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 والحمد هلل رب العالمين

ّوالصالة والسالم على أشرف المرسلين.
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ّداءـــــــاإلى
ّ

 "الوالديف الكريميف ي وقدوتي في ىذه الحياة:لمعطاء، إلى معممّ  اإلى مف عمماني أف أكوف كنز 
 : "فظيما اهللح

نكار الذات، إلى الحضف  ،إلى التي لو كتبت بماء البحر ما أنصفتيا "أمي الغالية" رمز التضحية وا 
 الدافئ الذي ُينسيني قسوة ىذه الحياة.

تقانو عبادة تضاىي باقي العبادات. مت منو أفّ إلى الوالد الكريـ الذي تعمّ   اإلخبلص في العمؿ وا 
 
 

ره بعيدا عف أيِّ شعارات أو حسابات أو مصالح مو وتطوّ وراغب في تقدّ  ليذا البمد محبّ  إلى كؿّ 
 شخصية.

 

 

المسجد األقصى إلى أولئؾ المرابطيف الصابريف إلى يـو الديف، المدافعيف عف وأخيرا إىداء خاص 
ـ ليـ نظير ، والذيف ال نممؾ ما نقدّ صمى اهلل عميو وسمـ مسرى نبي الرحمة ومعراج رسوؿ اهلل المبارؾ

 تضحياتيـ سوى مشاعر صادقة تفيض بالفخر واالمتناف والتقدير واالحتراـ.

 

ّىذا عمميىؤالء أىدي  إلى كؿّ 
 

 

 



 

 
 

 

 

ّرـــــــديـــــــقـــــــرّوتــــــكــــــش
ّ

إتماـ ىذا البحث والذي لوال رحمتو  الذي منحني القدرة والصبر عمى وجؿّ  هلل عزّ  ؿ واألخيراألوّ  الشكر
وكما قاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ: "ال يشكر اهلل مف ال يشكر رؼ طريقو إلى النور. وعطفو عمي ما ع

 الناس"، أتقدـ بػػػػ:

 

اإلشراؼ عمى ىذا العمؿ بمو لتفضّ  الدكتور حمودي حاج صحراويإلى األستاذ  وجميؿ العرفافر الشك جزيؿ
 توجيياتو القيِّمة. وعمى كؿّ 

 

ميـ وتحمّ  ميـ بقبوؿ مناقشة ىذا العمؿأعضاء لجنة المناقشة لتفضّ  سادةموصوؿ لم ر والتقديرالشكخالص 
 .عناء قراءتو

 

عني وشجّ  نجاز ىذا البحثمساعدة إللي يد ال مدّ مف  وأخيرا أسدي أسمى عبارات العرفاف واالمتناف إلى كؿّ 
 أولئؾ صة منيـوخا ،ةالقياس والمراقب ألجيزةعماؿ وعامبلت المؤسسة الوطنية  كؿّ  كذاو  ،بةولو بكممة طيّ 

 .خير جزاكـ اهلل عني كؿّ وفتحوا أمامي األبواب دوف سابؽ معرفة فشكرا جزيبل لكـ و  الذيف قدموا لي يد العوف
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ـــــــــــــةّعــــــــــــــامــــــــــــــــــةدمــــــــــــقـــــــــــــم  
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 تمييد:
وعمى  ،العديد مف التحوالت الجذرية الماضيد االقتصاد العالمي منذ العقديف األخيريف مف القرف يشي

متعددة األبعاد )اجتماعية، سياسية، واقتصادية( برزت في العشرية المعقدة و الظاىرة ذه الرأسيا العولمة، ى
ىي تتسـ في جانبيا االقتصادي باالنفتاح ر، و لعصحت السمة المميزة ليذا ابصأو  ،األخيرة مف القرف العشريف

بية الدوؿ اإلبقاء عمى وكنتيجة لذلؾ لـ يعد باستطاعة غالوالتحرير التجاري واندماج االقتصاد العالمي. 
فمعظـ الدوؿ مجبرة ألسباب اقتصادية وسياسية  ،خارجيةؽ الاسو األ اتأسواقيا المحمية بمعزؿ عف تأثير 

وبالتالي لـ يعد دخوؿ المؤسسات في حمبة المنافسة العالمية لممنافسة العالمية،  وتكنولوجية عمى فتح أسواقيا
ييكمية التي شيدتيا التجارة العالمية بتراجع حصة السمع األولية ا. يضاؼ إلى ذلؾ التغيرات الاختياري أمرا

بعبارة أخرى التحوؿ مف االقتصاد  ،والصناعات ذات المحتوى التقني العالي ،لصالح الصناعات التحويمية
المعتمد عمى اإلنتاج الكمي إلى االقتصاد المبني عمى المعمومات والمعرفة، زيادة عمى ذلؾ التوجو السريع 

تحرير التجارة الدولية، قياـ التكتبلت االقتصادية اإلقميمية والعالمية، تزايد سياسات االنفتاح وتحرير  نحو
األسواؽ، تراجع دور الدولة في تطبيؽ السياسات الحمائية، التطورات اليائمة في تكنولوجيا المعمومات 

ا فرض عمى دوؿ العالـ المتقدمة منيا واالتصاؿ وغيرىا مف التطورات التي أدت إلى زيادة حدة المنافسة. مم
والنامية أو باألحرى عمى مؤسساتيا االقتصادية تحديات وضغوطا كبيرة في ظؿ عولمة النشاط االقتصادي، 

والمحافظة عمييا مف أجؿ مواكبة ىذه التغيرات  ،وأصبح التحدي الرئيسي ىو كيفية زيادة قدراتيا التنافسية
  والتطورات.

لمتبلحقة السالفة الذكر حظي موضوع القدرة التنافسية باىتماـ الباحثيف في مجالي ونتيجة لمتغيرات ا
وذلؾ مف حيث تحقيقيا ومستويات تطبيقيا ومؤشرات قياسيا  ،اقتصاديات األعماؿ واإلدارة اإلستراتيجية
ت (، بؿ غدا يحتؿ صدارة اىتمامات وأولويا1990، و1985، 1980خاصة بعد ظيور كتابات مايكؿ بورتر)
العالـ وفي مقدمتيا ظاىرة العولمة  التطورات المتسارعة التي يشيدىا مختمؼ دوؿ العالـ بغية مواكبة متطمبات

قامت العديد مف الدوؿ بإنشاء أجيزة لمتنافسية مثؿ مجمس السياسة ف ،واالندماج في االقتصاد العالمي
بإصدار مف الييئات الدولية  كما قامت العديد التنافسية في أمريكا والمجموعة االستشارية لممنافسة في أوروبا،

تقارير تقيس التنافسية العالمية عمى غرار المنتدى االقتصادي العالمي والمعيد الدولي لمتنمية اإلدارية 
نجاح المؤسسات يتوقؼ وغيرىا. وبذلؾ أضحت التنافسية مف أبرز القضايا االقتصادية المعاصرة، وأصبح 

 .افسةعمى مدى قدرتيا عمى المن
وفي ظؿ العولمة االقتصادية واالندماج في السوؽ العالمية، وما يعنيو ذلؾ مف ضغوط اقتصادية 
ومنافسة حادة مف الدوؿ المتقدمة والنامية عمى حد سواء، فإف االقتصاد الجزائري ومف خبللو المؤسسات 

ديات والعقبات المرتبطة االقتصادية بصفة عامة والمؤسسات الصناعية بصفة خاصة يواجو العديد مف التح
ضؼ إلى ذلؾ أبظاىرة العولمة، والمتمثمة في اشتداد المنافسة، تسارع وتيرة االبتكارات عمى المستوى الدولي، 

التزامات الجزائر اتجاه شركائيا األجانب: اتفاؽ الشراكة مع اإلتحاد األوروبي، المفاوضات الجارية لبلنضماـ 
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ينذر ما ينجـ عنيا مف إزالة لمقيود والرسـو الجمركية وتحرير التجارة. مما إلى المنظمة العالمية لمتجارة و 
باحتداـ المنافسة بيف المؤسسات المحمية واألجنبية في السوؽ الجزائرية مف خبلؿ نفاذ السمع الصناعية 

وسط عمى المدييف المتوقد يؤدي  ،األجنبية إلى السوؽ المحمية مما يؤثر عمى القطاع الصناعي الجزائري
غير التنافسية وخروجيا مف السوؽ في ظؿ المنافسة الدولية الشرسة  والطويؿ إلى إغبلؽ بعض المؤسسات

وبالتالي ضماف بقاء واستمرار ىذه  ،إذا لـ تتخذ خطوات إيجابية نحو زيادة كفاءتيا وتحسيف قدراتيا التنافسية
ف األداء يري يعتبر األداة الجيِّدة لتحسوعميو فإف تحسيف تنافسية االقتصاد الجزائ المؤسسات في السوؽ.

وىذا لف يتأت إال مف خبلؿ قطاع مف  ،االجتماعيوتحقيؽ استدامة النمو االقتصادي والرفاه  ،االقتصادي
 . المؤسسات ذات قدرات تنافسية

ويعد القطاع الصناعي مف أىـ القطاعات التي عمى الدولة أف تولييا اىتماما خاصا لكوف نمو 
 ،القطاع يساعد عمى تنويع ىيكؿ الصادرات في ظؿ ىيمنة قطاع النفط عمى ىيكؿ االقتصادوتطور ىذا 

واستيعابو المزيد مف العمالة، فضبل عف تأثيراتو المتشابكة والممتدة لكافة القطاعات االقتصادية األخرى 
عية الجزائرية ُيعوَّؿ بفضؿ روابطو األمامية والخمفية مع باقي القطاعات األخرى. وعميو فإف المؤسسات الصنا

رات، أماـ مف إجمالي الصاد %97اقتصاد يعتمد عمى المحروقات بنسبة تزيد عف عمييا الكثير في ظؿ 
   .%3صادرات خارج المحروقات ال تتعدى 

ّالبحثّإشكاليةّ:أوال
في ظؿ ىذه التحوالت والتغيرات العالمية وعمى رأسيا العولمة، وعمى اعتبار القطاع الصناعي مف 
أىـ القطاعات اإلنتاجية في االقتصاد الحديث، فإف تعزيز القدرة التنافسية لممؤسسات الصناعية الجزائرية يعد 
أحد التحديات التي تواجو الجزائر في ظؿ منافسة عالمية ترتكز عمى المعرفة والتكنولوجيا وتراكـ رأس الماؿ 

يجدر حيث . عية الجزائرية لمبحث في تنافسيتياالبشري. مف ىذا المنطمؽ وقع اختيارنا عمى المؤسسات الصنا
ّّالتالي: ؿ الرئيسيبنا طرح التساؤ 

وما ىي آليات  ؟في ظؿ متغيرات العولمة سية لممؤسسات الصناعية الجزائريةفمحددات القدرة التنا و واقعما ى
 تفعيميا؟ 

 لتحمؿ ىذه اإلشكالية في طياتيا جممة مف التساؤالت الفرعية أىميا:
 ، وىؿ تكمميا أـ تمغييا؟التنافسية ونظرية الميزة النسبيةجو التشابو والتباعد بيف مقاربة الميزة ما ىي أو  -
 ّالقدرة التنافسية؟ وىؿ تختمؼ عف نظيرتيا في نظرية الميزة النسبية؟ ىي محددات ما -
تبعا  كميلممؤسسات الصناعية الجزائرية عمى المستوى التطور محددات القدرة التنافسية  تجاىاتاما ىي  -

 ؟  العالميلتقارير التنافسية لممعيد العربي لمتخطيط والمنتدى االقتصاد 
وفقا لنماذج  مؤسسة الوطنية ألجيزة القياس والمراقبة بالعممةلمما ىو واقع محددات القدرة التنافسية  -

 ؟ الماسة، القوى الخمس، وسمسمة القيمة لبورتر
 لممؤسسات الصناعية الجزائرية عمى المستوييف الكمي والجزئي؟ آليات تفعيؿ القدرة التنافسية ما ىي أىـ  -
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ّفرضياتّالبحثّ:ثانيا
 الدراسة:فرضيات  ستعرض فيما يمين سابقا،استنادا إلى مشكمة الدراسة وعناصرىا التي تـ تحديدىا 

الكمي عمى المستوييف  سية لممؤسسات الصناعية الجزائريةالتناف ةالقدر محددات الفرضية الرئيسية: "إف  -
 ".ضعيفةوالجزئي تعتبر 

، بؿ إف نموذج الميزة التنافسية ال يحؿ محؿ أو يمغي نظرية الميزة النسبيةالفرضية الفرعية األولى: " -
  ."يكمميا

واألساس الذي استندت إليو  ،نموذج الماسة لبورتر يعتبر النموذج األشمؿالفرضية الفرعية الثانية: " -
 ".تختمؼ عف نظيرتيا في نظرية الميزة النسبية التيالقدرة التنافسية، و محددات ب الخاصة النماذج األخرى

لممؤسسات الصناعية الجزائرية التنافسية القدرة إف اتجاىات تطور محددات الفرضية الفرعية الثالثة: " -
  تعتبر ضعيفة".والمنتدى االقتصادي العالمي  ا لتقارير المعيد العربي لمتخطيطتبع عمى المستوى الكمي

تعتبر  ألجيزة القياس والمراقبة مؤسسة الوطنيةلملقدرة التنافسية امحددات  إفالفرضية الفرعية الرابعة: " -
 ". وفقا لنماذج الماسة، القوى الخمس، وسمسمة القيمة لبورتر ضعيفة

 أىميةّالبحثّ:ثالثا
ليامة والمطروحة تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف كونيا تتناوؿ بالدراسة والتحميؿ ألحد المواضيع ا

باعتباره مف أىـ القطاعات االقتصادية ، وكذا مف أىمية القطاع الصناعي القدرة التنافسيةلمنقاش والمتمثؿ في 
 ويمكف إيجاز أىمية ىذه الدراسة في النقاط التالية: .واالجتماعيةنظرا لدوره الحيوي في التنمية االقتصادية 

 عمى المستوى المحمي والدولي؛االىتماـ المتزايد بالقدرة التنافسية  -
 ؛اشتداد المنافسة الدولية وضرورة تحضير المؤسسات الصناعية الجزائرية لمتكيؼ معيا -
ف سياسة حماية المنتجات الوطنية إإف المنتجات الوطنية تتمتع بالدعـ مف طرؼ الدولة، وبطبيعة الحاؿ ف -

 ،مف بيف أىدافيا تحرير التجارة الخارجية فإلى المنظمة العالمية لمتجارة ألالجزائر  نضماـباستتأثر 
لغاء القيود الجمركية عمى السمع المستوردة  ؛وا 

تنويع في الناتج المحمي اإلجمالي،  ةمساىم نظرا لما يقـو بو مفالدور التنموي لمقطاع الصناعي  -
  ؛مصادر الدخؿ، وخمؽ فرص عمؿ جديدة

ممؤسسات المعاصرة، وقد أصبحت مجاؿ اىتماـ معظـ التنافسية سبلحا استراتيجيا بالنسبة ل قدرةتعتبر ال -
 .ياالقتصادالنشاط المؤسسات التي تعيش ظروؼ المنافسة الناتجة عف عولمة 

ّأىدافّالبحثّ:رابعا
، تيدؼ الدراسة بصفة أساسية إلى إلقاء الضوء عمى واقع القدرة التنافسية لممؤسسات الصناعية الجزائرية

 عدة أىداؼ فرعية يمكف تصنيفيا إلى قسميف كما يمي:وقد انبثقت عف اليدؼ الرئيسي 
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 وتتمثؿ في: أىدافّنظرية:ّ-1
 بمورة أىـ األسس العممية التي تقـو عمييا مقاربة الميزة التنافسية؛ -
 إبراز أىـ الفروقات التي تميز نظرية الميزة التنافسية عف نظيرتيا النسبية؛ -
 رة التنافسية ومستوياتيا ومصادرىا؛محاولة اإلحاطة باإلطار الفكري والنظري لمقد -
 توصيؼ وتحميؿ وتقييـ أىـ مؤشرات ومناىج قياس القدرة التنافسية؛ -
 اإلحاطة بمحددات القدرة التنافسية، وأىـ االختبلفات عف نظيرتيا لمميزة النسبية، -
 وضع إطار فكري يمكف االستناد إليو في التحوؿ مف الميزة النسبية إلى الميزة التنافسية. -
 وتنطوي عمى: أىدافّعممية:ّ-2
مف خبلؿ تقارير التنافسية لممعيد  التعرؼ عمى اتجاىات تطور مؤشرات تنافسية االقتصاد الجزائري -

العربي لمتخطيط ولممنتدى االقتصادي العالمي، لمتعرؼ عمى مدى توفر تمؾ المحددات في االقتصاد 
مؤسساتيا الصناعية عمى أف تكوف تنافسية مف وبالتالي عمى مدى مساعدة الدولة الجزائرية ل ،الجزائري

 مؤسسات مف جية أخرى؛ىذه الجية، ومدى توفيرىا لبيئة أعماؿ مواتية لتعزيز تنافسية 
 تطبيؽ مؤشرات قياس القدرة التنافسية لممؤسسات عمى إحدى المؤسسات الصناعية الجزائرية؛ -
ر في رفع أو خفض القدرة التنافسية محاولة تحديد ركائز ومكامف القوة والضعؼ التي يمكف أف تؤث -

 الكفيمةصانعي القرار في رسـ السياسات  ساعدلممؤسسات الصناعية الجزائرية عمى المستوى الكمي بما ي
في مواجية االنفتاح العالمي  مؤسسات الصناعية المحميةوبالتالي تقوية ال ،تفعيؿ تنافسية ىذا القطاعب

 ،لي ولما ال في التجارة الخارجيةيا في الناتج المحمي اإلجماوالوصوؿ في النياية إلى زيادة مساىمت
مما يساىـ في تطوير  وبالتالي التخفيؼ مف أحادية التصدير التي يعاني منيا االقتصاد الجزائري،

وال  ،وتحديث ىذا األخير ليكوف قادرا عمى تحقيؽ مكاسب في ظؿ النظاـ االقتصادي العالمي الجديد
  كيا لممنتجات األجنبية؛يبقى مجرد سوقا استيبل

تحديد مواطف القوة والضعؼ المرتبطة بمحددات القدرة التنافسية لممؤسسات الصناعية الجزائرية عمى  -
المستوى الجزئي مف خبلؿ دراسة حالة المؤسسة الوطنية ألجيزة القياس والمراقبة، والعمؿ بالتالي عمى 

   ؛ رتقاء بتنافسية ىذه المؤسساتتعزيز نقاط القوة ومعالجة مواطف الضعؼ مف أجؿ اال
ة قدر بال واالرتقاء تقديـ مجموعة مف التوصيات واالقتراحات التي مف شأنيا المساىمة في تطوير وتعزيز -

  .التنافسية لممؤسسات الصناعية الجزائرية في مواجية تحديات االنفتاح االقتصادي
 دراسةّمنيجّالّ:خامسا

أو نفييا، اعتمدنا المنيج الوصفي  بار صحة الفرضيات المطروحةلئلجابة عمى إشكالية الدراسة واخت
الذي ينطمؽ مف جمع البيانات والمعمومات مف مختمؼ لتغطية الجانب النظري مف الدراسة، و  التحميمي

االعتماد  ودراسة ىذه األخيرة وتحميميا مف كؿ الجوانب. وتدعيما لممنيج السابؽ تـ ،المصادر حوؿ الظاىرة
سقاط الدراسة النظرية عمى واقع إحدى المؤسسات راسة حالد منيجعمى  ة مف أجؿ تغطية الجانب التطبيقي وا 
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تشخيص واقع القدرة ل ة الوطنية لصناعة القياس والمراقبة بالعممةالمؤسسوالمتمثمة في  ،الصناعية الجزائرية
     .االتنافسية بي

ّالدراساتّالسابقة:ّ-سادسا
والتي يمكف  ،في مجاؿ القدرة التنافسية قد اتخذت وجيات مختمفة المبلحظ أف الدراسات السابقة

 :إلىتصنيفيا 
لبعض القطاعات كالقطاع السياحي، المصرفي، الصناعي، نحو تحميؿ القدرة التنافسية  تجيتادراسات  -

 ؛االخدمي وغيرى
ت بدراسة دور أو الوجية الثانية بحثت في مجموعة مف أدوات تحقيؽ القدرة التنافسية، بعبارة أخرى اىتم -

أثر أو عبلقة متغير معيف بالقدرة التنافسية مثبل: الجودة الشاممة، الموارد البشرية، التسويؽ، أنشطة 
 ؛ارة الكفاءات وغيرىا مف المتغيراتاإلمداد، اليقظة التنافسية، إد

عية الجزائرية، وبما أف الدراسة الحالية تيدؼ إلى البحث في تحميؿ القدرة التنافسية لممؤسسات الصنا  
الدراسات السابقة التي اىتمت بتحميؿ التنافسية سواء  أيفقد اقتصرت المراجعة لؤلدبيات ضمف ىذا اإلطار، 

لممؤسسات الصناعية أو غيرىا مف القطاعات األخرى، مف منطمؽ اىتمامنا وتركيزنا عمى موضوع تحميؿ 
 ت ىذا الموضوع نذكر: ومف أىـ الدراسات المتاحة التي تناول ،التنافسيةالقدرة 
ّعمىّالمستوىّالمحميّوالعربيدراساتّ -1

المقدرة التنافسية لممنتجات األردنية وسبؿ تعزيزىا، الجمعية العممية  ف،طايؿ الحجي وآخرو دراسة لػػ  -
 :استيدفت دراسة تنافسية المنتجات األردنية في ثبلثة قطاعاتوالتي . 1997الممكية، عماف، األردف، 

. وخمصت إلى مجموعة مف النتائج تخص كؿ استماراتوباالعتماد عمى ثبلث  ،وبنوؾصناعة، زراعة، 
د مف الناحية التنافسية، أي قطاع مف القطاعات الثبلثة أىميا أف الصناعات األردنية ىي في وضع جيّ 

 أف منتجاتيا قادرة عمى المنافسة مف حيث الجودة والسعر والدقة في مواعيد التسميـ. 
ه لػػ نيفيف حسيف محمد محمود شمت: "القدرة التنافسية لمصادرات الصناعية المصرية في أطروحة دكتورا -

ظؿ آليات االقتصاد العالمي الجديد )مع التطبيؽ عمى بعض الصناعات التحويمية("، كمية التجارة، 
. والتي قامت مف خبلليا بفحص القدرة التنافسية إلحدى 2004جامعة عيف شمس، القاىرة، مصر، 

وذلؾ باستخداـ مؤشر الميزة النسبية الظاىرة  ،والمتمثمة في الصناعات الكيماوية ،ناعات التحويميةالص
وتوصمت الدراسة إلى أف مصر تتمتع بمزايا نسبية ظاىرة في  .2000إلى  1997عمى فترة زمنية مف 

 .مجموعة 23سبع مجموعات كيماوية مف بيف 
المجالي، المقدرة التنافسية لقطاع الصناعات التحويمية في  دراسة إياد خالد شبلشأما اليدؼ األساسي ل -

، رسالة ماجستير، غير منشورة، قسـ اقتصاديات الماؿ واألعماؿ، 2003-1980األردف خبلؿ الفترة مابيف 
عف طريؽ تمثؿ في تحميؿ وتقييـ البيئة التنافسية لقطاع الصناعات التحويمية ف. 2005جامعة مؤتة، 

تكمفة وحدة العمؿ(  ،التسييبلت االئتمانية الحقيقية، )أسعار الصرؼرات االقتصادية ثر المتغيأ اختبار
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األردني، وخمصت الدراسة إلى أف ىناؾ تأثير عمى القيمة المضافة إلنتاج قطاع الصناعات التحويمية 
عمى وتأثير ضئيؿ لمتغير التسييبلت االئتمانية  ،قوي وموجب لمتغيري سعر الصرؼ وتكمفة وحدة العمؿ
  القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويمية األردني.

رسالة ماجستير لػػػ عمي أحمد ديوب، عوامؿ تعزيز القدرة التنافسية ومدى إمكانية تفعيميا في الصناعات  -
 06عمى  اتوزيع استبياناعتمدت عمى ت. الدراسة 2005/2006السورية، كمية االقتصاد، جامعة دمشؽ، 

 100 آراء ستطبلعااستبياف(، إضافة إلى  100شركات تسويقية ) 07استبياف(،  100شركات إنتاجية )
مستيمؾ. وتـ التوصؿ إلى أف مستوى الجودة في المؤسسات الصناعية السورية ال تصمح ألف تكوف 
عامبل رئيسيا في تعزيز قدرتيا التنافسية، عدـ اعتماد المنشآت الصناعية السورية عمى الدعاية والترويج 

يار لممنافسة، وأف ىناؾ ارتباط وثيؽ بيف تدني القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصناعية السورية كمع
  وعدـ وجود إدارة تسويقية متخصصة. 

أطروحة الدكتوراه لمباحث فرحات غوؿ: "مؤشرات تنافسية المؤسسات االقتصادية في ظؿ العولمة  -
عمـو االقتصادية وعمـو التسيير، جامعة الجزائر، االقتصادية )حالة المؤسسات الجزائرية("، كمية ال

. والتي حاوؿ مف خبلليا البحث عف المؤشرات والعناصر التي تسمح لممؤسسات بتنمية 2005/2006
تنافسيتيا محميا وعالميا، حيث جاءت الدراسة عامة لممؤسسات الخدمية واإلنتاجية. واعتمد الباحث في 

، وكذا استبياف 1986لكمية والجزئية بعد الصدمة البترولية لسنة دراستو عمى تحميؿ أىـ اإلصبلحات ا
سماه المؤشرات الداعمة لتنافسية أمؤسسة اقتصادية بحث مف خبللو في ما  35شمؿ عينة مكونة مف 

ولـ تحسف ال  ،ف نتائج اإلصبلحات كانت سمبيةأوخمص البحث إلى نتائج كاف أبرزىا:  .المؤسسات
ف المؤسسات االقتصادية الجزائرية لـ ترقى إلى المستوى المطموب أتصاد، و أوضاع المؤسسات وال االق

 فيما يخص اإلبداع، دراسات السوؽ، الجودة والمواصفات العالمية، العنصر البشري، التمويؿ وغيرىا. 
حالة رسالة ماجستير لػػ خالد عبد القادر عمي، اتفاقيات التجارة الحرة والقدرة التنافسية لمقطاع الصناعي " -

عمى مؤشري معدؿ  تاعتمدوالتي . 2006السوداف"، كمية الدراسات العميا، جامعة أـ درماف اإلسبلمية، 
 تمثمتوالميزاف التجاري لمقطاع لدراسة تنافسية القطاع الصناعي السوداني، و  ،نمو القطاع الصناعي
  .السودانيةالصناعية منتجات الضعؼ تنافسية  فيأبرز نتائج الدراسة 

ة دكتوراه غير منشورة لعبد الحكيـ عبد اهلل النسور، بعنواف "األداء التنافسي لشركات صناعة األدوية رسال -
. والتي 2009 األردنية في ظؿ االنفتاح االقتصادي"، كمية االقتصاد، جامعة تشريف، البلذقية، سوريا،

نافسية )ظروؼ الطمب، ثر عوامؿ تعزيز التنافسية وفؽ نموذج بورتر في التأىدفت إلى التعرؼ عمى 
ظروؼ العرض، االستراتيجيات التنافسية، الصناعات التزويدية، دور الحكومة الداعـ لمتنافسية( في 

 12 مستجوب تابعيف لػػػ 170 األداء التنافسي لشركات األدوية األردنية اعتمادا عمى استمارة وزعت عمى
يجابية بيف كؿ متغير مف إا وجود عبلقات إلى مجموعة مف النتائج أىمي الدراسةوخمصت  .شركة دواء

 واألداء التنافسي لشركات األدوية األردنية. ،والمتمثمة في عناصر الماسة لبورتر ،المتغيرات المستقمة
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 دراساتّعمىّالمستوىّالدولي -2
 ,IDATE-REXECODE, compétitivité du secteur de TIC en France, rapport final, parisدراسة لػػ  -

France, juillet 2004.   والتي استيدفت قياس تنافسية القطاعات المنتجة لتكنولوجيات المعمومات
مقارنة مع بعض الدوؿ وعمى رأسيا ألمانيا والواليات المتحدة األمريكية، وكذا  (TIC)واالتصاالت 

مي الرىانات الخاصة بيذا القطاع. الدراسة استخدمت عدة مؤشرات: حصة القطاع مف الناتج المح
اإلجمالي، مف القيمة المضافة، مف التشغيؿ، حصتو في االستثمار، في البحث والتطوير، تكمفة اليد 

القطاع  يومين ،. فضبل عف مقاببلت مع مختمؼ خبراء2001-1994العاممة وذلؾ خبلؿ الفترة مف 
 . قطاع ىي في حالة تراجعىذا الالمدروس. وتوصمت الدراسة إلى أف مكانة فرنسا فيما يخص 

 Philippe Rouault, analyse comparée de la compétitivité des industries agroalimentaires دراسة -

françaises par rapport á leurs concurrents européennes, la documentation française, 

république française, octobre 2010 ة لمصناعات ف لعوامؿ التنافسي. وىي عبارة عف تحميؿ مقار
مع التركيز خصوصا عمى  ،الغذائية بيف فرنسا وباقي أعضاء اإلتحاد األوروبي )ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا(

مساىمتيا في القيمة وقد ركزت الدراسة في تحميميا ليذه الصناعة عمى فروع المحـو ومشتقات الحميب. 
ؿ اعات الغذائية، المردودية، تكمفة العمالمضافة، في التشغيؿ، تطور الصادرات، النسيج الصناعي لمصن

مردودية صناعات المحـو ومشتقات الحميب ىي ضعيفة ومتناقصة، وغيرىا. وتوصمت الدراسة إلى أف 
فضبل عف أف صناعات مشتقات الحميب تعاني مف ارتفاع  ،نسا ليا ميزة تنافسية تخص األجوروأف فر 

  .أسعارىا مقارنة مع منافسييا األوروبييف
ّأىمّماّيميزّالدراسةّالحاليةّعنّالدراساتّالسابقة:ّ-سابعا

المبلحظ عمى الدراسات السابقة السالفة الذكر أنيا جميعا قامت بدراسة تنافسية بعض الصناعات أو 
، االستبياناتالقطاعات االقتصادية عامة، كما أف معظميا كاف عبارة عف دراسات استقصائية عف طريؽ 

في الميزة  انحصرتات التي قامت بقياس التنافسية فإف المؤشرات المستخدمة عبلوة عمى ذلؾ فإف الدراس
، وتحميؿ القطاع أو الصناعة المدروسة مف حيث مساىمتيا في الناتج المحمي اإلجمالي، في النسبية الظاىرة

ؾ مف وذل ،الدراسة الحالية نيجا مخالفا لما سبؽ في حيف انتيجت. التشغيؿ، في القيمة المضافة، وغيرىا
 حيث: 

 ؛عمى صناعات تختمؼ عف الصناعة محؿ الدراسةأف الدراسات السابقة أجريت  -
معظـ الدراسات السابقة بحثت عف قدرة صادرات بعض الصناعات عمى المنافسة في األسواؽ الدولية،  -

 ؛القدرة التنافسية المحميةالدراسة الحالية في في حيف تبحث 
سات السابقة في تبنييا لمنيج بورتر الخاص بمحددات القدرة ىذه الدراسة شابيت العديد مف الدرا -

 التنافسية، ولكف بالتطبيؽ عمى صناعة القياس والمراقبة بالجزائر؛
لعوامؿ المحتمؿ أف يكوف ليا طوَّرت نموذجا يأخذ باالعتبار كافة ايضا ما يميز الدراسة الحالية أنيا أ -

محاولة قدر اإلمكاف أف تكوف دراسة شاممة  ة الجزائرية،تأثير عمى القدرة التنافسية لممؤسسات الصناعي
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مف خبلؿ تحميؿ تنافسية ىذه المؤسسات عمى المستوى الكمي باالعتماد عمى مؤشري المنتدى االقتصادي 
العالمي والمعيد العربي لمتخطيط، وكذا عمى مستوى المؤسسة محؿ الدراسة مف خبلؿ نماذج بورتر: 

المؤشرات المستخدمة لقياس القدرة التنافسية عمى  مىعبلوة عة القيمة. الماسة، القوى الخمس، سمسم
 مستوى المؤسسات.

 ةالمعني صناعةمف حيث ال المذكورة أعبلهتختمؼ عف الدراسات الدراسة الحالية خبلصة القوؿ أف 
، تنافسيةت فقط عمى قياس القدرة الاقتصر  اتالدراس بعضالقياس، إضافة إلى أف  مؤشراتبالدراسة، اختبلؼ 

 في حيف تجاوزتيا دراستنا إلى تحميؿ المسببات باستخداـ النماذج المقدمة مف طرؼ بورتر. 
ّىيكلّالدراسة:ّ:ثامنا

 في استعرضنالئلحاطة قدر اإلمكاف بمختمؼ جوانب الموضوع، ارتأينا تناولو مف خبلؿ جزأيف، 
وذلؾ مف خبلؿ ثبلثة فصوؿ. خصصنا الفصؿ  ،الخمفية النظرية لموضوع القدرة التنافسية الجزء األوؿ منيما

والذي مف خبللو تـ تحميؿ وتقييـ أىـ نظريات التجارة الدولية مف  ،األوؿ لمتطور التاريخي لمميزة التنافسية
في المبحث  نظريات التجارة الدولية الكبلسيكية والنيوكبلسيكيةبحيث الفرضيات والنتائج المتوصؿ إلييا بدء 

ة في المبحث مقاربة الميزة التنافسي وصوال إلى ،في المبحث الثاني حديثة لمتجارة الدوليةاألوؿ، النظريات ال
وفي الفصؿ الثاني استعرضنا اإلطار المفاىيمي . مختمؼ ىذه النظرياتلنخمص ألىـ الفروقات بيف  ،الثالث

مف خبلؿ فيو  فناقشنالمقدرة التنافسية في المبحث األوؿ ومصادرىا في المبحث الثاني. أما الفصؿ الثالث 
 محددات القدرة التنافسية ومؤشرات قياسيا. مبحثيف 

لننتقؿ بعدىا في الجزء الثاني إلى الجانب التطبيقي لمدراسة، حيث تناولنا في الفصؿ الرابع تحميؿ 
ي باالعتماد عمى تقارير المعيد العرب مستوى الكميالالمؤسسات الصناعية الجزائرية عمى تنافسية القدرة ال
تحميؿ تنافسية المؤسسة محؿ لالفصؿ الخامس  خصصنافي حيف  .والمنتدى االقتصادي العالمي ،لمتخطيط
 ،القدرة التنافسيةمحددات باالعتماد عمى عدد مف المؤشرات، عبلوة عمى نماذج بورتر المتمثمة في: الدراسة 

ّّّة.لقوى الخمس وسمسمة القيمانموذجي و 
 جممة مفوتقديـ نتائج المتوصؿ إلييا، ال في ضوء ت الدراسةلدراسة بمناقشة فرضياوختمنا ا

 ،ةأنيا ستساىـ في تحسيف القدرة التنافسية لممؤسسات الصناعية الجزائرية بصفة عامبالتي نعتقد  االقتراحات
  .والمؤسسة محؿ الدراسة بصفة خاصة

ّ
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ّإلطـــارّالـنـظـريّلمـقــدرةّالتـنـافسـيـةالـــجـــزءّاألول:ّا
 تـ تقسيمو إلى:

 

ّالسياقّالتاريخيّلتطورّمفيومّالقدرةّالتنافسيةالفصلّاألول:ّ
ّالـقـدرةّالـتـنـافسـيـةّمـفـيـومـيـاّومـصـادرىـاثاني:ّالفصلّال

ّمحدداتّالقدرةّالتنافسيةّومؤشراتّقياسياّالفصلّالثالث:
 



ّمقدرةّالتنافسيةاإلطارّالنظريّلّّ                 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالجزءّاألولّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ     
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ّتمييد:
، ىذا طية الجانب النظري لموضوع القدرة التنافسيةمف الدراسة تغ الجزء األوؿىذا نحاوؿ مف خبلؿ 

 الذي ُيعد مف أىـ المواضيع التي تشغؿ اىتماـ العديد مف االقتصادييف والباحثيف في مجاالت متعددة، األخير
كالواليات المتحدة رجاؿ األعماؿ، والسياسييف. بؿ أصبحت بعض الدوؿ الييئات االقتصادية الدولية، 

 أحد العناصر التي تيدد األمف القومي لمببلد. التنافسية خفاضاناألمريكية تعتبر 
يشتمؿ ىذا الجزء عمى ثبلثة فصوؿ، نحاوؿ مف خبلؿ الفصؿ األوؿ منو التعرؼ عمى الخمفية و 

نظريات التجارة الدولية مف حيث الفرضيات أىـ التاريخية لمفيـو القدرة التنافسية مف خبلؿ تحميؿ وتقييـ 
لييا مف قبؿ كؿ نظرية بغية إبراز أىـ التطورات الطارئة عمييا، وذلؾ بدءا بنظرية الميزة والنتائج المتوصؿ إ

المفاىيمي لمقدرة التنافسية،  اإلطارأما الفصؿ الثاني فنناقش فيو . النسبية وصوال إلى نظرية الميزة التنافسية
  ؤشرات قياسيا.وم ،في الفصؿ الثالث محددات القدرة التنافسيةنتناوؿ ومصادرىا. في حيف 



 

 
 







ّ

ّ

ّ

 

ّ

ّقّالتاريخيّلتطورّمفيومّالقدرةّالتنافسيةالفصلّاألول:ّالسيا
 تـ تقسيمو إلى:

نظرياتّالتجارةّالدوليةّالكالسيكيةّوالنيوكالسيكيةالمبحثّاألول:ّ  

يةالنظرياتّالحديثةّلمتجارةّالدولالمبحثّالثاني:ّ  

نظريةّالميزةّالتنافسيةالمبحثّالثالث:ّ  
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ّ:تمييد
بيف االقتصادييف  الذي سادالزمف، فالمفيوـ  عبر عدة تحوالت وتطورات لتنافسيةمفيوـ القدرة ا عرؼ

في تحديد مسار  كاف حجر الزاوية األخيرىذا  .ىو مفيـو الميزة النسبية ليست قصيرةولفترة  األعماؿورجاؿ 
لكف ومع بداية الخمسينات  ،لمدوؿ أولممؤسسات  سواءقسيـ العمؿ وت ،ومجاالت التخصص ،التجارة الدولية

 ،وعجز نظرية الميزة النسبية عف تفسيرىا ،مف القرف الماضي، ونظرا لمتحوالت التي عرفتيا التجارة الدولية
مف العوامؿ  افي االعتبار عدد خذةآحديثة ظيرت نظريات حديثة حاولت تفسير التجارة الدولية مف منطمقات 

 النسبية. مزاياالنظرية  أغفمتياتي ال
كانت بالميزة  األولىتاريخيا، ولكف االنطبلقة  األوؿليس ىو نموذج الميزة النسبية  أفوالجدير بالذكر 
  مف خبلؿ ىذا الفصؿ. توضيحوثـ الميزة التنافسية، وىذا ما سيتـ  المطمقة ثـ الميزة النسبية

ّّكالسيكيةّوالنيوكالسيكيةالّالدولية:ّنظرياتّالتجارةّاألولالمبحثّ
والمتمثمة في  ،نحاوؿ مف خبلؿ ىذا المبحث عرض وتقييـ النظريات الكبلسيكية لمتجارة الدولية

نيت النسبية ووفرة عوامؿ اإلنتاج، وكذا تقييميا مف حيث الفرضيات التي بُ الميزة الميزة المطمقة و  اتنظري
 .والنتائج المتوصؿ إلييا ،عمييا كؿ نظرية

ّ:ّنظريةّالميزةّالمطمقةّاألولّالمطمب
، أطمؽ االقتصادي البريطاني آدـ سميث نظرية الميزة "، ومف خبلؿ كتابو "ثروة األمـ1776في عاـ 

إلى  محاوال مف خبلليا البحث عف تفسير أسباب قياـ التجارة الدولية، وتوصؿ، ة أو التكاليؼ المطمقةالمطمق
وفيما يمي عرض ّالمطمقة في إنتاج السمع المختمفة بيف الدوؿ. أف سببيا يعود إلى االختبلؼ بيف المزايا

ّمختصر ليذه النظرية، فرضياتيا، وكذا تقييميا.
ّالفرعّاألول:ّعرضّالنظريةّ

الذي  mercantiliste المركنتيمي أو سميث مف خبلؿ ىذه النظرية ىدـ أسس الفكر التجاريآدـ حاوؿ 
، فالمركنتيمية Jean Bodin الفرنسي جوف بودفو  Thumas Mann االنجميزي توماس ماف مف أبرز منظريوكاف 

فزيادة ىذيف  ويعمو  ،الفضةثمينة متمثمة في الذىب و تقيس ثروة األمـ عف طريؽ مخزونيا مف المعادف ال
بالتجارة الخارجية  ت، لذلؾ اىتمقوتيا االقتصاديةفي وبالتالي  ،لمدولة المعدنيف يعني زيادة في الثروة الحقيقية

تقميص الواردات مف أجؿ ذلؾ عف طريؽ زيادة الصادرات و و  ،ىا مصدرا ميما مف مصادر الثروةاعتبار ب
 :1يتحقؽ ذلؾ عف طريؽإجمالي الواردات و  ؽإلجمالية تفو أي قيمة الصادرات ا ،تحقيؽ ميزاف تجاري مبلئـ

 ؛موجية لمتصدير اتشجيع االستثمارات في الصناعات التي تنتج سمع -
                                                           

راجع، لمزيد مف التفصيؿ 1750 -1500 يقصد بيذا الفكر مجموعة االعتقادات االقتصادية التي سادت أوروبا خبلؿ الفترة: 
 الطبعة األولىاألردف، لخارجية، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف، شقيري نوري مرسي وآخروف، التمويؿ الدولي ونظريات التجارة ا، 

 .38-31، ص ص2012
-Dominick Salvatore, économie internationale, Traduction: Fabienne leloup et Achille Hannequart, éditions de 

Boeck université, Bruxelles, Belgique,1
er
 édition, 2008, PP.49-51. 

1
Mokhtar Kheladi, introduction aux relations économiques internationales, office des publications universitaires, 

Alger, 2010, P.55. 



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالسياقّالتاريخيّلتطورّمفيومّالقدرةّالتنافسيةّّّ      الفصلّاألولّّّّّّّّّّّّ      لّّّّّّّّّّّّالجزءّاألو     

ّّّ 

5 
 

 ؛اد األولية التي تستعمؿ في الصناعة المحميةحظر تصدير المو  -
 .ذوي الكفاءة العالية منع ىجرة العماؿ الماىريف -

طالبوا و  ،لتجارةعمى النشاط االقتصادي و عمى اومية الصارمة فالمركنتميوف دافعوا عف الرقابة الحك
عنى أف دولة ما ال يمكنيا بم ؛بجموع صفر مباراةكما اعتقدوا أف المبادالت الدولية ىي  ،بالتأميـ االقتصادي

 .1تحقيؽ الربح في المبادالت الدولية إال عمى حساب الدوؿ األخرى
المذيف يؤدياف إلى زيادة  تقسيـ العمؿو  ،مصدر الثروة لبمد ما ىو التخصصأما حسب آدـ سميث فإف 

ج كؿ شيء بنفسو، كؿ بمد عف إنتاتخمي ليذا السبب يجب  ،والناتج القومي داخؿ الدولة الواحدة ،اإلنتاجية
استيبلؾ قمح مستورد  ما داـ باستطاعتيا ،ف أف انجمترا يمكنيا أف تتخمى عف الزراعة لصالح الصناعةبيَّ و 

لـ ضؼ إلى ذلؾ أنو أ بتكمفة أقؿ مف إنتاجو محميا. -البرتغاؿ ف الواليات المتحدة األمريكية أوم–مف الخارج 
التجارة تسمح لكؿ دولة الحصوؿ عمى ما تحتاجو مف المعادف أف حرية  عتبراو يعط أىمية لمميزاف التجاري، 

 ؿ دعو يمر"دعو يعم"لذلؾ شجع سياسة  ،لكؿ الدوؿ ا، كما أنو اعتقد أف التبادؿ الحر يكوف مربح2النفيسة
نو عارض تدخؿ الدولة في أ بعبارة أخرى، 3أي تدخؿ حكومي ضعيؼ قدر اإلمكاف في النشاط االقتصادي

ىي العمؿ عمى تأكيد المنافسة الفعالة  ىذا االقتصاديفالميمة الرئيسية لمحكومة حسب  ،الحياة االقتصادية
ىما كفيمتاف بمساعدة االقتصاد عمى تحقيؽ النمو  ،أف المنافسة الحرة وكذا التجارة الحرة عتبراكما 

تخصص في إنتاج فحرية التجارة تقود إلى تقسيـ العمؿ الدولي الذي يسمح بدوره لكؿ دولة بال .4االقتصادي
التبادؿ التجاري في  نطبلؽاتقسيـ العمؿ ىو نقطة  فمبدأوعميو  ،التي تحقؽ فييا ميزة مطمقة ،سمعة مف السمع
 .5فكر ادـ سميث

، إذا تمكنت مف إنتاجيا بتكمفة تتمتع بميزة مطمقة في سمعة معينةوفؽ نظرية آدـ سميث فإف الدولة 
اج ىذه السمعة بالتالي فإنيا تتخصص في إنتمف المنافسيف، و  أعمى أقؿ مف الدوؿ األخرى أي بإنتاجية

ؿ ىذا ما يؤدي إلى استعمامف استيرادىا. و  ة أكبرتكمف يحمميايا تستورد السمع األخرى التي إنتاجوتصديرىا و 
في اإلنتاج العالمي اإلجمالي بعكس و  ،وبالتالي زيادة في إنتاج السمعتيف ،كؿ بمد لموارده بفعالية أكثر

التي  بإجبارىا عمى تصدير السمع ،الدوؿ لموارد غير فعاؿ ستعماؿاياسات المركنتيمية التي أدت إلى الس
  .6تقميص واردات السمع التي تنتجيا دوؿ أخرى بشكؿ أكثر فعاليةو  ة،ميزة مف ناحية التكمف دوف أيِّ تنتجيا 

                                                           
1
Dominick Salvator, op.cit., P.51. 

 . 93، ص2010 ، لبناف،لمة، دار المنيؿ المبناني، بيروتدياب، التجارة الدولية في عصر العو  محمد2
3
Dominick Salvator, op.cit., P.51. 

 .56، ص2013، تحميؿ النظـ االقتصادية العالمية، دار غيداء لمنشر التوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى، ي وآخروفمد عمعزاـ مح4
 .78، ص2015عطا اهلل الزبوف، التجارة الخارجية، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، 5

6
Andrew Harrison et autres, Business international et mondialisation: vers une nouvelle Europe, Traduction: Simeon 

Fongang, éditions de Boeck université,  Bruxelles, Belgique, 1
er
 édition, 2004, P.278. 
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دولة تقاس بعدد ساعات كؿ التكمفة الوحدوية لئلنتاج لكؿ سمعة داخؿ  ث أفسميآدـ عتبر اقد و 
، معنى ذلؾ أف الميزة المطمقة وقت العمؿ البلـز إلنتاج السمعة أي بمقدار – *ة في العمؿميقنظرية ال–العمؿ 

 1بقية بمداف العالـ "ب مقارنةأي بأعمى إنتاجية  ،عمؿالعنصر كمية مف نتاج سمعة بأدنى إدولة ىي "إمكانية 
إذا كانت تنتجيا  B زة مطمقة في إنتاج سمعة ما مقارنة بدولة أخرىتتمتع بمي A بعبارة أخرى أف دولة ما

مثؿ في العمؿ بإمكانو إنتاج كمية المتت كمية محدودة مف عامؿ اإلنتاج و أي إذا كان ؛B بتكمفة أقؿ مف الدولة
مة فقي .2ة نفسياإلنتاج السمع B أكبر مف السمعة مقارنة بإنتاجية نفس كمية العنصر اإلنتاجي في الدولة

وىو  ،السمعة تتحدد بمقدار ما ينفؽ فييا مف وحدات العمؿ، فيذا األخير ىو األساس في الطاقة اإلنتاجية
  .3"التكمفة الحقيقية لمسمعة

وذلؾ عف طريؽ مقارنة  ،اإلنتاج ، وفؽ ىذه النظرية يفسر باالختبلؼ في تكاليؼفالتبادؿ بيف الدوؿ
 أفبمعنى ، 4إنتاجيا محميا ىو أكثر تكمفة مف استيرادىاكاف ذا ، فبمد ما يستورد سمعة إالتكاليؼ المطمقة

السمعة  إنتاجتفردىا بالقدرة عمى  أي ؛اإلنتاجىو التفوؽ المطمؽ لمدولة في  اإلنتاجالمحدِّد في التخصص في 
 . 5وذلؾ بسبب قمة تكاليؼ تمؾ السمعة ،دوف غيرىا مف الدوؿ

  فرضياتّالنظريةّ:الفرعّالثاني
 ة المطمقة تستند إلى الفرضيات التالية:نظرية الميز 

 ؛سمعتيف فقطوجود دولتيف فقط و  .1
بالتالي سعرىا يتحدد بساعات العمؿ البلزمة القيمة، فتكمفة إنتاج أي سمعة و  العمؿ ىو مقياس .2

 ؛إلنتاجيا بعبارة أخرى أف عنصر العمؿ ىو العنصر اإلنتاجي الوحيد المستخدـ في العممية اإلنتاجية
قدرة الدولة اإلنتاجية نتيجة كركيزة أساسية لزيادة اإلنتاج و  تقسيـ العمؿ في اإلنتاج اعتبار مبدأ .3

  ؛التخصص الناجـ عنو
 ؛عدـ قابميتيا بيف الدوؿيف الصناعات داخؿ الدولة و سيولة انتقاؿ عناصر اإلنتاج ب .4
  ؛وجود منافسة تامة داخؿ الدولة .5
 ؛التوظيؼ الكامؿ .6
 ؛عدـ وجود تكاليؼ النقؿ .7

                                                           
العمؿ المبذوؿ فييا، بمعنى أف قيمة السمعة تتحدد بساعات العمؿ المبذولة في إنتاجيا، فمثبل  نظرية القيمة في العمؿ تعني أف قيمة أي سمعة مف قيمة*

تستوجب عشريف ساعة عمؿ إلنتاج وحدة واحدة منيا ففي  yتستمـز عشر ساعات عمؿ مف أجؿ إنتاج وحدة واحدة منيا بينما السمعة  xإذا كانت سمعة 
 ،yبوحدتيف مف السمعة  x وبالتالي مبادلة وحدة مف السمعة yساوي ضعفيف قيمة وحدة واحدة مف السمعة ت xىذه الحالة فإف قيمة وحدة مف السمعة 

 فالتكمفة اإلجمالية لئلنتاج تقاس بتكمفة العمؿ.
1
Mathilde Lemoine et autres, les grandes questions d’économie et  de finance internationales, Groupe de Boeck, 

Bruxelles, Belgique, 2
e
 édition, 2012, P.64.                    

مؤسسة  –صندوؽ النقد الدولي  –السيد محمد أحمد السريتي ومحمد عزت محمد غزالف، التجارة الدولية والمؤسسات المالية الدولية: البنؾ الدولي 2
 .29، ص2012ندرية، مصر، التنمية الدولية، دار التعميـ الجامعي لمطباعة والنشر والتوزيع، اإلسك

 .75، صمرجع سابؽعطا اهلل الزبوف، 3
4
Michel Rainelli, le commerce international, éditions de la découverte, Paris, France, 9eme édition, 2003, P.45. 

 .76، صمرجع سابؽعطا اهلل الزبوف، 5
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 ألذواؽ.تماثؿ ا .8
ّاالنتقاداتّالموجيةّلنظريةّالميزةّالمطمقةّثالث:ّالفرعّال

 ما يعاب عمى ىذه النظرية : 
 ؛معتيف فقطسحصرىا التبادؿ بيف دولتيف و  .1
 ،بادؿفبلبد مف توفر حرية الت ص،ؿ تطبيؽ مبدأ تقسيـ العمؿ والتخصجأنو مف إدـ سميث فآحسب  .2

المفروضة مف قبؿ الدوؿ عمى التجارة  القيودب رض الواقع بسبأتتوفر عمى  قد ال األخيرةىذه 
  ؛1الدولية

الدولة المصدرة لمقدرة المطمقة  امتبلؾوىي عند  ؛تطبؽ في حاالت محددة الميزة المطمقةإف نظرية  .3
والعكس صحيح بالنسبة لمدولة المستوردة، وىذا ال يحدث إال في حاالت خاصة،  ،في إنتاج السمعة

قؿ مف تكمفة أاف الدولة قد تتمكف مف إنتاج السمعة بتكمفة مساوية أو بينما في الحاالت األخرى ف
 ؛2وىذا ما لـ تفسره نظرية الميزة المطمقة اإلنتاج في الدوؿ األخرى

تفسير الحالة  فبالتالي عجزه عزة مطمقة في إنتاج سمعة واحدة، و سميث أف لكؿ دولة ميآدـ افترض  .4
ال تكوف لمبمد اآلخر ميزة مطمقة في أي و  ،ة في كمتا السمعتيفبميزة مطمق التي يتمتع فييا أحد البمديف

ففي ىذه الحالة الدولة األكثر تطورا  ،، أي التبادؿ بيف دوؿ ليا مستويات تطور مختمفة جدا3منيما
طرح التساؤؿ ىنا يُ و  .4ىي القادرة عمى االستفادة مف اإلنتاجية األكثر ارتفاعا داخؿ كؿ فروع النشاط

دوف قدرتو عمى  ستيرادىماايقـو بالبمد بتصدير كمتا السمعتيف بينما البمد اآلخر  ذاـو ى: ىؿ يقيالتال
بعد عدة عقود نظرية الميزة النسبية، فالميزة المطمقة في الواقع ما ىي  نو؟ ىذا ما أجابت عالتصدير

 الميزة المقارنة.نظرية ىي  شموالخاصة مف نظرية أكثر  حالة إال
ّالنسبيةّّالميزةّ:ّنظريةالمطمبّالثاني
بنشر كتابو "مبادئ االقتصاد  David Ricardo قاـ االقتصادي البريطاني ديفيد ريكاردو 1817 في سنة

والتي أطمؽ عمييا فيما  ،السياسي والضرائب" والذي اشتمؿ في فصمو السابع عمى نظريتو في النفقات النسبية
ّ.ة أو الميزة المقارنةبعد بنظرية الميزة النسبي

   :ّعرضّالنظريةاألولعّالفّر
عدـ ضرورة توفر شرط الميزة المطمقة مف أجؿ تحقيؽ الدوؿ مكاسب  ريكاردو مف خبلؿ نظريتوبرز أ

ليس التكاليؼ المطمقة، كاليؼ النسبية لمسمع بيف الدوؿ و بؿ يكفي وجود اختبلؼ في الت ،مف التجارة الدولية
ليؼ اإلنتاج النسبية األقؿ إنتاج السمع ذات تكا حيث أوضح أف "الدوؿ تكسب مف التبادؿ إذا تخصصت في

                                                           
 .80، صالمرجع نفسو1
 .81، صالمرجع نفسو2
 .64، ص2010مف أحمد، مدخؿ إلى إدارة األعماؿ الدولية، دار المريخ لمنشر، الرياض، السعودية، الطبعة الثالثة، أحمد عبد الرح3

4
Gerard lafay, initiation à l’économie internationale, economica, Paris, France, 2

e
 édition, 2006, PP.173-471. 
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فالتخصص الدولي حسب ريكاردو يكمف في . 1"اإلنتاج النسبية األكثر ارتفاعا تستورد السمع ذات تكاليؼو 
 .2سميث أوضحوليس التفوؽ المطمؽ كما  ،اإلنتاجالتفوؽ النسبي في تكاليؼ 

 ،ؿ الدوؿ اكتساب قيمة مطمقة في اإلنتاجقد أكد ريكاردو مف خبلؿ نظريتو عمى عدـ إمكانية كو 
بالتالي يبرز التساؤؿ حوؿ و  ،مف السمع التي تنتجيا قة في أيِّ خصوصا الدوؿ النامية التي ليس ليا ميزة مطم

وىذا ما حاولت نظرية . 3الكيفية التي تستطيع بيا ىذه الدوؿ األقؿ كفاءة منافسة الدوؿ الصناعية المتقدمة
مف دولة أخرى في  ة أكبركفاء ذاتقد تكوف  ة مادولريكاردو أف  أوضح، حيث عنو جابةاإل المقارنةالميزة 

بالتالي و  ،ا بتكاليؼ أقؿبمعنى أنيا تنتجيم –إنتاج السمعتيف أي أف ليا ميزة مطمقة في إنتاج المنتوجيف 
إنتاج افعيا عف طريؽ التخصص في رغـ ذلؾ يمكنيا التعظيـ مف من –تصديرىما بأسعار أقؿ  يمكنيا

مع أي التي يزيد فييا الفرؽ المطمؽ في اإلنتاجية بيف البمديف  ،تصدير السمعة التي تممؾ فييا ميزة نسبيةو 
التي يقؿ فييا الفرؽ المطمؽ في اإلنتاجية بيف البمديف لمدولة الثانية التي رغـ قمة كفاءتيا  رؾ إنتاج السمعةت

بعبارة أخرى . 4ير ىذه السمعة سيحقؽ ليا كذلؾ مكاسبتصدسمعتيف إال أف تخصصيا في إنتاج و في إنتاج ال
، وبيذا 5"تخمؼ مطمؽ أو أقؿ ،تتخصص في إنتاج السمعة التي لدييا فييا أكبر ميزة مطمقةف الدولة "فإ

 بالتالي إلى رفاىية أكبر لكؿو  ،إلى زيادة في اإلنتاج العالمي يؤديو  لمطرفيف، االشكؿ يكوف التبادؿ مربح
 .ي عممية التبادؿالدوؿ األطراؼ ف

، بؿ بيف بمديفف مستويات تكمفة نفس المنتوج في اليفحسب نظرية الميزة النسبية فإف المقارنة ال تتـ ب
بذلؾ ليس مف الضروري امتبلؾ ميزة مطمقة مف أجؿ و . 6التكاليؼ النسبية لممنتوجيف االثنيف داخؿ كؿ بمد

ليس التفوؽ المطمؽ، بعبارة أخرى النسبي األعمى و بؿ يكفي التفوؽ  ،لحصوؿ عمى ميزة نسبية في سمعة ماا
تصدير المنتوج الذي تتفوؽ فيو تفوقا تخصص في إنتاج و في كبل المنتوجيف ت امطمق اف الدولة المتفوقة تفوقإ

-وتترؾ إنتاج وتصدير السمعة التي تتفوؽ بإنتاجيا تفوقا نسبيا أقؿ  -كفاءتيا النسبية فيو أكبر-نسبيا أعمى 
 .7لمبمد الثاني -أقؿ انسبية فييكفاءتيا ال
الثانية و  ،تكمفة إنتاج السمعة األولى : إذا كاف لديناأ نظرية التكمفة النسبية كما يمييمكف تمخيص مبدو 

                Q1  :في البمد األوؿ ىي بساعات العمؿ لكؿ وحدة منتجة ا أيزمة إلنتاجيمبقيمة العمؿ البل معبر عنيا
     : في ىذه الحالة إذا كاف Q`1 ، Q`2 :انيفي البمد الثو  Q2 و

Q  

Q 2
 
 Q 

Q2

فيذا يعني أف تكمفة إنتاج السمعة 
ي فالبمد األولى ىي أقؿ نسبيا بينما السمعة الثانية ىي أكبر نسبيا في البمد األوؿ عنيا في البمد الثاني، وبالتال

                                                           
1
Bernard Guillochon et Annie Kawecki , économie internationale :commerce et macroéconomie: Manuel et 

exercices corrigés, Dunod, Paris, France, 6
e
 édition, 2009, P.5. 

 .85، صمرجع سابؽعطا اهلل الزبوف، 2
 .25، ص2000رشاد العصار وآخروف، التجارة الخارجية، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى، 3
.24، ص 2007أحمد، االقتصاديات الدولية، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  عبد الرحمف يسري4

5
Mathilde lemoine et autres, op.cit., P. 65. 

6
Gérard Lafay, op.cit., P. 171 

 .47، ص2010زيع، عماف، األردف، الطبعة األولى، ىجير عدناف زكي أميف، االقتصاد الدولي: النظريات والتطبيقات، دار إثراء لمنشر والتو 7
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وبالتالي  .1ه السمعة الثانية مف البمد الثانيتصدير السمعة األولى مقابؿ استيراداألوؿ يتخصص في إنتاج و 
ما يسمى بػ  وىذا ىاتيف السمعتيف،مف  مايصبح البمداف ال يستغني أحدىما عف اآلخر في تمبية احتياجاتي

 ،فالمكسب المحقؽ لكمتا الدولتيف مف التجارة الدولية يتمثؿ في استخداـ ساعات عمؿ أقؿ. "االعتماد المتبادؿ"
الكميات المستخدمة مف عامؿ اإلنتاج الوحيد وىو العمؿ مف أجؿ الحصوؿ عمى نفس  أي توفير جزء مف

 .الكميات المستيمكة مف السمعتيف
  :2يقياس الميزة النسبية وذلؾ كما يموالجدير بالذكر أف ىناؾ طريقتيف ل

ّ:الطريقةّاألولىّ-أوال
في  مع نظيرتيافي الدولة األولى  وتعتمد ىذه الطريقة عمى مقارنة التكمفة النسبية إلنتاج السمعتيف

 الثانية وذلؾ وفؽ المعادلة التالية : الدولة
تكمفة إنتاج السمعة األولى في الدولة الثانية
تكمفة إنتاج السمعة الثانية في الدولة الثانية

< > تكمفة إنتاج السمعة األولى في الدولة األولى
تكمفة إنتاج السمعة الثانية في الدولة األولى

  
فيذا يعني أف الدولة األولى تتمتع بميزة نسبية في  ،مف الطرؼ الثاني صغرالطرؼ األوؿ أكاف فإذا 

كاف ما إذا  والعكس صحيح في حالة ،معة الثانيةوالدولة الثانية بميزة نسبية في إنتاج الس ،إنتاج السمعة األولى
األولى ليا ميزة نسبية في إنتاج السمعة أي أف الدولة  ،الطرؼ األوؿ مف العبلقة أكبر مف الطرؼ الثاني

  .الثانية في إنتاج السمعة األولى الثانية والدولة
ّالطريقةّالثانيةّ:ّّ-ثانيا

وتتمثؿ في مقارنة التكمفة النسبية إلنتاج إحدى السمعتيف في كمتا الدولتيف مع التكمفة النسبية إلنتاج 
 قة التالية :ذلؾ وفؽ العبلسمعة الثانية في كمتا الدولتيف و ال

تكمفة إنتاج السمعة الثانية في الدولة األولى
تكمفة إنتاج السمعة الثانية في الدولة الثانية

< > تكمفة إنتاج السمعة األولى في الدولة األولى
تكمفة إنتاج السمعة األولى في الدولة الثانية

  
د األوؿ لو ميزة نسبية في إنتاج فيذا يعني أف البم ،فإذا كاف الطرؼ األوؿ أصغر مف الطرؼ الثاني

أما إذا كاف الطرؼ األوؿ أكبر مف الطرؼ الثاني فيذا يدؿ  .لبمد الثاني في السمعة الثانيةوا ،السمعة األولى
ف الدولة الثانية تتمتع بميزة نسبية في إنتاج أو  ،عمى أف البمد األوؿ يتمتع بميزة نسبية في إنتاج السمعة الثانية

  السمعة األولى.
المبلحظ عمى الطريقتيف السابقتيف أنو تـ استخداـ متراجحة مكونة مف طرفيف تفصؿ بينيما إشارة و 

ولـ يتـ استخداـ إشارة مساواة، ألنو عند تساوي الطرفيف فيذا يعني عدـ وجود أية  (> , <) أكبر أو أصغر
 .لتبادؿ التجاري بيف ىذيف البمديفا نعداـاميزة نسبية وبالتالي 

ّ

                                                           
.8 –7، ص ص2012 ، مصر،لمكتب العربي الحديث، اإلسكندريةكامؿ بكري، االقتصاد الدولي، ا1
 .53-51ص ص ،مرجع سابؽشقيري نوري موسى وآخروف، 2
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  :ّفرضياتّالنظريةلثانياالفرعّ
 : و إلى الفرضيات التاليةتستند نظرية ريكارد

سمعتيف بحيث التبادؿ يكوف في صورة مقايضة السمع بعضيا ببعض بدال مف استعماؿ وجود دولتيف و  .1
 ؛دولتيف يتـ عمى أساس مبادلة وحدة مقابؿ وحدةالأف التبادؿ بيف و  النقود،

قيمة  أف أيعمؿ ىو العنصر اإلنتاجي الوحيد ي العمؿ" أي أف الاعتماد النموذج عمى نظرية "القيمة ف .2
ىماؿ و  بالتالي تحديد سعرىا فقط عف طريؽ ظروؼ العرضو  ،الضروري إلنتاجيا السمعة تتحدد بالعمؿ ا 

 ؛جانب الطمب
ف ساعة إبعبارة أخرى  ،ثبات تكاليؼ اإلنتاج أي أنيا ال تتغير مع زيادة الكميات المنتجة مف السمعة .3

تكاليؼ  ستقبلليةا-بصرؼ النظر عف الكمية المنتجة  ؿ البلزمة إلنتاج وحدة مف السمعة تبقى ثابتةالعم
 ؛-اإلنتاج عف الكميات المنتجة

 ؛1عمى فرضية ثبات تكمفة اإلنتاج الوحدوية، فإف التخصص يكوف كامبل بناء .4
، فالدوؿ ال تختمؼ إال ليس ىناؾ اختبلؼ في امتبلؾ عوامؿ اإلنتاج ما داـ ىناؾ عامؿ واحد لئلنتاج .5

 ؛بإنتاجية العمؿ
ىذا يعني أف الكميات المنتجة مف السمعتيف حسب و  ،بيف البمديف اختبلؼ التكنولوجيا أو تقنيات اإلنتاج .6

بالتالي فإف االحتياجات الوحدوية مف العمؿ أو التكاليؼ الوحدوية و  ،وحدة العمؿ تختمؼ بيف الدولتيف
 ؛تختمؼ داخؿ كؿ بمد

 ؛وبالتالي تماثؿ خرائط السواء لمسمعتيف في الدولتيف ،بو األذواؽتشاتماثؿ و  .7
 ؛عدـ قابميتو لبلنتقاؿ بيف الدوؿ، و داخؿ الدولة الواحدة قابمية انتقاؿ العمؿ بيف القطاعات .8
 ؛وجود بطالة ناصر اإلنتاج أي عدـالتوظيؼ الكامؿ لع .9

أي أف  ،األسعاررقة بيف التكاليؼ و دـ ضرورة التفىذا يعني عو  ،دة المنافسة التامة في األسواؽسيا .10
 ؛تكاليؼ اإلنتاج تساوي أسعارىا

 ؛اإلعانات ، الضرائب أووجود أي نوع مف القيود الجمركية عدـ .11
 الخارجية .انعداـ تكاليؼ النقؿ الداخمية و  .12

والجدير بالذكر أف مصدر المزايا النسبية حسب ريكاردو يرجع إلى االختبلفات النسبية إلنتاجية العمؿ 
ذات إنتاجية العمؿ المرتفعة تمتمؾ ميزة  ىا االختبلؼ في التكاليؼ، فالدوؿي الدوؿ المختمفة والتي تحدد بدور ف

نخفضة فتمتمؾ ميزة ذات إنتاجية العمؿ المالدوؿ نسبية في إنتاج المنتجات ذات التكنولوجية المرتفعة، بينما 
ذلؾ ىذه االختبلفات في اإلنتاجية بيف الدوؿ  مع ،2ةالمنتجات ذات التكنولوجية المنخفضج نسبية في إنتا

 بقيت دوف تفسير مف طرؼ ريكاردو. 
                                                           

 .46، ص 2007وزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى، عمي عبد الفتاح أبو شرار، االقتصاد الدولي: نظريات وسياسات، دار المسيرة لمنشر والت1
والحديثة والتكتبلت االقتصادية: مع إشارة إلى السوؽ األوروبية الموحدة، مجمة بحوث  (الكبلسيكية)نظريات التجارة الدولية التقميدية طو يونس حمادي، 2

 .11ص ، 2007، 39العدد  لبناف،-، مصربيروت-بية، القاىرةاقتصادية، الجمعية العربية لمبحوث االقتصادية ومركز دراسات الوحدة العر 
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ّ:ّتقييمّنظريةّريكاردوّالثالثالفرعّ
حجر الزاوية االقتصاد و عمى الرغـ مف أىمية نظرية الميزة النسبية إذ تعتبر واحدة مف أىـ قوانيف 

 جيت ليا.ات التي وُ ديد مف االنتقادإال أف ىناؾ الع ،جارة الدوليةلنظريات الت
ّاالنتقاداتّالموجيةّلنظريةّالميزةّالنسبية:ّأوال

 تتمثؿ أىـ ىذه االنتقادات في ما يمي:
حاوؿ كؿ مف قد و  .سمعتيفعمى فرضية بسيطة وبعيدة عف الواقع، وىي وجود دولتيف و  اعتمادىا .1

كبير مف الدوؿ  عدد ىتعميـ نظرية الميزة النسبية عم 4991 دجورث سنةاو  ،1923 جراىاـ في عاـ
 ؛1ذلؾ باستخداـ المخططات البيانيةوالسمع و 

ي إىماؿ لبالتاشكؿ مقايضة لمسمع بعضيا ببعض، و  النظرية أف المبادالت التجارية تكوف في افتراض .2
المستوردة بعمبلت الدوؿ المشتركة في لو يتـ تقييـ الكميات المصدرة و ، الذي مف خبلديالنق لعامؿا

 ؛2ة التبادؿيعمم
، حيث افترضت أف التبادؿ يتـ عمى أساس مبادلة د معدالت التبادؿ الدولي الفعميةا عف تحديعجزى .3

لمقوى التي تمعب دورا ىاما في  إغفالياكذا و  .3وحدة مف منتوج معيف مقابؿ وحدة مف منتوج آخر
يرجع الفضؿ في تحديد معدالت التبادؿ الدولي إلى االقتصادي جوف و  تحديد ىذه المعدالت.

مف  1848 سنة "ب المتبادؿ أو القيـ الدوليةمالط" واضع نظرية،  John Stuart Mill ارت ميؿستيو 
أوؿ مف استخدـ مصطمح الميزة النسبية بدال عف  الذي ُيعد. "االقتصاد السياسيمبادئ " خبلؿ كتابو
 سبية لريكاردو.نظرية التكمفة النعمى بالتالي فيو أوؿ مف أطمؽ اسـ الميزة النسبية لنسبية، و التكمفة ا

سماه أتحديد معدؿ التبادؿ الدولي مف خبلؿ قانوف  ميؿ مف خبلؿ نظريتو توقد حاوؿ جوف ستيوار 
صد بمعدؿ يقو  بيف دولتيف وسمعتيف فقط. ذلؾ في حالة تجارة بسيطةو  ،"قانوف الطمب المتبادؿ"

ى وحدة واحدة  مف عدد الوحدات مف سمعة ما التي يتـ تصديرىا لقاء الحصوؿ عمالدولي " التبادؿ
 لفكرةفا ،4السمعة المستوردة، أي ىي عبارة عف السعر العالمي بيف السمعتيف بصيغ المقايضة السمعية"

 يتوقؼ عمى الطمب المتبادؿ لكبل في أف معدؿ التبادؿ الدولي الدولية تتمثؿ سية لنظرية القيـالرئي
ب كؿ بمد في استيرادىا مف يرغ لتيالكميات ا الظروؼ المؤثرة فيالدولتيف، أي أنو يعتمد عمى"

نسبيا عند  مف السمعة التي يتميز فييا والكميات التي يرغب في تصديرىا  التي ال يتميز فييا السمعة
أخرى أنو يتحدد عمى  بعبارة .5"المحتممة ليذه السمع ار النسبيةاألسع كؿ مستوى مف مستويات

                                                           
دار الرضا لمنشر، دمشؽ، سوريا، ، رعد حسف الصرف، أساسيات التجارة الدولية المعاصرة مف الميزة المطمقة إلى العولمة والحرية والرفاىية االقتصادية1

 .185، ص2000الجزء األوؿ، 
.41، ص2002الطبعة األولى، األردف، ماف، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عرة الخارجية، حساـ عمي داوود وآخروف، اقتصاديات التجا2
 المرجع نفسو.3
.57مرجع سابؽ، صعدناف زكي أميف، ىجير 4
.91، صمرجع سابؽحمد، أعبد الرحماف يسرى 5
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وعمى مرونة  ،نتجيا الدولة األخرى مف جيةالتي ت : شدة طمب كؿ مف الدولتيف عمى السمعةأساس
، بحيث يتحدد وفقا لقانوف العرض والطمب فمعدؿ التبادؿ الدولي حسب ميؿ ،الطمب مف جية أخرى

وقد بّيف   .التحميؿ في ، أي أنو قاـ بإدخاؿ عوامؿ الطمبوارداتيا رات كؿ دولة تغطي حجـصاد
، فاألوؿ يتحدد وفؽ  ومعدؿ التبادؿ الدولي داخميالفرؽ بيف معدؿ التبادؿ ال جوف ستيوارت ميؿ

اختبلؼ إنتاجية عمى أساس تثبيت كمية العمؿ و  تـفي بينما معدؿ التبادؿ الدولي بيةستكمفة اإلنتاج الن
عف  ة ىو اختبلؼ معدؿ التبادؿ الدوليفي قياـ التجارة الدولي ، وبالتالي فإف الدافع األساسي٭العمؿ

لفارؽ بيف معدؿ ربحا مقداره ا حقؽ كؿ مف الدولتيفتو  ،ة بيف السمعتيفالداخمي لمدول معدؿ التبادؿ 
بمد ىناؾ معدؿ  كؿ فيبعبارة أخرى،  .1معدؿ التبادؿ الداخمي السائد في كؿ دولةالتبادؿ الفعمي و 
معدؿ التبادؿ الدولي  لمتبادؿ، بينما ىذا البمد كمعدؿ ىو أقؿ ما يقبؿ بوو  السمعتيف تبادؿ داخمي بيف

لكؿ مف  اوح بيف معدلي التبادؿ الداخمييف، فيجب أف يتر في التجارة ضمف دخوؿ كبل البمديفالذي ي
  كما يوضح الشكؿ التالي : 2البمديف

 :ّحدودّمعدلّالتبادلّالدوليّحسبّستيوارتّميل01ّالشكلّرقم
 
 
 

 األردف، شر والتوزيع، عماف، ىجير عدناف زكي أميف، االقتصاد الدولي: النظريات والتطبيقات، دار إثراء لمن: المصدر
 )بتصرؼ( .58، ص2010الطبعة األولى، 

، إال أنو لكبل البمديف كاسبم دؿ الواقعة بيف ىذيف الحديف تحقؽويرى ميؿ أف جميع معدالت التبا
 كاسبالم ت، قمّ إلحدى الدولتيف المحمي التبادؿ اقترب معدؿ التبادؿ الدولي مف معدؿ عامة كمما بصفة

أما إذا تطابؽ معدؿ التبادؿ الدولي مع  والعكس صحيح. ،البمد اآلخر كاسبم ازدادتو  ،ه الدولةالتجارية ليذ
ألنو لف يحقؽ مف خبلليا أكثر مما يحققو  ؛، فإف التجارة الدولية لف تقـوالتبادؿ الداخمي ألحد البمديفؿ معد
تحديد معدالت التبادؿ  ما فيف ىناؾ ثبلث نقاط أساسية تمعب دورا ىافإميؿ  حسبو . و التبادؿ الداخميل

 :3ىيالفعمية و 
الت التبادؿ المحمي في كؿ دولة تحدد الحدود الدنيا والقصوى لمعدالت التبادؿ الدولي عمى أساس معدت-أ 

 ؛ة النسبية  لمعمؿ في الدولتيفءفاكال مستوى تعكس التيو 

                                                           
، قاـ بتحديد ـ إلنتاج السمعة كما فعؿ ريكاردوالعمؿ البلز  مف وضع كميات ميؿ قاـ بتغيير العبلقة بيف كميات اإلنتاج والتكاليؼ، فبدال أفالمبلحظ ٭

، أي  افتراض عماؿ مثبل 10ف العمالة وليكف كميات اإلنتاج الناجمة عف عدد محدد م قيقو باستخداـ مقدار محدد مف العماؿ مثبليمكف تح لذياإلنتاج ا
محؿ التبادؿ وبالتالي  ريكاردو ركز عمى   اج كميات مختمفة مف السمعكؿ دولة مف أطراؼ التبادؿ إلنتوجود حجـ معيف مف العمؿ المستخدـ في 

 .لتكاليؼ النسبية لمعمؿ بينما ميؿ عمى الكفاءة  النسبية لمعمؿا
.44، ص 2007الطبعة األولى،  ة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف،عمي عبد الفتاح أبو شرار، االقتصاد الدولي: نظريات وسياسات، دار المسير 1
.58، صمرجع سابؽير عدناف زكي أميف، ىج2
  .104 -103ص ص، مرجع سابؽّعمي عبد الفتاح أبو شرار،3

)وىو أقؿ  A معدؿ التبادؿ الداخمي  لمبمد
 (A يقبؿ بومعدؿ تبادؿ 

)وىو أقؿ  B معدؿ التبادؿ  الداخمي لمبمد
 حدود معدؿ التبادؿ الدولي (B معدؿ تبادؿ يقبؿ بو
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 ،لتبادؿ الفعميةدالت ااعتمادا عمى شدة ومرونة طمب كؿ دولة عمى سمع الدولة األخرى يتـ تحديد مع-ب 
 ؛الدنيا والقصوى وذلؾ داخؿ الحدود

 فقط عند المعدؿ الذي تغطي فيو قيمة صادرات كؿ بمد قيمة وارداتو. امعدؿ التبادؿ الفعمي يكوف مستقر -ج 
يحدث  -لمتبادؿ بيف سمعتيف  يمعدؿ التوازنال أي -وقد أشار ميؿ إلى أف توازف معدؿ التبادؿ الدولي 

وتصديرىا مساويا تماما  ،إنتاجيا ص فيتخصتمف صادرات الدولة مف السمعة التي  رضالع يكوفعندما 
تساوى صادرات تعندما  أخرى، بعبارة ة نفسياالسمع مىع األخرى المشتركة معيا في التجارةلطمب الدولة 

 .المتبادؿ" الطمببقانوف " وىذا ما سماه ميؿ ،ا في التبادؿالدولة مع واردات الدولة األخرى المشتركة معي
بالتالي و  ،Y منتوج إنتاج في Bو X لو ميزة نسبية في إنتاج المنتوج A حيث ،Bو  Aفافإذا كاف لدينا بمد

 :1عندىافإف التوازف يحدث عند النقطة التي يتحقؽ 
 .X باستيراده مف السمعة B = ما يرغب البمد Xره  مف السمعةيبتصد A ما يرغب البمد -
 .Y باستيراده مف السمعة A = ما يرغب البمد Yمف السمعةبتصديره  B ما يرغب البمد -
لجوف ستيوارت ميؿ بيانيا مستخدما ما بتحميؿ الطمب المتبادؿ   Alfred Marshall وقد قاـ ألفريد مارشاؿ 

 Francis 2مارشاؿ، ليكمؿ عممو بعد ذلؾ فرانسيس إدجورثمنحنيات  أوبمنحنيات الطمب المتبادؿ  يسمى

Edgeworth. 
في العمؿ، حيث أف ىذه األخيرة تعتمد عمى افتراضات يصعب تحقيقيا  القيمةدىا عمى نظرية اعتما .4

  :ايىمأفي الواقع 
بالتالي حساب تكمفة و  ،المستخدـ في العممية اإلنتاجيةعنصر العمؿ ىو العنصر اإلنتاجي الوحيد  أف-أ 

ىماؿ و  ،اإلنتاج عمى أساس تكاليؼ العمؿ  إنتاجالمشتركة في  عناصر اإلنتاج األخرى تكاليؼا 
أنو و ثانوية ريكاردو اعتبر أف لرأس الماؿ أىمية ف .وىذا غير منطقي السمعة كرأس الماؿ واألرض
، أما بالنسبة لعامؿ األرض فإنو ال ومف ثـ اعتبارىما عامبل واحدا ،تةيشترؾ مع العمؿ بنسبة ثاب

 ؛3يمعب دورا مباشرا في تحديد القيمة حسب ريكاردو
فيو يستعمؿ بنسب  ،إنتاج كافة السمع، وىذا غير صحيحستخدـ بنسبة ثابتة في عنصر العمؿ ي-ب 

أخرى و  ،المنسوجات أوفيناؾ سمع كثيفة العمؿ كصناعة األقمشة  ،في إنتاج السمع المختمفة متغيرة
 ؛كثيفة رأس الماؿ كصناعة الصمب مثبل

وذلؾ لوجود  ،متجانسغير  و في الواقعى، بينما ذلؾ افتراضيا تجانس عنصر العمؿ إلىضؼ أ-ج 
 )عمؿ ماىر، مستوى التدريببعضيا البعض بحسب درجة الميارة و أنواع مختمفة منو تختمؼ عف 

 .(الخيدوي،...

