسيطرة شبو كاملة يف  -

 ؛وحافزية والء أكثربناء شبكات توزيع قوية يكوف فيها اؼبوزعُت  -

مواد خاـ جديدة ومطورة مع تكنولوجيا معقولة باؼبقارنة مع ما يقدمو اؼبنافسوف من  إهبادالعمل على  -
 تكنولوجيا.

 أىداف صناعة المزايا التنافسية .2

اؽبدؼ الرئيسي من صناعة اؼبزايا التنافسية ىو تعزيز قدرة االقتصاد على التعامل مع العادل اعبديد بفاعلية  إف     
وكفاءة، ويتم ذلك من خبلؿ صنع اقتصاد تنافسي يبلك العديد من اػبصائص والقدرات اليت تؤىلو للتفوؽ، 

 يظهره لنا بوضوح الشكل التارل:  ، وىو ماأىدافووربقيق 

 

 

 

                                                           
 .50، ص 8552، اإلسكندرية، الدار اعبامعية، "العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة"عمر صقر،  1
 .32، ص 8558، األردف، دار وائل للنشر، الطبعة الثالثة، عماف ،"إستراتيجية التسويق مدخل سلوكي"ؿبمد إبراىيم عبيدات،  2
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 أىداف صناعة المزايا التنافسية:  (1.1) الشكل رقم

 

  

 

 

 

 

 

 

 .15، ص 8551، الطبعة األوذل، ؾبموعة النيل العربية، القاىرة، "صناعة المزايا التنافسية ،"ضبد اػبضَتيأؿبسن  :المصدر   

 1كذلك من بُت األىداؼ اليت تسعى اؼبؤسسة لتحقيقها من خبلؿ خلق ميزة تنافسية ما يلي:

اليت تعد أوؿ من قاـ بابتكار  Motorola جديدة، كما ىو اغباؿ بالنسبة لشركةخلق فرص تسويقية  -
 قاـ بابتكار اغباسب اآلرل الشخصي؛اليت كانت أوؿ من   appleوكذلك شركة اؽباتف احملموؿ،

وعية دخوؿ ؾباؿ تنافسي جديد، كدخوؿ سوؽ جديدة، أو التعامل مع نوعية جديدة من العمبلء، أو ن -
 اؼبنتجات واػبدمات؛جديدة من 

تكوين رؤية مستقبلية جديدة لؤلىداؼ اليت تريد اؼبؤسسة بلوغها وللفرص الكبَتة اليت ترغب يف  -
 اقتناصها.

 

 

                                                           
 .150 -151 صص ، 8551دار غريب للنشر والطباعة، القاىرة،  " ،إدارة الموارد البشرية اإلستراتيجيةالسلمي، "علي   1

أىداف 
صناعة 
المزايا 
 التنافسية

 كثافة الغنى والسعي لتحقيقو

 اإلتاحة شبو الكاملة الفورية

العرض المكافئ للطلب 
 والمساوي لو

 التحول إلى بناء الثروة

 االنفتاح على اآلخرين

 التوغل في األسواق العالمية

 تشجيع البحث العلمي
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 التنافسية : العوامل المؤثرة في القدرةلثالثالمطلب ا

 1العوامل اؼبؤثرة يف القدرة التنافسية إذل ؾبموعتُت ـبتلفتُت وتتمثل يف: تنقسم     

وىي تلك    Macro type: العوامل اؼبؤثرة يف القدرة التنافسية على اؼبستوى الكلي المجموعة األولى -
العوامل اليت هتتم بالنتائج اؼبرتبطة بدور السياسات اغبكومية، أسعار الصرؼ، ودور البنية التحتية 

 األساسية.

وىي تنقسم    Micro typeالعوامل اؼبؤثرة يف القدرة التنافسية على اؼبستوى اعبزئي : المجموعة الثانية -
، اقتصاديات اغبجم الكبَت، العوامل التسويقية، اؼبهارات إذل العوامل التالية: االبتكار التكنولوجي

  والفلسفات اإلدارية.

 افسية الدولية على المستوى الكليالعوامل المؤثرة في القدرة التن .1
 ويأخذ التدخل اغبكومي ثبلثة أشكاؿ::  دور الحكومة   1.1

 اغبكومة كمنظم؛ -

 اغبكومة كمروج، -

 اغبكومة كمباشر لؤلعماؿ. -

الصرؼ ىي الرباط الذي يربط العمبلت الدولية اؼبختلفة واليت  أسعارتعترب :  الصرف أسعاردور    8.1
الصرؼ  أسعاروتتمثل النقطة األساسية اػباصة بدور العاؼبية،  والتكاليف األسعارسبكن من مقارنة 

، األخرىقامت الدولة بتخفيض قيمة عملتها ودل تتبعها الدوؿ  إذا وتأثَتىا على القدرة التنافسية يف أنو
الدولة سوؼ تنخفض وأسعار الواردات سوؼ تزداد، فبا يؤثر على حجم اؼببيعات صادرات  أسعارفإف 

 التنافسي عامة.للمنتجات وعلى اؼبوقف 

يتضمن اجملاؿ التقليدي لبلتصاالت واالنتقاالت  األساسيةاؼبعٌت الواسع للبنية  : دور البنية األساسية   2.1
العلمية والتكنولوجية، الثقافة القومية، واؽبيئات يف  األساسيةجانب بعض اجملاالت اؽبامة مثل البنية  إذل

                                                           
1
، ورقة عمل مقدمة يف ندوة" "تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات العامة والخاصة وفقا لمعايير األداء االستراتيجي"عطية صبلح سلطاف،  

، نقبل 8552ونيو ربسُت القدرة التنافسية للمؤسسات العامة واػباصة وفقا ؼبعايَت األداء االسًتاتيجي"، واؼبنعقدة يف القاىرة، صبهورية مصر العربية، ي
 .215-224ص ص عن اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 
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جودة  أفاؼبوارد الطبيعية، واؼبساعدات اغبكومية للحصوؿ على اؼبواد اػباـ من وراء البحار وال جداؿ يف 
 ىاـ  ومباشر على القدرة.  تأثَتيكوف ؽبا  األساسيةالبنية 

 العوامل المؤثرة في القدرة التنافسية الدولية على المستوى الجزئي أو على مستوى الصناعة .2

 1 التالية: وتتمثل يف العوامل  

يف كثَت من اغباالت قبد أف  : االبتكار التكنولوجي والقدرة التنافسية للدولة في التجارة العالمية 1.8
ساس للنمو والقدرة على اؼبنافسة، الكفاءة التكنولوجية النسبية أو اؼبهارات التكنولوجية الفريدة دبثابة حجر األ

نتجات اليت تقدمها على تطوير اؼب أساسيةبصفة ويشَت خرباء التسويق إذل أف قباح الصناعات اليابانية يعتمد 
فتطوير اؼبنتجات اعبديدة ىي عملية مستمرة يف اؼبؤسسات اليابانية وغالبا ما تقـو اؼبؤسسات بتذليل للسوؽ، 

  الصعوبات اليت ربد من االبتكار والتجديد.
عند اقتصاديات اغبجم الكبَت  إذلمن اؼبمكن الوصوؿ :  الكبير والقدرة التنافسية اقتصاديات الحجم 8.8

والشك كلفة الثابتة للوحدة من اؼبخرجات، إنتاج كم ىائل من اؼبخرجات فبا يؤدي إذل الوصوؿ إذل زبفيض الت
 أف ىذا سوؼ يؤدي إذل زيادة القدرة التنافسية للمنتج يف األسواؽ احمللية والعاؼبية.

يلعب التسويق دورا ىاما يف قباح   : )ةنموذج الحصة السوقي( وامل التسويقية والقدرة التنافسيةالع 2.8
باؼبؤسسة  األخرى األنشطة، فالنشاط التسويقي ىو اؼبركز الرئيسي الذي تدور حولو صبيع األعماؿمؤسسات 

مات مبوىا ووبدد العمبلء واالحتفاظ هبم وزيادة عددىم وىو الذي وبفظ للمنظ إهبادعن  فهو اؼبسئوؿ
خبلؿ السنوات  األعماؿيف مبو وقباح مؤسسات  وأساسياعنصرا حاكما  أصبحالتسويق  أف كما  مستقبلها

 أنظمةاليت سبتلك  فاؼبؤسساتة، يف ظل ربرير التجارة العاؼبية، وسيظل كذلك حيث اؼبنافسة الشديد األخَتة
 تنافس بكفاءة وفاعلية. أفتسويقية متطورة تستطيع 

افسة دبثابة الفاعلية أو االجتهاد يف حبوث التسويق يف البيئة شديدة اؼبن تعترب:  دور بحوث التسويق 1.8
فعندما يكوف ىناؾ ضرورة لوجود نظاـ اؼبعلومات التسويقي يف األسواؽ احمللية، فإنو  القاعدة لبقاء اؼبؤسسة

 سوؼ يكوف أكثر ضرورة يف األسواؽ األجنبية اليت تكوف فيها اؼبخاطر كبَتة.

                                                           
 .212-211ص ، نفس اؼبرجع السابق، ص عطية صبلح سلطاف 1



 التنافسية النظري لإلستراتيجية والميزة اإلطار                                     الفصل األول   

  

38 
 

  ففي ظل التغَتات السريعة يف األسواؽ العاؼبية وتزايد حدة اؼبنافسة والتناقض يف اػبصائص البيئية ؽبذه األسواؽ   
كل ىذا هبعل ىناؾ ضرورة لبحوث التسويق حيث أهنا تؤدي إذل الوصوؿ إذل مفتاح جوىري)أساسي( 

  لئلسًتاتيجية التسويقية اؼبناسبة وذلك للوصوؿ إذل اؼبيزة التنافسية.

قدر كبَت من االىتماـ لدور العوامل اػباصة باؼبنتج وخاصة جودة اؼبنتج كطرؽ  أعطىلقد :  دور المنتج 0.8
تقـو بإعادة بناء مدخلها التنافسي لتجعل اعبودة  د من اؼبؤسساتالقدرة التنافسية فالعدي إذلللوصوؿ  أساسية

 مباشر على ىامش الرحبية. تأثَتاعبودة ؽبا  أف إذ التنافسية إسًتاتيجيتهايف  األساسيىي العامل 

واالرتقاء باعبودة ىو الطريق الفعاؿ لتعظيم اغبصة السوقية فاؼبؤسسات اليت تقدـ منتجات عالية اعبودة يكوف    
 وربقق رحبية طبسة أضعاؼ اؼبؤسسات األخرى. من اغبصة السوقية األكربؽبا النصيب 

ع األنشطة التسويقية ويف التسويق الدورل نرى أف سياسة اؼبنتجات ىي اغبجر األساسي الذي تدور حولو صبي    
األخرى يف ؾباؿ اؼبنافسة الدولية، فالسبب الرئيسي لنجاح اؼبؤسسة يتوقف على قبوؿ اؼبنتج أو اػبدمة اليت 

  تقدمها.

القدرة التنافسية  إذلللوصوؿ  األنبيةيعترب اختيار قنوات البيع من العوامل اؼبتزايدة :  دور قنوات التوزيع 1.8
 العرض الناجح للمنتج يف السوؽ. إعادةعلى  األسواؽويعتمد ربقيق اؼبزايا التنافسية يف 

وتظهر أنبية التوزيع عند إثبات أنو عند التساوي يف البيئة التكنولوجية فإف التغطية الفعالة للسوؽ تكوف يف    
اختيار أفضل قنوات التوزيع ػبدمة قطاع سوقي معُت يكوف ذلك الوقت أكثر أنبية للوصوؿ إذل القدرة التنافسية، و 

                                                                        قرار عاـ ومعقد.

األنبية النسبية لدور التوزيع كأحد عوامل اؼبنافسة غَت السعرية وذلك من خبلؿ دراستو لعوامل النجاح يف    
صبيع األسواؽ العاؼبية من اؼبؤسسات اليابانية كانت قادرة على اخًتاؽ  أفة حيث انو أكد على الصناعة الياباني

 خبلؿ اختيارىا اعبيد ؼبنافذ التوزيع.

ىي نوات التوزيع والعوامل الًتوهبية ليس فقط اؼبنتج وق  : دور خدمات ما بعد البيع ومواعيد التسليم 2.8
أف تلعب دور يف ربقيق النجاح يف األسواؽ األجنبية ولكن فعالية  ؾبموعة العناصر التسويقية اليت من اؼبمكن

 خدمات ما بعد البيع ومصداقية مواعيد التسليم تعترب مؤثرا ىاما يف القدرة التنافسية.
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وقبد العديد من الدراسات اليت أثبتت أنبية ىذه العوامل، ففي البحث الذي قاـ بو حبوث التسويق يف القطاع     
اؼبؤسسات اؼبصدرة للمنتجات الصناعية يف اؼبملكة اؼبتحدة فقد وجد أف دقة مواعيد التسليم وتقدصل  الصناعي بُت

 خدمات ما بعد البيع بكفاءة ىي العوامل اؼبؤثرة يف الوصوؿ إذل مركز متقدـ يف األسواؽ العاؼبية.

القدرة التنافسية تعتمد بصفة كذلك بالنسبة لآلالت الصناعية عندما تكوف اؼبنتجات متقدمة تكنولوجيا فإف    
 أساسية على دقة مواعيد التسليم.

 تحديد القدرة التنافسية الدولية دور اإلنتاجية في .3

مقياسا عبودة اؼبخرجات من السلع واػبدمات الناذبة عن ؾبموعة من اؼبدخبلت من عوامل  اإلنتاجيةتعد      
 .اإلنتاج

فيعد الطريق الرئيسي  األجلعندما يعترب رفع مستوى اؼبعيشة للمجتمع ىو السياسة اؼبوضوعية الرئيسية طويلة      
بالنسبة للمستهلك ورفع  األسعارليس فقط يف زبفيض  اإلنتاجية، يساىم ربسُت اإلنتاجيةلتحقيق ذلك ىو زيادة 

 اإلنتاجيةف زيادة وباإلضافة لذلك فإ، أمنا أكثرربقق للعاملُت وظيفة  أهنااغبقيقية ولكن أىم من ذلك  األجور
 تساعد على التقليل من الفجوات االجتماعية.

ؿبدد أساسي للقدرة التنافسية الدولية لصناعة ما فبدوف ربديد ىيكل أجور معُت، فاف زيادة  اإلنتاجيةتعترب      
للصناعة، وطبقا لذلك فإف الصناعات اليت تتميز بسرعة  اإلنتاجية سوؼ تؤدي إذل زبفيض أسعار اؼبخرجات

النمو يف اإلنتاجية سوؼ ربقق البفاض يف السعر بالنسبة للصناعات احمللية األخرى، وأبعد من ذلك عندما تتميز 
زيادة القدرة  إذلفإف ذلك سوؼ يؤدي  األجنبيةالصناعات احمللية بارتفاع مستوى اإلنتاجية مقًتنة بالصناعات 
 1 على اؼبنافسة السعرية للصناعات احمللية مقارنة دبثيبلهتا يف اػبارج.

يكوف ىو  اإلنتاجيةواف رفع مستوى  اإلنتاجيةف اؼبشكلة اغبقيقية للقدرة التنافسية ىي مشكلة ولذلك فإ     
 لتعظيم القدرة التنافسية والقدرة على الثبات يف السوؽ. األساس

 

 

                                                           
1
 .212، ص، نفس اؼبرجع السابقسلطافعطية صبلح  
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 قياس القدرة التنافسية للمؤسسة مؤشرات:  المطلب الرابع

يبدو على مستوى اؼبؤسسة، فاؼبؤسسة قليلة الرحبية ليست تنافسية،  مفهـو التنافسية األكثر وضوحا إف     
وحسب النموذج النظري للمزاضبة الكاملة فإف اؼبؤسسة ال تكوف تنافسية عندما تكوف تكلفة إنتاجها اؼبتوسطة 

، تتجاوز سعر منتجاهتا يف السوؽ، وىذا يعٍت أف موارد اؼبؤسسة يساء زبصيصها وأف ثروهتا تتضاءؿ أو تبدد
وضمن فرع النشاط معُت ذي منتجات متجانسة يبكن للمؤسسة أف تكوف قليلة الرحبية ألف تكلفة إنتاجها 

إنتاج تكلفها أكثر أو أف إنتاجيتها أضعف أو أف عناصر اؼبتوسطة أعلى من تكلفة منافسيها، وقد يعود ذلك إذل 
 .اللسببُت مع

مؤشرات للتنافسية على مستوى  واغبصة من السوؽ تشكل صبيعااجية ؽبذا فإف الرحبية وتكلفة الصنع واإلنت     
 اؼبؤسسة.

 الربحيةمؤشر  .1
 

على التنافسية إذا   وكذلك تشكل اغبصة من السوؽ مؤشراعلى التنافسية اغبالية،  تشكل الرحبية مؤشرا كافيا    
كانت اؼبؤسسة تعظم أرباحها أي أهنا ال تتنازؿ عن الربح جملرد غرض رفع حصتها من السوؽ، ولكن يبكن أف 
تكوف تنافسيًة يف سوؽ يتجو ىو ذاتو كبو الًتاجع، وبذلك فإف تنافسيتها اغبالية لن تكوف ضامنة لرحبيتها 

 1اؼبستقبلية.
يت تريد البقاء يف السوؽ ينبغي أف سبتد إذل فًتة من الزمن، فإف القيمة اغبالية وإذا كانت رحبية اؼبؤسسة ال    

 ألرباح اؼبؤسسة تتعلق بالقيمة السوقية ؽبا.
تعتمد اؼبنافع اؼبستقبلية للمؤسسة على إنتاجيتها النسبية وتكلفة عوامل إنتاجها وكذلك على اعباذبية النسبية     

وعلى أنفاقها اغبارل على البحث والتطوير أو براءات االخًتاع اليت تتحصل عليها  ؼبنتجاهتا على امتداد فًتة طويلة
إضافة إذل العديد من العناصر األخرى، إف النوعية عنصر ىاـ الكتساب اعباذبية ومن مث النفاذ إذل األسواؽ 

  2واحملافظة عليها.
على األصوؿ، العائد على حقوؽ  ولغرض قياس الرحبية فإف ىناؾ أربعة طرؽ مستخدمة، وىي : العائد   

 اؼبلكية، العائد على االستثمارات، و ىامش الربح.
                                                           

1
 Donald G. McFetridge," la compétitivité : notions et mesures", document hors-série N°5, université Carleton, 

2000, p 4.       
2
 .11، ص 8552والعشروف، ديسمرب د الرابع اؼبعهد العريب للتخطيط، الكويت، العد "،القدرة التنافسية وقياسها،" وديع ؿبمد عدناف 



 التنافسية النظري لإلستراتيجية والميزة اإلطار                                     الفصل األول   

  

41 
 

 1وربسب ىذه اؼبقاييس كما يلي:
 ىامش الربح    1.1

ووبسب ىامش الربح بقسمة صايف األرباح اؼبتحققة للمؤسسة بعد الضرائب على اؼببيعات، وتفسر النسبة      
 اؼبتولدة والناصبة عن مبيعات اؼبؤسسة.الناذبة عن ذلك بأهنا نسبة األرباح 

 وتعرب اؼبعادلة التالية عن ىامش الربح:     
 

 صايف الربح                                    
 ىامش الربح =         

 اؼببيعات                                    
 

 العائد على األصول 8.1

يهدؼ حساب ىذا العائد إذل قياس مدى كفاءة التشغيل يف اؼبؤسسة، ووبسب بقسمة صايف األرباح بعد        
حاصل قسمة رصيد إصبارل إضافة الفوائد إليها على متوسط إصبارل األصوؿ، ويقصد دبتوسط إصبارل األصوؿ 

 األصوؿ أوؿ وآخر اؼبدة على إثنُت.
 ى األصوؿ:وتعرب اؼبعادلة التالية عن العائد عل     

 صايف الربح + الفوائد                                     
 العائد على األصوؿ =          

 متوسط إصبارل األصوؿ                                    
  

 العائد على حقوق الملكية 2.1

بعد أف يتم طرح حصص األرباح اؼبوزعة على األسهم اؼبمتازة على  ووبسب ىذا العائد بقسمة صايف األرباح     
متوسط حقوؽ اؼبلكية، ويقصد دبتوسط حقوؽ اؼبلكية إصبارل قيمة رأس ماؿ األسهم العادية أوؿ وآخر مدة 

 2مقسوما على إثنُت.
 :وتعرب اؼبعادلة التالية عن العائد على حقوؽ اؼبلكية     

                                                           
1
"، مذكرة أثر العوامل اإلستراتيجية واستراتيجيات المنافسة على الميزة التنافسية لشركات األدوية األردنية"مهدي صبلح الدين صبيل عثماف،   

 .05، ص 8552، كلية االقتصاد والعلـو اإلدارية، جامعة الَتموؾ، األردف، غَت منشورة ماجستَت

 .01 السابق، ص اؼبرجعنفس  2
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 حصص األرباح اؼبوزعة على األسهم اؼبمتازة –صايف الربح                                           

 العائد على حقوؽ اؼبلكية =          
 متوسط حقوؽ اؼبلكية                                                          

 

 العائد على االستثمار 1.1

اؼبقاييس اؼبهمة يف تقييم كفاءة األداء، حيث أنو يعرب عن مقدار الرحبية ويقيس األداء يعد ىذا اؼبقياس من       
االستثماري، ويبكن من خبلؿ ىذا اؼبقياس معرفة الربح كنسبة من اؼببيعات، وكذلك معرفة معدؿ دوراف رأس 

 اؼباؿ.
 وتعرب اؼبعادلة التالية عن العائد على رأس اؼباؿ:      
 

 الربح                  اؼببيعات                                               
 ×معدؿ العائد على االستثمار =                            

                          اؼببيعات            رأس اؼباؿ اؼبستثمر                                             
 مؤشر التكلفة .1

للمنافسة النزيهة إذا كانت تكلفة الصنع اؼبتوسطة تتجاوز  اؼبؤسسة غَت تنافسية حسب النموذج النظريتكوف      
كثَتا، أو السببُت   سعر منتجاهتا يف األسواؽ، ويعزى ذلك إما اللبفاض إنتاجيتها أو عوامل اإلنتاج مكلفة

 1فعاؿ.أف تفسر على أهنا تسيَت غَت ، وإنتاجية ضعيفة يبكن السابقُت معا
ويقصد بالتكاليف أساسا اؼبدخبلت ، وسبثل تكلفة الصنع صبيع عناصر تكاليف اإلنتاج اليت ؽبا عبلقة      

أو غَت مباشرة بالصنع أو بإنتاج اؼبنتجات، وتعترب تكلفة الصنع اؼبتوسطة للمنتجات بالقياس إذل تكلفة مباشرة 
إنتاج متجانس ما دل يكن ضعف التكلفة على حساب  اؼبنافسُت مؤشرا كافيا عن التنافسية يف فرع نشاط ذي

الرحبية اؼبستقبلية للمؤسسة. ويبكن لتكلفة وحدة العمل أف سبثل بديبل جيدا عن تكلفة الصنع اؼبتوسطة عندما 
 2تشكل تكلفة اليد العاملة النسبة األكرب من التكلفة اإلصبالية.

                                                           
تحسين قدرة المؤسسة التنافسية والتسييرية من خالل دور االتصاالت التسويقية، دراسة عينة من مؤسسات الغرب "بن حراث العريب،  1

 .13، ص 8515، مستغازل، جامعة عبد اغبميد بن باديس غَت منشورة، كلية العلـو االقتصادية والتسيَت، ماجيستَتمذكرة  ،الجزائري"

2
 .11(، ص  8552)ديسمرب  81القدرة التنافسية وقياسها، سلسلة  دورية تعٌت بقضايا التنمية يف األقطار العربية، العدد  
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التنافسية، واختبلؼ التكاليف النسبية لئلنتاج ىو األساس يف تعريف وتعترب التكلفة حجر الزاوية يف تقييم      
اؼبزايا النسبية. وكما أف التكلفة من أكثر عناصر التنافسية أنبية، تعترب أيضا من أكثرىا صعوبة يف التقييم بسبب 

ألكثر ارتباطا صعوبة التحقق من التقنيات اإلنتاجية واألسعار يف الواقع، األمر الذي هبعل حساب اؼبؤشرات ا
     1أمرا مستحيبل. بالتنافسية كتكلفة اؼبوارد احمللية ومعدالت اغبماية الفعلية

 اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاجمؤشر  .2
 

الفاعلية اليت ربوؿ اؼبؤسسة  2(PTF : Productivité Totale des Facteursتقيس اإلنتاجية الكلية للعوامل )     
فيها ؾبموعة عوامل اإلنتاج إذل منتجات، ولكن ىذا اؼبفهـو ال يوضح مزايا ومساوئ تكلفة عناصر اإلنتاج، كما 
 أنو إذا كاف اإلنتاج يقاس بالوحدات الفيزيائية مثل أطناف من الورؽ أو أعداد من السيارات، فإف اإلنتاجية

 حوؿ جاذبية اؼبنتجات اؼبعروضة من جانب اؼبؤسسة. يئااإلصبالية للعوامل ال توضح ش
من اؼبمكن مقارنة اإلنتاجية الكلية للعوامل أو مبوىا لعدة مؤسسات على اؼبستويات احمللية والدولية، ويبكن     

تأثر إرجاع مبوىا سواء إذل التغَتات التقنية وربرؾ دالة التكلفة كبو األسفل، أو إذل ربقيق وفورات اغبجم، كما ي
بالفروقات عن األسعار اؼبستندة إذل  التكلفة اغبدة، و يبكن تفسَت اإلنتاجية الضعيفة بإدارة  PTFدليل النمو 

ستثمار غَت فاعلة أو "( أو بدرجة من االXأقل فاعلية ) ال فاعلية تقنية أو ال فاعلية أخرى تسمى "ال فاعلية 
 .بكليهما معا

 لعوامل اإلنتاج من خبلؿ العبلقة التالية:ويبكن قياس اإلنتاجية الكلية      
  القيمة اؼبضافة                                                   

 اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج  =          
 تكاليف عوامل اإلنتاج                                                

  يةالسوقالحصة  مؤشر .1
 

من اؼبمكن ؼبؤسسة ما أف تكوف مرحبة وتستحوذ على جزء ىاـ من السوؽ الداخلية بدوف أف تكوف تنافسية      
على اؼبستوى الدورل، ووبصل ىذا عندما تكوف السوؽ احمللي ؿبمية بعوائق ذباه التجارة الدولية، كما يبكن 

تفاظ باؼبنافسة عند ربرير التجارة أو للمؤسسات الوطنية أف تكوف ذات رحبية آنية ولكنها غَت قادرة على االح

                                                           
1
 .11ص ، 8552تقرير التنافسية العربية،  

2
 Donald G. McFetridge, Op.Cit, P9. 
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بسبب أفوؿ السوؽ، ولتقدير االحتماؿ ؽبذا اغبدث هبب مقارنة تكاليف اؼبؤسسة مع تكاليف منافسيها الدوليُت 
 احملتملُت.

عندما يكوف ىناؾ حالة توازف تعظم اؼبنافع ضمن قطاع نشاط ما ذي إنتاج متجانس، فإنو كلما كانت      
لمؤسسة ضعيفة بالقياس إذل تكاليف منافسيها، كلما كانت حصتها من السوؽ أكرب وكانت التكلفة اغبدية ل

فاغبصة من السوؽ تًتجم إذف اؼبزايا يف اإلنتاجية أو يف  ،اؼبؤسسة أكثر رحبية مع افًتاض تساوي األمور األخرى
 تكلفة عوامل اإلنتاج.

لكن ة يبكن أف يفسر باألسباب أعبله و اؼبؤسسيف قطاع نشاط ذي إنتاج غَت متجانس، فإف ضعف رحبية و     
يضاؼ أليها سببا آخر ىو أف اؼبنتجات اليت تقدمها قد تكوف أقل جاذبية من منتجات اؼبنافسُت بافًتاض 
تساوي األمور األخرى أيضا، إذ كلما كانت اؼبنتجات اليت تقدمها اؼبؤسسة أقل جاذبية كلما ضعفت حصتها 

 من السوؽ ذات التوازف.
 1ذا ويبكن قياس اؼبيزة التنافسية باستخداـ ثبلث طرؽ:ى   

وربسب بقسمة مبيعات اؼبؤسسة الكلية على إصبارل اؼببيعات الكلية يف  : الحصة السوقية اإلجمالية 1.1
 السوؽ.

وربسب اغبصة السوقية للمؤسسة ىنا بقسمة مبيعاهتا الكلية على مبيعات  : الحصة السوقية النسبية 8.1
السوؽ، حيث أف ىذا يعطي مؤشرا على مدى الفرؽ بُت اؼبؤسسة وأكرب منافسيها أكرب اؼبنافسُت يف 

 بدقة.

وربسب اغبصة السوقية ىنا بقسمة مبيعات اؼبؤسسة على اؼببيعات اإلصبالية  : حصة السوق المخدوم 2.1
، أي السوؽ الذي تقـو اؼبؤسسة بًتكيز نشاطاهتا عليو.  للسوؽ اؼبخدـو

 2:نافسية اؼبشروع، ومن ىذه النتائجوجود حزمة واسعة من اؼبؤشرات على تعدة مؤسسات  لقد بينت دراسةو 
لى األسعار وتكلفة عوامل يف معظم األنشطة االقتصادية وفروع النشاط فإف التنافسية ال تتمركز ببساطة ع -

 اإلنتاج؛

العاملة، رأس اؼباؿ  جية اليدشبة عوامل عديدة ليست مرتبطة باألسعار تعطي اختبلفات عن مستوى إنتا -
 اإلدارة ، عبلقات العمل،... اخل(؛وفورات اغبجم، سلسلة العمليات، حجم اؼبخزوف، )

                                                           
1
 Philip, Kotler, "Marketing Management", The Millennium Edition, Prentice Hall International, 2000, P 214.  

2
  .12مرجع سبق ذكره، ص وديع ؿبمد عدناف، 
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يبكن للمشروعات أف ربسن أدائها من خبلؿ التقليد واإلبداع التكنولوجي و أف الوصفة اغبسنة للمشروع  -
 .مدخل على عوامل إنتاج أكثر رخصا يبكن أف تعطي نتائج حسنة لدى مشروعات ذات

للدولة وتتطلب استعماؿ  شروع تعٍت دورا ؿبدودامن األنبية دبكاف معرفة أف الًتكيز على تنافسية اؼب -
مد الطويل أكثر من األمد تقنيات إنتاج مرنة ورقابة مستمرة على النوعية والتكاليف والتطلع إذل األ

 القصَت؛

 ذل العامل كشريك وليس عامل إنتاج؛وين وإعادة التأىيل والنظر إضرورة إعطاء أنبية أكرب إذل تك -

إذا كانت تنافسية البلد تقاس بتنافسية مشروعاتو فإف تنافسية اؼبشروع تعتمد على نوعية إدارتو والدولة  -
 وخصوصاً يف ؾباالت القطاع اػباص؛ مدير غَت ناجح للمشروعات

توفَت استقرار  ات ؼبمارسة إدارة جيدة من خبلؿو هباد مناخ ميبكن للدولة مع ذلك أف تسهم يف إ -
االقتصاد الوطٍت، خلق مناخ تنافسي وعلى اػبصوص بإزالة العقبات أماـ التجارة الوطنية والدولية، إزالة 
اغبواجز أما التعاوف بُت اؼبشروعات، ربسُت ثبلثة أمباط من عوامل اإلنتاج ىي رأس اؼباؿ البشري 

 ساسي لو، التمويل لناحية التنظيم وحجم القروض، واػبدمات العمومية.باعتبار الدولة اؼبكوف األ
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 : محددات وعوامل نجاح واستمرار الميزة التنافسية المبحث الثالث

ربدد مدى جودة ميزهتا ومدى  أفعليها  إذال يكفي،  أخرىؼبيزة  أو األقلامتبلؾ اؼبؤسسة ؼبيزة التكلفة  إف     
 االستمرار، فما ىي العوامل واحملددات اليت ربكم جودة اؼبيزة التنافسية للمؤسسة؟وقدرهتا على قوهتا 

 : محددات الميزة التنافسية المطلب األول

ؿبددات التنافسية بأربعة ؿبددات أساسية، تتأثر وتؤثر كل منها يف األخرى، ويبكن  orterP يلخص     
   1توضيح ىذه احملددات فيما يلي:

 وتنقسمالشك فيو أف عوامل اإلنتاج ىي اؼبداخبلت الضرورية البلزمة لقدرة صناعة ما،  فبا:  عوامل اإلنتاج .1
 إذل قسمُت: ىذه العوامل

واليت تتجسد يف اؼبوارد البشرية، اؼبوارد الطبيعية، رأس اؼباؿ، والعوامل اؼبناخية  : األساسيةالعوامل  1.1
 العوامل اليت ال سبثل ميزة تنافسية ألنو يسهل انتقاؽبا واغبصوؿ عليها من قبل اؼبنافسُت. يوى

وىي األكثر أنبية ألنو يصعب اغبصوؿ عليها أو تقليدىا، مثل اغبصوؿ على :  العوامل المطورة  8.1
  نظم االتصاالت اغبديثة، قواعد البيانات واؼبعدات واآلالت.، عمالة مؤىلة

الطلب ومعدؿ مبوه ومدى توافقو مع الطلب ىيكل  إذلحيث يشَت ىذا احملدد  : المحليظروف الطلب  .1
ىيكل الطلب احمللي يتميز بارتفاع األنبية النسبية للسلع كثيفة التكنولوجيا، فإف ذلك وبفز  العاؼبي فإذا كاف

اؼبؤسسات على تطوير اؼبنتجات ورفع مستوى جودهتا، مع ربقيق ميزة تنافسية ؽبذه اؼبنتجات يف السوؽ 
تميزة، يؤدي إذل توليد ؽبذا قبد أف الضغوط اؼبستمرة من قبل اؼبستهلكُت احملليُت لطلب منتجات م ،العاؼبي

ضغوط مستمرة على اؼبؤسسات، وربفيزىا على إجراء اؼبزيد من االبتكار والتجديد لتلبية احتياجات ىؤالء 
     تقوية وتعزيز اؼبزايا التنافسية مقارنة باؼبنافسُت اآلخرين. اؼبستهلكُت، األمر الذي يؤدي يف النهاية إذل

إف الصناعات الداعمة واؼبرتبطة ىي سبب قباح العديد من الصناعات،  : الصناعات الداعمة والمرتبطة .1
حيث تعترب ذات ميزة تنافسية من خبلؿ القدرة على اؼبنافسة، ألهنا تشًتؾ مع بعضها البعض يف التقنيات 

                                                           
1

لتقى دورل حوؿ ورقة حبثية مقدمة يف اؼب، "محددات وعوامل نجاح الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية"معموري صورية، الشيخ ىجَتة،  
نوفمرب  4-3شلف، يومي  ،واالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدوؿ العربية، جامعة حسيبة بن بوعلياؼبنافسة 
 .53، ص  8515
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وقنوات التوزيع واؼبهارات والعمبلء، أو تقدـ منتجات متكاملة. األمر الذي يسهم يف زبفيض واؼبدخبلت 
ر وإتاحة فرصة تبادؿ اؼبعلومات واألفكار والتكنولوجيا، فبا يزيد من درجة التطوير وخلق مهارات السع

 إنتاجية وإدارية أفضل.    

ويشمل ىذا احملدد كل من أىداؼ اؼبؤسسة وإسًتاتيجيتها  : استراتيجيات الهيكل ومنافسة المؤسسات .1
ئة احمللية بكافة خصائصها من سياسات ـبتلفة ونظم وطرؽ التنظيم واإلدراة هبا، واليت تعترب انعكاسا للبي

للتعليم والتدريب، وثقافات وعادات، كما يلعب مدى توافر بيئة ؿبلية مبلئمة ومشجعة للمنافسة دورا رئيسيا 
 .1يف ربديد القدرة التنافسية

فعندما تكوف اؼبنافسة احمللية يف إحدى الصناعات قوية وشرسة، يكوف إلزاما على الشركات يف ىذه اغبالة أف      
وإنفاؽ اؼبزيد من األمواؿ هبدؼ تطوير االبتكارات والرفع من جودة اؼبنتجات اليت تقدمها، فمثبل هتتم باستثمار 

السوؽ الدولية مثل الطابعات وأجهزة الفاكس يرتبط بشكل قباح الشركات اليابانية يف التصنيع وريادة منتجاهتا يف 
 أساسي باؼبنافسة الشرسة القائمة بُت الشركات اليابانية احمللية.  

ىذه احملددات تعمل كنظاـ وليس  أف إذل اإلشارةاليت ساقها بورتر ذبدر  األربعةاستعرضنا احملددات  أفوبعد      
نبا الدور الذي تلعبو اغبكومة لدعم احملددات  آخرافعامبلف  األربعةبشكل فردي، ويؤثر على ىذه احملددات 

 ، والدور الذي تلعبو أحداث الصدفة واليت قد سبنح الدولة ميزة معينة مؤقتة.السابقة

تقـو اغبكومة بدور فعاؿ يف خلق اؼبيزة التنافسية من خبلؿ التأثَت على احملددات السابقة،  : دور الدولة .1
ومن اعبدير بالذكر اإلشارة إذل دور اغبكومة والذي يتمثل ي يدعم األداء التنافسي للمؤسسات، األمر الذ

يف توفَت خدمات البنية التحتية اؼبساندة للقطاعات السلعية واػبدمية، فعلى اغبكومة يقع عاتق إنشاء مراكز 
امعات، باإلضافة إذل تدريب متخصصة، وتأسيس برامج أحباث يف اعبامعات للتعاوف بُت اؼبؤسسات واعب

إتباع السياسات االقتصادية واإلجراءات اإلدارية اؼبعززة للقدرة التنافسية وكذلك وضوح وشفافية القوانُت 
 2 والتشريعات اؼبنظمة لبيئة االستثمارات اؼببلئمة واؼبعززة للقدرة التنافسية ؼبختلف القطاعات االقتصادية.

                                                           
1

َت الفعاؿ يف اؼبؤسسة ، ورقة حبثية مقدمة يف اؼبلتقى الدورل حوؿ "التسي"أىمية الميزة التنافسية العربية لمسايرة العولمة االقتصادية"نوري منَت،  
 .51، ص 8550ماي  51-52االقتصادية"، جامعة اؼبسيلة، 

2
مقدمة يف اؼبلتقى الدورل:  ورقة حبثية "(دور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق الميزة التنافسية )أفكار ومناىج"عجيلة ؿبمد، بن نوي مصطفى،  

 .51ص ، 8515ماي  12و18البليدة، يومي  سعد دحلب، يف اؼبنظمات اغبديثة، جامعة ياإلبداع والتغيَت التنظيم
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التطورات اليت تقع خارج نطاؽ سيطرة وربكم الشركات، أي  تشَت أحداث الصدفة إذل:  دور الصدفة .1
تكوف غَت متوقعة، وتلعب ىذه األحداث دورا ىاما يف تنافسية وقباح العديد من الصناعات ولعل أىم ىذه 

 1 األحداث قبد:

 االخًتاعات البحتة وحدوث تقدـ مفاجئ يف التقنية األساسية؛ -

 واغبروب؛التطورات السياسية والعاؼبية والكوارث  -

 التغَتات اؼبفاجئة يف أسعار اؼبداخبلت؛ -

 التغَتات يف أسواؽ اؼباؿ وأسعار الصوؼ العاؼبية. -

من خبلؿ احملددات الست السابقة، قبد أف احملددات األربعة األوذل تعترب ؿبددات رئيسية وىي تشكل كما      
اصرىا مع بعضها البعض بشكل ، ىذا وتعمل اؼباسة عندما تتفاعل عن"قطعة ماس" porterأطلق عليها 

ديناميكي، حيث أف أي ضعف يف عنصر من عناصرىا يضعف اؼباسة ككل، وبالتارل التأثَت على اؼبناخ التنافسي 
السائد بشكل عاـ، أما احملددين اآلخرين نبا ؿبدداف مساعداف يؤثراف على احملددات الرئيسية، نظرا ألف الصدفة 

نفس الشيء بالنسبة لدور اغبكومة الذي من شأنو التأثَت أيضا على قد ربدث يف شكل طفرات مفاجئة، و 
  احملددات الرئيسية للميزة التنافسية من خبلؿ زيادة فعاليتها يف تدعيم تنافسية اؼبؤسسة. 

 والشكل التارل يوضح ىذه احملددات كنظاـ كامل:     

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .15صورية معموري، الشيخ ىجَتة، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 –محددات الميزة التنافسية  -والعناقيد لبورترنموذج الماسة  : (1.1 )الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

Source :M.Porter. "the competitive advantages of nations", Macmillan, 

NewYork,1990,  p:127  

 1ويتضح من الشكل مايلي:

يبثل العبلقة بُت احملددات األربعة كنظاـ حركي)ديناميكي( يعمل باعتماد  : السميك الخط المتصل     
 ومساندة متبادلة

أحداث الصدفة  مع متغَتات أخرى مثلمشل اليت تتفاعل من خبلؽبا يوضح تأثَت البيئة األ : الخط المتقطع    
  والدور الذي تلعبو اغبكومة.

 عوامل نجاح الميزة التنافسية:  المطلب الثاني

 شروط فعالية الميزة التنافسية  .1

 2حىت تكوف اؼبيزة التنافسية فعالة يتم االستناد إذل الشروط التالية:    

                                                           
1
 .18، ص 8515، دار التعليم اعبامعي، اإلسكندرية، مصر، "التنافسية الدولية وتأثيرىا على التجارة العربية والعالمية"نيفُت حسُت مشت،  

2
  H.Spitezki:" La stratégie de l’entreprise", economica, Paris, 1995, P 54. 

استراتيجيات الهيكل 
 ومنافسة المؤسسات

الصناعات المكملة 
الداعمةالصناعات و   

ظروف الطلب 
 المحلي

 عوامل النتاج

 الصدفة

 الدولة
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قية على اؼبنافسُت والتفوؽ : وىذا يعٍت أف سبنح اؼبيزة التنافسية للمنظمة خاصية األسب أن تكون حاسمة 1.1
 عليهم؛

ربصُت كفاءاهتا اؼبميزة باستمرار لتحافظ على تقدمها الدائم بالنظر إذل  : على اؼبؤسسة صعوبة تقليدىا 8.1
 ؛منافسيها اؼبقلدين

 على االستمرار يف التميز.  ؼبيزة عرب الزمن، أي قدرة اؼبؤسسة: وىذا يعٍت إمكانية دواـ ىذه ا االستمرارية 2.1

لكي تضمن ىذه الشروط فعالية اؼبيزة التنافسية هبب أف تكوف ؾبتمعة ألف كل شرط منها مقروف باآلخر،      
حيث يرتبط شرط اغبسم بشرط االستمرارية وىذا األخَت مرتبط بشرط صعوبة التقليد، فبا يزيد من فعالية ىذه 

 1اؼبيزة وبالتارل زيادة تدعيم اؼبركز التنافسي للمنظمة.

 الحكم على جودة الميزة التنافسيةمعايير    .1

 2تتحدد نوعية ومدى جودة اؼبيزة التنافسية من خبلؿ ثبلث معايَت رئيسية ىي:

 يبكن ترتيب اؼبيزة التنافسية وفق ىذا اؼبعيار إذل نوعُت نبا: : مصدر الميزة 1.8
حيث  : مثل التكلفة األقل لكل من قوة العمل واؼبواد اػباـ، مزايا تنافسية من درجة منخفضة 1.1.8

 ؛يسهل تقليدىا وؿباكاهتا نسبيا من قبل اؼبؤسسات اؼبنافسة

سبيز اؼبنتج والتفرد يف تقديبو، السمعة ، مثل التكنولوجيا العالية:  مزايا تنافسية من درجة مرتفعة 8.1.8
الطيبة بشأف العبلمة استنادا إذل ؾبهودات تسويقية مًتاكمة أو عبلقات وطيدة مع العمبلء ؿبكومة 

 3مرتفعة، وتتميز ىذه اؼبيزة التنافسية بعدد من اػبصائص أنبها: بتكاليف ربوؿ

يتطلب ربقيقها ضرورة توافر مهارات وقدرات من مستوى مرتفع مثل األفراد اؼبدربُت تدريبا خاصا،    -
 ؛القدرات الفنية الداخلية، والعبلقات الوثيقة مع كبار العمبلء

                                                           
1
لـو اإلنسانية، جامعة ؿبمد خيضر، ، ؾبلة الع"تعزيز تنافسية المؤسسة من خالل تحقيق النجاح اإلستراتيجي"داودي الطيب، مراد ؿببوب:  
 .12، ص 8552، نوفمرب 18 سكرة، العددب
 .18معموري صورية، الشيخ ىجَتة، مرجع سبق ذكره، ص  2
دراسة حالة شركة ستيفيس للمشروبات بيبسي كوال  بوالية (دور التسويق في زيادة  تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "عثماشل عياشة،  3

  .32، ص 8511كلية العلـو االقتصادية والتسيَت، جامعة فرحات عباس سطيف،   ،غَت منشورة، مذكرة ماجيستَت )"سطيف
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اؼبستمر واؼبًتاكم يف التسهيبلت اؼبادية، التعلم يعتمد ربقيقها على زمن طويل من االستثمار    -
 اؼبتخصص، البحوث والتطوير والتسويق.

قل قابلية لبلستمرار أو التواصل عن اؼبزايا ية الناذبة عن التكلفة األقل ىي أذبدر اإلشارة إذل أف اؼبزايا التنافس     
 1الناذبة عن سبييز اؼبنتجات أو اػبدمات.

يف حالة اعتماد اؼبؤسسة على ميزة واحدة فقط مثل :  تمتلكها المؤسسة عدد مصادر الميزة التي 8.8
تصميم اؼبنتج بأقل تكلفة أو القدرة على شراء مواد خاـ بأسعار منخفضة، فانو يبنك للمنافسُت التغلب 

ن ثار تلك اؼبيزة، أما يف حالة تعدد مصادر اؼبيزة فانو يصعب على اؼبنافسُت تقليدىا صبيعا، فبا يضمآعلى 
 استمرارية أطوؿ يف التميز.

هبب أف تتحرؾ اؼبؤسسات كبو خلق مزايا  : درجة التحسين والتطوير والتجديد المستمر في الميزة 2.8
جديدة وبشكل أسرع، قبل قياـ اؼبنافسُت بتقليد أو ؿباكاة اؼبيزة القائمة حاليا، وىذا يتطلب قياـ اؼبؤسسات 

 بتغيَت اؼبزايا القديبة وخلق مزايا تنافسية جديدة ومن مرتبة مرتفعة.

 : أبعاد الميزة التنافسية  المطلب الثالث

 .حجم اؼبيزة التنافسية و نطاؽ السوؽ 2اؼبيزة التنافسية للمؤسسة انطبلقا من بعدين ىامُت نبا:تتحدد      

 حجم الميزة التنافسية .1

كرب افسية اليت سبتلكها، فكلما كانت أمنافسيها يتوقف على حجم اؼبيزة التن إف قدرة اؼبؤسسة على مواجهة     
الزمن وىذا  ؿخبل ستمرارفعالية اؼبيزة التنافسية اال نو من شروطوكما ذكرنا سابقا أصعب على منافسيها تقليدىا، 

 يعٍت أف للميزة التنافسية دورة حياة مثلها مثل اؼبنتج، ويبكن توضيح ذلك من خبلؿ الشكل اآليت:

 

 

                                                           
اؼبلتقى ورقة حبثية مقدمة يف ، "دور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسات االقتصادية الجزائرية"خامرة، اعبيبلرل هباز، الطاىر  1

 .123-122 ص ، ص8553قاؼبة،  1410ماي 3الدورل حوؿ اؼبؤسسة االقتصادية واالبتكار يف ظل األلفية الثالثة، جامعة 
 .31ص  ،نبيل مرسي خليل، مرجع سبق ذكره 2
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 دورة حياة الميزة التنافسية : (1.1)الشكل رقم 

 حجم 

 الميزة         1ميزة تنافسية                                              2ميزة تنافسية

 التنافسية  

 

 الضرورة                التقليد                التبٍت                التقدصل          المرحلة         

 .31ص ، 1443، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، "الميزة التنافسية في مجال األعمال"، نبيل مرسي خليل : المصدر      

سبثل أطوؿ اؼبراحل بالنسبة للشركة اؼبنشئة للميزة التنافسية، لكوهنا ربتاج الكثَت من :  مرحلة التقديم 1.1
التفكَت واالستعداد اؼبادي واؼبارل الذي يتيح ؽبا فرصة التفوؽ على منافسيها يف نفس القطاع، وتعرؼ اؼبيزة 

 من قبل عدد متزايد من العمبلء. رجع ذلك للقبوؿ الذي تنالومرور الزمن انتشارا أكثر فأكثر، ويالتنافسية مع 

تعرؼ اؼبيزة التنافسية ىنا استقرارا نسبيا من حيث االنتشار، باعتبار أف اؼبنافسُت بدؤوا :  مرحلة التبني 8.1
 يركزوف عليها، وتكوف الوفرات ىنا أقصى ما يبكن.  

يًتاجع حجم اؼبيزة وتتجو تدرهبيا إذل الركود، وتصبح تقليدية فتفقد اؼبؤسسة قوهتا  : مرحلة التقليد 2.1
التأثَتية يف السوؽ، وسبب ذلك يعود إذل امتبلؾ اؼبنافسوف ؼبيزة تنافسية أفضل فبا سبتلكو اؼبؤسسة، قد يكوف 

 يف ؾباؿ السعر، أو اعبودة، أو السرعة يف عمليات التسليم واإليصاؿ للمنتج.

ىنا تظهر ضرورة ربسُت اؼبيزة اغبالية وتطورىا بشكل سريع، أو إنشاء ميزة جديدة :  ة الضرورةمرحل 1.1
على أساس ـبتلف سباما عن اؼبيزة اغبالية، وإذا دل تتمكن اؼبؤسسة من التحسُت أو اغبصوؿ على ميزة جديدة 

 فيكوف من الصعب عليها العودة إذل التنافس من جديد.

 

 

 



 التنافسية النظري لإلستراتيجية والميزة اإلطار                                     الفصل األول   

  

53 
 

 نطاق التنافس .1

يقصد بالنطاؽ مدى اتساع أنشطة وعمليات اؼبؤسسة اليت تساىم يف ربقيق مزايا تنافسية، وذلك بتحقيق      
 ستخداـإنتاج مشًتكة، خربة فنية واحدة، اوفرات يف التكلفة مقارنة باؼبنافسُت،كاالستفادة من تقدصل تسهيبلت 

، فبا يساىم يف ربقيق اقتصاديات نفس منافذ التوزيع ػبدمة قطاعات سوقية أو مناطق أو صناعات ـبتلفة
اؼبدى)اغبجم( كما يبكن أيضا للنطاؽ الضيق ربقيق ميزة تنافسية من خبلؿ الًتكيز على قطاع سوقي معُت 

 1وخدمتو بأقل تكلفة أو تقدصل منتج فبيز لو.

 :اآليتيف اعبدوؿ  إهبازىاوىناؾ أربعة أبعاد لنطاؽ التنافس من شأهنا التأثَت على اؼبيزة التنافسية ويبكن     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
جامعة اعبزائر،  ،، كلية العلـو االقتصادية والتجارية، مذكرة ماجيستَت غَت منشورة"دور الجودة في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة"فلة العيهار،  1

 .110ص  8550
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 األبعاد المحددة لنطاق التنافس : (1.1) الجدول رقم

 التعريف والشرح نطاق التنافس
نطاق القطاع 

 السوقي
يعكس مدى تنوع ـبرجات اؼبؤسسة، والعمبلء الذين يتم خدمتهم، ونبا يتم االختيار مابُت 

 الًتكيز على قطاع معُت من السوؽ أو خدمة كل سوؽ.
)قرار التصنيع( أو خارجيا اعتمادا على  يعرب عن مدى أداء اؼبؤسسة ألنشطتها داخليا النطاق الرأسي

)قرار الشراء( فالتكامل الراسي اؼبرتفع باؼبقارنة مع اؼبنافسُت قد وبقق  مصادر التوريد اؼبختلفة
رونة للمؤسسة مزايا التكلفة األقل أو التميز، ومن جانب آخر يتبع التكامل درجة اقل من اؼب

 يف تغيَت مصادر التوريد.
يعكس عدد اؼبناطق اعبغرافية اليت تتنافس فيها اؼبؤسسة، ويسمح ىذا النطاؽ للمؤسسة  النطاق الجغرافي 

بتحقيق مزايا تنافسية من خبلؿ تقدصل نوعية واحدة من األنشطة والوظائف عرب عدة مناطق 
للشركات العاؼبية، حيث تقدـ منتجاهتا أو خدماهتا جغرافية، وتربز أنبية ىذه اؼبيزة بالنسبة 

 يف كل أكباء العادل.

يعرب عن مدى الًتابط بُت الصناعات اليت تعمل يف ظلها اؼبؤسسة، فوجود روابط بُت  نطاق الصناعة
األنشطة اؼبختلفة عرب عدة صناعات كاستخداـ نفس التكنولوجيا، أو األفراد واػبربات أو 

 أنو خلق فرص لتحقيق مزايا تنافسية عديدة. نفس التسهيبلت من ش
)دراسة حالة اتصاالت الجزائر للهاتف النقال  دور االبتكار في دعم الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية"بوبعة عبد الوىاب،  : المصدر

 .41، ص 8518، نطينةقسمنتوري، ، جامعة التسيَتغَت منشورة، كلية العلـو االقتصادية و  ماجيستَتمذكرة  ،"موبيليس(
 

 : تطوير وحماية الميزة التنافسية المطلب الرابع

ال تكفي أف ربوز اؼبؤسسة على ميزة تنافسية فحسب، بل هبب احملافظة عليها وتنميتها وتطويرىا، من خبلؿ      
نافسُت اكتشاؼ سبل جديدة للمنافسة كلما دعت الضرورة إذل ذلك، وىذا يف سبيل ربقيق ىديف التفوؽ على اؼب

 والوفرات االقتصادية.
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 تطوير الميزة التنافسيةأسباب  .1

تقـو اؼبؤسسات بتنمية وتطوير مزايا تنافسية جديدة من خبلؿ إدراؾ اكتشاؼ سبل جديدة وأفضل      
 1للمنافسة، ومن أىم األسباب اليت ذبعل اؼبؤسسة ربسن من ميزاهتا وتنمي ميزات تنافسية جديدة قبد:

حبيث تساىم ىذه التكنولوجيا يف خلق فرص جديدة يف عدة ؾباالت، :  تكنولوجيا جديدةظهور  1.1
أنبها: تصميم اؼبنتج باستخداـ اإلعبلـ اآلرل، طرؽ التسويق العصرية عرب االنًتنت)التسويق االلكًتوشل(، 

، وتظهر حاجة وحىت طرؽ اإلنتاج أو التسليم، باإلضافة إذل خدمات ما بعد البيع اؼبقدمة للزبائن...اخل
اؼبؤسسة إذل تقدصل تكنولوجيا جديدة عند آخر مرحلة من دورة حياة اؼبيزة التنافسية من اجل زبفيض 
التكلفة أو تدعيم ميزة سبيز اؼبنتج، ومن اؼبرحلة األخَتة تبدأ اؼبؤسسة يف ربسُت وتطوير اؼبيزة اغبالية أو تقدصل 

 ؛للمستهلكميزة تنافسية جديدة ربقق قيمة تنافسية كبَتة 

عندما يرغب العمبلء يف تنمية حاجات جديدة، أو :  ظهور حاجات جديدة للمستهلك أو تغييرىا 8.1
سية أو تنمية ميزة تنافسية تغيَت أولوياهتا، فاف ىذا يدفع باؼبؤسسة إذل إجراء تعديبلت على ميزهتا التناف

 جديدة؛

حالة حدوث تغَت جوىري يف تكاليف  عادة ما تتأثر اؼبيزة التنافسية يف:  تغير تكاليف المدخالت 2.1
اؼبدخبلت كاليد العاملة، اؼبواد األولية، وسائل النقل، الطاقة و اآلالت، فبا يؤثر سلبا أو إهبابا على اؼبيزة 

 ؛التنافسية للمؤسسة

إف ظهور قطاع صناعي جديد أو طرؽ جديدة إلعادة ذبميع :  ظهور قطاع جديد في الصناعة 1.1
 ؛سوؽ ينتج عنو خلق ميزة تنافسيةالقطاعات اغبالية يف ال

إف للقيود اغبكومية تأثَت مباشر على اؼبيزة التنافسية مثل القيود اغبكومية :  التغير في القيود الحكومية 0.1
 فيما ىبص اؼبنتج، ضببلت ضباية البيئة من التلوث، وقيود الدخوؿ واػبروج من السوؽ.

 

 

 
                                                           

 .15، ص مرجع سبق ذكرهكباسية رتيبة،  1
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 حماية الميزة التنافسية .1

اؼبزايا التنافسية ربديا كبَتا للمؤسسة فعلى ىذه األخَتة حيازة ميزة تنافسية نادرة، معقدة  يبثل موضوع ضباية     
وغامضة فبا هبعل تقليدىا أمرا صعبا على اؼبنافسُت، لكن ىذا األمر يستحيل استدامتو لفًتة طويلة بسبب شدة 

 اؼبنافسة الناذبة عن االضطرابات اليت تواجهها اؼبؤسسة يف السوؽ.

تقـو ميزة التكلفة األقل على مبدأ التحكم يف التكاليف، ومن اجل :  ة ميزة التكلفة األقلحماي   1.8
ضبايتها واحملافظة عليها هبب على اؼبؤسسة احملافظة اؼبستمرة على خاصية تقليص التكاليف، من خبلؿ 

تقود إذل نشوب  إرساء ثقافة زبفيض التكاليف مقارنة باؼبنافسُت، إال أف ميزة التكلفة األقل كثَتا ما
 ؛حروب األسعار أين يصعب على اؼبؤسسة ضبايتها

 يرتكز دواـ واستمرار ميزة التميز على ربقيقها للشرطُت اآلتيُت: :  حماية ميزة التميز   8.8
ندرهتا وارتباطها صعوبة تقليد الكفاءات احملورية اؼبستخدمة يف بناء ىذه اؼبيزة بسبب تعقدىا،  -

 بثقافة اؼبؤسسة؛

 قابلية ربويلها ونقلها إذل اؼبنافسُت نتيجة عدـ ملموسيتها.عدـ  -

إال انو يبقى موضوع ضباية اؼبؤسسة ؼبيزهتا التنافسية أمرا نسبيا، ففي ظل بيئة تنافسية تتصف بالتغَت والتعقيد      
اه جديد يصبح من الصعب عليها العمل وفقا ؼبا يعرضو عليها اؼبنافسوف، ىذا ما جعلهم يوجهوف نظرة أو اذب

 للميزة التنافسية.

 االتجاه الجديد للميزة التنافسية .1

من منتقدي فكرة وجود ميزة تنافسية  (Richard d’aveni)يعد الباحث يف ؾباؿ اؼبنافسة ريتشارد دافٍت      
ؿبمية على مر الوقت، إذ انو يرى أف اغبماية يف ؿبيط تنافسي أمر يف غاية الصعوبة، واف اؼبؤسسة ال يبكنها 

 استغبلؿ ميزهتا إال لوقت ؿبدد.

كما يرى الباحث أف العمل على ضباية اؼبيزة التنافسية يعترب خطأ قاتبل، مربرا رأيو باف اؼبؤسسة إذا مددت      
الفًتة االستغبللية للميزة التنافسية سيبعدىا عن تطوير مزايا جديدة، وىذا ما هبعلها تتلقى ىجوما من طرؼ 
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نافسية ، ولتفادي ىذا يقًتح الباحث بإنشاء سلسلة من اؼبزايا التّ نافسيّ ا إذل فقداف مركزىا التّ اؼبنافسُت فبا يؤدي هب
 اؼبؤقتة، كلما فقدت إحداىا بقي ؽبا ما تنافس بو، كما موضح يف الشكل اآليت:   

 إستراتيجية الخطى الصغيرة : (1..1) الشكل رقم

 األرباح        اؼبؤسسة انتقلت قببل إذل                                                                           

 احملققة                                                              (8)اؼبيزة رقم                               

 االستغبلؿ                                                         

 االنطبلؽ                                                                                 

   0 اؽبجـو          15                          (السنوات)الزمن       

   , p13. :édition Vuibert paris, "hyper compétition ",Richard d’aveni : Source 

يت تساعدىا على إنشاء اؼبيزة كيز على الوسائل واإلمكانيات الّ فمن خبلؿ الشكل أعبله تقـو اؼبؤسسة بالًتّ     
ائدة وىذا ضمن ما نافسية السّ م سيقوموف بتدمَت اؼبيزة التّ البلحقة قبل أف يقـو اؼبنافسوف بإصدار إشارات تبُت أهنّ 

 يسمى بإسًتاتيجية اػبطى الصغَتة.
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 : خالصة

تفرض التغَتات السريعة يف عادل اليـو على اؼبؤسسات ربديات كبَتة ويف نفس الوقت تقدـ ؽبا فرصا ال      
تطلب على فبا اعبديدة دل تعد اسًتاتيجيات األمس ؾبدية غبل مشاكل الغد،  التنافسية ففي ظل البيئةحدود ؽبا، 
 ،هتا التنافسية على اؼبستوى الدورلاضرورة البحث عن الطرؽ والوسائل اغبديثة اليت بإمكاهنا تعزيز قدر  اؼبؤسسات

اؼبتفوقة ىي اليت تتمكن  ؤسسة، واؼباستمرارحباجة للعمل على التحسُت والتجديد والتطوير ؼبيزهتا ب وبالتارل فهي
إال انو يبقى موضوع ضباية  ،األصلي واغبقيقي للميزة التنافسية اؼبستمرةإدراؾ، وتقدير اؼبصدر و  اكتشاؼمن 

اؼبؤسسة ؼبيزهتا التنافسية أمرا نسبيا، ففي ظل بيئة تنافسية تتصف بالتغَت والتعقيد يصبح من الصعب عليها العمل 
 .وفقا ؼبا يعرضو عليها اؼبنافسوف
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 : تمهيد

ولكن  ُت احمللي والدورل،تسعى اؼبؤسسات بشكل فاعل إذل احتبلل الصدارة وموقع تنافسي متميز يف السوق     
نو يستوجب عليها أن سبتلك ذلك فإجل رض إذل منافسة شديدة وقوية، ومن أذلك ال يتحقق بشكل سهل بل تتع

كرب حصة سوقية لتستطيع البقاء يف ؾبال األعمال، ويرتبط ذلك بشكل  من اغبصول على أ ميزة تنافسية سبكنها
تقدًن منتجات تنافسية تليب هبا احتياجات  كبَت دبدى وضوح اسًتاتيجياهتا التنافسية اليت سبكن اؼبؤسسة من

 وترفع هبا من حصة صادراهتا لؤلسواق األجنبية.اؼبستهلكُت 

وتتحقق اؼبيزة التنافسية للمؤسسات من خبلل مراجعة شاملة ألوضاعها التنظيمية واستغبلل أمثل إلمكانياهتا      
ومواردىا اؼبالية، الفنية واؼبادية، ىذا باإلضافة إذل االستفادة من القدرات والكفاءات واؼبعارف اليت سبكنها من 

 ل يف ىذا الفصل تركيز اىتمامنا على النقاط التالية: تصميم وتطبيق اسًتاتيجياهتا التنافسية، وسوف كباو 

 .أسس الميزة التنافسية كدعائم لترقية الصادرات:  المبحث األول        

 .الميزة التنافسية وتأثيرات البيئة الخارجية والداخلية:  المبحث الثاني        

 .التنافسيةمدخل تبني أحد االستراتيجيات :  المبحث الثالث        
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  أسس الميزة التنافسية كدعائم لترقية الصادرات  المبحث األول :

واليت تساىم بدورىا يف  اؼبؤسسة االعتماد على عدة عناصر إذل ربقيق اؼبيزة التنافسية يتطلب منن التوصل إ     
خلق القيمة، حيث تعترب الكفاءة، اعبودة، واإلبداع للوصول إذل االستجابة للعميل عناصر جد مهمة يف كسب 
اؼبزايا التنافسية اليت يبكن ألي مؤسسة أن تتبناىا بغض النظر عن ؾباؽبا الصناعي أو اؼبنتجات واػبدمات اليت 

 تقدمها. 

 ودة الشاملةالمطلب األول : إدارة الج

مرتبط بادراك أنبية اعبودة كسبلح  لقد أصبح بقاء اؼبؤسسة واستمرارىا يف ظل تغَتات البيئة التنافسية     
والشك أن توضيح معٌت إدارة اعبودة الشاملة سوف يساعد على فهمها اسًتاتيجي للحصول على ميزة تنافسية، 
 وإدراك حقيقتها بل وعلى حسن تطبيقها.

 الجودة الشاملةمفهوم إدارة  .1

 قّدمت تعاريف ـبتلفة إلدارة اعبودة الشاملة منها ما يلي:

فلسفة إدارية حديثة، تأخذ شكل هنج أو نظام إداري شامل قائم على  :"تعرف إدارة اعبودة الشاملة على أهنا     
ناهتا مكو وذلك من أجل ربسُت وتطوير كل ، إهبابية جذرية لكل شيء يف اؼبؤسسةأساس إحداث تغيَتات 

أو خدمات وبأقل تكلفة هبدف ربقيق أعلى درجة من الرضا لدى  إذل أعلى جودة يف ـبرجاهتا سلعا للوصول
 1."عمبلئها من خبلل إشباع حاجاهتم ورغباهتم وفق ما يتوقعونو

نظام يشمل كل نشاطات اؼبؤسسة  :"ويعرب تعريف ايشكاوا عن النظرة اليابانية للجودة الشاملة فهو يرى أهنا     
 2وفروعها وكذا شبكة اؼبوزعُت واؼبوردين وكل اؼبتعاملُت معها هبدف ربسُت اعبودة على صبلة من اؼبستويات ىي:

 ؛طرق التموين واؼبواصفات احملددة لذلكإعداد اؼبنتوج وتصوره، مسارات إنتاجو،  -

 .العمالجودة عبلقات العمل داخل اؼبؤسسة، ومدى تقبلها من طرف  -

 .واؽبدف من ىذا التوجو ىو ربقيق أقصى رضا فبكن لدى الزبائن وذلك بأقل التكاليف  

                                                           
1
 .53، ص 4222، دار وائل للنشر، عمان، األردن، مدخل إلى المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة"عقيلي، "عمر وصفي  
2

،  مذكرة ماجستَت غَت منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتسيَت، أثر اعتماد إدارة الجودة الشاملة على التسيير داخل سونلغاز"تنوم ؿبمد، " 
  .39ص، 4226جامعة اعبزائر، 
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 1الكلمات اليت يتكون منها اؼبصطلح: أساساعبودة الشاملة على  إدارةويبكن تعريف 

من خبلل  والوقت واألفكاراالستخدام الفعال والكفء للموارد البشرية واؼبادية واؼبالية واؼبعلومات  : إدارة -
 .األىدافاؼبتمثلة يف التخطيط، التنظيم، التوجيو و الرقابة بغرض ربقيق  اإلداريةالعمليات 

 وتوقعاتو. زبونتلبية متطلبات الوتعٍت االلتزام ب : الجودة -

 تشمل صبيع عناصر العمل ويشارك فيها صبيع العاملُت. : الشاملة -

أن ىناك قاسم مشًتك هبمع بينها ، إال إدارة اعبودة الشاملة اصة دبصطلحعلى الرغم من تعدد التعاريف اػب      
التطوير اؼبستمر على وافق معها من خبلل جهود التحسن و التو  ،وىو ربقيق حاجيات ورغبات وتوقعات األفراد

 مستوى اؼبؤسسة ككل .

 تطبيق الجودة الشاملة وأىداف مبادئ .2

مرتبط دبدى توفر ؾبموعة من اؼبرتكزات واؼببادئ اليت  ناجحة،إن تطبيق اعبودة الشاملة يف اؼبؤسسة بصفة       
 تبٌت عليها.

 Arthur)على مبادئ اعبودة الشاملة إذ يؤكد  األداءيعتمد التميز يف :  مبادئ إدارة الجودة الشاملة   3.4

D.Little)  شركة أمريكية أن برامج إدارة اعبودة الشاملة ؽبا  722وفق دراسة قام هبا على عينة تضم
تأثَت ذو قيمة على قدرهتا التنافسية، فالقيم اعبوىرية إلدارة اعبودة الشاملة اؼبكسوة دببادئ اإلدارة 

كما تشَت الدراسات إذل أن ية يف مستوى أدائهم ودرجة سبيزىم،  الناجحة، يبكن أن تؤدي إذل نتائج إهباب
من شركات اػبدمات قامت بتطبيق إدارة اعبودة  %;8وحوارل  األمريكيةمن الشركات الصناعية  4%;

 الشاملة.

 قدو تطبيق برامج اعبودة الشاملة،  (Motorola)شركة تأسيسا على مفهوم اعبودة كميزة تنافسية قررت و       
وتعترب الفائزة األوذل عبائزة اعبودة ، 5;;3-::;3مليون دوالر خبلل فًتة  22:تقدر ب  رادات إضافيةيحققت إ

2 الوطنية
  (Malcolom Baldrige)   

 3: نذكر إدارة اعبودة الشاملة ومن أىم اؼببادئ والقواعد اليت يقوم عليها نظام     

 الًتكيز على العميل؛ -
                                                           

1
 .:8-89ص ص ، 4232، دار الراية، عمان، األردن، "9999إدارة الجودة الشاملة أيزو  "لعلي ؿبمد الشريف بوكميش، 
2
 .86ص  ،4229، ، الطبعة األوذل، دار جرير، عمان، األردن"إدارة الجودة الشاملة في القطاعين اإلنتاجي والخدمي"مهدي صاحل السامرائي،  

3
 . 54، ص 4229، ؾبلة الباحث، جامعة ورقلة، اعبزائر، العدد اػبامس، إدارة الجودة الشاملة واألداء المتميزبومدين يوسف،  
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 الًتكيز على إدارة اؼبوارد البشرية؛ -

 التحسُت اؼبستمر يف اإلبداع؛ -

 التزام اإلدارة العليا؛ -

 الًتكيز على العمليات؛ -

 . القرارات اؼببنية على اغبقائق -

 تطبيق إدارة الجودة الشاملة أىداف 4.4

وفقا السًتاتيجيات اؼبؤسسة  إن سعي اؼبؤسسة لتحقيق اعبودة الشاملة تقف وراءه ؾبموعة من األىداف،      
 1: اوطموحاهتا وأنبه

 ؛زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة -

 ؛ء والتفوق والتميز على اؼبنافسُتيف إرضاء العمبلزيادة كفاءة اؼبؤسسة  -

 ؛زيادة إنتاجية كل عناصر اؼبؤسسة -

الفرص،وذبنب اؼبخاطر  زيادة حركية ومرونة اؼبؤسسة يف تعاملها مع اؼبتغَتات)قدرة أعلى على استثمار -
 ؛واؼبعوقات(

 ؛طاعات ومستويات وفعاليات اؼبؤسسةضمان التحسُت اؼبتواصل الشامل لكل ق -

 ؛كلية للمؤسسة على النمو اؼبتواصلزيادة القدرة ال -

 .زيادة الرحبية وربسُت اقتصاديات اؼبؤسسة -

 في تنمية تنافسية المؤسسة أىمية الجودة الشاملة  .3

ذبعل  اغبصول على مزايا تنافسية إضافيةب ذل التميز والتفوق على اؼبنافسُتقبد أن جل اؼبؤسسات تسعى إ     
اليت تعترب  وذلك باالعتماد على اعبودة الشاملة، اؼبؤسسة بصورة أحسن عن اؼبنافسُت، اؼبستهلك يرضى دبنتجات

أحد اؼبتطلبات األساسية يف عادل األعمال يف العصر اغبارل بالنسبة للمؤسسات اليت تريد أن تصنع ؽبا مكانة يف 

                                                           
1
 .62، صدار غريب ،9999إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأىل لإليزو، علي السلمي  
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واليت  ،الناجح إلدارة اعبودة الشاملةيق وذلك بفضل الفوائد اليت ذبنيها اؼبؤسسة من جراء التطب السوق العاؼبية،
 1: يبكن حصرىا فيما يلي

 : من خبلل : زيادة الربحية 3.5

 عمل األشياء الصحيحة من أول مرة؛ -

 زيادة الرحبية.       زبفيض التكلفة                تقليل عدد ونوعية األخطاء؛           -

 عدم إعادة األعمال. -

 : من خبلل:  تقوية المركز التنافسي للمؤسسة 4.5

 وفق طلب العميل؛تقدًن سلعة أو خدمة ذات جودة عالية  -
 التميز على اؼبنافسُت          كسب رضا وثقة العميل         تقدًن سلعة أو خدمة بسعر جيد للعميل؛ -

 وحصة أكرب يف السوق                           تقدًن سلعة أو خدمة يف الوقت الذي يناسب العميل. -

 : من خبلل : على حيوية المؤسسة المحافظة 5.5

 التجديد؛ -

 .يضمن البقاء واالستمرار              بشكل مستمر التحسُت؛                                 -

 التعليم والتدريب؛ -

 التكيف مع اؼبتغَتات البيئية. -

 : : من خبلل كسب رضا المجتمع 6.5

 إرضاء وإشباع حاجات ورغبات العمبلء الذين ىم  -
 يشعر اجملتمع بان اؼبؤسسة خَت دعم وسند لو.                   من اجملتمع بأعلى جودة وأقل تكلفة؛جزء 

 احملافظة على البيئة والصحة العامة. -

 : من خبلل : تخفيض معدل دوران العمل 7.5

    والء وانتماء للمؤسسة          عدم ترك اؼبؤسسة.   ؛                  ز اؼبادي واؼبعنويافاغب -

 .روح الفريق والتعاون العمل اعبماعي -

 : من خبلل : تحسين األداء واإلنتاجية 8.5

                                                           
1
 .83-82عمر وصفي عقيلي، مرجع سبق ذكره، ص ص  



 مساىمة الميزة التنافسية في ترقية الصادرات                                     الفصل الثاني          

 

66 
 

 تبٍت أسلوب فرق العمل؛ -

 تبٍت اؼبشاركة  اعبماعية يف حل مشاكل العمل وربسُت اعبودة؛ -

 التعليم والتدريب اؼبستمرين. -

 : : من خبلل رفع كفاءة عملية اتخاذ القرار 9.5

 توفر معلومات وأراء وحقائق عن موضوع القرار.       .       اؼبشاركة والتشاور -

 : : من خبلل جعل المؤسسة أكثر استجابة للتغيرات البيئية 5.:

 فرص النجاح واالستمرار أكثر.        زيادة القدرة على اؼبنافسة     -

  : العليا اإلداريةتوسيع أفق القيادة  5.;

 ازباذ قرارات أفضل      يوجو تفكَتىا للتخطيط االسًتاتيجي     -

 التنافسية والتميز في السوق دور الجودة الشاملة في تحقيق .4

ىذا  نجودة اؼبنتج قد يؤدي إذل بيعو بسعر أعلى ولكن دون إغضاب الزبون، ولكيف  اؼبستمر إن التحسن     
، وعليو ويرفع اغبصة السوقية التحسُت يف اعبودة يقلل من تكاليف التسويق واإلعبلن ويزيد من كمية اؼببيعات

وتتحسن اؼبقدرة على اؼبنافسة، وإن الشعار الذي هبب تطبيقو يف صبيع أنشطة وعمليات اؼبؤسسة ىو  الربحيزداد 
"، وإن ىذا سيؤدي قطعا إذل زبفيض الكلفة وزيادة افعل الشيء الصحيح بطريقة صحيحة من أول مرة"

           1الفعالية والكفاءة.

وتدعيم اؼبركز  ،رفع األرباح، اعبودة اإلداري اعبديد يف ربسُتمن خبلل ىذه اؼبزايا تتأكد أنبية ىذا اؼبدخل     
 :اؼبوارلوىو ما يوضحو الشكل  التنافسي للمؤسسة يف السوق،

 

 

  

                                                           
1

، ص 4232، دار اليازوري، عمان، األردن، إدارة الجودة الشاملة والمواصفات العالمية دراسة علمية وتطبيقية"نظام فتحي أضبد وبي العادل،"  
69. 
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 دور الجودة الشاملة في تحقيق التنافسية والتميز في السوق : (1.2) الشكل رقم             

            
            
            
            
            
            

 

 

 

 

  .45ص ،دار غريب ،"9999الشاملة ومتطلبات التأىل لإليزو إدارة الجودة"، علي السلمي : المصدر

إن التحسُت الذي نقصده من خبلل إدارة اعبودة الشاملة يف اؼبنتجات والعمليات، ال يدل فقط على ضرورة       
اؼبنتجات مهما كلف ذلك، بل يدل كذلك على ضرورة االستفادة من التحسُت يف ـبتلف التحسُت يف ىذه 

اجملاالت، دبا فيها التكاليف، فالتحسُت يف التكاليف يعٍت زبفيضو شيئا فشيئا إذ أن عدم إتباع مبادئ إدارة اعبودة 
 الشاملة سبب كايف ؼبضاعفة تكاليف اؼبؤسسة والعكس صحيح.

وبالتارل زبفيض ، إنتاجيتهاُت اعبودة يف الرفع من مردودية نشاطات اؼبؤسسة، وزيادة وبذلك يساىم ربس     
يساىم يف كسب رضا ووفاء عمبلئها وأن يضمن  ماتكاليف اؼبنتجات واػبدمات اليت تقدمها لعمبلئها، ك

 .1والئهم، وبالتارل زيادة سبيز ىذه اؼبؤسسة يف السوق

                                                           
، ترصبة رفاعي ؿبمد رفاعي، ؿبمد سيد أضبد عبد اؼبتعال، دار اؼبريخ للنشر، "اإلدارة اإلستراتيجية: مدخل متكامل"تشارلز، جاريت جونز،  ىيل1

 .423، ص 4228الرياض، السعودية، 

 إدارة الجودة الشاملة

تخفيض 
 التكاليف

تحسين 
 اإلنتاجية

طوير جودة اإلنتاجت  

 التنافس من أجل التميز في السوق
 

إدارة األعمال لضمان الرضاء الكامل 
مرحلة من مراحل  للمستهلكين في كل

 التعامل معهم

التميز في 
 السوق
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على وجود عبلقة بُت نتائج برامج ربسُت اعبودة وربسُت الرحبية، وإنتاجية  (emingD) وىذا ما أكده     
  : كما يوضحو الشكل التارل  ،1ة تنافسية للمؤسسةربقيق ميز  كيفيةالنظام وزبفيض التكلفة يف  

 والتكاليف ، اإلنتاجيةالجودة الشاملة العالقة بين:  (2.2) الشكل رقم

 

 

            
            
            
             

 

 

 .98ص، 4232 ،صفاء، عمان، األردندار الطبعة األوذل،  ،"إدارة الجودة الشاملة في عصر االنترنت"، قبم عبود قبم  : المصدر

وعلى مستويات متعددة   ربققها اعبودة الشاملة للمؤسسةاليت يتضح لنا الفوائد ،من خبلل الشكل السابق     
 .حيث كل األمور مبنية على قواعد صلبة التنافس،تقودىا إذل الريادة يف السوق العاؼبي الشديد 

وينبغي أن نشَت إذل أن االختبلف والتنوع والتمييز يف اؼبنتجات واػبدمات يزيد من إمكانية فرص اؼبنافسة،     
 ويتيح للمستهلك فرص االختيار واغبكم بصورة أكرب، كما أن فكرة التنوع تدفع إذل االبتكار واإلبداع.

