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سسغ حـصب ٕٙل كبيڇع هميغ تڤلي ثمل ٚيغ لمڤث ٚئي٦  ثلعنصٚ تعتبڇ ڣثلت ثلبش هږ ثلعڤثمل  هانشاط ي ثل حٖ  ڣ
ي تحقيڄ بقا ٙ ها ڣ ثلت تساهږ  ٚث ٚئيسيغ للڤظائڀ مساعٖ كنشا٭ طڤيلغ لفًڇع ثعتبڇػ حين يژهاثستم  ثل

سسغ، ٙع ثلتسييڇڬ  ثلفكٚ تڤجڢ لكڜ للم ٙف إلٕث ثػ ڣثلتسييڇ ثملعا ث لها عطى بالكفا ي ٕٙڣ ٙ  حاسما   تطڤ

ٙتها  ثػ خٚ، لګ تناف٦  ڣضٸ مڜ ڣثنتقالهاسيڇڣ ٙ  تمثل ڣه٘ه ثلكفا سساػ يميڈ محڤ  بعضها ثلبع٬، عڜ ثمل

صبِ ڣخٖماػ، سلٸ لګ ثملإيغ خالػٖثمل تحڤيل عمليغ عليها تتڤقڀ كڤنها ٜثما ل٘لڊ  بٚٝ ثملاڋ  ثالهتمام ل
ٚڬ  ٙع لګ ڣتٖفعڢ ثلسلڤڅ ه٘ث تڤجڢ ثلت ثملحٖٕثػ ثلنفسيغ، ڣمختلڀ سلڤكڢ ڣفهږ ثلبش  ي ڣتڤجيهڢ نشاطڢ ثا
سسغ بڢ تحقڄ ثل٘ڬ ثالتجاه لڊ ثألصعٖع جميٸ علګ ڣنجاحها عاليغ ڣتفڤقها نتاجيغ ثمل  ثألهٖثف بتحقيڄ ٗڣ

لڊ هالنجاح ڣثملبٖئيغ ثملهمغ ثلخطڤثػ هږ فيڢ مڜ ڣيعتبڇ ثالستثماٙ لها ثلعامغ ٚ  خالڋ مڜ ٗڣ  تنميغ ڣتطڤي
ٚيغ لل ٙف ثلضمنيغ ڣثلظاه ٙثػ ڣثملعا ٙثػ  ڣثملها ثػثلقٖ ع كفا سساػ نحڤ  بها ثملڤجٕڤ ڗ ثتجاه ثمل ل٘لڊ ف

ٕخاڋ ثألٕڣثػ ڣثلتقنياػ  ٚ علګ  ڗ يقتص ڗ تحقيڄ ثمليڈع ثلتنافسيغ ال ينبغي  ٙثػ  ع بل يجظ علګ ثالٕث ثملتطٙڤ
ڗ يبٖعڤث ڣ  مكانهږ  سسغ ب ي ثمل ڗ ثلعامليڗ  ٚڣث تقتنٸ ب لڊ بالعمل علګ حلڤال للمشاكل ثلت تڤثجههږ  يبتك ٗڣ

ٜٛ تلڊ ثمليڈع ثلتنافسيغ. ثتهږ مما يع  تنميغ كفا

ٍٚ ثالشكاليغ ثلتاليغ:  ڣثنطالقا مما سبڄ يمكننا ط
ٚث ثػ ثألف سسغ ؟كيڀ تساهږ تنميغ كفا ٜ ثمليڈع ثلتنافسيغ للم ٜي ي تع  ٕ 

ٚعيغ : ڋ جملغ مڜ ثألسئلغ ثلف ٙه ضمڜ ه٘ث ثلتسا  ڣينٖ
ثػ ما-1 ٚثٕ مفهڤم كفا  ؟ ثألف
ثػ تنميغ معن ما -2 ٚثٕ كفا  ؟ تتږ ڣكيڀ ؟ ثألف
ٙها؟ماٗث نعن بامليڈع ثلتنافسيغ  ؟ -3 هږ مصإ  ماهي 
ٚثٕ  ما -4 ثػ ثألف سسغ هڤ ڣثقٸ تنميغ كفا ٚ بغليڈثڗ.بم ٜثئ  ثتصاالػ ثلج

ٚضياػ: ثانيا:  الف
ٚضي باعتمإ قمنا ثإلشكاليغ علګ لإلجابغ  :ثلتاليغ اػثلف

ثػ تنميغ  -1 ٚثٕ كفا ٚيغ هي ثألف ٙف ثلضمنيغ ڣثلظاه ٙثػ ڣثملعا ٙثػ ڣثملها ٙع ثلقٖ ٚثٕل ثا  .ألف

ٚيغ . ثلتنافسيغ ثمليڈعتعتبڇ  -2 ٕٙها ثملإيغ ڣثلبش سسغ ثلګ تحقيقڢ مڜ خالڋ مڤث  هٖفا تطمِ كل م
سسغ ڣتحقيڄ ميڈع تنافسيغ. -3 ٕث ثمل ي تحسيڗ  ٚثٕ  ثػ ثألف  تساهږ تنميغ كفا

 هميغ البحن:ثالثا: 
1-  ٚ ٙ  ٛثب ٚ  ثػكفا ميغهڣ ٕڣ ٚكائٜ حٖڥ ږهلكڤن ٕثثألف ٙع ي ثألساسيغ ثل ٕٙ ٕث ٚيغ ثملڤث لڊ ثلبش  لتحقيڄ ٗڣ

سساػث ٖثفه  .مل
سساػ .ثإل-2 ي ثمل ٚثٕ ڣتنميژها  ثػ ثألف ٚث باملعلڤماػ ثملتعلقغ بكفا  ث
ٕثع لتحقيڄ ثلتميڈ. -3 ثػ ك هميغ تنميغ ثلكفا سساػ ب ي تحسي٠ مسيڇڬ ثمل  ثملساهمغ 

 
 هٖاف البحن: ٙابعا:
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هميغ ثالهتمام  -1 ي تقٖيږ ٕليل علم عڜ  ٚثٕ  ثػ ثألف  تحقيڄ ثمليڈع ثلتنافسيغ.بتنميغ كفا
ٚفغ -2 ثيڇ مٖڥ مع ٚځ ڣثألساليظ ت ٙثػ تنميغعلګ  ثلط ٙثػ قٖ ٚثٕ ڣمها  .ثألف
ثػ فعلي تطبيڄي  ثملساعٖع لګ ثلسعي -3  .ثلعملي ثلڤثقٸ ي لتنميغ ثلكفا
ٚث -4 ٚيغ ثملكتبغ ث ٜثئ ٜيٖ ثلج ٚثجٸ مڜ بم  .ثملتخصصغ ثمل

ٙثساػ مجمڤعغ لګ تضاف جٖيٖع ضافغ لګ ثلبحن ه٘ث خالڋ مڜ ثألخيڇ ي ڣنطمِ ثملتعلقغ  ثلبحڤف ڣثلٖ
مل باملڤضڤٵ، كما ٚث لغيڇنا خطڤع تكڤڗ  ڗ ن ٜيٖ إلج ي  لها نتع٩ٚ لږ ثلت ثملسائل ڣ ثلنقا٭ حڤڋ  ثلبحڤف مڜ م

 . ه٘ث بحثنا

 املڤضڤع: اختياٙ سباب  خامسا:
ثػملڤضڤٵ  ثلشخپ  ثمليڤڋ -1 ي ثإلطالٵ عليڢ  ثلكفا غبت  ٙه مڤضڤٵ ثلساعغ ٙڣ  .باعتبا
ٕٙ ثملضعڀ  -2 ثػ مٸ تقٖيږ ثألڣلڤيغ للمڤث ٚيغ بمڤضڤٵ تنميغ ثلكفا ٜثئ سساػ ثلج ليغ اثهتمام للم

هالػ كامنغ  ٚيغ كبيڇع ڣثلت تملڊ م ٚها علګ طاقاػ بش ٚغږ مڜ تڤف  ڣثلتكنڤلڤجيغ بال
ڗ ثعتقإنا -3 سسغ ثألٕث ضعڀ ب ٚ   للم ٜثئ ٙجغ  یعٕڤ  يغثلج ٕٙ  ثلتسیيڇ ڣسڤ ضعڀ  لګ  كبيڇع بٖ للمڤث

ٚیغ  .ثلبش

ٙاساػسإسا :  :سابقغ ٕ
ٙثسغ مڜ-1 ٕٙ ثإلسًڇثتيۑي ثلتسييڇ ثٚ بعنڤثڗ "سماللي يحضيغ  ثلباحثغ عٖثٕ ٕ ٚيغ للمڤث ثػ ڣتنميغ ثلبش  ثلكفا

سسغ ثلتنافسيغ ثمليڈع علګ ٚڣحغ "ثالقتصإيغ للم ثه ط ٜثئٚ جامعغ ثلتسييڇ علڤم ي ٕڣلغ ٕكتٙڤ  قٖ ڣ 2004 ثلج

ٜػ ع ڗ علګ بحڙها ي ٙك ٚفغ ثلجٕڤ  .ثلتنافسيغ ثمليڈع مصإٙ هږ مڜ ڣثملع
ٙثسغ مڜ -2  بڤ عٖثٕ ٕ ثػ تنميغحمٖڬ بعنڤثڗ " ثلقاسږ ثلباحن  ٚ  كفا ها ٕثثألف ٙڣ ثلتنافسيغ  ثمليڈع ٕعږ ي ٕڣ
سساػلل ٚع "م ٙع ي ثملاجستيڇ إعهش لنيل غلمكم م٘ك  جامعغ ڣثلتسييڇ، ثالقتصإيغ ڤملثلع يغلك ثألعماڋ ٕث

ٜثئٚ ٚثٕ تنميغ  عمليغ ڗ علګ بحثڢ ي ٙكٜ قٖ ڣ ،  2004ثلج ثػ ثألف سسغ ٕثخل كفا  ثمليڈع ٕعږ يتساهږ   ثمل

 .ثلتنافسيغ
ٙثسغ مڜ -3 ي تحقيڄ ثسًڇثتيجيغ ثلتميڈثلباحن بڜ جٖڣ محمٖ ثألميڗ " عٖثٕ ٕ ثػ  ٙع ثلكفا ٕث ٚع "ٕٙڣ   م٘ك

ٙيغ ڣعلڤم  ثالقتصإيغ ثلعلڤم كليغ علڤم ثلتسييڇ ي ثملاجستيڇ شهإع مقٖمغ كجٜ مڜ متطلباػ نيل ڣثلتجا
ٚيغ. ي ٙكٜ قٖ ، ڣ  2013جامعغ سطيڀ  ثلتسييڇ، ثػ ثلبش   بحثڢ علګ ثسًڇثتيجيغ ثلتميڈ مڜ خالڋ ثلكفا

 :البحن ي املتبٸ املنه: سابعا
ٚضياػ ڣثختباٙ ثملقٖمغ ثإلشكاليغ علګ ثإلجابغ بهٖف  ثلتحليلي حين سيسمِ ثلڤصفي ثملنه نتبٸ ثملقًڇحغ ثلف

ٚڬ  ثلجٜ ي لنا ٚثٕ تنميغ(بشقيڢ  ثملڤضڤٵ ه٘ث كامل جڤثنظ بڤصڀ ثلنظ ثػ ثألف  كما ڣثمليڈع ثلتنافسيغ ( كفا

ٙثسغ منهثعتمإنا علګ  سيتږ  ثلجانظ ي جا ما سقا٭ محاڣليڗ ثلسابقيڗ ثملنهجيڗ بيڗ ثلجمٸ ڣ ثلحالغ ٕ

ٚڬ  ٚ  علګ ثلنظ ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج  -غليڈثڗ –م
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 :البحن تقسيماػ: ثامنا
ٙ ثملفاهيم لثألڣڋ  ثلفصل ي تناڣلنا فصڤڋ  ثالثغ لګ ثلبحن قسمنا ثملڤضڤٵ ه٘ث معالجغ جل مڜ تنميغ ثإلطا

ٚثٕ، ثػ ثألف ي ثملبحن ثألڣڋ  كفا حنا  ي ثملبحن ثلثاني ٗ ڣ ٚثٕ بينما  ثػ ثألف ساسيغ حڤڋ كفا مفاهيږ 
ثػ،  ٚثٕ .آللياػ تخصصنا ثملبحن ثلثالن ڣ ماهيغ تنميغ ثلكفا ثػ ثألف  نميغ كفا

ٚثٕ كمصٖٙ بعنڤثڗ كاڗ ثلثاني ثلفصل ما ثػ ثألف  ثألڣڋ  مبحثڢ ي تناڣلنا للميڈع ثلتنافسيغ  لتحقيڄ تنميغ كفا

سسغ حڤڋ ساسيغ  مفاهيږ ٙثسغ ثلثاني ثملبحن خص٨ حيڗ ي تنافسيغ ثمل سسغ ثلتنافسيغ ثمليڈع لٖ ما  للم
ٚقنا ثلثالن ثملبحن ٜ ثمليڈع ثلتنافسيغ ثلګ  فيڢ فتط ٜي ي تع ٚثٕ  ثػ ثألف  فتعلڄ ثلثالن ثلفصل ما ،ٕٙڣ تنميغ كفا

ٙثسغ ٜثئٚ بٖ سسغ ثتصاالػ ثلج ي م ٚثٕ ڣثمليڈع ثلتنافسيغ  ثػ ثألف  ي تناڣلناحين  -غليڈثڗ-ڣثقٸ تنميغ كفا
ٜثئٚ ثألڣڋ  مبحثڢ ٙثسغ ثلثاني ثملبحن خص٨ حيڗ ي ع٩ٚ عام التصاالػ ثلج ٚثٕ  لٖ ثػ ثألف ثمليڈع  ڣ تنميغ كفا

ٜثئٚ سسغ ثتصاالػ ثلج ي م ٙثسغ ڣسنختږ ه٘ه -غليڈثڗ-ثلتنافسيغ   هږ فيها سنع٩ٚ عامغ، بخاتمغ ثلٖ

 لګ جملغ مڜ ثلتڤصياػ ڣثالقًڇثحاػ .ليها باإلضافغ  ثملتڤصل ثلنتائٌ
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 الفصل األڣل 
ٚإ اػ األف ٙ املفاهيمي لتنميغ كفا  اإلطا
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 :تمهيٖ
ٕ صبِ ٚڬ  ثملٙڤ ٙثػهږ ث حٖ ثلبش ٚبحغ  الستثما سساػ مستڤڥ  علګثمل  ي نعي٤ ڣنحڜ خاصغ ،كبيڇ بشكل ثمل
ڗ ڣعليڢ ثملنافسغ، ثألساسيغ سمتڢ عصٚ ٙيژها ه٘ه بقا ف ٚث سساػ ڣثستم ٚهڤڗ  ثمل ٙتها بمٖڥ م  ثمتالڅ علګ قٖ

ٕ ه٘ث تڢ تنميغ علګ ڣثلعمل عليڢ، للحصڤڋ  مكانياتها كل تجنيٖ مڜ خالڋ، ثملٙڤ  ،ڣمستمٚ بشكل ٕثئږ كفا
ٚ  عٖع باستخٖثم ساليظ ځ ط ٙيغثألهٖثف ث مٸ ڣمتطابقغ محٖٕع ميكانيڈماػ تباٵ ظل ي ڣ ٚڣ  ڣثلعامغ لض

سسغلل   . م
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ساسيغ حڤل  املبحن األڣل: ٚإ. مفاهيږ  اػ األف  كفا
سسغ ألنها  تعتبڇ     صل ثمل ثػ  ٚ ٗثلكفا ٚف  مڜ جهغ، ڣصعبغ ثلتقليٖ مڜ كميغثثػ طبيعغ ت ط

ٚ ثملنافس خ ڤځ فثلباحن عڜ ثلت ثهتماممڜ  يظ كبيڇبنصه٘ث ثملفهڤم  ظيڥ حين حيڗ مڜ جهغ 
ڗ تڣثلنجاٍ ح ثهږ ڣ ساسيغ څڇ ًشفه ت ثختلفـ ٙ   .ي عٖع نقا٭ 

ع. مفهڤم :األڣل  املطلظ  الكفا

ع ٙع يشمل عام مفهڤم ثلكفا ٙف ػثٙ  ثملها ثستعماڋ علګ ثلقٖ ٚع ڣضعياػ ي ڣثملعا  فه منه حقل ضمڜ جٖي

ٙع ڣثلتجٖيٖ ڣثلتخطيٰ ثلتنظيږ تشمل  ثكتساب فاڗ ثملفاهيږ ڣبه٘ه ثلجٖيٖع، ثلنشاطاػ مٸ ثلتكيڀ علګ ڣثلقٖ

ثػ ٙف ػٙثثملها ثكتساب مڜ ثكبڇ تحٖيا يشكل ثلكفا  .فقٰ ڣثملعا

ع اللغڤڬ  املعن-1 ع معاني تكٌڇ :للكفا ٕ ڗ سنحاڣڋ  يلي ڣفيما ثللغڤيغ، ثملعاجږ ي ثلكفا ٙيڀ هږ نٙڤ  ثلت ثلتعا

ػ    1:فيڢ جا
ع - ٚع " معاني لګ تشيڇ ثلكفا   ."ڣثلتساڣڬ  ڣثملماثلغ ثملناظ
ع ڣكلمغ - ٙع تعن  :لغڤيا الكفا ٙع ثملها ٚنسيغ ثإلمكانيغ، ڣ ڣثلقٖ ٙع تعن Compétent ڣبالف  ثلتخص٨، ي ثلجٖث

ٙع ثلصٖٕ ه٘ث ي ثملفيٖ ڣمڜ .ڣثألهليغ ڣثلصالحيغ ٕػ  compétence  كلمغ ڗ لګ ثإلشا  ثلكتاباػ بع٬ ي ٙڣ

ع :بمعن ٙع ڣ ثلكفا ي هليغ، ڣ مقٖ ٚڥ  كتاباػ ڣ ٙع :تعن خ ٙع ڣ ثملها  لګ ڣبالنظٚ ما، فعل ٕث ڣ فعل علګ ثلقٖ

 .باملنافسغ ثألشيا بع٬ ثكتساب محاڣلغ يعن نجٖه : compéte منها ثلفعل

ي املعن 2. ع االصطال ع مفهڤم تحٖيٖ مڜ نتمكڜ حت :للكفا ٙع علينا يتعيڗ ثلكفا  ثملصطلحاػ بع٬ لګ ثإلشا

 2:يلي ما ن٘كٚ ثملفاهيږ ه٘ه ڣمڜ معها تتٖثخل ثلت ڣثملفاهيږ
ٙع * ع :املها ثػ ضمڜ محصٙڤ  الستعٖثٕثػ كنتيجغ تظهٚ ما عإع ڣهي ثلتعلږ، حالغ عڜ عمڤما تنتٌ معينغ، كفا

ثثيغ. ٚتبٰ ما ڣعإع ٙڣ  ڣ ثلفنيغ ػثثإلنجاٛ  ڣمٸ ڣثلتقنيغ، ثلتقليٖيغ ثلصناعغ ي ثإلتقاڗ مٸ ثملفهڤم ه٘ث ي
ٙسيغ، ثالكتساباػ ثػ مٸ يضا ڣ ثملٖ ٚفيغ ثلكفا ٚيٖث ثألكٌڇ ثملع  .تج

ٙع* ع ثلنجاٍ مكانيغ : القٖ ٚڬ، ڣ عملي مجاڋ ضمڜ ڣكفا ٙع نظ ٛ  بع٬ ي تتمثل ڣثلقٖ ٚتبٰ ڣثلت ػثثإلنجا  مٸ ت

نجاٛ يقڤم ڗ للمتعلږ يمكڜ فمثال معينغ، خاصيغ ي بعضها  كحفظڢ مختلفغ، مجاالػ ي متعٖٕع سلڤكياػ ب

ٚيغ لقطعغ ٙيخيغ، ألحٖثف ڣحفظڢ شع ٛ  ه٘ه كل تا ٚيا، ثملختلفغ ػثثإلنجا  ثنصبـ ثل٘ڬ ثملڤضڤٵ حين ڣمڜ مظه

ٙع ضمڜ تٖخل عليڢ، ٙع هي ڣثحٖع قٖ  .ثلت٘كٚ علګ ثلقٖ
ٙع ثالستعٖثٕ :االستعٖإ * ٕٚ سيتمكڜ متڤقٸ ٕث ڣ ممكنغ، قٖ ٛه مڜ ثلف  ب٘لڊ يسمِ عنٖما بعٖ، فيما نجا

ٚڣ٭ ل٘لڊ تتڤفٚ عنٖما ڣ ثلتعلږ، عامل ڣ ڣثلنض ثلنمڤ عامل ٙيغ ثلش ٚڣ ٕث ڣثالستعٖثٕ .ثلض  يمكڜ كامڜ ك

ٙع ثلتنب ساسڢ علګ   .ثملستقبل ي بالقٖ

                                                           
ٙيس ٛيتڤڗ، ثلحميٖ عبٖ كماڋ - 1 ٙاتڢ، نماٗجڢ :التٖ ٚع، ثلكتظ، عالږ ڣمها  . 50، ٥49 ٥  ، 2003 ثألڣلګ، ثلطبعغ مصٚ، ثلقاه
اػ تنميغ ثحمٖ، مصنڤعغ - 2 ٚيغ الكفا ٜيٜ كمٖخل البش ، للمنتٌ التنافسيغ لتع مين  ثلصناعغ حڤڋ  ثلسابٸ ثلٖڣلي للملتقى مقٖمغ مٖثخلغ الت

مينيغ،  فاځ ثلڤثقٸ .ثلت ٙب – ثلتطڤيٚ ڣ  5 ٥ ، 2012 ثلشلڀ، بڤعلي، بڜ حسيبغ جامعغ  -ثلٖڣڋ  تجا
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ٚف، ڣ ثلسلڤڅ : السلڤڅ *  مڜ قٖٙ ثكبڇ تحقيڄ ثجل مڜ بيئتڢ مٸ تفاعلڢ ي ثإلنساڗ نشا٭ يشمل هڤ ڣ ثلتص

 .معها ثلتكيڀ
ٚيڀ يتعلڄ فيما ثما ع بتع ٕػ فقٖ ثلكفا ٙيڀ مڜ ثلعٖيٖ ٙڣ  ثلباحثيڗ باختالف ڣثختلفـ ثلصٖٕ، ه٘ث ي ثلتعا

ٙسيڗ ٚ منها  ثملجاڋ، له٘ث ڣثلٖث ٙيڀڣن٘ك  :  ثلتاليغ ثلتعا
ع Montmolin ڣيعٚف *   للمالحظغ ثلقابلغ ثملحٖٕع ثملهام مڜ مجمڤعغ ثنجاٛ علګ ػثثلقٖٙ  » نها علګ ثلكفا

ع ثلڤثسٸ، ڣبمفهڤمها .ڣثلقياٝ ٕٙ،ث ڣتڤظيڀ ڣتنسيڄ تعبئغ فيها يمكڜ ثلت ثلحالغ هي ثملهنيغ ثلكفا  ال فه ملڤث
ٙسغ خالڋ ثال تظهٚ  .1 »ثلعمل مما

ٚفها * نها  Zarifian ڣع ٙع ٛمام خ٘ »تعن ب ٕٚ ڣتحمل ثملبإ ڣليغ ثلف »تڤثجڢ ثلت ثملهنيغ ثلحاالػ ثتجاه للمس
2

. 
ٚڥ  ع ثڗ  Guy Le Boterf ڣي ٙف مڜ مجمڤٵ»  هي ثلكفا ٙ  ، savoir ثملعا  ڣثلسلڤكياػ ، savoir faire ػثڣثملها

savoir etre ، ٚيڀ ه٘ث ڣيحظى ٚيفاػ بيڗ مڜ ثالكبڇ بالقبڤڋ  ثلتع ٚڥ، ثلتع  تصميږ عنٖ عليڢ ثالعتمإ ڣيتږ ثالخ

ٙيظ لڤثئِ ثػ ثلعمل، تسييڇ مجاالػ ڣمختلڀ ، ثلتٖ  .3«ڣثلكفا
ع  * ٙثػ علګ ٖڋت ثلكفا ٚكيبغ فه ثلقيمغ، خلڄ عنها يتڤلٖ ثلت ثلعلميغ ثملها ٙف مڜ ت ٙثػ ثملعا  ڣثلخبڇع ڣثملها

 ثلقبڤڋ، غصف لها ڣثل٘ڬ يعطي ثمليٖثني، ثلعمل خالڋ مڜ مالحظژها ڣتتږ محٖٕ، طاٙ ي تماٝٙ ثلت ڣثلسلڤكياػ

ٚجٸ فانڢ ثږ ڣمڜ سسغ ي ٚها ڣ قبڤلها ڣ ڣتقڤيمها تحٖيٖها للم  4.تطڤي
ح ثملڤثلي، ثلشكل ڣ ٚيفڢ ي Le BOTERF حٖٕها ثلت ثألبعإ هږ يڤ ع تع  :للكفا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ٚٛيٜ - 1 اػ الحٖين التسيي ،خمي٦  قايٖڬ محمڤٕ، ق ع لتحقيڄ كمٖخل للكفا  :حڤڋ  ثلڤطن ثمللتقى لګ مقٖمغ مٖثخلغ التنافسيغ، املي

ٙيظ ثسًڇثتيجياػ ٙع ظل ي ثلتٖ ٜثئٚ، سعيٖع، جامعغ ثلتنافسيغ، ثمليڈع لتحقيڄ كمٖخل ثلشاملغ ثلجڤٕع ٕث  . 3، ٥ 2009 ثلج
ڬ، - 2 اػ تسيي سماٍ صڤلح،كماڋ منصٙڤ ڥ  ڣاملجاالػ املفاهيمي اإلطاٙ :الكفا ٙيغ ،ثلعٖٕ  ،الكب ٕث بحاف ثقتصإيغ ڣ ٚع ،مجلغ  جامعغ بسك

 .52 ٥،  2010 جڤثڗ ثلسابٸ،
3  - Guy Le Boterf, Repenser la compétence Pour dépasser les idées reçues : 15 propositions, editions d’Organisation, paris, France, 
2008 p 17. 

ٚجٸ ثحمٖ، مصنڤعغ -  4 ٚه م  .6 ٥ ،سبڄ ٗك
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اػ مفاهيږ   (:تعI-1ٕٖلشكل)ا   y Le BOTERF uGحسظ الكفا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Guy le Boterf, Ingénierie et évaluation des compétences, 6eme édition, edition d’organisation , groupe eryrolles, paris, 2011, 

p 27 

ڗ   نالحٴ ثلسابڄ ثلشكل خالڋ مڜ ٚيڀ ب ع تع ٙ  ثلكفا ٜثلڄ  تبعا يتطڤ   :هما قطبيڗ بيڗ ينتقل (curseur)ل
ٚڣف *قطظ ٚثٙ، ثملتميڈع ثلعمل ظ ٚڣتيڗ، بالتك ي ثلتنفي٘ ثلبساطغ، ثل  ثلڤصفغ ثلتعليماػ" ڣ لألڣثمٚ، ثلحٚ

 .ثلضيقغ"
ٚڣف *قطظ ٙثػ " ثلقيام ثلتجٖيٖ، ثملخاطٚ، بمڤثجهغ ثملتسمغ ثلعمل ظ  ."ثملفتڤحغ  ثلڤصفغ بمبإ

ٚيڀ يكڤڗ  ثألساٝ ه٘ث علګ ع تع ٚڣف تابعا متغيڇث ثلكفا ٜثلڄ يتڤثجٖ فعنٖما ثملنظماػ، ثلعمل، ڣخصائ٨ لظ  ثل

ٚيڀ ينحصٚ ثألڣڋ، ثلقطظ ي ع تع ٚفغ ثلعمليغ ي ثلكفا ٙم ثلتنفي٘ خالڋ مڜ ٗلڊ لنا يتضح ڣ فقٰ، ثملع  ثلصا

ٙيڀ ه٘ه مثل ڣ ثلتعليماػ، ڣ لألڣثمٚ يغ، بيئغ ي يتږ تبنيها ثلتعا ٜثلڄ تڤثجٖ ٗث ما تايلٙڤ  فه٘ث ثلثاني ثلقطظ ي ثل

ٚيڀ ڗ   يعن ع تع ٚفغ ثلسلڤكيغ ي يتجسٖ ثلكفا ثليڗ علګ ثإلجابغ بمعن ثلتفاعليغ، ڣ ثملع ٚفغ :" ثلس  ماٗث مع

ٕ ؛" ؟ مت " ڣ " ؟ نعمل ٚف ڗ ثلكڀ فعلګ ثملٙڤ ٚف كيڀ يع  قٖٙ للتقليل ) ثنا ،( لالستباځ ) قبل يتص

ٛماػ بعٖ ڣ ،(ثملشاهٖع فًڇع ثملستطاٵ مڜ ٙڣٝ ڣ ثلعبڇ الستخال٥ )ثأل ٚڣٍ يتحلګ ڗ ، (ثلٖ ٙع ب  ڣثإلقٖثم، ثملبإ

ڣليغ يتحمل ڗ ٚثٙ يتخ٘ ڣ ثملس ڗ   ثلقڤڋ  يمكننا باختصاٙ ،  ثملناسظ ثلڤقـ ي ثملناسظ ثلق ع هي»: ب  ٕث ثلكفا

ث بانفتاٍ ثلعمل يغ ثلڤصفغ حٖٕڣ ٙڣ  .1«ثلضيقغ ثلتايلٙڤ
ع مفهڤم ٗڗ ٙف ثستعماڋ علګ  يعتمٖ ڣ ، ثلعمل ڣضعياػ حسظ متغيڇ ثلكفا ٙثػ ثملعا ٚف ڣ ڣثملها  كيفيغ ثلتص

ٚڣف ڣ مشاكل ملڤثجهغ   .معينغ ظ

                                                           
سسغهاملي عبٖثلقإٙ:  - 1 ي امل ٚإ  اػ األف ٙجغ ، ڣظيفغ تقييږ كفا كليغ ثلعلڤم ثالقتصإيغ ڣثلتسييڇ  ، ي علڤم ثلتسييڇاجستيڇ ثمل ٙسالغ لنيل ٕ

ٙيغ جامعغ تلمساڗ  . 53 ٥ ، 2011ڣثلعلڤم ثلتجا

ٙع -  ثملبإ

ثملتطلباػ متعٖٕع  -
ثألبعإ)ثلتقنيغ،ثإلقتصإيغ 

ع،  ثلًڇثبطيغ،....( ثلجٕڤ

-  ٙ  ثلتعقيٖ ڣ  ثالبتكا

 

 تنفي٘ثل -

حإڬ ثلبعٖ  - ثملتطلظ 
)   )ثلتقن

ٚثٙ -  ثلتك

 بساطغثل -

 

ع ع ثلتڤثجٖ بكفا  ثلتڤثجٖ بكفا

ٚفغ ثلعمليغ  ثملع

 )تنفي٘ عمليغ مڤصڤفغ(

ٚفغ ثلسلڤكيغ ڣثلتفاعليغ  ثملع

)تسييڇ ڣضعياػ معقٖع 

ٙثػ،  ڣڣقائعيغ، ثلقيام  بمبإ

 (مڤثجهغ ڣقائٸ، ثلتنسيڄ

 ثلڤصفغ ثلضيقغ

يغ  ثملنظمغ ثلتايلٙڤ

 غفتڤحثلڤصفغ ثمل   

 "ثملهنغ ثلتامغنظمغ م
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ٚيفاػ ثل ڗ نستخل٨  سابقغ مڜ خالڋ ثلتع ٙفبيمكڜ  ع هي مجمڤعغ  ثملعا ٚيغ ڗ ثلكفا  ڣثلتطبيقيغ ثلنظ

ٙثػ خا٥ ڣثلخبڇثػ ثملًڇثكمغ ڣثملها  ثألمثل ثألٕث لګ ثلتڤصل بغيغسلڤكياػ ثل لګ باإلضافغ عليها ثملحصليڗ لأل

 . ثلنشا٭ ڣ للڤظيفغ

اػ هميغ :الثاني طلظامل ٚإ. كفا  األف

ثػ مفهڤم يحتل ٚثٕ كفا سسغ ٕثخل ثملستڤياػ جميٸ ي هاما حيڈث ثألف ث ثمل ٕٚڬ باملستڤڥ  بٖ  لګ ثملستڤڥ  ثلف

ٙع فمستڤڥ  ،ثلجماعي ٕٙ ٕث خيڇث ثإلنسانيغ ثملڤث سسغ مستڤڥ  علګ ڣ  .1 ككل ثمل

ٕٚڬ املستڤڥ  علګ :ڣال  :الف

ع عنصٚ يعتبڇ قغ بمثابغ ثلكفا ٚثبحغ ثلٙڤ ٕٚ، ثل ٚٛها ثلت ثلجٖيٖع ثلتحٖياػ ظل ففي للف  ثالقتصإ ثلجٖيٖ يف

كٖ ڣعٖم بالصعڤبغ يتميڈ ثل٘ڬ ٙعغ ثلعمل ڣبيئغ ثلت ع صبحـ ثلتغيڇ ثملتسا  بالنسبغ كبڇڥ  هميغ تشكل ثلكفا

ٕٚ  ثلتاليغ: لألسباب للف
ٚيِ ڣ بالنقل سڤث ثملنصظ ڣ ثلڤظيفغ فقٖثڗ خطٚ ٛيإع -  ٚث بالتس  ؛ ڊٗل تڤجظ ثلت ثملنافسغ ملتطلباػ نظ

ٕٚ ثمتالڅ حاڋ ي - ع ثلف ڗ جيٖ نحڤ علګ معينغ كفا ٛ  ٗلڊ ف ٚصغ مڜ سيعٜ  سڤځ  ي مكاڗ علګ ثلحصڤڋ  ف

 طمڤحڢ؛ مٸ يتناسظ ثلعمل
ٜثئٚ ي خاصغ  (inflation des diplômes)ثلشهإثػ  تضخږ مام - ٚغږ ثلج ٚفغ هميغ مڜ ڣبال  عڜ ثملحصلغ  ثملع

ٚيڄ ٙثساػ ط نها ثلجامعيغ ثلٖ نها تڤےي ال ف ڗ،  تنافسيغ ميڈع تحقڄ ب  مڜ يقل٨ ثألڣڋ  شقيڗ لڢ ثلسبظ ه٘ث ف

ٚثٕ حظڤٱ ٚثٕ يحفٜ نڢ ڣثلثاني عمل، علګ ثلحصڤڋ  ي ثألف ثتهږ ڣثستغالڋ تنميغ نحڤ كٌڇ ثألف  للحصڤڋ  كفا

 ؛ثملطلڤبغ ثملكانغ علګ
ي - سسغ ٕثخل ڣ ڗ ثمل ٚثٕ ف هيل لعنصٚ بامتالكهږ ال (...ثلًڇقيغ )ڣضعيژهږ تحسيڗ يمكنهږ ال ثألف  ڣه٘ث ،ثلت

تى ال ثألخيڇ عطا ال يت ع عنصٚ ب   .كبڇڥ  هميغ ثلكفا

 :الجماعي املستڤڥ  علګ :ثانيا
ع تمثل سسغ ي للجماعغ بالنسبغ ثلكفا ٚث ثمل ثػ هميغ ڣتتجلګ عملها، سيڇ لحسڜ عنص ٚثٕ كفا  ه٘ث علګ ثألف

 :يلي فيما ثملستڤڥ 
ع ه٘ه فعاليغ تساهږ  - ٚثعاػ بع٬ حل ي ثلكفا ٚثٕ بيڗ ڣثلنڈثعاػ ثلص  للمٖيٚ، ڣ للسلطغ ثللجڤ ٕڣڗ  ثألف

ٚثٕ بيڗ ثلجيٖ ثلتفاهږ علګ تساعٖ فه ٜٙٵ ثألف  ه٘ه بتجنظ جميٸ ثلكفيل ڣثلتعاضٖ ثلتعاڣڗ  ٙڣٍ فيهږ ڣت

لڊ ثلنڈثعاػ سسغ هٖثف لخٖمغ ٗڣ  ؛ثمل
ڗ معلڤم هڤ كما  - ع ف ٚتبٰ ال ثلكفا ٕٚ ت سسغ ٕثخل ثلناجح فالعمل فقٰ، ڣثحٖ بف ساٝ  علګ يقڤم ثمل

ٚثٕ بيڗ ڣثلتعاضٖ ثلتعاڣڗ  ثيڇ )عالقاػ ثالعتمإيغ قامغ ب٘لڊ تضمڜ ڣهي ثألف ثػ بيڗ ثملتبإڋ ما ثلت  ثلكفا

ٕٚ يحققها ثلت تلڊ مڜ بكثيڇ حسڜ نتائٌ ثلنهايغ ي عنها ينتٌ ثلت ثملتكاملغ  ؛ (لڤحٖه ثلف

                                                           
اػ تنميغ :حمٖڬ ږثلقاس بڤ - 1 ٚإ كفا ها األف ٙڣ ع تٖعيږ ي ٕڣ سساػ، التنافسيغ املي ٚع للم ي  مقٖمغ ضمڜ متطلباػ نيل شهإع ثملاجستيڇ م٘ك

ٙع ثألعماڋ، ٜ  جامعغ  ، ڇثلتسيي .مڣعلڤ  ثالقتصإيغ ثلعلڤم كليغ ٕث  . ٥57  ، 2004ئٚثثلج
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ع تلعظ -  ٚيغ ثلكفا ث ثلبش سسغ، هٖثف تحقيڄ سبيل ي ثلجماعي ثلعمل تنميغ ي هاما ٕٙڣ  ه٘ه ڣتعتبڇ ثمل

ثػ ٚفغ عصٚ ي للعمل ثلفيصل ثلعامل بمثابغ ثلكفا ٙع ثألخيڇ ه٘ث يتطلظ ٗ ڣثملعلڤماػ ثملع ٚڣ  ثلتعامل ض

ٚثٕ بيڗ ما بالشبكاػ ٚعغ لضماڗ ثألف  ؛ڣثملصٖثقيغ ثلس

ٙتها، ثملهنيغ ڣثلحاالػ ثألڣضاٵ تعقٖ مام - ٕث ٚكژها سيڇها ضبٰ مڜ ڣالبٖ كاڗ ڣ لڊ ڣح ع،) بضماڗ ٗڣ  ثلجٕڤ

مام (ثلخ...ثلبيئغ، ثالنتاجيغ، ثألمڜ، سسغ علګ ڣثلبياناػ ثملعلڤماػ مڜ ثملتٖفڄ ثلهائل ثلكږ ڣ  ٕثخل مڜ ثمل

ٙجها ٙڬ  مڜ صبِ ڣخا ٚڣ ٛ  مڜ للتمكڜ حل ڣضٸ ثلض  معلڤماػ شكل ي ثملعلڤماػ ه٘ه ڣصياغغ ڣتحليل فٚ

سسغ، هٖثف تخٖم مفيٖع لڊ ثمل تى لڜ ٗڣ ٚځ  ثلجماعي بالعمل ال يت  ؛ للف

سسغ مستڤڥ  علګ :اثالث   :امل
ثػ تحتل ٚثٕ كفا ٚث ثألف ٙثػ ي هاما عنص سسغ تصنفها ثلت ثالعتبا علګ لتحقيڄ تڤصلها ڣثلت ثمل  مڜ مستڤڥ 

ثػ خالڋ مڜ ثلكلي ثألٕث ي ثلنجاعغ ٚثٕها كفا  :خالڋ مڜ هاما حيڈث تحتل ثألخيڇع فه٘ه ف
ثػ تنميغ عمليغ صبحـ ثالسًڇثتيجيغ ڣضٸ مجاڋ ي  - يغ ثإلسًڇثتيجيغ عليها تقڤم ثلت ثألڣلڤياػ مڜ ثلكفا  ثلٚ

سسغ   ؛للم
ثػ تشكل -   ٚثٕ كفا ٕٙ هږ ثحٖ ثألف سسغ ڣثالسًڇثتيجيغ ثألساسيغ ثملڤث  ؛للم

ثػ تعتبڇ - ٚثٕ كفا ٚئي٦  ثملنق٘ بمثابغ ثألف سسغ ثل ڣجٖتڢ ثلجٖيٖ ثلڤثقٸ لتحٖياػث مڤثجهژها حالغ ي للم  ثل٘ڬ 

ٚڣف ثػ ثلعڤملغ ظ سسغ صبحـ حين ثلتقنيغ، ڣثلتطٙڤ ٚفغ علګ تعتمٖ ثمل ع خصڤصا عمڤما ثملع  ڣثلكفا

عطژها ٚيغ ڣ ٜثيا مڜ لالستفإع ثملباشٚ ثلتٖخل ٕڣڗ  للعمل كبڇ ح  ڣثلش  )مثل ثلتمكيڗ(، ڣثإلبٖثٵ ثالبتكاٙ م

سسغ ٕفٸ ثل٘ڬ ڗ ثملطلقغ قناعژها هڤ ل٘لڊ بامل ٙها ثلحقيقي مالها ٝٙ  ب  يتمثل ثلقيمغ خلڄ ي ثألساس   ڣمصٖ

ثػ ي ٚثٕها كفا  ؛ف
ٕٙ ي ثالستثماٙ صبِ - سسغ ثإلنسانيغ ثملڤث ٚ٭ - للم  ي مجاڋ خاصغ- ثألساسيغ ثالحتياجاػ يم٠ ڗ بش

ثػ ٙباٍ، ملمڤسغ عڤثئٖ سڤث معتبڇع، بعڤثئٖ يٖٙ ثلكفا ٙضا ملمڤسغ غيڇ عڤثئٖ ڣ (...جيٖع، نتاجيغ ) ( 

، (، مٸ ثلجيٖع ڣثلعالقاػ ثلڤال ضماڗ ثلعمال سسغ فاڗ ل٘ث ثلعمال  ه٘ث ي بالغا باالستثماٙ ثهتماما تڤلي ثمل

ڗ خاصغ ثملجاڋ ٙ  ثملنافسيڗ ڣبيڗ بينها ثلسباځ ڣ  ؛ثلنقطغ ه٘ه حڤڋ  يتمحڤ

ع بعإ :لنالثا املطلظ  .الكفا
ع تحليل ي ثلتعمڄ عنٖ ٚتبطغ نجٖها ثلكفا ٕٚڬ باملستڤڥ  م ٙ  ثلتنظيم ثملستڤڥ  يلعظ حين .ڣثلتنظيم ثلف  ٕڣ

ثػ ڣثملثمڜ ثملنسڄ ٕٚيغ، للكفا ٕٚڬ ثملستڤڥ  علګ ما ثلف ٙثساػ تعٖٕػ فقٖ ثلف  تشكل كيفيغ تحليل ي ثلٖ

ع ڣتكڤيڜ خ٘ ثلكفا ع مفهڤم لي ٕٚيغ ثلكفا ٙثساػ عٖع بيڗ ثلجمٸ T.Durand ثستطاٵ ڣقٖ . بعإ عٖع ثلف ٕ 

ع بعإ ثالف هناڅ ڗ الستخال٥ ڣبحڤف  : ثلتالي ثلنحڤ علګ ڣهي للكفا

 
 
 
 



ٙ املفاهيمي ل                                                       األڣل:الفصل  ٚإ االطا اػ األف  تنميغ كفا
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ٙف ڣال: ٚيغ املعا    Savoir ou connaissance :النظ
ٙف بمجمڤٵ تتعلڄ سسغ معا ٙف كانـ  سڤث ثلخاصغ، ڣ ثلعامغ ثمل ٚيغ معا  ڣ علم طابٸ ٗثػ تطبيقيغ ڣ نظ

ٚجعي طاٙ ي ڣثملٖمجغ ثملستڤعبغ ، 1تقن سسغ يسمِ م ٚڣف خاصغ، ي ڣثلعمل نشاطاتها بتڤجيڢ للم  ڣيمكڜ ظ

ٜئيغ مختلفغ ػثتفسيڇ  تقٖيږ ثجل مڜ تعبئژها ٚتبٰ كما . متناقضغ ڣحت ج ٚفغ ت ٙجيغ، يضا باملعطياػ ثملع  ثلخا

ع ي بسهڤلغ ٕماجها ڣيمكڜ مقبڤلغ معلڤماػ لګ ڣتحڤيلها ثستعمالها مكانيغڣ   ثجل مڜ مسبقا ثلنماٗه ثملڤجٕڤ

سلڤب هيكل يضا ڣلكڜ ثلنشا٭ محتڤڥ  فقٰ لي٠ تطڤيٚ 2عليها ثلحصڤڋ  ڣ

. 

ٙفثانيا:  Savoir faire  ػ (:ٙا املها(  العمليغ املعا
ٙع هي ٚيقغ عمل تسييڇ علګ ثلقٖ ٚڣفغ هٖثف ڣ ڣفڄ عمليغ ملمڤسغ بط ٙف مسبقا، مع  تقپ  ال ثلعمليغ ڣثملعا

ٙف ٚيغ، ثملعا ٙع، ليها ال تحتاه لكڜ ثلنظ ٚڣ ٙف ڣتتكڤڗ  بالض ٚبغ ثلعمليغ ثملعا .بالتج
3 

ٙفثالن:     Savoir être :     السلڤكيغ املعا
ٙع ي تتمثل ٕٚ قٖ ٙسغ ثملهام، تنفي٘ علګڣثستعٖثٕه  ثلف تڢ ڣمما ٚتبٰ فه بتفڤځ  كفا ٕٚ ٕعثٙ ڣ  بهڤيغ ت  ڣتحفيڈه ثلف

ٕيغ حسڜ مهامڢ لت 4يستطيٸ ما ب

. 

ع ڣعليڢ، ٜيٌ هي ثلكفا ٚفغ، بيڗ م ٙع ثملع ع كل هميغ ڣتختلڀ ڣثلسلڤكياػ، ثملها  مساهمغ مستڤڥ  باختالف كفا

ع ڗ نالحٴ حين(01) ثلبياني ثلشكل ي يظهٚ كما ثلثالثغ ثألبعإ ه٘ه مڜ كل  علګ تختلڀ (02)ٙقږ  ثلكفا

ع ٙع مستڤڥ  حين مڜ فقٰ (01(ٙقږ  ثلكفا ع بالنسبغ ما ثملها  حين مڜ عليها تختلڀ فه (03)ږٙق للكفا

ٙع مستڤڥ  ٚفغ ثملها . ڣثملع
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  - Bernard Martory, Daniel Crozet, Gestion des Ressources Humaines : pilotage social et performances, 8

eme
 édition Dunod, Paris , 

2013, p 19. 
، مٖثٍ ثلحاه - 2 ٚثيب ي البعٖ ع اتي ٕٙ االست اػ للمڤا ٚيغ ڣالكفا اتيجيغ ي البش سسغ ست ٙٝ  : حڤڋ  ثلخام٠ ثلٖڣلي للملتقى مقٖمغ مٖثخلغ ،امل

ٚڬ  ثملاڋ ٚبيغ ثألعماڋ ڣمنظماػ ثلفك  .5 ٥ ، 2001 ٕيسمبڇ ثلشلڀ، جامعغ ثالقتصإياػ ثلحٖيثغ، ظل ي ثلع
ڬ، - 3 ٚه، سماٍ صڤلح،كماڋ منصٙڤ ٚجٸ سبڄ ٗك  .51 ٥ م
4 - Stephen P. Robbins  ،Phillip L. Hunsaker  ،ٙيظ ٙاػ علګ التٖ ٙع معايي :الشخصيغ املها ٚإ إلٕا ٚجمغ بالعمل، األف  ، عامٚ عبٖ ثملطلظ سامِ ت

ٚڣڗ ثلفكٚ ٕثٙ عڤڗ، ناش ٕٙڗ، عماڗ، ڣمٛڤ  . 33 ٥ ، 2011 ثألڣلګ، ثلطبعغ ثأل
، مٖثٍ ثلحاه - 5 ٚثيب ٚه ع ٚجٸ سبڄ ٗك  .6، 5 :٥ ٥ ،م
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اػ ابعإ: (I -2) ٙقږ الشكل  الكفا

 
، مٖثٍ ثلحاه :املصٖٙ ٚثيب ي البعٖ ع اتي ٕٙ االست اػ للمڤا ٚيغ ڣالكفا اتيجيغ ي البش سسغ ست  : حڤڋ  ثلخام٠ ثلٖڣلي للملتقى مقٖمغ مٖثخلغ ،امل

ٚڬ  ٙٝ ثملاڋ ٚبيغ ثألعماڋ ڣمنظماػ ثلفك  .6  ٥ ، 2001 ٕيسمبڇ ثلشلڀ، جامعغ ثالقتصإياػ ثلحٖيثغ، ظل ي ثلع

 
اػ نڤاع :ٚابٸال املطلظ   الكفا
ع، ثلتصنيفاػ مڜ ثلعٖيٖ ڣضٸ ي ثلباحثڤڗ  يختلڀ ٚٛها ڗ ال للكفا لثالثغ  ڣفقا ثلتصنيڀ ي يتمثل ب

ٕٚڬ، ثملستڤڥ  :ڣهي مستڤياػ ثػ ثلثلبع٬  يسميڢ ما ڣ ثلتنظيم ڣثملستڤڥ  ثلجماعي، ثملستڤڥ  ثلف كفا
 .ثإلسًڇثتيجيغ

اػ :ڣال ٕٚيغ الكفا  :الف
ٚفغ :تتضمڜ حين ثملالحظغ، ثألٕث بعإ مجمڤعغ هي ٕٚيغ، ثملع ٙثػ ثلف ٙثػ ثلتنظيميغ ڣثلسلڤكياػ، ثملها  ڣثلقٖ

ٚتبطغ عثتسم  فه ، عالي ٕث علګ ثلحصڤڋ  جل مڜ ببعضها ثمل ٙثػ علګ ڣتٖڋ ثملهنيغ، لكفا  ثلعمليغ ثملها

 .1ثملقبڤلغ

ع ڗ ثلقڤڋ  يمكڜ ٕٚيغ ثلكفا ٕٙ مڜ تڤليفغ تمثل ثلف ٚيغ ثلباطنيغ ثملڤث ٕٚ يمتلكها ثلت ڣثلظاه  ي ڣتتمثل ثلف

ٙثػ ٙف ثلقٖ ٚفغ ڣثالستطاعاػ ڣثملعا  ثنا تظهٚ ڗ يمكڜ ثلت ثالجتماعيغ ڣثلقيږ ڣثلسلڤكياػ ثلعمليغ ڣثملع

سسغ ڣعلګ ثلعمل ثػ ڣثكتشاف ثلبحن ثمل ٕٚيغ ثلكفا ٚفغ ثلف ٚها ساليظ ڣمع ع ألڗ تطڤي  ظاهٚ جٜ للكفا

ٙثػ ٚع( )قٖ خٚ ظاه ٙثػ)مخفي  ڣ حڢ  ثلجليٖڬ كما بالجبل ثلصفغ ه٘ه ثلباحثڤڗ  يمثل مخفيغ(حين قٖ يڤ
2ثلتالي ثلشكل

: 
 
 

                                                           

ٚه حمٖ، مصنڤعغ - 1 ٚجٸ سبڄ ٗك  . ٥،7 م
ڬ، - 2 ٚه،  سماٍ صڤلح،كماڋ منصٙڤ ٚجٸ سبڄ ٗك  .٥52م



ٙ املفاهيمي ل                                                       األڣل:الفصل  ٚإ االطا اػ األف  تنميغ كفا
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ٕٚيغ (:I -3)ٙقږ الشكل ع الف  تمثيل الكفا

 
   

ٙاػ     ٙاػـاملهـ                                املالحظغ سهلغ مها  ـا

ٙف                                                                  املـــعــــا

 السـلــڤكـــيــاػ                                                              

ٙاػ  القـــــــيــــــږ                                   املالحظغ صعبغ مها

 الســـــــمــــــــــاػ                                                              

 الٖڣافــــــــــٸ                                                               

  

ٙڣال ثملعايطغ، ڬ سليږ صالح ثملصٖٙ:  ٙع ،ثلحمٙڤ ٕٙ ٕا ٚيغ املڤا ، ٕليل ،البش ٛ  ٕثٙ علم ٚفغ كنڤ يٸ، للنشٚ ثملع ٕٙڗ، عماڗ، ڣثلتٛڤ  . ٥،176  2003 ثأل

ع  الجماعيغ: ثانيا: الكفا
ع  ٚيفها، ي تعقيٖث كٌڇ ثلجماعيغ ثلكفا  1:ثلتاليغ ثلعناصٚ علګ ثلًڇكيڈ ثلبٖثيغ ي ڣيمكڜ تع

 ٚيڄ تمثل هي ٚڣٵ مجمڤعغ، شبكغ، ڣحٖع، مصلحغ،) ثلعمل ف ٙع علګ ثلقإٙ ،(...مش  بشكل مهامها ٕث

ٚع ڣثلنتائٌ ثألهٖثف لګ للڤصڤڋ  كڀ  .ثملسط

 ثػ مجمڤٵ ليسـ ٕٚيغ، ثلكفا نما ثلف ٙ  ثلتعاڣڗ  محصلغ هي ڣ ٛ ثػ بيڗ ثملڤجٕڤ ڣثلت ٕٚيغ ثلكفا  ثلف

ٚځ  ڣتنظيږ سسغ قڤع تحٖٕ ثلت فه ، ثلنتائٌ، تحقيڄ تسهل ڣ تسمِ ڣثلت ثلعمل، ف  ي ضعفها ڣ ثمل
سساػ، تنافسيغ مجاڋ  :بيڗ نميڈ مستڤثها ڣعلګ ثمل

 اػ ع ڣهي :النڤعيغ ڣ الخاصغ الكفا ٚتبطغ كفا ي بمجاڋ م ٙڬ  ڣ معٚ ٚتبٰ خاصغ ڣهي محٖٕ،  مها  ت

ٙه ثلت ثملهام مڜ محٖٕ بنڤٵ سسغ ٕثخل ثألقسام طاٙ ي تنٖ  .ثمل

 اػ ٚضغ ڣ املمتٖع الكفا ٗ ث جٖيٖع، سياقاػ ٕثخل ڣتڤظيفها تطبيقها مجاڋ يمتٖ ثلت ڣهي :املستع
ع فيها ڣتطبڄ تڤظڀ ثلت ڣثلسياقاػ ڣثلڤضعياػكلما كانـ ثملجاالػ  عڜ  ڣمختلفغ ڣثسعغ ثلكفا

ٙجغ كانـ كلما ثألصليغ ثملجاڋ ڣثلڤضعيغ ع ه٘ه ثمتٖثٕ ٕ  .كبيڇع ثلكفا

اػ :ثالثا اتيجيغ) التنظيميغ الكفا  :(اإلست
ثػ مفهڤم يعتبڇ ٙع ثإلشكالياػ مڜ ثإلسًڇثتيجيغ ثلكفا ٕث ٕٙ ثملتعلقغ ب ٚيغ، ثملڤث ع ثلبش  بطابٸ تتمتٸ ال فالكفا

ٙيا ل متغيڇث كانـ ٗث ال سًڇثتيۑي ٚڣ سسغ تكييڀض ع محيطها، مٸ ثمل سسغ ثإلسًڇثتيجيغ ڣثلكفا ٚتبٰ ال للم ت
ٕٙبا ٚيغ ملڤث عف فقٰ، ثلبش ٙع الكفا ٚيقغ ثلعمل علګ كقٖ ٚتبٰ ال فعالغ بط ٕٚ ت  ٕثخل ثلناجح ،فالفعل ڣثحٖ بف

سسغ ثػ بيڗ ما (متبإڋ ثيڇعالقاػ ت ) ثإلعتمإيغ قامغ تضمڜ ثلتعاڣڗ  لياػ علګ يقڤم ثمل ثملتكاملغ  ثلكفا
                                                           

ٚه حمٖ ، مصنڤعغ - 1 ٚجٸ سبڄ ٗك  .٥7 م
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ٕڬ ٕٚ كل كاڗ ٗث عڜ ثملحققغ ثلنتيجغ مڜ كٌڇ نتيجغ تعطي ثلت للتعاضٖ عڤثمل خلڄ لګ ڣت ٕٚه يعمل ف  ، بمف
ٙع ٚڥ  ڣبعبا ع :خ تيثإلسًڇثتيجيغ  فالكفا ٚيقغ مڜ ت ثػ بيڗ ما تكامل خلڄ  تتږ ثلت ثلط ٕٚيغ ثلكفا  خالڋ مڜ ثلف

ثػ معينغ، تنسيڄ لياػ ثػ هي ثإلسًڇثتيجيغ فالكفا 1جماعيغ كفا

. 