                                                           
.62، صمرجع سابؽىجير عدناف زكي أميف، 1
 .79ص ،مرجع سابؽشقيري نوري موسى وآخروف، 2
 .163، صمرجع سابؽرعد حسف الصرف، 3
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إلى تفسير  ،1936سنة   Gottfried Haberlerلرىذا ما دفع باالقتصادي األلماني جوتفريد ىابر و 
مف خبلؿ نظريتو المسماة وذلؾ  ،قيمة في العمؿلريكاردو دوف االعتماد عمى نظرية ال نظرية الميزة النسبية

في  القيمة عمييا نظرية ة ريكاردو مف القيود التي فرضتيامحاوال تحرير نظري ،تكمفة الفرصة البديمة"بنظرية "
 .1الفرصة البديمة تكمفةاستبداليا بو  ،إنتاج السمعة كمفةكمية العمؿ في حساب ت داـخصوصا استخو  ،العمؿ

بمقدار ما يتـ التضحية بو مف إنتاج ، بؿ بكمية العمؿ المبذوؿ في إنتاجيا عة ما ال تقاسفتكمفة إنتاج سم
 بالتالي تتحدد تكمفةو  .الموارد المخصصة إلنتاج ىذه السمعة خداـباست كاف باإلمكاف إنتاجيا سمعة أخرى
. وتتمخص 2حدة واحدة بو  X الناتج عف زيادة إنتاج السمعة Y بمقدار النقص في إنتاج السمعة X إنتاج سمعة

ىي  X فإف تكمفة الفرصة البديمة لمسمعة ،Yو X فانو إذا كاف لدينا سمعتأفي ىابرلر الفكرة األساسية لنظرية 
 بو أو التخمي عنو مف أجؿ الحصوؿ عمى وحدة إضافية الذي يجب التضحية Yالحجـ مف المنتوجعبارة عف "
وذلؾ عف  ،وىو العمؿ ،الوحيد اإلنتاجيف بزيادة العنصر تكو  اإلنتاجمعمـو أف زيادة و  .X"3 مف المنتوج

 اإلنتاجزيادة  رادالتي يُ  X التضحية بيا، إلى السمعة المراد Y السمعة إنتاجفي  دـالمستخالعمؿ  تحويؿطريؽ 
ىو ما يعبر عنو  اإلنتاجوىذا النقص في  ،Y مف السمعة اإلنتاجبالضرورة إلى نقص  يؤديىذا ما و  ا،مني

السمعتيف ىي حدى الدولة التي تتمتع بانخفاض في تكمفة الفرصة البديمة إلف وعميو. لفرصة البديمةابتكمفة 
مبادلتيا بالسمعة التي ل وتصدير ىذه السمعة إنتاجتخصص في تبالتالي و  ،إنتاجياليا ميزة نسبية في  التي

 االدولة تتمتع بميزة نسبية إذ أف بعبارة أخرى .تخمؼ نسبي أي ؛أعمى تاجيا تكمفة فرصة بديمةإنفي لدييا 
لي فاختبلؼ تكمفة الفرصة البديمة بالتاو  ،4خراآل بمدالالبديمة لسمعة ما ىي أقؿ منيا في  كانت تكمفة الفرصة

أف  مما سبؽ نبلحظ .قياـ التجارة الدولية المجزية لمطرفيف وبالتالي ،النسبيةالتكاليؼ  في اختبلؼ ىو السبب
 مىتكمفة الفرصة البديمة يؤدي إلى نفس نتيجة التحميؿ لمميزة النسبية القائمة ع ةنظري عمى التحميؿ القائـ

 نظرية القيمة في العمؿ.
"أقصى عبر عف ت يىو  اإلنتاج إمكانية كمفة الفرصة البديمة باستخداـ منحنياتتطبيؽ مفيـو ت تـ وقد

 ىا المتاحةمواردقامت باستخداـ كؿ  إذا ،مف السمعتيفتستطيع الدولة أف تنتجيا  قدر ممكف مف الكميات التي
إمكانيات ميؿ المطمؽ لمنحنى عف طريؽ ال البديمةالفرصة  تكمفة، حيث يتـ حساب 5"أمثؿو  استخداما كامبل

                                                           
 .48، ص مرجع سابؽعمي عبد الفتاح أبو شرار، 1
 .9-8ص ص جع سابؽ، مر كامؿ بكري، 2


3
Andrew Harrison et autres , Op.cit. , P.279 

تكمفة الفرصة البديمة لمسمعةX مقارنة بالسمعة Y في البمد A تحسب وفؽ المعادلة التالية:   

  
  : X مقارنة بالسمعة Y ، أما لمسمعة  

  
    ، حيث أف

.Yو X عمؿ مف السمعتيفال وحدةة خبلؿ تمثؿ عدد الوحدات المنتج   و
4
Paul Krugman et Maurice Obstfeld, économie internationale, traduction :Gunther Capelle-Blancard et Matthieu 

Crozet, Pearson éducation, Paris, France, 7è édition, 2006, P.31. 
 .48-47، ص ص 2009 ، اإلسكندرية، مصر،الدار الجامعيةلتجارة الخارجية، ، ايتيحمد السر أالسيد محمد  5
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التي  ة اإلنتاجكميعف ىو يعبر و  ".دي لمتحويؿ أو معدؿ التحوؿ الحديالميؿ الحبػ " والذي يسمى اإلنتاج
ىذا  فؽفو  احدة مف السمعة األخرى، وبالتاليعتيف مقابؿ زيادة بوحدة و السم إحدىتتخمى عنيا الدولة مف 
عدؿ ملذلؾ فإف  ،الفرصة البديمة دائما تكمفة رياضية لمعدؿ التحوؿ الحدي تساويالتعريؼ فإف القيمة ال

 ؼالتكاليفإف  بما أف ظروؼ المنافسة ىي كاممةو  .1الفرصة البديمة كمفةل االسـ اآلخر لتحوؿ الحدي يعتبرا
 تساوي األسعار.

جانب العرض فقط الذي أخذ بالحسباف  ،مثمو في ذلؾ مثؿ ريكاردوبالمبلحظة أف تحميؿ ىابرلر  الجديرو 
تكمفة ات بثوبافتراض  ،وتصديره إنتاجوبتوضيح ما يمكف لدولة ما وذلؾ  ،اإلنتاجات يإمكان يمثمو منحنى

 .جانب الطمب بذلؾ أىمؿو ا، مستقيم ارة عف خطعبا اإلنتاج إمكانيات الفرصة البديمة  لذلؾ يكوف منحنى
راد إنتاج كمما أ Y يقصد بثبات تكمفة الفرصة البديمة أف أي مف البمديف سيتخمى عف كمية ثابتة مف السمعةو 

كمما أراد    X كذا التخمي عف كمية ثابتة مف السمعةكثر، و  أو X إنتاجقؿ  سواء، Xوحدة إضافية مف السمعة 
يؼ ىابمر لمسمع ىو نفسو تصن أفذلؾ  إلىضؼ أ .2أو كثر Y إنتاجسواء قؿ ، Y مفة إنتاج وحدة إضافي

ّ .3: سمع تفوؽ وسمع تخمؼ نسبيلريكاردو
عناصر  امؿ يكوف في ظؿ ثبات تكاليؼكص الصلتخا نتيجة اإلنتاج تزايد أف النظرية افتراض .5

بنفس النسب التي  اإلنتاجة زياد"الذي يعني و  ،ي في ظؿ ثبات العائد مع الحجـأ ،-العمؿ- اإلنتاج
 أوبإنتاج كؿ سمعة، نحو االرتفاع  ، الخاصة، بحيث ال تتجو تكمفة العمؿاإلنتاجتزداد بيا مدخبلت 

 ؛4وليس بيف الدولتيف" ،يسمح لمعمؿ بالتنقؿ داخؿ الدولة أف، شريطة االنخفاض ميما تغير اإلنتاج
لغاء وىذا مف شأنو أف يؤدي إلى إ ،في اإلنتاجىذا يتناقض مع الواقع، فالتكاليؼ تزداد مع التوسع و 

 ،تناقص التكاليؼ ي إلىؤدتالحجـ قد  وفوراتمف جية أخرى فإف ىذا مف جية، و  الميزة النسبية
مع الحجـ يؤثر في الميزة تزايد العائد  أوفتغير قانوف اإلنتاج إلى تناقص  ،خمؽ ميزة نسبية بالتاليو 

أو تناقص التكاليؼ( إلى أف تصؿ إلى لقانوف تزايد العائد ) اجية تخضع. فالمؤسسات اإلنتالنسبية
تكمفة الحدية وذلؾ عندما تتساوى ال ،خبللو المؤسسة أعمى ربحمف كمية اإلنتاج التوازني الذي تحقؽ 

، فإف التكمفة الحدية تصبح أعمى ية اإلنتاج عف ىذا الحد التوازنيعند زيادة كمو  ،مع اإليراد الحدي
في ظؿ ، و ناقص العائد )أو تزايد التكاليؼ(إلى قانوف ت يخضع اإلنتاج بالتاليو  ،يمف اإليراد الحد

                                                           
 لميؿ الحدي لمتحويؿا marginal rate of transformation (MRT)   يشبو تماما فكرة  المعدؿ الحدي لئلحبلؿ بيف سمعتيف والذي يساوي ميؿ

إلى  البة التي نحصؿ عمييا والتي تشيردوف اعتبار لئلشارة الس بالقيمة المطمقة ويأخذ القيمة  X/ Y  =والذي بدوره يساوي المقابؿ/المجاور αالزاوية 
. راجع: نصر محدة ، دور الميزة النسبية والتنافسية في تشكيؿ سمع التفوؽ فؿ ويتجو مف اليسار إلى اليميفأف المنحنى ينحدر مف األعمى إلى األس

ّ. 47، ص2009، نوفمبر 17لجزائر، العدد والتخمؼ النسبي، مجمة العمـو اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ا
 .145، ص2010خالد محمد السواعي، التجارة الدولية: النظرية وتطبيقاتيا، عالـ الكتب الحديث، إربد، األردف، الطبعة األولى، 1
 .35عبد الرحماف يسري أحمد، مرجع سابؽ، ص2
والتخمؼ النسبي، مجمة العمـو اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، نصر محدة ، دور الميزة النسبية والتنافسية في تشكيؿ سمع التفوؽ 3

 .47، ص2009، نوفمبر 17العدد 
 .3، ص2009، مارس 81أحمد الكواز، التجارة الخارجية والتكامؿ االقتصادي اإلقميمي، سمسمة جسر التنمية، المعيد العربي لمتخطيط، الكويت، العدد 4
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وتصبح الدولة  ،وكذا إمكانية التخصص الكامؿ ذلؾ تفقد الدولة ميزتيا النسبية في إنتاج السمعة
 ؛1المستوردة ليذه السمعة منتجة ليا أيضا

ىذا ما جعؿ و  ،العرض مىب والتركيز عبالتالي إىماؿ جانب الطمو  ،تغير أذواؽ المستيمكيف إىماؿ .6
فاألذواؽ  تخضع لتأثير  .2لظروؼ العرض" مختصرا ممخصاصؼ نظرية ريكاردو بأنيا "يأوليف 

تختمؼ عوامؿ ىذه الو  ،النقدية، النمو والتطور االقتصادي والتكنولوجيوامؿ كالدخوؿ عالعديد مف ال
 ؛ؿبالتالي اختبلؼ األذواؽ بيف الدو و  ،مف دولة إلى أخرى

 ،والتي يمكف أف تؤثر في التكاليؼ النسبية لمسمعة ،التعريفات الجمركيةإىماؿ تكاليؼ النقؿ والرسـو و  .7
 ؛خصوصا إذا كانت  مرتفعة مما يؤدي إلى فقداف الميزة النسبية في اإلنتاج

 ؛افتراض عدـ إمكانية انتقاؿ عناصر اإلنتاج المتمثمة في العمؿ بيف الدوؿ .8
 ؛ض غير واقعيحالة توازف، ىو فر  أي أف االقتصاد في ؛عوامؿ اإلنتاجؿ لامكافتراض التوظيؼ ال .9

عند مستوى أقؿ مف ف أف يتحقؽ كينز أف التوازف في اقتصاد بمد معيف يمكحيث برىف االقتصادي 
 ؛وجود قدر معيف مف البطالة إمكانيةمع  امؿكالتوظيؼ ال

تتخمى كمية عف إنتاج المنتوج  فأ ، فالدولة يجبىو كامؿ ي نظرية الميزة النسبيةالتخصص ف .10
، التخصص غالبا يكوف الواقع . لكف فيجؿ تمكنيا مف إنتاج وتصدير المنتوج اآلخرأالمستورد مف 

مر في إنتاج المنتوج المستورد بحيث أف الواردات تأتي يست، كؿ بمد تاـ بمعنى أنو بعد التبادؿغير 
 ؛3لتكمؿ اإلنتاج الوطني  لكؿ دولة

نظرية القيـ و  ،ىا نظرية تكمفة الفرصة البديمةبعد مفو –و لنظرية الميزة النسبية جأىـ انتقاد وُ  .11
 تساؤؿ فاإلجابة ع مىع ، بعبارة أخرى عدـ قدرتياتوضيحيا لمصادر الميزة النسبية عدـ -الدولية
اختبلؼ إنتاجية  أي ما ىي أسباب ؟بيف الدوؿ النسبية اليؼالتك اختبلؼسبب ما ىو و  ،محوري
فالنظرية أخذت ىذا االختبلؼ  بيف الدوؿ المختمفة؟ اإلنتاج إمكانياتشكؿ منحنيات  أو العمؿ

وفرة  أوليف إلى وضع نظريةبكؿ مف ىكشر و  ىذا ما دفعو  أسبابو،دوف أي محاولة لتفسير ، كمسممة
 .تساؤؿاإلجابة عف ىذا ال عوامؿ اإلنتاج مف أجؿ

ّيةّالدراساتّّالتجريبيةّّلنظريةّّالميزةّالنسب:ّثانيا
، إال أف نظرية الميزة النسبية كانت متوافقة مع بعض الدراسات  التطبيقية مثؿ رغـ االنتقادات السابقة

ذلؾ و  ،مف حاوؿ اختبار نظرية ريكاردو أوؿ دع، والذي  يُ 1951 في سنة  Mac Dougal دراسة ماؾ دوجاؿ
جية العمؿ معطيات إنتا ، مستخدماالصناعية ألمريكا وبريطانيا بي لمصادراتاألداء النس مف خبلؿ اختبار

 .19374 سنةلصناعة  25 ػػالبريطانية لوالصادرات األمريكية و 

                                                           
 .46رار، مرجع سابؽ، صعمي عبد الفتاح أبو ش1
 .164رعد حسف الصرف، مرجع سابؽ، ص2

3
Gérard Lafay,  op.cit., P.176-177. 

4
Dominick Salvatore, Op.cit. ,P :67 
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بة الصادرات إلى نس مقارنة نسبة الصادرات األمريكيةلدراسة ماؾ دوجاؿ عمى  وتقـو الفكرة الرئيسية
جود عبلقة طردية بيف مف فرضية مفادىا و  انطبلقاإنتاجية العمؿ في الدولتيف، وذلؾ البريطانية مع نسبة 

مريكية/إنتاجية : إنتاجية العمؿ في الواليات المتحدة األنسبة أف ىناؾ عبلقة طردية بيف أيِّ  ؛ىاتيف النسبتيف
النسبية لعنصر  اإلنتاجيةزادت  كمماف. ونسبة: الصادرات األمريكية/ الصادرات البريطانيةالعمؿ في بريطانيا، 

ارة بعب .1األمريكية عف مثيمتيا البريطانيةالبريطاني، زادت نسبة الصادرات مقارنة مع نظيره  العمؿ األمريكي
ت المتحدة األمريكية في الواليا يجب أف تكوف أكثر ضعفا اإلنتاجتكاليؼ  افترض أف أخرى أف ماؾ دوجاؿ

 ريطاني، ومنو وجوب تمتع الوالياتىو أكثر إنتاجية مف العمؿ الب أيف العمؿ األمريكي ،في الصناعات
، وبالتالي صادرتيا إلى األسواؽ الدولية يجب أف تفوؽ الصادرات في ىذه الصناعات المتحدة بميزة نسبية

توصؿ إلى وجود العبلقة الطردية بيف صناعة  25صناعة مف أصؿ  20 مف خبلؿ  تحميمو لػو  .البريطانية
ىي نفسيا التي كاف جية مرتفعة ة التي كانت ليا إنتاالصناعات األمريكيف إ، حيث العمؿ والصادرات إنتاجية

الطردية ليذا االختبار العبلقة . البريطانية صادرات أكبر مقارنة مع الصادرات لمواليات المتحدة األمريكية
باستخداـ معطيات  Balassa تـ تأكيدىا عف طريؽ دراسات الحقة، منيا خصوصا دراسة باالسا التجريبي،

، ىذه الدراسات كميا أثبتت صحة ما تنبأت بو نظرية 1959و 1950بمعطيات  Stern وستيرف ،1950 سنة
داخؿ الصناعات المختمفة بيف إنتاجية العمؿ النسبية في كوف التبادؿ الدولي يقـو عمى أساس اختبلؼ  الميزة
  .2الدوؿ

تشكؿ قاعدة نظرية  أفوبالتالي ال يمكف  ،بسيطة جدا ومحدودة أف نظرية ريكاردويبقى مع ذلؾ 
لـ  توضح السبب في أنيا  إلى إضافة .3جؿ تفسير مختمؼ مسائؿ التجارة الدوليةأد عمييا مف صمبة  يعتم

 النظرية السويديةعنو  تىذا ما أجابأي مصادر الميزة النسبية، و  ؛لمختمفةاختبلؼ إنتاجية العمؿ بيف الدوؿ ا
  ف.وليأشر و يكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
.98-97ص ، صمرجع سابؽ، خالد محمد السواعي1

2
Dominick Salvatore, Op.cit. ,P.67 

3
Paul Krugman et Maurice Obstfeld, économie internationale, traduction: Gunther Capelle-Blancard et Matthieu 

Crozet, Pearson éducation, Paris, France, 7è édition, 2006, P.76  
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ّ:ّنظريةّوفرةّعواملّاإلنتاجالثالثالمطمبّ
 ،1919في سنة    Elie Hecksher إلي ىكشر ،االقتصادييف السويدييف إلىىذه النظرية  تُنسبّ

، حيث تـ وضعيا أوال مف طرؼ ىكشر ثـ أكمميا بعد ذلؾ 1933في عاـ  Bertil Ohlin وتمميذه بيرتؿ أوليف
 . *أوليف

، وبالتالي يف الدوؿؼ في المزايا النسبية بأولى المحاوالت الرئيسية لتفسير أسباب االختبل دّ عتُ ي وى
نظرية حيث انتيت ألنيا بدأت مف  عنياوليست بديمة  ،أي أنيا مكممة ليا ؛امتداد لنظرية ريكاردو دعفيي تُ 

تبلؼ في االختبلؼ في المزايا النسبية بيف الدوؿ يرجع إلى االخانتيت إلى أف  األخيرةالميزة النسبية، فيذه 
أي اختبلؼ دواؿ اإلنتاج وىنا كاف السؤاؿ المحوري الذي   ؛يةأو اختبلؼ التكاليؼ النسبإنتاجية العمؿ 

 ؟. دواؿ اإلنتاج في مختمؼ دوؿ العالـ ماذا  لو تطابقتأوليف  –انطمقت منو نظرية ىكشر 
ّعرضّالنظريةّل:ّاألوالفرعّ

نموذج   ،HOأوليف –، نموذج ىكشر طمؽ عمى ىذه النظرية عدة مسميات منيا: النظرية السويديةأُ قد ل
 سامولسوف –أوليف  -كشرى

HOS، الموارد، النظرية الكبلسيكية الحديثة أو النيوكبلسيكية  ت انظرية ىب
 ىو كبلسيكي في صيغة حديثة. في التجارة الدولية ألنيا  قدمت ما

وتتمثؿ الفكرة األساسية ليذه النظرية في أف االختبلؼ في المزايا النسبية بيف الدوؿ يعود إلى 
و الوفرة النسبية لوفرة أو الندرة النسبية في عوامؿ اإلنتاج أي أف مصدر الميزة النسبية ىاالختبلؼ في ا
أف  وليفأصرح  حيث ،المكتسبة الىي المحدد لمميزة النسبية  الميزات الطبيعيةف إف وبالتالي، لعناصر اإلنتاج

في إنتاج السمعة التي  ذلؾ بالتخصصو  ،مف العنصر الذي وىبتو الطبيعة عمى ميزة يجب أف يحصؿكؿ بمد 
إلى عامؿ  إنتاجيافالدولة تكوف ليا ميزة نسبية في السمع التي يحتاج  .1إلى ىذا العنصر كثافةتحتاج ب
ال تتمتع بميزة نسبية في و ، رىاتصديو  السمعىذه  إنتاجتخصص في تبالتالي و  ،فيياة يوفرة نسب األكثر اإلنتاج

السمع مف الخارج،  ىذهراد يبالتالي تقـو باستو  ،ندرة فييا األكثر تاجاإلنإلى عنصر  إنتاجياالسمع التي يحتاج 
 .التخصصو في تفسير الميزة النسبية أي أف النظرية تركز عمى االختبلؼ في ظروؼ العرض بيف الدوؿ 

الوافرة  اإلنتاجلعوامؿ  اكثيف ااستخدام إنتاجياالسمع التي يتطمب أي دولة تتكوف مف  تبالتالي فإف صادراو 
، أما وارداتيا فستكوف مف السمع التي يحتاج منخفضة نسبيا عف الدوؿ األخرىتكوف  إنتاجياألف تكمفة  ،دييال

 .ة لدييا الرتفاع تكمفتيا النسبيةالنادر  اإلنتاجإلى عوامؿ  إنتاجيا

                                                           
، عرض فيو الخطوط العريضة  تجارة الخارجية في توزيع  الدخؿ"أثر التحت عنواف " 1919يدية ليكشر سنة نشرت ضمف مقاؿ بالمغة السو  ىذه النظرية*
قاـ أوليف بإعادة  1924وات، ليتـ ترجمتو إلى االنجميزية ثبلثيف سنة بعد ذلؾ. وفي عاـ لمدة تجاوزت عشر سن بقي غير معروؼ ظرية ولكف المقاؿلمن

واف "التجارة بعن نشر أوليف كتاب لو باإلنجميزية 1933في سنة ه والمحررة كذلؾ بالمغة السويدية، و إحياء وتطوير أفكار أستاذه ضمف أطروحتو لمدكتورا
  :راجع ".inter- regional international trade اإلقميمية والدولية

 Dominick Salvatore, op.cit., P.151.  90، صوىجير عدناف زكي، مرجع سابؽ.  
 HOS: Hecksher― Ohlin ― samuelson. 
1
Mokhtar Kheladi, op.cit., P.67. 
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بالتالي اختبلؼ و  ،سمعة بيف الدوؿ إلنتاجالتكاليؼ النسبية  اختبلؼفإف أسباب ىكشر فحسب 
 :يعود إلى سببيف ىما اإلنتاجية

ّ:ةيالوفرةّالعاممّ-أوال
األسعار  اختبلؼيؤدي إلى  اإلنتاجاالختبلؼ بيف الدوؿ في درجة الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر ف

الندرة ويقصد بمصطمح  .النسبية مف دولة إلى أخرى اإلنتاجبالتالي اختبلؼ تكاليؼ و  ،اإلنتاجالنسبية لعوامؿ 
أيضا مقارنة األخرى، و قياس الندرة أو الوفرة لعنصر مف عناصر اإلنتاج بالنسبة لمعناصر " لوفرة النسبيةأو ا

يمكف قياس درجة الوفرة أو الندرة النسبية و  .1"فاوتةصر بنسب متاالعن هبعض في امتبلكيا ليذبالدوؿ بعضيا 
 ذلؾ كما يمي: كميا أو سعريا و  وليفأو ىكشر في نظرية 

ّ:ّاإلنتاجعواملّيقةّالوفرةّالماديةّلطّرّ-1
قبؿ قياـ عاممي اإلنتاج مف  الكـ المتاحالوفرة النسبية باالعتماد عمى " وفؽ ىذه الطريقة يتـ قياس

 :3اإلنتاج يتـ حسابيا وفؽ العبلقة التاليةو  2"جارة الدوليةالت
عناصر اإلنتاج  = الكمية المتاحة مف ىذا العنصر/ الكمية المتاحة مفاإلنتاجالوفرة أو الندرة النسبية لعنصر 

 األخرى.
 فإف العبلقة تصبح كالتالي: رأس الماؿ و  ،ىما العمؿ إنتاجرض وجود عاممي تبما أف النظرية تفو 

K

 L
  

انكميت انمتاحت من  رأس انمال

انكميت انمتاحت من  انعمم    
  

  حيث أف :و   Bو A ففإذا افترضنا مثبل أف لدينا دولتي
  في اندونت  

K

 L
دونتان       في 

K

 L
  

فتتمتع بوفرة نسبية في  B أما الدولة ،لديو وفرة نسبية في رأس الماؿ A ف البمدإنقوؿ في ىذه الحالة 
 .اإلنتاجالعمؿ، فحسب ىذا التعريؼ يتـ االىتماـ فقط بجانب العرض لعوامؿ 

ّ:ّاإلنتاجالنسبيةّلعواملّّاألسعارطريقةّّ-2
، قبؿ قياـ التجارة بيف الدوؿ اإلنتاجعوامؿ  عمى أساس أسعار جاإلنتاتقاس الوفرة النسبية لعناصر 

r ائدةفتتمتع بوفرة نسبية في رأس الماؿ إذا كانت نسبة سعر رأس الماؿ ) أسعار ال A ف الدولةإفنقوؿ 
إلى  (*

** سعر زمف العمؿ ) األجر
w أقؿ مما ىي عميو في الدولة )B  4ذلؾ كما يميو:  

( نهدونت )
 

 w
 

نفائدةأسعار ا

أجرة انعمم 
(نهدونت  )  

 

  
 

أسعار انفائدة

أجرة انعمم 
  

                                                           
 .67عبد الرحمف يسري أحمد، مرجع سابؽ، ص1
  .200رعد حسف الصرف، مرجع سابؽ، ص2
.87السيد محمد أحمد السريتي، مرجع سابؽ، ص3

* r = rate 
** w = wage 

 .96ص ،مرجع سابؽشقيري نوري موسى وآخروف، 4
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الماؿ بالتالي كمما كاف سعر رأس و  ،كؿ ما ىو نسبيا نادر ىو نسبيا غاؿ :إلى مبدأ الندرة فاستنادا
 ، كانت النسبة مقارنة مع سعر العمؿ امرتفع

r

 w
 الماؿ نادر وبالتالي غاؿ مرتفعة مما يشير إلى أف رأس

 .1بالتالي قميؿ الغبلءوالعمؿ متوفر و 
مع  –العرض منيا و  اإلنتاجىذه الطريقة تركز عمى السعر أي عمى التفاعؿ بيف الطمب عمى عوامؿ 

أنماط بالتالي التنبؤ بو  ، –ىو طمب مشتؽ مف الطمب عمى السمعتيف  اإلنتاجعوامؿ العمـ أف الطمب عمى 
لواقع لذلؾ أكد الكثير عمى عدـ سبلمة ىذه الطريقة مثؿ إنادا عاـ أسعار ال حصر ليا في االتجارة بناء عمى 

كما أف  ،1987تر ومواري في عاـ تفورسصعوبة استخداميا في قياس الميزة النسبية مثؿ باالنس و  أو ،1967
ما  الدوؿ تتمتع بوفرة في عامؿ" :يتمثؿ في اإلنتاجآخر لموفرة النسبية لعوامؿ  اتعريف 1957 سنةـ قدّ ر تالنكس

 .2"في صناعتيا التصديريةبكثافة ىذا العامؿ إذا كانت تستخدـ  اإلنتاجمف عوامؿ 
أوليف تعتمد عمى التعريؼ الكمي لدرجة الوفرة النسبية لعوامؿ -رشىكف نظرية إخبلصة ما سبؽ و 
أوليف تجانس التكنولوجيا –ىكشرمف جية أخرى فإف مف بيف فرضيات نظرية ىذا مف جية، و  اإلنتاج

ف يبالتالي فإف التعريفو  الدولتيف،التكنولوجيا محايد في كمتا أي أف تأثير الطمب و  ؛في الدولتيفواؽ األذو 
Kالماؿ  رأس الكثيفةأي أف الدولة  ؛النتيجةيعطياف نفس 

 L
rسوؼ تكوف فييا كذلؾ نسبة الفائدة إلى األجور  

 
 

 .3منخفضة نسبيا
ّ:الكثافةّالعامميةّ-ثانيا

 إنتاجالطريقة الفنية التي يتـ بيا  ىذه األخيرة ىي عبارة عفلمسمع،  اإلنتاجؼ دواؿ اختبليقصد بيا 
 ،كمتغير تابع اإلنتاجأي أنيا العبلقة بيف حجـ  ؛اإلنتاجسمعة معينة باستخداـ كميات مختمفة مف عوامؿ 

أقؿ كمية مف  تمثؿ" يتـ  تفسيرىا إما بأنياو  .4كمتغير مستقؿ اإلنتاجالكميات المستخدمة مف عوامؿ و 
أو بأنيا أقصى حد إنتاج يمكف تحقيقو بكمية محددة مف  ،البلزمة إلنتاج حد معيف مف اإلنتاجالمدخبلت 
حيث كؿ منحنى سواء  خريطة منحنيات سواء اإلنتاج"،يف طرؽ تمثيؿ دالة اإلنتاج "بمف و  .5"المدخبلت

 .6إلنتاج ىذه الكمية ضروريةأس الماؿ الر نتاج وكميات المدخبلت مف العمؿ و يشير إلى مستوى معيف مف اإل
فيناؾ سمع  ،ف إنتاج السمع المختمفة يحتاج إلى كميات مختمفة مف عناصر اإلنتاجأبعبارة أخرى  .6الكمية

عة بطريقة إنتاجية تختمؼ عف السم إنتاجياأي أف كؿ سمعة يتـ  ؛الخوأخرى كثيفة رأس الماؿ ... ،كثيفة العمؿ
ف أنقوؿ في ىذه الحالة  ،K رأس الماؿو  L : العمؿاإلنتاج عامبلو  Yو X فافإذا كاف لدينا سمعت .األخرى

                                                           
1
Alain Samuelson, économie internationale contemporaine :Aspects réels et monétaire, office des publications 

universitaires, Alger, 1993, P.84. 
 .201رعد حسف الصرف، مرجع سابؽ، ص 2
  .187، صمرجع سابؽخالد محمد السواعي، 3
 . 88 – 87، ص صمرجع سابؽالسيد محمد أحمد السريتي، 4
عمي بشير إبراىيـ، جامعة  : سفر بف حسيف القحطاني وكماؿ الديفة وسياسة التجارة الدولية، ترجمةريتشارد بومفرت، مذكرات محاضرات في نظري5

 .  28 – 27، ص ص2012الممؾ سعود، الرياض، السعودية، 
 . 28المرجع نفسو، ص6
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K نسبةالىي كثيفة مف رأس الماؿ إذا كانت  X السمعة

L
مف مثيمتيا  برىي أك X المستعممة في إنتاج  

1 في إنتاج السمعة المستخدمة
Y. 

 امتبلؾفي ختبلفات ا: االختبلفاتف مف اأوليف ىناؾ نوع –ر شأنو في نموذج ىك ج مما سبؽنستنت
يسمح لمدوؿ بالحصوؿ عمى  فثااختبلؼ ، و عامميةأو ما يسمى بالوفرة البيف الدوؿ  اإلنتاجأو حيازة عوامؿ 

بعبارة أخرى أف مصدر . 2ميزة نسبية مف اختبلفيـ في الوفرة العاممية ىو اختبلؼ الكثافة العاممية بيف السمع
مف جية، والى  اإلنتاجيف الدوؿ في درجة الوفرة النسبية لعناصر ب اختبلفاتالمزايا النسبية يعود إلى وجود 

 ةعميو فالدولو . 3في درجة تركيز ىذه العناصر في دواؿ إنتاج السمع المختمفة مف ناحية أخرى وجود اختبلفات
قؿ نسبية أ، سيكوف بإمكانيا إنتاج سمع كثيفة رأس الماؿ بتكمفة ع بوفرة نسبية في عنصر رأس الماؿالتي تتمت
عف الدوؿ األخرى، أما  الفائدةأي انخفاض نسبي في معدالت  ؛النسبي لسعر رأس الماؿ لبلنخفاضنظرا 

الدولة التي تتمتع بوفرة نسبية في عنصر العمؿ فستتمكف مف إنتاج سمع كثيفة العمؿ بتكمفة نسبية أقؿ نتيجة 
لتالي فمف مصمحة كؿ باو  .4خرىأي في األجور مقارنة مع الدوؿ األ ؛االنخفاض النسبي في سعر العمؿ

استيراد ، و وامؿ اإلنتاج المتوفرة لدييادخؿ في إنتاجيا كمية كبيرة مف عتتصدير السمعة التي دولة إنتاج و 
بيدؼ الحصوؿ عمييا ة التي ال تتوفر لدييا بكثافالسمعة التي يتطمب إنتاجيا كمية كبيرة مف عوامؿ اإلنتاج 

ىي عممية تصدير لعوامؿ اإلنتاج ضمنية بصورة أي و  .إنتاجيا محميامف الخارج بتكمفة أقؿ مف تكمفة 
ىذه  حسب، فالتبادؿ الدولي دة بوفرة نسبية لدى البمد المعني، واستيراد العناصر التي ال تتوافر لديوالموجو 

 . 5مقابؿ عناصر اإلنتاج النادرة ةالنظرية ىو تبادؿ غير مباشر لعناصر اإلنتاج الوفير 
نظرية ريكاردو، ولكنيا تختمؼ عف ىاتو األخيرة أوليف و –بيف نظرية ىكشر اتشابي نبلحظ أف ىناؾ

، ومف جية أخرى سممة عند ريكاردو ىذا مف جيةبكونيا حاولت تفسير مصدر الميزة النسبية الذي ىو م
 ف لبلستبداؿ ىماميأي أنيا أدخمت عاممي إنتاج قاب ؛أضافت عامؿ إنتاج ثاف في التحميؿ ىو رأس الماؿ

 .6العمؿ ورأس الماؿ
ّّ:ّفرضياتّالنظريةالثانيالفرعّ 

بعضيا مشتركة ، التي العديد مف الفرضيات إلىا النظري أوليف في بناء نموذجي-رشتستند نظرية ىك
 : ىيو  ،مة خاصة بيايوأخرى أص ،مع نظرية ريكاردو

 nف )يزيد عددىا عف اثني وعوامؿ إنتاجعمى سمع نو تـ تعميـ النظرية أمع العمـ  وجود دولتيف وسمعتيف. .1
، وتوصؿ ىذا األخير إلى  Hecksher-Ohlin-vanek (HOV) وذلؾ مف خبلؿ نموذج (،سمعة nعامؿ و

                                                           
1
Dominick Salvator, op.cit., P. 145. 

2
Jean-louis Mucchielli et Thierry Mayer, économie internationale, éditions Dalloz, Paris, France, 2005,  P.142.  

 .25، ص2012، مرجع سابؽ كامؿ بكري،3
 .88السيد محمد أحمد السريتي، مرجع سابؽ، ص4
 .118، مرجع سابؽ، صمحمد دياب5

6
Michel Rainelli, le commerce international, op.cit., P.48. 
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لخدمات ىذا العامؿ  اصافي اأف الدولة ذات الوفرة النسبية مف عامؿ إنتاجي معيف تصبح مصدِّر 
   ؛1ؿلخدمات باقي العوام اصافي اومستورد

، أي أو غمة الحجـ( )عوائد الحجـ Rendements D'échelles الحجـ وفوراتإنتاج السمع يخضع لثبات  .2
 ؛أف زيادة استخداـ عوامؿ اإلنتاج يؤدي إلى زيادة اإلنتاج بنفس النسبة

ف يمكنيـ التأثير عمى و ال المستيمكف و و أنو ال المنتج يأ ؛سيادة حالة المنافسة التامة في الدولتيف .3
، أف أسعار تتضمف كذلؾ عمى المدى الطويؿ ىذه األخيرة .اممةكفسة الاألسعار السائدة في أسواؽ المنا

 ؛2السمع ىي مساوية لتكاليؼ اإلنتاج
أي عدـ وجود عوامؿ إنتاج عاطمة في البمديف يمكف تعبئتيا احتماليا  ؛االستخداـ الكامؿ لكؿ العوامؿ .4

  ؛مف أجؿ زيادة اإلنتاج
رأس الماؿ داخؿ البمد الواحد أي حرية تحرؾ العمؿ و  ؛دةلة الواححرية انتقاؿ عوامؿ اإلنتاج داخؿ الدو  .5

التي تكوف فييا األسعار مف القطاعات التي تكوف فييا أسعار ىذه العوامؿ منخفضة إلى القطاعات 
 عمى رأسائدة فالو  ،عمؿتستمر عممية االنتقاؿ إلى غاية تساوي األجور بالنسبة لعنصر الو  ،مرتفعة

في اليد  اأي أف فائض ؛عدـ إمكانية انتقاؿ ىذه العوامؿ بيف الدوؿ، و الماؿ في جميع أنحاء الدولة
بالتالي بقاء االختبلؼ بيف الدوؿ في أسعار و  ،ال يمكنو أف يتدفؽ في بمد آخر العاممة في بمد ما مثبل

 ؛نتاج في ظؿ غياب التجارة الدوليةعوامؿ اإل
 ؛بيف الدولتيف كالتعريفة الجمركيةمع د حركة السكذا العوائؽ التي تقيِّو  ،تكاليؼ النقؿ انعداـ .6
متماثمة عند  بالتالي فإف الطمبات عمى السمع ىي نسبياو  ،أذواؽ المستيمكيف بيف الدولتيفتجانس تماثؿ و  .7

عند جميع كميات النسبية عند أي سعر معطى و أف استيبلؾ السمعتيف يتـ بنفس الو  ،نفس السعر النسبي
 مستويات الدخؿ.

 : فرد بيا نظرية عوامؿ اإلنتاج فيينأما الفرضيات التي ت
 –إضافة عنصر رأس الماؿ في التحميؿ  –رأس الماؿ يف مف عوامؿ اإلنتاج ىما العمؿ و وجود عامم .8

أقؿ  مبلعأف أحدىما يممؾ رأس الماؿ أكثر و أي  ؛بحيث أف الحيازة النسبية لمعوامؿ تختمؼ بيف البمديف
لذلؾ يطمؽ  ،عاممي إنتاجسمعتيف و و ت عمى عالـ بدولتيف نيَّ فالنظرية بُ  بذلؾو  .العكس بالنسبة لآلخرو 

وذلؾ  ،ضؼ إلى ذلؾ قابمية اإلحبلؿ بيف عاممي اإلنتاج في العممية اإلنتاجيةأ، 2223ج عمييا نموذ
  ؛4تبعا ألسعارىما أي وفرتيما النسبية

ا أي أف إنتاجي ؛ؿبالتالي فإحدى السمعتيف ىي كثيفة العمو  ،لمسمعتيف اختبلؼ كثافة عوامؿ اإلنتاج .9
ا يتطمب رأس ماؿ أكثر أي أف إنتاجي ؛األخرى كثيفة رأس الماؿو  ،أكثر مف رأس الماؿ يتطمب عمبل

                                                           
1
Jean-louis Mucchielli et Thierry Mayer, op.cit.,  P.181. 

2
Dominick Salvatore, op.cit.,  P.144.   

3
Emmanuel Nyahoho et pierre–paul proulx, le commerce international :Théories, Politiques et perspectives 

industrielles, presses de l’université du Québec, Québec, canada,  3
e
 édition , 2006, P.113.  

4
Jean-louis Mucchielli et Thierry Mayer, op.cit., P.137. 



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالسياقّالتاريخيّلتطورّمفيومّالقدرةّالتنافسيةّّّ      الفصلّاألولّّّّّّّّّّّّ      لّّّّّّّّّّّّالجزءّاألو     

ّّّ 

23 
 

 ،حد عاممي اإلنتاج داخؿ البمديفتكوف أكثر كثافة ألنفسيا السمعة فذلؾ في البمديف االثنيف، مف العمؿ و 
نسبيا مف رأس الماؿ في قميمة و  ،ف العمؿة بكميات كثيفة نسبيا مبالتالي ال يمكف إنتاج سمعة معينو 

نتاج نفس السمعة في بمد آخر بكو  ،دولة ما بمعنى قميمة مف العمؿ، و  ،ميات كثيفة نسبيا مف رأس الماؿا 
إنتاج ىذه السمعة " بعبارة أخرى أف، بالنسبة لنفس السمعة أف دواؿ اإلنتاج ىي متماثمة داخؿ البمديف

 ؛1"اإلنتاج ال تختمؼ مف بمد إلى آخر يحتاج إلى كميات ثابتة مف عناصر
مف أجؿ إنتاج سمعة  تماثؿ التكنولوجيا بيف البمديف بالنسبة لكؿ سمعة، فالدوؿ تممؾ نفس التقنيات .10

  ؛2تختمؼ التكنولوجيا فقط بيف السمعمعينة و 
اـ ، أي استمرار الدولتيف في إنتاج السمعتيف بعد قيفي كبل البمديف ـ أو الجزئيالتخصص غير التا .11

بعبارة أخرى أف الدولة التي ليا ميزة نسبية في إنتاج سمعة ما ال تتخمى كمية عف إنتاج  .التجارة بينيما
 .3السمعة األخرى التي ليا فييا تخمؼ نسبي

الجدير بالذكر أف الفضؿ يعود إلى أوليف في ضرورة تحقؽ شرطي تماثؿ دالة اإلنتاج لمسمعة الواحدة و 
 اإلنتاجذلؾ حتى يصمح االختبلؼ في درجة وفرة عوامؿ و  ،ذواؽ المستيمكيفوتماثؿ أ ،لدوؿفي جميع ا

نظرية  حفأوليف قاـ بتنقي. بالتالي اختبلؼ المزايا النسبيةو  ،ؼ التكاليؼ النسبية بيف الدوؿكسبب لتفسير اختبل
ة الدولية يجب ذلؾ بإدخاؿ عنصر الطمب في التحميؿ معتقدا أف التفسير السميـ لمتجار و  ،وفرة عوامؿ اإلنتاج

أف ىذا الطمب و النسبية، فاألسعار تعكس العرض و  ليس التكاليؼو  ،ةأف يتـ عمى أساس األسعار النسبي
ىذا ما يؤثر و  ،ألذواؽ تختمؼ مف دولة إلى أخرىفحسب أوليف ا. المستيمكيفأذواؽ و  مداخيؿاألخير يتحدد ب

بالتالي فاختبلؼ األذواؽ قد و  ،الوفرة لعوامؿ اإلنتاج أوفي األسعار النسبية بنفس الدرجة التي تؤثر بيا الندرة 
: فمثبل الوفرة النسبية لمعمؿ تعني، فرة النسبية لرأس الماؿ أو العمؿيقمؿ أو يمغي الميزة النسبية المتمثمة في الو 

لي بالتاو  ،سعره النسبي رغـ وفرتو النسبية ارتفاعسعره النسبي لكف زيادة الطمب عميو يؤدي إلى  انخفاض
 .4فجزء مف الطمب يتحدد بأذواؽ المستيمكيف

يتغير مع  اديناميكي ات مفيومأوليف أصبح -رشالمبلحظ أف مفيوـ الميزة النسبية في ظؿ نظرية ىكو 
، العوامؿ المحددة لو(بسبب تغير تاج في دولة ما يتغير مع الزمف )، ألف العرض المتاح مف عوامؿ اإلنالزمف
لبمد الذي كاف ابالتالي و  ،ة النسبية تتغيرت لعامؿ اإلنتاج الوفير نسبيا فإف الميز تغير إجمالي الكميا عندأي 

 .ىكذاد يصبح وافرا نسبيا برأس الماؿ و وافرا نسبيا بالعمؿ ق

                                                           
 .90سيد محمد أحمد السريتي، مرجع سابؽ، صال 1

2
Mathilde lemoine et autres, op.cit., PP.68 -69. 

3
Ibid., P.69. 

.مع العمـ أنو في ظؿ فرض سيادة المنافسة التامة في األسواؽ فإف تكاليؼ إنتاج السمع تتساوى مع أسعارىا 
 ،71: عبد الرحمف يسري أحمد، مرجع سابؽ ، صراجعالدخؿ القومي حسب أوليف ىو مجموع عوائد عوامؿ اإلنتاج. 
مؤسسة التنمية  -صندوؽ النقد الدولي -السيد محمد أحمد السريتي ومحمد عزت محمد غزالف، التجارة الدولية والمؤسسات المالية الدولية: البنؾ الدولي4

 .80، ص2012الدولية، دار التعميـ الجامعي، اإلسكندرية، مصر، 
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 1941في  Stolper – Samuelson سامويمسوف–تـ تكممتيا عف طريؽ نموذج ستولبرأوليف ر و شأعماؿ ىك
 سامويمسوف –أوليف-رشبالتالي نتج نموذح ىكو  ،1955في   Rybczynski كذا نموذج ريبكزنسكيو 

Hechscher - 
1
Ohlin–Samuelson.  

، يوضح االمبني عمى نفس فروضيو  ،أوليف–رشسامويمسوف المشتؽ مف نظرية ىك–نموذج ستولبر
حيث  .ةتعمؿ بكثافة في إنتاج ىذه السمعالدخؿ النسبي لعامؿ اإلنتاج المسو العبلقة بيف السعر النسبي لمسمعة 

عمى التجارة يؤدي إلى زيادة دخؿ العامؿ المستعمؿ  حأف الزيادة في السعر النسبي لسمعة نتيجة االنفتا أوضح
 .2اآلخريقمص مف دخؿ العامؿ ، و لسمعةبكثافة في إنتاج ىذه ا

ة المحمية إلحدى السمع في بمد أي زيادة في األسعار النسبي ر أفسامويمسوف يقِّ -إف نموذج ستولبر
 انخفاضالعكس صحيح أي أف ا، و مؿ اإلنتاجي المستخدـ بكثافة في إنتاجياالع يؤدي إلى زيادة عائد ،ما

السبب في ذلؾ يرجع إلى أف و  ،لمستخدمة بكثافة في إنتاجياأسعار السمع المنتجة يخفض دخؿ العوامؿ ا
 ،مى زيادة إنتاج السمعة األولىعارتفاع السعر المحمي لمسمعة األولى مقارنة مع السمعة الثانية يحفز المنتجيف 

رافؽ بزيادة ت، فإف اإلنتاج اإلضافي المأف العرض مف عاممي اإلنتاج ثابت بماو تقميص إنتاج السمعة الثانية، و 
حتى و  ظفمعة الثانية إلى السمعة األولىاألسعار يستمـز تحوؿ جزء مف عامؿ اإلنتاج المستخدـ في إنتاج الس

 فترضناا فإذا .3بالتالي زيادة عائدهو  ،مؿ مقارنة مع سعر العامؿ اآلخرالعا ىذا يتـ ذلؾ البد مف زيادة سعر
، ارتفعقد  الكثيفة برأس الماؿ X السعر النسبي لمسمعة أفالذي ىو وفير نسبيا مف رأس الماؿ في بمد ما و 

بما فة مف العمؿ، و الكثي Y يقمص إنتاجو مف السمعة الثانيةو  ،لى زيادة إنتاجو مف ىذه السمعةيذا سيؤدي بو إف
جزء مف  تعبئةأف حجـ العرض مف عاممي اإلنتاج ثابت، فإف اإلنتاج اإلضافي المترافؽ بزيادة السعر يستمـز 

 ،مما يؤدي إلى زيادة السعر النسبي لرأس الماؿ X إلنتاج السمعة Y مف إنتاج السمعة عاممي اإلنتاج المحرر
ىي غير كافية مف أجؿ االستجابة لمطمب عمى   Yالسمعة ألف كمية رأس الماؿ المحررة مف تقميص إنتاج
السمعة ب مقارنةالتي تستعمؿ في إنتاجيا رأس ماؿ أكثر   Xرأس الماؿ البلـز لئلنتاج اإلضافي مف السمعة 

Y. فيذا األخير المحرر مف تقميص إنتاج السمعة ويحدث العكس بالنسبة لعنصر العمؿ ،Y الكثيفة لمعمؿ، 
ويمكف توضيح نموذج ستولبر  .4بالتالي يتقمص سعرهو  Xمنو بأكممو في إنتاج السمعة  تفادةاالسسوؼ لف يتـ 

 :سامويمسوف في الشكؿ التالي –
 
 
 
 
 

                                                           
1
Mathilde lemoine et autres, op.cit., P.67. 

2
Jean-Louis Mucchielli et Thierry Mayer, op.cit., P.180.  

 .121محمد دياب، مرجع سابؽ، ص3
4
Mathilde Lemoine et autres, op.cit., P.70. 
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 سامويمسونّ–:ّنظريةّستولبر02ّالشكلّرقمّ
 

 
  

 

 

 

 
 

 

Source: Alain Samuelson, économie internationale, contemporaine: Aspects réels et monétaire,  

office des publications universitaires, Alger, 1993, P.87. 

سامويمسوف –بينما نموذج ستولبر ،لكؿ الشركاء احسب نظرية ريكاردو فإف التجارة الدولية تحقؽ ربحف
 فيوجو رسالة مفادىا أف ىناؾ مكاسب مف التجارة الدولية مع ذلؾ داخؿ كؿ بمد فإف مداخيؿ عوامؿ اإلنتاج

 –لنادر وارتفاع دخؿ العامؿ الوفيرانخفاض دخؿ العامؿ ا–متساوية، بعضيا يخسر واآلخر يربح  ىي غير
  أي ىناؾ عدـ مساواة لمتوزيع الداخمي لمدخؿ.

ىناؾ زيادة في عامؿ  فينص عمى أنو عندما يكوف Theoréme Rybczynski أما نموذج ريبكزنسكي
نتاج السمعة األخرى يتقمصد و ىذا العامؿ ىو الذي يتزاي، فإف إنتاج السمعة الكثيفة مف د ماإنتاجي لبم  ،ا 

نو في إبعبارة أخرى  .1لميزتو النسبية لصالح ىذا المنتوجglissement  بالتالي البمد المعني يحدث فيو انزالؽو 
ي ؤدت ، فإف الزيادة في حيازة عامؿ إنتاجي ماظؿ ثبات األسعار النسبية لمسمع واالستمرار في إنتاج السمعتيف

 .2تقميص إنتاج السمعة األخرىالتي تستعمؿ بكثافة ىذا العامؿ و إلى الزيادة في إنتاج السمعة 
ازداد ده إذا ريبكزنسكي جاءت مف أجؿ اإلجابة عف تساؤؿ مفا ما يمكف استخبلصو ىو أف نظرية

حركية عوامؿ التخصص؟ أي أثر ا أثر ذلؾ عمى المزايا النسبية و فم ؿ أو العمؿمخزوف بمد ما مف رأس الما
، بعبارة يجرة عمى حركية المزايا المقارنةنمو السكاف، أو الاإلنتاج عبر مثبل تدفؽ رؤوس األمواؿ األجنبية، 

 بأثر تغير الحيازة العاممية لدولة ما في ظؿ ثبات األسعار النسبية لمسمع، بينما نظريةأخرى أنيا تيتـ 
 .3ع ثبات الحيازة العامميةسامويمسوف فتيتـ بأثر تغير سعر السمع م –ستولبر

بوضع نظريتو "تعادؿ  Paul Samuelson قاـ االقتصادي األمريكي بوؿ سامويمسوف ،1948 في عاـو 
التي حاولت تفسير و " HOSيمسوف و سام–أوليف–رشرفت باسـ نظرية " ىكالتي عُ و  ،أسعار عوامؿ اإلنتاج"

                                                           
1
Ibid., P.71. 

2
Jean-louis Mucchielli et Thierry Mayer, op.cit., P.152. 

3
Ibid., P.154 

 عوامؿ اإلنتاج متبلؾافي  ختبلؼا

 التخصص في إنتاج المنتوج الكثيؼ مف عامؿ اإلنتاج الوفير

أثر مباشر يتمثؿ في التصدير بسعر دولي 
 أعمى مف السعر المحمي

السعر النسبي  رتفاعااشر يتمثؿ في أثر غير مب
 لعامؿ اإلنتاج الوفير األكثر استعماال

 التوزيع غير متساوي لؤلرباح المباشرة وغير المباشرة الناتجة عف التبادؿ داخؿ كؿ دولة 

 عوامؿ اإلنتاجألسعار  وأتوزيع داخمي جديد لممداخيؿ 
Nouvelle répartition interne du revenu   
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 ،موذج مبني عمى دولتيف وسمعتيفاج مف خبلؿ نتأثير التجارة الدولية عمى األسعار النسبية لعوامؿ اإلنت
تؤدي إلى تعادؿ  وتنص ىذه النظرية عمى أف التجارة الحرة بيف الدوؿ الماؿ. ورأسالعمؿ : وعاممي إنتاج

بالتالي فإف التجارة و  ،ؽ تعادؿ األسعار النسبية لمسمعاألسعار النسبية لعوامؿ اإلنتاج المتجانسة عف طري
ور متساوية ف التجارة الدولية تجعؿ األجإبعبارة أخرى  .1ف انتقاؿ عناصر اإلنتاج دوليا عبديبل دعالدولية تُ 

لعمؿ تتخصص ا، ووفؽ ىذه النظرية فإف الدولة الوفيرة ألسعار الفائدةكذلؾ بالنسبة و  ،بيف الدوؿ المتاجرة
الدولة التي لدييا مؿ، و غير مباشر لعنصر الع تصدير بالتاليو  ،ير السمع ذات الكثافة العماليةتصدبإنتاج و 

بالتالي تصدير غير و  ،السمع ذات الكثافة الرأسمالية تصديرفتتخصص في إنتاج و  ،مف رأس الماؿ وفرة
نتيجة ليذا التبادؿ يحدث ىناؾ تقارب و  ،اجأي تبادؿ غير مباشر لعوامؿ اإلنت ،مباشر لعنصر رأس الماؿ

وبالتالي تساوي معدالت الفائدة واألجور  ،وامؿ اإلنتاجإلى تساوي أسعار علؤلسعار النسبية لمسمع مما يؤدي 
ف في حالة تخصص ييكوف طالما البمداف ينتجاف السمعتيف االثنتيف أي أف البمدىذا التعادؿ و  ،في البمديف

ّ:توضيح ذلؾ مف خبلؿ الشكؿ الموالييمكف ، و جزئي
ّ:ّنظريةّتعادلّأسعارّعواملّاإلنتاج.03الشكلّرقمّ

  

   

   

 

  
 

 ىجير عدناف زكي أميف، االقتصاد الدولي: النظريات والتطبيقات، اعتمادا عمى  الطالبة إعدادمف : مصدرال
 .بتصرؼ .101، ص2010دار إثراء لمنشر والتوزيع، عماف، الطبعة األولى، 

 سمعتيفبوفرة نسبية في رأس الماؿ، و  Bو ،يتمتع بوفرة نسبية في عنصر العمؿ A :بمديف ترضنافإذا اف
X وثيفة العمؿ كY السعر النسبي لمسمعة ففي غياب التجارة بيف البمديف سوؼ يكوف .كثيفة رأس الماؿ X 

ذا األخير إلى ىذا ما يدفع بيو  ،A ذلؾ راجع النخفاض األجور في البمدو  ،B منو في A أقؿ في الدولة
 ارتفاعدوره يؤدي إلى ىذا بو  Y بالتالي تقميص إنتاجو مف السمعةو  ،X تصدير السمعةالتخصص في إنتاج و 

لماؿ مسببا انخفاض بينما ينخفض الطمب عمى رأس ا ،الطمب عمى العمؿ مؤديا بذلؾ إلى ارتفاع األجور
 .كثيفة رأس الماؿ Y تصدير السمعةالذي يتخصص في إنتاج و  B يحدث العكس في البمدو  ،سعر الفائدة

                                                           
 .120، مرجع سابؽ، صمحمد دياب 1

  جر/ الفائدةاأل معدؿ

 

 وافر نسبيا مف رأس الماؿ B البمد  وافر نسبيا مف العمؿ A البمد

  العمؿ/ رأس الماؿ معدؿ العمؿ/ رأس الماؿ  معدؿ

 

 تصدير سمع كثيفة العمؿ

 
 األجر يرتفع ومعدؿ الفائدة ينخفض

 بيف البمديف (سعر الفائدة واألجر)النتيجة: تقارب أسعار عوامؿ اإلنتاج 
 

  األجر/ الفائدة عدؿم

 
 تصدير سمع كثيفة رأس الماؿ 

 معدؿ الفائدة يرتفع واألجر ينخفض
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بالتالي أجوره و  ،الوفرة النسبية مف العمؿ يذ– A مدبالتالي فالتجارة الدولية تؤدي إلى ارتفاع األجور في البو 
ىذا يعني تقميص و  –بالتالي أجوره مرتفعةو  ،الندرة النسبية مف العمؿ يذ– Bانخفاضو في البمد و  –ةمنخفض

تعمؿ فإف التجارة الدولية  عميوو . فس الشيء بالنسبة لسعر الفائدةنو  Bو Aالفوارؽ في األجور بيف البمديف 
، ويستمر التوسع في التجارة إلى أف يحدث أسعار عوامؿ اإلنتاج بيف البمديففي فروقات عمى تخفيض ال

 .1وبالتالي األسعار النسبية لعوامؿ اإلنتاج بيف البمديف ،التساوي بيف األسعار النسبية لمسمع
في فاعا ف ىي أكثر ارتيالعماؿ اليدويف و يف، التقنييألطباء، الميندسا جورألكف المبلحظ في الواقع أف 

ف التجارة الدولية إالمكسيؾ، لذلؾ مف الواقعي القوؿ ي كوريا و فألمانيا منيا و  ،الواليات المتحدة األمريكية
 .2الدولي في مداخيؿ العوامؿ المتجانسةمغي كمية الفارؽ ت أف تقمص بدال مف

 :ّتقييمّنظريةّوفرةّعواملّاإلنتاجّالثالثالفرعّ
وكذا جوىرىا  ،ست فرضيات النظريةع العديد مف االنتقادات التي مأوليف موضو –رشىك نظريةلقد كانت 

 :تتمثؿ أىميا فيما يميو 
ختبلؼ تركز عمى اال فيي ج،لعوامؿ اإلنتا النسبية تعتمد النظرية عمى اختبلؼ درجة الوفرة أو الندرة .1

نواع أي األ ،تيمؿ االختبلؼ النوعي داخؿ كؿ عنصر مف عناصر اإلنتاجو  ،عوامؿىذه الالكمي في 
فالبنسبة لعنصر  الفتراضيا تجانس وحدات عناصر اإلنتاج. ، وذلؾرأس الماؿالمختمفة مف العمؿ و 

إجراء مقارنة بيف الدوؿ  عندالبد لذلؾ العمؿ مثبل ىناؾ العمؿ الماىر، غير الماىر، اليدوي ...الخ 
و ال يمكف االعتماد نأا كم .األخذ باالعتبار نوعية عنصر العمؿ مفوفرة أو ندرة العمؿ  مدى حوؿ

فقد يرتبط انخفاض األجور  ،ة في عنصر العمؿيأو الندرة النسب العماؿ كمؤشر لموفرة عمى أجور
ضؼ إلى أ .بانخفاض إنتاجية العمؿ في ىذه الدولة أكثر مف ارتباطو بالوفرة النسبية في ىذا العنصر

ي عنصر العمؿ يمكنو مف إنتاج سمع ذلؾ أف ارتفاع إنتاجية العمؿ في بمد ما ال يتمتع بوفرة نسبية ف
العمؿ فيو  إنتاجيةولكف  ،يتمتع بوفرة نسبية في العمؿ آخررخص نسبيا مف بمد أكثيفة العمؿ بتكمفة 

بالتالي البد مف تحديد الوفرة أو و  ،الماؿ فيناؾ أنواع متعددة منو بالنسبة لرأس  كذلؾ .3منخفضة
 .درة النسبية مف كؿ نوع مف أنواعوالن

ىذه الفرضية ىي و  ،ابمة لبلنتقاؿ دوليافقط السمع ىي الق ،عوامؿ اإلنتاج بيف الدوؿ نتقاؿاعدـ  .2
ألنو إذا تكممنا عف إمكانية انتقاؿ عناصر اإلنتاج عمى  ،ضرورية مف أجؿ صحة ىذا النموذج

ألف العوامؿ  المستوى الدولي، فبل يمكف الحديث في ىذه الحالة عف وفرة أو ندرة عوامؿ اإلنتاج
بالتالي أسعارىا منخفضة نحو تمؾ الدوؿ التي ىي نادرة منيا و  ،ؿ مف الدوؿ الوفيرة منياوؼ تنتقس
فيناؾ اليجرات العمالية مف البمداف المتوفرة  ،ولكف الواقع يفند ىذه الفرضية أسعارىا مرتفعة. بالتاليو 

 ،عنصرف ىذا المنخفض نحو البمداف النادرة موأيف األجر  ،عمى كميات كبيرة مف عنصر العمؿ
                                                           

  .199 –198، ص صمرجع سابؽد محمد السواعي، خال 1
2
Dominick Salvatore, op.cit., P.164.  

