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د:تمهي

بعد انفتاحها  دولالواجلزائر كغَتىا من  .دولة القتصاد أي األساسية القطاعاتمن بُت أىم  التأمُت قطاعترب يع   
 من وذلك ،لكك  واالجتماعية االقتصادية التنميةفيز النمو و رب يف يلعبو الذي للدور أمهيتو بالنظر تدركأي االقتصاد

ى توفَت احلماية الالزمة فهذه األخَتة تعمل عل. التأمُت شركات وىي النشاط ىذا دلمارسة ىيئات متخصصة خالل
متويل االستثمارات ادلدخرات و  تعبئة تساىم يف ؛باإلضافة إىل ذلك .ثروات البالد وادلمتلكات لألفراد، االستثمارات،

. لقد التأميٍت النشاط واألعمال وباخلصوص ادلال عامل عودلة ظل ويف التقدم.ادلنتجة يف السوق احمللي واليت تعترب ركيزة 
 ،ادلقدمة التأمينية اخلدمات تنوع أو احلجم أو النشاط رلال يف سواء كبَتين وتطورا توسعا التأمُت شركات عرفت

 العمالء. مستمر ألذواقوتغَت  بينها،فيما  ادلنافسة التأمُت زيادة حدة لشركات والتوسع التطور ىذا حيث صاحب
نابــعة  مستمرة تنافسية ميزة وتعزيز حديثة لبناء إدارية أساليب تبٍت إىل ضرورة بشركات التأمُت ىذه التحديات دفعت

تلبية احتياجات العميل ب ذلا محتس اليت و البشريةادلادية ادلالية و  غالل مواردىاقدرهتا على استب ةدر الداخلياادلص من
وكذا تعزيز فرص  ،عليو واحملافظة تنافسي واسًتاتيجي متميز مركز باحتالل ذلا تسمح، كما هاحلاوتعظيم مص التأمينية

 .ادلتسارعة يف ظل ىذه التغَتات السوق يف استمراريتها وصلاحها

 عد مفهوما متجددا مرتبطا دبستقبلالذي ي التخطيط االسًتاتيجي أسلوب إتباعولعل من أىم ىذه األساليب    
وعن التهديدات تطويرىا، استغالذلا و واليت جيب عليها  أمامهانو يكشف عن الفرص ادلستقبلية ادلتاحة أإذ  ،ادلنظمات

أنو  كما،بيئتها اخلارجيةمن خالل قيامها بتحليل يهافادلتوقعة اليت ستواجهها يف بيئة عملها باعتبارىا تتأثر هبا وتؤثر 
تحديد نقاط القوة ادلتوفرة لديها ونقاط الضعف والقصور يف عملها حىت يتسٌت ذلا بيئتها الداخلية ب فحص يساعد يف

 ،الذي حيول دون بقائها يف ميدان ادلنافسة من طرف ادلنافسُت ىذا الضعف اللغاخللل احلاصل قبل است معاجلة
التخطيط االسًتاتيجي ن أأي  ككل، ةنظمادل يف وادلسؤوليات ادلهام تبُت ادلدى طويلة عامة خطة يف إجياديساىم و 

 .من خالل ربقيق رسالتها وأىدافها وغاياهتا ادليزة التنافسية  ربقق ذلا يعترب دبثابة األداة اليت 

 البحثإشكالية تحديد .1
يف سوق العمل واالستمرار يف ظل  بقاءىايتبُت أن  ،اجلزائرية التأمُت شركات بيئة تعًتي اليت التحديات ظل يف

متيزىا عن غَتىا من الشركات  زاياالبيئية احمليطة هبا، مرىون بقدرهتا على إجياد السبل الالزمة المتالك م ادلتغَتات
 .تفعيل أسلوب التخطيط االسًتاتيجيو دبحاولة تبٍت ذلك و ، األخرى ادلنافسة
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للتخطيط االسًتاتيجي  ادلدروسة مُتأاليت تربط استخدام شركات الت العالقةمعرفة طبيعة  إشكاليةتطرح  شلا سبق  
 التايل: الرئيس واليت ديكن صياغتها يف السؤال .ادليزة التنافسية ذلاخلق و 

التنافسيةيخلق إداريكأسلوبلتخطيطاالستراتيجيا اعتماد هل الجزائريةعلىشركاتالتأمينفيالميزة
؟األضرار

تنبثق عن ىذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية:

شركات التأمُت يف التنافسية ادليزة  خلقيساعد يف اخلارجية البيئة التحليل االسًتاتيجي للبيئة الداخلية و  ىل -
 ؟اجلزائرية على األضرار

اجلزائرية على  مُتأشركات التيف  التنافسيةادليزة  خلقيساىم يف  ىل توافر عناصر التخطيط االسًتاتيجي -
؟األضرار

 البحثفرضيات .2

الفرضيات وضعت رلموعة من الفرضيات الرئيسة و لبحث واألسئلة ادلتفرعة عنها، إشكالية ىذا ا لىلإلجابة ع
الفرعية اآلتية:

:األولىسةيالفرضيةالرئ

علىأفيشركاتالتداريإكأسلوبالتخطيطاالستراتيجياعتماد ارتباطاألضرارمينالجزائرية عالقة  له
خلقالميزةالتنافسية.ب

 الفرضيات اجلزئية التالية: وتنبثق منها

مُت أشركات التيف خبلق ادليزة التنافسية  ارتباط لو عالقة اخلارجيةالبيئة الداخلية و  التحليل االسًتاتيجي للبيئة -
 ؛اجلزائرية على األضرار

اجلزائرية على  مُتأشركات التيف خبلق ادليزة التنافسية  ارتباط توافر عناصر التخطيط االسًتاتيجي عالقةل -
 .األضرار

الفرضيةالرئيسةالثانية:

 داللةمينالجزائريةعلىاألضرارلهتأثيرذوفيشركاتالتأكأسلوبإداريالتخطيطاالستراتيجياعتماد
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خلقالميزةالتنافسية.إحصائيةعلى

 وتتفرع منها الفرضيات الفرعية اآلتية:
يف ادليزة التنافسية  على خلق إحصائيةتأثَت ذو داللة لو  اخلارجيةالبيئة الداخلية و  للبيئة االسًتاتيجيالتحليل  -

 ؛اجلزائرية على األضرارمُت أشركات الت
مُت أشركات التيف فسية ادليزة التنا خلق على إحصائيةتأثَت ذو داللة  لوتوافر عناصر التخطيط االسًتاتيجي  -

 .على األضراراجلزائرية 

 بحثأهميةال .3
 :من أمهيتها الدراسةتستمد 

يف  األخَتةاليت القت رواجا يف السنوات  اإلدارية األساليب أىمأمهية التخطيط االسًتاتيجي والذي يعترب من  -
تسعى للنجاح وربقيق أىدافها ادلتمثلة يف االستمرارية شركة أصبح ضرورة حتمية ألي  إذ .عامل ادلنظمات

الصورة ادلستقبلية  إيضاححبيث يساىم يف  ،ل التعقيد البيئي احمليط هباظيف  التنافسية ةقدر الزيادة و 
 للمنظمات؛

بقائها دلا ذلا من أمهية يف  ،معظم شركات التأمُت اىتماماليت أصبحت موضوع أمهية ادليزة التنافسية  -
يف ظل فهي تعد دبثابة السالح االسًتاتيجي الذي ديكن من خاللو مواجهة سلتلف التحديات  .واستمرارىا

وما ينجر عن ذلك من تدعيم دلركزىا التنافسي وحصتها السوقية وبالتايل ، يف السوقادلنافسة الشديدة 
 ؛ربسُت منتجاهتا

احملفز الذي يعترب  ،لتأمُت""قطاع ا اخلدماتذبرى على قطاع ىام وحيوي، أال وىو قطاع  الدراسة كون -
 ؛ادلختلفةاالقتصادية واالجتماعية والدافع لألنشطة 

أمهية العالقة بُت التخطيط االسًتاتيجي وادليزة التنافسية لالستفادة من ذلك يف  إبرازرباول  الدراسة كون -
 الدراسة.  لزل اجلزائرية على األضرار مُتأشركات الت

 بحثأهدافال .4
خلق ادليزة يف  إداري أمهيةكأسلوب   التخطيط االسًتاتيجي العتمادمعرفة ما إذا كان  إىلهتدف ىذه الدراسة 

 ، وذلك من خالل:اجلزائرية على األضرار التنافسية لشركات التأمُت
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اجلزائرية مُت أشركات التيف وخلق ادليزة التنافسية  معرفة العالقة وكذلك التأثَت بُت التحليل االسًتاتيجي للبيئة -
 ؛األضرارعلى 

شركات يف بُت توافر عناصر التخطيط االسًتاتيجي وخلق ادليزة التنافسية أثَت العالقة وكذلك التتوضيح  -
 ؛التأمُت اجلزائرية على األضرار

اجلزائرية على شركات التأمُت  كذا التأثَت بُت التخطيط االسًتاتيجي وادليزة التنافسية يفو اختبار العالقة  -
 ؛األضرار

 تساعد قد اليت التوصيات بعض صياغة خالذلا من ديكن جنتائ إىل لوصولىذه الدراسة أيضا لكما هتدف  -
  التخطيط االسًتاتيجي تبٍت خالل من عملها تطوير على مُت زلل الدراسةأشركات الت يف القرار أصحاب

 .خللق ادليزة التنافسية كأسلوب عمل

 أسباباختيارالموضوع .5
 لعدة أسباب منها:يعود اختيارنا ذلذا ادلوضوع 

 اليت ادلنافسة متطلبات خالل أمهية بالغة من اذ يعتربالرغبة يف االطالع على نواحي ىذا ادلوضوع الذي  -
 احلديثة األساليب اإلدارية تطبيق إىل واليت تدفع الشركات. الراىن الوضع يف االقتصادية الساحة تفرضها
للتعمق يف دراسة دور التخطيط االسًتاتيجي  الذي يدفعناالشيء  .ادلنافسُت على ادلنافسة والتفوق دلواجهة

 ؛يف ربقيق ادليزة التنافسية

اجلزائرية على  مُتأشركات التلادليزة التنافسية  يساىم يف بناءكان التحليل االسًتاتيجي للبيئة   إنمعرفة  -
 ؛األضرار

اجلزائرية مُت أادليزة التنافسية لشركات الت يف خلق أمهيةتوافر عناصر التخطيط االسًتاتيجي لكان   إنمعرفة  -
 ؛على األضرار

خاصة  اليت عاجلت طبيعة العالقة بُت التخطيط االسًتاتيجي وادليزة التنافسية يف قطاع التأمينات ألحباثقلة ا -
 . يف اجلزائر

 السابقةالدراسات .6
 :االسًتاتيجيفيما يلي نذكر بعض الدراسات اليت تناولت بالدراسة والتحليل التخطيط 
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ولى:الدراسةاأل

دراسةتطبيقيةفيالقطاعالمصرفي-العالقةبينالميزةالتنافسيةوالتحليلالبيئي" ،دراسة زلمود علي الروسان
 .:700جامعة أريد األىلية، األردن، ،96واالقتصاد،ع اإلدارةرللة  ،"-األردني

 الدراسة يف الكشف عن العالقة بُت التحليل البيئي بشقيو الداخلي واخلارجي وبُت ادليزة التنافسية إشكاليةمتثلت 
متت الدراسة التطبيقية على  األردين.بالتطبيق على القطاع ادلصريف  ادلرونة( النوعية، السرعة،بأبعادىا ادلختلفة )الوقت، 

حجم العينة غ لبو  بنوك، مثانيةحيث مشلت الدراسة  .والزرقاء أريدو مديري الفروع يف القطاع ادلصريف األردين يف عمان 
 مديرا. 69

 انطلقت الدراسة من الفرضيتُت األساسيتُت التاليتُت:     

 وادليزة التنافسية بأبعادىا ادلختلفة؛بُت عملية التحليل البيئي اخلارجي  إحصائيةىناك عالقة ذات داللة  -

 .بُت عملية التحليل الداخلي وادليزة التنافسية بأبعادىا ادلختلفة إحصائيةىناك عالقة ذات داللة  -

بُت عملية التحليل البيئي اخلارجي  إحصائيةوجود عالقات ارتباط ذات داللة  أظهرت نتائج الدراسة:نتائجالدراسة
ة التحليل البيئي عمليادلرونة( وكذلك األمر فيما خيص  وكل من أبعاد ادليزة التنافسية )الوقت، السرعة، النوعية،

 .الداخلي وادليزة التنافسية

الدراسةالثانية:

التنافسية، دراسة زلمد فوزي علي العتوم فيتحقيقالميزة وأثرها المنظمة علىقطاع-"رسالة ميدانية دراسة
 .7002 األردن، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، ،ماجستَتمذكرة  ،صناعةاألدويةاألردني"

ىذه ادلذكرة يف بيان أثر رسالة ادلنظمة يف ربقيق ادليزة التنافسية يف قطاع صناعة األدوية األردين  إشكاليةمتحورت   
عددىا  الغوالب .وقد متت الدراسة ادليدانية على عينة من ادلديرين العاملُت يف شركات األدوية األردنية ادلسامهة العامة

 مديرا. :9 العينة بلغ حجم وقد، شركات مخس

 انطلقت الدراسة من الفرضية الرئيسة التالية:

وتلبية حاجات العمالء، واالىتمام  التطويروالبحث و  للجودة)من خالل تبنيها يوجد أثر لرسالة ادلنظمة  -
بادلوارد البشرية( يف ربقيق ادليزة التنافسية للشركات األردنية إلنتاج األدوية البشرية عند مستوى داللة معنوية 

(0.08   .) 
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أن من أىم األدوات اليت تستخدمها شركات األدوية األردنية يف  متثلت نتائج الدراسة يف استنتاج نتائجالدراسة:
كما توصلت إىل  ،رسالتها ىي اجلودة والبحث والتطوير واالىتمام بادلوارد البشرية وتلبية حاجات العمالء إعداد

أثر ووجود  .(0.08عند مستوى داللة ) األردنية األدوية وجود تأثَت لرسالة ادلنظمة يف ربقيق ادليزة التنافسية يف شركات
العمالء واالىتمام بادلوارد البشرية يف رسالة شركات األدوية األردنية وربقيق لتبٍت اجلودة والبحث والتطوير وتلبية حاجة 

 ادليزة التنافسية.

الدراسةالثالثة:

دراسةميدانيةفيشركات–"التخطيطاالستراتيجيوعالقتهبالميزةالتنافسيةشراب، يوسف سائد حسن دراسة 
 . 7022غزة، فلسطُت، -جامعة األزىر ،ماجستَتمذكرة  ،"-توزيعاألدويةفيمحافظاتغزة

ما عالقة شلارسة التخطيط االسًتاتيجي بتحقيق ادليزة التنافسية لشركات توزيع التالية:  اإلشكاليةركز الباحث على 
 األدوية يف زلافظات غزة؟

 7:وادلدراء يف شركات توزيع األدوية يف زلافظات غزة والبالغ عددىم  اإلدارةمشلت الدراسة ادليدانية أعضاء رلالس 

 بصفتهم اجلهة ادلسؤولة عن التخطيط االسًتاتيجي. 

 انطلقت الدراسة من الفرضيتُت الرئيستُت التاليتُت:

ادليزة وربقيق  ( بُت شلارسة التخطيط االسًتاتيجي0.08)عند مستوى داللة  إحصائيةتوجد عالقة ذات داللة  -
 ؛التنافسية لشركات توزيع األدوية يف زلافظات غزة

( يف استجابات رلتمع الدراسة حول التخطيط 0.08عند مستوى داللة ) إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -
االسًتاتيجي وادليزة التنافسية يف شركات توزيع األدوية يف زلافظات غزة تعزى لبعض ادلتغَتات الشخصية 

، والتنظيمية للشركة ) العمر الزمٍت للشركة، عدد العاملُت، ، سنوات اخلربة(ادلؤىل العلميللمدراء ) العمر، 
 رأس ادلال ادلسجل(.

أن شركات توزيع األدوية يف زلافظات غزة تقوم دبمارسة التخطيط االسًتاتيجي  إىلت الدراسة صخلنتائجالدراسة:
فر عناصر التخطيط ااخلارجية وتو البيئة االسًتاتيجي للبيئة  الداخلية و من خالل شلارسة مراحلو األساسية وىي التحليل 

بُت شلارسة التخطيط االسًتاتيجي  إحصائيةوأظهرت نتائج الدراسة أيضا وجود عالقة ذات داللة  .االسًتاتيجي
تمع الدراسة يف استجابات رل إحصائيةوربقيق ادليزة التنافسية للشركات موضوع الدراسة، ووجود فروق ذات داللة 

 أعمارىملصاح الذين  يف ىذه الشركات تعزى دلتغَت عمر ادلدراء حول كل من التخطيط االسًتاتيجي وادليزة التنافسية
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،تعزى دلتغَت رأس ادلال ادلسجل لصاحل الشركات اليت رأس ادلال  إحصائيةووجود فروق ذات داللة  .عاما فما فوق 80
يف  إحصائيةكما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة   دوالر(. 800قل من أىل إ 600ادلسجل فيها بُت )

ىذه الشركات تعزى للمتغَتات  استجابات رلتمع الدراسة حول كل من التخطيط االسًتاتيجي وادليزة التنافسية يف
الدراسة حول  يف استجابات رلتمع إحصائيةالتنظيمية )العمر الزمٍت، عدد العاملُت(، وعدم وجود فروق ذات داللة 

بينما  ، سنوات اخلربة(.يف ىذه الشركات تعزى للمتغَتات الشخصية للمدراء )ادلؤىل العلميالتخطيط االسًتاتيجي 
يف استجابات رلتمع الدراسة حول ادليزة التنافسية تعزى دلتغَت ادلؤىل  إحصائيةأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

سنة فأكثر. 28ودلتغَت سنوات اخلربة لصاحل الذين خربهتم  االعلمي لصاحل محلة الدراسات العلي

السابقةمايميزالدراسةعنالدراسات .7
 ن دراستنا تتميز عن الدراسات السابقة فيما يلي:أيتضح لنا  السابقة،من خالل عرض الدراسات 

ستتم  ، بينما(فلسطُت األردن،الدول العربية ) بعض أجريت الدراسات السابقة يف :الدراسةومجالمنحيثبيئة
وتتماثل ىذه الدراسة مع باقي الدراسات اليت تناولت التخطيط االسًتاتيجي أو أحد  .جزائريةىذه الدراسة يف بيئة 

 ؛وليس على منظمة واحدة نظماتمراحلو يف كوهنا متت على رلموعة من ادل
،حيث ىدفت الدراسة األوىل اىل ابراز  للدراسات السابقةاألىداف البحثية تنوعت الدراسة:منحيثهدف

العالقة بُت التحليل البيئي بشقيو الداخلى واخلارجي وبُت ادليزة التنافسية أي أهنا تناولت أحد مراحل التخطيط 
ىل بيان أثر رسالة ادلنظمة يف ربقيق ادليزة إأما الدراسة الثانية فقد ىدفت  .االسًتاتيجي أال وىو التحليل البيئي

فيما  .كمرحلة من مراحل التخطيط االسًتاتيجي  عنصر من عناصر توافر التخطيط االسًتاتيجي ذ تناولت؛ إيةالتنافس
ببعديو التحليل البيئي وتوافر عناصر التخطيط  التخطيط االسًتاتيجي الذي يلعبو دورال ىل ابرازإ دراستنا ىدفت

 ؛ضرار زلل الدراسةاجلزائرية على األمُت أخلق ادليزة التنافسية لشركات الت يفاالسًتاتيجي 
قطاع صناعة  و القطاع ادلصريفكالدراسات السابقة يف قطاعات متنوعة   ريتجأعليهالدراسة:أجريتالقطاعالذي

التخطيط  وىي بذلك دراسة جديدة تتناول مفهوم مُت،أىذه الدراسة على قطاع الت ستجرىيف حُت  األدوية
 االسًتاتيجي كأسلوب إداري لتحقيق ادليزة التنافسية يف شركات التأمُت.

تحديدالمفاهيم: .8
تحليل رلموعة من العمليات ادلتكاملة ذات العالقة ب ىو االسًتاتيجي التخطيطالتخطيطاالستراتيجي: -

احلايل وادلستقبلي الذي تعمل تتمكن من خالذلا الشركة من معرفة وضعها ، اخلارجية البيئةالبيئة الداخلية و 
؛على أساسو من أجل ربقيق أىدافها ادلستقبلية ومن مث ربقيق ميزة تنافسية وتعظيم حصتها السوقية
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 السًتاتيجية إتباعها حالة يف ربقيقو يتم للمؤسسة تَفوق عنصر أو هنا ميزةأتعرف على الميزةالتنافسية: -
اليت ذبعلها يف مـــركز أفضل بالنسبة  االسًتاتيجياتقدرة الشركة عـلى صياغة وتطبيق  أو ىي .للتنافس معينة

األفضل  االستغاللوتتحقق ادليزة التنافسية مـن خالل  .للشركات  األخرى العاملة يف نفس النشاط
تتمتع هبا  والكفاءات اليتباإلضافة إىل القدرات . لإلمكانات وادلوارد الفنية وادلـادية والتنظيمية وادلعلوماتية

؛ادلؤسسة واليت متكنها من تصميم وتطبيق اسًتاتيجياهتا التنافسية
فهي مؤسسة  ؛فإىل جانب قيامها بتقدمي خدمة دلن يطلبها ،شركات التأمُت ذلا دور مزدوج:شركةالتأمين -

مثل يف األقساط اليت وىي كذلك تعمل كوسيط يقبل األموال اليت تت .مالية تتلقى األموال من ادلؤمن ذلم
 يقدمها ادلؤمن ذلم من أجل إعادة استثمارىا نيابة عنهم مقابل عائد شأهنا يف ذلك شأن البنوك التجارية.

بحثالأدواتالمستخدمومنهجال .9

اخللفية النظرية للموضوع  من باإلدلام وذلك من خالل سيتم االستناد  يف ربليلنا ذلذا ادلوضوع على ادلنهج الوصفي 
سيتم  التأمُت. كماادلفاىيم واألبعاد ادلتعلقة بالتخطيط االسًتاتيجي وادليزة التنافسية وكذا شركات   إبراز أىم أجل

شركات يف العالقة ادلوجودة بُت التخطيط االسًتاتيجي وادليزة التنافسية  ربليلمن أجل  ،التحليلي على ادلنهج االعتماد
صل إليها يف الدراسة ادليدانية  من خالل ادلتوَ  تمد عليو يف ربليل أىم النتائجكما سنع  .اجلزائرية على األضرارمُت التأ

 (Statistical Package for Social Sciences)استخدام برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
Spss التخطيط االسًتاتيجي يف  مدى مسامهةىم يف ربديد ا، للوصول إىل استنتاجات تسألخرىوالطرق اإلحصائية ا
 البيانات مجع مصادر خيص ما يف أما .زلل الدراسة اجلزائرية على األضرارشركات التامُت يف خلق ادليزة التنافسية بناء و 
أما بالنسبة  فيما يتعلق باجلانب النظري، االنًتنت مواقع إىل افةضإ اجلامعية والرسائل الكتب على االعتماد مت فقد

 .وكذا ادلقابلة التطبيقي فقد مت مجع البيانات باستخدام االستمارة الختبار الفرضياتللجانب 

 تقسيماتالبحث.11
ىيكلة البحث وتقسيمو إىل أربعة  ديكن الفرضيات؛ صحة وإثبات ادلطروحة اإلشكالية عن ولإلجابة ،بادلوضوع دلاملإل

 :التايل النحو علىالـة احلنظرية واآلخر تطبيقـي يتمثل يف دراسة  فصولثالثة  أساسية، فصول

 :التالية ادلباحث إىل فيو التطرق ومت ،ي للتخطيط االسًتاتيجيالنظر  باإلطار يتعلق: األول الفصل -
 ؛التخطيط االسًتاتيجي ماىية: األول ادلبحث
 ؛االسًتاتيجي التخطيطأمهية  :الثاين ادلبحث
 .التخطيط االسًتاتيجي خطواتث: الثال ادلبحث
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 :اشتمل على ادلباحث الثالثة التالية حيث؛ التنافسية لميزةبالدراسة النظرية ل يتعلق: الثاني الفصل -
 ؛التنافسية ادليزة اىيةم :األول ادلبحث
 ؛وزلدداهتا التنافسية ادليزةأنواع  :الثاين ادلبحث
  .ادليزة التنافسية واستمراريتها مصادر ث:الثال ادلبحث

 :يلي ما إىل سمق التأمُت، حيثللتأمُت وشركات  النظري باإلطار يتعلق الثالث: الفصل -
 ؛أساسية حول التأمُت مفاىيم: األول ادلبحث
 ؛عقد التأمُت :الثاين ادلبحث
 .شركات التأمُت: الثالث ادلبحث

اجلانب  سقاطإل على األضرار اجلزائريةمُت شركات التأ بعض على ميدانية دراسة :رابعال الفصل -
 :يلي ما إىل، حيث قسم النظري ميدانيا

 ؛تقدمي عام لشركات التأمُت اجلزائرية على األضرار زلل الدراسة األول: ادلبحث     
 ؛يدانيةادل الدراسة منهجية الثاين: ادلبحث
 .الدراسة فرضياتصحة االستبيان واختبار  زلاور بيانات ربليل لث:الثا ادلبحث

 بحثصعوباتال .11
 للدراسة ولعل أمهها: اجلانب التطبيقيب متعلقة اتصعوب

 بعضها؛ ءالالمباالة أثناء اإلجابة على أسئلة االستمارة شلا أدى إىل إلغا  -
، دون الربط ةحدادلراجع اليت ذلا عالقة مباشرة بادلوضوع، حيث أن معظم ادلراجع تعرضت لكل مفهوم على  قلة -

 .ابينهم
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 :تمهيد
القوة الدافعة اليت من خبلؽبا  ؤسساتاؼب امن الوظائف الرئيسة لئلدارة، اليت وجدت فيه االسًتاتيجييعترب التخطيط    

كونو يساعدىا على ربديد كيفية وصوؽبا إذل ما تسعى إليو، وما الذي   .تستطيع رسم مستقبلها بطريقة ـبططة ومدروسة
بيئتها وذلك من خبلؿ قدرهتا على فهم وربليل بيئتها الداخلية و  .از أىدافهاستقـو بو لتحقيق ما تسعى إليو وإلقب

اػبارجية بشكل دقيق وكذا توضيح ـبتلف العمليات اليت يبكن أف تساىم يف قباح عملية صياغتها السًتاتيجيات فعالة 
كل ذلك دبا يسهم يف   .جيات اؼبصاغةتتبٌت التغيَت اغباصل يف البيئة حبيث يكوف ىناؾ توافق بُت موارد اؼبنظمة واالسًتاتي

ربقيق أىدافها وبناء ميزهتا التنافسية، السيما يف ظل ثورة اؼبعلومات وبروز العوؼبة والتطور التكنولوجي واؼبتغَتات البيئية اليت 
 تتسم بالتغَت والتعقيد.

مباحث، حيث  ةتتكوف من ثبلث وأنبيتو ومراحلو سيتم االعتماد على خطة االسًتاتيجيللوقوؼ على ماىية التخطيط    
، بداية بتحديد مفهومو مث التعرؼ على اؼبفاىيم االسًتاتيجيسيتم التطرؽ من خبلؿ اؼببحث األوؿ إذل ماىية التخطيط 

يف حُت سيتناوؿ اؼببحث الثاين من ىذا الفصل أنبية التخطيط  .األساسية اؼبتعلقة بو ومن مث خصائصو، أىدافو، أساليبو
مث إبراز أثره على كفاءة أداء  االسًتاتيجيعبلقتو بأنظمة اإلدارة األخرى، من خبلؿ ربديد أنبية التخطيط و  االسًتاتيجي

 اؼبنظمة ومعوقاتو وأخَتا عبلقتو بأنظمة اإلدارة األخرى.
ئة مث للبي االسًتاتيجيانطبلقا من التحليل  ،االسًتاتيجيأما يف اؼببحث الثالث فسيتم التطرؽ إذل مراحل التخطيط    

 صياغة اإلسًتاتيجية ومن مث تطبيقها وصوال إذل اؼبتابعة والتقييم.
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 .االستراتيجيالمبحث األول: ماهية التخطيط 
للموارد احملدودة، دبا يساعد على البقاء  الكفءاليـو ىو كيفية االستخداـ  ؤسسةإف الشغل الشاغل إلدارة أي م   

عداد أومع النمو السريع يف  اػبارجية البيئةغَتات اغباصلة يف بيئة اؼبنظمة الداخلية و أي دبا ينسجم مع اؼبت .واالستمرار
برزت اغباجة لوضع االسًتاتيجيات واستخدامها من خبلؿ  وعليو .وارتفاع حدة اؼبنافسة فيما بينها اؼبنظمات وأحجامها

ة فهو يساعد على تدعيم مركزىا التنافسي التخطيط االسًتاتيجي الذي يعترب حجر األساس يف حياة اؼبنظمات التنافسي
 ومن مث اغبفاظ على استمرارية بقائها وصوال هبا إذل الزيادة يف صبيع ؾباالت نشاطها.

 .االستراتيجيالمطلب األول: مفهوم التخطيط 
ن، بعد ذلك التعرؼ على مفهـو التخطيط االسًتاتيجي البد من التطرؽ أوال إذل التطورات اليت مر هبا عرب الزم من أجل

    مث ابراز أىم اؼبسؤولُت عنو ويف األخَت ربديد العناصر احملددة لكفاءتو. عدة تعاريف لو بإعطاءـ و سنق
 .التطور التاريخي للتخطيط االستراتيجي :أوال

دما  وذلك عن ،تعود جذور التخطيط االسًتاتيجي دبفهومو اغبديث وخصائصو اؼبميزة إذل اػبمسينات من القرف اؼباضي    
زيادة القوة الشرائية  إذلحدثت يف بداية اػبمسينيات تغَتات اقتصادية واجتماعية ىامة بالواليات اؼبتحدة األمريكية أدت 

برز مفهـو التخطيط طويل  وكنتيجة غبدوث ذلك.للمستهلكُت وتغَت أمباط استهبلكهم يف ظل التطورات التكنولوجية 
ولقد راج مفهـو التخطيط طويل  .طط طويلة اؼبدى وربديد األىداؼ، لغرض وضع اػبlong rang planingاؼبدى 

وتبٍت  اؼبدى يف منتصف الستينات خاصة يف الوقت الذي اىتمت فيو اغبكومة األمريكية بعملية التخطيط االقتصادي
تقادات، منها تعرض التخطيط طويل اؼبدى الن ،إال أنو ويف أواخر الستينات .بعض اؼبنظمات ألساليب التخطيط والربؾبة

، إنبالو للتغَتات اليت قد ربدث يف ؿبيط اؼبنظمة وذلك بًتكيزه على 1زمة لتطبيق التخطيطبلذباىلو للوسائل واألدوات ال
كل ىذا أدى إذل عدـ   .وبطء مبو األسواؽ، أصبح احمليط أكثر تعقيدا واضطرابا ومع تزايد حدة اؼبنافسة .عنصر" التنبؤ"

وعلى ضوء ىذه التغَتات السريعة، ونظرا لتكرار  ر.على ربليل االذباه العاـ للظواى ؼبدى اليت تعتمدفعالية التنبؤات بعيدة ا
  .2فقد حاولت إدارهتا فهم آلية اؼبنافسة بعيدا عن تقنية التخطيط طويل اؼبدى حاالت الفشل اليت تعرضت ؽبا اؼبنظمات،

 رؼ التخطيط بكثَت من التعريفاتط طويل اؼبدى، ولقد ع  ليحل ؿبل مفهـو التخطي االسًتاتيجيومن ىنا ظهر التخطيط 
  :3منها
 .مستلزمات التعاوف معو" هتيئة" جزء مهم من اإلدارة وعنصر حيوي من عناصرىا ألنو يعرب عن إدراؾ اؼبستقبل و أنو: 

                                                 
 

1
 .5، ص9009، دار اليازوري، عماف، ″منهج معاصر -االسًتاتيجيوالتخطيط  االسًتاتيجية ″خالد ؿبمد بٍت ضبداف وآخروف،  

كلية العلـو غَت منشورة،   يف التسيَت، ماجستَترسالة -دراسة حالة اؼبؤسسات احمللية بوالية سطيف-سسات الصغَتة و اؼبتوسطة واقع و آفاؽيف اؼبؤ  االسًتاتيجيبن سديرة عمر" التخطيط  2  
  .55، ص 9005جامعة سطيف،  ،االقتصادية

3
 .6مرجع سبق ذكره، ص ، خالد ؿبمد بٍت ضبداف وآخروف  
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مح لتلك اؼبوارد أف اؼبوارد بطريقة أكثر اقتصادية وذلك بتوفَت الظروؼ واغباالت اليت تس هتيئةكما عرؼ بأنو:" عملية 
  ."ضياعاتتستمر بسرعة وبأقل 

أكثر ربديدا، فالتخطيط يعٍت:" تطوير نظامي لربامج األفعاؿ، اؽبدؼ منها ربقيق األىداؼ من خبلؿ عملية التحليل و 
 .''والتقييم و اختيار الفرص اؼببلئمة

يط بشكل عاـ والذي بدوره يبثل اعبوىر يف يعترب مرحلة متقدمة من مراحل تطور نظاـ التخط االسًتاتيجيإف التخطيط   
 تطور نظاـ اإلدارة.

مع  لقد بدأ نظاـ التخطيط بالًتكيز أوال على التخطيط اؼبارل ووضع اؼبوازنات، و التخطيط قصَت األمد مث عزز الحقا
ات الكبَتة مث تعقدت العملية التخطيطية يف اؼبنظم .تطور الظروؼ البيئية بعمليات التخطيط متوسط وبعيد اؼبدى

ومع زيادة ىذا التعقيد وضياع العمليات  .واؼبتكونة من عدة وحدات أعماؿ إسًتاتيجية لتظهر عمليات التخطيط الشامل
نوعية بالًتكيز على القضايا اغبرجة واؼبهمة يف حياة  نقلةليمثل  االسًتاتيجيالتخطيطية بتفاصيل كثَتة جاء التخطيط 

فهو يساعد على بناء اإلسًتاتيجيات وذلك  .1شاكل اليت زبص النظاـ بصورتو الشموليةتعامل مع اؼبياؼبنظمات، أي أنو 
من خبلؿ االىتماـ باحمليط التنافسي للمنظمة وبقدراهتا الداخلية الشيء الذي يؤدي بدوره إذل ربسُت وضعيتها 

ى إثر األحباث اليت وذلك عل 1961 يف وزارة الدفاع األمريكي يف عاـ االسًتاتيجيولقد بدأ تطبيق التخطيط  .2التنافسية
ونظرا للنجاح الذي حققو أصدر . وآخروف ansoff and standard research in stute Ingorن قاـ هبا كل م

يف   االسًتاتيجيبتطبيق التخطيط  1965الرئيس األمريكي األسبق ليندوف جونسوف توجيهاتو يف شهر أغسطس من عاـ 
"نظاـ التخطيط والربامج واؼبوازنة"، ومنذ ذلك التاريخ كسب  األمريكية ربت اسمكل األجهزة الفدرالية للحكومة 

كما   .اعبامعات ،تطبيقات عديدة بواسطة الواليات اؼبتحدة األمريكية يف اؼبدف، اؼبشروعات االسًتاتيجي التخطيط
لسياسات اإلدارية" وظل  ضمن مقرراهتا ربت اسم" ا االسًتاتيجيأدخلت أغلب كليات إدارة األعماؿ منهج التخطيط 

يف  االسًتاتيجيالتخطيط  انتشر بعدىا ،قبل هناية الستينات االسًتاتيجياستبداؿ ذلك دبفهـو التخطيط أف مت كذلك إذل 
 .3الدوؿ النامية يفأوربا مث  مث يفالواليات اؼبتحدة األمريكية 

 االستراتيجي.: تعريف التخطيط ثانيا
 ويعود السبب يف ذلك إذل مفهـو اؼبستقبل ومستوى إدراؾ اإلدارة االسًتاتيجيبالتخطيط لقد تعددت اؼبعاين اؼبتعلقة    

                                                 
1
 .6صره، مرجع سبق ذك، خالد ؿبمد بٍت ضبداف وآخروف  

2
 .56بن سديرة عمر، مرجع سبق ذكره، ص   

3
كلية التجارة،   ،غَت منشورة ماجستَت إدارة أعماؿمذكرة  -دراسة ميدانية على شركات اؼبقاوالت يف قطاع غزة-يف قطاع اؼبقاوالت" االسًتاتيجياهلل،"واقع التخطيط  ظبر رجب عطا  

 .29،ص2005غزة،
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 ة إذل أخرى. ؤسسلو باإلضافة إذل الوسائل اؼبستخدمة يف مواجهتو فهي زبتلف من م
. ابة ؽبا"أداة إدارية قوية تساعد قادة األعماؿ على فهم بيئتهم واالستج على أنو: االسًتاتيجيرؼ التخطيط فلقد ع     

 .1وروحو" االسًتاتيجيجوىر التخطيط  –الفهم واالستجابة  –ويشكل ىذاف الدافعاف 
فيها ربديد رسالة اؼبنظمة، ووضع األىداؼ اإلسًتاتيجية والسياسات لتأمُت اؼبوارد، يتم كما عرؼ على أنو:"العملية اليت 

 . 2وتوزيعها من أجل ربقيق أىداؼ اؼبنظمة"
 .3عن التبصر بالشكل اؼبثارل للشركة يف اؼبستقبل وربقيق ىذا الشكل""عبارة  كما عرؼ بأنو

 االسًتاتيجيات"العملية اليت تتحد من خبلؽبا الغايات اؼبنظمية بعيدة اؼبدى، وانتقاء الوسائل ) و ىناؾ من يرى بأنو 
 .4والسياسات( وزبصيص اؼبوارد وتطوير اػبطط بعيدة األمد لبلوغ الغايات"

"عملية مستثمرة ونظامية يقـو هبا األعضاء من القادة يف اؼبنظمة بازباذ القرارات  ىو: االسًتاتيجي كما أف التخطيط
، باإلضافة إذل اإلجراءات والعمليات اؼبطلوبة لتحقيق ذلك اؼبستقبل اؼبنشود وربديد اؼبتعلقة دبستقبل تلك اؼبنظمة وتطورىا

 .5قو"الكيفية اليت يتم فيها قياس مستوى النجاح يف ربقي
من باؼبنظمة  قادة األعماؿ كنسبأداة ادارية على أنو  االسًتاتيجيمن خبلؿ التعاريف السابقة يبكن تعريف التخطيط    

ربقيق  على العملبالتارل و  للبيئةهم ما، من خبلؿ فهاستمرارىو  ء اؼبنظمةاؼبتعلقة بالقضايا اؼبستقبلية لبقا القرارات ازباذ
 التوصل إذل أساليب أو ما يتيح والقدرات وزبصيص اؼبوارد، وىو  من خبلؿ حشد اعبهودجوة اؼبر  اؼبنظمة غايات وأىداؼ

يبكن اعتباره  االسًتاتيجيخدمات ربقق أداء أفضل وتعزز اؼبزايا التنافسية وزبلق مستقبل أفضل ؽبا وعليو فالتخطيط 
 وسيلة ال غاية يف حد ذاتو.

   .االستراتيجي: المسؤولية عن التخطيط اثالث
   والبيئة يتطلب جهودا كبَتة وخربات مًتاكمة ومعرفة واسعة بظروؼ اؼبنظمة ومستقبلها االسًتاتيجيةإف إعداد اػبطة  

 ومسؤوليات اؼبشاركُت يف اػبارجية اليت ربيط هبا وتشارؾ هبا صبيع اؼبستويات اإلدارية يف اؼبنظمة. وسنعرض أدوار
 : 6يلي فيما االسًتاتيجيعمليات التخطيط 

                                                 
 .37،ص1،2007طلؤلعماؿ الصغَتة"، االسًتاتيجينيا اؼببلح،"تسيَت التخطيط و آخروف، ترصبة د فرايفريد إؿ   1
 .243، ص2011للتفوؽ والتميز يف اؼبنظمات"، القاىرة،  االسًتاتيجيمنشورات اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية،"التخطيط   2
 .8ص ،2002 ية،سكندر الدار اعبامعية، اال والعوؼبة"، االسًتاتيجي"التخطيط  نادية العارؼ،  3
 .32، ص2004عماف،  ،، دار الثقافة1ط، "اؼبداخل واؼبفاىيم والعمليات :االسًتاتيجية"اإلدارة  نعمة عباس اػبفاجي،  4
 .9خالد ؿبمد بٍت ضبداف و آخروف، مرجع بق ذكره، ص   5
6
 .17إذل  15نادية العارؼ، مرجع سبق ذكره، ص  
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 .االستراتيجي( في التخطيط ورئيسهمسؤولية مجلس اإلدارة )  .1
، كما أف تعزيز اإلدارة العليا للجهود اؼببذولة يف ىذا اؼبوضوع االسًتاتيجيلتخطيط ا اؼبسؤوؿ األوؿ عن ؾبلس اإلدارة يعد

اـ بو، وذلك من خبلؿ وااللتز  االسًتاتيجيدبوضوع التخطيط اؼبنظمة يؤدي إذل زيادة اىتماـ اؼبديرين يف كل مستويات 
ها، وتقع على ؾبلس اإلدارة أعباء إدارة العملية اإلسًتاتيجية يف مرحلة البناء توضيح رسالة ورؤية اؼبنظمة وقيماؼبساعدة يف 

 اؼبكلف ببناء اإلسًتاتيجية والنظر يف اؼبشاكل الناشئة اليت يرفعها الفريق وىو الذيوالتنفيذ واؼبتمثلة دبتابعة أعماؿ الفريق 
كما أنو يقـو بتحديد   .االسًتاتيجيةيضع الصياغة النهائية للرؤية والرسالة ويشارؾ يف وضع اإلطار العاـ لؤلىداؼ 

كما تؤثر التصروبات الصادرة عنو بشكل بالغ يف استجابة األفراد يف الشركة ألي تغَتات .1اػبيارات اإلسًتاتيجية اؼبطروحة
خلق ما يطلق  كما يقع على عاتقو  .االسًتاتيجيةالوسائل اػباصة بوضع أو تنفيذ  مطلوبة يف اؼبناخ العاـ بالشركة أو يف

 .االسًتاتيجيعليو ثقافة ومناخ التخطيط 
 .االستراتيجيدور ومسؤولية رئيس مجلس اإلدارة )المدير العام( في التخطيط   .2
دارة يشاركو يف ذلك مساعدوه، و يربز اإلحيث أف رئيس ؾبلس اإلدارة ىو اؼبسؤوؿ عن إدارة اؼبنظمة نيابة عن ؾبلس     

على اعتباره وجو اؼبنظمة ومنها إذل الرأي العاـ وموجهها وحلقة وصل بُت الفريق اؼبكلف بإعداد  االسًتاتيجيدوره 
وىو اؼبسؤوؿ عن حل صبيع . اإلسًتاتيجية واعبهات األدىن يف اؼبسؤولية واعبمهور من جهة وؾبلس اإلدارة من جهة أخرى

ة لؤلزمات أو الكوارث وىو اؼبسؤوؿ عن مناقشة وتعديل اػبطط ؤسسوالتدخل يف حالة مواجهة اؼب 2ت العالقةاإلشكاال
قدـ النصح واؼبشورة عند تنفيذ يعن مدى التقدـ يف إقبازىا و تقارير دورية  ويتلقى .واؼبوافقة عليها االسًتاتيجية
يعلن كما يقًتح مكافأة يف حاؿ اإلجادة كما أنو   .لتنفيذووباسب )من خبلؿ اجمللس( على أي قصور يف ا االسًتاتيجية

 االسًتاتيجي.عن البدء واالنتهاء بالنسبة لكل خطوة من خطوات التخطيط 
 .مسؤولية المدير التنفيذي   .3

بأخرى عن تنفيذ اػبطة اإلسًتاتيجية وىو  وكل مدير تنفيذي مسؤوؿ بطريقة أوتتعدد اؼبستويات التنفيذية للمديرين 
هاز التنفيذي عبوؿ عن جعل كل قراراتو تتماشى مع اػبطط اإلسًتاتيجية للشركة ككل، ويظهر يف الشكل اؼبوارل ااؼبسؤ 

 اؼبسؤوؿ عن تنفيذ اػبطط اإلسًتاتيجية.
 
 

                                                 
1
 .555ص  ،9050دار اؼبسَتة، عماف،، 5طتيجي"،ببلؿ خلف السكارنة،" التخطيط اإلسًتا  

2
 .نفسواؼبرجع   
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 الجهاز التنفيذي المسؤول عن تنفيذ الخطط اإلستراتيجية. : (1) رقم شكل

 .34ص،2002سكندرية،الدار الجامعية، اال والعولمة"، االستراتيجي"التخطيط  ،: نادية العارفالمصدر

 .االستراتيجيس اإلدارة المنتدب في التخطيط مسؤوليات عضو مجل .4
بُت مسؤوليات كل من رئيس ؾبلس اإلدارة السابق ذكرىا ومسؤوليات العضو اؼبنتدب كما يتضح  يوجد اختبلؼ ملموس

 :1فبا يلي
 ؛ازباذ القرارات التنفيذية عبعل اػبطط سهلة التنفيذ . أ

 ؛وتنفيذىا االسًتاتيجية تتبع الظروؼ احمليطة بالشركة وقياس أثرىا على وضع اػبطط . ب
  من خبلؽبم وتصعيدىا إذل أعلى؛ االسًتاتيجيةاالجتماع باؼبديرين التنفيذيُت وقيادة عملية تطوير األفكار  . ت
إليهم عرب  ككل وتنزيلها  ؤسسةعلى مستوى اؼب االسًتاتيجيةقيادة عملية التنفيذ من خبلؿ اإلعبلـ باػبطة  . ث

  اؼبستويات التنفيذية اؼبختلفة؛
  داـ اؼبوارد اؼبتاحة بكفاءة سواء موارد مالية أو بشرية أو فنية أو طبيعية؛استخ . ج

                                                 
1
 .15- 11نادية العارؼ، مرجع سبق ذكره، ص   

 العضو اؼبنتدب
ره عضوا يف يشارؾ يف وضع  اإلسًتاتيجية باعتبا

ؾبلس اإلدارة وىو اؼبسؤوؿ األوؿ عن تنفيذ اػبطة 
 .االسًتاتيجية

                                                                   

 اؼبديروف يف وحدات األعماؿ
أو  و ىم اؼبسؤولوف عن خطوط منتجات وأنشطة

مسؤولُت عن شركات تابعة أو خطوط إنتاج ىامة 
 .بداخلها

                                                                           
                                                                                                                   

 وف يف األنشطة الوظيفية الرئيسية يف الشركة اؼبدي
والتمويل  عن أنشطة اإلنتاج والتسويقوىم اؼبسؤولوف 

والشؤوف اإلدارية )رؤساء أو مديرو القطاعات يف 
 الشركة التابعة(.

 

 اؼبديروف التشغيليوف
االهتم الوظيفية حورؤساء األقساـ يف  مديرو اإلدارات

 .التنفيذية
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  مساءلة ومتابعة اؼبسؤولُت عن التنفيذ اليومي للخطط  اإلسًتاتيجية؛ . ح
تتبع التطورات العاؼبية والتكنولوجية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية واألسواؽ اؼبنافسة ؼبعرفة كيفية االستفادة  . خ

  منها؛
  تقيم التهديدات اػبارجية وؿباولة ذبنبها وتقييم الفرص اؼبتاحة وؿباولة اقتناصها بسرعة وكفاءة؛ . د
 وتقييم نقاط الضعف داخل اؼبنظمة وؿباولة عبلجها. تقييم نقاط القوة داخل اؼبنظمة وؿباولة توظيفها لصاغبها، . ذ

 .مسؤوليات مدير التخطيطو  واجبات .5
"التخطيط"، بل البد من إنشاء وظيفة للتخطيط يف ىيكل  ال يعٍت إلغاء وظيفة اتيجياالسًت ة بالتخطيط ؤسسإف قياـ اؼب
ة نظرا ألعباء التخطيط الكثَتة اليت قد ترىق كاىل اؼبديرين التنفيذيُت. لذلك كباوؿ تقدًن وصف عاـ ؽبذه ؤسسوظائف اؼب

بوظيفة مدير التخطيط يف الشكل الوظيفة حيث يبكن استخدامو كأسلوب يساعد اؼبؤسسات يف وضع التوظيف اػباص 
"مدير التخطيط" يف إعداد نظاـ متكامل للتخطيط وإعداد دليل أو" الئحة"  الذي يتناسب مع ظروفها. تتلخص وظيفة

ومساعدة اؼبديرين فنيا يف  التخطيط وصبع اؼبعلومات وإعدادىا وعرضها على اؼبديرين ؼبساعدهتم يف وضع خططهم،
ة ؤسسعية" يف خطة متكاملة واؼبساعدة يف ربديد أىداؼ وسياسات واسًتاتيجيات وخطط اؼبالتخطيط وصبع اػبطط" الفر 

 :1ويبكن إبراز بعض واجباتو فيما يلي
إعداد نظاـ متكامل حبيث يكوف متكامل ويشمل كل أنظمة الشركة وكل اؼبستويات اإلدارية وكل أنواع اػبطط  . أ

  اؼبمكنة؛ 
ؼبختلفة حبيث تتضمن شرحا مبسطا وكامبل للخطوات التفصيلية لكل نوع إعداد اللوائح اػباصة بأنواع اػبطط ا . ب

 من اػبطط؛
  صبع وربليل وتوفَت اؼبعلومات البلزمة لوضع اػبطط؛  . ت
مساعدة العضو اؼبنتدب يف إعداد اؼبراسبلت اػباصة بالبدء يف التخطيط واالنتهاء منو وكذا يف إجراء اتصاالتو  . ث

  ؛باإلدارات اؼبختلفة بصدد التخطيط
 ؛واالسًتاتيجياتمساعدة ؾبلس إدارة اؼبؤسسة يف وضع األىداؼ العامة ؽبا، والسياسات واإلجراءات والقواعد  . ج
 تدريب اؼبديرين يف اؼبؤسسة على التخطيط؛ . ح
 كتابة وصياغة كل اػبطط قبل مناقشتها واعتمادىا من ؾبلس إدارة الشركة. . خ

                                                 
1
 . 17-16نادية العارؼ، مرجع سبق ذكره، ص   
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كة كافة لؤلفراد يف اؼبستويات اإلدارية اؼبختلفة واالستفادة من التخطيط االسًتاتيجي ىو جهد صباعي، يتضمن مشار  اذإ
 مداخبلت ذوي اؼبعرفة الكبَتة يف صبيع اؼبستويات التنظيمية للشركة قصد الوصوؿ اذل النتائج اؼبرجوة.

 .االستراتيجي: العناصر المحددة لكفاءة التخطيط ارابع
تعترب ىذه العناصر أساسية يف ربديد   و ،االسًتاتيجياتء يف وضع ىناؾ عناصر كثَتة ورئيسة هبب التفكَت فيها قبل البد

 1واؼبساعدة على قباحو ومن أنبها مايلي: االسًتاتيجيكفاءة التخطيط 
اإلسًتاتيجي، ومنها وجود مديرين ذوي خربة يف ؾباؿ  ة للبدء يف جهود التخطيطؤسسوجود مناخ مشجع داخل اؼب .1

ة، واستعداد اؼبديرين ؤسسصاؿ، وتوافر معلومات متكاملة عن البيئة وكفاءة اؼبالتخطيط وأنظمة اؼبعومات ونظاـ االت
 ؛لتخصيص وقت إضايف لعملية التخطيط اإلسًتاتيجي

اجمللس والعضو اؼبنتدب واؼبديرين لبذؿ اعبهد يف ؾباؿ  ءوجود ضباس كامل من قبل رئيس ؾبلس اإلدارة وأعضا .2
وتفهم كامل لدور كل  االسًتاتيجيتعهد وؾبهود للبدء يف التخطيط  وأف يواكب ىذا اغبماس .االسًتاتيجيالتخطيط 

 ؛فرد فيو
دبسؤولية ىذا  االضطبلعمكوف من أفراد قادرين على  االسًتاتيجيعمل متكامل للقياـ بعملية التخطيط  فريقوجود   .3

التنفيذيوف )العضو اؼبنتدب(  ويتكوف ىذا الفريق من: ؾبلس اإلدارة )الرئيس واألعضاء(، اؼبديروف .التخطيط وراغبُت فيو
اػبرباء واستشاريو التخطيط من ة و ؤسسوكل اؼبستويات اإلدارية التنفيذية مدير التخطيط وأي معاونُت من داخل اؼب

 ؛اػبارج
  ؛مناقشات بغرض التدريب على خطواتوة إذل جهود تعريفية و وبتاج التخطيط الذي يطبق ألوؿ مر  .4
شاركة كل األطراؼ اؼبستفيدة واؼبؤثرة يف ىذا التخطيط ومن أمثلتهم اغبكومة  مإذل االسًتاتيجيوبتاج التخطيط  .5

  ؛غَتىموأصحاب األسهم واؼبستهلكُت و  العاملُتوالوزارات اؼبختصة واؼبوردين و 
مستشارين متخصصُت يف عملية التخطيط ر اغباجة إذل التعاقد مع خرباء و ظهو  االسًتاتيجيقد يتطلب التخطيط  .6

 تزويد الشركة بتقارير عن الصناعة وعن االذباىات العاؼبية اغبديثة.راء حبوث وصبع معلومات و وإج االسًتاتيجي
 .االستراتيجيالمطلب الثاني: مفاهيم أساسية متعلقة بالتخطيط 

سيتم التعرض من خبلؿ ىذا اؼبطلب اذل أىم اؼبفاىيم اؼبرتبطة بالتخطيط االسًتاتيجي فبثلة يف التخطيط، التخطيط بعيد 
 دى، االدارة االسًتاتيجية، التفكَت االسًتاتيجي على التوارل. اؼب

 .االستراتيجي: التخطيط والتخطيط أوال
  تشًتؾ يف لكنها .يعترب التخطيط من اؼبفاىيم اليت ترد يف علم اإلدارة ويف األدب اإلداري دبعاف ومضامُت متنوعة وـبتلفة

                                                 
1
 .17نادية العارؼ، مرجع سبق ذكره، ص   
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"عمل يسبق أي عمل تنفيذي  فالتخطيط ىو .1جوىرية مهمة لئلدارةواحد يبدأ من اعتبار التخطيط كوظيفة  مبدأ فكري
وبالتارل فاؽبدؼ ىو نقطة . يف أولو تتحد نقطة البداية وىي األىداؼ ويف آخره تتحد نقطة النهاية وىي ربقيق األىداؼ

 .2البداية والنهاية يف التخطيط"
لتهيؤ واالستعداد للمستقبل والتنبؤ باؼبتغَتات اؼبؤثرة "النشاط الذي يتضمن ا كما يبكن اعتبار التخطيط بشكل عاـ بأنو  

 .3يف نشاط اؼبنظمة"
يستند بينما  ؛وال يتعلق باالكتشاؼ .فالتخطيط يتم باالستناد على التنبؤ وازباذ قرارات مسبقة قبل اغباجة إليها فعبل 

هو قبل كل شيء حبث طويل ، فة يف اؼبستقبلؤسسبلمح وتوجهات ومسار اؼبم على اكتشاؼ االسًتاتيجيالتخطيط 
 االسًتاتيجيكما أف التخطيط   .ةؤسس، ألنو مبٍت على أىداؼ بعيدة وطويلة وسبثل أنبية أساسية بالنسبة للم4األمد

وتقدًن خدمات  ،ة يف األمد الطويل من ناحيةؤسسيهدؼ إذل ربقيق أىداؼ طويلة قائمة على قناعات راسخة زبدـ اؼب
ىذا يتطلب رؤية مستقبلية صحيحة وتنبؤ قائم  .داء وأكرب ربح فبكن من ناحية أخرىوأقل جهد وأحسن أ تكلفةبأقل 

والتكنولوجية مع اؼبتابعة والتقييم  والرياضية والتحليل الرباعي وزبطيط اؼبوارد البشرية واؼباليةعلى التوقعات اإلحصائية 
 .5التحسُت اؼبستمر للخطط واألىداؼ

  .االستراتيجيطيط : التخطيط بعيد المدى والتخاثانـي
بعيد اؼبدى فالتخطيط  .يف تأكيدنبا على البيئة اؼبفًتضةبالرغم من استخداـ اؼبصطلحُت بنفس اؼبعٌت إال أهنما ىبتلفاف 

اؼبعلومات اغبالية حوؿ ظروؼ  على مدى عدة سنوات مع افًتاض ثبات األىداؼ نعٌت بتطوير خطة لتحقيق ؾبموعة مي  
ة خبلؿ تنفيذىا أي أف التخطيط بعيد اؼبدى يفًتض أف اؼبنظمة تعيش يف بيئة ثابتة نسبيا يف اؼبستقبل ومن مث ثبات اػبط

 اؼبستقبل.
 ار ثباتفإنو يفًتض أف اؼبنظمة هبب أف تستجيب للبيئة الديناميكية اؼبتغَتة )وليس البيئة أكث االسًتاتيجيأما التخطيط 

  يؤكد أنبية ازباذ القرارات اليت تؤكد قدرة اؼبنظمة على ًتاتيجياالسوعليو فالتخطيط  .اؼبفًتضة للتخطيط بعيد اؼبدى(

 . 6االستجابة الناجحة للتغَتات يف البيئة اليت تعمل فيها
 

                                                 
1
 .29ظبر رجب عطااهلل، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 .17،ص9050، عماف، ، دار الراية5ط"، االسًتاتيجيالتخطيط  ىيم معاصرة يفايزيد الوليد،"مف ربشا  

3
 .912منشورات اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مرجع سبق ذكره، ص  

4
 .29اهلل، مرجع سبق ذكره، ص طاظبر رجب ع  

5
 .65يزيد الوليد، مرجع سبق ذكره، ص ربشا  

6
 .515،ص9009، ، القاىرة ،السحاب5ط،-بالكفاءات القيادية االرتقاء-التنظيم و اإلدارة-طوير أداء اؼبؤسسات"لت االسًتاتيجيحسُت مصطفى اؽببلرل وآخروف،" التخطيط   
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    :1يف طبسة نقاط وىي االسًتاتيجيوالتخطيط الفروؽ اؼبوجودة بُت التخطيط بعيد اؼبدى  بإصباؿقاـ ىناؾ من 
 يد اؼبدى يعتمد على حقائق يف شكل أرقاـ وبيانات ؿبددة يف زمن ؿبدد،التخطيط بعحُت أف  يفف :الطبيعةمن حيث  -

يعتمد على قيم ؽبا جوانب فلسفية تعكس إيباف اإلدارة هبدؼ أو أىداؼ وتضع جهودىا  االسًتاتيجيفإف التخطيط 
  ؛وإمكانياهتا للتمسك هبا

ددة أو مستويات تنظيمية معينة ؽبا، أف ىبتص التخطيط بعيد اؼبدى دبستويات وظيفية ؿب نيبك :اؼبستوىمن حيث  -
ككل دوف االلتزاـ   باؼبستوى اؼبسؤوؿ عن قباح أو فشل اؼبنظمة االسًتاتيجيبينما ىبتص التخطيط  .استقبلؿ ذايت

  بتخصيص معُت؛
ءات سًتاتيجي إجراللتخطيط بعيد اؼبدى إجراءات ملزمة غَت مرنة وال يبكن ذباوزىا بينما  للتخطيط اال :من حيث اؼبرونة -

  ؛مرنة يبكن تأجيلها أو الرجوع اؼبؤقت عنها
يتوذل التخطيط بعيد اؼبدى أخصائيوف يف التخطيط، يف حُت تتوذل اإلدارة العليا مسؤولية التخطيط  :من حيث اؼبسؤولية -

  ؛اإلسًتاتيجي
 االسًتاتيجيلتخطيط يف التخطيط بعيد اؼبدى يكوف الًتكيز على مرحلة اإلعداد والتنفيذ بينما يف ا :من حيث الًتكيز -

 يكوف الًتكيز على مرحلة التفكَت والتكوين.
بينما التخطيط  .يبكن القوؿ بأف التخطيط بعيد اؼبدى ينظر للمستقبل بأنو قابل للتنبؤ ويتم بشكل دوري ،وعموما   
 سًتاتيجي ينظر للمستقبل بأنو غَت قابل للتنبؤ ويتم بشكل دوري ومتواصل ومستمر.اال
 .االستراتيجيوالتخطيط  االستراتيجيةرة : اإلدااثالث

" واليت تعٍت علم أو فن اغبرب أو وضع Strategosيرجع أصل كلمة إسًتاتيجية إذل الكلمة اليونانية اسًتاتيجيوس"
وقد ظل ىذا اؼبفهـو سائدا إذل غاية القرف التاسع عشر مث تطور ىذا اؼبفهـو حديثا . اػبطط و إدارة العمليات اغبربية

ورسم رساالهتا وربديد غاياهتا على اؼبدى  "تصور الرؤى اؼبستقبلية للمنظمة عٍتي ذيوال االسًتاتيجيةعلم اإلدارة ليصبح 
نقاط واؼبخاطر احمليطة هبا ونقاط القوة و  البعيد وربديد أبعاد العبلقات اؼبتوقعة بينهما وبُت بيئتها دبا يسهم يف بياف الفرص

  .2اذ القرارات اإلسًتاتيجية اؼبؤثرة على اؼبدى البعيد ومراجعتها وتقويبها"وذلك هبدؼ ازب .الضعف اؼبميزة ؽبا

                                                 
1
التجارة، جامعة  كلية  ،،)غَت منشورة(اؿلدى مديري اؼبنظمات غَت اغبكومية احمللية يف قطاع غزة"،رسالة ماجستَت يف إدارة األعم االسًتاتيجيإبراىيم يوسف األشقر،"دراسة واقع التخطيط   

  .59،ص9009غزة،
2
 .22، ص5999عبد اغبميد عبد الفتاح اؼبغريب،"اإلدارة اإلسًتاتيجية ؼبواجهة ربديات القرف اغبادي و العشرين"، ؾبموعة النيل العربية، القاىرة،   
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رغم أنو كاف عبارة عن شبرة لتطور مفهومو  االسًتاتيجيىي مفهـو أمشل و أوسع من التخطيط  االسًتاتيجيةإف اإلدارة 
سًتاتيجية تعٍت أنشطة وعمليات دارة االدبعٌت أف اإل .ربليلو البيئييف مضمونو و  ألبعاده وتفصيبل غناءإو  توسيع لنطاقو،و 

وتعٍت أيضا إدارة التغيَت التنظيمي وإدارة الثقافة التنظيمية وإدارة اؼبوارد البيئية  .اسًتاتيجيةتنفيذ خطة أكثر من ؾبرد وضع و 
ور نظميف نفس الوقت وهتتم باغباضر واؼبستقبل يف آف واحد فهي نظرة داخلية للخارج، وربليل غباضر اؼبنظمة من 

 .ىو جزء يف عملية اإلدارة اإلسًتاتيجية وعنصر مهم من عناصرىا األساسية االسًتاتيجيوعليو فإف التخطيط  .مستقبلي
باإلضافة إذل مرحلة التصميم أو ما يطلق عليها دبرحلة التخطيط اإلسًتاتيجي، مرحلة التنفيذ  تشملسًتاتيجية فاإلدارة اال

ويف اؽبيكل تابعة، وإجراء التعديبلت البلزمة لتنفيذ اػبطة اإلسًتاتيجية يف الثقافة التنظيمية أو التطبيق ومرحلة التقييم واؼب
واإلدارة اإلسًتاتيجية ىو أف التخطيط  االسًتاتيجيوالفرؽ اعبوىري بُت التخطيط  التنظيمي ويف اؼبوارد البشرية وغَتىا.

دارة العليا للعادل  مة بينما اإلدارة اإلسًتاتيجية ترتبط بنظرة اإليرتبط باؼبكاف والزماف الذي ستوجد فيو اؼبنظ االسًتاتيجي
 .1وإذل البيئة اػبارجية اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة اليت تعمل ضمن إطارىا اؼبنظمة ككل

من حيث  االسًتاتيجيةوبُت التخطيط بعيد اؼبدى واإلدارة  االسًتاتيجيويوضح اعبدوؿ التارل الفرؽ بُت التخطيط   
 .اإلداري واالفًتاضات والفًتة اليت برز فيها ىذا اؼبفهـويد يالتأ

 .االستراتيجيةوبين مفهومي التخطيط بعيد المدى واإلدارة  االستراتيجي(: الفرق بين مفهوم التخطيط 1)رقم  جدول 
                            اؼبفهـو                

 بعاداأل
  ةسًتاتيجيالااإلدارة  جياالسًتاتيالتخطيط  بعيد اؼبدى التخطيط

 التأييد اإلداري
وإدارة  النمو توقع

 التعقيدات 
والقدرات  تغيَت اؼبهاـ
 االسًتاتيجية

التوافق مع اؼبفاجآت 
والتهديدات  االسًتاتيجية

 والفرص سريعة اغبدوث

 االفًتاضات
اؼباضية  االذباىات

سوؼ تستمر يف 
 اغبدوث مستقببل

الفهم العميق لبيئة السوؽ 
رة فاحصة للظروؼ ونظ

 اغبالية وتوقع التغَتات

دورات التخطيط غَت كافية 
 للتعامل مع التغيَتات السريعة 

 الوقت الفعلي دورية و متواصلة دورية العملية
 يف منتصف السبعينيات من الستينات من اػبمسينيات الفًتة اليت برز فيها ىذا اؼبفهـو

دراسة ميدانية على شركات المقاوالت في قطاع -في قطاع المقاوالت االستراتيجيط "واقع التخطي ،عطا اهللسمر رجب  المصدر:
 .34ص ،2005، كلية التجارة، غزة، )غير منشورة(عمالاألإدارة  ر فيماجستيرسالة "-غزة

 الذي ىو أحد وظائفها. االسًتاتيجييبكن القوؿ أف اإلدارة اإلسًتاتيجية ىي أكثر مشوال من التخطيط  ن اعبدوؿم

                                                 
1
 .22ظبر رجب عطااهلل، مرجع سبق ذكره، ص  
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 .االستراتيجيوالتخطيط  االستراتيجي: التفكير ارابع
وىو حوار  ،ىو القدرة على توجيو العقل ؼببلحظة ورؤية ما يدور حولو ووبيط بو من زوايا متعددة االسًتاتيجيإف التفكَت 

 عنو والبحث عن طرؽ بديلة دائمة حر حوؿ اؼبستقبل لتفادي اؼبخاطر واغتناـ الفرص والقدرة على إحداث مفاجآت 
إذل عملية فكر إبداعية ـبتلفة، فهو أسلوب لصنع إسًتاتيجية تساعد على  االسًتاتيجييشَت التفكَت و  السرعة والتمييز.

 .1بدال من السعي اغبثيث كبو مبو بطيءإعادة خلق اؼبستقبل، وخلق فضاء تنافسي جديد 
البد أف يتحلى  االسًتاتيجياتيجية فاؼبفكر ضمن رؤية إسًت وباػبياؿ  باالستشراؼيتسم  االسًتاتيجيكما أف التفكَت 

بتفكَت أمشل و أبعد ال ينحصر فيما ىو داخل جدراف مكتبتو أو شركتو أو حىت بلده، بل يرى ويستكشف ويفكر فيما 
وبدث وسيحدث يف البيئة اػبارجية احمليطة ؿبليا وإقليميا، يستعرض بيانات اؼباضي ووبلل بيانات اغباضر ليتنبأ دبا يبكن 

ف يكوف، ومن مث يفكر يف أنسب أساليب التعامل مع اؼبتغَتات يف البيئة احمليطة فهو ال يبحث فقط عن الفرص يف أ
 .2السوؽ بل يسعى ػبلقها والبناء عليها أي استغبلؽبا

يتمثل يف أف التخطيط  االسًتاتيجيوالتخطيط  االسًتاتيجيأف الفرؽ اعبهوي بُت التفكَت  Mintzberg يرى 
كثَتا ما يقيد التفكَت   االسًتاتيجيىو معاعبة للبصَتة، وأف التخطيط  االسًتاتيجيعملية ربليلية بينما التفكَت  يجياالسًتات

بلعبة األرقاـ، وأف أكثر اإلسًتاتيجيات  االنشغاؿوبُت الثاقبة ويسبب حَتة للمديرين يف اػبلط بُت البصَتة  االسًتاتيجي
وليس على اػبطط، أي أف ىنالك اختبلؼ واضح بُت اؼبفهومُت وأف التفكَت  قباحا ىي تلك اليت تركز على البصَتة

 .3االسًتاتيجييسبق التخطيط  االسًتاتيجي
 بينهما من خبلؿ اعبدوؿ التارل: الفروقاتأىم و يبكن إيضاح 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .560آخروف، مرجع سبق ذكره، صحسُت مصطفى اؽببلرل و   

2
 .55، ص9008، دار النهضة العربية، 5ط "-االسًتاتيجيمهارات التفكَت  -االسًتاتيجيةالعوؼبة و اإلدارة أضبد سيد مصطفى،" ربديات   

3
 .55ابراىيم يوسف األشقر، مرجع سبق ذكره، ص  
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 .االستراتيجيوالتخطيط  االستراتيجيالفرق بين التفكير  : (2)رقم  جدول
 المفهوم                        
              االستراتيجيالتخطيط  االستراتيجيالتفكير              األبعاد

 اؼبستقبل القابل للتنبؤ وربديده بالتفصيل يبكن فقط التنبؤ دببلمح اؼبستقبل الرؤية المستقبلية

 تتسم بتقسيم األدوار بدقة تفاعليةالبتتسم  صياغة وتنفيذ اإلستراتيجية

 ري في وضع اإلستراتيجية الدور اإلدا
تفاعل ومشاركة بُت ـبتلف اؼبستويات 

 اإلدارية 

ربصل اؼبستويات اإلدارية العليا على 
اؼبعلومات من اؼبستويات اإلدارية األدىن 
لتقـو بصياغة اػبطة ونشرىا على 

 اؼبستويات األدىن لتنفيذىا

 التحكم

يعتمد على اؼبرجعية الذاتية اؼبتمثلة يف 
واؽبدؼ الراسخ يف  اتيجياالسًت  لفكرا

أذىاف اؼبسؤولُت، اليت توجو اختياراهتم 
على أساس يومي يف عملية غالبا ما كاف 

 يصعب قياسها ورصدىا من قبل  

يعتمد على نظم القياس، بافًتاض أنو 
يبكن قياس ورصد كل اؼبتغَتات اؽبامة 

 بدقة وبسرعة

 الدور اإلداري في التنفيذ 

تتفهم جيدا النظاـ  كل اؼبستويات اإلدارية 
ككل ومهمتو والًتابط بُت أدوارىم فضبل 
عن العبلقة التبادلية بُت ـبتلف االدوار 

 اليت تشكل النظاـ

اؼبستويات اإلدارية األدىن تعرؼ فقط 
 األدوار، اؼبوكل إليها القياـ هبا

 صنع اإلستراتيجية

والتغيَت على أهنما  االسًتاتيجيةينظر إذل 
ض أف وجود خيارات مرتبطاف حتما، ويفًت 

إسًتاتيجية جديدة وتنفيذىا بنجاح، ىو 
 أصعب وأىم من عملية تقسيمها

يف ربديد الوجهة  التحدي يتمثل
 اإلسًتاتيجية 

 العملية والعائد
تغيَت عملية التخطيط نفسها كعنصر 

 حاسم من عناصر القيمة اؼبضافة 
ينصب الًتكيز على وضع اػبطة كهدؼ 

 أساسي
 االرتقاء -التنظيم و اإلدارة -لتطوير أداء المؤسسات االستراتيجي،" التخطيط  صطفى الهاللي وآخرونالمصدر: حسين م
   .160ص،2009،السحاب ، القاهرة،1ط،"-بالكفاءات القيادية
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 .االستراتيجيالتخطيط  أساليبو  المطلب الثالث: خصائص
خصائص فريدة متجددة ومرنة وقادرة على االستجابة يرتبط إذل حد كبَت دبا ربويو من  االسًتاتيجيةإف قباح اػبطة 

للتغَتات واؼبعطيات البيئية، كما ال يبكن جعل اػبطة يف حد ذاهتا أساسا للنجاح دوف التدخل الفاعل لتطوير العمليات 
 الناذبة عنها اػبطة.

  .االستراتيجي: سمات التخطيط أوال
 :1جموعة من اػبصائص تتمثل يفيبكن القوؿ أف التخطيط االسًتاتيجي، يتسم دب عموما

بل  جوىرية وىامة يف اؼبؤسسة وىذا ال يظهر يف األجل القصَت اتإحداث تغَت  إذل، حيث يهدؼ األجلاآلثار طويلة   .1
  ؛وبتاج إذل فًتة طويلة األمد وتكاليف كبَتة وجهود مهمة

كامنة ومواردىا اؼبتاحة سواء ذاتية أو حشد الطاقات الكامنة واؼبوارد، إذ أنو يسعى إذل حشد صبيع طاقات اؼبنظمة ال .2
  ؛توفَتىا من خارج اؼبنظمة وتوجيهها كبو ربقيق األىداؼ اؼبرسومةاليت يبكن 

الديناميكية واؼبرونة، فبناء على اؼبعلومات الواردة من البيئة يتم إعادة النظر يف األىداؼ واػبطط اليت مت وضعها لكي   .3
 ؛ 2لبيئة احمليطة مع كل جديد وطارئ خبلؿ تعديل األىداؼ واػبططيتحقق التوافق والتكيف اؼبستمر مع ا

 ؛3ىو نظاـ متكامل يتم بشكل متعمد وخبطوات متعارؼ عليها .4
اؼبستقبلية، فهو ينظر إذل اؼبستقبل أي أنو أسلوب مستقبلي بالرغم من أنو يعتمد على مؤشرات اؼباضي ومعطيات   .5

 ؛ينطلق من ىنا لَتسم أىداؼ اؼبستقبل إال أنو ،اغباضر ألغراض معرفة واقع اؼبنظمة
الضعف يف أداء الشركة والتهديدات والفرص اؼبوجودة يف البيئة وذلك لتطوير نقاط ىو رد فعل لكل من نقاط القوة و  .6

 ؛ 4وتنمية ؾباالت التميز والتنافس اؼبتاحة أماـ الشركة يف اؼبستقبل
أنو يضع اػبيارات أماـ اؼبنظمة اليت تسلكها  االسًتاتيجيمل الًتتيب للخيارات واألولويات، فمن اػبصائص اؼبهمة للع .7

 ؛يف خطتها التنفيذية وأنو يرتب الربامج التنفيذية حسب أولويتها وأنبيتها
 اؽبيكلة، فهو ال يأيت دفعة واحدة ولكنو يتضمن مراحل زبطيطية عديدة حىت يصل إذل شكلو النهائي ولذلك البد .8

 

                                                 
1
 .552ببلؿ خلف السكارنة، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 .10ظبر رجب عطااهلل، مرجع سبق ذكره، ص  

3
  .91ص ،9008،مؤسسة حورس الدولية ، 5ط"، االسًتاتيجيؿبمد الصَتيف،" التخطيط   

4
 .09نادية العارؼ، مرجع سبق ذكره، ص   
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 ؛ 1االسًتاتيجيكلة معينة حىت تصل إذل الشكل النهائي للتخطيط من ربط كل ىذه اؼبراحل ضمن ىي
 ؛2ىبتص بتحديد التوجهات الكربى للمؤسسة اليت ظبح ؽبا بتحقيق ميزة تنافسية دائمة .9

اؼبشاركة الواسعة، إذ أنو يتطلب مشاركة واسعة يف وضعو ابتداء من اإلدارة العليا ونزوال إذل العاملُت واؼبستفيدين  .10
 َتىم.واعبمهور وغ

 .االستراتيجي: أهداف التخطيط اثاني
 :3إذل ما يلي االسًتاتيجيهتدؼ عملية التخطيط 

  ؛مواجهة عدـ التأكد يف بيئة عمل اؼبنظمة .1
  ؛التوصيف والتقييم اؼبنهجي لبيئة عمل اؼبنظمة ووضع إسًتاتيجيات التعامل الفعاؿ معها .2
قيود والتهديدات وتوجيههما ووضع سبل التعامل الفعاؿ التطوير إمكانيات اؼبنظمة للتعرؼ على وربليل الفرص و  .3

  ؛معهما
 ربديد وتوجيو قرارات االستثمار. .4

  : 4إذلكما يهدؼ التخطيط االسًتاتيجي أيضا 
  ؛تزويد اؼبنظمة بالفكر الرئيسي ؽبا .1
  ؛يساعد على زبصيص الفائض من اؼبوارد .2
  ؛يساعد على توجيو وتكامل األنشطة اإلدارية والتنفيذية .3
  ؛زيد من قدرة اؼبنظمة على االتصاؿ باجملموعات اؼبختلفة داخل البيئة اؼبنظمةي .4
 يساعد على توقع بعض القضايا اإلسًتاتيجية. .5

 :أساليب التخطيط االستراتيجي.اثالث
عن الستغناء ااستخداـ طريقة معينة ال يعٍت أو تطبيق التخطيط االسًتاتيجي، و  ىناؾ أربعة أساليب أو طرؽ رئيسة للقياـ

العليا وفلسفتها يف العمل من جانب، وكذا  اإلدارةمرتبط برؤية  األساليباختيار أسلوب من ىذه  فأ، كما األخرىالطرؽ 
 ضرورة الظروؼ البيئية احمليطة باؼبنظمة من جانب آخر، وبذلك يبكن للمنظمة أف تغَت الطريقة اؼبستخدمة إذا ما وجدت

                                                 
1
،)غَت منشورة(، كلية عماؿاألو عبلقتو باؼبيزة التنافسية"، دراسة ميدانية يف شركات توزيع األدوية ؿبافظات غزة، رسالة ماجستَت إدارة  االسًتاتيجيسائد حسن يوسف شراب،" التخطيط   

  .99،ص9055غزة،  العلـو اإلدارية، جامعة األزىر، و االقتصاد
2
 .91مرجع سبق ذكره، ص  ،بن سديرة عمر  

3
 .550إذل  891508آخروف، مرجع سبق ذكره، ص حسُت مصطفى اؽببلرل و   

4
 .95، صمرجع سبق ذكرهؿبمد الصَتقي،   
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 :1ىي األساليبلذلك وىذه 
 .أسفل إلىط من أعلى التخطي أسلوب .1

، حيث تقـو ىذه 2تقـو فيها اإلدارات العليا بالتخطيط االسًتاتيجيم باؼبركزية و سويتبع ىذا األسلوب يف اؼبنظمات اليت تت
 ثرائهاازبطيطية بعد سلسلة من اغبوار والنقاش لغرض  لصياغات االسًتاتيجيةواألىداؼ  األخَتة بوضع التوجهات العامة

مث يطلب من اإلدارة الوسطى اشتقاؽ أىدافها التشغيلية وصياغة خطط التنفيذ يف ضوء التوجهات  .واالتفاؽ عليها
ويتم ىنا أيضا حوار ونقاش لغرض اشتقاؽ ىذه األىداؼ واالتفاؽ عليها، مث ترسل ىذه األىداؼ  .للمنظمة االسًتاتيجية

نقاش وحوار وتعديل ترسل األىداؼ بعد اإلقرار نزوال  لئلدارة العليا لغرض اإلقرار، ويف ضوء ىذا اإلقرار الذي قد يسبقو
طلب من اإلدارة الدنيا أف تضع أىدافا تفصيلية يف ضوء أىداؼ وتوجهات توىذا أيضا ي .ؼبستوى اإلدارة الوسطى

 اؼبستويات اإلدارية العليا، مث يعاد األمر صعودا لغرض اإلقرار من قبل اؼبستويات العليا يف اؽبيكل التنظيمي.
 .ىذا اؼبدخل يعطي حرية أكرب لئلدارة العليا للتدخل يف العملية التخطيطية وتوجهاهتا إف

  .أسلوب التخطيط من أسفل إلى أعلى  .2
دورة التخطيط من اإلدارة الدنيا، حيث تضع أىدافها التفصيلية يف ضوء ظروؼ عمل واقعية دبوجب ىذه الطريقة تبدأ 

صيلية إذل اإلدارة الوسطى اليت من اؼبفًتض أف تناقشها وتستوعبها ضمن إطار وترسل ىذه األىداؼ التف .ىي أقرب إليها
وقد يتطلب األمر إعادة الكرة إذل اإلدارة الدنيا لتعديل  .خططها التشغيلية بعد حوار ومناقشة مستفيضة من قبل األطراؼ

تتجو صعودا باذباه اإلدارة العليا اليت رباور  مث ترسل إذل اإلدارة الوسطى لئلقرار، مث .وخططها التكتيكيةأىدافها التفصيلية 
وىكذا يتكرر اغبوار بُت ىذه اؼبستويات  .ىذه اػبطط التشغيلية لغرض اإلقرار أو التعديل أو التغيَت إذا تطلب األمر

 الثبلثة لئلدارة قبل االتفاؽ على الصيغة النهائية للخطة ومستوياهتا الثبلثة.
ذبد نفسها يف كثَت من األحياف ملزمة دبا بقو من حرية اإلدارة العليا من التدخل حيث إف ىذا اؼبدخل يقيد أكثر من سا

 مت تطويره من أىداؼ يف اؼبستويات اإلدارية األدىن للمنظمة.
  .علىأأسلوب التخطيط المختلط من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى   .3

 نطلق الدورة التخطيطية حسب اغباالت من أي اذباه مندبوجب ىذه الطريقة يتم اؼبزاوجة بُت اؼبدخلُت السابقُت، حيث ت
مستويات اإلدارة لغرض تبليف القصور باستخداـ أي واحد من اؼبدخلُت السابقُت، واالستفادة من إهبابيات كبل 

 بعفقد تبدأ عملية ربديد األىداؼ وصياغة اػبطط دبوجب ىذه الطريقة يف اؼبستويات اإلدارية الثبلثة، مث يت .الطريقتُت
                                                 

.596-592، ص9007، دار وائل، عماف، 5طمنظور منهجي متكامل"،  الدارة االسًتاتيجية:"ا خروف،آو  غاليبطاىر ؿبسن منصور ال  1
  

.98سبق ذكره، ص مرجعؿبمد الصَتيف،   2
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 ذلك عملية نقاش وحوار وتعديل إذل أف تصل اؼبنظمة إذل الصيغة النهائية للخطة.
 .االستراتيجيفريق التخطيط   .4

يستخدـ ىذا األسلوب يف اؼبنظمات الكبَتة حيث يعتمد الرئيس على فريق من اؼبخططُت يقدموف لو اػبطط اؼبكتوبة، مث 
 .1راء نقاش حوؿ تلك اػبططيقـو بعقد سلسلة من االجتماعات اؼبنظمة معهم إلج

قد زبضع لبعض التعديبلت  االسًتاتيجيالطرؽ اؼبستخدمة لتطبيق التخطيط  أووما هبدر اإلشارة إليو أف ىذه األساليب 
 وفقا للظروؼ البيئية احمليطة باؼبنظمة، وكذلك تبعا لفلسفة اإلدارة العليا يف اؼبنظمة.

