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ومناقشتام وإبدائام مالحظاهتم القيمة وتوهيااهتم الطيبة
كما أشكر مسؤويل شركات حمل الدراسة على مساعدهتم وتعاوهنم معي الجناز الدارسة امليدانية
كما أتقدم بوافر الشكر وعظيم االمتنان إىل كل أساتذة وعمال كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
جبامعة سطيف
شكرا لكل من شجعين وشد من أزري ولو ابلكلمة الطيبة ،شكرا للجميع وهزاكم هللا عين خري اجلزاء

إىل الشمس ،أمي
إىل القمر ،أيب
إىل مثانية كواكب ،أخويت
إىل النجمة ،صديقيت
الذين يطوفون يف مسائي ومينحونين النور والدفء والسعادة
أهدى هذا العمل.
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سلط الضبط للربيد واملواصالت السلكي
والالسلكي

املـقدمـة

املقـدمـة
ميثل اقتصاد املعرفة اجتاها جديدا يف الرؤية االقتصادية العاملية ،وينظر إىل املعرفة بوصفها حمرك العملية
اإلنتاجية والسلعة الرئيسية فيها؛ حيث تلعب دورا رئيسيا يف خلق الثروة غري املعتمدة على رأس املال التقليدي
وال على املواد اخلام أو العمال إمنا تعتمد كليا على رأس املال الفكري ومقدار املعلومات املتوفرة لدى جهة ما
مثال( :شركة ،دولة )...وكيفية حتويل هذه املعلومات إىل معرفة مث كيفية توظيف املعرفة لالستفادة منها مبا
خيدم البعد اإلنتاجي ،وعليه أصبحت املوارد غري امللموسة (املعرفة واملعلومات) وهو ما مييز االقتصاد اجلديد
وموضوعا لوظائف مستقبلية يف إطار اقتصاد املعرفة فضال عن كوهنا مولدا فعليا للثروة .وقد واكب ذلك
ظهور العديد من املفاهيم اليت تسعى لتطوير وحتسني األداء اإلداري ومن أبرزها مفهوم إدارة املعرفة.
تسعى الشركة بصورة مستمرة إىل بلوغ الكفاءة والفعالية وحتقيق األداء واحملافظة عليه ،وهذا يدفعها
إىل العمل باستمرار على تطوير وحتديث أهدافها وإستراتيجيتها وتطوير منتجاهتا واستخدام األدوات
واألساليب الفعالة ،وحتقيقا لذلك فإهنا تسعى إىل كسب املعرفة املتجددة عن املنتجات ،العمليات ،اخلدمات،
األسواق ،العمالء ،املنافسني واملوردين ،حيث تسعي من خالهلا لتحقيق معايري جوده عالية يف منتجاهتا تالءم حاجات
العمالء ورغباهتم وتفضيالهتم ،لكسب رضاهم ووالؤهم ،وتعد املعرفة اليوم الركيزة األساسية لألداء ،وأساسا
فاعال لعمليات اإلبداع واالبتكار.
لقد أنتقل التركيز يف الرقابة على اجلودة من "ال خطأ يف املنتجات" إىل "ال خطأ يواجه العميل"
وبالتايل يساهم العمالء يف حتديد خصائص املنتج ،مع األخذ يف االعتبار أن تلك اخلصائص تتغري باستمرار
وحتتاج إىل تبين معايري جودة عالية يف ضوء توقعات العمالء .ففي جمال الربجميات واخلدمات تتضمن اجلودة
حداً أدىن من اخلصائص الواجب توافرها يف ضوء اإلطار العام للمعرفة باحتياجات العمالء وتوقعاهتم
بالنسبة للجودة .وهذا يتطلب توفري عملية تعلم ذات وجهني تعكس التعلم املتبادل بني الشركة وعمالئها.
إضافة إىل ما سبق فإن حتقيق اجلودة ال يكفي وحده لنجاح الشركات ،إذ أن تسليم املنتج يف الوقت واملكان
املناسبني والسعر املناسب للعميل وإمداده باملعرفة الالزمة عن خصائص ومميزات هذا املنتج مقارنة بالبدائل
األخرى أصبحت من األمور املهمة لكسب امليزة التنافسية الالزمة لنجاح الشركات .وهذا يعين أن الشركات
جيب أن تعمل يف اجتاهني:
أوال :اجتاه احلصول علي املعرفة من العميل واملتعلقة حباجاته ورغباته وتفضيالته علي سبيل املثال من حيث
احلجم ،اللون ،الشكل ،وقت التسليم ،مكان تقدمي اخلدمة ،سرعة تقدمي اخلدمة.
أ
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ثانيا :اجتاه إمداد العميل باملعرفة اليت حيتاجها ملساعدته يف اختاذ قرار الشراء الذي يرضي تلك احلاجات
والرغبات والتفضيالت ،واملتعلقة علي سبيل املثال خبصائص السلعة ومميزاهتا والسلع البديلة واملنافسة وكذلك
عن الشركة املنتجة وأنشطتها وخدمات الصيانة وسجالت اجلودة وهذه بؤرة تركيز مفهوم إدارة معرفة
العميل.
يعد تطبيق مدخل إدارة املعرفة يف الشركة من أهم املداخل ،حيث يوفر هلا املعرفة وقدرات تنافسية
متميزة تنعكس على األفراد واألداء ،ويتيح هلا نظاما دقيقا لإلدارة وممارسة العمليات الوظيفية املختلفة وإدارة
معرفة العمالء هي نظام فرعي من النظام الكلي إلدارة املعرفة ،حبيث تعمل الشركة بشكل مستمر إىل تقييم
وتنمية قدراهتا حملاولة تطوير أداء أعماهلا وانطالقًا من هذا التوجه ،حتوّلت الشركات إىل جمال جديد لتحسني
أداء الشركة والنمو وهو إدارة معرفة العمالء.
إن أمهية النظم املعلوماتية اليت ترتكز على قواعد البيانات اخلاصة بالعمالء كمصدر للموارد املؤسسة،
واليت يصعب على املنافسني تقليدها يعترب حمل اهتمام لألكادمييني واملؤسسات وخصوصًا أنه على صلة بأداء
الشركة ،وال يزال هناك حمدودية كبرية حول العمليات الشركة وعمليات تطوير اإلستراتيجية باالعتماد على
نظم إدارة معرفة العمالء من حيث أن هذه النظم تساعد وبنجاح يف استغالل معلومات العمالء داخل ويف
حميط الشركة.

أوال :حتديد مشكلة البحث
من خالل ما سبق ،ميكن عر

مشكلة البحث يف السؤال الرئيسي التايل:

ما هو أثر إدارة معرفة العمالء على أداء الشركات يف قطاع االتصاالت باجلزائر؟

ثانيا :األسئلة الفرعية
 .1هل تستفيد شركات (موبيليس ،جازي ،أوريدو) من املعرفة واملعلومات اليت جتمعها من العمالء؟
 .2ما هو أثر تطبيق إدارة معرفة العمالء على أداء الشركات من حيث احلصة السوقية ،رقم األعمال
واالحتفاظ بالعمالء؟
 .3هل َتبايٌن الشركات يف إدارة معرفة عمالئها ميكن أن ينتج عنه اختالف يف أدائها يف قطاع االتصاالت
باجلزائر؟

ب
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ثالثا :فرضيات البحث
من أجل معاجلة مشكلة البحث وحتقيق أهدافها مت طرح الفرضيات التالية:
 .1تستفيد شركات (موبيليس ،جازي ،أوريدو) من عملية مجع املعرفة واملعلومات من العمالء.
 .2يوجد تأثري إلدارة معرفة العمالء يف حتقيق مستويات أعلى من األداء يف شركات (موبيليس ،جازي،
أوريدو) من حيث احلصة السوقية ،رقم األعمال ،االحتفاظ بالعمالء.
 .3يوجد داللة على أن َتبايٌن الشركات يف إدارة معرفة عمالئها ميكن أن ينتج عنه اختالف يف أدائها يف
قطاع االتصاالت باجلزائر.

رابعا :أمهية البحث
تكمن أمهية البحث يف كونه يتناول بالدارسة والتحليل أحد املواضيع اهلامة واحلديثة املطروحة خصوصا
ما حياول اختباره ،حيث تشكل املواضيع البحثية املتعلقة باملعارف وكيفية إدارهتا مواضيع الساعة ،وهذا
استجابة ملتطلبات االقتصاد اجلديد وهو اقتصاد املعرفة ،حبثا عن املداخل اليت تؤدي إىل ريادة الشركة ،واليت
تسمح هلا خبلق ميزة تنافسية مستدامة وُيحسن أداءها ،وبالتايل يُعد البحث يف إدارة معرفة العمالء مبادرة
طموحة تسعى إىل التعريف هبذا اجملال البحثي املهم واجلديد والذي يتعلق بدراسة جزء هام من إدارة املعرفة.
فهذا البحث ت تجّسد أمهيته يف اختبار وحماولة الربهنة على أن لتوفري الكمية الوافية من املعرفة عن العمالء
وضمان جودهتا ،واستخدامها يف عمليات اختاذ القرار سيمكن الشركة من حتقيق عوائد مرضية على شكل
أرباح أو احلصة السوقية.

خامسا :أهداف البحث
يهدف هذا البحث إىل التعرف على إدارة معرفة العمالء لدى الشركات اجلزائرية وأثر ذلك يف أداءها
وبشكل حمدد يف حتقيق األهداف التالية:
 .1الوصول إىل فهم أكرب ملوضوع إدارة معرفة العمالء؛
 .2التعرف على أمهية تواجد إدارة معرفة العمالء؛
 .3التعرف على مدى تبين الشركات اجلزائرية يف قطاع االتصاالت ملدخل إدارة معرفة العمالء؛
 .4التعرف على أثر تطبيق إدارة معرفة العمالء على أداء الشركات حمل الدراسة من حيث احلصة
السوقية ،رقم األعمال ،االحتفاظ بالعمالء ،رضا العمالء؛
 .5اقتراح منوذج إلدارة معرفة العمالء يف الشركات االتصاالت حمل الدراسة.
ج
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سادسا :املنهج البحث
بغية حتقيق األهداف املرجوة من البحث مت االعتماد على املناهج التالية:

1

 .1املنهج الوصفي :هو املنهج الذى يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ،وفيه تتبع الباحثة
تقنيات الوصف يف العر

والترتيب والتصنيف فيما يتعلق مبتغريات البحث.

 .2املنهج التحليلي :وفيه تتبع الباحثة تقنيات حتليل الوثيقة (التقارير الدورية والسنوية اخلاصة
بالشركات).
ويعترب املنهج الوصفي والتحليلي األكثر مالئمة لطبيعة املوضوع الدراسة ،فاملنهجان الوصفي والتحليلي
يساعدان على تكوين القاعدة النظرية املستقاة من خمتلف املصادر واملراجع من أجل التعريف مبختلف املفاهيم
ذات الصلة مبوضوع الدراسة.
 .3املنهج املقارن :وفيه تتبع الباحثة طريقة املقارنة بني أوجه االختالف وأوجه االتفاق يف تطبيق مدخل
إدارة معرفة العمالء على مستوى الشركات وكذا مقارنة األداء .لتحقيق مقارنة سليمة جيب توافر
شروط كما يلي:
 جتنب املقارنات السطحية والتعر

إىل اجلوانب أكثر عمقا لفحص وكشف طبيعة الواقع

املدروس وعليه جيب مجع معلومات كافية وعميقة حول موضوع الدراسة.
 جيب أن تكون هناك أوجه شبه واالختالف فال جيوز مقارنة ماال يقارن.
 جيب ال تركز املقارنة على دراسة حادثة واحدة وإمنا تستند املقارنة إىل دراسة خمتلف أوجه الشبه
واالختالف بني حادثتني أو أكثر.
 أن تكون مقيدة بعاملي الزمان واملكان فال بد أن تقع الدراسة يف زمان ومكان نستطيع مقارنتها
مع دراسات مشاهبة وقعت يف زمان ومكان آخرين.
أما مصادر مجع املعلومات النظرية والبيانات امليدانية فهي كما يلي:
 الكتب واجملاالت والدوريات.
 املداخالت وامللتقيات والندوات العلمية.
 الوثائق والتقارير السنوية اليت تصدرها الشركات حمل دراسة وتقارير سلطة الضبط لالتصاالت.
1
ر
والنش والتوزيع ،عي مليلة ،الجزائر ،7002،ص.85.
العلم يف العلوم االجتماعية ،ط ،1دار الهدى للطباعة
زروات ،مناهج وأدوات البحث
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 املقابلة واملالحظة من خالل الزيارات املتكررة للشركات حمل الدراسة واملديريات اجلهوية.
 مواقع االنترنت :اخلاصة بالشركات وسلطة الضبط لالتصاالت.
 اجلريدة الرمسية وخمتلف القوانني والتشريعات خاصة بقطاع االتصاالت.

سابعا :حدود البحث
 احلدود الزمنية :تتمثل يف سنوات املقارنة بالنسبة لألداء من سنة 2215-2212م. احلدود املكانية :تتمثل يف مجيع شركات االتصاالت باهلاتف النقال باجلزائر اليت بلغ عددها ثالثةشركات وهي :شركة اجلزائر لالتصاالت (موبيليس) ،شركة أورسكوم لالتصاالت (جازي) ،شركة
الوطنية لالتصاالت (أوريدو).

ثامنا :دراسات السابقة
1. Joseph C. Blankenship, competitive advantage through business performance
management Youngstown State University, Issues in Information Systems,Volume V,
No 1, 2004, sur site: http://iacis.org/iis/2004/Blankenship.pdf.

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد كيف أن منظمات األعمال ترى وتستخدم االستخبارات التنافسية ،ومعلومات
املنظمة وإدارة أداء الشركة وبعض مؤشرات األداء الرئيسة لتعزيز امليزة التنافسية.
اعتمدت الدراسة املنهجية املختلطة فقد مت استخدام أسلوبني جلمع البيانات من عينة الدراسة ومها :األسلوب
النوعي حيث مت مجع البيانات من شركتني رئيسيتني تقعان يف غرب بنسلفينيا مت اختيارمها بطريقة املعاينة
املالئمة حيث أجريت مقابالت معمقه لدعم وتفسري نتائج الدراسة ،أما األسلوب الثاين وهو الدراسة الكمية
من خالل توزيع  322استبانه مت إرساهلا إىل  322مشارك يف  22منظمة كبرية تنتمي إىل  7قطاعات
اقتصادية خمتلفة حيث مت اختيارها عن طريق املعاينة العشوائية البسيطة يف الواليات املتحدة األمريكية.
توصلت الدراسة إىل أن النجاح والنمو املستمرين للشركات املشمولة بالدراسة يرجع إىل قدرة تلك
الشركات يف استخدام املعلومات السوقية حول العمالء ،واملنافسني ،واألطراف ذات الصلة بالشركة.
وتوصلت الدراسة أيضا إىل أن العديد من الشركات ال تدرك احلاجة احلالية لدمج املعلومات السوقية،
واملعلومات الشركة الداخلية احلالية مع خطط أعماهلم اإلستراتيجية لتحقيق أو احملافظة على امليزة التنافسية.
 .2ثامر ياسر البكري ،أمحد هاشم سليمان'' :إدارة املعرفة التسويقية وانعكاسها على عالقة مع الزبون
لتحقيق امليزة التنافسية'' ،حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الثاين حول إدارة املعرفة جامعة العلوم التطبيقية
األردنية ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،األردن.2222 ،
ه
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تتجسد مشكلة البحث األساسية يف كيفية بناء قواعد فكرية معتمدة على نظرة واضحة ملتغريات السوق
باعتماد املعلومات عن الظروف البيئية للمنافسني والتوجهات السوقية والزبائن واستخدامها يف إنتاج املعرفة
التسويقية .لدعم وتطوير املهارات التسويقية اليت ستعتمد يف بناء عالقات جيدة ودائمة مع الزبائن ،وتزيد من
قدرة املنظمة يف حتقيق التفوق التنافسي.
توصلت الدراسة إىل :أن بناء املعرفة التسويقية سيعمل على تطوير وتعزيز اجتاهني يعتمد أحدمها على
األخر سيكونان ركائز مهمة للمنظمة يف دعم تفوقها التنافسي ،االجتاه األول هو تطوير املهارات التسويقية
وحتقيق االستفادة القصوى من خالل املعرفة الظاهرة والضمنية لدى العاملني .وسيكون دور إدارة املعرفة يف
هذا اجلانب هو تقييم هذه املعرفة وتكيفها وتنظيمها يف االجتاهات املطلوبة مث العمل على نشرها وزيادة قدرة
العاملني على التعاون فيما بينهم من خالل تبادل املعلومات والتشارك هبا وسيلعب ذلك دوراً فعاالً يف
اكتشاف القدرات التسويقية الداخلية لدى العاملني وسيعزز الفرص لبناء وخلق املوجودات الفكرية للشركة.
واليت ستعزز وتدعم االجتاه الثاين يف زيادة قدرة الشركة على بناء العالقات مع الزبائن واإلدامة واحملافظة عليها
من خالل استخدام تكنولوجيا املعلومات وبناء قاعدة معلومات عن الزبائن .أمالً منها باحلصول على املكانة
التنافسية يف ذهن املستهلك.
3. Qi Liyun & al., research on the relationship among market orientation, customer
relationship management, customer knowledge management and business
performance, management science and engineering, vol.2 no.1 march 2008.

هتدف هذه الدراسة إىل مناقشة العالقة ما بين حتليل توجيهات السوق اليت تركز على الزبائن وإدارة
املعرفة وإدارة العالقة مع الزبائن كطريقة لتحسين أرباح الشركة ،فقد افترضت الدراسة أن إنشاء عالقات
وطرق تواصل مبنية على أساس معلومايت مع الزبائن يساهم يف حتقيق رضا الزبائن وكسب والئهم ،كما
ركزت هذه الدراسة على حتديد الفرق ما بين إدارة العالقة مع الزبائن وإدارة املعرفة من حيث التأثير على أداء
الشركة.
وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة مباشرة بين إدارة املعرفة وإدارة العالقة مع الزبائن حبيث ال يمكن فصلها
عن بعضهما البعض إال أن إدارة العالقة مع الزبائن تتفوق على إدارة املعرفة من حيث اختاذها للزبون مصدر
معلومات عن نفسه كما أجرت الدراسة مقارنة معمقة ما بين إدارة العالقة مع الزبائن وإدارة املعرفة ضمن
تسعة حماور وأكدت أن إدارة العالقة مع الزبائن تشمل مصدرين أساسيين لنجاح املشاريع ضمن البيئة التنافسية
و

املقـدمـة
احلالية ومها املعلومات والعالقات ،أيضا أظهرت نتائج الدراسة أن احملافظ على عالقات طويلة األمد مع الزبائن
هي مصدر مهم يكسب الشركة ميزة تنافسية ,أظهرت نتائج هذه الدراسة أيضا أن إدارة العالقة مع الزبائن
بنجاح تؤثر إجيابا على نسبة األرباح وتطور الرضا والوالء لدى الزبائن.
4. Mithas, S., Ramasubbu, N., and Sambamurthy, V., Information Management
Capability and Firm Performance: An Empirical Analysis". Robert H. Smith
School Research Paper No. RHS 06-071. Retrieved, 2008.

عمل الباحثون على تطوير منوذج لربط قدرات إدارة املعلومات مع ثالث قدرات للمؤسسة هامة وهي
إدارة العمالء ،وإدارة العمليات ،وإدارة األداء واليت تشري إىل الرابط بني قدرة إدارة املعلومات وبني العديد من
مقاييس أداء املؤسسة.
اعتمدت الدراسة على التصميم البحثي املطوّل لتحليل البيانات حيث مت مجع البيانات األرشيفية
للشركات واخلاصة مبقاييس القدرة التنظيمية ،وقدرة إدارة املعلومات ،وأداء الشركة واليت مت تقييمها من قبل
مراقبني خارجيني .وقد بلغ عدد مفردات العينة من الشركات)  02شركة كبرية تعمل يف قطاعات اقتصادية
خمتلفة( صناعة ،وخدمات .وتوصلت الدراسة إىل أن قدرة إدارة املعلومات تؤثر يف قدرة إدارة العمالء ،وقدرة
إدارة العمليات واألداء املؤسسي .ويف املقابل ،تؤثر تلك القدرات يف املقاييس ذات الصلة باألداء املؤسسي
وهي :العمالء ،والفاعلية املالية ،واملوارد البشرية ،والفاعلية املؤسسية.
 .5عبد القادر الفقهاء( )2222بعنوان '':إدارة معلومات العمالء وأثرها على األداء املؤسسي وامليزة
التنافسية دراسة ميدانية على الشركات املسامهة العامة الفلسطينية''  ،رسالة ماجستري ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابلس ،فلسطني (غري منشورة).
هدفت هذه الدراسة إىل تفسري دور إدارة معلومات العمالء يف حتسني األداء املؤسسي وامليزة التنافسية
لدى الشركات املسامهة العامة املدرجة يف سوق فلسطني لألوراق املالية ،حيث تكون جمتمع الدراسة من
 33شركة مت اختيارها عن طريق العينة العشوائية البسيطة.
توصلت الدراسة إىل:
 وجود عالقة قوية وتأثري معنوي ذو داللة إحصائية لفاعلية إدارة معلومات العمالء يف حتقيق مستويات
أعلى من األداء املؤسسي.
 وجود تأثري مهم ،ومعنوي إلدارة معلومات العمالء يف حتقيق مستويات أعلى من امليزة التنافسية لدى
الشركات املسامهة العامة.
ز

املقـدمـة
 أن الشركات تقوم فعال بعملية مجع املعلومات اخلاصة بعمالئها سواء كانت هذه املعلومات شخصية
أم جتارية ،كما أهنا تتسم بالتنوع من حيث املصادر ومتتد لتشتمل أكثر من جمرد معلومات عن
العمليات إىل معلومات سلوكية ودميوغرافية.
 إن إدارات الشركات املسامهة العامة تبذل جهودًا كبرية بالنسبة جلودة املعلومات اليت جتمعها من
حيث التفصيل ،الشمول ،واالعتمادية ،والدقة ،واحلداثة لكن بشكل أقل من اجلهد الذي تبذله يف
عملية مجع املعلومات نفسها.
 إن الشركات ال تستفيد من املعلومات اليت جتمعها حول عمالئها بنفس مقدار اجلهود اليت تبذهلا يف
عملية مجع هذه املعلومات ،والعمل على جودهتا.
 .2ليث سلمان الربيعي وأخرون '':أثر إدارة معرفة الزبون وتطوير اخلدمات اجلديدة يف األداء
التسويقي'' ،جملة دراسات يف العلوم اإلدارية ،اجمللد  ،41العدد  ،2عمادة البحث العلمي اجلامعة
األردنية ،عمان ،االردن. 2214،
هدفت هذه الدراسة إىل اختبار العالقة بني إدارة معرفة الزبون ،وتطوير اخلدمات واألداء التسويقي
حيث تكون جمتمع الدراسة من  22مصرفا جتاريا عامال يف مدينة بغداد .توصلت الدارسة إىل مجلة
من النتائج أمهها:
 ارتفاع مستوى إدارة معرفة الزبون وتطوير اخلدمات اجلديدة واألداء التسويقي يف املصارف التجاريةالعراقية.
 وجود أثر ذي داللة احصائية الدارة معرفة الزبون يف تطوير اخلدمات واألداء التسويقي. وجود أثر ذي داللة احصائية لتطوير اخلدمات اجلديدة يف األداء التسويقي للمصارف. وجود أثر الدارة معرفة الزبون وتطوير اخلدمات اجلديدة يف األداء التسويقي للمصارف بأبعاد ثالثية:الرحبية ،معدل منو احلصة السوقية ،االحتفاظ بالزبائن.
 .7اهلامشي بن واضح ( )2214بعنوان '' :تأثري متغريات البئية اخلارجية على أداء املؤسسات االقتصادية
اجلزائرية :حالة قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر ( ،'')2211- 2220أطروحة لنيل شهادة
دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية ،جامعة فرحات عباس ،1سطيف ،اجلزائر.

ح

املقـدمـة
هدفت هذه الدراسة على معرفة تأثري متغريات البيئة اخلارجية على أداء املؤسسات االقتصادية
اجلزائرية وأهم التأثريات اليت تفرضها عوامل البيئة اخلارجية العامة واخلاصة على اداء شركات خدمة
اهلاتف النقال يف اجلزائر ،من أهم النتائج التوصل اليها:
 ان طبيعة املنافسة يف قطاع اهلاتف النقال يأخذ شكل احتكار القلة وهو هيكل مالئم جملموع املتعاملنيوبالرجوع اىل موارد واستراتيجيات املتعاملني فإنه يالحظ وجود تباين يف املوارد وإستراتيجيات
املتعاملني وغالبا ما يترجم التفاوت يف املوارد لصاحل شركة جازي ،متبوعة بشركة موبيليس على هذا
املستوى ولكن مع وجود تفوق لشركة جنمة على شركة موبيليس يف العائد الشهري عن كل
مستعمل ،والتباين الكبري بني شركة موبليس وشركة جازي على هذا املستوى لصاحل شركة جازي
وهو ما يعكس اختالف طريقة توظيف هذه املوارد واالستراتيجيات املنتهجة بالرغم من توجهها يف
جمملها حنو التميز يف املنتجات.
 إن قطاع خدمة اهلاتف النقال اجلزائري مازال يف مرحلة النمو وكلما طالت فترة االبتكارات األساسية(أجيال أخرى من التكنولوجيا )  ،كلما مسح باستمرار فترة النمو واستمرار املؤسسات يف حتقيق
حصص سوقية على أساس الطلب املتزايد يف هذه الفترة.
 إن أ داء املايل لشركات قطاع خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر بشكل عام ،وبدراسة العوامل املالية خاللالفترة( )2211-2220تبني أهنا مواتية لنشاطها ،باعتبار ما حتققه اجلزائر من ايرادات بيترولية هذا من
جهة ،ومن جهة أخرى قدرة البنوك على التمويل نظرا لتوفري االحتياطات.
 ان شركات قطاع اهلاتف النقال هلا قدرة كبرية على التمويل الذايت نظرا ملا حتققه من أرباح من خاللنشاطها الذي يتم يف منافسة احتكارية ،وبالتايل ميكن أن نقول بأن البيئة املالية يف صاحل شركات قطاع
خدمة اهلاتف النقال يف اجلزائر.
هذه الدراسات اليت تناولت موضوع إدارة املعرفة العمالء وأداء الشركة حيث كان اهلدف منها
التعرف على إدارة املعرفة لتحسني أداء الشركة ودعم ميزهتا التنافسية ،حيث اعتمدت هذه الدراسات على
املنهج الوصفي التحليلي من اجلانب النظري ،أما من اجلانب امليداين فكان من خالل أسلوب دراسة احلالة
أو االستبيان كأداة جلمع البيانات الضرورية لتحقيق أهداف كل دراسة.

ط

املقـدمـة
وتتشابه الدراسة احلالية مع جانب أو أكثر من الدراسات السابقة خاصة يف كيفية إدارة معرفة العمالء
واالستفادة منها ،لكن ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة بتناوهلا أثر إدارة معرفة العمالء على أداء
الشركة وأمهية استخدام املعرفة اخلاصة بالعمالء يف اختاذ القرارات السليمة يف الشركة .حيث يتم االستفادة من
الدراسات السابقة يف اجلانب النظري ومقارنة نتائج الدراسة احلالية املتوصل إليها مع النتائج اليت وردت يف
الدراسات السابقة.
من خالل هذه الدراسة حتاول الباحثة معرفة مدى االختالف بني الشركات قطاع االتصاالت من حيث
تواجد مصادر املعرفة اخلاصة بالعمالء ،ومن حيث معوقات إدارة معرفة العمالء  .وذلك هبدف خلق وعي
إدراكي حنو أمهية إدارة معرفة العميل ،بشكل عام حتديد مدى تبين الشركات للمداخل احلديثة مثل إدارة
املعرفة وإدارة معرفة العميل مبا يؤهلها للتحرك قدما حنو تطوير وتسخري قدراهتا وإمكاناهتا لتحسني مستوى
أداءها وموقعها التنافسي.

تاسعا :تقسيمات البحث
مت تقسيم البحث إىل قسم نظري وقسم تطبيقي ،حبيث يضم القسم النظري فصلني.
الفصل األول جاء حتت عنوان'' :إدارة معرفة العمالء يف الشركات'' ،يناقش هذا الفصل مفاهيم املعرفة
وإدارة املعرفة وأمهيتها ،وأنواع املعرفة ،ومتطلبات تطبيق إدارة املعرفة ،وتطور موقع العمالء ضمن إدارة
الشركات ،وأخريا مفهوم إدارة معرفة العمالء ومناذج إدارهتا.
أما الفصل الثاين جاء حتت عنوان '' :أداء الشركات وقياس قيمة املعرفة '' ،حيث مت التطرق إىل
مفهوم األداء وقياسه وكيفية حتديد املؤشرات الضرورية لقيـاسه باإلضافة إىل تطرق ملختلف مناذج قياس
املعرفة وآثرها على الشركات وتبيان أسلوب القياس املعتمد يف الدراسة احلالية.
يف حني يتناول القسم التطبيقي عملية إسقاط الدراسة النظرية على الواقع ،حيث يضم فصلني.
الفصل الثالث الذي جاء حتت عنوان '' :دراسة قطاع االتصاالت يف اجلزائر'' حيث يتناول نشأة
وتطور قطاع االتصاالت يف اجلزائر ،وكذا تعريف مبتعاملي اهلاتف النقال باجلزائر ،ودراسة تطور سوق اهلاتف
النقال باجلزائر.

ي

املقـدمـة
 '' أثر إدارة معرفة العمالء على أداء شركات'' يف حماولة لتعرف:أما الفصل الرابع جاء حتت عنوان
 وصوال إىل اقتراح منوذج إلدارة معرفة،على آثر إدراة معرفة العمالء على أداء شركات يف قطاع االتصاالت
.العمالء يف شركات االتصاالت

 منوذج البحث:عاشرا
منوذج البحث
املتغري التابع

املتغري املستقل

األداء

إدارة معرفة العمالء

أداء الشركات يف قطاع
االتصاالت

.املوارد البشرية
تكنولوجيات املعلومات
.واالتصال

املعرفة بالعميل
املعرفة للعميل
املعرفة من العميل

املعرفة من العميل

كفاءة موظفي الشركة على استخدام.تكنولوجيات املعلومات واالتصال
 قدرة موظفي الشركة على التواصل.مع العمالء
.1 من إعداد الباحثة باالعتماد على مناذج سابقة:املصدر
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M. S. Zanjani, R.Rouzbehani, HDabbagh, proposing a conceptual model customer knowledge management: A study of
CKM toole in bratish dotcoms, international journal of human and social sciences, vol.2, 2008, p.p363-367, disponible sur
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disponible sur site: http://www.escp-eap.net/conferences/marketing/2008_cp/Materiali/Paper/Fr/Bouzidi_Gharbi.pdf
M.Gibbert, M.Leibold, G.Probst, five styles of customer knowledge management, and how smart companies use them to
create value, European Management Journal, vol.20,No.5,2002, p.p459-469, disponible sur site:
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ك

املقـدمـة
ويتمثل متغريات منوذج دراسة فيما يلي:
 .1إدارة معرفة العمالء (املتغري املستقل) :يشري مفهوم إدارة معرفة العمالء يف هذا البحث إىل أنه عبارة عن
أسلوب استراتيجي تتمكن بواسطتها الشركات من عمل إطار فاصل جينب العمالء استالم املنتجات غري
املالئمة وبذلك تساهم يف حتويلهم إىل شركاء يف بناء املعرفة .وتعين إدارة واستغالل معرفة العميل واليت تركز
علي إدارة املعرفة بالعمالء (تصنيف العمالء) ،ومن العمالء (احلصول على رغبات وحاجات العمالء) ،ولدعم
العمالء( نشر مميزات ومنافع املنتج ) ،لكي حتسن الشركة قدرهتا املتعلقة بالعميل.
 املعرفة بالعميل :تشري إىل مدى معرفة شركة بعمالئها (زبائنها) احلاليني واملستقبليني. املعرفة من العميل :تشري إىل املعرفة املستندة إىل العالقة تفاعلية بني الشركة والعميل (التغذيةالعكسية).
 املعرفة للعميل :تشري إىل مستوى املعرفة اليت تقدمها شركة لعمالئها (زبائنها). .2أداء الشركات (املتغري التابع) :يشري مفهوم أداء الشركات يف هذا البحث إىل نتائج مقارنة السنة احلالية مع
السنة املاضية بالنسبة للحصة السوقية ،ومنو املبيعات ،رحبية املؤسسة ،االحتفاظ بالعمالء ،رضا العمالء.
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متهيـد:
تعد املعرفة أحد مسات اقتصاد القرن الواحد والعشرين ،وركيزة أساسية للشركات تعتمد عليها
للتغيري والتطوير واإلبداع والتفوق يف بيئة األعمال ،ومن مث البقاء واالستمرار يف سوق تتسم باملنافسة
الشديدة .وتعد إدارة املعرفة أداة ا إلدارة جلمع وتصنيف وحفظ وختطيط وتنظيم وتوزيع املعرفة الالزمة
لدعم اختاذ القرار يف مجيع جماالت عمل الشركة .بينما تعد إدارة معرفة العميل أداة اإلدارة الكتساب
وتصنيف وحفظ وختطيط وتنظيم وتوزيع املعرفة املتعلقة بالعمالء ومن العمالء وإىل العمالء ،والالزمة
ملواكبة التغريات املستمرة املتسارعة لدى العمالء مبا يشبع حاجاهتم ويليب رغباهتم ومن مث كسب رضاهم
ووالئهم حنو منتجات وخدمات الشركة وبالتايل حتقيق درجة عالية من األداء وميزة تنافسية يف ظل انفتاح
السوق ومتطلبات العوملة.
يناقش هذا الفصل مفاهيم املعرفة وإدارة املعرفة وأمهيتها ومتطلبات تطبيق إدارة املعرفة وتطور موقع
العمالء ضمن إدارة الشركات ،وأخريا مفهوم إدارة معرفة العمالء ومناذج إدارهتا.
حبي  م تقسيم هذا الفصل اىل ثالث مباح :
املبح األول :اإلطار املفاهيمي إلدارة املعرفة
املبح الثاين :تطور موقع العمالء ضمن إدارة الشركات
املبح الثال  :إدارة معرفة العمالء
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املبح األول :اإلطار املفاهيمي إلدارة املعرفة
إن سر االهتمام مؤخرا مبوضوع املعرفة هو انتقال هذه االخرية إىل أهم األصول داخل الشركات
لتزيح القوى اآللية واألصول املادية ،وحتتل مكانتها كأهم مورد يستطيع زيادة الفجوة بيت القيمة السوقية
والقيمة الدفترية للشركة وتعترب مايكروسوفت مثاال على ذلك ،حي

بلغت القيمة الدفترية للشركة 1مليار

دوالر سنة  ،1991يف حني أن القيمة السوقية كانت  022مليار دوالر ،1اي بفارق  189مليار دوالر
عبارة عن أصول فكرية أكسبتها ميزة تنافسية  ،وكشفت االنتباه بأن املعرفة أصبحت الركيزة األساسية ويف
املقام األول كميزة تنافسية.

املطلب األول :املعرفة (النشأة والتطور)
يرجع االهتمام باملعرفة إىل بدايات اإلنسان حي ظهر مفهوم املعرفة قدميا وتطور بتعقد احلياة وتطور
أساليب التعلم.

أوال :ظهور املعرفة وتطورها
ُي عد محورايب أول حاكم يف التاريخ يهتدى إىل أمهية التعلم حي

أنشأ أول مدرسة يف بالد ما بني

النهرين حبوايل ألفني سنة قبل امليالد ،مث جدد الفيلسوف الصيين كونفوشيوس ( 919-551ق.م) الدعوة إىل
نشر املعرفة حني قال ":ان املعرفة هي الطريق الوحيد للتقدم والنجاح الدنيوي على األرض" .2أما الفيلسوف
اليوناين أفالطون ( 290-901ق.م) فقد بني أمهية املعرفة يف االرتقاء حبياة اإلنسان ،وذلك بدعوته إلقامة
املدينة الفاضلة اليت حيكمها الفالسفة وأصحاب املعرفة ،وقال أفالطون " :لن يكون اإلنسان قادرا على معرفة
ذاته ،وأن حامل املعرفة وحده القادر على فهم عامله احمليط املتمثل بوجوده".
ظهر االسالم احلنيف ليكون دافعا قويا حنو فهم طبيعة املعرفة ،فقد حرر العقول من اخلرافات واجلهل
والتخلف ،ودعا االنسان للتفكري يف خلق السماوات واألرض واكتشاف حقيقة احلياة والتعلم املستمر والتدبر
يف الكون ،حي خلقه اهلل سبحانه وتعاىل على الفطرة مث علمه وهداه السبيل كقوله تعاىل" وعلم آدم األمساء
كلها" سورة البقرة اآلية " ،21خلق اإلنسان وعلمه البيان" سورة الرمحان اآلية  ،9-2بل جعل املعرفة أساس
Petter Gottschalk, strategic knowledge technology, Idea Group publishing,London,2005,p.04
2
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التفاضل البشري إذا قال تعاىل "قل هل يستوى الذين يعلمون والذين ال يعلمون" سورة الزمر اآلية  .9وعليه
ح اإلسالم على طلب العلم واكتساب املعارف املتعددة وبتداول العلم وعدم احتكاره.

1

أما التاريخ املعاصر للمعرفة فتُؤكد األدبيات على تنامي االهتمامات هبا منذ منتصف القرن العشرون
وعرب مراحل تطور اجملتمع .بدءاً باجملتمع الزراعي والذي استمر آالف السنني وحىت منتصف القرن الثامن
عشر ،حي

بدأ التحول حنو عصر جديد هو اجملتمع الصناعي الذي استبدل صاحب األرض بصاحب رأس

املال ،واستمر هذا العصر حىت منتصف القرن العشرون ،إذ ظهر عصر آخر هو عصر املعلومايت الذي يعتمد
على املعلومات ،إذ حتولت القيادة من اآللة إىل النظم االلكترونية اليت تتحكم باآللة واملصنع وبكل جماالت
احلياة اليت يديرها من ميتلك الذكاء وأدوات تكنولوجيا املعلومات وهم القادرون على السيطرة على األجهزة
االلكترونية والربجمة واألنظمة املعلومات والذين يطلق عليهم بعمال املعرفة 2.وقد حصلت حتوالت كربى يف
العامل وحتديدا يف الدول الغربية بفعل تنامي دور معلومات واملعرفة بالشكل الذي جعلها موردا متفاقما خللق
الثروة بل العنصر األهم يف خلق القيمة ،وما يؤكد التنامي السريع يف دور املعرفة كمورد استراتيجي لشركات
القرن احلادي العشرون والتحول اجلذري يف تركيبة القدرات املوارد البشرية.

ثانيا :مفهوم املعرفة وأنواعها
ال يوجد تعريفا واحد شامال للمعرفة متفقا عليه إذ هناك اختالفات كثرية حول حتديد مفهوم واحد
حمدد هلذا املصطلح اجلديد وهناك الكثرية من الباحثني الذين ينظرون إىل هذا املصطلح العلمي انه يعرب عن حقل
جديد ال يزال يف مرحلة التطور.

 .1تعربف املعرفة لغويا
اقترن مفهوم املعرفة يف اللغة العربية بالعلم واإلدراك وأن معرفة الشيء من علمه واملعرفة لغة حبسب
املنجد فهي مشتقة من الفعل ( َعرَفَ) ِعرْفةً وعِرفْاناً ومعرفة الشيء :علمه ،واملعرفة :إدارك الشيء على ما هو
عليه .كما ويقوم العلم مقام املعرفة كما يف قوله تعاىل " :الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناهم،

1

طالب عالء فرحان ،إدارة معرفة ـ إدارة معرفة الزبون ـ  ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط ،4002 ،1ص.42 :
 2نفس المرجع ،ص.42:
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وإن فريقاً منهم ليكتمون احلق وهم يعلمون " (سورة البقرة ،)191 ،ففي اآلية الكرمية جاءت املعرفة للداللة
على العلم.
كما تعرف كذلك على أهنا ":الفهم الواضح واملؤكد لألشياء ،فهم وتعلم كل يدركه أو يستوعبه العقل ،خربة
عملية مهارة ،اعتقاد أو تعود ،اختصاص وإدراك معلومات منظمة تطبق على حل مشكلة ما".

1

قاموس أكسفورد :املعرفة هي احلقائق واملعلومات واملهارات اليت ميكن للشخص أن يكتسبها من خالل اخلربة
والتعليم ،والفهم العملي والنظري ملوضوع ما.

2

قاموس راندو هاوس :املعرفة على أهنا ":االطالع على الوقائع أو احلقائق أو املبادئ سواء من الدارسة أم من
التقص".
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 .0تعرف املعرفة اصطالحا
ساهم الكثري من الباحثني والكتاب بطرحهم ألراء خمتلف حول مفهوم املعرفة وتتركز مسامهاهتم صياغة
دالالت متنوعة للمعرفة كل وفق منظوره اخلاص ،ويوضح اجلدول رقم( )21عدد من تعارف الباحثني
ملفهوم املعرفة.
اجلدول رقم( :)21مفاهيم املعرفة حسب وجهة نظر كل باح
السنة

الصفحة

الرقم

الباح

1

Zeithanl

1990

81

2

Weggemean

1991

22

3

مصطفى

1998

22

مفهوم املعرفة
 أهنا موجودات هلا قدرة على حتويل التقنية ،من مرحلة البح
إىل مرحلة التطبيق.
 املقدرة الشخصية اليت ينظر إليها كنتائج املعلومات واخلربة
واملهارات والرأي الذي ميلكه الفرد اجتاه مسألة تعينه يف وقت
ما.
 القدرة على ترمجة املعلومات إىل أداء لتحقيق مهمة او اجياد
شيء حمدد وهذه القدرة ال تكون اإل عند البشر ذو العقول
واملهارات الفكرية.

لغرب أسيا ،منهجية إدارة المعرفة :مقارنة تجريبية يف قطاعات مركزية يف دول االسكوا األعضاء ،نيويورك ،4002 ،ص.02 :
 1اللجنة االقتصادية واالجتماعية
ي
Oxford Dictionary, Oxford University Press , 3 rd Edition,2003, P.238
3
إبراهيم الخلوف المكاوي ،إدارة المعرفة :الممارسة والمفاهيم ،ط ،1دار الوراق ،عجمان ،االمارات العربية المتحدة ،4002 ،ص.00:
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1999

4

58

Stewart

 أهنا رأس مال فكري وقيمة مضافة تتحقق عند استثمارها
بشكل فعلي.
 وهي قدرات تقنية متكن املنظمة من توظيفها لتحقيق أهدافها.

5
6

Maier

1999
0222

111
11

7

الغنزي

0221

108

8

Debramae
Amidon

0221

08



9

Doft

0221

058



10

الكبسي

0220

98



11

علي السلمي

0220

020



12

العاين

0229

95



Brian

 أهنا كل التوقعات املدركة واملالحظة اليت تنظم بشكل ذي
معني وجتمعها واحتوائها يف جمال معني عرب اخلربة واالتصاالت
اليت يستخدمها الفرد واملنظمة لترمجة املواقف توليد انتاجات
وسلوك وحلول.
 هي ادراك ووعي الفرد ملعطيات البيئية واملعطيات الذاتية.
هي ميزة فريدة إذا ما نظر إليها من زاوية األفراد واجملموعات
واملنظمات.
هي عبارة عن تراكم لدى األفراد واملنظمة وذلك عن طريق
إضافة ما تكسبه من معلومات إىل اخلربات الفرد املسبق
واخللفية الثقافية اليت متتلكها مسبقا ،وتكون على نوعني ظاهرة
يسهل التعبري عنها وضمنية يصعب التعبري عنها بسهولة
ويصعب نقلها إىل اآلخرين.
أهنا كل شيء ضمن أو ظاهري يستحضره األفراد ألداء
أعماهلم بإتقان أو إلجياد قرارات صائبة.
هي نتائج عمل عقل اإلنساين وتتمثل فيما يطلق عليه اآلن رأس
املال الفكري ،وتشمل املعرفة خمتلف منتجات الفكر االنساين
من حقائق ،أوصاف تقنيات نظريات ،مفاهيم ،قوانني ،أطر
ومناذج ،وغريها من األشكال اليت تتبلور فيها خمرجات العقل
اإلنساين.
هي القدرة على التفسري البيانات واملعلومات واستعاهبا
واستحضارها سواء كانت ضمنية أم ظاهرة ألداء املهام املوكلة
لألفراد بإتقان ومتيز عال يساعد على دميومة اخلربة التنافسية
للمنظمة وبشكل عام.
6
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13

علي عبد الستار 0221
لعلي

05

14

0221

21

15

إبراهيم اخللوف 0221
املكاوي

22

16
17

0221
0229

11
82

سعد غالب
ياسني

حممود مطر
حسين عبد
الرمحان

 هي مزيج من اخلربة والقيم واملعلومات السياقية وبصرية اخلبري
اليت تزود بإطار عام لتقييم ودمج اخلربات واملعلومات اجلديدة
فهي متأصلة ومطبقة يف عقل العارف هبا وهي متضمنة يف
املنظمة واجملتمع ،ليس يف وثائق ومستودعات املعرفة فحسب
ولكنها أيضا يف الروتني التنظيمي واملمارسات واملعايري ،وبعبادة
صرحية أكثر أهنا معرفة "كيف".
 هي توليفة ثرية ومتنوعة من البىن الرمزية اليت تتجاوز املعلومات
واخلريات إىل التفاعل احلي واملؤثر مع الواقع اإلنساين بكل
تداعيات تناقضاته وحتدياته.
 هي االستخدام الكامل للمعلومات والبيانات مع إمكانية
ملزاواجة مع املهارات واألفكار والتبصر واحلدس والداوفع
الكامنة يف الفرد.
 هي الثورة يف االقتصاد مصدرا حيويا للميزة التنافسية يف
اإلدارة.
 هي جمموعة من النماذج اليت تصف خصائص وسلوكيات
متعددة ضمن نطاق حمدد.

املصدر :من إعداد الباحثة استنادا للمراجع املشار إليها يف اجلدول.

من خالل ما سبق نالحظ أنه هناك العديد من التعاريف واملفاهيم للمعرفة ،لكن ميكن ان نستخلص أهم النقاط
املشترك يف مايلي:
 املعرفة هي القدرة املتميزة اليت ميلكها الفرد على توليف أو مزج البيانات واملعلومات (معرفة ظاهرة)
واخلربات واملهارات (معرفة ضمنية) ألداء املهام واألعمال بإتقان أو الختاذ قرارات صائبة تساعد على
دميومة امليزة التنافسية لشركة.
 املعرفة تعرف على أهنا رأس مال البشري قادر على تفسري البيانات واملعلومات ومزجها باخلربات
واملهارات باالعتماد على التقنية من أجل حتقيق أداء عايل أو ميزة تنافسية لشركة.
 املعرفة تشمل خمتلف منتجات الفكر االنساين من حقائق ،نظريات ،مفاهيم ،قوانني ومناذج ،وغريها
من األشكال اليت تتبلور فيها خمرجات العقل اإلنساين.
7
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 .2أنواع املعرفة
من أ جل حتقيق االدارة الفعالة للمعرفة يف الشركة ال بد من تصنيف املعارف فيها لتحسني استخدامها
أو حتديد فجوة املعرفة فيها أو تطوير آلية وإنشاء املعرفة اجلديدة وحتويلها إىل املعرفة الصرحية القابلة للتجسيد
يف سلع وخدمات الشركة.
لقد قدمت تصنيفات عديدة من قبل املختصني يف إدارة املعرفة ،ويف املقدمة يرد التصنيف األقدم واألهم
للمعرفة قدمه

Michel Polany

يف الستينيات حي

(املعرفة الضمنية أو الكامنة) .حي

أشار

Polany

ميز بني املعرفة الصرحية والضمنية أي التمييز بني ما نعرفه
إىل ذلك بالقول :إننا نعرف أكثر مما نستطيع أن نقوله

لآلخرين ،وإننا نعلم أشياء بدون أن نكون قادرين أن خنرب اآلخرين بالضبط كيف نعلمه ومع أمهية هذا
التحديد لنوعي املعرفة اإل انه مل حيظى يف حينها باالهتمام وكان  I.Nonaka1هو أول من أعاد األمهية هلذا التمييز
يف دراسته الريادية عن الشركات اخلالقة للمعرفة يف أواخر عام  1991يف جملة هارفرد لألعمال إىل نوعني مها
األكثر استخداما:

2

 املعرفة الصرحية :وهي املعرفة الرمسية ،القياسية ،الرمزية ،الصلبة ،املعرب عنها كميا ،وقابلة للنقل والتعليم.
وتسمى أيضا املعرفة املتسربة إلمكانية تسرهبا إىل خارج الشركة وجندها يف أشكال امللكية الفكرية احملمية
قانونا كما يف براءات االختراع ،حقوق النشر ،األسرار التجارية ،...كما جندها جمسدة يف منتجات
الشركة وخدماهتا ،أدلة وإجراءات العمل ،وخططها ومعايري تقييم أعماهلا.
 املعرفة الضمنية :وهي املعرفة غري الرمسية ،الذاتية ،واملعرب عنها بالطرق النوعية واحلدسية غري القابلة للنقل
والتعليم ،وتسمى املعرفة امللتصقة واليت توجد يف عمل األفراد والفرق داخل الشركة وهذه املعرفة هي اليت
تعطي خصوصية الشركة وهي األساس يف قدرهتا على إنشاء املعرفة.
وهنا صنفان للمعرفة من وجهة نظر  Allenمها:

3

 املعرفة الضمنية :وهي املعرفة املخفية وتتضمن العمليات الشاملة وقد تكون كبرية أو صغرية ،وتشري
هذه املهارات املوجودة يف عقل كل فرد واليت من الصعب نقلها وحتويلها إىل االخرين ،وقد تكون
1

Nonaka Ikujiro and Hirotaka Takeuchi , The Knowledge Creating Company: Haw Japanese Companies Create the Dynamics of
Innovation, Oxford University Press ,Inc , New York, 1995.
2
3

نجم عبود نجم ،إدارة المعرفة المفاهيم واالستراتيجيات والعمليات ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط ،4002 ،4ص.20-21:
ابراهيم الخلوف الملكاوي ،إدارة المعرفة الممارسات والمفاهيم ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط ،4002 ،1ص20-02:
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املعرفة هنا فنية أو إداركية  ،وليس من السهل فهمها كعملية التعبري عنها بكلمات وال نستطيع
االستيالء عليها ولكن ميكن السيطرة عليها من خالل العمليات العقلية واملعرفة املعرب عنها وأيضا
النشاطات ،ومتثل املعرفة الضمنية العادات والتقاليد الثقافية وهذه غري مكتوبة اليت تنعكس على
السلوك ،فهي حصيلة العمليات العقلية اليت تتم داخل عقل اإلنسان وهذه املعرفة من الصعب إدارهتا
والتحكم فيها ألهنا موجودة يف رؤوس مالكيها فقط ،ولكن يكمن استثمارها من خالل حتويل
الضمنية إىل ظاهرية عن طريق مالحظة املمارسات العملية وتدوينها بنشرات وكتيبات لتصبح
معلومات.
 املعرفة الظاهرية :وتتعلق هذه باملعلومات الظاهرة املوجودة واملعرفة باألرشيف مثل الكتب واألشرطة
املضغوطة وباستطاعة اجلميع الوصول إليها واستخدامها وميكن تقامسها من خالل الندوات واملؤمترات
واللقاءات والكتيبات ...وهذا يؤكد أن اإلنسان يعرف أكثر مما يقول وقد يعود السبب يف ذلك إىل
حمدودية القدرة مع التعبري بكلمات حمددة وواضحة عن املعلومات واملعارف اخلزنة داخل العقل
البشري خاصة إذا كانت املعرفة تتعلق مبهارة فنية مثل التقنيات وقد يكون السبب السرية النابعة من
رغبة الفرد باحملافظة على املعلومات.
وقد يكون من املهم التفرقة بني املعرفة الظاهرة والضمنية ،حي

تشري األويل إىل أفكار واضحة

وحمددة ميكن نقلها وترميزها ويتعامل معها اجلميع ،بينما املعرفة الضمنية حدسية وفنية وتقنية من
الصعب التعبري عنها لفظا ،وهي أيضا فردية ميتلكها املختصون اخلرباء وبالغالب يصعب ايصاهلا
لآلخرين وهي من املمتلكات اليت حتافظ عليها املؤسسة لكسب امليزة التنافسية واحلفاظ عليها.
وهناك التصنيف الذي يتدرج من املعرفة اإلجرائية وصوال إىل معرفة األغراض حي تصنف املعرفة إىل:

1

 املعرفة االجرائية أو معرفة الكيف :وهي املعرفة العلمية اليت تتعلق مبعرفة كيفية عمل األشياء أوالقيام هبا وهي تطابق املعرفة الشائعة.
 املعرفة اإلدراكية أو معرفة ماذا :وهي اليت تذهب إىل ما بعد املهارات األساسية وحتقيق اخلربةاألعلى يف معرفة املوضوع ونطاق املشكلة.
 1نجم عبود نجم ،مرجع سابق ،ص.22:
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 املعرفة السببية أو معرفة ملاذا :وهي املعرفة اليت تتطلب فهما عميقا للعالقات البينية غري جماالتاملعرفة ،وهذه املعرفة تتطلب منظور النظم وبناء اطار للمعرفة ميكن االعتماد عليه يف اختاذ
القرارات واألنشطة يف السياقات املعقدة وغري املؤكدة.
 معرفة األغراض أو االهتمام ملاذا :وهي املعرفة تتطلب جمموعة سياقية اجتماعية توجه بشكلمباشر أو خفي يف املدى القريب أو البعيد اخليارات االستراتيجية ومبادالت التكلفة العائد املرتبط
به .والشكل التايل يوضح هذه األنواع من املعرفة.
كما يقدم ( )M.Zackتصنيف آخر للمعرفة يف الشركات القائمة على املعرفة حي يصنف إيل ثالث أنواع أو
مستويات وهي:

1

 املعرفة اجلوهرية :وهي النوع أو النطاق األدىن من املعرفة الذي يكون مطلوبا من أجل الدخول يف صناعةوهذا النوع من املعرفة ال يضمن للشركة قابلية بقاء تنافسية طويل األمد ،ومع ذلك فإن هذه املعرفة
األساسية اخلاصة بالصناعة لتقوم بدورها كسمة دخول إىل الصناعة ،وهي حمفوظة لدى الشركات
األعضاء يف الصناعة كميزة هلم على الشركات غري األعضاء.
 املعرفة املتقدمة :وهي النوع أو النطاق الذي جيعل الشركة تتمتع بقابلية بقاء التنافسية ،ضمن أن الشركةمتتلك بشكل عام نفس املستوي النطاق واجلودة من املعرفة اليت ميتلكها املنافسون إال أهنا ختتلف عن
املنافسني يف متويلها على قدرهتا علي التميز يف معرفتها لكسب ميزة تنافسية من هذا التميز ،وهذا يعين أن
الشركة ذات املعرفة املتقدمة تسعي لتحقيق مركز تنافس يف السوق عموما أو التميز يف شرحية سوقية
عليهم من خالل معرفتها املتقدمة ،كما يف الشركة ) (lease coاليت استفادت من معرفتها اخلاصة يف تسعري
اإلجيارات ومتويل املعدات لتجنب تلك اإلجيارات اليت تكون عادة غري مرحبة أو جمدية .
 املعرفة االبتكارية :وهي املعرفة الىت متكن الشركة من ان تقود صناعتها ومنافسيها ومتيز نفسها بشكل كبريعنهم .فهذا النوع من املعرفة ( الذي يرتبط باالبتكار ملا هو جديد يف املعرفة ومصادر قدراهتا) جيعل
الشركة قادرة على تغيري قواعد اللعبة نفسها يف جمال صناعتها .كما يف شركة ) (lease coاليت عملت على
اساس معرفتها الكثيفة مبحاسبة التكاليف واقتصاديات االجيار على ادخال طريق جديدة يف تسعري
 1ربح مصطف عليان ،إدارة المعرفة ،دار صفاء ر
للنش والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط ،4002 ،1ص22- 20:
ي
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االجيارات يف صناعتها متحدية الطرق التقليدية السائدة فيها لتكسب فرصة مرحبة وميزة تنافسية جتاوزت
فيها منافسيها.

ثالثا :خصائص ومصادر املعرفة
املعرفة نتاج عمل إنساين فكري ميتاز بالسمو والرقي حي ميز اهلل اإلنسان بصفات خاصة متيزه عن
باقي املخلوقات ،واليت من أمهها القدرة على التفكري والتأمل والتبصر اليت يقوم هبا العقل البشري الذي يعترب
حبق الصانع األول وتوريثه ا لألجيال ،إذ يعمل كل جيل على تطويرها مبا يتناسب مع متطلبات العصر .وعليه
فما هي خصائص ومصادر املعرفة؟
 .1خصائص املعرفة :متتاز املعرفة بعدة خصائص نذكرها فيمايلي:
 -التفاعل :تتطلب املعرفة تفاعال انسانيا مع الواقع ووعيا وإدراكا للواقع من حي

متغرياته وعناصر

تشكله والقوى احملفزة للتطور والتغيري ،فاملعرفة على عكس البيانات ،ال تعين تركيب املعطيات
واحلقائق بصورة صورية ،وإمنا هتتم بالعالقات البينية املفيدة ،وارتباط املعلومات بالتطبيقات ومصاحل
األفراد واجملتمعات أي حتديدا ارتباط ملعرفة بالتقدم احلضاري والتنمية اإلنسانية الشاملة.

1

 إن املعرفة ذات وموضوع :فهي ذات ألن املعرفة خمزونة قبل كل شيء يف عقل الفرد نفسه ويف الوقتذاته تعترب املعرفة موضوعا عندما تكون مستقلة عن الفرد أي عندما توجد يف املراجع والكتب والوثائق
واألوساط الصلبة والرقمية املختلفة ،ويف احلالتني ال تنفصل املعرفة كذات عن املعرفة كموضوع،
حي ان املعرفة املكتسبة من مصادرها واألوساط املعرفية املختلفة هي معرفة الذات االنسانية.
 تراكمية :فاملعرفة تظل صحيحة وتنافسية يف اللحظة الراهنة لكن ليس بالضرورة تبقى كذلك يفمرحلة قادمة وهذا يعين أن املعرفة متغرية ولكن بصيغة إضافة املعرفة اجلديدة إىل املعرفة القدمية.
 -إمكانية توليد املعرفة :وتشري هذه إىل حركة املعرفة من خالل عمليات البح

العلمي اليت تتضمن

االستنباط واالستقراء والتحليل والتركيب ،اليت تساهم بدرجة كبرية يف توليد املعرفة اذ يقوم
االشخاص املبتكرون الذين لديهم اخلصوبة الفكرية والقدرة على التحليل والتركيب والتحميص
واستخالص النتائج.
1
2

2

سعد غالب ياسين ،إدارة المعرفة ،المفاهيم ،النظم ،التقنيات ،دار المناهج للنشر والتوزيع ،األردن ،ط ،4002 ،1ص.04:
إبراهيم الخلوف المكاوي ،مرجع سابق ،ص.02- 03:
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 إمكانية موت املعرفة :كما تولد املعرفة فإهنا متوت بإحالل املعارف اجلديدة حمل القدمية وبعضاملعارف تتقادم ويقل استخدامها لدرجة متدنية جدا اليت ميكن وصفها بامليتة نسبيا .كما ان املعرفة ال
تستهلك باالستخدام بل عكس فهي تتطور وتتولد باالستخدام وعكس ذلك متوت.
 إمكانية امتالك املعرفة :بفعل معدالت التعليم العايل فإن املعارف ذات القيمة من أجل زيادة ثروةالشركات يتم اإلمساك هبا ،الشركة متارس دورا كبريا يف حتويل املعرفة اليت متلكها إىل براءات اختراع
وأسرار جتارية تتمتع باحلماية القانونية شأن امللكية املادية.

1

 إمكانية ختزين املعرفة :استخدام الطرق االلكترونية اليت تعتمد على احلاسوب بدرجة كبرية وهو مايسمى بقواعد املعرفة وهي عبارة عن أوعية إلكترونية حتتوى على احلقائق والقواعد حمددة حول جمال
خربة معينة يف موضوع ما وطرق استخدامها أي الشفرات املوصلة إليها.
 إمكانية التنظيم وتصنيف املعرفة :املعرفة املتولدة ترتب بطريقة تتيح للمستفيد الوصول إليها وانتقاءاجلزء املقصود منها .فإىل جانب املعرفة الضمنية واملعرفة اخلارجية الصرحية هناك أمناط أخرى من
التصنيفات كما هو احلال يف معرفة األدلة ،معرفة العمليات ،ومعرفة املهارات تتعلق مبعرفة كيفية عمل
األشياء بطريقة ذات قيمة ملنظمة معرفة األفراد ،وهي معرفة متعلقة بالرؤية ،احلدس ،العالقات اليت
تستعمل يف العمل.
 إمكانية تقاسم املعرفة واخلربات العلمية :وتشري إىل إمكانية نشر املعرفة واالنتقال عرب العامل إذا توافرتالوسائل والسبل الالزمة لذلك.
 البح عن األسباب  :التسبب و التعليل يهدفان إىل إشباع رغبة اإلنسان إىل البح و التعليل لكلشيء أو ملعرفة أسباب الظواهر ألن ذلك ميكننا أن نتحكم فيها على حنو أفضل.
 الشمولية و اليقني  :مشولية املعرفة ال تسرى على الظواهر اليت تبحثها فحسب بل على العقول اليتتتلقاها فاحلقيقة تفرض نفسها على اجلميع مبجرد ظهورها و هي قابلة ألن تنقل إىل كل الناس و
اليقينية ال تعين أن املعرفة ثابتة بل تعين االعتماد على أدلة مقنعة و دامغة و لكنها ال تعين أهنا تعلو عن
التغري.
1

نجم عبود نجم ،إدارة المعرفة ،مرجع سابق ،ص.42:
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 الدقة والتجريد :الدقة تعين التعبري عن احلقائق رياضيا أما التجريد فيدل على أهنا مدركات غريملموسة.
على كل ميكننا أن نقول بأن املعرفة هي فعل إنساين ينتج عن التفكري ويتولد يف حلظته وتتراكم مع الزمن وقد
تكون ملك لشخص أو جلماعة هذه األخرية تتناوهلا بطرق خمتلفة.

 .0مصادر املعرفة:
ملا كانت املعرفة مورداً حيوياً وال يأيت من فراغ ،بل يتولد عن مصادر معينة ينبغي التطرق إىل تلك املصادر
اليت متثل املنبع األساسي هلا.
وقد بينت دراسة  Marquardt1على وجود مصدرين من مصادر احلصول على املعرفة أو اكتساهبا ومها املصادر
الداخلية واملصادر اخلارجية.
أ .املصادر الداخلية  :تتمثل املصادر الداخلية يف خربات أفراد املؤسسة املتراكمة حول خمتلف املوضوعات
وقدرهتا على االستفادة من تعلم األفراد واجلماعات واملؤسسة ككل وعملياهتا والتكنولوجيا املعتمدة
ومن األمثلة على املصادر الداخلية :اإلستراتيجية ،املؤمترات الداخلية املكتبات اإللكترونية ،احلوار
العمليات الداخلية لألفراد عرب الذكاء والعقل واخلربة واملهارة ،أو من خالل التعلم بالعمل أو البحوث
وبراءات االختراع الداخلية.
ب .املصادر اخلارجية :وهي تلك املصادر اليت تظهر يف بيئة املؤسسة احمليطة ،واليت تتوقف على نوع العالقة
مع املؤسسات األخرى الرائدة يف امليدان أو االنتساب إىل التجمعات اليت تسهل عليها عملية استنساخ
املعرفة ،ومن أمثلة هذه املصادر املكتبات واالنترنت واالنترانت والقطاع الذي تعمل فيه املؤسسة
واملنافسون هلا واملوردون والزبائن واجلامعات ومراكز البح العلمي وبراءات االختراع اخلارجية ،وتعد
يعمل األفراد على خمتلف مستوياهتم التنظيمية ومن

البيئة املصدر اخلارجي للمعلومات واملعرفة حي

خالل أحد أو كل املدركات احلسية (السمعية البصرية اللمس ،الذوق ،الشم) على اكتساب البيانات
واحلوادث من البيئة ومن خالل قدراهتم اإلدراكية والفهمية مثل(التأمل والفهم والتسبيب واحلكم)
1

maquarat Michael J, building the learning organization mastering the elements for corporate learning, U.S.A, davis-blak
publishing company, 2002, p.27
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يستطيعون معاجلة هذه البيانات وحتويلها إىل معلومات ،ومن خالل اخلربة والذكاء والتفكري والتعلم
يستطيع األفراد تفسري هذه املعلومات ووضعها يف معىن للتحول إىل املعرفة.

املطلب الثاين :إدارة املعرفة
تعد إدارة املعرفة من املفاهيم اإلدارية احلديثة ،واليت تلقي اهتماما متزايد من قابل املهتمني بإدارة األعمال
اذ تسعي العديدة من الشركات إىل حتويل أعماهلا إىل أعمال ونشاطات قائمة على املعرفة فتعمل على توجيه
استثمارها جتاه توليد املعرفة واالهتمام بالنشاطات واألفراد والوسائل االخرى اليت تعمل على خلق املعرفة لتتحول
إىل شركات متتلك رأس مال فكري ،ومما أدى إىل ظهور العديد من التعاريف لذلك املفهوم واليت اختلف
باختالف ختصصات الباحثني واختالف واختالف وجهات نظرهم.

أوال :مفهوم إدارة املعرفة
يعد  Don Marcheأ ول من استخدم مصطلح إدارة املعرفة يف بداية مثانيات يف القرن املاضي على اهنا املرحلة
النهائية من الفرضيات املتعلقة بتطور نظم املعلومات 1.ويف عام  1982يف املؤمتر األمريكي األول للذكاء الصناعي
أشار  Edward Frengnebaunعبارته الشهرية املعرفة القوة  knowledge is powerومنذ الوقت ولد حقل معريف جديد
أطلق عليه هندسة املعرفة  . knowledge engineeringويعترب  kal wigeهو من ابتكر مفهوم إدارة املعرفة وذلك يف ندوة ملنظمة

قوى العمل الدولية التابعة ملنظمة األمم املتحدة عام  .1981على الرغم من أن إدارة املعرفة  م احلدي عنها على نطاق
واسع ،منذ التسعينيات وبالتحديد بعد ان نشر

I.Nonaka

دراسة الشهرية عن الشركات اخلالقة للمعرفة أواخر

.1991
وقد ساهم العديد من الباحثني بعدها يف تكوين مفهوم إدارة املعرفة ،هلذا نستعرض بعض املفاهيم اخلاصة
بإدارة املعرفة حسب عدد من الباحثني.