 .90السيد محمد أحمد السريتي ومحمد عزت غزالف، مرجع سابؽ، ص3
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العديد مف و  ،التاسع عشر القرف ذ منتصؼكذلؾ بالنسبة لرأس الماؿ فمن .بالتالي مرتفعة األجرو 
 في نيايةالشركات تستثمر خارج بمدانيا األصمية حيث بمغت االستثمارات األجنبية المباشرة ذروتيا 

 يجعؿ ىذا الفرض غير واقعي. ما سبؽكؿ  .1فالعشري القرف
وأف وال  ،نتاجي معيفيعني ثبات وفرة أو ندرة بمد ما مف عامؿ إ اإلنتاجنتقاؿ عوامؿ افتراض عدـ ا .3

يصدر منتوجات ذات كثافة فبمد كالصيف مثبل ر يىذا يعني إنكار لمتطو و  ،دولة يمكنيا تغيير ذلؾ
ة أف ما يميز البمداف المتطورة عف النامية ىي النسبفالمبلحظ  .رغـ وفرتو مف عنصر العمؿ رأسمالية

رأس الماؿ في العممية اإلنتاجية، ففي البمداف النامية فإف عامؿ التي يتـ فييا المزج بيف العمؿ و 
 مازالت في المرحمة الجنينية. األتمتةو اإلنتاجية، بينما التكنولوجيا  العمؿ ىو المييمف في العممية

العمؿ في العممية طموح ىذه الدوؿ ىو الوصوؿ إلى استبداؿ الكميات الكبيرة مف رأس الماؿ بو 
 . 2اإلنتاجية

 .3قدرتو عمى التكيؼمفة في مرونة الييكؿ االقتصادي و المتخدـ التفرقة بيف الدوؿ المتقدمة و ع .4
 .4صعوبة تحديد كثافة عوامؿ اإلنتاج في السمع في حالة وجود أكثر مف عاممي إنتاج .5
 .اممةكعدـ قدرتيا عمى تفسير التجارة الدولية في ظؿ المنافسة غير ال .6
.التي ىي صفة صناعات او  ،الحجـ غمةحالة تزايد  االعتبارلـ تأخذ بعيف  .7  ليـو
وىذا ما أثبتو أنيا ليست متماثمة. و  ،مف دولة إلى أخرى إمكانية اختبلؼ دالة اإلنتاج لمسمعة الواحدة .8

–رشأوؿ مف اختبر نظرية ىك دعالذي يُ   Wassily Leontief االقتصادي األمريكي واسيمي ليونتيؼ
 .1947بدائؿ واردات أمريكا لسنة يث قاـ بدراسة تحميمية لصادرات و ، ح1953ذلؾ في عاـ و  ،ليفأو 
 ،38عددىا و ذلؾ بتجميع الصناعات األمريكية في خمس قطاعات قسميا إلى صناعات تصديرية و 
ىذه  ،"المخرجاتجداوؿ المدخبلت و " عرؼ بػما يُ  مستخدما في التحميؿ. 5صناعات منافسة لموارداتو 

العمؿ البلزمة إلنتاج مجموعات مختمفة و  ،مفصمة عف كميات رأس الماؿ الجداوؿ تتضمف معمومات
عمى  أوليف–شرنظرية ىك انطباؽالتحقؽ مف مدى  بغيةوذلؾ ، 6الواردات أو بدائؿمف سمع التصدير 

ئؿ قصد ببدايُ و . رأس الماؿ إلى العمؿ لكؿ صناعةنسبة  حسابذلؾ بو  ،التجارة الخارجية ألمريكا
في نفس الوقت تستوردىا مف الخارج بسبب و  ،يا الواليات المتحدة األمريكيةالواردات السمع التي تنتج

الجدير بالذكر أف ليونتيؼ لجأ إلى استعماؿ مؿ في اإلنتاج مثبل السيارات، و التخصص غير الكا
س الماؿ رأو  ،المعمومات الخاصة بكميات العمؿؿ الواردات مف أجؿ الحصوؿ عمى ئبيانات بدا

وذلؾ النعداـ  ،األصميبيانات الواردات في بمدىا  البلزمة إلنتاج السمع المستوردة بدال مف استخداـ
                                                           

1
Mokhtar Kheladi, op.cit., P.69.  

2
Ibid., P.70. 

 .203رعد حسف الصرف، مرجع سابؽ، ص3
 ع نفسو.جالمر 4
 .  65، صمرجع سابؽريتشارد بومفرت، 5
 .139عمي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سابؽ، ص6
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 قيوةىذا ما أدى إلى حذؼ السمع التي ال تنتجيا الواليات المتحدة مثؿ الو  ،ىذه المعطيات توفر مثؿ
ذلؾ باالستناد إلى فرضية نظرية و  ،ائؿ الواردات بدال عف الوارداتوقد تـ اعتماد بيانات بد .1الموزو 

فحسب  الخارج.أي في أمريكا و  ،ج في مختمؼ الدوؿالمتمثمة في تماثؿ دواؿ اإلنتاأوليف و –رشىك
تستورد السمع كثيفة العمؿ باعتبارىا و  ،ر سمع كثيفة رأس الماؿكا تصدِّ يأوليف فإف أمر  –شرنظرية ىك

التطبيقية توصمت  دراسةنسبية في العمؿ، لكف الندرة و  ،لديو وفرة نسبية في عنصر رأس الماؿ ابمد
وارداتيا فيي كثيفة  اأم ،إلى نتيجة عكسية لمنظرية مفادىا أف الصادرات األمريكية ىي كثيفة العمؿ

اختباره في  بإعادةقد قاـ ليونتيؼ و  . paradoxe de leontief بمغز ليونتيؼ يمىذا ما سُ و  ،رأس الماؿ
الذيف قاموا و  ،فو لكف توصؿ إلى نفس النتيجة وتبعو كتاب آخر و  ،1951مستخدما بيانات  1956سنة 
 في سنة  Baldwin سنوات أخرى مثؿ بالدويفل االستيرادز االختبار عمى بيانات التصدير و بانجا
 : نذكر منيا قد قدمت العديد مف التفسيرات لمغز ليونتيؼو . 2ونفسالتناقض توصموا إلى و  ،1971

مرات مف  3بثبلث مؿ األمريكي ىو أكثر إنتاجيةاتيجة ىي نوعية العمؿ فالعتفسير ليونتيؼ ليذه الن -
دييا بالتالي إذا تـ ضرب عدد العماؿ في أمريكا في ثبلثة يصبح لو  –خارج أمريكا–العامؿ األجنبي 

ندرة نسبية في رأس الماؿ، لكف ىذا التفسير لـ يتـ قبولو بسبب أف و  ،وفرة نسبية في عنصر العمؿ
جية رأس الماؿ في الدوؿ األخرى أس الماؿ في الواليات المتحدة ىي أيضا أكبر مف إنتاإنتاجية ر 

النسبية لرأس الماؿ بالتالي بقاء الوفرة و  ،في ثبلثة رأس الماؿعميو يجب ضرب كؿ مف العمؿ و و 
رقـ كما أف  يقودنا إلى تفسير ريكاردو اإلنتاجيةالتكمـ بعبارات أف  إلى إضافة .ياحال األمريكي عمى

إلى أف  1965مف خبلؿ مسح لآلراء قاـ بو في عاـ  Kreinin توصؿ، حيث 4اعتباطيثبلثة ىو 
تفوؽ العامؿ األمريكي عمى العامؿ األجنبي مف حيث معدالت اإلنتاجية ال تتجاوز في المتوسط 

  .5كما اعتقد ليونتيؼ %300وليس  25%-20%
يونتيؼ إلى اعتماده عمى بيانات الصناعات فقد أرجع لغز ل 1954 في سنة Elsworth أما إلزوورث -

بالتالي كاف األولى عمى و  ،ية لمواليات المتحدة األمريكيةبدال عف الواردات الفعم ،البديمة لمواردات
الواليات المتحدة األمريكية ىي كثيفة العمؿ أـ  إلىليونتيؼ معرفة فيما إذا كانت السمع المستوردة 

، بعبارة أخرى مقارنة الكثافة الرأسمالية لمصادرات األمريكية مع يماألص ىافي بمدكثيفة رأس الماؿ 
بالتالي اعتبار ضمنيا أف دواؿ اإلنتاج ىي و  ،تنتج واردات الواليات المتحدة في الدوؿ التي نظيرتيا

 .6غير متماثمة بيف الدوؿ

                                                           
1
Dominick Salvator, op.cit., P.166. 

2
Emmanuel Nyahoho et pierre – Paul proulx, op.cit., P.125.  

 .396، ص2006ة األولى، ىوشيار معروؼ، تحميؿ االقتصاد الدولي، دار جرير لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الطبع3
4
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ألمريكية ىي أف السياسة الجمركية لمواليات المتحدة ا عتبراف 1954في عاـ  Kravis أما كرافيس -
ناعات األمريكية ذلؾ ألف العديد مف الصو  ،المتوصؿ إلييا مف طرؼ ليونتيؼ السبب في النتيجة

   .1التي يتـ تصدير سمعيا تتمتع بالحمايةالكثيفة العمؿ و 
مقترحا استعماؿ الصادرات فقط مف أجؿ  يبيبإجراء اختبار تجر  Balassa قاـ باالسا 1979في سنة و  -

أصبح متغيره و  ،فات التي قد تنجـ عف السياسات التجارية التي تمس الوارداتتجنب آثار االختبل
 .2التابع مؤشرا لؤلداء النسبي لبمد ما في صادرات سمعة ما

 االستيبلؾس الماؿ إلى العمؿ بيف اإلنتاج و بمقارنة نسبة رأ Edward Leamerقاـ ليمر  1984في و  -
ذلؾ باستخداـ بيانات و  ،الوارداتنتيا بيف الصادرات و بدال مف مقار في الواليات المتحدة األمريكية 

كانت النتيجة أف نسبة رأس الماؿ إلى العمؿ في اإلنتاج أكبر مف نسبتيا في و  ،1947سنة 
لنتيجة نفس او  .كانت ذات كثافة رأسمالية 1947مما يعني أف الصادرات األمريكية لسنة  ،االستيبلؾ

مف خبلؿ تحميؿ بيانات  1981في عاـ  Stern et Maskus ماسكوستوصؿ إلييا كؿ مف ستيرف و 
بيانات اإلنتاج ل 1990في عاـ  Salvatore et Barazesh بارازيتشور و تسالفاتحميؿ وكذا ، 1972عاـ 

وبالتالي  ،أوليف –رش، مما يدعـ صحة نظرية ىك1981وحتى  1958لمفترة الممتدة مف واالستيبلؾ 
 .3لغز ليونتيؼ إسقاط

ؼ ىي التي ليونتي لغزأوليف و –شرات األكثر نجاحا في التوفيؽ بيف نظرية ىكقد كانت الدراسو  -
، حيث أف عممية تقسيـ رأس الماؿ إلى رأس ماؿ مادي وبشري شككت في تجانس العمؿ ورأس الماؿ

أظيرت أف الواليات المتحدة األمريكية ىي ذات وفرة نسبية في رأس الماؿ البشري أكثر منيا في 
يسمح بالحصوؿ عمى تـ خمقو باالستثمار في التعميـ و ىذا الرأس الماؿ البشري ي .4رأس الماؿ المادي

نفؽ عمى مقدار ما يس الماؿ البشري ىو أ، فر 5عمى عمؿ مؤىؿ الذي يزيد مف إنتاجية اليد العاممة
ليذه األمريكي فمقدار ما ينفؽ عمى العامؿ وعميو  .التعميـالعامؿ ألغراض التدريب والتأىيؿ و 

بالتالي لو تـ احتساب رأس الماؿ البشري لتبيف و  ،في الدوؿ األخرى يرهمى مف نظأع وى األغراض
، العمؿ 1965في سنة  Kenen فحسب دراسة. 6الفارؽ في كثافة رأس الماؿ في الصناعة األمريكية

الرأس الماؿ البشري الناتج عف  .رأس الماؿعامميف ىما العمؿ و  ج بيفالمؤىؿ يمكف اعتباره كناتج لمز 
 Findlayأما  .الواردات مف ماؿالرأس  فيلعماؿ المؤىميف يجعؿ الصادرات أكثر كثافة ا

كثيفة مف  ار سمعمف رأس الماؿ يصدِّ نسبيا  اوفير  افتوصبل إلى نتيجة مفادىا أف بمد KierzKowskiو

                                                           
 .212رعد حسف الصرف، مرجع سابؽ، ص1

2
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ر كثيفة مف العمؿ غي ار سمعيصدِّ فأما البمد القميؿ الوفرة نسبيا مف رأس الماؿ  ،العمؿ المؤىؿ
عمماء - كفاءةمف األكثر  ز بيف ثمانية أنواع مف العماؿميَّ  الذيو  Keesing أما كسينغ. 1مؤىؿال
مف أجؿ  دولة ةعشر قاـ بدراسة حوؿ أربع قد متخصصة، فالإلى غاية اليد العاممة غير  -ميندسوفو 

وذلؾ  ،مؤىؿغير المؿ المؤىؿ و بدائؿ الواردات ليذه الدوؿ مف حيث محتواىا مف العتحميؿ صادرات و 
توصؿ إلى أف حصة العمؿ المؤىؿ في و  المزايا النسبية.عالجة العبلقة بيف كفاءة العمؿ و بغية م

ما حصة العمؿ صادرات الواليات المتحدة األمريكية ىي أعمى مف تمؾ في الدوؿ المتطورة األخرى، أ
لي يمكف اعتبار الواليات بالتااألخرى و فيي أقؿ منيا في بقية الدوؿ  حبلليةالمؤىؿ في الواردات اإل

اعتبار الحيازة العاممية  إمكانيةخمص في األخير إلى و  .2لمعمؿ المؤىؿ ير صافالمتحدة كمصدِّ 
 أما بالدويف. 3لكف بشرط تقسيـ العمؿ إلى عدة أصناؼ تحتية أكثر تجانسو  ،لمتجارة الدولية فسركم

Robert Baldwin ؿ مكمؿ لرأس الماؿ بسبب أف التعميـ فيرى أنو إذا تـ اعتبار العمؿ المؤىؿ كعام
المرتفع بالعمؿ حتوى : المتفسير لغز ليونتيؼ يصبح كالتالي بفضؿ وفرة رأس الماؿ فإف اأصبح ممكن

مقارنة مع العمؿ غير –مرتفع مف رأس الماؿ  حتوىالمؤىؿ لمصادرات األمريكية معناه كذلؾ م
 .4رأس الماؿ مقارنة مع البمداف األخرىؤىؿ و مف العمؿ الم ةكبير  ياحيازة نسب ىذا يعكسو  ،–مؤىؿال
 استخدـ ذيال  approche néo-factorielleبالمدخؿ العاممي الحديثنتيجة لذلؾ ظير ما يسمى و 

 .أوليف-رشلنظرية ىك رامباش اامتدادعتبر ي وبذلؾ فيو كأساس لممزايا النسبية  الرأسماؿ البشري
قا ف فرَّ يمذال 1982عاـ   Manning ثـ 1965سنة  Kenen يمكف ذكر في ىذا الصدد دراسات كؿ مفو 

العمؿ الرأسماؿ البشري و  ج بيفمز النتاج  يكوف فالعمؿ الكؼء ،الرأسماؿ البشريبيف الرأسماؿ المادي و 
في في الرأسماؿ البشري سوؼ يكوف لدييا وفرة نسبية  فالدولة التي تستثمر بقوة .5مؤىؿالغير 

ماؿ ال ساالستثمار في الرأ .لمميزة النسبية اميم االتي تعتبر مصدر البشرية، ىاتو األخيرة  الكفاءات
االستثمار في التعميـ والتكويف، الصحة واألمف،  اؿ منيا أساساكالبشري يمكف أف يأخذ عدة أش

اليد و  التكويف العاليلمستمر مف األفراد ذوي التعميـ و ىذا مف أجؿ ضماف التدفؽ اواليياكؿ القاعدية و 
 : البمد الوفير نسبيا مف رأس الماؿ المتعمـليالنظرية كالتاوعميو يمكف صياغة . 6ىمةالعاممة المؤ 

ر المنتوج الكثيؼ مف العمؿ غير صدِّ في الحالة العكسية يُ و ، المنتوج الكثيؼ مف العمؿ المؤىؿ رصدِّ يُ 
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ماؿ . بعبارة أخرى أف ىذا النموذج قاـ بإدخاؿ عنصر إنتاجي جديد يتمثؿ في الرأس ال1مؤىؿال
  .أوليف–شرلذلؾ فيو يعتبر امتدادا مباشرا لنظرية ىك ،البشري

يكمف في أف تقنيات اإلنتاج ليست متماثمة بيف فلمغز ليونتيؼ  ـالذي قدِّ التحميؿ االقتصادي أما  -
نما كذلؾ مف و  .2اإلنتاجبيف الدوؿ ال ينتج فقط مف اختبلؼ عوامؿ  فارؽبعبارة أخرى أف ال ،الدوؿ ا 

االعتبار الصناعات التي تتميز بما يسمى  في األخذفعدـ  ،السمعة الواحدة إنتاجالة االختبلؼ في د
كثيؼ العمؿ في  Xالتي يقصد بيا أف يكوف إنتاج سمعة ما " و كثافة عوامؿ اإلنتاج انعكاساىرة "بظ

 بعبارة أخرى أف ،مف رأس الماؿ الماؿ في الدولة الوفيرة رأسمف عنصر العمؿ وكثيؼ  البمد الوفير
االستخداـ لمعمؿ  كثيؼلرأس الماؿ عند توفر رأس الماؿ و إنتاج السمعة الواحدة ىو كثيؼ االستخداـ 

العمؿ ورأس –كوف مرونة إحبلؿ عناصر اإلنتاج تحدث ىذه الظاىرة عندما تعند توفر العمؿ. و 
ة إحبلؿ سيولمرونة اإلحبلؿ تقيس درجة و فض في العممية اإلنتاجية كبيرة، محؿ بعضيا البع –الماؿ

أحد العوامؿ محؿ عنصر آخر في العممية اإلنتاجية شيئا فشيئا مع انخفاض السعر النسبي ليذا 
تتميز بمرونة إحبلؿ كبيرة بيف  –التي ىي كثيفة العمؿو – X فإذا افترضنا أف إنتاج سمعة ما .العنصر

و أ ،ماؿأي يمكف إحبلؿ بسيولة كبيرة عنصر العمؿ محؿ عنصر رأس ال ،رأس الماؿ والعمؿ
، ففي ىذه الحالة فإف البمد األوؿ الوفير مف العمؿ مثبل سوؼ عنصر رأس الماؿ محؿ عنصر العمؿ

البمد الثاني الوفير مف رأس الماؿ سوؼ منخفضة و  أجورهينتج ىذه السمعة بتقنيات كثيفة العمؿ ألف 
انت مرونة اإلحبلؿ بيف ك السمعة بتقنيات كثيفة مف رأس الماؿ ألف أجوره مرتفعة، أما إذا ىذهينتج 

 أيِّ  3باستعماؿ تقنيات متشابية Xف مجبراف عمى إنتاج السمعة يرأس الماؿ صغيرة فإف البمدالعمؿ و 
أي تمؾ الصناعات التي تتميز  ،الكثافة العاممية انعكاسمع ظاىرة  .العمؿ عنصر مفثيفة بتقنيات ك

أوليف ال –شر، فإف نظرية ىكؿالمارأس بادؿ بيف عنصري العمؿ و المت بدرجة عالية مف اإلحبلؿ
استثناء ىذا النوع مف الصناعات في دراسة ليونتيؼ مف أجؿ  لذلؾ كاف األجدىيمكف تطبيقيا و 
ّمة.مّ ضتفادي النتائج الم

ة يما سبؽ يمكف القوؿ أف ليونتيؼ ألغى فرضية تماثؿ دواؿ اإلنتاج لمسمعة الواحدة لنظر  مف خبلؿ
بالتالي فالفارؽ بيف الدوؿ ال يمكف أف يكوف و  ،اج ليست نفسيا في كؿ الدوؿتأف تقنيات اإلنأوليف، و -رشىك
فدالة اإلنتاج لمسمعة الواحدة قد تختمؼ تبعا لمظروؼ  ،4فقط عف االختبلؼ في عوامؿ اإلنتاج اناتج

دـ ما ينجـ عنو مف تقو  ،اإلنتاج يعني إلغاء دور البحث والتطوير كما أف افتراض تجانس دواؿ .التكنولوجية
فى الطابع السكوني ضؼ إلى ذلؾ أنو أضأف الدوؿ مف الحصوؿ عمى مزايا نسبية مكتسبة، مكِّ تكنولوجي يُ 

 . 5جعميا عاجزة عف التكيؼ مع التغيراتعمى النظرية و 
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الدوؿ في حيازة عوامؿ اإلنتاج  الميزة النسبية عمى أساس االختبلؼ بيفني أوليف تب-رشنظرية ىك
 –التي تسمى غالبا بتجارة الشماؿو  ،ير التجارة بيف الدوؿ المتطورة والناميةفي تفسأكثر نجاحا  دعبذلؾ تُ و 

ووفرة الموارد الطبيعية لدى  ،لدى األولى العمؿ المؤىؿو  رأس الماؿالالتي تقـو أساسا عمى وفرة الجنوب و 
التي تسمى بتجارة و  ،تطورةمع ذلؾ يبقى ىناؾ جزء ميـ مف المبادالت خصوصا التجارة بيف الدوؿ الم الثانية.
تعمؿ في  العديد مف الصناعات، و الدوؿ ال تستخدـ نفس التكنولوجية، فيةالشماؿ لـ تفسره ىذه النظر  –الشماؿ

أذواؽ اختبلؼ و مردوديات حجـ غير ثابتة، كذلؾ ىناؾ تميز المنتجات بظؿ المنافسة غير تامة و 
بعيف االعتبار المتغيرات التي أغفمتيا نظرية كؿ ىذا يتطمب ضرورة وجود نظريات أخرى تأخذ  ،المستيمكيف

 .أوليف–شرىك
 :ّالنظرياتّالحديثةّلمتجارةّالدوليةّّّّّبحثّالثانيالم

كالتجارة بيف الدوؿ  التجارة الدولية تعتبر األساس في تفسير بعض أنماطأوليف –رشإف نظرية ىك
ر المنتجات األولية كالمنتجات الطبيعية تصدِّ  نظرا لوفرتيا بالمواردالدوؿ النامية، فيذه األخيرة و الصناعية و 

ة تستورد منيا المنتجات الصناعية نظرا لوفر و  ،إلى البمداف الصناعية الخالزراعية، المواد األولية، الطاقة ...
 .العمؿ الماىرالدوؿ الصناعية مف رأس الماؿ و 

بيف دوؿ ذات وفرة نسبية مف المبلحظ أف نظرية وفرة عوامؿ اإلنتاج تنبأت بأف التجارة تتـ خصوصا و 
ر أف الدولة ال تصدِّ ، و بيف الدوؿ اإلنتاجأي أف النموذج قائـ عمى االختبلؼ في حيازة عوامؿ  ،عوامؿ مختمفة

ىي ما رد القمح مقابؿ تصدير السيارات و فيي مثبل تستو  ،تستورد في نفس الوقت منتجات مف نفس الصناعةو 
interindustriel  أوinter-branche  تسمى بالتجارة بيف الصناعات

1.    
وفرة عاممية متقاربة  ، فالتجارة الدولية تتركز خصوصا بيف دوؿ ذاتلكف الواقع يدؿ عمى عكس ذلؾ

انيا التجاري يظير نفس أي أف ميز  ،تستورد نفس السمعةر و دِّ عديدة تص ضؼ إلى ذلؾ أف دوالأ، أو متشابية
وىو ما  ،كالتجارة بيف الدوؿ الصناعية المتقدمة ،انب الصادراتجالخدمات في جانب الواردات و مع و أنواع الس
أي تجارة في نفس الصناعة  intra-branche داخؿ الفرع أو intra-industriel بالتجارة داخؿ الصناعة يسمى 

لة السيارات بعبارة أخرى مبادالت متقاطعة لمنتجات تنتمي لنفس الفروع الصناعية كمباد ،أو لنفس المنتوج
، يقـو عمى أساس تميز المنتجات ووفورات الحجـاخؿ الفرع د، فيذا النوع مف المبادالت بؿ السيارات مثبلمقا

 بصادرات وواردات متشابية.لمية تتـ بيف البمداف المتقدمة و مف التجارة العا 2%70حيث أف 
أوليف منذ الستينات  –شرتفسير مثؿ ىذه الحاالت مف التجارة الدولية فقد كانت نظرية ىك فنظرا لعجزىا عو 
ليذه النظرية أو لسد الفجوات الموجودة  حتى منتصؼ التسعينات موضوع تقديـ العديد مف النماذج الداعمةو 

ثبات بعض فروض النظرية كالمنافسة التامة، تشابو أذواؽ المستيمكيف،  لغاءبيا معتمدة في ذلؾ عمى إ

                                                           
  بيف الدوؿ يقصد بيا أيِّ مف السمع ُتصدَّر و/أو ُتستورد مف طرؼ الدولة.أنماط التجارة 

1
Emmanuel Nyahoho et pierre – Paul proulx, op.cit., PP.134 - 135. 
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اختبلؼ  عمى حوؿ مف تحميؿ الميزة النسبية القائـكذا التو  ،الخالمنتجات ... مردوديات الحجـ، تجانس
مع مبلحظة أف إلغاء ىذه  أكثر تعقيدا يعتمد عمى ميزة أخرى.تحميؿ إلى اإلنتاجية أو عوامؿ اإلنتاج المتوفرة 

فالنظريات الحديثة ىي نظريات تكميمية تسمح  ،كف يعدلياأوليف ول –شرالفرضيات ال يبطؿ نظرية ىك
أف النظريات التقميدية ضؼ إلى ذلؾ أ .أوليف –ر شىك التجارة الذي لـ تفسره نظرية بمعالجة جزء ميـ مف 

ركزت في تحميميا أساسا عمى التجارة بيف الدوؿ، في حيف التحميبلت  (أوليف–رشآدـ سميث، ريكاردو، ىك)
إلجابة عف عمى الشكؿ الذي تتاجر بو، فالنظريات الحديثة لمتجارة تحاوؿ او  ،عمى المؤسسةالحديثة تقـو 

بعبارة أخرى أنيا تركز  ؟لماذا بعض المؤسسات تفوز بنجاح أكثر مف أخرى فيما يخص التصدير :تساؤؿ
التي تسمح لممؤسسات بتطوير المزايا النسبية عبر الزمف بشكؿ يسمح ليا بمنافسة منافسييا  الكيفيةعمى 
ىذه  ،نظريات الحديثة لمتجارة الدوليةمرجع لما يسمى بالال دعأوليف تُ –شرمع ذلؾ فإف نظرية ىك .1بكفاءة

مردوديات أف األسواؽ تعمؿ في ظؿ المنافسة غير التامة، عمى األخيرة تؤكد في تفسيرىا لمتبادؿ الدولي 
 .وتميز المنتجاتاختبلؼ التكنولوجيا، الحجـ ىي متزايدة، 

اممة في كالعممية ال الفرضية إلى مستوى النظريةىذه النماذج لـ ترؽ مف مستوى  أفوالجدير بالذكر 
دؿ أفكار في تفسير التباولكنيا تمثؿ تحميبلت و  ،أوليف –شركما ىو الحاؿ بالنسبة لنظرية ىك ،التجارة الدولية

النماذج ف .2أوليف –شرمختمفة عف تمؾ التي يقوـ عمييا نموذج ىكوذلؾ تحت ظروؼ محددة و  ،الدولي
بتطبيؽ أدوات سير مف طرؼ النظريات التقميدية و لمتف أخذت في االعتبار تمؾ الظواىر غير قابمة الحديثة

 تحميؿ حديثة.
ّنموذجّالفجوةّالتكنولوجيةّّ:األولمطمبّال

، يفإف النظرية النيوكبلسيكية تجاىمت تأثير التغيرات التكنولوجية عمى التجارة والتخصص الدولي
ف بنية التجارة وتخصص كؿ إلتالي فوبا ،وافترضت أف الدوؿ تمتمؾ كميات ثابتة ال تتغير مف عوامؿ اإلنتاج

، وتوضيح . لذلؾ جاء نموذج الفجوة التكنولوجية لتدارؾ نقطة الضعؼ ىذه3النسبية ال تتغير زاياهمبمد وكذا 
   ؟التجاري الدولي التبادؿتؤثر عمى  أفكيؼ يمكف لمتغيرات التكنولوجية 

مف خبلؿ كتابو  1961في سنة  Michaël Posner بوزنرمايكؿ مؤسس نموذج الفجوة التكنولوجية ىو 
نموذج ، فحسب ىذا ال1965في عاـ  Hufbauer رىافباو  متبوعا بأعماؿ ،"التجارة الدولية والتغيرات التقنية"

 ،طرؽ إنتاج جديدةو  ،عمى أساس إدخاؿ منتوجات جديدة مف التجارة بيف الدوؿ المصنعة يقـو اكبير  افإف جزء
عتمد غالبا بالتالي لمدولة احتكار مؤقت لمسوؽ العالمي، ىذا االحتكار يو  ،وىذا ما يمنح لممؤسسة المبتكرة

التي تمنح مف أجؿ تحفيز تدفؽ  حقوؽ التسجيؿبراءة االختراع و  قوانيف حماية حؽ الممكية واالختراع: عمى
 يزوؿ ىذا االحتكار بزواؿ التفوؽ التكنولوجي لمدولة.و 4ّاالختراعات

                                                           
 المؤسسات التي تنتج سمعا متجانسة.   أوليف يعني أف كؿ صناعة تتكوف مف مجموعة مف –افتراض المنافسة التامة في نموذج ىكشر 

1
Andrew Horrison et autres, op.cit., P.281. 

 .35رشاد العصار وآخروف، مرجع سابؽ، ص2
 .159ص ،2012لبناف، الطبعة األولى، ، النظريات المحدثة لمتجارة الدولية، دار المنيؿ المبناني، بيروتمحمد دياب وبساـ الحجار، 3

4
Dominick Salvator, op.cit., P.209. 



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالسياقّالتاريخيّلتطورّمفيومّالقدرةّالتنافسيةّّّ      الفصلّاألولّّّّّّّّّّّّ      لّّّّّّّّّّّّالجزءّاألو     

ّّّ 

35 
 

ات التكنولوجية يحقؽ اختبلفا مماثبل في المزايا النسبية المكتسبة، فاالختبلؼ بيف الدوؿ في المستوي
أو  ،متقدمة يمكنيا مف إنتاج سمع جديدة، أو سمع ذات جودة عالية إنتاجبعبارة أخرى أف امتبلؾ دولة لطرائؽ 

لدوؿ عمى مزايا نسبية مستقمة عف ا يابالتالي حصولو ، بالدوؿ األخرى تكاليؼ إنتاجية أقؿ مقارنة سمع ذات
رأس الماؿ فيو و  ،ؿ اإلنتاج كالعمؿفنموذج الفجوة التكنولوجية يعتبر التطور التكنولوجي أحد عوام .1األخرى

بالتالي فالدولة التي تكوف ىي السباقة في إنتاج سمعة جديدة قبؿ د مف المصادر المعاصرة لمتخصص، و واح
نتيجة احتكارىا سوؽ ىذا لمدة زمنية معينة و  ،خرىاأل بالدوؿىذا المنتوج مقارنة غيرىا تتمتع بميزة نسبية في 

المنتوج بسبب كذا الطمب الخارجي ليتـ بعد ذلؾ تقميد ىذا و  ،االستيبلؾ المحميفيي تمبي  بذلؾو  ،ىذه السمعة
المحدد لمتجارة و جديدة، فالفارؽ التكنولوجي ى ابتكارات، لتستمر العممية بعد ذلؾ بظيور انتشار التكنولوجيا

ر الدوؿ األخرى تصدِّ الجديدة و ر السمع الكثيفة مف التكنولوجيات الدوؿ المتطورة تصدِّ  أف حيثالدولية 
 .المنتوجات العادية

التطوير كعامؿ مفسر لمتبادؿ أدخؿ البحث و ما يمكف مبلحظتو ىو أف  نموذج الفجوة التكنولوجية، 
ذلؾ لمدة زمنية تقريبا و  ،لمنتوج الجديدا إنتاجتبتكر تمتمؾ احتكار لي حيث أف المؤسسة التي تستثمر و الدو 

نسبية مف نوع  زايامضؼ إلى ذلؾ أنو في ىذا النموذج فإف التكنولوجيا ىي مصدر الحصوؿ عمى أ .2طويمة
بعكس عوامؿ  اقتصاد جزئي أصؿىي ذات  زاياالمىذه  ،متمثمة في منتجات جديدة ذات كثافة معرفيةجديد 
 .3كمي اقتصاد أصؿلتالي ىي ذات باالتي ىي خاصة بكؿ دولة و  اإلنتاج

: االختراع أو التجديد، فاالختراع يكوف طور التكنولوجي يحدث بصيغتيف ىماالجدير بالذكر أف التو 
تؤدي إلى تخفيض التكاليؼ، أما  إنتاج جديدة أو إيجاد طريقة ،سمع جديدة لـ تكف موجودة سابقا بإطبلؽإما 

في كمتا الحالتيف اختراع أو تجديد تحصؿ حيث يصبح أكثر قبوال و الموجود ب بتحسيف المنتوجالتجديد فيكوف 
تصدير السمع كثيفة كارية، تكسبيا أفضمية في إنتاج و الدولة عمى ميزة نسبية مكتسبة ذات طبيعة احت

 التكنولوجيا.
 :4فجوة التقميدر بيف مصطمحيف ىما فجوة الطمب و قد ميز بوزنو 

 موطف االختراعة في البمد بيف بداية إنتاج السمعة الجديد الفاصمةنية وىي عبارة عف الفترة الزم:ّفجوةّالطمب ،
 بداية استيبلؾ ىذه السمعة في الخارج.و 

 بداية إنتاجيا في جديدة في البمد موطف االبتكار، و ىي الفترة الزمنية بيف بداية إنتاج السمعة الو :ّفجوةّالتقميد
 الخارج.

                                                           
 .125محمد دياب، مرجع سابؽ، ص1

2
Mathilde Lemoine et autres, op.cit., P.74. 

3
Gérard Lafay , op.cit., P.184.  
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تابع في الفترة الزمنية ة الفجوة التكنولوجية عمى أنيا "ضوء ىذيف المصطمحيف عرؼ بوزنر تجار  عمىو 
، أي أنيا التجارة التي تحدث خبلؿ الفترة الزمنية التي تبدأ بقياـ ميدفجوة التقة بيف فجوة الطمب و المحصور 
 .1"دةج ليذه السمعة في الدولة المقمِّ بداية اإلنتامخترعة بتصدير السمعة الجديدة، و الدولة ال

فجوة أي زواؿ ال ،دة تفقد الدولة المبتكرة لمسمعة ميزتيا النسبيةفي الدوؿ المقمِّ نتاج ىذه السمعة فعند بداية إ
بالتالي فإف العوامؿ التكنولوجية باعتبارىا مفسرة لمتجارة الدولية في السمع الصناعية ذات الكثافة التكنولوجية، و 
لمتبادؿ  كمفسر أوليف( –رشنظرية ىك)عوامؿ اإلنتاج حؿ محميا عامؿ الوفرة أو الندرة النسبية ليالتكنولوجية، 

الدولي عمى أساس اختبلؼ المزايا النسبية الطبيعية، بعبارة أخرى تحوؿ الميزة المتحصؿ عمييا مف طرؼ 
 المبتكر إلى ميزة حيازة عوامؿ اإلنتاج.

  :2بينيا مجموعة مف الفرضيات مف إلىنموذج الفجوة التكنولوجية استند  أفوالجدير بالتنويو 
 ؛تتوزع بيف الدوؿ بنسب متساوية اإلنتاجعوامؿ  إف .1
 ؛كؿ الفروع والقطاعات ىي موجودة في مختمؼ الدوؿ .2
مختمفة  إنتاجالدوؿ تستخدـ في نفس الفروع تكنولوجية  أفاختبلؼ التكنولوجيا بيف الدوؿ مما يعني  .3

 ؛وتنتج سمعا مختمفة
 ؛انعداـ الرسـو الجمركية وتكاليؼ النقؿ .4
 ؛المستيمكيف أذواؽ تشابو .5
 .العمالة الكاممة .6

 األىـوليف، التعارض أ-معظـ الفرضيات السابقة تتطابؽ مع فرضيات نظرية ىكشر أفالمبلحظ و 
ال نموذج الفجوة التكنولوجية  أفبينيما يكمف في تبايف التكنولوجيا المستخدمة بيف الدوؿ. وىذا ما يؤكد 

 بؿ عمؿ عمى تطويرىا. يستبدؿ أو ينفي نظرية وفرة عوامؿ اإلنتاج
 فريمافو  1970في سنة  Hufbauer وراخصوصا ىوفبو  ،عمى تطوير ىذه النظرية وفالكثير  وقد عمؿ

Freeman  توصبل مف خبلؿ الدراسات التطبيقية الختبار صحة نموذج الفجوة التكنولوجية إلى و ، 1963عاـ
طوؿ الفترة الزمنية التي تستغرقيا الفجوة أف االختبلؼ في مستويات األجور بيف الدوؿ يعتبر محددا ىاما ل

في الدولة موطف اختراع السمعة ما ىو عميو ع افعندما يكوف مستوى األجور في دولة ما منخفض ،التكنولوجية
بتكاليؼ إنتاجية الدولة األـ إلى الدوؿ األخرى و  إنتاج ىذه السمعة بسرعة مف نتقاؿافإف ىذا سوؼ يؤدي إلى 

  .3أقؿ
عمى البحث  اإلنفاؽبدراسة العبلقة بيف  1968في عاـ  Vernonو Mehtaو Gruber فكما قاـ كؿ م

عمى البحث  اإلنفاؽبالتالي اعتبروا ا إلى وجود ارتباط قوي بينيما، و توصمو و  ،التطوير واألداء التصديريو 
 ،ات الجديدةالمؤقتة التي تكتسبيا المؤسسات والدوؿ مف المنتجالتطوير كمتغير بديؿ عف الميزة النسبية و 

                                                           
 .المرجع نفسو1
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الدوؿ بميزة عمى تمتع المؤسسات و  أساسي وير ىي مؤشرالتطأي أف نفقات البحث و . 1الجديدةطرؽ اإلنتاج و 
التطوير بعبارة أخرى أف نفقات البحث و  .البتكارات جديدة في مجاؿ اإلنتاجنسبية مؤقتة ناتجة عف تقديميا 

 .2استثمار تكنولوجي كبيرات التي تتطمب تؤدي دورا حاسما في األداء التصديري لمدولة في المنتج
ا في ير دومظت الجديدةكيؼ أف المنتوجات  krugman كروغماف حوض 1979مؤخرا في سنة و 

لكروغماف  فبالنسبة  .تختفي أماـ منافسة األجور المنخفضة في بمداف الجنوبالشماؿ ثـ تتقيقر بعد ذلؾ و 
ال يمكف المحافظة و  ،مرار عف طريؽ انتقاؿ التكنولوجياتباس االحتكار التكنولوجي لدوؿ الشماؿ ينقرض فإف

و عمى المدى الطويؿ ال يمكف بعبارة أخرى أن. 3عميو إال عف طريؽ ابتكارات مستمرة في المنتوجات الجديدة
لمتغيرات التكنولوجية أف تشكؿ مصدرا دائما لمميزة النسبية في سمعة معينة، وذلؾ بسبب انتشارىا بيف الدوؿ 

   .4لتبادؿ الدولينتيجة ا
النسبية الساكنة الناجمة عف  زاياالموذلؾ بتطويره لمفيوـ  لتكنولوجيةورغـ أىمية نموذج الفجوة ا

مستويات النسبية ديناميكية مكتسبة ناتجة عف االختبلؼ في  زايام إلىوتحويميا  ،الطبيعية اإلنتاجعوامؿ 
إال أنو ظؿ عاجزا  ،أخرىمف جية  بيقية الداعمة لونتائج الدراسات التطو مف جية،  التكنولوجية بيف الدوؿ

بللو استمرار كذا المدى الزمني الذي يمكف خو  ،أسباب ظيور الفجوة التكنولوجية وحجمياعف اإلجابة عف 
بالتالي سد الثغرات التي عانى و  نو،ورة حياة المنتوج اإلجابة عحاولت نظرية د ىذا ماالفجوة قبؿ إزالتيا، و 

 ذج.منيا ىذا النمو 
 ّ:ّنموذجّدورةّحياةّالمنتوجمطمبّالثانيال 

لبلقتصادي  "لتطرؽ إلى نموذج "تشابو األذواؽقبؿ تناوؿ فرضية دورة حياة المنتوج البد مف ا
 فسر بنية التجارة الدولية واتجاىاتيا انطبلقا مف الذيو  1961في عاـ   Staffan Linderالسويدي ستافاف ليندر

 . ضيبلتيـ في التجارة بالسمع الصناعيةفألىمية الكبيرة ألذواؽ المستيمكيف وتحيث أكد عمى ا الطمب جانب
يقـو عمى افتراض أف كؿ دولة ستقوـ بتصدير المنتجات المصنعة التي يوجد ليا سوؽ  النموذج

ت بالوصوؿ إلى ف تغطية احتياجات السوؽ المحمية تسمح لممؤسساألذلؾ و  ،محمية كبيرة داخؿ الدولة نفسيا
أي أف نموذج ليندر  .بالتالي تخفيض التكاليؼ مما يمكنيا مف اختراؽ األسواؽ الدوليةديات الحجـ و اقتصا

التي تتميز بوجود تصدير السمعة و  إلنتاجرات الحجـ و االستفادة مف وف إمكانيةيعتمد عمى فرضية مفادىا 
حجـ السوؽ بعدد  درلينوقد ربط  .استيراد السمعة التي ليا سوؽ داخمي صغيرسوؽ داخمي كبير، و 

بأغمبية السكاف الذيف يفضمونيا، أما السوؽ الصغير فيتحدد المستيمكيف، فالسوؽ الداخمي الكبير لسمعة يتحدد 
بالتالي فالبمد عند قيامو بتصدير السمعة التي ينتجيا إلى تفضيؿ سمعة أخرى، و  اأذواقي تتجو تيباألقمية ال

 ،رىا إلى مستيمكي الدوؿ األخرى الذيف ليـ نفس التفضيبلتسوؼ يصدِّ  ،الحجـ الكبيرداخميا عمى نطاؽ 
                                                           

 .220، صالسواعي، مرجع سابؽ خالد محمد1
2
Bernard Guillochon et Annie Kawecki , op.cit. ,P.64. 

3
Jean-louis Mucchielli et Thierry Mayer , op.cit., P.434. 

 .161محمد دياب وبساـ الحجار، مرجع سابؽ، ص4
الطمب الممثؿ :ويسمى أيضا بنموذج"  Demande représentative ؿ"، "تشابو المداخي la théorie de la similarité des revenus ."  
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نطاؽ مى حاجات األقمية في السوؽ الداخمي ليذا البمد فيتـ عف طريؽ استيراد السمع التي تنتج ع باعشإبينما 
 .  1كبير في الدوؿ األخرى

 ،السوؽ المحمية بالتالي عف إنتاجو فيو  ،ج ناتجة عف الطمب المحمي القويفالتنافسية الخارجية لمنتو 
خمص مف خبلؿ تحميمو إلى أف الدوؿ متشابية الدخؿ . و 2لمسوؽ المحمية امتدادفالسوؽ الخارجية ما ىي إال 

فكؿ دولة سيكوف ليا فرص تصدير في األسواؽ الدولية المشابية ليا بالتالي و  ،ضا متشابية األذواؽستكوف أي
أي أف فرضية  ،التفضيبلتد غالبا إلى تشابو األذواؽ و يقو  ألف التشابو في مستويات الدخؿ ،مف حيث الدخؿ

وحيث يكوف  ،مف حيث الدخؿ ليندر تنطبؽ عمى المنتجات الصناعية المتنوعة التي تتـ بيف الدوؿ المتشابية
، أما فيما أف محور نظرية ليندر ىو التفضيبلت ووفورات الحجـ بمعنى دور بارزاقتصاديات الحجـ لؤلذواؽ و 

 .3أوليف المعتمدة عمى وفرة عامؿ اإلنتاج-رشأنيا تخضع لنظرية ىك اعتقدفإف ليندر  ،وليةيخص المواد األ
 وبالتالي فميندر ميَّز بيف نوعيف مف السمع: الصناعية والمنتجات األولية.

مؿ اإلنتاج، فسر بحيازة عوافبالنسبة لميندر فإف التبادؿ المتقاطع لمسمع المصنعة بيف الدوؿ المتطورة ال يُ 
نما يُ و  المنتجات مما  مىع امحمي ارة إذا امتمكت أوال طمبدِّ حيث أف الدولة تصبح مص ،فسر عف طريؽ الطمبا 

. 4يسمح ليا بإطبلؽ اإلنتاج، ليتـ بعد ذلؾ التصدير إلى الدوؿ ذات الطمب المشابو لطمب الدولة المنتجة
ت ، الكمبيوترااىية، الساعاتمثؿ سيارات الرف الرفاىيةخصوصا في حالة منتوجات وىذا يعتبر صحيحا 

تحديد ساسي في تفسير المزايا النسبية و بعبارة أخرى أف ليندر حاوؿ إدخاؿ الطمب كعامؿ أ .وغيرىا
فالطمب حسبو ىو الذي يؤثر عمى اتجاه تجارة السمع  ،أي أف الطمب ىو مصدر المزايا النسبية ،التخصص

 :5تاليةالمصنعة، معتمدا في نموذجو عمى الفرضيات الخمس ال
 ؛سمعة مصنعة ال يمكف أف تدخؿ في سوؽ ما إال عندما يكوف ىناؾ طمب محتمؿ عمييا .1
 ؛بالسوؽ المحمية مف أجؿ الكشؼ عف الطمب لممؤسسة المعرفة الجيدة .2
 ؛تشكيمة المنتجات التي يمكف لبمد ما أف ينتجيا مرتبطة بالطمب المحمي .3
التي ليا طمب مشابو لمطمب المتوقع في السوؽ ر السمعة إال نحو الدوؿ الدولة المبتكرة ال تصدِّ  .4

 ؛المحمية
ى دخؿ متشابو مع الدولة الدوؿ التي ليا طمب متشابو مع طمب البمد المبتكر يتمتع سكانيا بمستو  .5

 .المبتكرة
أنيا لـ تعط تفسيرات ألسباب تركز إنتاج السمع الصناعية المتنوعة في  مقاربةالمبلحظ عمى ىذه الو 
الدخوؿ في و  ،نية تحقيؽ الوفورات االقتصاديةفيي تفسر فقط  إمكا ،واىا مف الدوؿمعينة دوف سدولة 

                                                           
 .119، صمرجع سابؽعبد الرحمف يسري أحمد، 1

2
Alain Samuelson, op.cit., P.143. 

 .45-44رشاد العصار وآخروف، مرجع سابؽ، ص ص3
4
Bernard Guillochon et Annie Kawecki , op.cit. ,P.79. 

5
Emmanuel Nyahoho et pierre – Paul proulx, op.cit., PP.141 - 116. 
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التي ر السمع ألف ىذا النموذج يقـو عمى افتراض أف الدولة تصدِّ  .ة التصديرية بناء عؿ حجـ الدولةالمنافس
المؤسسات المحمية  محمية كبيرة وذلؾ نظرا لمحاجة إلى اإلنتاج الكبير الحجـ مف أجؿ تحقيؽ اتممؾ ليا أسواق

بذلؾ و  ،ع مما يؤدي إلى انخفاض أسعارىابالتالي تخفيض تكاليؼ إنتاج ىذه السمو  ،حجـ اقتصاديةورات لوف
أي أف ىذا النموذج يمكف أف ينطبؽ في الواقع العممي عمى صناعات  .تتمكف مف غزو األسواؽ األجنبية
عمى نطاؽ  اتنتج سمع ىناؾ دوالأف لكف المبلحظ  .رليا سوؽ داخمي كبيو  ،تتمتع بمزايا غمة الحجـ المتزايدة

وألغراض التصدير دوف أف يكوف لدييا سوؽ داخمي كاؼ  ،الحجـ الكبير متمتعة بذلؾ بغمة الحجـ المتزايدة
   .1اإلسبلميةإلى الدوؿ العربية و  اصيف لتصديرىالستيعاب ىذه السمع كصناعة سجادة الصبلة مف طرؼ ال

مف  Raymond Vernon ريموند فرنوف األمريكي مف طرؼ االقتصادي انيةثخذت فرضيات ليندر أُ 
ضمف مقاؿ لو بعنواف "االستثمارات الدولية  1966سنة المنشور أجؿ تطوير نموذجو "دورة حياة المنتوج " 

ويقية ستعمؿ في البدء في الدراسات التسأُ  اقديم االذي طبؽ فيو مفيومو والتجارة الدولية في دورة حياة السمعة"، 
أوسع مف نموذج الفجوة أعـ و  يعتبر ىذا النموذجو  ،مريكية مع إدخاؿ البعد الدوليعمى المؤسسات األ

التغيرات التي و  ،التكنولوجية حيث حاوؿ مف خبللو فرنوف توضيح المراحؿ المختمفة التي يمر بيا منتوج جديد
مى الواليات المتحدة األمريكية باعتبارىا ذلؾ بالتطبيؽ عو  ،ة النسبية لو خبلؿ ىذه المراحؿتحدث عمى الميز 

العالية الميارة وكذا السمع الجديدة نظرا لتفوقيا التكنولوجي نتيجة وفرتيا مف اليد العاممة  إنتاجالرائدة في 
بالتالي المستيمكوف كانوا ثر ارتفاعا خبلؿ فترة الستينات و رؤوس األمواؿ كما أنيا كاف ليا دخؿ فردي األك

درة شرائية مرتفعة مما دفع المؤسسات إلى إنجاز االبتكارات مف قجات جديدة نتيجة امتبلكيـ ليطالبوف بمنت
بعد ، و عو في األسواؽ المحمية األمريكيةبيأف المنتوج الجديد يبدأ إنتاجو و ف حيث بيَّ . 2باع ىذا الطمبشأجؿ إ

 فإف ذلؾتحقيقيا أرباح ا المنتوج و زيادة صادراتيا مف ىذمع مريكا تبدأ في تصديره إلى الخارج، و رواجو في أ
تصدير الفائض منو مما يؤدي إلى انخفاض الصادرات األمريكية وؿ األخرى عمى البدء في إنتاجو و يحفز الد

ليذا المنتوج إلى أف تصبح في نياية الدورة مستوردة لو مف الدوؿ الناقمة لمتكنولوجيا نتيجة انخفاض تكمفة 
 المنتجة منو. عف طريؽ زيادة الكميات إنتاجو

التكنولوجي يبدأ دوما في  عمى افتراض أف التقدـ يتأسسمف خبلؿ ما سبؽ نبلحظ أف ىذا النموذج 
تبدأ كمصدر وحيد لممنتوج  . فالواليات المتحدة األمريكية3، لينتقؿ في مرحمة الحقة إلى الدوؿ األخرىأمريكا
والشكؿ الموالي  .4أخيرا مستوردا صافيا لو، و المنتجيف األجانب عمى التصدير، ثـ تصبح تتنافس مع الجديد

 يوضح المراحؿ المختمفة لدورة حياة منتوج:
 
 

                                                           
 .120عبد الرحمف يسري أحمد، مرجع سابؽ، ص1

2
Michel Rainelli, le commerce international, op.cit., PP.51-52. 

 .54حساـ عمي داود وآخروف، مرجع سابؽ، ص3
 .156-155عمى عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سابؽ، ص ص4
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دورةّحياةّالمنتوجمراحلّ:04ّالشكلّرقم  

 
Source : Dominick Salvator, économie Internationale, éditions de Bock Université, 

Bruxelles, 1
er

 édition, 2008, P:211 

الطمب أو  باعشإ، وأو توسع الطمب الظيور، نمو :مراحؿ األربعة لدورة حياة منتوجليمكف تمخيص او 
  :1، الركود كما يميالنضج
مرحمة التقديـ: وىي مرحمة اختراع وتطوير وتعديؿ المنتوج في أمريكا وتسويقو في أسواقيا المحمية،  .1

إنتاجو ىذه المرحمة يتـ أي أف المنتوج في  ،المنتوج في ىذه المرحمة يكوف كثيؼ التكنولوجياو 
 المبتكرة . ةاستيبلكو فقط في الدولو 
بداية تصديره لدوؿ أخرى مرتفعة الدخؿ أي ليا نفس : نجاح المنتوج و نمو المنتوج( أومرحمة النمو ) .2

كما أنو في ىذه المرحمة ال يوجد ىناؾ إنتاج  الياباف.المتمثمة في الدوؿ األوروبية و و  ،مستوى المعيشة
 فالبمد المبتكر لو احتكار عمى األسواؽ المحمية واألجنبية. ،أجنبي بعد

جديد في الدوؿ الصناعية المنتوج ال إنتاجتكنولوجية  استيعاب: خبلؿ ىذه المرحمة يتـ مرحمة النضج .3
و المحمية كما أنبالتالي انطبلؽ ىذه األخيرة في إنتاج ىذا المنتوج لتمبية حاجات أسواقيا و  ،األخرى

مما يؤدي إلى  ،المنتوج باإلنتاج في الخارجا صادراتيا مف ىذا ة تستبدؿ أمريكخبلؿ ىذه المرحم
بأنو كثيؼ اليد  المنتوج خبلؿ ىذه المرحمة يتميز. و جو انخفاض الصادرات األمريكية مف ىذا المنت

دة لممنتوج تكتسب ميزة نسبية قائمة عمى أساس العمؿ الذي ىو فيذه الدوؿ الصناعية المقمِّ  ،العاممة
بالتالي تحويؿ الميزة المتحصؿ و  ،التكنولوجيا أدى إلى إبطاؿ بعبارة أخرى أف التقميد .سبيا أقؿ تكمفةن

 ميزة عاممية.إلى عمييا مف طرؼ المبتكر 
ع في اإلنتاج التوسحققة مف طرؼ المؤسسات األجنبية و رات الحجـ المو مرحمة التقيقر: نظرا لوف .4

بالتالي اكتسابيا لميزة نسبية و  ،تكمفة ىذا المنتوجإلى انخفاض مما يؤدي  ،الخارجيةلؤلسواؽ المحمية و 

                                                           
1
Dominick Salvator, op.cit., PP.211-213. 
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تطوير تة المتحصؿ عمييا نتيجة احتكار و كا لمميزة النسبية المؤقيفقداف أمر ىذا المنتوج و   في إنتاج
ا تفقد تصبح نمطية بقدر متكنولوجية الخاصة بيذا المنتوج و قدر ما تتقادـ الببحيث  ،المنتوج الجديد

أف  ة إلىوتجدر اإلشار  تتحوؿ في النياية لمستورد صاؼ ليذا المنتوج.زتيا النسبية و أمريكا لمي
بسبب انخفاض األجور في دوؿ والعتبارات التكمفة  *المنتوج في ىذه المرحمة يتميز بالنمطية الشديدة

ىذا  نتاجإتتميز بميزة نسبية في الدوؿ تصبح ىذه و  ،يؤدي إلى استقرار المنتوج بيا العالـ الثالث مما
بالتالي تصديره بينما المؤسسة األمريكية المبتكرة فإنيا تتخمى عف إنتاج ىذا المنتوج مف و المنتوج 

 ،أخرى جديدة ـ بابتكار منتوجاتتتجو إلى االىتماو  ،فة زىيدة مف دوؿ العالـ الثالثأجؿ استيراده بتكم
 ابؿ يصبح عادي Lux منتوج الرفاىيةفالمنتوج خبلؿ ىذه المرحمة لـ يعد  .بالتالي بداية دورة أخرىو 

banal  تصبح غير قابمة  الخالوزف... ،أي منتوج االستيبلؾ الواسع أيف خصائصو كالشكؿ، األلواف
بالتالي مؤسسات دوؿ العالـ الثالث تقـو بإنتاجو ووضعو بكثافة في متناوؿ جميع و  ،لمتحسيف

 .1مستيمكي العالـ
 :صناعية أخرى ثـ تتجو نحو دوؿ ،األمريكيةي الواليات المتحدة تظير أوال ف ة إًذافالمنتجات الجديد

بالتالي فحسب نموذج دورة حياة المنتوج فإف دوؿ الشماؿ و  ،أخيرا نحو الدوؿ الناميةباف و ، الياأوروبا
يمكف توضيح و  دوؿ الجنوب في المنتجات القديمة.و  ،نتجات جديدة عالية التكنولوجياتتخصص في إنتاج م

 ؿ الجدوؿ التالي : ذلؾ مف خبل
ّ:ّالتخصصّالدوليّحسبّفرضيةّدورةّحياةّالمنتوج.01جدولّرقم

 بقية دوؿ العاـل أوروبا الواليات المتحدة األمريكية
 produits banals منتوجات عادية أو منتوجات االستيبلؾ الواسع Produits intermédiaires منتوجات وسيطة منتوجات جديدة

Source: Mokhtar Kheladi, introduction aux relations économiques internationales 

, office des publications   universitaires, Alger, 2010, P.74. 

 ،ر مف طرؼ الدوؿ المتقدمة تكنولوجياأف المنتوج في بداية الدورة يصدَّ  نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ
أنواع مف الدوؿ:  ةوبالتالي ىناؾ ثبلث ،لعمؿ قميؿ التأىيؿر مف طرؼ دوؿ وفيرة مف اوفي نياية الدورة يصدَّ 

 والدوؿ النامية. Suiveurs ، الدوؿ التابعةالدوؿ المبتكرة
جيدا لمغز ليونتيؼ، فالواليات المتحدة  االجدير بالذكر أف نموذج دورة حياة المنتوج يعطي تفسير و 
لكف في الواقع الواليات  ؿ،الما رأسكثيفة مف  اعالماؿ لكنيا تستورد سم رأسكبمد وفير مف  عتبرتا األمريكية
السمع التي تستورد و  ،كثيفة اليد العاممة المؤىمة تمتمؾ ميزة في تصدير المنتجات الجديدة األمريكيةالمتحدة 

 . 2الزواؿتقع في مرحمة النضج و 
اقصة مع الزمف متناالختراع ىي مؤقتة و االبتكار و  ما يمكف استنتاجو أف الميزة النسبية ألمريكا في

طوؿ المدة التي تتمتع خبلليا رد اكتساب المعرفة التكنولوجية و بسبب انتقاؿ ىذه الميزة لمدوؿ األخرى بمج
                                                           

ف نقميا إلى الدوؿ ذات تكمفة اليد العاممة األدنى يكوف أكثر سيولة، ألنيا ال تتطمب ال استخداـ اليد العاممة إعندما تصبح التكنولوجيا منمطة ف*
 .179ابؽ، ص: محمد دياب وبساـ الحجار، مرجع سراجعالمتخصصة المرتفعة التكمفة. المتخصصة ذات األجور العالية، وال العمميات اإلنتاجية 

1
Mokhtar Kheladi, op.cit., P.74. 

2
Emmanuel Nyahoho et pierre – Paul proulx, op.cit., P.147. 
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المتحدة بيذه الميزة عمى غيرىا مف الدوؿ يتوقؼ عمى عدة أمور منيا: سرعة استيعاب الدوؿ الواليات 
، االستمرار تكوف كعائؽ أماـ دخوؿ المنافسيف حجـرات و ، وجود وفالمنتوج الجديد إنتاجاألخرى لتكنولوجيا 

يجب  ايه تنافسءبالتالي فحتى يضمف بمد ما بقاو  .الخعمى المنتوج... مستمرةفي إدخاؿ تحسينات إنتاجية 
التطوير بينما الدوؿ األخرى فيجب أف تراىف عمى قدرتيا عمى اإلنتاج بأقؿ عميو االستمرار في البحث و 

 النضج.النمو و  تواجد في مرحمةت التيلصناعات التكاليؼ مف أجؿ جذب ا
تجدر اإلشارة إلى أف نموذج دورة حياة المنتوج ال يتعارض مع نظرية الميزة النسبية وال مع نظرية و 

نظرا لتمتعيا بوفرة نسبية في العمالة ذات المستوى نتاج، فالواليات المتحدة األمريكية و الوفرة النسبية لعوامؿ اإل
فالوفرة في ىذه الحالة تتمثؿ  ،االبتكارتتمتع بميزة نسبية في االختراع و التقنية فإنيا يارة العممية و مف الم يالعال

بما ينفؽ عمى البحث و  ،وأصحاب المعرفة التقنيةالميندسيف ولوجية التي تقاس بعدد العمماء و في المعرفة التكن
ي نموذج دورة حياة المنتوج وكذا الفجوة سي فإال أف المبلحظ أف عامؿ الزمف مستخدـ بشكؿ أسا .التطويرو 

أوليف التي  –شرىذا بعكس نظرية ىكو  ،طبيعة حركية وديناميكية اما ذو القوؿ بأني يمكف بالتاليالتكنولوجية و 
لذلؾ جاءت  ،لذلؾ نجد أف مف بيف االنتقادات الموجية ليا ىي طابعيا السكوني ،ىي ذات طبيعة ساكنة

أي أف نموذج فرنوف  ،الجة ىذا الجانب محاولة تفسير الميزة النسبة الحركيةفرضية دورة حياة المنتوج لمع
 في عالـ متحرؾ تكنولوجيا.  أوليف –شرىكلنموذج يعتبر امتدادا 

ىذا و  ،ية ىي مركز العالـ في االبتكارما يعاب عمى ىذا النموذج ىو جعمو الواليات المتحدة األمريك
الياباف أصبحت أماكف البتكار فدوؿ أوروبا و  ،واالبتكار اإلبداعرى في الدوؿ األخ إمكانياتمف  اإنقاصيعتبر 

األجور في أوروبا مما أدى إلى  ارتفاعفاالبتكار لـ يعد حكرا عمى بمد واحد. خصوصا مع  ،المنتجات الجديدة
ع يبالتالي يمكف توسو  ،ما كانت عميو في فترة الستيناتفي أمريكا مقارنة ع اإلنتاجالتساوي مع ظروؼ 

أف  فرنوف نفسو أقرَّ  .كار كأساس لتفسير التبادؿ الدوليالنموذج عمى دوؿ أخرى مع المحافظة عمى االبت
مف التجارة الدولية خبلؿ الخمسينيات مف القرف التاسع عشر، إال أف  اكبير  انموذجو ربما يكوف قد فسر جزء

طوؿ مختمؼ المراحؿ  بدقةعوبة تحديد ذلؾ صكاالنتقادات  مف بيف .1ذلؾ لـ يعد صحيحا بنياية الثمانينات
عمى  ةطبلؽ مباشر اإلتتجو أكثر فأكثر إلى  المؤسساتالمنتوجات لـ تعد تخضع ليذه المراحؿ ففلسمعة معينة 

بيف مختمؼ المراحؿ تقمصت فاإلنتاج  فاصمة، كما أف الفترة الزمنية ال(السمع النمطية) ةمستوى السوؽ العالمي
 . 2يظير غالبا دوف مرحمة وسيطة لمتصدير مف طرؼ المؤسسة األـ عف طريؽ الفروع في الخارج

 
 
 
 
 

                                                           
 .77ريتشارد بومفرت، مرجع سابؽ، ص1

2
Bernard Guillochon et Annie Kawecki, op.cit. ,P.65. 
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ّنموذجّالتجارةّداخلّالصناعةّ:ّمطمبّالثالثال
في سنة  Lioyd   Herbert Grubel and Peterلويدبؿ و تعتبر النتيجة المتوصؿ إلييا مف طرؼ غرو 

نتيجة في أف نصؼ التجارة بيف الدوؿ تتمثؿ ىذه ال، و أوليف –شرثاني تحد بعد لغز ليونتيؼ لنظرية ىك 1975
ويقصد بالتجارة داخؿ الصناعة "ذلؾ النمط  .1ليس بيف الصناعاتو  ،صناعية كانت داخؿ نفس الصناعاتال

، ويعتبر سوؽ السيارات خير مثاؿ 2مف التجارة، حيث يقـو البمد نفسو باستيراد وتصدير سمع القطاع نفسو"
 ؿ الصناعية الكبرى تقـو بتصدير السيارات واستيرادىا في نفس الوقت. عمى ىذا النوع مف التجارة، فكؿ الدو 

-بؿغرو  بمؤشرسمي  ،مؤشر لقياس التجارة داخؿ الصناعة أو الفرعبوضع  دغروبؿ ولوي ـقا قدو 
 :3الذي يعطى بالعبلقة التاليةو  indice de Grubel-Lioyd(GL)د لوي

GL  -
| i-Mi|

 i Mi

  

 ليذهMiّ وارداتو  i  يتـ حسابو عف طريؽ الفارؽ بالقيمة المطمقة بيف صادرات i عةفمؤشر أي صنا
 .تطرح مف الواحد الصحيحالنسبة المتحصؿ عمييا عمى مجموع صادراتيا ووارداتيا و  اومسالصناعة مق

ات السمعة تتراوح قيمة المؤشر بيف صفر وواحد، فإذا تحصمنا عمى قيمة واحد معنى ذلؾ أف صادرات وواردو 
i  Mi  ىي متساوية أي

فإف التجارة في ىذه الحالة ىي مف نفس الصناعة، أما القيمة صفر  وبالتالي 
أي أف  ،أو مستورد فقط رفالبمد ىو مصدِّ التالي بو  ا،لصادرات أو الواردات تساوي صفر لممؤشر فتعني أف ا

مرتفعة اقتربت  صناعةت المبادالت داخؿ الفكمما كان. 4نفس الصناعةالتجارة في ىذه الحالة ليست ضمف 
  د.قيمة المؤشر مف الواح

اختبلؼ األذواؽ، فعندما تكوف ىناؾ اقتصاديات لسبب يعود إلى اقتصاديات الحجـ و اقتراحا أف او 
بوف معظـ ممف المنتجيف في أي دولة سوؼ ي قميبل التكف السيارات مثبل، فإف عددا و الحجـ في صناعة م

، يستوردوفة األذواؽ سوؼ بيف الدوؿ، فإف المستيمكيف الذيف يممكوف أقمي األذواؽذا اختمفت أما إ .األذواؽ
يفضموف السيارات الصغيرة بينما البمد ينتج السيارات الكبيرة فإنيـ  X المستيمكوف في بمد ف مثبلفإذا كا

إلى ذلؾ في حالة تميزت  ضؼأىكذا، الذي ينتج سيارات صغيرة و  Y يقوموف باستيراد ىذه السيارات مف البمد
 .5دةو صناعة ما باقتصاديات الحجـ، فإف كؿ دولة تنتج أنواعا محد

 Paul مافغبوؿ كرو  ،Helpman ر مف طرؼ كؿ مف ىمبمافوِّ نموذج التجارة داخؿ الصناعة طُ 

Krugman  فف النكاستريكمو Kleven Lancaster ىذا النموذج  .1979ذلؾ منذ إلى كتاب آخريف و  إضافة
 ،ختبلؼ في حيازة عوامؿ اإلنتاجأوليف في كوف ىذه األخيرة تقـو عمى أساس اال –شرؼ عف نظرية ىكيختم

                                                           
 .103ريتشارد بومفرت، مرجع سابؽ، ص1
 .123ؽ، صمحمد دياب وبساـ الحجار، مرجع ساب2

3
Hmida Khelifi, compétitivité tunisienne: changements structurels des exportations, actes de colloque international: 

ouverture et compétitivité des pays en développement, sous la direction de: Tahar Ben Marzouka et Bernard 

Haudeville, L’Harmattan, Paris, France, 2004, P.356. 
4
Ibid. 

 .106ريتشارد بومفرت، مرجع سابؽ، ص5
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، االعوامؿ كبير  امتبلؾأكثر أىمية كمما كاف الفارؽ في  تكوفبالتالي فإف التجارة المعتمدة عمى ىذه النظرية و 
 ،اقتصاديات الحجـو  ،المنتجات تميز المنافسة غير الكاممة، بينما نموذج التجارة داخؿ الصناعة فيقـو عمى

بعبارة حيازة عاممية متشابية. أىمية بيف االقتصادات ذات حجـ و  وبالتالي تكوف التجارة داخؿ الصناعة أكثر
بينما  ، interindustriel التجارة بيف الصناعات أو بنية ف الميزة النسبية تحدد ىيكؿإأخرى يمكف القوؿ 

فالتجارة  .intra-industriel منتجات المتميزةمح بالتجارة داخؿ الصناعات لماقتصاديات الحجـ ىي التي تس
 .1النسبية المكتسبةبيف الصناعات تعكس الميزة النسبية الطبيعية بينما التجارة داخؿ الصناعة فتعكس الميزة 

ى أف نظرية النظرية الحديثة لمتجارة الدولية ارتبطت أساسا باالقتصادي األمريكي بوؿ كروكماف الذي ير 
، إال أنيا تعجز عف ذلؾ في حالة السمع بيف الدوؿ الغنية والنامية المبادالتأوليف يمكنيا تفسير –شرىك

ذلؾ حتى في ظؿ و  ،السمعةبيف أصناؼ مختمفة مف نفس  التي يتـ فييا التبادؿ ما . ىذه األخيرة2المصنعة
 .3في الحيازة العامميةالختبلؼ ا

عدـ تجانسيا والتي تعني تمايز السمع و  ،ر تامةأو غياىيـ المنافسة االحتكارية النظرية الحديثة تتبنى مف
يمكف تمخيص ليس الثابتة، و و  ،في ظؿ وفورات الحجـ المتزايدة يتـ اإلنتاجإلى افتراضيا أف  إضافة

 : 4الخصائص التي تتميز بيا ىذه النظرية في النقاط التالية
 ؛سيادة المنافسة االحتكارية في األسواؽ .1
 ؛اإلنتاج يتـ بمردوديات الحجـ المتزايدة .2
 المنتوجات المعروضة مف طرؼ المؤسسات ىي متميزة. .3

  يمكف توضيح النقاط السابقة فيما يمي:و 
 ّالمنافسةّاالحتكارية:ّاألولالفرعّ

ىذا الفرض ضروري ليذه النظرية دة المنافسة التامة في األسواؽ و إف نظرية الميزة النسبية تفترض سيا
ىذه األخيرة تتساوى مع التكاليؼ النسبية في و  ،ألسعار النسبيةالواقع العممي يقـو عمى أساس اختبلؼ األف 

ال تتساوى مع األسعار تامة فإف التكاليؼ النسبية الأما في حالة المنافسة غير  ،اممةكحالة افتراض المنافسة ال
تامة أو الحمت محميا المنافسة غير األسواؽ و  اختفت تقريبا مف معظـ المبلحظ أف المنافسة التامةالنسبية، و 
 .5التجارة الدولية فسيركاف البد مف أخذ ىذه األخيرة بعيف االعتبار في تو  ،االحتكارية

ىي: االحتكار، احتكار القمة، والمنافسة  أنواعثبلثة  تامةاللممنافسة غير  أف إلى اإلشارةوتجدر 
أشكاؿ المنافسة، تتميز بوجود عدد كبير مف المنتجيف لسمع  . ىذه األخيرة والتي ىي شكؿ مفاالحتكارية

                                                           
1
Dominick Salvator, op.cit.,  P.200 et P.203. 

2
Paul Krugman et Maurice Obstfeld, op.cit., P.74. 

 .6، صمرجع سابؽأحمد الكواز، 3
4
Michel Rainelli, le commerce international, op.cit., P.61. 

 .122–120عبد الرحمف يسري أحمد، مرجع سابؽ، ص ص5
 مرجع محمد دياب وبساـ الحجار، . و 143-134: عطا اهلل الزبوف، مرجع سابؽ، ص صراجعلمزيد مف التفصيؿ حوؿ المنافسة غير تامة وأشكاليا

 .15-12، ص صسابؽ
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المنافسة االحتكارية ىي المستخدمة بشكؿ واسع في تحميؿ  أفالمبلحظ و  .1ولكف غير متجانسة ،متشابية
 :2التالية األسباب إلىالتجارة الدولية ويرجع ذلؾ 

 حالة االحتكار ىي حالة نادرة في السوؽ فإ .1
بالغ التعقيد مما أدى إلى تحميميا  أفإلى ارا ىي احتكار القمة، ولكف نظرا انتش األكثرالحالة  فإ .2

غياب نموذج شامؿ معترؼ بو لحالة احتكار القمة يوضح تأثير القرارات المتخذة مف طرؼ كؿ 
بسط شكؿ وىو المنافسة غير االحتكارية باعتباره يقدـ صورة أ ختيارامؤسسة عمى منافسييا، تـ 

 يا وفورات الحجـ قياـ التجارة الدولية المتبادلة النفع.بالتي تحفز  واضحة عمى الكيفية
تامة أو الفإف المنافسة غير  ،اممة التي مف بيف شروطيا تجانس المنتجاتكالمنافسة ال كسفبع
بالتجارة  تتنبأبالتالي فالمنافسة االحتكارية تنوع في أصناؼ السمعة الواحدة، و ير كمما كاف ىناؾ ظاالحتكارية ت

في ظؿ ىذه و  ،عمؿ في ظؿ المنافسة االحتكاريةافترض أف الصناعات ت *كروغمافبوؿ ف .داخؿ الصناعة
إلى ظيور التبادؿ الدولي بيف  تؤدياالحتكارية ، أي أف المنافسة فإف كؿ مؤسسة تنتج منتوجا متميزا الظروؼ

الذي يفترض تبادؿ السمع مف و  ،يديمختمفة مف نفس السمعة داخؿ الصناعة الواحدة بعكس النمط التقم أنواع
 صناعات مختمفة.

    وفوراتّالحجمّأوّاقتصادياتّالحجمّ:الفرعّالثاني
 إذا أي– يات حجـ ثابتةدأف السمعتيف يتـ إنتاجيما في البمديف بمردو  أوليف–شرمف بيف فرضيات ىك

خصص الدولي يتـ مما يعني أف الت ،-ف الكمية المنتجة تتضاعؼ كذلؾإتضاعفت، ف اإلنتاجكمية عوامؿ 
بعاد مردوديات الحجـ بالتالي تـ استو  ،ية في عوامؿ اإلنتاج بيف الدوؿفقط عف طريؽ االختبلفات النسب

خصوصا في حالة و  -مف الضعؼ بأكثر اإلنتاج زيادة إلىمضاعفة كمية المدخبلت يؤدي  أي–المتزايدة 
 ف كؿ مفحيث بيَّ  ،المستوى التكنولوجي كذاو  ،اربيف مف حيث الحيازة العامميةالمبادالت بيف بمديف متق

Antweiler  وTrefler  يرجع الفضؿ إلى . و أف ثمث الصناعات المصنعة تتميز بمردوديات الحجـ المتزايدة
، أما في التجارة الدولية فإف الفضؿ يعود 1879االقتصادي مارشاؿ في إظيار اقتصاديات الحجـ في سنة 

، داخؿ الفروع  rendements croissantesالمتزايدة أىمية المردوديات  إبرازفي  1979ماف في سنة غإلى كرو 
 .3ىو المردوديات المتزايدة لئلنتاجعف طريؽ عنصر وحيد و  intra-branche حيث فسر التبادؿ داخؿ الفرع

كانت ىو أف الحجـ ىو أحد العوامؿ الرئيسية لمتنافسية في األسواؽ الدولية حيث كمما فاالعتقاد السائد غالبا 
 الخارجي.تكاليؼ الدخوؿ في السوؽ المحمي و المؤسسة كبيرة، كانت قادرة عمى تحمؿ 

                                                           
 .134، صمرجع سابؽعطا اهلل الزبوف، 1
 .88ص ،مرجع سابؽمحمد دياب وبساـ الحجار، 2
ضمف  يعتبر بوؿ كروغماف مف أبرز واضعي النظرية الحديثة لمتجارة الدولية في ظؿ ظروؼ المنافسة االحتكارية وذلؾ ابتداء مف نياية السبعينات*

 تفيمدضمف كتابو "االقتصاد الدولي: النظرية والسياسة" باالشتراؾ مع موريس أوبس 1998مقاالت ودراسات، ليعرض نموذجو بالتفصيؿ في سنة 
Maurice Obstfeld .88-87محمد دياب وبساـ الحجار، مرجع سابؽ، ص ص: راجع. 

3
Gerard Lafay , Op.cit.,P P.184-193. 
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 أي أنيا العبلقة، 1"اإلنتاجتقميص التكمفة الوحدوية لئلنتاج تدريجيا مع زيادة " يقصد باقتصاديات الحجـو 
سمعة ما يتزايد بشكؿ  نتاجإف إفعند وجود اقتصاديات الحجـ، ف ،تكمفة اإلنتاجالموجودة بيف الكميات المنتجة و 

اإلنتاج يمكف أف وبالتالي في  األخيرةفالزيادة في ىذه  المستعممة. اإلنتاجمع حجـ عوامؿ  مف تناسبي أكثر
أو أف مؤسسات جديدة تدخؿ السوؽ،  ،يأخذ شكميف متميزيف: إما أف المؤسسات المتواجدة تزيد حجـ إنتاجيا

 .2خارجيةأو داخمية نت الحجـ فيما كا وفوراتىذا يرتبط بطبيعة 
ّراتّالحجمّالداخميةّأوّمردودياتّالحجمّالمتزايدةّووفّ:أوال

كمما انخفضت  ،المؤسسة أكثرأنتجت فكمما  ،في ىذه الحالة فإف تكمفة اإلنتاج ترتبط بحجـ المؤسسة
سع إنتاج في اإلنتاج تدريجا مع تو  *أي أنيا تتعمؽ بتقميص التكاليؼ المتوسطة ،الوحدويةتكمفة اإلنتاج 

تحدث  ىذه الحالةى أف بعبارة أخر  .بالمؤسسة ىي نابعة مف القرارات الخاصة اإلنتاجيةفي فالزيادة  .المؤسسة
زيد بأكثر تمضاعفة المدخبلت فإف المخرجات عند أي  ،عندما يتـ مضاعفة حجـ الطاقة اإلنتاجية لممؤسسة

أف زيادة  أيِّ  ،الحصوؿ عمى ميزة نسبيةتجة و تكمفة المتوسطة لمسمعة المنبالتالي تنخفض الو  ،مف الضعؼ
ىذا ما و  ،إلنتاج بنسبة أكبرزيادة المخرجات المتمثمة في ا إلى بنسبة معينة يؤدي اإلنتاج المدخبلت أو عوامؿ

مف طرؼ المؤسسات في فمصدر خمؽ الميزة . مية أو مردوديات الحجـ المتزايدةالحجـ الداخ اتر و يعرؼ بوف
عوامؿ اإلنتاج  كسجزئي بع المزايا في ىذه الحالة ىي ذات أصؿ اقتصادو االبتكار، و رات الحجـ ىو حالة وف

 . 3ذات طبيعة اقتصاد كمي ىي بالتاليو  ،ولةالتي ىي خاصة بكؿ دو  ،أوليف–شرفي نظرية ىك
ّراتّالحجمّالخارجيةّووفّ:ثانيا

ـ كؿ مؤسسة عمى رات يرتبط بتوسع عدد المؤسسات في الصناعة بدال عف حجو ىذا النوع مف الوف
تعرؼ اقتصاديات الحجـ الخارجية بأنيا تقميص في التكاليؼ المتوسطة لئلنتاج الحالة السابقة، و كما في  ةحد

لئلنتاج تنخفض مع زيادة العدد  **أي أف التكمفة الحدية .لكؿ مؤسسة تدريجيا مع توسع إنتاج كؿ الصناعة
كاف ألسباب خارجة عف  ج في ىذه الحالةفة اإلنتالبمد، فاالنخفاض في تكماإلجمالي لممنتجيف داخؿ ا

، وليس بحجـ كؿ مؤسسة ،ترتبط بحجـ قطاع النشاط لئلنتاجالتكمفة الوحدوية  أف أخرىبعبارة  المؤسسة
في التكمفة أعمى مف الدوؿ صناعة بمد ما فإف ىذا البمد سوؼ يكتسب عبر الزمف ميزة  توسعتفعندما 
مف الناحية الجغرافية  اأكثر تركيز مية و دث عندما تكوف الصناعة أكثر أىالخارجية تح راتو وففال. األخرى

المؤىمة، المورديف  ممةباليد العا في منطقة معينة ركزةكؿ المؤسسات العاممة في القطاع والمتم بحيث تزود
التكاليؼ و  ا،ا يجعؿ اإلنتاجية أكثر ارتفاعمم اخدمات أخرى أكثر تخصصو المتخصصيف، المعارؼ 

                                                           
1
Emmanuel Nyahoho et pierre – Paul proulx, op.cit., P.136. 

2
Paul krugman et Maurice Obstfeld, op.cit., P.122. 

    :Y عمى الكمية المنتجة C ؿ قسمة التكمفة الكميةالتكمفة المتوسطة ىي عبارة عف حاص *
 

 
3
Gerard Lafay , op.cit., P.184. 

  :Y عمى  التغير في الكمية المنتجة C التكمفة الكمية التغير في التكمفة الحدية ىي عبارة عف حاصؿ قسمة **
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البنوؾ في جد مثبل تجمع المؤسسات المالية و ، لذلؾ نأكثر انخفاضا لكؿ مؤسسات الصناعةطة المتوس
ّ. économies d’agglomération رات التجمع أو التكتؿو ليذا السبب يطمؽ عمييا أيضا بوفو  .1نيويورؾ

ؤسسة، رات الداخمية ترتبط بحجـ المو مما سبؽ أف تكمفة اإلنتاج في حالة الوفما يمكف استخبلصو 
يـ قرببفي عدد المنتجيف داخؿ الصناعة و  رات الخارجية فإف تكمفة اإلنتاج ىي دالةو بينما في حالة الوف

نو يحتوي عمى العديد مف إخارجية فالالحجـ  قتصادياتفقط با يتميزالقطاع الذي كما أف . 2الجغرافي
نيا تمنح الميزة إفرات الحجـ الداخمية التي تكوف في حالة منافسة تامة، بينما في حالة وفو الشركات الصغيرة 

وبالتالي تربح حصص سوؽ عمى حساب  ،األضعؼتكوف ليا التكاليؼ  األخيرةلممؤسسات الكبرى، ىذه 
 .3تامةالسيادة المنافسة غير  إلىمما يؤدي  المؤسسات الصغيرة

سة غير التامة أحد الكتاب الذيف قاموا بدراسة المناف دعيُ  Krugmanماف غالجدير بالذكر أف كرو و 
مفادىا أف  معتمدا في ذلؾ عمى مسممة ،1980و 1979 تيوذلؾ في سن ،بلقة مع نظرية التجارة الدوليةبالع

التبادؿ بيف الدوؿ ناتج عف اقتصاديات الحجـ الداخمية لممؤسسات بدال مف فرضية االختبلؼ في الحيازة 
تامة، فإف التبادؿ مفيد الالمنافسة غير  وؼإلى خبلصة أنو تحت ظر توصؿ و  ،أوليف–شرلعوامؿ اإلنتاج ليك

رات و أي أف االستفادة مف وف. 4كؿ بمد في السمعة التي لو فييا سوؽ محمي أكثر اتساعاتخصص  المطرفيف إذ
دولة ذات  فكؿوبالتالي  .5الحجـ المتزايدة ألي سمعة داخؿ أي دولة ترتبط بحجـ السوؽ الداخمي ليذه السمعة

التي تنخفض كمفتيا الحدية كمما ازداد حجـ  أي ،خاصة في الحجـ مزايار السمع ذات سوؽ داخمية كبيرة تصد
كمفتيا بحجـ  تتأثرالدولة ذات السوؽ الداخمية الصغيرة فتتخصص في تصدير السمع التي ال  أما، اإلنتاج
في صناعات  فالواليات المتحدة األمريكية مثبل تفوقت. 6خاصة في الحجـ مزاياالتي ال تتطمب  أي اإلنتاج

، كالطيراف، منتجات اإلعبلـ اآللي، السيارات، الفندقة تستفيد مف مستوى مرتفع مف اقتصاديات الحجـ
 .الخاإلطعاـ ... 

 inter-branche عو بب إمكانية قياـ تجارة بيف الفر إف وجود اقتصاديات حجـ خارجية يسمح بتفسير س
ىذا في إطار المنافسة التامة، أما في و  ،ستوى التكنولوجيوالم ،في حيازة عوامؿ اإلنتاجبيف بمديف متشابييف 

ىذه األخيرة ىي التي تسمح بتحميؿ التجارة داخؿ و  ،رات الحجـ تكوف داخميةو حالة المنافسة غير التامة فإف وف
intra-branche الفرع

7. 
طة بحجـ القطاع ة الوحدوية مرتبرات الخارجية مرتبطة كمية بفرضية المنافسة التامة ألف التكمفو فالوف

تامة الرات الداخمية أو مردوديات الحجـ المتزايدة فيي مرتبطة بالمنافسة غير و ليس بحجـ المؤسسة، أما الوفو 
 ،إلى االحتكار أو احتكار القمة ألف التوسع في حجـ المؤسسة أو بعض المؤسسات في الصناعة يؤدي

                                                           
1
Dominick Salvatore, op.cit., P.291. 

2
Emmanuel Nyahoho et Pierre – Paul proulx, opcit, P.136. 

3
Paul Krugman et Maurice Obstfeld, op.cit., P.122.  

4
Emmanuel Nyahoho et pierre – Paul proulx, op.cit., P P.140-141. 

 .119 –118مف يسري أحمد، مرجع سابؽ، ص صعبد الرح5
.79 -77محمد دياب وبساـ الحجار، مرجع سابؽ، ص ص6

7
Jean-louis Mucchielli et Thierry Mayer , Op.cit., P.488. 
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لممؤسسة ديات حجـ متزايدة في صناعة ما يسمح فوجود مردو  .1بالتالي القضاء عمى شرط المنافسة التامةو 
ج حققت مزايا كمما توسعت في اإلنتاو  ،وبتكاليؼ نسبية متناقصة ،في إنتاجيا عمى المستوى الدوليالتوسع ب

ذا كانت ىناؾ مؤسسات بالتالي تصبح في مركز احتكاري، و و  ،نسبية أكبر، وىذا ما يؤدي إلى نمو سوقيا ا 
كوف نفسوؼ  ،تتوسع أيضا عمى أساس مردوديات الحجـ المتزايدةبمداف أخرى و تنتج نفس السمعة في أخرى 
أي أف وفورات الحجـ الداخمية  ،2باحتكار القمةيو ىذا ما يطمؽ عمو  ،الحالة أماـ عدد مف المحتكريف في ىذه

    . 3تؤدي إلى تغيير بنية األسواؽ لتصبح تسودىا المنافسة االحتكارية
ّاإلنتاجيّالتنويعّّ:الفرعّالثالث

ليذا السبب نجد أف معظـ السمع و  ،تتميز بالتنوع والتعددكما ىو معموـ فإف أذواؽ المستيمكيف 
ىذا التنويع في المنتجات ىو مف و  ،تمؼ مف حيث مواصفاتيا الجوىرية والشكميةالصناعية االستيبلكية تخ

أذواقيـ لذلؾ نبلحظ  مةءومبل ،نوع األقرب إلى إشباع حاجاتيـؿ تمكيف المستيمكيف مف الحصوؿ عمى الجأ
ىو ما و  ،لمنتجات متنوعة مف نفس الصناعةالصفقات في التجارة الدولية ىي عبارة عف مبادالت  غمبأف أ

لتجارة ىو عكس او  ةر وتستورد المنتوجات المتشابيأي أف الدولة تصدِّ  ،يسمى بالتجارة ضمف نفس الصناعة
  .استيراد األلبسةبيف الصناعات كتصدير السيارات و  ا التجارةالتي يطمؽ عمييو  ،في منتجات مختمفة تماما

حيث يتطمب تكاليؼ بحث وتطوير  مكمؼأف إنتاج أنواع مختمفة مف السمع ىو  باإلشارةالجدير و 
ىذا كمو يزيد مف تكاليؼ اإلنتاج لذلؾ فإف عدد و  ،وكذلؾ اآلالت واألدوات المناسبة ،لتصميـ األنواع الجديدة

فو يمستيمكيف مقارنة مع ما تضلمفو مف منافع يعة ما التي سوؼ تنتج يعتمد عمى ما تضاألنواع مف سم
مف فالمنافسة الدولية تجبر المؤسسات عمى إنتاج واحد أو بعض األنواع مف نفس المنتوج بدال  .4لمتكاليؼ