ولتجديد قدرة اؼبؤسسة على عرض تلك اؼبنتجات اليت تتميز بالتفرد واالختبلف عن غَتىا من اؼبنتجات    
األخرى اؼبنافسة، هبب أوال أن تقوم بدراسة وفحص النشاطات اؼبتعلقة باؼبؤسسة، وأن تدرس الفرص اؼبتاحة 

                                                           
1

ص    ،;422، الطبعة األوذل، دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "الجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية"ؿبمد ظبَت أضبد،  
87. 

 :تخفيض التكاليف
 ؛التشغيل تقليل إعادة -
 ؛تقليل األخطاء -
 .واػبامات ربسُت استخدام اآلالت -

تحسين 
 اإلنتاجية

 :السوقميزة تنافسية في 
أعلى وسعر أقل جودة  

مركز تنافسي أفضل 
السوق واستمرارية في  

خلق فرص عمل 
 أكبر

جودةتحسين ال  
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خدمات ومنتجات متميزة للعمبلء،  ه األنشطة بعوامل التميز والتفرد، وبالتارل تقدًنلتزويد كل نشاط من ىذ
   1واعبدول أدناه يوضح بعض ىذه اإلمكانات:

 فرص التميز والتفرد:  (1.2) الجدول رقم

 فرص التميز واالختالف النشاط
 واؼبواد األولية اؼبطلوبة. جودة اؼبكونات الشراء

 الشكل اعبمارل، قوة وجودة األداء، سهولة الصيانة. التصميم
اعبيد عند  تقليل العيوب قدر اؼبستطاع، تطبق مواصفات التصميم دبا يضمن األداء التصنيع

 االستخدام.
 سرعة تلبية أوامر الشراء، الثقة يف القدرة على تسليم اؼبنتجات يف اؼبواعيد احملددة. النقل والتسليم

والقدرة على تلبية  برامج تدريبية لتحسُت األداء وبث روح العمل يف نفوس العاملُت، إدارة األفراد
 حاجات العمبلء.

 االستجابة غباجات عمبلء ؿبددين. نظم المعلومات
 ربسُت استقرار اؼبؤسسة وظبعتها التجارية. اإلدارة المالية

 ومنتجاهتا من خبلل الدعاية. ربقيق اسم ذباري لكل من اؼبؤسسة التسويق
واؼبنتجات واػبدمات اليت  معلومات عن اؼبؤسسة صورةتقدًن خدمة ما قبل البيع للعمبلء يف  خدمة العمالء

 تقدمها.
، الطبعة األوذل، دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، "الجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية"ؿبمد ظبَت أضبد،  : المصدر
 .88، ص 9002

لقد ازدادت أنبية اعبودة الشاملة يف ؾبال بناء اؼبزايا التنافسية بشكل كبَت يف اآلونة األخَتة، كما أن اىتمام      
جبودة اؼبنتج ال ينحصر يف كونو ؾبرد طريقة الكتساب اؼبزايا التنافسية، إذ أن ذلك أصبح يف  الكثَت من الشركات 

 بقاء واالستمرار.كثَت من اجملاالت الصناعية أمرا حتميا من أجل ال

 المطلب الثاني : الموارد والكفاءات

لك إن ربقيق ميزة أو مزايا تنافسية للمؤسسة يتطلب توفرىا على ؾبموعة من اؼبوارد والكفاءات الضرورية لذ     
 وتسيَتىا تسيَتا فعاال وكفؤا .

                                                           
1
 .88-87ص ذكره، ص مهدي صاحل السامرائي، مرجع سبق  



 مساىمة الميزة التنافسية في ترقية الصادرات                                     الفصل الثاني          

 

70 
 

 المواردمدخل  .1

للمؤسسات، فتوفر اؼبوارد وحسن استغبلؽبا على مكامن القوة والضعف بالنسبة تؤثر اؼبوارد بشكل كبَت      
، والعكس صحيح يف حالة ندرة اؼبوارد ،يؤمنان وبشكل كبَت مزايا تنافسية مستمرة، ووبسن من موقفها التنافسي

 . اؼبوارد ىذه ذبانس عدم بسبب أخرى عن زبتلف مؤسسة كل ذبعل موارد ؾبموعة عن عبارة اؼبؤسسة أن باعتبار

تشتمل اؼبوارد على ؾبموع األصول والقدرات، والطاقات، واإلجراءات التنظيمية،  (Barney)فحسب     
واػبصائص، واؼبعلومات، واؼبعارف، واؼبهارات اليت تتحكم فيها اؼبؤسسة وتسيطر عليها واليت سبكنها من إعداد 

 . وتنفيذ اسًتاتيجيات تنافسية من شأهنا أن تزيد من فعاليتها وقباعتها

كل ما يبكن أن يسهم يف نقاط القوة والضعف يف اؼبؤسسة،   اؼبوارد على أهنا Wernerfelt).(B ويعرف    
وبالنسبة ؽبذا الباحث فإن موارد اؼبؤسسة تتكون من ؾبموعة األصول اؼبلموسة أو غَت اؼبلموسة اليت ترتبط بصفة 

واإلجراءات التنظيمية الفعالة كل  دائمة بأنشطتها، حبيث تتضمن تلك األصول باإلضافة إذل اػبربة الفنية لؤلفراد

 .1من رأس اؼبال واؼبنتجات والتكنولوجيا والعبلمة التجارية

وحىت تكون اؼبوارد فعالة لتحقيق ميزة تنافسية مستمرة هبب أن تتميز بالقدرة على البقاء لفًتة طويلة وغَت قابلة     

     2: التارلويبكن تصنيف موارد اؼبؤسسة على النحو لبلنتقال والتكرار، 

يف اؼبوجودات اليت يبكن ربديدىا بسهولة من خبلل تتمثل اؼبوارد اؼبلموسة  : الملموسة الموارد 3.3
 .اؼبالية اإلنتاج، واؼبوارد معدات األولية، اؼبواد من وتشمل كلخاصيتها اؼبلموسة، 

 شبة ومن اؼبنتجات، جودة على معترب بشكل تؤثر لكوهناالتنافسية  اؼبيزة يف تساىم : األولية المواد  3.3.3
 ضروريا، أمرا يصبح تسلمها، ومواعيد وأسعارىا جودهتا بشأن معهم والتفاوض مورديها اختيار فإن

                                                           
1

 الجودةمدخل ) وتنمية الكفاءات على الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية للموارد البشريةثر التسيير االستراتيجي أ "ظببلرل وبضية، 
 .68ص  ،4226أطروحة دكتوراه غَت منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، جامعة اعبزائر، ، "(والمعرفة

2
التعريب والًتصبة، شعبة العلوم االقتصادية واإلدارية، دار ، ترصبة تيب توب ػبدمات "اإلدارة اإلستراتيجية"جيمس سي كراج، روبرت ام جرانت،   

 .83، ص 4223الفاروق، القاىرة، 
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 إلجراءات دقيق ربديد من ابتداء األولية، اؼبواد على للحيازة اؼبوضوعية الشروط بتوفَت مطالبة فاؼبؤسسة

  1.واألخطار اغبوادث من والسبلمة اغبفظ قواعد توفَت هبب حيث بالتخزين، وانتهاء باؼبراقبة مرورا الشراء

 ربويل عن الناذبة اؼبضافة القيمة ربقق واليت ،تعد أصبل ىاما من أصول اؼبؤسسة معدات اإلنتاج :   4.3.3
برؾبة و  التشغيل، أنظمة خبلل من التنافسية اؼبيزة بناء يف دورىا ينعكس، و منتجات إذل األولية اؼبواد

 اختيار هبب فإنو احملاسبية، الناحية من أما  2.ةفبكن فًتة ألطول فعاليتها ربقيق هبدف الصيانة، عمليات
 تسيَتىا، ناحية من أما ،اؼبعدات ؽبذه التكنولوجي التغَت معدل مع يتوافق الذي اؼبناسب االىتبلك مبط

 تكلفتها، اغبيازة، سنة التسمية، الرمز،: تشمل اليت اؼبعلومات كل فيها تدون بطاقات زبصيص فيجب
 بشأن القرارات وازباذ للمعدات اعبيدة باؼبتابعة اؼبعلومات ىذه تسمح حيث ،االىتبلك مبط موردىا،

 .3عليها اإلبقاء أو استبداؽبا

 كفتح أكرب نطاق يف توسيعها أو السوق يف وطرحها جديدة منتجات خبلق تسمح : المالية الموارد 5.3.3
 تعزيز هبدف عليها وربافظ باستمرار اؼبالية صحتها ربقق أن اؼبؤسسة على هبب لذا للتوزيع، جديدة قنوات
دين، وتثَت الصحة اؼبالية اعبيدة اىتمام اؼبتعاملُت )بنوك، مور ، البعيد اؼبدى على وتطويره التنافسي موقفها
ؿبفزا للمسانبُت،  تعدكما  ت شراكة مثمرة مع اؼبؤسسة،يهم يف إقامة عبلقاحيث تتولد الرغبة لد ،زبائن(

 .4ؼباليةحيث يبحثون عن رفع قيمة أظبهم، ورفع ـبزون اؼبؤسسة من اؼبوارد ا

تظهر أنبية اؼبوارد اؼبلموسة يف الكيفية اليت يتم اغبيازة عليها، وكذا الطريقة اليت يتم استغبلؽبا هبا، والتوليف بينها 
 ستغل من ِقبل معظم األنشطة.بشكل يتيح األداء اعبيد لؤلنشطة، باعتبار ىذه اؼبوارد ت

تعترب اؼبوارد غَت اؼبلموسة من أىم مصادر اؼبيزة التنافسية، فهي تلعب دورا  :  الملموسة غير الموارد    4.3
كبَتا يف تدعيمها واحملافظة عليها وتنميتها، وذلك ػبصائصها اليت ذبعلها صعبة التقليد والنفاذ فهي سبثل 

                                                           
1

، كلية العلوم االقتصادية غَت منشورة ، مذكرة ماجستَت"الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية: مصادرىا، تنميتها، وتطويرىا"عمار بوشناف،  
 .:6ص ، 4224وعلوم التسيَت، جامعة اعبزائر، 

2
، مذكرة ماجستَت غَت منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، جامعة "دور الكفاءات المحورية في تدعيم الميزة التنافسية"فايزة بريش،  

 .52، ص 4227سعد دحلب، البليدة، 
3
 .;6عمار بوشناف، مرجع سبق ذكره، ص  
4
 .72، ص السابق فس اؼبرجعن 
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 اؼبلموسة غَت اؼبوارد تشمل أن يبكنو  تنافسية على اؼبدى البعيد. أصول شبينة للمؤسسة وتشكل ؽبا قوة
 . العمل كيفية معرفةاؼبعرفة، و  التكنولوجيا، اؼبعلومات، اعبودة، من كل

وتتحقق ىذه األخَتة  اعبودة، على باالعتماد عالية سوقية حصص ربقيق إذل اؼبؤسسات تسعى : الجودة 3.4.3
وتقدًن منتج يشبع حاجات وتوقعات الزبون اؼبعلنة، وحىت تلك اليت دل عندما تنجح اؼبؤسسة يف تصميم وتنفيذ 

يفصح عنها، ويبكن للمؤسسة أن ربقق ميزة أو مزايا تنافسية عن طريق اعبودة باالعتماد على اؼبقومات 

 1التالية:
 حاجات وتوقعات العمبلء كأساس لتصميم اؼبنتجات وكافة وظائف ونظم اؼبؤسسة؛ فهم -

 رأس أولويات اإلدارة العليا؛جعل اعبودة على  -

 اختيار وتدريب وحفز قوى عاملة تنجح يف األداء اؼبتميز القائم على االبتكار؛ -

 تصميم سليم للمنتجات وتنفيذ سليم للتصميمات؛ -

 تطوير عبلقات إسًتاتيجية من اؼبوردين؛ -

من وجود اػبطأ أو بدال من فلسفة مراقبة اعبودة اليت تنحصر يف التحقيق ، تبٍت فلسفة تأكيد اعبودة -
 االكبراف بعد وقوعو؛

 .تبٍت مفهوم التحسُت اؼبستمر -

وقد دفع إدراك اؼبؤسسة ألنبية اعبودة، كسبلح اسًتاتيجي للحيازة على مزايا تنافسية إذل االستناد  إذل       
إذل  وانتهاءاألمنية  من الًتتيبات ابتداءمفهوم اعبودة الشاملة، الذي يعٍت البحث عن اعبودة  يف  اؼبؤسسة برمتها، 

خاصة عندما يتعلق األمر عد اعبودة تقليدا، بل ىي ضرورة تلبية حاجيات الزبائن و خدمات ما بعد البيع. ودل ت
 . رورية للدخول إذل السوق الدوليةعترب ضشهادة اؼبواصفة الدولية، اليت ت بالتصدير، حيث ُيشًتط

 حبيث التنافسية اؼبيزة إنشاء على القادرة الداخلية اؼبوارد أىم من التكنولوجي العامل إن : التكنولوجيا 4.4.3
 ذبعلها واليت ؽبا اؼبناسبة التكنولوجيا اختيار اؼبؤسسة وعلى التنافسية، اؼبيزة على تأثَته مدى من أنبيتو يستمد

، إذ تشمل التكنولوجيا كل من عمليات االبتكار يف تصميم اؼبنتجات، منافسيها على أسبقية موضع يف
والقدرة على التقليد واالستنساخ، براءات االخًتاع وغَتىا، كما أن التغيَت التكنولوجي باستطاعتو جعل العديد 

                                                           
1
 . :58-589ص ، ص 4223الكتب، اإلسكندرية، مصر، ، دار "إلدارة وتحديات التغييرا"سعيد ياسُت عامر،  
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 ذ أنو كما تشكل التكنولوجيا مورد ىامإمن اؼبنتجات الواسعة الطلب منتجات متقادمة يف وقت قصَت، 

  . 1إلنشاء اؼبزايا التنافسية واستحداث القيمة لدى الزبون كذلك يبكن أن تشكل هتديدا بالنسبة للمؤسسة

 :2 إذل ثبلثة أنواع وفقا ؼبسانبتها يف إنشاء اؼبيزة التنافسية تصنف التكنولوجيا

ليست و  ،لعمل يف قطاع نشاط معُتىي متوفرة يف السوق، وتعد ضرورية لو  : التكنولوجيات األساسية .أ 
 ا ألية ميزة تنافسية ؿبسوسة.مصدر 

ات اليت اليت تتيح اغبيازة على ميزة تنافسية حاظبة وؿبددة للمؤسس ىيو  : التكنولوجيات المحورية .ب 
  تتحكم هبا.

عايَت اليت واليت ىي يف مرحلة االنطبلق، فيتعلق األمر ىنا بالبحث عن اؼب:  لتكنولوجيات الناشئةا .ج 
د ربويل ىذه التكنولوجيات إذل تكنولوجيات ؿبورية، وذلك بشكل أسرع.قص ،تعتمد عليها اؼبؤسسة

  

تعترب اؼبعلومات أحد اؼبوارد اإلسًتاتيجية يف أي مؤسسة، حيث ال يبكن أداء العديد من ت : المعلوما    5.4.3

 تلعب حبيث خاصة ؼبواكبة التغَت اغباصل يف البيئة، القرار اؼبناسب بدوهنا، ازباذ، أو 3العمليات األساسية
 ، وربركاهتم اؼبنافسُت ططخب اكتشاف منتج جديد، التنبؤ ،لمؤسسةسبثل بالنسبة ل  ألهنا مهما وراد اؼبعلومات

 األىداف إذل للوصول اؼبستخدمُت هبا يعمل اليت الطريقة أسرع، بشكل اإلنتاج وسائل لتطوير وسيلة
 .اؼبناسب الوقت يف الصائبة القرارات بازباذ للمؤسسة يسمح فبا، اؼبشًتكة

   ىذه وتستمد اؼبؤسسة، بنشاط اػباصة اعبديدة واؼبعارف والعلمية التقنية اؼبعلومات تتضمن : ةـالمعرف    6.4.3
 العلمية اجملبلت يف االشًتاك وكذا البحث، مراكز العليا، اؼبدارس اؼبختصة، اعبامعات من معارفها األخَتة
 منتجة ذاهتا اؼبؤسسة تكون أن يبكن و. نشاطها ميدان يف اعبديدة باؼبعارف اإلؼبام قصد اؼبختصة، والتقنية
يف  اؼبعرفة وتساىم ،اإلنتاج وطرائق باؼبنتجات اؼبتعلقة تلك أو التنظيمية، مشاكلها حل خبلل من للمعرفة

                                                           
1

، مذكرة ماجستَت غَت دور بحوث التسويق في تطوير الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية )دراسة حالة مجمع صيدال("فتحي خذرية، " 
 .2;، ص 4235وبي فارس، اؼبدية، منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة 

2
، مذكرة ماجستَت غَت منشورة، معهد العلوم تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة الصناعية وتنمية المزايا التنافسية"غبسُت عبد القادر، " 

 .346، ص :422االقتصادية، اؼبركز اعبامعي طبيس مليانة، 
3
 .9، صمعارل فهمي حيدر، مرجع سبق ذكره 
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 مطالبة فاؼبؤسسات شبة ومن ،حاظبة تنافسية مزايا خبلق يسمح فبا مستمر، بشكل اإلبداعية القدرات إثراء

1.دائم بشكل وتنميتها معرفية قاعدة بتشكيل
 

 اؼبيادين ـبتلف يف اؼبنافسُت مع مقارنة اإلتقان من العالية الدرجة عن وتعرب:  العمل كيفية معرفة 7.4.3
 العمل كيفية معرفة تستمد و ،فريدة تنافسية مزايا على للحصول( ...التسويقيةو  التنظيمية، اإلنتاجية،)

 على هبب وعليو ،للمؤسسة الرئيسية للوظائف واؼبوجهة اؼبركزة واعبهود اؼبكتسبة والتجربة اػبربة من مصدرىا

 2للمنافسُت. عنو معلومات تسويق أو تسريب دون ربول وأن عليو احملافظة اؼبؤسسة
  الكفاءات   .2

وصعبة التقليد من قبل  ،من جهة تراكمية طبيعة ذات ألهنا اؼبؤسسة، أصول من أصل الكفاءات تعترب     
فالكفاءة مع مرور الزمن تزيد فبا تشكل مصدرا جيدا للميزة التنافسية، وتعترب الكفاءة  اؼبنافسُت من جهة أخرى، 

مؤشرا يستعمل يف قياس األداء، ويعرب عن العبلقة النسبية بُت اؼبدخبلت واؼبخرجات اليت تفسر اقباز العمل 
تحسُت من خبلل ال ؼبؤسسةتًتجم كفاءة ابالشكل الصحيح بإتباع أفضل الوسائل واػبيارات اؼبوصلة لؤلىداف، و 

وبذلك  ،ُتاؼبستهلك ورغبات حاجاتيبلت و  إشباع لتفضالعمل على تقدًن أكربو  اؼبستمر للوضعية يف السوق،

، حيث أن اؼبوارد دبا فيها اؼبعارف تصبح قدرات عندما تتناسق وتًتابط، وتتداخل فيما بينها 3وفاءهو  والءه تضمن

 4 تولد عنو كفاءات خاصة باؼبؤسسة.يات و تراكم ىذه القدر  يف ؿبتوى األنشطة

 توضيحها من خبلل الشكل اؼبوارل:  ولقد ازبذت عدة تعاريف يبكن      

 

 

 

 
                                                           

1
 .;4 ، ص;;;3مصر،   ، مكتبة اإلشعاع ، اإلسكندرية،" المعلومات اإلدارية : مدخل إداري مظن "السيد غراب، ك ، 
2
 .54، دار قباء، القاىرة، مصر، ص"إدارة األعمال وتحديات القرن الحادي والعشرين "أمُت عبد العزيز حسن، 

3 Loïc Daniel, Burno metting, Jaque castelman, "le pilotage stratégique", 2
eme

 édition, édition organisation, 

Paris, 2001,P20. 
4
  jean – claud tarondeau, "le management des savoirs", 2

éme 
édition, édition presse universitaires, paris, 2002, 

p20. 
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 بعض التعاريف المسندة لمصطلح الكفاءات : (3.2) شكل رقمال

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Jolie Nadine," La compétence au cœur du succès de votre entreprise", édition d'organisation, Paris 

2000, P22. 

 التصنيف وفقا لثبلثة ىبتلف الباحثون يف وضع العديد من التصنيفات للكفاءة، إال أن أبرزىا يتمثل يف     
الفردية واؼبستوى اعبماعي ويوافق الكفاءات اعبماعية، ، وىي اؼبستوى الفردي ويوافق الكفاءات مستويات

واؼبستوى التنظيمي ويوافق الكفاءات التنظيمية أو ما يسميو البعض بالكفاءات اإلسًتاتيجية واليت سبثل اؼبيزة 
 التنافسية وفق نظرية اؼبوارد.

ىي زبتلف حسب ، و وتتمثل يف اػبصائص اليت يتميز هبا كل فرد يف اؼبؤسسة : الفردية الكفاءات 3.4
مناصب العمل، وينظر إليها من خبلل اؼبردودية احملققة من خبلل إنتاج العوامل اؼبنوطة ؽبم، وىناك كفاءات 
أساسية تتمثل يف اؼبعارف واؼبؤىبلت واليت تضمن الفعالية يف العمل، وىي تكتسب بالتدريس والتطوير، 

وافع، صفات العبقرية، وىي سبيز بُت أصحاب والكفاءات التفاضلية تتمثل يف كل من إدراك الذات، الد

 ومن ىنا تعترب الكفاءات الفردية ؿبددا أساسيا لتحقيق سبيز األداء.، 1األداء اؼبرتفع، واألداء اؼبتوسط

 اؼبهارات تلك أهنا على وتعرف القدرات، أو اؼبتميزة بالكفاءات أيضا تدعى:  الجماعية الكفاءات 4.4
 حيث ،من خبلل االحتكاك اغباصل بُت مؤديها اؼبؤسسة أنشطة من ؾبموعة بُت وتداخل تظافر عن الناصبة

                                                           
1
Claude Lévy- Leboyer , la gestion des compétences, édition organisation, Paris, 1996, p p42-49.  

ىي مجموعة من المعارف ومعرفة  
 كيفية العمل ومعرفة الذات

"Rome" 

 ال تمثل مجموع شهادات

"serieyex" 

تعني 
 الكفاءة

معرفة استعمال المعارف 
 والمهارات لمواجهة مشكل ما

"Mandor" 

معرفة كيفية التصرف أو إبداء ردة 
 فعل مقبولة

"Le Boterf" 

 ىو إجراء إلبداء ردة فعل

"Minvielle et Voquin" 

 مجموعة معارف ثابتة

"Montmollin" 
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 على أيضا تعرف كما ،تجديدمن خبلل التطوير وال للمؤسسة جديدة موارد بإنشاء الكفاءات ىذه تسمح
 اؼبؤسسة لطاقات وقاعدة جيدا أساسا ؾبملها يف تشكل واليت الفائقة، اؼبهارات من ؾبموعة أو تركيبة أهنا

 .معُت نشاط ؾبال يف متواصلة تنافسية ميزة ربقيق مث ومن التنافس على

 عدم عند الكفاءات تتقادم حُت يف استعماؽبا عند فاؼبوارد تتقادم والكفاءات، اؼبوارد تقادم بُت فرقا ومبيز     
 واؼبهارات الكفاءات ىذه فإن ومهاراهتم، كفاءاهتم بإظهار ؽبم يسمح دل فإذا األفراد، مصدرىا ألن استعماؽبا

 .ستضمحل

ىي توليفة من اؼبهارات والتكنولوجيات اليت تساىم بطريقة :  (اإلستراتيجية) الكفاءات التنظيمية 5.4
تشمل الكفاءات اإلسًتاتيجية عدة كفاءات حسب اؼبستوى و  تفسَتية يف القيمة اؼبضافة للمنتوج النهائي.

التسلسلي يف اؼبؤسسة، وحسب تعدد الوظائف فيها، حيث يبكن القول أهنا تتمثل يف: الكفاءة التقنية،  
كفاءة العبلقات اإلنسانية، و الكفاءة الفنية اإلدارية من جهة، ومن جهة أخرى نرى أهنا تتمثل يف: كفاءة 

 وكفاءة الرقابة أو التقييم.، كفاءة التنفيذ، واإلدارةالتخطيط 

إذ يتلخص مفهوم كفاءة التنظيم حسب اؼبؤسسة ونوع عملها ومدى فهمها للعبلقات القائمة بينها وبُت      

 1 البيئة احمليطة هبا.

 والكفاءات كمصدر للميزة التنافسية الداخلية الموارد .3

اؼبيزة التنافسية للكثَت من اؼبؤسسات بينت أن مصدرىا ال يرتبط بالتموقع اعبيد يف  إن ؿباوالت تفسَت     
، مواجهة ظروف البيئة اػبارجية، بل بقدرة تلك اؼبؤسسات على استغبلل مواردىا الداخلية اليت تعد الكفاءات

يزة التنافسية، فهي تتضمن اؼبعرفة، واعبودة أحد عناصرىا األساسية، وبالتارل تعترب اؼبوارد مدخبل أساسيا للم
األصول، واإلمكانات، والعمليات التنظيمية، واػبصائص اؼبتعلقة باؼبؤسسات، واؼبعلومات واؼبعرفة، والكفاءات 

 احملورية.

كما أن مدخل اؼبوارد يركز على ربويل موارد اؼبؤسسة إذل قدرات، وكفاءات ؿبورية، واليت تعد بدورىا مصدرا      
   زة التنافسية للمؤسسة.  ىاما لتحقيق اؼبي

                                                           
1
 Marcel coté, Marie-claive Malo, "la gestion stratégique," édition gaetea morin, canada, 2002, p100. 
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 : المنظور المؤسس على الموارد الداخلية والكفاءات (4.2) الشكل رقم

 

 

 

 

 الجودةمدخل ) وتنمية الكفاءات على الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية للموارد البشريةثر التسيير االستراتيجي أظببلرل وبضية، :  المصدر
 .72، ص 2002جامعة اعبزائر، أطروحة دكتوراه غَت منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، ، ("والمعرفة

اؼبستدامة ىي اليت تتحقق من خبلل انتهاج اؼبؤسسة إلسًتاتيجية خالقة للقيمة، وغَت معتمدة إن اؼبيزة التنافسية   
 من طرف أي متنافس حارل أو ؿبتمل.

 1فإنو لكي تساىم كل اؼبوارد يف ربقيق اؼبيزة التنافسية اؼبستدامة هبب أن تتميز دبا يلي: (Barney)وحسب 

يساىم اؼبورد يف خلق القيمة للمؤسسة، باعتباره أحد نقاط القوة اليت يبكن استخدامها يف هبب أن  -
 استغبلل الفرص اؼبتاحة أو استبعاد التهديدات احملتملة يف البيئة التنافسية؛

 هبب أن يكون اؼبورد نادرا، أو فريدا، أو فبيزا عن ما يبتلكو اؼبنافسون اغباليون أو احملتملون للمؤسسة؛ -

 هبب أن ال يكون اؼبورد قاببل للتقليد بشكل كامل وبسهولة من قبل اؼبؤسسات اؼبنافسة اليت ال سبتلكو؛ -

     عدم إمكانية استبدالو دبورد فباثل لو يف إطار اإلسًتاتيجية اؼبعتمدة من قبل اؼبؤسسة. -

 تنافسية وطنية    لمزايااإلطار الوطني منشئ المطلب الثالث : 

بعض  اإلطار الوطٍت اعبيد للمؤسسات القدرة على امتبلك اؼبزايا التنافسية، لذلك قبد مؤسساتيسمح       
الدول متفوقة ورائدة يف قطاع نشاطها عن بعض اؼبؤسسات يف دول أخرى، حبيث سبلك الدولة عوامل اإلنتاج 

ة والبنية التحتية، فاغبيازة على ىذه العوامل الضرورية للصناعة واؼبتمثلة يف اؼبوارد البشرية، الفيزيائية، اؼبعرفية، اؼبالي
يلعب دورا مهما يف اغبيازة على ميزة تنافسية قوية، وتشكل ىذه العناصر نظاما قائما بذاتو، ومن نتائجو إطار 

                                                           
1

 .73نفس اؼبرجع السابق، ص ، ظببلرل وبضية 

 الفرضية

 تباين اؼبوارد وعدم تنقلها

 الخصائص األساسية

التقليد غَت الكامل  -الندرة  -القيمة  -
 التعقيد االجتماعي -الًتابط التارىبي  -

عدم إمكانية التعويض -  

 ميزة تنافسية مستدامة
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منشأ ؼبزايا تنافسية يبكن ؿبفز ومدعم لربوز مزايا تنافسية للصناعات الوطنية، وبالتارل يصبح اإلطار الوطٍت وطٍت 

                               :                    1و يبكن سبثيل اإلطار الوطٍت من خبلل الشكل اؼبواذل. يلهاتدو 

 اإلطار الوطني : عناصر (5.2)رقم  الشكل

 

 

 

 

 

 

          Source : M. Porter," l’Avantage concurrentiel des nations", 1993,p. 80  

 العوامل  .1

على ميزة تنافسية،  اؼبؤسسات من اغبصول  كنيب االتزود هبو  سبلك الدولة عوامل اإلنتاج الضرورية للصناعة،     
 الًتكيبية يف البلدان ذات اليد العاملة الرخيصة.كما يدل عليو النمو السريع للصناعات 

2:وىي كربى، أصناف طبسة ضمن العوامل ذبميع يتم : بالعوامل التزود 3.3
 

  اؼبوارد اؼبالية، والبنية التحتية. اؼبوارد الفيزيائية، اؼبوارد اؼبعرفية،  اؼبوارد البشرية،

 :ونبا معيارين وفق العوامل ترتيب يتمالعوامل :  ترتيب 4.3

 نيبك و، ةطبيعي ةبطريق دللبل تعود اليت ةومبيز بُت العوامل البسيط والتعقيد : البساطة درجة     3.4.3
 تفقد أن تلبث ال العوامل فهذه ،(نسبيا)ضعيفة صباعية أو خاصة اراتاستثم بللخ من اعليه ولاغبص

 للميزة قاعدة تعد ، وبُت العوامل اؼبركبة اليتالدولية السوق يف متاحة تصبح حيث ،(نسبيا) أنبيتها

                                                           
1
 .;:فتحي خذرية، مرجع سبق ذكره، ص  
2
 .89-85عمار بوشناف، مرجع سبق ذكره، ص ص  

، البنيةاإلسًتاتيجية  

 و اؼبزاضبة بُت اؼبؤسسات الداخلية

 

 الطلب
 

 العوامل
 

 الصناعات التموينية

 و اؼبتشاهبة
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 إذل اؼبؤسسة، يف اإلنتاج وطرائق اؼبنتجات وتطوير بتصميم عضويا مرتبطةوىي  ندرة، أكثر تعتربو  التنافسية،
 اع.اإلبد على قدرهتا جانب

 إذل وربويلها استغبلؽبا بعد فيما يبكن حىت ونوعا، كما البسيطة العوامل بتوفَت مطالبة البلدان أن القول ويبكننا
 .عالية تنافسية مزايا ؽبا واليت اؼبؤسسات، قبل من مركبة عوامل

التفرقة بُت العوامل من حيث خصائص االستعمال إذ قبد عوامل غَت  ىنا يتم:  التخصص درجة   4.4.3
فراد ذوي كفاءات األتشمل فتخصصة اؼبعوامل أما ال، كشبكة الطرقات، السوق اؼبالية،...اخلمتخصصة  

للمؤسسة اغبيازة على مزايا  ملىذه العواحيث تتيح  معارف يف ميادين دقيقة...اخل، بٌت ربتية، خاصة،
تخصصة، وىي تتطلب استثمارات خاصة اؼباليت تولدىا عوامل غَت  كتنافسية أكثر استمرارا من تل

   1خاصة على مستوى األنشطة اؼبعقدة.وعمومية أكثر جودة ألهنا ضرورية للمؤسسات و 

 توقف؛ دون االستثمار إعادة بل تنافسية، ميزة إذل اؼبوارد لتحويل االستثمار يكفي الالعوامل :  إنشاء 5.3
.أخرى جهة من التقادم من وضبايتها جهة، من إتاحتها على اغبرص يعٍت وىذا اؼبوارد، جودة ربسُت قصد
  

 الطلب .2

 2مستويات:ىو العنصر الثاين اؼبشكل لئلطار الوطٍت، حيث سيتم التطرق إليو على ثبلثة و 

سبكن اؼبؤسسات من فهم وتلبية حاجات ربدد الطريقة اليت بوساطتها :  تركيبة الطلب الداخلي 3.4
 اؼبستهلكُت. 

  الطلب وطريقة نموه حجم  4.4

ات يالسوق احمللية بالصناعات اليت توفر إمكان شباعيؤدي ا : حجم الطلب الداخلي 3.4.4
الكبَت يف وسائل اإلنتاج، التطوير التكنولوجي ويف القتصاديات اغبجم وعامل التجربة، إذل االستثمار 

من األسواق احمللية، وقد يتعداه إذل تلبية  عدد وفورات يف اإلنتاجية. فيتيح ؽبا ذلك بيع منتجاهتا يف أكرب
 الطلب اػبارجي.

                                                           
1

دراسة حالة وحدة البالستيك ، تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةدور فعالية تسيير الموارد البشرية وكفاءاتها في "بلخضر نصَتة،  
 .86ص ، 4229، مذكرة ماجستَت غَت منشورة، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة تيارت، "بالشلف FIPEX PLAST والمطاط

2
 .;8-89بوشناف، مرجع سبق ذكره، ص ص عمار  
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نتج، يساعد تعدد الزبائن يف إثراء اؼبعلومات اؼبتعلقة باعبودة اؼبطلوب توفرىا يف اؼب:  تعدد الزبائن   4.4.4
ىم كذلك ربت ضغط تنافسي، فيقدمون بذلك معلومات عن السوق، ومن شبة  نباعتبار أن الزبائ

  1.التكنولوجي الذي بدوره سيخلق ميزة تنافسية تنشيط اإلبداع

، وربث ىذه بسرعة مبو السوق الداخلية معدل االستثمار يف الصناعة : يرتبط معدل نمو الطلب  5.4.4
على اعتماد التكنولوجيات اعبديدة مبكرا، وعلى العكس من ذلك فإن بطء السرعة اؼبؤسسات الداخلية 

  وتَتة مبو الطلب هبعل اؼبؤسسات تتجو إذل تطوير نفسها بالتدريج وبشكل بطيء.

يساىم يف توفَت أسبقية واسعة للمؤسسات احمللية على منافسيها للبلدان :  طلب داخلي مبكر   6.4.4
 ق باالعتماد على جهاز إنتاجي أكرب حجما وذبربة مًتاكمة.فتتحصل بذلك على موقع متفو  األخرى،

: يؤدي التشبع اؼببكر إذل مبو اؼبؤسسات على حساب بعضها  التشبع المبكر للطلب الداخلي   7.4.4
وينجم عن  رغم اؼبؤسسات الضعيفة على اػبروج من السوق.، حيث تشتد اؼبنافسة الداخلية وتالبعض

وأكثر إبداعا، ووبث الصناعة الوطنية على بذل اعبهود  اؼبنافسُتمن عدد قليل وجود  ىذا التشبع

2.الخًتاق األسواق األجنبية
 

   تدويل الطلب الداخلي  5.4

تتوفر يف الزبائن احملليُت خاصية التنقل اعبغرايف، قد يؤدي عندما :  تنقل وتدويل الزبون المحلي   3.5.4
الزبون احمللي ربول إذل زبون أجنيب من خبلل  ذلك إذل احتمال بروز ميزة تنافسية للصناعة الوطنية؛ ألن

 .تنقبلتو اؼبتكررة خارج بلد إقامتو

: يتعلق األمر بالطريقة اليت يبكن أن تساىم هبا خصائص  التأثير على االحتياجات بالخارج 4.5.4
يتم ىذا بًتسيخ األذواق احمللية يف ذىن الزبون األجنيب  تقوية الصادرات، و و  زيادة ب احمللي يفالطل

 كاالستناد إذل الدعاية الثقافية، التحالفات السياسية، و الروابط التارىبية.
 الصناعات التموينية والمتشابهة .3

 . 3سبثل العنصر الثالث لئلطار الوطٍت، حيث تلعب كل منها دورا يف إنشاء مزايا تنافسية على اؼبستوى الوطٍت     

                                                           
1
 .86بلخضر نصَتة، مرجع سبق ذكره، ص  
 .87، ص السابق نفس اؼبرجع 2
3
 .92-;8مرجع سبق ذكره، ص ص ، عمار بوشناف 
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صناعات سبوينية ُمناِفسة على اؼبستوى العاؼبي،  يتيح وجود:  الميزة التنافسية للصناعات التموينية 3.5
وتكمن األنبية يف وجود موردين ؿبليُت أقوياء، يف  فسية للصناعات اؼبنتجة للمنتجات،اغبيازة على مزايا تنا

تدعيم عملية اإلبداع، حيث تنشأ اؼبيزة التنافسية بالتنسيق الوطيد بُت الصناعة اؼبعنية ومورديها، حيث 
الصناعة اؼبعنية فإهنا زبائنهم. وأما ل واألفكار اعبديدة واإلبداعات ؼبعلوماتا يف نقلدور  اؼبوردينيلعب 

قصد البحث عن  ،، واقًتاح مؤسساهتا كحقل للتجاربتلعب دورا يف توجيو قوة البحث اػباصة دبورديها
 َتة العامةتسريع الو تآزر بُت اعبانبُت إذل تاغبلول للمشاكل اؼبشًتكة بأكثر فعالية وسرعة. ويؤدي ىذا ال

أن يبتلك البلد ميزة وطنية يف كل الصناعات التموينية  ةالضرور ب ليس، و لئلبداع يف كل الصناعة الوطنية
هتا من للحيازة على ميزة تنافسية يف صناعة معينة، فبإمكان الصناعة الوطنية أن تتحصل على مدخبل

 .اػبارج

الصناعات اؼبتشاهبة تلك اليت يبكن أن تشًتك أو تنسق  نسمي:  الميزة التنافسية للصناعات المتشابهة 4.5
، وعادة ما تشكل اؼبؤسسات الداخلية اليت لةمات مكاألنشطة فيما بينها، وكذا تلك اليت تصنع منتج

لنجاح الوطٍت يف ن احتمال ا. ويبكن القول أتنتمي إذل الصناعات اؼبتشاهبة ربالف حقيقي فيما بينها
عدد الصناعات اؼبتشاهبة اؼبتمتعة دبيزة تنافسية، فاؼبزايا األكثر ربديدا هبذا خاصة مع الصناعة يرتفع، 

 الصدد، ىي تلك اليت تستفيد من اإلبداع، وتلك اليت تسمح بتقاسم بعض األنشطة احملورية.
 والمزاحمة بين المؤسسات الداخلية اإلستراتيجية، البنية .4

1وتسيَت اؼبؤسسات، وكذا بطبيعة اؼبنافسة الداخلية يتعلق األمر باإلطار الذي يتم ضمنو إنشاء، تنظيم
 

على الطريقة اليت تسَت هبا اؼبؤسسات،  يؤثر اإلطار الوطٍت : وبنية المؤسسات الداخلية إستراتيجية   3.6
وتظهر اؼبيزة التنافسية الوطنية يف الصناعات، حيث التطبيقات التسيَتية والتنظيمية الناصبة عن اإلطار 
الوطٍت، تلتقي مع مصادر اؼبيزة التنافسية اػباصة بالصناعة اؼبعنية. فمثبل، تعد اؼبؤسسات اإليطالية رائدا 

اقتصاديات اغبجم أقل  (، حيثعاؼبيا يف عدد من الصناعات )التأثيث، األحذية، أجهزة التكييف
ية، وتعمل على تلبية ، فهي تعمد إذل استخدام إسًتاتيجيات التخصص وتتفادى اؼبنتجات النمطأنبية

طور ىذه اؼبؤسسات منتجات جديدة بشكل اص. وتمعتمدة يف ذلك على أسلوهبا اػب اطلب دقيق جد

                                                           
1
 .96-93، ص ص السابق فس اؼبرجعن 
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ا لفرد واحد يشرف على كيتهمل ويعزى ذلك إذل ،دبرونة كبَتة سريع، وتتأقلم مع تغَتات السوق
 .تسيَتىا

لتنافسية ىناك ارتباط بُت شدة اؼبزاضبة الداخلية، وبُت إنشاء واستمرارية اؼبيزة ا المزاحمة الداخلية :      4.6
زبفيض التكاليف، ، ة اؼبؤسسات إذل التطور، اإلبداعتدفع اؼبزاضبة الداخلي، حيث يف الصناعة اؼبعنية

ات على التصدير؛ بتقدًن مزايا تنافسية مروبة، وترغم اؼبؤسس كما تسمح،  ...اخلربسُت اعبودة واػبدماتو 
ير لرفع فعندما يكون باؼبقدور ربقيق اقتصاديات اغبجم، تعمد اؼبؤسسات إذل  التصد ،قصد تأمُت مبوىا

نتائج  فاؼبؤسسة اليت ال تستطيع زبطي اؼبزاضبة الداخلية، نادرا ما ربصل على، اؽبوامش وربسُت الفعالية
  .باىرة على اؼبستوى الدورل
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 الميزة التنافسية وتأثيرات البيئة الخارجية والداخميةالمبحث الثاني : 

يعتمد أساسا على مقدار ما ربققو من مزايا تنافسية كنتيجة لتظافر صبلة من اؼبسلم بو أن قباح اؼبؤسسات      
خارج نطاق اؼبؤسسة وبعيدا عن و  داخل صبيع التغَتات اليت ربدث، ؽبذا البد من دراسة من الشروط واجملهودات

 وللكشف عن ذلك فإن األمر يتطلب ربليبل دقيقا ؽبذه، سيطرهتا، واليت سبثل يف مضموهنا البيئة التنافسية
  ، ذلك ما ستتم ؿباولة بيانو من خبلل ىذا اؼببحث.ومعرفة مدى إسهام كل منها على اؼبيزة التنافسيةالتغَتات، 

 تحديد مجال التنافسالمطلب األول : 

إن ربديد إطار الصناعة والذي يبثل ؾبال التنافس ال يتطلب فقط فبارسة على مستوى الصناعة ككل، ولكن      
 porterأيضا على مستوى القطاعات اغبيوية اليت مت التوصل إليها عند ربليل العمبلء، ومن ىذا اؼبنظور عرف 

اؼبنظمات اؼبنتجة ؼبنتجات تعترب كل منها بديبل قريبا لآلخر، كما يعرف القطاع بأنو السوق الصناعة بأهنا ؾبموعة 

 1أين تباع اؼبنتجات اؼبماثلة للعمبلء.

ىناك عدة أسئلة تطرحها اؼبؤسسة عند ؿباولة التعرف على منافسيها، وىي: من ىم وعلى ضوء ما سبق     
 وذلك بغرض ربديد ؾبال التنافس. نقاط قوهتم ونقاط ضعفهم؟ىي إسًتاتيجياهتم؟ وما ىي  اؼبنافسُت؟ ما

 cola cocaفمثبل مؤسسة  ،يها أمر سهلاؼبؤسسة ؼبنافس قد يعتقد البعض أن ربديدتحديد المنافسين :  .1
ولكن الصعوبة ال تكمن يف ربديد ،  sipepللمشروبات الغازية تعرف أن أكرب منافس ؽبا ىي مؤسسة 

وإمبا يف ربديد اؼبنافسُت احملتملُت، الذين يعملون يف ؾباالت أخرى، ومن شبة فهم يبثلون اؼبنافسُت اغباليُت 

  2.هتديدا للمؤسسة نظرا ألهنم يشبعون نفس اغباجة عند القطاع اؼبستهدف

 3التمييز بُت طبسة أنواع من اؼبنافسة، وذلك على النحو التارل: وعند ربديد اؼبؤسسة ؼبنافسيها يبكن     

                                                           
1
دكتوراه غَت منشورة، كلية العلوم االقتصادية  ، أطروحة"التسويق والمزايا التنافسية دراسة حالة مجمع صيدال لصناعة الدواء"سامية غبول،  

 .4;، ص:422والتسيَت، جامعة اغباج ػبضر، باتنة، 
 .89، ص 4223، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، "اإلدارة اإلستراتيجية، إدارة األلفية الثالثة"نادية العارف،  2
3
 .353، ص ;;;3، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، مصر، "لمالمقدمة في األعمال وا"ؿبمد صاحل اغبناوي، ؿبمد فريد الصحن،  
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العمبلء وبأسعار متقاربة، أي إذل نفس  موعةؾب ، واليت تقدم لنفساؼبنافسة بُت اؼبنتجات اؼبتشاهبة -
 السوق اؼبستهدف؛

 اؼبنافسة بُت اؼبنتجات اؼبتشاهبة ولكن زبدم قطاعات سوقية ـبتلفة؛ -

 اؼبنافسة بُت اؼبنتجات اؼبختلفة اليت تشبع نفس اغباجة؛ -

 لحصول على تفضيل اؼبستهلك؛اؼبنافسة بُت اؼبنتجات اؼبختلفة ل -

اؼبنافسة بُت اؼبؤسسات اؼبختلفة اليت تنتج سلعا متنافسة وذلك يف ؾبال اغبصول على الريادة والقدرة  -
 على االبتكار واغبصة السوقية.

إن أقرب اؼبنافسُت إذل اؼبؤسسة، ىم الذين يتبعون نفس االسًتاتيجيات تحديد إستراتيجيات المنافسين :  .2
ويشكلون ما يعرف باجملموعة اإلسًتاتيجية، فلو عدنا للمثال السابق  القطاعات اؼبستهدفة، اؼبوجهة لنفس
 "، وإمبا هتتم دبثيبلهتا من اؼبؤسسات كشركةحمود بوعالمال تعَت اىتماما لشركة " cola-cocaقبد أن شركة 

pepsi حمود ية، أما شركة "ألهنما على مستوى تكنولوجي واحد، وتنتميان إذل نفس اجملموعة اإلسًتاتيج
لذلك البد من ربديد " فينتميان إذل نفس القطاع، ولكن ليس إذل نفس اجملموعة اإلسًتاتيجية. بوعالم

اؼبنافسُت وتصنيفهم يف ؾبموعات وفقا لبلسًتاتيجيات اؼبتبعة من اجل انتهاج اؼبؤسسة إلسًتاتيجية معينة 

 1سبكنها من مواجهة اؼبنافسُت.

ضرورة ربديد بنية القطاع وؿباولة دراسة الوضعية الداخلية ؼبعرفة الوضعية التنافسية لتلك  porterويعترب      
 .اجملموعات اؼبختلفة من اؼبؤسسات اليت تكون القطاع

بأهنا ؾبموعة من الوحدات أو اؼبؤسسات اليت سبلك إسًتاتيجية متشاهبة أو ؽبا  اإلسًتاتيجيةتعرف اجملموعة و      
اسًتاتيجيات متقاربة من حيث األبعاد اإلسًتاتيجية واؼبتمثلة يف: درجة التخصص، االىتمام بالعبلمة، جودة 

طبيعة اػبدمات اؼبنتوج، التكنولوجية اؼبستعملة، درجة التكامل العمودي، وضعية اؼبؤسسة من حيث التكاليف، 
طبيعة و اؼبقدمة للعمبلء، سياسة األسعار، عبلقة اؼبؤسسة بسلطات الدولة اليت تتواجد فيها أو تتعامل معها، 

 اؼبؤسسة ذاهتا)مؤسسة مستقلة أم فرع تابع ؼبؤسسة أخرى(. 

                                                           
، مذكرة ماجستَت غَت آليات تطوير الميزة التنافسية للمؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل تحرير التجارة الخارجيةنصَتة بن عبد الرضبن،  1

 . 68، ص 4228منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
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بالصناعة واػبربة اإلدارية والواقع أن اختيار األبعاد اإلسًتاتيجية اؼبناسبة مع بيئة الصناعة يعتمد على اؼبعرفة       
لذلك يتم اختيار ؾبموعة من ىذه األبعاد لتقييم اجملموعات اإلسًتاتيجية يف البيئة  .للتعامل مع العمبلء واؼبنافسُت

فمعرفة وضعية كل مؤسسة متواجدة يف القطاع من حيث األبعاد السابقة يسمح بتصنيفها إذل ؾبموعة التنافسية، 
 تلف اجملموعات اإلسًتاتيجية. معينة، ومن مث ربديد ـب

وعليو يبكن أن يتوفر القطاع على ؾبموعة إسًتاتيجية واحدة، كما يبكن أن تشكل كل مؤسسة على حدا       
ؾبموعة إسًتاتيجية ـبتلفة. غَت أنو يف الواقع غالبا ما قبد أن القطاع يتكون من عدد قليل من اجملموعات 

 1جوىرية من حيث االسًتاتيجيات اؼبتبعة. اإلسًتاتيجية اليت تتميز باختبلفات

وبغرض توضيح كيفية توزيع اجملموعات يف قطاع معُت)خريطة القطاع(، نورد الشكل التارل الذي يظهر       
 ؾبموعتُت إسًتاتيجيتُت مت التوصل إذل ربديدىا باالعتماد على بعدين اسًتاتيجيُت ىامُت.

 ستراتيجية في الصناعة الصيدالنيةالمجموعات اإل : (6.2)الشكل رقم                  

 عالي                                                                                            

 

 األسعار                                                                                              

 المطلوبة                                                                                        

 

 منخفض                          اإلنفاق على البحث والتطوير                         عالي   

ترصبة رفاعي ؿبمد رفاعي، ؿبمد سيد أضبد عبد اؼبتعال، دار اؼبريخ ، اإلدارة اإلستراتيجية: مدخل متكامل""ىيل شارلز، جونز جاريث،  :المصدر
 .379ص  ،2002، الرياض، السعودية، للنشر

: منافسة مابُت مؤسسات اجملموعة اإلسًتاتيجية الواحدة، حيث يعتمد يربز الشكل وجود نوعُت من اؼبنافسة     
مستوى أداء كل منها على فعالية التسيَت العملي، حبكم أن ىذه اؼبؤسسات تتبع نفس االسًتاتيجيات؛ ومنافسة 

                                                           
1
 .7;-6; سامية غبول، مرجع سبق ذكره، ص ص 

           المجموعة العامة
ماريون اليب، كارتر واالس، أي 

 سي إن للصيدالنيات

تي تملك حق المجموعة ال
          التصنيع وحدىا

 مَتيك، فايزر، إيلي ليلي   
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سسات مابُت مؤسسات تنتمي إذل ؾبموعات إسًتاتيجية ـبتلفة على أساس التسيَت االسًتاتيجي باعتبار ىذه اؼبؤ 
   .تتبع اسًتاتيجيات ـبتلفة

بعد ربديد اؼبنافسُت واسًتاتيجياهتم، سيتم تقييم نقاط القوة :  تحديد نقاط قوة وضعف المنافسين .3
فمقارنة وضعية اؼبؤسسة باؼبؤسسات اؼبنافسة، يساعد على ربديد اسًتاتيجيات اؼبؤسسة، والضعف لديهم، 

 1وربقيق األىداف تتوقف بدرجة كبَتة على قوة وضعف اؼبنافسُت.نظرا ألن إمكانية تنفيذ االسًتاتيجيات 

ويعرب جانب القوة عن عامل سبيز وتفوق معُت أو ميزة تنافسية، كما يعرب عن ما تستطيع اؼبؤسسة القيام بو      
اؼبتميزة واػباصة اليت بشكل فائق باؼبقارنة مع القدرات اغبالية أو احملتملة للمنافسُت، إذن جانب القوة ىو اؼبقدرة 

 2تعد ىامة حيث تعطي للمؤسسة ميزة مقارنة يف السوق.

أما عن جانب الضعف، فهو شيء ما تقوم اؼبؤسسة بو بشكل سيء، أو ليس ؽبا الطاقة البلزمة للقيام بو      
 على الرغم من توافرىا لدى اؼبنافسُت.

إدراكات ىذا اؼبوقف، أي ربسُت فرص اؼبؤسسة، كما وتقييم اؼبوقف التنافسي يف ربديد يل لويساعد رب     
يساعدىا يف التعرف على ؾباالت القوة والضعف لدى اؼبنافسُت وصياغة االسًتاتيجيات اليت سبكنها من ربقيق 
ميزة تنافسية يف السوق، باإلضافة إذل استغبلل الفرص البيئية اليت عادة ما تتمثل يف: اغبصة السوقية، عمق واتساع 

اؼبنتجات، فعالية توزيع اؼبنتجات، اؼبزايا السعرية، الطاقات واإلنتاجية، اؼبواقع والفروع، اؼبوقف اؼبارل، خطوط 
تكاليف اإلنتاج والتشغيل، اعبودة النسبية للمنتجات، مزايا البحوث والتطوير، اؼبوارد البشرية، فعالية اإلعبلن 

3العامة. والًتويج، قاعدة العمبلء، الشهرة أو الصورة الذىنية
 

زبضع عملية صبع اؼبعلومات للجهد اؼبنظم حىت يتسٌت اغبصول جمع المعلومات عن البيئة التنافسية :  .4
على اؼبعلومات اؼبطلوبة، فالدراسة اؼبستمرة ألوضاع السوق تعترب عملية حتمية لتكوين رصيد متجدد من 

 4واليت زبص األمور التارل: اؼبعلومات

                                                           
1
 .69نصَتة بن عبد الرضبن، مرجع سبق ذكره، ص  
2
 .;38، ص 7;;3، دار اؼبعارف، اإلسكندرية، مصر، "التنافساإلدارة اإلستراتيجية: تكوين وتنفيذ استراتيجيات "، خليل نبيل مرسي 
3
 .398، ص 4224، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، "اإلدارة اإلستراتيجية، مفاىيم ونماذج تطبيقية"ثابت إدريس، صبال الدين مرسي،  
4
 .2;، ص ;;;3، ، دار غريب، دون طبعة، القاىرة، مصر"السياسات اإلدارية في عصر المعلومات"علي السلمي،  
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اليت يطلبها السوق، واليت يبكن للمؤسسة إنتاجها دبزايا نسبية أكرب من  أنواع اؼبنتجات ومواصفاهتا -
 منافسيها؛

 تفضيبلت الزبائن ؼبختلف اؼبنتجات من حيث اؼبواصفات، األسعار، والشروط؛ -

 أنواع اؼبنافسُت ودرجة سيطرهتم على األسواق واؼبزايا اليت يتمتعون هبا يف مواجهة اؼبؤسسة؛  -

 للمنتجات ومدى توافرىا لدى اؼبنافسُت؛أنواع اػبدمات اؼبكملة  -

حركة األسعار يف السوق ؼبثل منتجات اؼبؤسسة، واذباىات تفضيل الزبائن للمنتجات اؼبنافسة على  -
 أساس أفضلية السعر؛

 حجم السوق اغبارل واؼبرتقب يف الفًتات القادمة مقدر بكميات اؼببيعات.  -

يف شكل يسهل عبمع اؼبنظم واؼبستمر للمعلومات وتقديبها وىذا ما يتطلب توافر وحدة تنظيمية مسؤولة عن ا
 فهمو، وربليلو، وزبزينو، ونشره.

تعكس اؼبعلومات اليت مت صبعها فرصا للمؤسسة ينبغي  الكشف عن الفرص والتهديدات وتحليلها : .5
أن يبكن وؾباالت اقتناصها، أو هتديدات ينبغي تفاديها، حيث تشَت الفرص إذل أوضاع أفضل للمؤسسة 

أما التهديدات فتعٍت مشاكل أو أضرار ؿبتملة للمؤسسة قد تنشأ من ق فيها ميزة تنافسية عن منافسيها، ربق
 فاديها واجتناهبا أو التعامل معها بأفضل صورةيف الظروف البيئية، ينبغي على اؼبؤسسة ت مواتيةتغَتات غَت 

1.ةفبكن
 

استعراض اؼبعلومات والبيانات اليت مت صبعها، مث مناقشتها ويتم اكتشاف الفرص والتهديدات من خبلل      
لتحديد تأثَتىا احملتمل وؿباولة التنبؤ بسلوك واذباىات اؼبتغَتات البيئية اؼبؤثرة على نشاط اؼبؤسسة، سواء يف 

 اؼبستقبل القريب أو البعيد.

                                                           
1

قة ر ، و "دور االستراتيجيات التنافسية في إنشاء ميزات تنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات"ـبفي آمُت، يوسف بن شٍت،  
العربية، جامعة الشلف، حبثية مقدمة يف اؼبلتقى الدورل حول اؼبنافسة واالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول 

 .7، ص 4232نوفمرب  ;/:
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ربتلو اؼبؤسسة، وذلك من خبلل وتقدم عملية ربليل الفرص والتهديدات احتمال وجود مركز معُت يبكن أن     
أو  ةربديد األنبية النسبية ؽبذه الفرص والتهديدات، فبا يساعد اؼبؤسسة على توجيو جهودىا الستغبلل الفرص

 1مواجهة التهديد.

  الخارجيةالبيئة  تحليل المطلب الثاني : 

خارج حدود اؼبؤسسة، واليت تتفاعل اليت تقع تتكون البيئة اػبارجية للمؤسسة من ؾبموعة العناصر والقوى      
فيما بينها إلحداث تأثَتات ـبتلفة عليها بدرجات متفاوتة، ويصعب السيطرة عليها والتحكم فيها، فقد تكون 
إهبابية تعمل يف صاحل اؼبؤسسة كالفرص اليت تتيحها أو سلبية تعمل يف غَت صاغبها متمثلة يف التهديدات اليت 

 تواجهها.

بتحليل بيئتها اػبارجية من خبلل رصد ما وبدث من تغيَتات إهبابية أي فرص يبكن وعليو تقوم اؼبؤسسة      
 استغبلؽبا لصاغبها، ورصد التغيَتات السلبية اليت سبثل هتديدا ؽبا.

 2حيث يفيد ربليل البيئة اػبارجية يف:    

 صياغة األىداف اؼبطلوب ربقيقها؛ -

 وتعظيم االستفادة منها؛كيفية توجيو اؼبوارد اؼبتاحة  -

 ربديد الفرص اليت يبكن اقتناصها؛ -

 .ربديد اؼبخاطر أو التهديدات الواجب معاعبتها -

 :إذل بيئة عامة وبيئة خاصةوتنقسم البيئة اػبارجية للمؤسسة   

 البيئة الخارجية العامة .1

االجتماعية، التكنولوجية، القانونية،  ؾبموعة اؼبتغَتات االقتصادية، السياسية،تتمثل البيئة اػبارجية العامة يف      
والبيئية، اليت تعمل اؼبؤسسة يف حدودىا وتتأثر هبا بشكل غَت مباشر فبا يستلزم قيام اؼبؤسسة بدراسة أثر تلك 

 اؼبتغَتات وربليلها باستمرار لغرض التعرف على الفرص والتحديات اليت تفرضها عليها تلك اؼبتغَتات.

                                                           
1
  .56، ص مرجع سبق ذكرهكباسية رتيبة،  
2
   .;:، ص ;422، جدارا للكتاب العاؼبي، عمان، األردن، "اإلدارة اإلستراتيجية : المفهوم، األىمية، التحديات"نعيم إبراىيم الظاىر،  
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ومن بُت الوسائل اليت يبكن استخدامها يف دراسة وربليل عناصر البيئة العامة ما يطلق عليو ربليل        
» EPESTL «. وإهباد التأثَتات البيئية على اؼبؤسسة يف اؼباضي وكيف سيكون تأثَتىا  حيث يهدف إذل ربديد

 وتتمثل تلك العوامل فيما يلي: يف اؼبستقبل،

التأثَتات اغبالية واؼبستقبلية الناصبة عن الظروف السياسية اليت تؤثر على تعٍت  > (P) العوامل السياسية 3.3
نشاط اؼبؤسسة كسياسة الضرائب، مبط السلطة السياسي وتأثَتىا على اؼبؤسسات، درجة االستقرار 

 وتدخل الدولة يف النشاط االقتصادي،...السياسي، 

جراءات اليت تسنها الدولة واليت على أساسها يتم تنظيم فعلى اؼبؤسسة أن تكون على علم بكافة القوانُت واإل
 .  1أعمال اؼبؤسسة ورسم السياسات التسويقية

، تشَت إذل خصائص وعناصر النظام االقتصادي الذي تعمل فيو اؼبؤسسة >  (E)العوامل االقتصادية 4.3
ل التضخم، وأسعار الصرف، ومدى تدخ تالفائدة، ومعدال تالدخل الوطٍت والفردي، ومعدال ومتمثلة يف

دية للدولة وكذا السياسات اعبمركية أو القيود اؼبفروضة السياسات اؼبالية والنقالدولة يف النشاط االقتصادي، و 
إضافة إذل اؼبتغَتات االقتصادية اليت تلعب حاليا دورا مؤثرا يف البيئة االقتصادية،  ، 2على التجارة اػبارجية

   التجارة، والتكتبلت االقتصادية اؼبختلفة. كالعوؼبة، وربرير

ؾبموعة القيم والعادات االجتماعية والثقافية السائدة يف اجملتمع يقصد هبا  >  (S)العوامل االجتماعية 5.3
على رغبات، ىذه العوامل تؤثر  حيث ،باإلضافة إذل ديبوغرافيا السكان واغبركة االستهبلكية احمليط باؼبؤسسة،

  اؼبستهلكُت، توقعاهتم واذباىاهتم، وكذا مدى تقبل اجملتمع لنشاط األعمال.عادات 

وتبُت تأثَت التكنولوجيا اعبديدة والناشئة على نشاط اؼبؤسسة، حيث تعترب  >  (T)العوامل التكنولوجية 6.3
ميزة التكنولوجيا عامبل رئيسيا يف ميدان اؼبنافسة، فاستخدام التكنولوجيا يساعد اؼبؤسسة على اكتساب 

، وقد أدت التطورات التكنولوجية اؼبتسارعة إذل ربويل منتجات راسخة إذل منتجات متقادمة يف ؼبح تنافسية
اليت كانت تسيطر على صناعة اغباسوب خبلل السبعينات مع عدد  (IBM)البصر ومثال على ذلك شركة 

اخًتاع اؼبعاجل الدقيق أدى ذلك  ، ومع)وىيولت باكاردشركة دهبيتال اكويبمنت، (قليل من اؼبنتجُت اآلخرين
إذل ظهور صناعة اغباسب الشخصي والذي أحدث ثورة يف عادل اغباسوب، وأتاح الفرصة أمام عدة شركات 

                                                           
1
 .;:، ص 4227، دار وائل للنشر، عمان، األردن، "ةأساسيات اإلدارة اإلستراتيجي"مؤيد سعيد السادل،  
2
 .338، ص 9;;3، الطبعة الثانية، مكتبة اإلشعاع، اإلسكندرية، مصر، "أساسيات اإلدارة اإلستراتيجية"عبد السبلم أبو قحف،  
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إذل إعادة ىيكلة نفسها من أجل البقاء  (IBM)إذل دخول ىذه الصناعة، وىذا ما أدى بشركة 
 1واالستمرارية.

القوانُت الوطنية والعاؼبية على نشاط اؼبؤسسة، كالقوانُت والتشريعات توضح تأثَت  > (L) العوامل القانونية 7.3
ربكم نوع وأعمال اؼبؤسسة، وقوانُت العمل والتأمينات، وقوانُت الضرائب واعبمارك، وقوانُت اؼبنافسة،  اليت

 واالربادات والنقابات،... 

  واؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات.واؼبتمثلة يف قضايا ضباية البيئة،  >  (E)العوامل البيئية 8.3
 البيئة الخارجية الخاصة .2

تتضمن البيئة اػباصة أو البيئة الصناعية العوامل اليت تؤثر على اؼبؤسسة وعلى غَتىا من اؼبؤسسات اليت تنتج      
التنافسية منتجات متشاهبة أو منتجات يعتربىا العميل بدائل عن بعضها البعض، ويبكن أن يطلق عليها بالبيئة 

 ألهنا سبثل البيئة اليت تعمل هبا اؼبؤسسة وتتنافس فيها مع غَتىا من اؼبؤسسات.

يف البيئة اػباصة سلبا أو إهبابا على حصة اؼبؤسسة يف السوق وعلى رحبيتها ومبوىا تؤثر القوى اؼبوجودة     
فئات اؼبنافسُت أو ما يعرف بقوى التنافس كما ىو موضح يف  Porter، ويف ىذا السياق يعرض ومركزىا التنافسي

 الشكل اؼبوارل:

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .376-375ص ص  مرجع سبق ذكره،ىيل شارلز، جونز جاريث،  



 مساىمة الميزة التنافسية في ترقية الصادرات                                     الفصل الثاني          

 

91 
 

 

 porter عندنموذج القوى الخمس للتنافس :  (7.2) الشكل رقم

 

 هتديد الداخلُت اعبدد                                               

 

 قدرة                                                    قدرة                           

 التفاوض للزبائن                                          التفاوض للموردين                    

 هتديد اػبدمات أو اؼبنتجات البديلة                                        

 

Source : M. Porter," choix stratégique et concurrence" : techniques d’analyse des secteurs 

et de la concurrence dans l’industrie, ed. Economica, Paris, 1982, P4.   

 اؼبؤثرة يف الصناعة واحملددة لرحبيتها فيما يلي: porterوتتمثل القوى اػبمس ل 

إن ربليل ىيكل الصناعة ال يقتصر على اؼبتنافسُت اؼبتواجدين فعليا يف القطاع :  تهديد الداخلين الجدد  3.4
ال يبكن ذباىلهم خاصة  والسعي وراء ربقيق ميزة تنافسية عنهم، وإمبا يتعدى إذل الداخلُت احملتملُت الذين

الرغبة يف امتبلك حصة يف  بالنظر إذل ما يبكن أن وبملونو معهم من قدرات جديدة وموارد وفَتة مع
القائمة  فبا يؤدي إذل اشتداد حدة اؼبنافسة والذي ينتج عنو البفاض يف ىوامش الربح للمؤسسات السوق،

وضع قيود سبنع أو تعيق يف صناعة ما، ولكي ربافظ ىذه اؼبؤسسات على حصصها السوقية تعمل على 
 1ية:، ويبكن إهباز ىذه اغبواجز يف النقاط التالؾبال صناعي معُت دخول اؼبؤسسات اعبديدة إذل

بالعمل على مستوى واسع واليت قد تؤثر على  وفرات اغبجم اليت تعيق اؼبؤسسات اعبديدة -
 التكاليف؛

                                                           
1
 Jean- Jacques Lambin et Ruben Chumpitaz, Marketing stratégique et opérationnel, 5éme éd, Paris, édition 

Dunod, 2002, p 225. 

الداخلين 
 المحتملين

في القطاع ينالمنافس  

شدة المزاحمة بين المنافسين 
              

 الزبائن

بدائلال  

موردونال  
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 سبيز اؼبنتجات واػبدمات احملمية عن طريق براءات االخًتاع؛ -

 االحتياج إذل رأس اؼبال الذي قد يكون معترب لتمويل اإلنتاج، اؼبخزونات، ونفقات اإلشهار؛ -

 تكاليف التبديل؛ -

 الوصول إذل قنوات التوزيع؛ -

 صورة العبلمة؛ -

 أثر التجربة وميزة التكلفة تكون مفيدة خاصة يف الصناعة اليت تعتمد على اليد العاملة؛ -

 السياسات اغبكومية. -

وىي تلك السلع واػبدمات اليت تبدو ـبتلفة ظاىريا عن ما  : تهديد الخدمات أو المنتجات البديلة  4.4
تقدمو اؼبؤسسة لكنها تؤدي نفس وظائف اؼبنتجات األصلية، ويف بعض األحيان قد تشكل هتديدا تنافسيا  

، فوجود السلع واػبدمات البديلة وبد من قدرة اؼبؤسسة على رفع األسعار كبَتا خاصة من ناحية السعر
ئن إذل منتجات الصناعة األخرى، ويزيد هتديد السلع واػبدمات البديلة يف اغباالت خوفا من ربول الزبا

  1التالية :

 تطور تكنولوجي يؤدي إذل ظهور بدائل جديدة؛ظهور  -

 حدوث زيادة كبَتة يف أسعار السلع واػبدمات األصلية؛ -

 عدم وجود اختبلف واضح بُت النوعُت من السلع واػبدمات؛ -

 .البديلة بأحسن نسبة )جودة/سعر( من اؼبنتجات األصليةتقدًن اؼبنتجات  -

على اعتبار أن الزبائن إن قوة مساومة الزبائن تشكل بدورىا هتديدا على القطاع،  : لزبائناة تفاوض و ق  5.4
مع اؼبفاوضة على اػبدمات الواسعة واعبودة اؼبمتازة، والشك أن ذلك كلو تدنية األسعار، يسعون إذل 

، ويكون التأثَت السليب يف اغباالت ومنو على تنافسية اؼبؤسسة ،مردودية القطاع وجاذبيتوسيؤثر سلبا على 

2التالية:
 

 أن تكون ؾبموعات الزبائن مركزة وأن سبثل مشًتياهتم كميات كبَتة من مبيعات القطاع؛ -

 البفاض تكاليف التحول اليت يتحملها الزبون عند االنتقال يف تعاملو من مؤسسة إذل أخرى؛ -

 سهولة اغبصول على اؼبنتجات وخاصة اليت تتسم بالنمطية؛ -

                                                           
1
 Jean- Jacques Lambin et Ruben Chumpitaz, Ibid. P 226. 

2
 .:;مؤيد سعيد السادل، مرجع سبق ذكره، ص 
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 الزبون لو اؼبعلومة الكاملة حول الطلب، األسعار اغبقيقية يف السوق، وحىت تكاليف اؼبورد؛ -

 ىناك ضباية للزبون من طرف الدولة. -

إن للموردين تأثَت كبَت على اؼبركز التنافسي للمؤسسات وبالتارل على :  لمورديناتفاوض  وةق  6.4
وزيادة  اليت يوردوهنا،مواد للودة يف تدنية مستويات اعبرفع األسعار أو يف مردوديتهم، وذلك بتحكمهم إما 

 1،على ذلك فرضهم لشروط بيع معينة، أو امتبلكهم اغبق يف بعض األنشطة التسويقية كالتوزيع مثبل
 ويبكن أن يكون للموردين القدرة على التأثَت يف اغباالت التالية:

 وجود عدد ؿبدود من اؼبوردين للمستلزمات اؼبطلوبة؛ -

 عدم وجود منتجات بديلة تنافس اؼبنتجات اليت يتعامل هبا اؼبوردون؛ -

 ارتفاع تكاليف التحول من مورد إذل آخر؛ -

  وردين.عدم توفر مواد خام بنفس اعبودة اؼبقدمة من اؼب -

 (porter)مرتكز مبوذج  سبثل شدة اؼبزاضبة ما بُت اؼبتنافسُت يف الصناعة:  شدة المزاحمة بين المنافسين  7.4
تسعى اؼبؤسسات اؼبتواجدة يف نفس القطاع أن تتحصل ، حيث ألنو يشَت إذل التقاء العناصر األربعة أعبله

على اؼبنافسة من خبلل األسعار، اإلشهار، على موقع متميز يف السوق، وىذا باالعتماد على خطط مبنية 
 .إطبلق منتج جديد، ربسُت اػبدمات والضمانات اؼببلئمة للزبون

 نافسة بُت اؼبنافسُت اغباليُت فيما يلي:أىم العوامل اؼبؤثرة على شدة اؼب تتمثلو 

 تعدد اؼبنافسُت؛ -

 معدل مبو الصناعة؛ -

 حجم التكاليف الثابتة؛ -

 واػبدمات؛االختبلف يف السلع  -

  صورة العبلمة. -

 

 

                                                           
1
 .;6بلخضر نصَتة، مرجع سبق ذكره، ص 
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 المطلب الثالث : تحليل البيئة الداخلية

هتتم اؼبؤسسات بتحليل وتقييم كافة العوامل الداخلية، هبدف ربديد نقاط القوة اليت سبتلكها، ونقاط الضعف      
 (Porter)القيمة لتقييم ؽبذه البيئة ىو ربليل سلسلة اليت تعاين منها، ولعل أحسن ربليل يبكن من خبللو إعطاء 

 .ؽبذه العملية اؼبناسبة والوحيدة حىت اآلن اليت تعد األداة

من خبلل النشاطات الداخلية اؼبيزة التنافسية،  تقنية هتدف إذل ربديد مصادر دبثابة حيث تعد سلسلة القيمة     
فإذا ما علمنا أن اؼبيزة التنافسية تنشأ عن العديد من النشاطات اليت تقوم هبا اؼبؤسسة قصد تصميم للمؤسسة، 

فمن البديهي أن يساىم كل نشاط يف ربديد الوضعية النسبية للمؤسسة سواء على ، وتسويق منتجاهتا، وإنتاج
النشاطات والنظر إذل وحدة نشاط ، األمر الذي يتطلب فحصا دقيقا ؽبذه مستوى التكاليف أو سبيز اؼبنتجات

 .1معينة على أهنا نظام معقد لتحويل اؼبدخبلت إذل ـبرجات

اؼبسؤولة عن خلق بتجزئة نشاط اؼبؤسسة إذل ؾبموعة من النشاطات  فإن أسلوب سلسلة القيمة يقوم وعليو    
والذي يتضح من ساسية القيمة، واليت يبكن تصنيفها إذل أنشطة أساسية، وأخرى داعمة إلمداد األنشطة األ

 (4.:)الشكل 

 2يفيد ربليل البيئة الداخلية يف:و    

معرفة طبيعة األعمال والصناعات اليت تستطيع فيها اؼبؤسسة تقدًن ما ىو فبيز وربقيق األداء العارل والنجاح  -
 يف ىذه األعمال؛

تتاح الفرصة أمام اإلدارة العليا معرفة التطور اغباصل يف موارد اؼبؤسسة بطريقة منهجية منظمة، وبالتارل  -
 بالًتكيز على اؼبوارد األساسية للمؤسسة، واليت تشكل القاعدة األساسية ؽبا يف اؼبنافسة وربقيق النتائج؛

 معرفة نقاط قوة وضعف اؼبؤسسة، وتقييم قابليتها يف االستجابة للقضايا واؼبشاكل والفرص اػبارجية. -

 

                                                           
1

لة القيمة تمنراست بتطبيق سلس EPMCالميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، دراسة حالة مؤسسة إنتاج مواد البناء "أضبد ببلرل،  
 .8ص  ،4225، مذكرة ماجيستَت غَت منشورة، كلية اغبقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة،"مايكل بورترونموذج قوى المنافسة ل

2
، الطبعة الرابعة، درا اليازوري، عمان، "اإلستراتيجية والتخطيط اإلستراتيجي : منهج معاصر"خالد ؿبمد بٍت ضبدان، وائل ؿبمد صبحي إدريس،  

 .96، ص4229األردن، 
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 Porter ل لقيمةسلسلة ا:  (8.2) الشكل رقم                               

                               البنية األساسية                                           
                                                                                                                                     الهامش                    البشرية الموارد إدارة                                  النشاطات  
 نولوجيـالتك طويرتال                                  لداعمةا     

 التموين                                                        

   

      الهامش         اػبدمات                                                                     

                                                                         
 ساسيةاأل  اتطانشلا                                           

Source : Michael Porter," L’avantage concurrentiel", op.cit, p 53.  

 النشاطات األساسيةتحليل   .1

اػبدمة، وبيعو ونقلو إذل الزبون، وكذا خدمة ما عملية التكوين اؼبادي للمنتج أو طات األساسية االنش توذلت     

 ،1صيل السلعة أو اػبدمة إذل العميلبعد البيع، وىي بذلك سبثل اؼبهمة األساسية اليت تؤديها اؼبؤسسة إلنتاج وتو 
 وتتضمن ىذه األنشطة كل من :

وتضم كافة النشطات اؼبتعلقة باستبلم، وزبزين، وتوصيل الوسائل اػباصة بعملية :  اإلمداد الداخلي  3.3
  2اإلنتاج، وتشمل مناولة اؼبواد، اؼبخازن، الرقابة على اؼبخزون، جدولة السيارات، واؼبرذبعات إذل اؼبوردين.

: ىي عبارة عن أنشطة مرتبطة بتحويل عناصر اإلنتاج إذل منتجات هنائية، وتشمل:  (العمليات)اإلنتاج   4.3
التشغيل على اآلالت، مراقبة اعبودة، صيانة األجهزة، وتسهيبلت التجميع، أنشطة التعبئة والتغليف، 

سًتضي  ، فضبل عن العمليات اليت تسمى بصديقة البيئة واليت ربقق ؽبا ميزة تنافسية ألهناعمليات اإلنتاج
 الزبائن وتضمن والئهم.

                                                           
1

األوذل، دار الفجر، القاىرة، مصر، ، الطبعة "اإلدارة اإلستراتيجية بناء الميزة التنافسية"، روبرت. أ. بتس، ديفيد رل، ترصبة عبد اغبكم اػبزامي 
 .427، ص :422

2
، مذكرة ماجستَت غَت "التسويق االلكتروني كمدخل الكتساب وتنمية المزايا التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"مانع فاطمة،  

 .75، ص  4229منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

 تسويقال          اإلمداد                           اإلمداد  
 ؼببيعاتوا        اػبارجي اإلنتاج                الداخلي   
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إذل الزبائن،  واػبدماتويبثل ـبتلف األنشطة اؼبرتبطة بتجميع، وزبزين، وتوزيع السلع :  لخارجياإلمداد ا   5.3
وهبذا سبثل كل وتشمل زبزين اؼبنتجات التامة، مناولة اؼبواد، تنفيذ وجدولة الطلبيات، اإليداع...، 

 هناية صنعو إذل غاية إيصالو إذل اؼبستهلك النهائي.النشاطات اليت تتكفل باؼبنتج من 
وىي النشاطات اؼبرتبطة بإدارة التسويق من سياسات، واسًتاتيجيات، والوظائف :  التسويق والمبيعات   6.3

التسويقية، فهي تتكفل بتقدًن وسائل سبكن الزبائن من شراء منتجات اؼبؤسسة، وتشمل اإلعبلن، الًتويج، 
 اؼبنفذ، العبلقات مع منافذ التوزيع والتسعَت.رجال البيع، اختيار 

: ىي تلك اػبدمات اليت تقدمها اؼبؤسسة إذل زبائنها من أجل رفع قيمة اؼبنتج، وتشمل الخدمات    7.3
 1خدمات الًتكيب، اإلصبلح، التدريب، توفَت قطع الغيار، وتعديل اؼبنتج.