Davenpor, Process Innovation: Re-Engineering Work Through Information Technology, Boston,3991,p.6

14

1

الفصل األول .............................................:إدارة معرفة العمالء يف الشركات
اجلدول رقم ( :)20بعض التعاريف إلدارة املعرفة
الرقم
1
0

الباح
alee

علي السلمي

السنة

الصفحة

مفهوم إدارة املعرفة

2000

6

 هي إدارة نظامية وصرحية وواضحة وهادفة لألنشطة

0220

028

والسياسات والربامج داخل املنظمة واليت تتعلق باملعرفة.
 هي التجميع املنظم للمعلومات من مصادر داخل الشركةا

0225

91

وخارجها وحتليلها وتفسريها واستنتاج مؤشرات ودالالت
تستخدم يف توجيه وإثراء العمليات يف املنظمة وحتقيق وحتسني
يف األداء واالرتفاع إىل مستويات أعلى من االجناز ،سواء
2

جنم عبود جنم

بالنسبة لالجنازات املنظمة ذاهتا يف فترات سابقة او قياسا إىل
اجنازات املنافسني.
 هي مأتى إلضافة أو انشاء القيمة من خالل املزج او التركيب
أو التعاضد بني عناصر املرعفة من اجل انتساب تكونيات

9

معرفية أفضل مما هو متوافر بالفعل لطى املنظمة والسعي على
على عبد الستار
العلى واخرون

5

1

إبراهيم اخللوف
امللكاوي

Filemon A.
Vriarte

0221

01

0221

12

اثرائه باملعرفة اجلديدة أيا كانت مصادرها املشروعة.
 عملية يتم مبوجبيها جتميع واستخدام اخلربات املتراكمة من أي
مكان يف األعمال ،سواء كان يف الوثائق أو قواعد البيانات أو
يف عقول العاملني ،إلضافة القيمة للشركة من خالل االبتكار
والتطبيق وتكمل املعرفة يف طرق غري مسبوقة.
 هي استخدام املعرفة والكفاءات واخلربات اجملمعة واملتاحة
داخليا وخارجيا أمام املنظمة كلما تطلب األمر ذلك فهي

0228

12

تتضمن توليد املعرفة وانتزاعها ،ونقلها بشكل نظمى ،باالضافة
إىل التعلم من اجل استخدام املعرفة وحتقيق الفائدة للشركة.
 هو حتويل املعرفة الضمنية إىل معرفة صرحية وتقامسها داخل
الشركة ومن خالل حتديد واحلصول على املعرفة توزيعها

7

حسين عبد
الرمحن الشيمي

0229

82

واحلفاظ عليها واستخدامها.
 هي املصطلح املعرب عن العمليات واألدوات والسلوكيات اليت
يشترك صياغتها وآدائها املستفيدون من الشركة الكتساب
وخزن وتوزيع املعرفة لتنعكس على عملية االنتاج للوصول إىل
افضل التطبيقات لقصد منافسة طويلة األمد وحتقيق تكيف
الشركة مع بيئتها.
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 تشري إىل اجلهود واملنهج ية املعتمدة اليت يقوم هبا القوى العاملة
8

histop

2009

59

يف املؤسسة إلدارة املعرفة وهو ما ميكن حتقيق من خالل
جمموعة واسعة من والوسائل واليت تشمل وسائل مباشرة من
خالل استخدام أنواع معينة من تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت وكذلك وسائل غري مباشرة من خالل إدارة
العمليات االجتماعية ،وهيكلة املنظمات بطرق معينة واستخدام
ثقافة معينة ،أو إدارة ممارسات األفراد.

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على مراجع مذكورة يف اجلدول.

من العرض السابق نالحظ أن هناك تعدد يف تعارف إدارة املعرفة وانه ال يوجد تعريف واحد وشامل
متفق عليه إلدارة املعرفة فهناك اختالفات كبرية حول حتديد مفهوم واحد ألنه حقل معريف جديد ال يزال يف
مرحلة التطور واالكتشاف ،لذلك التأطري املفاهيمي إلدارة املعرفة مل يكتمل بعد ،يرجع أيضا أسباب االختالف يف
حتديد مفهوم إدارة املعرفة إىل:
السبب األول :أن إدارة املعرفة ميدان واسع ويشمل العديد من املفاهيم واجلوانب ،وعلى اعتبار ان كل باح أو
عامل متخصص يف جمال معني ،فإنه يف الغالب ينظر إىل هذا املفهوم من وجهة نظره اجلزئية اليت ال تلم بكل ما
حيتويه ميدان إدارة املعرفة.
السبب الثاين :هو أن التعاريف ليست يف فترة واحدة ،كما أن مفهوم أو حمتوى إدارة املعرفة يتميز بديناميكية
فهو يتغري ويتطور تبعا للتغريات احلاصلة يف جماالت خمتلفة ذات صلة هبذا امليدان.

ثانيا :أمهية إدارة املعرفة وأهدافها
 .1أمهية إدارة املعرفة :تتضح أمهية إدارة املعرفة من خالل ما يلي:

1

 تعد إدارة املعرفة فرصة كبرية للشركات لتخفيض التكاليف ورفع موجوداهتا الداخلية لتوليد
اإليرادات اجلديدة؛
 تعد عملية نظامية تكاملية لتنسيق أنشطة الشركة املختلفة يف اجتاه حتقيق أهدافها؛
 تعزيز قدرة الشركة لالحتفاظ باألداء املنظمي املعتمد على اخلربة واملعرفة وحتسينه؛
 1نجم عبود نجم ،مرجع سابق ،ص.23:
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 تعد إدارة املعرفة أداة للشركات الفاعلة الستثمار رأمساهلا الفكري من خالل جعل الوصول إىل املعرفة
املتولدة عنها بالنسبة لألشخاص اآلخرين احملتاجني إليها عملية سهلة وممكنة؛
 تساهم يف حتفيز الشركات لتجديد ذاهتا مواجهة التغريات البيئية غري املستقرة؛
 مؤشرات على طريقة شاملة واضحة لفهم مبادرات إدارة املعرفة يف إزالة القيود وإعادة اهليكلة اليت
تساعد يف التطوير والتغيري ملواكبة البيئة االقتصادية وتزويد من عوائد الشركة ورضا العاملني ووالئهم
وحتسني من املوقف التنافسي من خالل التركيز على املوجودات غري امللموسة اليت يصعب قياسها
وتظهر نتائجها على املدى الطويل لذلك تعد إدارة املعرفة أمرا حامسا وحيويا يف عصر املعلوماتية أكثر
من عصر الصناعة.

1

 .0أهداف إدارة املعرفة :ختتلف وتتنوع أهداف إدارة املعرفة باختالف وتنوع اجلهات اليت توجد هبا
واجملاالت اليت تعمل هبا ،وهناك جمموعة من األهداف العامة اليت تشترك فيها إدارة املعرفة يف خمتلف انواع
الشركات وهي على النحو التايل:

2

 حتديد ومجع املعرفة وتوفريها بالشكل املناسب والسرعة املناسبة لتستخدم يف الوقت املناسب؛
 بناء قواعد معلومات لتخزين املعرفة وتوفريها واسترجاعها عند احلاجة إليها؛
 تسهيل عملية تبادل ومشاركة املعرفة بني مجيع العاملني يف التنظيم؛
 نقل املعرفة الكامنة (الضمنية) من عقول مالكها وحتويلها إىل معرفة ظاهرة؛
 حتويل املعرفة الداخلية واخلارجية إىل معرفة ميكن توظيفها واستثمارها يف عملية وأنشطة الشركة املختلفة؛
 حت سني عملية اختاذ القرار من خالل توفري املعلومات بشكل دقيق ويف الوقت املناسب ،مما يساعد يف حتقيق
افضل النتائج؛
 االسهام يف حل املشكالت اليت تواجه الشركة واليت قد تؤدي إىل نقص كفاءهتا أو هدر وقتها وأمواهلا؛
 جذب رأس مال الفكري لتوظيفه يف حل املشكالت والتخطيط االستراتيجي؛

3

 إرضاء العمالء بأقصى درجة ممكنة من خالل تقليل الزمن املستغرق يف اجناز اخلدمات املطلوبة وحتسني
وتطوير مستوى اخلدمات املقدمة باستمرار؛
1

عالء فرحان طالب ،أميرة الجنابي ،إدارة معرفة ،إدارة معرفة الزبون ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،4002 ،ط 1ص.21:
2
الزيادات دمحم عواد ،اتجاهات معاصرة في إدارة المعرفة ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن ،ط ،4002 ،1ص.30:
 3االكلي علي ذيب ،إدارة المعرفة في المكتبات ومراكز المعلومات ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،4002 ،ص.42:
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 تطوير عمليات االبتكار بالشركة ،وتقدمي منتجات وخدمات مبتكرة باستمرار؛
 تشجيع العمل بروح الفريق ،وحتقيق التفاعل االجيايب بني جمموعة العمل وذلك من خالل املمارسات
واألساليب املختلفة اليت تتبناها املنظمة لتبادل املعرفة ومشاركتها.
 هتيئة بيئية تنظيمية مشجعة وداعمة لثقافة التعلم والتطوير الذايت املستمر؛
 نشر وتبادل التجارب واخلربات وأفضل املمارسات الداخلية واخلارجية؛
 االسهام يف تسريع عمليات التطوير باملنظمة لتلبية متطلبات التكيف مع التغيري السريع يف البيئة احمليطة
باملنظمة.

ثالثا :عمليات إدارة املعرفة وتقنياهتا
ان االتفاق على كون املعرفة موضوعا لإلدارة ،يشري بوضح إىل قبول فكرة العملية وبالتايل فإن مضمون
عمليات إدارة املعرفة يتمثل بتشخيص املعرفة وحتديدها وتوليدها وختزينها وتوزيعها وتطبيقها حي وصف
Burk

1

Mike

عند حتديده لعمليات إدارة املعرفة واملتمثلة باخللق واالبتكار ،التنظيم ،املشاركة ،االستعمال وإعادة

االستعمال ،ما يشري إىل مفهوم العمليات أيضا.
تتشكل إدارة املعرفة كنتيجة لعدد من العمليات اليت تقدم املفتاح الذي يؤدي إىل فهم إدارة املعرفة وكيف على
افضل وجه داخل الشركة .ويشري

2
Alavi

الباح يف حقل إدارة املعرفة إىل ان املعرفة املشتقة من املعلومات ومن

مصادرها الداخلية واخلارجية ال تعين شيئا دون تلك العمليات اليت تغذيها وتكمن من الوصول إليها واملشاركة
فيها ختزينها وتوزيعها واحملافظة عليها واسترجاعها بقصد التطبيق أو إعادة االستخدام ولغرض التعرف إىل اهم
عمليات إدارة املعرفة مث انتقاء عدد من التصنيفات .فقد قسمت  Alaviعمليات إدارة املعرفة إىل:
 تكون املعرفة واقتنائها.
 تنظيم املعرفة.
 ختزين املعرفة ونشرها.
 تطبيق املعرفة.
1

Mik burk, knowledge management: Everyone benefits by sharing information,1999,vol 63,No.3, site
www.fhwa.dot.gov/publications/pubicroads99nodec/kn.cfm, 13/02/2013.
2
Alavi mryam, knowledge management and knowledge system, new Jersy, 1997, p.63
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واجلدول املوايل يوضح عمليات إدارة املعرفة عند

Alavi

اجلدول رقم ( :)22عمليات إدارة املعرفة وأنشطتها عند
عمليات املعرفة

Alavi

أنشطة املعرفة
 اكتشاف املعرفة.
 االستحواذ.

تكوين املعرفة

 التزويد.
 تطويرها وتنميتها.
 حتديثها وتطويرها.
 تفسري املعرفة.
 تصنيفها.

 توحيدها.

تنظيم املعرفة

 جتميعها وتبويبها.
 تقييمها.
 صيانتها واحملافظة عليها.
 ختزين املعرفة.

ختزين املعرفة

 محايتها.
توزيع املعرفة

 حتقيق سبل الوصول إليها
 ثبوهتا وإقراراها رمسيا

تطبيق املعرفة

 استغالل املعرفة.
 استخدامها.
 نشرها وبثها.
 التواصل هبا.
 املشاركة هبا

Source: Alavi Mryam, knowledge management and knowledge system, new Jersy, 1997, p.63

من اجلدول أعاله نستنتج أن إدارة عمليات املعرفة هو مفهوم ومنهج يستخدم تقنية املعلومات كأداة ووسيلة
لتجميع وختزين اخلربات واملعارف لتسهيل وتسريع املشاركة هبا ونشرها بأكرب قدر ممكن ،أو أنه اآللية اليت تقوم
بتنظيم وتوج يه واستغالل عمليات املعرفة وأنظمتها باستخدام تكنولوجيا املعلومات من وسائل اتصاالت حديثة
ومن شبكات حملية أو دولية مثل االنترنت والربيد االلكتروين واهلواتف النقالة.
19
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ولقد تعددت وجهات النظر حول عمليات إدارة املعرفة ،حي ال يوجد اتفاق بني الباحثني يف جمال إدارة املعرفة
على عدد عمليات املعرفة وال ترتيبها.
وقد حصر رفاعي 1وجهات النظر املتعددة فيما خيص عمليات إدارة املعرفة وهي مرتبة حسب االقدمية يف اجلدول
املوضح أدناه.
اجلدول رقم( :)29مناذج عمليات إدارة املعرفة
األوىل

املرحلة

الثانية

الثالثة

الرابعة

السادسة

اخلامسة

النموذج
اخللق

التنظيم

االستحواذ

الوصول

االستخدام

/

االستحواذ

االحتفاظ

االستغالل

/

/

/

Demerest 1997

االنشاء

التجسيد

النشر

االستخدام

/

/

Davenport & prusak 1998

التوليد

التصنيف

النقل

/

/

/

Daal and &others 1998

التوليد

وضع اخلريطة

التخزين

املشاركة

التطبيق

التقييم

Despres &chauvel 1999

اخللق

وضع اخلريطة

التخزين

Gratner groups 1996
Beckett & others 1997

Nissen 1999
Naula2000
Nissen 0222

املشاركة واالنتقال إعادة االستخدام االستخراج

االستحواذ

التنظيم

التشكيل

التوزيع

التطبيق

/

اخللق

التحديد

التصفية

التراكم

االستخدام

/

التنظيم

التشكيل

التوزيع

التطبيق

/

اخللق

املصدر :رفاعي ممدوح ،إدارة املعرفة :مفاهيم ومبادئ ،جامعة عني مشس ،مصر ،0229 ،ط ،2ص.12:

كما اقترح

2

Marquardt

مدخل لعمليات إدارة املعرفة بتأليف من ست مراحل تغطي عملية وهي :االكتساب

التوليد التخزين ،استخراج املعلومات وحتليلها والنشر التطبيق واملصادقة.كما ميثلها الشكل التايل:

1

رفاعي ممدوح ،إدارة المعرفة :مفاهيم ومبادئ ،جامعة عين شمس ،مصر ،4002 ،ط ،0ص.10:
Marquardt Michel J,op.cit,p.27
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شكل رقم ( :)21عمليات إدارة املعرفة لـ
التوليد

Marquardt

االكتساب

املعرفة

التخزين

التطبيق
واملصادقة

استخراج املعلومات

النقل والنشر

وحتليلها

Source: Marquardt Michel J, Building the learning organization, Davis-Black publishing company,2002,p.27

يف ضوء ما سبق ذكره فإن عمليات إدارة املعرفة ختتلف من شركة ألخرى ومن مستوى ألخر ،لكن وبشكل عام
فإن إدارة املعرفة تتسم خبمس عمليات جوهرية إلدارة املعرفة يف الشركات وفق دراسة Heisig and vorbeck 1حول
الشركات األوروبية وهي موضحة كما يلي يف الشكل أدناه.
الشكل رقم ( :)20عمليات إدارة املعرفة لـ
تشخيص

توليد املعرفة

ختزين املعرفة

املعرفة

Heisig and vorbeck

مشاركة
املعرفة

تطبيق املعرفة

التغذية العكسية
Source : Heisig.P, vorbeck.J, Knowledge management best practices in Europ, springer verlag berlin Heidelberg
k,Germany, 2001,p.86

 .1تشخيص املعرفة :هتدف عملية تشخيص املعرفة إىل حتديد الفجوة املعرفية بني ما هو موجود وما هو مطلوب
وتشمل موجودات املعرفة على كمية املعرفة وأنواعها وجودهتا وأمهيتها ،واليت متتلكها الشركة يف أصوهلا
ومكوناهتا املادية والبشرية .وتعترب عملية تشخيص املعرفة من أهم العمليات يف اي برنامج إلدارة املعرفة

1

Heisig.P, vorbeck.J, Knowledge management best practices in Europe, Springer verlag Berlin Heidelberg k,Germany,
2001,p.86
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وعلى ضوء نتائج هذا التشخيص يتم حتديد سياسات ومالمح وبرامج العمليات اآلخرين ،لذلك إذا ارادت
الشركة أن ترصد قدراهتا املعرفية عليها أن تتحرك ضمن حمورين:
 التعرف على مصادر املعرفة الداخلية واملتمثلة مبا لدى الشركة من إمكانيات وما لدى أفرادها
وخربائها من معلومات وخربات ذات فائدة للشركة ومستقبلها.
 التعرف على مصادرها اخلارجية الذي يتمثل يف البيئة املعرفية اخلارجية احمليطة بالشركة وقنوات
توريد املعرفة من اخلارج إىل الداخل .وميكن اسناد مهمة تشخيص املعرفة الداخلية إىل االفراد
أصحاب اخلربة وإعطائهم مسؤولية رصد املوارد املعرفية سواء الداخلية أو اخلارجية.
 .0توليد املعرفة (اكتساب) :وهي جمموعة العمليات اليت تشمل على أسر واكتشاف وشراء وامتصاص وابتكار
واستحواذ وخلق املعرفة من مصادرها املختلفة كاخلرباء واملختصون ومراكز املعرفة واملنافسون والعمالء
وقواعد البيانات والوثائق والعقول وغريها وذلك باستخدام العديد من الوسائل والطرق واألدوات منها
املشاركة يف ورشات العمل واحملاضرات والتدريب والتعلم أثناء العمل.
نظرا إىل اشتداد املنافسة يف طبيعة ومكونات األسواق ظهرت احلاجة املتزايدة لدى الشركات خللق معرفة
جديدة ،وتوليد مفاهيم وأفكار حديثة وابتكارية ،وارتباط جناح الشركات مبدى قدرهتا على توليد واكتساب
معارف جديدة متيزها على الشركات األخرى.
 .2ختزين املعرفة :تعىن ختزين املعرفة اليت متتلكها الشركة واالحتفاظ هبا طريقة تسهل من عملية الوصول إليها يف
الوقت والطريقة املناسبة .وتشري عملية ختزين املعرفة إىل أمهية الذاكرة التنظيمية فالشركات تواجه خطرا كبريا
نتيجة لفقداهنا للكثري من املعرفة اليت حيملها األفراد الذين يغادروهنا لسبب أو ألخر .ومن هنا بات ختزين
املعرفة واالحتفاظ هبا مهم جدا ال سيما للشركات اليت تعاين من معدالت عالية لدوران لعمل اليت تعتمد على
التوظيف واالستخدام بصيغة العقود املؤقتة واالستثمارية لتوليد املعرفة فيها الن يأخذون معرفتهم الضمنية غري
املوثقة معهم ،أما املوثقة فتبقي خمزنة يف قواعدها.
 .9مشاركة وتوزيع املعرفة :هتدف هذه العملية إىل تبادل األفكار واملهارات واخلربات واملمارسات بني
األشخاص .وتعىن مبشاركة املعرفة توزيع املعارف وتقامسها ونقلها ونشرها ومشاركتها من شخص آلخر

1

حي أن مشاركة املعرفة تتيح استفادة أكرب من املوارد الذهنية املتاحة وتوفر إمكانية أن لالبتكار والتطور يف
 1طيطي خضر ،إدارة المعرفة :التحديات والتقنيات والحلول ،دار حامد للنشر والتوزيع ،ط ،1عمان ،4010 ،ص.42:
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االبداع .وقد يتم املشاركة يف املعرفة من خالل طرق عديدة منها املقابالت واالجتماعات والزيارات
والندوات والعصف الذهين وأدوات تكنولوجيا املعلومات كاالنترنت وغريه.
ميكن تلخيص أهم النقاط املتعلقة بعملية مشاركة املعرفة كما يلي:

1

 مشاركة املعرفة تعين عملية نقل فعالة لذا فإن متلقي املعرفة جيب ان يفهمها بشكل جيد لكي يعمل
ويستفيد منها.
 إن ما يتم مشاركته هو املعرفة وليس التوصيات بناء على املعرفة فالعملية تتضمن أن يكتسب املتلقى
املعرفة من أجل استخدامها ملصلحة الشركة بينما تكون عملية االرشاد املقدمة إليه هي عملية
استخدام للمعرفة بدون االدراك الذايت لعملية مشاركة املعرفة.
 إن مشاركة املعرفة من املمكن ان تكون ضمن اجملموعات أو ضمن االقسام أو ضمن الشركة بشكل
عام.
 .5تطبيق املعرفة :متثل هذه املرحلة جوهر عملية إدارة املعرفة ،وتطبيق املعرفة يتطلب تنظيم املعرفة من خالل
التصنيف والفهرسة والتبويب األمثل للمعرفة ،وكذلك استرجاع املعرفة من خالل اتاحة اجملال امام االفراد
من الوصول للمعرفة بسهولة وبالسرعة املناسبة ،2وبناء على التطبيق يصبح القرار أكثر دقة واألداء أكثر متيزا
وارتقاء.
عملية تطبيق املعرفة شبيهة جبهود نقل االفكار واملعارف واخلربات الثمينة إىل ممارسات مندجمة مع األداء
التنظيمي هبدف حتسني جودة تعقيدها وجماالت حقوهلا ال تصبح ذات فائدة تذكر وذات قيمة انسانسة فريدة
إذا مل توضع يف موضع لتطبيق العملي.

3

مرحلة تطبيق املعرفة تشمل على استعادة واستخدام املعرفة لدعم القرارات والعمليات وحل املشكالت ،واليت
يف هناية تؤدي إىل خلق معرفة جديدة ،وبالتايل يتم التقاط هذه املعرفة ومشاركتها وتطبيقها مرة
أخرى...وتستمر الدورة.

1

المرجع السابق ،ص.42:
2
سمي ،متطلبات تطبيق إدارة المعرفة يف المدن العربية :دراسة حالة مدينة القاهرة ،مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة ،مرص ،4002 ،ص.2:
عبد الوهاب ر
3
ياسي سعد ،مرجع سابق ،ص.13:
ر
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رابعاً :مناذج إدارة املعرفة
قد وضع العديد من الباحثني مناذج عديدة إلدارة املعرفة يف حماولة لفهم وتوجيه جهود وأنشطة إدارة املعرفة يف
الشركات ،وكان هدف كل منهم توجيه الشركات لبناء استراتيجيات معرفية تساعدها يف حتقيق أهدافها وحل
املشكالهتا ،وحىت تتماشي مع تغريات العصر ،ونعرض فيما يلي بعض النماذج اليت ميكن االستفادة منها يف تطوير
وفهم وإدارة املعرفة يف الشركات.
 .1منوذج  :Duffyينطلق هذا النموذج كون الشركة حتصل على املعلومات والطاقة والنشاط من البيئة
اخلارجية ومن خالل اشتراك االستراتيجية واألفراد والعمليات والتقنية تتحول املعلومات والطاقة إىل معرفة
وعمليات وهيكل اليت تنتج السلع واخلدمات ،وتساهم يف زيادة ثروة الشركة ،وتعد إدارة املعرفة عملية
تتضمن احلصول على املعرفة الضمنية والظاهرة كالمها ودعم وإسناد األعمال وتوليد العوائد والتأكيد
على العنصر البشري كونه اجلانب اجلوهري فيها واحلصول على الدروس املستنبطة من خالل تكرار
استعمال املعرفة .مبوجب هذا النموذج فإن العمليات تكون كاأليت:

1

 اكتساب املعرفة وتشمل ( اكتساب والشراء والتوليد).
 عملية التنظيم تشمل (التصنيف والتبويب والرسم).
 عملية االسترجاع تشمل ( البح والوصول).
 عملية التوزيع تشمل (املشاركة والنقل).
 عملية االستدامة تشمل (التنقيح والنمو والتغذية).
ومنوذج موضح يف الشكل أدناه:

Duffy Jan, Knowledge management: to be or not to be? Information Management Journal, 2000,p.76-76
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الشكل رقم ( :)22منوذج إدارة املعرفة عند

Duffy

االستراتيجية
االكتساب

البــيئـة

املــعرفــة

األفراد

العملية

االستدامة

عمليات إدارة
املعرفة

التوزيع

التنظيم

استرجاع

التقنية
Source : Duffy Jan, Knowledge management: to be not to be? Information, 2000,p.67

من خالل منوذج

Duffy

نالحظ أنّ مصدر املعرفة هي البيئة اخلارجية للشركة وباالعتماد على االستراتيجية

واألفراد والعمليات والتقنية يتم حتويل هذه معرفة إىل منتجات وخدمات هبدف حتقيق عوائد لشركة .وقسم

Duffy

عمليات إدارة املعرفة إىل مخس عمليات كما يلي :اكتساب ،تنظيم ،استرجاع ،توزيع ،استدامة.
.2

منوذج

:Jennex olfman

يستند هذا النموذج على استخدام التأثريات الناجحة يف نظم إدارة املعرفة وتتضمن أبعاد النموذج مايلي:

1

 جودة النظام :كيف يؤدي نظام إدارة املعرفة وظائف ابتكار وختزين واسترجاع وحتويل وتطبيق
املعرفة.
 جودة املعرفة :ضمان أن املعرفة املكتسبة متاحة لكل املستخدمني.
 رضا املستخدم :توضيح املستوى عنده حيقق نظام إدارة املعرفة مستويات عالية من الرضا املستخدمة.

1

jennex. M, olfman.L, assessing knowledge management success effectiveness models, proceeding of the 37 th Hawaii
international conference of system sciences, Hawaii, 2004,p.146
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 العوائد املمكنة :قياس الفوائد واآلثار اليت حيدثها نظام إدارة املعرفة لكل من املستخدم وإدارة الشركة
ككل.
 األثر الرجعي :يؤدي استخدام الفرد لنظام إدارة املعرفة إىل حتسني جودة أدائه يف موقع العمل وذلك
ينعكس بدوره على أداء الشركات ككل.
الشكل رقم ( :)29منوذج إدارة املعرفة عند

Jennex olfman

مستوى نظام
إدارة المعرفة
التكنولوجية
الموارد
ودة النـــظام
جــــــــــ
جـــودة النظام

الفوائد المدركة
شكل نظام إدارة
المعرفة

الفوائد اخلاصة
استراتيجية أو
عملية المعرفة

اآلراء
الربط
رضا المستخدم
التغذية العكسية

جـــودة المعـــرفة العــمليات

source: jennex. M, olfman.L, assessing knowledge management success effectiveness models, proceeding of the
37th Hawaii international conference of system sciences, Hawaii, 2004,p.146

من شكل أعاله نالحظ أنّ منوذج  Jennex olfmanإلدارة املعرفة يعتمد على جودة النظام من خالل عمليات
إدارة املعرفة وهي تشمل كل من توليد وختزين واسترجاع وحتويل وتطبيق املعرفة .باإلضافة إىل جودة املعرفة وهي
امكانية الوصول إىل املعرفة املكتسبة لكافة املستخدمني مما حيقق مستويات عالية من الرضا لدى املستخدم ،وتظهر
التغذية العكسية لنظام إدارة املعرفة يف حتسني جودة أداء املستخدم الذي ينعكس بدوره على أداء الشركة ككل.
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املطلب الثال  :متطلبات تطبيق إدارة املعرفة يف الشركات
من املهم والضروري لتحقيق النجاح يف تطبيق إدارة املعرفة فهم متطلبات تطبيق إدارة املعرفة أو ما يطلق
عليها بالبنية التحتية إلدارة املعرفة والالزمة لدعم عمليات تشخيص املعرفة ،وخلق ،وحتويل املعرفة ،ومشاركة
املعرفة وتطبيقها ،ويصنف

1
carrion

متطلبات تطبيق إدارة املعرفة إىل ثالث متطلبات أساسية هي :األفراد،

العمليات ،التكنولوجيا .أما من وجهة نظر

2

Fernandez sabherwal

فإن متطلبات تطبيق إدارة املعرفة تعرب عن

األسس والقواعد طويلة األمد اليت من خالهلا ،تنشأ ومتكن إدارة معرفة ،حبي تتضمن هذه البنية التحتية إلدارة
املعرفة على مخس مكونات أساسية هي ثقافة الشركة ،اهليكل التظيمي ،اجلماعات املمارسة ،البنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات ،املعرفة املشتركة.
وعلى الرغم من تباين متطلبات تطبيق إدارة املعرفة بني الباحثني لكنهم يتفقون اىل ضرورة خلق بيئة مشجعة
ومناسبة ،وهتيئة األجواء لتطبيق أسس وقواعد إدارة املعرفة للوصول إىل أقصى استفادة ممكنة من املعارف
واملعلومات ،ومن اجلدير ذكره بأن إدراك متطلبات إدارة املعرفة يؤدي إىل خلق بيئة ثقافية متجانسة تعطي الثقة
لألفراد املشاركني باملعلومات وترفع من مستوى أدائهم .ميكن تلخيص أهم املتطلبات الالزمة لتطبيق إدارة املعرفة
يف الشركة يف الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)25متطلبات تطبيق إدارة املعرفة
الثقافة التنظيمة

القوى
البشرية

القيادة

تكنولوجيا
المعلومات

الشركة

املصدر :عبد الوهاب مسري ،متطلبات تطبيق إدارة املعرفة يف املدن العربية :دارسة حالة مدينة القاهرة ،القاهرة ،مركز دراسات واستشارات اإلدارة
العامة،0225 ،ص.1:
1

Carrion .G , Competitive Advantage of Knowledge Management in Schwartz, Encyclopedia of knowledge Management, idea
croup , reference , 2006, p.p.34.43
2
Fernandez Irma Becerra, Rajiv sabherwal, ICI and knowledge management system in Schwartz, encyclopedia of knowledge
management, idea group reference,p.p.230-236
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أوال :الثقافة التنظيمية
هي جمموعة من القيم واملعتقدات واألحاسيس املوجودة داخل الشركة والسائدة بني العاملني ويتطلب إدارة
املعرفة يف أية شركة ان تكون القيم الثقافية السائدة مالئمة ومتوافقة مع مبدأ التعلم وإدارة املعرفة ،وأن تكون
الثقافة التنظيمية مشجعة لروح الفريق العمل .1كما ان الثقافة التنظيمية تؤدي إىل جمموعة من العناصر ونذكر منها
ما يلي:

2

 حتقيق التكامل الداخلي بني أفراد الشركة من خالل تعريفهم بكيفية االتصال فيما بينهم والعمل معابفعالية.
 حتقيق التكيف بني أفراد الشركة وعناصر البيئة اخلارجية من ذوي العالقة بالشركة. القيام بدور املرشد لألفراد واألنشطة لتوجيه األفكار واجلهود حنو حتقيق أهداف ورسالتها.-

حتدد أسلوب وسرعة استجابة أفراد الشركة لتحركات املنافسني واحتياجات العمالء مبا حيقق الشركة
تواجدها ومنوها.

تعترب الثقافة التنظيمية من أهم وأكثر العناصر وجوبا لتطبيق إدارة املعرفة ،اذ ان الثقافة التنظيمية هي احملرك
والدافع األقوى لقرارات إدارة الشركة وسلوك العاملني ،وكيفما كانت معتقدات اإلدارة والعاملني جتاه التغيري
والتطوير والتكنولوجيا واملشاركة وفرق العمل ومنهجية األداء وغريه من مسببات النجاح من املمكن تطبيق إدارة
املعرفة بكافة عناصرها ومكوناهتا وعلى أكمل وجه ممكن بسهولة ويسر ودون أي عسر يذكر يتطلب من
الشركات الراغبة يف تطبيق إدارة املعرفة ان حتدث تغيريا على ثقافة موظفيها أىل االفضل بعيدا عن األنانية
والكسل .وتغيري الثقافة ينحصر حتت ثالثة أمور أساسية هي هتيئة لتزويد املعرفة اخلاصة هبم ،واالستعداد يف
استقبال معرفة االخرين 3.إال ان التغيري يف الثقافة التنظيمية لتحقيق امكانية تطبيق نظم إدارة املعرفة حيتاج إىل جهد
كبري ووقت طويل األجل ،فمن اعقد عمليات التغيري هو تغيري ثقافة اجملتمع ومنها ثقافة الشركة .اجلدول التايل
وضح تأثري الثقافة التنظيمية على إدارة املعرفة.

1
2
3

عبد الوهاب سمير ،مرجع سابق ،ص.8:
عزاوي عمر ،عجيلة دمحم ،مؤسسات المعرفة وثقافة المؤسسات االقتصادية :رؤية مستقبلية ،مجلة الباحث ،جامعة ورقلة ،الجزائر ،العدد ،0202 ،4ص .57- 75
المطيران مطيران ،إدارة نظم المعرفة :الرأس المالي الفكري ،جامعة الزيتونة ،األردن ،0225 ،ص.08:
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اجلدول رقم ( :)25تأثري الثقافة التنظيمية على إدارة املعرفة
أشكال الثقافة

أثر الثقافة على إدارة املعرفة

ثقافة بريوقراطية

االعتماد على االنظمة وحتديد املسؤوليات والصالحيات وااللتزام باهليكل
التنظيمي يف تطبيق إدارة املعرفة وختلق توجهات عند االعضاء بأن رؤية االدارة
العليا ضرورية جدا لتحقيق الكفاءة يف تطبيق إدارة املعرفة.
متكني جمموعات العمل ملواجهة التحديات واإلبداع يف تطبيق إدارة املعرفة حبي

ثقافة إبداعية

يتم تطوير استخدام إدارة املعرفة لصاحل الشركة.
ثقافة فردية

تعيق ومتنع املشاركة وإعادة استخدام املعرفة وتبادهلا.

ثقافة تعاونية

متكن التحول من إدارة املعرفة بالعلميات إىل إدارة املعرفة بالتطبيق ،وتساعد يف
خلق اجملتمعات العملية.

Source : leidner.det al, the role of culture in knowledge management, a case study of two global frins,
international journal of collaboration, vol. 2,NO1,2006,p27 .

ثانثا :القيادة التنظيمية
تعترب االدارة العليا أساس جناح اي تغيري ،وال بد من تبىن االدارة العليا العمليات وأنظمة تطبيق إدارة
املعرفة فالقيادة متثل القدوة يف التعلم والتنمية املستمرة ،ولتطبيق إدارة املعرفة فان ذلك يتطلب منط قيادي غري
عادي يتمكن من إدارة عناصر الشركة لتحقيق أفضل وأقصى استفادة ممكنة ،لذلك فإن القيادة املناسبة هي اليت
تتصف بالقدرة على شرح الرؤية املشتركة لآلخرين حبي تكون قدوة هلم ،والقدرة على االتصال والتعامل الدائم
مع األفراد يف املنظمة واملوضوعية يف احلكم واختاذ القرارات ،واملرونة والتفاعلية.1
يشري  Bollinger & Smithإىل أمهية دور القيادة يف جناح تطبيق إدارة املعرفة السيما وأن على القيادة التركيز
على عدة أمور منها:

2

 اجياد ثقافة حتترم وتقدر املعرفة ،وتعزيز مشاركتها.
 احملافظة على صناع املعرفة يف املنظمة ،واالهتمام بتعزيز الوالء عند العاملني لدى املنظمة.
 التأكد من أن مجيع العاملني الذين يشتغلون مناصب استشرافية حيصلون على التدريب والتمكني والدعم
لتعزيز الثقافة
 1سمير دمحم عبد الوهاب ،مرجع سابق ،ص .9
2

Audrey Bollinger, A.Robert Smith, Management organizational knowledge as a strategic asset, Journal of knowledge
management, 2001,vol.5,No.1,p.p1-11.
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 انشاء بنية حتتية للمعرفة ،وتوفري أنظمة دعم تعزيز وتسهل من عملية مشاركة وتبادل وتطبيق املعرفة.
ان القائد املناسب إلدارة املعرفة هو القائد الذي يتصف بثالث صفات أساسية هي :القدرة على شرح الرؤية
لآلخرين وأن يكون قدوة هلم وأن تكون لديه القدرة على ربط هذه الرؤية يف أكثر مضمون وداخل أكثر من اطار
يهم املنظمة وتعمل املنظمة من خالله .كما جيب ان يتحقق القائد من أن املعلوماتية اليت يصل إليها األفراد والقادة
هي ا نعكاسات للحقائق والبيانات وليست استنتاجات شخصية ليس هلا أساس موضوعني إىل جانب ذلك فإنه
يتعني عليه النظر إىل األمور املتعلقة باملنظمة على اهنا عمليات مرنة ومتفاعلة وليست أموراً جامدة وثابتة.
حي أن اإلدارة العليا هي اليت تنشر الثقافة املالئمة وتوفر املتطلبات الالزمة الكتشاف ومشاركة إدارة املعرفة
التنظيمية ،وأينما وجد التزام قوى لدى االدارة التنفيذية لتغيري الثقافة التنظيمية ،تكون الشركة قادرة على خلق
القيم اليت تؤدي إىل مشاركة املعرفة عرب خمتلف املستويات التنظيمية.

ثالثا :املوارد البشرية
متثل أحد أهم املوارد اليت تعتمد عليه الشركات يف البقاء واالستمرار والتطور والتوسع اذ يعترب كل عامل
من العاملني عنصر جناح أو فشل للشركة ،حي

أن الشركات اليت تسعى لتحقيق التميز والنجاح إمنا هي

الشركات اليت ختلق وتبىن فرداً بشريًا متميزاً وماهراً ومتخصصًا من خالل التدريب والتأهيل والتطوير املستمر.
كما ميكن تنمية املوارد البشرية من خالل زيادة املعرفة واملهارات والقدرات لدى العاملني يف اجملاالت
املختلفة لرفع مستوى كفاءة األداء ،حي

يعترب التعلم من أحد األدوات تنمية العنصر البشري وخلق موارد

البشرية احلكيمة القادرة على االبتكار واإلبداع والتأثري ،وتساعد برامج تنمية القوى البشرية بشكل كبري يف تطبيق
عمليات وأنظمة إدارة املعرفة بأقل مستويات املقاومة والنزاع.

1

إن الدوافع اليت حيملها األفراد يف أي مستوى من املستويات التنظيمية وطريقة تفسري ونقل وتطبيق
عمليات إدارة املعرفة يؤثر بشكل كبري يف حتديد شكل وطبيعة املعرفة املتداولة وكيفية إدارهتا .2ويشكل عنصر
األفراد أقوى مؤثر لتطبيق إدارة املعرفة ،وذلك ألن خلق ومشاركة واستخدام املعرفة يتم من خالل األفراد ،بينما
تعترب التكنولوجيا والثقافة وغريها من األدوات املساعدة للتهيئة والتسهيل من تطبيق إدارة املعرفة .وبالتايل يف هناية
1

المطيران عبد هللا مطيران ،مرجع سابق ،ص.99- 8
Land Frank et al, knowledge management processes, in: Schwartz, D. Encyclopedias of knowledge management ,idea group
reference, 2006,p.p403-409.
2
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األمر فإن األفراد هم من ميلكون قرار تطبيق إدارة املعرفة من عدمه .ونظرا لدور املوارد البشرية يف تطبيق إدارة
املعرفة ،أصبحت املنظمات تركز بشكل كبري على االهتمام بتطوير قدرات املوظفني وتنمية مهاراهتم وخرباهتم من
خالل االرتقاء بعمليات التوظيف ،وتفعيل برامج التدريب ،وتقييم األداء ،وتقدمي مكافآت جمزية للعاملني يف جمال
املعرفة.1
حي أن عمليات التوظيف الفعالة هي اليت تضمن استقطاب موظفني ذو معارف وخربات وقدرات وفق
املستوى املطلوب ،وهذا يؤدي بدوره جللب معارف جديدة ومفيدة للشركة ،فهؤالء األفراد هم الذين يندجمون
بسهولة يف املنظمة ويكون لديهم القدرة على استخدام وتطبيق املعرفة التنظيمية بسرعة وكفاءة ،كما وأن برامج
التدريب الفعالة والتعليم املستمر يؤدي إىل مشاركة املعرفة من قبل املوارد البشرية ،فمنهجيات التدريب والتعلم
من أهم أدوات التغيري يف عقول األفراد وسلوكياهتم ومنحهم االسلوب والطريقة واملالئمة لتوليد املعرفة
ومشاركتها ،اضافة ألن نتائج تقييم األداء واملكآفات والتعويضات املمنوحة للموارد البشرية أصبحت دافعاً
الهتمام املتزايدة يف خلق ومشاركة املعرفة .يؤكد تقرير اللجنة الالقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا التابعة لألمم
املتحدة 2يف دراسة حول منهجية إدارة املعرفة ،أن مسؤولية إدارة املوارد البشرية تتعاظم احلاجة إلدارة املعرفة من
خالل تطوير ثقافة العاملني وسلوكياهتم حنو خلق املعرفة ومشاركتها وتطويرها واستخدامها .إذ أن العمليات
الداخلية إلدارة املوارد ال بشرية كالتوظيف والتدريب والتعويض وغريه ،هي عادة ما حتتاج إلعادة بنائها اهلندسي
لكي تدعم توجهات املنظمة للمعرفة .حي يبني اجلدول أسفله تأثري العلميات الداخلية إلدارة املوارد البشرية على
عمليات إدارة املعرفة ،فبعضها تؤثر بشكل مباشر على عمليات إدارة املعرفة وبعضها تؤثر بشكل غري مباشرة من
خالل التأثري على السلوكيات الفردية والتنظيمية واليت بدورها تؤدي إىل تأثري على عمليات إدارة املعرفة.

Uriart. F, Introduction to knowledge management, Jakarta, Indonesia: ASEAN Foundation, 2008,p.p45-52.
 2اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،منهجية إدارة المعرفة :مقارنة تجريبية في قطاعات مركزية في دول االسكوا األعضاء ،منظمة األمم المتحدة نيويورك،
 ،4002ص .99
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اجلدول رقم ( :)21تأثري عمليات إدارة املوارد البشرية على إدارة املعرفة
عمليات إدارة املوارد البشرية

منط التأثري

عمليات إدارة املعرفة

توظيف العاملني وتعيينهم على الشواغر استنادا إىل تطابق سريهتم الشخصية مع
املواصفات الوظيفية

مباشرة

خلق املعرفة وتنظيمها

تصميم بنية الشركة

مباشرة

نتظيم املعرفة ومشاركتها

تدريب العاملني

مباشرة

خلق املعرفة وتنظيمها

تقييم أداء العاملني

غري مباشرة

خلق املعرفة ومشاركتها

تعويض العاملني ومكافأهتم عن طريق األجور والترقيات

غري مباشرة

تنظيم املعرفة

تطوير مهنة العاملني عن طريق الترقية الوظيفية ،برامج االرشاد والربامج اإلدارية

مباشرة

مشاركة املعرفة

إدارة معنويات العاملني :لقاءات مجاعية استقصاءات عن الرضا ،تطوير ثقايف

غري مباشرة

خلق املعرفة واستخدامها

التطابق مع لوائح العمل والسالمة ودراسة ظروف العمل وتنسيق وترتيب

غري مباشر

مشاركة املعرفة

املكاتب
املصدر :اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا ،منهجية إدارة املعرفة :مقارنة جتريبية يف قطاعات مركزية يف دول االسكوا األعضاء ،منظمة األمم
املتحدة نيويورك ،0229 ،ص.29:

رابعا :تكنولوجيا املعلومات واالتصال
تلعب التكنولوجيا احلديثة دوراً مهما يف حتسني أداء الشركات واملنظمات وذلك من خالل توفري
املعلومات يف الوقت املناسب واالرتقاء بدور املعلومات لترشيد القرارات ،حي أصبح للتكنولوجيا أمهية كبرية يف
كيفية تعظيم قدرة الشركة على خلق معرفة جديدة وكيفية خلق بيئة داخلية تشجع مشاركة التعلم واملعرفة.
وكذلك توفر التكنولوجيا أد وات عديدة ومتطورة تساهم بشكل كبري يف تطبيق أنظمة إدارة املعرفة والسرعة يف
نشر ونقل وحتويل واستقطاب مشاركة املعرفة ،ومن هذه األدوات شبكة االنترنت وقواعد البيانات والربامج
واألجهزة االلكترونية احلديثة.1
تكنولوجيا املعلومات بأهنا "مجيع ما يستخدم من أجهزة حاسوب وبرامج حمسوبة واليت تساعد يف حتقيق
وضمان كافة االحصاءات املعلوماتية وختزينها وتوريدها ،ووضعها يف االستعمال من قبل املستويات اإلدارية ،واليت
متكنهم من تبادل املعلومات والتراسل فيما بينهم ،من اجل الوصول إىل أعلى كفاءة إنتاجية" .2ولعل التطور
1

مطيران عبد هللا المطران ،مرجع سابق ،ص .99
 2عيسان ،صالحة عبد هللا والعاني ،وجيهة ثابت ،دور تكتولوجيا المعلومات في إدارة المعرفة في كلية التربية ،مجلة جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان ،المجلد
 ،94العدد  ،4008 ،9ص .8- 6
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السريع واهل ائل يف تكنولوجيا املعلومات احلديثة جعل من الصعوبة مبكان الوقوف على تعريف الشامل وكامل ،إذا
ان هذا التطور أصبح يطال مجيع مكونات تكنولوجيا املعلومات اليت تطورت لتصل إىل حد اخليال.
يف حب أجراه املركز األمريكي للجودة الشاملة

America productivity and Quality center

1

فقد تبني أن

استخدام تكنولوجيا املعلومات وأدواهتا إلدارة املعرفة أصبح له جدوى وتأثري يف أغلب املنظمات ،اإل أن هذه
األدوات تعترب أكثر تعقيدا عما تظهر عليه ،حي

أهنا تتطلب طاقة قوية لتطبيقها وحتقيق استمراريتها ،وتساعد

تكنولوجيا املعلومات يف تطبيق وبن اء نظم إدارة املعرفة يف العمليات التشغيلية ،ومن ذلك إدارة املشروعات إىل
تطوير املنتج إىل عمليات البيع وما بعد البيع ،كما وتبني أن أمهية توصيل األفراد باألفراد او األفراد باملعلومات
يعترب احملرك الرئيسي الستخدام تكنولوجيا املعلومات يف نظم وعمليات إدارة املعرفة.
تلعب التكنولوجيا دوراً جوهريا ومتعاظماً يف تطبيق إدارة املعرفة ،حي
والباح

Brun

يرى كال من الباحثة

Dasi

بأن التكولوجيا تقدم الدعم الالزم إلدارة املعرفة من خالل اجتاهني:

 تتيح اإلمكانية لألفراد لتنظيم وختزين والوصول إىل املعرفة الصرحية حمكمة والبناء ،وذلك من خالل
املكتبات االلكترونية وقواعد البيانات.
 تساعد يف توصيل األفراد مع أفراد آخرين لتمكينهم من مشاركة املعرفة الضمنية واليت تستقر يف عقول
األفراد ،اإل اهنا ألم توثق وتدون بعد بشكل حمكم البناء ،من خالل الفيديو كونفرشن وصفحات
التواصل االجتماعي وغريه من األدوات.
تتميز أنظمة إدارة املعرفة اليت تعتمد على التكنولوجيا بالعديد من اخلصائص كما يذكر تقرير صادر من شركة
Data Ware Technologies 2

جمموعة من امليزات ميكن تلخيصها يف ما يلي:

 الوعي :مجيع األفراد لديهم القدرة على معرفة أين جيدون املعرفة التنظيمية ،وبالتايل توفري اجلهد والوقت.
 القدرة على استخدام :املعرفة ميكن استخدامها حيثما كانت احلاجة إليها ،سواء يف املكتب أو الشارع او
أمكان تواجد الزبون.
 القدرة على الوصول :مجيع األفراد لديهم الصالحيات الالزمة للوصول إىل املعرفة التنظيمية واستخدامها
حبسب حاجاهتم.
1

America productivity and Quality center, successfully implementing knowledge management, U.S.A, Texas,2000
Data Ware Technologies, knowledge management: linking people to knowledge for bottom time results, U.S.A, Cambridge,
data ware technologies inc, site www.datawaretechnologies.com
2
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 ليس هلا وقت حمدد :فاملعرفة ميكن الوصول إليها يف أي وقت كان.
كما يشري التقرير إىل عدم وجود تكنولوجيا واحدة متكاملة تغطي مجيع عمليات إدارة املعرفة وأنظمتها وذلك ألن
إدارة املعرفة ال تعتمد فقط على تكنولوجيا ،بل هي نظام متعددة املكونات والعناصر املبنية على الثقافة التنظيمية
وإستراتيجية العمل ومنط القيادة وغريه من املكونات .ونذكر أهم تطبيقات تكنولوجيا املعلومات املستخدمة يف
عمليات إدارة املعرفة :الشبكة العنكبوتية الشبكة الداخلية ،الشبكة اخلارجية ،الربيد االكتروين ،التعلم االلكتروين،
الربامج املكتبية.
ويف تقرير أصدرته مؤسسة

1
KPMG Consultin

سنة  0222حول إدارة املعرفة،حي

أظهرت نتائج استطالع

ميداين شارك فيه أكثر من  902شركة رأس ماهلا يزيد عن  0222مليون دوالر امريكي وتعمل يف دول غربية،
أن التكنولوجيا حبد ذاهتا ال شئ برامج إدارة املعرفة لكنها تسهل و تساعد يف تطبيق هذه الربامج ،خاصة
للمنظمات الكبرية واملتشرة جغرافيا ،فقد أظهرت االستطالع أن حوايل  %92من الشركات استخدمت
االنترنت إلدارة املعلومات ،بينما  %18استخدمت الشبكات الداخلية %12 ،استخدمت قواعد البيانات
وتقنيات التخزين .باالضافة هلذه النتائج ،يظهر التقرير أن املستطلعني يرون بأن الشبكات الداخلية هي األدوات
األكثر فعالية يف مساعدهتم إلدارة املعلومات ،بينما الشبكات اخلارجية هي أقل فعالية.

املبح الثاين :تطور موقع العمالء ضمن إدارة الشركات
يف ظل املنافسة الشديدة وعصر املعلومات واملطالب املستمرة للعمالء واحتياجاهتم من حي

اجلودة

واالبتكار مما استدعى ضرورة إعادة تصميم منوذج أعمال الشركات وذلك بالتركيز على العميل باعتباره املصدر
الوحيد لربح والنمو والتفوق.

املطلب األول :العمالء الوجهة اجلديدة لشركات
أصبح االهتمام بالعميل هاجسا حيرك الشركة ،إرضاؤه سبب بقاؤها ،ووالؤه ضمان ازدهارها .هذه هي
املكانة اليت أصبح يتبوؤها العميل يف شركات احلاضر واملستقبل .غري أنه مل يكن على هذا النحو من األمهية من
قبل ،فقد اختلفت وجهات النظر إليه .وتفاوتت درجة أمهيته عرب مراحل عديدة تطورت خالهلا توجهات إدارة
الشركة و تطورت معها النظرة إىل هذا األخري.
1

KPMG Consulting, Knowledge Management Research Report, Netherlands, Holland ,2000,p.16, site
http://www.providersedge.com/docs/km_articles/kpmg_km_research_report_2000.pdf
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أوال :مفهوم العميل
يف التعاريف الكالسيكية جند ان العميل:1
 ذلك الذي يدفع.
 ذلك الشخص الذي يتقدم لشراء املنتجات أو احلصول على اخلدمات من الشركة.
 عميل الشركة هو ذلك الشخص الذي يستهلك املنتج اخلاص هبا حبلته النهائية.
تتميز التعاريف الكالسيكية بالقصور واحملدودية فالتعريف األول يقصى املتعاملني مع الشركات الغري الرحبية
من كوهنم عمالء لديها ،أما الثاين يلغي املستعمل النهائي ويكفي فقط باعتبار املتعامل املباشر مع الشركة هو
العميل ،أما التعريف الثال

ال يعترب الوسطاء داخل وخارج الشركة عمالء ويركز فقط على مستهلك النهائي

للمنتجات واخلدمات.
أما التعريف احلدي للعميل يعترب كل شخص نتعامل معه سواء كان من خارج الشركة وداخلها عميالً
ويف هذا االطار هناك جمموعة من التعاريف ونلخصها يف ما يلي:
 تعريف عبيدات  :2هو ذلك الفرد الذي يقوم بالبح عن سلعة أو خدمة ما وشراؤها الستعماهلا اخلاص
او االستعمال العائلي.
 تعريف البكري  :3العميل هو ذلك الشخص الذي يقتين البضاعة أو يشتريها هبدف اشباع حاجاته املادية
والنفسية أو ألفراد عائلته.
 تعريف اجلنايب  :4العميل هو املستخدم النهائي خلدمات الشركة وتتأثر قرارته بعوامل داخلية مثل
الشخصية واملعتقدات واألساليب والدوافع وبعوامل خارجية ،مثل :املوارد وتأثريات العائلة ومجاعات
التفضيل واالصدقاء وقد يكون العمالء أفراد شركات.كما ميكن تقسيم العمالء إىل فئتني رئيسني مها:
 العمالء الداخليون :هم أولئك األفراد أو االدارات اليت تصلها اخلدمة عن طريقتنا أي من يستعملون
خمرجاتنا داخل الشركة ،وعلى هذا األساس فكل مستخدم أو إدارة داخل الشركة هو يف الوقت ذاته
مورد وعميل لغريه ،فهو من جهة يستخدم خمرجات غريه ،ومن جهة أخرى يقدم لغريه خمرجاته
Jean Michel monin, op.cit,p.p 41-42
 2عبيدات دمحم ابراهيم ،سلوك المستهلك  ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان ،االردن ،ط ،9998 ،4ص99
 3البكري ثامر ياسر ،إدارة التسويق ،المكتبة الوطنية ،الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة ،الموصل ،العراق ،4004 ،ص.96
 4أميرة الجنابي ،عالء فرحان طالب ،مرجع سابق ،ص .99
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عمله .وهبذا امل فهوم تكون الشركة عبارة عن سلسلة من العمالء الداخليني ،وتتوقت كفاءة الشركة
على مدى كفاءهتا يف تنظيم العالقة بينهم ،أما اجلودة النهائية ملخرجات الشركة فهي نتائج تراكم
جودة املخرجات اجلزئية هبا.
 العمالء اخلارجيون :يتمثلون يف األفراد أو اإلدارات والوسطاء الذين يصلهم املنتج أو اخلدمة اليت
تقدمها الشركة يف النهاية ،وهذا طبعا هو االستخدام التقليدي واملعتاد للفظ "زبون" أو " عميل".
يلخص الشكل التايل املفهوم احلدي للعميل:
الشكل رقم ( :)21املفهوم احلدي للعميل
العميل
اخلارجي

الداخلي

االشخاص أو اجلهات اليت تتلقى
اخلدمة أو السلعة من الشركة

العاملون يف مجيع األقسام واإلدارات
الذين يتعاملون مع بعضهم البعض
إلجناز األعمال
املصدر :من إعداد الباحثة

قد يكون من السهل على الشركة حتقيق رضا ووالء وكفاءة أداء عمالئها الداخليني ،وذلك متوقف على كفاءهتا
التنظيمية ونظم املعلومات هبا وكذلك على فعالية إدارة املوارد البشرية ،أما فيما يتعلق بالعمالء اخلارجيني فاملهمة
أصعب بكثري وذلك لعدم جتانسهم من حي السلوك االستهالكي خاصة يف ظل معطيات البيئية العاملية املعاصرة
اليت زادت يف تعقيد وتنوع حاجات الزبائن وتزايد توقعاهتم ومتطالباهتم مع تنامي حدة املنافسة احمللية والدولية ،لذا
حتولت قضية العميل إىل قضية حمورية اليت تشكل التحدي األكرب ملؤسسات األعمال اليت وجدت نفسها أمام
حتمية إدارة العالقة معه منذ كونه عميال حتميا إىل غاية كسب والئه لشركة.
إذن أن توسيع فكرة العميل بوصفه أحد موجودات الشركة( العميل الداخلي والعميل اخلارجي) ،فال فرق بني
عميل حيتاج إىل ملنتج أو خدمة خارج الشركة ،وآخر حيتاج ملنتج أو خدمة داخل الشركة  ،واجلدول املوايل
يوضح أوجه التشابه بني العميل الداخلي واخلارجي.
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اجلدول رقم (:)21أوجه التشابه بني العميل الداخلي واخلارجي
أوجه التشابه

العميل الداخلي

العميل اخلارجي

االستالم من

العملية االنتاجية السابقة

آخر عملية انتاجية

التوقيت

حسب احلاجة

حسب التسليم أو عند احلاجة

االهتمام

االستالم باملواصفات املتفق عليها وبالتوقيت املالئم

االستالم باملوعد

الشكوى

من التأخر أو عدم املالئمة

من وقت االنتظار او تأخر التسليم

النتائج

رضا العميل

رضا ووالء العميل

املصدر :جنم ضعبود جنم ،املدخل الياباين إىل إدارة العمليات االستراتيجية :النظم واألساليب ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،عمان األردن،0229 ،
ص.098:

بناءاً على ما سبق يتضح جليا أن العميل أصبح حموراً لكافة األنشطة التشغيلية اليت تؤديها الشركة ،فبدونه
قد تصاب هذه األخرية بالفشل وتتعرض أنشطتها للزوال ،السيما يف ظل تزايد املنافسة على املستوى العاملي الذي
تستهدفه األسواق االقتصادية مبحتلف أنشطتها.
وكنتيجة للتحليل أعاله ،نقترح تعريف بسيطا للعميل ،حي

نرى أن العميل هو املستخدم النهائي للمنتجات

واخلدمات الشركة وتتأثر قرارته بعوامل داخلية مثل الشخصية واملعتقدات واألساليب والدوافع والذاكرة ،وبعوامل
مثل املوارد وتأثريات العائلة ومجاعات التفضيل واالصدقاء ،وقد يكون العمالء أفراداً أو منظمات أو من خمتلف
شرائح اجملتمع .كما يعترب العميل أحد مصادر معرفة لدى الشركة ،لذا يتوجب عليها أن تستفيد من العمالء لرصد
ومعرفة التغريات احلاصلة يف السوق ،اذ أن هذه التغريات أول ما حتدث لدى العمالء يف الغالنب ومن مث يف
املنظمات والشركات.
ثانيا :أمناط العمالء توجد عدة زوايا واعتبارات ميكن االعتماد عليها يف تصنيف عمالء الشركة وحتديدهم بدقة
من اجل إعطاء الفرصة للحصول على معرفة خاصة مبختلف أمناط العمالء والتعامل معهم على أساس علمي
ومنهجي لكسب أكرب عدد ممكن منهم واحملافظة على العالقة معهم.
 .1التصنيف على أساس اخلصائص الشخصية :حي يندرج حتت هذا التصنيف عدد كبري من أمناط
شخصية ميكن ان يتعامل هبا العمالء وهي:

1

1

طلعت أسعد عبد الحميد ،كيف تجتذب عميال دائما؟ الجديد في فن البيع المتميز ،منشأة المعارف ،االسكندرية ،مصر ،ط ،5ص ،95- 88بتصرف.
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أ .العميل الصامت :رمبا يكون هذا العميل من أصعب العمالء فهو يرفض أن يعلق أو يتحدث إليك ولو
بكلمة واحدة ،وال تظهر أساريره أية انطباعات سواء بالقبول أول الرفض ملا تتحدث معه ،...ومن
الصعب أن تكتشف ما يدور بذهنه ،وجيب أال يؤخذ صمت العميل كعالمة للقبول أو املرافقة.
ب .العميل العاطفي :هذا العميل يتصرف وفق عواطفه فال جند قي الغالب حتليل منطقي لتصرفاته.
ج .العميل الثرثار :يود أن يتكلم طول الوقت ،غري مرتب ،جمادل ،جيب النقاش ،اجتماعي متحمس ،غري
منطقي أحيانا يف الرد ،حيذر من اسكات هذا النوع من العمالء بقوة.
د .العميل اجملادل :لديه هواية إثارة امل شاكل من خالل مقاطعة البائع ومناقشة يف كل كلمة ،ويتميز باخنفاض
الذكاء والسلبية يف عرض وجهة نظره ،بسرعة الغضب.
ه .العميل الودود :يظهر سالسة يف التعامل واسترخاء يف األعصاب ،والود يف اللقاء ،يعترب من العمالء
املرغوب فيهم فهو اليسبب أي مشاكل يف نقاط البيع حياول دائما دعم االتصال القائم بينه وبني رجل
البيع ،ميكن كسبه من خالل اهلدايا واجملاالت...
و .العميل املندفع(االنفعايل) :يتميز باملزاج املتقلب ويستجيب بإنفعال مع املواقف وبالتسرع املفرط أو
القبول ،ويستعمل كل إمكانياته وقدراته وسلطاته يف اختاذ قرارات شرائية اندفاعية متسرعة عشوائية.

1

ز .العميل املتردد :هو ذلك العميل الذي ال يستطيع أن يتخذ قرارا ،فهو متخوف ومتحفظ كما أن لديه
نقصا يف التركيز ، ...وحيتاج إىل وقت إلقناعه بالعملية الشرائية ويتخذ قراراه وبصعوبة ويفتقر إىل قدر
كبري من الثقة بالنفس.
ح .العميل املتشكك :ال يصدق ما تقوله بسهوله ، ...زيبدو واضحا يف كلماته ومالحمه وينتقدك هذا العميل
بشدة ،وال يأخذ أبدا من أقوالك قضية مسلما هبا ،كما أنه غري لبق ،وينظر إليك نظرة الشك دائما ،ويف
أحيان كثرية تلجأ الشركة إىل تقدمي ضمانات التسليم أو عدم اخنفاض السعر لضمان احلصول على ثقة
هذا العميل.
ط .العميل اهلادئ :يتميز العميل اهلادئ بالتأين يف إختاذ قرارت الشراء وال يستجيب بسرعة إلغراءات رجل
البيع يف نقطة البيع ،يتعامل مبنطق ومعقولية وحتليل حسايب لألمور ،يتمتع بذكاء ويقدم افتراضات بناءة
ويتخذ قرارات سليمة.
1

محمود جاسم الصمدعي ،ودينه عثمان يوسف ،سلوك المستهلك ،دار المناهج ،عمان ،ط ،4004،9ص ، 99بتصرف
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ي .العميل خشن املعاملة :عدمي الثقة بالناس ،يناقشك بعنف وبصوت مرتفع ،كلماته قد تكون قاسية تصل
يف بعض األحيان إىل التشائم ،يود دائما أن يشعر بأمهيته ويتدخل مقاطعا ألي حدي جانبك.

1

ك .العميل كبري يف السن :يقابلك برصد كبري من اخلربة ،وقدر كبري من املهابة املطلوبة للتعامل معه يرحب
برحل البيع الذي جيعله مستشارا له ، ...اعتربه األكثر علما حني تسأله وحني تطرح عليه قضاياك
لتكسبه ،...واحترام حديثه وأشعر ه دائما بأنه أكرب منك.
ل .العميل املرأة :هلا أمهية خاصة بالنظر إىل خصائصها الشرائية فهي:

2

 حادة احلس جتاه جودة السلع واخلدمات؛
 تبتعد يف كثري من االحياء عن الدخول يف التفاصيل الفنية للسلع املباعة وتعتمد على املظهر بشكل
كبري؛
 تأخذ وقتا أطول من الرجل يف التفكري؛
 ترغب يف التميز يف جمتمعها احمللي ،وتقليد املشاهري وااللتزام خبط املوضة؛
 ترغب يف الكالم والنقاش واملساومة ،وحتب ان تعامل معاملة األمريات يف الشراء؛
يعترب هذا التصنيف ذو أمهية بالغة يف توجيه أعمال واستراتيجيات رجل البيع يف التعامل مع عماله ،كما
أنه يوضح التعقيدات واالختالفات اليت متيز شخصيات العمالء يف تعاملهم مع الشركة مما يعصب مهمة رجل البيع
يف التعامل ،كما تزداد املهمة صعوبة ملا حتاول الشركة مع احتياجات وتوقعات اآلالف من عمالئها وعاداهتم
الشرائية وهذا ما ما سوف نستعرضه يف موضوع إدارة معرفة العميل كنشاط مهمة داخل الشركة.

 .0التصنيف على أساس أمهية العميل بالنسبة للشركة
ال حيتل كل عمالء الشركة نفس املستوى من األمهية يف نشاطها واألثر يف رحبية الشركة وبناءاً على هذا
املعيار ميكن أن نصنف عمالء الشركة إىل ثالث أصناف:

3

أ .العميل اإلستراتيجي :هو العمالء األكثر مردودية ،يتميز يف الغالب مبستوى والء عايل ملنتجات أو عالمة
الشركة.

1

إياد شوكت متطور ،إدارة خدمة العمالء ،دار كنوز المعرفة ،األردن ،ط ،4008 ،9ص ،89بتصرف.
 2محمود جاسم الصمدعي ،ردينه عثمان يوسف ،مرجع سابق ،ص.95
 3سعاد خنساء ،التسويق االلكتروني وتفعيل التوجه نحو الزبون من خالل المزيج التسويقي ،رسالة ماجستير ،الجزائر ،4006 ،ص( 24غيرة منشورة).
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ب .العميل التكتيكي :هذا النوع من العمالء أقل مردودية لكنه حيتل مكانه مهمة يف سلم أولويات
وانشغاالت الشركة اليت تسعي لرفعه إىل مستوى أحسن.
ج .العميل الروتيين :هو العميل يتساوى احتمال استمراره يف التعامل مع الشركة مع احتمال قطعه العالقة
يعرف على أنه العميل املشكل ،مبعىن ميكن أن ميثل بالنسبة للشركة فرصة أو هتديد.

 .2التصنيف على أساس العائد والنفقة
يعترب العائد والنفقة متغريين عامني يف حتديد أمهية العميل ومكانته يف الشركة ويتضمن هذا التصنيف اجملموعات
التالية:
أ .عمالء يتساوى عائدهم ونفقاهتم ،هم العمالء فرصة ميكن استغالهلا وحتسني عائهم.
ب .عمالء يزيد عائدهم عن نفقاهتم ،هم ميثلون مصدر رحبية الشركة ،جيب أن تكثف هذه األخرية جهودها
لالحتفاظ هبم.
ج .عمالء يقل عائدهم عن نفقاهتم ،ويشكلون عىبء على الشركة ،إذ مل تستطيع حتسني عائهم حيب التخلي
عنهم.
رغم اختالف زوايا واعتبارات التصنيف يبقي هدف الشركة من اعتماد أحد هذه التصنيفات هو متديد ومعرفة
خصائص العمالء الذين تتعامل معهم ،وتبقى اخلطوة املوالية هي اختيار استراتيجية مناسب للتعامل مع كل
صنف.