 ىذا مف أجؿ المحافظة عمى تكاليؼ وحدوية منخفضة.و  ،العديد مف األنواع المختمفة
التجارة داخؿ ، أما فرضية تشابو السمع عمىالنظرية التقميدية تقـو ىو أف  ااستخبلصو إذً  ما يمكف

التجارة ضؼ إلى ذلؾ أف أ .رات حجـ ميمةو تسمح بوففيي تستند إلى التنويع اإلنتاجي كما أنيا الصناعة 
عديدة مف المنتجات  اعأي أنو  االختيارواسعة مف  تشكيمةتوفر لو  ألنياداخؿ الصناعة ىي مربحة لممستيمؾ 

 الحجـ. اتر و ذلؾ بأسعار أقؿ انخفاضا بفضؿ وفالمتميزة و 
مف أجؿ تحديد العدد األمثؿ مف  فف النكاستريكمو  مف ىنا جاءت محاولة كؿ مف بوؿ كروغمافو 

 عة مف السمع المختمفعدد األنواكذا تأثير التجارة الدولية عمى و  ،تمفة مف سمعة ما الواجب إنتاجواألنواع المخ
أوليف معتمديف عمى الفرضيات –شرنموذج ىكب شبيوذلؾ باستخداـ نموذج رياضي و  ،المتاحة لممستيمكيف

 : 5التالية

                                                           
1
Dominick Salvatore, op.cit.,  P P.224 – 225.  

 .118عبد الرحمف يسري أحمد، مرجع سابؽ، ص2
 .86، ص2012لبناف، الطبعة األولى، -محمد دياب وبساـ الحجار، النظريات المحدثة لمتجارة الدولية، دار المنيؿ المبناني، بيروت3
 .42، صمرجع سابؽ، وآخروف شاد العصارر 4
 .60، صمرجع سابؽ، وآخروف حساـ عمي داود5
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: إحداىما تتكوف مف عدد غير منفعتيـ مف خبلؿ استيبلؾ سمعتيف سعي المستيمكيف إلى تعظيـ .1
 ؛األخرى متجانسة، و -سمعة صناعية –محدود مف األنواع 

 ؛نواع فيي كثيفة رأس الماؿ نسبيا، أما السمعة المتعددة األثيفة العمؿ نسبياالمتجانسة ىي ك السمعة .2
ىذا ما يتفؽ مع و  ،إنتاج السمعة المتجانسة دوليا، وثبات تكاليؼ إنتاجياالتطابؽ التكنولوجي في  .3

 ؛أوليف–شرنظرية ىك
ة يخضع لظروؼ أوليف فإف إنتاج السمعة المتعددة األنواع أي السمعة الصناعي–شرخبلفا لنموذج ىك .4

التطوير عمى حجـ إنتاجي نتيجة توزيع التكاليؼ الثابتة والضخمة لمبحث و  ذلؾو  ،ورات الحجـتزايد وف
وذلؾ مف  ،رات الحجـ الديناميكيةو كما أف المؤسسات في ىذه الحالة سوؼ تستفيد مف وف. كبير

لى انخفاض التكاليؼ مما يؤدي إ خبلؿ تأثير زيادة اإلنتاج عمى اكتساب التعمـ مف خبلؿ العمؿ
 .1زيادة القدرة عمى التصديرو 
لكف كؿ مؤسسة أنواع مف ىذه السمعة الصناعية و  فإف الكثير مف المؤسسات سوؼ تقوـ بإنتاج عميوو 
وذلؾ مف أجؿ كسب والء المستيمكيف لمصنؼ الذي  ،عف المؤسسات األخرى افقط مختمف اواحد اتنتج نوع

 ،النموذج لو دور ميـ اورات الحجـ فإف الحجـ االقتصادي لمدولة في ىذضؼ إلى ذلؾ فإنو بسبب وفأ ،تنتجو
وت ذلؾ تماشيا مع التفاأكبر مف أنواع السمعة الصناعية و فالدولة الكبيرة اقتصاديا ستميؿ إلى إنتاج عدد 
كما  بالتالي فإف التجارة وفؽ ىذا النموذج سوؼ تكوفو  ،الكبير في أذواؽ المستيمكيف وارتفاع دخوليـ فييا

 :2يمي
بما أنيا كثيفة العمؿ فسيتـ تصديرىا مف قبؿ و  ،أوليف-رشىك ةالمتجانسة ستخضع لنظريبالنسبة لمسمعة  .1

 الدولة وفيرة العمؿ إلى الدولة وفيرة رأس الماؿ.
بعض  مف جية سوؼ تناسب أذواؽفإنيا  ،متمايزةبما أنيا كثيفة رأس الماؿ و ية و بالنسبة لمسمعة الصناع .2

واحدة بحيث أف الدولة بالتالي ستكوف ذات اتجاىيف أي تجارة الصناعة الو  ،ي كبل الدولتيفالمستيمكيف ف
مف جية أخرى فإف الدولة كثيفة رأس الماؿ ر وتستورد نفس السمعة ولكف بأصناؼ مختمفة، و سوؼ تصدِّ 

وارداتيا ية تكوف أكثر مف مصدر ليذه األنواع أي أف صادراتيا مف السمعة الصناع نسبيا ستكوف صافي
 الدولة وفيرة العمؿ نسبيا تكوف صافي مستورد ليذه األصناؼ.منيا و 

 أف ىناؾ نوعيف مف  التجارة: عمى النتيجتيف السابقتيف يتضح لنا بناء .3
 ؛تجارة عادية باتجاه واحد في السمعة المتجانسة- أ
د عمى الوفرة عتمىذا النوع الجديد مف التجارة يوتجارة باتجاىيف في أصناؼ السمعة الصناعية،  - ب

فإذا تطابقت الوفرة النسبية لعوامؿ اإلنتاج في الدولتيف فإف . اإلنتاج في الدولتيف النسبية لعوامؿ
                                                           

 .7-6حمد الكواز، مرجع سابؽ، ص صأ1
ورشاد العصار   .44، ص2008المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى،  ةنداء محمد الصوص، التجارة الخارجية، مكتب: راجع2

 .44-43ؽ، ص صوآخروف، مرجع ساب
 ِّره الدولة مف أصناؼ صناعة ما وبيف قيمة ما تستورده مف أصناؼ لنفس الصناعة. صافي يشير إلى الفرؽ بيف قيمة ما تصد 
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بالتالي تقتصر في ىذه الحالة عمى قط بسبب وفورات الحجـ االقتصادية، و التجارة الدولية ستقـو ف
في ىذه الحالة ميزة نسبية في إنتاج  أما إذا اختمفت الوفرة النسبية فيكوف لكؿ دولة .السمع الصناعية

-inter بالتالي تكوف ىناؾ تجارة بيف صناعات مختمفةي تستخدـ العامؿ الوفير بكثافة و السمعة الت

industriel  قمت كمما زادت درجة االختبلؼ في الوفرة بيف الدولتيف كالمبلبس مقابؿ السيارات مثبل و
ت الوفرة النسبية لرأس الماؿ بيف الدولتيف مختمفة بما فيو في حالة كانو . أىمية تجارة السمع المتنوعة

 ر التجارة عمى الصناعات المختمفة.بالتالي اقتصاو  ،فإف كؿ دولة تتخصص تخصصا كامبل كفايةال
حيث تقـو التجارة بيف الدوؿ المتقدمة  ،المبلحظ أف توقعات ىذا النموذج منسجمة مع الواقع العمميو 

الدوؿ النامية كز التجارة بيف الدوؿ المتقدمة و ، بينما تتر ع الصناعية بسبب التمايزفي السم مع بعضيا البعض
لى إلى الثانية السمع الصناعية وتستورد منيا السمع األولية والمواد ر األو في الصناعات المختمفة حيث تصدِّ 

 ذلؾ بسبب الوفرة.و  ،الخاـ
سنة  Weinsteinو  Broda يع منيا دراسةنو زيادة التعف الناجمة  ئدوقد أثبتت بعض الدراسات الفوا

توصبل إلى أف المكاسب التي حققتيا  2001المذيف باستخداـ بيانات عف التجارة األمريكية لعاـ  2006
  .1مف الناتج المحمي %2.6الواليات المتحدة األمريكية مف التجارة نتيجة زيادة األصناؼ بمغت حوالي 

ة داخؿ الصناعة أو ما يعرؼ بالنظرية الحديثة في التجارة ما يمكف استخبلصو أف نموذج التجار 
لمميزة النسبية وىي لمصادر أخرى  بإضافتوذلؾ ليس بديبل عنيا و و  مكمبل لنظرية الوفرة العامميةالدولية يعتبر 

ضؼ إلى ذلؾ أف ىذا النموذج أخذ بعيف االعتبار كؿ الموضوعات أتنوع المنتجات، اقتصاديات الحجـ و 
الذي كما أنو يتطابؽ إلى حد كبير مع واقع التجارة الدولية في عالـ اليوـ  أوليف.-رشتيا نظرية ىكالتي أغفم

رات الحجـ تساعد عمى و فوف .المنافسة االحتكاريةرات الحجـ و و ى تمييز المنتجات ووفيتسـ بالتجارة القائمة عم
أما المنافسة  ،بيف أصناؼ متعددةع ز المنتجات يسمح لممستيمؾ باختيار أوسيتميو تخفيض تكاليؼ اإلنتاج، 

 :3لكف ما يعاب عميو .2البحث المستمر مف أجؿ خفض التكاليؼاالحتكارية فتحفز عمى االبتكار و 
 ؛جزء فقط مف حالة السوؽمعالجة  يقتصر عمى ىذا النموذج يفتقد لمطابع الشمولي، كونو أف -
ف احتكار القمة ىو أافسة االحتكارية، و مف القطاعات التي تتبلءـ مع حالة المن قميبل اأف ىناؾ عدد -

 ؛األكثر انتشارا في الممارسة العممية
 أف التبادؿ الدولي يمكف أف يظير في فروع تتميز بوفورات حجـ محدودة جدا.   -
 
 
 

                                                           
 .112ريتشارد بومفرت، مرجع سابؽ، ص1
 .237رعد حسف الصرف، مرجع سابؽ، ص2

 .95صو  86محمد دياب وبساـ الحجار، مرجع سابؽ، ص 3
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ّ:ّنظريةّالميزةّالتنافسيةّثّالثالثالمبح
طور الحديث لمفيوـ الميزة ، فيي التلمصطمح الميزة النسبية امتداداإف مصطمح الميزة التنافسية يعتبر 

مف كيكاؼ لتحقيؽ الميزة التنافسية، و  لكف غيرو  ،ضروري، فيذه األخيرة ىي شرط لريكاردوالنسبية 
تعتمد عمى الوفرة النسبية و  ،ية تتـ عمى أسس التحميؿ الساكفاالختبلؼ فيما بينيما في كوف الميزة النسب
، التحميؿ الديناميكي حيث يمكف خمقيا واكتسابيا ـو عمى أسسلعوامؿ اإلنتاج، بينما الميزة التنافسية فيي تق

بالتالي فيي كذا احتياجات السوؽ و يا و تغير التكنولوجد و ر ف بتغير الوفرة النسبية لمموافيي تتغير عبر الزم
 .1ليست ساكنةديناميكية و 

ة ألنيا مرتبطة بالتالي فيي ال تتصؼ باالستمراريالتنافسية ىي مف صنع المؤسسات والدوؿ و  فالميزة
ذلؾ عف طريؽ أي التفوؽ عمييا و  ،إلى أفضؿ منياربما الوصوؿ و  ،يمكف أف يصؿ إليو اآلخروف بما 

في عنصر مف عناصر  ةالنسبية التي تعني وجود وفر االختراع، وىذا بعكس المزايا المطمقة و االبتكار و 
فالميزة التنافسية تتجاوز  .ي فيي مزايا طبيعيةبالتاللخ، و ...االيد العاممةـ، رأس الماؿ، اد الخاو الم :اإلنتاج

عف طريؽ ذلؾ بتحويميا مف اليبة الطبيعية إلى عممية اإليجاد و  ،مفيـو الميزة النسبيةلمطمقة و مفيـو الميزة ا
د فإف ىذا ال يشكؿ عائقا أماـ اكتساب ميزة ر بالتالي ففي حالة عدـ توفر تمؾ الموا. و 2االختراعاالبتكار و 
مف مفيوـ في المفاىيـ  بعبارة أخرى أف ىناؾ تحوال. االختراعباالبتكار و  إيجادىااألخيرة يتـ  ىذهف تنافسية أل

تسمح ليا باإلنتاج بتكمفة منخفضة،  د طبيعيةر موامثؿ في ما تممكو الدوؿ مف ىبات و الميزة النسبية التي تت
بؿ  ،أجؿ المنافسة في األسواؽ الدوليةإلى مفيـو الميزة التنافسية الذي يعني عدـ الحاجة لميزة نسبية مف 

، نوعية اإلنتاج، فيـ احتياجات مف بينيا التكنولوجياو  ،مى أمور أخرى مف أجؿ تحقيؽ ذلؾاالعتماد ع
 .3رغبات المستيمكيفو 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           
حو دعـ القدرة التنافسية لمصناعة المصرية، المجمة المصرية لمتنمية والتخطيط، معيد التخطيط القومي، القاىرة، مصر، المجمد ف شمت، نينيفيف حس1

 .78–77، ص ص2006الرابع عشر، العدد الثاني، 
ستدامة بالتطبيؽ عمى الواقع االقتصادي محسف أحمد الخضيري، صناعة المزايا التنافسية: منيج تحقيؽ التقدـ مف خبلؿ الخروج إلى آفاؽ التنمية الم2

 .25-23، ص ص2004المعاصر، مجموعة النيؿ العربية، القاىرة، مصر، الطبعة األولى، 
 .3، ص2003، ديسمبر 24محمد عدناف وديع، القدرة التنافسية وقياسيا، سمسمة جسر التنمية، المعيد العربي لمتخطيط، الكويت، العدد 3
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ّ:ّنشأةّمفيومّالميزةّالتنافسيةّبّاألولالمطم
  Porter بورتر ؿ مايكؿأعماسنوات الثمانينات مع  يرجع ظيور مصطمح الميزة التنافسية إلى

Michael 
 ، ُاإلستراتيجية  وذلؾ مف خبلؿ كتابو  ،في ىذا المجاؿ إسياماتالسباؽ في تقديـ  دعىذا األخير ي"
 ؿة في شكؿ خمسة عوامبنمذجة المحيط التنافسي لممؤسس 1979ليقـو في سنة  .19751" في سنة التنافسية
، ىذه العناصر الخمسة تعد بمثابة المحدد ؿ بيانييا في شكؿ تمثيضعر و  ،**"رترقوى بو "بسميت 

بتوسيع ىذه ؿ الدعوة المتزايدة لتشجيع الصادرات، قاـ بورتر ظفي الناجحة لمؤسسة معينة. و  ستراتيجيةلئل
ية دولة ما في األسواؽ لتنافس ةدذلؾ بيدؼ توضيح العوامؿ المحدِّ و  ،اصر لتشمؿ أداء االقتصاد الكميالعن

ى أربع مواصفات لمبيئة التنافسية الناجحة جسدىا في شكؿ ماسةتوصؿ إلالدولية و 
 .2ذات أربع أضبلع

الجدير بالتنويو أف و  .يزة التنافسية في كتابو المسمى "الميزة التنافسية"قاـ بورتر بوضع نظرية الم 1985في و 
الميزة مف خبلؿ كتابو "ذلؾ كذا عمى مستوى الدولة و و  ،عمى مستوى المؤسساتبورتر أبرز مفاىيـ لمتنافسية 

 ، الذي صاغ فيو نموذج جديد كميا لمتجارة الدولية.1990" في سنة التنافسية لؤلمـ
الذي أشار  Alderson ـ أللدرسوفرغـ ذلؾ فإف جذور مفيوـ الميزة التنافسية تعود إلى أعماؿ أكثر قدَّ 

بره الجانب األساسي لمتكيؼ ىو التخصص الذي اعتو  ،ى أساس جوىري لمميزة التنافسيةإل 1937في سنة 
وا أف المؤسسة يجب أف تبحث اب األوائؿ الذيف أقر  لدرسوف مف بيف الكتَّ أ، كاف 1965في سنة و  .التنافسي

 1980بعد ذلؾ خبلؿ سنوات  عف خصائص فريدة مف أجؿ أف تتميز عف منافسييا في أعيف المستيمكيف.
السيطرة عف و  ييز: التمياذلؾ بتقديمو نوعيف منو  ،نافسيةبورتر بشكؿ صريح مفيـو الميزة الت الجع 1985إلى 

      .3لمميزة التنافسية لـ يقترح أي تعريؼ صريحطريؽ التكاليؼ إال أنو 
المتمثؿ في التشديد عمى أىمية المستيمؾ و  1986في سنة   Coyne إسياـ، جاء تبعا ألعماؿ بورتر

أف ىذا الفارؽ و  ،لمؤسسة ومنتوج المنافسيف اآلخريفؾ الفارؽ بيف منتوج اىذا األخير يدر أف عتبر أحيث 
أف أي مؤسسة يمكنيا الحصوؿ كفاءات تمتمكيا المؤسسة وال يممكيا المنافسوف اآلخروف، و د و ر راجع إلى موا

لكف و  و مستوى منخفض مف األجور ...الخ،عمى ميزة مقارنة بالمنافسيف اآلخريف مثبل أفضؿ نظاـ إنتاج أ
مفيوـ   Barneyـ بارني قدَّ  1991في سنة . و 4التي يمنحيا المستيمؾ قيمة ييا ىأفضؿ ميزة تحصؿ عمي

                                                           
 ردارتر ىو أستاذ إستراتيجية المؤسسة بجامعة ىارفاالقتصادي األمريكي بو Harvard،  .واألستاذ الشرفي بالعديد الجامعات 
، مجمة اإلداري، التنظيؼ في ليبيا ة تطبيقية عمى شركات صناعة الصابوف ومواددراسقاسـ نايؼ عمواف، أثر إستراتيجية العمميات في الميزة التنافسية: 1

 .97، ص2009يونيو  ،، السنة الحادية والثبلثوف117عماف، العدد  معيد اإلدارة العامة، سمطنة
 .الفصؿ الثانيسوؼ يتـ التطرؽ إلى القوى الخمس لبورتر في **
 .مفيـو الماسة ومكوناتيا سيتـ تناوليا في الفصؿ الثالث 

 .7أحمد الكواز، التجارة الخارجية والتكامؿ االقتصادي اإلقميمي، مرجع سابؽ، ص2
3
Latifa Trabelsi et Fathi Akrout, vers une clarification théorique du lien: capacités organisationnelles–avantage 

comparatif-avantage compétitif, 4
eme

 rencontre annuelle: management des capacités organisationnelles, groupe de 

recherche sur les  capacités organisationnelles, École des Sciences de la Gestion, Département Management et 

Technologie, Université du Québec, Montréal, Canada, 2008 , PP.148-149. 
4
Ibid, P.149. 
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الميزة التنافسية متمثمة في  استدامةمف خبلؿ عرضو ألربعة مؤشرات تساىـ في ة الميزة التنافسية الدائم
 .1، الندرة، وضعؼ القابمية لمتقميد واالستبداؿةالقيم

اد فيرجع إلى أوائؿ الثمانينيات حيث نشرت أولى التقارير حوؿ أما استعماؿ كممة التنافسية في االقتص
فإف  1993سنة   group of lisbonلسبوفأوروبا، فوفقا لمجموعة ة و التنافسية في الواليات المتحدة األمريكي

 Report of the»  الذي يحمؿ عنوافية لمواليات المتحدة األمريكية و كرت أوال في تقرير التنافسالكممة ذُ 

president on U.S competitiveness »   ُطرف شر مف والذي ن «The U.S.departement of labours office 

of foreign economic research  in washington D.C»   تبع بعد ذلؾ في سنة أُ . 1980وذلؾ في سنة
 الصادر عفو  « Report of industrial competition » بتقرير عف المنافسة الصناعية بعنواف 1981

European Management Forum  2ؼيبجنGenève  . 

. littérature des entreprises 3أف كممة التنافسية ىي نابعة مف أدب المؤسسات ة إلىتجدر اإلشار و 
دراكوحيث تـ تحديده و  ،االقتصاد الجزئيمصطمح التنافسية ىو مفيـو خاص بف عمى مستوى المؤسسة ليتـ  ا 

قد تصاحب االىتماـ بالتنافسية اد الكمي أي عمى مستوى الدولة، و ى مستوى االقتصبعد ذلؾ عم تطبيقو
 ،1987 –1981مريكية خبلؿ الفترة الدولية مع أزمة العجز الكبير في الميزاف التجاري لمواليات المتحدة األ

كؿ مكثؼ مع بداية بشاالىتماـ بو و ليزداد  .زيادة حجـ المديونية الخارجيةخصوصا مع مبادالتيا مع الياباف و 
  .4اىرة العولمةظبروز نظاـ االقتصادي العالمي الجديد و سنوات التسعينات كنتيجة طبيعية لم

ّأزمةّاإلنتاجيةّ:ّاألولالفرعّ
إشارتو ألوؿ مرة في الواليات المتحدة  انطمقتىناؾ شبو إجماع عمى أف النقاش حوؿ التنافسية 

ذلؾ و  ،–في العالـ اقتصادأقوى أكبر و –قر االقتصاد األمريكي ثر النقاش الدائر حوؿ تقيإاألمريكية عمى 
لى مف منتصؼ الستينات و  ءاابتد ، ىاتو األخيرة تسببت في ؼ بأزمة اإلنتاجيةرِّ نياية الثمانينات والذي عُ ا 

حيث تدىورت الحصة  ،اآلسيوييفيكية أماـ منافسييا األوروبييف و األمر  اتتراجع القدرات التنافسية لممؤسس
بيف  الممتدةالفترة وقية لمواليات المتحدة األمريكية في الصادرات العالمية بما يفوؽ الضعفيف خبلؿ الس

 اتز و ، كما تـ تسجيؿ عج1988سنة   %11.1بعد الحرب إلى  %25الثمانينات منتقمة بذلؾ مف الخمسينات و 
مميار دوالر خبلؿ  816إلى  ثـ قفزت ،1979–1970مميار دوالر خبلؿ الفترة  105في الميزاف التجاري بمغت 

                                                           
الصناعية في محافظة نينوى،  ماتمف المنظ رعد عدناف رؤوؼ وساـل حامد حمدي، المعرفة التسويقية واستدامة الميزة التنافسية دراسة ميدانية في عينة1

 .90، ص2010، 100، العدد 32، جامعة الموصؿ، العراؽ، مجمد واالقتصادمجمة تنمية الرافديف، كمية اإلدارة 
2
Nebojsa Stojcic, theoretical foundations and mesurement of competitiveness, poslovna izvrsnost-business 

exellence, department of trade and international business of the faculty of economics, university of Zagreb, Croatia, 
VL 2012 BR.2, 2012, P.144. 
3
Karl Aiginger, la compétitivité des entreprises, des régions et des pays, la vie économique revue de politique 

économique, secrétariat d’état à l’économie SECO) et le département fédéral de l’économie, de la formation et de la 

recherche(DEFR), Berne, Suisse, 3-2008, P.19. 
افسية: االستراتيجيات والسياسات محيي محمد سعد، دور الدولة المعزز لمتنافسية والمانع لبلحتكار في مصر، المؤتمر السادس حوؿ تعزيز القدرة التن4

 .406 –405، ص ص2006يوليو  29 –28واآلليات، كمية التجارة، جامعة اإلسكندرية، مصر، المجمد الثاني، 
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إلى مسألة  يةىذا ما جعميا مف أكبر دوؿ العالـ مديونية مما أسيـ في تحويؿ التنافس. و 19881 –1980لفترة ا
ة حيث تـ تشكيؿ لجنة ريكيفسية مف قبؿ الحكومة األمؿ بمشكمة التناكفتـ التو  ،ولىأمف قومي مف الدرجة األ

تأسيس مجمس  ، ثـ بعد ذلؾ2لمصناعات األمريكية أماـ مثيمتيا اليابانية لبحث أسباب تدىور القدرة التنافسية
مف نخبة مف مديري الشركات وأساتذة  فكوِّ تمو  ،تابعا لمرئيس األمريكي 1986نة وطني لمتنافسية في س

ا ربطيية و كاف مف بيف أىدافو رفع مستوى وعي الرأي العاـ في الواليات المتحدة بأىمية التنافسالجامعات، و 
   .3مستقبميـو  بمستوى معيشة األمريكييف

لية حتى المؤسسات الماو  ،بالتنافسية في الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية لينتشر االىتماـ بعد ذلؾ
كما أف منظمات  ،صندوؽ النقد الدولي وضعت مؤشرات لمتنافسية الوطنيةالدولية مثؿ البنؾ الدولي، و 
  -كؿ سنة في دافوس بسويسراالذي يجتمع -المنتدى االقتصادي العالمي اليونيدو و كمنظمة التنمية الصناعية 

 أصبحت تصدر تقارير سنوية عف التنافسية.
، فرضت كذلؾ عمى المستوى األكاديمي زمة اإلنتاجية بالواليات المتحدةأف أ ة إلىاإلشار تجدر و 

لدراسات الصادرة عف اقتصادييف اؾ مف خبلؿ كـ ىائؿ مف المقاالت و ذلسو و نقاشات حوؿ مفيـو التنافسية نف
مستوى التحميؿ،  فييكمف الذي و  ،حوؿ ىذا المفيـو اتي أظيرت خبلفالو  ،بارزيف عمى المستوى العالمي

  :4فيف أساسييبلحظ في ىذا الصدد وجود فريقنحيث 
مف و  ،–أي تنافسية الدولة–ينطمؽ مف الرؤية الوطنية لمتنافسية ىو المييمف عمى الساحة و األوؿ و الفريؽ  -

 لممبادالت التجارية الخارجية في النجاح أو الفشؿ االقتصادي لمدوؿ. سـالدور الحا
، حيث يعتبر أف لؤلوؿ اه معارضعدّ والذي يمكف  ،كروغماف األمريكيالفريؽ الثاني بزعامة االقتصادي  -

افسيتيا أماـ دوؿ أف ربط النجاح أو الفشؿ االقتصادي لدولة ما بتنس ليا أي معنى و التنافسية الوطنية لي
، قيقة لمواليات المتحدة األمريكيةميؿ حوؿ المشاكؿ االقتصادية الحضتينطوي عمى مغالطة و  أخرى
 ىذه األخيرة ليست مرادفة لمدوؿ.و  ،بالمؤسسات يانافسية ىي خاصة حصر فالت

ر عمى تصديالجدير بالتنويو أف فكرة التنافسية عمى مستوى الدولة كانت تيدؼ إلى قياس قدرة الدولة و 
الدولة  كفاءةظير االستيراد تُ بلستيراد فالعبلقة بيف التصدير و مدى حاجتيا لو  ،منتجاتيا إلى األسواؽ األخرى

 .5في مجاؿ التجارة الدولية
 

                                                           
امعة محمد ية، جعبد اهلل مولو، التنافسية والدولة، الممتقى الدولي حوؿ تنافسية المؤسسات االقتصادية وتحوالت المحيط، كمية الحقوؽ والعمـو االقتصاد1

 .3 –2، ص ص2002أكتوبر  30 –29خيضر بسكرة، الجزائر، 
قضايا معاصرة في التجارة الدولية، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، االتجاىات الحديثة في االقتصاد الدولي والتجارة الدولية: سامي عفيفي حاتـ، 2

 .44، ص2005مصر، الطبعة الثانية، 
في البيئة العربية بيف الواقع واآلفاؽ، المؤتمر الثاني: متطمبات رفع القدرة التنافسية في اقتصاديات الدوؿ العربية، كمية حسيف القاضي، التنافسية 3

 . 3 -2، ص ص2010نوفمبر  25 –24االقتصاد، جامعة دمشؽ، سوريا، 
 .4-3عبد اهلل مولو، مرجع سابؽ، ص ص4
 .3حسيف القاضي، مرجع سابؽ، ص5
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 الفرعّالثاني:ّالعولمة
 منتصؼالقرف العشريف، حيث برزت في  أواخرظاىرة ميزت االقتصاد العالمي منذ  أىـالعولمة  دعتُ 
مف جية فرضيات بروز "القرية  تأثيروذلؾ تحت  ،. وانتشرت خبلؿ سنوات التسعينات1لثمانيناتسنوات ا
وخصوصا عف طريؽ ،  Marshall Macluhan" المقدمة مف طرؼ الفيمسوؼvillage global  العالمية

كما أف  .أخرىالحركات المضادة لمعولمة التي جذبت اىتماـ الجماىير حوؿ اتساع الظاىرة مف جية 
في نشر وتشجيع العولمة، ىذه المنظمات  اأساسي االمنظمات الدولية الداعمة لتحرير المبادالت لعبت دور 

 :2تتمثؿ في وىي ،تتواجد داخؿ العواصـ العالمية الرئيسية
FMI صندوؽ النقد الدولي -

 )واشنطف( *
OMC المنظمة العالمية لمتجارة -

 ؼ(ي)جن **
 البنؾ العالمي )واشنطف( -
OCDE والتنمية االقتصادية منظمة التعاوف -

 )باريس( ***
، ايطاليا، ألمانيامف: كندا، فرنسا،  والتي تضـ كبل G8  غنى في العالـ األكثرمجموعة الدوؿ الثمانية  -

 األمريكية.الياباف، روسيا، بريطانيا، والواليات المتحدة 
ت التي عرفيا العالـ منذ بداية والجدير بالتنويو أف العولمة وليدة ثورة تكنولوجيا المعمومات واالتصاال

قياـ نظاـ اقتصادي عالمي يحؿ  إلىفيي مرحمة تالية لمتدويؿ، تؤدي  .3فترة السبعينات مف القرف العشريف
، وىي بذلؾ 4بحيث تختفي فيو الحدود المصطنعة بيف اقتصاديات الدوؿ الدوليمحؿ النظاـ االقتصادي 

  وبالتالي البد مف التعامؿ معيا كحقيقة. ،لميحتمية يفرضيا الواقع االقتصادي العا أصبحت
نو ال يوجد تعريؼ ليا دقيؽ إإف العولمة باعتبارىا ظاىرة مركبة، متعددة األوجو، ومتنوعة الجوانب، ف

 ومتفؽ عميو، بؿ ىناؾ تعاريؼ متعددة حاولت تفسير الظاىرة.
عالـ ال يعرؼ  إلى ضيةاألر العولمة ىي "مرحمة تاريخية تتحوؿ فييا الكرة  أففيناؾ مف يرى 

وتدفقيا بيف دوؿ العالـ المختمفة، ويشيد  اإلنتاجانسياب كافة عناصر  مبدأالحواجز، وال يعترؼ بالقيود، ويقر 
ساحة  أنياعمى  األرضيةالكرة  إلىتقميصا متزايدا في مفيـو الدولة القومية لصالح العالمية التي تنظر 

عبلميةاقتصادية وثقافية   .5دة"ومالية واح وا 

                                                           
1
Michel Rainelli, les strategies des entreprises face à la mondialisation, éditions EMS, Paris, France, 1999, P.6. 

2
Angela Barthes, petit manuel simplifie pour comprendre la mondialisation, EPU, Paris, France, 2006, P.71. 

*
 FMI : fond monaitaire international 

**
 OMC: organisation mondiale du commerce 

***
OCDE: organisation de coopération et de développement économique  

 .206، صمرجع سابؽسامي عفيفي حاتـ، 3
 .318، صمرجع سابؽعبد الرحمف يسري أحمد، 4
 .198سامي عفيفي حاتـ، مرجع سابؽ، ص5
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مف خبلؿ تدفؽ السمع  اإلنسانية"زيادة درجة االرتباط المتبادؿ بيف المجتمعات  بأنيا آخروفويصفيا 
 أكثر. فالعولمة جعمت مف االقتصاديات العالمية 1والتكنولوجيا والقوى البشرية والمعمومات" واألمواؿوالخدمات 

ومف أىـ مظاىر ىذا االرتباط  ،العالمية الثانيةعند نياية الحرب  1945سنة  اندماجا وترابطا مما كانت عميو
وذلؾ منذ  ،الزيادة في حجـ التجارة الدولية وفي نصيب الصادرات والواردات في الناتج المحمي اإلجمالي

الحرب العالمية الثانية، حيث تضاعؼ نصيب الصادرات السمعية في الناتج المحمي اإلجمالي خبلؿ ىذه 
 .2الفترة

ىناؾ وجيتي نظر رئيسيتيف حوؿ  أفالدكتور محمد عبد الشفيع عيسى يرى  تاذاألسف إمف جيتو ف
 أوف العولمة تساوي التكنولوجيا إف األولىفوفؽ الرؤية  مفيـو العولمة: وجية نظر تقنية والثانية اقتصادية،

المعمومات العولمة ىي تعبير عف التقدـ الجذري في تكنولوجيات االتصاؿ و  أفمتطابقة مع التكنولوجيا، أي 
العولمة ىي دالة في التغير  أف أخرى، بعبارة عمى مستوى العالمي مما جعؿ مف العالـ قرية صغيرة واحدة

المقاربة االقتصادية لمعولمة فتنطوي عمى  أماالتكنولوجي فيي في ظاىرىا تحقيؽ لبلتصاؿ والتشابؾ العالمي. 
 .3الجنسيات في االقتصاد العالمي متعددةكات جوىر العولمة يتمثؿ في التمدد النوعي في نشاط الشر  أف

ىي نتاج التطورات التكنولوجية وثورة المعمومات العولمة  أف إلىمف خبلؿ التعريفيف السابقيف نخمص 
، المعرفة، األفراد، األمواؿ االنتقاؿ بيف الدوؿ: لمسمع، رؤوسمرتكزات تتمثؿ في حرية  أساسوىي تقـو عمى 

 .4القواعدوالتكنولوجيا وغيرىا مف 
العالـ في حقوؿ انتقاؿ السمع والخدمات والرساميؿ والقوى العاممة  أسواؽ"اندماج  بأنياعرؼ كما تُ 

مف خبلؿ  .5سوقا واحدة كالسوؽ القومية" األسواؽبحيث تصبح ىذه  ،األسواؽحرية  رأسماليةمف  إطارضمف 
 :6تحديات ىي ةمى ثبلثنحو العولمة االقتصادية ينطوي عاالتجاه  أفخبلؿ ىذا التعريؼ نستنتج 

ّتحديّاالتجاهّنحوّحريةّالتجارةّالدولية:ّ-أوال
وطورىا بعد ذلؾ دافيد  ،دـ سميثآيستند ىذا االتجاه إلى نظرية حرية التجارة الدولية التي أسسيا 

نو مف مصمحة كؿ دولة أف تتخصص في إنتاج إالتطرؽ إليو ف سبؽكما وفؽ ىذه النظرية فريكاردو وآخروف، 
السمع التي تمتمؾ فييا ميزة نسبية، وبالتالي يتوجب عمييا مف الناحية العممية إزالة الرسـو الجمركية  وتصدير

 والقيود األخرى اإلدارية والنقدية عمى االستيراد.

                                                           
بنية االقتصاد العالمي: اندماج وتكامؿ ىيكؿ التجارة العالمية وتفكؾ ىيكؿ اإلنتاج الصناعي عمرو محيي الديف، العولمة والتغيرات الجوىرية في 1

 .  5، ص2002، ديسمبر 71العالمي، سمسمة رسائؿ البنؾ الصناعي، بنؾ الكويت الصناعي، الكويت، العدد 
 .المرجع نفسو2
 .37-36، ص ص2003، ديسمبر 1معة سكيكدة، الجزائر، عدد محمد عبد الشفيع عيسى، العولمة والتكنولوجيا، أبحاث روسيكادا، جا3
 .15، ص2003، ديسمبر1قحؼ، العولمة: التنوير الزائؼ لثورة المعمومات، أبحاث روسيكادا، جامعة سكيكدة، الجزائر، عدد  أبوعبد السبلـ 4
، 2000، 10العدد ركز الوحدة العربية، بيروت، لبناف، ممحمد األطرش، حوؿ تحديات االتجاه نحو العولمة االقتصادية، مجمة المستقبؿ العربي، 5

 .9ص
.26-10، ص صالمرجع نفسو6
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يقـو عمى تحرير التجارة العالمية مف القيود الكمية والرسـو الجمركية  *فالنظاـ العالمي التجاري الجديد
 :1يف أساسيف ىماوذلؾ وفؽ مبدأ

أف االمتيازات التي تمنحيا دولة لدولة ما يجب  الرعاية: والمقصود بوالمبدأ األوؿ: مبدأ الدولة األولى ب -
 جؿ تحقيؽ المساواة بيف جميع الدوؿ.أوىذا مف  ،أيضا لمبمداف األخرى وأف تمنح

معاممة السمع المنتجة محميا، المبدأ الثاني: المعاممة الوطنية: ويعني وجوب معاممة السمع المستوردة ك -
 وذلؾ تحقيقا لممساواة بيف السمع بغض النظر عف الدولة المنتجة.

ّتحديّاالتجاهّنحوّتحريرّحركةّالرساميل:ّ-ثانيا
تسمح الدولة بتدفؽ  أفوىو مكمؿ لتحدي االتجاه نحو حرية التجارة الدولية، والمقصود بو ىو 

 .إلييا**باشرةالمباشرة وغير الم األجنبيةاالستثمارات 
ّتحديّاالتجاهّنحوّرأسماليةّحريةّاألسواقّالداخمية:ّ-ثالثا

حرية  رأسمالية إلىحرية التجارة وحرية حركة الرساميؿ تتطمب في المجاؿ االقتصادي االنتقاؿ  إف
 والتي تتضمف ما يمي: األسواؽ

تجارة الداخمية وال اإلنتاجوخصوصا في مجاؿ  ،المزيد مف الخصخصة وتقميص دور القطاع العاـ -
دور كبير لمقطاع العاـ في مجاؿ التجارة الخارجية يمكف الدولة المستوردة حتى  إعطاءف أل والخارجية،

 إلىضؼ أوذلؾ عبر القطاع العاـ.  ،مف التحكـ في استيرادىا في حاؿ قبوليا لحرية التجارة الخارجية
 .أجنبيةممتمكات  إلىوطنية وتحويميا مف شراء ممتمكات  األجانبالخصخصة تمكف المستثمريف  أفذلؾ 

 بعبارة أخرى سيادة القطاع الخاص عمى الشؤوف االقتصادية وتيميش دور الحكومات.
القيود االقتصادية  إزالة أخرىاالقتصاد بعبارة  إدارةأي تقميص دور الدولة في الداخمية:  األسواؽحرية  -

 األخيرةوف تدخؿ مف طرؼ الدولة. فيذه د لؤلسعارعمى فعاليات القطاع الخاص خصوصا في تحديده 
مثبل إلى تحديد األسعار الداخمية لمسمع  أالسوؽ الداخمية، قد تمج في حالة عدـ تطبيقيا الكامؿ لحرية

المستوردة إلى مستوى أكثر انخفاضا مف تكاليؼ استيرادىا مما يؤدي بالمستورديف في القطاع الخاص 
  إلى عدـ استيرادىا.

                                                           
اتفاقا، وكذا القرارات الصادرة عف المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية.  29األرغواي وعددىا  تفاقاتاالنظاـ التجاري العالمي الجديد يتمثؿ في *

، 282العدد  مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبناف،مة التجارة العالمية، مجمة المستقبؿ العربي، الوطف العربي ومنظصباح نعوش، راجع: 
 .122ص، 8/2002
 المرجع نفسو.1

أي –ة مالياالستثمار المباشر ىو غالبا طويؿ األجؿ أي االستثمار في إقامة مشاريع حقيقية، أما االستثمار غير المباشر فيتمثؿ في االستثمارات ال**
سيـ أو أذونات الخزينة أو العممة المحمية لمدولة المعنية. إضافة إلى ذلؾ  سماح أ والتي تتضمف تدفؽ األمواؿ األجنبية لشراء سندات أو -العولمة المالية

مع مبلحظة أف الدولة  جؿ االستثمار بشكؿ مباشر أو غير مباشر في الخارج.أىذه األخيرة بحرية خروج رؤوس األمواؿ الوطنية أو األجنبية مف 
المستحيؿ أف  بإمكانيا فتح أبوابيا أماـ االستثمارات األجنبية المباشرة وتستقرض مف الخارج دوف تطبقييا لحرية حركة الرساميؿ، ولكف في المقابؿ مف

 . 25-17، مرجع سابؽ، ص ص: محمد األطرشراجعتفتح أبوابيا عمى االستثمارات المالية دوف تطبيقيا ليذه الحرية.  لمزيد مف التفصيؿ 
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قافة السوؽ: ومعناه أف استيراد السمعة يكوف استنادا لمعيار واحد وىو سعرىا ونوعيتيا انتشار وتعميؽ ث -
  وطني أو سياسي أو ثقافي أو إنساني. خرآوجودتيا، وليس عمى أي أساس 

ما يطمؽ عمييا بالثورة الصناعية الثالثة، ىذه  أوالعولمة ىي نتاج ثورة المعمومات واالتصاالت  إف
وذلؾ  اإلنتاجيىيكمية النسيج  إعادة إلى أدت، حيث واألفكارالمتجددة لممعرفة  المصادرتعتمد عمى  األخيرة

 أماـالعاممة فاسحة المجاؿ  واأليدي األوليةبتقميص مواقع الصناعات التقميدية المعتمدة عمى المواد 
حيث  .1مزايا النسبيةالمستخدمة لممعرفة والمواد التخميقية والبدائؿ الصناعية مما يشكؿ تيديدا لمالصناعات 

مف قدراتيا الشرائية  %40فقدت  األوليةف المواد إ، ف2000و 1960نو خبلؿ الفترة مف أ اإلحصائياتتشير 
 .2المنتجات المصنعة تجاها

تنافسية  أكثر أصبحتالتي  األخيرةكمتغير جديد مف بيف متغيرات البيئة الدولية، ىذه  دعفالعولمة تُ 
 :إلى أدتخيرة . فيذه األ3بسبب العولمة

 ؛4ف ربع اإلنتاج العالمي يتـ تصديرهإحيث  نمو المبادالت الدولية -
مؤسسات  أفبمعنى  ،وليس داخؿ الدولة الواحدة فقط ،العالـ أنحاءتتنافس في كؿ  أصبحتالمؤسسات  -

  ؛أكثر مواجية لمعديد مف المنافسيف تكؿ بمد أصبح
المية، فالمؤسسات أصبحت تتنافس عمى أساس كما أنيا أدت إلى التغير في طبيعة المنافسة الع -

  .التكنولوجيا الحديثة
ف النظاـ االقتصادي العالمي في ظؿ العولمة يصبح مسيرا بقوة اليد إف Kenichi Ohmae فحسب

 ،والتنافسية لكؿ نشاط في العالـ اإلنتاجية زاياالم ،دـ سميث لتبرزآالخفية عمى نحو لـ يخطر عمى باؿ 
ما يريد مف أي  ختياراالمستيمؾ حر في  أفمكاف في العالـ عمى اعتبار  أيلممستيمؾ في وتتحقؽ الرفاىية 

القدرة  أساسوزع المكاسب عمى لرابح دائـ في التبادؿ العالمي، بؿ تُ  أومصدر يشاء. فبل وجود لخاسر دائـ 
رضاء المستيمؾ في أي مكاف مف ال  .5عالـالتنافسية التي بدورىا تتوقؼ عمى كفاءة اإلنتاج وا 

إال مف خبلؿ العمؿ عمى كسب  ذلؾإف العولمة أضحت حقيقة البد مف التعامؿ معيا، وال يمكف 
والمتمثمة في التطور التكنولوجي والعممي، لذلؾ مف  ،القدرة عمى التنافس مف خبلؿ امتبلؾ قاعدة التنافس

ؿ لمتنمية بدال مف االعتماد عمى جؿ مواجية تحديات العولمة يتوجب عمى الدولة رفع قدراتيا التنافسية كسبيأ
الحماية الجمركية أو غيرىا لمصناعة الوطنية. فالمؤسسات ذات القدرة التنافسية ىي الوحيدة القادرة عمى 

 التنافس في األسواؽ العالمية.

                                                           
ربية، عبد الحسف زلزلة، العمؿ االقتصادي العربي: المسيرة والتحديات تأمبلت شاىد عصره، مجمة شؤوف عربية، األمانة العامة لجامعة الدوؿ الع1

 .155، ص2000، مارس 101القاىرة، مصر، العدد 


2
Angela Barthes, op-cit,P.55.  

 .154ؽ، صعبد الحسف زلزلة، مرجع ساب3
4
Michel Rainelli, les stratégies des entreprises face à la mondialisation, op.cit., P.6. 

 .320عبد الرحمف يسري أحمد، مرجع سابؽ، ص5
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ّ:ّاألسسّالنظريةّلمميزةّالتنافسيةّالمطمبّالثاني
دورة حياة السمعة، نموذج الفجوة التكنولوجية، ّالتي أىميا نموذجظريات التجارة الدولية الحديثة و إف ن

 نسبية في تحميؿغيرىا اعتمدت عمى الميزة النموذج التجارة بالسمع المصنعة، ونموذج اقتصاديات الحجـ و 
لميزة النسبية إال ا ة عمىف إضفاء ىذه النظريات صفة الحركيبالرغـ م، و التبادؿ الدولي والتخصص التجاري

كذا طريقة المحافظة عمييا و  ،تمكف الدوؿ مف خمؽ ميزة نسبية فسير األسباب التيأنيا بقيت عاجزة عف ت
ليس  الرتكازىاالتطوير كما اتسمت بالشمولية التي اعتمدت عمى التجديد و  فسيةلذلؾ جاءت نظرية الميزة التنا

نما عمى أكثر مف محدِّ و  ،فقط عمى محدد الوفرة أو الندرة النسيبة لعوامؿ اإلنتاج  . 1دا 
رات الحجـ، تشابو و فو  نعداـاالمتمثمة في ف مسممات نظرية الميزة النسبية و حسب بورتر فإف

ال تنتقؿ بيف األمـ،  اإلنتاجعدـ تميز المنتجات، مجموع عوامؿ اإلنتاج لؤلمة تبقى ثابتة، عوامؿ  ،التكنولوجيا
التاسع في القرنيف الثامف عشر و  بوالثر قأنيا كانت أكو  ،مع المعطيات الحقيقية لممنافسةىي ال تتفؽ إال نادرا 

كذا و  ،ات عمى مستوى الموارد الطبيعية ورؤوس األمواؿير مف المبادالت تعكس فروقبحيث جزء ك ،عشر
أف نظرية الميزة النسبية ال يمكف استخداميا في نتاج بمعامؿ قوي لميد العاممة وبدراية تقنية أقؿ. و ارتباط اإل

 إستراتيجيةىذه النظرية أىممت دور  كما أف ،ستورد في ىذا أو ذاؾ القطاعي ر أوتفسير لماذا بمد يصدِّ 
عبلوة . ما ىو أساسي فيما يخص اإلستراتيجية عالجت لـالي فيي تعتبر بعيدة عف الواقع و بالتو  ،المؤسسة
لراغبة دوؿ اسيمة البموغ مف طرؼ العديد مف الايا مؤقتة و أف المزايا المستمدة مف عوامؿ اإلنتاج ىي مز عمى 

     .2بالتالي فإف الميزة العاممية ال تكفي لبناء نظرية لممبادالتو  ،في تطوير اقتصادىا
ميزة ح لممؤسسات القادرة عمى تحقيقيا منت يارات الحجـ، فبورتر يرى أنو أما فيما يخص نموذج وف

حتى في غياب مزايا مصدر المبادالت  رفسِّ رات الحجـ يمكف أف يو أف وجود وفتكمفة تسمح ليا بالتصدير، و 
لكف  ،رات الحجـ تحقؽ ميزة تنافسيةو بالتالي فإف وف. و أنيا يمكف أف تفسر مبادالت السمع المتشابيةو  ،عاممية

ىو شركات أي بمد يمكنيا أف تحقؽ وفرات و  ،ف سؤاؿ أساسيما يؤخذ عمى ىذه النظرية أنيا ال تجيب ع
العبلقة بيف وفرات  إثبات ف الصعب جدا حسب بورترفم. داخؿ أي قطاعات؟و الحجـ بالبيع في العالـ كمو 

 رات الحجـ في األجيزة الكيربائية، المؤسساتو يطالية حققت وفالنجاح الدولي، فمثبل الشركات اإلالحجـ و 
ال واحدة مف ىذه الدوؿ كاف المنجمية ولكف و المؤسسات السويدية في األجيزة  ،األلمانية في األجيزة الكيماوية

مع ذلؾ و   –ار أف حجـ السوؽ الداخمي ىو ميزةعمى اعتب-ي قوي عمى المنتجات المعنية اخمليا طمب د
   .  3مؤسساتيا فرضت نفسيا عالميا

يا مؤسساتيا ليا تقدـ ر في القطاعات التي فيالتي حسبيا الدولة تصدِّ أما نظرية الفجوة التكنولوجية و 
ذلؾ باالنتشار المحتـو لمتكنولوجيا، فإف بورتر و  ،جيادرات بتقمص الفارؽ التكنولو تنيار ىذه الصتكنولوجي و 

                                                           
السنة  العراؽ، مركز دراسات البصرة، جامعة البصرة،عمي طالب شياب، أىـ مقومات دعـ القدرة التنافسية لبلقتصاد البصري، مجمة دراسات البصرة، 1
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يرى أنو عمى الرغـ مف األىمية الكبيرة لمفوارؽ التكنولوجية في الميزة التنافسية إال أنيا لـ تجب عف األسئمة: 
لماذا بعض ؤسساتيا تستفيد مف ىذا الفارؽ؟ و وما ىي الدوؿ التي م كيؼ يتشكؿ الفارؽ التكنولوجي؟

ذلؾ لعدة عشريات بدال مف خسارتو و  ؟عمى تقدـ تكنولوجي في صناعة مامعينة تحافظ غالبا مؤسسات دولة 
 . 1كما تعتقد نظرية الفجوة التكنولوجية
الذي يستند إلى السوؽ الداخمية مف أجؿ تفسير جزء مف النجاح التجاري نموذج دورة حياة المنتوج و 

يمثؿ و  كماالاالبتكار، فإف بورتر يعتبر النموذج األكثر  لبمد ما مبينا كيؼ أف السوؽ الوطنية يمكف أف تحفز
بداية لنظرية ديناميكية حقيقية مع ذلؾ تبقى ىناؾ العديد مف األسئمة التي لـ يجب عنيا ىذا النموذج: لماذا 

ماذا يحدث عندما الطمب يظير في آف  ؟مؤسسات بعض الدوؿ تفرض نفسيا في قطاعات جديدة خاصة
؟ لماذا الدوؿ التي سوقيا الداخمي لمنتوج معيف ىو بطيء  ةفيف كما ىي الحالواحد في بمديف مختم اليـو

بتكار يستمر بدال مف أف د تصؿ إلى قمة المنافسة العالمية؟ لماذا في صناعات وطنية االو التطور أو محد
 ال تخسريؤدي إلى تنميط محتـو لمتكنولوجيا كما افترضت فرضية دورة المنتوج؟ لماذا صناعات و  ،يتجمد

   .2تصؿ إلى المحافظة عمى ميزتيا بينما أخرى الميزتيا كما افترض نموذج فرنوف و 
االختبلؼ  خارجية تعطي تفسيرات جزئية فقط حوؿأف النظريات المتواجدة حوؿ التجارة ال بورتر أكدَّ 

 ،ميزة مطمقةىي أقؿ نجاح مف دوؿ أخرى فيما يخص التصدير رغـ تمتعيا ب ىناؾ دوال أف حيث ،بيف الدوؿ
اؽ الدولية، كذلؾ كيؼ أف الدوؿ أف الدولة تكوف تنافسية في األسو النسبية لعامؿ ال يضمف  فالوفرة

عف ىذه األسئمة تعتمد  اإلجاباتأف  اقترح؟ و تحافظ عمى مزاياىا المقارنةر و تطوِّ الصناعات  والمؤسسات و 
تحسيف إنتاجيتيا وتنافسيتيا في المحافظة و بيا الدوؿ والمؤسسات استراتيجيات  رعمى الطريقة التي تطوِّ 

  .3الزمف
الميزة النسبية، إنيا تنطمؽ مف مبدأ أف  فنظرية الميزة التنافسية التي قدميا بورتر ذىبت أبعد م

بار تحسيف أف تأخذ في االعت يجب تتطور باستمرار ليذا السببو  ،سة ليست ساكنة لكنيا ديناميكيةالمناف
الت الحاصمة في المحيط الداخمي خذ في الحسباف التحو األبكؿ ذلؾ  ،التكنولوجياالبتكار طرؽ اإلنتاج و 

أف األنسب ىو مصطمح الميزة و  االميزة النسبية لـ يعد مبلئم بعبارة أوضح أف مصطمح. 4الخارجي لمدولةو 
 .5النسبية الديناميكية أو الميزة التنافسية

ميما في خمؽ دات األربعة لمماسة عنصرا مف المحد تخذتابورتر صياغة نظرية ديناميكية حاوؿ 
 ذلؾ مف خبلؿ التفاعؿ فيما بيفو  ،دافعة لزيادة القدرة التنافسية لمدوؿبيئة محمية مبلئمة ومشجعة لممنافسة و 
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بذلؾ تمكف مف التحوؿ مف المفيوـ الساكف لمميزة النسبية إلى مفيـو ديناميكي يعتمد أساسا محددات. و ال ىذه
 .1الموروثة اإلنتاجولـ يكتؼ بذلؾ فقط بعوامؿ  ،اإلنسافالتي يخمقيا  نتاجعمى وفرة عناصر اإل

اعتبر أف تحقيؽ ىذه األخيرة يمر عبر نظرية جديدة لمميزة التنافسية، و  فبورتر تناوؿ أساسيات بناء
لنظرية ثـ بعد ذلؾ يتـ الولوج إلى األسواؽ العالمية، كما أنو ركز اىتمامو في ىذه ا ،المحمية أوال األسواؽ

 زاياالم تعزيزأي المحددات التي تؤدي إلى خمؽ و  ،رة لمميزة التنافسيةعمى البحث عف المحددات المفسِّ 
 : لمحددات تتمثؿ في أربعة عناصر ىي. ىذه ا2التنافسية لمدوؿ

ناصر الطبيعية : العمييز بيف نوعيف مف عناصر اإلنتاجنوعية عناصر اإلنتاج، حيث تـ التكمية و  -
 .، مؤسسات البحث...الخعناصر منتجة كرأس الماؿ البشريو األرض، العمؿ ورأس الماؿ و الموروثة ك

أي عمى  ،فإف نظرية بورتر تعتمد عمى النوع الثاني ،عمى النوع األوؿ أوليف–شرنظرية ىكاعتمدت فبينما 
 لطبيعية.كبر مف الموارد اأ افالموارد التي يتـ خمقيا مف طرؼ اإلنساف تمعب دور  ،3العناصر المنتجة

 ظروؼ الطمب الداخمي.أوضاع و  -
 ممة.كالمدور الصناعات المغذية و  -
 مية بيف المؤسسات.محالمنافسة ال -

 فاإلسياـىذا اإلطار الذي يمخص النتائج التي توصؿ إلييا بورتر أطمؽ عميو اسـ الماسة الوطنية، 
ص ىذه العممية في العناصر حيث لخ ،4ليس كنتيجةثؿ في دراستو لمتنافسية كعممية و األساسي لبورتر يتم

ألف التفاعؿ الجيد بيف ىذه  ،بمثابة مواصفات لمبيئة التنافسية المبلئمة دعاألربعة السالفة الذكر، ىذه األخيرة تُ 
 .5تنافسيتيا في التجارة الدوليةدعـ صادراتيا و و  ،البيئة المبلئمة لعمؿ المؤسساتالعناصر يؤدي إلى توفير 

 ،ة أنو في السوؽ الدولية تتنافس الشركات، وليس البمدافيتو مف فرضير في بناء نظر بورت انطمؽ
ولذا، لكي نتبيف الدور الذي يمعبو البمد في عممية المنافسة، ينبغي أف نفيـ كيؼ تخمؽ الشركة الميزة التنافسية 

يد مف إلى ذلؾ العديضاؼ  .بعبارة أخرى أف المؤسسات ىي الوحدة األساسية لممنافسة ،6وكيؼ تحتفظ بيا
 : 7يمكف تمخيص أىميا فيما يميالفرضيات التي 
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فالنجاح حسب بورتر يتوقؼ عمى  تنافس بيا. استراتيجيات مختمفة اختياريمكنيا المؤسسات  .1
 التنافسية. لئلستراتيجيةالصحيح  االختيار

تثمارات االسدمج المبادالت و تقـو بالتي  ،ات عالميةستراتيجيإالمنافسوف األكثر كفاءة يقودوف غالبا  .2
، فإف النظرية في المبادالت أو في االستثمارات فبعكس النظريات السابقة التي بحثت سواء .الخارجب

ذات التي تجعؿ مف بمد ما ىو البمد األصمي لمؤسسات الجديدة يجب أف تبحث في فيـ األسباب 
تر ، فحسب بور يفستثمارات في الخارج في مجاؿ معالتي تمارس التجارة الخارجية مثمما االو  ،كفاءة

 االستثمارات األجنبية ىي متشابية.األسباب العميقة لمصادرات و 
بالتالي البد عمى النظرية و  ،ىا فقط في التكاليؼعدـ حصر عتبار المفيـو الواسع لممنافسة و األخذ باال .3

 .رات الحجـو ووف ،: الجودة، تمييز المنتجات، الفوارؽ التكنولوجيةؿ مفالجديدة أف تشتمؿ عمى ك
 مزايابمعنى يجب معرفة لماذا مؤسسات بعض الدوؿ تنجح أفضؿ مف أخرى في خمؽ ىذه ال

 متزايدة.ة لممحافظة عمى إنتاجية مرتفعة و الضروري
ذلؾ بعكس الرؤية السكونية ليا مف طرؼ مدارس الفكر و  ،المنافسة ىي ديناميكية وتتطور باستمرار .4

فبينما  .مف أجؿ تفسير مزايا العوامؿ أو الحجـ فعالية–التي تحصرىا في العبلقة تكمفة  التقميدي
إال أف التكنولوجيا سمحت مف التخفيؼ مف أىمية  exogène اعتبر خارجيأُ نولوجي كالتطور الت

طرؽ صنع جديدة لذلؾ وذلؾ بفضؿ منتجات و  ،ج التي كاف ليا قديما وزف ثقيؿبعض عوامؿ اإلنتا
االبتكار أساسي تحسيف طرؽ اإلنتاج و كعنصر يرى بورتر أف نظرية جديدة يجب أف تأخذ 

بعبارة أخرى البحث عف المسببات التي تجعؿ مف بعض مؤسسات بعض الدوؿ تبتكر  .نولوجيكالت
 .أكثر مف أخرى

لممؤسسات مكف لبمد ما أف يخمؽ محيط يسمح بمعنى كيؼ يُ  ،دور الدولة في عممية االبتكار .5
 بالتالي فيـ الكيفية التي تتقدـفرع نشاط معيف؟ و سيف األجانب في باالبتكار بسرعة أكبر مف المناف

 ذلؾ باعتبار أف التطورات التكنولوجية تفسر جزئيا النمو االقتصادي لمدولة.و  ،بيا االقتصادات
 بالتالي المؤسسات تنشرىاإف عوامؿ اإلنتاج لمبمد ىي ثابتة، و في وضع المنافسة الساكنة ف .6

déploient   المعايير األفضؿ، بينما في وضع المنافسة الحقيقية فإف في القطاعات ذات المردوديات
أرباحيا عف فالمؤسسات يجب عمييا البحث عف زيادة   changementالتغييراألساسية ىي االبتكار و 

 طرؽ إنتاج جديدة.طريؽ منتجات و 
لكؿ  مكمبل امؤسسات دور أساسي في عممية خمؽ ميزة تنافسية لذلؾ سموكيا يجب أف يكوف جزءلم .7

 إستراتيجية إعدادبمعنى أف نظرية جديدة يجب أف توجو المؤسسات في  ،ية خاصة بميزة الدوؿنظر 
 بتموقع أفضؿ عمى مستوى المنافسة الدولية. اتسمح لي

مى أساس الجدير بالتنويو أنو وفؽ نموذج الميزة التنافسية، فإف ىيكؿ التجارة الدولية يتحدد عو 
نسبية مكتسبة، في حيف أف ىيكؿ  مزايابلتي تتمتع في إنتاجيا صدير السمع اتتخصص الدولة في إنتاج و 
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الواردات يتشكؿ مف السمع التي تفتقر الدولة في إنتاجيا إلى أي عناصر لمتميز التنافسي بسبب عدـ تمتعيا 
بعبارة أخرى أنو  .1رأس الماؿ البشريالمتمثمة في التطور التكنولوجي و بوفرة في عناصر اإلنتاج الديناميكية 
 ة ىي أسس النجاح لبمد معيف.كنالتحسينات الممرد واالبتكارات و في ظؿ نظرية الميزة التنافسية فإف الموا

ّنموذجّالميزةّالتنافسيةّتقييمّ:ّبّالثالثالمطم
ؼ التسعينات، بيف مؤيد نقاشا حادا منذ منتصسية عمى مستوى الدولة شيد جدال و إف مفيـو التناف

ّّ. 2رؼ باالتجاه الميبرالي أو الواقعيستراتيجي أما الرافض فعُ رؼ باالتجاه اإل، االتجاه المؤيد عُ رافض لوو 
فيـو التنافسية عمى يشكؾ في م Paul krugman فاالتجاه الميبرالي بزعامة االقتصادي بوؿ كروغماف

س بنفس فالدوؿ ال تتناف ، فحسب كروغماف فإف مفيـو القدرة التنافسية الوطنية ىو مفيـو مراوغمستوى الدولة
ة فإف ذلؾ يؤدي بيا إلى الزواؿ الطريقة التي تتنافس بيا المؤسسات، فياتو األخيرة عندما تكوف غير تنافسي

يعني خسارة لممؤسسة فمكسب مؤسسة  ،خاسروفىناؾ رابحوف و  أي أنو في ىذه الحالة ،الخروج مف السوؽو 
بعبارة أخرى أف  .االقتصاديا مف النشاط خروجيفإف ذلؾ ال يؤدي إلى  ،ي حاؿ الدوؿ، بينما فالمنافسة ليا

روف في حالة الدوؿ أيف ىناؾ مصدِّ تحقيؽ مؤسسة لمنجاح سيكوف عمى حساب منافسييا في السوؽ، بينما 
نما يعني أنو بإمكانيا بيع ليذو  ،دولة ما ال يكوف عمى حساب دولة أخرى فإف نجاح اقتصاد ،مستوردوفو  ه ا 

 بعبارة أخرى أف. 3فالتجارة الدولية ليست لعبة بمجموع صفر سعار منخفضةبأالدولة منتوجات عالية الجودة و 
فالتبادؿ التجاري تحسف األداء االقتصادي لدولة ال يكوف بالضرورة عمى حساب ضعفو لدولة أخرى، وبالتالي 

 بيف دولتيف ىو مربح لكبل الطرفيف عمى حد سواء.
، أي أنيا خاصة االقتصادات الوطنية حسبو كممة ال معنى ليا عندما تطبؽ عمى فالتنافسية

األكبر  يأف الخطر الحقيقو  .4خطير في نفس الوقتوبالتالي فيي ىاجس خاطئ و  ،ليس بالدوؿبالمؤسسات و 
 . 5ربما إلى حرب تجارية عالميةو  ،ة ىذا سوؼ يقود إلى صراع تجارياألكبر يكمف في أف ىاجس التنافسي

ممة الجوانب ز أكثر عمى التجارة الدولية ميبلحظ أف وجية نظر كروغماف تركنمف خبلؿ ما سبؽ 
األبعاد األوسع لمفيـو التنافسية كبيئة األعماؿ التجارية مثبل، لذلؾ فإف الحجة المضادة لبلتجاه المؤيد و 

بلؿ سياسات فقط عمى أساس التجارة، بؿ أيضا تتنافس مف خية تتمثؿ في أف الدوؿ ال تتنافس لنظرية التنافس
 أياألعماؿ التجارية، ؿ توفير بيئة مواتية لبلستثمار و مف خبلرفع مستويات المعيشة و  ،تعزيز النمو األعمى

فكروغماف عالج تنافسية الدولة  .6تتبناىا أو تستضيفياو أف الدوؿ تتنافس مف خبلؿ المؤسسات التي ترعاىا 

                                                           
 .43، صمرجع سابؽسامي عفيفي حاتـ، 1
ومحدداتيا: مسح مرجعي، أوراؽ اقتصادية، مركز البحوث والدراسات االقتصادية والمالية، كمية االقتصاد الجرؼ، مفيـو القدرة التنافسية  منى طعيمة2

 .18، ص2002، أكتوبر 19العدد مصر، والعمـو السياسية، جامعة القاىرة، 
3
Paul Krugman, competitiveness: a dangerous obsession, Foreign Affairs, Council on Foreign Relations (CFR), New 

New York, United States, N°2, Volume 73, March/April 1994, PP.31-34.  
4
Ibid., P.44. 

5
Ibid., P.41. 

سمسمة دراسات ومقاالت، األمانة العامة لمجمس اإلمارات  واإلنتاجية،مجمس اإلمارات لمتنافسية، التنافسية ... سياسات وممارسات: النمو االقتصادي 6
  .1، ص2011، أبريؿ 2العدد اإلمارات، ة،  لمتنافسي
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 اكاف قادر  إذامنافسة  ىأخر مقارنة ببمداف  االبمد يكوف تنافسي فإووفؽ ىذا المدخؿ ف ،ت تجاريةافي شكؿ أداء
 .1إضافيةكسب حصص سوؽ  أوعمى حصصو مف السوؽ  عمى المحافظة

اب مف يعتبر فكرة أف الدوؿ تتنافس عمى المستوى الدولي بأنو مفيوـ مف جية أخرى ىناؾ مف الكتَّ 
ختصرة م فتنافسية الدولة يمكف أف تكوف مجرد طريقة خاطئ ألف الدوؿ ال تتنافس حقيقة في مجاؿ األعماؿ.

أف  كدألنو مف المؤ  ،يا الدوؿ في التنافسية الدولية لمؤسساتيابإلى الطريقة التي تساىـ  اإلشارةتستيدؼ 
لبمد يمكف أف تكوف لصالح أو ضارة بتنافسية مؤسسة  الوطنيةالثقافة جاري، السياسات الحكومية و المحيط الت

 ،في الخارج االستثمارا الوطنية عند ضؼ إلى ذلؾ أف المؤسسات تحافظ عمى العديد مف خصائصيأ ما.
أف العديد مف خصائصيا الثقافية كما ة ليا المؤسسات األجنبية يمكنيا االستفادة مف محيط الدولة المستقبمف

مثبل إدارة الجودة الشاممة لممؤسسات اليابانية  ،يتـ محاكاتيا مف طرؼ المؤسسات الوطنية لمدولة المستقبمة
األوروبية، ىذا االنتقاؿ لممزايا التنافسية مف دولة إلى ؼ المؤسسات األمريكية و تيا مف طر التي تـ محاكا
نما كذلؾ مؤذية. كما  ،التنافسية الدولية لمدوؿ ليست فقط خاطئةكرة في أف ف السبب أخرى يوضح فكرة  أفوا 

لدولي ىي فقط زيادة الحصة مف السوؽ عمى المستوى اكر في أف زيادة الصادرات و تنافسية الدولة تجعمنا نف
الذي يعظـ تثبيط الواردات عف  ءبذلؾ نكوف عمى خطوتيف مف المفيوـ السية، و األىداؼ األساسية لمدول

، قتصادية العالميةالرفاىية االإلى تقميص المبادالت التجارية و  " تؤدي. ىذه الرؤية "المركنتيميةطريؽ الرقابة
ط الصادرات ألف المؤسسات األجنبية تنقؿ العديد مف ليست فقو  ،ية في مجمميا مفيدةمع أف التجارة الدول

ىذا و  ،محيط ىذه الدوؿوتستفيد في المقابؿ مف ثقافة و  ،لمؤسسات ىذه الدوؿجوانب ثقافتيا لمدوؿ المستقبمة و 
  . 2فقط في الدوؿ المصدرة جارة الدولية تنحصرما يسمح بمعارضة فكرة أف أرباح الت

    :3أف لمتنافسية عدة آثار يمكف تمخيصيا في النقاط التالية  Petrella   Riccardoريكاردو بترال ويرى
نظر ، فالمؤسسات أصبح يُ لحرب في العبلقات بيف المؤسسات وبيف الدوؿمنطؽ ا ةأنيا عززت ىيمن .1

الدفاع عف المواقع المتحصؿ واجيوف مف أجؿ غزو األسواؽ و إلييا عمى أنيا عبارة عف مسمحيف يت
 .فيـ بمثابة جنراالت ينما مسيروىاعمييا ب

بيف  مف بؿ أصبحت متعامبل ،الضامف لممصمحة العامةو  المحقؽ تقمص دور الدولة التي لـ تعد .2
ضؼ إلى ذلؾ أف ألتنافسية المؤسسات، ءمة خمؽ الظروؼ األكثر مبل متياالمتعامميف اآلخريف مي

االجتماعية ادية و الرفاىية االقتصالمسؤوؿ عف و  ،عتبرت كمتعامؿ أساسيأُ العمبلقة الشركات 
 .لممجتمعات

نظرا لتقمص عدد المتعامميف  ذلؾو  ،ف األسواؽ لطابعيا التنافسييؤدي إلى فقدا إف ازدياد التنافسية .3
 المتواجديف في ىذه األسواؽ.

                                                           
1
Sarah Marniesse et Ewa Filipiak, compétitivité et mise à niveau des entreprises: approches théoriques et 

déclinaisons opérationnelles, notes et documents, Magellan et Cie, Paris, série 01, 2003, P.45.       
2
Andrew Harrison et autres, op.cit., PP.340-343. 

3
Riccardo Pertrella, critique de la compétitivité: l’idéologie de la guerre économique et de la survie sociale des 

meilleurs à la lumière du 11 septembre, El profesional de la información, Rodrigo Sánchez-Jiménez, Barcelona, 

España, V 12, N 3, mayo – junio 2003, P P.215 – 217. 
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 :1فإف نقاط الضعؼ في نظرية بورتر تتمثؿ في Omar Aktouf أما بالنسبة ألكتوؼ
بسبب االستعماؿ الطائش  ،في بناء نظريتو  Faute épistémolique بورتر خطأ عموميارتكب  .1

أو مف الخاص إلى  ،أي االنتقاؿ مف الجزئي إلى الكمي ،"حاالت االستقراءوالمفرط لمطريقة المسماة "
كما أف عينة الدوؿ المأخوذة في نظرية الميزة التنافسية لمدوؿ ىي  االستنتاج، ثـ بعد ذلؾ ،العاـ
قاـ بنقؿ دوف أي  ،حسبو ،ضؼ إلى ذلؾ أف بورترأ، محذوفةبمداف موىت عف األصناؼ ال عشرة

كتبو منذ عشر سنوات سابقة انطبلقا مف حاالت بسيطة خر عمى مستوى األمـ ما استنتجو و إجراء آ
 لممؤسسات في إطار أعمالو حوؿ اإلستراتيجية التنافسية لمشركات. 

ىي في  ،سة لخدمة مضاعفة النقودمكر  l’Etat-bisness النظرة إلى الدوؿ كشكؿ مف أشكاؿ األعماؿ .2
وبالتالي ىؿ يمكف لؤلمـ  ،métathéorie de la gouvernanceة الواقع بمثابة نظرية عكسية لئلدار 

تحميؿ بعبارة أخرى ىؿ يمكف اعتبار و   ؟الدوؿ أف توضع عمى قدـ المساواة كالشركة أو المؤسسةو 
بعضيا البعض؟ ويضيؼ مع تنافس تأف  بالتالي ىؿ يمكف لمدوؿ؟ و الدولة عمى أنيا مؤسسة كبيرة

المردودية في البحث عف المزايا، األرباح، و  أىداؼ الدوؿ أو األمـ تحجيـو أكتوؼ ىؿ يمكف تقميص 
  المالية؟

المتعددة الجنسيات ىؿ يمكف وضع فرضية أف الييمنة عمى االقتصاد العالمي مف طرؼ الشركات  .3
 ؟التنافسيةسة و يمكنو أف يعزز مف المناف الشركات المندمجةو 
بارة عف منافسة أي ع ،إف التبادؿ الحر في إطار التنافسية ىو عبارة عف سباؽ لمييمنة عمى اآلخر .4

 حرب.و 
 autorégulé لمسوؽ المنظـ ذاتيا la logique financière maximaliste المنطؽ المالي التعظيمي .5

 ظـ مف طرؼ الدولة لمرأسماليةمالية ىؿ يوضع عمى قدـ المساواة مع السوؽ االجتماعي المنلمرأس
، أمريكيةمؤسسات  :دوف تمييز في دراستو مع ذلؾ بورتر أخذأللمانيا أو الياباف؟ و  الصناعية

 انجميزية، سويدية، ألمانية، يابانية...الخ.
 ج التالية:ئالنتا يمكف استخبلصؽ مما سب

  :2ىمالدولي و تي تعالج مسألة التبادؿ اال approches المقارباتأف ىناؾ نوعيف مف  .1
اإلنتاجية التي كاليؼ و الذي ييتـ بقياس التالنظرية النيوكبلسيكية لمتجارة و المدخؿ االقتصادي القائـ عمى  -

 تعتبر أساس الميزة المقارنة.
حسب ىذا المدخؿ فإف ، و (1990، 1985) ى نظريات بورترالمعتمد عم مدخؿ اإلدارة اإلستراتيجية -

لمتحميؿ بدال عف  نظرية الميزة التنافسية تعتبر المؤسسات كوحدةف تاليبالو  ،التي تتنافسىي المؤسسات 

                                                           
1
Omar Aktouf, faut-il bruler Michael Porter, revue française de gestion, Lavoisier, Paris, France, N146, Septembre-

Octobre 2003, PP.219-221.  
2
M.S.Bachta et autres, compétitivité des produits agricoles tunisiens exportés et couts en ressources naturelles, 

cahiers options Méditerranéennes, centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes, Paris, 

France, N
o
57, 2001, P P.101–102. 
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المحيط الذي تعمؿ فيو المؤسسات ضؼ إلى ذلؾ أف ىذه النظرية تأخذ بعيف االعتبار أ، الدولة بأكمميا
التنافسية  التي بدورىا تولدو  ،ستراتيجيات عمى مستوى المؤسساتاالتنفيذ و الذي يمكف أف يعزز تصميـ و 

تيجيات المؤسسة يولد ما استرا، التفاعؿ بيف المحيط و كذا عمى المستوى العالميو  ،المستوى الوطنيعمى 
 التي تضمف تنافسية الدولة بأكمميا .و " "الماسة الوطنية أو ماسة بورتر ػػسمى بيُ 

وليس لمدوؿ أي أف الدولة احتمت مكانة محدودة ضمف  ،أف معظـ أعماؿ بورتر خصصيا لممؤسسات .2
بدأت وجية نظره تتغير عند تعيينو مف طرؼ الرئيس األمريكي و  ،يع األساسية التي حممياالمواض
 في المجنة الرئاسية حوؿ التنافسية الصناعية. Ronald Reagan رونالد ريغاف األسبؽ

 التنافسية في صناعات محددة. اإلستراتيجيةأساس نظرية بورتر تقـو عمى مبادئ  .3
ذا ا: لمىونظرية الميزة التنافسية لمدوؿ و مف خبلؿ نرتر اإلجابة عالسؤاؿ األساسي الذي حاوؿ بو  .4

قطاعات أنشطة و  segments مؤسسات بعض الدوؿ تتموقع عمى قمة المنافسة العالمية في أجزاء
ميزة  ح لمؤسساتيا بخمؽلمدولة التي تسم خاصة؟ أي أف األمر يتعمؽ بدراسة الخصائص الحاسمة

 .1لمدوؿة التنافسية الميز ب وىذا ما يسمى ،مجاالت نوعيةفي  يياالمحافظة عمو  تنافسية
إف كممة التنافسية عمى المستوى الوطني رفضت لزمف بعيد، وبمغ االنتقاد ذروتو عندما صرح  .5

معنى عند تطبيقو عمى  أيوليس لو  ،ف التنافسية ىي مفيـو خطيرأاالقتصادي األمريكي كروغماف ب
 أففي الحسباف  األخذالقتصادييف يتحمسوف ليذا التصريح دوف والعديد مف ا .االقتصاديات الوطنية

نو ال يمكف اليـو االستمرار في قياس تنافسية الدوؿ تبعا لتكمفة العمؿ أ، و الكممة تطورت لمدة طويمة
  .2ولمميزاف التجاري

يذه ف لمجداؿ إال عندما يتـ تطبيقو عمى المؤسسات، كؿ معناه وال يكوف قاببل يأخذمفيـو التنافسية  .6
  . 3األخيرة ىي العامؿ الرئيسي لمتنافسية

ف أإف المفيـو الوحيد المناسب لمتنافسية عمى مستوى الدولة حسب بورتر ىو اإلنتاجية الوطنية، و  .7
 .ىذه األخيرة ليا معنى عمى المستوى الوطني

شيء، ر كؿ ال أف يصدِّ و  ،في كؿ المجاالت احسب بورتر فإنو ال يمكف ألي بمد أف يكوف تنافسي .8
فحتى في الدوؿ األكثر غنى يوجد ىناؾ العديد مف األنشطة التي فييا المؤسسات المحمية ليست 

 .4تنافسية
ذلؾ عف طريؽ إلغاء إلزامية اإلنتاج و حسب بورتر فإف التجارة الدولية تسمح لمدولة بزيادة إنتاجيتيا  .9

التي تكوف  األجزاءنشطة و ، بؿ يمكنيا التخصص في األالخدمات التي تحتاجياو محميا لكؿ السمع 

                                                           
1
Michael E. Porter, l’avantage concurrentiel des nations, op.cit., P.19. 

2
Karl Aiginger, op.cit., PP.20-21 

3
Secrétariat de la CNUCED, liens entre la concurrence, la compétitivité et le développement, conférence des nations 

unies sur le commerce et le développement, Genève, quatrième session, 3-5 juillet 2002, P.3. 
4
Michael E. Porter, l’avantage concurrentiel des nations, op.cit., P P : 7 - 8. 
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الخدمات المقدمة بفعالية أكثر مف طرؼ المنافسيف و  المنتجات، واستيراد كفئةنسبيا فييا مؤسساتيا 
 .1بيذا الشكؿ تزيد مف المستوى المتوسط إلنتاجية اقتصادىاو  ،جانبالدولييف األ

قة مقارنة مع جية مطمفإف كؿ قطاع نشاط مجبر عمى بموغ ميزة إنتا ،في إطار المنافسة العالمية .10
بعبارة أخرى أنو  .ليس مجرد تفوؽ نسبي عمى فروع أخرى لبلقتصاد الوطنيمنافسيو األجانب، و 

يمكنو أف  فإنو ال ،س البمدظير نسبيا أكثر إنتاجية مف قطاعات أخرى داخؿ نف حتى إذا قطاع
المنافسيف بمقارنة  ابشرط أف يكوف تنافسي إالال أف يحافظ عمى موقعو اتجاه الواردات ر و يصدِّ 

 .2األجانب
ىو الذي يممؾ وسائؿ  حساكنة حيث البمد الراب وفؽ النموذج القديـ، فإف الميزة تنشأ عف كفاءة .11

، بينما حسب النموذج الجديد فإف الميزة رات حجـ أكثر أىميةو الذي يحقؽ وف أو ،اإلنتاج األرخص
ية ىي نتاج االستعداد المتجدد والمستمر في سالمتحركة، فالميزة التناف في الكفاءةالتنافسية تكمف 
د واالبتكارات ر الدولي، بعبارة أخرى أف المواتحسينات معترؼ بيا عمى المستوى اقتراح ابتكارات و 

 التحسينات ىي أساس نجاح بمد معيف.و 
 التطورات التاريخية لمميزة التنافسية بالجدوؿ التالي: أىـويمكف تمخيص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
Ibid., P.7. 