اػ تنميغ ماهيغاملبحن الثاني :  .الكفا
ٙع مجاڋ ي ثلباحثيڗ مڜ كثيڇ جمٸ ٚځ  يحٖف ثل٘ڬ ثلجٜ ڗ ثإلٕث سسغ ٕثخل ثلف  غيڇ ثلجٜ ي يتمثل ثمل

 ٙ ٙع هڤ ڣثل٘ڬ ثملنظڤ ثػ عڜ عبا ٚثٕ، كفا  ڣ ثملتبعغ ثإلسًڇثتيجيغ بيڗ ثلڤصل حلقغ ثألخيڇع ه٘ه صبحـ حين ثألف
ٚڬ ل٘لڊ ثلعامل سسغ كل علګ يتعيڗ ثلبش ثػ تلڊ تنميغ نحڤ قٖما تسيڇ ڗ م ٕٛهاٙ ڣ ثلتقٖم لتحقيڄ ثلكفا  .ثال

ٙ  : األڣل  املطلظ ٙبغ ظهڤ اػ تنميغ مقا  ڣخصائصها: هميتها، مفهڤمها، الكفا
ٙ  :ڣالا   ٙبغ ظهڤ اػ تنميغ مقا  :الكفا

ثػ عڜ ينلحٖث بٖ ٚ  مڜ ثلتسعينياػڋ خال ڣتنميژها ثلكفا ٚيڜ، ڗ ثلق نظمغ ثملنظماػ ثعتباٙ ثٚ ٘ثهڣ  ثلعش  ك

ٙ  بيئغ طاٙ ي تنشٰ حيغ ٚيٸ، بشكل تتطڤ ػ ڣبالتالي س ٙع جا ٚڣ جڤ ض ثػ لګ ثللُّ ثػ، ٘هه ملجابهغ ثلكفا  ثلتطٙڤ

ٙػ ٕٙملڤ ث فصا ٚيغ ث ٙ  ملنظماػ،ث ختلڀبم امغه مكانغ تلتح ثلبش ٙث   هاباعتبا ٝ للٌڇڣع مصٖ  يجظ ماڋ  ٙڣ

ٙه ٙبغملث مڜ قاڋثإلنت تږ ناه ڣمڜ .ڢڣتنميت ثستثما ه ڬ(performance) ثألٕث علګ ثلقائمغ قا ، نمٗڤ  لګ ثألٕث

ٙبغثمل ع علګ ثلقائمغ قا ه لګ ڬ (compétence ) ثلكفا ع، نمٗڤ  علګ ثالعتمإ مڜ ثلنظٚ ڣجهغ تغيڇػ حين ثلكفا

يغ ٕٕٚڣ ٕٙملث فيها امب ثإلنتاه عڤثمل م ٚيغ ڤث ٙفمع علګ ثالعتمإ لګ نظماػ،ثمل ٕث مستڤياػ لتقييږ ثلبش  ا

ثػ ٕٙ ڣكفا ٚيغ اهمڤث ػ ڣبالتالي .ستڤياػملث ٘هله كمحٖٕ ثلبش ٙع جا ٚڣ ثػ، تنميغ ض ٜيٜ جل مڜ ثلكفا  كانغملث تع

ٚفها ثلت ثلتحڤالػ ظل ي خاصغ للمنظماػ، ثلتنافسيغ ثػ تنميغ ثلتمڣ  .ثلڤظائڀ متطلباػ تع  هږ ثلكفا
ٙسهاتم ثلت ثلعملياػ ٚػ ڣقٖ يڇعثألخ ٘هه اٍنج عليها ميقڤ  ثلت ثألس٠ ږهڣ ،ملتعلمغث ملنظماػث ا  ٘هه ظه

ٜه كمحاڣلغ ، 1990 سنغ ملنظماػث نظمغ ظماػثملن عمل يڗڣب جهغ، مڜ ثلتعلږ ممفهڤ  يڗب للم  جهغ مڜ حيغ ك

ٚڥ، ثػ تنميغ تثمنڢ ما ڤهڣ  خ  .ثلكفا

ٙع ٖٙتج ٙ  ٙغږ نڢ لګ ثإلشا ٙبغ ظهڤ ثػ تنميغ مقا ٚ  مڜ ثلتسعينياػ ي ثلكفا ٚيڜ، ڗ ثلق  كانـ ظماػملنث ڗ ال ثلعش

ػ ملنظماػث ڗ هڤ ٗلڊ علګ ٕليل ڣخيڇ ،يڇبكث ٗلڊ قبل ثلعمليغ به٘ه تعلقغملث ثألنشطغ بع٬ اٝٙتم  تطبڄ بٖ

ٕٙملث علګ ثملحاسبغ يږهمفا ٚيغ ڤث ٚ  مڜ ثلستينياػ نهايغ مٸ ثلبش ٚيڜ، ڗ ثلق  علګ للمحاسبغ امنظ ظهٚ حين ثلعش

ٕٙث ي ثالستثماٙ ٚيغ، ملڤث ٕٙملث تنميغ بتكلفغ خاصغ حساباػ مثلنظا ٘ثه ڣتضمڜ ثلبش ٚيغ، ڤث  تشمل ڣثلت ثلبش

 ٙ ثػ تنميغ يثالستثما ٙث بالنسبغ ثلكفا ٙه الػمجا ي للمٖ ٙثتهږ مجاڋ خا لڊ بڤظائفهږ، تعلقغملث ثلفنيغ مها  ٗڣ

ٙ  ڋخال مڜ ٚثمٌ مڜ ثستفإتهږ ڣ علميغ، ملتقياػ ږهحضڤ ٙثساػ تكڤينيغ ب  .جامعيغ ٕڣ
ٕٙث تنميغ مصطلح مثستخٖ ٚيغ ملڤث ٚع ڣڋ أل  ثلبش ٕٙ نإلٚٚف ط مڜ  1969 سنغ م لڊ ، Nadler Leonard) )ليڤنا  ٗڣ

تم ي ٚكاػ ميامي ٚم ٚيكيغ للش ٙيظ ثألم  Miami conference of the American society of)  ڣثلتنميغ للتٖ

training and development)ثػ لتنميغ كمصٖٙ صطلحملث ٘ثه ڣيعتبڇ  .1ڢسابق مڜ حٖثثغ كٌڇ ٖعي ثل٘ڬ ثلكفا

                                                           
ٚيغ - 1 ٚڬ  االستثماٙ ثلشئ، طڤثه ٙع البش ٕا اػ ڣ هيل كعامل الكفا ٚفغ ي ڣانٖماجها األعمال منظماػ لت  ثمللتقى ي مقٖمغ مٖثخلغ ،اقتصإ املع

ٚڬ  ثملاڋ ٙٝ حڤڋ  ثلٖڣلي  5 ٥ ، 2011 ثلشلڀ، جامعغ .حٖين، ثقتصإ ي ثألعماڋ ثملنظماػ ي ثلفك
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اػ:  تنميغ ثانيا: مفهڤم  الكفا
ٚف * ٜڣ يع ٙڣبين٠ David Decenzo))ٕثفيٖ ٕيسڤن ثڗ فيڇهڤلســ Stephan Robbins) ) ،ستيفاڗ          ڣسٛڤ
((Susan Verhulst  ثػ نها، تنميغ ثلكفا ٜ بشكل كبيڇ علګ  »علګ  ٚك ٚيغ، ت ٕٙ ثلبش ٚع مستقبليغ تجاه ثملڤث نظ

ٙثػ  ٛيإع ثلقٖ لګ  نشطغ محٖٕع، ڣتهٖف ه٘ه ثلعمليغ  ٙسغ  ٚيغ علګ مما ٕٙ ثلبش ٙيظ ثملڤث ثلتعلږ، بٖال  مڜ تٖ
ي حل ثملشكال  ٙثتها  ٛيإع مها لګ  ٚيغ، ڣتحسيڗ مستڤڥ ثلتفكيڇ ثلجيٖ لٖيها، باإلضافغ  ٕٙ ثلبش ٚفيغ للمڤث ػ. ثملع

ٙثػ خاصغ ال يمكڜ  ٚيغ، ڣثل٘ڬ يكسبها مها ٕٙ ثلبش ثػ علګ ثلتطڤيٚ ثل٘ثتي للمڤث ٜ عمليغ تنميغ ثلكفا ٚتك ڣت
 ٕٙ ٙثػ ثلكامنغ لٖڥ ثملڤث ٙع ثلقٖ ٕث ثػ مڤجهغ نحڤ  ڗ تنميغ ثلكفا ٙيظ. ڣقٖ تبن  ٚيڄ ثلتٖ ٙثكها عڜ ط ٕ

ڗ ثملن ٙڅ ثلنقائ٨ لٖيها، خاصغ  كٌڇ مڜ تڤجهها نحڤ تٖث ٚيغ،  لګ  ظماػ ثلحاليغ ثلبش ٙػ بحاجغ ماسغ  صا
ثئږ ٚيٸ ٕڣ جل ثالستجابغ ملتطلباػ ثلڤظائڀ ثملتغيڇع بشكل س ثػ جٖيٖع مڜ  .«كفا

2
  

ٚيڀ ٘ثه ڗ نالحٴ ثػ تنميغ عمليغ محتڤڥ  علګ ٙكٜ ثلتع  ٘هه ڜلهٖف مث يڗب ڢن كما ثلتعلږ، هڤڣ  ثلكفا
ٕٙ ملستقبليغث ثلتحٖياػ مڤثجهغ ڤهڣ  ثلعمليغ ٚيغ للمڤث ح كما .ثلبش ٕٙث ثقتناٵ تتطلظ نها ڣ ٚيغ ملڤث  ثلبش

هميژها، ثتها، ثل٘ثتي للتطڤيٚ سعيها ڣبالتالي ب ٙثػ ٠تم ثلعمليغ ٘هه ڗڣ خاصغ لكفا ٕٙث لٖڥ ثلكامنغ ثلقٖ  ملڤث

ٚيغ، ٚث ملتغيڇعث ثلڤظائڀ متطلباػملڤثجهغ  ثلڤحيٖ ثلسبيل يهڣ  ثلبش  .رباستم

ٚثس ڗ ڣليا ٚفعي* ثػ   Willian R .Tracey) )ت نها تنميغ ثلكفا ٙع عڜ »ب خططغ ثملنشطغ ثأللغ مڜ جمعبا
 ٚ ٚيڄ ثمل بغ٩ٚ تطڤي ٕٙ تحسيڗنظمغ، عڜ ط ثػ مڤث ٙثػ ڣكفا ٚيغ، ڣجعلها تستجيظ همها تطلباػ ملا ثلبش

 .3«ستقبليغڣثملاليغ لحثلڤظائڀ ث

ٚيڀ ٘ثه ڋخال مڜ ڗڣيليا ڗ نالحٴ ٙنغ جٖيٖث   شيئا افض ثلتع ٚئي٦  لهٖفث ڤهڣ  ،ڢبسابقي مقا  تنميغ لعمليغ ثل

ثػ، ٚڥ  .ملنظمغث تطڤيٚ ي ملتمثلڣث ثلكفا نما بالصٖفغ، ڢقيقتح كڜمي ال نڤ ڣي  بشكل لڤ ثلتخطيٰ يجظ ڣ

ٕٙ يڇڣتڤف جيٖ، ٚيغ مڤث ٙع بش  .تقبلملسث ٖياػتح مڤثجهغ علګ قإ

ٚف * ٚػ ماتي٠ ڣجڤ ع ثػ ب تنميغ  Mathis.L Robert et Jackson John) ) جاكسڜ ڗ ٙڣب عمليغ »هانثلكفا
ٙثػ تهٖف ثلګ تحسيڗ ٕٙ قٖ ٚيغ علګ  ثملڤث ٛ ثلبش يإع ام مه نجا كمڤثهبمتعٖٕع، ٛڣ ٙجغ   تمڜ تلڊ ثل بڇ ها بٖ

ٙع ثلتنافسيغ للمنظمغ، ڣ يح٘ث هڣ عمالها ثلحاليغ تتطلبها  ٙع علګ ثلتكيڀ مٸ يجسڜ ثلقٖ  ثلتغيڇثػعلها قإ
ٚيغ عنڤيغ ثمل ٙفٸ ثلقيږ لګضافغ ا، باإل بهطغ ملحيثلبيئغ ث ٕٙ ثلبش  .4«للمڤث

ٚيڀ ه٘ث صاحب ڗ نالحٴ حا ثلتع ثػ تنميغمفهڤم  ڣ  ثلعمليغ،ه٘ه  عڜ ملًڇتبغث ثلنتائٌ ڋخال مڜ ثلكفا
ٕٙ منِ ي ملتمثلغڣث ٚيغ ثملڤث ٙع ثلبش ٕڬ ٘ثهڣ  ملتغيڇع،ث ثلڤظائڀ ملتطلباػ ثإلستجابغ علګ ثلقٖ  قيمها ٙفٸ لګ ي

ٚثٙ بالنف٠ ثلثقغ نحهامڣي ملعنڤيغث ٙع ڣيجعلها ، ملنظمغبا ڣثإلستق  .بها ثملحيطغ ثلبيئغ ٖياػتح مڤثجهغ علګ قإ

                                                                                                                                                                                     
ٚيغ بالنسبغ للمنظماػ حمڤٕڬ حيمٚ، - 1 ٕٙ البش اػ املڤا ٚثبٸ ، ، مجلغ ثقتصإياػ ثملاڋ ڣثألعماڋ هميغ تنميغ كفا ٜ ثلجامعي عبٖ  ،ثلعٖٕ ثل ٚك ثمل

ٜثئٚ–ثلحفيٴ بڤصڤف ميلغ   .163  ٥،  2017كتڤبٚ ،  -ثلج

- 
ٚجٸ نفسڢ 2  .163  ٥، امل
ٚجٸ نفسڢ - 3  . ٥164 ،  امل
ٚجٸ نفسڢ - 4  . 164، ٥  امل
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ٚ  يتږ لږ ملقابلث ي لكڜ ٚيڀ ٘ثه ي ځ ثلتط ثػ، تنميغ عمليغ بها تتږ ثلت ثلكيفيغ لګ ثلتع ه٘ه  محتڤڥ  لګ ڣال ثلكفا
 .ثلعمليغ

ث ٚثٕ  بنا ثػ ثألف ٚيڀ تنميغ كفا ٚيفاػ ثلسابقغ يمكننا تع نها علګ ثلتع ٙعب مڜ  ثلنشاطاػ مڜ مجمڤعغ عڜ عبا
ثػ ٛيإع جل ٚيغ ڣتفجيڇ طاقاتها ثلكامنغ كفا ٕٙ ثلبش  تنميژهاڣ  ثملحيٰ، تغيڇثػ مٸ اتكيفه حسڜ ڣضماڗ ثملڤث

ٙع علګ ثالستجابغ ملتطلباػ ثلڤظائڀ ثلحاليغ  ٕڬ مما ڣثملستقبليغڣبالتالي تجعلها قإ ٙع ٗلڊ  ي ٛيإع ثلقٖ ثلګ 
ٚثباإلضافغ ثلګ ثلتنافسيغ للمنظمغ  ٚيغ ڣتحقيڄ ثستق ٕٙ ثلبش  .ها ثلڤظيفي باملنظمغ ٙ ٙفٸ معنڤياػ ثملڤث

اػ تنميغ هميغ  :ثالثا ٚإ كفا  : األف
ثػ تنميغ عمليغ صبحـ ثملستمٚ، بالتغييڇ ثملتسږ ثلحالي ثالقتصإ ظل ي ٚثٕ كفا  بالغغ تصل هميغ تشكل ثألف

سسغ بقا ضماڗ لګ حت  .سڤقها ي ثمل
ٜها ثلت ڣ ثألهميغ، ه٘ه بعإ ڣتتعٖٕ 1ثلتاليغ ثلعناصٚ ي سنڤج

: 
ٙيغ - ٚڣ سسغ بقا لضماڗ ض  ثملنافسغ؛ ساحغ ي ثمل

ٙيغ - ٚڣ ٚيٸ ثلتكنڤلڤجي ثلتقٖم ظل ي ض عإع ثلس  ٕػ ثلعڤثمل ه٘ه كل ثالقتصإيغ، لألنظمغ عميقغ تنظيږ ڣ

سسغ ثػ بتنميغ كبيڇث ثهتماما تڤلي ڗ لګ بامل ٚثٕها كفا  بقائها؛ مصٖٙ ألنها ف

ٜيٜ ٕثع ه٘ه ثلتنميغ عمليغ تعتبڇ -  تنافسيغ ؛ ميڈع ثكتساب عمليغ لتع
ٙڅ  - ثػ ثملناسبغ لتٖث ٚث ٚيغ، ڣبالتالي ثتخاٗ ثإلج ٕٙ ثلبش كتشاف نقا٭ ثلقڤع ڣنقا٭ ثلضعڀ لٖڥ ثملڤث

 ؛2ثلڤضٸ
هالػ جٖيٖع، ستمكنها مڜ شغل  - ٚيغ م ٕٙ ثلبش كساب ثملڤث جږ ثلعمالغ باملنظمغ، مڜ خالڋ  تخفي٬ 

ٛ مهام متعٖٕع نجا  .ڣظائڀ متنڤعغ ڣ

ٚإ:خصائ٨ تنميغ ٙابعا: اػ األف  كفا
ٚثٕتقڤم تنميغ  ثػ ثألف  ها فيما يلي:ٚ ك٘علګ جملغ مڜ ثلخصائ٨ ن كفا

ٚإ. تنميغ  اػ األف اتيجيغ: عمليغ  كفا ٚثٕفتنميغ ست ثػ ثألف ٚ لها علګ  كفا ٚهڜ يمكڜ ثلنظ  نهاي ثلڤقـ ثل
خ٘  ٚثتيجيغ، ت س ٜثي مكڤڗ مڜ ٚعنظام ف شكلعمليغ  كبڇ هي ج ٚثتيجيغ  س طاٙ  ي   متكاملغ، ڣتعمل 

سسغ. ٚثتيجيغ ثمل  س

ٚثتيجيغ تنميغ  س ڗ  ٚثٕڣعليڢ ف ثػ ثألف ٚثمٌ ثلتنميغ ثملستم كفا ، ٚعتتكڤڗ مڜ مجمڤعغ مخططغ مڜ ب
سسغ ڣتعليمڢ كل جٖيٖ  تهٖف ثلن ي ثمل ٕث كل مڜ يعمل   بهٖفمستمٚ،  بشكللتطڤيٚ ڣتحسيڗ 

ي ڣظيفي ڣمستقبل ڣظيفيغ تحقيڄ مكاسظ علګ مساعٖتهږ ٚثتيجيغ تسعګ ثلڤقـ نف٠ جيٖ، ڣ  لګ ه٘ه ثالس
ٚيػ ثلبٙثمڜ ثملها بنيغ تحتيغ شكيلت ٙ ش ٚ ڣثملستقبل، بغ٩ٚ  ي ثلحاض سسغ  ع فغ ثلن تحتاجها ثمل ٸ ثلكفا

ٚ  ثإلنتاجيغ ڣثلفعاليغ ثلتنظيميغ ٚضا لٖڥ ثباستم قلږ ڣثلتكيڀ مٸ ثلتغيڇثػ ٛٙ لتحقيڄ ثل بائنها، ڣك٘لڊ ثلت
ي ثلبيئغ، ڣبالتالي ينعك٠ ي ثملٖڥ ثلقصيڇ ڣثلطڤيل، ه٘ه ثلتغيڇث ثلحاصلغ  سسغ  ٚها علګ نشا٭ ثمل  تػ ثلث
                                                           

ٚه،حمٖڬ ږثلقاس بڤ- - 1 ٚجٸ سبڄ ٗك  .  ٥57  ، م
ٚه ،حمڤٕڬ حيمٚ - 2 ٚجٸ سبڄ ٗك  .166  ٥، م
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لګ تعليږ  ٚثٕتحتاه  كس ثألف   .ػ ثلجٖيٖع ڣثملتنڤعغ للتعاي٤ معهاٙثثملهاابهږ ڣ
ٚإب. تنميغ  اػ األف ٚ  كفا ٚثٕتعتبڇ تنميغ : ععمليغ تعلږ مستم ثػ ثألف  ثلګٖف هتڣثلت عمليغ منتظمغ  كفا

ٙف، مها ٚثٕكياػ ڣثتجاهاػ لٖڥ ڤ ػ ڣسلٙثبنا معا ٕثئ ، بغ٩ٚثألف ثلحالي ڣثملستقبلي  هږتطڤيٚ ڣتحسيڗ 
مغ بيڗ خصائ٨  ڣثلتكيڀ مٸ ثلتغيڇثػ ثلبيئيغ، ڣبالتالي فه تعبڇ عڜ مساعي جإع ٕٙ إلحٖثف ثملڤث ثملڤث

ٚيغ ٚڥ، ثلبش خ عمالها ثلحاليغ مڜ ناحيغ  ي  ڣجعل مڜ ناحيغ ڣبيڗ خصائ٨  ثئږ.تٕثئها  ٚ ٕڣ  حسڜ مستم

اػ تنميغ عمليغ هٖاف الثاني املطلظ ٚإ كفا ليها ڣ ڣ  األف ٙتهاالحاجغ  ڣ  .سي
اػ تنميغ عمليغ هٖاف ڣال: ٚإ كفا  :األف

ثػ ڗ عمليغ تنميغ ٚثٕ كفا ٚ منها هٖثف مجمڤعغ لتحقيڄ تسعګ ثألف  :1ن٘ك
 : ٚڬ ڣتحسڜٛيإع فعاليغ االتقاڗ ٕ ثلبش ي للمٙڤ  ڗ تجٖيٖ ڣتحٖين ثلبنا ثملعٚ

ٙع ثألٕثئيغ ڣمڜ ثمغ يصبِ  ثملعلڤماػ يڤثكبڢ علګ مڜ ثملها لګ مستڤڥ  ٚڬ  ٕ ثلبش ليا  ثنتقاڋ ثملٙڤ
تقاڗ. كٌڇ   ثألٕث 

  :يٛيإع الفعاليغ بتنميغ االنجاهاػ االيجابيغ  ڗ تجٖيٖ ڣتحٖين ثلبنا ثملعٚ
ٙع علګ ٚڣ ٚڬ ينعك٠ بالض ٕ ثلبش ه ثلقيم ثتجاه ثملنظمغ ڣمضمڤناتها ثملإيغ للمٙڤ  بنا

ٙتباطهږ باملنظمغڣثملعنڤي نڢ يقڤڬ ث  غ، ثلت تكڤڗ ثلثقافغ ثلتنظيميغ لٖيهږ، ڣمڜ ثمغ ف
ٕ ٚفٸ معٖڋ ثلشعٙڤ باالنتما لها، ڣبالتالي تحقيڄ ثلتڤثفڄ ڣثلتكيڀ ثملهنييڗ للمٙڤ  ڣي

ٚڬ.  ثلبش
  :ٚفغ معمقغ حڤڋ مڤضڤٵ تقليل األخطا املهنيغ ڣحڤإف العمل خ٘ مع ٙيظ ثملنه يعن  ڗ ثلتٖ

حغ ڣسلسغ  ٕڣثػ ثلعمل ڣصيانژها...ثلخ، ڣبالتالي تصبِ كل نلڊ ثلقضايا ڣث  ، ٚثئڄ ثألٕث ثلعمل، ط
مڜ علګ عنٖ كٌڇ سالمغ ڣ ٚڬ مما يجعل ثألٕث  ٕ ثلبش  ثملٙڤ

ٚفغ  ثلعامل، بمعن خطا ڣحڤثٕف ثلعمل ثلت تحٖف مڜ عٖم مع ڣڗ قلغ   ثلعمل 
 مضمڤناتڢ.

  :يغ لكلنشا ٕيناميكيغ ٕاخل املنظمغ ٙيباػ متتاليغ ٕٙڣ ٙثه نشاطاػ تٖ ٕ  ڗ 
ي ٚيغ  ٕٙ ثلبش ي ثملنظمغ علګ ثملڤث ٚكغ ڣنشا٭  ٚٛ ح  ثختالف مستڤثها ثلتنظيم يف

 ٛ ٙيظ تجاڣ ٕٙ علګ ثثلحياع ثملهنيغ ٕثخل ثملنظمغ، ألڗ ثلتٖ  نڢ يٖخل ثلجٖيٖ علګ ثملڤث
ٚيغ،  ٚثڅ منه يبعن ثلحيڤيغ عنٖ ثلعماڋ.ثلبش ٚقياػ ڣح ٙيظ ت  ك٘لڊ يتبٸ ثلتٖ

  :ع ٙع الجٕڤ ٕا يتطبيڄ نظام  سساػ ثلحٖيثغ  ٙع ثمل ٕث حالڋ ڗ  لګ   ثلعالږ تصبڤ 
لګ جملغ  ع مفهڤم يشيڇ مٖلڤلڢ  ڗ ثلجٕڤ ٚجاتها، مڜ منطلڄ  ي مخ ع   مبإ ثلجٕڤ

ي -ثلتنظيميغ-ثلعملياػ قڤثمها ثلًڈثم ثلقيإع  جإ ثملناّ ثملفعږ بالثقغ، ڣثلٖثعږ للعمل ثلتعاڣني، ب

                                                           
1 -  ، ٚعٙڤ هٖافها ، مجلغ العلڤم االنسانيغ ،كليغ العلڤم االنسانيغ ڣاالجتماعيغمليكغ ع ٚيغ ڣ ٚڣڗ   ،ساليظ التنميغ البش ثلعٖٕ ثلثالن ڣثلعش

ٚع،  نڤفمبڇ  ٚ بسك  . ٥،164،165 ٥: 2011،جامعغ محمٖ خيض
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ٙكغ بما يكفل ثإلبٖثٵ ڣثلتحسيڗ ثملستمٚ للمنتجاػ  ٚيضغ مڜ ثملشا ڣمنِ ثلعامليڗ مساحغ ع
.  ڣثلخٖماػ ثمللبيغ لتڤقعاػ ثلعمال

اػ: لګ الحاجغ ثانيا:  تنميغ الكفا
ثػ تنميغ ڗ تكڤ  ٕٙث كفا ٚيغ ملڤث ٙع ثلبش ٚڣ ٙ  ڗ ڣتكڤ  ،ڗثألحيا بع٬ ي ملحغ ض  ،ڗثألحيا بع٬ ي اثتيجيًڇ س ثخيا

ٚڥ  حاالػ ي ما  تما غيڇ مجٖيغ يڇتص بينما ح ما ٘ثه ،خ  1:يلي فيما ڢسنڤ
ثػ تنميغ لګ ماسغ حاجغ ي ملنظماػث ڗ تكڤ  ٕٙ كفا ٚيغ هامڤث جل عنٖما ثلبش ٚثجعا   ت  ٕثئها، معٖالػ ي ت

ٙنغبا ٙڬ ث ثألٕث مٸ ملقا ثػ لنق٨ نتيجغ ثملسژهٖف، ملعيا ٙف ثألمٚ تعلڄ سڤث لٖيها، ثلكفا  ڣ ثلعلميغ باملعا

ثػ تنميغ حيڗ تصيڇ ي .منها ثلسلڤكيغ ٕٙملڤ ث كفا ٚيغ ث ٚثجٸ حالغ ي غيڇ مجٖيغ ثلبش  ألسباب ثألٕث مستڤڥ  ت

 .ٗثتها حٖ ي نظمغملبا تتعلڄ

ٚثجٸ فيها ڗ يكڤ  ثلت الػاثلح ږه يڗب مڜ ٕٙ ٕث ت ٚيغ ثملڤث ٚيڄ عڜ منها ثلتخل٨ ڜمكي ال ألسباب ثلبش  تنميغ ط

ثػ،  :مايلي ثلكفا

مغ معٖ 1- ٚ  مال  .ثلعمل ڣفظ

 .باملنظمغ ثلتحفيڈ نظام فعاليغ معٖ 2-

 .ثلتحقيڄ مستحيلغ ٕث معاييڇ ڣضٸ 3-
 .ثلعمل مكاڗ تغييڇ 4-

ٙع  ا:لثثا ڣ اػسي ٚإ  عمليغ تنميغ كفا   :األف
ثػ  ٚ عمليغ تنميغ كفا ٚثٕ تم ٚثحلثألف 2بالعٖيٖ مڜ ثمل

: 

ٚإ املستهٖفيڗ: *  سـاٝ  تحٖيٖ األف ٚيڄ تحٖيٖ ثلعينغ ثملسژهٖفغ ثږ تصنيفهږ علګ  ڣتتږ ه٘ه ثلعمليغ عڜ ط
ال ڣضماڗ  فئـاػ متجانسغ حسظ نڤعيغ ثملنصظ ڣثلنشا٭ ليسهل فيما بعٖ تڤجيڢ عملياػ ثلتنميغ نحڤ ه

هٖثفڢثلبڇنامٌ سيڇ  ٙ تحقيڄ   .ي مسا

ٙ امل*  ٙبيڗاختيا ٙثػ ثملهنيـغ ثملبٖئيـغ ٖ ٗث كاڗ ثالحتياه مڜ ثملها ٙبيڗ حسظ طبيعغ ثالحتياه، ف ٙ ثملٖ : يتږ ثختيا
ٚثٕ  ٗث كاڗ ثالحتياه ينصظ حڤڋ ثلعالقاػ مـا بـيڗ ثألفـ ما  سسغ،  ٙبيڗ عإع يكڤنڤڗ مڜ ٕثخل ثمل ڗ ثملٖ ف

ٙبيڗ مجمڤعغ مڜ ثألس ٚياػ فيكڤڗ ثملٖ ي ثملصطلحاػ ڣثلنظ ٙييڗ ڣثلتحكږ  ڣ مستشـا  ات٘ع ثلباحثيڗ ثلجامعييڗ 

ٙجييڗ  .خا

ثػ ثلت   مستڤڥ التعلږ:* نما٭ ثلكفا ٚفڤڗ بتكييڀ مكڤناتڢ ثملختلفغ مٸ  نشا ثلبڇنامٌ يقڤم ثملش بعٖ 
لګ ثالثغ مستڤياػ حسظ  ثػ ثملطلڤبغ تصنڀ  ي سبيل تكييفها مٸ ثلكفا سڤف يـتږ تنميژها، ڣعمليغ ثلتعليږ 

                                                           
ٚه ،حمڤٕڬ حيمٚ - 1 ٚجٸ سبڄ ٗك  .167، ٥  م
م ثلسعٖ،  - 2 ٚيغتكنڤلڤجيا نعيمغ يحياڣڬ، فتيحغ بڜ  ٕٙ البش ٚيغ للتنميغ ثإلقتصإيغث ،املعلڤماػ ڣانعكاساتها علګ تنميغ املڤا ٜثئ ، ملجلغ ثلج
قلغ، 02لعٖٕ ث  . ٥،05  2015جڤثڗ ، جامعغ ٙڣ
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ٙجغ ثلتعقيـٖ  ٙع ٕ ٙثػ ڣتحسيڗ ثلقٖ ٙف ثألساسيغ، ثكتساب ثملها ي: ثكتساب ثملعا ڣتتمثل ه٘ه ثملستڤياػ 
 .ثإلنتاجيغ

ٚإ : ثالناملطلظ ال اػ األف ٙيغ لنجاٍ تنميغ كفا ٚڣ ٚڣ٭ الض ي الش ڣ التحٖياػ الت تڤاجهها املنظماػ 
 ه٘ا املجال .

ٚإ: اػ األف ٙيغ لنجاٍ تنميغ كفا ٚڣ ٚڣ٭ الض  ڣال: الش
ٚڣ٭ ثلتاليغيتطلظ  ٚثعاع ثلش ثػ م :نجاٍ عمليغ تنميغ ثلكفا

 1
 

ثػ ڣ  – 1 ٙيب لتنميغ ثلكفا قپ  حٖ ممكڜبييجظ مطابقغ محتڤڥ ثلبڇنامٌ ثلتٖ لګ   ؛ڗ ثلڤثقٸ ثلعملي 
ٙساػ ثلڤظيفيغ مڜ خالڋ ثستخٖثم  ثلسلڤكاػ  -2 ي  ثلجٖيٖعتحسيڗ ثملما ٙف ثملكتسبغ  غ نميعمليغ ثلت ڣثملعا

 ؛ ثنا ثلعمل
ثباػ ما  -3 ٕث ڣظائفها، ڣ ي  ثػ ثملكتسبغ مڜ عمليغ ثلتنميغ  ٚيغ علګ تطبيڄ ثلكفا ٕٙ ثلبش تشجيٸ ثملڤث

٩ٙ ثلڤثقٸ  ؛تعلمتڢ مڜ سلڤكاػ علګ 
ثػ  -4 ٙيب ڣتضمينڢ لڤضعياػ عمل مختلفغ، ڣبالتالي تنڤيٸ كفا ٚيغ ثملتنڤيٸ محتڤڥ ثلبڇنامٌ ثلتٖ ٕٙ ثلبش ڤث

 ؛ڣتڤسيعها

ٚثحلهاتحٖيٖ ثلنقا٭  -5 ٚيغ بم ٕٙ ثلبش ٚيڀ ثملڤث ثػ، ڣتع  ؛ثألساسيغ لعمليغ تنميغ ثلكفا
ٙيغ ألٕث ڣظائفها -6 ٚڣ ٚيغ علګ فهږ ثألنشطغ ثلض ٕٙ ثلبش  ؛مساعٖع ثملڤث
كٖ مڜ  -7 ٙثڅثلت ٚيغ للخصائ٨ ثلهامغ للڤظيفغ ڣمكنڤناتها ٕ ٕٙ ثلبش  ؛ڣفهږ ثملڤث
ثػ -8 كٖ مڜ مالئمغ ثلبيئغ للتعلږ ڣثكتساب ثلكفا  ؛ثلت
ٚيغ -9 ٕٙ ثلبش ثػ ثلجٖيٖع لٖڥ ثملڤث ي ثلتعلږ ڣثكتساب ثلكفا ٚغبغ   .خلڄ ڣتنميغ ثل

اػ:ثانيا: ي مجال تنميغ الكفا  التحٖياػ الت تڤاجهها املنظماػ 
ٜها فيما  ٚيغ، نڤج ٕٙها ثلبش ثػ مڤث ي مجاڋ تنميغ كفا تڤثجڢ ثملنظماػ علګ ثختالفها جملغ مڜ ثلتحٖياػ 

2يلي

: 
ٙث فعاال بالنسبغ للمنظمغ  - ثػ ثستثما  ؛جعل تنميغ ثلكفا
س -ب ٙع  ٕث ثػًڇثتيتثميڗ ڣتحقيڄ   ؛جيغ لتنميغ ثلكفا
ثػ -ه  ؛ثإلهتمام ثلجإ بتلبيغ متطلباػ ثملنظمغ مڜ ثلكفا
ثػ -ٕ ٚځ ثملثلګ ڣثملناسبغ لتنميغ ثلكفا  ؛ستعماڋ ثلط
ڣليغ تنميغ  -ڝ ٚيغ تتحمل مس ٕٙ ثلبش ثتهاجعل ثملڤث  ؛كفا
ثػ -ڣ  .ضماڗ تحقيڄ ثلنتائٌ ثملسژهٖفغ مڜ تنميغ ثلكفا

ٚفغثمل ڣثقتصإ ثالقتصإيغغ ڤملا: ثلعتحٖييڗ كبيڇيڜ هم ظماػڢ ثملنا سبڄ تڤثجلګ م باإلضافغ  .ع

 
                                                           

ٚه حمڤٕڬ حيمٚ،  - 1 ٚجٸ سبڄ ٗك  .167  ٥،م
ٚجٸ نفسڢ - 2  .168،167 ٥ ٥:، امل
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ٚابٸ:  ڣلياػ ڣمتطلباػ تنميغ املطلظ ال ٚإمس اػ األف  .كفا
ڣلياػ ڣمتطلباػ تنميغ  ٚثٕڗ مس ثػ ثألف  1فيما يلي:تتمثل  كفا

ڣلياػ تنميغ  ٚإڣال: مس اػ األف  :كفا
ڣلياػ تنميغ  سساػ مس ٚثٕي معظږ ثمل ثػ ثألف ٙ  كفا  ثلعليا، ٙع: )ثإلٕثٙئيسيغٸ مستڤياػ بتعتمٖ علګ 

ٚڬ، ثملتخصصيڗ( ٕ ثلبش ٚثفيغ، ثملٙڤ ٙع ثالش  ثالٕث
ٙع.  ڣلياتها العليا: اإلٕا يغ مستقبليغ  ڣتڤصيلڜ يهي تكڤ  مس حغٙ ٚثٕعڜ مفهڤم تنميغ  ڣث ثػ ثألف  ي كفا

ٚجعغ ثلنظږ ڣ تقٖم لقڤع ثلعمل، ل٘لڊ فه مطالبغ بم ٚف تتخ٘ه ينتِ عنڢ نمڤ  ڗ كل تص سسغ، ڣعليڢ ف  ثمل
سسغ( ڣسياساػ ثملڤث ٚيغ ٕٙ)هيكل ثمل  ثملاليغ ٕٙتڤفيڇ ثملڤث ث، ك٘ها، خلڄ ثلبيئغ ثملناسبغ لنجاحثلبش

ٚ علګ تطبيڄ خطغ ثلٛمثلال  ٙثػعمل مڜ قبل غ، ڣثلسه سسغ، ڣمتابعغ  ثملختلفغڣثألقسام  ثإلٕث ثػبامل ٚث  ثإلج
 غ.ٛمثلال 

ٚافيغ ٙع اإلش ڣليژها ضماڗ ثلبيئغ ثملناسبغ حت يستطيٸ ب. اإلٕا ٚثٕ: مس ع ڣفعاليغ، ثألف ٕيغ ڣظائفهږ بكفا  ت
ٚع لتنميغ  ٙثتهږڣثلتمتٸ بف٥ٚ ثلتعلږ ثملستم ڣليغثلكامنغ، ه٘ه  ڣطاقاتهږ قٖ سڤث كاڗ ٗلڊ بشكل  ثملس

ٕٚ  :ثالتيتعن ڣ بمساعٖع جهغ مختصغ  ڣ منف
ٙثػڣيٖعږ ثكتساب  ٸتڤفيڇ عمل يشج - ٚثٕحتاجها يغ، ثالتجاهاػ ثلن ٚفملعث، ثملها ٕث  ڜم ڤڗ تمكنيحت  ثألف

 بشكل جيٖ؛ ږعماله
، ڣتقييږ ثألٕث ملساعٖع ثٚ م - هٖثف ثلعمل بشكل قياس  ٚثٕجعغ  ٙثتهږعلګ تنميغ  ثألف ٚ  مها  جعغ ڣتقييږثڣم

 ؛ثلنتائٌ
ٚڬ: ڤ امل ٠ه ٚ ٙ ثملڤ ٕٙ البش ي ف ٚڬ كعضڤ  ڣليغ تعلږ ثحتياجاتڢ يڄٕ ثلبش سسغ تقٸ علګ عاتقڢ مس  ثلعمل بامل
 ك٘ث ثلتنميغ ثل٘ثتيغ.ڣ بالعمل ثليڤمي، تغيڇثػ ڣطمڤحاػ ثملستقبل ثلڤظيفي  طغٚتبثمل
سسغ قٖ يكڤڗ لها ڣظيالجهغ املتخصصغ:  ٠ٕ ڣلغ عڜ تنميغ ففامل ثػ غ متخصصغ، فتكڤڗ ب٘لڊ مس كفا

ٚثٕ ٕث ثألف حيانا تكڤڗ  ٚيغ ٕٙثملڤث ٙعڣ قسام  ثلبش حيانا  ڣلغ، ڣ ٙيظهي ثملس سڤث كاڗ ٗلڊ ٕثخل قسږ  ثلتٖ
ٚيغ  ٕٙثملڤث حيانا يكڤڗ ثلتٖثلبش خٚ للنشا٭.ٙيڣ بشكل منفصل عنڢ، ڣ  ظ ڣثلتنميغ جٜ مڜ مجاڋ 

 

ٚاعاتها لتنميغ  ٚإثانيا: املتطلباػ الڤاجظ م اػ األف  :كفا
ٚثٕڗ تنميغ  ثػ ثألف يغ مستقبليغ قڤيغ عڜ قٖٙ   كفا ٚثٕػ ثتنش مڜ ٙ ثلكامنغ، ڣ لتحقيڄ  تهږڣطاقا ثألف

ٚثٕتنميغ  ثػ ثألف ٚ  البٖ كفا  :عاع ثملتطلباػ ثلتاليغثمڜ م
ٚثٕغ تنميغ ف. تنظيږ ڣظي ثػ ثألف ٕٚيغ ڣثحتياجاػ  كفا بشكل يمكڜ مڜ تحقيڄ ثملالئمغ بيڗ ثلخصائ٨ ثلف

سسغ.  ثمل
 ٚ ٚثٕي تنميغ  عٕ ڣثلخبڇ ثب. تڤفيڇ ثألف ثػ ثألف  علګ ثالف مستڤياػ: كفا

ساسيغ منها: ثلفهږ ثلصإځ ڣثالقتناٵ ثلتام بثثلعليا ڣ ٙع مستڤڥ ثإلٕث*  ٕٙاملڤثل٘ڬ يتطلظ خصائ٨ حيڤيغ ڣ
                                                           

ٚثه - 1 اتيجيغ ،ڣهيبغ س ٕٙ تنميغ ست ٚيغ املڤا سسغ ي املستٖام لتحسيڗ األٕا كمٖخل البش ٚع،االقتصإيغ امل  متطلباػ مڜ كجٜ مقٖمغ م٘ك

 .27،26: ،٥ 2012٥،جامعغ سطيڀالتسيي علڤم ي املاجستي شهإع نيل
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ٚيغ هميغغ ، ثلقناعغ ثلكافي ثلبش ٙ فيڢ،  ب ي ثالستثما ٚغبغ   هيئغ ثملناّ ثملناسظ للعمل.تثملٖخل ثالسًڇثتيۑي ڣثل
ٚب مٸ ثملٖي* ڣ ثلقسږ: ه٘ث ثملستڤڥ يمكڜ مڜ ثلعمل عڜ ق ٚ ٚيڜ ثملباشٚيمستڤڥ ثلڤحٖع  ف ثڜ )خٰ ثإلش

ي ڣضٸ خطٰ  ثألڣڋ( ٚثٕتنميغ  ڣسياساػللمساعٖع  ثػ ثألف ڗ ثملٖيٚ  كفا هږ ، علګ ثعتباٙ  ثملباشٚ هڤ 
ٚ تنميغ ٚثٕ عناص ثػ ثألف ٚب ملالحظغ ثلسلڤڅ ثلفعلي للمڤ  كفا ٚڬ ڣثلكشڀ عڜ ٙ ، لكڤنڢ ثألق  سلڤكياتڢٕ ثلبش

ٙ  ڣمشكالتڢ ڣبالتالي  بيغ.ٙيعلګ تحٖيٖ ثحتياجاتڢ ثلتٖ عثلقٖ
ٚثٕػ ثلخاصغ بالعالقاػ بيڗ ثمستڤڥ ثلعملياػ: تحٖيٖ ثملهاٙ * ي ڣظائڀ معينغ ثألف  ڣعملياػ، خبڇع فنيغ 

 ثلتنميغ. ڣ ٙيظمحٖٕع للتٖ
ٚيغڤثم ٙعٕث ه. ٛ ثألعماڋ ٕٙ بش ع عاليغ، ڣه٘ثبهږ  ثلخاصغ ملهامثڣ  فعالغ ڣثنجا يتطلظ ڣجٕڤ مختصيڗبكفا

ٙجغ عاليغ مڜ ثلخبڇع ثلعلميغ ڣلعمليغ علګ   ؛ٕ
ٚبٰ بيڗ تنميغ  ٚثٕٕ. ثل ثػ ثألف لڊ بتحٖيٖ ثحتياجاػ كل مڜ ثملستڤڥ  كفا سسغ، ٗڣ ، ثالسًڇثتيۑيڣثمل

ٙسږ ثلخطٰ ڣ ڣمستڤڥ ثلعملياػ،  ٙڬ ثإلٕث ثملستڤڥ   قابلغ تلڊ ثالحتياجاػ.مل ثالسًڇثتيجيغك٘ث 
ٚثٕيغ مستقبليغ ڣثقافيغ لتنميغ ٙ . ڝ ثػ ثألف لڊ عڜ طكفا هميغ ثملڤ ييڄ تڤفٚ : ٗڣ  ٕٙڇ قيږ ثيجابيغ عڜ 

 ٚ سسغ، ڣ ڬ ثلبش يغللم ٙيظ ٚعمستقبليغ عڜ ثملساهمغ ثملستم ٙ ٙ  عيغ قڤ ڣتنم لتٖ ڣ ٛ هثلعمل ٕڣ ي ثنجا ا 
سسغ، فهٖث ٚ  ثمل سسغ، ثلنظ ڗ لثقافغ ثمل ح بيڗ خصائ٨  عحين  ثيڇ مباشٚ ڣڣث ثملستقبليغ ڣثلقيږ ت
ي كل مڜ ثلقطاٵٚيثملٖي يغ ثملستقبليغ ڣثألهٖثف. ڜ   ثلعام ڣثلخا٥، ڣه٘ث ما ينعك٠ علګ ثلفلسفغ، ثلٚ

ثػ ڣ. تحٖيٖ هٖف ڣسياسغ لتنميغ  ٚثٕ،كفا هميغ  ثألف يغ ثملستقبليغ ثلعامغ عڜ  ٚڅ مڜ ثلٚ بمعن ثلتح
ٚثٕتنميغ  ثػ ثألف يغ  ڊلګ ثلتعبيڇ عڜ تل كفا ٚٙ  بسياساػثلٚ سسغ. فثلهٖ بڤضٍڤتق  مڜ ثلتنميغ بامل

ٚثٕتنميغ ل ڣثسًڇثتيجياػ. ڣضٸ خطٰ ڗ ثػ ثألف  ،  كفا
ٚڣ  .ڬ ٚثتيجياػ تنميغ خطٰ تطبيڄ ضماڗ فعاليغ ٙعض ٚثٕ ڣثس ثػ ثألف  عاڋ مستڤڥ  خالڋ تڤفٚ مڜ كفا

ٚثفيغ للمشاٙع مڜ ثإلٕث ي ثملناقشغ ڣثملڤثفقغ علګ ه٘ه ثلخطٰ، ٙ ثإلش ڣغيڇ  ٚعتحٖيٖ ثلتكاليڀ ثملباش ثك٘ڣ كغ 
ٚثٕهٖثف تنميغ  ، مٸ ڣضٸٚعثملباش ثػ ثألف ، ثلقسږ، ثلڤحٖعا علګ مستڤڥ كل مڜ ٛهڣخطٰ ثنجا كفا
ٚيغ ٙعثإلٕث ٕٙ ثلبش  .ڣثملڤث

ٚإ.لياملبحن الثالن: اػ األف  اػ تنميغ كفا
ثػتعتبڇ  ٚثٕ كفا ٕث تنافسيغ ساٝ ثألف ٚكيڈع تعتبڇ كما نظماػ،ثمل ڣ  لتحقيڄ عليها تعتمٖ ثلت ثألساسيغ ثل

ثػ ٘هڗ ه ٗلڊ ٖثفها،ه جل تنميژها متابعغ لګ بحاجغ فه ڣبالتالي ڣثلتطڤيٚ، ثإلبٖثٵ مصٖٙ هي ثلكفا  ،مڜ 
ثػ لياػ تنميغ لګ ٚځ ثلتط بحنثمل ٘ثڋ هخال مڜاڣڋ ڣسنح ٚثٕ كفا  .ثألف

 
 
 
 
 
 



ٙ املفاهيمي ل                                                       األڣل:الفصل  ٚإ االطا اػ األف  تنميغ كفا
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ٙيظ.املطلظ   األڣل: مفهڤم التٖ
ٚيڀ ڣال: ٙيظ تع  : التٖ
ٙيڀ تعٖٕػ لقٖ ٙيظ ملفهڤم ثملعطاع ثلتعا ٚ منها : ثلتٖ  ڣن٘ك

ٙيظ» * ٚث ثلتٖ ٚثٕ يًڈڣٕ منظږ ج ٚفغ مڜ خاللڢ ثألف ٙع باملع ٕث ثملتعلقغ ڣثملها  .1«محٖٕع مهام ڣ مهمغ ب

نڢ *  ٙيظ ب ٚف ثلتٖ ٙثػ ڣثكتساب ثلتعلږ مڜ نڤٵ»ڣيع ٙف ڣثلخبڇثػ ثملها   2«معينغ ثملتعلقغ بمهنغ ڣثملعا

ٚف كما *  ٙيظ يع نڢ" ثلتٖ ٙثػ ثكتساب تتضمڜ تعلږ عمليغ ب ٜيإع ڣتحسيڗ ڣثتجاهاػ ڣقڤثعٖ ڣمفاهيږ مها  ٕث ل

ٕٚ  .3.«ثلف

ٙف هاتڢ ڗ ث نالحٴ ٙيظ تعتبڇ نها ي تشًڇڅ ثلتعا ٙثػ تحصيل منڢ ثلهٖف ،ثلتعليږ مڜ نڤعا ثلتٖ ٙف ڣ مها  ، معا
ٕٚ ٕث تحسيڗ علګ تعمل ٙيظ ڗ ثلبع٬ يعتبڇ ال حيڗ ي ڣظيفتڢ ي ثلف  SEKIOUفحسظ  ،تعليږ هڤ عمليغ ثلتٖ
ٙيظ فاڗ ي تحفيڈ ثلعماڋ لتحسيڗ  »هڤ ثلتٖ ٚځ، ثلڤسائل ڣثلٖعائږ ثلت تساعٖ  مجمل ثلنشاطاػ ،ثلط

هٖثف ثملنظمغ مڜ جهغ ڣتحقيڄ  ڗ ڣثحٖ، لتحقيڄ  ي  ٙيغ  ٚڣ ٚيغ ثلض ٙثػ ثلفك ٙفهږ ڣسلڤكهږ ڣثلقٖ معا
ٚڥ  خ   .«هٖثفهږ ثلشخصيغ ڣثالجتماعيغ مڜ جهغ 

4 

ٙيڀ ه٘ه تصظ عامغ بصفغ ٙيظ ثعتباٙ ي ثلتعا سسغ تخططڢ نشا٭ ثلتٖ ٚثٕها كساب ثجل مڜ ثمل ٙف،  ف ثملعا
ٙثػ ٙثػ، سلڤكياػ، قٖ ع مستڤڥ  تنم جٖيٖع عقليغ ثملها ثػ يسمِ بما لٖيهږ ثلكفا ٚع ثلتطٙڤ  ڣمتطلباػ بمساي

ٙ  تحقيڄ ڣبالتالي ڣظيفغ كل  .ثملستمٚ ثلتطڤ

ٙيظ عمليغ هميغ ثانيا: ٚإ التٖ   : لألف
ٙيظ عمليغ صبحـ سسغ كبيڇع هميغ ٗثػ ثلتٖ ٚث ي ثمل ٛثػ للفڤثئٖ نظ  عامغ بصفغ للعامل تقٖمها ثلت ڣثالمتيا

هميتڢ خاصغ بصفغ ثلكڀ ڣثلعامل  5:يلي فيما ڣتكمڜ 
ٙيبيغ مڜ نڤٵ خا٥ للقيام  •  ثػ تٖ لګ ٕٙڣ ٚثٕ فٙڤ ثلتحاقهږ بالعمل يحتاجڤڗ  لڤظائڀ ثلجٖيٖع ثلت باڗ ثألف

 ؛سيشغلڤنها
ٚضغ •   ٚثٕ قٖ ال يقڤمڤڗ بعمل ڣثحٖ فقٰ بل ينتقلڤڗ بيڗ عٖع ڗ ثلڤظائڀ نفسها مع ڗ ثألف للتغييڇ، كما 

ٙيبهږ عنٖما يتڤلڤڗ ڣظائڀ غيڇ ڣظائفهږ ثلحاليغ عإع تٖ ٙهږ ثلڤظيفي مما يستڤجظ   ؛ڣظائڀ ڣفقا ملسا

لغا  • ٕخاڋ تكنڤلڤجيا جٖيٖع مستحٖثغ لإلنتاه قٖ يتطلظ  ڗ ثلتطٙڤ ثلتكنڤلڤجي ڣما يًڇتظ عليڢ مڜ 
نشا ڣظائڀ جٖيٖع تتناسظ مٸ ثلتكنڤلڤجيا ثلجٖيٖع  ؛بع٬ ثلڤظائڀ ثلحاليغ ڣ 

                                                           
ٙع ساعاتي، ميڗ - 1 ٕٙ ٕا ٚيغ املڤا ٚيغ مڜ البش ٚبي، ثلفكٚ ٕثٙ ،التطبيڄ لګ النظ ٚع، ثلع  .74 ٥ ، 1998 ثلقاه
ٚحماڗ عبٖ - 2 عثلعيساڣڬ، ثل ٙيغ الكفا ٙيغ،اإلٕا ٙثلجامعيغ،ثإلسكنٖ  .14 ٥،7 1998 ،ثلٖث
ٙع ،حسڜ ٙثڣيغ - 3 ٕٙ ٕا ٚيغ املڤا يغ البش ٙيغ، ثلجامعيغ، ثلٖثٙ ،مستقبليغ ٙ  .163 ٥ ، 2000 ثإلسكنٖ
4 -  ، ٚعٙڤ ٚهمليكغ ع ٚجٸ سبڄ ٗك  . 162 ، ٥م
ٙڅ نعيمغ - 5 ي تحسيڗ ، با هميتها  ٚيغ ڣ ٕٙ البش ع التنافسيغتنميغ املڤا ٚيقيا ، ، اإلنتاجيغ ڣتحقيڄ املي ف عٖٕ ثلسابٸ ثل مجلغ ثقتصإياػ شماڋ 

ٜثئٚ، -جامعغ ثلشلڀ  . 275، ٥  2009 -ثلج
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ٙثػ معينغ ال يمكڜ ثلحصڤڋ عليها  • ٚ مها ع مڜ قبل قٖ يتطلظ تڤف نشا صناعاػ جٖيٖع لږ تكڜ مڤجٕڤ ڗ 
ٙيبا خاصا  عطڤث تٖ ٗث  ال  ٚع  ٚثٕ ثمله ٚثٕ ثلحالييڗ حت ڣلڤ كانڤث مڜ ثألف ٚيڄ ثستخٖثم ثألف علګ تلڊ عڜ ط

ي تلڊ ثألعماڋ  ٙع ثملطلڤبغ  ٙجغ ثملها ٙيظ ڣمٖتڢ يتڤقفاڗ علګ ٕ ڗ نڤٵ ثلتٖ ثألعماڋ ثلفنيغ ثلجٖيٖع ڣطبيعي 
ٙيبهږ لشغلها ٚٙ تٖ ٚثٕ ثل٘يڜ يتق   .ڣعلګ ثستعٖثٕ ثألف

ٙيظ: نڤاع ثالثا:  التٖ
ٙيظ نڤثٵ بيڗ مڜ تختاٙ ڗ ثملنظمغ تستطيٸ ٚكيبغ طبيعغ حسظ ڣه٘ث يناسبها، ما ثلتٖ ٕٙها ت ٚيغ، مڤث  ثلبش

ٙيبيغ ڣثملعٖثػ ثإلمكانياػ ، نشاطاتها  نڤثٵ تصنيڀ يمكڜ ثألساٝ ه٘ث ڣعلګ عليها؛ تتڤفٚ ثلت ڣثملاليغ ثلتٖ

ٙيظ :حسظ ثلتٖ
 1 

ٙيظ -1 ٚحلغ حسظ التٖ  :التڤظيڀ م
ٙيظ يعٖ ٙيغ عمليغ ثلتٖ ٚڣ  مستڤڥ  ٙفٸ بهٖف تخصصاتهږ ڣ مستڤياتهږ باختالف ثملنظمغ ي ثلعامليڗ لجميٸ ض

ٙثتهږ ٙثتهږ، قٖ ٙيظ علګ يقتصٚ ال نڢ كما ڣمها ٙيظ ماسغ ثلحاجغ تبٖڣ بل ثلجٖٕ، ثلعامليڗ تٖ  ثلعامليڗ لتٖ

ثػ ظل ي خاصغ ك٘لڊ ثلحالييڗ ٚيعغ ثلتطٙڤ  ثلتكنڤلڤجيغ ڣعليڢ ڣثألٕڣثػ ثلعمل ساليظ ي تحصل ثلت ثلس

ٙيظ يقسږ ٚحلغ حسظ ثلتٖ  :لګ ڀيثلتڤظ م

ٙيظ -  :الجٖٕ باملڤظفيڗ خا٥ تٖ
ٚف ٙيظ مڜ ثلنڤٵ ه٘ث يع ٜڣيٖ  بڢ ڣيقصٖ بالژهيئغ، ثلتٖ  ثلت يحتاجڤنها ثألساسيغ ثلجٖٕ باملعلڤماػ ثملڤظفيڗ ت

ٚٿ  بشكل ڣظائفهږ ألٕث ثػ تتعلڄ بقڤثعٖ ما غالبا ثملعلڤماػ ڣه٘ه م ٚث ج  باملنظمغ. ثلعمل ڣ

ٙيظ -ب  :الحالييڗ باملڤظفيڗ خا٥ تٖ
ٜيٖ ٙيظ مڜ ثلنڤٵ ه٘ث هميغ ت  نظمغ فيڢ ڣتتعقٖ كبيڇ بشكل ثلعمل ساليظ فيڢ تتغيڇ ڣقـ ي خاصغ ثلتٖ

نما ثملاضيغ، خبڇتڢ ڣ ثلعامل ثستعٖثٕثػ معڢ يكفي ال ثل٘ڬ ثألمٚ ثآلالػ، ڣ ثملعٖثػ تشغيل  يتلقى ڗ عليڢ ڣ

ٙيبا ٙيظ مڜ ثلنڤٵ ه٘ث ڗ كما ،ما عمل إلنجاٛ ثلجٖيٖع ثألساليظ علګ ڣك٘ث نفسها، ثآلالػ ڣ ثملعٖثػ علګ تٖ  ثلتٖ

ٙڬ  ٚڣ ٕٚ إلعٖثٕ ض ٚڥ  ڣظيفغ مهام لتڤلي ثلف ڣلياػ بڤثجباػ ثلقيام ڣ خ  . جٖيٖع ڣمس

ٙيظ -2  : الڤظائڀ نڤع حسظ التٖ
ٛها، ثملستخٖمغ ڣثلڤسائل ٕثئها كيفيغ ي ثلڤظائڀ تختلڀ ٚفغ ثلخبڇع علګ يعتمٖ ما فمنها إلنجا  ٕڣڗ  ڣيٖثٙ ڣثملع

ٛه يتطلظ ما ڣمنها معٖثػ، ڣال نتاجيغ ڣسائل ثستخٖثم ٙثػ ڣيشًڇ٭ ثلڤسائل ه٘ه نجا  ڣعلګ معيڗ، بمستڤڥ  مها

ٚثمٌ ڣظيفيغ فئغ كل تتطلظ ثلعمڤم ٙيبيغ ب  خاصغ، تٖ

هميژها ڣثحتياجاتها تتما٧  ٙيظ ڣيقسږ .ڣ  نڤثٵ: ثالف لګ ثلڤظائڀ نڤٵ حسظ ثلتٖ

 

                                                           
ٚيش  محمٖ ثلصالح، - 1 ٚامٌ فعاليغ تقييږ ق ٙيظ ب ٕٙ تٖ ٚيغ، املڤا ٚع البش ي علڤم ثلتسييڇ لنیل مقٖمغ م٘ك  .مڣعلڤ  ثالقتصإيغ ثلعلڤم كليغ ، ماجستيڇ

ڬ قسنطينغ   جامعغ  ، ڇثلتسيي  .  ٥37  ، 2005منتٙڤ
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ٙيظ -  :ڣالفن املنه التٖ
ٙيظ مڜ ثلنڤٵ ه٘ث يڤجڢ ٚثٕ لګ ثلتٖ  ثلفنيغ ثلڤظائڀ يشغلڤڗ  ڣثل٘يڜ ثملتڤسٰ ثلتعليم ثملستڤڥ  ٗڣڬ  ثألف

ڣليڗ ڣيح٥ٚ ثملنظمغ، ي ڣثملهنيغ ثػ تنظيږ علګ ثملس ٙيبيغ ٕٙڣ  ثألساليظ كڤڗ  ثلفئغ، له٘ه مستمٚ بشكل تٖ

ٙٵ بشكل تتغيڇ عملهږ ي ثملستخٖمغ ثملعٖثػ ڣك٘ث ٙيظ مڜ ثلنڤٵ ه٘ث ڣيهتږ ڣمستمٚ متسا ٙثػ ثلتٖ  ثليٖڣيغ باملها

ٚبا عماڋ مثلژها ڣمڜ ڣثملهنيغ ثلفنيغ ثألعماڋ ي ثملستخٖمغ ٙع،، ثلكه  ثلتشغيل، ثلصيانغ، ثمليكانيڊ ثلنجا

عٖثٕ كبيڇع ماليغ مكانياػ علګ تتڤفٚ ثلت ثملنظمغ ڣتعمل ڣغيڇها، ڣثللحام ٚثكٜ ب ٙيظ م  بها. خاصغ منه تٖ

ٙيظا -ب  :التخصص  لتٖ
ٚكٜ ٙيبيغ ثلبڇثمٌ ت ٚثٕ تلقيڗ علګ هنا ثلتٖ ٙف ثلعامليڗ ثألف ٙثػ ملعا  ثلفنيغ ثلڤظائڀ مڜ علګ ڣظائڀ علګ ڣمها

ٙيبيغ مڤثضيٸ تشمل غالبا ڣهي ڣثملهنيغ،  لګ ڣتڤكل .ثلخ... ثملحاسبغ ڣ ثلتسڤيڄ ثلصيانغ، كهنٖسغ متخصصغ تٖ

ٚثٕ ٙيظ مڜ ثملستفيٖيڜ ثألف ٙثػ ڣثتخاٗ ثملتابعغ ،ثلتخطيٰ علګ تقڤم مهام ثلتٖ ٚث  .ثلق

ٙيظ -ه ٙڬ  التٖ  : اإلٕا
ع تنميغ لګ يهٖف ٙثػ ثلكفا ٚيڜ، ثلتسييڇيغ ڣثلقٖ عٖثٕهږ ثلحاليغ لڤظائفهږ ٕثئهږ ڣفاعليغ للمٖي  لشغل ڣ

ٚقيژهږ عنٖ علګ مناصظ ٙيغ ثلتنميغ صبحـ ڣقٖ .مستقبال  ليها ت  ثلحاضٚ، ثلڤقـ ي خاصغ هميغ ٗثػ ثإلٕث

ٚع للحاجغ نتيجغ ٙثػ مڜ معينغ نڤعياػ لګ ثملستم ٙيغ ثملها ثػ  ثملڤثكبغ ثإلٕث  .ڣثلتنظيميغ ثلبيئيغ للتطٙڤ
ٚثمٌ ڣتتضمڜ ٙيظ ب ٙڬ  ثلتٖ ٙف علګ عامغ بصفغ ثإلٕث ٙثػ معا ٙيغ ڣمها ٚثفيغ ٕث ش ٙيغ ڣ ٚڣ  ثملناصظ لتقلٖ ض

ٙيغ ٚقابغ ثلتنظيږ، ثلتڤجيڢ ثلتخطيٰ، نشاطاػ عامغ بصفغ ڣتشمل ثملختلفغ، ثإلٕث  نشاطي لګ باإلضافغ ه٘ث ڣثل

 .ثالتصاڋ ڣ ثلتنسيڄ

ٙيظ نڤاع  -3 ٚائڢ مكاڗ حسظ التٖ  :ج

ٙيبيغ لإلحتياجاػ ثلجيٖ ثلتحٖيٖ يتږ بعٖما ٚف ثلت ثلجهغ ثختياٙ علګ ثملنظمغ تعمل ثلتٖ  ثلعمليغ علګ ستش
ٚثئها مكاڗ تحٖيٖ يتږ خاللها مڜ ڣ  ٙيظ كاآلتي: يتږ ڗ علګ ثإلختياٙ يقٸ ڣقٖ ج  ثلتٖ

ٙيظ -  سسغ ٕاخل التٖ ٙيظ مڜ ثلنڤٵ ه٘ث ي :امل سسغ تتكفل ثلتٖ ٚثمٌ بتصميږ لڤحٖها ثمل  ثملناسبغ ثلتكڤيڜ ب

ڗ ثلخياٙ ڣلها ، ٙبيڗ تستعيڗ ب سسغ مڜ بمٖ ٙجها مڜ ڣ ثمل 1خا
. 