 لدى اؼبستهلك وخلق ميزة تنافسية للمنتجإذن ىذه النشاطات الرئيسية اليت تعمل على إعطاء قيمة      
وزبتلف أنبية األنشطة يف صنع قيمة اؼبنتج  ال يتأتى إال بالتنسيق والًتابط بُت ـبتلف ىذه األنشطة، للمؤسسة،

ولكن  فإن أحد النشاطات قد تكون لو أنبية كبَتة يف اؼبيزة التنافسية،،  Porterمن قطاع آلخر وىو ما يبينو
لعب دورا ما يف فإن كل أصناف النشاطات الرئيسية ستكون حاضرة بدرجة أو بأخرى وت ةؤسسمهما كانت اؼب
 .اؼبيزة التنافسية

 (المساعدة) تحليل األنشطة الداعمة .2

منشئة للقيمة من خبلل الدعم الذي تقدمو لؤلنشطة األولية، حبيث تسمح ؽبا بأداء وىي بدورىا نشاطات    
 : 2النشاطات إذل ، وتنقسم ىذهدورىا بكفاءة وفعالية

ترتكز عليها اؼبؤسسة، حبيث تنقسم إذل صبلة من  اليت األساسية ويقصد هبا اؽبياكل البنية األساسية : 3.4
الشؤون إدارة اعبودة، التمويل، التخطيط االسًتاتيجي، و  النشاطات تتعلق باإلدارة العليا، اؼبالية واحملاسبة،

 .القانونية واػبارجية

تشتمل ىذه السلسلة على النشاطات اؼبتعلقة بتوظيف اؼبستخدمُت، وتكوينهم،  البشرية :إدارة الموارد    4.4
، إن ىذا النوع من النشاطات الذي يصنف وتنمية مهاراهتم، وربفيزىم بشكل تتحقق معو أىداف اؼبؤسسة

                                                           
1
 .75، صالسابق فس اؼبرجعمانع فاطمة، ن 
دور اإلبداع واالبتكار في إبراز الميزة التنافسية، للمؤسسات المتوسطة والصغيرة، دراسة حالة مؤسسة المشروبات الغازية "ظبية برويب،  2

 .398، ص 4233ات عباس، سطيف، ، مذكرة ماجستَت غَت منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، جامعة فرح"مامي
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لسلة يف ضمن النشاطات الداعمة يتوذل دعم النشاطات األساسية والنشاطات الداعمة، وبالتارل ؾبموع الس
آن واحد، كما أن تسيَت اؼبوارد البشرية بفضل دورىا يف ربديد، وترقية الكفاءات، وربفيز اؼبستخدمُت ال 

 .1تؤثر فحسب على اؼبيزة التنافسية بل تعترب العامل اغباسم ؽبذه اؼبيزة يف بعض القطاعات

ربسُت اؼبنتج وعملية اإلنتاج على حد سواء، : يهدف التطوير التكنولوجي إذل  التطوير التكنولوجي   5.4
حيث تأخذ نشاطاتو عدة أشكال بدءا باألحباث األولية وتصميم اؼبنتج وانتهاء بتطوير التجهيزات ومراجعة 

إذ ال يقتصر دور التكنولوجيا على قسم البحث والتطوير أو التصنيع، بل يشمل صبيع أرجاء اآلالت، 
 اؼبؤسسة.

ظيفة شراء وسائل اإلنتاج اؼبستعملة يف سلسلة القيمة، إذ يبكن أن يرتبط بنشاط ؿبدد يتعلق بو التموين :    6.4
مكون للقيمة أو بعدة نشاطات، كما أن تكلفة نشاطاتو ال سبثل غالبا إال جزءا بسيطا من التكاليف 

   2يلي: ، وهندف ىذه العملية إذل مااإلصبالية برغم أثرىا اؼبهم على التكاليف اإلصبالية وعلى التميز

 تعظيم مدخبلت اؼبؤسسة من اؼبواد األولية ودبا وبقق اعبودة والسرعة يف االستبلم وزبفيض التكاليف؛  -

 بناء عبلقة متينة مع اؼبوردين؛ -

 ربقيق فعالية أفضل يف عمليات الشراء؛ -

 يف اؼبصادر اؼبتاحة من اؼبوردين. ربليل البدائل -

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
، الطبعة الثانية، دار ومكتبة اغبامد، "التنظيم الصناعي : المبادئ والعمليات، المداخل والتجارب"خالد عبد الرحيم اؽبيثي، أكرم أضبد الطويل،  

 .35، ص 4222
 .92ص  مرجع سبق ذكره،عثماين عياشة،  2
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 لتحليل البيئة الداخلية والخارجية swotالمطلب الرابع : نموذج 

بعد ربديد عناصر القوة والضعف الداخلية، وربديد الفرص والتهديدات اػبارجية للمؤسسة البد من القيام      
الذي يعترب أداة مفيدة لفهم ديناميكية اؼبؤسسة،  swotبتحليل وتقييم تلك اؼبتغَتات األربعة، من خبلل ربليل 

 ن مث تقوم اؼبؤسسة بتحديد اإلسًتاتيجية اؼبناسبة.، وموالبيئة اػبارجية

 swot تعريف تحليل .1

على أنو: "عملية تقييم جوانب سبكن اؼبؤسسة وضعفها، والفرص والتهديدات ذات  swotيعرف ربليل      
 الصلة ببيئة أعمال اؼبؤسسة اػبارجية".

كما يعرف على أنو: "ربليل يهدف إذل مقارنة فرص وهتديدات البيئة بإمكانيات اؼبؤسسة واؼبعرب عنها بنقاط      
 القوة والضعف".  

 Weaknesses,Strengths,من أول حرف ألربع كلمات اقبليزية  swotكلمة وتأيت       
Threats,Opportunities 

بتحليل وتقييم عناصر البيئة  ىو أداة تقوم اؼبؤسسة من خبلؽبا swotما سبق نستنتج أن ربليل ل من خبل    
ومقارنتها مع بعضها البعض، من أجل  اػبارجية الفرص والتهديدات وعناصر البيئة الداخلية نقاط القوة والضعف

 ربديد إسًتاتيجية تتطابق وموقف اؼبؤسسة إزاء أىدافها وإزاء اؼبنافسُت. 

   swotأىداف تحليل  .2

 1إذل: swot يهدف ربليل 

ونقاط قوهتا وضعفها باؼبتغَتات اليت ذبري يف اغبالية للمؤسسة،  اإلسًتاتيجيةربديد مدى العبلقة بُت  -
 بيئتها؛

 تبيان نوع اإلسًتاتيجية اليت هبب على اؼبؤسسة استخدامها لكي تكتسب ميزة تنافسية؛ -

 وموارد، وكذلك أفضل السبل الستخدامها؛ ربديد اؼبوقف التنافسي للمؤسسة، وما تتمتع بو من قدرات -

                                                           
1

 ، دراسة حالة ؾبمع "استراتيجي لتحقيق التفوق التنافسي للمؤسسة اإلنتاجيةجودة خدمة ما بعد البيع كمدخل "ماتن زينب،  
SOVAC85-84، ص ص 4233اعبزائر، مذكرة ماجيستَت غَت منشورة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، جامعة اعبزائر، -للسيارات. 
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ربديد الفرص اليت ال تتمكن اؼبؤسسة حاليا من استغبلؽبا والتمتع من خبلؽبا دبيزة تنافسية بسبب افتقارىا  -
 للموارد اؼبناسبة لذلك؛

التوصل إذل ربليل اسًتاتيجي من خبلل مقارنة نقاط القوة والضعف الداخلية بالفرص والتهديدات  -
 اػبارجية؛

 تشخيص أحد األمباط األربعة اؼبتميزة يف ؾبال اؼبوائمة مابُت أوضاع اؼبؤسسة الداخلية وأوضاعها اػبارجية.  -
 swotمكونات تحليل  .3

 يف اآليت : swotتتمثل مكونات ربليل 

ىي التغَتات اؼبواتية يف البيئة اػبارجية للمؤسسة واليت تؤثر اهبابيا  : (Opportunities) الفرص 3.5
أن الفرصة ىي ؾبال يبكن أن تتمتع فيو اؼبؤسسة دبركز تنافسي يف السوق هبعلها متميزة عن عليها، أي 

منافسيها وتزيد من قوة جذهبا للزبائن وقدرهتا على تقدًن ما وبتاجونو من منتجات، أو بعبارة أخرى 
و يتواجد القدرة على كشف ما يفتقده الزبائن وتقدًن منتوج جديد وبتاجونو وال يتواجد يف السوق أ

، وقد تؤخذ الفرص أشكاال ـبتلفة، كان ىبرج منافس قوي من 1ولكن دبستوى أقل فبا يتوقعو الزبائن
 السوق، أو وجود رغبة من مؤسسة أخرى إلبرام عقد شراكة...

ىي تلك التغَتات اليت ربدث يف البيئة اػبارجية يف غَت صاحل اؼبؤسسة وتؤثر :  (Threats) التهديدات 4.5
عليها سلبا، أي ىو متغَت خارجي يبيل ألن يكون طويل األجل مع غياب أو تواضع قدرات أو ربركات 
فاعلة للتعامل معو، وقد تتمثل مصادر التهديدات يف دخول منافس قوي للسوق، صدور تشريع أو قرار 

اكس، البفاض معدالت مبو الطلب، زيادة القوة التفاوضية للمشًتين، والتغَتات التكنولوجية، سياسي مع

2فبا يؤدي إذل تضاؤل وتواضع اؼبركز السوقي للمؤسسة.
 

واإلمكانات واؼبهارات اليت سبتلكها اؼبؤسسة دون غَتىا،  زاياتتمثل يف اؼب : (Strengths)نقاط القوة  5.5
اليت تقوم خبدمتها أو تعتزم  واليت سبكنها من مواجهة اؼبنافسُت أو إشباع حاجات ورغبات األسواق

خدمتها، أو أهنا عبارة عن موارد وقدرات سبثل ؾباالت للتمكن وظبات إهبابية متاحة يبكن للمؤسسة أن 
ن الفرص اليت يبكن اقتناصها واإلفادة منها بتوظيف ىذه القوة، ويطلق على نواحي تبٍت عليها، فتبحث ع

                                                           
1
 .7;3، ص 4227، اإلدارة اإلستراتيجيةأضبد سيد مصطفى،  
2
 .73مرجع سبق ذكره، ص غول فرحات،  
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ربقيق ميزة تنافسية يف السوق، وقد تتمثل يف القوة البارزة مفهوم "القدرة اؼبميزة" حيث سبكن اؼبؤسسة من 

1خلؾباالت القوة يف اؼبوارد اؼبالية، الصورة الذىنية، العبلقات باؼبوردين أو العمبلء...ا
 

أو اؼبهارات أو القدرات، والذي قد وبد  ىو النقص يف اإلمكانات:  (Weaknesses)نقاط الضعف  6.5
، فعلى اؼبؤسسة السعي للتقليل وتفوت عليها اقتناص الفرص من األداء الفعال للمؤسسة بشكل مؤثر

ومن أمثلة ؾباالت منها من خبلل توجيو نقاط القوة اليت تتوفر يف أنشطتها الداخلية كبو نقاط ضعفها، 
الضعف اؼبوارد اؼبالية والتكنولوجية والتسهيبلت والقدرات اإلدارية والتسويقية، والصورة الذىنية ؼبنتجات 

 2 اؼبؤسسة...اخل

ىي عبلقة تفاعلية يؤثر هبا ويتأثر أي  ةالعبلقة بُت ىذه العناصر األربع أنبىنا يف القول ومن اؼبفيد اإلشارة      
وتربز القوة التأثَتية لذلك العنصر على أساس ما يبتلكو من متضمنات تأثَتية أكرب  ،عنصر ببقية العناصر األخرى

على تلك العناصر، وبنفس الوقت تكون متضمنات تلك العناصر ذات تأثَت أقل، وقد يكون ذلك التأثَت إهبابيا  
نصر القوة لتقليل تأثَت مكامن الضعف والتهديدات، أو بالعكس عندما يكون للتهديدات كما ىو يف زيادة ع

العناصر تأثَت أكثر على زيادة نقاط الضعف وؿبدودية الفرص اؼبتاحة أمام اؼبؤسسة يف السوق، وىكذا إذل بقية 

    3األخرى اؼبتفاعلة فيها.

بعد ربديد عناصر القوة والضعف الداخلية، وربديد الفرص والتهديدات للمؤسسة البد من القيام بتحليل      
توضح كيف يبكن للفرص والتهديدات اػبارجية واليت  ،swotتلك اؼبتغَتات األربعة األساسية اؼبكونة ؼبصفوفة 

ؽبا. ومن مث يبكن أن ينتج عن ذلك أربع اليت تواجو اؼبؤسسة أن تتبلئم مع ؾباالت القوة والضعف الداخلية 
 :الشكل التارل ؾبموعات من البدائل اإلسًتاتيجية اؼبمكنة واؼبوضحة من خبلل

 

                                                           
أطروحة  ،"دراسة حالة قطاع التأمين سعيدة-دراسة الميزة التنافسية في المؤسسة اإلقتصادية، حالة المؤسسات الجزائرية"معاريف ؿبمد،  1

 .2:، ص 4235دكتوراه غَت منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيَت، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
2
 .2:، ص السابق نفس اؼبرجع 
3

، "لصناعة السيارات toyotaلبناء استراتيجيات التسويق، حالة تطبيقية على شركة  swotالميزة التنافسية باعتماد تحليل "ثامر البكري،   
نوفمرب  ;/:العربية، جامعة الشلف، اؼبلتقى الدورل حول اؼبنافسة واالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول 

 .34ص  ،4232
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 swotنموذج :  (.29)الشكل رقم 

 التحليل الداخلي             
 التحليل الخارجي 

 نقاط القوة
(Strengths) 

 نقاط الضعف
(Weaknesses) 

 
 

 الفرص
(Opportunities) 

 المطلوب:
 تعظيم استغبلل الفرص؛ -

 تعظيم استغبلل القوة؛ -

 اإلسًتاتيجية  -

                 توسعية

 المطلوب:
 تعظيم استغبلل الفرص؛ -

 عبلج نقاط الضعف؛ -

 اإلسًتاتيجية -

 إصالحية
 
 

 التهديدات
)(Threats 

 المطلوب:
 مواجهة التهديدات؛ -

 تعظيم استخدام القوة؛ -

 اإلسًتاتيجية -

 دفاعية

 المطلوب:
 ؛مواجهة التهديدات -

 عبلج نقاط الضعف؛ -

 اإلسًتاتيجية -

 انكماشية
 .356، ص ;;;3، الدار اعبامعية، دليل المدير خطوة بخطوة في اإلدارة اإلستراتيجيةأضبد ماىر، :  المصدر

 فعلى اؼبؤسسة تعظيم، تبُت ىذه اػبانة توافر نقاط القوة للمؤسسة والفرص اؼبتاحة أمامها:   (s/o)الخانة -
 إسًتاتيجية توسعية. نقاط قوهتا واالستفادة من الفرص اعبديدة وىذا من خبلل إتباعها

: وتشَت إذل أن اؼبؤسسة تتوافر أمامها فرص متاحة لكنها تعاين من نقاط ضعف قد   (w/o)الخانة -
ما  سبنعها من استغبلل تلك الفرص اؼبتاحة، وىنا هبب على اؼبؤسسة اختيار إسًتاتيجية ؼبعاعبة وتصحيح

 تعانيو اؼبؤسسة من نقاط ضعف داخلية من خبلل استغبلل أقصى الفرص اليت تتاح أمامها.

: وتشَت إذل أن اؼبؤسسة سبلك أو ربوز على نقاط قوة يف ظل تواجد هتديدات ؿبيطة هبا،  (s/t)الخانة  -
خبلل اختيار  فعليها أن تعزز وتستثمر نقاط قوهتا لتجنب التهديدات اػبارجية، أو اغبد من آثارىا من

1دفاعية. إسًتاتيجية
 

: وتشَت إذل أن الوضع أسوء ما يكون عليو، حيث تعاين اؼبؤسسة من نقاط ضعف داخلية  (w/t)الخانة  -
ىذه الوضعية أن اؼبؤسسة غَت كفؤة يف إدارة أعماؽبا، وال وتواجو يف نفس الوقت هتديدات خارجية، وتًتجم 

                                                           
1
 .86ماتن زينب، مرجع سبق ذكره، ص  
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التهديدات اػبارجية تقوم اؼبؤسسة دبعاعبة نقاط ضعفها الداخلية من تستطيع ربقيق أىدافها، وللتقليل من 
    1خبل الختيارىا إلسًتاذبية انكماشية.

الفرص ونقاط القوة اليت ستقوم  ربديد يبكن ىذه األخَتة من البيئة اػبارجية والداخلية للمؤسسةإن ربديد      
، وكذا وضع اإلسًتاتيجيات عليها باستثمارىا يف ظل القيود، التهديدات ونقاط الضعف اليت تشكل خطرا

التنافسية اليت من خبلؽبا ستواجو حدة اؼبنافسة، الكامنة يف قطاع نشاطها، واليت ستمكنها من خلق وبناء ميزات 
 اإلسًتاتيجيات؟  تنافسية قوية ودائمة، فما ىي ىذه

 مدخل تبني أحد االستراتيجيات التنافسية:  المبحث الثالث

كوسيلة مهمة   orter P)1980(اليت وضعها و االسًتاتيجيات التنافسية اؼبوجهة باؼبيزة التنافسية يطلق عليها      
السوق، وان اختيار أي من تلك  أومع اؼبنافسُت داخل نفس الصناعة  األعماليف كيفية تعامل منظمة 

الداخلية واػبارجية وكذلك ظروف اؼبنافسة داخل  يتوافق مع ظروف عمل اؼبؤسسة أناالسًتاتيجيات البد 
 السوق. أوالصناعة 

: "قرار يتضمن ربريك موارد اؼبؤسسة اؼبادية والبشرية بطريقة أهنايبكن تعريف االسًتاتيجيات التنافسية على و      
 2على اؼبنافسُت" الفوزالطرق اؼبتاحة لتحقيق  أفضل أهنااؼبؤسسة  إدارةترى 

تتضمن  أنالبد  عتمادىا من قبل اؼبؤسسةاليت هبب ان االسًتاتيجيات الفعالة بأ orterPكما حدد      
 3مايلي:

 التفرد يف الوضع التنافسي للمؤسسة؛ -

 تكييف األنشطة اإلسًتاتيجية؛ -

 ؛واالحتماالت إزاء اؼبنافسُت وضع اػبيارات اإلسًتاتيجية -

 خبلل اؼبواءمة عرب أنشطة اؼبؤسسة؛ خلق اؼبيزة التنافسية من -

 .حدوث ديبومة من خبلل نظام األنشطة -

                                                           
1
 .86، ص السابق فس اؼبرجعماتن زينب، ن 
 .395ص  مرجع سبق ذكره، ،ؿبمد أضبد عوض 2
 .;46، ص 4233األردن، ، الطبعة األوذل، دار اؼبسَتة، عمان، "التسويق االستراتيجي"ؿبمود جاسم الصميدعي، رديتة عثمان يوسف،  3



 مساىمة الميزة التنافسية في ترقية الصادرات                                     الفصل الثاني          

 

103 
 

 

 التمييز إسًتاتيجية، قيادة التكلفة إسًتاتيجيةىي:  أساسيةتنافسية سًتاتيجيات ثبلث إ orterP اقًتحقد و      
، وزبتلف ىذه االسًتاتيجيات فيما بينها حسب نوع اؼبيزة التنافسية اليت تبحث عنها اؼبؤسسة الًتكيز إسًتاتيجيةو 

والشكل اؼبوارل يبُت طبيعة واليت يبكن اغبصول عليها تبعا ؼبهاراهتا وإمكانياهتا ووضعيتها التنافسية يف السوق، 
  orterP االسًتاتيجيات التنافسية األساسية كما وضحها

 orterP: االستراتيجيات التنافسية ل  )2.19( الشكل رقم

 االستراتيجيالهدف                                                                         
                                                                                    

 استهداف قسم                                                                                    
 من السوق                                                                                      

 استهداف واسع                                                                                   

 ميزة التكلفة        ميزة التميز                    الميزة التنافسية          

   Source :M. porter, "compétitive strategy" : techniques for analysing industries and 

competitors,free press new york, 1980,p 39.      

 1تستند على بعدين: orterPاسًتاتيجيات  إن

 والذي يشَت إذل االخًتاق. Dimensions Strategic Scope : أبعاد المجال االستراتيجي .1

التنافسية اؼبستمرة أي أهنا  وىذه تشَت إذل ميزة اؼبؤسسة tegic StrengthStra : القوة اإلستراتيجية .2
 سبثل: 

 Market Segmentationذبزئة السوق  -

  DifférentiationProduct سبيز اؼبنتج  -

 

 

                                                           
1
 Baker Michael, "the strategic marketing plan Audit Cambridge Strategy ,"  Publication Wikipedia Projects 

2009 P39. 

  إستراتيجية التركيز

 

 

 

قيادة  إستراتيجية                 إستراتيجية      
       

التمييز                       التكلفة                  
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 : إستراتيجية قيادة التكلفة المطلب األول

 التكلفة األقلفهوم إستراتيجية م .1

تعترب إسًتاتيجية قيادة التكلفة من بُت االسًتاتيجيات التنافسية األساسية اليت يبكن أن تتبعها اؼبؤسسة      
وتقوم ىذه اإلسًتاتيجية على مبدأ زبفيض التكاليف إذل أدىن مستوى فبكن دون  orterPحسب ما ذىب إليو 

اؼبتاحة، وىو ما يتفق مع  واالستخدام األمثل ؼبوارد اؼبؤسسةالتأثَت على معدل اإلنتاج، وذلك استنادا ؼبفهوم اػبربة 
رباول زيادة مبيعاهتا وبالتارل حصتها السوقية  فان اؼبؤسسة اإلسًتاتيجيةووفقا ؽبذه  ،اإلنتاجيةمفهوم الكفاءة 

 استنادا لكلفتها اؼبنخفضة باؼبقارنة مع اؼبنافسُت.

 إذلقيادة التكلفة تتوقف على ما تريده اؼبؤسسة من وراء ذلك، فهناك من هتدف  إسًتاتيجية إتباعوالغاية من      
كرب وذلك الستثماره يف ميادين البحث والتطوير لبلحتفاظ بوضعيتها كقائد للسوق مثل ما تفعلو ربقيق عائد أ

وجلب أكرب  األسعارن تكون قائدة التكلفة هبدف ربطيم مثبل، ولكن معظم اؼبؤسسات تطمح أل IBMمؤسسة 
  1كرب حصة سوقية فبكنة.قدر من اؼبستهلكُت لتكوين أ

لصناعة األقبلم اعبافة، شركة  (BIC) مؤسسةومن أمثلة الشركات العاؼبية اؼبتبعة إلسًتاتيجية قيادة التكلفة:      
(General Electric)  ،مؤسسةو لصناعة األجهزة اؼبنزلية الرئيسية (Ford)  لصناعة عربات النقل للخدمات

 الشاقة.

 أىم خصائص إستراتيجية التكلفة األقل .4
 رخص؛ليس ىناك من ينتج السلعة بسعر أ:  اىتمام اإلنتاج -

 ية تناسب اؼبيزانية/ قيمة مرتفعة؛: أسعار اقتصاد اىتمام التسويق -

 النماذج وخصائص ؿبدودة للتشكيلة؛ : عدد قليل من منتجات مبطية -

: ربتل موقعا أفضل من حيث استخدامها ػبفض السعر كسبلح ىجومي  إمكانية زبفيض سعر السوق -
 2 أو دفاعي.

                                                           
1
بن بوعلي، ، ؾبلة األكاديبية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، جامعة حسيبة "" التنافسيةporterدراسة نقدية الستراتيجيات""مزوغ عادل،  

   .69، ص 4235، جوان 32الشلف، العدد
 .329نبيل مرسي خليل،مرجع سبق ذكره، ص  2
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تكاليف اقل  -اغبجم وحصة السوق-قلاستخدامها ؼبنحٌت اػبربة: أسعار أالبقاء يف اؼبقدمة من حيث  -
 نظرا ألثر منحٌت اػبربة.

 إنتاجية مرتفعة لكل عامل)موظف(. -

 ظبعة يف السلع اؼبتوسطة والرخيصة بدون تقدًن أي مزايا إضافية للمنتج. -

 قبول ىوامش ربح منخفضة يف مقابل أحجام كبَتة. -

 األقلالتكلفة  إستراتيجيةلمزايا التي تحققها ا .5

 1تكلفة يف الصناعة وىي: بأقلاؼبنتجة  عدة مزايا جذابة للمؤسسات اإلسًتاتيجيةربقق ىذه 

قل تكون  يف موقع أفضل من حيث اؼبنافسة على أساس بالنسبة للمنافسُت: فاؼبؤسسة اؼبنتجة بتكلفة أ -
 السعر 

، حيث ال األقوياءقل سوف تتمتع حبصانة ضد العمبلء اؼبنتجة بتكلفة أفيما يتعلق باؼبشًتين: فاؼبؤسسة  -
 يبكنهم اؼبساومة على زبفيض األسعار.

أن تكون يف مأمن من  -بعض اغباالتيف –قل يبكنها فيما يتعلق باؼبوردين: فاؼبؤسسة اؼبنتجة بتكلفة أ -
ح ؽبا بتحديد السعر وربقيق ىامش اؼبوردين األقوياء وخاصة يف حالة ما إذا كانت اعتبارات الكفاءة تسم

  اؼبدخبلت اؽبامة واغبرجة.  أسعارربح معُت ؼبواجهة ضغوط ارتفاع 

قل ربتل موقعا تنافسيا فبتازا سُت احملتملُت إذل السوق، فاؼبؤسسة اؼبنتجة بتكلفة أفيما يتعلق بدخول اؼبناف -
 يبكنها من زبفيض السعر مواجهة أي ىجوم من اؼبنافس اعبديد.

استخدام  -مقارنة مع منافسيها-قل يبكنهايتعلق بالسلع البديلة، فاؼبؤسسة اؼبنتجة بتكلفة أما في -
  زبفيضات السعر كسبلح ضد السلع البديلة واليت قد تتمتع بأسعار جذابة. 

 الحيازة على إستراتيجية التكلفة األقل .6

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

 التكلفة األقل.

      
                                                           

1
 .327نبيل مرسي خليل، نفس اؼبرجع السابق ، ص   
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 1يتُت:وللحيازة على ميزة التكلفة األقل يتم االستناد على وسيلتُت أساس

إعادة مبذجة سلسلة القيمة الستغبلل صبيع الوسائل واألنشطة اليت سبكن من تقليص التكاليف، وىذا    3.6
 يتم من خبلل:

 طريقة إنتاج ـبتلفة؛ -

 مبيعات مباشرة عوض مبيعات غَت مباشرة؛ -

 قناة توزيع جديدة؛ -

 مادة أولية جديدة؛ -

 تغيَت يف اؼبوقع مقارنة باؼبوردين واؼبنافسُت؛ -

 شهارية جديدة؛إدعائم  -
 اؼبراقبة اؼبستمرة لعوامل تطور التكاليف، حيث تكون اؼبراقبة كما يلي: 4.6

يبكن كل من التوسع يف تشكيلة اؼبنتجات ، اغبيازة على وسائل إنتاج جديدة،  : مراقبة الحجم 3.4.6
التوسع يف السوق أو نشاط تسويقي مكثف من زبفيض التكاليف، فمثبل التوسع يف تشكيلة اؼبنتجات 

 يبكن من تقسيم التكاليف الثابتة على عدد كبَت من اؼبنتجات وبالتارل زبفيض تكلفة الوحدة.

إن التعلم ىو ؿبصلة اعبهود اؼببذولة واؼبتواصلة من طرف اؼبستخدمُت واؼبسَتين  : مراقبة التعلم 4.4.6
على حد سواء، فاؼبسَتون مطالبون بتحسُت التعلم وربديد أىدافو ويتم ذلك عن طريق مقارنة أساليب 

ة للتعلم  وتقنيات التعلم مع اؼبعايَت اؼبطبقة يف نفس القطاع، باإلضافة إذل احملافظة على اؼبلكية اػباص
 وضبايتها والتعلم من اؼبنافسُت. 

ويتم بفضل التعرف على الروابط اؼبوجودة بُت األنشطة اؼبنتجة للقيمة من جهة  : مراقبة الروابط 5.4.6
واستغبلؽبا من جهة أخرى، فمثبل اختيار أفضل مكونات للمنتج وبالشكل الدقيق والصحيح يسمح 

 للمؤسسة من زبفيض تكاليف اؼبراقبة للمنتجات التامة الصنع.

ألنشطة اؼبهمة واؼبنتجة للقيمة، هبدف استغبلل وبقصد بذلك إما ذبميع بعض ا:  مراقبة اإللحاق 6.4.6
اإلمكانات اؼبشًتكة، أو نقل اػبربة اؼبكتسبة يف تسيَت نشاط منتج للقيمة إذل وحدات إسًتاتيجية سبارس 

 أنشطة فباثلة. 

                                                           
1
 M.Porter. "l’avantage concurrentiel" : comment devancer ses concurrents et maintenir son avance. Edition 

Dunod.1998. p 129.136  
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غالبا ما تلجا اؼبؤسسة إذل تطبيق بعض اإلجراءات بصفة مرذبلة، وقد يعود :  مراقبة اإلجراءات 7.4.6
م ىذه اإلجراءات، وسرعان ما يكشف ربليل التكاليف عن ضرورة إلغاء أو تغيَت ذلك إذل سوء فه

البعض منها واليت ال تساىم يف ربقيق ميزة التكلفة األقل، أو أهنا تكلف اؼبؤسسة أكثر من البلزم، 
 وبالتارل فان ىذه اؼبراقبة تسمح بتخفيض التكاليف.

القطاعات تستفيد من ميزة التكلفة األقل  السباقة إذل بعض إن اؼبؤسسات : مراقبة الرزنامة 8.4.6
بشكل مستمر من خبلل سبوقعها يف أحسن اؼبواقع، وتوظيفها ألفضل العمال واإلطارات، باإلضافة إذل 
تعاملها مع موردين ذوي خربة ودراية، أما يف بعض القطاعات األخرى فان الًتيث والًتقب يكون 

عة التغَت أو بغرض دراسة سلوكيات اؼبستهلكُت وربديد أفضل، إما لكون التكنولوجيات اؼبستعملة سري
 نقاط القوة والضعف لديهم وبعدىا الدخول إذل القطاع بأكثر معرفة للظروف التنافسية السائدة. 

مبلء سواء كان ىذا التموضع ىبص األنشطة فيما بينها، أو ىبص الع : مراقبة التموضع 9.4.6
بينها: مستوى األجور، فعالية اإلمداد وسهولة الوصول إذل ن لو تأثَت على عدة عناصر من واؼبوردين، فإ

 اؼبوردين.

على العوامل التشريعية كالتشريعات اؼبوضوعة  التأثَتيبكن للمؤسسة :  مراقبة العوامل التشريعية 4.6.:
 لتنظيم النشاط االقتصادي عن طريق ؾبموعات الضغط.

 تطبيق ميزة التكلفة األقل واألخطاء الواجب تفاديها .7

ال يبكن أن تنخفض التكاليف بصورة آلية، ولكن تبعا لعمل جاد ودائم، فالتحسُت يف اؼبوقع النسيب      
للمؤسسة يتطلب االنتباه واإلدراك والوعي من قبل اؼبسَتين، ويعد تكوين، ربفيز العمال، دعم ثقافة اؼبؤسسة من 

ة على زبفيض التكلفة يف نطاق النشاط لكل مستخدم القدر  أنبُت العوامل اؼبؤدية إذل زبفيض التكاليف، حيث 
1 الذي يبارسو.

 

 2ولكي ربقق اؼبؤسسة ميزة التكلفة األقل هبب عليها ذبنب األخطاء التالية:     

                                                           
1

 مذكرة ماجستَت غَت منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتسيَت، جامعة، األسس العامة لبناء للمزايا التنافسية ودورىا في خلق القيمةىبلرل الوليد،  
 .49، ص ;422اؼبسيلة،  ؿبمد بوضياف،

  .;5، ص زينب ماتن، مرجع سبق ذكره 2
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اإلنتاج يف نظرىم  على تكلفة التصنيع، باعتبار يركز معظم اؼبسَتين:  التركيز على تكاليف اإلنتاج 3.7
يستهلك اؼبوارد الكثَتة، يف حُت أن ىناك أنشطة كالبيع، اػبدمات، والتطور التكنولوجي...اخل سبثل 

 تكاليف نسبية ىامة من التكاليف الكلية.

إن الكثَت من اؼبؤسسات ال تبدي اىتماما كبَتا حيال وسائل اإلنتاج اؼبشًتاة،  :  إىمال أنشطة التموين 4.7
باعتبار أن اؼبشًتيات ىي نشاط ثانوي، فتوكل مهمة اإلشراف على ىذا النشاط إذل أشخاص تنقصهم 
اؼبعرفة واػبربة، أو أهنم غَت ؿبفزين لتخفيض التكاليف وىذا ما يبُت الفهم الناقص للمؤسسة للروابط 

 ؼبوجودة بُت وسائل اإلنتاج اؼبشًتاة، وتكاليف األنشطة األخرى اؼبنتجة للقيمة.ا

األنشطة اليت تكون تكاليفها معتربة  وىنا يتم الًتكيز على:  إىمال األنشطة الصغيرة أو غير المباشرة 5.7
اليت ال  مثل تكلفة اليد العاملة أو على تلك اليت سبارس بصفة مباشرة، فيتم بذلك التغاضي عن األنشطة

 سبثل سوى جزءا يسَتا من التكلفة الكلية، أو تلك اليت سبارس بصفة غَت مباشرة كالصيانة.

والناتج عن عدم فهم اؼبؤسسات لكل الروابط اليت تؤثر على التكاليف،  : في استغالل الروابط النقص 6.7
، وخدمات ما بعد وخاصة تلك اؼبوجودة مع اؼبوردين، وكذا بُت األنشطة فيما بينها، كضمان اعبودة

 البيع، فبا يؤدي إذل وقوع أخطاء. 

 إجراء إذلعادة ما هتدف العمليات اؼبعتمدة لتخفيض التكاليف  : التفكير في اإلجراءات الهامشية 7.7
ربسينات متواضعة وىامشية، عوض البحث عن وسائل جديدة تسمح باغبصول على ؾبال تكاليف 

 جديدة.

التكاليف إذل هتديد التميز، وذلك إذا مت إلغاء اؼبصادر اليت ذبعل قد يؤدي زبفيض :  تهديد التميز 8.7
اؼبؤسسة فريدة يف نظر اؼبستهلك، ومن شبة فان اعبهود اؼببذولة لتخفيض التكاليف هبب أن تركز أساسا 

 على األنشطة اليت ال تساىم يف تفرد اؼبؤسسة بشكل رئيسي.
 لفةقيادة التك أىم االنتقادات الموجهة لإلستراتيجية .8

يف ىذا اجملال  porterلقد اختلف علماء اإلسًتاتيجية يف شرح مفهوم"قيادة التكلفة" فعند تفحص أحباث      
يف   Bowmanقبده ال يبُت ما إذا كان لقيادة التكلفة عبلقة بسعر اؼبنتج أو ال، وخبصوص ىذا اؼبوضوع شدد

على ضرورة التفريق بُت التنافس على  5;;3لسنة  »management reading in strategic«دراستو 
أساس السعر والذي يعترب أمر واضح للزبائن، وبُت ضبط التكلفة باعتبارىا ميزة داخلية قد ال تكون واضحة 
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 8:;3لسنة   »Decisions analysis for strategic market« فقد ربط يف دراستو Dayللزبائن، أما 
بُت فاعلية االسًتاتيجيات التنافسية بالعوامل البيئية من جانب كما ربط بُت حساسية السعر لدى اؼبستهلك 
وجدوى إسًتاتيجية القيادة يف التكلفة من جانب آخر، لذلك فاؼبؤسسات اليت هبب أن تطبق إسًتاتيجية قيادة 

وىي تستهدف الزبائن الذين يهتمون بالسعر  التكلفة ىي تلك اؼبؤسسات اليت تعمل يف بيئة اقل عرضة للتقلبات
   1 أكثر من اىتمامهم بشكل اؼبنتج أو جودتو.

وىذا من جهة ومن جهة أخرى فإذا ما مت تطبيق ىذه اإلسًتاتيجية بنجاح فإن اؼبؤسسة تستطيع أن تسعر      
فوق اؼبتوسط بالنسبة عبودة منتجاهتا بطريقة تنافسية تتفوق هبا سعريا على اؼبنافسُت مع اغبفاظ على مستوى 

اؼبنتج أي أن ربقق التقارب يف أسس التميز مقارنة بباقي اؼبنافسُت وحىت تستمر اؼبؤسسة يف اغبفاظ على قيادهتا 
للتكلفة هبب أن هبد اؼبنافس صعوبة يف تقليد ؿبددات التفوق يف التكلفة اليت تكلمنا عنها سابقا وعليو يبكن 

إسًتاتيجية اإلتباع يف التكلفة ، واليت قد تكون أكثر فعالية من ؿباولة تطبيق إسًتاتيجية  لباقي اؼبنافسُت أن يطبقوا
 القيادة يف التكلفة.

التميز معمول بو يف إسًتاتيجية قيادة التكلفة، فإن  أساسن التقارب التنافسي على أب أخذنا إذاوتبعا لذلك      
لتنافسي وضبط التكلفة وذلك اعتمادا على الطبيعة اػباصة نتائج ـبتلفة فيما ىبص التسعَت ا إذلذلك سيؤدي 

، أساسيُتعبانيب العرض والطلب وعلى كيفية تفاعلهما معا، ففيما ىبص الطلب يبكننا ربليلو عن طريق متغَتين 
دبتانة  اؼبتغَت الثاين فيتعلق أمااؼبستهلك لتقييم مزايا اؼبنتج قبل قيامو بعملية الشراء،  إمكانيةمدى  ىو ما األول

 يسمح بتشكيل مصفوفة تبُت صبيع االحتماالت اؼبمكنة، وذلك كمايلي: وصبلبة اؼبنتج، وىذا ما

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .:6 مزوغ عادل، مرجع سبق ذكره، ص 
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 : تفاعل جودة المنتج مع مدى إمكانية تقييمو لدى المستهلك (11.2) الشكل رقم          

 خصائص جانب الطلب                                                                       

 اليبكن تقييمها                                                                                       

 يبكن تقييمها                                               جودة المنتج                            

 متانة عالية      متانة ضعيفة                                                     

للتسويق يف  األول اؼبلتقى ورقة حبثية مقدمة يف"، ()إطار جديد لمفهوم قديم استراتيجيات التسويق التنافسية"ؿبمد بن عبد اهلل العوض، : المصدر
 .7،ص 4224 أكتوبر 38-37العربية اؼبتحدة  اإلماراتالتطوير(، الشارقة،  وآفاقالوطن العريب)الواقع 

إسًتاتيجية كبَتة جدا بالنسبة للمنتجات  أنبيةحساسية اؼبستهلك اذباه السعر لو  أننبلحظ من ىذه اؼبصفوفة      
اؼبؤسسة إلسًتاتيجية قيادة  تطبيقحيث اؼبتانة ضعيفة ويبكن تقييمها وذلك عند واحد  اليت تقع يف اػبانة رقم

واليت تتمتع دبتانة عالية ولكن ال يبكن تقييمها أربعة  التكلفة، مقابل ذلك فإن اؼبنتجات اليت تقع يف اػبانة رقم
إثنان  منتجات يف اػبانة رقمظبعة اؼبؤسسة وظبعة منتجاهتا، بالنسبة لل أنبيةفستربز بشكل واضح وبصورة رئيسية 

تركز بدرجة عالية على اؼبزيج  أنحيث اؼبتانة ضعيفة ولكن ال يبكن تقييمها يبكن للمؤسسة يف ىذه اغبالة 
حيث اؼبتانة عالية ويبكن تقييمها ففي ثبلثة  اؼبنتجات اليت تقع يف اػبانة رقم أماالًتوهبي لتصريف ىذه اؼبنتجات، 

سة الًتكيز على إعبلم اؼبستهلك جبودة ىذه اؼبنتجات مادامت ىذه اعبودة قابلة ىذه اغبالة هبب على اؼبؤس
 للتقييم.

ىذا االستنتاج يهدم األساس ، واحد مرتبطة فقط دبنتجات اػبانة رقم قيادة التكلفة أنوعليو نستنتج فبا سبق    
 إسًتاتيجية قيادة التكلفة. porterالذي بٌت عليو 
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                          إستراتيجية التمييز:  المطلب الثاني

، ويتوقف فإن اؼبؤسسة تقوم بتمييز منتجاهتا عن باقي اؼبنتجات األخرى اؼبنافسة ؽباوفقا ؽبذه اإلسًتاتيجية      
ذلك على ما يتم إشباعو لدى الزبائن بشكل ـبتلف عما يشبعو اؼبنافسون ليتناسب مع حاجاهتم ورغباهتم، 

 الذين يهتمون بالتمييز واعبودة أكثر من اىتمامهم بالسعر.خصوصا أولئك 

كي يكون ىناك سبيز هبب أن يكون اؼبنتج اؼبميز غَت قابل للتقليد من طرف اؼبنافسُت أو   Levittوحسب    
على األقل صعب التقليد، كما هبب أن يكون الزبون مقدرا ؽبذا التميز وعلى استعداد أن يدفع شبنو، باإلضافة إذل 

 1ج اؼبميز.وضوح التميز من خبلل اؼبنفعة اليت تعود على الزبون من وراء استهبلك اؼبنت

 2وىناك وسيلتان لتحقيق ىذا التميز:   

الوسيلة األوذل يف ؿباولة اؼبؤسسة زبفيض درجة اؼبخاطرة والتكلفة اليت يتحملها اؼبستهلك عند شرائو  -
 للسلعة.

خلق مزايا فريدة يف أداء اؼبنتج عن تلك اليت توجد  ة، فإهنا تتمثل يف ؿباولة اؼبؤسسةالوسيلة الثاني   -
  يف منتجات اؼبنافسُت.

ونواحي التميز عديدة وال يبكن حصرىا نظرا لتعدد رغبات وحاجات اؼبستهلك، فاعبودة العالية، البفاض    
تلبية تكلفة الصيانة، سهولة استخدام واغبصول على اؼبنتج، تسهيبلت الدفع، دقة مواعيد التسليم، سرعة 

والصعوبة  الطلبيات، طول عمر اؼبنتوج، كلها خصائص ومقاييس يبكن أن تتخذىا اؼبؤسسة سبيبل للتمييز،
األساسية يف إتباع ىذه اإلسًتاتيجية ىي أن اؼبنافسُت سرعان ما يقلدون األفكار اعبديدة خاصة اؼبعتمدة على 

خصائص جديدة ؼبنتجاهتم، لذلك تتطلب  إضافة التطور التكنولوجي، وذلك بشراء التكنولوجيا اليت سبكنهم من
 ىذه اإلسًتاتيجية وجود بعض الشروط منها:

 ودرجة سبيزه عن غَته من اؼبنتجات؛ اػبدمة أو أن يقدر اؼبستهلك قيمة االختبلفات يف اؼبنتج -

 نتج وتوافقها مع حاجات اؼبستهلك؛تعدد استخدامات اؼب -

 .يتبع نفس إسًتاتيجية التمييز وجود عدد كبَت من اؼبنافسُتعدم  -

                                                           
1
 Hamdi. k "comment diagnostiquer et redresser une entreprise". Edition collection entreprise. Alger. 

Algérie.1995.   
2
  .;44، ص 4229، الطبعة الثانية، دار اؼبسَتة، عمان، األردن، ،اإلدارة اإلستراتيجية إدارة جديدة في عالم متغير"عبد العزيز صاحل بن حبتور،  
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التميز  إسًتاتيجية أنبعُت االعتبار  األخذن التميز سيكون ذو تكلفة عالية نسبيا مع فإ porterوحسب      
يف تكلفة اؼبنتج مقارنة باؼبنافسُت، لذا فعندما ربقق مؤسسة ما التميز يف منتجاهتا هبب تتطلب ربقيق تقارب 

 .تكلفة التميز اإلضافية لكي تستفيد من ىامش ربح ناتج عن التسعَت اإلضايفبسعر أعلى من  عليها بيعها

يف اغبسابات اآللية حيث تقدم خدمة فبتازة،  )IBM( التمييز: شركة إسًتاتيجيةالشركات اليت تتبع  أىمومن     
 46الثقيلة حيث تضمن تسليم قطع الغيار يف خبلل  واآلالتالزراعية  اؼباكيناتؼبعدات  )Caterpiller( وشركة
واليت ربقق درجة عالية من  )Johnson & Johnson(شركة  وأيضاعميل يف أي مكان يف العادل،  أليساعة 

 . )(Coca Cola، وأخَتا شركة الثقة بالنسبة ؼبنتجات األطفال

 أىم خصائص إستراتيجية التمييز .1
 ائو للمؤسسة؛وانتمخلق وتعميق والء العميل للمنتج  -

لنشاط ومنافسة اؼبنتج أو إهباد قيود وهتديدات قوية أمام اؼبنافسُت للتفكَت يف الدخول إذل ؾبال ا -
 اؼبؤسسة؛

واالذباىات النفسية لدى  من اغبماية النفسية والسلوكية للمؤسسة من خبلل الصورة الذىنية إطارتوفَت  -
 العمبلء؛

 1اعتمادا على سبايز اؼبنتج ووالء العميل وانتمائو للمؤسسة.توفَت فرص رفع األسعار عند الضرورة  -
 معايير ومحددات إستراتيجية التمييز .2

اؼبنتج، التميز يف ربقيق التميز يبكن أن يتخذ أشكال عديدة وأساليب ـبتلفة مثل التميز يف خصائص ومزايا     
التميز يف جوانب أخرى تعتمد يف األساس على طريقة تسويق اؼبنتج، التميز يف شبكة توزيع اؼبنتج، باإلضافة إذل 

   2طبيعة السوق، وفيما يلي أىم ؿبددات التميز اليت يبكن أن تعتمدىا اؼبؤسسة:

، إذل جودة منخفضةاعبودة عموما زبتلف بُت اؼبنتجات من جودة مرتفعة :  الجودة أساسالتميز على  3.4
والء الزبائن للجودة اؼبرتفعة يؤدي  أنجيدة، حيث  مرد وديةىناك وكلما كانت اعبودة مرتفعة كلما كانت 

سعر مرتفع ؼبنتجاهتا بداعي اعبودة، وىذا ما  إعطاءمعاودة الشراء عدة مرات، كما يبكن للمؤسسة  إذلهبم 

                                                           
 .556عطية صبلح سلطان، مرجع سبق ذكره، ص  1
2
 .;6مزوغ عادل، مرجع سبق ذكره، ص  
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اؼبؤسسة فيما ىبص  أمامىناك ثبلثة خيارات  أن Kotlerيرى ، ويف ىذا الصدد األرباحيرفع من نسبة 
يؤدي  األولزبفيضها، ففي اػبيار  أواالحتفاظ بنفس مستوى اعبودة،  أويف ربسُت اعبودة،  إمااعبودة، 

فهو متبع من طرف اؼبؤسسات اػبيار الثاين  أماجيدة من خبلل زيادة اغبصة السوقية،  مرد ودية إذلذلك 
لنسبة للحالة الثالثة اليت تعاين من منافسة قوية يف السوق وبالتارل فبل حاجة ؽبا برفع مستوى اعبودة، وبا

ىذا اػبيار وجهت لو انتقادات كثَتة  أن إالكانت مرتفعة   إذافتلجأ اؼبؤسسة ؽبا هبدف زبفيض التكاليف 
  للمؤسسة من ناحية الرحبية على اؼبدى الطويل. أضرار إذليؤدي  ألنو

اليت يبقى فيها ىذا اؼبنتج مدة حياة اؼبنتج ما تتمثل يف اؼبدة الزمنية :  التميز عن طريق مدة حياة المنتج 4.4
صاغبا لبلستعمال، فالكثَت من اؼبستهلكُت يقبلون بدفع مبالغ إضافية من اجل شراء منتجات مدة حياهتا 

ثل ـبتلف األجهزة االلكًتونية، أطول، ولكن ال هبب أن يكون ىذا اؼبنتج معرضا لتطور تكنولوجي سريع م
ذج أخرى أكثر تطورا من الناحية التكنولوجية يف اؼبستقبل نو سيكون ىناك مباألن اؼبستهلك يعرف مسبقا أ

 القريب، وبالتارل ال يصبح ؼبدة حياة اؼبنتج معٌت وال يؤدي ذلك إذل التميز الذي تريده اؼبؤسسة.

يقصد بالغبلف اؼبظهر اػبارجي للمنتج والذي عن طريقو يبكن سبييزه،  : التميز عن طريق تغليف المنتج 5.4
ن ىذا الغبلف يبكن استعمالو كأساس للتميز إنشاء سبيز يصعب تقليده، خاصة وأ يف وتكمن أنبية الغبلف

 وذلك على النحو التارل:
مثل غبلف  الغبلف وبفظ اؼبنتج خاصة بالنسبة للمواد الغذائية، كما انو يسهل عملية التخزين   -

 عصائر الفواكو واغبليب؛

 عند نقلو مع احملافظة على جودتو؛ الغبلف وبمي اؼبنتج   -

 ؛الغبلف يعمل على جذب اؼبستهلك ال إراديا لشراء اؼبنتج   -

 الغبلف يعمل على إنشاء صورة حسنة للمنتج يف ذىن اؼبستهلك.   -

تغطية  إذلمنافذ ـبتلفة للوصول  إنشاءمن خبلل  يأيتالتميز يف التوزيع  : التميز عن طريق شبكة التوزيع 6.4
نو طريقة تروهبية بل أ أساسعلى  إليوال ينظر  أصبحكاملة للسوق عرب شبكة توزيعية فعالة، فالتسويق اؼبباشر 

ىناك من  أناؼبستهلك، حىت  إذلنو طريقة لفتح منافذ جديدة للوصول أ أساسينظر لو على  أصبح
على الشبكة العنكبوتية  ي البيعاؼبؤسسات من فتحت قنوات جديدة للتوزيع تتمثل يف البيع االفًتاضي أ

 وذلك لغرض التميز عن باقي اؼبنافسُت.
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صورة العبلمة ىي اؽبوية اليت ترغب اؼبؤسسة أن تعرف هبا نفسها يف :  التميز عن طريق صورة العالمة 7.4
السوق، فلكل مؤسسة عبلمة وشعار خاص هبا، وحىت تكون ىذه العبلمة فعالة هبب أن تظهر يف إعبلنات 

لصناعة السيارات لشعار  Peugeotاؼبؤسسة وتقاريرىا السنوية، ومراسبلهتا وفواتَتىا، مثل اختيار مؤسسة 
 ركز ؼبنتجاهتا تتميز هبا عن باقي اؼبنافسُت. األسد كم

 : مجاالت التمييز (2.2) الجدول رقم

 التفوق الذي يحققو المجال
 خصائص مبتكرة، تصاميم فريدة تربر ارتفاع السعر اؼبدفوع مقابل ىذا اؼبنتج اإلبداع

 تفوق تقٍت يوفر ظبات إضافية وتشكيبلت متكاملة من اؼبنتج  التكنولوجيا
تعد أكرب ؿبددات التمييز ألن أكثر ما يطالب بو اؼبستهلك ىو طول حياة اؼبنتجات  الجودة

 وتعظيم اؼبنفعة احملصل عليها أي جودة.
مراعاة ماوبتاجو اؼبستهلك وتلبيتها مع تقدًن أكرب قدر من الدعم من حيث خدمات  التسويق

 الًتكيب والتشغيل خدمات التوصيل وخدمات مابعد البيع.
  .4:8، ص :;;3، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، الميزة التنافسية في مجال األعمال""نبيل مرسي خليل،  :المصدر

 زيالتمي إستراتيجيةتحقيق  .3

 1اسًتاتيجيات سبييز ناجحة من خبلل ربقيق عدد من األنشطة تتضمن: إتباعيبكن 

 النهائي؛ر على أداء وجودة اؼبنتج شراء مواد خام جيدة حبيث تؤث -

تكثيف ؾبهودات البحوث والتطوير ذباه اؼبنتج وحبيث تؤدي إذل تقدًن تصميمات وخصائص أداء  -
نتاج، تقدًن مباذج جديدة يف زمن أقل، وأخَتا شغل أفضل، زيادة استخدامات اؼبنتج، تنويع تشكيلة اإل

 ن تقدًن منتجات جديدة إذل السوق؛مركز قيادي بشأ

كبو عملية اإلنتاج وحبيث تؤدي إذل ربسُت: اعبودة، وثوق اؼبنتج،  ؾبهودات حبوث وتطوير موجهة -
 ؛والشكل اػبارجي للمنتج

                                                           
1
 .335-334 ص ، صنفس اؼبرجع السابق، الميزة التنافسية في مجال األعمال""، نبيل مرسي خليل 
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: الًتكيز على عدم وجود أي عيوب تصنيع، تصميم أداء فائق للغاية من الناحية  عملية التصنيع -
 ؛اؽبندسية، صيانة، استخدامات مرنة للمنتج، وأخَتا جودة اؼبنتج

 ؛مع وجود نظام دقيق إلعداد اؼبلفات واألوامر اؼبطلوبةنظام للتسليم يف اقصر زمن  -

أنشطة التسويق واؼببيعات وخدمة اؼبستهلك واليت تؤدي إذل: تقدًن اؼبساعدة الفنية للمستهلك، صيانة  -
أسرع وخدمات إصبلح أفضل، معلومات أكثر للمستهلك على كيفية استخدام اؼبنتج، تقدًن شروط 

 ل السريع لؤلوامر والطلبات.ائتمانية أفضل، وأخَتا التشغي
 يزيالتم حيازة على ميزةعوامل ال   .4

 1حىت يتم اغبيازة على ميزة التميز، يتم االستناد إذل عوامل التفرد واؼبتمثلة فيما يلي: 

اإلجراءات التقديرية لؤلنشطة وطرق تنسيقها اؼبعتمدة من قبل اؼبؤسسة قد سبثل عامبل مهما على تفرد    3.6
وتتمثل يف خصائص وكفاءة اؼبنتجات اؼبعروضة، اػبدمات اؼبقدمة، كثافة ىذه األخَتة، 

النشاط)اإلعبلن(، جودة وسائل اإلنتاج اؼبزودة لنشاط ما، اإلجراءات اليت ربكم عمل اؼبستخدمُت يف 
 )كإجراءات خدمات ما بعد البيع، تواتر عملية التفتيش(،كفاءة وخربة اؼبستخدمُت يف النشاط. النشاط

خاصية التفرد من خبلل الروابط اؼبوجودة بُت األنشطة كالتنسيق بُت قوة البيع وخدمات ما بعد تنبع    4.6
البيع واليت يبكن أن تقود إذل اؼبعرفة اعبيدة حباجيات اؼبستهلكُت، أو من خبلل الروابط مع اؼبوردين 

 وقنوات التوزيع اؼبستخدمة من قبل اؼبؤسسة.

 واقع اليت ربتلها وحداهتا اإلنتاجية أو مراكز التوزيع التابعة ؽبا.التموضع أو مركز اؼبؤسسة وكذا اؼب   5.6

 التعلم وآثار نشره اليت تتجلى يف تطوير األداء إذل األفضل بفضل اؼبعرفة اليت يبلكها كافة أفراد اؼبؤسسة.   6.6

ز إدراج وإدماج أنشطة جديدة منتجة للقيمة فبا يساىم يف التنسيق بُت ىذه األنشطة لزيادة سبي   7.6
 اؼبؤسسة.

 .صر التميز والتفرد اػباص باؼبؤسسةحجم النشاط الذي قد يتناسب إهبابا أو سلبا مع عن   8.6

الرزنامة أي أن اؼبؤسسة تكتسب ميزة التميز لكوهنا السباقة يف ؾبال نشاطها مع منافسيها، يف حُت    9.6
 التكنولوجيا األكثر تطورا.ربقق مؤسسة أخرى الريادة بسبب انطبلقها متأخرة فبا يسمح ؽبا باستخدام 

                                                           
1

حول اؼبعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي ومسانبتها ، مداخلة ملتقى دورل دور الميزة التنافسية في بيئة االعمال ومصادرىاقويدر لويزة، كشيدة حبيبة،  
 .8، ص4232أكتوبر  35/36يف تكوين اؼبزايا التنافسية للبلدان العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي شلف
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إن عوامل التفرد زبتلف باختبلف النشاط وباختبلف القطاع، وتضافر ىذه العوامل وبدد كيفية حيازة فرصة      
 التميز، فعلى اؼبؤسسة أن تفحص كل اجملاالت اليت تعترب فريدة فيها هبدف ربديد العوامل اؼبهيمنة.

 تكلفة التميز واألخطاء الواجب تفاديها  .5

بتجنيد مبالغ ىامة للحيازة على خاصية التفرد، حىت تتمكن من فبارسة أنشطتها اؼبنتجة  اؼبؤسسة مطالبة     
للقيمة بشكل أفضل مقارنة دبنافسيها، فمثبل يستوجب تقدًن مساعدة تقنية للمستهلك توظيف مستخدمُت 

 متخصصُت. 

ذباه عوامل تطور اكما زبتلف تكلفة التمييز من مؤسسة ألخرى، ويرجع ذلك إذل أن موقع اؼبؤسسات     
التكاليف اؼبختلفة، ومن شبة ضرورة الرفع من درجة التمييز من خبلل التنسيق اعبيد بُت األنشطة، فمثبل التنسيق 

 1ة التخزين، وتقليص آجال التسليم.بُت مراقبة األسعار، التموين، ورزنامة اإلنتاج يؤدي إذل زبفيض تكلف

يتعُت على اؼبسَتين الذين يقودون شركاهتم كبو ربقيق التميز اغبذر والعمل على تفادي العديد من األخطاء     
 2أنبها:

يبكن للمؤسسة أن ال تستوعب اآلليات اليت تؤثر هبا القيمة اؼبنتجة للعميل أو اؼبدركة  : التمييز المفرط 3.7
من قبلو، وىذا ما يؤدي إذل إفراط التميز، فعلى سبيل اؼبثال إذا كانت جودة اؼبنتج أو مستوى اػبدمة 

ا ذا جودة منافسة سبلك منتوج ء فاؼبؤسسة تصبح ىدفا سهبل ؼبؤسساتاؼبقدمة تتعدى احتياجات العمبل
 مناسبة وسعر منخفض.

يرتبط السعر اإلضايف اؼبصاحب للتمييز بالقيمة اؼبمنوحة للعميل وباستمرارية :  المبالغة في رفع السعر 4.7
التميز ذاتو، فالسعر اإلضايف اؼبرتفع يدفع بالزبون إذل التخلي عن منتجات اؼبؤسسة، ومن شبة فهي مطالبة 

 والسعر اإلضايف اؼبرافق ؽبا. بإحداث التوازن بُت القيمة اؼبنتجة

ن القيمة حىت يؤدي التميز إذل ربقيق نتائج اكرب من اؼبتوسط، هبب أن تكو :  عدم معرفة تكلفة التميز 5.7
كرب من تكلفة اإلنتاج، وغالبا ما تتجاىل اؼبؤسسات ربديد تكلفة األنشطة اؼبدركة من قبل العميل أ

                                                           
1
 .62ماتن زينب، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 M.Porter. l’avantage concurrentiel, traduit de l’américain par Philipe de lavergne, op,cit p 199.200   
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كرب بح فتعمد إذل تسخَت موارد مالية أ أن ىذا األخَت مر اؼبسؤولة عن التميز، فتفًتض منذ الوىلة األوذل
 فبا ستحققو من أرباح.

تنظر بعض اؼبؤسسات إذل التميز من الناحية الفيزيائية للمنتج، وهتمل  : التركيز الشديد على المنتج 6.7
اإلمكانيات اؼبوجودة يف ـبتلف أنشطتها، حيث يبكن أن تقدم ىذه األخَتة فرص جديدة وعديدة 

 يز، من خبلل خدمات ما بعد البيع، شبكة التوزيع... للتم
 فيما يخص إستراتيجية التميز porterأىم االنتقادات الموجهة ل  .6

فيما ىبص إسًتاتيجية  االنتقاداتبعض  porter اتيجية قيادة التكلفة فقد قدمت لكما ىو اغبال مع إسًت      
 يبكن حصرىا عند ثبلث نقاط أساسية وذالك كمايلي : االنتقاداتىذه ، زالتمي

تطبق يف نفس الوقت أكثر من إسًتاتيجية  اليت اتإذل أن اؼبؤسس porterلقد ذىب  : النقطة األولى     
منها و سيصيبها يف النهاية مع  اواحدة من االسًتاتيجيات التنافسية األساسية ستفشل يف ربقيق النجاح يف أي

كما يرى أن ىذا النوع من اؼبؤسسات ال  ،» étouffement-le mi «باالختناق يف الوسط  اصطبلحايعرف 
سات ستكون ن أرباح ىذه اؼبؤسقة معينة للتنافس يف السوق لذا فإميزة تنافسية بسبب عدم ربديده لطري ةيبتلك أي
ة ة يف الوسط رباول ربقيق ميز بينما اؼبؤسسات اؼبخنوق ،ن كل إسًتاتيجية تنافسية تتطلب إجراءات ؿبددةقليلة أل

فاؼبنافسون الذين يطبقون قيادة التكلفة  ،شيءال ربقق أي  األخَتكنها يف تنافسية عن طريق كل الوسائل ول
تاركُت للمؤسسة اؼبختنقة يف الوسط  منخفضةسيستهدفون الزبائن الذين يشًتون كميات كبَتة من اؼبنتج بأسعار 

اعبودة سيتم  ن الزبائن الذين ىم مستعدون لدفع أسعار عالية نظَتفإ، يف نفس الوقت حصة سوقية صغَتة
 دافهم عن طريق اؼبؤسسات اؼبتخصصة يف التميز.استه

حيث أن الشرط اؼبسبق لنجاح إسًتاتيجية قيادة التكلفة ربدده  ،مشكوك يف صحتها porterىذه الفرضية ل     
تعدد أذواق  لشرط اؼبسبق لنجاح إسًتاتيجية التميز ىووا ،الصفات الذاتية للقطاع الذي تشتغل فيو اؼبؤسسة

ودبا أن ىذين الشرطُت مستقلُت فبإمكان اؼبؤسسة إتباع يف نفس الوقت اإلسًتاتيجيتُت معا إذا ما مت اؼبستهلكُت، 
 أن تستخدم إسًتاتيجييتيف ىذا الشأن أنو يبكن ألي مؤسسة  uzzelBوعموما يرى  ،ا بطريقة مدروسةممزجه

 قيادة التكلفة والتمييز معا ويف نفس الوقت إذا ما ربقق مايلي:

 إذا كانت للمؤسسة اغبق اغبصري يف استغبلل تكنولوجيا ؿبددة ال تتوفر ألي مؤسسة منافسة؛ -
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 إذا كانت اؼبؤسسة اؼبنافسة يف وضعية)اؼبختنق يف الوسط( أي ال تلتزم بأي إسًتاتيجية معينة؛ -

 م أو عوامل منحٌت التعلم واػبربة.زعيم السوق بسبب اقتصاديات اغبج إذا كانت اؼبؤسسة يف وضعية -

إذل أن اؼبؤسسات اؼبتميزة أي اليت تطبق إسًتاتيجية التمييز ربقق أرباحا  porterلقد ذىب : النقطة الثانية     
، ىذا اإلدعاء جاء » premium prising «أعلى من أرباح منافسيها بناءا على ما يعرف بالتسعَت اإلضايف 

عكس ما ذىب إليو باقي علماء اإلسًتاتيجية، حيث ذىبت بعض الدراسات إذل أن ربقيق اؼبؤسسة ألرباح أعلى 
من أرباح منافسيها عن طريق تطبيقها إلسًتاتيجية التمييز يرجع إذل قدرهتا يف السيطرة على السوق وفق أسعار 

ألؼبانية دليل على ما نقول، حيث استطاعت ىذه اؼبؤسسات ربددىا ىي، ولنا يف مؤسسات قطاع السيارات ا
من رفع مستويات أرباحها عن طريق زيادة حصتها السوقية  » Volkswagen  « » Mercédès «مثل 

وليس عن طريق استخدامها للتسعَت اإلضايف وىذا يعٍت أن إسًتاتيجييت التميز وقيادة التكلفة ليستا متناقضتُت  
 . porterكما يدعي 

بُت قسمُت من التمييز نبا: القسم  5;;3يف دراسة قام هبا عام   bowmanلقد فرق  : النقطة الثالثة     
األول ىو التمييز اؼببٍت على التسويق والًتويج وىو التمييز عن طريق عرض اؼبنتج يف شكل جذاب، ومن خبلل 
خدمات متميزة، ومواقع مبلئمة، وشبكة توزيعية فعالة وـبتلف ؿبددات التمييز اليت تكلمنا عنها سابقا، أما 

بٍت على اإلبداع والذي يعٍت االستفادة من التقنيات اغبديثة للتكنولوجيا كأساس للتميز القسم الثاين فهو التميز اؼب
ووضع أسعار أعلى من أسعار باقي اؼبنافسُت على ىذا األساس، ىذا القسم الثاين من التمييز يعٍت أن إسًتاتيجية 

على أساس أهنما منفصلتُت(، ألن  porterقيادة التكلفة وإسًتاتيجية التمييز متصلتُت )عكس الطرح الذي قدمو 
اإلبداع الذي يعتمد على التكنولوجيا اغبديثة يف عملية اإلنتاج سيساعد يف خفض التكلفة ويكون أساسا للتمُيز 

 فيما ىبص إسًتاتيجيتو التنافسية.  porterيف آن واحد، ىذه النقطة بالذات سبثل أىم االنتقادات اليت واجهت 

 إستراتيجية التركيز:  المطلب الثالث

إشباع  من خبلل تستند إسًتاتيجية الًتكيز أو التخصص إذل اختيار ؾبال تنافسي ؿبدد داخل قطاع الصناعة      
حاجات خاصة جملموعة معينة من اؼبستهلكُت، أو بواسطة الًتكيز على سوق جغرايف ؿبدود تكون اؼبؤسسة قادرة 

 .أو الًتكيز على استخدامات معينة للمنتج على تلبية احتياجاتو أو لديها شهرة فيو،
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والفرق بُت إسًتاتيجية الًتكيز وباقي االسًتاتيجيات التنافسية ىو اقتصار اؼبؤسسة على التعامل مع نسبة      
كفاءة وفاعلية من   صغَتة من السوق وليس كامل السوق، وذلك من خبلل خدمة قطاع سوقي معُت بطريقة أكثر

 استهداف السوق ككل. حالة

 1تنقسم ىذه اإلسًتاتيجية إذل نوعُت رئيسيُت نبا:و     

رباول اؼبؤسسة أن تعمل على ربقيق ميزة بالكلفة يف القطاع أو القطاعات احملددة  : التركيز على الكلفة -
اؼبستهدفة وبالتارل رباول اغبصول على ميزة تنافسية يف ىذا القطاع أو ىذه القطاعات احملددة. وإن ىذه اؼبيزة 

 ددة اؼبستهدفة.التنافسية تتيح للمؤسسة فرض أسعار تنافسية ذات تكلفة منخفضة يف ىذه األجزاء احمل

ىنا تبحث اؼبؤسسة عن التمييز داخل القطاع السوقي اؼبستهدف، وىنا رباول إنتاج :  التركيز على التمييز -
 منتجات أو خدمات متميزة تستهدف خدمة الزبائن واالحتفاظ هبم.

 2ويتم ربقيق اؼبيزة التنافسية يف ظل إسًتاتيجية الًتكيز من خبلل:     

زيادة  أوحد فبكن وؿباولة السيطرة عليها،  أعلى إذلالتغلغل يف السوق من خبلل زيادة اغبصة السوقية  -
 سياسات تسويقية جديدة؛ بإتباعاؼببيعات 

 أخرى يف حالة توقف السوق اغبارل؛تطوير السوق للتوجو كبو األسواق اعبديدة يف مناطق جغرافية  -

 دة اؼببيعات؛مات سوقية جديدة لزياالًتكيز على تقسي -

 و اػبدمة لتحسُت نوعيتو اؼبنخفضة؛تطوير جودة اؼبنتج أ -

الًتكيز على منتجات أو خدمات ؿبددة ومن خبلل تطوير اعبودة وصوال عبعلها أكثر كفاءة وفاعلية  -
 وسبييزا عن منتجات أو خدمات اؼبنافسُت.

لصناعة السيارات، حيث قبدىا  BMWإلسًتاتيجية الًتكيز قبد مؤسسة الشركات العاؼبية اؼبتبعة  أمثلةومن      
تركز على صناعة السيارات السياحية الفاخرة والراقية، وال تتعامل مع باقي األسواق كالسيارات الرياضية أو 

حيث تتخصص يف  اآلليةللحسابات  Tandemشركة الشاحنات أو اغبافبلت فبا اكسبها صفة الًتكيز، 
آالف دائمة التشغيل من خبلل استخدام نظام "تأمُت اعبهاز ضد التوقف" فبا يساعد يف حالة  اآلليةاغباسبات 

                                                           
1
 .475مرجع سبق ذكره، ص  "،التسويق االستراتيجي"ؿبمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، 
 .592، ص 4232، دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع،عمان، األردن "تسويق الخدمات"، يوسف ة عثمانؿبمود جاسم الصميدعي، ردين 2
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يانات، الشاشات اؼبتصلة ببعضها البعض اتصاال مباشرا وأيضا احملافظة على تكامل ودرجة وثوق الب
 اؼبتخصصة يف السيارات فائقة الكمالية. Royce)-(Rollsوشركة

 التركيز)التخصص(صائص إستراتيجية أىم خ .1
 ضبط التكلفة للسيطرة على األسعار؛ربفز اؼبؤسسة على ترشيد و  -

 ودة واػبدمة اليت تقدمها للعمبلء؛ربفز اؼبؤسسة على البحث والتطوير لتحسُت مستوى اعب -

ُت أو سوق معُت وػبدمة فئة االستفادة من رصيد اػبربة اؼبرتبطة بالتخصص ومنحٌت اؼبعرفة يف منتج مع -
 معينة؛

واتساع  توفَت قدر من اغبماية للمؤسسة، حيث ال تفكر اؼبؤسسات األخرى يف منافستها لتخصصها -
 1خربهتا يف ؾبال الًتكيز.

 شروط تطبيق إستراتيجية التركيز .2

 2 تتحقق اؼبيزة الناذبة عن استخدام إسًتاتيجية الًتكيز أو التخصص يف اغباالت التالية:

يستخدمون اؼبنتج بطرق  أوعندما توجد ؾبموعات ـبتلفة ومتميزة عن اؼبشًتين فبن ؽبم حاجات ـبتلفة  -
 ـبتلفة؛

 ؛عدم وجود منافسة يف ؾبال زبصص اؼبؤسسة -

 ال بتغطية قطاع سوقي معُت)ؿبدود(؛إ عندما ال تسمح موارد اؼبؤسسة -

 مبو والرحبية؛من حيث اغبجم ومعدل عندما تتفاوت قطاعات الصناعة بشكل كبَت  -

 جاذبية من غَتىا. أكثرعندما تشتد حدة عوامل التنافس اػبمس حبيث تكون بعض القطاعات  -
 التركيز ستراتيجيةإل المقومات األساسية .3

يتطلب إتباع إسًتاتيجية الًتكيز والتخصص ػبدمة فئة أو قطاع معُت ؾبموعة من اؼبقومات األساسية منها      
 3 مايلي:

                                                           
 .553عطية صبلح سلطان، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .337سبق ذكره، ص  مرجع، الميزة التنافسية في مجال األعمال""نبيل مرسي خليل،  2

 .553، مرجع سبق ذكره، ص عطية صبلح سلطان 3
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توسيع اغبصة وجود أسس ومعايَت تستخدم للمفاضلة بُت اعتبارات زيادة الرحبية من جانب واعتبارات  -
 السوقية من جانب آخر؛

معُت أم الًتكيز وجود آلية لتحديد ؾبال الًتكيز، ىل يتم الًتكيز على فئة العمبلء أو الًتكيز على سوق  -
 على منطقة معينة؛

مة العمبلء أو األسواق أو اؼبناطق من خبلل الًتكيز على زبفيض وجود أسس وقواعد للمفاضلة بُت خد -
ػبدمة اليت التكاليف ومن مث التميز يف مستوى األسعار أو الًتكيز على اعبودة ومن مث التميز يف مستوى ا

  تقدمها اؼبؤسسة؛

و تتطلب البحث عن فئة من العمبلء أو قطاع سوقي أو منطقة جغرافية لديها رغبات غَت مشبعة أ -
 تستطيع اؼبنظمات اغبالية تلبيتها؛حاجات إضافية ال 

تتطلب البحث عن منتجات غَت مبطية لتقدمها بأسعار متميزة أو جبودة عالية وتًتك اؼبنتجات التقليدية  -
 للمؤسسات الكبَتة العمبلقة؛

 ة.اغباجة إذل وضع موازنة مبلئمة لئلنفاق على البحوث والتطوير لتحسُت اعبودة وترشيد التكلف -
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 : مقومات إستراتيجية التركيز (3.2) الجدول رقم

 أساليب تحقيق ذلك المقومات
 االعتماد على العمبلء اغباليُت. - الًتكيز على العمبلء

 زيادة حجم الشراء أو زيادة تكرار عملية الشراء. -
 ربسُت الوضع التنافسي للمنتج بزيادة اؼبنافع اليت وبققها. -
 اؼبنتجات)األحجام، البدائل، األنواع(تساع خط إ -

 زيادة اعبهود الًتوهبية. - جذب عمبلء اؼبنافسُت
 االعتماد على إسًتاتيجية وضع األسعار. -

 اإلعبلن عن استخدامات جديدة. - جذب عمبلء جدد غَت مستخدمُت للمنتج
 تقدًن برامج تروهبية وعروض أسعار خاصة. -
 زيادة فرصة إتاحة اؼبنتج)مناطق جديدة(.  -

 تباين واختبلف اؼبنتجات عن مثيبلهتا اػباصة باؼبنتجُت. - الًتكيز على اؼبنتجات
 تنمية تطوير استخدامات جديدة للمنتج. -
 ربسُت اػبدمات اؼبقدمة مع اؼبنتج. -

 الكفاءة.تطوير اآلالت واؼبعدات اعبديدة لتحسُت  - الًتكيز على التكنولوجيا
 ربسُت جودة اؼبنتجات. -
 تطوير استخدامات ومنافع جديدة للمنتج. -

، 4229، الطبعة الثانية، دار اؼبسَتة، عمان، األردن، ،اإلدارة اإلستراتيجية إدارة جديدة في عالم متغير""عبد العزيز صاحل بن حبتور،  :المصدر

 .458ص 

 ية الدخول في إستراتيجية التركيزكيف .4

 كيفية الدخول يف إسًتاتيجية الًتكيز، فهناك خطوتُت ىامتُت:أما  

 قطاعات الصناعة يتم التنافس فيو؛ ختيار وربديد أي قطاع منإ -

 ربديد كيفية بناء ميزة تنافسية يف القطاعات السوقية اؼبستهدفة. -
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لقطاع بناءا على معرفة: ولتقرير أي من القطاعات السوقية يتم الًتكيز عليو، فبلبد من ربديد مدى جاذبية ا     
اؼبنافسة اػبمس يف القطاع، األنبية اإلسًتاتيجية للقطاع بالنسبة  لقطاع، رحبية القطاع، مدى شدة قوىحجم ا

 للمنافسُت الرئيسُت، وأخَتا مدى التوافق بُت إمكانيات اؼبؤسسة وحاجات القطاع السوقي. 

 التركيز لإلستراتيجيةدات الموجهة أىم االنتقا .7

فيما ىبص إسًتاتيجية الًتكيز أهنا تكون ؿبدودة من ناحية اغبصة  porterل ومن االنتقادات اؼبوجهة      
اؼبستهدف ولكنها تظل  السوقية اؼبكتسبة، حيث يبكنها أن تعطي للمؤسسة حصة معتربة من قسم السوق

منخفضة نسبيا مقارنة بالسوق ككل، كما يوجد ىناك خطر دخول منافس جديد للقطاع السوقي اؼبستهدف فبا 
   يؤثر مباشرة على اغبصة السوقية للمؤسسة.

 : مقارنة االستراتيجيات التنافسية  المطلب الرابع

  البدائل اإلستراتيجية المتاحة للمؤسسة .3

ثبلث اسًتاتيجيات تنافسية أساسية ىي إسًتاتيجية قيادة التكلفة،  orterPكما اشرنا إليو سابقا فقد اقًتح      
إسًتاتيجية التميز، وإسًتاتيجية الًتكيز، وزبتلف ىذه االسًتاتيجيات فيما بينها حسب نوع اؼبيزة التنافسية اليت 

 يف السوق واعبدولضعيتها التنافسية تبحث عنها اؼبؤسسة واليت يبكن اغبصول عليها تبعا ؼبهاراهتا وإمكانياهتا وو 
للمؤسسة تبنيها يف حالة دخوؽبا يف تنافس مع مؤسسات كن اليت يب اإلسًتاتيجيةالبدائل  يلخص ـبتلفاؼبوارل 
 أخرى.
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 : البدائل اإلستراتيجية المتاحة للمؤسسة (4.2) الجدول رقم

االختيارات 
 اإلستراتيجية

حجم السوق  
 المستهدف

جوانب     اإلستراتيجيةمقومات     تميز المنتج   
 التميز والتفرد

 
 

 قيادة التكلفة

 
 
 
 
 

صبيع قطاعات 
 السوق

إدراك الزبائن اللبفاض 
أسعار منتجات اؼبؤسسة 

 عن منافسيها

 القدرة على ترشيد وضبط اإلنفاق -
 امتبلك أدوات ػبفض التكلفة -
 القدرة على احملافظة على اعبودة -
 آلية فعالة للتسعَت -

وإدارة التصنيع 
 اؼبوارد

 
 
 

 التمييز

إدراك الزبائن للشيء 
الفريد الذي تقدمو 

 اؼبؤسسة.