2
Ibid., P.8. 
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ّ:ّممخصّألىمّنظرياتّالتجارةّالدولية02رقمّلّالجدو
صاحب  النظرية

 أىـ النتائج المتوصؿ إلييا السنة النظرية

الميزة 
 دـ سميثآ المطمقة

1776 
 "األمـمف خبلؿ كتابو "ثروة 

كانت تنتجيا  إذا ،B أخرىسمعة ما مقارنة بدولة  إنتاجتتمتع بميزة مطمقة في  A الدولة
 بإمكانو -العمؿ- اإلنتاجكانت كمية محدودة مف عامؿ  إذا يأ، B قؿ مف البمدأبتكمفة 
 Bفي الدولة  اإلنتاجينفس الكمية مف العنصر  بإنتاجيةرنة اكبر مف السمعة مقأكمية  إنتاج

قؿ أالسمع التي تنتجيا بتكمفة وتصدير  إنتاجوبالتالي الدولة تتخصص في  لنفس السمعة.
، وتستورد  السمع التي إنتاجيا ىو أكثر تكمفة مف جساعات العمؿ المبذولة في اإلنتامقاسة ب
    .استيرادىا

الميزة 
 النسبية

ديفيد 
 ريكاردو

ضمف كتابو "مبادئ  1817
 االقتصاد السياسي والضرائب"

، ضعفا األقؿوتصدير السمع التي تنتجيا بتكاليؼ نسبية  إنتاجالدولة تتخصص في 
 .اارتفاع كثراألوتستورد السمع التي تنتجيا بتكاليؼ نسبية 

في مصادر الميزة النسبية أو أسباب الميزة النسبية كمسممة، وبالتالي لـ تبحث  عتبرتاكما 
 أي اختبلؼ شكؿ دواؿ اإلنتاج. ،اختبلؼ إنتاجية العمؿ بيف الدوؿ

وفرة عوامؿ 
 اإلنتاج

إلي ىكشر 
 وبيرتؿ أوليف

ضمف مقاؿ ليكشر  1919
رجية اثر التجارة الخأبعنواف "
ع الدخؿ" ثـ عمؿ في توزي
 أفكارعمى توضيح  أوليف
 أفواستطاع  ىكشر أستاذه

يصوغ النظرية في شكميا 
ضمف  1933 النيائي في سنة

 كتابو "التجارة اإلقميمية والدولية"

في  اإلنتاجوانطمقت مف تساؤؿ ىو ماذا لو تطابقت دواؿ  ،حاولت تفسير الميزة النسبية -
 مختمؼ دوؿ العالـ؟  

في وجود  أخرى، بعبارة اإلنتاجالنسبية يكمف في الوفرة النسبية لعامؿ مصدر الميزة -
 إلى أخرىبيف الدوؿ مف جية، ومف جية  اإلنتاجاختبلفات في درجة الوفرة النسبية لعوامؿ 
ف إأخرى. وبالتالي فالسمع المختمفة مف جية  إنتاجاالختبلؼ في الكثافة العاممية في دواؿ 

المتوفر لدييا  اإلنتاجفي إنتاج السمع التي ىي كثيفة مف عامؿ  الدولة تتمتع بميزة نسبية
تستخدـ بكثافة عامؿ وتصدير السمع التي  إنتاجومنو فمف مصمحتيا التخصص في  ،نسبيا

وتستورد السمع التي تستخدـ بكثافة عامؿ اإلنتاج النادر لدييا  نسبيا اإلنتاج الوفير لدييا
 نسبيا

الفجوة 
 بوزنر التكنولوجية

ضمف كتابو "التجارة  1961
 الدولية والتغيرات التقنية"

فالتكنولوجيا ىي مصدر كالعمؿ ورأس الماؿ،  اإلنتاجحد عوامؿ أالتطور التكنولوجي ىو -
وبالتالي فالدولة السباقة في إنتاج سمعة جديدة قبؿ غيرىا مف  الحصوؿ عمى المزايا النسبية،

وذلؾ لمدة زمنية معينة  ،قارنة بغيرىا مف الدوؿالدوؿ تتمتع بميزة نسبية في ىذا المنتوج م
 نتيجة احتكارىا سوؽ ىذه السمعة.

ر والدوؿ األخرى تصدِّ  ،ر السمع الكثيفة مف التكنولوجيات الجديدةالدوؿ المتطورة تصدِّ -
 المنتوجات العادية

دورة حياة 
 المنتوج

ريموند 
 فرنوف

ضمف مقالو  1966
"االستثمارات الدولية والتجارة 

 دولية في دورة حياة السمعة"ال

الميزة النسبية في ىذا النموذج ىي مؤقتة وىي ناتجة عف تقديـ ابتكارات جديدة في مجاؿ -
المنتوج الجديد مف طرؼ دوؿ  إنتاجوتزوؿ ىذه الميزة بمجرد استيعاب تكنولوجية  ،اإلنتاج
 .أخرى

ظير أوال في الواليات المتحدة التقدـ التكنولوجي يبدأ دوما في أمريكا، فالمنتجات الجديدة ت-
وبالتالي حسب  .األمريكية ثـ تنتقؿ إلى أوروبا والياباف وأخيرا تتجو نحو دوؿ العالـ الثالث

 ،ف دوؿ الشماؿ تتخصص في إنتاج المنتجات الجديدة العالية التكنولوجياإىذا النموذج ف
  دوؿ الجنوب في المنتجات القديمةو 
ورة حياة المنتوج والفجوة التكنولوجية ىي ديناميكية وليست الميزة النسبية في نموذجي د-

ف نموذج إوبالتالي ف ،وذلؾ نظرا إلدخاؿ عامؿ الزمف ،أوليف-ساكنة كما في نموذج ىكشر
 أوليف في عالـ متحرؾ تكنولوجيا.-دورة حياة المنتوج ىو امتداد لنموذج ىكشر

 
ّ
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ّ)تابع(ّ:ّممخصّألىمّنظرياتّالتجارةّالدولية02رقمّّالجدول

 نموذج
التجارة 
داخؿ 

الصناعة أو 
النظرية 

الحديثة في 
التجارة 
 الدولية

بوؿ 
كروغماف 
 وآخروف

1979 

يقـو النموذج عمى تميز المنتجات واقتصاديات الحجـ، فالتبادؿ بيف الدوؿ ناتج عف  -
أوليف التي تعتمد عمى -اقتصاديات الحجـ الداخمية لممؤسسات، بعكس نظرية ىكشر

في الحيازة العاممية بيف الدوؿ. بعبارة أخرى أف ىذا النموذج يتبنى مفاىـي االختبلؼ 
المنافسة االحتكارية أو غير التامة إضافة إلى أف اإلنتاج يتـ في ظؿ وفورات الحجـ 

 المتزايدة وليس الثابتة.
 كؿ بمد يتخصص في إنتاج السمعة التي يستفيد فييا باقتصاديات حجـ. -
متزايدة في صناعة ما يسمح لممؤسسة بالتوسع في إنتاجيا عمى  وجود مردوديات حجـ -

وبتكاليؼ نسبية متناقصة وكمما توسعت في اإلنتاج حققت مزايا نسبية  ،المستوى الدولي
 كبر.أ
وتنوع المنتجات، لذلؾ فيو  ،إضافة مصادر جديدة لمميزة النسبية وىي: اقتصاديات الحجـ-

 وليس بديبل عنيا. يعتبر مكمبل لنظرة الوفرة العاممية

نموذج 
الميزة 
 التنافسية

 خبلؿ سنوات الثمانينات مايكؿ بورتر

الميزة التنافسية يمكف خمقيا واكتسابيا فيي مف صنع المؤسسات والدوؿ، بعكس الميزة  -
النسبية التي ىي مزايا طبيعية موروثة. وبالتالي فاألولى ديناميكية ومتغيرة، بينما الثانية 

 فيي ساكنة. 
 الميزة التنافسية تعتمد عمى التجديد والتطوير.-
سمى "الماسة الوطنية"، ارتكاز الميزة التنافسية عمى أكثر مف محدد لخصيا بورتر فيما يُ  -

 شمولية. أكثروليس فقط عمى محدد الوفرة النسبية لعوامؿ اإلنتاج لذلؾ تعتبر 
لمعايير األساسية ىي االبتكار ف اإوبالتالي ف ،المنافسة ىي ديناميكية وتتطور باستمرار -

والتطوير، بعكس الرؤية الساكنة لممنافسة مف طرؼ الفكر التقميدي والذي حصرىا في 
 عوامؿ اإلنتاج لمدولة والتي ىي ثابتة.

ىيكؿ التجارة الدولية وفؽ نموذج الميزة التنافسية يتحدد عمى أساس تخصص الدولة في  -
نسبية مكتسبة، أما ىيكؿ الواردات  زايانتاجيا بمإنتاج وتصدير السمع التي تتمتع في إ

 فيتشكؿ مف السمع التي تفتقر فييا إلى الوفرة في عناصر اإلنتاج الديناميكية.
 ف المؤسسات ىي التي تتنافس.اعتبار المؤسسة كوحدة لمتحميؿ بدال عف الدولة أل -

 عمى مختمؼ المراجع اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

ّلّاألولخالصةّالفص
لقد تـ تطوير العديد مف نظريات التجارة الدولية في مركزىا نظرية الميزة النسبية التي مف أىـ نتائجيا 

ف صادرات الدولة تتكوف مف إالنسبية ناتجة عف اختبلؼ إنتاجية العمؿ بيف الدوؿ، وبالتالي ف يزةأف الم
معة التي تنتجيا بإنتاجية عمؿ منخفضة مقارنة بينما الواردات مف الس ،السمعة ذات إنتاجية العمؿ المرتفعة

 بالدولة األخرى.
وذلؾ  ،محاولة تمحيص نظرية ريكاردو أوليف-ليكشر اإلنتاجبعد ذلؾ نظرية وفرة عوامؿ  لتأتي

مصادر الميزة النسبية، معتمدة في ذلؾ عمى سمسمة مف  أيبيف الدوؿ  اإلنتاجيةاالختبلؼ في  أسباببتفسير 
دولة ىي وفيرة مف  أيف أكثيفة العمؿ، و  أوالماؿ  رأسكثيفة  إماالسمعة ىي  أفاعتبار : أىمياالفرضيات 

 إنتاجالنسبي، وبالتالي حسب ىذه النظرية فكؿ بمد يتخصص في  أووذلؾ بالمعنى المادي  ،واحد إنتاجعامؿ 
ترتبط مف جية بالحيازة  افالميزة المقارنة إذً  وتصدير السمعة التي تستعمؿ بكثافة العامؿ الوفير نسبيا لدييا.
 عدة نظريات: نظرية إلىىذه النظرية تفرعت  العاممية النسبية لمبمد، ومف جية ثانية بالكثافة العاممية لمسمع.
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Rybcyzynskiثـ نظرية ، Stolper-samuelson ،النظريات الثبلث . اإلنتاجنظرية تعادؿ عوامؿ  وأخيرا
فقاـ بتوسيع نظرية    Hecksher-Ohlin-Vanekنموذج أما .يفأول-ليكشر األساسيةحاولت توسيع النظرية 

لـ يكف  أوليف-توسيع نموذج ىكشر إف .سمعة( nعامؿ وnّوعدة سمع) إنتاجعمى عدة عوامؿ  أوليف-ىكشر
نمافقط  انظري التجريبية لنظرية الوفرة العاممية دراسة ليونتيؼ التي  الدراسات أىـ، ومف بيف أيضا اتجريبي وا 

الماؿ  ورأس: العمؿ اإلنتاجحت بتجاوز عاممي ز ليونتيؼ"، التفسيرات الممنوحة ليذا المغز سمسميت "بمغ
الذي  ج العاممي الحديثنموذالوذلؾ ضمف  ،س الماؿ البشريأكر  أخرىمصادر  إلىكمصدر لمميزة النسبية 

الفرض الخاص  د ألغىوبذلؾ يكوف ىذا النموذج ق ،ةلممزايا المقارن كأساسالماؿ البشري  رأساستخدـ 
  ؛بتجانس العمؿ

عف ظيور موجة جديدة ومتنوعة مف  أسفرتالمحاوالت المتعددة لتفسير لغز ليونتيؼ  أفوالجدير بالتنويو 
 ،ذو الطبيعة االستاتيكية أوليف-الجوانب الديناميكية لمتحميؿ االقتصادي في نظرية ىكشر أدخمتالنماذج التي 

في  أوالىذه النماذج تمثمت  .يا النظريات الكبلسيكية والنيوكبلسيكيةقامت عميالناتجة عف الفرضيات التي 
 دخؿ عامؿ التكنولوجيا والبحث والتطوير كمصدر لمميزة النسبيةأنموذج الفجوة التكنولوجية لبوزنر الذي 

جية الميزة النسبية في نموذجي الفجوة التكنولو  أفالمكتسبة، ليعقبو نموذج دورة حياة المنتوج لفرنوف حيث 
تزوؿ بمجرد استيعاب  نياألوىي تتسـ بالوقتية  ،عامؿ الزمف إلدخاؿودورة حياة المنتوج ىي ديناميكية نظرا 

  .األخرىالمنتوج الجديد مف طرؼ الدوؿ إنتاج تكنولوجيا 
والذي درس ظاىرة حديثة كميا والمتمثمة في التجارة داخؿ  نموذج التجارة داخؿ الصناعةأما 

 قرَّ بوفورات الحجـ وتمايز المنتجات كأساس لمميزة النسبية. القطاعات، فإنو أ
مفيوـ "الميزة  األعماؿمدرسة  أدخمتمانينات، في سياؽ التطورات السابقة وفي منتصؼ الثو 

ة وجديدة كميا لقضايا شامم مقاربةمايكؿ بورتر، ىذا النموذج استيدؼ تقديـ  مريكياألالتنافسية" لمؤسسيا 
. وقد حاوؿ يفالتحميؿ الجزئي في تفسير التخصص والتبادؿ الدولي أدواتذلؾ بتطبيؽ و  ،التجارة الدولية

نجاح بعض الدوؿ في غزو األسواؽ الدولية بمنتجاتيا، ليخمص بورتر  أسبابنموذج الميزة التنافسية تفسير 
د أربعة نو حدَّ أما اإلنتاجية ىي المفيـو الوحيد المقبوؿ لتفسير قدرة دولة ما عمى المنافسة دوليا، ك أف إلى

 .التنافسية لمدوؿمتغيرات أساسية تحدد الميزة 
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ّالقدرةّالتنافسيةّمفيومياّومصادرىاالفصلّالثاني:ّ
 تـ تقسيمو إلى:

 
ّالمبحثّاألول:ّاإلطارّالمفاىيميّلمقدرةّالتنافسية

ّ
ّالتنافسيةّقدرةمصادرّالّالمبحثّالثاني:
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ّتمييد:
نيا: ما المقصود بالتنافسية؟ إف موضوع التنافسية أثار نقاشا وجدال حوؿ العديد مف المسائؿ مف بي

در المختمفة وما ىي المصاوما العبلقة التي تربط بيف ىذه المستويات؟  ،ىي المستويات المختمفة ليا وما
     .الفصؿ مف خبلؿ ىذا نوع اإلجابةلمميزة التنافسية؟ ىذا ما سنحاوؿ 

ّّالمفاىيميّلمقدرةّالتنافسيةّاإلطارالمبحثّاألول:ّ
بد مف التعريج عمى بعض المفاىيـ التي ليا صمة وضيح مفيوـ القدرة التنافسية، القبؿ الخوض في ت
 :ليذا المفيوـواضح  تعريؼ إعطاءبالقدرة التنافسية وذلؾ بغية 

والذي يعني الشروط التي  ،مصطمح المنافسةالقدرة التنافسية  فيـومف بيف المصطمحات ذات العبلقة بم -
، . بعبارة أخرى الشروط التي تصؼ السوؽ المعنية1والتجارة في الدولة المعنية اإلنتاج مف خبلليايتـ 

التنافسية ىدفيا واحد وىو التوجو نحو الفعالية كما ف سياسات المنافسة وسياسات الرفع مف القدرة إوعميو ف
تقوية  إلىاليادفة  اإلجراءات، فمثبل اآلخرحدىما تؤثر عمى تطور أالمتخذة عمى مستوى  اإلجراءات أف

المتخذة  اإلجراءاتف إزيادة التنافسية الدولية، وبالمقابؿ ف إلى أيضاالمحمية تؤدي  األسواؽالمنافسة في 
وعمى شكؿ المنافسة في  ،التنافسية الدولية لمدولة تؤثر عمى ىيكؿ السوؽ المحميلمرفع مف مستوى 

 .2السوؽ الداخمي
يتحدد  األخيرىذا  أفالقريب مف التنافسية ىو المركز التنافسي، والفرؽ بينيما يكمف في  اآلخرالمصطمح  -

 ةو عبارة عف نقطة ساكنى آخربمعنى  ،التحميؿ الساكف المقارف إطارويدخؿ في  ،في لحظة زمنية معينة
 أف، في حيف المؤسسة بالنسبة لمنافسييا أوالصناعة  أونقطة توازف تحدد موقع الدولة  أوموقع معيف  أو

 .3تعدد جوانبيا إلى إضافةالتنافسية ىي ديناميكية وتتغير عبر الزمف 
ف عمى المدى الطويؿ، لكؿ ساك ستيبلؾاالالرفاىية االقتصادية تُعرَّؼ عادة عمى أنيا مجموع إمكانيات  -

 . 4كانت إمكانيات االستيبلؾ المستقبمي كبيرة افكمما كاف معدؿ نمو الدخؿ لمفرد مرتفع
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .22ص، 2003، الكويت، 2003المعيد العربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية 1
كمية الحقوؽ والعمـو االقتصادية، دية وتحوالت المحيط، المؤسسات االقتصا كماؿ رزيؽ وفارس مسدور، مفيـو التنافسية، الممتقى الدولي حوؿ تنافسية2

 .106ص، 2002أكتوبر  30-29 ، الجزائر،بسكرة ة محمد خيضرجامع
 ّ.33-31صص  ،2010مصر،  ،التنافسية الدولية وتأثيرىا عمى التجارة العربية والعالمية، دار التعميـ الجامعي، اإلسكندريةنيفيف حسيف شمت، 3

4
Donald G. McFetridge, la compétitivité: notions et mesures, industrie canada, Ottawa, Canada, document hors-série 

N
o
5, avril 1995, P.25. 
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ّالقدرةّالتنافسيةّمفيومالمطمبّاألول:ّ
 امفيوم فإفالتجارة الدولية،  أدبياتالميزة النسبية الذي يوجد اتفاؽ عاـ حولو في مفيوـ ل اخبلف

كونو بالغة  أىميةمفيوميا يكتسي  تحديد أفرغـ  .1ة كاف وال يزاؿ موضع جدؿ ونقاشلمتنافسي امحدد اومؤشر 
جوانبيا، ونطاقيا، وكيفية قياسيا وبناء مؤشراتيا، وبالتالي تحميميا ووضع السياسات ب اإلحاطةيساعد عمى 

  الكفيمة بتعزيزىا. 
مفيوـ معقد . فيو 2معينة قتصاديةامفيوـ القدرة التنافسية يتميز بالحداثة، وبعدـ خضوعو لنظرية إف 

ىذه  وأبعاد أوجوتعدد و التنمية والعولمة وغيرىا، مثؿ  األخرىيصعب تحديده كباقي المفاىيـ االقتصادية 
وحاؿ بالتالي  .3النظري لمفيوـ التنافسية التأسيسىو مصدر الجدؿ القائـ حوؿ  باستمرارالظاىرة، وتطورىا 

، حيث  دوف التحديد الدقيؽ والمحكـ ليذا ف والييئات االقتصادية الدولية عمى يمعظـ االقتصادي ختمؼاالمفيـو
 فت مف خبلؿ تعاريؼ متنوعة.التنافسية وصُ  أفلذلؾ نجد  ،ليا تحديد مفيـو محدد ودقيؽ
فيي "قدرة  فيآلخر بالنسبة  أما، 4عمى مواجية المنافسة" اتكوف قادر  أفتعني " بأنيافيناؾ مف يرى 
ترتبط بالمنافسة بيف  أنيا أيِّ  ،5بمد( عمى التنافس مع منافسيو" أوسة، صناعة، منطقة كياف اقتصادي )مؤس

 فيآخر اب تَّ بالنسبة لكُ  أنياجديدة، كما  أسواؽالوحدات االقتصادية، بينما تمثؿ لمبعض القدرة عمى التغمغؿ في 
يحصرىا في تنافسية  بيف مفيـو ضيؽ تتراوحوبالتالي فيي  يجابي.إتعكس المحافظة عمى ميزاف تجاري 

ما وىذا  ،الكمية ومستويات المعيشة والنمو االقتصادي اإلنتاجيةالسعر والتجارة، وبيف حزمة شاممة تضـ 
  .القدرة التنافسية يتضح جميا في العدد الكبير لممؤشرات المستعممة لقياس

مؤسسة  أوقدرة بمد " بأنيااب تَّ مف الكُ  األولىمف طرؼ الموجة  عتبرتاالتنافسية والجدير بالتنويو أف 
تحديد  ثـ جاءت الموجة الثانية التي حاولت .اوغامض ابيم، لكف ىذا التعريؼ بقي مُ "المنافسةعمى مواجية 
حصصيا مف  رمؤسسة عمى زيادة بشكؿ مستم أوقابمية بمد "التنافسية ىي  أف إلىوانتيوا  ،بدقة ىذه القدرة

لورا " كمينتوف األمريكيمستشارة الرئيس  أف إالؼ ىذا المفيـو . رغـ ىذا التحسف المحسوس في تعري"السوؽ
الحظت قصور ىذا التعريؼ واعتبرت القدرة عمى التحسيف الدائـ لحصة السوؽ  " Laura Tayson تايسوف

جؿ ضماف الجانب الدائـ لمتنافسية، أوىذا مف  ،المؤسسة أوعند تحقيؽ رفاىية البمد  إالىي غير ممكنة 
 أو"التنافسية ىي قدرة بمد  لورا تايسوفكما حددتو  التنافسيةلمفيوـ  كماال األكثرالتعريؼ وبالتالي جاء 

                                                           
المجمد   ، األردف،األردنيةعمادة البحث العممي، الجامعة ، مجمة دراسات، العمـو اإلدارية ،سعيد الطراونة، تقييـ المقدرة التنافسية السعرية، منظور كمي1

 .229، ص2006، 2، العدد 33
، 2016، المعايير البيئية والقدرة التنافسية لمصادرات، دار األياـ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى، وآخروفكماؿ كاظـ جواد الشمري 2

 .119ص
3
Nebojsa Stojcic,  op.cit., P.144. 

4
Thierry Sauvin, la compétitivité de l`entreprise: l`obsession de la firme allégée, Ellipses Édition Marketing, Paris, 

France, 2005, P.8. 
5
Nebojsa Stojcic,  op.cit., P.141. 
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نو دوف أبعبارة أخرى ، 1"أعضائومؤسسة عمى زيادة حصتيا مف السوؽ بشكؿ مستمر مع تحسيف رفاىية 
  ة.درج ضمف التنافسية الدائمف زيادة حصص السوؽ ال يمكف أف تُ إشرط تحسيف الرفاىية ف

والتي تعني  "Competere" لفظة "التنافسية" ذات مصدر التيني أفالكممة، نجد  أصؿ إلىعودة لابو 
 .2وأيضا "االلتقاء في نفس النقطة"" rechercher ensemble "البحث معا
معجـ  أما .3اآلخريف""القدرة عمى تحمؿ المنافسة مع ، التنافسية معناىا le petit larousseحسب و 

 فالتنافسية lexique d'économie ػػووفقا ل .4عمى مواجية المنافسة" القابمية" بأنيافيعرفيا  ،يةالعمـو االقتصاد
 أولمجموع مؤسسات اقتصاد ما عمى مواجية المنافسة الفعمية  أولمؤسسة، لقطاع،  aptitude ىي "القابمية
لتحميؿ المختمفة، وذلؾ مف القابمية تتخذ سمسمة مف المعاني حسب مستويات ا أوىذه القدرة  .5المحتممة"

 .6أفضؿقدرة الدولة عمى النمو وتزويد مواطنييا بمستوى معيشة  إلىتنافسية القطاعات  إلىتنافسية المؤسسة 
، وتنافسية )الدولة( تنافسية عمى المستوى الكمي إلى يفياتصن فالتصنيؼ المتفؽ عميو لمتنافسية ىو .6أفضؿ

 . (المؤسسة أوالقطاع )عمى المستوى الجزئي 
ولة، في حيف عمى مستوى الد التنافسية ف عادة ييتموف بمحدداتياالقتصادي أف إلى اإلشارةوتجدر 

. وبالتالي فمفيوـ التنافسية يختمؼ باختبلؼ 7القطاع أوعمى تنافسية المؤسسة  اإلدارةيتركز اىتماـ رجاؿ 
ا يمي سرد مالكمي، وفيعمى مستوى االقتصاد  وأكاف عمى مستوى االقتصاد الجزئي،  إفمستوى التحميؿ 

  التحميؿ: ىوذلؾ حسب مستو  ،ليذا المفيوـ أعطيتلبعض التعاريؼ التي 
 مفيومّالقدرةّالتنافسيةّعمىّالمستوىّالكميّاألول:الفرعّ

 أو ما يعرؼ بالتنافسية الوطنية ،ةلقدرة التنافسية عمى مستوى الدولإف محاولة إعطاء تعريؼ لمفيـو ا
ىو معقد  ى الكميمستو العمى ة التنافسي مفيـو. ف8يفو عمى مستوى المؤسسةيعتبر أكثر صعوبة مف تعر 

فاىية ر المعيشة،  ى، مستو ة االقتصاديةعديدة منيا: النمو، التنمي أخرىمع مفاىيـ  ويتداخؿومتعدد الجوانب، 
 إلى فةإضا ،وغيرىا األعماؿ إدارةبعض المفكريف المختصيف في مجاؿ  فإذلؾ ف رغـ الخ،وازدىار الدولة...

ومجمس  ،ومنظمة التعاوف االقتصادي والتنمية ،مؤسسات وىيئات دولية كالمنتدى االقتصادي العالمي
 ريؼاالتع أفوالمبلحظ  ليذا المفيوـ.ريؼ ابعض التع إعطاءوغيرىا تمكنوا مف  ،األمريكيالتنافسية الصناعية 

مما يعكس صبغة ديناميكية التغير المستمر  الصادرة عف الييئات الدولية تتميز باالختبلؼ والتنوع عبر الزمف
 في مفيـو التنافسية.

                                                           
1
Adnen Ben Fadhel, op.cit., PP.139-140. 

2
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Isabelle De Kerviler, la compétitivité: enjeu d`un nouveau modèle de développement, les avis du conseil 
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4
Alain Beitone et autres, dictionnaire des sciences économiques, Armand Colin, Paris, France, 2
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 édition, 2008, 
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5
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 .19العربية والعالمية، مرجع سابؽ، ص نيفيف حسيف شمت، التنافسية الدولية وتأثيرىا عمى التجارة7
8
Paul Krugman, op.cit., P.31. 
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 إلىالنظري لمفيوـ التنافسية الوطنية وكذا قياسيا يمكف تقسيمو  اإلطار أف إلى اإلشارةوتجدر 
 :دارةاإلمدرسة االقتصادييف ومدرسة رجاؿ مدرستيف ىما: 

ي المستداـ، حيث النمو االقتصاد ىإلفاألولى ربطت مفيوـ التنافسية بتحقيؽ الرفاىية المستندة  .1
ودوف  األخرىمف االقتصاديات  أعمىعمى النمو بنسبة  اكاف قادر اعتبرت االقتصاد تنافسيا إذا 

 . 1المدفوعاتبميزاف  اإلخبلؿ
فانصب تركيزىا عمى جوانب التكمفة واإلنتاجية، حيت اختصرت التنافسية  اإلدارةمدرسة رجاؿ  أما .2

فيي تعتبر التنافسية كسياسة وطنية يتـ تعزيزىا عبر زيادة  .2لدولية والمحميةا األسواؽفي التفوؽ في 
بدال مف االعتماد عمى  اإلنتاجوالعنصر الفكري في وذلؾ اعتمادا عمى االختراع  ،اإلنتاجيةزيادة 

  . 3حيازة الموارد الطبيعية واليد العاممة الرخيصة كما في حالة الميزة النسبية
 اولة لتنافسية الدولة نذكر ما يمي:المتد ريؼابرز التعأومف 

ّلمسياسةّالتنافسية:ّاألمريكيتعريفّالمجمسّّ-أوال
لرئيسة ىيئة  االذي تضمف تعريف األمريكيةتعريؼ مجمس المنافسة الصناعية لمواليات المتحدة  إف

 ريؼاالتع مف بيف دع، يُ "Laura D'Andrea Tayson *المستشاريف االقتصادييف لمرئيس كمينتوف "لورا تايسوف
السمع والخدمات  إنتاجقدرة الدولة عمى ويتمثؿ في "شيوعا لمتنافسية في التقارير والدراسات التطبيقية،  األكثر

الدولية، وفي الوقت نفسو المحافظة عمى توسيع الدخؿ الحقيقي  األسواؽاختبار  أوالتي تنجح في امتحاف 
السمع والخدمات القادرة عمى المنافسة  إنتاجتطمب القدرة عمى ف التنافسية تإليذا التعريؼ ف . فوفقا4"لممواطنيف

نو ربط التنافسية بزيادة أ أيالمنافسة الدولية وفي نفس الوقت تمتع المواطنيف بمستوى معيشة متزايد ومستمر، 
 أف أخرىينعكس ذلؾ عمى مستوى معيشة المواطنيف، بعبارة  أف بشرطحصة الدولة في التجارة العالمية 

في ميزانيا التجاري وكذا قدرتيا عمى تحسيف مستويات المعيشة درة الدولة عمى تحقيؽ توازف التنافسية ىي ق
  لمواطنييا.

صاغ مفيوـ التنافسية عمى شكؿ مؤشر مركب  األمريكيةمجمس التنافسية لمواليات المتحدة  أفوالجدير بالذكر 
 .5ستثماراالة، و جياإلنتاة، التجار ة، مستوى المعيش: التالية األربعةيتضمف المكونات 

 :تعريفّالمنتدىّاالقتصاديّالعالميّ-ثانيا
 بأنياعرفيا  ،1995عبر مراحؿ مختمفة، ففي تقرير التنافسية لسنة  ريؼاـ المنتدى العديد مف التعقدَّ 

ا ذى. 6"العالمية األسواؽعمى خمؽ المزيد مف الثروة عف منافسييا في  ؤسسةلمم أو"القدرة النسبية لمدولة 
                                                           

 .22، ص2003، الكويت، 2003ة لمتخطيط، تقرير التنافسية العربيالمعيد العربي 1
  المرجع نفسو.2
 .22، ص2007سوريا،  نياد دمشقية وآخروف، التقرير الوطني األوؿ لتنافسية االقتصاد السوري، فريؽ مشروع دعـ الجاىزية التنافسية،3
 وىي تعتبر مف أبرز الخبراء الذيف كاف ليـ دورا في التنظير وفي العمؿ في مجاؿ التنافسية.*
 .6، ص2009، مايو/آيار 83رياض بف بميمي، سياسات تطوير القدرة التنافسية، سمسمة جسر التنمية، المعيد العربي لمتخطيط، الكويت، العدد4
 .331، ص2008قتصاد في الميزاف )االيجابيات والسمبيات(، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر، محي محمد مسعد، عولمة اال5
 .23مرجع سابؽ، ص التنافسية الدولية وتأثيرىا عمى التجارة العربية والعالمية،نيفيف حسيف شمت، 6
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بالظروؼ السياسية،  تتأثر أنيابالتالي ضحا و م، ؼ مزج تنافسية المؤسسة مع تنافسية الدولةالتعري
 نو عكس العبلقة بيف التنافسية وخمؽ الثروة.أكما  .1االقتصادية، االجتماعية، الثقافية، والتعميمية لمدولة

ردة مف خبلؿ تحقيؽ قدرة الدولة عمى تحقيؽ مستويات معيشة متزايدة ومط" بأنيارأى  1996 سنة وفي
 عاـأما في  .2"اإلجماليمعدالت مرتفعة مف النمو االقتصادي مقاسا بمعدؿ نصيب الفرد مف الناتج المحمي 

فعرفيا بأنيا "القدرة عمى تحقيؽ معدالت نمو مرتفعة ومستديمة في دخؿ الفرد الحقيقي مقاسا بنصيب  1997
الربط بيف التنافسية والنمو  يفالتعريف يفبلحظ عمى ىذالم. 3الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي"

  .اإلجماليالت نمو متزايدة في نصيب الفرد مف الناتج المحمي داالقتصادي مقاسا بمع
"التنافسية ىي مجموعة  ـ المنتدى تعريفا جديدا تمثؿ فيقدَّ  2008/2009وفي تقرير التنافسية لعاـ 

أي أنو ربط التنافسية باإلنتاجية.  .4البمد" إنتاجيةالتي تحدد مستوى  factors السياسات، والعوامؿالمؤسسات، 
يتحقؽ القتصاد ما، بعبارة  أفيحدد بدوره مستوى الرفاىية الذي يمكف  اإلنتاجيةمستوى  أفالتقرير  وأضاؼ
   .5لمداخيؿ مواطنييا أعمىكبر لبلقتصادات تعني القدرة عمى تحقيؽ مستويات أتنافسية  أخرى

في رؤية المنتدى، وذلؾ باالنتقاؿ  اواضح ار ىناؾ تطو  أف ريؼ السابقةالتعاستخبلصو مف ا ما يمكف
 مف ربط تنافسية الدولة بخمؽ الثروة إلى ربطيا بمعدالت النمو مقاسة بنمو نصيب الفرد مف الدخؿ الحقيقي

مجموعة مف السياسات  بناء التنافسية يتـ عبرفإف  األخير يذا المفيوـل استناداباإلنتاجية، و ربطيا  إلى
 ،إنتاجيتياجؿ خمؽ البيئة المبلئمة المساعدة عمى تحسيف أالمنتيجة مف طرؼ الدولة مف  واإلجراءات

ة، وفي الرفاىي اإلجماليمف النمو في الناتج المحمي  أعمىمستويات  إلىوبالتالي تنافسيتيا وىذا بدوره يؤدي 
ي إلى االىتماـ بدور المؤسسات وجوانب االقتصاد التحوؿ مف التركيز عمى خصائص االقتصاد الكم أي

 .جؿ تحقيؽ التنافسيةأالجزئي مف 
 OCDE تعريفّمنظمةّالتعاونّوالتنميةّاالقتصادية:ّ-ثالثا

عمى توليد الدوؿ أو ، األقاليـقدرة المؤسسات، الصناعات، "التنافسية تعني  أفاعتبرت  1996 ي عاـف
وعميو  .6"وذلؾ مع استمرار تعرضيا لممنافسة الدولية ،لدخؿ والتشغيؿبشكؿ دائـ مستويات مرتفعة نسبيا مف ا

ف إقدرة التنافسية لمصناعات المحمية، وبالتالي فف سوؽ الصادرات يعتبر مف أكثر االختبارات دقة لمإوعميو ف
ف أسعار سوؽ الصادرات أل ،تزايد نصيب دولة ما في الصادرات العالمية ىو مف أىـ مؤشرات التنافسية

 .7توازف بيف العرض والطمب مف جية، ولمقدرات التنافسية المقارنة بيف الدوؿ مف جية أخرىتخضع لم

                                                           
 .76نيفيف حسيف شمت، نحو دعـ القدرة التنافسية لمصناعة المصرية، مرجع سابؽ، ص1
 .408، صمرجع سابؽمحيي محمد مسعد، 2
القدرة التنافسية لبلقتصادات العربية المنافسة في ظؿ العولمة: القضايا والمضاميف، ضمف كتاب مف تحرير: عمي توفيؽ الصادؽ، عمي توفيؽ الصادؽ، 3

 .33، ص1999، أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة، عربيفي األسواؽ العالمية، صندوؽ النقد ال
4
world economic forum, the global competitiveness report 2008-2009, Geneva,  Switzerland, 2008, P.3.  

5
Ibid. 

6
Michèle Débonneuil et Lionel Fontagné, compétitivité, la documentation française, Paris, France, 2003, P.12. 

، 1999، أبريؿ 136االقتصادات العربية، مجمة السياسة الدولية، مؤسسة األىراـ، القاىرة، مصر، العدد  عبير محمد البرنس، آثار اليورو عمى7
 .268ص
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فعرفتيا بأنيا "الدرجة التي يمكف مف خبلليا إنتاج السمع والخدمات التي تتوافؽ مع  1997أما في سنة 
الذي تحافظ فيو عمى  األسواؽ الدولية وفقا لشروط السوؽ الحرة والعادلة إلنتاج السمع والخدمات، في الوقت

يتضح مف خبلؿ ىذا التعريؼ أىمية توفر سوؽ حرة  .1زيادة الدخوؿ الحقيقية لممجتمع عمى المدى الطويؿ"
نو أكما . وعادلة كشرط ضروري لتدعيـ قدرة الدولة عمى المنافسة وعمى زيادة نمو الدخؿ الحقيقي لممواطنيف

خارجية لمدولة متمثمة في تحقيؽ توازف في الميزاف التجاري، ربط مفيـو التنافسية مف جية بأوضاع التجارة ال
 ومف جية ثانية بتحسيف مستويات المعيشة لمواطنييا. 

  :اإلداريةتعريفّالمعيدّالدوليّلمتنميةّّ-رابعا
جؿ أومف . 2""قدرة الدولة عمى خمؽ قيمة مضافة تزيد مف الثروة القومية بأنياالمعيد التنافسية ؼ عرّ 
والتي تشكؿ مبلمح البيئة التنافسية لمدولة،  ،ؾالتعريؼ االختيارات البديمة لذل ـقدَّ  ،ة لتنافسيتياتحقيؽ الدول

 :3ىذه االختيارات تتمثؿ في
التي تممكيا مف موارد طبيعية وعمالة،  األصوؿعف طريؽ االعتماد عمى يمكف لمدولة تحقيؽ تنافسيتيا  -

 .األصوؿىذه  إلىولة جديدة في حالة افتقار الد إنتاجخمؽ موارد  أو
الخارجية وتشجيع الصادرات،  األسواؽانتياج سياسات تستيدؼ اختراؽ  أيمف خبلؿ الجذب واليجـو  أو -

 المباشرة. األجنبيةالسعي نحو جذب االستثمارات  أو
 إلىاالتجاه  أوويقصد بذلؾ تحقيؽ التنافسية في السوؽ المحمي  (العولمةالتباعد )عف طريؽ التقارب و  أو -

  العالمية. سواؽاأل
ىي حقؿ مف حقوؿ المعرفة االقتصادية يحمؿ الوقائع  األمة"تنافسية  ـ التعريؼ التالي:قدَّ  2003وفي 

فحسب ىذا  .4لشعبيا" أكثركبر لمشاريعيا ورخاء أعمى تعزيز خمؽ قيمة  األمةوالسياسات التي تشكؿ مقدرة 
قدرة الدولة عمى ل ةحددالم ي يحمؿ الوقائع والسياساتالتنافسية ىي جزء مف اقتصاد المعرفة الذ فإالتعريؼ ف

بيئة مناسبة والحفاظ عمييا، والتي تساعدىا عمى توليد القيمة المضافة المستدامة لمؤسساتيا وزيادة  إيجاد
 االزدىار لشعوبيا.

ّ:األوروبيتعريفّالمجمسّّ-خامسا
 ػػوب 2000ببرشمونة سنة  ياألوروبالمجمس  الرسمي لمتنافسية، منذ اجتماع األوربيالتعريؼ 

G teborg  مستوى عاؿ  منحيـ"قدرة الدولة عمى التحسيف المستمر لمستوى معيشة مواطنييا و ىو  2001سنة

                                                           
عمى مستقبؿ محمود عبد الحافظ محمد عبد اهلل، تنمية المقدرة التنافسية لمقطاع المصرفي في ضوء التطورات االقتصادية العالمية المعاصرة وأثر ذلؾ 1

رفية في مصر، المؤتمر العممي السنوي العشروف: صناعة الخدمات في الوطف العربي رؤية مستقبمية، كمية التجارة، جامعة صناعة الخدمات المص
 .5، ص2004ابريؿ  22-20المنصورة، القاىرة، مصر، 

االقتصادية والمالية، كمية االقتصاد منى طعيمة الجرؼ، مفيـو القدرة التنافسية ومحدداتيا: مسح مرجعي، أوراؽ اقتصادية، مركز البحوث والدراسات 2
 .16، ص2002، أكتوبر 19العدد: مصر، والعمـو السياسية، جامعة القاىرة، 

 .17-16المرجع نفسو، ص ص3
، التنافسية والتنمية، ترجمة: بثينة عمي المحتسب وطالب محمد عوض، عمادة البحث Unctad Virtual Instituteالمؤسسة االفتراضية لبلنكتاد 4
 .17، ص2010عممي لمجامعة األردنية، عماف، األردف، ال
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تـ توسيعو ليصبح يمثؿ القدرة عمى التحسيف الدائـ  اإذً . فمفيوـ التنافسية 1مف التشغيؿ والتماسؾ االجتماعي"
 عاؿ مف التشغيؿ والتماسؾ االجتماعي.مستوى  توفيرلمستوى المعيشة لمسكاف و 

ّ:تعريفّالمعيدّالعربيّلمتخطيطّ-سادسا
النسبي الحالي  األداء" بأنيافيعرفيا  ،تقرير التنافسية العربية الصادر عف المعيد العربي لمتخطيط أما
ت القطاعات واألنشطة التي تتعرض لمزاحمة مف قبؿ االقتصادا إطارقتصادات العربية في والكامف لبل

 أساسيةالمباشر كمجاالت  األجنبيعمى قطاعي التجارة الخارجية واالستثمار  أساسافالتقرير ركز  .2"األجنبية
 .3المجاالت المباشرة التي يبرز فييا تنافس الدوؿ فيما بينيا أكثرباعتبارىما مف  ،لتطوير التنافسية العربية

حوؿ البيئة والتنافسية  1995دراسة لبلنكتاد سنة  إليوما توصمت  إضافةالسابقة يمكف  ؼيالتعار جانب  إلى
ف تنافسية أمفيـو التنافسية عمى مستوى الدولة يتعادؿ مع مصطمح رفاىية الدولة، و  أفالعالمية والتنمية مف 

تشتمؿ عمى العديد مف  أفيجب  إذمف ذلؾ،  أوسعلتنافسية الشركات الفردية، بؿ الدولة ليست دالة خطية 
الصادرات والواردات، ظروؼ العمؿ،  أسعاراالستثمارات،  التكنولوجي،، االبتكار يةكاإلنتاجالعوامؿ 
وبالتالي فالتنافسية تتضمف العديد مف المتغيرات  .4وغيرىا مف العوامؿ االستقرار السياسي الضرائب،

 االقتصادية.
ّالُكت اب:بعضّأخرىّلفّرياتعّ-سابعا

 :5فيو يرىمع ذلؾ ، لمميزة التنافسية حتعريؼ واض أيلـ يقترح فإنو بورتر ل بالنسبة
كانت كؿ واحدة مف  إذاتنافسية  أنياالتنافسية ىي مفيوـ ضبابي وغامض، فيؿ يمكف اعتبار دولة  أف -

 التحقؽ ىذا المعيار، بمعنى  أفدولة ألي يمكف نو ال إفي ىذه الحالة ف ،تنافسية أنشطتيا أوشركاتيا 
 .قطاعاتالفي كؿ  ايكوف تنافسي أفبمد ألي  يمكف

ظاىرة كمية داخؿ االقتصاد تتحكـ فييا متغيرات مثؿ  أي ،بظاىرة اقتصاد كمي ؽتتعميعتبرىا لبعض ا -
الواقع كشؼ عف تحقيؽ دوؿ لمستوى معيشة  أف إالمعدالت الصرؼ، معدالت الفائدة وعجز الميزانية، 

ىناؾ دوؿ فقيرة ليا ميزاف تجاري  في المقابؿ-يطاليا وكورياا  زانية كالياباف و مرتفع رغـ العجوزات في المي
 كألمانياورغـ العممة القوية لبعض البمداف  ،-فييا ولكنيا ال تمثؿ نماذج اقتصادية مرغوب ،يجابيإ

ورغـ معدالت الفائدة المرتفعة  ،الدولية األسواؽفي  ألسعارىاوالياباف التي عانت مف مستوى مرتفع 
 يطاليا وكوريا. إك

، سويسرا، السويد، ألمانيامثؿ  دوال أف إال ،سية ترتبط بيد عاممة وفيرة ورخيصة، التنافآلخريفبالنسبة  -
 . األجوررغـ معاناتيا مف ندرة اليد العاممة وارتفاع  ازدىرتالياباف 

                                                           
1
Isabelle De Kerviler, op.cit, P.8. 

 .26، صمرجع سابؽ، 2003ة لمتخطيط، تقرير التنافسية العربيالمعيد العربي 2
 .المرجع نفسو 3
 .284، ص2007سعد طو عبلـ، التنمية والمجتمع، مكتبة مدبولي، القاىرة، مصر، 4

5
Michael E. Porter, l’avantage concurrentiel des nations, op.cit., PP.3-9.  
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الياباف،  ألمانيا،مثؿ  دوال أف إالف التنافسية ترتبط بوفرة الموارد الطبيعية إف اآلخربالنسبة لمبعض  أما -
المبادالت رغـ محدودية مواردىا  ىكفاءة عمى مستو  األكثرا وكوريا تعتبر مف الدوؿ يطاليإسويسرا، 
   الطبيعية.

 أف إال ىذه القدرة أىميةالقدرة عمى خمؽ الوظائؼ، فبالرغـ مف  أنياؤخذ عمى قد تُ  أنياذلؾ  إلىضؼ أ -
 أيفضة، منخ بأجوربنوع مناصب الشغؿ المخموقة مف مجرد توظيؼ  أكثرالدخؿ الوطني يرتبط 

  القوية التي تترجـ بدخؿ مرتفع. اإلنتاجيةبالوظائؼ ذات 
ذلؾ فيو  إلىضؼ أمقنعة لمتنافسية.  ؼيتعار ومعدؿ الصرؼ المبلئـ ال تشكؿ  ،فاليد العاممة الرخيصة -

خطر الوقوع في  إلى، عممة ضعيفة، يؤدي فقط البحث عف التنافسية عف طريؽ فائض تجاري أفيرى 
   .تميبلضالتالعديد مف 

ف الرفع مف أالوطنية، و  اإلنتاجيةالمفيوـ الوحيد المناسب لمتنافسية عمى مستوى الدولة حسب بورتر ىو و  -
والمحافظة عمى زيادتيا عبر  ،مرتفعة إنتاجيةالمعيشة يرتبط بقدرة مؤسسات البمد عمى تحقيؽ  ىمستو 

وبالتالي حسب بورتر  ستمرار.االقتصاد يتحسف با أفمعناه  اإلنتاجيةالزمف، فاالرتفاع المستمر في 
فيـ ما الذي  باألحرىتفسير التنافسية الوطنية، بؿ يجب  أيتنافسية بمد ما  أسبابيكوف حوؿ  التساؤؿ ال

قطاعات  ىومعدؿ نموىا وذلؾ ليس عمى مستوى االقتصاد في مجموعو بؿ عمى مستو  ،اإلنتاجيةيحدد 
ّ معينة. أنشطة
في  منتجاتوىي "قدرتو عمى بيع بشكؿ مربح،  ة اقتصادتنافسي أف فيرى Henri-F.Henner أما
المقارنة  والتي ترتبط بعنصريف ىما الميزة ،فالكاتب ىنا ركز عمى تنافسية السعر القتصاد معيف 1الخارج"

 األساسيمصدرىا و تشكؿ حجر الزاوية لمتجارة الخارجية لمبمد  حسبو الميزة المقارنةف .والميزة التنافسية لمدولة
، المقارنة لمعمؿ )لمعوامؿ( بيف المنتوجيف، في وفورات الحجـ اإلنتاجيةبمعنى في  ،ي ظروؼ العرضيكمف ف

الميزة التنافسية فتقاس حسبو  أماالعمؿ وفي حيازة الموارد الطبيعية.  كفاءة أو في االبتكار، في نوعية
طنية ولمنتجات الدوؿ النسبية لممنتجات الو  وباألسعار، األجوربمؤشرات مثؿ معدؿ الصرؼ، معدالت 

 ندماجاالجؿ ضماف أىو ضروري مف  زاياالمالصادرات. والمزج بيف ىذيف النوعيف مف  أسواؽالمنافسة في 
ف "التنافسية ىي القدرة عمى تحقيؽ عمى المدى إلو ف آخروفي تعريؼ  .2الجيد لمبمد في التجارة الدولية

بنمو  accompagné لميزاف العمميات الجارية، مرفؽ وأ لميزاف المدفوعات قابؿ لبلستمرارالمتوسط، توازف 
التركيز عمى ضرورة تحقيؽ ميزاف تجاري وحساب جار موجبيف حتى تكوف الدولة  . أي3مقبوؿ اجتماعيا"

 ذات قدرة تنافسية. 

                                                           
1
Henri-F.Henner, la politique de compétitivité dans le cadre de la mondialisation, colloque de l’association tiers 
monde et de l’association de science régionale de langue française, sur le thème: les composantes locales, 

régionales, mondiales du développement des nations, Poitiers, France, 28-30 mai 1997, P.9. 
2
Ibid., PP.9-10. 

3
Henri-F.Henner, libéralisation et compétitivité, actes de colloque international: ouverture et compétitivité des pays 

en développement, sous la direction: Tahar  en Marzouka et  ernard Haudeville, L’Harmattan, Paris, France, 2004, 

P.279. 
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زيادة مستمرة لرفاىية  إلىتوصمت  إذاف الدولة تكوف تنافسية "إف Jean-Louis Mucchielli ػػبالنسبة ل
 إنتاجيةالبحث عف زيادة  إال أخرىفميس ىناؾ اختيارات  جؿ التوصؿ لذلؾأنو مف أ، ويضيؼ 1ا"سكاني
وبالتالي فكؿ تحميؿ لمتنافسية  وعف تطور ىذه الرفاىية، فتنافسية بمد ىي تعبير عف رفاىيتو .اإلنتاجعوامؿ 

السكاف والمتمثمة في النمو، في االعتبار العوامؿ المختمفة التي تحدد مستوى معيشة  يأخذ أفالوطنية يجب 
بحيث محدداتيا ىي عوامؿ داخمية لبلقتصاد  ،اداخمي اوعميو فالتنافسية تشكؿ مفيوم التشغيؿ، وتوزيع الدخؿ.

  .2الوطني المدروس
قدرتو عمى  أخرىالمنافسة الدولية، بعبارة  أماـ"قدرة البمد عمى بيع منتجاتو  بأنيا يـكما يعرفيا بعض

 األسواؽ إلىخدماتو  أوو/ ولكف كذلؾ قدرتو عمى تصدير سمع ،في سوقو المحميمقاومة الواردات 
. فيذا التعريؼ ربط تنافسية الدولة بنجاحيا في بيع منتجاتيا في السوؽ المحمي كما في األسواؽ 3"األجنبية
 العالمية.
المية وتساعد، الع األسواؽ حتياجاتاسمع وخدمات تمبي  إنتاجرفت أيضا بأنيا "قدرة دولة ما عمى عُ 

في متوسط نصيب الفرد مف الدخؿ القومي لسكاف الدولة، والعمؿ عمى  رتفاعافي ذات الوقت، عمى تحقيؽ 
 .4"الحفاظ عميو، واستمرارية ىذا االرتفاع

 :ؼ السابقةينبلحظ مف خبلؿ التعار 
  ؛ا المفيـووذلؾ نظرا لتعدد أبعاد ىذ ،محدد متفؽ عميو لمقدرة التنافسية لمدوؿ اال يوجد تعريف .1
  ؛حيث أنو في تطور وتغير مستمر عبر الزمف ،ف مفيـو القدرة التنافسية لمدولة ذو طبيعة ديناميكيةإ .2
 ة؛الدولي القدرة عمى النفاذ إلى األسواؽكونيا تشترؾ في معظـ التعاريؼ ف إ .3
ظروؼ ف ينعكس ذلؾ في تحسف الناتج المحمي اإلجمالي الذي يجب أف يؤثر إيجابا في تحسيف الأو  .4

ؼ ربطت بيف التنافسية والقدرة عمى تحقيؽ النمو يغمب التعار أف إالمعيشية لممواطنيف. بعبارة أخرى 
 ورفع مستوى المعيشة.

ؼ تربط مفيـو التنافسية بضرورة النجاح في األسواؽ العالمية متجاىمة يورغـ أف العديد مف التعار  .5
الداخمية في مواجية المنافسة الخارجية، إال أف األسواؽ الداخمية أي القدرة عمى االحتفاظ باألسواؽ 

وذلؾ مف خبلؿ  ،بعض االقتصادييف مثؿ بوؿ كروغماف يشترط النجاح الداخمي أوال لتحقيؽ التنافسية
تنشيط العوامؿ الداخمية المحمية لمدولة، خصوصا رفع معدالت اإلنتاجية، الحد مف البطالة والتضخـ، 

                                                           
1
Jean-Louis Mucchielli, compétitivité: définitions, indicateurs et déterminants, actualités du commerce extérieur-

ACCOMEX-, chambre de commerce et d’industrie de paris, Paris, France, N
0
 44, Mars-avril 2002, P.11. 

2
Ibid., PP.11-49. 

3
Fabien Candau et autres, taux de change réel et compétitivité de l’économie réunionnaise, document de travail de la 

série études et documents, centre d’études et de recherches sur le développement international CERDI, université 

d’auvergne, Clermont-Ferrand, France, novembre 2010, P.7.  
الواقع ي: عبل الخواجة، القدرة التنافسية لصناعات البرمجيات المصرية، ضمف كتاب مف تحرير ليمى أحمد الخوجة، القدرات التنافسية لبلقتصاد المصر 4

 .294، ص2004وسبؿ تحقيؽ الطموحات، مكتبة الشروؽ الدولية، القاىرة، مصر، 
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ف االزدىار االقتصادي لمدولة يتحدد بشكؿ كبير عف طريؽ أالقوؿ بوالتطوير التكنولوجي، وبالتالي 
 . 1النجاح في األسواؽ العالمية ىو قوؿ خاطئ

ّقطاعمستوىّالّالتنافسيةّعمىالقدرةّّمفيومّ:الفرعّالثاني
، فاالختبلؼ قؿ تشعبا وتعقيدا منو عمى مستوى الدولةأ دعإف تعريؼ التنافسية عمى المستوى الجزئي يُ 

 إذلمقطاع لـ يكف شائكا كما ىو الحاؿ عمى المستوى الكمي،  أوـو ومقياس التنافسية لممؤسسة حوؿ مفي
فالسعر  .2/ وسعر مناسبيف"أو السمع والخدمات بنوعية إنتاج"القدرة عمى  بأنياتعرؼ عمى المستوى الجزئي 

 .المؤسسات والقطاعات تنافسيةؽ وسائؿ تحقيو  اييسوالنوعية ىما مق
بدرجة  تستند أصبحتفي مجاؿ دراسة التنافسية الدولية والتي  السائدة اآلف االقتصاديةالدراسات  إف

األسباب التي تجعؿ مف بعض الدوؿ قاعدة لبعض  حاوؿ شرحتمدرسة إدارة األعماؿ بريادة بورتر  إلىكبر أ
نافسية بؿ ف الدوؿ ليست ذات ميزة تإ، ووفقا ليذا المفيـو فأخرىمف صناعات  أكثرالصناعات الناجحة 

  .3صناعات محددة داخؿ بمد معيف ىي التي تتمتع بميزة تنافسية
أكثر شموال عمى المستوى الجزئي،  دعف التنافسية عمى مستوى القطاع أو الصناعة تُ إويمكف القوؿ 

 .4فيي تشمؿ ضمنيا مفيـو التنافسية عمى مستوى المؤسسة
 القطاع.و الصناعة  مف التفرقة بيف مفيومي أوال قبؿ تناوؿ مفيـو التنافسية عمى مستوى القطاع، البد

الصناعة ىي جزء مف  أف أي، 5حد بعيد" إلىعبارة عف "مجموعة الصناعات المرتبطة معا  األخيرفيذا 
قطاع االتصاالت يتضمف صناعتيف ىما صناعة معدات االتصاالت والثانية خدمات  :القطاع، فمثبل
 االتصاالت.
في  .6بمد معيف" أو إقميـمجموعة مف الشركات التي ليا نشاط مشابو مف " بأنيا تعرؼف الصناعةأما 

المتنافسة مباشرة في  -خدمات أو االتي تنتج سمع–"مجموع المؤسسات  بأنياحيف عرؼ بورتر الصناعة 
تمثؿ بدائؿ دقيقة  أفخدمات يمكف  أو"مجموعة مف الشركات تقدـ منتجات  أنياويرى البعض  .7السوؽ"

، 8المستيمؾ" أولنفس العميؿ  األساسيةالحاجات  إشباع إلىالخدمات تؤدي  أوىذه المنتجات  بعضيا لبعض.
فيي  ، فالمشروبات الغازية والمياه المعدنية وعصائر الفواكو، تشكؿ بدائؿ دقيقة لبعضيا البعض8المستيمؾ"

ه ىذ .مشروبات منعشة مثمجة وخالية مف الكحوؿ عتبارىااب ،تشبع نفس الحاجات األساسية لممستيمؾ

                                                           
 .284سعد طو عبلـ، مرجع سابؽ، ص1
 .229سعيد الطراونة، تقييـ المقدرة التنافسية السعرية: منظور كمي، مرجع سابؽ، ص2
ة الزراعية وغير الزراعية، المؤتمر الثاني عشر لبلقتصادييف الزراعييف، ، الميزة التنافسية لمقطاعات االقتصادية المصريأحمد قدري مختار محمد بيموؿ3

 .1، ص2004سبتمبر  30-29دقي، مصر، ال-، نادي الزراعييفEAAE الجمعية المصرية لبلقتصاد الزراعي
 .31نيفيف حسيف شمت، التنافسية الدولية وتأثيرىا عمى التجارة العربية والعالمية، مرجع سابؽ، ص4
سماعيؿ عمي بسيوني، دار المريخ، الرياض، شارلز ى5 ؿ وجادريث جونز، اإلدارة اإلستراتيجية مدخؿ متكامؿ، ترجمة: محمد سيد أحمد عبد المتعاؿ وا 

 .103، ص2008المممكة العربية السعودية، 
6
Nebojsa Stojcic, op.cit., P.146. 

7
Michael E. Porter, l’avantage concurrentiel des nations, op.cit., P.35. 

 .102شارلز ىؿ وجادريث جونز، مرجع سابؽ، ص8
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الصناعة تمثؿ جانب العرض مف السوؽ بينما  أفذلؾ  إلىضؼ أحدود الصناعة،  دحدِّ ت األساسيةالحاجات 
 .1والمستيمكوف فيمثموف جانب الطمب من

التنافسية عمى مستوى الصناعة ىي متشابية مع تمؾ الخاصة بتنافسية المؤسسة، رغـ  ريؼاإف تع
التنافسية عمى مستوى القطاع ف .اإلقميميتتضمف البعد  فأف التنافسية عمى مستوى الصناعة يجب إذلؾ ف
الدولية دوف  األسواؽ"قدرة شركات قطاع معيف في دولة ما عمى تحقيؽ نجاح مستمر في  بأنياتعرؼ 

 تفوؽعمى تحقيؽ  د مابمعبارة عف "قدرة مؤسسات  بأنياكما تعرؼ  .2االعتماد عمى دعـ وحماية حكومية"
بعبارة أخرى أف تنافسية القطاع تتحقؽ  ،3دعـ" أووذلؾ مف غير حماية  ،جانباألمستمر عمى المنافسيف 

وبالتالي يتميز ذلؾ البمد في ، دعـ وحماية حكومية أيوذلؾ دوف  ،عند نجاح مؤسساتو في األسواؽ الدولية
يمية أو إقمبعكس تنافسية المؤسسة التي يمكف تقييميا مقارنة بمؤسسات محمية و  .أو القطاع ىذه الصناعة

ف أالقوؿ ب أفكما ، أخرىدولة  أو إلقميـميا بالمقارنة بقطاع مماثؿ يتنافسية قطاع معيف يتـ تقي إفمنافسة، ف
 ستنتاجاوبالتالي مف الممكف  .4ودوليا إقميميانو يتضمف مؤسسات تنافسية أيعني  ىذا قطاع معيف ىو تنافسي

 .5األساسية التي تشكمو مف تحميؿ تنافسية المؤسسات نطبلقااتنافسية قطاع معيف  ستنتاجا
ال و  ،ال يدؿ ضمنيا عمى تنافسية صناعة ما إحدى المؤسسات في دولة ماتنافسية والجدير بالذكر أف 

عزى إلى عوامؿ قد يُ  منفردة مف بمد ماف نجاح مؤسسة مقياسا عمى القدرة التنافسية لمدولة ككؿ، نظرا أل دعيُ 
تيا مف طرؼ مؤسسات أخرى أو عمى مستوى القطاع أو مف الصعب محاكا خاصة بيذه المؤسسة ستثنائيةا

يعتبر ففي تحقيؽ ميزة تنافسية  صناعة ما لبمد معيفعمى مستوى الدولة. بينما نجاح مجموعة مف مؤسسات 
عمى  تقييـ التنافسية أىميةتكمف  لذلؾ .6فالتي قد توسع وتحس عمى وجود عوامؿ قوة في الصناعة ككؿ دليبل

 أـلدعـ حكومي،  أـاحتكار،  إلى اكاف راجع إذاييـ المؤسسة لنجاحيا فيما عمى مستوى الصناعة في تق
لمصحة االقتصادية لمدولة  األفضؿالمؤشر  تعتبر التنافسية عمى مستوى الصناعة فإ. وعميو فلفعالية حقيقية

 .7مف التنافسية عمى مستوى المؤسسة
في كمتا الحالتيف عمى مدى توافر د عمى مستوى الصناعة تعتم أوالتنافسية عمى مستوى المؤسسة  إف

 .8المنافسيف مركز فريد عبر فترة مف الزمف أماـالصناعة عمى تحقيؽ  أوالميزة النسبية، وعمى قدرة المؤسسة 
قاس مف خبلؿ الربحية الكمية ليذا القطاع، ميزانو التجاري، محصمة كما أف تنافسية القطاع تُ  .8الزمف

                                                           
 .103-102، ص صالمرجع نفسو1
 .287سعد طو عبلـ، مرجع سابؽ، ص2

3
Franziska Blunck, what is competitiveness?, 26/06/2006, P.1. 

www.caps.am/data.php/877.pdf, consulté le: 27/07/2012 

           
 .277سعد طو عبلـ، مرجع سابؽ، ص4

5
Donald G. McFetridge, op.cit., P.11.

 

المنبر األردني لمتنمية االقتصادية، مركز األردف الجديد ، ورقة عمؿ، عالمية، التنافسية والتجارب الناجحة في النفاذ إلى األسواؽ النسريف بركات6
  .31، ص2002، األردفلمدراسات، عماف، 

7
Franziska Blunck, op.cit. P.1.                

 .31-30نيفيف حسيف شمت، التنافسية الدولية وتأثيرىا عمى التجارة العربية والعالمية، مرجع سابؽ، ص ص8

http://www.caps.am/data.php/877.pdf
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تكمفة وجودة المنتجات عمى مستوى  ارج مف ىذا القطاع، إضافة إلىاالستثمار األجنبي المباشر الداخؿ والخ
  .1القطاع ككؿ

والجدير بالتذكير أف تحميؿ التنافسية قد يكوف عمى مستوى القطاعات، بمعنى عمى مستوى فروع 
المتوسطات أف تكوف  شترطالتحميؿ حسب فرع النشاط أو القطاع يو  النشاط أو عمى مستوى العناقيد.

عزى ىذه الفوارؽ إلى أسباب وتُ  ،ف الفوارؽ وسط مؤسسات نفس القطاع ىي محدودةأذات معنى، و  القطاعية
 . 2عديدة منيا: توليفة المنتجات، عوامؿ اإلنتاج، عمر المؤسسة، الحجـ، ظروؼ تاريخية أو عوامؿ أخرى

ّّمفيومّالقدرةّالتنافسيةّعمىّمستوىّالمؤسسةّالفرعّالثالث:
البداية أف نصؼ أكبر خمسيف اقتصاد في العالـ، ىو عبارة عف اقتصاد  في إليو اإلشارةما يجب 
في األسواؽ الدولية وليست  ف المؤسسات ىي التي تتنافسإحسب بورتر ف. ف3دوؿ اقتصادشركات وليس 

والذي يستعمؿ  ،ف التنافسية ىي مفيوـ اقتصاد جزئيإف فيوآخر  Mathilde Lemoine ػػكذلؾ بالنسبة ل .4الدوؿ
 .5عمى مستوى االقتصاد الكمي يستعمؿ بإفراط

وتـ نقمو بعد  ،ىي في األصؿ مفيوـ خاص بالمؤسسة Jean-Louis Muchielli التنافسية حسب إف
ف ىذا االنزالؽ بيف ىذيف المستوييف الجزئي والكمي كاف محؿ نقاش أمستوى االقتصاد الكمي. و  إلىذلؾ 

تعبر  أففتنافسية المؤسسة حسبو يجب  د كشركة كبيرة.ألنو يعني اعتبار البم ،وخبلؼ بيف العديد مف الُكتَّاب
مف  أعمىداءات أف "تنافسية المؤسسة ىي قدرتيا عمى تحقيؽ إداءاتيا عمى المدى الطويؿ، وبالتالي فأعف 

أما عمى المدى القصير جدا فإنيا المحقؽ في الصناعة،  المتوسطمف  أعمىبمعنى تحقيؽ نمو  .6المتوسط"
 .7ؿ الحصوؿ عمى حصص سوؽجأمف  تعني المقاومة
 littérature des المؤسسات أدبمفيـو التنافسية ىو نابع مف  أفيرى ف Karl Aiginger أما

entreprises  ف التنافسية عمى ىذا إنو كذلؾ ليس سيؿ التعريؼ عمى مستوى المؤسسة. فبالنسبة لو فأو
وبالتالي المؤسسة  .8ينة وذلؾ دوف مساعدة"بتكاليؼ مع واإلنتاجلمؤسسة التي يمكنيا البقاء المستوى تعني "ا

تنتج بسعر السوؽ أو أف تكوف ليا عوامؿ غير سعرية كالتكنولوجيا أو حتى تكوف تنافسية يمكنيا إما أف 
 .9غيرىاحد أالجودة والتي ال يممكيا 

                                                           
ثاني: متطمبات رفع القدرة التنافسية في أسامة محمد بدر، معوقات ومحفزات القدرة التنافسية في االقتصاد المصري، المؤتمر العممي الدولي ال1

 .5، ص2010\11\25-24اقتصاديات الدوؿ العربية، كمية االقتصاد، جامعة دمشؽ، سوريا، 
2
Donald G. McFetridge, op.cit., P.11.
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 .283، ص2006الدوؿ العربية، القاىرة، مصر، 

4
Michael E. Porter, l’avantage concurrentiel des nations, op.cit., P.35. 

5
Mathilde Lemoine et autres, op.cit., P.56. 

6
Jean-Louis Muchielli, op.cit., P.9.       
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Ibid. 
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Karl Aiginger, op.cit., P.19. 
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 التي تستجيب المنتجاتكانت "قادرة عمى بيع  إذاف المؤسسة تكوف تنافسية إبالنسبة لمبعض ف أما
مع مبلحظة أف  .1تسمح ليا بالتطور" أرباحلمتطمبات الطمب )مف حيث السعر، الجودة والكمية(، مع تحقيؽ 

قطاعات لنفس البمد،  مؤسسات أو بيف مقارنةالتـ توبالتالي  ،أف المنافسة يمكف أف تتـ في األسواؽ الداخمية
عرفت بأنيا "قدرة المؤسسة عمى مواجية  وفي نفس السياؽ .2أو دولية وفي ىذه الحالة المقارنة تتـ بيف الدوؿ

. وأنيا ترتكز عمى عدة 3وعمى أف تتطور في أسواقيا مع ضماف الربح الضروري لتطورىا" ،مواجية المنافسة
 . 4الخ…عوامؿ منيا: جودة المنتجات، القدرة عمى االبتكار، تكمفة التطوير واإلنتاج، 

ىذا  ،5ة مف التميز والتفوؽ عمى المنافسيف"أنش)الكيفية( الذي يمكف الم اإلطار" بأنياويعرفيا البعض 
التشابؾ ، المحمي ، الطمبوخدمات البنية التحتية اإلطار حدده بورتر بأربعة عوامؿ ىي: توفر عوامؿ اإلنتاج

 Giorgio فإفي نفس المعنى ف .بيف المؤسسات المحمية المنافسةاالقتصادي بيف القطاعات االقتصادية، و 

Pellicelli يجابيا مقارنة مع إ"القدرة عمى التميز  بأنياة اإلدار  أدبفي لميزة التنافسية غالبا ما تعرؼ ف اأيرى ب
بدقة فيما إذا كاف ىذا  ماعدـ تحديدى يفالتعريف يفوالمبلحظ عمى ىذ .6المستيمكيف" أعيفالمنافسيف في 
مقارنة  االبتكارلقدرة عمى أـ با ،أـ بجودة أعمى ،قؿأعمى اإلنتاج بتكاليؼ  المؤسسة بقدرة االتميز مرتبط

ف الميزة التنافسية ىي عبارة عف "ميزة أو عنصر تفوؽ لممنظمة إأما بالنسبة لنبيؿ مرسي خميؿ ف. بمنافسييا
إلى قسميف أساسييف:  تسم، ىذه اإلستراتيجية قُ 7يتـ تحقيقو في حالة إتباعيا إلستراتيجية معينة لمتنافس"

ستراتيجية التمييز والتي تحقؽ ميزة الجودة األعمى.إستراتيجية قيادة التكمفة والتي تح  قؽ ميزة التكمفة األقؿ، وا 
المؤسسة تحقؽ ميزة  أفمف  االقتصادية األدبياتعميو  أجمعتمع ما  نسجـيىذا التعريؼ  أفوالمبلحظ 

عف  يايوىذا مع عجز منافس التي تتبناىا، اإلستراتيجيةعند تمكنيا مف تحقيؽ قيمة مضافة بفضؿ  تنافسية
  .8تحقيؽ نفس القيمة بنفس اإلستراتيجية وفي نفس الفترة

التنافسية عمى مستوى المؤسسة ىي مفيـو نسبي، فيي عبارة عف  أففيرى  Philippe Rouault أما
تتكوف مف  أنيا. ويضيؼ 9منافسييا" تجاها"مجموعة مف العناصر التي تضع المؤسسة في وضع مبلئـ 

عمى  -أو الفرع-، فتنافسية السعر ىي عبارة عف قدرة المؤسسة ة خارج السعرالسعرية والتنافسي لتنافسيةا
                                                           

1
Groupe de travail des politiques et des marchés agricoles, rapport sur compétitivité, productivité et efficacité dans 

les secteurs agricole et agroalimentaire: définition, mesure et informations résultant de l’analyse de travaux  
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2
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3
Jacques Lesourne et autres, avenirs de la recherche et de l’innovation en France, Revue: les études de la 

documentation française,  la documentation française, Paris, France, N
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5200, 2004, P.133. 
4
Ibid. 

امعة األردنية، سعيد الطراونة، تأثير المستوردات والتكمفة عمى المقدرة التنافسية السعرية لمصناعة األردنية، مجمة دراسات، عمادة البحث العممي، الج5
 . 264، ص2002، جويمية 2، العدد 29األردف، المجمد 

6
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éditions de Boeck université, Bruxelles, Belgique, 2007, P.211.  
 .38-37، ص ص1998، ب، اإلسكندرية، مصراإلسكندرية لمكتانبيؿ مرسي خميؿ، الميزة التنافسية في مجاؿ األعماؿ، مركز 7
)دراسة تحميمية(، المجمة األردنيةلتحقيؽ الميزة التنافسية في الجامعات  كأداةالجودة الشاممة  إدارةمحمود حسيف الوادي وعمي فبلح الزعبي، مستمزمات 8

 . 77، ص2011، 8، المجمد الرابع، العددة، األمانة العامة إلتحاد الجامعات العربية، صنعاء، الجميورية اليمنيالعربية لضماف جودة التعميـ الجامعي
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رج السعر تقيس ا، في حيف التنافسية خومع جودة متماثمة وىذا لنفس المنتوج ،قؿ مف منافسيياأبتكمفة  اإلنتاج
لدى  ختبلؼاالتثميف ىذا عمى و  ،القدرة عمى االبتكار وذلؾ بصنع منتوج مختمؼ عف منتوج المنافسيف

  .1يةاحتكار  يةعمبلئيا مما يمنحيا وضع
وجوانب  ،"الخصائص والقدرات والكفاءات المحورية إلىف الميزة التنافسية تشير إوبالنسبة لمبعض ف

النظر إلى الميزة التنافسية مف  أيِّ  .2"األسواؽوتميزىا عف المنافسيف في  ،التفوؽ التي تتمتع بيا المنظمة
 لممؤسسة.زاوية الكفاءات الجوىرية 

  فعاليةالمزج بيف الكفاءة والفعالية. ال عرفت إذاف المؤسسة تكوف تنافسية إف G. Koenig وحسب
efficacité  كفاءةال أمااالستجابة لتوقعات المستيمكيف،  المتمثؿ فيىدفيا  إلىتصؿ المؤسسة  أفىي 
efficience  3حددملايدؼ الجؿ بموغ أفيي القدرة عمى االقتصاد في الموارد مف. 