املطلب الثاين :أمهية العميل بالنسبة للشركة
أخذ العميل املراكز األكثر حساسية وأمهية يف إدارة الشركة وشكل مصدر لتغيري الذي يرز يف تغري املستويات
ضمن هرم اإلدارة ومحل الشركة على اجياد أهم االستراتيجيات لتوجيه اإلدارة اجلديدة بالعميل .ولقد قدم

Kotler

منوذجا جديداً هلرم االدارة اليت أصبحت ترتكز على العميل ،وينشأ هذا النموذج من عملية بسيطة هي قلب هرم
اإلدارة التقليدي كما يوضح الشكل املوايل:
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الشكل رقم ( :)21موقع العميل ضمن هرم اإلدارة
النظرة احلديثة للشركة اجتاه العميل

النظرة التقليدية للشركة اجتاه العميل

العمالء
الموظفين

اإلدارة

العليا

االطارات
العميل

الموظفين

اإلدارة

العميل

اإلطارات

العليا

العمالء

ب .هرم اإلدارة احلديثة

أ .هرم اإلدارة التقليدي

Source: P.kotler, B.Dubois, Marketing management, edition Pearson, 11èmeedition, 2006, p.168

ويبني  Kotlerمن خالل الشكل على انه إىل جانب التسويق اخلارجي الذي يهتم باألسواق جيب االهتمام
بالتسويق الداخلي الذي ينصب على قيمة وتطوير املورد البشري يف الشركة لتفعيل مسامهته يف خدمة العميل،
ومنه فالتوجه بالعميل فكرة على الشركة تبينها يف ثقافتها وتنظيمها الداخلي فال يعين شيئا تقدم وعود للعمالء ال
تكون الشركة قادرة على الوفاء هبا.
ويف هرم اإلدارة اجلديدة واملتمثل هبرم (ب) أصبح العميل وليس املدير يف أعلى اهلرم ،وهو اآلن بشكل
مركز القرار وليس مركز العائد فقط بالنسبة للشركة ،يأيت بعده موظيفي اخلط األمامي يف املستوى الثاين لعالقاهتم
املباشرة بالعميل خاصة يف جمال تسويق خدمات ،يف املستوى الثال

جند موظفي التأطري أو اهلياكل ويقصد هبم

مسؤول املكاتب ،رئيس اخلدمات وغريهم من املسؤولني ،وأخري ويف املستوى الرابع جند اإلدارة العليا وهي
صاحبة القرار الذي يعترب خالصة ملختلف املستويات اضافة إىل هذا فوجود العمالء على جانيب اهلرم يعين ان كل
شركة يف خدمة العميل.
هناك جمموعة من األسباب اليت أدت إىل زيادة االهتمام بالعميل بالنسبة لشركة وميكن حصرها يف النقاط
التالية:
1

1

جون والمن ،أصول خدمة الزبائن ،ترجمة مركز التعريب والبرمجة ،الدار العربية للعلوم ،بيروت ،ط ،9998 ،9ص.42- 96
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 البيئية االقتصادية :اليت تبتسم بتزايد وترية العوملة اليت تؤدي بدورها إىل تزايد املبادالت التجارية وحترير
األسواق وتعاظم نشاط الشركات متعددة اجلنسيات ،خاصة يف ظل اتفاقية املنظمة العاملية للتجارة
والتكتالت االقليمية وعقود الشراكة املربمة بني خمتلف الدول ،وكل هذا أدى إىل تزايد ح ّدة املنافسة
احمللية واألجنبية ،مما يعقد مهمة الشركة يف احلصول على عميل جديد واالحتفاظ به.
 توقعات العمالء والتكنولوجيا :أصبح من الصعب على العميل التمييز واملفاضلة بني املنتجات واليت غالب
ما تتألف من املكونات نفسها وتؤدي الوظائف نفسها بطريقة متشاهبة إىل حد بعيد ،يضاف إىل ذلك
حسن اطالع العميل وتزايد وعيهم ،فعامل املنافسة أدى إىل ضرورة تكثيف احلمالت االشهارية والدعائية
والتروجيية اليت تربز للعميل املستهدف كل تفاصيل املنتج أو اخلدمة ،وما توفره شبكة االنترنت من
معلومات أدت إىل ادراك العمالء ووعيهم باملواطن اليت جيب التدقيق فيها واملعايري اليت من خالهلا يتم
احلكم على جودة اخلدمة.
من أمثلة الفلسفات اليت تتبنها العديد من الشركات الناجحة يف عامل اليوم مثل موتوروال  ،زيروكس،
تويوتا أمريكان إكسرباس وغريها ،فلسفة " العميل دائما على حق" وفلسفة " العميل هو امللك" واليت تعين
أن إرادة العميل جيب ان تسبق إرادة الشركة وأنه ال جيب إختاذ أي قرار أو تبين أية سياسة دون استكشاف
رد فعل العميل .1هذه الثقافة اجلديدة يف إدارة األعمال ،ثقافة العميل ،أصبحت اعتقادا راسخا لدى مديري
كربيات الشركات ولئن سألتهم :من يدير شركتكم؟ ليقولن ":إنه العميل" .كما أهنم يؤمنون بأن إرضاء
العميل وحسن إدارة العالقة معه هي مصدر القيمة لشركة القرن الواحد والعشرون.2

 1جمال الدين دمحم مرسي ،مصطفى محمود أبو بكر ،دليل فن خدمة العمالء ومهارات البيع :مدخلك لتحقيق ميزة التنافسية في بيئة األعمال المعاصرة ،الدار الجامعية،
االسكندرية ،مصر ،4009 ،ص.40
 2أرمن كابوديان ،العمالء دائما على حق ،ترجمة وطبع بيت االفكار الدولية ،الواليات المتحدة األمريكية ،9998 ،ص.98
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املطلب الثال  :معرفة العمالء وأنواعها
أوال :معرفة العميل
ي عترب اجلزء اهلام يف إدارة املعرفة هو حتويل معرفة العميل الضمنية إىل معرفة واضحة ،حي تتمكن الشركة من
تطوير منتجات خمتلفة جملموعات العميل املختلفة اليت لديها حاجات مماثلة ،ومتكن تكنولوجيا املعلومات مثل
االستطالعات والبيانات على اإلنترنت من استخراج معرفة العميل من أجزاء السوق املختلفة ،ولتحقيق إبداع
املنتج جيب ربط اإلمكانية التقنية مثل اخلربة العملية واهلندسية باملعرفة حول العميل ،وعليه سوف يلىب املنتج
حاجات العمالء ،ومن مث تضمن الشركة قبوله يف السوق.

1

فقد  م إجراء مسح لعدد ( )122من الشركات الرئيسة يف عام 1999م تبني اآليت:

2

 إن نسبة ( )%8فقط قادرة على حتليل عمالئها. إن نسبة ( )%89يقولون أن معلومات العميل هي مهمة لنجاحها. إن نسبة ( )%92ال حيددون األسباب األولية الستخراج معلومات العميل املهمة. إن نسبة ( )%5فقط لديهم قاعدة بيانات متكاملة عن العميل. إن أعظم مصدر ملعلومات العميل هي االتصال الشخصي ( املعرفة الضمنية).إ ن كسب معرفة العميل ذات أمهية كبرية ،فهي أداة جيب أن تستخدم ليس فقط إلعطاء مصداقية ملنتجات
وخدمات املنظمة وليست فقط فرصة لبناء عالقة مع العمالء ،لكنها أيضا متكن املسوقني من متابعة حاجات
العمالء املتغرية واالستجابة السريعة لتلك احلاجات ،وتقدمي أفضل اخلدمات له جبودة ومتيز من حي
والنوع ،وهذا ما يستوجب فهم العناصر التالية:

الكم

3

 .1تفهم حاجات العميل ملواجهة توقعاته والتفو ق عليها ،وتستخدم بعض الشركات أسلوب املسح
كوسيلة لذلك أو بالرجوع إىل العاملني ،وما جيمعونه من معلومات عن العميل أثناء مقابلتهم وجه
لوجه مع العميل؛
1

Ton Su- Chao, Chen Yung-Hsin , Sha D.Y , Linking Innovative Product Development With Customer Knowledge: A DataMining Approach, Technovation ,0222, PP. 1-12.
2
Roscoe David , The Customer Knowledge Journey, Journal of Financial Services Marketing ,0223, Vol. 5 , No.4 , PP. 314-318.
3
درمان سليمان صادق ،الجودة والتميز في إدارة عالقات الزبون،جامعة دهوك ،العراق ،ص ،93- 94على رابط:
www.dr-al-adakee.com/vb/showthread.pef-t=1389 2013/03/13
and what is customer knowledge, disponible sur site www.dobney.com/knowledge/ck-difinition.ht 29/03/2013
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 .0االهتمام بالعاملني ذوي االتصال املباشرة مع العميل ،كوهنم غالبا ما يكون أقل فهما أو تدريبا أو أقل
راتبا من العاملني اآلخرين ،وعلى الشركة أن تعين بأن هؤالء هم من أكثر العاملني قدرة على فهم
العميل ،ويلعبون دوراً مهما يف توفري املعلومات؛
 .2حتقيق عملية التنسيق بني أقسام الشركة لضمان تقدمي خدمة أفضل للعميل ،تؤول إىل عالقة أفضل،
وقدرة يف احملافظة على والئه.
ومما سبق ميكن تعريف معرفة العميل على أهنا تفهم العمالء واحتياجاهتم وما يريدونه وهو أمر ضروري لبناء
عالقة حقيقية مع العمالء كما أن معرفة العميل تشري إىل جملني خمتلفني من املعرفة مها:

1

 املعرفة اليت ميتلكها العميل خبصوص املواضيع املتعلقة باملنتجات واخلدمات اليت يهتم بشرائها.
 املعرفة اليت جيب أن متتلكها الشركة ،واليت ميكن استخدامها ملساعدة العميل يف اختاذ قرار الشراء.
والسبب يف هذا التقسيم هو وجود عملية تفاعلية لتبادل املعرفة بني الشركة والعميل ،حي يقدم العميل املعرفة يف
بعض األحيان ،يف حني تقدم الشركة هذه املعرفة يف أحيان أخري.
يعرف

2

Duffy

رأس املال الزبوين بأنه قيمة املسامهة للعائدات احلالية واملستقبلية ،الناجتة عن عالقة الشركة

بعمالئها ،وقياس رأس مال الزبوين هو تقييم كيفية جناح الشركة واستمرارها يف حتويل عالقات العميل إىل ميزة
تنافسية مستمرة .ويعد رأس مال الزبوين أحد أنواع الثروة الفكرية والقيمة التعاونية اليت رمبا منوذجا تساوي ثالث
أو أربع قيمة الشركة الدفترية ،فالعمالء هم حمركات النمو وتأسيس عالقات طول العمر هي نقطة تركيز الشركة
الذكية يف القرن احلادي والعشرون واألصول الفكرية مؤشرات قيمة غري مالية وقياسها وادارهتا واستغالهلا جيب أن
تكون عنصرا رئيسا لكل استراجتية الشركة ،حي يري  Duffyأن مقاييس رأس مال الزبوين تتضمن قاعدة عمالء
الشركة وعالقات العميل (االحتفاظ بالعميل) ،وحملة حياة العميل ،وقيمة العالمة ،ولقياس قاعدة عمالء الشركة
هناك بعض املقاييس الواضحة مثل:
 عدد العمالء
 املبيعات السنوية لكل عميل
 مستويات رضا العميل
 1درمان سليمان صادق ،مرجع سابق ،ص.12
Duffy jan, measuring customer capital, strategy and leaderships, 2000, vol.28,iss:5,p.p.10-15.
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 النسبة املئوية حلصة السوقية
 عدد موظفي املبيعات لكل عميل
 إدارة املعرفة واإلبداع
ومن أحدث اإلسهامات يف أدبيات إدارة املعرفة اليت تناقش بشكل دقيق قيمة معرفة العميل ذلك الذي تقدم به
1Davenport, Harris and Kohliبعنوان :كيف يعرفون عمالئهم هذه املعرفة اجليدة ؟ .حي

ركز الباحثون على

ثالثة عناصر ملعرفة العميل هي:
 جهود الشركة المتالك معرفة العميل
 التسويق
 إدارة عالقة العميل
ويستعرض الباحثون اجلهود اليت بذلتها الشركات القتناص املعرفة حول العمالء .ومن ابرز تلك اجلهود
اليت ذكرهتا الدراسة تلك املتعلقة بقيمة التفاعالت الشخصية اليت تبنتها الشركات لالستفادة من املعرفة املتولدة
من حالة العالقات التفاعلية مع العمالء.

املبح الثال  :إدارة معرفة العمالء
تعد إدارة معرفة العميل أمراً ضروريا لتأكيد بقاء الشركة يف عصر االقتصاد القائم على املعرفة ،وإخفاق اإلدارة
يف حتقيق هذه املعرفة سوف جيعل الشركة خارج نطاق السوق ،وإدارة معرفة العميل عملياً حتتاج الشركات
العتبار ادارة عالقة مع العميل )CKM(2كأولوية استراتيجية وليست جهد روتيين.

املبطلب األول :مفهوم إدارة معرفة العميل
تعد إدارة املعرفة احدى مقومات اإلدارة اجليدة اليت تساعد على خلق التفوق التنافسي يف البيئة العاملية
اليوم ،فإدارة املعرفة تلىب عددًا من القضايا احلساسة مثل :التكيف التنظيمي ،القدرة عل الصمود والبقاء يف وجه
التغريات البيئية املتزائدة ،إهنّا تدمج العمليات التنظيمية واملتمثلة بتقنيات املعلومات مع القدرة االبداعية لألفراد.3

1

Davenport Thomas H., Harris Jeanne G., and Kohli Ajay K., How Do They Know Their Customers So Well?, Sloan Management
Review, Winter,2001, pp 63-73
2
CKM : Customer Knowledge management.
 3ليث سلمان الربيعي،أسعود دمحم المحاميد ،أسامة سمير الشيخلي ،وأخرون ،أثر إدارة معرفة الزبون وتطوير الخدمات الجديدة في األداء التسويقي ،مجلة دراسات
في العلوم اإلدارية ،المجلد  ،29العدد ، 4عمادة البحث العلمي /الجامعة األردنية ،عمان ،االردن  ،4092،ص.499- 485
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وعرف ( 1)Gibbert et al.,إدارة معرفة العميل بأهنا :أسلوب استراتيجي تتمكن بواسطتها الشركات أن تعمل
إطاراً فاصالً لتجنب عمالئها استالم املنتجات غري املالئمة وبذلك تساهم يف حتويلهم كشركاء يف بناء املعرفة
كما أن إدارة معرفة العميل تساهم يف حتسني النجاح املتبادل للشركات والعمالء ،إهنا تدمج مفاهيم إدارة
معرفة وإدارة عالقة العميل لكنها تتحرك بصورة قوية لتعظيم أداء القيمة املتبادلة بني العميل والشركة،
وبشكل أكثر حتديدا فإن فكره إدارة معرفة العميل تساهم يف أدبيات إدارة املعرفة من خالل تزويدنا بوجهه
نظر واسعة حول (املعرفة التنظيمية) ،مبعين آخر تضمن العميل كمساهم يف بناء أنشطة املعرفة.
ووضع الباحثون مقارنة بني إدارة معرفة العميل وإدارة املعرفة وإدارة عالقة العميل واجلدول أدناه يوضح
هذه املقارنة.

Gibbert Michael , Leibold Marius et al. , op.cit, PP. 459-469.
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البعد

إدارة املعرفة )(KM
توافر العاملني،فرق عمل
األنشطة الرئيسياًة للشركة
تكامل العاملني يف بناء معرفة
العمالء ،وأنشطة
املبيعات،والبحوث والتطوير

إدارة معرفة العميل )(CKM
إدارة عالقة العميل
)(CRM
توافر قاعدة
بيانات العمالء

احلصول علي املعرفة بطريقة مباشرة من

استخراج املعرفة عن العمالء
من قاعدة بيانات الشركة

تأسيس قاعدة بيانات العمالء،

التعاون مع العمالء لبناء القيمة املتبادلة مع الشركة.

العميل باإلضافة إىل مسامهته يف توسيع املعرفة

املنتج ،رضا/عدم رضا العميل عن املنتجات.

توافر خربة التعامل مع العمالء ،اإلبداع يف تقدمي

اجلدول رقم ( )28مقارنة إدارة معرفة العميل ( )CKMمع إدارة املعرفة ( )KMوإدارة عالقة العميل (.)CRM

متطلبات املعرفة

أساس املدخل اإلداري

األهداف

اكتساب الفاعلية والكفاءة،
توفري التكاليف وإجناز

احلفاظ علي عميل الشركة

املنافع

متلقي احلوافز

العمل الصحيح من أول مرة
مراجعة األداء مقابل
امليزانية
رضا العمالء
العاملني

األساسي
أألداء مقابل رضا العمالء
والوالء واإلخالص للشركة.
االحتفاظ بالعمالء
العميل

مقاييس األداء

مراجعة أداء املنافسني فيما يتعلق باإلبداع والنمو،
واملسامهة لنجاح العميل
جناح العميل يف اختاذ قرار الشراء ،اإلبداع يف تقدمي
املنتج،ارتفاع مستوى
العميل تعلم املنظمة.

سليب يف استالم املنتجات

دور العميل

دور الشركة

حمدود ومرتبط باملنتجات املتعلقة

تشجيع العاملني للمشاركة
مبعارفهم مع زمالئهم

اجيايب و شريك يف خلق وتعظيم قيمة املنتج

بناء عالقات جيدة و مستمرة
مع العمالء

خبطط الشركة لتحقيق الوالء
جتنيب العمالء من استالم املنتجات الرديئة
وحتويلهم إىل مشاركني فاعلني خللق القيمة

الفصل األول .............................................:إدارة معرفة العمالء يف الشركات

Sources: Gibbert Michael , Leibold Marius & Probst Gilbert, Five Styles of Customer Knowledge Management
and How Smart Companies Use Them To Create Value , European Management Journal ,(2002), Vol.20 , No. 5 ,
P.461
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وخلص الباحثون إىل أن إدارة معرفة العميل ميكن أن متد الشركة بامليزة التنافسية اهلامة ،لكن العقبات احملتملة
جيب أن حتدد ،حي  م التمييز بني عقبتني رئيسيتني للتطبيق مها:
أوالً :التحدي الثقايف من ناحية إعادة التفكري يف دور العميل والنتائج اهلامة هلا يف فكر املوظفني داخل الشركة.
ثانياً :حتدي الكفاءة من ناحية املهارات والعمليات الضرورية للحصول على الفائدة الكاملة من تقنيات املشاركة.
يف حني يوضح الباحثان  1 Murillo and Annabiيف دراستهما أوجه االختالف بني مدخل إدارة عالقة العميل
ومدخل إدارة معرفة العميل كما هو موضح يف اجلدول التايل:
اجلدول رقم ( )29االختالف بني مدخل إدارة عالقة العميل ومدخل إدارة معرفة العميل
عوامل االختالف
االجتاه

إدارة عالقة العميل

إدارة معرفة العميل

(اجتاه) واحد من الشركة إىل العميل.

(اجتاهني) من الشركة إيل العميل ومن
العميل إىل الشركة

األداة املستخدمة

-استخدام قاعدة بيانات العمالء.

-فاعل الشركة مع العمالء

اهلدف

التركيز على العمالء املرحبني. -التسويق حسب طلب العميل.

 مجع أفكار العمالء وإدماجها معأفكار الشركة واستخدامها لتحسني
اخلدمة وتطوير منتجات جديدة.

دور العاملني

مجع بيانات عن العمالء من دليل
مواقع الويب.

مجع املعرفة وتبادهلا من خالل االتصال
املباشر واحملادثات مع العمالء.

Source: Murillo M. Garcia & Annabi H. , Customer Knowledge Management, Journal of the Operational
Research Society, 2002, Vol.53, P878.

ويرى ( 2)Salomann et al.,أن إدارة عالقة العميل وإدارة املعرفة مبادرات موجهة حنو نفس اهلدف وهو
التحسني املستمر يف تسليم املنتجات  /اخلدمات حنو العمالء ،وأن املبادرات اليت تنجم عن هذا اجلهد تعد إدارة
معرفة العميل أو قدرة معرفة إدارة عالقة العميل.كما تعرف إدارة معرفة العميل بأهنا االستعانة باملعرفة للعمالء (مثل
معلومات املنتج) ،ومن العمالء (مثل أفكارهم حول حتسينات املنتج) ،وحول العمالء (مثل متطلباهتم وتوقعاهتم)
لكي حتسن قدرة الشركات املتعلقة بالعميل.
1

Murillo M. Garcia & Annabi H. , Customer Knowledge Management, Journal of the Operational Research Society, 2002,
Vol.53, P878.
2
Salomann Harald , Dous Malte , Kolbe Lutz and Brenner Walter , Rejuvenating Customer Management: How to Make
Knowledge For, From and About Customers Work, European Management Journal , 0222,Vol. 23, No. 4 , PP. 392-403.
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ويعرف

1

Rowley

إدارة معرفة العميل بأهنا إدارة واستخدام معرفة العميل ،وأهنا متثل أحد األصول اهلامة لألعمال

التجارية ،وحدد الباح نوعني ملعرفة العميل مها:
 املعرفة اليت تتعلق بالعميل واليت من احملتمل أن تتضمن املعرفة حول العمالء احملتملني ،وتصنيف العمالء،وكذلك تكوين املعرفة حول كل عميل على حدة.
 املعرفة املتاحة من قبل العمالء املتعلقة مبستويات جودة املنتج علي سبيل املثال كفاءة األدوية اخلاصة يفمعاجلة األمراض ومستوى كفاءة أداء منافذ التوزيع اليت يتم فيه تسليم السلع واخلدمات.
فالباح

يركز هنا على نوعني فقط من أنواع معرفة العميل وهي (املعرفة حول العميل) و(املعرفة من

العميل) ويهمل النوع اآلخر وهو ( املعرفة إىل العميل).
يف حني يرى  2Murillo and Annabiأن املقصود مبعرفة العميل هو التركيز على جانبيني مها:
 معرفة العميل حول القضايا اليت تتعلق باملنتج أو اخلدمة اليت يهتم بشرائها. املعرفة اليت جيب أن تكون لدى الشركة حول القضايا اليت تتعلق حباجات ورغبات وتفضيالت العمالءحىت ميكن استخدامها ملساعدة العميل يف اختاذ قرار الشراء.
وهنا يركز الباحثان على نوعني من معرفة العميل ومها املعرفة إىل العميل واملعرفة من العميل ،ويعتربان
املعرفة من العميل تشمل أيضًا املعرفة حول العميل.
بينما مييز

Salomann et al.,

بني ثالثة أنواع من املعرفة اليت هلا دور حيوي يف التفاعل بني املنظمة

وعمالئها :املعرفة للعمالء ومن العمالء وحول العمالء ،فاملعرفة للعمالء تتم من خالل دعم الشركة للعمالء
يف دورة شرائهم ،حي يتم تدفق املعرفة املستمر من الشركة لعمالئها وهذه املعرفة للعمالء تشمل معلومات
حول املنتجات واألسواق واجملهزين ،يف حني املعرفة من العمالء جيب أن تدمج من قبل الشركة لتحقيق الفكرة
واإلبداع للمنتج واخلدمة باإلضافة للتحسني املستمر ملنتجاهتا وخدماهتا .فامتالك معرفة العميل ودخول العمالء
يف عملية اإلبداع ميكن أن تنجز بطرق خمتلفة فمثال معرفة العمالء حول املنتجات ،اجملهزين واجتاهات السوق
( التغذية العكسية) أن تستخدم لتحسني قدرة املنظمة وإبداع املنتجات يف حني مجع وحتليل املعرفة حول
1

Rowley Jennifer E., Eight Questions for Customer Knowledge Management in e-Business, Journal of Knowledge Management
,2002, Vol.6 , No.5, PP.500-503.
2
Murillo M. Garcia & Annabi H, op.cit, p. 876.
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العمالء تعد واحدة من أقدم أشكال نشاطات إدارة املعرفة يف حقل إدارة عالقة العميل ،فاملعرفة حول العميل
تشمل باإلضافة إىل بيانات العمي ل الرئيسية ،والصفقات املاضية ،حاجات العميل احلالية واملتطلبات والرغبات
املستقبلية ،والوضع االجتماعي أو املهين ،ونشاط الشراء والقدرة املالية .

املطلب الثاين :أمهية ادارة معرفة العميل
ملدة طويلة اعترفوا الباحثون بقيمة العميل كمصدر للمعرفة ،وأكدوا األمهية املتزايدة الستكشاف إدارة
معرفة العميل ،فاإلدارة الفعالة ملعرفة العميل ميكن أن حتسن بشكل ملحوظ ميزة الشركة التنافسية من خالل
تزويد الشركة بالتصميم املناسب للمنتجات واخلدمات اجلديدة بشكل أفضل ،ومن خالل االستخبارات
التنافسية املبكرة واملؤكدة ،ومن خالل بناء والء والتزام أفضل لدى العمالء ،وتكوين التعاون املتبادل بني
العميل والشركة.1
كما يؤكد  Ton Su, Chen & Shaأن زيادة معدل إنتاج عمل املعرفة وإدارة معرفة العميل يؤدي لفهم
حاجات العمالء ورغباهتم وميكن الشركة من كسب امليزة التنافسية يف السوق ،وأن نتيجة معرفة العميل
وإدارة معرفة العميل هي كما يلي:

2

أوال :تتحول ميزات املنتج إىل ( منافع حيتاجها العمالء) ومتهد الطريق لفهم رد فعل العميل حنو تلك املنافع.
ثانيا :حاجات العميل احملددة من خالل استالم منافع املنتج احملسوسة ستأخذ كأساس لتشكيل أو حتديد أجزاء
السوق.
وأشارت نتائج دراسة 3بعنوان ( :جتديد معرفة العميل) أن جمال إدارة املعرفة مل ينفذ بشكل شامل ،وصنفت
كعملية أقل تأسيسا يف تلك الشركات اليت  م حتديدها يف جتديد إدارة العميل من خالل إدارة املعرفة للعمالء ومن
العمالء وحول العمالء عملياً ،وبواسطة مسح بالربيد اإللكتروين أجري على ( )1222من املديرين التنفيذيني
إلدارة عالقة العميل لشركات مشهورة يف أملانيا والنمسا وسويسرا ،وذلك هبدف حتديد الوضع الراهن للمعرفة،
وقدرة مبادرات إدارة عالقة العميل داخل املنظمات .أشار أكثر من ( )%12من املستجيبني أنه ليس لديهم أو من
غري احملتمل أن تكون طبقت أي عمليات إلدارة معرفة العميل ،وأن نسبة ( )%9فقط ادعوا أن منظماهتم أسست
1

Lee Matthew K.O., Cheung Christy M.K.,Lim Kai H. and Sia Choon Ling, Understanding Customer Knowledge Sharing in Webbased discussion boards, Internet Research , 0227, Vol. 16 , No.3 , pp.289-303
2
Ton Su- Chao, Chen Yung-Hsin , Sha D.Y, op.cit, p.9
3
Salomann Harald , Dous Malte , Kolbe Lutz and Brenner Walter , Rejuvenating Customer Management: How to Make
Knowledge For, From and About Customers Work”, European Management Journal ,(2005), Vol. 23, No. 4 , PP. 392-403
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مثل هذه اآلليات بالكامل .عالوة على ذلك ادعى املشاركني أن إدارة املعرفة كمصطلح كان مضمونه سلبياً داخل
منظماهتم ولذا قرارات االستثمار نادراً ما  م تنفيذها .كما أشار املشاركون إىل املسئوليات غري الواضحة يف
مبادرات إدارة معرفة العميل .وعليه رأى الباحثون أن التناقض بني األمهية املوجهة إىل إدارة معرفة العميل نظريا
ودرجته املنخفضة يف التطبيق واملمارسة دفعهم – أي الباحثني -لتحديد ووصف املمارسات الناجحة ملساعدة
إدارة املعرفة لتحسني عمليات إدارة عالقة العميل عمليا هبدف احلصول على إطار موجه قد يساعد للتغلب على
حتديات التطبيق العملية .وعليه فقد خلص الباحثني إىل وضع إطار حيدد عوامل النجاح الرئيسة لتطبيق مبادرات
إدارة عالقة العميل أساسها املعرفة بواسطة مدخل املنظمة املعتمد على االستراتيجية والعمليات واألنظمة ومسات
إدارة التغيري.

املطلب الثال  :أهداف إدارة معرفة العميل
حيدد  Roscoe1أن إدارة معرفة العميل جيب أن حتقق أهداف التالية:
 احلصول على العمالء األكثر رحبا. احلفاظ على العمالء احلاليني ملدة أطول. احلصول على حصة كربى من العمالء. زيادة قيمة هامش ربح العميل. ضمان أن جتربة العميل التجارية سوف تقابل مبا توعدت به الشركة عمالئها حول الصنف .بينما مييز ( (Gebert et al.,بني أربعة أهداف منظورة حتيط هبدف إدارة معرفة العميل وهي كما يلي:

2

 .1شفافية املعرفة
تدعم شفافية املعرفة عمليات األعمال من خالل حتديد متطلباهتم املتعلقة بقدرة إدارة معرفة العميل.
فالدرجة العالية من قدرة إدارة معرفة العميل تتطلب درجة عالية من الشفافية.
.0نشر املعرفة
يدعم نشر املعرفة عمليات األعمال من خالل حتديد درجة نشر معرفة العميل املطلوبة بني كل األفراد
الذين يشاركون يف أنشطة العمل .فإدارة النشر تتطلب إدارة شفافية املعرفة.
Roscoe David,op.cit,p.397
Gibbert Michael ,op.cit, PP. 459-469.
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 .3تطوير املعرفة
يدعم تطوير املعرفة عمليات األعمال من خالل حتديد املتطلبات املتعلقة بتكييف وتوليد املعرفة .وعلى
الرغم من أن املعرفة ميكن أن تكون متولدة بواسطة الفرد املعتمد على حمتوياته اخلاصة ،إال انه من منظور
عمليات

تطوير معرفة العميل الثمينة تتطلب القدرة على نشر املعرفة بني األفراد .لذلك تطوير إدارة

CRM

املعرفة يتطلب إدارة نشر املعرفة.
 .9كفاءة املعرفة
تعتمد كفاءة املعرفة على املنفعة احلدية املتناقصة ملعرفة العميل .فاهلدف من كفاءة املعرفة هو دعم عمليات
األعمال من خالل اختيار املعرفة الضرورية لعمليات  CRMمن الكم الكبري من املعرفة الثمينة .فكفاءة املعرفة
تتطلب قدرة اإلدارة لتطوير املعرفة ،ألهنا تستوجب مستوى عالٍ من إدراك احتياجات العميل احلالية
واملستقبلية الالزمة لتحسني عمليات إدارة عالقة العميل.

املبح الرابع :استراتيجيات ومناذج إدارة معرفة العميل
إن إدارة معرفة العميل تتطلب أن تقوم الشركات مبجموعة كبرية من أنشطة خلق املعرفة مبا فيها
اكتساب املعرفة وامتالكها وختزينها وتطويرها ،وبعد ذلك فإن الشركات جيب أن تكون قادرة على استيعاب
هذه املعرفة ونشرها عرب الوحدات التنظيمية وتكاملها مع أنشطة العمل اليومي من أجل حتقيق القيمة العالية.

املطلب األول :استراتيجيات إدارة معرفة العميل
تعتمد الشركات من أجل اكتساب معرفة العميل على عدد من املمارسات واآلليات واالجراءات ،حي أقترح الباح
)(Stefanou et al.,

1

االجراءات التالية :

 حيب تقييم العميل إجراء حبوث حول مدى رضا العميل حتصيل املعرفة من العميل -القيام مبقابالت مع العمالء.

Stefanou J. Constantinos, Sarmaniotis Christos and Stafyla Amalia, CRM and customer-centric knowledge management: an
empirical research, Business Process Management Journal, 0003, Vol. 9 No. 5, pp. 617-603.
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بينما حدد الباح

(Lesser et al.,) 1

أربع استراتيجيات إلدارة معرفة العميل هي:

 استخدام احلوار املوسع بني العمالء والشركات. تعزيز اجملموعات داخل الشركة للمشاركة يف املعلومات عرب احلدود التنظيمية. السماح باستخدام املعرفة يف نقطة اتصال العميل. توفري دعم القيادة ألنشطة معرفة العميل.يف حني خلص الباحثون

)(Gibbert et al.,

 2يف دراستهم بعنوان "مخسة أساليب إلدارة معرفة العميل ومدى ذكاء

الشركات يف استخدامها خللق القيمة" ،اليت هدفت إىل حتديد أساليب إدارة معرفة العميل املطبقة يف الشركات عملياً،
و م مجع بيانات الدراسة من ( )09شركة تضمنت ( :اخلدمات الطبية ،واخلدمات املالية ،وشركات املواد الكيميائية
الزراعية ،وخدمات االتصاالت ،وصناعات املشروبات) .إىل وجود طرق خمتلفة إلدارة معرفة العميل يف الشركات
اليت تستخدم مدخل إدارة معرفة العميل ،وقام الباحثون مجع هذه الطرق ووضعوها يف إطار يتكون من مخسة أساليب
إلدارة معرفة العميل واليت من املمكن ألي شركة أن تطبقها وهذه األساليب هي:
 تبادل املعرفة املزدوج بني العميل والشركة تعلم مشترك أساسه الفريق اإلبداع املشترك/املتبادل مجاعات اإلبداع امللكية الفكرية املشتركةواجلدول رقم ( )10يوضح خصائص كل أسلوب من هذه األساليب من حي بؤرة التركيز ،واهلدف،
واألنشطة ،والنظم ،ومقاييس األداء ،ومستوى التفاعل ،ونوع املعرفة املرتبط باألسلوب وأخرياً أمثلة
الشركات اليت تتبين كل أسلوب من هذه األساليب.

1

Lesser Eric, Mundel David and Wiecha Charies , Managing Customer Knowledge, Journal of Business Strategy ,(2000), Nov/ Dec ,
PP. 35-37.
2
Gibbert Michael ,op.cit, PP. 459-469.

53

الفصل األول .............................................:إدارة معرفة العمالء يف الشركات
اجلدول رقم ( )12األساليب اخلمسة إلدارة معرفة العميل
اخلصائص

التعاون
املتبادل
للمعرفة
تطوير األصول

والشركة

خلق تعاون ورأس

ابتكار منتجات

احتراف خربة اكتساب

مال اجتماعي

وأنشطة جديدة

املعرفة.

امللكية الفكرية احلقيقية
للعميل

حتسني املنتجات تسهيل تعلم الفريق
وإنتاج ما هو للتعامل مع التغري

حتقيق أعلى عائد
من األفكار

نافع

التنظيمي

اجلديدة

تكامل قبل

عمل الفريق ،متكني

استخالص

وبعد وإثناء

العاملني،وبرامج

األفكاراجليدة،

اجلودة

جتنيب العمالء
استخدام املنتجات
غري اآلمنة.

األنشطة اإلنتاج

التخطيط،
النظم

والرقابة ،نظم
دعم القرار

نظم مشاركة

نظم الدعم

معرفية ،نظم رقمية
وفرق زيارات

املستخدمة لتوليد
األفكار اجلديدة.

العمالء.
كفاءة وفاعلية ،كفاءة نظم اإلنتاج
مقاييس

ورضا العميل.

األداء
كثافة

مجاعات اإلبداع

امللكية الفكرية املتبادلة
بني العميل والشركة
إعطاء الفرصة ملشاركة

بؤرة
واملنافع
التركيز
امللموسة
اهلدف

تعلم مشترك أساسه
فريق العمل

تبادل األفكار
بني العميل

CKM

منخفضة

احلصول على اخلربات
املتخصصة وحماولة

حتقيق أعلى عائد من
امللكية الفكرية

االستفادة منها

(املشتركة)

تطبيق أفضل املمارسات

التدريب الوظيفي من

وبناء شبكة عالقات.

خالل برامج
التدريب.

تنظيم ورش العمل

توفري نظم لدعم

االلكترونية املشتركة و
وضع أسس لدعم نشاط

امللكية الفكرية.

مجاعات اإلبداع.
قياس قيمة امللكية

العائد على

العائد من تقليل وقت

واجلودة و رضا

االستثمار

اختاذ قرار شراء العميل .الفكرية اجلديدة وإدراج

العميل.

للمنتجات

العائد على االستثمار

اجلديدة.

كمقياس لألداء.

منخفضة إىل عالية

منخفضة نسبيًا

مرتفعة نسبياً

مرتفعة نسبياً

نوع املعرفة أكثر وضوحاً

واضحة و ضمنية

أكثر ضمنية

أكثر ضمنية

أكثر وضوحاً

quicken
ikea

amazon.com
holcim ، xerox
mettle toledo

silicon
graphics
ryder

microsoft sony
ebay
holcim

Skandia

التفاعل نسبياً
أمثلة
الشركات

Source: Gibbert Michael,et al., Five Styles Customer Knowledge Management and How Smart Companies Use
Them To Create Value, European Management Journal ,(2002), Vol.20, No. 5 ,P.465.
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املطلب الثاين :مناذج إدارة معرفة العميل
هناك العديد من النماذج اليت اقترحها الباحثون إلدارة معرفة العميل منها على سبيل املثال ال احلصر ،أمهها:

أوال :منوذج

1

Murillo and Annabi

يوضح النموذج ثالث خطوات تتوىل جتميع املعرفة من خالل التفاعل الشخصي مع العمالء ،وحيقق هذا
النوع من التفاعل الشخصي أمرين اثنني فيما يتعلق بإدارة معرفة العميل فهو يساعد يف جتميع املعرفة من
العميل عالوة على دوره يف املساعدة على تشخيص املعرفة اليت حيتاج إليها العميل واليت ينبغي على الشركة
مجعها ،وألن التفاعل عملية من طرفني ،فإن كال هذين الطرفني (العميل والشركة) جيمع املعرفة ،فالعميل جيمع
املعرفة اليت تساعده يف اختاذ قرار الشراء ،ويف نفس الوقت الشركة تسعى لتجميع املعرفة لالنتفاع هبا يف فهم
حاجات العميل أو استخدامها لتطوير املنتج .الشكل املوايل يوضح مراحل منوذج لـ.( Murillo& Annabi) 2
الشكل رقم ( )28مراحل منوذج إدارة معرفة العميل
رجل البيع
المعرفة الكلية عن المنتج
والشركة

Murillo& Annabi

العميل
 المعلومات األساسية عن المنتج -التفصيالت .

توصيف

 معلومات عن المنافسين. -معلومات عن الشركة.

كشف المعرفة
تحديد

المرحلة 4

 تصنيف المعرفة عن احتياجاتالعميل بشكل مفصل.

 -تنظيم آلية لتصنيف معرفة

المرحلة 1
كشف المعرفة
االستماع بوضوح

 -عمليات التعلم.

 -إدراك المعرفة الجديدة.

االستماع بعناية
اختيار

 -تبادل التفضيالت.

حاجات العميل بشكل مفصل.
وضوح مميز

تصنيف المعرفة
االستماع بوضوح
المرحلة 0
تسوية المعرفة

وضوح

Source: Murillo M. Garcia & Annabi H., Customer Knowledge Management, Journal of the Operational
Research Society ,0220, Vol.53, P880.

1

بسيم قائد عبده دمحم العريقي ،دور مدخل إدارة معرفة العميل في تحقيق الميزة التنافسية بالتطبيق على البنوك التجارية في الجمهورية اليمنية ،أطروحة دكتوراه في
إدارة األعمال ،قسم إدارة األعمال ،كلية التجارة ،جامعة عين الشمس ،مصر ،4008 ،ص .80- 58
2 Murillo M. Garcia & Annabi H, Customer Knowledge Management, Journal of the Operational Research Society ,0220,
Vol.53, P862-886.
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 .1كشف املعرفة
عندما حيصل لقاء بني العميل ورجل البيع ،فإهنما جيلبان معهما معارفهما وخرباهتما وجتارهبما اىل عملية التفاعل
ويف حالة العالقة التفاعلية املباشرة وجها لوجه ،يسعى العميل إلشباع حاجة ما ،وقد تكون احلاجة إىل سلعة أو
خدمة .ويف بعض احلاالت يعرف العميل بشكل جيد ما ينوي شراءه ،إال أنه يف حاالت أخرى رمبا ال يكون
كذلك ،لذا فهو يأمل يف احلصول على املعلومات من الشركة ويتطلع إىل ذلك .وقد يكون العميل يف بعض األحيان
حمظوظا عندما جيد رجل بيع مستعداً لتقدمي يد العون واملساعدة والنصح له .ويف مضمار إدارة معرفة العميل ،يتغري
دور رجل البيع بشكل كبري .فبدال من االكتفاء بتقدمي معلومات أساسية حول موقع منتج معني أو توافره ،فان رجل
البيع يتحول إيل مستمع جيد حياول فهم احتياجات العميل ،وباإلضافة إىل دوره اإلبالغي ،يستطيع رجل البيع جتميع
املعرفة من العميل حول تفضيالته خبصوص السلعة أو اخلدمة ( مثل اللون ،والشكل ،والتركيبة ،والطراز ،ومتطلبات
اخلدمات) ،واملنتجات املنافسة واخلاصيات احملددة اليت متيزها عن املنتجات املعروضة يف الشركة ،واجتاهات الصناعة
مثل :السلع واخلدمات املتوقع ورودها .ومن أنواع املعرفة اليت مبقدور رجل البيع مجعها تلك اليت تتعلق بأسباب شراء
املنتج مثل :صفاته الوظيفية ،وسعره ،و مالءمته ،واملعتقدات حوله ،وتفرده...اخل .فهي ذات قيمة بالغة للشركة
القادرة على اقتناصها وحتليلها .فقد يكشف هذا النوع من البيانات عن فرص سوقية جديدة أو سلع وخدمات
مبواصفات معينة يطلبها العمالء.

1

.0تصنيف املعرفة
بينما يظهر العميل ما يعرفه ويفصح عن تفضيالته ،يبدأ رجل البيع بتكوين صورة ذهنية عن حاجات
املستخدم .باالستناد إىل حاجات العميل ،يبدأ رجل البيع بتشخيص أجزاء املعرفة اليت ميكن أن تساعد العميل
يف وضع معني .وملساعدة العميل يف اختاذ قرار ما ،يقوم رجل البيع بفرز املعرفة ذات الصلة الوثيقة بذلك الفرد
احملدد ،تلك الصلة املتعلقة خبواص املنتج ،وخاصيته الوظيفية ،ومعلومات عن الصيانة ،وسجالت اجلودة
واملنتجات املنافسة واخليارات.

2

وينبغي ترتيب املعرفة اليت  م تشخيصها وتقدميها إىل العميل ال على أهنا أسلوب ضغط عليه للظفر بصفقة
بيع ،وإمنا على أهنا جهد صادق ملساعدته يف عملية اختاذ قرار الشراء .وباملقابل يشعر العميل بارتياح كبري
Murillo M. Garcia & Annabi H, op.cit, p881

Ibid,p881
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الختاذ القرار الذي يشبع حاجاته ليعود مرة أخرى إىل الشركة إلشباع احتياجاته املستقبلية .ومن العوامل
احملددة يف آلية الفرز تلك املتعلقة مبعرفة العميل حول املنتج والشركة وكمية املعلومات اليت حيتاج إليها ونوع
املعامالت املالئمة لتلبية حاجاته والوقت املتاح لعملية التفاعل .وهذا بدوره يسهل عملية تكوين شراكة طويلة
األمد مع العميل.
تبادل التعليقات مع العميل يساعد رجل البيع على تشخيص حاجات العميل بشكل أفضل ومن مث تشخيص
أجزاء املعرفة اليت قد تساعده على ذلك بشكل أفضل أيضا .ويكون العميل يف وضع أفضل للحكم على مدى
قيمة املعرفة اليت حبوزة رجل البيع حول املنتجات اليت تستجيب لوضعه اخلاص ومدى فائدهتا .كما أن
باستطاعة العميل تعديل تفضيالته يف ضوء املعلومات اجلديدة اليت حصل عليها من رجل البيع .وقد تتغري
التوقعات أيضا حبكم املعلومات اجلديدة اليت حصل عليها العميل ،أو ألنّ البدائل اليت أرادها العميل إما أن
تكون غري متاحة أو قد تغريت .وتعد هذه اخلطوة مهمة جدا ألهنا توضح احتياجات العميل وتوقعاته خبصوص
السلع واخلدمات.

1

 .2تسوية املعرفة
لدى بلوغ هذه النقطة من التفاعل ،يكون العميل قد حصل على معلومات هامة عن املنتجات واخلدمات
ويكون رجل البيع أيضا قد كون فكرة عن حاجات العميل وتفضيالته ،وألن الفهم الشامل رمبا ال يكون قد حتقق
يف املرحلة األولية وبسبب احتمال أن تكون التفضيالت قد تغريت خالل عملية التفاعل ،فان اخلطوة الثالثة هذه يف
العملية تنطوي علي الوصول إيل فهم للحاجات ووجهات نظر كال الطرفني .ومن الضروري جدا أن تكون لدى
رجل البيع فكرة واضحة عن حاجات العميل بعد حدوث عملية تبادل املعرفة ،وأن يدرك العميل نوع املعلومات
اليت حيتاج إليها الختاذ قراره .وبالرغم من ضرورة هذه اخلطوة يف إرضاء املستخدم ،فان الشركة تستفيد بشكل
كبري من حالة التفاعل األولية بني العميل ورجل البيع .ويعزى سبب ذلك إىل أن العميل يدرك اخليارات املتاحة يف
الشركة ،وعليه أن يعدل تفضيالته وفقاً ملا هو متوافر فعلياً ،لذا فإن من املفيد بالنسبة للشركة أن متيز يف قاعدة
املعرفة اخلاصة هبا مابني التفضيالت الفعلية والتفضيالت املعدلة ،ويضيف الباحثان مصطلحان مهمان إلمتام
العملية يف النموذج مها ما يلي:

2

Ibid,p.881
Ibid,p882
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أ .تشفري املعرفة
حتتاج املعرفة اليت  م مجعها من خالل عملية التفاعل بني العميل ورجل البيع إىل توثيق ،إلتاحة اجملال
لآلخرين لالنتفاع هبا .وتتم هذه العملية يف الغالب من خالل توثيق املعلومات املتحصل عليها يف قاعدة بيانات
الشركة مبا يتيح جلميع العاملني احلصول عليها .ويتعلق اجلزء األصعب يف هذه العملية بقدرة اإلدارة على
حتديد نوع تلك املعرفة ذات النفع للشركة والعاملني.
ب .مشاركة املعرفة
بعد االنتهاء من عملية تشفري املعرفة جيب حتديد اآللية اليت متكن العاملني من احلصول على املعرفة اجملمعة
وهو أمر ضروري لتمكني العاملني وأصحاب القرار من االطالع على تفاصيل املنتج الختاذ القرارات املالئمة.
كما يوضح الشكل رقم (  ) 29نتائج إدارة معرفة العميل ويظهر النموذج كعملية مستمرة.
الشكل رقم( )29نتائج منوذج إدارة معرفة العميل

تصنيف
المعرفة

مشاركة

تشفري

معرفة الشركة

كشف
المعرفة

تسوية
المعرفة

تشفري

تشفري

 تطوير املنتج.
 تطوير خدمة العمالء.
 رضا العميل.





زيادة املبيعات.
حتسني االحتفاظ بالعميل.
كشف حاجات معرفة العميل اجلديدة.
اكتساب الشركة ملعرفة العميل املميزة.

Source: Murillo M. Garcia & Annabi H., “Customer Knowledge Management,” Journal of the Operational
Research Society, 2002 Vol.53, P883.
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ثانيا :منوذج ( )Bueren et al.,( & )Gebert et al.,إلدارة معرفة العميل املتكامل
طور الباحثون منوذج إلدارة معرفة العميل يصنف ست عمليات رئيسه إلدارة عالقة العميل،CRM
وأربعة أدوات إلدارة املعرفة  KMمبنية لدعم هذه العمليات احملددة ،وقدم الباحثون حاالت تطبيقية من صناعة
اخلدمات املالية تبني كفاءة إطار  CKMوكيف ميكنه أن يساعد الختاذ القرارات اإلدارية من خالل دعم إدارة
املعرفة لعمليات إدارة عالقة العميل. CRMوذلك كما هو موضح يف الشكل رقم (.)12
التصنيف

التعاون

الكفاءة
إدارة الحملة

المنتج 1

عمليات
العميل

إدارة التفاعل

التسويق

إدارة القيادة

الخدمة 1

إدارة العرض

المنتج 4

إدارة العقود

الخدمة 4

المحتوي

الشكل رقم (  :) 12منوذج إدارة معرفة العميل املتكامل

تعدد قنوات
اإلدارة

البيع

إدارة الشكوى

......

إدارة الخدمة

الخدمة

Source: Gebert Henning & al., knowledge enabled Customer Relationship Management: Integrating Customer
Relationship Management and Knowledge Management Concepts[1]’’, Journal of knowledge Management,
)0221(Vol.7, No.5, p.118.

حي يوضح النموذج ما يلي:
 -1منوذج عملية إدارة عالقة العميل
تعود أصول  CRMإىل مفهوم إدارة تسويق بالعالقة  RMوكجزء من مفهوم التوجه االستراتيجي لتسويق
بالعالقة ومفاهيم توجه األنظمة .ووجود مداخل  CRMاملتعددة مع التركيز املميز على عمليات العمل ومعظم
هذه املداخل حتدد وظائف التسويق ،والبيع واخلدمة كجوهر عمليات  .CRMومع وجود درجة عالية من
تفاعل العميل املباشر وكثافة املعرفة  م التوصل إىل منوذج يناقش هذه الوظائف بنوع من التفصيل وعالقتها
بعمليات العمل اليت قد حتمل بداخلها العديد من الوظائف ،وضمن عمليات  CRMتتم معاجلة معرفة العميل
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لتحقيق أهداف تسويق بالعالقة

RM

واليت عادة تتضمن االتصال املباشر بالعميل وتبادل املعلومات أو

اخلدمات بني الشركة والعميل ،وهذه العمليات حتدث سواء بواسطة العميل هبدف تلقى املعلومات أو
اخلدمات أو بواسطة الشركة هبدف توصيل املعلومات أو اخلدمات للعمالء .وتتعامل كل عملية مع نوع معني
من العمل مييزها عن العملية االخرى ،واستنادا إىل خربة البح العملي للباحثني فقد  م تقسيم عمليات إدارة
عالقة العميل إىل:
إدارة احلملة ،إدارة القيادة ،إدارة العرض ،إدارة العقود ،إدارة الشكاوى ،وإدارة اخلدمات .باعتبارها
العمليات الستة اليت تتضمنها عملية

.CRM

 -0تكامل إدارة عالقة العميل وإدارة املعرفة يف منوذج إدارة معرفة العميل
لقد اختار الباحثون بُعد العمليات كمنطقة متكاملة؛ ألن معظم أحباث

KM & CRM

مل تركز بشكل مباشر

على بعد العمليات ،وعلية استطاع الباحثون من تطوير تعديالت تسمح بالتكامل بشكل مباشر ضمن إطار
العمليات .فالشركات حتتاج للتركيز على ثالثة أنواع من املعرفة يف عمليات  CRMفإدارة عالقة العميل تدير املعرفة
للعمالء ومن العمالء وحول العمالء.

1

أ -املعرفة حباجات العمالء يف تفاعلهم مع الشركة يتطلب " معرفة للعمالء " .إدارة احلملة هي مسؤولة عن
مجع هذه املعرفة وتنقيتها فيما يتعلق مبتطلبات العميل ،ومن مث توزعها إىل عمليات
إدارة العرض ،إدارة العقد ،وإدارة اخلدمة .وهنا تعمل

CRM

CRM

األخرى وهي

على إدارة شفافية املعرفة وتوزع املعرفة

للعمالء .التحدي الرئيسي عندما يدار هذا النوع من املعرفة هو احلفاظ املتوازن بني الوضوح والدقة.
ب -هم حيتاجون لفهم متطلبات العمالء حىت حياولون حتقيقها ،وهذه تعرف باسم " املعرفة حول العميل ".
وهذه املعرفة مكتسبة بشكل رئيسياً بواسطة إدارة العرض ،وإدارة اخلدمة ،وإدارة الشكوى ،وإدارة العقد.
فإدارة احلملة وإدارة اخلدمة هي العمليات الرئيسة اليت تستخدم املعرفة حول العميل؛ ألن كال منها خدماهتا
ذات طابع شخصي ،والقائمة على معايري االستخدام .فخدمة العميل وإدارة التفاعل تقدم فرص لكسب
املعرفة آليا حول العمالء عن طريق أجهزة اإلعالم االلكترونية .التحدي الذي يواجه الشركة عندما تُدير
املعرفة حول العمالء هو :كم كمية البيانات حول العميل اليت يستطيع الشركة أن حتوهلا إىل معرفة.
1

– Bueren Adrian, Schierholz Ragnar, Kolbe Lutz M. and Brenner Walter, ‘‘Improving Performance of Customer
Processes with Knowledge Management,” Business Process Management Journal,Vol.11 , No. 5 , 2005, p.578
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ج -وأخريا ميتلك العمالء معرفة حول املنتجات واخلدمات اليت حيصلون عليها وأيضا معرفة حول كيف هم
يفهمون العروض اليت يشتروهنا ،هذه تعرف " باملعرفة من العمالء " وتعد هذه املعرفة من العمالء ذات قيمة
ألهنا تغذي إجراءات حتسني املنتجات واخلدمات .وميكن أن تكتسب هذه املعرفة بنفس طرق كسب املعرفة
حول العمالء ،وهي يف الغالب مكتسبة عند نقاط اخلدمة.
وحتتاج هذه اجلهود أن تؤدى على أكمل وجه من أجل عرض ومشاركة هذه املعرفة من خالل قنوات
الشركة الداخلية .وبشكل خاص تتطلب إدارة معرفة العميل -املعرفة حول وكذلك من وإىل العمالء-
ففي إدارة معرفة العميل تلعب إدارة املعرفة
احملتوى  ،الكفاءة  ،التعاون  ،التصنيف.

KM

دور اجملهز للخدمة ،وإدارة أربع مسات معرفية هي:

1

فعلى املستوى االستراتيجي حتتاج الشركات لتحديد كيف

CKM

ميكن أن تدعم األهداف والعمليات

واستخدامها كدليل ملتابعة مؤشرات األداء وعمليات  ،CKMوعلى مستوى العملية الذي يعترب موضع التركيز
األساسي يف موضوعنا ،فان منوذج

CKM

مستند على حقيقة أن هناك نوعني من أنواع املعرفة مها املعرفة

الضمنية واملعرفة الواضحة واليت تعتربان غري مفصولتني عما ميتلكه الفرد ،لذلك أطلق عليها الباحثون عنصر
(كفاءة املعرفة) ،وبناء عليه فإن الشركة تستطيع أن تٌدير املعرفة الواضحة فقط بشكل مباشر يف شكل إعالم
مثل النص أو الصور واليت يطلق عليها عنصر (حمتوى املعرفة) ،كما يقدم منوذج عملية

CKM

عنصرين

يأخذان باالعتبار كيف يتم احلصول على املعرفة ونشرها واستخدامها داخل الشركة ،ومها عنصري (التعاون
والتصنيف) ،حي

يتعامل (التعاون) مع احلصول على املعرفة ونشرها بني بعض األفراد مثل فريق عمل

الشركة ،ومن ناحية أخري مسة املعرفة (التصنيف) يتعامل مع نشر واستخدام املعرفة بني عدد كبري من األفراد
مثال ذلك مواقع تبادل املعلومات (االنترنت) خاصة بالشركة.

ثالثا :منوذج

( )Ton Su, Chen and Sha , 2005

إلدارة معرفة العميل الكترونيا

يؤكد منوذج إدارة معرفة العميل على وجود قناة اتصال ثنائية االجتاه بني العميل والشركة ،هذا التفاعل
مع العمالء وإدارة معرفة العمالء يؤسس للشركات استراتيجيات ميكنها من تطوير منتجات إبداعية جذابة أو
حتسن خدماهتا لكسب رضا عمالئها ،وعليه يرى الباحثون أن إدارة معرفة العميل أمراً ضرورياً إلبداع وتطوير

Ibid, p.579
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املنتج ،ويقترح هيكل تَصوري يؤهل منوذج إدارة معرفة العميل بشكل الكتروين من خالل دمج تكنولوجيا
املعلومات( )ITداخل منوذج  CKMكما مبني يف الشكل رقم (.)11
الشكل رقم ( )11منوذج إدارة معرفة العميل الكترونيا
أنواع معرفة العميل
عملية إدارة معرفة
العميل
دمج تكنولوجيا
املعلومات داخل
عملية CKM

املعرفة حول العميل

املعرفة للعميل

تصنيف احتياجات
العميل

تحديد مميزات
المنتج /الخدمة

إرسال بريد الكتروني
بواسطة اإلنترنت للعمالء
للتواصل حول المنتج

تطبيق المسح المعتمد
علي الويب لجمع
البيانات من العمالء

حتويل املعرفة الضمنية

تطبيق تجزئة
السوق

استخدام بيانات البحث
لجمع حاجات العميل في
مجموعات متشابه النمط

املعرفة من العميل

انتزاع نمط
حاجات الجزء
السوقي.

نشر وظائف المنتج
المختلفة للعمالء في كل
جزء من أجزاء السوق.

Source: Ton Su Chao, Chen Yung-Hsin, Sha D.Y, Linking Innovative Product Development with Customer
knowledge: A data- Mining Approach, Technovation,0222, p.4.

ويوضح النموذج اخلطوات التالية:

1

 - 1حتديد ميزات املنتج /املنفعة احملددة
تعرف " املنفعة " بأهنا حاجات العميل املرغوبة واملنجزة عند شراء املنتج ،حي

متيز الشركة منافع املنتج

املنظورة من ناحية القيمة احملسوسة للعميل على شكل ميزات ووظائف وخواص أخرى واليت ميكن أن تصل
للعمالء .يف هذه املرحلة تسلم الشركة املنتج للعمالء وحنصل من هذا االخري على رد فعل يعتمد على مواقفهم
اخلاصة حنو هذه امليزات أو املنافع عن طريق اتصال ثنائي االجتاه ( الشركة والعميل) مثل :املقابالت الشخصية
واملقابلة عن طريق اهلاتف واستفتاءات اإلدارة...اخل ،هذا اإلجراء خيلق الفرصة لتحديد معرفة املنتج اليت
امتلكها العميل حول امليزات املعروضة.
 - 0تصنيف حاجات العمالء
باستخدام طرق مسح السوق مثل االستقصاء الذي يزود الردود من العمالء حول املواقف ،والتفضيل
واحلاجات ،والقيمة احملسوسة مليزات املنتج املعروض ،ففي النموذج  م دمج تكنولوجيا املعلومات ،واستخدام
أداة قياس زمنية مصممة مسبقاً ،حي  م عمل مسح على شكل الكتروين مرسل على موقع الويب ،وهكذا  م
Ton Su Chao, Chen Yung-Hsin, Sha D.Y, op.cit, pp.5-8
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مجع بيانات أساسية عن خلفية شخصية العميل ،باإلضافة إىل حتديد مدى كل ميزة مرغوبة للمنتج ،لكي يتم
انتزاع األفكار عن حاجات العميل ،هذه األفكار  م تصنيفها إىل جمموعات متجانسة ،وهكذا جمموع
املعلومات امل رجتعة من املسح جتمع من كل العمالء ،حي

يتم تنقيتها أوال وبعد ذلك تصبح بيانات جاهزة

ومن مث تؤدي إىل تصنيف حاجات العمالء .يف هذه املرحلة تكتسب الشركة معرفة " حول " العمالء من
خالل فهم خلفية العمالء ،واحلاجات ،ومنط التفضيل حنو ميزات املنتج.
 - 2جتزئة السوق لتحويل معرفة العميل الضمنية إىل معرفة مصنفة
وذلك باالعتماد على تقييم الدراسات السابقة لفعالية قواعد التصنيف املختلفة .ويف هذه املرحلة تكون معرفة
العميل الضمنية موزعة بني العمالء (املستقصى عنهم) ،ومن خالل التواصل مع العمالء واملسح على اإلنترنت
تتمكن الشركة من استخدام املعرفة " ل " العمالء واملعرفة " حول " العمالء ،وإجراء مهمة جتزئة السوق
املالئمة ومن مث ميكن تصنيف معرفة العميل الواضحة واملرغوبة من قبل الشركة.
 - 9وضع إطار حلاجات العمالء
عند اكتمال مهمة جتزئة السوق ،تكون خصائص حاجات العمالء يف كل جزء من السوق مدروسة ومن مث
يتم احلصول على أمناط حاجات العمالء يف كل جزء سوقي .لذا املعرفة من العمالء متكن الشركة للعمل على
أجزاء السوق املستهدفة بشكل صحيح وأيضا متكنهم من اختاذ القرارات املالئمة خلط املنتج املستقبلي خلدمة
أجزاء السوق املستهدفة .مما سبق نالحظ أن النماذج السابقة تشترك يف النقاط التالية:
 يتفق الباحثون على وجود تكامل بني إدارة املعرفة وإدارة عالقة العميل يف منوذج واحد هو إدارة معرفة
العميل.
 يؤكد الباحثون على وجود ثالثة أنواع من املعرفة املتعلقة بالعميل هي :املعرفة حول العميل ،املعرفة من
العميل ،املعرفة للعميل.
 يرى الباحثون ضرورة استخدام وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف إدارة معرفة العميل هبدف
بناء عالقات طويلة األجل واحلفاظ على العمالء املرحبني.
 وعليه يهدف مدخل إدارة معرفة العميل إىل احلصول على العمالء واحملافظة عليهم والعمل على منوهم
وزيادة قيمة هامش رحبهم والوفاء بالوعود اليت تقدمها الشركة هلم .وذلك من خالل اعتبار العميل
شريك أساسي يف بناء املعرفة أو مساهم يف بناء أنشطة املعرفة.
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خالصة:
من خالل دراسة هذا الفصل يتضح أن إدارة املعرفة تعد إدارة حديثة النشأة حي

ازداد االهتمام هبا يف

اآلونة االخرية وذلك لدورها الفعال يف حتسني أداء الشركات وخلق ميزة تنافسية مستدامة .ويعترب العميل أهم
مصادر املعرفة اخلارجية ،مما يدفع الشركات للبح عن أفضل األساليب من أجل مجع املعرفة املتعلقة بالعمالء.
هلذا ظهرت يف الواجهة إدارة معرفة العمالء كمدخل تستعملها الشركات من أجل فهم وإدراك حاجات العمالء
وتوقعاهتم وحماولة االيفاء هبا ،وتعزيز التواصل والعالقة بني الشركة والعميل مبا حيقق رضاه ووالئه للشركة.
ومنه تعد إدارة معرفة العمالء إحدى املكونات اجلوهرية لنجاح الشركة ،وضمان بقائها يف ظل املنافسة
القوية .وذلك مبا توفره من قدرة على املسامهة يف تطوير رؤية طويلة األمد ،تساعدها يف إعداد استراتيجيتها
املستقبلية وتعطيها القدرة أيضا على تعديل أداء عملها بطريقة تسمح هلا باحملافظة على الريادة يف السوق.
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متهيـد:
حيظى مفهوم األداء بأمهية كربى يف تسيري الشركات ،لذا نال وال يزال االهتمام املتزايد من طرف
الباحثني واملفكرين واملمارسني يف جمال اإلدارة والتسيري ،وهذا من منطلق أن األداء ميثل الدافع األساسي لوجود
أية شركة من عدمه ،كما يعترب العامل األكثر إسهاما يف حتقيق هدفها الرئيس أال وهو البقاء واالستمرارية.
يتصف األداء بكونه مفهوما واسعا ومتطورا ،كما أن حمتوياته تتميز بالديناميكية نظرا لتغري وتطور
مواقف وظروف الشركات بسبب تغري ظروف وعوامل بيئتها اخلارجية والداخلية على حد السواء؛ ومن جهة
أخرى يعدّ مصطلح األد اء من املفاهيم اليت حظيت باهتمام واسع من قبل املفكرين و الباحثني يف جمال إدارة
األعمال ،و رغم ذلك يشوب تعريفه اإللتباس و الغموض الختالف اجتاهات املفكرين ،لذا أردنا أن يكون
موضوع هذا الفصل توضيح هذا املصطلح من خالل التطرق إىل عدد من التعاريف اليت قدّمها الباحثون ،مثّ إىل
املفـاهيم األخرى اليت تقترب يف معناها من مصطلح األداء ،وقياس األداء و كيفية حتديد املؤشرات الضرورية
للقياس ،باإلضافة إىل تطرق ملختلف مناذج قياس املعرفة وآثرها على الشركات وتبيان أسلوب القياس املعتمد
يف الدراسة احلالية.
وفقا لذلك مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث:
املبحث األول :ماهية األداء ومقارباته املختلفة
املبحث الثاين :قياس وتقييم األداء
املبحث الثالث :قياس قيمة املعرفة وأثرها على األداء
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املبحث األول :ماهية األداء ومقارباته املختلفة
يتناول هذا املبحث بالدراسة مفهوم األداء وأمهيته والعوامل املؤثر فيه باإلضافة لطرق قياسه ،حيث
يعكس مصطلح األداء أبعاداً خمتلفة لتعدد آراء واجتاهات املفكرين واليت وإن بدت متقاربة فإنّها تستحق أن
نتناوهلـا بشيء من التفصيل.

املطلب األول :مفهوم األداء
يعدّ األداء مفهوماً جوهرياً بالنسبة ملنظمات األعمال والشركات ،ويكاد أن ميثّل الظاهرة الشمولية
جململ فروع وحقول املعرفة اإلدارية ".فالشركات االقتصادية تواجه اليوم حتديات جديدة تفرض عليها مقارنة
األداء وما حتقق من اجنازات مبا يصل إليه غريها من الشركات االقتصادية األحسن تنظيما واألفضل واألجنع يف
السوق".

1

لغوياً مصطلح األداء مستمدّ من اللغة اإلجنليزية

» « to perform

و الذي اشتق بدوره من الفرنسية

القدمية »  « parformerوالذي يعين تنفيذ مهمّة أو تأدية عمل" .2ولقد اهتمّ العديد من الباحثني

(Drucker.P,

) Lorrino.Phمن خالل دراساهتم ملفهوم األداء إالّ أنّه مل يتوصّل إىل إمجاع حول مفهوم حمـدّد لألداء.3
وترجع هذه اختالفات يف حتديد مفهوم األداء لتعدّد أهداف واجتاهات الباحثني يف دراساهتم نظراً
الختالف إيديولوجيات الباحثني واألهداف اليت يريد واحد الوصول إليها ،فمنهم من مييل إىل اجلانب الكمّي،
و بالتايل وسائل حتليله تكون يف أغلبها تقنية ،و منهم من مييل إىل اجلانب التنظيمي فال يكتفي بالتعبري عن
األداء مبجرّد نسب و أرقام.
فمن الباحثني من يري أن" مفهوم وقياس األداء انتقل من جمرد قياسه مبؤشرات كمية كإنتاجية
واملردودية االقتصادية وزيادة اإلنتاج والتحكم يف التكاليف إىل االستعانة مبعايري أخرى كاجلودة واحترام
املواصفات جبميع أنواعها واحترام اآلجال حبيث ان هذه املعايري تنطق على األبعاد الشاملة للشركة".4
يرى

Lorrino.Ph

أنّ األداء هو " الفرق بني القيمة املقدّمة للسوق

)(V

و جمموع القيم املستهلكة

) (Ciوهي تكاليف خمتلف األنشطة ،فبعض الوحدات (مراكز تكلفة) تعترب مستهلكة للموارد و تساهم سلبيا
 1علي السلمي ،تطوير أداء و تجديد المؤسسات االقتصادية ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر ،8991 ،ص .88

Ecosip, « Dialogues autour de la performance en entreprise », Editions Harmattan, Paris, 1999, p18.
Drucker Peter, «L’avenir du management selon Drucker », Editions Village Mondial, Paris, 1999, p73.
4

2
3

العايب عبد الرحمان ،التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم
االقتصادية ،جامعة فرحات عباس ،الجزائر ،غير منشورة ،0288/0282 ،ص.840:
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يف األداء الكلي عن طريق تكاليفها ،و األخرى تعترب مراكز ربح و هي يف نفس الوقت مستهلكة للموارد و
مصدر عوائد و تساهم هبامش يف األداء الكلي للشركة".1
إذن :األداء الكلي للشركة= هوامش مراكز الربح – تكاليف مراكز التكلفة.
أي أنّ األداء هو تعظيم الدالة

])somme (ci

 ،Max[V-مبهىن آخر هو مدى مسامهة األنشطة يف خلق

القيمة".2
من الباحثني كذلك مثل

()Castelnau.J

من يقرن األداء باستراتيجية الشركة حيث يعتربون أنّه حتّى حتقق

الشركة أدا ًء متميّزاً عليها أن تكون أوال تنـافسية يف السوق ،وفقـاً الختياراهتا اإلستراتيجية ،و بعبارة أخرى
فهم يعـّفون األداء بأنّه " التفوق اإلستراتيجي و املتمثّل يف عرض الشركة ملنتجات وخدمات موافقة لرغبات
الزبائن ،دون إمهال وجود منافسني أساسيني يف السوق فاألداء حسب هؤالء املفكرين هو القدرة على حتسني
النسبة التالية :القيمة من وجهة نظر الزبون  /تكلفة الوسائل الضرورية خللق القيمة" .من هذين التعريفني ميكن
استنتاج أنّهما يتفقان يف كون األداء هو تعظيم قيمة املنتجات واخلدمات.
أمّا  Drucker.Pفيعرّف األداء بأنّه " قدرة الشركة على االستمرارية والبقاء حمققـة التوازن بني رضا املسامهني
و العمّال" ويتفق معه يف هذا التعريف كل من  Robbinsو  Wiersemanحيث يعتربان " األداء بكونه قدرة
الشركة على حتقيق أهدافها طويلة األجل" 3ويستم ّد من هذا التعريف أنّه متّ التركيز على األهداف طويلة األمد
واليت تتمثّل – باتفاق معظم الباحثني -يف البقاء والنمو.
و قسم آخر من املفكرين

)& Bromily,

 (Millerيرى أنّ "األداء هو انعكاس لكيفية استخدام املؤسسة

للموارد املادية و البشرية ،و استغالهلا بكفاءة و فعالية بالصورة اليت جتعلها قادرة على حتقيق أهدافها".4
من خالل سرد تعاريف املفكرين لألداء ميكن أن نستنتج أنّه مهما اختلفت األلفاظ واالجتاهات إلعطاء مفهوم
حمدد ملصطلح األداء ،فهي يف الواقع تصبّ يف اجتاه واحد ،حبيث اتفق معظم الباحثني – على اختالف
اجتاهاهتم -على أنّ مصطلح األداء هو مرادف للنجاح ،فتحقيق التفوق اإلستراتيجي حسب تعريف
Castelnau

و أتباعه ما هو إالّ سبيل لبقاء و منو الشركة وهو ما ينصّ عليه

Drucker.P

و الذي بدوره

Ph. Lorrino, comptes et récits de la performance, Editions d’organisations, Paris, 1996, p- p 47- 48.
Ipid.p.48
 3عداي الحسيني فالح حسن ،اإلدارة اإلستراتيجية ،دار وائل للنشر ،عمان ،الطبعة األولى ،0222 ،ص .032
 4نفس المرجع ،ص .032
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يتأتّى من خالل تعظيم قيمة املنتجات الذي يتضمّن االستغالل الكفء ملوارد الشركة وحتقيق األهداف بفعالية،
فهذه التعاريف هي يف األصل مكملّة لبعضها ،إذن فاألداء ميثّل نشاط مشويل مستمر ،الذي يعكس جناح
الشركة واستمراريتها و قدرهتا على التكيّف مع البيئة وفق أسس و معايري حمدّدة تضعها الشركة ،و وفقـاً
ملتطلبات نشاطها ،و على ضوء األهداف طويلة األمد.
ونعترب أن األداء ميثل التفاعل الذي حيدث بني كل من األهداف واملواد والنتائج املتوقعة .وميكن متثيل هذه
العالقة وهذا التفاعل كالتايل:
الشكل رقم ( :)13مثلث األداء
األهداف

الفعالية

النتائج

التوافق بني األهداف واملوارد

الفاعلية /الكفاءة

املوارد

املصدر :العايب عبد الرمحان ،التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتديات التنمية املستدامة ،أطروحة لنيل شهادة
دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية ،جامعة فرحات عباس ،اجلزائر ،غري منشورة ، 0211/0212 ،ص.111:

من الشكل يتضح ان مصطلح األداء يتكون من عنصرين رئيسني مها :الفعالية والكفاءة( الفاعلية) ،أي
أن الشركة اليت تتميز باألداء هي اليت جتمع بني عاملي الفعالية والكفاءة يف تسيريها .حيث ينظر الباحثني يف
علم التسيري إىل مصطلح الفعالية على أنه أداة من أدوات مراقبة التسيري يف الشركة ،وهذا من منطلق أن الفعالية
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هي معيار يعكس درجة حتقيق االهداف املسطرة .1وجتدر االشارة إىل وجود مفكرون كالسيك يعتربون
الفعالية مبثابة األرباح احملققة ومن مث – حسب نظرهم -تقاس فعالية الشركة بكمية األرباح احملققة.