تفرد اؼبنتج خبصائص يصعب  -
 ؿباكاهتا من اؼبقلدين

إمكانية االستفادة منها لرفع  -
 األسعار

والء من العميل للمنتج وارتباطو  -
 باؼبؤسسة

ؿبفز للتطوير والتحديث وخدمة  -
 .العمبلء بصورة مستمرة

 البحث والتطوير
اؼببيعات 
 والتسويق

 
 التركيز

قطاع معُت من 
 السوق

إدراك الزبائن يف قطاع 
اؼبؤسسة للشيء الفريد 

 الذي تقدمو اؼبؤسسة.

الًتكيز على قطاع أو فئة من  -
 العمبلء

 .التخصص يف منتج معُت -

 خدمة قطاع سوقي ؿبدد -

 

أي نوع من 
اعبوانب اليت 
تسمح بالتميز 

 والتفرد.

 بتصرف. 473ص ، ;;3:، الدار اعبامعية، اإلسكندرية الميزة التنافسية في مجال األعمال""نبيل مرسي خليل،  :المصدر

 1تتوفر على صبلة من االسًتاتيجيات التنافسية كبددىا فيما يلي:اؼبؤسسة  أنعموما قبد 

فعندما تتمكن اؼبؤسسة من إنتاج منتوج ليتمكن من الفوز برضا  : التنافس من خالل الجودة 3.3
 .اؼبستهلكُت فإهنا تكون قد حازت قدرة تنافسية تؤىلها للفوز بنصيب من السوق

                                                           
 .76، مرجع سبق ذكره، ص المنافسة، التنافسية والبدائل اإلستراتيجيةزغدار أضبد،  1
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وذلك بإنتاج منتوج بأقل تكلفة فبكنة، وىذا من خبلل زبفيض ـبتلف  : التنافس من خالل التكاليف 4.3
 يف الشراء، التخزين، اإلنتاج، النقل والتوزيع، اليد العاملة.التكاليف اليت تتحملها اؼبؤسسة، من تكال

تتميز اؼبؤسسة دبنتجاهتا وخدماهتا من حيث التصميم، اعبودة، التغليف،  أندبعٌت  : تمييز المنتوج 5.3
الوصول إذل اؼبنتوج لقرب موقعو. ومن شبة فإن ىذه العوامل كلها تساىم يف جعل اؼبؤسسة تتمتع سهولة 

 1 يصعب منافستها فيو. جبزء من السوق

التعامل مع نوع معُت  أوحصر ؾبال عملها يف جزء من السوق،  إذلقد تلجأ بعض اؼبؤسسات :  التركيز 6.3
 الذي يسمح ؽبا باكتساب ميزة نسبية تسمح ؽبا بالتفوق على منافسيها. األمرمن الزبائن، 

وىي أن تتوفر للمؤسسة قدرة تسمح ؽبا بتكييف عرضها مع التغَتات اليت ربدث يف الطلب  : المرونة 7.3
اؼبؤسسة ضمان على منتجاهتا، والقدرة على تلبية طلب اؼبستهلكُت بالشكل اؼببلئم حبيث تستطيع 

 حصتها من السوق.

تستطيع اؼبؤسسة أن تواجو منافسيها بتقدًن منتجاهتا يف أقل وقت فبكن،  : التنافس من خالل الوقت 8.3
ويف الوقت احملدد دون تأخَت، وبذلك تكتسب ظبعة تسمح ؽبا بالفوز جبزء من الطلب اؼبوجود يف 
السوق. على صعيد آخر قبد أن اؼبدة الزمنية اليت تستغرقها اؼبؤسسة لتقدًن منتوج جديد للسوق واؼبدة 

 ؼبستغرقة لتحسُت اؼبنتج ىي كلها أمور مرتبطة باؼبنافسة من خبلل الزمن.الزمنية ا

يسمح االبتكار، باعتباره توليدا ألفكار جديدة تستغل يف تطوير اؼبنتجات اؼبوجودة، جبعل  : االبتكار 9.3
  اؼبؤسسة اؼببتكرة تتمتع دبيزة نسبية إذل غاية انتهاء تلك اؼبيزة.

 التنافسيةمتطلبات االستراتيجيات  .2

تتحدد اؼبهارات واؼبوارد اؼبطلوب إضافتها إذل اؼبتطلبات التنظيمية لكل خيار من اػبيارات اإلسًتاتيجية، كما      
 2ىو موضح يف اعبدول اؼبوارل:

 

 
                                                           

1
 .77، ص نفس اؼبرجع السابقزغدار أضبد،  
2

، الطبعة األوذل، دار وائل للنشر والتوزيع، "منظور منهجي متكامل -االدراة االستراتيجية"طاىر ؿبسن منصور الغاليب، وائل ؿبمد صبحي ادريس،  
  . 642، ص4229االردن، 
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 الثالث ومتطلباتها porter: استراتيجيات  (5.2)الجدول رقم 

 التشغيليةالمتطلبات  المهارات والموارد المطلوبة االستراتيجيات
 
 

قيادة الكلفة 
 الشاملة

استثمار رأظبارل متواصل مع توفر مزيد من  -
 راس اؼبال يف متناول اليد.

 ىندسية يف ؾبال العمليات مهارات -
 االشراف اؼبكثف للعمل. -
تصميم اؼبنتجات بشكل يؤدي لسهولة  -

 التصنيع.
 نظام التوزيع ذو الكلفة اؼبنخفضة.  -

 رقابة ؿبكمة على التكاليف -
إعداد تقارير رقابة ومراجعة تفصيلية  -

 متكررة.
 تنظيم ومسؤوليات واضحة. -
حوافز مبنية على ربقيق االىداف  -

 الكمية.

 
 
 
 
 زـييـالتم

 قدرات تسويقية عالية. -
 ىندسة اؼبنتجات. -
 بداع.االذباه كبو اإل -
 ساسيةألكفاءات عالية يف ؾبال البحوث ا  -
 السمعة اعبيدة يف ؾبال اعبودة. -
 الريادة يف التكنولووجيا. -
خربة طويلة يف الصناعة أو ؾبموعة من  -

 اؼبهارات يف صناعات أخرى.
 تعاون قوي يف قنوات التوزيع. -

بُت وظائف البحوث  تنسيق قوي -
 والتطوير وتطوير اؼبنتجات والتسويق.

 بدال من الكمية. مقاييس وحوافز نوعية -
رواتب ومزايا جيدة عبذب العمالة  -

 والكفاءات اؼببدعة.

 
 ركيزـالت

 مزيج من السياسات اؼبشار اليها أعبله. -
سًتاتيجي إف دتوجيو اؼبزيج لتحقيق ى -

 معُت.

 عبله.أ ليهاإ مزيج من السياسات اؼبشار -
 نوجيو اؼبزيج لتحقيق ىدف اسًتاتيجي. -

، الطبعة األوذل، دار وائل منظور منهجي متكامل" -االدراة االستراتيجية"طاىر ؿبسن منصور الغاليب، وائل ؿبمد صبحي ادريس، : المصدر

   .643، ص.4229للنشر والتوزيع، االردن، 

السابق ودل يبق على حالو بفعل التطور التكنولوجي وزيادة حدة  porterلقد أضيفت ربويرات مهمة لنموذج      
اؼبنافسة حيث دل تبق اػبيارات اإلسًتاتيجية للمؤسسة ثبلث خيارات حيث تطور أساليب اؼبنافسة وأخذت منحنا 



 مساىمة الميزة التنافسية في ترقية الصادرات                                     الفصل الثاني          

 

127 
 

 جديدا بتنوع واسع، فعلى سبيل اؼبثال دل يبق خيار التميز بالنوعية مرتبط بالسعر اؼبرتفع، إمبا تعمل بعض
 اؼبنظمات على ربسُت النوعية مقابل أسعار منخفضة نسبيا قياسا باؼبنافسُت.

 : خالصة

إذل أن اؼبيزة  رقية الصادرات، ومت التوصليف ت اؼبيزة التنافسيةلقد حاولنا يف ىذا الفصل إبراز مدى مسانبة      
الدولة على حد سواء من ربويل من خبللو اؼبؤسسة أو تتمكن  التنافسية ما ىي إال اجتهاد وحبث متواصل

 اإلمكانيات اؼبتوفرة لديها إذل عنصر أو عناصر سبيزىا عن منافسيها يف السوقُت احمللية والدولية.

فهي ترتكز على إحداث تفوق على اؼبنافسُت باستهداف السوق بأقل سعر فبكن أو بتمييز منتجات      
بثبلث  porterيبكن للمؤسسة اختيارىا واليت حددىا اؼبؤسسة، ىذا وفق االسًتاتيجيات التنافسية اليت 

 .اسًتاتيجيات أساسية ىي إسًتاتيجية قيادة التكلفة، إسًتاتيجية التمييز وإسًتاتيجية الًتكيز

على  باالعتماديف بيئة متعددة اػبصائص واألطراف عليها أن تعمل وفق شروطها، وذلك  فاؼبؤسسة تتواجد    
 .اإلمكانيات الداخلية من أجل مواجهة التحديات اػبارجية، لتغتنم الفرص وتتجنب التهديدات

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 الفصل الثالث

سياسات واستراتيجيات تطوير تنافسية 
 قطاع الصادرات في الجزائر
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 : تمهيد

العديد من الدوؿ يف حاؿ تلعب الصادرات دورا ىاما يف تسريع النمو االقتصادي، وترىن ىذه األخَتة مصَت      
، ومن ادلعروؼ أف االقتصاد اجلزائري ىو اقتصاد ريعي مبٍت على عدـ تنوعها واقتصارىا على صادرات احملروقات

وقد أصبح ربديد وضعية استقرار  وبذلك فهو يعترب ادلموؿ األساسي للنفقات التنموية يف اجلزائر،قطاع احملروقات، 
 يتوقف على حركة أسعار البًتوؿ وعوائده شلا غلعلو عرضة للصدمات اخلارجية.أو اختالؿ االقتصاد اجلزائري 

ويشَت واقع الصادرات اجلزائرية إذل أف نسبة الصادرات خارج احملروقات ضعيفة وجد ىامشية إذا ما مت       
مقارنتها بإمجارل الصادرات، ضف إذل ذلك عدـ مساعلتها يف ظلو وتطور التجارة اخلارجية، وأماـ ىذا الوضع 

إصالحات اقتصادية، نذ مطلع التسعينات الذي تعانيو الصادرات اجلزائرية خارج قطاع احملروقات تبنت اجلزائر م
 وذلك هبدؼ التخفيف من تبعية االقتصاد اجلزائري لتقلبات أسعار البًتوؿ. مالية ونقدية

تساعد  وألجل إصلاح السياسة االقتصادية مت ودبوازاة ذلك وضع االسًتاتيجيات واإلجراءات الالزمة اليت      
حلصوؿ بغية اادلصدرين على اكتساب ادليزة التنافسية دلنتجاهتم الوطنية، حىت يتمكنوا من القياـ بنشاط التصدير 

 .على حصص يف األسواؽ اخلارجية

لذلك سنقـو يف ىذا الفصل يف بادئ األمر بإعطاء بعض ادلفاىيم األساسية حوؿ التصدير، أنواعو، أىدافو       
، مث نقـو بتحليل األداء التنافسي واقع نشاط التصدير وإجراءات تنميتو يف اجلزائر إذلنتطرؽ وزلدداتو، كما س

، ويف األخَت للصادرات اجلزائرية خارج قطاع احملروقات من خالؿ إعطاء بعض األرقاـ حوؿ تطور ىذا القطاع
صادراهتا خارج احملروقات، لذلك قمنا  ترقية اليت انتهجتها اجلزائر يف سبيل واالسًتاتيجيات السياسات سنربز أىم

         بتقسيم ىذا الفصل إذل أربعة مباحث على النحو التارل :

 .الصادرات في الفكر االقتصادي:  المبحث األول     

       .واقع نشاط التصدير وإجراءات تنميته في الجزائر:  المبحث الثاني      

 .المحروقات خارج الجزائرية للصادرات التنافسي األداء تحليل:  المبحث الثالث      

 .المحروقات خارج الصادرات لترقية المتبعة واالستراتيجيات المبحث الرابع : السياسات      
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  الصادرات في الفكر االقتصادي  المبحث األول :

على العديد من اآلراء اليت أولت نشاط التصدير أعلية خاصة من بُت مقومات  الفكر االقتصادييشتمل      
لصادرات أعلية اقتصادية كبَتة يف اقتصاد أي دولة، خاصة بالنسبة للدوؿ حيث تلعب ا النمو وزلدداتو الرئيسة،

يم ادلتعلقة بالتصدير، وعليو نستعرض يف ىذا ادلبحث أىم ادلفاى ،النامية اليت تعتمدىا كمحرؾ لتنميتها االقتصادية
     وكذا أنواعو وأىدافو، مع التطرؽ ألىم السياسات ادلعتمدة يف سلتلف دوؿ العادل ادلتقدمة والنامية لًتقية صادراهتا. 

 مفهوم التصدير وأنواعهالمطلب األول : 

، باعتبارىا ضرورية دلعاجلة ادلوضوع ،أىم ادلفاىيم ادلتعلقة بالتصدير نحاوؿ من خالؿ ىذا ادلطلب أف نذكرس     
 مع التطرؽ إذل أىم أنواع التصدير.

 التصدير مفهوم  .1

 تعلقة بالتصدير، و ؽلكن ذكر أبرز ىذه التعاريف فيما يلي :لقد تعددت التعاريف ادل       

ادلقيمة يف القطر السلع واخلدمات بصفة هنائية من قبل األعواف  ىو تلك العملية اليت ترمي إذل ربويل لتصديرا
  1 االقتصادي إذل األعواف غَت ادلقيمة.

انتقاؿ السلع وسواىا من اخلَتات وادلمتلكات ادلادية من بلد ادلنشأ إذل بلداف أخرى، لتسويقها  ويعرؼ على أنو
  2إذل بلداف عادلية.

ؽلكن تعريفو على أنو عملية نقل وبيع ادلنتجات الوطنية خارج حدود القطر الوطٍت، كما على أنو  كما يعرؼ
رلموع التدفقات العينية والنقدية العابرة للحدود، واليت يتم نقلها من طرؼ ادلقيمُت يف الدولة اذباه ادلقيمُت يف 

  3دولة أخرى.

بيع أقصى ما ؽلكن من اإلنتاج الوطٍت للخارج، للحصوؿ على أكرب قدر شلكن من رؤوس ب ويعرؼ التصدير
  4األمواؿ األجنبية.

 خالؿ ما سبق ؽلكن استنتاج التعريف التارل : ومن 
                                                           

1
 19، ص 1994، الطبعة األوذل، مؤسسة وائل للنسخ السريع، "التسويق الدولي"ىاين حامد الضمور،  
2
 .66، ص 1997، دار الفكر اللبناين، بَتوت، لبناف، "معجم المصطلحات االقتصادية"أمحد خليل خليل،  
3
، ص 1999ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ، اجلزء األوؿ، ديواف "التجارة الدولية) دروس في القانون الدولي ("نعيمي فوزي، فراس عبد احلكيم،  

65. 

4
  LACASSE(J) et MUNGER(R), "économie globale", 2

ème
 éditions, éditions études vivantes, paris, 1992, 

p 355.     
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، ومالية، ومعلوماتية، وسياحية ،ةدميية دبختلف أنواىا سلعية، وخالتصدير ىو عملية بيع ادلنتجات احملل"    
ر شلكن من رؤوس األمواؿ احلصوؿ على أكرب قدربقيق أىداؼ الصادرات، و إذل أسواؽ دولية بغرض  وثقافية

 "التعرؼ على ثقافة البلداف األخرى، واحلصوؿ على تكنولوجيات جديدة...األجنبية، وكذا 

  أنواع التصدير .2

ادلباشر،  التصديرأسلوب ، ؽلكن للمؤسسة االعتماد على أي منهما اع رئيسيةنو ثالث أينقسم التصدير إذل      
 .، والتصدير ادلشًتؾ أو ادلنظمادلباشر غَت التصدير

:" النشاط الذي يًتتب على قياـ مؤسسة ما ببيع منتجاهتا إذل ويقصد بو :  التصدير غير المباشر   1.2
ج بشكلو األصلي أو بشكلو مستفيد زللي يتوذل عملية تصدير ادلنتج إذل األسواؽ اخلارجية، سواء كاف ادلنت

  .ويوضح الشكل ادلوارل ىذا النوع من التصديرادلعدؿ"، 

 : أسلوب التصدير غير المباشر( 1.3)الشكل رقم                               

 األسواق الخارجية                            األسواق المصدرة                                          

 

 

الجزائرية مكانة بحوث التسويق الدولي في إكساب المؤسسة ميزة تنافسية بالتطبيق على عينة من المؤسسات بن نافلة قدور،  : المصدر
  . 320، ص 2008جامعة اجلزائر،  كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت،  أطروحة دكتوراه غَت منشورة، ،المصدرة

 1وؽلكن للمؤسسة االعتماد على أحد الطرؽ التالية :

التصدير من خالؿ وسيط دورل تاجر موجود يف البلد الذي توجد بو ادلؤسسة ادلنتجة، حيث تقـو  1.1.2
 اخلارجية؛ لألسواؽادلؤسسة ببيع منتجاهتا ذلذا التاجر وىو بدوره يتوذل البيع 

التصدير من خالؿ وسيط وكيل موجود يف البلد اليت فيها ادلؤسسة ادلنتجة، حيث يقـو الوكيل  2.1.2
شًتين خارج حدود الدولة مقابل عمولة معينة، وتتحمل ادلؤسسة ادلصدرة مجيع سلاطر بالبحث عن ادل

 التالية: األنواعالسلع، والوكيل قد يكوف احد  ؽلتلك الالوكيل  أف إذالتسويق 
: وؽلثل ادلشًتين من خارج الدولة ويقـو بالتعاقد مع ادلؤسسة ادلصدرة وشحن  وكيل شراء للتصدير -

 البضاعة نيابة عن ادلستوردين؛ مةالبضائع ودفع قي

                                                           
 .305، ص 1998، مركز جامعة القاىرة للتعليم ادلفتوح، القاىرة، مصر، "إدارة التسويق"ىناء عبد احلليم سعيد،  1

المؤسسة 
 المحلية

المستفيد المحلي 
 )وكيل...(

المستهلك 
 األجنبي
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 ؛بتسليم البضاعة ويقـو بالبحث عن ادلشًتين مقابل عمولة وال يقـو وكيل سمسار : -

 وىو شلثل لعدد من ادلنتجُت الذين يقوموف بتصدير منتجات غَت منافسة. : وكيل المنتجين للتصدير -

بالنيابة عن عدد من  للتصدير التصدير من خالؿ تنظيم تعاوين يتوذل القياـ باألنشطة ادلطلوبة  3.1.2
 ادلنتجُت الذين يشًتكوف يف إدارة التنظيم.

ويطبق ىذا النوع من التصدير عادة ادلؤسسات حديثة العهد بالتصدير إذل األسواؽ اخلارجية، وذلك ألهنا      
النوع ال يكلف ، وىذا (عدـ احلاجة إذل قوة بيع وال اتصاالت مع اخلارج) تتضمن أقل استثمار وأقل سلاطرة

ادلؤسسة أي تعيُت أو تكوين أليدي عاملة يف اخلارج، فالوسيط التجاري لديو معرفة كافية بأحواؿ السوؽ األجنيب 
  1وطريقة التعامل يف األسواؽ األجنبية ادلستهدفة خارجيا.

 العديد من ادلؤسسات دخوؿ األسواؽ األجنبية تفضل يف ىذا النوع من التصدير التصدير المباشر : 2.2
يف ادلقابل و مباشرة وتتوذل بنفسها تسويق صادراهتا، شلا يرافق ذلك سلاطر كبَتة أو استثمار مارل عاؿ، 

وؼلص ، لبيع وتعامل مباشر مع ادلستهلكُتترتبط بعائد زلتمل اكرب، وسيطرة تامة على جهودىا يف ا
اليت لديها طلب مستمر من زبائنها األجانب، فتفضل ىذه ادلؤسسات  التصدير ادلباشر عادة ادلؤسسات

 التكفل ادلباشر هبذه الطلبيات عوض ادلرور عرب الوسطاء.

 2:ويتم التصدير ادلباشر بإحدى السبل التالية  

لعمليات التصدير،  بإنشاء قسم خاص يف بلدىا األصلي : حيث تقـو ادلؤسسة قسم تصدير محلي  1.2.2
 مهاـ القسم يف أداء كافة األنشطة يرأس ىذا القسم مدير مبيعات التصدير وبعض ادلساعدين، وتنحصر

ادلتعلقة بالتصدير، والقياـ بعمليات البيع الفعلي للمنتجات، وتقدًن ادلساعدة التسويقية للمؤسسة يف 
 ؛اخلارجية األسواؽرلاؿ 

أو ما يسمى دبفهـو ادلؤسسة التابعة، حيث تقـو ادلؤسسة بإنشاء فرع :  فرع بيع بالدولة المستوردة  2.2.2
ادلنتج من إحكاـ ، وؽلكن ىذا الفرع يف السوؽ األجنيب يتوذل مهاـ التصدير والتوزيع يف ذلك السوؽ

 ؛رقابتو على السوؽ األجنيب، ويقـو بالتوزيع والتخزين والًتويج للمنتجات بالسوؽ اخلارجي

: ىنا ترسل ادلؤسسة شلثلُت عنها إذل الدوؿ األخرى لغرض  التصدير المتجولينممثلي مبيعات    3.2.2
 ات التجارية مع اجلهات ادلستفيدة؛التعرؼ دبنتجاهتا، أو التفاوض، أو عقد الصفق

                                                           
 .77، ص 2006، دار الزىراف للنشر والتوزيع، عماف، األردف، "التجارة الدولية"زلمد جاسم،  1
 .276، ص 2000، الطبعة األوذل، دار الزىراف للنشر والتوزيع، عماف، األردف، "مداخل التسويق المتقدم"زلمود جاسم الصميدعي،  2
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: حيث يكوف كل منهما موجودا بالدولة األجنبية ادلستوردة، ويف حالة  الوكالء أو الموزعين األجانب  4.2.2
 .ؽلتلكو ويقـو ببيعو حلسابو اخلاصادلنتج من ادلؤسسة ادلصدرة أي  ادلوزع يقـو بشراء

أما يف حالة االعتماد على الوكيل فيقـو ببيع السلعة حلساب ادلؤسسة ادلصدرة دوف سبلكو، وقد يعطى احلق       
 يف ازباذ القرارات نيابة عن ادلؤسسة أو ال يعطى ىذا احلق.

 عدة مصدرين معا، حيث تقـو ادلؤسساتىو عبارة عن تضامن التصدير المشترك أو المنظم :  3.2
األعضاء باالشًتاؾ يف تنظيم معُت هبدؼ ربسن أنشطتها التصديرية، وؽلكن أف يظهر ىذا األسلوب 

   1باألشكاؿ التالية:
راغبة بالتصدير سيكوف  مفادىا أف التعاوف بُت عدة مؤسسات يقـو على فكرة االتحاد التصديري : 1.3.2

، حيث إف تعاوف األعضاء يساعد على وضع اقتصاديا، وأكثر فعالية من سلسلة من األعماؿ الفردية
ويكوف ىذا االرباد مفيدا أو أشخاص متخصصُت، وبالتارل سيكوف البيع بسعر أفضل يف أسواؽ أوسع، 

الصغَتة اليت ليس لديها القدرة يشكل إحدى وسائل ادلؤسسات للقياـ بتصدير السلع، خاصة الشركات 
 على التصدير دبفردىا، ويقـو ىذا االرباد بوظائف جزئية ىامة تتعلق بالنشاط التصديري مثل:

، الًتويج، وتطوير القياـ بوضع سياسة تسويقية أكثر فعالية تتعلق بدراسة السوؽ -
 ادلنتجات...اخل؛

 بالتصدير.إعفاء األعضاء من العوائق الفنية واإلدارية ادلتعلقة  -

وؽلكن أف تنجح ىذه االربادات عندما تكوف أحجاـ ادلؤسسات األعضاء متقاربة وأىداؼ االرباد زلّددة      
 بشكل واضح، واإلمكانيات ادلقّدمة منّسقة. 

قياـ مؤسسة كبَتة سبتلك شبكة توزيع يف دولة أو عدة دوؿ أجنبية  يتم دبوجبوالتصدير المحمول :    2.3.2
خبدمة مؤسسة صغَتة حديثة التصدير، وذات إمكانيات ضعيفة وال ؽلكنها القياـ بعمليات التصدير 
دبفردىا، وؽلكن أف ظليز بُت حالتُت يتم فيها قياـ أحد ادلصدرين حبمل مؤسسة أخرى على التصدير 

   .غَتة وادلتوسطةخاصة من الشركات الص
سبتلك فيها إحدى ادلؤسسات فروعًا يف اخلارج، وربمل معها عددًا من ادلوردين هبدؼ :  الحالة األولى  -

 االستمرار أو إطالة سياسة االستثمار يف اخلارج؛

                                                           
، مذكرة ماجستَت غَت منشورة، كلية العلـو االقتصادية وعلـو "2005-1970عالقة الصادرات بالنمو االقتصادي خالل الفترة هبلوؿ مقراف، " 1

 .10-9، ص ص 2011التسيَت، جامعة اجلزائر، 
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وىي حالة احلمل أي اتفاؽ التوزيع الذي يتم من خالؿ عرض إحدى ادلؤسسات  الحالة الثانية :  -
الدولية خدمات شبكة توزيعها يف اخلارج على مؤسسات أخرى من أجل بيع منتجاهتا مقابل 

 عمولة زلّددة. 

 التصدير أهميةو  دوافعالمطلب الثاني : 

لقد كاف وال يزاؿ التصدير ػلضى باىتماـ واسع يف الفكر االقتصادي، وخاصة ادلرتبط بعملية التنمية      
سنقـو بذكر أىم األسباب الدافعة إذل سياسة االقتصادية للدوؿ النامية، لذا سنحاوؿ التطرؽ ألعلية التصدير، كما 

 التوجو للتصدير.

   دوافع التصدير .1

يف مقدمة األىداؼ اليت تسعى ادلؤسسة إذل ربقيقها كمردود الستثماراهتا وما تدره ػلتل عامل ربقيق الربح      
من دوافع التصدير ما ىو داخلي يعود و  مبيعاهتا يف األسواؽ اخلارجية وربقيق النمو واالستقرار يف نشاطاهتا،

 اخلارجية. للمؤسسة زبضع لقراراهتا وفلسفتها، ومنها ما ىو خارجي ربكمو ظروؼ ومتغَتات األسواؽ 

 1وؽلكن ربديد دوافع التصدير باآليت :     

 تشجيع إدارة ادلؤسسة على شلارسة نشاط التصدير؛ -

 ربقيق مردود مناسب من تسويق ادلنتج يف األسواؽ اخلارجية؛ -

 اإلفادة من وفرات احلجم الكبَت يف التسويق؛ -

 وتشغيلو؛ اإلفادة من التميز بتسويق منتج وحيد وتكنولوجيا متميزة يف إنتاجو -

 تنويع سلاطر الدخوؿ إذل األسواؽ اخلارجية؛ -

 تصريف خارجي لسلع مومسية اإلنتاج واالستخداـ؛ -

 تشغيل طاقات وموارد فائضة ومعطلة؛ -

 اغتناـ فرص تسويق خارجية ربقق مردوداً مشجعاً من اإلفادة منها؛ -

 تغيَت وكالء ادلؤسسة يف األسواؽ اخلارجية، والقرب من الزبائن؛ -

 لبات معلقة دل تتوفر إمكانات اإليفاء هبا؛تنفيذ ط -

 صغر السوؽ احمللية غَت القادرة على استيعاب السلع ادلنتجة زللياً؛ -

 ركود أو تدىور الطلب يف السوؽ احمللية وإقداـ ادلؤسسة على إغلاد منافذ خارجية لتصريف منتجاهتا. -

                                                           
 .52-51 ، ص ص2009والطباعة، عماف، األردف، ، الطبعة األوذل، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع "التسويق الدولي"بديع مجيل قدو،  1
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 1: وىناؾ دوافع أخرى نابعة من داخل ادلؤسسة منها 

 : تتمثل يف تشبع السوؽ، ركود السوؽ، مومسية السوؽ، زبصص ادلؤسسة؛ تجاريةعوامل  -

، : تتمثل يف البحث عن غلة احلجم واسًتجاع االستثمارات من خالؿ التوسع يف ادلبيعات عوامل مالية -
 وزبفيض اخلطر من خالؿ التدويل والتواجد يف عدة أسواؽ دولية؛وزبفيض تكاليف اإلنتاج 

إزالة القيود وكذلك تتمثل يف طلب تلقائي من الزبائن األجانب وتغَت احمليط الدورل نتيجة  :عوامل بيئية  -
 رغبة ادلسَت يف تدويل ادلؤسسة المتالكو اخلربة وحبو على ربمل ادلخاطر؛

ؽلنح الدفاع عن وجود ادلؤسسة ومواجهة ادلنافسة األجنبية حيث ادلؤسسات زبشى من فقداف األسواؽ  -
 تتعامل معها فهي تسعى دوما لالحتفاظ هبذه األسواؽ عن طريق التصدير؛اخلارجية اليت 

 عادلية الطلب على منتوجات ادلؤسسة، وبالتارل تقـو ادلؤسسة بتلبية ىذه الطلبات يف الوقت ادلناسب. -

من ورغم تعدد ىذه الدوافع واألىداؼ وراء شلارسة ادلؤسسات نشاط التصدير، إال أف معظمها تعتمد واحداً      
تلك األىداؼ أو رلموعة منها أساسية وتعطيها األولوية يف السعي لتحقيقها والبقية من األىداؼ ربتل مرتبة 

 ثانوية يف اىتماماهتا.

  همية التصديرأ .2

ونلمس  يعترب التصدير ذا أعلية كربى يف اقتصاديات الدوؿ، وىو أحد العوامل األساسية للتنمية االقتصادية،     
بالنسبة للدوؿ النامية من خالؿ ما يعاين منو ميزاف ادلدفوعات من اختالؿ وعدـ اتزاف، حيث يالحظ  أعليتو

الذي أدى إذل ضعف ارتفاع العجز يف ادليزاف التجاري وزيادة حجم ادلديونية اخلارجية، وكذا زيادة أعبائها، األمر 
 القدرة على االستَتاد.

وتعترب عملية التصدير ىي اخليار األمثل ذلذه الدوؿ من أجل توفَت احتياجاهتا من النقد األجنيب وبشكل      
منتظم، وخاصة كوف صادراهتا من ادلواد األولية ال تتميز باالستقرار واالستمرارية، وىذا ما ػلتم عليها قياـ نظاـ 

 تصديري غَت تقليدي وال موحد. 

 2حيث :ير للمنتجات الوطنية من خالؿ مجلة من االعتبارات ونلمس أعلية التصد    

                                                           
، منشورات ادلنظمة العربية "تشخيص التصدير بالمؤسسة وتحليل البيئة الخارجية ودورها في تحديد إستراتيجية غزو األسواق"لعالوي عمر،  1

 .150، ص 2007للتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر، 
، "(2006-1970قياسية لحالة الجزائر  ةدي )دراسة تحليليأثر ترقية الصادرات خارج المحروقات على النمو االقتصا"بن جلوؿ خالد،  2

    .99-98، ص ص، 2009مذكرة ماجيستَت غَت منشورة، كلية العلـو االقتصادية و علـو التسيَت، جامعة اجلزائر، 
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التصدير ىو االمتداد الطبيعي للتوسع يف مشروعات اإلنتاج، وإال فإف السوؽ احمللي احملدود سيكوف  -
 حائال دوف استمرار ىذا التوسع؛

وذلك التصدير ىو ادلخرج األمثل دلا تعانيو الكثَت من ادلؤسسات من فائض يف اإلنتاج وادلخزوف،  -
 يف السوؽ احمللي؛حملدودية ومعوقات التسويق 

تزداد أعلية التصدير من ناحية أف معظم االستثمارات احمللية تعتمد وإذل حد كبَت على االستَتاد للمواد  -
تمويل بالعمالت األجنبية الن قياـ نظاـ تصدير للمنتجات لتعويض آثر اخلاـ وادلعدات، ولذلك البد م

 القابلة للتحويل؛

 على األسواؽ العادلية؛مواجهة ظاىرة ادلؤسسات متعددة اجلنسيات وزلاوالهتا يف االستحواذ  -

التصدير يزيد من تنوع الدخل الوطٍت ويدعم ادليزاف التجاري، وغللب العمالت األجنبية ويتيح فرص  -
 عمل جديدة للعمالة الوطنية وذلك من خالؿ تنويع الصادرات.

ىذا باإلضافة إذل ما ػلققو التصدير من تنمية للدوؿ النامية، واليت تتبع سياسة إحالؿ الواردات والتحوؿ     
      الداخلي لتحقيق تنمية اقتصادية إذل سياسة التصدير، باعتبارىا ظلوذجاً ناجحاً يف دفع عجالت التنمية.

   محددات التصدير  .3

ومنشآت واقتصاد وطٍت، إال أف ىذا النشاط ال زبلو شلارستو من زلددات تواجو  سكاناً رغم أعلية التصدير للبلد، 
 1عند بدء التصدير وأثناءه، فمن احملددات عند بدء التصدير:

 ادلمولُت وادلعلومات ادلطلوبة عن فرص التصدير؛عدـ كفاية  -

 وااللتزامات التصديرية؛ قلة االتصاالت اخلارجية -

 زلدودية رؤوس األمواؿ الالزمة لتمويل التصدير؛ -

 زلدودية الطاقة اإلنتاجية وقنوات التوزيع اخلارجي؛ -

 تأكيد إدارة ادلؤسسة على ضرورة تطوير فرص التسويق احمللي؛ -

 ارتفاع تكاليف التصدير والتعرض للمخاطر التجارية والسياسية. -

 ا ادلؤسسة أثناء عملية التصدير، فأعلها:أما احملددات اليت تواجهه

 بعد األسواؽ اخلارجية عن مركز ادلؤسسة وازباذ القرارات؛ -

 تعدد وتنوع وشدة ادلنافسة اخلارجية؛ -

 تباين استخدامات السلع يف األسواؽ اخلارجية واخلصائص ادلطلوبة فيها؛ -

                                                           
 .54-53بديع مجيل قدو، مرجع سبق ذكره، ص ص  1



 افسية قطاع الصادرات في الجزائر سياسات واستراتيجيات تطوير تن                  الفصل الثالث  

137 
 

 مواجهة الفرو قات الثقافية واللغات يف األسواؽ اخلارجية؛ -

 خدمات الشحن وارتفاع تكاليف إيصاؿ السلع إذل األسواؽ الدولية.تعقد  -

  مزايا وعيوب التصديرالمطلب الثالث : 

 1تصدير مزايا وعيوب ؽلكن إغلاز أعلها فيما يلي:لل

 مزايا التصدير  .1

 إف اعتماد ادلؤسسة على التصدير للدخوؿ إذل األسواؽ األجنبية، يساعد ادلؤسسة على ربقيق رلموعة من    
 ادلزايا، أعلها:

 عمليات التصنيع يف دولة مضيفة؛ إنشاء يتجنب التصدير تكاليف -

 ؽلكن ادلؤسسة من تقليل سلاطر التعامل دوليا؛ -

 احتياج ادلؤسسة إذل حد أدىن من رأس ادلاؿ عند مقارنتو بالبدائل األخرى؛ -

 وسيلة مناسبة للحصوؿ على اخلربة الدولية؛ -

العادلية أو الكونية، فمن خالؿ تصنيع ادلنتوج يف مكاف واحد مث تصديره يتسق التصدير مع اإلسًتاتيجية  -
بعد ذلك لألسواؽ الدولية فإنو ؽلكن للمؤسسة أف تدرؾ اقتصاديات احلجم األساسية من خالؿ حجم 

 مبيعاهتا لألسواؽ العادلية )مؤسسة "سوين" حيث ىيمنت على السوؽ العادلي ألجهزة التلفزيوف(.

  عيوب التصدير  .2

 يلي: األسواؽ األجنبية، ما اقتحاـمن بُت عيوب االعتماد على التصدير عند   

ال يكوف التصدير من الدولة األـ مالئما إذا كاف ىناؾ مواقع تكلفة أقل لتصنيع ادلنتوج يف اخلارج،  قد -
عوامل وعليو فادلؤسسات ذات اإلسًتاتيجية العادلية قد تقـو بالتصنيع يف موقع حيث يكوف مزيج تكاليف 

اإلنتاج وادلهارات أكثر تفضيال مث يتم التصدير من ىذا ادلوقع إذل بقية بلداف العادل لتحقيق اقتصاديات 
 احلجم؛

يف حالة ارتفاع تكليف النقل، تصبح إسًتاتيجية التصدير غَت اقتصادية، وخاصة بالنسبة للمنتجات كبَتة  -
تصنيع ادلنتجات الكبَتة احلجم على أساس  أحد الطرؽ ادلطبقة للتغلب على ىذه ادلشكلة ىياحلجم، 

منطقة معينة يف العادل أو قارة، فتحقق بذلك ادلؤسسة بعض االقتصاديات من اإلنتاج كبَت احلجم ويف 
نفس الوقت احلد من تكاليف النقل اليت غلب عليها ربملها )قياـ العديد من ادلؤسسات الدولية يف 

                                                           
-191، ص ص 2008، الطبعة األوذل، دار اخللدونية، اجلزائر، العالمية(" التسويق الدولي )مفاهيم وأسس النجاح في األسواقغوؿ فرحات، " 1

192. 
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من خدمة عدة دوؿ يف أساس منطقة أو قارة معينة، ودبا ؽلكن  صناعة الكيماويات بتصنيع منتجاهتا على
 ىذه ادلنطقة من العادل ومن موقع تصنيع واحد(؛

من أىم العيوب حواجز التعريفة اجلمركية واليت ؽلكن أف ذبعل إسًتاتيجية التصدير غَت اقتصادية )اطلفاض  -
العادلية للتجارة والتكتالت اإلقليمية ادلتعددة(، وأحد أشهر األمثلة  َت ىذا العامل حاليا بفعل ادلؤسسةتأث

ىو قياـ الواليات ادلتحدة األمريكية بفرض تعريفات مجركية على السيارات اليابانية ادلستوردة إليها شلا دفع 
 العديد من ادلؤسسات اليابانية إذل إنشاء مصانع لتصنيع السيارات داخل الواليات ادلتحدة؛

يض ادلؤسسة وكالء للقياـ بأنشطة التسويق يف اخلارج مع عدـ ضماف قيامو هبذه ادلهاـ لصاحل تفو  -
   ادلؤسسة، وتكوف لديهم والءات متعددة )التعامل مع ادلنافسُت(، فتقل اىتماماتو دبنتجات ادلؤسسة.
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جراءات تنميته في الجزائرالمبحث الثاني :         واقع نشاط التصدير وا 

ويشَت واقع الصادرات ، تعترب اجلزائر من الدوؿ اليت تتميز اقتصادياهتا بذات ادلورد الواحد، وىو احملروقات     
، ونظرا اجلزائرية إذل أف الصادرات خارج احملروقات ضعيفة وجد ىامشية إذا ما مت مقارنتها بإمجارل الصادرات

الصادرات جديد لًتقية  استحداث إطار مؤسسايتزائر يف للمشاكل والعراقيل اليت يواجهها ىذا القطاع أخذت اجل
لقطاعات التصدير ويسهر على تطبيق سياسة احلكومة يف رلاؿ  واإلسناديعمل على توفَت الدعم  خارج احملروقات
  .، وذلك هبدؼ التخفيف من تبعية االقتصاد اجلزائري لتقلبات أسعار البًتوؿتنويع الصادرات

 عملية اإلصالحمراحل المطلب األول : 

العديد من اإلصالحات اليت صاحبت انتقاذلا  االستقالؿمنذ  العمومية اجلزائرية االقتصادية عرفت ادلؤسسات     
فبعد مرحلة التسيَت  من اقتصاد سلطط خاضع لقوة القرار اإلداري إذل اقتصاد ربكمو ميكانيزمات السوؽ وآلياتو،

الذي يركز على ادللكية العامة لوسائل اإلنتاج الذي أعطى للعماؿ احلق يف تسيَت  االشًتاكي للمؤسسات
ادلالية للمؤسسات يف الثمانينات اليت تعد اجة إذل إعادة اذليكلة العضوية و ما لبثت أف ظهرت احلمؤسساهتم، 

 إصالحاتاجلزائر بعدة فقد قامت  اليت جاءت ربت تأثَتات زللية ودولية سلتلفة.و انطالقة الستقاللية ادلؤسسة 
 اقتصادية 

 مرحلة السبعينات .1

ىيكال اقتصاديا  ورثتفقد  ،بعد حصوؿ اجلزائر على استقالذلا دل تكن ىناؾ صناعة جزائرية على اإلطالؽ     
اسًتجاع الثروات الوطنية وتنفيذ برامج كربى ففي فًتة السبعينات كاف أىم شيء ىو موجها خلدمة االستعمار، 

لضماف تلبية احتياجات أىداؼ التطور االقتصادي  العمومية هبدؼ خلق قاعدة صناعية لالستثمارات
باعتبارىا  بات واضحا أف الدولة تتكفل بعملية التصنيع وذلك من خالؿ ادلؤسسة العموميةواالجتماعي، فقد 

برز مفهـو  1971 سنة الركيزة األساسية للتنمية الوطنية، لكن بعد صدور قانوف التسيَت االشًتاكي للمؤسسة
ادلؤسسة االشًتاكية انطالقا من ادلؤسسة العمومية، نتيجة دلا تضمنو ىذا القانوف وادلتمثل يف مساعلة العماؿ يف 

فيفري  24مث جاء تاريخ  تسيَت، ومراقبة وازباذ القرارات ادلتعلقة بكيفية تسيَت وإدارة ادلؤسسة العمومية االشًتاكية،
ت، وتّوج ىذا التأميم لدولة يف االقتصاد باسًتجاع الثروات الوطنية بتأميم احملروقامن نفس السنة ليربز ربكم ا

 .1973بتضاعف أسعار البًتوؿ بأربع مرات سنة 
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 مرحلة الثمانينات .2

نظرا للمشاكل يف التسيَت وتفاقم اخلسائر اليت وقعت فيها ادلؤسسة االشًتاكية يف أواخر السبعينات، جاء      
1980أكتوبر 04ادلؤرخ يف  242-80مرسـو رقم 

، وادلتعلق بإعادة ىيكلة ادلؤسسات العمومية هبدؼ إعادة 1
تنظيمها مهما كاف نوعها أو قطاع نشاطها ودعم الالمركزية وتوزيع السلطة يف تسيَت األنشطة، وذلك بادلوازاة مع 

واليت سبثل رلموعة من اإلجراءات تتخذىا القياـ بتطهَت مارل للمؤسسات يف إطار ما يعرؼ بإعادة اذليكلة ادلالية. 
الدولة وادلؤسسة على كل ادلستويات لتجسيد االستقاللية ادلالية للمؤسسة وذبنب اللجوء إذل إعانة الدولة وذلك 

 2بتحويل ديوف ادلؤسسات إذل التزامات على عاتق الدولة اذباه البنوؾ.

تعاين منها ادلؤسسات االقتصادية ألهنا كانت وقبل   واالختالالت اليت تتعرض إعادة اذليكلة ألصل ادلشاكل دل     
كل شيء مقدمة إلجراء إصالحي آخر ىو استقاللية ادلؤسسات، اليت تزامنت مع االنفتاح السياسي واالقتصادي 

اجلزائرية  الدور ادلسرِّع ذلا، وتعٍت استقاللية ادلؤسسة 1988وأحداث أكتوبر  1986ولقد لعبت أزمة البًتوؿ لسنة 
إعطاء حرية وفرصة للمسَتين أكثر يف تسيَت ادلؤسسات العمومية خاصة يف نشاطها الدورل لتحقيق أىداؼ 
ادلؤسسة وفقا دلا تراه مناسبا وربرير ادلبادرة وإلغاء ادلفهـو التقليدي للوصاية، شلا كرس وأكد طبيعة التوجو 

نابعة من فلسفة اقتصاد جاء دبفاىيم اقتصادية جديدة  االقتصادي اجلديد للجزائر وما ميز ىذا اإلصالح أنو
السوؽ، وىذا ما تبُت من العالقة اجلديدة اليت أصبحت ربكم الدولة بادلؤسسات العمومية االقتصادية وجعل من 
صناديق ادلساعلة وكياًل عنها سبارس من خالذلا حقها يف ادللكية، وبدأ احلديث عن ادلؤسسات ادلفلسة واعترب حلها 

حتمااًل قائماً، فكاف ذلك مؤشرا واضحا عن بداية االنسحاب التدرغلي للدولة من التدخل يف النشاط ا
 االقتصادي وترؾ اجملاؿ آلليات السوؽ وحرية ادلبادرة.

فقد بدأت تربز مالزلها  بالنسبة لدور الدولة يف تشجيع الصادرات خارج احملروقات خالؿ فًتة الثمانيناتأما      
شكل برنامج  قدمت وزارة التجارة رلموعة من االقًتاحات للحكومة يف 1984من الناحية العملية، ففي سنة 

 3مستعجل يستهدؼ تنمية الصادرات خارج احملروقات، وكانت ىذه ادلقًتحات كما يلي :

                                                           
 .1980، السنة 41اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد  1
2

، ورقة حبثية مقدمة يف ادللتقى الدورل الرابع "المؤسسات االقتصادية الجزائرية وإشكالية التصدير خارج المحروقات"نوري منَت، جللط إبراىيم،  
نوفمرب  09-08حوؿ : ادلنافسة واالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدوؿ العربية، جامعة الشلف، يومي 

     .02، ص 2010
، "وسطة(أثر تنمية الصادرات غير النفطية على النمو االقتصادي في الجزائر)دراسة حالة المؤسسات الصغيرة والمت"مصطفى بن ساحة،  3

   .104-103ص ، ص 2011ادلركز اجلامعي غرداية،  مذكرة ماجستَت غَت منشورة، كلية العلـو االقتصادية والتسيَت والعلـو التجارية،
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ذلا حركة الصادرات، ليصبح توجيو إنتاج ىذه السنة للتصدير مع رفع مجيع الضغوطات اليت تتعرض  -
أما اور األساسية للسياسة االقتصادية على ادلدى الطويل وادلتوسط، التصدير خارج احملروقات أحد احمل

 ادلخزونات ادلتوفرة تصرؼ يف السوؽ الوطٍت؛

يوماً خاصة  60عوضا عن  يوماً  120، تصبح (Rapatriements des fonds) مدة ترحيل األمواؿ -
 التصدير خارج احملروقات؛بعمليات 

استحداث ىياكل متخصصة يف التصدير وىذا على مستوى ادلؤسسات ادلصدرة نفسها، وكذا ادلنظمات  -
 واذليئات اليت تعمل يف رلاؿ التصدير )العبور، النقل، التأمُت، والبنوؾ(؛

سعار تفضيلية مطالبة مؤسسات النقل بنقل الصادرات حىت يف اخلطوط اليت ال تعمل هبا، وعلى أساس أ -
 معتمدة مسبقاً من ادلصدرين؛

إلزاـ ادلؤسسات ادلصدرة بإعداد ونشر الكاتالوقات، يوضح فيها بالتفصيل خصائص ادلنتجات ادلتاحة  -
 للتصدير؛

 إزالة كل الضغوط اليت تعيق حركة الصادرات من خالؿ مجلة من اإلجراءات مثل: -

  إعادة فتح حسابE.D.A.C  الدينار القابل للتحويل(؛ –)ادلصدر 

  توفَت بطاقات القرض(Carte de Crédit)؛ 

  سبكُت ادلصدرين من احلصوؿ على األوامر بادلهمة بسهولة(Ordre de mission)  تكوف
 شلضاة من الوزارة.

 السماح للمصدرين ادلواطنُت دبا يلي : -

 استعماؿ اإلجراءات بالًتاضي؛ 

 التجارية ومؤسسات التصدير واالستَتاد األجنبية؛ الدخوؿ يف عالقات أعماؿ مع الوكاالت 

  إبراـ العقود اخلاصة وادلتميزة(Passer des contrats d’exclusivité et 

d’interessement). 

كما عرفت ىذه السنوات إغالؽ مجيع ادلمثليات ومكاتب االتصاالت التابعة للمؤسسات واذليئات اجلزائرية      
الدبلوماسي الذي كاف منتشرًا عرب العادل دل يتم يكوينو وتأطَته بالشكل الذي يساعد على يف اخلارج، فاجلهاز 

ترقية تصدير ادلنتجات واخلدمات اجلزائرية، أضف إذل ذلك أف تبعية االقتصاد اجلزائري لقطاع احملروقات بدأ ينهك 
 1ميزانية الدولة، السيما مع اهنيار أسعار النفط يف أواسط ىذا العقد.

                                                           
1

اجلزائر، ، ادلؤسسة الوطنية لالتصاؿ، النشر واإلشهار، "التسويق الدولي المباشر في خدمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات"رواف رفيق،  
 .55، ص 2012
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رغم كل ىذه اإلصالحات واإلجراءات اليت ازبذهتا الدولة اجلزائرية وجدت نفسها أماـ اقتصاد ىش تعاين فيو      
ومؤسسات وطنية مفلسة ربقق يف الغالب خسائر ضخمة، وعجز يف ميزانيتها وكذا يف  من ادلديونية اخلارجية

الدولية لذا اذبهت ضلو ادلؤسسات ادلالية العجز، حاجة ماسة للحصوؿ على موارد مالية أجنبية إضافية لتغطية ىذا 
 .الدورل والبنك العادلي النقد وعلى رأسها صندوؽ

قد اعتربت فًتة الثمانينات مرحلة التوجو الفعلي ضلو اقتصاد السوؽ والتخلي بالتارل عن أساليب االقتصاد و      
 الليربارل.ادلوجو و السَت تدرغليا ضلو اخلوصصة كإحدى دعائم االقتصاد 

 مرحلة التسعينات .3

مع بداية التسعينات، بدأ يربز شكل من أشكاؿ التحرر التجاري، حيث قامت السلطات اجلزائرية بتطبيق       
، ويدخل ىذا الربنامج يف إطار ذبسيد اإلجراءات ادلسطرة من أجل 1995برنامج التعديل اذليكلي ابتداءا من 

إذل اقتصاد السوؽ، كما يسعى ىذا الربنامج إذل مواصلة اإلصالحات اذليكلية إنعاش االقتصاد الوطٍت واالنتقاؿ 
 16 ادلؤرخ يف 22-95، واليت بدأ تطبيقها الفعلي بعد صدور األمر رقم للمؤسسات الصناعية والبدء باخلوصصة

 1، وادلتضمن خوصصة ادلؤسسات العمومية.1995 أوت

وظهرت فيما بعد الظواىر الناذبة عن ىذا االنفتاح )احتداـ ادلنافسة بشكل عنيف، ربوؿ معظم الصناعات      
مت إطالؽ عدد من الربامج اخلاصة بدعم  1996تدىور وسائل التصدير(، ومع بداية سنة  االستَتاد، إذل

بإدخاؿ إجراءات ربفيزية جبائية ىذا التوجو  1996الصادرات خارج احملروقات، وقد كرس قانوف ادلالية لسنة 
 لفائدة ادلصدرين سبثلت أعلها فيما يلي :

اإلعفاء من الرسم على القيمة ادلضافة وإلغاء حقوؽ اجلمارؾ )قبوؿ مؤقت أو إعادة القبوؿ للتلخيص من  -
 حقوؽ اجلمارؾ( للمواد اليت تدخل يف صنع ادلنتجات ادلصدرة؛

بالنسبة لتصدير ادلنتجات  1996دلدة مخس سنوات ابتداء من اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات  -
. نفس الشيء بالنسبة للدفع 2001، ىذا األجل أعيد العمل بعو يف قانوف ادلالية لسنة 2واخلدمات

 اجلزايف؛

  خصم الرسم على النشاط ادلهٍت من مبلغ ادلبيعات احملققة عند التصدير. -

                                                           
1
 .03نوري منَت، جللط إبراىيم، مرجع سبق ذكره، ص  
 يستثٌت منها النقل والبنوؾ والتأمينات. 2
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بالواقع االقتصادي اليـو الذي يؤكد بأف ادلؤسسات اليت تنشط ضمن ومن بُت دوافع اخلوصصة مرتبط       
آليات السوؽ وادلنافسة احلرة ىي أكثر فاعلية وكفاءة وأداءاهتا معتربة مقارنة مع تلك اليت تنشط ضمن آليات 

    1االقتصاد العمومي.

ومنح القطاع اخلاص دورا متزايدا ومن ىذا ادلنطلق بادرت السلطات اجلزائرية إذل توسيع ادللكية اخلاصة       
 1200، فقد قامت بتحديد قائمة بػ داخل االقتصاد اجلزائري خاصة على مستوى ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة

مؤسسة قابلة للخوصصة، مع استثناء ما عرؼ بادلؤسسات اإلسًتاتيجية، إال أهنا دل تنجح يف تسوية أىم ادللفات 
شركة عمومية، ويوضح اجلدوؿ التارل ادلعد من طرؼ وزارة الصناعة  02رغم وجود استثناءات ال تفوؽ 

 : وادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة وترقية االستثمار أىم العمليات ادلنجزة يف إطار اخلوصصة

  في الجزائر : عدد المؤسسات المخوصصة (1.3)الجدول رقم                 

 المجموع 2007 2006 2005 2004 2003 عدد العمليات
 192 68 62 50 7 5 الخوصصة اإلجمالية

 33 7 12 11 2 1 %(50)<الخوصصة الجزئية 

 11 6 1 1 3 0 %(50)>الخوصصة الجزئية 

 69 0 9 29 23 8 االستعادة من طرف األجراء

 29 9 2 4 10 4 المشاريع المشتركة

 83 20 30 18 13 2 التخلي عن األصول للخواص

 417 110 116 113 58 20 المجموع

 .وزارة الصناعة وادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة وترقية االستثمار : المصدر           

http://www.industrie.gov.dz/spip.php?page=recherche&recherche=privatisation 15 تاريخ اإلطالع 
   مارس 2015 الوقت 14,30. 

 حيث بلغ عدد ادلؤسسات، 2003يتبُت لنا أف عدد ادلؤسسات ادلخوصصة يف ارتفاع مستمر منذ سنة      
اطلفض عدد ادلؤسسات ادلخوصصة  ؤسسة مثم 116بػ  2006 مؤسسة، لتصل أعلى عدد سنة 20ادلخوصصة 

، ونتيجة ىذا االطلفاض ىو غياب اإلرادة السياسية الواضحة ومشكل مؤسسة 110 ليصل إذل 2007 سنة
 التكفل بالعماؿ ادلسرحُت.

 

                                                           
1
 .11، ص 2003، مكتبة عُت الشمس، اإلسكندرية، مصر، "التخصصية"صديق زلمد عفيفي،  

http://www.industrie.gov.dz/spip.php?page=recherche&recherche=privatisation&ok=ok
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 مرحلة ما بعد األلفين .4

 2000يف ىذه الفًتة عرفت اجلزائر وضعا اقتصاديا كليا حسنا وعودة للتوازنات ادلالية الكلية، ففي سنة     
أىدافها جزئياً صدرت عن ورشة نظمتها وزارة التجارة توصيات مهمة لًتقية الصادرات خارج احملروقات، مت تطبيق 

من خالؿ إقامة معرض دائم حوؿ ادلنتجات القابلة للتصدير واإلعفاء الضرييب للصادرات ادلتضمنة يف قانوف ادلالية 
إلجراءات التحويل إذل إصالح بعض اذليئات وإدخاؿ تعديالت على قانوف االستثمارات مع شرح و  ،2001لسنة 

 اخلارج.

، من خالؿ 2003عاـ روقات سوى يف لكن وزارة التجارة دل تقرر التدخل أكثر يف قطاع الصادرات خارج احمل    
 1بعض اإلجراءات ادلتمثلة يف :

 ؛2004 جويلية 19ادلؤرخ يف  04-03صدار األمر رقم تزويد قطاع التصدير بنص قانوف إطار، بإ -

الوكالة الوطنية لًتقية التجارة اخلارجية يف جواف تنظيم ادلؤسسة ادلعنية بًتقية الصادرات، بإنشاء  -
  ؛2004

ربديد عناصر إسًتاتيجية للتصدير، من أجل إعداد إسًتاتيجية وطنية لتطوير الصادرات خارج  -
 احملروقات؛

 اجلزائرية لتأمُت وضماف الصادرات.إنشاء الشركة  -

دل تعرؼ اتفاقيات ارباد ادلغرب العريب تقدمًا ملحوظاً، بينما اتفاقية الشراكة مع االرباد األورويب دخلت  دولياً     
، دل تدخل االتفاقية مع البلداف العربية. دل تدخل االتفاقية مع البلداف العربية من خالؿ 2002حيز التنفيذ يف عاـ 

، أما االنضماـ إذل ادلنظمة العادلية للتجارة فال تزاؿ ضمن األىداؼ 2009ادلنطقة العربية للتبادؿ احلر إال يف عاـ 
 ادلستعجلة للسلطات العمومية. 

 ر في الجزائرهيكل حوافز التصديالمطلب الثاني : 

تعترب ترقية الصادرات وتنويعها من أىم ما كانت تصبو إليو اجلزائر من اإلصالحات االقتصادية اليت باشرهتا       
وسنقـو ينظم قطاع التصدير خارج احملروقات، منذ بداية التسعينات، وقصد بلوغ ىذا مت وضع إطار قانوين 

خالؿ السنوات ادلاضية ومدى صلاحها ودورىا يف تنمية الصادرات خارج باستعراض أىم احلوافز اليت طبقتها اجلزائر 
 احملروقات.

 

                                                           
 .57-56ص رواف رفيق، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 تخفيض قيمة العملة الوطنية  .1

دورًا مهمًا فيما ؼلص السياسات االقتصادية ادلعتمدة من قبل الدوؿ، والسيما التخفيض  يلعب سعر الصرؼ    
األمر الذي يسمح بتحقيق فائض يف ادليزاف لغرض تشجيع الصادرات والتقليل من الواردات، الذي يعتمد 

 التجاري، وبالتارل عالج ميزاف ادلدفوعات ككل.

والتخفيض يعٍت الزيادة ادلتعمدة يف سعر الصرؼ بواسطة السلطات النقدية من مستوى ثابت أو مستوى مدار     
يكوف عملة واحدة أو سلة عمالت  إذل مستوى آخر، ويشَت إذل تغيَت قيمة العملة احمللية بالنسبة دلعيار مرجعي قد

 1أو حقوؽ سحب خاصة.

وقد قامت السلطات العمومية اجلزائرية بتخفيض سعر صرؼ العملة الوطنية يف التسعينات، ويهدؼ ىذا     
اإلجراء إذل تشجيع الصادرات وزيادة حجمها على حساب الواردات، إذ أنو بتخفيض قيمة الدينار تصبح أسعار 

وبالتارل إعطائها فرصًا أفضل للبقاء  وجهة للتصدير ادلقومة بالعملة األجنبية منخفضة القيمة،السلع الوطنية ادل
  وادلنافسة يف السوؽ. 

خارج احملروقات، يصعب القوؿ أف ىناؾ لكن بالنظر إذل عالقة سعر صرؼ الدينار اجلزائري بالصادرات     
عالقة ارتباط قوية بُت اطلفاض ىذا السعر وزيادة الصادرات خارج احملروقات بدرجة تعادؿ ىذا االطلفاض، حيث 

، ويرجع ىذا إذل (يف ادلائة 2)دل تتجاوز الصادرات خارج احملروقات خالؿ سنوات زبفيض قيمة الدينار نسبة 
 2لالقتصاد اجلزائري اليت جعلت الصادرات خارج احملروقات وسيلة غَت مرنة بالنسبة لألسعار.الطبيعة اذليكلية 

وعموما ؽلكن القوؿ أف سياسة التخفيض دل تؤدي إذل زيادة الصادرات خارج احملروقات كما كاف متوقعاً، ألهنا     
اف التجاري خارج قطاع احملروقات، وعليو دل تستوؼ شروط صلاحها يف اجلزائر، شلا أدى إذل استمرار العجز يف ادليز 

فإف زيادة قيمة الصادرات ال تكمن يف زبفيض الدينار بل تكمن يف زيادة القدرة التصديرية عن طريق زيادة اإلنتاج 
 ورفع إنتاجية العمل. 

 

 

     

                                                           
 .937، ص 2005الكتاب األوؿ، دار النهضة العربية، القاىرة، مصر،  ،"االقتصاد الدولي"سامي خليل،  1
 ، مذكرة"أثر الصادرات غير النفطية على النمو االقتصادي في الجزائر)دراسة مستقبلية حول تنويع االقتصاد الجزائري("قامسي األخضر،  2

 . 83، ص 2014خلضر، باتنة، اجلزائر،  ماجستَت غَت منشورة، كلية العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة احلاج
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 الصادرات  ن قروضتأمي .2

واليت ال تشملها نظم التأمُت األخرى، تقـو  لتغطية ادلخاطر اليت تواجو ادلصدرين أثناء العملية التصديرية،     
الدولة بإنشاء نظاـ لتأمُت الصادرات، أو ما يسمى بنظاـ تأمُت القرض عند التصدير، حبيث تشرؼ على إدارة 

 1ىذا النظاـ مؤسسات متخصصة يف العديد من الدوؿ مثل :

   ؛(COFACE)الشركة الفرنسية لتأمُت التجارة اخلارجية  -

 ؛(SACE)اذليئة اإليطالية لتأمُت القرض عند التصدير  -

 ؛(COTUNACE)الشركة التونسية لتأمُت التجارة اخلارجية  -

 الشركة ادلصرية لضماف الصادرات؛ -

 ...اخل(CAGEX)الشركة اجلزائرية لتأمُت وضماف الصادرات  -

التجارية، والكوارث الطبيعية، ويهدؼ ىذا النظاـ إذل تأمُت ادلؤسسات ادلصدرة من ادلخاطر السياسية، و     
 والبحث عن أسواؽ جديدة، والتقلبات يف أسعار الصرؼ...إخل

مزيدًا من الدعم للصادرات لكوهنا أصبحت علا  سعيا من السلطات الرمسية اجلزائرية واخلاصة بضرورة توفَت    
وطنيًا مشًتكًا تداعت لو كافة القطاعات من خالؿ سعيها اجلاد إذل توفَت أفضل السبل والوسائل ادلمكنة لدعم 
الصادرات الوطنية. ودلا كانت الصادرات تعاين من معوقات ومشاكل عديدة من بينها عدـ توافر برامج خاصة 

لتأمُت يتم عن طريق شركات تأمُت غَت متخصصة )الشركة اجلزائرية للتأمُت وإعادة التأمُت، بتأمُت القروض، ا
لضماف ائتماف الصادرات مع بداية سنة  ، شلا دعا إذل إنشاء النظاـ اجلزائري2والشركة اجلزائرية للتأمينات الشاملة(

، تديره الشركة اجلزائرية لتأمُت وضماف الصادرات 1996ادلؤرخ يف جانفي  06-96، دبوجب األمر رقم 1996
(CAGEX) وىي شركة مساعلة بُت عشرة مؤسسات مالية، مخس بنوؾ ومخس شركات تأمُت، حيث يتم ،

من  166دبوجب ىذا النظاـ تأمُت الشركات اجلزائرية ادلصدرة من األخطار التجارية والسياسية )دبقتضى ادلادة 
تتكفل الدولة بضماف ىذه األخطار على حساهبا من خالؿ صندوؽ ضماف ائتماف ، 1996قانوف ادلالية لسنة 

الصادرات(، وأخطار الكوارث الطبيعية، وأخطار عدـ التحويل إضافة لألخطار النامجة عن ادلشاركة يف ادلعارض 
   3.الدولية واستكشاؼ أسواؽ جديدة، وأخطار التصنيع

                                                           
، أطروحة دكتوراه غَت "أثر تنمية الصادرات غير النفطية على النمو االقتصادي في البلدان النامية )الحوافز والعوائق("وصاؼ سعيدي،  1

 .135، ص 2004منشورة، كلية العلـو االقتصادية والتسيَت، جامعة اجلزائر، 

، أطروحة دكتوراه غَت منشورة، ادلدرسة "القروض في تمويل الصادرات )دراسة تحليلية لبعض التجارب الدولية( دور تأمين"مسعداوي يوسف،  2
 .50، ص 2007العليا للتجارة، اجلزائر، 

خيضر، بسكرة، ، رللة العلـو اإلنسانية، جامعة زلمد "آليات ضمان االئتمان وتنمية الصادرات)حالة الجزائر("قدي عبد اجمليد، وصاؼ سعيدي،  3
 .230، ص 2002العدد الثاين، جواف 
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 تمويل الصادرات  .3

التسهيالت واخلدمات التمويلية للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة والكبَتة، سواء  الدوؿ بتقدًنتقـو العديد من      
 ويتم ذلك من خالؿ : بالعملة احمللية أو العملة الصعبة،

تقدًن قروض للمؤسسات الراغبة يف التصدير سواء الستَتاد ادلواد األولية الداخلة يف ادلنتجات ادلعدة  -
العملية التصديرية، أو بإنشاء الشباؾ الوحيد على مستوى البنوؾ لتسهيل العمليات للتصدير، أو أثناء 
  ادلالية للمصدرين؛

وىو موجو ، 1996 دبوجب قانوف ادلالية لسنة ،(FSPE)مت إنشاء الصندوؽ اخلاص بًتقية الصادرات  -
لتقدًن الدعم ادلارل للمصدرين يف نشاطات ترقية وتسويق منتجاهتم يف األسواؽ اخلارجية، ويقـو  أساسا

ىذا الصندوؽ دبساعدة ادلؤسسات الراغبة يف ادلشاركة يف ادلعارض الدولية ادلسجلة يف برنامج وزارة 
)الًتانزيت(  بور الدورلالعالتجارة، وكذا بعض ادلعارض الدولية األخرى، إضافة إذل تغطية تكاليف النقل و 

، وتفعيال أكثر لدور ىذا 1، فضال عن مصاريف اإلشهار اخلاصة بالتظاىراتللمنتجات ادلوجهة للتصدير
ػلدد شروط االستفادة من ىذا  2000 مارس 26 بتاريخ 10الصندوؽ صدر قرار وزاري مشًتؾ رقم 

والضرائب ادلباشرة...إذل غَت ذلك، الصندوؽ، وإعفاء عمليات التصدير من الرسـو على رقم األعماؿ 
 2، وتتمثل فيما يلي:ومت ربديد مخسة رلاالت لالستفادة من إعانة الدولة انطالقا من ىذا الصندوؽ

   أعباء ذلا صلة بدراسة األسواؽ اخلارجية؛ 

   :التكفل اجلزئي دبصاريف ادلشاركة يف ادلعارض باخلارج، وتكوف كما يلي 

 للمشاركة يف ادلعارض ادلسجلة يف برنامج وزارة التجارة؛بالنسبة  (يف ادلائة 80) -

 النسبة للمشاركة يف ادلعارض غَت ادلسجلة يف برنامج وزارة التجارة. ب (يف ادلائة 50) -

   جزء من تكاليف دراسة األسواؽ اخلارجية؛ 

   تكاليف النقل الدورل لرفع وشحن البضائع بادلوانئ اجلزائرية وادلوجهة للتصدير؛ 

   .سبويل التكاليف ادلتعلقة بتكييف ادلواد حسب مقتضيات األسواؽ اخلارجية 

 

 

 

                                                           
1
 Rapport du Promex, "Dispositif de soutien d’information et d’assistance aux Exportations Hors 

Hydrocarbures", Alger, Juin 2002.  
2
 http://www.mincommerce.gov.dz/arab17,00 تاريخ اإلطالع 26 مارس 2014 الوقت  

http://www.mincommerce.gov.dz/arab
http://www.mincommerce.gov.dz/arab
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 استحداث مؤسسات جديدة لترقية الصادرات خارج المحروقات .4

ترقية الصادرات خارج قطاع احملروقات، أنشأت السلطات العمومية العديد من ادلؤسسات ادلختصة  بغية     
ادلصدرين بالقدر الكايف والوقت والضماف ادلناسب إلصلاح عملية لضماف إيصاؿ ادلعلومات الالزمة لفائدة 

 التصدير، ومن بُت ىذه ادلؤسسات صلد :

تعد وزارة التجارة من بُت الدوائر احلكومية اليت عرفت عدة تغَتات يف رلاؿ التجارة :   وزارة التجارة  1.4
، 1994 جويلية 16ادلؤرخ يف  94/207اخلارجية، دبقتضى ادلادة الثامنة من ادلرسـو التنفيذي رقم 

 1حيث مت تكليف الوزارة بادلهاـ التالية:

ترقية التبادؿ التجاري مع اخلارج من خالؿ وضع التصورات اجلديدة لألدوات التنظيمية واذليكلية  -
 ادلتعلقة بالتجارة اخلارجية؛

ومتابعتها، بالتنسيق ادلساعلة يف إعداد االتفاقيات التجارية والتفاوض حوذلا مع الشركاء األجانب  -
مع البنيات ادلعنية وادلصاحل ادلوجودة لدى البعثات الدبلوماسية للجزائر وادلكلفة بالشؤوف 

 التجارية؛

 تشجيع الصادرات وتوظيف اإلنتاج احمللي من السلع واخلدمات يف األسواؽ اخلارجية؛ -

الصادرات خارج قطاع احملروقات ومتابعتها وذلك جلنة دائمة مكلفة بًتقية ت أباإلضافة إذل ما سبق أنش       
على مستوى الوزارة، تتمثل مهمتها يف رفع تقرير شهري إذل رئيس احلكومة مع ازباذ القرارات اليت من شأهنا ترقية 

 الصادرات خارج احملروقات وتطويرىا.

مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي، ىي :  (SAFEX) الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير 2.4
تتمتع بالشخصية ادلعنوية واالستقالؿ ادلارل ربت وصاية وزارة التجارة، بعدما كانت تتفرع عن الغرفة 
الوطنية للتجارة سابقا وتتخذ شكل شركة ذات أسهم، أنشأت الشركة اجلزائرية للمعارض والتصدير 

ادلؤرخ يف  87/63واف الوطٍت للمعارض دبقتضى ادلرسـو بانضماـ ادلركز الوطٍت للتجارة اخلارجية والدي
، ONAFEXوكانت تلك الفًتة ربت اسم الديواف الوطٍت للمعارض والتصدير  1987 مارس 03
طرأت تعديالت ىيكلية على ىذا الديواف ليصبح ربت اسم الشركة اجلزائرية  1990 ديسمرب 24 ويف

الصادرات خارج قطاع احملروقات من خالؿ تنظيم ، تعمل على ترقية SAFEX للمعارض والتصدير
سلسلة من ادلعارض الوطنية والدولية، ومساعدة الشركات ادلهتمة بعملية التصدير بعرض منتجاهتا يف 

يف مديرية اجلودة بغرض منح رخص  ىيئة تتمثل ادلعارض اجلهوية والدولية، ولقد خصصت الشركة
 بادلهاـ التالية : SAFEXشركة  لكل ادلنتجات ادلوجهة للتصدير، كما تقـو

                                                           
1
 وثائق داخلية لوزارة التجارة. 
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بررلة وتنظيم ادلشاركة اجلزائرية يف التظاىرات الدولية اليت تنظم يف اخلارج وادلعارض ذات  -
 الطابع الوطٍت أو الدورل يف اجلزائر؛

 تقدًن ادلقاييس االقتصادية وادلالية ادلناسبة للمنتجات ادلوجهة للتصدير؛ -

للتصدير، ومساعدة ادلسَتين يف تطوير وربقيق صادراهتم يف متابعة تنفيذ الربنامج اجلزائري  -
 أحسن الظروؼ؛

تقـو دبهمة تنشيط التصدير وتشجيعو، وذلذا الغرض فهي تساىم باالتصاالت الوثيقة مع  -
ادلتعاملُت الوطنيُت يف إحصاء ادلنتجات القابلة للتصدير واقًتاح منتجات جديدة مرشحة 

 للتصدير يف ادلستقبل؛

مجع ومعاجلة ادلعلومات اخلاصة باالقتصاد والتجارة العادلية وتقدمها للمتعاملُت تسهر على  -
 الوطنيُت ادلهتمُت بالتصدير؛

اخلاصة  تطوير ادلبادالت جبميع الوسائل ادلتاحة مثل دراسة السوؽ واإلعالـ، واألعماؿ -
 بالًتقية ووثائق اإلشهار.

مؤسسة عمومية، ذات طابع صناعي ذباري ىي :  (CACI) الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة 3.4
، مت إنشائها وفقا وخدمي، تتمتع بالشخصية ادلعنوية واالستقالؿ ادلارل، وزبضع لوصاية وزارة التجارة

 1:وتتمثل مهامها األساسية فيما يلي، 1996 مارس 03 ادلؤرخ يف 96/93للمرسـو التنفيذي رقم 

 وتوسيعها ضلو األسواؽ الدولية؛ االقتصاد الوطٍت،سلتلف قطاعات  نميةترقية وت -

 ادلساعلة يف تنظيم ادللتقيات، والتظاىرات االقتصادية داخل الًتاب الوطٍت وخارجو؛ -

 إقامة ادلعارض وإصلاز الدراسات اخلاصة بًتقية ادلنتجات الوطنية يف األسواؽ اخلارجية؛ -

 والصناعات؛تقدًن االقًتاحات والتوصيات، فيما ؼلص القطاع التجاري واخلدمايت  -

 توطيد العالقات وعقد اتفاقيات تعاوف مع ادلؤسسات األجنبية ادلماثلة؛ -

 حل النزاعات ادلتعلقة بالتبادؿ التجاري من خالؿ ىيئة مصاحلة وربكيم تابعة ذلا. -

 

أسست الوكالة دبوجب ادلرسـو التنفيذي :  (ALGEX)الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية  4.4
، وىي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع 2004 جواف 12الصادر بتاريخ  174/04رقم 

بالشخصية ادلعنوية واالستقالؿ ادلارل، حيث أف ىذه الوكالة كانت تسمى سابقا بالديواف الوطٍت لًتقية 
يف ادلساعلة يف  ةالوطنية لًتقية التجارة اخلارجي ، وتتمثل مهاـ الوكالةPROMEXالتجارة اخلارجية 

                                                           
، الطبعة األوذل، دار اخللدونية للنشر "التجربة الجزائرية في تنظيم التجارة الخارجية من احتكار الدولة إلى احتكار الخواص"عجة اجليالرل،  1

 .253، ص2007والتوزيع، اجلزائر، 
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اجملهودات ادلتعلقة بًتقية ادلنتوج اجلزائري وتنويع الصادرات وذلك عن طريق سلتلف ادلهاـ ادللخصة فيما 
 1يلي :

تقدًن اإلرشادات وتزويد ادلؤسسات اجلزائرية بادلعلومات التجارية واالقتصادية والقانونية  -
 والتقنية الضرورية للقياـ بعمليات التجارة اخلارجية؛

 تنشيط بعثات االستكشاؼ والتوسع التجاريُت؛ -

مرافقة وتنظيم ادلؤسسات اجلزائرية يف ادلعارض الدولية والتظاىرات االقتصادية باخلارج، مع  -
 تزويدىم بالدراسات التحليلية لألسواؽ اخلارجية؛

 تنظيم العالقات التجارية وإبراز أفضل ادلنتجات اجلزائرية؛ -

ادلية، اخلاصة بادلواد ذات االستهالؾ الواسع النطاؽ، وادلدرجة دراسات ربليلية لألسواؽ الع -
 يف البورصات العادلية؛

إنشاء منرب لتسيَت التجارة اخلارجية، والذي يسهل النشاطات ادلهنية للمتعاملُت االقتصاديُت  -
 الوطنيُت؛

رشات متخصصة يف تقنيات ت، وأياـ دراسية وإعالمية، وكذا و تنظيم ندوات وملتقيا -
 ائدة ادلتعاملُت االقتصاديُت؛التصدير لف

ادلساعلة يف تطوير إسًتاتيجية خاصة بًتقية التجارة اخلارجية ويف تطبيق السياسة الوطنية  -
 للمبادالت التجارية؛

 صياغة ونشر كافة ادلنشورات وادلذكرات اخلاصة بالتجارة الدولية على ادلؤسسات واإلدارات. -

 بقة الذكر، هتتم الوكالة دبا يلي:باإلضافة إذل ادلهاـ سا       

 ضماف تسيَت أدوات ترقية الصادرات خارج احملروقات؛ -

 تنشيط مكاتب سبثيلية للتجارة يف اخلارج؛ -

 التكوين يف ميداف التصدير؛ -

 ترقية نوعية العالمة للمنتجات اجلزائرية باخلارج؛ -

 تورل األمانة العامة للمجلس االستشاري الوطٍت لًتقية الصادرات؛ -

 تورل األمانة العامة للجنة متابعة التجارة اخلارجية؛ -

 2التكفل بعمليات متابعة الواردات وذلك من خالؿ: -

                                                           
 .09، ص 2011، اجلزائر، جواف "دليل المصدرين الجزائريين"الوكالة الوطنية لًتقية التجارة اخلارجية،  1

  .11ص ، مرجع سبق ذكره، "دليل المصدرين الجزائريين"الوكالة الوطنية لًتقية التجارة اخلارجية،  2
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  إنشاء قاعدة معطيات حوؿ الواردات والصادرات، وبطاقة وطنية حوؿ ادلتعاملُت ذوي
 الصلة بالتجارة اخلارجية؛

  ئدة يف السوؽ الدولية تطور الوضعية الساضماف عملية ادلتابعة االقتصادية عرب متابعة
 ؛للمواد اليت ذلا وزف يف التجارة اجلزائرية

  القياـ بعمليات التكوين، واإلعالـ، باإلضافة إذل تقدًن الدعم الضروري لصاحل اذليئات
 وادلتعاملُت االقتصاديُت، وذلك من أجل متابعة الواردات.

الشركة اجلزائرية لتأمُت تأسست :  (CAGEX)الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات  5.4
 02ادلؤرخ يف  96/235 دبوجب عقد توثيقي مت اعتمادىا دبرسـو تنفيذي رقم وضماف الصادرات

ادلتعلق بتأمُت  1996 جانفي 10 ادلؤرخ يف 96/06من األمر رقم  04، طبقا للمادة 1996 جويلية
القروض على الصادرات، والذي ينص على أنو يعهد تأمُت القروض على الصادرات إذل شركة تكلف 

، وىي شركة تتشكل من مساعلات رلموعة من ادلؤسسات بالتأمُت حلساهبا اخلاص وربت رقابة الدولة
زائري اخلارجي، بنك الفالحة ادلصرفية وشركات التأمُت، وادلتمثلة يف البنك الوطٍت اجلزائري، البنك اجل

والتنمية الريفية، بنك التنمية احمللية، القرض الشعيب اجلزائري، الشركة اجلزائرية لتأمُت النقل، الصندوؽ 
اجلزائري للتأمُت وإعادة التأمُت، الصندوؽ ادلركزي إلعادة التأمُت، والصندوؽ الوطٍت للتعاوف 

 1الفالحي.