 إلىاستطاعت تحويؿ مواردىا  إذا"الشركة تصبح تنافسية  أف Veinو Ernst في حيف يرى كؿ مف
 إنتاج"القدرة عمى  بأنيا Franziska Blunck ، في نفس السياؽ عرفتيا4مف منافسييا" أكثرقيمة بفعالية 

 يففحسب ىذ، 5ة أو دعـ"وذلؾ مف غير حماي فعالية وكفاءة مف المنافسيف أكثر أومنتجات وخدمات مساوية 
 .األعمى اإلنتاجيةف تنافسية المؤسسة تعبر عف إف يفالتعريف يفىذ

ف يوآخر  Bruckley أما في سياؽ التجارة الدولية فقد عرفت التنافسية عمى مستوى المؤسسة مف طرؼ
وىناؾ مف  .6األسواؽ الدولية" ختباراالسمع القادرة عمى الصمود في  تقديـبأنيا "القدرة عمى  1988في سنة 

في  يعرفيا بأنيا "القدرة عمى تزويد المستيمؾ بمنتجات وخدمات بشكؿ أكثر فاعمية مف المنافسيف اآلخريف
شاة في ظؿ غياب الدعـ والحماية مف قبؿ الحكومة، ويتـ نالسوؽ الدولية مما يعني نجاحا مستمرا ليذه الم

والتكنولوجيا(، ويعد تمبية حاجات الطمب  الماؿ ورأسذلؾ مف خبلؿ رفع إنتاجية عوامؿ اإلنتاج )العمؿ 
في تحقيؽ القدرة عمى تمبية الطمب العالمي والمنافسة  أساسيةالمتطور )والمعتمد عمى الجودة( خطوة المحمي 
التكمفة المتوسطة  أف إلىوذلؾ راجع  ،وبالتالي فالمؤسسة قميمة الربحية ىي مؤسسة غير تنافسية .7الدولية"
 .8عمى قيمة السمع أو الخدمات المقدمة قيمة الموارد تزيد أف أي ،يا في السوؽنتجاتتفوؽ سعر م إلنتاجيا

كفاءة وفاعمية مف  أكثر"القدرة عمى تزويد المستيمؾ بمنتجات وخدمات بشكؿ  بأنياوفي نفس السياؽ تعرؼ 
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 .341، ص 2010، ، اإلسكندرية، مصرأحمد عبد السبلـ سميـ، اإلدارة اإلستراتيجية والميزة التنافسية في المنظمات الحديثة، المكتب الجامعي الحديث2
341. 
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Patrick Joffre et Gérard Koenig, gestion stratégique: l’entreprise, ses partenaires-adversaires et leur univers, 

éditions Litec, Paris, France, 1992, P.175.    
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Nebojsa Stojcic, op.cit., P.145. 
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 .286سعد طو عبلـ، مرجع سابؽ، ص7
 .287-286، ص صالمرجع نفسو8
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مف السوؽ كبر أوبالتالي تزيد مف قدرتيا عمى الحصوؿ عمى حصة  ،في السوؽ الدولي اآلخريفالمنافسيف 
   .1والدولي" واإلقميميالمحمي 

اعتبرت أف التنافسية يمكف أف تؤخذ عمى مستوى المؤسسة أيضا،  1995وفي دراسة لئلنكتاد سنة 
عمى المحافظة، أو زيادة نصيبيا السوقي عمى  قصود بيا "قدرة المشاريع الفرديةف المإوعمى ىذا المستوى ف

 .2أساس مستمر"
ركة تمتمؾ ميزة تنافسية عمى منافسييا عندما تكوف ربحيتيا أعمى مف أف "الش يـكما يرى بعض

متوسط ربحية كؿ منافسييا في الصناعة، وكمما زاد مدى تفوؽ ربحية الشركة عف متوسط الربحية في 
. وتكوف ىذه الميزة دائمة عند الحفاظ عمى الربحية األعمى مف المتوسط 3الصناعة تعاظمت ميزتيا التنافسية"

 .   4ار عدة سنواتالمتوسط عمى مد
عمى مستوى المؤسسة  امفيـو التنافسية ىو أكثر وضوحف إف Donald G McFetridge ػػبالنسبة ل أما

وبالتالي غير  ،فالمؤسسة تكوف قميمة الربحية. 5مؤسسة قميمة الربحية ىي ليست تنافسية"ويعرفيا بأنيا "
لمتوسطة تفوؽ سعر منتجاتيا في السوؽ، بمعنى تنافسية حسب نموذج المنافسة التامة عندما تكوف التكمفة ا

في  أما الخدمات التي تقدميا. أوعمى قيمة السمع التي تنتجيا  قيمة الموارد التي تستيمكيا المؤسسة تزيد أف
التكمفة المتوسطة لمنتجاتيا ىي  أفف المؤسسة تكوف قميمة الربحية بسبب إمنتجات متجانسة، ف يفرع نشاط ذ

لمسببيف في أو  إنتاجيالعوامؿ  األعمىلمتكمفة  أو إنتاجيتياضعؼ  إلىافسييا، وىذا قد يعود مف تكمفة من أعمى
فكمما كانت التكمفة الحدية لممؤسسة ضعيفة مقارنة مع منافسييا، كانت حصتيا مف السوؽ  نفس الوقت.

شكؿ إنتاجية أو تكمفة  في زاياوبالتالي كمما كانت المؤسسة أكثر ربحية، فالحصة السوقية تعبر عف الم ،كبيرة
ف ضعؼ ربحية مؤسسة تفسر باألسباب السابقة إضافة إأما في فرع نشاط بمنتجات متميزة، ف عوامؿ اإلنتاج.

فكمما كانت  قؿ جاذبية مف منتجات المنافسيف.أإلى سبب آخر يتمثؿ في أف المنتجات المقترحة ىي 
. وبالتالي يمكف حصتيا مف السوؽ ضعيفة قؿ جاذبية كانتأالمنتجات المعروضة مف طرؼ المؤسسة ىي 

. 6، والحصة السوقية كمؤشرات لمتنافسية عمى مستوى المؤسسةاإلنتاجيةاعتبار كؿ مف الربحية، التكمفة، 
 أف المؤسسة إلى اإلشارةيجب المبلحظ عمى ىذا التعريؼ ىو ربطو لمفيـو التنافسية بمؤشرات قياسيا. كما 

تكوف تنافسية عمى المستوى الدولي، ىذا  أفحصة سوقية داخمية ميمة دوف  تكوف مربحة وليا أف الممكفمف 
 أف اإذً المؤسسات الوطنية يمكنيا فالتجارة الدولية.  أماـبحواجز  االسوؽ الداخمي محمييكوف يحدث عندما 

عدـ قدرتيا المنافسة عند تحرير التجارة وبالتالي  أماـوف غير قادرة عمى الصمود كمربحة حاليا، لكنيا ت تكوف
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 .27شمت، التنافسية الدولية وتأثيرىا عمى التجارة العربية والعالمية، مرجع سابؽ، صنيفيف حسيف 2
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5
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6
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ىذا االحتماؿ، يجب مقارنة تكاليؼ المؤسسة مع تكاليؼ  إمكانيةجؿ تحديد أعمى البقاء مربحة. ومف 
 .1الدولييف المحتمميف منافسييا

نو ال وجود لتعريؼ أريؼ السابقة لمقدرة التنافسية عمى مستوى المؤسسة اما يمكف استخبلصو مف التع
. وعموما فقد الذي تـ التركيز عميو الجانب أو المعيار باختبلؼختمفت ؼ متعددة اريامتفؽ عميو، بؿ ىناؾ تع

. والربحيةالحصة السوقية، ، التفوؽ، التميزالتكمفة، إلى المعايير األساسية التالية:  ريؼ السالفةاالتع استندت
إلى تكاممية ىذه مع وجوب اإلشارة  ا لممعيار المستخدـ،تبعوبطبيعة الحاؿ فإف مفيـو القدرة التنافسية يختمؼ 

ف القدرة التنافسية لممؤسسة تعتمد عمى إلتحقيؽ القدرة التنافسية لممؤسسة. بعبارة أخرى الجوانب كأساس 
زيادة حصصيا و  االحتفاظ تقديميا لمنتجات متميزة تتسـ بخصائص منفردة عف منافسييا، وعمى قدرتيا عمى

 عمييا.مف السوؽ بشكؿ مستمر، وعمى زيادة ربحيتيا والمحافظة 
ّّلمقدرةّالتنافسيةةّالعالقةّبينّالمستوياتّالثالثّ:الرابعالفرعّ

: الدولة، القطاع، والمؤسسة يمكف ةعمى المستويات الثبلث لمقدرة التنافسيةالسابقة  ريؼامف خبلؿ التع
 مبلحظة النقاط التالية:

ىذا ما أدى إلى مزيد أنو مفيـو حيادي قابؿ لمتطبيؽ عمى مستوى الدولة أو القطاع أو المؤسسة، و  .1
 ؛مف التعقيد فيما يخص تعريفو وبالتالي قياسو

 أوقطاع  أوتقييـ تنافسية دولة  أف، بمعنى تتحقؽ بالمقارنة فيي اوليس مطمق التنافسية مفيـو نسبي .2
 ؛مؤسسة يتـ بالمقارنة مع الكياف المشابو

، بعكس االبتكارعمى  االعتمادىنظرا  تطور المستمربال يتصؼ التنافسية ىي مفيـو ديناميكي .3
  المفيـو الساكف لمميزة النسبية القائـ عمى وفرة عوامؿ اإلنتاج الموروثة؛

 الدولة. أو القطاع أوكاف المؤسسة  إذااختبلؼ مفيـو التنافسية حسب مستوى التحميؿ فيما  .4
سة وضوحا عمى مستوى الدولة منو عمى مستوى المؤس أكثرظير ياالختبلؼ حوؿ مفيـو التنافسية  .5

 .لعدـ وجود تعريؼ جامع متفؽ عميو أدى، مما قطاعال أو
، تطبيؽ مفيـو القدرة التنافسيةي المستوى األنسب لالمؤسسة ى أفاب عمى تَّ اتفاؽ معظـ الكُ  .6

 فالمؤسسات ىي التي تتنافس وليست الدوؿ أو الصناعات.
كالنمو،  األخرىفاىيـ مفيوـ التنافسية عمى مستوى الدولة يتداخؿ مع ويتشابؾ مع العديد مف الم .7

التنافسية الوطنية يمكف  ريؼاتع أفذلؾ  إلىضؼ أالتنمية االقتصادية، وازدىار الدوؿ...الخ. 
  ثبلث مجموعات ىي: إلىتقسيميا 

الميزاف  بأوضاعت مفيوـ التنافسية الوطنية : وتتمثؿ في التعاريؼ التي ربطاألولىالمجموعة -أ 
 ،عمى قوتيا التنافسية لفائض في ميزانيا التجاري يعتبر دليبل األخيرةالتجاري لمدولة، فتحقيؽ ىذه 

تحقيؽ الفائض في  أفما يؤخذ عمى ىذه التعاريؼ  أف إال والعكس يعني تدىور لقدرتيا التنافسية.

                                                           
1
Ibid., PP.5-6. 
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الميزاف التجاري ال يدؿ بالضرورة في كؿ الحاالت عمى قوة تنافسية الدولة وىذا ما نبلحظو في 
مف بموغ مستويات وجود عجز في الميزاف التجاري لمدولة ال يمنع  أفكما  ة،العديد مف الدوؿ النامي

وبالتالي فالميزاف  خبلؿ سنوات الثمانينات. ألمريكامرتفعة في التنافسية كما ىو الحاؿ بالنسبة 
 لتنافسية اقتصاد بمد ما. ادقيق االتجاري ال يعتبر مقياس

أي بأوضاع التجارة –التنافسية بالميزاف التجاري التي ربطت  ريؼاالتعة وتتضمف نيالمجموعة الثا-ب 
تعني  ؼيالتعار وبمستويات المعيشة في نفس الوقت، فالتنافسية حسب ىذه المجموعة مف  -الخارجية

 تحقيؽ توازف في الميزاف التجاري إضافة إلى القدرة عمى تحسيف مستويات المعيشة ألفرادىا.
مستويات المعيشة فقط، أي أف تنافسية  ركزت عمىتي ال ؼيالتعار المجموعة الثالثة: وتتمثؿ في -ج 

الدولة تعني تحقيؽ مستويات معيشة مرتفعة ألفرادىا، مقاسة بمعدؿ نمو نصيب الفرد مف الناتج 
 واخرأمستوى المعيشة ظيرت في  إلىالمستندة  ريؼاالتعىذه  أفوالمبلحظ ّ.اإلجماليالمحمي 

  .1الثالثة األلفيةالتسعينات وبداية 
ف الميزة التنافسية ىي نتاج جيود االبتكار إالميزة النسبية التي ىي ىبة مف ىبات الطبيعة، ف بعكس .8

 والتطوير.
 ختبلؼاوذلؾ بسبب  ،عمى مستوى المؤسسةاب حوؿ تحديد مفيـو التنافسية تَّ الكُ  آراءتنوع وتعدد  .9

. منيا نطمؽاالزوايا التي  رفيا مف زاوية القدرة فيناؾ مف يع كؿ واحد منيـ في تحديد ىذا المفيـو
مف  فو وآخر معينة لمتنافس،  إستراتيجية إتباعمف زاوية  إلييانظر  يـعمى خمؽ قيمة لمزبائف، وبعض

عبلوة عمى زوايا  .مف زاوية الخصائص المنفردة يـبعض إلييازاوية التكمفة المنخفضة، في حيف نظر 
افسية: النظرة المستندة إلى الموارد، مؤشرات قياس التنافسية، مف زاوية مصادر الميزة التنكأخرى 

 الخ.…الكفاءات المحورية لممؤسسة
اتفاؽ عاـ بيف الُكتاب عمى التقارب بيف مفيومي القدرة التنافسية عمى مستوى المؤسسة ونظيره عمى  .10

، مع ذلؾ فإف التفاوت واضح فيما يخص المعايير المحددة لمفيـو القدرة مستوى الصناعة أو القطاع
 عمى كؿ مستوى.  التنافسية
العبلقة بيف التنافسية عمى المستويات الثبلثة المذكورة سابقا: الدولة، القطاع،  أف إلى اإلشارةوتجدر 

تنافسية صناعة قطاع أو ، فبل يمكف تحقيؽ اآلخر إلىحدىا يؤدي أ أفوالمؤسسة ىي عبلقة تكاممية، حيث 
ىذا و قدرة تنافسية عمى الصعيد الدولي،  كتساباتمكف القطاع مف  ،دوف وجود مؤسسات ذات قدرة تنافسية

الصناعة، والمؤسسة ال يمكف  أوفاالقتصاد، القطاع  إلى تحقيؽ الدولة لمستويات معيشة أفضؿ.بدوره يؤدي 
عبر  إال، فبل يمكف التكمـ عف تنافسية االقتصاد ىخر األمف تنافسية  نطبلقاا إال إحداىابحث عف تنافسية يُ  أف

حمقات ىذه السمسمة يعني عدـ تنافسية الحمقة  إحدىافسية. ووجود مشكؿ تنافسية في صناعة ومؤسسة تن

                                                           
يـ التنافسية )حالة الجزائر(، المؤتمر العممي الدولي حوؿ األداء المتميز لممنظمات والحكومات، محمد زيداف وعبد القادر بريش، دور الحكومات في تدع1

 . 16، ص2005مارس  09-08قسـ عمـو التسيير، كمية الحقوؽ والعمـو االقتصادية، جامعة ورقمة، 
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وجود مؤسسة  أفمع ذلؾ يجب مبلحظة  .1غير تنافسي اوبالتالي مؤسسة غير تنافسية تولد قطاع الموالية،
ف تحقيؽ إفالدولة ليذه القدرة، وفي المقابؿ  متبلؾا إلىيؤدي بالضرورة  ال ،صناعة ذات قدرة تنافسية أو

االقتصادية المختمفة تمتمؾ في مجمميا  األنشطة أفعمى  ع ومستمر لدخؿ الفرد يعتبر دليبلالدولة لمعدؿ مرتف
ف تنافسية المؤسسات وتنافسية الدوؿ إوعميو يمكف القوؿ  .2ؤىميا لممنافسة عمى المستوى الدوليميزة ت

ضؼ إلى ذلؾ أف زيادة مستوى معيشة أ .4مؤسساتيافتنافسية دولة ما تقاس بتنافسية  .3تمتزجاف شيئا فشيئا
 . 5بمد مرتبطة أساسا بقدرة مؤسساتو عمى اختراؽ بمردودية قطاعات ىيكميا جذابة

أوضح أىمية عوامؿ االقتصاد نموذجو لمحددات القدرة التنافسية والجدير بالتنويو أف بورتر مف خبلؿ 
لتنافسية لممؤسسات. وعميو وبالرغـ مف التسميـ بمقولة الكمي في خمؽ بيئة محمية مبلئمة ومعززة لمقدرة ا

يمكف الفصؿ  نو في الواقع الإالدولية وليس الدوؿ، ف األسواؽىي التي تتنافس في ف المؤسسات أكروغماف ب
ليذه االقتصادات، فالحكومات مف خبلؿ  المنتميةاالقتصادات الوطنية وتنافسية المؤسسات  أداءبيف 

 التنافسيوكذا عمى الوضع  ،الكمي لمدوؿ األداءير مباشر عمى غ أور بشكؿ مباشر سياساتيا العامة تؤث
وبالتالي فالدوؿ تعمؿ عمى دعـ القدرة التنافسية لمؤسساتيا مف خبلؿ توفير  .6الدوؿلممؤسسات المنتمية ليذه 

تيجيا الدولة مف أجؿ ، بعبارة أخرى أف تنافسية الدولة ىي عبارة عف مجموع السياسات التي تنالبيئة المبلئمة
 تنافسية مؤسساتيا. واستدامةخمؽ 

ّبعادىاوأّأنواعّالقدرةّالتنافسيةالمطمبّالثاني:ّ
 نحاوؿ مف خبلؿ ىذا المطمب إبراز أىـ أنواع القدرة التنافسية، واألسس العامة لبنائيا.

ّالفرعّاألول:ّأنواعّالقدرةّالتنافسية
 أوتنافسية التكمفة والتنافسية خارج التكمفة  :أىمياف التنافسية م أنواعاب بيف عدة تَّ يميز العديد مف الكُ 

القيمة المضافة لمعمبلء. فالمؤسسة التنافسية ىي التي تكوف ذات تكاليؼ  أويطمؽ عمييا بالتمييز  ما
 تفصيؿ ليذه األنواع مف القدرة التنافسية:يمي وفيما  .7قيمة أعمىالتي تقدـ لعمبلئيا  أومنخفضة 

ّنافسيةّالسعريةّأوّتنافسيةّالتكمفة:التّّ-أوال
تكمف في تحقيؽ وىي  ،ىي واحدة مف أشكاؿ التنافسية التي يمكف لممؤسسة اختيارىا تكمفةتنافسية ال

تنافسية التكمفة والسعي  أىميةرغـ و  .كبرأتحقيؽ عوائد  إلى األخيرما يؤدي في م قؿ مف المنافسيفأتكاليؼ 
بموغ تنافسية تكمفة مشابية. لذلؾ العديد مف  بإمكانيـالمنافسيف  أف إالجؿ تعزيزىا، أالدائـ لممؤسسات مف 

                                                           
1
Lamia Azouaou et Nabil Ali Belouard, la politique de mise a niveau des PME algériennes: enlisement ou nouveau 

départ?, VI éme colloque international: stratégie de développement: quel chemin parcouru? quelles réponses face 

aux nouvelles contraintes économiques et climatiques?, Hammamet, Tunisie, 21-23 juin 2010, P.3. 
  .33ع سابؽ، ص، مرجنسريف بركات2

3
Thierry Sauvin, op.cit., P.9.   

4
Donald G. McFetridge, op.cit., P.9. 

5
Michael E. Porter, l’avantage concurrentiel des nations, op.cit., P.39. 

 .7أسامة محمد بدر، مرجع سابؽ، ص6
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 .81، ص2013الجزائر، -القاىرة
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عمى المنتجات منيا عمى  أكثرالمنافسة تعتمد  أفا و اعتبر  Schumpeterو Marshall االقتصادييف مثؿ
ميزة طالة مدة حياة الا  جؿ تعزيز و أالبد مف البحث عف التنافسية خارج التكمفة وىذا مف  وعميو، األسعار

  .1عبر الزمف نو محكـو عمييا بالتآكؿإتنافسية التي ميما كاف مصدرىا فال
 أو، فالدولة في بعد واحد ىو عامؿ السعر حصرظمت لزمف طويؿ تُ  التنافسية أف باإلشارةوالجدير 
تنافسية. وىذا ما دفع بمكاتب  األكثرا ميزة نسبية عمى مستوى السعر النسبي تعتبر يالمؤسسة التي ل

ذات مؤسسة بالتعريؼ التالي " األخذإىل  "BCG"بي سي جي بوسطف اإلستشاريةمجموعة مثؿ  االستشارة
 :بشكؿ تسمسميتـ تحميؿ ظاىرة التنافسية  وبالتالي ،2"اانخفاض األقؿىي تمؾ التي ليا التكاليؼ  تنافسية

 ،سة بزيادة مبيعاتيايسمح لممؤس مما انخفاض التكاليؼ الوحدوية إلىوفورات الحجـ الحقيقية والنقدية تؤدي 
بمغ  ما فسرعا التسمسمي تحسيف مركزىا التنافسي. ىذا التحميؿ إلىوبالتالي حصتيا مف السوؽ وتصؿ بذلؾ 

جؿ تفسير التنافسية، أتكفي مف  السعر النسبي ال إلىفالميزة المستندة  ،حدوده مع بداية عولمة االقتصادات
 .3ب ظيور المكوِّف خارج السعربسب األبعادعممية متعددة  أصبحت األخيرةىذه 
ّ:خارجّالتكمفةّأوّالتنافسيةّغيرّالسعريةّ-ثانيا

 إلى وءإلى المج اضطروالؤلداء، نتيجة لذلؾ  الكامؿتنافسية التكمفة لـ تسمح لممتخصصيف بالتفسير 
السعر  فالمنافسة في السوؽ ال تتـ فقط عمى أساسمف التنافسية والمسمى بالتنافسية خارج السعر.  آخرع و ن

 ،ر لممنتوجاالبتكار والتحسيف المستم في ىذه الحالة تقـو عمىالتنافسية . ف4ولكف أيضا عف طريؽ المنتوج
 ث والتطويرتكاليؼ البح نتيجة أسعار منتجات المؤسسة رتفاعاتؤدي إلى قد ، كما أنيا اإلنتاج ساليبوأل

ؿ ىي الدافع لممستيمكيف لشراء ىذه ، وبالتالي فالحصوؿ عمى الجودة األفضوحماية الممكية الفكرية
ّالمنتوجات.

ريؽ التميز عف ط ف نوعيف مف التنافسية: التنافسية النوعية وتتمثؿ فيتتضمالتنافسية غير السعرية 
وفي ىذه  التكنولوجيةي. والتنافسية التكنولوج ر والتفوؽواالبتكا ،لممستيمؾمة ءالمبل الجودة،جوانب نوعية ك

 Hi-tech ذات التكنولوجية العاليةصناعات التتـ عمى أساس النوعية في  بيف المؤسساتة ف المنافسإالحالة ف

عف خصائص خاصة بالمنتوجات والتي  إًذافالتنافسية خارج السعر تنتج  .5وذات القيمة المضافة المرتفعة
 ة القابمية لبلستبداؿ.قميم تصبحىذا التميز وبالتالي نتيجة ، قابمة لمتمييز مقارنة بالمنتوجات المشابية ياتجعم
مما  درجة القابمية لبلستبداؿ تٌثمِّف الميزة خارج السعر، فقابمية استبداؿ ضعيفة تعني درجة تمييز قوية أف أي

باقتراحيا لمنتجات متميزة تتحرر مف ف المؤسسة إ. بعبارة أخرى 6سمطة احتكارلممؤسسة المنتجة يمنح 

                                                           
1
Thierry Sauvin, op.cit., P.33. 

2
Adnen Ben Fadhel, op.cit., P.139  

3
Ibid. 

4
Bertrand Nézeys, les politiques de compétitivité, Economica, Paris, France, 1994, P.16. 

مؤتمر العممي عمي فبلح الزعبي، دور االبتكار واإلبداع في تحقيؽ القدرات والمزايا التنافسية في الشركات الصناعية األردنية )دراسة استطبلعية(، ال5
 .14، ص2010نوفمبر  25-24: متطمبات رفع القدرة التنافسية في اقتصاديات الدوؿ العربية، كمية االقتصاد، جامعة دمشؽ، سوريا، ثانيالدولي ال

6
Jean-Louis Mucchielli, op.cit., P.10.  
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مف حدة المنافسة ماداـ السمع المعروضة في السوؽ ليست قابمة وبالتالي تخفؼ  ،المنافسة عف طريؽ السعر
 لبلستبداؿ كمية. 

أف التنافسية السعرية ال تتعارض مع التنافسية خارج السعر، كما أف ىاتو األخيرة ال والجدير بالذكر 
: ةالتنافسي تُعوِّض تنافسية التكمفة، وعميو فالتنافسية الكمية ىي عبارة عف التداخؿ بيف ىذيف النوعيف مف

ف التنافسية السعرية يمكف أف تساىـ في تفسير التطورات إضؼ إلى ذلؾ فأ. 1السعرية وغير السعرية
الحاصمة في حصص السوؽ عمى المدى القصير، بينما التنافسية خارج السعر فيي تستند أكثر إلى 

الطويؿ باالستثمارات في البحث التفسيرات الييكمية لؤلداءات، ىذه األخيرة يتـ تفسير جزء منيا عمى المدى 
   .2والتطوير وكذا في الرأسماؿ المادي والبشري

ّالتنافسيةّعنّطريقّالزمن:ّ-ثالثا
كانت سريعة، مرنة وغير مترددة، فميست  إذاف المؤسسة تكوف تنافسية إفي ظؿ اقتصاد السرعة، ف

فالمؤسسة السباقة قبؿ وعميو لبطيئة. الصغيرة بؿ السريعة ىي التي تفترس ا تأكؿالمؤسسات الكبيرة ىي التي 
ىي التي تستفيد مف وفورات الحجـ الحقيقية والنقدية، ىي التي يمكنيا تقصير دورة حياة  اآلخريفالمنافسيف 

"قدرة المؤسسة عمى توقع التغير  بأنيافالتنافسية في ىذه الحالة تعرؼ  جديدة. أسواؽوكذا ربح  ،المنتوج
 التأثير"سابقة  أي األولىتكوف  أففالمؤسسة يجب  .3دخوؿ منافس" أومنتوجات، التكنولوجي، التجديد في ال

proactive " ،جؿ االستجابة لتوقعات المستيمكيف أتتفاعؿ في الوقت مف  أيحتى يمكنيا التقدـ عمى منافسييا
تحديد وجوب  إلى إضافةبالمؤسسة،  اي بيف العرض والطمب يكوف ضار نفي الوقت المناسب، فكؿ اختبلؿ زم

جؿ اكتشاؼ التغيرات غير أتكوف في مراقبة مستمرة لمحيطيا مف  أف أخرىمنافسييا بعبارة  أفعاؿردود 
 .4وبالتالي تتفاعؿ معيا في الوقت المناسب ،المتوقعة

ف الميزة التنافسية تكوف لصالح إف أكيدنو في ظؿ اقتصاد متحرؾ وغير أما يمكف استخبلصو 
 .أساسيةف التنافسية عف طريؽ الزمف تصبح إالي فالمتحرؾ وليس الجامد، وبالت

ّالتنافسيةّالكامنةّأوّالمستدامةّ-رابعا
كالقدرة عمى -فيي تركز عمى العوامؿ  وىي تتمثؿ في التنافسية عمى المدى الطويؿ، وبالتالي

عمى المدى  التي تساىـ في زيادة القدرة التنافسية -، التعميـ...الخوالفكري الماؿ البشري الرأساالبتكار، 
إلى غاية  1996لمكمبيوتر مثبل امتمكت ميزة تنافسية دائمة خبلؿ الفترة مف  Dell فمؤسسة دؿ .5الطويؿ
20016  . 

 

                                                           
1
Thierry Sauvin, op.cit., P.9.   

2
Jean-Louis Mucchielli, op.cit., P.10. 

3
Thierry Sauvin, op.cit., PP.46-47. 

4
Ibid., PP.47-48. 

 .26، صمرجع سابؽنياد دمشقية وآخروف، 5
 .32، صشارلز ىؿ وجادريث جونز، مرجع سابؽ6
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ّ:أوّالظرفيةّالتنافسيةّالجاريةّ-خامسا

ستراتيجي ،، وىي تركز عمى مناخ األعماؿالتنافسية الحالية ويقصد بيا  .1اتياوعمميات المؤسسات وا 
جية كؿ ىذا يحتـ عمينا التفرقة و بؽ ونتيجة لمعولمة وتحرير األسواؽ والتطورات التكنولفضبل عف ما س

ففي حيف تركز ىذه األخيرة عمى المنافسة السعرية، فإف القدرة بيف القدرة التنافسية الديناميكية والساكنة، 
مؿ أخرى كالقدرة عمى التعمـ، بؿ تمتد إلى عوا ،التنافسية الديناميكية ال تكتفي فقط باالستناد إلى التكاليؼ

 .2التكيؼ السريع مع متطمبات السوؽ، القدرة عمى االبتكار وغيرىا
ّّ الفرعّالثاني:ّأبعادّالقدرةّالتنافسية

ىناؾ أربعة عوامؿ عامة لتحقيؽ الميزة التنافسية وىي: الكفاءة، الجودة،  Jones (1998)و Hillحسب 
. ىذه العناصر تشكؿ وحدات بناء عامة لمميزة التنافسية والتي يمكف 3ءلمعمبل االستجابةوالقدرة عمى  االبتكار

أليِّ مؤسسة تبنييا بغض النظر عف الصناعة التي تعمؿ فييا أو المنتجات التي تقدميا، ولذلؾ سميت 
 . والشكؿ الموالي يوضح ىذه العناصر:4بالعامة

JonesّوHillّيةّحسبّأبعادّالقدرةّالتنافس:05ّالشكلّرقمّ
 
 
ّ
ّ

 
ّ

 

Source: Giorgio Pellicelli, stratégie d’entreprise, Traduction de la 2
e
 édition italienne: 

 Kamel Ben Youssef, Didier Chabaud, Fabrice Bondoux et Olivier Germain, 

 éditions de Boeck université, Bruxelles, Belgique, 1re édition, 2007, P.230. 

ة تتميز بالتشابؾ واالرتباط الشديد، فيي تعتمد بشكؿ كبير عمى بعضيا البعض. األربع ىذه األبعاد
فالجودة العالية يمكف أف تؤدي إلى كفاءة عالية، كما أف االبتكار يعزز كؿ مف الكفاءة والجودة واالستجابة 

 .5لمتطمبات الزبوف
ّالكفاءة:ّ-أوال

                                                           
 .14عمي فبلح الزعبي، مرجع سابؽ، ص1
 .141، صمرجع سابؽ، وآخروف كماؿ كاظـ جواد الشمري2

3
Giorgio Pellicelli, op.cit., P.229.  

 رة، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، األردف،صأمثمة وقضايا معا-مداخؿ-فاضؿ حمد القيسي وعمي حسوف الطائي، اإلدارة اإلستراتيجية: نظريات4
 .188، ص2014الطبعة األولى، 

  المرجع نفسو.5

 كفاءة أعمى

 أعلىعلىاالبتكارقدرة

 تحقيؽ ميزة تنافسية مف خبلؿ:
         تكمفة منخفضة 
        التمييز 

 

 

 جودة أعمى

ة قدرة أعمى عمى االستجاب
 لمزبوف
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والمتمثمة في  ،األمثؿ لموارد المؤسسة االستخداـس الكفاءة مف بيف المعايير اليامة التي تقي دعتُ 
وذلؾ إلنتاج المخرجات المطموبة مف السمع أو  ،اعنصر العمؿ، رأس الماؿ، المواد األولية، الطاقة وغيرى

 قيمة ، وعميو فإف الكفاءة=المستيدفةمخرجات الالمدخبلت البلزمة إلنتاج  حجـ تقيسإًذا . فيي 1الخدمات
ت قمت المدخبلت البلزمة إلنتاج مخرجا. فكمما كانت كفاءة المؤسسة عالية، مدخبلتالقيمة المخرجات/

الشرط الضروري مف أجؿ  الكفاءة. ونتيجة لذلؾ تعتبر 2إنتاج المخرجاتتكاليؼ  انخفضتوبالتالي  حددةم
خبلؿ . ويمكف لممؤسسة تحقيؽ كفاءة أعمى مف 3الحصوؿ عمى مزايا تنافسية ناتجة عف التكاليؼ المنخفضة

 :4حموؿ عديدة منيا
 منحنيات الخبرة؛ واستغبلؿتحقيؽ وفورات الحجـ  -
 تبني تكنولوجيات مرنة لئلنتاج؛ -
 تقميص نسب المنتجات التالفة مف أجؿ تحقيؽ صفر عيب؛ -
 وتصميـ منتجات سيمة اإلنتاج؛ ابتكار -
 زيادة إنتاجية الموارد البشرية عف طريؽ التكويف؛ -
  ؽ بيف مختمؼ الوظائؼ.بناء ىيكؿ تنظيمي يسيؿ التنسي -

 مع ذلؾ يجب عمى المؤسسات أف تراعي التوفيؽ بيف التكمفة وما تقدمو مف خصائص لممنتجات.
ّالجودة:ّ-ثانيا

بعدما كاف التركيز خبلؿ خمسينات وستينات القرف العشريف منصبا عمى التكمفة األدنى باعتبارىا بعدا 
. ىذه األخيرة يقصد بيا 5ي يتمثؿ في الجودةبعدا ثاننانيات في السبعينات والثم وأساسيا لمتنافس، أضيؼ إلي

 :6مف خبلؿ الجودةتقديـ المؤسسة لمنتجات تستجيب لحاجات ورغبات الزبوف وتحقؽ رضاه، ويتحقؽ ُبعد 
وىو عبارة عف درجة مبلءمة مواصفات التصميـ لمتطمبات الزبائف، وكذا تطابقو مع  جودة التصميـ: -1

 توقعاتيـ.
 حد ممكف.أدنى ويتمثؿ في تقميص نسب اإلنتاج المعيب إلى قة: جودة المطاب -2
جودة الخدمات المرافقة لممنتوج والتي قد تكوف عبارة عف إرشادات، تدريب،  جودة الخدمة: أي -3

 صيانة، ضماف. ىذه الخدمات تزيد مف قيمة المنتوج وجودتو وقبولو مف طرؼ الزبوف.
 :7ىما بطريقتيفزة التنافسية إف الجودة العالية لممنتوج تؤثر عمى المي

                                                           
 .452، ص2013، ، القاىرة، مصرسيد محمد جاد الرب، إدارة اإلبداع والتميز التنافسي، دار الكتب المصرية 1
 .427، صالمرجع نفسو2

3
Giorgio Pellicelli, op.cit., P.229. 

4
Ibid., P.230. 

 .186، ص2014ة في تحقيؽ الميزة التنافسية في المنظمات، دار األياـ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، عبد الوىاب حفياف، دور إدارة الموارد البشري5
 .206، ص2008ثامر البكري، إستراتيجيات التسويؽ، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، 6
 .191-190ص صفاضؿ حمد القيسي وعمي حسوف الطائي، مرجع سابؽ، 7
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مقارنة بأسعار  اارتفاعأكثر  بتزويد المؤسسة بمنتجات ذات جودة مما يسمح ليا بتطبيؽ أسعار -
 المنافسيف؛

والذي بدوره يقمص الوقت البلـز  ،بتخفيض التكمفة مف خبلؿ تخفيض اليدر في صناعة المنتجات -
  وتخفيض التكمفة الوحدوية. ، وبالتالي زيادة في إنتاجية العامؿاألخطاءلتصحيح 

المؤسسة في تقميص األسعار مقارنة بمنافسييا، تنجح نستخمص مما سبؽ أنو بفضؿ تحسيف الجودة، 
 وبالتالي تطبيؽ أسعار أعمى. ،أو تمييز منتجاتيا

ّاالبتكار:ّ-ثالثا
 ،معروضةبتكار، والذي يعني كؿ تغير في خصائص المنتجات اليتمثؿ في اال لثالبعد التنافسي الثا
وعميو فاالبتكار يتعمؽ بالمنتجات وكذلؾ بعمميات اإلنتاج، فإذا تعمؽ بالمنتجات فإنو أو في طريقة إنتاجيا. 

وبالتالي تطبيؽ أسعار أعمى، أما إذا تعمؽ  ،يمنح المؤسسة القدرة عمى تمييز منتجاتيا مقارنة بمنافسييا
تكاليؼ أقؿ مف تكاليؼ المنافسيف. ىذه  وبالتالي ،ؼبعمميات اإلنتاج فيعني ذلؾ القدرة عمى تقميص التكالي

 يؤثر آخرستبدؿ بابتكار أو ما لـ يُ  ،الميزة التنافسية تستمر ما داـ المنافسوف لـ يتوصموا إلى تقميد االبتكار
 .1عمى التكاليؼ كما عمى القدرة عمى تطبيؽ سعر أعمى

ّالقدرةّعمىّاالستجابةّلمزبون:ّ-رابعا
لقدرة عمى عنصر افعمييا أف تقدـ لمزبوف ما يطمبو، ومتى وأيف يطمبو. لنجاح المؤسسة يجب 
 :االستجابة يتضمف جانبيف ىما

تكييؼ العرض مع الطمب عف طريؽ مثبل تطوير تكنولوجيات جديدة لئلنتاج  بمعنىالتكيؼ مع الطمب:  -
 ؛2الحجـ والتي تسمح بالحصوؿ عمى تشكيمة متنوعة مف المنتجات دوف اإلخبلؿ بوفورات ،المرف

، سرعة التسميـ أي الجانب الثاني واألكثر أىمية خبلؿ السنوات األخيرة يتمثؿ في زمف االستجابة لمطمب -
وبالتالي مصدرا لمميزة  ،والذي يعتبر مقياسا اللتزاـ المؤسسة بالجداوؿ الزمنية المتفؽ عمييا مع العمبلء

 .3التنافسية
مما يعني لمتطمبات عمبلئيا، أصبح ىؤالء أوفياء ليا والجدير بالتنويو أف المؤسسة كمما استجابت 
 .4إمكانية تطبيؽ سعر مرتفع أو بيع أكثر لنفس العمبلء

إيجاد المزيد مف نستخمص مما سبؽ أف األسبقيات التنافسية األربع السالفة الذكر تمكف المؤسسة مف 
مع ذلؾ فإف  نتجات المنافسيف.وذلؾ عف طريؽ تخفيض التكاليؼ أو تمييز منتجاتيا عف م ،القيمة لمزبوف

التحكـ في التكنولوجيا، سمعة العبلمة، العبلقات مع  تتمثؿ في: استمراريةكثر األالمزايا التنافسية المعتقد أنيا 
منتظمة  استثمارالمورديف والعمبلء وغيرىا. ىذه المزايا التنافسية القوية تتميز مف جية بأنيا تتطمب سياسة 

                                                           
1
Giorgio Pellicelli, op.cit., PP.232-233.  

2
Ibid., P.234. 

ر إستراتيجيات التغيير التنظيمي، دار األياـ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، و عز الديف عمي سويسي ونعمو عباس الخفاجي، الميزة التنافسية وفؽ منظ3
 .72، ص2015

4
Giorgio Pellicelli, op.cit., P.234. 
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، ومف الخ مف أجؿ ضماف التحسيف المستمر ليذه المزايا…تطوير وفي تكويف األفرادفي البحث وال ومستمرة
 ىذه األخيرة ىي محور المبحث الموالي.جية أخرى تعدد مصادرىا. 

ّالتنافسيةّقدرة:ّمصادرّالالثانيالمبحثّ
 التنافسية مف طرؼ المؤسسة يتـ عبر مدخميف ىما: مزاياال عممية إيجادإف 

 افسي داخؿ القطاعمدخؿ التموقع التن -
 مدخؿ الموارد -

 أساسافسر ممؤسسة تُ ل ا التنافسيةمزايال فإالصناعة ف أوففي مدخؿ التموقع التنافسي داخؿ القطاع 
ف الموارد والكفاءات ىي التي إبينما في مدخؿ الموارد ف .1داخؿ صناعتيا حتبللوابالموقع الذي نجحت في 

 الموالي يمخص مصادر الميزة التنافسية: والشكؿ .2التنافسية لممؤسسة زاياالمتشكؿ 
ّ:ّمصادرّالميزةّالتنافسية06مّالش كلّرق

 

 

 
Source: Giorgio pellicelli, stratégie d’entreprise, Traduction de la 2

ème
 édition italienne: 

 Kamel Ben Youssef et autres, éditions de Boeck université, Bruxelles, Belgique, 2007, P.213. 

ّ
ّّمدخلّىيكلّالصناعة:ّاألولالمطمبّ

، صاحب ىذا النموذج ىو كما ُعرِّؼ أيضا بنموذج القوى الخمس العامة مزاياالبمدخؿ  أيضاويسمى 
 سنوات الثمانينات تسمتا. حيث اإلستراتيجية اإلدارةره مف نماذج والذي طوَّ  ،1980في سنة  مايكؿ بورتر

ة عمى فرضية العبلق والقائمة ،اإلستراتيجية اإلدارةنماذج مختمؼ  عمىوعو بييمنة االقتصاد الصناعي وفر 
 sa وأدائيا، comportement de la firme ، سموؾ المؤسسةstructure du marché بيف ىيكؿ السوؽ السببية

performance 3 والتي يرمز ليا اختصارا
SCP.  أخرى أف ىيكؿ الصناعة الذي يشير إلى الظروؼ بعبارة

يئية التي تعمؿ في ظميا مؤسسات صناعة معينة تؤثر عمى سموكيا الذي يعبر عف السياسات الب
والشكؿ الموالي يمخص مدخؿ المنظمة بؿ. واإلستراتيجيات التي تتبعيا، وبالتالي عمى أدائيا في المستق

 الصناعية:
 

                                                           
1
Jean Pierre Détrie, strategor: politique générale de l`entreprise: stratégie, structure, décision, identité, Dunod, Paris, 

France, 3
e
 édition, 1997, P.40. 

2
Giorgio Pellicelli, op.cit., P.213. 

3
Laurent Renard et autres, présentation critique de l’approche basée sur les ressources, groupe de recherche sur les 

capacités organisationnelles, ACFAS, école des sciences de la gestion, université du Québec, Montréal, Canada, 

2007, P.13. 

 مصادر المزايا الّتنافسية

 ديناميكيةال قدراتوال كفاءاتالموارد، ال Position sectorielle الموقع القطاعي لػ )بورتر(
  (Barney, Grant, Hamel et Prahalad)لػ 
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ّنافسيةالمنظمةّالصناعيةّلمتّنموذج:07ّّالش كلّرقم

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 حمد حسيف العيساوي وآخروف، اإلدارة اإلستراتيجية المستدامة مدخؿ إلدارة المنظمات في األلفية الثالثة، مالمصدر: 
 نقبل عف: 176، ص2012مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى، 

Michael A. Hitt, E. Robert Hoskisson, and, R. Duane Ireland, Management of Strategy: Concepts and Cases, 

South-Western College, New York, 1
st
 ed., 2007, P.16 

ساد خبلؿ الفترة الممتدة مف ستينات القرف العشريف إلى نياية الذي مدخؿ المنظمة الصناعية وفؽ ف
ف المؤسسة إيو فستراتيجياتيا التنافسية، وعمف البيئة الخارجية لممؤسسة ىي المحدد الرئيسي إلإف الثمانينات،
 -العالية الربح إمكانياتوبالتالي –تنافسيتيا مف خبلؿ اكتشاؼ الصناعة ذات الجاذبية العالية ف يمكنيا تحسي

 مجموعة مف الخصائص األساسية. إلى ستنادااىذه الجاذبية تتحدد  .1جؿ أف تتنافس فيياأمف 
والمستمدة مف األسس االقتصادية،  ،أساسية فتراضاتاإف مدخؿ المنظمة الصناعية يقـو عمى أربعة 

 :  2تتمثؿ في Hoskissonو Hitt ،Irelandىذه االفتراضات حسب 
 ؛ستراتيجيات المؤسسة التي تمكنيا مف تحقيؽ عائد أعمى مف المتوسطالبيئة الخارجية ىي المحدد إل .1

                                                           
ة، مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع، عماف، محمد حسيف العيساوي وآخروف، اإلدارة اإلستراتيجية المستدامة مدخؿ إلدارة المنظمات في األلفية الثالث1

  .175ص ،2012األردف، الطبعة األولى، 
تطبيقات، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع،  -مداخؿ -سعد عمي العنزي وجواد محسف راضي، التحالفات اإلستراتيجية في منظمات األعماؿ: مفاىيـ2

 .179، ص2011عماف، األردف، الطبعة األولى، 

 بيئة الّصناعة. ،خصوصادراسة البيئة الخارجية،  .1
 
 
 ة.عالي ربح ذات إمكانياتفي الّصناعة  بناء مركز تنافسي .2
 
 
 مف أجؿ  مع الّصناعة الجذابة تحديد اإلستراتيجية اّلتي تتبلءـ .3

 ط.أعمى مف المتوسّ  عوائدتحقيؽ 
 
 مطموبة لتنفيذ الوالميارات  ألصوؿتطوير واكتساب ا .4

 ة.اإلستراتيجي
 
 ة )أصوليا ومياراتيا المطورة والمكتسبة( قّوة المنّظم استخداـ .5

 اإلستراتيجية لتنفيذ
 

 بيئة الّصناعة- بيئة التّنافس- البيئة العاّمة- البيئة الخارجية:

عوائد  عطيّصناعة تتمّتع بخصائص ىيكمية ت الّصناعة الجذابة:
 أعمى مف المتوّسطمالية 

 صياغة اإلستراتيجية:
 اختيار اإلستراتيجية اّلتي ترتبط بالّصناعة الجذابة

 والميارات: األصوؿ
 المختارةالبّلزمة لتنفيذ اإلستراتيجية  المياراتو  صوؿتوفير األ

 تنفيذ اإلستراتيجية:
 ستراتيجيةاإلنفيذ تفي  ساعداإلستراتيجية اّلتي ت النشاطاتاختيار 

 عوائد أعمى مف المتوسط ة: كسبالعوائد الفائق
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 تيجيةإستراجزء معيف مف الصناعة ليا موارد  أو ،المؤسسات التي تتنافس في صناعة معينة إف .2
 ؛متشابية وبالتالي تتبع استراتيجيات متشابية

 ؛الموارد بيف المؤسسات العاممة في الصناعة نتقاؿا إمكانية .3
 عقبلنية متخذ القرار في المؤسسة. .4

 أخرىمدخؿ المنظمة الصناعية ينطمؽ مف الخارج نحو الداخؿ، بعبارة  أفسبؽ نبلحظ  مف خبلؿ ما
ومف ثـ االستجابة لمتطورات الخارجية بشكؿ فاعؿ، وليذا  ،سي المبلئـنو يقـو عمى اختيار الموقع التنافأ

الفعالة تنبع مف التموقع السوقي الذي يمنح  فاإلستراتيجيةالتموضع،  أوبمدخؿ التموقع  أيضاسمى السبب يُ 
 زاياومف ثـ تطوير القدرات البلزمة لتحقيؽ الملممؤسسة قوة تفاوضية ضد القوى الخمسة لييكؿ الصناعة، 

  .1التنافسية في ىذا القطاع
متكاممة لخمؽ الميزة التنافسية، ىذه المسيرة ترتبط مباشرة بنموذج  démarche بورتر بناء مسيرةحاوؿ  

حد مؤسسي ىذا أ-  J.S.Bain أداء. فحسب-سموؾ-: ىيكؿSCPاالقتصاد الصناعي المعروؼ تحت اختصار
. (S) الذي يرتبط بدوره بيياكؿ السوؽ (C) سموكيا نتج مفيالمؤسسات  (P) أداءف إف 1968سنة  -النموذج
، مستوى تريف والبائعيفعدد المش أي ت خارجية تتمثؿ في: درجة التمركزىي متغيرا األخيرةىذه  أفحيث 

متغيرات داخمية  يالمؤسسات في ياتسموك أماوفورات الحجـ، ومعدؿ نمو الطمب.  مستوىحواجز الدخوؿ، 
تمثؿ في ي وداء فيالخ. في حيف األ…، االستثمارث والتطوير، البحاإلشيارة ، كثافاألسعارتتضمف مثبل: 

جؿ اختبار العبلقة بيف العناصر الثبلثة المكونة أومف  النمو. أوداء المالي كمعدالت الربح، المردودية، األ
التنافسي المحيط  أفف منيا والتي تبيَّ  ،العديد مف الدراسات التجريبية 1970، عرفت سنوات SCP لنموذج

  .2المؤسسات وأداء سموكياتمتمثبل في ىياكؿ السوؽ ىي مصدر 
 : 3عبر ثبلث مراحؿ ىيقاـ بورتر بتطوير النموذج الخاص بو  SCP نطبلقا مف نموذجإ 

ركز بورتر تحميمو عمى المحيط التنافسي. ومف  SCP ، وطبقا لنموذج1980خبلؿ سنة  األولى:المرحمة  -
وتحميميا عف طريؽ نموذج القوى  ،سية لممحيط، قاـ بتجميع المؤسسات في قطاعجؿ تقييـ النوعية التنافأ

والتي تسمح  ،محيط تنافسي FCS لنجاح األساسيةمفيـو العوامؿ  إلى أفضىالخمس. ىذا التحميؿ 
وفي نفس الوقت صياغة المجموعات  ،حصوليا عمى موقع تنافسي أيبتموقع المؤسسات داخؿ القطاع 

 إستراتيجيةالييمنة عف طريؽ التكاليؼ،  إستراتيجيةتنافسية: ستراتيجيات إتـ تطوير ثبلث . لياإلستراتيجية
ستراتيجيةالتنويع،   .التركيز وا 

 أكثر ىتمامواستراتيجيات التنافسية وذلؾ بتركيز ، قاـ بتحديد محتوى اإل1985المرحمة الثانية: وفي سنة  -
 أيالمولدة لمقيمة لممؤسسة  األنشطةيسمح بتحديد  سمسمة القيمة الذيعمى المؤسسة. كما قدَّـ نموذج 

 وذلؾ كما يوضحو الشكؿ الموالي: .compétences distinctives (CD) كفاءاتيا المميزة سسأُ 

                                                           
 .179 -178، ص صجع نفسوالمر 1

2
Jean-Charles Mathé, management stratégique concurrentiel, librairie Vuibert, Paris, France, 2001, PP17-18. 

3
Ibid., P.18. 
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ّ:ّالكفاءاتّالمميزة08مّالشكلّرق

 
 
 
 
 
 

Source: Jean-Charles Mathé, management stratégique concurrentiel, librairie Vuibert, Paris, France, 2001, P.20. 

أضاؼ بورتر لمتحميؿ البعد الجغرافي، وذلؾ باألخذ بعيف االعتبار لمجانب  1990المرحمة الثالثة: في عاـ  -
الدولي. حيث اعتبر أف العوامؿ الوطنية كالظروؼ التكنولوجية، التجارية، والتنافسية تؤثر عمى المؤسسة 

 التالي يمخص مسيرة نموذج بورتر: في مواجيتيا لممنافسة الدولية. والشكؿ
 بورترىيكلّالصناعةّللمسيرةّنموذجّّاألساسيةّخطواتال:09ّمّالشكلّرق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Source: Jean-Charles Mathé, management stratégique concurrentiel, librairie Vuibert, Paris, France, 2001, P.19. 

 

ف التحميؿ إف مشكؿ تحديد النوعية التنافسية لممحيط، فم نطبلقاانو أخبلؿ الشكؿ نبلحظ مف 
ىي عبارة و  ،Facteurs Clés de Succès (FCS) األساسيةتحديد عوامؿ النجاح  إلىالتنافسي لمقطاع يؤدي 

 المحيط التنافسي

 نوعية القطاع

 األساسية عوامؿ النجاح
FCS 

ف الجددو داخمال  

فو المشتر  فو المورد  -قطاع   

 مؤسسات

 
 البدائؿ

FCS1 

FCS2 

 مجموعات إستراتيجية
 الخريطة اإلستراتيجية لمقطاع

 مشكؿ تحديد النوعية التنافسية لممحيط

تحميؿ الييكؿ)البنية( 
 والكثافة التنافسية

 

 

 القيمة المقدمة لمعميؿ

 CD  الكفاءات المميزة

 

 األنشطة األساسية

 أنشطة الدعـ

 نموذج سمسمة القيمة

تحميؿ األنشطة المولدة 
 لمقيمة

 ىامش

 القيمة المدركة

لدة  القيمة الُموَّ
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والتي  ،1تكوف تنافسية في نشاط معيف حتىالتي يجب عمى المؤسسة التحكـ فييا  اإلستراتيجيةعف العناصر 
كذلؾ مف  .()المجموعات اإلستراتيجية اإلستراتيجيةرسـ الخريطة  اوكذ ،قع المؤسساتبدورىا تسمح بتمو 

المؤسسة وتحديد تمؾ المولدة لمقيمة، نحصؿ عمى  أنشطةخبلؿ نموذج سمسمة القيمة الذي يسمح بتحميؿ 
يسمح  CD سةوالكفاءات المميزة لممؤس FCS األساسيةالكفاءات المميزة لممؤسسة. التقريب بيف عوامؿ النجاح 

 ف نموذج بورتر يتمخص في:إوعميو ف  .2التنافسية اإلستراتيجيةباختيار 
 ؛الخمستحميؿ عوامؿ النجاح األساسية لممحيط التنافسي عف طريؽ نموذج القوى  -
 ؛وذلؾ بواسطة نموذج سمسمة القيمة ،تحميؿ الكفاءات المميزة مف خبلؿ تحديد األنشطة المولدة لمقيمة -
 امؿ النجاح األساسية والكفاءات المميزة عف طريؽ اختيار اإلستراتيجية التنافسية.المقاربة بيف عو  -

عمى العوامؿ يركز  بدوره الخمسبمدخؿ القوى  أيضانموذج ىيكؿ الصناعة لبورتر والذي يسمى 
 :3المؤسسات، ومفترضا ضمنيا الفرضيات التالية أداءالخارجية في تفسير 

 ؛حيث الموارد ة مفتجانس المؤسسات داخؿ صناعة معين -
 المؤسسة ال يمكنيا أفكما قابمية كؿ الموارد اإلستراتيجية لمتنقؿ والحركية في أسواؽ عوامؿ اإلنتاج،  -

  المنافسيف ليذه الموارد مف السوؽ. اقتناءإمكانية  إلىوذلؾ راجع امتبلؾ موارد غير متجانسة 
نافسي، ىذا األخير يمكف تفسيره بالتكاليؼ موقع التالوفؽ مدخؿ التموقع مرتبطة ب التنافسية مزايافال

مف قيمة  أعمىالمؤسسة تكوف ليا ميزة تنافسية عند خمقيا لقيمة  أف أخرىبعبارة  .المنخفضة أو بالتمييز
بتمييز المؤسسة مقارنة  أوبالتكاليؼ  أيمنافسييا، خمؽ ىذه القيمة وفؽ ىذا المدخؿ ترتبط بالموقع التنافسي 

والمحدد لنجاح المؤسسة ىو موقعيا التنافسي داخؿ الصناعة التي تعمؿ  األىـي فالعامؿ وبالتال .4بمنافسييا
 التنافسية في تحقيؽ الميزة التنافسية: اإلستراتيجيةوالشكؿ الموالي يوضح دور  .5بيا
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 .81، ص1998الميزة الّتنافسية في مجاؿ األعماؿ، مركز اإلسكندرية لمكتاب، مصر، المصدر: نبيؿ مرسي خميؿ، 

 1991سنة  Barney فحسب فرىاف اإلستراتيجية أصبح إًذا ىو حصوؿ المؤسسة عمى ميزة تنافسية.
ت الوقالمؤسسة يمكنيا تحقيؽ ميزة تنافسية دائمة عند تنفيذىا إلستراتيجية تنافسية محققة لمقيمة وفي ف إف

 : 1تستوفي معياريف أساسييف ىما ونفس
 ؛المحتمميف أوعدـ تطبيؽ ىذه اإلستراتيجية مستقببل مف طرؼ أي مف منافسييا الحالييف  -
 .اإلستراتيجيةمنافع تمؾ  أوعمى تحقيؽ نفس مزايا  األخرىعدـ قدرة المؤسسات المنافسة  -

في  1980ميز ظيرت مع بداية سنوات لمفيومي التكاليؼ والت األولىالتحميبلت الدقيقة  أفوالمبلحظ 
 . Harvard Business Review (HBR) 2في مجمة 1980في سنة  Hall ػػفي مقاؿ ل وأيضا ،كتاب لبورتر

عف الموقع المبلئـ في قطاع معيف، وبالتالي تكمف في البحث  اإلستراتيجيةف إحسب بورتر ف
 التنافسي لمقطاع. اإلطارلقوى التي تحدد تستيدؼ الحصوؿ عمى موقع مربح ودائـ وسط ا فاإلستراتيجية

الجاذبية التي تقدميا مختمؼ إستراتيجية تنافسية ىما:  ختياراوعميو فالسؤاليف األساسييف المذيف يتحكماف في 
القطاعات ال تقدِّـ  أفوذلؾ عمى اعتبار  دىا،والعوامؿ التي تحدِّ  ،األجؿالقطاعات في شكؿ ربحية طويمة 

 أمالربحية المؤسسة.  أساسيالربحية المرتبطة بقطاع ىي محدِّد  أفكما  ،مربحية الدائمةاحتماالت متساوية ل
. مع في التنافسية النسبية داخؿ نفس القطاع السؤاؿ المركزي الثاني فيتمحور حوؿ العوامؿ التي تتحكـ

التنافسية، فالمؤسسة  اإلستراتيجية ختياراجؿ توجيو أمف  ال واحد مف ىذيف السؤاليف يكفي لوحده وأن ةمبلحظ
في  ،منافسييا تجاهافي حالة اختيارىا لموقع سيئ  مغرية اأرباحالعاممة في قطاع جذاب جدا قد ال تحقؽ 

وقمما تكوف المجيودات المتخذة مف  ،في قطاع متوسط قد ال تكوف مربحة اممتاز  اتممؾ موقع حيف مؤسسة
طبيعة  اوالموقع اتجاه المنافسيف ىما ذو  ية القطاعمف جاذب ؿك أفذلؾ  إلىضؼ أموقعيا مفيدة.  جؿ تعزيزأ
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الموقع التنافسي  أف، فالقطاعات تكسب وتفقد الجاذبية مع الزمف كما عبر الزمف يتغيراف أنيما أيديناميكية 
 . 1لممؤسسات ىو ناتج عف مقاومة مستمرة فيما بينيا

 تجاهاوكذا موقعيا التنافسي  ،لقطاعالتنافسية يمكنيا تعديؿ جاذبية ا إستراتيجيتياالمؤسسة مف خبلؿ 
 اإلستراتيجية أفالمختارة، كما  اإلستراتيجيةعف طريؽ  إضعافو أوالمنافسيف. فالموقع التنافسي يمكف تحسينو 

ىذا بالرغـ مف أف الجاذبية  في تقميصيا أو ،في تعزيز جاذبية القطاع إما ،التنافسية يمكنيا المساىمة كثيرا
ما يجعؿ اختيار اإلستراتيجية مكوف لممؤسسة تأثير عمييا. يتبطة جزئيا بعوامؿ قمما النسبية لمقطاع ىي مر 

 .3لذلؾ كاف ىدؼ نموذج بورتر ىو تحديد اإلستراتيجية التنافسية األكثر فعالية .2التنافسية تحدِّ ميـ لممؤسسة
الفيـ الجيِّد لقواعد  خيرةاألالمؤسسة وجب عمى ىذه  إلستراتيجية األىـلكوف جاذبية القطاع ىي المحدد  ونظرا

وذلؾ  ،تعديؿ ىذه القواعد لصالح المؤسسة إلىوذلؾ بغية التوصؿ  ،المنافسة التي تؤثر عمى جاذبية القطاع
لممنافسة، وفيما يمي تفصيؿ  الخمسسمى بالقوى ىذه القواعد تتمثؿ فيما يُ  .4التنافسية اإلستراتيجيةعف طريؽ 

 .ليذه القوى ومحدداتيا الييكمية
ّومحدداتياّالييكمية بورترنموذجّلّالخمسالفرعّاألول:ّالقوىّ

ف التنافسية إخدمة، فأو الدولي، ينتج سمعة  أوفي كؿ قطاع ميما كاف سواء عمى النطاؽ الوطني 
 والشكؿ الموالي يوضح ىذه القوى: .5عف خمس قوى تنتج

ّ:ّالقوىّالخمسّلممنافسةّحسبّبورتر11مّالش كلّرق

 

 

 

 

 

 

 
Source: Michael porter, l’avantage concurrentiel: comment devancer ses concurrents  

et maintenir son avance, Dunod, Paris, 1999, P.15. 

والمسماة  األخيرةأف المنافسة في صناعة ما ىي محصمة خمس قوى، ىذه  شكؿحظ مف خبلؿ البلن
 ىي التي تحدِّد ربحية القطاع وىي تتمثؿ في:والمقدمة مف طرؼ بورتر  ،بالقوى التنافسية الخمس
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ّتيديدّدخولّمنافسينّجدد:ّ-أوال
جديدة، وتكوف طامحة  إنتاجيةالصناعة تكوف عادة ذات طاقات  إلىالمؤسسات الجديدة الداخمة  إف

 أكثرتكوف  أفمما يجبر المؤسسات الموجودة عمى  ،كسب حصص سوقية والحصوؿ عمى موارد كبيرة إلى
لذلؾ مف الميـ توجيو االىتماـ نحو ىؤالء الداخميف  .1ف تتعمـ طرائؽ جديدة لمتنافسأعمية و وفا كفاءة

وكيفية تحقيؽ ميزة تنافسية  ،ف ال يقتصر تحميؿ الصناعة فقط عمى تحميؿ المنافسيف الحالييفأو  ،المحتمميف
 .2عمى حسابيـ

ىذه األخيرة ىي اجز لمدخوؿ، وتعتمد تيديدات الداخميف الجدد بالدرجة األولى عمى مدى وجود حو 
 ،مف دخوؿ صناعة معينة رغـ جاذبيتيامؤسسة أو العوائؽ أو المحددات التي قد تمنع عبارة عف العوامؿ 
كما أف زيادة حواجز الدخوؿ تؤدي إلى  .3ف احتمالية ىذا التيديد تنخفضإف مرتفعة الحواجزفكمما كانت ىذه 

. 4لطويؿ مما يفسر المستوى المرتفع والمستمر لربحية الصناعةتحقيؽ الصناعة لعوائد مرتفعة في األجؿ ا
 : 5ومف بينيافيي محصمة لتشكيمة واسعة مف العوامؿ  ،حواجز الدخوؿ ىي متعددة المصادر

في التكمفة المتوسطة  اـ: فالمؤسسة القادرة عمى اإلنتاج بكميات ضخمة تحقؽ وفر الحج اقتصاديات -
مما يمكنيا مف تخفيض أسعارىا مقارنة  ،ثابتة لموحدة الواحدةالتكاليؼ ال انخفاضلموحدة نتيجة 

بمنافسييا، وىذا يشكؿ عائقا أماـ المنافس الجديد لعدـ قدرتو عمى مواكبة تخفيض األسعار السائدة. 
في وبالتالي ضيؽ فرصة المنافس الجديد  ،عبلوة عمى أف اإلنتاج الضخـ يعمؿ عمى تغطية الطمب

  تحقيقو لحصة سوقية؛
مف خبلؿ فرض تشريعات وقوانيف تحمي المنتجيف الحالييف في الصناعة وتمنع  ة:سياسات الحكوميال -

الصرؼ، الرسوـ  أسعارقوانيف حماية الممكية وبراءات االختراع،  فضبل عفدخوؿ منافسيف جدد. 
  ؛الخ…السمع التامة الصنع أو األوليةالجمركية عمى الواردات سواء منيا المواد 

 ة؛لرأسمالية العالية لمدخوؿ في الصناعالمتطمبات ا -
  ؛ العبلقات مع المورديف، منحنى الخبرة والتعمـ، منافذ التوزيع إلىصعوبة الوصوؿ  -
تميز العبلمات التجارية الحالية ووالء الزبائف ليا، مما يؤدي إلى عدـ تقبميـ لمعبلمات الجديدة القادمة  -

 ؛إلى الصناعة
ة، ونعني بذلؾ التكاليؼ التي يتحمميا الزبوف مقابؿ تخميو عف عبلمة تكاليؼ التحوؿ إلى عبلمات جديد -

بعبلمة أخرى جديدة مثبل سعر أعمى، وقت أطوؿ لمحصوؿ عمى العبلمة الجديدة، فكمما  واستبداليامعينة 
   فعت تكاليؼ تحولو لمعبلمة الجديدة فإنو سيرفضيا.ارت
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ّتيديدّالمنتجاتّالبديمة:ّ-ثانيا
 يانفس والتي تقدـ الوظائؼ ،ىي تمؾ "السمع والخدمات المتميزة مف خارج الصناعة المنتجات البديمة

سقؼ األسعار لممنتجات ل. ويتمثؿ تيديد ىذه المنتجات مف خبلؿ تحديدىا 1التي تحققيا منتجات الصناعة"
ة، ففي رباح المحتممة مف الصناعلؤل ىاوبالتالي تحديد ،ةطرؼ المؤسسات العاممة في الصناع المقدمة مف

 . 2حالة حدوث ارتفاع كبير في األسعار فإف الزبوف سيتحوؿ إلى المنتجات البديمة
درجة اإلحبلؿ بيف البدائؿ مف ويتوقؼ تأثير تيديد المنتجات البديمة عمى تكمفة التحوؿ التي يتحمميا الزبوف، 

 ما بعد البيع، الموقع ، إضافة إلى التمايز عبر: السعر، الجودة، خدماتجودة واألداءالو سعار األحيث 
سعرىا وما تؤديو مف وظائؼ  قتربايزداد كمما  ،المنتجات البديمة في صناعة ما تأثيرف إوعموما ف .3وغيرىا

  .4ووظائؼ المنتجات المتواجدة حاليا بالسوؽ ،مف سعر
ّالتفاوضيةّلممشترين:ّدرةالقّ-ثالثا 

ؿ قدرتيـ عمى إجبار المؤسسات عمى المنافسة في صناعة ما مف خبل ىيمكف لمزبائف التأثير عم
تخفيض األسعار، عمى مستوى عاؿ مف الجودة لمسمع والخدمات التي يقوموف بشرائيا، إضافة إلى دورىـ في 

 . 5المنافسة زيادة حدة
 :6نذكر منياالعوامؿ  العديد مفوتنبع القوة التفاوضية العالية لممشتريف مف 

ات الشراء الكبيرة تمنح قدرة تفاوضية عالية لممشتريف، وتزداد ىذه عدد الزبائف والكميات المشتراة، فكمي -
. بعبارة أخرى عدد قميؿ مف الزبائف يسيطروف عمى نسبة كبيرة مف القدرة في حالة كاف عددىـ قميبل

 ؛المبيعات
نظرا لتشابو  ،نمطية منتجات الصناعة وعدـ تميزىا، مما يجعؿ اىتماـ المشتري ينصب عمى السعر -

  لمنتجات المتنافسة؛مختمؼ ا
 ؛ج آخر بأقؿ التكاليؼو قدرة الزبائف عمى التحوؿ إلى منت -
إنتاج العبوات المستخدمة في مف خبلؿ إنتاج المنتجات نفسيا، ك لمزبائف لتكامؿ الخمفياإمكانية  -

  المشروبات الغازية مف طرؼ المؤسسات المنتجة ليذه المشروبات؛
كبر عمى أج أو سعره، وبالتالي قدرة و ف في الجودة النيائية لممنتشكؿ أىمية كبيرة لمزبو تال  شترياتالم -

 ج النيائي. و عمى المنت سمبيالتحوؿ إلى منتجات بديمة دوف التأثير ال
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ّةّالتفاوضيةّلمموردين:دّرالقّ-رابعا
تكمفة  وبخاصة ،اإلستراتيجيةلواضعي  أىميةتكتسي عممية تحميؿ المتغيرات الخاصة بعممية التمويف 

دوف قوة تفاوضية ر يمتمؾ المو و  .1ة المواد المستممة، وكذا التغير التكنولوجي ليذه المواد في المستقبؿونوعي
  :2إذا تحققت بعض مف ىذه العوامؿ ياعال اوبالتالي نفوذ ،عالية
 ؛عدد قميؿ مف المورديف الكبار يمونوف مؤسسات متعددةدرجة تمركزىـ:  -
طابع  ا، فكمما كاف المنتوج المشترى ذمة ىي فريدة في خصائصياالخد أو جو المنتدرجة تميز المشتريات:  -

  ؛ورد قوة تفاوضية عاليةإستراتيجي لممؤسسة، امتمؾ المُ 
 ؛آخرإلى ُمورد المؤسسات العاممة في ىذه الصناعة تكمفة تحوؿ ارتفاع  -
ليا في اف حديو وبالتالي التنافس مباشرة مع الزبائف الموج األماـقدرة المورديف عمى التكامؿ نحو  -

مكانيةالصناعة. وتزداد احتمالية ىذا التيديد عند امتبلؾ المورديف لموارد كبيرة  جات عالية تتقديميـ لمن وا 
 ؛التميز

 مشتريات الصناعة تمثؿ نسبة صغيرة مف سمع وخدمات المورديف. -
ج و المنت ةأىميتتوقؼ مباشرة عمى  وردالم أوضعفيا لكؿ مف المشتري أو القوة التفاوضية  أفنبلحظ 

   .3قؿأووجود بدائؿ بنفس النوعية أو أفضؿ وبتكمفة  ،مصناعةلالمواد  أو
ّكثافةّالمنافسةّبينّالمؤسساتّالموجودةّداخلّالصناعةّ-خامسا

إلى وذلؾ نظرا ، 4ذبية الصناعةجامدى وىي تمثؿ محور ومركز القوى التي تساىـ في تحديد 
قياـ مؤسسة في صناعة ما بحركة  حيث أفي صناعة معينة، المتبادؿ بيف المؤسسات العاممة ف عتمادالا

أو ىجـو مضاد. وتزداد الكثافة التنافسية بيف  رد تنافسي إلى إماثر عمى منافسييا ويؤدي أتنافسية يكوف لو 
أو عند توفر فرصة ليا  ،المؤسسات الموجودة في صناعة ما عندما تتعرض مؤسسة ليجـو مف المنافسيف

 : 6يفي تحديد درجة شدة المنافسة وى وىناؾ عوامؿ أساسية تؤثر .5تنافسيلتحسيف موقعيا ال
نشاط: فعندما يكوف النشاط في حالة تطور، فإف نمو المتعامميف في السوؽ ال يتـ بالضرورة نمو المعدؿ  -

 اكتسابوالعكس في حالة تباطؤ النشاط، فنمو مؤسسة ما يكوف عف طريؽ  عمى حساب المنافسيف.
 ؛ حدة المنافسة مفمما يزيد  اآلخريفة لممنافسيف الحصص السوقي

 ؛، ازدادت شدة المنافسةاوعددىـ مرتفع احجميـ متقارب كمما كاف: عدد وحجـ المنافسيف -
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لممؤسسات لمحصوؿ عمى حصص سوقية تسمح ليا بتوزيع ىذه  احافز تشكؿ التكاليؼ الثابتة المرتفعة  -
 التكاليؼ عمى أكبر عدد مف الوحدات المنتجة؛

سيولة تبديؿ المستيمكيف  وبالتالي ،نخفاض تكاليؼ التحوؿايؤدي إلى : منتجاتالضعيؼ لمتميز لا -
 حدة المنافسة عمى أساس السعر. مفمما يزيد  ،لمنتجات المؤسسة بمنتجات مؤسسة أخرى

تمييز  إمكانياتمدى واسع مف و قؿ، أتكاليؼ ثابتة نسبية و فكمما كانت الصناعة ذات نمو مرتفع، 
)استحواذ عدد قميؿ مف المنافسيف عمى النسبة العظمى مف ، ودرجة عالية مف تمركز المنافسيف جو المنت

كانت ىناؾ فرص لربحية جيدة لمعظـ المنافسيف داخؿ الصناعة والعكس  احتكار القمة(، أي %85السوؽ 
 إلى ضاؼي .1. فيذه العوامؿ األربعة تشكؿ المحددات المييمنة عمى درجة المنافسة داخؿ الصناعةصحيح
يقصد بيا العوامؿ اإلستراتيجية، واالقتصادية، والمحددات التي و  ،ج مف الصناعةحواجز الخرو  ما سبؽ

حتى ولو  ،االستمرار في نشاط أو صناعة معينةاإلدارية، والقيود الحكومية التي قد تجبر المؤسسة عمى 
ت والمعدات التي ليس ليا استخداـ آخر اآلالحواجز في ىذه الوتتمثؿ ، كانت مردوديتيا المالية منخفضة

، غرامات إلغاء العقود طويمة األجؿ مع العمبلء والمورديف، الثابتة وصعوبة بيعيا ؿو تخصص األصبديؿ، 
 .2...الخنتيجة ارتفاع معدؿ البطالة وتمبية المؤسسة الحتياجات إستراتيجية لمدولة القيود الحكومية

جؿ أأكثر عمى أسواؽ وصناعات الدوؿ المتقدمة، لذلؾ مف  لبورتر ينطبؽ الخمسإف نموذج القوى 
وديناميكيات التنافس في الدوؿ النامية البد مف إجراء تعديبلت عمى  ،فيـ الطبيعة المميزة لييكؿ الصناعة

الصناعة ىذا النموذج حتى يتوافؽ مع بيئة األعماؿ لمدوؿ النامية. وىذا ما دفع أوستف لتقديـ نموذجو لتحميؿ 
 والشكؿ الموالي يوضح نموذج أوستف لتحميؿ ىيكؿ الصناعة والمنافسة:ة، افسة لمدوؿ الناميوالمن
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 Austen :ّنموذجّأوستن12مّالشكلّرق

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  .75، ص1998مصر، اإلسكندرية، المصدر: نبيؿ مرسي خميؿ، الميزة الّتنافسية في مجاؿ األعماؿ، مركز اإلسكندرية لمكتاب، 

 بإدخاؿ تعديميف أساسييف عمى نموذج بورتر وىما: مف خبلؿ الشكؿ أف أوستف قاـنبلحظ 
وذلؾ باعتبارىا قوة مؤثرة كبرى عمى ىيكؿ  ،والمتمثؿ في سياسات الحكومة آخرعنصر  إضافة .1

 بمثابة القوة الكبرى تُعَّد حيث، في بيئة الصناعة بالدوؿ النامية أساسيىي طرؼ  فالحكومة .1الصناعة
الذي يحدد  فيي العنصر الحاكـ وفي ىيكؿ الصناعة وديناميكيات المنافسة. ،في بيئة التنافس المؤثرة
: كاالئتماف، العمبلت األجنبية، تراخيص ، التكاليؼ، وكذا الحصوؿ عمى الموارداألسعار
ىيمنة عدد محدود  إلىفالتمييز في تخصيص الموارد مف طرؼ الحكومة مثبل يؤدي . الخ…االستيراد
منح القروض بفوائد مخفضة  أفمؤسسات عمى السوؽ وبالتالي تخفيض شدة المنافسة، كما مف ال

الرقابة  أف ضؼأ مزايا تنافسية، إكسابيا إلىلنوعيات معينة مف المؤسسات كالقطاع العاـ مثبل يؤدي 
سواء كانت مباشرة مف خبلؿ مثبل الرسـو الجمركية والحصص –الحكومية عمى عمميات االستيراد 

 أفنيا أ، مف ش-ستيراداالالمخصصة لعمميات  األجنبيةغير مباشرة مف خبلؿ العمبلت  أومية، الك
سياسات  أف أي ،زيادة القوة التفاوضية لممورديف المحمييف نظرا لقمة مصادر التوريد البديمة إلىتؤدي 

الواجب ة السادسوعميو فيي القوة  ،غير مباشر في القوى الخمس لمتنافس أوالحكومة تؤثر بشكؿ مباشر 
جؿ تحقيقيا لميزة تنافسية في صناعة معينة البد عمييا مف أوالمؤسسة مف  نموذج بورتر، إلى إضافتيا

   .2سياسات الحكومةل أييذه القوة االستجابة ل

                                                           
 .86زيد منير عبوي، مرجع سابؽ، ص1
ّ .78-74بيؿ مرسي خميؿ، مرجع سابؽ، ص صن: راجعلمزيد مف التفصيؿ 2

 
 البدائؿ

 تيديد الّدخوؿ

 المنافسوف في الّصناعة

 تشريعات -الّسيطرة عمى الموارد 

قّوة المساومة 
قّوة المساومة  دوفالمور  والتّفاوض

 والتفاوض

 تيديد اإلحبلؿ

 فو ف المحتممو الّداخم

 المشتروف

 العوامؿ السياسية العوامؿ االقتصادية

 العوامؿ الديمغرافية فيةالعوامؿ الثقا

 الحكومة
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 باعتبارىاالعوامؿ البيئية متمثمة في: المتغيرات االقتصادية، السياسية، الثقافية، والديمغرافية  إضافة .2
في تكويف ىيكؿ الصناعة  تأثيرىاوبالتالي  ،ؤثر عمى قوى التنافس الخمس في نموذج بورترعوامؿ ت

وما ينتج عنو مف تحديد لمفرص والتيديدات في مجاؿ فتحميؿ البيئة الخارجية  وديناميكية المنافسة.
 .1البد مف أف تتكامؿ مع المعطيات الناتجة عف تحميؿ اإلمكانيات الذاتية لممؤسسة ،المنافسة

ىي التي تحدِّد ربحية  في نموذج بورتر والجدير بالتنويو أف ىذه القوى الخمس المحركة لمتنافس
بمعنى معدؿ عائد عمى –أي األرباح المحتممة لمصناعة، وكذا قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ أرباح  ،القطاع

، التكاليؼ األسعارعمى  اتأثيرى إلىوذلؾ راجع  .2المعني لقطاعفي ا -كبر مف تكمفة رأس الماؿأاالستثمار 
التي يمكف لممؤسسة  األسعارفسمطة الزبائف والمنتجات البديمة تؤثر عمى  .مؤسسات القطاع ستثماراتاو 

بلء مف العأل ،تضغط كذلؾ عمى التكاليؼ واالستثمار أفف سمطة الزبائف يمكف إذلؾ ف إلىضؼ أتطبيقيا، 
وتكاليؼ بقية  األوليةلممورديف تحدِّد تكاليؼ المواد  ضيةالسمطة التفاو  يطمبوف عادة خدمة مكمفة. األقوياء
مثؿ الصنع، تطوير  أنشطةوعمى تكاليؼ التنافس في  ،األسعارشدة المنافسة فتؤثر عمى  أما. اإلنتاجوسائؿ 

االستثمارات  ويشِكؿ لؤلسعارفيضع سقفا  ،وقوة البيع. في حيف تيديد دخوؿ منافسيف جدد اإلشيارالمنتجات، 
مف  أفضؿ أداءف المؤسسة تحقؽ إوعميو ف .3القطاع إلىجؿ ردع دخوؿ مؤسسات جديدة أية مف الضرور 

منافسييا في حالة كانت الصناعة التي تعمؿ بيا تتميز بقيود دخوؿ عالية، بالقميؿ مف المنافسيف، بقوة 
 . 4قؿ لممورد وكذا لممشتري، والقميؿ مف تيديدات المنتجات البديمةأتفاوضية 

وذلؾ  ،، وحتى داخؿ القطاع نفسوآخرتمؼ مف قطاع إلى ختوة ىذه المحركات التنافسية ق أفكما 
وبالتالي فالقطاعات ليست متماثمة مف حيث الربحية، ففي القطاعات التي  وتطور ىذا القطاع. ىكمما تنام

يد مف لحصوؿ العد إمكانيةتكوف فييا القوى الخمسة مبلئمة كالمنتجات الصيدالنية مثبل تكوف ىناؾ 
العديد مف  أو ،ميمة، بينما في حاؿ وجود ضغوطات شديدة ممارسة مف طرؼ واحد ربحيةالمنافسيف عمى 

ربحية ميمة رغـ كؿ المجيودات المبذولة مف  إلىف بعض المؤسسات فقط ىي التي تصؿ إىذه القوى ف
 .5المسيريفطرؼ 

ستراتيجيات إعاما لثبلث  نموذجاـ بورتر ولمواجية القوى التنافسية الخمسة المشكمة لييكؿ القطاع، قدَّ 
ستراتيجيةالتمييز،  إستراتيجيةقيادة التكمفة،  إستراتيجيةتنافسية ىي:   التركيز. وا 

 أفضؿوفيـ القوى الخمس  ،القطاع الجيد ختيارافي  أساساالتنافسية حسب بورتر تكمف  فاإلستراتيجية
 .6خبلؿ اإلستراتيجية التنافسية، وبالتالي التأثير عمى ىذه القوى مف مف المنافسيف
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ّستراتيجياتّالتنافسيةّلبورترالفرعّالثاني:ّاإل
الميزة التنافسية ىي قمب  أفستراتيجيات التنافسية يقـو عمى فكرة جوىرية مفادىا نموذج بورتر لئل

لى تحقيؽ ىي عبارة عف "مجموعة متكاممة مف التصرفات تؤدي إ إًذافياتو األخيرة التنافسية،  اإلستراتيجية
تختار  أفنو لتحقيؽ ىذه الميزة التنافسية يتوجب عمى المؤسسة أو ، 1ميزة متواصمة ومستمرة عف المنافسيف"

 اإلستراتيجيةف صياغة إف وبالتالي الذي سيكوف مجاال لتحقيقيا. األعماؿونطاؽ  ،نوع الميزة التي تبحث عنيا
 :2التنافسية يكوف مف خبلؿ التركيز عمى عامميف ىما

 التمييز.  أو، األقؿالتكمفة  أساسكانت المؤسسة تتنافس عمى  إذافيما  :ع الميزة التنافسيةنو  .1
 كاف التنافس ىو: إذاالمجاؿ التنافسي: فيما  .2

مجموعة متعددة مف  أووبالتالي سوؼ يتضمف قطاعات متعددة مف الزبائف، ، عمى نطاؽ واسع -
 الجغرافية. األسواؽمجموعة متنوعة مف  أوالمنتجات، 

مجموعة قطاعات  أووبالتالي سوؼ يشتمؿ عمى التنافس في قطاع زبائف محدود  ،عمى نطاؽ ضيؽ أو -
 سوؽ واحد.  أومنتج واحد  أومف الزبائف 

 ستراتيجيات التنافسية:والشكؿ الموالي يوضح نموذج بورتر لئل
ّافسيةالتن:ّنموذجّبورترّلإلستراتيجيات13ّمّالشكلّرق

 

 

 

 

 

Source: Michael porter, l’avantage concurrentiel: comment devancer ses concurrents  

et maintenir son avance, Dunod, Paris, France, 1999, P.24. 