2

يتميز مصطلح الكفاءة شأنه شان مصطلحات العلوم االنسانية واألجتماعية بعدم االتفاق بني الكتاب
والباحثني حول تعريفه فهناك من يستخدم مصطلح :اإلنتاجية ،املردودية،األمثلية ،...حيث تعرف حسب
)": (Vincent Plauchetبأهنا القدرة على القيام بالعمل املطلوب بقليل من اإلمكانيات ،والنشاط الكفء هو
النشاط األقل تكلفة" .3مبعىن حتقيقق النتائج املطلوبة بشرط تدنية التكاليف ( أي استعمال مدخالت أقل) ،كما
تعرف الكفاءة على أهنا " :االستخدام األمثل للموارد الشركة بأقل تكاليف ممكنة دون حصول أي هدر
ممكن" .4وعليه ميكن ترمجة الكفاءة إىل قسمني :تعظيم األرباح وتدنية التكاليف ،هي أيضا كيفية استعمال
املوارد بطريقة احسن يف انتاج شيء ما.
نستنتج مما سبق أن مصطلح األداء يشري إىل:
 قدرة الشركة على النمو والبقاء واالستمرار وكذا قدرهتا على التكيف مع البيئة؛ قدرة الشركة على حتقيق األهداف املسطرة بكفاءة وفعالية على املدى البعيد؛ االستخدام األمثل للموارد الشركة لتحقيق النتائج مع تدنية التكاليف؛ -تعظيم قيمة املنتجات واخلدمات املقدمة من قبل الشركة.

املطلب الثاين :املقاربة الكالسيكية لألداء
تعترب مؤشرات األداء املايل يف عملية قياس األداء من أهم األساليب املستعملة ،وأهم أدوات التحليل
شيوعا يف تقييم املركز االستراتيجي للشركات ،يف قياس أدائها خالل فترة معينة ،وذلك بإجراء املقارنات بني
املؤشرات املالية للشركة واملؤشرات املالية للشركات املنافسة ،كما أن هذه املؤشرات متكن من مقارنة أداء
الشركات ووضعها املايل يف فترات زمنية معينة متعاقبة هبدف حتديد وتقييم اجتاهات األداء فيها .وهناك من
يرى بأن" األداء املايل سيبقى املقياس احملدد ملدى جناح الشركات ،وان عدم حتقيق الشركات لألداء املايل

B.Dervaux,A.Coulaud, Dictinnaires du management et de contrôle de gestion, 2 émé édition, dunod,
paris,1999,p 78.
2
Ibid, p66.
3
Vincent plauchet, mesure et amélioration des performances industrielles, tome 2 UPMF, France, 2006, p6.
حسن إبراهيم بلوط ،المبادئ واالتجاهات الحديثة في إدارة المؤسسات ،دار النهضة ،بيروت ،ط ،0222 ،2ص.12
1

4
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باملستوى األساسي املطلوب يعرض وجودها واستمرارها للخطر ". 1ويذهب بعض الكتاب إىل أبعد من ذلك
يف التأكيد على أمهية األداء املايل ،وضمن هذا التوجه ،يعرب عن تلك األمهية بالقول أن" األداء املايل يعد هدف
املنظمات األساسي وان األهداف الثانوية للمنظمة ميكن حتقيقها ضمنيا من خالل حتقيق األداء املايل".
وتكمن أمهية األداء املايل يف اجملاالت التالية:

2

3

 )1ضمن منظور استراتيجي ،فإن مؤشرات األداء املايل ميكن استخدامها كمؤشرات أساسية تستخدم يف
عملية التحليل الداخلي للمنظمة .فاألداء املايل يعترب إستراتيجية مهمة أمهية األداء املايل فيما يتعلق
بالعوامل البيئية اخلارجية ،إذ أن املنظمة ذات األداء املايل العايل ،تكون أكثر قدرة على االستجابة يف
تعاملها مع الفرص والتهديدات البيئية اجلديدة،كما أهنا تتعرض لضغط اقل من أصحاب املصاحل
واحلقوق ،مقارنة بغريها من املنظمات اليت تعاين من األداء املايل املتردي.
 )0األداء املايل يتيح للمنظمة املوارد املالية الالزمة القتناص فرص االستثمار املختلفة ،ويساعد على تلبية
احتياجات أصحاب املصاحل واحلقوق وحتقيق أهدافهم ويتأثر األداء املايل بعوامل بيئية متثل العوامل
االقتصادية وهيكل الصناعة وغريها ،وعوامل تنظيمية مثل اهليكل التنظيمي ،وعوامل إدارية مثل القدرات
اإلدارية ،ومدى توفر جانب اخلربة واملعرفة لدى املديرين.
وترجع أسباب االستخدام الواسع للمقاييس واملؤشرات املالية لألداء إىل أمرين مهمني ومها:4
 إن املقاييس و املؤشرات املالية لألداء ،كالربح مثال ترتبط ارتباطا مباشرا باألهداف بعيدة املدىللمنظمة ،و اليت دائما تكون أهدافا مالية.
 إن االختيار الدقيق جدا للمقاييس املالية يوفر صورة إمجالية عن أداء املنظمة ،هذا و أن املقياساملايل الكلي ،مثل أرباح املنظمة أو الوحدة يعد خالصة ملقياس جناح استراتيجيات املنظمة و تكتيكاهتا
التشغيلية ،إذ ان نتائج األرباح اليت تكون دون التوقعات توفر إشارة إىل أن استراتيجيات املنظمة
وتكتيكاهتا ال حتقق نتائجها املرجوة و ال رمبا تكون غري مالئمة .

1

وائل دمحم صبحي إدريس و طاهر محسن الغالبي ،األدارة االستراتيجية منظور منهجي متكامل ،دار وائل للنشر والتوزيغ ،عمان ،االردن ،7002 ،ص. 481 :
2
خالد دمحم بني حمدان و وائل دمحم صبحي إدريس ،االستراتيجية و التخطيط االستراتيجي :منهج معاصر ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
 ،2007ص. 38 :
 3وائل دمحم صبحي إدريس و طاهر محسن الغالبي ،مرجع سابق ،ص.290:
4العايب عبد الرحمان ،مرجع سابق ،ص.841:
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أما عن أدوات قياس األداء املايل للشركة ،فيمكن استعمال جمموعة من املؤشرات ومن أكثر هذه املؤشرات
استخداما جند ما يلي:
 .1القيمة املضافة :اعتربت القيمة املضافة مبثابة مؤشر أساسي لقياس أداء الشركة ،ومتثل الفرق بني
االنتاج واالستهالكات الوسيطية ،فكلما حتسن هذا الفرق دلّ ذلك على حتسن أداء الشركة.1
 .0النتيجة الصافية ( ربح أوخسارة) :حماسبيا تعترب النتيجة الصافية املقياس النهائي ملردودية الشركة،
الذي يسمح بقياس أدائها خصوصا من جانب املساعمني واحمللّلني املاليني.
 .3العائد على االستثمار( :)ROIكان استخدامه مبثابة بداية التوجه إىل قياس األداء بصفة أكثر جدية،
ويعرف بالعالقة التالية:

2

العائد على االستثمار = األرباح
األموال الدائمة
وإىل جانب هذه املؤشرات جند عدداً من النسب املالية كنسبة السيولة ،نسبة املدينونية ،نسبة تغطية
األصول الثابتة ...اليت تعكس الوضعية املالية احلالية للشركة .والنسب املالية تعترب من أهم األدوات
اليت تستخدم الختيار األداء املايل يف اإلجابة على التساؤالت التالية:3
هل تتوفر سيولة كافية لدى الشركة ملواجهة التزاماهتا؟هل النفقات معقولة مقارنة باإليرادات؟هل أرباح املنشأة منخفضة ،عادية أم عالية؟هل متويل املنشأة مفترض وهل ميكن حتقيق األهداف لدى استبعاد األداء السليب لبعض الفروع وهلتستخدم موجودات املنشأة بكفاءة وأن النمو يف حقوق املالكني مرضي؟
وعلى الرغم من أمهية وفوائد االعتماد على النسب املالية ،فإن من سلبياهتا أنه حني االعتماد عليها يف
تقييم األداء فإهنا تعطي رؤية غري متكاملة األبعاد حول الشركة .ومنه تطورت أساليب حديثة يف
احلكم على األداء املايل للمؤسسة ويأيت على رأسها طريقة القيمة االقتصادية املضافة.
 1دمحم زرقون ،الحاج عرابة ،أثر إدارة معرفة عىل األداء يف المؤسسة االقتصادية ،المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية ،العدد ،00مجلة جامعة ورقلة ،الجزائر
 ،7002ص.072
Kaplan.R et Norton.D, Les systemes de mesure de la peformance, Edition d’organisation, Paris,1992,p.171.
3العايب عبد الرحمان ،مرجع سابق ،ص.022
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 .1القيمة االقتصادية املضافة :ويستخدم هذا املؤشر كمرجع أساسي للشركات األوربية الكربى تقيس
بواسطته مدى مسامهتها يف خلق القيمة ،كما يسمح للمسامهني بتقييم عمل املسريين .ويعرف مؤشر
القيمة االقتصادية املضافة بالعالقة التالية:

1

القيمة االقتصادية املضافة = الربح العملي (-تكلفة رأمسال *رأمسال)
فإذا كان هذا الفرق موجباً ،فهذا يدلّ على أنّ الشركة ختلق قيمة اقتصادية وإذا كان الفرق سالباً،
فهو يدلّ على أنّ الشركة هتدم القيمة االقتصادية.
وقد خلصت الكثري من الدراسات إىل أن للقيمة االقتصادية املضافة جمموعة من اإلجيابيات ميكن ذكر
أمهها:

2

 يعد املقياس املالئم لقدرة اإلدارة املالية على توليد األرباح من األصول أو ما يعرب عنهباالستثمارات اليت قامت املؤسسة .
 إمكانية استخدام معيار القيمة االقتصادية املضافة لتقييم أداء األقسام املختلفة داخل املؤسسة،خاصة إذا كانت الشركة تعمل مبفهوم مراكز الرحبية.
 يعد أساسا ميكن االعتماد عليه يف تقدير املكافآت على مستوى األقسام.ويكمن دور القيمة االقتصادية املضافة يف ما يلي:3
 تزود منظمة األعمال مبعلومات مفيدة عن قيمة العمليات أكثر من املقاييس احملاسبية لألداء مثلالربح
احملاسيب والعائد على رأس املال.
 كما أن القيمة االقتصادية املضافة تساعد اإلدارة العليا ملنظمة األعمال على وضع احلوافز وأنظمةاملراقبة لزيادة فرص التغريات واليت هتم كل املديرين يف بناء قيمة ألصحاب املصاحل واحلقوق
ويعد هذا املؤشر مفيدا بشكل كبري عندما يتم استخدامه لقياس مستوى حتسني األداء أو يتم مقارنة
مستوى العمليات يف نفس منظمة األعمال.

 1دمحم زرقون ،الحاج عرابة ،مرجع سبق ذكره ،ص.201

 2دمحم صالح الحناوي ،جالل إبراهيم العبد ،اإلدارة المالية :مدخل القيمة واتخاذ القرارات ،الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،جمهورية مصر العربية ، 2002 ،ص. 50:
 3العايب عبد الرحمان ،مرجع سابق ،ص.849
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وبالرغم من اإلجيابيات املذكورة أعاله ،إال أن لديها حدود استخدام من بينها :

1

 إن سالمة استخدام معيار القيمة االقتصادية املضافة مشروطة بثبات مستوى املخاطر اليت تتعرض هلاالشركة ،معىن ذلك أن ال تكون املخاطر مبختلف أشكاهلا سواء املتعلقة باملخاطر الكلية أو املخاطر
اخلاصة اليت تنتمي إليها الشركة قد تغريت يف السنة حمل التحليل حىت ميكن مقارنتها.
 تركيز القيمة املضافة على النتائج احلالية فقط واليت ميكن أن تعرقل عمليات االبداع يف األجلالطويل.

املطلب الثالث :املقاربات األخرى لألداء
هناك مؤشرات غري مالية واليت ترتبط بكفاءة وفاعلية الشركة يف استخدام واستغالل مواردها املتاحة من أجل
حتقيق أهدافها احملددة .ومن أهم هذه املؤشرات ما يلي:
 .1االنتاجية :يفيد مفهوم االنتاجية باعتباره أداة يستخدمها املدير يف القياس واملقارنة للتعرف على
مستوى األداء يف الشركة ،بالنسبة لغريها من الشركات يف فترات زمنية معينة ،ويقصد هبا االستخدام
األمثل لعناصر اإلنتاج مبا تتضمنه من موارد بشرية ،معدات ،رأمسال ،معلومات ،معرفة ...من أجل
احلصول على أعظم وأفضل خمرجات من هذه املدخالت ،ولذا فهي ترتبط باألبعاد التالية :الكمية،
القيمة واجلودة.

2

تعرف االنتاجية على أهنا '' كمية ونوعية املنتجات واخلدمات املنتجة نسبة إىل كمية املوارد املستعملة
يف انتاجها خالل فترة زمنية حمددة''.

3

لقياس اإلنتاجية ،فإنه تستخدم عناصر متعددة ملعرفة االنتاجيات املختلفة ،لكن أهم هذه العناصر هو
عنصر العمل الذي يعد مؤشرا مهما يف قياس اإلنتاجية ،ألنه يؤلف جزءاً كبرياً من تكاليف املنتجات
من ناحية ،وألنه ميكن قياسه بسهولة أكثر من باقي العناصر من ناحية أخرى.
 .0الفعالية التنظيمة:

1منير إبراهيم هندي ،اإلدارة المالية :مدخل تحليلي معاصر ،المكتب العربي الحديث ،االسكندرية ،جمهورية مصر العربية ، 2003،ص.2:
2

دمحم زرقون ،الحاج عرابة ،أثر إدارة معرفة على األداء في المؤسسة االقتصادية ،المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية ،العدد ،0284 ،28ص.801
3

Sylvie Saint Onge et Victor Haines, Gestion des entreprises au travail, Edition de boek, 1 ere éditon, Bruxelles,
Belgique,2007,p.19.
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متثل الفعالية التنظيمية املفهوم األوسع واألمشل ألداء األعمال ،1حيث يعتقد بأن األداء ما هو إال
دراسة وحبث وقياس الفاعلية إىل قياس الفاعلية التنظيمية من منطلقني داخلي وخارجي .فالفعالية التنظيمية
ضمن البيئة الداخلية تقيم على أساس درجة حتقيق املنظمة لألهداف املتعلقة حبجم املبيعات ،احلصة
السوقية ،واألرباح ،أما ضمن البيئة اخلارجية ،فان فاعلية املنظمة تقاس على أساس قوهتا التنافسية على
درجة قبول منتجاهتا وخدماهتا ،ودرجة استعاهبا للتطور واالبداع التكنولوجي ،ومدى حتسسها للتقلبات
االقتصادية وقدرهتا على اختاذ ردود أفعال اجتاهها.

2

على الرغم من أمهية الفعالية يف حياة املنظمات إال انه مل حيقق امجاع حول تعريف املنظمة الفعالة،
يرى البعض ان فعالية املنظمات تتحدد مبدى قدرهتا على حتقيق أهدافها ،فهناك من يعرف فعالية املنظمة بأهنا ":
قدرة املنظمة على حتقيق أهدافها و تعتمد هذه القدرة واملعايري املستخدمة يف قياسها على النموذج املستخدم يف
دراسة املنظمات ".

3

وقد عرفها برنارد على اهنا  ":الدرجة اليت تستطيع فيها املنظمة حتقيق اهدافها " .كما اشار الفار
 Alvarاىل ان الفعالية تعين  " :قدرة املنظمة على البقاء و التكيف و النمو بغض النظر عن االهداف اليت
حتققها" وهذا املفهوم يركز على البيئة ،فبقدر تكيف املنظمة وظروفها الداخلية واخلارجية بقدر ما تبقى
منظمة فعالة.
كما تعرف الفعالية بأهنا :القدرة على حتقيق االهداف مهما كانت االمكانات املستخدمة يف ذلك .فهي متثل
العالقة بني االهداف احملققة واألهداف احملددة وتعطى العالقة كالتايل:
الفعالية = األهداف احملققة
األهداف احملددة
فاملنظمة الناجحة قادرة على تركيز مصادرها على االنشطة اليت تعود عليها بالنتائج ( الفعالية) .لذا فهي تتبىن
قيمة عمل االشياء الصحيحة .إن الفعالية تتحدد من خالل إجراء مقارنة بني املنظار املتشابه .فقد عرف بول
موت املنظمات الفعالة بأهنا :تلك املنظمات اليت تنتج أكثر وبنوعية أجود .وتتكيف بفعالية أكثر مع املشكالت
 1عبد الم ليك مزهودة ،األداء بين الكفاءة والفعالية مفهوم وتقييم ،مجلة العلوم االنسانية ،جامعة دمحم خيضر ،بسكرة ،العدد  ،0222 ،22ص.18
2العايب عبد الرحمان ،مرجع سابق ،ص.851
3
صالح بن نوار  ،فعالية التنظيم في المؤسسات االقتصادية ،مخبر علم اجتماع االتصال للبحث و الترجمة  ،دار الفكر ،قسنطينة ،الجزائر ،ط ,0221 ،8ص
.84
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البيئية اذا قورنت باملنظمات األخرى املماثلة ،هذا التعريف ال يركز على جانب تنظيمي معني ويكتفي باملقارنة
بني املنظمات املتشاهبة النشاط.

1

مما سبق تتضح صعوبة االتفاق على تعريف حمدد للفعالية فليس لكل ابعاد الفعالية نفس االمهية يف
قياس فعالية املنظمة .و ميكن تعريف الفعالية التنظيمية بأهنا قدرة التنظيم على حتقيق االهداف طويلة و قصرية
املدى و اليت تعكس موازين القوى للجهات ذات التأثري و مصاحل اجلهات املعنية بالتقييم و مرحلة النمو أو
التطور اليت مير هبا التنظيم .ويعترب مفهوم الكفاءة مالزما ملفهوم الفعالية ولكن جيب أن ال يستخدما بالتبادل
فقد تكون املنظمة فعالة و لكنها ليست كفؤة أي أهنا حتقق أهدافها و لكن خبسارة ،وعدم كفاءة املنظمة يؤثر
سلبا على فعاليت ها فكلما ارتفعت تكاليف حتقيق هدف معني قلت احتماالت قدرة املنظمة على البقاء .وجيب
أن يؤخذ كالمها – الكفاءة والفعالية  -يف االعتبار ضمن مقاييس جناح أي منظمة ،فالفعالية هي اجناز العمل
أو الشيء الصحيح أما الكفاءة فهي اجناز العمل بشكل صحيح .
وقد تكون املنظمة كفؤة ولكنها غري فعالة كما يف حالة قيام املنظمة بإنتاج سلعة ال يوجد الطلب
عليها  ،كما قد تكون املنظمة فعالة ولكنها ليست كفؤة كما يف حالة حتقيق املنظمة ألهدافها بغض النظر عن
التكاليف اليت تتحملها يف سبيل ذلك .فالكفاءة تشري باملعىن الصريح إىل البعد االقتصادي يف حتديد األهداف
وإىل نسبة املخرجات إىل املدخالت إذ يتوجب على التنظيم حتقيق األهداف احملددة باملوارد املوجودة ،وهي
موارد حمدودة يستلزم إدارهتا بشكل اقتصادي بينما تشري الفعالية إىل القدرة على النجاح يف حتقيق األهداف.

2

 .3رضا العمالء
يف ظل املنافسة العالية هناك اهتماماً متزايدا من الشركات باحلفاظ على العمالء احلاليني وكسب
عمالء جدد من خالل االهتمام بالعمالء ومعرفة رغباهتم واحتياجاهتم والسعي إلشباعها وحتقيقها ،ويعترب
قياس رضا العمالء مؤشرا ملدى جناح الشركة يف تقدمي املنتجات واخلدمات إىل السوق .وقد توصلت
الدراسات إىل ان أكثر من  %55من األرباح تأيت من العمالء الدائمني للشركة .3حيث تغريت النظرة
إىل العميل من جمرد مشترى ملنتجات الشركة من خالل العالقة التبادلية إىل قيمة كلية هتدف الشركة إىل

 1دمحم قاسم القريوتي  ،نظرية المنظمة و التنظيم ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،2000 ،ص. 104
 2صالح بن نوار ،مرجع سابق ،ص.196
3
Philip Kotler et al, Principles of Marketing, Prentice Hall Europe,1999,p182-168.
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إرضائه ال عادة شراء املنتج واملداومة على ذلك ،حيث صار إرضاء العميل جزء أصيل يف استراتيجيات
الشركات احلديثة.
الشركات اليت تضع رضا العمالء ضمن استراتيجياهتا تقوم بقياس رضا عمالئها بشكل مستمر الن
رضاء العميل يرتبط بإعادة شرائه مرة أخرى وبالتايل برحبية الشركة .جيب على الشركة ان تقيس رضا
عمالئها .ال ميكن ان تعتمد على تطوع العمالء الغري راضني بعرض اعتراضاهتم عند عدم
راضهم %69 ،من العمالء الغري راضون ال يعربون عن عدم رضاهم .حدد  Philip Kotlerأربعة حقائق
توضح أمهية رضاء العمالء:

1

 احلصول على عمالء جدد يكلف الشركة  12 -5أضعاف تكلفة رضا العمالء احلاليني.
 الشركات يف املتوسط تفقد  %32 – 12من عمالئها سنويا.
 تقليل معدل فقد العمالء بنسبة  %5يزيد األرباح بنسبة  %02 – 05حسب نوع الصناعة.
 معدل ربح العميل يزداد مع امتداد فترة الشراء.
ومنه جند أن رضا العمالء هو مقياس يرتبط باألداء الفعلي واملتوقع للمنتج أو اخلدمة ،ومن خالل احتمالني:
 إذا كان األداء الفعلي> األداء املتوقع= رضا العميل.
 إذا كان األداء الفعلي< األداء املتوقع= عدم رضا العميل.
بشكل عام يهدف قياس رضا العمالء إىل حتقيق األهداف التالية :
 فهم احتياجات و توقعات العمالء.
 معرفة كيف حتقق الشركة و منافسوها هذه االحتياجات و التوقعات.
 تطوير سلعة/خدمة لتقابل احتياجات و توقعات العمالء.
 حتديد التوجهات (العمالء /املنافسني) خالل فترات زمنية حىت تستطيع الشركة اختاذ قراراهتا على
األساس الزمين.
 تصميم أولويات و مقاييس للشركة ملعرفة كيف حتقق احتياجات و توقعات عمالئها.

Philip Kotler, Marketing Insights from A to Z, John Wiley & Sons, inc, 2002,p.41.
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رضا العمالء فقط ليس كافيا ،فالعميل الراضي عن أداء الشركة ميكن أن يتحول إىل الشركة أخرى اذا وجد
عروضا أفضل ،لذلك البد أن يؤدي رضا العميل إىل والء العميل واالحتفاظ به ،يف بيئة األعمال احلديثة والء
العميل هو الطريق الوحيد الذي حيقق ميزة تنافسية للشركة ،وال يتم ذلك إال من خالل الرضاء الكامل للعميل
من عروض الشركة  ،يهدف قياس رضا العمالء إيل التركيز على قياس مدى والء العمالء ،حيث أن أمهية رضا
العمالء تنبع من عالقة الرضا بالوالء واالحتفاظ بالعميل.
ومفهوم الوالء يتكون من ثالث عالقات أساسية هي:

1

2

 أن كسب مستويات عالية من والء الزبون يؤدي إىل حتقيق زيادة يف املبيعات وحتقيق مستوى ربح
أعلى؛
 إن حتقيق رضا العمالء عن املنتجات واخلدمات املقدمة من قبل الشركة يعد أفضل خطوة لكسب
والئهم؛
 إن تقدمي القيمة املتوقعة للعميل هو أمر ضروري لتحقيق الرضا عن املنتجات واخلدمات.
ميكن توضح هذه العالقات يف الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)11العالقات اخلاصة مبفهوم والء العميل
االستراتيجية
التنظيمية
والتنفيذية

تقدمي القيمة

حتقيق رضا

احلصول على

حتقيق الزيادة يف

املتوقعة للعميل

العميل

والء العميل

األرباح

املصدر:هنال فريد مصطفي ،نبيلة عباس ،أساسيات األعمال يف ظل العوملة ،املكتب اجلامعي احلديث ،االسكندرية،0229 ،ص.162

إن التغري يف البيئة التكنولوجية للعمليات التصنيعية احلديثة ،وما صاحبها من زيادة احتياجات العمالء
وشدة املنافسة أدت إىل ضرورة إجياد مقاييس جديدة لألداء التشغيلي للشركة تتالءم مع األهداف الصناعية
احلديثة مثل مقاييس اجلودة ،أداء املخزون ،اإلنتاجية ،املرونة واالبتكارات واالبداع .وتعترب مقاييس األداء غري
1

2

Harkiranpal Singh, The Importance of Customer Satisfaction in Relation to Customer Loyalty. and Retention, Asia Pacific
University College of Technology & Innovation Technology Park Malaysia, 2006, p.60
نهال فريد مصطفي ،نبيلة عباس ،أساسيات األعمال في ظل العولمة ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية ،مصر ،0221 ،ص.892
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املالية أداة أساسية للرقابة اإلستراتيجية ،فهي متثل حماولة لتأكيد أمهية توجيه العمليات الداخلية ،باإلضافة إىل
ذلك فإن مقاييس األداء غري املالية تتضمن مقاييس كمية مثل إدارة اإلنتاج على أساس عدد الوحدات املنتجة،
وهناك مقاييس كيفية تقيس -مثال -مسعة املنتج أو اخلدمة ،رضاء ووالء املستهلك والعميل ،ومرونة عمليات
التصنيع ،وتعترب مقاييس األداء غري املالية مهمة الستمرار جناح الشركة يف األجل الطويل .وهناك بعض
املؤشرات االستراجتية غري املالية لقياس األداء ،وميكن ان نلخصها يف اجلدول التايل:
اجلدول رقم( :)11املؤشرات االستراتيجية لقياس األداء
املؤشر االستراتيجي

اجملال

منو األسواق
النمو

نسبة منو األنشطة
احلصة السوقية
متوسط املدة الطالق منتجات جديدة يف السوق

االبداع

نسبة قيمة املنتجات اجلديدة إىل رقم األعمال
نسبة مسامهة رقم األعمال يف البحث والتطوير
مؤشرات عن رضا العميل

القيمة /العميل

نسبة الوفاء والوالء
التنافسية والسعر
مؤشرات اجلودة

اجلودة

الضمانات
دوران العمّال

التسيري

نسبة مصاريف التكوين يف الكتلة األجرية
معدالت احلوادث

البيئة

Source: Brilman.Jean, Les meilleures pratiques du management au cour des entreprises, 3 ème édition, Edition
d’organisation, paris, 2000,p.42.
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املبحث الثاين :قياس وتقييم األداء
لقد اعُترب الربح لفترة طويلة اهلدف الرئيسي الذي تسعى الشركة إىل حتقيقه ،هلذا كان جل اهتمام
املسامهني هو تعظيم الربح ،غري أن املسيّرين مل يقتنعوا باملؤشرات املالية كأدوات لقياس األداء بل اجتهوا إىل
قياس األداء وفق مؤشرات أكثر استراتيجية ( املؤشرات غري املالية) .وتساعد مقاييس األداء اجليدة على تطابق
أ هداف الوحدات الفرعية مع األهداف االستراتيجية للشركة ،ومن مث جيب أن يتضمن نظام قياس األداء كال
من مقاييس األداء املالية وغري املالية.

املطلب األول :مفهوم قياس وتقييم األداء
إذ انطلقنا من فكرة أن تقييم األداء ،هو عملية جزئية يف نشاط إداري أوسع وأمشل هو الرقابة ،فإنه ميكن
تفسري نظام تقييم األداء ،انطالقا من نظام الرقابة والذي ميثل بدوره جزءا من نظام املعلومات الكلي للشركة
والذي حسب

A.Burlaud

هو '':عبارة عن جمموعة من التقنيات يف تركيب متناسق هتدف إىل تقييم

سلوكات ونشاطات معينة ،انطالقا من مؤشرات كمية يف ظرف زماين معني''.

1

ُعرف قياس األداء على أنه "التأكد من كفاية استخدام املوارد املتاحة أفضل استخدام لتحقيق األهداف
املخططة من خالل دراسة مدى جودة األداء ،واختاذ القرارات التصحيحية إلعادة توجيه املسارات األنشطة
بالشركة مبا حيقق األهداف املرجوة منها ".

2

ويعرف أيضا على أنه ''مجيع العمليات و الدراسات اليت ترمي إىل حتديد العالقة بني املوارد املتاحة وكفاءة
استخدامها يف الشركة مع دراسة تطور هذه العالقة خالل فترات زمنية متباعدة أو فترات زمنية حمددة عن طريق
إجراء املقارنات بني املستهدف واملتحقق من األهداف  ،باالستناد إىل مقاييس و معايري معينة ''.
كما ينظُر الباحثني إىل عملية قياس األداء على أهنا متثل احللقة األخرية يف سلسلة العملية اإلدارية حيث تبدأ
العملية اإلدارية عادة وبغض النظر عن املستوى الذي متارس عليه أو التنظيم بتحديد األهداف املرجو حتقيقها
نتيجة استغالل املوارد املتاحة (للموارد) للوحدة اإلدارية ،مث توضع خطة أو برنامج زمين حمدد املعامل يرمي إىل
حتقيق األهداف املوضوعة ويتم إجراء تنظيم للوحدة اإلدارية ومواردها لتنفيذ اخلطة املوضوعة ويصطحب تنفيذ
خطة عملية الرقابة على التنفيذ هبدف حتديد احنرافات النتائج الفعلية عما حددته اخلطة واألهداف من نتائج
1

2

دمحم زرقون ،الحاج عرابة ،أثر إدارة معرفة على األداء في المؤسسة االقتصادية ،المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية ،العدد ،0284 ،28ص801

المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،قياس و تقييم األداء كمدخل لتحسين جودة األداء المؤسسي ،اإلمارات العربية المتحدة،0222 ،ص .202
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متو قعة ،وتقود عملية الرقابة على التنفيذ إىل املرحلة األخرية يف هذا التسلسل للعملية اإلدارية وهي مرحلة قياس
األداء.
مما سبق ذكره ميكن أن نستنتج أن عملية قياس وتقييم األداء هي جزء من نظام الرقابة ،فهي تعمل على قياس
نتائج الشركة باستخدام جمموعة من مؤشرات الكفاءة والفعالية  ،ومقارنتها باملعايري احملددة سلفا يف عملية
التخطيط ومن مثة إصدار أحكام تقييمية تساعد على اختاذ القرارات اليت تسمح يف استمرار وجناح الشركة .كما
ميكن تلخيص خصائص نظام تقييم األداء يف النقاط التالية:

1

 الشمولية :حيث يهدف تقييم األداء يف الشركة إىل التطرق ملختلف األداءات الوظيفية مثل :األداء املايل،
األداء التجاري ،األداء البشري.
 االستمرارية :ويتم ذلك التقييم الشامل بصفة مستمرة ومتكررة ،يف اطار إرشادات توجيهات تسمح
بتوضيح العمل والقيام باإلصالحات الالزمة.
 املرونة :البد من أن يتم التقييم باملرونة الالزمة حيت يتسىن للمقيم توجيه خمتلف االجراءات بناءا على
الوضع القائم ،ألن اجلمود ال يساعد على مقاومة النقائص وإضافة أو اقتراح حلول وبدائل وتقنيات
جديدة.

املطلب الثاين:مميزات املؤشرات املالية لقياس األداء
ومن أهم فوائد استخدام املقاييس املالية لتقييم أداء الشركات اآليت:

2

 إهنا تصور تأثري القرارات بوحدة قياس قابلة للمقارنة وهي النقود اليت تسمح بتجميع النتائج عرب وحداتالشركة.
 إهنا توضح تكاليف املبادالت بني املوارد ،ومن مث يبقى األداء املايل مؤشراً ضرورياً لقياس األداء. ميُكن القياس الكمي لألداء بربط نظام األجور واحلوافز باألداء واإلجنازات الفعلية ،مما يؤدي إىل تطوير أداءالعا ملني مبا يتوافق مع األهداف االستراتيجية ،وبذل اجلهد الكايف يف حسن استغالل املوارد لتحقيق األهداف
احملددة بالكفاءة والفاعلية املطلوبة.

 1المرجع نفسه ،ص.203
2

العايب عبد الرحمان ،مرجع سابق ،ص849
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وال تساعد املقاييس املالية التقليدية املديرين على إدراك العوامل اليت توجه النجاح يف شركاهتم وتطور مهارات
العاملني وكفاءة العمليات التشغيلية اليت تبدع فيها الشركة .لذا فان املقاييس املالية ال تعرب بشكل كافٍ عن
أداء الشركة ،وحتد من قدرة املديرين على اختاذ القرارات الصائبة اليت توجه األداء احلايل واملستقبلي للشركة
إىل أفضل مستوى تطمح إليه ،لذلك جيب على الشركات استخدام مقاييس االداء غري املالية جبانب املقاييس
املالية للوصول إىل الصورة الدقيقة والشاملة لتقييم األداء

املطلب الثالث:مميزات املؤشرات غري املالية لقياس األداء
وتتميز مقاييس األداء غري املالية مبا يلي:

1

 سهولة تتبعها وربطها باستراتيجيات الشركة ،فهي تساعد املديرين على اختاذ القرارات الصحيحة يف
الوقت املناسب.
 ميكن تطبيقها على مستوى الوحدات الصناعية يف الشركة ،فمن املمكن حتديد اخنفاض اجلودة بسرعة
يف ظل هذه املقاييس ،وميكن اختاذ خطوات عالجية حلل املشكلة أو خطوات وقائية متنع الوقوع يف
املشكلة.
 تتناول مشكلة استجابة الشركة للزبائن يف الوقت املناسب ،يف حني ال تكتشف املقاييس املالية هذه
املشكلة بسهولة.
 تركز على األصول غري امللموسة ،حيث يرتبط عنصر النجاح يف العديد من الصناعات باألصول الثابتة
غري امللموسة مثل رأس املال الفكري وإدراك الشركات لدورها يف خدمة وتنمية اجملتمع احمللي
واحملافظة على والء الزبائن ،أكثر من ارتباطه باألصول الثابتة امللموسة اليت تظهر مقدرة الشركة املالية
واإلنتاجية.
 تقلل من احلساسية النفسية بني املوظفني بعكس املقاييس املالية ،حيث تظهر تقييماً ألداء كل قسم أو
فريق عمل أو موظف بشكل أكثر عدالة ومن دون متييز بني املوظفني واألقسام ،مما حيسن أداء املديرين
ويوفر مؤشرات أكثر دقة لتقومي أعماهلم ،ويقلل الضغط على املديرين الناتج عن أدوات القياس املالية
اليت تؤثر يف التعاون والتكامل بني فريق العمل الذي يقوم بتحقيق أهداف الشركة.

 1المرجع نفسه ،ص .852
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وعلى الرغم من تلك املميزات اليت تتميز هبا مقاييس األداء غري املالية فإن هناك معوقات يف تطبيقها،
وتتمثل يف اآليت:

1

 صعوبة التعبري عن هذه املقاييس يف صورة نقدية مثل صعوبة القياس النقدي ملقياس التسليم يف الوقت
احملدد أو مقياس اخنفاض زمن دورة اإلنتاج ،أو حتديد تأثريها على املقاييس املالية يف صورة نقدية مثل
الربط بني التحسينات يف املقاييس غري املالية واألرباح.
 صعوبة الربط بني املقاييس املالية وغري املالية ،فقد تتعارض املقاييس يف األجل القصري مما يؤثر على أداء
الشركة ككل فمثال من الصعب ربط الزيادة يف اإليرادات عند شراء آلة جديدة ألحد األقسام
باخنفاض زمن دورة اإلنتاج كهدف للشراء.
 ال يوجد معيار حمدد لقياس األداء غري املايل على العكس من مؤشرات قياس األداء املايل.
 عدم وجود الرابط السبيب بني مؤشرات القياس غري املايل ومستوى األداء املراد حتقيقه مما يقلل من
موضوعية تلك املؤشرات.
إن قياس األداء مل يعد يقتصر على املعيار املايل أو الكمي فقط ليعكس الصورة احلقيقية لنجاح شركة
ما ،أو إداراهتا وأقسامها ،فتقارير األداء املبنية على مؤشرات رقمية لتبني كمية العمل ليست معربة لقياس جهة
ما وذلك لكوهنا تعطي رؤية حمددة لألداء تؤدي إىل وصول متأخر للمعلومات ،وبالتايل الوقوع يف دوامة
اإلجراءات التصحيحية وتكاليفها الباهظة بدال من اإلجراءات الوقائية األسهل واألقل تكلفة .ولتقييم أداء
شركة أو فروعها فإننا حنتاج إىل رؤية أمشل بتوزيع متوازن للمقاييس يوضح حصيلة األداء الشامل.

 1المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،مرجع سابق ،ص .201
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املبحث الثالث :قياس قيمة املعرفة وآثرها على األداء
تدرك الشركات اليوم أن املعرفة أصبحت ضرورية ألعماهلا ،ليس ألن منتجاهتا وخدماهتا وعملياهتا تعتمد يف
جانب أساسي منها على املعرفة ،بل ألن املنافسة يف السوق ال تدع الشركات حرة يف االهتمام أو عدم
االهتمام باملعرفة وكما يقول )I.Nonaka( 1يف دراسته اليت اعتربها البعض البداية الرمسية لالهتمام بإدارة املعرفة
يف االقتصاد حيث يؤكد أن املصدر الوحيد للميزة التنافسية الدائمة هي املعرفة.

املطلب األول :أمهية قياس املعرفة
إننا نتحرك حنو االقتصاد القائم على املعرفة وبالتايل فإن استخدام القياس املالئم واحملاسبة املناسبة للموجودات
اليت ختلق الثروة يف بيئة االقتصاد القائم على املعرفة يُعد أمراً مهماً وضروريا ،من خالل إجياد مقاييس جديدة
لعصر جديد (عصر املعرفة) .إن قياس قيمة املعرفة وآثارها على اجلوانب املختلفة للشركات ما زال ميثل أحد
املواضيع اهلامة للشركات واملهتمني بإدارة املعرفة .كشفت دراسة أعدهتا

ICM Group2

عن قياس رأس املال

الفكري بأن الشركات بصورة مجاعية ال تزال تقيس موجودات املعرفة باستخدام سيناريو املوجودات
امللموسة.
وباملقابل ،فإن الشركات اليت ازدهرت يف عصر املعلومات تطبّق إطارات عمل تُقرّ بأن املعرفة متثل
موجوداً رئيساً يستخدم من قبلها يف إنتاج منتجاهتا والتميز هبا ،وبالتايل فإن نشر وتوزيع املعرفة داخل عمليات
هذه الشركات سيُمكن هذه الشركات من توليد القيمة اليت حتقق منها أرباحها  .يتضح من هذه الدراسة
األمهية الكبرية ملوجودات املعرفة وبالتايل أمهية قياس هذه املعرفة من خالل مقاييس ومعايري واضحة . 3وعليه
تشري الدراسات إىل احلاجة املتزايدة وامللحة إىل تطوير مقاييس لقياس موجودات املعرفة.
لقد مت حت دد ثالثة دوافع رئيسة للمدراء لقياس املوجودات غري امللموسة وموجودات املعرفة يف شركاهتم ،
تتلخص يف أن القياس :

4

 يوفر أساس لتقييم الشركة من خالل التركيز على املوجودات.
 حيفز وحيث اإلدارة للتركيز على ما هو مهم عرب التركيز على النشاط أو الفعل.
1

Ikujiro Nonaka: The Knowledge-Creating Company, HBR, Vol(68), No.(6), Nov-Dec 1991,pp96-104.
ICM Group, What are companies currently measuring?, http://www.icmgroup.com/presentpub/les_measurement
21/04/2014
2

 3عبد الكريم محسن باقر ،قياس وإدارة المعرفة ،كلية االقتصاد والعلوم االدارية ،جامعة الزيتونة األرنيةwww.elassair.net ،
 4المرجع نفسه ،ص .1-3
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 قد يستخدم كأساس لتربير االستثمار يف أنشطة إدارة املعرفة بواسطة التركيز على املنفعة أو الفائدة.
تعرّف موجودات املعرفة على أهنا " أسهم املعرفة واليت يتوقع أن تتدفق منها اخلدمات لفترة زمنية ما
واليت يصعب حتديدها سلفاً " ،1وخبالف املوجودات املادية امللموسة اليت قد يكون هلا عمر حمدد وتنتهي
بسبب االستخدام والتقادم  ،فإن موجودات املعرفة من الناحية النظرية قد تستمر إىل األبد  .إن املعرفة
تُبىن باالعتماد على املعلومات اليت تستخرج من البيانات .وبذلك يرى بأن موجودات املعرفة تتجلى يف
مصطلحات التكنولوجيا والكفاءات املميزة .يعرف رأس املال الفكري بأنه القيمة االقتصادية لصنفني من
املوجودات غري امللموسة مها  :رأس املال اهليكلي )التنظيمي( ورأس املال البشري.
يشري رأس املال اهليكلي إىل األشياء مثل حقوق ملكية أنظمة الربامج اجلاهزة  ،شبكات التوزيع ،
سلسلة التجهيز ،فيما يتضمن رأس املال البشري املوارد البشرية داخل املنظمة وكذلك زبائن املنظمة
وجمهزيها 2.وغالباً ما يستخدم مصطلح رأس املال الفكري كمرادف ملصطلح املوجودات غري امللموسة أو
مصطلح موجودات املعرفة  .إال أن  OECD3يعترب رأس املال الفكري بأنه جمموعة فرعية من موجودات
املعرفة ويعرف رأس املال الفكري على أنه ميثل املواد الفكرية مثل املعرفة  ،املعلومات  ،امللكية الفكرية،
واخلربة واليت ميكن أن توضع باالستخدام خللق الثروة  .وعندما يعرف رأس املال الفكري على مستوى
الشركة فإنه ميثل الفرق بني القيمة السوقية للشركة وكلفة استبدال .تشترك املفاهيم اإلدراكية لرأس املايل
الفكري ومناذجه املوجودة حالياً ببعض اخلصائص املشتركة يف الوقت الذي حتافظ فيه على اختالفات
كبرية يف تفاصيل التطبيق.

املطلب الثاين :صعوبات قياس املعرفة
يف دراسة حتليلية قام هبا  Chauvel and Despresغطت ( )03دراسة مسحية أعدت خالل الفترة ( -1661
 ) 0221إشتملت على آالف الشركات واحلاالت الدراسية واخلرباء يف أوربا وأمريكا الشمالية ،4أوضحت أن
هذه الدراسات استخدمت من أجل القياس عناصر كثرية ومتنوعة ال جمال حلصرها هنا مشلت مداخل ،عقبات
1

Bontis, N. and Girardi, J, Teaching Knowledge Management and Intellectual Capital Lessons: an empirical examination of
the tango simulation, Int. J. Technology Management, Vol. 20, Nos. 5/6/7/8, 2000, Canada, p.p545-555.
 2عبد الكريم محسن باقر ،مرجع سابق ،ص0.
3
OECD. Measuring and Reporting Intellectual Capital: Experience, Issues and Prospects: Programme Notes and Background
to Technical Meeting and Policy and Strategy Forum. Paris: OECD, 1999
4
Daniele Chauvel and C.Despres: A Review of Surrey Research in Knowledge Management 1997-2001, Journal 0f
Knowledge Management, Vol(6), No.(3), 2002, pp207-223 http://erdos.csie.ncnu.edu.tw/~chuang/KMPapers/c4.pdf
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عمليات  ،تكنولوجيات ،مشكلة التجاهل ،وخصائص سلوكية يف إدارة املعرفة وصوال إىل رأس املال الفكري
ثقافة رؤية ،وإستراتيجية الشركة يف إدارة املعرفة ومن الواضح أن مثل هذا اإلستخدام الواسع والعام للمعايري
واملقاييس ال يقدم الكثري يف املمارسة والتطبيق يف جمال إنتاجية العمل املعريف .فمثال أن التجاهل ميثل مشكلة
أساسية يف إدارة املعرفة وأساسه أن هناك معرفة مفيدة وذات قيمة يف الشركة ولكن يتم جتاهلها لعدم املعرفة
أين تكمن هذه املعرفة أو ألسباب تتعلق بصراع األفراد واألقسام  ...ولكن كيف ميكن قياس مثل هذا التجاهل ،
وبالتايل كيف ميكن قياس تأثريه السليب على احلصيلة املباشرة أو النهائية ألداء الشركة ؟ .هلذا فإن العربة ليست
يف املعيار املقترح وإمنا يف إمكانية تطبيقه يف إدارة املعرفة يف ظل اخلصائص األثريية وغري امللموسة للمعرفة سرعة
تسرهبا وإستنساخها .وميكن يف هذا السياق أن حندد أهم الصعوبات اليت تواجه قياس وتقييم إنتاجية العمل
املعريف وكاآليت:1
 الفرق بني إدارة األشياء وإدارة املعرفة  :إن الشيء قابل للعد واإلحصاء وسهل التحديد يف القيمة
واإلستخدام والتوثيق بينما املعرفة ليست كذلك فهي تأثرية غري ملموسة وغري حمددة يف الوجود لذلك هي
عرضة للتجاهل ويف القيمة لذا ال تدخل غالبا يف القيود املالية واحملاسبية ويف اإلستخدام يف حالة عدم
الطلب عليها أو يف حالة عدم تكرار استخدامها مما يضعف الرافعة املعرفية .والواقع أن هذا الفرق ال جيعل من
الصعب إدارة املعرفة فقط بل قياس تأثريها وحصيلتها.
 صعوبة التخصيص  :إن أداء الشركة ال ميكن ربطه بطريقة خطية أو مباشرة باملعرفة اليت أدت إليه .فمثال
عند استخدام تكنولوجيا جديدة يف شركة صناعية قد يعين هذا ببساطة زيادة إنتاجية اخلط اإلنتاجي الذي
ينعكس على تكلفة الوحدة وبالتايل على الربح .ولكن مثل هذه العالقة اخلطية ال ميكن التوصل إليها فيما
يتعلق باستخدام خبري تسويق أو خبري جودة .ألن معرفته تتوزع وتنتشر وتتداخل مع عوامل أخرى ال
ميكن معها إجياد مثل هذه العالقة .هلذا فإن املعرفة ميكن أن تتحول بسهولة إىل ما يشبه تأثري التكلفة غري
مباشرة اليت ميكن اإلعتراف بأمهيتها إال أنه ال ميكن حتديد تأثريها احملدد على األداء بسبب إنتشارها وتوزع
تأثريها على الشركة ككل .

 1نحم عبود نجم ،تقييم وقياس انتاجية العمل المعرفي في الشركات المتخصصة القائمة على المعرفة ،بحوث المؤتمر الخامس لجامعة الزيتونة
األردنية ،عمان ،0221 ،ص.2.
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 القيمة يف اإلستخدام  :إن ثروة املعرفة مهما تكون عظيمة فإهنا تظل مسة فردية أو مقدرة كامنة ما مل يتم
الطلب عليها ليحفز إستخدامها داخل الشركة أو خارجها  .وبالتايل فإن قيمة املعرفة هي دالة الطلب
عليها من داخل الشركة أو خارجها .هلذا فإن املشكلة املتعلقة بتوليد الطلب على املعرفة هي مشكلة
حقيقية وقد تكون أكثر صعوبة من توليد الطلب على السلع املادية.
 مشكلة كم قيمة املعرفة ؟  :إن املعرفة يف حاالت كثرية هي معرفة ذاتية  ،ضمنية  ،خاصة  ،هلذا فإهنا
عالية إذا ما اشترك صاحب املعرفة يف فريق متجانس ومتآلف ،ولكنه يف حاالت أخرى قد ال حتقق معرفته
أية قيمة إذا ما اشترك يف فريق غري متجانس أوال جيد اهتماما للعمل فيه  .وهذا ما ينطبق على اإلستشارة
أو احملاضرة أو جلسة عصف األفكار لتطوير منتج جديد ...
 مشكلة املعرفة الرديئة  :كما تكون األشياء رديئة ومزيفة فإن املعرفة أيضا وبدرجة أكرب ميكن أن تكون
رديئة ومزيفة .وهذا ال يعود فقط إىل أن املعرفة ميكن أن تكون جمرد عنوان أجوف أو تسميات بال
مضمون وإمنا وهذا األهم أن املعرفة قد تتفاقم بسرعة دون اإلنتباه إىل أهنا أصبحت خارج اإلستخدام أو
التأثري اإلجيايب .هلذا فإن قياس املعرفة الرديئة ليس فقط بال جدوى وإمنا قد يؤدي فيما بعد إىل اإلساءة أو
التقليل من أمهية املعرفة اإلجيابية والرديئة على حد سواء .
 مشكلة ماذا نقيس يف املعرفة  1 :والواقع أن هذه املشكلة هي اليت تقع يف جوهر عملية القياس إلنتاجية
العمل املعريف .فاملعرفة حبد ذاهتا قد ال تكون ذات أمهية للشركة الصناعية ما مل تنعكس على عملياهتا
تكنولوجياهتا ،ومنتجاهتا وخدماهتا  .ولكن يف شركات إستشارية فإن املعرفة حبد ذاهتا مهمة يف إنشاء
قاعدة املعرفة من أجل نطاق واسع من االستشارات واخلدمات اليت تقدمها .هلذا فإن مثل هذه الصعوبة
البد من أن توضع يف سياق عمل الشركات وكذلك سياق ما جيب قياسه من أجل حتديد إنتاجية العمل
املعريف  .والبد من التمييز بني جانبني من العمل املعريف يف هذا اجملال  .األول  :معرفة كإمكانية للنشاط،
وهذه هي املقدرة اليت توجد داخل الشركة ويتم تأهيلها وتنظيمها يف الشركة مبا حيقق داخل الشركة ما
يسميه يل وتشوي اإلبداع التنظيمي الذي جيعل الشركة مؤهلة ألداء تنظيمي أفضل  ،أو ما أمسيه ألغراض
هذا البحث بيئة التعلم التنظيمي اليت حتسن قدرة الشركة الداخلية على حتسني طرق العمل وعالقاته  ،أداء
املهام بتكلفة أقل وبوقت أسرع وجبهد أقل ،توفري القدرة على تنويع اخلدمات ،تقدمي خدمات جديدة،
 1نجم عبود نجم ،مرجع نفسه ،ص.22
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واملرونة يف تقدميها  ..إخل  .والثاين  :النتائج اخلارجية النامجة عن العمل املعريف وهي النتائج القابلة للقياس
واألداء التنظيمي للشركة الذي خيرج من داخل الشركة ( حيث ال يوجد إال التكلفة واإلمكانية على
النشاط ) إىل خارج الشركة ( حيث التأثري بالبيئة اخلارجية والنتائج املرتبطة بامليزة التنافسية واحلصة
السوقية والربح املتحقق ) .والبد من مالحظة أن البعد األول يدخل ضمن قدرة إدارة املعرفة على الترشيد
وحتقيق الكفاءة الداخلية يف حني أن البعد الثاين يدخل ضمن فاعلية إدارة املعرفة على التفوق وحتقيق التميز
يف البيئة اخلارجية.

املطلب الثالث :الطرق والنماذج قياس املعرفة
رغم الصعوبات اليت تواجه عملية قياس املعرفة اإل أن هنا حماوالت ودراسات كثرية قـدمت طرقـا
ومناذج عديدة من أجل قياس املعرفة  .وسيتم عرض جمموعة من مناذج قياس أصول املعرفة األكثر انتشـاراً أو
شهرة واليت اقترحت أو طورت من قبل عدد من الباحثني ،حيث عرض الباحـث  )01( Malhotraمنـودج
لقياس املعرفة .1ومن أجل تقدمي صورة واضحة عن هذه الطرق والنماذج  ،فإننا نقدم تصنيفا هلـذه الطـرق
والنماذج كاآليت: 2
أوال  :النماذج الوصفية  :وهي اليت حتدد وتصف السمات واخلصائص وتركز على إستطالع اآلراء
واإلجتاهات اليت تعترب مهمة يف تأثريها غري املباشر على أداء عمليات املعرفة وحتقيق نتائجها املرغوبة باإلعتماد
على اخلربة الذاتية والتقدير الذايت للقائمني بالدراسة أو معدي النموذج  .ويدخل ضمن هذه النماذج الوصفية ما
يأيت  :أداة تقييم معرفة اإلدارة  ،التقييم الذايت إلنتاجية مهين املعرفة  ،بطاقة الدرجات املوزونة لقياس وإدارة
أصول املعرفة .
ثانيا  :املقاييس والنماذج املرتبطة برأس املال الفكري وامللكية الفكرية  :وهذه املقاييس تركز على قياس قيمة
رأس املال الفكري ومكوناته األساسية املتمثلة باآليت :
 رأس املال اهليكلي :ويتمثل باملعرفة اليت يتم اكتساهبا واإلحتفاظ هبا يف هياكل وأنظمة وإجراءاتالشركة  ،وهو ما يبقى يف الشركة بعد إطفاء أضوائها يف هناية العمل.
1

Malhotra, Yogesh, Measuring Knowledge Assets of a Nation: Knowledge Systems for Development, New York, Sep,
2003.p.p8-13.

 2نحم عبود نجم ،مرجع سابق،ص22.
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 رأس املال البشري :ويتمثل باملعرفة اليت ميتلكها ويولدها األفراد والعاملون بضمنها املهارات  ،اخلربات ،واإلبتكارات .
 رأس املال الزبوين :ويتمثل باملعرفة اليت تشتق قيمة أكرب من الزبائن الراضني ذوي الوالء املوردين املعولعليهم ومن املصادر اخلارجية األخرى .
ومما يرتبط هبذه املقاييس هو حتويل املعرفة واألصول املعرفية غري امللموسة واملوزعة يف الشركة وأقسامها
إىل أشكال امللكية الفكرية أكثر حتديدا وأسهل استخداما يف تكوين نتائج أفضل يف الشركة  .وتضم هذه
املقاييس  :منوذج رأس املال الفكري  ،منوذج حتويل األصول غري امللموسة إىل رأس مال غري ملموس  ،دليل
املعلومات  -اإلتصاالت  ،والطريقة املنهجية لتقييم األصول الفكرية .
ثالثا  :مقاييس ومناذج القيمة السوقية :وهذه املقاييس تركز على الفرق بني القيمة الدفترية ألصول املعرفة
وقيمتها السوقية أو الفرق بني رمسلة سوق الشركة ( قيمة الشركة يف السوق ) وحقوق ملكية حلملة األسهم .
وهذه املقاييس أكثر اعتمادا على املبادئ واألسس املالية واحملاسبية  .ومن أمثلتها  :القيمة السوقية إىل الدفترية ،
القيمة غري امللموسة احملسوبة  ..اخل .
رابعا  :مقاييس ومناذج العائد على املعرفة  :وهذه املقاييس والنماذج تقوم على أساس احتساب العائد على األصول
()ROA

احملسوبة بقسمة العوائد قبل الضريبة على األصول امللموسة يف الشركة  .ومن مث مقارنته مع متوسط

الصناعة  ،وأن الفرق ميكن أن يكون مبثابة عائد على املعرفة .ومن أمثلتها :القيمة غري امللموسة
احملسوبة  ،مكاسب رأس املال املعريف  ،ومنوذج القيمة املضافة ( العائد على املعرفة )  .وإن اجلدول رقم
(  )10يقدم ملخصا لبعض هلذه املقاييس والنماذج.
اجلدول رقم ( :)10بعض طرق و مناذج قياس أصول املعرفة
الرقم

نوع املقياس أو النموذج
Skandia Navigator

1

Edvinsson & Malone
()2228

توصيف املقياس أو النموذج
يشبه منوذج بطاقة األداء املتوازن يقسم رأس املال الفكري
للشركة إىل:
 رأس املال البشري ويتضمن املقدرات والكفاءات
املميزة اجلمعية ،القدرات واإلمكانات ،مهارات
وخربات العاملني واملدراء وابتكاراهتم اخلالقة
وإبداعاهتم .
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 رأس املال اهليكلي :هو البناء التحيت املساند لرأس املال
البشري ويتضمن  :العمليات التنظيمية  ،اإلجراءات
 ،والتكنولوجيات  ،ومصادر املعلومات  ،وحقوق
امللكية الفكرية .
 رأمسال الزبون :ميثل القيمة املتجسدة يف عالقات
الشركة مع الزبائن  ،اجملهزون  ،وهيئات الصناعة ،
ومنافذ التسويق .
 رأس املال التنظيمي ويتألف من رأمسال اإلبداع
ورأمسال الزبون .

0

منوذج بطاقة األداء املتوازن

تقيس أداء الشركة مبؤشرات تغطى أربع منظورات هي:
 منظور التعلم والنمو  :يركز هذا املنظور االنتباه واالهتمام

Balanced Scorecard-BSC
Kaplan & Noton



حنو أفراد املنظمة وبنائها التحيت.
املنظور الداخلي  :يركز االنتباه واالهتمام حنو أداء
العمليات الداخلية الرئيسة واليت تنشق منها أنشطة املنظمة
 .إذ أن التحسني الذي حيصل حالياً يف العمليات الداخلية
يعد مؤشر رئيس على النجاح املايل يف املستقبل .

1992-1996

 منظور الزبون  :يركز النظر إىل نشاط املنظمة من خالل

عيون الزبون  .لذلك فإن املنظمة تستمر بإيالء التركيز
الفائق على حاجات الزبون وإرضائه.
 املنظور املايل  :يقيس النتائج النهائية اليت حتققها املنظمة إىل
محلة أسهمها ،تستند هذه املؤشرات على األهداف
االستراتيجية للمنظمة.

3

منوذج مراقبة املوجودات غري امللموسة
Intangible Assets Monitor
Sveiby 1997

هذا النموذج يتشابه مع منوذجي ( )Skandia Navigatorو
( )Balanced Scorecardيف أوجه عديدة  ،إال أن تركيزه
األساسي ينصب على األفراد الذين يعتربهم املولدين الوحيدين
لربح الشركة .وختتار اإلدارة باالعتماد على األهداف
االستراتيج ية للمنظمة املؤشرات اليت تقيس خلق القيمة من
املوجودات غري امللموسة بواسطة أربعة مظاهر أو جوانب هي :
النمو  ،إعادة التجديد ،الكفاءة ،واالستقرار ،وعليه فقد حدد
النموذج املوجودات غري امللموسة بثالثة أنواع هي  :القدرات
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املميزة لألفراد  ،واهلياكل اخلارجية  ،اهلياكل الداخلية .

1

منوذج مؤشر رأس املال الفكري

يركز هذا النموذج على مراقبة التغري احلركي الذي يتحقق يف

IC-Index

رأس املال الفكري  ،يعتمد مؤشر قياسي واحد مؤلف من أربعة
مؤشرات  ،قام النموذج جبمعها ضمن املؤشر املنفرد باالستناد
على عالقة االرتباط بني التغريات اليت حتصل يف رأس املال

& Roos, Roos, DragoneHi
Edvinsson
2228

الفكري والتغريات اليت حتصل يف السوق.
واملتغريات األربعة هي  :رأمسال العالقات ورأس املال البشري،
ورأمسال البناء التحيت  ،ورأمسال اإلبداع.
إن التغريات اليت حتصل يف املؤشر القياسي تربط بعد ذلك
بالتغريات اليت حتصل يف القيمة السوقية للشركة .وكما يف
النماذج األخرى  ،فإن هذا النموذج يعتمد على احلكم والتقدير
الشخصي يف حتديد القيمة .يأخذ األداء املاضي بنظر االعتبار
وقد يتأثر بالتحوالت واألحداث الرئيسة اليت حدثت للشركة يف
السنوات السابقة

5

منوذج بطاقة تسجيل سلسلة القيمة

هذا النموذج يكون مصفوفة من املؤشرات غري املالية تتوزع

Value Chain Score Board

بثالث فئات وفقاً ملراحل دورة التطوير ،وهذه الفئات هي:
االكتشاف/التعلم ،التنفيذ ،ومرحلة استغالل العوائد .

منوذج ذكاء رأس املال البشري

يقوم النموذج باختيار جمموعة من املؤشرات املتعلقة بقياس رأس
املال الفكري  ،ومن مث استخدام تلك املؤشرات لغرض إجراء

Lev
2002

9

Human Capital Intellectual
Fitz-Enz

1661

1

منوذج بروكر التكنولوجي
Technology Broker
Brooking

املقارنة مع قاعدة بيانات هذا املكون .إنه يشبه منوذج كلفة
وحماسبة املوارد البشرية ()HRCA

يسعى هذا النموذج إىل تقدير قيمة رأس املال الفكري للشركة
من خالل حتليل تشخيصي .يتكون رأس املال الفكري وفقًا
للنموذج من أربعة أنواع من املوجودات :
 موجودات السوق.

1669

 املوجودات املتركزة باملورد البشري.
 موجودات امللكية الفكرية.
 موجودات البناء التحيت.

0

منوذج براءات االختراع املوزونة باستشهاد

يف هذا النموذج حيسب عامل التكنولوجيا باالعتماد على براءات

مسجل

االختراع اليت طورت من قبل رأس املال الفكري للشركة ،
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Citation Weighted Patents
Bontis

1669

6

ويقاس أداء رأس املال الفكري وأدائه باالعتماد على جمهودات
تطوير البحث العلمي وفقاً لسلسلة من املؤشرات اليت تصف
براءات االختراع يف الشركة مثل عدد براءات االختراع ،
وكلفة براءات االختراع منسوبة إىل دورات املبيعات .

منوذج منهجية التقييم الشامل

هذا املنهج يبني العالقة بني قيمة الشركة ورأس املال الفكري،

Inclusive Valuation
Methodology

واملقاييس النقدية هبدف إعطاء تقييم شامل كلي ألنشطة
األعمال يف الشركة .يستخدم النموذج ثالث فئات للقيمة هي

McPherson

 :القيمة اجلوهرية احلقيقية واليت متثل الفاعلية الداخلية للشركة،

1660

والقيمة العرضية غري اجلوهرية اليت تقاس بواسطة فاعلية دور
الشركة ،وقيمة الدور الفعال للشركة الذي ينعكس أثره على
البيئة التنافسية .يسعى النموذج للوصول إىل القيمة الشاملة
الكلية لألعمال معرباً عنها مبجموع رأس املال الفكري للتدفقات
النقدية للشركة ،بتعبري آخر أي قياس القيمة املضافة الكلية
(النقدية وغري امللموسة) .

12

منوذج تقدير القيمة
The Value Explorer
Andriessen & Tiessen

0222

والذي ميثل منهجية أو طريقة حماسبية لتقدير رأس املال الفكري
والذي ينسب إىل القدرات املميزة الرئيسة للشركة وذلك
اعتماداً على حتديد قيمة املوجودات واملوارد غري امللموسة:
املهارات واملعرفة الضمنية  ،والقيم واملعايري اجلماعية ،
التكنولوجيا واملعرفة الصرحية  ،والعمليات الرئيسة وعمليات
اإلدارة .

11

منوذج تقييم املوجودات الفكرية
Intellectual Asset Valuation
Sullivan

وهو ميثل طريقةمنهجية لتقدير قيمة امللكية الفردية
()Value of Intellectual Property

0222

10

منوذج بناء  /خلق القيمة الكلية

وهو باألساس مشروع قد استهل من قبل املعهد الكندي

Total Value Creation-TVC

للمحاسبني القانونيني ،يستخدم النموذج التدفقات النقدية
املخططة املخصومة لغرض إعادة دراسة كيفية تأثري األحداث
السابقة على األنشطة املخططة .

منوذج حماسبة التنبؤ باملستقبل

وهو ميثل نظام للتدفقات النقدية املخططة املخصومة  ،يتم
حسب قيمة  AFTFيف هناية وبداية فترة زمنية معينة  ،وأن

Andersson & Mclean

0222

13

Accounting for The Future
Nash
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11

الفرق بينهما ميثل القيمة املضافة لتلك الفترة .