 .االستراتيجيالمبحث الثاني: أهمية التخطيط 
تعيش يف بيئة تتميز بالتغَت، الشيء الذي هبعلها عرضة لآلثار السلبية ؽبذه التغَتات لذلك كاف لزاما  نظماتإف اؼب    

اؼبوارد  صصىب االسًتاتيجيفالتخطيط  .عليها انتهاج خطة إسًتاتيجية معينة تعمل على تقليل اآلثار السلبية الناصبة عنها
وبالرغم من الطبيعة اؼبربكة لعملية التخطيط  .ـو بالتعريف بأنشطة واذباىات اؼبنظمةوىو عملية ىامة لكافة اؼبنظمات تق

اإلسًتاتيجي، إال أف الفوائد اؼبتأتية منها تفوؽ كثَتا الصعوبات الناذبة عنها، فهو يساعد يف تطوير مفهـو واضح عن 
 من كما أنو يبكن اؼبدراء  .ؼبنظمة من أىدافهااؼبنظمة، وىذا بدوره هبعل من اؼبمكن صياغة اػبطط والنشاطات اليت تقرب ا

 مواجهة التغَتات البيئية والتعامل معها كما أنو يقلل من حالة عدـ التأكد واغبد من األنشطة الزائدة.
 والمجاالت التي يركز عليها. االستراتيجيالمطلب األول: أهمية التخطيط 

ؤؿ حوؿ االسباب اليت تشجع ىذه ؼبنظمات، يطرح التسايف ظل تزايد االىتماـ بالتخطيط االسًتاتيجي من طرؼ ا
ما ينطوي عليو من أعباء مالية ضخمة، لذا سنحاوؿ من خبلؿ ىذا اؼبطلب ابراز أنبية  خاصة خَتة على التوجو اليواأل

   التخطيط االسًتاتيجي إضافة إذل ـبرجاتو وأىم اجملاالت اليت يركز عليها وكذا عناصره. 
 االستراتيجيط : أهمية التخطيأوال

اؼبنافع أو  ربز من خبلؿأنبية بالغة ال يبكن حصرىا بالنسبة للهيئات اؼبختلفة وىذه األنبية ت االسًتاتيجيإف للتخطيط 
 :2يف النقاط التاليةيبكن ذكرىا الفوائد اليت ربققها ؽبا من أجل ديبومتها وقباحها وىذه األنبية 

  يت تواجو اؼبنظمة؛السؤاؿ واإلجابة على األسئلة األساسية ال .1
  يزود بإطار الزباذ القرارات يف صبيع مستويات اؼبنظمة؛ .2
  يوضح ويبُت التهديدات والفرص اؼبستقبلية؛ .3
  يضع أىدافا ؿبددة لئلقباز؛ .4
  يزود بأساس لقياس األداء؛ .5

                                                 
1
 .99ؿبمد الصَتيف، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 .556، ص مرجع سبق ذكرهطاىر ؿبسن منصور الغاليب وآخروف،   
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  يصلح كقناة لبلتصاؿ؛ .6
  يعمل عل تطوير الفرؽ اليت تركز على مستقبل اؼبنظمة؛ .7
 لتدريبية.يزود باالحتياجات ا .8

 :أنبية وفوائد التخطيط االسًتاتيجي من خبلؿ الشكل اؼبوارل كما تتضح   
 فوائد التخطيط االستراتيجي. : (2)رقم  الشكل

 
  
 
 

  
 
 
 
 

 ،2009، األردن-"، دار المنهاج للنشر والتوزيع،عمان-عرض نظري وتطبيقي-المصدر: مجيد الكرخي، " التخطيط اإلستراتيجي
  .48ص 

 :1فيما يليللتخطيط االسًتاتيجي فوائد تكمن الشكل أف بُت حيث ي
توضيحو للمستقبل وتصوره لؤلحداث والتهيؤ ؽبا فيساعد اؼبنظمة على االستعداد والتحوط للمتغَتات البيئية القادمة  .1

  وازباذ اإلجراءات الكفيلة ؼبواجهتها؛
 ربديد خياراهتا يف العمل وسلوؾ الطريق األفضل لتحقيق يساعد اؼبنظمة على استخداـ الطريقة العقبلنية يف .2

  أىدافها؛
  يساعد اؼبنظمة على التوظيف الرشيد لقدراهتا اؼبالية واالقتصادية وربقيق نتائج أفضل من ىذا التوظيف يف اؼبستقبل؛ .3
  أىدافها؛ ووضع تيجيةاالسًتايعزز العمل اعبماعي ويكسب اػبربة لكافة أفراد اؼبنظمة حيث يشارؾ صبيعهم يف بناء  .4

                                                 
1
 .17-16، ص 9009االردف،  "، دار اؼبنهاج ،-ي وتطبيقيعرض نظر -االسًتاتيجيؾبيد الكرخي، " التخطيط   

 فوائد التخطيط
 االستراتيجي

 تنسيق األنشطة

 يوسع
تيةالمعلوما  

 تحسين واألبحاث
 صنع
رالقرا  

 تحسين
 لألداء

 تعزيز
 العمل

 الجماعي

 التوظيف
 األفضل
 للموارد

 تحديد
الخيارات 
 األفضل

 يوضح
 المستقبل
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يساعد على ربسُت أداء اؼبنظمة من خبلؿ كشف القضايا الرئيسة ألنشطتها والصعوبات اليت تواجهها والتعامل  .5
ويدفع باذباه ربسُت كيفية صنع القرار ألنو يؤكد على النشاطات الرئيسة  واؼبتغَتات بسرعة. بكفاءة مع الظروؼ

فهو يساعد اؼبنظمة على تثبيت نواياىا ووضع األساليب البلزمة  .فاعلة لبلوغهاللمنظمة وكيفية ربقيقها والقرارات ال
 للتعامل معها وإصدار التوصيات البلزمة لوضعها على مسالكها الصحيحة؛

يعمل على توسيع معارؼ اؼبنظمة ودراستها وبناء قواعد معلوماتية ؼبختلف جوانب عملها الداخلية والبيئة اػبارجية  .6
  احمليطة هبا؛

يساعد التخطيط االسًتاتيجي على تكامل واتساؽ أنشطة اؼبنظمة وذلك بإحداث أنظمة عمل متوائمة ومتكاملة  .7
 بعيدة عن التقاطع والتضارب.

 .االستراتيجيالتخطيط مخرجات : اثاني
فبكنة عن ىذه  مستقبلية بأنو عملية ازباذ قرارات مستمرة بناء على معلومات االسًتاتيجييعرؼ التخطيط  

 لقرارات وآثارىا يف اؼبستقبل، وضع األىداؼ واالسًتاتيجيات والربامج الزمنية والتأكد من تنفيذ اػبطط والربامج احملددة.ا
 وعموما يبكن القوؿ أف عملية التخطيط تسفر عن ثبلثة أنواع من اػبطط: 

 الخطة اإلستراتيجية.  .1
تسعى لتحقيقها والربامج الزمنية لتحقيق ىذه األىداؼ.  وبدد فيو فلسفة اؼبنظمة واألىداؼ اليت إطاراػبطة ىي      

وتعترب اػبطة اإلسًتاتيجية بعد اعتمادىا دبثابة الفلسفة اليت تساعد اإلدارة على اإلجابة على كثَت من التساؤالت والوصوؿ 
ارات البلزمة، مصادر مثل ربديد اػبدمات اليت هبب تقديبها، اؼبوارد واالستثم .اعبوانبإذل قرارات مناسبة للعديد من 

وتتميز ىذه اػبطة أهنا طويلة األجل لفًتات تًتاوح ما  .،..التمويل، األسلوب التقٍت اؼبستخدـ، احتياجات القوى البشرية
سنة. ومن خصائصها أهنا ذات خطوط عريضة وتتم يف اؼبستويات اإلدارية العليا.كذلك هبب أف تتميز  15و 5بُت 

 .1بط بُت اػبطط على ـبتلف اؼبستويات التنظيمية وكإطار لتوجيو القرارات يف اؼبنظمةتر  اطارباؼبرونة، وتعترب ك
  .الخطط التكتيكية متوسطة األجل  .2
يتم وضع ىذه اػبطط ألوجو النشاط الرئيسية يف اؼبنظمة كاإلنتاج واػبدمات واألفراد والبحوث والتجهيز وذلك       

اليت سبق وضعها يف اػبطة  واالسًتاتيجياتاألىداؼ والسياسات لتحقيق االستخداـ األمثل للموارد يف ضوء 
 .سنوات 5-3ويتم وضع ىذه اػبطط عادة على مستوى اإلدارة الوسطى لفًتة متوسطة األجل تًتاوح بُت  .االسًتاتيجية

                                                 
 .502-509 ببلؿ خلف السكارنة، مرجع سبق ذكره، ص - 1



 .مدخل نظري للتخطيط االستراتيجي ..................................لفصل األول ..............ا

 

21 

 

ت نسبيا وتتميز ىذه اػبطط بالثبا .رب على التفاصيلكوؾباؿ اػبطط ىنا يكوف ؿبددا دبجاؿ وظيفي معُت مع تركيز أ
 .1االسًتاتيجيةمقارنة مع اػبطط 

 الخطط التكتيكية قصيرة األجل.  .3
تتميز ىذه اػبطط بأهنا تفصيلية وتوفر خطوطا مرشدة لكافة أوجو النشاط يف اؼبدى القصَت مثل خطط استخداـ     

ارية تشمل ىذه اػبطط عمليات القوى البشرية، وموازنة اؼبصاريف مع اؼبوارد واؼبيزانيات السنوية. وبالنسبة للمنشآت التج
هنا قصَتة األجل لفًتات ال بكو تتميز و  .اؼببيعات و جداوؿ اإلنتاج... ويتم وضع ىذه اػبطط عادة على مستوى التشغيل

تزيد عن السنة الواحدة. ومن خصائصها أيضا أهنا ؿبددة اجملاؿ وتقتصر على نشاط معُت. كذلك سبتاز بالتفاصيل 
 .2الكثَتة

 .االستراتيجياالت التي يركز عليها التخطيط : المجاثالث
 :3اليت يركز عليها التخطيط االسًتاتيجي ىيف اجملاالت إ

 .تلك التصرفات الخاصة بتحديد األهداف الطويلة األجل  .1
ف تأخذ الطابع التجاري واؼبارل والتسويقي، أ، وعليو تتحدد تصرفات اؼبديرين بوأىم ىذه التصرفات زبصيص اؼبوارد   
دة ما يلجا اؼبديرين إذل حساب اؼببيعات، ومعرفة مدى تقبل اؼبستهلك للمنتجات اليت يقدموهنا، وكذلك العائد وعا

والتكلفة من اؼببيعات بطريقة عقبلنية ورشيدة تؤدي إذل ازباذ قرارات هتدؼ إذل ربقيق األىداؼ طويلة األجل، واليت يبثل 
 ت ربقيقو.حد األىداؼ القوية اليت رباوؿ اؼبؤسساأالربح 

 .المحيطو  يركز على تلك التصرفات الخاصة بالتكيف بين المؤسسة .2
فعند عدـ تقبل السوؽ مثبل ؼبنتجات اؼبنظمة، البد ؽبا من أف تكوف مرنة، وتغَت ىذه اؼبنتجات أو ربسن من جودهتا     

يعرب على اؼبستهلكُت ويف ىذا السياؽ ذبدر اإلشارة إذل أف احمليط ال  .بشكل يناسب رغبات وحاجات اؼبستهلك
كما تشمل على حصة   .بل يشَت إذل أطراؼ أخرى كاؼبنافسُت واغبكومة واؼبنظمات االقتصادية واالجتماعية ؛فحسب
 وحجم السوؽ وعدد اؼبنتجات... لذا وجب على اؼبديرين تتبع التغَتات احمليطة هبا ومواكبتها. يف السوؽ اؼبنظمة
لوجهة نظر إدارة اؼبؤسسة يف مسائل معينة ومن والخارجية للمؤسسة  الحصول على تقبل األطراف الداخلية  .3

ساعات  ؼباذا ارتفع السعر؟ ؼباذا زاد عدد اؼبنتجات؟ وؼباذا البفض نطاؽ التوزيع؟ ؼباذا تغَت نظاـ :سائلأبرز ىذه اؼب

                                                 
.59، ص 9008"، اإلسكندرية، االسًتاتيجينبيل حامد مرسي،" التخطيط  1

 
 .502ببلؿ خلف السكارنة، مرجع سبق ذكره، ص  - 2

3
 .20-98، ص 5999االسًتاتيجية"، الدار اعبامعية ، اإلسكندرية،  أضبد ماىر، "دليل اؼبدير خطوة خبطوة يف اإلدارة  



 .مدخل نظري للتخطيط االستراتيجي ..................................لفصل األول ..............ا

 

22 

 

يقدموا تفسَتات  العمل؟ ... كل ىذه اؼبسائل تكوف صعبة الفهم لدى أطراؼ اؼبنظمة، لذا هبب على اؼبديرين أف
 قوية لتقبل األطراؼ اؼبعنية، و إقناعهم باإلجابة على ىذه اؼبسائل.

 .االستراتيجي: عناصر التخطيط ارابع
 :1من العناصر التالية االسًتاتيجييتكوف التخطيط 

  وضع اإلطار العاـ لئلسًتاتيجية؛  .1
  خلية مع ربديد الفرص اؼبتاحة والقيود اؼبفروضةو داأدراسة العوامل البيئية احمليطة باؼبنظمة سواء كانت خارجية   .2

  ربديد األىداؼ والغايات؛و  
 وضع اإلسًتاتيجيات البديلة و اؼبقارنة بينها؛ .3
  الذي يعظم من ربقيق األىداؼ يف إطار الظروؼ البيئية احمليطة؛ االسًتاتيجياختيار البديل   .4
ة األىداؼ والغايات طويلة األجل إذل أىداؼ وضع السياسات واػبطط والربامج واؼبوازنات حيث يتم ترصب .5

  متوسطة األجل وقصَتة األجل، ووضعها يف شكل برامج زمنية؛
واػبطط اؼبوضوعة مع مراجعة وتقييم ىذه اإلسًتاتيجيات واػبطط  واالسًتاتيجياتتقييم األداء يف ضوء األىداؼ  .6

  يف ضوء الظروؼ البيئية احمليطة؛
ة البلزمة لتنفيذ اإلسًتاتيجية مع مراعاة ربقيق تكيف اؼبنظمة للتغَتات اؼبصاحبة فاء اؼبتطلبات التنظيميياست  .7

 للقرارات اإلسًتاتيجية.

 على كفاءة أداء المنظمة ومعوقاته. االستراتيجيالمطلب الثاني: أثر التخطيط 
    .باتو وكذا معوقاتوعلى كفاءة أداء اؼبنظمة مث متطل ذل أثر التخطيط االسًتاتيجيإسنتطرؽ من خبلؿ ىذا اؼبطلب 

 على كفاءة أداء المنظمة. االستراتيجي: أثر التخطيط أوال
كمنهج لئلدارة واؼبنافسة سوؼ يعمل على الرفع من كفاءة أداء اؼبنظمة وذلك من   االسًتاتيجيإف تبٍت التخطيط    

ارسها، وازباذ القرارات الرشيدة اليت سباليت خبلؿ منح إدارهتا العليا القدرة على تقييم البدائل اؼبتاحة لؤلنشطة والفعاليات 
يعد من اؼبسائل اؼبهمة واألساسية  االسًتاتيجيوبناء عليو فالتخطيط  .االسًتاتيجيةمن شأهنا أف تؤدي إذل ربقيق أىدافها 

النمو  يف دعم قدرات اؼبنظمة على الرفع من كفاءة أدائها ومن مث خلق القدرات التنافسية اليت ستسهم يف ربقيق ىديف
وىذا ما يعطي اؼبنظمة قدرة إضافية على تطوير أفكارىا اإلسًتاتيجية ؼبا سيكوف عليو اؼبركز  .واالستقرار يف آف واحد

                                                 
1
 .500ببلؿ خلف السكارنة، مرجع سبق ذكره، ص   
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أف يعزز من كفاءة أداء اؼبنظمة أي قدرهتا على ربقيق أىدافها  االسًتاتيجيويبكن للتخطيط  التنافسي للمنظمة مستقببل.
 :1ة بطريقة كفؤة وفعالة، دبا ينعكس إهبابيا على تعزيز قدراهتا التنافسية، وذلك من خبلؿمن خبلؿ استخداـ اؼبوارد اؼبتاح

وذلك من خبلؿ توزيع عوامل اإلنتاج إذل اؼبستوى الذي ال يبكنها من زيادة الكمية اؼبنتجة  ،كفاءة زبصيص اؼبوارد -
ار إسًتاتيجية اؼبنظمة اليت ستعمل على توزيع من السلعة أو اػبدمة ؿبل نشاط اؼبنظمة وىذا اؼبستوى سيكوف ؿبددا يف إط

مواردىا بطريقة سبكنها من التنسيق بُت األىداؼ اإلسًتاتيجية والتشغيلية يف آف واحد وذلك يف إطار اػبطة اؼبوضوعة وما 
عٍت أف كما أف امتبلؾ اؼبوارد يف حد ذاتو ال ي  .ربملو من سياسات وبرامج تتضمن ربقيق رؤية اؼبنظمة وإيصاؿ رسالتها

  اؼبنظمة ستحافظ على اؼبيزة التنافسية مادل سبتلك القدرة التنظيمية واإلدارية على استخداـ فعاؿ لتلك اؼبوارد.
التخطيط  على كفاءة األداء، ويضع إف التقنية ىي أكثر العوامل البيئية حركية، وأعمقها تأثَتا ،الكفاءة التقنية -

واالستعداد الدائم للتعامل مع ما يطرأ من تطور على التقنيات اؼبستخدمة يف اؼبنظمة يف حالة من التأىب  االسًتاتيجي
الذي وبقق  االسًتاتيجيوالكفاءة التقنية تستوجب اختيار الفن  االسًتاتيجيفالعبلقة بُت التخطيط  .ؾباؿ نشاطها

فة، ما يعطي ميزة تنافسية مستويات اإلنتاج اؼبستهدفة ضمن ما مت زبصيصو من موارد حبيث ينجم عن ذلك إنتاج أقل كل
وربقيق ىذه اإلسًتاتيجية يتطلب ازباذ قرارات  .للمنظمة خاصة إذا كانت إسًتاذبيتها تركز على خفض تكاليف اإلنتاج

واضحة خبصوص مستويات التقنية اليت ستتبناىا اؼبنظمة للرفع من قدراهتا التنافسية، وتعد قدرة اؼبنظمة على التكيف مع 
ومن مث فإف السبيل  .لذي يشهده سوؽ اؼبنتج أو اػبدمة من أىم العوامل اؼبؤثرة يف الكفاءة التقنية للمنظمةالتطور التقٍت ا

الوحيد للتعامل مع صبلة ىذه التغَتات لن يكوف إال عن طريق خطة إسًتاتيجية تضمن للمنظمة مواكبة التطورات التقنية 
مة الستيعاهبا يف إطار إسًتاتيجية تقـو على بناء القدرات التقنية الذاتية للتكيف معها، وحشد اؼبوارد اؼبالية والبشرية البلز 

  للمنظمة. 
تعرب الكفاءة اؼبالية عن قباح اؼبنظمة يف الوصوؿ إذل ربديد مصادر التمويل اؼبثلى األكثر أمنا واألقل  ،الكفاءة اؼبالية -

ألف قدرة اؼبنظمة على دعم قدراهتا التنافسية ال  .ستقبليةتكلفة، بغية سبويل أنشطتها اآلنية، والتوسع يف استثماراهتا اؼب
فقدرة اؼبنظمة على  .يتحقق إال إذا توافرت احتياجاهتا من رأس اؼباؿ الثابت والعامل وفق ترتيب زمٍت للتخصيصات اؼبالية

أفضل اؼبصادر التمويلية  استخداـ األمواؿ اؼبتاحة بكفاءة هبعلها تتفوؽ على اؼبنافسُت، وىذا ال يتم إال من خبلؿ اختيار
اليت تصب يف أعلى فرص االستثمار اؼبتاحة كفاءة، يف إطار إسًتاتيجية تسعى إذل ربقيق التوازف بُت مصادر التمويل 

 طويلة األجل ومصادر التمويل قصَتة األجل.

                                                 
1
 .955 ؛ 919 ؛ 917-916منشورات اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مرجع سبق ذكره، ص   
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 .االستراتيجي: متطلبات التخطيط اثاني
ي تبدأ يف نظاـ للتخطيط اإلسًتاتيجي، وعدـ توافر ىذه اؼبتطلبات ربتاج أي منظمة إذل ؾبموعة من اؼبتطلبات الرئيسية لك

 :1وىذه اؼبتطلبات ىي كما يلي .يعٍت أف النظاـ سيعاين الفشل
واؼبستشارين  االسًتاتيجيةهبب أف يكوف ىناؾ بنود وـبصصات مالية لئلنفاؽ على الدراسات  موارد مالية: .1

 اػبارجيُت واؼبتخصصُت؛
ف يكوف اؼبديرين يف اإلدارة العليا )ويفضل اؼبستويات اإلدارية التالية أيضا( ذوي مهارات هبب أ مهارات إدارية:  .2

  وما يرتبط من فروع أخرى؛ االسًتاتيجيعالية يف التخطيط 
 تلخيصهاالداخلية و  البيئة: هبب توافر دراسات وأنظمة عبمع البيانات من البيئة اػبارجية و أنظمة معلومات  .3

  تساعد اؼبديرين على التخطيط؛ وإعدادىا يف تقارير
ربتاج الشركة إذل جهود مستفيضة ووقت لعملية صبع اؼبعلومات واالجتماعات واؼبناقشات وكتابة التقارير  الوقت:  .4

  اػباصة بالتخطيط اإلسًتاتيجي؛
يعو إذل ؾبهود إداري إضايف و مضٍت من اؼبديرين، األمر الذي هبب تشج االسًتاتيجيوبتاج التخطيط  حوافز: .5

 بأنظمة ثرية للمكافآت اؼبادية و اغبوافز مرتبطة باالجتماعات و البحوث اليت ذبري، و اجملهود اإلضايف؛
هبب أف يكوف للمنظمة أنظمة واضحة لبلجتماعات واؼبناقشات وكتابة اؼبذكرات والتقارير حىت  أنظمة االتصال:  .6

  يبكن تفعيل اإلدارة اإلسًتاتيجية؛
وصبع اؼبعلومات، واالجتماعات، واؼبناقشات، وىي  االسًتاتيجيف تشجع اؼبنظمة التفكَت : يعٍت أثقافة المنظمة .7

 ثقافة مرتبطة بالتخطيط اإلسًتاتيجي؛
هبب على اؼبنظمة أف تطلق التفكَت االبتكاري وأف تشجعو وذلك بغرض اغبصوؿ على أفكار جيدة  االبتكار: .8

  تدعم اػبطط اإلسًتاتيجية؛
على درجة عالية من ربمل اؼبخاطرة والريادة لؤلفكار اعبديدة كلما ساعد ذلك على  وفدير كلما كاف اؼب  المخاطرة: .9

 قباح التخطيط اإلسًتاتيجي؛
كفاءة عالية يف التخطيط واالبتكار   اذ االسًتاتيجيةكلما كاف العضو اؼبنتدب واؼبسؤوؿ عن اإلدارة كفاءة الرئيس: .10

 واؼبخاطرة واالتصاؿ زادت الفرصة للنجاح؛
                                                 

1
 .18 -16، ص 9009، اإلسكندرية،  معية، الدار اعبا5ط"، االسًتاتيجيأضبد ماىر،" دليل اؼبديرين إذل التخطيط   
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كلما زاد اقتناع ودعم اإلدارة العليا باإلدارة اإلسًتاتيجية زادت فرصتها للنجاح، وبدوف ىذا  :اع اإلدارة العليااقتن .11
  وتفشل؛ االسًتاتيجيةب موارد اإلدارة ضالدعم تن

إذل القدرة على مواجهة التغَتات يف البيئة و الظروؼ احمليطة، وذلك حىت  االسًتاتيجيوبتاج التخطيط  المرونة: .12
  يبكن التكيف معها والسيطرة عليها؛

إذل فهم لطبيعة أنشطة الوحدات التنظيمية اؼبختلفة،  االسًتاتيجيوبتاج التخطيط عالقات تنظيمية قوية:  .13
 والسلطات اؼبتاحة، وأساليب التنسيق بُت الوحدات؛

يبكنها إف تقبل أنظمة اؼبنظمات ذات التقاليد اؼبستقرة يف التخطيط )مثل إعداد اؼبوازنات(  تاريخ للتخطيط: .14
  بشكل أفضل؛ االسًتاتيجيالتخطيط 

اؼبنظمات اؼبضطربة واليت تواجو تغيَتات سريعة ومتبلحقة يصعب عليها إعداد خطط إسًتاتيجية  استقرار نسبي: .15
 طويلة اؼبدى.

 .االستراتيجي: معوقات التخطيط الثثا
مة إال أف استخدامو ليس أمرا ىينا فهناؾ العديد من اؼبعوقات واؼبزايا اليت يقدمها للمنظ االسًتاتيجيرغم أنبية التخطيط 

ومن بُت ىذه اؼبعوقات  .لتحقيق أىدافها بعيدة اؼبدى االسًتاتيجيوالعقبات اليت تواجو اؼبنظمة يف استخداـ التخطيط 
 :1قبد
  عدـ رغبة مديري اؼبنظمات أو ترددىم يف استخداـ التخطيط اإلسًتاتيجي؛ .1
لدى مدراء اؼبنظمات واليت من أىم أسباهبا صعوبة صبع  االسًتاتيجيذي تًتكو مشاكل التخطيط ال السيئاالنطباع  .2

  ؛االسًتاتيجيةاؼبعلومات والبيانات وربليلها لوضع اػبطة 
  ضعف ميزانية وموارد اؼبنظمة؛ .3
  الواجب توافرىا. وبتاج إذل وقت وتكلفة كبَتة نتيجة للكم اؽبائل من اؼبعلومات والبيانات االسًتاتيجيالتخطيط  .4
 االسًتاتيجيةواػبطة  االسًتاتيجيار عمليات التخطيط يف إطتواجو ؾبموعة من الشرائك أف إدارة اؼبنظمة  Beanيذكر و 
 منها:و 
  من مث يشعر اعبميع بأنو ال حاجة للعمل األفضل باستمرار؛االنبهار بالنجاح واالعتقاد بأنو مستمر، وسيتكرر دائما و   .1
  اؼبنظمة؛ مستوياتعدـ إيصاؽبا إذل صبيع لخطة و النشر الضعيف ل .2

                                                 
1
 .21إذل  29خالد ؿبمد بٍت ضبداف و آخروف، مرجع سبق ذكره، ص   
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  العمبلء؛ذباىل ثقافة اؼبنظمة واؼبنافسة و  .3
 ، دوف األخذ بعُت االعتبار اؼبفاجآت احملتملة الظهور.التفاؤؿ اؼبفرط .4

 التارل: لملخصة بالشك االسًتاتيجيوتظهر صعوبات التخطيط 
 االستراتيجيمعوقات التخطيط  : (3) رقم شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .110،، ص 2010، عمان، ،دار المسيرة1طالمصدر: بالل خلف السكارنة، ،" التخطيط اإلستراتيجي"،
 :1يف تتجلى االسًتاتيجيالصعوبات اليت تقف أماـ التخطيط  من خبلؿ الشكل السابق يتبُت أف

ديد ىبتلف عن الواقع الذي بنيت عليو، فبا إذل مواجهة واقع ج باالسًتاتيجيةالتغَت والتبدؿ السريع يف البيئة يؤدي  .1
 ربتاج إذل استقرار الظروؼ اليت ربيط هبا؛ فاالسًتاتيجيةيؤدي إذل تعثرىا وردبا فشلها لذلك 

حيث أف ىذه األخَتة ىي أوال وآخرا تعرب عن  اسًتاتيجيةعدـ قدرة اإلدارة العليا على ربديد األىداؼ وبناء خطة   .2
  ف استعانت بالغَت يف وضع خطتها لكنها لن تكوف قادرة على تنفيذىا؛إو  إمكانيات اؼبنظمة الذاتية

مقاومة بعض العناصر يف اؼبنظمة للتغيَت اغباصل على مستوى السياسات واإلجراءات والربامج القائمة اليت تعودت  .3
حداث تغَتات وتبٍت اؼبتمثلة يف إ االسًتاتيجيوىذا ما يتعارض مع مهاـ التخطيط  .عليها والتمسك بواقعها القائم

  سياسات وبرامج وإجراءات هبذا الغرض؛

                                                 
1
 .550إذل  508ببلؿ خلف السكارنة، مرجع سبق ذكره، ص   

 معوقات التخطيط
 اإلسًتاتيجي

 عدـ قدرة اإلدارة على
 ربديد األىداؼ

 التبدؿ السريع يف
 البيئة

 شح اؼبوارد
 اؼبالية للمنظمة

 عدـ وضوح
تاؼبسؤوليا  

 االنشغاؿ باؼبشكبلت
 الروتينية

االسًتاتيجيربط التخطيط   
 بفًتة األزمات

 مقاومة اؼبنظمة
 لعناصر التغَت

 عدـ كفاية
 البيانات
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اؼبوارد اؼبالية للمنظمة واليت يتعُت على اؼبخطط التفكَت هبا منذ البداية ألف عدـ توفر األمواؿ البلزمة لتغطية نفقات  .4
  اػبطة يؤدي هبا إذل التوقف وردبا الفشل؛

  ؛االسًتاتيجيظيمي الشيء الذي يعيق العمل عدـ وضوح اؼبسؤوليات داخل اؼبنظمة وضعف ىيكلها التن .5
، الشيء الذي يلهي االسًتاتيجيةانشغاؿ اؼبستويات اإلدارية العليا باؼبشكبلت الروتينية اليومية وإنباؿ اؼبشكبلت  .6

  تنهض هبا؛ اسًتاتيجيةاؼبنظمة عن وضع خطة 
خطط صعوبات يف بناء أىدافو وسياساتو اؼبعلومات والبيانات اإلحصائية إذ البد من توفرىا، إذ بدوهنا يواجو اؼب .7

  سليمة؛ اسًتاتيجيةاؼبستقبلية ورسم خطة 
أسلوب لكل الظروؼ  االسًتاتيجيبفًتة األزمات وىذا اعتقاد خاطئ فالتخطيط  االسًتاتيجيربط التخطيط  .8

 وضروري للمحافظة على ديبومة  اؼبنظمة واستمرارىا.

 بأنظمة اإلدارة األخرى. االستراتيجيعالقة التخطيط  المطلب الثالث:
عبلقة تربطو بباقي األنظمة اإلدارية يف اؼبؤسسة كالنوعية واؼبوازنات واؼبوارد البشرية والرقابة  االسًتاتيجيإف للتخطيط 

 :1واألداء وغَتىا ويبكن توضيح ىذه العبلقة يف النقاط التالية
 وإدارة الجودة الشاملة. االستراتيجي: التخطيط أوال

ومفاىيم  االسًتاتيجيبشكل أفضل عندما يوضع يف بيئة تعزز من إدارة اعبودة، فالتخطيط  االسًتاتيجيطيط يعمل التخ
 اعبودة يتقاظباف العديد من العناصر اؼبشًتكة وىو ما يعزز من أساليب اإلدارة والتقنيات اؼبستخدمة يف العمل.

قافة متميزة يف األداء، تتظافر فيها جهود اؼبديرين ىي :" اهباد ث  Benhardإف إدارة اعبودة الشاملة كما عرفها  
واؼبوظفُت بشكل متميز لتحقيق توقعات العمبلء، وذلك بالًتكيز على جودة األداء يف مراحلو األوذل وصوال اذل اعبودة 

 2اؼبطلوبة بأقل كلفة وأقصر وقت. "
وتعزيز القيم اإلهبابية، فهو يدعو إذل اؼبشاركة  فإدارة اعبودة الشاملة ىي مدخل إداري مستند إذل ربقيق الرضا للعمبلء 

الواسعة لغرض ربسُت ؾبمل العمليات وتطوير اؼبنتجات واػبدمات، ويعزز ثقافة تنظيمية ربث على اإلبداع والتغَت كبو 
 األحسن.

 وإدارة اعبودة الشاملة تتمحور يف اآليت: االسًتاتيجيوأىم العناصر اؼبشًتكة بُت التخطيط 

                                                 
 .132إذل  129الغاليب و آخروف، مرجع سبق ذكره، ص  طاىر ؿبسن منصور  1
 .  554،ص السابق اؼبرجع   2
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  كيز على متطلبات العمبلء من خبلؿ اؼبنتجات واػبدمات اؼبقدمة؛يعزز الًت  -
  يؤكد على دور العاملُت ومشاركتهم من خبلؿ فرؽ عمل متكاملة ؛ -
  يستخدـ مقاييس األداء؛ -
  يركز على النتائج النهائية؛ -
  يعتمد على ذبميع البيانات وتفسَتىا؛ -
  القائمة على اغبقائق؛ اإلدارةيدعم  -
 ارد بكفاءة وفعالية اإلدارة.يربط زبصيص اؼبو  -

 .وإدارة اعبودة الشاملة ال يبكن أف ينجحا دوف االلتزاـ والدعم من قبل اإلدارة العليا االسًتاتيجيإف كل من التخطيط 
ف قباح تطبيق كل منها يتطلب رؤية واضحة، عمليات زبطيط واشًتاؾ فعاؿ من طرؼ اإلدارة العليا، باإلضافة إذل أو 

 عملي ومستمر من خبلؿ التدريب والتطوير والتخصيص للموارد اؼبالية والبشرية الفاعلة. إذل دعم احاجته
 واإلدارة المالية. االستراتيجي: التخطيط اثاني

 االسًتاتيجيوإدارة اؼبوارد اؼبالية يعترباف عنصراف مهماف لئلدارة الفاعلة، فعمليات التخطيط  االسًتاتيجيإف التخطيط 
يجية ربدد االذباه اؼبستقبلي، أما اؼبوازنات التخطيطية فتوفر اؼبوارد البلزمة لتنفيذ اػبطة. كما أف تسفر عن خطة إسًتات

زبصيص اؼبوارد يف كبل اػبطتُت دوف تفكَت إسًتاتيجي ناضج يؤثر سلبا على العمل بسبب عدـ االستجابة الفعالة 
اؼبرشد لعمليات وضع اؼبوازنة كما يبنح لئلدارة فرصة اعادة  دبثابة االسًتاتيجيلبلشًتاطات اؼبستقبلية، كما يعترب التخطيط 

التخطيط وعملية وضع اؼبوازنات هبب أف تكوف عمليات تفاعلية تعطي افًتاضات حوؿ عملية فتقييم اؼبوارد اؼبتوفرة، 
 اؼبوارد البلزمة لتنفيذ اػبطة، يف حُت أف اػبطة تؤشر األولويات لتخصيص اؼبوارد.

 الموارد البشرية.ادارة و  ستراتيجياال: التخطيط اثالث
إف وضع اػبطة اإلسًتاتيجية يتطلب إعادة مراجعة احتياجات خطط اؼبوارد البشرية، فتغَت تصميم العمل وتنظيمو، 
وإجراءات عمليات االستقطاب أو التسريح والتغيَتات يف األجور وأنظمة التحفيز والتطوير والتدريب تستوجب تسويتها 

 الواردة يف اػبطة اإلسًتاتيجية.ضمن التوجيهات 
 وإدارة تكنولوجيا المعلومات. االستراتيجي: التخطيط ارابع

 وهبب .تعترب تكنولوجيا اؼبعلومات كمورد وبتوي العديد من اؼبكونات اؼبهمة كاالتصاالت، واػبدمات االستشارية وغَتىا
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 اؼبنظمة، وأف ال تكوف ىذه التكنولوجيا معزولة عن أف تؤخذ يف إطار تعزيز اؼبشاركة يف ازباذ القرار وتطوير اػبطط يف
 ؿبيط عملها.

 والرقابة على األداء. االستراتيجي: التخطيط اخامس
           تعد الرقابة وتقارير األداء اؼبصاحبة لعمليات تنفيذ اػبطط وربقق األىداؼ إحدى اؼبكونات األساسية لئلدارة

قدمة حوؿ اػبطة اإلسًتاتيجية وكذا تقارير األداء سبنح األطراؼ اػبارجية وصانعي ، فمصداقية اؼبعلومات اؼباالسًتاتيجية
حيث أف األداء فعل يعكس مدى قباح  .السياسات صورة شاملة عن تقدـ العمل والصعوبات اليت تواجو ربقيق األىداؼ

 العملي. أو االسًتاتيجياؼبنظمة يف ربقيق أىدافها سواء على اؼبستوى 

  االستراتيجي: خطوات التخطيط المبحث الثالث
وفق مراحل متتابعة، وال هبوز أف تبدأ مرحلة إال بعد انتهاء اؼبرحلة اليت تسبقها، ورغم  االسًتاتيجيهبرى إعداد التخطيط 

إال أهنا ال زبرج عن نطاؽ اػبطوات اؼبتعارؼ عليها من قبل  االسًتاتيجيتعدد آراء الباحثُت فيما يتعلق خبطوات التخطيط 
مرحلة صياغة ، (للبيئة االسًتاتيجيالتحليل )البيئي اؼبسح مرحلة  لعديد من الكتاب واؼبتمثلة يف اػبطوات التالية:ا

والشكل اؼبوارل يوضح التفاعل اؼبتبادؿ بُت  مرحلة اؼبتابعة والتقييم. ،االسًتاتيجيةمرحلة تطبيق )تنفيذ( ، االسًتاتيجية
 سًتاتيجي.مكونات التخطيط اال

 ستراتيجية.التفاعل المتبادل بين مكونات الخطة اال :(4) رقم شكل
 
 
 
 
 
 
 
 

 .00، ص 2002االردن، -"، دار المنهاج ،عمان-عرض نظري وتطبيقي-مجيد الكرخي، " التخطيط االستراتيجي: المصدر

 فيما يلي سيتم التطرؽ إذل ىذه اػبطوات بشيء من التفصيل.و 

 اؼبسح البيئي

االسًتاتيجيةصياغة  اؼبتابعة و التقييم  

االسًتاتيجيةتنفيذ   
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 للبيئة "التحليل البيئي"  اتيجياالستر المطلب األول: التحليل 
وذلك من حيث ربليل اؼبكونات البيئية الداخلية  االسًتاتيجيللبيئة ىو مفتاح التخطيط  االسًتاتيجيإف التحليل       

الضعف يف بيئتها الداخلية، واكتشاؼ الفرص اؼبمكن استثمارىا  نقاطاػبارجية للمنظمة، للوصوؿ إذل نقاط القوة و  البيئةو 
"ىو ربليل دقيق لبعدين يف وضع  سًتاتيجيفالتحليل اال .ديدات اليت تعيق عمل اؼبنظمة يف بيئتها اػبارجية مستقببلوالته

الذي ىو  Environmental Analysisا بيئي فهو يتطلب ربليبل نبا بيئتها اػبارجية وخصائصها الداخلية، اؼبنظمة،
لفرص اعبديدة اليت يبكن أف تتوافر ؽبا والتهديدات اليت هبب أف ربتاط وتقـو بو اؼبنظمة لتحليل ا .ربليل للظروؼ اػبارجية

وىذا يتطلب جرد وضعها الداخلي   Internal Auditالشق اآلخر ىو إجراء تدقيق داخلي  ؽبا و ربمي نفسها منها.
 هبدؼ حصر كل من نقاط قوهتا ونقاط ضعفها.

، ويسمي علماء اإلدارة االسًتاتيجيةدارة العليا لتحديد اػبصائص إف ىذا التحليل ىو ربليل ؽبذه األبعاد ؼبساعدة اإل   
الفرص وىي اغبروؼ األوذل من القوة والضعف و  Swot Analysisالتحليل  االسًتاتيجي أحيانا دبصطلح  االسًتاتيجية

وظبي أحيانا بتحليل اؼبوقف ألنو ينطوي  .Threats 1 Opportunities1Weakness1Strengthsالتهديدات:و 
 .1على ربليل كامل اؼبوقف الذي تعمل فيو اؼبنظمة، من بيئة خارجية وعناصر داخلية

"العمليات اليت يطور بواسطتها اؼبدراء  بأف التحليل البيئي يكمن يف Narayaman -Nathويوضح كل من     
 يبكن أف تؤثر على األداء سًتاتيجيوف فهما للبيئات التنظيمية الداخلية منها واػبارجية من خبلؿ فهم العوامل اليتاال

. فاؽبدؼ األساسي من قياـ اؼبنظمات بالتحليل البيئي يتمثل يف إطبلع 2ويف اؼبستقبل"اآلف واألعماؿ يف اؼبنظمة 
واليت تؤثر يف اذباه مسار اؼبنظمة اغبارل واؼبستقبلي دبا  .سًتاتيجيُت على التغَتات اغباصلة واحملتملة اغبدوث يف البيئةاال

لتحديد  كما أنو ضروري  .يار إسًتاتيجية سليمة تضمن النجاح يف ربقيق الغرض األساسي من وجودىايضمن اخت
 يساعد يف ربديد أنشطة جديدة ستمارسها اؼبنظمة.، و االسًتاتيجيةاػبصائص 

 ربليل البيئة اػبارجية وربليل البيئة الداخلية. االسًتاتيجيويتضمن التحليل 
 .: تحليل البيئة الخارجيةأوال

ىو التحليل الذي تقـو بو  اؼبؤسسة حمليطها والذي تسعى من خبللو إذل معرفة الوضع  :تحليل البيئة الخارجية مفهوم  .1
مشوليتها  عل اتساع مفهـو البيئة اػبارجية اغبارل واألوضاع اؼبستقبلية احملتملة ؽبذا احمليط الذي تنمو وتنشط فيو وقد ج

                                                 
  .76-75د، مرجع سبق ذكره، صبشار يزيد الولي 
1
   

2
  .79-75خالد ؿبمد بٍت ضبداف و آخروف، مرجع سبق ذكره، ص  
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وايا ـبتلفة وبطرؽ متعددة فَتى البعض أف البيئة اػبارجية ىي ؾبمل اؼبكونات عدد من الباحثُت ينظروف إليها من ز 
واألبعاد والعناصر اليت تقع اؼبنظمات ربت تأثَتىا من خبلؿ التعامل اؼبباشر وغَت اؼبباشر، وتتشكل من خبللو عبلقات 

 .1سببية مركبة تعطي دالالت ونتائج ـبتلفة
"صبيع العوامل احمليطة باؼبنظمة واليت تؤثر بشكل مباشر أو غَت مباشر  أهناب Jamesو  Mintzbergو يرى كل من     

 .2يف عمليات ازباذ القرارات"
 . 3ىي" العوامل اليت تؤدي إذل خلق الفرص والتهديدات للمنظمة" Glueckو   Jauchويف اؼبفهـو الذي قدمو 

البيئة من فرص وما قد ربملو من هتديدات حيث كما أف ربليل البيئة اػبارجية يتضمن البحث عن ما قد تأيت بو   
 .4تستعد اؼبنظمة الغتناـ الفرص وذبنب اؼبخاطر والتصدي للتهديدات أو التعامل معها بطريقة معينة

اللذاف حددا إطارا للبيئة اػبارجية و تأثَتىا  Glueckو  Jauchف التعريف األخَت يتفق مع اؼبفهـو الذي قدمو كل من إ 
 ضعف اؼبنظمة. نقاطا تتيحو من فرص وما زبلفو من هتديدات، مؤثرة على نقاط قوة و على اؼبنظمة دب

فبا سبق يبكن القوؿ أف ربليل البيئة اػبارجية للمنظمة ما ىو إال اغتناـ للفرص اؼبتاحة أمامها وذبنب للتهديدات اليت 
 تًتبص هبا ومواجهتها بأقل أضرار فبكنة.

 مستويات البيئة الخارجية. .2
البيئة اػبارجية ؼبنظمات األعماؿ شاملة ومعقدة، فقد طورت منهجيات عديدة لعرضها وتبسيطها والتعامل معها،  إف كوف

وقبد من بُت أىم ىذه اؼبنهجيات تلك اليت أشارت إذل وجود مستويُت أساسيُت ؽبذه البيئة، تتمثل األوذل يف البيئة 
اؼبباشرة، فيما سبثل الثانية البيئة اػبارجية اػباصة وتسمى أيضا بيئة غَت  اػبارجية العامة وتسمى أيضا البيئة الكلية، أو

 . 5العمل، اؼبهاـ والصناعة أو اؼبباشرة
  .(البيئة الخارجية العامة )البيئة الكلية . أ

التأمُت موضوع الدراسة، دوف أف تكوف ىذه األخَتة  ات، منها شركوىي البيئة اليت تؤثر على صبيع اؼبنظمات يف اجملتمع
وعلى أساس ذلك يتعُت أف وبتوي ربليل البيئة الكلية ؽبذه  .تنافسة أو حىت منتمية إذل نفس قطاع النشاط )الصناعة(م

اؼبنظمة على كل اؼبتغَتات أو العناصر اؼبرتبطة دبختلف جوانب البيئة واليت تؤثر بطريقة غَت مباشرة يف نشاطها وىي 
                                                 

1
 .90خالد ؿبمد بٍت ضبداف و آخروف، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 .558،ص9001، ، دار وائل5ط"،-العوؼبة و اؼبنافسة -االسًتاتيجيةكاظم نزار الركايب،" اإلدارة   

3
 .559بق ، صاسالرجع اؼب  

4
 .99، ص9059، اعبزائر،  اغبديثة"، دار اؽبدى االسًتاتيجيةعيسى حَتش،" اإلدارة   

5
 .95خالد ؿبمد بٍت ضبداف، و آخروف، مرجع سبق ذكره، ص  
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واالجتماعية والتكنولوجية والتشريعية )القانونية( والعوامل القيمية واليت تسمى اؼبتغَتات أو العوامل السياسية واالقتصادية 
 .1وف العناصر اؼبهمة ؽبذه البيئةك  واليت ت   PESTLEبتحليل 

 خططها إف ىذه العوامل سواء كانت فردية أو ؾبتمعة فإهنا تؤثر على البيئة الداخلية للمنظمة وتنعكس ردود أفعاؽبا على 
 والشكل اؼبوارل يوضح العوامل البيئية اػبارجية اؼبؤثرة على اؼبنظمة.. شطتهاوبراؾبها و أن

 العوامل المؤثرة في البيئة الخارجية( : 5) رقم شكل
 
 
 

              
                                                                             

             
             
    

 
 .600، ص 2002االردن، -"، دار المنهاج ،عمان-عرض نظري وتطبيقي-مجيد الكرخي، " التخطيط االستراتيجي المصدر:

 :2كاآليتىي   اؼبؤثرة يف البيئة اػبارجية العوامليتبُت أف  (5من خبلؿ الشكل رقم)
واؼبستقبلية الناصبة عن الظروؼ السياسية اليت تؤثر على عمليات وتعٍت التأثَتات اغبالية  :Policy(P)العوامل السياسية  -

 أساليب ـبتلفة تتمثل يفؼبنظمات األعماؿ بطرؽ و  االسًتاتيجيةمنظمة األعماؿ، وتؤثر ىذه اؼبتغَتات على اػبيارات 
اؼبنطقة مستقببل، التدخل اغبكومي يف ميداف األعماؿ، درجة االستقرار السياسي وأثره على التنبؤ باألعماؿ اػباصة ب

 ؛ مبط السلطة السياسي...
وتعٍت التأثَتات احمللية والوطنية وتأثَتات االقتصاد العاؼبي على عمليات اؼبنظمة،   :Economic(E) العوامل االقتصادية -

قومي كما ينطوي ربت إطار ىذه العوامل ؾبمل اؼبؤشرات اؼبرتبطة هبا ومن بُت ىذه اؼبؤشرات االقتصادية قبد: الناتج ال
احمللي، معدؿ التضخم، معدؿ الدخل القومي، متوسط دخل الفرد، أثر تدخل الدولة على حرية اؼبنظمات يف ازباذ 

                                                 
1
 .160ؾبيد الكرخي، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 .94خالد ؿبمد بٍت ضبداف، مرجع سبق ذكره، ص  

 السياسية

 االقتصادية
 االجتماعية

 القيم

 التكنولوجية
 القانونية التشريعية

 العوامل
 المؤثرة

 في
 البيئة

 الخارجية



 .مدخل نظري للتخطيط االستراتيجي ..................................لفصل األول ..............ا

 

33 

 

القرارات، اؼبنافسة ودرجة حدهتا وأثرىا على منظمات األعماؿ وتركيب اؽبيكل االقتصادي، اؼبؤسسات اؼبالية وما تضمو 
 ؛من اؼبؤشرات أو العوامل اؼبرتبطة باعبانب االقتصادي ىاوغَت من البنوؾ ومعامبلهتا و البورصات اؼبالية 

 وتوضح الطرؽ اليت تؤثر فيها التغَتات اغباصلة يف اجملتمع على منظمات األعماؿ :Social (S)العوامل االجتماعية  -
 للمجتمع واألفراد العديد من العوامل واليت ترتبط بالقيم االجتماعية السائدة واألعراؼ والتقاليد واألطر األخبلقية وتضم

 ؛واغبركة االستهبلكية باإلضافة إذل ديبوغرافيا السكاف
. األعماؿمة ظالناشئة على عمليات من تأثَت التكنولوجيا اعبديدة و وتبُت :Technology(T)العوامل التكنولوجية  -

 تطوير وربسُت خدماهتا يف ميداف اؼبنافسة ويعطي للمنظمة موقعا رياديا يف ةامل الرئيسو وتعترب التكنولوجيا من الع
  ؛ومنتجاهتا باستمرار

العاؼبية على عمليات منظمة األعماؿ ت الوطنية و توضح تأثَتات التشريعاو  :Legal(L)العوامل التشريعية )القانونية(  -
وانُت ة، قاليت تؤثر على منظمة األعماؿ مثل: قوانُت العمل، قوانُت اؼبنافسالقوانُت الصادرة من قبل الدوؿ و من ناحية 

 .؛أعماؿ اؼبنظمة..التأمينات، القوانُت والتشريعات اليت ربكم نوع و 
اليت ربكم العبلقات بُت اؼبنظمات اإلقليمية  واألخبلؽ ويراد هبا ؾبمل القيم :Ethical issues(E)القضايا القيمية  -

لثقافة اليت  تعمل هبا وىذا يشمل والقارية والعاؼبية وسبل التعاوف بينها وااللتزامات بينها والقيم السائدة لديها وا
  .1اؼبنظمات احمللية والوطنية وخاصة اليت تعمل يف نفس اؼبيداف )اجملاؿ(

    البيئة الخارجية الخاصة )الجزئية(: . ب
تشَت ىذه البيئة إذل بيئة الصناعة اليت تنتمي إليو اؼبنظمة و منافسيها، ويشَت تعبَت الصناعة يف ىذا الصدد إذل كل 

وىي تضم كل العناصر أو   ،2اليت تعمل يف ؾباؿ النشاط الذي تنتمي إليو اؼبنظمة اليت زبطط لنفسها اسًتاتيجيااؼبنظمات 
اؼبتغَتات اليت تؤثر مباشرة على اؼبنظمات اؼبنتمية إذل القطاع اؼبعٍت من حيث كثافة ومستوى الضغوطات . وؽبذا تنحصر 

 .(P. Fيف طبس قوى ) (Porterآثارىا دبا هبمعها )
بأداة لتحليل مستوى  1979مسانبة معتربة يف ؾباؿ ربليل البيئة الصناعية التنافسية إذ جاء يف سنة  Porterلقد قدـ   

، وىي اليت ينبغي مراعاهتا من قبل اؼبخطط 3الضغوطات اليت تواجهها اؼبنظمة واليت تعرؼ بنموذج القوى اػبمس
 رة على تنافسية اؼبنظمة من خبلؿ الشكل التارل:يبكن توضيح القوى األساسية اؼبؤثو  .االسًتاتيجي

                                                 
1
 .165ؾبيد الكرخي، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 . 173ص سيد مصطفى، مرجع سبق ذكره،أضبد   

3
 . 100ص مرجع سبق ذكره، عيسى حَتش،  
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 ".Porter  " لـ : نموذج القوى (6) رقم شكل

 .157،ص2002، "التخطيط االستراتيجي والعولمة"، الدار الجامعية، االسكندرية،نادية العارفالمصدر: 
 1ىي كما يلي: اؼبنظمة القوى اؼبؤثرة على تنافسيةمن خبلؿ الشكل يتضح أف 

 .التهديد بدخول منافسين جدد -
 يًتتب على دخوؿ منافسُت جدد يف الصناعة زيادة الطاقة و الرغبة يف اغبصوؿ على حصة معينة من السوؽ عادة ما    

وحجم مبلئم من اؼبواد وبالتارل فهم يبثلوف هتديد للشركات القائمة ، ويتوقف ىذا التهديد على وجود عوائق يف سبيل 
 د تتمثل عوائق دخوؿ الصناعة يف: الفعل اؼبتوقع من اؼبنافسة اغبالية وق د  دخوؿ الصناعة ور  

  ؛سبيز اؼبنتج )من خبلؿ اغبمبلت اإلعبلنية و الًتوهبية( -
  ؛متطلبات رأس اؼباؿ الضخمة )كرب رأس اؼباؿ التأسيسي( -

                                                 
1
 . 158ص مرجع سبق ذكره، نادية العارؼ،  

  اؼبنتجات البديلة
 

 التهديد من السلع/اػبدمات                                                القوة النسبية للنقابات، اغبكومة،       
 البديلة                                                                                         ضبلة األسهم، ....                    

  
 

 اغبالة التنافسية
 )اؼبنافسة بُت الشركات

 القائمة(

 

   صباعات أصحاب اؼبصاحل
                           

           قوة اؼبساومة                                                               قوة اؼبساومة

 قوة العمبلء
  

                      

 قوة اؼبوردين

  
 التهديد بدخوؿ منافسُت جدد.                                                                                  

  اؼبنافسُت احملتملُت
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 ؛البديلتكلفة  -
 ؛إمكانية التوصل إذل قنوات التوزيع -
 سياسة اغبكومة. -

 .المنافسة بين الشركات القائمة -
ويبلحظ أنو يف معظم الصناعات تعتمد اؼبنظمات على بعضها  .فسة بُت الشركات اؼبوجودة يف الصناعةوسبثل حدة اؼبنا

البعض، وأي تصرؼ يصدر من أي منظمة يكوف لو صدى عند اؼبنظمات األخرى. و يرى"بورتر" أف اؼبنافسة اغبادة 
 مرتبطة بعدة عوامل ومنها: 

   ؛هم لبعضهم البعض( وأسعارىمعدد اؼبنافسُت )كل ما قل كلما زادت حساسيت -
  ؛معدؿ مبو الصناعة -
خصائص السلعة أو اػبدمة )من حيث ىل السلعة/اػبدمة فبيزة أـ أنو يصعب سبيزىا وبالتارل يفضل توفَتىا يف األماكن  -

  (.األكثر مبلئمة للمستهلك أو العميل
 ة قصد رفع مستوى تنافسيتها. معين تسلوكياة وتفرض عليها نظموالشك أف ىذه العوامل تؤثر على اؼب

  .التهديد بمنتجات أو خدمات بديلة -
سبثل اؼبنتجات البديلة تلك اؼبنتجات اليت تبدو ـبتلفة ولكنها تؤدي نفس الوظيفة دبعٌت آخر أهنا "ربل ؿبل منتجات 

حداثتها وىذا التهديد اؼبنظمة أي تلك اليت قد تظهر يف القطاع وقد يتجو إليها الزبائن بسبب أسعارىا، أو جودهتا أو 
 .1ضغطا كبَتا على اؼبنظمات " يبثل ىو اآلخر

على رحبية الصناعة وعلى عدد من العوامل مثل مدى توافر بدائل قريبة، تكلفة التبديل ؼبستخدمي  اإلحبلؿويعتمد تأثَت  
ألصلية و بدائلها من اؼبنتج/اػبدمة، مدى تشدد منتجي اػبدمات البديلة، ومقايضة السعر والقيمة بُت اؼبنتجات ا

لذلك البد من التعرؼ على البدائل اؼبمكنة للمنتجات رغم أهنا قد ال تبدو كبدائل فبكنة وذلك للحيلولة  .2اؼبنتجات
  دوف ربوؿ العمبلء إليها.

  .قوة المشترين/العمالء على المساومة -
 اعة من خبلؿ قدرهتم على زبفيض األسعاروىي ما تواجهو اؼبنظمة عند التعامل مع عمبلئها حيث يؤثر ىؤالء على الصن

                                                 
1
 .102عيسى حَتش، مرجع سبق ذكره، ص  

 . 70،ص  1998الدار اعبامعية ،اإلسكندرية ،  نبيل مرسي خليل، " اؼبيزة التنافسية يف ؾباؿ األعماؿ"،  2
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اؼبساومة على جودة أعلى أو اؼبزيد من اػبدمات والتنافس مع بعضهم البعض ويعترب اؼبشًتوف/العمبلء أقوياء وؽبم نفوذ و 
 : 1يف اغباالت التالية

 إذا كاف عددىم قليبل؛ -
 إذا كاف عدد اؼبنظمات اؼبنافسة كبَتا جدا؛  -
 كبَتة؛  إذا كاف لديهم ظبعة -
مدى معيارية اؼبنتجات حيث كلما كانت ىذه األخَتة معيارية كلما زادت قدرة العمبلء التفاوضية إذ سار مكاهنم  -

 استبداؿ اؼبوردين. 
 اػبدمة بعد البيع...، مهلة التسديد، اػبصومات كيفية التسديد،  وعموما يدور تفاوض العمبلء حوؿ األسعار خاصة،

  .ومةقوة الموردين على المسا -
وكذا يت مت شراؤىا يؤثر اؼبوردوف على الصناعة من خبلؿ قدرهتم على رفع األسعار أو زبفيض اعبودة للسلع أو اػبدمات ال

اؼبفاضلة بُت اؼبشًتين ويكتسب اؼبوردين قوة تفاوضية يف اجملاالت التالية: العدد احملدود للموردين بالرغم من كرب حجم 
كثرة عدد اؼبنظمات اليت يوردوهنا وصعوبة التخلي عنهم من طرؼ ىذه األخَتة نظرا   مبيعاهتا، البدائل غَت متاحة،

  ولوهنا.للتكاليف العالية، ضعف اؼبنظمات اليت يب   
 .2وىي أصحاب اؼبصاحل اآلخروف porterبإضافة قوى سادسة إذل القوى اػبمسة للباحث  Freemanولقد أوصى 

 .القوة النسبة ألصحاب المصالح اآلخرين -
وسبثل القوة السادسة وىي صباعات اؼبصاحل يف البيئة اػبارجية اػباصة ببيئة اؼبنافسة أو اؼبنظمة. "ولقد استعملت عبارة 

ويقصد هبا األفراد وؾبموعات األفراد الذين يؤثروف يف  1963( ألوؿ مرة يف سنة Stakeholdersأصحاب اؼبصاحل )
ضروريُت الستمرار اؼبنظمة ذاهتا أي أف ىذه األخَتة ال تكوف ؽبا عبلقة  ، فهم3مدى ربقيق أىداؼ اؼبنظمة ويتأثروف هبا"

ذا سنذكر البعض ؽبوعموما يكوف عدد أصحاب اؼبصاحل كبَتا و  .مع زبائنها ومورديها فحسب بل بكل من ؽبم صلة هبا
أمواؽبم يف اؼبنظمة(، باإلضافة  منها: كالعمبلء، اؼبوردين، العاملُت، اؼبستثمرين أو اؼبمولُت )ضبلة األسهم الذين استثمروا

إذل مصادر التمويل األخرى كبيوت اإلقراض والبنوؾ، اجملتمع )أنبيتو من نفس أنبية اؼبمولُت اؼبؤثرين واؼبتأثرين بأداء 
 .4اؼبنظمة(، الوسطاء )اغبلقة التوزيعية فيما بُت اؼبنظمة ومستهلكيها(

                                                 
1
 .101رجع سبق ذكره، صعيسى حَتش، م  

2
 .103آخروف، مرجع سبق ذكره، ص خالد ؿبمد بٍت ضبداف و   

3
 .159عيسى حَتش، مرجع سبق ذكره، ص   

4
 .161-160اؼبرجع السابق، ص  
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 .فوائد وأهمية تحليل البيئة الخارجية  .3
 :1ة ربليل البيئة اػبارجية فيما يليتكمن أنبي

  ؛ربديد الفرص وكيف تستطيع اؼبنظمة تعظيم الفوائد اؼبمكن اغبصوؿ عليها من ىذه الفرص . أ
ربديد التهديدات واؼبشاكل واؼبخاطر اليت ربملها البيئة اػبارجية للمنظمة خبلؿ الفًتة القادمة واليت ينبغي عليها  . ب

  ؛مستوى فبكن السعي اؼبتواصل لتضييقها إذل أصغر
أو التشريعية أو االجتماعية اليت تؤثر  االقتصاديةالوقوؼ على عدد اإلجراءات اؼبستقبلية اليت تتخذىا اغبكومة سواء  . ت

  ؛على مسَتة اؼبنظمة
  ؛سًتاتيجية للمنظمة وتعديلها يف ضوء النتائج اؼبستخلصةاؼبساعدة على وضع األىداؼ اال . ث
  ؛ية اؼبتاحة واؼبطلوبة لتمويل اػبطة التنفيذيةاؼبساعدة يف ربديد اؼبوارد اؼبال . ج
كنها من تقدًن ىذه األخَتة خدمات اؼبنظمة دبا يب   ناؼبساعدة على ربديد اؼبعادل السلوكية للمجتمع أو اؼبستفيدين م . ح

  ؛وفقا لرغباهتم
 اؼبساعدة على وضع خطة طوارئ ؼبواجهة أية هتديدات مفاجئة تنشأ يف اؼبستقبل. . خ
 .لبيئة الخارجيةخطوات تحليل ا  .4

صعوبة وضع آلية ؿبكمة لتحليل البيئة اػبارجية إال أف ىناؾ ؾبموعة من اػبطوات اإلرشادية اليت يبكن االستعانة هبا رغم 
 :2يف ىذا الشأف، ومن أىم ىذه اػبطوات ما يلي

  ؛اؼبتغَتات بالنسبة للمنظمة صبع البيانات واؼبعلومات اليت تفيد يف ربديد البيئة اؼبطلوب دراستها، وربديد أولويات ىذه . أ
  ؛التنبؤ باذباىات التغَت بالنسبة لكل عنصر من عناصر البيئة اػبارجية ذات الصلة بأعماؿ اؼبنظمة . ب
  ؛وضع السيناريوىات البديلة للتعامل مع اؼبتغَتات اؼبتوقعة واالفًتاضات اليت تقـو عليها واحتماالت حدوثها . ت
يلة يف ضوء اؼبزيد من اؼبعلومات والتحليبلت اليت تفيد يف اختيار السيناريو األكثر التحليل اؼبتعمق للسيناريوىات البد . ث

  ؛احتماال للحدوث
ربليل الفرص والتهديدات إذ يقصد بالفرص اجملاالت اليت يبكن أف ربقق فيها اؼبنظمة ميزة تنافسية، فيما تتمثل   . ج

ىا عن طريق وصف اآلثار اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة اليت التهديدات يف األضرار احملتملة للمنظمة، وذلك من أجل ربديد
  ؛1يتوقع أف تواجهها اؼبنظمة

                                                 
1
 .560-559ؾبيد الكرخي، مرجع سبق ذكره، ص   

.905منشورات اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مرجع سبق ذكره، ص  2
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   التعرؼ على اؼبركز التنافسي للمنظمة قياسا باؼبنافسُت ؽبا يف نفس الصناعة الذين يعملوف يف نفس األسواؽ  . ح
 .2ويستهدفوف نفس العمبلء

يفيد يف ربليل الفرص اليت تغتنمها اؼبنظمة واؼبخاطر اليت هبب  و صفوة القوؿ أف التحليل اػبارجي ىو أمر ال مفر منو إذ
 أف تتجنبها أو تعاعبها.

 : تحليل البيئة الداخلية.ثانيا
يقصد بالبيئة الداخلية ؾبموعة العوامل واؼبكونات واؼبتغَتات اؼبادية واؼبعرفية  :تحليل البيئة الداخلية مفهوم .1

 .ويبكن للمنظمة التحكم هبا ،، وتؤثر تأثَتا مباشرا على أدائها3نظمة الداخليةوالتنظيمية ذات الصلة الوثيقة حبدود اؼب
ويعترب ربليل البيئة الداخلية للمنظمة خطوة ىامة يف اختيار اإلسًتاتيجية اؼبناسبة حيث أنو يساىم يف تقييم القدرات 

بالنسبة لغَتىا من اؼبنظمات ويساعد على  كما أنو يوضح موقف اؼبنظمة  .واإلمكانات اؼبادية والبشرية واؼبعنوية للمنظمة
ربديد نقاط و  منها والبحث عن طرؽ تدعيمها مستقببل، وعلى بياف ستفادةلبلبياف وربديد نقاط القوة وتعزيزىا 

 .4الضعف حىت تتمكن اؼبنظمة من التغلب عليها ومعاعبتها أو تفاديها من خبلؿ نقاط القوة اؼبتوفرة لدى اؼبنظمة
يتضح أف اؽبدؼ األساسي من التحليل الداخلي ىو البحث عن إمكانية اكتساب وضباية ميزة تنافسية  من خبلؿ ما سبق

  تسمح للمنظمة أف زبوض معركة اؼبنافسة وأف تتفوؽ على منافسيها إف أمكن ذلك.
 .مكونات البيئة الداخلية .2

اؿ ىذه اؼبكونات ، وكما أشار العديد من مهما تعددت اؼبكونات والعناصر يف البيئة الداخلية للمنظمة، فإنو يبكن إصب
إال أنو من الضروري العناية  .، وثقافتها التنظيميةموارد اؼبنظمة ،الباحثُت يف ثبلث مكونات رئيسة وىي اؽبيكل التنظيمي

اح أنبية بالغة يف قباح اؼبنظمات وىي القيادة العليا للمنظمة ؼبا ؽبا من دور فاعل يف قب اتبتحليل وإضافة مكونات ذ
 ، باإلضافة إذل القدرات اليت سبكن اؼبنظمة من اكتساب ميزة تنافسية.5اؼبنظمة
  .الهيكل التنظيمي  . أ

يقصد باؽبيكل التنظيمي األسلوب الرظبي الذي تستخدمو اإلدارة يف توزيع األعماؿ واؼبسؤوليات والسلطات بُت    
 الفعاؿ ساـ، وتصميم أدوات ووسائل التنسيق واالتصاؿاألفراد، وربديد العبلقات فيما بينهم وذبميعهم يف وحدات وأق

                                                                                                                                                                   
. 565ي، مرجع سابق، صؾبيد الكرخ  1  
. 565ؾبيد الكرخي، مرجع سابق، ص  2  
3

 .71نفس اؼبرجع، ص  
4

 .57سائد حسن يوسف شراب، مرجع سبق ذكره، ص 
5

 .75خالد ؿبمد بٍت ضبداف و آخروف، مرجع سبق ذكره، ص 
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 بُت ىذه الوحدات واألقساـ. 
درجة التخصص وتقيم العمل بُت الوحدات واألفراد،  دومن ىنا يتضح أف اؽبيكل التنظيمي ىو اإلطار الرظبي الذي وبد

شخص، ومن ىم األشخاص الذين يتبعوف ووبدد اجملموعات الوظيفية أو اؼبهنية، وعدد اؼبستويات اإلدارية، وؼبن يتبع كل 
لو، وما ىي سلطات ومسؤوليات كل منهم وما ىي طرؽ وأساليب االتصاؿ فيما بينهم، وكيف يتم التنسيق بُت وحداهتم 
أو أقسامهم، وعادة ما يوصف شكليا يف خريطة تنظيمية إال أنو ىبتلف عنها فهي سبثل فقط رظبا زبطيطيا مبسطا 

 .1اؽبيكل التنظيمي، وليس لكل ؿبتوياتوللعناصر األساسية يف 
 .موارد المنظمة . ب

تعد موارد اؼبنظمة بشقيها اؼبلموسة وغَت اؼبلموسة عناصر إسًتاتيجية مهمة وقاعدة تستند عليها خياراهتا وأداؤىا إذا ما    
رتقاء والتفوؽ على أحسنت التعامل مع ىذه اؼبوارد واستغبلؽبا بشكل كفؤ لتحقيق ميزات وقدرات سبكن اؼبنظمة من اال

مالية وطبيعية وبشرية ومعرفية تعطي  وإمكانات "ؾبمل ما سبلكو اؼبنظمة من موجودات ومهارات اؼبنافسُت سبثل اؼبوارد
وبالتارل فإهنا تلعب دورا متميزا يف قباح اؼبنظمة  .القدرة للمنظمة على تفعيل خياراهتا من خبلؿ أنظمة إدارية ـبتلفة

ادل األعماؿ". ويبكن النظر للموارد يف إطار واسع جدا حيث أهنا ربتوي أيضا على كافة األنظمة وبقائها ومبوىا يف ع
واؼبهارات وىيكل اؼبنظمة وثقافتها باإلضافة إذل موجوداهتا اليت تنتشر يف إطار إدارات ـبتلفة كالعمليات والتسويق واؼبالية، 

عطي اؼبنظمة القدرة على تنفيذ فعاؿ للخيارات اإلسًتاتيجية، كما والبحث والتطوير وأنظمة اؼبعلومات وغَتىا وىذا كلو ي
 . 2تفرد هبا على اؼبنافسُتتأف الستناد ميزاهتا التناسبية على مواردىا أنبية بالغة إذ سبثل قوة 

 .يوضح مكونات بيئة اؼبنظمة (3رقم )اعبدوؿ  و 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .597منشورات اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مرجع سبق ذكره، ص   

2
 .85اؼبرجع السابق، ص  
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 قياسها. توزيع موارد المنظمة و خصائصها و مؤشرات:  (3) رقم جدول
 مؤشرات القياس اػبصائص الرئيسية اؼبوارد

 اؼبلموسػػػػػػة –أ                                         

 اؼباليػػة

 اؼبصادر اؼبالية الذاتية للمنظمة-
 اؽببات و التربعات اؼبقدمة للمنظمة-
اؼبوجودات و رأس اؼباؿ الثابت -

 للمنظمة
 عوائد استثمار اؼبنظمة ألمواؽبا-

 اؼبوارد / اؼبصروفات -
 اؽببات و التربعات/ اؼبوارد-
 اؼبوجودات/اؼبصروفات-
 الفوائد/اؼبوارد-

 غيػػػػر اؼبلموسػػػػة –ب                                       

 ظبعة اؼبنظمة

 ظبعة اؼبنظمة لدى الفئات اؼبستفيدة-
 عبلقات اؼبنظمة مع اآلخرين-
 ظبعة اؼبنظمة لدى العاملُت-
 ظبعة اؼبنظمة لدى اغبكومة-
 ظبعة اؼبنظمة لدى اجملتمع-

 
 
 مستوى السمعة -
 أثر السمعة على تطور اؼبنظمة-

 اؼبوارد البشرية

التدريب و اػبربات اؼبًتاكمة يف -
 اؼبنظمة

تكييف العاملُت مع متطلبات -
 اإلسًتاتيجية للمنظمة

 مدى والء و التزاـ العاملُت باؼبنظمة -

نية و اؼبهارات اؼبهنية اؼبكتسبة التعليم و التق-
 لدى العاملُت

 النقص يف اؼبهارات مقارنة مع متطلبات العمل-
 نسبة مغادري العمل مقارنة باؼبنظمات الشبيهة  -

 . 173ص، 2002االردن، -"، دار المنهاج ،عمان-عرض نظري وتطبيقي-مجيد الكرخي، " التخطيط االستراتيجيالمصدر: 
   :1فبا يلي تتكوف اؼبوارد بُت أفمن اعبدوؿ السابق يت

اؼبوارد اؼبلموسة: وىي اؼبوجودات الثابتة واؼبنقولة لدى اؼبنظمة، حيث يؤثر التمويل والبناء يف قدرة اؼبنظمة على العمل  -
 ؛سهلة اإلقباز باستخداـ أنظمة اؼبعلومات اؼبتكاملةالويعترب ربديد وتقييم ىذه اؼبصادر من اؼبسائل  .واالستمرار

اؼبوارد غَت اؼبلموسة:  وىي اؼبوارد اليت ال تشاىد يف اؼبراحل األوذل لنشوء اؼبنظمة ولكنها عرب الزمن تصبح أنبيتها كبَتة  -
قد تفوؽ أحيانا اؼبوارد اؼبادية، ومنها: ظبعة اؼبؤسسة، مستوى رضا اعبمهور، نظرة اجملتمع إليها وؾباالت اإلبداع لديها 

 ؛وكبو ذلك
                                                 

1
 .579ؾبيد الكرخي، مرجع سابق، ص  
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وىي سبثل الركيزة األساسية يف قباح أية منظمة يف ربقيق أىدافها  .ية: وتسمى أحيانا برأس اؼباؿ البشرياؼبوارد البشر  -
  .1وتطوير سبل وأساليب العمل هبا، كما سبثل تكلفة اؼبوارد البشرية عنصرا ىاما من عناصر التكاليف يف أي منظمة

 .2الفريدة وتشمل اؼبوارد البشرية صبيع اؼبوظفُت ومهاراهتم وقدراهتم
 .الثقافة التنظيمية . ت

منظمة ما،  سبثل ؾبموعة القيم واؼبعتقدات واالفًتاضات والرموز واؼبعايَت السلوكية واالتصاالت واألعراؼ السائدة يف  
لذلك تعد الثقافة التنظيمية بصمة اؼبنظمة وىويتها  .حيث تعطى ؽبذه اؼبنظمة تفردا وخصوصية قياسا باؼبنظمات األخرى

ومن اؼبعلـو أف للمنظمات ثقافات تنظيمية ـبتلفة وذلك راجع لبيئة اؼبنظمة، اؼبدراء اإلسًتاتيجيوف والقادة  اػباصة،
وتلعب الثقافة التنظيمية دورا مهما يف ترابط ـبتلف أجزاء التنظيم بكوهنا اؼبصدر الرئيسي  .وفبارستهم يف إطار اؼبنظمة

وعملهم اليومي، ومن خبلؽبا يبكن تقوية االتصاالت وتعزيز القيم اؼبشًتكة للقيم اليت يتحلى هبا العاملوف خبلؿ سلوكهم 
ومعايَت األداء العارل، كما أهنا تعزز اإلحساس بالعضوية وذلك من خبلؿ ؾبموعة كبَتة من نظم العمل وتعطي استقرارا 

والتنسيق بُت اإلدارات  وطنيا باإلضافة إذل تدريب العماؿ وتطويرىم، وىي تسهم بشكل كبَت يف تطوير فرؽ العمل
اؼبختلفة واعبماعات واألفراد دبا يعزز التبادؿ بُت األعضاء وعموما يبكن القوؿ أهنا سبكن من ربقيق الكفاءات والفعالية 

 .3التنظيمية
 .القيادة العليا للمنظمات . ث

هبا عن غَتىا من اؼبنظمات وىو وجود إف القيادة الفاعلة الكفؤة يف بيئة األعماؿ اغبديثة تتميز دائما دبيزة أساسية تتفرد   
يتم بسهولة  إف إعداد القيادة ال الديناميكي الفاعل، ويبدو أف القيادة اؼبورد األندر حيث االسًتاتيجيالقيادة ذات الطابع 

ففي ظل التغَتات اليت يشهدىا العادل حاليا رباوؿ منظمات  ويتطلب اؼبزيد من االستثمار للموارد واعبهود والوقت.
ألعماؿ جعل كافة مواردىا البشرية دبستوى اإلدارات سبتلك رؤية مشولية ومنظور اسًتاتيجيا للعمل، وقد بُت كل ا

 :  4وىي أف ىناؾ طبسة متطلبات للقيادة الفعالة (Wall &Wallمن)
وف تطوير ونشر أىداؼ وقيم واضحة وموثقة من خبلؿ بياف الرسالة حيث هبب على اؼبدراء التعبَت عن ما يرغب -

ومن ىنا يبكن القوؿ  بتحقيقو سباشيا مع اؼبعتقدات األساسية وذلك من خبلؿ الرؤية الواضحة ومن خبلؿ األىداؼ،

                                                 
1
 .598منشورات اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مرجع سابق، ص  

2
  .572فريد إؿ فراي و آخروف، مرجع سبق ذكره، ص  

3
 . 78خالد ؿبمد بٍت ضبداف و آخروف، نفس اؼبرجع، ص  

4
 .81-89خالد ؿبمد بٍت ضبداف و آخروف، مرجع سابق، ص  
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أف بياف الرسالة واؼبعتقدات واألىداؼ الواسعة يبكن أف تستخدـ إليصاؿ رؤية طموحة حوؿ مستقبل اؼبنظمة، وعلى 
  ؛القيادة العليا أف تبدي التزاما كليا هبا

  ؛دة لتحقيق الرسالة والغايات واألىداؼعسامسًتاتيجيات فاعلة وواضحة وخطط تطوير ا -
  ؛جل ربقيق رسالة اؼبنظمةأالتعرؼ على العمليات اغباظبة وعوامل النجاح اغبرجة وىي ما هبب اقبازه وربقيقو من  -
  يشتملًتكة حيث هبب أف يجيات اؼبشبعد القياـ بعملية تعريف وربديد األىداؼ واالسًتات مراجعة اؽبيكل التنظيمي -

  ؛اؽبيكل التنظيمي على بناء ىيكل فريق لتحسُت جودة العمليات يف صبيع إدارات اؼبنظمة   
إذ من الضروري للقيادة العليا أف تكوف قريبة جدا من العاملُت،باإلضافة إذل ؛ تشجيع اؼبشاركة الفاعلة للعاملُت -

القيادة اليت ربتاجها اؼبنظمات اليـو ىي قيادة  إذف. ن والعمبلءتشجيع حالة االتصاالت اعبيدة بُت صبيع اؼبوردي
ف التغيَت والتطوير والتجديد ىو اغبل الوحيد للبقاء وللنمو واالستمرار وذلك يف ظل التغَتات اعبديدة أربويلية تؤمن ب

 .والتعليمات االقتصادية اؼبفاجئة، والعوؼبة...اخل اؼبنافسة الشديدة، مثل التطوير الثقايف،
 .القدرات  . ج

من اؼبعروؼ أف اؼبوارد ليست منتجة حبد ذاهتا إذ دل تكن ىناؾ وسائل لتشغيلها من خبلؿ العمليات التنظيمية للقدرات   
 اليت سبتلكها اؼبنظمة وربويلها إذل ـبرجات وفق أىداؼ ؿبددة تضعها اؼبنظمة يف خطتها يف خبلؿ فًتة زمنية معينة.