ٙيظ - ب ٙه التٖ سسغ خا سساػ بع٬ تفضل :امل ٙيبيغ نشاطاتها كل ڣ جٜ نقل ثمل ٙه ثلتٖ سسغ خا  ٗلڊ ڣ ثمل

ٙيبيغ ثلخبڇع لنق٨ سسغ لٖڥ ثلتٖ ٙيبيغ ثلڤسائل لنق٨ ڣ ثمل  .ٕثخلها ثلتٖ

ٙيظ: ٙابعا:   خطڤاػ التٖ
ٚثحل هي: ٙيبيغ بعٖع خطڤثػ ڣم ٚ ثلعمليغ ثلتٖ  2 تم

                                                           
ٚالتسييقٖث١ سميغ  - 1 اػ علګ الخٖمغ ڣ للڤظائڀ التڤقعي ، اث ٚع املقٖمغ، الكفا ي ثقتصإ  متطلباػ الستكماڋ مقٖمغ م٘ك شهإع ماجستيڇ 

سسغ ٙيغ,ثالقتصإيغ ثلعلڤم كليغ ، ڣتسييڇ ثمل قلغ  جامعغ  ، ڇلتسييا مڣعلڤ  ڣثلتجا ٚباٍ ٙڣ  . ٥75  ، 2011قاصٖڬ م
ٚيغ، تنميغ فلكاڣڬ نجڤڥ، - 2 ٜائ سسغ الصناعيغ الج ي امل ع الشاملغ  ٚيغ ڣفڄ معايي الجٕڤ ٕٙ البش ثه  املڤا ٚڣحغ مقٖمغ لنيل شهإع ٕكتٙڤ ط

ٚيغ ٕٙ ثلبش ٙع ثملڤث ي ثٕث  . ٥78  ، 2017، 2سطيڀ جامعغ  ، ثالنسانيغ ڣثالجتماعيغ ثلعلڤم كليغ ، ثلعلڤم 



ٙ املفاهيمي ل                                                       األڣل:الفصل  ٚإ االطا اػ األف  تنميغ كفا
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ٙيبيغ - ٚ ثألساسيغ تحليل ڣتحٖيٖ االحتياجاػ التٖ ٙيبيغ مڜ ثلعناص : يعتبڇ تحليل ڣتحٖيٖ ثالحتياجاػ ثلتٖ
ڗ ثلتحٖيٖ ثلٖقيڄ له٘ه  لڊ  ، ٗڣ ٙيب ي تصميږ ثلبڇنامٌ ثلتٖ  ثلت تساعٖ 
ٙيبيغ يقصٖ بڢ تحٖيٖ  ٙيب نشاطا هإفا ڣ ڣتحٖيٖ ثالحتياجاػ ثلتٖ ثالحتياجاػ ڣتحليلها يجعل ثلنشا٭ ثلتٖ

كسابها ڣثل ٙثػ ثملطلڤبغ  ٙيظ .ثملها ي نهايغ ثلتٖ ي مجمڤعغ مڜ ثألهٖثف ثملطلڤب تحقيقها   ت يتږ تفصيلها 

ٙيظ:تصميږ معيناػ  -ب ٙيظ  التٖ ٚثػ، ثلڤسائل ي ه٘ه ثلخطڤع يتږ تحٖيٖ معيناػ ثلتٖ مثل: ثلكتظ، ثمل٘ك
ٙثسغ حالغ  ڣثألفالم ...، ڣتحٖيٖ ٚع، ثملناقشغ ٕڣ ٙبيڗ كاملحاض  ڣغيڇها.ثألسلڤب ثلت يتږ ثستخٖثمڢ مڜ قبل ثملٖ

ٙيب -ه نامٌ التٖ ٙ مٖڥ صحغ الب ٚثٕ ختبا ٚيظ ثلبڇنامٌ علګ عٖٕ قليل مڜ ثألف : ڣيتږ ٗلڊ مڜ خالڋ تج
ٚثػ فيڢ . كٖ مڜ صالحيتڢ ڣڣجٕڤ ثغ  للت

ٙيظ: -ٕ ٙيب تنفي٘ التٖ نشطغ مثل تحٖيٖ ثلجٖڣڋ ثلتنفي٘ڬ للبڇنامٌ مڜ يتږ تنفي٘ ثلبڇنامٌ ثلتٖ  علګ عٖع 
ٚتيظ بيئغ ثلتعلږ فيڢ ٙيظ ڣت ٜڣيٖها بالتجهيڈثػ  حين مڤثعيٖ ثالسًڇثحاػ كما يتضمڜ تحٖيٖ مكاڗ ثلتٖ ڣت

 ٩ٙ ٙيظ علګ  ٚنامٌ ثلتٖ ٛمغ ڣتطبيڄ ب   ثلڤثقٸ.ثلال

ٙيظ: -ڝ ٚنامٌ التٖ ثنا عمليغ ثل متابعغ ڣتقڤيږ ب ٚڬ ثملتابعغ  ڗ تج كٖ مڜ  يسيڇ  ثلبڇنامٌتنفي٘ ڣبعٖها للت
ٙ ثألحكام  صٖث ٚڬ بعٖ ٗلڊ ثلتقڤيږ ڣثل٘ڬ يعن ثلتشخي٨ ڣثلعاله ڣ مڜ خالڋ بشكل جيٖ ڣمنتظږ، ثږ تج

ٚفغ نقا٭ ثلقڤع  ٙبيڗ ملع ٙث ثملتٖ ٜها ڣنقا٭ ثلضعڀ لتالفيها مستقبال.ثملتابعغ ڣثستطالٵ  ٜي  ألجل تع

ٚيغ تحفي املطلظ الثاني: اػ البش   الكفا
ثػ ٛيإع لګ يهٖف سلڤب ثلحڤثفٜ تعتبڇ ٚثٕ، مما ڣ تنميغ كفا ع علګ يجابا   ينعك٠ ثألف  لهږ ثإلنتاجيغ ثلكفا

، كما   ٕڬ ڣنڤعا  سسغ تحقيڄ لګ ثلنهايغ ي ڣي نفسهږ  هٖثف ثمل ٚثٕ  هٖثف ثألف لګ مفهڤم ڣ ٚځ  ڣعليڢ نتط
نڤثعڢ :  ثلتحفيڈ ڣ

ٙيڀ ثلتحفيڈ نجٖ ما يلي التحفي مفهڤمڣال:    : : ڣمڜ بيڗ تعا
ٚيڀ    ٚثٕ تشجيٸ »: 1تع سسغ، هٖثف تحقيڄ جل مڜ عمالهږ ي ينشطڤث حت هممهږ ڣثستنها٩ ثألف  ثمل

ثيڇ ڣتبٖ ثلعمليغ ٙجي بالت ٚثٕ علګ ثلخا ڗ ثألف ٚث عليهږ يع٩ٚ ك  نجاحها لكڜ كٌڇ، بعمل ثلقيام جل مڜ علګ ج

ٕٚ بڤضعيغ ٕثخليغ تتصل عڤثمل علګ يتڤقڀ  .1«ثلنفسيغ ثلف

ٚيڀ    لڊ مڜ خالڋ »:  2تع نتاجيژهږ ، ٗڣ ٛيإع  ٙع لحن ثلعامليڗ علګ  ثػ ثلت تبٖلها ثإلٕث هڤ تلڊ ثملجهٕڤ
شباٵ تلڊ ثلحاجاػ  ڗ يتميڈ  شباٵ حاجاتهږ ثلحاليغ ڣ خلڄ حاجاػ جٖيٖع لٖيهږ ڣثلسعي نحڤ  ٚيطغ  ش

ٙيغ ٚث .  ڣ ثلتجٖيٖ ٗلڊ باإلستم
2
« 

                                                           
ٙيظ ثٚ ، تحليلثلشئ ثلٖثڣڬ  - 1 ٕٙ تنميغ علګ ڣالتحفي التٖ ٚيغ املڤا ٜثئٚ، ، 06ثلعٖٕ  ،مجلغ ثلباحناإلسالميغ، البلٖاڗ ي البش جامعغ ثلج
،2008 ٥،13. 
ي - 2 ٚإ ڣ العالقاػ اإلنسانيغ ،محمٖ ثلصيڇ ٙع األف ٙ قنٖيل ، ٭  ٕا ٕٙڗ، 1، ٕث  . ٥،297  2003،عماڗ ، ثأل
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ڗ قڤڋ يمكڜ ثل سبڄ، مما ڣثنطالقا ٚثػ ثلعڤثمل مجمڤعغ شملت هڤ سياسغ ثلتحفيڈ ب ث  ثلٖثخليغ ڣثمل
ٙجيغ سسغ ڜع صٖٙت ثلت ڣثلخا ثيڇ ثمل ٚثٕ سلڤڅ علګ للت ٚفٸل هږٕفعڣبالتالي  حاجاتهږ شباٵ خالڋ مڜ ثألف  ل

ٚڣٍ عملللٕثئهږ  مستڤڥ مڜ   عاليغ. معنڤيغ ب

 :التحفي هميغ ثانيا:

سساػ ي عنڢ غن ال سلڤب ثلتحفيڈ يعتبڇ ٙقا هناڅ ألڗ ثمل ٕٚ ثألٕث بيڗ كبيڇث فا  ال عنٖما ٕثئڢ عڜ ثملحفٜ للف
ٜث، يكڤڗ  ٜ ٗثػ محف ثيڇ كبڇڥ  هميغ فالحڤثف  ٗثػ ثلتحفيڈ فعمليغ ٗڗ ثإلنتاجيغ، ثلعمليغ تيسيڇ ي فعاڋ ڣت

ٜٕڣجغ هميغ سسغ هٖثف تحقيڄ لګ جهغ مڜ تسعي فه م ٚڥ تهٖف جهغ ڣمڜ ثمل ٕٚ حاجاػ  شباٵ لګ خ  ثلف

 1 : فيما يلي ثألهميغ ه٘ه تلخي٨ ڣيمكڜ ثملختلفغ،

 يإع كميغ ثلتكاليڀ خف٬  ؛ثملبيعاػ  ٛڣ

 ع علګ ثملحافظغ   ؛تحسينڢ ڣ ثإلنتاه جٕڤ

 ؛ڣ ثلعمالغ ثإلنتاه ي للتحكږ متيڗ ساٝ ڣضٸ · 

  ٚ لڊ ثلعماڋ ثقبغم تهږ ثإلنتاجيغ خالڋ مڜ ٗڣ  ؛محٖٕع ڣقاػ ي قياٝ كفا

 ٰ؛جهٖه قٖٙ ثلعماڋ كل ڣتحفيڈ باإلنتاه ثألجٚ ٙب 

 ڣصيانژها ثآلالػ علګ ثملحافظغ.  

 شباٵ ثلعامل ٙٿ  تحقيڄ ٙيغ حاجتڢ ڣ ٚڣ  · .ڣثالجتماعيغ ڣثلنفسيغ ثلض

ڗ ڣبالتالي ث تلعظ ثلحڤثفٜ ف ٕڬ ثلڤقـ، نف٠ ي ڣثجتماعيا ثقتصإيا ٕٙڣ  للمجتمٸ ثلڤطن ثإلنتاه ٛيإع لګ فت

 للمعيشغ. فضل مستڤڥ  تحقيڄ ڣبالتالي ثلعامل، ٙفٸ ٕخل عنڢ ينجٚ مما

ٜ ڣهي الحڤافٜ:نڤاع ثالثا:   2 :هناڅ عٖع تصنيفاػ ألنڤثٵ ثلحڤثف
  : مڜ حين طبيعتها – 
ٜ املإيغا - ٜ ثلنقٖيغ  لحڤاف ي ثلحڤثف ٜيإثػ ثلسنڤيغ  ،منها ثألجٙڤ  ،: تتمثل  ٙباٍ ،ثل ي ثأل ٙكغ  ػ ڣثملشا  .ثملكاف

ٜ املعنڤيغ - ٚ ڣثالمتناڗ  ،: فه متمثلغ بف٥ٚ ثلًڇقيغ  الحڤاف ٚ  ،ثلشك ڣما تقٖمڢ ثملنظمغ مڜ  ،ٙسائل ثلشك
ٙ بالعمل ٚث  .ضماناػ تخلڄ ثالستق

ٚها -ب ث  :مڜ حين 
ٜ السلبيغ -   ٚثتظ  الحڤاف ڣ ثلخصږ مڜ ثل ي ثلژهٖيٖ بالعقاب  ٚماڗ مڜ  ،: ڣهي متمثلغ  ڣ ثلتڤبئ ڣثلح  ٙ ثإلن٘ث

 . ثلعالڣع

                                                           
ٚثهيږ بلقايٖ   - 1 ڬ، ب ي بٙڤ ٚثڗ جامعغ -مجلغ ثقتصإياػ ثملاڋ ڣثألعماڋ  ،العامليڗ ٕا بمستڤڥ  التحفي ،عالقغ شڤ ٚ ،ثلعٖٕث -2 ڣه ٜثئ  ، 17لج

 .257 ٥ 2017 ثلسٖثس  ثلثاني
ٙع علڤم ي ساسياػ مناڋ طلعـ محمٕڤ - 2  . 264 ، ٥  2003، مصٚ ، ثالجتماعيغ للخٖمغ ثلعالي ثملعهٖ , اإلٕا



ٙ املفاهيمي ل                                                       األڣل:الفصل  ٚإ االطا اػ األف  تنميغ كفا
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ٜ االيجابيغ - ٜ ثملإيغ  الحڤاف ي ثلحڤثف ٙكغ  ،: ڣهي متمثلغ  ثػ ڣثلًڇقيغ ڣثملشا شكالها كالعالڣثػ ڣثلكفا ڣعلګ 
ٙباٍ  .ي ثأل

ٙتباطها -ه   : مڜ حين ا
ٕٚيغ : -  ٜ الف نتاجڢ الحڤاف ٕٚ ڣ ٚع بيڗ ثلف ٕٚ حينما يمكڜ تحٖيٖ ثلعالقغ ثملباش ٜ تعطي للف    .ڣهي حڤثف

ٜ الجماعيغ : - ٕٚ  الحڤاف ٚع بيڗ عمل ثلف ٜ تقٖم للجماعغ حينما ال يمكڜ تحٖيٖ ثلعالقغ ثملباش ڣهي حڤثف
ڗ يكڤڗ ثلعمل جماعيا  ،ڣعمل ثلجماعغ  ٕٚڬ يتڤقڀ علګ نتائٌ ثلجماعغ ،ك ڗ ثلعائٖ ثلف  . ڣ

نامٌ ابعا:ٙ  ٚ٭ للحڤافٜ السليږ الب  :نجاحڢ ڣش

ٙع علګ يجظ ثلحڤثفٜ لنظام ثلسليږ ثلبڇنامٌ عٖثٕ قبل ٚفغ ثإلٕث لڊ للعامليڗ، ثملالئمغ ثلحڤثفٜ مع ٚيڄ عڜ ٗڣ  ط

ٚفغ ٚ بها ثلت ثملختلفغ ثلحاجاػ مع ٙع ڣتستخٖم ڣقـ، كل ي ثلعماليغ ثلفئاػ مختلڀ تشع  ساليظ عٖع ثإلٕث

ٚفغ :منها ن٘كٚ ثلحاجاػ ه٘ه ملع
1 

 يٸ ٚف ثستقصا قڤثئږ تٛڤ ، سياسغ يخ٨ فيما ثلعامليڗ نظٚ ڣجهاػ علګ للتع  ثلعمل، ساعاػ ثألجٙڤ

ٚثحغ فًڇثػ   ؛ثل

 ٙث ڣتبإڋ للمناقشغ نٖڣثػ ڣ خصيغ مقابالػ ي بالعامليڗ ثالتصاڋ   .ثآل

ٚڣ٭ يتطلظ ثلنظام ڣه٘ث  :لنجاحڢ ساسيغ ش

ٚڣ٭ -  :الحڤافٜ نظام تطبيڄ نجاٍ ش

ٙع جٖث ڣثملفيٖ ثملهږ مڜ ٚڣ٭ تلًڈم ڗ ثملالئمغ ثلحڤثفٜ لنظام تحٖيٖها عنٖ لإلٕث  ه٘ه نظام لڤضٸ ساسيغ بش

ٚڣ٭ ه٘ه ثلحڤثفٜ  : هي ثلش

 ٚث ثلنظام يكڤڗ  ڗ ه٘ث ڣيعن :البساطغ حا مختص لڊ ڣمفهڤما ڣڣث ه ي ٗڣ  .ڣصياغتڢ بنٕڤ

 باألٕا الحڤافٜ ٙبط:  ٙ ٕٚ شعڤ ڗ ثلف ثتڢ ب ٕڬ مجهٕڤ   .معيڗ حافٜ علګ ثلحصڤڋ  لګ ت

 ٕڬ ثألٕث ثختالف معناه :التفاڣػ   .ثملمنٍڤ ثلحافٜ ثختالف لګ سي

 ٙكغ ٙع علګ ڬ :املشا ٙث ثألخ٘ ثإلٕث فكاٙ ب   .ثلحڤثفٜ نظام ڣضٸ ي ثلعماڋ ڣ

 سسغ تطبڄ ڗ هڤ :التنڤيٸ   .ثلحڤثفٜ مڜ مختلفغ نڤثعا ثمل

 ٚفٸ معينا هٖفا للحافٜ يكڤڗ  ڗ :الهٖف  .ثإلنتاه ك

 ٜث عالڗ ڣهڤ :العالنيغ  .ثلعامليڗ كافغ علګ سلبيا م كاڗ ثيجابيا ثلج

 ٙيظ ٚفيڗ تٖ لڊ :املش ٙيظ ٗڣ ڣليڗ بتٖ ثػ علګ ثملس ٚث  .ثلنظام ج

 سسغ عماڋ كل ثلحڤثفٜ نظام يشمل ڗ بمعن :الشمڤليغ لڊ ثمل   .ڣظيفژهږ حسظ ٗڣ

 ٚثٕ مڜ فئغ كل حاجاػ مٸ متناسبا ثلحافٜ يكڤڗ  ڗ بمعن  :مناسبا يكڤڗ  ڗ   .ثألف

 

                                                           
ٚثهيږ بلقايٖ   - 1 ڬ، ب ي بٙڤ ٚه ، شڤ ٚجٸ سبڄ ٗك  .258 ، ٥ م
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نامٌا -ب  :الحڤافٜ لنظام السليږ لب

ٙع علګ ٚغبغ يستجيظ حافٜ تقٖيږ علګ تعمل ڗ ثلناجحغ ثإلٕث ع ل ٚثٕ ڣيشعٚ فعال، مڤجٕڤ  شباعها ي بنق٨ ثألف

ٙع، جٖيٖ حافٜ تقٖيږ ڣ غباػ حاجاػ ثإلثا ٚفغ مڜ عليها البٖ ثلبڇنامٌ ه٘ث عٖثٕ مڜ تتمكڜ ڣحت جٖيٖع، ٙڣ  مع

 :همها مختلفغ نڤثےي لعٖع بالنسبغ مڤقفها

 سسغ علګ :اإلنتاه ٚفغ ثمل ه ڣكميتڢ ثإلنتاه نڤٵ مع ٚفغ ثلسابقغ، ثلسنڤثػ خالڋ ڣتطٙڤ  يتطلظ ما ڣمع

 .ڣتكلفژها عليها ثلحصڤڋ  ڣمصإٙ ڣتجهيڈثػ مڤثٕ مڜ

 ٚف يجظ :العمالغ ٙ  تكلفغ علګ ثلتع ٙع ڣمستڤڥ  ثلعماڋ جڤ ٙيظ ثملها  لګ ضافغ عليڢ، حصلڤث ثل٘ڬ ڣثلتٖ

ٚف ثڗ معٖالػ علګ ثلتع  .ثلسابقغ ثلسنڤثػ خالڋ ثلعماڋ ٕٙڣ

 ٚفغ يجظ :التسڤيڄ ٙيڀ ثلعمڤالػ ڣكميغ ثلبيٸ مناطڄ ڣك٘لڊ ثملبيعاػ، ڣكميغ ثلبيٸ سعاٙ مع  ڣمصا

ٜيڜ ثإلعالڗ  .ڣثلتخ

 ٚڣف ٚف يتږ ڣفيها :املتاحغ ڣاإلمكانياػ الظ  ثملستعملغ، غيڇ ڣثملباني ثلعاطلغ ثإلنتاجيغ ثلطاقغ علګ ثلتع

ٚف ثلګ ضافغ  .ثملقنعغ ثلبطالغ علګ ثلتع

 .التمكيڗ الثالن: املطلظ

ٚثٕ ثلعامليڗ عطا ثلتمكيڗ علګ يعمل ڣلياػ ثألف ٚيغ ڣمنحهږ ثلصالحياػ ڣثملس ٚيقژهږ، ثلعمل ألٕث ثلح  ٕڣڗ  بط

ٙع مڜ مباشٚ تٖخل ثتهږ عمليغ تنميغ ي ثلفعالغ ثألساليظ مڜ ڣيعتبڇ ، ثإلٕث نفسياتهږ  علګ ثٚ مڜ لڢ ملا كفا
نهږ سسغ، قبل مڜ ڣثهتمام ثقغ محل ب ٛ  ما ڣهڤ ثمل نفسهږ ثقژهږ يعٜ ٙهږ ثلعناڗ يطلڄ مما ب  ڣخبڇثتهږ ألفكا

سسژهږ ثملشًڇكغ ثملصلحغ تحقيڄ بهٖف ڣجهٖهږ  .لهږ ڣمل

ٚيڀ ڣال:  التمكيڗ: تع

ٙيڀ تعٖٕػ لقٖ ٚ منها:ثلعامليڗ  تمكيڗ تعا    ن٘ك
ٚيڀ  ٚث «: هڤ1تع ٕڬ ج ٕٚ ثقغ تڤطيٖ لګ ي ٙثتڢ ثلف ٙتڢ ثل٘ثتيغ، بقٖ ٙثػ ڣتحمل ثتخاٗ علګ ڣقٖ ٚث  ثلق

ڣليغ  1. «ثملس

ٚيڀ  ٚفڢ  : كما2تع نڢ Bennis & Towesndيع ڣلياػ للعامليڗ ڣمنحهږ  ثلصالحياػتفڤي٬ كل  « ب ڣ ثملس
ٚي ٚ مڜ ألٕثلكاملغ  غثلح ٚيقژهږ ٕڣڗ تٖخل مباش ٙعث ثلعمل بط ٙ  ثإلٕث ڣ بيئغ ثلعمل  غٕ ثملناسبثمٸ تڤفيڇ ثملڤ

ٙيا  ثملالئمغ هيلهږ سلڤكيا ڣفنيا ڣمها  2.» ثلعمل ڣ ثلثقغ فيهږ ألٕثلهږ ڣ ت

                                                           
ٙثضيغ ثلطاهٚ محمٖ - 1 ٙبڤ١،  ٚڣف ، ٕ اتيجيغ التمكيڗ ع ٚڬ  الٚسمال لتنميغ كإست جامعغ ،44، مجلغ ثلعلڤم ثالنسانيغ، ثلعٖٕ باملنظماػ الفك

 .   91، 2015٥قسنطينغ ،ٕسيمبڇ 
ٚڬ ، نٖث مصطفى كماڋ - 2 حمٖ ثلعم ٚ  ، يمڜ  ٚڬ املٖاٝٙ لتمكيڗ العامليڗ ڣعالقتڢ بڤال املعلميڗ التنظيمي مڜ ڣجهغ نظ ٙسغ مٖي ٙجغ مما ٕ

ٙثساػ )ثلعلڤم ثلًڇبڤيغ(، ثملجلٖ  ،معلمي مٖاٝٙ محافظغ العاصمغ  ٕٙڗ، ٥ 2،ملحڄ 38مجلغ ٕ  .469،ثأل
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29 

 

ٚيڀ  ٙع تڤفيڇ يعن :3تع ڣليغ ڣتحمل ثألعماڋ ٕث علګ ڣثلقابليغ ثلقٖ  ثلقيٕڤ كافغ قصا ما يتطلظ ڣهڤ ثملس

ٙيغ غيڇ ٚڣ نهږ يمتلكڤڗ  خاصغ عمالهږ، إلنجاٛ ثلعامليڗ مام ثلض يغ ڣ حغ ٙ ٚثٕ ثلعمل طبيعغ عڜ ڣث ٛه ثمل  نجا

ٚيڜ، ڣتحقيڄ عڜ ٕقغ كٌڇ بشكل   1.ثملنظمغ هٖثف لتحقيڄ ٙئي٦  سبظ فالتمكيڗ ثلعمل، مجمڤعغ ٙقابغ ثآلخ

ڗ  ڗ نستخل٨  ٕٙع  يمكڜ  ٚيفاػ ثلڤث ٚتكٜ علګ ثالهتمام سًڇثتيجيغ حٖيثغ تمكيڗ هڤ ثلمڜ خالڋ ثلتع ت
جل ٙثػ طالځ ثلطاقاػ ثلكامنغ ل بالعامليڗ مڜ  ٜڣيٖهږ باملها ڣليغ ڣ ثلعمل علګ ت ٖيهږ بجعلهږ يتحملڤڗ ثملس

ٚثٙ  ي ثتخاٗ ثلق ٙكغ  ي ثملشا كبڇ  ث  ٙسغ  ٕٙڣ ٙيڜ علګ مما هلهږ الكتساب ثلخبڇثػ ليكڤنڤث قإ حل  ،ثلت ت
ڥ ڣثملشكالػ  سسغ. ثملستقبليغ تحٖيٖ ثلٚ  للم

 التمكيڗ هميغثانيا:
:ثلتاليغ ثلنقا٭ ي ثلتمكيڗ هميغ يجاٛ يمكڜ :

2 
سساػ لنجاٍ ساس  عامل ثلتمكيڗ-1 ٚعغ خالڋ مڜ متصاعٖع تنافسيغ بيئغ ي السيما ثمل ٚڣنغ ثلس ي  ڣثمل

ٙثػ ثتخاٗ ٚث ٚف مڜ ثلق ٚبا ثألكٌڇ ثألڣڋ  ثلصڀ عماڋ ط  عملهږ. محيٰ مڜ ق

ضاهږ، ثلعامليڗ معنڤياػ ٙفٸ ي يسهږ 2- ٚڣڗ ٗ ٙڣ تاحغ يشع ٚصغ ب  ثږ ثلتفكيڇ ڣمڜ مكانياتهږ علګ للبڇهنغ ثلف

ٙڬ. ثإلبٖثعي  ڣ ثالبتكا

، سبل مڜ هام سبيل ثلتمكيڗ 3- ٙثتهږ  ثتجاهاتهږ حين مڜ ثلعامليڗ تطڤيٚ ڗ ٗ ثلتطٙڤ ثلتنظيم ڣقٖ
ٙيغ ڣثلنظږ ثلتنظيميغ ثلهياكل ڣ ثلتكنڤلڤجيا تطڤيٚ عڜ هميغ يقل ال مٚ هڤ ڣسلڤكياتهږ  .ثإلٕث

ٚاحل ثالثا:   :التمكيڗ م
ٚثحل بعٖع ثلتمكيڗ عمليغ تمٚ ٚها يمكڜ م  :يلي ما ي ٗك

3 
ٚحلغ  -1  : املبٖئيغ التهيئغ م

لڊ ٛثلغ للتمكيڗ، ثلٖثعمغ ثملنظميغ ثلبيئغ بژهيئغ ٗڣ ٚيڀ فيها يتږ حين ٕڣڗ تطبيقڢ، تحڤڋ  ثلت ثلعڤثئڄ ڣ  تع

ٚثٕ ٙ  ڣتڤضيِ ثلتمكيڗ بعمليغ ثألف ٕٚ كل ٕڣ ٚحلغ ڣتحتاه ه٘ه فيها ف ٙثيغ قڤيغ، قيإع لګ ثمل  بعمليغ ڣثسعغ ٕڣ

ٚثٕ ثلت تڤجڢ ثألسئلغ عڜ لإلجابغ ثلتمكيڗ  . ثألف

ٚحلغ -2  : ٛمنيا ڣجٖڣلتها األهٖاف ڣضٸ م
ٚحلغ ه٘ه تحتاه ٙ  يماٝٙ ثل٘ڬ ثلقائٖ لګ ثمل ٜث مڜ ثملعلڤماػ ڣيقڤم بجمٸ للجميٸ يستمٸ ثل٘ڬ ،ثملنسڄ ٕڣ  ج

ٙشإ ڣيڤفٚ ڣيحللها ثملنظمغ ٚيفهږ يتږ حت ألعضا ثلتنظيږ ثملناسظ ڣثلتڤجيڢ ثإل  للمنظمغ ثملختلفغ باألهٖثف تع

 . ڣمحاڣلغ حلها تڤثجهها ثلت ڣثملشاكل

ٚحلغ -3  : العمل بيئغ ي املإيغ التسهيالػ م

فضل ثملنظمغ ي تمكيڗ ثلعامليڗ تجسيٖ علګ تساعٖ ثلت ثلكافيغ ڣثملإيغ ثملاليغ ثلتسهيالػ تڤفيڇ تتضمڜ  ب

 . شكل
                                                           

ٙثضيغ ثلطاهٚ محمٖ - 1 ٙبڤ١،  ٚڣف،  ٕ ٚهع ٚجٸ سبڄ ٗك  . ٥،92  م

ٙتڢ املٖيٚ مصطفى، سيٖ حمٖ - 2  131 ٥ ، 2003 مصٚ، ،السلڤكيغ ڣمها
 . ،  ص: ، صب ذكرهعروف، مرجع س راضي .دربوش، أ الطاهر محمد .د - 3
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ٚحلغ -4  : التطڤيٚ م

ٚحلغ ه٘ه خالڋ يتږ ٚځ  بحين تعتمٖ ڣثلتطڤيٚ ڣثلضبٰ ثلتقڤيږ، ثلتطبيڄ، لياػ ثعتمإ ثمل  ٗثتها، علګ ثلعمل ف

ٙثػ جهٕڤ ڣتڤجيڢ بتٖعيږ ڣتقڤم ٚثٕها ڣمها  ثلت للمشكالػ ثملناسبغ ثلحلڤڋ  ڣتطڤيٚ تحقيڄ ثألهٖثف نحڤ ف

 تڤثجههږ .

 :ڣمعڤقاتڢ التمكيڗ متطلباػٙابعا: 

 يلي : ما ثلعامليڗ تمكيڗ متطلباػ هږ مڜ: العامليڗ تمكيڗ متطلباػ  -1

 ؛ ثلعامليڗ لتمكيڗ ثملنظمغ تبن*

تاحغ نها ثملعلڤماػ ثحتكاٙ ڣعٖم ثلتنظيميغ ثملستڤياػ لجميٸ ثملعلڤماػ *  يتسن ثلقڤع لكي مڜ جٜ علګ 

ٙثػ ثتخاٗ للعامليڗ ٚث نهږ يحتاجڤڗ  ثملنظمغ ي فضل ق ٚثٙ صنٸ علګ تساعٖهږ ملعلڤماػ ف  ڣتحمل ثلق

ڣليغ  ؛ثملس

ٚثٕ يحتاجها ثلت ثملعلڤماػ بن* ٚفغ علګ بنا ثألف  ؛باحتياجاتهږ ثملسبقغ ثملع

ٚثٕ *تشجيٸ  ؛ثملطلڤب ڣثلفعاڋ بالشكل تڤظيفها ڣمحاڣلغ ثملعلڤماػ عڜ ثلبحن علګ ثألف

ٚثٕ ڣتڤضيحها ڣثلخطٰ باألهٖثف ثلخاصغ ثملعلڤماػ *نشٚ  ؛ ثلعامليڗ لألف
 ؛مستمٚ بشكل ثملعلڤماػ لتقٖيږ ثملالئمغ ثلڤسائل *ثستخٖثم

ٙيبيغ ثلبڇثمٌ تڤفيڇ* ٙفهږ تنميغ علګ ثلعامليڗ تساعٖ ڣثلت ثملناسبغ ثلتٖ ٙثتهږ ڣمعا  ثلقڤع نقا٭ تقڤيغ ڣمحاڣلغ مها

 لٖيهږ .

 : التمكيڗ معڤقاػ -2
ٜثيا للتمكيڗ ٚثػ عنها يعبڇ كثيڇع م ش ٙتفاٵ بم ع ڣتحسيڗ ثإلنتاجيغ ث  نسبغ ثنخفا٩ ڣ ثملنتڤه، ثلخٖمغ جٕڤ

ثڗ ثلغياب ٙڣ يإع ثلعمل ٕڣ ٕڬ مما ثلتعاڣڗ  ٛڣ ٙتفاٵ ڣبالتالي حل ثملشاكل لګ ي ٙع ث   ثلتناف٠ علګ ثملنظمغ قٖ

ٚغږ ٜثيا مڜ ڣبال  :يلي ما ثملعڤقاػ ه٘ه هږ ڣمڜ تطبيقڢ، ي معڤقاػ هناڅ ڗ ال يحققها ثلتمكيڗ ثلت ثمل
ٙث تمسڊ - ڣلياػ بالصالحياػ ثملٖ  ؛ ڣثملس

ٚثٕ يحققڢ سڤف ثل٘ڬ ثالنجاٛ مڜ ثلخڤف - ٙسغ نتيجغ ثألف ٙث ڣبالتالي ثلتمكيڗ مما  يملكڤڗ  ال ثل٘يڜ فاڗ ثملٖ

ٙثػ ٙثػ ثملها ثٚ ثإلبٖثعيغ ڣثلقٖ ٚڣڗ مڤقفهږ يت  ؛ يميڈهږ ما ڣفقٖثڗبالضغٰ  ڣيشع
ع ثملعڤقاػ لګ ضافغ  : يلي ما ٗكٚ يضا يمكڜ ثل٘كٙڤ

ع -  ؛للعامليڗ ثملمنڤحغ ثلقڤع عڤثمل ثستخٖثم سا
ٚكيڈ -  ؛ثلجماعغ نجاٍ علګ ڣتفضيلڢ ثلشخپ  نجاحهږ علګ ثلعامليڗ بع٬ ت
ٚفغ مڜ ثلعامليڗ بع٬ تمكڜ عٖم - ٙثػ التخاٗ ثلكاملغ ثملع ٚث  ؛فعالغ ق

ٙثػ ثتخاٗ - ٚث  1.منطقيغ ڣمڤضڤعيغ ڣمبڇٙثػ س٠ علګ ڣلي٠ خصيغ، س٠ علګ بنا ثلق

 

                                                           
، ص راضي دربوش، الطاهر محمد  - 1  . ، ص: عروف، مرجع ساب
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 الفصل: خالصغ
ع ممفهڤ  يعتبڇ ٚتكٜ ڣثل٘ڬ ثلحٖيثغ يږهفاثمل مڜ ثلكفا ٙ ثمل يه بعإ ثالثغ علګ ي ٙ ثمل ،فعا ٙ ثمل ثلعمليغ، فعا ف عا

ثػ :نڤثٵ ثالثغ لګ ڣتصنڀ ثلسلڤكيغ، ٕٚيغ، ثلكفا ثػ ثلف ثػ ثلجماعيغ، ڣثلكفا  عملت، كما ثلتنظيميغ  ڣثلكفا
ثػنميغ ت ٚثٕ  كفا ٙثػ غثألف ٙع ثملها ٙع علګ ثالستجابغ ملتطلباػ  ٖيهال ثمللمڤسغ يڇعلګ ثثا ڣبالتالي تجعلها قإ

ٚتكٜ ت ڣ ثلڤظائڀ ثلحاليغ ڣثملستقبليغ ٙيظ ثل٘ڬ  مڜ ثلنشاطاػ مڤعغمج علګژها نميت علګ يعمل مثل ثلتٖ
ٙف ي ثملستمٚ ثلتحسيڗ ٙثت هږمعا ٙثت هږڣمها ٚځ  تقلي٨ يضمڜ ثل٘ڬ بالشكل هږڣقٖ ٙفثمل بيڗ ثلف ٙثػثلڣ  عا  قٖ

ٕٚلل ٙسغ غثملعنڤي ٙڣحڢ ٙفٸ جل مڜ تحفيڈهك٘ث ڣ  ڣظيفتڢ ڣمتطلباػ ف ،  ڣجڢ حسڜ علګ ليڢ ثملڤكلغ ثملهام ملما
ٚيقغ لتطڤيٚ مهما مطلبا يعتبڇ ثل٘ڬ تمكينڢ ڣك٘لڊ   خالڋ ثملنظمغ بها تمٚ ثلت ثملختلفغ ثملشكالػ تعاملڢ مٸ ط

 . متغيڇع بيئغ ي نشاطها
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ع التنافسيغتحقيڄ ل  املي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ٚإ تنميغ                                       الثاني:الفصل  اػ األف ع التنافسيغ كفا ٙ لتحقيڄ املي   كمصٖ

 

33 

 

لڊ ڣثلٖڣلي ثملحلي ثملستڤييڗ علګ تغيڇثػ عٖع ثلحاليغ ثألعماڋ بيئغ تشهٖ: تمهيٖ ٙ  ثنفتاٍ نتيجغ ٗڣ  ثألسڤثځ ڣتطڤ

ٚڣٛ لګ ٕڥ ما ه٘ث ثملعلڤماػ، تكنڤلڤجيا سساػ لٖڥ ثهتماماػ عٖع ب  ما كل ي ساسا ثالقتصإيغ ثنصبـ ثمل

ٚيڄ عڜ ڣثلتفڤځ  لها ثلتميڈ تحقڄ ثلت ثالسًڇثتيجياػ عڜ ڣثلبحن ڣثلتنافسيغ باملنافسغ عالقغ لڢ  كسظ ط

 . تنافسيغ ميڈع ڣتحقيڄ

ٙث تعٖٕػ ڣقٖ س٠ مصإٙ حڤڋ  ثآل ٜثيا بنا ڣ سساػ، ثلتنافسيغ ثمل ٚجٸ مڜ فهناڅ للم  لګ ثلتفڤځ  مصإٙ ي

ٚتبٰ عڤثمل ٙجيغ، بالبيئغ ت كٖ مڜ ڣمنهږ ثلخا ٕٙ هميغ علګ ي ثػ ثلٖثخليغ ثملڤث ٜثيا ه٘ه ي تحقيڄ ڣثلكفا  ثمل

سسغ ثكتساب ڗ علګ ثتفقڤث لكنهږ ثلتنافسيغ، ي منافسيها علګ تميڈها تنافسيغ مليڈع ثمل  نجاحها مفتاٍ تعتبڇ با

 .ڣبقائها
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سسغ. ساسيغ حڤل تنافسيغ امل  املبحن األڣل: مفاهيږ 
ٚٛػ لقٖ ٙه يمكڜ فيما جٖيٖث ڣضعا ثلعامليغ ڣثلتحڤالػ ثلتغيڇثػ ف  ثألساسيغ سمتڢ جٖيٖ، عماڋ نظام ثعتبا

ٚئي٦  ثلتحٖڬ تعتبڇ ڣثلت ثلتنافسيغ هي سساػ يڤثجڢ ثل٘ڬ ثل ٚع كڤنها ثمل ساسيغ ثملعاص  نجاٍ تحٖٕ حقيقغ 

ٙيٸ مختلڀ سسغ مشا ٙجغ فشلها ڣ ثمل  .مسبڤقغ غيڇ بٖ

نڤاعها سبابها التنافسيغ، مفهڤم :ڣل األ  املطلظ  ڣ

ٚيڀ تقٖيږ يصعظ :التنافسيغ مفهڤم :ڣال قيڄ مڤحٖ تع  ڣ ثلنظٚ ڣجهاػ الختالف ڣه٘ث ثلتنافسيغ حڤڋ  ٕڣ
ٚبغ ٙسيڗ تج ٙيڀ :  بع٬ يلي فيما ثمليٖثڗ ڣسنستع٩ٚ ي ثملما  ثلتعا

ٚف نها  ثلتنافسيغ تع ثػ ڣ ثلجهٕڤ»ب ٚث ٙثػ ثإلج ٙيغ ثلفعالياػ كافغ ڣ ڣثلضغڤ٭ ڣثإلبتكا  ڣ ڣثلتسڤيقيغ ثإلٕث

ٙيغ ثإلنتاجيغ ٚيغ ڣ ڣثإلبتكا ٙسها ثلت ثلتطڤي كبڇ علګ ثلحصڤڋ  جل مڜ ثملنظماػ تما ٚيحغ  قعغ ش  تساعا كٌڇ ٙڣ

 1.«ثلت تهتږ بهاثألسڤثځ  ي
ٚف نهايضا  ڣتع ٙع »ب ٚثٙ ڣنمڤ، ٙبحيغ مڜ ثألهٖثف تحقيڄ بغ٩ٚ ثملنافسيڗ مام ثلصمٕڤ علګ ثلقٖ  ستق

ٙ  ڣتڤسٸ، جاڋ ثملنظماػ ڣتسعګ ڣتجٖيٖ، بتكا ٚع بصفغ ثألعماڋ ٙڣ ٚثكٜ تحسيڗ لګ مستم  بشكل ثلتنافسيغ ثمل

ڬ ٚث   ٕٙڣ ٚثٙ نظ ڇثػ الستم ثيڇ ثملتغي   2.«ڣثملحليغ ثلعامليغ ت
ٚف نها ڣتع ٕٙ ثملتاحغ ستعماڋ يضا ب سسغ، ثملڤث  ملا بالنظٚ ثستغالڋ حسڜ ثلڤثحٖ ثلبلٖ ڣ ثلقطاٵ ڣ للم

ٚيقغ قڤع لګ ڣبالنظٚ يكڤڗ  ڗ يجظ ٕٙ لتلڊ ثستعمالهږ ثملنافسيڗ ڣط  ي تتجلګ ڣثلت ثملنافسيڗ، مڤثجهغ ي ثملڤث
ٚث نمڤث يضمڜ ثلسڤځ  مڜ نصيظعلګ  بالحصڤڋ  يسمِ بشكل ثإلنتاجيغ تحسيڗ   3.«ثلطڤيل ثملٖڥ خالڋ مستم

ٚيڀ يمكڜ   4:مختلفغ معاييڇ لګ ثستنإث ثلتنافسيغ تع

ع ثلسعٚ، ڣهي عڤثمل ثالثغ علګ يستنٖ :األڣل  املعياٙ ڗ ٗلڊ ڣثلتكلفغ ڣ بنا علګ ثلجٕڤ يمكڜ  ثلتنافسيغ ف
ٚيفها نها تع ع ٗڬ منتٌ تقٖيږ علګ    مقبڤڋ. ڣسعٚ عاليغ جٕڤ

سسغ ٕث خالڋ مڜ تقاٝ ثلتنافسيغ ڗ بمعن ثلسڤځ  علګ يستنٖ :الثاني املعياٙ ٙنغ  ثلسڤځ  ي ثمل  ،بنظيڇثتهامقا
لڊ   .ثلنسبيغ ثلسڤځ  حصغ تقڤيږ لګ ثستنإث ٗڣ

ٙ الثا ٜ  مڜ فهناڅ مختلفغ ٛڣثيا مڜ ليها ثلنظٚ يمكڜ ڣبالتالي كسلڤڅ ثلتنافسيغ يعتبڇ :نلاملعيا نها محف ٚڥ  ي
ٜيٖ ڋ٘ب نحڤ يٖفٸ قڤڬ  ڗ ثلتنافسيغ عليڢڣ ثملستڤياػ، كل علګ لألٕث متڤثصل تحسيڗ قصٖ ، ثلجهٖ مڜ ثمل  ف

ٙسيڗ قبل مڜ ٗثتي لتقڤيږ هنا تخضٸ  .ثملما

                                                           
، علي- 1 ٙعثلسلم ٕٙ ٕا ٚيغ املڤا اتيجيغ البش ٚيظ ،ٕثٙ اإلست ٚع غ  .  ٥،101 2001 للنشٚ،ثلقاه
ٚيٖ - 2 ڣيٌ املنافسغ ،ثلنجاٙ ف ٚكاػ لياػ،التطبيقي ڣالت ٚ  لتحسيڗ الش سسغ ، التنافسيغ كٜاامل ٙيغ، ،للطباعغ ثلجامعغ شباب م  ثإلسكنٖ

 .10 ٥ ، 2000 مصٚ
ٚڣع بڜ حكيږ - 3 ٕٙ مساهمغ خيڇع ، بڜ سامي ،ج ٚيغ املڤا سساػ تنافسيغ تحسيڗ ي البش ٚيغ ثملجلغ ، الخٖميغ امل ٜثئ  ثلعٖٕ ،ثإلقتصإيغ للتنميغ ثلج

قلغ،،  01  . ٥،182 2014 ،ٕيسمبڇ جامعغ ٙڣ
ٛيٖ - 4 ٙبغ ڣسيلغ بڤث ٕٙ ،مقا اػ الٖاخليغ املڤا ع كمٖخل ڣالكفا سسغ ي التنافسيغ للمي ٚيغ،  االقتصإيغ امل ٜائ ٚعالج  شهإع لنيل مقٖمغ م٘ك

ي علڤم ثلتسييڇ، ٙيغ ثالقتصإيغ ثلعلڤم كليغ ماجستيڇ  . 2012٥،9، 1سطيڀ ثلتسييڇجامعغ ڣعلڤم ڣثلتجا
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ٚيڀ تقٖيږ يمكڜ سبڄ، ما ضڤ علګ ٙثػ تع نها قٖ سسغ للتنافسيغ ب ي  لها تسمِ ثلت ثمل بالصمٕڤ ڣثملجابهغ 
ٙع ه٘ه ثلسڤځ،  ممكنغ. فًڇع ألطڤڋ  ثلتناف٦  مڤقعها ڣتطڤيٚ ثملحافظغ ڣ ثحتالڋ ي تنعك٠ ثلقٖ

ٚكڜ ثلتنافسيغ جعلـ ثلت ثألسباب تتعٖٕ  :التنافسيغ سباب : ثانيا  ڣمڜ ثملعاصٚ، ثألعماڋ نظام ي ثألساس  ثل

ل ثلعڤثمل ثلت ٚكغ ثلعڤملغ نتائٌ حقيقژها ي تمث   1:ثألسباب تلڊ هږ مڜ هي ثملتغيڇثػ ڣح

ٚكغ مام ثألسڤثځ ثنفتحـ ڗ بعٖ ثلعالم ثلسڤځ  ي ثلف٥ٚ ڣتعٖٕ خامغ -1   نتيجغ ٙع ثلٖڣليغ ثلتجا ح

ٙع ڣمنظمغ (Gatt)ثلجاػ  ثتفاقياػ  ؛ثلعامليغ ثلتجا

ٚع -2  ثملعلڤماػ تقنياػ ثملتغيڇثػ نتيجغ ڣمالحقغ متابعغ ي ثلنسبيغ ڣثلسهڤلغ ثلعامليغ ثألسڤثځ عڜ ثملعلڤماػ ڣف

ٜها علګ ثلٖاللغ ثملعلڤماػ ٗثػ مڜ ڣغيڇها ثلسڤځ  بحڤف ساليظ ڣتطڤيٚ ڣثالتصاالػ ٚثك  ؛ثلتنافسيغ م
سساػ بيڗ ثملعلڤماػ ڣتبإڋ ثالتصاالػ سهڤلغ -3 ٚڣٵ ڣ فيما بيڗ ثملختلفغ ثمل سسغ ڣحٖثػ ڣف  ثلڤثحٖع ثمل

 ؛ثملتجٖٕع ثملعلڤماتيغ ثلحٖيثغ ڣتطبيقاػ ثالتصاالػ لياػ مڜ ڣغيڇها ثإلنًڇنيـ شبكاػ بفضل

ڄ  4- ثػ ثلبحڤف نتائٌ تٖف  ٙٵ ثلتقنيغ ڣثلتطٙڤ ٙثػ ڣثالبتكاٙ ثإلبٖثٵ عملياػ ڣتسا  ي ثلضخمغ بفضل ثالستثما
سساػ بيڗ للتحالفاػ ڣنتيجغ ڣثلتطڤيٚ ثلبحن عملياػ  ؛ثملجاڋ ي ه٘ث ثلكبڇڥ  ثمل

ٙتفاٵ ثإلنتاجيغ ثلطاقغ ٛيإع مٸ 5 - ع مستڤياػ ڣث  ي جٖٕ منافسيڗٕخڤڋ  ي ثلنسبيغ ڣثلسهڤلغ ثلجٕڤ

ٜ مشًڇيڜ سڤځ  لګ ثلسڤځ  تحڤڋ  ثألسڤثځ كثيفغ ثلصناعاػ  ثنفتحـ ثل٘يڜ للعمال ثلحقيقيغ فيڢ ثلقڤع تًڇك 

قل تكلفغ ٙغباتهږ إلشباٵ متعٖٕع بٖثئل بيڗ ڣثملفاضلغ ثالختياٙ ف٥ٚ مامهږ يسٚ ب ٚڣ٭ ڣب  تصبِ ثږ ڣمڜ ثلش

ٙثػ ڣتنميغ ثكتساب علګ خالڋ ثلعمل مڜ ثلسڤځ  ي للتعامل ثلڤحيٖع ثلڤسيلغ هي ثلتنافسيغ  ؛ثلتنافسيغ ثلقٖ

ٚثٕ مڜ عمڤما سڤث ڣثملشًڇڣڗ ثملسژهلكڤڗ  يتمتٸ ثلسابقغ لألسباب ڣنتيجغ سساػ ثألف  ثلبٖثئل تعٖٕ بميڈع ڣثمل

 ي ثملتنافسيڗ يضٸ مما ثملتنافسغ ثملنتجاػ ڣثلخٖماػ بيڗ مڜ ڣثالختياٙ للمفاضلغ مامهږ ثلف٥ٚ ڣثنفتاٍ

ٜيٖ ڬ ثألكبڇ ثلجهٖ ب٘ڋ يتطلظ صعظ مڤقڀ ٙضا مڜ ثلتناف٠ ثمل  ثقتناصهږ ڣ عليهږ ڣثالستحڤثٗ ثلعمال إل

 .ثملنافسيڗ مڜ
ٚع ثلعالږ ٕڣڋ  معظږ ي ثإلنتاه قطاعاػ مختلڀ ي ثملنافسڤڗ  يتمتٸ ك٘لڊ  ڣنتائٌ ثملعلڤماػ ثلعلميغ بڤف

ٚثػ سساػ ثلت ثلتقن ڣثلتطڤيٚ ثلعلم ثلبحن عملياػ كثافغ نتيجغ ثلتقنيغ ثلتطڤي  ي عٖيٖع تتڤالها م

ٚثكٜ ثلجامعاػ ٙثػ مكاتظ ڣك٘ث للقطاٵ ثلخا٥ ثلتابعغ ڣ ثلحكڤميغ سڤث ثلتقن ثلتطڤيٚ ڣمعاهٖ ڣم  ثالستشا

 . ڣثألعماڋ ثإلنتاه مجاالػ جميٸ ي ثملتخص٨ ڣثلبحڤف

ثػ ثلبحڤف لنتائٌ ثلتٖفڄ ه٘ث ڗ   ڣثلنتيجغ سساػ يتيِ ثلتقنيغ ڣثلتطٙڤ ٚع للم ٚڣعاػ ي ثلٖخڤڋ  ثملعاص  مش

 .ابه خاصغ ڣثلتطڤيٚ للبحن مكانياػ تكڤيڜ لګ تضطٚ ڗ ٕڣڗ  اتهمنتجا لتطڤيٚ مهمغ

                                                           
ٙ ثلڤهاب عبٖ بڤبعغ  - 1 ع ٕعږ ي االبتكاٙ ، ٕڣ سسغ التنافسيغ املي ٚعاالقتصإيغ،  للم ي علڤم ثلتسييڇ، شهإع لنيل مقٖمغ م٘ك  كليغ ماجستيڇ

 .٥،72،73 2012:٥قسنطينغ،  ثلتسييڇجامعغ ڣعلڤم ثالقتصإيغ ثلعلڤم
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ٙثػ تڤفٚ ثږ   ڣمڜ ، ثختصاٙ عڜ فضال   لها متاحغ تكڤڗ  ال قٖ ڣثلت ثلطائلغ ثالستثما  ٗلڊ كل ثلڤقـ ڣثلجهٕڤ

ٜيٖ ثتجاه ي يصظ ٙثػ مڜ م  ي ثلسڤځ  تحڤڋ  ڗ ثألسباب تلڊ ثلنهائيغ لجميٸ ڣثملحصلغ ثلتنافسيغ ڣثلجهٕڤ ثلقٖ
ٚثٙ مشًڇيڜ يكڤڗ  لګ سڤځ  ڣثلخٖماػ ثلسلٸ ألغلظ ڣبالنسبغ ثلعالږ ٕڣڋ  معظږ ٚيا فيڢ ثلق  ثل٘ڬ للمشًڇيڜ نظ

ه علګ ثملنتجڤڗ  ڣيتناف٠بٖيلغ  بف٥ٚ يتمتٸ  مڜ للتعامل ثلڤحيٖع ثلڤسيلغ هي ثلتنافسيغ تصبِ ثږ   ڣمڜ ٙضا

سسغ كل محاڣلغ خالڋ ٜيٖ ثكتساب م ٙثػ مڜ ثمل  . ثلتنافسيغ ثلقٖ

ٚيـ ثلت ڣثألبحاف ثلكتاباػ غلظ ميڈػ:التنافسيغ نڤاع :الثثا  ڣهما ثلتنافسيغ مڜ نڤعيڗ بيڗ ثملجاڋ ه٘ث ي ج

ٜمڜ بحسظ ڣثلتنافسيغ ثملڤضڤٵ بحسظ ثلتنافسيغ 1ثل

. 