منوذج لتوبن q

وهو يشبه منوذج القيمة السوقية – الدفترية عدا أنه يستبدل

()Tobin’s q
Stewart

القيمة الدفترية بالكلفة االستبدالية للموجودات امللموسة  ،إن
الشركة اليت متتلك قيمة أكرب من ( )1ملعيار  Tobin’s qوأكرب
من قيمة  qللمنافسني  ،فإن هذه الشركة يفترض أن حتقق

1661

أرباحًا أعلى من أرباح تلك الشركات  ،ويكون هذا الربح نامجاً
عن امليزة التنافسية لرأس املال الفكري يف الشركة  ,يسمح
النموذج بإجراء التسويات والتعديالت للتغلب على حمددات
القيمة السوقية – الدفترية.

15

منوذج حيد القيمة احلقيقية للشركة من القيمة السوقية ألسهمها
منوذج قيمة السوق اليت حيددها املستثمر واليت تنجم عن أربعة مكونات يعرب عنها بالصيغة اآلتية :
Investor Assigned Market Value
Standfield

1660

TV = TC + RIC + ICE + SCA

حيث أن :
 = TVالقيمة احلقيقية للشركة
 = TCرأس املال امللموس
 = RICرأس املال الفكري املدرك
ICE

= رأس املال الفكري املعرض للزوال

التدرجيي
 = SCAامليزة التنافسية املستدامة.

19

منوذج القيمة السوقية – الدفترية

يستند النموذج على الفرق بني القيمة السوقية لرأمسال الشركة

Market-to-Boot Value

وقيمتها الدفترية ،وعليه فإن االفتراض املنطقي الرئيس للنموذج

Stewart

1661

يشري إىل أن القيمة السوقية متثل القيمة احلقيقية للشركة ،ويضمن
تلك القيمة قيمة املوجودات امللموسة ورأس املال الفكري ،
ويعترب هذا النموذج طريقة مقبولة حماسبياً على العموم وسهلة
التطبيق.

11

منوذج القيمة االقتصادية املضافة

حتسب القيمة من خالل تسوية الربح الصريح املعلن للشركة

Economic Value Added

بالنفقات املرتبطة باملوجودات غري امللموسة ،إن التغريات اليت
حتصل يف تعد مؤشراً عما إذا كان رأس املال الفكري للشركة

Stewart

1661

مورداً منتجاً يف حياة الشركة أم ال .ميثل هذا النموذج مقياساً
ال لرأس املال الفكري ألنه ال يوفر معلومات حمددة عن مقدار
بدي ً
مسامهة رأس املال الفكري يف أداء الشركة.
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10

منوذج كلقة حماسبة املوارد البشرية

حي سب هذا املقياس األثر اخلفي على التكاليف املرتبطة باملوارد

& Human Resource Costing
Accounting
Johasnsson

البشرية اليت بدورها ختفض أرباح الشركة ،يقاس رأس املال
الفكري من خالل حساب مسامهة املوجودات البشرية يف

1669

16

منوذج قيمة املوجودات غري امللموسة احملسوبة حيسب هذا النموذج العائد اإلضايف على املوجودات الثابتة  ،مث
Calculated Intangible Value
Stewart

1661

02

الشركة مقسومًا على نفقات الرواتب املنتفع هبا.

منوذج إيرادات رأمسال املعرفة
Knowledge Capital Earning
Lev

يتم استخدام أرقام هذا العائد كأساس يف حتديد نسبة العائد اليت
تعود إىل املوجودات غري امللموسة  ،وقد يستخدم هذا املقياس
كمؤشر لرحبية االستثمار يف موجودات املعرفة .
حتسب إيرادات رأمسال املعرفة كنسبة من اإليرادات االعتيادية
مقسومًا على اإليرادات املتوقعة للموجودات الدفترية.

1666

01

منوذج معامل القيمة املضافة لرأس املال
الفكري
Value Added Intellectual
Coefficient
Pulic

1661

يقيس هذا النموذج مقدار رأس املال الفكري ،ورأس املال
املستخدم يف خلق القيمة وكيفية استخدامها بكفاءة ،وذلك
باالعتماد على العالقة القائمة بني ثالثة عناصر رئيسية هي :رأس
املال املستخدم ،رأس املال البشري ،رأس املال اهليكلي .

Source : Malhotra, Yogesh, Measuring Knowledge Assets of a Nation: Knowledge Systems for
Development,NewYork,Sep,2003.p.p8-13.
http://km.brint.com/KnowledgeManagementMeasurementResearch.pdf 28/03/2014

مما ال شك فيه أن هذه الطرق والنماذج تقدم فرصة وخربة جيدة من أجل قياس أصول املعرفة وما
يرتبط هبا من رأس مال فكري وملكية فكرية وقيمة سوقية وغريها ،كما أهنا تتسم مبزايا عديدة .فاملعايري
الوصفية تتسم مبيزة ربط املؤشرات برسالة وإستراتيجية وثقافة الشركة مع إمكانية الستيعاب متغريات إضافية
تفرضها طبيعة املعرفة يف الشركة  .أما مناذج رأس املال الفكري فإهنا تتميز بالتعامل مع رأس املال الفكري
واألصول غري امللموسة بنفس الطريقة اليت تعامل هبا األصول امللموسة وعلى أساس مؤشرات كمية وقيمة نقدية
هلا من أجل تقدمي مقاييس معول عليها .كما أن مناذج القيمة السوقية متثل حماوالت التطبيق الحتساب قيمة
األصول غري امللموسة باالعتماد على الفرق بني القيمة السوقية للشركة وقيمتها الدفترية ،كما أهنا مفيدة شأهنا
شأن مناذج العائد على املعرفة من أجل املقارنة ما بني الشركات ضمن الصناعة الواحدة .
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يف املقابل فإن هذه النماذج تعتمد على املعايري الوصفية اليت تربط عوامل صعبة القياس كاملعرفة
واألصول املعرفية غري امللموسة بعوامل ناعمة أخرى ال تقل عنها صعوبة بالقياس كالرسالة واإلستراتيجية
والثقافة واإلجتاهات ،...كما أن املعايري الوصفية عادة ما تكون صعبة املقارنة ما بني الشركات .إن كثري من
املقاييس احلالية ،هي مقاييس اجتهادية ذاتية تعتمد يف جوانب كثرية منها على االجتهاد واخلربة واحلكم
الشخصي لتقييم املوجودات والسيما تقييم املوجودات غري امللموسة ،رغم أمهية االجتهاد واخلربة واحلكم
الشخصي ،وذلك الفتقار عملية التقييم يف جانب معني منها إىل وجود قواعد إرشادية ومعايري تقييم قياسية
حمددة وواضحة.
كما تفتقر مناذج القياس احلالية إىل وجود طريقة وأسلوب حمدد حلساب تكاليف وعوائد موجودات
املعرفة كما هو احلال يف استخدام معدالت اخلصم ،وأسعار الفائدة عند إجراء حسابات مقارنة لتكاليف
وعوائد املوجودات املادية امللموسة ،إن صعوبة تطوير طريقة لذلك تعود إىل خصائص املعرفة البشرية اليت
تتصف بكوهنا غري مادية وغري ملموسة ،وبالتايل تكون غري قابلة للقياس املباشر ،كما أهنا غري متوافقة مع قيود
املعامالت احملاسبية اليومية اليت يتم تسجيلها وفقاً للقواعد احملاسبية يف إعداد التقارير احملاسبية واملالية  .وتفتقر
هذه املقاييس إىل وجود قواعد ساندة للمدراء تسهّل هلم عملية اختيار النموذج املالئم ألسلوب إدارة
موجودات املعرفة يف شركاهتم.
ويف ضوء ما تقدم فإن املقاييس والنماذج والطرق اجلديدة اليت تُطوّر من أجل قياس أصول املعرفة،
ينبغي أن تقوم مبعاجلة نقاط ضعف وعوائق حقيقية اليت تقف أمام تقييم موثوق وعملي ملوجودات املعرفة
للوصول إىل القيمة احلقيقية اليت تُضيفها املعرفة للشركة ،وبالتايل حتدد مقدار مسامهاهتا يف حتقيق األرباح من
جهة ،وتعزيز املركز التنافسي للشركة والوصول إىل املراتب القيادية يف السوق .أما يف جمال عملية اختيار
منوذج القياس املالئم للشركة يتطلب قيام املدراء مبراجعة االفتراضات اليت يستند عليها كل منوذج من مناذج
قياس املعرفة تسبق عملية االختيار من أجل حتديد ما إذا كانت هذه االفتراضات تتوافق مع افتراضاهتم املتعلقة
بطريقة إدارة موجودات املعرفة.
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املطلب الرابع :أسلوب القياس املعتمد يف الدراسة احلالية
ميكن القول بعدم إمكانية إدارة األشياء اليت ال ميكن قياسها ،حيث تعود هذه الفكرة جبذورها إىل موضوع
فهم احتياجات النظام التغذية العكسية .وحتدد التغذية العكسية عند عملية القياس اليت تقوم هبا اإلدارة
واحلصول على هذه التغذية وكيفية هتيئة النظام لتنفيذ األهداف احملددة .وال تعترب إدارة معرفة العمالء استثناءً
من ذلك ،حيث تقوم اإلدارة باحلصول على التغذية العكسية حول كيفية انتفاع األنظمة من معرفة عمالء
بأبعادها الثالث (املعرفة حول العميل ،املعرفة للعميل ،املعرفة من العميل).
وألن عملية قياس األصول املعرفية ال تزال غري ناضجة وحديثة العهد ،باستثناء بعض التجارب يف بعض
الشركات .هلذا جيب اتباع عدد من اخلطوات الضرورية قبل احلديث عن قياس املعرفة وحتقيق املنافع من
ذلك:

1

 تطوير إدراك وتفهم كبريين لدور املعرفة وطبيعة رأس املال املعريف.
 خلق لغة جديدة ونشرها داخل الشركات تركز على استخدام املصطلحات اجلديدة مثل رأس املال
البشري ورأس مال العمالء وغريها.
 تطوير منوذج للقياس جيمع بني املؤشرات املالية واملؤشرات غري املالية ضمن إطار متماسك.
 تقدمي نظم للقياس تتضمن عمليات اإلدارة اليت ترشد وتكافئ املوظفني واملدراء يف الشركات.
 االستعانة باخلربات واالستشارات املوضوعية وإجراء االختبارات العديدة لإلملام الكامل جبميع أوجه
عملية قياس رأس املال املعريف.
 حتقيق االتصال الفعال بني عناصر رأس املال املعريف الذي سيتم قياس خمرجاهتا.
وتظهر اخلربة العملية أن اخلوض بالتفاصيل املتعلقة بالقياس قبل تفهم بعض األساسيات يعترب أمراً غري جمدي،
وقد حان الوقت بالنسبة للشركات لتطور هذا التفهم واإلدراك لرأس املال املعريف ومن مث تطوير مقاييس
جديدة ترشدها لتحقيق املكاسب املستقبلية يف اقتصاد املعرفة.

1

عصام فهد العربيد ،قياس رأس المال المعرفي بين النظرية والتطبيق ،بحوث المؤتمر السنوي لجامعة الزيتونة األردنية ،عمان،0222 ،ص.32.
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مت االعتماد يف هذه الدراسة على أسلوب املؤشرات املتعددة لكل من  Edvinssonو 1Maloneلقياس
رأس املال املعريف وهو منوذج متعدد املؤشرات حيث حيتوي هذا النموذج على ( )112مؤشر ومشتقاهتا تتعلق
برأس املال املعريف .مما يتيح مرونة يف اختيار املؤشرات اليت تتالئم مع طبيعة موضوع الدراسة ،وبدرجة كبرية
يتالئم مع املعطيات اليت نتحصل عليها من الدراسة امليدانية .يعرض اجلدول أدناه عينة للمؤشرات اليت جاءت
يف منوذج باملعلقة باملؤشرات املالية واملؤشرات املتعلقة بالعمالء دون وجود صيغة نظرية للعالقات بني هذه
املؤشرات ،ومع أنه من الصعوبة مبكان جعل هذا املقياس خطياً بسبب احلاجة حلل حسايب معقد جلمع هذه
املؤشرات إال أنه ميكن االستفادة من هذا األسلوب لتقدمي معلومات مفيدة على أساس املؤشر تلو اآلخر وذلك
باالعتماد على حاجة املدير أو املستثمر للمعرفة.
اجلدول رقم ( :)13املؤشرات املالية ومؤشرات العمالء
املؤشرات املتعلقة بالعمالء

املؤشرات املالية

 احلصة السوقية ()%

 إمجايل األصول (بالقيمة)

 عدد العمالء

 إمجايل األصول/املوظفني (بالقيمة)

 املبيعات السنوية/بالنسبة للعميل (بالقيمة)

 اإليرادات /إمجايل األصول ()%

 عدد العمالء الذين مل تستطع الشركة التعامل

 األرباح/إمجايل األصول ()%
 اإليرادات الناجتة عـن املنتجـات اجلديـدة
(بالقيمة)

معهم.
 عدد زيارات العمالء للشركة.
 عدد العمالء بالنسبة للموظف الواحد.

 اإليرادات بالنسبة للموظف الواحد (بالقيمة)

 متوسط الفترة بني اتصال العميل واسـتجابة

 زمن العميل/حضور املوظف ()%

املبيعات.

 األرباح/بالنسبة للموظف الواحد (بالقيمة)
 اإليرادات من العمـالء اجلـدد/اإليـرادات
اإلمجالية (.)%

 مؤشر رضى العمالء ()%
 االستثمار بتكنولوجيا املعلومات/مندوب البيع

Source : Thimas Hausel & Arthur H.Bell, Measuring and Managing knowledge. Mc raw Hill, 2001, p.35.

1

Thimas Hausel and & Arthur H.Bell, Measuring and Managing knowledge. Mc raw Hill, 2001, pp.33.35 .
http://faculty.nps.edu/tjhousel/docs/Measuring%20and%20Managing%20Knowledge%20(5).pdf 03/04/2014

97

الفصل الثاين...............................................:أداء الشركات وقياس قيمة املعرفة
وأشار  1Davenport Tomيف مؤمتر رمسلة املعرفة إىل مراجعة طبيعة التحديات اليت ترافق إدارة معرفة
العمالء وأوضح أنه هناك عدة مناذج ملعرفة العمالء ،من هم ومن تريد منهم ،واملعرفة عن العمالء ،املشـاكل
املتعلقة بالعمالء وتكرار الشراء واحتمال ذلك .ومعرفة بيئة العمالء ومشاكلهم .ويتمثل التحدي األكرب الذي
يواجه الشركات يف السنوات القادمة يف احملافظة على العمالء حيث ال بد من ترتيب العمالء لتحديد العمالء
الذين ميثلون شرحية كبرية بالنسبة ملبيعات الشركة والذين ميثلون ( )%02من إيرادات الشـركة ،والنسـبة
األخرى سوف تكلف الشركة أمواالً دون عوائد تذكر لذلك ال بد من اتفاق اخلدمات التسويقية على الشرحية
األوىل ومكافأة هذه الشرحية وحل مشاكل هذه الشرحية حبيث تكون األولوية األوىل.
والعمالء الذين يتعاملون خالل فترة طويلة مع الشركة هم العمالء الذين تسهل خدمتهم وهم الذين يسامهون
بالعائد بصورة كبرية وذلك خبالف العمالء اجلدد وال بد للشركة من أن حتافظ على الشرحية األوىل من خالل
االتصال معها واختيار أفضل املوظفني للتعامل معهم وتركيز العالقات مع هؤالء العمالء.
ويعترب

Hubert

2

أول من جاء مبفهوم رأس املال العمالء وقد طور برامج تعليمية يف بنك كندا

التجاري الدويل لترمجة التعليم إىل رأس مال معريف حيث بدأ بدراسة العالقة بني رأس املال املعريف ورأس املال
النقدي أو املايل .واستنتج أنه لكي يكون املشروع ناجحاً باألجل الطويل ال بد من التركيز على اهتمامات
العمالء بالدرجة األوىل.

1

. Patrick H. Sullivan ,Abrief histry of the intellectual capital movement,2000, pp.1-4,
http://www.sveiby.com/articles/icmmovement.htm 16/06/2014
2

Karl-Erik Sveiby measuring intangible assets and intellectual capital- an emerging standard, 1998, pp.1-9.
http://www.sveiby.com/articles/measuring_intangibles.html 20/06/2014
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خالصـة :
تواجه الشركات اليوم يف ظل اقتصاد املعرفة حتدياً يتمثل يف تسريع وترية حتويل املعرفة إىل مكاسب
مالية وقد كان االعتماد يف السابق على األصول الثابتة واألصول امللموسة كرأمسال مستثمر لتحقيق النمو
االقتصادي أما اليوم يسود اقتصاد املعرفة حيث األصول غري امللموسة بأشكاهلا املتعددة باإلضافة إىل تكنولوجيا
املعلومات وشبكات احلاسبات اإللكترونية هي اليت تعمل على حتقيق النمو االقتصادي وخلق القيمة.
ومع أن احملاسبة والتمويل يقدمان التركيب الضروري الذي يتم من خالله وصف نشاط الشركات،
إال أنه عندما تتغري هياكل الصناعات بسرعة إىل أشكال جديدة ،عندها تصبح أساليب احملاسبة والتمويل
املعيارية غري قادرة على رصد هذا التغري املتسارع .كما أن البيانات احملاسبية واملالية التقليدية مل تعد كافية
لقياس أداء الشركات حيث أن األداء يتأثر بصورة متزايدة باألصول املعرفية ،وحيث أن اإلدارة واملستثمرين
والعمالء حباجة إىل مصفوفات املعرفة املوثوقة واملقبولة بالنسبة لألطراف اليت تقدم البيانات التقليدية.
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متهيـد:
شهد قطاع االتصاالت تطورا سريعا يف العامل نظرا لزيادة حدّة املنافسة بني خمتلف الشركات يف جمال
تكنولوجيا املعلومات واالتصال وأيضا زيادة االختراعات واالبتكارات يف أجهزة االتصال وكذا استخدام
احلواسيب الرقمية يف خمتلف شؤون احلياة.
واجلزائر على غرار بقية الدول شهدت ت طورات هامة يف جمال تكنولوجية االتصال وذلك بفتحها
سوق اهلاتف النقال للمنافسة بني خمتلف شركات االتصال اخلاصة والعامة هبدف تطوير هذا القطاع املهم يف
خمتلف النواحي االقتصادية واالجتماعية يف عصر يتميز بالتغري السريع وعدم الثابت حيث أن الشيء الوحيد
الثابت هو التغيري.
حيث مت تقسيم هذا الفصل اىل ثالث مباحث:
املبحث األول :وسائل االتصال وتكنولوجيا اهلاتف النقال
املبحث الثاين :متعاملي اهلاتف النقال باجلزائر
املبحث الثالث :تطور سوق اهلاتف النقال باجلزائر
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املبحث األول :وسائل االتصال وتكنولوجيا اهلاتف النقال
مع زيادة التطور التكنولوجي يف جمال االتصال الذي هو مسة العصر يف عاملنا اليوم من خالل غزوها
ملختلف نواحي حياتنا اليومية .حيث تعترب تكنولوجيا اهلاتف النقال الذي احدث ثورة يف عامل االتصاالت من
أهم التكنولوجيات اليت أثبتت وجودها يف على مستوى الساحة العامة والشخصية للفرد ،وذلك ملا تقدمه هذه
التكنولوجيا المتالكها ملزايا عديدة .

املطلب األول :نشأة وتطور وسائل االتصال وتكنولوجيا اهلاتف النقال
يرجع تاريخ االتصاالت الالسلكية إىل سنة  11898حيث قام

Geulielmo marconi

ببث اول

رسالة السلكية ويف الواليات املتحدة األمريكية كانت أجهزة الراديوتلفون النقالة يف اخلدمة منذ بداية سنوات
العشرينيات من القرن املاضي حيث مت تزويد سيارات الشرطة هلذه املعدات.
وقد ساهم اختراع الربيطانيون للراديو سنة  1935بشكل كبري يف تطور قطاع االتصاالت الالسلكية
حيث مت استعمال الراديوتلفون يف احلرب العاملية الثانية ألغراض عسكرية ،وكانت قوة بث هذه األجهزة
تغطي شعاع يصل إىل  50ميل(حوايل  80كم) وتستعمل موجة  120كيلوهرتز.
ال ميكننا حتديد بداية دقيقة وحمددة مليالد فكرة استخدام اهلواتف النقالة لكن الفكرة االولية جاءت من
مهندسي معامل بل االمريكية التابعه لشركة ( )T & ATيف عام  7491والذي طوروها بشكل أكرب فيما
بعد يف عام  7491ليطوروها غريهم فتتحول اىل هواتف صغرية ميكن محلها يف اي مكان .
إن انطالق ومنو خدمة اهلاتف النقال كان باهرًا و مدهشًا ،حيث انتقل عدد املشتركني يف العامل من
 16مليون سنة  1991إىل أكثر من مليار و ثالمثائة مليون مشترك سنة  2003وهو يف تطور مستمر. 2
ومع تطور االختراعات ظهرت أجيال خمتلفة للهاتف النقال ميكن إيرادها كما يلي:

أوال :اجليل األول
يف سنوات السبعينيات من القرن املاضي قامت السويد بتشغيل شبكة وطنية للهاتف النقال وهي تتمثل
يف شبكة خلوية ) (Cellulaireتناظرية ) ،(Analogiqueوقد استطاعت السويد إقناع الدول االسكندينافية
1

Evolution de téléphonie mobile sous les effets des régulations et les reformes dans la télécommunication ,
http://www.hec.unil.ch/cms_inforge/Yunling.pdf, consultée le 22/11/2021 , p.6.
2
Key Global Telecom Indicators for the World Telecommunication Service Sector,
www.itu.int/ITUD/ict/statistics/at_glance/Keytelecom99.html, consultée le 22/11/2012.
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األخرى النرويج وفنلندا من القيام بتطوير نظام مشترك " "NMTأي (  (Nordic Mobile Telephoneحيث
مت تطبيق هذا النظام (اجليل األول من اهلاتف النقال) سنة  11981وكان يف بداية األمر يستعمل املوجة 450
كيلوهرتز مث بعد ذلك مت استعمال املوجة  900كيلوهرتز.
بينما يف البلدان األخرى فقد اختار املتعاملون يف ميدان اهلاتف النقال أنظمة تكنولوجية أخرى لشبكاهتم
من اجليل األول  .ففي اجنلترا  ،إيطاليا و إسبانيا كان االختيار على نظام مستلهم من نظام أمريكي هو
" "TACSأي ) (Total Access Communication Systemو مت تطبيقه بداية من سنة  ،1985و قد استعمل
املوجتني  800و  900كيلوهرتز.

ثانيا :اجليل الثاين
بعد النجاح النسيب للدول االسكندينافية يف نظام " "NMTقامت الدول األوروبية بتكثيف جهودها
إلخراج اجليل الثاين من اهلواتف النقالة ،حيث ينتقلون فيه من التقنية التناظرية ) (Analogiqueإىل التقنية
الرقمية ( .(Numériqueوالنظام الرقمي للجيل الثاين من اهلواتف النقالة مت استخدامه يف سنوات الثمانينات و
مت تسويق
أول نظام من اجليل الثاين يف بداية التسعينيات من القرن املاضي .و يقدم اخللوي الرقمي عدة مزايا مقارنة
بالنظام
التناظري ،أمهها :طاقة االستيعاب الكبرية ،كذلك فإن اإلرسال الرقمي يسمح بنقل املعطيات وكذا الرسائل
القصرية " "SMSوكذا الربيد اإللكتروين .
وكان نظام رقمي " "GSMأي ) 2 (Global System for Mobile Communicationأول نظام خلوي رقمي
يتم تسويقه وكان ذلك بداية من سنة  ، 1992وقد استعمل يف أول األمر املوجة  900كيلوهرتز مث بعد
ذلك مت استعمال املوجة  1800كيلوهرتز.
و يعترب نظام " "GSMهو النظام املسيطر من بني األنظمة اخللوية من اجليل الثاين حيث بلغ إمجايل املشتركني
يف العامل يف هذا النظام حىت أفريل  1999ما نسبته.%45 3:
1

Evolution de téléphonie mobile sous les effets des régulations et les reformes dans la télécommunication ,
http://www.hec.unil.ch/cms_inforge/Yunling.pdf, 20/03/2012 , P.13.
2
Thierry penard , Comment analyser le succès de la téléphonie mobile en France ,
http://perso.univ-rennes1.fr/thierry.penard/biblio/artmobile1.pdf, 04/01/2021 , P.7
3
Evolution de téléphonie mobile sous les effets des régulations et les reformes dans la télécommunication ,
http://www.hec.unil.ch/cms_inforge/Yunling.pdf , consultée le 22/03/2021 , P.14.
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ثالثا :اجليل الثالث
إن العيب األساسي ألنظمة " "GSMهو قوة البث الضعيفة ( )9.6 Kbits/secحيث ال تستطيع حتمل معطيات
أكرب ،لذا ظهر اجليل الثالث من اهلاتف النقال سنة 2112

1

حيث يستعمل نظام " "UMTSأي

) (Universal Mobile Technology Systemو من بني أهم خصائصه نذكر ما يلي:
 يسمح للمستعمل مبواصلة إرسال واستقبال املكاملات بنفس الرقم وبنفس اجلهاز عند التنقل إىل دولة
أخرى.
 قوة بث مرتفعة :أكثر من ) )2 Mbits/secبالنسبة للمستعملني الثابتني

و)(348 Kbits/sec

بالنسبة

للمستعملني املتحركني (مستقلي السيارات مثال) ،و بالتايل الدخول لالنترنت يكون أكثر سرعة.
 وقد ظهرت العديد من التكنولوجيات األخرى بني نظامي

" "UMTSو" "GSMمثل""GPRS

) (Global Packet Radio Serviceحيث أن هذا النظام يسمح بتحويل املعطيات على شكل حزم
) (Paquetsبني جهاز اهلاتف و حمطة الراديو و يعرض قوة بث تقدر بني  20و  50كيلوبيت/ثانية.

رابعا :اجليل الرابع
ليس مثة تعريف حمدد لنظام اجليل الرابع من االتصاالت النقالة لكن ميكن اختصار املزايا املتوقعه له بأنه
سيكون نظاما متكامال لعدة انظمة مرتكزا اىل بروتكول االنترنيت وشبكة حاضنة لعدة شبكات تطورت بعد
تقارب الشبكات السلكية والالسلكية فضال عن الكومبيوتر وااللكترونيات االستهالكية وتكنولوجيا
االتصاالت والتقاربات العديدة االخرى .من شأن هذه التعديالت اجلديدة املدخلة على هذا اجليل اجلديد أن
توفر معدالت سرعه  711ميكابت و  7ميكابت على التوايل يف بيئات داخلية وخارجية مع مستويات أمان
عالية متيحة أي نوع من اخلدمات يف أي وقت ويف أي مكان بتكلفة مقبولة.
ويعرف املنتدى العاملي ألحباث الالسلكي

""WWRF

اجليل الرابع لالتصاالت بأنه شبكة تعمل عرب

تكنولوجيا بروتكول االنترنيت وتدجمها مع تطبيقات وتقنيات أخرى مثل الواي فاي و واي ماكس وتشغلها
بسرعات تتراوح بني  711ميكابت يف شبكات اهلاتف اجلوال و 7ميكابت يف شبكات

)(wif & wmx

احمللية .إذا اجليل الرابع لالتصاالت ليس تقنية أو معيارا واحدا إمنا جمموعه من التقنيات والربوتكوالت تتيح معا
1

Thierry Penard , Comment analyser le succès de la téléphonie mobile en France ,
http://perso.univrennes.fr/thierry.penard/biblio/artmobile1.pdf , consultée le 22/11/2021 , P.8.
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شبكة السلكية بأقصى فعالية وأفضل اخلدمات واخفض التكاليف .مت تشغيل هذة الشبكة ألول مرة يف مدينة
شنغهاي الصينية حيث وصلت سرعه نقل البيانات اىل  717.1ميكابت ألجهزة اهلاتف

.hello :

املطلب الثاين :تطور قطاع االتصاالت يف العامل
شهد العامل تطورًا يف استعمال تقنيات االتصال واملعلومات ،وقد منت سوق هذه األخرية يف السنوات
األخرية بشكل سريع ومذهل ،واجلدول التايل رقم ( )13يوضح لنا تطور عدد املشتركني يف قطاع االتصاالت
بالعامل يف كل من اهلاتف الثابت و اهلاتف النقال وكذا استعمال االنترنت.
اجلدول رقم (: )79تطور عدد املشتركني يف العامل يف قطاع االتصاالت (باملاليني)
اهلاتف الثابت

اهلاتف النقال

استعمال االنترنت

2111

481

191

199

2117

7101

400

012

2112

1086

1166

081

2111

1140

1414

990

2119

1204

1763

910

2110

1243

2205

1024

2119

1261

2745

1151

2111

1254

3368

1365

2118

1249

4030

1561

2114

1254

4640

1751

2171

1229

5290

2014

2177

1021

5863

2216

2012

1178

6232

2459

2013

1138

6666

2660

2014

1090

7006

2931

2015

1049

7216

3207

2016

1013

7377

3488

Source: Key Global Telecom Indicators for the World Telecommunication Service Sector,
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx 23/02/2017

من خالل اجلدول أعاله نالحظ التطور اهلائل يف قطاع االتصاالت يف العامل خاصة يف الفترة املمتدة
من  2177-2111حيث هناك تطور سريع يف خمتلف امليادين االتصال يف العامل من استعمال اهلاتف الثابت
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واهلاتف النقال واستعمال الكمبيوتر واالنترنت راجع باألساس إىل ارتفاع حجم النفقات على اقتناء خمتلف
اجهزة االتصال والتكنولوجيا من قبل االفراد .والشكل املوايل يوضح تطور عدد املشتركني يف العامل يف قطاع
االتصاالت.
الشكل رقم( :)15متثيل لتطور عدد املشتركني يف العامل يف قطاع االتصاالت
تطورعدد املشتركني يف العامل يف قطاع االتصاالت

الهاتف الثابت
الهاتف النقال
االنترنات

عددد باملاليني

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

املصدر :من إعداد الباحثة بناءا على معطيات اجلدول السابق

من الشكل رقم ( )15أعاله نالحظ بأن عدد مشتركي اهلاتف الثابت ارتفع خالل سنوات(2111
 ) 2110من  481مليون إىل  7204مليون مشترك أي بنسبة زيادة بـ  ،%128بينما اهلاتف النقال فقدارتفع يف نفس الفترة من 738مليون إىل  2217مليون مشترك أي بنسبة  ،%300أما بالنسبة الستعمال
االنترنت فقد ارتفع يف نفس الفترة من  141مليون إىل  7122مليون مستعمل أي بنسبة . %260
اما عدد مشتركي اهلاتف الثابت خالل سنوات (  )2177-2006من مليون 1280مشترك إىل 7219
مشترك أي بنسبة اخنفاض تقدر بـ ،%94بينما اهلاتف النقال فقد ارتفع يف نفس الفترة من  2755مليون
مشترك إىل  0412مشترك أي بزيادة تقدر بـ ، %217أما بالنسبة الستعمال االنترنت فقد ارتفع يف نفس
الفترة من 7701مليون مشترك إىل  2299مليون مشترك مستعمل أي بنسبة.%197
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املطلب الثالث :تطور قطاع االتصاالت يف اجلزائر
قبل صدور قانون  2000-11كان سوق االتصاالت يف اجلزائر يعاين من تأخر يف انتشار اهلاتف حيث
أنه مل يكن يتجاوز  % 9مقابل  % 8يف باقي دول املغرب العريب و  % 91يف الدول املتقدمة باإلضافة إىل
ذلك أكثر من نصف البلديات مل تكن موصولة بشبكة االتصاالت .كان عدد مستخدمي االنترنت ضعيفا جدا
رغم وجود  97مزود معتمد وآالف مقاهي االنترنت ،كانت شبكة التوزيع اهلاتفي احللقة األضعف للشبكة
معرقلة بذلك االنتشار الواسع لالنترنت .كانت بنية الشبكة القوية و املتكاملة بسعة 2.0

Gbps

أهم

مكتسبات القطاع آنذاك.1

أوال :إنشاء جممع اتصاالت اجلزائر
جاء قانون  2111-11إلهناء احتكار الدولة على نشاطات الربيد و املواصالت وكرس الفصل بني
نشاطي التنظيم واستغالل وتسيري الشبكات .وتطبيقا هلذا املبدأ ،مت إنشاء سلطة ضبط مستقلة إداريا و ماليا
ومتعاملني ،أحدمها يتكفل بالنشاطات الربيدية و اخلدمات املالية الربيدية متمثلة يف مؤسسة " بريد اجلزائر"
وثانيهما باالتصاالت ممثلة يف "اتصاالت اجلزائر" اليت محلت على عاتقها مسؤولية تطوير شبكة االتصاالت يف
اجلزائر ،إذ وبعد هذا القرار أصبحت اتصاالت اجلزائر مستقلة يف تسيريها عن وزارة الربيد هذه األخرية
أوكلت هلا مهمة املراقبة.
لتصبح اتصاالت اجلزائر مؤسسة عمومية اقتصادية ذات أسهم برأس مال اجتماعي تنشط يف جمال
االتصاالت شبكات و خدمات االتصاالت اإللكترونية ،ميالدها منصوص عليه يف القانون  2111/11بتاريخ
 0أوت  2111املتعلق بإعادة هيكلة قطاع الربيد و االتصاالت الذي يفصل أنشطة الربيد عن أنشطة
االتصاالت .بدأت نشاطها رمسيا يف  7جانفي  2111و دخلت يف عامل تكنولوجيات اإلعالم و االتصال.
وأصبحت اتصاالت اجلزائر املمثل الرئيسي لتطبيق إستراتيجية إدخال التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال
يف اجلزائر مؤكدة بالتايل مسامهتها التامة يف بناء جمتمع املعلومات اجلزائري وهذا من خالل توفري أكرب نفاذ
لشبكة االتصاالت.

http://www.algerietelecom.dz/AR/?p=at_histoire_realisations, consultée 23/03/2013
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سطرت إدارة جممع اتصاالت اجلزائر يف برناجمها مند البداية ثالث أهداف أساسية تقوم عليها الشركة
ومها اجلودة ،الفعالية ونوعية اخلدمات .وقد مسحت هده األهداف الثالثة اليت سطرهتا اتصاالت اجلزائر ببقائها
يف الريادة وجعلها املتعامل رقم واحد يف سوق االتصاالت باجلزائر .وتتمحور نشاطات اجملمع حول:
 متويل مصاحل االتصاالت مبا يسمح بنقل الصورة والصوت والرسائل املكتوبة واملعطيات الرقمية. تطوير واستمرار وتسيري شبكات االتصاالت العامة واخلاصة.إنشاء واستثمار وتسري االتصاالت الداخلية مع كل متعاملي شبكة االتصاالت .تعترب اتصاالت اجلزائر جممع حقيقي من خالل فروعها اليت أنشئت لتساير التطورات احلاصلة يف جمال
االتصاالت.فقد مت إنشاء:

1

 فرع اتصاالت اجلزائر"موبيليس " :خمتص يف اهلاتف النقال ،حيث تعترب موبيليس أهم متعامي النقاليف اجلزائر من خالل تغطيتها اليت تعدت  48باملائة وكذا عدد زبائنها الذي تتعدى 10ماليني
مشترك.
 فرع اتصاالت اجلزائر لألنترنت "جواب " خمتص يف تكنولوجية االنترنت حيث أوكلت له مهمةتطوير وتوفري االنترنت ذو السرعة الفائقة .و لإلشارة فكل قطاعات النشاط الكربى يف البالد
(التعليم العايل ،البحث ،التربية الوطنية ،التكوين املهين ،الصحة ،اإلدارة ،احملروقات ،املالية...اخل)
مربوطة حاليا بشبكات االنترنت مبقرات الربط باالنترنت عن طريق شبكة "جواب".
 -فرع اتصاالت اجلزائر الفضائية :املختصة تكنولوجيات الساتل واألقمار الصناعية.

ثانيا :إنشاء سلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية
مت إنشاء سلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية يف إطار حترير سوق الربيد واملواصالت
السلكية والالسلكية .وقد مت عرض هذين األخريين للمنافسة وتشجيع مشاركة االستثمار اخلاص يف هذه
األسواق بتخصيص من القانون رقم  11-2111املؤرخ يف اخلامس أوت  2 2000والذي حيدد القواعد
العامة املتعلقة بالربيد واملواصالت السلكية والالسلكية.

Ibid, 23/03/2013
www.arpt.dz/ar/doc/reg/loi/Loi_2000_03_AR.pdf 23/03/2013
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لقد استهلت سلطة الضبط للربيد واملواصالت مند نشأهتا سنة  2000نشاطها بفتح اجملال أمام إقامة متعاملني
ومقدمي خدمات جدد بشكل تدرجيي يف األقسام املربجمة لالنفتاح على أساس الرزنامة املسطرة خالل الفترة
 2110 /2111مستخدمة ثالث أنظمة:
 نظام الرخصة :وفيه يتم منح رخصة من أجل إقامة واستغالل الشبكة العمومية للمواصالت لصاحل
متعاملني خواص بالتعاون مع وزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال وفقا للصالحيات اليت
نص عليها املرسوم التنفيذي.
 نظام الترخيص ونظام التصريح البسيط :خيضع كال النظامني إىل تسجيل شروط (حمددة من قبل سلطة
الضبط (.

ثالثا :مؤشرات سوق االتصاالت باجلزائر
يف إطار فتح سوق االتصاالت للمنافسة مت يف شهر جوان  2117بيع رخصة إلقامة واستغالل شبكة
للهاتف النقال وأستمر تنفيذ برنامج فتح السوق للمنافسة ليشمل فروع أخرى ،حيث مت بيع رخص تتعلق
بشبكات  VSATو شبكة الربط احمللي يف املناطق الريفية.كما مشل فتح السوق كذلك الدارات الدولية يف
 2111و الربط احمللي يف املناطق احلضرية يف  .2119و بالتايل أصبحت سوق االتصاالت مفتوحة متاما يف
 ،2110و ذلك فيظل احترام دقيق ملبدأ الشفافية و لقواعد املنافسة.
وفقا لتصنيف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية فإن اجلزائر تشهد تطورا ملحوظا يف القيمة االمجالية
لواردهتا من منتجات تكنولوجيات االعالم واالتصال والشكل املوايل ويضح ذلك:

 .1عدد املتعاملني يف سوق االتصاالت باجلزائر
صنف تقرير صادر عن املنتدى االقتصادي 1الدويل اجلزائر يف املرتبة  771عامليا يف جمال تكنولوجيا
اإلعالم واالتصال من بني  711دولة يف العامل ،مشريا إىل أن اجلزائر تراجعت خالل سنة واحدة بـ 9مراتب
كاملة ،حمتلة كذلك املرتبة  71على املستوى العريب .أشار التقرير الذي أعده املنتدى االقتصادي الدويل دافوس
إىل أن اجلزائر يف تراجع مستمر يف ميدان التكنولوجيات احلديثة واستعماهلا ،حيث بعد أن كانت حتتل املرتبة
 81يف  2111-2118واملرتبة  718يف  2118-2114لتصل إىل املرتبة  113يف تقرير -2171

https://www.weforum.org/reports 1122/10/21
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 2114ما يعين أن اجلزائر يف تراجع مستمر مقارنة بالدول األخرى العربية حىت ال نقول الدول األوروبية
املتطورة.
فبحسب ذات التق رير فإن كل ما يتعلق بتطوير التكنولوجيات احلديثة يف اجلزائر يبقى مـتأخرا عن
الربط بشبكة االتصاالت وخلق مؤسسات تعمل يف القطاع ،حيث إن العراقيل العديدة حتول دون تطوير
القطاع ومتكني اجلزائريني من استعمال التكنولوجيات احلديثة.
وقد جاءت اجلزائر يف املرتبة الـ 71على املستوى العريب وراء كل من اإلمارات العربية املتحدة اليت تصدرت
الدول العربية يف املرتبة  21عامليا تبعتها البحرين  24وقطر  11والسعودية  18وتونس  14واألردن 91
وسلطنة عمان  01ومصر 70والكويت  19واملغرب  88وليبيا  711وقد أظهر ذات التقرير مدى تأخر
استعمال التكنولوجيات احلديثة يف جمال األعمال أين احتلت اجلزائر املرتبة األخرية من بني جمموع الدول اليت
مستها الدراسة ،حيث سجلت اجلزائر املراتب األخرية يف كل ما يتعلق باستعمال التكنولوجيات احلديثة يف
جمال األعمال .كما جاءت اجلزائر من بني آخر اجلدول يف جمال استعمال التكنولوجيات على مستوى احلكومة
حيث احتلت املرتبة  729عامليا وأحسن مرتبة حققتها اجلزائر كانت يف جمال االستخدامات الشخصية
لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال حيث حلت يف املرتبة  41بفضل اهلاتف النقال حيث حلت اجلزائر يف املرتبة
 99عامليا.
اجلدول رقم ( :)70عدد املتعاملني يف سوق االتصاالت باجلزائر
2172

املتعاملني

2171

2177

اهلاتف الثابت

1

7

7

اهلاتف النقال GSM

3

3

3

3

اهلاتف النقال 2G

1

1

1

1

1

احملطات الطرفية VSAT

3

3

3

3

3

3

االتصاالت الشخصية املتنقلة العاملية GMPCS

1

3

3

3

3

2

الصوت عرب بروتوكول االنترنات VOIP

9

1

1

1

1

1

مزود خدمة االنترناتISP

27

74

71

21

21

خدمة الرسائل الصوتية Audiotex

9

1

9

9

1

8

مراكز النداء Call centre

14

10

17

97

99

94

74

2171

2179

2170

7

7

1

3

3
1

املصدر :تقارير السنوية سلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية 1322/32/30 http://www.arpt.dz
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رغم كل اجملهودات اليت قامت هبا اجلزائر احتتل املرتبة الـ 717يف الترتيب العاملي لسنة  2171يف
جمال تكنولوجيات االعالم واالتصال بعدما كانت حتتل املرتبة ال 778سنة  2172حسب التقرير اجلديد
للمنتدى االقتصادي العاملي .1هذا التقرير الذي حيمل عنوان "النمو و التشغيل يف عامل جد موصول" والذي
يقيم مدى جاهزية  799بلدا الستغالل تكنولوجيات االعالم واالتصال يف جمال النمو والتنافسية وكذا رفاهية
املواطنني .لتقييم هذه اجلاهزية حيسب هذا املؤشر قابلية بلد على استغالل تكنولوجيات االعالم واالتصال يف
جمال منشات تكنولوجيات االعالم واالتصال وكلفة االستفادة منها وتوفر الكفاءات املطلوبة من أجل استغالل
أمثل واستعمال تكنولوجيات االعالم واالتصال من قبل احلكومات وأوساط االعمال والسياق االقتصادي
ومناخ االبتكار واإلطار السياسي والتنظيمي واألثر االقتصادي واالجتماعي لتكنولوجيات االعالم واالتصال.
بني هذا التقرير أن البلد "الذي يتأخر يف وضع استراتيجية وطنية واسعة بالنسبة خلدمة التدفق العايل والسريع
يعاين من ضعف يف التنافسية العاملية و ال ميكنه حتقيق املزايا االجتماعية هلذه التكنولوجيات" .ويف تعليقه بشأن
كل بلد مت تقييمه أشار التقرير إىل أنه فيما خيص اجلزائر فإن تراجعها بـ 71مرتبة يف ظرف سنة لتحتل املرتبة
الـ 717يبني أهنا تستمر يف تسجيل ضعف يف حمرك تنمية تكنولوجيات االعالم واالتصال مع أثر أقل ضعفا
عامليا على الصعيد االقتصادي (املرتبة الـ 791عامليا فيما خيص هذا املعيار) واالجتماعي (املرتبة الـ.)797
وأشار اىل أن "منشات ضعيفة لتكنولوجيات االعالم واالتصال (املرتبة الـ )774يضاف إليها قاعدة كفاءات
ضعيفة (املرتبة الـ )717أ دت اىل مستويات جد ضعيفة يف جمال استعمال تكنولوجيات االعالم و االتصال
(املرتبة الـ .)791وهبذا الصدد أوضح التقرير أن اجلزائر حتتل املرتبة الـ 711على أساس قاعدة االستعمال
الفردي لتكنولوجيات االعالم واالتصال و املرتبة الـ 799يف إستعماهلا يف جمال االعمال واملرتبة الـ 714يف
إستعماهلا يف اجملالني املؤسسايت واحلكومي .وأعترب أن "النقائص الكبرية املسجلة يف االطار التنظيمي (املرتبة
الـ )797والنقائص يف مناخ االعمال واالبتكار (املرتبة الـ )791تعرقل القدرات االجيابية الناجتة عن
تكنولوجيات االعالم واالتصال" .و من جهة أخرى أحتلت اجلزائر على املستوى العريب املرتبة ما قبل االخرية
متبوعة بليبيا .وتتمثل الدول العربية االحسن تصنيفا على املستوى العاملي يف قطر (املرتبة الـ )21واإلمارات
العربية املتحدة (املرتبة الـ )20والبحرين (املرتبة الـ .)24وعلى املستوى العاملي تتمثل الدول العشرة األوىل
يف فنلندا وسنغافورة والسويد وهولندا والنرويج وسويسرا واململكة املتحدة ولدامنارك والواليات املتحدة
https://www.weforum.org/reports?page=8 20/03/2014
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وتايوان .وعلى املستوى االفريقي وضمن  18بلدا افريقيا مت تقييمهم السيما جزر موريس وجنوب افريقيا
والسيشل اليت تعد األحسن تصنيفا حتتل اجلزائر املرتبة الـ 21ضمن الدول الـ 77االخرية على املستوى
االفريقي والدول الـ 79االخرية على املستوى العاملي اىل جانب موريتانيا والتشاد و لوزوطو.

 .2مؤشرات التجارة اخلارجية ملنتجات تكنولوجيا االعالم واالتصال
تشهد اجلزائر تطورا ملحوظا يف التجارة اخلارجية ملنتجات تكنولوجيات االعالم واالتصال وفقا لتصنيف
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية . CNUCED
أ .واردات منتجات تكنولوجيات االعالم واالتصال
وفقا آلخر تقرير إحصائي إلدارة اجلمارك اجلزائرية املتعلق بالتجارة اخلارجية ديسمرب  2179تظهر
املنتجات الكهربائية للهاتف النقال يف املرتبة الثالثة من تصنيف عائلة املنتجات الصناعية املستورة مباشرة وراء
استرياد السيارات وتعكس هده املرتبة أمهية منتجات تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف االقتصاد الوطين.
واجلدول املوايل يوضح تطور واردات منتجات تكنولوجيات االعالم واالتصال.
اجلدول رقم ( :)79تطور واردات منتجات تكنولوجيات االعالم واالتصال (مليار دينار)
2172

2171

2179

 2170الثالثي1

البيان
احلواسيب ولواحقها

97.9

98.84

91.40

11.99

معدات االتصال

04.07

04.98

89.41

92.14

املعدات االلكترونية ذات االستهالك الواسع

11.10

19.19

14.04

21.90

املواد االلكترونية

77.09

71.29

27.91

71.42

متفرقات

77.29

21.01

21.91

8.91

اجملموع

701.19

781.49

214.98

718.87

Source : https://www.mptic.dz/fr/content/indicateurs-de-l%E2%80%99%C3%A9conomie-des-tic-etde-la-poste 04/09/2016

نالحظ من اجلدول أعاله أن ت طور واردات منتجات تكنولوجيات االعالم واالتصال انعكس بصفة
مباشرة على تصنيف اجلزائر على أهنا البلد "األكثر دينامكية" يف العامل من طرف اهليئة الدولية لالتصاالت واليت
تعترب أعلى هيئة دولية يف جمال االتصاالت لسنة  ،2179كما مت ترتيبها مع البلدان اللذين أجنزوا "تقدما حمرز"
يف جمال تطوير تكنولوجيا اإلعالم واالتصال .خاصة يف جمال خدمة اهلاتف النقال باجلزائر واستعمال تكنولوجيا
اجليل الثالث G1منذ عام  2179و اليت مت تعميمها تدرجييا يف مجيع أحناء الوطن ،و مع دخول عام ،2179
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مت إطالق تكنولوجيا اجليل الرابع  G9ذات التدفق العايل و اليت مسحت بتسهيل احلياة الرقمية للمؤسسات و
املواطنني .والشكل املوايل يوضح اليمة االمجالية لواردات منتجات تكنولوجيا االعالم واالتصال.
الشكل رقم(:)79القيمة االمجالية لواردات منتجات تكنولوجيات االعالم واالتصال

Source : https://www.mptic.dz/fr/content/indicateurs-de-l%E2%80%99%C3%A9conomie-des-tic-et-de-la-poste
04/09/2016

من الشكل أعاله نالحظ ارتفاع واردات منتجات تكنولوجيات اإلعالم واالتصاالت بشكل سريع
خالل اخلمس سنوات املاضية حيث بلغت  89 997 128 704دج عام  2171وانتقلت إىل 808 091
 214 981دج عام  ،2179ويُالحظ أن فئيت "أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الطرفية " مها الفئتني األكثر
استريادا .و أيضا أن استرياد اآلالت املعاجلة للبيانات كمنتج هنائي هي األهم يف فئتها مبا أهنا قد تضاعفت
خالل سنة  .2179عالوة على ذلك ،يبدو أن تطور واردات أجهزة معدات اإلعالم اآليل تتبع تطور واردات
آالت معاجلة البيانات حيث أنا قد تضاعف حجمها هي كذلك ،نفس الشيء فيما يتعلق بواردات اهلوائيات،
أجهزة املالحة و األلياف البصرية اليت سجلت تطورا يفوق  711باملائة سنة .2171

ب .صادرات منتجات تكنولوجيات االعالم واالتصال
إن صادرات منتجات تكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،يف ارتفاع مستمر ما عدا بالنسبة لفئة
"املعدات االلكترونية ذات االستهالك الواسع" اليت عرفت اخنفاضا منذ عام  ،2177ولإلشارة فإن
سنة 2118و  2177و 2179عرفت ازديادا معتربا يف حجم صادرات "معدات االتصال" وقد
اتسمت السنوات ذاهتا بارتفاع احلجم العام لصادرات منتجات تكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
واجلدول املوايل يوضح أهم صادرات من منتجات تكنولوجيا االعالم واالتصال.
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اجلدول رقم( :)71تطور صادرات منتجات تكنولوجيا االعالم واالتصال (باملاليني)
2172

2171

2179

 2170الثالثي1

البيان
احلواسيب ولواحقها

747.49

27.08

799.92

19.12

معدات االتصال

47.47

21.74

01.99

7.99

املعدات االلكترونية ذات االستهالك الواسع

794.9

4.14

21.09

1.29

املواد االلكترونية

771.29

719.70

799.14

711.98

متفرقات

771.98

0.47

44.29

72.01

اجملموع

997.12

911.79

480.91

709.09

Source : https://www.mptic.dz/fr/content/indicateurs-de-l%E2%80%99%C3%A9conomie-des-tic-et-de-la-poste
04/09/2016

عرفت وترية تصدير منتجات تكنولوجيا االعالم واالتصال حركة تصاعدية حيث بلغت قيمة املنتجات
املصدرة سنة  2179إىل  480.91مليار دج مقارنة مع سنة  2172أي بنسبة زيادة تقدر بـ ،%20
لتشهد اخنفاض شديد يف سنة  2170حيث وصلت القيمة االمجالية ملنتجات املصدرة بـ  709.09مليار
دج .والشكل املوايل يوضح تطور صادرات منتجات تكنولوجيا االعالم واالتصال.
الشكل رقم(:)17تطور صادرات منتجات تكنولوجيات االعالم واالتصال

Source : https://www.mptic.dz/fr/content/indicateurs-de-l%E2%80%99%C3%A9conomie-des-tic-et-de-la-poste
04/09/2016

من خالل الشكل نالحظ أنه مت تصدير حجم كبري من منتجات تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وذلك خالل
سنيت  2118و ،2177ولكنها اخنفضت يف السنوات األربع األخرية ،كما يتبني أن حجم الصادرات قد
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عرف انتعاشا نوعا ما سنة  2179وهذا راجع أساسا إىل تصدير "معدات االتصال" وكذا "منتجات
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال املختلفة" .مث ليعود يف الثالثي الثالث من سنة  2170لينخفض من جديد.

 .1مؤشرات اقتصاد تكنولوجيات االعالم واالتصال
أصبحت تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف الوقت الراهن حاضرة يف كل النشاطات االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،كما أهنا متثل أحد عوامل املنافسة داخل االقتصاد املعاصر .ففي الوقت الذي أصبح فيه قطاع
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يكتسي أمهية بالغة بالنظر لتأثريه على قطاعات النشاطات األخرى وتطورها
وبات من جهة أخرى ضروريا أن تتم متابعة وقياس اقتصاد تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وعليه ميثل اجلدول
أدناه مؤشرات اقتصاد قطاع االتصاالت باجلزائر حيث:
 قُدر رقم األعمال احملقق يف قطاع االتصاالت بـ  944مليار دج عام  2179مقابل  904مليار دج سنة
 ،2171أي بنسبة منو أكثر من  %8.90مقارنة مبا مت تسجيله سنة .2171
 بلغت قيمة استثمارات املتعاملني الثالثة عام  2179قد قدرت بـأكثر من  171مليار دج ،وأن العوائد
احملققة من قبل متعاملي اهلاتف الثابت والنقال لنفس الفترة قد قدرت بأكثر من  979مليار دج ،أي ما
ميثل قرابة  %80من العوائد اإلمجالية للقطاع.
 أما فما يتعلق مبسامهة قطاع االتصاالت يف الناتج الداخلي اخلام لسنة  ،2179فقد قدر بـ .%.2.47
اجلدول رقم(:)78مؤشرات اقتصاد قطاع االتصاالت باجلزائر (مليار دبنار)
البيان
قيمة االستثمارات يف قطاع االتصاالت
رقم األعمال يف قطاع االتصاالت
نسبة مسامهة قطاع االتصاالت يف الدخل الوطين

2177

2172

2171

2179

2170

911.89

070.82

047.11

171.12

810.10

214

999

027

010

917

%2.62

%3.52

%2.83

%2.91

%2.89

Source : https://www.mptic.dz/fr/content/indicateurs-de-l%E2%80%99%C3%A9conomie-des-tic-et-de-la-poste
04/09/2016

.9مؤسسات قطاع الربيد وتكنولوجيا االعالم واالتصال
تصنف مؤسسات قطاع الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال إىل  10جماالت كربي كما يلي:
 نشاط الربيد :ويشمل مؤسسات إدارة اخلدمات الربيدية واخلدمات املالية الربيدية وكذا مؤسسات
الربيد السريع.
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 نشاط االتصاالت :ويشمل كل املؤسسات الناشطة يف التجارة ،الصناعة ،التصدير/االسترياد ،املعدات
و املنتجات املتعلقة مبيدان االتصاالت و االتصال الراديو وملحقاهتم باإلضافة اىل قطع غيارهم و
اهلواتف العمومية.
 نشاط متعلق باالنترنت :يضم مؤسسات استغالل خدمات االنترنت ومقاهي االنترنت.
 نشاط الشبكة :كل مؤسسات تركيب شبكات االتصاالت ومعاجلة البيانات باإلضافة اىل مراكز
االتصال.
 نشاط اإلعالم اآليل :ويشمل كل من مؤسسات الصناعة والكراء والتصليح واالسترياد /التصدير،
وجتارة معدات أجهزة اإلعالم اآليل ومكاتب دراسات األرشيف ،التوثيق واملعلومات ومؤسسات
أشغال الكهرباء.
فما خيص عدد املؤسسات الناشطة يف قطاع الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ،يوضح الشكل أدناه
بأن معدل النمو يف تزايد مستمر ،ففي سنة  2171كان عدد هذه املؤسسات يقدر بـ  719 111لينتقل
بعد ذلك إىل  291 811مؤسسة خالل سنة

.2179

الشكل رقم( :)78تطور العدد االمجايل ملؤسسات الربيد وتكنولوجيا االعالم واالتصال

Source : https://www.mptic.dz/fr/content/indicateurs-de-l%E2%80%99%C3%A9conomie-des-tic-etde-la-poste 21/09/2016

أما توزيع مؤسسات الربيد وتكنولوجيا االعالم واالتصال حسب النشاط كما يلي:
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الشكل رقم( :)74توزيع مؤسسات الربيد وتكنولوجيا االعالم واالتصال حسب النشاط

Source : https://www.mptic.dz/fr/content/indicateurs-de-l%E2%80%99%C3%A9conomie-des-tic-etde-la-poste 21/09/2016

ويالحظ من خالل الشكل ( )74أن الشركات اليت تنشط يف جمال االتصاالت حتتل الصدارة بنسبة
تقدر بـ  %57مث تليها الشركات اليت تعمل يف جمال التغطية بالشبكة بنسبة تقدر بـ ، %23أما الشركات
اليت تعمل يف جمال االعالم األىل متثل نسبة  ،%17وأخريا متثل  %3الشركات اليت تنشط يف قطاع االنترنت
وهذا يعكس التأخر اليت تشهده اجلزائر فيما خيص التدفق العايل لالنترنت أو الكثافة التغطية بالنسبة لشبكة
االنترنت.

.0مؤشرات استعمال تقنيات االتصال باجلزائر
شهدت اجلزائر تطورًا يف استعمال تقنيات االتصال واملعلومات وقد منت سوق هذه األخرية خاصة يف
السنوات اخلمس األخرية و اجلدول التايل يوضح لنا تطور عدد املشتركني يف قطاع االتصاالت باجلزائر يف كل
من اهلاتف الثابت و اهلاتف النقال واالنترنت.

أ .تطور استخدام االنترنت يف اجلزائر
دخلت خدمة اإلنترنت أول مرة يف اجلزائر عام 1993عن طريق مركز البحث للمعلومات العلمية
والتقنية وهو مركز لألحباث تابع للدّولة اجلزائرية ،يف عام 1998صدر املرسوم الوزاري رقم  290لعام
 1998الذي مبوجبه أهنى احتكار خدمة اإلنترنت من الدولة ومسح للشركات اخلاصة بتقدمي هذه اخلدمة،
بيد أن هذا املرسوم اشترط على الذين يريدون هذه اخلدمة ألغراض جتارية أن يكونوا جزائري اجلنسية،
ويتم تقدمي الطلبات مباشرة إىل وزير االتصاالت .ويف عام 1998ظهرت أوىل شركات التزويد اخلاصة
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وارتفعت أعداد الشركات اليت تزود الزبائن إىل  78شركة حبلول شهر مارس عام  2000ورغم حترير
قطاع االتصاالت يف اجلزائر إال أن الوضع احلايل بالنسبة لشبكة اإلنترنت ما يزال ضعيفا مقارنة بدول
اجلوار ،وتشري اإلحصائيات أن جمموع مستخدمي اإلنترنت يف اجلزائر بلغ  1.0مليون شخص حىت هناية
عام  2118من أبرز شركات التزويد باألنترنت شركة إيباد لكن يف ماي  2118بقرار من وزراة الربيد
والتكنولوجيات االتصال واالعالم خفض سعر االشتراك ايل النصف لدي أكرب شركات التزويد باالنترنت
التابعة لدولة اجلزائرية وهي اتصاالت اجلزائر عرف عدد املشتركني ارتفاعا ملحوظا.
األنترنت يف اجلزائر هو اجملال الذي مل يعرف التطور على الرغم من اجملهودات اليت بذلتها الدولة من خالل
مشروع أسرتك ( لكل أسرة كمبيوتر مرتبط باالنترنت) فضال عن فتح اجملال للشركات اخلاصة من طرف
الدولة أو أيضا اخنفاض أسعار أجهزة الكمبيوتر والرسوم االشتراك ضمن شبكة (.)L’ADSL
يف إطار عصرنة البنيات التحتية واخلدمات ،تتواصل عمليات الربط بشبكة األلياف البصرية ،ففي
السداسي األول من عام  2170مت ربط  89بلدية من جمموع  7249بشبكة األلياف البصرية .من
أجل تلبية حاجيات مستخدمي االنترنت اجلزائريني وكذا تقدمي خدمة ذات نوعية ،مل يتوقف النطاق
الدويل عن التطور حبيث بلغ يف السداسي األول من عام  2170حوايل  101جيجابايت/ثانية.

1

والشكل املوايل يوضح تطور النسبة املئوية الستخدام االنترنت يف اجلزائر.
الشكل رقم( :)21تطور النسبة املئوية الستخدام االنترنت يف اجلزائر
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Source : https://www.arpt.dz/fr/doc/pub/raa/raa_2015.pdf

https://www.arpt.dz/ar/obs/etude/?c=internet 1122/10/11
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حيث بلغت نسبة السكنات املتوفرة على االنترنت  %28خالل السداسي األول من سنة  ،2170أما
فيما خيص شبكة االنترنت يف اجلزائر ،فقد تضاعف عدد املشتركني أربع مرات يف ظرف سنة واحدة،
ليقارب  71مليون يف  11نوفمرب  ،2179من بينهم  8.217.410مشترك يف اهلاتف النقال ،ومن
املتوقع أن يرتفع الرقم أكثر مع استقدام تكنولوجيا التدفق العايل الالسلكي للهاتف الثابت  .9GLTEأما
نسبة املشتركني يف األنترنت واملقدرة بـ  %89سنة  ،2179ختص تكنولوجيا اجليل الثالث للهاتف
النقال يف حني تبقى تكنولوجيا الوامياكس قليلة االستخدام .فبالرغم من ارتفاع األسعار نسبيا لتقنية اجليل
الثالث ،إال أن املواطن اجلزائري يفضل استعمال اجليل الثالث لكوهنا تقدم خدمات االنترنت وأيضا
لسهولة الولوج إليها ،هذا فضال عن وسائل التواصل املتنقلة من هواتف ذكية ولوحات إلكترونية.
واجلدول املوايل يوضح عدد مشتركي االنترنت حسب نوع شبكة املستخدمة(.أنظر إىل امللحق رقم
.)1/7
اجلدول رقم( :)74عدد مشتركي االنترنت حسب نوع شبكة املستخدمة
2171

2179

2170

البيان

/

81941

714981

مشتركيADSL

1283241

1518629

71149499

ومياكس Wimax

179

216

229

مشتركي3G

308019

8509053

79989941

اجملموع باستثناء مشتركي 3G

1283420

1599538

7884910

نسبة السكنات املتوفرة على االنترنت

%19.65

%24

%28

مشتركي اجليل الرابع 4G

Source: https://www.arpt.dz/fr/doc/pub/raa/raa_2015.pdf page consultée le 16/04/2016

ب .تطور استخدام اهلاتف باجلزائر
ظل اهلاتف الثابت حتت احتكار اتصاالت اجلزائر حىت  ،2110حيث مث بيع الرخصة الثانية للهاتف
الثابت ألوراسكوم تيلكوم اجلزائر ،وبدأ تشغيلها ابتداءا من سنة  ،2119مث يوقف اخلدمة يف .2114
ليبقى املتعامل اتصاالت اجلزائر هو الوحيد يف جمال اهلاتف الثابت حيث قام هذا املتعامل بالعديد من
االجراءات والتدابري من أجل مواكبة التطورات مثل اهلاتف الريفي من أجل زيادة عدد مشتركيها.
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ويف الواقع ال يشكل اهلاتف الثابت هتديد بالنسبة خلدمات اهلاتف النقال نتيجة ضعف الكثافة اهلاتفية
لشبكة اهلاتف الثابت مقارنة مع الكثافة اهلاتف النقال (أنظر للملحق  ،)9/2واألمناط االستهالكية املرنة
واملتنوعة خلدمة اهلاتف النقال ،هلذا يبقى بعيد كل البعد أن يكون بديل للهاتف النقال.
اجلدول رقم ( :)21مقارنة بني عدد مشتركي اهلاتف الثابت والنقال (باملاليني)
2117

2112

2111

2119

2110

2119

2118

السنة
اهلاتف الثابت

7.88

7.40

2.18

2.98

2.01

2.89

1.194

اهلاتف النقال

1.18

1.90

7.99

9.88

71.99

24.44

21.11

السنة

2114

2171

2177

2172

2171

2179

2170

اهلاتف الثابت

2.01

2.42

1.0

1.22

1.78

1.14

1.29

اهلاتف النقال

12.11

12.18

10.97

11.02

39.51

43.29

43.22

Source: ARPT, https://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2011/Observatoire_Fixe_2014.pdf page
consultée le12/02/2012 p.p. 1-9.

يرجع هذا التطور السريع يف قطاع اهلاتف النقال خاصة من سنة  2117إىل غاية سنة  2118إىل عدة
أسباب:
 فتح الباب أمام االستثمار األجنيب.


إهتمام الدولة بتطوير البىن التحتية اخلاصة املتعلقة باالتصاالت.



شدة التنافس الذي عرفه القطاع والذي يشمل ثالث متعاملني ،يسعى كل منهم إىل زيادة حصته
السوقية من خالل خفض االسعار.



أصبحت ثقافة اهلاتف النقال جزء من الثقافة االستهالكية لكل جزائري.

ومن سنة  2114إىل غاية  ، 2172سوق االتصاالت شهد استقرار مع منو طفيف يف عدد املشتركني يف
اهلاتف النقال واهلاتف الثابت ،حيث تتجاوز  10.1مليون مشترك يف سنة  2114ليصل إىل  10.1يف سنة
 2171أي بزيادة تقدر بـ  ،%7.7حيث حيتل اهلاتف النقال اجلزء االكرب بـ  12.18مليون مشترك
مقارنة باهلاتف الثابث الذي يصل إىل  2.42مليون مشترك(.أنظر إىل امللحق رقم )9
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ومن سنة  2171و  2170شهد قطاع ارتفاع كبري يف عدد مشتركي اهلاتف النقال من  14.07مليون
مسترك ليصل إىل  91.22مليون مشترك بنسبة زيادة تقدر بـ %8.08نتيجة اطالق خدمة اجليل الثالث
ابتداءا من سنة  .2171وبلغ عدد املشتركني يف اهلاتف الثابت  1,291مليون مشترك خالل سنة 2170
وهو ما ميثل تطور بنسبة ٪ 0.90مقارنة بالسنة السابقة ( .أنظر إىل امللحق رقم  )2والشكل املويل ميثل تطور
عدد املشتركني اهلاتف يف قطاع االتصاالت.
الشكل رقم( :)27تطور عدد املشتركني اهلاتف يف قطاع االتصاالت
تطور عدد املشتركني اهلاتف يف اجلزائر
50

30
الهاتف النقال
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الهاتف الثابت
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عدد باملاليني

40

0

املصدر :من إعداد الباحثة بناء على معطيات اجلدول السابق
نالحظ من خالل الشكل ( )27أن هناك اخنفاض ملحوظ سنة  2118يف عدد املشتركي اهلاتف
النقال وذلك يرجع إىل محلة تعريف هوية الشرائح جمهولة اهلوية ،واليت انطلقت منذ  21فيفري 2118
وانتهت يف تاريخ  71أكتوبر .2118
ومن نتائج هذه احلملة حتديد هوية بطاقات سيم مسبقة الدفع جمهولة اهلوية ،فكان حوايل  %10من
أصل  11مليون مشترك ال يزالون جمهولني لدى املتعاملني الثالثة اهلاتف النقال ،وبالتايل توقيف شرائحهم،
حيث بلغ عدد املشتركني يف هناية ديسمرب  2118بـ 21.11مليون مشترك ،مما يعين أن هذه العملية كان هلا
أثرها البالغ يف اخنفاض عدد املشتركني.
وجتد االشارة إىل أن هذه األرقام جيب أن تأخذ بتحفظ شديد ،فاحلديث عن  11مليون مشترك ال
يعين أن  11مليون ميتلكون هواتف نقالة ،فهناك أشخاص ميتلكون شرحيتني أو أكثر لعدة متعاملني ،علما أن
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الشرحية يتم ادماجها يف االحصائيات إذا مت استعماهلا مرة واحدة خالل ثالث أشهر .فمثال يف سنة 2119
كان عدد أجهزة اهلاتف املباعة  0ماليني جهاز ،يف حني كان عدد املشتريكني يتعدى  21مليون مشترك.