 قدرات اؼبنظمة على توزيععتمد عادة مقارنة قدراهتا بقدرات اؼبنظمات الشبيهة ولبلوغ ذلك ي  إف الذي هتتم بو اؼبنظمة ىو 
 ىو موضح يف اعبدوؿ اؼبوارل كما، و  1حيث الوظائف من

 توزيع قدرات المنظمة حسب الوظائف.:  (4)رقم  جدول

 القدرات الوظائف  ت
1  

 اإلدارة العامة
تنسيق الفعالية يف ربريك و ، االسًتاتيجيةسيطرة اػبربات يف ؾباؿ ال ،اإلدارة اؼبالية

 ..إدارة اؼبوارد.، اإلدارة العامة للمنظمة، إدارة الشراكة مع الغَت، وحدات اؼبنظمة

 مشولية وفعالية نظاـ اؼبعلومات اليت يبكن استعماؽبا يف ازباذ القرارات. ادارة اؼبعلومات 2
 اسية واإلبداعات واػبدمات اعبديدة.القدرات يف البحوث األس- البحوث و التطوير 3
 قدرة اؼبنظمة على تقدًن اػبدمات بأفضل أسلوب للمستفيدين.- أسلوب تقييم اػبدمات 4

 .174ص، 2002االردن، -"، دار المنهاج ،عمان-عرض نظري وتطبيقي-مجيد الكرخي، " التخطيط االستراتيجي المصدر:
                                                 

1
 .571لكرخي، مرجع سابق، صؾبيد ا  
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 فوائد وأهمية تحليل البيئة الداخلية .3
 :1يمة ربليل البيئة الداخلية من كوهنا ربقق للمنظمة ما يليتأيت ق

  ؛التعرؼ على القدرات اؼبادية والبشرية للمنظمة ومستوى أدائها .1
  ؛ربديد نقاط القوة لدى اؼبنظمة وسبل توظيفها يف تطوير اؼبنظمة .2
لعملية للمفوض بأنشطتها الوقوؼ على موقع اؼبنظمة مقارنة باؼبنظمات الشبيهة دبا يتيح ؽبا فرصة وضع اػبطط ا .3

  ؛ورسم طريقها التنافسي والتكاملي بُت ىذه اؼبنظمات
  ؛ربديد نقاط الضعف باؼبنظمة، األمر الذي يكفل ؽبا وضع اإلجراءات البلزمة لتجنبها أو إهباد حلوؿ ؽبا .4
قيقية فتبٌت عليها الضعف دبا يعطي للمنظمة القدرة على معرفة إمكانياهتا اغبنقاط عقد مقارنة بُت نقاط القوة و  .5

 .تقديرات واقعية
  .التحليل الداخلي ىو عملية ضرورية لتقييم أوضاع اؼبنظمة وأدائها ومشاكلها وإمكانياهتاأي أف 

األوضاع الظروؼ و  سبق يتبُت أف التحليل الداخلي واػبارجي ما ىو إال آلية يتم من خبلؽبا تقييم وتشخيص اانطبلقا فب
 ، فهما مكمبلف لبعضهما ومتبلزماف وضرورياف.هارجها واليت تؤثر فيل اؼبنظمة وخاالقائمة داخ

 .االستراتيجيةصياغة  المطلب الثاني:
سة امل مع ما مت اكتشافو يف الدراتنطوي ىذه اؼبرحلة على صياغة أو وضع خطة عامة شاملة طويلة األجل للتع  

 .2وهتديدات من نقاط قوة وفرص متاحة وجوانب ضعف يالبيئالتشخيصية أو اؼبسح 
كما تعٍت بإيضاح الطريق الذي تعتقد اؼبنظمة انو سيحقق غايتها، ومن مث ترسم رسالتها وربدد غايتها وتوجو جهودىا 
لتحليل العوامل واؼبتغَتات البيئية اػبارجية والداخلية دبا يسهم يف إنتاج الفرص والتعرؼ على اؼبخاطر وربديد عناصر القوة 

 .3يار البديل االسًتاتيجي اؼبناسب بعد استقراء االسًتاتيجيات البديلة اؼبناسبةالضعف جبانب اختعناصر و 
 وتتضمن ىذه اؼبرحلة العناصر التالية: الرؤية اؼبستقبلية للمنظمة ورسالتها أو مهمتها وأىدافها واسًتاتيجياهتا وسياستها.  

 : رؤية ورسالة المنظمة.أوال
 .الرؤية المستقبلية للمنظمة  .1

 سًتاتيجية الفعالة، وعليو فلن يستطيع اؼبديرود رؤية مستقبلية جلية وفبيزة دبثابة حجر األساس لبناء وربقيق االوج يعترب
                                                 

.171ص ؾبيد الكرخي، مرجع سابق،  1
  

.591منشورات اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مرجع سبق ذكره، ص - 2
  

.59عبد اغبميد عبد الفتاح اؼبغريب، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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 سًتاتيجية الفعالة دوف وجود رؤية وتوجو مستقبلي.فبارسة دوره القيادي يف ازباذ القرارات اال
 .تعريف الرؤية المستقبلية  . أ

شكل واسع يف ؾباؿ الفكر االسًتاتيجي، إال أنو ال يوجد اتفاؽ على إعطاء بالرغم من أف الرؤية مصطلح يستخدـ ب  
تعريف موحد لو، حيث تعرؼ على أهنا:" طموحات اؼبنظمة وأمػاؽبا اؼبستقبلية واليت ال يبكن ربقيقها يف ضل اؼبوارد اغبالية 

 .1للمؤسسة"
 .2والذي تعمل على ربقيقو"وتعرؼ على أهنا " الوضع اؼبستقبلي الذي ترغب اؼبنظمة الوصوؿ إليو 

ىا ماذا ستصبح وماذا ستعمل يف ؤ كما تبُت الرؤية اؼبستقبلية للمنظمة:" صورة اؼبستقبل اليت تقود اؼبنظمة إذل النجاح وتنب
ن ي، كما تعرؼ بأهنا:" تصورات أو توجهات أو طموحات ؼبا هبب أف تكوف عليو اؼبنظمة يف اؼبستقبل، إذل أ3اؼبستقبل"

 .4من واقع حاؽبا اآلف" تريد الذىاب
من خبلؿ التعاريف السابقة يبكن أف نستنتج بأف الرؤية تعرب عن اؼبستقبل اؼبنشود وىي تصف كيف سيبدو النجاح كما   

أهنا تبٍت على افًتاضات معقولة حوؿ اؼبستقبل مستقاة من اعبمهور الذي زبدمو اؼبنظمة. دبعٌت آخر فاف الرؤية ىي اآلماؿ 
 تسعى اؼبنظمة لتحقيقها يف اؼبستقبل. والتطلعات اليت

 .فوائد الرؤية المستقبلية . ب
 :5للرؤية اإلسًتاتيجية اعبيدة ؾبموعة من الفوائد اليت تعود على اؼبنظمة ومنها

 ؛ربرير اؼبنظمة من ؿبررات التفكَت التقليدي -
 ؛تساعد على وضع القيم والفلسفة األساسية باؼبنظمة -
 ؛تساعد على ربرير معايَت األداء -
 ؛تدفع كبو الًتكيز على اؼبستقبل -
 ؛ذبعل العاملُت أكثر والء للمنظمة -
 ؛تضمن بقاء اؼبنظمة متوائمة مع بيئتها -
 .1اؼبنظمة اسًتاتيجيةتعد أساسا لصياغة  -

                                                 
.16، ص9000، اإلسكندرية، " األصوؿ و األسس العلمية، الدار اعبامعيةةؿبمد اضبد عوض، "األداة اإلسًتاتيجي - 1

  

.75عيسى حَتش، مرجع سبق ذكره، ص - 2
  

.78ؾبيد الكرخي، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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 .سمات الرؤية الناجحة . ت
 :2يف النقاط التالية kotterإف للرؤية الفعالة مواصفات هبب أف تتوافر فيها و لقد حددىا الباحث 

  ؛الية: أي الصورة اليت يبكن زبيل ىيئة اؼبستقبل من خبلؽبااػبي -
  ؛اعباذبية: ذبذب فئات اؼبتعاملُت من خبلؿ تعبَتىا عن طموحاهتم وأمنياهتم -
  ؛الًتكيز: تركيز اعبهود و اؼبوارد كبوىا وازباذ القرارات على أساسها بدوف تردد -
  ؛من إمكانيات استخدامها عند اغباجة لبدائلاؼبرونة: تتصف بالعمومية والشمولية واغبيوية وال ربد  -
  ؛العملية: فبكنة التحقق على اؼبدى البعيد -
 اإلعبلمية: تتميز بالسهولة اللغوية حبيث يبكن شرحها وتوصيل معناىا للغالبية العظمى من اؼبتعاملُت. -

 .رسالة المنظمة .2
 آخر فإف سبب تواجد اؼبنظمة سبق دائما إف سبب تواجد أي منظمة يتمثل يف تلبية حاجة معينة للمجتمع، وبتعبَت

ظهورىا وعليو فإف رسالة اؼبنظمة تعرب عن سبب وجود اؼبنظمة وىي ال تصف ناتج اؼبنظمة أو العمبلء فحسب بل ربتوي 
 روح اؼبنظمة.

 .تعريف الرسالة . أ
اية من وجود اؼبنظمة وتوجو لقد تعددت التعاريف اؼبتعلقة برسالة اؼبنظمة شأهنا شأف الرؤية فقد مت تعريفها بأهنا "الغ

انطبلقها إذل عادل األعماؿ، وىي األساس يف بناء الغايات اليت تسعى لتحقيقها والوصوؿ إليها والقاعدة اليت تنطلق منها 
، فهي األداة لتحديد ىوية اؼبنظمة ومدى تفردىا عن غَتىا من اؼبنظمات واالسًتاتيجياتاألىداؼ والسياسات 

 .3اؼبناظرة"
 عمبلئها "اإلطار الرئيسي اؼبميز للمنظمة دوف غَتىا من اؼبنظمات، من حيث ؾباؿ نشاطها ومنتجاهتا و  بأهنا: كما تعرؼ

 .4وأسواقها، وهبدؼ بياف السبب اعبوىري لوجود اؼبنظمة وىويتها وعملياهتا وفبارساهتا"
مكتوبة ربدد االذباىات العامة للمنظمة من خبلؿ التعاريف السابقة حوؿ الرسالة يبكن تعريفها على أهنا وثيقة أساسية   

 وتعد دبثابة مرشد أساسي لكافة القرارات داخل اؼبنظمة لتحقيق األىداؼ اؼبطلوبة وتوضح سبب وجود اؼبنظمة وأوجو
 االختبلؼ بينها وبُت اؼبنظمات األخرى من حيث ؾباؿ نشاطها ومنتجاهتا وعمبلئها وأسواقها.

                                                                                                                                                                   
1
 .561ببلؿ خلف السكارنة، مرجع سبق ذكره، ص   

2
 .596بن ضبداف و آخروف، مرجع سبق ذكره، ص خالد ؿبمد  

3
 .86، ص9009منهج تطبيقي، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، -و اإلدارة اإلسًتاتيجية"-صباؿ الدين ؿبمد اؼبرسي و آخروف، " التفكيلر اإلسًتاتيجي  

4
 .70عبد اغبميد عبد الفتاح اؼبغريب، مرجع سبق ذكره، ص  
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                    .مواصفات الرسالة الجيدة . ب
 1ىناؾ ؾبموعة من اػبصائص واؼبعايَت اليت هبب توفرىا يف رسالة اؼبنظمة لكي تكوف مؤثرة وجيدة وىي:

أف تكوف رسالة اؼبنظمة واضحة ومفهومة ومعربة وبسيطة، وتعطي مدلوالت موحدة ومنسجمة عبميع األطراؼ داخل  -
 اؼبنظمة أو خارجها؛

 للتدليل الواضح على مضموهنا وتبقى عالقة بأذىاف اعبميع؛ أف تكوف رسالة اؼبؤسسة ـبتصرة، تكفي -
إمكانية ربويلها إذل خطط وسياسات وبرامج وليس ؾبرد شعارات ال تتحقق ويبكن أف هتز الثقة يف تعامل اؼبنظمة مع  -

 ـبتلف األطراؼ؛
 طار التوقعات اؼبستقبلية؛أف تكوف الرسالة متكيفة مع ما وبصل يف البيئة احمليطة باؼبنطقة من تداعيات كبَتة يف إ -
  أف ترتبط رسالة اؼبنظمة بقيمها ومعتقداهتا وتارىبها؛ -
أف تتجو كبو األسواؽ وحاجات العمبلء مركزة على اػبصائص اؼبميزة اليت تنفرد بتقديبها إذل ىؤالء العمبلء وإمكانية  -

  تقريرىا مستقببل؛
 أف تكوف رسالة اؼبنظمة ذات صبغة طويلة األمد. -

 .لة المنظمةفوائد رسا . ت
 2تساىم الرسالة اعبيدة يف عدد من الفوائد للمؤسسة يبكن إصباؿ أنبها فيما يلي:

 تعمل على توحيد اعبهود داخل اؼبنظمة يف سعيها لتحقيق األىداؼ الشاملة؛ -
 ربديد اؼبعيار الذي يستخدـ يف زبصيص اؼبوارد بُت االستخدامات البديلة؛ -
  خلية مع اؼبنظمة؛تسهل تعامل األىداؼ اػبارجية والدا -
 تسهل عملية ازباذ القرارات لوجود مرشد واضح ؽبا؛ -
 تشعر العامُت حبرية اإلدارة العليا وإصرارىا على ربقيق أىداؼ معينة؛ -

 تساعد على تصميم وسائل إعبلنية تركز على نواحي القوة. -
    .العوامل المؤثرة على رسالة المنظمة . ث

 لذلك ات والتغَت اؼبستمر، فبلبد أف تساير الرسالة ىذه التغَتات وخاصة اؼبهمة منها،دبا أف بيئة عمل اؼبنظمة تتم بالتحدي

                                                 
1
 .591آخروف، مرجع سبق ذكره، ص طاىر ؿبسن منصور الغاليب و   

2
 .585ببلؿ خلف السكارنة، مرجع سبق ذكره، ص  
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 1فإف صياغة رسالة اؼبنظمة يأخذ يف االعتبار العوامل التالية:
حيث أف لكل منظمة تارىبا حافبل بطبيعة أنشطتها و سياساهتا و اسًتاتيجياهتا و أىدافها و : تارىبهااؼبنظمة و  -

يادة االسًتاتيجية تعيد النظر يف بعض جوانب صياغة الرسالة اليت هبب أف تأخذ بعُت االعتبار طبيعة اقبازاهتا، فالق
 ىذا التاريخ معززة ظبعة اؼبنظمة يف السوؽ و لدى ـبتلف األطراؼ األخرى؛

إال أنو يبقى رغم أف اؼبنظمات اؼبسانبة الكبَتة قد ال تتضح معادل ملكيتها  :يبلهتمضقيم اؼبالكُت واىتماماهتم وتف -
 لئلدارة وضبلة األسهم األساسُت دورا فاعبل ومؤثرا عند صياغة رسالة اؼبنظمة؛

 يفًتض أف تنسجم معطيات رسالة اؼبنظمة مع واقع البيئة الداخلية ؽبا؛ :البيئة الداخلية للمنظمة -
الكبَتة واحملتملة لدخوؿ إف صياغة رسالة اؼبنظمة يتيح للمنظمة االستفادة من الفرص  :البيئة اػبارجية للمنظمة -

 ؾباالت عمل جديدة أو االنسحاب من ؾباالت ال ترى ضرورة البقاء فيها.
 .المقاربة بين الرؤية اإلستراتيجية والرسالة . ج

يرى بعض اػبرباء أنو نظرا ألف بياف الرؤية والرسالة يركزاف على إطارين زمنيُت ـبتلفُت إذ أف بياف الرؤية يدؿ على "ما تريد 
  .2الوصوؿ إليو " يف حُت أف بياف الرسالة يدؿ على "وضع الشركة اغبارل"، فبلبد من التفريق بينهما الشركة

إال أف ىذه اؼبهمة صعبة وغَت واضحة ويبدو ذلك جليا عند استعراض الفوائد الناصبة من كل من الرؤية والرسالة فما يذكر 
يقدـ سبييزا مفيدا بينهما، فيقوؿ   Ron robinsonsف روبنسوفمن فوائد للرؤية بينهما قد يذكر أيضا للرسالة ولكن رو 

أف الرؤية ىي صورة اؼبستقبل بينما الرسالة تتكلم عن أمر يف اؼبنظمة اليت توصلها تباعا إذل الرؤية وعلى أساس ذلك ترسم 
رة تباعا، وإذا ما شبهنا بينما تتضمن الرسالة األىداؼ البلزمة لبلوغ تلك الصو  الرؤية ما تريد اؼبنظمة أف تكوف عليو،

الرسالة و الرؤية برحلة من مكاف إذل مكاف آخر فإف الرسالة ىي الرحلة دبحطاهتا اؼبختلفة من نقطة البداية إذل النهاية أما 
 .3الرؤية فهي احملطة النهائية اليت تنتهي عندىا ىذه الرحلة

 هما متصبلف ويعربوف عن رأيهم من خبلؿ التعريف التارل:إال أف ىناؾ من يرى بأنو ال ؾباؿ للفصل بُت الرؤية والرسالة ف
 .4"بياف الرسالة اؼبصاغ جيدا أفضل ما يف العاؼبُت إذ يدمج ما كبن عليو اآلف مع ما نرغب يف الوصوؿ إليو يف الغد"

 ومن خبلؿ التعريف يتضح أهنم يروف بأف كل من الرؤية والرسالة متعاقبُت ومتكامبلف.
 

                                                 
1
 .599طاىر ؿبسن منصور الغاليب و آخروف، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 .62فريد إؿ فراي و آخروف، مرجع سبق ذكره، ص   

3
 .97ؾبيد الكرخي، مرجع سبق ذكره، ص   

4
 .62فريد إؿ فراي و آخروف، مرجع سبق ذكره، ص   
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 ستراتيجية للمنظمة.ألهداف االالغايات وا :ثانيا
إف عملية وضع األىداؼ والغايات بصورة صحيحة ودقيقة ومًتابطة يساعد يف ربويل الرسالة والرؤية اؼبستقبلية للمنظمات 
إذل مستويات أداء رباوؿ اؼبنظمة ربقيقها بشكل مًتابط وعرب فًتات زمنية ـبتلفة،فإذا دل تستطع اؼبنظمة ربقيق ىذه 

 ىداؼ فإف رسالتها ورؤيتها تبقى ؾبرد شعارات ال معٌت ؽبا.الغايات واأل
 .الغايات .1

على اؼبدى  االسًتاتيجيسبثل النتائج اؼبراد ربقيقها على مدى زمٍت طويل نسبيا، وىي ترتبط باإلسًتاتيجية والتخطيط 
َت اسًتاتيجي ومهارات ذىنية ألهنا ربتاج إذل تفك البعيد، ويهتم بوضعها وربديدىا أعلى اؼبستويات اإلدارية بالتنظيم،

 .1عالية
ويرى العديد من الكتاب أف الغايات دبثابة أىداؼ طويلة اؼبدى وشاملة تعكس ما ترمي اؼبنظمة إذل ربقيقو يف اؼبدى 
البعيد ويتم وضعها عادة بصورة ؾبردة مثل تعظيم الربح أو التوسع أو إتاحة خدمات متميزة ومستمرة فالغاية مثبل بالنسبة 

 كات التأمُت قد تكمن من نشر األماف واالطمئناف على حياة األفراد وفبتلكاهتم و تقدًن خدمات متميزة ودائمة ؽبم.لشر 
البعد عن التفاصيل الدقيقة، الشموؿ لكافة اجملموعات اليت زبدمها  :و هبب أف تتميز الغايات ببعض اػبصائص أنبها

 .2وجود اؼبنظمة ورؤيتها اؼبستقبلية ورسالتها اؼبدى الزمٍت الطويل، حيث تستند ؼبربرو  اؼبنظمة
وبصفة عامة فإف الغاية الواضحة تساعد  .كما هبب أف تكوف كل غاية مستقلة عن غَتىا من الغايات وغَت متداخلة فيها

واالستخداـ الفعاؿ ؽبا، كما تساىم يف ربديد األىداؼ الفرعية للوحدات وفهم  يف ربقيق التخصيص اعبيد للموارد
 .3ملُت ألدوارىم ومسؤوليتاىمالعا

ومن األمور اؼبفيدة بعد صياغة الغايات أف ننظر إليها بصورة شاملة ونتساءؿ إذا ما كانت ىذه الغايات ال تزاؿ تعرب 
الرسالة  فإذا كانت ىناؾ أفكار وردت يف الغايات ودل يأت ذكرىا يف بياف. بصورة كاملة نسبيا عن مهمة اؼبنظمة أـ ال

ه اؼبراجعة ىو ربقيق التناسق وإعادة صياغتو، إف اؽبدؼ من وراء ىذ -اؼبهمة -اغبالة مراجعة بياف الرسالة فبلبد يف ىذه
 بياف الرسالة والغايات األمر الذي سينعكس فيما بعد على األىداؼ والربامج. بُت

 .ستراتيجيةاألهداف اال .2
  ليها على اؼبدى القصَت، كما أهنا سبثل النتائج اؼبطلوبإذل النتيجة اؼبرغوب الوصوؿ إ االسًتاتيجيةيشَت مفهـو األىداؼ 

                                                 
1
 . 97عبد اغبميد  عبد الفتاح اؼبغريب، سبق ذكره، ص   

 .120صباؿ الدين ؿبمد اؼبرسي و آخروف، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .121صباؿ الدين ؿبمد اؼبرسي و آخروف، مرجع سبق ذكر، ص  3
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ربقيقها لًتصبة مهاـ اؼبنظمة ورسالتها إذل واقع عملي وتتسم بالتحديد الدقيق وإمكانية القياس واؼبيل إذل التفصيل، وىي 
طار زمٍت أو أف يتم بذلك زبتلف عن الغايات واليت ىي عبارة عامة عما ترغب اؼبنظمة يف ربقيقو دوف أف يكوف ؿبددا بإ

 :2.وهبب أف تتميز األىداؼ جبملة من اػبصائص والشروط حىت تتسم بالفعالية حبيث تكوف1التعبَت عنو كميا 
  ؿبددة: أي أف تعكس معطيات ؿبددة ومرغوبة، وتولد اسًتاتيجيات ؿبددة؛ -
  قابلة للقياس: دبعٌت أف تكوف فبكنة القياس لغرض ربديد مىت مت ربقيقها؛ -
  : أي أهنا هتدؼ إذل إحداث تغَت معنوي، وىي سبثل ربديا لؤلفراد وللمنظمة نفسها؛جريئة -
  ؿبددة بوقت: أي أف كل ىدؼ ؿبدد بوقت معُت لئلقباز؛ -
  ؿبددة بنتيجة: أي أف كل ىدؼ وبدد بنتيجة هنائية يرغب بالوصوؿ إليها ووصف وسائل ربقيق ىذه النتيجة؛ -
األىداؼ اؼبوضوعة من اؼبفًتض أف يكوف شامبل لنشاط معُت ومرتبط باؽبدؼ  الشموؿ واالرتباط: أي أف كل ىدؼ من -

  الكلي على مستوى اؼبنظمة؛
إمكانية مراجعتها: وىنا من اؼبفًتض تقييم ومراجعة األىداؼ اؼبوضوعة، لتفحص مدى مبلءمتها والتقدـ اغباصل يف  -

 النتائج النهائية. 
ىا من أىم عناصر التخطيط إذ بدوهنا ال يستطيع اؼبدير القياـ بوظيفتو اعتبار  وتربز أنبية وضع األىداؼ من خبلؿ  

التخطيطية، كما تعد مرشدا الزباذ القرارات فهي مرتبطة هبا ومستمدة منها، تساعد يف ربديد مراكز اؼبسؤولية بالنسبة 
بياف العبلقات بُت اؼبنتجات )ئتها لكل إدارة أو قسم أو فرد يسهم يف بياف نوعية العبلقات السائدة باؼبنطقة وعبلقتها ببي

واألسواؽ، وبُت اإلدارات اؼبتعددة باؼبنظمة( ، تسهم يف وضع اؼبعايَت واؼبقاييس اليت تستخدـ يف الرقابة وتقييم األداء 
 .3وغالبا تقييم كفاءة اإلدارة

ذل ضرورة تبٍت اؼبنظمة ، منذ زمن بعيد إDruckerونظرا للتطور اغباصل يف عمل اؼبنظمات، دعا الباحثوف ومنهم   
العديد من األىداؼ ذلك ألنو ال يوجد ىدؼ واحد يبكن أف ىبتصر مصاحل كافة أصحاب اؼبصاحل، سواء كانوا داخلُت 
أو خارجُت وفيما يلي أىم أنواع ىذه األىداؼ: الرحبية إذ أهنا اؽبدؼ النهائي واألساسي عبميع منظمات األعماؿ 

كذا ربقيق أىدافها التوسع و الت عملها وأنشطتها، النمو إذ يساعد على النجاح و باختبلؼ أشكاؽبا وأحجامها وؾبا
األخرى كالبقاء والكفاءة والسيطرة على اؼبوارد وغَتىا، اؼبوقع التنافسي وكذا االستحواذ على حصة سوقية تؤىلها لتكوف 

                                                 
 .243ببلؿ خلف السكارنة، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .155-154خالد ؿبمد بٍت ضبدتن و آخروف، مرجع سبق ذكره، ص  2
3
 .95-91عبد اغبميد عبد الفتاح اؼبغريب، مرجع سبق ذكره، ص  
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ارنة دبنافسيها، التميز التقٍت وىنا تتبٌت يف الصدارة أو أف تكوف مهيمنة بالنسبة لبعض اػبدمات اليت تقدمها اؼبنظمة مق
اؼبنظمة ؾبموعة من األىداؼ اػباصة بالتحسُت والتحديد والتطوير واإلبداع واالبتكار اػباصة باػبدمة وآليات تقديبها 

والتميز مقارنة باؼبنظمات اؼبنافسة، ورباوؿ اؼبنظمة احتبلؿ موقع ريادي يف إطار ربقيق ىذه األىداؼ اػباصة بالتكنولوجيا 
 .1التقٍت

 ستراتيجية.والبدائل اال االستراتيجية: السياسات، الخطط اثالث
 .السياسات .1

ىي عبارة عن ؾبموعة من القواعد واألسس اليت تضعها اؼبنظمة لكي تتقيد هبا اإلدارات عند ازباذ قراراهتا وتنفيذ اػبطط 
فالسياسات ىي مرشد  .2ـ الذي يوضح التفكَت والعملاػباصة هبا، وبالتارل فهي عبارة عن دستور عمل يضع اإلطار العا

 .3وتنفيذىا االسًتاتيجيةعاـ للتفكَت وازباذ القرارات اليت تربط بُت صياغة 
كما توضح األىداؼ يف اجملاؿ الذي تنظمو مث تقدـ إرشادات الختيار السبل اؼبناسبة لبلوغ ىذه األىداؼ، كما ربدد     

لقرارات فتساعد على جعل القرار منسجما مع األىداؼ ومسهما يف ربقيقها، وغالبا ؾباالت وأسلوب التصرؼ لصناع ا
ما يتم استخدامها على مستوى الوحدات اإلدارية اؼبختلفة يف اإلدارات واألقساـ، فهي تتدرج من السياسات الرئيسية 

م حسب وظائف اؼبنظمة فهناؾ للمنظمة عرب سياسات اإلدارات إذل سياسات فرعية لؤلقساـ، باإلضافة إذل أهنا تنقس
 سياسات التسويق، اؼبوارد البشرية، اإلدارة اؼبالية، البحوث والتطوير وغَتىا.

 :4لكي تكوف السياسات فعالة البد أف تتوافر فيها صبلة من الشروط واػبصائص وىي
  الثبات واؼبرونة؛ حبيث ربقق السياسات ليس درجة من حرية التصرؼ فحسب بل أيضا توازنا معقوال بُت :اؼبرونة -
  حبيث تغطي السياسات أي عارض خبلؿ تنفيذ اػبطط؛ :الشموؿ -
حبيث تساعد على تنسيق أنشطة الوحدات التنظيمية الفرعية ذات العبلقات التبادلية، وإال مالت كل وحدة  :التنسيق -

  التباع أىدافها الضيقة وإنباؿ األىداؼ الرئيسية العامة؛
 ومصاحل اجملتمع مع مسؤولية اؼبنظمة، ومع قوانُت العمل القائمة؛ دبعٌت توافق قيم التوافق، -
 عاملُت على اختبلؼالوضوح والدقة، أي هبب أف تكوف مكتوبة بوضوح هبعلها مفهومة بشكل موحد لدى ال -

                                                 
1
 .911-912طاىر ؿبسن منصور الغاليب و آخروف، مرجع سبق ذكره، ص   

2
 .555-550بشار يزيد الوليد، مرجع سبق ذكره، ص   

3
 .99-97منشورات اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مرج سبق ذكره، ص   

4
 .99-98صطفى، مرجع سبق ذكره، ص أضبد سيد م  
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  ؛مستوياهتم
  أف تكوف مكتوبة بدقة فتضمن عدـ التباس األمر عليهم فَتجعوف باستمرار إذل اإلدارة العليا؛ -
 حبيث يبكن تطبيقها يف ظل اؼبتغَتات والقيود اؼبؤثرة. :ليةالعم -
 وما ذبدر اإلشارة إليو أنو البد أف زبضع السياسات لفحص وتقييم دوريُت خاصة مع توارل اؼبتغَتات البيئية اؼبؤثرة. 

وأىدافها وىي بذلك إذف السياسة الفاعلة تؤدي لتهيئة رؤية واضحة وموحدة للرؤساء واؼبرؤوسُت اذباه رسالة اؼبنظمة   
 تسهم يف ربقيق االنسجاـ بُت جهود اإلدارات، األقساـ، فرؽ العمل واألفراد.

 .االستراتيجيةالخطط  .2
سًتاتيجية منهجية أو أسلوب العمل وىي خطط عامة وشاملة ربدد كيف ستحقق اؼبنظمة رسالتها وأىدافها، وسبثل اال

الرسالة واألىداؼ اإلسًتاتيجية وىي األداة اليت ربدد خطوط السَت وحركة باؼبنظمة، فهي اإلطار الذي تتبلور فيو الرؤية و 
، 1جداوؿ زمنية ؿبسوبة بدقةمهاـ ؿبددة وفق ترتيبات و اؼبنظمة يف صبيع ؾباالت العمل، وذلك يف صورة ؾبموعات و 

 2على ثبلث مستويات ىي: االسًتاتيجيةوتوضع 
 .المنظمة استراتيجية . أ

ة على مستوى اؼبنظمة ككل، إذ هتتم دبجموعة منتجات اؼبنظمة بشكل عاـ وبالصورة العامة سبثل اإلسًتاتيجية الرئيسي
انب دورىا يف تقنية للمنظمة يف البيئة، إضافة إذل اىتمامها باؼبركز التنافسي للمنظمة وربديد حصتها التسويقية جب

م بتحليل وتعريف الفجوة اإلسًتاتيجية وربديد اإلسًتاتيجيات الفرعية وؿباولة التنسيق فيما بينها، ودبعٌت أدؽ فهي هتت
وبياف منهج ربديد اؼبوارد وزبصيصها بُت وحدات األعماؿ داخل  الغايات اعبوىرية اليت تسعى اؼبنظمة  كبو ربقيقها،

  اؼبنظمة، كما تسعى إذل ربديد اػبصائص اليت سبيزىا عن غَتىا وربديد الرسالة األساسية ؽبا.
 .ملوحدات الع استراتيجية . ب

وحدات األعماؿ على بياف سبل اؼبنظمة يف التنافس وربقيق مكانة مفيدة يف أحد ؾباالت األعماؿ  اسًتاتيجيةتركز 
سًتاتيجية أكثر تركيزا و أقل مدى من قطاع معُت، أو سوؽ معُت، أو منتجات معينة، وىنا قبد أف نطاؽ اال وأاحملددة، 

جيات يف ىذا الصدد ما يتعلق بتنمية السوؽ، واسًتاتيجيات خطط اؼبنتجات سًتاتيإسًتاتيجية اؼبنظمة ككل، ومن أىم اال
 والًتويج والتمويل، والبحوث والتطوير، وربليل األوضاع البيئية لتحديد الفرص واؼبخاطر احملتمل أف تواجهها اؼبنظمة.

                                                 
1
 .596منشورات اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مرج سبق ذكره، ص   

2
 .58-57عبد اغبميد عبد الفتاح اؼبغريب، مرجع سبق ذكره، ص   
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  1 نبا:إف اإلدارة يف ظل ىذه اإلسًتاتيجية مطالبة أف تبحث عن إجابات مقنعة لسؤالُت أساسيُت
ماىو مقدار الوقت واألمواؿ الذي هبب إنفاقو على أفضل منتجاتنا أو وحدات أعمالنا للتأكد من أهنا ستستمر  -

 يف النجاح وربقيق اؼبيزة التنافسية يف السوؽ؟ 
ماىو مقدار الوقت واألمواؿ الذي هبب إنفاقو يف تنمية اؼبنتجات اعبديدة واؼبكلفة، واليت معظمها سوؼ ال  -

 ناجحا.يكوف 
 .ستراتيجية الوظائفا . ت

هتتم دبجاؿ وظيفي ؿبدد يعمل على تنظيم استغبلؿ مورد معُت باؼبنظمة مادي كاف أو بشري ويقل نطاقها إذل ما بعد 
الضعف، ويزداد ؾباالت إسًتاتيجية األعماؿ فنجد االىتماـ بتحليل أحد عناصر البيئة الداخلية لتحديد ؾباالت القوة و 

بُت األنشطة داخل الوظيفة الواحدة، إف التوجو الرئيسي ألي إسًتاتيجية البد أف تنبع من إسًتاتيجية التنسيق والتكامل 
سًتاتيجية الوظيفة وربقق ميزة تنافسية البد أف الشركة األـ أو وحدة األعماؿ اليت تتبعها ىذه الوظيفة، ولكي تنجح اال

 .2تبٌت على جدارة متميزة يف الوظيفة ذات العبلقة
ما ذبدر اإلشارة إليو ىنا ىو ضرورة إهباد آليات مناسبة للتنسيق بُت ىذه اؼبستويات الثبلثة لغرض وضع إسًتاتيجيات و    

اؼبنظمة، وأف ال تكوف ىذه العمليات ؾبرد صبع شكلي خاؿ من التجانس والتماسك كمفهـو مركزي للعمل، إف التنسيق 
لمنظمة وتعطى دافعا للعمل والقدرة التنافسية سواء على مستوى وحدات بُت خطط اؼبستويات اؼبختلفة يبثل أنبية كبَتة ل

 األعماؿ أو اؼبنظمة ككل.
 .وفق اعبدوؿ اؼبوارل الثبلثة يف منظمات األعماؿ االسًتاتيجيةأىم االعتبارات والعناصر اػباصة باؼبستويات يبكن توضيح و 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .506ببلؿ خلف السكارنة، مرجع سبق ذكره، ص   

2
 .507نفس اؼبرجع، ص   
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 ) أهم االعتبارات و العناصر (.ستراتيجية في المنظمة اال : مستويات (5 )رقم  جدول

 العناصر األساسية مسؤولية تطوير اإلسًتاتيجية اؼبستوى

 اؼبنظمة
اإلدارة العليا للمنظمة) ؾبلس اإلدارة 

 باإلضافة إذل اؼبدير العاـ و فريقو(

 إدارهتاىيكلة ؿبفظة األعماؿ الكلية و -
تنسيق اإلسًتاتيجيات على مستوى وحدات -

 يزات تنافسية للمنظمة.األعماؿ لغرض بناء م
 الرقابة على مبط توزيع اؼبوارد على وحدات األعماؿ. -

فريقو بالتنسيق رئيس وحدة األعماؿ و  األعماؿ
 مع اإلدارة العليا

اختيار كيفية اؼبنافسة، و نوع اؼبيزة التنافسية اؼبراد -
 بناؤىا.

 تطوير الردود أو االستجابات اؼبناسبة.-
 تيجية.تنسيق األدوار اإلسًتا-
الرقابة على مبط توزيع اؼبوارد ضمن وحدات -

 األعماؿ. 

 الوظيفي
رؤساء اجملاالت الوظيفية اؼبختلفة 
ومساعديهم، بالتنسيق مع إدارة 

 وحدات األعماؿ

تطوير اػبطط الوظيفية و رفع اإلنتاجية يف اجملاؿ -
الوظيفي احملدد لغرض دعم و مساندة إسًتاتيجية 

 ؽبا.وحدة األعماؿ التابعة 
تنفيذ اؼبتطلبات اليومية لدعم اجملاؿ الوظيفي و زيادة -

 قدرتو على األداء. 
 2007،دار وائل،عمان ،1ط،  "منظور منهجي متكامل ستراتيجيةاال اإلدارة"المصدر: طاهر محسن منصور الغالبي و آخرون، 

 .47،ص 
 .االستراتيجيةالبدائل   .3

اتيجية اليت يبكن استخدامها يف صبيع اؼبنظمات أو حىت يف اؼبنظمة الواحدة يف ال توجد ؾبموعة ؿبددة من البدائل اإلسًت   
صبيع األوقات أو يف صبيع اؼبستويات اإلدارية، أو يف اؼبنظمة الواحدة يف صبيع األوقات أو يف صبيع اؼبستويات اإلدارية. 

يدات اؼبتوقعة يف البيئة اػبارجية للمنظمة من فالبدائل اإلسًتاتيجية سبثل خبلصة اجملهود الفكري للربط بُت الفرص والتهد
جوانب القصور يف اؼبنظمة ذاهتا من ناحية أخرى، وىو األمر الذي يعٍت أف صياغة اإلسًتاتيجية و ناحية، ونقاط القوة 

صاغ على سًتاتيجية اؼبنظمة قد تاهبب أف تتم يف ضوء نتائج ربليل األوضاع اػباصة باؼبنظمة ذاهتا، وىنا نود التذكرة بأف 
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سًتاتيجية ويف صياغة اال .ثبلثة مستويات ىي: مستوى اؼبنظمة ككل، مستوى وحدات األعماؿ واؼبستوى الوظيفي
 اؼبناسبة يتم االختيار بُت عدد من البدائل اؼبتاحة لكل مستوى من ىذه اؼبستويات وفيما يلي أىم البدائل لكل مستوى.

 ستراتيجية على مستوى المنظمة.البدائل اال . أ
ف إسًتاتيجية اؼبنظمة تأخذ اذباىا من ثبلث اذباىات أساسية ىي النمو أو التوسع، الثبات أو االستقرار و االنكماش أو إ

 التقلص. ولكل من ىذه االذباىات الثبلث عدد من البدائل اليت يبكن االختيار من بينها وفقا لظروؼ اؼبنظمة.
الًتكيز والتكامل الرأسي، األمامي واػبلفي  ع ومن أىم صورىا:تعٍت التوجو كبو الكرب والتوس النمو: استراتيجية -

والتنويع اؼبًتابط وغَت اؼبًتابط، ومن أىم أدوات ووسائل النمو يبكن ذكر االندماج والشراء والتحالف والشراكة أو 
  العبلقات التعاونية.

ثبلث صور  الثبات سًتاتيجيةاتعٍت االحتفاظ باألوضاع اغبالية وتدعيمها، وتأخذ  االستقرار: استراتيجية -
 ذر، واألرباح.أساسية ىي عدـ التغيَت، والتحرؾ حب

تعٍت زبفيض حجم العمليات أو األنشطة وتأخذ عدة صور منها: التحوؿ أو تصحيح  االنكماش: استراتيجية -
، ضعف الكفاءة الضغوط التنافسية :ومن أىم أسباب اعتمادىا .اؼبسار، التصفية اعبزئية، اغبصاد، اإلفبلس والنصفية

 التشغيلية واإلنتاجية.
يتضح من خبلؿ العرض السابق للبدائل اإلسًتاتيجية أنو ينبغي على القيادات العليا للمنظمة التفكَت يف إطارىا   

واؼبفاضلة فيما بينها، وردبا التفكَت يف مزيج منها وىوما يطلق عليو إسًتاتيجيات مركبة، ولكل بديل من ىذه البدائل 
و و عيوبو، و اغباالت اليت يصلح للتطبيق فيها و اؼبربرات أو الدوافع اليت تدعو إذل تبنيو يف ضوء ظروؼ اؼبنظمة فبيزات

سًتاتيجي اؼبستقبلي للمنظمة وذلك من خبلؿ لذلك هبب وضع صورة كاملة أماـ متخذ القرار اػباص بتحديد الوضع اال
إلسًتاتيجيات، ليساعد متخذ القرار يف التفكَت اؼبنظم واؼبوضوعي ربديد االفًتاضات اليت ربكم عملية اؼبفاضلة بُت ا

 والشمورل يف اختيار البديل اؼبناسب.
 .ستراتيجيةعلى مستوى وحدات األعمال اال االستراتيجية البدائل . ب

 : 1وتضم البدائل اإلسًتاتيجية على مستوى وحدات األعماؿ اإلسًتاتيجية   
 .استراتيجيات نماذج المحفظة -
 تيجية مصفوفة اغبصة / النمو: تقدـ مصفوفة سًتااBCG البدائل جملموعة بوسطن االستشارية، ؾبموعة من  

                                                 
1
 .59-57ص ظبر رجب عطا اهلل، مرجع سبق ذكره،   
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سًتاتيجية اسًتاتيجية البناء، اسًتاتيجية، ومن البدائل اال .سًتاتيجية معتمدة على اغبصة السوقية ومعدؿ النمو السوقياال
  ؛اغبذؼاالحتفاظ بالوضع القائم، إسًتاذبية اغبصاد، إسًتاتيجية 

  إسًتاتيجية مصفوفة اإلشارات الضوئية: تقدـ ىذه اؼبصفوفة ؾبموعة من البدائل اإلسًتاتيجية باالعتماد على بعدين
  ؛نبا قوة األعماؿ وجاذبية الصناعة

 سًتاتيجية وفقا لبعدين نبا: اؼبركز التنافسي إسًتاتيجية مصفوفة ىوفر: تقدـ ىذه اؼبصفوفة ؾبموعة من البدائل اال
 نتج ومراحل تطور اؼبنتج يف السوؽ.للم
 .استراتيجيات بورتر التنافسية -

سًتاتيجيات ؼبواجهة الوضع التنافسي للمنظمة، وىذه اإلسًتاتيجيات ىي: إسًتاتيجية قيادة التكلفة، اقدـ بورتر ثبلث  
 ىذا البحث. الًتكيز، وسيتم التطرؽ إليها بالتفصيل يف الفصل الثاين من اسًتاتيجيةإسًتاتيجية التميز، 

 .البدائل اإلستراتيجية على المستوى الوظيفي . ت
اؼبناسب على اؼبستوى الوظيفي ىو مبوذج دورة حياة اؼبنتج حيث وبدد  ةاالسًتاتيجيومن أىم النماذج اليت ربدد اػبيار  

سًتاتيجيات التسويقية الاإلسًتاتيجية الوظيفية اليت تناسب كل مرحلة من اؼبراحل )تقدًن، النمو، النضوج، التدىور( ويبُت ا
سًتاتيجيات العمليات واإلنتاج. ومن النماذج اليت ربدد بعض اإلسًتاتيجيات اسًتاتيجيات التمويل و ااؼبناسبة وكذا 

السًتاتيجيات الدخوؿ واػبروج ووبدد أربع إسًتاتيجيات على whee/wright &hays الوظيفية ىو مبوذج مصفوفة 
سًتاتيجية البحث او  سًتاتيجية اؼبتخبطا إسًتاتيجية اؼبرف.، اؼببتكر اسًتاتيجية :وىي يمستوى األعماؿ واؼبستوى الوظيف

 .1عن اغبجم النمطي العارل

 المطلب الثالث: تنفيذ اإلستراتيجية.
يذ إف تطبيق اإلسًتاتيجية ىي اؼبرحلة اليت هبب على اؼبنظمة اػبدمية أف تظهر كفاءهتا وجودهتا ومزاياىا التنافسية يف تنف   

ما خططتو، وأف رباوؿ ربقيق أكرب جزء فبكن من اؼبخطط، كما تتضمن ىذه اؼبرحلة وضع اػبطط والسياسات اليت 
 طورت يف اؼبرحلة السابقة موضع التطبيق الفعلي من خبلؿ: الربامج واؼبوازنات اؼبالية واإلجراءات التنفيذية اؼبختلفة.

 : البرامج.أوال
شطة أو اؼبراحل البلزمة لتنفذ خطة معينة، إنو أداة ربويل إسًتاتيجية إذل واقع، قد الربنامج ىو ىيكل مركب من األن

يتضمن الربنامج إعادة ىيكلة اؼبنظمة، أو تغيَت الثقافة التنظيمية، أو تطوير منتج جديد، إنشاء توسع جديد يف النشاط 
                                                 

1
 .59-57ظبر رجب عطا اهلل، مرجع سبق ذكره، ص   
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ت الربامج يف عادة ما تتفاو .و 1يليةموازنات تشغما تدعم الربامج دبخصصات مالية و عادة أو دخوؿ سوؽ جديدة، و 
 آليات تنفيذىا.احتياجها للموارد ومداىا الزمٍت و 

 : الموازنات.ثانيا
بعد تصميم أو اختيار الربنامج الذي سيطبق لتنفيذ إسًتاتيجية معينة، يتعُت تصميم خطة تنفيذية لتوجيو األنشطة كبو 

. 2تصميم موازنات لكل نشاط رئيسي من أنشطة اؼبنظمةربقيق األىداؼ اإلسًتاتيجية، يتطلب تنفيذ ىذه اػبطة 
لربامج اؼبنظمة بتعابَت نقدية مالية، وعادة ما تستخدـ اؼبوازنات كخطط يتم من خبلؽبا اؼبراقبة  فاؼبوازنات ىي كشف

الفعلية للتنفيذ، إذ أف اؼبوازنة ىي كشف تفصيلي يكلف كل برنامج على حدى، ويبكن أيضا وضع موازنة بتكاليف 
الربامج اؼبًتابطة واليت تؤدي إذل إقباز مهم يف منظمة األعماؿ، ويف العادة هتتم منظمة األعماؿ بنسب العائد على 
االستثمار اليت يفًتض أف تأيت من كل برنامج معتمد يف إطار خطط اؼبنظمة، ىذا يعٍت أف الربنامج اليت تعمل ؽبا 

األعماؿ سواء للمسانبُت أو ألصحاب اؼبصلحة، ىذا وال سبثل اؼبوازنة فقط اؼبوازنات تعطى أداء وأرباحا تبٍت قيمة ؼبنظمة 
 . 3تفصيل خطة يف إطار إسًتاتيجية معينة، بل أيضا تعابَت مالية متوقعة التأثَت على مستقبل اؼبنظمة اؼبارل

 .: اإلجراءاتثالثا
واحد فهو وبدد خط سَته ومن يقـو بتنفيذ  يبكن تعريف اإلجراء بأنو خطة مبطية تفصيلية توضح كيف يتم تنفيذ العمل ال

 كل خطوة من خطواتو ومىت وكيف وأين.
 :4ولكي وبقق اإلجراء الغاية اؼبرجوة منو هبب أف يتوفر فيو ؾبموعة من العوامل أنبها

  ؛أف يكوف واضحا ومفهوما -
  ؛أف يكوف بعيدا عن التعقيد -
  ؛األىداؼأف يكوف نابعا من السياسة ومتماشيا معها يف سبيل ربقيق  -
 .أف يكوف مسجبل ومكتوبا ومعلنا عنو ليحيط بو من سيقـو بالتنفيذ -

 .5المطلب الرابع: المتابعة و التقييم
  النتائج يعترب أسلوب اؼبتابعة والتقييم أفضل وسيلة وأقبح أداة للتعرؼ على مدى تقدـ العمل ومدى مشاركة اعبميع يف   

                                                 
1
 .500أضبد سيد مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص   

2
 .505نفس اؼبرجع، ص   

3
 .157طاىر ؿبسن منصور الغاليب و آخروف، مرجع سبق ذكره، ص   

4
 .555بشار يزيد الوليد، مرجع سبق ذكره، ص   

5
 .207-205ؾبيد الكرخي، مرجع سبق ذكره، ص   
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ذا األسلوب ليس مضيعة للوقت كما يتصورىا البعض، بل ىي إبداع ومتعة سواء اؼبوظفُت أو اؼبستفيدين، كما أف ى
 وضرورة ألجل تطوير العمل والتحكم باذباىاتو والتعرؼ على حدود اؼبسؤولية يف اؼبنظمة على حد سواء.

اب فاؼبتابعة مهمة مستمرة تنجز يف أي تاريخ تقتضيو اغباجة، تستهدؼ بشكل أساسي تزويد إدارة اؼبنظمة وأصح   
العبلقة بتقارير كافية عن تقدـ العمل يف اػبطة تشمل اؼبخرجات احملققة والتقدـ اغباصل باذباه تنفيذ الفعاليات واألنشطة 
والربامج واألىداؼ، وىذا يتطلب صبع بيانات واضحة حوؿ عمليات التنفيذ، استخراج مؤشرات ترشد اؼبنظمة إذل 

 صلة فيها الزباذ القرارات الصحيحة البلزمة لذلك.تبلالت اغباخمستوى تنفيذ تلك األعماؿ واال
أما التقييم فهو مهمة دورية تتكرر خبلؿ فًتات زمنية معينة، ىي إما هناية تنفيذ العمل أو يف مرحلة متقدمة منو    

ة سًتاتيجية أو اػبطتستهدؼ إجراء مسح ؼبستوى األداء يف تنفيذ فعالية أو نشاط أو برنامج أو ىدؼ يف اػبطة اال
مهما كانت الفًتة قصَتة أو طويلة من ، االستمرارية و اؼببلئمة، لفعاليةبأكملها من خبلؿ معايَت معينة منها: الكفاءة، ا

أجل تقرير ما إذا كانت األىداؼ قد أقبزت كليا أو جزئيا أو دل تنجز بعد، مع بياف األسباب اليت تقف وراء االختبلؼ 
كل ذلك من أجل ربسُت نوعية األداء وأخذ الدروس اؼبستنبطة لبلستفادة . فسهابُت اؼبخطط واؼبنفذ داخل اؼبنظمة ن

 منها يف األعماؿ البلحقة عند بناء اػبطط القادمة.
إف التميز بُت اؼبتابعة والتقييم قد ال يكوف سهبل ألهنما مًتابطاف ويكمل بعضهما اآلخر وربتوياف على إجراءات     

 .وارؽ ربدد وظيفة كل منهمامتشاهبة ومع ذلك تبقى بينهما ف
 فاؼبتابعة عملية مستمرة تؤشر تقدـ النشاط وتنتظر إكمالو كما أف مؤشراهتا ـبرجات النشاط والعناصر اؼبسانبة يف    

  ربقيق النتائج، ىدفها مراقبة عمليات التنفيذ لتحسُت األداء وتعديل االكبرافات باذباه ربقيق األىداؼ.
مؤشراهتا الكفاءة والفعالية  ة دورية تؤشر األداء تنفذ يف هناية النشاط أو يف مرحلة متقدمة منوأما التقييم فهو عملي   

 واالستمرارية واؼببلئمة للنتائج اؼبتحققة، ىدفها قياس مستوى التحقق من األىداؼ وربديد درجة األداء.
إقبازه من اػبطة وربديد نقاط الفشل والوقوؼ  رغم ىذه الفوارؽ اؼبوجودة بينها إال أهنما ضرورياف معا ؼبراجعة ما مت   

على األسباب اليت ربوؿ دوف ربقق بعض األىداؼ، ولتحسُت أداء اؼبنظمة وخاصة ما يقدمو تقرير اؼبتابعة والتقييم من 
ن توصيات يساعدىا على ازباذ القرارات اؼبناسبة لتطوير أداء اؼبنظمة، وللتعرؼ على آثار تنفيذ اػبطة على اؼبستفيدي

 واجملتمع.      
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 الفصل: خالصة
ماىي إال فهم واقعي وعميق  االسًتاتيجيمن خبلؿ ما مت عرضو يف ىذا الفصل يبكن الوصوؿ إذل أف عملية التخطيط   

ؼبا يدور يف بيئة اؼبنظمة الداخلية وؿباولة التعرؼ على نقاط القوة ونقاط الضعف فيهما، وفهم بيئة اؼبنظمة اػبارجية 
ولة التعرؼ على الفرص واؼبخاطر اليت تنطوي عليها، فبا يبكن من توقع واستشراؼ اؼبستقبل واإلعداد لو بصياغة وؿبا

أصبح دبثابة وقود حيوي  االسًتاتيجيؾبموعة من البدائل اليت تقود اؼبنظمة لتحقيق أىدافها، وعليو فإف التخطيط 
ها التغَت وعدـ الثبات واؼبنافسة اغبادة، وحىت تتمكن اؼبنظمة من الستمرار اؼبنظمات وبقائها السيما يف بيئة يسيطر علي

ؼبا لو من قدرة على مواجهة التغَتات  االسًتاتيجيالوقوؼ بوجو اؼبنافسُت والتميز عليهم البد أف تدرؾ أنبية التخطيط 
، التميز يف أسواؽ اؼبنافسُتواؼبستجدات الطارئة يف بيئة اؼبنظمة وكذا قراءتو للمستقبل بشكل جيد باإلضافة إذل تفعيل 

دبختلف مراحلو يف عملياهتا وأنشطتها من خبلؿ امتبلؾ خصائص  االسًتاتيجيبالتخطيط  ىذا ما يدفعها لزيادة االىتماـ
غَت متوافرة لدى اؼبنافسُت، الشيء الذي يبكنها من تقدًن منتجات ذات قيمة أعلى تساىم يف دعم وكذا خلق ميزة 

 سنتطرؽ لو يف الفصل اؼبوارل.تنافسية ؽبا وىذا ما 
                                                                        



 

 

 

 ثانيالفصل ال    
 

دراسة  -امليزة التنافسية 
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 :تمهيد
تشهد بيئة األعمال يف الوقت الراىن حدة التنافس وكثرة ادلنافسُت، يف ظل اإلنتاج الكبَت لؤلسواق والتطور السريع        

ستجد نفسها مضطرة دلواجهة ىذه ادلنافسة، شلا سؤسسات يف رلال التكنولوجيا وتسارع وتَتة العودلة وبالتايل فإن معظم ادل
كما تضمن   .ت األخرى من نفس رلال النشاطسؤسسافرد هبا عن غَتىا من ادلتيق ميزة تنافسية تػلتم عليها العمل على ربق

 البيئةذلا االستمرارية وذلك من خبلل تطبيق أحدث األساليب اإلدارية واليت تقوم على مبدأ ربليل البيئة الداخلية و 
يزىا وكذا نقاط الضعف والتهديدات اليت رباول ر عذلك هبدف ربليل نقاط القوة والفرص اليت تسعى لتمسؤسسة و للاخلارجية 

ة إال أن ىذه األخَتة تسعى دوما سؤسسورغم الضغوط اليت سبارسها البيئة التنافسية على ادل .معها يلتماشاالقضاء عليها و 
للبحث عن طرق اكتساب مزايا تنافسية من خبلل تطبيق إسًتاتيجيات متعددة. وبصفة عامة ؽلكن القول أن ادليزة 

مدركة ومقدرة للمصدر األصلي واحلقيقي  سؤسسةادلنظمة أي من إمكانياهتا وبقدر ما كانت ادل داخلتنافسية نابعة من ال
 .ه ادليزة التنافسيةذؽلكنها بناء اسًتاتيجيات سبكنها من استغبلل ىللميزة التنافسية بقدر ما 

يث ح ،مباحث ةماد على خطة تتكون من ثبلثسيتم االعت نواعها الرئيسية ومصادرىاأماىية ادليزة التنافسية و  وإلبراز     
ىم ادلصطلحات ادلرتبطة هبا وكذا أىل ماىية ادليزة التنافسية من خبلل ربديد مفهومها و سيتم التطرق يف ادلبحث األول إ

نواع ل ربديد األنواع ادليزة التنافسية وزلدداهتا، من خبلأبعاد التنافس، يف حُت سيتناول ادلبحث الثاين من ىذا الفصل، أ
ما يف ادلبحث أدوات قياس ادليزة التنافسية، أخَتا أمث زلددات ادليزة التنافسية ومعايَت جودهتا و  الرئيسية للميزة التنافسية،

التنافسية واستمراريتها من خبلل ربديد مصادر ادليزة التنافسية، مث االسًتاتيجيات  ةمصادر ادليز ىل إالثالث فسيتم التطرق 
 .واستمراريتها للميزة التنافسية ومن مث تنمية ادليزة التنافسية كأساسة للتنافس  العام
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 ث األول: ماهية الميزة التنافسيةالمبح
مع مجيع العوامل احمليطة هبا، أن سبتلك ميزة أو مزايا تنافسية سبكنها من  االستمرارلضمان البقاء و  مسؤسسةتسعى أي    

وذلك  .. وذلك من خبلل اختيار اإلسًتاتيجية ادلثلى لنطاق نشاطها حبيث تنسجم مع بيئتهاالصمود يف وجو ادلنافسُت
 باعتبار أن ادليزة التنافسية سبثل القاعدة اليت يرتكز عليها أداء منظمة األعمال، كما تعترب مفتاحا للنجاح.

 المطلب األول: مفهوم الميزة التنافسية
وقد جاء مفهوم ادليزة  .واقتصاديات األعمال سًتاتيجيةااليف كل من رلايل اإلدارة  ربتل ادليزة التنافسية مكانة ىامة  

حل زلل مفهوم ادليزة النسبية الذي كان حجر الزاوية يف ربديد نوع وشكل العمل، وقد كان ىذا ادلفهوم ىو ليالتنافسية 
ات اجتهدت منظمات األعمال يف ربويل ويف منتصف السبعين .ورجال األعمال خبلل الستينات االقتصاديُتالسائد بُت 

ويف الثمانينات بدأت فكرة  .معرفيةو ميزات تنافسية من خبلل امتبلكها عوامل إنتاج ومهارات بشرية  إىلميزاهتا النسبية 
 ةالتنافس وادليزة التنافسي اسًتاتيجيةادليزة التنافسية يف االنتشار والتوسع خاصة بعد ظهور كتابات مايكل بورتر خبصوص 

 : تعريف الميزة التنافسية.أوال
نظرا لؤلعلية البالغة اليت ػلظى هبا مفهوم ادليزة التنافسية سنتطرق إىل عدة تعاريف لتوضيح ىذا ادلفهوم من عدة زوايا،    

( ادليزة التنافسية بأهنا:" تشَت إىل اجملاالت اليت HOFERوصف )فقد  وذلك حسب وجهات نظر الباحثُت والكتاب
( ذلا بأهنا:" أداء منظمات األعمال ألنشطتها MCGAHANها منظمة األعمال على منافسيها"، وأشار )تتفوق في

( على أن ادليزة التنافسية:" ىي استغبلل منظمة Pitts&Leiويسؤكد )1 .بصورة أكثر كفاءة و فاعلية مقارنة بادلنافسُت"
يث تتولد قيمة ال يستطيع ادلنافسُت ربقيقها يف أداءىم األعمال لنقاط قوهتا الداخلية يف أداء األنشطة اخلاصة هبا، حب

:" الوسيلة اليت تستطيع منظمة األعمال ( تعريفا للميزة التنافسية بكوهناMacmillan& tampoeألنشطتهم" ويعطي)
 .على ادلنافسُت" من خبلذلا الفوز 

من منافسيها يف استغبلل الفرص اخلارجية أو احلد وتعرف ادليزة التنافسية بأهنا :" رلال تتمتع فيو ادلنظمة بقدرة أعلى    
 و البشرية، فقد تتعلق باجلودة أووتنبع ادليزة التنافسية من قدرة ادلنظمة على استغبلل مواردىا ادلادية أ .من التهديدات

أو سبيز الفكر  د ادلاليةار التكنولوجيا أو القدرة على زبفيض التكلفة أو الكفاءة التسويقية أو االبتكار والتطوير أو وفرة ادلو 
  .2اإلداري، أو امتبلك موارد بشرية مسؤىلة"

                                                 
1
 .355، ص  مرجع سبق ذكرهآخرون،خالد زلمد بٍت محدان و   

2
 .55نهج تطبيقي"، مرجع سابق، ص م -االسًتاتيجيةدارة االو  االسًتاتيجيمجال الدين زلمد ادلرسي وآخرون،" التفكَت   
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 1للمنظمة يتم ربقيقو يف حالة إتباعها إلسًتاتيجية معينة للتنافس".وىناك من يعرفها بأهنا:" ميزة أو عنصر تفوق 
والتطوير، وإغلاده للبديل  تكاراالبوادلزايا التنافسية:" ىي نتاج لسعي اإلنسان واستعمالو دللكاتو، ومواىبو، وقدرتو على 

 .2واكتشافو من خبلل البحث والدراسة للجديد"
ليس يف ة على األداء بأسلوب واحد أو بعدة أساليب نظمبلية ادلقا بأهنا:" Dudoi و  Kotlerكما عرفها كل من 

  . 3"إتباعهامقدرة ادلنافسُت 
اليت تقدمها ادلسؤسسة لزبائنها. وادليزة التنافسية ىي ما يكون تتمثل أساسا يف القيمة " ادليزة التنافسية: أن porterويرى

الزبون مستعدا لدفعو، وىي أيضا قيمة أعلى ػلصل عليها الزبون إما بسبب السعر الذي يكون أقل من سعر ادلنافسُت 
ابل السعر األعلى مقابل نفس اخلدمة أو القيمة احملصلة من الشيء ادلقتٌت وإما بسبب مزايا خاصة ػلصل عليها الزبون مق

 . 4"من سعر ادلنافسُت
شلا سبق ؽلكن القول أن ادليزة التنافسية تعرب عن حالة التفرد اليت تكون هبا ادلسؤسسة قياسا بغَتىا من ادلنافسُت، وترتبط 

  اىل بأدائها ادلتحقق من ادلنظمة والعاملُت فيها، إذ ال ؽلكن ألية مسؤسسة امتبلك ميزة تنافسية دون أن ترتقي أساسا باألداء
باإلضافة إىل التمايز بادلواد من خبلل رلموعة ادلهارات والتكنولوجيات  .ادلستوى الذي تتفوق بو على ادلنافسُت اآلخرين

اإلدارة استثمارىا خللق قيم ومنافع للعمبلء أعلى شلا ػلققو ادلنافسون وكذا السرعة يف التجديد والقدرات اليت تستطيع 
ىذا  .ما بُت الشركة ومنافسيهافي االختبلفوتأكيد حالة من التميز و  -ألن ادليزة التنافسية آنية  -حبيث يصعب تقليدىا

ادلنافسُت اآلخرين بالسعر ادلنخفض وكذا بتقدًن منتجات أو خدمات  لىىي القدرة على التقدم ع  أن ادليزة التنافسيةيعٍت
 دبنافع متفردة ومتميزة تعوض الزيادة السعرية ادلفروضة.

 .: أبعاد تحقيق الميزة التنافسيةانياث
 5بعدين أساسيُت علا:بإن ربقيق ادليزة التنافسية يرتبط 

 القيمة المدركة لدى العميل.  .1
اخلدمات، واليت تقدمها تلك قيمة اليت يدركها العميل للسلع و استغبلل إمكانياهتا ادلختلفة يف ربسُت ال مسؤسسةؽلكن ألي 

 الكثَت. دليزة التنافسية ذلا كما أن فشلها يف استغبلل ىذه اإلمكانيات ادلتميزة قد يكلفهاشلا يساىم يف بناء ا .ةسؤسسادل
 على قيمة أعلى من منافسيها.شركة وتتحقق ادليزة التنافسية إذا ما أدرك العمبلء أهنم ػلصلون من جراء تعاملهم مع ال

                                                 
 .73-73ص  مرجع سبق ذكره، نبيل مرسي خليل،  1
"، رلموعة النيل العربية، القاىرة، -ادلعاصر االقتصاديمنهج ربقيق التقدم من خبلل اخلروج إىل آفاق التنمية ادلستدامة بالتطبيق على الواقع  -زلسن أمحد اخلضَتي،" صناعة ادلزايا التنافسية  2

 .07، ص0224
 .220، ص 0223ثامر البكري،"اسًتاتيجيات التسويق"، عمان، جهينة للنشر،   3

4
 Michael Porter, l’avantage concurrentiel : comment devancer ses concurrents et maintenir son avance.1ère édition, paris, dunod, 1999, p13.  

5
 .15-14، ص 2008، 1ادليزة التنافسية"، دار اجلامعة، اإلسكندرية، طشرية مدخل لتحقيق مصطفى زلمود أبو بكر،" ادلوارد الب  
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 التميز.  .2
سخة نمات ال يستطيع ادلنافسون بسهولة تقليدىا أو عمل ؽلكن ربقيق ادليزة التنافسية أيضا من خبلل عرض سلع وخد

 منها، وىناك عدة مصادر للوصول إىل التميز من أعلها: ادلوارد ادلالية، ادلوارد البشرية، اإلمكانيات التنظيمية.
 : خصائص وأهمية الميزة التنافسية.ثالثا

 خصائص الميزة التنافسية.  .1
 1:اآليت ائص نذكر منهاتتمتع ادليزة التنافسية جبملة من اخلص

  ؛السبق على ادلدى الطويل، وليس على ادلدى القصَت فقطمستدامة دبعٌت أن ربقق ادلنظمة أن تكون مستمرة و  -
إن ادليزات التنافسية تتسم بالنسبية مقارنة بادلنافسُت أو دبقارنتها يف فًتات زمنية سلتلفة وىذه الصفة تبعد ادلنظمة عن  -

  ؛طلق صعب التحقيقفهم ادليزات يف إطار م
  ؛أن تكون متجددة وفق معطيات البيئة اخلارجية من جهة وقدرات وموارد ادلنظمة الداخلية من جهة أخرى -
  ؛ القصَت والبعيدُتأن يتناسب استخدام ىذه ادليزات التنافسية مع األىداف والنتائج اليت ترى ادلنظمة ربقيقها يف ادلدي -
من يزات تنافسية بأخرى بسهولة وفق اعتبارات التغَتات احلاصلة يف البيئة اخلارجية م إحبللأن تكون مرنة دبعٌت ؽلكن  -

 دارات ادلنظمة من جهة أخرى.وتطور موارد وقدرات وج  جهة 
  2كما تتسم ادليزة التنافسية أيضا بأهنا:

  ؛تسؤدي إىل التفوق واألفضلية على ادلنافسُت -
  ؛ألنشطتها أو يف قيمة ما تقدمو للزبائن بع من داخل ادلنظمة وتنعكس يف كفاءة أدائهانت -
 تسؤثر يف سلوك العمبلء وتفضيبلهتم فيما تقدمو إليهم. -

 أهمية الميزة التنافسية  .2
وتتضح أعليتها  ، فهي تعد من بُت العناصر اليت تقودىا للنجاحسؤسسةتلعب ادليزة التنافسية دورا ىاما على مستوى ادل

  3ا للشكل وىي:بشكل جلي من خبلل الفوائد اليت ربققه
  ؛ة تفوقا نوعيا وكميا وأفضلية على ادلنافسُت، وبالتايل تتيح ذلا ربقيق نتائج أداء عاليةسؤسستعطي ادل -
  ؛متفوقة يف األداء أو فيما تقدمو للعمبلء أو االثنُت معا ادلسؤسسةذبعل من  -

                                                 
1
 .310آخرون، مرجع سبق ذكره، صطاىر زلسن منصور الغاليب و   

2
 .15، ص 2009افة للنثر، عمان، الثق، دار 1ط"، االسًتاتيجيةادليزة : منظور االسًتاتيجيةنعمة عباس خضَت اخلفاجي،" نظم ادلعلومات و  زلمد عبد احلسُت الطائي  

3
 .309آخرون، مرجع سبق ذكره، ص طاىر زلسن منصور الغاليب و   
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  ؛وربفيزىم الستمرار وتطوير التعامل ةسؤسستساىم يف التأثَت اإلغلايب يف مدركات العمبلء، وباقي ادلتعاملُت مع ادل -
ة متابعة التطور والتقدم على ادلدى مسؤسسإن كون ادليزات التنافسية تتسم باالستمرارية والتجدد فإن ىذا األمر يتيح لل -

  ؛البعيد
ة وقدرهتا وجدارهتا فهي بذلك تعطي حركية وديناميكية سؤسسنظرا لكون ادليزات التنافسية مستندة على موارد ادل -

 للعمليات الداخلية للمنظمة.
 بالميزة التنافسية.المصطلحات المرتبطة بعض المطلب الثاني: 

ىل بعض ادلصطلحات ادلرتبطة بادليزة التنافسية واليت ؽلكن حصرىا يف مصطلح إمن خبلل ىذا ادلبحث سنحاول التطرق 
 التنافسية وكذا سلسلة القيمة.

 : التنافسية.أوال
 .مفهوم التنافسية  .1

"القدرة على الصمود أمام ادلنافسُت بغرض ربقيق األىداف من رحبية و ظلو واستقرار  كن تعريف التنافسية على أهناؽل   
مع السعي ادلستمر إىل ربسُت ادلراكز التنافسية نظرا الستمرار تأثَت ادلتغَتات العادلية واحمللية على  .وتوسع وابتكار وذبديد

 .1ادلنظمة"
اليت ذبعلها يف مركز أفضل بالنسبة  االسًتاتيجياتك على أهنا:" قدرة ادلنظمة على صياغة وتطبيق وتعرف التنافسية كذل 

  2للمنظمات األخرى العاملة يف نفس النشاط."
من خبلل ىذين التعريفُت يتضح أن التنافسية ىي قدرة ادلنظمة على زيادة معدالت ظلوىا وحصصها السوقية، وذلك     

الذي يسؤدي إىل خلق القيمة  الشيء .أفضل من حيث اجلودة، التكلفة، السعر وكذا الوقت من خبلل تقدًن خدمات
لدى العمبلء ومن مث كسب رضاىم وىذا ما يساعدىا على ربقيق ميزة تنافسية بادلقارنة مع منافسيها وبالتايل احلفاظ 

 على ادلركز التنافسي وتقويتو.
 .أنواعها  .2

   3ىناك ثبلثة أنواع للتنافسية: 
 .تنافسية قطاع النشاط . أ

  ات ادلنتمية لنفس القطاع الصناعي يف دولة ما على ربقيق صلاح مستمر يف األسواق الدولية دوننظمونعٍت هبا قدرة ادل

                                                 
1
 .246، اإلسكندرية، ص"الًتويج التطبيقي: آليات الشركات لتحسُت ادلراكز التنافسية ) مدخل ادلقارنات التطويرية ادلستمرة(ادلنافسة و "فريد النجار،   

2
 .246دارية، مرجع سبق ذكره، ص ادلنظمة العربية للتنمية اإل  

3
مذكرة زبرج لنيل شهادة ادلاجيستَت يف  ،"سطيف K-PLAST دراسة حالة مسؤسسة –: مدخل لتحقيق ادلزايا التنافسية  يف ادلسؤسسات الصغَتة وادلتوسطة االسًتاتيجيةالبدائل  "غزرويل إؽلان،  

 . 41، ص2010-2009ادلتوسطة ،جامعة سطيف ،العلوم االقتصادية ،زبصص اقتصاد تسيَت ادلسؤسسات الصغَتة و 
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  سؤدي إىل سبيز تلك الدولة يف الصناعة.ياالعتماد على الدعم احلكومي وىذا ما 
 .تنافسية المؤسسة . ب

ادلستهلكُت وذلك من خبلل توفَت سلع وخدمات ذات جودة عالية تستطيع من تلبية رغبات  ادلسؤسسة علىوتعٍت قدرة  
 خبلذلا النفاذ إىل األسواق الدولية.

 .تنافسية المنتج . ت
تعترب تنافسية ادلنتج شرطا الزما لتنافسية ادلسؤسسة، وكثَتا ما يعتمد يف تقوًن تنافسية ادلنتج على سعر التكلفة كمعيار  

 خرى أكثر داللة كاجلودة وخدمات ما بعد البيع.وحيد، مع أنو توجد عوامل أ
 .: سلسلة القيمة )حلقة القيمة(ثانيا

 .سلسلة القيمة تعريف  .1
، حيث طور من قبلو والذي دبوجبو "تعترب ادلنظمة PORTERاقًتاح ىذا النموذج " سلسلة القيمة " من قبل  مت   

جوانب وبالتايل ؽلكن دراسة جوانب القوة و  .ادلنتج النهائي ثانوية تضيف قيمة إىلالرلموعة كبَتة من األنشطة الرئيسة و 
 .كما يرجع مصطلح1"قدرهتا على ادلساعلة يف بناء ميزات تنافسية للمنظمةيف ىذه األنشطة التفصيلية لتحديد  الضعف

وىذه جات الشركة ؽلكن اعتبارىا سلسلة من األنشطة الرامية إىل ربويل ادلدخبلت إىل سلر  كون"سلسلة القيمة" إىل  
العملية تتألف من عدد من األنشطة األولية واألنشطة الداعمة وكل نشاط من تلك األنشـطة يضيـف قيمة للمنـتج )سلعة 

 .2أو خدمة(
  3وتقوم سلسلة القيمة على بعض ادلبادئ األساسية أعلها:

  ؛ادلنظمة إىل رلموعة من العناصرؽلكن تقسيم نشاط  -
 ن يف أي عنصر من ىذه العناصر.ؽلكن للميزة التنافسية أن تكو  -

وربديد  هنا سبكن من التحليل الداخلي ومن مث زلاولة ربديد مواطن ادليزة التنافسيةن أعلية "سلسلة القيمة" يف كو وتكم
 مصادرىا.

 سلسلة القيمة. مكونات  .2
 1يقسم نشاط ادلنظمة حسب سلسلة القيمة إىل: 

                                                 
1
 .318طاىر زلسن منصور الغاليب، وائل زلمد صبحي إدريس، مرجع سبق ذكره، ص  

2
 .206-205، ص 2001، الرياض ، دار ادلريخ،  1ججاريث جونز،" اإلدارة اإلسًتاتيجية مدخل متكامل"، ترمجة رفاعي زلمد رفاعي وزلمد سيد أمحد عبد ادلتعال، شارلز و   

3
 .125عيسى حَتش، مرجع سبق ذكره، ص   
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ئ القيمة أو تساىم مباشرة يف إنشائها أو ىي رلموعة من : ويقصد هبا تلك العناصر اليت تنشعناصر أساسية . أ
األنشطة اليت تسؤدي إىل التشكيل ادلادي للخدمة، إن ىذه األنشطة غلب أن تنسق عمليا مع تصميم وابتكار وتسليم 

 (يةادلنتج، باإلضافة إىل تسويقو ودعمو وتوفَت خدمات ما بعد البيع ...وتنقسم أو تتضمن األنشطة األولية )األساس
 أربع وظائف وىي: البحث والتطوير، اإلنتاج، التسويق والبيع، اخلدمة.

وتعٍت ىذه الوظيفة تصميم ادلنتجات وعمليات اإلنتاج وىذا ال يقتصر على ادلشروعات  وظيفة البحث والتطوير: -
فيما بينها من شركات كثَتة هبذه الوظيفة، وعلى سبيل ادلثال، تتنافس شركات التأمُت الصناعية فحسب بل تضطلع 

خبلل تقدًن خدمات جديدة وكذلك ابتكار أساليب تساعد يف إيصال خدمات للعمبلء، وذلك من خبلل التسويق 
التأمُت، كما أن وظيفة البحث والتطوير من شأهنا أن صَتفة وكذا التسويق عرب البنوك  االنًتنتاإللكًتوين عرب شبكة 

 نتاج.زبفض التكلفة من خبلل زيادة الكفاءة يف اإل
ما ذبدر اإلشارة إليو أن وظيفة اإلنتاج تتعلق بالشركات الصناعية ومرتبطة بالتصنيع، يف حُت أن وظيفة اإلنتاج:  -

ادلسؤسسات اخلدمية مثل: شركات التأمُت فإن عملية اإلنتاج ال توجد و إظلا ؽلكن أن صلسدىا يف حالة تسلم العميل 
إصدار أو إبرام عقود التأمُت ) وثائق التأمُت ( بُت شركة التأمُت و زبائنها بالفعل للخدمة، أي أن شركة التأمُت تقوم ب

على األخطار ادلختلفة اليت تعًتضها، وتكمن عملية اإلنتاج ىنا بإنتاج وثائق أو بوليصات التأمُت. إن وظيفة اإلنتاج 
ي إىل خفض التكاليف وؽلكن أنشطتها بكفاءة األمر الذي يسؤدلدى الشركة تسؤدي إىل خلق القيمة من خبلل تأدية 

مع جودة اخلدمة العالية اليت تسؤدي إىل أيضا لوظيفة اإلنتاج أن زبلق قيمة من خبلل تأدية الوظائف بطريقة تتماشى 
يسؤديان إىل خلق القيمة وذلك عن طريق متابعة العملية من حيث تصميم  بدورعلا التميز وخفض التكاليف واللذان

 طويلة األجل.القصَتة و الد اخلطط الوثائق التقنية وكذا إعدا
ؽلكن لوظيفة التسويق والبيع ادلساعدة يف خلق القيمة، وذلك من خبلل التوجو ضلو العميل وظيفة التسويق والبيع:  -

من أجل إشباع رغباتو عن طريق تصميم ادلنتجات بشكل أفضل يناسب تلك الرغبات، كما ؽلكن لوظيفة التسويق من 
واإلعبلن أن تسؤدي إىل زيادة القيمة اليت يتصور العمبلء احتواء منتج الشركة عليها وبالتايل خلق  خبلل الًتويج والتحفيز

 انطباع مقبول خلدمة الشركة لدى العمبلء.
لعمبلء لذلذه الوظيفة أن زبلق القيمة تتجسد يف توفَت خدمة ما بعد البيع وخدمات الدعم وؽلكن  وظيفة الخدمة: -

دًن الدعم ذلم بعد شرائهم للخدمة فمثبل يف شركة التأمُت تتمظهر خدمة ما بعد البيع هتم وتقمن خبلل حل مشكبل

                                                                                                                                                                   
1
 .211-206شارلز و جاريث جونز، مرجع سبق ذكره، ص  
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حيث يعترب التعويض )سواء بالنسبة للممتلكات أو األشخاص(  عند ربقق اخلطر ادلسؤمن ضده الستبلم مبلغ التأمُت،
ن عن نوعية اخلدمة ادلقدمة ومدى نقطة سباس مباشر بُت الشركة وزبائنها والذي من خبللو تتكون انطباعات ادلستفيدي

بالتزاماهتا اذباىهم، فمثبل يف حال حصول العميل على خدمة ما بعد البيع من خبلل االستقبال حرص الشركة بالوفاء 
احلسن وكذا التعويض العادل من شأنو أن ؼللق القيمة دلنتجات ىذه الشركة وىذا من خبلل حديث ىذا العميل عن 

من طرفها لآلخرين الذين تربطهم معو عبلقات شخصية أو عبلقات عمل وىذا ما يساىم يف  جودة اخلدمات ادلقدمة
 ترويج وثائقها التأمينية.

 إدارة تشملاليت تساعد العناصر األساسية على القيام بعملها، و  العناصر وىي تلك عناصر داعمة )مساعدة(: . ب
 د.ة وإدارة ادلوار منظم، البنية األساسية لل1ادلوارد البشرية

األنشطة،  وتتضمن ادلوارد البشرية داخل ادلنظمة كالتعيُت والتدريب والتحفيز وغَتىا من إدارة الموارد البشرية: -
وتضمن وظيفة ادلوارد البشرية امتبلك ادلزيج الصحيح من األفراد األكفاء ألداء كل ما يتعلق بأنشطة خلق القيمة بشكل 

 يز ادلناسب من أجل تأدية ادلهام.فعال وذلك من خبلل التدريب الكايف والتحف
التخطيط اإلسًتاتيجي، الشسؤون القانونية، التمويل وتتضمن عناصر اإلدارة، ة: منظمالبنية األساسية ) التحتية ( لل -

، دبعٌت آخر فإن البنية األساسية ىي البنية احمليطة أو الوعاء الذي واحملاسبة وغَتىا من األنشطة الداعمة األخرى
 ألنشطة األخرى ادلرتبطة خبلق القيمة.يستوعب كل ا

ىي ادلسئولة عن توفَت ادلوارد مرورا باإلنتاج وانتهاء بالتوزيع فهي تساعد يف خفض التكلفة إذا وظيفة إدارة الموارد:  -
 وتنفيذىا بكفاءة عالية كما تسمح بتتبع ادلبيعات عن كثب.  ما مت إجراؤىا
 وايل.ادل (3رقم) الشكلمن خبلل  سلسلة القيمة كوناتموؽلكن توضيح 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 201عيسى حَتش،مرجع سابق ،ص  1
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  : سلسلة القيمة.(7)رقم  شكل

 
 البنية األساسية للشركة

 ادلوارد البشرية
 إدارة ادلوارد

 
 البحوث                   التسويق                                   

  و             اإلنتاج           اخلدمات            ال
 التطوير                  ادلبيعاتو                 

                                
 أنشطة أولوية                                      

شارلز وجاريث جونز،" اإلدارة االستراتيجية مدخل متكامل"، ترجمة رفاعي محمد رفاعي ومحمد سيد أحمد عبد المصدر: 
 .206ص ،2001المريخ، الرياض ،  ، دار1جالمتعال، 

  المطلب الثالث: أبعاد التنافس.
مع ىذه ادلتغَتات، وأن  يتبلءمدبا  واسًتاتيجيتهاة فإنو يتوجب عليها تكييف أىدافها نظمنظرا للتغَتات البيئية احمليطة بادل  

وعليو البد ذلا من تبٍت البعد التنافسي طلتار البعد التنافسي الذي ػلقق ذلا ادليزة التنافسية يف السوق الذي تعمل فيو، 
ورغم اختبلف الباحثُت يف ربديد أبعاد التنافس إال الذي يتوافق مع قدراهتا والبيئة احمليطة هبا لكي تتفوق على منافسيها، 

 م اتفقوا على أبعاد معينة أعلها:أن معظمه
 .: التكلفةأوال

وتوزيع ة على إنتاج نظميعرب عن قدرة ادلت، وىذا البعد سؤسسامعظم ادلتعد التكلفة األدىن أقدم بعد تنافسي تسعى إليو    
بأقل تكلفة مقارنة بباقي الشركات العاملة يف نفس النشاط، وعليو فإهنا ستمتلك ميزة تفضيلية تستطيع من ادلنتجات 

لى السعر النهائي خبلذلا التنافس يف األسواق والسيطرة عليها، والشك بأن الًتكيز على زبفيض التكلفة سينعكس ع
للمنتج وؽلنح للشركة ميزة تنافسية وخاصة يف األسواق اليت يكون هبا العمبلء والزبائن أكثر حساسية اذباه األسعار، والذي 

 .1يتوقف شراؤه للمنتج )سلعة أو خدمة( من عدمو على أساس ذلك
 

                                                 
 .021ثامر البكري، مرجع سابق، ص  1

مةأنشطة داع  

 ادلدخبلت ادلخرجات
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 .: الجودةثانيا
تج )سلعة أو خدمة( تشبع حاجات ورغبات العمبلء ادلعلنة تتحقق اجلودة عندما ينجح ادلنتج يف تصميم وتقدًن من   

واخلفية، لذلك فإن ادلبتكرين يف العديد من الشركات ادلتميزة يسخرون عقوذلم لتخيل ما ؽلكن أن ػللم أو يفكر فيو 
خلدمة العميل والذي درسوه جيدا ومن مث زلاولة اكتشاف ما غلعلو أكثر رضا يف استخدامو للسلعة أو استفادتو من ا

وعموما تعد اجلودة ببل شك سبلحا تنافسيا فعاال ولن ؽلانع عمبلء كثَتون يف أن يدفعوا أكثر ليتلقوا منتجات أرفع جودة 
 : 1أكثر انسجاما مع توقعاهتم، ويتطلب التنافس باجلودة رلموعة من ادلقومات أعلهاأو 

   ؛ةنظمظائف ونظم ادلادلنتجات وكافة و لتصميم كأساس  استلهام حاجات وتوقعات العمبلء -
  ؛جعل اجلودة على رأس أولويات اإلدارة العليا -
  ؛اختيار وتدريب وربفيز القوى العاملة حىت تنجح يف ربقيق األداء ادلتميز القائم على االبتكار -
  ؛للتصميماتوتنفيذ سليم تصميم سليم للمنتجات  -
 .تبٍت ادلفهوم ادلستمر ربت مظلة إدارة اجلودة الشاملة -
 .: الوقتثالثا

وتقدًن ادلنتج  إنتاجوقت واختزال الوقت بُت كل ابتكار وتقدًن منتج جديد،  اختصارإىل  ادلتنافسون عمديس حيث  
ات نظموعليو أصبحت العديد من ادل .2العمبلء دون تأخَت وتسليم ادلنتجات يف التوقيتات ادلتفق عليها واليت ػلددىا

بون و االستجابة لطلبو، كونو مستعد لدفع تكلفة أعلى، بغض النظر عن اجلودة الز  إىلتنافس على سرعة تسليم منتجاهتا 
ة اليت تستطيع االستجابة لرغبات زبائنها بسرعة  سؤسسوذلك مقابل حصولو على حاجتو يف الوقت ادلناسب، وعليو فان ادل

ا التنافسية يف ربقيق موقع كبَتة ووقت قصَت ستحقق فرصا بيعيو قبل غَتىا من ادلنافسُت، وىذا ما ينعكس على قدرهت
 .3يف ذىنية ىذا الزبون أو العميل متميز للمنتج )العبلمة التجارية(

 .: المرونةرابعا
غلسد ىذا البعد قدرة التكيف السريع مع حاجات ورغبات أو توقعات متعددة لتقسيمات سلتلفة من العمبلء، وىناك     

سرعة االستجابة للتغَتات السريعة يف حجم الطلب وخصائص ادلنتج ميزتان أساسيتان ذلذا البعد فاألوىل تتمثل يف 
كن التحول من تقدًن منتج ينخفض الطلب عليو اىل آخر ؽلحيث  ادلطلوب دون أخطاء فنية تسؤثر سلبا على اجلودة،

                                                 
1
 .138، مرجع سبق ذكره، ص أمحد سيد مصطفى   

.138، ص نفس ادلرجع  2
  

.217ثامر البكري، مرجع سبق ذكره، ص  3
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ي يف تكلفة الطلب عليو دون خسارة ىذا الطلب يف سوق حادة التنافس، أما ادليزة الثانية فهي االطلفاض اجلوىر  يتزايد
. من خبلل قدرة الشركة على مسايرة ومتابعة سلتلف التطورات التكنولوجية وتصميم منتجاهتا وخدماهتا حسب 1اإلنتاج

 رغبات واحتياجات الزبائن واليت سبتاز بالتغَت باستمرار.