ه ثلنڤٵ ه٘ث يتضمڜ :املڤضڤع بحسظ التنافسيغ 1-  ڣتنافسيغ ثملنتٌ تنافسيغ ڣهما ثلتنافسيغ مڜ صنفيڗ بٖٙڣ

سسغ   .ثمل

سسغ، تنافسيغ تحٖيٖ ي ثملهمغ ثلعڤثمل مڜ ثملنتٌ تنافسيغ تعتبڇ :املنتٌ تنافسيغ -  يعتمٖ ما غالبا حين ثمل

 هناڅ ڗ ٕثم ما لڤحٖه كاف غيڇ ثملعياٙ ه٘ث يبقى ڣلكڜ تنافسيتڢ، لقياٝ كمعياٙ ثملنتٌ نتاه تكلفغ سعٚ علګ

ٚڥ  معاييڇ ع معياٙ مثل ثملنتٌ تنافسيغ تحٖيٖ ي ثستخٖثمها يمكڜ خ  عنٖ ڣعليڢ ثلبيٸ، بعٖ ما ڣخٖماػ ثلجٕڤ

 .ڣثحٖ معياٙ علګ ثالعتمإ ڣعٖم معاييڇ عٖع باالعتباٙ ثألخ٘ يجظ ثملنتٌ تنافسيغ تقييږ

سسغ تنافسيغ -ب سسغ تنافسيغ تقييږ يتږ :امل  ثملختلفغ ثملنتجاػ تحققها ثلت ثلهڤثم٤ لګ ثستنإث ثمل

سسغ ٙنژها للم  .ثلخ...ڣثلنفقاػ ثملاليغ ڣثلتطڤيٚ ثلبحن ڣنفقاػ عامغ نفقاػ مڜ ثلكليغ باألعبا ڣمقا
سسغ علګ ل٘ث  ثإلجماليغ ڣبالتالي ثألعبا مڜ كبڇ منتجاتها تحققها ثلت ثلهڤثم٤ يكڤڗ  ڗ علګ تح٥ٚ ڗ ثمل

 .مستڤياتها مختلڀ ي مضافغ قيمغ تحقيڄ

ٜمڜ بحسظ التنافسيغ 2- ه ثلنڤٵ ه٘ث ينقسږ :ال ٙع ڣ ثمللحڤظغ ثلتنافسيغ لګ بٖٙڣ   .ثلتنافسيغ ثلقٖ

ع خالڋ ثملحققغ ثاليجابيغ ثلنتائٌ علګ ثالعتمإ يتږ ثلحالغ ه٘ه ي :اللحظيغ التنافسيغ -  تقييږ ي محاسبيغ ٕٙڣ

 غيڇ نيغ لف٥ٚ نتيجغ قٖ تكڤڗ  ثاليجابيغ ثلنتائٌ ه٘ه ألڗ مضلال ثملعياٙ ه٘ث يكڤڗ  ما غالبا ڣلكڜ ثلتنافسيغ،

سسغ، ثستغلژها مستٖثمغ  .ثلطڤيل ثملٖڥ ي ك٘لڊ ال تكڤڗ  ثلقصيڇ ثملٖڥ علګ ثلنتائٌ ڗ بمعن ثمل
ٙع -ب ٙع تعبڇ :التنافسيغ القٖ سسغ فيها تتميڈ ثلت ثلجڤثنظ علګ ثلتنافسيغ ثلقٖ  علګ تجعلها تتفڤځ  ڣثلت ثمل

ٙع ڣتعتبڇ تنافسيغ، ميڈع لها تحقڄ ڣبالتالي منافسيها سسغ ي مهږ عامل ثلتنافسيغ ثلقٖ  ڣمڤثجهغ نجاٍ ثمل

ٙع ڣتستنٖ ثملنافسغ، ع، منها معاييڇ عٖع علګ ثلتنافسيغ ثلقٖ ٚڣنغ ڣثلڤقـ ثلسعٚ، ثلجٕڤ  خالف علګ ، ڣثمل

ڗ ثللحظيغ ثلتنافسيغ ٙع ف ٚع ڣ ثملستقبليغ بالف٥ٚ تخت٨ ثلتنافسيغ ثلقٖ عٖع  خالڋ مڜ ثملٖڥ طڤيلغ بنظ
ثػ ح ثملڤثلي ڣثلشكل ،ستغالڋ ٕٙڣ سسغ تنتهجها ثلت ثلسبل مختلڀ يڤ ٙع لتحقيڄ ثمل  .ثلتنافسيغ ثلقٖ

 
                                                           

ٚبي  - 1 ٜعبڜ ثلع سسغ االقتصإيغ،  iso)، مساهماػ املڤاصفاػ القياسيغ )حم ي امل ع التنافسيغ  ٚعي تحقيڄ ڣتنميغ املي ضمڜ  مقٖمغ م٘ك
ٙيغ علڤم ثالقتصإيغ ثلعلڤم كليغ ي علڤم ثلتسييڇ، ماجستيڇ شهإع متطلباػ نيل ٚع،   ثلتسييڇجامعغ ڣثلتجا  .٥،140،139 2015:٥ثلبڤي
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ٙع تحقيڄ : سبل(II -1)الشكل سسغ التنافسيغ القٖ  .للم

 

 

 

 

 

 

ٜع،  ثملصٖٙ: ٚبي حم ٚهبڜ ثلع ٚجٸ سبڄ ٗك  .٥140، م

 
سسغ ڗ عاله ثلشكل خالڋ مڜ يتبيڗ ٙع تحقيڄ جل مڜ سبل عٖع تنته ثمل  علګ تعتمٖ حين ثلتنافسيغ، ثلقٖ

سعاٙ منتجاتها تسعيڇ خالڋ مڜ مناسبغ تسعيڇ سياسغ ٙنغ منخفضغ ب لڊ بمنافسيها مقا  تخفي٬ بالعمل علګ ٗڣ

ع عامل علګ يضا تعتمٖ كما باملنتٌ، ثملتعلقغ ثملختلفغ ثلتكاليڀ ٙنغ تحقيڄ ثلتميڈ ڣبالتالي ثلجٕڤ  مٸ باملقا

ٚڣنغ تحقيڄ لګ باإلضافغ ثملنافسيڗ، منتجاػ ٚضها ثلتغيڇثػ مٸ ڣثالستجابغ ثمل  فيها تنشٰ ثلت ثلبيئغ ثلت تف

سسغ ڣڣيشيڇ  ثمل ي تسليږ ثلسلعغ  ٚعغ  لګ مٖڥ ثلس ٜبڤڗ ڣ تقٖيږ ثلخٖمغ  ثلتڤقيـ  ٚعغ مٖڥ ك٘لڊ لل س
ڣ ٚ ڣ تنميغ سلٸ  ي ثلسڤځ  تطڤي  .خٖماػ جٖيٖع 

ٚاػاملطلظ الثاني : ش سسغ تنافسيغڣقياٝ  م  :امل
ٚاػ ش سسغ: تنافسيغ ڣال: م ٚبحيغ مڜ كل تشكل امل ٚثػ ثلسڤقيغ ڣثلحصغ ڣثإلنتاجيغ ثلصنٸ ڣتكلفغ ثل ش  م

سسغ، مستڤڥ  علګ للتنافسيغ ٍٚ يلي ڣفيما ثمل ٚثػ له٘ه ش ش  1.ثمل

ٚبحيغ -1 ٙيغ لكڤڗ حسابها ت: ال ٚڣ نها ض سسغ، خاصغ ڣ ٙع ثلتنافسيغ للم ٚث لقياٝ ثلقٖ ش ٚبحيغ م شكل ثل
هميغ ثلنتيجغ  ح  ٚثه  ثملتڤصليڤ ٚقابغ مڜ خالڋ ثستخ ٕٙ ثملسژهلكغ، فه تساعٖ علګ ثل ليها بالنسبغ للمڤث

ٙثػ حين يتږ ثتخاٗ عٖع  ٚث ٚه كما تساعٖ علګ ثتخاٗ ثلق ٙنغ بما تحقڄ ڣما تږ تقٖي ٚيڄ ثملقا ٚثفاػ عڜ ط ثالنح
يإع ثالستث بحيغ منخفضغ ٛڣ ٙيٸ ٗثػ تكلفغ عاليغ ٙڣ ٚبحيغ ،كالتخلي عڜ مشا ساٝ ثل ٙثػ علګ  ٚث ي ق ماٙ 

ٚبحيغ ثملنخفضغ ڣثل ٙيٸ ٗثػ ثل  .تقل فيها ثلتكلفغ تثملشا

يٖ قصيڇ مناسظ لطلظ :   الصنٸ تكلفغ -2 ع فائقغ ڣڣقـ تٙڤ ٚ منخف٬ ، جٕڤ لګ منتجاػ ٗثػ سع للڤصڤڋ 
ٙتبا٭ كب  ي ثملستخٖمغ ڣثآللغم ،ثلعامل لخاث ثملڤثٕ ي ڣثملتمثلغعڤثمل ثلتصنيٸ  يڗب يڇ ثلسڤځ، يتطلظ ڣجٕڤ ث

ٚ ، ل٘لڊ يتطلظ ثإلنتاه تكلفغ  لګبالقياٝ  ثملتڤسطغڗ تكلفغ ثلصنٸ أل عناصٚ تكلفغ ثلصنٸ  لګثلنظٚ  ثألم

                                                           
ٚثهميغ - 1 ٚثهيــږ بــ سسغ االقتصإيغ، ، ،ثب ٙع التنافسيغ للم ٜ القٖ ٜي سلڤب هام لتع ٙثساػ ثالجتماعيغ  تٖنيغ التكاليڀ ك مجلغ ثألكإيميغ للٖ

 . ٥،102 2011 ، 05 ثلعٖٕ ، -ثلشلڀجامعغ  -ڣثإلنسانيغ، كليغ ثلعلڤم ثالقتصإيغ ڣعلڤم ثلتسييڇ

 ثلسعٚ

ٙع  ثملقٖ
 ثلتميڈ

ع  ثلجٕڤ

ٚڣنغ  ثمل

 ثلتڤقيـ

 ثلتنافسيغ
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ٚث كافيا عڜ ثلتنافسيغ ت ثملنافسيڗ ش نتاه متجان٠ ما  يمثل م ٚٵ نشا٭ ٗڬ  يكڜ ضعڀ ثلتكلفغ علګ  لږف
ٚبحيغحساب  سسغ ثملستقبليغ ثل  . للم

شٚ -3 ٚجاػ )ثلناتٌ(  بڇ تع  :للعڤامل الكليغ اإلنتاجيغ م ثإلنتاجيغ ثلكليغ لعڤثمل ثإلنتاه عڜ ثلعالقغ بيڗ ثملخ
ڗ  ثلحصڤڋ  ي ثملستخٖمغ ثإلنتاهڣجميٸ عناصٚ  ڬ   له٘ثڣفقا  ثإلنتاهثلكليغ لعڤثمل  ثإلنتاجيغعليها، 

ٚب عڜ ثلنسبغ  ٚيڀ تع ٚجاػكميغ  بيڗ ثلحسابيغثلتع ٛمنًڇ ف خالڋ ڣثلخٖماػمڜ ثلسلٸ  ثملخ يغ معينغ، ع 
ٙ مڜ  تحقيڄ يثستخٖمـ  لتث ثملٖخالػڣكميغ  ٙجغ  بحين، ثإلنتاهٗلڊ ثلقٖ يٍ نجاتقي٠ ٕ سسغ   ثمل

ٕٙها  ثستغالڋ نتاجي مع نتاهإل مڤث نها مقياٝ لنجاعغ نظام  ٚف ب  يڗسلٸ ڣخٖماػ، ڣبالتالي فه تع
ٕڬ  ٙ ڣقـ ثلعمل ثل٘ڬ يتږ ب٘لڢ  لګ،فتحسينها ي  تخفي٬ڣمڜ ثږ  ثملنتجاػعلګ  ثلحصڤڋ  يتقلي٨ مقٖث

ٕڬ  ٚ تكلفژها، ڣه٘ث ما ي سسغ تمتٸ ثلګسع ك ثمل ٙع    .ثألسڤثځ ي ثملنافسغعلګ  بڇ بقٖ

شٚ -4   :السڤقيغ الحصغ م
ٙع ثلتنافسيغ ، فقٖ تكڤڗ  ٚثػ ثلقٖ ش ٚ مڜ م ش سسغ مڜ ثلسڤځ ثملتعامل فيڢ م سسغتعتبڇ حصغ ثمل  ي ثمل

ٚبحيغ تحقڄ خاللهاڣضعيغ تكڤڗ مڜ  ٚغڤب ثل ، ڣلكڜ علګ ثملحليغ ثلسڤځ  يع بيڇ حصغ كلها فيها ڣ  ثمل
سسغثلٖڣلي ه٘ه  ثملستڤڥ  ٚف ثلٖڣلغ  يڇ غ ثمل ٙع ثلٖڣليغ مڜ ط لڊ لڤجٕڤ قيٕڤ ڣعڤثئڄ علګ ثلتجا تنافسيغ، ٗڣ

 .ثملحليغثلسڤځ  حمايغ

سسغ ڗ ٚبحغ حصغ تملڊ ثلت ثمل ٙجي ثلٖثخلي ثلسڤځ  مڜ هام جٜ علګ ڣتستحٗڤ م  مڤقٸ ٗثػ تكڤڗ  ڣثلخا

سسغ ثملإيغ ثلتكلفغ كانـ كلما نڢ حين جيٖ، تناف٦  لګ ضعيفغ للم  كانـ كلما منافسيها، تكاليڀ بالقياٝ 

سسغ ڣكانـ كبڇ ثلسڤځ  مڜ حصژها ٙ  ثفًڇث٩ تساڣڬ  مٸ ٙبحيغ كٌڇ ثمل ٚڥ  ثألمڤ  .ثألخ

سسغ: تنافسيغ ثانيا: قياٝ ٚفغ يمكڜ امل سسغ مڤقٸ مع  :ثلثنائيغ لګ باالستنإ -نسبيا – ثلتنافسيغ مڜ ثمل

ٙنغ خالڋ مڜ ك٘ث ڣ نتاجيغ، – فعاليغ سسغ ٕث مقا ٕث ثلسڤځ  ي ثمل  1.منافسيها ب

 نتاجيغ: – فعاليغ :لثنائيغا -1
سسغ عڜ نقڤڋ  :الفعاليغ* ٚع، ڣيمكڜ ثألهٖثف ڣ ثلهٖف تحقيڄ مڜ تمكنـ ٗث فعالغ نها ثمل  حساب ثملسط

ٚع ڣثلنتائٌ عليها ثملحصل ثلنتائٌ بيڗ ثلنسبغ خالڋ مڜ ثلفعاليغ  .ثملنتظ

ٚع ڣثلڤسائل عليها ثملحصل ثلنتائٌ بيڗ ثلنسبغ ڣتمثل :اإلنتاجيغ* خ  .لتحقيقها ثمل

ففي مڤثجهغ ڣضعيغ  ڣثإلنتاجيغ، ثلفعاليغ بيڗ ثلتڤليڀ كمحصلغ ثلتنافسيغ ثعتباٙ يمكڜ :اإلنتاجيغ -الفعاليغ*
ي ثإلنتاجيغثقتصإيغ صعبغ تتجڢ  ٚثػ  ٛڗ ثلجٖيٖ باالعتمإ علګ ڣف سساػ نحڤ ثلبحن عڜ ثلتڤث ڣحت  ثمل

سهل ل٘لڊ سميـ  لګ ثلتخلي عڜ ثليٖ ثلعاملغ ألڗ ه٘ه ثلعمليغ تكڤڗ تقنيا  يتبيڗ لنا ٗلڊ يتږ ثللجڤ 
ڗ ه٘ث  ال  ٚيقغ ثإلنكما١،  ڗ عمليغ  باعتباٙ إلختياٙ قٖ ينطڤڬ علګ مخاطٚ كبيڇع علګ ثملٖڥ ثلطڤيل ثبط

                                                           
ٙ  تحٖيٖ ي ، مساهمغعبٖثڣڬ  هنا - 1 ي املعلڤماػ تكنڤلڤجيا ٕڣ سسغ كساب ڣاالتصاالػ  ع امل ثه  شهإع لنيل مقٖمغ ٙسالغتنافسيغ،  مي ٕكتٙڤ

ي علڤم ثلتسييڇ، ٙيغ علڤم ثالقتصإيغ ثلعلڤم كليغ ثلطٙڤ ثلثالن  ٚع،   ثلتسييڇجامعغ ڣثلتجا  .٥،99،98 2016:٥بسك
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ٙثػثلتخلي ه٘ه مسـ  سسغ ڣثلن يصعظ تعڤيضها مستقبال بخالف ثملها ي ثمل ٙبـ  ٚيڄ  ثلن تٖ ڗ ثأل ثلط ڣڋ ف
 ٚ ٙ ڄ ثلثاني يعٖ يثلط ي بباعتبا لګ بنا قڤع تنافسيغ متناهيغ  يتږ ٗلڊ مڜ خالڋ  ئغ معقٖع حينينڢ يعمٖ 

ٚځ فعاڋ للڤ  ڣثستغالڋٙفٸ ثلنتائٌ بڤثسطغ كسظ طلباػ جٖيٖع  ٚ  ثلثاني هڤ سائل ثملتاحغ ڣثلط قغ ثلتڤسٸ يط
ٕيڜٜباضا ثملتعامليڗ )ثلٙ  تسڤيقي شامل متجڢ نحڤ ڣڣجٕڤ تفكيڇ ثلبنڤڅ، مقٖمي ثلخٖماػ ( ، ئڜ، ثملٙڤ

ك  :ثملڤثلي ثلشكل خالڋ مڜ ٗلڊ تڤضيِ ڣيمكڜ ، ڣفا ٌڇ ڣجعلهږ 
سسغII -2الشكل) ٚځ تنافسيغ امل  ( :ط

 
ٚهعبٖاڣڬ،  املصٖٙ: هنا ٚجٸ سبڄ ٗك  .٥،99،م

ٚفغ ڗ ٚيڄ مع ٕڬ ثلط ٚڣنغ حساب خالڋ مڜ يتږ ثلتنافسيغ، سڤځ  ثقتحام لګ ثمل  ڣ للفعاليغ بالنسبغ ثإلنتاجيغ م
 :حاالػ ثالف هناڅ نجٖ

ٚڣنغ كانـ ٗث -1 ٚيڄ يڤثفڄ فه٘ث ثلڤثحٖ، مڜ كبڇ ثمل  .بالتڤسٸ ثملسم ثلط

ٚڣنغ كانـ ٗث -2 ٚيڄ يڤثفڄ فه٘ث ثلڤثحٖ، تساڣڬ  ثمل  .ثألمثل ثلط
ٚڣنغ كانـ ٗث -3 ٚيڄ يڤثفڄ فه٘ث ثلڤثحٖ، مڜ قل ثمل  .باالنكما١ ثملسم ثلط

ي  نڢ تږ ثلتمإڬ  لګ  ٙع  ٙ ثالشا ٕڬ تجٖ ڗ ه٘ث قٖ ي ثحتماڋ –ثلبحن عڜ ثالنتاجيغ علګ حساب ثلفعاليغ ف
ٚف  -كبيڇ ٚيڄ ثلګ ثلتنافسيغ  ثلتع ٚيڄ ڣمڜ ثږ ثلسقڤ٭ كما يستٖعي ثلبحن عڜ ثلط ٚثف ه٘ث ثلط لګ علګ ثنح

ٚثػ ثملعبڇ عنها  ش ٚع لإلنتاجيغ ڣثلفعاليغ ثمل ٜمڜڣثملفس  . حت يتسن متابعژها خالڋ ثل
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ٙنغ التنافسيغ قياٝ / ب ٚيقغ ه٘ه تعتمٖ :باملنافسيڗ مقا ٙنغ علګ ثلط سسغ ٕث مقا ٕث ثمل  ي ثملنافسيڗ ب
 سڤځ  تقييږ بيڗ ثلنسبغ هي ڣثلت ثلنسبيغ ثلسڤځ  حصغ حساب خالڋ مڜ ثألٕث ه٘ث تقييږ ڣيمكڜ ثلسڤځ،

سسغ ، ثألحسڜ ثملناف٠ سڤځ  ڣحصغ ثمل 1حاالػ ثالف نجٖ حين ٕث

: 

سسغ ٕث ڗ يعن ه٘ث :ثلڤثحٖ مڜ كبڇ ثلنسبيغ ثلسڤځ  حصغ -1  .ٕث ثملنافسيڗ مڜ حسڜ ثمل
سسغ ڗ يعن ه٘ث :ثلڤثحٖ تساڣڬ  ثلنسبيغ ثلسڤځ  حصغ  -2  .ثملنافسيڗ ألٕث مماثل ٕث للم

سسغ ڗ يعن ه٘ث :ثلڤثحٖ مڜ قل ثلنسبيغ ثلسڤځ  حصغ -3  .ثملنافسيڗ ٕث مڜ قل ٕث للم
 علګ ثلقياٝ ثألڣلګ تعتمٖ حين متكاملتيڗ، لكنهما مختلفتيڗ، ٛثڣيتيڗ مڜ لها ينظٚ ثلتنافسيغ قياٝ فعمليغ   

ٙجي ثلقياٝ علګ ثلثانيغ ڣتعتمٖ نتاجيغ، -فعاليغ ثلثنائيغ بڤثسطغ ثلٖثخلي ٙنغ مڜ ثلخا  ثملنافسيڗ ٕث خالڋ مقا

ٕث سسغ ب ٕٛڣثجيغ ثلسڤځ، ي ثمل ٚفغ مڜ تمكڜ ثلنظٚ ي ڣثال  يسمِ ڣبشكل منتظمغ بصفغ ثملڤقٸ ثلتناف٦  مع

ٚف  .ثملناسظ ثلڤقـ ي بالتص

ٙاسغ ڣتحليل البيئغ الثالن: املطلظ  :التنافسيغ ٕ

تٚ حسظ سسغ ٕڣما يعن ال ثملناف٠ بٙڤ سستنا تقٖمها ثلت ثلخٖمغ ثڣ ثلبضاعغ نف٠ بتقٖيږ تقڤم ثلت ثمل  م

ٜبائڜ حاجاػ إلشباٵ نما ثل ال بيڗ ٙباحها ڣمڜ مڜ جانبا ثڗ يقطٸ ڣيحاڣڋ  يساڣمها مڜ كل هڤ ڣ 2ه

 : 

ٚڣڗ املنافسڤڗ  1- ع ڣثلسعٚ علګ ڣينافسڤڗ  ثملنتجاػ نف٠ للسڤځ  يقٖمڤڗ  :املباش  عليها ڣ ڣثلخٖماػ، ثلجٕڤ

سسغ تحققڢ مما جانظ إلقتنا٥ محاڣلغ ي جميعا  .مڜ مبيعاػ ثمل

ٕڣڗ  2- ٚفٸ يساڣمڤڗ  :املٙڤ سسغ، يبيعڤنڢ ما سعاٙ ل  مڜ تحققڢ ڗ لها يمكڜ ما كاڗ مڜ يقللڤڗ  ڣبالتالي للم

 .ٙباٍ

ٜبائڜ 3- يإع يشًڇڣنڢ ما سعاٙ لتخفي٬ يساڣمڤڗ  :ال  يساهمڤڗ  ڣبالتالي يحصلڤڗ عليها، ثلت ثلخٖماػ ٛڣ

سسغ مهمغ تصعيظ ي يضا  .عڤثئٖها ڣتقليل ثمل

ٚيهږ ثل٘يڜ هږ :تهٖيٖاػ الٖاخلڤڗ الجٖٕ 4- ٙباٍ تغ ٚف مڜ ثملحققغ ثأل ي ط سسغ  ٚٙڣڗ  ما صناعغ ثمل  فيق

ٙباٍ، مڜ نصيظ لتحقيڄ ثملجاڋ ٗثػ ٕخڤڋ  سسغ حصغ مڜ جٜ ثلنتيجغ سحظ فتكڤڗ  ثأل  .ثلسڤځ  ي ثمل

حظ تهٖيٖ مصٖٙ معينغ لسلعغ ثلبٖيلغ ڣثلخٖماػ ثلسلٸتمثل  :تهٖيٖاػ منتجاػ اإلحالل 5-  ٜبائڜ ل  – ثل

ٕڣڗ  سسغ، مٸ ثلتعامل مڜ – يضا ڣثملٙڤ ٙباحها علګ ثملحافظغ ڣ تحقيڄ مڜ تمكينها عٖم ڣبالتالي ثمل  .مبيعاتها ڣ

تٚ قٖم ثلعناصٚ ه٘ه مڜ ثنطالقا جڢ بٙڤ ح هڤ كما للمنافسغ نمٗڤ  :ثلتالي ثلشكل ي مڤ
 
 
 
 
 

                                                           
ٚه عبٖثڣڬ  هنا - 1 ٚجٸ سبڄ ٗك  .٥،100، م
ٚثٕ ثلطيظ - 2 ڬ، م ٜيٜ، محبڤب ٕثٕڣ سسغ تنافسيغ تع ي،  النجاٍ تحقيڄ خالل مڜ امل اتي ثإلنسانيغ، ثلعٖٕ ثلثاني عشٚ، جامعغ  ثلعلڤم مجلغاإلست

ٚع، نڤفمبڇ   .2007٥،40بسك
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ه (: II -3الشكل ) تٚ نمٗڤ  .املنافسغ لقڤڥ  بٙڤ

 

 

  

 

 

 

 

 

كر، محبو داودي، مراد الطيب المصدر:  . ص،  مرجع سبق 

مكانها تنافسيغ كقڤڥ  ثلضغٰ ڣجماعاػ ثلحكڤمغ يضيڀ مڜ هناڅ ثيڇ ب سسغ علګ نشا٭ ثلت  .ثمل

عاملبحن الثاني: سسغ . املي  التنافسيغ للم
سسغ، ثلتفكيڇ ثالسًڇثتيۑي ي هامغ مكانغ ثلتنافسيغ تحتل ثمليڈع صبحـ لقٖ  ثلعڤملغ ظل ي خاصغ للم

ٚصغ ثلڤقـ نف٠ ي ثليم ڬثل٘ ثالقتصإ ثنفتاٍڣ  ثالقتصإيغ سسغ تهٖيٖڣ  ف ٜيٜڣ  قيڄتح جل مڜ للم  ميڈتها تع

ٙئي٦  ليمث ثلتنافسيغ يڈعم ثملمفهڤ  صبِ فقٖ ، ثلتنافسيغ  ٜ ٚك ٙثساػڣ  ثألبحاف تلڀمخ ي م  ثالقتصإيغ، ثلٖ

سساػ صبحـڣ  ٙٵ ثمل ٜثيا تطڤيٚڣ  تنميغ لګ تتسا  . ثلتنافسيغ اهم
ع التنافسيغاألڣل: املطلظ ٚيڀ املي نڤاعها ڣخصائصها تع  .ڣ

ع التنافسيغ: ٚيڀ املي  ڣال : تع
ٙيڀ تعٖٕػ يضا ڣثلباحثيڗ، ثلكتاب بتعٖٕ ثلتنافسيغ ثمليڈع تعا ٙ  ڣ ٙباػ ي ثملًڈثيٖ بالتطڤ ٚياػ ڣثملقا  ي ثلنظ

ٙڬ  ثلفكٚ ٚمنها  ثملفهڤم ه٘ث تناڣلـ ڣثلت ڣثالسًڇثتيۑي ثإلٕث  :ڣن٘ك

ٚيڀ تٚ تع ٙع »:بٙڤ ٙع عڜ ثمليڈع ثلتنافسيغ هي عبا سسغ قٖ  ڣمنتٌ قل نفقغ ٗثػ خٖمغ ثڣ تقٖيږ سلعغ علګ ثمل

ٙع ثإلحتفاٱ به٘ه مكانيغ مٸ ثألسڤثځ ي نظيڇه عڜ متميڈ 1.«ثلقٖ
  

ٚيڀ ٙع هيثمليڈع ثلتنافسيغ  » :السلمي علي تع ٕ ڣ ثلتقنيغ ڣ ثملها سسغ يتيِ ثل٘ڬ ثملتميڈ ثملٙڤ  ڣ قيږ نتاه للم
، منافٸ ٜيٖ للعمال كٖ ڣ ثملنافسڤڗ، لهږ يقٖمڢ عما ت ، نظٚ ڣجهغ مڜ ثملنافسيڗ عڜ ثختالفها ڣ تميڈها ي  ثلعمال

ٜيٖ لهږ يحقڄ حين ثلتميڈ ڣ ثالختالف ه٘ث يتقبلڤڗ  ثل٘يڜ  لهږ يقٖمڢ ما علګ تتفڤځ  ثلت ثلقيږ ڣ نافٸثمل مڜ ثمل

ٚڣڗ ثملنافسڤڗ   2.«ثآلخ

                                                           
،محبو داودي، مراد الطيب -1 كر  .41ص ، مرجع سبق 
ي - 2 مي ع  .104ص مرجع سب ذكره، الس

ٙع ٕيڜ ثلتفاڣضيغ ثلقٖ  للمٙڤ

ٚڣڗ ثملنافسڤڗ   ثملباش

ٙع ٜبائڜ ثلتفاڣضيغ ثلقٖ  لل

 ثلجٖٕ ثلٖثخلڤڗ  تهٖيٖثػ ثإلحالڋ منتجاػ تهٖيٖثػ
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ٚيڀ ٙع عنثمليڈع ثلتنافسيغ ت : «بكٚ بڤ محمڤٕ مصطفى تع سسغ قٖ  ثالسًڇثتيجياػ ڣتطبيڄ علګ صياغغ ثمل

ٚكٜ ي تجعلها ثلت ٚڥ  للمنظماػ بالنسبغ فضل م  مڜ ثلتنافسيغ ثمليڈع ڣتتحقڄ ثلنشا٭، ي نف٠ ثلعاملغ ثألخ

ٕٙ لإلمكانياػ ثألفضل ثالستغالڋ خالڋ ٙثػ لګ باإلضافغ ڣثلتنظيميغ، ڣثملاليغ ثلفنيغ ڣثملإيغ ڣثملڤث  ثلقٖ

ثػ ٚفغ ڣثلكفا سسغ بها تتمتٸ ثإلمكانياػ ثلت مڜ ڣغيڇها ڣثملع   1.«ثمل

ٚيڀ نبيل ٚس  تع سسغ تفڤځ  عنصٚ هيثمليڈع ثلتنافسيغ  »: خليل م  تباعها حالغ ي تحقيقڢ يتږ للم

 2.«معينغ تنافسيغ السًڇثتيجيغ

نها     يضا ب ٚف  ٙع ثملنظمغ فيڢ تتمتٸ مجاڋ»ڣتع ٙجيغ ثستغالڋ ثلف٥ٚ ي منافسيها مڜ علګ بقٖ  ڣثلحٖ ثلخا

ٙع مڜ تنتٌ ڣهي ثلژهٖيٖثػ، ثٚ مڜ ٕٙها ثستغالڋ علګ ثملنظمغ قٖ ٚيغ، ڣ ثملإيغ مڤث ع فقٖ تتعلڄ ثلبش  ڣ بالجٕڤ
ٙع ڣ ثلتكنڤلڤجيا، ع ڣ ثلتكاليڀ، تخفي٬ علګ ثلقٖ  ي ڣ ثلتميڈ ثملستمٚ، ڣثلتطڤيٚ ثالبتكاٙ ڣ ثلتسڤيقيغ ثلكفا

ٙڬ  ثلتفكيڇ ٚع ڣ ثإلٕث ٕٙ ڣف ٕٙ ثمتالڅ ڣ ثملاليغ للمڤث ٚيغ مڤث هلغ بش  3.«م

سسغ تسعګ هٖفا تعتبڇ ثلتنافسيغ ثمليڈع باڗ نستنتٌ سبڄ مما ٕٙ  ثلجيٖ ثالستعماڋ خالڋ مڜ لتحقيقڢ ثمل للمڤث
ٕڬ بما ثملتاحغ، ع، ڣتحسيڗ ثلتكاليڀ تخفي٬ لګ ي ؛ ڣال يضمڜ بشكل ثلجٕڤ ٚع ثږ   ڣمڜ ثلعمال  علګ ثلسيط

ٚبحيغ يضمڜ بشكل مڜ ثلسڤځ  جٜ  .ثلطڤيل ثملٖڥ علګ ثل

ع ثانيا :خصائ٨  التنافسيغ: املي
ٜها ثلخصائ٨ مڜ مجمڤعغ علګ ثلتنافسيغ ثمليڈع تتصڀ  4:يلي فيما نڤج

 ٜبائڜ ڣحاجاػ ٙغباػ مڜ تشتڄ  ؛ثل

 ؛ثألعماڋ نجاٍ ي ثألهږ ثملساهمغ تقٖم 

 ٚيٖع ثملالئمغ تقٖم ٕٙ بيڗ ثلف سسغ مڤث  ؛ثلبيئغ ي ڣثلف٥ٚ ثمل

 ؛ثملنافسيڗ قبل مڜ ثلتقليٖ ڣصعبغ مٖثأل  طڤيلغ 

 ؛ثلالحقغ للتحسيناػ قاعٖع تقٖم 

 سسغ لكل ڣثلتحفيڈ ثلتڤجيڢ تقٖم  ؛م
 نها ثلتنافسيغ ثمليڈع ڣصفـ فقٖ ٗلڊ لګ ڣباإلضافغ  :ب

 ٕڬ  ؛ثملنافسيڗ علګ ڣثألفضليغ ثلتفڤځ  تحقيڄ لګ ت

 سسغ ٕثخل مڜ تتبٸ  ؛لها قيمغ ڣتحقڄ ثمل

 ع ي تنعك٠ سسغ ٕث كفا  .كليهما ڣ للعمال تقٖم ما ي ڣ نشطژها ي ثمل

 
 

                                                           
ٕٙ بكٚ، بڤ محمٕڤ مصطفى - 1 ٚيغ: املڤا ع لتحقيڄ مٖخل البش ٙيغ، ثلجامعيغ، ثلٖثٙ ،التنافسيغ املي  . ٥14،13 ٥:  2004ثالسكنٖ
ٚس  نبيل - 2 ع خليل، م ٚكٜ ،األعمال مجال ي التنافسيغ املي ٙيغ، م  . 37 ٥ ، 1998 مصٚ، ثالسكنٖ
ٚڣع بڜ حكيږ - 3 ٚهخيڇع ، بڜ سامي ،ج ٚجٸ سبڄ ٗك  . ٥182، م
ٚه،  عبٖثڣڬ  هنا - 4 ٚجٸ سبڄ ٗك  .155، ٥ م
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ع نڤاعثالثا:  :التنافسيغ املي
ٜثيا ٙئيسييڗ هناڅ نڤعيڗ  1:ثلتنافسيغ هما ثمل

ع 1- ٙع ڣمعناهاألقل: التكلفغ مي سسغ قٖ قل منتٌ كتسڤيڄ تصنيٸ، تصميږ، علګ ثمل ٙنغ تكلفغ ب  مٸ مقا

سساػ ٕڬ ثملنافسغ ڣبما ثمل سسغ عڜ ڣنقڤڋ  ، كبڇ عڤثئٖ لګ تحقيڄ ثلنهايغ ي ي  ثلتكلفغ ميڈع لٖيها ڗ ما م

 ثملنافسيڗ . تكاليڀ مڜ قل تكاليفها كانـ  ٗث ثألقل
ٚثقبغ تكڤڗ  ثلتكاليڀ، مختلڀ ي ڣللتحكږ   :ثلتاليغ ثلعڤثمل خالڋ مڜ ثمل

سسغ تڤسيٸ بها ڣيقصٖ :السلږ قتصإياػ  - يٸ جل مڜ خٖماتها، ڣ منتجاتها لعٖٕ ثمل  ثلتكاليڀ ثلثابتغ تٛڤ

 .ثلڤحٖثػ مڜ ممكڜ عٖٕ كبڇ علګ

ٚثٙ ڗ بڢ ڣيقصٖ :التعلږ منحن -ب ٕڬ ثلعمل نف٠ تك ثلڤقـ ڣتخفي٬  ٙبِ ڣبالتالي فًڇع ثالنجاٛ، تقليل لګ ي
 ثلتكاليڀ .

ٚاقبغ -ه ٙتباطاػ م  علګ فالبٖ ثإلنتاه، سلسلغ ي بعضها مٸ تتٖثخل ثلت ثألنشطغ بع٬ هناڅ حين :اال
سسغ ٚف ڗ ثمل  .ثلتكاليڀ تخفي٬ جل مڜ عليها ڣثلًڇكيڈ ثألنشطغ ه٘ه تع

ٚاقبغ -ٕ اػ م ٚا سساػ مڜ ثلكثيڇ ڗ حين :اإلج ثػ باتخاٗ تقڤم ثمل ٚث  عليها فينبغي لها، قيمغ ال ضافيغ ج

ها ثٚ ال ٗلڊ كاڗ ٗث منها، ڣثلتخل٨ لغا  .ثمليڈع علګ ي

ٚاقبغ -ڝ ٚيظ محاڣلغ هڤ ڣثملقصٕڤ :األنشطغ تمڤقٸ م ٚثفيا ثلبع٬ بعضها مڜ ثألنشطغ تق  .جغ
ٚاقبغ -ڣ ٚٛنامغ م سسغ بمحاڣلغ ك٘لڊ :ال لها  تسمِ ٛمنيغ، ٙٛنامغ ڣفڄ ڣثلخٖماتيغ ثإلنتاجيغ نشطژها تنظيږ ثمل

 .ثلتكاليڀ بتخفي٬

ع  2- ٙع ڣمعناها:التميي مي سسغ قٖ ٚيٖ متميڈ منتٌ تقٖيږ علګ ثمل ٚتفعغ قيمغ ڣلڢ ڣف  ثملسژهلڊ نظٚ ڣجهغ مڜ م

علګ،( ع  ٜبائڜ يجعل ما ،ڣه٘ث)ثلبيٸ بعٖ ما خٖماػ باملنتٌ ڣ خاصغ خصائ٨ جٕڤ  باملنتجاػ متعلقيڗ ثل

 .ثملقٖمغ
ٛع يتږ ڣحت ٕٚ، بعڤثمل تٖعګ عڤثمل لګ ثالستنإ يتږ ثمليڈع، ه٘ه علګ ثلحيا ثاٙ ثلتعلږ :بينها مڜ ن٘كٚ كالت ثلتف  ڣ

ٙه، ٚع ثإلنتاه عڤثمل نڤعيغ ثنتشا خ ع للنشا٭، ثمل  ثملستعملغ ڣثلتكنڤلڤجيا ثلنشا٭، ي ثملستخٖميڗ ڣخبڇع كفا

 .ثلنشا٭ ي

ٙ  بعإ، :الثاني املطلظ عمحٖٕاػ ڣ مصإ  التنافسيغ املي
ع بعإ ڣال: ٚتبٰ :التنافسيغ املي ٙكغ ثلقيمغ هما ساسييڗ ببعٖيڜ ثلتنافسيغ ثمليڈع تحقيڄ ي  ڣ ثلعميل لٖڥ ثملٖ

،ٕٚ ٚحهما ثملمكڜ ڣ ثلتف 2يلي كما ش

 : 

ٙكغ القيمغ: ڣل البعٖ األ  سسغ يمكڜ : العميل لٖڥ املٖ ٙكها ثلت ثلقيمغ تحسيڗ للم ٚيڄ عڜ ثلعميل، يٖ  ط

ٙڅ ٗث ثلتنافسيغ ثمليڈع تتحقڄ حين ميڈع تنافسيغ، بنا ي يساهږ مما إلمكانياتها ثألمثل ثالستغالڋ  ثلعمال ٕ

                                                           
ٚبي، ثلحكيږ عبٖ - 1 اتيجيغ  ثٚ ج ٕٙ ا تنميغ ست ٚيغ ملڤا ع تحقيڄ ي البش سسغ املستٖامغ التنافسيغ املي ٚع ،االقتصإيغ للم كجٜ مڜ  مقٖمغ م٘ك

ي علڤم ثلتسييڇ، شهإع نيلمتطلباػ  ٙيغ علڤم ثالقتصإيغ ثلعلڤم كليغ ماجستيڇ  .2013٥،85،84سطيڀ،   ثلتسييڇ جامعغ ڣثلتجا
ٚهبكٚ،  بڤ محمٕڤ مصطفى - 2 ٚجٸ سبڄ ٗك  .14، ٥م
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ٚث ثلتعامل ثملنافسڤڗ  يقٖمها ثلت ثلقيمغ مڜ ګثعل قيمغ علګ يحصلڤڗ  نهږ سسغ مٸ ج ٚغږ مما  ثمل ڣعلګ ثل
ٙثساػ  ٙػ ثليڢ ثلٖ ثثل يلعظ ثلسعٚ ڗ ثشا ٙكغ ثلقيمغ مفهڤم تحٖيٖ ي ثألكبڇ ٖٙڣ ٚ  ثلعميل لٖڥ ثملٖ ڗ ثألم ال 

ٙنغ  ٕٚ مقا ع مستڤڥ  عقٖ مڜ مج ٚه ثملنتٌ جٕڤ ٚ  لګ باإلضافغحين يتضمڜ مفهڤم ثلقيمغ  بالنسبغ لسع ثلسع
ع    .ثلبيٸ بعٖ ما خٖماػ ڣ عليڢ ثالعتمإيغ مٖڥ ڣ ثلخٖمغ ڣ باملنتٌ ثالقتناٵ مٖڥ ڣثلجٕڤ

 ثملنافسڤڗ  يستطيٸ ال خٖمغ ڣ سلعغ ع٩ٚ خالڋ مڜ يضا ثلتنافسيغ ثمليڈع تحقيڄ يمكڜ:التميي :الثاني البعٖ

ڣ ڤلغهبس خغ عمل تقليٖها  ٕٙ همها مڜ ثلتميڈ لګ للڤصڤڋ  مصإٙ عٖع ڣهناڅ منها، ن ٕٙ ثملاليغ ثملڤث  ڣثملڤث

ٚيغ ڣثإلمكانياػ   :ثلتنظيميغ ثلبش

ٕٙا -1 ٚيڄ عڜ ثلتميڈ تحقڄ ڗ يمكڜ :املاليغ ملڤا ٚڣ٭ اهثحتياجات تمڤيل علګ حصڤلها ط  نتاه اهل تتيِ خاصغ بش

ٚيڜ مڜ ٙخ٨ بسعٚ ڣخٖماػ ٸلس  .ثآلخ

2- ٕٙ  ګلع ثلحصڤڋ  ي ثملنظمغ مكانيغ لګ باإلضافغ ڣثلتكنڤلڤجيا عٖثػثمل ثمتالڅ  تتضمڜ ڣثلت :املإيغ باملڤا
ٛمغ ثإلمٖثٕثػ ن ثإلنتاه يغللعم ثلال ٕٙ ڊلت ثستغالڋ مڜ ڢف ٚيقغ ثلخٖمغ ڣ ثملنتٌ تقٖيږ يمكڜ ثملڤث  فغلمخت بط

ٚڥ  ثملنظماػ ګلعع ڣمميڈ   .ثألخ

3- ٕٙ ٚيغ املڤا ي :البش ٚ ثألهږ  ٜڥ  ثملنظماػ مڜ فالعٖيٖ ثملعإلغ،فهڤ ثلعنص  مڜڢ كلتم ما لګ ساسا اهنجاح يع

ٚيغ ػثڣقٖٙ  ػثاٙ هم  .بش

ٙع لګ تشيڇ ثلت :التنظيميغ اإلمكانياػ -4 ٙع ګلع ثملنظمغ قٖ ٚ  اهنظم ٕث يڜ ٕثڣثألف  غلمقاب جل مڜ ثملڤجٕڤ

ٚڥ  ثملصإٙ عڜ ثلتنظيميغ ثإلمكاناػ ڀلڣتخت ا،هعمالئ ثحتياجاػ ٚيقغ ي ثلتميڈ لتحقيڄ ثألخ  اهب ږهتسا ثلت ثلط
ٚيڜ ګلع ٕٙثلنا مڜ يكڜ لږ ڗ ثلصعظ مڜ ثملنظمغ خٖماػ ڣ ملنتجاػ قيمغ عطا ي ثإلمكاناػ ڊلت  ثآلخ

 .اهيٖلتق

ع :مصإٙثانيا ٜثيا ڣ ميڈع تحقيڄ ڗ: التنافسيغ املي سسغ تنافسيغ م ٚها يتطلظ للم  مڜ مجمڤعغ علګ تڤف

 ٕٙ ٙيغ ثملڤث ٚڣ ث، فعاال تسييڇث ڣتسيڇها منها ثمللمڤسغ ڣغيڇ ثمللمڤسغل٘لڊ  ثلض  كبيڇ بشكل يضمڜ ٗلڊ ألڗ ڣكف

سسغ ثلتنافسيغ ثإلسًڇثتيجيغ  نجاٍ  .للم

1- ٕٙ ٕٙ ثإلنتاه معٖثػ ثألڣليغ، ثملڤثٕ مڜ كل ڣتشمل :امللمڤسغ املڤا ڗ ثملاليغ ڣثملڤث   :حين 

ثيڇ لها :األڣليغ املڤإ - ع علګ بالغ ت سسغ علګ يجظ ل٘ث ثملنتجاػ، جٕڤ ٕيها ختياٙ تحسڜ ڗ ثمل  ڣثلتفاڣ٩ مٙڤ

ٙها علګ تها سعا  .ڣجٕڤ

سسغ صڤڋ  هږ مڜ تعتبڇ :اإلنتاه معٖاػ  -ب  ثألڣليغ تحڤيل ثملڤثٕ عڜ ثلناتجغ ثملضافغ ثلقيمغ تحقڄ ثلت ثمل

سسغ علګ يجظ ل٘ث ثملنتجاػ، لګ  ڣقـ ألطڤڋ  فعالياتها بهٖف تحقيڄ ڣصيانژها تشغيلها ڣ سالمژها ضماڗ ثمل

 .ممكڜ
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ٕٙ -ه ٚحها جٖيٖع منتجاػ بخلڄ تسمِ :املاليغ املڤا  جٖيٖع كفتِ قنڤثػ كبڇ نطاځ ي تڤسيعها ڣ ثلسڤځ  ي ڣط

يٸ، سسغ علګ يجظ ل٘ث للتٛڤ ٚثٙ ثملاليغ صحژها تحقڄ ڗ ثمل ستم ٜيٜ عليها ڣتحافٴ ب  ثلتناف٦  مڤقفها بهٖف تع

ٚه  .ثلبعيٖ ثملٖڥ علګ ڣتطڤي

2- ٕٙ  :يلي ما ڣتضږ :امللمڤسغ غي املڤا

ع - ع تتجسٖ :الكفا ٕٙ ثالمثل ثالستغالڋ ي ثلكفا  إلنتاه ثملستخٖمغ ثملٖخالػ بكميغ ڣتقاٝ ثملتاحغ، للمڤث

ٚجاػ محٖٕع، سسغ باعتباٙ مخ ٚجاػ، لګ ثملٖخالػ لتحڤيل ٕثع ثمل  ثألساسيغ ثلعڤثمل هي فاملٖخالػ مخ

٩، مثل ثلعمالغ لإلنتاه ٚجاػ ما ڣثأٙل ٙتفٸ فكلما ڣثلخٖماػ، ثلسلٸ ي تتمثل ثملخ ع معٖڋ ث سسغ كفا  كلما ثمل

ٚجاػ إلنتاه ثملطلڤبغ قلـ ثملٖخالػ سسغ معينغ، مخ  علګ تستحٗڤ كانـ ٗث باالنخفا٩ تكاليفها تتميڈ فامل

ع  ٙنغ عاليغ نتاجيغكفا ٜثيا ببنا لها يسمِ مما بمنافسيها، مقا ع تحقيڄ ڗ ال .تنافسيغ م  ثلًڈثما يقتض  ثلكفا

سسغ مستڤڥ  ثلنطاځ علګ ڣثسٸ ٙع ثمل  .ثملختلفغ ثلڤظائڀ بيڗ ڣثيڄ تعاڣڗ  تحقيڄ علګ ڣثلقٖ
ع-ب ٚيعغ للتغيڇثػ نتيجغ:الجٕڤ ثػ ثلس سساػ ثهتمام ٛثٕ ثملتعاقبغ، ڣثلتطٙڤ  ٙغباػ ثملسژهلكيڗ بتلبيغ ثمل

ٚڅ ثلعامل ثلسعٚ يعٖ لږ ٗ ٙضاهږ ڣثلح٥ٚ علګ ع صبحـ بل ثملسژهلڊ، لسلڤڅ ثملح  ثألڣڋ  ثالهتمام هي ثلجٕڤ

سساػ علګ ڣجظ ما ه٘ث عليها، للحصڤڋ  يسعګ ڣثلقيمغ ثلت لڢ ٚغظ ثلت ثمل  تصنٸ ڗ ثملنافسغ ي ثلبقا ي ت

ع منتجاػ ع خالڋ مڜ ثلسمعغ فتٖعيږ عاليغ، ٗثػ جٕڤ سسغ يمنِ ثلجٕڤ ٚصغ ثمل  ڗ كما عالي، سعٚ ف٩ٚ ف
ٜيٖ يٖعږ عيڤب ڬ مڜ ڣخلڤها ثإلنتاجيغ ثلعمليغ سالمغ علګ ثلعمل ع ڣي  ڣيتږ ثلتكاليڀ، تخفي٬ ثږ ڣمڜ ثلكفا

ع باستخٖثم تحقيڄ  ثألفضل ثلتسييڇ خالڋ مڜ ثلعملياػ تحسيڗ لګ باإلضافغ ثلجٖيٖع ثلتكنڤلڤجياػ ثلجٕڤ

ٙيظ  .ثلجيٖ ڣثلتٖ
ٚ مڜ ثلتحسيڗ ڣيعتبڇ ٚئيسيغ ثملصإٙ هږ ثملستم ٜثيا بنا ي ثل ٗ ثمل  ڣعملياػ ملنتجاػ ثلتحٖين يمنِ ثلتنافسيغ، 

سسغ قل لګ ثلتكلفغ بتخفي٬ يسمِ مما ثملنافسڤڗ  ليها يفتقٚ قيمغ ثمل  1 منهږ. مستڤڥ 

ٚفغ -ه ٚفغ كانـ ٗث :املع ٙب خبڇع ٙصيٖ ڣ حصيلغ هي ثملع ٙثساػ كمعلڤماػ ڣتجا ٕٚ ٕڣ ڣ مجمڤعغ ڣ ف ٚثٕ   ف

ننا ڣقـ محٖٕ، ي محٖٕ مجتمٸ ٚفغ، ثنفجاٙ حالغ حتما نعي٤ ف ٕ صبحـ ه٘ه حين ثملع ثألكٌڇ  ثألخيڇع ثملٙڤ
 .ثلتنافسيغ ثمليڈع خلڄ ي هميغ

ي ٚڣف ڣ ٙ  ظ ٚيٸ ثلتطڤ سساػ فاڗ ڣثملنافسيڗ، كالتكنڤلڤجيا ثألسڤثځ ي ثلس بشكل  ثلت تخلڄ هي ثلناجحغ ثمل
ٚفغ متسڄ ساليظ تكنڤلڤجيا ي ڣتجسٖها ثلجٖيٖع، ثملع ثلهياكل  تطڤيٚ ي ڣ جٖيٖع، ڣخٖماػ ڣسلٸ ڣ

 كالعملياػ. ثلڤظائڀڣ 
ٚفغ ٙف ثلجٖيٖع ڣثلعلميغ، ثلتقنيغ ثملعلڤماػ تتضمڜ ڣثملع سسغ، بنشا٭ ثلخاصغ ڣثملعا مڜ  تستمٖها بحين ثمل

ٚثكٜ ٚفغ ڣتساهږ ڣثإلنتاجيغ، ثلتنظيميغ مشاكلها حل خالڋ مڜ تنتجها ڗ يمكڜ كما مثال، ثلبحڤف م ٚث ثملع ث  ي 

ٙثػ ٜثيا بخلڄ يسمِ مما مستمٚ، بشكل ثإلبٖثعيغ ثلقٖ  .حاسمغ تنافسيغ م

                                                           
ي التسيي ثٚ يحضيڢ، سماللي - 1 اتي ٕٙ اإلست ٚيغ للمڤا اػ ڣتنميغ البش ع علګ الكفا سسغ التنافسيغ املي ٚڣحغ ،للم ثه ط كتٙڤ  ثلعلڤم ي ٕڣ

ٜثئٚ، جامعغ ثالقتصإيغ،  .8 ٥ ، 2005 ثلج
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ٙب كٖػ :التكنڤلڤجيا -ٕ ٙثػ تغيڇ عڤثمل مڜ قڤڬ  عامل ثلتكنڤلڤجيا ڗ ثلحٖيثغ ثلتجا ثلتنافسيغ  ثلقٖ
سسغ، ٚياػ ثلعمليغ ثلتطبيقاػ كل تشمل ألنها للم ثإلنتاه،  عملياػ لتطڤيٚ ثملكتسبغ ڣثلخبڇثػ ثلعلميغ للنظ

ٙث منها جعل ما ڣه٘ث  ثلتنافسيغ. للميڈع متجٖٕث مصٖ

ٕٙ -ڣ ٚيغ املڤا ٕٙ تعتبڇ :البش ٚيغ ثملڤث ٜها، ثلتنافسيغ ثمليڈع لتكڤيڜ ثلحقيقي ثملصٖٙ ثلبش ٜي ثلتميڈ  تحقيڄ ألڗ ڣتع
سسغ ٕث ي ٕٚ علګ يستنٖ لڜ ثمل ٕٙ ثمتالكها مج  ي يستنٖ بل فحسظ، ثلتكنڤلڤجيغ ڣ ڣ ثملاليغ ثلطبيعيغ ثملڤث

ٕٙ مڜ خاصغ نڤعياػ تڤفيڇ ثملقام ثألڣڋ علګ ٚيغ ثملڤث ٙع تمتلڊ ثلت ثلبش تلڊ  مڜ ثالستفإع تعظيږ علګ ثلقٖ
.ٕٙ  1 ثملڤث
ع التنافسيغ:ثالثا:  ٚكغ ثلتنافسيغ ثمليڈع تتحٖٕ محٖٕاػ املي : ڣهما هاميڗ بعٖيڜ ڣ متغيڇيڜ خالڋ مڜ للش