املبحث الثاينُ :متعاملي اهلاتف النقال باحلزائر
مسح حت رير سوق اهلاتف النقال بدخول مستثمرين أجانب للسوق احمللي بعدما كان حمتكرا من طرف اتصاالت
اجلزائر ،ويتشكل القطاع حاليا من الشركات التالية:

املطلب األول :شركة اتصاالت اجلزائر (موبيليس)
أوال :تقدمي شركة اتصاالت اجلزائر
شركة موبيليس هي فرع من اجلزائرية لالتصاالت وتسمى كذلك املتعامل التارخيي وهي أول متعامل
للهاتف النقال يف اجلزائر تقدم لزبائنها سلسلة من املنتجات واخلدمات العالية ،ظهرت شركة موبيليس يف أوت
 2111هي شركة ذات أسهم برأس مال قدره  711111111دج موزعة على  7111سهم بقيمة
 711111دج لكل سهم .موبيليس شركة منظمة حسب القوانني العاملية املقدمة دوليا يف جمال اإلدارة
وطموحاهتا كبرية و غري حمدودة و مستمرة مثل تعويض حصتها يف السوق وتطوير اخلربات واملسامهة يف معدل
النمو االقتصادي الوطين و طبعا حتقيق ميزة تنافسية .موبيليس املتعامل هو أيضا:

1

 تغطية وطنية للسكان . أكثر من 120وكالة جتارية .أكثر من  60.000نقطة بيع غري مباشرة .أكثر من  5000حمطة تغطية .BTSأرضية خدمات ناجعة و ذات جودة عالية .تفرض اليوم موبيليس نفسها كشركة حيوية  ،مبدعة  ،وفية و شفافة ،يف حميط جد تنافسي و سليم أساسهو مفتاح جناحه يكمن يف اجلدية و املصداقية باإلضافة إىل االتصال املباشر.

1

مقابلة مع مدير الموارد البشرية بتاريخ 1321/32/21
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ثانيا :أهداف شركة اجلزائر لالتصاالت
تسعى موبيليس ،منذ نشأهتا ،إىل حتديد أهداف أساسية منها:
-

تقدمي أحسن اخلدمات؛

-

التكفل اجليد باملشتركني لضمان وفائهم؛

1

 اإلبداع؛-

تقدمي اجلديد مبا يتماشى والتطورات التكنولوجية وهذا ما مكنها حتقيق أرقام أعمال مهمة وتوصلها
يف وقت قصري ،إىل ضم  71ماليني مشترك .وباختيارها و تبنيها لسياسة التغيري واإلبداع ،تعمل
موبيليس دوما على عكس صورة إجيابية وهذا بالسهر على توفري شبكة ذات جودة عالية وخدمة
للمشتركني جد ناجعة باإلضافة إىل التنويع واإلبداع يف العروض واخلدمات املقترحة  .موبيليس
أرادت التموقع كمتعامل أكثر قربا من شركائها و زبائنها ،وما زاد ذلك قوة شعارها اجلديد " أينما
كنتم ".هذا الشعار يعد تعهدا باإلصغاء الدائم ،و دليال على إلتزامها بلعب دور هام يف جمال التنمية
املستدامة ومبسامهتها يف التقدم االقتصادي ،باإلضافة إىل احترام التنوع الثقايف ،اللتزامها بعمل دورها
االجتماعي ومسامهتها يف محاية البيئة و هذا بالرجوع إىل قيمها ألربعة  :الشفافية ،الوفاء ،احليوية و
اإلبداع. 2

ثالثا :اخلدمات املقدمة من قبل موبيليس
تتميز موبيليس ﲞدمات متنوعة ،تتناسب مع التقدم التكنولوجي واملنافسة احلرة يف سوق االتصاالت
وتصنف تشكيلة منتجاتها وفق الفئة املستفيدة إىل منتجات اجلمهور العريض (اخلواص) ،ومنتجات الشركات.

 .7العروض املوجهة للجمهور العريض( اخلواص):
وتشمل كل من خدمات عروض الدفع املسبق ،وعروض الدفع البعدي ،باك ،العروض املزدوجة
واخلدمات.

http://www.mobilis.dz consulté le 28-1-2014

 2مقابلة مع مديرة الجهوية لشركة موبليس ،سطيف1321/31/30 ،
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أ .عروض الدفع البعدي
وهي عروض جديدة خاصة باجليل الرابع والثالث ،حيث مت ترخيص للمتعامل اتصاالت
اجلزائر للهاتف النقال بناءًا على طلبه املقدم إىل سلطة الضبط بتاريخ  2179/71/19فيما خيص
اجليل الرابع االنتشار للسنة األوىل يف الواليات االضافية اآلتية  :الوادي ،بسكرة  ،قسنطينة  ،برج
بوعريرج ،تلمسان ،سيدي بلعباس بومرداس ،تيزي وزو ،البليدة ،تيبازة ،باتنة .بناءًا على املعاينات
اليت قامت هبا املصاحل التقنية لسلطة الضبط مع املتعامل يف امليدان واليت أثبتت تلبية هذا األخري
اللتزاماته الد نيا يف التغطية ونوعية اخلدمة ،بالنسبة للسنة األوىل ،يف الواليات اإلجبارية التالية :اجلزائر،
وهران ،ورقلة .وعلى هذا األساس ،متكنت اتصاالت اجلزائر من االنتشار يف الواليات اإلضافية
املنصوص عليها يف دفتر شروطه املتعلق بإقامة شبكة عمومية للمواصالت الالسلكية من اجليل الرابع
 .4Gوتضم عروض الدفع البعدي ما يلي:
 -عرض

win 1300 Control

 :يتميز بالعديد من مميزات كما يلي:



3أرقام مفضلة حنو موبيليس.



3ساعات من املكاملات حنو مجيع الشبكات كل شهر.



 250دج رصيد مهدى كل شهر صاحل حنو اخلارج.



مكاملات جمانية حنو موبيليس.



100رسالة قصرية مهداة كل شهر صاحلة حنو موبيليس.



1 Goمن اإلنترنت كل شهر.



جمانية الدخول إىل مواقع:



Facebook, Twitter, Whatsapp, Ouedkniss.com

اجلدول رقم( :)27أسعار املكاملات و الرسائل القصرية
 2,0دج  11 /ثا

سعر املكاملات خنو موبيليس

 2,0دج  11 /ثا

سعر املكاملات حنو الشبكات األخرى

 7دج

سعر الرسالة القصرية حنو موبيليس

 1دج

سعر الرسالة القصرية حنو الشبكات األخرى

 71دج

سعر الرسالة القصرية حنو اخلارج

Source : http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/offre_win_1300_control.php 20/01/2016
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عروض Win 4G

يتميز هذا عرض مبكاملات غري حمدودة ،اإلنترنت اجملاين ،رسائل قصرية مهداة ،أرقام مفضلة ،و أرصدة
إضافية حنو اخلارج كما هو موضح يف اجلدول التايل:
اجلدول رقم(:)22
العرض اجلديد للدفع البعدي

عروض Win 4G

Win 4G
 00111دج  /الشهر

Win 4G
 0011دج  /الشهر

Win 4G
 0111دج  /الشهر

سلم التسعرية -داخل الوطن -

التسعرية بالثانية بعد الوحدة األوىل
لـ  11ثا

التسعرية بالثانية بعد الوحدة
األوىل لـ  11ثا

التسعرية بالثانية بعد الوحدة
األوىل لـ  11ثا

رصيد الترحيب  1 -دج -

 011دج من الرصيد مهدى عند
الشراء صاحل داخل الوطن

 011دج من الرصيد مهدى عند  011دج من الرصيد مهدى عند
الشراء صاحل داخل الوطن
الشراء صاحل داخل الوطن

الرقم ااملفضل

 1أرقام مفضلة

 1أرقام مفضلة

املواقع اجملانية

جمانية الدخول حنو كل من مواقع
:
Facebook/twitter/
Whatsapp/ouedkniss/n
ticweb

احلقبة الزمنية

مكاملات جمانية حنو موبيليس من

جمانية الدخول إىل كل من مواقع جمانية الدخول إىل كل من
مواقع::
:
Facebook/twitter/Wh Facebook/twitterWh
atsapp/ atsapp/ouedkniss/ntic
elheddaf/ouedkniss/n
web/ennaharonline
ticweb/ennaharonline
مكاملات جمانية حنو موبيليس من مكاملات و رسائل قصرية جمانية

NA

حنو موبيليس  29سا29 /

الساعة  27 11إىل 72 11

الساعة  27 11إىل 71 11

اإلشتراك الشهري  -سا -

 1ساعات من املكاملات حنو مجيع
الشبكات الوطنية كل أشهر

 0ساعات من املكاملات خنو مجيع  8ساعات من املكاملات حنو مجيع
الشبكات كل شهر
الشبكات كل شهر

الرصيد الشهري الدويل -دج
-

 201دج من الرصيد حنو اخلارج
كل شهر

 201دج من الرصيد حنو اخلارج  011دج من الرصيد حنو اخلارج
كل شهر
كل شهر

الرصيد الشهري لإلنترنت

 0جيقا أوكيت كل شهر

 8جيقا أوكيت كل شهر

 70جيقا أوكيت كل شهر

اإلشتراك الشهري  -الرسائل
القصرية -

 711رسالة قصرية حنو موبيليس
كل شهر

 211رسالة قصرية حنو موبيليس
كل شهر

رسالة قصرية حنو موبيليس كل
شهر

سعر املكاملات حنو موبيليس -

 2,0دج  11 /ثانية

 2,0دج  11 /ثانية

 1دج  11 /ثانية

دج -
سعر املكاملات حنو الشبكات
األخرى  -دج

 2,0دج  11 /ثانية

 2,0دج  11 /ثانية

 2,0دج  11 /ثانية

سعر الرسائل القصرية حنو
موبيليس  -دج -

7

7

1

سعر الرسائل القصرية خارج
موبيليس  -دج -

71

71

71
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مبلغ الضمان احمللي و الدويل 7111 -
دج -
701

تغيري الرقم اجملاين  -دج

7111

7111

701

NA

Source : http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/win_4g.php 20/01/2016



عروض جوازات اجليل

الرابع Pass 4G

هذا العرض مقدم ملشتركي  WINأو ، Navigui 4Gحيث لديكم إمكانية االستفادة من جوازات
اإلنترنت ذات التدفق العايل جدا مثلما هو موضح يف اجلدول التايل:
اجلدول رقم( :)21عروض

Pass 4G

مدة الصالحية

سعر الدخول

احلجم

جواز G0

 29ساعة

 91دج

 711ميقا أوكيت

جواز FB/WhatsApp

 7ساعة

 201دج

غري حمدود

جواز * Turbo

 7ساعة

 211دج

غري حمدود

*جواز  NIGHTمن h00 - 2h000

 11أيام

 111دج

 911ميقا أوكيت

جواز سبعة أيام

 11يوم

 7111دج

 2جيقا أوكيت

جواز اإلنترنت  11يوم جيل الثالث

 11يوم

 7111دج

 1جيقا أوكيت

جواز اإلنترنت  11يوم اجليل الرابع

 11يوم

 2711دج

 0جيقا أوكيت

جواز اإلنترنت  11يوم اجليل الرابع

 11يوم

 1211دج

 8جيقا أوكيت

جواز اإلنترنت  11يوم اجليل الرابع

 11يوم

 9111دج

 72جيقا أوكيت

جواز اإلنترنت  11يوم اجليل الرابع

 11يوم

 0911دج

 79جيقا أوكيت

جواز اإلنترنت  11يوم اجليل الرابع

 11يوم

 9111دج

 21جيقا أوكيت

جواز اإلنترنت  11يوم اجليل الرابع

Source : http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/pass_4g.php 20/01/2016

 -عروض

la Win

يستفيد الزبون من العديد من املزايا  :مكاملات غري حمدودة  ،اإلنترنت اجملاين  ،رسائل قصرية مهداة،
أرقام مفضلة  ،أرصدة إضافية حنو اخلارج ،وهي تضم :عرض
موضحة يف اجلداول

التالية:
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اجلدول رقم ( :)29عرض 7111

la Win

 2,0دج  11 /ثا

سعر املكاملات خنو موبيليس

 2,0دج  11 /ثا

سعر املكاملات حنو الشبكات األخرى

 7دج

سعر الرسالة القصرية حنو موبيليس

 1دج

سعر الرسالة القصرية حنو موبيليس حنو الشبكات األخرى

 71دج

سعر الرسالة القصرية حنو اخلارج

 1دج

سعر التشغيل

 7111دج

قيمة الضمان احمللية و الدولية

 701دج

تغيري الرقم املفضل

Source: http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/offre_postpaye_la_win.php 20/01/2016

كما يضم هذا عرض املزايا التالية:


500دج رصيد مهدى صاحل يف اجلزائر



3أرقام مفضلة جمانية  29سا  / 24و غري حمدودة



جمانية الدخول إىل املواقع التالية:



Facebook/ twitter/Whatsapp/www.ouedkniss.com/ www.nticweb.com



مكاملات جمانية حنو موبيليس من الساعة  27 : 11إىل 72 : 11



3ساعات إضافية مهداة شهريا حنو الشبكات الوطنية.



250دج رصيد شهري مهدى صاحل حنو اخلارج.



 100رسالة قصرية صاحلة حنو موبيليس.
اجلدول رقم ( :)20عرض 2000

la Win

 2,0دج  11 /ثا

سعر املكاملات خنو موبيليس

 2,0دج  11 /ثا

سعر املكاملات حنو الشبكات األخرى

 7دج

سعر الرسالة القصرية حنو موبيليس

 1دج

سعر الرسالة القصرية حنو موبيليس حنو الشبكات األخرى

 71دج

سعر الرسالة القصرية حنو اخلارج

 7111دج

قيمة الضمان احمللية و الدولية

 701دج

تغيري الرقم املفضل

Source: http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/offre_postpaye_la_win.php 20/01/2016
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اجلدول رقم ( :)29عرض 1011

la Win

 1دج

سعر املكاملات خنو موبيليس

 2,0دج  11 /ثا

سعر املكاملات حنو الشبكات األخرى

 1دج

سعر الرسالة القصرية حنو موبيليس

 1دج

سعر الرسالة القصرية حنو موبيليس حنو الشبكات األخرى

 71دج

سعر الرسالة القصرية حنو اخلارج

 1دج

سعر التشغيل

 7111دج

قيمة الضمان احمللية و الدولية

Source: http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/offre_postpaye_la_win.php 20/01/2016

ب .عروض الدفع املسبق
صممت خصيصا القتراح عروض متنوعة ختص املكاملات و اإلحبار على االنترنت متماشية مع حاجيات
العمالء بتسعرية مبسّطة و شفافة .ومع عروض الدفع املسبق ميكن إجراء مكاملات بكل حرية مع
االستفادة من الترويج اليومي على مبتسم أو توفيق  .هكذا ميكن تسيري استهالك بدون التزام و ال
فاتورة ،بفضل االشتراكات املغلقة موبيكنترول ،الستفادة من أفضل إتصال لإلنترنت :على جهاز
الكمبيوتر و احلاسب اللوحي مع عرض نافيڤي ومفتاح موبيكنكت على البالك بريي أو مع جوازات
اإلنترنت على سلسلة اهلواتف الذكية املعروضة يف . mobiles by mobilisكما تبسّط موبيليس األمور
و تسمح بتعبئة عن بعد رصيد هاتف و  /أو اإلنترنت بفضل أرسلي أو سلكين .سوف نعرض أهم
العروض يف مايلي:

1

 عرض شرحية مبتسم اجليل الرابعموبيليس تطلق شرحية مبتسم اجليل الرابع برصيد أويل بقيمة  711دج بسعر  200دج .حيث ميكن
لزبائن الدفع املسبق تشغيل اجليل الرابع جمانا واالستفادة من  2جيغا انترنت مهداة .العرض متوفر على
مستوى الوكاالت التجارية يف الواليات املغطاة باجليل الرابع .وتضم عرض

1122/12/11
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عرض: TOP

* عند تعبئة  2000دج أو حىت  4999دج
3000دج رصيد مهدى أي  %701من قيمة الرصيد املعبئ  + 2000دج أو قيمة الرصيد املعبئ إضافة إىل
 0جيغا انترنت و دخول جماين ملواقع الفايسبوك و الواتس اب صالحية العرض  30يوم.
*لكل تعبئة  500دج أو حىت  444دج
1000دج رصيد مهدى أي  %200من قيمة الرصيد املعبئ  + 500دج أو قيمة الرصيد املعبئ إضافة إىل
 7جيغا انترنت و دخول جماين ملواقع الفايسبوك و الواتس اب صالحية العرض  11يوم.
 -عرض

Awel Tous

*عند تعبئة  2000دج أو حىت  4999دج تستفيد من  0111دج رصيد مهدى أي %250من قيمة
الرصيد املعبئ  + 2000دج أو قيمة الرصيد املعبئ إضافة إىل  9جيغا انترنت و دخول جماين ملواقع الفايسبوك
و الواتس اب صالحية العرض  11يوم.
*لكل تعبئة  7111دج أو حىت  1999دج  2111دج رصيد مهدى أي %200من قيمة الرصيد املعبئ
 7111+دج أو قيمة الرصيد املعبئ إضافة إىل  3جيغا انترنت و دخول جماين ملواقع الفايسبوك و الواتس اب
صالحية العرض  11يوم .يف اجلدول املوايل عرض شرحية مبتسم اجليل الرابع.
احلدول رقم( :)21عرض شرحية مبتسم اجليل الرابع
احلجم

مدة الصالحية

سعر الدخول

60ميقا أوكيت

24ساعة الفايسبوك و الواتس

100دج

400ميقا أوكيت

24ساعة الفايسبوك و الواتس

300دج

جواز اإلنترنت  11يوم اجليل الرابع

1000دج

2جيقا أوكيت

جواز اإلنترنت  11يوم اجليل الرابع

1300دج

3جيقا أوكيت

جواز اإلنترنت  11يوم اجليل الرابع

2100دج

5جيقا أوكيت

جواز اإلنترنت  11يوم اجليل الرابع

3200دج

8جيقا أوكيت

جواز اإلنترنت  11يوم اجليل الرابع

4300دج

12جيقا أوكيت

جواز اإلنترنت  11يوم اجليل الرابع

5600دج

16جيقا أوكيت

جواز اإلنترنت  11يوم اجليل الرابع

6000دج

20جيقا أوكيت

Source : http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/offre_mobtasim_4g.php 20/01/2016
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عرض توفيق
هو عرض موجه خصيصا للطلبة ،ليتمكنوا من البقاء على اتصال دائم مع اجلماعة .لالستفادة من هذا
العرض ،يكفي التوجه إىل إحدى وكاالت التجارية مرفقني بـ :طاقة الطالب ،أو شهادة مدرسية،
أو شهادة التسجيل األويل يف جامعة .واجلدول املوايل يوضح أهم مميزات هذا العرض.
اجلدول رقم( :)28عرض توفيق
األسعار بـ دج

خارج اجلماعة
املكاملات حنو كل الشبكات

 1.48دج 11 /ثانية

سعر الرسائل القصرية حنو الشبكات الوطنية

 9دج

املكاملات حنو اخلارج

نفس أسعار الدفع املسبق

الرسائل القصرية حنو اخلارج

 70دج

الرسائل املصورة

 71دج

داخل اجلماعة

األسعار مشار إليها بـ دج باحتساب كل الرسوم

األسعار حنو أرقام اجملموعة

 7دج  11/ثانية

 MMSحنو أرقام اجملموعة

 0دج صاحلة ليوم واحد

 70دقيقة من اإلتصال عرب GPRS

جمانية  /صاحلة ليوم واحد

Source : http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/Tawfik.php 02/04/2015

 عرض نافيڤي اجلديدعرض  Naviguiاجلدبد يتيح امكانية شراء شرحية ﲞاصية الدفع املسبق أو مع واحد من االشتراكات
املتوفرة  21 Go ،5Go, 3Go، 10 Go،2Goميكن شراء العرض على عدة أشكال:
* باقة جهاز روتر بسعر  9441دج تستفيد من  9جيغا انترنت.
* مفتاح بسعر  441دج تستفيد من  2جيغا انترنت صاحلة ملدة شهر.
* باقة الدفع املسبق بسعر  441دج تستفيد من  2جيغا انترنت صاحلة ملدة شهر واحد.
اجلدول رقم ( :)24العرض املزدوج Navigui
15جيغا

10جيغا

5جيغا

3جيغا

1جيغا

7900دج

5500دج

2900دج

2000دج

900دج

اشتراك انترنت
شهري

مفتاح أو شرحية لوحدها

جهاز روتر جماين
128

السعر بالشهر

الفصل الثالث............................................:دراسة قطاع االتصاالت يف اجلزائر
21500دج

15000دج

5500دج

7900دج

جهاز روتر جماين
41000دج

28500دج

2 500دج

مفتاح أو شرحية لوحدها
14900دج

10000دج

4500دج

السعر  1أشهر
مسبقا
السعر  9أشهر
مسبقا

جهاز روتر جماين

Source : http://www.mobilis.dz/ar/particulier_ar/navigui_nouveau.php 02/04/2015

ج  .العروض املزدوجة
وهي موبيكونترول  7011++وعند شراء شرحية ستستفيدون من  7011دج رصيد شهري ميكن
استعماله حنو كل الشبكات مكاملات و رسائل إضافة إىل 7جيڤا أوكيت االنترنت كما ميكنكم تشغيل رقم
مفضل من إختياركم .عند التجديد الشهري ملوبيكونترول  7011++ستحصلون على مكافأة اإلنترنت
تساوي  7جيڤا أوكيت يصاحلة
.2

. Facebook/WhatsApp

العروض املوجهة للشركات
تضمن جمموعة من العروض اليت تتيح امكانية اجراء مكاملات جمانية بني املوظفني يف الشركة اليت تشترك

ضمن أحد عروض موبيليس للشركات مما يسمح يف التحكم يف ميزانية املكاملات واستخدام حزمة االنترنت
سواء بالنسبة للجيل الثالث أو الرابع .وفيما يلي ملخص ألهم العروض املقدمة للشركات يف اجلداول
التالية:
أ .عرض

Win Pro 4G

يشمل هذا العرض  0اختيارات موضحة يف اجلداول التالية:
اجلدول رقم ( :)11عرض 9911

Win Pro 4G

مكاملات جمانية بني املوظفني من الساعة 19: 11إىل 78 : 11
مكاملات جمانية من الساعة  11إىل الساعة 21
 9ساعات من املكاملات يف الشهر حنو مجيع الشبكات
 211رسالة حنو موبيليس و  01رسالة حنو مجيع الشبكات
 11دقيقة كرصيد إضايف حنو اخلارج
 9جيقا أوكيت من اإلنترنت للتدفق العايل للجيل  9مهدى كل شهر
Source : http://www.mobilis.dz/ar/entreprise_ar/winpro_ar_4g.php 20/01/2016
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اجلدول رقم ( :)17عرض 1111

Win Pro 4G

مكاملات جمانية بني املوظفني على مدار  29سا
مكاملات جمانية حنو موبيليس  29سا29/
 71ساعات من املكاملات يف الشهر حنو مجيع الشبكات
 111رسالة حنو موبيليس و  10رسالة حنو الشبكات األخرى
 90دقيقة مكاملات حنو اخلارج
 71جيقا أوكيت من اإلنترنت للتدفق العايل للجيل  9مهدى كل شهر
.عند انقضاء حجم اإلنترنت يف اجليل  ، 9يتم اإلنتقال إىل اإلتصال غري احملدود و بتدفق منخفض
Source : http://www.mobilis.dz/ar/entreprise_ar/winpro_ar_4g.php 20/01/2016

اجلدول رقم ( :)12عرض 9911

Win Pro

مكاملات جمانية بني املوظفني على مدار  29سا
مكاملات جمانية حنو موبيليس  29سا29/
 70ساعة من املكاملات يف الشهر حنو مجيع الشبكات
رسائل قصرية غري حمدودة حنو موبيليس  711 +رسالة قصرية حنو مجيع الشبكات
 91دقيقة مكاملات حنو اخلارج
 70جيقا أوكيت من اإلنترنت للتدفق العايل للجيل  9مهدى كل شهر
.عند انقضاء حجم اإلنترنت يف اجليل  ، 9يتم اإلنتقال إىل اإلتصال غري احملدود و بتدفق منخفض
Source : http://www.mobilis.dz/ar/entreprise_ar/winpro_ar_4g.php 20/01/2016

ب .عرض Win Pro

العرض مصمم خصيصا للمحترفني من قبل خمتصني يضم العروض التالية:

1

 عرض  Win Pro 1100ميكن ان تستفيد الشركات من املزايا التالية:

مكاملات جمانية حنو كل أرقام موبيليس من 19سا78 -سا



مكاملات جمانية حنو كل أرقام موبيليس من  11سا71 -سا



ساعات شهريا حنو مجيع الشبكات.
http://www.mobilis.dz/ar/entreprise_ar/winpro_ar.php 20/01/2016
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 711-رسالة نصية قصرية حنو موبيليس أو  20حنو شبكات احملمول األخرى.



مكاملات دولية قد تصل إىل  70دقيقة.




1.5GBمن سرعة تدفق عالية اجليل الثالث مهداة شهريا.
تصفح جماين إىل املواقع املهنية:

Algérie Tender, Kompass, LinkedIn, Google Map

 عرض  Win Pro 2200يضم املزايا التالية:

مكاملات جمانية بني املوظفيني من الساعة السادسة صباحا إىل السادسة مساءا  19سا إىل 78سا.



مكاملات جمانية ملوبيليس من الساعة السابعة صباحا إىل الثامنة مساءا  11سا إىل 21سا.



6ساعات شهريا حنو مجيع الشبكات.



200رسالة قصرية حنو موبيليس أو  01إىل الشبكات األخرى.



مكاملات دولية قد تصل إىل  11دقيقة




 3Gتدفق عايل باجليل الثالث مهداة شهريا.
تصفح جماين إىل املواقع املهنية:

: Algérie Tender, Kompass, LinkedIn, Google Map

 عرض  Win Pro 3300يضم املزايا التالية:

مكاملات جمانية بني املوظفيني على مدار  29ساعة.



مكاملات جمانية حنو موبيليس على مدار  29ساعة.



10ساعات شهريا حنو مجيع الشبكات.



300رسالة نصية قصرية حنو موبيليس أو  10حنو الشبكات األخرى.



مكاملات دولية قد تصل إىل  90دقيقة



5Gتدفق باجليل الثالث مهداة شهريا.



تصفح جماين إىل املواقع

املهنيةAlgérie Tender, Kompass, LinkedIn, Google Map:

 عرض الرعايةحتت شعار ''مبا أنّ مؤسستكم ترعاكم فليستفد مقرّبيكم و ذويكم أيضا''  .بالنسبة للشركات اليت جتمعها
اتفاقية مع موبيليس ،بإمكاهنا االستفادة من عرض حصري يتمثل يف  :عروض الرعاية .تسمح هاته العروض
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لعمال الشركة وذويهم من االستفادة من امتيازات حصرية .فمن خالل اقتراح املزايا التسعريية اجلد مغرية،
وضعت هذه العروض خصيصا لتسهيل التبادل بني املوظفني و عائالهتم.
 -عرض

Only 4G

خاص باالنترنت النقال

يسمح لكم هذا العرض بتثبيت االنترنت يف املناطق املغطاة باجليل الرابع حيث يوفر العرض تدفقا عايل
اجلودة ميكنكم العرض اجلديد

Only 4G

باالتصال باالنترنت من خالل اشارة احلاسوب أي االستفادة

باستمرار من اإلنترنت الستعماالت خاصة ،مثلما هو احلال بالنسبة لربط املكاتب املؤقتة و األجنحة اخلاصة
باملعارض.
اجلدول رقم ( :)11عرض
اشتراك االنترنت

الرئيسي

املبدئي

Only 4G

خاص باالنترنت النقال

املريح

األقصى

الرائع

املكثف

احلجم Go

2 Go

4 Go

10 Go

20 Go

50 Go

100 Go

السعر دج

7772

7841

1842

0091

77721

21178

مدة الصالحية  11 :يوم
Source : http://www.mobilis.dz/ar/entreprise_ar/only_ar.php 20/01/2016

املطلب الثاين :شركة أوراسكوم لالتصاالت (جازي)
قبل البدء يف تقدمي شركة جازي  GSMكان من الضروري تقدمي حملة وجيزة عن جممع أوراسكوم "شركة األم"
يليها عرض مفصل ملراحل تطور نشاط مؤسسة جازي  GSMيف اجلزائر.

أوال :نشأة وتطور شركة أروسكوم لالتصاالت باجلزائر
 .2أوراسكـوم القابضة
هي شركة قابضة مقرها االجتماعي مبصر ،أنشئت املؤسسة سنة  ،7448ترجع ملكيتها إىل عائلة سويريس
املصرية بـ  %56,9من األسهم ممثلة بنجيب أنسي سويريس كرئيس مدير عام تتواجد املؤسسة بقوة يف
بورصات قيم كل من :القاهرة ،اإلسكندرية ،لندن.
تنشط املؤسسة يف عدة جماالت:
-

البناء واألشغال العمومية.

-

صناعة اإلمسنت.
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-

الفندقة.

-

دراسات اجلدوى االقتصادية للمشاريع.

-

اإلذاعة والتلفزيون.

-

االتصاالت.

دخلت مؤسسة أوراسكوم جمال االتصاالت الالسلكية من نوع  ،GSMبدءا مبوينيل يف مصر  21ماي
 ، 7448مث تابعت توسيع شبكتها يف بلدان الشرق األوسط مث إفريقيا وباكستان ومؤخرا العراق ،وهكذا
فازت املؤسسة بأكثر من  21رخصة "فرعا" لتغطية هذه املناطق ،هذا فضال عن خدماهتا يف :األنترنيت،
الفضائيات وكذا الصيانة ،لتشكل بذلك كتلة متكاملة يف جمال االتصاالت.
و يف سبتمرب  2117وصل عدد عمال الشركة إىل ما يقارب  71.111عامال يف هذه املناطق ،كما وصل
عدد املشتركني إىل أكثر من  110مليون مشترك يف  21بلدا ،ويف هناية سنة  2112ارتفع عدد املشتركني
إىل  0ماليني مشترك ،لتصبح بذلك املؤسسة املتعامل الرائد لشعبة اهلاتف النقال يف هذه املناطق.

 .2أوراسكوم لالتصاالت اجلزائر
هي ثاين متعامل يف جمال االتصاالت الالسلكية من نوع  ،GSMبداية من  11جويلية  2117وهو
تاريخ حصوهلا على رخصة االستغالل بقيمة  111مليون دوالر بعد منافسة حادة بني كبار املتعاملني
األجانب يف هذا اجملال ، .ويف  11نوفمرب  2117مت اإلعالن عن التسمية التجارية  ،djezzyومبجرد
انطالقتها رمست جازي أولويتها اإلستراتيجية وهي تطوير شبكتها بتكنولوجيا عالية وتغطية ( )98والية
قبل هناية أوت .2111
دخلت أوراسكوم تليكوم السوق اجلزائرية بـ  %01من األسهم ،والباقي موزع بني مسامهني آخرين
من بينهم سفيتال بـ  3,44من رأس مال أوراسكوم تيليكوم اجلزائر (.)OTA
أوراسكوم تليكوم اجلزائر مؤسسة مسامهة رأمساهلا  24008101111دج مقرها االجتماعي بالدار
البيضاء اجلزائر العاصمة وهلا مديريتني فرعيتني يف بئر مراد رايس وحيدرة بالوالية نفسها ،وكذا مدريتني
فرعيتني يف كل من والييت وهران وقسنطينة.
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حتصّلت جازي على رخصة استغالل خدمات اهلاتف النقال يف  11جويلية  2117و أطلقت
شبكتها يف  70فيفري  .2112شركة رائدة يف جمال االتصاالت النقالة بأكثر من  71مليون مشترك مع هناية
 2170متنح الشركة تشكيلة واسعة من العروض و اخلدمات مثل الدفع املسبق ،االنترنت و اخلدمات ذات
القيمة املضافة.
جازي كانت أهم فرع جملموعة أوراسكوم تيليكوم على اإلطالق ،حيث أن أرباحها متثل أكثر من
 18باملائة من جمموع أرباح الشركة األم ،غري أهنا تعرضت هلزة عنيفة إثر األزمة اليت نشبت بني اجلزائر ومصر
بعد املباراة الكروية اليت جرت بني فريقي البلدين يف نوفمرب  ،2114مما أدى إىل هبوط شديد يف قيمة سهم
أوراسكوم تيليكوم يف بورصة القاهرة ،بعدها يف سنة  2171تقدمت احلكومة اجلزائرية لشراء حصة بنسبة
 %07من أسهم الشركة.
يف جانفي  2170حتصّل الصندوق الوطين لالستثمار على  %07من رأمسال الشركة بعد  1سنوات
من املفاوضات و أكثر من  9سنوات من النشاط اجلد حمدود .و تبعا لشروط االتفاقية ،حتتفظ جمموعة

1

VEONسابقا  Vimpelcomمبسؤولية تسيري الشركة.
تنتمي جازي حاليا جملموعة

VEON

خامس جمموعة دولية لالتصاالت والواقع مقرها بأمستردام يف

هولندا ،وهي الشركة األم اجملدولة يف بورصة ناسداك حتت رمز . VIPتتواجد  VEONيف  72سوق عرب العامل
وهي تقدّم خدمات ألكثر من  211مليون زبون فيما خيص الصوت ،األنترنت ،اهلاتف الثابت ،املعطيات
واخلدمات الرقميّة.
تغطي جازي  %40من السكان على كامل التراب الوطين ،كما تتوفر خدماهتا للجيل الثالث يف 98
والية منذ هناية  .2179وقد مت إطالق خدمات اجليل الرابع بنجاح يف  7أكتوبر  2179و هي تتابع توسعها
يف الواليات تبعا للربنامج املنصوص عليه يف دفتر الشروط اخلاص برخصة االستغالل .كما نشرت جازي
اخلدمة العامليّة لالتصاالت على اجليل الثاين من أجل فك العزلة عن املناطق النائية.كما أطلقت جازي برناجما
للتحوّل على املدى الكبري منذ  2170لتصبح املتعامل الرقمي املرجعي يف اجلزائر و متكّن هكذا زبائنها من
االستفادة من كل اإلمكانيات اليت مينحها العامل الرقمي.

https://www.vimpelcom.com/profile/Brands/ 1122/12/12
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ثانيا :أهداف شركة جازي
تتواجد شركة جازي ضمن جمموعة VEONسابقا

Vimpelcom

جيعلها تتقاسم مع اجملموعة وكل

فروعها حول العامل نفس القيم املشتركة :إرضاء الزبون ،اإلبتكار ،النزاهة ،الثقة و الشجاعة .بفضل نظرهتا
الرائدة ،تعمل

VEON

على التحضري للثورة الرقمية من خالل كل فروعها عرب العامل ،للمرور من النموذج

التقليدي ملتعامل االتصاالت إىل منوذج الشركة التكنولوجيّة.
واليوم تسعى شركة جازي بطموح أكثر إىل حتقيق مجلة من األهداف يف السوق اجلزائرية نوجزها كما يلي:

2

 املسامهة يف حتسني احلياة اليومية للجزائريني؛
 االستمرار يف تطوير ثقافة خدمة الزبون ،على مستوى شركة جازي؛
 أن تصبح املشغل النموذجي يف سوق العمل ،حيث تعرض شركة جازي على عمالءها إطار عمل
ممتع ومسار مهين جيد؛
 تلبية حاجيات خمتلف القطاعات السوقية لسد العجز يف جمال االتصاالت؛
 تطوير االتصال اهلاتفي وكذا تنوع اخلدمات امللحقة به واستخدام أحداث التقنيات يف هذا اجملال؛
 طرح خدمات االتصال بأسعار مقبولة لتوسيع جمال االستفادة منها.
 خلق تواصل قوي بني املؤسسة شركة و الزبون باعتباره أصال مثينا من أصوهلا وفق املفهوم
احلديث للتسويق ،والعمل على كسب والئه حاضرا ومستقبال؛
 العمل على إنشاء شبكة الـ

3G &4G

ذات جودة ترتكز على بىن حتتية معلوماتية متطورة

تكنولوجيا.

ثالثا :منتجات شركة جازي
تقسم منتجات وخدمات شركة جازي على فئتني مها :منتجات مقدمة لألفراد (اخلواص) ،ومنتجات مقدمة
للشركات مبختلف أحجامها.

 .7تشكيلة منتجات جازي املقدمة لألفراد
تتضمن كل من منتجات وخدمات الدفع املسبق والدفع املؤجل ،وتقدم حاليا شركة  72عرض
خاص باألفراد ،وفيما يلي بعض عروض مقدمة:
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أ .عرض جازي كارت :Djezzy Carte
وهي خدمة الدفع املسبق لـ جازي  ،GSMحيث أفرزت نتائج حبوث التسويق للشركة قبل طرح
هذه اخلدمة أن  %41من املستقصى منهم يفضلون هذا النوع من اخلدمة ومستعدون القتنائها .عند شرائك
جازي كارت تدفع  111دج تكاليف الشراء ،وتتمتع بـ  01دج و  01 Moمهداة  .كما ميكن لزبائن
الدفع املسبق جلازي استفادة من التحويل حنو جازي  Carteعرب تشكيل * #121و اتّباع التعليمات.
اجلدول رقم ( :)19التسعرية املفصلة لـ

Djezzy Carte

سعر املكاملات حنو جازي /الشبكات الوطنية
9.44دج 11 /ثانية

حنو جازي /الشبكات  SMSسعر رسائل
الوطنية
سعر االتصال باألنترنت

4,99دج/Méga /

سعر املكاملات الدولية و التجوال

حسب دليل األسعار املعمول هبا
على www.djezzy.dz/ar/أفراد/اخلدمات/

حنو اخلارج  SMSسعر رسائل

14دج

كيفية الفوترة

جتزئات من  11ثانية

Source : http://www.djezzy.dz/particuliers/offres/djezzy-carte 02/06/2015

ب .عرض جازي ميلنيوم

Djezzy Millenium

 Milleniumهي  1عروض خمتلفة تتالئم مع احتياجات كل عميل ملدة  11يوم كما يوضح اجلدول
التايل:
اجلدول رقم ( :)10عروض

Djezzy Millenium

Djezzy Millenium
0011دج/شهر
مكاملات حنو جازي غري حمدودة

Djezzy Millenium
0011دج/شهر
مكاملات حنو جازي غري حمدودة

0011 Djezzy Millenium
دج /شهر
مكاملات حنو جازي غري حمدودة

SMSغري حمدود حنو جازي

SMSغري حمدود حنو جازي

SMSغري حمدود حنو جازي

 2033رصيد

 0333رصيد

 2333رصيد

1GO

4GO
عرض أنترنت  044 = 1Go Extraدج

10GO

Source : http://www.djezzy.dz/particuliers/offres/djezzy-carte 02/06/2015
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ج .عرض جازي

Djezzy Libety

 Libertyهي تشكيلة من اخليارات بسعر صغري ملدة  29ساعة كما هو موضح يف اجلدول التايل:
اجلدول رقم ( :)19عروض

Djezzy Libety

 01Djezzy Libetyدج/يوم

011 Djezzy Libetyدج/يوم

001Djezzy Libetyدج /يوم

مكاملات حنو جازي غري حمدودة

مكاملات حنو جازي غري حمدودة

مكاملات حنو جازي غري حمدودة

SMSغري حمدود حنو جازي

SMSغري حمدود حنو جازي

SMSغري حمدود حنو جازي

 03رصيد

 233رصيد

 133رصيد

10Mo

50Mo

200Mo

Source : http://www.djezzy.dz/particuliers/offres/djezzy-carte 02/06/2015

 .2تشكيلة منتجات املوجهة للشركات
تتضمن تشكيلة منتجات املوجهة للشركات  9عروض ،وفيما يلي أمهها:
-

عرض :Djezzy Business
صممت هذه العروض لتناسب خمتلف متطلبات املؤسسات  ،جمموعة العروض اجلديدة بيزنس جلازي
هي عروض للدفع املؤجل مع اشتراك شهري  7711دج2211 ،دج 1011 ،دج كما يلي:
اجلدول رقم ( :)11مميزات عروض
Djezzy Business 1100

Djezzy Business

Djezzy Business 2200

 0سا مكاملات حنو كل الشبكات  22سا مكاملات حنو كل الشبكات

Djezzy Business3500

 20سا مكاملات كل الشبكات

 03SMSحنو جازي

 233SMSحنو جازي

 133SMSحنو جازي

03دج تكاليف التشغيل

03دج تكاليف التشغيل

03دج تكاليف التشغيل

20د مكاملات دولية
933 Mo

03د مكاملات دولية
1.5Go

 23د مكاملات دولية
0 Go

Source : http://www.djezzy.dz/entreprises/offres/d jezzy-business-postpaye
04/06/2015
-

عرض بيزنس  INFINITYهو احلل األمثل لكل املؤسسات الصغرية و املتوسطة اليت تبحث عن
حتكم أفضل يف ميزانية املكاملات ،الرسائل و األنترنت ،وتضم اخلدمات التالية:
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-

 VSAT IP Connectحل شبكة مؤسسة بالتدفق العايل عرب الساتل متوفرة يف كامل التراب الوطين
هذا احلل مينح :تصميم احلل ،التجهيزات ،خدمة التشغيل ،االشتراك على النطاق العابر و خدمة
الزبائن تتكفل جازي بالدراسة الدقيقة الحتياجات كل مؤسسة و تصميم احلل .ومن مزايا هذه
اخلدمة:


وصل كل مواقع شركة فيما بينها ،أينما كانت يف اجلزائر و استفادة من تدفق مضمون
جململ تطبيقات.



استفادة من حل مالئم هليكل  ITواتصاالت.



تصمم جازي حلول خمصصة و مناسبة بإدماج احلل يف هيكل احلايل.



شبكة فعالة  ،ثابتة و آمنة يتم إدماجها يف هياكل احلاليّة.



ضمان  72شهر على املوقع بعد تاريخ التشغيل.

 خدمة املكاملة اجلماعية :يصع ب عليك التنسيق بني عدة مكاملات عمل أو إقامة ندوة بني عدةأشخاص يف وقت واحد؟ املكاملة اجلماعية هي احلل .من أجل التحدث يف ٱن واحد مع عدة أشخاص
على خطك إعداد ندواتك توصيل املعلومات لعدة أشخاص يف وقت واحد لربح الوقت واقتصاد
املال :كل هذا ممكن مع جازي .سعر هذه اخلدمة  701دج  /للشهر لكل زبائن املؤسسات.
 -خدمات مركز

النداءات : Centre d'appel

تضع شركة جازي مراكز النداءات بغرض اإلصغاء باستمرار لزبائنها ،حيث أن هذه املراكز يف خدمة
زبائن جازي  29سا29/سا وعلى مدار األسبوع أي  1/1أيام باستعمال املوزع التفاعلي "

Serveur

 ،"interactifوهو يسمح بـ :إعادة تشغيل البطاقة ،اإلطالع على الفاتورة ،احلصول على معلومات خمتلفة
بشأن بطاقة جازي.

املطلب الثالث :شركة الوطنية لالتصاالت
أوال :تقدمي الشركة أوريدو
مت تأسيس" الوطنية لالتصاالت "بالكويت سنة  ، 1999و هي الشركة اخلاصة األكرب يف الكويت
برأمسال يقدر بأكثر من  10ماليري دوالر ،و قد عرفت الوطنية منوًا كبريًا يف الشرق األوسط و كذا دول مشال
أفريقيا .وبعد مخس سنوات من إنشائها أصبحت الوطنية تشغل أكثر من نصف سوق اهلاتف النقال يف
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الكويت ،حيث يوجد يف الكويت أكثر من  78 %من السكان مشتركون يف خدمة اهلاتف النقال .هي فرع
من فروع الشركة الكويتية" الوطنية لالتصاالت" ،حتصلت على رخصة اهلاتف النقال يف اجلزائر يف 02
ديسمرب  ، 2003بفضل مناقصة بقيمة  421مليون دوالر .و يف  20أوت  2004قامت الوطنية بالطرح
التجاري لعالمتها" جنمة ".و قد بدأت" جنمة "باملدن الكربى و هي يف طور انتشارها يف باقي املدن الداخلية.
ومت اإلعالن الرمسي عن العالمة التجارية اجلديدة  Ooredooبتاريخ  20فرباير  2171خالل املؤمتر
العاملي لالتصاالت اجلوالة 2171

GSMA

يف برشلونة ،وتبين االسم اجلديد من قبل كافة الشركات التابعة

جملموعة  Ooredooيف خمتلف املناطق اليت تعمل هبا خالل العامني  2171و .2179
تعترب

Ooredoo

1

شركة اتصاالت عاملية توفر خدمات االتصاالت اجلوالة واتصاالت اخلط الثابت

والربودباند لإلنترنت واخلدمات املُدارة للشركات املصممة لتلبية احتياجات العمالء من األفراد والشركات يف
خمتلف األسوا ق اليت تعمل فيها يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا وجنوب شرق آسيا .وباعتبارها شركة تويل
أمهية كبرية للمجتمعات تتمثل رؤيتها يف إثراء حياة العمالء ،وتؤمن الشركة أن بإمكاهنا حتفيز التنمية البشرية
من خالل االستفادة من االتصاالت ملساعدة أفراد اجملتمعات على بلوغ تطلعاهتم .وتتواجد

Ooredoo

يف

العديد من األسواق وهي قطر والكويت وسلطنة عمان واجلزائر وتونس والعراق وفلسطني واملالديف وميامنار
وإندونيسيا .وقد حصلت الشركة على جائزة الشركة األكثر ابتكاراً لعام  2170عن منطقة الشرق األوسط
وإفريقيا وذلك يف حفل جوائز األعمال العاملية  .2170بلغت إيرادات الشركة  8.8مليار دوالر أمريكي يف
 ،2170ويف  17ديسمرب  2170بلغت القاعدة املوحدة لعمالئها يف العامل  771مليون عميل .وأسهم
الشركة مدرجة يف بورصة قطر ،وسوق أبوظيب لألوراق املالية.
ومت اإلعالن الرمسي عن العالمة التجارية  Ooredooبتاريخ  20فرباير  2171خالل املؤمتر العاملي لالتصاالت
اجلوالة  GSMA 2171يف برشلونة ،وتبين االسم اجلديد من قبل كافة الشركات التابعة جملموعة  Ooredooيف
خمتلف املناطق اليت تعمل هبا خالل العامني  2171و .2179

ثانيا :أهداف شركة

ooredoo

تسعى شركة  ooredooإىل حتقيق مجلة من األهداف وهي:
 إثراء حياة العمالء اليومية ومساعدهتم على حتقيق طموحاهتم وتطلعاهتم.http://www.ooredoo.com.kw/ar/About-Us/CompanyOverview 1121/10/12
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 توفري خدمات ومنتجات االتصاالت النقالة واأللياف الضوئية والرقمية للعمالء كأفراد والشركات. دعم إحدى كربيات الشركات الداعمة للرياضة واألعمال اخلريية والربامج اجملتمعية يف البالد اليتتعمل بيها.
 -االهتمام بتوفري أفضل خدمات االتصاالت املبتكرة ويشمل ذلك خدمات اجليل

الرابعG0+

فائقة

السرعة إلنترنت واخلدمات املصرفية عرب اهلاتف النقال "خدمات Ooredooاملالية.
 توفري خدمة (موازيك يت يف) وهي جمموعة واسعة من اخلدمات املخصصة للمؤسسات الكبريةوالشركات الصغرية
 السعي وراء مواصلة الرفع من الطاقة اإلنتاجية وتطوير الكوادر البشرية من أجل حتقيق عوائد وأرباحمن خالل العروض واخلدمات املقدمة.

ثالثا :العروض املقدمة من الوطنية لالتصاالت
هناك نوعان من العروض تقدمهما" أوريدو "و مها:
 .7عرض اجلمهور الكبري
 .2عرض الشركات

)(Grand public

)(Entreprise

و سنرى كل ذلك بالتفصيل كما يلي:

 .7عرض اجلمهور الكبري
هذا العرض خمصص للجمهور واألشخاص العاديني وهو يقدم خدمات دفع مؤجل وكذا خدمات دفع
مسبق و هو ينقسم إىل أنواع كما يلي:
 -عرض

La Carte Star

من خالل هذا العرض ميكن اختيار مخسة أرقام مفضلة ) (Favorisحيث يتم االستفادة من ختفيض %50
من تعريفة املكاملات يف خدمة" أصدقاء و عائلة "حيث تكون التعريفة انطالقًا من  9دج للدقيقة يف املكاملات
الداخلية و انطالقًا من  13دج للدقيقة يف املكاملات حنو اخلارج.
و ميكن االستفادة من خالل هذا العرض أيضًا من الزيادة يف الرصيد يف كل شهر و هذا نسبة إىل وقت
املكاملات اليت مت استقباهلا خالل الشهر.


املكاملات الداخلية  ......................انطالقًا من  9دج.
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 -عرض



املكاملات الدولية  .......................انطالقًا من 71دج.



أسعار الرسائل القصرية  :SMSانطالقًا من  5دج.



أسعار رسائل :MMSانطالقًا من  10دج.

ماكسيMAXY

هو عرض مسبق الدفع ميكن االستفادة من عرض ماكسي من أجل مضاعفة املكاملات والرسائل النصية
القصرية والوطنية وللمكاملات الدولية ،وحزمة اإلنترنت حرة بعد إعادة حتميل 7111دج2000 ،دج
4000دج أو يف عملية واحدة .واجلدول املوايل يوضع التسعرية التفصلية:
اجلدول رقم( :)18التسعرية التفصلية لعرض ماكسي
MAXY 4000DZ
مكاملات حنو أوريدو غري حمدودة من 21مساءا

MAXY 1000DZ
مكاملات غري حمدودة حنو مجيع الشبكات

MAXY 2000DZ
مكاملات غري حمدودة حنو مجيع الشبكات

SMSغري حمدود حنو أوريدو

SMSغري حمدود حنو أوريدو

SMSغري حمدود حنو أوريدو

1333دج

4000دج

 1333دج

 2/صباحا

23 Go
1 Go
2.0 Go
Source : http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/particuliers/offresmobiles/prepayees/maxy 12/03/2015

 -عرض

la plus

ميكن هذا العرض من شراء بطاقة  2111دج برصيد  2111دج ورصيد مهدى  1441دج
للمكاملات والرسائل حنو مجيع الشبكات و 0دقائق جمانية كل يوم ابتداءا من  71سا مساءا إىل  0صباحا
حنو شبكة أوريدو ومكاملات غري حمدودة 29سا29/سا فقط بـ 711دج باستعمال الرمز*# 707
واالنترنت ابتداءا من  01دج.
 -عروض

One forfait ouvert

وهي جمموعة من عروض مؤجلة الدفع تتيح للعمالء املفاضلة بني مكاملات جمانية ورسائل وحزمة من
االنترنت كما هو موضح يف اجلدول التايل:
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اجلدول رقم ( :)14التسعرية املفصلة
One forfait ouvert 1500
ملكاملات ورسائل جمانية حنو الرقم

لعروضOne forfait ouvert

One forfait ouvert 2200
36سا ملكاملات حنو أوريدو

املفضل 11سا11/سا

One forfait ouvert 4000
مكاملات حنو الرقم املفضل غري حمدودة
تسعرية 2دج03/ثا
تسعرية 2دج11/ثا حنو مجيع الشبكات

 011د من مكاملات ورسائل غري

تسعرية  7دج7/د حنو أوريدو

حمدود

 033رسالة جمانية حنو الرقم املفضل

 0333رصيد

1133دج رصيد

 1333دج

500Mo

2 Go

1 Go

Source : http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/particuliers/offres-mobiles/postpayees/one1500-forfait-ouvert 20/03/2015

 -عروض

One forfait contrôlé

وهي جمموعة من عروض مؤجلة الدفع تتيح للعمالء املفاضلة بني مكاملات جمانية ورسائل وحزمة من
االنترنت كما هو موضح يف اجلدول التايل:
اجلدول رقم ( :)91التسعرية املفصلة
1500 One forfait contrôlé
ملكاملات جمانية حنو الرقم املفضل

لعروضOne forfait contrôlé

One forfait contrôlé 2200
36سا ملكاملات حنو أوريدو

11سا11/سا
011د من مكاملات ورسائل غري حمدود حنو

One forfait contrôlé 4000
مكاملات حنو أوريدو غري حمدودة
تسعرية 2دج03/ثا

تسعرية  1دج11/ثانية مع مجيع الشبكات

تسعرية 2دج11/ثا حنو مجيع الشبكات

أوريدو
 0333رصيد

1133دج رصيد

 1333دج

500Mo

2 Go

1 Go

Source : http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/particuliers/offres-mobiles/postpayees/one1500-forfait-controle 20/03/2015

ب .العروض املوجهة للشركات
 عرض  forfait appel en illimitéهذا العرض سيتيح مكاملات 29سا 29/سا حنو شبكة أوريدو بتسعرية 701دج وهذا العرض متاح لكل العمالء شرحية  Ooredoo Pro Contrôleيف مجيع الواليات.
 -عروض

Ooredoo Pro

اليت تعد فرصة لالستفادة من أرصدة جزافية » «DATA3Gجمانا حسب الصيغة التالية:
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اجلدول رقم ( :)97التسعرية املفصلة لعرض

Ooredoo Pro

0011 Ooredoo Pro
191سا مكاملات حنو شبكة أوريدو

0011 Ooredoo Pro
191سا مكاملات حنو شبكة أوريدو

0111 Ooredoo Pro
191سا مكاملات حنو شبكة أوريدو

 91د مهداة حنو اخلارج

 91د مهداة حنو اخلارج

 91د مهداة حنو اخلارج

111 Mo
011 Mo
211Mo
Source: http://www.ooredoo.dz/Ooredoo/Algerie/entreprises/solutions-telecom/offresmobiles/ooredoo-pro 20/03/2015

 -عروض

Ooredoo Pro Contrôle

ميكن للزبائن االستفادة من  Data 3Gبكل حرية وذلك بتسعرية 2دج7 /ميغا أوكي أو االقتناء بإحدى
الصيغتني املقترحتني 01 :ميغا أوكي بـ 711دج /لليوم أو  101ميغا أوكي صاحلة ملدة شهر بـ7111
دج وتسمح هذه العروض املوجهة للشركات من خمتلف أحجامها ،بترشيد أفضل مليزانية االتصاالت ،من
خالل مكاملات جمانية من الثامنة صباحا إىل غاية الثامنة مساء ،وأرصدة جزافية مكيفة وقابلة للتشخيص
احتياجات كل مؤسسة ،وتسعرية تنافسية حنو الشبكات الوطنية للثابت والنقال ،وكذا أسعار تفضيلية جديدة
على االنترنت وميكن أيضا لزبائن املؤسسات اقتناء أرصدة جزافية للبيانات تتراوح بني  111ميغا أوكيت
بتسعرية 11دج إىل غاية  9جيغا أوكيت بتسعرية  9011دج /للشهر ،تستعمل على مفتاح االنترنت أو
اللوحات.
ويوضح اجلدول التايل دارسة مقارنة خلصائص املتعاملني الثالث:
اجلدول رقم( )92دارسة مقارنة خلصائص املتعاملني اهلاتف النقال
وجه املقارنة/املتعامل

اتصاالت اجلزائر (موبيليس)

أوراسكوم التصاالت (جازي)

الوطنية التصاالت (أوريدو)

الشركة األم

شركة اتصاالت اجلزائر أنشئت

صندوق الوطين لالستمار %51

شركة الوطنية التصاالت

مبوجب قانون 1/2111

شركة فيمبلكوم VEON %49

الكويت

تاريخ حصول على الرخصة

2112/10/29

2117/11/77

2111/72/21

مبلع الرخصة

متعامل وطين

 111مليون دوالر

 927مليون دوالر

تاريخ بداية النشاط

ديسمرب 2111

2112/12/70

2119/18/20

راس املال

711.111.111دج

799.112.111دج

711.111.111دج

الشكل القانوين

شركة عمومية ذات أسهم

شركة ذات أسهم لصندوق الوطين

شركة ذات أسهم

SPA

لالستمار  %51شركة فيمبلكوم
VEON %49
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عدد العمال

9211

1011

7411

احلصة السوقية()2170

%33.12

%38.43

%28.45

العروض املقدمة

عروض االفراد /الشركات

عروض االفراد /الشركات

عروض االفراد /الشركات

املوقع االلكتروين

www. mobilis.dz

www.djezzy.com

www.ooredoo.dz

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على على املوقع
https://www.arpt.dz/ar/obs/op-telecom/?c=mobile

من خالل اجلدول أعاله نالحظ أن املنافسة يف قطاع االتصاالت هي منافسة القلة بني ثالث متعاملني
متعامل وطين وهي اتصاالت اجلزائر حتصلت على الرخصة سنة  ،2112ومتعامل االجنيب أوراسكوم
التصاالت الذي حتصل على الرخصة  2117يليها متعامل الوطنية التصاالت وكان تاريخ حصول على
الرخصة  .2111أما من ناحية الشكل القانوين فجميعها شركات ذات أسهم ،وحتتل جازي الصدارة من
حيث احلصة السوقية بنسبة قدرت بـ ،%38.43مت تأيت موبيليس يف املرتبة الثانية بنسبة تقدر
بـ ،%33.12أما املرتية الثالثة يف ألوريدو بنسبة تقدر بـ .%28.45

كما أن العروض املقدمة من قبل املتعاملني تنقسم بني عروض خاصة باألفراد (خدمات الدفع املسبق
والدفع املؤجل) وعروض خاصة بالشركات .وتعترب عروض الدفع املسبق األكثر استعماال بني األفراد ملا يتميز
به من اخنفاض أسعار املكاملات والرسائل القصرية ،كما أن احتساب املكاملات تكون بالثانية بعد الدقيقة
األوىل .حيث قدر عدد مشتركني يف دفع مسبق سنة  2171بـ 10.49مليون مشترك مقارنة بعدد
مشتركني دفع مؤجل حويل  1.0مليون مشترك يف نفس السنة (أنظر للملحق .)0ميثل اجلدول التايل مقارنة
بني أسعار موبيليس مبتسم ،جازي قوو ،أوريدو بلوس.
اجلدول رقم ( :)91مقارنة أسعار عروض الدفع املسبق للمتعاملني الثالث()2170
البيان

املكاملات والرسائل

موبيليس مبتسم

جازي قوو

أوريدو ستار

السعر داخل الشبكة

املكاملات 11ثا

1.48دج

0دج

0دج

SMS

0دج

0دج

0دج

املكاملات 11ثا

1.48دج

0دج

0دج

SMS

0دج

1دج

0دج

املكاملات 11ثا

71دج

70دج

70دج

SMS

79دج

79دج

79دج

السعر خارج الشبكة
السعر حنو خارج الوطن

املصدر :من إعداد الباحثة بناء على موقع بتاريخ 2179/19/79
http://webstar-forfait.com/fr/comparatifs/forfaits-mobiles-18176-17760-17769.htm
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من اجلدول أعاله نالحظ أن اتصاالت اجلزائر تطبق التسعرية األكثر اخنفاضا عن بقية متعاملني
بـ 1.48دج حنوكل الشبكات الوطنية ،مث تليها جازي وأوريدو بـ  0دج حنو كل الشبكات .وتطبق
تسعرية  71دج حنو خارج الوطن وهي تسعرية تنافسية مقارنة جبازي وأوريدو اليت تطبقا تسعرية 70دج
11/ثا حنو خارج الوطن.
وقد مت إطالق أول حمرك مقارنة بني عروض متعاملني اهلاتف النقال باجلزائر من قبل شركة واب
سرفيس تكنولوجيا املختصة يف التطبيقات على الواب .1وتعد هذه اخلدمة األوىل من نوعها يف اجلزائر
حيث تسمح للعميل معرفة أحسن عرض للهاتف النقال سواء كان من حيث مدة املكاملات أو عدد
الرسائل القصرية أو عروض االنترنيت.
إ ن حمرك املقارنة بني عروض اهلواتف النقالة ،الذي ميكن استخدامه من خالل الولوج إىل موقع

webstar-

 ،electro.comيتضمن تطبيقني أساسيني .يتمثل األول ،يف كونه حمرك حبث متعدد اخلصائص ،يسمح بإجياد
العروض التجارية ملتعاملي اهلاتف النقال املتوفرة يف السوق من خالل حتديد خصائص مسبقة من قبل املستخدم
وفق االشتراك املسبق أو املتأخر الدفع ،ووفق عاداته االستهالكية ،مثل العرض اخلاص باملكاملات ،أو عدد
الرسائل القصرية ،أو عروض االنترنيت .وميكن استعمال هذا البحث املتعدد اخلصائص ،سواء بالنسبة إىل أحد
املتعاملني الثالثة أو كلهم .وهكذا ميكن للمستخدم التعرف على مجيع العروض املتوفرة اليت تستجيب خلياراته
احملددة.
أما التطبيق الثاين ،فيتمثل يف إ مكانية إجراء مقارنة مفصلة بني ثالثة عروض خمتارة من بني خمتلف العروض
املقترحة من قبل املتعاملني الثالثة .حيث يسمح هذا التطبيق للمستخدم التعرف على خمتلف املزايا اخلاصة
بالعروض املختارة حىت يتسىن له حتديد خياره وفق حاجاته ووفق ميزانيته.
يذكر أن موقع ،WebStar-Electro.comيسمح للعمالء ،أخذ فكرة دقيقة حول السوق ( أسعار والبطاقات
التقنية) دون التنقل ،باإلضافة إىل التعرف على نقاط البيع و صاالت العرض القريبة من مسكنهم.
وختتص شركة واب سرفيس تكنولوجيا  ،اليت أنشئت يف سنة  ،2119يف تطوير التطبيقات اخلاصة بالواب
فباإلضافة إىل امتالكها موقع  ،WebStar-Electroمتلك الشركة موقع  WebStar- Auto.comحمرك املقارنة
اخلاص بالسيارات.
http://webstar-electro.com/forfaits/forfaits-mobiles-algerie.htm 1122/12/22
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املبحث الثالث :تطور سوق اهلاتف النقال باجلزائر مابني 2170- 2171
بلغ عدد املشتركني يف خدمات اهلاتف احملمول يف اجلزائر يف أقل من عشرية  21مليون مشترك وهو
مستوى قياسي مقارنة مع السنوات املاضية بعد أن كان عدد املشتركني ال يتجاوز  89ألف عام  2111أي
بنسبة  81باملائة من إمجايل عدد سكان البالد .وأمام هذا التطور املتسارع لتعميم خدمات اهلاتف النقال
واستغالل ذلك يف توظيف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال .إن خدمة اهلاتف النقال باجلزائر عرفت إستعمال
تكنولوجيا اجليل الثالث  2Gمنذ عام  2179و اليت مت تعميمها تدرجييا يف مجيع أحناء الوطن ،ومع دخول عام
 2179مت إطالق تكنولوجيا اجليل الرابع

0G

ذات التدفق العايل و اليت مسحت بتسهيل احلياة الرقمية

للشركات و املواطنني.

املطلب األول :تطور املنافسة يف سوق اهلاتف النقال باجلزائر
لقد شهدت سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر منذ االنفتاح حركية كبرية نتيجة اشتداد املنافسة بني
املتعاملني الثالث ،فمنذ دخوهلا إىل السوق اجلزائرية سنة  2117استطاعة جازي أن جتد لنفسها موقعا متميزا
أمام املنافس ة املتدنية من طرف اتصاالت اجلزائر كون هذه األخرية كانت تشهد فترة انتقالية ،األمر الذي مكن
جازي من اغتنام الفرصة لتقدمي عروض مميزة أبرزها إطالق أول بطاقة دفع مسبق يف اجلزائر ،كما بدأت حبملة
ترقوية لتخفيض أسعار االستفادة من عروض الدفع املسبق واملؤجل بنسب معتربة ،األمر الذي ساهم يف
مضاعفة حجم مبيعاهتا وعدد مشتركيها .باملقابل ويف ظل تلك الوضعية اجلديدة وبعد ميالدها سنة 2111
سارعت موبيليس إىل إنشاء إدارة جديدة وتبين استراتيجيات فعالة السترجاع احلصص السوقية بغية تدارك
التأخر الذي عرفته ،فشهد السوق منافسة شرسة بني قطبيه جازي و موبيليس ،واستمرت هذه املنافسة بينهما
إىل غاية سنة  2119اليت عرفت اشتعال املنافسة واشتداد الضغط عليهما بدخول أوريدو على خط السباق
باستراتيجيات تعتمد على اإلبداع من خالل توفري تكنولوجيا حديثة وخدمات متعددة الوسائط ذات جودة
عالية مقابل أسعار تنافسية .وقد كان هلذه املنافسة بالغ األثر يف زيادة عدد املشتركني يف خدمة اهلاتف النقال
للمتعاملني الثالث ،وتوسيع نطاق التغطية لتشمل معظم القطر اجلزائري ،وعموما ميكن القول أن املنافسة يف
قطاع خدمة اهلاتف النقال مرت بثالث مراحل هي:

1

 1الهاشمي بن واضح  ،تأثير متغيرات البئية الخارجية على أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية :حالة قطاع خدمة الهاتف النقال في الجزائر (- 8002
 ،)8022أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم االقتصادية ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،الجزائر ،8022 ،ص 273- 270غير منشورة
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أوال :مرحلة االحتكار املطلق (:( 2112/12/70- 7449
شهدت هذه املرحلة احتكارا مطلقا لقطاع خدمة اهلاتف النقال من طرف الدولة عن طريق الربيد
واملواصالت سابقا؛ فتميزت هذه املرحلة االحتكارية بشبه مجود أوهن القطاع ،إذ أن نشاطها احنصر يف تغطية
احتياجات فئة أصحاب الدخول املرتفعة عرب صيغة الدفع املؤجل  .فمنذ إنشائه سنة  7449باعتماد
تكنولوجيا

Radio telephone mobile Nokia analogique

مل يتجاوز عدد املشتركني سنة  7449الـ

 9497مشترك ،وحىت بإطالق شبكة  GSMسنة  7444فإن عدد املشتركني مل يتجاوز  78111مشترك .
وحبلول سنة  2111جاءت اإلصالحات مبوجب القانون( )11-2111فعرف سوق اهلاتف النقال اجلزائري
دخول أول متعامل أجنيب جازي حبصوله على رخصة االستغالل بتاريخ.2117/11/77 :

ثانيا :مرحلة االحتكار الثنائي ()2119/18/20- 2112/12/70
شهدت هذه املرحلة االستغالل الفعلي لشبكة

GSM

من طرف جازي بتاريخ 2112/12/70

،كما متيزت هذه املرحلة بقطبني متنافسني مها اتصاالت اجلزائر و أوراسكوم اليت استطاعت افتكاك الريادة؛
من خالل االستحواذ على أكثر من  % 11من احلصة السوقية خالل السنة األوىل هلا يف السوق فقط  .كما
متيزت هذه املرحلة بظهور موبيليس بتاريخ  2111/18/11كفرع التصاالت اجلزائر يتميز بنوع من
االستقاللية بغية منحها مرونة أكرب ملواجهة املنافسة اليت فرضت عليها من طرف جازي من جهة ،باإلضافة إىل
حتضريها لدخول الوطنية لالتصاالت اليت حصلت على رخصتها يف .2111/72/21

ثالثا :مرحلة احتكار القلة ( 2119/18/20إىل اليوم)
بعد منح الرخصة األوىل جلازي والثانية على سبيل التسوية ملوبيليس ،منحت الوطنية لالتصاالت
الرخصة الثالثة بتاريخ  2111/72/21ليتم االستغالل الفعلي هلا بـ  ،2119/18/20وهبذا التاريخ دخلت
املنافسة مرحلة منافسة القلة  ،إذ أصبح التنافس قائما على حتسني جودة التغطية وخدمات الشبكة ،وعلى إجياد
خمتلف الطرق لتمييز العروض ،خاصة بعد دخول املتعامل األخري بأسعار جد مدروسة ،و إىل حد اآلن يبقى
التنافس السعري بعيدا عن جمال املنافسة بقدر ما ينصب على العروض التروجيية.