خارج قطاع احملروقات، حيث تتمحور  الرئيسي للشركة يف تشجيع وترقية الصادرات اجلزائرية ويتمثل اذلدؼ
 مهمتها األساسية حوؿ اجلوانب التالية :

 وادلتمثلة يف: تعلقة بعمليات التصديرتغطية ادلخاطر ادل -

 كاحلروب والقرارات التقشفية؛ المخاطر السياسية : 

 الناذبة عن الصعوبات االقتصادية أو األحداث السياسية اليت  مخاطر عدم التحويل :
 تدفع بادلشًتي إذل عدـ الدفع أو التأخر يف القياـ بالدفع؛

 ادلتمثلة يف الزالزؿ والفياضانات... مخاطر الكوارث الطبيعية : 

 إعالـ ومساعدة وتقدًن النصيحة للمصدرين؛ -

 ادي؛تأسيس بنك للمعلومات يف رلاؿ اإلعالـ االقتص -

 ربط عالقة دائمة مع البنوؾ وذلك بقصد دعم رلهودات التمويل ادلصريف.   -

 : وتتمثل يف إجراءات أخرى : .5

                                                           
 .2002، دليل المصدرين بكل أمانالشركة الوطنية لتأمُت وضماف الصادرات،  1
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اجلزائريُت، واليت هتدؼ إذل ترقية الصادرات خارج احملروقات والعمل إنشاء اجلمعية الوطنية للمصدرين  -
ادلؤسسة اجلزائرية من  على ربسُت على تسهيل اإلجراءات ادلرتبطة بتصدير ادلنتوج اجلزائري، كما تعمل

اليت سبثل درجة ضرورية وجوىرية لتطوير الصادرات خارج  ISOحيث السعي للحصوؿ على شهادة 
 احملروقات؛

أطلقت ، "OPTIMEXPORT"فرنسي لدعم الصادرات خارج احملروقات  -تصميم برنامج جزائري -
اجلزائر وفرنسا برنارلًا مشًتكًا لدعم الصادرات خارج احلر وقات، يرتكز على تعزيز قدرات التصدير لدى 

 فئة ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة.؛عمـو اجلم وعات التجارية اجلزائرية، مع تركيز خاص على 

احلصوؿ على ىذه إنشاء شهادة ادلصدر لبعض ادلنتجات، حيث أصبحت اجلمارؾ اجلزائرية تشًتط  -
الشهادة من وزارة التجارة لتصدير)التمور، اجللود اخلامة، نفايات احلديد والصلب، الفلُت اخلاـ(، محاية 
لسمعة اإلنتاج الوطٍت يف اخلارج بعد التالعب ادلالحظ يف كيفية تقدًن ىذه ادلنتجات يف األسواؽ الدولية 

 من حيث التغليف والتعبئة واألسعار؛

ع للتصدير على مستوى اجلمارؾ، حيث تقـو ادلؤسسات ادلصدرة على زبزين ادلنتجات إنشاء مستود  -
 ادلعدة للتصدير قبل شحنها اذباه البلد ادلصدرة إليو؛

إنشاء شلثلُت ذباريُت على مستوى بعض سفاراتنا باخلارج لتعريف بادلنتوج الوطٍت وفرص االستثمار  -
 ادلوجودة باجلزائر؛

وجيهي حوؿ ترقية ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة، يكوف مرجعا لربامج وتدابَت إصدار اجلزائر لقانوف ت -
  ادلساعدة والدعم لصاحل ىذه ادلؤسسات.

 مشاكل ومعوقات التصدير في الجزائرب الثالث : المطل

حدة  فمع تزايدإف عملية تصدير ادلنتجات اجلزائرية ضلو األسواؽ األجنبية ليست بالعملية السهلة والبسيطة،      
ادلنافسة أصبح نشاط التصدير يواجو بعض التحديات وادلشاكل أدت إذل إضعاؼ القدرة التنافسية للمنتجات، 

ومن ادلعوقات اليت وقفت يف وجو ادلؤسسات  وجعلتها يف صورة غَت متكافئة مع مثيالهتا يف األسواؽ اخلارجية،
نتج يف حد ذاتو، وبعضها اآلخر ال يرتبط بادلنتوج وإظلا بعضها خاص ومرتبط بادلاجلزائرية القتحاـ األسواؽ الدولية 

 توضيحها فيما يلي :وؽلكن بالظروؼ اخلارجية واحمليطة بو، 

 

 

 



 افسية قطاع الصادرات في الجزائر سياسات واستراتيجيات تطوير تن                  الفصل الثالث  

153 
 

 المستوى الجزئي المشاكل على  .1

 وىنا ؽلكن إحصاء مجلة من ادلشكالت، واليت تتمثل يف :

وادلستويات وادلصاحل غياب سياسة زلددة األىداؼ وواضحة ادلعادل، ومعروفة من طرؼ كل الدوائر  -
 واألفراد؛

تطبيق عشوائي وغَت منتظم إلجراءات العمل ادلنصوص عليها يف نظاـ اجلودة، باإلضافة إذل غياب نظاـ  -
 قادر على القياس ادلبٍت على األساليب اإلحصائية لتحديد االختالؼ؛

دير، األمر الذي عدـ األخذ بأسلوب نظاـ اجلودة يف رلاؿ ربديد وتصميم ادلنتجات ادلخصصة للتص -
 يضعف من قدرهتا على ادلنافسة؛

غياب نظاـ للمعلومات يتضمن كافة البيانات واإلحصائيات اليت ترتبط بالعملية اإلنتاجية وموقع السلعة  -
 يف السوؽ؛

غياب التحفيز ادلادي وادلعنوي داخل ادلؤسسات، شلا حد من فرص اإلبداع واالبتكار كأسلوب عملي  -
 اجلزائرية من ربضَت ادلنتوج الذي يتالءـ ومتطلبات السوؽ؛ؽلكن ادلؤسسة 

ىياكل تنظيمية ميكانيكية ال تستجيب للتغَتات احلالية اليت ربدث خارج حدود ادلؤسسة )البيئة  -
 التبادالت التجارية، التطور التكنولوجي واإلعالـ واالتصاؿ؛ربرير اخلارجية( منها 

عود إذل قدـ آالت اإلنتاج وعدـ مقدرهتا على مواجهة ضعف القطاع الصناعي اجلزائري، والذي ي -
 ادلستجدات التكنولوجية واشًتاطات ادلنظمة العادلية للتجارة؛

عدـ كفاءة ادلؤسسات ادلمارسة للعملية التصديرية، وكذا ضعف كفاءة اذلياكل اليت تتوذل عملية التصدير  -
 السابق، حيث كاف الطلب يفوؽ العرض يف بعض ادلؤسسات، بالنظر لعدـ إعطائها األعلية الالزمة يف

وبالتارل دل يتم إغلاد مصاحل هتتم بعملية التسويق واستخداـ تقنيات االتصاؿ التجاري واليت صارت أكثر 
 من ضرورية يف الوقت احلارل؛

شبو كلي لقنوات  ، حيث كاف ىناؾ غيابواخلدمات انعداـ قنوات التوزيع ذات الطابع اخلصوصي -
 بالنسبة خلدمات ما بعد البيع فهي ، األمر سيافيانب التصدير اجلعلى خاصة تلك اليت تركز  التوزيع

تعرؼ الغياب يف العديد من صفقات التصدير، على الرغم من أهنا تسهم بشكل كبَت يف الرفع من 
     1؛يتنافسية ادلنتجات يف السوؽ العادل

                                                           
، رللة الباحث، جامعة ورقلة، اجلزائر، العدد األوؿ، "تنمية الصادرات والنمو االقتصادي في الجزائر الواقع والتحديات"وصاؼ سعيدي،  1

 13-12، ص ص 2002



 افسية قطاع الصادرات في الجزائر سياسات واستراتيجيات تطوير تن                  الفصل الثالث  

154 
 

مستلزمات اإلنتاج ادلستوردة واليت تدخل يف االطلفاض الكبَت الذي عرفتو الرسـو اجلمركية على  -
أف اجلزائر تبقى ربتفظ دبعدالت مرتفعة، شلا يرفع من تكلفتها اإلنتاجية وػلد  الصناعات التصديرية، إال

 من قدرهتا التنافسية يف األسواؽ اخلارجية.

 لمرتبطة بالمحيط االقتصادي المشاكل ا .2

 احلديث عن مجلة من ادلعوقات التالية :أما على صعيد احمليط االقتصادي، فيمكننا 

غياب إسًتاتيجية زلددة ادلعادل للتصدير، أو على األقل تغطية احلاجيات احمللية واليت يفًتض أهنا جزء  -
ضروري لتنمية وتوزيع الصادرات وربقيق تنافسية تعطي االعتبار للجانب االقتصادي واالجتماعي 

 الوطنية واألجنبية؛والتشابك والتداخل احلاصل بُت األسواؽ 

وعلى العكس من ذلك فهم ؽليلوف  ورجاؿ األعماؿ، ادلنتجُت اجلزائريُت الثقافة التصديرية لدى غياب -
يستدعي حثهم  اشل لالستَتاد بالنظر للربح السريع ادلتعلق بو، وكذا لتجنب ادلخاطر النامجة عن التصدير،

على االىتماـ هبذا القطاع كونو يعترب عنصرا أساسيا لرفع نسبة النمو االقتصادي و الذي من شانو أف 
 ؛يرفع مستوى ادلعيشة ويصحح االختالؿ يف ادليزاف التجاري و ميزاف ادلدفوعات

ي ػلوؿ دوف سبوقعهم يف زلدودية القدرة التنافسية لدى ادلصدرين اجلزائريُت كنتيجة لقلة خربهتم، األمر الذ -
 األسواؽ األجنبية دلدة أطوؿ وعدـ قدرهتم على ادلنافسة؛

عدـ مطابقة ادلنتجات اجلزائرية دلعايَت اجلودة العادلية، وارتفاع تكاليف اإلنتاج كنتيجة الطلفاض قيمة  -
من جهة  الدينار اجلزائري والتضخم والتذبذبات النقدية العادلية من جهة، وعدـ ربقيق فائض إنتاجي

 1أخرى؛

ظلط التسيَت ادلوروث وادلتمثل يف البَتوقراطية وانعداـ ادلبادرة، جعل ادلؤسسة حبيسة ىذا النمط الذي دل  -
يأخذ بعُت االعتبار الفكر االسًتاتيجي ودراسة البدائل اإلسًتاتيجية اليت عن طريقها ؽلكن للمؤسسة 

 اجلزائرية مواجهة ربديات البيئة؛

التكنولوجيا حاؿ دوف تقدًن منتجات مطابقة للمواصفات الدولية، سواء من حيث سوء استخداـ  -
التصميم أو التغليف، إضافة إذل غياب اإلبداع واالبتكار التقٍت والتكنولوجي شلا جعل ادلنتوج اجلزائري 

 غَت قادر على ادلنافسة الدولية؛

وذلك بسبب  ،للتصديرالسلع ادلخصصة  اليت زبدـ إنتاج انعداـ البحث والتطوير بادلؤسسات اجلزائرية -
 مراكز اإلنتاج من جانب آخر؛تعاوف بُت ادلراكز العلمية واجلامعات من جانب و الضعف التنسيق و 

ورغم النقص ادللحوظ يف رلاؿ التكوين حوؿ غياب التكوين : رغم أعلية التكوين يف ربسُت كفاءة األفراد  -
لدى مسَتي ادلؤسسات اجلزائرية عامة وخاصة، صلد أف ىذا تقنيات التصدير واقتحاـ األسواؽ الدولية 

                                                           
 .122بن جلوؿ خالد، مرجع سبق ذكره، ص  1
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اجلانب دل ػلضى بأية عناية بدليل أنو ال يوجد أي مدرسة أو معهد متخصص يف ىذا اجملاؿ شلا جعل 
  1أغلب ادلؤسسات تفتقد إذل كوادر بشرية مؤىلة يف رلاؿ اقتحاـ األسواؽ الدولية؛

 الدولية، خاصة يف رلاؿ اجلودة والنوعية، وىذا راجع لكوف عدـ تطابق ادلنتجات اجلزائرية مع ادلعايَت -
ادلؤسسات اجلزائرية عملت لسنوات طويلة يف غياب أي منافسة شلا جعلها تبقي سلعها ضمن مقاييس 

 وطنية حبتة موجهة لسوؽ واحد؛

ذلك ألسباب ال تزاؿ ادلنتجات اجلزائرية مرتفعة السعر مقارنة ببعض ادلنتجات خاصة الصينية، وقد يرجع  -
 مثل:

  عدـ االستفادة من اقتصاديات احلجم أو الّسلم"Economies d’échelle"؛ 

  عدـ االستخداـ األمثل للطاقة ادلتوفرة، مع ضعف إنتاجية العامل اجلزائري مقارنة بالعامل يف
 دوؿ أخرى؛

 .2تبعية مدخالهتا إذل اخلارج، شلا يؤثر على ادلنتج سواء من حيث السعر أو اجلودة  

 طة بالمحيط المؤسساتي والتشريعي المشاكل المرتب .3

 ويف ىذا اجلانب ىناؾ مجلة من ادلشاكل، نذكرىا يف ما يلي :

التشابك والتداخل يف ادلهاـ ادلوكلة للهيئات واذلياكل ادلدعمة للصادرات خارج احملروقات، كالوكالة  -
، والغرفة الوطنية للتجارة والشركة الوطنية للمعارض (ALGEX)الوطنية لًتقية التجارة اخلارجية 

شلا أدى إذل صعوبة ، شلا أدى إذل غياب التنسيق والتضارب يف األرقاـ ادلقدمة (SAFEX)والتصدير 
تقييم الوضعية وصعوبة ربقيق األىداؼ ادلسطرة، خاصة من طرؼ الوكالة الوطنية لًتقية التجارة اخلارجية، 

توجو اسًتاتيجيات سلتلف األعواف االقتصاديُت يف رلاؿ التصدير، وىو الوسيط باعتباره ىيئة أصبحت 
فيو انشغاالت أىم مراكز التأثَت والقرارات يف رلاؿ التجارة اخلارجية، وفشلو حلد اآلف يف أين تتقاطع 

ن اذليئات إنشاء شبكة معلومات وطنية، سبكن من توفَت ادلعلومات القانونية والتشريعية الدقيقة وادلوحدة ع
وادلؤسسات االقتصادية لتصبح إحدى األدوات الرئيسية يف رلاؿ ازباذ قرارات زبص ترقية الصادرات 

 خارج احملروقات.

غياب أدىن تنظيم للتواجد التجاري يف األسواؽ اخلارجية دبا ؼلدـ الصادرات خارج احملروقات، فهذا  -
ر الستغالؿ الفرص العديدة اليت ؽلكن أف النقص ال يسمح بتعزيز جهود ادلؤسسات ادلهتمة بالتصدي

 تتواجد يف األسواؽ اخلارجية؛

                                                           
 .170-169لعالوي عمر، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
، رللة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا، سلرب "الصادرات الجزائرية خارج المحروقات باستخدام مقاربة التسويق الدولي دفع"براؽ زلمد، عبيلة زلمد،  2

 .126، ص 2006العودلة واقتصاديات مشاؿ إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، اجلزائر، العدد الرابع، جواف 
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 وجود تنظيم وتنسيق غَت كافيُت بُت ادلصدرين اجلزائريُت، سواء على ادلستوى الوطٍت أو اخلارجي؛ -

 وتوجيو ادلوارد ادلالية للصندوؽ اخلاص لًتقية الصادرات خارج احملروقات؛سوء استخداـ  -

، شلا يًتتب عنو وخاصة عند استخداـ النقل اجلويالدورل للسلع وادلنتجات اجلزائرية  ارتفاع تكاليف النقل -
 ارتفاع التكاليف التسويقية، وبالتارل اطلفاض ىامش الربح ادلمكن ربقيقو من عملية التصدير؛

أسواقها عدـ التمكن من قياس القدرة التصديرية للمؤسسة، شلا يعوقها عن تقدير احتياجاهتا ادلالية ومعرفة  -
اخلارجية ادلستهدفة، وبالتارل اختيار منتجاهتا وتكييف قدرهتا اإلنتاجية وتقييم معرفتها الفنية وخربهتا 

 1التصديرية؛

إذ أخذنا ىنا حالة -افتقار ادلصدر اجلزائري لرعاية الدولة لو يف اخلارج، حيث إف ادلصدر اجلزائري  -
الىتماـ الكايف من قبل السفَت أو القنصل يف تلك الدولة فإنو ال يلقى ا   -مشاركتو يف ادلعارض الدولية

ا كاف األمر بالنسبة للمصدر إف دل نقل عدـ االىتماـ أصال وىذا إذ ما مت مقارنتهم بدوؿ أخرى، ىذا إذ
الذي يشارؾ يف تظاىرات بشكل رمسي، فما بالك بادلصدرين ادلشاركُت الذين يقوموف بتصدير منتجاهتم 

 بشكل فردي؛

ادلصدر اجلزائري للمعلومات اخلاصة باألسواؽ اخلارجية وادلنافسُت احملتملُت وكذا أذواؽ ورغبات  افتقار -
ادلستهلكُت يف الدوؿ ادلستهدفة، بالرغم من وجود مكاتب التمثيل التجاري للدولة اجلزائرية وادلنتشرة يف  

 2كثَت من دوؿ العادل.

صاد اجلزائري دبختلف مكوناتو يفتقد للكفاءة التنافسية أو التنافسية شلا سبق يتبُت لنا أف اجلهاز اإلنتاجي لالقت    
 الدولية اليت تؤىلو ألف يتنافس ويكتسب مكانة دائمة يف األسواؽ احمللية واألجنبية.

 

 

 

 

                                                           
 .14رجع سبق ذكره، ص م، "لجزائر الواقع والتحدياتتنمية الصادرات والنمو االقتصادي في ا"وصاؼ صعيدي،  1
خالل  CAGEXو  FSPEأهمية ودور تمويل وتأمين قروض التصدير في ترقية الصادرات غير النفطية دراسة حالة "شريب زلمد أمُت،  2

التسيَت، جامعة زلمد خيضر، بسكرة، اجلزائر، ، أطروحة دكتوراه غَت منشورة، كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو "(2009-1998الفترة )
 .39، ص2010/2011
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 : تحميل األداء التنافسي لمصادرات الجزائرية خارج المحروقات المبحث الثالث

عة العمل على ربديد طبي شأنوإف ربليل األداء التنافسي للصادرات اجلزائرية خارج قطاع احملروقات من     
معرفة التغَتات على مستوى ادلنتجات كذا و ر ميزة تفوؽ نسيب فتقـو بتصديرىا، للجزائفيها يكوف  ادلنتجات اليت

 تطلبات التسويقية الدولية.للقياـ بتطوير ادلنتجات ذات التنافسية العالية وفق ادلادلصدرة 

 تطور هيكل الصادرات الجزائريةتحليل :  األول المطلب

على الرغم من رلهودات الدولة اجلزائرية يف تقليص التبعية شبة الكلية لقطاع احملروقات، إال أهنا دل تكلل      
خارج قطاع  أكرب عائداتبالنجاح ودل ربقق النتائج ادلرجوة، وعلى الرغم كذلك من رغبة احلكومة يف ربقيق 

ربسنات يف وضعية النمو للصادرات خارج  (2014-2005)ت، إال أننا دل نشهد خالؿ الفًتة ادلمتدة من احملروقا
  احملروقات، وىذا ما يربزه اجلدوؿ التارل :

 (2014-2005)هيكل الصادرات الجزائرية خالل الفترة :  (2.3)الجدول رقم 

 مليوف دوالر أمريكي:  الوحدة                                                                              

 البيان
 صادرات المحروقات

الصادرات خارج 
 المحروقات

 مجموع الصادرات

 النسبة % القيمة النسبة % القيمة النسبة % القيمة
2005 902 44 97.61% 099 1 2.38% 001 46 100% 

2006 456 53 97.88% 158 1 2.12% 613 54 100% 

2007 831 58 97.78% 332 1 2.21% 163 60 100% 

2008 361 77 97.55% 937 1 2.44% 298 79 100% 

2009 128 44 97.64% 066 1 2.35% 194 45 100% 

2010 527 55 97.32% 526 1 2.67% 053 57 100% 

2011 427 71 97.19% 062 2 2.80% 489 73 100% 

2012 804 69 97.13% 062 2 2.86% 866 71 100% 

2013 752 63 98.11% 165 2 3.33% 974 64 100% 

2014 304 60 95.89% 582 2 4.10% 886 62 100% 

 CNISادلركز الوطٍت لإلعالـ واإلحصاء للجمارؾ اجلزائرية :  المصدر
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 (2014-2005)هيكل الصادرات الجزائرية خالل الفترة  : (2.3)الشكل رقم 

 
ة استمرار ىيمنة صادرات احملروقات طواؿ فًتة الدراسة، ودبعدؿ الحظؽلكننا م من خالؿ اجلدوؿ أعاله       

يف مليوف دوالر أمريكي،  77 361وبقيمة فاقت مبلغ  من حجم الصادرات الكلية، (يف ادلائة 98) وصل إذل
إال أهنا قد حققت ارتفاعا  ،(يف ادلائة 4.10) الصادرات خارج احملروقات يف أحسن األحواؿ نسبة حُت دل تتجاوز

باإلضافة إذل ذلك فإف قيمة الصادرات خارج ، 2009متزايدا من سنة ألخرى ودل ربقق اطلفاض إال يف سنة 
أدىن قيمة ذلا بػ  0920، حيث سجلت سنة (2014-1005)نسبا متزايدة خالؿ الفًتة  شهدتاحملروقات قد 

إذل ما  2014، لتعرؼ ىذه احلصيلة ارتفاع زلسوس سنة (يف ادلائة 2.35)وبنسبة  مليوف دوالر أمريكي 1 066
 .(يف ادلائة 1.75) أي بنسبة زيادة قدرىا مليوف دوالر أمريكي 2 582    قيمتو

ا شهدتو الصادرات خارج أما بالنسبة لصادرات احملروقات فقد عرفت ىي األخرى ارتفاعاً ولكن بقيم أكرب شل     
، ويرجع ىذا باألساس إذل 8200مليوف دوالر أمريكي سنة  77 361 ذلا بػ قيمةأعلى  سجلت، حيث احملروقات

 128إذل ما قيمتو  2009االرتفاع الذي شهدتو األسواؽ العادلية للنفط، إال أف ىذه القيمة عرفت تراجع سنة 

إال  ،(2014-2005)      مليوف دوالر أمريكي، وىي أدىن قيمة سجلتها صادرات احملروقات خالؿ الفًتة  44
سنة  مليوف دوالر أمريكي 60 304شهدت حصيلة الصادرات ارتفاع وصل إذل قيمة  2010من سنة  ابتداءأنو 

يف  98.11)قدرت بػ  2013، غَت ذلك فإف قيمة الصادرات خارج احملروقات حققت أعلى نسبة ذلا سنة 2014
 سيطرة صادرات احملروقات على إمجارل الصادرات، وىو ما يوضحو الشكل ادلوارل :  ما يفسروىذا ، (ادلائة
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  2014صادرات المحروقات والصادرات خارج المحروقات لسنة ل التركيب النسبي : (3.3)الشكل رقم 

       
 : من إعداد الباحثة بناءا على معطيات اجلدوؿ السابق. المصدر          

من حجم  (يف ادلائة 59)تتعدى  ةالشكل أعاله نالحظ سيطرة صادرات احملروقات بنسبمن خالؿ      
، وىذا راجع إذل ضعف تواجد (يف ادلائة 4.10)الصادرات الكلية، أما الصادرات خارج احملروقات فلم تتعد نسبة 

لضعف اإلنتاج وعدـ توافقو مع ادلقاييس العادلية، ومنو نستنتج أف اجلزائر ال  ادلؤسسات الوطنية باألسواؽ الدولية
 زالت تعتمد وبشكل كبَت على مورد واحد وىو النفط.

 يلجزائر االميزان التجاري  تحليل وضعية:  نيالمطلب الثا

مع االرباد األورويب، األزمة لقد مرت اجلزائر بعدة تغَتات وربوالت اقتصادية، من بينها إبراـ اتفاقيات شراكة      
خالؿ ىذا ادلطلب ربليل وضعية سنحاوؿ من ية،...إخل فقد كاف ذلا تأثَت على االقتصاد اجلزائري، لذا ادلالية العادل

بالنسبة للصادرات اإلمجالية، ومن بعد  ادليزاف التجاري اجلزائري، حيث سنتطرؽ إذل تطور ادليزاف التجاري اإلمجارل
-2005)ية ادليزاف التجاري اجلزائري بالنسبة للصادرات خارج احملروقات، وذلك خالؿ الفًتة سنتطرؽ إذل وضع

2014). 
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 (2014 -2005)تطور الميزان التجاري اإلجمالي خالل الفترة  .1

الواردات بالنسبة   وضعية ادليزاف التجاري اجلزائري اإلمجارل ومعدؿ تغطيةسنبُت من خالؿ اجلدوؿ ادلوارل      
، حيث ؽلكن احلصوؿ على ىذه 2014 سنة إذل 2005سنة للصادرات اإلمجالية وذلك خالؿ الفًتة ادلمتدة من 

 ادلؤشرات كما يلي :

 

 

 

  تطور ادليزاف التجاري ومعدؿ التغطية من خالؿ اجلدوؿ ادلوارل : نستعرض

 (2014 -2005) : تطور الميزان التجاري اإلجمالي ومعدل التغطية خالل الفترة (3.3)الجدول رقم 

 : مليوف دوالر أمريكي الوحدة                                                                               

 السنوات
الصادرات 
 اإلجمالية

 اتالوارد
 الميزان التجاري 

 اإلجمالي
 معدل التغطية %

2005 001 46 20 357 644 25 .97225 

2006 613 54 456 21 157 33 4.5325 

2007 163 60 631 27 532 32 7.7321 

2008 298 79 479 39 819 39 00.862 

2009 194 45 294 39 900 5 .01115 

2010 053 57 473 40 580 16 0.9614 

2011 489 73 247 47 242 26 5.5415 

2012 866 71 376 50 490 21 2.6514 

2013 974 64 028 55 946 9 .07118 

2014 886 62 580 58 306 4 .35107 

 CNISادلركز الوطٍت لإلعالـ واإلحصاء للجمارؾ اجلزائرية   -:  المصدر

 مارس 27 ، تاريخ اإلطالع http://www.andi.dz/index.php/arموقع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  -           

     .00,19الوقت  2015

 

الواردات -الصادرات  =الميزان التجاري اإلجمالي   

100*  (الواردات  /الصادرات ) =معدل التغطية   

http://www.andi.dz/index.php/ar
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 (2014 -2005) تطور الميزان التجاري اإلجمالي ومعدل التغطية خالل الفترة : (4.3)الشكل رقم 

 
  .من إعداد الباحثة بناءا على معطيات اجلدوؿ السابق:  المصدر          

 اإلمجارل اجلزائري ؿ ربليلنا دلعطيات اجلدوؿ والشكل البياين السابقُت يتبُت لنا أف ادليزاف التجاريمن خال     
مستمرة من حيث ، إال أف ىذا الفائض قد عرؼ تقلبات (2014-2005)طيلة الفًتة ادلمتدة من حقق فائض 

مليوف دوالر  39 819 حيث حقق أكرب قيمة لو بػ ،القيمة احملققة ولكن القيم كانت إغلابية لكل السنوات
، وىذا ما يفسر ارتفاع حصيلة  2014 مليوف دوالر أمريكي سنة 4 306، وأدىن قيمة لو بػ 8200سنة  أمريكي

ىذا دل يدـ طويال حيث و ويرجع ىذا باألساس إذل االنتعاش الذي عرفو سعر البًتوؿ،  2008الصادرات لسنة 
مليوف دوالر أمريكي وىي تعترب انتكاسة  5 900قدر بقيمة  2009تراجعا كبَتا سنة عرؼ ادليزاف التجاري 

إذل االطلفاض الشديد ألسعار البًتوؿ اليت عرفتها للميزاف التجاري رغم أف الرصيد كاف إغلايب، وىذا راجع 
فقد سجل ادليزاف  2010أما يف سنة  ،2009لسنة  العادلية األزمة ادلالية للنفط وذلك بسبباألسواؽ العادلية 

 .مليوف دوالر أمريكي 16 580التجاري فائض بقيمة 

يف معدؿ التغطية والذي يفسر مدى تغطية الصادرات للواردات، حيث تعترب أفضل نسبة وفيما ؼلص      
، وما ؽلكن مالحظتو من خالؿ (يف ادلائة 120)، و (يف ادلائة 80)ادلعامالت التجارية الدولية اليت تًتاوح بُت 

الصادرات اإلمجالية للواردات قد سجل اجلدوؿ وادلنحٌت البياين لتطور ادليزاف التجاري اإلمجارل أف معدؿ تغطية 
، ويف سنوات أخرى فاقت ىذه (يف ادلائة 100)معدالت فاقت بكثَت نسبة  (2014-2005)خالؿ الفًتة 

، وىي (يف ادلائة 254.53) و (يف ادلائة 107.35)حيث تراوحت نسبة التغطية ما بُت  (يف ادلائة 200)ادلعدالت 
معدالت تغطية مرتفعة جدا بادلقارنة مع ادلعدالت ادلثلى يف ادلعامالت التجارية الدولية، وىذا ما يدؿ على أف 

  صادراتنا قد قامت بتغطية كل الواردات دوف احلاجة إذل موارد أخرى لتغطية ىذه الواردات. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

0

50

100

150

200

250

300

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

1
0

1
3

2
0

1
4

 الميزان التجاري

 معدل التغطية



 افسية قطاع الصادرات في الجزائر سياسات واستراتيجيات تطوير تن                  الفصل الثالث  

162 
 

  (2014-2005)تطور الميزان التجاري خارج المحروقات خالل الفترة  .2

فسيتم  (2014-2005)أما بالنسبة لوضعية ادليزاف التجاري اجلزائري للصادرات خارج احملروقات خالؿ الفًتة      
 استعراضو من خالؿ اجلدوؿ ادلوارل :

 خالل الفترة ومعدل التغطية : تطور الميزان التجاري للصادرات خارج المحروقات (4.3)الجدول رقم 
(2005-2014) 

 مليوف دوالر أمريكيالوحدة :                                                                                  

 السنوات
الصادرات خارج 

 المحروقات
 الواردات

الميزان التجاري 
للصادرات خارج 

 المحروقات
 معدل التغطية %

2005 099 1 20 357 258 19- 5.39 

2006 158 1 456 21 298 20- 5.39 

2007 332 1 631 27 299 26- 4.82 

2008 937 1 479 39 542 37- 4.90 

2009 066 1 294 39 228 38- 2.71 

2010 526 1 473 40 947 38- 3.77 

2011 062 2 247 47 185 45- 4.36 

2012 062 2 376 50 314 48- 4.09 

2013 165 2 028 55 863 52- 3.93 

2014 582 2 580 58 998 55- 4.40 

 CNISادلركز الوطٍت لإلعالـ واإلحصاء للجمارؾ اجلزائرية  -:  المصدر

 مارس 27 ، تاريخ اإلطالع http://www.andi.dz/index.php/arموقع الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  -            

 .00,19الوقت  2015

 

 

 

 

http://www.andi.dz/index.php/ar
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 خالل الفترة ومعدل التغطية تطور الميزان التجاري للصادرات خارج المحروقات : (5.3)الشكل رقم 
(2005-2014) 

      
 : من إعداد الباحثة بناءا على معطيات اجلدوؿ السابق. المصدر       

نالحظ من خالؿ اجلدوؿ أف رصيد ادليزاف التجاري للصادرات خارج احملروقات قد سجل عجز طيلة فًتة      
، ويعود ذلك إذل االرتفاع ادللحوظ يف قيمة الواردات واطلفاض قيمة (2014-2005)الدراسة ادلمتدة من 

إال أف روقات ولو كاف ضعيف ، ورغم االرتفاع ادللموس يف قيمة الصادرات خارج احملالصادرات خارج احملروقات
، إذ يتضح ادليزاف التجاري بقي يشهد عجزا متزايدا، حيث سجل ارتفاعا ىائال من سنة ألخرى ولكن بقيم سالبة

لنا الفرؽ الشاسع بُت قيمة الواردات والصادرات خارج احملروقات اليت تتسم بالضعف والنمو البطيء الذي ال 
 للواردات.يتماشى مع النمو ادلتسارع 

وبالنظر دلعدالت التغطية الواردة يف اجلدوؿ أعاله، فإننا نالحظ أف معدؿ تغطية الصادرات خارج احملروقات      
يف أحسن أحواذلا للواردات يعكس نسبة ضئيلة جداً إذ دل ربقق الصادرات خارج احملروقات نسبة تغطية للواردات 

ؤكد أنو ال ؽلكن أف تغطى الواردات بالصادرات خارج احملروقات نظرا للفرؽ وىذا ما ي، (يف ادلائة 5.39)نسبة 
، إال أنو بعد ذلك ظل 2006و  2005يف سنة  (يف ادلائة 5)يف حدود ىذه النسبة  كانتحيث  الشاسع جدا، 

 .2009سنة  (يف ادلائة 2.71) حيث بلغ أدىن معدؿ لو بػ معدؿ تغطية الواردات يشهد اطلفاضا

، خصوصا إذا ما ىامشية جداضعيفة و تعترب خارج قطاع احملروقات  اجلزائرية لنا شلا سبق أف الصادراتيتضح      
تعترب النتائج وبالتارل شلا ينعكس سلبا على وضعية ادليزاف التجاري خارج احملروقات، مت مقارنتها بالواردات ادلرتفعة، 

بشكل نفطية، أما الصادرات خارج احملروقات فلم تساىم اإلغلابية للميزاف التجاري اإلمجارل نتيجة للصادرات ال
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فعاؿ وإغلايب يف تطور التجارة اخلارجية للجزائر، ويرجع السبب يف ذلك إذل ضعف ادلؤسسات ادلصدرة وعدـ 
     قدرهتا على ادلنافسة يف األسواؽ اخلارجية.

 المطلب الثالث : التركيب السلعي للصادرات خارج المحروقات

تجارة اخلارجية إذل حد ما جوانب مهمة من التطور االقتصادي الذي ػلققو البلد، اذليكل السلعي لليعكس      
وللوقوؼ على حقيقة تنويع الصادرات اجلزائرية من حيث ىيكلتها نستعرض أىم ادلنتجات ادلصدرة خارج قطاع 

واليت ؽلكن توضيحها من  (2013-2004)احملروقات حسب رلموعة االستخداـ، وذلك خالؿ الفًتة ادلمتدة من 
 خالؿ اجلدوؿ التارل :
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 (2013-2004)أهم المنتجات المصدرة خارج قطاع المحروقات خالل الفترة :  (5.3)الجدول رقم                                     

 مليوف دوالر أمريكيالوحدة :                                                                                                                                                                           

 البيان
 مواد خام طاقة ومواد التشحيمال مواد غذائية

منتجات نصف 
 مصنعة

معدات وتجهيزات 
 زراعية

معدات وتجهيزات 
 صناعية

السلع االستهالكية 
 غير غذائية

 النسبة القيمة
% 

النسبة القيمة
% 

النسبة القيمة
% 

النسبة القيمة
% 

النسبة القيمة
% 

النسبة القيمة
% 

النسبة القيمة
% 

2004 59 0.18 302 31 97.56 90 0.28 571 1.77 - - 47 0.14 14 0.04 

2005 67 0.14 094 45 98.02 134 0.29 651 1.41 - - 36 0.07 19 0.04 

2006 73 0.13 429 53 97.83 195 0.35 828 1.51 1 0.001 44 0.08 43 0.07 

2007 88 0.14 831 58 97.78 169 0.28 993 1.65 1 0.001 46 0.07 35 0.05 

2008 119 0.15 361 77 97.55 334 0.42 1 384 1.74 1 0.001 67 0.08 32 0.04 

2009 113 0.25 44 128  97.64 170 0.37 692 1.53 - - 42 0.09 49 0.10 

2010 315 0.55 55 527 97.32 94 0.16 1 056 1.85 1 0.001 30 0.05 30 0.05 

2011 355 0.48 71 427 97.19 161 0.21 1 496 2.03 - - 35 0.04 15 0.02 

2012 315 0.43 69 804 97.13 168 0.23 1 527 2.12 1 0.001 32 0.04 19 0.02 

2013 402 0.61 62 960 96.90 109 0.16 1 458 2.24 - - 28 0.04 17 0.02 

 .CNISالوطٍت لإلعالـ واإلحصاء للجمارؾ اجلزائرية  ادلركز:  المصدر
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 2013لسنة  أهم المنتجات المصدرة خارج قطاع المحروقات : (6.3)الشكل رقم                  

 
  : من إعداد الباحثة اعتمادا على معطيات اجلدوؿ السابق. المصدر        

أصناؼ، زبتلف نسب  سبعة أف الصادرات اجلزائرية خارج احملروقات تًتكب من من خالؿ اجلدوؿ نالحظ     
حيث تتكوف من نفس الًتكيبة لعدة سنوات، من صنف آلخر،  خارج احملروقات مساعلتها يف إمجارل الصادرات

 :ؽلكن ترتيبها كالتارل و  ،ادلرتبة األوذل الطاقة ومواد التشحيم صدروتت

ربتل الطاقة ومواد التشحيم ادلرتبة األوذل من حيث ادلنتجات ادلصدرة خارج  : ومواد التشحيمالطاقة  .1
وىو أمر  (يف ادلائة 98)بأكثر من  نسبة قدرت (2013-2005)حيث سجلت خالؿ الفًتة احملروقات، 

احملروقات، حبيث تزداد ىذه ادلواد كلما ازدادت صادرات  ،طبيعي حبكم اعتماد اجلزائر على احملروقات
ادلواد القادمة من تصفية و  الزيوت ومواد التشحيم يفىذا الصنف  عليها وتتمثل أىم ادلنتجات اليت ػلتوي

 مليوف دوالر أمريكي سنة 31 302من  ا مستمرا يف قيمتها، حيث انتقلتارتفاع فقد شهدت ،الزفت
 .2013مليوف دوالر أمريكي سنة  960 62إذل ما قيمتو  2004

تأيت يف ادلرتبة الثانية ادلنتجات النصف مصنعة واليت تدخل يف إنتاج مواد نصف مصنعة : المنتجات ال .2
، حيث شهدت ىي و  فضالت احلديدالورؽ والكرتوف، من بينها  مصنعة أخرى فوسفات الكالسيـو

، حيث قدرت حصيلتها نتعاشا مستمرا خالؿ فًتة الدراسة على الرغم من تواضع النسب احملققةاألخرى ا
إذل ما  8200، لتصل عاـ (يف ادلائة 1.77) بنسبة مليوف دوالر أمريكي 571ما يساوي  2004سنة 

مليوف دوالر  692تراجعت احلصيلة لتسجل  2009، أما يف سنة مليوف دوالر أمريكي 1 384قيمتو  
 .(يف ادلائة 1.53) أمريكي وبنسبة مساعلة

 الطاقة ومواد التشحيم

 منتجات نصف مصنعة

 مواد غذائية

 مواد خام

 معادات وتجهيزات صناعية

 السلع االستهالكية غير غذائية

 معدات وتجهيزات زراعية
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: ربتل ادلنتجات الغذائية ادلرتبة الثالثة يف قطاع الصادرات خارج احملروقات، حيث تضم  المواد الغذائية .3
والبذور واليت سبتاز  الغذائية العجائن السكر األبيض، التمور، ادلياه ادلعدنية والغازية،بالدرجة األوذل 
 2004الر أمريكي سنة مليوف دو  59سجلت ادلنتجات الغذائية ارتفاعا زلسوسا من وقد باجلودة العالية، 

  .2014مليوف دوالر أمريكي سنة  402قيمة  إذل

خالؿ السنوات فقد سجلت  ،احتلت ادلواد اخلاـ مرتبة ال تقل أعلية عن ادلواد الغذائية:  المواد الخام .4
مليوف دوالر أمريكي  90قيما أكرب شلا حققتو ادلواد الغذائية، حيث انتقلت من قيمة  (2004-2009)

وربتل  2010، لتًتاجع قيمتها بداية عاـ 2009مليوف دوالر أمريكي سنة  170إذل قيمة  2004سنة 
 .يف النحاس، الزنك والفوسفات وتتمثل أىم منتجاهتا مكاهنا ادلواد الغذائية،

، حيث سجلت سجلت ادلعدات الصناعية قيمًا متذبذبة خالؿ فًتة الدراسةمعدات وتجهيزات صناعية :  .5
، مث تراوحت قيمها مابُت االرتفاع تارة واالطلفاض 2008مليوف دوالر أمريكي سنة  67أعلى قيمة ذلا 

وسبثلت أىم ادلنتجات ادلصدرة من ىذا ، تارة أخرى لتستقر على نسب ضعيفة جدا يف هناية الفًتة
 الصنف يف التجهيزات ادلستعملة يف البناء والصحة واألشغاؿ العمومية وادليكانيك.

كانت قريبة من حيث القيمة والنسبة للمواد الغذائية، حيث سجلت  غير غذائية :السلع االستهالكية  .6
، وتتمثل أىم (يف ادلائة 0.10) ، وبنسبة مساعلة2010سنة  مليوف دوالر أمريكي  49ذلا بػ  أعلى قيمة

 األدوية، مواد التعبئة والتغليف.منتجاهتا يف مواد النظافة والتجميل، 

ربتل ادلعدات الزراعية ادلرتبة األخَتة يف قطاع الصادرات خارج احملروقات، معدات وتجهيزات زراعية :  .7
اجلرارات، آالت حيث سجلت قيما ضعيفة جدا، انعدمت يف بعض السنوات، وتتمثل أىم منتجاهتا يف 

         وأجهزة احلصاد، قنوات الصرؼ واألنابيب.

 ادلزايا التنافسية بقدر ما تتمتع دبزايا نسبية.نالحظ بأف ادلنتجات ادلصدرة على قلتها ال تتمتع بأي من 

  وزيع الجغرافي للصادرات خارج المحروقات: التلمطلب الرابع ا

يعكس التوزيع اجلغرايف للصادرات رلموعة من العوامل أعلها طبيعة الصادرات يف حد ذاهتا والعالقات      
للجزائر، حيث كلما زاد تنوع  الرئيسيُت أىم ادلتعاملُت االقتصاديُت التجارية وقدراهتا التنافسية، وتقرر ىذه العوامل

 األسواؽ وتعددىا زادت القدرة التنافسية للمنتجات احمللية، وربقق ذلا أكرب قدر من االستقرار.

ائرية ، تتجو غالبية الصادرات اجلز اليت ازبذهتا اجلزائر مع األطراؼ اخلارجية واإلجراءات تفاقياتلالنتيجة وك     
خارج احملروقات إذل الدوؿ األعضاء يف ىذه االتفاقيات خاصة الدوؿ اليت وقعت معها اتفاقية الشراكة 
األورومتوسطية ودوؿ منطقة التجارة احلرة العربية، باإلضافة إذل دوؿ إفريقيا، وباقي دوؿ العادل يف شكل اتفاقيات 

 ثنائية.
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اجلغرايف للصادرات، ىو إجراء التصنيف ادلبدئي للدوؿ اليت تشكل الفائدة احلقيقة من دراسة النمط وتكمن      
 1حيث : Géoculturelle proximité La فرصا تسويقية من حيث التقارب اجلغرايف والثقايف

: يتيح للمؤسسات اجلزائرية فرص التصدير إذل البلداف القريبة من حيث ادلوقع، وذلك  التقارب الجغرافي -
 لتحقيق وفرات يف تكاليف ادلواد ادلصدرة، شلا يزيد من تنافسية السلع ادلصدرة؛

: كالدين، اللغة، العادات االستهالكية، األذواؽ، السلوؾ الشرائي...إخل، حيث يسمح  التقارب الثقافي -
بدؿ  من التقارب للمؤسسات اجلزائرية ادلصدرة بتنميط منتجاهتا إذل كل األسواؽ ادلستهدفة ىذا النوع

الذي يثبط من قدرة ادلؤسسات اجلزائرية ال  spécifique) (Adaptation التعديل أو التكييف احمللي 
   سيما ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة يف مواجهة االحتياجات ادلختلفة لكل سوؽ.

 : المبادالت وفق المناطق االقتصاديةترتيب  .1

ناطق اجلغرافيا، حيث ربتل فيها اجملموعة العديد من ادلتصدر اجلزائر منتجاهتا السلعية خارج احملروقات إذل      
اليت تستحوذ االقتصادية األوروبية النصيب األوفر، لتًتاجع قليال وىذا الًتاجع كاف يف صاحل دوؿ أمريكا الشمالية 

 الواليات ادلتحدة األمريكية.عليها 

أما التعامل مع البلداف االشًتاكية فبالرغم من ضعف نسبتها، إال أف القيمة ادلطلقة للصادرات مع ىذه      
ادلنطقة قد تزايدت، يف حُت أف تنوع صادرات اجلزائر اذباه الدوؿ األسيوية والعربية واإلفريقية بقيت ضعيفة إذل 

 :قطاع خارج احملروقات معها اجلزائر يف حد كبَت، واجلدوؿ ادلوارل يبُت سلتلف ادلناطق اليت تتعامل 

 

 

 

                                                           
 .131-130براؽ زلمد، عبيلة زلمد، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
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 : مليوف دوالر أمريكي   الوحدة                       (2013-2004) التوزيع الجغرافي للصادرات حسب المناطق االقتصادية خالل الفترة : (6.3)الجدول رقم   

 البياف
دول أمريكا  أمريكا الشماليةدول  باقي دول أوروبا االتحاد األوروبي

 دول أخرى الدول اآلسيوية الدول اإلفريقية   الدول العربية المغرب العربي الجنوبية

 القيمة
النسبة
% 

 القيمة
النسبة
% 

 القيمة
النسبة
% 

 القيمة
النسبة
% 

 القيمة
النسبة
% 

 القيمة
النسبة
% 

 القيمة
النسبة
% 

 القيمة
النسبة
% 

 القيمة
النسبة
% 

2004 278.5 1 54.70 111.6 4.77 660.1 28.24 149.7 6.40 32 1.36 37.4 1.60 2.3 0.09 63.7 2.72 1.7 0.07 

2005 903.5 1 55.64 148.1 4.32 956.5 27.95 238.3 6.96 31 0.90 46.1 1.34 3.6 0.10 90.9 2.65 3 0.08 

2006 089.9 2 52.52 151.3 3.80 343.1 1 33.75 178.1 4.47 37.5 0.94 43 1.80 1 0.02 134.6 3.38 - - 

2007 835.5 1 43.56 150.4 3.56 594 1 37.82 187.2 4.44 53.2 1.26 33.5 0.79 47.2 1.12 298.5 7.08 14.2 0.33 

2008 659 2 52.19 202 3.96 561.1 1 30.64 193.1 3.79 104.3 2.04 50.8 0.99 23.1 0.45 294.9 5.78 6.3 0.12 

2009 717.2 1 51.30 166.6 4.97 947.9 28.31 137.3 4.10 63.5 1.89 41.7 1.24 6.8 0.20 262.7 7.84 3.6 0.10 

2010 127.4 2 49.09 251.8 5.81 275.9 1 29.44 200.6 4.62 97.3 2.24 52.8 1.21 5.8 0.13 319.6 7.37 2 0.04 

2011 728.1 2 50.76 315.1 5.86 433.3 1 26.67 313.6 2.15 115.9 2.15 59.2 1.10 10.6 0.19 395.1 7.35 2.9 0.05 

2012 147.1 3 55.33 262.9 4.62 255.1 1 22.06 336.5 5.91 164 2.88 75.8 1.33 4.8 0.08 438.2 7.70 2.6 0.04 

2013 315.1 3 63.55 191.6 3.67 715 13.70 261.3 5 211.8 4.06 61.9 1.18 9.3 0.17 444.5 8.52 6 0.11 

 "ONS"الديواف الوطٍت لإلحصائيات : المصدر 
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 2013لسنة  التوزيع الجغرافي للصادرات حسب المناطق االقتصادية:  (7.3)الشكل رقم 

 
 : من إعداد الباحثة بناءا على معطيات اجلدوؿ السابق. المصدر         

من خالؿ اجلدوؿ السابق، وادلبُت للتوزيع اجلغرايف للصادرات اجلزائرية خارج قطاع احملروقات حسب ادلناطق      
االقتصادية، يتبُت لنا بوضوح أف معظم مبادالتنا التجارية خالؿ العشر سنوات األخَتة مازالت منحازة من طرؼ 

ص اجلدوؿ صلد أف ىذه اجملموعة ربتل الصدارة يف شركائنا التقليديُت ومن أعلهم دوؿ االرباد األورويب، فبتفح
، أما النسب ادلتبقية فتتوزع على الدوؿ ادلغاربية واآلسيوية (2013-2004)معامالهتا مع اجلزائر خالؿ الفًتة 

 واألمريكية كما يلي :

قتصادية : تعترب دوؿ االرباد األورويب من أىم زبائن اجلزائر مقارنة مع ادلناطق اال االتحاد األوروبي -
األخرى، حيث تستحوذ ىذه السوؽ على حصة األسد من رلموع الصادرات اجلزائرية، وقد بلغت 

يف  54.70) ، وبنسبة2004مليوف دوالر أمريكي سنة  1 278.5 الصادرات ضلو ىذه اجملموعة قيمة
بنسبة زيادة أي  2013مليوف دوالر أمريكي سنة  3 315.1 ، واستمرت يف االرتفاع لتصل قيمة(ادلائة

، ومن أىم الدوؿ ادلتعاملة مع اجلزائر من ىذا اإلقليم صلد كل من إسبانيا، (يف ادلائة 8.85) قدرىا
 1إيطاليا، فرنسا، وبريطانيا ويرجع السبب يف ذلك لعدة أسباب أعلها :

                                                           
، مذكرة ماجستَت غَت منشورة، كلية العلـو "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رهان الجزائر لترقية الصادرات خارج المحروقات"بلخَت فريد،  1

 .106، ص 2012التسيَت، جامعة اجلزائر، االقتصادية وعلـو 

  

%63.55 

3.67% 

13.70% 

5% 

4.06% 1.18% 

0.17% 

8.52% 

0.11% 

 2013التوزيع الجغرافي للصادرات حسب المناطق االقتصادية لسنة 

 االتحاد االوروبي

 باقي دول أوروبا

 دول أمريكا الشمالية

 دول أمريكا الجنوبية

 المغرب العربي

 الدول العربية

 الدول اإلفريقية

 الدول اآلسيوية

 دول أخرى
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  الدوؿ ادلوقع اجلغرايف االسًتاتيجي للجزائر : حيث يعترب البحر األبيض ادلتوسط علزة وصل بُت
 ادلتوسطية، كما تعترب دوؿ االرباد األورويب أقرب إذل السوؽ اجلزائرية من الدوؿ اآلسيوية؛

  الظروؼ التارؼلية اليت تربط اجلزائر بالدوؿ األوروبية، إذ أهنا كانت مستعمرة أوروبية، لذا فإف جزء
 الشراكة األوروبية؛ من ادلصاحل االقتصادية ذلذه الدوؿ مازالت مرتبطة باجلزائر خصوصا يف رلاؿ

  األسباب االقتصادية : تتمثل يف الدور الذي لعبتو الدوؿ األوروبية يف سبويل ادلصانع اجلزائرية
 بالتجهيزات الصناعية خاصة يف شكل عقود ادلفتاح يف اليد وعقود ادلنتج يف اليد.

: سجلت دوؿ أمريكا الشمالية ادلرتبة الثانية من حيث ادلعامالت اخلارجية مع اجلزائر،  أمريكا الشمالية  -
مليوف  879من الصادرات بًتاجع قدر بػ  2007مليوف دوالر أمريكي سنة  1 594حيث استحوذت على 

الواليات ، غَت أف ىذه صادرات ضلو ىذه اجملموعة قد سبيزت بالتصاعد، وربتل 2013دوالر أمريكي سنة 
 ادلتحدة األمريكية فيها الصدارة من حيث امتصاصها للصادرات اجلزائرية.

: احتلت دوؿ آسيا اليت تضم الصُت، الياباف، وسنغافورة ادلرتبة الثالثة، حيث سجلت  الدول اآلسيوية -
من  (يف ادلائة 8.52) مليوف دوالر أمريكي بنسبة 444.5بقيمة  2013أعلى قيمة صادرات إليها سنة 

 رلموع الصادرات ذلذه السنة.

: صلد أف أسواؽ دوؿ أمريكا اجلنوبية ىي األخرى ربتل بدورىا مرتبة مهمة يف قائمة أمريكا الجنوبية  -
 5.91) ، بنسبة2012مليوف دوالر أمريكي سنة  336.5ادلتعاملُت مع اجلزائر، حيث بلغت أعلى قيمة ذلا 

 .(يف ادلائة

: نالحظ أف الدوؿ األوروبية األخرى ربتل مرتبة ال تقل أعلية عن مكانة الدوؿ األوروبية  باقي دول أوروبا -
 315.1يف قائمة الزبائن، حيث تتميز الصادرات إذل ىذه الدوؿ بالتذبذب، إذ سجلت أعلى قيمة ذلا بػ 

  .(يف ادلائة 5.86) بنسبة 2011مليوف دوالر أمريكي سنة 

صلد أف دوؿ ادلغرب العريب اليت تضم خاصة تونس، ادلغرب، ليبيا، وموريطانيا قد عرفت : المغرب العربي  -
 2004نسب مشاركة متواضعة ولكنها يف ظلو مستمر، إذ بعدما كانت قيمة الصادرات ادلوجهة إليها سنة 

مليوف  211.8، أصبحت تقدر ىذه القيمة بػ (يف ادلائة 1.36) مليوف دوالر أمريكي وبنسبة 32تقدر بػ 
، حيث تعد دوؿ ادلغرب العريب منفذ مهم (يف ادلائة 2.7) أي بزيادة قدرىا 2013دوالر أمريكي سنة 

للصادرات اجلزائرية خارج قطاع احملروقات وذلك حبكم احلدود ادلشًتكة مع اجلزائر وتقاسم نفس العادات 
 االستهالكية والثقافية.

دل تكن ادلبادالت التجارية مع الدوؿ اإلفريقية لًتقى إذل الطموحات ادلنتظرة يف إطار  الدول اإلفريقية : -
التعاوف جنوب/جنوب، فقد شهدت الصادرات إذل ىذه الدوؿ تذبذب يف قيمتها رغم أهنا يف الواقع سوؽ 

ومتعددة األطراؼ جد ىاـ للجزائر نظرا دلا تتميز بو من موقع وسهولة يف التواصل وكذا االتفاقيات الثنائية 
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 (يف ادلائة 1.12) وبنسبة 2007مليوف دوالر أمريكي سنة  47.2ادلربمة معها، حيث بلغت أعلى قيمة ذلا 
 من رلموع الصادرات.

أما بالنسبة لبعض الدوؿ األخرى فتبقى سوؽ ىامشية بالنسبة لألسواؽ السابقة الذكر واليت تعد منفذ مهم  -
مليوف دوالر أمريكي سنة  14.2للصادرات اجلزائرية خارج قطاع احملروقات، حيث بلغت أعلى قيمة ذلا بػ 

2007. 

ا خارج احملروقات يف العديد من األسواؽ اخلارجية، نالحظ أف اجلزائر تعرؼ تنوعا يف التوزيع اجلغرايف لصادراهت     
وتعد السوؽ األوروبية الشريك التجاري األوؿ يف التعامل مع اجلزائر، كما تسعى جاىدة إذل استقطاب أسواؽ 

        أخرى يف إطار توسيع أسواقها اخلارجية، وتنويع زبائنها. 

  المحروقات :أهم الدول المتعاملة مع الجزائر خارج قطاع  .2

سنتطرؽ ىنا إذل الدوؿ العشرة األوائل اليت تستورد من اجلزائر يف نطاؽ خارج احملروقات، واذلدؼ من ذلك      
ىو معرفة مدى االعتماد على دولة واحدة أو تكتل اقتصادي واحد يف تصريف صادرات اجلزائر خارج احملروقات، 

   ديُت مع اجلزائر :واجلدوؿ ادلوارل يظهر أىم ادلتعاملُت االقتصا
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: العمالء الرئيسيين العشرة األوائل للجزائر في الصادرات خارج المحروقات خالل ( 7.3)الجدول رقم 
 (2013-2011)الفترة 

 أمريكي : مليوف دوالر الوحدة                                                                                             

 الرتبة
2011 2012 2013 

 القيمة الدول
النسبة
% 

 القيمة الدول
النسبة 

% 
 القيمة الدول

 النسبة
% 

01 

الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

 19.10 497,9 818 إسبانيا 19.58 089,8 911 إيطاليا 25.44 031,8 107 1

 17.56 070,0 764 إيطاليا 02

الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

 16.45 101,7 705 إيطاليا 18.33 974,9 852

 13.10 127,9 561 بريطانيا 13.28 023,8 618 إسبانيا 12.09 881,3 525 إسبانيا 03

 11.87 398,9 508 فرنسا 10.41 660,0 484 فرنسا 11 132,0 478 فرنسا 04

 8.94 011,6 416 هولندا 8.27 773,7 359 هولندا 05

الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

480 204,8 11.20 

 8.61 858,9 368 هولندا 8.64 188,8 402 كندا 7.50 282,0 326 كندا 06

 5.49 871,0 234 كندا 6.23 285,7 290 بريطانيا 5.44 661,8 236 البرازيل 07

 5.38 289,8 230 البرازيل 5.77 713,9 268 البرازيل 4.80 934,3 208 بريطانيا 08

 4.40 282,1 188 تركيا 4.46 704,8 207 تركيا 4.24 775,9 184 تركيا 09

 4.39 117,4 188 الصين 4.32 356,7 201 الصين 3.64 158501,6 الصين 10

المجم
 4 350 044.4  وع

100

% 
 010 653 4 

100

%  750.4 283 4 
100

% 

 "ONS"الديواف الوطٍت لإلحصائيات :  المصدر
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 2013العشرة األوائل للجزائر لسنة  عمالء الرئيسيين: ال (8.3)الشكل رقم 

     
 : من إعداد الباحثة بناءا على معطيات اجلدوؿ السابق. المصدر       

 2011أعاله أف الواليات ادلتحدة األمريكية سبثل أىم متعامل ذباري مع اجلزائر لسنة  يالحظ من اجلدوؿ     
من رلموع الصادرات  (يف ادلائة 25.44) وبنسبة مليوف دوالر 031,8 107 1حيث سجلت قيمة تقدر بػ 

 مليوف دوالر. 626 827قدر بػ  2013اجلزائرية ذلذه السنة، مسجلة اطلفاضاً خالؿ سنة 

دوؿ االرباد األورويب تعد الشريك التجاري الرئيسي للجزائر، حيث احتلت إيطاليا ادلرتبة  أف كما نالحظ     
 19.58) حيث بلغت نسبة 2012، لتشهد بعد ذلك ارتفاعًا سنة (يف ادلائة 17.56) بنسبة 2011الثانية لسنة 

 (يف ادلائة 13.28) و (يف ادلائة 12.09) بنسبة 2012و  2011، تليها إسبانيا يف ادلرتبة الثالثة لسنيت (يف ادلائة
من رلموع الصادرات اجلزائرية، أما بالنسبة  (يف ادلائة 19.10) بنسبة 2013على التوارل، لتحتل ادلرتبة األوذل سنة 

يف  8.3) مسجلة ارتفاعاً قدر بػ 2013مليوف دوالر سنة  127,9 561لربيطانيا فقد ارتفعت قيمتها حيث بلغت 
، وىذا ما يوضح أعلية االرباد األورويب يف ادلبادالت التجارية اجلزائرية حبكم ادلوقع 2011مقارنة بسنة  (ادلائة

 ادلقدمة واالتفاقيات ادلربمة معو لتطوير ىذه العالقات مستقبال.والتسهيالت 

 ، 282,1 188يف حُت صلد أف تركيا، الصُت والربازيل يعرؼ التعامل معها نوع من الًتاجع، حيث بلغت     
 .2013مليوف دوالر سنة  289,8 230، 117,4 188

 إسبانيا
19% 

 إيطاليا
17% 

 بريطانيا
13% 

 فرنسا
12% 

الواليات المتحدة 
 األمريكية
11% 

 هولندا
9% 

 كندا
6% 

 البرازيل
5% 

 تركيا
4% 

 الصين
4% 

 2013العمالء الرئيسيين العشرة األوائل للجزائر لسنة 
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ويتضح لنا أف دوؿ االرباد األورويب تعد من األسواؽ الرئيسية للجزائر خارج قطاع احملروقات، وعلى ىذا      
األساس ؽلكن القوؿ بأف دوؿ احلوض ادلتوسط وحبكم موقعها اجلغرايف قد ساعد بشكل كبَت على تطوير عالقاهتا 

 التجارية مع اجلزائر.       

 رات خارج المحروقاتأهم الدول العربية المستوردة للصاد .3

تقـو اجلزائر بتصدير منتجاهتا خارج قطاع احملروقات باذباه ادلنطقة العربية، ودلعرفة األسواؽ العربية اليت تتعامل      
، ؽلكن توضيح أىم دوؿ ادلنطقة العربية الكربى معها اجلزائر وحجم ادلبادالت التجارية بينها وبُت دوؿ ىذه ادلنطقة

 ( 2013-2011)للتبادؿ احلر اليت تستورد الصادرات اجلزائرية خارج احملروقات وذلك خالؿ الفًتة       

               وقات خالل الفترة محر : أهم الدول العربية المستوردة للصادرات الجزائرية خارج ال (8.3)الجدول رقم 
(2011-2013)                                                                             

 : مليوف دوالر أمريكي الوحدة                                                                                             

 الرتبة
2011 2012 2013 

النسبة القيمة الدول
% 

 النسبة القيمة الدول
% 

 النسبة القيمة الدول
% 

 49.60 797,9 131 تونس 99.43 617,6 80 تونس 40,16 477,7 67 المغرب 01

 28.58 938,4 75 المغرب 34.12 605,8 78 المغرب 28,35 634,8 47 مصر 02

 17.45 379,9 46 مصر 26.27 530,9 60 مصر 28.32 591,7 47 تونس 03

 1.34 567,0 3 لبنان 1.86 300,9 4 موريطانيا 0.90 522,1 1 السعودية 04

 0.88 341,7 2 موريطانيا 1.23 851,0 2 لبنان 0.73 1234,7 السودان 05

 0.78 092,6 2 السودان 0.52 206,1 1 السعودية 0.54 923,0 لبنان 06

 0.67 799,1 1 ليبيا 0.51 188,9 1 السودان 0.49 832,6 ليبيا 07

 0.36 970,8 السعودية 0.22 518,3 ليبيا 0.40 681,4 األردن 08

 0.24 655,6 األردن 0.19 449,7 األردن 0.03 60,7 السنيغال 09

 0.04 126,6 السنيغال 0.02 68,4 السنيغال 0.02 48,3 موريطانيا 10

المجمو 
 %100 265 669.6  %100 302 33736  %100 168 007  ع

 "ONS"الديواف الوطٍت لإلحصائيات :  المصدر
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 2013لسنة  وقاتمحر أهم الدول العربية المستوردة للصادرات الجزائرية خارج ال : (9.3)الشكل رقم 

   
 على معطيات اجلدوؿ السابق. بناءا: من إعداد الباحثة  المصدر      

من خالؿ معطيات اجلدوؿ أعاله، نالحظ أف أكرب متعامل ذباري مع اجلزائر يف القطاع خارج احملروقات بُت      
 477.7ىو ادلغرب، حيث احتل الصدارة كأوؿ زبوف بقيمة  1201دوؿ ادلنطقة العربية الكربى للتبادؿ احلر لسنة 

من رلموع الصادرات اجلزائرية، لكن ىذه النسبة اطلفضت إذل  (يف ادلائة 40.16) مليوف دوالر وبنسبة 67
، وانتقلت تونس من ادلرتبة الثالثة سنة 2013سنة  (يف ادلائة 28.58)وبنسبة  2012سنة   (يف ادلائة 34.12)

 (يف ادلائة 49.60) و (يف ادلائة 34.99)مسجلة زيادة بنسبة  2013و  2012إذل ادلرتبة األوذل لسنيت  2011
بنسبة  2012على التوارل، كذلك احتلت مجهورية مصر العربية ادلرتبة الثالثة كأىم زبوف للجزائر وذلك لسنيت 

 1.34)بنسبة  2013، مقابل ادلرتبة الرابعة للبناف سنة 2013سنة  (يف ادلائة 17.45)وبنسبة  (يف ادلائة 36.27)
ادلبادالت التجارية مع دوؿ مغاربية أخرى مثل موريطانيا ، كما نالحظ من خالؿ اجلدوؿ تطور حجم (يف ادلائة

 (يف ادلائة 0.88)و 2012سنة  (يف ادلائة 1.86)إذل  2011سنة  (يف ادلائة 0.02) حيث ارتفعت حصتها من

 ، األمر الذي يشجع على زيادة حجم التجارة البينية داخل االرباد ادلغريب.2013سنة 

 (يف ادلائة 0.52)إذل نسبة  2011سنة  (يف ادلائة 0.90)وتراجعت ادلملكة العربية السعودية من نسبة      

على التوارل، يف حُت يبقى التعامل مع بعض الدوؿ العربية  2013و  2012خالؿ سنيت  (يف ادلائة 0.36)و
كاإلمارات العربية ادلتحدة، ضئيال حيث بلغت نسبتها أقل من الواحد الصحيح، وبادلقابل غياب بعض الدوؿ  

 سوريا والكويت.

49,60% 

28.58% 

17.45% 

1.34% 
0.88% 0.78% 0.67% 

0.36% 
0.24% 0.04% 

أهم الدول العربية المستوردة للصادرات الجزائرية خارج المحروقات لسنة 
2013 

 تونس

 المغرب

 مصر

 لبنان

 موريطانيا

 السودان

 ليبيا

 السعودية

 االردن

 السينغال
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يتضح لنا شلا سبق أف دوؿ اجلوار سبثل أىم األسواؽ اليت تتعامل معها اجلزائر يف إطار الصادرات خارج قطاع      
احملروقات، حيث ربتل الدوؿ ادلغاربية خاصة تونس وادلغرب ادلرتبة األوذل، وتليها مجهورية مصر العربية، وبدرجة 

ليبيا، مث دوؿ ادلشرؽ ادلتمثلة يف لبناف واألردف، إال أف تعامل اجلزائر مع الدوؿ العربية يبقى ضئيال جدا مقارنة أقل 
 مع الدوؿ األوروبية.

 السياسات واالستراتيجيات المتبعة لترقية الصادرات خارج المحروقات المبحث الرابع :

قامت السلطات اجلزائرية يف إطار سعيها لًتقية الصادرات خارج احملروقات بوضع مجلة من السياسات      
واالسًتاتيجيات احملفزة اليت سبنح ادلؤسسات ادلصدرة القدرة التنافسية دلنتوجاهتا حىت تتمكن من القياـ بنشاط 

ألىم السياسات واإلجراءات اليت انتهجتها التصدير يف سلتلف األسواؽ العادلية، ومن خالؿ ىذا ادلبحث سنتطرؽ 
 اجلزائر لدعم ادلنتوج احمللي. 

 سياسات تدعيم القدرة التنافسية للصادرات خارج المحروقات المطلب األول :

نظرا ألعلية الدور الذي تلعبو الصادرات يف التنمية االقتصادية كمموؿ لالقتصاد بالعملة الصعبة، عملت      
سياسات سلتلفة اقتصادية كلية وجزئية يف سبيل تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات احمللية واليت  اجلزائر إذل إتباع

ذبعلها تواجو وبقوة ادلنافسة األجنبية يف األسواؽ اخلارجية، ويف ىذا السياؽ سنتطرؽ ألىم السياسات اليت باشرهتا 
 الدولة يف إطار عملية ترقية الصادرات خارج احملروقات :

 تشجيع االستثمار قوانين .1

تضمنت قوانُت تشجيع االستثمارات اليت وضعت يف اجلزائر تسهيالت وإعفاءات عديدة، واليت من شأهنا      
 1دعم وتطوير الصناعة اجلزائرية ومنها الصناعة التصديرية، ومن بُت ىذه القوانُت :

، والذي أعطى الضمانات الالزمة 1994قانوف االستثمار الذي أنشأ دبوجب مرسـو تشريعي سنة  -
واالمتيازات األساسية للمستثمرين اخلواص، ويف إطار ىذا القانوف مت إنشاء ىيئة مكلفة بضماف وترقية 

، ويف ظل اإلصالحات اليت باشرهتا اجلزائر مت "APSI"االستثمار ادلسماة بوكالة ترقية ودعم االستثمار 
لتحل زلل وكالة ترقية ودعم االستثمار، حيث خولت  "ANDI"ر إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير االستثما

 ذلذه ادلؤسسة مهمة تسهيل، ترقية ومتابعة االستثمار، أما فيما ؼلص اخلدمات اليت تقدمها فتتمثل يف :

 تستقبل، تنصح وتصطحب ادلستثمرين على مستوى ىياكلها ادلركزية واجلهوية؛ 

                                                           
1
 http://www.andi.dz/index/php  16,30الوقت   2015أفريل  21تاريخ االطالع  

http://www.andi.dz/index/php
http://www.andi.dz/index/php
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 نًتنت وركائزىا الدعائية وسلتلف نقاط االستعالمات تطلع ادلستثمرين من خالؿ موقعها على اإل
 بالظواىر االقتصادية ادلنظمة يف اجلزائر ويف اخلارج؛

 تضفي الطابع الرمسي على ادلزايا اليت ينص عليها نظاـ التشجيع وذلك بإنصاؼ ويف آجاؿ قصَتة؛ 

  ،الضرائب...اخل( لقرارات ربرص على التنفيذ ادلتفق عليو مع سلتلف ادلؤسسات ادلعنية )اجلمارؾ
 التشجيع على االستثمار؛

    .تساىم يف تنفيذ سياسات واسًتاتيجيات التنمية بالتآزر مع القطاعات االقتصادية ادلعنية 

 إنشاء اجمللس الوطٍت لالستثمار، والذي يًتأسو رئيس احلكومة مكلف باسًتاتيجيات وأولويات التطوير؛ -

 ار؛مراجعة نظاـ التحفيز على االستثم -

 إلغاء حد التمويل الذايت ادلطلوب من أجل احلصوؿ على ادلزايا؛ -

 تبسيط إجراءات احلصوؿ على ادلزايا.    -

 تعديل النظام الجمركي والحقوق الجمركية .2

السلطة يف بادئ األمر هبدؼ تدعيم الصادرات إذل إجراء زبفيضات على احلقوؽ اجلمركية، ويف خطوة جلأت      
 .1998 أوت 22ادلؤرخ يف  10-98ثانية قامت بتعديل القانوف اجلمركي دبوجب القانوف رقم 

، كما (يف ادلائة 60)إذل نسبة  (يف ادلائة 120)فبالنسبة للخطوة األوذل مت زبفيض التعريفة اجلمركية من نسبة      
يف  40) إذل 1998وتقهقرت سنة  1997سنة  (يف ادلائة 45)إذل  (يف ادلائة 50)اطلفضت النسبة القصوى من 

، ويندرج ىذا التخفيض يف إطار (يف ادلائة 3.24) ، أما النسبة ادلتوسطة للحماية االمسية فاطلفضت إذل(ادلائة
االعتبار ادلركز التنافسي للمنتوج الوطٍت من زاوية زبفيض كلفة ادلواد األولية ونصف منهجية تصاعدية تأخذ بعُت 

 1ادلصنعة ادلستوردة ألغراض التموين، وتًتاوح ىذه التخفيضات كما يلي :

 

 

 

 

 
                                                           

 .268-266عجة اجليالرل، مرجع سبق ذكره، ص ص  1
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 : تخفيضات الحقوق الجمركية (9.3)الجدول رقم                           

 النسب 
 %04إذل  0من  أتاوات مجركية

 %2 شكليات مجركية

 %110إذل  %10من  رسم خاص إضايف
 %21إذل  %14إذل  %07من  الرسم على القيمة ادلضافة

 %45إذل  %25% 15إذل  %05من  حقوؽ مجركية
 : ادلديرية العامة للجمارؾ المصدر                               

، كما مت إنشاء 1997إذل  1994سنويا ابتداءا من  (يف ادلائة 10) وىكذا يقدر مستوى التخفيض بنسبة      
والذي استخدمتو السلطة لتمويل صندوؽ دعم  1995من قانوف ادلالية لسنة  99رسم خاص إضايف دبوجب ادلادة 

 الصادرات ادلفتوح لدى اخلزينة.

ادلتعلق  10-98أما بالنسبة للخطوة الثانية وادلتعلقة بتعديل األنظمة اجلمركية فلقد سبت دبوجب القانوف رقم       
 بقانوف اجلمارؾ، حيث ميز ىذا التعديل بُت نظامُت أساسُت : 

نظاـ األنشطة الصناعية ادلوجهة للتصدير واليت تنقسم إذل عدة أنظمة مجركية صناعية، من بينها نظاـ  -
يسمح بقبوؿ البضائع ادلستوردة لغرض معُت وادلعدة إلعادة  174وؿ ادلؤقت ادلنصوص عليو يف ادلادة القب

التصدير خالؿ مدة معينة مع وقف احلقوؽ والرسـو ودوف تطبيق احملضورات ذات الطابع االقتصادي 
لتها وأعلها على قائمة السلع اخلاضعة لنظاـ القبوؿ ادلؤقت إلعادة التصدير على حا 180وحددت ادلادة 

 اخلصوص البضائع ادلستوردة يف إطار عمليات اإلنتاج.

منو والذي يسمح بإعفاء البضائع ادلتجانسة من حيث  186نظاـ إعادة التموين باإلعفاء يف نص ادلادة  -
نوعيتها وجودهتا وخصائصها التقنية من دفع احلقوؽ والرسـو عند االستَتاد إذا استعملت مع بضائع زللية 

لالستفادة من ىذا النظاـ تربير  187راض التصدير النهائي، واشًتطت الفقرة الثانية من ادلادة ألغ
 التصدير ادلسبق للبضائع.

من قانوف اجلمارؾ، حيث  193وأخَتا ؽلكن للمصدر تبٍت نظاـ التصدير ادلؤقت، على أساس نص ادلادة      
إلعادة استَتادىا ذلدؼ معُت ويف أجل زلدد دوف تطبيق يسمح ىذا النظاـ بالتصدير ادلؤقت للبضائع ادلعدة 

تدابَت اخلطر االقتصادي إما على حالتها أو بعد ربويلها، وغالبا ما تستفيد ادلؤسسات من ىذا النظاـ ألغراض 
 ادلشاركة يف ادلعارض والتظاىرات االقتصادية الدولية.
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 من التدابَت لتسهيل عمليات التصدير نذكر منها:ومن الناحية العملية بادرت إدارة اجلمارؾ بازباذ رلموعة 

 فحص السلع يف موطن إقامة ادلصدر؛ -

 إيداع التصريح التفصيلي قبل شحن البضائع؛ -

     إلغاء رخص التصدير باستثناء بعض ادلواد كاألبقار ادلنتجة ونبات النخيل واألشياء الًتاثية والفنية. -

 سياسات تحسين جودة الصادرات .3

جودة ربسُت الصادرات من أىم العوامل اليت تعزز القدرة على اخًتاؽ األسواؽ العادلية واالنتشار هبا، تعترب      
-89التنفيذي رقم  ، دبوجب ادلرسـو"CACQE" رـزدلراقبة النوعية وال ادلركز اجلزائريس يأست ويف ىذا اإلطار مت

، 2003 سبتمرب 30 ادلؤرخ يف 318-03ادلعدؿ وادلتمم بادلرسـو التنفيذي رقم  1989 أوت 08ادلؤرخ يف  147
ت طابع إداري تتمتع بالشخصية ادلعنوية واالستقالؿ ادلارل، وىو ربت وصاية وزارة ويعد ادلركز مؤسسة عمومية ذا

نوعية وأمن التجارة، كما يعترب فضاء وسيط يشكل من جهة دعم تقٍت لفائدة السلطات ادلكلفة دبراقبة ال
ادلنتجات، ومن جهة أخرى دعم ومرافقة ادلتعاملُت االقتصاديُت يف إطار تنفيذ برنامج ضماف جودة اإلنتاج 

 الوطٍت.

تتمثل ادلهمة الرئيسية للمركز يف محاية صحة وأمن ادلستهلكُت وكذلك محاية مصاحلهم ادلادية وادلعنوية حيث      
 1ؽلكن تصنيف أنشطة ادلركز إذل ثالث رلاالت أساسية :

ية ادلراقبة التحليلية اليت ترتكز على التحقق من مطابقة ادلنتج مع ادلعايَت وادلتطلبات القانونية أو التنظيم -
 الذي سبيزه؛

 تسيَت، تطوير وتشغيل سلابر رباليل اجلودة؛ -

 ترقية نوعية اإلنتاج من السلع واخلدمات؛ -

 ادلشاركة يف إعداد ادلعايَت للسلع واخلدمات ادلعروضة لالستهالؾ يف اللجاف التقنية الوطنية؛ -

 اإلعالـ واالتصاؿ وربسيس ادلستهلك؛ -

 مساعدة ودعم ادلتعاملُت االقتصاديُت إلعطاء جودة للمنتج واخلدمات اليت تعرض يف السوؽ.  -

 اإلستراتيجية التسويقية .4

يعد االىتماـ بالتسويق سر صلاح أي دولة يف ترقية صادراهتا، لذلك قامت الدولة بإصدار مراسيم إلنشاء      
د أكرب ادلتعاملُت االقتصاديُت ادلصدرين ودفعهم إذل بذؿ جهو إطار مؤسسايت خاص باجملاؿ التسويقي لتحفيز 

 الخًتاؽ األسواؽ األجنبية.