2
 

 . ثلتناف٠ نطاځ ڣ ثلتنافسيغ ثمليڈع جږ

ع جږ -1 ٙيغ يتحقڄ: التنافسيغ املي ٚث سسغ ثلتنافسيغ للميڈع ثإلستم ٚكغ مكڜ ٗث للم  ميڈع علګ ثملحافظغ للش

ي تمييڈ ڣ ثألقل ثلتكلفغ ٚكاػ مڤثجهغ ثملنتٌ  ث تطلبـ كلما كبڇ كانـ كلما عام ڣبشكل ، ثملنافسغ ثلش  كبڇ جهٕڤ

ٚكاػ مڜ ع ڣتبٖ عليها، ثملنافسغ للتغلظ ثلش ٚحلغ ثلتنافسيغ ثمليڈع حياع ٕٙڣ ٚيٸ ثلنمڤ ڣ ثلتقٖيږ بم  ثږ ، ثلس

ٚحلغ يعقبها ٚكغ مڜ ثلتبن م ٚحلغ ثږ ثملنافسغ قبل ثلش ٚكٕڤ م ٚكاػ قيام حالغ ي ثل  ثمليڈع بتقليٖ ثملنافسغ ثلش

خيڇث تظهٚ عليها ثلتفڤځ  ڣمحاڣلغ ثلتنافسيغ ٚحلغ ڣ ٙع م ٚڣ  جٖيٖ تكنڤلڤجي تقليٖ لګ ثلحاجغ بمعن ثلض

ٚكغ تبٖ ڣمڜ هنا ، ثملنتٌ تمييڈ ميڈع تٖعيږ ڣ ثلتكلفغ لتخفي٬  ڣ ثلحاليغ ثمليڈع ڣتحسيڗ تطڤيٚ ڣ تجٖيٖ ي ثلش
ڣ  كبڇ تحقڄ جٖيٖع تنافسيغ ميڈع تقٖيږ ي ثلشكلللمسژهلڊ  ح   ثلتالي: ثلعميل كما هڤ مڤ

ع التنافسيغ (:II - 4الشكل)  محٖٕاػ املي
 

 

 

 

 

  
 
 

 
ٚس  نبيل ثملصٖٙ: ٚه خليل، م ٚجٸ سبڄ ٗك  86 ٥ ، م

                                                           
ٚبي ثلحكيږ عبٖ - 1 ٚه، ٥ ج ٚجٸ سبڄ ٗك  .  86، م
ٚه، ٥  -2 ٚجٸ سبڄ ٗك ٚس  خليل ،م  .86نبيل م

ٙع ثلتقليٖ ثلتبن ثلتقٖيږ ٚڣ  ثلض

 (1ميڈع تنافسيغ )

 (2ميڈع تنافسيغ )

جږ ثمليڈع  

 ثلتنافسيغ

 المرح
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 : املستهٖف السڤځ  ڣ التنافس نطاځ-2
ٚكغ ڣعملياػ نشطغ مٖڥ عڜ ثلنطاځ يعبڇ ٜثيا تحقيڄ بغ٩ٚ ثلش ڣثسٸ  مٖڥ علګ ثلنشا٭ فنطاځ تنافسيغ، م

ٚثػ يحقڄ ڗ يمكڜ ٚكاػ عڜ ثلتكلفغ ي ڣف تسهيالػ ثنتاه  تقٖيږ مڜ ثالستفإع ٗلڊ مثلغ ثملنافسغ ڣمڜ ثلش
يٸ مناف٘مشًڇكغ، خبڇع فنيغ ڣثحٖع،  ي مناطڄ مختلفغ سڤقيغ قطاعاػ نفسها لخٖمغ ثلتٛڤ ي ، مختلفغ ڣ   ڣ

 ثلسڤقيغ ثلقطاعاػ بيڗ ڣمًڇثبطغ متٖثخلغ ڣجٕڤ عالقاػ ي ڣخاصغ ثملٖڥ ثقتصإياػ تتحقڄ ثلحالغ ه٘ه مثل

ٚكغ عملياػ تغطيها ثلت ثلصناعاػ ڣ ثملناطڄ ڣ  ميڈع تحقيڄ ثلضيڄ للنطاځ يمكڜ خٚ ڣمڜ جانظ ، ثلش

قل ڣخٖمغ معيڗ سڤځ  قطاٵ علګ ثلًڇكيڈ خالڋ مڜ تنافسيغ ڣ ب  . لڢ مميڈ منتٌ تقٖيږ تكلفغ 
نها مڜ ثلتناف٠ لنطاځ بعإ ٙبعغ ڣهناڅ ثيڇ ش  ڣهي: ثلتنافسيغ ثمليڈع علګ ثلت

ي القطاع - ٚكغ منتجاػ تنڤٵ مٖڥ يعك٠ :السڤ  مابيڗ يتږ ثالختياٙ ڣهنا خٖمژهږ يتږ ثل٘يڜ ڣثلعمال ثلش

 .ثلسڤځ  كل خٖمغ ڣ ثلسڤځ  مڜ معيڗ قطاٵ علګ ثلًڇكيڈ

ٙجغ عڜ يعبڇ :الٚس  النطاځ -ب ٚكغ ٕث ٕ ٙجيغ، ڣ ثلٖثخليغ سڤث ألنشطژها ثلش ٚتفٸ فالتكامل ثلٚس  ثلخا  ثمل

ٙنغ ٜثيا يحقڄ ثملنافسيڗ مٸ باملقا ٙجغ ثلتكامل يتيِ كما ثلتمييڈ، ڣ ثألقل ثلتكلفغ م ٚڣنغ قل مڜ ٕ ٚكغ ثمل  ي للش
يٖ مصإٙ تغييڇ  .ثلتٙڤ

ي النطاځ -ه ٚا ٚثفيغ ثملناطڄ عٖٕ يمثل :الجغ ٚكغ فيها تتناف٠ ثلت ثلٖڣڋ  ڣ ثلجغ ثلنطاځ  ه٘ث ڣيسمِ ثلش
ٜثيا بتحقيڄ ٚثفيغ مناطڄ عٖع عبڇ ڣثلڤظائڀ ثألنشطغ مڜ ڣثحٖع نڤعيغ تقٖيږ خالڋ مڜ م  مختلفغ، ڣتبڇٛ جغ

ٚكاػ بالنسبغ ثمليڈع ه٘ه هميغ  .ثلعالږ نحا كل ي خٖماتها ڣ منتجاتها تقٖم حين ثلعامليغ، للش

ٚكغ ظلها ي تعمل ثلت ثلقطاعاػ بيڗ ثلًڇثبٰ مٖڥ يمثل :النشا٭ قطاع  -ٕ  بيڗ ثألنشطغ ٙڣثبٰ فڤجٕڤ ثلش

نڢ مڜ قطاعاػ عٖع عبڇ ثملختلفغ ٜثيا لتحقيڄ ف٥ٚ خلڄ ش  نف٠ يمكڜ ثستخٖثم فقٖ .عٖيٖع تنافسيغ م

ٚثٕ ڣ ثلتكنڤلڤجيغ ثلتسهيالػ ٚكغ ليها تنتم ثلت ثملختلفغ ثلقطاعاػ عبڇ ڣثلخبڇثػ ثألف  .ثلش
اتيجياػ :الثالن املطلظ ع التنافسيغ للتنافس العامغ اإلست ي بنا املي ٙڣ سلسلغ القيمغ   ٕڣ

اتيجياػ ڣال:  :للتنافس العامغ اإلست
ساسيغ   Porter" قًٍڇ سسغ يمكڜ ڣثلت"ثالف ثسًڇثتيجياػ تنافسيغ  ي حالغ للم  مٸ تناف٠ ي ٕخڤلها تبنيها 

سساػ ي م ٚڥ ڣثملتمثلغ   ثملڤثلي ثسًڇثتيجيغ ثلًڇكيڈ، ڣثلشكلڣ ثسًڇثتيجيغ قيإع ثلتكلفغ، ثسًڇثتيجيغ ثلتميڈ  خ

حها  ثألساسيغ كما ثلتنافسيغ ثإلسًڇثتيجياػ طبيعغ يبيڗ  «Porter » .ڣ
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اتيجياػ (:II - 5الشكل )  »  «Porterاألساسيغ لـ التنافسيغ اإلست
 

       
 
 

                                                                                         
  

 
                                                                                          

          
اتيجياػ ٙاسغ نقٖيغ الست ٜڣٹ عإل، ، ٕ ٙاساػ االجتماعيغ ڣاإلنسانيغ، العٖٕالتنافسيغ« Porter» املصٖٙ: م كليغ العلڤم ، 10 ، مجلغ األكإيميغ للٖ

 ٥،47، 2013 ، 10 العٖٕ ، -جامعغ الشلڀ -االقتصإيغ ڣعلڤم التسيي

اتيجيغ -1  :التكلفغ قيإع ست
سسغ  يڗتعتبڇ ثسًڇثتيجيغ قيإع ثلتكلفغ مڜ ب ڗ تتبعها ثمل ثالسًڇثتيجياػ ثلتنافسيغ ثألساسيغ ثلت يمكڜ 

ليڢ يٸ "Porter " حسظ ما ٗهظ  ، ڣتقڤم ه٘ه ثالسًڇثتيجيغ علګ مبٖ تخفي٬ تكاليڀ ثإلنتاه ڣ ثلتٛڤ
ي  ٙنغ ببا سعاٙ منخفضغ مقا تباٵ  ڣثلًڇڣيٌ لكي تتمكڜ مڜ تقٖيږ منتجاػ ٗثػ  ثملنافسيڗ ڣثلغايغ مڜ 

لګ تحقيڄ عائٖ ثسًڇثتيجيغ  ث ٗلڊ ، فهناڅ مڜ تهٖف  سسغ مڜ ٙڣ ٚيٖه ثمل قيإع ثلتكلفغ تتڤقڀ علګ ما ت
سساػ  ٚ لالحتفاٱ بڤضعيژها كقائٖ للسڤځ ، ڣلكڜ معظږ ثمل ي ميإيڜ ثلبحن ڣثلتطڤي ٙه  لڊ الستثما كبڇ ٗڣ

كبڇ قٖٙ مڜ ثملسژهلكيڗ  كبڇ حصغ تطمِ ألڗ تكڤڗ قائٖع ثلتكلفغ بهٖف تحطيږ ثألسعاٙ ڣ جلظ  لتكڤيڜ 
 .1سڤقيغ ممكنغ
 ٜثيا مڜ ثلعٖيٖ هناڅ  مڜ بتڤفيڇقٖٙ ثملتعلقغ تلڊ ڣخاصغ ثلتكلفغ، قيإع سًڇثتيجيغ تحققها ثلت ثمل

2همها ثلخم٠ ثلتناف٠ قڤڥ  نڤثٵ كل ضٖ ثلحمايغ
:  

 ثألسعاٙ علګ ثملنافسغ حين مڜ فضل مڤقٸ ي تكڤڗ  قل بتكلفغ ثملنتجغ ثملنظمغ :املنافسيڗ. 
 يڜ يمكنهږ  ال حين ثألقڤيا ثلعمال ضٖ بحصانغ تتمتٸ سڤف قل بتكلفغ ثملنتجغ فاملنظمغ :املشت

 .ثألسعاٙ تخفي٬ علګ ثملساڣمغ

 ٕيڜ مڜ ي تكڤڗ  ڗ يمكنها قل بتكلفغ ثملنتجغ ثملنظمغ :املٙڤ ٕيڜ مڜ م  ٗث ڣخاصغ ثألقڤيا ثملٙڤ

ٙتفاٵ ضغڤ٭ ملڤثجهغ معيڗ ٙبِ هام٤ تحقيڄ ثستطاعـ  .ثلهامغ ثملٖخالػ سعاٙ ث

 ٛث تنافسيا مڤقعا تحتل ثإلسًڇثتيجيغ ه٘ه تطبڄ ثلت ثملنظمغ :املحتمليڗ املنافسيڗ مڜ  يمكنها ممتا
 .جٖيٖ مناف٠ ڬ مڜ هجڤم ڬ ڣمڤثجهغ ثلسعٚ تخفي٬

 ٙنغ يمكنها قل بتكلفغ ثملنتجغ فاملنظمغ :البٖيلغ املنتجاػ  تخفيضاػ باستخٖثم بمنافسيها نفسها مقا

سعاٙ تتمتٸ قٖ ڣثلت ثلبٖيلغ ثلسلٸ ضٖ كساٍل ثلسعٚ  .ج٘ثبغ ب
                                                           

ٜڣٹ عإڋ - 1 ٚه،  ، ،م ٚجٸ سبڄ ٗك  . ٥47،م
ٚحمڜ عبٖ ثابـ - 2 ٙي٠، ثل ٙع ٕ اتيجيغ اإلٕا ٙيغ، ثلجامعيغ، ثلٖثٙ ،اإلست  ، ٥،166،168 2002:٥ ثإلسكنٖ

 ثلًڇكيڈ سًڇثتيجيغ

سًڇثتيجيغ  سًڇثتيجيغ           

 ثلتمَيڈ             قيإع ثلكلفغ   

 طبيعغ ثملسژهلكيڗ

 قسږ  سژهٖثف

 مڜ ثلسڤځ 

 

 ڣثسٸ سژهٖثف

 قل تكلفغ ثملنتٌ تميڈ

 ثمليڈع ثالسًڇثتيجيغ           
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 ٙع ي تتمثل ڣثلت ثلتكلفغ، ي ثلقيإع السًڇثتيجيغ ثلعيڤب بع٬ فهناڅ ٗلڊ ڣمٸ علګ  ثملنافسيڗ قٖ
ٚځ  يجإ  1:بينها مڜ للمنظمغ ثألقل ثلتكلفغ ميڈع لغا ڣبالتالي قل بتكاليڀ منتجاػ إلنتاه ڣڣسائل ط

 ٚكاػ تقڤم ٚثئٖع ثملنافسغ ثلش  مڜ مستڤڥ  بتحقيڄ تسمِ تكنڤلڤجيغ ساليظ بتطبيڄ ثلتكلفغ ل

 .ثلقطاٵ ي ثنخفاضا ثألكٌڇ هڤ يكڤڗ  قٖ ثلتكاليڀ

 ٖٜثيا تحقيڄ مڜ ثملنافسڤڗ  يتمكڜ ق  .ثلعمالغ تكلفغ ي ثلتڤفيڇ خالڋ مڜ ثلتكلفغ م

  ثلتكاليڀ  تخفي٬ علګ ثلشٖيٖ ثلًڇكيڈ ي تتمثل مخاطٚ علګ ثلتكلفغ ي ثلقيإع سًڇثتيجيغ تنطڤڬ
ٕڬ قٖ ثل٘ڬ ثألمٚ ٚڥ  ساسيغ عناصٚ هماڋ لګ ي  ٗڣثځ علګ يطٚ ڬثل٘ثلتغيڇ  مالحظغ مثل خ

 .ثملسژهلكيڗ

اتيجيغ -2  : التميي ست
ي ثلسڤځ، ڣيتڤقڀ   ٚڣضغ  ي ثملنتجاػ ثملع سسغ عڜ با ٚع تميڈ منتجاػ ثمل تبن ه٘ه ثالسًڇثتيجيغ علګ فك

ٙغباتهږ ،  ٗلڊ علګ ٜبائڜ بشكل مختلڀ عما يشبعڢ ثملنافسڤڗ ليتناسظ مٸ حاجاتهږ ڣ  شباعڢ لٖڥ ثل ما يتږ 
كٌڇ مڜ ثهتمامهږ بالسعٚ، ڣحسظ ع  ڣلئڊ ثل٘يڜ يهتږ بالتمييڈ ڣ ثلجٕڤ كي يكڤڗ هناڅ  " Levitt" خصڤصا 

ڣ علګ ث ٚف ثملنافسيڗ  ڗ يكڤڗ ثملنتٌ ثملميڈ غيڇ قابل للتقليٖ مڜ ط ألقل صعظ ثلتقليٖ ، كما يجظ تميڈ يجظ 
لګ ڣضٍڤ ثلتميڈ مڜ خالڋ ثملنفعغ  ڗ يٖفٸ ثمنڢ ، باإلضافغ  ٙث له٘ث ثلتميڈ ڣعلګ ثستعٖثٕ  ٜبڤڗ مقٖ ڗ يكڤڗ ثل
ٙغباػ  ٚث لتعٖٕ  ٚها نظ ث ثسژهالڅ ثملنتٌ ،ڣنڤثےي ثلتميڈ عٖيٖع ڣ ال يمكڜ حص ٜبڤڗ مڜ ٙڣ ثلت تعٕڤ علګ ثل

ع ثلع اليغ ، ثنخفا٩ تكلفغ ثلصيانغ، سهڤلغ ثستخٖثم ڣثلحصڤڋ علګ ثملنتٌ ، ڣحاجاػ ثملسژهلڊ ، فالجٕڤ
ٚ ثملنتڤه، كلها خصائ٨ ڣمقايي٠  ٚعغ تلبيغ ثلطلبياػ، طڤڋ عم تسهيالػ ثلٖفٸ، ٕقغ مڤثعيٖ ثلتسليږ، س
ڗ ثملنافسيڗ  تباٵ ه٘ه ثالسًڇثتيجيغ هي  ي  سسغ سبيال للتمييڈ، ڣثلصعڤبغ ثألساسيغ  ڗ تتخ٘ها ثمل يمكڜ 

 ٚ ٚث ثلتكنڤلڤجيا ثلت س ٙ ثلجٖيٖع خاصغ ثملعتمٖع علګ ثلتطٙڤ ثلتكنڤلڤجي، ڣ ٗلڊ بش عاڗ ما يقلٖڣڗ ثألفكا
ٚڣ٭ منها ضافغ خصائ٨ جٖيٖع ملنتجاتهږ ، ل٘لڊ تتطلظ ه٘ه ثالسًڇثتيجيغ ڣجٕڤ بع٬ ثلش   :تمكنهږ مڜ 

ٙجغ تميڈه عڜ غيڇه مڜ ثملنتجاػ. ڗ * ي ثملنتٌ ڣ ٕ ٙ ثملسژهلڊ قيمغ ثالختالفاػ   2يقٖ

ڗ ثلتميڈ سيكڤڗ ٗڣ تكلفغ عاليغ نسبيا مٸ ثألخ٘ بعيڗ « « Porterڣحسظ .مڜ ثملنافسيڗيڇ ڣجٕڤ عٖٕ كب*  ف
ڗ ثسًڇثتيجيغ ثلتميڈ تتطلظ تحقيڄ ٙنغ باملنافسيڗ، ل ثالعتباٙ  ي تكلفغ ثملنتٌ مقا ٙب  ٘ث فعنٖما تحقڄ تقا

علګ مڜ تكلفغ ثلتميڈ ثإلضافيغ لكي تستفيٖ مڜ هام٤   ٚ ي منتجاتها يجظ عليها بيعها بسع سسغ ما ثلتميڈ  م
ي.   ٙبِ ناتٌ عڜ ثلتسعيڇ ثإلضا

اتيجيغ -3 كي ست ٚكٜ علګ  ساٝ ثإلسًڇثتيجيغ علګ ه٘ه ڣتقڤم :الت ڬ ت ي ڣثحٖ ،  ثلًڇكيڈ علګ قطاٵ سڤ
ٚثفيغ  ٜ علګ منطقغ جغ ٚك ڗ ت سسغ  ع مڜ ثملشًڇيڜ لٖيهږ حاجاػ متجانسغ ، كما يمكڜ للم مجمڤعغ محٖٕڣ
ي ثالسًڇثتيجياػ ثلتنافسيغ هڤ  ٚځ بيڗ ثسًڇثتيجيغ ثلًڇكيڈ ڣ با ڣثحٖع بٖڋ ثلتعامل مٸ ثلسڤځ ككل، ڣثلف

                                                           
ٜثٙ كاظږ - 1 ٚكابي، ن ٙع ثل اتيجيغ، اإلٕا يٸ، للنشٚ ڣثئل ٕثٙ ،ڣاملنافسغ العڤملغ اإلست  . 162 ٥ ،2004 عماڗ، ڣثلتٛڤ
ٜڣٹ عإڋ - 2 ٚه  ، ،. م ٚجٸ سبڄ ٗك  . ٥49،م



ٚإ تنميغ                                       الثاني:الفصل  اػ األف ع التنافسيغ كفا ٙ لتحقيڄ املي   كمصٖ

 

50 

 

سسغ علګ ثلتعامل م ٙ ثمل لڊ مڜ خالڋ خٖمغ قطاٵ ثقتصا ٸ نسبغ صغيڇع مڜ ثلسڤځ ڣلي٠ كامل ثلسڤځ، ٗڣ
سژهٖثف ثلسڤځ ككل ع ڣفاعليغ مڜ حالغ  كٌڇ كفا ٚيقغ  ي معيڗ بط  1.سڤ

ي ثلقطاٵ حاجياػ يشبٸ فضل بشكل بتمييڈ ثملنتڤه ما ثلتنافسيغ ثمليڈع تحقيڄ ڣيتږ   ڣمڜ ثملسژهٖف، ثلسڤ

ي ثلقطاٵ له٘ثثملقٖم  للمنتٌ قل تكاليڀ خالڋ ي  معا، ڣثلتكلفغ بالتمييڈ ڣ ثلسڤ ي ثلقطاٵ ه٘ث ڣ  علګ ثلسڤ

سسغ سساػ عڜ مميڈع ميڈع تنافسيغ تطڤيٚ ثمل  ثلتكاليڀ علګ باعتمإها ڣثملحاكاع ثلتقليٖ ڣصعبغ ثملنافسغ ثمل

  :ثلحاالػ ثلتاليغ ي()ثلتخص٨ ثلًڇكيڈ سًڇثتيجيغ ثستخٖثم عڜ ثلناتجغ ثمليڈع ڣتحقيڄ منتجاتها ڣتمييڈ ثألقل

ٚځ  يستخٖمڤڗ  ڣ مختلفغ حاجاػ لهږ ممڜ ثملشًڇيڜ مڜ ڣمتميڈع مختلفغ مجمڤعاػ ڣجٕڤ -  .مختلفغ ثملنتٌ بط

ي ثلقطاٵ نف٠ ي ثلتخص٨ خٚ مناف٠ ڬ محاڣلغ عٖم -ب  .ثملسژهٖف ثلسڤ

ٕٙ كفايغ عٖم -ه سسغ مڤث ي قطاٵ بتغطيغ ال ثمل  .ڣمحٖٕڣ معيڗ سڤ

ٚبحيغ ڣ ثلنمڤ ڣمعٖڋ ثلحجږ حين مڜ كبيڇ بشكل ثلصناعغ قطاعاػ تفاڣػ -ٕ  2.ثل

ٙ  :ثانيا ع بنا ي القيمغ سلسلغ ٕڣ  :التنافسيغ املي
ه يعٖ ٙع ي ثلحٖيثغ ثألساليظ حٖ (Porter)قٖمڢ  ثل٘ڬ ثلقيمغ سلسلغ نمٗڤ  ثلعڤثمل ثإلسًڇثتيجيغ لتحليل ثالٕث

سسغ، ثلٖثخليغ ه ه٘ث يسمِ حين للم ٚف ثلنمٗڤ سسغ ي ثلسائٖع ثألڣضاٵ علګ بالتع  ثلقڤع نقا٭ ڣتحٖيٖ ثمل

ٕيها ثلت ثملختلفغ لألنشطغ ثلقيمغ سلسلغ خالڋ مڜ فيها ڣثلضعڀ سسغ ت  منتجاتها لګ قيمغ تضيڀ ڣثلت ثمل

 تبٖ ثلتنافسيغ، ثمليڈع تحقيڄ لګ للڤصڤڋ  ثألنشطغ ه٘ه قيمغ ڣتطڤيٚ تحسيڗ علګ ثلعمل ثږ ڣمڜ ڣخٖماتها،

ٚمڜ ثألڣليغ ڣثملڤثٕ ثلخام ثملڤثٕ تڤفيڇ مٸ ثألنشطغ قيمغ سلسلغ ٜث تڤفيڇ خالڋ ڣتستم  ي ثلٖثخلغ ڣثملكڤناػ ثألج
يٸ لګ ڣصڤال ڣتجميعها، ڣثلتصنيٸ ثإلنتاه عمليغ  ه٘ث ڣڣفڄ ثلبيٸ، بعٖ ما خٖماػ ڣتقٖيږ ڣثملبيعاػ ثلتٛڤ

ه سسغ فاڗ ثلنمٗڤ ٙع ثمل ٕڥ ثلت ڣثلڤظائڀ ثألنشطغ مڜ مًڇثبطغ مجمڤعغ عڜ عبا غږ ٕثخليا، ت  كل ڗ ٙڣ

ٚتبٰ نڢ ال عملڢ ٕث ي مستقال نشاطا يعتبڇ نشا٭ ٚڥ  ثألنشطغ مٸ ي سسغ ي ثألخ لڊ قيږ كسلسلغ ثمل  ٗڣ

ثيڇه بسبظ ي عل ت ٚڥ  ثألنشطغ با  .ثألخ
سسغ نشطغ (Porter)ڣقسږ  ٚئيسيغ ثألنشطغ هما مجمڤعتيڗ لګ ثمل  حين ثلٖثعمغ، ڣ ثملساعٖع ڣثألنشطغ ثل

ٚئيسيغ ثألنشطغ تتڤلګ يٸ بتسڤيڄ ڣثلقيام ثألڣليغ ثملڤثٕ تڤفيڇ مهمغ ثل  بعٖ ما خٖماػ ثملنتجاػ ڣتقٖيږ ڣتٛڤ

ٚئيسيغ ثألنشطغ ڣتٖعږ تساعٖ ثلت ي ثلٖثعمغ ثألنشطغ ما ثلبيٸ، ٕيغ مهامها ثل ح هڤ كما لت  ثلشكل ي مڤ

                                    3 :ثملڤثلي
 
 
 

 

                                                           
ٜڣٹ عإڋ - 1 ٚه ، ،. م ٚجٸ سبڄ ٗك  .٥51، م
ٜع ، - 2 ٚبي حم ٚه  بڜ ثلع ٚجٸ سبڄ ٗك  .٥151،م
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 .القيمغ سلسلغ (:II - 6لشكل)ا

 
ٛيٖ ثملصٖٙ: ٚه، ڣسيلغ بڤث ٚجٸ سبڄ ٗك  . ٥،30م

 
ٚحا نقٖم يلي ڣفيما  .ثلقيمغ سلسلغ منها تتكڤڗ  ثلت ثألنشطغ ملختلڀ مبسطا ش

ٚئيسيغ ثألنشطغ :ڣال  :ڣهي ٙئيسيغ مجاالػ خمسغ تضږ ڣهي :ثل

ٚتبطغ نشطغ ڣهي :الٖاخليغ اإلمٖإاػ 1- ٜيڜ باستالم م ٛمغ ثملٖخالػ ڣتڤصيل ڣتخ  مناڣلغ ڣتشمل للمنتٌ ثلال

ٚقابغ ثملڤثٕ، ٜڣڗ، علګ ثل  .ثلخ...ثلٖثخلي ثلنقل ثملخ

ٚتبطغ ثألنشطغ تلڊ ڣهي اإلنتاه )العملياػ(: 2- ٚجاػ لګ ثملٖخالػ بتحڤيل ثمل  ثآلالػ، علګ ثلتشغيل ڣتشمل مخ

 .ثلخ...ڣثلتسهيالػ ثالختباٙ ثلصيانغ، ڣثلتعبئغ، ثلتجميٸ

ٙجيغ اإلمٖإاػ-3 ٜيڜ نشطغ ڣتتضمڜ :الخا ٜع، ثملنتجاػ تخ  ثلصنٸ ڣثلنصڀ ثلتامغ ثملنتجاػ نقل ثلجاه

ٚثكٜ لګ مصنعغ يٸ، م ٚځ  ثلتٛڤ يٸ ط ، علګ ثلتٛڤ  بنقل ثملتعلقغ لګ ثألنشطغ باإلضافغ  ثلطلبياػ، جٖڣلغ ثلعمال

ٚثكٜ لګ نتاجها ماكڜ مڜ ثملنتجاػ يٸ م  .ثلخ...ڣثالسژهالڅ ثلتٛڤ

 ثلعمال لګ ثملنتجاػ يصاڋ علګ تساعٖ ثلت بالتسڤيڄ ثملتعلقغ ثألنشطغ كافغ ڣتشمل :ڣاملبيعاػ التسڤيڄ 4-

ٚځ  ثلبيٸ، قڤڥ  ڣثلًڇڣيٌ، ثإلعالڗ مثل يٸ ط  .ثلخ...ثألسعاٙ ڣسياسغ ثلتٛڤ

ٚتبطغ ثألنشطغ هي :خٖماػ -5  خٖماػ مڜ كل ڣتشمل ثملنتٌ قيمغ علګ ڣثملحافظغ لتٖعيږ ثلخٖماػ بتقٖيږ ثمل

، ڣ ثلًڇكيظ ، ثلغياٙ قطٸ تڤفيڇ ثإلصاٍل ٜث ٙيظ ثملنتٌ تعٖيل ڣثألج  .ثلخ...ثملنتٌ ثستعماڋ علګ ڣثلتٖ

  :ڣهي ٙئيسيغ مجاالػ ٙبٸ مڜ ڣتتكڤڗ  (:املساعٖع) الٖاعمغ األنشطغ :ثانيا

سسغ ثألساسيغ ثلبنيغ تتكڤڗ  :األساسيغ البنيغ 1-  تنفي٘ عڜ ڣلغ ثملس ثلتنظيميغ ثملستڤياػ كافغ مڜ للم
سسغ ي ثملختلفغ ثألنشطغ ٙع مڜ كل ڣتشمل ثمل ٙع ثلتخطيٰ، ثلعامغ، ثالٕث ڣڗ ،ڣثلحساباػ ثملاليغ ثالٕث  ثلش

ٚڥ  ثألنشطغ كل لګ باإلضافغ ثلعامغ، ڣثلعالقاػ ثلقانڤنيغ  .ثلخ...ثلقيمغ سلسلغ لتشغيل ثلٖثعمغ ثألخ
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ٙع 2- ٕٙ ٕا ٚيغ املڤا ٙع ثملتعلقغ ثألنشطغ كافغ ڣتشمل :البش ٕث ٚثٕ ب  ڣثالختياٙ ثالستقطاب مڜ كل ي ڣتتمثل ثإلف

ٙيظ ڣثلتعييڗ، ، ڣتقييږ ڣثلتحفيڈ ڣثلًڇقيغ ثلتٖ سسغ نشطغ جميٸ تخٖم ثألنشطغ ه٘ه ثألٕث ٚڥ  ثمل  ڣتعتبڇ ثألخ

سسغ ي ڣثلضعڀ ثلقڤع نڤثےي تحٖيٖ ي مهما عامال  .ثمل

ٚيقغ ڣتحسيڗ ثملنتٌ بتصميږ تتعلڄ نشطغ ڣهي :التكنڤلڤجي التطڤيٚ 3-  تكڤڗ  ثلت ثملختلفغ ثألنشطغ ٕث ط

سسغ، ثلقيمغ سلسلغ ٚفغ مڜ كل ڣتشمل للم ثػ ثلفنيغ، ثملع ٚث ٕيغ ثملطلڤبغ ثلتكنڤلڤجيغ ڣثملٖخالػ ثالج  لت

 .ثألنشطغ مختلڀ

ياػ) التمڤيڜ 4- ٜع ڣ ڣليغ ڣمڤثٕ خام مڤثٕ مڜ ثملٖخالػ بتڤفيڇ تهتږ ثلت ثلخاصغ ثألنشطغ ڣتشمل (:املشت  جه

الػ  بتڤفيڇ ثألنشطغ جميٸ تخٖم فه ڣبالتالي ثملناسبغ، ڣثألڣقاػ بالكمياػ تٖفقها ڣضماڗ ثلغياٙ، ڣقطٸ ڣ

ٙجيغ ثلبيئغ مڜ ثملختلفغ ثالحتياجاػ  .ثلخا

سسغ تقڤم ٚفغ ڣبالتالي ثلتنافسيغ ثمليڈع مصإٙ تحٖيٖ لګ للڤصڤڋ  نشطژها مختلڀ بتحليل ثمل  ثلقڤع عناصٚ مع

  :ثلتاليغ ثلخطڤثػ علګ ثلقيمغ سلسلغ تحليل ڣيقڤم لٖيها، ڣثلضعڀ

ٚثجعغ - لڊ ثإلنتاه عمليغ ي تٖخل ثلت ثملتنڤعغ ثألنشطغ حين مڜ منتٌ بكل ثلخاصغ ثلقيمغ سلسلغ م  ٗڣ

ٚف ٙها يمكڜ ثلت ثألنشطغ علګ للتع  .ضعڀ نقا٭ تعتبڇ ثلت تلڊ ڣ قڤع نقا٭ ثعتبا

ٚثجعغ -ب  ثلعالقاػ عڜ ثلڤصل حلقاػ ڣتعبڇ نتاه، خٰ بكل ثلخاصغ ثلقيمغ لسلسلغ ثملكڤنغ ثلڤصل حلقاػ م

ي خٚ، نشا٭ ڣتكلفغ ما نشا٭ ٕث بيڗ ٚځ  عڜ ثلبحن سبيل ڣ سسغ تمكڜ ط  فاڗ تنافسيغ ميڈع تحقيڄ مڜ ثمل

ٕيتڢ يمكڜ ما نشا٭ كٌڇ ت ٚيقغ مڜ ب  .نتيجغ مڜ كٌڇ تحقڄ ڣ ط
ٚثجعغ -ه ٙ  م ٛ يٸ ثإلنتاه نشاطا كاڗ ٗث فمثال ثملختلفغ، ثإلنتاه لخطڤ٭ ثلقيمغ سالسل بيڗ ثملحتمل ثلت  ڣثلتٛڤ

قل ثلنشا٭ به٘ث ثلقيام يمكڜ بحين ثلحجږ ثقتصإياػ علګ يعتمٖثڗ ٗث ممكنغ، تكلفغ ب  ال ما منتٌ هناڅ كاڗ ف
سلڤب نتاجڢ يتږ يٸ، ي ثلحجږ ثقتصإياػ مڜ ثالستفإع يتيِ ب نڢ ثلتٛڤ  ي ثلقناع نف٠ مڜ ثالستفإع يمكڜ ف

يٸ  .ڣهك٘ث خٚ منتٌ تٛڤ

ع التنافسيغ . املبحن الثالن: ٜ املي ٜي ي تع ٚإ  اػ األف  ٕٙڣ تنميغ كفا
سساػ مڜ للكثيڇ ثلتنافسيغ ثمليڈع تفسيڇ محاڣالػ ڗ ٙها ڗ بينـ ثمل ٚتبٰ ال مصٖ  ي ثلجيٖ بالتمڤقٸ فقٰ ي

ٚڣف مڤثجهغ ٙجيغ، ثلبيئغ ظ ٙع بل ثلخا سساػ ڣبقٖ ٕٙها ثستغالڋ علګ ثمل ثػ تعٖ ثلت  ثلٖثخليغ مڤث  حٖ ثلكفا

ٚها ٙث تعتبڇ ڣثلت ثألساسيغ، عناص سسغ، ڣه٘ث  بالتكامل ثلتنافسيغ ثمليڈع لتحقيڄ هاما مصٖ  مجمڤعغ مٸ للم

ٕٙ مڜ ٙثػ ثملڤث سسغ، تمتلكها ثلت ڣثلقٖ ٙثساػ ثلعٖيٖ ڢلي ٗهبـ ما ڣهڤ ثمل  .ثلحٖيثغ مڜ ثلٖ
اػ خصائ٨املطلظ األڣل: ع التنافسيغ بخلڄ تسمح الت الكفا  .املي

ٚڬ  ثلعنصٚ ثعتباٙ ڗ سسغ ٕثخل ثلبش ثػ مڜ عليڢ يتڤفٚ بما ثمل ٚيغ كفا ٕث مهنيغ ڣ فك  ڣال مس سًڇثتيجيا مٙڤ

ٕٙ  بمجمڤعغ يتصڀ ڗ منڢ يتطلظ ثملستٖثمغ، ثلتنافسيغ ثمليڈع خلڄ عڜ مڜ ثلخصائ٨ ثلت تتميڈ بها ثملڤث
يثالسًڇثتيجيغ   1:ڣتتمثل 

                                                           
ٚه، ٥   1 ٚجٸ سبڄ ٗك حمٖ، م  . 10مصنڤعغ 
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سساػ تخلڄ :القيمغ خاصيغ  1- ٚثجٸ  يتحقڄ حين ثملنتجاػ، تميڈ ڣ ثلتكاليڀ تخفي٬ خالڋ مڜ ثلقيمغ ثمل ت
ٕٙ ڣتحفيڈ تشجيٸ خالڋ مڜ ثلتكلفغ ٚيغ ثملڤث ٙبغ علګ ثلبش ٕٙ ي ڣثلفقٖ ثلهٖٙ ڣمظاهٚ سباب كل محا ٚڥ، ثملڤث  ثألخ

ٛم مثل ٕٙ ڣثللڤث ي ثملڤث ستغالال ثقتصإيا ڣتخفي٬ ثلفاقٖ  لګ ثستغالڋ ڣقـ ثلعمل  ٚثمٌ تهٖف   عٖثٕ ب

سسغ، ٕثخل مختلڀ ثألنشطغ تنفي٘ خالڋ ٚثٕثػ ٛيإع ما ثمل  ثلفلسفغ علګ ثلًڇكيڈ خالڋ مڜ فيتحقڄ ثإلي

ٙثساػ حٖڥ ثكتشفـ فلقٖ ٙضا ثلعامل، مڜ يبٖ ثلعميل ٙضا :ثلتاليغ ڗ ثلٖ ٙساػ بيڗ قڤيغ عالقغ هناڅ ب  مما

ٕٙ ٚيغ ثملڤث ٙيٚ ثلبش ٙع تلًڈم ڗ يجظ ل٘لڊ عليها، يحصل ثلخٖمغ ثلت حڤڋ  ثلعميل ڣتقا ٕٙ ٕث ٚيغ ثملڤث  بتڤفيڇ ثلبش

لڊ ثملناسبغ، ڣثلحڤثفٜ ثملالئږ ثملناّ ٚتقي باتجاهاػ حت ٗڣ  .ثلڤظيفي ٙضاهږ مڜ ڣتحسڜ ثلعامليڗ ت

ٙع خاصيغ  -2 ٕٙ قيمغ خاصيغ ڗ :النٖ ٚيغ ثملڤث ٙيغ ثلبش ٚڣ سسغ ض ٙث ليسـ ڣلكنها للم ثمليڈع  لتحقيڄ كافيا معيا
سساػ ي ثلخاصيغ نف٠ ڣجٖػ ٗث خاصغ ثلتنافسيغ ي منافسغ، م  ه٘ه تكڤڗ  ڗ يمكڜ ال ثلحالغ ه٘ه ڣ

سسغ، ألڬ ميڈع تنافسيغ ثلخاصيغ نڢ ل٘لڊ م ٙع علګ ف ٕٙ ٕث ٚيغ ثملڤث  يمكڜ كيڀ تفح٨ ڗ ثإلسًڇثتيجيغ ثلبش

ٙع ثلخصائ٨ ڣثستثماٙ تنميغ ٕٙ ي ثلنإ سسغ مڤث  .ثلتنافسيغ ثمليڈع علګ للحصڤڋ  ثمل

سسغ ثمتالڅ ڗ ثػ ثمل ٙثػ ٗثػ ثملڤهڤبغ للكفا  ساسا لها يحقڄ عملها مجاڋ ي ثإلبٖثٵ علګ ثلعاليغ ثلقٖ

سسغ ه٘ه حسنـ ٗث خاصغ ثألعماڋ، ي عالږ للتفڤځ  ٙثػ ه٘ه ثستغالڋ ثمل ٙساػ مڜ تحققڢ بما ثلقٖ  مما

 .سًڇثتيجيغ

ٚيغ يمكڜ للتقليٖ: القابليغ عٖم خاصيغ - 3 ٕٙ ثلبش ٙع ڣ ثلقيمغ ٗثػ للمڤث سسغ تڤفٚ ڗ ثلنإ ٜيٖ ما للم  علګ ي

ٚبِ ثلعإڬ سسغ تستطيٸ عنٖما ٗلڊ ڣمٸ ثلقصيڇ، ثألجل ي ثل ٚڥ  م نڢ ثلخصائ٨ ه٘ه مثل تقليٖ خ  بمض  ف

ٙع علګ يجظ ل٘لڊ ثلتنافسيغ، ثمليڈثػ ي ثلتماثل مڜ كٌڇ ثلخصائ٨ ه٘ه تقٖم سڤف ال ثلڤقـ ٕٙ ٕث  ثملڤث

ٚيغ ٕٙها خصائ٨ ڣتغ٘يغ تنميغ ثإلسًڇثتيجيغ ثلبش ٚيغ مڤث سساػ يمكڜ ال ثلت ثلبش  تقلٖها ڗ ثملنافسغ للم

 .بسهڤلغ

ٕٙ خصائ٨ تقليٖ مكانيغ مڜ يصعظ ما هږ ڗ ٚيغ ثملڤث سسغ ثقافغ طبيعغ للقيمغ ثملنشئغ ثلبش  ڣمعاييڇ ثمل

ٚع، تنظيميغ بيئغ ي تجسيٖها يمكڜ ال ثلت ثألٕث ع كل مساهمغ ڣبٖقغ تحٖيٖ صعڤبغ لګ باإلضافغ مغاي  ي كفا
سسغ ي خلقها تږ ثلت ثلقيمغ ڣتٖعيږ نتاه ٚثٙ ڣصعڤبغ ثملختلفغ ثلنشاطاػ تٖثخل بسبظ ثمل  ثلعالقاػ تك

ٚيغ بخصائصها ثالجتماعيغ ث كانـ ثلت ثلجڤه  .ثملتميڈع للعالقاػ ثالجتماعي ثلتعقيٖ بسبظ ثلقيمغ خلڄ عمليغ ٙڣ

ٕٙ خصائ٨ مڜ خاصيغ يغ تڤفٚ حت :التنظيږ خاصيغ  - 4 ٚيغ ثملڤث سسغ ثلبش ٙث للم  ثملتڤثصلغ للميڈع مصٖ

ڗ سسغ علګ ف ٕٙها ثستثماٙ جل مڜ تنظږ ڗ ثمل ٚيغ، مڤث ٙساػ ثلنظږ ڣجٕڤ ثلتنظيږ يتطلظ حين ثلبش  ڣثملما

ٕٙ لخصائ٨ تسمِ ثلت ثملالئمغ ٚيغ ثملڤث تي ڗ ثلبش ٜثياها ثماٙ ت  .ثملحتملغ م

ٕٙ قابليغ عٖم خاصيغ  -5 ٚيغ املڤا ٕ علګ يجظ :للتبٖيل البش ٚڬ  ثملٙڤ ٙث يعتبڇ ثل٘ڬ ثلبش  ثلتنافسيغ للميڈع مصٖ
ٕ للتبٖيل قابال يكڤڗ  ال ثملستٖثمغ ت بمٙڤ سسغ، لبق مڜ ثملنتهجغ ثإلسًڇثتيجيغ مستڤڥ  علګ لڢ مكا  ڗ ٗلڊ ثمل

ع ٙع كفا ٕ ڣفعاليغ ڣمها ٚڬ  ثملٙڤ ڬ تعڤيضها يمكڜ ال ثلبش ٕ ب ٙ  ثإلبٖثٵ علګ ثألقٖٙ فهڤ خٚ، مٙڤ  ڣثلتصڤ

 .ثلتغيڇ ثلٖثئمغ ثلبيئغ متطلباػ مٸ ڣثلتكيڀ
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اػ تنميغ مساهمغ املطلظ الثاني: ٚإ كفا ع ي األف اتيجيغالتنافسيغ  املي   تحقيقها. ڣاست
اػ تنميغ مساهمغ جڤانظ:ڣال ٚإ  كفا ع تحقيڄ ياألف  .التنافسيغ املي
ٚيڄ عڜ ثلتنافسيغ ثمليڈع تحقيڄ ڗ ثػ تنميغ ط ٚيڜ ي تتجسٖ ثلكفا :ثلتالييڗ ثلعنص

 1
 

ع 1-  :األقل التكلفغ مي
ٙع ٕعږ * سسغ قٖ ٚيڄ مضاعفغ عڜ ك٘لڊ ثألقل، ثلتكلفغ ميڈع تتطلبها ثلت ثلتقنيغ ي ثلفعاليغ ضماڗ علګ ثمل  ط

 ثإلنتاه . كميغ
ٚيڄ عڜ * ٚثٕ تنميغ ط ثػ ثألف ثػ خلڄ مڜ تتمكڜ ،كفا  ،ڗثلفعاال  كاملحاسبغ ثلتٖقيڄ ڗضما علګ تعمل كفا

علجث ڗضما ڣبالتالي  .ٕڤ

ٚثٕ  تنميغ ږهتسا *  ثػ ثألف ٚقميغ ثلتكنڤلڤجيا ي ثلتحكږ يكفا ٙيغ ستڤياػملث مختلڀ ي ٖيثغلحث ثل  ثإلٕث
 .ثألقل ثلتكلفغ ميڈع خلڄ ليبالتاڣ  مستمٚ،ڣ  يڇكب نتاه بخلڄ عإع يساعٖ ما ٘ثڣه كالتنفي٘يغ،

ثػ تنميغ ي غثملساهم * يغ ثلكفا ٙثلٖ ثلتصٙڤ نها مڜ خصڤصا، ڥ ثملٖ ٚشيٖ ي تساعٖ ڗ ش ٙثػ ت ٚث  ثلقيإيغ ثلق

.ثلتكلفغ بتخفي٬ صغلخاث
  

ع -2  :التميي مي

ثػ تنميغ ږهتسا ٚثٕ كفا   :منها ن٘كٚ جڤثنظ، عٖع مڜ ثلتمييڈ ميڈع ٕعږ ي ثألف
ٙيظ ڗ * ٕٙملث تٖ ٚيغ ڤث ٚيٸ، ثلتفاعل علګ ثلبش  يبالتالڣ  ،ثلتمييڈ ميڈع خلڄ ي ږهيسا جٖيٖ ڤه ما كل علګڣ  ثلس

ٚيعغ، غيڇثػت بنبت ك٘لڊڣ  يڈع،ملث هه٘ مثل تقليٖ ملنافسيڗث علګ يصعظ ٚ  مڜ ثلتحصيل صعبغڣ  س ف ط
 ثملنافسيڗ.

ثػ تنميغ ڗ* يغ ثلكفا ٚئي٦ ثلٚسماڋ  ڤه ڬثل٘ڣ  ثلتخيل، عنصٚ علګ تعتمٖ كالت ،ثلتصٙڤ ٕٚ، ثل  يصل قٖ للف

 .ثلتميڈ ميڈع علګ لحصڤڋ ث ګل سسغملبا
ٕٙملث تنميغ ڗ * ٚيغ ڤث ثػ ستمٚملث يڗثلتحس علګ تعمل ثلبش ٚثٕ، لكفا  ميڈع قيڄتح ي ږهيسا ما ٘ثڣه ثألف

سسغ، تنافسيغ  .عليها ثلحفاٱ علګ ثلعملڣ  للم

ع التنافسيغ بڤاسطغ ثانيا اتيجيغ تحقيڄ املي اػ.ال:است  كفا
ٚځ  ثالف تڤجٖ  2:تنافسيغ ميڈع تحقيڄ خاللها مڜ يتږ ساسيغ ط

اتيجيغ ڣتطبيڄ عٖإ -1 سسغ است ٙكغ فتڤفيڇ :امل ٚثٕ مشا  مٸ ڣثلڤظيفيغ، ثلتنظيميغ ثملستڤياػ كل ي ثألف

ٕٙ ثالسًڇثتيۑي ثلتخطيٰ بيڗ ثلتكامل تحقيڄ ٚيغ للمڤث سسغ ڣثسًڇثتيجيغ ثلبش ثلتخطيٰ  ڣيستنٖ .ثمل
ٕٙ ثالسًڇثتيۑي ٚيغ للمڤث ، ثلتحليل علګ ثلبش ٙع ڣتلًڈم ثلبيئ ٙع ثإلٕث ٚڣ ٕٙها ثالستخٖثم تحقيڄ بض  ثألمثل ملڤث

ٚيغ سسغ ثالهتمام علګ ل٘ث ثلتشغيل، تكاليڀ مڜ % 80 تشكل ثلعمالغ تكاليڀ ڗ ٗلڊ .ثلبش  باالستغالڋ ثمل

ٚڬ  مالها لٚٝ ثلكڀ  .قڤيغ تنافسيغ ميڈع المتالڅ ثلبش

                                                           
ٚه، ٥  - 1 ٚجٸ سبڄ ٗك ٚبي، م  .129عبٖ ثلحكيږ ج
ٚهبكٚ،  بڤ محمٕڤ مصطفى - 2 ٚجٸ سبڄ ٗك  . 21، ٥م
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ٙع -2 ٙع علګ القٖ سساػ قيام ثلٖيناميكيغ شٖيٖع ثلبيئغ تحتږ :التغيي ٕا ٙع علګ تهاقٖٙ  بتٖعيږ ثمل  ثلتغييڇ، ٕث

ٙثػ ثلسليږ ثالستخٖثم خالڋ مڜ ال يتحقڄ ال ڣثل٘ڬ ثػ  ڣخبڇثػ ملها ٚڣنغ، ثل٘يڜ يتصفڤڗ  مختلڀ ثلكفا  بامل

ٙثتهږ تنميغ علګ ثلعمل مٸ ٙيغ ڣك٘ث ، مها ٙثتهږ ثالبتكا  .قٖ

ي التڤحٖ بنا -3 اتي سسغ االست ٙجغ هڤ ثالسًڇثتيۑي ثلتڤحٖ :للم ٙكغ ٕ سسغ سڤث جماهيڇ مشا  كانڤث ثمل

، ڣ ٕثخلها)ثلعامليڗ( ٙجها)ثلعمال  ثملتعلقغ ثألساسيغ ڣثالفًڇثضاػ ثلقيږ مجمڤعغ ي ( ...ثألسهږ صحاب خا

سسغ بتلڊ سسغ تحكږ ثلت ثألساسيغ ثلقيږ مڜ ثلعميل خٖمغ كانـ ٗث فمثال .ثمل ڗ ٕث ثمل  ثلقيمغ تلڊ ف

ٚف مڜ متبناع تكڤڗ  ڗ يجظ ٙع، ثلعامليڗ، ط ٕيڜ ثإلٕث  .ڣثملساهميڗ ثملٙڤ

ٙ  :املطلظ الثالن اػ ٕڣ ٚإ كفا ع التمي تحقيڄ ي األف  .الشاملغ بالجٕڤ
ع يقصٖ :ڣال ع نها ثلشاملغ بالجٕڤ ٚيقغ ي ثقافيغ ثٙڤ ٙع بها تفكٚ ڣ تعمل ثلت ثلط ع، تحسيڗ حڤڋ  ثإلٕث  فه ثلجٕڤ

ٙع نظام كٖ ثلحٖيثغ ثألعماڋ إلٕث ٙكغ علګ ي ٚڬ، ثلعنصٚ مشا ٚيڊ ثلبش ٙثتهږ، ڣ مڤثهبهږ بتح  ثلتحسيڗ  بهٖف قٖ

ٚڬ، ثالتجاه علګ تعتمٖ ڣهي منخفضغ بتكلفغ ڣ ثلعميل خٖمغ جل مڜ ثملستمٚ  لٖڥ ثملنه ثاللًڈثم ڣك٘ث ثلفك

سسغ، ثلعامليڗ ٙي ڣثلڤثائڄ ثألنشطغ مختلڀ ڣتقڤيږ ڣتنفي٘ ڣمتابعغ بتصميږ ثلقيام خالڋ مڜ بامل  1.ٚڣثلتقا
ٙع ڣلتصبِ ع ٕث ثئږ عإڬ سلڤڅ ثلجٕڤ سسغ، طاقږ ينتهجڢ ٕڣ  ڣثلتماثل ثلتڤثفڄ تحقيڄ مڜ ثلتمكڜ مڜ البٖ ثمل

، ڣخطٰ تږ تصميمڢ، ما بيڗ  ڬ ثلصلبغ، ثلقاعٖع لګ يحتاه ثل٘ڬ بالبنا تمثيلڢ ڣيمكڜ ثلفعلي، ڣثألٕث ثألٕث
ع ثملتمثل ثألساٝ ع لګ تنطلڄ ساسڢ علګ ثل٘ڬ ثلتصميږ، ي جٕڤ ٙع ألڗ ثلتنفي٘، جٕڤ ع ٕث  هي ثلشاملغ ثلجٕڤ

ٙع ٚعي نظام عڜ عبا سسغ ي نظام ف ي مٸ متكاملغ فه ڣبالتالي ككل، ثمل  ثلتكامل مڜ نڤعيڗ ڣنجٖ ثألنظمغ، با

ع  .للجٕڤ

ع الٚس  التكامل -1 ٙكغ :للجٕڤ يإع ثلعامليڗ، بمشا ٙع ثلتحفيڈ قڤع ٛڣ ثا عمل  جڤ تڤفيڇ خالڋ مڜ ثلٖڣثفٸ ڣ
تقاڗ ثلعمل مصاعظ علګ ثلتغلظ ثلعامليڗ يمكڜ ٛثػ ڣ  .ثإلنجا

ع األفقي كاملالت -2 ٙكغ :للجٕڤ لګ  "يشكاڣث" ٕعا ثلتكامل مڜ ثلنڤعيڗ ه٘يڜ خالڋ مڜ .ثلڤظائڀ جميٸ بمشا
 ٗڣڬ  ثلعامليڗ بيڗ ثملتميڈ باألٕث ثلفخٚ ٙڣٍ ڣبعن ڣثلڤقـ، ثلطاقاػ، هٖثٙ ڣجڤثنظ نڤثٵ جميٸ مڜ ثلتخل٨

ٚفغ ٙع ثملع  .ڣثملها
هږ ڣيبڇٛ ٙع تحقيڄ ي ٕٙڣ ع ٕث سسغ تلعبڢ ثل٘ڬ ثلڤسطي ثملڤقٸ خالڋ مڜ ثلشاملغ ثلجٕڤ ٚبٰ كڤنها ي ثمل بيڗ  ت

ٙجي، ثملحيٰ مڜ اهثستقطاب يتږ ثلت ثملٖخالػ ي ڣثملتمثل ثألڣڋ  ثلقطظ ثلقطبيڗ، ي  ڣثملتمثل ثلثاني ڣثلقطظ ثلخا
ٚجاػ ٙجي، للمحيٰ يضا ثملڤجهغ ثملخ ٙ  ثلخا ڣ سسغ ٕڣ ٚثبطغ ثلحلقغ هڤ ثمل  ثلت ڣثملهام ثلعملياػ بمختلڀ بينها ثل

ٙثػ معلڤماػ بمجمڤعغ تبٖ ثلت ثلعامليڗ ابه يقڤم ٚث ٚيڄ عڜ تًڇجږ ڣق ٕڬ ڣخٖماػ منتجاػ لګ ٕثئهږ ط  لګ ت

غباػ حاجاػ شباٵ ٚفغ بتڤفٚ ال يتحقڄ ڗ يمكڜ ال ثإلشباٵ ڣه٘ث طالبيها، ٙڣ ٕڬ لٖڥ ثملع  ږنهأل ثملهام، م
ٙيڜ ٛه يتږ ڣكيڀ مطلڤب، هڤ ما ثستيعاب علګ ثلقإ ع حين مڜ نجا  .ڣثلڤقـ ثلجٕڤ

                                                           
ع التنافسيغسليماڗ عائشغ، - 1 ي تحقيڄ املي  ٕٙ ي علڤم ثلتسييڇ، جامعغ تلمساڗ ، ٕٙڣ تسيي املڤا ٜثئٚ-ٙسالغ مقٖمغ لنيل شهإع ماجيسًڇ   -ثلج

2011 ٥،116 . 
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ي ع فكاٙ طاٙ ڣ ٙجييڗ قسميڗ لګ ينقسمڤڗ  ثلعمال ڗ تعتبڇ ثلت ثلشاملغ ثلجٕڤ  ڣ ڣثلخٖماػ ثلسلٸ طالب ثلخا
ٕيڜ، لڊ للعامليڗ بالنسبغ ڣثلٖثخلييڗ ثملٙڤ ع فتحقيڄ ثملهام، بيڗ ثملڤجٕڤ ڣثلتسلسل ثلًڇثبٰ خالڋ مڜ ٗڣ  جٕڤ

ع بتضافٚ شاملغ يكڤڗ  ٚثحل مختلڀ جٕڤ  ثألساس  ثلهٖف ڗ حين ثلنهايغ، لګ ثلبٖثيغ مڜ ثلخٖمغ ڣ ثملنتٌ م

ٚفغ ڣبتڤفٚ ثلعميل، ٙضا الكتساب ثلسعي هڤ ثلتميڈ ثلتناف٦  لتحقيڄ ٙثػ ثملع ٙكيڗ ثلعامليڗ ي ڣثملها  ألهميغ ثملٖ