 1المرجع السابق ،ص273.
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املطالب الثاين:تطور عدد املشتركني اهلاتف النقال باجلزائر
إن هذا اجملال يف أوج التوسع من خالل املنافسة احلادة لثالث متعاملني يف السوق اجلزائرية .حيث بلغ
عدد املشتركني حوايل  90مليون مشترك مع حلول سنة  2179مع توفري عروض متنوعة و بأسعار تنافسية.
اجلدول رقم ( :)99تطور عدد املشتركني اهلاتف النقال باجلزائر (( )2170/2171باملاليني)
البيان

2171

2177

2172

2171

2179

2170

اتصاالت اجلزائر للنقال

4.99

71.07

71.99

72.90

71.22

79.17

أوراسكوم التصاالت اجلزائر

70.18

79.04

71.89

71.01

78.97

79.97

الوطنية التصاالت اجلزائر

8.29

8.01

4.10

4.94

77.99

72.24

العدد االمجايل للمشتركني

12.18

10.97

11.02

14.07

91.24

91.22

نسبة التطور االمجايل

%5.37

%8.65

%5.30

%11.53

%- 1.79

املصدر :مرصد سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر ،سلطة الضبط السلكية والالسلكية ، 2170،2171،2172،2171،ص.1
https://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdf

نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن عدد املشتركني لكل متعامل يف تزايد مستمر كل عام ،غري أنه ُسجل العدد
االمجايل ملشتركي اهلاتف النقال اخنفاضا يقدر بـ  11 017مشترك خالل سنة  ، 2170حمققا بذلك تراجعا
يف النمو يقدر بـ % -1.79مقارنة مع نفس الفترة من السنة املاضية ،من أصل  91مليون مشترك،
 29.414مليون مشترك يف شبكة  ،GSMأي  % 92.20مقابل 79.174مليون مشترك يف شبكة اجليل
الثالث ،1Gأي  .%11.10والشكل املوايل يوضح تطور العدد االمجايل للمشتركني اهلاتف النقال يف اجلزائر.
الشكل رقم ( :)22تطور العدد االمجايل للمشتركني اهلاتف النقال باجلزائر

2015

2014

2013

2011

2012

2010

2009

السنوات

املصدر :من إعداد الباحثة بناء على معطيات اجلدول السابق.
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قبل سنة  2111كان سوق اهلاتف النقال احتكار من قبل شركة اتصاالت اجلزائر ،واليت اقتصرت خدماهتا
على خدمة الدفع املؤجل ويف أوت  2112تزايد الطلب على خدمة اهلاتف النقال بعد دخول املتعامل الثاين
شركة أوراسكوم لالتصاالت ،لينتقل عدد املشتركني من  711ألف سنة  2117إىل  7.99مليون سنة
 ،2111لكن بعد دخول الوطنية لالتصاالت سنة  ،2119انعكس ذلك على أسعار االستراك أين شهدت
اخنفاض ملحوظ يف سعر خدمات اهلاتف النقال مع تقدمي عروض وخدمات متنوعة للمشتركني ليصل عددهم
سنة  2110إىل  8مليون مشترك يف شبكة اهلاتف النقال باجلزائر ،أي تضاعف عددهم أكثر من  1مرات
خالل سنتني فقط .ليصل سنة  2170إىل حدود  91مليون مشترك.

املطلب الثالث :الكثافة اهلاتفية للنقال يف اجلزائر
شهدت الكثافة اهلاتفية تطورا سريعا عقب فتح سوق اهلاتف النقال للمنافسة ابتداءا من  ،2112ومن
خالل اجلدول أدناه نالحظ االرتفاع املستمر يف الكثافة اهلاتفية للنقال حيث سنة  2177كانت تقدر
بـ  %96.52لتنتقل إىل %109.62سنة  2179أي بزيادة سنوية تقدر بـ .%3.93
اجلدول رقم ( :)90الكثافة اهلاتفية للنقال
2170

البيان

2177

2172

2171

2179

الكثافة اهلاتفية

%96.52

%99.28

%102.11

%107.00+ %109.62+

املصدر :مرصد سوق اهلاتف النقال يف اجلزائر ،سلطة الضبط السلكية والالسلكية ، 2171،2170،،ص.0
https://www.arpt.dz/ar/doc/obs/etude/2015/Observatoire_Mobile_2015.pdf

ومتثل الكثافة اهلاتفية عدد املشتركني يف  711نسمة ،ويف  17ديسمرب 2170بلغ عدد السكان حبسب
الديوان الوطين لإلحصائيات بـ 91.9مليون نسمة.
الشكل رقم (:)21تطور الكثافة اهلاتفية للنقال
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من خالل الشكل أعاله نالحظ أن الكثافة اهلاتفية خالل سنة  2170عرفت اخنفاضا يقدر بـ %2.62
باملقارنة مع السنة املاضية ،إذ انتقلت من  %109.62سنة  2179إىل  %107سنة  2170ويرجع أساسا
هذا االخنفاض إىل ايقاف تشغيل شرائح املشتركني الغري النشطني والغري املعرفني من طرف متعاملي اهلاتف
النقال.

املطلب الرابع :تطور حصص املتعاملني يف السوق بالنسة لعدد املشتركني
شهدت اجلزائر تطورا كبريا يف استعمال تقنيات االعالم واالتصال ،وقد منت هذه السوق بشكل
سريع يف السنوات األخرية وباألخص قطاع اهلاتف النقال فقد كانت سرعة ظهوره وتطوره كبرية وفاقت كل
التوقعات وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل الذي يوضح تطور احلصص السوقية للمتعاملني الثالث
خالل مخس سنوات األخرية:
اجلدول رقم( :)99تطور حصص املتعاملني يف السوق بالنسة لعدد املشتركني
2171

2177

2172

2171

2179

2170

البيان
اتصاالت اجلزائر للنقال

%28.82

%24.01

%28.17

%17.07

%11.18

%33.12

أوراسكوم التصاالت اجلزائر

%46.03

%46.59

%47.55

%44.47

%42.99

%38.43

الوطنية التصاالت اجلزائر

%25.16

%23.88

%24.14

%24.02

%26.49

%28.45

Source : https://www.arpt.dz/ar/obs/etude 23/02/2016

من معطيات اجلدول أعاله ميكن القول أن سوق اهلاتف النقال بشكل عام ومنذ الشروع يف عملية
إصالح القطاع وفتحه أمام املنافسة مبوجب القانون()11-2111عرف منوا متسارعا فمنذ سنة  2111إىل
غاية سنة  2170قفز عدد املشتركني من  89111مشترك إىل  91 221 991مشترك ،كما عرفت
الكثافة اهلاتفية بدورها تطورا ملحوظا فارتفعت إىل %107سنة  2170بعد أن كانت ال تتجاوز % 1.28
سنة . 2111
يف بداية االنفتاح سوق اهلاتف النقال جند أن املتعامل التارخيي اتصاالت اجلزائر فقد حنو % 11من
حصته السوقية لصاحل املتعامل الثاين جازي سنة  ،2112واستمر املتعامل التارخيي يف فقدان حصصه من
السوق لصاحل جازي حىت سنة  ،2111أما سنة  2119دخول متعامل الثالث للسوق اجلزائري وهو شركة
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الوطنية لالتصاالت .وكنتيجة هلذه التغريات خسرت موبيليس حوايل % 21من حصتها لصاحل جازي
وأوريدو ،حيث بلغت حصتهما %29.71 :و % 0.48على التواىل.
ولتسهيل تتبع ومالحظة التغريات احلاصلة على احلصص السوقية للمتعاملني يف قطاع خدمة اهلاتف النقال ،فإنه
ميكن استخدام التمثيل البياين بواسطة األعمدة كما يف الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)29تطور احلصص السوقية ملتعاملي اهلاتف النقال باجلزائر
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كما نالحظ من الشكل أعاله التطور املستمر يف احلصص السوقية بالنسبة لكل من موبيليس وأوريدو
حيث بلغت حصتهما سنة  %28.82 :2171و %25.16على التوايل لترتفع إىل غاية  %33.12و
 %28.45على التوايل سنة  2015أي زيادة تقدر بـ . %2أما احلصة السوقية بالنسبة جلازي متيزت
باالستقرار حيث تقدر حصتها سنة  2171حبوايل  %46.03لتحتل الصدارة على مدار  5سنوات يف قطاع
اهلاتف النقال باجلزائر ،وبذلك حتتل جازي الصدارة سنة  2170حبصة سوقية تقدر بـ  ،%38.43مث تليها
موبيليس حبصة سوقية تصل إىل ،%33.12وأخريا أوريدو بنسبة .%28.45
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خالصـة :
تعرفنا من خالل هذا الفصل على أهم مراحل تطور قطاع االتصاالت وخاصة خدميت اهلاتف الثابت
والنقال يف العامل ،مث معرفة التطور الذي شهدته اجلزائر يف جمال اهلاتف النقال .كما تناولنا بالدراسة وحتليل
خمتلف املتعاملني يف القطاع والتعريف مبنتجات كل متعامل ،بدءا بشركة موبيليس ،مث بشركة جازي ،انتهاء
بشركة أوريدو .ومت التعرف على ماهية سلطة ضبط الربيد واملواصالت لالتصاالت السلكية والالسلكية
باعتبارها السلطة أو اهليئة الوحيدة املخولة لوضع خمتلف السياسات واإلجراءات لضمان املنافسة النزيهة بني
املتعاملني يف ظل منافسة احتكار القلة.
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الفصل الرابع......................................................الدراسة التحليلية املقارنة
متهيـد:
لقد أصبحت املعرفة موجودا أساسيا ومورداً هاماً من املوارد االقتصادية اليت هلا خصوصياهتا ،بل
أصبحت املورد االستراتيجي اجلديد يف ظل االقتصاد العاملي اجلديد أال وهو اقتصاد املعرفة الذي تكون فيه
املعرفة املوجه للنمو االقتصادي من أجل خلق الثروة وتعود هلا القدرة على تعظيم القيمة املضافة باالعتماد على
تكنولوجيا املعلومات واالتصال اليت تكون املنصة األساسية اليت ينطلق منها.
مبا أن املعرفة هي األصل الغري امللموس األكثر أمهية يف اقتصاد املعرفة ،فالكثري من الشركات متتلك
املعرفة غري أهنا ال حتسن استعماهلا واملعرفة دون فعل ادإدارة ليست اات قيمة .لكون املعرفة يف معظمها ضمنية
وحتتاج إىل الكشف عنها وتشخيصها وتوزيعها وإيصاهلا ومن مث استعماهلا بصورة تعود بالفائدة على أداء
الشركة وهنا يأيت دور ادإدارة يف املعرفة.
مما يدعوا إىل ضرورة التكامل بني العنصر البشري واألنظمة التقنية املوجودة يف الشركة يف اطار ما
يسمى بنظام املعرفة يف شركة الذي يتكون من بعدين مها:
 البعد األول :هو البعد األساسي املتمثل يف اخلربات واملهارات والقدرات لدي أفراد الشركة. البعد الثاين :وهو بعد يتعلق بالدعم املتمثل يف اآلليات والتقنيات وقواعد البيانات وتكنولوجيااملعلومات واالتصال.
وفقا لذلك مت تقسيم هذا الفصل إىل ثالث مباحث:
املبحث األول :تشخيص إدارة معرفة العمالء يف الشركات االتصاالت باجلزائر
املبحث الثاين :مقارنة أثر إدارة معرفة العمالء على أداء شركات الدراسة
املبحث الثالث :حتديات تنفيذ إدارة معرفة العمالء يف الشركات
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املبحث األول :تشخيص إدارة املعرفة العمالء يف شركات الدارسة امليدانية
تتميز خدمة اهلاتف النقال بتركز عايل التكنولوجيا ،يتزامن الك مع التطورات السريعة يف
االختراعات االبداعات وسواء على مستوى التجهيزات الضخمة ،شبكات االنترنت أو على مستوى اخلدمات
املقدمة واليت تشهد تنوعا مل يسبق له مثيل .ونتيجة للتركيز التكنولوجي وخاصة مبا يتعلق مبشاريع البنية
التحتية ،حبيث تتطلب رؤوس أموال واستثمارات ضخمة دإرسال شبكة اتصاالت (التجهيزات املادية)
وتكاليف استغالهلا (املوارد البشرية)  ،وهذا ما جتلي يف قيمة الرخص املمنوحة من قبل سلطة الضبط
لالتصاالت السلكية والالسلكية يف الرخصة األويل لشركة جازي بقيمة  737مليون دوالر ،والرخصة الثانية
لشركة أوريدو بقيمة  124مليون دوالر.

املطلب األول :استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال
تعرف تكنولوجيا املعلومات على أهنا 1:جمموعة من األفراد ،البيانات ،ادإجراءات ،واملكونات املادية
والربجميات اليت تعمل سوية من أجل الوصول إىل أهداف الشركة .أما تكنولوجيا االتصال فهي جمموعة من
األدوات اليت تساعدنا يف إستقبال املعلومة ومعاجلتها وختزينها وإسترجاعها وطباعتها ونقلها بشكل إلكتروين
سواء أكانت بشكل نص أو صورة أو فيديو والك بإستخدام احلاسوب.
تتمثل االمكانيات احلقيقة ألي متعامل يف خدمات اهلاتف النقال ،يف حجم االستثمارات يف
تكنولوجيا املعلومات واالتصال والتجهيزات الالزمة لضمان جودة التغطية وقوة الشبكة وسرعتها ،حيث
يسعى متعاملي اهلاتف النقال إىل توسيع حجم استثماراهتم يف هذا اجملال حىت يتمكنوا من الوصول إىل تقدمي
أفضل خدمة لعمالئهم.

أوال :جمهزو شركات اهلاتف النقال بتكنولوجيا املعلومات واالتصال
يتمثل جمهزو شركات اهلاتف النقال بتكنولوجيا املعلومات واالتصال باجلزائر باملهجز األملاين
SIEMENS

واجملهز السويدي

ERICSON

واجملهز الفرنسي

ALCATEL

واجملهزين الصينيني

HUAWEI

التنافس
الدول:المعرفة الركية الجديدة و التحدي
الملتق
 1سناء عبد الكريم الخناق :دور تكنولوجيا المعلومات واالتصال يف عمليات إدارة المعرفة،
ي
ي
ي
للمؤسسات االقتصادية ،بسكرة ،الجزائر 21 ,و 21نوفمي ، 1002ص .112 , 112
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TECHNOLOGIEو  .ZTEيقوم هؤالء اجملهزين بتجهيز متعاملي شبكة  GSMوخمتلف التقنيات الواقعة بني شبكيت
،GSM

وتقنيات اجليل الثالث

3G

واجليل الرابع .حيث أن شبكات الـ

GSM

تتكون أساسا من احملطات

القاعدية لإلرسال  ، BTSباالضافة إىل عدد أقل من حمطات املراقبة ، BSCوعدد جد حمدود من مراكز االتصال
. MSC

ففي هناية سنة  2008بالنسبة جازي

MSC 61/ BSC 286/ BTS 6500

 MSC 23 /BSC 96بالنسبة ملتعامل أوريدو لديه

.MSC8 /BSC67 /BTS 2346

أما موبيليس هبا

BTS 5233

نالحظ أن شركة جازي متفوقة

يف عدد احملطات االرسال والبث واملراقبة وبالتايل ارتفاع نسبة تغطية شبكة جازي على املستوى الوطين ما
يعكس حجم االستثمارات يف جمال اقتناء التجهيزات وتقنيات االتصال مث تليها على التوايل موبيليس وأوريدو.
أما يف سنة  2142وصل جمموعة هذه احملطات كما يلي:
أ .اجملهز األملاين

1

MSC53 /BSC455 /BTS 20041

SIEMENS

خيتص هذا اجملهز يف شبكات اهلاتف النقال خاصة يف تنصيب احملطات القاعدية لإلرسال  BTSويتعامل
يف اجلزائر مع كل من شركة جازي وشركة أوريدو.
ب .اجملهز


السويدي ERICSON

وهو اجملهز األكثر انتشار يف اجلزائر ،وبفضله حققت موبيليس جناحا ملموسا من خالل حتسني جودة
التغطية لشبكتها ،حيث بلغ عدد حماطاهتا سنة  1000حويل 1313حمطة ،يقدم هذا اجملهز احللول
اخلاصة بالتجهيزات واالتصال والتكنولوجيا املتطورة ،يتعامل يف جمال نقل تكنولوجيا ،GSM
 .GPRS ،UMTSينشط هذا اجملهز يف أكثر من  230دولة حول العامل ويف اجلزائر يتعامل مع شركة
موبيليس وشركة أوريدو.
ت .اجملهز الفرنسي


ALCATEL

يقدم هذا اجملهز حولو اخلاصة بطرق االتصال اليت تسمح للمتعاملني امتالك وسائل نقل املعطيات
الرقمية (صورة وصوت) ،ينشط هذا اجملهز يف أكثر من  210دولة حول العامل ويف اجلزائر
يتعامل مع شركة جازي.
https://www.arpt.dz/fr/doc/pub/raa/raa_2015.pdf 8361/30/88
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ث .اجملهزين


الصينيني HUAWEIو ZTE

يعترب  HUAWEIمن أكرب جمهز العامل بالشبكات تكنولوجيا االتصال ،ويقدم املنتجات واخلدمات
واحللول املالئمة حلاجات عمالءها يف العامل ،وجتاوزت قيمة مشاريعه يف احلزائر  211مليون
دوالر ،باالضافة للمجهز  ZTEالذي يسعى بدوه للتموقع يف السوق اجلزائرية ،وينحصر تعاملها
مع شركة موبيليس.

ثانيا :تكنولوجيات شركة موبيليس
يف إطار التحضري لرخصة اهلاتفية النقال للجيل الثالث قامت موبيليس يف  2111/42/42باختبار
بنجاح شبكة اجليل الثالث يف إطار الشراطة اليت جتمعها بالشركة الصينية  Huawei technologieاملتخصصة
يف البحث والتطوير ،وإنتاج ،وتسويق ،وجتهيز االتصاالت ،وتعترب الرائدة يف جماهلا ،حيث متكنت موبيليس من
إجراء مكاملة بالصورة والصوت بواسطة جهاز هاتف نقال اكي يتالئم مع شبكة اجليل الثالث ،وهبذا تصبح
موبيليس متحكمة يف هذه التكنولوجيا بادإضافة لتحكمها يف تكنولوجيا  UMTSو

 GPRSو .WEB

ثالثا :تكنولوجيات شركة جازي
منذ انطالقها قامت شركة جازي بتقدمي خدمة
حتكمها يف تكنولوجيا البث

)،(GPRS/EDGE

وهذا بفعل اتفاقية الشراكة مع

ALCATEL

MMS

وهي األوىل من نوعها على مستوى األفريقي بفضل

وتتميز هذه تكنولوجيا بقوة بث عالية للبيانات والفاكس.

منذ  2114وأيضا اجملهز األملاين . SIEMENS

رابعا :تكنولوجيات شركة أوريدو
تُعرف أوريدو بأهنا أول متعامل للهاتفية النقالة متعددة الوسائط ) (GPRS/EDGEوحتكمها يف تكنولوجيا
 ،WEBمعتمدة يف الك على جمهيزها( .)SIEMENS/ERICSONحيث قامت أوريدو ببناء مركز خاص هبا
للتطوير والبحث من أجل تقدمي أخر التطورات يف جمال التكنولوجيا واالتصال ،بادإضافة إىل إجراء تربصات
قصرية املدي لعماهلا لتطوير مهاراهتم يف جمال إدارة األعمال ،عمليات التسويق...
واجلدول املوايل يلخص تكنولوجيا مستخدمة يف قطاع اهلاتف النقال باجلزائر
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اجلدول رقم( :)17أنواع تكنولوجيا مستخدمة يف قطاع اهلاتف النقال باجلزائر
التعريف

نوع تكنولوجيا
النظام العاملي لالتصاالت عن طريق اهلواتف النقالة
)(Global System for Mobile Communication
GSM

اخلدمة الراديو عن طريق احلزم العامة
)(Global Packet Radio Service
 GPRS
معدالت البيانات املتبادلة لتطور GSM

أول نظام خلوي رقمي يتم تسويقه منذ سنة  1992يسمح بنقل املعطيات وكذا
الرسائل القصرية " "SMSوكذا الربيد ادإلكتروين .
ويعترب نظام " "GSMهو النظام املسيطر من بني األنظمة اخللوية من اجليل الثاين
حيث بلغ إمجايل املشتركني يف العامل يف هذا النظام .%45
هو نظام واقع بني اجليل الثاين واجليل الثالث ،ميكن من نقل األصوات والصور على
شكل حزم  421كليو بايت يف ثانية
هذا النظام يسمح بتحويل املعطيات على شكل حزم ) (Paquetsبني جهاز اهلاتف
و حمطة الراديو و يعرض قوة بث تقدر بني  20و  50كيلوبيت/ثانية.
تدعى بتقنية  E.GPRSحيث تبلغ سرعتها  241كيلو بايت وتسمح بتحويل

Exchanged Data rates for GSM Evolution

املعطيات مرتني أسرع من  GPRSوتستعمل تقنية  GPRSو  EDGEعلى
شبكة ال  GSMدون احلاجة ألي تغيري يف احملطات القاعدية وهوائيات الربط.

النظام التكنولوجي الدويل للهاتف النقال

ظهر اجليل الثالث من اهلاتف النقال سنة  ،2112حيث يستعمل نظام ""UMTS

))Universal Mobile Technology System
 UMTS
تقنيا تسمى قنوات اتصال اات ترددات عالية

يسمح هذا النظام للمستعمل مبواصلة إرسال واستقبال املكاملات بنفس الرقم وبنفس

 EDGE

Wide and Code Divison Multipe
WCDMA
تكنولوجيا الولوج لالنترنت
World Wide Web
WEB

اجلهاز عند التنقل إىل دولة أخرى .ويوفر جمموعة من اخلدمات مثل :التلفزيون اهلاتفي
املكاملة املرئية ،خدمة االنترنت  2ميغا بايت .الرخص اليت تسريها تكون على مستوى
إقليمي وليس على مستوى الوطين.
تقنية الولوج لالنترنت باستخدام اهلاتف النقال ،حبث توفر مواقع خاصة لتحميل
الصور ،ألعاب ،وإرسال الربيد االلكتروين ،الولوج إىل مواقع التواصل :الفايسبوك،
توتري ،واتساب...

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على الوثائق الداخلية للشركات

التكنولوجيا بوصفها شرطا قاعديا لصناعة اهلاتف احملمول يف اجلزائر وفرت املناخ املالئم للمنافسة ،ففي
بداية ظهور النشاط كان املشتركون يستغلون اهلاتف احملمول يف حدود ضيقة ال تتعدى اخلدمات األساسية
ومع التطورات السريعة ،خاصة وأن اجملتمع اجلزائري يعترب جمتمعا منفتحا سريع التأقلم مع التغيرات
والتطورات ،اليت يعتربها مسيروا املتعاملين الثالث بأهنا امليزة األساس لتوسع الصناعة وتطورها ،وهو الذي
يفسر الطلب املتزايد على التكنولوجيات األحدث قبل توفرها كما حدث مع اجليل الثالث والستغالل
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التطبيقات اليت تتوفر عليها هواتفهم احملمولة وال تتوفر عليها شبكات املتعاملين خاصة بعد دخول اهلواتف
الذكية ،بالتايل زاد الضغط على سلطة الضبط من قبل املشتركين واملتعاملين للسماح بنشاط أجيال أكثر تطور.
بداية نشاط كل من موبيليس وجازي مل تعرف اهتماما بالتكنولوجيا ألن اخلدمات األساسية يف حد ااهتا
مل تكن معروفة جيدا للمستهلكين ،يف املقابل جند أوريدو منذ بدايتها اعتمدت على التكنولوجيا العالية مقارنة
مبنافسيها وجعلت منها ميزهتا األساسية .بتطور القطاع أصبح املتعاملون الثالث يقدمون عروض بتكنولوجيات
متقاربة .من هنا فالتكنولوجيا تعترب أساس جيدا للمنافسين الثالث ألهنا توفر جماالت متعددة لكسب مزايا
تنافسية يمكن االستفادة منها كما كانت سببا يف توسيع نشاطهم خاصة بعد توسع استعماالت اهلاتف احملمول
وتزايد قدرته على إشباع حاجات ورغبات املشتركين من خالل تقديم خدمات مماثلة ملا تقدمه منتجات
ادإحالل كاالنترنت بالتايل فإن هذا الشرط القاعدي يعترب مؤثرا ايجابيا و إن كان تأثيره حمكوم بالقواعد اليت
يفرضها الشرط الدولة و السوق.

املطلب الثاين :أبعاد املزايا االستراتيجية والتنافسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال
إ ن استخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصال حتقق العديد من املزايا االستراتيجية والتنافسية للشركة
جملموعة من األبعاد هي :العمالء (الزبائن)  ،املنافسني ،املوردين ،األسواق ،باالضافة لتحسني الكفاءة التنظيمية
وختفيض خماطر األعمال ومرونة يف االعمليات ،وكذا الرفع من الكفاءة يف البحث والتطوير ميكن اجياز مزايا
االستراتيجية والتنافسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اجلدول التايل:
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اجلدول رقم ( :)14أبعاد املزايا االستراتيجية والتنافسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال
املزايا االستراتيجية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال

األبعاد

 عمل قواعد بيانات ومعلومات حول العمالء؛
بالنسبة للعمالء (الزبائن)

 تسهيل عملية تنظيم وختزين وتقييم املعرفة اخلاصة بالعمالء ( وقت أقل يعىن تكلفة
أقل)؛
 عمل قواعد بيانات للخدمات واملنتجات متاحة وطنيا ودوليا؛
 استخدام شبكات مؤمنة لضمان عملية تقاسم وتشارك وتوزيع املعرفة اخلاصة بالعمالء
وبالتايل حتسني اخلدمة؛

 خدمة العمالء حسب االحتياجات والرغبات املختلفة يف أي مكان.
املنتجات واخلدمات

 تدعم جودة املنتجات واخلدمات؛
 تسمح للشركات بإرسال وتوزيع معلومات عن منتجاهتا وخدماهتا؛
 تسمح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بتطوير منتجاهتا وخدمات جديدة؛
 تدعم أنشطة وخدمات ما بعد البيع.
 حتديد اجتاهات األسواق؛
 اكتشاف أسواق جديدة ومرحبة لبيع منتجات الشركة.

األسواق
بالنسبة للمنافسني

 توفري بدائل للمنتجات؛
 إعداد خطط وقائية ضد املنافسني (منتج وخدمة جديدة).

بالنسبة للموردين

 حتديد مصادر التوريد البديلة؛
 إعادة التوازن مع املوردين مع إقامة عالقات متميزة (لصاحل الشركة).

بالنسبة للكفاءة التنظيمية
والبحث والتطوير

 حتسني التخطيط االستراتيجي؛
 سهولة التغيري التنظيمي للمنشأة؛
 تساعد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التنسيق بني جمهودات البحث والتطوير؛
 تطوير نظم دعم القرار والنظم اخلبرية للشركة والنظم االستراتيجية.
 حتسني االتصاالت والتنسيق واملعامالت مع الشركات األخرى؛

بالنسبة للكفاءة فيما بني
أجزاء الشركة ،ختفيض

 تسمح تكنولوجيا املعلومات واالتصال باملرونة يف حتديد مواقع العمليات؛

خماطر األعمال ومرونة

 توفري االمدادات السريعة للشركة وشبكات التوزيع؛

العمليات

 حتقيق التكامل بني الشركة من جهة وبني املوردين واملوزعني من جهة أخرى.

املصدر :بلقيدوم صباح ،أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة على التسيري االستراتيجي للمؤسسات االقتصادية ،رسالة مقدمة لنيل شهادة
دكتوراه علوم يف علوم التسيري ،جامعة قسنطينة ،1021/1021 ،1ص ( 291غري منشورة).
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والشكل املوايل يوضح أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على شركة.
الشكل رقم ( :)52أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصال على شركة
تكــنولوجــيا املعلومــات واالتصــال

تعظيم قيمة العميل (الزبون)

إعادة هندسة العمليات

اجلودة  ،السعر ،تفضيالت

إدخال حتسينات ،تطوير

العميل

اخلدمات ،السرعة

تكوين الشراكة االفتراضية
ربط املوظفني واملوجودات
واألفكار

بناء الشركة املبدعة

النجاح االستراتيجي املستدام

اكتساب املعرفة وتطبيقها

متغريات عمل البيئة  /األداء

املصدر :بلقيدوم صباح ،أثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة على التسيري االستراتيجي للمؤسسات االقتصادية ،رسالة مقدمة لنيل شهادة
دكتوراه علوم يف علوم التسيري ،جامعة قسنطينة ،1021/1021 ،1ص ( 291غري منشورة).

يوضح الشكل أعاله أن الشركة توجد يف بيئة تتسم بالتطور السريع يف التكنولوجيا بادإضافة إىل أهنا
سريعة التغري والتعقيد مما يفرض عليها التحول من شكلها املادي إىل شكلها االفتراضي اجلديد عن طريق إعادة
هندسة كافة عمليتها ،واالهتمام بإدارة املعرفة لتصبح الشركة مبدعة وتستطيع جمارة املنافسة الدولية وبالتايل
حتقيق مستويات أداء عالية تسمح هلا بتحقيق النجاح واالستمرارية.
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املطلب الثالث :قدرة املوارد البشرية على استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصال
إن امتالك تكنولوجيا املعلومات واالتصال أمر البد منه ،ولكن عدم التحكم يف هذه األخرية يفقدها
معناها ألن هدف أي مسري هي املعلومة يف وقتها وكذا مدى دقتها ،وصدقها ،فإاا اختل شرط من شروطها
أفقدها معناها .إاا فاحلصول على املعلومة اجليدة واملفيدة يتطلب استخدام كفاءات ومهارات عالية بادإضافة
إىل التكنولوجيات احلديثة يف هذا ا جملال ،ومبا أن ادإنسان هو الذي أوجد هذه التكنولوجيا والقادر على
استخدامها لتعظيم حاجاته وحاجات شركته اليت يعمل لصاحلها ،هذا اهلدف الذي يسعى إليه الفرد هو لب
وغاية إدارة املوارد البشرية ،فأهداف إدارة املوارد البشرية تكمن أو تتجلى يف تعظيم منفعة كل من الشركة
واألفراد العاملني هبا والك من خالل مجيع وظائفها من ختطيط لقوى العاملة ،استقطاب ،اختيار ،تدريب،
وتقييم األداء واملكافآت واحلوافز املادية منها واملعنوية ،كلها تصب يف قالب واحد هو تعظيم قيمة الشركة.

أوال :التكوين والتدريب على مستوى شركة موبيليس
تسعى شركة موبيليس لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة باالعتماد على مواردها البشرية وهذا برسم
جمموعة من األهداف عرب مديريتها ملوارد البشرية كما يلي:
 تثمني املعرفة؛
 اشراك العاملني وحتسني املؤهالت؛
 التطوير والرفع من مستوى االطارات والتقنيني؛
 توظيف إطارات شابة واات كفاءة ،حيث أن  %75من إطارات الشركة او مستوى
جامعي.
ومن أجل حتقيق هذه األهداف املسيطرة تعتمد شركة موبيليس على سياسة التكوين والتدريب
املتواصلني سواء كان داخلى أو خارجي من أجل اكتساب مهارات التواصل ومعارف جديدة حول جمال
تكنولوجيا املعل ومات واالتصال من أجل التحكم اجليد يف خمتلف التغريات والتطورات احلاصلة يف أساليب
وتقنيات العمل.
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إن سياسة التكوين والتدريب املنتهجة من قبل شركة موبيليس هتدف إىل تطوير مهارات وقدرات
املوراد البشرية من خالل إشراك العاملني يف ثقافة الشركة بسلسلة من الندوات وحماضرات املترمجة لقيم
موبيليس .ومن أهم جماالت التكوين والتدريب ودورات االتقان :إدارة األعمال (التسيري) ،تقنيات تكنولوجيا
االتصاالت ،ثقافة املؤسسة .واجلدول املوايل يوضح أهم هذه اجملاالت:
اجلدول رقم ( :)94جماالت التكوين والتدريب على مستوى شركة موبيليس سنة 5109
قطاع النشاط

جمال التكوين

التعداد

عدد األيام

الساعات

التسيري

منامجنت :املوارد البشرية ،املالية واحملاسبية،

2211

2013

11130

التجاري ،الشراء التموين ،مهارات
التواصل ،اللغات
تكنولوجيا

تطوير الشبكة ،االستغالل ،ادإشارة،

االتصاالت

تصليح وصيانة الشبكة

الوافدون اجلدد
ادإطارات
ادإطارات السامية

ثقافة املؤسسة

213
3100

222
10

1032
1322

عبارة عن أيام دراسية ،ندوات يف داخل وخارج الوطن ،تربصات قصرية املدى
عبارة عن ملتقيات ومشاركات وطنية ودولية ،زيارة معارض الكتساب التجارب واالطالع
على املستجدات.
املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير وثائق شركة موبيليس

ثانيا :التكوين والتدريب على مستوى شركة جازي
 Djezzyهي العالمة التجارية ألكرب شركة اتصاالت للهاتف النقال يف اجلزائر ،تأسست سنة  2114وهي
حاليا ملكية مشتركة بني الصندوق الوطين لالستثمار وشركة فيمبيلكوم الروسية ،ويبلغ عدد موظفي 1200
موظف من بينهم  29موظف أجنيب ،وتعمل أوراسكوم تليكوم اجلزائر يف جمال او قيمة مضافة عالية يتطلب
امدادات مستمرة من املهارات والتكنولوجيات اجلديدة.

Djezzy

مقتنعة بأن املوظفني املوهوبني واملخلصني

يشكلون املفتاح لنجاح الشركة ،تعمل أوراسكوم تليكوم اجلزائر ،باستمرار على استقطاب وتنمية وتطوير
املواهب ،فهي تضعهم يف قلب استراتيجية التنمية الشاملة .كما توفري هلم مزايا منها:
 بيئة عمل بأفضل املعايري؛
 دورات تدريب لصقل املهارات بشكل دائم؛
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 فرص تطوير السرية املهنية واضحة وشفافة وحمفزة للغاية؛
 راتب مغري و مزايا أخرى.
حيث تُوفر جازي بوابة إلكترونية على موقعها ادإلكتروين لتمكني الراغبني يف التقدم للعمل لدى جازي
من تقدمي طلباهتم لدراستها من قبل مديرية املوارد البشرية للشركة.
ويف إطار دعم الثقافة التظيمية القائمة على تشارك وتقاسم املعرفة،

Djezzy

توفر وسائل لسهيل عملية

االتصال بني املوظفني كتوفري خطوط هاتفية جمانية ،توفري بريد إلكتروين لكل أفراد الشركة وكذا توفري وصلة
على شبكة االنترنت تسمى كتاب العائلة  family bookمتكن املوظفني من معرفة بعض املعلومات عن بعضهم
البعض ،الصورة ،الوظيفة ،القسم...
وما مييز جازي على بقية منافسها هو اعتمادها على التعليم ادإلكتروين وهي ميزة أخرى حتققها جازي
لربح الوقت وختفيض عراقيل تنقل موظفيها عرب فروعها بالواليات ،وتتيح اخلطوة اليت أقدمت عليها إدارة
الشركة الفرصة أمام مجيع املوظفني أينما كان موقعهم ودرجتهم ،للتدرب عرب ادإنترنت يف اجملاالت املكتبية
واالتصاالت التسويق وإدارة املشاريع .جازي اعتمدت منذ عام  2112برنامج التكويين على التعليم
ادإلكتروين لتسيري التكوين عن بعد لكل منتسيب الشركة.
كما تقوم جازي على سياسة تشجيع موظفيها ورفع من روح معنوية لديهم وحثهم على املزيد من
املثابرة والعمل للمحافظة على صورة الشركة وإرضاء عمالئها ،من خالل جائزة أحسن موظف يف شركة
جازي وتقوم باختيار أحسن املوظفني الذين يتم تكرميهم دوريا من طرف مسؤوليهم املباشرين من خالل
األخذ بعني االعتبار عدة متغريات مبا فيها اجلدية واالبتكار على أن يكون املوظفني من فئة الشباب ،أي أال
تتجاوز أعمارهم الثالثني سنة .كما تتكفل  Djezzyبتكاليف الدراسات العليا للموظفني الذي تتوفر فيهم
بعض الشروط مثل( :التخصص ،السن ،الراتب.)...
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ثالثا :التكوين والتدريب على مستوى شركة أوريدو
تغطي أوريدو حاليا  14والية بـ 3111موقع تقين ،مكن من تغطية  % 24من السكان ،كما متتلك
أوريدو  71حمل بيع عرب التراب الوطين و  271فضاء خدمات أوريدو ،وأكثر من  21ألف نقطة بيع،
وتشغل  2211عامل  % 22منهم جزائريون % 11 ،من العنصر النسوي ويقدر متوسط سن العمال
بـ 31سنة.1
وتقوم استراتيجية املوراد البشرية لـ

Ooredoo

على تعيني وأستطاب أفضل املوظفني الواعدين،

واالرتقاء بقدراهتم ومتكينهم من حتقيق كل ما يتطلعون إليه .كما تقوم على إثراء حياة األفراد وحتفيز التنمية
البشرية ،وتُتيح عدد من املزايا والفرص لدعم موظفني يف حتقيق التطور املطلوب .وتقدم  Ooredooملوظفيها
حزمة تنافسية تشمل:


رواتب مميزة يف قطاع االتصاالت؛



مكافآت يف األمدين القصري والبعيد،



دعم تعليم األبناء؛



تغطية طبية دولية؛



عروض خاصة متفق عليها مع شركات حملية وإقليمية؛

ال تقتصر املزايا على املزايا املادية التنافسية Ooredoo ،ملتزمة أيضا بدعم تطور مسرية موظفني املهنية.
 .4التنمية املهنية :توفر

Ooredoo

على املستويات املختلفة عروض تكوين وتدريب سواء كانت برامج

التطوير املتاحة داخلياً إىل جانب برامج تطوير تنعقد يف شراكة مع شركات ريادية .ومن بني تلك
الربامج التنمية املهنية املخصصة والتدريب حسب القدرات الفردية بالتعاون مع شركاء رياديني هبدف
تنمية القدرات املهنية.
 .2إدارة األداء :تركز إدارة األداء يف

جمموعةOoredoo

على استمرارية االتصال والتواصل بني املوظفني

ومدرائهم ،مبا يدعم حتقيق األهداف االستراتيجية للمجموعة.

وOoredoo

تنظر إىل إدارة األداء

كعملية متواصلة ،حيث تتفاوت املناقشات من عام إىل آخر حسب األهداف الديناميكية لصناعة
1

مقابلة مع مدير الموارد البشرية للوطنية التصاالت الجزائر ،بتاريخ 8360/30/88
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االتصاالت احلديثة .وحترص

Ooredoo

على مواكبة معايري إدارة األداء لديها لذات املعايري املعتمدة

من قبل الشركات متعددة اجلنسيات الريادية بُغية التقييم املنصف لكل فرد وتعزيز دوره يف حتقيق
الرؤية املؤسسية الكلية.
 .3برنامج التنقلية العاملية تطبق جمموعة

Ooredoo

برناجماً راسخاً لتنقل املوظفني الواعدين واملتميزين

عاملياً حيث تتيح العديد من املهام قصرية وطويلة األجل مبا يدعم االستراتيجية بعيدة األمد للشركة .و
Ooredoo

على قناعة راسخة بأن تنقل املوظفني الواعدين واملتميزين إمنا يساهم يف تقليص الفجوة

على صعيد املهارات والتغلُّب على حتديات نقص املهارات وتعزيز القدرات الوظيفية للموظفني .وال
يقتصر أو ينحصر اهتمام

Ooredoo

بالتطوير املستمر ملوظفني بل تعمل دون كلل لتطوير وحتفيز

املوظفني على امتداد أعمال اجملموعة من أجل تدريبهم وتطويرهم وضمان االحتفاظ هبم.
 .1مربوك:
مربوك هو اسم برنامج تكرمي املوظفني املصمم لتمكني القياديني واملديرين من تكرمي ومكافأة املتميزين
ممن يعملون عرب احلدود لدعم التعاون على امتداد جمموعة  Ooredoo.وتُمنح اجلوائز خالل الفعاليات
اجلماعية يف شكل شهادات وتُقدَّم للموظفني الذين يثبتون التفوق يف حتقيق األركان الثالثة لعمالئنا
(االهتمام والتواصل والتحدي).
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املطلب الرابع :تشخيص أبعاد إدارة معرفة العمالء يف شركات اهلاتف النقال
هتدف عملية تشخيص أبعاد إدارة معرفة العمالء إىل حتديد املعرفة اليت حتتاجها الشركة عن العمالء بأبعادها
الثالث:
 املعرفة حول العمالء :هذه املعرفة مكتسبة بواسطة إدارة اخلدمة ،فخدمة العميل تقدم فرص لكسب
املعرفة آليا حول العمالء عن طريق أجهزة ادإعالم االيل حيث تضم البيانات التالية :االسم ،اجلنس،
العمر ،املهنة ،االهتمامات ،املنطقة اجلغرافية ،نوع شبكات التواصل االجتماعي اليت يستخدموهنا .يف
سنة  12114كان هناك حوايل  2211112مشترك أي حويل  %9جمهول اهلوية لدى متعاملي
اهلاتف النقال باجلزائر وما يدل على أن هذه األخرية مل هتتم من هم عمالئها بقدر اهتمامها بتحقيق
أكرب حصة سوقية وأكرب رقم أعمال .وبعد احلملة اليت اطلقتها سلطة ضبط املواصالت السلكية
والالسلكية أصبح الزاميا التعريف حبامل شرحية اهلاتف لكل متعاملي مع فرض غرامة مالية تقدر بـ
 21111دج لكل شرحية جمهولة اهلوية .وعموما يتم مجع املعرفة حول العمالء بطريقة مباشرة
(مراكز خدمة تابعة للشركة) ،وكذا بطريقة غري مباشرة (الوكالء املعتمدين) عن طريق عقد
اتفاقيات معهم مقابل احلصول على نسبة مئوية من رقم األعمال احملقق مع ضمان حقهم يف بيع
عروضهم اخلاصة بأجهزة اهلاتف النقال وتقدمي خدمات ما بعد البيع.
 املعرفة من العمالء :تكتسب هذه املعرفة بنفس طرق كسب املعرفة حول العمالء عند نقاط اخلدمة،
تضم على سبيل املثال :احتياجات ورغبات العمالء ،التوقعات واآلراء حول منتجات وخدمات
الشركة وسياساهتا ،مستوى الرضا لدى العمالء ،وتعد هذه املعرفة من العمالء اات قيمة ألهنا تغذي
إجراءات حتسني املنتجات واخلدمات (التغذية العكسية).
 املعرفة للعمالء :هذه املعرفة مكتسبة بواسطة إدارة العرض (االشهار) ،إدارة العقد ،وإدارة اخلدمة،
يعين تفاعل بني العميل والشركة وما حيصل عليه العميل من معرفة حول املنتجات واخلدمات املقدمة
من قبل الشركة تضم كافة املعلومات عن الشركة ومنتجاهتا وخدماهتا املقدمة للعمالء من مواقع
1

سلطة ضبط الييد والمواصالت السلكية والالسلكية ،بالغ جملة تعريف ر
الشائح مجهولة الهوية 12 ،فيفري .1002
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وكاالت اخلدمة ،نوع وأسعار اخلدمات ،عروض حول اخلدمات ما بعد البيع ،موقع الشركة يف
السوق واستثماراهتا.
واجلدول املوايل يوضح مقارنة بني أبعاد إدارة معرفة العمالء عند شركات حمل الدراسة.
اجلدول رقم( :)21مقارنة بني متعاملي اهلاتف النقال من حيث أبعاد إدارة معرفة العمالء
البيان
املعرفة حول
العمالء

املع

شركة موبليس

شركة أوريدو

شركة جازي

عدد مراكز اخلدمة

 14مديريات جهوية

 72مركز

 271فضاء جتاري

الوكالء املعتمدة

 421وكالة جتارية

 21وكاالت جتارية

 71وكاالت جتارية

نقاط البيع

 11111نقطة بيع

42111نقطة بيع

 1111نقطة بيع

استبيانات حول
الرضا وجودة اخلدمة

دراسات استطالعية دورية حول
جودة اخلدمة ومستوى الرضا لدى
العميل لعينات من العمالء.

دراسات دورية حول جودة اخلدمة
ومستوى الرضا لدى العميل.

استبيان على مستوى املوقع
الرمسي حول مستوى خدمة
الزبائن والعروض املقدمة

666االتصال مبصلحة الزبائن

 777رقم خمصص لعمالء جازي من

 333رقم خمصص لعمالء

بالنسبة لزبائن الدفع البعدي
(الفاتورة)
888االتصال مبصلحة الزبائن
بالنسبة لزبائن الدفع القبلي.

األفراد ،يستقبل مركز النداء خمتلف
طلباتكم و استعالماتكم 21/21
ساعة و  7/7أيام.

أوريدو من األفراد
واملؤسسات ،يستقبل مركز
النداء خمتلف طلباتكم و
استعالماتكم  21/21ساعة و

إدارة شكاوى

عرب كامل مراكز اخلدمة

 222مركز لتوجيه العمالء

إدارة العروض

الكود  *222#لإلطالع على مل يعد من الضروري ادإتصال مبركز
النداء أو التنقل إىل أقرب مركز
رصيد موبيليس.

حتويل العرض *441#
حتويل عرضي إىل عرض أوريد

#002#دإلغاء حتويل كل انواع خدمات ،يكفيكم تشكيل *#777
على هاتفكم للحصول على اخلدمات
املكاملات.
#31#دإخفاء رقمك عندما التالية:
 احلصول على مفتاح فك القفل
تقوم بإجراء مكاالت.

Ooredooآخر (العرض
صاحل لزبائن الدفع املسبق).
خدمة  *314#كراء رقم
هاتف الستقبال املكاملات.

مركز النداء

 7/7أيام.

املعرفة للعمالء

505:للتعرف على رقم اهلاتف
يتم ادإتصال بالرقم  212مث إختيار 

 4مث .2
لتحويل املكاملات شكل الرمز 
* *24مث الرقم الذي ترغب
بتحويل املكاملت الواردة إليك إليه

مث#
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عرب مراكز اخلدمة

الشخصي)(PUK
اختصارت حنو قائمة 721
ضبط  MMSو أنترنت
إيقاف أو إعادة تشغيل خطكم
يف حالة ضياع أو سرقة نقالكم

هاته اخلدمة متوفرة لكل زبائن
Ooredooباستثناء بعض
عروض الدفع البعدي
ستورم مستور *222#
تعبئة رصيدي دون كشف

تغيري رقم اهلاتف
معلومات حول خدمات :

رقمي
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املعرفة للعمالء

املوقع الرمسي

كود  :*111#لتغيري نوع الشرحية
مثال من مبتسم إىل أول أو العكس
إضافة دإختيار عروض املكاملات
واألنترنت املتنوعة.

رنيت ،سكوب و Verso

www.mobilis.dz

www.djezzy.com

www.ooredoo.dz

االشهار يف التلفزيون
وادإااعة واجلرائد

التلفزيون الوطين ،االااعة الوطنية
وإااعات اجلهوية ،جريدة الوطن،
جريدة الشروق..

التفزيون الوطين ،قناة اجلزائرية ،قناة
الشروق ،االااعة الوطنية  ،جريدة
اخلرب ،جريدة ...liberte

التلفزيون الوطين ،بعض
اااعات الوطنية ،االااعة
الوطنية ،قناة النهار ،جريدة
الشروق..

منصات التواصل

https://www.facebook.com
/mobilisofficielle
https://twitter.com/atm_mo
bilis
https://www.youtube.com/
user/tvmobilis
https://www.linkedin.com/
company-beta/799155
https://www.instagram.co
m/mobilis.dz
https://plus.google.com/+t
vmobilis

www.facebook.com/djezzy
https://twitter.com/djezzy
https://plus.google.com/+dje
zzyofficial?rel=author
https://www.youtube.com/us
er/djezzytube
https://www.linkedin.com/co
mpany-beta/2717280
https://www.instagram.com/
/ djezzy.dz

https://www.facebook.c
/om/ooredoodz
https://twitter.com/oore
doodz
https://www.youtube.c
om/user/ooredoodz
https://www.instagram.
/com/ooredoodz
https://plus.google.com
/u/0/+ooredoodz

اللوحات االشهارية

عرب الوطن

عرب الوطن

عرب الوطن

111االتصال بالرقم  444لتعبئة

 788رقم موجه لزبائن جازي من ادإطالع على الرصيد

االجتماعي

خدمات ما بعد البيع

رصيد اهلاتف عرب إدخال كود
بطاقات التعبئة .ميكن أيضا تشكيل
الرمز * *444مث أرقام بطاقة التعبئة
مث  #لتعبئة الرصيد ببطاقة تعبئة.
 9030االتصال هبذا الرقم لتعبئة

املؤسسات و الشخصيات اهلامة ،فريق
من اخلرباء يعلمكم بكل العروض
املختلفة ،اخلدمات و حلول جازي
للمؤسسات  7/7أيام من سا  4إىل
21سا 31د.

خدمة فليكسي :+خدمة متكّن كل
حسابك موبيليس من رصيدك يف
زبائن الدفع املسبق من احلصول مسبقا
بريد اجلزائر “خدمة راسيمو”،
ويلزم االشتراك يف هذه اخلدمة لدى على رصيد إىل غاية  211دج* .و
باملقابل ،يتم خصم املبلغ الكلي
بريد اجلزائر قبل التمكن من

*211#
خدمة الربيد الصويت 222
إلغاء حتويل املكاملات غري
املشروط #24#
رنيين ( 2323إتصال)
تعيني موسيقيت املفضلة كرنة
إتصال ملن يتصل خلصين
*111#
التكفل مبكاملات عائليت

لرصيد فليكسي  +بادإضافة إىل وأحبايب فيلتري *314#
استعاهلا.
كود  :*141#لتحويل الرصيد تكاليف اخلدمة ،من حساب املشترك وضع حد للمكاملات املزعجة.
من هاتفك لرقم آخر ،للمزيد من عند التعبئة املقبلة.
التفاصيل :سلكين ملوبيليس :حتويل
الرصيد من موبيليس إىل موبيليس
املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على وثائق شركات حمل دراسة
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من خالل اجلدول أعاله يتضح حجم االستثمارات اليت تنفقها شركات اهلاتف النقال من خالل عدد
الوكاالت التجارية ونقاط البيع ومراكز اخلدمة وجتهيزات الشبكات (املوارد املادية) بادإضافة إىل ما توفره
من يد عاملة خلدمة أكثر من  13مليون مشترك عرب التراب الوطين ،حيث يبلغ عدد عمال شركة موبيليس
أكثر من  1211عامل ،شركة جازي  3211عامل  ،شركة أوريدو  2211عامل اليت تشكل تكلفة
االستغالل.
كما أيضا أن مجيع شركات اهلاتف النقال تعتمد على بعدي املعرفة حول العميل واملعرفة للعميل
بدرجة كبري لتحقيق زيادة يف احلصة السوقية وعدد املشتركني وكذا كسب عمالء جدد ،من خالل تبين
استراتيج ية التقرب من العميل باستخدام مجيع مواقع التواصل االجتماعي واستغالهلا لعرض أهم منتجاهتا
وخدماهتا يف مواقع التواصل االجتماعي حيث أن تكاليفها أقل لكن حتقق الترويج وادإشهار لشركات اهلاتف
النقال بأقل تكلفة ممكنة.
كما أن مجيع شركات اهلاتف النقال باجلزائر متتلك جمموعة كبرية من خدمات ما بعد البيع بادإضافة
ملركز النداء الذي يتلقى أراء وشكاوى العمالء على مدار 21س21/سا و  7أيام7/أيام وهذا يعكس مدى
اهتمامها مبعرفة عمالئها وحماولة كسب رضاهم من مث والئهم.
ونستخلص مما سبق أن شركات اهلاتف النقال تتوفر على كافة متطلبات إقامة إدارة معرفة العميل من توفر
موارد بشرية مؤهلة ،توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،ثقافة املؤسسة اليت تويل أهتماماً متزايداُ بالعمالء،
مع نقص يف دعم ادإدارة العليا دإنشاء إدارة معرفة قسم مستقل حبد ااته.
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املبحث الثاين :مقارنة أثر إدارة معرفة العمالء على أداء شركات قطاع االتصاالت
يف إطار فتح سوق االتصاالت للمنافسة مت يف شهر جوان  2114بيع رخصة دإقامة واستغالل شبكة
للهاتف النقال وا ستمر تنفيذ برنامج فتح السوق للمنافسة ليشمل فروع أخرى وهي شركة أوراسكوم
التصاالت اجلزائر (جازي) وشركة الوطنية التصاالت اجلزائر(أوريدو) ،حيث مت بيع رخص تتعلق
بشبكات  VSATو شبكة الربط احمللي يف املناطق الريفية .كما مشل فتح السوق كذلك الدارات الدولية
يف  2113و الربط احمللي يف املناطق احلضرية يف  .2111و بالتايل أصبحت سوق االتصاالت مفتوحة
متاما يف  2112والك يف ظل احترام دقيق ملبدأ الشفافية ولقواعد املنافسة.

املطلب األول :مؤشرات أداء قطاع االتصاالت اجلزائري
ال تزال سوق االتصاالت تسجل وحتقق معدالت منو قوية والك من سنة إىل أخرى ،هذا
النمو ارتكز أساسا يف قطاعات اهلاتف احملمول الذي ارتفع من  32.13مليون سنة  2143إىل
 13.22مليون مشترك سنة  ،2141أي بزيادة قدرة ب  .%4وقد أسفر منو قاعدة املشتركني عن
نتيجة وصلت إىل معدل اختراق  % 412.12سنة  2141يف قطاع اهلاتف النقال .واجلدول أدناه
يبني أهم مؤشرات أداء قطاع االتصاالت باجلزائر.
اجلدول رقم ( :)24مؤشرات أداء قطاع االتصاالت اجلزائري
البيان

2144

2142

2143

2141

2142

حجم االستثمارات (مليار

173.411

242.422

224.774

743.721

432.122

دينار)
عدد االمجايل للمشتركني

32.14

37.22

32.13

13.22

13.22

اهلاتف النقال (باملاليني)
رقم االعمال ( مليار دينار)

211.4

271.3

299.78

324.27

340

الكثافة اهلاتفية للنقال (نسبة
انتشار)%

%96.52

%99.28

%102.40

%109.62

%107.00

قيمة املضافة (مليار دينار)

154.811

174.793

193.051

186.613

247.12
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عرفت الكثافة اهلاتفية للنقال اخنفاضا يقدر بـ  % 2.12باملقارنة مع  ،2141إا انتقلت
من %412.12إىل  % 417يف سنة  2142ويرجع أساسا هذا االخنفاض إىل ايقاف تشغيل شرائح
املشتركني الغري النشطني و الغري املعرفني من طرف معاملي اهلاتف النقال .وحقق املتعاملني الثالث يف جمال
اهلاتف النقال سنة  2141رقم أعمال يف حدود  321,271مليار دج (منها رقم األعمال خلدمات
،)G3حيث عرف منو وزيادة قدرها  %4مقارنة مع مبلغ ادإيرادات املسجل عام 2143
بـ 222.744مليار دج.
ا ملبلغ املوحد للقيمة املنجزة من قبل املتعاملني الثالث للهاتف النقال خالل ختام السنة املالية لـ 2141إا
اخنفض  423.24مليار إىل  441.143مليار دينار جزائري أي بنسبة اخنفاض تقدر بـ .%3هذا
االخنفاض ناجم عن تكاليف االستغالل املتصلة بإطالق خدمات  G3واملتعلقة باخلدمات اخلارجية وأخرى
باالستهالك واهلبات املمنوحة .وشهدت ارتفاع يف  2142بنسبة  %3.17ويرجع أساسا دإطالق خدمات
.G3
الشكل رقم ( :)21تطور مؤشرات أداء قطاع االتصاالت
تطور مؤشرات أداء قطاع االتصاالت
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من الشكل أعاله نالحظ أن حجم االستثمارات يف قطاع االتصاالت يف ارتفاع مستمر حيث بلغت
سنة  2144ما قيمته  173.411مليار دينار لتصل سنة  2143إىل  224.774مليار دينار ومقارنتها مع
القيمة املضافة لالقتصاد جند أن سنة  2144حققت ما يقارب 154.811مليار دينار و 193.051سنة
 2143ويعود باألساس ملنح متعاملي هاتف النقال رخصة اجليل الثالث وبداية استثمارهم يف شبكة اجليل
الثالث .لتبلغ حصيلة االستثمار يف سنة  2142اروهتا بقيمة تصل إيل  432.122مليار دينار ومع بداية
تشغيل شبكة اجليل الرابع وهذا انعكس بصورة مباشرة على القيمة املضافة حيث وصلت إىل  247.12مليار
دينار.

املطلب الثاين :مؤشرات أداء شركة اتصاالت اجلزائر (موبيليس)
فيما يتعلق مبؤشرات األداء اليت حققتها شركة اتصاالت اجلزائر (موبيليس) خالل  2سنوات يبني
اجلدول أدناه أهم مؤشرات األداء هلذه الفترة الزمنية ( .)2142/2144فقد ارتفع عدد املشتركني بنسبة
 %9.95لسنة  2015باملقارنة مع نفس الفترة من سنة  ،2141برقم أعمال بلغ  41مليار دج لسنة
 2141حقق متعامل موبيليس منوا فاق نسبة  %22مقارنة مع نفس الفترة من سنة  .2143أما احلصة
السوقية فقد احتلت املرتبة الثانية يف سوق اهلاتف النقال باجلزائر بنسبة تقدر بـ %33.12بعد شركة
أوراسكوم التصاالت اجلزائر بـ %38.43وشركة الوطنية التصاالت اجلزائر بـ %28.45لسنة 2015
حسب سلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية.
اجلدول رقم ( :)22مؤشرات أداء شركة اتصاالت اجلزائر ()2142- 2144
البيان

2144

2142

2143

2141

2142

عدد االمجايل للمشتركني
اهلاتف النقال (باملاليني)

41.24

41.12

42.12

43.21

41.344

رقم االعمال ( مليار دينار)

22

22

73

41

احلصة السوقية (نسبة )%

%29.53

%28.31

%31.66

%30.08

71.3
%33.42
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والوثائق داخلية لشركة موبيليس

الشكل املوايل يوضح تطور رقم األعمال لشركة موبيليس كما يلي:
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الشكل رقم ( :)27تطور رقم االعمال لشركة موبيليس
تطور رقم االعمال خالل ()2015-2010
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من خالل الشكل أعاله نالحظ أن سنة  2141حققت شركة موبيليس رقم أعمال قدر بـ 41مليار
دوالر وهو أعلى حصيلة تصل إليها منذ إنشاءها .ويرجع سبب ارتفاع رقم أعماهلا إىل مبيعات اجليل الثالث
حيث وصل عدد مشتركني إىل  3414342مشترك سنة  2141يف حني وصلت سنة  2142إىل
 1212332مشترك أي بنسبة تطور تقدر بـ ، %71.43يف حني بلغت الكثافة اهلاتفية للنقال 3Gما
يعادل  ،%40.39أي مت يعادل  11مشترك لكل  411نسمة  .واجلدول التايل بني تطور عدد املشتركني
يف شبكة اهلاتف النقال. 3G
اجلدول رقم (:)23تطور عدد االمجايل للمشتركني يف شبكة اهلاتف النقال 3G
البيـان

2141

2142

التطور

اتصاالت اجلزائر

3816312

6542332

%71.43+

أوراسكوم تيلكوم اجلزائر

4221221

1411432

%230.41+

الوطنية التصاالت اجلزائر

3134124

2132214

%63.81+

العدد االمجايل للمشتركني 3G1

8509053

16319027

%91.78+

الكثافة اهلاتفية

%21.54+

%40.39+

%30.34 +

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على مرصد سوق اهلاتف النقال سنة ( 2142أنظر امللحق.)1
 1عدد المشتركين النشطين والمعرفين تم تدقيقه من طرف سلطة الضبط.
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خالل سنة  ،2142بلغت قاعدة املشتركني يف شبكة  3Gما يعادل  41.32مليون مشترك ،ومتتلك شركة
موبيليس الصدارة حبصة سوقية تقدر بـ  %40.09مت تليها شركة أوريدو بـ  %34.52مث شركة جازي
بـ .%25.39والشكل املوايل يوضح الك:
الشكل رقم ( :)24توزيع احلصص املتعاملني يف سوق  3Gبالنسبة لعدد املشتركني

2015

2014
الوطنية
التصاالت
الجزائر
%40

اتصاالت
الجزائر
%45

الوطنية
التصاالت
الجزائر
%35

اتصاالت
الجزائر
%40

أوبتيموم
تيلكوم
الجزائر
%15

أويتيموم
تيلكوم
الجزائر
%25

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على تقارير مرصد سوق اهلاتف النقال سنة (2142أنظر للملحق.)1

املطلب الثالث :مؤشرات أداء شركة أوبتيموم تيلكوم اجلزائر (جازي)
تغطي جازي  %22من السكان على كامل التراب الوطين ،كما تتوفر خدماهتا للجيل الثالث يف 14
والية منذ هناية  .2141وقد مت إطالق خدمات اجليل الرابع بنجاح يف  4أكتوبر  2141و هي تتابع توسعها
يف الواليات تبعا للربنامج املنصوص عليه يف دفتر الشروط اخلاص برخصة االستغالل .كما نشرت جازي
اخلدمة العامليّة لالتصاالت على اجليل الثاين من أجل فك العزلة عن املناطق النائية.كما أطلقت جازي برناجما
للتحوّل على املدى الكبري منذ  2142لتصبح املتعامل الرقمي املرجعي يف اجلزائر و متكّن هكذا زبائنها من
االستفادة من كل ادإمكانيات اليت مينحها العامل الرقمي.
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يف جانفي  2142حتصّل الصندوق الوطين لالستثمار على  %24من رأمسال الشركة بعد  3سنوات من
املفاوضات و أكثر من  1سنوات من النشاط اجلد حمدود .و تبعا لشروط االتفاقية ،حتتفظ جمموعة
سابقا

Vimpelcom

1

VEON

مبسؤولية تسيري الشركة و %49من األسهم .كما مت تغيري اسم الشركة من أوراسكوم

تيلكوم اجلزائر إىل أوبتيموم تيلكوم اجلزائر مع احلفاظ على نفس العالمة التجارية جازي.
اجلدول رقم ( :)21مؤشرات أداء أوبتيموم تيلكوم اجلزائر ()2015- 2141
البيان

2141

2144

2142

عدد املشتركني (باملاليني)

42.12

41.222

47.412

حصة السوقية (نسبة)

%46.03

%46.59

%47.55

2143
47.271
%44.47

2141

2142

44.142

41.144

%42.99

%38.43
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ينب اجلدول أعاله اخنفاض عدد املشتركني( GSMو )3Gيف سنة  2142حيث وصل إىل 41.144
مليون مشترك مقارنة مع سنة  2141حيث قدر بـ 44.142مليون مشترك أي بنسبة اخنفاض تقدر
بـ  %10.75ويرجع باألساس إىل توقيف اخلطوط غري النشطة أو غري املعرفة من طرف سلطة الضبط.
باالضافة إىل مسار املفاوضات من أجل بيع الشركة أثر سالبا على نشاط الشركة .ادإ أن شركة جازي حتتل
الريادة منذ انطالقها يف  2114يف احلصة السوقية حيث وصلت سنة  2142إىل  %47.55أي بنسبة
قدرت بـ  %50من سوق اهلاتف النقال يف السباقة يف السوق يف عروض الدفع املسبق ،حيث خالل
 2142بلغ عدد املشتركني الذين ينتمون إىل فئة الدفع املسبق نسبة  %89.80مقابل  %10.20يف فئة
الدفع املؤجل.

https://www.vimpelcom.com/profile/Brands/ 8361/30/31
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الشكل رقم ( :)22توزيع املشتركني حسب نوع االشتراك واملتعاملني
1883673

الوطنية التصاالت الجزائر

10414687
1252344

أوبتيموم تيلكوم الجزائر

15358771
1272147

اتصاالت الجزائر للنقال

13046022
15000000

20000000

10000000
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(GSMو)3G

0

5000000
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املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات مرصد سوق اهلاتف النقال(أنظر للملحق)1

من شكل نالحظ أن جازي حتتل املرتبة االوىل يف عدد املشتركني فئة الدفع املسبق يصل إىل  42مليون مشترك
يف مقابل  4.22مليون مشترك يف فئة الدفع املؤجل.
خالل سنة  %88 ، 2142من مشتركي ال 3Gسينتمون إىل فئة الدفع املسبق مقابل  %11.99يف فئة
الدفع املؤجل .وحتتل اتصاالت اجلزائر للنقال (موبيليس) املرتبة األوىل يف فئة الدفع املسبق تصل إىل 1.24
مليون مشترك يف  3Gوالشكل املوايل يوضح الك:
الشكل رقم ( :)31توزيع املشتركني حسب نوع االشتراك واملتعاملني
926296

الوطنية التصاالت الجزائر

4706265
774571

أوبتيموم تيلكوم الجزائر

3369564
255073

اتصاالت الجزائر للنقال

6287259
8000000

6000000

4000000
دفع مسبق

2000000

()3G

0

دفع مؤجل

املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات مرصد سوق اهلاتف النقال(أنظر للملحق)1
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من مميزات الدفع املسبق بالنسبة للعمالء ما يلي:
 التحكم يف التكاليف الشهرية املكلفة املتعلقة باهلاتف؛
 مراقبة تكاليف املكاملات اهلاتفية باحتساب دقائق املكاملة؛
 التخلص من تكاليف االشتراك الشهرية الباهضة؛
 اجتناب عناء تسديد الفاتورة.
أما بالنسبة ملتعامل مقدم اخلدمة يستفيد من هذه املميزات:
 كل املكاملات مدفوعة مسبقا؛
 زيادة موارد املتعامل كون سعر دقيقة والرسائل القصرية مرتفعة باملقارنة مع خدمة الدفع املؤجل؛
 اجتناب مشاكل العمالء اخلاصة بتسديد الفاتورة.