 المبحث الثاني: أنواع الميزة التنافسية ومحدداتها.
ات األخرى إما بالتميز عن طريق سؤسسة بواحد منها عن ادلسؤسسن تتفوق ادلأن ىناك نوعُت من ادليزة التنافسية ؽلك   

ة تعتمد يف بناء ميزهتا التنافسية على زلددات تبُت مدى سؤسسن ادلأو عن طريق تقدًن منتج متميز، كما أ قلالتكلفة األ
 قوهتا.

 المطلب األول: األنواع الرئيسية للميزة التنافسية.
 أنواع ادليزة التنافسية، حيث ؽلكن اإلشارة إليها كما ىو موضح باجلدول التايل: فيما ؼلص ُتالباحث أراء تلفزب   

     (: أنواع المزايا التنافسية كما أوردها بعض الباحثين.6)رقم  جدول
 أنواع الميزة التنافسية الباحثون

Evans, 1993 اإلبداع –تسليم  –مرونة  –نوعية  -كلفة 

Certo & Peter, 1995 اعتمادية –مرونة  –نوعية  -كلفة 

Müntzer & Quinn, 1996 وقت –مرونة  –نوعية  -كلفة 
Bost, 1997 اإلبداع –ربالفات  –ظلو  –سبيز  -كلفة 

Siak, et…..al, 1998 اإلبداع –اجلمالية  –سهولة االستعمال  –مرونة  -النوعية-التصميم 

Macmillan & Tempo, 2000 تكنولوجيا –وقت  –مرونة  –سبيز  -كلفة 
، دار اليازوري، عمان، ″منهج معاصر -االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي ″خالد محمد بني حمدان وآخرون،: المصدر

 .357ص ، 2002

يسيُت وعلا: ميزة التكلفة األقل، وميزة سبيز ية إىل نوعُت رئفسإال أن أغلب الكتابات يف إدارة األعمال تصنف ادليزة التنا   
 دلنتج.ا

 

                                                 
.140محد سيد مصطفى، مرجع سبق ذكره، ص أ 1
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 : ميزة التكلفة األقل.أوال
 .األقلميزة التكلفة  تعريف .1

 ات ادلنافسة ودبا يسؤدي يف النهاية إىلنظمة على تصميم، إنتاج، وتسويق منتج أقل تكلفة بادلقارنة مع ادلنظموتعٍت قدرة ادل
 ة واليتمنظملل(  Value Chainربقيق عوائد أكرب، و لتحقيق ىذه ادليزة البد من فهم األنشطة يف سلسلة القيمة ) 

 .1مصدرا ىاما دليزة التكلفة األقل تعد
مقارنة ة قادرة على تقدًن خدماهتا حبجم كبَت وتكلفة أقل نظمويظهر ىذا النوع من ادليزة التنافسية عندما تكون ادل

 .2بادلسؤسسات ادلنافسة
 التكلفة األقل وعلا:ميزة  وتوجد وسيلتُت الكتساب   
التكاليف اخلاصة بتلك األنشطة ادلنتجة للقيمة، حيث أن التحكم يف مراقبة ىذه العوامل مقارنة مراقبة عوامل تطور  -

 ؛ة ميزة التكلفة األقلنظمبادلنافسُت يكسب ادل
إعادة تصميم سلسلة القيمة، وىذا من خبلل اعتماد طرق سلتلفة أو أكثر فعالية فيما ؼلص االبتكار واإلنتاج والتوزيع  -

 ؛وعمليات البيع
 :3لكي تتمكن الشركة من ربقيق ذلك غلب عليها القيام دبا يليو 

ة، وىنا احلجم الذي ػلكم التكاليف ؼلتلف من نشاط نظماليت تنتجها ادل مراقبة حجم ادلنتجات أي مراقبة الحجم: -
 ، وذبدر اإلشارة إىل أن العمل وفق اقتصاديات احلجم، غلب أن ال ػلدث تدىوراإىل آخر ومن منظمة إىل أخرى

  يف األنشطة األخرى، ومنو توخي التوازن أثناء عملية ربققو.
ىو نتيجة للجهود ادلبذولة من قبل اإلطارات وادلستخدمُت على حد سواء، لذلك غلب أن ال يتم حصر  مراقبة التعلم: -

للقيمة،  االىتمام على تكاليف اليد العاملة فحسب بل غلب األخذ بعُت االعتبار تكاليف األنشطة األخرى ادلنتجة
  ة مع ادلعايَت ادلعمول هبا يف القطاع.نظمويتم مراقبتو من خبلل مقارنة درجة التعلم بادل

وىي تلك ادلوجودة بُت األنشطة ادلنتجة للقيمة هبدف استغبلذلا وزبفيض التكاليف، وبالتايل حصول  مراقبة الروابط: -
  ة على ميزة تنافسية.نظمادل

  استغبلل حلاق ذبميع بعض األنشطة ادلهمة وادلنتجة للقيمة، واذلدف من ذلكوادلقصود باإل مراقبة اإللحاق: -

                                                 
 .34نبيل مرسي خليل، مرجع سبق ذكره، ص   1
 .207عيسى حَتش، مرجع سبق ذكره، ص   2

3
 M. Porter, l’avantage concurrentiel ,Ed dunod ,2éme édition, 2002 p.128-136. 
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مكانيات ادلشًتكة، أو ربويل معرفة كيفية العمل يف تسيَت نشاط منتج للقيمة ومن مث فإن مراقبة اإلحلاق تسؤدي إىل اال
  .زبفيض التكاليف

ك بالنسبة ألنشطة فيما بينها أو بالنسبة إىل فعالية إن التموقع يكون دلختلف األنشطة سواء كان ذل مراقبة )التموقع(: -
مستوى األجور، وؽلكن القول أن ربسُت  اإلمداد وسهولة احلصول على عناصر عدة من بينها الزبائن، ادلوردين،

ادلوقع النسيب للشركة الناتج عن ميزة التكلفة األقل ال يتطلب تغَت كبَت لئلسًتاتيجية، بقدر ما يتطلب انتباىا 
إىل زبفيض التكاليف دراكا، ووعيا من قبل ادلسَتين ويعد التحفيز والتكوين وثقافة ادلنظمة من العوامل ادلسؤدية وإ

مراقبة ، و مراقبة التكامل، مراقبة اإلجراءات :يىإضافة إىل العوامل السابقة ىناك عوامل أخرى نذكرىا بإغلاز و 
 .الرزنامة

  .األقلشروط تطبيق ميزة التكلفة  .2
 : 1قل نوردىا فيما يليلة من الشروط الواجب توفرىا لتطبيق ميزة التكلفة األىناك مج

  وجود طلب مرن على اخلدمة ، حيث يسؤدي التخفيض يف السعر اىل زيادة مشًتيات العمبلء للخدمات؛ . أ
  ظلطية السلع ادلقدمة؛ . ب
  عدم وجود طرق كثَتة لتمييز ادلنتج؛ . ت
  شًتين؛وجود طريقة واحدة الستخدام اخلدمة لكل ادل . ث
  وجود طريقة واحدة الستخدام اخلدمة لكل العمبلء؛ . ج
 و عدم وجودىا بادلرة بالنسبة للعمبلء.أزلدودية تكاليف التبديل )تبديل منتج مسؤسسة ما دبنتج مسؤسسة اخرى(،  . ح

  .األخطاء الواجب تفاديها .3
 :2وتتمثل فيما يلي

  التطوير التكنولوجي؛ خرى، مثل البيع، اخلدمات،طة األنشمعينة واعلاذلا لتكاليف بعض األ أنشطةالًتكيز على تكلفة  . أ
  الفهم اخلاطئ لعوامل تطور التكاليف؛ . ب
 ذا مت الغاء ادلصادر اليت ذبعل ادلسؤسسة فريدة يف نظر العميل.إهتديد التميز، وذلك  . ت
 

                                                 
1
 .116، مرجع سابق، ص نبيل مرسي خليل  

2
  -  Michael. Porter  , l’avantage concurrentiel : comment devancer ses concurrents et maintenir son avance, op.cit. , pp,147-150. 
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 : ميزة التميز.ثانيا
 .زميزة التمي تعريف  .1

خصائص  –ولو قيمة مرتفعة من وجهة نظر الزبون )جودة أعلى على تقدًن منتج متميز وفريد سؤسسةومعناىا قدرة ادل 
خدمات ما بعد البيع ( لذا يصبح من الضروري فهم ادلصادر احملتملة لتمييز ادلنتج من خبلل أنشطة  –خاصة للمنتج 

 .1ة لتحقيق جوانب التميزسؤسسادلحلقة القيمة وتوظيف قدرات وكفاءات 
 قيمة لدى الزبائن أكرب من قيمة -وادلوجهة جلزء كبَت من السوق –ة سؤسسادلوتظهر ىذه ادليزة عندما يصبح خلدمات 

 .2اخلدمات ادلنافسة
 :3وىي كما يلي واالنفرادوللحصول على ىذه ادليزة البد من توافر رلموعة من العوامل، تدعى بعوامل الوحدانية 

على سبيز ادلنتجات، وتتمثل ىذه اإلجراءات يف اعتبار اإلجراءات التقديرية عامبل رئيسيا  ؽلكن اإلجراءات التقديرية: -
اختيار األنشطة اليت غلب أن يعتمد عليها، وكذا الكيفية اليت سبارس هبا، وقد يكون سبيز ادلنتج يف عدة أشكال 

  .تكنولوجيا ادلستعملة يف النشاط..اخلدمات ادلقدمة، كثافة وزلتوى النشاط، ال منها: خصائص وكفاءة ادلنتجات،
ؽلكن أن يأيت سبيز ادلنتج من خبلل الروابط ادلوجودة بُت األنشطة، ىذه الروابط تأخذ األشكال  )العالقات(: الروابط -

التالية: الروابط مع ادلوزعُت، الروابط مع ادلوردين، وذلك من خبلل التنسيق بُت ادلوردين والشركة، الروابط مع قنوات 
  .أي اختيار ىيكل قنوات توزيع منتجاهتا ؛التوزيع

ة نتيجة موقعها وذلك من خبلل قرهبا من العمبلء مثبل، إذ مسؤسسأي قد تكون ميزة التميز للالموقع )التموضع(:  -
  يف أقرب اآلجال. ؽلكنها تقدًن اخلدمات اليت ػلتاجها العميل وخدمات ما بعد البيع

اط معُت خالق للقيمة يف سلتلف عن االستعمال ادلشًتك لنشوالتمييز نفراد أي قد ينجم عامل اال: اإللحاقعمليات  -
  .الفروع أو الوحدات ادلكونة للمسؤسسة

 يتم ذلك من خبلل ضم أنشطة جديدة منتجة للقيمة كانت حيثيسمح باحلصول على خاصية التميز  :التكامل -
مصدر من قبل ادلوردين أو قنوات التوزيع فهي تتيح الفرصة دلراقبة نتائج األنشطة اليت دبقدورىا أن تكون سبارس 
 .التميز

 ، احلجم حيث يسؤدي التعليم اجليد إىل سبيز ادلنتج ،التعليم إضافة للعوامل السابقة ىناك عوامل أخرى نوجزىا كما يلي:  

                                                 
1
 .85-84نبيل مرسي خليل، مرجع سبق ذكره، ص   

 .207عيسى حَتش، مرجع سابق، ص   2
3
 Michael Porter, op.cit., p:159-161. 
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  .ؽلكن أن يسؤدي احلجم الكبَت لنشاط معُت إىل شلارسة ىذا األخَت بطريقة فريدة
 سؤسسةكما غلب على ادل ،ةسؤسسالذي تنتمي إليو ادلتلف حسب قطاع النشاط زبالقول أن أعلية ىذه العوامل ؽلكن    

تسعى وراء ربقيق ىذه ادليزة إىل تفادي بعض األخطاء، واليت قد تسؤدي مع مرور الوقت إىل فقدان ىذه ادليزة وىي: اليت 
 التميز ادلفرط، سعر إضايف مرتفع جدا، عدم معرفة تكلفة التميز، الًتكيز الشديد على ادلنتج.

  .التميز شروط تطبيق ميزة .2
 :1نوردىا فيما يلي 

  العمبلء قيمة االختبلفات يف ادلنتج، وبدرجة سبيزه عن غَته من ادلنتجات؛عندما يقدر  . أ
  ادلنتج وتوافقها مع حاجات العميل؛ اتتعدد استخدام . ب
 عدم وجود عدد كبَت يتبع نفس اسًتاتيجية التمييز. . ت

  .الواجب تفاديها األخطاء .3
 :2ومن بُت ىذه االخطاء 

مر الذي غلعلها عرضة للمنافسة و خدمات تتجاوز رغبات العمبلء، األأبالغة يف التمييز من خبلل تقدًن منتجات ادل . أ
  وتكلفة منخفضة؛ أحسنمن طرف منتجات نوعية 

   سيتحملها؛بالتكلفة اليت  يتأثربالقيمة بقدر ما  ال يتأثرغلعل العميل  األسعاراالرتفاع الشديد يف  . ب
 واعلال امكانيات التمييز اليت توجد يف بعض نشاطات سلسلة القيمة. ى ادلنتج،الًتكيز الكبَت عل . ت

يتبُت لنا شلا سبق أنو للحصول على أي نوع من األنواع الرئيسية للميزة التنافسية البد من توفر مجلة من العوامل ادلساعدة 
 وذبنب بعض األخطاء.وط ر أو الش

 ها.تمعايير جودالمطلب الثاني: محددات الميزة التنافسية و 
إن للميزة التنافسية زلددات سواء كانت ميزة التكلفة األقل أو ميزة التميز وىي تدل على مدى جدوى وفعالية ادليزة   

وما ذبدر االشارة اليو أن امتبلك ادليزة التنافسية من طرف ادلنظمة ال يكفي بل غلب عليها أن ربدد مدى  التنافسية.
 .  ىذه النقاط من خبلل ىذا ادلطلبىل إوسيتم التطرق  جودهتا

 : محددات الميزة التنافسية.أوال
 تتحدد ادليزة التنافسية لشركة ما وفقا دلتغَتين أو بعدين أساسيُت ؽلكن من خبلذلما ربديد مدى إمكانية ادليزة التنافسية

                                                 
1
 .238، ص 2003اسًتاتيجيات التنافس،دار اجلامعة اجلديدة للنشر،االسكندرية، ذجية تكوين وتنفيزلمد مرسي ، االدارة االسًتاتي نبيل  

2
  - Michael. Porter, op.cit., p: 198-200. 
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 :1على مواجهة ادلنافسُت وىذان البعدان علا
 حجم الميزة التنافسية.  .1

يف مواجهة أو سبيز ادلنتج التنافسية مسة االستمرارية إذا أمكن للمنظمة احملافظة على ميزة التكلفة األقل  تتحقق للميزة  
ادلنظمات ادلنافسة، وبشكل عام كلما كانت ادليزة أكرب كلما تطلب ذلك جهود أكرب من ادلنظمات ادلنافسة للتغلب عليها 

األخرى حياة ادلنتجات اجلديدة، فإن للميزة التنافسية دورة حياة ىي  أو للحد من أثرىا ومثلما ىو احلال بالنسبة لدورة
، مث مرحلة الركود يف حال قيام ادلنظمات تبدأ دبرحلة التقدًن أو النحو مث يعقبها مرحلة التبٍت من قبل ادلنظمات ادلنافسة

حلة الضرورة أو دبعٌت آخر احلاجة إىل تقدم ادلنافسة بتقليد وزلاكاة ادليزة التنافسية وزلاولة التفوق عليها، وهبذا تظهر مر 
كما ىو   تكنولوجي جديد لتخفيض التكلفة أو تدعيم ميزة سبييز ادلنتج، ىذا يسؤدي بادلنظمة إىل تطوير وربسُت ادليزة احلالية

      .مبُت يف الشكل ادلوايل
 دورة حياة الميزة التنافسية.   : (8شكل رقم )

 

 حجم الميزة التنافسية                                                                                                                  
 (2ميزة تنافسية)           
     

 
 (1ميزة تنافسية )                    

 
 
 
 

 المرحلة        
 التقديم         التبني  التقليد          الضرورة     

 
   .86ص  ،1998الدار الجامعية ،اإلسكندرية ،  نبيل مرسي خليل، " الميزة التنافسية في مجال األعمال"،المصدر: 

   :2يتبُت بأن ادليزة التنافسية سبر دبراحل وىي أعبلهمن خبلل الشكل 
                                                 

1
 .86-85نبيل مرسي خليل، مرجع سبق ذكره، ص   

2
 .  85نبيل مرسي خليل، مرجع سبق ذكره، ص  
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  .مرحلة التقديم -
 ادلادية، وىذا لكوهنا ربتاج لكثَت من اإلمكانيات بُت لنا بأهنا ادلرحلة األطول مقارنة بادلراحل األخرى،تيالشكل من خبلل 

وجهود ضخمة وذلك كون ادليزة تقدم أول مرة يف الصناعة، وكذلك جديدة على ادلستهلكُت لكن مع   البشرية، ادلالية
قة ادليزة، ادليزة التنافسية يف االرتفاع نتيجة اإلقبال ادلتزايد للمستهلكُت وىذا بعد معرفتهم حلقيحجم مرور الوقت يبدأ 

 حيث نبلحظ حجم ادليزة التنافسية يأخذ شكل دالة متزايدة، كذلك يطلق على ىذه ادلرحلة دبرحلة النمو السريع.
 .نيمرحلة التب -

ىذه ادلرحلة تعرف ادليزة التنافسية بداية الًتكيز عليها كوهنا بدأت تشهد استقرار نسبيا من حيث االنتشار، إذ أنو ومن يف  
بسبب حجم ادليزة التنافسية العايل يبدأ و ويف ىذه ادلرحلة  .لنا بأن حجم ادليزة التنافسية يبلغ أقصاه حتضخبلل الشكل ي

 اليت امتلكتها ادلسؤسسة. ةادلنافسُت يف القطاع بالتحرك، بغية معرفة مصدر أو مصادر ادليز 
 .مرحلة التقليد -

اجع، وىذا بسبب تقليد ادلنافسُت للميزة اليت حصلت يتضح لنا من خبلل الشكل أن حجم ادليزة التنافسية بدأ يف الًت  
  وزلاولة التفوق عليها.عليها ادلسؤسسة 

 .مرحلة الضرورة -
يف ىذه ادلرحلة يتواصل تراجع حجم ادليزة التنافسية، وذلك كون ادلنافسُت أصبحوا ؽللكون نفس ادليزة أو ميزة أحسن  

ميزهتا التنافسية احلالية وتطويرىا أو إنشاء ميزة جديدة زبتلف سباما  منها، وبالتايل أصبح من الضروري على ادلنظمة ربسُت
 عن ادليزة احلالية.

 نطاق التنافس أو السوق المستهدفة.  .2
مدى اتساع أنشطة وعمليات ادلسؤسسة اذلادفة لتحقيق ميزة أو مزايا تنافسية حيث أن اتساع ىذا النطاق  ويقصد بو   

على ذلك االستفادة من استخدام وكمثال  .ارنة بادلنافسُت ادلتواجدين يف قطاع الصناعةأن ػلقق وفرة يف التكلفة مق ؽلكن
نفس منافذ التوزيع خلدمة قطاعات سوقية سلتلفة، أو مناطق سلتلفة، ويف مثل ىذه احلالة تتحقق اقتصاديات النطاق، 

ضيق أن ػلقق ميزة تنافسية من خبلل  خاصة يف النشاطات أو ادلناطق اليت تغطيها ادلنظمة، ويف ادلقابل ؽلكن لنطاق
وؽلكن إغلاد أربعة أبعاد  .الًتكيز على قطاع سوقي معُت وخدمتو بتكلفة أقل أو بتقدًن منتج ) سلعة أو خدمة ( شليز لو

 :1لنطاق التنافس من شأهنا التأثَت على ادليزة التنافسية نوردىا فيما يلي 

                                                 
1
 .33-38ادلرجع السابق، ص   
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 .القطاع السوقي -
نظمة والعمبلء الذين تقوم خبدمتهم، وىنا يتم االختيار ما بُت الًتكيز على قطاع معُت من يعكس مدى تنوع منتجات ادل  

  .السوق أو خدمة كل السوق
  .النطاق الرأسي -

ق مزايا التكلفة قيعرب عن مدى أداء ادلنظمة ألنشطتها الداخلية واخلارجية، فالتكامل الرأسي ادلرتفع مقارنة بادلنافسُت ػل  
  ز.األقل أو التمي

 .النطاق الجغرافي -
ؽلثل عدد ادلناطق اجلغرافية أو األماكن اليت تتنافس فيها ادلنظمة، ويسمح ىذا النطاق اجلغرايف بتحقيق مزايا تنافسية من    

عرب عدة مناطق جغرافية سلتلفة وتربز أعلية ىذه ادليزة  خبلل مشاركتها يف تقدًن نوعية واحدة من األنشطة والوظائف
 نظمات العادلية اليت تعرض منتجاهتا يف كل أضلاء العامل.بالنسبة للم

 .نطاق الصناعة )قطاع النشاط( -
ويبُت مدى الًتابط بُت القطاعات )الصناعات( اليت تعمل يف ظلها الشركة، فوجود روابط وعبلقات مشًتكة بُت سلتلف    

من خبلل استخدام التسهيبلت  لتحقيق مزايا تنافسية عديدة،األنشطة عرب عدة صناعات من شأنو خلق فرص 
 التكنولوجية أو األفراد واخلربات أو قنوات التوزيع عرب القطاعات ادلختلفة اليت تنشط فيها الشركة.

 : معايير جودة الميزة التنافسية.ايثان
 :1للحكم على جودة ادليزة التنافسية ىناك عدة معايَت نوجزىا كما يلي

  .مصدر الميزة  .1
 وفق درجتُت علا:ؽلكن ترتيب ادليزة 

  .مزايا تنافسية من مرتبة مرتفعة . أ
 وتتصف ىذه ادلزايا جملموعة من اخلصائص أعلها: سبيز ادلنتج، السمعة الطيبة، عبلقة وطيدة مع الزبائن، مثل

، كاألفراد ادلدربُت تدريبا خاصا، القدرات الفنية الداخلية لتحقيقهاتوافر مهارات وقدرات من مستوى مرتفع  -
 ؛ت الوطيدة مع كبار العمبلءوالعبلقا

 البحوث  ،على تاريخ طويل من االستثمارات ادلستمرة والًتاكمية يف التسهيبلت ادلادية، التعلم ادلتخصص االعتماد -
                                                                                                                                                                   

 
1
 .222-99ليل، مرجع سابق، ص نبيل مرسي خ  
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 والتطوير والتسويق.
 .مزايا تنافسية من مرتبة منخفضة . ب

من طرف الشركات نسبيا كاهتا حيث يسهل نسبيا تقليدىا وزلا  مثل التكلفة األقل لكل من قوى العمل، مواد خام، 
  ادلنافسة.
  .عدد مصادر الميزة التي تمتلكها الشركة  .2

يف حال اعتماد الشركة على ميزة واحدة فقط، مثل تصميم ادلنتج بتكلفة أقل أو القدرة على شراء موارد رخيصة الثمن،   
 صعب عليهم تقليدىا وزلاكاهتا مجيعا.فإنو يسهل زلاكاهتا من طرف ادلنافسُت، أما يف حالة تعدد ادلصادر، فإنو ي

  .والتطوير والتجديد المستمر في الميزةالتحسين  درجة .3
على الشركات اليت سبتلك مزايا تنافسية أن تسارع يف خلق مزايا جديدة، قبل أن تقوم الشركات ادلنافسة دبحاكاة  إذ غلب

 القدؽلة وخلق أخرى جديدة ومن مرتبة مرتفعة. مزاياىامزاياىا القائمة حاليا، لذا قد يتطلب األمر منها تغيَت 

 المطلب الثالث: قياس الميزة التنافسية
تمثل تربتاج كل شركة إىل معرفة حجم ادليزة التنافسية اليت سبتلكها، ويتم ذلك عن طريق رلموعة من ادلقاييس واليت    

 :1فيما يلي
 .: المقاييس النوعيةأوال

درجة رضا الزبون عن منتجات الشركة قياسا بادلنافسُت اآلخرين، وؽلكن للعمبلء أن يدركوا جودة وتقيس مدى   
 ادلنتجات ادلقدمة ذلم من خبلل التميز بُت ادلستويات ادلختلفة للنوعية واليت تتمثل يف ما يلي:

نتج ) اخلدمة أو السلعة (، اليت يرى العميل وجوب وجودىا يف ادل وىي تلك الدرجة من النوعية النوعية المتوقعة:  .1
  ؛وىذا يف الغالب صعب التحقيق نظرا الختبلف خصائص ورغبات وحاجات العمبلء

وىي تلك الدرجة من النوعية اليت يكتشفها العميل أو الزبون عند حصولو على اخلدمة وىذه  النوعية المدركة: .2
 ؛ نعكس على درجة رضاه من عدموالنوعية ادلدركة قد تكون أقل أو أكرب شلا توقعها، الشيء الذي ي

ة واليت تتطابق مع ادلواصفات احملددة من قبلها مسبقا سؤسستلك الدرجة من النوعية اليت تقدمها ادل النوعية القياسية: .3
 وادلخطط ذلا.

 
                                                 

1
 .213-211ثامر البكري، "اسًتاتيجيات التسويق"، مرجع سابق، ص   
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 .: المقاييس الكميةثانيا
خبلل رلموعة من ادلسؤشرات وىي ادلقاييس األكثر اعتمادا من طرف الشركة يف قياس مزاياىا التنافسية ويتم ذلك من 

البلزمة احلصة السوقية دلا تتمتع بو ىذه ادلسؤشرات من مزايا مثل توفر البيانات  الرحبية، للمبيعات،النمو السنوي  أعلها:
 عليها.وسهولة احلصول  حلساهبا
ا، شلا يدعم يعرب ىذا ادلسؤشر على صلاح اعمال ادلسؤسسة وعلى زيادة احلصة السوقية ذل :النمو السنوي للمبيعات  .1

لذا تسعى العديد من الشركات أثناء القيام بعملية التخطيط االسًتاتيجي لوضع ىدف  .موقفها التنافسي يف السوق
كأحد معايَت النجاح. وػلسب ىذا ادلسؤشر عن طريق طرح مبيعات السنة  زلدد دلقدار النمو يف ادلبيعات ادلراد ربقيقو

 . ؽلكن توضيح ذلك كما يلي:1سمتو على مبيعات السنة ادلرجعيةادلرجعية من مبيعات السنة احلالية وق
 

 

 
وىو مسؤشر مهم يف تقدير حصة ادلسؤسسة من ادلبيعات إىل إمجايل ادلبيعات يف الصناعة ذاهتا : الحصة السوقية  .2

ترمجة رقمية حلجم أعمال الشركة بالقيمة سبثل نسبة نصيبها )سهمها( من السوق  صة السوقية ىيأي أن احل
 الفاعلة فيو مقارنة بادلنافسُت.

 وكلما ارتفعت ىذه النسبة كلما ظهرت قوة الشركة يف السوق وؽلكن توضيح ذلك كما يلي:

 الحصة السوقية    =
 إجمالي مبيعات المؤسسة

 صناعة إجمالي مبيعات ال

كما ؽلكن يف الوقت ذاتو قياس القوة التنافسية للمسؤسسة من خبلل قوة الشركة إىل أقوى ادلنافسُت يف السوق وذلك  
 كاآليت:

 =    التنافسية القوة
 في السوق مؤسسةإجمالي قيمة مبيعات ال

 إجمالي قيمة مبيعات أكبر المنافسين في السوق 

                                                 
 منشورة ،كلية ،رسالة ماجيستَت غَت-دراسة ميدانية من منظور ادلديرين–عثمان مهدي ، " اثر العوامل االسًتاتيجية واسًتاتيجيات ادلنافسة على ادليزة التنافسية لشركات انتاج االدوية االردنية "   1

 .10،ص 0227االقتصاد والعلوم االدارية ،جامعة الَتموك ،

 النمو في المبيعات =
 مبيعات السنة المرجعية-مبيعات السنة الحالية

 مبيعات السنة المرجعية 
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 ب إىل الواحد، فإن ىذا يعٍت أن ادلسؤسسة ذات قوة تنافسية كبَتة يف السوق والعكسحيث كلما كانت ىذه النتيجة أقر    
صحيح، أما إذا كانت النتيجة مساوية للواحد معناه أن ادلسؤسسة ىي األقوى والسائدة يف السوق، كون قيمة مبيعاهتا 

 مساوية لقيمة مبيعات أكرب منافسيها يف السوق. تكون
 لية اليت تعرب عن نتائج األعمال اليت تقوم هبا ادلسؤسسة ومن أىم ىذه النسب ما يلي:ىي ادلقاييس ادلا: الربحية  .3

   

 ×100 

  

 ×100 

 

 

  

 ×100 

 

وما ذبدر اإلشارة إليو أن ارتفاع ىذه النسب قياسا بادلنافسُت، يعطي مسؤشرا مهما على ربقيق ادليزة التنافسية    
 للمسؤسسة.

 المبحث الثالث: مصادر الميزة التنافسية واستمراريتها.
نظمة من موارد سلتلفة الشيء الذي أوجب عليها ضرورة إن بناء ادليزة التنافسية يستند بشكل أساسي على ما سبتلكو ادل   

إعداد وهتيئة القدرات واإلمكانات، من خبلل البحث ادلستمر عن مصادر قوة تسؤىلها الكتساب وتدعيم مزايا تنافسية 
عقيدات تنفرد هبا عن منافسيها وذبعلها يف مركز تنافس جيد يف السوق، خاصة يف ظل ادلتغَتات ادلتسارعة وما تفرضو من ت

إغلاد ادلصادر ادلختلفة اليت تساىم يف خلق ادلزايا التنافسية وكذا السبل اليت تتبعها  مسؤسسةلذلك كان لزاما على كل 
 للمحافظة على ىذه ادلزايا.

 المطلب األول: مصادر الميزة التنافسية.
 :1( فيما يلي Pitts & Leiتوجد عدة مصادر لبناء ادليزة التنافسية ػلددىا)    
 

                                                 
1
 .357خالد زلمد بٍت محدان و آخرون، مرجع سبق ذكره، ص   

 هامش الربح من المبيعات =
 صافي الدخل

 إجمالي قيمة المبيعات 

 العائد على االستثمار =
 صافي الربح

 إجمالي األصول) الموجودات( 

 العائد على حق الملكية =
 صافي الربح

 حقوق الملكية 
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  : المصادر الداخلية.أوال
وىي مرتبطة دبوارد ادلنظمة ادللموسة وغَت ادللموسة مثل العوامل األساسية لئلنتاج، قنوات التوزيع، ادلوجودات ...     

النظم اإلدارية ادلستخدمة وادلطورة، أساليب التنظيم اإلداري، طرق التحفيز، مردودات  من ادليزة التنافسيةيت كذلك قد تأ
 .، ادلعرفة، التكنولوجيا وغَتىا وىذا ما مت اإلشارة إليو يف الفصل األولاإلبداعالتطوير و البحث و 

 : المصادر الخارجيةثانيا
اخلارجية وتغَتىا شلا يسؤدي إىل خلق فرص وميزات ؽلكن أن  وىي كثَتة ومتعددة وتشكل من خبلل متغَتات البيئة    

وعموما  .ىلة وغَتىاوالطلب على ادلوارد األولية، ادلالية، ادلوارد البشرية ادلسؤ تستغلها ادلنظمة وتستفيد منها، كظروف العرض 
 . ؽلكن حصرىا يف االسًتاتيجيات العامة للتنافس

كما ؽلكن للمنظمة أن تبٍت ميزة تنافسية من خبلل خياراهتا اإلسًتاتيجية اخلاصة بالتكامل األفقي والعمودي والتوزيع    
 والعبلقة مع اآلخرين. االسًتاتيجيةوالتحالفات 

  : مصادر أخرى لبناء الميزة التنافسية.ثالثا
يقها قصد التمكن من خلق أو بناء ادليزة قلتطبيقها ال بل رب اتسؤسسىناك مجلة من ادلبادئ واألسس اليت تسعى ادل   

 وتتمثل ىذه ادلبادئ يف: .األسس العامة لبناء ادليزة التنافسية ،وىذه األسس ىي ما يطلق عليها ،التنافسية من خبلذلا
وىذه األسس األربعة متداخلة ومتشابكة فيما بينها ويدعم  .الكفاءة، اجلودة، التحديد واالستجابة حلاجات العميل

 .بعضها بعضا، وؽلكن توضيح ذلك من خبلل الشكل ادلوايل
 (: األسس العامة لبناء الميزة التنافسية 9) رقم شكل

 
 

 .121، مدخل متكامل، مرجع سابق، ص االستراتيجيةجاريث جونز، اإلدارة و المصدر: شارلز 

 الجودة المتميزة

 التجديد

لحاجات  االستجابة
 العميل

 الكفاءة المتميزة
 الميزة التنافسية

 التكلفة المنخفضة
 التميز
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 :1األربعة فيما يلي سسؽلكن توضيح ىذه األ من خبلل الشكل السابقو 
: وىي تتعلق بتكاليف ادلدخبلت البلزمة إلنتاج سلرجات معينة فادلدخبلت ىي عوامل أساسية لئلنتاج الكفاءة .1

ادلخرجات فهي عبارة عن اخلدمات اليت تنتجها  أما .واإلدارة وادلهارة التكنولوجية مثل العمالة، ادلكان، رأس ادلال
كما أن اإلسًتاتيجية التنافسية واذليكل التنظيمي ادلناسب وأنظمة التحكم اليت تتبعها ادلنظمة كلها تساعد يف   .الشركة

نسبة للكثَت من الشركات ىي ادلوارد البشرية ولعل من أىم مكونات الكفاءة بال .ربقيق كفاءة عالية مقارنة بادلنافسُت
والشكل ادلوايل يوضح أعلية الكفاءات  .2ميتها وربفيزىان ادلسسؤولة عن خلق القيمة فيها وذلك من خبلل تعتربحيث ت

 ادلتميزة يف خلق القيمة والتميز.
 (: مساهمة الكفاءات المتميزة في خلق الميزة التنافسية. 10)رقم شكل 

 
 
 
 
 
 

   .212، ص 2001شارلز و جاريث جونز،  :المصدر
حيث  أصبح االىتمام باجلودة ظاىرة عادلية وأصبحت الشركات يف العامل توليها اىتماما خاصا، :الجودة  .2

إدارية وأسلوب حياة ألي منظمة لتمكنها من احلصول على وفلسفة أصبحت اجلودة ىي الوظيفة األوىل ألي منظمة 
ية سبكنها من البقاء يف ظل ادلتغَتات البيئية ادلتبلحقة وظهور األسواق، وتزايد طلبات ادلستهلكُت للجودة ميزة تنافس

ة سلعة أو خدمة دبستوى عايل، تكون قادرة من خبلذلا سؤسسفاجلودة دبعناىا العام ىي" إنتاج ادل .وزيادة حدة ادلنافسة
  .3، وربقيقا للرضا لديهم"يتفق مع توقعاهتمعلى الوفاء باحتياجات ورغبات عمبلئها بالشكل الذي 

من ىذا التعريف يتضح أن اجلودة أصبحت دبثابة سبلح اسًتاتيجي للحصول على ميزة تنافسية، حيث أن للجودة     
 ، فاألول يظهر من خبلل أن توفَت منتجات عالية اجلودة يزيد من قيمةالتنافسية ادلزاياالعادلية للمنتج تأثَتا مضاعف على 

                                                 
1
   .204-196، ص 2001، مرجع سبق ذكره، االسًتاتيجيةجاريث جونز، اإلدارة شارلز و   

2
مذكرة زبرج لنيل شهادة ادلاجستَت يف إطار مدرسة  -دراسة حالة مركب سفيتال ببجاية-ادلستدامة يف ادلسؤسسة االقتصاديةة التنافسية و دوره يف تفعيل ادليز  االبتكاريالتسويق حامدي أحبلم،"   

 .59ص  ،2012للتنمية ادلستدامة، جامعة سطيف، االسًتاتيجيةو علوم التسيَت، زبصص إدارة األعمال  االقتصاديةالدكتوراه يف العلوم 
3
 .552نصور الغاليب وآخرون، مرجع سابق، ص طاىر زلسن م  

 الموارد

الكفاءات 
 المتميزة

ات القدر 
 الخاصة

 التميز في:
 الكفاءة
 الجودة

 التجديد
 االستجابة

 للعمالء
 

 التميز

 التكاليف
 المنخفضة

 خلق 
 القيمة

 أرباح عالية
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ة بفرض سعر عال دلنتجاهتا، أما التأثَت الثاين للجودة مسؤسسىذه ادلنتجات يف نظر العمبلء الشيء الذي يسمح بدوره لل
والتكاليف ادلنخفضة للمنتج الواحد، كما أن اختصار الوقت   العالية على ادلزايا التنافسية فيصدر عن الكفاءة العالية

ة بفرض أسعار عالية مسؤسسىكذا صلد أن ادلنتج العايل اجلودة ال يسمح لليسؤدي إىل إنتاجية عالية وتكاليف أقل، و 
 بل يسؤدي أيضا إىل خفض التكلفة ومن مث رفع مقدار األرباح.دلنتجاهتا فحسب، 

ة أو ادلنتجات سؤسسأي شيء جديد أو حديث يتعلق بطريقة إدارة ادل ،ؽلكن تعريف التجديد على أنو :التجديد  .3
تجديد على كل تقدم يطرأ على أنواع ادلنتجات وعمليات اإلنتاج ونظم اإلدارة واذلياكل التنظيمية اليت تنتجها، ويشتمل ال

ة عن باقي ادلنافسُت، باإلضافة إىل سؤسسة، كما أن التجديد يساىم يف سبيز وتفرد ادلسؤسسسًتاتيجيات اليت تعتمدىا ادلاالو 
ويتحقق التجديد واإلبداع  .1كبَتة مقارنة بادلنافسُت اآلخرين  أو خفض تكاليف منتجاهتا بنسبة فرض أسعار عالية دلنتجاهتا

  من خبلل تقدًن منتج )خدمة أو سلعة( جديد أو العمل بأسلوب جيد سلتلف عن ادلنافسُت.
ة أن تكون قادرة على أداء ادلهام بشكل سؤسسلتحقيق ىذا العامل ينبغي على ادل :ستجابة لحاجات العميلاال .4

الدقيقة للعمبلء أوال، مث الًتكيز على االحتياجات اليت ؽلكن إدراكها لتحقيق  ةخبلل ادلعرفك من أفضل من ادلنافسُت وذل
، واالىتمام بالتنويع يف تشكيلة اخلدمات لكي يتمكن من التكيف  امستوى جودة عالية يصعب ربقيقو من قبل منافسيه

ما ذبدر اإلشارة إليو أن  .2ةسؤسسوخدمات ىذه ادل العمبلء قيمة أكرب دلنتجاتسيويل وإشباع احتياجات العمبلء وبذلك 
اخلدمات مع ادلطالب الفردية أو اجلماعية وكذا وقت  مواءمةة غلب أن تراعي يف عملية االستجابة حلاجات العميل سؤسسادل

بوقت ة سؤسساالستجابة للعميل أي ادلدة ادلستغرقة بالنسبة للمنتج حىت تسليمو أو اخلدمة حىت أدائها، فعدم أخذ ادل
 ىذا ادلبدأ. عماالستجابة للعميل يولد عدم الرضا لدى العمبلء ومن مث التعارض 

 المطلب الثاني: االستراتيجيات العامة للتنافس كأساس للميزة التنافسية.
 ؽلكن بغض النظر عن ما إذا كانت صناعية أو خدميةت سؤسساالعامة" إىل كون أن كل ادل االسًتاتيجياتترجع تسمية "   
وذلك من  مسؤسسةتتبناىا، كما أن تنفيذ إحدى اإلسًتاتيجيات قد يبدو بسيطا إال أهنا تعترب ادلمر اإلجباري ألي أن 

ة يف رلال ربديد سؤسسأجل ربقيق ادلزايا التنافسية، أما اإلسًتاتيجيات العامة للتنافس فهي عبارة عن إطار ػلدد أىداف ادل
نتوجات واخلدمات، شلا ؽلكنها من بناء مركزىا التنافسي ومواجهة ادلنافسُت، األسعار والتكاليف والتميز بادلوجودات وادل

ت من االستفادة منها واختيار سؤسساثبلث اسًتاتيجيات عامة للتنافس سبكن ادل 2932يف عام  porterوضع ولقد 

                                                 
 .022جاريث جونز، مرجع سابق، ص  شارلز و  1
 .020نفس ادلرجع ، ص   2
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 االسًتاتيجيات القطاع وىذه ة الداخلية واخلارجية وظروف ادلنافسة يفسؤسسمع ظروف ادل اليت تتوافق التنافسية االسًتاتيجية
  :1ىي كما يلي

 ؛سًتاتيجية قيادة التكلفة: اإلنتاج بأقل تكلفةا -
  ؛التميز: سبيز ادلنتج ادلعروض بطريقة أو بأخرى عن منتجات ادلنافسُت اآلخرين سًتاتيجيةا -
 ككل.الًتكيز: الًتكيز على نسبة زلدودة من السوق بدال من تغطية السوق   سًتاتيجيةا -

  ل ادلوايل يوضح ذلك:الشكو 
 .Porter 1980العامة للتنافس ل  االستراتيجيات:  (11) رقم شكل

 منتج بسعر أقل                           تمييز المنتج    

 الصناعة ككل

 

 الهدف االستراتيجي

 

 قطاع سوقي معين

 .221، ص 1996سكندرية، اال ،، دار المعرفة الجامعية1ط"، راتيجياالستالمصدر: نبيل مرسي خليل، " التخطيط 
 ستراتيجية قيادة التكلفة.ا: أوال

 ستراتيجية قيادة التكلفة.امفهوم  .1
لتوفَت سلعة أو خدمة بتكلفة أقل من منافسيها، واالفًتاض األساسي  ادلسؤسسةعلى قدرة  االسًتاتيجيةتسؤسس ىذه    

سبريرىا  تتمثل يف احلصول على ميزة تكاليف جوىرية على ادلنافسُت اآلخرين، اليت ؽلكن وراء قيادة التكاليف ادلنخفضة
ىامش ربح  سؤسسةسًتاتيجية تنتج ميزة تنافسية عندما ربقق ادلسوق أكرب، وعليو فإن ىذه اال إىل العمبلء للحصول على

سًتاتيجية ات تنفيذ سؤسساالت رباول ادلأعلى الذي ينتج من بيع ادلنتجات بأسعار السوق احلالية، ويف كثَت من احلا
  .2هبدف بيع ادلنتج الذي ػلظى بقبول السوق العريض ادلستهدفزيادة التكلفة 

                                                 
 .002، ص 2998نبيل مرسي خليل، " التخطيط اإلسًتاتيجي"، الطبعة الثانية، دار ادلعرفة اجلامعية اإلسكندرية،   1

2 .303-302، ص2008"اإلدارة اإلسًتاتيجية:ادليزة التنافسية"، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر، القاىرة، ديفيد.يل، ترمجة:عبد احلكيم اخلزامي، -أ.تبس-روبرت
  

 

 قيادة التكلفة
 

 التميز

 

 التركيز
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 التكلفة.قيادة ستراتيجية اعيوب مزايا و  .2
 ستراتيجية قيادة التكلفة.االمزايا التي تحققها  . أ
 :1يليت ؽلكن حصرىا فيما مسؤسساجذابة لل سًتاتيجية عدة مزاياربقق ىذه اال  

ة اليت تنتج بأقل تكلفة تكون يف موقع أفضل من حيث ادلنافسة على سؤسسحيث أن ادل ،فيما يتعلق بادلنافسُت -
 ؛أساس السعر

ة ادلنتجة بتكلفة أقل تستمتع حبصانة ضد العمبلء األقوياء، حيث ال ؽلكنهم سؤسسادل ،فيما يتعلق بالعمبلء -
 ؛ادلساومة على زبفيض األسعار

بتكلفة أقل تستطيع أن تكون يف مأمن من ادلوردين األقوياء، خاصة إذا  ةة ادلنتجسؤسسفادل ،ردينفيما يتعلق بادلو  -
 ؛ما كانت الكفاءة تسمح ذلا بتحديد السعر وربقيق ىامش ربح معُت دلواجهة ضغوط ارتفاع أسعار ادلدخبلت

ذه اإلسًتاتيجية ربتل موقع ة اليت تعتمد على ىسؤسسفادلالسوق،  إىلفيما يتعلق بدخول ادلنافسُت احملتملُت  -
 ؛تنافسي شلتاز ينتج ذلا زبفيض السعر دلواجهة أي ىجوم من ادلنافس اجلديد

البديلة واليت قد  اخلدماتؽلكنها استخدام زبفيضات السعر كسبلح ضد السلع أو  ،فيما يتعلق بالسلع البديلة -
 تتمتع بأسعار جذابة.

 ستراتيجية قيادة التكلفة.اعيوب  . ب
 يسفر عن العيوب التالية: االسًتاتيجيةىذه إن تطبيق   

 ؛2سلاطر الًتكيز على زبفيض التكلفة واالنشغال هبا على حساب ربسُت اجلودة وخدمة العمبلء -
طرق ووسائل إلنتاج منتجات بتكاليف أقل وبالتايل إنزال اذلزؽلة بالشركة الرائدة  إغلادقدرة ادلنافسُت على  -

 ؛3افسةللمن بالتكلفة أي وجود فرص قوية
رغبتها يف زبفيض التكاليف، قد يصرفها عن االىتمام دبا قد يطرأ على أذواق  ة يف ربقيقسؤسساهنماك ادل -

 ؛4ادلستهلكُت أو العمبلء وطلباهتم ادلتزايدة حول أنواع أخرى من ادلنتجات، جودة أفضل، مستويات خدمة أعلى
  ة الرأمسالية، حيث تقوم ادلسؤسسات باستثمار أموالادلستوى ادلرتفع يف االلتزام باألصول واألنشطة ذات الكفاء -

                                                 
.007نبيل مرسي خليل، "التخطيط اإلسًتاتيجي"، مرجع سابق، ص 1  

.897، 0223سؤسسات ادلعاصرة"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، فهد بن عبد اهلل، النعيم،"اإلدارة اإلسًتاتيجية وجود التفكَت و القرارات يف ادلو  زلمو د أبو بكر مصطفى 2  
.721، ص0220،  مرجع سبق ذكره مجال الدين زلمد ادلرسي، مصطفى زلمود أبو بكر و آخرون، 3  

.724-727جاريث جونز، مرجع سابق، صشارلز و  4  
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 يف أصول جامدة وغَت مرنة، ويف تكنولوجيا اإلنتاج أو التوزيع، واليت من الصعب ربويلها على منتجات أو طائلة
 .1أخرى استخدامات

 التمييز. استراتيجية: ثانيا
 .التمييز إستراتيجية تعريف .1

منتج أو خدمة ينظر ذلا من قبل العمبلء وادلنافسُت على أهنا فريدة أو متميزة من على تطوير  االسًتاتيجيةتنطوي ىذه    
ال تعتمد على عامل التكلفة  االسًتاتيجيةة عند إتباعها ذلذه سؤسس، كأن يكون ذو جودة عالية، فادل2جوانب غَت السعر

ادلنافسة السعرية. وذبدر اإلشارة  ولكنها تعتمد على عناصر أخرى أي االىتمام بنوعية الشيء الذي غلعلها بعيدة عن
إىل أن درجات صلاح إسًتاتيجية التميز تتزايد يف حالة ما إذا كانت ادلنظمة تتمتع دبهارات وجوانب كفاءة ال ؽلكن 

  :3أفضل ولفًتة زمنية أطول ما يليللمنافسُت تقليدىا بسهولة ومن أىم رلاالت التميز اليت ربقق ميزة تنافسية 
  ؛س التفوق الفٍتالتميز على أسا -
  ؛التميز على أساس اجلودة -
  ؛التميز على أساس تقدًن خدمات مساعدة أكرب للزبون -
 .التميز على أساس تقدًن ادلنتج بقيمة أكرب للزبون نظرا للمبلغ ادلدفوع -

وكلما ، تج عن غَتهاليت سبيز ادلن دبجرد اقتناع عدد كبَت من العمبلء بالسماتاالسًتاتيجية  وتتحقق ادليزة التنافسية ذلذه
 .4ة يف ادلنتج زاد ارتباط العمبلء هباسؤسساليت تضعها ادل ادلتميزة زادت جاذبية اخلصائص

 التميز. استراتيجيةمزايا وعيوب   .2
 ستراتيجية التميز.امزايا  . أ

 :5ما يلي االسًتاتيجيةمن بُت مزايا ىذه  
  ؛ةمسؤسسخلق وتعميق والء العميل للمنتج وانتمائو لل -
 ؛ةسؤسسإىل رلال ومنافسة ادلنتج أو ادلد وهتديدات قوية أمام ادلنافسُت للتفكَت يف الدخول إغلاد قيو  -
 ؛من خبلل الصورة الذىنية واالذباىات النفسية لدى العمبلء مسؤسسةتوفَت إطار من احلماية النفسية والسلوكية لل -

                                                 
.723ديفيد.يل، مرجع سبق ذكره، ص-روبرت.أ.تبس 1

  
 . 728ن، مرجع سابق، ص آخرو مجال الدين زلمد مرسي و 2
 .008نبيل مرسي خليل،" التخطيط اإلسًتاتيجي"، مرجع سابق، ص 3

4
Michael. Porter ,op.cit. ,p26. 

 .690فهد بن عبد اهلل النعيم، ادلرجع السابق، ص و  زلمد أبو بكر مصطفى5
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 .ةمسؤسسيل وانتماءه للعلى سبييز ادلنتج ووالء العم اتوفر فرص رفع األسعار عند الضرورة اعتماد -
  إستراتيجية التميز.عيوب  . ب

 :1وتتمثل ىذه العيوب فيما يلي
ت اليت لديها بالفعل منتجات متميزة وذلك من سؤسسات ادلنافسة سحب البساط من ربت أقدام ادلسؤسسازلاولة ادل -

 ؛خبلل توفَت منتجات شلاثلة أو أفضل
 ؛أكثر يف السوق صعوبة استدامة عبلوة السعر، ألن ادلنتج يصبح مألوفا -
ة معرضة إىل أن يصبح ما تقدمو من سلع أو خدمات أمرا مألوفا وشائعا، عندما يدخل ادلنافسون اجلدد سؤسسترك ادل -

 ؛للسوق، وعندما يصبح العمبلء أكثر معرفة دبا ىو متاح
 .ردىاوادلة سؤسسع ادليسلاطر ادلبالغة يف التمييز الذي قد يسؤدي إىل ادلبالغة يف الضرائب أو يف توس -
 .)التخصص(ستراتيجية التركيزا: ثالثا

  .التركيز ستراتيجيةا تعريف .1
سًتاتيجيتُت السابقتُت ألهنا موجهة خلدمة سًتاتيجية عن اال، زبتلف ىذه االسًتاتيجية تنافسية عامةاوىي ثالث   

ػلة معينة من السوق، على قسم خاص أو شر  االسًتاتيجيةاحتياجات رلموعة أو شرػلة زلددة من العمبلء، وتركز ىذه 
اإلسًتاتيجية يتم  معٌت ذلك أن اتباع ىذه .2ؽلكن ربديدىا على أساس جغرايف، أو حسب نوع العميل، أو خط اإلنتاج

بالًتكيز على منتج أو خدمة وكذا الًتكيز على جزء ضيق )أو أجزاء ضيقة( من السوق ) شرػلة معينة من الزبائن، أو 
ة يف خدمة نسبة معينة من سؤسسىي زبصص ادل االسًتاتيجيةفالسمة ادلميزة ذلذه  .3..(منطقة جغرافية معينة وزلددة.

ة خبدمة سؤسسسًتاتيجية، على افًتاض أساس وىو إمكانية قيام ادلالسوق الكلي وليس السوق ككل، وتعتمد ىذه اال
ق ككل، ويتم ربقيق سوق مستهدف وضيق بشكل أكثر فعالية وكفاءة عما ىو عليو احلال عند قيامها خبدمة السو 

 :4سًتاتيجية من خبللادليزة التنافسية يف ظل ىذه اال
 ؛إما سبيز ادلنتج بشكل أفضل حبيث يشبع حاجات القطاع السوقي -
 ؛ادلقدم ذلذا القطاع السوقي للمنتجقل األمن خبلل التكاليف  -

                                                 
 .740-773ديفيد.يل، مرجع سبق ذكره، ص-روبرت.أ.تبس  1
 .707سابق، صجاريث جونز، مرجع شارلز و   2
 .048عيسى حَتش، مرجع سابق، ص   3
 .003نبيل مرسي خليل،" التخطيط اإلسًتاتيجي"، مرجع سابق، ص   4



-دراسة نظرية -..الميزة التنافسية...............................................الفصل الثاني...  
 

88 

 

 .التمييز والتكلفة األقل معا -
 :1ًتكيز يف احلاالت التاليةسًتاتيجية الاوتتحقق ادليزة الناذبة عن استخدام 

  ؛عندما توجد رلموعات سلتلفة ومتميزة من ادلشًتين شلن ذلم حاجات سلتلفة أو يستخدمون ادلنتج بطرق سلتلفة -
  ؛عندما ال ػلاول أي منافس آخر التخصص يف نفس القطاع السوقي ادلستهدف -
  ؛عندما ال تسمح موارد الشركة بتغطية قطاع سوقي معُت )زلدود( -
 .ما تتفاوت قطاعات الصناعة بشكل كبَت من حيث احلجم ومعدل النمو والرحبيةعند -

 ستراتيجية التركيز.امزايا وعيوب   .2
 التركيز. ستراتيجيةا زايام . أ

 :2سًتاتيجية الًتكيز ما يليامن بُت مزايا 
 ؛ة على ترشيد وضبط التكلفة للسيطرة على األسعارسؤسسربفيز ادل -
 ؛وير لتحسُت مستوى اجلودة واخلدمة اليت تقدمها للعمبلءربفيز الشركة على البحث والتط -
ة لدى عمبلئها، حيث يصعب على ادلنافسُت إشباع رغبتهم بنفس درجة اخلصوصية سؤسستعميق مكانة ادل -

 ؛ومستوى الكفاءة
ها أو اتساع خربهتا يف صتخصفكر الشركات األخرى يف منافستها لة حيث ال تمسؤسستوفَت قدر من احلماية لل -

 ؛الًتكيز رلال
 .ذلا االستجابةمن العمبلء أو السوق ادلستهدفة ومن مث سرعة  االقًتاب -
 التركيز. إستراتيجيةعيوب  . ب

 :3وتتمثل فيما يلي
يضعف ادلركز التفاوضي أمام مصادر اإلمداد نتيجة طلب االحتياجات بكميات صغَتة أو جبودة عالية ويف أوقات  -

 ؛قصَتة
ث والتطوير لتحسُت اجلودة إىل ارتفاع التكلفة ومن مث االضطرار إىل قبول ادلوسع على البح اإلنفاققد يسؤدي  -

 ؛مستوى أقل من األرباح نتيجة عدم رفع األسعار ومن مث ضعف القدرة على ادلنافسة

                                                 
 .             نفس الصفحة.رجع سابق، ادل  1
2
 .687-686فهد بن عبد اهلل النعيم، مرجع سابق، ص بو بكر و مصطفى زلمود أ  

3
 .687-686ادلرجع السابق، ص   
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التعرض دلخاطر احتمال اختفاء أو تناقض الشرػلة اليت زبصصت يف خدمتها مع صعوبة التحول إىل شرػلة  -
 ؛أخرى

 ؛إتباع ادلسؤسسات األخرى لنفس االسًتاتيجية واالذباه خلدمة نفس الشرػلة التعرض الحتمال -
 ؛اعتمادا على قدرهتا يف زبفيض التكلفة أو ربسُت اجلودة بصورة تنافسية -
زايا متنوعة بتكاليف ال يقابلها مبقدر من الرحبية من أجل توسيع احلصة السوقية وذلك عن طريق منح  التضحية -

 ارتفاع يف األسعار.
سًتاتيجيات، سًتاتيجيات العامة للتنافس، وتوضيح سلتلف ادلزايا والعيوب اليت تنطوي عليها ىذه االبعد التطرق لبل   

سًتاتيجيات سواء تعلق األمر دبتطلبات ادلهارات وادلوارد، أو ادلتطلبات ؽلكن ابراز سلتلف متطلبات تنفيذ ىذه اال
 التشغيلية، وىذا ما غلسده اجلدول التايل:

 الثالث ومتطلباتها Porter(: استراتيجيات 7) رقم ولجد
 التشغيلية المتطلبات  المهارات و الموارد المطلوبة االستراتيجية

 قيادة التكلفة

مع توفر مزيد من رأس ادلال  واصلاستثمار رأمسايل مت-
 .يف متناول اليد

 مهارات ىندسية يف رلال العمليات.-
 اإلشراف ادلكثف للعمل.-
 دلنتجات بشكل يسؤدي لسهولة عملية اإلنتاج.تصميم ا-
 نظام التوزيع والكلفة ادلنخفضة.-

 .رقابة زلكمة على التكاليف-
إعداد تقارير رقابة ومراجعة تفصيلية -

 متكررة.
 تنظيم ومسسؤوليات واضحة.-
 . حوافز مبنية على ربقيق األىداف الكمية-

 التمييز

ضلو  الذباها، ىندسة ادلنتجات، قدرات تسويقية عالية -
 .كفاءات عالية،  اإلبداع

 ،السمعة اجليدة يف رلال اجلودة -
 ،التكنولوجياالزيادة يف  -
 ،خربة طويلة يف الصناعة- 

 .التوزيعقنوات تعاون قوى  -

تنسيق قوى بُت وظائف البحوث  -
 .والتطوير وتطوير ادلنتجات والتسويق

 .مقاييس وحوافز نوعية بدال من الكمية -
ايا جيدة جلذب العمالة رواتب ومز -

 والكفاءات ادلبدعة.
  

 .توجيو ادلزيج لتحقيق ىدف اسًتاتيجي- .مزيج من السياسات أعبله- الًتكيز

، دار وائل، عمان، 1طاهر محسن منصور الغالبي وآخرون، "االدارة االستراتيجية: منظور منهجي متكامل"، ط :رالمصد
 .421ص ،2002
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 استمراريتها.ة التنافسية و الث: تنمية الميز المطلب الث
ال تكتفي ادلسؤسسة حبيازة ادليزة التنافسية باعتبارىا قابلة للمحاكاة فما ىو اليوم ميزة تنافسية قد ال يصبح كذلك غدا،   

جات العميل من أن تعزز ميزهتا التنافسية وتنميها دبا يتوافق مع متطلبات السوق وادلنافسة القائمة، واحتياالبد  لذلك
 ذلك للمحافظة على استمرارية الشركة.مرة يف التغَت و ادلست
 : أسباب تنمية الميزة التنافسية.أوال

 :1تطوير ميزهتا التنافسيةاألسباب تدفع الشركة إىل تنمية و ىناك مجلة من  
  .ظهور تكنولوجيا جديدة .1

، االنًتنتالتسويق عرب  تساىم التكنولوجيا اجلديدة يف خلق فرص جديدة يف رلاالت عديدة كتصميم ادلنتج، طرق
 اخلدمات ادلقدمة للعمبلء.

 .ظهور حاجات جديدة للعميل أو تغيرها .2
ة ضرورة التعديل يف ادليزة سؤسسعند ظهور حاجات جديدة للعمبلء أو التغَت يف احلاجات القائمة، ػلتم ذلك على ادل 

  ذبديدىا ذلذا التغَت.افسية أو ردبا القيام بتنميتها و التن
  .المدخالت تغير تكاليف .3

ثل العمالة، عادة ما تتأثر ادليزة التنافسية يف حالة حدوث تغَت جوىري يف تكاليف ادلدخبلت عند ارتفاع قيمتها م
من أخرى تضمن ذلا زبفيض التكاليف و  ة البحث عن ميزة تنافسيةسؤسسلذلك رباول ادل االتصاالت الدعاية واإلعبلن...

  مث ربقيق التميز مرة أخرى.
 .رات في القيود الحكوميةحدوث تغي .4

ػلدث ذلك عندما تضع اجلهات احلكومية قيودا ربدد من خبلذلا مواصفات ادلنتج، حواجز التجارة، قيود الدخول إىل و  
 السوق.
 .ظهور قطاع جديد في الصناعة .5

مزاياىا  ة تطويرسؤسسوجب على ادلمعناه بروز قطاعات جديدة من العمبلء، شلا ي   إن ظهور قطاع جديد يف الصناعة 
 التنافسية وإغلاد طرق جديدة الستقطاب تلك القطاعات من العمبلء.

 
                                                 

1
 .100-99ص، مرجع سابقي خليل، ادليزة التنافسية يف رلال األعمال،  نبيل مرس  
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 .: استمرارية الميزة التنافسيةثانيا
وجد ميزة تنافسية طويلة تذبدر اإلشارة ىنا إىل أنو ال  .؟كم من الوقت تستمر ادليزة أو ادلزايا التنافسية بعد استحداثها  

ت للمحافظة على سؤسسارغم سعي ادلاليت تنشأ عن التحسُت ادلستمر، و ادلزايا  إظلا ىناك سلسلة متواصلة مناألمد، و 
لعل ثَت على استمرارية ىذه ادلزايا و التأ مزاياىا التنافسية بعد استحداثها إال أن ذلك لن ػلول دون وجود عوامل من شأهنا

ىذا ما ؽلكن اعتباره و  .امة لبيئة صناعية معينةالديناميكية الع،قدرة ادلنافسُت وجود عوائق التقليد،  :1أم ىذه العوامل ىي 
 إجابة عن السسؤال ادلطروح.

 .عوائق التقليد  .1
 بإشارةن يبعث أ ذلك من شأنورباحا أعلى من ادلعدل ادلتوسط، و تحقق أس مزايا تنافسية سبتلك ات اليتسؤسسإن ادل   

بذلك يصبح و  .ادلتفوقةيسؤ ذلا الفرصة خللق القيمة ة سبتلك بعضا من الكفاءات ادلتميزة اليت هتسؤسستفيد بأن ادلللمنافسُت 
عليو ؽلكن القول أنو كلما صلح ادلنافسون يف افسيها التعرف على ىذه الكفاءة وزلاولة تقليدىا و من الطبيعي زلاولة من

ن أن تسؤكد على أن تقليد الكفاءات ادلتميزة يف وقت أسرع، كلما كانت ادلزايا التنافسية أقل استمرارية، إنو من األعلية دبكا
لكن العامل األساسي ىو الوقت، فكلما طال الوقت الذي يستغرقو ادلنافسون أي كفاءة متميزة ؽلكن للمنافسُت تقليدىا 

ة يف بناء مركز قوي يف السوق، عن السمعة الطيبة لدى الزبائن، األمر سؤسستقليد الكفاءة ادلتميزة، كلما زادت فرصة ادليف 
الرئيسي لسرعة إصلاز  تعترب عوائق التقليد احملددللمنافسُت لينالوا ما يريدون، و  ة عالية بالنسبةالذي ينطوي على صعوب

كلما ة و مسؤسسالكفاءات ادلتميزة لل سخنستللمنافس أن يذبعل من الصعوبة دبكان بالنسبة ىي عبارة عن عوامل التقليد، و 
 تركز ادلسؤسسات ادلقلدة على:زة التنافسية أكثر، و على ادلي ارتفعت درجة صعوبة ىذه احملاكاة، كلما مت احلفاظ

بصفة عامة ؽلكن القول بأن أسهل األشياء اليت ؽلكن للمنافسُت تقليدىا، ىي تلك اليت ترتكز  تقليد الموارد: . أ
ليها، التجهيزات، حيث أن مثل ىذه ادلوارد تعد مرئية للمنافسُت  ؽلكن احلصول عادلوارد ادلادية: مثل ادلباين و  على امتبلك
 االسمجسد ذلك كأمر حقيقي يف العبلمة و يت، و احملاكاةفهي أكثر صعوبة من حيث التقليد و غَت ادللموسة أما ادلوارد 

رغم أن ادلنافسُت قد يرغبون يف زلاكاة األمساء و  .ةسؤسسالتجاري، الذي ينطوي على أعلية كربى، حيث أنو يرمز لسمعة ادل
دبثابة موارد غَت ادلهارات التكنولوجية بُت ذلك ويعترب كل من التسويق و ػلول بينهم و التجارية ادلشهورة، إال أن القانون 

أما  .ادلهارات التقنية بشكل أسهل نسبياية ؽلكن زلاكاة أساليب التسويق و على عكس األمساء التجار ملموسة ىامة، و 
سبتاز تلك ادلهارات و  نشرسسات يسهل عملية بصدد ادلهارة التسويقية صلد أن انتقال أعضاء فريق التسويق ادلهرة بُت ادلسؤ 

  اسًتاتيجية التسويق الناجحة بالسهولة النسبية يف رلال التقليد نظرا ألهنا مرئية.

                                                 
1
 .222-217جاريث جونز، مرجع سابق، ص شارلز و   
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بأهنا أكثر صعوبة مقارنة بتقليد ادلوارد ادللموسة وادلعنوية )غَت تاز عملية تقليد القدرات سبتقليد القدرات:  . ب
غالبا ما تكون غَت مرئية، وحيث أن القدرات ترتكز على  سؤسسةن قدرات ادلأل ةرئيسيوذلك يرجع بصورة  (ملموسة

ة، لذا يكون من الصعب على ادلنافسُت ادلسؤسسإدارهتا داخل غلرى العمليات اليت لطريقة اليت تتخذ هبا القرارات و ا
تقليد، من الدون حدوث عمليات إن الطبيعة غَت ادلرئية للقدرات قد ال تكفي للحيلولة  أو إدراك مغزاىا. تقليدادلتميزين 

تعيُت كيفية إدارهتا من خبلل استخدام و الوقوف على  ة، و سؤسسيستطيع ادلنافسون النفاذ إىل داخل ادل الناحية النظرية قد
ة نادرا ما تكمن يف شخص واحد، إذ أهنا نتاج ذلذه الشركة، إال أن قدرات ادلسؤسس أفراد لديهم من أولئك الذين ينتمون

ة ػليط سؤسسمن ادلمكن أال يكون ىناك شخصا واحدا داخل ادلراد داخل بيئة تنظيمية منفردة، و كبَت من األفتفاعل عدد  
ة سؤسسيف مثل ىذه احلاالت قد يسؤول استقطاب أفراد من ادلبكامل نظامها الداخلي وإجراءاهتا ونظم العمل فيها، و 

حيث أن ادلوارد تتميز بسهولة ة إىل الفشل، و مسؤسسبغرض تقليد القدرات الرئيسية للوتعيينهم الناجحة الستخدامهم 
ة ؽلكن أن تكون أكثر استمرارية )أقل عرضة سؤسسالتقليد عن القدرات، صلد أن ادليزة التنافسية ادلرتكزة على كفاءات ادل

 للتقليد( مقارنة باليت تركز على ادلوارد.
 .قدرة المنافسين .2

اإلسًتاتيجية  االلتزاماتجسد يف أووية تسُت على تقليد ادلزايا التنافسية، فيىناك من يرى أن احملدد الرئيسي لقدرة ادلناف  
تنفيذ أعماذلا، أي تطوير رلموعة معينة ة بطريقة خاصة يف إصلاز و سؤسسالتزام ادل االسًتاتيجي بااللتزاميقصد للمنافسُت، و 

إىل ادلنافسة  االستجابةالصعوبة دبا كان اإلسًتاتيجي ستجد أنو من  االلتزامالشركة عقب اعبلن من ادلوارد، ذلك أنو 
التزاما طويبل أمام طريقة معينة ألداء  سؤسسةلذلك فعندما تعلن ادلاالمر التخلي عن ىذا االلتزام، و اجلديدة، إذا ما اقتضى 

ستمرار تنافسية تتسم باالال بالتايل ستكون مزاياىمة جديدة، و سؤسسالعمل، فقد يسؤدي ذلك إىل بطء ادلزايا التنافسية دل
دؽلومة، مزايا تنافسية أكثر استمرارية و  ت بناءسؤسساحىت داخل إطار ىذه الصناعات تستطيع ادلنسبيا ومن ناحية أخرى، و 

 تعزيز عوائق التقليد.استثمارات تسؤدي إىل بناء و عمل إذا ما كانت قادرة على 
 ديناميكية الصناعة.  .3

سبيل معظم الصناعات الديناميكية إىل االستحواذ على السريعة التغَت، و ية من البيئات البيئة الصناعية الديناميكتعترب    
معدالت عالية جدا من ذبديد ادلنتج، ويقصد دبعدل التغَت السريع يف رلال الصناعات الديناميكية، أن دورة حياة ادلنتج 

تحوذ على ادلزايا التنافسية اليوم قد إن ادلسؤسسة اليت تس أن ادلزايا التنافسية ؽلكن أن تكون مسؤقتة.عادة ما تكون قصَتة، و 
 .صرا فيما بعد بتجديدات ادلنافسُتذبد مركزىا زلا
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 الفصل: خالصة     
، نافسُتادلة وسبيزىا مقارنة بسؤسسن ادليزة التنافسية ىي ذلك ادلفهوم االسًتاتيجي الذي يظهر تفرد ادلأيتبُت لنا ب    

اليت  عرض خدمات متميزة عن تلك عن طريقل سواء كان ذلك ويتجسد ذلك من خبلل خلق قيمة جديدة لدى العمي
قل سعرا مقارنة بادلنافسُت مع أض تكلفة اخلدمات أي تقدًن خدمات و من خبلل زبفي. أيقدمها ادلنافسون يف السوق

التنافس  علا نطاق ،ساسُتأمواجهة ادلنافسُت من خبلل بعدين  وتتحدد فعالية ادليزة التنافسية يف اجلودة.مراعاة عنصر 
ادلنافسُت للتغلب على كرب من طرف أذه االخَتة كلما تطلب ذلك جهودا وحجم ادليزة التنافسية حيث كلما زاد حجم ى

ة يف بنائها دليزهتا التنافسية على مصادر داخلية متمثلة اساسا يف ادلوارد ادللموسة وغَت ادللموسة سؤسسوتعتمد ادل .ىذه ادليزة
اىل  باإلضافة يف االسًتاتيجيات العامة للتنافس ،ساساأة ومصادر خارجية ؽلكن حصرىا سؤسسوىي نابعة من امكانيات ادل

اىل االستجابة  باإلضافةكاجلودة والكفاءة والتجديد ة  سؤسسىي نتاج ادلوارد والقدرات اليت تتمتع هبا ادل سسأ ىاالعتماد عل
فرصة يف حد ذاهتا بقدر ما ىو  ال يعد الوقت الراىن ن ربقيق ادليزة التنافسية يفأ. ذبدر االشارة اىل حلاجات العميل

لتنافسية ومن ة اليت سبتلك ادليزة التنافسية ستصبح زلل اىتمام كل ادلنافسُت للوصول اىل تلك ادليزة اسؤسسذلك ان ادل .هتديد
ربسُت وذبديد ميزهتا  ة ستجد نفسها حباجة اىلسؤسس، وبالتايل فان ىذه ادلة تنافسية جديدةو خلق ميز أمث زلاولة تقليدىا 

  .موعة من العوامل تعمل كمحدد لذلكعلى رل ربقق ىذه االخَتة  توقفحيث يالتنافسية للمحافظة على استمراريتها 



 

 

 ثالثالفصل ال
 

إلاطار النظري للتأمين 

 وشركات التأمين
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 تمـــــهيد:

ففي حاؿ ربققها جيد  .قد تصيبو يف شخصو أو يف شلتلكاتواليت العديد من األخطار  إىلإف حيا ة الفرد معرضة    
  عنها يفالناذبة الفرد نفسو غَت قادر على تغطيتها من مدخراتو اخلاصة مهما كانت ثروتو نتيجة للخسائر اجلسيمة 

أو على األقل التخفيف  األخطارإجياد حل دلنع وقوع ىذه  ى الفردبناء على ذلك كاف لزاما علو  .تاحلاالكثَت من 
باعتباره وسيلة حلماية األفراد ا ما وجده يف التأمُت ذىو  .من مث الشعور باألمافو ققها من حجم اخلسارة يف حاؿ رب

اليت تتعهد بتعويض  "شركات التأمُت"ادلؤسسات من اخلطر عن طريق نقل العبء الناتج عنو إىل جهات أخرى و 
ىو يتناسب وحجم اخلطر و ا األخَت مبلغ بسيط ال ذادلؤمن لو عن كل أو جزء من اخلسارة اليت حلقت بو مقابل دفع ى

 لك بعقود التأمُت.ذيتم توثيق ما يسمى بالقسط إىل شركة تأمُت و 
 حيث سيتم التطرؽ من خالؿ ادلبحث األوؿ إىل ،مباحث ةثالث ادلوضوع يفنتناوؿ س فإننالك ذ لوقوؼ علىلو   

يف حُت  .لو سس الفنيةاألدوار و األومن مث  أنواعومث التعرؼ على  اىيتو، بداية بتحديد مالتأمُتمفاىيم أساسية حوؿ 
مراحل و  عناصره، مث إبراز تعريفو وخصائصو، من خالؿ ربديد التأمُت دعقسيتناوؿ ادلبحث الثاين من ىذا الفصل 

، من خالؿ شركات التأمُت أما يف ادلبحث الثالث فسيتم التطرؽ إىل .مُتأؼ عقد التومن مث مبادئ وأطرا إبرامو
 .أنواعها إىلوصوال وظائفها و تعريفها وذكر خصائصها مث ربديد شروطها 
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 .المبحث األول: مفاىيم أساسية حول التأمين
إىل الصورة اليت ىو تطور بتقدـ حياة اإلنساف إىل أف وصل شاطا حديث العهدة بل نشأ قدديا و ليس نإف التأمُت 

بأنواع واسع االنتشار و  تطور مستمر مع تطور احلياة االقتصادية واالجتماعية حيث أصبحما يزاؿ يف عليها اآلف و 
ىذا اجلوىر  نعآخر د يف نوع ع  وبػ   ،وشبنو أكثر فأكثر التضامنجوىره ادلبٍت على  لىعمنو ، فحافظ يف أنواع متعددة

 فيما بعد سنتعرؼالتأمُت وتطوره، مث يف ىذا القسم إىل نشأة سنتطرؽ  لذا. أصبح أداة يف يد اإلنساف لكسب الربحف
 يف زلاولة لتبسيط فكرة التأمُت وفهم أطرىا. ،تقسيماتو وأدواره سنعدعناصره األساسية من خالؿ تعريفو و  على

 .التأمين ةاألول: ماىي المطلب
األفراد، ومع مرور من ادلعلـو أف نشأة التأمُت تعود إىل عصور قددية، ولكن كفكرة بسيطة تقـو على التعاوف بُت   

  .الزمن تطور مفهومو ويظهر ذلك من خالؿ التعاريف ادلتعددة اليت سيتم التطرؽ إليها
 .تطور التأميننشأة و  أوال:

ذلك من  يتجلىو  .فوهعر   ن، إذ تشَت الكتب إىل أف قدماء ادلصريُت ىم أوؿ ممُت قددية قدـ البشريةالتأفكرة  إف   
"صبعيات دفن ادلوتى"  ىصبعيات تسم اف ىناؾحيث ك .1األوراؽجدراف ادلعابد و ريخ ادلسجلة على خالؿ التوا
لقبور بكافة مستلزمات احلياة اعتقادا منهم بوجود لذبهيز ل مراسيم الوفاة من دفن، ربنيط للجثث، بناء و م  مهمتها رب

الشيء الذي جعلهم حيرصوف على إبقاء أجساد موتاىم سليمة حىت يتسٌت للروح أف تعود إىل اجلسد  .حياة أخرى
ىم إىل إنشاء مثل ىذه جز عن ربملها ذويهم فقادىم تفكَت ع   ةضباىطلب كل ذلك تكاليف توقد  .القيامة يـو

ل يف ربمل اخلسائر اليت ربدث الذي يقضي بتعاوف الكلى نوع من التعاوف بُت أعضائها و اليت تقـو عاجلمعيات و 
 .2للبعض نتيجة ربقق خطر الوفاة

كما يذكر كتاب آخروف أف موضوع التأمُت قد عرؼ بصيغة معاصرة منذ أياـ اإلغريق، إذ كاف احملاربوف عندئذ    
بلهم قيل أف الفينيقيُت قو  .رة اجلندي الذي يقتل يف احلربجيتمعوف للمسامهة بأقساط يف صندوؽ يقـو بتعويض أس
 .3سنة قبل ادليالد 2000قد عاشوا قبل ضلو سبق و عرفوا التأمُت البحري بصيغة مشاهبة )بشكل مبسط( دلا 

 ضاليونانيُت على شكل "قر يث النشأة، إذ ظهر لدى الروماف و أف التأمُت البحري ىو األوؿ من حومن الثابت    
مالك السفينة على قرض مقابل فائدة متفق عليها الذي دبقتضاه حيصل و ( prêt à la grosse)*"ادلخاطرة البحرية

والفوائد مرىونا بوصوؿ ويكوف رد القرض ، %50وحىت 40يت غالبا ما تكوف مرتفعة تصل إىل ال، و **مع ادلقرض
 .4فوائدهعاكسة يفقد ادلقرض قيمة القرض و إىل ميناء الوصوؿ، ويف احلالة ادل ةالسفينة ادلشحونة سادل

                                                 
 . 95، ص 2013، ، عماف  1، دار كنوز ادلعرفة العلمية ، طربديات ادلستقبل"، " واقع السوؽ احلايل و وآخروفمعراج ىواري 1
 .11، ص2003 ،رياضاتو "، الدار اجلامعية، اإلسكندرية" التأمُت و  ،إبراىيم علي إبراىيم عبد ربو2
 .6، ص 2008، عماف، 1تأمُت مبادئو وأنواعو "، دار أسامة، ط، "الالحفعز الدين 3
 .على السفينة " أو " القرض البحري"" عقد القرض  يطلق عليو أيضا اسم*

 .ك السفينة يلجأ إليو لطلب القروضحيث كاف مال  (banquier)ادلقرض آنذاؾ ىو الصَتيف **
 .95رجع السابق، ص ادل  ،وآخروف واريىمعراج 4
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 ادلبادالت التجارية انتشر استخداـ "قرض ادلخاطرة البحرية" يف بلداف حوض زدىارابو ميالدي  يف القرف الثاين عشر
، ونتيجة لذلك، حـر األب آنذاؾأعطى اجملاؿ للمغاالة خبصوص معدالت الفائدة البحر األبيض ادلتوسط و 

و أيضا حـر مع)معدؿ فائدة مرتفع( و  لربوياالقرض  ـ1234من خالؿ فتوى يف  التاسع (Grégoire)جرجيوار
البحث عن وسيلة مضمونة تكفل ذلم تعويض أو ارفة يعلى غرار ذلك كاف لزاما على الص"قرض ادلخاطرة البحرية" و 

ارفة أو يالذي من خاللو يقـو الصالذي مسح بظهور التأمُت البحري و وشيئا فشيئا مت وضع النظاـ  ،سداد قروضهم
 .1ثابت مسبقا ضبولتها مقابل سداد مبلغ قيمة السفينة و  -يف حالة اخلسارة -ذبمع للتجار بقبوؿ ضماف 

دد مسبقا يدعى سادلبلغ ادل، و إثباتوسيلة  ألهنا ploiceالذي كاف جيسد ىذا التعاقد يدعى وثيقة إف ادلكتوب    
من العقود التأمينية ألنو يتم سبزيقها دبجرد انتهاء الرحلة توجد الكثَت تكن ( يف تلك الفًتة مل praemiumالقسط )

مُت حبرية سنة أشركة ت أوؿوظهرت ، " اإليطاليةجنوهيف مدينة " 1347يعود أوؿ عقد تأمُت حبري إىل سنة نة، و ادلؤم  
14242. 