 :3ف المؤسسة حتى يمكنيا بناء ميزة تنافسية يجبإفحسب بورتر ف
 ؛قؿ مف تكاليؼ منافسيياأتكوف ليا تكاليؼ  أف إما .1
 ؛منافسييا أسعارمف  أعمى أسعاريا مف تطبيؽ تمييز منتجاتيا بشكؿ يمكن أو .2
 تنجح في القياـ باالثنيف معا. أو أف .3

والتي يمكف  ،التنافسية أوستراتيجيات العامة وضع بورتر ما يسميو باإل األوليف المبدأيفانطبلقا مف 
طريؽ  الييمنة عف إستراتيجيةجؿ الحصوؿ عمى الميزة التنافسية وىي: ألممؤسسات االعتماد عمييا مف 

ستراتيجيةالتمييز،  إستراتيجيةالتكاليؼ،  بورتر مف خبلؿ  ستوحاىااستراتيجيات الثبلث التركيز. ىذه اإل وا 

                                                           
 .79نبيؿ مرسي خميؿ، مرجع سابؽ، ص1
 .194سعد عمي العنزي وجواد محسف راضي، مرجع سابؽ، ص2

3
Giorgio Pellicelli, op.cit., P.214. 

    الميزة الّتنافسية                            
 تكمفة أقؿ                 تمييز                 

 
 

                            

 الّتمييز -2               قيادة الّتكمفة األقؿّ  -1
 
    عمى القائـ لّتركيز ا -ب-3      ى ّتركيز القائـ عمال -أ-3
        التّمييز   المنخفضة            كاليؼالتّ 

 نطاؽ واسع

 الحقؿ التّنافسي

 نطاؽ ضّيؽ
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وقد توصؿ بورتر مف خبلؿ دراستو لبعض المؤسسات إلى  .1دراسة لواقع عدة مؤسسات في صناعة السيارات
 ،التنافسية مزايافي الحصوؿ عمى اللمفشؿ  يايعرض ستراتيجيات الثبلثحدى اإلإل المؤسسة أف عدـ تبني

 ستراتيجيات الثبلث:وفيما يمي شرح مختصر ليذه اإل .2وقصور في األداء
ّقيادةّالتكمفة:ّّإستراتيجيةّ-أوال

جؿ تقديـ أو تسميـ أبأنيا "مجموعة مف األعماؿ والتصرفات المصممة مف ويمكف تعريفيا 
، فيذه اإلستراتيجية 3فسيف بمواصفات مقبولة مف قبؿ الزبائف"السمع/الخدمات النمطية بأقؿ كمفة نسبة إلى المنا

 ،تكمفة كمية في الصناعة بأقؿ أي ،قؿأولكف بأسعار  ،تتمثؿ في تقديـ منتجات مماثمة لممنتجات المنافسة
، خدمات ما بعد جو المنتلمصادر التمييز التي تعتبر قيِّمة مف طرؼ الزبائف كنوعية  إىماؿوذلؾ دوف 
 ستغبلؿاومف األمثمة عمى عوامؿ التحكـ في التكاليؼ وتقميصيا نذكر: وفورات الحجـ، معدالت . البيع...الخ

لمموارد  مرتفعةال اإلنتاجيةيتوقؼ عمى  اإلستراتيجيةفنجاح ىذه الخ. …الطاقة اإلنتاجية، أثار الخبرة والتعمـ
 ّ.ستمريؽ التدريب المالعامؿ عف طر  إنتاجيةوالرفع مف  ،اجيةتواالستخداـ العالي لمطاقة اإلن

تنافسية ىي تمؾ التي ليا التكاليؼ  األكثرالمؤسسة  أفعمى مسممة مفادىا التكمفة تقـو  إستراتيجية
توجو كؿ مجيودات المؤسسة نحو ىدؼ رئيسي ىو تقميص  اإلستراتيجية، وبالتالي فيذه انخفاضا األكثر

مف منافسييا، ىذه التكاليؼ تضـ عبلوة عمى  قؿأسعي المؤسسة لتقديـ سمع وخدمات بتكمفة  أيالتكاليؼ، 
 .4واإلداريةالتكاليؼ المالية  إلى إضافة، تكاليؼ التسويؽ، التوزيع، لئلنتاجالتكاليؼ المباشرة الوحدوية 

تحصؿ عمى ىوامش الربح األكثر أىمية، والتي يمكف  انخفاضافالمؤسسة التي ليا التكاليؼ األكثر 
قيادة التكمفة المنخفضة تسمح  إستراتيجية أف أخرىبعبارة  .5قعيا التنافسيجؿ تعزيز مو أأف تستثمرىا مف 

ناتج عف بيع منتجاتيا  أعمىمحققة بذلؾ ىامش ربح  ،لممؤسسة بالحصوؿ عمى ميزة تكاليؼ عمى منافسييا
 .6السوؽ الحالية بأسعار

 :7ة مؤشرات ىيكسب المؤسسة ميزة تنافسية يعبر عنيا بثبلثالتكمفة المنخفضة تُ  فإستراتيجية
 .األدنىالحد  إلىتخفيض ىامش الربح  إلى، وكذا دفع المنافسيف أرباححصوؿ المؤسسة عمى  -
 .باألسعارالمنافسيف المتعمقة  ضغوطاتحماية المؤسسة مف  -
ف المنافسيف ال يفكروف بالمنتجات إالتصدي لممنتجات البديمة، فمادامت المنتجات تقدـ بأسعار منخفضة ف -

 البديمة.

                                                           
حساف دىش جبلب، اإلدارة اإلستراتيجية: مدخؿ تكاممي، دار المناىج لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، 1  .306، ص2008صالح عبد الرضا رشيد وا 
 .199سعد عمي العنزي وجواد محسف راضي، مرجع سابؽ، ص2
 .195، صالمرجع نفسو3

4
Jean Pierre Détrie, op.cit., P.61. 

5
Ibid. 

ر، الطبعة فجر لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصروبرت.أ. بتس وديفيد لي، اإلدارة اإلستراتيجية: بناء الميزة التنافسية، ترجمة: عبد الحكـ الخزامى، دار ال6
 .302ص، 2008، األولى

حساف دىش جبلب، 7  .307مرجع سابؽ، صصالح عبد الرضا رشيد وا 
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والتي يطمؽ عمييا  ،بيف التكاليؼ المنخفضة واإلنتاج المتراكـالتي تربط ر اإلشارة إلى العبلقة وتجد
ثابتة كمما  لكمية لممنتوج تتقمص بنسبة مئويةثر الخبرة. ىذه األخيرة توضح أف التكمفة الوحدوية اأبنظرية 

إلى  %15ذه تتراوح عموما مابيف نسبة التقميص ى تضاعؼ اإلنتاج المتراكـ ليذا المنتوج مف طرؼ المؤسسة.
، والذي ةر يسمى بمنحنى الخبالخبرة  ألثرالتمثيؿ البياني  .1لكؿ تضاعؼ لمخبرة المتراكمة لممؤسسة% 20

 الموالي: شكؿكما يبرز ذلؾ ال نو يوضح سموؾ التكاليؼأ أي المتراكـ لئلنتاجيعكس تطور التكاليؼ تبعا 
ّ:ّمنحنىّالخبرة14الشكلّرقمّ

ّ
Source: David Besanko, David Dranove, Mark Shanley et Scott Schaefer, principes économiques 

 de stratégie, Traduction de la 5
e
 édition américaine : Thierry Burger-Helmchen, Caroline Hussler  

et Julien Pénin, groupe de Boeck, Bruxelles, Belgique, 2011, P.69. 

 CM2 إلى CM1مف خبلؿ الشكؿ أنو عند توفر الخبرة فإف التكمفة المتوسطة تتقمص مف  نبلحظ
 .2Qxعندما اإلنتاج المتراكـ يتزايد وينتقؿ إلى 

ؤسس مجموعة بوسطف مُ  Bruce Handerson مفيـو منحنى الخبرة ُطوِّر مف طرؼ
 إنتاجتكمفة  انخفاضادىا نتيجة مف إلى، حيث توصمت ىذه المجموعة 1966 في سنة (BCG) االستشارية

ف إف ،كبر مف غيرىاأالوحدة كمما تضاعفت الفترة الزمنية لمخبرة المتراكمة. وعميو فالمؤسسة التي تنتج بكميات 
 بأسعاربيع منتجاتيا  إمكانيةوبالتالي  ،قؿ مف تكمفة المنتجات المنافسةألموحدة الواحدة تكوف  إنتاجياتكمفة 

تحقيقيا  إلىيؤدي مما  ،إمكانية حصوليا عمى حصة سوقية أكبر مف غيرىايعني مما  قؿ مف المنافسيفأ
ثر ـ؛ أوفورات الحج: أساسيةمف بينيا ثبلثة  أسبابثر الخبرة ناتج عف عدة أ .2مف المتوسط أعمى ألرباح
ماؿ أي العمؿ برأس ال ستبداؿاو االبتكار ؛ وبالتالي تكمفتو( ،)تكرار العمؿ يؤدي إلى تقميص زمف إنجازهـ التعم

  .3تعويض اليد العاممة بوسائؿ إنتاج
 :4التكمفة ال بد مف توفر الشروط التالية إستراتيجيةولتطبيؽ 

                                                           
1
Jean-Marie Ducreux et autres, stratégie, éditions d’Organisation-Groupe Eyrolles, Paris, France, 2011, P.24. 

حساف دىش جبلب، مرجع سابؽ، ص ص2  .34-33صالح عبد الرضا رشيد وا 
3
Jean Pierre Détrie, op.cit., P.64. 

 .116نبيؿ مرسي خميؿ، مرجع سابؽ، ص4
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ج يؤدي إلى زيادة في مشتريات و مرونة الطمب بالنسبة لمسعر، حيث أي تخفيض في سعر المنت -
 ؛المستيمكيف

 ؛السمع المقدمة تتميز بالنمطية -
 ؛جو الطرؽ الكثيرة لتمييز المنت نعداـا -
 ؛ج مف طرؼ كؿ المستيمكيفو واحدة لممنت ستخداـاوجود طريقة  -
 انعداـ تكاليؼ التبديؿ بالنسبة لممشتريف. أومحدودية  -

مصادر ىذه  كتشاؼامصادر ميزة التكاليؼ المنخفضة تتميز بأنيا ليست ثابتة، فالمؤسسة يمكنيا  إف
 أف أخرىبعبارة  .1عمة المضيفة لمقيمةاوالد ،يةالميزة في أنشطة سمسمة القيمة في المؤسسة بيف أنشطتيا األول

مادنى مف المنافسيف، أخدمات بتكمفة أو  ،جاتتتقديـ منعف طريؽ  إماميزة التكمفة يمكف تحقيقيا  مف  وا 
يحمييا  اتنافسي امما يكسب المؤسسة موقعمف المنافسيف،  كبرأ كفاءةبطات سمسمة القيمة انجاز نشإخبلؿ 

جؿ تحقيؽ ميزة التكمفة ضرورة فيـ أمما يوجب عمى المؤسسة مف  .2األرباحا ويحقؽ لي ضد المنافسيف
  .3والتي تعتبر مصادر ىامة ليذه الميزة ،لدييا الحرجة ضمف سمسمة القيمة األنشطة

ثر عمى القوى الخمس لمبيئة التنافسية لممؤسسة، مما يسمح ليذه أميزة التكمفة ليا  أفوالجدير بالتنويو 
 :4يمي وذلؾ كما ،يظير في كؿ واحدة مف ىذه القوى األثرؽ عوائد فائقة. ىذا بتحقي األخيرة

 وءوالمج ،الموقع المميز لممؤسسة قائدة التكمفة يجعؿ المنافسيف يتجنبوف التنافس عمى أساس األسعار -
 ؛بالتالي إلى التمييز لمرد عمييا، وىذا بدوره يقمؿ مف الكثافة التنافسية

ألجؿ لمضغط عمى قائد التكمفة  محاوالتيـ أفوضية لمزبائف، وذلؾ بسبب القوة التفميزة التكمفة تقمؿ مف ا -
 ،تخفيض األسعار إلى أدنى مف المستوى الذي يحقؽ فيو المنافس الثاني في الصناعة عائدا متوسطا

  ؛مما يجعؿ المؤسسة القائدة في موقع تنافسي قوِّي ،سيجبر المنافسيف عمى الخروج مف الصناعة
الزيادة في  متصاصاة القائدة لمتكمفة تتمتع بموقع أفضؿ مف منافسييا فيما يخص القدرة عمى المؤسس -

بمستوى نتيجة قدرتيا عمى اإلنتاج ، وذلؾ راجع ليوامش الربح الكبيرة التي تتمتع بيا ورديفأسعار الم
 ؛تكاليؼ أكثر كفاءة

وذلؾ د. الداخميف الجدضد تيديدات  ةفعالميزة التكمفة تمكِّف المؤسسة القائدة مف فرض حواجز دخوؿ  -
  ؛5جؿ التصدي ألي ىجـو مف منافس جديدأبفضؿ قدرتيا عمى تخفيض السعر مف 

                                                           
 .304ص روبرت.أ. بتس وديفيد لي، مرجع سابؽ،1
 . 196-195ص عمي العنزي وجواد محسف راضي، مرجع سابؽ، ص سعد2
 .84نبيؿ مرسي خميؿ، مرجع سابؽ، ص3
 .196صسعد عمي العنزي وجواد محسف راضي، مرجع سابؽ، 4
 .115نبيؿ مرسي خميؿ، مرجع سابؽ، ص5
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المؤسسة القائدة لمتكمفة تتمتع بمرونة عالية ضد تيديدات المنتجات البديمة، وذلؾ راجع لقدرتيا عمى  -
قبوؿ  حتماليةانو أف يزيد مف أوىذا مف ش ،عمى خصائص نوعية مقبولةمع المحافظة  األسعارتخفيض 

 الزبائف لمنتجاتيا بدال مف المنتجات البديمة.
 ةالخمس األنواعما يمكف استخبلصو إًذا أف ميزة التكمفة األقؿ تمنح المؤسسة حماية ضد تيديدات 

طوي ، فإنيا تنلممؤسسة ذلؾ ورغـ ىذه المزايا التي تمنحيا إستراتيجية التكمفة المنخفضةمع  لتنافس.قوى ال
  :1عمى العديد مف العيوب نذكر منيا

  ؛وبالتالي عمرىا قصير ،التكاليؼ المنخفضة تكوف غالبا سيمة التقميد مف المؤسسات األخرى زايام -
ية، بعبارة أخرى الرأسمالذات الكثافة  واألنشطة ،باألصوؿغالبا االلتزاـ  اإلستراتيجيةيصاحب ىذه  -

يات إنتاج وتوزيع غير مرنة يكوف مف الصعب تحويميا إلى وفي تكنولوج ،في أصوؿ االستثمار الضخـ
وبالتالي يمكف أف تجد المؤسسة نفسيا مقيدة بتكنولوجيا محددة والتي قد  ،أخرى ستخداماتامنتجات أو 

 ؛تصبح متقادمة بسرعة
ماف المبالغة في تخفيض التكمفة مف طرؼ المؤسسة يؤدي إلى إىماليا لمجوانب ذات العبلقة بالمنتوج كاأل -

 ؛2وشروط االستخداـ...الخ
تركيز االىتماـ عمى تخفيض التكاليؼ قد يغفؿ المؤسسة عف التطورات والتغيرات الحاصمة في السوؽ،  -

مثبل تراجع حساسية الزبوف لؤلسعار المنخفضة، البحث عف جودة أفضؿ أو مستويات خدمة أعمى أو 
 ؛أنواع أخرى مف المنتجات...الخ

 ،عمى أساس التكاليؼ المنخفضة يؤدي إلى تفاقـ حرب األسعار بينيا التنافس بيف عدة مؤسسات -
 تظير اإلستراتيجيةف فعالية تطبيؽ ىذه إف عميوو ، كؿ مؤسسة مف مؤسسات الصناعة ستنزاؼاوبالتالي 

 .عند استخداميا مف طرؼ مؤسسة واحدة فقط
ض المنتجات مثؿ في بع فسيةة ال تشكؿ ميزة تناالتكمفة المنخفض يضاؼ إلى النقاط السالفة الذكر أف

المجاؿ  فسحذات التكنولوجيا العالية، نظرا لمدور الثانوي لعامؿ التكمفة. مما يالمنتجات و  ،منتجات الرفاىية
  أماـ أنواع أخرى مف اإلستراتيجيات التنافسية. 

ّإستراتيجيةّالتمييز:ّ-ثانيا
منتجات المؤسسة ىي التي تقدِّـ قيمة ف الخصائص والمواصفات الفريدة لإ، فاإلستراتيجيةفي ظؿ ىذه 

مما يزيد مف تحصيف  ،فالتشابو بيف منتجات المؤسسة ومنتجات المنافسيف قميؿ ،بدال مف التكمفة ،لمزبوف
  .3الموقع التنافسي لممؤسسة

عمى قدرة المؤسسة عمى تقديـ قيمة متفردة لمزبائف مف خبلؿ تقديميا  التمييز ترتكز إستراتيجية
عمبلء ال ستعداداأساسي يتمثؿ في  فتراضاوىي تقـو عمى  خدمات متميزة عف تمؾ المنافسة ليا.لمنتجات أو 

                                                           
 .321-318روبرت.أ. بتس وديفيد لي، مرجع سابؽ، ص ص1
حساف دىش جبلب، 2  .308مرجع سابؽ، صصالح عبد الرضا رشيد وا 
 .197سعد عمي العنزي وجواد محسف راضي، مرجع سابؽ، ص3
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 تجاهاقؿ حساسية أالتمييز تجعؿ العمبلء  إستراتيجية أف أخرىبعبارة  ج المتميز.و لدفع أسعار أعمى لممنت
تجعؿ  أنياالزبائف، كما  لىإ الناجمة عف التمييز اليؼمما يمكف المؤسسة مف تمرير الزيادة في التك األسعار
 .ؿ أماـ المنافسيف الجددوبالتالي يصبح والء الزبوف بمثابة حاجز دخو  ،1والء لمنتوج المؤسسة أكثرالعمبلء 

التكنولوجيا ، نتوجيمكف تحقيقو بطرؽ عديدة منيا: جودة الم ت وبالتالي وفاء الزبائفتمييز المنتجا
صورة العبلمة، شبكة الموزعيف، السمعة، التصميـ،  تجابة لمتغيرات،المرونة في االسالتسميـ،  آجاؿالجديدة، 
 أكثر أومف نشاط  أيو ينشف، وفمتعددة يقيِّميا الزب أبعادالتمييز ينبع مف  أف أي ،2...الخما بعد البيعخدمات 

 سمسمة القيمة التي تعد مصادر أنشطةلذلؾ مف الضروري عمى المؤسسة فيـ  سمسمة القيمة. أنشطةمف 
  حتممة لمتمييز.م

نجاح إستراتيجية التمييز يتوقؼ أساسا عمى تقييـ الزبوف لخصائص المنتوج التي تجعؿ منو  إف
فيو يعتمد عمى التحسيف المستمر في القيمة  عميوو  ،3لدفع األسعار المرتفعة ستعدادهامتميزا، وبالتالي 

تعزز طريؽ إستراتيجية التمييز، فعف  .4التمييز وعدـ قدرة المنافسيف عمى تقميد أبعاد ،المدركة مف قبؿ الزبائف
 : 5ف وذلؾ كما يميجاتيا مقارنة مع منتجات المنافسيوأخرى ذاتية في منت ،المؤسسة فوارؽ موضوعية

المرغوبة مف طرؼ المستيمؾ، و لممنتوج  intrinsèqueة التمييز الموضوعي يتعمؽ مباشرة بالنوعية الجوىري -
جؿ االستجابة بأكثر أ...الخ بيف المنتجات مف  الموف، الصبلبة، الجماؿأي أنيا تتعمؽ بفارؽ بصري ك

دقة لحاجات المستيمكيف. إف تمييز المنتجات يسمح لممؤسسة بامتصاص وبالتالي احتكار فائض 
 مع ذلؾالفارؽ بيف السعر المقبوؿ وسعر السوؽ.  يتمثؿ فيالذي  surplus du consommateur المستيمؾ

وتقميدىا مف طرؼ  ،المنتجات يفقد أصالتو تدريجيا بعد تصريؼ المنتجات في السوؽ التمييز عف طريؽف
   وبالتالي زواؿ الميزة التنافسية لممؤسسة. ،المنافسيف

ىو عبارة عف تمييز المؤسسة لمنتوجيا  بؿيؤثر عمى الجودة األصمية لممنتوج،  أما التمييز الذاتي فيو ال -
بيدؼ إعطاء األماف لممستيمؾ الذي ال يممؾ كؿ "، signe de qualité عف طريؽ إضافة إليو "إشارة جودة

ومف األمثمة عمى التمييز الذاتي العبلمة. ىاتو األخيرة ىي  ،نجاز اختيارات مثمىإجؿ أالمعمومات مف 
جؿ أعبارة عف أصؿ غير مادي يمعب دور الضماف، فيي تطمئف المستيمؾ وبالتالي تخمؽ ثقة دنيا مف 

يمكف القوؿ أف التمييز  عميوو  ،إشارة لمجودة تعمؿ انطبلقا مف الشيرة أنيا أي ة،ة تجاريأف توجد عبلق
المستيمؾ. إف ىذا الشكؿ مف التمييز ىو ميـ بالنسبة لممنتوجات  مف صادرة عفأالذاتي يستجيب لحاجة 

 بيف سمعتيف يمكف أف تكونا قابمتيف لبلستبداؿ كمية. ارمزي افيو يخمؽ فارق ،المتشابية
إستراتيجية التمييز مف قبؿ المؤسسة يستدعي الكثير مف اإلنفاؽ عمى  تباعإوالجدير بالتنويو أف 

ولكف ىذا ال يعني  ،جو خصوصا منيا البحث والتطوير وتصميـ المنت ،النشاطات الضرورية لبموغ التمييز
                                                           

 .323ص روبرت.أ. بتس وديفيد لي، مرجع سابؽ،1
2
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Thierry Sauvin, op.cit., PP.31-45. 
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وذلؾ عف  ،مف المنافسيفلييكؿ تكاليفيا، بؿ يجب عمييا المحافظة عمى تكاليؼ قريبة نسبيا إىماؿ المؤسسة 
 اإلنفاؽوعدـ المبالغة في  ،طريؽ تخفيض التكاليؼ في الجوانب التي ليس ليا عبلقة مباشرة بمصدر التمييز

 .1اإلستراتيجيةتخفيض التكاليؼ ال يمثؿ اليدؼ الرئيسي مف ىذه  أفعمى تحقيؽ التمييز، وذلؾ بالرغـ مف 
كثيرا عف  االتميز بعيد إستراتيجيةلممؤسسة التي تطبؽ  ؿ التكاليؼكال يكوف ىي أفضماف  أخرىبعبارة 

جؿ ضماف تحقيؽ التوازف ما بيف التكاليؼ المرتفعة التي تتطمبيا ىذه أمف  اوىذمتوسط الصناعة، 
 .2أخرىمف جية  األساسية األنشطةمف جية، والميزة المتحصؿ عمييا في  اإلستراتيجية

كمفة المنخفضة والتمييز، حيث يمكف لممؤسسة بناء ميزتيا الت إستراتيجيتيتكامؿ  إلى اإلشارةوتجدر 
مستويات عالية مف التمييز. فالتطور  ونفس وتحقيؽ في الوقت ،التنافسية مف خبلؿ تخفيض التكاليؼ

ستراتيجيات التنافسية لبورتر، وتطورت ميمة لنموذج اإلأدت إلى إضافات حدة المنافسة  زدياداو التكنولوجي 
المؤسسات تعمؿ  أصبحتبؿ  ،بالسعر المرتفع المنافسة فمـ يعد خيار التميز بالنوعية مرتبطا أساليببالتالي 

ّ .3مقارنة بالمنافسيف منخفضة نسبيا أسعارعمى تحسيف النوعية مقابؿ 
  :4وذلؾ كما يمي ،ةتؤثر عمى القوى التنافسية الخمس التمييز إستراتيجية إف

 تجاها بوفيقمؿ مف حساسية الز  ف التمييزإالصناعة، ف نفس فيفبالنسبة لممنافسة مع المؤسسات العاممة  -
ة المباشرة القائمة عمى األسعار افسمنوبالتالي عزؿ المؤسسة عف تحديات النتيجة والئو لمعبلمة، األسعار 

  ؛مع منافسييا
ي قؿ حساسية لؤلسعار، مما يعني أف المؤسسة بإمكانيا الزيادة فأعمبلء المنتجات المميزة يكونوف  -

 ؛التمييز يقمؿ مف القوة التفاوضية لمزبائفعميو فو  ،األسعار
التمييز تجعؿ المؤسسة في موقع قوي ضد القوة التفاوضية  إستراتيجيةف إف ،بفضؿ ىوامش الربح العالية -

 ؛5فالزبائ تجاهابوتمريرىا  ،الزيادة في التكمفة التي يقدميا الموردوف متصاصالممورديف مف خبلؿ 
الضخمة في الموارد  ستثماراتاالوذلؾ بسبب  ،دخوؿ منافسيف جدد حتماليةاتمييز تقمؿ مف ال إستراتيجية -

التمييز يؤدي أيضا إلى وضع حواجز والء ضخمة ، إضافة إلى أف 6ةالصناع إلىالتي يتطمبيا الدخوؿ 
 ؛أماـ الداخميف الجدد

 لعبلمة المؤسسة يقمؿ مف تيديد المنتجات البديمة.والء الزبوف  -
وكذا األسعار المرتفعة إال أف ليا مخاطر  ،مف فعالية إستراتيجية التمييز في خمؽ والء الزبائف بالرغـ
 عديدة منيا:

                                                           
حساف دىش جبلب، مرجع سابؽ، ص1  .309صالح عبد الرضا رشيد وا 
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وبالتالي التفوؽ عمى المؤسسة المعنية، لذلؾ كاف  ،إمكانية تقديـ المنافسيف لمنتجات مماثمة أو أفضؿ -
صوؿ : براءة االختراع، األعوامؿ تكنولوجية خاصة مثبل متبلؾالزاما بناء التمييز عمى أساس 

 .1المتخصصة...الخ
أف نجاح إستراتيجية  مميزة مف قبؿ الزبوف، بالرغـ مف اصعوبة محافظة المؤسسة عمى بقاء منتجاتي -

جؿ التعويض عف فارؽ التكمفة بيف منتجات أوذلؾ مف  ،التمييز يتوقؼ عمى الوالء المرتفع لمزبوف
 .2وتمؾ التي تنتيج إستراتيجية تخفيض التكمفة ،المؤسسة التي تتبع إستراتيجية التمييز

وكذا ربحية المؤسسة نتيجة تكاليؼ  ،الميزة التنافسية تآكؿ إلىالمبالغة في تمييز المنتجات تؤدي  إف -
 .3دفوعة طواعية مف طرؼ الزبائفمالسعر ال الزيادة فيالتشغيؿ المتزايدة التي تمتيـ 

ّإستراتيجيةّالتركيز:ّ-ثالثا
، مف أجؿ الفيـ الجيد عمى تركيز المؤسسة عمى مجموعة محددة مف العمبلء ستراتيجيةاإلتقـو ىذه 

. حيث تركز دة مف المنتجات بغية الحصوؿ عمى أفضؿ ربحيةو واقتراح عمييـ تشكيمة محد ،لحاجاتيـ
محدد مف السوؽ، أو في  segmentالمؤسسة نشاطيا في ىذه الحالة في مجاؿ جغرافي معيف، أو في جزء 

 .4في السوؽ يكوف صعب اليجـو مف طرؼ المنافسيف امعيف مف المنتجات، مف أجؿ أف تحتؿ موقعنوع 
السوؽ والتمييز مف حيث نطاؽ  ،التكمفة المنخفضة إستراتيجيةالتركيز تختمؼ عف  إستراتيجية أف أخرىبعبارة 

لصناعة ككؿ، بينما عمى مستوى ا أو أوسعجؿ سوؽ أمف  افصممتُ  فااألخيرت فاالمستيدؼ، فاإلستراتيجيت
والتفضيبلت  األذواؽذوي  كاألشخاصالتركيز تستيدؼ فئة معينة مف العمبلء داخؿ الصناعة  إستراتيجية

 إما إتباعوداخؿ ىذه الفئة مف الزبائف يمكف لممؤسسة  ،الخاصة، سوؽ جغرافي في منطقة معينة...الخ
 :6ف مف إستراتيجية التركيز ىمااف فرعيانا نوعوعميو يكوف لدي .5التمييز أوالتكمفة المنخفضة  ةستراتيجيإ

 قيادةّالتكمفةّالمركزة:ّإستراتيجية -1
تركز عمى خدمة جزء مف السوؽ مف خبلؿ تخفيض ف المؤسسة إف اإلستراتيجيةفي ىذا النوع مف 

 األسعار.
 إستراتيجيةّالتمييزّالمركز: -2

، أو سوؽ إنتاج محددخط  أو ميز داخؿ مجموعة مف الزبائف،المؤسسة عف التتبحث في ىذه الحالة 
 .محدد وضيؽجغرافي 
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القطاعات ذات الحاجات  إيجادعمى  إماالتركيز يعتمد عمى قدرة المؤسسة  إستراتيجيةنجاح 
اكتشاؼ  أو ،بالحاجات الواسعة مف خدمتيا ىتماماتاالجدا، التي ال يستطيع المنافسوف ذوو  المتخصصة
  .1فسيف في الصناعةمخدومة بصورة رديئة مف قبؿ المناقطاعات 

، فئة صغيرة مف السوؽومواردىا لخدمة  دىاتركيز جيو إف إستراتيجية التركيز تمكف المؤسسة مف 
تركيز المؤسسة  أفذلؾ  إلىضؼ أ ،الصناعيةقؿ عرضة لمتغيرات الكبيرة في البيئة التنافسية أكوف وبالتالي ت

 أف -التمييز أوالتكاليؼ المنخفضة –العريضة  اإلنتاجلممؤسسات ذات خطوط ال يمكف  أنشطةعمى 
مع ذلؾ فإف  ،ىاألعموكذا توليد الربحية  ،تفادي المنافسة القائمة مباشرة عمى السعرمف تمارسيا، يمكنيا 

 :2ليذه اإلستراتيجية بعض العيوب منيا
 األذواؽف، وبيف الفئة مف العمبلء المختارة التي تخدميا المؤسسة ة،اختفاء الفروقات بيف السوؽ الواسع -

وبالتالي مواجية  ،وتصبح مقبولة عمى نطاؽ واسع ،والتفضيبلت المتميزة مثبل قد تضعؼ بمرور الوقت
 سمسمة واسعة مف المنافسيف.

تفضيبلت الفئة تشكؿ  إعادة إلىقياـ المؤسسات الكبرى بتطوير ابتكارات تكنولوجية جديدة قد يؤدي  -
 المختارة مف العمبلء مف طرؼ المؤسسة.

ستراتيجيات التنافسية المطبقة مف جريت بيدؼ تتبع اإلاإلشارة إلى أف العديد مف الدراسات أُ وتجدر 
تختمؼ حتى في و أخرى، بؿ  إلىستراتيجيات تختمؼ مف مؤسسة إلى أف اإلقبؿ المؤسسات، وتوصمت 

الشركات ف إف 1985سنة  Richard.J. Schonberger حسبمثبل أخرى. ف إلىالمؤسسة الواحدة مف فترة زمنية 
ستراتيجية وغيرىا، قد حققت مزايا تنافسية بفضؿ إتباعيا إل وبرجستوف اليابانية وخاصة منيا تويوتا وىيتاشي

 .3وبالتالي كسب حصص سوقية أكبر منخفضةالتي مكنتيا مف البيع بأسعار  تخفيض التكاليؼ
كتابو "الميزة التنافسية  مف خبلؿ 1990في سنة ستراتيجيات العامة لئل ونموذجوقد قاـ بورتر بتطوير 

 إلىمما يعيد النظر  ،الميزة التنافسية الدولية إلىاالىتماـ مف الميزة التنافسية المحمية  نتقؿا"، حيث لؤلمـ
مف خبلؿ تمبية حاجات مجموعة معينة مف الزبائف بشكؿ  األولىوذلؾ مف زاويتيف:  ،التركيز إستراتيجية

تخفيض التكمفة ؿ التمييز المركز. والثانية مف خبل بإستراتيجيةيا يطمؽ عمي وىي ما ،مف المنافسيف أفضؿ
وذلؾ . 4االعتماد عمى الوجيتيف أوالتكمفة  التركيز عمى بإستراتيجيةسمى يُ  وىو ما ليذه المجموعة مف الزبائف
 .13 ـالسابؽ رقوذلؾ كما أوضحو الشكؿ 

ستخدما بشكؿ واسع مف قبؿ الدارسيف اف اذملالمتنافسية و  أساسيافنو يوجد نموذجاف أبالتنويو  روالجدي
 ستراتيجي وىما:والباحثيف في الفكر اإل

                                                           
 .198سعد عمي العنزي وجواد محسف راضي، مرجع سابؽ، ص1
 .351-349ص روبرت.أ. بتس وديفيد لي، مرجع سابؽ، ص2
 .229سعيد الطراونة، تقييـ المقدرة التنافسية السعرية: منظور كمي، ص3
حساف دىش جبلب، مرجع4  .312-311سابؽ، ص ص صالح عبد الرضا رشيد وا 
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وذلؾ  ،وىو يعتبر النموذج المفضؿ ،فسية والذي تـ التطرؽ إليو سابقاستراتيجيات التنانموذج بورتر لئل -
 يجيةاإلستراتستراتيجيات التنافسية لدى الكثير مف الميتميف بميداف اإل رتبطتاحيث  .1الباحثيف تفاؽاب

 .2بورتر بإسيامات
الذي يعتمد عمى فكرة جوىرية تتمثؿ في أف المديريف يبحثوف عف صياغة  Snowو Milesنموذج  -

ستراتيجيات التي تنسجـ مع البيئة الخارجية، أي أف المؤسسات تحاوؿ تحقيؽ التوافؽ بيف الخصائص اإل
جيات وفؽ ىذا النموذج تنقسـ إلى: إستراتيجية ستراتاإل. 3التنظيمية الداخمية واإلستراتيجية والبيئة الخارجية

 .4المنقبيف، إستراتيجية المدافعيف، إستراتيجية المحمميف، إستراتيجية المستجيبيف
 آخرـ مفيوما شرحو لعممية الحصوؿ عمى ميزة تنافسية، قدَّ  إطاربورتر وفي  أفتجدر اإلشارة إلى و 

المطموبة  األنشطةنجاز إيزة تنافسية نتيجة قدرتيا عمى ف المؤسسة تحقؽ مإىو سمسمة القيمة. فحسب بورتر ف
مما يسمح ليا بالحصوؿ عمى  ،بطريقة مميزة تمكنيا مف خمؽ قيمة لمزبوف أو ،قؿ مف المنافسيفأبتكمفة  إما

المختمفة ضمف  األنشطةالمؤسسة نابعة مف الطريقة التي تربط بيف  إستراتيجية أف أخرى. بعبارة أعمىسعر 
 .5ة مقارنة بمنافسيياسمسمة القيم

ّالفرعّالثالث:ّسمسمةّالقيمة
جؿ أوذلؾ مف  ،ضمف كتابو الميزة التنافسية 1982ة تـ تقديميا مف قبؿ بورتر سنة سمسمة القيم

منذ زمف في التحميبلت المالية  ستخدمتاقد  األداةف ىذه إتطبيقيا في التحميؿ االستراتيجي، مع ذلؾ ف
مف قبؿ ماؾ  business system ات تـ اقتراح النموذج المعروؼ باسـوالمحاسبية، ففي سنوات الستين

المؤسسة تتشكؿ مف سمسمة مف  أفالقائمة فكرة التناوؿ  business system مفيـو .McKinesy 6كنزي
نو بتحميؿ الطريقة التي تمارس بيا كؿ واحدة مف ىذه أو  والتوزيع، لبيعا: كالبحث والتطوير، الصنع، الوظائؼ

ىذا المفيـو  فإمفيدة. مع ذلؾ ف indications توجيياتظائؼ مقارنة بالمنافسيف يمكف الحصوؿ عمى الو 
 األنشطةالمختمفة مف  األنواعنو ال يفرِّؽ أ، كما باألنشطةمنيا  أكثربالوظائؼ الكبرى لممؤسسة  أكثريتعمؽ 

 .7فسيةيبيِّف روابطيا، وبالتالي فيو غير مرتبط بشكؿ دقيؽ بالميزة التنا وال
، فالميزة globalement إجماالخذ المؤسسة أنو مف المستحيؿ فيـ الميزة التنافسية عند إفحسب بورتر ف

 .يياوالمحافظة عمالمنتجات ، توزيع بيعجؿ تصميـ، صنع، أالتي تؤدييا المؤسسة مف  أنشطةمف عدة  أتنش
، فميزة التكمفة كذا خمؽ قاعدة لمتمييزو  ،يساىـ في الموقع النسبي لممؤسسة مف التكاليؼ أفوكؿ نشاط يمكف 

                                                           
 .233خالد محمد بني حمداف ووائؿ محمد صبحي إدريس، مرجع سابؽ، ص1
حساف دىش جبلب، مرجع سابؽ، ص2  .303صالح عبد الرضا رشيد وا 
 .200سعد عمي العنزي وجواد محسف راضي، مرجع سابؽ، ص3
حساف دىش جبلب، صالح عبد ا. و 86-85ص زيد منير عبوي، مرجع سابؽ، ص: راجعلمزيد مف التفصيؿ 4 ص مرجع سابؽ، لرضا رشيد وا 

  .201-200سعد عمي العنزي وجواد محسف راضي، مرجع سابؽ، ص ص. وأيضا 306-305ص
حساف دىش جبلب، مرجع سابؽ، ص5  .39صالح عبد الرضا رشيد وا 

6
Giorgio Pellicelli, op.cit., P.187. 

7
Michael Porter, l’avantage concurrentiel: comment devancer ses concurrents et maintenir son avance, op.cit., P.52.  
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 االخ، كذلؾ التمييز قد يكوف ناتج…فعالة قؿ تكمفة، عممية تجميعأيكوف مصدرىا نظاـ توزيع  أفمثبل يمكف 
 .1الخ…الطمبيات ستبلـالفعاؿ  ـذات جودة عالية، تصميـ جيد لممنتوج، نظا أوليةعف شراء مواد 

السمع  إنتاجالتي تساىـ في  اإلنتاجية األنشطةط ومتكامؿ مف سمسمة القيمة ىي عبارة عف نظاـ متراب
وذلؾ مف خبلؿ التكمفة  ،بعضيا عمى بعض تأثير إلىيؤدي  األنشطةسمسؿ بيف توالخدمات. ىذا الترابط الم

التي  األنشطةسمسمة  إلى"طريقة نظامية لمنظر  بأنياوعميو يمكف تعريؼ حمقة القيمة  .2إنتاجياومدى فاعمية 
بحيث يمكف مف خبلليا فيـ المصادر الحالية والمحتممة لمميزة التي تحققيا الشركة عف  ،ا الشركةتؤديي

. ىذه الوظائؼ مع لتوليد القيمة ا. فكؿ مؤسسة تتكوف مف مجموعة مف الوظائؼ التي تشكؿ نظام3منافسييا"
، واليدؼ مف ذلؾ ىو تحديد سمى بسمسمة القيمةيا يتـ تمثيميا عف طريؽ ما يُ نمع الروابط المتبادلة فيما بي

. 4اإلجماليةوفي القيمة المضافة  ،في تحقيؽ المزايا التنافسية لممؤسسة ككؿ األجزاءكيؼ تساىـ مختمؼ 
جؿ بناء ميزة تنافسية ىو مستوى األنشطة التي تمارسيا المؤسسة في أبعبارة أخرى أف المستوى المبلئـ مف 

 .5قطاع معيف
 ،التكاليؼ وأنواعجؿ تحميؿ مصادر أستعمؿ مف ستراتيجيات العامة، فيي تُ حمقة القيمة تسمح بتحميؿ اإل

تحدد القيمة التي تـ خمقيا  أنيالممنتج، كما  اإلجماليةداخؿ التكمفة  األنشطةمختمؼ  أىميةوبالتالي تقييـ 
مما يمنح  الخ…لمعميؿ والجوانب الفريدة في العرض: كالجودة، التكنولوجيا، عبلمة المنتج، التسميـ السريع

التي ىي  األنشطةجؿ تحديد أمف  أداة أنيا أخرىبعبارة  لما يميزىا عف منافسييا. أفضؿ الممؤسسة فيم
فسمسمة القيمة  .6لمصادر الميزة التنافسية أفضؿوبالتالي فيـ  ،وتمؾ التي تخمؽ التميز ،مصادر لموفورات

 :7تحاوؿ اإلجابة عف األسئمة اآلتية
 تكاليؼ؟كيؼ يمكف التقميص مف ال -
 كيؼ يمكف لممؤسسة التميز مقارنة بالمنافسيف وداخؿ أي مف األنشطة؟ -

جؿ توضيح طريقة إدارة المؤسسة أوعميو يمكف القوؿ أف سمسمة القيمة ىي أداة مفيدة مف 
إلى تقـو بتجزئة المؤسسة  أنيابمعنى  لئلستراتيجيتيف العامتيف: الييمنة عف طريؽ التكاليؼ والتميز.

مف جية فيـ سموؾ التكمفة لدى كؿ مجموعة مف خبلؿ التقييـ الدقيؽ لتوزيع  لغايتيفاألنشطة مجموعات مف 
التي تشكؿ نسبة كبيرة مف إجمالي  تمؾعمى  االىتماـوتركيز  ،التكاليؼ اإلجمالية بيف مختمؼ األنشطة

                                                           
1
Ibid., P.49.  

 .203، ص2008محمود الشيخ، التسويؽ الدولي، دار أسامة لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، 2
 .88نبيؿ مرسي خميؿ، مرجع سابؽ، ص3
لدفعو مقابؿ عرض المؤسسة، ويتـ قياسيا عف طريؽ اإليرادات  ستعدادامى القيمة بالنسبة لممؤسسة ىي عبارة عف المبمغ الذي يكوف العمبلء ع

كوف اإلجمالية التي تعكس السعر الذي المؤسسة يمكنيا أف تحصؿ عميو عمى منتوجيا مضروب في عدد الوحدات التي يمكف بيعيا. وعميو فالمؤسسة ت
 : راجع. مربحة إذا كانت القيمة التي تحصمت عمييا أعمى مف تكاليؼ المنتوج

Michael Porter, l’avantage concurrentiel: comment devancer ses concurrents et maintenir son avance, op.cit., P.54.    
4
Giorgio Pellicelli, op.cit., P.186.  

5
Michael Porter, l’avantage concurrentiel: comment devancer ses concurrents et maintenir son avance, op.cit., P.54.    

6
Fréderic Leroy, op.cit., PP.29-30. 

7
Giorgio Pellicelli, op.cit., P.189. 
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لتميز والتفرد عمى ، ومف جية أخرى تحديد األنشطة التي يمكف لممؤسسة مف خبلليا تحقيؽ نوع مف االتكاليؼ
تحميؿ الموقع النسبي الذي ل إستراتيجية أداةىي  حمقة القيمة أف أخرىبعبارة  .1المؤسسات األخرى المنافسة

  :3تتميز بثبلث خصائص ىيوىي  .2تشغمو المؤسسة مف حيث التكاليؼ والتمييز
نتاجو، وذلؾ بعمؿ جؿ إأاألنشطة الضرورية مف  أنيا تعبر عف قيمة منتوج أو خدمة معينة في شكؿ .1

 تفرقة بيف األنشطة األولية وأنشطة الدعـ.
إنيا توضح الروابط بيف مختمؼ األنشطة، ىذه الروابط تعبر عف العبلقة الموجودة بيف نشاط معيف  .2

 نجاز نشاط آخر.إوتكمفة 
ف كا ما إذا أنيا تعبر عف التعاوف المحتمؿ بيف المنتجات والخدمات وبيف مجاالت األنشطة في حالة .3

 لممؤسسة أكثر مف نشاط واحد.
وىي تتضمف  ،وعددىا خمسة األولية األنشطة: األنشطةنوعيف مف  إلىالمؤسسة  ئجز ة القيمة تُ سمسم

النوع الثاني فيتضمف ما  أما بعد البيع. العميؿ، وخدمات ما إلىنقمو و وبيعو،  جالتشكيؿ المادي لممنت أنشطة
وذلؾ بتزويدىا  ،وسائؿ العمؿ األوؿوىي التي تمنح النوع  أنشطة أربعةوعددىا  ،الدعـ بأنشطةسمى يُ 

 أنشطةتضـ تسعة  لممؤسسة . وعميو فسمسمة القيمةاإلنتاجبالتكنولوجيا، وشراء وسائؿ و بالموارد البشرية، 
 :كما يوضحو الشكؿ التالي مرتبطة بعضيا ببعض

ّ:ّسمسمةّالقيمةّلبورتر15مّالش كلّرق
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Source: Michael porter, l’avantage: comment devancer ses concurrents et maintenir son avance,  

Dunod, Paris, 1999, P.53. 
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ا أسفؿ الشكؿ مف اليميف إلى اليسار ممثمة بيانيالرئيسية وال األنشطة أفالشكؿ نبلحظ  مف خبلؿ
المادي لممنتجات  ىي التي تؤدي إلى التشكيؿ مباشرة لمقيمة أي مولدةتتمثؿ في الوظائؼ العممية ال

 :1والخدمات، وىي تتضمف الوظائؼ التالية
ع مدخبلت نقؿ وتوزيو تخزيف، و ، ستبلـابتتمثؿ ىذه الوظيفة في األنشطة المرتبطة  :اإلمداد الداخمي -

 اإلنتاج.
منتجات نيائية مثبل التجميع، التغميؼ، صيانة  إلىتحويؿ المدخبلت  أنشطة: ويتضمف اإلنتاج -

 الخ.…التجييزات
 نقؿ، والتوزيع المادي لممنتجات النيائية.التخزيف، ال أنشطةشمؿ يالخارجي: و  اإلمداد -
، الترويج، رسويقية والبيعية كاإلشياممية التاألنشطة المتعمقة بالع نطوي عمىالتسويؽ والمبيعات: وت -

 الخ.…التوزيع، العبلقات مع الموزعيف قنوات نتقاءاالتسعير، 
خدمات ما بعد البيع: وىي األنشطة التي تزيد مف قيمة المنتوج أو المحافظة عمى قيمتو مثؿ خدمات  -

 الخ.…توفير قطع الغيارالتكويف، التركيب، اإلصبلح والصيانة، 
وتمعب  ،الرئيسية تكوف موجودة بدرجة معينة األنشطةمف  األنواعسة فكؿ ىذه وميما كانت المؤس

ذاؾ في الحصوؿ عمى ميزة تنافسية يتوقؼ  أوالحيوية ليذا النشاط  األىمية أف إالفي الميزة التنافسية،  ادور 
 اإلمداداتفي تتمثؿ  أىمية األكثر األنشطةف إخاصة بكؿ قطاع. فمثبل بالنسبة لموزع ف أنيا أيعمى القطاع 

في الحصوؿ عمى ميزة  األساسيةف التسويؽ والمبيعات ىي إمبنؾ فلبالنسبة  أماالموجستية الداخمية والخارجية، 
 .2الخ…تنافسية
 ألنيا ،ممثمة بيانيا بمستقيمات عرضية األخيرةالدعـ، ىذه  بأنشطةبما يسمى  األولية األنشطةرتبط ت

وتسمح ليا بأداء أدوراىا مف خبلؿ  ،فيي التي تدعـ األنشطة األولية ،أولية أنشطةعدة  أوتؤثر عمى واحدة 
تمثيميا في الشكؿ الممثؿ لسمسمة القيمة  لذلؾ تـ ،وبالموارد البشرية ،بالتكنولوجياو وسائؿ اإلنتاج، ب تزويدىا
 وىي تشتمؿ عمى الوظائؼ التالية: .3سطر منقطةأبواسطة 

العامة، المالية والمحاسبة، الشؤوف القانونية،  اإلدارة أنشطةف التحتية لممؤسسة: وتتضم األساسيةالبنية  -
 .4الخ…العبلقات الخارجيةالتنظيـ، إدارة الجودة، نظاـ المعمومات، 

، كويفالمتعمقة بالموارد البشرية كاالختيار، التعييف، الت األنشطةالموارد البشرية: وتتمثؿ في كؿ  إدارة -
في كؿ  أي، 5سمسمة القيمة ككؿ ؤثر عمى أنشطةتموارد البشرية الوظيفة  أفالخ. والمبلحظ …التحفيز
 المؤسسة.   أجزاء
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التي  األنشطةيضـ تشكيمة مف و  يتجمى مف خبلؿ وظيفة البحث والتطوير، التطوير التكنولوجي: وىو -
 بعبارة أخرى أف تكاليؼ البحث والتطوير تتمثؿ في تكاليؼ .1اإلنتاجيةتستيدؼ تحسيف المنتوج والعممية 

البحث والدراسة المنفقة مف طرؼ المؤسسة بغية تطوير أو تمييز المنتوج مف حيث مواصفاتو التقنية أو 
  .2طويؿ المدى االستثمارو، وىي أحد أوجو الوظيفية أو طريقة إنتاج

 ،الخ…، التجييزات المكتبيةالتاآل، أوليةمواد الالمتعمقة بشراء المدخبلت:  األنشطةالتمويف: وىي  -
 أيِّ سمسمة القيمة ككؿ  أنشطةىذا النشاط يتغمغؿ كذلؾ عبر  أفالمؤسسة. والمبلحظ  إلىدفقيا وضماف ت

لى وا  . فكؿ نشاط داخؿ سمسمة القيمة بحاجة إلى شراء وسائؿ اإلنتاج، 3ةنو منتشر عبر كامؿ المؤسسأ
 .4وجؿ إتماـ وظيفتأالموارد البشرية، وكذا لشكؿ معيف مف التكنولوجيا مف 

 ،أف المؤسسة كمما تمكنت مف تحقيؽ ميزة تنافسية في أكثر مف حمقة في سمسمة القيمة مع العمـ  
 ضمف ليا ذلؾ التمتع بميزة تنافسية أكثر استقرارا.

تحميؿ جوانب القوة والضعؼ في  أيتحميؿ داخمي لممؤسسة  إجراءاليدؼ مف سمسمة القيمة ىو إف 
فجانب القوة يعبر عف  .5تنافسية لممؤسسة زايافي خمؽ مجؿ تحديد قدرتيا عمى المساىمة أمف  األنشطةىذه 

نو يعبر عف أ أيوالمحتممة لممنافسيف،  ـ بو بشكؿ فائؽ مقارنة مع القدرات الحاليةاما تستطيع المؤسسة القي
نقاط  أماالمقدرة المتميزة والخاصة التي تمنح المؤسسة ميزة مقارنة في السوؽ كالتصميـ الجيد لممنتوج. 

ليس لدييا الطاقة البلزمة لمقياـ بو رغـ  أو ،ما تقـو بو المؤسسة بشكؿ سيء يءي عبارة عف شالضعؼ في
 .6لدى المنافسيف مثبل عدـ توفر الموارد المالية الكافية توافرىا

كاف ىذا  إذا إال ،جانب القوة ال يمثؿ ميزة وكذا بالنسبة لجانب الضعؼ فيو ال يمثؿ عدـ تميزف
 .7لممحافظة عميو إمكانيةيسيا وحرجا، ويمكف تحديده وقياسو، وىناؾ الجانب يمثؿ عامبل رئ

 أنشطةجؿ تحديد نقاط القوة والضعؼ في أتقييـ الوضع الداخمي لممؤسسة مف  أف إلى اإلشارةوتجدر 
 : 8سمسمة القيمة يتـ مف خبلؿ مقارنة الوضع الداخمي لممؤسسة مع ثبلثة مستويات معيارية ىي

 .ةالسابقة لممؤسس اإلمكاناتلية مع مقارنة العوامؿ الحا -
 بالمقارنة مع المنافسيف. -
العوامؿ الفارقة بيف النجاح  أيلمصناعة التي تعمؿ بيا المؤسسة،  األساسيةبالمقارنة مع عوامؿ النجاح  -

 والفشؿ في ىذه الصناعة.
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وفي نفس  ،مقةلسمسمة القيمة يتـ تحسينو عف طريؽ تعزيز كؿ ح اإلجمالي األداء أفوالجدير بالتنويو 
بناء الميزة التنافسية باالعتماد عمى بنية  أف أخرىالوقت عف طريؽ تعزيز الروابط بيف الحمقات، بعبارة 

والتنسيؽ  ؼ،الوظائؼ الرئيسية، التنسيؽ بيف الوظائ أمثمةثبلثية:  démarche سمسمة القيمة يتـ عبر مسيرة
 :1الخارجي
جؿ البحث عف مصادر أسية ضمف سمسمة القيمة مف ويقصد بذلؾ تحميؿ كؿ وظيفة رئي :األمثمة .1

المؤسسة ال يمكنيا امتبلؾ ميزة  أفمع العمـ  ية السيمة البموغ مف طرؼ المؤسسة.المزايا التنافس
وال تجمب  األىميةتنافسية في كؿ واحدة مف وظائؼ سمسمة القيمة، فالوظائؼ الرئيسية ال تممؾ نفس 

عدة  أوالمؤسسة البحث عف ميزة تنافسية حاسمة في واحد  ، لذلؾ يجب عمىنفس القيمة لممستيمؾ
 أخرىبعبارة  ،األخرىالتنافسية بالوظائؼ  désavantagesالعيوب وظائؼ رئيسية بشكؿ يعوِّضيا عف 

قابمة لمدفاع و لميزة تنافسية حاسمة، مستمرة  كأساسف تكوف أتحديد الوظائؼ الرئيسية التي تسمح ب
 يا.عن

: في ىذه الحالة ال يتـ فحص الوظائؼ واحدة بواحدة كما في الحالة السابقة، التنسيؽ بيف الوظائؼ .2
فالروابط داخؿ كؿ مؤسسة ىي عادة  ،بيف الوظائؼ التي تضميا سمسمة القيمة بؿ بتحميؿ الروابط

بيف الوظائؼ التقنية  أوكالروابط بيف وظائؼ البيع والمالية  ،خاضعة لمتناقض ولمصراع
. أعمىجؿ تزويد العميؿ بقيمة أالتعاوف مف  إلىي فاليدؼ ىو توجيو الوظائؼ الخ، وبالتال…والصنع

 تنسيؽ داخؿ السمسمة. أفضؿتنتج عف  أففالميزة التنافسية يمكف 
 أوسعتحميؿ  إجراءنو مف المفيد إعبلوة عمى تحميؿ سمسمة القيمة لممؤسسة، فالتنسيؽ الخارجي:  .3

سمسمة القيمة لممؤسسة ىي ليست معزولة بؿ ىي  أي أف. 2المؤسسةتنتمي إليو يتعمؽ بالنظاـ الذي 
بسمسمة القيمة  الخمؼ إلى األماـومف  ،وردييابسمسمة القيمة لمُ  األماـ إلى الخمؼ مرتبطة مف
ىذا النظاـ يضـ سبلسؿ القيمة لكؿ مف  .سماه بورتر بنظاـ سبلسؿ القيمةأوىذا ما ، 3لموزعييا

بيدؼ تحديد مصادر المزايا التنافسية التي ُتظير روابط ذات وذلؾ  ،المورديف، الموزعيف، والعمبلء
فمجموع ىذه السبلسؿ مع بعضيا يشكؿ نظاـ  .4ومع العمبلء ،يف، مع الموزعيفدور مع المُ  امتياز

 كما يوضحو الشكؿ الموالي: وذلؾ ،القيمة لممؤسسة
 :ّنظامّسالسلّالقيمة16مّالش كلّرق
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فقط فيـ سمسمة القيمة  نو يجب ليسإجؿ الحصوؿ عمى ميزة تنافسية والمحافظة عمييا، فأفمف 
وردوف ىـ الذيف ينتجوف سمى بنظاـ القيمة. فالمُ بؿ كذلؾ الشكؿ الذي تندمج بو داخؿ ما يُ  ،لممؤسسة

ف منتجات المؤسسة قبؿ وصوليا إالمستخدمة في سمسمة القيمة، مف جية ثانية ف اإلنتاجويوزعوف وسائؿ 
تؤثر عمى  إضافية أنشطةتمارس  األخيرةىذه  أفا لمعمبلء تمر عبر سبلسؿ القيمة لقنوات التوزيع، كم

 .1دمج في سبلسؿ القيمة لمعميؿالمنتجات تن وأخيرا ،المؤسسة أنشطةوكذا عمى  ،العميؿ
 أنشطة أداءتؤثر عمى التكمفة وعمى  أنشطتيـفالطريقة التي يمارس بيا الموردوف وقنوات التوزيع 

فخصائص  .2د أو أفضؿ موزعر أفضؿ مو  ختياراوبالتالي فالميزة التنافسية يمكف أف تستمد مف  ،المؤسسة
مة عمى التكمفة وكذا عمى مي آثارالقيمة لممؤسسة ليا داخؿ سمسمة  إنتاجمنتجات المورد والتي ىي وسيمة 

يمكف  التسميمات المنتظمة، يقمص مف تكمفة المناولة أف، فالتغميؼ الجيد لمنتجات المورد مثبل يمكف التمييز
 أفيمكف  أيضاالتنسيؽ مع قنوات التوزيع مف جيتو  الخ.…أف تقمص مف المخزونات الضرورية لممؤسسة

، عرض المنتجات كاإلشيار األنشطةيزيد مف التمييز. فياتو القنوات تمارس العديد مف  أويقمص التكاليؼ 
 %50مف سعر البيع لممؤسسة حيث يمثؿ  اميم االخ، ومعدؿ اليامش المقتطع مف طرفيا يمثؿ قسم…وبيعيا
ؾ لمعديد مف منتجات االستيبلمف ذلؾ مف سعر البيع المدفوع مف طرؼ المستعمؿ النيائي  أكثروحتى 
  .3الواسع

فالتمييز الذي ، مشتراة تدخؿ في سمسمة القيمة لمعميؿ إنتاجوسيمة بمثابة منتوج المؤسسة كذلؾ ُيعد 
 األخيرعمى سمسمة القيمة لمعميؿ. فيذا  تأثيرىاتحصؿ عميو المؤسسة بخمؽ قيمة لمعميؿ تحصؿ عميو نتيجة 

، فالسيارة مثبل قد تستعمؿ األنشطةىذه  إطاري ستعمؿ فوالمنتجات التي يشترييا تُ  األنشطةيقـو بسمسمة مف 
. فالقيمة تظير عند خمؽ المؤسسة لميزة تنافسية لعميميا وذلؾ األنشطةلمقياـ بالسباقات وغيرىا مف  أولمعمؿ 

حتى  األخيرىذه القيمة التي تـ خمقيا لمعميؿ مف طرؼ ىذا  إدراؾ، ويجب أدائيابتحسيف  أوبتقميص تكاليفيا 
لممؤسسة والتي الفرؽ بيف القيمة  إلى في ىذا الصدد اإلشارة. ويجب أعمىسعر  قتطاعاة مف تتمكف المؤسس

أكثر الحاجات والتي يكوف قياسيا  بإشباعربح، وقيمة المستيمؾ والتي يعبر عنيا  أوتقاس في شكؿ سعر 
ثر سيولة مف فيـ أك يعتبرف  فيـ سبلسؿ القيمة لمعمبلء الصناعييف والتجارييف إ، عبلوة عمى ذلؾ فتعقيد

  .4سبلسؿ القيمة لؤلسر )المستيمكوف األفراد(
عمى تنسيؽ أكثر فعالية مع الشركاء خمفا وأماما، وخير مثاؿ تقـو  أفوبالتالي فالميزة التنافسية يمكف 

بفضؿ تنظيـ خاص جدا  إالوالذي فعاليتو ال تكوف  ،juste-á-temps في الوقت المحدد اإلنتاجعمى ذلؾ نظاـ 
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لسمسمة القيمة ولنظاـ القيمة  بعبارة أخرى أف التحميؿ المشترؾ .1قات مع المورديف والمقاوليف مف الباطفلمعبل
 .2يسمح لممؤسسة بالحصوؿ عمى معمومات حوؿ مصادر بنائيا لمزايا تنافسية

ّتقييمّنموذجّىيكلّالصناعةّلبورترالفرعّالرابع:ّ
ستراتيجيات التنافسية التي تـ ات كالعدد المحدود لئلجيت لو العديد مف االنتقادوُ  إف مدخؿ بورتر قد

 :3بعض الجوانب والمتمثمة فيل إىمالو، عبلوة عمى أساسية ستراتيجياتإحصرىا في ثبلث 
ليا سمطة  األخيرةىذه  أفالدولة، مع  تأثير أىمؿقد  األوؿ إصدارهنموذج بورتر في  إفدور الدولة:  -

، األسعارمراقبة وضبط المنافسة، مراقبة  حوؿ المحيط، التنظيـ مف خبلؿ: الضرائب، التشريعات
لممؤسسات مف خبلؿ مشترياتيا بكمية كبيرة مما يسمح  اميم تكوف عميبل أفالخ. كما يمكف …اإلعانات

  تنافسية. أكثرتكوف  أفوبالتالي  ،ىتبلؾ السريع لتكاليفياإللممؤسسات با
 فستراتيجيات التعاو إة ميمبل بذلؾ تمحور حوؿ المنافسنموذج بورتر التعاوف والتحالفات بيف المنافسيف:  -

جؿ تطوير بعض أ. فالمنافسوف المباشروف يمكنيـ التحالؼ مع بعض مف والتحالفات اإلستراتيجية
مف  بالخارج. إضافة إلى التعاوف داخؿ الفرع االقتصادي المنتجات، تقاسـ تكاليؼ اإلنتاج، أو إقامة فروع

وبالتالي تجاىؿ ىذا المدخؿ لمفرص التي تنشأ  .ونفس يف والموزعيف في الوقتوردجؿ االستفادة مف المُ أ
 مف تحالفات المؤسسة مع المورديف، أو الموزعيف، أو المنافسيف.

الفكرة الرئيسية لبورتر تتمثؿ في أف بنية القطاع ىي المحدد لمعبة التنافسية ولربحية المؤسسة، وبالتالي  -
أف ىذا المدخؿ فشؿ في  الواقع القطاعي ومع محيطيا. لكف المبلحظ فالمؤسسة مجبرة عمى التكيؼ مع

مما يتوجب األخذ في  ،ونفس داخؿ القطاعالمؤسسات كبير ألداء  اختبلؼوجود  تفسير السبب وراء
فمصدر األداء ىو داخمي موجود داخؿ  ،البنية القطاعية استخداـاالعتبار لقدرات المؤسسة عمى 

  وضحو مدخؿ الموارد.المؤسسة نفسيا، وىذا ما 
، ادائم اتنافسي اأف مدخؿ ىيكؿ الصناعة ييتـ ببناء ميزة تنافسية تمنح لممؤسسة موقع يـيرى بعضكما  -

 . 4لكف فرضية االستمرارية ىذه ال تكمف حقيقة داخؿ الموقع نفسو بؿ داخؿ القدرة عمى تجديده
واكتشاؼ  ،لتشخيص الميزة التنافسية األداة األساسية لسمسة القيمة باعتبارىا نتقاداتا جيتوُ  كما

فقد اعتبرت مف طرؼ البعض كتمثيؿ بسيط لوظائؼ المؤسسة والمحافظة عمييا،  ،مصادر الحصوؿ عمييا
 :5والمتمثمة فيما يمي أخرىنتقادات ال إضافة

ذا ى أف إالة لمقيمة، مولدال األنشطةجؿ تحديد أمف  ادقيق بناء مزايا تنافسية يتطمب ضرورة تحميبل إف -
التي  األنشطةوذلؾ راجع لصعوبة تكميـ  ،وبالتالي فيو ذاتي ،معطيات كمية إلىيستند عموما  التحميؿ ال
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 صعوبة معرفة تفاصيؿ مكونات إلى إضافة ؟تشكؿ السمسمة فكيؼ يتـ تكميـ الموجستيؾ الداخمي مثبل
   صعب بالتالي المقارنة مع المنافسيف.سمسمة القيمة لممنافسيف مما يُ 

مسمة القيمة ُتحدِّد الروابط العامة الحالية داخؿ اليياكؿ الموجودة، بينما اإلستراتيجية التنافسية يجب إف س -
 .فنافسيماالعتبار توقع ردود أفعاؿ الفي  ةخذآو  ،مستقبمي نعكاساأف تكوف ناتجة عف 

ا عمى ميزة المؤسسة وحصولي إستراتيجيةلممحيط التنافسي، فنجاح  األولويةمنح  إًذا ،نموذج بورتر
وبالتالي بناء موقع تنافسي دائـ مرتبط مباشرة بقدرتيا عمى فيـ وتحميؿ محيطيا. لكف السؤاؿ الذي  ،تنافسية

مختمفة رغـ خضوعيا لمحيط تنافسي  إستراتيجية ختياراتاليطرح نفسو: كيؼ نفسِّر تطبيؽ المؤسسات 
 .أخرىو مداخؿ نع أجابت. وىذا ما ؟متشابو

ّخلّالمواردمدّ:المطمبّالثاني
في عدـ األخذ بعيف والمتمثؿ  ،ستراتيجينظرا لمنقص الذي عانت منو النماذج التقميدية لمتحميؿ اإل

، شومبيتر (1817) صوب كتابات ريكاردو تجيوااف بعض الك تَّاب إف ،الداخمية لممؤسسة متغيراتلم عتباراال
Schumpter (1934) و Penrose(1959)، ية لممؤسسة ىي مف المحددات األساسية معتبريف الموارد الداخم
 . 1لتنافسيتيا

لباحثيف في اإلدارة اإلستراتيجية ىي البحث عف ا أبرز انشغاالتأصبح واحد مف  ،1990فمنذ سنوات 
العديد . حيث اقترح 2ة تطوير المؤسسات لمصادر جديدة لممزايا التنافسية في ظؿ محيط سريع التطوركيفي

جؿ تفسير أتغيير وجية النظر مف  1991و 1986سنة  Barney ،1984سنة  Wernerfelt مف الُكتَّاب:
خصوصا بموارد المؤسسة.  ىتماـباالاألداء الموجود بيف المؤسسات، وذلؾ  ختبلؼاو مصدر الميزة التنافسية 

، يقوـ عمى فكرة أف  Ressource Based View (RBV) مي بمدخؿ المواردىذا المدخؿ الحديث والذي سُ 
وذلؾ عمى اعتبار أف الموارد غير  ،ألعمى لممؤسسة ُيفسَّر بوجود موارد ليا خصائص معينةاألداء ا
مف أجؿ تفسير األداء وليس . وىو بذلؾ قد اعتبر أف المؤسسة ىي المستوى المبلئـ لمتحميؿ 3متجانسة
 .4القطاع

 لئلجابةوذلؾ  ،رجيةالداخمية لممؤسسة بدال مف العوامؿ الخا األصوؿمدخؿ الموارد اىتمامو عمى ز ركّ 
المختمؼ لممؤسسات المتواجدة في صناعة واحدة. بعبارة  األداءالتساؤؿ المتمحور حوؿ السبب وراء  فع

ف المؤسسة إفحسب ىذا المدخؿ ف .5خارجيا إلىمدخؿ الموارد ينطمؽ مف نظرة مف داخؿ المؤسسة  أف أخرى
 أف أخرىبعبارة  .6ناء ميزتيا التنافسية، تسمح ليا ببإستراتيجية أو أساسيةتمتمؾ موارد  أفالمؤسسة يمكف 
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وعمى ما تتمتع بو  ،عمى ما تمتمكو بداخميا مف موارد مختمفة أساسيبناء المؤسسة لميزة تنافسية يعتمد بشكؿ 
   . 1منافسييا فىذه الموارد مف نقاط قوة تؤىؿ المؤسسة الكتساب ميزة تنافسية تنفرد بيا ع

، Resource-Based Theory (RBT) بعد ذلؾ تحت اختصاروالذي ُعرِّؼ  RBV إف مدخؿ الموارد
في مجاؿ  األعماؿواحتؿ مكانة ميمة في الغالبية العظمى مف  ،اإلستراتيجيةالنموذج المييمف في  أصبح
حيث خصائص الصناعة ىي العامؿ األساسي المفسِّر  (1980)رنة بنموذج بورتر ا. ومقاإلستراتيجية اإلدارة

وتـ بالتالي تفسير  ،عمى المصادر الداخمية لمميزة التنافسية الدائمة أكدَّ خؿ الموارد دمف إ، فلؤلداء األعمى
ليا  إستراتيجيةبامتبلؾ المؤسسة لموارد  أي ،في الموارد االختبلؼ إلى ستناداابيف المؤسسات  األداءفروقات 

مف تأكيده عمى أىمية فبالرغـ  .2ومف خصائص القطاع مركز التنافسيوليس انطبلقا مف ال ،خصائص معينة
ىذه الموارد ستراتيجي لموارد المؤسسة. نو أكد عمى عدـ إمكانية تجاىؿ التشخيص اإلأ، إال القطاع ىيكؿ
غير متجانسة حسب ىذا المدخؿ، وذلؾ بعكس مدخؿ بورتر الذي يقـو عمى فرضية ضمنية  تكوف أفيمكف 
فظيور بعض االختبلؼ  ،ستراتيجيات متشابيةإوتتبع  ،مؤسسات نفس القطاع ليا موارد متجانسة أفمفادىا 

ف ىذا إلسبب ما مثبل دخوؿ منافس جديد في القطاع، ف في الموارد المستعممة مف طرؼ المؤسسات
   .3ركية المفترضة لممواردوذلؾ بسبب الح ،لمدة قصيرة ااالختبلؼ يكوف مؤقت

صوصا النادرة منيا وغير القابمة وخ ،نموذج الموارد حاوؿ توجيو أنظار اإلدارة إلى أىمية الموارد
نو نقؿ التركيز عمى الجوانب الذاتية أوتحقيؽ نتائج أفضؿ، أي  ،لمتقميد في تشكيؿ إستراتيجية المنافسة

نظرية الموارد حاولوا تغيير قواعد المعبة  يمؤيد فإ أخرىبعبارة  .4افسيةنالت مزايافي تحقيؽ ال لممؤسسة
 ،عبلوة عمى الفروقات السابقة الذكر. 5بيف المؤسسة ومحيطيا autorité وقمب عبلقات النفوذ ،التنافسية

نوعيف مف الريوع:  إلىف مدخؿ الموارد يستند إع االحتكارية، فو وبعكس مدخؿ بورتر الذي يقـو عمى الري
ؿ يتـ الحصوؿ عميو مف خبل األوؿفالنوع  :quasi-rentes وشبو الريوع rentes ricardiennes الريوع الريكاردية

أما  خمقو بسيولة. أووال يمكف تقميده  أي محدود العرض، ،ستراتيجي نادرإ ألصؿالمؤسسة  ستعماؿاو  متبلؾا
بالنسبة  وكبر بالنسبة لممؤسسة منأتكوف لو قيمة  أفالذي يمكف  األصؿفُيفسَّر بخصوصية  النوع الثاني
معيف، بينما  جو منت صنعجؿ أمف  A ما ألصؿمستعمؿ  أفضؿىي  X كانت مؤسسة إذافمثبل  لممنافس،
 لممؤسسة A األصؿرؽ بيف قيمة اف الفإ، في ىذه الحالة فاألصؿمستعمؿ ليذا  أفضؿثاني ىو  Y ىامنافسو 

X ولممؤسسة Y يمثؿ شبو ريع لممؤسسة X نشأ نتيجة مطابقة تامة بيف ي أف. ىذا الفارؽ في الكفاءة يمكف
فالسعر  المنافسة مف تطويره. األخرىتتمكف المؤسسات لـ  ذيوال A واألصؿ X لممؤسسة اإلنتاجيالجياز 
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مف السعر الذي  أعمىيكوف  أفال يجب  A األصؿجؿ حصوليا عمى أمف  Xالمدفوع مف طرؼ المؤسسة 
 ،حسب قيمتو الحقيقية بالنسبة ليا األصؿتسدد  ال X لدفعو، وبالتالي فالمؤسسة امستعد Y سيكوف المنافس

نما ريعية الريوع الشبو  أفبمعنى  .1سمى بشبو الريعوىذا الفارؽ ىو ما يُ  ،كفاءة قؿاألحسب قيمتو لممنافس  وا 
يتمحور حوؿ  إًذافمدخؿ الموارد  .2المورد والقيمة المتولدة مف استعمالو مف االختبلؼ بيف قيمة اقتناء تأتي

عماؿ ىذه الست عتبر الصناعة كحقؿالتي تسمح بتطوير ىذه الريوع في حيف ي   اإلستراتيجية األصوؿ
ؿ لمتحميؿ الصناعي، حيث يعتقد أف ربحية المؤسسات ال كمِّ مع ذلؾ فمدخؿ الموارد يعتبر بمثابة مُ . 3األصوؿ

   تنشأ فقط مف القطاع بؿ كذلؾ مف مواردىا.  
ّلمدخلّالمواردّالنظريةّواألسسّ:ّالجذورّالتاريخيةاألولالفرعّ
ّالجذورّالتاريخيةّلمدخلّالموارد:ّ-أوال

الذي تناوؿ  Wernerfelt ػػمع المقاؿ المؤسس ل 1984سنة  إلىوارد يرجع مصدره مدخؿ الم
 ثـ األساسية المبادئبشرح  1991بعد ذلؾ في سنة  Barney ـ بارنيليذا المدخؿ، ليقو  األولىاالقتراحات 

Conner  4مستوى النظرية إلىجؿ رفع مدخؿ الموارد أمف  االذي قدَّـ حجج 1991 عاـفي.  
الكتابات التقميدية لريكاردو ونظرية الريع، فالميزة  إلىف الجذور التاريخية ليذا المدخؿ تعود إمع ذلؾ ف

رت المفكرة االقتصادية فس 1959وفي سنة  .اإلنتاجىي مرتبطة بحيازتو لعوامؿ  آخرالنسبية لبمد مقارنة ببمد 
مواردىا.  ستغبلؿاالتسييرية في  وخصوصا بقدراتيا ،نمو المؤسسات بمواردىا الداخمية E.T.Penrose بونروز

 1984في سنة  B.Wernerfelt مثؿ اإلستراتيجية اإلدارةقاـ باحثوف في  1980ثـ في نياية سنوات 
 .5تيار الموارد بتأسيس 1991و 1986في  J.B.Barneyو

عف خزَّاف مف الموارد المنتجة الممموسة وغير ف المؤسسات ىي عبارة إف Penrose (1959) فحسب
ف مجموع الموارد الممموكة مف طرؼ المؤسسة والخدمات المنتَّجة المتحصؿ عمييا مف ىذه أو  ،وسةالممم

 مفيوـ خدمات الموارد défini توضح ياأنكما  .6الموارد ىي التي تفسِّر سموؾ المؤسسة في السوؽ ونموىا
services des ressourcesف أت التي تقدميا، و بؿ الخدما ،، فمدخبلت اإلنتاج ليست في حد ذاتيا موارد

 .7طبيعة ىذه الخدمات ترتبط بالمعارؼ التي يمتمكيا األفراد في المؤسسة
لذي ا يتمثؿ في: ما ارئيسي فقد طرح تساؤال 1984ومف خبلؿ مقالو لسنة  Wernerfelt ػػبالنسبة ل أما

داخؿ  فلقطاع ألال في ا اإلجابةعمى المدى الطويؿ؟ ولـ يجد  أخرىكفاءة مف مؤسسات  أكثريجعؿ مؤسسة 
، وال في موقع المؤسسة في السوؽ، وال أخرىكفاءة مف  أكثرنفس القطاع بعض المؤسسات تكوف باستمرار 
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Jean-Luc Arrégle, Analyse Ressource Based et identification des actifs stratégiques, Revue française de gestion, 

Lavoisier, Paris, France, N
o
 160, 2006, PP.246-247. 
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Frédéric Prévot et autres, perspectives fondées sur les ressources: proposition de synthèse, revue française de 

gestion, Lavoisier, Paris, France, N
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Lavoisier, Paris, France, N
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204, 2010, P.83. 
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Jean-Charles Mathe, op.cit, P.21. 
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Laurent Renard et autres, op.cit., P.15. 
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Frédéric Prévot et autres, op.cit., PP.88- 89. 
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ولجأ  ،في المنتجات التي تطورىا. ووضع في النياية عامؿ كفاءة دائـ الذي يتواجد داخؿ المؤسسة نفسيا
موارد تضمف ليا ميزة دائمة عمى منافسييا. خمؽ وتطوير  إلىمفيـو المورد: كؿ مؤسسة تسعى  إلى بالتالي

 أماـبقدرة المؤسسة عمى اقتناء ىذه الموارد بجعؿ الصعوبة  أو، بممكية الموارد نفسيا إماىذه الميزة تتعمؽ 
الذي يقترب ويتميز  barrière de ressource قدَّـ مفيـو حاجز المورد Wernerfelt ػػف المنافسيف ليذا االقتناء.