ڗ ثلكل ثلعالقغ ه٘ه ٙف مڜ يمتلكڢ ما خالڋ مڜ ثلعمل ي ثلتميڈ يطبٸ ڗ يحاڣڋ  ف ٙثػ معا ٚعغ ڣخبڇع ڣمها  ي ثلس
ٚقابغ فعاليغ ي بمنطلڄ ثلتفكيڇ ثإلنجاٛ، منا، ڣنڤعا كما ثل٘ثتيغ ثل سسغ عڤثئٖ سيحقڄ ٛڣ  خالڋ مڜ للم

، حٖڣف حاڋ ي ثملمكڜ تحملها ثلتكاليڀ ثمتصا٥ ٚقل مما ثألخطا ڗ خاصغ ثلعمل، مساٙ يع  ثليڤم ثلعالږ ڣ

ٚف ٚعغ، بعالږ يع ٚػ ثلت ثلس سسغ مٸ ثملتعامليڗ كسظ ٛثٕ كلما ڣثلع٩ٚ ثلطلظ بيڗ كلما تڤف  .ثمل

ڗ ڣبالتالي ٙثػ صحاب ڣمساهمغ ثشًڇثڅ ف ع ڣتحقيڄ تطبيڄ ي ثملها ٕڬ ثلشاملغ ثلجٕڤ  :لګ ي

ٚثڅ خالڋ مڜ ثلتنافسيغ، تطلبها ثلت ثألساليظ حٖ ڣهڤ ثملستمٚ ثلتطڤيٚ علګ ڣتحافٴ تٖعږ بيئغ خلڄ *  ش

ي ٚثٙ فيڢ ڣثلعمل ثلتطڤيٚ ثلعامليڗ   .باستم

ٚجاػ، نڤعيغ تحسيڗ *  لڊ ثملخ ٙ  ٗڣ ثػ بڢ تقڤم ثل٘ڬ للٖڣ تقاڗ ملهامها ٕثئها عنٖ ثلكفا  .ب

ٚكٜ ثقافغ يجإ * ٙجي، ثلعميل لګ ڣصڤال ثلٖثخلي ثلعميل مڜ ثنطالقا ثلعمال علګ بقڤع ت ٙهما ثلخا جانباڗ  باعتبا
سسغ نظام لتحقيڄ متكامالڗ ٚجاتڢ مٖخالتڢ لڢ نظاما ثمل  .ڣمخ

ٚبحيغ تحسيڗ  *  .ڣثإلنتاجيغ ثل
ع ٛيإع * ٜيإع ثلكفا ٍڣ ثلتعاڣڗ  ب ٚثعاػ علګ تقپ  ثلت ثلجماعغ ٙڣ  .ثلعمل ٕث تعيڄ ڗ يمكڜ ثلت ثلص

ٙثػ يخ٨ فيما خاصغ فضل عطائهږ ثستغالڋ مڜ يمكڜ ثلعامليڗ، ٙڣٍ ي ثلثقغ ٙفٸ * ٙف ثملها  ثلكامنغ ڣثملعا

 .لٖيهږ

سسغ ڣڣصڤڋ  ع معن ڣثستيعاب فهږ لګ ثمل  بٖثخلها، صليغ ثقافغ لتصبِ عامليها لٖڥ خاصغ ثلشاملغ ثلجٕڤ

قل لڢ ثملنفعغ ڣتقٖيږ للعميل قيمغ تحقيڄ جهغ فمڜ ثلتناف٦  ثلتميڈ مڜ تحقيڄ يمكنها  جهغ ڣمڜ ثلتكاليڀ، ڣب

ٚڥ  ٚضا جڤ خ ٚثٙ ثلتكاليڀ مڜ ڣيقلل لإلنجاٛ ڣثلٖثفعيغ ثلحماٝ يخلڄ ثل٘ڬ بٖثخلها ثلسائٖ ثل  ي ڣثالستم

 .ڣثلتميڈ ثلعطا
ٚابٸ: اػ البٖاع  املطلظ ال ع التنافسيغ مٖخلكفا  .لتحقيڄ املي

سسغ نجاٍ ي عامل هږ ڗ ٕٙ ثمتالڅ هڤ ڣتفڤقها ثمل ٚيغ ثملڤث ث تعتبڇ ڣثلت ثملتميڈع، ثلبش  ٙ  لإلبٖثٵ ڣثالبتكاٙ مصٖ

هږ ثمڜ ڣ سسغ صڤڋ  ڣ  . 1ثمل
ٜثيٖ ڣلقٖ ث ثالهتمام ت  ٚ خ ،ثملحلي  ثملستڤڥ  علګ ڣثحتٖثمها ثملنافسغ شٖع بفعل ثإلبٖثٵ بعملياػ م  ٗ ڣثلعالم

ث يعٖ صبِ  ٙ ٕٚ للتميڈ مصٖ ا ثملنافسيڗ، علګ ڣثلتف ساس  ثئمغ قڤيغ تنافسيغ ميڈع ڣضماڗ لبنا ڣ  ڣتتڤصل، ٕڣ

سسغ ٚبٰ خالڋ مڜ ثإلبٖثٵ تحقيڄ لګ ثمل ثػ بيڗ ثل ٚفغ ثلكفا  ڣثلتكنڤلڤجيغ ثلعلميغ  تمتلكها خاصغ ثلت ڣثملع

 .عمالئها ڣثنتقإثػ ثنطباعاػ ڣبيڗڣخٖماتها  منتجاتها تصميږ علګ تساعٖها ثلت

                                                           
ع التنافسيغفلغ ثلعيهاٙ،  - 1 ي تحقيڄ املي ع  ٙع ثألعماڋ، كليغ ثلعلڤم ثالقتصإيغ ڣعلڤم  ، ٕٙڣ الجٕڤ ٕث ٚٵ  ي ف ٙسالغ مقٖمغ لنيل شهإع ماجيسًڇ 

ٜثئٚ-ثلتسييڇ   . 138، 2005٥ -ثلج
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سسغ، تطبقها ثلت ثالسًڇثتيجياػ هږ مڜ ثإلبٖثٵ ثسًڇثتيجيغ ڣتعٖ ثنطالځ  عإع ي يساهږ فاإلبٖثٵ ثمل
سسغ يإع ثمل كملڢ، ثلقطاٵ نمڤ ڣبالتالي نمڤها، ٛڣ ثٚ كما ب ا ثإلبٖثٵ ي ٚكٜ ڣعلګ ثملنافسغ هيكل علګ يض   ثمل

سسغ، ثلتناف٦  سبقيغ تنافسيغ ميڈع ثإلبٖثٵ يمنِ حين للم سسغ ڣ  . 1منافسيها علګ ثملبٖعغ للم

ٚيڀ ڣال: ٚتبٰ بالتكنڤلڤجيا، جٖيٖ، هڤ ما لكل ثلفعلي ثإلنجاٛ ڣ : ثلتحقيڄ اإلبٖاع تع ٍٚ م  جٖيٖع منتجاػ بط

ٚڣفغ تكڜ لږ ٚث يشمل هڤ ڣ مسبقا مع  ڣعلګ نتيجتڢ . ثلتغييڇ ج
ٜئي سڤث شكليڗ ي ثإلبٖثٵ يكڤڗ  ڗ ڣ يمكڜ ٜئي ثإلبٖثٵ ڗ حين كلي، ڣ ج ٕڬ ثلج ٙثػ كٌڇ تحسيڗ لګ ي  لقٖ

ٙڬ، ثإلبٖثٵ ما ثإلنتاجيغ، ثلڤسائل  . 2كليغ جٖيٖع ڣ خٖمغ منتٌ يجإ لګ نتقاڋ ثإل بمثابغ فهڤ ثلج٘
ٙثػ مڜ مجمڤعغ علګ تعتمٖ انهف عقليغ عمليغ ثإلبٖثٵ ڗ ڣبما فكاٙ حلڤڋ  نتاه جل مڜ ثلقٖ ٚه ڣ  عڜ تخ

ي ثإلطاٙ ٙع بڤصفڢ ثإلبٖثٵ يتضمڜ حين ثملعهٕڤ ثملعٚ ٙثػ مڜ مجمڤعغ متكاملغ قٖ  : ثألساسيغ ثإلبٖثعيغ ثلقٖ

ٙع بها ڣيقصٖ : الطالقغ -1 ٙع علګ ڣ ثلٖاللغ ٗثػ ثألفكاٙ مڜ عٖٕ كبڇ نتاه علګ ثلقٖ  ممكڜ عٖٕ كبڇ نتاه ثلقٖ

ثڋ ثإلجاباػ مڜ  . ڣثحٖ لس

ٚڣنغ ڣيقصٖ بها : األصالغ -2 ٙجغ انه كما جيٖع، فكاٙ مڜ ينتٌ فيما ثملتمثلغ ثلتكيفيغ ثمل  يبٖيها ثلت ثلجٖ ٕ

لڤف غيڇ ماهڤ كل تبن ي ثملبٖٵ  .ثألفكاٙ مڜ م

ٚڣنغ -3 ٙع : امل ٚڥ، فئغ مڜ ڣثإلنتقاڋ ثملتنڤعغ ثألفكاٙ مڜ ممكڜ عٖٕ كبڇ نتاه علګ ثلقٖ ٚڣنغ عڜ تعبڇ ڣهي ألخ  ثمل

 .ثلعقليغ

لڊ : للمشكالػ الحساسيغ -4  .ثلعإييڗ ثلناٝ لګ تشيڇ ال قٖ  ثلت باملشكالػ ثإلحساٝ خالڋ مڜ ٗڣ

نڤثٵ ثإلبٖثٵ ڣهي :نڤاع اإلبٖاع ثانيا:  :3هناڅ عٖع 
ي املنتٌ: -1 ٚ ثملنتجاػ ثلحاليغ بٖاع  ڣ تطڤي ڣ تحسنيڗ  ٚع  ٙ منتجاػ جٖيٖع ألڣڋ م  .ڣيقصٖ بڢ ثبتكا
ي العمليغ  -2 ٚ عملياػ جٖيٖع لتصنيٸ منتجاػ جٖيٖع: ڣيقصٖ بڢ بٖاع   .تطڤي
ي التنظيږ:  -3 ٚ  اإلبٖاع  ڣ تطڤي يتعلڄ باستحٖثف ٧  جٖيٖ علګ مستڤڥ ثملنظمغ مثل خلڄ ڣحٖع جٖيٖع 

ثػ ماليغ ڣمحاسبغ جٖيٖع ٚث ج ٚ نظږ ڣ ڣ تطڤي  .نظام ثتصاالػ ٕثخلي جٖيٖ 

ٙع: -3 ي اإلٕا ٙع  اإلبٖاع  ٕث ع مثل:  ٙيغ حٖيثغ ڣمتطٙڤ ٕث ڣ نظږ  ٚ فلسفاػ  عيتعلڄ بتطڤي ڣ  ثلجٕڤ ثلشاملغ 
نشطغ ڣعملياػ  ڣ هنٖسغ  سسغعإع هيكلغ    .ثمل

ٚځ جٖيٖع بڢ املتعلقغ املختلفغالتسڤيڄ ڣالڤظائڀ  ي اإلبٖاع  -4 ٚ ط مثل  ثملنتجاػتسڤيڄ  ي: يتعلڄ بتطڤي
ٚځ جٖيٖع  تسهيالػڣ تقٖيږ  ثألنًڇنـ بڇثلتسڤيڄ ع ڣ ط   .ثملباشٚمثل ثلتسڤيڄ  ثملبيعاػ يماليغ بالٖفٸ 

                                                           

1-  ، ٙ ٚهفلغ ثلعيها ٚجٸ سبڄ ٗك  . ٥151،152 ٥: م
ٚه،سليماڗ عائشغ ، - 2 ٚجٸ سبڄ ٗك  . ٥118  م
ڬ - 3 ٙ  جميلغ، ثلجٛڤ ٜيٜ ي اإلبٖاع ٕڣ ٙع تع ٚبيغ للٖڣل  التنافسيغ القٖ ٜثئٚ جامعغ، 11ثلعٖٕ  ثالقتصإيغ، ثلعلڤم مجلغ ،الع   276، 2011٥، ،ثلج
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ڣ عمليغ تتعلڄ  ي ثإلبٖثٵيتعلڄ بڤجٕڤ  :الخٖمغ ي اإلبٖاع -5 عٖثٕ  بالخٖمغڬ نشا٭  سڤث مڜ حين 
ٚ ثلعملياػ  ثملقٖمغ ثلخٖماػڣتسليږ  ٕث  ڣثألنشطغڣ مڜ حين تطڤي  ػثلخٖمامثل  ثلخٖماػثلت يتږ فيها 

 .ثملاليغ

اػ ثالثا: ٙع ڣ الكفا  :اإلبٖاع علګ القٖ

كٖ، عٖم بيئغ ظل ي ڗ ثلتناف٠، ڣتصاعٖ ثلت ٙع متالڅ يتڤجظ ٙهانا، صبِ ثلبقا ف  ثملڤثجهغ علګ ثلقٖ

سسغ ڗ تكڤڗ  علګ يعتمٖ فهڤ ثلتفڤځ، تحقيڄ ي ثلطمٍڤ ما يستجٖ، ڗ يمكڜ ما لكل ڣثلتصٖڬ  مڜ هي ثمل

ٚفيغ تهالطاقا ثستغاللها خالڋ مڜ لصالحها، ثلف٥ٚ ڣثغتنام ثلجٖيٖ، لتقٖيږ ڣتبإٙ تسبڄ  ثلت ثملتاحغ، ثملع

ث تلعظ ٚيغ ثلقضايا مٸ ثلتعامل ي هاما ٕٙڣ سسغ تجاهٖ ثلت ثلجڤه ها ثباػ جل  مڜ ثمل : ڣجٕڤ
1 

 ٚاع سسغ ص سسغ محيٰ يتميڈ :البقا جل مڜ امل تي ثلت ثلتحٖياػ مڜ بالعٖيٖ ثمل  شكل ي ت

ثػ عڜ ثلناجمغ ثملخاطٚ ٚيعغ ثلتطٙڤ ٙثػ خاصغ ثألسڤثځ، ي ثلحاصلغ ثلس  ثملتجٖٕع ثلتقنيغ ثلقٖ

ٚثٙ  .باستم

ڗ ڣبالتالي   سسغ بقا ف ٚتبٰ ثمل ٙث بمٖڥ م ، له٘ث اتهمجا ٚفغ  تمتلڊ ڗ عليها ل٘لڊ ثلتطٙڤ ٙثػ ثملع  ڣثملها

ثػ ألڗ يضا، متجٖٕع  لژها ڣتڤقڀ تقإمها، حاڋي  خطٚ فه حٖيڜ، ٗڣ ساٍل تمثل هنا ثلكفا

ٚيغ، ٕڬ مما ثلفك خٚ لګ ي ي ٙصيٖها تجٖٕ حاڋ ي قڤع مصٖٙ تمثل بينما ثملنافسيڗ، ٙكظ عڜ ثلت  ثملعٚ

ٙع ثلسبڄ يخ٨ فيما  .ڣثملبإ

 سسغ تكيڀ اػ مٸ امل ٙجيغ التغي ٙجيغ ثلتغيڇثػ مٸ ثلتكيڀ يتڤقڀ : الخا ٚها مٖڥ علګ ثلخا  علګ تڤف

ٚفغ ٙها ثملتغيڇثػ بتلڊ ثملع سباب ڣمصإ جام ثلتڤثفڄ تحقيڄ جل مڜ ا،تهڣمتطلبا اهڣ  ڣضاٵ بيڗ ڣثإلن

سسغ ٙجيغ، ثلٖثخليغ ثمل ٚػ ٗث خاصغ ڣثلخا ٚفغ تڤف  يضفي فه٘ث متغيڇثػ مڜ سيحٖف بما ثملسبقغ ثملع

لڊ ثملنافسيڗ، عڜ ثلتميڈ مڜ نڤٵ ع تمثل ڗ بٖڣڗ  لها ثإلستعٖثٕ ڣ بالسبڄ ٗڣ  ڣجٕڤ ٖٕته قٖ ثلت ثملفاج

سسغ  عإڬ غيڇ شباٵ اتهمتطلبا ڣلګ مڜ ڣثلت ثلشٖيٖع، ثملنافسغ متطلباػ ظل ي السيما ، ثمل

ه يتطلظ ڣثل٘ڬ ثلعميل، لحاجاػ ٙتيڗ علګ ثلتڤفٚ بٖٙڣ سسغ ي مقٖ  :ثمل

 .ثلتنظيميغ ثملستڤياػ كل ي ثلعامليڗ تمكيڗ ڣ ٕفٸ* 

ٚفغ*  ٙع ڣ ثملستقبليغ ثإلتجاهاػ مع  .يجإها علګ ثلقٖ

ٕٚ ثلتنافسيغ ثمليڈع تحقيڄ يكڤڗ  ڣب٘لڊ  سسغ تڤصل بمج ٚثئڄ ثكتشاف لګ ثمل     تلڊ مڜ فعاليغ كٌڇ جٖيٖع ط
ها يكڤڗ  حين ثملنافسيڗ، قبل مڜ ثملستعملغ ٕٚ خٚ ڣبمعن  ميٖثنيا، ثإلكتشاف ه٘ث تجسيٖ بمقٖٙڣ   بمج

 ثلڤثسٸ. بمفهڤمڢ ثإلبٖثٵ عمليغ حٖثف
 
 
 
 

                                                           
ٚجٸ سبڄسليماڗ عائشغ ، - 1 ٚه م  . ٥120،121 ٥ : ٗك
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 :الفصل خالصغ
ٚځ تږ ثل لقٖ ٚثٕ تنميغ عالقغتڤضيِ  ګل ثلفصل ٘ثه ي تط ثػ ثألف سسغ ثلتنافسيغ ثمليڈع بتحقيڄ كفا  مڜ ، للم

ٚثػ قياسها  ګل ٚځ ثلتط ڋخال ش  ثلت ثلتنافسيغ ګ مختلڀ ثالسًڇثتيجياػل ثږ ،مفاهيږ حڤڋ ثلتنافسيغ ڣم

سسغ كڜيم خيڇث تنافسيغ، ميڈع قيڄتح سبيل ي تتبعها ڗ للم  ڜم  ثلتنافسيغ ڈعثملي قيڄتح كيفيغ لناڣ تنا ڣ
ٚثٕ تنميغ ڋ مساهمغخال ثػ ثألف   .كفا

 :ثلتاليغ ثلنتائٌ ګل ثلفصل ه٘ث ي خلصنا قٖل
-  ٚ ٜثيا خلڄ علګ سساػملث تعمل ڗ ٙعڣ ض  .بها خاصغ تنافسيغ م

 .ثستٖثمغ ثألكٌڇ صإٙملث ثختياٙ علګ سسغملث بڇجب امم مصإٙ، عٖع ثلتنافسيغ للميڈع -

ٚ  ګل سسغملبا يٖفٸ ما ا،هلتقليٖ بڤثٕٙ تبڇٛ حت ثلتنافسيغ يڈعملث تظهٚ ڗ ما -  ميڈتها تطڤيٚڣ  ايغحم ٙعڣ ض
 .ثلتنافسيغ

ثػ تعتبڇ - ٕث ثلكفا ٙثڣ  ثتيجياًڇ ثس مٙڤ  ثلقيمغ خلڄ ي ژهاهممسا ګل بالنظٚ ، ثلتنافسيغ للميڈع ساسيا مصٖ

سسغ  .للم
ثػ ږهتسا حت -  ٙع، ڗ تكڤ  ڗ بجظ ثلتنافسيغ، يڈعملث خلڄ ي ثلكفا ٙع نإ  علګ يصعظ ثلقيږ، نتاه علګ قإ

 ها.تقليٖ ثملنافسيڗ

كٖ - ع ي يكمڜ ثلتنافسيغ يڈعملث مصٖٙ ڗ علګ ن ثػ جٕڤ ٙثػ ٗثػ ثلكفا ٙثػملكا ثلقٖ ٛعڣثمل ثلعاليغ ها  .متا
سسغ علګ جظي - ثػ، ثالهتمام ثمل بٰ بالكفا  بها مڜ خالڋ تنميژها مما يساهږ ثلتنافسيغ للميڈع ثمتالكها ٙڣ

                                               .ثلتنافسيغ يڈعملث قيڄتح ي كبيڇع بنسبغ
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 الفصل الثالن
ٚإ  ڣاقٸ اػ األف ع التنافسيغ ڣ تنميغ كفا ي  املي

ٜائٚ سسغ اتصاالػ الج  م
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 تمهيٖ:
ٚڬ  ثإلطاٙ ڣضٸ تږ ما بعٖ ٙ  ملڤضڤٵ  ثلنظ ٚثٕ  ٕڣ ثػ ثألف  بعإه ڣتحٖيٖ ثلتنافسيغ ثمليڈعي تحقيڄ  تنميغ كفا

ٚتبطغ ثملفاهيږ ڣكل علګ فاهيږ تلڊ ثمل سقا٭ ثلفصل ه٘ث خالڋ مڜ نحاڣڋ  ، ثلسابقيڗ ثلفصليڗ ي بڢ  ثمل
ٚ ڣبالتحٖيٖ  ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج ٚيغ" م ٚ بغليڈثڗ التصاالػ ثلعملياتيغ ثملٖي ٜثئ ٙنغ نستطيٸ حت "ثلج  بيڗ ثملقا

ٚځ  تږ ما ٚيا ليڢ ثلتط  :ثلتالي ثلنحڤ علګ مبحثيڗ لګ ثلفصل قسمنا ٗلڊ ڣألجل  ڣثقعيا مڤجٕڤ هڤ ڣما نظ
 :سسغ عام ع٩ٚ ثملبحن ثألڣڋ ٜثئٚ ثتصاالػ مل  . ثلج
 : ٜثئٚ ثملبحن لثاني سسغ ثتصاالػ ثلج ي م ٚثٕ ڣثمليڈع ثلتنافسيغ  ثػ ثألف  -غليڈثڗ-تنميغ كفا
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سسغ عام ع٩ٚ :األڣل  املبحن ٜائٚ اتصاالػ مل  . الج

ٚف ٜثئٚ ي ثالتصاالػ قطاٵ ع ث ثلج ٚيعا تطٙڤ ٜثئٚ قامـ ثلقطاعاػ، فقٖ مڜ كغيڇه حاسما ڣتحڤال س  بژهيئغ ثلج

ٚقيغ ه٘ث ثلقطاٵ  ڣتعتبڇ مناّ جل ت ٙڬ مڜ  سسغ ثستثما سساػ ثلناشطغ  م ٚ مڜ بيڗ ثمل ٜثئ ثتصاالػ ثلج
ث ي ه٘ث ثملجاڋ، فه تب٘ڋ جهٕڤ ٚثئٖع  سساػ ڣتنڤٵ تعٖٕ ظل ي مكانژها علګ للمحافظغ حثيثغ  ڣثل  ثلعاملغ ثمل

سسغ ستكڤڗ  ثملنطلڄ ه٘ث ثلقطاٵ ، ڣمڜ نف٠ ي ٜ  م ٚ مڤضڤٵثتصاالػ ثلج  . ثلجٜ ثلتطبيقي ثئ

ٚ .  :األڣل  املطلظ ٜائ سسغ اتصاالػ الج  تقٖيږ عام عڜ م
ٙيخيغ عڜ ڣال:  سسغ نب٘ع تا ٜائٚ اتصاالػ م   الج

ٚػ ثلٖڣلغ  ي تكنڤلڤجياػ ثإلعالم ڣ ثالتصاڋ، باش ٚضها ثلتطٙڤ ثمل٘هل ثلحاصل  ڣعيا منها بالتحٖياػ ثلت يف
ٚيغ من٘ سنغ  ٜثئ صالحاػ  1999ثلج ي قطاٵ ثلبڇيٖ ڣ ثملڤثصالػب ي ، عميقغ  ڣ قٖ تجسٖػ ه٘ه ثإلصالحاػ 

ي ڣػ   سڜ قانڤڗ جٖيٖ للقطاٵ   ٚ  .2000شه

ٙ ثلٖڣلـغ علـى نشاطـاػ ثلبڇيـٖ   ڣ ثملڤثصالػ ڣ كٝٚ ثلفصل بيڗ نشاطي ثلتنظيږ  جا ه٘ث ثلقانڤڗ إلنها ثحتكا
 ثلسلكيغ ڣثملڤثصالػ نشا سلطغ ضبٰ ثلبڇيٖڣ تطبيقا له٘ث ثملبٖ تږ ، ڣ ثستغالڋ ڣ تسييڇ ثلشبكاػ

ٙيا ڣ ماليا ٕث حٖهما يتكفل بالنشاطاػ ثلبڇيٖيغ ڣ ثلخٖماػ ثملاليغ   ڣثلالسلكيغ مستقلغ  ڣ متعامليڗ، 
ٚيٖ  ثلبڇيٖيغ  سسغ" ب ي م ٜثئٚمتمثلغ  ي " ثلج ٜائٚ" ثانيهما باالتصاالػ ممثلغ   ."اتصاالػ الج

ٚ جڤثڗ  ي شه ٙ فتِ سڤځ ثالتصاالػ للمنافسغ تږ  طا ي  ٙخصغ إلقامغ ڣ ثستغالڋ شبكغ  2001ڣ   بيٸ 
ٙخ٨ تتعلڄ ث ٚڥ، حين تږ بيٸ  خ ٚڣٵ  ٚنامٌ فتِ ثلسڤځ للمنافسغ ليشمل ف ٚ تنفي٘ ب لهاتڀ ثلنقاڋ ڣثستم

يVSAT  بشبكاػ ٚبٰ ثملحلي  ٚيفيغ، كما شمل فتِ ثلسڤځ ك٘لڊ   ڣ شبكغ ثل ي ثملناطڄ ثل ٙثػ ثلٖڣليغ  ثلٖث
ي 2003 ٚبٰ ثملحلي  ي   ڣ ثل ٚيغ  ي 2004ثملناطڄ ثلحض صبحـ سڤځ ثالتصاالػ مفتڤحغ تماما  . ڣ بالتالي 
ي ظل ثحًڇثم ٕقيڄ ملبٖ ثلشفافيغ ڣ لقڤثعٖ ثملنافسغ2005 ي ، ، ڣ ٗلڊ  ٚڣٵ  ي نف٠ ثلڤقـ، تږ ثلش ڣ 

ػ ث هيل مستڤڥ ثملنش ٚمي علګ ت ٚنامٌ ڣثسٸ ثلنطاځ ي ٚ ثملًڇثكږب خ ٙڅ ثلت .ألساسيغ ثعتمإث علګ تٖث
1 

ي  2000/03ڣبمڤجظ ثلقانڤڗ   ّٙ ڣ ثملحٖٕ لألحكام ثلعامغ ثلخاصغ بالبڇيٖ ڣ ثملڤثصالػ،  2000ڣػ  05ثمل
سسغ عمڤميغ  ٚ فه م ٜثئ ي ثلج ي مجاڋ ثالتصاالػ  ٚثئٖ  ٙيخي ڣثل ٚ ، ثملتعامل ثلتا ٜثئ ثصبحـ ثتصاالػ ثلج

سهږ ب ٙ ب ثقتصإيغ ٗثػ  ڣثملتعامل ثلڤحيٖ ثملستغل لشبكغ  ٕه 61.275.180.000ٚسماڋ ثجتماعي يقٖ
ٜثئٚ " ADSL " ثلهاتڀ ثلثابـ ڣ شبكغ ثالنًڇنـ   2.ي ثلج

ٙ حت ثلفاتِ مڜ جانفي سنغ ٙثتها ثالنتظا طا ٚ ڣ  ٜثئ تمام  2003 ڣكاڗ علګ ثتصاالػ ثلج ي  ٚكغ  لكي تبٖ ثلش
تڢ منٖ ثالستقالڋ، ٙها ثل٘ڬ بٖ صبحـ  مشڤث ٙئ ، حين  ٚع تماما ملا كانـ عليڢ قبل هٖث ثلتا ڥ مغاي لكڜ بٚ

ٚحږ، فيڢ ثملنافسغ  ي عالږ ال ي ها  ثباػ ڣجٕڤ ٙع ثلبڇيٖ، ڣمجبڇع علګ  ث ي تسييڇها علګ ٛڣ ٚكغ مستقلغ  ثلش
ٙ خاصغ مٸ فتِ سڤځ ثالتصاالػ علګ ثملنافسغ ٚسغ ڣثلبقا فيها لألقڤڥ ڣثألجٖ  .ش

 

                                                           
1 - https://www.algerietelecom.dz/AR/index.php?p=presentation   :الساع  //تاريخ زيارة الموقع،:  

-
 https://www.mpttn.gov.dz/     :الساع  //تاريخ زيارة الموقع،:  

https://www.algerietelecom.dz/AR/index.php?p=presentation
https://www.mpttn.gov.dz/
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ٜائٚ ثانيا: سسغ اتصاالػ الج ٚڣعها هٖاف م  ڣنشاطاتها ڣف
 :هٖافها -1

ٚػ سسغ سط ٜثئٚ ثتصاالػ م ٚنامجها ي ثلج  ڣهي: عليها تقڤم ساسيغ هٖثف ثالثغ ثلبٖثيغ من٘ ب
ع، لڊ ثألٕث ي عاليغ مستڤياػ تحقڄ ڗ عليها كاڗ ل٘ث ثلخٖماػ،  ڣنڤعيغ ثلفعاليغ ثلجٕڤ  :يلي ما خالڋ مڜ ٗڣ

 عٖٕ ألكبڇ ڣثلالسلكيغ ثلسلكيغ ثالتصاالػ خٖماػ علګ ثلحصڤڋ  ڣتسهيل ثلهاتفيغ ثلخٖماػ مڜ ثلع٩ٚ ٛيإع *

 ؛ثلعمال مڜ ممكڜ
ع تحسيڗ * ٚفٸ جل مڜ ثلخٖماػ جٕڤ  ؛ثملقٖمغ ثلخٖماػ تشكيلغ تنافسيغ مڜ ثل

 ؛ثملعلڤماػ تٖفڄ قنڤثػ بمختلڀ مڤصڤلغ تكڤڗ  لالتصاالػ فعالغ ڣطنيغ شبكغ تطڤيٚ* 

 ؛ للعمال  جٖيٖع ثلخٖماػ *تطڤيٚ
 ؛ثملساعٖع ثلخٖماػ تقٖيږ*

ٚڣنغ ثلتكيڀ ضماڗ*  ؛ثالتصاالػ سڤځ  ي ڣثمل

  نشاطاتها: -2
 :ڣ تتمحٙڤ نشاطاػ ثملجمٸ حڤڋ 

ٚقميغ * ٚسائل ثملكتڤبغ ڣثملعطياػ ثل ع ڣثلصڤػ ڣثل  ؛ تمڤيل مصالح ثالتصاالػ بما يسمِ بنقل ثلصٙڤ

ٙ ڣتسييڇ * ٚث ٚ ڣثستم  ؛شبكاػ ثالتصاالػ ثلعامغ ڣثلخاصغتطڤي

ٙ ڣتسييڇ ثالتصاالػ ثلٖثخليغ مٸ كل متعاملي شبكغ ثالتصاالػ*  . نشا ڣثستثما

ٚڣعها -3  ف
تصاالػ ٜ ڣ تنڤيٸ نشاطاتها قامـ  ٜي ٙ تع طا ٚڣٵ لها   ي  ٚ بڤضٸ خطغ محكمغ مڜ ثجل خلڄ ف ٜثئ ثلج

ي مجاڋ ثالتصاالػ ثلسلك مختصغ، ثػ ثلحاصلغ  ٚ ثلتطٙڤ ٚٵ مخت٨تساي يڜ تږ خلڄ ف ي   يغ ڣثلالسلكيغ، 
ٚڣعها ڣهږ علګ  لګ مجمٸ تسيڇ ف لګ تحڤلها  ٕڥ  ي ثالتصاالػ ثلفضائيغ مما  ٚ مخت٨  خ ٚٵ  ثلهاتڀ ثلنقاڋ ڣف

 : ثلتڤثلي

ٚ للهاتڀ النقال*  ٜائ سهږ بٚٝ ماڋ ثجتماعي : "مڤبيليس" اتصاالػ الج سسغ ٗثػ  ٕه،  100.000.000  م
ي ثلهاتڀ   . ثلنقاڋمختصغ 

ٚ الفضائيغ* ٜائ سهږ بٚٝ ماڋ ثجتماعي : ATS تصاالػ الج سسغ ٗثػ  ي  ،ٕه 1.000.000.000بـ م مختصغ 
 .لتشبكغ ثلسا

سسغ  ٜبائڜ. لٖڥ ثمل ٚب مڜ ثل ٚڥ للتق خ لګ  ٙيغ مڜ سنغ  ٜثئٚ، تږ تقڤيغ ثلشبكغ ثلتجا ع ثتصاالػ ثلج من٘ نش
ٙيغ مقابل  341ثليڤم  ي 225ڣكالغ تجا  .2005 ڣكالغ 

سسغ خٖماػ ثالثا: ٜائٚ اتصاالػ م  الج
سسغ تتميڈ ٜثئٚ ثتصاالػ م  ثملتڤثجٖع ڣثملنافسغ ثلتكنڤلڤجي ثلتقٖم مٸ تتناسظ ڣمختلفغ متنڤعغ بخٖماػ ثلج

ٚيغ، ثالتصاالػ سڤځ  ي ٜثئ  :ثلخٖماػ له٘ه ع٩ٚ يلي ڣفيما ثلج



ٚإ  اقٸڣ                     :الفصل الثالن اػ األف ع التنافسيغ ڣ تنميغ كفا ٜائٚ املي سسغ اتصاالػ الج  ي م

 

64 

 

 ٚثفيغ ثلتغطيغ :الثابـ الهاتڀ خٖماػ ، ثلًڇثب كامل تسٸ ثلسلكي ثلثابـ ثلهاتڀ لشبكغ ثلجغ  ڣتتمثل ثلڤطن

 :يلي فيما خٖماتها
 :ٙع ٚ املكاملاػ الصإ ٚث ثملكاملاػ ثلهاتفيغ ثنطالقا مڜ خٰ هاتڀ  خٖمغ حظ ج  ٚ تسمِ ه٘ه ثلخٖمغ بحظ

 ثملتصل؛

 ٚع ي مكاملغ هاتفيغ للمتصل ثل٘ڬ  بصٖٕ :الثالثيغ املحاض ٕخاڋ مشًڇڅ ثالن  ٚثئها  تسمِ ه٘ه ثلخٖمغ ب ج
ي ثلع٩ٚ  ٙجغ  لګ ثالثغ ڣ تعٖ ه٘ه ثلخٖمغ مجانيغ ڣمٖ ي ثملكاملغ  خٚ، ليصل عٖٕ ثملشًڇكيڗ  مٸ متصل 

ٜبائڜ ثل٘يڜ يملكڤڗ ثشًڇثڅ  ؛Idoom Fixe بالنسبغ لل

 اعغ  قيږ:ٚ خٖمغ املكاملغ ٕڣڗ ت ٙفٸ سم  ٙقږ مبڇمٌ مسبقا عنٖ  تسمِ ه٘ه ثلخٖمغ بالحصڤڋ تلقائيا علګ 
ٚقږ  ؛ثلهاتڀ ٕڣڗ تشكيل ه٘ث ثل

 قيږ ٙجاڋ   :املختصٚ خٖمغ الت ڣ ثلفاك٠ ) خا٥ ثل٘يڜ يستعملڤڗ ثلهاتڀ  تسمِ ه٘ه ثلخٖمغ لأل
ٚثسليهږ ثملعتإيڜ ٕڣڗ ثلحاجغ  ٚكاػ ثلخٖماػ، ثلتجاٙ...( باالتصاڋ بم ٚكاػ، ش ڇڣ ثلش ٙثػ ڣمسي  ثألعماڋ، ثإلطا

ڣ ثلفاك٠ عنٖ كل ثستعماڋ، ڣيتږ تفعيل ه٘ه ثلخٖمغ تلقائيا، حين يمكنك ٙقږ ثلهاتڀ  ږ لګ تشكيل كامل 
ٙقميڗ  ڣ  ٙقږ ڣثحٖ  ڣ ثلٖڣليغ( ڣثالتصاڋ بها بكل سهڤلغ بتشكيل  ٙڣنها )ثلڤطنيغ  ٙقام ثلت تختا ٚمجغ ثأل ب

 فقٰ؛

 :ي خٖمغ ڣثحٖع ڣهما ت٘كيڇ باملڤعٖ  خٖمغ املنبڢ ٙجتيڗ  تسمِ ه٘ه ثلخٖمغ باالستفإع مڜ ڣظيفتيڗ مٖ
ي ثلتڤقيـ  ٛ ثلهاتڀ ثل٘ڬ سيڇڗ   ٚمجغ جها ڢ، حين تتيِ ب ٙع ڣثملنب  ٕث ثل٘ڬ تږ بضبطڢ عليڢ، ڣهڤ ما سيسمِ ب

 ؛ساعغ ثلقإمغ 24ثملڤثعيٖ خالڋ 

 :ٙي االنتظا ٚيڄ  خٖمغ ڣضٸ املكاملغ  ٚث ملكاملغ حاليغ عڜ ط ج ٚڥ خالڋ  خ ٕڣ مكاملغ  تعلږ ه٘ه ثلخٖمغ بٙڤ
ي ڣضٸ ثال  ٙع صڤتيغ تخبڇ بتلقي ثملكاملغ ثلثانيغ، حينئ٘ يمكڜ ڣضٸ ثملكاملغ ثألڣلګ  ٕٚ علګ تلقي صفا ٙ ڣثل نتظا

ڗ ڣثحٖ ڣبشكل تناڣبي؛ ي   ثملكاملغ ثلثانيغ، ڣبالتالي يمكڜ ثلتڤثصل مٸ مشًڇكيڗ 

 :خٖمغ تحڤيل املكاملغ  ٚ خ ٙقږ  لګ  تي ثلګ ثملشًڇڅ  ضافيغ ڣتسمِ بتحڤيل كل ثملكاملاػ ثلت ت ه٘ه ثلخٖمغ 
ڣ محمڤڋ ڣهڤ ما يسمِ بعٖم تضي ٙقږ هاتفي ثابـ  ٙه، سڤث كاڗ  ثنا تنقالتڢ؛مڜ ثختيا ڬ ثتصاڋ   يٸ 

 :ٚقږ ٙ ال ٙقږ هاتڀ ثلشخ٨ ثملتصل؛ خٖمغ اظها ٚف علګ   تتيِ ه٘ه ثلخٖمغ ثلتع

 :ٚقږ ٛ  خٖمغ اخفا ال خا٥ يملكڤڗ جها ٙقمكږ ثلهاتفي عنٖ ثتصالكږ ب خفا  تسمِ لكږ ه٘ه ثلخٖمغ ب
 هاتفي بكاشڀ؛

 :ٚع املفصلغ ع، علګ قائمغ  خٖمغ الفڤت لګ ثلفاتٙڤ ضافغ  ي نهايغ كل فًڇع،  تسمِ ه٘ه ثلخٖمغ بالحصڤڋ 
لغ لجميٸ ثملكاملاػ ثلهاتفيغ ثلت تتضمڜ  : مفص 

ٙقام ثملتصل بها؛  *جميٸ ثأل

ڣليغ؛  *تڤقيـ بٖثيغ كل مكاملغ  ڣطنيغ ٕڣ

 *مٖع كل مكاملغ؛

 *تكاليڀ ثالسژهالڅ؛

 * تصنيڀ ثملكاملاػ حسظ ثلفئغ؛
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 ٚيڄ ال الٖڣليخٖمغ االقف ٙمغ علګ ثلخٰ ثلهاتفي للمشًڇڅ عڜ ط ٙقابغ صا : تسمِ ه٘ه ثلخٖمغ بف٩ٚ 
ٚڬ مكڤڗ مڜ  ٙمٜ س ٚث ثملكاملاػ نحڤ ثلٖڣلي  4ثستعماڋ  ج ڣ منٸ  ٚخي٨  مكانيغ ت ٙقام، حين يمنحڢ 

 ثنطالقا مڜ خطڢ ثلهاتفي؛

 : "ٜبائڜ ثلخڤث٥ مڜ خٖمغ "خال٥ ٙع عڜ ڣسيلغ ٕفٸ جٖيٖع تسمِ لل  ADSL تعبئغ حسابهږهي عبا

ٚع مڜ  ثل٘يڜ يملكڤڗ حساب   ٜثئٚ، حين يتږ خصږ ثملبلغ مباش ٜبڤڗ التصاالػ ثلج ڣثلهاتڀ عبڇ فضا ثل
ٚيٖڬ ٕڣڗ  ٙڬ ب ماڗ؛ جا ڬ ڣقـ ڣبكل  ي  لګ ثلتنقل،   ثلحاجغ 

 :نـ ي: خٖماػ االنت  ڣتتمثل 
   خٖمغIDOOM ADSL:  نًڇنـ بتٖفقاػ عاليغ ڣجٖ عاليغ تتما٧  مٸ ثحتياجاػ ٚڣ٩  ڣتتضمڜ  ع

ٚعغ تٖفقاتها ما بيڗ  لګ ثلعٖيٖ مڜ  20ڣ  1ثملشًڇڅ، ڣصيغ ثشًڇثكاػ تًڇڣثٍ س ي ثلثانيغ، باإلضافغ  ميغابايـ 
 ثلخٖماػ ثملجانيغ؛

  ٚابٸ ٜائ4G LTEٚ تقنيغ الجيل ال لګ شبكغ ثألنًڇنـ ٗثػ التصاالػ الج : تسمِ  باالستفإع مڜ نفاٗ السلكي 
لګ  ٜبائڜ  100ثلتٖفڄ ثلعالي تصل  ٙكغ ثلتٖفڄ بيڗ ثل ي ثلثانيغ )عبڇ ثملڤجاػ ثلالسلكيغ( ڣ تتږ مشا ميغابيـ 

ڗ ڣثحٖ عبڇ نف٠ ثملحطغ ثلالسلكيغ ي   ؛   (EnodeB)ثملتصليڗ 

   خٖمغIDOOM FIBRE : ٜمغ تتضمڜ ٙع عڜ ح لګ ثألنًڇنـ ٗڬ ثلتٖفڄ جٖ عالي ڣخٰ هاتفي هڤ عبا نفاٗث 
ٚ ثملكاملاػ ثلٖڣليغ؛ ع نحڤ ثملحلي ڣثلڤطن ڣتخفيضاػ علګ سع  ثابـ مٸ ثشًڇثڅ مكاملاػ غيڇ محٖٕڣ

 ع٩ٚ WICI : ٚيغ ڣثسعغ بالتٖفڄ ثلعالي بفضل شبكغ ٚ يسمِ بتغطيغ مناطڄ حض ٙع عڜ حل مبتك هڤ عبا
 " ؛Outdoor السلكيغ "

 لګ تلبيغ : ثي ڣيماكس ٜڣلغ ڣ يهٖف  ي ثملناطڄ ثملع ٚكاػ ڣ ملستعملي ثالنًڇنـ  ع٩ٚ كامل ڣ مناسظ للش
ٙساڋ  ٚيٸ، يعتمٖ علګ تكنڤلڤجيغ  لګ ثالنًڇنـ ٗثػ ثلتٖفڄ ثلس ٚكاػ مڜ حين ثلڤصڤڋ  ثحتياجاػ ثلش

لګ  ٙثٕيڤ تصل  ٚيٸ عبڇ مڤجاػ  ٙه 20السلكيغ ٗثػ تٖفڄ س ٚڬ قٖ ي ثلثانيغ مٸ مجاڋ نظ  كږ؛ 25 ميغابيـ 

ٚيڀ ب: املطلظ الثاني اڗ.املالتع ٚ بغلي ٜائ ٚيغ العملياتيغ التصاالػ الج  ٖي
ٚيڀ ڣال: ٚيغ تع ٜائٚ العملياتيغ املٖي  :التصاالػ الج

ٜثئٚ بغليڈثڗ ضمڜ  ٚيغ ثلعملياتيغ التصاالػ ثلج ٙع ثلتابعغ شبكغثلتقٸ ثملٖي ٜيغ لإلٕث ٚك  ثلعاصمغ ئٚثٜ جلل ثمل

ٙع ٚ  مڤقعها ي نشاطاتها تماٝٙ ثلتلشلڀ ڣ  ثلجهڤيغ ڣثالٕث ٚٵ ڤاليغ ،الب ثلخا٥ يثثلجغ  ڣكاالػ 4 عنها ڣتتف

ٙيغ ع ڣكالغ غليڈثڗ ، ڣكالغ :هي تجا ٙهيڤ ڣكالغ  ،ٛمٙڤ ٛڣنغ ڣ ڣكالغ ،ڣثٕ  ٙڬ باإلضافغ ثلګ 11ما ٜ  قسږ تجا ٚكـــ ثمل
 (ثلتضخيــږ، ثملڤثصالػ ڣ ثلخطڤ٭)ثملحلــي ثلتقنـي
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ٚيغ العملي ثانيا: اڗاتيالهيكل التنظيمي للمٖي ٚ بغلي ٜائ  غ التصاالػ الج

اڗ(III-1)الشكل  ٚ بغلي ٜائ ٚيغ العمليغ التصاالػ الج  :الهيكل التنظيمي للمٖي

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ٚيغ العملياتيغ الاملصٖٙ:                                                                                     ٜائٚ تصاالػاملٖي اڗ – الج   -غلي

ٚ ثلعملي    التصاالػلثملٖي

ٚع ثملاليغ ،ثملحاسبيغ ،  ثلٖثئ

ميناػ ڣ ثلقانڤنيغ  ثلت

ٜينغ  مصلحغ ثلخ

 مصلحغ ثمليڈثنيغ

 مصلحغ ثملحاسبغ

ٙيغ ٚع ثلتجا  ثلٖثئ

 مصلحغ ثلعالقــاػ مٸ
ٜبائڜ  ثل

مصلحغ ثملبيعاػ ڣ شبكغ 

ٙيغ ثلڤكاالػ  ثلتجا

ٚع ڣ  مصلحغ ثلفڤت

ٛعاػ  ثلتحصيل ڣ ثملنا

ٚع ثلتقنيغ  ثلٖثئ

 DATAمصلحغ ثلبياناػ

 مصلحغ ثلبنيغ ثلتحتيغ

 مصلحغ ثلشبكغ ثملحليغ

ٚيغ  ٕٙ ثلبش ٚع ثملڤث ٕثئ

 ڣثلڤسائل 

 ثملستخٖميڗ مصلحغ 

 مصلحغ ثلتكڤيڜ

 مصلحغ تسييڇ ثملمتلكاػ

ڣڗ   مصلحغ ثلڤسائل ڣثإلمٖثٕ ثلقانڤنيغ مصلحغ ثلش

ميناػ ڣ  ثلت

 خليغ ثالتصاالػ ڣ ثلعالقاػ خليغ ثلتفتي٤ خليغ ثلنظافغ ڣثألمڜ
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ٚ بغليڈثڗ نحاڣڋ تقٖيږ بع٬ ثملهام   ثلشكل للهيكل ثلتنظيممڜ خالڋ  ٜثئ ٚيغ ثلعمليغ التصاالػ ثلج للمٖي
ٚ ڣثملصالح كاآلتي: ٙ ألهږ ثلٖڣثئ  باختصا

ٚ العملي  لالتصاالػ  -1 ٚيغ ثلعمليغ لالتصاالػ حين املٖي ڣڋ ثألڣڋ عڜ ثألعماڋ ثلقائمغ باملٖي : ڣهڤ ثملس
 يتڤلګ ثملهام ثلتاليغ:

 علګ ٚ  تطبيڄ ثلبڇثمٌ ثملڤثفڄ عليها ڣثلتنسيڄ بيڗ ثملصالح؛ ثلسه

 ڣ ثملصالح؛ ٚ ٚ ثلت تصلڢ مڜ مختلڀ ثلٖڣثئ ٙي ٚثقبغ تسييڇ ثلنشاطاػ ثملختلفغ مڜ خالڋ ثلتقا  م

 سا ثلٖڣثئٚ؛ ٚف ٙ ي مختلڀ ثالقًڇثحاػ ثملقٖمغ مڜ ط  ٚ  ثلنظ

 .سسغ ٚ علګ ثلسيڇ ثلحسڜ للم  ثملحافظغ ڣ ثلسه

ٕٙ البش -2 ٚع املڤا ٕٙ ٚيغ: ٕائ ٚتبطغ بتسييڇ ثملڤث ٚثقبغ مختلڀ ثألنشطغ ثمل ٚع بتنسيڄ ڣتڤجيڢ ڣم تقڤم ه٘ه ثلٖثئ
ٚع  ٙيغ للعماڋ ڣمعالجغ مختلڀ ثملشاكل ثملتعلقغ بهږ، ڣتتكڤڗ ه٘ه ثلٖثئ ٚيغ، ڣك٘ث ثلتكفل بامللفاػ ثإلٕث ثلبش

 مڜ:

 : تعن ه٘ه ثملصلحغ بـ:* مصلحغ املستخٖميڗ
 ثملنه للعماڋ ٙ ڣنهـږ ؛ متابعـغ ثملسا ٚ ش  ڣتسييـ

  علګ ؛ لګ مناصظ  ٚقيژهږ  ٙثػ ڣثألعڤثڗ ڣ ت  تڤظيڀ ثإلطا

  ٛثػ ڣتسليٰ ثلعقڤباػ؛  منحهږ مختلڀ ثالجا

  . ٚڣثتظ ڣ  ثلساعاػ ثإلضافيغ  ڣكل ما يتعلڄ باألجٙڤ ڣثإلقتطاعاػ مڜ ثل

نها تعمل علګ :هت: ت مصلحغ التكڤيڜ*   ٗ  ږ ثملصلحغ بمجاڋ ثلتكڤيڜ 

 ٖسسغ؛ تحٖي  ثالحتياجاػ ڣتكڤيڜ عماڋ ثمل

 ٛمغ لحسڜ سيڇ ثلتكڤيڜ؛  تحٖيٖ ثلڤسائل ڣثإلمكانياػ ثلال

 .متابعغ تطٙڤ ثلعماڋ بعٖ تكڤينهږ 

 تتكفل ه٘ه ثملصلحغ بـ: * مصلحغ تسيي املمتلكاػ:
  سسغ ؛ ٙيغ ثلتابعغ للم  تسييڇ ثألمالڅ ثلعقا

 ٜع علګ مس هيل ثملنج عإع ثلت شغاڋ ثلژهيئغ،  سسغ؛متابعغ  ڣثلهياكل ثلتابعغ للم  تڤڥ مختلڀ ثملباني 
 .سسغ  ثلقيام بعملياػ ثلصيانغ علګ مستڤڥ ثملباني ثلتابعغ للم

 ڣظيفغ ه٘ه ثملصلحغ هي : * مصلحغ الڤسائل ڣالعتإ :

 ٛمغ لسيڇها؛ سسغ مڜ عتإ مكتظ ڣ ثلڤسائل ثلال   تغطيغ حاجاػ مصالح ثمل

 ٜڣناػ؛ ٚكغ ثملخ ٛڗ ڣ متابعغ ح  تسييڇ ثملخا

 للعتإ ثملخص٨ ملختلڀ ثملصالح ؛ ٕٚ ٕٚ ڣ تحييڗ بطاقاػ ثلج ٚ ثلج  مسڊ ٕفات

 .سسغ ٙثػ ثمل  تسييڇ حظيڇع سيا
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ٚع التقنيغ: -3 ٚٵ  الٖائ تها ڣتتف ٚثقبغ جٕڤ ي متابعغ ثلسيڇ ثلحسڜ للهاتڀ ثلثابـ ڣثإلنًڇنـ ڣم تتمثل مهمژها 
لګ ثملصالح ثلتاليغ: ٚع   ه٘ه ثلٖثئ

سسغ. * مصلحغ البياناػ: ٚثقبغ ڣتنظيږ ثلبياناػ ثلخاصغ بامل  تقڤم ه٘ه ثملصلحغ بم

 تعمل ه٘ه ثملصلحغ علګ : * مصلحغ البياناػ التحتيغ :
 ٙساڋ ڣثالستقباڋ...ثلخ؛ ٜع ثإل جه سسغ ڣصيانژها مڜ ثلكڤثبل ڣ ٚثقبغ ثلبن ثلتحتيغ للم  متابعغ ڣم

 .ٙثسغ ڣ هنٖسغ ڣتخطيٰ شبكاػ هاتفيغ جٖيٖع ٕ 

ٚثقبغ ثلتقنيغ لنظام تشغيل ثلشبكغ ڣثلعمل علګ ملحليغ : * مصلحغ الشبكغ ا تعمل ه٘ه ثملصلحغ علګ ثمل
 ثلسيڇ ثلحسڜ لها.

ٙيغ : -4 ٚع التجا لګ : الٖائ ٚٵ  سسغ ڣتتف ي تنظيږ ڣتسييڇ مبيعاػ ثمل ٚع   تتمثل مهام ه٘ه ثلٖثئ

ٜبائڜ:  تقڤم ه٘ه ثملصلحغ بـ:. *مصلحغ العالقــاػ مٸ ال
 ع عاليغ ؛تلبيغ ثحتياجاػ ڣتڤقعا ٜبائڜ مڜ خالڋ تقٖيږ خٖمغ ٗثػ جٕڤ  ػ ثل
 ٙثسغ ڣمعالجغ ٜبائڜ. ٕ  ثلشكاڣڥ ثلخاصغ بال

ٙيغ  تتڤلګ ه٘ه ثملصلحغ ثملهام ثلتاليغ : : * مصلحغ املبيعاػ ڣ شبكغ الڤكاالػ التجا
 ڣڗ ثلبيٸ ڣما بعٖ ثلبيٸ؛ ي ش سسغ  ٙڬ للم ٚ ثلنشا٭ ثلتجا  تڤجيڢ ڣتطڤي

 ٚثقبغ ٙيغ؛ م ٚثف علګ مختلڀ ثلڤكاالػ ثلتجا  عمليغ ثلبيٸ ڣثإلش

 .ٚع ٙثسغ ثلسڤځ ڣثلتڤقعاػ ثملنتظ ٕ 

ٛعاػ : ٚع ڣ التحصيل ڣ املنا  تعمل ه٘ه ثملصلحغ علګ : * مصلحغ الفڤت

 ٙثػ ثلعمڤميغ؛ سساػ ڣثالٕث ٙ فڤثتيڇ لجميٸ ثملشًڇكيڗ بما فيها ثمل  ثصٖث

   ڣ ثملش  ًڇڅ.تحصيل ثلٖيڤڗ ثلت علګ عاتڄ ثلعميل 

ٚع املاليغ ،املحاسبيغ  -5 ميناػ: ،الٖائ جيل  القانڤنيغ ڣ الت عٖثٕ ڣمتابعغ ثمليڈثنياػ ڣت ي  تتمثل مهامها 
لګ : ٚٵ   ثلعملياػ ثملحاسبيغ ڣتتف

ٜينغ :  ي :*مصلحغ الخ  تتمثـل مهامهـا 
 ٜينغ؛  ضماڗ معالجغ جميٸ ثلعملياػ ثلخاصغ بالخ

 سسغ ڣثالستعماڋ نشطغ ثمل ٕٙ ثملاليغ. تمڤيل  ٚشيٖ ڣثلعقالني للمڤث  ثل

انيغ: سسغ. * مصلحـغ املي عٖثٕ ميڈثنياػ ثمل  تعمل علګ 

ي : *مصلحغ املحاسبغ :  تتمثل مهامها 

 ٚثٕثػ؛ ٙيڀ ڣ ثإلي ٚ حڤڋ ثلڤضعيغ ثملاليغ مڜ خالڋ متابعغ ثملصا ٙي  عٖثٕ تقا



ٚإ  اقٸڣ                     :الفصل الثالن اػ األف ع التنافسيغ ڣ تنميغ كفا ٜائٚ املي سسغ اتصاالػ الج  ي م

 

69 

 

 .جيل مختلڀ ثلعملياػ ٚ ثملحاسبيغ ڣت  مسڊ ثلڤثائڄ ڣثلٖفات

ميناػ:* مصلحغ  ڣڗ القانڤنيغ ڣالت سسغ الش مينيغ للم  تهتږ بمتابعغ ثلقضايا ثلقانڤنيغ ڣثلت

سسغ علګ ثلخاليا ثلتاليغ :          كما تحتڤڬ ثمل

ٙجيغ : ٜها. *خليغ اإلتصاالػ ڣالعالقاػ الخا ٜي ٙجيغ ڣتع  هي مكلفغ باإلتصاڋ ڣثلعالقاػ ثلخا

ڣلياػ ثألمڜ ڣ  *خليغ النظافغ ڣاألمڜ : سسغ .تتحمل مس  ثلنظافغ ٕثخل ثمل

ٚ ، ڣهي مكلفغ بـ : * خليغ التفتي٤ : ٚع للمٖي ٚقابغ ثملباش  هي تحـ ثل

 تنفي٘ مهام ثلتفتي٤ بطلظ مڜ ثملٖيٚ؛ 

 .سسغ ڬ حالغ ثستعجاليغ بامل ي   ثلقيام بتحقيقاػ 

ٕٙ الخاصغ املعطياػ تحليل املطلظ الثالن: ٚيغ باملڤا اڗ. البش ٚ بغلي ٜائ سسغ اتصاالػ الج  مل
ع ينبغي  ٙف ڣخبڇثػ تجعل منڢ كفا ٚث ملا يملكڢ مڜ معا سسغ نظ ٕٙ ثمل هږ مڤث ٚڬ مڜ  ٕ ثلبش يعٕڤ ثملٙڤ

 ثالستفإع منها .