                                                           
1
 http://www.cacqe.org/cacqe_ar  17,30الوقت   2015أفريل  22تاريخ اإلطالع  

http://www.cacqe.org/cacqe_ar
http://www.cacqe.org/cacqe_ar
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 1ومن بُت ىذه االمتيازات ادلمنوحة صلد : 

: مت إنشاء ىذا ادلركز  (OPE)المركز الوطني لرصد األسواق الخارجية والصفقات التجارية  1.4
، ومن ادلهاـ اليت يقـو هبا ىذا ادلركز 1990 ماي 15ادلؤرخ يف  135-90 دبقتضى ادلرسـو التنفيذي رقم

 نذكر :

رصد وربليل األوضاع اذليكلية والظرفية لألسواؽ العادلية هبدؼ تسهيل نفاذ ادلنتجات اجلزائرية إذل  -
 األسواؽ األجنبية؛

 توفَت ادلعلومات اليت من شأهنا مساعدة ادلتعامل االقتصادي على تقييم عمليات االستَتاد وترشيدىا. -

: أنشأ ىذا الديواف دبقتضى ادلرسـو التنفيذي  (ONAFEX)ديوان الوطني لألسواق والتصدير ال 2.4
، وادلتغَت من اسم "الديواف الوطٍت لألسواؽ وادلعارض" إذل اسم 1987 مارس 03ادلؤرخ يف  87-63رقم 

 "الديواف الوطٍت لألسواؽ والتصدير"، وتتمثل أىم مهامو يف :

 القياـ بدراسات السوؽ، اإلعالـ العاـ وادلتخصص؛تطوير الصادرات من خالؿ  -

تنشيط التصدير وتشجيعو لدى ادلتعاملُت االقتصاديُت، إذ يساىم باالتصاؿ الوثيق مع ادلتعاملُت  -
 الوطنيُت يف إحصاء ادلنتجات القابلة للتصدير وربديد كمياهتا والتخطيط لصفقات تصدير مستقبلية؛

دمات استشارية، وادلساعلة يف إقامة ىياكل مناسبة حلل مشاكل تزويد ادلتعاملُت االقتصاديُت خب -
 التصدير؛

 ادلساعلة يف ربسُت زليط تنفيذ عمليات التصدير؛ -

 تنظيم ادللتقيات، الندوات واألياـ الدراسية اذلادفة إذل تشجيع مجع ادلعلومات وتبادؿ التجارب؛ -

 الطابع الوطٍت أو الدورل يف اجلزائر؛ينظم ويربمج األسواؽ وادلعارض ادلتخصصة وادلعارض ذات  -

 ينظم ادلعارض الدائمة للمنتجات ادلصدرة ويسَتىا؛ -

 يسلم العالمة التجارية "جيد للتصدير" للمنتجات؛ -

 إعداد مقاييس تقنية للمنتجات ادلوجهة للتصدير ويطبقها؛ -

  تعيُت مراكز ومراقبة التصدير داخليا يف ادلوانئ، ادلطارات وادلراكز احلدودية. -

 2وضع خطة عمل وتنفيذىا لتعريف البلداف األجنبية بادلنتجات احمللية؛ -

 تنظيم محالت تصديرية من خالؿ اإلعالنات واجملالت والندوات وتوزيع كاتالوجات ادلنتوجات؛ -

 تفعيل دور قطاع النقل .5

                                                           
1

مذكرة ماجيستَت غَت منشورة، كلية العلـو  ،"(2010-2000ترقية الصادرات الصناعية خارج المحروقات في الجزائر)"بن يوسف حسينة،  
 .64-63، ص ص 2012االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة اجلزائر، 

دراسة حالة مؤسسة إنتاج وتسويق الحليب -تقييم األداء الصناعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر"بن ػلي عبد القادر علي،  2
 .26-25، ص ص 2006، مذكرة ماجيستَتغَت منشورة، ادلدرسة العليا للتجارة، اجلزائر، "ومشتقاته بعين الدفلى
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يعترب النقل العصب األساسي يف احلياة االقتصادية ألي رلتمع، فالنشاط الصناعي والتجاري ػلتاجاف إذل       
خدمات النقل لتغطية احتياجات ادلؤسسات من ادلواد األولية والسلع الالزمة لتمويلها، ومن أجل ذلك قامت 

 1لتارل:السلطات اجلزائرية بتخفيضات يف أسعار النقل البحري والربي كا

حسب اجلدوؿ التارل  بالنسبة لعملية الشحن دبا فيها عملية التفريغ، تقرر التخفيض:  النقل البحري -
  "CNAN"والشركة الوطنية للنقل البحري  "SNTM"ادلعد من طرؼ الشركة الوطنية للمالحة البحرية 

 : نسب تخفيض أسعار النقل البحري (10.3)الجدول رقم                         

 مجال التخفيض نسبة التخفيض
 ادلنتجات الفالحية 50%
 ادلنتجات ادلعبأة يف احلاويات  50%
 ادلواد ادلنجمية والنفايات ادلعدنية  20%
 كافة البضائع من أصل جزائري    50%

 "SNTM"الشركة الوطنية للمالحة البحرية المصدر :                      

كما قامت الشركة الوطنية للنقل البحري دبنح أولوية ادلعاجلة والتخزين يف ادلستودعات والتفريغ يف ادلوانئ لكل      
مت وضع حاويات دوف مقابل البضائع ادلنتجة زلليا وادلوجهة للتصدير باستخداـ النقل البحري، باإلضافة إذل ذلك 

الوصوؿ إذل اجلهة  ساعة بعد 48 إرجاعهاساعة قبل بدأ العملية و  48لفائدة ادلصدرين، شريطة أف يتقدموا 
من  (يف ادلائة 50)بنسبة  "CNAN"ادلقصودة، وىناؾ زبفيض ؽلنح من طرؼ الشركة الوطنية للنقل البحري 

بأقل التكاليف بالنسبة للمصدرين، وإعطاء  تكاليف النقل، باإلضافة إذل االستفادة من خدمات ادلوانئ
 اإلرشادات يف رلاؿ النقل البحري. 

 للرحالت ادلتوجهة ضلو الدوؿ اإلفريقية. (يف ادلائة 50): ؽلنح زبفيض بنسبة  النقل الجوي -

 البرنامج الجزائري لتأهيل المؤسسات  .6

 الصمود يف سوؽ تنافسية واليتوضعت اجلزائر برامج لتأىيل ادلؤسسات االقتصادية حىت تتمكن من      
ورويب لتأسيس منطقة خاصة مع إبراـ اجلزائر اتفاؽ الشراكة مع االرباد األ ،ستواجهها مع االنفتاح االقتصادي

، عندىا كاف لزاما لسوؽ اجلزائرية ومنافسة مؤسساهتا، وينجر على ذالك دخوؿ مؤسسات أجنبية يف االتبادؿ احلر
مجلة من الربامج قصد تأىيل مؤسساهتا والرفع من قدرهتا التنافسية دلواجهة ادلنافسة  على الدولة اجلزائرية تسطَت

                                                           
 .60بن يوسف حسينة، مرجع سبق ذكره، ص  1



 افسية قطاع الصادرات في الجزائر سياسات واستراتيجيات تطوير تن                  الفصل الثالث  

183 
 

األجنبية. ويف ىذا الصدد يوجد برنارلُت إحداعلا خاص بتأىيل ادلؤسسات الصناعية واآلخر خاص بتأىيل 
 1.ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة

     ات: إستراتيجية ترقية الصادرات خارج المحروق المطلب الثاني

عملت اجلزائر على تبٍت إسًتاتيجية وطنية تقـو دبهمة ترقية الصادرات خارج احملروقات لفك عملية االعتماد      
على إيرادات البًتوؿ وتؤمن ادلسار التنموي للجزائر مستقبال، وتعتمد ىذه اإلسًتاتيجية على تبٍت زلاور غلب 

 العمل هبا لتنمية الصادرات، وتتمثل فيما يلي :  

ربسُت وزيادة اإلنتاج حيث يعترب اإلنتاج عامل رئيسي يؤثر تأثَتا مباشرا يف كمية السلع  العمل على -
لذا يستوجب على تطور زادت معو الصادرات وانتعشت، ادلنتجة وادلوجهة للتصدير، ومىت زاد اإلنتاج و 

ابل للمنافسة يف والذي يكوف ذو امتياز وق للتصدير اغبة يف التصدير اختيار ادلنتوج الصاحلادلؤسسات الر 
 2؛وإعداد اإلسًتاتيجية الالزمة السوؽ،

ضرورة توفَت شبكة متكاملة من ادلعلومات حوؿ نشاط التصدير خللق عالقة بُت ادلصدرين اجلزائريُت  -
واألسواؽ العادلية ومعرفة اذباىات ادلنافسة هبا، وبالتارل القياـ برسم سياسة تصديرية بناءا على رلموع 

 ادلتوفرة؛ادلعلومات 

ادلشاركة يف ادلعارض الدولية دبنتوجات ادلؤسسات الرائدة يف اجلزائر وذلك هبدؼ التعريف بالقدرات  -
 اجلزائرية وزلاولة غزو األسواؽ األجنبية.

استحداث نظاـ حوافز وسبويل التصدير، حيث يعترب من أىم الوسائل اليت تنتهجها الدوؿ لتشجيع عملية  -
 التصدير؛

الفساد دلا ذلا من آثار سلبية على حركية النشاط االقتصادي، واليت أدت إذل ضعف كفاءة زلاربة آليات  -
 3السياسات وادلؤسسات االقتصادية وتعطيل ادلنظومة القانونية والتشريعية االقتصادية وتوجهاهتا؛

درة التنافسية استغالؿ الطاقة اإلنتاجية العاطلة، شلا يساعد يف زبفيض تكاليف اإلنتاج ومن مث زيادة الق  -
للمنتجات اجلزائرية، ويتطلب ذلك العمل على حصر الطاقات غَت ادلستغلة بدقة وربديد أسباب عدـ 
استغالذلا يف القطاع الصناعي ويف القطاع الفالحي من خالؿ التوسع يف ادلساحة ادلزروعة، فضال عن 

 أعلية التوسع يف البحوث وعملية اإلرشاد الفالحي؛

                                                           
دراسة برنامج تأهيل المؤسسات في للمؤسسات االقتصادية  التأهيل كمدخل لتحسين القدرات التنافسية"عبد احلق طَت، خالد مدخل،  1

 26-25ج، يومي ، ورقة حبثية مقدمة يف ادللتقى الوطٍت األوؿ حوؿ: دعم ادلنتج الوطٍت وتفعيل آليات محايتو وتسويقو، جامعة برج بوعريري"الجزائر
 .13، ص 2013 نوفمرب

 .131-129بلخَت فريد، مرجع سبق ذكره، ص ص  2
 .158قامسي األخضر، مرجع سبق ذكره،  3
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الطاقات اإلنتاجية للعماؿ يف ادلؤسسة، بتجنيد قدرهتم يف خدمة البيع والعمالء، وىذا ضرورة ربسُت   -
يكوف عن طريق تكوينهم وتزويدىم بادلعلومات اليت تؤىلهم، وربفيزىم بشىت الطرؽ وإعالمهم بأف ادلنتوج 

 1؛ادلسوؽ ونوعيتو ىو الشغل الشاغل لكل فرد على سلتلف ادلستويات وادلراتب داخل ادلؤسسة

البحث عن شركاء اقتصاديُت جدد يساعلوا يف إصلاز ادلشاريع وربقيق الفرص االستثمارية السيما يف رلاؿ  -
الصناعات الصغَتة وادلتوسطة ضمن حقل القطاعات األولوية اليت أصبحت تركز عليها معظم الدوؿ 

 الصناعية ادلتقدمة يف ذبارهتا اخلارجية؛

ترب وسيلة فعالة لتوسيع نطاؽ األسواؽ احمللية، حبيث تتصل ببعضها استخداـ التجارة اإللكًتونية فهي تع -
  2البعض على مستوى العادل، ومن مث تساىم بكفاءة يف تسويق السلع واخلدمات على مسىت العادل؛

ادلؤسسة ملزمة بإعطاء وتقدًن صورة واضحة وحسنة عنها وعن نشاطاهتا ادلتعددة الوظائف يف ادلنتوج  -
واإلنتاج، فيتطلب القياـ دببادرات تسعى من خالذلا التأثَت يف ادلنتوج ادلصدر، كما تقـو يف بعض األحياف 

 بتحفيزات مالية بالدعم دبختلف الطرؽ قصد التظاىر.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، "2000-1990األهداف خالل العشرية األخيرة -الوسائل-ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات في الجزائر اإلجراءات"إيزاـ خالد،  1

 .77-76، ص ص 2002االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة اجلزائر، مذكرة ماجيستَت غَت منشورة، كلية العلـو 

، منشورات ادلنظمة العربية للتنمية "التجارة االلكترونية وتحسين المقدرة التنافسية للمؤسسات المصدرة"كوثر سعيد بن راشد، شكري الفيضة،  2
 .12، ص 2007اإلدارية، القاىرة، مصر، 
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 :خالصة 

اتبعت اجلزائر يف ادلرحلة األوذل من االستقالؿ سياسة تصدير احملروقات، واليت ركزت بنسبة كبَتة على      
االستثمار يف قطاع احملروقات على حساب القطاعات اإلنتاجية األخرى كالزراعة والصناعة مثال وباقي القطاعات 

االقتصاد اجلزائري هناية عقد الثمانينات عاىن العديد األخرى واليت ال تقل أعلية عنها كالقطاع السياحي، إال أف 
من ادلشاكل االقتصادية اليت وقفت عائقا أماـ تقدمو يف رلاؿ ربقيق التنمية االقتصادية، شلا أجرب الدولة على تغيَت 

 ظلط سَتىا التنموي وإعادة النظر يف سَت منظومة صادراهتا.

ي إذل تنويع وتطوير الصادرات اجلزائرية واخلروج من التبعية الشبو كلية ويف إطار توجو السلطات العمومية الرام     
لقطاع احملروقات، قامت الدولة اجلزائرية بوضع مجلة من السياسات واإلجراءات اليت من شأهنا أف ربفز الصادرات 

 خارج احملروقات على النمو.

ية خارج احملروقات إال أف قيمتها تبقى ضعيفة جدا إال أنو وبالرغم من تنوع منتجات وأسواؽ الصادرات اجلزائر      
مقارنة بصادرات احملروقات، شلا غلعل ىذا النوع من الصادرات ال يساىم بشكل فعاؿ وإغلايب يف تطور التجارة 

 اخلارجية باجلزائر. 
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 تمهيد :

واحتداـ تنامي ظاىرة العوؼبة واندماج األسواؽ يف ظل الظروؼ االقتصادية الراىنة اليت تشهدىا اعبزائر، ومع      
اؼبنافسة األجنبية يف السوؽ الوطٍت، أصبحت الصناعة الوطنية تعاين من صعوبات كبَتة ال تقوى على ؾباهبتها، 

ما جعل اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية  ؼبدة طويلة، من طرؼ الدولة خاصة بعد اغبماية اليت كانت مفروضة عليها
، وذلك من خبلؿ رفع الكفاءة اإلنتاجية وزيادة ة والعاؼبيةاإلقليمي ة،ؽ احمللياسو يف األتنمية تنافسيتها  تسعى إذل

، ويبثل توفَت القدرة التنافسية التحدي الكبَت الذي يواجو الصناعة اعبزائرية عامة والصناعة االتنوع يف منتجاهت
الدوائية خاصة، حيث تسعى الدولة يف ىذا اإلطار جاىدة لتأىيل ىذه اؼبؤسسات من أجل ربقيق االكتفاء 

 .دوؿوالعمل على التصدير لباقي الالوطٍت، 

د الوطٍت يف ؾباؿ اإلنتاج الصيدالين من أىم األقطاب اليت من شأهنا تدعيم ويعد ؾبمع صيداؿ باعتباره الرائ     
 السًتاتيجيات من خبلؿ تبنيو حيث سبكن اجملمع من ربقيق ىذه اؼبكانة القدرة التنافسية لصناعة الدواء يف اعبزائر،

الرفع من ، وقد سعى اجملمع على دورلربسُت وضعو التنافسي يف السوؽ احمللي وال ؿبكمة يسعى من ورائها إذل
مستوى نوعية وجودة منتجاتو بإدخاؿ التكنولوجيا اؼبتطورة و اؼبعارؼ الضرورية خاصة وأف قطاع األدوية يعترب من 

بذؿ كل ىذه الدوافع وغَتىا دفعت اجملمع إذل  الدقة واػبربة واعبودة العالية،  اليت ربتاج إذل اغبساسة القطاعات
 .مواكبة ربديات البيئة االقتصادية اعبزائرية والدوليةأجل  من ؾبهودات معتربة

  : مباحثثبلثة  إذلمت تقسيم ىذا الفصل  وبناءا على ما مت ذكره

 .المبحث األول : عرض عام لمجمع صيدال       

 .المبحث الثاني : تحليل الوضعية التنافسية لمجمع صيدال       

 .التنافسية لصادرات مجمع صيدالالمبحث الثالث : بناء القدرة        
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 عرض عام لمجمع صيدال : المبحث األول

والنشاط يف  يعترب ؾبمع صيداؿ من أىم وأكرب اؼبؤسسات العمومية اليت يقف عليها االقتصاد اعبزائري        
، ىيكلو الواسع يتوزع عرب باعتبارىا التواجد العمومي الوحيد يف سوؽ الدواء اعبزائري ؾباؿ الصناعة الصيدالنية،

ـبتلف أكباء الوطن ومنتجاتو ذباوزت السوؽ احمللية لتغزو األسواؽ األجنبية، إال أنو مر بعدة مراحل قبل وصولو 
إذل للوضع الذي ىو عليو اآلف، وستناوؿ يف ىذا اؼببحث تقدمي عاـ للمجمع مع توضيح مهامو وأىدافو 

   اإلسًتاتيجية اليت يسعى إذل ربقيقها. 

 مجمع صيدال نشأة وتطورالمطلب األول : 

، وتعترب أوؿ مراحلو إنشاء الصيدلية مر ؾبمع صيد      اؿ بسلسلة من التغَتات والتحوالت منذ إنشائو حىت اليـو
والذي ، 1982جانفي  23اؼبؤرخ يف: 77/6رقم:  مرسـو رئاسي، دبقتضى 1969سنة  (PCA)اعبزائرية اؼبركزية 

 .لصيدالنية ذات االستخداـ البشرياؼبنتجات ا اد، إنتاج وتوزيعَت حدد مهمتها يف است

 (Biotic)بيوتيك ومت اسًتجاع وحدة باغبراش، وحدة إنتاج  1971ت سنة ، أنشأويف إطار إنتاج ىذه اؼبواد     
 1اؼبوروثُت عن اؼبستعمر الفرنسي. 1975سنة  (Pharmal)فارماؿ  مث وحدة ،1971يف سنة 

وفقا  )ENPP(وتبعا إلعادة ىيكلة الصيدلية اؼبركزية اعبزائرية تأسست اؼبؤسسة الوطنية لئلنتاج الصيدالين      
 اعبزائر العاصمة.حيث كانت تتكوف من وحدات اإلنتاج ب، 1982أفريل  24 :اؼبؤرخ يف 161/82 :للمرسـو رقم

حيث  74/85طبقا للمرسـو رقم:  الصيداليناؼبؤسسة الوطنية لئلنتاج  سميةمت إعادة ت 1985أفريل  13ويف     
 مركب اؼبضادات اغبيويةللمؤسسة دمج مت كما ،  " Saidal صيدال"مؤسسة  أطلق عليها اسم

(Antibiotique)  للمؤسسة الوطنية للصناعات الكيميائية الذي كاف تابعا  ،باؼبدية)SNIC( 1987، سنة. 

، أصبحت صيداؿ مؤسسة عمومية اقتصادية 1989بعد اإلصبلحات االقتصادية اليت شهدهتا اعبزائر سنة و    
ويف إطار  تتمتع باالستقبللية يف التسيَت، وكانت من بُت اؼبؤسسات األوذل اليت اكتسبت طابع شركة ذات أسهم،

ديوف وخسائر صيداؿ، ومن جهة ، ربملت الدولة صبيع 1993اإلصبلح اؼبارل ؼبؤسسات القطاع العمومي سنة 
أخرى مكنتها من اؼبشاركة يف صبيع العمليات الصناعية والتجارية عن طريق إنشاء مؤسسات أو فروع جديدة تابعة 

 ؽبا.

                                                           
1
www.saidalgroupe.dz/presentation1.html.   
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نتج عنها ربويلها إذل  ،ـبططا لؤلدوية الذي يتمثل يف إعادة ىيكلتها وضعت صيداؿ 1997يف سنة و      
برأس ماؿ اجتماعي  1998فيفري  02 اؼبؤرخ يف: 085/97: عقد رقموجب دب "المجمع الصناعي صيدال"

مليار دينار جزائري، وكاف اؽبدؼ من ىذه اؽبيكلة سبكُت اجملمع من البحث يف ؾباؿ الطب البشري  2.5قدره 
 اونتيبيوتكل ،(Pharmal)، فرماؿ (Biotic)والبيطري، ومت إعادة تنظيم اؼبؤسسة إذل ثبلث فروع ىي: بيوتيك 

(Antibiotical) .   
من رأظبالو للمسانبُت اػبواص، دخل  (يف اؼبائة 20)اإلداري فتح  بعد أف قرر اجمللس 1999ويف مارس      

، دج وكانت أوؿ تسعَتة ألسهم اجملمع 800 ػؾبمع صيداؿ بورصة اعبزائر، حيث قدرت قيمة السهم الواحد ب
اػبارجية أو احمللية، كما تسٌت ؽبا وىذا ما ظبح من مبو وتطوير نشاط ؾبمع صيداؿ بشكل أكرب سواء يف تعامبلتو 

القياـ بعدة شراكات مع ـبابر ومؤسسات عاؼبية يف نطاؽ التوسيع من تشكيلة منتجاهتا، وكذا القياـ بعدة 
 استثمارات كإنشاء مصنع األنسولُت يف وحدة قسنطينة.

يتجلى دور صيداؿ الرئيسي يف توفَت االحتياجات الوطنية من األدوية الضرورية اؼبطلوبة باستمرار وواسعة      
 1االستهبلؾ لضماف الصحة العمومية للمواطنُت وكذا التقليص من تكاليف االستَتاد بالعملة الصعبة.

ل من االستَتاد والتصدير والتسويق ويتمثل مضمونو االجتماعي يف زيادة اإلنتاج والذي ينتج عنو زيادة ك     
ؼبختلف اؼبواد الصيدالنية وترقية نشاطو، وقد توسعت اؼبهاـ اؼبوكلة إليو لتشمل عمليات البحث يف الطب 
اإلنساين وؾباؿ البيطرة والنوعية، كما يقـو باؼبراقبة والتحكم يف فروع ووحدات اجملمع، وتسيَت احملفظة اؼبالية ؽبذا 

 2األخَت.

  صناعياً  ما سبق أف ؾبمع صيداؿ صاحبتو ؾبموعة من التغَتات اؽبيكلية حىت أصبح ؾبمعاً  نبلحظ من خبلؿ    
 اليت مر هبا اجملمع من خبلؿ الشكل التارل: اآلف، و يبكن إهباز ىذه التغَتاتكما ىو عليو 

 مجمع صيدال محطات التغيير في:  (4.1) الشكل رقم                          

 

 

 

 .صيداؿ معداد الباحثة بناءا على تقارير ؾب: من إع المصدر

                                                           
La notice d’information, Groupe Saidal, P4. 

1
  
2
 Idem, P5.  
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الصيدلية المركزية 
 (PCA) الجزائرية

1982 

المؤسسة الوطنية 
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المؤسسة العمومية 
 االقتصادية صيدال

(SAIDAL) 
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 ه وأهداف همهامتعريف المجمع المطلب الثاني : 

 تعريف مجمع صيدال .1

لبلستعماؿ  مؤسسة اقتصادية عمومية متخصصة يف تطوير، صناعة وتوزيع األدوية اعبنيسة يعترب ؾبمع صيداؿ     
 أس ماؿبر   (SPA)شركة ذات أسهم من الناحية القانونية، ويعترب 1998فيفري  02، مت إنشائو يف البشري

 %80(دج للسهم 250مبليُت سهم بقيمة اظبية قدرىا  10 موزع على ،دج2.500.000.000قدره  اجتماعي
 %20، وHolding Public Chimie Pharmacieمن األسهم للشركة العمومية القابضة كيمياء صيداؿ 

، 1998جويلية  25، مت ربديدىا بعد قرار اعبمعية غَت العادية يف )هم غبملة األسهم الصغار )اػبواص(من األس
ويقع مقره االجتماعي على ، دج للسهم250دج إذل 80 000حيث قررت زبفيض القيمة االظبية للسهم من 

  الدار البيضاء، اعبزائر العاصمة.   141ص.ب  11الطريق الوالئي رقم 

ذ إنشائو إذل تبٍت ثقافة رقابية تؤىلو إذل الوصوؿ إذل مستويات عالية من اؼبردودية يسعى ؾبمع صيداؿ من     
ليوف وحدة بيع، وبلغ رقم م112إنتاجو إذل مستوى قياسي يقدر بػ  1999والكفاءة والفاعلية، فلقد وصل سنة 

إدراجو يف بورصة اعبزائر مليوف دينار، كما قاـ بإبراـ العديد من عقود التصدير والشراكة، كما  4600قيمة أعمالو 
، بتأشَتة خاصة منحت لو من طرؼ عبنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 1999جويلية 17بتاريخ 

(COSOB) سهم،2.000.000وقدر عددىا بػ  1999مارس 15فيفري و 15، وعرضت أسهمو للبيع مابُت 
من رأس ماؿ اجملمع، وقدرت القيمة االظبية للسهم الواحد بػ  (يف اؼبائة 20) ػوقد كاف البيع بسعر ثابت قدر ب

 دج، وكانت تلك أوؿ تسعَتة ألسهم اجملمع.800دج، أما القيمة اغبقيقية للسهم الواحد فقدرت بػ 250

، منحت لو من 2000 صيغة  9001ISOعلى شهادة اعبودة  2005فيفري  05وقد ربصل اجملمع يف      
وهبذا يتم  » Association Française D’audit et Qualité «طرؼ اعبمعية الفرنسية للتدقيق واعبودة 

االعًتاؼ بقدرات صيداؿ يف تطوير وإنتاج وبيع األدوية وفقا ؼبعايَت اعبودة اؼبعًتؼ هبا دوليًا وباالحًتاـ الصاـر 
 يبكن تلخيص البطاقة التعريفية للمجمع يف ما يلي:. و ؼببادئ اؼبمارسة اعبيدة للتصنيع الدوائي
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   مجمع صيدالل فنيةبطاقة :  (2.4)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2014اعتمادا على تقرير التسيَت لسنة  ةمن إعداد الباحث المصدر:

 مهام المجمع .2

وبًتؼ اجملمع الصناعي صيداؿ يف ؾباؿ صناعة اؼبواد واؼبنتجات الصيدالنية، حيث تتمثل اؼبهمة الرئيسية لو      
يف تطوير، إنتاج وتسويق اؼبواد الصيدالنية اؼبوجهة لئلستطباب البشري والبيطري، وضماف موقع فعاؿ على 

. ويبكن تقسيم مهاـ اجملمع إذل مهاـ أساسية وأخرى األسواؽ العاؼبيةاؼبستوى احمللي واإلقليمي، وكذا اخًتاؽ 
 1ثانوية، حيث تتمثل اؼبهاـ األساسية يف:

إنتاج وتصدير كل ما يتعلق باؼبواد الصيدالنية والكيميائية يف شكل مواد أولية أو منتجات نصف  -
 مصنعة أو تامة الصنع قصد االستعماؿ البشري أو البيطري؛

 الفعاؿ للمضادات اغبيوية؛ إنتاج األساس -

وتطوير  ،التسويقيةوـبتلف اإلسًتاتيجيات الصناعية، اؼبالية و  إعداد السياسة العامة للمجمع الصناعي -
 اعبودة واؼبراقبة اإلسًتاتيجية للفروع؛

                                                           
1

 .2007منشورات صيداؿ،  

 شركة عمومية جزائريةالنــــــوع : 

 قسم عبلجي(  20دواء يف  194اإلنتاج الصيدالين )ينتج  القـــــطاع:

 1984تاريخ التأسيس :  

      جزائري. مليار دينار 2,5شركة ذات أسهم برأس ماؿ اجتماعي رأس المال االجتماعي : 

   مليار دينار 9,78 رقم األعـــمال :  

 (أكثر من الثلث إطارات) 3453:    مالعدد العـــ

  وحدات ذبارية و مركز للبحث والتطوير 03فروع إنتاج و  04يضم الهيكل التنظيمـي :  

 ومركز للتكافؤ اغبيوي.                                                          
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 تأمُت اعبودة ومراقبة ربليل وتركيب الدواء؛ -

 الدولية؛اؼبسانبة يف اغبد من الواردات والسعي الخًتاؽ األسواؽ  -

 لتطبيقية وتطوير األدوية اعبنيسة.القياـ بالبحوث ا -

 بينما تتمثل مهاـ اجملمع الثانوية يف اآليت:

 إنتاج منتجات التعبئة والتغليف؛ -

 عبور ونقل السلع؛ -

صيانة ذاتية لتجهيزات اإلنتاج وتطوير التقنيات اؼبستعملة يف اإلنتاج لضماف النوعية ورفع الطاقة  -
 ؛اإلنتاجية

 تعزيز القواعد األخبلقية اليت هتدؼ إذل تنظيم الصرؼ الصحي يف سوؽ الدواء وزيادة رضا اؼبستهلك؛ -

  1البحث والتطوير يف اجملاؿ الطيب وصناعة اؼبستحضرات الطبية. -

 أهداف المجمع .3

صيداؿ مركزا ىاما يف ؾباؿ الصناعة الصيدالنية، ويعترب الرائد يف ىذه الصناعة يف اعبزائر، حيث  وبتل ؾبمع     
من االحتياجات احمللية، وذلك باعتماده على سياسة اؼبرونة يف األسعار، وكذا إضفاء  (يف اؼبائة 50)يغطي نسبة 

صيداؿ اؼبرجو ربقيقها من خبلؿ نشاط اجملمع وتتمثل األىداؼ اإلسًتاتيجية جملمع الطابع الدورل على منتجاتو، 
   2يف أربعة جوانب أساسية متمثلة فيما يلي:

    : الجانب المالي    1.3

 مؤسسة ذات مردودية وقباعة اقتصادية؛  -

 مؤسسة هتدؼ إذل االستمرارية والبقاء؛ -

 ؛ضماف موقع فعاؿ على اؼبستوى الوطٍت واإلقليمي وكذا اخًتاؽ السوؽ العاؼبية -

 من رقم أعمالو، بزيادة اؼببيعات.الرفع  -

 : الجانب التسويقي 2.3

 مؤسسة ذات تنافسية عالية؛ -

 مؤسسة تنتج منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية؛  -

                                                           
1
 .06، ص 1999حوؿ تنمية الصناعة الدوائية من خبلؿ مؤسسة صيداؿ، شرشاؿ، قباري جيبلرل، ملتقى وطٍت  
 ،"دور التسويق االستراتيجي في تحسين كفاءة وفعالية المؤسسة)دراسة حالة مجمع صيدال وفرع المضادات الحيوية بالمدية("قندور أمينة،  2

 .172، ص 2010اؼبدية، وبي فارس، ، كلية العلـو االقتصادية، التجارية وعلـو التسيَت، جامعة غَت منشورة ماجيستَت مذكرة
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طوير وتوسيع اإلنتاج إذل أقساـ عبلجية أخرى كمرض السرطاف، أمراض العيوف، اؼبناعة واؼبنتجات ت -
 اؼبصنعة وفق التكنولوجيا اغبيوية؛

 مبدعة؛مؤسسة  -

 مؤسسة ذات صورة وعبلمة ذبارية ذات ظبعة جيدة يف األسواؽ؛ -

 تطوير نظاـ التسويق لضماف تواجدىا وتغطيتها ؼبختلف مناطق الًتاب الوطٍت؛ -

 مؤسسة ربتوي على نظاـ معلومات ناجع، وبل ـبتلف اؼبشاكل عرب الشبكة الداخلية)األنًتنت(. -

 : المسار الداخلي   3.3

 اإلنتاج؛مؤسسة تتحكم يف عملية  -

 التحكم يف التكاليف عن طريق االستخداـ األمثل للمواد اؼبتاحة وتسيَت فعاؿ ؼبختلف اؼبصاحل؛ -

 تطوير اتفاقيات الشراكة مع اؼبخابر األجنبية وتفعيلها ميدانيا؛ -

 الًتكيز على االستفادة من البحث العلمي، بالتعاوف مع كليات الصيدلة ومراكز البحوث األجنبية؛ -

 كل التنظيمي الداخلي حبيث يصبح أكثر مرونة؛تطوير اؽبي -

 خلق مناصب شغل من خبلؿ إنشاء فروع جديدة؛ -

 احملافظة على البيئة. -
 : التعلم والنمو   4.3

 تنمية مهارات القيادة والتدبَت؛ -

 أداء وكفاءة عالية لدى العنصر البشري؛ -

 وتسيَت اؼبشاريع؛فة تكاليف اإلنتاج التحكم يف التكنولوجيا اغبديثة اليت تسمح دبعر  -

 التحكم يف اؼببادالت التجارية الدولية؛ -

 تدريب الكفاءات يف إدارة اؼبخزونات؛ -

 تطوير االتصاؿ الداخلي؛ -

 أف يكوف للمؤسسة كفاءة عالية للبحث واإلبداع يف اجملاؿ الصيدالين. -

 متمثل يف: 2014 – 2010 للفًتة ـبطط تنموي صيداؿ مع، سطر ؾبومن أجل ربقيق األىداؼ السابقة

 عصرنة وتأىيل طبس وحدات إنتاج؛ -

 عصرنة مصنع األنسولُت على شكل قارورات؛ -

 :مصانع جديدة لئلنتاج 06إقباز  -

 04 .مصانع متخصصة يف الدواء اعبنيس 
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 .مصنع متخصص يف األدوية اؼبضادة للسرطاف 

 .مصنع متخصص يف صناعة األنسولُت على شكل خراطيش 

 والتطوير؛إقباز مركز جديد للبحث  -

 إقباز مركز للتكافؤ اغبيوي. -

 1حيث مت التوصل يف إقباز ىذه اؼبشاريع إذل :

 : مركز التكافؤ اغبيوي، ومشروع تافكو؛ االنتهاء من اقباز مشروعُت نبا -

يف  20)، شرشاؿ (من نسبة االقباز يف اؼبائة 65) 2طبسة مشاريع يف طور االقباز وىي : اغبراش  -
 ، قسنطينة أنسولُت قارورات وخراطيش؛(يف اؼبائة 25)، قسنطينة شراب (اؼبائة

سبعة مشاريع سيتم إطبلقها واؼبتمثلة يف : مشاريع عنابة، مركز البحث والتطوير اعبديد، مشروع األدوية  -
اؼبضادة للسرطاف، توسيع مصنع سوميدياؿ ومصنع جسر قسنطينة )ؿباليل مكثفة(، مركز التوزيع بالبليدة 

 جيا.ومشروع البيوتكنولو 

 سيتم إعادة تأىيل كل من مصانع الدار البيضاء، اغبراش، باتنة واؼبدية بعد استبلـ اؼبصانع اعبديدة.

 المطلب الثالث : الهيكل التنظيمي لمجمع صيدال

مع والتجاوب مع التطورات الراىنة واؼبستمرة يف اجملالتكيف مع احمليط التنافسي الذي ينشط فيو  من أجل      
عدة مرات وفقا إلعادة اؽبيكلة، ودبا يتناسب وـبطط أعمالو، صيداؿ  غيَت اؽبيكل التنظيمي جملمعمت ت سوؽ الدواء

وفروع تسمح بتطوير اإلنتاج والتوزيع والبحث وكذا التسيَت. ويرتبط اجملمع  وكاف ذلك بإنشاء عدة مديريات
وتسيَتا وذات أسهم ؽبا ؾبالسها  بفروعو بعبلقة وظيفية، إذ قبد أف ىذه الفروع ىي مؤسسات مستقلة ماليا

 من اإلدارات الوظيفية)سيتم التفصيل فيها يف اؼبطلب اؼبوارل(. اإلدارية اليت ترعى صبيع شؤوف اؼبؤسسة وهبا العديد

ويتمثل دور اجملمع يف التوجيهات العامة اليت يصدرىا إذل اؼبؤسسات الفرعية قصد خدمة اإلسًتاتيجية العامة      
للمجمع وربقيق أىداؼ اجملمع اإلنتاجية، وعلى مديري الفروع رفع التقارير السنوية لنشاطها للمجمع، كما يقـو 

لفروع من خبلؿ توجيو تعليمات لتطبيق ما خطط لو اجملمع باؼبصادقة على األىداؼ السنوية واؼبتوسطة اؼبدى ل
 واليت هتدؼ عادة إذل خدمة اإلسًتاتيجية العامة للمجمع، والشكل التارل يوضح اؽبيكل التنظيمي العاـ للمجمع:

                                                           
1
 .2015نشرة داخلية جملمع صيداؿ،  
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 : الهيكل التنظيمي لمجمع صيدال (3.4)لشكل رقم ا                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جملمع صيداؿ اؼبستخدمُت وثائق مديرية:  المصدر

 PDG الرئيس اؼبدير العاـ

 األمُت العاـ

مديرية التدقيق 
 الداخلي

مديرية التسويق 
 واؼببيعات

 

 

 واؼببيعات

مديرية اإلسًتاتيجية 
 والتنظيم

مديرية إدارة 
 الربامج

مديرية الشؤوف 
 الصيدالنية

مديرية ضماف 
 اعبودة

مديرية 
 اؼبشًتيات

الشؤوف مديرية 
 القانونية

التنمية مديرية 
 الصناعية

مديرية 
 العمليات

اؼبمتلكات مديرية 
 والوسائل العامة

مديرية 
 اإلتصاؿ

اؼبالية مديرية 
 واحملاسبة

أنظمة مديرية 
 اإلعبلـ

مديرية 
 اؼبستخدمُت

مديرية 
 التكوين

 -وىراف -مركز توزيع غرب -باتنة -مركز توزيع شرؽ -العاصمة-مركز توزيع وسط 

 فرع أنتيبيوتيكاؿ فرع بيوتيك  فرع فرماؿ

مصنع جسر قسنطينة     - مصنع اؼبدية  -
مصنع اغبراش                 -
مصنع شرشاؿ              -
 مصنع باتنة  -

مصنع الدار البيضاء         -
مصنع قسنطينة                 -
مصنع قسنطينة لؤلنسولُت              -
 مصنع عنابة  -



 الجزائر دراسة حالة مجمع صيدال لصناعة الدواء في                    الفصل الرابع                 

 

196 
 

من خبلؿ اؽبيكل التنظيمي السابق، يبكننا التمييز بُت ـبتلف اؼبديريات والفروع اليت بإمكاهنا االستفادة من      
 1اؼبديريات العامة كما يتميز ىذا اؽبيكل التنظيمي دبا يلي:اؼبديريات اؼبركزية دبا يضمن التنسيق الكايف مع 

 اإلدارة اؼبركزية عبميع الفروع والوحدات اليت يتوفر عليها اجملمع؛ -

 يف كل اؼبديريات اؼبكونة للمجمع. توفَت اجملمع على متخصصُت -

 ولقد قاـ اجملمع خبلؿ السنوات األخَتة بػ:

 اإلعبلـ اآلرل؛ إقباز ـبطط التوجيو االسًتاتيجي ألنظمة -

مواصلة عملية إعداد اؼبخططات التنظيمية لفرع فارماؿ، وفرع اؼبضادات اغبيوية، وكذا بالنسبة ؼبديرية  -
 ؛2005البحث والتطوير سنة 

بُت مديريات اجملمع وفروع من خبلؿ التبادؿ السريع للتنسيق أكثر  (Intranet)إقامة شبكة إنًتانت  -
 ؛2006للمعلومات، وىذا بدءا من سنة 

، عوض السابقة اؼبكلفة بالبحث 2007إقباز مديرية مركزية للتطوير الصناعي والبيوتكنولوجيا سنة  -
 والتطوير. 

 ومن اؽبيكل التنظيمي السابق تتضح لنا اؼبستويات التنظيمية جملمع صيداؿ اليت تتمثل يف مايلي:

على ؾبلس إدارة اجملمع، وىو يشرؼ ، يوجد يف أعلى ىـر اؼبؤسسة : )(P.D.Gالرئيس المدير العام  .1
اؼبسؤوؿ األوؿ على تسيَت اجملمع وتوجيو القرارات إذل اؼبديرين اؼبركزيُت، كما هبتمع الرئيس اؼبدير العاـ 

 دبجلس اإلدارة حسب الضرورة اؼبلحة لدراسة اؼبشاكل واغبلوؿ اؼبًتتبة عن سَت اؼبؤسسة.

 :بُت مهاـ الرئيس اؼبدير العاـ مايلي ومن

 اليت يتبعها اجملمع؛ الشاملة ووضع السياسة العامةربديد اإلسًتاتيجية  -

 سبثيل ؾبمع صيداؿ داخليا وخارجيا؛ -

االجتماع دبجلس اإلدارة للبحث يف التطورات اعبارية على مستوى اجملمع، إذ أف ؾبلس اإلدارة يتكوف  -
 من تسعة أعضاء ومن مهامو معاعبة األمور التالية:

  هناية السنة؛أنشطة اجملمع يف 

 مناقشة ـبطط السنة اغبالية والقادمة؛ 

 تنظيم اجملمع )إجراءات تنظيم السوؽ إجراءات تسيَت اػبزينة...إخل(؛ 

                                                           
1
 .160قندور أمينة، مرجع سبق ذكره، ص  



 الجزائر دراسة حالة مجمع صيدال لصناعة الدواء في                    الفصل الرابع                 

 

197 
 

 .نشاط الشراكة 

يبثل اؽبيئة االستشارية اليت تتوذل التنسيق واؼبساعدة يف عملية ازباذ القرارات، لو :  (S.G)األمين العام  .2
اؼبدير العاـ فقط أف الفرؽ بينهما ىو أف الرئيس اؼبدير العاـ ىو الذي تقريبا نفس الصبلحيات للرئيس 

يرأس ؾبلس اإلدارة للمؤسسة يف كل قراراهتا، أما األمُت العاـ يعترب كمحرؾ للمؤسسة لديو صبلحيات 
 خاصة بالتسيَت الداخلي للمؤسسة.

ق حسابات اجملمع مع اغبرص هتدؼ ىذه اؼبديرية إذل ربليل ومراقبة وتدقيمديرية التدقيق الداخلي :  .3
الدائم على اؼبراجعة الداخلية عبميع اغبسابات والقياـ بالتحاليل وتصحيح االكبرافات يف الوقت اؼبناسب 

 قبل أف زبضع الوثائق احملاسبية ؼبراقبة ؿبافظي اغبسابات.

اؼبالية، وكذا  سًتاتيجياتتتمثل اؼبهاـ األساسية ؽبذه اؼبديرية يف تسيَت اإل مديرية اإلستراتيجية والتنظيم : .4
بالبحث عن الفرص اؼبالية على اؼبدى اؼبتوسط والقصَت، وذلك بتحليل األنشطة  ، كما تقـوتسيَت اؼبيزانية

 اؼبالية وفق األىداؼ اؼبسطرة، وكذا متابعة ؿبفظة األوراؽ اؼبالية عرب السوؽ الثانوية.

ويق بالدرجة األوذل، مث اإلعبلـ الطيب وذلك من وىي اليت تتوذل مهاـ التسمديرية التسويق والمبيعات :  .5
لى مندوبا طبيا موزعُت ع 80خبلؿ بناء قاعدة إسًتاتيجية يف ؾباؿ تسويق منتجات الفروع، وىي تضم 

صنف  250أفواج لتغطية كافة مناطق القطر اعبزائري، حيث يكمن دورىم يف الًتويج ألكثر من  طبس
 اؼبديرية يف مايلي:دوائي لصيداؿ، وتتمثل مهاـ ىذه 

 اتيجية التسويق واإلعبلـ الطيب؛إعداد وتنفيذ إسًت  -

 العمل على تطوير اإلنتاج وترقية صور اجملمع؛ -

 تدعيم ركائز مراقبة اعبودة؛ -

 تعيُت مندوبُت عرب كافة القطر الوطٍت؛ -

 إعطاء صورة جيدة للمجمع يف السوؽ احمللي واألجنيب ولدى ـبتلف اعبهات اؼبعنية؛ -

، وصدى Saidal Santé، صيداؿ للصحة  Saidal Info إصدار اجملبلت التاليةإعداد و  -
  www.saidalgroup.dz، وكذا إنشاء موقع انًتنت خاص باجملمع écho Saidalصيداؿ 

 ، باإلضافة إذل إعداد النشرات الداخلية.

تتكفل ىذه اؼبديرية بإقتناء ـبتلف اؼبعدات التقنية واألدوات اإلدارية من داخل الوطن  مديرية المشتريات : .6
 وخارجو واؼبتمثلة يف قطع الغيار، آالت، مواد أولية ... إخل. 

 العمليات اإلنتاجية للمؤسسة. استمراريةكما تقـو ىذه اؼبديرية بالتسيَت العقبلين ؼبخزوناهتا وضماف 

http://www.saidalgroup.dz/
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تسعى ىذه اؼبديرية إذل االىتماـ بضماف ومراقبة وترقية اعبودة ؼبنتجات اجملمع،  مديرية ضمان الجودة : .7
وتتمثل مهمتها يف مراقبة مدى تطابق اؼبواد اؼبنتجة مع اؼبعايَت األصلية، والعمل على ربسُت جودة ونوعية 

اـ اعبودة اؼبنتجات الصيدالنية ألجل تلبية اغباجات اؼبتزايدة للمستعملُت، حيث عملت على تبٍت نظ
 لنشاط التسويق والبيع. Iso 9001الشاملة يف صبيع الفروع فبا مكنها اغبصوؿ على شهادة اإليزو 

ويف ىذا اإلطار تقـو اؼبديرية بتنظيم دورات وزبطيط مراجعات داخلية للمتابعة واؼبشاركة يف اؼبلتقيات، إضافة      
 إذل تدريب العماؿ يف ؾباؿ تسيَت اعبودة.

ربتوي على مديرية البحث يف األدوية والتقنيات الصيدالنية، تتمثل مهامها  ون الصيدالنية :مديرية الشؤ  .8
 يف حبث وصنع اؼبنتجات اعبديدة خاصة اؼبطابقة لؤلصل وإعطاء األوامر والتوجيهات ؽبذه الوحدة.

 جمع صيداؿ.بنظاـ اإلعبلـ دب ىذه الديرية تتكفل مديرية أنظمة اإلعالم : .9

 مثل أىم نشاطاهتا فيما يلي:تتمديرية االتصال :  .10

 متابعة اقباز اعبريدة الداخلية الشهرية "صيداؿ أخبار "؛ -

 ؼبوقع االلكًتوين؛ا التكفل بالنشر يف -

 إعداد التعليب اعبديد للمنتجات بالتعاوف مع مديريات التسويق واؼببيعات والشؤوف الصيدالنية. -
من خبلؿ تطبيق  لنشاطات اجملمعوسبر هبا كل اؼبعلومات اليومية اؼبختلفة  مديرية المالية والمحاسبة : .11

 نظاـ معلومايت داخلي، ومن أىم مهامها قبد:
 ؛اإلشراؼ على تنفيذ و تسجيل كل العمليات  احملاسبية وفقا ؼبل نص عليو القانوف اؼبعموؿ بو -

 احملاسبية التابعة ؽبا  كل الوثائقالنتائج و ؼبراجعة و جدوؿ حسابات التكفل بإعداد اؼبيزانية و ميزاف ا -

 ؛العملياتو  الشرح التفصيلي للحساباتنونا كاؼبلحقات، جداوؿ الضرائب و اؼبطلوبة قاو 

 ؛إجراء رباليل حوؿ الوضعية اؼبالية للمؤسسة -

  ؼبقتضيات الضريبة. االستجابة -

يف زبطيط، توظيف، تدريب،  مهامهاوىي اليت تتوذل تسيَت اؼبوارد البشرية، تتمثل :  مديرية المستخدمين .12
ووضع سياسة األجور وتقييم اؼبوارد البشرية يف اجملمع ككل... وكل األنشطة والوظائف اؼبتعلقة بإدارة 

  اؼبوارد البشرية خبلؿ طيلة مسارىا الوظيفي.

هتتم ىذه اؼبديرية جبميع النشاطات اؼبتعلقة بالتنمية الصناعية خاصة مديرية التنمية الصناعية :  .13
إذل  06االستثمار يف ؾباؿ الشراكة احمللية واألجنبية، والتنازؿ عن التجهيزات، وتطور اؼبديرية سنويا من 

منتجات جنيسة لتتدرج يف قائمة اؼبنتجات ؼبختلف فروع اجملمع، كما تقـو دبساعدة مصانع اإلنتاج  09
 باستمرار يف رقابة النوعية وربديث سلم اؼبنتجات اعبديدة واليت ىي قيد التصنيع.
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ىي  إذل مديرية اؼبمتلكات والوسائل العامةومن اؼبهاـ اؼبستندة  مديرية الممتلكات والوسائل العامة : .14
 يف سجل اعبرد. إخلمن معدات ووسائل... وتعداد ما ىو موجود يف اجملمع إحصاء

 وىي مسؤولة عن: ،ع مديرية اؼبستخدمُتترتبط بعبلقات وظيفية م : مديرية التكوين .15
 القصَت واؼبتوسط والطويل األجل؛على اؼبدى  من خبلؿ ربليل احتياجات التكوين تالتحضَت لئلجراءا -

 وضع ـبطط التكوين حيز التنفيذ؛ -

 القياـ بعملية التكوين لئلطارات اؼبسؤولة عن التكوين. -

 اؼبتعلقة باجملمع.األمور القانونية كل بتتكفل مديرية الشؤوف القانونية  : مديرية الشؤون القانونية .16

مهمتها توفَت األمن الداخلي واػبارجي، واغبفاظ على سبلمة عماؿ اجملمع المديرية المركزية لألمن :  .17
  وكذا فبتلكاتو.

تقـو اؼبديريات اؼبختلفة للمجمع بدور ىاـ يف التنسيق بُت ـبتلف األنشطة والوظائف وتعمل على تلبية      
 كل حسب طبيعتها.  االحتياجات

 المطلب الرابع : تقديم فروع ووحدات مجمع صيدال

فروع إنتاج وذلك بتجميع  أربعفأصبح يضم  عرؼ اؽبيكل التنظيمي جملمع صيداؿ عدة ربوالت وتغيَتات     
اإلنتاج اؼبتشاهبة يف الفرع الواحد، نضرا لتعدد الوحدات اإلنتاجية واؼبنتجات، إضافة إذل ثبلث وحدات وحدات 

 ذبارية هتتم بتوزيع منتجات اجملمع، وكذلك مركز للبحث وتطوير اؼبنتجات اغبالية واعبديدة.

 شكل التارل: لللمجمع وفقا ل يبكن أف قبد أىم الفروع والوحدات اؼبكونةو      
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: هيكل فروع ووحدات مجمع صيدال(4.4)الشكل رقم   

 
 وثائق مديرية اؼبستخدمُت جملمع صيداؿ:  المصدر

 

 مجمع صيدال

 فرع بيوتيك

Filiale Biotic 

 فرع فارماؿ

Filiale Farmal 

 الوحدات التجارية

 

مركز البحث 
 والتطوير

 -مركز توزيع وسط    
  -العاصمة 

 

جسر قسنطينة مصنع  

 مصنع اغبراش

 مصنع شرشاؿ

 فرع أنتيبيوتيكاؿ

Filiale Antibiotical 

 مصنع باتنة

اؼبدية مصنع  

قسنطينة لؤلنسولُت مصنع  

قسنطينة مصنع  

الدار البيضاءمصنع   

ةمصنع عناب  

 -مركز توزيع شرؽ   
  -باتنة 

 -مركز توزيع غرب    
  -وىراف 

 

التكافؤ مركز 
 اغبيوي
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 المجمع الصناعي صيدال فروع .1

، تعمل على تنفيذ برامج اإلنتاج لكامل اجملمع، وكل فرع مقسم لوحدات فروع يتحكم فيها جملمع صيداؿ أربع   
 200مصانع لئلنتاج بقدرة إنتاجية تصل إذل  ىذه الفروع تشمل تسع اإلنتاجية لذلك، حبسب ما ربتاجو العملية

فروع  ويضم اجملمع أربع، مليوف وحدة بيع سنويا، كما أهنا مدعمة دبركز البحث والتطوير مكلف بتطوير األدوية
 نذكرىا كما يلي:

بوالية اؼبدية وىو عبارة عن مركب يقع ىذا الفرع  : (Filiale Antibiotical)فرع أنتيبيوتيكال    1.1
 Non) والغَت البينيسيلية، (Pénicilliniques) متخصص يف إنتاج اؼبضادات اغبيوية البينيسلية

Pénicilliniques)،  ويضم اؼبركب ىكتار مبنية،  19ىكتار منها  26يًتبع على مساحة قدرىا و
1:الوحدات التالية

 

: ويتم فيها اإلنتاج بواسطة عملييت  البينيسيلينية وغير البينيسيلينيةالمادة الفعالة إنتاج  وحدة   1.1.1
طن من  750بطاقة إنتاج تبلغ  3ـ 1200التخمَت ونصف التحليل، حيث تصل إذل سعة التخمَت إذل 

 اؼبواد األولية.

: وربتوي على بنايتُت منفصلتُت، األوذل إلنتاج  مواد التخصصات الصيدالنيةإنتاج  وحدة 2.1.1
 60األدوية البينيسيلينية واألخرى خاصة بإنتاج األدوية غَت البينيسيلينية، وتبلغ طاقة إنتاج ىذه الوحدة 

يف  30)من حقن،  (يف اؼبائة 50)مليوف وحدة بيع يف السنة على ـبتلف األشكاؿ الصيدالنية كما يلي 
يف  15)من األشربة،  (يف اؼبائة 5))أقراص، كبسوالت، ومسحوؽ للشراب(،  اعبافةمن األشكاؿ  (اؼبائة
، وـبازف ؾبهزة حسب الشروط 100ورشات معقمة من صنف  أربع من اؼبراىم، كما للوحدة (اؼبائة

 ولواـز التعليب واؼبنتوج النهائي.النظامية لتخزين اؼبواد األولية 

مليوف وصفة سنوية، حيث تغطي بذلك  140علبة، ومليوف  80: ذات قدرة تفوؽ مطبعة  3.1.1
 من احتياجات فروع صيداؿ األخرى.  (يف اؼبائة 30)من احتياجاهتا، و (يف اؼبائة 100)مطبعة اؼبركب 

 الكبسوالت، (Injectables) اغبقن، توسع ؾباؿ إنتاجو ليشمل 1988بدأ اؼبركب نشاطو سنة      
(Gélules)اؼبراىم ، (Pommades) الشراب ،(Sirops)، واألقراص(Comprimés)،  وىو مركب ضخم

 يتميز باؼبؤىبلت التالية:

 ؛يف ـبتلف التخصصات الصيدالنيةو طاقة إنتاج معتربة يف ميداف إنتاج اؼبواد األولية على شكل التجزئة  -

                                                           
1

كلية العلـو   ،غَت منشورة ستَت، مذكرة ماج"تأثير التحالفات اإلستراتيجية على تنافسية المؤسسة، دراسة حالة مجمع صيدال"ؿببوب فاطمة،  
 .132،  ص، 2011جامعة ؿبمد خيضر، بسكرة،  االقتصادية والتسيَت،
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 قدرة إنتاج ىامة يف صناعة اؼبواد األولية، كاػببلط واؼبستحضرات الطبية؛ -

 لدى اؼبستخدمُت يف تصنيع منتجات ذات جودة عالية؛قدرات عالية  -

 ـبابر ربليل تسمح بالرقابة الكاملة للنوعية؛ -

 مهارات عالية يف تكنولوجيا التجزئة واػببلئط واألشكاؿ الصيدالنية اؼبعقدة؛ -

 Semi)سنة خربة يف صناعة اؼبضادات اغبيوية عن طريق التخمَت والًتكيب النصفي أو اعبزئي  20قرابة  -

synthèse). 

 1كما وبتوي فرع اؼبضادات اغبيوية على: 

الستخبلص اؼبادة النشطة أو الفعالة بواسطة التكنولوجيا اغبيوية،   V.R.A.Cوحدة إنتاج اؼبواد األولية -
 مضادات حيوية بينيسيلينية نصف مصنعة على شكل مسحوؽ؛وربويلها إذل 

البينيسيلينية  (Principals Actifs)وحدة البيوتكنولوجيا اعبد مطورة إلنتاج الطبعات األصلية الناجعة  -
 وغَت البينيسيلينية؛

 وحدة اؼبستحضرات الطبية؛ -

 ـبرب ؼبراقبة اعبودة؛ -

 ؛(Services auxiliaires)مركز لصيانة اؼبعدات، ووحدة اؼبصانع واؼبساعدة  -

 وحدة ؼبعاعبة الفضبلت. -

 200يقع فرع فارماؿ بالدار البيضاء )اعبزائر العاصمة(، يقدر رأظبالو ب :  (Pharmal)فرع فارمال  2.1
مليوف دج، ويتكوف من ثبلث وحدات لئلنتاج وـبرب ؼبراقبة اعبودة والنوعية ؼبنتجات وحدات الفرع 

 1999وكذلك بعض اؼبؤسسات العمومية واػباصة، وقد أغبقت ىذه الوحدات بفرع فارماؿ يف جويلية 
 بعدما كانت تابعة للمؤسسة الوطنية للتموين باؼبواد الصيدالنية سابقا، وىي كاآليت:

، وقد  1958وىي األقدـ يف فرع فارماؿ حيث يعود تاريخ تأسيسها إذل سنة :  دار البيضاء مصنع   1.2.1
، وللوحدة دورا رئيسيا يف تنفيذ العديد من عقود اقبل تأميمه (Labaz)كانت ملك للمخرب الفرنسي 

 Les Accords deالشراكة اؼبوقعة بُت اجملمع واألطراؼ األجنبية إلنتاج األدوية بصيغة "عقود التصنيع 

façonnage وكانت نشاطاهتا ؿبصورة يف إنتاج بعض األدوية ومواد التجميل واآلف تقـو بإنتاج عدة ،"
مليوف  40وتفوؽ قدرتو اإلنتاجية أنواع من األدوية )أقراص، شراب، كبسوالت، ؿباليل للشرب ومراىم(، 

 إذل:وحدة بيع لكل األشكاؿ، وتنقسم وحدة الدار البيضاء بدورىا 

                                                           
1
 .165قندور أمينة، مرجع سبق ذكره، ص  
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؛وحدة ب 40 000ورشة إلنتاج الشراب بطاقة إنتاجية  -  يع مباعة يف اليـو

وحدة مباعة يف اليـو من الكبسوالت،  50 000ورشة إلنتاج الشراب اعباؼ بطاقة إنتاجية تقدر ب  -
 األقراص؛ من وحدة مباعة يف اليـو 74000و

، ومنتجات  50000ورشة إنتاج اؼبعجنات بطاقة إنتاجية :)معجوف األسناف  - وحدة مباعة يف اليـو
( 22500أخرى   .وحدة مباعة يف اليـو

بتاريخ  Ecopharmفرع فارماؿ بعد حل مؤسسة إذل  مت ضمها:  قسنطينة مصنع    2.2.1
، وىي تقع باؼبنطقة الصناعية بقسنطينة، وىي ـبتصة يف إنتاج األشكاؿ السائلة من 31/12/1997

 .ـبرب ؼبراقبة اعبودةكما أهنا ربتوي على  األشربة واحملاليل،

وىي ـبتصة يف إنتاج األشكاؿ تقع ىذه الوحدة يف اؼبنطقة الصناعية لوالية عنابة، :  عنابة مصنع    3.2.1
اعبافة)أقراص، كبسوالت، مراىم، شراب، ومعجوف أسناف(، وربتوي على ورشة واحدة بطاقة إنتاجية 

 .وحدة مباعة يف اليـو 8 000 000مقدرة بػ 

 ىذه الوحدة مايلي : ومن أىم فبيزات  

 سنة خربة يف ميداف اإلنتاج الصيدالين؛ 38أكثر من  -

 قدرات عالية يف ؾباالت اإلنتاج، اؼبراقبة والتحليل؛ -

 ؛1998ـبرب ربليل حديث بدأ نشاطو سنة  -

 طاقة إنتاجية ىامة. -

ويتخصص يف صناعة األنسولُت لبلستعماؿ البشري، وىو ؾبهز مصنع األنسولين بقسنطينة :    4.2.1
أصناؼ من األنسولُت ىي: األنسولُت  اؼبؤىلُت، ينتج ىذا اؼبصنع ثبلثة بعتاد صناعي متطور، وعماؿ

، واألنسولُت أساسي/قاعدي على شكل قارورات حقن، وتصل 25السريع، األنسولُت اؼبركب مزيج 
 مليوف وحدة بيع.  3.5القدرة اإلنتاجية ؽبذا اؼبصنع إذل 

 باؼبواصفات التالية:ويتميز فرع فارماؿ       

 أكثر من ثبلثُت سنة خربة يف ؾباؿ اإلنتاج الصيدالين؛ -

 معرفة عملية عالية يف ميداف اإلنتاج، الرقابة، والتحليل؛ -

 طاقة إنتاجية ىامة. -



 الجزائر دراسة حالة مجمع صيدال لصناعة الدواء في                    الفصل الرابع                 

 

204 
 

وىو أيضا أحد الفروع اليت  باحملمدية باغبراش، االجتماعي يوجد مقره:  (Biotic)فرع بيوتيك      3.1
، حيث يتمتع الفرع خبربة ومعرفة كبَتتُت يف 1998أنشأت بعد إعادة ىيكلة مؤسسة صيداؿ يف فيفري 

 الصناعة الصيدالنية، وىو يتوفر على معدات حديثة فبا ظبح لو بتقدمي تشكيلة واسعة من األدوية، ويقدر
مليوف وحدة بيع يف السنة، وينتج ىذا الفرع  14ر بػ مليوف دينار، ولو قدرة إنتاجية تقد 250رأس مالو 

يف ـبتلف وحداتو اؼبنتجات التالية: اؼبراىيم، األشربة، احملاليل واألقراص، اؼبطهرات السائلة، ويتكوف من 
 1:وحدة جسر قسنطينة، وحدة اغبراش، ووحدة شرشاؿ كالتارل إنتاجية وحدات ثبلث

وحدة بيع وىو اؼبنتج  18 000 000تقدر طاقتو اإلنتاجية بأكثر من :  جسر قسنطينة مصنع 1.3.1
 اعبزائري الوحيد للمحاليل الكثيفة، وربتوي الوحدة على طبس ورشات إنتاجية متخصصة متمثلة يف:

 وحدة بيع؛ 5 800 000ورشة التحاليل بطاقة إنتاجية قدرت بػ  -

 وحدة بيع؛ 3 900 000ورشة األقراص واغببوب بطاقة إنتاجية قدرت بػ  -

 وحدة بيع. 3 300 000إنتاجية قدرت بػ ورشة األمبوالت بطاقة  -

 وورشتُت إلنتاج احملاليل الكثيفة:       

 وحدة بيع؛ 9 500 000ورشة احملاليل الكثيفة )اغببيبية( بطاقة إنتاجية قدرت بػ  -

 بيع. وحدة 5 500 000ورشة احملارل الكثيفة )يف القارورات( بطاقة إنتاجية قدرت بػ  -
وتقدر طاقتها  ،1971تتمثل ىذه الوحدة يف مصنع اغبراش اليت أفتتح سنة :  الحراش مصنع    2.3.1

 وىي مقسمة إذل: وحدة  20 000 000االنتاجية بػ 
 ـبرب لرقابة النوعية مكلف بالتحليل الفيزيوكيميائي والتسيَت التقٍت؛ -

 طبس ورشات لئلنتاج: -

  وحدة بيع؛ 4 400 000ورشة الشراب : بطاقة إنتاجية 

  وحدة بيع؛ 900 000ورشة احملاليل : بطاقة إنتاجية 

  وحدة بيع؛ 3 300 000ورشة األقراص واغببوب : بطاقة إنتاجية 

  وحدة بيع؛ 7 500 000ورشة اؼبراىم : بطاقة إنتاجية 

  وحدة بيع. 2 000 000ورشة التحاليل : بطاقة إنتاجية 

، زبتص يف إنتاج ؿبلوؿ تصفية الدـ 1998انضمت إذل ؾبمع صيداؿ سنة شرشال :  مصنع 3.3.1
HEMODIALYSE . 

                                                           
1

غَت  مذكرة ماجيستَت ،"(دور نظام المعلومات التسويقي في تعزيز اليقظة التنافسية للمؤسسة) دراسة حالة مجمع صيدال"بونويرة موسى،  
 .192-191 ص ، ص2010، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، وعلـو التسيَت التجاريةاالقتصادية و  العلـومنشورة، كلية 
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وىو نتيجة لشراكة بُت ؾبمع صيداؿ وؾبموعة أوروبا الصيدالنية  : (Somedial)فرع صوميديال  4.1
(EPG)  وFINALEP  وقد ²ـ 17 000وتقع يف منطقة واد السمار الصناعية، وىو يغطي مساحة ،

يف  (يف اؼبائة 30)إذل  2002يف عاـ  (يف اؼبائة 5)زادت حصة اإلنتاج ؽبذا الفرع بعد التطور الكبَت من 
وىذا من شأنو اإلحبلؿ  2010يف عاـ  (يف اؼبائة 90)و  2009يف عاـ  (يف اؼبائة 70)إذل  2008عاـ 

مليوف وحدة موزعة على ثبلثة  18إذل ؿبل الواردات، كما وبتوي الفرع على معدات بطاقة إنتاجية تصل 
 1أقساـ:

  مليوف وحدة يف السنة؛ أربع قسم ـبصص للمنتجات اؽبرمونية بطاقة إنتاجية تصل إذل -

مليوف وحدة  ستة قسم لصناعة اؼبنتجات الدوائية اليت على شكل سوائل بطاقة إنتاجية تصل إذل -
 سنويا؛

مليوف  شبانية بطاقة إنتاجية تصل إذلقسم ـبصص للمنتجات اعبافة على شكل أقراص وكبسوالت  -
 وحدة يف السنة.

 الوحدات التجارية .2

 وىي:مع صيداؿ على ثبلث وحدات ذبارية، وبتوي ؾب   

هبدؼ زبزين ، 1996ذه الوحدة سنة أنشئت ى: (UCC) -العاصمة -الوحدة التجارية المركزية  1.2
 باحملمدية االجتماعي مقرىاوتوزيع كل األدوية واؼبواد الصيدالنية اؼبنتجة من طرؼ ؾبمع صيداؿ ، يقع 

البيع والتسليم للعمبلء، وؽبا قدرة زبزين عامل وسبتلك فريق نشيط ومتخصص يف  160، تشغل )اغبراش(
 .²ـ 1800وتصل مساحة التخزين هبا إذل وحدة بيع،  4 000 000تصل إذل   

وللتقرب أكثر من العمبلء وبعد النتائج اليت أسفرت عن الوحدة اؼبركزية بالعاصمة واليت شجعت اجملمع لفتح    
أسست وحدتاف للتوزيع، وحدة على مستوى الشرؽ بوالية باتنة، وأخرى نقاط بيع أخرى يف شرؽ وغرب الوطن، 

 على مستوى الغرب بوالية وىراف:

 ، تضمن تغطية1999سنة بباتنة  ىذه الوحدة تأسست : (UCB) -باتنة - لشرقالوحدة التجارية ل    2.2
 .²ـ 3600، وتًتبع على مساحة من واليات الشرؽ اعبزائري والية 18أكثر من  احتياجات

الناحية الغربية  ، هتتم بتغطية2000أنشئت سنة :  (UCO) -وهران - الوحدة التجارية للغرب  3.2
مليوف  622 168مليوف وحدة مباعة بقيمة  3323دبنتجات اجملمع، من أىم ما حققتو توزيع ما يعادؿ 

 دج.

                                                           
1
 .132، ص مرجع سبق ذكرهفتحي خذرية،  
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 التوزيع يف اعبنوب فهو مضموف من طرؼ فرع أنتيبيوتكاؿ، لكن سيتم إنشاء وحدة ذبارية بورقلة قريبا. اأم   

اغبراش(، يقـو بتطوير ، مقره باحملمدية )1995أنشئ ىذا اؼبخرب سنة  : (CRDمركز البحث والتطوير ) .3
كما ،  اتإطار  (يف اؼبائة 70)عامل، منهم  156اؼبركز ، ويشغل جالينوسية سنويامنتجات  6إذل  5من 

 نتاج يف مراقبة ومراجعة اعبودة.تساعد ىذه الوحدة باستمرار وحدات اإل

 1وتكمن مهامو فيما يلي: 

Génériqueتطوير األدوية اعبنيسة  -
 لفائدة اجملمع من خبلؿ القياـ باألنشطة التالية: 2

 اؼبشاركة يف اقًتاح قائمة األدوية الواجب تطويرىا، وذلك بناءا على الدراسات التقنية؛ 

 ية البلزمة إلنتاج األدوية اليت يتموضع دفًت شروط على أساس رقابة دقيقة للتزويد باؼبواد األول 
 يرىا؛تطو 

 متابعة استقرار وثبات األدوية اؼبطورة؛ 

 ربضَت اؼبلفات العلمية والتقنية البلزمة لتسجيل األدوية اؼبطورة؛ 

 السلم الصناعي؛ إذل ربقيق التدرج يف حجم التصنيع إبتداءا من اؼبخرب 

 اؼبسانبة يف توفَت اإلعبلـ العلمي اػباص باألدوية اؼبطورة؛ 

 التكافؤ اغبيوي. اؼبشاركة يف إقبازات ودراسات 

 تقومي وترويج األعماؿ التقنية والعلمية اؼبسجلة باجملمع؛ -

 توفَت، توزيع، وترويج اإلعبلـ الفٍت اػباص دبهاـ اجملمع وأنشطتو؛ -

 رقابة جودة األدوية وغَتىا؛ -

 اؼبسانبة يف تدريب اإلطارات الفنية للمجمع؛ -

 باؼبهاـ اإلسًتاتيجية للمجمع؛تطوير األحباث يف ؾباؿ العلـو الصيدالنية اؼبرتبطة  -

 تأمُت اؼبساعدة الفنية البلزمة للفروع اإلنتاجية للمجمع؛ -

 تأمُت اليقظة التكنولوجية للمجمع.تنظيم صبيع اإلمكانيات واؼبوارد البشرية واؼبادية والعلمية ل -

   
                                                           

1
 .355، ص سامية غبوؿ، مرجع سبق ذكره 
 : ىي ؾبموع األدوية اليت زالت عنها ضباية براءات اخًتاعها ويبكن بيعها باالسم النوعي للدواء وليس باالسم التجاري. األدوية الجنيسة 2
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 1ويتكوف مركز البحث والتطوير من اؼبختربات التالية :     

صيدالنية ـبتلفة  أشكاؿجنسية وعرضها يف  أدويةبتصميم تركيبات  أساسا : ويقـو مخبر الجالينوس 1.3
 ؛صلبة( )سائلة،

بق اؼبواد األولية مع مواصفات اعبودة، تصميم طرؽ ا: يقـو بالتأكد من تط مخبر التحاليل الكيماوية 2.3
 ؛التحليل، متابعة دراسات االستقرار والثبات

: يقـو بالتجارب السمية ومعرفة قدرة اعبسم على اؼبقاومة، باإلضافة إذل  مختبر األبحاث السمية 3.3
 ؛واؼبنتجات للمواصفات العاؼبية ومدى فعاليتهاالتأكد من مدى مطابقة اؼبواد األولية 

: يقـو بالتحليل والفحوصات البلزمة للتأكد من قباعة اؼبواد العقيمة ونقائها  مختبر الميكروبيولوجيا 4.3
 ؛تطابقها مع مواصفات اعبودة اعبرثومي ومدى

: يقـو بالدراسات اؼبتعلقة بعلم اؼبناعة يف ؾباؿ مرض فقداف اؼبناعة اؼبكتسبة  مختبر علم أمراض المناعة 5.3
SIDA ؛وغَتىا من أمراض حديثة الظهور 

: تتمثل مهامو يف إقباز شبكة معلومات موثقة ومتطابقة مع  قسم التوثيق واإلعالم التقني والعلمي 6.3
 ؛، ويتم ربديثها بصفة مستمرةأىداؼ واحتياجات التطوير

: يقـو بوضع نظاـ تأمُت اعبودة وطرؽ صيانتها طبقا للمواصفات العاؼبية، باإلضافة  قسم ضمان الجودة 7.3
 ؛إذل توضيح طريقة سَتىا هبدؼ ضماف التحسُت اؼبستمر

: يقـو بتحليل اؼبلفات التقنية والعلمية الضرورية لتسجيل األظباء التجارية  ون الصيدالنيةقسم الشؤ  8.3
 لؤلدوية اؼبطورة.لدى اؼبعهد الوطٍت غبماية اؼبلكية الصناعية، باإلضافة إذل تصميم اجملسمات اؽبندسية 

مع عدة  وتعاونباإلضافة إذل دولية، الوطنية، و العلمية، الندوات اللتقيات و اؼب كما يتوذل اؼبخرب أيضا تنظيم     
أستاذ يف  27مؤسسات وجامعات يف ؾباؿ التدريب، كما يتعاوف مع اجمللس العلمي للمجمع الذي يتكوف من 

ف االختصاصات الطبية والصيدالنية، أما بالنسبة ؼبشاريع البحث يف اؼبخرب فتتمثل يف مشروع الزيوت ـبتل
 متعددة مثل اجملاؿ الصيدالين.األساسية اليت تستخدـ يف ؾباالت 

 العالقة الوظيفية للهيكل التنظيمي:

تربط ىذه العبلقة بُت ـبتلف الفروع اؼبقدرة بأربع فروع، وكذا بُت وحدات ىذه الفروع، وبُت كل من الرئيس      
الوحدات اؼبدير العاـ واألمُت العاـ، وقد قامت صيداؿ بتقسيم ىيكلها التنظيمي حسب اؼبنتجات، فجمعت كل 

                                                           
1

، كلية العلـو االقتصادية، التجارية وعلـو غَت منشورة ، مذكرة ماجيستَت"كيفية ترويج األدوية في الجزائر دراسة حالة مجمع صيدال"قبلؿ مرمي،  
 .128-126، ص ص 2014امعة اؿبمد بوقرة، بومرداس، التسيَت، ج
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اؼبتشاهبة يف اإلنتاج يف فرع واحد نظرا للعدد الكبَت من الوحدات اإلنتاجية واتساع خط اؼبنتجات الذي يتجاوز 
 1نوعا من األدوية. 160

 العالقة الهرمية للهيكل التنظيمي :

التجارية الشرقية،  تربط ىذه العبلقة بُت ـبتلف اؼبديريات ووحدات اػبدمات)الوحدة التجارية اؼبركزية، الوحدة     
والوحدة التجارية الغربية( ومركز البحث والتطوير من جهة ومن جهة أخرى بُت كل ما سبق واألمُت العاـ والرئيس 

 اؼبدير العاـ.

واؼببلحظة اؽبامة اليت يبكننا الوقوؼ عندىا ىي اتساع نشاط ؾبمع صيداؿ، وكذا اتساع الدائرة اإلنتاجية فبا      
عض التغيَتات على مستوى اؽبيكل التنظيمي حيث أضيفت وحدتُت ذباريتُت ونبا الوحدة أدى إذل حدوث ب

التجارية الشرقية، والوحدة التجارية الغربية، وكذا التعديل الذي طرأ على مستوى وحدة البحث يف األدوية 
 والتقنيات الصيدالنية حيث حولت إذل مركز البحث والتطوير.

 لتنظيمي:نقاط القوة والضعف للهيكل ا

متناسق وغَت مكلف باؼبقارنة حبجم اؼبؤسسة الكبَت حيث وبتوي على إف اؽبيكل التنظيمي جملمع صيداؿ      
طبس مديريات وأربع وحدات تربطهم عبلقة ىرمية وأربع فروع تربطهم عبلقة وظيفية، ووبتوي اؽبيكل على خلية 

 مراجعة داخلية.

أسهم، وكذا إدراجو يف بورصة اعبزائر فهو يتوفر على مديرية تسيَت ونظرا لكوف ؾبمع صيداؿ شركة ذات      
احملافظ واالسًتاتيجيات اؼبالية وىي بدورىا ربتوي على مصلحة)مكتب( البورصة، واليت تقـو دبتابعة تطورات 
أسعار األسهم يف البورصة ومراجعة شهادات األسهم من حيث الكمية، رقم الشهادة، اسم ولقب اؼبساىم بعد 

 كل جلسة تداوؿ يف البورصة.