األوروبية حىت وانتشر بُت سائر الدوؿ ، بنفس األسلوب يف القروض الوسطى "البحرية ةقرض ادلخاطر "استمر    
 فسبااإلظهر التأمُت البحري يف صورة سلتلفة عن القرض البحري على أيدي حيث  ،أواخر القرف اخلامس عشر

وبالنسبة  .1601ف التأمُت البحري يف اصللًتا عاـالربتغاليُت أي أنو وصل للصورة اليت يوجد عليها حديثا بصدور قانو و 
ت الذي ظهر فيو التأمُت البحري ذلك ألف عقود التأمُت البحري ادلشار للتأمُت على احلياة فقد ظهر يف نفس الوق

 .3التجارة بنفس أسعار تأمُت البضاعة والسفينةأيضا التأمُت على حياة القبطاف و إليها، قد تضمنت 
 100ألف منزؿ وضلو 13ـ، الذي أتى على أكثر من 1666ريق لندف الشهَت عاـ حلبالنسبة لتأمُت احلريق، كاف    

نشأت شركات التأمُت ضد احلرائق فبعد ذلك بأعواـ قليلة أ ،ا الفرع من الفروعذكنيسة أثر كبَت يف زيادة االىتماـ هب
ا بعد شركات أخرى يف فرنسا شلثلة يف الغرفة العامة مصللًتا لتنشر فيإ" يف  The fire office"ا أوالى كانتو 

 "  "Compagnie Royale Assuranceوتليها"Chambre  Générale des Assurances "للتأمينات
الواليات ادلتحدة األمريكية اليت ذلك كاف الشأف بالنسبة لبلجيكا وأدلانيا و كو  .1787عاـ الشركة ادللكية للتأمُت 

 .4عرفت بدورىا التأمُت ضد احلريق يف نفس القرف
األخطار وسائل ادلواصالت ازدادت ادليكانيكية و وانتشار اآلالت  ،رالصناعية يف القرف التاسع عش مع تطور الثورة   

قد أدى ىذا إىل ظهور التأمُت على ادلسؤولية ة من اإلصابات اليت ربدث للغَت و وازدادت معها دعاوي ادلسؤولي

                                                 
1Constant Eliashberg , François Couilbault , « les grands principes de l’assurance » , L’argus  , 9emeéditions , France , 2009 , p 16. 
2Op, cit ,p16. 

 . 33، ص2008، عماف، 1، دار وائل للنشر، ط"النظرية و التطبيق –، " التأمُت و إدارة اخلطر  سعيد صبعة عقلو  حريب زلمد عريقات3
 .32 -31، ص 2008دار كليلك، الطبعة أفريل،  ،ادلسؤولية ادلدنية "و  التأمُت  ، "سعيد مقدـ4
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احلوادث اليت تقع للعماؿ، تأمُت ادلسؤولية على السيارات و بأشكالو ادلختلفة، مثل تأمُت ادلسؤولية على حوادث 
اع فيها التأمُت تقنن ىذا القرف العشرين بدأت دوؿ العامل اليت ذمع مطلع تأمينات ادلسؤولية األخرى. و  من غَتىاو 

 13القانوف الفرنسي يف ، 1908مُت يف ماي أ، القانوف األدلاين للت1906 عاـ صدر القانوف اإلصلليزي حيث، النشاط
الثاين من القرف العشرين وبداية األلفية الثانية ومع تطور النصف خالؿ الذي نظم عقد التأمُت الربي. و  1930جويلية 

، حىت ط حياة األفراد انتشر التأمُت وتطور بشكل مذىلتغَت منوانتشار االخًتاعات والصناعات ووسائل ادلواصالت و 
ية إجبار خاصة يف البلداف ادلتقدمة يؤمن على كل شيء حسي أو معنوي ديتلكو بطريقة اختيارية أو الشخص أصبح 

 .1ن السياسي على فوزه يف االنتخاباتيؤم  مؤلفاتو و ن اخلبَت على خرباتو و فيؤم  
 .التأمين ف: تعرياثاني
رفها كونو من االقتصاديُت أو الرياضيُت أو من ع  من يػ   ختالؼالمُت نظرا أتلفت التعاريف اخلاصة دبفهـو التلقد اخ   
 .بمُت ينبغي تعريفو من صبيع اجلوانأالتلإلحاطة دبفهـو ، و اؿ التأمُت أو من القانونيُترج

 .التعريف االقتصادي للتأمين .1
 : 2نذكر للتأمُتة تعريفات االقتصاديالمن    
ء تأمينات من احلريق على إف الفرد الذي يقـو بشرا "مُت بقوذلم:أسافاج، حيث يعرفاف التماف و دتعريف فري -

بدال من أف يبقى متحمال خليطا من احتماؿ   "التأمُتقسط "مؤكدة ربمل خسارة مالية صغَتة و  يفضل، منزلو
نو يفضل حالة أوىذا يعٍت ( ال خيسر شيئاف ألية كبَتة ) قيمة ادلنزؿ كاملة واحتماؿ كبَت بضعيف خلسارة ما

 ."التأكد عن حالة عدـ التأكد
ادلتشاهبة عداد كافية من احلاالت أذلك ألنو يقـو بتجميع واإلدارة و  تنظيمعمل من أعماؿ ال" بأنو: نايتيعرفو و   -

ذلك التأكد و التأمُت ما ىو إال تصور دلبدأ استبعاد عدـ دـ التأكد إىل أي حد مرغوب فيو و لتقليل درجة ع
 ."بالتعامل مع رلموعة من احلاالت بدال من التعامل يف حاالت مفردة 

إف ظاىرة " عليها التأمُت يف القياس فيقوؿ:د تعريفا يربز اىتمامو بالنواحي الرياضية اليت يعتم شاكل ويعرفو -
 ."ا ربوؿ الشك أو اخلوؼ إىل التأكد، كملم إىل العلمع  األعداد ربوؿ عدـ ال

 .قتصاديُت بتبٍت األسس الرياضية وإمهاؿ اجلوانب القانونية للتامُتىذه التعاريف تأكد مدى اىتماـ اال
 .التعريف القانوني للتامين .2

  اليت تربط أطراؼ التعاقد وكذلك علىركز ادلشرع اجلزائري كغَته من ادلشرعُت على الصيغة القانونية للتأمُت  لقد   

                                                 
، كلية العلـو  االقتصادية وعلـو سالة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستَت، ر " – CAATدراسة حالة الشركة اجلزائرية للتأمينات  -، ربليل مالئمة ومردودية  شركات التػأمُت"ىدى بن زلمد، 1
 .9، ص2005، قسنطينة، متنوري، جامعة تسيَتال
 .35، ص 2000، ، اإلسكندرية2، ط، دار ادلطبوعات اجلامعيةالتأمُت" رمضاف أبو السعود، " أصوؿ2
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 :واليت جاء فيها 619يتضح ذلك من خالؿ نص ادلادة و  القسط ومبلغ التأمُت.و  عناصر التأمُت اخلطر
، مبلغا من ادلاؿ أو ستفيد الذي اشًتط التأمُت لصاحلوإىل ادلؤمن لو أو ادل ىعقد يلتـز ادلؤمن دبقتضاه أف يؤد التأمُت" 

ذلك مقابل قسط أو أية دفعة لعقد، و عوض مايل آخر يف حالة وقوع احلادث أو ربقق اخلطر ادلبُت باإيراد أو أي 
 .1"ية أخرى يؤديها ادلؤمن لو للمؤمنمال

 .تعريف رجال التأمين .3
ن ربقيق اذليئات من اخلسائر ادلادية الناشئة عإىل ضباية األفراد و بصفة أساسية نظاـ يهدؼ ": مُت بأنوأالترؼ ع     

ة األفراد أو ال دخل إلراداليت ديكن أف تقع مستقبال وتسبب خسائر ديكن قياسها ماديا و ، و األخطار احملتملة احلدوث
 التأمُت.دور أو اذلدؼ من ال إبراز علىالتعريف  يقتصر ىذا .2"اذليئات يف حدوثها

ىو ادلؤمن لو نظَت دفع القسط لية حيصل دبقتضاىا أحد الطرفُت و عم ":أنو ىفقد عرؼ التأمُت عل J. Hemard أما
، تعهد دبقتضاه يدفع ىذا األخَت أداء معُت عند أو لصاحل الغَت من الطرؼ اآلخر وىو ادلؤمنلصاحلو على تعهد 

 .3"ءادلقاصة بينهما وفقا لقوانُت اإلحصاإجراء طريق ذبميع رلموعة من ادلخاطر و  ذلك عنطر معُت و ربقق خ
 أنو:من خالؿ ىذا التعريف تبُت 

   التأمُت على  "فهو ينطبق على التأمُت من األضرار بفرعيو  ينطبق على كل أنواع التأمُت ادلختلفة،ؽ و يصد
 ؛وعلى التأمُت على األشخاص "األشياء و التأمُت عن ادلسؤولية

 واخلطر ادلؤمن منو ، فقد حدد أطراؼ العقدالفنية لعملية التأمُتو قانونية أظهر ىذا التعريف العناصر ال ،
ادلخاطر ادلتشاهبة يف  ىي ذبميعالناحية الفنية لعملية التأمُت واألسس اليت تقـو عليها، و ، كما أبرز والقسط

 .اصة بينهما وفقا لقوانُت اإلحصاءالنوعية وإجراء ادلقالطبيعة و 
" الذي يعد  J . Hemard" للتأمُت يشمل التعريف القانوين والفٍت وىذا ما صلده يف تعريفإف التعريف الشامل    

 تعريف.أشهر أفضل و 
دبوجبو  لتـز تحيث  ،وبُت ادلؤمن لو من خالؿ التعاريف السابقة ديكن القوؿ بأف التأمُت عقد يرـب بُت شركة التأمُت   

مقابل التزاـ ىذا أو ادلستفيد من العقد عند ربقق اخلطر ادلؤمن ضده،  ؤمن لوللم التأمُتبأداء مبلغ شركة التأمُت 
 .لشركة التأمُتعُت مدفع قسط ب األخَت

 .: أنواع التأمينالمطلب الثاني
 اإللزاـ وادلوضوع.و  ُت حسب اجلهةواختالفها، تنوعت صيغ التأمالتأمُت ثر تعدد احلاجة إىل على إ

                                                 
 .13/05/2007ادلؤرخ يف  05- 07قم ر ، " قانوف من القانوف ادلدين اجلزائري، حسب آخر تعديل لو 619 ادلادة1
 .99آخروف ، مرجع سبق ذكره ، ص معراج ىواري و 2
 .39رمضاف أبو السعود، ادلرجع السابق، ص  3
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 إىلبسبب تعدد احلاجة إىل كثَت من التصنيفات  معايَت عدةادلراجع التأمُت بناء على صنف العديد من الكتب و ت
 :لتصنيفات نصل إىل التصنيف التايلبالنظر إىل كل ايوما بعد يـو لتصبح غَت زلصورة و ىا تنوع صور أمُت و الت
 .: التأمين حسب معيار الهيئة التي تلعب دور المؤمنوالأ
 :نواعأ ةيتضمن ىذا التأمُت ثالثو 

 :ين التعاوني )التبادلي(التأم .1
يتحقق التأمُت عندما و  . تعترب يف األصل صبعيات تعاونية، واليتمُت التبادليةأتتواله صبعيات التىو التأمُت الذي    

 اآلثار السيئة اليت قد تنجم عن يففيعمدوف إىل تال ،نفسهم معرضُت ألخطار من نوع واحدأجيد عددا من األفراد 
وتتوىل ىذه اجلمعية صبع االشًتاكات من األعضاء  وتقـو بعد ذلك بدفع مبلغ  .اء صبعية فيما بينهمإىل إنشربققها 

 ال يكوف من مثوين حبت و ايقـو ىذا التأمُت على أساس تعو  .1التأمُت ادلقرر ألحدىم عند وقوع اخلطر ادلؤمن منو
 .الغرض منو ربقيق الربح

 :االجتماعي أمينتالـ .2
لكن يهدؼ إىل ذا النوع من التأمُت إىل الربح و من مث ال يهدؼ ىأمُت على أساس أىداؼ اجتماعية و ىذا الت يقـو   

وال يستطيعوف ضباية أنفسهم  ضباية الطبقات الضعيفة يف اجملتمع من األخطار اليت يتعرضوف ذلا خارجة عن إرادهتم
 . 2بتنفيذه ىيئات حكومية غالبا ما تقـو ة ما يفرض ىذا التأمُت إجباريا و عادو  .منها

مل حيث يتح .طيها: أخطار الشيخوخة، العجز، ادلرض واحلوادث خاصة أثناء العملتغمن بُت األخطار اليت 
 .3مُت جنبا إىل جنبأصاحب العمل والعامل تكلفة الت

 :التأمين التجاري أو الخاص .3
هبذا النوع من التأمُت شركات التأمُت ، حيث يقـو ذباري وغرضو ربقيق الربحيقـو ىذا التأمُت على أساس    

 يضاؼ إليو نسبةمُت مع تغطية اخلطر ادلؤمن منو و ، حيث يتم حساب قسط التأابتادلسامهة وىيئات التأمُت باالكت
 .4سبة الربح اليت هتدؼ إليها مثل ىذه اذليئاتنأخرى لتغطية األعباء اإلدارية و 

 .التأمين طبقا لعنصر التعاقد :اثاني
 :5م التأمُت إىل نوعُت أساسيُت مهالعنصر اإلجبار واالختيار يف التعاقد ديكن تقسيطبقا    
 

                                                 
 .59، ص 2007درية، اإلسكن ،1 ، ط"دار الفكر اجلامعي –ادلشكالت العملية و احللوؿ اإلسالمية  –، " نظرية التأمُتد لطفي أضبدأضبد زلم1
 .38سعيد صبعة عقل، مرجع سبق ذكره، ص و  حريب زلمد عريقات2
 .12، ص2003، ، مصر1أضبد صالح عطية، "ماىية شركات التأمُت "، الدار اجلامعية، ط3
 .  18إبراىيم علي إبراىيم عبد ربو، مرجع سبق ذكره، ص 4
 .37سعيد صبعة عقل، مرجع سابق، ص و  حريب زلمد عريقات5
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 :التأمين االختياري )الخاص( .1
لحة دلثل ىذه التغطية وذلك للحاجة ادل ،الفرد أو ادلنشأة دبحض اختيارىم يشمل التأمينات اليت يتعاقد عليها   

  وتشمل كافة فروع ،بُت الشركة وبُت الفرد وادلنشأة االختيار يف التعاقدنو البد أف تتوافر ىنا حرية أأي  ،التأمينية
وادلسؤولية  -غَت اإلجباري  –ساس السابق مثل تأمُت احلوادث واحلريق والسيارات األوأنواع التأمُت اليت يتوافر ذلا 

 . ي أو اخلاصري أو التجار التأمُت االختيا، ويطلق على مثل ىذه التأمينات ةادلدنية غَت اإلجباري
 :التأمين اإلجباري .2

أو ذلك هبدؼ اجتماعي ت أو تلزمهم بالتعاقد عليها و آيشمل التأمينات اليت تلتـز الدولة بتوفَتىا لألفراد أو ادلنش
يشمل ىذا و ، ـ من الدولة ىو أساس التعاقد ىناأي أف عنصر اإلجبار أو اإللزا .طبقة ضعيفة يف اجملتمع ةدلصلح

بعض فروع وإصابات العمل( و  ،ادلرض ،البطالة ،الشيخوخة ،الوفاة ،التأمينات االجتماعية )العجز روعالتأمُت كافة ف
 .ارية كالتأمُت اإلجباري للسياراتالتأمينات اخلاصة اإلجب

 .: التقسيم العملي للتأميناثالث
 :1مُت حسب ىذا ادلعيار إىلأيقسم الت 

 :تأمينات الحياة .1
تفيد مبلغا من ادلاؿ أف يدفع للمؤمن لو أو ادلس ،عهد ادلؤمن يف مقابل أقساط زلددةىذا النوع من التأمينات يت يف   

 ،ذلك حبسب ما يتفق عليو طرفا عقد التأمُتو  .دوريأو راتبا بشكل  ،أو عند بقائو حيا بعد مدة زلددة عند الوفاة
  .التأمُت حلالة البقاء على قيد احلياة والتأمُت ادلختلط ،مثل التأمُت حلالة الوفاة

 :التأمينات العامة .2
وتندرج ربت ىذا التأمُت كل أنواع التأمينات األخرى اليت ال ينطبق عليها وصف تأمينات احلياة أمهها: تأمينات    

التأمُت  ادلهنة،أمراض إصابات العمل و  ضدمُت أالت السرقة،مُت ضد أخطار أالت السيارات،تأمُت  الشخصية،احلوادث 
 ..والربي.البحري 

 .الخسارةلتقسيم حسب طريقة ا :ارابع
 :2مُت إىل نوعُت رئيسُتأطبقا ذلذا األساس ديكن تقسيم الت 

 :التأمينات النقدية .1
  ود، وذلك لوجعنها عند ربقق اخلطر ادلؤمن منو تشمل كافة التأمينات اليت يصعب تقدير اخلسارة ادلادية الناذبة   

                                                 
 .97، ص 2007، عماف، 1حامد، ط، دار "التأمُتشقَتي نوري موسى،" إدارة اخلطر و و  أسامة عزمي سالـ1
 .38ص  ذكره،مرجع سبق  عقل،سعيد صبعة و  عريقاتحريب زلمد 2
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، فنظرا لصعوبة القياس ادلشار إليها سابقا لألخطار ادلعنوية يتفق مقدما على مبلغ عنصر معنوي نتيجة ربقق اخلطر
برز التأمينات اليت أتعد تأمينات احلياة من ، و يض ادلستحق عند ربقق ىذا اخلطر ويتمثل ذلك يف مبلغ التأمُتالتعو 

ك مسيت بالتأمينات النقدية أي اليت تقدر قيمة اخلسارة مقومة بالنقد مقدما واليت ينطبق عليها االعتبار السابق لذل
 .لكامل عند ربقق اخلطر ادلؤمن منوجيب ربملها با

 :تأمينات الخسائر .2
ينطبق ذلك على تأمينات اذبة عن ربقق احلظر ادلؤمن منو و وتشمل كافة التأمينات اليت يسهل فيها اخلسارة الفعلية الن

فالتعويض ىنا يتناسب مع اخلسارة الفعلية حبد أقصى من مبلغ التأمُت احملدد يف وثيقة  ادلختلفة،ادلمتلكات بأنواعها 
 التأمُت.
 .التأمينالتقسيم حسب موضوع  :اخامس

 :ربديد نوعُت نديك
 :التأمين على األشخاص .1

 وىذا التأمُت ليس لو صفة تعويضية ،منو متعلقا بشخص ادلؤمن لو ال دبالور ادلؤمن طىو التأمُت الذي يكوف فيو اخل   

ثبات مساواة الضرر دلبلغ ا وأ إصابة،ضرر  إثبات إىلاجة ح ادلتفق عليو دوف التأمُتألف ادلؤمن لو يستحق مبلغ 

 .1الضررجيمع بُت مبلغ التأمُت ادلستحق من ادلؤمن والتعويض شلن يتسبب يف  أفللمؤمن لو  أفكما   ،التامُت

 :األضرارمين من أالت .2
 إىلمُت أادلالية للشخص ويهدؼ ىذا الت بالذمةالضرر  إحلاؽيقصد بو تأمُت كافة ادلخاطر اليت يًتتب على حدوثها   

 2.وكذا األضرار اليت يسببها للغَت ىذه ادلخاطرنتيجة ربقق ذمتو ادلالية  ابتأص  تعويض الشخص عن األضرار اليت 
غَته طادلا  ماؿ  أومُت يكوف فيو اخلطر ادلؤمن منو أمرا يتعلق دباؿ ادلؤمن لو أخالفا للتأمُت على األشخاص ىو ت فهو

 .3وبشخص الكانت لو مصلحة فيو 

 .الفنية للتأمين األسسو  دواراأل الثالث: المطلب
االقتصادية واالجتماعية الوظائف ، بالنظر إىل اال ديكن االستغناء عنه ملحةضرورة بأنواعو ادلختلفة  التأمُت أصبح   

 . أساسية عناصر ةكما يقـو التأمُت على أسس فنية تتلخص يف ثالث  ا.اليت يقـو هب

                                                 
 .65ضبد، مرجع سبق ذكره، ص أمد لطفي ضبد زلأ1
 .180رمضاف أبو السعود، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .  45سعيد مقدـ، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 .األساسية للتأمين دوار: األأوال

 من عدة زوايا:  وظائفىذا ال إبرازديكن 
 .منينأالمستفي نفوس  األمان يوفر التأمين .1

مث انبثقت عنها كلمة  .واليت تعٍت األمن SUCURUSإىل اللفظة الالتينية  يرجع أصل لفظ التأمُتإف    
ASSUCURATION  أوASSURANCE وأصلها العريب من الكلمة أمن، أمنا الضماف أو اليت تعٍت األمن ،

ادلؤسسات عمل األفراد و ت، لذلك فبوجود التأمُت 1نتائجو إف وقعأي زواؿ اخلوؼ من خطر معُت وتفاديو أو احلد من 
 من حدوث أية خسارة. معلى ما لديهو  مبذلك على شلتلكاهت ُتراحة تامة مطمئنماف و أيف 

األمواؿ واثقوف من سالمة أمواذلم، وأصحاب أصحاب وصلاحها، و  وف إىل سَت مصانعهمفأصحاب ادلصانع مطمئن
وغَتىم شلن وكذلك رجاؿ األعماؿ وادلوظفوف والعماؿ  .البضائع مطمئنوف لسالمة بضائعهم معالتعامل البيع والشراء و 

 .   2يعدوف ذلك من إجيابيات التأمُتار، و استقر تعامل مع التأمُت صبيعهم يتاجر ويعمل هبدوء نفسي وأمن و ي
 .االئتمانالتأمين وسيلة من وسائل تنشيط  .2

، فبالنسبة  للفرد تنشيط االئتماف بالنسبة للفرد وللجماعة ائل ادلساعدة علىيعترب التأمُت وسيلة ىامة من الوس   
، كمن حيصل على قرض شراء سيارة من أحد ا حيتاج إليو من القروض بوسائل وصور سلتلفةيسهل لو احلصوؿ على م

أما بالنسبة للدولة فإف شركات  .مينية لصاحلو بكامل قيمة السيارةالبنوؾ ويشًتط األخَت أف تكوف ىناؾ تغطية تأ
 .3ادلؤسسات العامة  اليت تصدرىا الدولة أوالتأمُت ذبمع مبالغ طائلة ، وىي تستطيع أف تستخدمها يف السندات 

 .التأمين يقوم بتجميع المدخرات  .3
الذي يدفع بادلؤمن  يء الش .دببالغ ضخمة األمواؿذبميع  إىلادلستحقة شلا يؤدي  األقساطيدفع ادلؤمن ذلم    

من مث ربقيق و  أخرىكذا ربقيق الربح من جهة من جهة و  ادلستأمنُتاف حقوؽ استثمارىا لضم إىل مُت(أ)شركات الت
 .4القومي  ادلصلحة لالقتصاد

 .األخطار اتقاءكذا عامل من عوامل الوقاية و  التأمين  .4
 اإلحصائيُتلك عن طريق االستعانة باخلرباء و ادلخاطر وذد من يعمل التأمُت على تقليل نسبة وقوع احلوادث واحل   

وكذلك من خالؿ الضغط على ادلؤمن ذلم ، 5زلاولة ذبنب وقوعهاو  األخَتةلدراسة ادلخاطر هبدؼ احلد من ربقق ىذه 

                                                 
 .11، ص2005، 1، عماف، ط، دار الثقافة"ت التأمُت اإلسالميإعادة التأمُت وتطبيقاهتا يف شركا"أضبد سامل ملحم،  1
 .253عز الدين فالح، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .45ص، 2008، اإلسكندرية ،1، ط، دار الفكر اجلامعي"–بُت النظرية والتطبيق – ضبد أبو السعود، "عقد التأمُتأ3
 .44سعيد صبعة عقل، مرجع سبق ذكره، ص و  حريب زلمد عريقات4
  .44، ص ادلرجع السابق5
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شلا يساعد على  .ادلؤمن عليها األمواؿجهدىم يف احملافظة على  ىيبذلوا قصار و  األخطاروالتشديد عليهم ليتجنبوا 
 .1بالتايل احملافظة على قوة االقتصاد للبلدقيق االستقرار التاـ للمشاريع و رب

 .اإلنتاجالتأمين يحافظ على عناصر   .5
ادلصانع بدفع قيمة التأمُت  أصحابهتدـ فاف شركات التأمُت تعوض  أو ،انفجر أواحًتؽ ادلصنع  إذانو أذلك    

، ألسرتوتويف تصرؼ  وإذا عجز تعوضو وإذا تعاجلو هناإفمرض العامل  وإذا إعادة بناء ىذا ادلصنع وع با الذي يستط
 .2توادوف ذلك حسنة من حسنات التأمُت وواحدة من اجيابيع  ويػ  

 .التأمين يساعد على التحكم في التوازن االقتصادي  .6
لتعم  اإلجباريةففي حالة التضخم ديكن التوسع يف التأمينات  .ن بالتأمُت تفادي حاالت التضخم والكسادديك إذ   

الناس من  أيديوبذلك يتم سحب قدر كبَت شلا يف  –قدر شلكن من الناس خاصة التأمينات االجتماعية  أكثر
 ،تزيد من سلصصات ادلرضى أفيف حالة الكساد ديكن للدولة تزف العرض والطلب و فتقل القدرة الشرائية في، النقود

 .3ويزوؿ الكساد  الناس وتزيد بالتايل القدرة الشرائية أيديفتكثر النقود يف  ، وضلوىم لعاطلُت عن العملوا
 .لتأمين يؤدي وظيفة اجتماعية ىامةا  .7

مؤسسات للتعويض عن  إنشاءالتأمينات االجتماعية وما يًتتب على ذلك من من خالؿ تشريعات العمل و   
نو إذلك ف إىل باإلضافة. 4الشيخوخة والبطالة وغَتىا من الصناديق اليت تنشأ ذلذا الغرضواحلوادث ادلهنية و  األمراض

حسنة عن  تسلوكياسخت لديهم مثال تر   األشخاصادلنفرة للخطر فبظهور تأمينات  تالسلوكيايساىم يف ترسيخ 
االجتماعية كأخطار  فاتاآلطريق شعورىم بروح ادلسؤولية وكذا االحتياط للمستقبل شلا يساعد يف التصدي لبعض 

 .5االجتماعي االضلراؼ أعراضاإلدماف وكافة والسرقة و  اإلجراـ
 .الفنية للتأميناألسس  :اثاني

 أقساطا ويدفعوف ،د خطر معُتضل عملية التأمُت من الناحية الفنية يف ذبميع أكرب عدد من الراغبُت يف التأمُت ثمتت
ُت ادلخاطر إجراء ادلقاصة بعن طريق  ادلستأمنُتويدير ادلؤمن التعاوف بُت  .طية من قد يتعرض منهم ذلذا اخلطرلتغ
 : 6ىيو  عناصرالفنية للتأمُت يف ثالث  األسسوتتلخص  .وحساب االحتماالت اإلحصاءطبقا لقوانُت  تشاهبةادل
 

                                                 
 .253عز الدين فالح، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .252ادلرجع السابق، ص2
 .253ص  نفسو،ادلرجع  3
 .14ص  ،2010، اجلزائر، 6مدخل لدراسة قانوف التامُت اجلزائري"، ط" جديدي معراج، 4

5Denis-Clairlambert, « L’économie des assurances », Armand Colin, Paris 1996, p 369.   
 .23، ص 2004، التامُت" ، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية زلمد حسُت منصور،" أحكاـ6
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 .التعاون بين المستأمنين .1
دبعٌت تعاوف بُت  منهم،اخلطر الذي يتعرض لو البعض  أضراراستخدامها يف تعويض و  األقساطيقـو ادلؤمن بتجميع    

 (.ادلخاطر )مبدأ التعاوف آثارادلؤمن ذلم على توزيع 
 .بين المخاطر المقاصة .2

أمنُت على كافة ادلؤمن ذلم ادلعرضوف لنفس اخلطر وىذا ما تسيقـو ادلؤمن بتوزيع عبء ادلخاطر اليت تقع لبعض ادل   
 :1مها أساسيُتفر عنصرين امن تو البد العملية  إلسباـو  .ادلخاطربُت  ادلقاصةيطلق عليو بعملة تنظيم 

 أنواع إىلا وىذا ما يستدعي تقسيمها م تكوف ادلخاطر متشاهبة فيما بينها نوعا أف أي: ذبانس ادلخاطر . أ
ادلسؤولية والوفاة و بُت سلاطر متباينة من حيث الطبيعة كاحلريق عتها ال ديكن إجراء ادلقاصة يفحسب طب سلتلفة

ذبميع ادلخاطر حسب  نومن حيث موضوعها ديك .واحد إحصاءصبعهما معا يف جدوؿ  نال ديك ألنو
ومن حيث  .مثال نقوالتحريق ادلحلريق فنميز بُت حريق العقارات و موضوعها كحالة التأمُت عند خطر ا

اختالؿ بالتوازف  إحداث إىلشلا يؤدي  .طر ذات قيم متقاربة وغَت متفاوتةبُت سلا ادلقاصةإجراء القيمة جيب 
 ماأ .اجلسمية األخطارقليلة القيمة ال تكفي لتغطية  األخطاراحملصلة عن  األقساطادلايل لشركة التأمُت لكوف 

تسهيلها خاصة يف حالة بُت ادلخاطر و  ادلقاصةجدا عند إجراء  امن حيث ادلدة فيعترب عامل ادلدة مهم
 .مُت دلدى احلياة والتأمُت ادلؤقتال ديكن اجلمع بُت التأ إذالتأمُت على احلياة 

نو ال يقع أعدد كبَت من ادلؤمن ذلم إال  نو يهددأيقصد بكثرة ادلخاطر وقوعها بنسبة معينة أي  ادلخاطر: كثرة . ب
 .هاوذلك حىت يتسٌت للمؤمن التوفيق بُت األقساط اجملمعة وادلبالغ ادللـز بدفع منهم.إال بالنسبة لعدد قليل 

 .قوانين اإلحصاء .3
 قوانُت -ذلك، وتتوقع على ضوء بإحصاء عدد األخطار اليت وقعت ومقدار اخلسائر الناصبة عنها تقـو شركة التأمُت 

النسب احملتملة لتلك األخطار واخلسائر خالؿ سنة قادمة وربسب التعويضات ادلتوقعة مث تقسمها على -اإلحصاء
اخلاصة اليت تتحملها ادلصاريف  إليوحيث يدفع ىذا ادلبلغ كقسط للشركة مضافا  ،سب نصيبوحادلؤمن ذلم كل 

 .الشركة ألنشطةجل ربقيق التوازف أوىذا من  نسبة من األرباح والعموالت و 

اآلف شرح الصيغة القانونية للعملية ادلتمثلة يف عقد  سنحاوؿبعد شرح فكرة التأمُت وفهم جوانبها ادلختلفة،    
 الوظائف.و  نواعاأل ،تعريفال ،ةنشأال التأمُت.

 
                                                 

منتوري،  جامعة ،العلـو االقتصادية وعلـو التسيَت"، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستَت، كلية CAATمعزوز سامية ،" قرار إعادة التأمُت ، دراسة حالة الشركة  اجلزائرية للتأمُت 1
 . 16،ص2005قسنطينة، 
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 .: عقد التأمينيالمبحث الثان
ادلستأمن بغرض ضباية على تنظيم العالقة بُت ادلؤمن و  يعترب اجلانب القانوين مهما بالنسبة للجانب التقٍت حيث يعمل

 .حقوؽ لكال الطرفُتالتزامات و ينشئ أطراؼ العالقة يف شكل عقد قانوين 
 .خصائص عقد التأمينتعريف و  األول: المطلب

 عقد التأمُت ىو عقد ينشأ بُت ادلؤمن وادلؤمن لو، ويتميز عن غَته من العقود األخرى خبصائص معينة. 
 .تعريف عقد التأمين :أوال
معينا  ااتفاؽ بُت طرفُت يتعهد دبقتضاه الطرؼ األوؿ بأف يدفع إىل شخص ما مبلغ" :نوأيعرؼ عقد التأمُت على    

من ادلاؿ يف حاؿ وقوع خطر معُت خالؿ مدة معلومة مقابل أف يدفع الطرؼ الثاين للطرؼ األوؿ مبلغا أو عدة مبالغ 
 .1"لغ الذي يتعهد الطرؼ األوؿ بدفعوقيمتها يف رلموعها أقل نسبيا من ادلب

عقد دبقتضاه يأخذ الضامن على عاتقو ادلخاطر اليت يتوقعها الفريقاف أثناء العقد اليت ال يرغب "وعرفو جوسراف بأنو: 
 . 2"واالشًتاؾادلضموف أف يتحمل وحده نتائجها النهائية لقاء ما يدفعو ىذا األخَت إليو من األقساط 

أف يدفع ب وىو الضامن ه الطرؼ األوؿىو اتفاؽ بُت طرفُت يتعهد دبقتضاأف عقد التأمُت  بُتالسابقُت تُت من التعريف
 .مبلغا من ادلاؿ يف حاؿ وقوع خطر معُت للطرؼ الثاين وىو ادلضموف نظَت دفع ىذا األخَت للقسط أو االشًتاؾ

األمر النعقاده توافر  ويتطلب أساسيةعلى عناصر قـو يصائص و ملة من اخلمن العقود األخرى جبيتميز عن غَته 
 .بُت أطرافو رلموعة من ادلبادئ ويتولد عن ذلك التزامات متبادلة

 .عقد التأمين صخصائ :اثاني
 يلي: ىناؾ صبلة من اخلصائص الواجب توافرىا يف العقد التأميٍت نذكر منها ما   

 .قد التأمين عقد رضائيع .1
شديد التعقيد  نوأمن خصائصو  .والذي يكوف فيو اإلجياب والقبوؿ ىو العقد الذي إذا اتفق الطرفُت يتم انعقاده   

قة تعترب وثيو  .عقد التأمُت جيب أف يكوف مثبتالذلك ( و فيدبعضو يتعدى أثره إىل الغَت )ادلست ،ومعظمو طويل األجل
  .ادلؤمن وادلؤمن لوتشًتط القوانُت شكال خاصا لعقد التأمُت كأف يكوف موقعا من طرؼ التأمُت ىي الوسيلة إلثباتو و 

نو ال يتناىف كوف عقد أوما ذبدر اإلشارة إليو ىنا  .3كما أف عقود التأمُت تتم بدفع القسط فال يكفي التوقيع فقط
نية الناشئة عن حوادث السيارات التأمُت عقد رضائي أف يكوف إجباريا يف بعض احلاالت كالتأمُت على ادلسؤولية ادلد

 . 4ادلهنيةالتأمُت على ادلسؤولية  وأ

                                                 
 .63سعيد صبعة عقل، مرجع سبق ذكره، ص و حريب زلمد عريقات 1
 . 46، ص2003، 1يد زلمد تقي احلكيم، عقد التأمُت حقيقتو ومشروعيتو، منشورات احلليب احلقوقية، لبناف، طعبد اذلادي الس2
 .123، ص 2009، عماف، 1"، اليازوري العلمية، طالتأمُتإدارة اخلطر و ، "وليد إمساعيل السيفوو عيد أضبد أبو بكر 3
 .265، ص 2007، 1"، دار ادلناىج ، عماف، طادلالية، "زلاسبة ادلؤسسات عبد الرزاؽ شحاذةو اؿ علي ىاليل صب4
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 .ملزم للجانبين عقد التأمين .2
وااللتزاماف ادلتقابالف  .نب الثاين ادلستأمنواجلا ، عقد التأمُت ملـز للجانبُت اجلانب األوؿ ادلؤمن )شركة التأمُت(   

من  ويتضح .إذا وقع اخلطر ادلؤمن منو قساط التأمُت والتزاـ ادلؤمن بدفع التعويضأبدفع ؤمن لو ادل لتزاـا: فيو مها
ه ف كاف عادة ما ينفذإأي قائم من وقت إبراـ العقد و  ،تعريف عقد التأمُت أف التزاـ ادلستأمن بدفع القسط التزاـ زلقق

ما التزاـ ادلؤمن فهو مقًتف دائما بتحقق اخلطر أو وقوع احلادث حبيث ال يتصور أ. بآجاؿ معينة  كل شهر أو كل سنة
 .1وجود ىذا االلتزاـ بدونو

 .عقد معاوضة التأمينعقد  .3
  .والتعويض فقط معٌت ذلك أف ادلؤمن لو ال جيوز لو أف جيعل من عقد التأمُت مصدرا للربح بل وسيلة للتعويض   

اقعة فعال مهما كاف مبلغ نو إذا ربقق اخلطر يلتـز ادلؤمن بدفع قيمة التعويض دبا ال يزيد عن قيمة اخلسارة الو أدبعٌت 
كما كاف عليو قبل   لو التعويض يتحدد بالقيمة ادلالية الدقيقة الكافية إلعادة وضع ادلؤمن. أي أف مفهـو التأمُت

 . 2اخلسارة مباشرة
 .متتالي أو مستمر عقد التأمين عقد .4

خيتلف من ىذا اجلانب عن العقود و  .اماتو على فًتات متعددة أو دوريةيكوف العقد مستمرا عندما ديتد تنفيذ التز    
 ،ت عقد التأمُت ال تتم دفعة واحدة. ويف ىذا الشأف نالحظ أف تنفيذ التزامايتم تنفيذىا يف وقت واحدية اليت الفور 

فالتزامات ادلؤمن لو بدفع القسط أو االشًتاؾ قد تستمر من بداية سرياف أو نفاذ العقد إىل غاية وقوع اخلطر أو إىل 
دة أو على دفعات لفًتات متتالية حسب طبيعة ونوع سواء كاف أداء األقساط دفعة واح ،مدة التأمُت غاية إهناء

 .3التأمُت
 .عقد إذعانعقد التأمين  .5

لطرؼ اآلخر دوف إمكانية حد األطراؼ بالشروط اليت يعرضها عليو اأىو ذلك العقد الذي يقبل فيو  اإلذعافعقد    
خالفا لعقود ادلساومة اليت تتاح فيها الفرصة للطرفُت وعلى قدـ ادلساواة دلناقشة صبيع الشروط اليت يتضمنها  ،مناقشتها

 .4العقد
بعقود اإلذعاف يف القانوف ىي عقود إذعاف طبقا للقواعد ادلتعلقة  التأمُتفإف عقود  اجلزائري،من وجهة نظر ادلشرع 

غَت أنو ال جيوز  ،يؤوؿ الشك يف مصلحة ادلدين" نوأعلى من ىذا القانوف  112نصت ادلادة  ثاجلزائري. حيادلدين 

                                                 
 .88سعيد صبعة عقل، ادلرجع السابق، ص و  حريب زلمد عريقات1
 .147، ص 2009، زىراف، عماف ، "تطبيقات على التأمينات العامة  –،" التأمُت و إدارة ادلخاطرزلمد رفيق ادلصري2
 .37جديدي معراج، مرجع سبق ذكره، ص 3
 .ادلرجع نفسو4
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أي أف ادلشرع اجلزائري يقضي  .1"أف يكوف تأويل العبارات الغامضة يف عقود اإلذعاف ضارا دبصلحة الطرؼ ادلذعن
 والطرؼ ادلذعن يف عقد التأمُت ىو ادلؤمن لو.  ،ادلذعن سواء كاف دائنا أو مدينا بأف يفسر الشك لصاحل

 ،وكاف قد تضمن شروطا تعسفية ،العقد بطريقة اإلذعافإذا مت "  ك إىل أنولمن القانوف ادلدين كذ 110دلادة  وتذىب
العدالة ويقع باطال كل  وا تقضي بذلك وفقا دلو  ،الطرؼ ادلذعن منها يعفيجاز للقاضي أف يعدؿ ىذه الشروط أو 

 . 2"اتفاؽ على خالؼ ذلك
عد ىذا من أىم الضمانات اليت وضعها ادلشرع اجلزائري حلماية ادلذعن من تعسف الشركات ومن بينها شركات ي   

 ادلربمة.التأمُت اليت سبتلك حق إعداد مناذج العقود 
 .حتماليةمن العقود اال نعقد التأمي .6

حيث  ،عة اليت سيحصل عليها عند التعاقداالحتمايل ىو العقد الذي ال يستطيع أي من طرفيو ربديد ادلنف العقد   
فإذا مل  .سارة أمر زلقق لطريف عقد التأمُتحيث أف احتماؿ الكسب واخل ،رط ديكن ربديدىا إال عند ربقق اخلال

 سر ادلؤمن مبلغ التأمُتخيوإذا ربقق احلادث  .لالذي يرحبو ادلؤمن دوف مقابالقسط يتحقق احلادث خيسر ادلؤمن لو 
 .3سب ادلؤمن لو مبلغا أكرب بكثَت من مبلغ القسط الذي التـز بويكو 

 .التأمين عقد قانونيعقد  .7
 .4أحكاـ قانونية يعمل هبا يف حالة نزاع أو خالؼ قائمشرع ينظم عقد التأمُت يف نصوص و دبعٌت أف ادل   

 .عناصر ومراحل إبرام عقد التأمين الثاني: المطلب
البد أف يشتمل عقد التأمُت على عناصر خاصة جيب توافرىا يف العقد وإال أصبح باطال. كما يتطلب األمر إلبرامو 

  اتباع رلموعة من اخلطوات.
 .عقد التأمين ر: عناصأوال
 وىي:يقـو التأمُت على ثالث عناصر أساسية    

 .رعنصر الخط .1
 تعريف الخطر. . أ
فادلؤمن  .التزاـ كل من ادلؤمن لو وادلؤمن وىو زلل ،لتأمُت وىو أصل العنصرين اآلخرينيعترب اخلطر أىم عنصر يف ا   

 . تأمُت لتأمُت ادلؤمن لو من اخلطروادلؤمن يلتـز بدفع مبلغ ال ،اط يف مقابل تأمُت نفسو من اخلطرلو يلتـز بدفع األقس
وقوع حادث يًتتب " بأنو ربَتو  اخلطر يف رلاؿ التأمُت فقد عرفو الفقيهاف بالنيوؿعٌت دلقد تعددت تعريفات الفقو     

 .1"دبا التـز بو ادلؤمن ييف أفعلى ربققو 
                                                 

 من القانوف ادلدين اجلزائري . 112ادلادة 1
 من القانوف ادلدين اجلزائري . 110ادلادة 2
 .125-124لسيفو، مرجع سبق ذكره، ص وليد إمساعيل او عيد أضبد أبو بكر 3
 . 266عبد الرزاؽ شحاذة، مرجع سبق ذكره، ص و  صباؿ علي ىاليل4
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بأف اخلطر ىو حادث زلتمل الوقوع ال يتوقف ربقيقو على إرادة الطرفُت ": قاال بيسوفو  بيكار كما أف الفقيهاف
 . 2"وحدمها وعلى اخلصوص إرادة ادلؤمن لو

حادث زلتمل الوقوع  لك"بأنو: رؼ حيث ع   ادلتقدمة،يف الفقو العريب بتعريفات ال زبرج عن التعريفات  مت تعريفو كما
 .3 "أو ادلستفيد من التأمُت لوو ادلؤمن أال يتوقف وقوعو على زلض إرادة ادلؤمن 

 .4"خاصة ادلؤمن لوو  الطرفُت،احلادث االحتمايل الذي ال يرجع ربققو إىل زلض إرادة  كذل"بأنو: وعرؼ اخلطر 
ىو حادث مستقبلي زلتمل الوقوع ال يتوقف ربققو على ارادة ر خلطوصبعا بُت ىذه التعاريف ديكن القوؿ بأف ا   

  أحد الطرفُت خاصة ادلؤمن لو أو ادلستفيد.
 .أنواع الخطر . ب

 : 5ديكن ترتيبها كما يلي سلتلفة اإف للخطر أنواع   
 .واألخطار غير القابلة للتأمين األخطار القابلة للتأمين -

حيق للشخص أف يؤمن على كل مصلحة لو قصد احملافظة عليها من وقوع أي نوع من األخطار وىذا ما وضحو    
من القانوف  621ادلادة نصت ادلشرع اجلزائري دبقتضى أحكاـ القانوف ادلدين وكذا دبوجب أحكاـ قانوف التأمُت حيث 

 "زلال للتأمُت كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من دوف وقوع خطر معُت فتكو ": على أنوادلدين 
ديكن لكل شخص لو مصلحة مباشرة أو غَت مباشرة يف حفظ ماؿ أو  "من قانوف التأمُت على أنو : 29وتؤكد ادلادة 

ـ القدرة على التكفل هبا من مُت نظرا جلسامة ضررىا وعدأتلكن ىناؾ سلاطر غَت قابلة للػ. "عدـ وقوع خطر أف يؤمنو
 من أمثلة ذلك سلاطر احلروب ادلختلفة دولية أو .يكوف زلل ىذه ادلخاطر غَت مشروع أو أفطرؼ شركات التأمُت 

كمخاطر التهريب واالذبار   ،طر سلالفة للنظاـ واآلداب العامةالطبيعة وكذا سلا عن بعض ادلخاطر الناصبة، ليةىأ
 .احملظورة باألشياء
 .الثابتة واألخطار المتغيرة األخطار -

 .وىذه ادلدة تكوف حسب طبيعة العقد .ققها ثابتة دلدة معينة من الزمنبقيت ظروؼ رب إذاثابتة  األخطارتكوف    
ر قد يطرأ عليو تغيَتات خالؿ ىذه الفًتة قد تكوف مؤقتة نظرا لتغَت درجة ربقق ىذه طوكل ذلك يبقى نسبيا ألف اخل

 خر كاحلريق مثال تتضاعف نسبة احتماؿ وقوعو يف الصيف. ادلخاطر من وقت آل

                                                                                                                                                             
 .142 -141، ص 2006، عماف، 1، طدار الثقافة "–دراسة مقارنة  –، " التأمُت الربي يف التشريععبد القادر حسُت العطَت1
 .ادلرجع نفسو2
 .34-33، ص1994 ،1دار النهضة العربية، القاىرة، ط"  -دراسة مقارنة- اإلسالمي"عقد التأمُت ومدى مشروعيتو يف الفقو  ،عبد اهلل مربوؾ النجار3
 .57، ص 1992، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، "09/08/1980راشد، " التأمينات الربية يف ضوء قانوف التأمينات اجلزائرية ادلؤرخ يف  راشد4
 .44 -41ادلرجع نفسو، ص 5
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بالزيادة كما ىو احلاؿ بالنسبة للتأمُت حلالة  أخرى إماإىل ويكوف اخلطر متغَتا عندما زبتلف فرصة وقوعو من فًتة 
اؿ و احلبالنقصاف كما ى وأ .العمرالوفاة حيث تزداد درجة احتماؿ وقوع اخلطر كلما مر الزمن وتقدـ ادلؤمن لو يف 

 .بالنسبة للتأمُت حلالة احلياة
 .المتفرقة واألخطارالمتجانسة  األخطار  -

حيث الطبيعة يتطلب األمر  منف ومداىا،اليت تتشابو من حيث طبيعتها  األخطارادلتجانسة ىي تلك  األخطار إف   
كمخاطر  متجانسة،تكوف ىذه ادلخاطر  أفيف كثَت من عمليات التأمُت اجلمع بُت أنواع سلتلفة من ادلخاطر وينبغي 

تقع على  أخطارىل ىي  األخطار،مدى ىذه  إىلالنظر  أيضا..كما ينبغي ادلرور.وسلاطر حوادث  والسرقة،احلريق 
 .العقارية وغَت ذلك أوادلنقولة  كاألمواؿ األمواؿعلى  أواألشخاص 

ال يتحقق  أخرىبعبارة  أو ،عدا وعلى فًتات متفاوتةققها متباادلخاطر ادلتفرقة فنعٍت هبا ذبميع أخطار يكوف رب أما
ف ذلك يضع ادلؤمن يف وضعية يستحيل أل .ألغلبهم أوواحد بالنسبة للزماف وادلكاف جلميع ادلؤمن ذلم  آفوقوعها يف 

 بتوفَتف كثرة تواترىا يسمح إوعلى العكس من ذلك ف اإلحصائيات،بسبب عدـ توافر  األقساطمعها ربديد 
 .1نو خيل دبيزانية ادلؤمن من جهة أخرىأمن جهة إال  اإلحصائيات

 .ةينغير المع واألخطارة يناألخطار المع  -
 كالتأمُت على حياة شخص  العقد، ىو ذلك اخلطر الذي يقع االحتماؿ فيو على زلل معُت وقت إبراـ ُتاخلطر ادلع

 احلريق.التأمُت على زلل ذباري من  أو معُت
 وفويتعلق األمر يف ىذه احلالة بأف يك .وقت التعاقد ُتينصب االحتماؿ فيو على زلل غَت مع ُتواخلطر غَت ادلع

جلي ىذه الصورة يف التأمُت من ادلسؤولية ادلدنية يف حوادث السيارات على وجو توت ،قابال للتعيُت وقت وقوع اخلطر
يف الغَت  أماويتمثل  .وإمنا معينا وقت وقوع احلادث ،العقد إبراـاحملل مل يكن معينا وقت  أفاخلصوص حيث 

 .يقع معها التصادـ أخرىسيارة ل أشخاص أوالراكب على منت ىذه السيارة  أوالسائق  أو)الضحية( 
 .شروط الخطر . ت
 :2التالية الشروطلكي يكوف اخلطر قابال للتأمُت البد من توفر  

 .مستقباليكون الخطر محتمل الوقوع  أن  -
وبالتايل فاخلطر ادلؤكد ال جيوز التأمُت  .قد يقع وقد ال يقع ،أييكوف زلتمل الوقوع  تقضي أفاخلطر  فاحتمالية   

كما ال جيوز التأمُت من خطر مستحيل الوقوع سواء كانت االستحالة  ،لنفع كلو يعود على ادلؤمن لو فقطمنو ألف ا

                                                 
 . 110آخروف ، مرجع سبق ذكره ، ص معراج ىواري و 1
 .81-77أضبد زلمد لطفي أضبد، مرجع سبق ذكره، ص 2
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ف يكوف احتماؿ وقوع اخلطر أ . أيضا يشًتطللمؤمن فقط ال إنسبية  ألف النفع يف ىذه احلالة ال يكوف  أومطلقة 
 وقع.ال يصح التأمُت على خطر قد  إذقاصرا على ادلستقبل 

 .حد الطرفينأ إرادةيتوقف وقوع الخطر على  ال نأ  -
  إذاالعقد ما  إبراـادلؤمن لو وقت ادلؤمن أو ال يعلم أدين  من أي؛ حتماؿاالكما سبق القوؿ بأف اخلطر قائم على    

كليا على إرادة   اعتمادافإذا كاف وقوع اخلطر يعتمد  عدمو. وبالتايلمن  التأمينيةسرياف التغطية  أثناءكاف سيتحقق 
 واإلثراءللربح  اويصبح عقد التأمُت باطال النعداـ اخلطر ويصبح التأمُت بذلك مصدر  االحتماؿ،انعدـ  األطراؼأحد 
 .وجو حقحساب شركات التأمُت بدوف  على

 .يكون الخطر المؤمن منو مشروعا أن  -
كوف ادلصلحة ادلؤمن عليها مصلحة أف توقد اشًتط ادلشرع صراحة  .واآلدابـ اال يكوف سلالفا للنظاـ الع أف أي   

 األخطار أمثلة من .ما رأينا سابقاكمن القانوف ادلدين اجلزائري   627ما مت ذكره يف ادلادة  امشروعة، وىذاقتصادية 
 .احملظورة باألشياءاليت ال جيوز التأمُت عليها سلاطر التهريب واالذبار 

 .القسط .2
 تعريف القسط.  . أ

فهو مقابل ما حيصل  ،للمؤمن لتغطية اخلطر ادلؤمن منو ادلقابل ادلايل الذي يقـو ادلؤمن لو بدفعو" القسط ىو      
 .1"وما يتحملو ادلؤمن من اخلطر أمافعليو ادلؤمن لو من 

وخيضع ربديد  ،ادلخاطرذلك ادلبلغ من ادلاؿ الذي يدفعو ادلؤمن لو مقابل تعهد ادلؤمن بتغطية " بأنو:ويعرؼ أيضا 
على ما يسمى بالقاعدة النسبية وتتضمن تناسب القسط مع اخلطر  األوىلعوامل سلتلفة فيتوقف بالدرجة  إىلالقسط 

درجة احتماؿ وقوع اخلطر من  أساسوىذه القاعدة معموؿ هبا يف صبيع عمليات التأمُت فيتم تقدير القسط على 
 .2"أخرىمن جهة  جسامتوودرجة  ،جهة

بينها مستعينا  ادلقاصة فيما ؤمن ذلم بعد إجراءادلخاطر اليت يتعرض ذلا ادل إىلويقـو ادلؤمن بتجديد قيمة القسط بالنظر 
 اإلحصاء.يف ذلك بقواعد 

 أنواع القسط. . ب
 : 3مة القسط بُت نوعُت مهايسبيز شركات التأمُت عند ربديدىا لق   
 

                                                 
 .83، ص ابقادلرجع الس1
  47جديدي معراج، مرجع سبق ذكره، ص  2
 .86-83ص  السابق،ادلرجع  أضبد،أضبد زلمد لطفي 3
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 .الصافي القسط  -
القسط  أف أي. خسارة أودوف ربح  أينقصاف  أوىو ادلبلغ الذي يقابل اخلطر فيقـو بتغطيتو سباما دوف زيادة    

بغض النظر  أيالقسط الذي يكفي فقط لدفع التعويضات اليت تستحق بسبب وقوع اخلطر ادلؤمن منو : "الصايف ىو
اليت ينتظرىا يف ىذه  األرباحالتأمُت وبغض النظر عن  عمليةعن ادلصروفات اليت يتحملها ادلؤمن بسبب مزاولة 

 . 1"العملية
ادلختلفة من حيث عدد احلاالت  لألخطاراخلربة ادلاضية  أساسعلى  األضراريتم حساب القسط الصايف يف تأمينات  

ستظل ثابتة يف  أي ،تلك اخلربة ستعيد نفسها أفوادلقدار ادلادي لكل خسارة بافًتاض  فعال من اخلسائراحملققة 
ى احلياة وتتمثل ىذه يف حساب القسط الصايف يف التأمُت عل طفقية نما يتم االعتماد على العناصر الفبين ،ادلستقبل

 .2العناصر يف احتماالت احلياة والوفاة ومعدؿ الفائدة
 .التجاريالقسط   -

 للخطر،ادلؤمن يتحمل عدة تكاليف يف تغطيتو  أف إذىو عبارة عن القسط الفعلي الذي يدفعو ادلؤمن لو للشركة    
وادلصاريف اليت تضاؼ للقسط الصايف  التجاري،فيكوف بذلك القسط  الصايف،ىذه التكاليف للقسط  إضافةفينبغي 

 : 3ىي
 العماؿ ومرتبات وىي تتصف بالتكرار مثل أجور التأمُتوتضمن السَت العادي لشركات  ،اإلداريةادلصاريف  -

 ؛ اذلاتف ومصاريف قضايا سلتلفةو  ادلباين وإجيارات ادلوظفُتو 
فيكوف  القسط،العمالء لتحصيل  إىلف شركة التأمُت ىي اليت تسعى عادة ذلك أل ،األقساطمصاريف ربصيل  -

 ؛ 4القسط مطلوبا ال زلموال
 ؛ 5شركة التأمُت لتحقيقها اليت تسعى األرباح إىلباإلضافة  (Taxes)ما تفرضو الدولة من رسـو -
وتشمل ادلصاريف اليت تتم هبدؼ احلصوؿ على عمليات التأمُت مثل العموالت اليت تدفع ، التعاقدمصاريف  -

 .. .اإلعالفومصاريف  ،(مساسرتوالتأمُت و للمنتجُت )وكالء 
 .المؤمن( أداءمبلغ التأمين )  .3

تلتـز شركة التأمُت دبقتضى عقد التأمُت بأف تدفع للمؤمن عليو أو للمستفيد الذي يعنيو مبلغ التأمُت عند وقوع    
 مبلغ التأمُت ىو "ذلك ادلبلغ من ادلاؿ الذي اإذً لو. اليت يدفعها ادلؤمن  قساطاخلطر أو احلادث ادلؤمن منو مقابل األ

                                                 
 .339ص  ذكره، سبق عرمضاف أبو السعود، مرج1
 .241-240ذكره، صمرجع سبق  عقل،صبعة سعيد عريقات و حريب زلمد  2
 ادلرجع السابق .3
 .86-85أضبد زلمد لطفي أضبد، مرجع سبق ذكره، ص  4
 .ادلرجع نفسو 5
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 .1"و الغَتأادلستفيد  أويلتـز ادلؤمن بأدائو عند ربقق اخلطر للمؤمن لو 
مبالغ من ادلاؿ تعادؿ قيمة الضرر الذي حلق  أداءادلؤمن لو صور متعددة منها الصورة النقدية ادلتمثلة يف  أداء خذأيو 

 يءالش بإعادةالعيٍت ادلتمثل يف التزاـ ادلؤمن  باألداءتكوف شروط الوثيقة سازلة  أفومن اجلائز  .ادلستفيد أوبادلؤمن لو 
 .2ادلؤمن عليو يءالش أصابالضرر الذي  إصالح أيحالتو السابقة قبل وقوع احلادث  إىلادلؤمن عليو 

 األشخاصففي التأمُت على  األضراروخيتلف ربديد مبلغ التأمُت يف الػتأمُت على األشخاص عنو يف التأمُت على 
بُت ما قد يلحق و  ،قة بُت مبلغ التأمُت ادلتفق عليوخيضع يف ربديده لالتفاؽ بُت ادلؤمن وادلؤمن لو دوف وجود أية عال

 جرب ادلقصود منو ليس إذ .على األشخاص ليس لو صفة تعويضية ف مبلغ التأمُت يف التأمُتأل ،ادلؤمن لو من ضرر
يكوف للتأمُت صفة تعويضية ظاىرة على  إذ ،مسات ىذا التأمُت أىمالتأمُت من األضرار فالتعويض من  يف أما. الضرر

فإذا مل حيصل للمؤمن  ، حدود مبلغ التأمُت ادلتفق عليوبسبب وقوع احلادث ادلؤمن منو ويف أصابومقدار الضرر الذي 
 .3عن وقوعو فإنو ال يستحق شيئا من مبلغ التأمُت  وؿؤ ادلسحصل وعوض  أولو ضرر من وقوع احلادث 

 .عقد التأمين إبرام مراحل :اثاني
سبر عملية ابراـ عقد التأمُت دبراحل حيث تبدأ بتقدًن طلي التأمُت مث قبوؿ ادلؤمن اخلطر مؤقتا من خالؿ مذكرة 

تعديل أو اضافة إىل العقد األصلي  بػػإجراءالتغطية ادلؤقتة إىل حُت توقيع وثيقة  التأمُت النهائية وقد يقـو الطرفاف 
 فتسمى دبلحق وثيقة التأمُت.   

 .طلب التأمين .1
 نم والذي ( proposant )*ة من طرؼ ادلكتتب أو طالب التأمُتاطلب التأمُت ىو عبارة عن مطبوعة معبأة وشلض

يتكهن ادلؤمن بكل  أفلذلك البد  .زلدد يصفو باإلجابة عن االستمارةخاللو يطلب من ادلؤمن ضماف خطر 
يستكمل  أفىذا الطلب ديكن  ،بشكل جيد وزلدد يصيغها أفكما ينبغي عليو   ،التساؤالت الضرورية لتقدير اخلطر

 4الصور ... ،الفواتَت ،بوثائق ملحقة مثل: سلطط األماكن
طلب التأمُت التزاـ ادلؤمن لو وادلؤمن  يًتتب علىال  "يلي:ما  على 07-95من األمر  08 يف ىذا اإلطار تنص ادلادة

إما دبذكرة تغطية التأمُت أو بأي مستند مكتوب وقعو و ديكن إثبات التزاـ الطرفُت إما بوثيقة التأمُت و  قبولو،إال بعد 
الظروؼ ادلبينة كة التأمُت للتغطية وفقا للوصف و فطلب التأمُت يعترب وسيلة استعالـ عن مدى قبوؿ شر ا إذ .5"ادلؤمن

 .6سيكلف طالب التأمُت سدادا للقسط ادلستحق القبوؿ كميف حالة  بالطلب،
 .مذكرة التغطية المؤقتة .2

 من  لفًتة الزمنية بُت تقدًن الطلب وصدور قرارمُت بشأنو خالؿ اأة لتغطية اخلطر الذي قدـ طلب التىي وسيلة عملي

                                                 
 .50ص  ذكره،مرجع سبق  معراج،جديدي  1
 .128ه، ص ، مرجع سبق ذكر أضبد أبو السعود 2
 .90ص ذكره،مرجع سبق  أضبد،أضبد زلمد لطفي 3
 .أو وكالئو أو أحد وسطاء التأمُت طالب التأمُت ىو ادلؤمن لو بنفسو  أو شلثلو:  *

4François Coulbault ,Constant Eliashberg , op.cit , p 92. 
 .16، ص 2010اجلزائر،  ،، دار ىومة 2زائرية للتأمينات"،ط،" ادلدونة اجلحسُت مربوؾ 5
 .163ص  ذكره،مرجع سبق  السعود،أضبد أبو  6
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أف يضمن بصفة مؤقتة  ىذه ادلذكرة يتعهد ادلؤمن بعدمو. فبموجمن  ف قبوؿ إصدار الوثيقة النهائيةأمُت بشأشركة الت
قرار بشأف قبوؿ التأمُت أو  ادلؤمن يتخذاخلطر الذي قدـ طلب التأمُت بشأنو إىل أف يتم ربرير الوثيقة أو إىل أف 

 .رفضو
تصدر مشتملة   ، فمن اجلائز أفذج معينة دلذكرة التغطية ادلؤقتةما ذبدر اإلشارة إليو أنو ال توجد شروط شكلية أو منا  

، لو أو ادلستفيدبيانات ادلؤمن ة التغطية مىت تبدأ ومىت تنتهي و مدطر ادلؤمن منو ومبلغ التأمُت و فقط على بيانات اخل
تكوف التأمُت و  طرؼ شركةىذه ادلذكرة تصدر من . و 1و بعضهاأأو أف تتسع لتشمل شروط الوثيقة األصلية كلها 

 .2موقعة من طرفها دوف ادلؤمن لو

 .وثيقة الـتأمين .3

مل دبقتضاىا بُت شركات التأمُت قد جرى التعاأىم األشكاؿ اليت يرـب هبا العقد، و وثيقة التأمُت من  تعترب   
 . 3التأمُت رلاؿ ىو العقد األكثر استعماال يفأمت معٌت الكلمة، و بأمنُت وتعد يف الواقع عقد ستادلو 

قد أحصاىا ادلشرع اجلزائري يف شباف نقاط حسب ما جاء التأمُت، و لواجب توافرىا على وثيقة ىناؾ بعض ادلعلومات ا
 .ادلتعلق بالتأمينات 07-95من القانوف  07يف ادلادة 

 :4النقاط ىي ىذهو 

  عنواهنما؛اسم كل من الطرفُت ادلتعاقدين و  -
  ؛و الشخص ادلؤمن عليوأالشيء  -
  ؛طبيعة ادلخاطر ادلضمونة -
  االكتتاب؛ تاريخ -
  ومدتو؛تاريخ سرياف العقد  -
  الضماف؛ مبلغ -
 مُت.أالتمبلغ قسط أو اشًتاؾ  -

 :5تتضمن جزأين مهمُت مها  التأمُت،مُت أداة إثبات لعقد أبذلك تشكل وثيقة الت
 

                                                 
 .172، 168ادلرجع نفسو، ص  1
 .65ص  ذكره،مرجع سبق  معراج،جديدي  2
 .62ص  السابق، ادلرجع3
 . 16 -15ص مربوؾ حسُت ، مرجع سبق ذكره ،4
 .175 – 174ص  ذكره،مرجع سبق  السعود،أضبد أبو  5
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 العامة: الشروط 

بقا بالنسبة لكل فئة من األخطار ، فهي وثائق مطبوعة مسونية ادلتعلقة باألخطار ادلختلفةتعكس كل األحكاـ القان   
ت اذليئة الرقابية رقم قيدىا بسجالة بيانات شركة التأمُت ادلصدرة وعنواف مركزىا الرئيسي و اليت يلـز أف تكوف متضمنو 

 :على سبيل ادلثاؿ ال احلصر ما يليوتتضمن الشروط العامة لوثيقة التأمُت  .التابعة ذلا ورقم قيدىا بالسجل التجاري

 ؛ ع التغطية مع وصف ما تغطيو من سلاطر وصفا دقيقابياف نو  -
 ؛ الوثيقةادلؤمن لو خالؿ سرياف مات ادلتبادلة على عاتق ادلؤمن و بياف تفصيلي لاللتزا -
 ؛ االستثناءات الواردة على التغطيةدخل يف نطاؽ التغطية التأمينية و بياف باألخطار اليت ال ت -
 ؛ حادثاإلجراءات ادلتعُت ازباذىا يف حالة وقوع  -
 ؛ يسقط فيها حق ادلؤمن لو أو ادلستفيد من ادلطالبة بالتعويضاتاليت األحواؿ  -
سواء باحملاكم ادلختصة أو ىيئات  الوثيقة،طريقة فض ادلنازعات اليت ديكن أف تثار حوؿ تنفيذ أو تفسَت  -

 .التحكيم
 الخاصة: الشروط 

ا متممة تعتربىرى خاصة ترفقها بوثيقة التأمُت و أخ ا، تضع شركة التأمُت شروطباإلضافة للشروط العامة للوثيقة
 أو ر ادلؤمن ضدهغالبا ما تضيف ىذه الشروط ضمانات هبدؼ تقليل فرصة ربقق اخلطو  .للشروط الواردة هباومكملة 

 .بل أو عند وقوع اخلطر ادلؤمن منوأو تضيف التزامات ينبغي على ادلؤمن لو مراعاهتا ق

 .مالحق وثيقة التأمين .4

يتضمن شروطا جديدة تقضي بتعديل مضموف و  .أطراؼ العقد األصلي وثيقة التأمُت ىو اتفاؽ إضايف يرـب بُت ملحق
ث كوقوع كوار روؼ قد استجدت بعد إبراـ العقد ومل تكن يف احلسباف  ىذا نظرا لظو  .العقد األوؿ بالزيادة أو النقصاف
لو إىل إدخاؿ ذلك يف نطاؽ التأمُت أو وقوع تغَت خلطر  األمر الذي يؤدي بادلؤمن .مل تكن منتظرة وقت إبراـ العقد

قد يكوف ذلك يف شكل اتفاؽ بُت و  .ادلخاطر اجلديدةلعقد دبا يتفق و ادلؤمن منو شلا يستدعي الطرفاف لتعديل شروط ا
ملحقا يف مثل ىذه احلاالت جرى العمل أف حيرر الطرفاف و  .ديل يف القسط أو يف مبلغ التأمُتالطرفُت على إجراء تع

 .1خيضع ىذا ادللحق مهما كانت الدواعي للشروط اليت خيضع ذلا العقد األصليي و يضاؼ إىل العقد األصل

أي أنو  ؛إضافية، حيث ربدد الشركة من خاللو ضمانا أو نقاط التأمُت ىو مطبوعة مرفقة بالعقد ملحق وثيقة إذف  
 .جزء مكمل لوثيقة التأمُت

                                                 
 .64ص  نفسو،مرجع  معراج، جديدي1
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 عقد التأمينأطراف مبادئ و  الثالث: المطلب

أف يقتصر عقد التأمُت على طرفُت فقط، و  حىت يكوف صحيحا وؿ عقد التأمُت على مبادئ معينةال بد من مش   
 راؼ أخرى كما يلي:وديكن أف يتعداه إىل أط

 .المبادئ القانونية لعقد التأمين :أوال

من بُت يعات اليت تنظم عمليات التأمُت و الشروط القانونية مستمدة من التشر ضع عقود التأمُت لبعض ادلبادئ و زب   
 ةوىذه ادلبادئ الثالث ادلباشر.مبدأ السبب القريب أو  النية،مبدأ منتهى حسن  التأمينية،مبدأ ادلصلحة  ادلبادئ:ىذه 

 .فهي تصلح للتأمينات العامة فقطمبدأ احللوؿ مبدأ ادلشاركة و و  التعويضأما مبدأ  التأمُت.صاحلة لكافة عقود 
 :1نلخص ىذه ادلبادئ الستة على النحو التايلو 

 .التأمينيةالمصلحة  مبدأ .1

من أجل و  منو،يقصد بادلصلحة أف يكوف للمؤمن لو أو للمستفيد من التأمُت مصلحة يف عدـ ربقق اخلطر ادلؤمن   
ليت زبضع ذلا كافة عقود فمبدأ ادلصلحة التأمينية يعد من أىم ادلبادئ ا اخلطر.ىذه ادلصلحة قاـ بالتأمُت من ىذا 

بُت الشخص أو الشيء معينة بُت الشخص طالب التأمُت و  وتتوافر ادلصلحة التأمينية عندما توجد عالقةالتأمُت 
 .تب على فنائو خسارة مادية لويًت أمُت نفعا ماديا لطالب التأمُت و ، حبيث يًتتب على بقاء موضوع التموضوع التأمُت

ادلعرض للضياع أو الفناء الية للشيء ادلؤمن عليو و ًتط أف تكوف مادية ربدد بالقيمة ادلحىت توجد مصلحة تأمينية يشو 
اطفة كافية خللق مصلحة تأمينية وكذلك بذلك ال تعترب العيء ادلؤمن عليو من احلريق...و كقيمة الش  ،ع اخلطروقإذا 

 2..مشروعة.بد أف تكوف ادلصلحة ال

ادلطالبة ة طواؿ فًتة سرياف عقد التأمُت وحىت وقوع اخلطر و أف تظل باقيالتعاقد و ادلصلحة التأمينية عند ويشًتط تواجد 
 التأمُت.بالتعويض يف كل نوع من أنواع 

 .مبدأ منتهى حسن النية .2

طريف التعاقد على الطرؼ اآلخر أي بيانات جوىرية من شأهنا أف تؤثر على  من لك  ال خيفي  ف أيقضي ىذا ادلبدأ ب  
يد الشروط قرار ادلؤمن من حيث قبولو أو رفضو للتأمُت أو يف تقريره لقيمة القسط التأميٍت الواجب دفعو أو يف ربد

من شأنو أف يؤدي إىل زيادة ف خيطر ادلؤمن بكل تطور أدبوجب ىذا ادلبدأ يلتـز ادلؤمن لو باليت يقبل هبا التعاقد. و 

                                                 
 .87 – 68ص  ذكره،مرجع سبق  عقل،سعيد صبلة و  عريقاتحريب زلمد  1
 .217 – 211رمضاف أبو السعود، مرجع سبق ذكره، ص  2
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. فبالنسبة للمؤمن لو يكوف 1احتماؿ ربقق اخلطر ادلؤمن منو فإذا أخل أحد الطرفُت هبذا ادلبدأ فإف العقد يصبح باطال
يكوف  أو .نات خاطئة حبسن نية دوف اكًتاث وىنا ال يبطل العقديتضمن إعطاء بياإجيابيا و  ماإ اإلخالؿ هبذا ادلبدأ

حيتفظ إخفاء عمدي بغرض تضليل ادلؤمن وغشو وىنا يبطل العقد و  اإلخالؿ سلبيا ويتضمن إخفاء أمر جوىري
تب عنو حق ادلستأمن بفسخ . أما اإلخالؿ هبذا ادلبدأ بالنسبة للمؤمن يًت اط ادلدفوعة من طرؼ ادلؤمن لوادلؤمن باألقس

هنا أف تضلل طالب ألة ذلك اإلدالء ببيانات خاطئة من شمن أمث .اسًتداد ما يكوف قد دفعو من أقساطالعقد و 
 .  التأمُت

 .مبدأ السبب القريب  .3

ىو التعويض جيب أف يكوف اخلطر ادلؤمن منو ىو السبب القريب ـ ادلؤمن بدفع التزاماتو و يقصد هبذا ادلبدأ أنو لقيا   
ن ادلقصود هبا القريب يف لكيف الزمن و ال السبب البعيد حلدوث اخلسارة وكلمة " القريب" ال تدؿ على القريب 

أي السبب ادلباشر الذي أدى إىل وقوع  .2عليو فالسبب القريب ىو السبب الفعاؿ يف وقوع اخلسارة ادلباشرةالسبب و 
 .ارة بدوف تدخل أي مؤشر آخر مستقلاخلس

 .التعويض مبدأ .4

  .والتعويض فقط مصدر ربح بل وسيلة للتعويضأمُت يقضي ىذا ادلبدأ بأنو ال جيوز للمؤمن لو أف جيعل من عقد الت   
نو إذا ربقق اخلطر ادلؤمن منو فإف التعويض الذي يلتـز بدفعو للمؤمن لو جيب أال تزيد قيمتو عن اخلسارة اليت أدبعٌت 

 .ال مهما كاف مقدار التأمُت كبَتاحدثت فع

ف حياة اإلنساف أو دا التأمُت على احلياة ألفيما عما يالحظ على ىذا ادلبدأ أنو ينطبق على صبيع عقود التأمُت و   
يف حالة وفاة الشخص  كما ال ديكن تقدير اخلسارة ادلادية اليت ربدث  .ة أي عضو من أعضائو ال تقدر بثمنقيم

 .3، فهذا النوع من التأمينات ال خيضع دلبدأ التعويض ادلؤمن عليو
 .المشاركة مبدأ .5

من على نفس الشيء موضوع أذا ربقق اخلطر ادلؤمن ضده يف وقت يكوف ادلؤمن لو قد إيقضي ىذا ادلبدأ بأنو    
يف نفس الوقت تشًتؾ صبيع اذليئات ادلؤمن لديها يف دفع واحد و  التأمُت ضد نفس اخلطر لدى أكثر من مؤمن

لتعويض ادلستحق يف صبيع احلاالت جيب مراعاة أف مبلغ اللمؤمن لو كل حسب نصيبو التناسيب، و التعويض ادلستحق 

                                                 
 .119-118، ص 2010، مصر، 1، ط ، ادلكتبة العصرية"–اخلطر و التأمُت  -، " التأمُت و رياضتو إبراىيم زلمد مهدي 1
 .64ص  ذكره،مرجع سبق  ربو،إبراىيم علي إبراىيم عبد  2
 .122ص  ذكره،مرجع سبق  مهدي،إبراىيم زلمد  3
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، كما أف نصيب أي ىيئة من اخلسارة لغ ادلؤمن عليها لدى ىذه الشركاتمن صبيع الشركات ال يزيد عن رلموع ادلبا
 .ادلبلغ ادلؤمن بو لدى ىذه اذليئةجيب أف ال يتعدى 

 الحلول. مبدأ .6
مبدأ احللوؿ نتيجة حتمية دلبدأ التعويض و ديكن تعريف مبدأ احللوؿ بأنو حق الشخص أو اذليئة اليت قامت  يعترب   

مت تعويضو(  قانونية زلددة ربل زلل الشخص الثاين )ادلؤمن لو الذي فاقاتتالبتعويض شخصا آخر أو ىيئة وفقا 
 .كات وادلسؤولية وال ينطبق على عقود تأمُت احلياةبدأ على عقود تأمُت ادلمتليطبق ىذا ادلو  .بكافة مالو من حقوؽ

يف بعض األحياف قد حيصل ادلؤمن على مبلغ أعلى من ادلبلغ الذي دفعو للمؤمن لو يف مثل ىذه احلالة وجب عليو 
 ربملها.دفع الفرؽ إىل ادلستأمن الذي حدثت لو اخلسارة بعد خصم قيمة ادلصروفات اليت 

 .والتزاماتهم عقد التأمين ف: أطرااثاني
 مها طرفا العقد وما ىي التزاماهتما. نسنحاوؿ أف نبُت ملذلك و  ،يرـب عقد التأمُت بُت طرفُت وتنشأ بينهما التزامات

 .أطراف عقد التأمين .1
 : وسنتطرؽ لكل منهما فيما يلي .سم ادلؤمن والثاين اسم ادلؤمن لوأحدمها يطلق عليو ا يرـب عقد التأمُت بُت طرفُت   

 :المؤمن . أ
. كما ديكن 1وىو اذليئة أو الشركة اليت تقـو بدفع مبلغ التأمُت أو التعويض يف حالة ربقق احلادث ادلنصوص عليو     

التعبَت عنو من خالؿ أنو الطرؼ الذي يتعهد بدفع مبلغ معُت )التعويض( للطرؼ الثاين أو من يعينو يف حالة ربقق 
 .2فق عليو خطر معُت مقابل حصولو على القسط ادلت

نو يكوف أؤمن شركة تأمُت أو صبعية تعاونية، أي وعادة ما يكوف ادل ،التأمُتيعد ادلؤمن الطرؼ األساسي يف عقد  اإذ
 .3بالتايل فإف إبراـ العقد يف ىذه احلالة يكوف عن طريق الوسطاء أو الوكالء شخصا معنويا و 

 :المؤمن لو . ب
 ادلؤمن،صفة طالب التأمُت الذي يرـب عقد التأمُت مع  ثالث،لو كطرؼ يف التأمُت ديثل عادة صفات  ادلؤمن    

وصفة ادلستفيد الذي سيستحق مبلغ التأمُت وديكن توضيح ىذه الصفات   منو،وصفة الشخص ادلهدد باخلطر ادلؤمن 
 4:كما يلي

 ، أي الشخص الذي يكوفقابلة اللتزامات ادلؤمنزامات ادلىو الشخص الذي يتعهد بتنفيذ االلت، طالب التأمُت -

                                                 
 . 122، ص 2004، القاىرة، 1" مبادئ إدارة اخلطر و التأمُت"، دار الكتب األكادديية، ط، صباؿ عبد الباقي واصفو  زلمد توفيق البلقيٍت 1
 . 15شقَتي نوري موسى ، " إدارة اخلطر و التأمُت " ، مرجع سبق ذكره  ، ص و أسامة عزمي سالـ  2
 .95أضبد زلمد لطفي، مرجع سبق ذكره، ص 3
 .99ص  السابق، ادلرجع4
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يلتـز  ، فهو الذي يلتـز بدفع األقساط وإعالف بيانات اخلطر  كمابرمو بنفسو أو من ينوب عليوأواء ، سيف العقدشلثال 
 ؛بإعالف ربقق اخلطر للمؤمن

 ؛اخلطر ادلؤمن منو هوىو الشخص الذي يتهدد، ادلؤمن لو  -
ويتم تعيينو من قبل ادلستأمن  ضده،وىو الشخص الذي سيقبض قيمة التعويض عند ربقق اخلطر ادلؤمن  ،ادلستفيد  -

 لعقد احلالة يكوف ىناؾ طرفاف فقط ويف ىذه ادلستفيد،ويف معظم األحياف يكوف ادلستأمن ىو نفسو  التأمُت،يف عقد 
 .1التأمُت

 .التزامات أطراف عقد التأمين  .2

 :2طريف العقد فيما يلي ديكن حصر التزامات   

 المؤمن:التزامات  . أ

 ؛االلتزاـ بدفع مبلغ التأمُت )التعويض( عند حصوؿ اخلسارة، سواء أكاف نقديا أو عينيا )تصليح أو استبداؿ( -

الة عدـ قدرة ادلؤمن على أف ينشأ لصاحل ادلستأمنُت وديعة لدى السلطات النقدية تكوف ضمانا حلقوقهم يف ح -
 ؛التعويض

 ؛القياـ بالكشف ادلباشر حُت وقوع اخلطر لتقدير األضرار واخلسائر -

 ؛تطبيق نصوص عقد التأمُت يف حالة حصوؿ اخلطر أو إهناء العقد -

 ؛عدـ تقدًن معلومات تضلل طالب التأمُت -

 القياـ ببحوث زبص احلد من احلوادث واخلسائر وتشجيع ادلستأمن على احًتاـ اإلجراءات الوقائية.   -

 تزامات المؤمن لو:ال . ب

 ؛االلتزاـ بدفع ادلستحقات ادلالية ادلًتتبة عليو وادلتمثلة يف األقساط -

 ؛تقدًن صبيع البيانات اليت تتعلق بالشيء ادلؤمن عليو وعدـ إمهاؿ أي منها -

 ؛إشعار ادلؤمن فورا عند حصوؿ اخلطر وخالؿ ادلدة القانونية ادلسموح هبا -

 ؛تعديالت أو إضافات طرأت على موضوع التأمُت أو مضمونوإبالغ ادلؤمن عن أية  -

 ؛...تقدًن الوثائق ادلتعلقة باخلطر عند وقوعو مثل التقارير الطبية والفواتَت -

                                                 
 .99ص  ذكره،مرجع سبق  عطية،أضبد صالح  1
 .86، ص2003عماف، ،1ط، اء، دار الصف"إدارة الشحن والتأمُت،" وآخروف علي ادلشاقبة2
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 أف يلتـز دببدأ حسن النية طوؿ مدة سرياف العقد أي عدـ التدخل بإحداث اخلطر.  -