ٙ  ڣال: ع خالل العمالغ تطڤ  :2018-2015 الفت

ٚ بغليڈثڗ خالڋ ثلفًڇع ثملمتٖع مڜ  ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج حصائياػ عڜ عٖٕ ثلعماڋ بم يبيڗ ثلجٖڣڋ ثملڤثلي 
 :2018لګ  2015سنغ 

اڗ.:(III -1الجٖڣل) ٚ بغلي ٜائ سسغ اتصاالػ الج  تطٙڤ العمالغ مل

 عٖٕ العمال السنغ
2015 270 
2016 252 
2017 245 
2018 250 

ٚيغ ڣالڤسائل املصٖٙ: ٕٙ البش ٚع املڤا اڗ ٕائ ٚ بغلي ٜائ   اتصاالػ الج

ٚ بغليڈثڗ ڗ  ثلجٖڣڋ  خالڋ مڜ نالحٴ ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج  ، 2015 سنغ ي عامل 270 حڤثلي تشغل كانـم
 ثلڤقـ ي ما 2017 سنغ عامل 245 لګ ليصل 2016 سنغ خالڋ عامل 252 ي ثلتناق٨ حت  ثلعٖٕ ه٘ث بٖ ڣ 

ٜثيٖ  2018 سنغ ڬ ثلحالي ي ت ڣسنقڤم بتمثيل ه٘ه ثملعطياػ  ، عامل 250 بـ ثلعماڋ عٖٕ قٖٙفبٖ ثلعٖٕ 
 بڤثسطغ ثملخطٰ ثلبياني ثلتالي: 
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اڗIII -2الشكل )         ٚ بغلي ٜائ سسغ اتصاالػ الج  (:تطٙڤ عٖٕ العمال بم

 
  . ثلطالظ ثعٖثٕ مڜ : ثملصٖٙ                                                

بعٖ بلڤٹ ڜ ثلتقاعٖ م هږستفإع عٖٕ منبا 2017ثلګ غايغ  2015مڜ سنغ يعٕڤ سبظ تناق٨ عٖٕ مڜ ثلعماڋ 
ٚ٭ ثلسڜ حسظ ثلقانڤڗ ثلقٖيږ للتقاعٖ قبل تعٖيلڢ سنغ  32 غلبهږ مڜ  2017سنغ مڜ ثلعمل ٕڣڗ ش ڣكاڗ 

ٕماه ثلعماڋ ثملتعاقٖيڜ علګ مستڤڥ  ڣ  ٛثع كانـ هناڅ عمليغ تڤظيڀ  ثألعڤثڗ ثلتنفي٘ييڗ  لكڜ باملڤث
 ٚ ڣ خبڇع علګ ط ٚع  سسغ بمختلڀ صيغ ثلعقٕڤ ڣثل٘يڜ كانـ لٖيهږ نظ طيڇ ثمل يقغ ثلعمل ڣخضعڤث لعمليغ ت

ع علګ مستڤڥ كل مصلحغ.  ٚف مسيڇيڜ ٗڣڬ كفا  مسبقا مڜ ط
يٸ العمال حسظ ثانيا:   .2018لسنغ  التصنيڀ املنهتٛڤ

ٚ بغليڈثڗ حسظ ثلتصنيڀ ثملنهتطٙڤ  يبيڗثلجٖڣڋ ثملڤثلي  ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج يٸ ثلعماڋ بم مڜ سنغ  تٛڤ
 :2018ثلګ  2015

يٸ (:III -2الجٖڣل) اڗتطٙڤ تٛڤ ٚ بغلي ٜائ  التصنيڀ املنه حسظ عمال اتصاالػ الج
 السنڤاػ
 الصنڀ

2015 2016 2017 2018 

ٙاػ العليا  4 4 3 3 االطا

ٙاػ  30 28 25 22 االطا

 94 91 90 88 عڤاڗ التحكږ

 122 122 147 157 عڤاڗ التنفي٘

 250 245 265 270 املجمڤع

ٚيغ املصٖٙ:  ٕٙ البش ٚع املڤا اڗ ڣالڤسائلٕائ ٚ بغلي ٜائ  اتصاالػ الج
ٙثػ ثلعليا  صناف فصنڀ ثالطا ٙبٸ  ٜثئٚ يصنفڤڗ ثلګ  سسغ ثتصاالػ ثلج ڗ عماڋ م نالحٴ مڜ ثلجٖڣڋ 

ٙتفٸ  ٙبٸ ثلګ عٖٕهږث ٙثػ  4 خالڋ ثلسنڤثػ ثأل ما صنڀ ثالطا ٙثػ عليا  ما فيما  30عٖٕهږ صبِ طا  ٙ طا

230

235

240

245

250

255

260

265

270

275

2015 2016 2017 2018

 عدد العمال

 عدد العمال



ٚإ  اقٸڣ                     :الفصل الثالن اػ األف ع التنافسيغ ڣ تنميغ كفا ٜائٚ املي سسغ اتصاالػ الج  ي م

 

71 

 

عڤثڗ ثلتحكږ  ٙتفٸيخ٨  ما ثلصنڀ ثألخيڇ ڣعلګ عك٠ بقيغ ثألصناف ثنخف٬ عٖٕ عڤڗ تحكږ  94 ثلګ  ث
 عڤڗ تنفي٘ ڣسنقڤم بعمليغ ثلتمثيل ثلبياني ثلتالي: 122عڤثڗ ثلتنفي٘ ليصبِ 

اڗ حسظ التصنيڀ املنه (:III -3الشكل) ٚ بغلي ٜائ يٸ عمال اتصاالػ الج  تطٙڤ تٛڤ

 
عٖإ الطالظ. ٙ :مڜ   املصٖ

عاله نالحٴ ڗ ڣصل ثلګ ڗ  مڜ ثلشكل  ستفإع عڤڗ بسبظ ث 122عڤثڗ ثلتنفي٘ بٖ عٖٕهږ يتناق٨ ثلګ 
ٚ٭ ثلسڜ حسظ ثلقانڤڗ ثلقٖيږ للتقاعٖ قبل  32بعٖ بلڤٹ ڜ ثلتقاعٖ م هږعٖٕ من سنغ مڜ ثلعمل ٕڣڗ ش

صحاب ثلشهإثػ ڣمٸ ٗلڊ تبقى هي ثلفئغ ثألكبڇ كڤڗ  2017تعٖيلڢ سنغ  ٙع ثلګ تڤظيڀ عماڋ  ڣثتجاه ثالٕث
ڣلغ عڜ عمليغ تنفي٘ مختلڀ ثلعملياػ ه٘ه ثل ٚبٰ بالشبكغ فئغ هي ثملس ٚكيظ ثلهاتڀ ڣثل مثل عمليغ ت

عڤثڗ ثلتحكږ  بالنسبغ للمشًڇكيڗ ثلجٖٕ ڣثلقيام بعملياػ ثلصيانغ ڣمعالجغ ثملشاكل ثلتقنيغ ثږ تليها فئغ 
ٚثف علګ ثأل  ٚ علګ ثلسيڇ ثلحسڜ للشبكغ مڜ خالڋ ثالش ي ثلسه ٜع ڣثملعٖثػ ثلخاصغ ڣهي ثلفئغ ثملتخصصغ  جه

عڤثڗ  طٚ  ٚف علګ ثملصالح ثملختلفغ  ڣت ٙثػ ثلت تش باالتصاڋ  ڣمعٖثػ ثالعالم ثآللي ثږ تليها فئغ ثالطا
سا ثلٖڣثئٚ. ي ٙ ٙثػ ثلعليا ڣثملتمثلغ    ثلتحكږ ڣثلتنفي٘ ثږ تليها فئغ ثالطا

ي  ع التنافسيغ  ٚإ ڣاملي اػ األف ٜائٚسسغ ماملبحن الثاني: تنميغ كفا اڗ-اتصاالػ الج  -غلي
ٜثئٚ سسغ ثتصاالػ ثلج ي م ٚثٕ ڣثمليڈع ثلتنافسيغ  ثػ ثألف ٚفغ ڣثقٸ تنميغ كفا ي ه٘ث ثملبحن مع  .سنحاڣڋ 

ي ألڣل: املطلظ ا ٚإ  اػ األف ٜائٚتنميغ كفا سسغ اتصاالػ الج اڗ -م    -غلي

ي ڣاقٸ التڣال:  ٙيظ  ٜائٖٚ سسغ اتصاالػ الج اڗ -م    -غلي
ٗ تعتمٖ علګ  تڤلي ٚيغ،  ٕٙها ثلبش ثػ مڤث ٚ ڣتنميغ كفا ٙيظ ڣتطڤي ٚ ثهتمام كبيڇ بتٖ ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج م

ٚنامجها مڜ ثالحتياجاػ، ڣ  ٙيبيغ خاصغ ڣه٘ث حسظ ب ٚع ٗلڊسياسغ تٖ لګ ثألهٖثف ثملسط  قصٖ ثلڤصڤڋ 
ٙبٸ سنڤثػ ثألخيڇع  :ڣفيما يلي عٖٕ ثلعماڋ ثل٘يڜ ثستفإڣث مڜ ثلتكڤيڜ خالڋ ثأل
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ٙقږ )     ٙيظ(:عٖٕ العمال املستفيٖيڜ مڜ III -3الجٖڣل  اڗ التٖ ٚ بغلي ٜائ سسغ اتصاالػ الج  بم

 السنڤاػ
 الصنڀ

2015 2016 2017 2018 

ٙاػ العليا  2 1 1 2 االطا

ٙاػ  13 11 12 10 االطا

 27 28 30 25 عڤاڗ التحكږ

 15 12 20 18 عڤاڗ التنفي٘

 57 52 63 55 املجمڤع

ٚيغ ڣالڤسائلاملصٖٙ:                                                               ٕٙ البش ٚع املڤا اڗ ٕائ ٚ بغلي ٜائ  .اتصاالػ الج

سقا٭ معطياػ ثلجٖڣڋ نتحصل علګ ثلشكل ثلبياني ثلتالي:  ڣب

ٚ III -4الشكل) ٜائ سسغ اتصاالػ الج ٙيظ بم اڗ(: عٖٕ العمال املستفيٖيڜ مڜ التٖ  بغلي

 
عٖإ الطالظ  املصٖٙ: مڜ 

ٙيظثلعماڋ ثل٘يڜ ثستفإڣث مڜ عٖٕ ڗ عاله نالحٴ مڜ ثلشكل  ٚڥ لجميٸ ي ثلتٖ خ لګ  تفاڣػ مڜ سنغ 
ي فئغ ڣمڜ فئغ ثلګ فئغ  ثألصناف نڢ ثلفئغ ثألكبڇ ثملستفيٖع تتمثل  ٙيبها عڤثڗ ثلتحكږ  ال  جل تٖ ڣه٘ث مڜ 

ٜع ثلتحكږ ثملقتناع عڤثڗ ثلتنفي٘  علګ كيفيغ ثستخٖثم ثلتقنياػ ثلحٖيثغ ألجه جل تحسيڗ تليها فئغ  مڜ 
ٙثػمستڤثهږ  ٙثػ ڣثلعملياػ  ثږ ثالطا ٚث ٙثجٸ لكڤنها ثلقاعٖع ثألساسيغ لتنفي٘ ثلق ٙيبهږ  ڣه٘ث  جل تٖ مڜ 

ساليظ ثلتسييڇ ثلحٖيثغ ڣكيفياػ ت تي  طيڇ ثلعماڋ ڣثطالعهږ علګ  ٙثػ ثلعليا ثږ ت عالمها ثالطا ثلت يتږ 
ٚثف ثلجيٖ علګ تنفي٘ها  جل ثالش سسغ مڜ   . باالسًڇثتيجياػ ثلجٖيٖع للم

 ٙيظ هٖاف التٖ   :سباب ڣ
ي تحقيڄ ٚيغ  ٕٙ ثلبش ٜثئٚ ڣه٘ث ألهميغ ثملڤث سسغ ثتصاالػ ثلج ٙيظ مڜ ثڣلڤياػ م  تعتبڇ عمليغ ثلتٖ
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ٙيظ  ٙيظ، عٖٕ  مبڇمٌ سنڤيا ، بحينهٖثفها، ڣثلتٖ يتضمڜ عٖٕ ثلعماڋ ثلل٘يڜ سيخضعڤڗ لعمليغ ثلتٖ
ٙيبيغ لعمالها ڣعليهږ ثاللًڈثم بمتابعغ  ثػ تٖ سسغ ببڇمجغ ٕٙڣ ٙيظ، ڣ تقڤم ثمل هٖثف ثلتٖ ٙيظ ،  مڤثضٸ ثلتٖ

سسغ للقي ٙف ڣمڜ ثألسباب ثلن تٖفٸ ثمل ڣ تجٖيٖ ثملعا ٙيظ  ٙ ڣ نشاطاػ ثلتٖ طڤث ٙڣٝ ڣ  ام بعمليغ جميٸ ٕ
ٙيظ مايلي:  ثلتٖ

 ع؛  ظهٙڤ تكنڤلڤجيا متطٙڤ
 ،سسغ لتقنياػ عمل جٖيٖع  ثقتنا ثمل
 ؛ثملنصظ تغييڇ 
 عنٖ تڤظيڀ عماڋ جٖٕ؛ 

 ٕث ثلعماڋ  .تحسيڗ مستڤڥ ث 

لګ: ٙيظ  سسغ مڜ خالڋ قيامها بعمليغ ثلتٖ  ڣتهٖ ف ثمل
 ع ثملهنيغ ثملطلڤبغ؛ سسغ مڜ ثليٖ ثلعاملغ ٗثػ ثلكفا  ضماڗ حاجغ ثمل
 ثلتقليل مڜ حڤثٕف ثلعمل؛ 
 سسغ؛ ي ثمل ٕماه ثلعماڋ ثلجٖٕ   ثلعمل علګ 
 تڤطيٖ ثلعالقاػ ثملهنيغ ڣتحسينها؛ 
 ٙثػ لٖڥ ثلعماڋ؛ ثػ ڣثملها ٚفٸ مڜ ثلكفا  ثل

 .يغ ثلعماڋ ٕٕٚڣ  تحسيڗ م

 ي ٚاحل األساسيغ املتبعغ  ٚ  سياسغ امل ٜائ سسغ اتصاالػ الج ٙيظ مل  :التٖ
ٙيبيغ اال * تحٖيٖ   للعمال:حتياجاػ التٖ

ڣڋ ڣ  ٙيبيغ هي ث  ٙيبيغ، ألنها تعتمٖ علګ تحٖيٖ ڗ تحٖيٖ ثالحتياجاػ ثلتٖ عٖثٕ ثلبڇثمٌ ثلتٖ ي  هږ خطڤع 
ڣ ثملستقبلي. ٕٚ ڣ ما يتطلبڢ  منصبڢ ثلحالي  ٙثػ ثلف ثػ ڣ مها  ثلفجڤع  بيڗ كفا

ٙيبيغ ڣيتمحٙڤ مڤضڤٵ  بحين يقڤم ٚ ثالحتياجاػ ثلتٖ ڣڋ عڜ مصلحغ بتقٖي ثالحتياجاػ علګ مجاالػ كل مس
همها:  مختلفغ مڜ 

  هالػ ثملتڤ ٙثػ ڣثمل  تحقيقها؛ قٸثملها

  ٕٚث ٚثٕعٖٕ ثألف  تكڤينهږ؛ ثمل
 ٙيظ؛ ٚجڤع مڜ عمليغ ثلتٖ  ثألهٖثف ثمل

 تسعګ كل مصلحغ لتكڤيڜ عمالها؛ تنڤٵ ثلتخصصاػ ثل 

نڢ ٚڥ  ٙيبيغ بنا علګ طلظ ثلعامل نفسڢ عنٖما ي ٙ ثالحتياجاػ ثلتٖ حيانا تقٖ ڣ  ڣ ٙثتڢ  ٚ قٖ ي حاجغ ثلګ تطڤي
كمل ڣجڢ. ٕث عملڢ علګ  ٙثتڢ ألجل   مها

ٚيغ، حين  ٕٙ ثلبش ٚيغ ثملڤث لګ مٖي ٙسالها  ٚ ڣثملصالح يتږ  ٙيبيغ علګ مستڤڥ ثلٖڣثئ بعٖ تحٖيٖ ثالحتياجاػ ثلتٖ
سسغ. ساٝ تلڊ ثملعطياػ ڣ ثملعلڤماػ يتږ تصميږ ثملخطٰ ثلتكڤين للم  يتږ تڤحيٖها ڣعلګ 
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ٙيبيغ:*  امٌ التٖ  تصميږ الب
حيڗ، ڣك٘لڊ  ي جٖڣڋ مفصل بعٖٕ ثملٚ ڣڋ عڜ مصلحغ ثلتكڤيڜ بتحضيڇ مجمڤعغ ثلبڇثمٌ  يقڤم ثملس
سا ثلٖڣثئٚ ڣثملصالح ليتږ ثملصإقغ عليها  ٙيظ ثږ تقًٍڇ علګ ٙ ماكڜ ثلتٖ ٙع ڣك٘ث  ثلتكلفغ ڣثملٖع  ثملقٖ

سسغ. ٚيغ ثلعامغ للم لګ ثملٖي ٙسالها    ڣ
ٛمغ،...ثلخ(، ڣيقًٍڇ  كما يقٸ ٙيظ )ڣثائڄ، ڣسائل ال ڣڋ مصلحغ ثلتكڤيڜ تحضيڇ مساعٖثػ ثلتٖ علګ عاتڄ مس

لګ  ڣ ثل٘يڜ بحاجغ  ٙيظ  ثػ ثل٘يڜ لږ يتلقڤث تٖ لګ ه٘ه ثلٖٙڣ حيڗ  سما ثملٚ حسظ ثلبڇنامٌ ثلسنڤڬ قائمغ 
ٙيظ ثنا تلقيهږ للتٖ ٚثعاع ثلڤظائڀ ثلن يشغلڤنها ڣ مڜ يخلفهږ  ٙيظ مٸ م  .تٖ

ٙيظ: ٚنامٌ التٖ   * تنفي٘ ب
ٙبيڗ   ٙيظ  بتلقي ثملتٖ ٚنامٌ ثلتٖ ٙيبهږ حين يتږ تنقي٘ ب ماكڜ تٖ ٙبيڗ ب لحاځ ثملتٖ ٚجلغ يتږ  ي ه٘ه ثمل ڣ
ٙيبيغ ڣفقا للجٖڣڋ  يغ للبڇثمٌ ثلتٖ ڣڋ مصلحغ ثلتكڤيڜ علګ ثملتابعغ ثلٖٙڣ ثلبڇنامٌ ثملخص٨ لهږ  ڣيعمل مس

ي ٜمن ثلسنڤڬ ثملخطٰ، كما يقڤم  ٜثػ عمليغ.ثل ٙبيڗ كمحف عٖثٕ شهإثػ للمتٖ  ضا ب

 *: ٙيب نامٌ التٖ  تقييږ الب
ثيڇه علګ  ٚ ڣت ٙيظ ثملسط ٚنامٌ ثلتٖ كٖ مڜ مٖڥ نجاعغ ب ساسيغ ڣثلت يمكڜ مڜ خاللها ثلت ٚحلغ  ڣتعتبڇ ه٘ه ثمل

ٚف علګ مختلڀ ثلنتائٌ ثمل ٚف مصلحغ ثلتكڤيڜ بالتع ٙيظ مڜ ط ٗ يكڤڗ تقييږ ثلتٖ ٕٕٚڣ ثلعامل،  تحصل م
نيغ   ي مأل بطاقاػ تقييږ  ٙع عڜ  (Fiche chaud)عليها، مڜ خالڋ ثلڤثائڄ ڣثملتمثلغ  ٙب ڣهي عبا ٚف ثملتٖ مڜ ط

ٙ منه ڣك٘لڊ مأل بطاقاػ تقييږ بعٖيغ  ٜثڣلغ (Fiche froidثختبا ٙب بعٖ م ٙب مڜ قبل ثملٖ ٚ عڜ ثملتٖ ٚي ڣ تق   )
ٙب للعمل.  ثملتٖ

 سسغ ٙيظ لٖڥ امل  : نڤاع التٖ

ٚ علګتقڤم  ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج ي م ٙيظ  ٙيظ، تختلڀ بسبظتنڤثٵ مختلفغ مڜ ثل سياسغ ثلتٖ ثألهٖثف  ٖ
ي : جٚئڢ ڣتتمثل ه٘ه ثألنڤثٵ  ٚع، مٖع ثلتكڤيڜ، ڣمكاڗ   ثملسط

لګ  التكڤيڜ املنه املتخص٨:* ٕث ثلعمل باإلضافغ  ي  ٙيظ ثلعماڋ ثل٘يڜ لٖيهږ نقائ٨  بمڤجبڢ يتږ تٖ
سسغ.ثكتساب ثلعامل لك حٖڥ مصالح ثمل ڣ تقلٖ مهمغ محٖٕع ب ع مهنيغ تمكنڢ مڜ شغل منصظ   فا

هيل املنه املتخص٨* عإع الت لګ ثلتكييڀ ثلٖثئږ للعامل مٸ مهنتڢ بما  : نشاطيڗ يهٖفاڗالتحسيڗ املنه ڣ 
ي  ثتڢ ڣ ثلسماٍ لڢ بمڤثكبغ ثلتقٖم  لخ( لتحسيڗ كفا ٚبيغ، ڣ ثإلنجليڈيغ... ٚنسيغ، ثلع ي ٗلڊ تعلږ ثللغاػ)ثلف

 مجاالػ ثألنشطغ ثملختلفغ ڣ ثلخاصغ بالتقنيغ ثلتكنڤلڤجيغ ڣ ثلتسييڇ.

ٚع بهٖف  التحضي املنه للعمال الجٖٕ:* ٚيقغ مباش ٕث ثلعمل بط يتږ بمتابعژهږ مڜ خالڋ تڤضيِ كيفيغ 
فضل ڣجڢ ممكڜ.  تهيئژهږ لشغل مناصظ عملهږ علګ 

ي شت  التمهيڗ:* ٙيغ  ٚڣ ٚيغ ڣ ثلعمليغ ثلض ٙف ثلنظ جل ثلسماٍ لهږ باكتساب ثملعا نشا٭ مڤجڢ للشباب مڜ 
ي مجاڋ ثالتصاال  ٙسغ مهنغ مستقبليغ  جل مما  ػ .          ثلتخصصاػ مڜ 
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 : ٙيظ ٚا التٖ ج ٙيظمكاڗ  ٚيقتيڗ مڜ ثلتٖ ٙيبيغ بط ٚثمٌ تٖ لګ ب ٚثٕ   :يخضٸ ثألف
سسغ * ٙيظ ٕاخل امل  : التٖ

ي: سسغ  ٙيظ  ٕثخل ثمل  ڣيتمثل ثلتٖ
 : ٙب قبل العمل  التٖ

ٚځ  ٚف علګ ط ي ثلتقنياػ ڣثلتكنڤلڤجيغ ثملستعملغ، ڣ ثلتع ٙب ألجل ثلتحكږ   ڣيطبڄ ه٘ث ثلنڤٵ مڜ ثلتٖ
 ثلعمل .
 ٙبا  بعٖ العمل: لتٖ

ي ثلتقنياػ ثلجٖيٖع،  ي ثإلٕث لٖڥ ثلعامل ،ڣعٖم ثلتحكږ  ي حالغ ثلنق٨  ٙيظ  ڣ يطبڄ ه٘ث ثلنڤٵ مڜ ثلتٖ
ٙثػ مما قٖ ينتٌ عنڢ يغ ڣتقإم ثملها ٕٕٚڣ ي ثنخفا٩ ثمل ثلشعٙڤ بعٖم  ڣعٖم ثلتكيڀ معها، مما يتسبظ 

حيحيغ  ساليظ ت ثػ ڣ ٚث ي ثلقيام باإلج ٚٵ  سسغ تش ڗ ثمل ڣليغ ڣعٖم تطبيڄ ثلتعليماػ ڣ ثلتڤجيهاػ ف  ثملس
سلڤبيڗ هاميڗ  ٙيظ،  ي ثلتٖ سسغ  ثػ ڣ ثألساليظ ثلن تعتمٖ عليها ثمل ٚث لسلڤڅ ثلعامل، ڣمڜ ه٘ه إلج

 يتمثالڗ فيما يلي:

ٚڬ:ا -  ألسلڤب النظ
ي ثلتكنڤلڤجياػ ثلحٖيثغ يتږ ع ثلعاليغ ڣ ثملتخصصيڗ  ٙب ٗڣڬ ثلخبڇع ڣ ثلكفا  ثستٖعا فيڢ ثملٖ

سسغ كاملعاهٖ ثلڤطنيغ. ٙه ثمل  مڜ خا
 األسلڤب التطبيقي :-

ي ثستخٖثم ثلتقنياػ ثلجٖيٖع ڣثلتكنڤلڤجيغ ثلحٖيثغ ثملڬ  ي ثإلٕث  يٖثني ڣيكڤڗ ألجل ملت فجڤع ثلنق٨ 
ٙب  ع، ڣهڤ تٖ  يتږ عبڇ قنڤثػ خاصغ.ثملتطٙڤ

سسغ * ٙه امل ٙيظ خا  :التٖ
ٙب  ي ثملعاهٖ ثلڤطنيغ ڣثملٖثٝٙ ثلخاصغ بالتٖ ٙيب يتږ  ٙيبيغ ثلخبڇع لنق٨فهڤ نشا٭ تٖ سسغ لٖڥ ثلتٖ  ڣ ثمل

ٙيبيغ ثلڤسائل لنق٨ سسغ حالڋ فًڇع   لٖيها ثلتٖ ٙيبيغ للم ٚسل ٕفعاػ حسظ ثالحتياجاػ ثلتٖ بحين ت
ٙيبيغ محٖٕع.  تٖ

ٜائٚ.ثانيا:  سسغ اتصاالػ الج  ڣاقٸ التحفي لٖڥ م
ي  ٙع ميعتبڇ ثلتحفيڈ  ٜيإع مقٖ ٜثئٚ ڣسيلغ ل ٚثٕ علګ ثلعمل، ڣ مڜ ثږ تحسيڗثسسغ ثتصاالػ ثلج  ألف

  .مستڤياػ ڣ نڤعيغ ثلخٖمغ بها 

  ي  ٜ ٜائٚمنظام الحڤاف اڗ  -سسغ اتصاالػ الج  -غلي
ٚثٕ  ف ٙثػ  ٙثػ ڣ قٖ ٕث ڣتحسيڗ مها ٙفٸ  جل  ٚيڄمڜ  ٙفٸ معنڤياتهږ ڣتحفيڈهږ ،عڜ ط سسغ ،البٖ مڜ   ثمل

 ٜ ٚ حڤثف ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج ي م ڣ قڤثنيڗ تحن علګ ٗلڊ ،حين نجٖ  متعٖٕع مإيغ ڣمعنڤيغ ڣضٸ نظږ 
ٚها ثلقانڤڗ ثلعام للعامل ڣ تتخ٘ عٖع صٙڤ مخت ڣمتنڤعغ  .لفغ سط
ٚ إلحسظ ث ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج  تڤجٖ: تفاقيغ ثلجماعيغ مل
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ٜ املإيغ:* ي : الحڤاف  تتمثل 
 ٚلګ ثلتعڤيضاػ ڣثلت تكڤڗ كالتالي:: األج ٚ قاعٖڬ باإلضافغ  ج  حين يستفيٖ ثلعامل مڜ 
 : ع املهنيغ  ڣهي منحغ تقٖم علګ حسظ ثلخبڇع ثلت يكتسبها ثلعامل ٕثخلتعڤي٬ الخب

ڬ حسظ ثألقٖميغ ثملتحصل عليها، هي ڣتقٖم علګ شكل سسغ خالڋ سنڤثػ عملڢ   نسظ ثمل
ٚ ثلقاعٖڬ كمامتفاڣتغ مئڤيغ   : يلي مڜ لألج

قٖمي - لګ سبٸ سنڤثػ   ٠غمڜ سنغ 
قٖمي - ٚع سنغ  لګ خمسغ عش  .غمڜ سبٸ سنڤثػ 
قٖمي مڜ - ٚڣڗ سنغ  لګ عش ٚع سنغ   .غخمسغ عش
ٚڣڗ سنغ فما فڤځ. -  مڜ عش

 .% 60ڣتحٖٕ ثالتفاقيغ ثلجماعيغ ثلنسبغ ثلقصڤڥ لتعڤي٬ ثلخبڇع ثملهنيغ ب 

 : ڣهي تمنِ حسظ ثملنصظ ثملشغڤڋ.منحغ املنصظ 

 ڣ مٖع منحغ الساعاػ االضافيغ ٙه ثملٖع ثلقانڤنيغ  ثلعمل ڣتتفاڣػ نسبها ڣتكڤڗ علګ ثلنحڤ  :تمنِ خا
 ثلتالي:

ٙبعغ ثبالنسبغ للساعاػ  -%50  ألڣلګ.ثأل
ٙبعيڗ.-%75 ٕثع بعٖ ثلخامسغ ڣثأل  بالنسبغ للساعاػ ثالضافيغ ثمل

ٕثع بيڗ ثلساعغ ثلتاسعغ ليال ڣ ثلخامسغ صباحا-%100 ٙ  بالنسبغ للساعاػ ثالضافيغ ثمل طا ي  ٗث لږ تكڜ 
 ثملناڣبغ.

 ٜاميغ ٙه ساعاػ ثلعملمنحغ الخٖمغ اإلل ٕڬ ثلعامل خٖمغ خا  : تمنِ حيڗ ي
ٚڣضغ غ  لهاى خالقيها مسبقا ڣيبلڇ ثلساعاػ ثالضافيغ، حين يتږ ثالتفاځ عيثلعإيغ للعمل ڣهي تبعغ مف

ڣ ثملصلحغ ثلتابٸ لها. سسغ   ثملڤظڀ تحـ تصٚف ثمل
 ڣليغ ٙع ڣ املس ٚ ثلقاعٖڬ.20: تمنِ  ڣتصل ثلنسبغ فيها ثلګمنحغ اإلٕا  %مڜ لألج
 ي  :ڣ القفغ منحغ السلغ خ٘ ڣجباتهږ  ڣهي تمنِ تعڤيضا عڜ ثلتكاليڀ ثلت ينفقها ثملستخٖمڤڗ علګ 

ٚيا للعامل ماعٖث   يام ثلعطلغ ثلسنڤيغ.مڤقٸ ثلعمل ،ڣتقٖم شه
 :ها لالستفإع مڜ تعڤي٬  منحغ النقل ٚڣ٭ ثلڤثجظ ثستيفا سسغ ثلش ڣيحٖٕ ثلنظام ثلٖثخلي للم

ٙع كما يلي:  تكاليڀ ثلتنقل حين يعٖ ثملقياٝ ثلعام له٘ه ثملنحغ حسظ ثملسافاػ ثملقطڤعغ ڣثملقٖ

ٚيا ه ٕ 500 بـ كلږ5 ثلګ كلږ2 مڜ -  .شه

ٚيا ه ٕ 700 بـ كلږ10 ثلګ كلږ5 مڜ -  .شه

ٚيا ه ٕ 1000 بـ كلږ15ثلګ كلږ10 مڜ -  .شه

ٚيا ه ٕ 1500 بـ كلږ30 ثلګ كلږ15 مڜ -  .شه

ٚيا ه ٕ 2000 بـ كلږ 30كٌڇ مڜ  -  .شه
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  :ػ لإلنتاه ي ما يلي:العالڣاػ مكاف  ڣ تتمثل حسظ لالتفاقيغ ثلجماعيغ 

سسغ ثملتحصلغ عليها.  ٕعفاستڣهي عالڣع تخص٨ للعامل لإل  :النتائٌاالنتفاع مڜ  - ٙباٍ ثمل  مڜ 

ڣ  عالڣع االبتكاٙ - ي مجاالػ ثلبحن ،ثلتصميږ  خصيغ  عماڋ  ٛ ڣ ثلت ث:ڣهي تمنِ للعامل ثل٘ڬ يتميڈ ب النجا
سسغ. ضافيغ للم تي بمكاسظ   ت

 :ع لإلنتاجيغ  ٕ ه. 2000ڣهي محٖٕع بـ  مكاف
 ي تحسيڗ ثلحالغ  الخٖماػ لالجتماعيغ ٚڣ٩ ثڣ هباػ ڣثلهٖف منها ثملساهمغ  ي شكل ق :ڣتكڤڗ 

ٚف  ٚيڄ لجنغ منتخبغ مڜ ط ٚڣ٩ عڜ ط ثالجتماعيغ للعماڋ ڣ ثلعائالػ ثلن يتكلفڤڗ بها ،ڣتمتِ ه٘ه ثلق
ي ثلحاالػ ثلتاليغ : ڗ تمنِ   ثلعماڋ كما يمكڜ 

 ثملساعٖع ثالجتماعيغ؛-

حغ؛ - ي مجاڋ ثل  ثلخٖماػ 

ٚياضيغ ڣثلثقافيغ؛ثلنشاط -  اػ ثل

ٜ ثالستجمام ثلعائليغ. - ٚثك  ثملخيماػ ثلصيفيغ ڣم

ٜ املعنڤيغ*   :الحڤاف

ي ٜ معنڤيغ ثلهٖف منها تڤفيڇ ثملناّ ثملالئږ للعامل  سسغ حڤثف ٜ ثملإيغ فاڗ للم لګ ثلحڤثف ثلتكيڀ  ضافغ 
ي ه٘ه  ڣتحقيڄ ثالنتما لها ، ڣطبقا لنف٠ ثالتفاقيغ ثالجتماعيغ فانڢ تڤجٖ مڤثٕ تمنِ للعامل ثلحڄ 

ٚ منها :  ثلتحفيڈثػ ثملعنڤيغ ن٘ك

 قيغ: الت  . ي سلسلغ ثلًڇتيظ ثملنه ڣ  هالػ  ي سلږ ثمل ٚفٸ ثلعامل   ڣهي حڄ للعامل حين ي
هالتڢ ثملهنيغ ٙتڢ ڣم ع ثلعامل ڣجٖث ٚع ڣكفا لګ ثملناهظ ثملتڤف  ڣتتږ ه٘ه ثلًڇقيغ ثستنإث 

ٙف ثلت يكتسبها  ڣ تڤثفڄ عليڢڣثملعا ٙه  ڣ تكڤيڜ تبإ ٙيظ  ڬ تٖ  ڣثلشهإثػ ثملتحصل عليها عقظ 
سسغ.  ثمل
 ٚفيغ لګ منح ميٖالياػ ڣلڤحاػ الش ي ثلعمل باإلضافغ  : ڣهي ميٖثلياػ تمنِ حسظ ثألقٖميغ ڣثلخبڇع 

ٚفيغ ڣمبالغ ماليغ.  لڤحاػ ش

ٜ السلبيغ*  :الحڤاف

سسغ ثلحڤثفٜ ثاليجابيغ  نڢ كما تڤجٖ للم ي ثملقابل تڤجٖ لها حڤثفٜ سلبيغ ، ڣحسظال  نها   ف
سسغ فانڢ تصنڀ ثلعقڤباػ ثملطبقغ علګ حسظ ثألخطا ثملهنيغ ڣثالنضبا٭  ي ثلتنظيږ ثلٖثخلي للم  ٕ ما ٙڣ

  :ثلعام ڣهي كالتالي

 ٙجغ األڣلګ  :ڣهي كالتالي  :عقڤبغ مڜ الٖ
 ٕٙٵ كتابي يڤجڢ لجلظ ثالنتباه؛ -
ٚفالتڤبئ - ٙ بتص  ڣ مڤقڀ؛ : ثستنكا
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يام: - ٚ ثملطابڄ ملٖع ثلتڤقيڀ. التڤقيڀ عڜ العمل لثالثغ  ٚماڗ مڜ ثألج  تڤقيڀ لعالقغ ثلعمل يًڇتظ عنڢ ثلح

 ٙجغ الثانيغ ي ما يلي: :عقڤبغ مڜ الٖ  ڣتتمثل 

ٚ ثملطابڄ ملٖع ثلتڤقيڀ.يام 8يام الګ 4التڤقيڀ عڜ العمل مڜ  - ٚماڗ مڜ ثألج  :تڤقيڀ عالقغ ثلعمل بالح

 :ي ما يلي ٙجغ الثالثغ ڣتتمثل   العقڤبغ مڜ الٖ

ٚ للعمل؛التحڤيل التلقائي - خ  : ثلنقل نحڤ مڤقٸ 

ٚتبغ: - ي ال يل  ٚ مطابڄ لها؛ التن ج قل ڣب ٚتبغ  لګ منصظ عمل ب  ثلتحڤيل 

ٕيب  - ٚيح ٗاػ الطابٸ الت نها عالقغ ثلعمل.التس  : 

سسغ اتصاالػ  ي م ليغ التمكيڗ  ٜائٚثالثا: ڣاقٸ  اڗ-الج   -غلي
ال ٙتقا نحڤ ثألفضل  سسغ مڜ ثال ڬ م ليغ ثلتمكيڗ تمكڜ  ڗ  سسغ ثتصاالػ نڢ لږ تتبناها بعٖ  ٙغږ  م

 ٚ ٜثئ ٚيغ ألٕث ثلعمل فه ال ثلج ڣلياػ ڣمنحهږ ثلح ٚثٕ ثلعامليڗ بها ثلصالحياػ ڣثملس عطا ثألف تعمل علګ 
ٙثجٸ ل ٙع ڣه٘ث  ٚ مڜ ثإلٕث ٚيقژهږ ٕڣڗ تٖخل مباش كڤڗ ثألهٖثف ڣثالسًڇثتيجياػ ثملختلفغ يتږ تسطيڇها علګ بط

ٚ ثلعاصمغ  ڣلكڜ  ٜثئ ٚها بالج ٚ ثلكائڜ مق ٜثئ ٚيغ ثلعامغ التصاالػ ثلج ڬ علګ مستڤڥ ثملٖي ٜڬ  ٚك ي  ثملستڤڥ ثمل
عطا ه٘ث ال يمنٸ ثملقابل  ٙثػ بع٬ ٗ ثتخا ف٥ٚمڜ  ٚث ٙيغ ثلق ساليظ محٖٕع ڣثابتغ ال يستطيٸ ب ثإلٕث تباٵ 

ڣليغ ڣيكڤڗ  عنها يحيٖڗ  ٙثػ مڜقليل  لعٖٕ ال ي حاالػ تفڤي٬ محٖٕڣ للمس سسغ  ڣ ثإلطا تقڤم ثمل
ي بع٬ ثألمٙڤ ثملتعلقغ بالتسييڇ ثتها  ٙع كفا ٙكغ ما ، باستشا ي مشا ٚثٕ  با  ثملستڤياػ مختلڀ ي يڜثملڤجٕڤثألف

ٚيقغ  تكڤڗ علګ شكل ثقًڇثحاػ ڣ ط ٙيب  ٙيظ فيما يخ٨  تصميږ ثلبڇنامٌ ثلتٖ ي بع٬ ثملجاالػ كمجاڋ ثلتٖ
ٚيڜ عمل سائهږ ثملباش ٚ تتضمڜ ه٘ه ثالقًڇثحاػ  لٚ ٙي هږ يقٖمڤڗ تقا ٜيغ  جٖيٖع ڣهږ بٖٙڣ ٚك ٙع ثمل ثلګ ثالٕث

ٚ فيها  .للنظ

ٚفيغ  ثلصعڤباػ لبع٬ ثلعامل مڤثجهغ حالغ يڣلكڜ  مكانڢثلعمل ثلظ ٚجڤٵث ٕڣڗ  حلها ب ڣلڢ لګ ل  ثملباشٚ مس

ٚف مكانيغ لٖيهږ ڗ ڬ ال تمتٸ يعن مما ثلصعڤباػ ه٘ه مٸ ثلتص ٚثٕ ه ٚيغ مڜ بنڤٵ ثألف ٚف ي ثلح  . ثلتص

ٜائٚ سسغ اتصاالػ الج ي م ع التنافسيغ  اڗ-املطلظ الثاني :املي  -غلي
سسغ التنافسيغ تحليل البيئغ ڣال: ٜائٚ اتصاالػ مل اڗ-الج  -غلي

 :يلي فيما ثلتنافسيغ ثلقڤڥ  تتمثل

سسغ بالنسبغ :الجٖٕ الٖاخلڤڗ  تهٖيٖاػ ٜثئٚ ثتصاالػ مل  عليها، حقيقيا تهٖيٖث ثلقڤع ه٘ه تمثل ال ثلج

لڊ ٜها ثلجيٖ مڜ خالڋ تڤف ٗڣ ٚك ٚ مڜ لتم ٚها علګ بنيغ تحتيغ مڜ شبكغ ثتصاالػ سڤث للهاتڀ ثلثابـ ثملحتك
ڣ حت فيما يخ٨ ثلهاتڀ ثلالسلكي  ٚفها  ٚيفيغ ڣ ثلنائيغ   wll  ط ڣحت فيما يخ٨   بالنسبغ للمناطڄ ثل

ٚٵ ثلهاتڀ ثلنقاڋ مڤبيلي٠  ڣه٘ث ما يصعظ ثملنافسغ علګ ثلٖثخلڤڗ ثلجٖٕ .  شبكغ ف
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ٕيڜللم التفاڣضيغ القڤع ٕڣڗ  يشكل ال :ٙڤ سسغ بالنسبغ كبيڇث تهٖيٖث ثملٙڤ ٜثئٚ ثتصاالػ مل  ڣه٘ث، ثلج
ڣ  سسغ  ٜڣٕڬ خٖماػ ثالنًڇنـ للم ي ثلسڤځ سڤث بالنسبغ مل ٚث لتعٖٕهږ ڣحٖع ثلتناف٠ فيما بينهږ  نظ

ي مڤقٸ قڤع  سسغ   .بالنسبغ للتجهيڈثػ ما يضٸ ثمل

ٜئيا  تهٖيٖث ثلقڤع ه٘ه تمثل  ٜبائڜ:لل التفاڣضيغ القڤع سسغ علګج ٚ  ثتصاالػ م ٜثئ مڜ جانظ  ثلج
ٚث ل ،ثلهاتڀ ثلنقاڋ ٚيغ ثلسڤځ  ي ثلبٖثئل تڤفٚنظ ٜثئ ي متعاملي ثلهاتڀ ثلنقاڋ علګ عك٠    ثلج ي با ثملتمثلغ 

ٚه مڜ خٖماػ متعٖٕع. ٚث ملا يڤف ٚكاػ نظ سساػ ڣثلش ٜبائڜ خاصغ منهږ ثمل  ثلهاتڀ ثلثابـ ال يڤجٖ بٖيل لل

ٜبائڜ حاجاػ تشبٸ ثلت ثملنتجاػ ي ثلبٖيلغ ثملنتجاػ تتمثل :البٖيلغ املنتجاػ تهٖيٖاػ سلڤب ثل  ب

 ADSL تقنيغ علګ ثلطلظ ٛثٕ ڣلڤ حت ثلثابـ ثلهاتڀ علګ حقيقيا تهٖيٖث ثلنقاڋ ثلهاتڀ يماٝٙ حين مشابڢ،

ٙتفاٵ لڊ جاٗبيغ ڬ يشكل ال صبِ ثل٘ڬ ثلثابـ ثلهاتڀ مشًڇكي عٖٕ ڣث ٚها  نتيجغ ٗڣ ثستعماڋ للميڈع ثلت يڤف
ٚثٕ ثلنقاڋ ثلهاتڀ ٙٵ للنمٰ ثملعيش  لألف ي ه٘ث  نتيجغ للتغيڇ ثملتسا ٚػ  سسغ ڣثستثم ٙكتڢ ثمل ٕ ڣه٘ث ما 

ٙنغ باملنتجاػ ثلبٖيلغ  ٙ ج٘ثبغ مقا سعا ٚيغ ب ٚڣ٩ مغ طالځ ع ثملجاڋ مڜ خالڋ عالمغ مڤبيلي٠ مٸ محاڣلغ 
ي مجاڋ ثلهاتڀ ثلثابـ   ٚڥ   .خ

:ٚڣڗ ٜثئٚ ي ثالتصاالػ قطاٵ فتِ بعٖ املنافسڤڗ املباش خڤڋ  ثلج ٚڬ  ثلسڤځ  لګ متعامل مڜ كٌڇ ٕڣ ٜثئ  ثلج

ٕٛثٕػ ٚڣ٩، فضل ڣتقٖيږ ،ثألسعاٙ تخفي٬ نحڤ ثالتجاه ٕڥ مما، ثلسڤځ  ه٘ث ي ثملنافسغ حٖع ث  ڣتحسيڗ ثلع

م ثلخٖماػ ع تال  ثلعالږ.  ٕڣڋ  نحا ي ثلسائٖع ثملعلڤماػ ثٙڤ

ٚڥ  قڤع نجٖ لبڇڣتٚ ثلخم٠ ثلقڤڥ  لګ ضافغ   ثٚ خ ٜثئٚ ثالتصاالػ قطاٵ علګ ت  .ثلحكڤمغ ڣهي ال ثلج

 ٙ ٙ  ينعك٠ :الحكڤمغ ٕڣ ثيڇ ي ثلحكڤمغ ٕڣ  :هيئتيڗ خالڋ مڜ ثالتصاالػ قطاٵ علګ ثلت

ٙع ا يٖ ٛڣ ٚقمنغ تكنڤلڤجيااملڤاصالػ السلكيغ ڣالالسلكيغ ڣال ڣ  الب  ثلهيئغ ه٘ه تقڤم  MPTTN : ػ ڣ ال

ٚٵ ما بجميٸ ثالتصاالػ سڤځ  بتنظيږ ٚيعاػ ڣثلقڤثنيڗ ثألڣثمٚ تطبيڄ علګ تسهٚ كما قطاعاػ، مڜ ليڢ يتف  ڣثلتش

ٙع ٚخ٨ منِ مجاڋ ي ثلحكڤمغ مڜ ثلصإ ٚڣ٭ للم ڣضٸڣ  ثل  .  تعامليڗٕفًڇ ثلش

يٖ ضبط سلطغ لسهٚ علګ ڣجٕڤ با تقڤم ه٘ه ثلهيئغ :ARPT ڣالالسلكيغ السلكيغ ڣاملڤاصالػ الب
ٚ ڣك٘لڊ ث ڣثملڤثصالػ ثلسلكيغ ڣثلالسلكيغمنافسغ فعالغ علګ مستڤڥ سڤځ ثلبڇيٖ  لسهٚ علګ تطبيڄ ٕفات

ٚيقغ ٗثتها بالنسبغ لجميٸ ثملتعامليڗ ڣضماڗ ثملساڣثع فيما بينهږ ٚڣ٭ بالط  . ثلش

ٜائٚ:ثانيا: سسغ اتصاالػ الج ع التنافسيغ مل  نڤاع املي

ٚ علګ نڤعيڗ مڜ ثمليڈع ثلتنافسيغ هما: ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج ٜ م ٚك  ت

ع التكلفغ األقل:  -1  مي

ٚ علګ ميڈع ثلتكلفغ ثألقل، حين تسعګ ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج ٜ م ٚك  ،ثلخٖماػ ثملقٖمغ تكلفغ ي ثلتحكږ لګ ت
ٙنغ فضغخمن سعاٙ تطبيڄڣ  ٕڬ  ،باملنافسيڗ مقا ٚع مڜ هاتمكن تنافسيغ ميڈع ثكتساب لګ مما ي  علګ ثلسيط
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سسغ  قامـ فقٖځ ثألسڤث ٚڣضها سعاٙ بتخفي٬ ثمل ٚحڢ ڣما تماشيا آلخٚ حيڗ مڜ ثملقٖمغ ع سساػ تط  ثمل

ٜبائڜ مڜ عٖٕ كبڇ لجلظ ثملنافسغ ٚثػ الف تضاعڀ ڣقٖ ثليڤم لګ نشاطها بٖثيغ مڜ ثل ٚ منها: ثمل  ڣن٘ك
* ٙ ٚڣ٩ ڣاألسعا  :املتعلقغ بخٖمغ الهاتڀ الع
 املكاملاػ ٙ سعا ي  ٚيغ  :  - :التخفيضاػ السع  ثانيغ. 30ٕه /2نحڤ ثلنقاڋ ثلڤطن

 ثانيغ. 30ٕه/ 3.5نحڤ ثلبقاٵ ثملقٖسغ: -
 ثانيغ. 30ٕه/ 2نحڤ تڤن٠ : -
ٚيكيغ،  30ٕه/2.5نحڤ ثلٖڣلي :  - يطاليا، ثلڤالياػ ثملتحٖع ثألم ملانيا،  ٚث،  ٙڣسيا، ثسبانيا، كنٖث، سڤيس ثانيغ) 

ٚنسا(  ثململكغ ثملتحٖع ،ثلبڇتغاڋ، ف
 ٚسڤم 250ع٩ٚ ٙه ال ٚ خا ع نحڤ ثلهاتڀ ثلثابـ ثملحلي )ٕثخل ثلڤاليغ(،  : ٕه / الشه مكاملاػ غيڇ محٖٕڣ

ٚع ؛ ي ثملكاملاػ مفڤت ڗ با  ي حيڗ 

 ٚسڤم 500ع٩ٚ ٙه ال ٚ خا ع نحڤ ثلهاتڀ ثلثابـ ثملحلي ڣثلڤطن )ما بيڗ  : ٕه / الشه مكاملاػ غيڇ محٖٕڣ
ٚع؛ ي ثملكاملاػ مفڤت ڗ با ي حيڗ   ثلڤالياػ(، 

 ٙه  1000ع٩ٚ ٚ خا ٚسڤمٕه / الشه ، مٸ  : ال ع نحڤ ثلهاتڀ ثلثابـ ثملحلي ڣثلڤطن مكاملاػ غيڇ محٖٕڣ
 .ثلٖڣلي % نحڤ 30ڣ   % نحڤ ثلهاتڀ ثملحمڤڋ 15 تخفيضاػ

*  ٙ ٚڣ٩ ڣاألسعا نـاملتعلقغ بخٖمغ  الع  :االنت
   ع٩ٚIDOOM ADSL  يٖڣم ثلثابـ  2600ميغا بـ  2  -: غي محٖٕڣ ٕه مٸ  3100ٕه ڣ  500ٕه مٸ 

 ٕه . 1000ثلثابـ  يٖڣم

يٖڣم ثلثابـ  3700ميغا بـ   4 - يٖڣم ثلثابـ  4200ٕه ڣ  500ٕه مٸ   ٕه . 1000ٕه مٸ 

يٖڣم ثلثابـ  5500ميغا بـ   8 - يٖڣم ثلثابـ  6000ٕه ڣ  500ٕه مٸ   ٕه . 1000ٕه مٸ 

يٖڣم ثلثابـ  8400ميغا بـ   20 - يٖڣم ثلثابـ  8900ٕه ڣ  500ٕه مٸ   . ٕه 1000ٕه مٸ 

يٖڣم ثلثابـ  15000ميغا بـ   50 - يٖڣم ثلثابـ  15500ٕه ڣ  500ٕه مٸ   ٕه . 1000ٕه مٸ 

يٖڣم ثلثابـ  25000ميغا بـ  100 - يٖڣم ثلثابـ  25500ٕه ڣ  500ٕه مٸ   ٕه . 1000ٕه مٸ 
   ع٩ٚIDOOM 4GLTE   :- 5 1 نًڇنـ صالح ملٖع جږ  ڣكتيڢ   ٕه . 4500بـ  يڤم 30جيغا 

ع -2 نها ٗلڊ لږ يمنعها مڜ  :التميي مي ال  ٙها لسڤځ ثلهاتڀ ثلثابـ  ٚ باحتكا ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج تتميڈ م
ٚڣ٩ تقٖيږمكنها مڜ    ثلتقن جانظيٚ ثلطڤ ت  حين ثملشًڇكيڗ مڜ كبيڇ عٖٕ ثكتساب ڣ متميڈع ڣخٖماػ ع

 ثملجتمٸ فئاػ مختلڀ لتغطي تشكيلژها ڣتنڤيٸ هاڣتنڤيع هاتحسين علګ عمل، ڣ قامـ بالخٖماػ عٖع ثقًڇحـ

ٚكاػ نحڤ ڣثلتڤسٸ ٚثم ثتفاقياػ  ڣثملهنييڗ ثلش ب ڣع٩ٚ تخفيضاػ ملختلڀ ثلخٖماػ  علګ قطاعاػ متعٖٕع  ب
ٚطغ ڣغيڇهږ ڣثلح٥ٚ علګ تقٖيږ خٖماػ ما بعٖ ثلبيٸ كصيانغ ثلخطڤ٭  كقطاٵ ثلتعليږ ،ثلٖفاٵ، ثلش

ٚمجغ ٚٙيڜ ڣثصاٍل ڣب تاحغ ميڈع ثلتڤقيڀ  ثلهاتفيغ ثلخاصغ باملشًڇكيڗ ثملتض م ثلخا٥ باألنًڇنـ مجانا ڣ ثملٕڤ
ي حالغ ڣجٕڤ عطظ علګ مستڤڥ ثلخٰ ثلخا٥ بڢ ثلګ حيڗ ثصالحڢ ڣتعڤي٬  قـ لحساب ثملشًڇڅ   ثمل

 .ي حالغ ثألعطاڋ ثلكبڇڥ للشبكغ  ب ثالنًڇنـ٘ب٘مڜ تثملشًڇكيڗ  
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ي تحقيڄ املطلظ الثالن:  ٚإ  اػ األف سسغ:جڤانظ مساهمغ تنميغ كفا ع التنافسيغ للم  املي
اػ  ڣال: ع التنافسيغ مٖخلكبٖاع الكفا  :لتحقيڄ املي
ٚغږ علګ سسغ ڗ مڜ ثل ٜثئٚ "م ثتها ڣهڤ ما ملسناها مڜ خالڋ  تبن ت"ثتصاالػ ثلج ٙ كفا ٙيٸ ثبٖثٵ ڣثبتكا مشا

ٙ  تخصي٨  ڣ  ثلتڣ  عالڣع ثالبتكا ي مجاالػ ثلبحن ،ثلتصميږ  خصيغ  عماڋ  تمنِ للعامل ثل٘ڬ يتميڈ ب
سسغث ضافيغ للم تي بمكاسظ  ٛ ڣ ثلت ت  للبحن اتهب٘ث مستقلغ ڣظيفغ تخص٨ لږ ثنها نالحٴ ننا ال، النجا

لڊ ڣثلتطڤيٚ، لڊ ثلبالغغ ثإلسًڇثتيجيغ هميژها ٙغږ ٗڣ  تخٖم ثملنتجاػ مڜ ڣثسعغ تشكيلغ نتاه جل مڜ ٗڣ

ٚثئِ ٙث ثلجٖيٖع ثلفنيغ ڣثألساليظ ثإلبٖثعيغ ڣثلتصاميږ ثلخصائ٨ تمثل يڜ ثلسڤځ، مڜ كٌڇ ش  لتمييڈ مصٖ

نتاه ثملنتجاػ ع مميڈع سلٸ ڣ ٚيعغ مميڈع خٖماػ ڣتقٖيږ عاليغ بجٕڤ  ڣهاتڢ ثملنافسيڗ، يقٖمڢ عما تختلڀ ڣس

 ثلت ثلتكاليڀ تغطي ثلخٖماػ ڣ ثلسلٸ له٘ه ڣمميڈع عاليغ سعاٙ لٖفٸ ثلعمال يٖفٸ مبڇٙث تعطي ثلعڤثمل

سسغ تتكبٖها ع ه٘ه لتثبـ ثمل  .ثلصٙڤ

غږ ه٘ث لږ يمنٸ  سسغ ٙڣ ٚڣ٩ ڣ ثملنتڤجاػ تجٖيٖي مجاڋ  ثالبتكاٙ مهمغ سنإمڜ  ثمل ٙع ساليظ ڣ ثلع  ثإلٕث

ٚڥ، ڣظائڀ لګ ٚڣ٩ تطڤيٚ مهمغ لصقـ حين خ  تڤليٖ مهمغ سنٖػ حيڗ ي ثلتسڤيڄ، بڤظيفغ ڣثلخٖماػ ثلع

ٙع ثإلبٖثعيغ ثألفكاٙ ٕث ٚكـ كما ثملعلڤماػ، نظږ ب ٙع لګ ثلتقنيغ ثلجڤثنظ تطڤيٚ مهمغ ت  يمكننا ڣهنا  .ثلتقنيغ ثإلٕث

عـ قٖ سسغثمل ڗ ثلقڤڋ   ما خالف علګ ڣه٘ث ثلڤظائڀ مختلڀ علګ ڣثلتطڤيٚ ثلبحن عمليغ نشطغ ٛڣ

سسغ مڜ ثألمٚ يتطلظ حين ، حإع منافسغ يشهٖ ثل٘ڬ ثلقطاٵ طبيعغ تضيڢقت ٜيٖث ثمل  بجانظ ثالهتمام مڜ م

 .ثالبتكاٙ

ٙ  تتبٸ خالڋ مڜ ڣيالحٴ ٕٚ تكڤڗ  ما غالبا نها سسغثمل منتجاػ تطڤ ٙثػ ٛث ثلتحسيناػ فعل ك  ثلت ڣثالبتكا