وتعاجل العمليات احملاسبية على مستوى الوحدات وهتتم مديرية اؼبالية واحملاسبة للمقر االجتماعي بدار البيضاء      
بتجميع حسابات الوحدات وتسيَت اؼبعلومات بُت ىاتو األخَتة، ونسجل نقطة الضعف على مستوى نظاـ 

2نة والبطء يف إعداد اؼبيزانيات للدورات السابقة.اؼبعلومات والذي يتميز بعدـ اؼبرو 
 

 

                                                           
1
 .195بونويرة موسى، مرجع سبق ذكره، ص  
2
 .196-195ص  ، صنفس اؼبرجع السابق 



 الجزائر دراسة حالة مجمع صيدال لصناعة الدواء في                    الفصل الرابع                 

 

209 
 

 مجمع صيدالل الوضعية التنافسيةتحليل :  المبحث الثاني

 المطلب األول : قياس تنافسية مجمع صيدال

  مؤشر الربحية .1

تشكل الرحبية مؤشرا كافيا على التنافسية اغبالية، وكذلك تشكل اغبصة من السوؽ مؤشرا على التنافسية إذا       
كانت اؼبؤسسة تعظم أرباحها أي أهنا ال تتنازؿ عن الربح جملرد غرض رفع حصتها من السوؽ، ولكن يبكن أف 

سيتها اغبالية لن تكوف ضامنة لرحبيتها تكوف تنافسيًة يف سوؽ يتجو ىو ذاتو كبو الًتاجع، وبذلك فإف تناف
ويبكن قياس تنافسية اؼبؤسسة انطبلقا من الرحبية كمؤشر باالعتماد على معطيات اعبداوؿ احملاسبية   اؼبستقبلية،

عرفة مدى قدرة اؼبؤسسة على توليد األرباح للمؤسسة، وىذا من خبلؿ ربليل النسب اؼبتعلقة دبؤشر الرحبية ؼب
 : ىذه نسب ومن بُت إيرادات التشغيل،وربقيق فائضا من 

 رقم األعمالاألرباح قبل الفوائد والضرائب/  هامش الربح التشغيلي = 
 رقم األعمال)النتيجة الصافية( / بهامش الربح الصافـي  = األرباح بعد الضرائ

                               ئب/  إجمالي األصولالعائد على إجمالي األصول = األرباح قبل الفوائد والضرا
 كباوؿ معرفة تطور ىذه النسب من خبلؿ اعبدوؿ التارل :
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   (2014-2009): نسبة العوائد الربحية لمجمع صيدال خالل الفترة  (4.1)الجدول رقم     
                   مليوف دينار جزائريالوحدة :                                                                           

 السنوات 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 568.43 2 798.70 2 397.83 2 525.20 1 519.61 3 495.66 
األرباح قبل 
 الضرائب )1(

1 477.75 2 658.14 1 965.16 2 060.48 1 102.19 2 871 .81 

األرباح بعد 
 الضرائب
)النتيجة 

 (2) الصافية(

9 789.02 11 461.84 13 895.05 504.27 13 12 510 .19 12 038.30 
رقم األعمال 

)3( 

31 587.70 30 099.57 30 021.14 27 277.97 28 251.18 23 176.68 
إجمالي 

 األصول )4(

0.16 0.24 0.17 0.18 0.12 0.29 

هامش الربح 
التشغيلي 

)1(/)3(=)5( 

0.15 0.23 0.14 0.15 0.08 0.23 

هامش الربح 
الصافي 

)2(/)3(=)6( 

0.04 0.08 0.06 0.07 0.03 0.12 

العائد على 
إجمالي 
 األصول

)2(/)4(=)7( 
 من إعداد الباحثة اعتمادا على تقارير اؼبالية جملمع صيداؿ:  المصدر

وهتدؼ ، (2014-2009)من خبلؿ اعبدوؿ أعبله توضح لنا النسب مؤشر رحبية ؾبمع صيداؿ خبلؿ الفًتة      
ستخدـ معها رأس اءة اليت ي  علومات عن أداء اجملمع بالًتكيز على الكفمإذل تقدمي  نسبة ىامش الربح التشغيلي

ينتج عن ىذه النسبة معرفة الربح احملقق عن كل وحدة نقدية يف اؼببيعات، ويف الواقع ربدد ىذه النسبة و اؼباؿ، 
ظهر اعبدوؿ ىامش الربح التشغيلي شبو مستقر على ي  و البيع قبل أف ربقق اؼبؤسسة خسائر، مدى خفض سعر 

، والبفض يف نقدية مستثمرةمن األرباح وراء كل وحدة  دج 0.29حوارل  2009طوؿ الفًتة، حيث حقق سنة 
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وىذا ناتج عن نسب الزيادة اؼبتقاربة يف كل من  ، ليعود إذل االرتفاع يف السنوات اؼبوالية،0.12السنة اؼبوالية إذل 
 مش احملقق من طرؼ اؼبؤسسة مقبوال.واؼببيعات، لكن عموما يبقى اؽبا قبل الضرائباألرباح 

سنة  0.15إذل  2010سنة  0.08، حيث انتقل من ارتفاعا طفيفاسجل ربح الصايف فقد أما ىامش ال     
 .لكن يبقى ىذا اؽبامش ضعيفا نسبياإذل النمو اؼبعترب يف األرباح الصافية،  ىذا يعود، و 2014

جاء حساب ىذه النسبة انطبلقا من كوف نسبة اؽبامش اليت تعكس فقد  وبالنسبة للعائد على إصبارل األصوؿ     
يعكس طاقة ، وبالتارل فهو الواحد من اؼببيعات ال تكفي أساسا يف تقييم رحبية اؼبؤسسة ككلرحبية الدينار 

 وىي أحسن نسبة، 2009من األرباح سنة  دج 0.12كل دينار من االستثمارات يولد ف ،االستثمار اؼبستخدمة
لتشهد ارتفاعا يف السنوات ، 2010 دج سنة 0.03ولقد سجل اجملمع البفاضا يف ىذه النسبة بػ  خبلؿ الفًتة،

  ويبقى ىذا العائد ضعيفا نسبيا ىو اآلخر.، 0.04لتسجل نسبة  2014اؼبوالية، مث تراجعت يف االلبفاض سنة 

بناءا على ما مت ربليلو من خبلؿ ىذه النسب اليت تعكس مؤشر الرحبية يبكن القوؿ بأف ؾبمع صيداؿ لو و      
قدرة تنافسية يف اؼبدى القصَت، غَت أف ىذه الوضعية معرضة ػبطر التهديدات ونقاط الضعف الداخلية اليت هبب 

 .  اعبيدة اغبالية معاعبتها باستغبلؿ األوضاعالتفكَت يف 

 كاليفمؤشر الت .2

يبكن االعتماد يف توضيح اؼبزايا النسبية جملمع صيداؿ على حسابات اجملموعة السادسة للنظاـ احملاسيب اؼبارل      
اؼبشًتيات : حسابات األعباء واليت يتم من خبلؽبا حساب تكاليف عوامل اإلنتاج واؼبتمثلة أساسا يف واليت سبثل 
، (36)أعباء اؼبستخدمُت ، (26)اػبدمات اػبارجية األخرى ، (16)اػبدمات اػبارجية ، (06)اؼبستهلكة 

اؼبخصصات لبلىتبلكات، ، (66)األعباء اؼبالية ، (56)األعباء العملياتية األخرى ، (46)الضرائب والرسـو 
-2009)     واعبدوؿ التارل يوضح ـبتلف األعباء جملمع صيداؿ خبلؿ الفًتة (68)والتموينات وخسائر القيمة

2010) 
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 (2014_ 2009)خالل الفترة  : تطور أعباء مجمع صيدال (4.2)الجدول رقم 

                   مليوف دينار جزائريالوحدة :                                                                           

 البيانات 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3 017.97 3 556.47 5 246.88 4 699.65 4 972.75 5 202.50 
المشتريات المستهلكة 

)60( 
 الخدمات الخارجية  )61( 943.73 914.36 905.12 914.33 740.25 815.27

 أعباء المستخدمين )63( 078.97 3 439.80 3 342.92 3 809.10 3 848.44 3 222.19 3
 الضرائب والرسوم )64( 315.54 308.87 282.93 228.13 211.01 205.06

204.46 135.20 207.49 327.94 327.27 318.95 
األعباء العملياتية األخرى 

)65( 
 األعباء المالية )66( 433.50 261.60 201.29 225.13 221.32 157.01

1 130.37 1 431.29 2 144.92 1 488.03 1 962.87 3 322.70 

المخصصات لالهتالكات، 
والتموينات وخسائر 

 القيمة)68(
 مجموع التكاليف 615.89 13 187.52 12  247.88 11  775.98 12  143.98 10  752.33 8 

 من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير اؼبالية جملمع صيداؿ.:  المصدر       

، ويعود (2014-2009)نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ أعبله االلبفاض اؼبتزايد جملموع التكاليف خبلؿ الفًتة      
وال يقتصر ىذا  ، وليس بتحكم يف التكاليف،تكاليف اجملمع إذل البفاض يف كمية اإلنتاجسبب البفاض 

يف كمية اإلنتاج  ارتفاعوىذا راجع إذل  2012 االلبفاض على مرحلة معينة من الدراسة بل ىناؾ ارتفاع يف سنة
البفاضا ملحوظا فبعدما كانت تقدر بػ   مليوف وحدة، ولقد عرفت اؼبشًتيات اؼبستهلكة 135 573اليت بلغت  

 .2014مليوف دج سنة  3 017.97البفضت إذل  2009مليوف دج سنة  5 202.50

أما بالنسبة ألعباء اؼبستخدمُت واليت سبثل أىم عناصر تكاليف اإلنتاج، فقد شهدت تزايد مستمر خبلؿ      
مليوف دج، بعدما قدرت بػ  3 848.44بػ  2013حيث بلغت أعلى قيمة سنة ، (2014-2009)الفًتة 

من جهة، واإلنفاؽ على تكوين وتدريب جور ، وىذا راجع إذل زيادة األ2009مليوف دج سنة  3 078.97
 اؼبستخدمُت من جهة أخرى.

، وىذا مليوف دج 205.06قيمة  2014بااللبفاض اؼبستمر حيث بلغت سنة  كما سبيزت الضرائب والرسـو     
التغَتات على اؽبياكل  اؼببالغ اؼبالية اليت تقـو صيداؿ بإنفاقها يف ؾباؿ الرعاية والدعاية، باإلضافة إذل نتيجة
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ألعباء اؼبالية بينما اتسمت انضماـ للمنظمة العاؼبية للتجارة، اعبمركية اليت اتبعتها اعبزائر يف إطار سعيها لبل
 .(2014-2009)بااللبفاض الشديد طوؿ الفًتة 

للمنافسة النزيهة إذا كانت تكلفة الصنع اؼبتوسطة  تكوف اؼبؤسسة غَت تنافسية حسب النموذج النظريو      
كثَتا، أو السببُت   تتجاوز سعر منتجاهتا يف األسواؽ، ويعزى ذلك إما اللبفاض إنتاجيتها أو عوامل اإلنتاج مكلفة

ويبكن حساب تكلفة الصنع اؼبتوسطة  ،فعاؿ أف تفسر على أهنا تسيَت غَت، وإنتاجية ضعيفة يبكن السابقُت معا
 (2014 -2009) جملمع صيداؿ خبلؿ السنوات

 الجدول رقم )3.4( : تكلفة صنع الدواء المتوسطة في مجمع صيدال خالل الفترة )2009- 2014(

 السنوات 2009 2010 2011 2012 2013 2014

8 752.33 10 143.98 12 775.98 11 247.88 12 187.52 13 615.89 
 تكاليف اإلنتاج )1(

 (601 دج(

111 020 130 676 135 573 131 048 134 605 139 988 
 (2) كمية اإلنتاج

(1000 uv) 

 97.26 دج 90.54 دج 85.83 دج 94.23 دج 77.62 دج 78.83 دج

تكلفة الصنع 
المتوسطة 
)3(=)2(/)1( 

 87.38 دج
متوسط تكلفة الصنع 

 المتوسطة
 المصدر : من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير اؼبالية جملمع صيداؿ. 

تكلفة الصنع اؼبتوسطة إلنتاج الدواء يف ؾبمع صيداؿ تنخفض من سنة  أف نبلحظ من اعبدوؿ أعبله     
اليت  2012، ماعدا سنة 2014دج سنة  78.83إذل  2009دج سنة  97.26ألخرى، حيث البفضت من 

   دج، ويفسر البفاض تكلفة الصنع اؼبتوسطة إذل االلبفاض يف الكمية اؼبباعة يف السوؽ.  94.23ارتفعت إذل 

واليت رباوؿ من خبلؽبا احملافظة على  وبصفة عامة فإف سعر األدوية ىبضع لقوانُت ؿبددة من طرؼ الدولة     
والذي  من سعر الدواء األصلي، (يف اؼبائة 30)القدرة الشرائية للمستهلك وأف يكوف سعر الدواء اعبنيس أقل بػ 

، وعليو فإف ؾبمع صيداؿ يتبع يف ربديد أسعار 1998فيفري  01اؼبؤرخ يف  44-98تنفيذي رقم الرسـو اؼب حدده
يف  20)منتجاتو طريقة التكلفة الكلية حيث أف نسبة ىامش الربح بالنسبة للمنتجُت احملليُت ؿبددة إداريا بنسبة 
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يتعلق هبامش ذبارة اعبملة والتجزئة، فإف ىناؾ أربع مستويات من اؽبوامش مت ربديدىا استنادا إذل أما فيما  ،(اؼبائة
 بالنسبة لؤلدوية اؼبستوردة، وىي مبينة وفق اعبدوؿ التارل: (CAF)سعر البيع بالنسبة للمنتج أو السعر 

 : هوامش الربح المطبقة على األدوية في الجزائر لتجارة الجملة والتجزئة (4.4)الجدول رقم 

 هامش اإلنتاج األسعار
الهامش الخاص بتجارة 

 الجملة
الهامش الخاص بتجارة 

 التجزئة
 %50 %20 %20 دج70إذا كاف السعر أقل من 

 %33 %15 %20 دج110إذل    دج70من 

 %25 %12 %20 دج150دج  إذل  110من 

 %22 %10 %20 دج150أكثر من  

 %32 %13  اؽبامش اؼبتوسط

 

P14. 2011, mai 2002,-à long terme, 2002 stratégique: le groupe saidal, plan  Source 

من خبلؿ اعبدوؿ أعبله نبلحظ أنو كلما مت عرض منتج بسعر أكرب نقص اؽبامش وىذا لتشجيع اؼبتعاملُت       
، كما نبلحظ أف إسًتاتيجية التكلفة من جهة ومن جهة أخرى حفاظا على اؼبستهلكوحثهم على خفض 

التنافس السعري ىي اإلسًتاتيجية الرئيسة لؤلسعار يف ؾبمع صيداؿ، فالدواء على مر الزمن قد يواجو منافسة من 
 .اؼبؤسسات األخرى، سواء ضغوط سعرية أو منتجات ؽبا نفس اؼبركبات واػبصائص العبلجية

 مؤشرات اإلنتاجية الكلية للعوامل .3

ويبكن ، تقيس اإلنتاجية الكلية للعوامل الفاعلية اليت ربوؿ اؼبؤسسة فيها ؾبموعة عوامل اإلنتاج إذل منتجات     
  قياس اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج من خبلؿ العبلقة التالية:

 المضافة/ تكاليف عوامل اإلنتاجالقيمة اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج =           
( من 2014-2009ويبكن توضيح تطور مؤشرات اإلنتاجية الكلية للعوامل جملمع صيداؿ خبلؿ الفًتة )     

 خبلؿ اعبدوؿ التارل: 
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 الجدول رقم )5.4( : مؤشرات اإلنتاجية الكلية لمجمع صيدال خالل الفترة )2014-2009(

                  مليوف دينار جزائريالوحدة :                                                                           

2014 2013 2012 2011 2010 2009 
                    السنوات  

      البيانات

6 003.37 7 947.14 7 963.83 7 084.73 5 684.35 8 090.27 
 القيمة المضافة )1(

8 752.33 10 143.98 12 775.98 11 247.88 12 187.52 13 615.89 
التكاليف اإلجمالية لإلنتاج 

)2( 

0.68 0.78 0.62 0.62 0.46 0.59 
اإلنتاجية الكلية للعوامل 

)3(=)2(/)1( 

 عدد العمال 4559 405 4 198 4 067 4 650 3 453 3

 إنتاجية العمال 1.77 1.29 1.68 1.95 2.17 1.73

 المصدر : من إعداد الباحثة اعتمادا على تقارير التسيَت جملمع صيداؿ. 

من سنة ألخرى حيث كانت  عرفت ارتفاع مستمر اإلنتاجية الكلية للعوامل أف نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ     
ارتفاع مستوى بلحظ كما ن دج، 0.68قيمة  2014دج، وبلغت سنة  0.59بػ   2009تقدر اإلنتاجية سنة 

، 2009دج سنة  1.77 ما قيمتو يف الناتج الواحد إنتاجية العامل يف ؾبمع صيداؿ، فبعد أف كاف يساىم العامل
إذل االرتفاع اؼبلحوظ يف القيمة ، وتعود أسباب ارتفاع إنتاجية العماؿ 2013دج سنة  2.17إذل إنتاجيتو  ارتفعت
    .اؼبضافة

  مؤشر الحصة السوقية .4

تعتمد اعبزائر يف استَتادىا لؤلدوية بنسبة كبَتة من اؼبخابر الدولية، حيث ترصد ميزانيات سنوية معتربة لتوفَت      
يف  70)وتتأثر مؤسسات القطاع الصيدالين دبا فيها صيداؿ واؼبؤسسات اػباصة بعملية االستَتاد اليت سبثل  الدواء،

 Sanofi و  Pfizer  من فرنسا(، ويساىم كل من اؼبتعامل األجنيب  (يف اؼبائة 80من ىذا السوؽ )منها  (اؼبائة
يف اإلنتاج احمللي، فبا استدعى اغبكومة اعبزائرية إذل التفكَت يف تقليص وارداهتا من األدوية بغية دعم اؼبنتوج احمللي 

صيداؿ الرائد يف صناعة فقد مت ربديد قوائم ألدوية سبنع من االستَتاد لتصنيعها ؿبليا، فبا شكل فرصة أماـ ؾبمع 
الدواء اعبنيس يف اعبزائر لبلستحواذ على حصة سوقية معتربة من السوؽ احمللي، حيث سبكنت اعبزائر خبلؿ 

ورد بنظَته اعبنيس اؼبصنع ؿبليا، ولعل ذبربة ؾبمع صيداؿ يف ىذا اجملاؿ السنوات الفارطة باستبداؿ الدواء اؼبست
         يف اعبزائر بل أف اجملمع سبكن من اقتحاـ األسواؽ اإلفريقية.تعكس القدرات واإلمكانيات اؼبتاحة 
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 : مستويات اإلنتاج واالستيراد حسب تشكيلة المنتجات (4.6)الجدول رقم 

 3201 2201 1201 السنوات

 %100 308 938.5 %100 286 142.1 %100 240 907.8 السوؽ

 %67.49  495,7208 %69.78 691,8 199 %67.15 771,4 161 االستَتاد

 %32.51 442,8 100 %30.21 450,3 86 %32.84 136,4 79 اإلنتاج

 %52 77 234.6 %30 85 842.6 %36 86 726.8 اؼبنتجات األصلية

 %57 231 703.8 %07 200 299.4 %64 154 180.9 اؼبنتجات اعبنيسة

 

Collections Statistiques N° 190/2014,   ,2013-l’activite industrielle 2003 ONS,:  Source

.Série E : Statistiques Economiques N° 80 

 المطلب الثاني : سلسلة القيمة لتحليل البيئة الداخلية لمجمع صيدال 

ـبتلف األنشطة اليت يقـو هبا ؾبمع صيداؿ واألنشطة الضرورية ؽبذا األداء واليت تعترب يف ؾبملها بناءا على      
وكمصدر داخلي للميزة التنافسية، فإنو يبكن إعطاء سلسلة القيمة للمجمع كما ىو  اؼبسؤولة عن خلق القيمة

 مبُت يف الشكل التارل:
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 : سلسلة القيمة لمجمع صيدال (5.4)الشكل رقم                      

                               اتخاذ القرارات الالزمة لتطوير المجمع وفق األهداف المسطرة  البنية األساسية                                        
                                                                                                                                    الهامش                 توظيف مدروس، تدريب أفضل، سياسة حوافز وتقييم للموارد البشرية         الموارد البشرية إدارة                  
 بحوث وتطوير                                            التكنولوجي طويرتال                  

 توريد مالئم للمواد األولية، مستلزمات التغليف، وقطع الغيار                           التموين                        

  النشاطات     

      اؼبشاركة يف       -إمكانية التسليم      -   إنتاج من جودة -   توريد مباشر -                        الداعمة      
 الهامشاػبدمات                 اؼبعارض                 اؼبرف                 عالية                                                                               

 قوى بيع مكثفة -التزاـ باؼبواصفات                            -                                                                       
 شراكات مع ـبابر  -                                                                       

 أجنبية                                                                            
                 

 اإلمداد             اإلنتاج                اإلمداد             التسويق       الخدمات                                                        

 عاتالداخلي                                    الخارجي           والمبي                                                

                                                                                                                        األساسية النشاطات

 : من إعداد الباحثة المصدر
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 النشاطات األساسية للمجمع .1

 كما يلي: porterتعطي النشاطات األساسية اؼبسؤولة عن خلق القيمة يف ىذه اؼبؤسسة وفق تقسيم 

ويدخل يف ىذا اإلطار بشكل أساسي كافة النشاطات اؼبتعلقة باستبلـ، زبزين،  اإلمدادات الداخلية : 1.1
ى اؼبخزوف، جدولة وتوصيل الوسائل اػباصة بعملية اإلنتاج، وتشمل مناولة اؼبواد، اؼبخازف، الرقابة عل

 ويشمل اإلمداد الداخلي للمجمع: السيارات، واؼبرذبعات إذل اؼبوردين،
اؼبتابعة اؼبستمرة باؼبسار الذي ، باإلضافة إذل تسلم اجملمع ؼبختلف اؼبواد األساسية للعملية اإلنتاجية -

 يات حىت الدخوؿ يف ؾباؿ اإلنتاج؛تسلكو ىذه اؼبشًت 

زبزين ىذه اؼبواد على مستوى ـبازف كل فرع يف انتظار دخوؽبا يف العملية اإلنتاجية، ألف اؼبؤسسة تتوفر  -
على ـبازف خاصة ومبلئمة لكل مادة من ىذه اؼبواد، ويلحق هبذه العملية مراقبة ىذه اؼبخزونات 

النفاذ بكر يف حالة وجردىا اليت يتوالىا عماؿ مكلفوف بذلك ويضمنوف تدفق اإلمدادات واإلنذار اؼب
 ربقيقا للكفاءة والفعالية؛

ػبطوط اإلنتاج اؼبختلفة، ويلحق هبذه العملية تسليم اؼبواد اؼبستلمة مباشرة أو اؼبخزنة يف اؼبخازف  -
 زبصيص وسائل النقل والشحن اػباصة هبذه العملية.

 نسياب اؼبادي الوارد إذل اجملمع.االىتماـ باال وبذلك فهو يؤكد على 

 وزبتص ىذه النشاطات احملورية يف سلسلة القيمة جملمع صيداؿ بػ:اإلنتاج )العمليات( :  2.1
 ربويل وسائل اإلنتاج اؼبختلفة إذل منتجات؛ -

يف إطار العملية اإلنتاجية تقـو الفروع اؼبختلفة للمجمع بتجميع اؼبواد اؼبنتجة اؼبختلفة وتصنيفها حسب  -
 فة كمنتجات تامة الصنع؛فئاهتا، أحجامها، واستعماالهتا اؼبختل

مراقبة اؼبنتوج وىي عملية ضرورية ػبلق القيمة سواء من حيث كسب ثقة الزبوف وجودة اؼبنتجات أو  -
لتفادي اػبسائر الناصبة عن اؼبسًتجعات وعدـ تسويق اؼبنتوج، لذا فإف اجملمع وعرب كل فروعو يقـو دبراقبة 

 اؼبنتجات عن طريق ـبابر وفرؽ ـبتصة.

ويتوجب التعرؼ ىنا على مناطق القوة والضعف يف عدد من اؼبؤشرات من بينها: أنواع وعدد اؼبنتجات      
واعبدوؿ اؼبوارل يوضح تشكيلة اؼبنتجات اليت تقـو اؼبؤسسة  ودرجة استغبلؽبا، اؼبتوفرة، الطاقة اإلنتاجية للمجمع

 1بإنتاجها واؼبتمثلة يف:

                                                           
1
 .( 01) ؼبزيد من التفاصيل عن اسم اؼبنتجات، الشكل، الكمية، واالسم التجاري أنظر اؼبلحق رقم  
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 صيدال مجمعشكيلة منتجات : ت (4.7)الجدول رقم 

 المنتجات عدد التخصصات الرقم
01 Allergologie 05 
02 Anesthésiologie 01 
03 Antalgique 09 
04 inflammatoires-Anti 13 
05 Rhumatologie 06 
06 Dermatologie 16 
07 Ophtalmologie 02 
08 Rhinologie 01 
09 Urologie et Néphrologie 02 
10 HémostaseHématologie et  05 
11 Cardiologie et angéiologie 20 
12 Neurologie 02 
13 Psychiatre 07 
14 Métabolisme et  Diabétologie

Nutrition 
23 

15 Pneumologie 11 
16 Infectiologie 36 
17 entérologie-Gastro 25 
18 Endocrinologie et hormones 03 
19 Divers 07 

 194 المجموع 

 

.: Nomenclature des produits Pharmaceutiques de saidal, 2014 Source 

 2014منتوج يف سنة  194 منتجات اجملمع اليت وصلت إذلنبلحظ من اعبدوؿ أعبله تنوع يف تشكيلة      
أمراض السكري، األمراض اؼبعدية واألمراض اعبلدية... وىذا دبختلف  ،قسم عبلجي كأمراض القلب 20وتشمل 

كما أصنافها وأنواعها اعبالونيسية: األشكاؿ الصلبة، األشكاؿ السائلة، األشكاؿ العجينية، واألشكاؿ اغبقنية،  
نبلحظ اختبلؼ يف عمق خطوط إنتاج اجملمع، حيث يصل عمق بعض خطوط اإلنتاج مثل اؼبضادات اغبيوية 

ntibiotiquesA  منتوج، بينما قبد البعض منها ال يتعدى عمقها منتوج واحد. 36إذل 

الصيدالين كما يتميز النشاط اإلنتاجي جملمع صيداؿ خبصوصيات تكنولوجية دقيقة، إذ قبد أف نوعية اإلنتاج      
تأخذ من األحباث العلمية مرجعا أساسيا ؽبا، لذلك فإف خصائص أي منتج ال تبقى ثابتة ؼبدة طويلة بل تتطور 
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وتتغَت بفعل األحباث والتكنولوجيا اعبديدة يف اجملاؿ الصيدالين والطيب، وقد قاـ اجملمع يف ىذا اإلطار بتحسُت 
  ؾباؿ صناعة األدوية، واعبدوؿ التارل يظهر تطور اإلنتاج يف اجملمع:وسائل إنتاجو دبا يتماشى والتطور اغباصل يف 

 (2014 -2009): تطور إنتاج مجمع صيدال خالل السنوات  (4.8)الجدول رقم 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 السنوات

نتاج اإل
 111 020 130 676 135 573 131 048 134 605 139 988 بالوحدات

  .الباحثة اعتمادا على تقارير التسيَتمن إعداد المصدر : 

يت شهدت زيادة معتربة يف ال 2012نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ تراجع يف كمية اإلنتاج بشكل عاـ ماعدا سنة      
 15)مليوف دينار جزائري، أي البفاض  8483مليوف وحدة بيع بقيمة  111حيث قدر حجم اإلنتاج بػ اإلنتاج، 
 يفترصبة اعبدوؿ  يبكنو ، 2013من حيث القيمة مقارنة بسنة  (يف اؼبائة 21)من حيث الكمية و  (يف اؼبائة

 منحى بياين يعطي صورة أكثر وضوحا عن تطور اإلنتاج يف اجملمع :

 (2014 -2009): تطور إنتاج مجمع صيدال خالل السنوات  (4.6)رقم  الشكل

 
 بناءا على معطيات اعبدوؿ السابق.باحثة من إعداد ال : المصدر               

 ويعود ىذا الًتاجع يف اإلنتاج لعدة اعتبارات وأسباب نذكر منها: 

 البفاض الطلب على منتجات صيداؿ بفعل اؼبنافسة الشديدة من طرؼ اؼبنتجُت اػبواص واؼبستوردين؛ -

 جسر قسنطينةتوقف اإلنتاج بسبب أشغاؿ إعادة التهيئة والعصرنة اليت مست مواقع إنتاج كل من  -
 ؛)ورشة األشكاؿ اعبافة( )أنسولُت قارورات(، والدار البيضاء )ؿباليل مكثفة(، قسنطينة
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منتوج وذلك لغرض تعزيز عمليات  20أشهر لػ  09إذل  03توقف اإلنتاج خبلؿ فًتات امتدت من  -
 مراقبة اعبودة؛

 ىذه األخَتة سياسة اؼبناقصة؛عدـ إمضاء عقود شراء مع الصيدلية اؼبركزية للمستشفيات نظرا النتهاج  -

شراء منتجات صيداؿ نظرا عن للمستشفيات واليت كانت من بُت زبائن اجملمع  عزوؼ الصيدلية اؼبركزية -
  سياسة اؼبناقصة يف الشراء؛ األخَتةالنتهاج ىذه 

 انتهاج اجملمع سياسة البطء يف اإلنتاج لتصريف اؼبخزوف من اؼبنتجات تامة الصنع؛ -

 لبلستثمار يف ؾباالت أخرى كإنشاء مصانع جديدة إلنتاج اؼبواد الصيدالنية؛اذباه اجملمع  -

 االستثمار يف ؾباؿ تكنولوجيا جديدة كإنشاء مصنع األنسولُت بقسنطينة؛  -

 تشبع السوؽ الوطنية خاصة بعد االستَتاد اؼبكثف لؤلدوية واؼبنتجات الصيدالنية من طرؼ اػبواص؛ -

ج ما أثر سلبا على عملية اإلنتاج، بتوقف وقطع الغيار لصيانة آالت اإلنتا التموين باؼبواد األولية صعوبة  -
  اإلنتاج لبعض األدوية.

 يف اجملمع فقد مت إعداد اعبدوؿ التارل: الطاقة اإلنتاجية وللتعرؼ على نسبة استغبلؿ

 2012لسنة  : الطاقة اإلنتاجية لمجمع صيدال (4.9)الجدول رقم   

 الفروع
 طاقة اإلنتاج

 النسبة
 القيمة )مليون دج( الكمية )مليون وحدة بيع(

Biotic 974 42 901 477 3 32% 

Pharmal 235 42 851 138 3 31% 

Antibiotical 822 45 494 054 3 34% 

Somedial 542 4 757 690 3% 

 %100 10 362 003 135 573 المجموع

 

saidal, 2012, P 13.Rapport du conseil d’administration  :  Source 
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 2012لسنة  : الطاقة اإلنتاجية لمجمع صيدال (4.7)رقم  الشكل 

 

 بناءا على معطيات اعبدوؿ السابق.من إعداد الباحثة  : المصدر                      

وىي ـبتلف األنشطة اؼبرتبطة بتجميع، وزبزين، وتوزيع السلع واػبدمات إذل  : اإلمدادات الخارجية 3.1
 تسمح ىذهو الزبائن، وتشمل زبزين اؼبنتجات التامة، مناولة اؼبواد، تنفيذ وجدولة الطلبيات، اإليداع...، 

النوع من بإيصاؿ التدفقات الصادرة عن اجملمع إذل ـبتلف الزبائن يف ظروؼ مناسبة، بالنسبة ؽبذا  نشطةاأل
 النشاطات فإنو وعرب ـبتلف فروع اجملمع يتم على الشكل التارل:

 زبزف ـبتلف اؼبنتجات بعد خروجها من دائرة اإلنتاج يف ـبازف خاصة؛ -

 (يف اؼبائة 80)، وذبدر اإلشارة إذل أف زبائن اجملمع ىم ذبار اعبملة بنسبة توزع ىذه اؼبنتجات للزبائن -
ويعتمد  تقريبا والذين يوزعوف األدوية بدورىم على ذبار التجزئة )الصيادلة( حسب مناطق تواجدىم،

واؼبتواجدة يف اعبزائر، باتنة، ووىراف،   من خبلؿ وحدات التوزيع اػباصة بو اجملمع على التوزيع اؼبباشر
 كما يستعمل اجملمع وسائل توزيع خاصة بو.

يلحق هبذه النشاطات معاعبة الطلبيات وىي ذات عبلقة بالتميز فيما يتعلق بالتسليم اعبيد، وكذلك  -
عملية التسليم اليت تستخدـ فيها الوسائل اػباصة باجملمع واليت تنعكس على جودة التسليم وتكلفتو 

 ضمن سلسلة القيمة للمجمع.       
ىبتص بإعداد الوسائل اليت تدفع الزبوف وسبكنو من  ىذا النوع من النشاطات : التسويق والمبيعات   4.1

وفبا الشك فيو أف اؼبؤسسات الصحية والدوائية ، الشراء كاإلشهار وعمل قوى البيع واختيار قنوات التوزيع
ىي حباجة ملحة لتبٍت مفهـو التسويق اغبديث بعناصره وأدواتو وإسًتاتيجياتو اؼبختلفة، ذلك أنو يف ظل 

أو جزئيا من واجب ىذا النوع من اؼبؤسسات أف تتكيف مع ىذا الواقع اؼبعقد، من أجل  بيئة متغَتة كليا
إنشاء مديرية  ولقد أثبت اجملمع اىتمامو بالنشاط التسويقي من خبلؿالبقاء والرحبية ونيل رضا الزبوف، 

واؼبسانبة يف ، من أىم مهامها ضماف التنسيق بُت ـبتلف مهاـ اجملمع (DMIM)التسويق واإلعبلـ الطيب 

Biotic 
32% 

Pharmal 
31% 

Antibiotical 
34% 

Somedial 
3% 
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ؼبشاركة ترقية اؼبنتج، وربسُت صورة اجملمع اػبارجية وذلك من خبلؿ اؼبشاركة يف اؼبعارض الدولية واحمللية، وا
الفرص لئلشهار عن منتجات اجملمع، كما ربتوي ىذه اؼبديرية على عمالتُت  الغتناـ يف األياـ اإلعبلمية

ويبكن مبلحظة تطور مبيعات ؾبمع صيداؿ خبلؿ ، بيعوعمالة قوة ال : عمالة دراسة السوؽأساسيتُت نبا
 يف اعبدوؿ التارل: (2014 -2009)الفًتة 

 (2014 -2009): تطور مبيعات مجمع صيدال خالل الفترة  (4.10)رقم  الجدول

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيانات

المبيعات 
 9 789 043 11 461 488 12 206 459 12 101 514 11 196 319 10 645 888 )مليون دج(

 جملمع صيداؿ من إعداد الباحثة اعتمادا على تقارير التسيَت:  المصدر

يف  وبدرجة أقل 2014نبلحظ من اعبدوؿ مبوا ملحوظا يف مبيعات صيداؿ من سنة ألخرى باستثناء سنة      
 (يف اؼبائة 76)مليوف دينار والذي يبثل نسبة  9 789 قدر بػ  البفاضا 2014حيث شهدت سنة ، 2013سنة 

أكثر الشكل  وىذا ما يربزه ،2013بالنسبة لسنة  (يف اؼبائة 15)من اؽبدؼ اؼبسطر مسجبل بذلك تراجعا بنسبة 
 التارل: 

 (2014 -2009): تطور مبيعات مجمع صيدال خالل الفترة  (4.8)الشكل رقم 

                       
 باحثة بناءا على معطيات اعبدوؿ السابق.إعداد ال: من  المصدر

أثرىا الكبَت على اؼببيعات، ومرد ذلك  صيداؿ القد كاف للتوجو اعبديد يف سياسة اإلنتاج والبيع اليت انتهجته     
 إذل ؾبموعة من العوامل قبملها فيما يلي : 
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التكوين يف  بشكل مستمر لدوراتمع إخضاعها (، اـ ؾبمع صيداؿ ببناء قوة بيعية )مندوبُت طبيُتقي
 ؾباؿ التسويق؛

 عد ذبديد ذبهيزات ووسائل اإلنتاج؛ربسُت نوعية اؼبنتجات باستعماؿ تكنولوجيا حديثة يف اإلنتاج ب -

 Produitاعبنيسةمبلئمة منتجات صيداؿ من حيث السعر الحتياجات السوؽ وخاصة اؼبنتجات  -

Génériques ذات االستهبلؾ الواسع؛ 

صيداؿ ؼبنتجاهتا بإضافة أصناؼ جديدة يف اإلنتاج، بفعل مسانبة مركز البحث والتطوير من جهة تنويع  -
 والشراكة من جهة أخرى.

 وىذا الًتاجع يعود لؤلسباب التالية:ين تراجعا يف اؼببيعات، نبلحظ من اعبدوؿ واؼبنحٌت البيا

يتعاملوف مع ـبابر عاؼبية منتجاهتا ذات اؼبنافسة الشديدة من اؼبستوردين واؼبستثمرين اػبواص، حيث أهنم  -
 جودة عالية، فبا يسمح ؽبم من اكتساب حصص سوقية على حساب ؾبمع صيداؿ؛ 

ليونة طرؽ تعامل اؼبنافسُت مع ذبار اعبملة والصيادلة من خبلؿ البيع بأجل، وىو ما جعل ىؤالء  -
أسلوب بيع وتعامل مارل صاـر يتجهوف إذل اؼبؤسسات واؼبوزعُت اػبواص بدؿ ؾبمع صيداؿ الذي يعتمد 

 غَت مساير للتطور يف طرؽ التسويق؛

ارتفاع تكلفة إنتاج بعض اؼبواد وطوؿ مدة توزيعها فبا هبعلها تتجاوز فًتة الصبلحية، وىو ما أدى بالفروع  -
 اإلنتاجية إذل تطبيق سياسة البطء يف اإلنتاج فبا أثر سلبا على معدؿ اؼببيعات؛

 ؛ببعض اؼبنتجات الراجع إذل بعض اؼبمارسات التجارية الغَت النزيهة لبعض اؼبخابرتراجع اؼببيعات اػباصة  -

 انعداـ عقود التصدير. -

اػبدمة ضمن سلسلة القيمة زيادة قيمة منتجات اجملمع لدى الزبائن أو اغبفاظ تستهدؼ  : الخدمات 5.1
 عليها مع كسب ثقتهم ووالئهم كالتصليح والًتكيب وتكييف اؼبنتج.

 لدى اؼبستهلك وخلق ميزة تنافسية ىذه النشاطات الرئيسية اليت تعمل على إعطاء قيمة للمنتجإذف      
وزبتلف أنبية األنشطة يف صنع قيمة اؼبنتج من  للمؤسسة،ال يتأتى إال بالتنسيق والًتابط بُت ـبتلف ىذه األنشطة،

ولكن مهما   كبَتة يف اؼبيزة التنافسية،فإف أحد النشاطات قد تكوف لو أنبية  ،  Porterقطاع آلخر وىو ما يبينو
لعب دورا ما يف اؼبيزة فإف كل أصناؼ النشاطات الرئيسية ستكوف حاضرة بدرجة أو بأخرى وت ؤسسةكانت اؼب
 .التنافسية
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 النشاطات الداعمة .2

وىذه النشاطات اليت تدعم النشاطات الرئيسية وتشاركها يف عملية خلق القيمة يبكن تصنيفها يف ؾبمع     
 صيداؿ إذل:

الوظيفة األكثر أنبية يف األنشطة الداعمة، سيما أهنا تقـو بتوفَت اؼبواد : تعترب وظيفة التموين  التموين   1.2
األولية البلزمة للعملية اإلنتاجية واؼبستلزمات األخرى لئلنتاج، ويبكن تقسيم اؼبواد األولية إذل مواد مستوردة 

مواد و ، قطع غيار ،أدوات ومواد للتغليف، أولية مواد من طرؼ صيداؿ يف:وتتمثل اؼبواد اؼبشًتاة ومواد ؿبلية، 
 .( 2014-2009)       ويبُت ىذا اعبدوؿ تطور مشًتيات ؾبمع صيداؿ خبلؿ السنوات، أخرى

 (2014 -2009): قيمة مشتريات مجمع صيدال خالل الفترة  (4.11)الجدول رقم 

                   مليوف دينار جزائريالوحدة :                                                                           
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيانات

 
المشتريا

ت 
 المحلية

اؼبواد 
 األولية

324 735 244 739 755 303 254 167 337 63 797 169  

أدوات 
ومواد 

 لتغليفل
500 434 439 138 930 508 157 379 804 428 774 344 

قطع 
 الغيار

94 013 113 009 045 141 538 131 342 68 146 32  

 546 717 560 483 677 949 953 730 886 796 182 919 المجموع

 
المشتريا

من ت 
 الخارج

اؼبواد 
 األولية

1 954 425 1 478 609 434 749 1 000 758 1 032 586 1 115 214 1 

أدوات 
ومواد 

 لتغليفل
853 299 713 963 567 826  607 924 772 818 489 562  

قطع 
 الغيار

162 274 93 404 360 223  156 188 005 142 372 32 

  1 808 976 2 546 809 2 870 763 2 799 366 976 285 2 969 2 998 المجموع

  2 355 693 3 107 292 3 548 712 3 753 096 3 082 862 180 889 3 إجمالي المشتريات

    د على تقارير التسيَت جملمع صيداؿ: من إعداد الباحثة باالعتما المصدر             
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من مواد أولية، على توريد حاجياتو اإلنتاجية بشكل كبَت مدى اعتماد اجملمع  نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ     
التبعية للموردين الذين يتصفوف بالقلة ومن األمر الذي يؤدي بو إذل ج، اػبار مستلزمات التغليف، وقطع غيار من 

شبة االحتكار، كما يعترب مؤشر سليب يف حالة ضغط ىؤالء عليو، ولذلك يتبع اجملمع سياسة اؼبركزية يف الشراء 
 ًتيات اجملمع احملليةيف مش ، كما نبلحظ البفاضؼبختلف فروعو من أجل تقوية قدرتو التفاوضية بالكميات اؼبشًتاة

اليت  2013ماعدا سنة  يف حُت ارتفعت مشًتياتو من قطع الغيار احمللية من مواد أولية ومستلزمات التغليف،
 .شهدت البفاضا

: يبكن أف قبد التطور التكنولوجي يف مؤسسة ما على صبيع اؼبستويات وذلك يف  التطور التكنولوجي 2.2
 شكل:

 مهارات مكتسبة؛ -

 واعتبارات فنية؛إجراءات  -

 تكنولوجية ؿبتواة يف ذبهيزات اؼبعاعبة والتصنيع. -

ويف ىذا اجملاؿ فإف اؼبؤسسة حبكم ذبربتها الطويلة نسبيا على اؼبستوى احمللي فقد استفاد عماؽبا من أثر اػبربة      
 .والتعلم

كما تعتمد صناعة الدواء أساسا على البحث والتطوير، حيث أف اجملمع يبتلك مركز للبحث والتطوير       
(CRD) 1999)    ، وقد حضي بتدعيم الصندوؽ الوطٍت للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي خبلؿ الفًتة- 

مليوف دج على التوارل، ويقدر ما ينفقو ؾبمع صيداؿ على البحث  73.8مليوف دج و  18.9دببلغ  (2000
من رقم أعمالو، ويعترب قليل جدا باؼبقارنة مع ما تنفقو الدوؿ األخرى يف ؾباؿ البحث  (يف اؼبائة 1.5)والتطوير 

البحث ، وعلى الرغم من ذلك فإف جهود اجملمع يف ؾباؿ من رقم األعماؿ( يف اؼبائة 10والتطوير )أكثر من 
والتطوير تبقى ؿبدودة جدا باؼبقارنة مع ما توصلت إليو اؼبؤسسات العاؼبية األخرى خاصة بعد استحداث منتجات 

 دوائية باستخداـ التكنولوجية اغبيوية واؽبندسة الوراثية.

براءات اخًتاع ألشكاؿ صيدالنية جديدة من طرؼ اؼبعهد الوطٍت للحماية  طبسى كما ربصل اجملمع عل    
 .(INAPI)الفكرية 

من طرؼ اعبمعية الفرنسية    Iso 9002و Iso 9001 اعبودة يتكما حضي اجملمع باغبصوؿ على شهاد   
    (AFAQ)لتأمُت اعبودة 

لقد أدرؾ اجملمع لؤلنبية البالغة إلدارة اؼبوارد البشرية الذي يبكن أف قبد آثاره :  إدارة الموارد البشرية   3.2
على سلسلة القيمة للمجمع وبالتارل على اؼبيزة التنافسية من جانب النشاطات الرئيسية وكذا الداعمة 
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خَتة نتيجة فقد شهد اجملمع تطورا كبَتا للموارد البشرية يف السنوات األوبالتارل على ؾبموع السلسلة، 
سياسة عامة تشمل تطوير القدرات اإلنتاجية البشرية من حيث الكمية والنوعية، وىو ما أدى بو إذل 

 انتهاج سياسة جديدة يف ؾباؿ التوظيف، إذ أصبح يعتمد على الكفاءات العلمية اؼبؤىلة.

اؼبديرية العامة واؼبتعلقة  ؾبمع صيداؿ على النشاطات اليت تقـو هبا ىيكل يشتملالبنية األساسية :    4.2
 باؼبالية، احملاسبة، إدارة اعبودة، التمويل، التخطيط االسًتاتيجي، والشؤوف القانونية واػبارجية، 

ازبذ اجملمع  كاف فيها اجملمع عرضة للتصفية()خسارة   1995بالنظر إذل الوضعية اليت آؿ إليها اجملمع يف سنة و      
صبلة من اإلجراءات من أجل اإلصبلح واليت وفقت إذل حد كبَت ربسُت الوضعية اؼبالية للمجمع، ومن بُت ىذه 
اإلجراءات نذكر: تغيَت أسلوب التوزيع من مؤسسات التوزيع العمومية إذل االعتماد على ذبار اعبملة اػبواص عن 

   ...اخلمع، التخلي عن إنشاء منتجات دل تعد مستعملة يف السوؽطريق البيع اؼبباشر، إنشاء قوة بيع خاصة باجمل

 porterالميزة التنافسية لمجمع صيدال بتطبيق نموذج القوى الخمس ل :  المطلب الثالث

تكتسي الضغوطات التنافسية يف أي قطاع صناعي أنبية بالغة من أجل تشخيص دقيق لنقاط القوة والضعف      
واليت تعطي صورة واضحة عن اؼبوقع التنافسي ؽبا، كما أهنا توضح التوقعات لبعض الفرص للمؤسسة اؼبستهدفة، 

والتهديدات األكثر خطورة، ويرتبط ؾبمع صيداؿ بعبلقات مع عناصر ـبتلفة من بيئتو، وبذلك فهو مطالب دبعرفة 
 تجها ىذه العبلقة.العبلقة اؼبوجودة بُت البيئة واؼبيزة التنافسية قصد االستفادة من الفرص اليت تن

وللكشف عن تنافسية ؾبمع صيداؿ فإف األمر يتطلب دراسة ؼبختلف قوى اؼبنافسة اليت ربكم قطاع نشاط      
اجملمع )قطاع الصناعات الصيدالنية(، حبيث يتم من خبلؿ ذلك ربديد مدى جاذبية ىذا القطاع ومبلئمتو 

 porterناعي صيداؿ إزاء باقي قوى اؼبنافسة واليت حددىا لتحقيق مردوديات مرتفعة، وكذا مدى سبوقع اجملمع الص
 خبمس قوى وذلك ضمن ما يلي:

احمللية واألجنبية، اؼبنافسة انفتاح قطاع الصناعة الصيدالنية إذل رفع اغبواجز أماـ  أدىالدخالء الجدد :  .1
منتجات ؾبمع صيداؿ أماـ  حقيقيا الذين يبثلوف هتديدا دخوؿ العديد من اؼبنافسُت اعبدد فقد ساىم يف

، حيث تشكل مؤسسات القطاع اػباص نسبة مبو متزايدة إذ يقدر عدد اؼبشاريع رغم أسعاره التنافسية
 تعيق من دخوؿيبتلك عوامل  ما جعل اجملمعمشروع إنتاجي )ؿبلي وأجنيب(،  80اإلنتاجية حوارل 
قبد أهنا تشكل حاجزا لدخوؿ  اؼبستثمرة من طرؼ اجملمع األمواؿفبالنظر إذل قيمة رؤوس اؼبنافسُت اعبدد، 

 وىذا ما قاـ بو ـبرب إبراـ عقود شراكة أفضل ؽبم من بناء فروع جديدة، ىؤالء اؼبنافسُت وتفرض عليهم
Aventis. 
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ىو امتبلؾ ؾبمع صيداؿ لشبكة توزيع  اؼبنافسُت اعبدد دخوؿ اليت تعيق من واجزاغبكذلك من بُت أىم      
، من خبلؿ وحدات التوزيع اؼبتواجدة يف )الشرؽ : باتنة، الغرب: وىراف، واسعة تغطي كافة الًتاب الوطٍت

 .والوسط: اعبزائر( وىناؾ مشروع ػبلق وحدة جديدة يف ورقلة

أثَت اؼبوردين على تإذ يكمن ، القوى األكثر هتديدا بالنسبة لصيداؿيعترب اؼبوردين قوة تفاوض الموردين :  .2
الذين يتعامل  وباألخص على تكاليف اإلنتاج، ويبكن التمييز بُت عدة أنواع من اؼبوردين خيارات اجملمع

 :معهم اجملمع فيما يلي
 احملليوف (xcipientse، السواغات ves acti substancesاؼبواد األولية )اؼبادة الفعالةموردي  -

 ؛واألجانب

 التجهيزات التكنولوجية؛موردي  -

 مكاتب اؼبساعدة التقنية واالستشارة؛ -

يزات والتجه ن األجانب للمواد األوليةاؼبورديىم  حقيقا لصيداؿمن بُت اؼبوردين الذين يبثلوف هتديدا و       
لتشكيلة  األولية أىم اؼبواد اليت يسيطر فيها اؼبورد، ويتصف موردي اؼبواد األولية التكنولوجية، إذ سبثل اؼبادة

 من طرؼ عدد قليل من اؼبوردين وقطع الغيار األولية لموادة ومن مث توجد حالة احتكار لمنتجات صيداؿ بالندر 
 ملية اإلنتاجية.وال هبد اجملمع بديبل آخر يلجأ إليو، ىذا ما أدى يف العديد من اغباالت لتعطل الع

قيمة  2013سنة  من اػبارج، وقد وصلت فاتورة التموين للمجمع (يف اؼبائة 28)ما نسبتو  صيداؿ تستوردو      
  ،دج3 107 292

وحىت على مستوى موردي اؼبواد واللواـز احملليوف فقد هبد اجملمع صعوبة لتوفَت مصادر سبوين دائمة بالشروط      
اؼبطلوبة من ناحية السعر، اعبودة، الكمية، وآجاؿ التسليم، فحسب مسؤورل اجملمع فإنو يواجو مشكلة توفَت 

 علب التعبئة الورقية والقارورات الزجاجية. 

ؼبفاوضات على جودة العبلقات بُت اجملمع ومورديو، فالذي يبلك مركز القوة ىو الذي يفرض وتتوقف قوة ا    
  1قوتو التفاوضية على األخر، و تتحدد ىذه القوة عن طريق:

 اعبودة اؼبرتبطة : حيث أف جودة منتجات صيداؿ تتوقف على جودة موادىا األولية.  -

                                                           
1

كلية العلـو غَت منشورة،   ماجيستَت ، مذكرة"قطاع الصناعة، دراسة حالة مجمع صيدالإستراتيجيات التكامل العمودي في "فريك وبي،  
 .121، ص 2012بسكرة، ؿبمد خيضر، االقتصادية والتجارية والتسيَت، جامعة 
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حسن تسيَت التموين : حيث أف أي اختبلؿ فيو قد يؤدي إذل تباطؤ أو انقطاع  يف التوزيع و اؼببيعات،  -
ؼبختلف اؼبنتجات اؼبعينة، ويف ىذا اجملاؿ فإف ؾبمع صيداؿ و ىذا ما يؤثر سلبا على اجملهودات الًتوهبية 

 لو إمكانيات توريد معتربة، باإلضافة إذل قدرة زبزين ىامة.

وعة اؼبوردين : فبا يبلحظ أف نسبة كبَتة من توريدات ؾبمع صيداؿ يتم استَتادىا من السوؽ طبيعة ؾبم -
الدامبركي وتوريداتو للمادة األولية اػباصة بإنتاج مادة  Nordisk Novoاألوروبية، وكمثاؿ ـبرب 

األنسولُت، الشيء الذي قد يهدد اجملمع يف حالة ما إذا قرر ىذا اؼبخرب األورويب التكامل األمامي وإنتاج 
    مادة األنسولُت. 

، سواءا كانوا متخصصُت أو صبهور واسع، أكثر تطلقوة تفاوض الزبائن :  .3 با من حيث أصبح الزبائن اليـو
السعر، اعبودة، الوفرة، طريقة الدفع والتسليم، وأصبح والء الزبوف اليـو غَت مكتسب بشكل دائم كما  
كاف يف االحتكار لوجود عدة بدائل، وزبتلف قوة تفاوض الزبائن حسب طبيعة النشاط وحجم 

 مشًتياهتم.

 التالية: إذل الفئات هميبكن تصنيفىذا ويتعامل اجملمع مع تشكيلة من الزبائن    

غَت زبائن و  زبائن متعاقدين، الزبائن اػبواص )ذبار اعبملة(: يتعامل صيداؿ مع نوعُت من الزبائن اػبواص -
  ؛متعاقدين

، والقطاع العسكري، والصندوؽ PCHالزبائن العموميُت : اؼبتمثلُت يف الصيدلية اؼبركزية للمستشفيات  -
 .CNASالوطٍت للضماف االجتماعي 

نسبة الدوراف من اؼبطالب ويبثل ذبار اعبملة أىم زبائن اجملمع، ويعترب بيع اؼبنتجات بأكرب ىامش وسرعة يف      
التفاوضية للزبائن،  من أجل مواجهة القوةولذلك وباوؿ اجملمع االستثمار يف ىذا االذباه  ،لتجار اعبملة األساسية

إذل اختيار األدوية اؼبتطورة لعبلج ـبتلف األمراض، وعليو يف حُت يتجو قبوؿ واصفي الدواء )األطباء( للمنتجات 
     تواجو صيداؿ تركز يف الزبائن ومن مث زيادة يف قدرهتم التفاوضية.  

يف ؾباؿ اإلشهار واالتصاؿ بصفة عامة فإف الزبوف ال يبلك كل  نفس االذباه وبالنظر لضعف صيداؿ ويف     
فبا هبعلو غَت قادر على التفاوض بشكل جدي مع اؼبوردين  جات اجملمع،مطلع ومدرؾ لطبيعة منت اؼبعلومات وغَت

دور سليب يف توزيع اؼبنتجات  لذا قد يبارس ىؤالء اؼبوردينمن حيث أسعار السوؽ، التكلفة، اعبودة التقنية، 
وإعبلـ الزبوف وتوجيهو كبو بعض اؼبنتجات على حساب منتجات أخرى، وىذا بالفعل ما عانت منو صيداؿ 

اليت سبتلك قوة بيع قوية جدا للوصوؿ إذل  Aventis و Pfizerباعتبارىا تواجو شركات متعددة اعبنسيات مثل 
 الزبوف، بائع صبلة، بائع ذبزئة.    



 الجزائر دراسة حالة مجمع صيدال لصناعة الدواء في                    الفصل الرابع                 

 

230 
 

 ،Phytothérapie العبلج باألعشاب الطبيعية يشكل ظهورالخدمات والمنتجات البديلة :  تهديد .4
)مثل: الياغورت اؼبلُت(، باإلضافة إذل االبتكار يف األشكاؿ  Alicaments واألغذية الصحية

السوقية ، كما أف األدوية األصلية قد تؤثر على اغبصة ؿالصيدالنية لؤلدوية، هتديدا قويا ؼبنتجات صيدا
 للمجمع لكوف ىذا األخَت يعتمد على إنتاج األدوية اعبنيسة.

قبل التطرؽ ألىم العناصر اليت تكشف عن مدى شدة شدة المزاحمة بين المنافسين في القطاع :  .5
اؼبنافسة بُت ـبتلف اؼبتنافسُت داخل قطاع النشاط الذي يعمل فيو ؾبمع صيداؿ، وحىت يكوف التحليل 

 شارة إذل أنو هبب النظر إذل اجملمع إزاء منافسيو من زاويتُت:أكثر دقة ذبدر اإل

 ؛إلنتاج األدوية اعبنيسةتتعلق بكونو مؤسسة األوذل  -

اتيجية اليت تكتسيها وىذا بالنظر إذل األنبية اإلسًت  يبتلك ىيكل تنظيمي واسع،الثانية باعتباره  -
 فروعو ووحداتو التجارية اؼبوزعة عرب كافة الًتاب الوطٍت.

وعلى ىذا األساس فإف من أبرز معادل شدة اؼبزاضبة بُت اؼبتنافسُت يف القطاع، واليت ربدد مدى مبلئمة قطاع      
 الصناعات الصيدالنية، ومدى سبوقع اجملمع إزاء منافسيو يبكن التطرؽ إليها حسب اآليت: 

يات تسعَتية ـبتلفة سباما فرض ؾبمع صيداؿ بفعل إنتاج األدوية اعبنيسة اسًتاتيجالمنافسة السعرية :  1.5
عن اسًتاتيجيات اؼبنافس هبدؼ ربقيق التميز، وكذا حىت ال تكوف ىناؾ ردة فعل قوية من جانب 
اؼبنافسُت، وذبدر اإلشارة إذل أف ؾبمع صيداؿ يتبع إسًتاتيجية سعرية تقتضي األخذ باالعتبار عاملُت 

من سعر  (يف اؼبائة 50)لتخفيضات ألكثر من نبا: القدرة الشرائية، وسعر اؼبنتج اؼبنافس، حيث تصل ا
 اؼبنتجات األصلية، فبا جعل ىذه اؼبؤسسات األجنبية اؼبنافسة تعيد النظر يف سياساهتا السعرية.

كلما كانت التكاليف الثابتة وتكاليف التخزين مرتفعة حجم التكاليف الثابتة وتكاليف التخزين :  2.5
داخل القطاع كلما كاف القطاع أقل جاذبية، وباعتبار أف قطاع الصناعة بنسبتها إذل القيمة اؼبضافة احملققة 

الصيدالنية يقتضي تكاليف ثابتة ومعتربة يف ؾباؿ األجهزة، الًتكيبات، قدرات التخزين اؼبعتربة، خاصة إذا 
 علمنا أف معظم اؼبؤسسات ال تشتغل بطاقاهتا اإلنتاجية، وقد مت مبلحظة أف رقم األعماؿ ينمو بوتَتة

 .أكرب من مبو وتَتة حجم اإلنتاج اغبقيقي وىذا كمحاولة لتغطية العجز اؼبارل اؼبستمر

يستطيع اؼبستعمل اؼبتخصص أو اؼبهٍت التمييز بُت اؼبنتجات من حيث جودهتا درجة تمييز المنتج :  3.5
وعبلمتها التجارية فبا يعطي اؼبؤسسة نوع من اغبماية غبصتها السوقية وبالتارل من اؼبنافسة اؼبباشرة، لكن 
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 يف معظم اغباالت خاصة حالة اؼبنتجات ذات االستهبلؾ الواسع، وذات قيمة استعمالية كبَتة، فإف
 1الًتكيز يكوف على السعر وليس سبييز اؼبنتج فبا يوسع ويصعد يف حرب األسعار.

تؤثر بشكل مباشر اإلسًتاتيجية التجارية اليت تعتمدىا اؼبؤسسات خاصة  اإلستراتيجية التجارية : 4.5
سلوؾ  األجنبية منها على شدة اؼبنافسة داخل القطاع، بالنظر لقدراهتم اؼبالية وخربهتم يف ىذا اجملاؿ فإف

اؼبنافسُت اآلخرين يكوف كرد فعل لتجنب التهديد فقط، كما أف ال نغفل دور اؼبؤسسات الصغَتة 
 واؼبتوسطة اؼبتواجدة يف القطاع واليت ربرص على بقاء حصتها السوقية على اؼبستوى اعبهوي بأي شبن.

كلما كاف وضع كلما كانت حواجز الدخوؿ إذل القطاع مرتفعة  حواجز الدخول وتكلفة الخروج :  5.5
اؼبؤسسات اؼبتواجدة بو أحسن من حيث اؼبردودية، وكذلك ىو الشأف بالنسبة لتكاليف اػبروج حبيث أف 
ارتفاعها هبعل من اؼبستثمرين يًتددوف يف الدخوؿ ؽبذه الصناعة، وبالنظر إذل قطاع الصناعة الصيدالنية 

ًتة إال أف نسبة قبوؿ اؼبستثمرين قبد أنو رغم تعدد عروض اػبوصصة يف ىذا القطاع خبلؿ ىذه الف
األجانب ضعيفة، وىذا لوجود تكاليف ثابتة للخروج كبَتة جدا باإلضافة إذل التكاليف االجتماعية 

 للعماؿ، تكاليف الصيانة، ربديث أجهزة اإلنتاج.

مستورد يبثلوف حوارل  60ومنو يبكن القوؿ أف سوؽ الدواء يف اعبزائر يتصف بكثافة اؼبنافسة، فهو يتكوف من      
اسم  4000وحدة وطنية تقـو بالتعبئة والتغليف ألكثر من  23منتج ؿبلي، منهم  90مليار يورو، و أكثر من 

ذباري مسجلة يف اعبزائر، باإلضافة إذل اؼبنافسة غَت اؼبشروعة اليت سبارسها اؼبؤسسات األجنبية من خبلؿ منتجها 
الذي يدخل إذل اعبزائر عرب الواردات اليت سبتلك النصيب الكبَت من سوؽ الدواء يف اعبزائر حيث بلغت نسبتها 

     .(يف اؼبائة 65)تقريبا 

 من خبلؿ:، جملمع صيداؿ اؼبيزة التنافسية تدعيم بدور فعاؿ يف اغبكومة تقـودور الدولة :  .6

 اؼبسانبة يف تدعيم اؼبنتج احمللي وضبايتو من اؼبنافسة غَت الشرعية؛ -

جويلية  06الصادر بتاريخ  92/284خبلؿ اؼبرسـو التنفيذي رقم ) التشريعات اغبكومية منإصدار  -
 اؼبتعلق بإنتاج األدوية اعبنيسة؛ 2(1992

 ؛فتح السوؽ للمؤسسات والسماح ؽبا بإقامة شراكات مع ـبابر عاؼبية رائدة يف الصناعة الصيدالنية -

اؼبستوى العلمي والتكنولوجي للرأظباؿ البشري، من خبلؿ االستثمار يف ؾباؿ برامج التعليم رفع  -
 والتدريب.

                                                           
1

"، ورقة حبثية الجزائريةهيكل المنافسة والخيارات االستراتيجية للمؤسسات الصناعية حالة قطاع الصناعات الصيدالنية مداح عراييب اغباج، " 
جامعة حسيبة بن مقدمة يف اؼبلتقى الدورل الرابع حوؿ اؼبنافسة واالسًتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدوؿ العربية، 

  .28، ص، 2010نوفمرب  8/9بوعلي، الشلف، يومي 
2
 .1465، ص 53ىػ، العدد  1413ؿبـر  11ذي اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية، مرسـو تنفي 
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ظبحت اتفاقيات  قدمن بُت العوامل اؼبساعدة يف ربقيق اؼبيزة التنافسية، ف صدفةيعترب دور ال : دور الصدفة .7
نقل التكنولوجيا إذل  مع أكرب اؼبخابر العاؼبية اؼبتخصصة يف صناعة األدوية ؾبمع صيداؿ اليت أبرمها الشراكة

 اليت تتمتع هبا تلك اؼبخابر يف ؾباالت تصنيع األدوية. واؼبهارات

ما سبق يبكن تقدمي البيئة التنافسية اليت تعمل هبا صيداؿ وتتنافس فيها مع غَتىا من اؼبؤسسات  وبناءا على     
 يف الشكل اؼبوارل: porter لػمن خبلؿ مبوذج القوى اػبمس 

 القوى التنافسية الخمس لبيئة مجمع صيدال:  (4.9) الشكل رقم

 دور الدولة                                                                                                

 التشريعات اغبكومية اعبزائرية                                                                                     

 والسلطات العمومية                                                                                         

 هتديد الداخلُت اعبدد                                                  

 قدرة               منافسي صيدال               قدرة   ـ                           

 مستورد 60                                                      

 التفاوض للموردين           منتج 90       التفاوض للزبائن                               

                                                               

 هتديد اػبدمات أو اؼبنتجات البديلة                                           

 دور الصدفة      

  واؼبهارات نقل التكنولوجيا-

 عن طريق عقود الشراكة

 .من إعداد الباحثة : المصدر

 

 الداخلين الجدد

مشروع إنتاجي 80  

 المنتجات البديلة

  المنتجات المعالجة باألعشاب-
Phytothérapie 

   Alicamentsاألغذية الصحية -

 

 

 SANOFI   الموردون

 Novoمخبر 

Nordisk 

 

 الزبائن

 تجار موزعين 495 -       

 صيدلية 6000 -         

 واصف 45000 -         
 للدواء
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 أهمية التحليل البيئي في صياغة إستراتيجية مجمع صيدالالمطلب الرابع : 

ربديد الفرص ونقاط القوة اليت ستقـو باستثمارىا يف  البيئة الداخلية واػبارجية لصيداؿ يبكنو منربليل إف      
ومن مث تقـو بتحديد إسًتاتيجية تتطابق وموقف اجملمع  ظل التهديدات ونقاط الضعف اليت تشكل خطرا عليها،

   إزاء أىدافو وإزاء اؼبنافسُت.

 أهمية تحليل البيئة الخارجية لمجمع صيدال .1

 جملمع صيداؿ فيما يلي:تكمن أنبية ربليل البيئة اػبارجية      

علومات تستطيع صيداؿ التحكم يف عدة أنشطة وتوجيهها حسب اؼباؼبعلومات : على ضوء توفَت توفَت  -
 تلك اؼبعلومات؛

زبضع األىداؼ اليت هبب ربقيقها لدراسة البيئة اػبارجية اليت تساعد على وضعها صياغة األىداؼ :   -
أنواع العمبلء وفهم أىم الفروؽ بينهم وخصائص كل نوع، أو تعديلها، فعلى سبيل اؼبثاؿ التعرؼ على 

 ؛يساعد يف وضع اإلسًتاتيجية التسويقية وربقيق أىداؼ اجملمع

)مواد أولية،  صياغة إسًتاتيجية اؼبوارد : يساعد فهم اؼبتغَتات البيئية اؼبختلفة يف تبياف اؼبوارد اؼبتاحة -
 ؛دة منهارأظباؿ، تكنولوجيا،أفراد،...إخل( وكيفية االستفا

نطاؽ السوؽ واجملاؿ اؼبعامبلت : تساىم دراسات البيئة يف ربديد نطاؽ السوؽ اؼبرتقب وؾباؿ اؼبعامبلت  -
 اؼبتاحة أماـ اجملمع؛

 صياغة رسالة ورؤية ؾبمع صيداؿ وؾباؿ عملها؛ -

 ربديد الفرص اليت يبكن اغتنامها؛  -

 اؼبخاطر والتهديدات اليت هبب ذبنبها. -

 الداخلية لمجمع صيدالأهمية تحليل البيئة  .2

ونقاط  اليت ينبغي استثمارىا، يهتم ؾبمع صيداؿ بتحليل قدراتو وإمكاناتو الداخلية هبدؼ ربديد نقاط القوة     
 1اليت تشكل خطرا عليها، كما يساعد ربليل البيئة الداخلية يف التعرؼ على بعض النقاط التالية : الضعف

اؼبادية والبشرية، حيث تتعرؼ اؼبؤسسة على نفسها وبالتارل يبكن تقييم القدرات واإلمكانات يساىم  -
 تسيَتىا علميا والتحكم يف عوامل اإلنتاج؛

 وبالتارل تصحيحها وتقويبها بسهولة؛يبكنها من اكتشاؼ نقاط الضعف لديها  -

                                                           
1

، 05العدد جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، ؾبلة الباحث، "أثر تحليل البيئة الخارجية والداخلية في صياغة اإلستراتيجية"الطيب داودي،  
 .42، ص 2007
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 االستفادة من نقاط القوة لديها؛ -

اػبارجي، حيث يبكنها من اغتناـ أكرب  معرفة نقاط القوة والضعف )التحليل الداخلي( وربطها بالتحليل -
 للفرص؛

 معرفة مدى كفاءة البناء التنظيمي اػباص هبا؛ -

 معرفة ظبعة اجملمع واظبو التجاري يف السوؽ وكيف ينظر إليو اؼبستهلك. -
  لمجمع صيدال swot تحليل  .3

لبيئة اػبارجية والداخلية جملمع صيداؿ كل من الفرص والتهديدات، نقاط القوة والضعف، فعلى ا أظهر ربليل     
ضوء نتائج ىذا التحليل تستطيع صيداؿ أف تبٍت اإلسًتاتيجية اؼبناسبة اليت ستمكنها من خلق وبناء ميزات 

 تنافسية قوية ودائمة. 

 لمجمع صيدال swot : نموذج  (4.10)الشكل رقم 

 التهديدات الفرص
 ؛لؤلدوية اعبنيسةالسعر اؼبرجعي  -
النمو والتوسع اػبارجي من خبلؿ إبراـ عقود شراكة  -

مع أكرب اؼبخابر والشركات العاؼبية يف ؾباؿ صناعة 
  أو عن طريق اؼبشاركة يف رأس اؼباؿ؛ األدوية

 / سنة؛ %10: الرحبية العالية للقطاع الصيدالين  -

 / سنة؛ %06+ : معدؿ النمو االقتصادي اؼبرتفع  -
ارتفاع الطلب على األدوية يف اعبزائر دبعدؿ مبو  -

 %1.03: سنوي 

تشجيع السياسة الوطنية لصناعة واستهبلؾ األدوية  -
 اعبنيسة؛

غياب اؼبنافسُت األقوياء على مستوى القطاع  -
 اػباص؛

 دعم اإلنتاج احمللي ورفع النفقات الوطنية للصحة؛ -

تزايد يف عدد األطباء والصيادلة واؼبوزعُت للمنتجات  -
 الصيدالنية.

 

بعض اؼبنتجات غَت قابلة للتعويض من طرؼ  -
 الصندوؽ الوطٍت للضماف االجتماعي؛

تفضيل اؼبستهلك لؤلدوية األصلية عن األدوية  -
 اعبنيسة؛

للعمل يف اؼبؤسسات اػباصة  انتقاؿ اإلطارات -
 واألجنبية؛

اؼبخابر األجنبية ىي يف نفس الوقت منافس لصيداؿ  -
Sanofi  وـبرب، Nordisk Novoومورد لو كمخرب 

Aventis 

 نشأة اؼبنافسة القوية يف سوؽ األدوية؛ -
 ظهور العبلج باألعشاب الطبيعية واألغذية الصحية. -

 صعوبة التموين باؼبواد األولية. -



 الجزائر دراسة حالة مجمع صيدال لصناعة الدواء في                    الفصل الرابع                 

 

235 
 

 نقاط الضعف نقاط القوة
 البفاض أسعار صيداؿ مقارنة بأسعار الدواء األصلي؛ -
 خربة صيداؿ يف ؾباؿ تطوير اؼبنتج وعملية االنتاج؛ -
امتبلؾ صيداؿ للكفاءات البشرية اؼبؤىلة سواء يف  -

 ؾباؿ التسيَت أو اؼبخابر؛

دخوؿ صيداؿ لبورصة اعبزائر، وىو ما يسمح لو  -
 بزيادة مصادر التمويل؛ 

ؼبطابقة  soIحصوؿ صيداؿ على شهادة اإليزو  -
 منتجاتو ؼبواصفات اعبودة العاؼبية؛

أكباء  فةتوفر اجملمع على شبكة توزيع تغطي كا -
 الوطن؛

ارتفاع الطاقة اإلنتاجية وحجم االستثمارات جملمع  -
 صيداؿ.

 انعداـ سياسة للتصدير؛ -
 العائد على االستثمار ضئيل؛ -

 ؛عدـ القدرة على االستجابة للمنافسُت اػبارجيُت -
 ضعف السياسة الًتوهبية؛ -

افتقار منتجات صيداؿ للتصميم اعبيد ورداءة  -
 التغليف؛

انقطاع متكرر للمخزوف فبا يؤدي إذل توقف سبلسل  -
 اإلنتاج وبالتارل فقداف حصص سوقية.

 

 .من إعداد الباحثة:  المصدر

من أجل تنمية اإلنتاج اليت يستوجب استغبلؽبا  و صبلة من الفرصهواجتؾبمع صيداؿ أف  يتضح لنا فبا سبق     
 يف ظل التهديدات اليت تشكل خطرا عليها.وربسينو، 
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 مجمع صيداللصادرات  المبحث الثالث : بناء القدرة التنافسية

 واقع نشاط التصدير بمجمع صيدالالمطلب األول : 

سعى ؾبمع صيداؿ منذ والعمل على خفض فاتورة استَتاد األدوية،  تطبيق إسًتاتيجية التصدير يف إطار     
دة عدد اؼبنتجات اؼبصدرة واليت واآلسيوية وذلك من خبلؿ زياإذل يومنا ىذا يف اخًتاؽ األسواؽ اإلفريقية  1989
 بلد متمثل يف كل من: 13ويقـو ؾبمع صيداؿ بالتصدير إذل كبو منتج،  160 بلغت

إفريقيا اعبنوبية، الكامروف، مارل، التشاد، النيجر، السوداف، تنزانيا، السنيغاؿ،  وىي : البلدان اإلفريقية -
 بوركينافاسو، مدغشقر، والنيجر؛

 العراؽ و ليبيا. اليمن،: وىي  البلدان العربية -

 التصدير للبلداف التالية على النحو التارل:وقد توزعت عوائد 

 ألف دينار، عدد اؼبنتجات اؼبصدرة منتجُت؛ 4 399إذل السينغاؿ ما قيمة  -

 منتج؛ 78ألف دينار، وقد مت تصدير  18 881إذل النيجر ما قيمتو  -

 منتج مصدر؛ 32، وألف دينار 7 408 ما يقدر بػ إذل ليبيا  -

 منتجات مصدرة. 04ألف دينار، دبعدؿ  911إذل اليمن بقيمة  -

ومن أجل تغطية احتياجات السوؽ الوطنية من مادة األنسولُت وتوسيعها إذل التصدير، سيتم الشروع يف      
يف إطار الشراكة بُت اؼبختربين صيداؿ  تصدير األدوية اؼبضادة لداء السكري اؼبصنعة بوحدة تيزي وزو

دولة إفريقية بعد  31كما سيشرع ؾبمع صيداؿ يف تصدير منتوجاتو إذل ،  2016ونوفونورديسك وذلك بداية 
توقيعو على اتفاقيات مع موزع حصري بتسويق منتجات صيداؿ هبذه الدوؿ، وىي كوت ديفوار، الغابوف، 
السينيغاؿ، الكامروف، مارل، الكونغو، صبهورية الكونغو الديبوقراطية، النيجر، الطوغو، غينيا، بيسو، تشاد 

  .ريطانياومو 

ف، وىو ما يوضحو البلداعدة مليوف دينار إذل  21باإلضافة إذل ذلك قاـ ؾبمع صيداؿ بتصدير ماقيمتو      
 اعبدوؿ اؼبوارل:
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 : توزيع صادرات مجمع صيدال (12.4)الجدول رقم 

)مليون دج(المبالغ  البلد عدد عمليات التصدير 
 السينيغاؿ عملية واحدة 172 840

عمليات 03 658 357 4  ليبيا 
 بوركينا فاسو عمليتاف 059 253 4
عمليات 06 281 533 7  نيجر 
 كونغو عملية واحدة 380 103

 تشاد عملية واحدة 485 122 1
 اليمن عملية واحدة 800 769 3
 المجموع  835 979 21

 : وثائق ؾبمع صيداؿ المصدر

 المطلب الثاني : إستراتيجية تحسين الجودة الشاملة في مجمع صيدال

حيث ال تعٍت فقط قدرتو على ، تعترب اعبودة من أىم العناصر اؼبوضوعية الواجب توافرىا يف اؼبنتج الصيدالين     
إشباع احتياجات اؼبستهلكُت بل ترتبط باعتبارات أخرى وذلك لتأثر ىذا اؼبنتج على صحة اؼبستهلكُت فبا يزيد 

  أنبية توافر عناصر اعبودة اؼبطلوبة يف ىذا اؼبنتج. من

 سياسة الجودة الشاملة في مجمع صيدال .1

عزيز يطمح ؾبمع صيداؿ الذي يعترب فاعبل أساسيا وأداة لتحقيق السياسة الوطنية للصحة العمومية، إذل ت     
التكنولوجيات اغبديثة حىت يصبح مرجعا يف ؿبيط تنافسي منفتح على ، كرائد يف سوؽ الدواء مكانتو

من خبلؿ  استمراريتو على تطوير منتجاتو وذلكاغبفاظ على صورتو وضماف  كما يعمل من أجل،  واالبتكارات
تطبيق طرؽ التسيَت األكثر عصرنة واليت تسمح لو بتحسُت صورتو يف السوؽ الوطنية وغزو األسواؽ اجملاورة 

اعبودة يف إسًتاتيجية اؼبؤسسة  تعتربحيث  ،أسلوب اعبودة الشاملة يتبٌت تدرهبيا، ىذا اؽبدؼ جعل قيادة اجملمع
احملور األساسي الذي يربط بُت صبيع اإلجراءات اإلدارية لضماف طرح منتجات تتوافق واؼبتطلبات القانونية السيما 

  من حيث السبلمة واألمن والفعالية، وإرضاء اؼبستهلك.

بالنسبة جملمع صيداؿ وسيلة لتحسُت وتنمية أداء اجملمع واالرتقاء بو ؼبستوى  تعترب سياسة اعبودة الشاملةو      
 : التنافس داخليا وخارجيا، ويتم ذلك من خبلؿ
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 تصميم وابتكار األدوية واؼبنتجات الصيدالنية عن طريق اإلدارة العصرية؛ -

 يف الصناعة الصيدالنية؛ ةالبحث األساسي االبتكار الصيدالين باكتشاؼ حقوؿ -

 رغبات الزبائن؛تشبع اج منتجات ذات جودة عالية تليب حاجات السوؽ و إنت -

 استعماؿ قواعد عملية يف اؼبصنع ويف اؼبخرب. -

 : ىيومن أىم اؼببادئ والقواعد اليت يقـو عليها نظاـ إدارة اعبودة الشاملة جملمع صيداؿ 

 ؛الًتكيز على العمبلء -

 ؛القيادة -

 ؛إشراؾ اؼبوظفُت -

 ؛نهج العملياؼب -

 اإلدارة العليا؛ التزاـ -

 ؛التحسُت اؼبستمر -

 .نهج الوقائعي لصنع القراراؼب -

ومن أجل ضماف التطبيق الفعلي والسليم لفلسفة إدارة اعبودة الشاملة وربقيق أىدافها اليت من أبرزىا تنمية      
يف ؾباؿ األعماؿ  األداء لتمكُت ؾبمع صيداؿ من خلق ؾبموعة من اؼبزايا التنافسية ذبعلها تتبوأ مركز تنافسي قوي

 والتنافس وضعت صيداؿ خطة عامة لتطوير نظاـ إدارة اعبودة سبثلت أىم ؿباوره يف مايلي :

 عرب كل وحدات ؾبمع صيداؿ؛ « la certification »تطبيق شهادة اؼبطابقة  تنشر ؾباال -

 ؛BSCتفعيل اػبطة اإلسًتاتيجية عن طريق استعماؿ تقنية ميزانية  -

  مشروع األنسولُت بقسنطينة؛إنشاء  مثل إنتاجية جديدة مواقعذبديد وتطوير  -

 ذبديد األجهزة القديبة لوحدات اإلنتاج واؼبراقبة والقياس؛ -

 تكوين إطارات يف ؾباؿ اعبودة، اإلدارة، التسويق، واإلعبلـ الطيب...إخل؛ -

 ربفيز العماؿ وتقدمي خدمات اجتماعية ؽبم؛ -

، اؼبصداقيةالنزاىة، الشفافية،  اؼبتمثلة يف:اجملتمعية و  ةمسؤوليلاألساسية ل اؼبكوناتاؼبراعاة اؼبستمرة للقيم و  -
 الشراكة.، التضامن االجتماعياؼبسائلة، 

 1:اجملمع واؼبخطط التارل يوضح ديناميكية التحسُت اؼبستمر لنظاـ اعبودة داخل

                                                           
1
 (.02) أنظر اؼبلحق رقم 
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 صيداللمجمع  شهادات مطابقة معايير الجودة .2

اؼبعًتؼ هبا أدوية مطابقة ؼبعايَت اعبودة من إنتاج وتسويق  ودةعلى شهادات اعب ؾبمع صيداؿ صوؿمكن ح     
حيث انطلقت العملية رظبيا يف ديسمرب ، ؼببادئ اؼبمارسة اعبيدة للتصنيع الدوائيبفعل االحًتاـ الصاـر  دولياً،

على  2001، ليتحصل اجملمع يف  AFAQوذلك باالتفاؽ مع اعبمعية الفرنسية لضماف اعبودة   1999
ألف ىناؾ  ه الشهادات دل يكن إال خطوة أوذلإال أف اغبصوؿ على ىذ ،الدولية ةشهادات مطابقة معايَت اعبود

ويبكن توضيح أىم ؼبواصلة التحسُت اؼبستمر للجودة،  أىداؼ أخرى مت تسطَتىا قصد متابعة وتدعيم ىذه اؼبسَتة
 يف اعبدوؿ اؼبوارل:  صيداؿ معاؼبتحصل عليها من طرؼ ؾب ادات مطابقة معايَت اعبودةشه

 الجودة لمجمع صيدال : شهادات مطابقة معايير (4.13)الجدول رقم 

 األنشطة الشهادة

 )المديرية العامة( مجمع صيدال
9001 Iso 

 إنتاج، تطوير وتسويق األدوية اعبنيسة؛ -
 إنتاج وتسويق احملاليل اؼبكثفة اؼبعبئة يف األكياس؛ -

إنتاج وتسويق مواد خاصة فعالة ومواد صيدالنية للحقن على شكل  -
موجهة لطب العيوف، أشربة،  ومراىم مساحيق وسوائل، مراىم جلدية

 مساحيق مستحلبة.