 كل طرؼ.لالتزامات  فرض، واليت تلو وادلؤمن منؤ ادلادلوجودة بُت  ىو الصيغة القانونية للعالقةعقد التأمُت  اإذ
 .المبحث الثالث: شركات التأمين

يت تقع لإلنساف نفسو أو شلتلكاتو، التسلح ضد األخطار ادلختلفة الالتامُت يف االحتياط للمستقبل و  ةن حقيقمتك   
عاتقها مسؤولية ربمل اخلسائر الناصبة عن  توكل ىذه ادلهمة لشركات معينة ىي شركات التأمُت حيث تأخذ علىو 

 .ساط اليت تدفع من طرؼ ادلؤمن ذلمقربقق اخلطر مقابل تلقيها لأل

 .ص شركات التأمينصائخالمطلب األول: تعريف و 
تعترب شركات التأمُت من بُت أىم ادلتعاملُت االقتصاديُت يف الدولة، وحىت تستطيع ادراؾ أمهيتها سنتطرؽ إىل تعريفها، 

 ن مث خصائصها.وم
 .: تعريف شركات التأمينأوال

شركات ذلا دور مزدوج فإىل جانب قيامها فيمكن تعريفها بأهنا: "مُت ات ادلقدمة لشركات التألقد اختلفت التعريف
 وىي كذلك تعمل كوسيط يقبل االمواؿ  .دلن يطلبها، فهي مؤسسة مالية تتلقى األمواؿ من ادلؤمن ذلم بتقدًن خدمة

هنا يف ذلك شأف أجل إعادة استثمارىا نيابة عنهم مقابل عائد شأاليت تتمثل يف األقساط اليت يقدمها ادلؤمن ذلم من 
 .  1البنوؾ التجارية "

ىيئات تتكوف من ادلؤمنُت الذين يأخذوف على عاتقهم مسؤولية تقدًن اخلدمات التأمينية " كما تعرؼ على أهنا:
 .2"من لو عند ربقق احلظر ادلؤمن ضدهحيث تتوىل ىذه اذليئات دفع مبلغ التأمُت أو التعويض للمؤ  .فراد وادلنشآتلأل

تجميع األقساط من ادلؤمن ذلم ، حيث تقـو ىذه ادلنشأة ب"منشأة ذبارية هتدؼ لتحقيق الربح: أهنا ىتعرؼ أيضا علو 
عند  لدفع التعويضات للمؤمن ذلم أو ادلستفيدين استثمارىا يف أوجو استثمارية مضمونة بغرض توفَت األمواؿ الالزمةو 

 .3ربقيق ربح مناسب"نفقات مزاولة النشاط التأميٍت و  تغطيةربقق ادلخاطر ادلؤمن ضدىا و 
ادلؤسسات ية تقـو بتوفَت األماف لألفراد و السابقة يتضح أف شركات التأمُت ىي مؤسسات مال اتمن خالؿ التعريف   

حق هبم عن طريق تعويض من تلحق بو اخلسارة مقابل حصوذلا على أقساط تستثمرىا من ادلخاطر اليت ديكن أف تل
ربقيق ربح تأمينية و كذا تغطية مصاريف العملية الادلؤمن ذلم و  ذباه بغرض توفَت األمواؿ الالزمة للوفاء بالتزاماهتا

            . مناسب
 .شركات التامين ص: خصائاثاني

 :4ىيملة من اخلصائص و جبتنفرد شركات التأمُت 

                                                 
 .6أضبد صالح عطية ،مرجع سبق ذكره، ص 1
 .79، ص 2000التطبيق "، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، إبراىيم عبد النيب ضبودة ،"مقدمة يف مبادئ التأمُت بُت النظرية و و زلمود سلتار اذلانسي 2
 . 86، ص  1986دار النهضة العربية ، بَتوت ،  أضبد بسيوين شحاتة ، " زلاسبة ادلنشآت ادلالية " ،و  أضبد نور 3
  .8-7، ص  2002، القاىرة ، 1، طايًتاؾ ،"أمُتثناء زلمد طعيمة،"زلاسبة شركات التامُت اإلطار النظري و التطبيق العملي وفقا ألحدث ادلعايَت احملاسبية لشركات التامُت و إعادة الت4
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إعادة التأمُت بالثقة ادلالية العالية ألهنا تقدـ خدمة آجلة بدوف ضماف أو رىن تع ادلنشآت اليت تزاوؿ التأمُت و تتم  .0
  ؛االحتياطاتادلاؿ و حاضر ، لذلك فالضماف الوحيد ىو رأس 

 ؛إدارة منشآت التأمُتوىذا يتطلب طرقا خاصة يف تنظيم و  مؤجلة،تتميز سلعة التأمُت بأهنا خدمة  .1
رياضية لعمليات َت اخلدمة التأمينية خربة فنية و وإمنا يتطلب تسع الطلب،مُت لقوانُت العرض و ع أسعار التأال زبض .2

 ؛التأمُت
ؿ يف اجلزائر تقـو جلنة اإلشراؼ على التأمينات بدور فعاو  ،التدخل احلكومي واضح يف رلاالت النشاط التأميٍت .3

 ؛إعادة التأمُتالتأمُت و يف الرقابة على نشاط 
منية اليت سبتد ذلا عقود اليت تكوف تقديرية بسبب الفًتة الز لنشاط التأميٍت لشركات التأمُت و صعوبة ربديد نتيجة ا .4

عدـ إمكانية ربديد قيمة ادلصروفات ادلًتتبة عن تلك العقود إال  ات طويلة وبالتايل، إذ أف بعضها ديتد لفًت مُتالتأ
رية على عكس ادلؤسسات التجارية مُت تعترب تقديألرباح اليت ربققها شركات التأد أي أف ايف هناية مدة العق

 ؛الصناعية اليت ربدد نتائج أعماذلا يف هناية السنة ادلاليةو 

لكن يف ضوء ما ىو زلدد يف القانوف سواء بالنسبة ألوجو و على شركة التأمُت استثمار األمواؿ ادلتاحة لديها،  .5
أي أف القيود  الواجب استثمارىا أو بالنسب اليت حيددىا القانوف لكل نوع من أنواع االستثمار،االستثمار 

 ؛القانونية ربد من قدرة شركة التأمُت على االستثمار يف أنواع غَت زلددة يف القانوف
جيربىا القانوف تأمينات ادلمتلكات( و سلتلفة )فروع تأمينات احلياة، و  مُتمعظم شركات التأمُت تعمل يف فروع تأ .6

 ؛ةعلى إعداد القوائم ادلالية لكل فرع على حد
دائها للتعويض أمن فروع النشاط، تتلقى شركات التأمُت قسط التأمُت قبل اس دورة اإلنتاج، فخالفا لغَته انعك .7

دفع الثمن ادلؤسسة ادلنتج أو اخلدمة ادلفًتضة إىل أف يتم  التأمُت توفرباستثناء  ةاخلسارة. عادادلفًتض يف حالة 
مُت تثبيت شركة التأمُت لقسط التأ يف ذلا. ذبلب ىذه اخلاصية مزايا نقدية إال أف لديها عيب خطَت يكمن

مُت. تنطوي أيضا ىذه اخلاصية على ضرورة تكوين قيقية أو الفعلية عند إنتاج التأمسبقا دوف معرفة التكلفة احل
 .1لتزاماهتاشركات التامُت للمخصصات لتكوف قادرة على الوفاء با

 .وظائف شركات التامينشروط و المطلب الثاني: 
وظائف متكاملة لتحقيق األىداؼ شروط البد من توافرىا للقياـ بباقي ادلؤسسات االقتصادية ذلا مُت كشركات التأ   

 اإلدارة.العامة للشركة لكن زبتلف بشكل واضح عن الوظائف ادلتعارؼ عليها يف رلاؿ 
 

                                                 
1 François Couilbault et Constant Eliashberg ,opcit, p 54 . 
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 .توافرىا في شركات التأمين : الشروط الواجبأوال
روط لكن عموما ىناؾ قواسم مشًتكة فالشو  .مُت من دولة إىل أخرىركات التأزبتلف الشروط الواجب توافرىا يف ش

 :1مُت بصفة عامة تتمثل يفالواجب توافرىا يف شركات التأ
جيب عليها احلصوؿ  مُت من مباشرة أعماذلاحىت تتمكن شركة التأ(، إجازة أو رخصة التأمين)االعتماد  .0

( حيث 13 -15من القانوف )  113ىذا ما تنص عليو ادلادة و  . من الدولة دلمارسة ىذا العملعلى إذف قانوين
تتضمن انو ال ديكن لشركات التامُت أو إعادة التامُت أف سبارس نشاطها إال بعد احلصوؿ على االعتماد من 

 ؛الوزير ادلكلف بادلالية
 ؛يشًتط يف كل ىذه شركات التأمُت أف ال يقل رأمساذلا عن حد معُت خيتلف من بلد إىل آخر رأس المال، .1
ذلا اليت يتم من خالجموعة من السجالت و يشًتط يف شركات التأمُت أف ربتفظ دب الدفاتر،السجالت و  .2

 ؛األقساطتقييد العمليات التأمينية وحقوؽ ادلؤمن ذلم و 
مُت وعاء ادخاريا كبَتا كوهنا تقـو جبمع كمية كبَتة من شركات التأ تعترب العمل على استثمار األقساط، .3

جيب استثمارىا إما مباشرة بالقياـ بادلشاريع اخلاصة ن األقساط اليت يدفعها األفراد واذليئات و األمواؿ الناذبة ع
 ؛هبا أو تقدمها للمستثمرين على شكل قروض

دية ادلًتتبة عليها عند حصوؿ النقادلستحقات العينية و  يعحيث تلتـز بدفع صب االلتزام اتجاه المؤمن لهم، .4
 ؛راخلط

ذلك ضباية حلقوؽ ادلؤمن ذلم يف لدى السلطات النقدية يف الدولة و ىي عبارة عن مبلغ يتم إيداعو  الوديعة، .5
 اذليئات.ن دفع التعويض ادلستحق لألفراد و حالة إفالس أو عجز الشركة ع

 .: وظائف شركات التأمين اثاني
 :2وتتمثل ىذه الوظائف فيما يلي األمهية،مُت عن جانب كبَت من هبا شركات التأتعرب الوظائف اليت تقـو 

 وظيفة التسعير. .1
بتا ، ويكوف ثااألخَتة لوحدة من اخلطر ىذه َت تغطيةالسعر ىو التكلفة اليت يدفعها ادلؤمن لو لشركة التأمُت نظ   

ويتجلى السعر يف وخيتلف من تأمُت آلخر  ،نسبة مئوية من مبلغ التأمُتديثل ، و مهما اختلفت قيمة ىذه الوحدة
وتعد عملية التسعَت من العمليات ادلهمة اليت  .ة أو كليةالقسط الذي يدفعو ادلؤمن لو لقاء قيمة التعويض ىذه جزئي

 مُت عليو. لتأواستمرار ىذه األخَتة يف سوؽ امُت حيث يعتمد صلاح ب االىتماـ هبا من قبل شركات التأيتطل

                                                 
 .80-79علي ادلشاقبة وآخروف ، مرجع سبق ذكره ، ص 1
 .56- 44ذكره، صمرجع سبق  عقل،صبعة  سعيدو  عريقاتزلمد  حريب2
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إذ عليهم أف يعرفوا مسبقا  .من أصعب ما يواجو مكتتيب التأمُتعملية ربديد السعر ادلناسب للخدمة التأمينية  أف إال
عى مُت إىل شخص يدوتوكل مهمة ربديد أسعار التأ .ةمقدار اخلسائر ادلتوقعة واحملتملة من ربقق كل خطر على حد

ادلتوفرة عن ادلدة  اإلحصائياتوذلك باالعتماد على  واإلحصاءعلم يف الرياضيات االكتواري وىو شخص لو دراية و 
 .ستكوف عليو النتائج يف ادلستقبل ادلاضية كمؤشر دلا

 .وظيفة االكتتاب .2
أو رفضو حيث يتم ، حيث يتم دراسة كل خطر لتقدديو للشركة من أجل قبولو انتقاء األخطار يقصد هبذه الوظيفة   

ىل إ، ويهدؼ االكتتاب مُت دبا حيقق أىدافها وغاياهتاتأمُت دبوجب السياسة اليت ربددىا شركة التأتبويب طاليب ال
ذبميع زلفظة فرعية من وثائق التأمُت ادلختلفة وبذلك تقـو الشركة من خالؿ ىذه الوظيفة بقبوؿ طلبات إصدار 

، وتقـو عنها خسارة أو أف تكوف غَت رلديةالوثائق وادلتوقع أف ينتج عنها أرباح وترفض الطلبات ادلتوقع أف ينتج 
وقد تكوف ىذه السياسة احلصوؿ  .تتماشى مع غايات الشركة دارة العليا بالشركة بوضع سياسة واضحة لالكتتاباإل

على رلموعة كبَتة من وثائق التأمُت ادلختلفة واليت تعطي رحبا منخفضا أو أف تكوف سياسة الشركة احلصوؿ على عدد 
مينات اليت . وعادة ما تقـو الشركة بإصدار دليل تبُت فيو أنواع التأالتأمُت واليت تعطي رحبا مرتفعا قليل من وثائق

 سبارسها واألخطار اليت تقبلها وادلناطق اجلغرافية اليت تعمل هبا واألخطار اخلاصة اليت جيب أخذ ادلوافقة عليها مسبقا.
 :وىناؾ مبادئ أساسية لالكتتاب ىي

 مُت دبوجب معايَت االكتتاب احملددة من طرؼ الشركة؛اختيار طاليب التأ -
 ؛تلفة لكل نوع من التأميناتت ادلخاحلفاظ على التوازف بُت الفئا -
 . على صبيع ضبلة الوثائق اإلنصاؼ تطبيق مبادئ العدؿ و -
 .وظيفة اإلنتاج .3

مُت وعملية بيع اخلدمة تسويقية اليت تقـو هبا شركات التأ، ادلبيعات والنشاطات المُتالتأ يقصد باإلنتاج يف رلاؿ   
الرئيسي لتمويل الشركة وكثَتا ما يطلق على الوكالء وادلندوبُت اسم مُت وىي ادلصدر تأمينية اليت تقـو هبا شركات التأال

مُت ادلتخصصة يف تأمينات احلياة ،يطلق علي الدائرة ادلختصة باإلنتاج اسم دائرة ادلبيعات، ويف شركات التأ ادلنتجُت.
دوبُت اآلخرين. أما يف ادلناجلدد ومراقبة ومتابعة الوكالء و وتكوف ىذه الدائرة مسؤولة عن استقطاب وتدريب الوكالء 

مُت ادلتخصصة يف تأمينات األضرار توجد دوائر للتسويق ويقـو موظفو ىذه الدوائر بشرح الربامج التأمينية شركات التأ
 جلمهور ادلؤمن ذلم.

وعة واسعة من النشاطات تقـو شركات التأمُت دبجم ادلبيعات.تطوير وتأىيل فريق فاعل من رجاؿ  إىلباإلضافة 
دى، كما تضم النشاطات ، من ضمنها تطوير فلسفة التسويق، ووضع خطط اإلنتاج قصَتة وطويلة ادلويقيةالتس
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، إجراء األحباث التسويقية وتطوير برامج تسويقية جديدة لتلبية حاجات العمالء وادلؤسسات التجارية ووضع التسويقية
 .ادلختلفة اإلعالـالتأمينية اجلديدة يف وسائل  عن الربامج اإلعالف إىلاسًتاتيجيات جديدة للتسويق، باإلضافة 

 .(وظيفة تسوية المطالبات )إدارة التعويضات  .4
أو دفع التعويضات ادلستحقة للمؤمن لو/عليو عند ربقق اخلطر ادلؤمن  وىي تلك الوظيفة ادلتعلقة بدفع مبلغ التأمُت   

شركات التأمُت، ىناؾ جهة أو دائرة متخصصة بدراسة ادلطالبات ادلقدمة، وربديد مدى التعويض ادلستحق  ضده. ويف
ادلسؤوؿ عن تسوية اخلسائر ىو "مسوي اخلسائر" وقد يكوف وكيل التأمُت أو  صمن خالؿ تسوية اخلسائر. والشخ

 مسوي اخلسائر ادلستقل. تابع لشركة التامُت شلثال يف أحد موظفيها أو
 أسس متبعة يف تسوية ادلطالبات ىي: ةوىناؾ ثالث

ؿ التحقق من صحة ادلطالبات ادلقدمة للتأكد من أف اخلسارة اليت وقعت قد وقعت بالفعل ومغطاة من خال -
 مُت؛الوثيقة اليت أصدرهتا شركة التأ

والسرعة يف تسديد ادلطالبات بعد التأكد من صحتها ألف التأخر أو عدـ تسديدىا يضر بسمعة  اإلنصاؼ -
 الشركة شلا ينعكس سلبيا على مبيعاهتا؛

شركات  نتقدًن ادلساعدة للمؤمن ذلم رغم أف ىذا ادلبدأ ال عالقة لو بالشروط التعاقدية مع ادلؤمن ذلم، لك -
 على مسعة شركة التأمُت يف سوؽ التأمينات.التأمُت تقـو بذلك دلا لو من أثر طيب 

 .التأمين إعادةوظيفة   .5
، وغالبا ما تكوف ىذه اجلهة هة أخرى أقدر على ربمل ىذا اخلطرج إىلصد بإعادة التأمُت نقل جزء من اخلطر ويق   

على عاتقها مسؤولية عقد تلتـز الشركة ادلسندة دبوجبو بأف تأخذ التأمُت ىو:" إعادة، وعقد التأمُت إعادةىي شركات 
تغطية جزء من قيمة تأمُت اخلطر وتسند اجلزء الباقي من ىذه القيمة إىل معيد التأمُت لكي يتوىل ادلسؤولية عن 

وىو عقد يشبو عقد  .1تغطيتو، مقابل جزء يتناظر معو من قسط التأمُت، وتعرؼ عملية ادلقامسة ىذه بعملية اإلسناد"
، ففي عقد التأمُت يكوف طرؼ العقد ادلؤمن لو "شخص أو مؤسسة" كوف سلتلفةأف أطرافو زبتلف ت إالالتأمُت 

 التأمُت.   إعادةمُت وشركة التأمُت فأطرافو شركة التأ إعادةأما عقد  .وادلؤمن "شركة التامُت"
 .وظيفة االستثمار .6

تًتاكم األمواؿ  إذوظيفة االستثمار وظيفة يف غاية األمهية على مستوى كل العمليات يف شركات التأمُت  تعد   
ديكن أف تستثمر وقت احلاجة إىل دفع التعويضات بسبب األقساط اليت تدفع مقدما و  ادلستثمرة بصفة مستمرة، وذلك

                                                 
 . 21،ص2008،عماف ، 1دار الثقافة ،ط ،التامُت بُت النظرية والتطبيق " إعادة" ،هبيج شكري هباء1
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هبا شركات التأمُت ادلتخصصة يف تأمينات احلياة ويتوجب التمييز ىنا بُت االستثمارات اليت تقـو . 1وادلصروفات
 وشركات التأمُت ادلتخصصة يف تأمينات ادلمتلكات وادلسؤولية وذلك حبسب مبدأ ادلواءمة يف االستثمار.

وبالتايل تكوف استثمارات شركات التأمُت طويلة األجل، وهتدؼ  التأمُت على احلياة طويلة األجلإف مدد وثائق 
أما شركات التأمُت ادلتخصصة يف تأمينات  .إىل احملافظة على رأس ادلاؿ ادلستثمر، ومن مث ربقيق الربحبالدرجة األوىل 

غالبا ما و  .وىل إىل احملافظة على السيولةادلمتلكات وادلسئولية فتكوف استثماراهتا قصَتة األجل وهتدؼ بالدرجة األ
أدوات استثمارية أخرى ديكن ربويلها إىل نقدية بسهولة ويسر أذونات اخلزينة وشهادات اإليداع و  تتمثل يف األسهم و
لية باستثمار رؤوس أمواذلا، ؤو كما وتقـو شركات التأمُت ادلتخصصة يف تأمينات ادلمتلكات وادلس  ،ودوف خسائر كبَتة

ة عن تساعدىا على جرب اخلسائر الناذب ،2ادلختلفة فيها من أجل ربقيق أرباح لالحتياطياتواألمواؿ ادلخصصة 
مُت م "قد ربقق الكثَت من شركات التأوىذا ما يشَت إليو بعض الكتاب بقوذل ،ية التأمينية البحتة وربقيق فائضالتغط

خسائر أو رحبا ضئيال من عملية االكتتاب ادلباشر خالؿ عدة سنوات ،ولكنها ربقق صايف دخل مرتفع من استثمار 
 .  3وربقيق فائض"أمواذلا شلا يساعدىا على جرب ىذه اخلسائر 

 .شركات التأمينأنواع : لثالمطلب الثا

 :الفٍت والشكل القانوينديكن تقسيم شركات التأمُت إىل شكلُت الشكل 
 .ميناألشكال القانونية لشركات التأ أوال:

 : 4تتخذ األشكاؿ التاليةو  
 .شركات التأمين المساىمة .1

مُت تؤسس كما تؤسس أي شركة مسامهة ألي عمل ذباري التأ، سبارس كل فروع ىي شركات ذبارية، ىدفها الربح   
 ىي:مُت ادلسامهة و تأسيس شركة التأآخر و لكن ىناؾ بعض الشروط اإلضافية اليت جيب توافرىا يف 

 ؛شركاء على األقل( 6شرط خاص بعدد الشركاء ) -
 (؛يف اجلزائرمليار دج  2لرأمساؿ االجتماعي ) شرط خاص باحلد األدىن -

الذي يكلف بانتخاب الرئيس ادلدير يتم اختياره من طرؼ ادلسامهُت و  ؼ رللس اإلدارة الذيسَت من طر ت   -
 ؛(PDGالعاـ )

 ؛(مُتمساسرة التأمُت ) الوكالء العاموف و طاء التأتعمل باالستعانة بوس -

كات يتوىل إدارة ىذه الشر هم كما يف حالة شركات ادلسامهة و مُت ادلكتتب هبا عوضا عن األستصدر وثائق التأ -
 ؛مُت عوضا عن رللس اإلدارة للشركةفريق من اخلرباء يف رلاؿ التأ

                                                 
 .142، ص2011، عماف، 1، طصفاء  ر، دا" االستثمارأخطار  -أخطار االكتتاب-أخطار شركات التامُت ةإدار "بكر، عيد أضبد أبو 1
 . 56مرجع سبق ذكره ،ص سعيد صبعة عقل،و  حريب زلمد عريقات2
 . 142، ادلرجع السابق ، صعيد أضبد أبو بكر3

4
François couilbault et constant Eliashberg ,op.cit , p 122-123. 
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 .زبضع ألحكاـ قانونية صارمة نص عليها قانوف التأمينات -

سيط الذي مهمتو صبع ادلستأمنُت وربصيل األقساط منهم مُت ادلسامهة كمؤمن تقـو بدور الو بالتايل فإف شركات التأ
مُت ادلسامهة اآلف ىي أصبحت شركات التأنتيجة لتحقق اخلطر ادلؤمن ضده و  تدفع التعويضات دلن ربل هبم اخلسارةو 

 .1مُت يف معظم أضلاء العاملادلشروعات اليت تقـو بأعماؿ التأ الظاىرة البارزة يف
 مين التعاوني.شركات التأ .2

 

 شركات مدنية تضمن األماف ألعضائها ال هتدؼ لتحقيق الربح ألف أعضائها ذبمعهم اعتبارات مهنية مثل ىي   

هبدؼ تغطيتهم  اما إىل ذلك حيث هتدؼ إىل وضع نظاـ تعاضدي بُت منخرطيهالفالحُت أو عماؿ قطاع البناء و 
 :ه الشركات جبملة من اخلصائص منهاتتسم ىذمن األخطار. و 

 منخرط؛ 4111لمنخرطُت يف ىذه الشركات ال ديكن أف يقل عن العدد األدىن ل -

 ؛األمواؿ التأسيسية للشركة تتكوف من االشًتاكات اليت يقدمها أعضاؤىا كما ديكن اللجوء إىل االقًتاض -

 ؛ديكنها شلارسة تأمينات احلياة فقط عندما تكوف االشًتاكات ثابتة -

 ؛كل مؤمن ىو يف نفس الوقت منخرط -

 ؛اشًتاكاهتا تكوف ثابتة أو متغَتة حسب ما تواجهو الشركة من التزامات ضلو أعضائها -

 يتم دفع التعويضات عند ربقق اخلسارة من االشًتاكات.       -

 .مينشركات تعاونيات التأ  .3

 جبملة من اخلصائص منها:تتميز ىي عبارة عن صبعيات صغَتة احلجم 
 ؛( على األقلمنخرط )مشًتؾ 211مشكلة من  -

 ؛ال يشًتط حد أدىن ألمواؿ التأسيس -

 ؛بالتايل ال ديكنها أبدا شلارسة تأمينات احلياةاالشًتاكات تكوف دائما متغَتة، و  -

 ؛ال تعتمد أبدا على وسطاء التأمُت -

 األمواؿ التأسيسية تتكوف من االشًتاكات. -
 . األشكال الفنية لشركات التأمينثانيا: 

 :2تنقسم إىل 
 

                                                 
 .97إبراىيم زلمد مهدي، مرجع سبق ذكره، ص 1
 .405، ص 1999، توزيع منشاة ادلعارؼ، اإلسكندرية، "إدارة األسواؽ و ادلنشآت ادلالية "منَت إبراىيم اذلنيدي ، 2



 شركات التأميناإلطار النظري للتأمين و  ..................................الفصل الثالث.......
 

016 

 

 .األشخاصشركات التأمين على  .1
ع من الشركات على صبيع أنواع يشمل النشاط التأميٍت ذلذا النو مُت على احلياة، و سابقا التأ اوالذي كاف يطلق عليه   
يتضمن ىذا النوع و  مُت ادلختلط(.التأمُت ادلتعلقة بوفاة أو حياة ادلستأمنُت، أو تلك اليت ذبمع بُت االثنُت معا )التأ

أىم فروع  ومن .التامُت من الشيخوخةو التأمُت من ادلرض  ،احلوادث اجلسمانية أو البدنيةات تأمين ؛من التػأمينات
ة صور وىي يتفرع ىذا األخَت إىل عدمُت على احلياة و أا انتشارا يف اجملاؿ العملي، التمُت على األشخاص وأكثرىأالت

 .1مُت لصاحل الغَتأالتمُت التكميلي و التأ ،مُت ادلختلطأالت ،التأمُت حلالة احلياة ،التأمينات حلالة الوفاة
 .على األضرارمين أشركات الت .2

وىي مُت العاـ التأوقد كاف يطلق على ىذا النوع سابقا شركات ىذا النوع من الشركات ىو موضوع دراستنا،  إف   
ادلتعلقة  ؛ أي أهنا تغطي بصفة أساسية األخطارمُت على احلياةمُت عدا التأأكافة أنواع التمتخصصة يف تغطية  

 .ومسؤوليتو اذباه الغَت دبمتلكات ادلؤمن لو

عن  وتعويضأي " ،اليت تلحق بادلمتلكات اخلاصة بو حيث تقـو ىذه الشركات بتعويض ادلؤمن لو عن األخطار
مُت ضد أخطار ومن أمثلتها التأمينية أالتمن اخلدمات تشكيلة  عرض من خالؿ 2"أموالوتلحق بأحد  اليت سارةاخل

مُت من ادلسؤولية من خالؿ تأمُت ادلؤمن لو بتغطية التأكما تقـو ىذه الشركات  .، ىالؾ ادلاشيةالسرقة، النقلاحلريق، 
، ربقق ادلسؤوليةن ىو ضرر ينجم عو فالضرر ىنا يصيب مالو بطريقة غَت مباشرة  ،من رجوع الغَت عليو بادلسؤولية

كما ىو احلاؿ يف ادلسؤولية عن حوادث السيارات حيث أف  ،ر ىذا الضرر ادلسؤولية التقصَتيةوغالبا ما يكوف مصد
. ويستوي و الضحية عليو بالتعويضأ وربل يؤمن على مالو من رجوع ادلضر ، ال يؤمن على ادلضرور أو الضحيةادلؤمن 

دلدنية ادلسؤولية امُت صلد ومن أمثلة ىذا النوع من التأ .ر قد أصاب الغَت يف مالو أو جسدهر فيما إذا كاف الضر ألما
 .ادلسؤولية ادلدنية ضد حوادث ادلرور )احلوادث ادلهنية(اذباه اآلخرين

ىو أف ر و األضرا علىالتأمُت  منادلصلحة  يتمثل األوؿ يف ين أساسيُتأاألضرار على مبد علىالتأمُت شركات قـو تو 
أما  ،من ضد ىذا اخلطرأجل ىذه ادلصلحة أومن  ادلستفيد مصلحة يف وقوع اخلطر ادلؤمن منو يكوف للمؤمن لو أو

األضرار أي أف اذلدؼ من عقد التأمُت ىو تعويض ادلؤمن لو عن  علىالصفة التعويضية يف التأمُت  الثاين فيتمثل يف
ألف ىذا ، ما يلحقو من ضرر دوف أف يتعداهوذلك يف حدود ، ن منوالضرر الذي يلحقو من جراء ربقق اخلطر ادلؤم

ؿ من األحواؿ أف يعترب التعويضات حاالنوع من التأمينات يقـو على أساس أف ادلستفيد من التامُت ال ديكنو بأي 
 .3مصدر إلثرائو 

                                                 
 .92-91، ص مرجع سبق ذكره، جديدي معراج1
 .202رمضاف أبو السعود، ادلرجع السابق، ص 2
 .49، ص ، مرجع سبق ذكرهسعيد مقدـ3
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 :الفصل خالصة
جوىره أف  إال ،ور، ولقد ع رؼ من وجهات نظر سلتلفةمُت ليس دبفهـو جديد فقد وجد عرب العصمفهـو التأ إف    

عددا من األشخاص جيمعهم ىاجس التحسب خلطر معُت سعيا لتوفَت الضماف واالستقرار دلن ىو تنظيم يضم 
، التأمُت يف احلياة ادلعاصرة يف ظل التطور الذي شهده قطاعو  يلحق بو ىذا الضرر عن طريق توزيع عبئو على اجلميع.

ىذا ما أدى إىل نشوء عقد التأمُت  صور وأنواع التأمُت، ومن  مث اختلفتاألضرار اليت يتعرض ذلا اإلنساف  تتعدد
ائص سبيزه الذي يعترب اتفاقا بُت شخصُت فأكثر يهدؼ إىل إنشاء عالقة قانونية، ويقـو ىذا العقد على مبادئ وخص

األفراد وادلؤسسات للتصدي للمخاطر اليت  إليومُت السبيل الذي يلجأ شركة التأوتعد  .عن بقية العقود األخرى
، فإىل جانب قيامها بتقدًن خدمة التأمُت دلن يطلبها، فهي مؤسسة امزدوج ادور  ىذه األخَتةحيث تلعب  ،تواجههم

وقد تعددت وتنوعت ىذه الشركات بتعدد ، ادلؤمن ذلم لتعيد استثمارىا لتحقيق عوائد وأرباح منمالية تتلقى األمواؿ 
لتأمُت على ادلمتلكات أو ما يطلق عليو وتنوع األخطار اليت يتعرض ذلا اإلنساف، سواء يف ادلمتلكات وىنا نشأ ا

وال يقتصر الغرض من  بالتأمُت العاـ، أو اليت تقع على اإلنساف نفسو وىنا نشأ ما يسمى بالتأمُت على احلياة.
اخلسائر وتوفَت األماف واالستقرار ألفراد اجملتمع، بل يتعدى ذلك إىل توفَت ادلوارد ادلالية وتنمية  تعويضالتأمُت على 

 يع الوعي االدخاري لألفراد، ىذا ما أدى إىل تعدد وتوسع مهاـ ووظائف شركات التأمُت.وتشج
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 تمهيد:
. ، وشركات التأمُتالتنافسيةلتخطيط االسًتاتيجي، واؼبيزة ا لكل من إلطار النظريل الفصوؿ السابقةف تطرقنا يف أبعد 

األساسي ؽبذه الدراسة واؼبتمثل يف توضيح الدور الذي يلعبو تطبيق  وربقيق اؽبدؼ استكماؿ البحث ولغرض
دراسة ميدانية سنقـو ب ،يف خلق اؼبيزة التنافسية ؽبا التخطيط االسًتاتيجي يف شركات التأمُت اعبزائرية على األضرار

كل من التخطيط   واقع ا سنحاوؿ الوقوؼ على من خالؽبمُت اعبزائرية على األضرار، واليت على بعض شركات التأ
، وذلك اليت مت طرحها يف مقدمة حبثنا صحة الفرضياتمدى  ، كما سنقـو باختبار االسًتاتيجي، واؼبيزة التنافسية فيها

مُت اعبزائرية على األضرار أتقدًن عاـ لشركات الت إىل يف اؼببحث األوؿ طرؽذ سنتنإ مباحث رئيسة ةثالثمن خالؿ 
االستبياف  بيانات ؿباورسيتم ربليل  سة اؼبيدانية أما يف اؼببحث الثالثمنهجية الدرا ىلإ ويف اؼببحث الثاين ؿبل الدراسة

 .الدراسة فرضيات صحة واختبار
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 .مين الجزائرية على األضرار محل الدراسة: تقديم عام لشركات التأالمبحث األول
سيتضمن ىذا اؼببحث تقديبا عاما لشركات التأمُت اعبزائرية على األضرار اػبمس اليت أجريت عليها الدراسة اؼبيدانية 

 ،"2A"اعبزائرية للتأمينات  ،"SAA"الشركة الوطنية للتامُت  ،"CAAT" اعبزائرية للتأمُت الشاملالشركة : ىيو 
 . "ALLIANCE" للتأميناتأليانس  ،"SALAMA"تػأمينات اعبزائر للسالمة 

 .CAAT"1" تقديم الشركة الجزائرية للتأمين الشامل :المطلب األول
 ".CAATالشركة الجزائرية للتأمين الشامل" وتطور أوال: نشأة

اثر  (EPE)كمؤسسة عمومية اقتصادية  1985سنة  " يفCAAT" الشامل الشركة اعبزائرية للتأمُت أنشأت       
أفريل  30اؼبؤرخ يف  85-82، وذلك دبوجب اؼبرسـو " CAARاعبزائرية للتأمُت و إعادة التامُت "إعادة ىيكلة الشركة 

وقد كانت تسمى عند إنشائها بالشركة اعبزائرية  .اعبوي، البحري الربي، تأمينات النقلكهيئة متخصصة يف   1985
التخصص عن اثر إلغاء و  ،وتوجو اعبزائر كبو اقتصاد السوؽ لتأمينات النقل، ومع بداية اإلصالحات االقتصادية

  (SPA)إىل شركة ذات أسهم  اقتصادية عمومية مؤسسةمن مُت، ربولت الشركة اعبزائرية لتأمينات النقل شركات التأ
قامت بتوسيع  حوؿ االقتصاديونتيجة ؽبذا التوظبيت بالشركة اعبزائرية للتأمُت الشامل، ،1989 سنةوذلك يف 

 نشاطها لتضم إىل جانب تأمُت عمليات النقل فروع التأمُت األخرى.
رية للتأمُت الشامل كل الطاقات واإلمكانيات لتطوير عملها وؿباولة رفع رأس ماؽبا الشركة اعبزائوقد حشدت 

 استحواذىا على نصيب من السوؽ الوطٍت.و 
مليار دج  ومع  22.49وظيفات اؼبالية القيمة بلغت الت  2012 ، فخالؿ سنةنت حقيقة من بلوغ اؽبدؼ اؼبنشودسبك

   .مليار دج 11.490ىلإرأس ماؽبا االجتماعي  مليار دج سبكنت من رفع 16.671 تطور رقم أعماؽبا الذي قدر بػ
مليار دج يف  7.792وتعد الدولة اعبزائرية اؼبساىم الرئيسي فيو وقد بلغت قيمة التعويضات اؼبالية اؼبمنوحة القيمة 

 صبيع الفروع.
بالنسبة ألخطار النقل إذ تعد  % 17يف نفس السنة زيادة حصتها يف السوؽ بنسبة  "CAATلقد استطاعت شركة "

مُت السيارات بنسبة األخرى مثل األخطار الصناعية وتأ الرائدة فيو، كما تستحوذ على حصص كبَتة يف الفروع
 ص سوؽ التأمينات الوطنية. على التوايل  من حص % 13.5و  % 24.73

 مع ربسن ملحوظ يف مستوى التأطَت، وىذا راجع 2012 عامل سنة 1609بالنسبة لعدد العماؿ فقد بلغ عددىم
 السًتاتيجيتها اؼبنتهجة فيما ىبص التوظيف والتكوين وتنوع فروعها من جهة، وتوسع شبكتها التجارية من جهة 

                                                
  .www.caat.dz: 1 اؼبوقع االلكًتوين  

http://www.caat.dz/
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 أخرى.
  ."CAAT"مين الشاملالتنظيمي للشركة الجزائرية للتأ الجهازثانيا : 
زمة من أجل تقدًن أحسن اػبربة الالومتنوع يتمتع بالكفاءة العالية و تنظيمي ؿبكم تعتمد الشركة على جهاز       

 االقًتاب أكثر من اعبمهور وىو يتكوف فبا يلي:اػبدمات و 
ة مكلفة بتسيَت القيم تضم ىيئ ،امساعد اعام اوتضم مدير ؼبدير العاـ ربت رئاسة الرئيس ا :اؼبديرية العامة .1

القيم غَت اؼبنقولة، وتضم اؼبفتشية العامة كما تضم اؼبديريات اؼبركزية اليت ربوي مديرية التخطيط اؼبنقولة و 
اؼبوارد  ية تأمينات النقل، مديرية، مدير السيارات، مديرية إعادة التأمُت مديرية تأمينات ،، مديرية التسويقوالتنظيم

وارد ، مديرية اؼبوالكوارث الطبيعية الصناعية مديرية األخطار ،البشرية، مديرية اإلعالـ، مديرية احملاسبة واؼبالية
 .  سيَتالتوىي مهاـ تقنية، إدارة األمواؿ و تقـو اؼبديرية العامة بثالثة مهاـ ومديرية التأمينات اؽبندسية واالئتماف. و 

، زائر العاصمة   اعبزائر العاصمة، حيدرةمن سبع وحدات تتواجد ثالث منها باعبالوحدات اعبهوية: تتكوف  .2
غرداية(. تأخذ كل وحدة نفس عنابة، قسنطينة، وىراف، واعبنوب اغبراش(، وتتوزع باقي الوحدات بكل من 

 ارية.ىي تعمل على مساعدة الشبكة التجيمي و الشكل اإلداري للمديرية العامة وسبثلها على اؼبستوى اإلقل
الشرؽ وىي على ات جهوية بكل من الوسط، الغرب و اؼبفتشيات اعبهوية: تعتمد الشركة على ثالث مفتشي .3

 اتصاؿ دائم باؼبفتش العاـ وتقدـ لو كافة التقارير.
 150اؼبباشرة والوسيطة على التوايل الوكاالت  نقطة بيع موزعة على 220 الشبكات التجارية: تتكوف من .4

 .نقطة بيع عرب البنوؾ 70و نقطة بيع مباشرة 
 ".CAATمين الشامل"التأمينية للشركة الجزائرية للتأ المنتجاتتشكيلة ثالثا: 

اليت يبكن أف يتعرض  تعرض الشركة اعبزائرية للتأمينات حاليا ؾبموعة منتجاهتا التأمينية من أجل تغطية األخطار    
إىل ضم فروع  اليت يغلب عليها فرع تأمُت النقل فهي تسعى كما هتدؼ الشركة إىل تنويع ؿبفظة منتجاهتا ؽبا زبائنها

التأمُت األخرى داخل ؿبفظتها وذلك للتصدي للمنافسة واغبصوؿ على أكرب حصة يف السوؽ، أخذا بعُت االعتبار 
 .تلبية حاجات الزبائن بتقدًن منتجات بأسعار معقولة وتقدًن خدمات ذات نوعية جيدة

 :يلي ها ماومن أىم اؼبنتجات اليت تعرض
، حريق اؼبركبة، األشخاص اؼبنقولُتالسيارات ويضم اؼبسؤولية اؼبدنية للسائقُت، كسر الزجاج، سرقة و  تأمُت .1

  ؛الدفاع واؼبتابعةأضرار التصادـ و 
 ،مُت النقل البحري يضم البواخر والبضائع اؼبنقولةالنقل الربي والسكك اغبديدية، تأ مُتتأ تأمُت النقل ويضم .2

  ؛النقل اعبوي ويضم الطائرات والبضائع اؼبنقولةمُت تأ
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ت الصناعية واؼبسؤولية اؼبدنية، خسائر مُت ضد اغبريق وتعطب اآلاللصناعية كالتأخطار اتأمُت األ .3
  ؛الكوارث الطبيعيةاالستغالؿ، السرقة و 

 ؛ ألمالؾ، ضرر ابناء، اؼبسؤولية اؼبدنية العشريةويضم اؼبسؤولية اؼبدنية لل أخطار البناءمُت تأ .4
 مُت القروض الداخلية وقروض خارجية للتصدير.كتأ  أخطار أخرىالقرض و تأمُت  .5

 .SAA"1للتأمين" وطنيةتقديم الشركة ال :ثانيالمطلب ال
 ."SAAأوال: نشأة وتطور الشركة الوطنية للتأمين"

 بُت اعبزائر ومصر ـبتلط ذات رأظباؿ ةمؤسسعلى شكل  1963ديسمرب  12للتأمُت يف  لوطنيةأنشئت الشركة ا     
دبسانبة اػبربة التقنية اؼبصرية آنذاؾ وىذا نظرا الفتقار اعبزائر عقب االستقالؿ ، ( ؼبصر  % 39و للجزائر % 61 

  .ت ذات الكفاءة يف ؾباؿ التأميناتلإلطارات واؽبيئا
جزائريُت، لكن ىذه بواسطة مؤطرين مصريُت  وعماؿ  1964بدأت الشركة يف فبارسة نشاطها ابتداء من سنة 

  احتكار الدولة لعمليات التأمُت وبدأ بذلك 1966ماي  27الوضعية مل تدـ طويال حيث مت التأميم الكلي للشركة يف 
على فبارسة للتأمُت  وطنية، ويف نطاؽ سياسة زبصص أنشطة التأمُت، أجربت الدولة الشركة ال1976يف جانفي 
فيفري استمرت على ىذه الوتَتة إىل غاية وتأمينات األشخاص و  البسيطة األخطارو  السيارات على تأمُتعمليات ال

من مؤسسة عمومية إىل شركة  للتأمُت على استقالليتها اؼبالية وربولت بذلك وطنيةربصلت الشركة ال حيث ،1989
 .دينار جزائري مليار 3.8إىل  2003لَتتفع يف سنة  دينار جزائريمليوف  80ذات أسهم برأظباؿ يقدر بػ

للتأمُت فتح لوطنية عقب ىذا استطاعت الشركة ا التأمُت،قامت الدولة برفع زبصص شركات  1990يف سنة  
التأمُت على الصادرات  ماعداكتغطية األخطار الصناعية، البناء، النقل   تعددة الفروعمنشاطها لكل عمليات التأمُت 

اؼبتعلق بالتأمينات اؼبعدؿ  07/ 95م رقمر األ، أصدرت الدولة 1995يف سنة . و CAGEXالذي يقتصر على شركة 
ىذا ما فسح اجملاؿ  الدولة،قضي بتحرير سوؽ التأمُت من احتكار ي ذيالو  04/2006 اؼبتمم دبوجب القانوف رقمو 

  .ؼبزاولة نشاط التأمُت لشركات التأمُت باعتماد وسطاء تأمُت خواص
. سبكنت من احتالؿ دينار جزائريمليار  02، يقدر رأظباؽبا بػ اعبزائرمُت يف تأمُت أوؿ شركة تأتعترب الشركة الوطنية لل

من حظَتة السيارات اؼبتنقلة  1/3مُت على السيارات حيث تؤمن حوايل اؼبراكز األوىل يف معظم فروع التأمُت كالتأ
ت رائدة يوبذلك بق ،ينار جزائريمليار د 23.0تطور رقم أعماؽبا إذ بلغ القيمة  2012 الكوارث الطبيعية، ففي سنةو 

دينار مليار  40.3بلغت التوظيفات اؼبالية القيمة من السوؽ الوطٍت. و  % 24يف السوؽ وتستحوذ على حصة 

                                                
 .www.saa.dzالموقع االلكتروني:   1 
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  1625 ،إداريمدير  1674، مدراء تنفيذيُت 4 عامال منهم 4645وبالنسبة لعدد العماؿ فقد بلغ عددىم، جزائري
وكيل ( وكالة مباشرة و 500وكيل تنفيذي( نظرا المتالكها شبكة ذبارية على نطاؽ واسع   1342و وكيل مشرؼ،

 عاـ. 
  ."SAA " مينللتأالوطنية التنظيمي للشركة  جهازثانيا : ال

 :ىي مستويات ثالثعلى الوطنية للتأمُت يكوف  لشركةإف تنظيم ا
ويساعده  (PDG)عاـ الدير اؼب رئيسال قبلمن  ىاسَت ت تميويتمثل يف اؼبديرية العامة، و : اؼبستوى العاـ  اؼبركزي( .1

 .خر مكلف باعبانب التقٍتاآلو  مكلف باعبانب اإلداري أحدنباف اف عامامدير 
يقـو بإعداد خطة شاملة لتجسيد يشرؼ على اؼبديرية العامة التقنية حيث  الذي: وىو اؼبدير العاـ التقٍت . أ

رعية  حيث تتكوف ىذه اؼبديرية من مديريات ف التأمينات،السياسة العامة التقنية اؼبسطرة لكل أنواع 
  ؛مُت السياراتتأ ،كالتسويق، أخطار اؼبوظفُت واألفراد، أخطار اؼبؤسسات

اؼبديرية العامة اإلدارية اليت تضم مديريات فرعية كاؼبوارد  علىشرؼ الذي ي : ىواؼبدير العاـ اإلداري . ب
 مديرية اؼبالية واحملاسبة. التنظيم ومعاعبة اؼبعلومات و مة، البشرية، اؼبمتلكات، اؼبراقبة العا

مديرية جهوية كل مديرية  15 مكوف منيتمثل يف اؼبديريات أو ما يعرؼ بالوحدات اعبهوية و : اؼبستوى اعبهوي .2
 سرعة.على اؼبشاكل بأكثر  تشرؼ على ؾبموعة من الوكاالت التابعة ؽبا هبدؼ التخفيف من اؼبركزية والسيطرة

، وكالء عاموف 23وكالة ،ظباسرة التأمُت وعددىم  292عددىا اؼبتمثل يف الوكاالت اؼبباشرة و  اؼبستوى احمللي: .3
. فهذه la BNAو la BADR, la BDLمُت اؼبصريف  بواسطة  بنك أوكاالت بيع التو  191وعددىم 

وىي سبثل قاعدة ىـر اؽبيكل  ،عرب الًتاب الوطٍت تتوزع الشبكات التوزيعية ؽبا عالقة مباشرة بالزبائن حيث 
 .اـ أي نوع من أنواع عقود التأمُتالبداية إلبر  التنظيمي للشركة باعتبارىا نقطة

 .(SAA للتأمين وطنيةالمنتجات التي تقدمها الشركة الثالثا: 
 فروع التأمُت اؼبتمثلة يف: للتأمُت كافة وطنيةسبارس الشركة ال

 ؛، األخطار اؼبهنية، السرقة...(اؼبتعلقة بالسكنواألخطار األخرى البسيطة   ولواحقو تأمُت اغبريق .1
 ؛واإلعالـ اآليل...( اإللكًتونيكاؼبعدات كل اآلالت،  كسر تأمينات األخطار التقنية    .2
 ؛   صبيع أخطار اؼبقاولة(التأمينات اؼبرتبطة بالبناء  .3
 ؛ الكوارث الطبيعية ىالتأمُت عل  .4
 ؛قروضلتأمُت ا .5
 ؛ التأمينات على خسائر االستغالؿ  بعد اغبريق وكسر اآلالت(  .6
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 ؛ ةينالتأمينات على اؼبسؤولية اؼبد .7
 ؛ تأمُت السيارات .8
 ؛ تأمينات النقل .9

 .التأمينات الزراعية .10

 ". 2A" الجزائرية للتأمينات شركةالتقديم  :لثالمطلب الثا
 ."2Aأوال: نشأة وتطور الشركة الجزائرية للتأمينات "

 "ARCOFINAالشركة اعبزائرية للتأمينات من بُت الشركات التجارية ذات األسهم ضمن ؾبموعة أركوفينيا " تعد   
، %100ىي شركة خاصة و  ،التأمُتالصَتفة و الصيدالنية، األنشطة العقارية و  اليت سبارس نشاطات ـبتلفة كإنتاج اؼبواد

الذي يكرس انفتاح سوؽ  1995 جانفي 25يف  اؼبتعلق بالتأمينات اؼبؤرخ 95/07مت إنشاؤىا دبوجب األمر 
ؼبمارسة  98/14رقم دبوجب القرار  عتماداالعلى اثر حصوؽبا   1998نوفمرب  09قد تأسست يف و التأمينات، 

، إذ يعد أوؿ اعتماد يبنح لشركة خاصة يف إطار انفتاح السوؽ اعبزائرية 1998أوت  05يف اعبزائر يف  التأميٍت نشاطها
 للتأمُت.  

مليار  2مليوف دينار جزائري عند تاريخ التأسيس إىل  500سبكنت الشركة اعبزائرية للتأمينات من رفع رأظباؽبا من 
واؼبتعلق باغبد األدىن لرأظباؿ  2009نوفمرب  16اؼبؤرخ يف  09/375دبوجب اؼبرسـو التنفيذي رقم  دينار جزائري

 ؼبؤسسُت ؽبا وجملموعة أركوفينيا ككل.   اؿ او يُعتمد يف تكوينو على رؤوس أمو  شركات التأمُت.
 .إعادة التأمُتلنشاطها التأميٍت جبميع فروعو و  2008نسخة  ISO 9001على شهادة اعبودة  2Aربصلت شركة 

نظاـ إدارة  اعتمادو  التسيَتغبسن اإلدارة و  سنوات أخرى 03 ؼبدة 2010 بتمربس 30مت ذبديد ىذه الشهادة يف و 
 وتتوهبا عبهود العاملُت فيها. يف الشركةاعبودة 

، كما بلغ حجم التعويضات اؼبسددة مليار دينار جزائري 3.59تطور رقم أعماؽبا إذ بلغ القيمة  2012ففي سنة 
وبالنسبة لعدد العاملُت يف الشركة اعبزائرية للتأمينات فقد ارتفع  ،مليوف دينار جزائري 999خالؿ نفس السنة القيمة 

مديرا،  170مديرا تنفيذيا،  56 منهم  2012عامال خالؿ سنة 393إىل  2011عامال خالؿ سنة  361عددىم 
السبب راجع إىل سعي الشركة إيل الرفع موظفا بالوكاالت اؼبباشرة( و  36وكيال مباشرا، و74ُمنفذا،  20مشرفا،  37

مة وكذلك امتالكها شبكة ذبارية من عدد وكفاءة فريق عملها خاصة اإلطارات العليا هبدؼ ربسُت اػبدمة اؼبقد
 . 1 وكالة رئيسية( 11وكالة عامة و 53وكالة مباشرة،  85  وكالة 149موزعة عرب الًتاب الوطٍت تقدر بػ

                                                
 . www.2a.dzاؼبوقع االلكًتوين:   1

http://www.2a.dz/
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 ."2A"الجزائرية للتأمينات: الهيكل التنظيمي للشركة ثانيا
 ىي:يتكوف اؽبيكل التنظيمي للشركة اعبزائرية للتأمينات من ثالث مستويات ادارية   

اؼبديرية العامة: اليت تكوف ربت رئاسة الرئيس اؼبدير العاـ للشركة دبساعدة مدير عاـ، تتضمن مديرية التدقيق  .1
 ؛والرقابة التقنية وقسم اؼبنازعات القانونية

ة التامُت على إدارة النشاط التقٍت التأميٍت كمديريموع اؼبديريات اؼبكلفة بتسيَت و : تضم ؾباؼبديريات اؼبركزية .2
مديرية التأمينات الزراعية باإلضافة إىل اغبريق واغبوادث واألضرار األخرى، تأمُت السيارات، تامُت النقل و 

اػبربة  ،اؼبعلوماتية، التسويق ،اؼبالية واحملاسبة ،وتتمثل يف مديرية إعادة التامُت اؼبديريات الداعمة ؽبذا النشاط
 ؛مديرية الوسائل العامةوالوقاية و 

هوية: مهمتها التسيَت اإلداري والتقٍت للنشاط التأميٍت للشركة على اؼبستوى اعبهوي دبساعدة اؼبديريات اعب .3
اؼبديرية اعبهوية اعبزائر العاصمة ىي  الوكاالت اؼبلحقة هبا. وللشركة اعبزائرية للتأمينات تسع مديريات جهوية

 اؼبديرية اعبهوية عنابة، اؼبديرية اعبهوية ف،وىرا اؼبديرية اعبهويةاعبزائر العاصمة غرب،  شرؽ، اؼبديرية اعبهوية
 قسنطينة.  اؼبديرية اعبهوية، جباية اؼبديرية اعبهوية سطيف، اؼبديرية اعبهوية غرداية، اؼبديرية اعبهوية تلمساف،

 ".2Aلجزائرية للتأمينات"المنتجات التي تقدمها الشركة ا ثالثا:   
 :نتجات التأمينية تتمثل فيما يليمن اؼبتقدـ الشركة اعبزائرية للتأمينات تشكيلة    

األخطار الصناعية، السرقة  أضرار اؼبياه، واغبوادث واألضرار األخرى  انكسار الزجاج، تأمُت أخطار اغبريق .1
  ؛واألخطار اؼبهنية(

  ؛كسر الزجاج...(،  ، االصطداـ  اؼبسؤولية اؼبدنية، السرقةالسيارات  مُت علىالتأ  .2
 ؛ مُت على النقل الربي، اعبوي والبحري(تأال  .3
 .تغطية تربية اؼبواشي...(ريق، اغب، تغطية اؼبزروعات من ات الزراعية ضماف العتاد الفالحيالتأمين .4

 ". SALAM "تأمينات الجزائر للالمطلب الرابع: تقديم شركة سالمة 

 ." SALAMAتأمينات الجزائر"للسالمة شركة أوال: نشأة وتطور   
  الشركات  "إياؾ"، ومن أوؿ مُتعة للشركة العربية اإلسالمية للتأإحدى الفروع التاب شركة سالمة تأمينات اعبزائر تعترب  

اليت تأسست يف اعبزائر القائمة على مبدأ التكافل وىي الشركة الوحيدة يف اعبزائر اليت تعمل وفق أحكاـ الشريعة 
 2006جويلية  02الصادر بتاريخ  46وقد اعتمدت شركة سالمة تأمينات اعبزائر دبقتضى القرار رقم  اإلسالمية.

مارس  26مُت اؼبنشأة يف ى شركة الربكة واألماف للتأمُت وإعادة التأ، وبذلك فقد استحوذت علعن وزير اؼبالية
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-مُت مُت وإعادة التأللتأ موعة الدوليةواليت أصبحت اليـو "سالمة تأمينات اعبزائر" بعد انضمامها إىل اجمل 2000
 450 ػعند التأسيس بت أسهم يقدر رأظباؽبا االجتماعي فهي شركة ذا ،لشركة العربية اإلسالمية للتأمُتا -سالمة

 .1، إذ تعود أغلبية األسهم جملموعة سالمةمليوف دينار جزائري
مليار دينار جزائري، كما  2.7ؽبا حيث بلغت قيمتوساىم يف ارتفاع رأظبا حققت شركة سالمة تأمينات اعبزائر تطورا

 6 ،كما بلغت قيمة االستثمارات اليت حققتها الشركة2012دينار جزائري سنة مليار 2.8رقم األعماؿ ذباوز  أف

فيما بلغ حجم تعويض العمالء  ،مليار دينار جزائري 3ات اؼبالية قيمة التوظيفو  2014سنة  مليار دينار جزائري
 . 2مليار دينار جزائري  1.8القيمة 

 ." SALAMAتأمينات الجزائر"لللشركة سالمة  التجاري ثانيا: التنظيم
تعتمد شركة "سالمة حيث لشركة سالمة تأمينات اعبزائر جهاز تنظيمي يبكنها من  متابعة سَت عملها بشكل منظم، 

باإلضافة إيل اؼبديريات  ،مساعديوعلى ىيكل يضم اؼبديرية العامة وىي مقر الشركة وتضم اؼبدير و  "اعبزائر تأمينات
مهمتها ( غرب اعبزائر اعبزائر، وسط شرؽ ،شرؽ سطيف، غرب وىراف ،باتنة شرؽ مناطق طبس  اعبهوية اؼبوزعة على

اؼبلحقة هبا، وىذا وكاالت ال اعبهوي دبساعدة للنشاط التأميٍت للشركة على مستوى اإلداريو  متابعة سَت النشاط التقٍت
، وتوفر حاليا خدمات متعددة يف السوؽ بالشكل اؼبطلوب مإيصاؿ خدماهتا التأمينية ؽبجل إرضاء عمالئها و من أ

 % 81نقطة بيع موزعة على كافة الًتاب الوطٍت منها  192اعبزائرية من خالؿ ىذه الشبكة التجارية اليت تضم 
 .مُتأباإلضافة إىل وسطاء الت اتذات دخل نسيب وملحقت وكاال % 10و ت مباشرةوكاال % 9و عامة، توكاال

 مراكز خدمة لتقدًن تعويض مباشر للعمالء. ةكما سبتلك ست
 ".SALAMA تأمينات الجزائر"للشركة سالمة المنتجات التي تقدمها ثالثا:

 :أنبهاتعرض شركة سالمة للتأمينات اعبزائر تشكيلة منتجات 
 ، اؼبسؤولية اؼبدنية...(؛مُت على السيارات  السرقة، التصادـالتأ .1
 التأمُت ضد اؼبخاطر الصناعية؛  .2
 البناء؛التأمُت على األخطار اؽبندسية و  .3
 ألضرار اؼبهنية؛االتأمُت على  .4
 مساعدة السيارات؛ .5
 .تأمُت اؼبسؤولية اؼبدنية اؼبختلفة .6

                                                
 . www.araam.comاؼبوقع االلكًتوين :   1
الوثائق الداخلية للشركة.   2  

http://www.araam.com/
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 :ىيو  ديدةاعبنتجات بعض اؼبكما تقدـ شركة سالمة   
 ؛العروض الفنيةتأمُت متعدد األخطار للمتاحف و  -
  مُت سرقة اؽبواتف النقالة؛تأ -
 مُت ضد اغبوادث الطبية وشبو الطبية.التأ -

 ". ALLIANCE "المطلب الخامس: تقديم شركة أليانس للتأمينات 

 ." ALLIANCE"شركة أليانس للتأميناتنشأة وتطور  أوال:
واؼبكرس  1995جانفي  25بالتأمينات اؼبؤرخ يف  اؼبتعلق  95/07دبوجب األمر مينات أليانس للتأمت إنشاء شركة 

  05/122رقم دبوجب القرار  عتماداالعلى  حصوؽبا بعد 2005جويلية  30قد تأسست يف و  لفتح سوؽ التأمينات،

خالؿ سنة  % 3بنسبة  زيادة يف رقم األعماؿ أليانس للتأميناتحققت شركة  .يف اعبزائر التأميٍت ؼبمارسة نشاطها
مليوف  800إىل  ار جزائري عند تاريخ التأسيسمليوف دين 500من رفع رأظباؽبا من  على اثر ذلك سبكنت ،2007

اؼبؤرخ  09/375دبوجب اؼبرسـو التنفيذي رقم وذلك  2010سنة  مليار دينار جزائري 2.20إىل، و 2009دينار سنة 
 واؼبتعلق باغبد األدىن لرأظباؿ شركات التأمُت. 2009نوفمرب  16يف 

وبالنسبة لعدد العاملُت يف  ،مليار دينار جزائري 3.7إىل ليصل  ار رقم أعماؽبيتطو سبكنت من  2012خالؿ سنة و  
عوف  208 ،إطار 150 موظف، 417شركة أليانس للتأمينات فقد قامت برفع قوهتا العاملة خالؿ نفس السنة إىل 

 3.7 أعماؿبرقم ثاين شركة خاصة يف القطاع  وىي بذلك ربتفظ دبكانة اؼبتحدي، بصفتها عوف تنفيذ. 59، وربكم
بأفضل أداء وىذا ما تاز بالتعويض الفعلي لزبائنها و كما سبالسوؽ. من % 4 تعادؿصة سوقية مليار دينار جزائري حب

وتعترب  .2010نقطة بيع سنة  200سبكنت من توسيع شبكة مبيعاهتا إيل ما يقارب  كما أكده تقرير وزارة اؼبالية.
 .20111سنة  منذ يف بورصة اعبزائر مدرجةخاصة أوؿ شركة  للتأمينات شركة أليانس

 ." ALLIANCE "ي أليانس للتأمينات التنظيم هيكلالثانيا:  
 من ثالث مستويات إدارية ىي: أليانس للتأميناتالتنظيمي لشركة  ؽبيكليتكوف ا
 يًتأس اؼبديريةو  اؼبديرية العامة: وتتضمن مكتب الرئيس اؼبدير العاـ، مديرية التدقيق والرقابة ومديرية التسويق. .1

  ؛الفٍتنائب اؼبدير العاـ  باإلضافة إىل للرئيس نائب تنفيذيالرئيس اؼبدير العاـ للشركة دبساعدة  العامة
حيث يشرؼ النائب التنفيذي للرئيس على مديرية اؼبوارد  ،تضم ؾبموعة من اؼبديريات اؼبديريات اؼبركزية: .2

يف حُت يشرؼ نائب اؼبدير العاـ  التحتية. البنية وتطوير اػبدمات مديريةبشرية، مديرية أنظمة اؼبعلومات و ال
التأمينات، حيث ل أنواع لتجسيد السياسة العامة التقنية اؼبسطرة لك الفٍت على اؼبديريات ذات النشاط التقٍت

                                                
 . www.allianceassurances.com.dzاؼبوقع االلكًتوين:  1 

http://www.allianceassurances.com.dz/
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 مديرية مُت النقلتأمديرية ، السيارات واألخطار البسيطة مُتمديرية تأ تتمثل يف مديرية أخطار اؼبؤسسات،
    ؛الشبكات والتسويق

مهمتها التسيَت اإلداري والتقٍت  أو ما يعرؼ بالوحدات اعبهويةويتمثل يف اؼبديريات : اؼبديريات اعبهوية .3
 مديريات جهوية  طبسللنشاط التأميٍت للشركة على اؼبستوى اعبهوي دبساعدة الوكاالت اؼبلحقة هبا. وللشركة 

اؼبديرية و  سطيف اؼبديرية اعبهوية وىراف، اؼبديرية اعبهوية عنابة، اؼبديرية اعبهوية وسط، اؼبديرية اعبهويةىي 
 تلمساف. اعبهوية

 .." ALLIANCE"شركة أليانس للتأميناتالمنتجات التي تقدمها : ثالثا
 :نتجات التأمينية تتمثل فيما يلييانس للتأمينات تشكيلة من اؼبلتقدـ الشركة أ

 األخطار اؼبهنية ،الصناعية، السرقة ، األخطاراؼبياه ، أضرار انكسار الزجاج اغبريق واغبوادث ضدتأمُت ال .1
  ؛(البناء وأخطار

  ؛، االصطداـ وكسر الزجاج...( اؼبسؤولية اؼبدنية، السرقةالسيارات  على مُتأالت  .2
 ؛ (اعبوي والبحري  على النقل الربي، مُتأالت  .3
 .البسيطة األخطارمُت على أالت .4

 .منهجية الدراسة الميدانية :ثانيال المبحث
لشركات التأمُت على األضرار  ىدفت ىذه الدراسة إىل بياف دور التخطيط االسًتاتيجي يف خلق اؼبيزة التنافسية

اؼبدروسة. ولتحقيق ىذا اؽبدؼ سيتم استخداـ العديد من اؼبعاعبات اإلحصائية ذات العالقة دبوضوع الدراسة. إذ 
 التعريف سنتطرؽ يف ىذا اؼببحث إىل منهج الدراسة اؼبتبع، ؾبتمع الدراسة وأدوات صبع البيانات، باإلضافة إىل

 ج اؼبقًتح للدراسة اؼبيدانية.دبتغَتات الدراسة والنموذ 
 .أدوات جمع البياناتمجتمع الدراسة،  الدراسة،منهج  األول: المطلب

 ،إىل ربديد اؼبنهج اؼبتبع يف الدراسة اؼبيدانية، والتعريف دبجتمع الدراسة وأسباب اختياره طلبسنتطرؽ يف ىذا اؼب
 .باإلضافة إىل ربديد األدوات اؼبستخدمة يف صبع البيانات

 .: منهج الدراسةأوال
، سنعتمد على اؼبنهج ة أو خطأ الفرضيات اليت مت وضعهاثبات صحإاؼبطروحة و  اإلشكاليةعلى  اإلجابةلغرض 

 عبانباتصف  ومواقع االنًتنت، واليت بعض اؼبذكراتالكتب و اؼبراجع و  من الذي يقـو على صبع اؼبعلوماتالوصفي 
 .مُتشركات التأاؼبيزة التنافسية،  ،ىيم اػباصة بالتخطيط االسًتاتيجياؼبفا إيلالتطرؽ  أثناءوىذا  النظري للموضوع

اؼبستجوبُت حوؿ  إجاباتعتماد على البيانات اؼبتحصل عليها من اؼبنهج التحليلي يف اعبانب التطبيقي من خالؿ االو 
اغبزمة اإلحصائية للعلـو ، وذلك باالعتماد على برنامج بتحليلها واستنتاج ما يبكن استنتاجو فقرات وؿباور االستبياف

 .SPSS (Statistical Package for Social Sciences ) االجتماعية
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 .الدراسة ثانيا: مجتمع
 .الدراسةتقديم مجتمع  .1

 يف تنشط اليت األضرار على التأمُت شركاتبعض  اختيار متاؼبيداين  الواقع على النظرية الدراسةإسقاط  ألجل   
 للتخطيط الشركات ىذه اعتماد واقع على اغبكم من نكُ م  وللت   اؼبوضوع طبيعة مع اؼبيدانية الدراسة لتتماشى اعبزائر

 .التنافسية ميزهتا خلق على ذلك وانعكاس ،إداريكأسلوب   سًتاتيجياال
هوية يف عرب مديرياهتا اعبوذلك  اعبزائر يف تنشط اليت ضراراأل على مُتأالت شركات بعض يف الدراسة ؾبتمع سبثلحيث 

مت  وقد. SALAMA, ALLIANCE, CAAT, 2A, SAA :ىي شركات طبس عددىا بلغ وقد والية سطيف
 هبم يرتبط ومن ُتعام مدراء من الوسطىاإلدارة و  العليا دارةاإل يف هبا القرار صانعي ىلإ توجهاستمارة  (50  توزيع

 (10توزيع  أي دبعدؿ  ،القرار ازباذ سلطة بيده من وكل الرئيسية اإلدارات مديريو غَتىم من  معاونُت من
 .استمارة 47وقد مّت اغبصوؿ على  كل شركةعلى  استمارات 

 .محل الدراسةالتأمين  أسباب اختيار شركات .2
 وأخرى تابعة للقطاع اػباص؛ عاـاختيار ؾباؿ الدراسة حبيث وبتوى على شركات تأمُت تابعة للقطاع ال . أ

 األسئلة الواردة يف االستمارة؛ لىع اإلجابةالشركات  ىذه اؼبسؤولُت يفقبوؿ  . ب
وتلبية كتمويل االستثمارات  االجتماعيةيف اغبياة االقتصادية و  ؼبزايا تنافسية معروفة ىذه الشركاتامتالؾ  . ت

 طلبات العمالء.
 .مجاالت الدراسة الميدانية :ثالثا

 عن طريق يف اعبزائر شركات اليت سبارس التأمُت على األضرارالمشلت الدراسة اؼبيدانية بعض  المكاني: المجال .1
ليها ال تعمم إال على الشركات إلذا فالنتائج اؼبتوصل  شركات، وعددىا طبس مديرياهتا اعبهوية يف والية سطيف

 ؛اؼبذكورة فقط
  ؛ـ 2015ـ إىل غاية شهر فيفري  2014سبتمرب امتدت الدراسة اؼبيدانية من بداية شهر الزماني:المجال  .2
لشركات التأمُت اعبزائرية على األضرار  الوسطىاإلدارة و  دارة العليااإليتمثل اجملاؿ البشري يف : المجال البشري .3

  ؛الرئيسية اإلداراتمن مديري  وغَتىمؿبل الدراسة وتشمل اؼبدير العاـ ومن يرتبط بو من اؼبعاونُت 
اقتصرت الدراسة على تناوؿ موضوع التخطيط االسًتاتيجي كأداة ػبلق اؼبيزة التنافسية المجال الموضوعي:  .4

 . ؿبل الدراسة لشركات التأمُت على األضرار
 .دوات جمع البياناتأرابعا : تحديد 

 صممت   ،رئيسة للبحث من خالؿ االستبياف كأداةصبع البيانات  إىلنلجأ ؼبعاعبة اعبوانب التحليلية ؼبوضوع البحث 
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اعبزائرية على  مُتيف شركات التأ اإلداراتاؼبدراء التنفيذيُت ومدراء ا الغرض ووزعت على فئة اؼبدراء و خصيصا ؽبذ
  .، يف حُت نستعُت باؼبقابلة كأداة ثانويةؿبل الدراسة األضرار
 .االستبيان .1

مُت اعبزائرية على األضرار شركات التأيف يف خلق اؼبيزة التنافسية  عملية التخطيط االسًتاتيجي إسهامات عرفةؼب   
يكوف مصدرىا اليت و االعتماد على االستبياف كوسيلة للحصوؿ على البيانات الالزمة حوؿ ىذا اؼبوضوع تطلب األمر 
 :التالية احملاورمن الدراسة ستبياف ويتكوف ا، اؼبورد البشري

 .سنوات اػبربة( التعليمي، اؼبستوى  ُتؼبستج وبا لألفراد الشخصيةالسمات خاص ب: األول محورال
قد و  ،فقرة طبسة وثالثُت نضميت يف شركات التأمُت ؿبل الدراسة، االسًتاتيجي التخطيطخاص بواقع  :المحور الثاني

 :ؾبالُت نباىل إسم قُ 
  منهافقرة  ةست عشر  قياسو من خالؿ اػبارجية ومتالبيئة التحليل االسًتاتيجي للبيئة الداخلية و: 

 ؛ليل االسًتاتيجي للبيئة الداخليةالتحفقرات خاصة ب سبع -
 .ارجيةالتحليل االسًتاتيجي للبيئة اػبب فقرات خاصة تسع -
 منهافقرة  ةتسع عشر   قياسو من خالؿومت توافر عناصر التخطيط االسًتاتيجي : 

 والرسالة؛الرؤية توافر فقرات متعلقة ب سبع -
 ؛واألىداؼ متعلقة بالغاياتفقرات  طبس -
 اػبطط والسياسات والربامج.فقرات متعلقة ب سبع -

 :ةالتالي اجملاالتعلى  توزع فقرة، وعشرين إحدى تضمنيالتنافسية  اؼبيزةخاص ب: لثالثا محورال
 فقرات؛ ست على األقل، ووبتوي التكلفة  
  فقرات؛ على سبع وبتويالتميز، و  
 فقرات. شباينعلى  وبتوي، و اإلبداع 
لسهولة فهمو وتوازف  وذلك ،فقرات االستبيافحوؿ اؼبستجو بُت  راءآلقياس  اػبماسي استخداـ مقياس ليكرت متوقد

 .(8 رقم اعبدوؿ ، ويتألف من طبس درجات كما ىو موضح يف درجاتو
 .(:مقياس ليكرت الخماسي8الجدول رقم )

 جداقليلة  قليلة ةمتوسط عالية عالية جدا اؼبوافقة
 1 2 3 4 5 لدرجةا

 الطالبة. إعدادالمصدر: من 
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 .وثباتهااالستبيان أداة  صدق . أ
 : لألداة الصدق الظاهري  -

، ووضوح فقراهتا ومفرداهتا حبيث اوضعت لقياسه اؼبؤشرات اليت أف تقيس أسئلة االستبيافيقصد بصدؽ االستبياف    
 وؽبذا الغرض قمنا بالتأكد من صدؽ االستبياف من خالؿ ما يلي: .تكوف مفهومة لكل من يستخدمها

سبت مراجعتو مع اؼبشرؼ ؛ سؤاال أربعة وطبسُتالذي كاف وبتوي على  االستبياف اػباص بالدراسة اؼبيدانية إعدادبعد 
، وبعد أساتذة كلية العلـو االقتصادية والتجارية وعلـو التسيَت يف جامعة سطيف البعض منعرضو على أوال مث 

االطالع على آرائهم وؿباولة التوفيق فيما بينها مت األخذ بأغلب مالحظاهتم اليت أبدوىا من حيث التعديل أو 
بعد  سؤاال األخَت ستة وطبسُت، ليتضمن يف يةاالستبياف يف صورتو النهائ إعداد، وتبعا ؽبذه اؼبالحظات مت اإلضافة

 أخرى. وإضافةتعديل بعض الفقرات 
 :داةاأل ثبات  -

للتأكد وأف يعطي ىذا األخَت نفس النتيجة أي لو القدرة على إعطاء إجابات ثابتة نسبيا. يقصد بثبات االستبياف    
إىل قوة  ىذا األسلوب يشَت إذ أف من ثبات أداة الدراسة مت حساب معامل الثبات ألفا كرونباخ لالتساؽ الداخلي،

 (.9النتائج كما ىي موضحة يف اعبدوؿ رقم  اؼبقياس وكانتاالرتباط والتماسك بُت فقرات 
عبميع متغَتات ألفا كرونباخ كانت مرتفعة  الثبات أف قيمة معامل اؼبوايل يتبُت (9من النتائج اؼبوضحة يف اعبدوؿ رقم  

حيث بلغ معامل الثبات حملور التخطيط االسًتاتيجي   .0.6الدراسة وأعلى من القيمة اؼبقبولة إحصائيا واؼبقدرة ب 
حملور اؼبيزة التنافسية، أما معامل الثبات لالستبياف ككل فقد  0.952، فيما بلغ ىذا اؼبعامل 0.959ككل  القيمة 

كبَت للفقرات الواردة يف االستبياف الشيء الذي هبعلو يتمتع بدرجة ثبات   فبا يدؿ على اتساؽ داخلي 0.975بلغ 
 عالية تعكس قدرتو على صبع بيانات موثوقة تفي بأغراض الدراسة اؼبيدانية.

 ثبات ألفا كرونباخالمعامل  (: 9الجدول رقم )
 عدد الفقرات  Cronbachs alpha  معامل الثبات المحور

 35 0.959 ككل التخطيط االسًتاتيجي

 21 0.952 اؼبيزة التنافسية

 56 0.975 االستبياف ككل

 Spss19مخرجات برنامج  الطالبة باالعتماد على اعددالمصدر: من 
                                                

   ،)األستاذ الدكتور بن فرحات ساعد، األستاذ يعلى فاروؽ.األستاذ الدكتور عمار عماري  اؼبشرؼ 
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 .المقابلة .2
ذبرى بُت الباحث وأحد أفراد عينة البحث، هبدؼ اغبصوؿ على بيانات  ،اتصاؿ شخصي فعاؿ ىي عملية   

مت وقد . 1ؽبا اغبلوؿ اؼبناسبة وإهباديف ربديد جوانب مشكلة البحث بصورة عميقة ودقيقة وواضحة،  تساىم
ألف ىذه  دقيقة إجاباتاغبصوؿ على مث  ومن اؼبطروحةإزالة الغموض عن األسئلة  هبدؼاالستعانة هبذه األداة 

األداة تضمن اؼبأل اعبيد لالستمارة وعدـ ترؾ األسئلة دوف إجابة، كما تضمن فهم اؼبستجوب للمقصود من كل 
 سؤاؿ.