سساػ تقڤم بها ٚث يكڤڗ ه٘ث قٖ، ملنتجاتهاثملنافسغ  ثمل ثسًڇثتيجيا  خط يعتبڇ ثلڤقـ نف٠ ي لكنڢ مقبڤال ثإلج
سسغ كانـ ٗث ٙع تنتظٚ ٕثئما ثمل ٕٚع لتقڤم ثملنافسيڗ مبإ سسغ علګ بل ٕفاعيغ، فعل ب ٚڣ٩ هي ڗ تبإٙ ثمل  بع

سسغ معتبڇع قيمغ لخلڄ ا،به خاصغ ٚثعي ڗ يهاعل يجظ كما .ڣثلتطڤيٚ ثالبتكاٙ خالڋ مڜ للم ٜمنيغ ثلفًڇع ت  بيڗ ثل

ٍٚ ٕ جٖيٖع ڣخٖماػ ملنتڤجاػ ثملنافسيڗ ط ٙڬ  ٙڣ سسغ، ثلفعل ثالبتكا خٚ ألڗ للم ثٚ قٖ ثلت  ثلحصغ علګ ي

ٚب خالڋ مڜ ثلسڤقيغ ٜبائڜ ڣثنسياقهږ مڜ عٖٕ تس ث ثل ثػ ٙڣ ٚث  مڜ عٖٕث ستكسظ نها حين ثملنافسيڗ، غ

ٜبائڜ ٚفٸ ثلجٖٕ ثل ٙجغ ڣت ٙػ لڤ فيما ثلحالييڗ ٜبائڜثل ڣال ٕ ثػ بمنِ هي بإ ٚث  .ثملنافسيڗ قبل ثإلغ

ي تحقيڄ ثمليڈع ثلتنافسيغ  ثلتقنثملجاڋ  ففي  تها  سسغ  مڜ خالڋ سعيساهږ ثبٖثٵ كفا ٚ  ثتصاالػم ٜثئ ثلج
ٚثٙ عڜخٖماػ جٖيٖع بقيمغ مضافغ  طالځثلګ  ٚيڄ  باستم ي نڤعيغ  ثالبتكاٙ ط ثلٖثئږ ڣثلتحسيڗ ثملستمٚ 

ي ه٘ث   ثلتكنڤلڤجيا ثلجٖيٖع ثعتمإ نظام خالڋمڜ  غثلقٖيم تغييڇ نظام شبكژها قامـ ب، ثإلطاٙثلخٖماػ، ڣ

MSAN  ، ع عاليغ مٸ خٖماػ ثلقنڤثػ ثلفضائيغ  ڣثإلنًڇنـيشمل خٖمغ ثلهاتڀ ثلثابـ  ڣثل٘ڬ، ٗڣ جٕڤ
ٚيڄ ف مستقبال  قل  ثألليافه تكنڤلڤجيا جٖيٖع، تمنِ عڜ ط ع ڣ علګ جٕڤ ٜبائڜ عٖع خٖماػ ب ٚيغ للــ ثلبص

 MSAN ڣثستبٖثلها بسلڊ ڣثحٖ ، كما تمنِ تكنڤلڤجياكما تسمِ لهږ بالتخل٨ مڜ ثلكڤثبل ثلكثيڇع  ،تكلفغ

ي  ٚعغ بقڤع تٖفڄ تصل مڜ  ثإلنًڇنـعٖع خٖماػ متمثلغ  ٚثٕميغا  8لګ  1فائقغ ثلس ميغا  20 لألف
سساػ  . للم
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ٚي٬ ڣ هي تثل٘ڬ    FTTXكنڤلڤجيغتڣ ك٘لڊ  ٚيغ لتڤفيڇ خٖماػ ثلنطاځ ثلع عتمٖ علګ ثستعماڋ ثأللياف ثلبص
ڣ حت ٚثػ  ٚع م ٚٵ مڜ ثلحلڤڋ ثلتقليٖيغ مڜ نڤٵ عش س ٚع    :قٖم ثلعٖيٖ مڜ ثلخٖماػ منهاتڣ   ADSL مئغ م

  لګ  .ميغابيـ / ثانيغ 155ثإلنًڇنـ ٗڣ ثلتٖفڄ ثلعالي جٖث ڣ ثل٘ڬ يصل 

 ثملكاملاػ ثلهاتفيغ VOIP ٚڣتكڤڋ ثالنًڇنـ انيغ نحڤ كل شبكغ ب ع ڣمج  شبكاػ ثلهاتڀ  ڣ ڣ  IP غيڇ محٖٕڣ
ٜثئٚ صاالػ ثلج  .ثلثابـ الت 

 ٚثقبغ بالفيٖيڤ  مجمڤعغ ٚثػ بالفيٖيڤ، ،مڜ ثلخٖماػ ثإلضافيغ مثل ثمل تم  ثلشبكغ ثلڤهميغ ثلخاصغ م

VPNثلبياناػ ٜ ٚثك ٜ ثالتصاالػ ڣ ثالستعالماػ، ڣشبكغ ثالنًڇثنـ ڣغيڇها ،، ثستضافغ م ٚك   ...م

ٚنامٌڣك٘لڊ قامـ بالعمل علګ تجسيٖ نظام تسييڇ  ي ب ٚثقبغ ثلشبكاػ ثلخاصغ بها ڣثملتمثل  مڜ  HRAXE  ڣم
ي ثحتڤث ثملشكالػ ڣ ٚعغ  كٌڇ س ي ثلتشخي٨ ڣثلتحٖيٖ ثلٖقيڄ ملكاڗ ثلعطل ڣثعطا   جل ثملساهمغ 

 ثألعطاب .
ي تحقيڄ ثمليڈع ثلتنافسيغ مڜ خالڋ:  تها  سسغ ساهږ ثبٖثٵ كفا ڣ ثلتسڤيقي للم ٙڬ  ي ثملجاڋ ثلتجا ما 

ڣ *ثطال  ٚڣ٩  ٚع للتحقيڄځ ع ع عاليغ ڣمميڈع ڣبصفغ مستم ثلٖثئږ للقيمغ ثملضافغ  تقٖيږ خٖماػ ٗثػ جٕڤ
 ثلجٖيٖع؛

ٜبائڜ، مٸ ثلعالقغ تڤطيٖ*   ثل
 ؛متنڤعغ خٖماػ منحهږڣ  جٖٕ ٛبائڜ ج٘ب*
يإع  * ٙباٍ ٛڣ ٚ ڣمضاعفغ ثأل ٜثئ ي ثلج كبڇ حصغ سڤقيغ  يغجثلحصڤڋ علګ  ٕٕٚڣ  ؛ږ ثمل
ع ڣجٖيٖع ملڤثجهغ ثملنافسغ ثلحإع بتقٖيږ خٖماػ مميڈع ڣمتكاملغ؛ ڋ تكنڤلڤجياػاثٕخ *  متطٙڤ
كبڇ مڜ  * ٚيحغ  ڣ ثالستفإع مڜ خٖماػ ثالتـصاڋ لـش تطڤيٚ ع٩ٚ ثلخٖماػ ثلهاتفيغ ڣتسهيل ثلٖخڤڋ 

ٜڣلغ ٚيفيغ ثملع ي ثملناطڄ ثل  .ثملستخٖميڗ ڣخاصغ 
ڣ ثملجاڋ ثلتنظيم ساهږ ثبٖثٵ كف ي مجاڋ ثلتسييڇ  ي تحقيڄ ثمليڈع ثلتنافسيغ مڜ خالڋ:ما  تها   ا

س٠ * ع ڣمتعٖٕع ألجل تحقيڄ سياسغ ثتصاليغ ڣمعلڤماتيغ علګ  حٖيثغ  تڤفيڇ قنڤثػ ثتصاليغ متطٙڤ
ٙجيا ع ٕثخليا ڣخا  ؛ڣمتطٙڤ

ٚ ڣ * ٚڣعها بصفغ تطڤي  مما يڤثكظ تغيڇثػ ثلبيئغ بصفغ عامغ؛ ٕثئمغ، تحسيڗ ثلنظام ثلٖثخلي ڣمختلڀ ف
ع ڣجٕخاڋ ڣثستعماڋ ڣسائل ثلتسييڇ ثلت * ٙڬ ڣثلتقن ثملتطٙڤ ثملعلڤماتي نظام مثل ثستخٖثم ثل ثلفعالغ ا

ٜبائڜ  خٖمغ الڋ تسييڇ ليل ڣثستغتحيعمل علګ ڣثل٘ڬ  Gaia)  )ثملسم ٙڬ ڣثلت ثملجاڋ يثل ، كما  قنثلتجا
ٚ  م٘ث ثلنظاه ٖمڣثلڤثائڄ ، ڣيستخ ثملعلڤمغتسهيل نقل  يږ هيسا ٚثٕ جميٸف مڜ ط سسغ ف  حين ، ثمل

ٚڣ  ڣلڢ كلمغ ثملستخٖم ثسږ ٕٚف كل يملڊ   :يهڣ  ڣظائڀٙبعغ  GAIA منظا ڣيغطي، ثلخاصغ بڢ ٙ ثمل
 ٜبائڜ؛ ييڇست   خٖمغ ثل

 ٚڣ٩ثلتسڤيڄ مڜ خ  ؛ ڣثلخٖماػ للمنتڤجاػ الڋ ثلع
 ثلشبكغ؛ سييڇ ت 
  ٙ ٜبائڜ. تحصيل ڣ ثتيڇ ثلفڤ ثصٖث  ثلٖيڤڗ ثلت علګ عاتڄ ثل
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ثػ ثلعمڤميغ ثلجماعيغ  ي عٖٕ مقاهي ثالنًڇنـ ڣثلفضا ٜيإع بعٖٕ معتبڇ  هڤ ثل٘ڬ   WICI ع٩ٚمثل  *ثل
ٚيغ ڣثسعغ بالتٖفڄ ثلعالي بفضل شبكغ السلكيغ " ٙع عڜ حل مبتكٚ يسمِ بتغطيغ مناطڄ حض  عبا

Outdoor؛ " 

ع الخٖمغ ع التنافسيغ مٖخلك ثانيا:جٕڤ  :لتحقيڄ املي
سسغ تقڤم ڗ تعنڣ  ٚع، ڣڋ  مڜ صحيِ بشكل ثلخٖمغ ڣتسليږ بتصميږ ثمل ٕڥ ڗ علګ م  ي فضل بشكل ت

ٚع ڣمڜ  ثلعميل تڤقعاػ مٸ ثلتطابڄ يعن جيٖع خٖمغ فتقٖيږ ،ثلڤقـ نف٠ ي ثلعمال ٙضا ڣتحقڄ ثلتاليغ ثمل
ع تقييږجل  ٚ  ي ثملعتمٖع ثملعاييڇ بع٬يڤجٖ ثملقٖمغ  ثلخٖمغ جٕڤ ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج  هږ مڜ ثملقٖمغ م

سسغ  عليها تعتمٖ ثلت ثملعاييڇ ع لتقييږ ثمل   : يلي ما اتهخٖما جٕڤ

؛ ثلًڇثب مڜ ثلشبكغ تغطيغ نسبغ -  ثلڤطن

ٕٙع ثلشكاڣڥ  عٖٕ -  ثلخٖمغ؛ حڤڋ  ثملشًڇكيڗ مڜ ثلڤث

 .ثلشبكغ مستڤڥ  علګ ثألعطاڋ إلصاٍل ثلتٖخالػ نسبغ  -

ٚفغ ڣ  ع ڣثقٸ ملع سسغ ثتصاالػ  ي ثلجٕڤ ٚځ م ٚ نتط ٜثئ ٙثسغ لګ ثلج ٕ  ٙ ي ثلخٖماػ  عٖٕ ڣتحليل تطڤ ثملشًڇكيڗ 
ٜثئٚ  ثملحلي : ثلڤطن ڣعلګ ثملستڤييڗ  ثملتنڤعغ التصاالػ ثلج

:          تطٙڤ عٖٕ -1 ٚ علګ مستڤڥ الڤطن ٜائ ي الخٖماػ املتنڤعغ التصاالػ الج كيڗ   املشت

ي ثلخٖماػ  عٖٕتطٙڤ  يبيڗ لتاليثلجٖڣڋ ث ٚ علګ مستڤڥ ثلڤطنثملشًڇكيڗ  ٜثئ للفًڇع  ثملتنڤعغ التصاالػ ثلج
       :2016ثلګ  2014مڜ 

ٚ  : تطٙڤ عٖٕ(III – 4الجٖڣل ) ٜائ ي الخٖماػ املتنڤعغ التصاالػ الج كيڗ   .علګ املستڤڥ الڤطن املشت
 ثلسنڤثػ                              

 نڤٵ ثلخٖمغ
2014 2015 2016 

 709 404 3 592 267 3 787 098 3 ثلثابـعٖٕ مشًڇكي ثلهاتڀ 

 ADSL 1 518 629 1 838 492 2 083 114عٖٕ مشًڇكي ثالنًڇنـ 

 عٖٕ مشًڇكي ثالنًڇنـ     
4G LTE fixe   

80 693 423 280 775 792 

ر وي التقرير :المص ، السلكي والمواصال البري ضبط لسلط الس  .، 9ص ص ، 2016 والالسلكي

 
ٙتفاٵ نالحٴ ثلتالي ثلجٖڣڋ  معطياػ خالڋ مڜ سسغ   مشًڇكي عٖٕ ث ٚف ثمل مڜ مختلڀ ثلخٖماػ ثملقٖمغ مڜ ط

ٚڥ     سنغ خ ٙتفٸ عٖٕ ثملشًڇكيڗ سنغ    ثلثابـ ثلهاتڀلخٖمغ  فبالنسبغ  ثلګ  مشًڇڅ   709 404 3نحڤ  2016ث
ٙتفٸ ثلګ  ADSLعٖٕ مشًڇكي ثالنًڇنـ ما فيما يخ٨  ه ث ڣك٘لڊ نف٠  2016مشًڇڅ سنغ   114 083 2فبٖٙڣ

 . مشًڇڅ  792 775ثلګ نحڤ    4G LTE fixeعٖٕ مشًڇكي ثالنًڇنـ  ثلش  ل
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ٚ علګ  تطٙڤ عٖٕ -2 ٜائ ي الخٖماػ املتنڤعغ التصاالػ الج كيڗ  ٚ املاملشت ٜائ ستڤڥ املحلي )اتصاال ػ الج
اڗ(:  بغلي

ٜثئٚ علګ مستڤڥ ثملحلي  عٖٕتطٙڤ  يبيڗ لتاليثلجٖڣڋ ث ي ثلخٖماػ ثملتنڤعغ التصاالػ ثلج     ثملشًڇكيڗ 
ٚ بغليڈثڗ( ٜثئ  :2017ثلګ  2015للفًڇع مڜ  )ثتصاال ػ ثلج

ٚ  (: تطٙڤ عIII - 5ٕٖالجٖڣل )              ٜائ ي الخٖماػ املتنڤعغ التصاالػ الج كيڗ  اڗ املشت  بغلي
 ثلسنڤثػ                                 

 نڤٵ ثلخٖمغ
2015 2016 2017 

 390 52 000 47 224 36 عٖٕ مشًڇكي ثلهاتڀ ثلثابـ

 ADSL 22 000 25 790 30 247عٖٕ مشًڇكي ثالنًڇنـ 

 عٖٕ مشًڇكي ثالنًڇنـ     

4G LTE fixe   
1 114 9 000 15 600 

ٙيغ ٚع التجا اڗ املصٖٙ: الٖائ ٚ بغلي ٜائ  اتصاالػ الج
 

ٙتفاٵ نالحٴ ثلتالي ثلجٖڣڋ  معطياػ خالڋ مڜ سسغ   مشًڇكي عٖٕ ث ٚف ثمل مڜ مختلڀ ثلخٖماػ ثملقٖمغ مڜ ط
ٚڥ    سنغ خ ٙتفٸ عٖٕ ثملشًڇكيڗ سنغ    ثلثابـ ثلهاتڀلخٖمغ  فبالنسبغ  ثلګ  ڬ   390 52نحڤ  2017ث مشًڇڅ 

ٙ بــ   ٜيإع تقٖ ٙنغ بسنغ   390 5ب ٙنغ بسنغ  166 16ڣ   2016مشًڇڅ مقا ما يخ٨ ما في 2015مشًڇڅ مقا
ٙتفٸ ثلګ  ADSLعٖٕ مشًڇكي ثالنًڇنـ  ه ث ٙ بــ 2017مشًڇڅ سنغ   247 30فبٖٙڣ ٜيإع تقٖ مشًڇڅ   457 4 ڬ ب

ٙنغ بسنغ  ٙنغ بسنغ 247 8 ڣ  2016مقا        عٖٕ مشًڇكي ثالنًڇنـڣك٘لڊ نف٠ ثلش  ل 2015  مشًڇڅ مقا
4G LTE fixe    بـ  2017سنغ  مشًڇڅ  600 15ثلګ نحڤ ٙ ٜيإع تقٖ ٙنغ بسنغ   600 6ڬ ب   2016مشًڇڅ مقا

ٙنغ مٸ سنغ486 14 ڣ    . 2015مشًڇڅ مقا
 

ي مختلڀ ثلخٖماػ  سبظيًڇجږ  ڣ ثلڤطن   ٙتفاٵ ثملًڈثيٖ لعٖٕ ثملشًڇكيڗ سڤث علګ ثملستڤڥ ثملحلي  ثال
ٙيظ ڣ  لګثملقٖمغ   ٚڣعها سياسغ تقڤم علګ تٖ سسغ بكافغ ف عإع ٙسكلغتبن ثمل هيل ڣ علګ ثستعماڋ  ثلعماڋ ت

ٙب علګ تقنياػ ثلتسييڇ  ٜع ثلتقنيغ ڣثلشبكاػ ڣتحٖيڙها ڣحت ثلتٖ ي ثستخٖثم ڣصيانغ ثألجه ثلتقنياػ ثلحٖيثغ 
ڣ مقٖمي ثلخٖمغ كـ : ثلحٖيثغ  ٜبائڜ لعماڋ ثلتسڤيڄ   ڣتلقيڗ ثقافغ ثلتعامل مٸ ثل
 ٜبائڜ ڣضٸ مصلحغ   ؛ثعتباٙ كل فڤځ  ثل

 ٚغبغ بٖث   ؛مساعٖتهږ  ي ثل

 ٕٚعغ  ثلخٖمغ لطلباتهږ ڣ تڤفيڇ لالستجابغ ثلٖثئږ ثالستعٖث   .بس

كمل ي كٌڇ ثلتحكږ جل ثلګ تحفيڈ ثلعماڋ مإيا ڣمعنڤيا مڜ باإلضافغ  ڣجڢ . عمليغ تقٖيږ ثلخٖماػ علګ 

سسغ جاهٖع ڣتسعګ ٚفٸ لګ ثمل ع جږ مڜ ثل ٜبائنها تقٖمها ثلت ثلخٖماػ  ڣجٕڤ غبا هږمتطلبات ًڇجمغب ل  لګ ږتهٙڣ

ٚفٸ تلب ڣخٖماػ منتجاػ ٙجغ مڜ تڤقعاتهږ ڣ ت  سياسژها ي بڢ ثلًڈمـ ما ڣه٘ث ،لهږ تقٖمڢ ما تجاهث ٙضاهږ ٕ
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علتحسيڗ  ٚيبا ثلًڇثب كامل تغطي ڗ ثستطاعـ حين، ثلخٖماػ ثملقٖمغ جٕڤ ٚب لګ منها سعيا ثلڤطن تق  ثلتق

ٜبائڜ مڜ كٌڇ ٚځ ثلتسٖيٖ عڜ  ،  ثقژهږ ڣكسظ الهتماماتهږ ڣثإلصغا ثل ڣثلعمل علګ تيسيڇ ثألمٙڤ ثملتعلقغ بط
ٚيڄ :   ط
 ي  لٖفٸ ثاللكًڇڣنيث ٚيٖيا )ٍ.ه.ب( ڣثملتمثل  ٙيا ب ٜبائڜ ثل٘يڜ يملكڤڗ حسابا جا خٖمغ "خال٥" لفائٖع ثل

ٜبائڜ  ؛عبڇ فضا ثل

 ٖٙيغ ڣمكاتظ ثلبڇي  ؛ثلٖفٸ نقٖث علګ مستڤڥ ثلڤكاالػ ثلتجا

  ٖڬ ڣقـفڤثتيڇ ثلتسٖي ڣ ثلبطاقغ ثلبنكيغ ي   .CIB  باستعماڋ بطاقغ ثل٘هبيغ 

 ڣ  عبئغ حسابت ڣ بڤثسطغ خٖمغ ثلتعبئغ ثاللكًڇڣنيغ  ڣ ثلت٘ثكٚ  ثألنًڇنـ باستعماڋ بطاقاػ ثلتعبئغ 
ٜبڤڗ ڣ ثلبطاقغ CIB ثلبطاقغ ثلبنكيغ ٜثئٚ ثل٘هبيغعبڇ فضا ثل  .لبڇيٖ ثلج

ٜبائڜ شكاڣڬ ب ڣك٘لڊ ثالهتمام ع ثل ٚعغ ڣكفا  هږالحظاتم ثالعتباٙ بعيڗ خ٘ڣك٘ث ثأل  ڣثلعمـل علـى حلهـا بس

ٙثتهڣثنتقإثت جل ثلت  ږهږ ڣثستفسا ٙيغ لٖڥ ت سسغ  ڣكاالتها ثلتجا ٚقږ ثألخضٚ ثلخا٥ بامل ٚيڄ ثل ڣعڜ ط
ٚيٖها ثاللكًڇڣني  ڣلغ ثلجهاػ لګ ڣنقلهاڣك٘لڊ ب سسغ، ي ثملس  مستڤڥ  علګاڋ ڣثلتقليل مڜ نسبغ ثألعط ثمل

عتمٖ علګ ثستعماڋ تثل٘ڬ    FTTXكنڤلڤجيغكت ڣه٘ث مڜ خالڋ ثستخٖثم ثلتكنڤلڤجياػ ثلحٖيثغ  ثلشبكغ
ٚٵ مڜ ثلحلڤڋ  س ٚع  ڣ حت مئغ م ٚثػ  ٚع م ٚي٬ ڣ هي عش ٚيغ لتڤفيڇ خٖماػ ثلنطاځ ثلع ثأللياف ثلبص

جل: قٖم ثلعٖيٖ مڜ ثلخٖماػتڣ   ADSL ثلتقليٖيغ مڜ نڤٵ  ڣه٘ث مڜ 
 ي نڤعيغ مكاملژ ضماڗ ع عاليغ   ؛ږهجٕڤ

  لګ شبكغ ثألنًڇنـثلثالستفإع مڜ ٗڬ ثلتٖفڄ ثلجٖ عالي ڣخٰ هاتفي ثابـ مٸ ثشًڇثڅ مكاملاػ غيڇ  نفاٗ 
ع نحڤ ثملحلي ڣثلڤطن    .محٖٕڣ

 لګ شبكغ ثألنًڇنـ ثالستفإع تاحغ ٗثػ ثلتٖفڄ ثلعالي عبڇ ثملڤجاػ ثلالسلكيغ مڜ نفاٗ السلكي  ٙكغ  ڣ مشا
ڗ ڣثحٖ عبڇ نف٠ ثملحطغ ثلالسلكيغ ي  ٜبائڜ ثملتصليڗ   .ثلتٖفڄ بيڗ ثل

  ثلفيٖيڤخٖمغ ثملكاملاػ عبڇ "Visiophonie Pro"  ٖتنظيږ  ڣ جتماعاػ مٸ ثملڤظفيڗ عڜ بعٖثال لعق
ٚثػ عبڇ ثمل  ثلفيٖيڤ.تم

ٚ ثلعـاڣحت ثالهتمام ب ٙسم مڤحٖ ڣه٘ث بااللًڈثم  يڗ ڣسـلڤكهږ ملمظهــ يضا بشكل  ، ڣك٘لڊبلباٝ  ثالهتمام 
عإع ٙه ڣثلٖثخل ڣه٘ث ب عإع تهيئژها مڜ ثلخا ٙيغ ڣه٘ث بالعمل علګ  سسغ ڣڣكاالتها ثلتجا تصميږ  مقٚ ثمل

ٚتيظ ثملعٖثػ يضا  تصميږ ثألبڤثب ڣثلشـبابيڊ، ثملٖخل ع ،  ثملكاتظ، ثملقاعٖ ،ڣت ٚ ، ثأللڤثڗ ، ثإلضا ، ثلستائ
ي تكـڤيڜ ثلصـ لها عڤثمل ثلتكييڀ ڣثلتٖفئغنظمغ  ٜبـائڜ ڣثالنطباٵ ٙعڤ تسـاهږ   .لـٖڥ ثل
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 خالصغ الفصل:
ٙثسغ خالڋ مڜ ٜثئٚ التصاالػ ثلعملياتيغ ثلڤحٖع مستڤڥ  علګ تمـ ثلت ثلتطبيقيغ ثلٖ  لګ ثلتڤصل تږغليڈثڗ ب ثلج

ٚ ڗ  ٜثئ سسغ ثتصاالػ ثلج ٚڬ، تڤلي م ٚ ثلبش ي ثال  ثهتماما بالغا بالعنص هميتڢ ثلكبيڇع  ٙثكا منها ب  ستجابغثٕ

غباػ لحاجاػ ٚيعغ ڣ ثملتغيڇع ثلعمال ٙڣ ع خٖماػ ٗثػ بتقٖيږ ه٘ث ڣ ثلس ٛع نڤعيغ ڣ جٕڤ ي سبيل تحقيڄ  ممتا
ي ثملنافسيڗ مڜ خالڋ ثلعمل علګ  ٚيِ ثلتميڈ عڜ با ي مڤضٸ م ٛمغ لڢ حت تضعڢ  تنميتڢ ڣتڤفيڇ ثالمكانياػ ثلال

  بشكل ممتاٛ.يتيِ لڢ ثستغالڋ طاقاتڢ 
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ٙكـ ثمل ٚعثمل سساػٕ ٚثٕ  هميغ عاص ثػ ثألف ٚڬ  ثلطاقږ يمتلكڢ ما مجمل ي ڣثملتمثلغكفا سسغ ي ثلفك  مڜ ثمل

ٙف ٙثػ ثملعا ٙ  ثلقابلغ ڣثملها ٚڅ  فه تعتبڇ ،ڣثلتغيڇ للتطڤ ٚئي٠ ثملح يٖثٙ بڢ مختلڀ ثلعملياػ علګ  ثل٘ڬ ثل
سسغ،مستڤڥ ث صبحـ مل ٛميڗ ثالهتمام ڣ ثلعنايغلها  تڤلګ له٘ث   حاڋ حسڜ علګ لها ثملڤكلغ ثلڤظيفغ ألٕث ثلال

ٜ  جل ژها مڜتنميڣه٘ث بالعمل علګ  ٜي ٚيٸ عالږ ظل ي ڣبقائها هانمڤ  علګ ثلحفاٱ بغ٩ٚ ثلتنافسيغ ها مليڈتهاتع  س
ٚثٕ تنميغ ڣظيفغ ڗ يتضح نطلڄثمل ٘ثه مڜيڇ، ثلتغ ثػ ثألف ٙع تيجياثسًڇ ث ثخياٙ حـ  كفا ٚڣ  حتميغ ڣض

سسغ ڬ ي عنها نغ فال ،ثلتحٖياػ ڤثجهغمل  تنتم ثلت ڣثلقطاعاػ نشاطها ڣمجاالػ جامها ثختالف علګ م

ٙها ليها ثػتڤف حتميغ ي څًڇ تش باعتبا ٙع يڇ كفا البٖ  ڣ  ، ڣثلفعاليغ ثلنجاعغ مڜ علګ مستڤڥ  تحقيڄ علګ قإ
ٚثٕ  تنميغلعمليغ  ثػ ثألف لياتها كفا ٛ  ثل٘ڬ الشكلب مغمحك ثتيجيغڇ سً ضمڜ تعمل ڗبمختلڀ   مساعي يعٜ

  . ٕثئها يڗلتحس سساػثمل
ثػنميغ فت ٚثٕ كفا ٙثػ ثملستمٚ ثلتطڤيٚ ڣ ثلتحسيڗ علګ تعمل عمل بيئغ بتڤفيڇ فيڢ يلًڈم شاطان يعٖ ثألف  ڣ ملها

ٙثػ ٕٙ قٖ ٚيغ ثملڤث ٚكيڈ يقتصٚ ڗ يجظ فال له٘ث ڣ ثلبش سسغ ت ٕٙها علګ ثمل ٙجي ثلعميل ڣ ثملإيغ مڤث  يجظ بل ثلخا

ث ي ممثال ثلٖثخلي ثلعميل علګ ثلًڇكيڈ ٙيبها خالڋ مڜ تهاكفا  مكافئژها ڣ معاملژها ڣ معنڤيا ڣ مإيا تحفيڈها ڣ تٖ

ساليظ ٙثػ ڣتحٖيٖ ثألهٖثف مختلفغ ب ٚث ي عملياػ ثتخاٗ ثلق ٙكغ   . ڣتمكينها مڜ ثملشا
غبغ ٙثسغ ي منا ٙڣ ي تحقيڄ ثمليڈع ثلتنافسيغ ٕ ٚثٕ  ثػ ثألف سساػ ٕٙڣ تنميغ كفا ٚيغ، بامل ٜثئ ٙثسغ قمنا ثلج  بٖ

ٚ بغليڈثڗ ي ميٖثنيغ ٜثئ ٚيغ ثلعملياتيغ التصاالػ ثلج سسغ ثلت تعتبڇ  ،ثملٖي  ،ثقتصإڬ خٖماتي طابٸ ٗثػ م
ٙثسغ ثستكماڋ ڣبعٖ ٚڬ  بشقيها ثلٖ   :يلي ملا تڤصلنا ثلتطبيقي ڣ ثلنظ
ٙاسغ:   نتائٌ :ڣال  الٖ

 ثػ سسغ تمتلڊ ما هږ تعتبڇ ثلكفا ٚڣنغ هامع ثلتعامل مڜ البٖ ل٘لڊ ثمل كا بم  ثالستفإع  جل مڜ ڣه٘ث ٗڣ

ٚيغ ثإلمكاڗ قٖٙها من ٙفها ثلضمنيغ ڣثلظاه ٙثتها ڣمعا ٙثتها ڣمها ٙع قٖ ثا ٚيڄ تنميژها ڣه٘ث ب ڣه٘ث ما يثبـ  ؛ عڜ ط
ٚضيغ ثألڣلګ  ؛صحغ ثلف

 ٍسساػ نجا ٚهڤڗ  ثلتنافسيغ ميڈع تحقيڄ ي ثمل ٕٙ مإيغ باإلضافغ ثل  ثمتالكها بمٖڥ م ثػ كملڤث  متميڈع فا

ٙف علګ تتڤفٚ ڣ ثلت ٙثػ ثملعا ٙثػ ڣ ثملها ٚضيغ ثلثانيغ ، ڣثلقٖ  ؛ڣه٘ث ما يثبـ صحغ ثلف

  ٚثٕ تنميغڗ ثػ ثألف ٙع ملحغ كفا ٚڣ سسغ فيڢ تعي٤ ثل٘ڬ ثلتناف٦  ثملحيٰ ظل ي ض  ؛ثمل

 ٚثٕ تنميغ ڗ ثػ ثألف ٚتكٜ متكامل ڣمنه هإف نشا٭ كفا ٙفثمل تغييڇ مبٖ علګ ي  ثلخاصغ ڣثلسلڤكياػ عا
ٚيڄ عڜ بالعمل، ٙيظ  لياػ ط  . ڣثلتمكيڗڣثلتحفيڈ  ثلتٖ

 ٚثٕ تنميغ ثسًڇثتيجيغ ڗ ثػ ثألف ٚثػ تنافسيغيڗ تحس ي هږتسا كفا ش  علګ يٖڋ ه٘ث ماڣ   سسغ، ثمل م

ث عالقغ ڣجٕڤ ٚثٕ تنميغ يڗب متبإڋ يڇت ثػ ثألف  .سسغثمل ڣتنافسيغ كفا

 ٙڬ  متطلظ ثلتنافسيغ ثمليڈع ٚڣ سسغ تسعګ ثسًڇثتيجيا هٖفا تعتبڇ ڣ ثملنافسغ ي ثلبقا ڣ للمڤثجهغ ض  ثمل

ٙها خالڋ مڜ تميڈ ثڋ خالڋ مڜ لتحقيقڢ ث مڤث  .اتهڣكفا

 ٚثٕ  لعمليغ ڗ كما ثػ ثألف ڣه٘ث ما يثبـ  ؛منافسيها  بيڗ تنافسيغ  ميڈع كسابها   ي كبيڇ ثٚ تنميغ كفا
ٚضيغ ثلثالثغ؛  صحغ ثلف
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 سسغ تسعګ ٜثئٚ ثتصاالػ م  علګ تحقيڄ مجملها ي تصظ ثلت ثألهٖثف مڜ مجمڤعغ تحقيڄ لګ ثلج

ع مڜ ثملطلڤبغ ثملستڤياػ ٜبڤڗ، ٙضا لكسظ ڣثلسعٚ ثلجٕڤ سسغ ڣتتطلٸ ثل ٚفٸ ثألهٖثف ه٘ه مڜ ثنطالقا ثمل  لګ ثل

 . ثلسڤقيغ حصژها مڜ

  ثتها ي عمليغ تنميغ كفا سسغ  ٚف ثمل ٙثٕع حقيقغ مڜ ط غيڇ  تبقى لكنها ، تنافسيغ ميڈع تحقيڄليڤجٖ ث
 .كافيغ

احاػ:ثانيا: التڤصياػ   ڣاالقت
 ٙڅ ڗ سسغ تٖ ثتها ڣفعاليغ هميغ ثمل ٚيغ كفا  ألنها ڣحٖهاثلتقليٖ  مڜ علګ تنميژها ڣحمايژها تعملڣ  ثلبش

ع تحقيڄ تضمڜ ٚيڄ عڜ ثلتفڤځ  ڣبالتالي ضماڗ ڣثلتجٖيٖ للتطڤيٚ ف٥ٚ ڣخلڄ ڣثلخٖماػ، ثملنتجاػ جٕڤ  ط

ٜثيا  .تحققها ثلت ثلتنافسيغ ثمل

 ث مڜ ثلهٖف يكڤڗ  ڗ ثػ سياسغ ٙڣ سسغ ي تنميغ ثلكفا ٚثٕ علګ ثلحصڤڋ  هڤ ثمل ٙثػ  ٗڣڣ  ف  علګ ڣلي٠ مها

ٚثٕ ٕٚ ثكتسبڢ بما هناڅ ثهتمام يكڤڗ  ڗ يجظ بل فحسظ؛ ٗڣڣ شهإثػ ف ٙف مڜ فعال ثلف ٙثػ معا جٖيٖع  ڣ مها
لڊ تطبيقيغ، ڗ ٗڣ ٙثسغ تحليل يتږ ب  ثتصاڋ لٖيهږثل٘يڜ  ألڣلئڊ بالنسبغ مكتسباتڢ خاصغ ڣثختباٙ خبڇثتڢ ٕڣ

ٜبائڜ، مٸ ڣيڤمي مباشٚ ٚڅ علګ مجبڇڣڗ فهږ ثل ع جيٖ ثنطباٵ ت سسغ لصٙڤ  .ثمل

 ح ٙثػ ثملجاڋ ف ٚثٕ، ملبإ ڣليات هږتمكين ڣ ثألف ٚع مس ثلتحٖياػ ڣثملشكالػ  هږحت تثيڇ  هږمڜ مباش
ٙ ڣثلتطڤيٚ هږڣتٖفع خ٘ ثقًڇثحاتهږ بعيڗ لګ ثالبتكا ٙها، ڣعٖم ثالعتباٙ ڣ ٚثٕ ثحتقا  هږي ثمليٖثڗ  ثلعامليڗ فاألف

ٙثيغ كٌڇ ٚفغ ثلعمل، ڣثألكٌڇ بمشكالػ ٕ ي ثلحلڤڋ، يجإ ي مع سسغ علګ ثإلطاٙ ه٘ث ڣ  كل تح٥ٚ ڗ ثمل

ع علګ ثلح٥ٚ ي ثألخ٘ لعٖم ثملڤضڤعيغ ثألسباب ڣتقٖيږ جهغ، مڜ ثالقًڇثحاػ ثإليجابيغ مكاف  مڜ ثالقًڇثحاػ ببا

ٚڥ، جهغ صحابها ال لكي ڣه٘ث خ  ٚ سسغ ڗ يشع ٙثئهږ، تكًڇف ڣال باقًڇثحاتهږ تهتږ ال  ثمل  لهږ بالنسبغ ڣه٘ث آل

شٚ ٙثتهږ عٖم علګ م  .ثالعًڇثف بمها
 ٙع ٚڣ ٚث ض يغ ثستطالعاػ ج ٚكغ خاصغ ،ٕٙڣ ٜثئٚ" بش ٚكغ  عڜ ثملشًڇكيڗ ٙث حڤڋ  "ثتصاالػ ثلج ثلش

لڊ تقٖمها، ثلت ڣثلخٖماػ ٚصٖ ٗڣ ثػ ب ٚث ڣك٘ث ثملجاڋ، ي متخصصغ كفا ٙثساػ ج  ثالتصاالػلسڤځ  ٕ

 .للقطاٵ شامل ڣتشخي٨
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ٚبيغ: ٚاجٸ بالع  ڣال: امل
 : الكتظ -
ٙتڢ املٖيٚ مصطفى، سيٖ حمٖ -1  .2003 مصٚ، ،السلڤكيغ ڣمها
ٙع ساعاتي، ميڗ -2 ٕٙ ٕا ٚيغ املڤا ٚيغ مڜ البش ٚبي، ثلفكٚ ٕثٙ ،التطبيڄ لګ النظ ٚع، ثلع  1998 . ثلقاه
ٚحمڜ عبٖ ثابـ -3 ٙي٠، ثل ٙع ٕ اتيجيغ اإلٕا ٙيغ، ثلجامعيغ، ثلٖثٙ ،اإلست  .2002 ثإلسكنٖ
ٙع ،حسڜ ٙثڣيغ -4 ٕٙ ٕا ٚيغ املڤا يغ البش ٙيغ، ثلجامعيغ، ثلٖثٙ ،مستقبليغ ٙ  .2000 ثإلسكنٖ
ڬ سليږ صالح ٙڣال ثملعايطغ، -5 ٙع ،ثلحمٙڤ ٕٙ ٕا ٚيغ املڤا ، ٕليل ،البش ٛ  ٕثٙ علم ٚفغ كنڤ يٸ، للنشٚ ثملع  ڣثلتٛڤ

ٕٙڗ، عماڗ،  .2003 ثأل
ٚحماڗ عبٖ -6 ع ثلعيساڣڬ، ثل ٙيغ الكفا ٙيغ، ثلجامعيغ، ثلٖثٙ ،اإلٕا  . 1998 ثإلسكنٖ
، علي -7 ٙع ثلسلم ٕٙ ٕا ٚيغ املڤا اتيجيغ البش ٚيظ ،ٕثٙ اإلست ٚع، للنشٚ غ  .2001 ، ثلقاه
ٚيٖ -8 ڣيٌ املنافسغ ،ثلنجاٙ ف ٚكاػ لياػ،التطبيقي ڣالت ٚ  لتحسيڗ الش سسغ ، التنافسيغ كٜاامل  شباب م

ٙيغ، مصٚ،للطباعغ ثلجامعغ  . 2000 ثإلسكنٖ
ٜثٙ كاظږ -9 ٚكابي، ن ٙع ثل اتيجيغ، اإلٕا يٸ، للنشٚ ڣثئل ٕثٙ ،ڣاملنافسغ العڤملغ اإلست  .2004 عماڗ، ڣثلتٛڤ

ٙيس ٛيتڤڗ، ثلحميٖ عبٖ كماڋ -10 ٙاتڢ، نماٗجڢ :التٖ ٚع، ثلكتظ، عالږ ڣمها  2003 .ثألڣلګ، ثلطبعغ مصٚ، ثلقاه
ي،  -11 ٚإ ڣ العالقاػ اإلنسانيغمحمٖ ثلصيڇ ٙع األف ٙ قنٖيل ، ٭  ٕا ٕٙڗ، 1، ٕث  2003،عماڗ ، ثأل
ٕٙ بكٚ، بڤ محمٕڤ مصطفى -12 ٚيغ: املڤا ع لتحقيڄ مٖخل البش  ثلجامعيغ، ثلٖثٙ ،التنافسيغ املي

ٙيغ،  2004ثالسكنٖ
ٙع علڤم ي ساسياػ مناڋ طلعـ محمٕڤ -13  .  2003، مصٚ ، ثالجتماعيغ للخٖمغ ثلعالي ثملعهٖ , اإلٕا
ٚس  نبيل  -14 ع خليل، م ٚكٜ ،األعمال مجال ي التنافسيغ املي ٙيغ، م  . 1998مصٚ، ثالسكنٖ
15-  Stephen P. Robbins  ،Phillip L. Hunsaker  ،ٙيظ ٙاػ علګ التٖ ٙع معايي :الشخصيغ املها ٚإ إلٕا  األف

ٚجمغ بالعمل، ٚڣڗ ثلفكٚ ٕثٙ ، عامٚ عبٖ ثملطلظ سامِ ت عڤڗ، ناش ٕٙڗ، عماڗ، ڣمٛڤ  2011 ثألڣلګ، ثلطبعغ ثأل

ٚاػ: -ب ٚڣحاػ ڣامل٘ك  االط
ي التسيي ثٚ يحضيڢ، سماللي -16 اتي ٕٙ اإلست ٚيغ للمڤا اػ ڣتنميغ البش ع علګ الكفا  التنافسيغ املي

سسغ ٚڣحغ ،للم ثه ط كتٙڤ ٜثئٚ، جامعغ ثالقتصإيغ، ثلعلڤم ي ٕڣ  2005 ثلج
ٙ  تحٖيٖ ي ، مساهمغعبٖثڣڬ  هنا -17 ي املعلڤماػ تكنڤلڤجيا ٕڣ سسغ كساب ڣاالتصاالػ  ع امل  مي

ي علڤم  شهإع لنيل مقٖمغ ٙسالغتنافسيغ،  ثه ثلطٙڤ ثلثالن   ثالقتصإيغ ثلعلڤم كليغ ثلتسييڇ،ٕكتٙڤ

ٙيغ علڤم ٚع،   جامعغ ثلتسييڇ ڣثلتجا  2016بسك
اػ تنميغ :حمٖڬ ږثلقاس بڤ -18 ٚإ كفا ها األف ٙڣ ع تٖعيږ ي ٕڣ سساػ، التنافسيغ املي ٚع للم مقٖمغ  م٘ك

ٙع ثألعماڋ، ضمڜ متطلباػ نيل شهإع ثملاجستيڇ ٕث  جامعغ  ، ڇثلتسيي .مڣعلڤ  ثالقتصإيغ ثلعلڤم كليغ ي 

 ٜ  2004ئٚثثلج
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ٜع -19 ٚبي حم ي  iso)، مساهماػ املڤاصفاػ القياسيغ )بڜ ثلع ع التنافسيغ  ي تحقيڄ ڣتنميغ املي
سسغ االقتصإيغ،  ٚعامل ي علڤم ثلتسييڇ، شهإع ضمڜ متطلباػ نيل مقٖمغ م٘ك  ثلعلڤم كليغ ماجستيڇ 

ٙيغ علڤم ثالقتصإيغ ٚع،   جامعغ ثلتسييڇ ڣثلتجا  .2015ثلبڤي
ٛيٖ  -20 ٙبغ ڣسيلغ بڤث ٕٙ ،مقا اػ الٖاخليغ املڤا ع كمٖخل ڣالكفا سسغ ي التنافسيغ للمي  االقتصإيغ امل

ٚيغ،  ٜائ ٚعالج ٙيغ ثالقتصإيغ ثلعلڤم كليغ ي علڤم ثلتسييڇ، ماجستيڇ شهإع لنيل مقٖمغ م٘ك  ڣعلڤم ڣثلتجا

 2012، 1سطيڀ جامعغ ثلتسييڇ
ٙ ثلڤهاب عبٖ بڤبعغ -21 ع ٕعږ ي االبتكاٙ ، ٕڣ سسغ التنافسيغ املي ٚعاالقتصإيغ،  للم  لنيل مقٖمغ م٘ك

 2012قسنطينغ،  جامعغ ثلتسييڇ ڣعلڤم ثالقتصإيغ ثلعلڤم كليغ ي علڤم ثلتسييڇ، ماجستيڇ شهإع
ٚثه -22 اتيجيغ ،ڣهيبغ س ٕٙ تنميغ ست ٚيغ املڤا سسغ ي املستٖام لتحسيڗ األٕا كمٖخل البش  امل

ٚع، االقتصإيغ  .2012جامعغ سطيڀ، ثلتسييڇ علڤم ي ثملاجستيڇ شهإع نيل متطلباػ مڜ كجٜ مقٖمغ م٘ك
ع التنافسيغسليماڗ عائشغ،  -23 ي تحقيڄ املي  ٕٙ ي  ، ٕٙڣ تسيي املڤا ٙسالغ مقٖمغ لنيل شهإع ماجيسًڇ 

ٜثئٚ-علڤم ثلتسييڇ، جامعغ تلمساڗ  .2011 -ثلج
ٚبي، ثلحكيږ عبٖ  -24 اتيجيغ ثٚ ج ٕٙ ا تنميغ ست ٚيغ ملڤا ع تحقيڄ ي البش  املستٖامغ التنافسيغ املي

سسغ ٚع ،االقتصإيغ للم  ثلعلڤم كليغ ي علڤم ثلتسييڇ، ماجستيڇ شهإع نيلكجٜ مڜ متطلباػ  مقٖمغ م٘ك

ٙيغ علڤم ثالقتصإيغ  .2013سطيڀ،   ثلتسييڇ جامعغ ڣثلتجا
ٚيغ، تنميغ فلكاڣڬ نجڤڥ، -25 ٜائ سسغ الصناعيغ الج ي امل ع الشاملغ  ٚيغ ڣفڄ معايي الجٕڤ ٕٙ البش  املڤا

ٚيغ ٕٙ ثلبش ٙع ثملڤث ي ثٕث ثه ثلعلڤم  ٚڣحغ مقٖمغ لنيل شهإع ٕكتٙڤ   ، ثالنسانيغ ڣثالجتماعيغ ثلعلڤم كليغ ، ط

 .2017، 2سطيڀ جامعغ
ع التنافسيغفلغ ثلعيهاٙ،  -26 ي تحقيڄ املي ع  ٙع  ، ٕٙڣ الجٕڤ ٕث ٚٵ  ي ف ٙسالغ مقٖمغ لنيل شهإع ماجيسًڇ 

ٜثئٚ-ثألعماڋ، كليغ ثلعلڤم ثالقتصإيغ ڣعلڤم ثلتسييڇ   .2005 -ثلج
ٚالتسييقٖث١ سميغ  -27 اػ علګ الخٖمغ ڣ للڤظائڀ التڤقعي ، اث ٚع املقٖمغ، الكفا  الستكماڋ مقٖمغ م٘ك

سسغ متطلباػ ي ثقتصإ ڣتسييڇ ثمل ٙيغ,ثالقتصإيغ ثلعلڤم كليغ ، شهإع ماجستيڇ    ، ڇلتسييا مڣعلڤ  ڣثلتجا

قلغ  جامعغ ٚباٍ ٙڣ  .2011قاصٖڬ م
ٚيش  محمٖ ثلصالح، -28 ٚامٌ فعاليغ تقييږ ق ٙيظ ب ٕٙ تٖ ٚيغ، املڤا ٚع البش ي علڤم  ماجستيڇ لنیل مقٖمغ م٘ك

ڬ قسنطينغ   جامعغ  ،ڇثلتسيي .مڣعلڤ  ثالقتصإيغ ثلعلڤم كليغ ، ثلتسييڇ  .2005منتٙڤ
سسغهاملي عبٖثلقإٙ:  -29 ي امل ٚإ  اػ األف ٙجغ ، ڣظيفغ تقييږ كفا ي علڤم اجستيڇ ثمل ٙسالغ لنيل ٕ

ٙيغ جامعغ تلمساڗ ، ثلتسييڇ  . 2011كليغ ثلعلڤم ثالقتصإيغ ڣثلتسييڇ ڣثلعلڤم ثلتجا

 املجالػ: -ػ
ڬ -30 ٙ  جميلغ، ثلجٛڤ ٜيٜ ي اإلبٖاع ٕڣ ٙع تع ٚبيغ للٖڣل  التنافسيغ القٖ      ثالقتصإيغ، ثلعلڤم مجلغ ،الع

ٜثئٚ جامعغ، 11ثلعٖٕ   .2011، ،ثلج
ٙيظ ثٚ ، تحليلثلشئ ثلٖثڣڬ  -31 ٕٙ تنميغ علګ ڣالتحفي التٖ ٚيغ املڤا مجلغ  اإلسالميغ، البلٖاڗ ي البش

ٜثئٚ، ، 06ثلعٖٕ  ،ثلباحن  . 2008،جامعغ ثلج
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ٚثٕ ثلطيظ -32 ڬ، م ٜيٜمحبڤب ٕثٕڣ سسغ تنافسيغ ، تع ي،  النجاٍ تحقيڄ خالل مڜ امل اتي  مجلغاإلست

ٚع، نڤفمبڇ  ثلعلڤم  .2007ثإلنسانيغ، ثلعٖٕ ثلثاني عشٚ، جامعغ بسك
ٚڬ ، نٖث مصطفى كماڋ -33 حمٖ ثلعم ٚڬ املٖاٝٙ لتمكيڗ العامليڗ ڣعالقتڢ  ، يمڜ  ٙسغ مٖي ٙجغ مما ٕ

ثساػ )ثلعلڤم مجلغ ٕٙ  ،بڤال املعلميڗ التنظيمي مڜ ڣجهغ نظٚ معلمي مٖاٝٙ محافظغ العاصمغ 
ٕٙڗ 2،ملحڄ 38ثلًڇبڤيغ(، ثملجلٖ   .،ثأل

ٙڅ نعيمغ -34 ع التنافسيغ، با ي تحسيڗ اإلنتاجيغ ڣتحقيڄ املي هميتها  ٚيغ ڣ ٕٙ البش مجلغ  ، تنميغ املڤا
ٚيقيا ، ثلعٖٕ ثلسابٸ جامعغ ثلشلڀ  ف  . 2009ثقتصإياػ شماڋ 

ٚثهيــږ -35 ٚثهميغ ثب سلڤب هام ، ،بــ سسغ االقتصإيغ، تٖنيغ التكاليڀ ك ٙع التنافسيغ للم ٜ القٖ ٜي  لتع
ٙثساػ ثالجتماعيغ ڣثإلنسانيغ، كليغ ثلعلڤم ثالقتصإيغ ڣعلڤم ثلتسييڇ  -ثلشلڀجامعغ  -مجلغ ثألكإيميغ للٖ

 .2011 ، 05 ثلعٖٕ ،
ٚثهيږ بلقايٖ -36 ڬ، ب ي بٙڤ  -مجلغ ثقتصإياػ ثملاڋ ڣثألعماڋ  ،العامليڗ ٕا بمستڤڥ  التحفي ،عالقغ شڤ

ٚثڗ جامعغ ٚ ،ثلعٖٕث -2 ڣه ٜثئ  2017 .ثلسٖثس  ثلثاني ، 17لج
ٚڣع بڜ حكيږ -37 ٕٙ مساهمغ خيڇع ، بڜ سامي ،ج ٚيغ املڤا سساػ تنافسيغ تحسيڗ ي البش  ، الخٖميغ امل

ٚيغ ثملجلغ ٜثئ قلغ،،  01 ثإلقتصإيغ، ثلعٖٕ للتنميغ ثلج  .2014 ،ٕيسمبڇ جامعغ ٙڣ
ڬ حيمٚ، -38 ٚيغ بالنسبغ للمنظماػ حمٕڤ ٕٙ البش اػ املڤا ، مجلغ ثقتصإياػ ثملاڋ  هميغ تنميغ كفا

ٚثبٸ، ڣثألعماڋ ٜ ثلجامعي عبٖ ثلحفيٴ بڤصڤف ميلغ  ، ثلعٖٕ ثل ٚك ٜثئٚ–ثمل  .2017كتڤبٚ ،  -ثلج
ڬ، -39 اػ تسيي سماٍ صڤلح،كماڋ منصٙڤ ڥ  ڣاملجاالػ املفاهيمي اإلطاٙ :الكفا ٚع  ،الكب جامعغ بسك

ٙيغ ،ثلعٖٕ ثلسابٸ، ٕث بحاف ثقتصإيغ ڣ  .2010 جڤثڗ ،مجلغ 
ٙثضيغ ثلطاهٚ محمٖ -40 ٙبڤ١،  ٚڣف ، ٕ اتيجيغ التمكيڗ ع ٚڬ  الٚسمال لتنميغ كإست ، باملنظماػ الفك

 .2015 ٕيسمبڇ،جامعغ قسنطينغ ،44مجلغ ثلعلڤم ثالنسانيغ، ثلعٖٕ 
ٜڣٹ عإڋ، -41 اتيجياػ م ٙاسغ نقٖيغ الست ٕ «Porter » ٙاساػ التنافسيغ، مجلغ األكإيميغ للٖ

 ، 10 العٖٕ ، -جامعغ ثلشلڀ -كليغ ثلعلڤم ثالقتصإيغ ڣعلڤم ثلتسييڇ، 10 االجتماعيغ ڣاإلنسانيغ، العٖٕ
2013. 

42-  ، ٚعٙڤ هٖافها ، مجلغ العلڤم االنسانيغ ،كليغ مليكغ ع ٚيغ ڣ العلڤم االنسانيغ ساليظ التنميغ البش
ٚع،  نڤفمبڇ  ڣاالجتماعيغ، ٚ بسك ٚڣڗ  ،جامعغ محمٖ خيض  .2011ثلعٖٕ ثلثالن ڣثلعش

م ثلسعٖ،  -43 ٚيغنعيمغ يحياڣڬ، فتيحغ بڜ  ٕٙ البش ، تكنڤلڤجيا املعلڤماػ ڣانعكاساتها علګ تنميغ املڤا
ٚيغ للتنميغ ثإلقتصإيغ، ثلعٖٕ  ٜثئ قلغ، جڤثڗ 02ثملجلغ ثلج  . 2015، جامعغ ٙڣ

 :امللتقياػ -ف
، مٖثٍ ثلحاه -44 ٚثيب ي البعٖ ع اتي ٕٙ االست اػ للمڤا ٚيغ ڣالكفا اتيجيغ ي البش سسغ ست  مٖثخلغ ،امل

ٚڬ  ٙٝ ثملاڋ : حڤڋ  ثلخام٠ ثلٖڣلي للملتقى مقٖمغ ٚبيغ ثألعماڋ ڣمنظماػ ثلفك ثالقتصإياػ  ظل ي ثلع
 .2001 ٕيسمبڇ ثلشلڀ، جامعغ ثلحٖيثغ،
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ٚيغ -45 ٚڬ  االستثماٙ ثلشئ، طڤثه ٙع البش ٕا اػ ڣ هيل كعامل الكفا  ي ڣانٖماجها األعمال منظماػ لت

ٚفغ ٚڬ  ثملاڋ ٙٝ حڤڋ  ثلٖڣلي ثمللتقى ي مقٖمغ مٖثخلغ ،اقتصإ املع  ثقتصإ ي ثألعماڋ ثملنظماػ ي ثلفك

 . 2011 ثلشلڀ، جامعغ .حٖين،
ٚٛيٜ -46 ، ق اػ الحٖين التسيي ،خمي٦  قايٖڬ محمٕڤ ع لتحقيڄ كمٖخل للكفا  مٖثخلغ التنافسيغ، املي

ٙيظ ثسًڇثتيجياػ :حڤڋ  ثلڤطن ثمللتقى لګ مقٖمغ ٙع ظل ي ثلتٖ ع ٕث  ثمليڈع لتحقيڄ كمٖخل ثلشاملغ ثلجٕڤ

ٜثئٚ، سعيٖع، جامعغ ثلتنافسيغ،  . 2009 ثلج
اػ تنميغ ثحمٖ، مصنڤعغ -47 ٚيغ الكفا ٜيٜ كمٖخل البش ، للمنتٌ التنافسيغ لتع مين  مقٖمغ مٖثخلغ الت

مينيغ،  ثلصناعغ حڤڋ  ثلسابٸ ثلٖڣلي للملتقى فاځ ثلڤثقٸ .ثلت ٙب – ثلتطڤيٚ ڣ  بڜ حسيبغ جامعغ  -ثلٖڣڋ  تجا

 .2012 ثلشلڀ، بڤعلي،

نـ مڤاقٸ -ه  :األنت
https://www.algerietelecom.dz -48  
https://www.mpttn.gov.dz -49  

ٚنسيغ: ثانيا: ٚاجٸ بالف  امل
50- Bernard Martory, Daniel Crozet, Gestion des Ressources Humaines : pilotage social et 

performances, 8
eme

 édition Dunod, Paris , 2013, p 19. 

51- Guy Le Boterf, Repenser la compétence Pour dépasser les idées reçues : 15 propositions, 

editions d’Organisation, paris, France, 2008 p 17. 
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