املطلب الرابع :مؤشرات أداء شركة الوظنية التصاالت اجلزائر (أوريدو)
أعلنت أوريدو  ،إحدى أسرع شركات ادإتصاالت منواً يف اجلزائر واملنطقة ،عن تغيري عالمتها التجارية
وتبين العالمة التجارية اجلديدة  ، Ooredooاملشتركة بني مجيع فروع اجملموعة اليت حتمل نفس ادإسم .ومت
ادإعالن عن العالمة التجارية اجلديدة يف  44نوفمرب  2143خالل مؤمتر صحفي عقد يف اجلزائر لالحتفال
بإجناز خطوة جديدة من إستراتيجية جمموعة

Ooredoo

اليت هتدف إىل تعميم عالمتها التجارية على امتداد

الدول اليت تعمل فيها .قطر ،الكويت ،سلطنة عمان ،فلسطني ،تونس ،اجلزائر ،العراق ،اندونيسيا ،جزر
املالديف وميامنار .وقد حققت جمموعة  ooredooإيرادات بلغت  33.2مليار ريال قطري يف عام  2141مع
قاعدة عمالء بلغت 417ماليني مشترك.
ومت تغيري عالمة جنمة إىل  Ooredooمع احلفاظ على الشعار "دميا معاكم" Ooredoo .املأخواة من
الكلمة العربية "أريد" وهي كلمة تُترجم استراتيجية املؤسسة املوجهة لتلبية متطلبات العمالء والقائمة على
ثالث ُأسُس وهي :االستماع للعميل ،واملسؤولية االجتماعية ،وادإبتكار.
فيما يتعلق مبؤشرات األداء اليت حققتها الشركة الوطنية التصاالت اجلزائر خالل  2سنوات يبني
اجلدول أدناه أهم مؤشرات األداء هلذه الفترة الزمنية ( .)2142-2141فقد ارتفع عدد املشتركني بنسبة
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 %5.44لسنة  2015باملقارنة مع نفس الفترة من سنة  ،2014أما احلصة السوقية فقد احتلت املرتبة الثالثة
يف سوق اهلاتف النقال باجلزائر بنسبة تقدر بـ( %28.45عدد املشتركني  GSMو) 3G
اجلدول رقم ( :)22مؤشرات أداء الشركة الوطنية لالتصاالت ()2015- 2141
البيان

2141

عدد املشتركني اهلاتف النقال
(باملاليني)

4.21

احلصة السوقية (نسبة )%
عائد على االستثمار (مليون دوالر)

2144
4.21

2142

2143

2141

2142

2.4

2.12

44.11

42.22

%28.45 %26.94 %24.02 %24.14 %23.85 %25.16
21.1

41

242.7

221.1

272.2

221.1

املصدر :سلطة الضبط للربيد واملواصالت السلكية والالسكية ،التقارير السنوية للنشاط ،على الرابط 1022/01/23https://www.arpt.dz

حسب التقرير السنوي لشركة األم "أوريدو" ، 1فقد سجل الفرع اجلزائري جملموعة "أوريدو" أفضل
نسبة منو من بني كل شركات جمموعة  ، Ooredooوهذا من خالل النمو ادإجيايب ألهم مؤشراته املالية السيما
فيما خيص ادإيرادات ،حيث وصلت هذه األخرية حوايل  23.1مليار دينار جزائري يف الثالثي األول لسنة
 ،2141مقابل  42.2مليار دينار جزائري يف الثالثي األول لسنة  ،2143أي بنسبة منو
%44+بالدينار اجلزائري .كما سجلت اات الشركة منوا يف ادإيرادات احملققة قبل احتساب الفوائد والضرائب
واالستهالك وادإطفاء اليت ارتفعت يف الثالثي األول لسنة  2141إىل  2.41مليار دينار جزائري (447.2
مليون دوالر أمريكي) ،مقابل  7.22مليار دينار جزائري ( 414.2مليون دوالر أمريكي) يف الثالثي األول
لسنة  ،2143أي بنسبة منو  %41بالدينار اجلزائري .وعرفت االستثمارات اخلاصة ب"أوريدو" منوا
بـ %14لتبلُغ  21مليون دوالر أمريكي يف الثالثي األول لسنة  ،2141مقابل  27.4مليون دوالر أمريكي
يف الثالثي األول لسنة  ،2143فيما سجلت األرباح الصافية منوا ب  ،%42+حيث ارتفعت من  37مليون
دوالر أمريكي يف الثالثي األول سنة  ،2143إىل  12.7مليون دوالر أمريكي يف الثالثي األول لسنة
.2141

http://www.ooredoo.com/uploads/pdf/Ooredoo_Annual_Report_2014_ar3.pdf 1022/01/01

179

1

الفصل الرابع......................................................الدراسة التحليلية املقارنة
الشكل رقم( :)34تطور العائد على االستثمار لشركة أوريدو
تطور العائد على االستثمار لشركة أوريدو (مليون دوالر)
350
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300
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250
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املصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على معطيات اجلدول السابق

إن استثمارات الشركة القطرية يف اجلزائر قد بلغت  4,2مليون دوالر خالل سنة  2141وهو ما
جعلها املستثمر األول يف اجلزائر يف جمال اهلاتف النقال .ويبلغ عدد املشتركني يف شبكة أوريدو خالل سنة
 2141أكثر من  4,21مليون وجتاوزت األرباح الصافية  2,3مليون دوالر " وهي أول سنة مرحبة ألوريدو
منذ دخوهلا السوق اجلزائرية منذ  1سنوات كما أن شركة استحوات على  %24.21من حصص السوق.
شهدت نتائج استثمارات وعائدات أوريدو خالل الثالثي األول  2144إرتفاعا ملحوظا مقارنة مع السنة
 2141حيث بلغت مداخيلها ادإمجالية ما يعادل  41مليون دوالر مقارنة مع السنة املنصرمة اليت قدرت فيها
بـ  21,1مليون دوالر بنسبة منو تقدر ب 42من املائة كما جتاوزت عائدات  444,1مليون دوالر مقارنة
بـ  434,2مليون دوالر السنة املنصرمة بنسبة زيادة قدرت ب.%43
حققت أوريدو نسبة منو هامة خالل سنة  2143مقارنة بنفس الفترة من سنة  ،2142حيث
ارتفعت قيمة إيراردهتا إىل  221.1مليون دوالر بعد أن قدرت خالل سنة  2142بـ 242.7مليون دوالر
أي بنسبة ارتفاع وصلت إىل  .%22وسجلت أوريدو معدل الدخل الشهري احملقق مع عميل واحد بـ4.2
دوالر سنة  2142لريتفع إىل  2دوالرات سنة  2143أي بنسبة زيادة تقدر بـ  .%6لتصل سنة 2142
إىل  42مليون مشترك (عدد املشتركني  GSMو.)3G
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إلتزاما مبسؤوليتها كمساهم رئيسي يف االقتصاد اجلزائري ،أطلقت

Ooredoo

سنة  2143شراكة مع

وزارة الصناعة ملساعدهتا على حتفيز النمو بني الشركات الصغرية واملتوسطة .ومتاشياً مع التزام اجملموعة بإثراء
حياة عمالءها السيما الشباب ورواد األعمال ،شهد هذا التعاون دعم

Ooredoo

النطالق التقنية املبتكرة،

مساعدة مطوري التطبيقات اجلوالة واحملتوى من الشباب الستثمار ابتكاراهتم ،وزيادة اعتماد تقنية املعلومات
وخدمات االتصاالت داخل الشركات الصغرية يف الدولة.

املطلب اخلامس :مؤشرات األداء االجتماعي
انتهجت شركات االتصاالت العاملة يف اجلزائر ( موبيليس ،جازي ،أوريدو) برامج خمتلفة للمسؤولية
االجتماعية ،وعملت على تشجيع موظفيها على مشاركة يف تلك املشاريع ،حيث وجدت أنه من خالل الك
يتزايد والء املوظفني وترتفع معنوياهتم من جهة ،وتستحوا على شرحية سوقية واسعة من جهة أخرى ،لتصل
لصورة اهنية قوية.

أوال:شركة موبيليس
شركة موبيليس هي فرع من اجلزائرية لالتصاالت و تسمى كذلك املتعامل التارخيي وهي أول حمول
للهاتف النقال يف اجلزائر تقدم لزبائنها سلسلة من املنتجات واخلدمات العالية ،ظهرت شركة موبيليس يف
أوت  ،2113هي شركة اات أسهم برأس مال قدره  411111111دج موزعة على  4111سهم
بقيمة  411111دج لكل سهم .موبيليس شركة منظمة حسب القوانني العاملية املقدمة دوليا يف جمال
ادإدارة وطموحاهتا كبرية و غري حمدودة و مستمرة مثل تعويض حصتها يف السوق وتطوير اخلربات
واملسامهة يف معدل النمو االقتصادي الوطين و طبعا حتقيق ميزة تنافسية.

1

 نظمت شركة موبيليس لالتصاالت ،الشركة املواطنة الدورة الثانية للعناية السيكولوجية بالطفل املعاق
يومي 1و  2جوان .2117
 سامهت شركة موبيليس ماليا وتقنيا ولوجيستيكيا يف احتفال مجعية مشعل بعيد ميالدها ( )41يف 42
جوان .2117
https://www.algerietelecom.dz 06/09/2014
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 قامت شركة موبيليس بتأسيس النادي النسوي لكرة السلة باجلامعات اجلزائرية.
 شركة موبيليس لالتصاالت أطلقت عملية حجاج الرمحة من خالل تزويد احلجاج اجلزائريني بشرائح
موبيليس لتسهيل عملية التواصل مع اويهم.
 مت االنطالق يف تشييد مبىن ضخم لشركة موبيليس حتت شعار الزبون يف املركز حتيه النوعية واجلودة.
 حرصا من شركة موبيليس على تلبية حاجيات ورغبات زبائنها قامت بإطالق خدمة

mob connect

يف  21جانفي .2114
 حضرت شركة موبيليس بقوة يف فعاليات الصالون  42لإلنتاج الوطين ،من خالل دعم املنتوج
الوطين.
 حتت شعار "موبيليس يف خدمة الفن السابع" ،رعت الطبعة  12ليللة الفنك الذهيب  24فيفري
.2114
 تكريسا منها ملسؤوليتها البيئية ،قامت شركة موبيليس بعملية الغرس اجلماعي لالشجار يف كل من
اجلزائر العاصمة ،ورقلة ،بشار ،سطيف ،عنابة ،قسنطينة ،الشلف.
 حتت شعار "الشركة املواطنة دوما يف املوعد" ،قامت موبيليس برعاية اليوم الربملاين حول خمطط العمل
اخلاص بترقية الشغل ومكافحة البطالة يوم  44جوان .2114
 موبيليس املعلن احلصري عن نتائج البكالوريا وشهادة التعليم املتوسط عرب  smsيف املواسم الدراسية
 2114،2112،2141والك حتت شعار "موبيليس وجه اخلري".
 بعنوان "البعد الروحي للشركة املواطنة" رعت امللتقى الدويل الثاين حول خطاب الصوفية التيجانية
والعوملة يومي  1و  2نوفمرب .2114
 حتت شعار" فن االستماع للزبائن وجعلهم أولياء" نظمت موبيليس يف الصالون األول للعالقة مع
الزبون يف  44و  42نوفمرب .2114
 نظمت شركة موبيليس قافلة تنظيف الشواطئ صيف .2112،2141،2144
 شركة موبيليس وتكريسا ملبادئها ادإسالمية رعت الطبعة ( )12ملسابقة فرسان القران الكرمي.
 شركة موبيليس حبلتها اخلضراء ،جتسد القيم األربعة ،الشفافية ،الوفاء ،احليوية واالبداع ،موبيليس
باللون االخضر هو ايضا التزام مجاعي لضمان تنمية مستدامة .2141
182
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ثانيا :شركة جازي لالتصاالت
يف جويلية  2114حتصلت جمموعة اوراسكوم لالتصاالت على الرخصة الثانية من اهلاتف النقال يف اجلزائر
بعد منافسة شديدة من أكرب الشركات العاملية املتخصصة يف القطاع  ،والك مقابل مبلغ قدره  737مليون
دوالر أمريكي ،ويف  17نوفمرب  2114مت ادإعالن عن التسمية التجارية  ،djezzyومبجرد انطالقتها رمست
جيزي أولويتها ادإستراتيجية وهي تطوير شبكتها بتكنولوجيا عالية وتغطية ( )14والية قبل هناية أوت
.2113

1

 قامت الشركة املواطنة جازي بتنظيم األيام الطبية اجلراحية مبدينة أوالد جالل ببسكرة من 44 -42
أفريل  2112حرصا منها على صحة املواطن اجلزائري وتدعيما للبحوث العلمية الطبية.
 مشاركة شركة جازي للشعب اجلزائري شهر رمضان املعظم من خالل تقدمي هدايا وجوائز قيمة
للفائزين مبسابقة ( )ramtvاليت نظمها التلفزيون اجلزائري ابتداءا من سنة  2117إىل غاية .2144
 تكرمي أفضل نقاط البيع لشركة جازي عرب واليات الوطن الثامين واألربعون(.)14
 نظمت شركة جازي لالتصاالت املؤمتر العاملي لتكنولوجيا املعلومات واالتصال مبركز ادإعالم اآليل بنب
عكنون أيام  1/3/2جويلية  ،2114كما مت عرض خدمة جديدة واملتمثلة يف

خدمة .blackberry

 رعت جازي الشركة املواطنة الدورة الوطنية األوىل ألعوان األمن لتنس امليدان من  22إىل  31ماي
 2114كما قدمت هدايا تشجيعية للفائزين باألدوار النهائية.
 حتت شعار جازي "عيش كرة القدم" ،هنأت شركة جازي فريقي وفاق سطيف بفوزه بكاس العرب
وفريق شبيبة القبائل بفوزه بالبطولة اجلزائرية موسم  ،2114وقدمت هلم مبالغ مالية تشجيعية.
 بغية جلب االستثمارات األجنبية للجزائر ،نظمت شركة جازي املنتدى االقتصادي العريب لالستثمار
يومي 24و 22جانفي  2114باجلزائر العاصمة.
 تشج يعا للرياضة ،أقدمت جيزي على رعاية الذهبية للملتقى الدويل أللعاب القوى الذي جرى مبضمار
مركب 2جويلية حبضور  422بطل إفريقي يف مجيع التخصصات.

http://www.djezzy.dz/djezzy/evenements/responsabilites-societales 23/11/2014
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 حرصا من شركة جيزي على صحة املواطن اجلزائري ،رعت األيام العلمية الطبية اليت أقيمت باملدرسة
الوطنية للصحة العسكرية يف 11أفريل .2117
 نظمت شركة جيزي مبعية مجعية مكافحة املخدرات مبدينة قسنطينة اليوم التحسيسي مبخاطر املخدرات
يف  12أفريل .2117
 الن شركة جيزي كانت أول متعامل لالتصاالت يف اجلزائر حيصل على ايزو  ،41111فقد رعت
املؤمتر الدويل للطاقة والبيئة يف  17مارس 2117بنادي الصنوبر.
 بنت شركة جيزي جسرا للتقارب بني اجلزائر ومصر والك بتنظيمها لألسبوع الثقايف اجلزائري
املصري يومي  42و 21جانفي  2111حبضور  11فنان مصري.
 شيدت شركة جيزي عشر ( )41زوايا بوالية أدرار كما سامهت يف ترقية بعضها إىل مراكز دينية.
 تربعت شركة جيزي باثين عشر ( )42عيادة صحية متنقلة لفائدة احملرومني والساكنني باملناطق النائية.
 كان لشركة جيزي شرف الرعاية الرمسية والوحيدة للملتقى الدويل لبناء مليون ( )4111111مسكن
يومي 1و  7أفريل .2112
 حماولة من شركة جيزي جلب املستثمر الربيطاين للجزائر ،قامت بتنظيم املنتدى اجلزائري الربيطاين
لالستثمار يف جانفي .2112

ثالثا :شركة أوريدو لالتصاالت
الوطنية لالتصاالت اجلزائر ،هي فرع من فروع الشركة الكويتية لالتصاالت ،وقد حتصلت على رخصة
اهلاتف النقال يف اجلزائر يف  12ديسمرب  2113بعد مناقصة بقيمة  124مليون دوالر أمريكي ،ويف 22
أوت  2111قامت الوطنية بالطرح التجاري لعالمتها "أوريدو".1
 مبناسبة الشهر الفضيل وحرصا من شركة أوريدو ملساعدة الفقراء واملعوزين وعابري السبيل ،وهبت
( )11طنا من املواد الغذائية للهالل األمحر اجلزائري.
 شركة أوريدو سامهت يف تأسيس مجعية إحسان لرعاية الشيوخ والعجزة.

http://www.ooredoo.dz 11/09/2014
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 حرصا من شركة أوريدو على مكافحة األمية وترسيخا ملبادئها يف نشر العلم كرمت مجعية اقرأ يف عيد
ميالدها ( )21العشرين.
 شركة أوريدو لالتصاالت الراعية الرمسية واحلصرية لألسبوع الوطين للقران الكرمي بدار ادإميان يف 44
مارس .2112
 شركة أوريدو وحرصا منها على مكافحة البطالة وخلق فرص للتشغيل نظمت صالون للمواهب
والعمل مبدينة سطيف يومي  21و 27نوفمرب . 2112
 شركة أوريدو لالتصاالت تنظم الصالون الدويل الرابع للصيدلة يومي 1و  4مارس .2141
 مسامهة منها دإثراء ثقافة السياحة الداخلية ،قامت شركة جنمة بتنظيم منتدى السياحة والسفر يومي
4و 2ديسمرب  2112بقصر الثقافة باجلزائر العاصمة.
 شركة أوريدو لالتصاالت رفيق الرياضة والشباب ،ترعى البطولة ادإفريقية لكرة القدم ألقل من
47سنة من  42مارس –  12أفريل .2112
 شركة أوريدو تساهم يف ربط جسر جوي ملساندة اخلضر من خالل نقل اجلماهري من العاصمة
اجلزائرية اىل العاصمة السودانية اخلرطوم بقيمة مليار ومخس مائة مليون سنتيم.
 شركة أوريدو تنظم سهرة لتوزيع اهلدايا ملسابقة النجوم اخلاصة بالواليات صيف .2144
 شركة أوريدو الراعي الرمسي واحلصري للصالون الدويل للطاقات املتجددة والتنمية احمللية يف 24
أكتوبر  2144بقصر املعارض مبدينة وهران.
 شركة أوريدو لالتصاالت تكريسا لقيمها قامت بالرعاية الرمسية احلصرية للصالون الدويل للكتاب
بالعاصمة من  4إىل  41أكتوبر .2144
 شركة أوريدو لالتصاالت تشارك يف املنتدى العاملي لالتصاالت يف 27أكتوبر .2144
 شركة أوريدو لالتصاالت تطلق عملية أوريدو دميا معاكم خلدمتكم.
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املبحث الثالث :حتديات تنفيذ منواج إدارة معرفة العمالء يف الشركات
قبل البدء يف تنفيذ برنامج إدارة معرفة العمالء ،ال بد هلا أن تفهم جيدا التحديات و العوائق أمام
عملية مشاركة املعرفة ،و من مث اتباع الطرق و األساليب اليت متكنها من التغلب على تلك العوائق ،اليت قد
تكون  :عوائق تنظيمية ،أو عوائق تتعلق بدعم ادإدارة ،أو عوائق تكنولوجية.

املطلب األول :التحديات التنظيمية وادإدارية
و هي تلك العوائق املرتبطة باهليكل التنظيمي للشركة ،وبنقص اهتمام ودعم إدارهتا ،ويتجلى الك يف املظاهر
التالية:
عدم وجود حوافز تشجع األفراد على مشاركة اآلخرين ملعرفتهم و أفكارهم ،فاألفراد عادة ما حيتفظون مباجيعلهم مميزين عن اآلخرين ،و بالتايل فهم يف حاجة إىل نظم حتفيز ،جتعلهم يؤمنون بأنه من األفضل أن
يشاركوا اآلخرين مبعارفهم.
قيام التنظيم بتقييم األفكار الفريدة و املميزة بدال من مشاركتها ،األمر الذي جعل األفراد ال يتبادلونمعارفهم ،بل يسعون إىل تطوير أفكارهم اخلاصة.
تركيز التنظيم على املعرفة الصرحية ،جتاهله للمعرفة الضمنية.وجود احلدود و عدم التنسيق الكايف بني وحدات و أقسام املنظمة املختلفة.نقص اهتمام ادإدارة بربنامج إدارة املعرفة ،و دعمه مبختلف الوسائل ،وكذا توفري و خلق البيئة املناسبة له .ولكي يكتب للشركة النجاح ،ال بد من دعم ادإدارة والتزامها هبذا الربنامج ،وسعيها إىل حتقيقه وإجناحه ،وقبل
الك ،جيب أن تكون هذه ادإدارة مقتنعة متام ادإقتناع هبذا الربنامج و مدى احلاجة إليه.

املطلب الثاين :العوائق التكنولوجية
من املمكن أن تسبب التكنولوجيا اليت اختارهتا الشركة لتطبيق برنامج إدارة املعرفة ،عائقا أمام تنفيذ
هذا الربنامج ،حيث أن التغيري الدائم هو جزء من حياة األعمال والعمليات ،وال بد أن يترافق الك التغيري مع
مواكبة تطور التكنولوجيات املستعملة.
وجتدر ادإشارة هنا إىل أن التكنولوجيا وحدها ال تعمل وال تضمن إدارة املعرفة ،فهي أداة تساعد يف
إجناز و تسهيل تلك العملية .وتشري واحدة من أهم الدراسات ،اليت أجريت ملعرفة أسباب عدم انتقال أفضل
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املمارسات بني خمتلف األقسام داخل الشركات الواحدة ،أن أفضل املمارسات حتتاج على األقل إىل عامني قبل
أن تنتشر يف أرجاء التنظيم ،وأن هناك أربعة عوائق أساسية ،تسبب الك التأخر يف حتديد ومشاركة أفضل
املمارسات داخل التنظيم الواحد ،و هي:
اجلهل  :و يعين أن الشخص الذي ميلك املعرفة ،يعتقد أنه ال يوجد من حيتاج إىل معرفته ،و يعتقد اآلخرونيف الشركة أال أحد ميتلك تلك املعرفة.
عدم القدرة على أخذ املعرفة  :و تعين أنه عندما يتم التعرف على طريقة األداء األفضل ،جند أن الشركة المتتلك أية طريقة ،أو إجراءات معينة ،تساعد يف االحتفاظ بتلك املعرفة وختزينها و إعادة نشرها.
عدم وجود شبكة اتصال  :و يعين أنه ال يوجد تفاعل يف أداء األقسام املختلفة فيما بينها ،ففي الغالب حيصلاألفراد على املعرفة من شخص يتعاملون معه ،و نادرا ما جند أن طريقة أحدهم قد انتشرت دون التفاعل بينه و
بني اآلخرين.
نقص يف التحفيز  :و يعين عدم التعرف على الفوائد و املكاسب ،اليت ميكن أن جتنيها الشركة من اكتساباملعرفة اجلديدة ،و تطبيق الطرائق و املمارسات املبتكرة.
و ميكن للشركة جتاوز هذه العوائق و التحديات ،إاا قامت بادإجراءات التالية:
دراسة مدى جدوى و اقتصادية مشروع إدارة معرفة العمالءامتالك البنية التحتية التنظيمية و التقنية بشكل مسبق.تصميم املشروع ليكون مرنا ،و ليضمن وصول األفراد بسهولة إىل املعلومات اليت حيتاجوهنا.فهم اجلميع ملدى و أهداف املشروع.بناء نظام دإدارة املعرفة يشجع على مشاركة املعرفة بني أفراد الشركةتوفري قنوات االتصال املباشرة بني أطراف االتصال لتبادل املعارف.دعم و تأييد ادإدارة العليا ملشروع و برنامج إدارة املعرفة.االنفتاح على أفكار اآلخرين و الرغبة يف املشاركة باألفكار و السعي املتواصل للمعرفة اجلديدة.حتفيز العاملني على البحث و التوقع و تبين أفضل املمارسات التطبيقية.تطوير املصفوفات لتقييم فاعلية و نشاط برنامج إدارة املعرفة و قياس نتائجه.حتفيز العاملني للمشاركة باملعرفة.187
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التشجيع و مكافأة روح التعاون ،و تعلم الفريق ،و التأكيد عليهما بصورة دائمة.حتديد و تطوير القادة ،الذين يبنون ويدعمون منااج التعلم ،على مستوى الفرد والفريق والشركة.حتديد األشخاص املالئمني الختيار ادإطار لتنفيذ إدارة معرفة العمالء ،على أن يكونوا من خلفيات علميةمتعددة لتوفري التنوع املعريف و مبهارات عالية.
حتديد و متثيل معرفة الشركة املتوافرة و احملافظة عليها.القدرة على الفهم املشترك لنمواج عمل املنظمة ،و سياقاهتا ادإستراتيجية.-تغيري الثقافة البريوقراطية و هيكل الشركة ،مبا يتالءم مع تنفيذ برنامج إدارة املعرفة.

املطلب الثالث :منواج مقترح دإدارة معرفة العمالء
البد من التأكيد يف البدء على أن النمواج الذي نقترحه ميثل حماولة أولية قابلة للتطوير يف ضوء استخدامه
ومع ضرورة التأكيد على أن املتغريات والعوامل اليت يغطيها النمواج متثل العوامل األساسية املكونة ألبعاد إدارة
معرفة العمالء يف الشركة.
مت االعتماد على بُعد العمليات كنقطة مشتركة ومتكاملة بني إدارة

املعرفة()KM

وإدارة عالقة مع

العمالء( )CRMوإدارة معرفة العمالء ()CKM؛ .فالشركات جيب أن تركز على ثالثة أنواع من املعرفة يف عمليات
 CKMمن أجل حتقيق هدفها يف تعامل مع العمالء (املعرفة للعمالء ومن العمالء وحول العمالء).
يتضمن النمواج املراحل التالية:

املرحلة األوىل :اكتساب وتوليد املعرفة اخلاصة بالعمالء
تتضمن هذه اخلطوة حتديد املعرفة اليت حتتاجها الشركة عن العمالء بأبعادها الثالث:
 .4املعرفة حول العمالء :هذه املعرفة مكتسبة بواسطة إدارة اخلدمة العمليات الرئيسية اليت تستخدم املعرفة
حول العميل؛ فخدمة العميل تقدم فرص لكسب املعرفة آليا حول العمالء عن طريق أجهزة ادإعالم
االيل حيث تضم البيانات التالية :اجلنس ،العمر ،املهنة ،املؤهل العلمي ،احلالة االجتماعية ،االهتمامات،
املنطقة اجلغرافية  ،اهلوايات ،نوع شبكات التواصل االجتماعي اليت يستخدموهنا .وكذلك بيانات عن
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حجم تعاملهم مع الشركة ،هامش رحبهم ...والتحدي عندما تُدار املعرفة حول العمالء هو السؤال
حول كم كمية البيانات حول العميل اليت يستطيع موظف الشركة أن حيوهلا إىل معرفة.
 .2املعرفة من العمالء :وهي معرفة حول املنتجات واخلدمات اليت حيصلون عليها وأيضا معرفة حول كيف هم
يفهمون العروض اليت يشتروهنا ،وتعد هذه املعرفة من العمالء اات قيمة ألهنا تغذي إجراءات حتسني
املنتجات واخلدمات .وميكن أن تكتسب هذه املعرفة بنفس طرق كسب املعرفة حول العمالء ،وهي يف
الغالب مكتسبة عند نقاط اخلدمة ،تضم على سبيل املثال :احتياجات ورغبات العمالء ،التوقعات واآلراء
حول منتجات وخدمات الشركة وسياساهتا ،مستوى الرضا لدى العمالء ،تقييم العمالء للحمالت
التروجيية املقدمة من قبل الشركة...
 .3املعرفة للعمالء :هذه املعرفة مكتسبة بواسطة إدارة العرض (االشهار) ،إدارة العقد ،وإدارة اخلدمة ،يعين
تفاعل بني العميل والشركة وما حيصل عليه العميل من معرفة حول املنتجات واخلدمات املقدمة من قبل
الشركة تضم كافة املعلومات عن الشركة ومنتجاهتا وخدماهتا املقدمة للعمالء من مواقع وكاالت
اخلدمة ،نوع وأسعار اخلدمات ،عروض حول اخلدمات ما بعد البيع ،موقع الشركة يف السوق
واستثماراهتا ...التحدي الرئيسي عندما يُ دار هذا النوع من املعرفة هو احلفاظ املتوازن بني الوضوح
والدقة وشفافية.
تعترب هذه املرحلة حماولة لتحديد فجوة املعرفة حول العمالء ومن العمالء يف الشركة (مااا تعرف
الشركة) مقابل (مااا جيب أن تعرف الشركة) .وأيضا حتديد فجوة املعرفة لدى العمالء (مااا يعرف
العمالء) مقابل (مااا جيب أن يعرف العمالء) خاصة مبا يتعلق بالشركة ،منتجاهتا ،خدماهتا ،عملياهتا،
سياساهتا ،استراتيجيتها ،أنشطتها ...وكذا سد فجوة املعرفة للعمالء من خالل وسائل الترويج
وادإشهار والدعاية.
لكن هذه املرحلة حتتاج إىل إنشاء ما يسمي بفريق إدارة املعرفة يتوىل مهام حتديد الفجوة املعرفية يف
مجيع مستويات الشركة ،وحتديد نقاط القوة والضعف املتعلقة بإدارة املعرفة املتواجدة داخل الشركة،
كما جيب على الشركة تكوين موظفها على التواصل الفعال مع العمالء خاصة على مستوى إدارة
اخلدمة واستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصال يف مجيع عمليات إدارة معرفة .وعليه جيب على
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الشركات أن تعمل على استقطاب العاملني اوي املؤهالت والكفاءات خاصة يف جمال خدمة العمالء
والتسويق وعالقات مع العمالء .كما جيب االحتفاظ باألصول املعرفية املتمثلة بالكفاءات واخلربات
من املوظفي ومحايتهم من االستقطاب اخلارجي من خالل االعتماد على التحفيز والتشجيع على
االبداع واالبتكار.

املرحلة الثانية :تنظيم وختزين وتقييم املعرفة اخلاصة بالعمالء
تكوين قاعدة بيانات ملعرفة العمالء باستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال وربط املوظفني بشبكة
واحدة يستطيعون من خالهلا تبادل املعلومات واخلربات ،والعمل على حتديث قاعدة املعرفة بشكل مستمر مما
يسمح مبواكبة التغريات املتسارعة يف احتياجات ورغبات العمالء .حيث تتوىل قاعدة البيانات تنظيم وحتليل
وتصنيف وحفظ البيانات واملعلومات اخلاصة بالعمالء .لكن هذه العملية حتتاج إىل خلق ثقافة تنظيمية جديدة
تسهل وتشجع تقاسم واستخدام املعرفة بني املوظفي الشركة أنفسهم وبني موظفي الشركة وعمالئها على أساس
الثقة املتبادلة .تغيري الثقافة ينحصر حتت ثالثة أمور أساسية أال وهي جعل املوظفني على :استعداد يف تزويّد
باملعرفة اخلاصّة هبم ،استعداد يف استثمار إدارة املعرفة ،استعداد يف استقبال معرفة من اآلخرين.

املرحلة الثالثة:استخدام أدوات وسائل لتقاسم وتشارك وتوزيع املعرفة اخلاصة بالعمالء
 .4توفري الوسائل وادإمكانات الالزمة لنمو املعرفة لدى املوظفني مثل ادإنترنت و الشبكات الربط الداخلية
والتقارير السنوية واجملاالت والكتب سواء الداخلية أو اخلارجية.
 .2تشجيع االدارة العليا على املشاركة املعرفة بني الشركة والعمالء ،وكذا تغيري سياسة التحفيز وربطها
مبشاركة وتبادل املعرفة وادإبداع واالبتكار .إن دعم ادإدارة العليا تعترب من أكثر العوامل اهلامة لنجاح
تطبيق إدارة املعرفة و التزام ودعم ادإدارة العُليا ال يَنتهي عند بداية تطبيقِ إدارة املعرفة وإمنا ال بد أن
يكون دعما مستمر .وجيب أيضا التعرف على األفراد املتميزين واملخلصني داخل الشركة لتقوم
بتشجيعهم حىت يصبحوا من أنصار ومؤيدين إدارة املعرفة يف شركتهم وتشجيعهم على التفاعل
واملشاركة يف تبادل املعرفة.
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املرحلة الرابعة :استخدام وتطبيق املعرفة اخلاصة بالعمالء
متثل هذه املرحلة جوهر عملية إدارة معرفة العمالء ،وتطبيق املعرفة شبيهة جبهود نقل األفكار واملعارف
واخلربات الثمينة إىل ممارسات مندجمة مع األداء التنظيمي هبدف حتسني جودة هذا األداء وكفاءة العمل
وفعاليته ،وتستخدم أيضا يف ما يلي:
 تطوير اخلدمات واملنتجات تتوافق أكثر مع رغبات واحتياجات العميل؛
 الوصول إىل درجات عالية من الرضا لدى العميل؛ زيادة احلصة السوقية من خالل منتجات مطور وفق آراء تفضيالت العمالء؛ احملافظة على العمالء احلاليني وحماولة استقطاب عمالء جدد وجعلهم شركاء يف بناء املعرفة؛ الرفع من مستويات األداء داخل الشركة من خالل نشر ثقافة تقاسم وتشارك املعرفة بني عاملني.فاملعرفة وبغض النظر عن لوهنا وطبيعتها ودرجة تعقيدها ال تصبح اات فائدة تُذكر واات قيمة إنسانية
فريدة إاا مل توضع يف موضع التطبيق العملي .وتستخدم املعرفة اخلاصة بالعميل لدعم القرارات والعمليات
وحل املشكالت اليت يتعرض هلا العميل أثناء استالمه اخلدمات واملنتجات ،واليت يف هناية تؤدي إىل خلق معرفة
جديدة وبالتايل يتم التقاط هذه املعرفة ومشاركتها وتطبيقها مرة أخرى ...وتستمر الدورة.
الشكل املوايل يوضح النمواج املقترح دإدارة معرفة العمالء يف شركات حمل الدراسة.
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الشكل رقم ( : )32منواج مقترح دإدارة معرفة العمالء
حتديد املعرفة اليت حتتاجها الشركة عن
العمالء

اكتساب وتوليد املعرفة
املعرفة

اخلاصة بالعمالء

ابتكار وتطوير
الخدمات

تكوين موظفو الشركة على
التواصل مع العمالء بطريقة فعالة
رضاء العمالء

حول

تكوين موظفو الشركة على
استخدام تكنولوجيات المعلومات
واالتصال في إدارة معرفة

العمالء

زيادة عدد
العمالء

تصنيف المعرفة عن احتياجات
العمالء

تنظيم وختزين وتقييم
املعرفة اخلاصة بالعمالء

خلق ثقافة إدارة المعرفة

العمالء
استخدام أدوات
وسائل لتقاسم
وتشارك وتوزيع املعرفة
املعرفة

تأسيس قاعدة بيانات لمعرفة
العمالء وتحديثها بشكل مستمر

اخلاصة بالعمالء

تشجيع االدارة العليا على
المشاركة المعرفة بين الشركة
والعمالء

إدارة معرفة العميل

املعرفة من

الحصة السوقية

الربحية

األداء

الثقة بين العمالء والشركة

استخدام تكنولوجيا المعلومات
لنشر المعرفة

للعمالء
مرونة المعرفة في الشركة
التعلم التنظيمي

استخدام وتطبيق
املعرفة اخلاصة بالعمالء

انتهاز الفرص للتغيير والتحديث
والتطوير
تطبيق الشركة ألفكار وخدمات
جديدة مقترحة من قبل العمالء

أنواع المعرفة
الخاصة بالعمالء

عمليات إدارة المعرفة
الخاصة بالعمالء

الممارسات والمبادرات
لتطبيق معرفة العميل

املصدر :من إعداد الباحثة
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إدارة معرفة العمالء

نتائج تطبيق إدارة
معرفة العمالء

الفصل الرابع......................................................الدراسة التحليلية املقارنة
خالصــة:
تضمن هذا الفصل الدراسة التحليلة املقارنة بني متعاملي اهلاتف النقال يف اجلزائر للتعرف على مدى
تبين مدخل إدارة معرفة العميل بأبعادها (املعرفة حول العميل ،املعرفة من العميل ،املعرفة للعميل) وتأثري هذه
األخرية على مستوى األداء بأبعاده (رقم األعمال ،احلصة السوقية ،االحتفاظ بالعمالء) .ومت التوصل إىل:
 تزايد االهتمام بإدارة معرفة العميل خاصة مبا تعلق ببعد املعرفة حول العميل وهذا من خالل مجع وتصنيف
وتنظيم وتوزيع املعرفة اخلاصة بالعميل باستخدام تكنولوجيا املعلومات خاصة بعد قرار هيئة سلط الضبط
للمواصالت السلكية والالسلكية سنة  2114يقتضي بتعريف هوية حامل شرحية اهلاتف النقال ،وعليه
متتلك شركات اهلاتف النقال قواعد بيانات خاصة بعمالئها وتقوم بصفة دورية (كل  3أشهر) بعملية
حتيني البيانات.
 إن شركات اهلاتف النقال باجلزائر تتوفر على كافة متطلبات إقامة إدارة معرفة العميل من توفر موارد
بشرية مؤهلة ،توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصال ،ثقافة املؤسسة اليت تويل أهتماماً متزايدا العمالء ،مع
نقص يف دعم ادإدارة العليا دإنشاء إدارة معرفة قسم مستقل حبد ااته.
 متارس شركات اهلاتف النقال عمليات إدارة معرفة العميل املتمثلة يف (اكتساب وتوليد املعرفة  ،تنظيم وختزين
وتقييم املعرفة ،تقاسم وتشارك وتوزيع املعرفة ،استخدام وتطبيق املعرفة) بشكل غري مباشر ،غري منهجي
وغري منظم أو بشكل متقطع ،والظاهر الك من خالل عدم وجود إدارة متخصصة بإدارة املعرفة واقتصار إدارة
املعرفة على تأهيل املوظفني من خالل عمليات التدريب والتكوين والتعليم.
 تتبين شركات اهلاتف النقال مدخل إدارة معرفة العميل بدرجات خمتلفة وخاصة يف بعدين املعرفة عن
العمالء واملعرفة للعمالء وهذا ما نتج عنه اختالف يف مستوى أدائها .كما خلصت الدارسة أن شركة
جازي تتمتع مبستوى عايل لألداء مقارنة مع منافسيها من حيث :عدد املشتركني ،رقم األعمال واحلصة
السوقية واالحتفاظ بالعمالء ،مث تليها شركة موبيليس وأخريا شركة أوريدو.
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نتائج الدراسة :من خال ل لدرالة على لملستويني لدنظري ولدتطبيقي ألثر إدلاة معرف لدعمالء على أدلء لدشركات يف
قطاع لالتصاالت ،مت لدتوصل إىل مجل من لدنتائج:

 /1النتائج املستمدة من اجلزء التطبيقي:
 يشهر قطاع لالتصاالت يف لجلزلئر تطوال كبيل وةريعا ،خاص بعر فتحه دالةتثماا لألجنيب مما زلد من حرة
لملنافس يف ةوق لهلاتف لدنقا ل بني لملتنافسني ثالث  :لتصاالت لجلزلئر (موبيليس) ،جممع لوالةكوم تيليكوم
(جازي) ،ولدوطني دالتصاالت( أوايرو ) ،أصبح البر على كل منافس إثبات نفسه وحتسني حصته لدسوقي من
خال ل لحلفاظ على عمالءه لحلاديني ،وحماود لةتقطاب عمالء جرد.
 لةتﺨرلم تكنودوجيا لالعالم ولالتصا ل يف شركات (موبيليس ،جازي ،أوايرو) يﺆدي إىل زيادة إيرلدلهتا وتقليل
تكاديف لﳋرم لملعروﺿ وحل لدكثي من لملشاكل يف لدبيﺌ لﻹدلاي  .وميكن لملرالء من لحلصو ل على
لملعلومات لهلام عن حﺠﻢ لدسوق قوة لملنافسني ،تﻐي أذولق لدعمالء ،لﳋصائﺺ لدثقافي دلمﺠتمع ،لدوةائل
لدتكنودوجي لملستﺨرم من طرف لدشركات لملنافس إىل ﻏي ذدﻚ.
 زايدة لدوعي ولﻹدالك درى لدشركات أن أدلء لألعما ل بكفاءة وفعادي يتطلب لةتﺨرلم تكنودوجيا متطواة
ولةتثماا يف طاقتها لدبشري  ،من أجل إجياد برلمج دتبسيط وتسهيل لدعمل وتوفي معلومات دلعمالء دكسب
والئهﻢ وزايدة عردهﻢ .يف ظل منافس لحتكاا لدقل لديت تتشابه فيها لﳋرمات لملقرم إىل حر كبي ،ويبقى
لدتميز يف كيفي لجناز وتقرمي لﳋرمات ولدعروض.
 إن نظام لملعرف يف لدشرك يتمثل يف بعرين أةاةني مها  :لآلديات ( ومتثلها قولعر لدبياانت ،لدربجميات
تكنودوجيا لملعلومات) وتتﺠسر هذه لآلديات يف لدرصير لملعريف دلشرك  ،ولدقرالت ( وتتمثل يف لألفرلد وخربلهتﻢ
وعالقاهتﻢ وتفاعالهتﻢ لدسياقي ) .واﻏﻢ أن لدعمل لملعريف ينصب على لدبعر لدثاين إال أنه حباج إىل تكنودوجي
لملعلومات وآدياهتا من أجل حتسني أدلئه.
 تستﺨرم شركات لهلاتف لدنقا ل عرة وةائل ﻹدخا ل لملوظفني يف نظام لملعرف أمهها :لدتعليﻢ ولدترايب ،أفكاا
لملوظفني لجلريرة  ،لدتحفيز ،معلومات حو ل لدسوق ،معلومات حو ل لملنافسني ،معلومات حو ل لدعمالء
تسﺠيل أنشط لدشرك (تقااير دواي ) ،تسﺠيل أدلء لدشرك (تقااير ةنوي ومقاانتها مع لملنافسني).
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 صعوب قياس لملعرف ولديت تتمثل يف :لدفرق لألةاةي بني إدلاة لألشياء وإدلاة لملعرف  ،صعوب ختصيﺺ نتائج
لملعرف ابدعولمل لديت أدت إديها ،قيم لملعرف هي دلد لدطلب عليها ،مشكل لملعرف لدرديﺌ  ،صعوب ماذل نقيس
يف لملعرف .
 ميكن أن تقاس لملعرف على مستويني أةاةني مها  :مستوى لﻹنتاجي لدرلخلي لدذي يتمثل يف تعظيﻢ إمكاني
لدنشاط دلخل لدشرك ويعرب عنه حسب منوذج لملقرتح يف لملمااةات ولملبادالت دتطبيق معرف  ،ومستوى
لﻹنتاجي لﳋااجي ولدذي يتمثل يف لحلصيل أو لدنتائج لدنهائي ألدلء لدشرك .
 هناك حترايت تعيق تنفيذ إدلاة معرف يف شركات لهلاتف لدنقا ل تتمثل يف لآليت: صعوب حترير ماهي لملعرف لديت جيب إدلاهتا.
 لاتفاع تكاديف لةتﺨرلم مصادا إدلاة لملعرف .
 صعوب قياس قيم وأدلء أصو ل لملعرف .
 تﻐي ةلوك لدعاملني نتيﺠ تطوا معرفتهﻢ.
 تسعى كل شرك إىل لحلفاظ على عمالئها من خال ل وﺿع لةرتلتيﺠي هترف من خالهلا إىل بناء قاعرة بياانت
خاص ابدعمالء وذدﻚ جبمع لملعرف ولملعلومات عن لدعمالء ،وإقام دالةات ولةتبياانت على عيينات من
عمالئها بشكل دواي ملعرف جولنب لدرﺿا من عرمه وختصﺺ يف ذدﻚ فرق متﺨصص دإلشرلف على هذه
لدرالةات.
 متااس شركات لهلاتف لدنقا ل عمليات إدلاة معرف لدعميل لملتمثل يف (لكتساب وتودير لملعرف  ،تنظيﻢ وختزين وتقييﻢ
لملعرف  ،تقاةﻢ وتشااك وتوزيع لملعرف  ،لةتﺨرلم وتطبيق لملعرف ) بشكل ﻏي مباشر ،ﻏي منهﺠي وﻏي منظﻢ أو
بشكل متقطع ،ولدظاهر ذدﻚ من خال ل عرم وجود إدلاة متﺨصص إبدلاة لملعرف ولقتصاا إدلاة لملعرف على أتهيل
لملوظفني من خال ل عمليات لدترايب ولدتكوين ولدتعليﻢ .
 لعتماد شركات لهلاتف لدنقا ل يف لكتساب لملعرف وتطويرها على وةائل نقل لملعرف لدصرحي مثل لدترايب
ولدتعليﻢ وأمهلت وة ائل نقل لملعرف لدضمني مثل مشااك لملعرف لدذلتي بني لملوظفني من خال ل ةرد لدقصﺺ
ولحلولا ،وأيضاً أمهلت تباد ل خربلت لملوظفني ولحلفاظ عليهﻢ.
 هناك أثر ﻹدلاة معرف لدعمالء على أدلء شركات لهلاتف لدنقا ل من حيث :اقﻢ لألعما ل ،عرد لملشرتكني،
زايدة لحلص لدسوقي  ،لالحتفاظ ابدعمالء.
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 خلصت لدرلاة أن شرك جازي تتمتع مبستوى عايل دألدلء مقاان مع منافسيها من حيث :عرد لملشرتكني
اقﻢ لألعما ل ولحلص لدسوقي ولالحتفاظ ابدعمالء ،مث تليها شرك موبيليس وأخيل شرك أوايرو .كما أن
شركات قطاع لهلاتف لدنقا ل هلا قراة كبية على لدتمويل لدذليت نظرل ملا حتققه من أاابح من خال ل نشاطها
لدذي يتﻢ يف منافس لحتكاا لدقل وابدتايل ميكن أن نقو ل أبن لدبيﺌ لملادي يف صاحل شركات قطاع خرم
لهلاتف لدنقا ل يف لجلزلئر.

 /2مناقشة الفرضيات على ضوء النتائج:
 الفرضية األوىل :تستفيد شركات (موبيليس ،جازي ،أوريدو) من عملية مجع املعرفة واملعلومات من
العمالء.
وهي معرف حو ل لملنتﺠات ولﳋرمات لديت حيصلون عليها وأيضا معرف حو ل كيف هﻢ يفهمون لدعروض لديت
يشرتوهنا ،وتعر هذه لملعرف من لدعمالء ذلت قيم ألهنا تﻐذي إجرلءلت حتسني لملنتﺠات ولﳋرمات .وميكن أن
تكتسب هذه لملعرف بنفس طرق كسب لملعرف حو ل لدعمالء ،وهي يف لدﻐادب مكتسب عنر نقاط لﳋرم تضﻢ
على ةبيل لملثا ل :لحتياجات واﻏبات لدعمالء ،لدتوقعات ولآلالء حو ل منتﺠات وخرمات لدشرك
وةياةاهتا ،مستوى لدرﺿا درى لدعمالء ،تقييﻢ لدعمالء دلحمالت لدرتوجيي لملقرم من قبل لدشرك لةتقبا ل
لدشكاوي من أجل معاجل مشاكل جودة لدتﻐطي وﺿعف لﻹشااة ولختاذ لالجرلء لدتصحيحي لملناةب
دشكاوى لدعمالء .وهو ما يﺆكر صح لدفرﺿي لملذكواة أعاله.
 الفرضية الثانية :يوجد أتثري إلدارة معرفة العمالء يف حتقيق مستوايت أعلى من األداء يف شركات
(موبيليس ،جازي ،أوريدو).
تسعى كل شرك إىل لحتفاظ بعمالئها من خال ل وﺿع لةرتلتيﺠي هترف من خالهلا إىل بناء قاعرة بياانت
خاص ابدعمالء وذدﻚ جبمع لملعرف ولملعلومات حو ل لدعمالء ،وإقام دالةات ولةتبياانت على عيينات من
عمالئها بشكل دواي ملعرف جولنب لدرﺿا من عرمه وختصﺺ يف ذدﻚ فرق متﺨصص دإلشرلف على هذه
لدرالةات .هبرف تطوير منتﺠاهتا ﻹاﺿاء حاجات واﻏبات لدعمالء لملﺨتلف وابدتايل لحملافظ على لدعمالء
لحلاديني وكسب عمالء جرد من خال ل لالعتماد أكثر على بعري لملعرف عن لدعمالء ولملعرف دلعمالء.
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حيث قامت شرك موبيليس بتحليل قاعرة بياانهتا لﳋاص ابدعمالء وطوات منتﺠات لجليل لدثادث  3Gعلى
أةاس أن أكرب شرحي من لملشرتكني هﻢ من فﺌ لدرفع لملسبق ابﻹﺿاف إىل أن عرد لملشرتكني هﻢ من فﺌ
لدشباب ،فكانت منتﺠاهتا موجه إىل هذه لدفﺌ حتريرل ،مما جعلها حتقق لدصرلاة يف ةوق لهلاتف لدنقا ل

3G

ابجلزلئر ،حيث قرات حص ةوقي بـ  %44.85يف ةن  4102و  %40.09ةن  .4102بعرما
كانت جازي على مرلا عشري كامل حتتل لدصرلاة يف خرمات  .GSMوهو ما يﺆكر صح لدفرﺿي
لملذكواة أعاله.
 الفرضية الثالثة :يوجد داللة على أن تباين الشركات يف إدارة معرفة عمالئها ميكن أن ينتج عنه
اختالف يف أدائها يف قطاع االتصاالت ابجلزائر.
مسحت لدرالة لدتحليلي لملقاان بني متعاملي لهلاتف لدنقا ل ابدتوصل إىل أن شركات لهلاتف لدنقا ل تتبين
مرخل إدلاة معرف لدعميل براجات خمتلف وبشكل ﻏي مباشر ،ﻏي منهﺠي وﻏي منظﻢ ولدظاهر ذدﻚ من
خال ل عرم وجود إدلاة متﺨصص إبدلاة لملعرف وهذل ما نتج عنه لختالف يف مستوى أدلءها .كما خلصت
لدرلاة أن شرك جازي تتمتع مبستوى عايل دألدلء مقاان مع منافسيها من حيث :عرد لملشرتكني ،اقﻢ
لألعما ل ولحلص لدسوقي ولالحتفاظ ابدعمالء ،مث تليها شرك موبيليس وأخيل شرك أوايرو .ما يﺆكر صح
لدفرﺿي أعاله.

/3مناقشة النتائج على ضوء الدراسات السابقة
 أظهرت نتائج هذه لدرالة وجود أثر ﻹدلاة معرف لدعمالء مبكوانت لدثالث (لملعرف ابدعميل ،لملعرفدلعميل ،لملعرف من لدعميل) يف لألدلء ،حيث كان أتثي لملعرف ابدعميل كبي من خال ل لمتالك لدشرك
لدبياانت ولملعلومات لدكافي حو ل لدزابئن لحلاديني ولملستقبلني وهذل من خال ل لةتﺨرلم لنظم معلومات
ولدتكنودوجيا لحلريث ﳋرم لدزابئن يسمح هلا بتحرير عمالئها من لةتالم لدسليب دلﺨرمات لملقرم
وتعزيزهﻢ كشركاء يف لملعرف  .وهذه لدنتائج قر لتفقت مع نتائج دالة اثمر ايةر لدبكري وأمحر هاشﻢ
ةليمان ( ،)4112وكذل دالة ميثاس وآخرين ( )4112لديت توصلت إىل أن قراة إدلاة لملعلومات تﺆثر
يف قراة إدلاة لدعمالء ،وقراة إدلاة لدعمليات ولألدلء لملﺆةسي.
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 أظهرت نتائج وجود أثر ﻹدلاة معرف لدعمالء على لألدلء دشركات لهلاتف لدنقا ل من حيث( :زايدة اقﻢلألعما ل ،زايدة لحلص لدسوقي  ،لالحتفاظ ابدعمالء) وهو ما يتفق مع لدنتائج لديت توصلت إديها دالة
Liyun

Qi

( )4112أن إدلاة لدعالق مع لدزابئن بنﺠاح تﺆثر إجيااب على نسب لألاابح وتطوا لدرﺿا ولدوالء

درى لدزابئن .وكذدﻚ دالة عبر لدقادا لدفقهاء( )4112لديت أتكر على وجود عالق قوي وأتثي معنوي
ذو دالد إحصائي دفاعلي إدلاة معلومات لدعمالء يف حتقيق مستوايت أعلى من لألدلء لملﺆةسي .لﺿاف
إىل تعزيزها دلنتائج لديت توصلت لديها دالة دالة ديث ةلمان لدربيعي وأخرون ( )4102عن وجود أثر
ذو دالد معنوي الدلاة معرف لدزبون وتطوير لﳋرمات لجلريرة يف لألدلء لدتسويقي دلمصااف أببعاد ثالثي :
لدرحبي  ،معر ل منو لحلص لدسوقي  ،لالحتفاظ ابدعمالء.
 خلصت لدرلاة أن شركات لالتصاالت لجلزلئري تتمتع مبستوى عايل من لألدلء لملايل وهذل يتفق مع دالةلهلايمي بن ولﺿح ( )4102لديت أتكر أن شركات قطاع لهلاتف لدنقا ل هلا قراة كبية على لدتمويل لدذليت
نظرل ملا حتققه من أاابح من خال ل نشاطها لدذي يتﻢ يف ظل منافس لحتكاا لدقل وابدتايل ميكن أن نقو ل
أبن لدبيﺌ لملادي يف صاحل شركات قطاع خرم لهلاتف لدنقا ل يف لجلزلئر.

/4االقتاحات:
لةتنادل إىل نتائج وحمردلت لدرلاة  ،فقر مت حترير جمموع من لالقرتلحات ،وهي كادتايل:
 وجوب لهتمام شركات لالتصاالت لجلزلئري إبدلاة لملعرف وهذل من خال ل لدعمل على مجع وتصنيف وتنظيﻢ
لملعرف وحفظها وتوزيعها إىل خمتلف مستوايت لالدلاي الختاذ لدقرلالت لملﺨتلف .
 على شركات لالتصاالت لجلزلئري أن جتعل معرف لدعميل أودوي لةرتلتيﺠي يف عملها تستطيع من خالهلا حتقيق
مزلاي تنافسي مثل لدنمو يف لدعمالء ولدتميز واﺿا لدعمالء.
 تشﺠيع نقل ومشااك لملعرف بني لدشرك ولدعمالء (لدزابئن).
 البر من إدالك مريري شركات دقوة إدلاة معرف لدعمالء لدتحليلي ولألمهي لالةرتلتيﺠي دكسب معرف لدعميل
ولديت شأهنا دعﻢ تطوير لﳋرمات لجلريرة ،ويتﻢ ذدﻚ من خال ل لدتفاعل مع لدعمالء وةعي لدرلئﻢ ملعرف اﻏباهتﻢ
ولحتياجاهتﻢ ولدعمل على لشباعها .وهكذل يعتمر على ما متلكه لدشرك من موظفو يتمتعون ابملهاالت ولﳋربلت
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ولدقرالت على كسب عمالء جرد ولحملافظ على لدعمالء لحلاديني .وهذل جيسر من خال ل حرص لدشرك على
لةتقطاب لملوظفني لملوهوبني يف جما ل تقرمي خرمات لالتصاالت.
 ﺿرواة ةعي شركات لالتصاالت ﻹنشاء إدلاة معرف لدعمالء( لدزابئن) هتتﻢ بتحرير لملعرف لديت حتتاجها لدشرك
عن لدعمالء ومن لدعمالء لﺿاف إىل حترير فﺠوة لملعرف حو ل لدعمالء (ماذل تعرف لدشرك ) مقابل (ماذل جيب
أن تعرف لدشرك ) .وحترير فﺠوة لملعرف درى لدعمالء (ماذل يعرف لدعميل) مقابل (ماذل جيب أن يعرف
لدعميل) .إﺿاف إىل حتقيق لدتكامل ولدتنسيق بني مصادا لملعرف لملﺨتلف يف قاعرة معرف لدشرك دسر فﺠولت
لملعرف مبكوانت لدثالث لملعرف ابدعميل ،لملعرف دلعميل ،لملعرف من لدعميل.
 تكوين قاعرة ملعرف لدعمالء ابةتﺨرلم أنظم لدكمبيوتر وتكنودوجيا لملعلومات وابط لملوظفني بشبك ولحرة
يستطيعون من خالهلا تباد ل لملعلومات ولﳋربلت ،ولدعمل على حتريث قاعرة لملعرف بشكل مستمر.
 ممااة أبعاد مرخل إدلاة معرف لدعميل بشكل منهﺠي ومنظﻢ من خال ل لالةتعان ابدنموذج لملقرتح.

/5آفاق الدراسة:
ويف جما ل لدبحوث لملستقبلي تقرتح لدباحث لملولﺿيع لدتادي :
 لختباا أمنوذج مقرتح ﻹدلاة معرف لدعميل مع متﻐيلت وةطي أخري يف شركات لهلاتف لدنقا ل.
 أثر إدلاة معرف لدعميل على لألدلء لدتسويقي.
 دوا مشااك لملعرف يف حتسني لألدلء.
 دوا إدلاة معرف لدعميل يف ترعيﻢ لمليزة لدتنافسي .
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قــائمــة املراجــع
املراجع باللغة العربية
الكتب:
.1

القرآن الكرمي ،سورة البقرة اآلية(11؛ ،)141سورة الرمحان اآلية(1؛ ،)4سورة الزمر اآلية(.)9

.2

إبراهيم اخللوف امللكاوي ،إدارة املعرفة املمارسات واملفاهيم ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
ط.2002 ،1

.1

أرمن كابوديان ،العمالء دائما على حق ،ترمجة وطبع بيت االفكار الدولية ،أمريكا.1991 ،

.4

االكلي علي ذيب ،إدارة املعرفة يف املكتبات ومراكز املعلومات ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن.2001 ،

.5

أمرية اجلنايب ،عالء فرحان طالب ،إدارة معرفة ،إدارة معرفة الزبون ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،ط،1
..2009

.1

إياد شوكت متطور ،إدارة خدمة العمالء ،دار كنوز املعرفة ،األردن ،ط.2001 ،1

.2

البكري ثامر ياسر ،إدارة التسويق ،املكتبة الوطنية ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر والترمجة ،املوصل ،العراق،
.2002

.1

مجال الدين حممد مرسي ،مصطفى حممود أبو بكر ،دليل فن خدمة العمالء ومهارات البيع :مدخلك لتحقيق
ميزة التنافسية يف بيئة األعمال املعاصرة ،الدار اجلامعية ،االسكندرية ،مصر.2001 ،

.9

جون واملن ،أصول خدمة الزبائن ،ترمجة مركز التعريب والربجمة ،الدار العربية للعلوم ،بريوت ،ط.1991 ،1

 .10حسن إبراهيم بلوط ،املبادئ واالجتاهات احلديثة يف إدارة املؤسسات ،دار النهضة ،بريوت ،ط.2005 ،1
 .11خالد حممد بين محدان و وائل حممد صبحي إدريس ،االستراتيجية و التخطيط االستراتيجي :منھج معاصر،
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن. 2007 ،
 .12رحبي مصطفى عليان،إدارو املعرفة ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط.2001 ،1
 .11زروايت رشيد ،منهجية البحث يف العلوم االجتماعية ،دار الكتاب احلديث ،اجلزائر.2004 ،
 .14سعد غالب ياسني ،إدارة املعرفة ،املفاهيم ،النظم ،التقنيات ،دار املناهج للنشر والتوزيع ،األردن ،ط،1
.2002
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 .15صاحل بن نوار  ،فعالية التنظيم يف املؤسسات االقتصادية  ،خمرب علم اجتماع االتصال للبحث و الترمجة ،دار
الفكر ،قسنطينة ،اجلزائر ،ط.2001 ،1
 .11طالب عالء فرحان ،إدارة معرفة ـ إدارة معرفة الزبون ـ  ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط،1
.2004
 .12طلعت أسعد عبد احلميد ،كيف جتتذب عميال دائما؟ اجلديد يف فن البيع املتميز ،منشأة املعارف،
االسكندرية ،مصر ،ط.5
 .11طيطي خضر ،إدارة املعرفة :التحديات والتقنيات واحللول ،دار حامد للنشر والتوزيع ،ط.1
 .19عامر الكبسي  ،إدارة معرفة وتطوير املنظمات ،املكتب اجلامعي احلديث األسكندرية ،ط.2004 ،1
 .20عبد الوهاب مسري ،متطلبات تطبيق إدارة املعرفة يف املدن العربية :دارسة حالة مدينة القاهرة ،القاهرة ،مركز
دراسات واستشارات اإلدارة العامة.2005،
 .21عبد الوهاب مسري ،متطلبات تطبيق إدارة املعرفة يف املدن العربية :دراسة حالة مدينة القاهرة ،مركز دراسات
واستشارات اإلدارة العامة.2005 ،
 .22عبيدات حممد ابراهيم ،سلوك املستهلك  ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان ،االردن ،ط.1991 ،2
 .21عداي احلسيين فالح حسن " ،اإلدارة اإلستراتيجية" ،دار وائل للنشر ،عمان ،الطبعة األوىل.2000 ،
 .24علي السلمي ،تطوير أداء و جتديد املؤسسات االقتصادية ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر.1991 ،
 .25عليان والعاين ،صاحلة ،جيهة ،دور تكتولوجيات املعلومات يف إدارة املعرفة يف كلية التربية ،جامعة السلطان
قابوس ،األردن ،البصائر ،اجمللد  ،12العدد .2001 ،1
 .21عمر عزاوي  ،عجيلة حممد ،مؤسسات املعرفة وثقافة املؤسسات االقتصادية :رؤية مستقبلية ،جملة الباحث،
جامعة ورقلة ،اجلزائر ،العدد.2010 ،4
 .22اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب أسيا ،منهجية إدارة املعرفة :مقارنة جتريبية يف قطاعان مركزية يف دول
االسكوا األعضاء ،نيويورك.2004 ،
 .21حممد صاحل احلناوي ،جالل إبراهيم العبد ،اإلدارة املالية :مدخل القيمة واختاذ القرارات ،الدار اجلامعية،
اإلسكندرية ،مجهورية مصر العربية.2002 ،
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 .29حممد عواد الزيادات  ،اجتاهات معاصرة يف إدارة املعرفة ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن ،ط،1
.2001
 .10حممد قاسم القريويت ،ظرية املنظمة و التنظيم ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان.2000 ،
 .11حممود جاسم الصمدعي ،ودينه عثمان يوسف ،سلوك املستهلك ،دار املناهج ،عمان ،ط.1،2002
 .12املطريان عبد اهلل مطريان ،إدارة نظم املعرفة :الرأس املال الفكري ،جامعة الزيتونة ،الألردن.2002،
 .11ممدوح رفاعي ،إدارة املعرفة :مفاهيم ومبادئ ،جامعة عني مشس ،مصر،ط.2009 ،1
 .14منير إبراهيم هندي ،اإلدارة املالية :مدخل حتليلي معاصر ،املكتب العريب احلديث ،االسكندرية ،مجهورية مصر
العربية.2003 ،
 .15جنم عبود جنم ،إدارة املعرفة املفاهيم واالستراتيجيات والعمليات ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن ،ط.2005 ،1
 .11جنم عبود جنم ،إدارة املعرفة املفاهيم واالستراتيجيات والعمليات ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن ،ط.2001 ،2
 .12وائل حممد صبحي إدريس وطاهر حمسن الغاليب ،األدارة االستراتيجية منظور منهجي متكامل ،دار وائل
للنشر والتوزيغ ،عمان ،االردن.2002 ،

أطرحات ورسائل:
 .11طه حسني نوي ،التطور التكنولوجي ودوره يف تفعيل إدارة املعرفة مبنظمة األعمال ،حالة املديرية العامة
ملؤسسة اتصاالت اجلزائر ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم التسيري ،جامعة اجلزائر،1
اجلزائر ،2011،غري منشورة.
 .19عبد الرمحان العايب  ،التحكم يف األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتديات التنمية
املستدامة ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية ،جامعة فرحات عباس ،اجلزائر ،غري
منشورة.2011 ،
 .40سعاد خنساء ،التسويق االلكتروين وتفعيل التوجه حنو الزبون من خالل املزيج التسويقي ،رسالة ماجستري،
اجلزائر.2001 ،
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 .41عبد القادر الفقهاء ،إدارة معلومات العمالء وأثرها على األداء املؤسسي وامليزة التنافسية :دراسة ميدانية على
الشركات املسامهة العامة الفلسطينية ،رسالة ماجستري ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطني.2009 ،
 .42صباح بلقيدوم ،أثر تكنولوجيا املعلومات والتصاالت احلديثة على التسيري االستراتيجي للمؤسسات
االقتصادية ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف علوم التسيري ،جامعة قسنطينة ،2اجلزائر ،2011 ،غري
منشورة.
 .41اهلامشي بن واضح  ،تأثري متغريات البئية اخلارجية على أداء املؤسسات االقتصادية اجلزائرية :حالة قطاع خدمة
اهلاتف النقال يف اجلزائر ( ،)2011-2001أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف العلوم االقتصادية ،جامعة
فرحات عباس ،سطيف ،اجلزائر ،2014 ،غري منشورة.
 .44بسيم قائد عبده حممد العريقي ،دور مدخل إدارة معرفة العميل يف حتقيق امليزة التنافسية بالتطبيق على البنوك
التجارية يف اجلمهورية اليمنية ،أطروحة دكتوراه يف إدارة األعمال ،قسم إدارة األعمال ،كلية التجارة ،جامعة
عني الشمس ،مصر.2001 ،

امللتقيات العلمية
 .45ثامر ياسر البكري ،أمحد هاشم سليمان ،إد ارة املعرفة التسويقية وانعكاسها على عالقة مع الزبون لتحقيق
امليزة التنافسية ،حبث مقدم إىل املؤمتر العلمي الثاين حول إدارة املعرفة ،جامعة العلوم التطبيقية األردنية ،كلية
االقتصاد والعلوم اإلدارية ،األردن.2001 ،
 .41سناء مسودة ،منوذج مقترح لقياس األداء الشامل يف منظمات األعمال يف ضوء مقارنة حتليلية لنموذج
األمريكي (بطاقة العالمات املتوازنة) والنموذج الياباين ( اإلدارة التكاملية الشاملة) لقياس األداء الشامل ،ورقة
عمل ضمن فعاليات املؤمتر العلمي الثاين يف جامعة العلوم التطبيقية اخلاصة لكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
بعنوان " اجلودة الشاملة يف ظل إدارة املعرفة وتكنولوجيا املعلومات" واملنعقد خالل الفترة الواقعة ما بني -21
 22نيسان.2001،
 .42عصام فهد العربيد ،قياس رأس املال املعريف بني النظرية والتطبيق ،حبوث املؤمتر السنوي جلامعة الزيتونة
األردنية ،عمان،2005 ،ص.11.
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 .41حنم عبود جنم ،تقييم وقياس انتاجية العمل املعريف يف الشركات املتخصصة القائمة على املعرفة ،حبوث املؤمتر
اخلامس جلامعة الزيتونة األردنية ،عمان.2004 ،

اجملالت
 .49املري عبد الرحيم علي ،العالقة بني ضغوط العمل وبني الوالء التنظيمي و األداء و الوصف الوظيفي و الصفات
الشخصية ،جملة معهد اإلدارة العامة ،العدد ،2الرياض.1995 ،
 .05درمان سليمان صادق ،اجلودة والتميز يف إدارة عالقات الزبون،جامعة دهوك ،العراق على

رابط: www.dr-

al-adakee.com/vb/showthread.pef-t=1389

 .51عبد الكرمي حمسن باقر ،قياس وإدارة املعرفة ،كلية االقتصاد والعلوم االدارية ،جامعة الزيتونة األرنية،
www.elassair.net

 .52عبد املليك مزهودة ،األداء بني الكفاءة والفعالية مفهوم وتقييم ،جملة العلوم االنسانية ،جامعة حممد خيضر،
بسكرة ،العدد .2001 ،01
 .51حممد زرقون ،احلاج عرابة ،أثر إدارة معرفة على األداء يف املؤسسة االقتصادية ،اجمللة اجلزائرية للتنمية
االقتصادية ،العدد.2014 ،01
 .54حممد زرقون ،احلاج عرابة ،أثر إدارة معرفة على األداء يف املؤسسة االقتصادية ،اجمللة اجلزائرية للتنمية
االقتصادية ،العدد.2014 ،01
 .55املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،قياس و تقييم األداء كمدخل لتحسني جودة األداء املؤسسي ،اإلمارات العربية
املتحدة. 2009 ،
 .51هنال فريد مصطفي ،نبيلة عباس ،أساسيات األعمال يف ظل العوملة ،املكتب اجلامعي احلديث ،االسكندرية،
مصر.2001 ،
 .52ليث سلمان الربيعي،أسعود حممد احملاميد ،وأخرون ،أثر إدارة معرفة الزبون وتطوير اخلدمات اجلديدة يف
األداء التسويقي ،جملة دراسات يف العلوم اإلدارية ،اجمللد  ،41العدد  ،2عمادة البحث العلمي /اجلامعة
األردنية ،عمان ،االردن .2014،
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