 .الدراسة نموذجو  متغيرات الثاني: المطلب
 األساليب واؼبقاييس اإلحصائية اؼبستخدمة. وكذا الدراسة متغَتات الدراسة ومبوذج توضيح اؼبطلب ىذا يف سنحاوؿ

 .: متغيرات الدراسةأوال
 .بع؛ وذلك قصد فهم العالقة بينهمالتااؼبتغَت او  اؼبستقلالبد من معرفة احملاور اؼبكونة للمتغَت 

أىم متطلبات قباح اؼبنظمات يف ظل التخطيط االسًتاتيجي، الذي يعترب من  ويتمثل يفالمتغير المستقل:  .1
 فرعية وىي:اؼبنافسة الشديدة حيث حدد ىذا اؼبتغَت دبتغَتات 

 ؛(الداخلية، ربليل البيئة اػبارجيةالتحليل االسًتاتيجي للبيئة  ربليل البيئة  . أ
  الرؤية والرسالة، األىداؼ والغايات، اػبطط السياسات والربامج(. عناصر التخطيط االسًتاتيجي توافر  . ب

 ةويتمثل يف اؼبيزة التنافسية اليت تعترب األساس يف استمرار وبقاء اؼبنظمات، ومت سبثيلها بثالث المتغير التابع: .2
 أبعاد ىي:

 ؛ميزة التكلفة األقل . أ
  ؛ميزة التميز . ب
 .اإلبداع  . ت

 .ةالدراس نموذج: ثانيا
 بعض الدراسات اؼبيدانيةة اليت ؽبا صلة باؼبوضوع، وبعد االطالع على والدراسات السابقا من الدراسة النظرية، انطالق

مُت ؿبل الدراسة التأوعلى ضوء إشكالية الدراسة وأىدافها، مت تشكيل مبوذج للدراسة يوضح مدى تطبيق شركات 
إذ يبثل التخطيط االسًتاتيجي دبختلف ؾباالتو اؼبتغَت  .وره يف خلق اؼبيزة التنافسية ؽباللتخطيط االسًتاتيجي ود

 (.12التنافسية اؼبتغَت التابع يف ىذه الدراسة كما ىو موضح يف الشكل رقم اؼبستقل، يف حُت سبثل اؼبيزة 
 

                                                
 .73ص ،2007،األردف ،"، دار حامداإلنسانيةعيسى ؿبمد فجل،" البحث العلمي يف العلـو  وائل عبد الرضباف التل؛ 1
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 نموذج الدراسة(:12) رقم الشكل
 المتغير التابع                                                    المتغير المستقل             

  
 

 
  

 
 
 
 
 

 الطالبة. إعدادالمصدر : من 
 .األساليب والمقاييس اإلحصائية المستخدمة :ثالثا

 لتحقيق أىداؼ الدراسة وربليل البيانات اؼبتحصل عليها، مت االستعانة بربنامج اغبزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعية 
 (Statistical Package for Social Sciences)(SPSS19)  واؼبقاييس  صبيع اعبداوؿوالذي بفضلو مت استخراج

وىو أقصى احتماؿ يبكن ربملو من اػبطأ الذي  0.05ويف ىذه الدراسة، مستوى الداللة اؼبعنوية ىو  الالزمة. اإلحصائية
الفرضية الصفرية اليت  فإف 0.05إذا كاف مستوى الداللة أكرب من أو يساوي القيمة يبكن أف يقع فيو الباحث. وىذا يعٍت أنو 

فإف الفرضية البديلة اليت تنص  0.05إذا كاف مستوى الداللة أقل سباما من القيمة أما  تنص على رفض العالقة قد ربققت
 :ما يليك  إحصائيةوهبدؼ اختبار الفرضيات فقد مت استخداـ عدة أساليب  .على ربقق العالقة قد ربققت

 ؛خصائص عينة الدراسة لتحديد :والنسب المئوية التكرارات .1
التخطيط االسًتاتيجي واؼبيزة  فقرات ولقياس درجة اؼبوافقة حوؿ ،ستجاباتاالغبساب متوسط  :الحسابيالمتوسط  .2

 اؼبوافقة ؼبستوى واضحة رؤية يعطي فبا مُت ؿبل الدراسةيبُت على االستبياف يف شركات التأمن وجهة نظر اجملالتنافسية 
اؼبتوسط الفرضي ف اؼبتوسطات الدالة ىي تلك اليت تفوؽ فإ ،استخدمنا مقياس ليكرت اػبماسي أنناودبا ، عدمها أو

 ؛وهنا القيمة اؼبتوسطة يف اؼبقياسنظرا لك 3ػ ػقدر بوالذي 
 لقياس مدى التشتت أو الًتكز إلجابات اؼببحوثُت عن اؼبتوسط اغبسايب لكل فقرة من فقرات :االنحراف المعياري .3

 االسًتاتيجي وكذا مُت اؼببحوثة يف تطبيقها للتخطيط تأولغرض معرفة مدى وجود فروؽ بُت شركات الؿباور البحث، 
 . أي أنو يقيس التجانس يف اإلجابات .اؼبيزة التنافسية مستوى    
وتفسَت  ت اليت تنتمي إليها اإلجاباتويستخدـ لقياس التشتت بُت اؼبتغَتات من خالؿ ربديد اجملاال :المدى .4

 .اإلجابةمستوى 

 
 التكلفة األقل

 

 التميز       
 

 اإلبداع       

للبيئة: لتحليل االستراتيجيا  
 تحليل البيئة الداخلية -
 تحليل البيئة الخارجية -

 
 

:توافر عناصر التخطيط االستراتيجي  
الرسالة والرؤية-  
الغايات واألهداف اإلستراتيجية -  
الخطط والسياسات والبرامج -  

 

 الميزة التنــافسية التخطيــــــــــــط االستراتيجي
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مت تقسيم إجابات أفراد العينة وفقا للمتوسطات اغبسابية انسجاما الدراسة  إليهالتفسَت النتائج اليت توصلت و    
 األرقاـ أفعلى أساس  (4 =1-5  ىنا ىي وقيمة اؼبدى ،االستبيافعليو  الذي بٍت ماسيمع مقياس ليكرت اػب

 أي واليت يتم قسمتها على عدد خاليا اؼبقياس ،مسافات 4حصرت فيما بينها  قد 5 و4 و3 و2 و1اػبمسة 
(، حبيث تضاؼ ىذه القيمة للقيم اؼبعطاة لكل خيار، ما يسمح بتحديد  الفئات التالية للمتوسط 0.8 =4/5 

 اغبسايب:
  من اؼبوافقة؛ جدا قليلتعرب على مستوى  ]1.80 -1] -
  من اؼبوافقة؛ قليلتعرب على مستوى  ]2.60 -1.80] -
  ؛من اؼبوافقة متوسطتعرب على مستوى  ]3.40 -2.60] -
  ؛من اؼبوافقة عاؿتعرب على مستوى  ]3.40-4.20] -
 من اؼبوافقة.عاؿ جدا تعرب على مستوى  [5 -4.20] -

التخطيط  بُت عالقة وجود مدى معرفة أجل منمت استخداـ ىذا اؼبعامل  :معامل االرتباط بيرسون .5
 ة ىذه العالقةطبيع ربديد يتم خاللو ومن الدراسة، ؿبل بشركات التأمُتاؼبيزة التنافسية  خلقو  االسًتاتيجي

 ؛تهاودرج
مدى  لتحديديستعمل لقياس العالقة بُت متغَتين على ىيئة عالقة دالية : البسيطالخطي  االنحدار نموذج .6

 بقياس النموذج ويسمح. االكبدار معادلة صياغة ذلك خالؿ من ويتم التابع اؼبتغَت تأثَت اؼبتغَت اؼبستقل على
 .R2اؼبعامل قيمة باحتساب التابع اؼبتغَت يف اغباصلة التغَتات تفسَت يف اؼبستقل اؼبتغَت مسانبة مدى

 النسبة اؼبعامل ىذا لنا يبُتو يقيس مدى مسانبة اؼبتغَت التابع يف اؼبتغَت اؼبستقل،: R2 التحديد معامل .7
 كلما حيث ،اؼبيزة التنافسية) التابع اؼبتغَت  على االسًتاتيجيالتخطيط ) اؼبستقل اؼبتغَت هبا  يؤثر اليت اؼبئوية

 خارج أخرى متغَتات إىل اؼبتبقية النسب وتعزى ،أكرب اؼبسانبة كانت كلما كبَتة النسبة ىذه كانت
 .العشوائي اػبطأ وكذا الدراسة

 . 0.05عند مستوى معنوية وذلك هبدؼ اختبار معنوية كل اؼبعامل أي  اؼبعنوية االصبالية  :اختبار فيشر .8
 .واختبار صحة فرضيات الدراسة االستبيانمحاور بيانات تحليل  :لثالثا المبحث

، نتطرؽ يف ىذا اؼببحث إىل عرض اإلحصائي Spss19بواسطة برنامج  بعد اسًتجاع االستمارات وتفريغها
احملور األوؿ بيانات وذلك بداية بتحليل  زبدـ اؼبوضوع، أسئلةؿباور االستبياف وما وبتويو من بيانات وربليل 

 األخَتاحملور الثاين اؼبتعلق بالتخطيط االسًتاتيجي، ويف بيانات مث  ،لق بالبيانات الشخصية للمستجوبُتاؼبتع
التخطيط االسًتاتيجي  ؿبور اؼبيزة التنافسية. بعدىا ربليل مدى وجود عالقة وارتباط بُت اؼبتغَتين اؼبستقلبيانات 

 .  التابع اؼبيزة التنافسيةاؼبتغَت و 
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 .لمستجَوبينبا متعلقةال الشخصية تحليل البيانات :األول المطلب
 .توزيع المستجوبين حسب متغير المستوى التعليميأوال: 

 التعليمي المستوى متغير حسب المستجوبين (: توزيع10) الجدول رقم

 المئوية النسبة اتالتكرار  المستوى التعليمي
 0 0 متوسط
 8.5 4 ثانوي
 87.2 41 جامعي
 4.3 2 ىخر مؤهالت أ

 100 47 المجموع
 spss19الطالبة باالعتماد على برنامج  إعدادالمصدر :من 

، إذ مثلوا ما نسبتو 41مستوى جامعي، حيث بلغ عددىم  و( أف غالبية اؼبستجوبُت ذو 10اعبدوؿ رقم  يوضح 
ؽبم مستوى ثانوي، ( %8.5على اإلجابة عن فقرات االستبياف، وأف ما نسبتو   فبا يعكس قدرهتم( 87.2% 

(. ولعل السبب يف ذلك %4.3أما اؼببحوثُت الذين لديهم مستوى تعليمي آخر فنسبتهم ضئيلة جدا إذ سبثل  
اإلؼباـ  راجع إىل الوظائف اليت يشغلوهنا واليت تتطلب امتالكهم ؼبؤىالت متخصصة يف اجملاؿ، حىت يتسٌت ؽبم

 بكل ما تتطلبو الوظيفة.
 .في المجال سنوات الخبرةعدد جوبين حسب توزيع المستَ ثانيا: 

 في المجال. توزيع المستجوبين حسب سنوات الخبرة (:11) الجدول رقم
 النسبة المئوية التكرارات عدد سنوات الخبرة

 27.7 13 سنوات 5أقل من 
 46.8 22 سنوات 10أقل من  – 5من 

 21.2 10 سنة 15أقل من  -10من 
 4.3 2 فأكثر سنة 15من 

 100 47 المجموع
 spss19الطالبة باالعتماد على برنامج  إعدادالمصدر: من 

 10إىل أقل من  5( من اؼببحوثُت لديهم خربات من % 46.8ما نسبتو   أفأعاله  (11اعبدوؿ رقم   يتضح من
%(، مث أصحاب اػبربات الذين لديهم  27.7وذلك بنسبة   سنوات(،5سنوات(، يليهم أصحاب اػبربات األقل من 

(، يف حُت قبد أف اؼبستجوبُت الذين % 21.2سنة(، وذلك بنسبة  15سنوات إىل أقل من  10سنوات خربة من  
(، وىذه البيانات تشَت %4.3لديهم سنوات خربة أكثر من طبسة عشر سنة استحوذوا على نسبة ضئيلة جدا بلغت 
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سنوات فأكثر، وىذا ما يعكس قدرهتم  إىل ارتفاع اػبربة العملية لدى ؾبموعة معتربة من اؼببحوثُت تًتاوح من طبس
 على تقدًن بيانات دقيقة من خالؿ آرائهم ذباه فقرات االستبياف من واقع خربات عملية طويلة نسبيا.

 في شركات التأمين سيةالتنافطلب الثاني: تشخيص واقع التخطيط االستراتيجي والميزة مال
 المدروسة. الجزائرية على األضرار

       الوقوؼ على واقع التخطيط االسًتاتيجي واؼبيزة التنافسية يف شركات التأمُت اؼببحوثة. إىليهدؼ ىذا اؼبطلب    
باالعتماد على حساب كل من  اؼبتوسطات اغبسابية  اؼبستجوبُت اؼبتحصل عليها إجاباتوذلك من خالؿ ربليل 

 .اتواالكبرافات اؼبعيارية لكل فقرة من الفقر 
 .محل الدراسة األضرارعلى واقع التخطيط االستراتيجي  في شركات التامين  عرض وتحليل بيانات :أوال

 نبا: ؾبالُت  إىلاحملور للتعرؼ على واقع التخطيط االسًتاتيجي يف شركات التأمُت ؿبل الدراسة قمنا بتقسيم ىذا 
 ؛التحليل االسًتاتيجي للبيئة -
 .توافر عناصر التخطيط االسًتاتيجي -
 .محل الدراسة الجزائرية على األضرارمين في شركات التأ للبيئة واقع التحليل االستراتيجي .1

 بعدينىل إاؿ اجملمت تقسيم ىذا  ،مُت ؿبل الدراسة لبيئتهاأعلى واقع التحليل االسًتاتيجي يف شركات الت للتعرؼ
 نبا:
 ربليل البيئة الداخلية لشركات التأمُت على األضرار ؿبل الدراسة؛ -
 ؿبل الدراسة. على األضرار مُتليل البيئة اػبارجية لشركات التأرب -

     ."تحليل البيئة الداخلية"ول األالبعد نتائج تحليل فقرات  . أ
هتا ، إذ تراوحت متوسطامُت ؿبل الدراسةخلية لشركات التأ( اؼبوايل إىل واقع ربليل البيئة الدا12يشَت اعبدوؿ رقم   

مُت ؿبل الدراسة بتحليل بيئتها الداخلية بصفة وىذا ما يشَت إىل قياـ شركات التأ، 2.91و 3.96اغبسابية ما بُت 
مقارنة باالكبراؼ اؼبعياري العاـ الذي بلغ  1.33و 0.97وتراوحت االكبرافات اؼبعيارية ما بُت  .عمومامتوسطة 

بالنظر و يف ربليل بيئتها الداخلية. وىي قيمة ضعيفة تدؿ على أف الشركات ؿبل الدراسة متجانسة نوعا ما  ،0.92
أهنا كلها أكرب من اؼبتوسط اغبسايب العاـ   ( نالحظ4(، 2(، 1إىل اؼبتوسطات اغبسابية لكل من الفقرات رقم  

كما يوضح اعبدوؿ أيضا أف  ،فاع مستوى ربليل البيئة الداخلية، وىذا ما يدؿ على أهنا سانبت يف ارت3.31البالغ 
 أداء أنشطتها الشركة بتحديد نقاط القوة لديها لالستفادة منها يف قياـاؼبستجوبُت يوافقوف بدرجة عالية على 

أنبية التحليل الداخلي للشركة وىو ما يدؿ على  ،عليهاالتغلب  أو عاعبتهانقاط الضعف لديها للسعي ؼب بتحديدو 
وىذا ما تظهره يف رؤيتها ورسالتها وأىدافها؛  .القوة ومعاعبة لنقاط الضعف لديهاما ينجم عنو من استثمار لنقاط و 
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بلغت قيمة االكبراؼ اؼبعياري  . كماعلى التوايل 3.64، 3.96( القيمتُت 1،2إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للفقرتُت 
على التوايل، فبا يعكس ذبانسا يف اإلجابات. ويوضح اعبدوؿ أيضا أف ىناؾ مستوى قبوؿ متوسط  1.07و0.97

تعمل الشركة على تقييم  وحصر مواردىا بصفة " ، واليت مفادىا( على التوايل7، 6، 3، 5، 4  الفقرات التالية لىع
هتتم الشركة دبراجعة اؽبيكل " إىل إضافة "تعمل الشركة بصفة دائمة على ربليل القدرات التسويقية لديهاو" "دائمة

 "هتتم الشركة بتحليل الثقافة التنظيمية السائدة بداخلها" و"التنظيمي الداخلي ؽبا ؼبعرفة مدى مالءمتو لعملياهتا
حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب للفقرات  ".باإلضافة إىل اؼبهارةتراعي الشركة عند ربليل اؼبوارد البشرية لديها العدد و"

 1.19، 1.2على التوايل، أما االكبراؼ اؼبعياري فقد بلغ القيم  2.91،  2.91، 3.17، 3.28، 3.32السابقة القيم 

 .اإلجاباتعلى التوايل. وىو ما يدؿ على ذبانس   1.33، 1.26، 1.16، 1.2،
من اؼبتوسط  أعلىوىي  3.31وبالنسبة لبعد ربليل البيئة الداخلية ككل، نالحظ أف قيمة اؼبتوسط اغبسايب ىي      

قرات ىذا . فبا يعكس موافقة متوسطة من قبل اؼبستجوبُت على ف0.92قيمة االكبراؼ اؼبعياري ىي الفرضي و 
ُت اؼبدروسة تقـو بتحليل بيئتها الداخلية موىذا يعٍت أف شركات التأ اإلجابات، مع وجود ذبانس كبَت يف البعد

 بدرجة متوسطة على العمـو وىي مرحلة مهمة من مراحل التحليل االسًتاتيجي للبيئة.
 "تحليل البيئة الداخلية"المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات  (:12) الجدول رقم

 
 فقرةال

اؼبتوسط 
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعياري

 الًتتيب الدرجة

تعمل الشركة على القياـ بتحديد نقاط القوة لديها لالستفادة منها يف  - 1
 اؼبستقبل.

 مرتفع 0.97 3.96
1 

 أوتعمل الشركة على القياـ بتحديد نقاط الضعف لديها للسعي لتجنبها  - 2
 التغلب عليها .

 مرتفع 1.07 3.64
2 

اؽبيكل التنظيمي الداخلي ؽبا ؼبعرفة مدى مالءمتو  دبراجعة الشركةهتتم  - 3
 لعملياهتا.

 متوسط 1.20 3.17
5 

 3 متوسط 1.20 3.32 تعمل الشركة على تقييم  وحصر مواردىا بصفة دائمة . - 4

 4 متوسط 1.19 3.28 تعمل الشركة بصفة دائمة على ربليل القدرات التسويقية لديها . - 5
 6 متوسط 1.26 2.91 الثقافة التنظيمية السائدة بداخلها .هتتم الشركة بتحليل  - 6

 6 متوسط 1.33 2.91 تراعي الشركة عند ربليل اؼبوارد البشرية لديها العدد باإلضافة إىل اؼبهارة. - 7

  0.92 3.31 جميع الفقرات معا
 Spss19مخرجات  الطالبة باالعتماد على إعداد المصدر: من
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ربليل البيئة الداخلية لشركات التأمُت يساعدىا على اكتشاؼ نقاط الضعف لديها كارتفاع التكاليف اإلدارية، إّف        
النقص يف ضبالت التوعية واإلعالنات بأنبية التأمُت، والتماطل يف أداء التعويضات بعد وقوع اػبطر اؼبؤمن ضده 

القوة لديها كالسمعة الطيبة، التكنولوجيا اغبديثة، االستقباؿ وغَتىا وبالتايل تصحيحها وتقويبها. واالستفادة من نقاط 
اعبيد من طرؼ اؼبوظفُت، مالءة مالية جيدة، وقوة بيع جيدة وغَتىا للقضاء على العوائق اليت ربوؿ دوف ربقيقها. 

لتحقيق أىداؼ  ومعرفة مدى كفاءة ومرونة اؽبيكل التنظيمي اػباص هبا ؼبا لو من أنبية يف توزيع اؼبهاـ على األفراد
الشركات وربديد اؼبستويات اإلدارية ونطاؽ اإلشراؼ فيها وربط األنشطة باألىداؼ اؼبطلوب ربقيقها واؼبساعدة على 

وبالتايل تتعرؼ على مواردىا اؼبتاحة والتكنولوجية  ازباذ القرارات. كما تساىم يف تقييم اإلمكانيات اؼبالية والبشرية
. ربليل الثقافة التنظيمية السائدة باعتبار أهنا اؼبصدر الداخلي للميزة التنافسية وأىدافهاوؿباولة تسَتىا دبا يتماشى 

بداخلها واليت تعرب عن ؾبموعة القيم واؼبعايَت والسلوكيات اليت تساعد على تنمية الشعور لدى موظفيها باؽبدؼ العاـ 
توجيو سلوؾ العاملُت فيها ومساعدهتم على أداء الذي تسعى لتحقيقو؛ فهي احملرؾ لنجاحها حيث تعد أداة فعالة يف 

أعماؽبم بصورة أفضل. معرفة مدى توافر العدد الكايف لألفراد العاملُت بداخلها وقدراهتم ومهاراهتم؛ أي أف ربليل 
 البيئة الداخلية لشركات التأمُت يساعدىا على اقباز أىدافها بشكل اهبايب يضمن تفوقها على اؼبنافسُت.

 الخارجية"." تحليل البيئة  لثانيا البعدتحليل فقرات  نتائج . ب
مُت ؿبل الدراسة، حيث تراوحت ليل البيئة اػبارجية لشركات التأإىل واقع رباؼبوايل  (13يشَت اعبدوؿ رقم     

الدراسة مُت ؿبل مستوى ربليل شركات التأ، وىذا ما يشَت إىل أف 2.87و 3.7اؼبتوسطات اغبسابية لفقراهتا ما بُت 
مقارنة باالكبراؼ اؼبعياري العاـ الذي  1.53و1.07كما أف االكبرافات اؼبعيارية تراوحت بُت  لبيئتها اػبارجية متوسط.

. يةمُت ؿبل الدراسة متجانسة نوعا ما يف ربليل بيئتها اػبارجقيمة ضعيفة تدؿ على أف شركات التأوىي  0.91بلغ
( أكرب من اؼبتوسط اغبسايب العاـ وىذا ما 2  ،(6  (،7(،  8فقرات التالية  وبالنظر إىل أف اؼبتوسطات اغبسابية لل

جاءت اؼبوافقة  حيث .مُت ؿبل الدراسة لبيئتها اػبارجيةيف ارتفاع مستوى ربليل شركات التأيدؿ على أهنا سانبت 
" دبتوسط منو يف عملياهتا هتتم الشركة دبتابعة التقدـ التكنولوجي لالستفادة اليت مفادىا "( 8عالية على الفقرة  

، وىذا ما يشَت ؼبدى اىتماـ الشركات اؼببحوثة بالتقدـ التكنولوجي 1.08واكبراؼ معياري قيمتو 3.7حسايب قدر بػ
يف  ف طبيعة نشاطها تقتضي استعماؿ التكنولوجيات اغبديثة يف تسويق منتجاهتاالستفادة منو يف عملياهتا خاصة وأل

"تعمل الشركة بشكل دائم على ( اليت مفادىا 7حُت جاءت اؼبوافقة متوسطة على الفقرة   اؼبنافسة يف السوؽ. يف ظل
تعمل الشركة بصفة دائمة على ربليل العوامل التنافسية " ( أي6" وعلى الفقرة ربليل العوامل التشريعية وتأثَتاهتا

تشخيص التهديدات اليت ربيط هبا  تعمل الشركة على القياـ بعمليةاليت مفادىا " (2" وعلى الفقرة  وتأثَتاهتا
" وعلى هتتم الشركة برصد ما وبدث يف البيئة االقتصادية من تغيَتات( اليت تنص على "4على الفقرة  و " ؼبواجهتها
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" تعمل الشركة على القياـ بعملية تشخيص الفرص اؼبمكنة لالستفادة منها يف اؼبستقبل( اليت تشَت إىل "1الفقرة  
( اليت مفادىا 5" وعلى الفقرة  بصفة دائمة ةيالقيمتعمل الشركة على ترسيخ القضايا يت تنص "(ال9وعلى الفقرة  

هتتم الشركة برصد ما وبدث يف ( اليت تقوؿ "3وتأثَتاهتا" وعلى الفقرة تعمل الشركة على ربليل العوامل االجتماعية "
 2.98، 3.15، 3.26، 3.32حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب للفقرات السابقة القيم . "البيئة السياسية من تغيَتات

 1.24، 1.30، 1.37 ،1.53: االكبراؼ اؼبعياري فقد بلغ القيمالتوايل، أما  على 2.87،  2.89، 2.94، 2.98،

 على التوايل. وىو ما يدؿ على ذبانس اإلجابات.  1.22،1.22، 1.07، 1.27،
وىي أعلى من اؼبتوسط  ،3.14ل البيئة اػبارجية ككل، نالحظ أف قيمة اؼبتوسط اغبسايب ىي وبالنسبة لبعد ربلي   

. فبا يعكس موافقة متوسطة من قبل اؼبستجوبُت على فقرات ىذا البعد 0.91الفرضي و قيمة االكبراؼ اؼبعياري ىي 
مُت اؼبدروسة تقـو بتحليل بيئتها اػبارجية بدرجة وىذا يعٍت أف شركات التأ مع وجود ذبانس كبَت يف اإلجابات

 متوسطة على العمـو وىي مرحلة مهمة من مراحل التحليل االسًتاتيجي للبيئة.  

 "تحليل البيئة الخارجية"المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات  :(13) الجدول رقم

 
 الفقرة

اؼبتوسط 
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعياري

 الدرجة الًتتيب

تعمل الشركة على القياـ بعملية تشخيص الفرص اؼبمكنة لالستفادة منها يف  - 1
 5 متوسط 1.27 2.98 اؼبستقبل.

 4 متوسط 1.30 3.15 تعمل الشركة على القياـ بعملية تشخيص التهديدات  اليت ربيط هبا ؼبواجهتها .  -2
 8 متوسط 1.22 2.87 .برصد ما وبدث يف البيئة السياسية من تغيَتات هتتم الشركة - 3
 5 متوسط 1.24 2.98 .هتتم الشركة برصد ما وبدث يف البيئة االقتصادية من تغيَتات -4
 7 متوسط 1.22 2.89 تعمل الشركة على ربليل العوامل االجتماعية وتأثَتاهتا. - 5

 3 متوسط 1.37 3.26 العوامل التنافسية وتأثَتاهتا. تعمل الشركة بصفة دائمة على ربليل - 6
 2 متوسط 1.53 3.32 تعمل الشركة بشكل دائم على ربليل العوامل التشريعية وتأثَتاهتا. - 7
 1 مرتفع 1.08 3.7 .هتتم الشركة دبتابعة التقدـ التكنولوجي لالستفادة منو يف عملياهتا - 8
 6 متوسط 1.07 2.94 القيمية بصفة دائمة  .تعمل الشركة على ترسيخ القضايا  - 9

  0.91 3.14 صبيع الفقرات معا

 Spss19مخرجات الطالبة باالعتماد على إعدادمن  المصدر:
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يساعدىا على سبلك اؼبيزة التنافسية وذلك بتوضيح الفرص اليت تعد  مُتاػبارجية يف شركات التأربليل البيئة  إفّ      
تعبَت اهبايب لتأثَت البيئة على الشركة هبدؼ اقتناصها ومن أمثلتها البفاض تكاليف الوكالء، ارتفاع حظَتة السيارات 

ى األخطار اؼبتعددة وما ينجر عنو من زيادة الطلب على تأمينها والتوسع العمراين الذي قد يسمح بطلب التامُت عل
للسكن، خروج منافس قوي من السوؽ وغَتىا، وذبنب اؼبخاطر والتهديدات باعتبارىا تعبَت سليب لتأثَت البيئة على 
الشركة كارتفاع حوادث السيارات مؤخرا، ضعف الثقافة التأمينية بسبب الوازع الديٍت، البطالة وما ينجر عنها من 

اعبزائري، شدة اؼبزاضبة التنافسية، غياب مدارس خاصة بالتكوين يف التأمُت وغَتىا.   تدىور للقدرة الشرائية للمستهلك
كما يساعدىا يف وضع األىداؼ الواجب ربقيقها أو تعديلها حبسب نتائج الدراسات الناذبة عنها باإلضافة إىل 

ستفادة منها وذلك بناء على فهم وضع األىداؼ التشغيلية ؼبختلف اإلدارات. ويف بياف اؼبوارد اؼبتاحة وكيفية ربقق اال
اؼبتغَتات البيئية اؼبختلفة. ويف ربديد نطاؽ السوؽ اؼبرتقب وؾباؿ اؼبعامالت اؼبتاحة أمامها كاػبدمات اؼبقدمة، طرؽ 
التوزيع، والقيود اؼبفروضة عليها من قبل اعبهات القانونية والتشريعية اؼبختلفة باإلضافة إىل توضيح عالقتها بأصحاب 

حة مثل عبنة اإلشراؼ على التأمينات، اجمللس الوطٍت للتأمينات، البنوؾ، ضبلة األسهم واؼبؤمن ؽبم وكل من ؽبم اؼبصل
عالقة هبا. ويف تصميم االفًتاضات الالزمة للتنبؤ حبجم الطلب وتوزيعو جغرافيا أو زمنيا ومتابعة التقدـ التكنولوجي 

ظبات اعبماىَت اليت ربديد ؼبنافسُت واؼبشرعُت والسياسيُت. ويف لالستفادة منو يف عملياهتا، والتنبؤ بتوجهات ا
بالنسبة ربليل البيئة اػبارجية يعد أمرا ضروريا . إذا ، وذلك من خالؿ الوقوؼ على أمباط القيم السائدةستتعامل معها

، تساعد يف التعرؼ على جانبُت رئيسُت نبا ها، حيث أف نتائجلشركات التأمُت اعبزائرية على األضرار ؿبل الدراسة
ارىا أو آثذبنبها أو اغبد من  عليهااؼبخاطر أو التهديدات اليت هبب ، و استغالؽبايها الفرص اؼبتاحة اليت هبب عل

 يف ربقيق أىدافها وفتح اجملاؿ أمامها لتسويق مبيعاهتا يف األسواؽ اؼبستهدفة. ربويلها إىل فرص يبكن االستفادة منها

 .بشكل عام " "التحليل االستراتيجي للبيئةجال تائج تحليل فقرات من . ت

    ، قمنا حبساب اؼبتوسط اغبسايبكات التأمُت ؿبل الدراسة لبيئتهاللتعرؼ على واقع التحليل االسًتاتيجي يف شر         

 .اؼبوايل (14  واالكبراؼ اؼبعياري عبميع فقرات ىذا احملور كما ىو موضح يف اعبدوؿ رقم

نالحظ االىتماـ الكبَت بتحليل البيئة الداخلية مقارنة بالبيئة  ككل، بالنسبة جملاؿ "التحليل االسًتاتيجي للبيئة"   
 وىي ،3.20كما نالحظ أف قيمة اؼبتوسط اغبسايب للمجاؿ ككل قد بلغت  اػبارجية من قبل الشركات اؼبدروسة،

اؼبستجوبُت على . فبا يعكس موافقة متوسطة من قبل 0.80ي قيمة االكبراؼ اؼبعياري ىعلى من اؼبتوسط الفرضي و أ
 .اإلجابات، مع وجود ذبانس كبَت يف فقرات ىذا اجملاؿ
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 ".التحليل االستراتيجي للبيئة "جال(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجميع فقرات م14جدول رقم )

 التحليل االستراتيجي للبيئة جالجميع فقرات م
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.90 3.31 الداخلية ستراتيجي للبيئةالتحليل اال

 0.91 3.14 خارجيةال ستراتيجي للبيئةالتحليل اال

 0.8 3.20 ستراتيجي للبيئةالتحليل اال

 Spss19مخرجاتالطالبة باالعتماد على  إعدادمن المصدر:

 إىلأهنا مل ترؽ  للبيئة، إالاالسًتاتيجي  التحليل هتتم بعمليةعلى األضرار ؿبل الدراسة مُت أشركات التأف  يتضح اإذً    
فمن خالؽبا  ؛عملية التحليل االسًتاتيجي للبيئة ىي جوىر أسلوب التخطيط االسًتاتيجيف .اؼبطلوباألنبية ستوى م

يساعدىا على تطوير  وىذا ما والتهديداتالضعف والفرص مواطن تكتشف شركات التأمُت اؼببحوثة مواطن القوة و 
فبا يؤدي  وتصميم خططها دبا يتناسب مع ىذه النتائج وكذا مواجهة اؼبشكالت اليت تعًتضها اإلسًتاتيجيةتوجهاهتا 

 خلق اؼبيزة التنافسية ؽبا.افسي و تقوية مركزىا التن إىل
 .الجزائرية على األضرار محل الدراسةمين في شركات التأ "توافر عناصر التخطيط االستراتيجي"واقع  .2

مت تقسيم  ،ؿبل الدراسة على األضرار مُتأيف شركات الت توافر عناصر التخطيط االسًتاتيجيللتعرؼ على واقع    
والسياسات والربامج يف : الرؤية والرسالة، الغايات واألىداؼ، اػبطط صراعن ىي توافر أبعادثالث  إىلاؿ ىذا اجمل

 ؿبل الدراسة. اعبزائرية مُتشركات التأ
 .الرسالة"الرؤية و  عنصرنتائج تحليل فقرات البعد األول " . أ

( اؼبوايل إجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارات اؼبتعلقة ببعد "توافر الرؤية والرسالة" يف15اعبدوؿ رقم   يظهر     

، وىذا يعٍت أف درجة اؼبوافقة 3.64و 2.96 تراوحت اؼبتوسطات اغبسابية ؽبذا اؼبتغَت بُت إذمُت اؼبدروسة. شركات التأ
مقارنة باالكبراؼ  1.24و 0.93كما أف االكبرافات اؼبعيارية تراوحت بُت  على الفقرات كانت بُت اؼبتوسطة والعالية.

على األضرار ؿبل  مُتاؼبستجوبُت يف شركات التأ إجاباتوىي تدؿ على أف  .0.87القيمة اؼبعياري العاـ الذي بلغ 
إذ  بينهم.فبا يعكس تقارب وجهات النظر  ،والرسالة بفقراتو الرؤيةمتجانسة بشكل كبَت حوؿ توافر بعد الدراسة، 

( ىي أكرب من اؼبتوسط اغبسايب العاـ البالغ 5، 2، 6يشَت اعبدوؿ السابق إىل أف اؼبتوسطات اغبسابية للفقرات  
، وىذا ما يدؿ على أهنا من سانبت يف ارتفاع مستوى اىتماـ شركات التأمُت على األضرار ؿبل الدراسة 3.30
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على التوايل. كما  3.49 ،3.64السادسة والثانية القيمتُت  بلغ اؼبتوسط اغبسايب للفقرتُتإذ  .بعنصر الرؤية والرسالة
على التوايل، وىذا ما يدؿ على أف اؼبستجوبُت يوافقوف بدرجة عالية  0.93، 1.03قدر االكبراؼ اؼبعياري بػػ 

أف رؤيتها و  رسالة الشركة طموحة وؿبفزة للعمل ولإلبداع من طرؼ العاملُت داخل الشركةوبتجانس كبَت على أف 
 توضح االذباىات اؼبستقبلية فيما ىبص ؾباؿ نشاطها.

توضح رسالة الشركة قيمها "( اليت مفادىا5ط عن الفقرة  ويوضح اعبدوؿ أيضا أف ىناؾ مستوى قبوؿ متوس   
 إىلتشَت ( اليت 1"وعن الفقرة  سبتلك الشركة رسالة واضحة معربة ومكتوبة" تنص على( اليت 4" وعن الفقرة  وفلسفتها

( 7الفقرة  عن و  "توضح رسالة الشركة ماىيتها  من كبن ؟(" تقوؿاليت  (3" وعن الفقرة  لدى الشركة رؤية واضحة " 
حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب للفقرات السابقة  ."خطط وسياسات وبرامج إىلرسالة الشركة يبكن ربويلها اليت مفادىا "

 1.24، 1.24، 1.16على التوايل. أما االكبراؼ اؼبعياري فقد بلغ القيم  2.96،  3.17، 3.26، 3.26، 3.34القيم 

 .اإلجاباتذبانس  على التوايل، وىو ما يدؿ على 1.23، 1.22،
من  أعلىوىي  3.30وبالنسبة لبعد توافر عنصر الرؤية والرسالة ككل، نالحظ أف قيمة اؼبتوسط اغبسايب ىي     

. فبا يعكس موافقة متوسطة على العمـو من قبل اؼبستجوبُت 0.87قيمة االكبراؼ اؼبعياري ىي اؼبتوسط الفرضي و 
 .إجاباهتممع وجود ذبانس كبَت يف  البعد،على فقرات ىذا 

 "الرسالةالرؤية و  عنصر" بعدالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل فقرة من فقرات  (:15) رقمجدول 

اؼبتوسط  الفقرة
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعياري

مستوى 
 الًتتيب اؼبوافقة

 4 متوسطة 1.24 3.26 واضحة.رؤية لدى الشركة  -1
 2 ةمرتفع 0.93 3.49 توضح الرؤية االذباىات اؼبستقبلية للشركة فيما ىبص ؾباؿ نشاطها. -2
ةمتوسط 1.22 3.17 توضح رسالة الشركة ماىيتها  من كبن ؟(. -3  5 
ةمتوسط 1.24 3.26 واضحة معربة ومكتوبة. رسالةسبتلك الشركة  -4  4 
ةمتوسط 1.16 3.34 توضح رسالة الشركة قيمها وفلسفتها. -5  3 
 1 مرتفعة 1.03 3.64 ها.رسالة الشركة طموحة وؿبفزة للعمل ولإلبداع من طرؼ العاملُت داخل -6
ةمتوسط 1.23 2.96 رسالة الشركة يبكن ربويلها اىل خطط وسياسات وبرامج . -7  6 

  0.87 3.30 صبيع الفقرات  معا
 .19spssمخرجات برنامج  ىعتماد علالطالبة باال إعدادالمصدر :من 

تعد دبثابة حجر  . فهيلوغوباؼبستقبل اؼبنشود الذي تسعى الشركة لالطموحات و  عناالسًتاتيجية تعرب الرؤية       
الزاوية يف ربقيق اإلسًتاتيجية الفعالة للنشاط الذي يتضمن أمورا عديدة كتحسُت نوعية اػبدمات التأمينية هبدؼ 
إرضاء احتياجات العميل وصوال إىل ربقيق الرحبية ومبو اؼببيعات ورفع اغبصة السوقية. ويف إطار ىذه الرؤية يتم ربديد 
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من البيئة اليت تعمل فيها الشركة لتعكس الغرض من وجودىا والوسائل اؼبتبعة لتحقيقو،  رسالة معينة تستمد مقوماهتا
 ورابطا مستوياهتا صبيع بُت وفعاؿ مؤثر اتصاؿ ربقيق يف أساسيا وؿبوراالشركة  يف اعبهود صبيع لتنسيق أداةفهي سبثل 

، إذ تعكس اؽبدؼ العاـ الذي يولد مسؤولية االلتزاـ لدى العاملُت يف الشركة ويرشد صانعي القرار فيها اػبطط عبميع
سليمة على مستوياهتا اؼبختلفة، بتوضيحها لإلمكانيات والوسائل اليت تساعدىم يف  اسًتاتيجيةفيها إىل ازباذ قرارات 

ىذا اؽبدؼ. أي أف الصياغة اعبيدة لرؤية ورسالة و ربقيق للعمل معا كباغبشد اعبيد للموارد والطاقات الفكرية والبدنية 
الشركة تساعد يف تقليل اؼبخاطر الناذبة عن ضعف عملية ازباذ القرارات، ربفيز العاملُت على التعاوف والعمل كفريق 

 لتحويل الرؤية إىل واقع عملي وربقيق التهيئة الالزمة للتعامل مع التحديات اؼبستقبلية.
 "اإلستراتيجيةالغايات واألهداف  عنصر" فقرات البعد الثانينتائج تحليل  . ب
 "الغايات واألهداف عنصر" بعد فقرات من فقرة لكل المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط (:16) رقم جدول

اؼبتوسط  الفقرة
 اغبسايب

االكبراؼ 
 الدرجة الًتتيب اؼبعياري

تنبثق عن رسالة الشركة ومرتبطة سبتلك الشركة أىداؼ طويلة اؼبدى  غايات (  -1
 1 متوسط 1.35 3.30 .أىدافهابتحقيق 

واضحة تسعى لتحقيقها ضمن اإلمكانيات والظروؼ  أىداؼلدى الشركة  -2
 4 متوسط 1.34 3.06 اؼبتاحة على اؼبدى القصَت.

الشركة باؼبرونة ؼبقابلة التغَتات اليت ربدث يف البيئة والتكيف  أىداؼتتسم  -3
 5 متوسط 1.30 3.04 معها.

 3 متوسط 1.38 3.11 تضع الشركة أىدافا ربدد النتائج اؼبرغوب التوصل إليها مسبقا. -4
 2 متوسط 1.34 3.17 تراعي الشركة يف صياغتها لألىداؼ السهولة والوضوح. -5

  1.11 3.13 جميع الفقرات معا
 spss19مخرجات برنامج  ىالطالبة باالعتماد عل إعدادمن  :المصدر

( أعاله إجابات أفراد عينة الدراسة عن العبارات اؼبتعلقة بتوافر عنصر الغايات واألىداؼ 16اعبدوؿ رقم   يظهر   
، وىذا يعٍت 3.30و 3.04يف شركات التأمُت على األضرار اؼبدروسة. إذ تراوحت اؼبتوسطات اغبسابية ؽبذا اؼبتغَت بُت 

مقارنة  1.38و 1.30وسطة. كما أف االكبرافات اؼبعيارية تراوحت بُت أف درجة اؼبوافقة على الفقرات كانت مت
مُت ؿبل الدراسة اؼببحوثُت يف شركات التأ وىي تدؿ على أف إجابات .1.11الذي بلغباالكبراؼ اؼبعياري العاـ 

 بية للفقراتتوسطات اغبساالغايات واألىداؼ بفقراتو. كما يوضح اعبدوؿ تباين اؼب أنبية بعد متجانسة نوعا ما حوؿ
سبتلك الشركة "( اليت مفادىا 1إال أف ىناؾ مستوى قبوؿ متوسط عن الفقرة  مقارنة باؼبتوسط العاـ للبعد ككل، 

تراعي الشركة تنص على "( اليت 5وعن الفقرة   "أىدافهاتنبثق عن رسالة الشركة ومرتبطة بتحقيق  أىداؼ طويلة اؼبدى
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تضع الشركة أىدافا ربدد النتائج اؼبرغوب "تشَت إىل ( اليت 4وعن الفقرة  " يف صياغتها لألىداؼ السهولة والوضوح
واضحة تسعى لتحقيقها ضمن اإلمكانيات  أىداؼلدى الشركة ( اليت مفادىا " 2وعن الفقرة   "التوصل إليها مسبقا

الشركة باؼبرونة ؼبقابلة التغَتات اليت ربدث  أىداؼتتسم "أي ( 3" وعن الفقرة والظروؼ اؼبتاحة على اؼبدى القصَت
 3.04، 3.06، 3.11، 3.17، 3.30؛ حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب للفقرات السابقة القيم "يف البيئة والتكيف معها

على التوايل، وىو ما يدؿ  1.30، 1.34، 1.34،1.38 ،1.35على التوايل. أما االكبراؼ اؼبعياري فقد بلغ القيم 
 إلجابات.على ذبانس ا

، وىو أكرب من اؼبتوسط 3.13بشكل عاـ وبالنظر إىل اؼبتوسط اغبسايب العاـ لبعد الغايات واألىداؼ ككل البالغ    
. يتضح أف مستوى اؼبوافقة متوسط من قبل اؼبستجوبُت على فقرات 1.11الفرضي وقيمة االكبراؼ اؼبعياري اؼبقدرة بػ

 وعا ما. ىذا البعد، مع وجود ذبانس يف اإلجابات ن
تأيت الغايات واألىداؼ اإلسًتاتيجية كًتصبة عملية ؼبا تضمنتو رؤية ورسالة الشركة لتنقلها من بعدىا النظري إىل      

اإلطار العملي الذي تظهر معو النتائج. فوضع الغايات واألىداؼ اإلسًتاتيجية بصورة صحيحة ومًتابطة سيساعد 
إىل مستويات  ، دبا يؤدي إىل ربويل رؤيتها اؼبستقبلية ورسالتهاللعمل داخل إدارهتايئة إطار عاـ شركات التأمُت على هت

، كما تعترب مرشدا الزباذ لكل إدارة أو قسم أو فرد داخلها ، من خالؿ ربديد مراكز اؼبسؤولية بالنسبةأداء مرتفعة
وضع اؼبعايَت اليت لبيئية احمليطة، و تأثرىا بالظروؼ ا القرارات اؼبناسبة للمواقف اليت تواجهها الشركات تفسر سبب

تستخدـ يف الرقابة وتقييم األداء سواء كاف على الشركة ككل أو على مستوى كل فرد لتحقيق كفاءة إدارهتا وما ينجم 
 و زيادة  يف اغبصة السوقية، وربقيق التميز. و مبو للمبيعات، عنها من ربقيق للرحبية،

 "والبرامجالسياسات و الخطط  رعنص الثالثنتائج تحليل فقرات البعد  . ت
مُت ؿبل الدراسة، حيث والربامج لشركات التأ والسياسات واقع توافر عنصر اػبطط إىل اؼبوايل (17يشَت اعبدوؿ رقم  

وىذا يعٍت أف درجة اؼبوافقة على الفقرات كانت بُت  ،3.45و 2.91تراوحت اؼبتوسطات اغبسابية لفقراهتا ما بُت 
مقارنة باالكبراؼ اؼبعياري العاـ الذي  1.45و 1.16بُت  ما كما أف االكبرافات اؼبعيارية تراوحت اؼبتوسطة والعالية.

مُت ؿبل الدراسة متجانسة نوعا ما حوؿ توافر بعد اؼببحوثُت يف شركات التأ إجاباتوىي تدؿ على أف  ،0.93 بلغ
(  أكرب 6،4،3اؼبتوسطات اغبسابية للفقرات  إذ يشَت اعبدوؿ السابق إىل أف  .بفقراتوالسياسات واػبطط والربامج 

يف ارتفاع مستوى اىتماـ شركات التأمُت  ، وىذا ما يدؿ على أهنا من ساىم3.17من اؼبتوسط اغبسايب العاـ البالغ 
إذ جاءت يف اؼبرتبة األوىل الفقرة السادسة  والسياسات والربامج. على األضرار ؿبل الدراسة بتوافر عنصر اػبطط

أف اؼبستجوبُت يوافقوف بدرجة عالية على أف شركاهتم تقـو برصد مواردىا  إىلوىو ما يشَت  3.45سايب بلغ دبتوسط ح
فبا يعكس التجانس  1.24قدر االكبراؼ اؼبعياري بػ  اؼبالية، كمااؼبوازنة  إعدادـبتلف مصروفاهتا من خالؿ  وإحصاء
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توضح وتفسر عبميع  سياساتتتبع الشركة اليت مفادىا "( 4. فيما جاءت اؼبوافقة متوسطة عن الفقرة  اإلجاباتيف 
زبتار الشركة االسًتاتيجيات اؼبناسبة " تشَت إىل( اليت 3" وعن الفقرة  أىدافها، فبا يساعد ويضمن تنفيذ العاملُت

 إعداديتم " تنص على( اليت 5وعن الفقرة  "دبا يتالءـ والظروؼ الداخلية واػبارجية اليت تواجهها األىداؼلتحقيق 
( 1"وعن الفقرة  اعبهات اؼبعنية هبا إشراؾالشركة اؼبرتبطة بتحقيق أىدافها ومن مث االسًتاتيجيات من خالؿ برامج 

ربدد اػبطط " تنص على( اليت 2  " وعن الفقرةتضع الشركة اػبطط الالزمة لتحقيق رسالتها وأىدافها" اليت مفادىا
يتم ربديد " تشَت إىل أنو( اليت 7  " وعن الفقرةاألىداؼخطوط سَت الشركة يف صبيع اجملاالت دبا يتناسب وربقيق 

حيث بلغ اؼبتوسط "؛ نابعة من السياسات ومتماشية معها يف سبيل ربقيق ىدؼ معُت اإلجراءاتسلسلة من 
على التوايل. أما االكبراؼ اؼبعياري فقد  3.11،2.91، 3.13 ،3.13 ،3.19، 3.35اغبسايب للفقرات السابقة القيم 

 .اإلجاباتعلى التوايل، وىو ما يدؿ على ذبانس  1.16 ،1.22، 1.45، 1.39 ،1.27 ،1.23بلغ القيم 
وىو  3.17البالغ السياسات والربامج و  اػبططبشكل عاـ وبالنظر إىل اؼبتوسط اغبسايب العاـ لبعد توافر عنصر     

يتضح أف مستوى اؼبوافقة على فقرات البعد ككل  .0.93أكرب من اؼبتوسط الفرضي وقيمة االكبراؼ اؼبعياري اؼبقدر بػ 
،من وجهة نظر اؼببحوثُت كاف متوسطا على   ذبانس كبَت يف اإلجابات. مع وجود العمـو

 "السياسات والبرامج الخطط و  عنصر" فقرات من فقرة لكل المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط :(17) رقم جدول 

اؼبتوسط  الفقرة
 اغبسايب

االكبراؼ 
 الدرجة الًتتيب اؼبعياري

 4 متوسط 1.45 3.13 وأىدافها.تضع الشركة اػبطط الالزمة لتحقيق رسالتها  -1
 5 متوسط 1.22 3.11 .األىداؼربدد اػبطط خطوط سَت الشركة يف صبيع اجملاالت دبا يتناسب وربقيق  -2
الداخلية دبا يتالءـ والظروؼ  األىداؼزبتار الشركة االسًتاتيجيات اؼبناسبة لتحقيق  -3

 .واػبارجية اليت تواجهها
 3 متوسط 1.27 3.19

، فبا يساعد ويضمن تنفيذ توضح وتفسر عبميع العاملُت سياساتتتبع الشركة  -4
 2 متوسط 1.23 3.35 .أىدافها

الشركة اؼبرتبطة بتحقيق أىدافها ومن مث االسًتاتيجيات من خالؿ  برامج إعداديتم  -5
 4 متوسط 1.39 3.13 .اعبهات اؼبعنية هبا إشراؾ

 اإليراداتللشركة دبشاركة اعبهات اؼبعنية ، لتحديد  اؼبوازنة اؼبالية إعداديتم  -6
 1 مرتفع 1.24 3.45 .واؼبصروفات اػباصة هبا

شية معها يف سبيل نابعة من السياسات ومتما اإلجراءاتيتم ربديد سلسلة من  -7
 .ربقيق ىدؼ معُت

 6 متوسط 1.16 2.91

  0.93 3.17 جميع الفقرات معا
 spss19مخرجات برنامج  ىالطالبة باالعتماد عل إعدادمن  :المصدر
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فيو الرؤية والرسالة اإلطار الذي تتبلور و  سبثل أسلوب العمل بالشركة، شاملةاالسًتاتيجية ىي خطط  ططاػب إف
مهاـ ؿبددة  فقذلك و يف صبيع ؾباالت العمل، و  الشركةحركة ربدد خطوط السَت و حيث  .سًتاتيجيةاالاألىداؼ و 

تساعد السياسات يف ربقيق درجة عالية من التنسيق بُت كافة العاملُت يف اؼبواقع اؼبختلفة ألداء عمل واحد  . كمابدقة
توجيو األحداث والسلوكات اػباصة باألفراد والوظائف واألقساـ فهي بذلك سبثل  وكأف الذي يؤديو فرد واحد، ويف

يف حُت أف الربنامج ىو  نوعا من الرقابة غَت اؼبباشرة وربقيق التوافق بُت اؽبيكل التنظيمي يف الشركة واسًتاتيجياهتا.
لتنظيمية، أو تطوير مة، أو تغيَت الثقافة اقد يتضمن الربنامج إعادة ىيكلة اؼبنظو إىل واقع،  سًتاتيجيةاالتحويل لأداة 

  ة.عادة ما تدعم الربامج دبخصصات مالية و موازنات تشغيليمنتج جديد، و 
فاؽبدؼ من إعداد اػبطط والسياسات والربامج ىو ربقيق أىداؼ الشركة من خالؿ ربقيق التكامل والتعاوف بُت 

 لتنفيذ االسًتاتيجيات بكفاءة وفعالية.األنشطة و الوحدات اإلدارية اؼبختلفة يف الشركة 
 بشكل عام. "توافر عناصر التخطيط االستراتيجي"  مجالنتائج تحليل فقرات  . ث

، قمنا حبساب اؼبتوسط اغبسايب يف شركات التأمُت ؿبل الدراسة توافر عناصر التخطيط االسًتاتيجيللتعرؼ على واقع 
 .اؼبوايل (18ىو موضح يف اعبدوؿ رقم واالكبراؼ اؼبعياري عبميع فقرات ىذا احملور كما 

 "توافر عناصر التخطيط االستراتيجي"مجاللاإلجماليين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  (:18) جدول رقم
 
 
 
 
 
 
 
 

 .spssالطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج  إعدادمن  :المصدر
يف شركات التػأمُت على  "توافر عناصر التخطيط االسًتاتيجيأعاله نتائج أبعاد اجملاؿ الثاين "يلخص اعبدوؿ حيث 

وىو أكرب من اؼبتوسط اغبسايب الفرضي، فيما  3.21األضرار اؼبدروسة، حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب اإلصبايل القيمة 
يف  توافر عناصر التخطيط االسًتاتيجي. فبا يدؿ على أف مستوى االىتماـ ب0.85بلغ االكبراؼ اؼبعياري القيمة 

 كما.جابات اؼبستجوبُت حوؿ فقراتوإمع وجود ذبانس كبَت يف دروسة ىو متوسط، مُت على األضرار اؼبشركات التأ

 التخطيط االستراتيجي أبعاد مجال توافر عناصرجميع 
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرؤية والرسالة
 

3.30 0.87 

 1.11 3.13 واألهدافالغايات 
 0.93 3.17 الخطط والسياسات والبرامج
 ككل  توافر عناصر التخطيط االستراتيجي

 
3.21 0.85 
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يوضح اعبدوؿ كذلك أف أكرب قيمة للمتوسطات اغبسابية كانت لبعد" توافر الرؤية والرسالة" دبتوسط حسايب بلغ 
؛ فبا يدؿ على أنو كل" كعناصر التخطيط االسًتاتيجي توافر، وىو أكرب من اؼبتوسط اغبسايب اإلصبايل جملاؿ "3.30

ساىم يف ارتفاع مستوى االىتماـ بعناصر التخطيط االسًتاتيجي يف شركات التأمُت على األضرار اؼبدروسة كما قدر 
. فبا يعكس ذبانسا يف إجابات اؼبستجوبُت حوؿ فقرات ىذا البعد، لي ليو بعد ذلك بُعد 0.87االكبراؼ اؼبعياري بػ 

، مث بُعد "الغايات 0.93واكبراؼ معياري قدر بػ  3.17والسياسات والربامج" دبتوسط حسايب بلغ  "اػبطط
يبكن القوؿ أف ىذه الشركات هتتم ببعد  ا؛. إذ1.11واكبراؼ معياري قيمتو  3.13واألىداؼ" دبتوسط حسايب بلغ 

عد "الغايات واألىداؼ"، إذ أف اؼبتوسط والسياسات والربامج" وب "الرؤية والرسالة" أكثر من اىتمامها ببعد "اػبطط
وبالتايل  " ككلتوافر عناصر التخطيط االسًتاتيجياغبسايب للبعدين األخَتين أقل من اؼبتوسط اغبسايب اإلصبايل جملاؿ"

 يف شركات التأمُت اؼبدروسة. عناصر التخطيط االسًتاتيجيفهما من كاف ؽبما األثر يف تدين مستوى االىتماـ ب
إذ أف  .ضرار ؿبل الدراسة أمر يف غاية األنبيةلتخطيط االسًتاتيجي يف شركات التأمُت على األوافر عناصر اإف ت      

امتالؾ رؤية مستقبلية واضحة تنبثق عنها رسالة واضحة توضح الغرض من وجود ىذه الشركات واإلطار العاـ لعملها 
وامتالكها لغايات وأىداؼ اسًتاتيجية تنسجم مع ىذه الرؤية والرسالة تساىم يف وضع قاعدة تبٌت على أساسها 

العناصر سيساىم يف زيادة كفاءهتا وفعاليتها ومن مث خلق اؼبيزة فتوافر ىذه  .اػبطط والسياسات والربامج اؼبستقبلية
 التنافسية ؽبذه الشركات.

 ."التخطيط االستراتيجي" بشكل عام نتائج تحليل فقرات محور .3
على مين لشركات التأ "التخطيط االستراتيجي "محورل اإلجماليين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري (:19) جدول رقم

 .محل الدراسةاألضرار 

 التخطيط االستراتيجي أبعاد 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.80 3.20 التحليل االستراتيجي للبيئة

 0.85 3.21 توافر عناصر التخطيط االستراتيجي

 0.79 3.20 التخطيط االستراتيجي ككل

 spssمخرجات برنامج  ىالطالبة باالعتماد عل إعدادمن  :المصدر
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إذ بلغ اؼبتوسط  .مُت اؼبدروسةالتخطيط االسًتاتيجي لشركات التأ ( نتائج ؾبايل متغَت19اعبدوؿ رقم  يلخص 
وىو أكرب من اؼبتوسط اغبسايب الفرضي، كما بلغ االكبراؼ اؼبعياري  3.20اغبسايب االصبايل عبميع فقراتو القيمة 

ة متوسط، مع وجود مُت ؿبل الدراست التألتخطيط االسًتاتيجي يف شركا. أي أف مستوى تطبيق ا0.79القيمة 
جابات اؼبستجوبُت حوؿ فقراتو.كذلك يالحظ من خالؿ اعبدوؿ السابق أف اؼبتوسطات اغبسابية ذبانس كبَت يف إ

 3.21للمجالُت كانت متساوية تقريبا حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب جملاؿ "توافر عناصر التخطيط االسًتاتيجي" القيمة 
 3.20يف حُت حصل ؾباؿ "التحليل االسًتاتيجي للبيئة" على متوسط حسايب قدر بػ  0.85باكبراؼ معياري يقدر بػ 

. وباعتبار أف اؼبتوسطُت اغبسابيُت ؽبذين اجملالُت أكرب من أو يساوي اؼبتوسط اغبسايب 0.80واكبراؼ عياري قيمتة 
بات اؼبستجوبُت حوؿ فقراهتما يبكن القوؿ أف ؽبما الدور صبايل للمحور ككل، ومع  وجود ذبانس كبَت يف اجااإل

الكبَت يف رفع مستوى أنبية اعتماد التخطيط االسًتاتيجي يف شركات التأمُت على االضرار. أي أف ىذه الشركات 
 تويل اىتماما نوعيا بتحليل بيئتها وبتوفَت عناصر التخطيط االسًتاتيجي ولكن بصفة متوسطة.

أف اعتماد التخطيط االسًتاتيجي كأسلوب إداري، من طرؼ شركات التأمُت على األضرار ؿبل فبا سبق يتضح ب   
الدراسة سيساعدىا على التأقلم والتكيف مع التغَتات البيئية الداخلية واػبارجية وذلك من خالؿ الوقوؼ على 

ى تصور رؤية واضحة تعكس وضعها اغبايل واؼبستقبلي الذي تطمح للوصوؿ إليو لالستفادة منو. كما يساعدىا عل
طموحاهتا اؼبستقبلية واليت تًتجم إىل رسالة جلية توضح الغرض من وجودىا وأىم منتجاهتا وتنسجم مع الغايات 
واألىداؼ اليت تبٌت على أساسها اػبطط والربامج اؼبراد ربقيقها مستقبال، واختيار االسًتاتيجيات ورسم السياسات 

قباز أىدافها وربقيق رسالتها ومن مث إمكانية م يف زيادة كفاءهتا وقدرهتا على إاىاؼبناسبة لتنفيذىا. كل ذلك يس
االستمرار وربسُت األداء وربقيق اؼبيزة التنافسية من خالؿ تقدًن خدمات أفضل لعمالئها من حيث التكلفة األقل أو 

 التميز أو اإلبداع أو كلها معا.
 المدروسة. على األضرار مينالميزة التنافسية في شركات التأ ععرض وتحليل بيانات واق ثانيا:

: يى أبعاد ةثالث إىل وريف شركات التأمُت ؿبل الدراسة قمنا بتقسيم ىذا احمل اؼبيزة التنافسيةللتعرؼ على واقع 
 .اإلبداع ،التميز األقل،التكلفة 

 "في شركات التأمين على األضرار األقلالتكلفة "األولنتائج تحليل فقرات البعد  .1
إىل واقع التكلفة األقل لشركات التأمُت على األضرار ؿبل الدراسة، حيث تراوحت ( اؼبوايل 20يشَت اعبدوؿ رقم     

 متوسطة. كما، وىذا يعٍت أف درجة اؼبوافقة على الفقرات كانت 3.34و  2.96اؼبتوسطات اغبسابية لفقراهتا ما بُت 
وىي تدؿ على أف  0.93مقارنة باالكبراؼ اؼبعياري العاـ الذي بلغ  1.35و1.08أف االكبرافات اؼبعيارية تراوحت بُت 

يشَت اعبدوؿ حوؿ توافر بعد التكلفة األقل. و  متجانسة نوعا ماإجابات اؼبستجوبُت يف شركات التأمُت ؿبل الدراسة 
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، حيث بلغ " التحليلية فعاؿ للمحاسبةللشركة نظاـ  تنص على أف "( اليت 6أيضا إىل أف اؼبتوسط اغبسايب للفقرة  
يدؿ على مسانبتها يف رفع  ما وىذا، 3.20أكرب من اؼبتوسط اغبسايب العاـ البالغ ، وىو 3.34اؼبتوسط القيمة 

 يوافقوف أف اؼبستجوبُتؿبل الدراسة. كما يوضح اعبدوؿ  على األضرار مُتميزة التكلفة األقل يف شركات التأمستوى  
" وعن تعمل الشركة على خفض تكلفة اػبدمات اليت تقدمها لعمالئها( اليت مفادىا "1بدرجة متوسطة عن الفقرة  

جل زبفيض تكاليف اػبدمات أالبحث والتطوير من  أنشطةتعمل على دعم  الشركة" تنص على أف( اليت 2الفقرة  
بصفة دائمة على زبفيض تكاليف التوزيع والًتويج قدر  تعمل الشركة" تشَت إىل أف( اليت 5" وعن الفقرة اؼبقدمة

تشَت إىل ( اليت 3" وعن الفقرة تقـو الشركة دبراقبة عناصر التكاليف ػبفضها " ( اليت مفادىا4اإلمكاف" وعن الفقرة 
للفقرات  حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب"؛ ؼبواردىا لتخفيض التكاليف األمثلالشركة تعمل على ربقيق االستخداـ "أف 

 1.45، 1.38على التوايل. أما االكبراؼ اؼبعياري فقد بلغ القيم: 2.96، 3،  3.02، 3.06، 3.06 :السابقة القيم

 على التوايل، وىو ما يدؿ على ذبانس اإلجابات. 1.08، 1.25، 1.06،
أكرب من اؼبتوسط وىو  3.20بشكل عاـ وبالنظر إىل اؼبتوسط اغبسايب العاـ لبعد "التكلفة األقل" البالغ    

وىو ما يدؿ على ذبانس الكبَت يف إجابات اؼبستجوبُت  0.93اغبسايب الفرضي وقيمة االكبراؼ اؼبعياري اؼبقدر بػ 
يعٍت بأف مستوى ربقيق ميزة التكلفة األقل يف شركات التأمُت اعبزائرية على األضرار  حوؿ فقرات ىذا البعد. فبا

 ؿبل الدراسة من وجهة نظر اؼبستجوبُت كانت متوسطة.
 ".األقلالتكلفة " بعد فقرة من فقرات لكل المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط (:20) رقم جدول

اؼبتوسط  الفقرة
 اغبسايب

 االكبراؼ
 الرتبة الدرجة اؼبعياري

 1.38 3.06 .فة اػبدمات اليت تقدمها لعمالئهاتعمل الشركة على خفض تكل -1
 

جل زبفيض تكاليف البحث والتطوير من ا أنشطةتعمل الشركة على دعم -2 2 متوسط
 1.45 3.06 .اػبدمات اؼبقدمة

 5 متوسط 1.08 2.96 .التكاليفواردىا لتخفيض ؼب األمثلتعمل الشركة على ربقيق االستخداـ  -3
 4 متوسط 1.25 3 .ة دبراقبة عناصر التكاليف ػبفضهاتقـو الشرك -4
 3 متوسط 1.06 3.02 .اإلمكافتعمل الشركة بصفة دائمة على زبفيض تكاليف التوزيع والًتويج قدر  -5
 1 متوسط 1.35 3.34 .ة نظاـ فعاؿ  للمحاسبة التحليليةللشرك -6

  0.93 3.20 معاصبيع الفقرات 
 spssمخرجات برنامج  ىالطالبة باالعتماد عل إعدادمن  :المصدر
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إف ربقيق اؼبيزة التنافسية على أساس بعد التكلفة األقل من طرؼ شركات التأمُت تكمن يف قياـ إدارة شركات    
، من خالؿ التسيَت اعبيد للعميلية وتسويق اػبدمة اؼبقدمة التامُت بتخفيض التكاليف اإلدارية والتشغيلية واؼبال

لصانعي القرار فيها، دبا يتيح ؽبا االستخداـ األمثل ؼبواردىا الشيء الذي يكسبها ميزة تنافسية عن طريق زبفيض 
؛ ألنو عندما ال يستطيع التمييز ائهاأسعار خدماهتا عن أسعار خدمات الشركات اؼبنافسة وبالتايل إقباؿ العميل القتن

 مُت اؼبختلفة يلجأ إىل التكلفة  القسط( كمحدد لعملية الشراء.عروضة من طرؼ شركات التأدمات اؼببُت اػب
 "في شركات التأمين على األضرار ""التميز نتائج تحليل فقرات البعد الثاني .2
 ".التميز"بعد  فقرة من فقرات لكل المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط (:21) رقم جدول

 الفقرة
 اؼبتوسط
 اغبسايب

االكبراؼ 
ةتبالر الدرجة اؼبعياري  

 3 متوسط 1.17 3.34 تقدـ الشركة خدماهتا دبواصفات متفردة عن منافسيها. -1

تحقيق السرعة يف اقباز اػبدمات ل شبكة توزيع حديثة الشركة على دمتتع -2
 6 متوسط 1.16 3.21 .للعمالء  إيصاؽباوسهولة 

 4 متوسط 1.26 3.30 متميزة تساىم يف تقدًن خدمات متفردة .لدى الشركة خربات ومهارات  -3

 7 متوسط 1.42 3.06 تعتمد الشركة اؼبواصفات العاؼبية للجودة الشاملة لالرتقاء دبستوى خدماهتا . -4

 2 مرتفع 1.28 3.49 بناء على جودة منتجاهتا.للعمالء سبتلك الشركة ميزة جذب قوية  -5

 1 مرتفع 1.26 3.53 الودي للتعامل مع عمالئها . األسلوبتعتمد الشركة  -6

 5 متوسط 1.38 3.23 . األسواؽابعد نقطة فبكنة يف  إىلخدماهتا  إيصاؿتعمل الشركة على  -7

  1.02 3.32 صبيع الفقرات معا
 spssمخرجات برنامج  ىالطالبة باالعتماد عل إعدادمن  :لمصدرا

حيث تراوحت اؼبتوسطات  مُت ؿبل الدراسة،واقع بعد التميز يف شركات التأىل إ( أعاله 21  يشَت اعبدوؿ رقم   
وىذا يعٍت أف درجة اؼبوافقة على الفقرات كانت بُت اؼبتوسطة والعالية.كما أف  ،3.53و 3.06اغبسابية لفقراتو ما بُت 

 وىي تدؿ على أف ،1.02لغ اؼ اؼبعياري العاـ الذي بمقارنة باالكبر  1.26و1.42االكبرافات اؼبعيارية تراوحت بُت 
مُت ؿبل الدراسة متجانسة نوعا ما حوؿ فقرات ىذا البعد. إذ يشَت اعبدوؿ إجابات اؼبستجوبُت يف شركات التأ

، وىذا ما يدؿ 3.32(  أكرب من اؼبتوسط اغبسايب العاـ البالغ 1،2،3السابق إىل أف اؼبتوسطات اغبسابية للفقرات  
مُت على األضرار ؿبل الدراسة. يوضح اعبدوؿ أيضا أف وى التميز يف شركات التأرتفاع مستعلى أهنا سانبت يف ا

على امتالكها ميزة سلوب الودي للتعامل مع عمالئها و اؼبستجوبُت يوافقوف بدرجة عالية على اعتماد الشركة األ
 3.53( القيمتُت 6،5ُت  ؛ إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للفقرتء، وذلك بناء على جودة منتجاهتاجذب قوية ؽبؤالء العمال
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على التوايل، فبا يعكس ذبانسا يف اإلجابات.  1.28 و1.26. كما بلغت قيمة االكبراؼ اؼبعياري على التوايل 3.49و
دمات دبواصفات ػب الشركة ًنتقد" ( اليت مفادىا1 ويوضح اعبدوؿ كذلك أف ىناؾ مستوى قبوؿ متوسط عن الفقرة 

ربات ومهارات متميزة تساىم يف تقدًن ػب ( اليت تشَت إىل "امتالؾ الشركة3  وعن الفقرة "متفردة عن منافسيها
األسواؽ" بعد نقطة فبكنة يف أ إىلخدماهتا  إيصاؿعلى  ( اليت تبُت "تعمل الشركة7وعن الفقرة   "خدمات متفردة

قباز اػبدمات وسهولة إتحقيق السرعة يف ل على شبكة توزيع حديثة ( اليت تنص على "اعتماد الشركة2وعن الفقرة  
اؼبواصفات العاؼبية للجودة الشاملة لالرتقاء دبستوى  ( اليت تربز "اعتماد الشركة4وعن الفقرة   "للعمالء إيصاؽبا

على  3.06،  3.21، 3.23، 3.30، 3.34للفقرات السابقة القيم  حيث بلغت اؼبتوسطات اغبسابية "؛خدماهتا
على التوايل. وىو ما يدؿ على  1.42، 1.16، 1.38، 1.26، 1.17قد بلغت القيم التوايل، أما االكبرافات اؼبعيارية ف

 ذبانس اإلجابات.
على من اؼبتوسط اغبسايب ، وىي أ3.32وبالنسبة لبعد ميزة التميز ككل، نالحظ أف قيمة اؼبتوسط اغبسايب ىي    

نوعا ما حوؿ  اؼبستجوبُت إجابات، وىو ما يعكس التجانس يف 1.02أف قيمة االكبراؼ اؼبعياري ىي الفرضي و 
مُت على األضرار ؿبل الدراسة من ربقيق ميزة التميز يف شركات التأ بشكل عاـ يتبُت أف مستوىفقرات ىذا البعد. و 

 وجهة نظر اؼبستجوبُت كانت متوسطة.
التميز يساعدىا على تقدًن خدمات متميزة وفريدة ذبد التقدير من العمالء وذبعلهم  ؼبيزةمُت شركات التأ ربقيق إف   

كاف سعرىا مرتفع. ويبكن ربقيق ىذا التميز من   إفالالـز غبصوؽبم عليها حىت و  دفع السعرراغبُت ومستعدين على 
العمالء على اػبدمات تسهيل حصوؿ  ،جديدة غَت مألوفة من طرؼ العمالءخالؿ تقدًن خدمات تأمينية تكميلية 

التأمينية من خالؿ مساعدهتم والرد على استفساراهتم واالستجابة الفورية لطلباهتم بتوفَت العدد الكايف من منافذ 
 مُتودوف تأخر، سبتع موظفي شركات التأاغبصوؿ على اػبدمة، تسليم اػبدمات يف الوقت الذي وبدده العمالء 

تعكس  تقدًن خدمات تأمينية جبودة عاليةيفهموهنا و مالء وـباطبتهم باللغة اليت باللباقة خاصة من ؽبم اتصاؿ مع الع
 .مُت لدى العمالءالصورة الذىنية لشركات التأ

 "األضرارمين على في شركات التأ اإلبداع" نتائج تحليل فقرات البعد الثالث  .3
إىل واقع بعد اإلبداع لشركات التأمُت ؿبل الدراسة، حيث تراوحت اؼبتوسطات ( اؼبوايل 22يشَت اعبدوؿ رقم  

، وىذا يعٍت أف درجة اؼبوافقة على الفقرات كانت بُت اؼبتوسطة والعالية. كما 3.49و 2.72اغبسابية لفقراتو ما بُت 
، وىي تدؿ على 1.00باالكبراؼ اؼبعياري العاـ الذي بلغ ( مقارنة1.37-1.26أف االكبرافات اؼبعيارية تراوحت بُت  

أف إجابات اؼبستجوبُت يف شركات التأمُت على األضرار ؿبل الدراسة متجانسة نوعا ما حوؿ فقرات ىذا البعد. إذا 
(  أكرب من اؼبتوسط اغبسايب العاـ البالغ 2،3،1،7يشَت اعبدوؿ السابق إىل أف اؼبتوسطات اغبسابية للفقرات  
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ويتضح  .، وىذا ما يدؿ على مسانبتها يف ارتفاع مستوى اإلبداع يف شركات التأمُت على األضرار ؿبل الدراسة3.12
على و تطوير وربسُت خدماهتا بشكل دائم بالشركة  قياـمن اعبدوؿ أيضا أف اؼبستجوبُت يوافقوف بدرجة عالية على 

( 2،3؛ إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للفقرتُت  ختلفة للعمالءتشكيلة متنوعة من اػبدمات لتلبية الرغبات اؼب هاتقديب
على التوايل، فبا يعكس ذبانسا  1.28و1.26على التوايل. كما بلغت قيمة االكبراؼ اؼبعياري  3.40، 3.49القيمتُت 

تعمل الشركة على عصرنة العمليات "( اليت مفادىا 1فيما جاءت اؼبوافقة متوسطة عن الفقرة  يف اإلجابات. 
لدى الشركة سياسة اتصاؿ " تنص على أنو( اليت 7" وعن الفقرة  واإلجراءات التأمينية مع متطلبات الوضع التنافسي

على استثمار  تعمل الشركة" تشَت إىل أف( اليت 6" وعن الفقرة حديثة وفعالة لتبادؿ اؼبعلومات بينها وبُت عمالئها
 أفكاربتقدًن ربفيزات للعاملُت لديها ػبلق قـو ت الشركة تبُت أف"اليت  (5" وعن الفقرة لعاملُت لديهالالطاقات اؼبتميزة 

دورات موظفيها ل إخضاعربرص الشركة على "( اليت مفادىا 4" وعن الفقرة جديدة تنعكس يف اػبدمات اؼبقدمة
"؛ حيث بلغ اؼبتوسط واالبتكار اإلبداعلدى الشركة عبنة "تربز أنو ( اليت 8" وعن الفقرة تدريبية داخل وخارج الوطن

على التوايل. أما االكبراؼ اؼبعياري  2.72، 2.85،  2.87، 2.98، 3.28، 3.38اغبسايب للفقرات السابقة القيم 
 على التوايل، وىو ما يدؿ على ذبانس اإلجابات. 1.37، 1.36، 1.32، 1.34، 1.26، 1.27فقد بلغ القيم 

 ".اإلبداع"بعد  ة من فقراتفقر  كلل المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط (:22) رقم جدول

 الفقرة
اؼبتوسط 
 اغبسايب

االكبراؼ 
 الرتبة الدرجة اؼبعياري

مينية مع متطلبات تعمل الشركة على عصرنة العمليات واإلجراءات التأ -1
 3 متوسط 1.27 3.38 .الوضع التنافسي

 1 مرتفعة 1.26 3.49 .تطوير وربسُت خدماهتا بشكل دائم تعمل الشركة على -2
لتلبية الرغبات تعمل الشركة على تقدًن تشكيلة متنوعة من اػبدمات  -3

 2 مرتفعة 1.29 3.40 .اؼبختلفة للعمالء

 7 متوسط 1.36 2.85 .دورات تدريبية داخل وخارج الوطنموظفيها ل إخضاعربرص الشركة على  -4
جديدة تنعكس يف  أفكارتقـو الشركة بتقدًن ربفيزات للعاملُت لديها ػبلق  -5

 6 توسطةم 1.32 2.87 .اػبدمات اؼبقدمة

 5 وسطةمت 1.34 2.98 لعاملُت لديها.لتعمل الشركة على استثمار الطاقات اؼبتميزة  -6
لدى الشركة سياسة اتصاؿ حديثة وفعالة لتبادؿ اؼبعلومات بينها وبُت  -7

وسطةمت 1.26 3.28 عمالئها.  4 

وسطةمت 1.37 2.72 واالبتكار. اإلبداعلدى الشركة عبنة -8  8 
  1.00 3.12 صبيع الفقرات معا

 spssمخرجات برنامج  ىالطالبة باالعتماد عل إعدادمن  :المصدر
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وىي أعلى من اؼبتوسط اغبسايب الفرضي  3.12وبالنسبة لبعد "اإلبداع" ككل، نالحظ أف قيمة اؼبتوسط اغبسايب ىي 
الشيء الذي يعكس التجانس يف إجابات اؼبستجوبُت نوعا ما حوؿ فقرات ىذا  1.02و قيمة االكبراؼ اؼبعياري ىي 

البعد. وبشكل عاـ يتبُت أف مستوى ربقيق اإلبداع يف شركات التأمُت ؿبل الدراسة من وجهة نظر اؼبستجوبُت كانت 
 متوسطة.

يف ظل  والبقاء يف السوؽ االستمرارعلى مُت يساعد شركات التأ خدمات تأمينية جديدة إبداعذبديد و عملية  إف   
خدمات  إبداعذبديد و  من خالؿف اؼبمكنة.الفرص  صمن خالؿ سد الفجوات اؼبوجودة فيها باقتنا حدة اؼبنافسة

جدد  عمالء مرتقبوف( لشركات  تأمينية جديدة وربسُت نوعية اػبدمات التأمينية اؼبقدمة حاليا يبكن استمالة عمالء
تواجدىم عن  أماكن إىلخدماهتا التأمينية  إيصاؿُت من خالؿ عمالئها اغباليزيادة حجم التعامل مع مُت مع التأ

. كما يبكن جذب عمالء إرضائهمتساىم يف وبقق ؽبا ميزة ما طريق وكاالهتا ومديرياهتا اعبهوية وحىت البنوؾ وىذا 
يساعد على زبفيض تكلفة  اشركاهتم. كمة يف الشركات اؼبنافسة كبو خدمات تأمينية جديدة ـبتلفة عن تلك اؼبقدم

اؼبنافسة األخرى من خالؿ استعماؿ الوسائل التكنولوجية اغبديث كالتجارة  تقدًن اػبدمات التأمينية مقارنة بالشركات
واغتناـ للوقت فبا يبنحها فرصة  لوثائق التامُت مثال وما ينجم عنها من زبفيض لتكلفة تأدية العمليات  ةاإللكًتوني

مُت تيجية لشركات التأىداؼ االسًتاوعموما يبكن القوؿ أف االبداع وبقق صبلة من  األ .كبَتة لتحقيق الوفرات
، زيادة حصتها السوقية ومبيعاهتا وربقيق رضا اغبفاظ على استمرار نشاطهاوبالتايل  واجهة حدة اؼبنافسةمنبهما أ

 .العمالء من خالؿ عرضها ؼبنتجات جديدة
  .بشكل عام"الميزة التنافسية "محور  تحليل فقرات نتائج .4

قمنا حبساب اؼبتوسط اغبسايب واالكبراؼ اؼبعياري  الدراسة،يف شركات التأمُت ؿبل  اؼبيزة التنافسيةللتعرؼ على واقع 
 .اؼبوايل (23  كما ىو موضح يف اعبدوؿ رقم  ورحملعبميع فقرات ىذا ا اإلصباليُت

 "الميزة التنافسية".ميع فقرات جالحسابي واالنحراف المعياري لالمتوسط  (:23) جدول رقم
 جميع فقرات الميزة التنافسية

 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.93 3.20 التكلفة األقل

 1.02 3.32 التميز

 1.00 3.12 اإلبداع

 ككل  الميزة التنافسية
 

3.17 0.92 
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مُت اؼبدروسة، حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب غَت اؼبيزة التنافسية لشركات التأنتائج أبعاد متاعبدوؿ ىذا  يلخصحيث 
يدؿ  فبا .0.92غ االكبراؼ اؼبعياري القيمة فيما بل ،أكرب من اؼبتوسط اغبسايب الفرضي وىو 3.17اإلصبايل القيمة 

جابات اؼبستجوبُت إمع وجود ذبانس كبَت يف  ،مُت اؼبدروسة متوسطيف شركات التأعلى أف مستوى اؼبيزة التنافسية 
يوضح اعبدوؿ كذلك أف أكرب قيمة للمتوسطات اغبسابية كانت لُبعد" التميز" دبتوسط حسايب بلغ     كما.حوؿ فقراتو

 واكبراؼ 3.20بعد ذلك بُعد " التكلفة األقل" دبتوسط حسايب بلغ  ، لتليها1.02واكبراؼ معياري قدر بػ  3.32
، وىذا يدؿ على أف ؽبذين البعدين الدور الكبَت يف رفع مستوى اؼبيزة التنافسية يف ىذه 0.93معياري قدر ب 

مع وجود  الشركات، باعتبار أف اؼبتوسطات اغبسابية ؽبذين البعدين أكرب من اؼبتوسط اغبسايب اإلصبايل للمحور ككل
ذبانس يف إجابات اؼبستجوبُت حوؿ فقرات ىذين البعدين. يبكن القوؿ أف ىذه الشركات تركز على التمايز والتكلفة 

وىو أقل من  3.12األقل ػبلق ميزهتا التنافسية، أكثر من تركيزىا على بعد اإلبداع، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب لو القيمة 
فهو من أثر يف تدين مستوى اؼبيزة التنافسية يف شركات التأمُت اؼبدروسة، كما بلغ  اؼبتوسط اغبسايب اإلصبايل وبالتايل

 وىو ما يعكس توافق إجابات اؼبستجوبُت حوؿ فقرات ىذا البعد. ،1.00االكبراؼ اؼبعياري القيمة 

السوؽ فإرضائو يعترب  كم يفىو اغب   لعميلباعتبار أف االعمالء ىي القدرة على ربقيق رغبات إف اؼبيزة التنافسية       
مُت أف ربقق ىذا اؽبدؼ عن طريق تقديبها يبكن لشركات التأو اؽبدؼ األساسي الذي تسعى اؼبؤسسة لتحقيقو،
باإلضافة إىل تقديبها  مُت.من خالؿ السعر اؼبناسب لقسط التأ ؼبنتجات تأمينية تتمتع بالتكلفة اؼبنخفضة تظهر

كبَتة من وجهة نظر العمالء كتقدًن توليفة من اػبدمات التأمينية التكميلية قيمة  ؼبنتجات متميزة ذات جودة عالية و 
و العمالء دبا تقدموىذا ما سيؤدي إىل إقناع  غَت اؼبألوفة لديهم، وتقديبها ػبدمات ذات مستوى عايل من اإلبداع.