 CRDمركز البحث والتطوير 

9001 Iso 

  األدوية اعبنيسة؛ تطويرتشكيل و  تقدمي خدمات يف ؾباؿ -

تقدمي خدمات يف ؾباؿ التحاليل الفيزيوكيميائية، صيدلة، ظبـو وصيدلة  -
 تقنية.

 Antibioticalفرع 

9002 Iso 

إنتاج وتسويق لصاحل ؾبمع صيداؿ مواد خاصة فعالة ومواد صيدالنية  -
للحقن على شكل مساحيق وسوائل، مراىم جلدية، أشربة، ومساحيق 

 مستحلبة. 
 Bioticفرع 

 (ورشة إنتاج احملاليل اؼبكثفة)

9002 Iso 

 إنتاج وتسويق احملاليل اؼبكثفة معبأة يف أكياس. -

 .وثائق مصلحة اعبودة فرع بيوتيك:  المصدر

والدولية  يف تدعيم مكانتو يف السوؽ الوطنية ا، وسيساعد ؾبمع صيداؿإف ىذا الربنامج ال يزاؿ مستمر      
للمنتجات الصيدالنية، باإلضافة إذل حصوؿ اجملمع على شهادات مطابقة اؼبواصفات، فإنو ىبضع إذل ما يسمى 

 اؼبمارسات ، اليت يقصد هبا» de fabrication spratique sBonne « ةلدوائية ااعبيد لتصنيعامارسة دب
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والنظم اؼبطلوب األخذ هبا يف تصنيع األدوية، ومراقبة اعبودة، ونظاـ اعبودة الذي يغطي تصنيع واختبار األدوية دبا 
 نتج، وتتمثلالعملية التصنيعية للموتشمل صبيع النشاطات اؼبختلفة اؼبتعلقة ب، اؼبكونات الصيدالنية الفعالة يف ذلك

 يف مايلي: للتصنيع الدوائي أسس وقواعد اؼبمارسة اعبيدة أىم

 اؽبيكل التنظيمي والعاملُت؛ -

 اؼبباين واؼبرافق؛ -

 األجهزة واؼبعدات؛ -

 التحكم اؼببدئي وتعبئة وتغليف اؼبواد؛ -

 وضبط العملية التصنيعية؛ اإلنتاج -

 ضبط عمليات التعبئة ووضع بطاقة البياف؛ -

 التخزين والتسويق؛ -

 الرقابة اؼبخربية؛  -

 التوثيق. -

 في مجمع صيدال : إستراتيجية تطوير الموارد البشرية المطلب الثالث

، إذ ال معٌت للتجهيزات اؼبتطورة والتكنولوجيا اغبديثة بدوف وجود ة أىم مورد يف اؼبؤسسةالبشري تعترب اؼبوارد     
ؽبذا أصبح الشغل الشاغل للمؤسسات استقطاب أفضل العناصر و ، وفعاؿ كفءخدموهنا بشكل  أفراد يست

لقد أدرؾ و البشرية، مث العمل على تنميتها واحملافظة عليها مع حفزىا للعمل بكفاءة وفعالية لتحقيق األداء اؼبرتفع، 
العمل على ، حيث أخذ يورل عناية فائقة للعنصر البشري من خبلؿ اجملمع لؤلنبية البالغة إلدارة اؼبوارد البشرية

  زيادة الكفاءات يف اؼبؤسسة وتنميتها وتطويرىا.

 تطور عدد المستخدمين بمجمع صيدال .1

ـبتلف مراحل اإلنتاج العمل ويف  يف وة اليت يتميز هبا ؾبمع صيداؿ، التحكمإحدى نقاط الق من بُت     
، كيمياء،  صناعية صيدلة)اؼبستوى اعبيد للتأطَت التقٍت بالفروع العلمية اؼبتعددة  ويرجع ىذا إذل، الصيدالين

ؾباالت  كونة من متخصصُت يفاؼبتتمتع هبا موارده البشرية  الكفاءة اليتاػبربة و ، باإلضافة إذل بيولوجيا ...اخل (
متنوعة حبيث قبد : صيادلة، كيميائيُت، صناعيُت، بيولوجيُت، أساتذة يف العلـو الصيدالنية واألدوية، أطباء 

 يف جراحة األسناف، بياطرة...إخل.ـبتصُت 
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 التالية: اإلجراءات تنفيذمت فقد على ىذا  عبلوة    

إطارا جامعيا، وحاملي  166فرؽ متخصصة موجهة للبحث وتطوير اؼبنتجات الصيدالنية، يضم  تأسيس -
 شهادات ما بعد التدرج يف ـبتلف الشعب )الغالينية، كيمياء ربليلية، ميكروبيولوجيا...إخل(.

عضوا من أساتذة يف العلـو الطبية والصيدالنية، وبعض إطارات  21يتكوف من إنشاء ؾبلس علمي  -
اؼبؤسسة،وتكمن مهمة ىذا اجمللس يف اإلرشاد الطيب والعلمي،سواء فيما ىبص التشكيلة اغبالية أو 

 البحث و تطوير اؼبنتجات اعبديدة.

أسناف، فبثل طيب، أطباء، صيادلة، أطباء  200قوية جدا وىي تتضمن ما يقارب قوة بيع بناء  -
 بياطرة...إخل بغية الوصوؿ إذل الزبائن، مع إخضاعها بشكل مستمر لدورات التكوين يف ؾباؿ التسويق.

، مقارنة بسنة 2013سنة  مستخدـ 3 650على اؼبستوى اعبماعي  ؾبمع صيداؿ مستخدميولقد بلغ عدد    
 3 453والذي قدرت بػ  اؼبستخدمُتيف عدد  (يف اؼبائة 05-)بنسبة  اهدت البفاضا ملحوظاليت ش 2014

 :صيداؿ يف اؼبستخدمُت تطور نسبة يوضح اؼبوارل واعبدوؿ ،1420يف هناية سنة  مستخدـ

 : تطور عدد المستخدمين بمجمع صيدال (4.14)الجدول رقم 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيانات

عدد 
 3 453 3 650 070 4 198 4 405 4 559 4 المستخدمين

 %05 - %10 - %03 - %04 - %06 - %02+  نسبة التطور

 .جملمع صيداؿ من إعداد الباحثة اعتمادا على تقارير التسيَت : المصدر

 تطور عدد المستخدمين بمجمع صيدال:  (4.11)الشكل رقم 

 
 : من إعداد الباحثة بناءا على معطيات اعبدوؿ السابق. المصدر                     
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يف عدد العماؿ، ويبكن تفسَت  نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ السابق أف ؾبمع صيداؿ قد عرؼ البفاض ملحوظ     
، تعويضهم بآخرين نتيجة وجود فارط يف عدد العماؿوعدـ  تقاعد عدد من العماؿإذل اؼبسجل االلبفاض ىذا 

يف  5) مع بتوظيف مانسبتوالعماؿ اؼبؤقتُت ففي إطار عقود ما قبل التشغيل قاـ اجمل انتهاء عقود باإلضافة إذل
  من إصبارل العماؿ بصفة مؤقتة. (اؼبائة

 ويبكن تصنيف فئات العماؿ يف اجملمع الصناعي صيداؿ يف اعبدوؿ اؼبوارل:    

  تشكيلة عمال صيدال حسب الوضعية الوظيفية: تصنيف  (4.15)الجدول رقم 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيانات

 1 246 1 315 1 398 1 796 1 845 1 919 اإلطارات

 1 007 1 073 1 213 1 948 2 022 2 108 التقنيون

 1 200 1 262 1 456 454 538  532 المنفذون

 3 453 3 650 4 067 4 198 4 405 4 559 المجموع

 وثائق ؾبمع صيداؿ:  المصدر

  تشكيلة عماؿ صيداؿ توزعت حسب النسب التالية : اعبدوؿ نبلحظ أفمن خبلؿ    

من  (يف اؼبائة 22-)بنسبة  2012اإلطارات يف ؾبمع صيداؿ سنة  توظيف: البفضت نسبة  تاإلطارا -
 .2014 سنة (يف اؼبائة 05-)ؾبموع اؼبستخدمُت، وبنسبة 

سنة  (يف اؼبائة 11-)، ونسبة 2014سنة  (يف اؼبائة 06-) أعواف اإلتقافمثلت نسبة البفاض  يف حُت -
2013 .  

وىو ارتفاع دل  2012سنة  (يف اؼبائة 220+) نسبة التوظيف بػ ارتفعت فقد : عواف التنفيذأما بالنسبة أل -
 . (يف اؼبائة 04-)بػ  2014تشهده من قبل صيداؿ لتعود ىذه النسبة لبللبفاض سنة 

اؼبقابل نبلحظ تراجع عدد اإلطارات يف و  ،من سنة ألخرى تزايد عدد اؼبنفذوف من خبلؿ اعبدوؿ نبلحظ     
من إصبارل  (يف اؼبائة 36) حيث مثلت نسبة، 2014عدد اإلطارات أكرب نسبة سنة  بلغ فقد رغم ىذا، التقنيوفو 

 ويبكنعلى التوارل،  (يف اؼبائة 34)و  (يف اؼبائة 29)نسبة العماؿ، أما أعواف اإلتقاف وأعواف التنفيذ فقد بلغت 
يتعمد وبشكل أساسي على ع يف ؾباؿ الصناعة الصيدالنية الذي تفسَت ذلك بطبيعة ونوعية نشاط اجملم

، الصيانة وتسيَت اؼبنفذوف يف اإلنتاجأما بالنسبة ألعواف التنفيذ فاجملمع يعتمد وبشكل أكرب على اإلطارات، 
 .اؼبخزوف
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سنوات األخَتة على توظيف اؼبتفوقُت من بُت كل ىذا جعل ؾبمع صيداؿ يركز يف سياسة التوظيف خبلؿ ال   
وبرغم ىذه السياسة يف ؾباؿ اؼبوارد البشرية إال  خرهبي اعبامعات ربت تأطَت وإشراؼ عناصر ذات خربة معتربة،

تسجيل نقص يف اإلطارات يف بعض التخصصات ك،  أف اجملمع يواجو بعض النقائص فيما ىبص ىذه الوظيفة
ويبكن تقييم وضعية اؼبوارد البشرية ، العمل على ذبنب ىذه النقائص يف اؼبستقبل القريباألساسية، فبا يستدعي 

 جملمع صيداؿ باؼبعقولة، أما جو العمل اعبماعي فهو مقبوؿ.

 سياسة تكوين العمال في مجمع صيدال .2

وىذا ما  يف أي مؤسسة ضرورة حتمية تفرضها البيئة اغبالية للمؤسسات، العنصر البشرييعترب تطوير وتأىيل      
عكس باإلهباب على جعل اجملمع يهتم هبذا العنصر ويقـو بتحسينو من خبلؿ تكوينو قصد زيادة الكفاءة، فبا ين

وقد الغا، استثمارا هبب على اؼبؤسسة أف تعطيو اىتماما ب ، لذلك يعترب التكوينوكذا اؼببيعات تطورات اإلنتاج
 .اؼبوارد البشرية لتحقيق األىداؼ اإلسًتاتيجية مدى أنبية االستثمار يف تطوير أدركت صيداؿ

تكوين قوة  عدة برامج تكوينية ىدفها صيداؿ نضمت البرامج التكوينية المنتهجة في مجمع صيدال : 1.2
  عمل مدربة تدريبا جيدا، قادرة على مواجهة اؼبنافسة، وقد سبثلت تلك الربامج يف مايلي:

أطلقت مديرية التسويق واإلعبلـ الطبية برناؾبا تكوينيا لصاحل نامج تكويني للمندوبين الطبيين : بر    1.1.2
دية واألدوية غَت خاضعة اؼبندوبُت الطبيُت، يف أربع زبصصات)السكري، أمراض القلب، األمراض اؼبع

 1للتوصيف(.

ىذا التكوين الذي أشرؼ عليو عدة أساتذة يف الطب يهدؼ لتلبية احتياجات الًتقية اعبيدة للمنتجات      
 ولتعزيز قدرات اؼبندوبُت الطبيُت وذلك من خبلؿ معرفة أفضل لؤلدوية ولؤلمراض اليت تعاعبها.

 رجة يف ىذا الربنامج مت تكوينهم يف اؼبواضيع التالية:من دورات تكوينية مد استفادت أربعة أفواج

 تريببوتُت يف معاعبة آالـ البطن؛ -

 مرض السكري جبميع جوانبو)البيولوجي، اؼبرضي، العبلجي...(؛ -

 .مكانة اؼبسكنات من اؼبستوى الثاين -

بتطوير وربسُت  ىذه الدورات اليت من شأهنا تكوين اؼبندوبُت الطبيُت حديثي التوظيف سوؼ تسمح كذلك     
مهارات وإمكانيات كل اؼبندوبُت الطبيُت، عن طريق ربديث معارفهم العلمية اؼبتعلقة باؼبنتجات اؼبصنعة من قبل 

  صيداؿ واؼبروَّج ؽبا حاليا.

                                                           
1
 Bulletin interne N° 06, Avril 2014. 
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نظمت مديرية التسويق واؼببيعات برناؾبا تكوينيا حوؿ تقنيات دورات تكوينية حول تقنيات البيع :    2.1.2
 ة التطبب الذايت.اؼببيعات وبيع أدوي

العاملُت اؼبختصُت يف اؼببيعات سيمتد ىذا الربنامج الذي انطلق يف شهر أفريل على مدار السنة وسيخص      
 خاصة بائعي اعبملة، الصيادلة وباعة الصيدليات.

عنابة،  هتدؼ ىذه الدورات التكوينية اليت جرت بكل من واليات تيبازة، سطيف، اعبزائر، البليدة، بومرداس،     
 1وىراف، وعُت الدفلى إذل رفع حجم اؼببيعات وتقوية ظبعة ؾبمع صيداؿ.

نضمت مديرية التكوين برناؾبا تكوينيا تقنيا لصاحل عماؿ برنامج تكويني لصالح عمال اإلنتاج :     3.1.2
أفواج من مواقع إنتاج اؼبدية، الدار البيضاء، جسر  ستة عامبل موزعُت على 60اإلنتاج، وقد استفاد 

آخروف من تكوين يف عمليات  36قسنطينة واغبراش، من تكوين يف عمليات الوزف، كما سيستفيد 
 التحبيب.

وقد أشرؼ على ىذه الدورات التكوينية إطارات صيادلة من اؼبؤسسة، استفادوا بدورىم من تكوين يف ىذه       
  اجملاالت.

 مشلت ؾباالت التكوين التخصصات التالية:كما      

 وإدارة األعماؿ؛ التسويق -

 تقنيات اإلنتاج الصيدالين؛ -

 تسَت اؼبوارد البشرية؛ -

 األمن الصناعي؛ -

 تقنيات ضماف اعبودة؛ -

 ..اإلعبلـ اآلرل. -
 اؼبستخدمُتعلى تكوين  دينار وفملي 76  خصصت صيداؿ نفقات التكوين في مجمع صيدال :   2.2

 26دببلغ إصبارل قدر بػ  (يف اؼبائة 33)بنسبة  2014البفضت ىذه النسبة سنة  وقد ،2013 وتدريبهم سنة
 .يوضح تطور نفقات التكوين للسنوات األخَتة ، واعبدوؿ اؼبوارلمليوف دينار
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 نفقات التكوين في مجمع صيدال تطور : (16.4) جدول رقمال

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 البيانات

نفقات 
 التكوين

 )مليون دج(
71 53 44 39 76 26 

إجمالي 
 3 453 3 650 070 4 198 4 405 4 559 4 العمال

عدد العمال 
 300 450 625 785 953 2 410 كونين الم

  من إعداد الباحثة اعتمادا على تقارير التسيَت : المصدر 

اىتماما   أوذل يو،ستخدمموقدرات  اتالرفع من كفاءويف إطار سعيو إذل نبلحظ من خبلؿ اعبدوؿ أف اجملمع      
عامل  3 453، فمن بُت ولكن بنسبة قليلة إذا ما قورف دبجموع العاملُت ،كبَتا بالتكوين سواء كاف إداريا أو مهنيا

كونُت البفاض ملحوظ يف عدد العماؿ اؼب عامل فقط، كما نبلحظ 300أتيحت فرصة التكوين لػ  2014يف سنة 
   .  2014عامل سنة  300إذل  2009عامل سنة  2 410من 

، (2014-2009)البفضت خبلؿ الفًتة يتضح من اعبدوؿ السابق أف نفقات التكوين يف ؾبمع صيداؿ كما     
يدؿ على قلة وىو ما مليوف دج،  76شهدت ارتفاعا قدر ب  اليت 2013سنة  ودل ترتفع ىذه النسبة إال يف

  التكوين.فبا يستدعي الرفع من مستويات اإلنفاؽ على تكوين العاملُت يف اجملمع، 

كما نسجل من اعبدوؿ أف أغلب عمليات التكوين تًتكز يف اإلدارة العملية مثل اؼبوارد البشرية، اعبودة،    
أغلب العماؿ وغَتىا، وىذا يعود لطبيعة الوظائف اليت يبارسها  ، تقنيات اإلنتاج الصيدالين، اإلعبلـ اآلرلالتسويق

 يف اجملمع.

 سبر عملية التكوين يف ؾبمع صيداؿ باؼبراحل التالية: : صيدالسيرورة عملية التكوين في مجمع  3.2
يف عملية التكوين، فهو يسمح حتياجات أمر ضروري االربديد احتياجات التكوين : يعترب ربديد  -

، وكفاءة االستثمار احملقق يف إطار بتحديد معطيات االنطبلؽ، والنتيجة اؼبتوقعة من خبلؿ التكوين
ع وسياسة إدارة ديد االحتياجات لعدة عوامل مثل أىداؼ إسًتاتيجية اجملمالتكوين، وزبضع عملية رب

تقـو مصلحة التكوين لئلدارة اؼبوارد البشرية على مستوى الفروع دبراسلة الوحدات ، حيث اؼبوارد البشرية
 التابعة ؽبا لتحديد احتياجات وميزانية التكوين؛
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تقـو بإببلغها إذل  من طرؼ اجملمع احتياجات وميزانية التكوين بعد ربديدصبع االحتياجات التكوينية :  -
 الفروع التابعة لو؛ 

، ومن مث يقـو بدراسة وربليل احتياجات وميزانية التكوين للوحدات إعداد ـبطط التكوين : يقـو اجملمع -
ن قصَت ، ىذا وينقسم ـبطط التكوين إذل تكوين متوسط اؼبدى، وتكويإعداد ـبطط  وميزانية التكوينب

 ؛اؼبدى

يف حالة قبوؿ ـبطط وميزانية التكوين من طرؼ ؾبلس اإلدارة تقـو إدارة اؼبصادقة على خطة التكوين :  -
وضعو حيز بتحليلو واؼبصادقة عليو و  اؼبوارد البشرية بإرسالو إذل اإلدارة اؼبركزية للموارد البشرية اليت تقـو

 مراجعتو؛أما يف حالة رفض  اؼبخطط فيتم  التنفيذ،

بدء برامج التكوين : اليبكن البدء يف برامج التكوين إال بعد االطبلع على العديد من مؤسسات  -
 ؛التكوين اؼبتخصصة

 يتم تقييم مدى رضا العماؿ عن التكوين والظروؼ اليت سادت عملية التكوين 1: التكوين عمليةتقييم  -
 ؛للتأكد من العناصر اليت استفادت بقدر أكرب

 ذلك ربليل مدى الرضا عن عملية التكوين وإدخاؿ التحسينات البلزمة إف اقتضى األمر ذلك.يتم بعد  -

حيث يتم  ،بعد انقضاء مدة عن التكوين من طرؼ اؼبسؤولُت تقييم مدى فعالية التكوينتتم عملية  -
 ؛من مدى استفادة العماؿ اؼبكونُت التأكد

 والوحدات.على مستوى الفرع يتم إعداد ميزانية التكوين  -

  في مجمع صيدال نظام الترقية والحوافز .3

من مشكل انتقاؿ اإلطارات بعد اكتساهبا خربة يف اؼبؤسسة إذل العمل يف اؼبؤسسات اػباصة  صيداؿ تعاين     
 طارات إذل مناصب أعلى بدؿ التوظيف اػبارجي،إ عدة تطلب ترقية وىو ما ،ىواألجنبية اليت تقدـ أجور أعل

نها يف اؼبستقبل من أجل إعدادىا االحتفاظ بالكفاءات ذات اؼبهارات والقدرات العالية لبلستفادة م هبدؼ
لتحمل مسؤوليات أكرب، وتتم الًتقية يف ؾبمع صيداؿ على أساس تقييم األداء أي نتيجة الفعالية والكفاءة يف 

األداء والتأكد من مدى  ظمة تقييم، حيث يقـو اجملمع بإعداد أنالعمل، مث على أساس اغباجة أو األقدمية
 يتها.فعال

من اجملهودات ومة حوافز ومكافأة مغرية تدفع بالعاملُت على بذؿ اؼبزيد كذلك يعمل اجملمع على خلق منظ    
ويف ىذا اإلطار قاـ اجملمع للسنة الثالثة على التوارل بتنظيم  ،من أجل ربقيق مسار وظيفي مرض  والرغبة يف البقاء 

عمرة لزيارة البقاع اؼبقدسة لصاحل عماؿ وعامبلت اجملمع، ىذه اؼببادرة لقيت ذباوبا واستحسانا كبَتين من طرؼ 

                                                           
1
 (.03)أنظر اؼبلحق رقم  
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نوية حيث وىي التحفيزات اؼبع ىناؾ ربفيزات أخرى يزات اؼبادية اليت يقدمها اجملمعباإلضافة إذل التحفالعماؿ، 
 اد الدينية واألعياؼبناسبات ك د منيالعد يف للموظفُت رسائل هتنئة بإرساؿ يقـو الرئيس اؼبدير العاـ جملمع صيداؿ

 الوطنية.

إقباز عدة مشاريع هتدؼ إذل ويف إطار االنشغاالت اؼبتعلقة بتحسُت ظروؼ عمل اؼبستخدمُت قاـ اجملمع ب     
بشرية : إجراءات اؼبوارد البشرية)تعليمات التسيَت، التسيَت األوتوماتيكي للرواتب التحكم يف آليات تسيَت اؼبوارد ال

مديرية قامت  فقد(، وترشيد وإعادة نشر اؼبستخدمُت، الشهرية للعماؿ، التسيَت االلكًتوين ؼبواقيت العمل
، واليت تعترب أداة ضرورية يف النمط اعبديد لتسيَت اؼبوارد "الكفاءة -الشغل "بطاقة إعداد ووضع باؼبستخدمُت 

أعدت للوظائف اؼبربؾبة يف التنظيم اعبديد على اؼبعلومات  واليت" الكفاءة -الشغل "البشرية، وربتوي بطاقة 
 :التالية

 اؼبؤىبلت؛ -

 التطور يف الوظيفة؛ -

 تفصيل الوظيفة )اؽبدؼ واؼبسؤوليات والنشاطات الرئيسية(؛ -

 ات الوظائفية؛العبلق -

 وسائل العمل؛ -

 اؼبسؤوليات؛ -

 الكفاءات اؼبطلوبة )اؼبهنة واؼبعامبلت(؛ -

 معرفة الل غات واستعماؿ اإلعبلـ اآلرل. -

 أداة ضرورية للدخوؿ يف التسيَت اؼبهٍت للوظائف والكفاءات."  الكفاءة -الشغل "تشكل بطاقات 

د باػبصوص على اؼبوارد اجملمع الذي يعتم نظرا لطبيعة نشاط للموارد البشرية أنبية كبَتة تورل إدارة اجملمع     
البشرية ذات الكفاءات العالية واؼبهارات اؼبتخصصة يف ؾباؿ صناعة األدوية واليت تتطلب توخي الًتكيز واغبذر 

حيث أف ارتكاب أي خطأ يف مثل ىذا  النشاط تكوف عواقبو وخيمة على اجملمع  الشديد أثناء تأدية العمل،
 ستهلكُت بوجو اػبصوص. واؼب
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 صيدال لمجمعة كأداة لرفع القدرات التنافسية الشراك:  المطلب الرابع

      أصول الشراكة في مجمع صيدال .1

تعترب الشراكة األجنبية اعبزائرية حديثة العهد، فهي دل تبدأ إال مع مطلع التسعينات، بعد تبٍت اعبزائر ػبيار      
ففي ؾباؿ الصناعة الدوائية ىناؾ االقتصاد اغبر وربرير التجارة اػبارجية ورفع احتكار الدولة للنشاط االقتصادي، 

يف ؾباؿ صناعة األدوية، لكنها دل تنجح على العمـو بسبب  عدة ؿباوالت لبناء شراكة مع ـبابر عاؼبية متخصصة
 1عوامل ـبتلفة منها:

 عدـ كفاية اغبماية اعبزائرية لبلستثمارات األجنبية؛ -

 غياب اؼبزايا اؼبمنوحة للمستثمرين األجانب أو الضعيفة؛ -

 .اؼبستثمرين األجانبالتشريع االقتصادي اعبزائري يف ؾباؿ االستثمار كاف غَت مبلئم وال ىبدـ مصاحل  -

على أساليب جديدة لتشجيع  وؼبا صدر قانوف االستثمار يف اعبزائر واعتمد في 1994إال أنو بعد سنة      
ولقد عمل  االستثمار األجنيب، مكن ىذا من إبراـ صبلة من اتفاقيات الشراكة بُت ؾبمع صيداؿ وـبابر عاؼبية،

اجملمع يوميا على تطبيق اؼبمارسة اعبيدة للتصنيع الدوائي على مستوى صبيع فروعو حىت أصبح الرائد يف ىذا 
فقد سعى ؾبمع ، اليت تنوى االستثمار يف اعبزائر ر اؼبخابر العاؼبيةاجملاؿ، األمر الذي أىلو ألف يكوف موقع أنظا

ألنبية ىذه  وإدراكا من اؼبؤسسات ذات الوزف يف الصناعة الصيدالنيةالعديد من شراكات مع  إذل عقد صيداؿ
يف الصناعة الشراكة مع اؼبؤسسات الكربى والقوية اتفاقيات حيث سبثل ، الشراكات يف ربقيق اؼبزايا التنافسية

وذلك باالستفادة من اػبربات اليت تعمل  ،الصيدالنية أحد األساليب اليت يستطيع اجملمع من خبلؽبا ربقيق التميز
 هبا تلك الشركات وكذا ؿباولة نقل التكنولوجيا اليت تتمتع هبا تلك الشركات.

 تنظيم نشاط الشراكة في مجمع صيدال .2

من خبلؿ الشراكة إذل تغطية احتياجات اؼبواطنُت من اؼبنتجات الصيدالنية األساسية، وتوسيع  اجملمع يسعى     
الشبكة اإلنتاجية، إضافة إذل توسيع مصادر التموين وزبفيض واردات الدواء، وال يتأتى ىذا إال بتنظيم نشاط 

يع اؼبديريات كل حسب الشراكة الصناعية للمجمع من خبلؿ توزيع اؼبهاـ بطريقة دقيقة ومنصفة على صب
 2اختصاصو أي على النحو اؼبوارل:

 ربديد وإرساء إسًتاتيجية اجملمع يف إطار الشراكة والتطوير الصناعي؛ -
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 البحث عن الشركاء واستقطاهبم؛ -

 ربديد مشاريع الشراكة؛ -

 التفاوض وإعداد ؿباضر االتفاؽ اؼبطابقة للقوانُت اؼبنصوص عليها؛ -

 والقانونية اؼبرتبطة بتشريعات الشركات اؼبختلطة؛التكفل بالعمليات اإلدارية  -

 وإقباز اؼبشروع الصناعي؛اؼبسانبة يف متابعة مراحل قيادة  -

 التنسيق ومتابعة التقدـ يف إقباز اؼبشاريع الصناعية؛ -

مساعدة الشركاء لدى اإلدارة احمللية والوطنية للحصوؿ على ـبتلف الوثائق اؼبتعلقة باالستثمار )عقد  -
 رخصة البناء،...إخل(.اؼبلكية، 

 صيدال مجمعمراحل إقامة مشروع مشترك في  .3

 1يف مايلي : األجنبيةصيداؿ واألطراؼ بُت اؼبراحل األساسية إلقامة مشروع مشًتؾ  تتمثل

مشروع مشًتؾ   إقامة: ىي مرحلة تبدي فيها كل من صيداؿ والطرؼ األجنيب رغبة يف االتصاؿ مرحلة -
 النظر. لوجهاتويكوف ذلك من خبلؿ تبادؿ رسائل بريدية، أو زيارات أو تبادؿ 

بُت الطرفُت، ويعتمد  العبلقةقرار الشراكة، تبدأ اؼبفاوضات لتحديد طبيعة  ازباذاؼبفاوضات: بعد  مرحلة -
 صاغبو اػباصة .وبافظ من خبلؽبا على م اليتقباح اؼبفاوضات لكل طرؼ على مدى قدرتو التفاوضية، 

، وىذه اؼبرحلة تعد بتنفيذىا وااللتزاـ: يعٍت التوقيع قبوؿ نتائج اؼبفاوضات رظبيا،  االتفاقيةؿبضر  توقيع -
 الفعلي بُت الطرفُت . االرتباطبداية 

للمشروع ، وربديد اؽبيكل  القانونيةالقانوين للمشروع اؼبشًتؾ: يف ىذه اؼبرحلة يتم إنشاء األطر  التكوين -
على القانوف األساسي،  االتفاؽإضافة إذل ( أسهم ذاتوين لو ) شركة ذات مسؤولية ؿبدودة ، شركة القان

 .اؼبسَتين.........إخل 

  .يف السجل التجاري: ىو إجراء إداري الـز إلنشاء اؼبشروع اؼبشًتؾ القيد -

دى مردودية لتحديد التكاليف، وم استثماريمشروع  كل دراسات اعبدوى: ىي مرحلة ىامة يف إقامة -
 اؼبشروع.

 واحًتاـاإلنتاج  عملياتإقباز اؼبشروع: يكوف بتقدمي حصص التمويل وإنشاء فرؽ عمل لتسيَت  انطبلؽ -
 .االستغبلؿنشاط  انطبلؽمواعيد 

                                                           
1

، كلية غَت منشورة ماجستَت "، مذكرةحالة مجمع  صيدال أثر استراتيجية الشراكة على الوضعية المالية للمؤسسة االقتصادية،"سليماف بلعور،  
 .109، ص 2004العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت، جامعة اعبزائر، 
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، واليت تتكوف عادة من اؼبشروعاؼبشروع وبداية اإلنتاج: تتميز ىذه اؼبرحلة بتنصيب إدارة  استغبلؿ مرحلة -
 .برامج اإلنتاج بشكل تدرهبي تنفيذ اؼبرحلةنفس الفريق الذي قاـ بإقبازه، كما تتم خبلؿ ىذه 

     أهداف الشراكة في مجمع صيدال .4

من إبراـ اتفاقيات شراكة مع أكرب اؼبخابر العاؼبية اؼبتخصصة يف صناعة األدوية واليت كاف  ؾبمع صيداؿ سبكن     
 يهدؼ من ورائها إذل:

 توسيع ؾباؿ النشاط ورفع اغبصة السوقية؛ -

 بلوغ حجم إنتاج أمثل وبأقل التكاليف اؼبمكنة؛ -

 تأىيل وعصرنة وسائل اإلنتاج وفقا للتكنولوجيا اغبديثة؛ -

 ة يف رفع إمكانات اإلنتاج احمللي عن طريق االستثمار بالشراكة؛اؼبسانبة الفعال -

تطوير اؼبعرفة العملية بالفروع اإلنتاجية جملمع صيداؿ وتوسيع قائمة منتجاتو بتخصصات صيدالنية  -
 جديدة؛

 ضماف مردودية االستثمارات باختيار أفضل وأنسب للشركاء؛ -

 اؼبية. إدماج اجملمع تدرهبيا يف األسواؽ اإلقليمية والع -
 االتفاقيات المبرمة من طرف مجمع صيدال .5

ظبحت اتفاقية الشراكة اليت ابرمها ؾبمع صيداؿ مع اؼبخابر األجنبية بوضع خطة لئلنتاج اؼبشًتؾ وتبادؿ قد      
 120اػبربات بُت اجملمع واؼبخابر األجنبية، ومن أىم النتائج اإلهبابية للشراكة يف ىذا اؼبيداف مبو إنتاج صيداؿ بػ 

أشكاؿ  عدةؾبمع صيداؿ منصب شغل جديد، واعتمد  880كبو مليوف وحدة بيع سنويا فضبل عن توفَت 
 وىي: للشراكة

دبسانبة كبَتة للمتعامل األجنيب يف  وتتميز ىذه الصيغة: Joint ventureالمشاريع المشاركة عقود  1.5
رأس اؼباؿ، ويتم بناء وحدات مشًتكة لئلنتاج وإنشاء إدارات وؾبالس إدارة خاصة تتوذل تسيَت اؼبشروع 

، كسب مهارات التسيَت اؼبشًتؾ، كما تسمح ىذه الصيغة جبلب رؤوس األمواؿ األجنبية، تقاسم اؼبخاطر
، وسبكُت اجملمع من مسايرة آخر التطورات يف ؾباؿ صناعة يَتىااكتساب التكنولوجيا وطرؽ تسوالرقابة، 

 تلك اؼبشاريع يف مايلي:أىم وتتمثل  .الدواء
 SAIDAL- JULPHAR- FLASH) فالش ألجيري -جلفار -صيدال   1.1.5

ALGERIE) : وقع ؾبمع صيداؿ وشريكوFlash Algérie  مع اؼبخترب اإلمارايتJULPHAR  على
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إلنشاء شركة مسانبة زبضع للقانوف اعبزائري، دبوجب ىذا اؼبشروع  2014ماي  8إتفاؽ اؼبسانبُت يف 
1بالنسب التالية: IBERALيصبح اؼبخترب جلفار مسانبا يف رأس ماؿ شركة 

 

 سهم. 22 110أي  (يف اؼبائة 40) ؾبمع صيداؿ مساىم بنسبة -

 سهم. 22 110أي  (يف اؼبائة 40) ـبترب جلفار مساىم بنسبة -

  سهم.  11 055 أي (يف اؼبائة 20) فبلش مسانبة بنسبةاؼبؤسسة اػباصة  -

ويشمل ىذا اؼبشروع إقباز مصنع إلنتاج األدوية اؼبتخصصة يف األشكاؿ اعبافة واغبقن يتمركز يف منطقة 
 شهرا. 24اغبراش، وسوؼ يكوف جاىزا خبلؿ 

 Saidal-North Africa Holding) شركة شمال إفريقيا القابضة -صيدال    2.1.5

Company) مت توقيع اتفاؽ شراكة بُت ؾبمع صيداؿ وشركة مشاؿ إفريقيا )وىي إحدى شركات :
، يهدؼ إذل إنشاء شركة مشًتكة ظبيت 2012ؾبموعة شركة مشاريع الكويت القابضة(، يف شهر أكتوبر 

واليت ستكوف مهمتها إنشاء وحدة  ،SNM (SAIDAL NORTH Manufacturing)  بػ
 األدوية اؼبضادة للسرطاف.متخصصة يف تنمية تصنيع وتسويق 

، وتساىم 2017وسيتم تنفيذ اؼبشروع يف اؼبركز التكنولوجي سيدي عبداهلل على أف يكوف جاىزا للعمل عاـ 
 .(يف اؼبائة 49)فيو صيداؿ بنسبة 

قاـ اجملمع بإبراـ  : manufacturing PSM)Saidal –(Pfizer صيدال -مشروع فايزر    3.1.5
 -والذي يقتضي دبوجبو إنشاء شركة ـبتلطة صيداؿ، 8199 عاـ األمريكي فايزر عقد شراكة مع اؼبخرب

لغرض صناعة أربع منتجات على مستوى فرع فارماؿ الدار البيضاء،   PSMظبيت بػ مانوفاكتورينغ فايزر
مليوف وحدة بيع، تساىم  30وتقدر الطاقة اإلنتاجية ؽبذه الشركة بػ ، مت ربضَت اؼبقر اػباص باؼبشروع ولقد

 23، وبدأ اؼبشروع عمليات اإلنتاج يف (يف اؼبائة 70)وـبرب فايزر بػ  (يف اؼبائة 30)فيو صيداؿ بنسبة 
مضادات االلتهاب واؼبضادات و يف كل األشكاؿ اعبافة والسائلة، ، وتتمثل قائمة منتجات2002جواف 
2اغبيوية.

 

اجملمع الصيدرل صيداؿ مع  توقع : Sanofi Aventis) -(Saidalسانوفي أفنتيس  -صيدال   4.1.5
يهدؼ إذل إقباز مصنع إلنتاج األدوية بقدرة إنتاج  2013سبتمرب  عقد شراكة يفأفنتيس -الفرنسي سانويف

                                                           
1
 Rapport du conseil d’administration  saidal, 2031, P 21. 

2
Group, Saidal Synthèse Activité, Année 2000, p10.   
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منتوج يف أشكالو اعبافة والسائلة واألكياس اؼبوجهة  250مليوف وحدة سنويا لػ  100وتوزيع تصل إذل 
ىكتارات يف ؿبور األدوية والتكنولوجية  6.6للكبار والصغار، يقع يبتد اؼبصنع على مساحة تقدر ب 

مليوف أورو، ويعترب  70اغبيوية بسيدي عبد اهلل بالقرب من اعبزائر العاصمة، ودبعدؿ استثمار  يصل إذل 
يف إفريقيا ويف الشرؽ األوسط. و  sanofiرب ؾبمع إلنتاج األدوية ؼبخترب مصنع سيدي عبد اهلل أك

شخص ليصل يف النهاية إذل  170وسيوظف يف مرحلة أوذل  ،2017عاـ حيز اإلنتاج  اؼبصنع سيدخل
1شخص. 700توظيف 

 

:   Taphco (Tassili Pharmaceutique Company)"تافكو"الشركة المشتركة    5.1.5
، الشركة السعودية JPMمن طرؼ صيداؿ، الشركة األردنية  1999تأسست ىذه الشركة عاـ 

SPIMACO وشركة ،ACDIMA  وىي شركة تأسست من طرؼ جامعة الدوؿ العربية، وأطلق عليها
وزبتصر يف اسم  Company Tassili Pharmaceutiqueاسم الشركة الصيدالنية العربية الطاسيلي 

"Taphco ولقد اختَتت قطعة األرض الذي يبلكها ؾبمع صيداؿ بالرويبة كموقع للمشروع، وتوقف ،"
، وحدد موعد 2012، إال أنو استأنف نشاطو يف جانفي عاـ 2007العمل هبذا اؼبشروع منذ سنة 

   2014.2انطبلؽ اإلنتاج هبذا اؼبشروع يف سبتمرب 

مليوف دج  656، وقد قدر رأس ماؿ ىذه الشركة بػ اعبافةاألشكاؿ يف صناعة  "تافكو"تتخصص شراكة      
 دج للسهم الواحد. 6560سهم بقيمة  100000مقسمة إذل 

 Groupement)صيدال -األوربيالشركة المختلطة التجمع الصيدالني    6.1.5

Saidal) -européenpharmaceutique  :  هبدؼ تنويع مصادر التموين وتوسيع تشكيلة
اجملمع الصيدالين مع  اتفاؽ إبراـ بروتوكوؿ مستوى السوؽ الوطنية سعت صيداؿ إذلمنتجات اجملمع على 

 Somedialؿ يايهدؼ إذل إنشاء شركة ـبتلطة ظبيت بػ صوميد، 1998سبتمرب  17األروريب بتاريخ 
مليوف وحدة بيع، كما بلغت تكلفة  27، وتقدر الطاقة اإلنتاجية للشركة بػ باؼبنطقة الصناعية واد السمار

 مليوف دج. 980ىذا االستثمار 

، وزبتص يف إنتاج 2001باشرت شركة صوميدياؿ أوؿ مراحل اإلنتاج خبلؿ الثبلثي الثالث من سنة     
 األشكاؿ اعبافة والسائلة والعجينية اليت زبص الفروع العبلجية التالية: اؼبضادات اإلستامنية ومضادات اغبمل.

                                                           
1
 http://elraaed.com/ara/news, consulté le 22/06/2015 à 21h35 

 
2
 Rapport du conseil d’administration  saidal, 2031, P24. 

http://elraaed.com/ara/news
http://elraaed.com/ara/news
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يف إطار الشراكة التقنية، أمضى ؾبمع صيداؿ اتفاقيات لشراء  : ات صناعية مع منح التراخيصشراك 2.5
بعض اؼبخابر األجنبية، وتتميز ىذه االتفاقيات بتحويل اؼبعارؼ ومنح الًتخيص باستعماؿ  مع اإلنتاجرخص 

 1:أىم االتفاقيات يف مايلي براءات االخًتاع، ويبكننا تلخيص
وقعت صيداؿ مع ـبابر سرفييو)الشركة الصيدالنية :  Servier) -(Saidalسرفييه  -صيدال   1.2.5

وىذا خبلؿ اجتماع جرى يف  ،الفرنسية اؼبستقلة الرائدة( على عقد شراكة إلنتاج أدوية تابعة جملموعة سرفييو
 ، سيتم دبوجب ىذا االتفاؽ الًتخيص لصيداؿ بإنتاج أدوية أصلية تابعة للمخترب الفرنسي2014أفريل  8

 .سرفييو

كما هتدؼ إتفاقية الشراكة بُت صيداؿ وسرفييو إذل نقل التكنولوجيا واؼبعرفة يف ؾباالت تصنيع األدوية،      
منصب شغل، أما أشغاؿ اؼبرحلة الثانية من ىذا اؼبشروع من اؼبقرر أف تبدأ يف  1500ىذا اؼبشروع سوؼ يولد 

 .2019عاـ 

اؼبتعددة من أجل تنويع منتجاهتا، وربسُت مردوديتها وضماف توافر أكرب ويوضح ىذا االتفاؽ جهود صيداؿ      
 لؤلدوية ذات اعبودة يف السوؽ، كما يليب ىدؼ "ـبابر سرفييو" يف توسيع حصتو يف السوؽ وضماف مبوه.

وقع ؾبمع صيداؿ مع اؼبخترب الدمباركي :  Novonordisk) -(Saidalنوفونورديسك  -صيدال   2.2.5
رة دبصنع ، يرمي إذل إنتاج مادة األنسولُت يف شكل قارو 2012نوفونورديسك عقد شراكة يف شهر أفريل 

مبليُت وحدة بيع، حيث سيشرع يف إنتاج النوع الكبلسيكي كمرحلة أوذل  طبسة قسنطينة، بقدرة تصل إذل
أقبلـ خبلؿ اؼبراحل القادمة من اإلنتاج ليتوجو بعد ذلك إذل  مث االنتقاؿ إذل األنواع األخرى يف شكل

 من ىذه اؼبادة.(يف اؼبائة 25)  التصدير، وسيساىم مصنع قسنطينة يف تغطية االحتياجات الوطنية بنسبة

 كما هتدؼ ىذه الشراكة إذل:

  من أجل تلبية احتياجات السوؽ احمللي؛ توسيع إنتاج صيداؿ من األنسولُت -

 األنسولُت واؼبسانبة يف التقليل من فاتورة الدواء؛ خفض واردات -

 زبفيض متوسط سعر بيع األنسولُت يف السوؽ اعبزائري؛ -

 خلق مهارات جديدة؛ -

 تصدير األنسولُت إذل بلداف افريقية دبجرد إشباع الطلب احمللي. -

                                                           
1
 وثائق اؼبؤسسة، مديرية التسويق واإلعبلـ الطيب. 
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من نوفونورديسك إذل  تستند ىذه الشراكة ذات القيمة اؼبضافة العالية على نقل التكنولوجيا واؼبهارات     
صيداؿ، كما ستكوف معايَت اعبودة اؼبعموؿ هبا يف ىذا اؼبصنع مطابقة لتلك اؼبعموؿ هبا يف صبيع مصانع 

  نوفونورديسك اؼبنتشرة يف صبيع أكباء العادل. 

 1إضافة إذل الشراكات سابقة الذكر ىناؾ ثبلثة اتفاقيات يف طور التنفيذ:    

لؤلنسولُت اػباص بالقارورات وإقباز مصنع إلنتاج األنسولُت خراطيش بالشراكة مع عصرنة اؼبوقع اغبارل  -
 ؛نوفونورديسك

 إنتاج األدوية األصلية بالًتخيص مع ـبرب سرفييو؛ -

 إنتاج األدوية األصلية بالًتخيص ومرافقة نظاـ اعبودة مع ـبرب أبوت.  -

 وأربعة معاىدات يف طور االنتهاء:

 والتسويق اؼبشًتؾ مع ـبرب سانويف؛اتفاقية لئلنتاج  -

 اتفاقيتُت لئلنتاج بالرخصة مع ـبرب اسًتا زنيكا وـبرب جزائري؛ -

 ؼبوقع إنتاجي مع ـبرب إيلي ليلي؛ FDA & GMPاتفاقية ؼبرافقة التحضَت للحصوؿ على شهادة  -

لصاحل صيداؿ ونقل اتفاقيات تتضمن التنازؿ على ملفات صيدالنية  طبسة من جهة أخرى مت االنتهاء من     
 التكنولوجيا وذلك مع ـبربين أوروبيُت، ـبرب أسيوي وـبربيُت دوليُت.

كما تتم حاليا مشاورات ،  2015سيتم التوقيع على ىذه االتفاقيات وتطبيقها خبلؿ الثبلثي الثالث من سنة      
مع ـبرب أورويب خبصوص شراكة يف مصنع شرشاؿ الذي ىو يف طور اإلقباز، وكذا مشاورات مع ـبرب أورويب آخر 

 إلقامة مشروع جديد )أقساـ عبلجية أخرى(. 

 مجمع صيدال: الخيارات اإلستراتيجية ل المطلب الخامس

صيداؿ يف مواجهة قوى اؼبنافسة اؼبختلفة فهو أماـ ثبلثة  فإف ؾبمع porter ػوفقا لنموذج القوى اػبمس ل     
 خيارات إسًتاتيجية يبكن من خبلؽبا ربقيق اؼبيزة التنافسية وىي:

 إستراتيجية السيطرة بالتكاليف .1

جملمع صيداؿ أف  من بُت االسًتاتيجيات التنافسية األساسية اليت يبكن يفلاالتكب تعترب إسًتاتيجية السيطرة     
، وذلك بالتحكم يف فإف صيداؿ تعمل على اخًتاؽ األسواؽ بأسعار منخفضة اإلسًتاتيجيةووفقا ؽبذه يتبعها، 

                                                           
 .03، ص 2015نشرة داخلية صيداؿ، جواف  1
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التكاليف واالستعماؿ العقبلين للموارد واػبدمات اليت تدخل يف عملية اإلنتاج بغية اغبصوؿ على أكرب حصة 
 .وربقيق اؼبردودية من جهة أخرىسوقية من جهة 

لكن نرى يف السابق أف الكثَت من منتجات صيداؿ سبيزت بأسعار مرتفعة تساوي تقريبا أسعار األدوية      
، فنبلحظ استهبلكها منذ سنُتواؼبتعود على  صليةاؼبستوردة، وىذا ما جعل اؼبستهلك يتجو كبو ىذه اؼبنتجات األ

الدواء األصلي، وىذا الشيء غَت طبيعي منتجات صيداؿ( مرتفع عن سعر أسعار أنو كاف سعر الدواء اعبنيس)
حيث األدوية اعبنيسة سعرىا ينبغي أف يكوف أقل من الدواء األصلي، فبا أدى إذل كساد ـبزوف بعض األدوية، 

    .ولذلك قامت صيداؿ بتخفيض سعر ىذه األدوية

أف تكيف ينبغي على صيداؿ لذا  ،أسعار األدوية زبضع لقوانُت ؿبددة من طرؼ الدولة وذبدر اإلشارة إذل أف     
بحث عن إسًتاتيجية زبفيض التكاليف بإدخاؿ التكنولوجيات اغبديثة وذلك بالسياستها التسعَتية مع ىذا الواقع 

والتحكم يف أساليب وتقنيات التسيَت والتنظيم، مع األخذ بعُت االعتبار القدرة الشرائية للمستهلك وأسعار بيع 
  يث أنو ال يبكن لصيداؿ أف تبيع منتجاهتا بأسعار اقل من تكاليفها.   اؼبنافسُت، وتكاليف اإلنتاج ح

واؼبتعلقة بػ ويبكن جملمع صيداؿ أف ينفذ إسًتاتيجية قيادة التكلفة يف ؾباؿ األدوية اؼبعاعبة لؤلمراض غَت اؼبزمنة      
، أدوية الغدد entérologie-Gastro، أدوية اؼبعدة واألمعاء Infectiologie: أدوية األمراض اؼبعدية 

، أدوية األمراض Antalgique، األدوية اؼبسكنة لآلالـ hormones et Endocrinologie واؽبرمونات
، األدوية اؼبعاعبة ألمراض العيوف inflammatoires-Anti، األدوية اؼبضادة لبللتهاب Psychiatreالنفسية 

Ophtalmologie ، األدوية اػباصة باألمراض اعبلدية وDermatologie حيث فشلت صيداؿ يف ربقيق .
حصة سوقية معتربة يف ىذه التخصصات بالرغم من الطلب اؼبتزايد على ىذا النوع من األدوية، ودل تستطع منافسة 

وية صيداؿ، لذا ينبغي أف نظرا اللبفاض أسعار ىذه األخَتة وسبيزىا باعبودة العالية مقارنة مع أداألدوية اؼبستوردة 
، ولكن ألف ميزهتا التنافسية ىي األسعار اؼبنخفضة يف ىذا النوع من األدوية بالتكاليفتسعى صيداؿ إذل السيطرة 

ودبا أف ، اؼبنتوج أكثر من اىتمامو بالسعر وفعالية نظرا لطبيعة اؼبستهلك الذي يهتم جبودةمع ضرورة مراعاة اعبودة 
فبلبد لصيداؿ من ؿباولة كسب ثقة اؼبستهلك  ما تتميز بالتكاليف واألسعار اؼبرتفعة األدوية األصلية عادة

يف الدواء اعبنيس اػباص هبذه األصناؼ العبلجية وذلك من خبلؿ توضيح فبيزاتو  )األطباء( الدواء يوواصف
 .وفعاليتو اليت تتماثل وفعالية الدواء األصلي

اؼبيزة من خبلؿ االستفادة من اقتصاديات ووفرات اغبجم وآثار منحٌت يبكن جملمع صيداؿ من ربقيق ىذه و      
  التعلم واػبربة.
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 إستراتيجية التركيز .2

ؾباؿ تنافسي ؿبدد داخل قطاع الصناعة من خبلؿ  إشباع  ؾبمع صيداؿ إذل اختيار اإلسًتاتيجية ىذه تستند     
تكوف اؼبؤسسة  جزء معُت من األسواؽ حاجات خاصة جملموعة معينة من اؼبستهلكُت، أو بواسطة الًتكيز على

 قادرة على تلبية احتياجاتو أو لديها شهرة فيو، أو الًتكيز على استخدامات معينة للمنتج.

ـ اإلسًتاتيجية يف بعض األدوية اؼبوجهة ؼبعاعبة األمراض اؼبزمنة مثل: مرض ارتفاع ضغط الدويبكن اقًتاح ىذه      
(HTA) مرض السكري ،(Diabète) األمراض التنفسية ،(Maladies Respiratoires)،  مرض الربو

(Asthme)،  مرض السرطاف(Cancer) أمراض القلب والشرايُت ،(Cardiovasculaire)، يحيث ال يراع 
 .اللبفاض السعر بل يراعي بنسبة كبَتة إذل فعاليتو وقدرتو يف اؼبعاعبةفيها اؼبستهلك 

ويبكن أف تكتسب صيداؿ مكانة تنافسية قوية ألهنا األكثر معرفة حباجات العمبلء يف ميداف زبصصها،      
اثة، وعلى ىذا األساس الدوائية باغبدإذل حبثها على أسواؽ جديدة يف الدوؿ النامية اليت تتميز صناعتها باإلضافة 

ص سوقية كبَتة يف من أجل السيطرة وربقيق حص ا وكفاءهتا يف ؾباؿ صناعة الدواءصيداؿ، استغبلؿ خربهتيبكن ل
  .األسواؽ احمللية والدولية

 إستراتيجية التنويع  .3

تشكيلة اجملمع واليت تتصف بالتنويع، تبلءما مع األكثر  جيةاإلسًتاتيتعترب إسًتاتيجية تنويع ميادين النشاط       
يتطلب  فإف ىذايف صناعة األدوية على اؼبستوى الوطٍت، إذل تقوية وتعزيز مكانتها كرائد  فإذا كانت تسعى صيداؿ

تقدمي تشكيلة وخطوط إنتاج واسعة ومتنوعة يتم توجيهها إذل قطاعات ؿبددة )حسب العمر، اؼبرض، اغبالة 
، إال أف تشكيلة منتجات صيداؿ ال تستجيب لكل متطلبات السوؽ ات األفرادالصحية...( وتستجيب غباجي

 .من حيث الكمية ولكن تستجيب غبصة معتربة من حيث تنويعها وأشكاؽبا اؼبختلفة كما ىي بأسعار معقولة

جديدة بالنسبة وقد أدخلت صيداؿ بعض التعديبلت على تشكيلة منتجاهتا من أجل تطوير جزيئات      
، وسبثيبل للمنتجات ذات األشكاؿ اليت (l’oxyteraceline): اؼبضادات اغبيوية  مثل للمنتجات اؼبتقادمة

ذات الطلب إعطاء أنبية أكرب للمنتجات و ، (les suppositoires)التحاميل : أصبحت أقل استعماال مثل 
ىو اغباؿ بالنسبة للمحاليل اؼبكثفة ، مثل ما عليها منخفضة نافسة يف السوؽ واليت تقدـ مزايا وتكوف اؼبالكبَت

(Soluté Massifs) ، للمجمع أو إلغاء بعض اؼبنتجات واليت دل تعد مستعملة وسبثل تكلفة باإلضافة إذل
باإلضافة إذل ىذه التعديبلت تقـو صيداؿ بتوسيع وإثراء تشكيلة منتجاهتا بإنتاج ، تتصف باؼبردودية اؼبنخفضة

 .منتجات مع شركائها األجانب
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 ، أمراض النساء (Otologie)يف ؾباؿ األدوية اؼبعاعبة ألمراض األذف ويبكن ذبسيد ىذه اإلسًتاتيجية     

(Gynécologie)  ،،مت  األدوية بقاعدة الزيوت الطبيعية إطار تطوير ويف  اؼبضادات اغبيوية للجيل الثالث
، مرىم ل مضاد استحداث أصناؼ عبلجية متمثلة يف : مرىم للجلد مضاد للفطريات، ومرىم إلزالة لروماتيـز

   االحتقاف. 
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 : خالصة

دور حيوي  ؼبا ؽبا من ،العادل اعبزائر ودوؿ الصناعة الدوائية من بُت أبرز وأىم الصناعات الدقيقة يف عتربت     
حيث تساىم بشكل مباشر يف رفع الناتج القومي اإلصبارل عن طريق  ،واسًتاتيجي يف توفَت األمن الدوائي

     .التصدير

البفاض قدراهتا اإلنتاجية اليت ال سبثل ومن أىم التحديات اليت تواجهها اعبزائر يف ؾباؿ الصناعة الصيدالنية      
إذل ترقية الصناعة من احتياجات السوؽ احمللي، بينما يتم استَتاد الباقي، وتسعى السلطات العمومية  %30سوى 

ويف ىذا اإلطار سعى ؾبمع صيداؿ الرائد وطنيا يف صناعة ، استَتاد األدوية اتورةالصيدالنية هبدؼ زبفيض ف
من اقتناص الفرص  وتبنيو السًتاتيجيات مكنت من خبلؿ وىذا ،األدوية اعبنيسة إذل الرفع من حصتو السوقية

خابر اؼب العديد من اؼبربمة مع أما على الصعيد العاؼبي فقد سبكن اجملمع بفضل عقود الشراكة اؼبتواجدة يف السوؽ،
قسم  20 ضمن منتوج 194اليت وصلت إذل  منتجاتوتشكيلة من توسيع  الرائدة يف ؾباؿ تصنيع الدواء عاؼبيةال

إفريقية لتصدير إذل عدة دوؿ عربية، ه كبو اااالذبو  منافسة بعض الشركات األجنبية سبكن أيضا منكما عبلجي،  
 وكذا أوروبية. 

تنافسية ال ربليل الوضعيةمت  علصادرات اجملمالبحث عن آفاؽ وفرص تدعيم القدرة التنافسية  ويف إطار     
لصيداؿ من خبلؿ قياس تنافسية اجملمع باستخداـ مؤشرات التنافسية، وربليل البيئة الداخلية واػبارجية باستخداـ 

وكانت النتيجة اليت مت التوصل إليها ىي أف صيداؿ سبلك من  ، porterسلسلة القيمة ومبوذج القوى اػبمس لػ 
اتيجيات زبفيض التكلفة، الًتكيز والتنويع، سوؼ اليت إف أحسنت استعماؽبا وفقا السًت اإلمكانيات والقدرات 

   .على مواجهة هتديدات البيئة التنافسية تكوف قادرة
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ادلؤسسات تعمل يف بيئة تنافسية غري مستقرة فرضت عليها اكتساب  أن   راسةالد  ىذه تبني لنا من خالل      
لب عليها إتباع اسرتاتيجيات تنافسية زلددة للوصول إىل مزايا تط  ا لضمان بقائها واستمرارىا، شل  ميزات تنافسية 
تعزيز ب كما قامت احلكومة اجلزائرية كاليف أو دتيز وجودة ادلنتجات،سواء على مستوى تدنية الت   تنافسية عالية،

مود وادلنافسة أمام ادلنتجات األجنبية يف األسواق احمللية نافسية للمنتجات الوطنية لتمكينها من الص  القدرة الت  
 نافسية.يف رفع القدرة الت  ؤسسة ولة وادلكامل بني دور الد  ا يؤكد لنا الت  شل   ،وليةوالد  

لتقوية نافسية للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية ولقد ارتبطت إشكالية ىذا البحث حول أمهية حتقيق ادليزة الت       
األجنبية، وقد حاولنا اإلجابة على اإلشكالية  رسة من قبل ادلؤسساتادلنافسة الش   نافسية دلواجهةهتا الت  اقدر 

واء يت كانت مبجمع صيدال لصناعة الد  راسة ادليدانية ال  فصول نظرية، وفصل خاص بالد   ةمن خالل ثالث دلطروحةا
 طبيقي.جلانب الت  على اظري زلاولني بذلك إسقاط ما جاء يف اجلانب الن   يف اجلزائر

واقرتاح بعض ، تائجطبيقي إىل رلموعة من الن  ظري والت  ها الن  يجبانب ةراسوصل من خالل ىذه الد  الت   ت   فقد     
يت من شأهنا العمل على ترقية الصادرات لطات اجلزائرية وال  األخذ هبا من طرف الس   يت نأمل أن يتم  وصيات ال  الت  

 اجلزائرية خارج قطاع احملروقات. 

 دراسةنتائج ال

النتائج  ثناء زلاولتنا اإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة توصلنا إىلحتليلنا دلختلف جوانب البحث وأ من خالل
 التالية:

 ادلؤسسات ذي تنتهجوادلسلك ال   ، حيث تعتربأساسا احلصول على ميزة تنافسية اإلسرتاتيجيةتستهدف  .1
سالة زائرية ال تتوفر لديها الر  اجلقتصادية االؤسسات ادل من ىناك العديد ، ولألسف فإن  لتحقيق أىدافها

 .يتعلق بنموىا يف األسواق ادلستهدفة ماالواضحة في اإلسرتاتيجيةؤية والر  

حتقق ادلؤسسة وضعا  ذي يقدم فرصة جوىرية لكي  نافسية العنصر االسرتاتيجي احلرج ال  دتثل ادليزة الت   .2
، أو بون من خالل أسعار أقل  تنافسيا شليزا إزاء منافسيها، ويتجلى ذلك من خالل تقدمي قيمة أكرب للز  

كلفة األقل هبدف زيادة الت   إسرتاتيجيةتقدمي فوائد أكثر تربر األسعار األعلى، وتتجو ادلؤسسة إىل تطبيق 
مييز الت   إسرتاتيجية، أو وقية استنادا لكلفتها ادلنخفضة بادلقارنة مع ادلنافسنيايل حصتها الس  مبيعاهتا وبالت  

يت ختتلف كيز وال  الرت   إسرتاتيجيةيت تقوم على دتييز منتجاهتا عن باقي ادلنتجات األخرى ادلنافسة ذلا، أو ال  
وختتلف ىذه  .حتياجات فئة معينة من ادلستهلكنيالسابقتني لكوهنا موجهة خلدمة ا اإلسرتاتيجيتنيعن 
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يت ميكن احلصول عليها عنها ادلؤسسة وال  يت تبحث نافسية ال  االسرتاتيجيات فيما بينها حسب نوع ادليزة الت  
 .وقنافسية يف الس  تبعا دلهاراهتا وإمكانياهتا ووضعيتها الت  

نافسية على درجة امتالك ادلوارد والكفاءات وحسن استغالذلا، ويفرتض أن يكون تتوقف تنمية ادليزة الت   .3
سهولة من قبل بقليد بشكل كامل و وأن ال يكون قابال للت   ا ميتلكو ادلنافسونا أو شليزا عم  ادلورد نادر 

 .ادلؤسسات ادلنافسة
لو من أمهية يف ذلك دلا تشك  ، أداء ادلؤسسات وتطوير حتسنياملة عامال أساسيا يف إدارة اجلودة الش   تعترب .4

 .ادلنافسة األخرى قدرهتا على مواجهة ادلؤسساتوتعزيز ميزة تنافسية للمؤسسة و  ناءب

قة لتوجيو ذي يفرض على ادلؤسسات حتديدىا بد  األمر ال   نافسية،منها ادليزة الت  ستمد يت ت  تتعدد ادلصادر ال   .5
تكلفة، حيث تعترب  جهد وأقل   تائج ادلرجوة بأقل  اجلهود ضلو أىداف واضحة، قصد الوصول إىل الن  

 ،الوظيفيةاملة ألداء سلتلف األنظمة والعمليات واألنشطة الكفاءة يف استغالل ادلوارد ادلتاحة، واجلودة الش  
ومع تزايد حدة  نافسية،مهمة يف كسب ادلزايا الت   وادلعرفة الكامنة لدى ادلوارد والكفاءات عناصر جد  

على ا يوجب شل   نافسية بصفة هنائية،عب االحتفاظ بادليزة الت  ادلنافسة بني ادلؤسسات أصبح من الص  
ّ  ادلؤسسة تنويع مصادر ادليزة الت   وجتديدىا جتنبا  ائم على تطويرىامع احلرص الد   ،لكهايت دتتنافسية ال 

 .قليد من طرف ادلؤسسات ادلنافسةللت  
 القيام منها يتطلب ما وىو عناصرىا، يف ادلستمر غيريبالت   سمتت   ديناميكية بيئة يف ادلؤسسات تعمل .6

ا يساعدىا على شل   ،عفوة والض  نقاط الق  و هديدات، تحديد الفرص والت  ل مستمر بشكل بيئتها بتحليل
 .وقيف الس   نافسي  وتعزيز مركزىا الت   ،ادلالئمة لبناء ميزة تنافسية اإلسرتاتيجيةوضع 

نافسية ذلا آثار إجيابية يف حتسني أداء فع من القدرة الت  ولة للر  بعة من طرف الد  ياسات ادلت  الس   إن   .7
دتاشيا مع ياسات واإلصالحات من الس  اذ العديد ولة اجلزائرية باخت  قامت الد  ادلؤسسات، ويف ىذا اإلطار 

هتا التقوية قدر  لمؤسسات اجلزائريةإعطاء فرص ل، وذلك بغية طورات احلاصلة على ادلستوى العادلي  ت  ال
 .األجنبية ؤسساتادلرسة من قبل ش  النافسة ادل نافسية دلواجهةالت  

نسبا ادرات خارج احملروقات الص   بلغتادرات اجلزائرية، حيث ىيمنة صادرات احملروقات على ىيكل الص   .8
 ،الفالحية، اجلزائر تزخر بإمكانيات ىامة سواء من ناحية ادلواد الطبيعية رغم أن   ة،ضعيفة وجد ىامشي  

ادرات خارج يت ميكن أن تؤدي دورا معتربا يف رلال ترقية الص  ، وال  ناعي  اجلانب اخلدمايت وكذا القطاع الص  
 . احملروقات
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واء ائدة يف رلال تصنيع الد  برمها رلمع صيدال مع ادلخابر العادلية الر  يت أراكة ال  مسحت اتفاقية الش  لقد  .9
تائج اإلجيابية بوضع خطة لإلنتاج ادلشرتك وتبادل اخلربات بني اجملمع وادلخابر األجنبية، ومن أىم الن  

صدير االجتاه إىل الت   يت جعلتو قادرا علىتوسيع وتطوير تشكيلة منتجات اجملمع ال   راكة يف ىذا ادليدانللش  
كنولوجيا وادلعرفة يف رلاالت تصنيع نقل الت  و  ،ةة واإلفريقي  ة وخاصة العربي  ومنافسة بعض ادلؤسسات األجنبي  

فاق جهود صيدال ادلتعددة من أجل ويوضح ىذا االت  ، األدوية، فضال عن توفري مناصب شغل جديدة
 .أكرب لألدوية ذات اجلودة يف السوقتنويع منتجاهتا، وحتسني مردوديتها وضمان توافر 

يسعى رلمع صيدال مثلو مثل باقي ادلؤسسات اجلزائرية إىل بلوغ أىداف وغايات تتالءم مبا يتوفر لديو  .11
 .من تغرياتمكانيات، ومبا حييط بو من إ

 يت ت  تيجة ال  كانت الن    نافسية لصادرات اجملمعويف إطار البحث عن آفاق وفرص تدعيم القدرة الت   .11
يت إن أحسنت استعماذلا وفقا صيدال دتلك من اإلمكانيات والقدرات ال   وصل إليها ىي أن  الت  

نويع، سوف تكون قادرة على مواجهة هتديدات البيئة كيز والت  الرت  و كلفة، السرتاتيجيات ختفيض الت  
 نافسية. الت  

 نتائج اختبار الفرضيات

 ايل :حو الت  أو نفي بعضها على الن  نتنا من تأكيد نتائج اختبار الفرضيات مك   إن  
 الفرضية األولى :

 استراتيجيةوصل إلى تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة يتطلب االعتماد فقط على الت   "إن  وادلتمثلة يف :      
 ق على بقية المنافسين."فو  تسعى من خاللو المؤسسة للت   كلفة، باعتبارىا كسالح تنافسي  قيادة الت  

 حتقيق ميزة تنافسية ال يتوقف فقط على تقدمي منتج بأقل   نفي ىذه الفرضية، كون أن   ىذه ت   من خالل دراستنا
وتتحقق ادليزة يت تساىم بدورىا يف خلق القيمة، ا يتطلب من ادلؤسسة االعتماد على عدة عناصر، وال  تكلفة، وإن  

نظيمية واستغالل أمثل إلمكانياهتا ومواردىا ادلالية، نافسية للمؤسسات من خالل مراجعة شاملة ألوضاعها الت  الت  
كنها من تصميم وتطبيق يت دت  الفنية وادلادية، ىذا باإلضافة إىل االستفادة من القدرات والكفاءات وادلعارف ال  و 

همة يف م حيث تعترب اجلودة، الكفاءة واإلبداع للوصول إىل االستجابة للعميل عناصر جد  ، نافسيةاسرتاتيجياهتا الت  
أو ادلنتجات واخلدمات  ظر عن رلاذلا الصناعي  مؤسسة أن تتبناىا بغض الن   يت ميكن ألي  نافسية ال  كسب ادلزايا الت  

 يت تقد مها.ال  
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 الفرضية الثانية :
لم يكن لها األثر  اإلصالحاتياسات و الس  سلسلة من  ولة الجزائرية"انتهجت الد  وادلتمثلة يف :      

بقيت المحروقات ىي المصدر الوحيد و  ،االقتصادية الجزائرية لمؤسساتل نافسي  الت   دا األاإليجابي على 
 ."عبةللعملة الص  

ياسات واإلصالحات ولة اجلزائرية مجلة من الس  ذت الد  تأكيد ىذه الفرضية، حيث اخت   من خالل دراستنا ىذه ت  
ىذه  بقيتمع ىذا و ،ةة يف األسواق اخلارجي  ادلنافسة األجنبي  يت جتعلها تواجو وبقوة وال   ةبغية تدعيم ادلنتجات الوطني  

ية حسن ادللحوظ على أداء ومردودلكايف والت  احيث مل صلد ذلا األثر ،صالحات ظرفية اجلدوى االقتصاديةاإل
على ا ال دتلك القدرة أهن   ادرات اجلزائرية إال  فرغم تنوع منتجات وأسواق الص   ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية،

ورئيسيا إليرادات ومداخيل ل موردا ىاما ة، وبقيت صادرات احملروقات تشك  مود أمام ادلؤسسات األجنبي  الص  
 الدولة.

 : الثةالفرضية الث  

في ظل اعتماده ا يسعى مجمع صيدال إلى تحقيقو نافسية ىدفا استراتيجي  "تعتبر الميزة الت  وادلتمثلة يف :      
 ."ولي  والد   نافسي في السوق المحلي  نتو من تحسين وضعو الت  مك  ستراتيجيات تنافسية على ا

يف رلال  ائد الوطن  رلمع صيدال باعتباره الر   يعد  من خالل دراستنا ىذه دتكنا من تأكيد ىذه الفرضية، حيث 
دتكن  إذ اجلزائر،واء يف نافسية لصناعة الد  يت من شأهنا تدعيم القدرة الت  من أىم األقطاب ال   يدالن  اإلنتاج الص  

 نافسي  اجملمع من حتقيق ىذه ادلكانة من خالل تبنيو السرتاتيجيات زلكمة يسعى من ورائها إىل حتسني وضعو الت  
خصص أساسا يف إنتاج األدوية فقد دتكن اجملمع من توسيع وتنويع تشكيلة منتجاتو والت   ،ويل  والد   وق احمللي  يف الس  

 يطرةالس   إسرتاتيجيةائدة، باإلضافة إىل ة الر  اكة ادلربمة مع العديد من ادلخابر العادلي  ر اجلنيسة، وىذا بفضل عقود الش  
ة دول صدير إىل عد  لت  ه ضلو اااالجت  و  وقية على ادلستوى احمللي  يت مكنت اجملمع من زيادة حصتو الس  ال   يفلاكالت  ب

 ة.ة وكذا أوروبي  إفريقي  و  عربية

 وصيات واالقتراحاتالت  

يت وصيات ال  وصل إليها من خالل ىذا البحث، ميكن صياغة بعض الت  الت   يت ت  تائج وادلالحظات ال  الن   بناء على
 ورلمع صيدال بشكل خاصتعترب مبثابة إجراءات أو تدابري تضمن للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية بشكل عام، 
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يت ميكن وصيات ال  أىم الت  ، ومن وقيف الس  لوصول إىل اكتساب ميزة تنافسية متواصلة، من أجل البقاء واالستمرار ل
 تقدميها ىي:

وق اخلية واخلارجية للمؤسسة للوقوف على مدى قدرهتا على اقتحام الس  لبيئة الد  االقيام بتشخيص  .1
والبحث  نافسيةالبيئة الت  واكتشاف الفرص ادلوجودة يف  ؛كيف مع ىذه األسواقة ودرجة قابليتها للت  ولي  الد  

 يت تفرزىا.هديدات ال  وحتدي الت   واالستفادة منها يف إمكانية استغالذلا

مود وادلنافسة أمام نافسية للمنتجات الوطنية لتمكينها من الص  ولة يف تعزيز القدرة الت  تفعيل دور الد   .2
ومناخ االستثمار ة، وذلك من خالل حتسني بيئة األعمال ولي  ة والد  ة يف األسواق احمللي  ادلنتجات األجنبي  
فع من مستوى الكفاءة اإلنتاجية للقطاعات االقتصادية الة للر  ووضع اسرتاتيجيات فع  ة، بالصناعة اجلزائري  
 وختفيض تكاليف اإلنتاج والتسويق. من حيث اجلودة

جارة، وزارة الت  و  رئاسة احلكومة مصغر شلثل من رللس وزاري   ويشرف علي صديررللس أعلى للت   إنشاء .3
هيئة العمرانية، ، وزارة ادلالية ووزارة الت  ناعة وادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة وترقية االستثماررة الص  وزاو 

تضطلع مهمتو األساسية يف وباحثني ذوي خربة ودراية،  توكذا إطاراقليدية...، الت   تياحة والصناعاالس  
 ترقية سياسة الت صدير.

 ، اليابانرلال ترقية صادراهتا مثل سنغافورة، كوريا اجلنوبيةيت صلحت يف ول ال  االستفادة من جتارب الد   .4
مع األخذ بعني  صديري  ىذه العوامل للنهوض بأدائنا الت   عرف على إمكانات تطبيقوتونس، وزلاولة الت  

 .االعتبار خصوصية االقتصاد اجلزائري

االسرتاتيجيات وتكييفها مع الوضع من خالل رسم ة، نافسية للصناعة اجلزائري  ضرورة تنمية وتطوير ادليزة الت   .5
حديث بأداء تنافسي  بغية الوصول إىل قطاع تصنيعي   اجلزائري   الصناعي   االقتصادي وادليدان العملي  

 .عايل

عن طريق اكتساب  ة،االستعداد دلرحلة ادلنافسة العادلي  االقتصادية اجلزائرية بحتسيس ادلؤسسات  ضرورة .6
 .عيد العادلي  رلال األعمال على الص  مهارات وكفاءات جديدة تسمح ذلا مبواجهة بل وبفرض وجودىا يف 

ول مبيزة نسبية تنافسية، حيث تستطيع يت دتتاز فيها اجلزائر دون غريىا من الد  اختيار وحتديد ادلنتجات ال   .7
 االستحواذ على األسواق اخلارجية. من خالذلا
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طوير، وذلك هبدف نقل ة الكربى إىل ميدان البحث والت  راكة مع ادلخابر العادلي  ال الش  توسيع رل .8
الكتشاف وابتكار أدوية  ،اإلنتاجية يف رلال صناعة األدويةقنيات وادلهارات والت   ،كنولوجيا احلديثةالت  

 وسع يف األسواق اخلارجية.مو والت  جديدة لتحقيق مزايا الن  

جديدة دلنافسة ادلنتج األجنيب،  واستحداث أشكال صيدالنية ،واءالد  وفعالية ضرورة االىتمام أكثر جبودة  .9
هبدف قابة وذلك خزين والر  يف رلال اإلنتاج، الت   وائي  صنيع الد  باإلضافة إىل تطبيق ادلمارسة اجليدة للت  

 اكتساب مزايا تنافسية.

لتحقيق  ،زىا للعمل بكفاءة وفعاليةيفحتالبشرية ادلؤىلة وتنميتها وتطويرىا مع  الكفاءاتاستقطاب  .11
ما دتلكو من مهارات وقدرات بشرية، فالكثري من ادلؤسسات ي عزى صلاحها أساسا إىل  األداء ادلرتفع،

 .العاليةقة واخلربة واجلودة يت حتتاج إىل الد  اسة ال  قطاع األدوية يعترب من القطاعات احلس   خاصة وأن  

بعية من الت   استحداث وحدات متخصصة يف رلال صناعة ادلواد اخلام ومستلزمات اإلنتاج، وذلك للحد   .11
 .ةرف للعمالت األجنبي  خاصة مع تغري أسعار الص  ة ة االحتكاري  للمؤسسات األجنبي  

 آفاق البحث
، طبيقيةظرية أو الت  احية الن  سواء من الن   ادلوضوع راسة مشلت مجيع جوانبىذه الد   القول بأن   ناال ميكنويف األخري 

 نا تطرقنا إليها ولكن بشكل سطحي  ن  طرق إليها بشكل وافر أو أنتمكن من الت   ة ملقاط اذلام  فهناك العديد من الن  
ل منطلقا لبحوث راسة ميكن أن تشك  ىذه الد   ومن ىنا فإن   ىذه ادلواضيع تنطوي على أبعاد أخرى، كما أن  

 الية:أن تشمل األحباث القادمة اجملاالت الت  وميكن ، أخرى

 وائية اجلزائرية.نافسية للصناعة الد  تدعيم القدرة الت   .1

 ة ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية.نافسية ودورىا يف خلق القيمة حالاالسرتاتيجيات الت   .2

 .نافسية للمؤسسات اجلزائريةكمدخل لتعزيز القدرة الت    االسرتاتيجيةحالفات الت   .3

 نافسية للمؤسسات االقتصادية.ة الت  املة ودورىا يف حتقيق ادليز متطلبات تطبيق إدارة اجلودة الش   .4

 ادرات خارج قطاع احملروقات وعالقتها بالنمو االقتصادي.ترقية الص   .5

 (عليو توكلت وإليو أنيب،وما توفيقي إال باهلل )                                              

، ف إن  يطانوما من تقصير فمنا ومن الش   ،هاية نقول ما كان من توفيق فمن اهلل وحدهفي الن  
 .وإن أخطأت فحسبي أني اجتهدت ،ةالحمد والمن    أصبت ف لل و
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 .2013التسيًن، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمساف، 
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