اكتساح مبو مبيعاهتا و  ا، فبا يساىم يفؽب والئهم بالتايل ربقق رضاىم وتكسبؽبم من منتجات تكوف أكثر سبيزا و 
  كرب قياسا باؼبنافسُت ومن مث زيادة األرباح والعوائد اؼبالية.قية أالسوؽ التأمينية واغبصوؿ على حصة سو 

 .فرضيات الدراسةصحة اختبار  الثالث: المطلب
 على األضرار ؿبلمن طرؼ شركات التأمُت اعبزائرية  اعتماد التخطيط االسًتاتيجي كأسلوب إداري ؼبعرفة العالقة بُت

الفرضيات الرئيسية والفرعية اؼبنبثقة عنها من خالؿ  صحة اختبار علينا لزاما؛كاف وبُت بناء اؼبيزة التنافسية الدراسة
يبثل التخطيط االسًتاتيجي بكل   إذ ؛بُت متغَتي الدراسة دراسة عالقة االرتباطل استخداـ معامل االرتباط بَتسوف

التأثَت  مبوذج االكبدار البسيط لدراسة استخداـو  .مكوناتو اؼبتغَت اؼبستقل للدراسة، واؼبيزة التنافسية اؼبتغَت التابع ؽبا
 انت النتائج كالتايل:وك همابين
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 .تحليل واختبار عالقات االرتباط بين متغيرات البحث أوال:
اليت تضمنتها الفرضية  التخطيط االسًتاتيجي واؼبيزة التنافسيةىذا اؼببحث عالقات االرتباط واختبارىا بُت يتضمن 

 . استعماؿ معامل االرتباط بَتسوفوؽبذا الغرض مت. الرئيسية األوىل وما ينبثق عنها من فرضيات فرعية
 .األولىالفرضية الرئيسية صحة اختبار  .1
 واليت تنص على أف:  األوىل أو عدـ صحتهاالرئيسية صحة الفرضية  إلثبات

 له عالقة ارتباطمين الجزائرية على األضرار التأفي شركات  كأسلوب إداري  التخطيط االستراتيجي اعتماد"
 ."خلق الميزة التنافسيةب

 :اختبار صحة الفرضيات الفرعية اؼبنبثقة عنها أو عدـ صحتها كما يلي أوالهبب 
 األولى:الفرضية الفرعية  صحة اختبار . أ

مُت اعبزائريةأق اؼبيزة التنافسية يف شركات التلو عالقة ارتباط خبل اػبارجيةالبيئة التحليل االسًتاتيجي للبيئة الداخلية و "  

:امالت االرتباط بَتسوف بُت كل منواعبدوؿ اؼبوايل يشتمل على ـبتلف قيم مع ".األضرار على  
 ؛اػبارجية كمتغَت اؼبستقلالبيئة للبيئة الداخلية و التحليل االسًتاتيجي ؾباؿ  -
 .(اإلبداعالتميز،  األقل، التكلفة ة اؼبيزة التنافسية بأبعادىا الثالثؿبور  -

 الميزة التنافسية ين التحليل االستراتيجي للبيئة و نتائج معامل االرتباط ب (:24جدول رقم )
 التحليل االستراتيجي للبيئة                   

 الميزة التنافسية
 (.sig)*مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون

 0.000 0.728 األقلالتكلفة 
 0.000 0.726 التميز
 0.000 0.767 اإلبداع

 0.000 0.780 الميزة التنافسية
 spss19عتماد على مخرجات برنامج الطالبة باال إعدادالمصدر : من 

 .α≤0.05عند مستوى خطأ  إحصائيةة لالذات د* 

 ( يبكن أف نستخلص النتائج التالية:24فمن خالؿ اعبدوؿ رقم  
بعد كل بُت  و  اػبارجيةالبيئة الداخلية و  موجب وقوي جدا بُت التحليل االسًتاتيجي للبيئةطردي أف ىناؾ ارتباط  -

حيث ، اؼببحوثةعلى األضرار  مُتيف شركات التأ (ميزة التميزميزة التكلفة األقل، ، اإلبداع  زة التنافسيةاؼبي من أبعاد
الداللة ، وأف قيمة وىذه القيم تقًتب من الواحد على التوايل 0.728،0.767،0.726 بلغت قيمة معامالت االرتباط
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كما أف ىناؾ تفاوت يف . α≤0.05وىي دالة إحصائيا عند مستوى خطأ  0.000( تساوي .sig  االحصائية
وبُت مكونات اؼبيزة التنافسية، حيث ناؿ اإلبداع  اؼبرتبة األوىل وميزة درجات العالقة بُت التحليل االسًتاتيجي 

مُت اؼببحوثة تعتمد بدرجة كبَتة جدا على التحليل ت التأأف شركا التكلفة األقل اؼبرتبة الثانية مث ميزة التميز؛ أي
 .التميز ميزة التكلفة األقل،اإلبداع ، ميزة االسًتاتيجي للبيئة لتحقيق 

مُت على واؼبيزة التنافسية يف شركات التأ ارتباط طردي موجب وقوي جدا بُت التحليل االسًتاتيجي للبيئةأف ىناؾ  -
وىي  0.000( تساوي .sig  الداللة االحصائية، وأف قيمة 0.780األضرار اؼببحوثة، إذ بلغت  قيمة معامل االرتباط 

للبيئة التحليل االسًتاتيجي تم بعملية ؼببحوثة هتمُت ا؛ أي أف شركات التأα≤0.05دالة إحصائيا عند مستوى خطأ 
فهي جوىر أسلوب التخطيط االسًتاتيجي فمن خالؽبا تكتشف شركات التأمُت اؼببحوثة مواطن القوة ومواطن 

وىذا ما يساعدىا على تطوير توجهاهتا االسًتاتيجية وتصميم خططها دبا يتناسب مع  الضعف والفرص والتهديدات
 فبا يؤدي إىل تقوية مركزىا التنافسي وخلق اؼبيزة التنافسية ؽبا. مواجهة اؼبشكالت اليت تعًتضها ىذه النتائج وكذا

خلق اؼبيزة التنافسية لشركات و للبيئة تبُت فبا سبق وجود عالقة ارتباط طردية موجبة وقوية بُت التحليل االسًتاتيجي 
 .الفرضية الفرعية األوىل، ومن مث قبوؿ مُت اعبزائرية على األضرار ؿبل الدراسةالتأ

 .لثانيةالفرضية الفرعية ا صحة اختبار . ب
" مُت اعبزائرية على األضرارأق اؼبيزة التنافسية يف شركات التلتوافر عناصر التخطيط االسًتاتيجي عالقة ارتباط خبل"
 اعبدوؿ اؼبوايل يشتمل على ـبتلف قيم معامالت االرتباط بَتسوف بُت كل من: و

 ؛ كمتغَت اؼبستقل  عناصر التخطيط االسًتاتيجيؾباؿ توافر  -
 (.اإلبداعالتميز،  األقل،  التكلفة ة ؿبور اؼبيزة التنافسية بأبعادىا الثالث -

 و الميزة التنافسية  توافر عناصر التخطيط االستراتيجينتائج معامل االرتباط بين  (:25جدول رقم )
 توافر عناصر التخطيط االستراتيجي                      

 الميزة التنافسية
 (.sig)* مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون

 0.000 0.816 األقلميزة التكلفة 
 0.000 0.806 ميزة التميز
 0.000 0.733 ميزة االبداع

 0.000 0.823 الميزة التنافسية
 spss19الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج  إعدادالمصدر : من 

 (.α≤0.05عند مستوى خطأ   إحصائيةذات داللة * 
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 ( يبكن أف نقف على النتائج التالية:25رقم   أعاله من خالؿ اعبدوؿ
ة اؼبيز  بعد من أبعادكل بُت  و توافر عناصر التخطيط االسًتاتيجي موجب وقوي جدا بُت  طردي أف ىناؾ ارتباط -

معامالت  كانتحيث   ،اؼببحوثةعلى األضرار مُت اإلبداع( يف شركات التأة التميز، ميز ، التنافسية  ميزة التكلفة األقل
( sig  الداللة االحصائيةعلى التوايل، وأف قيمة  0.733 ،0.806 ،0.816إذ بلغت القيم   ،مرتفعة جدا االرتباط
وأف ىناؾ تفاوت يف قوة االرتباط بُت توافر عناصر  ؛α≤0.05وىي دالة إحصائيا عند مستوى خطأ  0.000تساوي 

التخطيط االسًتاتيجي وبُت مكونات اؼبيزة التنافسية، إذ استحوذت ميزة التكلفة األقل على اؼبرتبة األوىل تليها ميزة 
  ؛التميز مث اإلبداع

مُت افسية يف شركات التأيزة التنأف ىناؾ ارتباط طردي موجب وقوي جدا بُت عناصر التخطيط االسًتاتيجي  واؼب -
وىي دالة  0.000( تساوي .sig  الداللة االحصائية، وأف قيمة 0.823إذ بلغت قيمة معامل االرتباط  ،اؼببحوثة

؛ أي أنو كلما زاد االىتماـ بتوفَت عناصر التخطيط االسًتاتيجي كلما أدى α≤0.05إحصائيا عند مستوى خطأ 
طردية موجبة وقوية جدا بُت توافر  فبا يعكس وجود عالقة ،مُت اؼببحوثةشركات التأل ذلك إىل خلق اؼبيزة التنافسية

، وبذلك يتأكد ثبوت صحة الفرضية الفرعية الثانية شركاتذه الاؼبيزة التنافسية ؽبعناصر التخطيط االسًتاتيجي و 
 .اؼبنبثقة عن الفرضية الرئيسة األوىل

 : أفعلى ما تقدـ البد من إثبات صحة الفرضية الرئيسية األوىل أو عدـ صحتها واليت تنص على  بناء   
مين الجزائرية على األضرار له عالقة ارتباط اتيجي كأسلوب إداري في شركات التأاعتماد التخطيط االستر "

 ."بخلق الميزة التنافسية
العالقة وقوة االرتباط بُت اعتماد التخطيط االسًتاتيجي وبُت كل وذلك باستخداـ معامل االرتباط بَتسوف الذي يربز 

 (.26بعد من أبعاد اؼبيزة التنافسية واؼبيزة التنافسية ككل، والنتائج موضحة باعبدوؿ رقم 
 ( اؼبوايل النتائج التالية:26حيث يبُت اعبدوؿ رقم  

  اؼبيزة التنافسية بعد من أبعادكل بُت  و  االسًتاتيجياعتماد التخطيط موجب وقوي جدا بُت طردي أف ىناؾ ارتباط  -
حيث بلغت قيمة معامالت ، اؼببحوثةعل األضرار  مُتاع( يف شركات التأاإلبد  ميزة التكلفة األقل، ميزة التميز، 

وىي دالة  0.000( تساوي .sig  الداللة االحصائيةقيمة على التوايل، وأف  0.782 ،0.807،0.801 االرتباط
، وأف ىناؾ تفاوت يف درجات االرتباط بُت اعتماد التخطيط االسًتاتيجي وبُت α≤0.05يا عند مستوى خطأ إحصائ

أبعاد اؼبيزة التنافسية، حيث نالت ميزة التكلفة األقل اؼبرتبة األوىل مث ميزة التميز اؼبرتبة الثانية يف حُت جاءت ميزة 
 اإلبداع يف اؼبرتبة األخَتة؛
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أف ىناؾ ارتباط طردي موجب وقوي جدا بُت اعتماد التخطيط االسًتاتيجي واؼبيزة التنافسية يف شركات التامُت  -
وىي دالة  0.000( تساوي .sig ، وأف قيمة الداللة االحصائية 0.838اؼببحوثة ،إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 

طردية قوية جدا بُت اعتماد التخطيط االسًتاتيجي  ؛ وىذا يعٍت أف ىناؾ عالقة α≤0.05إحصائيا عند مستوى خطأ 
 كأسلوب إداري وبُت خلق اؼبيزة التنافسية يف شركات التأمُت على األضرار ؿبل الدراسة.

بعد إثبات صحة الفرضيتُت الفرعيتُت اؼبنبثقتُت من  الفرضية الرئيسة األوىل وكذا ثبوت صحة وجود عالقة ارتباط قوية  
االسًتاتيجي كأسلوب إداري وخلق اؼبيزة التنافسية يف شركات التأمُت على األضرار اؼببحوثة بُت اعتماد التخطيط 

اتيجي كأسلوب إداري في شركات اعتماد التخطيط االستر تأكد لنا ثبوت صحة الفرضية الرئيسة األوىل؛ أي أف "
 ."مين الجزائرية على األضرار له عالقة ارتباط بخلق الميزة التنافسيةالتأ

 الميزة التنافسية و  التخطيط االستراتيجي اعتماد (:نتائج معامل االرتباط بين26جدول رقم )
 تطبيق التخطيط االستراتيجي                           

 الميزة التنافسية
 (.sig)* مستوى الداللة معامل االرتباط بيرسون

 0.000 0.807 األقلميزة التكلفة 
 0.000 0.801 ميزة التميز

 0.000 0.782 اإلبداعميزة 
 0.000 0.838 الميزة التنافسية

 spss19الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج  إعدادالمصدر : من 
 (.α≤0.05عند مستوى خطأ   إحصائيةاللة ذات د*

فبا سبق يتضح بأف اعتماد التخطيط االسًتاتيجي من طرؼ شركات التأمُت على األضرار ؿبل الدراسة كأسلوب    
إداري ؽبا سيساعدىا على التأقلم والتكيف مع التغَتات البيئية الداخلية والبيئة اػبارجية وذلك من خالؿ الوقوؼ 

ستفادة منو. كما يساعدىا على تصور رؤية واضحة على وضعها اغبايل واؼبستقبلي الذي تطمح للوصوؿ إليو لال
تعكس طموحاهتا اؼبستقبلية واليت تًتجم إىل رسالة جلية توضح الغرض من وجودىا وأىم منتجاهتا وتنسجم مع 
الغايات واألىداؼ اليت تبٌت على أساسها اػبطط والربامج واألىداؼ اؼبراد ربقيقها مستقبال، واختيار االسًتاتيجيات 

بة لتنفيذىا. كل ذلك يساىم يف زيادة كفاءهتا وقدرهتا على إقباز أىدافها وربقيق رسالتها ومن مث  إمكانية اؼبناس
التكلفة األقل االستمرار وربسُت األداء وربقيق اؼبيزة التنافسية من خالؿ تقدًن خدمات أفضل لعمالئها من حيث 

يراىا إال اؼبؤم ن  اليت الو اعبودة الذي يظهر يف التميز يث من حالقسط اؼبناسب الذي يدفعو اؼبؤم ن أو  اليت تظهر يف
تطوير و ة كبو االستقرار والنمو وذلك من خالؿ استغالؿ شرككونو أساس انطالؽ الأو من حيث اإلبداع  يف حد ذاتو، 

ة من فبارس مهارات وقدرات األفراد يف اؼبستويات اإلدارية اؼبختلفة وتنمية معارفهم اإلدارية والتنظيمية وسبكينهم
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حيث يعترب ذلك حاجة ملحة لًتشيد يف توجيو اؼبوارد اؼبختلفة للمنظمة دبا ىبلق نوع  وظائف العملية اإلدارية بكفاءة
  ، أو كلها معا.من التميز للمنظمة مقارنة دبنافسيها

 الستراتيجي في الميزة التنافسية التخطيط ا رأث قياسثانيا: 
مُت يف شركات التأ كأسلوب إداري  التخطيط االسًتاتيجي قوية بُت اعتمادارتباط طردية و  من وجود عالقة التأكدبعد 

"اؼبيزة كباوؿ اآلف تفسَت التغَتات اليت تطرأ على اؼبتغَت التابع  ،وخلق اؼبيزة التنافسيةاعبزائرية على األضرار اؼببحوثة 
اختبار صحة الفرضية الرئيسية الثانية من مث و  االسًتاتيجي"" التخطيط واليت ترجع باألساس للمتغَت اؼبستقل التنافسية"

علما أف ىذا األخَت يستوجب توفر شروط معينة للتأكد من  ،البسيط مبوذج االكبدار اػبطيوذلك باالعتماد على 
 و.تطبيق ةصالحي
  .التحقق من صالحية تطبيق نموذج االنحدار الخطي .1
 .خطا  العشوائيةالتوزيع الطبيعي لأل . أ

، وللتأكد من ىذا الشرط مت الستعماؿ مبوذج االكبدار اػبطييعترب التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية شرط ضروري 
والذي يتم اغبكم عليو من خالؿ شكل  Diagramme gaussien P-Pاالعتماد على الشكل االحتمايل 

 :كما يلي انتشار النقاط
 لألخطا  العشوائية Diagramme gaussien P-P (: مخطط13) الشكل رقم

 
 spss19مخرجات برنامج  :المصدر

التوزيع الطبيعي لى يدؿ عفبا  اؼبستقيم،تقريبا دبحاذاة اػبط  تتجمعأف معظم النقاط السابق يتضح من خالؿ الشكل 
 ألخطاء العشوائية.ل

 األخطا تباين تجانس  . ب

 ( اؼبوايل.14يف الشكل رقم   اؼببينة يبكن التحقق من توفر ىذا الشرط من خالؿ شكل سحابة النقاط



على بعض شركات التأمين الجزائرية على األضرار . دراسة ميدانيةالرابع.................. الفصل  

 

171 

 

يالحظ من خالؿ سحابة النقاط انتشار البواقي اؼبعيارية مع القيم اؼبتوقعة اؼبعيارية للمتغَت التابع اؼبيزة التنافسية؛ إذ 
تنتشر البواقي بشكل عشوائي جيد حوؿ خط الصفر، فبا يدؿ على أف العالقة بُت اؼبتغَت اؼبستقل "التخطيط 

 فر يف النموذج. اشرط ثبات تباين األخطاء متو  اتغَت التابع "اؼبيزة التنافسية" خطية والنموذج جيد. إذاالسًتاتيجي" واؼب
 .ثبات تباين البواقي المعيارية (:14) الشكل رقم

 
 .spss19مخرجات برنامج  :المصدر
 )اختبار فيشر( المعنوية الكلية للنموذج . ت

اػبطأ عند مستوى  إحصائيةذات داللة  احملسوبة (F  فيشر إحصائية ةمقي كانت  إذاو نينص ىذا االختبار على أ
اؼبيزة  معنوي على اؼبتغَت التابع التخطيط االسًتاتيجي لو تأثَت ف اؼبتغَت اؼبستقلفإ α≤0.05واؼبقدر بػػػػػػ بو  اؼبسموح
النتائج موضحة يف ىبتلف عن الصفر و يوجد معامل واحد من بُت معامالت االكبدار  األقلنو على وأ التنافسية
 (.27 رقم اعبدوؿ 
  .: اختبار فيشر للمعنوية الكلية لنموذج االنحدار(27) رقم الجدول

ية درجات الحر   عات مجموع المرب   التباين
(ddl ) 

مستوي  المحسوبة (Fقيمة ) عاتمعدل المرب  
 الد اللة

 27.355 1 27.355 االنحدار
 0.258 45 11.610 الخطأ) البواقي( 0.000 106.025

 / 46 38.965 المجموع
 spss19الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج  إعدادالمصدر : من 
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وىي 106.025احملسوبة أو الفعلية بلغت  (F)إحصائية فيشر أف قيمة  ( قبد27  بناء على معطيات اعبدوؿ رقم
عند و وىي دالة عند مستوى اػبطأ اؼبسموح بو  (45،1عند درجات حرية  4.08البالغة  أكرب من قيمتها اعبدولية

 .ما يؤكد اؼبعنوية الكلية للنموذجدرجة اغبرية اؼببينة يف اعبدوؿ وىذا 
 .الميزة التنافسية خلق علىأثر التخطيط االستراتيجي  ختبارالالخطي البسيط نحدار االنتائج نموذج  .2

صحة  من للتأكد تطبيقو؛ستعنا بنموذج االكبدار اػبطي البسيط الذي تأكدنا من صالحية ا اكما ذكرنا سابق
 صحتها.أو عدـ  الفرضية الرئيسية الثانية

 .اختبار الفرضية الرئيسة الثانية . أ
 ف:أاليت تنص على أو عدـ صحتها و  ة الثانيةصحة الفرضية الرئيس إلثبات

مين الجزائرية على األضرار له تأثير ذو داللة في شركات التأ كأسلوب إداري التخطيط االستراتيجياعتماد "
 ."إحصائية  على خلق الميزة التنافسية

 :أو عدـ صحتهما على النحو التايل ينبغي أوال اختبار صحة الفرضيات الفرعية اؼبنبثقة عنها
 :الفرضية الفرعية األولى صحة اختبار -

شركات يف اؼبيزة التنافسية  على خلق تأثَت ذو داللة إحصائيةلو  اػبارجيةالبيئة الداخلية و  للبيئة االسًتاتيجيالتحليل "
 ."اعبزائرية على األضرارمُت أالت

نتائج اختبار ربليل االكبدار اػبطي البسيط لتأثَت  بعد التحليل االسًتاتيجي للبيئة على خلق  إىليشَت اعبدوؿ اؼبوايل 
 اؼبيزة التنافسية يف شركات التأمُت اؼببحوثة.

 .الميزة التنافسيةعلى خلق نتائج تحليل االنحدار البسيط لتأثير بعد التحليل االستراتيجي للبيئة  (:28جدول رقم)

 spss19الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج  إعدادالمصدر : من 
( وجود تأثَت ذي داللة إحصائية لتبٍت التحليل االسًتاتيجي للبيئة 28أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي للجدوؿ     

R معامل التحديدإذ بلغ  ،زائرية على األضرار ؿبل الدراسةمُت اعبخلق اؼبيزة التنافسية لشركات التأعلى 
الذي يقيس  2

 المتغير التابع
(R2) 

 معامل التحديد
 المعدل

 tقيمة A0 A1 النموذج
 المحسوبة

مستوى 
 tداللة 

  Fقيمة
 المحسوبة

مستوى 
 Fداللة 

 0.600 التنافسية الميزة

 الجز  الثابت
 

0.321 / 0.914 0.366 
69.989 0.000 

 المتغير المستقل
 

/ 0.890 8.366 0.000 
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يف الشركات اؼبيزة التنافسية  خلق من التغَتات يف %60أي أف ما قيمتو  ؛0.600التباين يف اؼبتغَت التابع القيمة 
ن طرؼ شركات تبٍت التحليل االسًتاتيجي للبيئة ممستوى االىتماـ ب عن التغَت يف ةناذبالتامُت على األضرار اؼببحوثة 

 بلغت كما  متغَتات أخرى مل تدخل يف النموذج.اؼبتبقية فتفسرىا  %40أما نسبة ، ةمُت على األضرار ؿبل الدراسالتأ
تبٍت التحليل االسًتاتيجي مستوى االىتماـ ب ف الزيادة بقيمة واحدة يفأ؛ وىذا يعٍت 0.890القيمة  A1جة التأثَت ر د

ما يؤكد معنوية . و 0.890بقيمة على األضرار اؼببحوثة  شركات التأمُتل اؼبيزة التنافسيةخلق للبيئة يؤدي إىل الزيادة يف 
ودالة  1.96وىي أكرب من قيمتها اعبدولية البالغة  ،8.366القيمة  احملسوبة إذ بلغت (t قيمة  A1معامل االكبدار 

وىي أكرب من قيمتها  69.989احملسوبة إذ بلغت  Fإحصائية فيشروكذلك قيمة  α≤0.05عند مستوى الداللة 
، وهبذا مت ثبوت صحة الفرضية الفرعية األوىل من الفرضية α≤0.05ودالة عند مستوى الداللة  4.08اعبدولية البالغة 

 الرئيسية الثانية اليت تنص على أف:
شركات يف اؼبيزة التنافسية  على خلق تأثَت ذو داللة إحصائيةلو  اػبارجيةالبيئة الداخلية و  للبيئة االسًتاتيجيالتحليل "

 ".اعبزائرية على األضرارمُت أالت
مُت على األضرار ال يبكن أف يتم إال من خالؿ العمل على معرفة يزة التنافسية من طرؼ شركات التأإف بناء اؼب    

 اؼبيزة ومعرفةالفرص اؼبوجودة يف البيئة اػبارجية واليت إذا ما مت استثمارىا بشكل سليم ستعمل على تعزيز ىذه 
توجيهها ضمن مساراهتا ا يتاح يف خزانتها من نقاط قوة و باإلضافة إىل معرفة م .التهديدات اليت تواجهها لتجنبها

كنها من بلوغ  الوضع تنافسية سب سًتاتيجية وترصبتها إىل عوامل تفوؽاالصحيحة غبصر ما يبكن أف يشكل مزايا 
البيئة ديها، وذلك يف إطار عملية التحليل االسًتاتيجي للبيئة الداخلية و العمل على ذباوز نقاط الضعف لاؼبرغوب، و 

اػبارجية اليت تساعدىا يف تكوين نظاـ لإلنذار اؼببكر من خالؿ هتيئة االستعدادات الالزمة قبل ظهور التهديد احملتمل 
 أو التقليل من آثاره.  يف الوقت اؼبناسب دبا يساعد على تبٍت اسًتاتيجيات قادرة على مواجهة ىذا التهديد 

 :الفرضية الفرعية الثانية صحة اختبار -
اعبزائرية مُت أشركات التيف فسية اؼبيزة التنا خلق تأثَت ذو داللة إحصائية على لوتوافر عناصر التخطيط االسًتاتيجي "

 ."على األضرار
نتائج اختبار ربليل االكبدار اػبطي البسيط لتأثَت  بعد توافر عناصر التخطيط  إىل (29رقم  يشَت اعبدوؿ 

اػبطط والسياسات والربامج( على خلق اؼبيزة التنافسية يف شركات  ، الغايات واألىداؼ، الرؤية والرسالة االسًتاتيجي
 اؼببحوثة.األضرار على  التأمُت

( اؼبوايل وجود تأثَت ذي داللة إحصائية لتوافر عناصر التخطيط 29أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي للجدوؿ رقم    
Rمعامل التحديدإذ بلغ  ،زائرية على األضرار ؿبل الدراسةمُت اعبخلق اؼبيزة التنافسية لشركات التأاالسًتاتيجي على 

2  
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يف اؼبيزة التنافسية  خلق من التغَتات يف %67.1أي أف ما قيمتو  ؛0.671الذي يقيس التباين يف اؼبتغَت التابع القيمة 
من  االسًتاتيجي مستوى االىتماـ بتوافر عناصر التخطيط عن التغَت يف ةناذبمُت على األضرار اؼببحوثة الشركات  التأ

ف أ؛ وىذا يعٍت 0.885القيمة   A1جة التأثَت ر د قيمة كما بلغت  .ؿبل الدراسة على األضرار مُتطرؼ شركات التأ
 اؼبيزة التنافسيةخلق االسًتاتيجي يؤدي إىل الزيادة يف  مستوى االىتماـ بتوافر عناصر التخطيط الزيادة بقيمة واحدة يف

احملسوبة إذ  (t قيمة  A1ما يؤكد معنوية معامل االكبدار . و 0.885بقيمة على األضرار اؼببحوثة  شركات التأمُتل
وكذلك قيمة α≤0.05مستوى الداللة ودالة عند  1.96وىي أكرب من قيمتها اعبدولية البالغة  9.737بلغت 

ودالة عند مستوى الداللة  4.08وىي أكرب من قيمتها اعبدولية البالغة  94.811احملسوبة إذ بلغت  Fإحصائية فيشر
0.05≥α  هبذا مت ثبوت صحة الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة الثانية اليت تنص على أف:و 

اعبزائرية مُت أشركات التيف فسية اؼبيزة التنا خلق تأثَت ذو داللة إحصائية على لوتوافر عناصر التخطيط االسًتاتيجي  "
 ."على األضرار

 االستغالؿمن خالؿ ، وذلك التأمينية ف توافر عناصر التخطيط االسًتاتيجي سيساىم يف زيادة الكفاءة والفعاليةإ
 بأدىن التكاليفلدى الشركة  ة واؼبالية واؼبعلوماتية اؼبتاحةالعقالين والرشيد للموارد البشرية واؼبادي واالستخداـاألمثل 

مث خلق من و  دبا ينعكس على تدعيم اؼبركز التنافسي للشركة .ربقيق األىداؼ اؼبنشودة يف الوقت اؼبناسبإضافة إىل 
 .اؼبيزة التنافسية ؽبذه الشركات

على  توافر عناصر التخطيط االستراتيجيبعد  البسيط لتأثير: نتائج اختبار تحليل االنحدار (29) جدول رقم
 .خلق الميزة التنافسية

 spss19الطالبة باالعتماد على مخرجات برنامج  إعداد: من المصدر
ة الثانية أو صحة الفرضية الرئيس إثباتبناء على ما سبق تأكد ثبوت صحة الفرضيتُت الفرعيتُت وعليو ينبغي     

التخطيط االستراتيجي  اعتماد تحليل نتائج االنحدار البسيط الختبار أثر باالعتماد علىوذلك  ،صحتها عدم
 .(30رقم )المبحوثة المبينة في الجدول  الجزائرية على األضرار على خلق الميزة التنافسية لشركات التأمين

 المتغير التابع
(R2) 

 معامل التحديد
 المعدل

 A0 A1 النموذج
 tقيمة

 المحسوبة
مستوى 

 tداللة 
  Fقيمة

 المحسوبة
مستوى 

 Fداللة 

 0.671 الميزة التنافسية

 الجز  الثابت
 0.333 / 1.103 0.276 

94.811 0.000 
 المتغير المستقل

 / 0.885 9.737 0.000 
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الميزة على خلق  اعتماد التخطيط االستراتيجي االنحدار البسيط لتأثير(: نتائج اختبار تحليل 30) جدول رقم
 .التنافسية

 .spss19الطالبة باالعتماد على برنامج  إعدادالمصدر: من 
وبُت  يتضح لنا وجود عالقة تأثَت ذات داللة معنوية بُت التخطيط االسًتاتيجي  أعاله( 30رقم   انطالقا من اعبدوؿ

على  0.943،1.031،0.974القيم  A1األقل، التميز واإلبداع حيث بلغ معامل االكبداركل من ميزة التكلفة 
يف  0.943وىذا يعٍت أف الزيادة بقيمة واحدة يف مستوى االىتماـ بالتخطيط االسًتاتيجي يقابلو زيادة بقيمة  التوايل،

( احملسوبة اليت tة ىذا التأثَت قيمة   يف اإلبداع، ويؤكد معنوي 0.974يف ميزة التميز و 1.031ميزة التكلفة األقل و
، 9.053، 9.243بالنسبة ؼبيزة التكلفة األقل، التميز، اإلبداع حيث بلغت قيمها:  1.96ذباوزت قيمتها اعبدولية 

( دبعٌت أف اؼبعنوية اعبزئية للنماذج تعزى إىل اؼبتغَت 0.05على التوايل، وىي قيم دالة عند مستوى اؼبعنوية   8.324
، 81.961، 85.437 :احملسوبة إذ بلغت (Fإحصائية فيشر  وكذلك قيمة ل وىو التخطيط االسًتاتيجي.اؼبستق

. وباستخداـ α≤0.05ودالة عند مستوى الداللة  4.08وىي أكرب من قيمتها اعبدولية البالغة  على التوايل، 69.288
Rمعامالت التحديد 

من التغَتات اليت تطرأ على  %64.7أظهرت النتائج قدرة تفسَتية للنماذج؛ وىذا يعٍت أف  2

 A0 A1 النموذج المتغير التابع
 tقيمة

 المحسوبة
مستوى 

 tداللة 
  Fقيمة

 المحسوبة
مستوى 

 Fداللة 

(R2) 
 معامل التحديد

 المعدل

 التكلفة األقل

 الجز  الثابت
 0.178 / 0.528 0.600 

85.437 0.000 0.647 
 المتغير المستقل

 / 0.943 9.243 0.000 

 التميز

 الجز  الثابت
 0.014 / 0.037 0.970 

81.961 0.000 0.638 
 المتغير المستقل

 / 1.031 9.053 0.000 

 االبداع

 الجز  الثابت
 

-0.004  / 0.010- 0.992 
69.288 0.000 0.598 

 المتغير المستقل
 

/ 0.974 8.324 0.000 

 الميزة التنافسية

 الجز  الثابت
 

0.079 / 0.255 0.800 
106.084 0.000 0.696 

 المتغير المستقل
 

/ 0.965 10.300 0.000 
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التغَتات اليت تطرأ  من %59.8من التغَتات اليت تطرأ على ربقيق ميزة التميز، و %63.8ربقيق ميزة التكلفة األقل، و
على ربقيق اإلبداع يف شركات التأمُت اعبزائرية على األضرار ؿبل الدراسة، تعزى إىل اؼبتغَت اؼبستقل أال وىو التخطيط 
االسًتاتيجي. فبا يدؿ على وجود تأثَت ذو داللة إحصائية  العتماد التخطيط االسًتاتيجي كأسلوب إداري على خلق  

ل وميزة التميز واإلبداع لشركات التأمُت اعبزائرية على األضرار ؿبل الدراسة عند مستوى كل من ميزة التكلفة األق
 .α≤0.05خطأ  

( وجود تأثَت ذي داللة إحصائية العتماد التخطيط 30أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي للجدوؿ رقم   كما   
ؿبل الدراسة على خلق اؼبيزة التنافسية، إذ بلغ االسًتاتيجي كأسلوب إداري يف شركات التأمُت اعبزائرية على األضرار 

Rمعامل التحديد
اؼبتغَت اؼبستقل التخطيط االسًتاتيجي  أي أف ؛0.696الذي يقيس التباين يف اؼبتغَت التابع القيمة  2

يف شركات  التأمُت  اؼبيزة التنافسيةاليت تطرأ على اؼبتغَت التابع من التغَتات  %69.6قادر على تفسَت ما نسبتو 
  .فتفسرىا متغَتات أخرى مل تدخل يف النموذج %30.4أما النسبة اؼبتبقية والبالغة  ،اعبزائرية على األضرار اؼببحوثة

بقيمة واحدة  االسًتاتيجي االىتماـ بالتخطيطف زيادة أ؛ وىذا يعٍت 0.965 القيمة A1معامل االكبدار  كما بلغ
االكبدار  ما يؤكد معنوية معامل. و 0.965 قداردباؼببحوثة  شركات التأمُتل اؼبيزة التنافسيةخلق يؤدي إىل الزيادة يف س

A1  قيمة t)  ودالة عند مستوى الداللة   1.96وىي أكرب من قيمتها اعبدولية البالغة  10.300احملسوبة إذ بلغت
0.05≥α ، وكذلك قيمة F)  ودالة عند  4.08وىي أكرب من قيمتها اعبدولية البالغة  106.084احملسوبة إذ بلغت

؛ فبا يعٍت وجود أثر ذي داللة إحصائية للتخطيط االسًتاتيجي على اؼبيزة التنافسية لشركات α≤0.05مستوى الداللة 
 التأمُت على األضرار ؿبل الدراسة.

ة الثانية يتُت اؼبنبثقة عن الفرضية الرئيسلفرعبناء على النتائج  اؼبتوصل إليها وبعد التأكد من صحة الفرضيتُت ا    
وكذلك ثبوت صحة تأثَت  التخطيط االسًتاتيجي على خلق كل مكوف من مكونات اؼبيزة التنافسية واؼبيزة التنافسية  

 ككل لشركات التأمُت ؿبل الدراسة تأكد لنا ثبوت صحة الفرضية الرئيسة الثانية واليت تنص على أف:
 مين الجزائرية على األضرار له تأثير ذو داللةكأسلوب إداري في شركات التأ الستراتيجيالتخطيط ااعتماد "

 ."إحصائية  على خلق الميزة التنافسية
اؼبتغَت اؼبستقل "التخطيط ( و Avgبالّرمز   "اؼبيزة التنافسية"معادلة االكبدار بعد ترميز اؼبتغَت التابع  عليو يبكن كتابةو  

 ( كما يلي:PS االسًتاتيجي" بالّرمز 
 
 
 

Avg =0.079+0.965PS 
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التخطيط على أف العالقة بُت   A1البسيط بالنسبة ؼبعامل االكبدار  اػبطي يف معادلة االكبدارتدؿ االشارة اؼبوجبة   
 0.965تساوي  A1 ثَت  معامل االكبدار(درجة التأ ، حيث أف( عالقة طرديةAvgاؼبيزة التنافسية ( و PSاالسًتاتيجي 

وىو تغَت جيد  يف اؼبيزة التنافسية 0.965سيؤدي اىل التغَت بػػػ  يف التخطيط االسًتاتيجي بوحدة واحدة َتأي أف التغ
 ف كافإحىت و  0.079يزة تنافسية مقدارىا م وجوددؿ على ي تفه، 0.079ػػػ اؼبقدر بA0 ة ثابتلل بالنسبةأما  .جدا

على األضرار  وىذا ما يفسر أنو عندما ال زبطط شركات التأمُت اعبزائرية .يساوي الصفرالتخطيط االسًتاتيجي 
    ف ربقيقها للميزة التنافسية سيكوف ضئيال. اسًتاتيجيا فإ ازبطيط

إحداث نوع من اؼبطابقة  شركات التأمُتيكمن يف ؿباولة إدارة  االسًتاتيجيإف جوىر عملية التخطيط    
 ، وصوال إىل نوع من الصياغة الفعالةاوبُت الظروؼ البيئية احمليطة هب ديهاواؼبالئمة بُت اؼبوارد واإلمكانات اؼبتاحة ل

 التخطيط االسًتاتيجي شركة يساعدحيث  .على ربقيق التكيف اؼبناسب مع البيئةىا اليت تساعد لالسًتاتيجية
على ربقيق سبوقع اسًتاتيجي يف أسواقها واغبصوؿ على ميزة تنافسية سبيزىا عن منافسيها وربافظ على  مُتالتأ

، تصميم رسالتها كتوضيح الرؤى اؼبستقبلية للمؤسسةمن خالؿ ما توفره من خصائص   بقائها و تضمن تطورىا
ربديد أبعاد العالقة اؼبتوقعة بينها  ،هاتحقيقيد السبل والوسائل الكفيلة باألساسية وربد هاأىدافوربديد غاياهتا و 

بناء روح و  ،نقاط الضعف اؼبميزة ؽباوبُت بيئتها دبا يساىم يف بياف الفرص والتهديدات احمليطة هبا ونقاط القوة و 
 ؽبا ا يتيحدب شركةمن األفراد واإلدارات داخل ال ةكثَت ا  عملية التخطيط تستدعي جهود باعتبار أفالعمل اؼبشًتؾ 

على ازباذ  ي. فالتخطيط االسًتاتيجي دبراحلو اؼبختلفة يساعد اؼبخطط االسًتاتيججوا أفضل للتعاوف والتشاور
 صائبة بناء على النتائج اليت يفرزىا ولعل من أىم ىذه القرارات:  اسًتاتيجيةقرارات 

أقرب فًتة فبكنة   تقـو على تسوية ملفات اؼبتضررين ودفع مبالغ التعويضات يف وضع سياسة تعويض جيدة -
من خالؿ السرعة  ،يض األضرار اعبسمانية واؼباديةخاصة فيما يتعلق بتعو  دؼ كسب الرضا اؼبتزايد للعميلهب

 تعويضات بعد التصريح بوقوع اػبطر؛واؼبرونة يف أداء مبالغ ال
العبء الناتج عن اػبسائر الكبَتة اليت تتكبدىا ىذه  هتدؼ لتخفيض تبٍت سياسة إعادة تأمُت مناسبة -

على ؾبموعة من شركات الصناعية أخطار النقل واألخطار ك  األخطار الكبَتة الشركات من خالؿ توزيع
 ؛إعادة التأمُت مع مراعاة بعدىا اعبغرايف

ل النشاط التسويقي ؽبا إمبا يبثّ  أفّ ىي اليت تعي بشركات التأمُت الناجحة ألف  السياسة التسويقيةالًتكيز على   -
إيبانًا منها بدوره يف ربقيق اإلدراؾ الالـز لعمالء سوؽ التأمُت وفهم  ،حجر الزاوية يف قباح أعماؽبا

وتتعزز أنبية النشاط التسويقي يف  ،من خالؿ ما يسمى بنظاـ حبوث التسويقوىذا ما يتم  .احتياجاهتم
وىذا  .فهو وعد باغبماية اؼبالية من أخطار اؼبستقبل ،تج اؼبسوؽشركات التأمُت خاصة نظرًا لطبيعة اؼبن



على بعض شركات التأمين الجزائرية على األضرار . دراسة ميدانيةالرابع.................. الفصل  

 

178 

 

أضف إىل ذلك أف التأمُت مازاؿ يعترب يف نظر الكثَت  .ب قلق العميل من عدـ التزاـ الشركة هبذا الوعدبيس
ؾبموعة من لكن حقيقة األمر أف التسويق التأميٍت يبثل من العمالء خدمة كمالية أو ضربًا من الرفاىية 

هبدؼ  لألفراد واؼبنظماتاليت هتدؼ إىل التعرؼ على اغباجات التأمينية  جتماعيةواالنشطة اإلدارية األ
متضمنة زبطيط وتسعَت وترويج  ،إشباعها عن طريق تقدًن ؾبموعة مالئمة من اؼبنتجات  اػبدمات( التأمينية

على أف  للشرائح اؼبستهدفة من العمالءعالوة على العمل لنشر الوعي التأميٍت الالـز  ،وتوزيع تلك اؼبنتجات
يتبع ذلك ربديد األسلوب األمثل إلدارة اؼبزيج التسويقي والذي يعترب عاماًل حاكماً يف ربقيق اؼبزايا التنافسية 

التصاؿ من أمثلة ذلك زبصيص اؼبصاريف الالزمة لو  .بل عاماًل حاكمًا لوجود شركة التأمُت أساساً  ،ؽبا
من العمالء  إلعالـ واالنًتنت، ولتطوير الشبكة التجارية كتكوين مندويب البيع للتقربواإلشهار عرب وسائل ا

 والتوزيع عرب البنوؾ؛
يبس الوسطاء والوكالء واؼبوظفُت،  وضع نظاـ للمكافأة والتحفيزمن خالؿ  اإلدارة النوعية للموارد البشرية -

باإلضافة إىل التأىيل الدوري اؼبستمر  وـبطط نشاط آخر للتكوين، يتماشياف مع احتياجات الشركة.
تدعيم الشركة بكفاءات أخرى جديدة يف ـبتلف ميادين نشاطها، وىذا يعتمد على  للموظفُت واإلطارات،

 ؛جيدة للكفاءات على مستوى الشركة إدارة
تنظيم بتسمح  اكم  ،اليت تسمح بفحص ومراجعة عقالنية لإلدارة وقياس مستوى األداء اؼبراقبة الداخلية -

بتصحيح األخطاء والتسيَت السيئ وقياس  أيضا الرقابة الداخلية وتسمح ،العملياتاػبدمات وديبومة 
 ؛نتائج يف اؼبيداف التقٍت واؼبايلاالكبرافات وربديد ال

الًتكيز على الوظيفة اؼبالية من خالؿ التحكم يف تكاليف التمويل اؼبتعلقة بالتشغيل مصاريف اؼبوظفُت  -
رفع رأس اؼباؿ عن طريق االندماج مع  ،توسيع التوظيفات اؼبالية، منوحة للوكالء والوسطاءالعموالت اؼب

 ؛شركات أخرى
األساس لوضع اػبطط اؼبالئمة لتطلعات الشركة عد ي والذي االسًتاتيجيةاؼبعلومات  وضع نظاـ لتوفَت -

ربسُت ؼبستوى الكفاءة التشغيلية وما ينجر عنها من زبفيض للتكلفة واألداء  وما ينجم عنو من االسًتاتيجية
األفضل وتشجيع لإلبداع يف العمل وما ينجر عنو من تقدًن ألحدث اؼبنتجات التأمينية وتطوير للحصة 

االستخداـ األمثل ذلك من خالؿ الشركة يف الوقت اؼبعاصر و  ربديث إدارةىم يف ايس. كل ذلك السوقية
أف  لكي ال تفقد من قيمتها ومعناىا خصوصاعن طريق السرعة يف استغالؿ ىذه اؼبعلومات  نظاـا الذؽب

 يعد أمرا يف غاية الصعوبة نتيجة سرعة تتابع التغَتات يف بيئة الشركة. ،معاعبة ىذه األخَتة وزبزينها
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 خالصة الفصل:
ُوزعت عليها حيث  .اعبزائرية على األضرار تأمُتال شركات بعضتناوؿ ىذا الفصل الدراسة اؼبيدانية اليت أجريت على 

التحليل راحلو اؼبتعلقة بالتخطيط االسًتاتيجي دباستمارات تضمنت صبلة من األسئلة حوؿ ؿباور موضوع الدراسة 
واليت أعدت بناًء  ،واإلبداعوالتميز  األقلوباؼبيزة التنافسية فبثلة بالتكلفة االسًتاتيجي وعناصر التخطيط االسًتاتيجي 

 يف ىذا اؼبوضوع على دراسات سابقة. أعدتعلى اعبانب النظري واستمارات 
 دبراحلو التخطيط االسًتاتيجياعتماد ة األوىل واليت نصت على أف سقبوؿ الفرضية الرئي إىلخلصت ىذه الدراسة 

 عناصر التخطيط االسًتاتيجي كأسلوب إداريوافر تلبيئة اػبارجية و ااؼبتمثلة يف التحليل االسًتاتيجي للبيئة الداخلية و 
 .خبلق اؼبيزة التنافسية ارتباط طردية وقوية جدا لو عالقة اؼبدروسةاعبزائرية على األضرار شركات التأمُت يف 

و دبراحل التخطيط االسًتاتيجي اعتمادة الثانية واليت نصت على أف قبوؿ الفرضية الرئيس إىلكما خلصت ىذه الدراسة 
 إداريكأسلوب   توافر عناصر التخطيط االسًتاتيجيالبيئة اػبارجية و يف التحليل االسًتاتيجي للبيئة الداخلية و  اؼبتمثلة

 .خلق اؼبيزة التنافسية على إحصائية ذو داللةقوي لو تأثَت  اؼبدروسةاعبزائرية على األضرار شركات التأمُت يف 
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 :الستنتاجاتا
ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة الدور الذي يلعبو التخطيط االسرتاتيجي يف خلق ادليزة التنافسية يف بعض شركات     

أين تبني من خالل حبثنا  .ىل أربعة فصولإالتأمني اجلزائرية على األضرار ، ولتحقيق ىذا اذلدف مت تقسيم ىذا البحث 
 ىذا من جانبو النظري ما يلي:

قضايا ادلستقبلية منظم تقوم بو الشركة لتحديد القرارات ادلتعلقة بالأن التخطيط االسرتاتيجي  ىو جهد ذىين  -
اخلارجية لتحديد نقاط الضعف البيئة وىو مبين على التحليل الدقيق لبيئة الشركة الداخلية و  ادلهمة لبقائها.

على ربقيق األىداف والغايات ادلرجوة من كما يعمل   ،القوة والفرص ادلمكنة والتهديداتنقاط الضعف و 
 ؛خالل زبصيص ادلوارد وحشد القدرات

فهو يتعامل مع مواردىا الداخلية ويوائم بينها وبني  ،يتعلق التخطيط االسرتاتيجي دبصري ومستقبل ادلنظمة -
تكون األساس الذي تقوم عليو اخلطط  واسعة اسرتاتيجيةمن خالل وضع  ،ظروف بيئتها اخلارجية

 ؛سياسات والربامج اليت تضعها ادلنظمةوال
عامال مهما لدعم يؤدي التخطيط االسرتاتيجي إىل رسم الصورة ادلستقبلية لشركات التأمني،كما أنو يعد  -

، وأىداف مصاغة من خالل ربليل البيئة رسالة واضحة جلميع العاملني فيهاوذلك لوجود  مركزىا التنافسي.
تؤدي بدورىا إىل توفري ادلعلومات الكاملة حول الفرص والتهديدات يف البيئة اليت  الداخلية واخلارجية للشركة

القوة يف البيئة الداخلية الستغالذلا يف التحسني من نوعية اخلدمات التأمينية نقاط اخلارجية، ونقاط الضعف و 
كفاءة الشركة،   يف العمل بتحسنيادلقدمة للعمالء، والتقليل أو ذبنب األخطاء ادلتوقعة، والتقليل من تكال

 ؛بتقدمي خدمات متميزةإرضاء العمالء من خالل االستجابة لرغباهتم و 
أن التخطيط االسرتاتيجي يعد دبثابة األداة اليت تستطيع الشركة بواسطتها مواجهة مقتضيات التغري يف البيئة  -

 البقاء واالستمرارية؛ نها منسبكاحمليطة هبا  والتكيف معها  دبا يضمن ذلا األداء األفضل وخلق مزايا تنافسية  
 ؛لعقالين وازباذ القرارات السليمةأن التخطيط االسرتاتيجي يوجو ادلديرين ويساعدىم على التفكري ا -
ه ىي التحليل أن أىم عناصر  إالرغم تباين اآلراء بشأن مراحل ومكونات التخطيط االسرتاتيجي  -

 ؛ اخلطط، السياسات، الربامجاالسرتاتيجي للبيئة، الرؤية، الرسالة، األىداف، 
لذلك جيب على  ،من أىم مراحل التخطيط االسرتاتيجي تعترب ن عملية التحليل االسرتاتيجي للبيئةأ -

 ؛علومات البيئيةادلنظمات االىتمام هبذه ادلرحلة واعتماد الدقة يف التعامل مع ادل
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يف سعيها لتحقيق ادليزة الشركة ادلنتهجة من طرف السبل تعكس  ،أن التوجهات اإلسرتاتيجية بشكل عام -
  افسية؛نالت

األساس للمخطط االسرتاتيجي الذي تلتقي عنده األىداف األخرى   ثل حجرأن ربقيق ادليزة التنافسية مي -
  ؛كزيادة احلصة السوقية وربقيق الرحبية

ترتبط أساسا . و اليت تكون هبا ادلؤسسة قياسا بغريىا من ادلنافسني ،أن ادليزة التنافسية تعرب عن حالة التفرد -
نافسني اآلخرين بالسعر ىي القدرة على التقدم عن ادل أو .العاملني فيهاادلتحقق من ادلؤسسة و  ءباألدا

 ؛متميزة تعوض الزيادة السعرية ادلفروضةمنتجات أو خدمات دبنافع متفردة و كذا بتقدمي ادلنخفض و 
، وأن ذلك يتطلب القدرة على ة على ربقيق قيمة مضافة للعميلؤسسالتنافسية تعكس قدرة ادل أن ادليزة -

رغباتو بفعالية أكرب من ادلنافسني من خالل تبين إسرتاتيجية تؤكد سبيزىا، وسبكنها من ربقيق رحبية أعلى   إرضاء
  كما تضمن ذلا  زيادة حصتها السوقية؛

ة والتنسيق ادلتكامل بني أنشطتها ادلختلفة وىذا ؤسسادليزة التنافسية تتحقق من خالل تضامن جهود ادل نأ -
 ؛يب ادلستمر باإلضافة إىل البحث والتطويراألمر يتطلب التدر 

سواء خبفض التكاليف أو من خالل  ،ادلؤسسات القادرة على خلق قيمة متفوقة ادليزة التنافسية يف تتحقق  -
ة وذلك باالعتماد على عدة عناصر كاألسس العامة لبناء ادليزة التنافسي ،ادلنتجاإلبداع يف  أوتميز ال

 ؛ واالسرتاتيجيات العامة للتنافس
ىي اليت تكون قادرة على جذب الزبائن وبناء  ،معينة مقارنة بادلنافسني تنافسية ة دليزةؤسسامتالك ادل إن -

 ن البقاء واضمادلدركة لديو للحصول على رضاه ولمن خالل زيادة القيمة  ،ادلوقع األفضل يف ذىن العميل
 ؛دلنافسةا مواجهة

التنسيق والتكامل بني أنشطتها ادلختلفة وىذا ما و  ؤسسةتتحقق ادليزة التنافسية من خالل تضامن جهود ادل -
يف  والتطويربحث مج الابرن إىل باإلضافة للعمال والقائمني على إدارة ادلؤسسة يتطلب تدريب مستمر

  ؛ادلؤسسة
 تأيت ال ن ىذه الوسيلةإو  ،ة مجلة كبرية من أىدافهاؤسسة ربقق من خالذلا ادليتعد ادليزة التنافسية وسيلة معنو  -

 ادلنظمة؛تلك  إدارةبعد فرتة طويلة ادلدى من النجاح يف إال 
لتخطيط االسرتاتيجي يف وجود ا إىلأصبحت احلاجة ملحة  ،مع ازدياد حدة ادلنافسة يف الوقت احلاضر -

الوضع لبيئة بشقيها الداخلي واخلارجي و على األضرار، وذلك من خالل تشخيص ا منيشركات التأ
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و  سبكنها من البقاء ،تحقيق ميزة تنافسيةلالرؤية واألىداف واالسرتاتيجيات الالزمة وضع التنافسي، و 
لتحقيق ىذه  واضحة وصحيحة اتن العمل دون أىداف زلددة واسرتاتيجيأل .يف السوق االستمرار

 ؛األىداف سيؤدي إىل فشل ادلنظمة يف البقاء
و ادلعرضني  ادلؤَمِننيالتأمني ىو تقنية تقوم شركة التأمني من خالذلا بإدارة التعاون ادلنظم بني عدد كبري من  -

ذلم،  على أسس تقنية وطرق إحصائية، هبدف زبفيض درجة عدم التأكد للمؤمن باالعتمادخلطر متجانس 
 ؛احملققة على كافة أفراد اجملموعة وارثوتوزيع عبء الك

حيث تقوم شركات التأمني  ،للمؤَمِنني ادلفاجئة اليت ميكن أن ربدث مستقبال ألخطارا دلواجهةالتأمني وسيلة  -
والذي  ادلؤمن ذلمتلقيها دلبلغ معني من طرف  مقابل ىذه األخطار اخلسائر النامجة عن ربققبتحمل عبء 

 ؛منييطلق عليو قسط التأ
فهي مؤسسة مالية تتلقى  ،فإىل جانب قيامها بتقدمي خدمة دلن يطلبها ،شركات التأمني ذلا دور مزدوج -

 ،ادلؤَمِنني وىي كذلك تعمل كوسيط يقبل األموال اليت تتمثل يف األقساط اليت يقدمها .ادلؤَمِننياألموال من 
 شأهنا يف ذلك شأن البنوك التجارية. ،من أجل إعادة استثمارىا نيابة عنهم مقابل عائد

         وبعد قيامنا  .مني جزائرية على األضراردراستنا ، اليت مشلت مخس شركات تأأما فيما خيص اجلانب التطبيقي ل
التوصل إىل مجلة من االستنتاجات ، مت spss19ادلستجوبني بواسطة برنامج  إلجابات اإلحصائيبالتحليل 

  :أمهها
رتاتيجي للبيئة ككل يف والبيئة اخلارجية والتحليل االس ليل االسرتاتيجي للبيئة الداخليةمستوى أمهية التح أن -

 ؛متوسطا كان  مني زلل الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسةشركات التأ
وتوافر والربامج وبعد اخلطط والسياسات  وبعد الغايات واألىداف أمهية توافر بعد الرؤية والرسالةمستوى  أن -

كان   مني زلل الدراسة من وجهة نظر ادلسَتجوبني يط االسرتاتيجي ككل يف شركات التأعناصر التخط
 متوسطا؛

مستوى تطبيق شركات التأمني زلل الدراسة للتخطيط االسرتاتيجي ككل)التحليل االسرتاتيجي للبيئة وتوافر  أن -
 متوسطا على العموم؛ ظهر ناصر التخطيط االسرتاتيجي(ع

ادلدروسة من وجهة  على األضرار منيأأن مستوى ربقيق ميزة التكلفة األقل يف شركات الت النتائج،كما بينت  -
      نظر ادلسَتجوبني كانت متوسطة؛
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ادلدروسة من وجهة نظر  على األضرار أوضحت النتائج أن مستوى ربقيق ميزة التميز يف شركات التأمني -
 ادلسَتجوبني كانت متوسطة؛     

من وجهة نظر  على األضرار كما أوضحت النتائج أن مستوى اإلبداع داخل شركات التأمني ادلدروسة -
 ادلسَتجوبني كان متوسطا؛ 

ادلدروسة من على األضرار  منيسية دبختلف أبعادىا يف شركات التأبينت النتائج أن مستوى ربقيق ادليزة التناف -
 جوبني كانت متوسطة عموما؛وجهة نظر ادلستَ 

وجود ارتباط طردي موجب وقوي جدا بني التحليل االسرتاتيجي للبيئة وبني كل مكون من مكونات ادليزة  -
مما يؤكد ثبوت صحة الفرضية زلل الدراسة  على األضرار يف شركات التأمني وادليزة التنافسية ككل التنافسية

محمود اليت قام هبا  األوىل دراسةالىذه الدراسة مع نتيجة  وتتفق،  من الفرضية الرئيسة األوىلالفرعية األوىل
وجود عالقات ارتباط ذات داللة إحصائية بني عملية التحليل البيئي  واليت كشفت عن علي الروسان

األمر فيما خيص عملية اخلارجي وكل من أبعاد ادليزة التنافسية )الوقت، السرعة، النوعية، ادلرونة( وكذلك 
 الدراسة الثالثة اليت قام هبا ىذه الدراسة أيضا مع  نتيجة تتفقكما   التحليل البيئي الداخلي وادليزة التنافسية.

واليت بينت وجود عالقة طردية قوية بني التحليل االسرتاتيجي للبيئة بشكل عام  سائد حسن يوسف شراب
   ؛غزة توزيع األدوية يف زلافظاتيف شركات  وادليزة التنافسية بشكل عام

وجود ارتباط طردي موجب وقوي جدا بني توافر عناصر التخطيط االسرتاتيجي وبني كل مكون من مكونات  -
مما يؤكد ثبوت صحة زلل الدراسة  على األضرار يف شركات التأمنيادليزة التنافسية ككل و  ادليزة التنافسية

 ىذه الدراسة أيضا مع  الدراسة اليت قام هبا نتيجة تتفقو  ،الرئيسة األوىلفرعية الثانية من الفرضية الفرضية ال
توافر عناصر التخطيط االسرتاتيجي  واليت بينت وجود عالقة طردية قوية جدا بني سائد حسن يوسف شراب

   ؛غزة يف شركات توزيع األدوية يف زلافظات بشكل عام وبني ادليزة التنافسية بشكل عام
وبني كل مكون كأسلوب إداري  التخطيط االسرتاتيجياعتماد وجود ارتباط طردي موجب وقوي جدا بني  -

يؤكد ثبوت مما  زلل الدراسة على األضرار يف شركات التأمنيادليزة التنافسية ككل و ادليزة التنافسية من مكونات 
في  كأسلوب إداري  التخطيط االستراتيجي اعتمادة األوىل اليت تنص على أن: "صحة الفرضية الرئيس

ىذه  نتيجة تتفقو  ،" خلق الميزة التنافسيةب له عالقة ارتباطمين الجزائرية على األضرار شركات التأ
واليت بينت وجود عالقة طردية قوية جدا  سائد حسن يوسف شراب الدراسة أيضا مع  الدراسة اليت قام هبا

 يف شركات توزيع األدوية يف زلافظات ممارسة التخطيط االسرتاتيجي وربقيق ادليزة التنافسية بشكل عام بني
 ؛ غزة
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وجود تأثري ذو داللة إحصائية  للتحليل االسرتاتيجي للبيئة على خلق ادليزة التنافسية لشركات التأمني زلل  -
ة لفرعية األوىل من الفرضية الرئيسالفرضية امما يدل على ثبوت صحة  α≤.0.0عند مستوى داللة  الدراسة
 الثانية؛

وجود تأثري ذو داللة إحصائية لتوافر عناصر التخطيط االسرتاتيجي على خلق ادليزة التنافسية لشركات التأمني  -
فرعية الثانية من الفرضية مما يدل على ثبوت صحة الفرضية ال α≤.0.0 عند مستوى داللة زلل الدراسة 

فيما يتعلق  محمد فوزي علي العتومىذه الدراسة مع الدراسة الثانية اليت قام هبا  وتتفق الثانية؛ة الرئيس
 األدوية وجود تأثري لرسالة ادلنظمة يف ربقيق ادليزة التنافسية يف شركاتتوصلت إىل بعنصر الرسالة واليت 

  .(0...عند مستوى داللة ) األردنية

على خلق ادليزة التنافسية كأسلوب إداري   التخطيط االسرتاتيجي عتمادالوجود تأثري ذو داللة إحصائية   -
مما يدل على ثبوت صحة  α≤.0.0عند مستوى داللة  زلل الدراسة اجلزائرية على األضرار لشركات التأمني
في شركات  كأسلوب إداري التخطيط االستراتيجياعتماد اليت تنص على أن: "  ة الثانيةالفرضية الرئيس

 ؛" مين الجزائرية على األضرار له تأثير ذو داللة إحصائية  على خلق الميزة التنافسيةالتأ
زلل الدراسة اجلزائرية على األضرار  يف شركات التأمني كأسلوب إداري  لتخطيط االسرتاتيجيا اعتمادإن  -

  .خلق ادليزة التنافسية ذلا يساىم يف

  :التوصيات
 للموضوع، ميكن إبراز التوصيات التالية: من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية

إدارية تساعد ادلنظمات على  جيب على شركات التأمني االعتماد على التخطيط االسرتاتيجي باعتباره أداة -
على ميزة تنافسية تساعدىا على ربقيق احلصول بيئتها اخلارجية و التكيف والتأقلم مع ظروف بيئتها الداخلية و 

 أىدافها ادلستقبلية؛
 البقاءيف جيب على ادلنظمة اليت ترغب  أسلوبا إداريا يستشرف ادلستقبل تربالتخطيط االسرتاتيجي يع أن -

 ؛تبناه لتحقيق أىدافهاأن ت األسواقيف  واالستمرار
، حبيث تصبح جزء ال يتجزأ من ثقافة العمل على تكريس ثقافة التخطيط االسرتاتيجي داخل الشركات -

 ؛لكل التخصصاتدورات تدريبية دلسرييها وصانعي القرار هبا وتدريسو يف اجلامعات  بإجراءوذلك  إدارهتا،
، من  إلدارهتا التخطيط االسرتاتيجي االعتماد علىسبق يف ذات الضرورة االستفادة من خربات ادلؤسسات  -

مث ازباذ القرارات تساعد صانعي القرار هبا على التفكري االسرتاتيجي البناء ومن  االستفادة البناءة واليتأجل 
 اإلسرتاتيجية السليمة؛  
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عملية  اليت تعتمد عليها لتوفري البيانات وادلعلومات الضرورية ،نظام معلومات حديثشركات التأمني  تبين  -
 بصورة أفضل؛ ازباذ قرارات سريعة وصائبةالتخطيط االسرتاتيجي للتمكن من 

وتعزيز أنشطة البحث والتطوير والقدرات اخلاصة  لتنمية االبتكار،التأمني إنشاء جلنة لإلبداع و على شركات  -
 ؛ من أجل زبفيض تكاليف اخلدمات اليت تقدمها، هبا واستغالل ادلعارف وتوليد األفكار واإلبداعات فيها

احملرك لنجاح أي  سبثل حيث ،ادلتطورة الرائدة يف الشركات العادلية التنظيمية اتاالىتمام بالثقاف ضرورة -
يف توجيو سلوك العاملني واحلفاظ على ىويتهم وبقائها ومساعدهتم على أداء أداة فعالة فهي  مؤسسة،

 ؛بادلؤسسة ةأعماذلم بصورة أفضل من خالل نظام القواعد ادلوجود
يف احلصول على وظف ادلناسب يف ادلكان ادلناسب و يساعد يف وضع ادل التخطيط الفعال للمواد البشرية إن -

وتستطيع التكيف مع التغريات البيئية الداخلية  .تؤدي إىل اإلبداع وخلق األفكارالعمالة ادلؤىلة اليت 
 ؛وبالتايل تكون الشركة سباقة لتسويق منتجات جديدة ومتميزة يف السوق .واخلارجية

ع األعمال وربديد دلا لو من أمهية يف توزي اذليكل التنظيمي لشركات التأمني بشكل وزلتوى أكثر االىتمام -
مع منسجما مرنا و  يكون جيب أن ، حبيثداخلها وانسياب ادلعومات ربديد قنوات االتصال كذااألفراد و مهام 

 رسم وتنفيذ اسرتاتيجياهتا لتحقيق مزاياىا التنافسية؛
إعطاء اىتمام أكثر لتحليل البيئة اخلارجية لتجنب التهديدات ولالستفادة من الفرص ادلمكنة مستقبال يف  -

 فسية؛ربقيق ادليزة التنا
وقابلة  هاونشاطىويتها وتعرب عن حقيقة  واقعيةو  واضحةالعمل على صياغة رسالة الشركة حبيث تكون  -

جيابيا على ربقيق إينعكس وىو ما  .مكتوبةخطط وسياسات وبرامج وليس رلرد شعارات  شكل لتجسيد يفل
ة وزلور أساسي يف الشركأداة لتنسيق مجيع اجلهود يف  ، باعتبار أن الرسالة ىيوربسني أدائها الشركة أىداف

  .ربقيق اتصال مؤثر وفعال بني مجيع مستوياهتا
 آفاق الدراسة:

أثناء معاجلتنا ذلذه اإلشكالية التمسنا نوع من التشعب يف موضوع التخطيط االسرتاتيجي،كونو ينطوي على العديد    
 :، نقرتح بعضهالبحوث مستقبلية إشكالياتمن اجلوانب اليت قد تصلح لتكون 

 ؛أثر التخطيط االسرتاتيجي على تطوير أداء شركات التأمني -
 ؛تحقيق اإلبداع يف شركات التأمنيبالتخطيط االسرتاتيجي  عالقة   -
 ؛دور التخطيط االسرتاتيجي للموارد البشرية يف ربقيق ادليزة التنافسية لشركات التأمني -
 يف شركات التأمني.التخطيط االسرتاتيجي للتسويق  -
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 .2008"، اإلسكندرية، االسرتاتيجي"التخطيط  نبيل حامد مرسي، .57
 ،دار اجلامعة اجلديدة ،"تكوين وتنفيذ اسرتاتيجيات التنافس االسرتاتيجية "اإلدارة نبيل زلمد مرسي، .58

 .2003 ،اإلسكندرية
 .1996اإلسكندرية،  ،دار ادلعرفة اجلامعية ، 2طنبيل مرسي خليل، " التخطيط اإلسرتاتيجي"،  .59
 .1998 ، اإلسكندرية،اجلامعية ر، الدانبيل مرسي خليل، " ادليزة التنافسية يف رلال األعمال" .61
 .2004عمان،  ،، دار الثقافة1طالعمليات"، اإلسرتاتيجية:ادلداخل وادلفاىيم و  نعمة عباس اخلفاجي،"اإلدارة .61
 ،األردن، حامد دار "،اإلنسانيةزلمد فجل،" البحث العلمي يف العلوم عيس، و  وائل عبد الرمحان التل .62

2007. 

  ائل العلميةـــالرس -
"دراسة واقع التخطيط اإلسرتاتيجي لدى مديري ادلنظمات غري احلكومية احمللية يف  إبراىيم يوسف األشقر، .1

 .2002، كلية التجارة، جامعة غزة، رسالة ماجستري يف إدارة األعمال قطاع غزة"،
دراسة حالة ادلؤسسات -آفاقيف ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة واقع و  االسرتاتيجي"التخطيط ، بن سديرة عمر .2

  .2005جامعة سطيف،  رسالة ماجستري يف التسيري،كلية العلوم االقتصادية،"، -احمللية بوالية سطيف
دراسة -دوره يف تفعيل ادليزة التنافسية ادلستدامة يف ادلؤسسة االقتصاديةو  االبتكاري"التسويق  حامدي أحالم، .3

مذكرة خترج لنيل شهادة ادلاجستري يف إطار مدرسة الدكتوراه يف العلوم  "،-حالة مركب سفيتال ببجاية
 .2012 االقتصادية و علوم التسيري، ختصص إدارة األعمال اإلسرتاتيجية للتنمية ادلستدامة، جامعة سطيف،
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دراسة ميدانية عل، شركات ادلقاوالت -يف قطاع ادلقاوالت االسرتاتيجي"واقع التخطيط  مسر رجب عطا اهلل،  .4
  .2005، كلية التجارة، غزة،ماجستري إدارة أعمال"، -يف قطاع غزة

دراسة ميدانية يف شركات توزيع  -وعالقتو بادليزة التنافسية االسرتاتيجي"التخطيط  سائد حسن يوسف شراب، .5
غزة،  العلوم اإلدارية، جامعة األزىر،كلية االقتصاد و   ، رسالة ماجستري إدارة األعمال،"-ةاألدوية زلافظات غز 

2011. 
 األدوية إنتاجواسرتاتيجيات ادلنافسة عل، ادليزة التنافسية لشركات  اإلسرتاتيجيةثر العوامل أ، "عثمان مهدي .6

 ،اإلداريةغري منشورة ،كلية االقتصاد والعلوم  ماجستريرسالة  ،"-ميدانية من منظور ادلديريندراسة –األردنية
  .2003 ،جامعة الريموك

دراسة –: مدخل لتحقيق ادلزايا التنافسية  يف ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة االسرتاتيجيةالبدائل "غزرويل إميان،  .7
ختصص  ،يف العلوم االقتصادية ادلاجستريمذكرة خترج لنيل شهادة  ،"سطيف K-PLASTحالة مؤسسة  

 .2010 ،جامعة سطيف ،سيري ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطةاقتصاد ت
، مذكرة مقدمة لنيل "-CAATدراسة حالة الشركة  اجلزائرية للتأمني -" قرار إعادة التأمني ،معزوز سامية .8

 . 2005منتوري، قسنطينة،  جامعة علوم التسيري،االقتصادية و شهادة ادلاجستري، كلية العلوم 
 "- CAATدراسة حالة الشركة اجلزائرية للتأمينات -مردودية شركات التـأمنيدحليل مالئمة و " ،ىدى بن زلمد .9

، ينة، قسنط، جامعة متنوريتسيريعلوم السالة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستري، كلية العلوم  االقتصادية و ر 
2005.  
 القوانين  -

 ادلؤرخ يف 05- 07، "قانون رقم من القانون ادلدين اجلزائري، حسب آخر تعديل لو 619 ادلادة .1
13/05/2007". 

 األجنبية:  باللغة المراجعثانيا: قائمة 
 الكــــتب -

1. Constant Eliashberg, François Couilbault, « Les Grands Principes de 
L’assurance », L’argus de l’assurance, 9eme éditions, France, 2009. 

2. Denis-Clairlambert, « L’économie des assurances », Armand Colin, 
Paris 1996.   
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3. M. Porter, «L’avantage Concurrentiel», Ed dunod ,2éme édition, 
2002.  

4. Michael. Porter, L’avantage Concurrentiel : Comment devancer ses 
concurrents et maintenir son avance.1ère édition, paris, dunod, 1999.  

 مواقع االنترنتثالثا:
1. http://www.caat.dz/ 
2. http://www.saa.dz/ 
3. http://www.2a.dz/ 
4. http://www. .araam .dz/ 
5. http://www.allianceassurances.com.dz/ 
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 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 1سطيف –جامعة فرحات عباس 

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 تخصص: اقتصاديات التأمين

 هذا االستبيان موجه لإلطارات في اإلدارة العليا والمتوسطة 

 .عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته الكريم السالم سيدي
 

 االقتصاديةماجستري يف العلوم رسالة اجلزء التطبيقي من  الستكمال ا االستبيانو مت تصميم ىـذعلما أنأفيدكم 
 عنوان: حتت

 التخطيط اإلستراتيجي كأداة لخلق الميزة التنافسية لشركات التأمين على األضرار 
 "دراسة حالة بعض شركات التأمين الجزائرية على األضرار "

يلعبو التخطيط اإلسرتاتيجي يف خلق ادليزة التنافسية لشركات التأمني  الذي معرفة الدور إىلوهتدف ىـذه الدراسة    
 باجلزائر.على األضرار 

سيكون لو أثر بالغ يف احلصول على بيان االست اوأود أن أحيط سيادتكم علما بأن تعاونكم الفعال يف تعبئة ىـذ      
أو معلومات ستكون موضع سرية تامة ولن  أراءذه الدراسة ونؤكد لكم أن كل ما تدلون بو من ى إدتام أفضل النتائج و

 ألغراض البحث العلمي و فقط . إالتستخدم 
 .االستبيان اأن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لتخصيصكم جزء من وقتكم لتعبئة هـذ إاليسعني  وأخيرا ال

 
 

                                                                                                       الباحثة                                                                                                                                                                                                                        
 مخناش ابتسام                                                                                                 
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 المحور األول :البيانات الشخصية المتعلقة بالمستجوبين

 ( أمام العبارة المناسبة في المربع . Xيرجى وضع اإلشارة )

 المستوى التعليمي  -1

 متوسط   

     ثانوي    

     جامعي    

  مؤهالت أخرى   

 سنوات الخبرة في المجال              عدد  -2

 سنوات 5قل من أ      

 سنوات 11قل من أ - 5      

 سنة 15قل من أ- 11      

  سنة فأكثر 15      

 .التخطيط االستراتيجي  المحور الثاني:

دلعرفة مدى تبين شركتكم للتخطيط االسرتاتيجي كأسلوب إداري، نعرض عليكم بعض األحكام ادلسبقة ، وعليكم 
 . رات ادلناسبةفقالأحد ( أمام  X) اإلشارةوضع من خالل  إبداء درجة موافقتكم عليها
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 رقم

 
 الفقرة

 بدائل اإلجابة
 موافق

بدرجة 
 عالية جدا

موافق  
بدرجة 

 عالية

موافق 
بدرجة 

 متوسطة 

موافق 
بدرجة 

 قليلة

موافق 
بدرجة 

 قليلة جدا

  التحليل االستراتيجي للبيئة. -1 

  

 بيئـة الداخليةللالتحليل االستراتيجي بعد 
 

 
1 

تعمل الشركة على القيام بتحديد نقاط القوة لديها لالستفادة منها يف 
 ادلستقبل .

     

 
2 

 أولديها للسعي لتجنبها  تعمل الشركة على القيام بتحديد نقاط الضعف
 عليها.التغلب 

     

 
3 

مدى مالءمتو دلعرفة هتتم الشركة مبراجعة اذليكل التنظيمي الداخلي ذلا 
 لعملياهتا .

     

 
4 

 )ادللموسة وغري ادللموسة ( وحصر مواردىا تعمل الشركة على تقييم 
 بصفة دائمة .

     

 
5 

      تعمل الشركة بصفة دائمة على حتليل القدرات التسويقية لديها .

 
6 

      .هتتم الشركة بتحليل الثقافة التنظيمية السائدة بداخلها 

 
7 

      باإلضافة إىل ادلهارة.تراعي الشركة عند حتليل ادلوارد البشرية لديها العدد 

 
 

  الخارجيةلبيئة لالتحليل االستراتيجي بعد 
موافق 
بدرجة 

 عالية جدا

موافق  
بدرجة 

 عالية

موافق 
بدرجة 

 متوسطة 

موافق 
بدرجة 

 قليلة

موافق 
بدرجة 

 قليلة جدا

 
8 

ادلمكنة لالستفادة منها  تعمل الشركة على القيام بعملية تشخيص الفرص
 يف ادلستقبل.

     

 
9 

اليت حتيط هبا  تعمل الشركة على القيام بعملية تشخيص التهديدات 
 دلواجهتها . 

     

 
11 

      تغيريات.من  حيدث يف البيئة السياسية هتتم الشركة برصد ما

 
11 

      من تغيريات . حيدث يف البيئة االقتصادية تم الشركة برصد ماهت

 
12 

      وتأثرياهتا. تعمل الشركة على حتليل العوامل االجتماعية 

 
13 

      وتأثرياهتا. دائمة على حتليل العوامل التنافسيةتعمل الشركة بصفة 
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14 

      تعمل الشركة بشكل دائم على حتليل العوامل التشريعية  وتأثرياهتا.

 
15 

      هتتم الشركة مبتابعة التقدم التكنولوجي لالستفادة منو يف عملياهتا .

 
 .  القضايا القيمية بصفة دائمة ترسيخعلى الشركة تعمل  16

     

موافق  عناصر التخطيط االستراتيجي  -2
بدرجة 

 عالية جدا

موافق  
بدرجة 

 عالية

موافق 
بدرجة 

 متوسطة 

موافق 
بدرجة 

 قليلة

موافق 
بدرجة 

 قليلة جدا

 بعد الرؤية والرسالة
 

 
 لدى الشركة رؤية واضحة. 17

     

 
 نشاطها.توضح الرؤية االجتاىات ادلستقبلية للشركة فيما خيص رلال  18

     

 
 توضح رسالة الشركة ماىيتها) من حنن؟(. 19

     

 
 دتتلك الشركة رسالة واضحة معربة ومكتوبة. 21

     

 
 قيمها و فلسفتها. توضح رسالة الشركة 21

     

 
 .طموحة وزلفزة للعمل و لإلبداع من طرف العاملني داخلهارسالة الشركة  22

     

 
 خطط وسياسات وبرامج . إىلرسالة الشركة ديكن حتويلها  23

     

 بعد الغايات واألهداف اإلستراتيجية
موافق 
بدرجة 

 عالية جدا

موافق  
بدرجة 

 عالية

موافق 
بدرجة 

 متوسطة 

موافق 
بدرجة 

 قليلة

موافق 
بدرجة 

 قليلة جدا
 
 .أىدافهاتنبثق عن رسالة الشركة ومرتبطة بتحقيق  دتتلك الشركة غايات 24

     

 
25 

واضحة تسعى لتحقيقها ضمن اإلمكانيات  أىدافلدى الشركة 
 القصري.على ادلدى  والظروف ادلتاحة

     

 
26 

الشركة بادلرونة دلقابلة التغريات اليت حتدث يف البيئة  أىدافتتسم 
 معها.والتكيف 

     

 
  مسبقا.تضع الشركة أىدافا حتدد النتائج ادلرغوب التوصل إليها  27
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 تراعي الشركة يف صياغتها لألىداف السهولة والوضوح . 28

     

 عد الخطط والسياسات والبرامجب  
موافق 
بدرجة 

 عالية جدا

موافق  
بدرجة 

 عالية

موافق 
بدرجة 

 متوسطة 

موافق 
بدرجة 

 قليلة

موافق 
بدرجة 

 قليلة جدا
 
 أىدافها. تضع الشركة اخلطط الالزمة لتحقيق رسالتها و 29

     

 
31 

حتدد اخلطط خطوط سري الشركة يف مجيع اجملاالت مبا يتناسب وحتقيق 
  األىداف.

     

 
31 

مبا يتالءم والظروف  األىدافختتار الشركة االسرتاتيجيات ادلناسبة لتحقيق 
 الداخلية واخلارجية اليت تواجهها .

     

 
32 

تتبع الشركة سياسات توضح وتفسر جلميع العاملني ، مما يساعد ويضمن 
 . أىدافهاتنفيذ 

     

 
33 

برامج الشركة ادلرتبطة بتحقيق أىدافها ومن مث االسرتاتيجيات  إعداديتم 
 اجلهات ادلعنية هبا . إشراكمن خالل 

     

 
34 

ادلوازنة ادلالية للشركة مبشاركة اجلهات ادلعنية ، لتحديد  إعداديتم 
 وادلصروفات اخلاصة هبا . اإليرادات

     

 
35 

نابعة من السياسات ومتماشية معها يف  اإلجراءاتيتم حتديد سلسلة من 
 سبيل حتقيق ىدف معني .

     

 .الميزة التنافسية الثاني:المحور 

 يف شركتكم، نعرض عليكم بعض األحكام ادلسبقة، وعليكم إبداء درجة موافقتكم عليهادلعرفة واقع ادليزة التنافسية 
 .رات ادلناسبةفقالأحد ( أمام  X) اإلشارةوضع من خالل 

 
 رقم

 
 الفقرة

 بدائل اإلجابة
موافق 
بدرجة 

 عالية جدا

موافق  
بدرجة 

 عالية

موافق 
بدرجة 

 متوسطة 

موافق 
بدرجة 

 قليلة

 موافق
بدرجة 

 قليلة جدا

   األقلالتكلفة بعد  
      تعمل الشركة على خفض تكلفة اخلدمات اليت تقدمها لعمالئها . 36

جل ختفيض تكاليف البحث والتطوير من ا أنشطةتعمل الشركة على دعم  37
 .اخلدمات ادلقدمة
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      دلواردىا لتخفيض التكاليف . األمثلتعمل الشركة على حتقيق االستخدام  38
      تقوم الشركة مبراقبة عناصر التكاليف خلفضها . 39

41 
على ختفيض تكاليف التوزيع والرتويج قدر  تعمل الشركة بصفة دائمة

 . اإلمكان
     

      للشركة نظام فعال  للمحاسبة التحليلية . 41

 بعد التميز
موافق 
بدرجة 

 عالية جدا

 موافق 
بدرجة 

 عالية

موافق 
بدرجة 

 متوسطة 

موافق 
بدرجة 

 قليلة

موافق 
بدرجة 

 قليلة جدا

      تقدم الشركة خدماهتا مبواصفات متفردة عن منافسيها. 42

43 
لتحقيق السرعة يف اجناز اخلدمات  على شبكة توزيع حديثة الشركةد متتع

 .وسهولة إيصاذلا للعمالء
     

      ومهارات متميزة تساىم يف تقدمي خدمات متفردة .لدى الشركة خربات  44

      تعتمد الشركة ادلواصفات العادلية للجودة الشاملة لالرتقاء مبستوى خدماهتا 45

      منتجاهتا.دتتلك الشركة ميزة جذب قوية بناء على جودة  46

      عمالئها.الودي للتعامل مع  األسلوبتعتمد الشركة  47

48 
      . األسواقابعد نقطة ممكنة يف  إىلخدماهتا  إيصالتعمل الشركة على 

 بعد اإلبداع
موافق 
بدرجة 

 عالية جدا

موافق  
بدرجة 

 عالية

موافق 
بدرجة 

 متوسطة 

موافق 
بدرجة 

 قليلة

موافق 
بدرجة 

 قليلة جدا

49 
مع متطلبات  التأمينية واإلجراءاتتعمل الشركة على عصرنة العمليات 

 الوضع التنافسي .
     

      تعمل الشركة على تطوير وحتسني خدماهتا بشكل دائم . 51

51 
تعمل الشركة على تقدمي تشكيلة متنوعة من اخلدمات لتلبية الرغبات 

 ادلختلفة للعمالء .
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 ملخص ال

ه )التحليل االسرتاتيجي للبيئة هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع اعتماد التخطيط االسرتاتيجي كأسلوب إداري من خالل بعدي
( يف بعض شركات التامني بدا  توافر عناصر التخطيط االسرتاتيجي( يف بناء وخلق امليزة التنافسية بأبعادها )التكلفة األقل،التميز واالو 

 اجلزائرية على األضرار . 
ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياهتا مت تصميم استبيان حبث لغرض احلصول على البيانات األولية، تضمن ست ومخسون 

ختبار الفرضيات فقرة، وزعت على إطارات مخس شركات تامني جزائرية على األضرار. على ضوء ذلك مت مجع املعلومات وحتليلها وا
حتليل سط احلسايب، االحنراف املعياري و ، وذلك باالستعانة مبجموعة من األساليب اإلحصائية منها املتو Spss19باستخدام برنامج 
 االحندار البسيط.

إداري من قبل توصلت الدراسة إىل أن هناك  عالقة ارتباط موجبة، طردية وقوية بني اعتماد التخطيط االسرتاتيجي كأسلوب و        
توصلت الدراسة إىل أن هناك تأثري ذو داللة إحصائية ائرية على األضرار حمل الدراسة وبني خلق امليزة التنافسية، كما و شركات التامني اجلز 

زة وخلق امليالعتماد التخطيط االسرتاتيجي كأسلوب إداري من طرف شركات التامني اجلزائرية على األضرار حمل الدراسة على بناء 
خلق امليزة التنافسية يف شركات التامني اجلزائرية على األضرار جي كأسلوب إداري يساهم يف بناء و أن اعتماد التخطيط االسرتاتيالتنافسية،و 

 حمل الدراسة. 
 ، شركات التأمين.الكلمات المفتاحية: التخطيط االستراتيجي، الميزة التنافسية

 

Le résumé: 
Cette étude visait à identifier la réalité de l'utilisation de la planification stratégique en tant 

que méthode de gestion à travers ces deux principales dimensions (analyse stratégique de 

l'environnement et la disponibilité des éléments de planification stratégique) dans la construction et 

la création de l’avantage concurrentiel avec ces dimensions (least cost, différentiation, innovation) 

dans certaines entreprises d'assurance Algériennes spécialisés en assurance dommages. 

 
Et pour atteindre les objectifs de l'étude et de tester les hypothèses, un questionnaire de 

recherche était formulédans le but d'obtenir des données brutes,inclus Cinquante-six paragraphe, et 

distribué aux cadres de cinq entreprises d'assurance Algériennes spécialisés dans assurance 

dommages. Et Sur cette base, on a collecté  les informations, et on a analysé et testé les hypothèses 

en utilisant le programme Spss19 à l'aide d’une variété de méthodes statistiques comme la moyenne 

arithmétique, écart-type et de l'analyse de régression simple.  

 

En conséquence, l'étude a révélé qu'il existe une forte corrélation positive directe entre l’ 

utilisation de planification stratégique comme une méthode de gestion approuvée par les entreprises 

d'assurance algériennesétudiées et entre la création d'un avantage concurrentiel,L'étude a également 

constaté qu'il y a un effet statistiquement significatif de l'adoption de la planification stratégique en 

tant que méthode de gestion par les entreprises d'assurance algériennes étudiées pour construire et 

créer un avantage concurrentiel, Et que l'adoption de la planification stratégique comme un moyen 

de gestion contribuer à la construction et la création d’un avantage concurrentiel dans les entreprises 

d'assurance Algériennes étudiées. 

 

Mots clés: planification stratégique, avantage concurrentiel, les entreprises d'assurance. 
 

 