لممورد  اعام اتعريف قترحا Wernerfelt أفذلؾ  إلىضؼ أ .1ت عف الحواجز التقميدية لمدخوؿفي نفس الوق
 .2الممموسة وغير الممموسة األصوؿالتفرقة بيف  أساسعمى 
 األسسّالنظريةّلمدخلّالموارد:ّ-ثانيا

ىاف ر ، فالWernerfelt نتيىاوذلؾ مف حيث  ،تناوؿ بارني ثانية تطوير مدخؿ الموارد 1991في سنة 
 ؟3لميزة تنافسية دائمة ايكوف مصدر  أفمورد يمكف  أفعف التساؤؿ: كيؼ  اإلجابةبالنسبة لبارني ىو محاولة 

 ليذه النظرية ىما: أساسيتيفواضعا بذلؾ فرضيتيف 
اختبلؼ الموارد: فالمؤسسات المتواجدة داخؿ نفس الصناعة تختمؼ عف بعضيا البعض فيما يخص  .1

 إلى 1995في سنة  Montgomeryو Collis في ىذا الصدد كؿ مف شارأوقد  .حيازتيا مف الموارد
المادية وغير  األصوؿمجموعة متمايزة مف  أنياالمؤسسات عمى  إلىمدخؿ الموارد ينظر  أف

فالمؤسسة ىي عبارة عف مجموعة مف الموارد الفريدة، ىذه الموارد موزعة بشكؿ  عميوو  ،الممموسة
ستراتيجيات إ ؽ المؤسساتؼ يفسِّر لماذا تطباالختبلؼ سو ىذا  .4غير متجانس بيف المؤسسات

وبالتالي المؤسسة التي تحصؿ عمى  ؟األداءمختمفة، ولماذا تحصؿ عمى نتائج مختمفة فيما يخص 
المحافظة عمييا عمى المدى الطويؿ طالما حافظت عمى شرط االختبلؼ في  بإمكانياميزة تنافسية 
الموارد يمكف  أف أخرىبعبارة  .5مف طرؼ المنافسيف ىي باىظة ف تكاليؼ تقميد مواردىاأمواردىا، و 

ىي مف نفس وذلؾ حتى ولو كانت ىذه المؤسسات  ،أخرى إلىتكوف نسبيا مختمفة مف مؤسسة  أف
الخ كميا متغيرات …القطاع، فالموقع الجغرافي، الموارد المالية، المعارؼ التكنولوجية، سمعة المؤسسة

 .6ؤسسة ألخرىتكوف قابمة لبلختبلؼ مف م
انعداـ القابمية لمحركية والتنقؿ بشكؿ كامؿ لمموارد في سوؽ عوامؿ  أيضعؼ حركية الموارد:  .2

 .7والتغير في امتبلؾ الموارد عمى المدى الطويؿ ،المؤسسات باالختبلؼ حتفاظا، وبالتالي اإلنتاج
 أفوالمبلحظ  ،أخرى إلى نقمو بسيولة مف مؤسسة أوتبادلو  أوالمورد ال يمكف بيعو  أف أخرىبعبارة 

ضعيفة الحركة وحتى مستحيمة التبادؿ والبيع مثبل صورة العبلمة، الدراية  المؤسسة الكثير مف موارد
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ّ.260عبير حسف سيد أحمد رمضاف، مرجع سابؽ، ص7
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فيناؾ  .1ليست متحركة األصوؿفيذه  ،التقنية لممؤسسة المتحصؿ عمييا بفضؿ سنوات مف الخبرة
ختراع التي تحد مف حركية ، كبراءات االتجعؿ مف الموارد ضعيفة الحركية facteurs عوامؿ

ىي عموما تتكوف مف موارد وكفاءات خاصة  اإلستراتيجية فاألصوؿوعميو  .2معينة اتكنولوجي
عدـ قدرة المنافسيف  أي ،األصوؿيوجد ىناؾ سوؽ يتـ فيو مبادلة ىذه  بمؤسسة معينة، وبالتالي ال

ىي نادرا ما تتضمف  اإلستراتيجية األصوؿ أفالحصوؿ عمييا عف طريؽ الشراء. مما يعني 
 أففيجب  إستراتيجية أصوالنو حتى تصبح المدخبلت أ، و األسواؽالمدخبلت التي يتـ تبادليا في 

والتي مف  ،أماـ المنافسة عمى ىذه األصوؿ   limites exanteيكوف لسوؽ ىذه العوامؿ حدود قبمية
 .3نيا أف  تضعؼ المنافسة بيف المؤسسات عمى ىذا الموردأش
الميزة التنافسية ىي غير قابمة لمتقميد، فكؿ المزايا  أفمدخؿ الموارد ال يدعي  أف لىإ شارةاإلوتجدر  

ف المزايا تصبح تقريبا مستمرة إنو نظرا لخصائص الموارد، فأبؿ فقط يعتبر  ،سوؼ تصبح في يـو ما مقمَّدة
 افسية لممؤسسة تقريبا دائمة.تصبح الميزة التن ،نو بفضؿ خصائص المواردأ أي ،4وتقريبا غير قابمة لمتقميد

والمحافظة  ميزة تنافسية خمؽ أي–األداء منظور الموارد يقـو عمى تفسير االختبلفات في  أف أخرىبعبارة 
  .5بيف المؤسسات عف طريؽ خصائص الموارد -يياعم

دائمة، ىذه  لميزة تنافسية اتجعؿ مف مورد مصدر  أفبارني بحث بعد ذلؾ عف المعايير التي يمكف 
 .المورد الختبلؼ وثبات وتشكؿ مؤشرات تجريبية ،المعايير حسبو ىي أربعة

حصوؿ المؤسسة عمى ميزة تنافسية، بؿ البد مف  إلىليست كؿ الموارد تؤدي  1991فحسب بارني
 إستراتيجية أصوالالموارد تصبح  أف أي .6لميزة تنافسية اخصائص في المورد حتى يكوف مصدر  أربعتوفر 

 عدـ القابمية لبلستبداؿ.وىي: القيمة، الندرة، القابمية الضعيفة لمتقميد،  معايير ةربعألعند تحقيقيا 
الفرص و/أو تجنب  نتيازابوذلؾ بالسماح ليا  ،يجب أف يضيؼ قيمة لممؤسسةالقيمة: المورد  .1

ـ التحميؿ اإلستراتيجي لمحيط فمروجو مدخؿ الموارد تبنوا مفاىي .7التيديدات التي تظير في المحيط
SWOT المؤسسة

  ستغبلؿاوالفرضيات الضمنية، فالخاصية األساسية لممورد تكمف في قدرتو عمى 
   .8تجنب تيديد أوفرصة 
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فالمؤسسة تتمتع  ،المرتقبيف أوغير ممتمؾ مف طرؼ المنافسيف الحالييف  ايكوف المورد نادر  أفالندرة:  .2
بؿ عدد كبير مف قفس الوقت ال تطبؽ مف تخمؽ القيمة وفي ن إلستراتيجيةيزة تنافسية عند تنفيذىا مب

ف الموارد القيِّمة التي تُمتمؾ مف طرؼ عدد كبير مف المؤسسات إ. وعميو فاألخرىالمؤسسات 
، Hitt، Ireland في ىذا الصدد كبل مف أشارلميزة تنافسية، وقد  اتكوف مصدر  أفالمنافسة ال يمكف 

تمؾ الممتمكة مف طرؼ عدد قميؿ مف المنافسيف الموارد النادرة ىي  أف إلى 2001سنة  Hoskissonو
الموارد النادرة ىي تمؾ التي ال تمتمكيا  أف Newbert 2007 كما يرى ،المحتمميف أوالحالييف 
يمتمكيا عدد قميؿ منيا، وعميو فالميزة التنافسية تتحقؽ فقط عند تمكف المؤسسة  أو أخرىمؤسسات 

  .1تمؾ التي تشترؾ بيا مع المنافسيف مف تطوير واستغبلؿ الموارد التي تختمؼ عف
تسمح  أفوط يمكف لموارد المؤسسة ر ش أيمدخؿ الموارد يحاوؿ تفسير تحت  إفصعبة التقميد:  .3

فالمورد  .2التي تسمح بتجنب خطر التقميدتحديد الشروط  أخرىبتدعيـ ميزة تنافسية دائمة، بعبارة 
ف الميزة إكما ىو معمـو فف. ال تممكوال يكوف سيؿ التقميد مف طرؼ المؤسسات التي  أفيجب 

وعميو فتحقيؽ المؤسسة لميزة تنافسية  ،التنافسية ىي مفيوـ نسبي فيو يتعمؽ بميزة مقارنة بالمنافسيف
  Meilleursاألفضؿالممارسات  نتشاراالمنافسيف ليذا النجاح بسبب سرعة  نتباهالفت  إلىسيؤدي 

pratiques بطاتقارب تنافسي  إلىعف تقميدىا مما يؤدي وبالتالي بحثيـ  ،بيف المؤسسات  تآكؿأو ؿ وا 
عمى موارد  عتماداالالمؤسسة مف جية  ىيجب عمولتفادي مشكؿ التقميد،  .3الميزة التنافسية المعنية
 أماـوضع حواجز  أخرىجؿ الحصوؿ عمى ميزة تنافسية دائمة، ومف جية أغير قابمة لمتقميد مف 

 mécanismes "ميكانيزمات العزؿ عبارة Richard Rumelt عمييا أطمؽالمنافسيف. حواجز التقميد ىذه 

d`isolation"، تحمي الصناعة  األخيرةفيذه  ،وىي بالنسبة لممؤسسة مثؿ حواجز الدخوؿ لمصناعة
، كذلؾ حواجز التقميد تمنع المنافسيف األرباحمف الداخميف الجدد الراغبيف في امتبلؾ حصص مف 

ميزتيا  أساساخميف المحتمميف مف نسخ موارد وكفاءات المؤسسة التي ىي الد أو ،سواء الموجوديف
 :فيحواجز التقميد تتمثؿ و . 4التنافسية
   الحواجز الممموسة لمتقميد: وىي تتضمف الحواجز التالية: -أ

 إماف و المنافس يكوف: ففي ىذه الحالة brevets يتمثؿ في براءات االختراعذو طابع قانوني  األوؿالحاجز  -
شراء الرخص.  إلىوالعائدة  ،الزائدة التكمفةال يمكنيـ تقميده بسبب  أو، جياو منتممنوعيف مف تقميد 

حقوؽ  :أيضاالبراءات ىناؾ  إلى إضافة. 5وبالتالي فالميزة التنافسية لممؤسسة تستمر ماداـ براءتيا تحمييا
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سوؽ عف طريؽ وضع ال إلىالحكومات لدخوؿ مؤسسات جديدة  العبلمات، مراقبة أسماءحقوؽ النشر، 
، والمعايير. فكؿ ىذه الحواجز تدخؿ quotas ، الحصصcertifications شيادات، الlicences التراخيص
الموارد الخاصة الممموسة يمكف حمايتيا مف المنافسيف عف طريؽ  أفوالمبلحظ  .1القانونية قيودضمف ال

رد غير الممموسة فيي ال تخضع ليذا النوع واإليجار مثبل، إال أف المواحقوؽ الممكية متمثمة في العقود 
الموارد غير الممموسة  إلى المنافسيف ف وصوؿإحمايتيا قانونيا. مع ذلؾ ف إشكاليةمما يطرح مف الحقوؽ 

  .2ف ىذه الموارد ىي غالبا نتاج تاريخ المؤسسةأل صعوبة أكثر ىو
ممؾ منافذ وصوؿ ممتازة لمدخبلت فالمؤسسة التي ت لممستيمكيف: أومنافذ الوصوؿ الممتازة لممدخبلت  -

في الجودة والتي ال يمكف تقميدىا.  أوعالية الجودة يمكنيا الحصوؿ عمى ميزة في التكمفة  إنتاج
طويؿ المدى  contrat d´excluvité حصريوبالتالي شراء عقد  ،األوليةمنفذ ممتاز لممواد  عمىكحصوليا 

 إلىالوصوؿ ككيف، ملممستي préférentiel تفضيميةتكوف ليا منافذ  أفمع الصانع مثبل. كذلؾ يمكف 
ف تبيع أب حصريعقد  إمضاءوبالتالي  ،المحبلت ذات الموقع الجغرافي الممتاز أوتجار التجزئة  أفضؿ

منتجات بعض  إالبيع ي أالب األخيريمتـز ىذا  أفكؿ منتجاتيا عف طريؽ ىذا التاجر لمتجزئة عمى 
وبالتالي حتى  ،يعاد التفاوض حوليا أوتباع  أفالتفرد ىذه يمكف  عقودأف المنتجيف مثبل. مع مبلحظة 

 أو دخبلت اإلنتاجسواء لم ،تضمف المؤسسة ميزة تنافسية دائمة يجب عمييا امتبلؾ منافذ وصوؿ ممتازة
  .3ير مستغمة مف طرفيـىي غ أوف و المنافس ي يجيؿ قيمتيالممستيمكيف الت

لدخوؿ منافسيف ناشطيف، وتزداد  اأيضا حاجز لحجـ تمثؿ وفورات احجـ السوؽ واقتصاديات الحجـ:  -
تقميد المنافسيف  أماـ اشكؿ حاجز مما يوفورات الحجـ بحجـ ضعيؼ لمسوؽ فعالية ىذا الحاجز عند اقتراف 

 .4لمصدر الميزة التنافسية لممؤسسة
ؿ التاريخية، العوام الثبلثة التالية: لؤلسبابترجع  حواجزىذه الموسة: حواجز التقميد غير المم -ب

 الغموض السببي، وتعقد العبلقات االجتماعية:
جؿ تقميد ميزة أسسة: فالمنافسوف يمكنيـ مواجية صعوبات مف ظروؼ تاريخية فريدة مرتبطة بالمؤ  -

مرتبطة خصوصا بالمؤسسة. فالموارد الحالية لممؤسسة  ألسباب إيجادىاتـ  األخيرةىذه  إذاتنافسية، 
ة تحصمت عمى تطور المؤسسة وتكيفيا مع المحيط، فكمما تطورت المؤسس تراكمت وتطورت تدريجيا مع

معينة  إستراتيجية تباعإموارد فريدة. وبالتالي فيذه الظروؼ تجعؿ مف المؤسسة ىي الوحيدة القادرة عمى 
 .5ال يمكف لممنافسيف تقميدىا

                                                           
1
David Besanko et autres, op.cit., P.438.  

2
Mahmoud Zouaoui, intention stratégique, construction des compétences et avantage concurrentiel: le rôle de 

l apprentissage organisationnel et de l’innovation, revue tunisienne d’économie et de gestion RTEG, centre de 
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Ibid., PP.440-441. 
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. 1السبب والنتيجة يتعمؽ األمر ىنا بالغموض الموجود بيف: ambigüité causale الغموض السببي: -
أف العبلقة بيف الموارد الممتمكة مف طرؼ المؤسسة، وتحقيؽ ميزة تنافسية دائمة تكوف  ويقصد بذلؾ

حصوليا  إلى أدتموارد المؤسسة  أفف ال يمكنيـ فيـ كيؼ يالمنافس أفأي  .2مبيمة وغير واضحة سببيا
مفيومة جزئيا  أوافسييا ىي غامضة كبر مف منأفقدرة المؤسسة عمى خمؽ قيمة   ؟3عمى ميزة تنافسية
ف لمعبلقة بيف موارد المؤسسة يعدـ فيـ المنافسو  .4وحتى مف طرؼ المؤسسة نفسيا ،امف طرؼ منافسيي

جؿ الحصوؿ عمى أوالميزة التنافسية يجعميـ غير قادريف عمى تحديد الموارد التي يجب محاكاتيا مف 
لذلؾ عمى  مف المستحيؿ عمييـ التقميدنو إوعميو ف .5الميزة التنافسية التي تتمتع بيا ىذه المؤسسة

جؿ الحصوؿ أمف  اي تمنحيا في نفس الوقت ميزة وغموضتتراىف عمى الموارد والكفاءات ال أفالمؤسسة 
ف ىناؾ ثبلث خصائص يجب توفرىا إف 1990سنة  Defillipiو Reed عمى ميزة تنافسية دائمة. فحسب
. فالتفاعؿ بيف ىذه spécifiques خاصة، معقدة و tacites ةر ماض تكوف أففي الموارد والكفاءات وىي: 

الموارد  أف أخرىوبالتالي مف كوابح التقميد. بعبارة  فالخصائص الثبلث يزيد مف الغموض السببي
الغموض السببي يظير غالبا عند ف .6كانت صعبة التقميد خاصةة، معقدة و ر ماوالكفاءات كمما كانت ض

يتـ التحكـ فييا  األخيرةىذه ال يمكف حؿ رموزىا.  ةر ماضف معارؼ يا محصوؿ المؤسسة عمى ميزت
التي تتضمف  فاألنشطة الخ.…والخطأوتحسينيا وتطويرىا مف خبلؿ التطبيؽ المتكرر، التدريب، التجربة 

مف نتائج  أفضؿنتائج  ؿ عمىجؿ الحصو أمف الصعب وصؼ كيؼ يجب ممارستيا مف  ةر ماضمعارؼ 
 .7التقميد مف طرؼ المؤسسات المنافسة أماـ اقوي ابر الغموض السببي حاجز المنافسيف، لذلؾ يعت

 عتمادىاغير قابمة لمتقميد نظرا ال مزاياف بعض الإف Jay Barney بارنيجاي التعقد االجتماعي: حسب  -
مف موارد المؤسسة ىي نتاج ظاىرة  اجزء أف أي، كالثقافة التنظيمية مثبل معقدة اجتماعيةعمى ظاىرة 

العبلقات الشخصية بيف المديريف داخؿ  إلىقد يرجع  لممورد اعية معقدة. التعقد االجتماعياجتم
فجزء مف  المدير بالمورديف. أوالمؤسسة، بيف المدير والعماؿ، العبلقات التي تربط بيف المدير والعمبلء، 

والتي تتميز بوجود  ،تماعيافالموارد المعقدة اج .8نجاح تويوتا مثبل مرده عبلقات الثقة بينيا وبيف موردييا
لمقيمة مما يحد بشكؿ كبير مف قدرة  إضافتياماؿ اجتماعي مميز فييا، يصعب تحديد كيفية  رأسبوجود 

 .9عمى تقميد ىذه الموارد األخرىالمؤسسات 
مف التعقيد  أو ،المؤسسات التي مزاياىا التنافسية نابعة مف الظروؼ التاريخية أف بالذكروالجدير 

في حالة حدوث تغيرات في المحيط،  مف غموض سببي تكوف عرضة لمضغط ولمتيديدات أو ،االجتماعي
                                                           

1
Jean-Luc Arrégle, op.cit., P.252. 

 .261حمد رمضاف، مرجع سابؽ، صأعبير حسف سيد 2
3
Mahmoud Zouaoui, op.cit., P.350. 

4
David Besanko et autres, op.cit., P.442. 

 .93سعد عمي العنزي وجواد محسف راضي، مرجع سابؽ، ص5
6
Bernard Forgues et Eric Lootvoet, op.cit., P.201. 

7
David Besanko et autres, op.cit., P.442. 

8
Ibid., P.443.  

 .94سعد عمي العنزي وجواد محسف راضي، مرجع سابؽ، ص9
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عادة ،كذلؾ صعبة التطوير وبالتالي فإنيا ،وذلؾ راجع لكوف ىذه المصادر صعبة الشرح والفيـ التشكيؿ  وا 
تضمف  أفعاؿ مف الغموض السببي مثبل يمكنيا  بمستوىفالكفاءة التي تتميز  .1في حالة تغير المحيط

لف تستطيع  ألنيا ،تعديميا أرادتصعوبات جمة في حالة  أماـلكنيا في المقابؿ تضعيا  ،حماية لممؤسسة
 . 2جانب تركز أيالتحديد بدقة عمى 

ال تكوف لو موارد مكافئة يمكف استعماليا كبديؿ  أف: المورد يجب لئلحبلؿ أو عدـ القابمية لبلستبداؿ .4
المورد يكوف مصدرا لمميزة التنافسية عند عدـ توفر موارد  فأ أخرىبعبارة  .3عنو مف طرؼ المنافسيف

 إمكانية، عند آخرلمورد  ستراتجياإنو مكافئ أونقوؿ عف مورد  ،ستراتيجياإمعادلة لو  أوموارد مكافئة 
في ىذا الصدد كؿ  أشاروقد  ستراتيجيات.واحد منيما وبشكؿ منفصؿ في تنفيذ نفس اإل أي ستخداـا

كانت ىناؾ  اإلستراتيجيةقيمتيا  زدادتاالموارد كمما  أف إلى Hoskissonو Irelandو Hitt مف
 ،معادؿ ليا أومكافئ  إيجاد، وكمما كانت غير مرئية كانت ىناؾ صعوبة في ستبداليااصعوبة في 

وتعتبر المعرفة الخاصة  المؤسسة. إلستراتيجيةمحاولة تقميد المنافسيف  أماـوتخمؽ بالتالي حاجزا قويا 
 .4لياعف الموارد صعبة التحديد وعديمة البديؿ المكافئ  األمثمة كأحدبالمؤسسة 

 ي:موالفي الشكؿ ال مدخؿ الموارد لبارني لتحقيؽ ميزة تنافسية مستدامةويمكف تمخيص 
 Jay Barney بارنيجايّمدخلّالمواردّل:17ّمّالش كلّرق

 

 

 
 

Source: Gerard Koenig, management stratégique: projets, interactions et contextes,  

Dunod, Paris, France, 2004, P.161. 

ف في اختبلؼ الموارد وثباتيا لدى يو المتمثمتيبارني وانطبلقا مف فرضيت أفمف خبلؿ الشكؿ نبلحظ 
 أوقدرتو عمى استغبلؿ الفرصة المتاحة في البيئة  أيلممورد ىي قيمتو  األساسيةف الخاصية إالمؤسسة، ف

كما أف بارني بتحميمو لتبايف وثبات  .5ستبداؿلبلالندرة وضعؼ القابمية لمتقميد وكذا  إلى افةإضتجنب تيديد، 
 .opérationnelle 6الموارد وكذا صياغتو لممعايير األربعة، قد جعؿ مف نظرية الموارد أكثر عممية

VRIN نموذج سـا عمييا أطمؽلبارني  األربعةالمعايير 
 ا جرانتلي وأضاؼ Grant  شرط  2000عاـ

ىذا النموذج  إلى عنصر آخر إضافة 2006في سنة  حديثا ليتـمنافسة، الالصمة ببقاء المؤسسة في حالة 

                                                           
1
David Besanko et autres, op.cit., P.443. 

2
Jean-Luc Arrégle, op.cit., PP.256-257.  

3
Mahmoud Zouaoui, op.cit., P.350. 

 .94سعد عمي العنزي وجواد محسف راضي، مرجع سابؽ، ص4
5
Gérard Koenig, op.cit., P.161.  

6
Colette Depeyre, op.cit, P.iv. 

VRIN: Valeur, Rareté, Inimitabilité, Non Substituabilité. 

 تبايف وثبات الموارد
 القيمة -
 الّندرة -
 مقاومة التّقميد -
 ضعؼ قابمية االستبداؿ لمموارد -

 تحقيؽ
ميزة تنافسية 
 مستدامة
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Hesterlyو Barney مف قبؿ كؿ مف l´organisation التنظيـ شرطيتمثؿ في 
بمعنى ىؿ المؤسسة تممؾ  .1

جراءات سياسات ذكر: القيمة، الندرة، تكمفة التقميد تسمح ليا بالمحافظة عمى استغبلؿ المعايير السابقة ال وا 
VRIO ػػسمى بالنموذج يُ  أصبحلمواردىا؟ وبذلؾ 

2.  
 ـ بيتراؼ، قا1991والمحددة مف طرؼ بارني في سنة  ،لمموارد األربعباالعتماد عمى الخصائص 

Peteraf  وط شروط ضرورية لممحافظة عمى الميزة التنافسية. ىذه الشر  أربعةبتحديد  1993بدوره في سنة
 :3تتمثؿ في
التي تمتمؾ  وبالتالي فالمؤسسات ،اختبلؼ الموارد داخؿ صناعة معينة أينطمؽ مف مبد األوؿالشرط  .1

فتحصؿ عمى الريع  األعمىا المؤسسات ذات الموارد مموارد متوسطة يمكنيا توقع التوازف فقط، بين
ف االختبلؼ المبلحظ إحسبو ف والذي ،ريكاردو يقوـ عمى البرىاف الذي قدمو إلىاالستناد –الريكاردي 

. -الطمب إلشباعالمرتفعة ىي محدودة كميا ال تكفي  اإلنتاجعوامؿ  أف إلىداخؿ القطاع يرجع 
كانت مواردىا نادرة وغير قابمة  إذا إاليمكنيا المحافظة عمى ميزتيا التنافسية  فالمؤسسات ال بالتاليو 

 .لمتقميد
المؤسسة عند حصوليا عمى  أف أخرىلممنافسة. بعبارة  ex post الشرط الثاني يتعمؽ بالحدود البعدية .2

وتحمي االختبلؼ داخؿ القطاع. ىذه الحدود تستند  ،ف ىناؾ قوى تحد مف المنافسةإف ،ميزة تنافسية
تجعؿ  لئلحبلؿوكذا عدـ القابمية لمتقميد. فالقابمية  ،لئلحبلؿعدـ القابمية  إلىفي تيار الموارد  أساسا

عدـ قابمية التقميد فيي ناتجة عف  أما. لمموارد البديمةف يالمنافس ستعماؿا نتيجة تياالمؤسسة تفقد ميز 
 ،سمعة المؤسسة، ت اإلختراعشكؿ براءا تأخذ أفالحمائية التي يمكف  اإلجراءاتمجموعة مف 

الذي تـ تحديده  ذلؾ الغموض السببي إلىضؼ أالخ. …ظروؼ تاريخية، عدـ تماثؿ المعمومات
. فالغموض 1982في سنة  Rumeltو Lippman مف طرؼ كؿ مف يزة التنافسيةكحاجز ميـ لمم
محركات  أي ،فعالية المؤسسة ألسبابعدـ التحديد بيقيف مف طرؼ المنافسيف إلى السببي يشير 
  ؟كيؼ يقمِّدوف أودوف وبالتالي فيـ ال يعرفوف ماذا يقمِّ  ،ميزتيا التنافسية

الحركية غير كاممة  أو– سية يتمثؿ في نقص حركية المواردالشرط الثالث لممحافظة عمى ميزة تناف .3
بعبارة أخرى أف ىذه الموارد  ،وبالتالي ليست قابمة لمبيع ،فيذه األخيرة مرتبطة بالمؤسسة ،-لمموارد
شكؿ القاعدة الصمبة التي تقـو تُ  افيي إذً  ،عند انتقاليا مف المؤسسة يامن اأو جزء قيمتيا تفقد كؿ

 نافسية. عمييا الميزة الت
الموارد التي  أفىذا يعني  ،المنافسة أماـ limites ex ante الشرط الرابع فيو وجود حدود قبمية أما .4

صاحبة  أومف طرؼ المؤسسة المحظوظة  إال إيجادىايتـ  أفىي مصدر لمميزة التنافسية ال يجب 
حصؿ ائدة المت. ففي حالة تحديد عدة مؤسسات لمفاألخرىمف غيرىا مف المؤسسات  أكثرالرؤية 

                                                           
حساف دىش جبلب، مرجع سابؽ، 1  .323صصالح عبد الرضا رشيد وا 

2
Frédéric Prévot et autres, op.cit., P.90.  

3
Bernard Forgues et Eric Lootvoet, op.cit., PP.198-199. 



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالقدرةّالتنافسيةّمفيومياّومصادرىاّّّّ   ّّّ   الفصلّالثانيّّّّّّّّّّّّّّّّ      ّّّّّّّّّّّّّّلالجزءّاألو     

 

135 
 

جؿ الحصوؿ عمى ىذه أفيما بينيا مف  صراع إلى، فذلؾ سوؼ يؤدي عمييا مف امتبلؾ ىذه الموارد
عمييا مف المتوقع الحصوؿ  األرباح إلىتصؿ فيو تكمفة الحصوؿ عمييا الحد الذي غاية  إلىالموارد 
تحصؿ عمييا مف المورد ىي وبالتالي فالحدود القبمية لممنافسة تتمثؿ في أف المداخيؿ الم .امتبلكيا

 .1أعمى مف تكاليؼ اقتنائيا
 :2يمر عبر أربع مراحؿ ىيفتطبيؽ المؤسسة لمدخؿ الموارد أما 

الذكر، والتي  لفةتحديد موارد المؤسسة التي تتوفر فييا الخصائص الساالمرحمة األولى تنطوي عمى  .1
 ستراتيجية لممؤسسة.تسمح ليا بخمؽ وتطوير المزايا التنافسية. أي تحديد األصوؿ اإل

والدفاع عنيا ضد تصرفات  بعد عممية التحديد لمموارد تأتي مرحمة حمايتيا والمحافظة عمييا .2
بعبارة  ،جؿ ردع المنافسيف وتأخير عممية تقميديياأعف طريؽ سموكات دفاعية مف وذلؾ ، المنافسيف

   سة.تقميد موارد المؤس إلىالمنافسيف الرامية  أنشطةمحاولة مقاومة  أخرى
جؿ الحصوؿ عمى أليذه الموارد مف  األمثؿالخطوة الموالية لتطبيؽ مدخؿ الموارد ىي االستغبلؿ  .3

  ريوع. توليد أونتائج مالية  إلىبعبارة أخرى تحويؿ األصوؿ اإلستراتيجية  النتائج، أقصى
ىا ر مواردنو يتوجب عمى المؤسسة كخطوة رابعة أف تعمؿ عمى تطويإوبما أف المحيط يتطور ف .4

 موارد أخرى جديدة. الحالية، أف تكيفيا، وحتى خمؽ
في تحديد األصوؿ  والمتمثمة ،والجدير بالذكر أف المرحمة األولى ضمف تحميؿ مدخؿ الموارد

ف المراحؿ األخرى أيضا ليا دور ميـ. أل ،ولكنيا غير كافية ،اإلستراتيجية لممؤسسة، ىي مرحمة ضرورية
ف تستغميا بشكؿ أجية يجب عمى المؤسسة حمايتيا ضد أنشطة المنافسيف، و فبعد تحديدىا لؤلصوؿ اإلستراتي

مواقع  ىذه األبعاد مجتمعة يسمح لممؤسسة ببموغ ؿ عمى تطويرىا. فالتحكـ في مجموعمثؿ، إضافة إلى العمأ
 .3لمدخؿ الموارد ستخداميااوالمحافظة عمى مف خبلؿ  تنافسية مربحة
ّ:ّالمفاىيمّاألساسيةالفرعّالثاني
مفيـو الموارد رغـ األساسية. فمف بيف الصعوبات الرئيسية لمدخؿ الموارد كانت تحديد المفاىيـ احدة و 

، حيث ال يوجد ىناؾ إجماع حوؿ تعريؼ موحد اوضبابي انو يبقى نسبيا غامضأنو جوىر منظور الموارد إال أ
 لمموارد، بؿ ىنالؾ تعاريؼ متباينة تختمؼ مف كاتب إلى آخر.

عبارة عف "مخزوف عوامؿ متاح ممموؾ  بأنيا 1993سنة  Schoemakerو Amitؿ ف قبرفت مفمقد عُ 
وعميو فالموارد ىي عبارة عف كؿ ما تمتمكو وتحوزه المؤسسة مف عوامؿ  ،4أو مراقب مف طرؼ الشركة"

 اإلنتاج.
"أصوؿ ممموسة وغير ممموسة مرتبطة بشكؿ شبو دائـ  فيي 1984سنة  Wernerfelt ػػأما بالنسبة ل

والمتمثمة في  ،ؼ عمييا مف طرؼ االقتصادييفر اعت، وحسبو فإف الموارد زيادة عمى األصوؿ الم1بالشركة"
                                                           

1
Frédéric Prévot et autres, op.cit., P.89.  

2
Jean-Luc Arrégle, op.cit., PP.242-243. 

3
Ibid., P.257. 

4
Frédéric Prévot et autres, op.cit., P.90. 
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وفي   .2والعمؿ واألرض، فإنيا تتضمف كذلؾ التكنولوجيا، قدرات العماؿ، أسماء العبلمات وغيرىا رأس الماؿ
أو غير ممموسة  -كالسيولة المالية–رفت بأنيا عبارة عف "أصوؿ إستراتيجية قد تكوف ممموسة عُ نفس السياؽ 

ف األصوؿ عمى أساس التفرقة بي فاقائمف االعام فاالتعريف فايذف. 3"-كسمعة المؤسسة والدراية التقنية–
ويمكف رؤيتيا  ،المؤسسة اتمتمكي أصوؿموسة ىي عبارة عف المم فاألصوؿ .الممموسة وغير الممموسة

تممكيا المؤسسة وليا  أصوؿعبارة عف  أيضاة التي ىي وفحصيا وتقييميا بسيولة، بعكس غير الممموس
ممموسة ىي تمؾ التي ال تشاىد في الالموارد غير  بعبارة أخرى أف .4ممموسة أولكنيا غير مرئية  ،قيمة

ولكنيا عبر الزمف تصبح أىميتيا كبيرة قد تفوؽ أىمية الموارد المادية كسمعة  ،المراحؿ األولى لنشأة المؤسسة
ف مفيـو الموارد ىنا ىو أكثر شمولية مف المفيـو االقتصادي إوعميو ف .5توى رضا العمبلءالمؤسسة، مس

 لعوامؿ اإلنتاج فيو يشمؿ الموارد الممموسة وغير الممموسة.
، والعمميات التنظيمية، الخصائص اإلمكانيات، األصوؿمفيوـ الموارد "يشمؿ كؿ  أف يـويرى بعض

، المصانع، الرأسماليةمف: المعدات  ف الموارد تتضمف كبلإوعميو ف .6معرفة"المتعمقة بالشركة، المعمومات، وال
 الخ.…، براءات االختراعاألفرادالبشرية متمثمة في خبرات وميارات  اإلمكانياتالمادية والمالية،  اإلمكانيات

مف وضع  يياإضافة إلى تمكنالتحكـ فييا والسيطرة عمييا مف طرؼ المؤسسة،  بإمكانيةىذه الموارد تتميز 
  .7والعمؿ عمى تحسيف كفاءتيا وفعاليتيا ،ستراتيجياتياإوتنفيذ 

فحسبيـ المدخبلت . ت اإلنتاجالفروقات الموجودة بينيا وبيف مدخبل إلىوىناؾ مف يعرفيا استنادا 
المؤسسة تقـو بشرائيا  أفكما  بالمؤسسة، فيي ليست خاصة لئلنتاج génériquesعبارة عف عوامؿ عامة 

 mains العامة، اليد العاممة األوليةمبادلتيا، وىي تتضمف مثبل المواد  ووجد ىناؾ سوؽ يتـ فيحيث ي

d´œuvres générique.خاصة أصوؿالموارد ىي عبارة عف  أففي حيف  ...الخ spécifiques وال  ،بالمؤسسة
تي ُتحوَّؿ مف طرؼ يمكف فييا تبادؿ ىذه الموارد، فيي ُتخمؽ انطبلقا مف المدخبلت ال أسواؽتوجد ليا 
غير ممموسة، وىي تصنؼ  أوقد تكوف ممموسة  أنيا. كما actifs spécifiques نوعية أصوؿ إلىالمؤسسة 

 .8التالية: الموارد المالية، المادية، البشرية، التكنولوجية، التنظيمية، والسمعة األنواع إلى
ة عف ىذه ف الميزة التنافسية الناتجإالتالي فوب ،ف الموارد الممموسة قابمة لمشراء ولمتقميدإوحسب بورتر ف

وعميو  ممموسة كموارد إستراتيجية.الالموارد ال يمكف أف تكوف دائمة، مما يشير ضمنيا إلى أىمية الموارد غير 
والتي  ،ىناؾ نوعيف مف الموارد: موارد قابمة لمتقميد ولمتحويؿ فإف Torondeauو Lorino وحسب كؿ مف

                                                                                                                                                                                           
1
Eric Lamarque, l’évolution des conditions de la compétitivité des banques entre 1995 et 1999, cahier de recherche, 

centre d’études et de recherche en mangement de Touraine - cermat-, université de Tours, Tours, France, 2000, P.4. 
2
Philippe Lorino et Jean-Claude Tarondeau, de la stratégie aux processus stratégique, revue française de gestion, 

Lavoisier, Paris, France, N
o
 160, Janvier 2006, P.313. 

3
Fréderic Leroy, op.cit., P.60.  

 . 178، صمرجع سابؽر محسف منصور الغالبي، طاى4
 .172، ص2009مجيد الكرخي، التخطيط االستراتيجي: عرض نظري وتطبيقي، دار المناىج لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، 5
 .37نبيؿ مرسي خميؿ، مرجع سابؽ، ص6
 المرجع نفسو.7

8
Jean-Luc Arrégle, op.cit., P.244. 
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ف أل ،مؤسسة ميزة تنافسية دائمة، ونوع ثاف يتمثؿ في موارد غير قابمة لمتقميد ولمحركةامتبلكيا ال يمنح لم
كما أنيا تتسـ بالتعقد والغموض فيي نتاج  ،ستنساخياالأو  بموغيال ليس لدييـ الوقت أو المنافسيف ال يمكنيـ
  .1ةباألصوؿ اإلستراتيجية لممؤسسسمى ىذا النوع الثاني ىو ما يُ  ،تاريخ وخبرة خاصة

التعاريؼ المقترحة لمفيـو الموارد مف قبؿ الُكتَّاب الرئيسييف لمدخؿ الموارد يمكف  أفوالجدير بالتنويو 
 :2ىما تصنيفيا ضمف مجموعتيف مف التعاريؼ

 Wernerfelt(1984)، Grant(1991)، Amit مف التعاريؼ والتي تضـ كبل مف: األولىالمجموعة  .1
وغير ممموسة التي تمتمكيا  ،ممموسة عبارة عف عناصرف الموارد إ، فSchoemaker(1993)و

صفات لىذه الموارد  امتبلؾ . عنداإلنتاجية أنشطتيا نجازإجؿ أالمؤسسة، والتي ىي ضرورية مف 
 إستراتيجية. أصوالتصبح  فإنياخاصة 

د عرِّؼ الموار فتُ  Barney(1986 ،1991 ،1995) في بارني ريؼ ممثمةاالمجموعة الثانية مف التع أما .2
 اعنصر لممؤسسة، بما في ذلؾ الكفاءات، يكوف مورد فأي ،صفات خاصة إلىنسبة  شيءقبؿ كؿ 

ما  اعنصر  أف أخرىتزيد مف فعالية وكفاءة المؤسسة. بعبارة  إستراتيجية وضع أوسمح بتصور  إذا
مؤسسة امتمؾ بعض الصفات المميزة التي تميزه. وبالتالي إذا فشمت ال واحدة إذافي حالة  ايكوف مورد

لعناصر التي ليا الصفات الضرورية يذه افي الحصوؿ عمى ميزة تنافسية فذلؾ يرجع لعدـ امتبلكيا ل
لـ تحدد  أنيا إال، الواجب توفرىات ة الثانية ورغـ تحديدىا لمصفاىذه المجموع .الكي تصبح مورد

 .بدقة ىذه العناصر الخاصة
 ،Wernerfelt 1984، Grant 1991، Barney 1991 :أمثاؿاب مف العديد مف الكتَّ  أفوالمبلحظ 

Black وBoal 1994، Miller وSchamsie 1996، Métais 4997  3نماذج تصنيفية لمموارد قترحوااوغيرىـ. 
اآلالت ، المبانيي )الماد الرأسماؿمف الموارد وىي:  أصناؼفقد ميَّز بيف ثبلثة  1991بالنسبة لبارني 

)الييكؿ التنظيمي،  التنظيمي الرأسماؿ، الخ(…ارد المالية، التكنولوجيات، الموقع الجغرافي، المو تجييزاوال
. ىذه الموارد تغطي الخ(…)التعميـ، التكويف، الخبرة، المعرفة البشري الرأسماؿ، الخ(…العبلقات التنظيمية

المؤسسة تتحكـ فييا ية التقنية التي ا، المعارؼ والدر التنظيمية، قدرات المؤسسة، العمميات األصوؿمجموع 
  .4فعاليتياو  كفاءتيا تمكنيا مف زيادةستراتيجيات تنافسية إ بإعدادوتسمح ليا  ،وتسيطر عمييا
مستويات كما  أربعة إلىف الموارد يتـ ىيكمتيا إ، ف1999سنة يف  Lynchو Chaharbaghi ووفؽ

 يوضحو الشكؿ الموالي: 
 
 

                                                           
1
Mahmoud Zouaoui, op.cit., P.353. 

2
Laurent Renard et autres, op.cit., PP.17-18. 

3
Frédéric Prévot et autres, op.cit., P.90.  

4
Selma Katlane Ben Mlouka, processus de compétivité: facteurs et évaluation: application aux entreprises 

tunisiennes, 5
e
 congrès international de l’académie de l’entrepreneuriat, l’h tel delta, canada, 4-5 octobre 2007, P.4.  
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 lynchو Chaharbaghi :ّمستوياتّالمواردّحسب18مّالش كلّرق
 

 

 

 

 
 يع، المصدر: خالد محّمد بني حمداف ووائؿ إدريس، اإلستراتيجية والّتخطيط اإلستراتيجي: منيج معاصر، دار اليازوري العممية لمّنشر والّتوز 

 .345، ص2009عّماف، األردف، 
 أما ،ستراتيجي في الصناعة التي تعمؿ فيياإ نتقاؿا إلىىي التي تؤدي بالمؤسسة فالموارد المتقدمة 

الميزة التنافسية الدائمة. في حيف الموارد  أساسفيي الخصائص الفريدة لممؤسسة وىي  ،الموارد الجوىرية
الموارد الخارجية فيي تمؾ الموارد التي  أما ،ىي الموارد الموجودة لدى جميع المؤسسات فيي شائعة األساسية

 .1تشترييا المؤسسات وتمنحيا ميزة تنافسية
 ة وىي ذات طابع مادي ومالي،عمى نوعيف ىما: الموارد الممموسعموما  لمؤسسةاوتنطوي موارد 
 وذلؾ كما يوضحو الجدوؿ الموالي:  .2وغيرىا وتضـ الموارد التكنولوجية والسمعة والموارد غير ممموسة

ّتصنيفّمواردّالمؤسسة:03ّمّالجدولّرق
ّممموسةالالمواردّغيرّّالمواردّالممموسة

 في:وتتمثؿ  المواردّالمالية:
األصوؿ المالية - االحتياطات النقدية-األمواؿ الخاصة -

قدرة المؤسسة عمى - التمويؿ الذاتي–ؿ قصيرة األج
  عمى المدى المتوسط والطويؿ االقتراض

ّالبشرية:   :تتضمف الموارد
قدرة العماؿ عمى - والء الموظفيف- خبرات وميارات مختمؼ الموظفيف-

ة التي المعرف- اإلداريةالقابميات - التنظيمية ؽالطر - الثقة– التكيؼ
 اكتسبيا الموظفوف بالخبرة

  المواردّالمادية:
 درجة تعقيد معدات المؤسسة- المباني– موقع المؤسسة-
 منافذ الحصوؿ عمى المواد األولية-

ّالمستندةّلمسمعة:ّّ ّالموارد
عبلقات المؤسسة مع - ثقافة المؤسسة- العبلمات التجارية لممنتجات-

 فوالموردي العمبلء
 المواردّالتنظيمية:ّ

 والمكافآتالتقييـ  أنظمة- لممؤسسة لتنظيميالييكؿ ا-
 

ّالتكنولوجية:ّ   الموارد
عدد المخابر –ة جمالعبلمات المس- الممكية الفكرية- براءات االختراع-
 .القدرة عمى التقميد واالستنساخ-عدد المنتجات وطرؽ اإلنتاج المبتكرة –

 عمى مختمؼ المراجعالطالبة اعتمادا  مف إعداد المصدر:

 نوعيف: الموارد المشتركة إلىموارد المؤسسة يمكف تصنيفيا عموما  أف إليو اإلشارةومما تجدر 
ressources communes والموارد الخاصة ressources spécifiques،  فالموارد المشتركة ىي تمؾ الموارد التي
 أنيا أي ،وىي متاحة لكؿ المنافسيف ،، ىذه الموارد ال تمتمكياياأنشطتجؿ ممارسة أتحتاجيا المؤسسات مف 

 أفيمكف  ستخدامياا لكف طريقة ،لكؿ المنافسيف ةالموارد المشتركة ىي متاح أف أخرىبعبارة  .مشتركة بينيـ

                                                           
 .345مرجع سابؽ، صخالد محمد بني حمداف ووائؿ محمد إدريس، 1

2
Michel Ghertman, stratégie de l’entreprise: théorie et actions, Economica, Paris, France, 2004, P.95. 
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 فأفي حالة  إاللميزة تنافسية  ايكوف مصدر ال ف ىذا النوع مف الموارد إ، وعميو فأخرى إلىتختمؼ مف مؤسسة 
كالغابات، قد تكوف طبيعية  الموارد المشتركة ميزة تنافسية دائمة. متبلؾا إلى أدىدمجيا مع الموارد الخاصة 

ف طرؼ السمطات العمومية كالطرقات، السكؾ منجزة م ستثماراتاناجمة عف  أنيا أوالخ، …الشمس
لمنافسييا، فيي بمثابة  وىي غير متاحة ،لممؤسسة االموارد الخاصة فيي تكوف ممك أما الخ.…الحديدية

 réputation de مثبل فسمعة الجودة مخزونات يتـ تشكيميا عبر الزمف عف طريؽ التراكـ المستمر لبلستثمارات

qualité  الخ…تكوف نتيجة االستثمار عبر سنوات سابقة في البحث والتطوير، في التكويف أفلمؤسسة يمكف. 
كالسمعة، العبلقات غير ممموسة  أوالخ، …، المبانيألراضيا، كاآلالتالموارد الخاصة قد تكوف ممموسة 

  .1الخ…الشخصية، الثقافة
ستراتيجي لموارد المؤسسة تمر عبر خمس مراحؿ ف عممية التحميؿ اإلإف 2002سنة  Grant وحسب

 :2تتمثؿ في
 وذلؾ في ضوء نقاط القوة والضعؼ. ،تحديد وتصنيؼ موارد المؤسسة بدقة .1
مؤسسة، ويمكف تحديدىا مف خبلؿ استعماؿ التصنيؼ الوظيفي ألنشطة تحديد وتقييـ قدرات ال .2

 الخ.…المتمثمة في وظيفة اإلنتاج، التسويؽ، الوظيفة المالية، الموارد البشريةو المؤسسة 
تقييـ مدى إمكانية ىذه الموارد والقدرات عمى تحقيؽ أرباح في المستقبؿ في حاؿ استخداميا مف  .3

 طرؼ المؤسسة. 
محيط وذلؾ في ضوء فرص ال ،ىذه الموارد والقدرات ستغبلؿابراتيجية التي تسمح اإلست ختيارا .4

 المتوقعة.
وكيفية تنمية أساس سميـ لمموارد، وذلؾ  ،تحديد فجوات الموارد وتوضيح سبؿ تقميص نقاط الضعؼ .5

جؿ المحافظة عمى مخزوف المؤسسة مف الموارد. أمف  ستثماراتاالمف خبلؿ إحبلؿ وتجديد 
في تنمية قاعدة  ستمراراالمنافسييا يتطمب منيا  تجاهالمؤسسة عمى ميزتيا التنافسية فمحافظة ا
 مواردىا.

ّمدخلّالمواردّتقييم:ّالثالثالفرعّ
ارد المؤسسة كمصدر لتحقيؽ ميزة تنافسية مستدامة، و مدخؿ الموارد قد حقؽ طفرة في تفسير م إف

 :3حيث يساعد مديري المؤسسات عمى
 قؿ أىمية.أتدعـ الميزة التنافسية عف تمؾ التي تعتبر  تمييز الموارد التي -
عطاء تصور واضح عف الموقع الخاص  -  .بوتحميؿ وضع المورد وا 
 تحديد درجة التراكـ الداخمي لؤلصوؿ. -
 ّّة.والتي ال ترتبط بظروؼ الصناع ،تحديد االختبلؼ في ربحية المؤسسات -

                                                           
1
Mahmoud Zouaoui, op.cit., PP.351-352. 

 .346-345خالد محمد بني حمداف ووائؿ محمد إدريس، مرجع سابؽ، ص ص2
 .261حمد رمضاف، مرجع سابؽ، صأعبير حسف سيد 3
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اب جادة مف طرؼ العديد مف الكتَّ  النتقادات االموارد كاف موضوع القائـ عمى مدخؿالف إرغـ ذلؾ ف
 .2004في سنة  Wardو Peppard، 2001في سنة  Butlerو Priem، 1991في سنة  Porter بورتر مف بينيـ:

جؿ تحديد ما الذي يسمح أفقط عمى تحميؿ موارد المؤسسة مف  عتماداالنو مف غير الممكف إف بالنسبة لبورتر
 بأصوؿ أساساماداـ ييتـ  introspective سبو يمكف وصفو باالستبطانيفمدخؿ الموارد ح ،ا بالنجاحيل

في لحظة  لؤلصؿقيمة  décidantوضع  الذي يمعب دورا ميما في األخير، ىذا المؤسسة وليس بالمحيط
لمميزة  االتي تكوف مصدر  األصوؿمؤسسة ليا رقابة نسبيا ضعيفة عمى خصائص لتالي فالوبا معينة.

ف ذلؾ يعتبر نقطة ضعؼ إغير قابمة لمتبادؿ في السوؽ، ف أنيااعتبار الموارد ثابتة ماداـ  أفالتنافسية. كما 
عف  نو في حالة قياـ المنافسيف بتحريؾ شروط الميزة التنافسيةأإلى وذلؾ راجع  ،وليس قوة بالنسبة لممؤسسة

ؤسسة بموارد ليس ليا الم إلى تواجد  ف ذلؾ يؤديإف manœuvres stratégiques إستراتيجية مناورات طريؽ
تخمؽ قيمة في  أنشطةحققت  إذا إالال تكوف ليا قيمة  األصوؿ أفف بورتر يرى إعبلوة عمى ذلؾ ف قيمة. أي

ديد شروط الميزة التنافسية التي حوت ،الصناعة مف جية ضرورة فيـ ىيكؿ إلىمما يعيدنا  ،األسواؽبعض 
فحسب سمسمة القيمة مف جية أخرى. لموارد عمى طوؿ ا أالتي تعب األنشطةجؿ تنظيـ أتتبعيا المؤسسة مف 
. ىذه في خمؽ القيمة يأساس يطف الموارد ىي بمثابة وسأل أساسيوبعمميات ىو  بأنشطةبورتر ارتباط الموارد 

ونظاـ القيمة لممؤسسة. ىذه  ،سمسمة القيمة ضمف األنشطةمف تحقيؽ مجموعة مف  أساساناتجة  األخيرة
تحميؿ لييكؿ  إجراءبفضؿ  دت مف طرؼ المؤسسةوع الميزة التنافسية التي ُحدِّ ىي بيدؼ دعـ ن األنشطة

  .1القطاع الذي تتواجد فيو
 سمسمة مف االنتقادات تمحورت حوؿ: Butlerو Priem كؿ مفوجو وقد 

النظرية تبحث عف تفسير ما الذي يشكؿ ميزة  أفضحا أو لبراىيف مدخؿ الموارد، حيث و  الطابع الحشوي -
الموارد وخصائص ىذه الموارد: خمؽ القيمة، عدـ  أنياائمة داخؿ نفس المؤسسة، وتـ تحديد تنافسية د
ف المؤسسة تكوف ليا ميزة أنو يرى بأدرجة  إلىف ىذا المدخؿ غامض إالخ. فحسبيما ف…التقميد إمكانية
ة التنافسية الميز  أف أخرىبعبارة  .2-موارد خاصة غير ممكف تقميدىا–ف ليا ميزة تنافسية أل ،تنافسية

خمؽ ميزة  إلىف خصائص الموارد التي تؤدي أوندرة، و  valorisation قيمة إضفاءُعرِّفت في شكؿ 
ضفاءتنافسية ىي بالضبط الندرة   .3القيمة وا 

ىذه  أف بإثباتالتفحص الدقيؽ لكتابات ُكتَّاب المدخؿ القائـ عمى الموارد يسمح  أفيرياف  أنيماكما  -
، غامضة وضبابية وذلؾ عمى المستوى المفاىيمي كما عمى fragmentée اة جدأالكتابات تبقى مجز 

                                                           
1
Laurent Renard et autres, op.cit., PP.15-16. 

2
Colette Depeyre, op.cit., P.iv.  

3
Houda Ghozzi, l’approche par les ressources et les compétences en tant que théorie de la firme: apports, limites et 

aménagements nécessaires, XVIIème conférence internationale de management stratégique (AIMS), Association 

Internationale de Management Stratégique, Nice, France, 01-2008, P.23.   
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نو يثير أمدخؿ الموارد يبدو  أدب" أفب القوؿ إلى 2002في سنة  Conner ػػػب مما دفع  المستوى التجريبي
  .1نو يجيب"أمف  أكثر األسئمةالكثير مف 

لعوامؿ الخارجية خصوصا منيا الطمب، ا أىمؿبتركيزه عمى داخؿ المؤسسة يكوف بذلؾ مدخؿ الموارد قد  -
 . 2المورد survaloriser يزيد مف قيمة أفمعيف يمكف  منتجالطمب عمى  emballement فاشتداد

الرغبة في  أف اعتبراالقدرة التفسيرية لنظرية الموارد، حيث  في شككا Butlerو Priem فإزيادة عمى ذلؾ ف -
فكرة الموارد شبو ثابتة.  إلى أفضتالتي ة الموارد نظري ؿ أدت إلى إيجاداألصمدخؿ ديناميكي في 

 .؟3وبالتالي ماذا بقي مف قدرة تفسيرية لمنظرية
ليست نظرية بؿ ىي  أنيابالنسبة ليما يدؿ عمى  « ressource based view» كما أف المصطمح نفسو -

 مسممات وأف يف،ىاال تقدـ بر  أنيا عبلوة عمى، perspective منظور أو approche عبارة عف مدخؿ
 . vrai par définition 4يؼالنظرية ىي صحيحة بالتعر 

 أفدعاء الحشو بالقوؿ إبعد أ. حيث نتقاداتاالعف ىذه  اإلجابة 2001وقد حاوؿ بارني في عاـ 
ميزة  آلياينتج  أفنو وال مورد يمكنو أقرَّ أنو أثوابت النظرية. كما  تثبت أوالدراسات التجريبية ىي التي تبطؿ 

ف التحديد الدقيؽ لمموارد مصدر الميزة التنافسية ىو صعب ماداـ يصطدـ بالغموض السببي. أية، و تنافس
 . 5كيةيدينام وأكثر ،تجريبية أكثرتكوف  أخرىقرَّ كذلؾ بضرورة مداخؿ أبارني  أفذلؾ  إلىضؼ أ

ة لممفاىيـ لمدخؿ الموارد يخص التعاريؼ المعطا اد وجيا انتقادفق Wardو Peppardأما بالنسبة لػػ 
ىذا االختبلؼ حوؿ المفاىيـ . 6والتي تختمؼ بشكؿ محسوس مف كاتب إلى آخر ،المستخدمة في ىذا المدخؿ

 .النظرية الكاممةاألساسية شكؿ عائؽ أماـ نقؿ مدخؿ الموارد إلى مستوى 
ة كونيا نظرية تفسيري إلىنظرية الموارد تعود في جزء كبير منيا  إسياماتىشاشة  أف يـويرى بعض

 Hillو Godfrey الجوىري لنظرية الموارد حسب قتراحفاال. exante وال تعطي تنبؤات قبمية ،ex post بعدية
ة در الميزة التنافسية القائمة عمى الموارد دائمة. فالق تكوفحواجز التقميد مرتفعة كانت نو كمما أىو  (1995)

ىي بطبيعتيا غير قابمة  بعض الموارد أفقائمة عمى فرضية  ىي األداءالتفسيرية لمنظرية في تفسير 
تكوف غير  أفالتقميد. وبالتالي فالموارد يجب  أماـخمؽ حواجز  إلىوىذا ما يؤدي  ،inobservables لممبلحظة

وعميو فعند غياب الموارد غير قابمة لممبلحظة  ،قابمة لممبلحظة ماداـ مبلحظتيا تضعؼ حتما حواجز تقميدىا
عبلوة عمى ذلؾ صعوبة قياس الموارد النادرة لممؤسسة وخاصة منيا  .7تيا التفسيريةف النظرية تفقد فورا قدر إف

  .8الموارد غير الممموسة
                                                           

دخؿ الموارد.أي مجموع ما كتب حوؿ م 
1
Laurent Renard et autres, op.cit., P.13. 

2
Colette Depeyre, op.cit., P.iv.  

3
Ibid.  

4
Houda Ghozzi, op.cit., P.23. 

5
Colette Depeyre, op.cit., PP. iv-v. 

6
Laurent Renard et autres, op.cit., P.17. 

7
Houda Ghozzi, op.cit., PP.22-23. 
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لكف فقط منيا تنبؤية، فالموارد ال تكوف ليا قيمة لذاتيا  أكثرنظرية وصفية  بأنيايروف  آخروفكتَّاب 
لدة لمقيمة.  أنشطةمح بتحقيؽ تس ألنيا كانت غير قابمة  إذاالموارد خصوصا  عبلوة عمى صعوبة قياسُموَّ

يجعؿ الدراسات  وىذا ما .1وصعبة المبلحظة وفؽ المعايير المحدِّدة لطابعيا االستراتيجي ،لبلستبداؿ
 التجريبية لمموارد صعبة لمغاية.

ّّّالتطوراتّالحديثةّلمدخلّالمواردالثالث:ّّطمبالم
اإلستراتيجية أكثر عمى متغيرات ارة اإلدالمتخصصيف في  ىتماـا نصباخبلؿ سنوات التسعينات 

 داخؿ المؤسسة: موارد، كفاءات، قدرات، والتي يمكف أف تكوف كأساس لبناء ميزة تنافسية.
 نتشاراا واألكثر األساسيالنموذج  أصبحوالذي  Barney (1986)و Wernerfelt (1984) ػػمدخؿ الموارد لف

 أخرى، فيو مصدر لتيارات اإلستراتيجية اإلدارةاؿ في مج ىائبل ا، عرؼ تطور اإلستراتيجيةوالمييمف في 
تعتبر  أنيا إالحيث سمح بتطوير العديد مف النماذج والتي بالرغـ مف خصوصيات كؿ مدخؿ منيا  ،مختمفة
  .2متكاممة

س كتَّابو جيودىـ لدراسة الموارد بشكؿ ساكف، حيث بحثوا عف لمدخؿ الموارد كرَّ  األوؿفالتيار الفكري 
تسمح لممؤسسة  إستراتيجية أصوالالصفات الواجب توفرىا في الموارد حتى تصبح  أوائص تحديد الخص

ونظرا لممحيط المتقمب الذي  شروط. أربعةبالحصوؿ عمى ميزة تنافسية مستمرة، وتـ تحديد في ىذا الصدد 
لما تمتمكو جؿ تطوير المؤسسة أتواجيو المؤسسة، ظيرت بالتالي ضرورة دراسة الموارد بشكؿ ديناميكي مف 

ونتيجة لذلؾ تفرعت عف ىذا المدخؿ  .3مف موارد بيدؼ المحافظة عمى ميزتيا التنافسية عمى المدى الطويؿ
 :4العديد مف النماذج ىي

والذي برز مع مقاؿ  ،الكفاءات نظورسمى كذلؾ بمويُ  ستراتيجي لمكفاءاتالمدخؿ القائـ عمى التسيير اإل -
 Ron كؿ مفلمنشورات  إطارثـ تطوَّر في  ،1990في عاـ  Prahalad دوبراىاال Hamel ؿىام لكؿ مف

Sanchez  ثـ  1996ف سنة يوآخرRon Sanchez وAimé Heene  والذيف اقترحوا األسس  1997في عاـ
سنة  Knudsenو Foss كؿ مف أعماؿلٌيقدَّـ كنظرية مستقمة عف نظرية الموارد مع  .النظرية ليذا المنظور

1996، Freiling  رفعوه إلى مصؼ النظرية الكاممةحيث  2008نة س فيوآخر.  
في  Shuen شيفو   Pisano  بيزانو، Teece تيسكؿ مف  والذي يعتبر مقاؿ ،مدخؿ القدرات الديناميكية -

 تحييفليتـ  ،تـ فيو توضيح مفيـو القدرة الديناميكية حيث ،جىو المؤسس ليذا النموذ 1997 سنة
  .2007 في مقاؿ لو سنة Teece المقترحة مف طرؼ األساسيةالعناصر 

 ، ثـ1996في عاـ  Grantو Spender مف طرؼ كؿ مف ُطوِّروالذي  ةالمعرفالمبني عمى مدخؿ ال -
Conner وPrahalad  1996في سنة. 

 .1998 في سنة Singhو Dyer كؿ مف إلىوالذي يعود المقاؿ المؤسس لو  ،المدخؿ العبلئقي -
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مختمؼ  أفكما  مى غنى وثراء المدخؿ المبني عمى الموارد.ىذا الفيض المتنوع مف النماذج يدؿ عإف 
، قدراتيا الديناميكية، تيااكفاءالمؤسسة، موارد نحو تحميؿ  نتباهاالجؿ تحويؿ أىذه التيارات الفكرية جاءت مف 

 وقدرتيا عمى التعمـ.
ّمدخلّالكفاءات:ّاألولّفرعال

ارد جديدة لممؤسسة، فيي تسيؿ وتسمح عف الموارد بؿ ىي تسمح بخمؽ مو  ليست بديبلالكفاءات إف 
جؿ بقاء أج مف حرِّ و البعض منيا ىىناؾ نو ضمف كفاءات المؤسسة أكما  بتطوير الموارد وتراكميا.

اإلستراتيجية أو األساسية أو سمى بالكفاءات ما يُ  إنيا ،دائمة منح المؤسسة ميزة تنافسيةتوىي التي  ،المؤسسة
  .1المحورية

فمدخؿ  الميزة التنافسية المتحصؿ عمييا، أساسىي  المحورية الكفاءات فإوفؽ ىذا المدخؿ ف
 ألداءخصائص الصناعة ىي فقط المحدد  أفالموارد يعارض فكرة  مدخؿمثؿ مثمو في ذلؾ الكفاءات 

 كبر مف خصائص الصناعةأ أىميةلممؤسسة ليا  spécifiquesالموارد والكفاءات النوعية  أفالمؤسسات، بؿ 
 .2أفضؿتالي البد مف التركيز عمى ىذه الموارد والكفاءات النوعية التي تمنح لممؤسسة كفاءة . وبالنفسيا

يتـ عبر الموارد والكفاءات  نو شدَّد عمى قدرة المؤسسة عمى تحويؿ المحيط، لذلؾ فالتحميؿأبعبارة أخرى 
الداخمي  نات التحميؿوالشكؿ الموالي يوضح مكو  .3مكة مف طرؼ المؤسسة دوف إىماؿ لمبعد الخارجيتالمم

 :المفضي إلى ميزة تنافسية دائمة
:ّمكوناتّالتحميلّالداخميّالمؤديّإلىّالميزةّالتنافسية19مّالشكلّرق  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد حسيف العيساوي وآخروف، اإلدارة اإلستراتيجية المستدامة مدخؿ إلدارة المنظمات في األلفية الثالثة، المصدر: 
 نقبل عف: ،311، ص2012التوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى، مؤسسة الوراؽ لمنشر و 

Michael A. Hitt, E. Robert Hoskisson, and, R. Duane Ireland, Management of Strategy: 

 Concepts and Cases, South-Western College, New York, 1
st
 ed., 2007, P.72 
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 التنافس اإلستراتيجي 

 الميزة التنافسية

 اكتشاؼ الكفاءات الجوىرية

 الكفاءات الجوىرية

 الكفاءات

 الموارد:

 غير ممموسة–ممموسة -

 

 

 

 

 المعايير األربعة تحميؿ سمسمة القيمة

استبعاد النشاطات ذات 
 اإلسياـ الضعيؼ أو المحدود

صعوبة –الندرة –الوفرة -
 ال يمكف استبداليا–التقميد 
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 متبلؾاكونيا تبني الميزة التنافسية لممؤسسة عمى نظرية الكفاءات تختمؼ عف مدخؿ بورتر في 
إمكانية التحرر وبتحويؿ المحيط لصالحيا، وبالتالي  ،التي تسمح ليا بالتميز عف منافسييا األساسيةفاءات كال

مف الحتمية القطاعية بمعنى التحرر مف التكيؼ مع المحيط والواقع القطاعي. فمصدر األداء موجود داخؿ 
ses compétences clés  ساسيةأي في كفاءاتيا األ ،المؤسسة نفسيا

بعبارة أخرى أف نموذج الكفاءات كما  .1
المحيط، فالمؤسسة يجب أف تستغؿ مع وذلؾ بعكسو لمعبلقة  ،لئلستراتيجية اجديد مدخبل قترحاالموارد 

وبالتالي  .2لوالتنافسي، بمعنى أنيا تخمؽ محيطيا أكثر مف أنيا تخضع  جؿ مواجية السياؽأكفاءاتيا مف 
مجرد امتبلؾ  أفالموارد ولكنو يعتبر  أىمية نو يؤكد عمىأ ، حيثلمدخؿ الموارد متدادافمدخؿ الكفاءات ىو 

ىذه الموارد  combinaison مزج بؿجؿ خمؽ ميزة تنافسية دائمة، أالمؤسسة لمموارد ال يكفي لوحده مف 
في  إًذاية مستمرة في الزمف. فمصدر الميزة ال يكمف ىو الذي يولد ميزة تنافس يافيما بين لتكامؿ والتنسيؽوا

وعميو فالكفاءات المحورية ىي تعبير عف ما تقـو بو المؤسسة بشكؿ  .3امتبلؾ الموارد بؿ في كفاءة المؤسسة
     .4لمجموعة مف الموارد معا وبشكؿ متكامؿ ستخدامياامتميز وفائؽ نتيجة 

بيف وحدة  أو ،عدد مف المنتجات منافسة بيف  تعنيالالمنافسة مف خبلؿ الكفاءات المحورية  إف
ف إوبالتالي ف منظمة أو منظمات أعماؿ أخرى. تجاهاأعماؿ ، بؿ ىي منافسة بيف منظمة أخرىو  نشاط

  .5بعينو ج ماو فشؿ منت أوعمى نجاح  تأثيرىامف  أكثرفشؿ المؤسسة  أوالكفاءة المحورية تؤثر عمى نجاح 
مختمفة في  بأشكاؿ، حيث عرِّؼ لكفاءات نفسو يطرح مشاكؿ في التعريؼوالجدير بالذكر أف مفيوـ ا

 وىذا ما سيتـ التطرؽ إليو في النقطة الموالية اإلستراتيجية اإلدارة أدب
 مفيومّالكفاءات:ّ-أوال

المستعممة ليذا  األفضؿفي الفرنسية، والكممة  ليس ليا مرادؼ capability نكميزيةالكممة اإلإف 
 habilité تعني أف تكوف لؾ أىمية capability ف كممةإف 2000سنة  Winter ػػبالنسبة لف .capacité الغرض ىي

كما تـ تحديدىا وفؽ النية األولية. بعبارة أخرى أف  ،حسب األىداؼما نجاز شيء إل aptitude استعدادأو 
ا يستوجب مطابقة النتيجة يمؤل المساحة التي توجد بيف النية والنتيجة عمى أف اكتسابي  capability مفيـو

يعني  األخيرومفيـو القدرة عمى مستوى الفرد يتفؽ مع نظيره عمى مستوى المؤسسة، ىذا لمنية االبتدائية. 
  .6أنشطتياجؿ تحقيؽ أواستعداد مؤسسة مف  أىمية

تمثؿ وي ،capability مشابو لمفيوـ الكفاءة آخرنكميزي يوجد مفيوـ اإل األدبنو في أوالجدير بالتنويو 
ّستنادااوىذا  ،capabilityوحتى مرادؼ لتعريؼ مفيـو  ،تعريفو قريب جدا أفحيث  compétence في مفيـو

ىو  capacité ػػب capability اإلنكميزيةترجمة الكممة  أففي المغة الفرنسية حيث  األدبلمقاموس. وذلؾ بعكس 
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3
Mahmoud Zouaoui, op.cit., PP.353-354. 
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جؿ أمف  إاللـ يظير  capacité صطمحم بينما compétence ىياالستعماؿ فضمة مغير مستعمؿ، فالكممة ال
 .capacités dynamiques 1وىي الكفاءات الديناميكية نوع خاص مف الكفاءات وصؼ

ي ضرورية مف ى األخيرة، ىذه capacitésوالقدرات  األساسيةنو ال يجب الخمط بيف الكفاءات إوعميو ف
 المؤسسة لكنيا ال يمكف أف تكوف مصدر جؿ بقاء اأأساسية مف  وبالتالي فيي ،نشاطاللقطاع  جؿ الدخوؿأ

 .2لميزة تنافسية دائمة كالتمويف في الوقت المناسب في صناعة السيارات
 ميارةىي عبارة عف " األساسية أوف الكفاءات المحورية إف 1990سنة  Prahaladو Hamel وحسب

savoir-faire 1999 عاـوفي  .3النيائي" جو لممنتتساىـ بشكؿ ميـ في القيمة المضافة  تكنولوجية خاصة أو 
الذي  جو منت التي تسمح لممؤسسة باقتراح savoir-faire مياراتو  savoirs "مجموعة معارؼ بأنيافاىا عرَّ 

 أعمىسمحت بتقديـ منتجات ليا قيمة  إذا إالمعنى ليا وبالتالي فالكفاءة ليس  .4"يصبح مصدر ميزة لمعميؿ
  لمزبوف مف المنتجات المنافسة. 

غير  أوالممموسة  األصوؿمجموعة مف الميارات الفارقة،  أو"تركيبة  أنياعمى  يـبعض كما عرفيا
والتي تشكؿ  ،الممموسة ذات الطابع الخاص، التكنولوجيات فائقة المستوى، والروتينات )التصرفات المنتظمة(

ية متواصمة في ميزة تنافس تحقيؽومف ثـ  ،وقاعدة لطاقات المنظمة عمى التنافس ،جيدا أساسافي مجمميا 
 .5نشاط( معيف" أو) أعماؿمجاؿ 

ليست بديبل ف الكفاءات إف Arrégle التفرقة بيف الكفاءة والمورد، فحسب إلىوىناؾ مف عرفيا استنادا 
ف إذلؾ ف إلىضؼ أ .6لممؤسسة جديدة أخرىموارد وبخمؽ  يابتراكمو  بتطوير الموارد ، فيي تسمحعف الموارد

لـ  إذا لزمف نتيجة استعماليا، بينما العكس بالنسبة لمكفاءات التي تتقمص قيمتياالموارد تنقص قيمتيا عبر ا
موارد المؤسسة تتآكؿ نتيجة استعماليا في حيف أف الكفاءات تتآكؿ لعدـ بعبارة أخرى أف  .7يتـ استخداميا

تيـ يكوف سببا يـ وقدراوعدـ إظيار ىؤالء لميارات ،نظرا لكوف األفراد ىـ مصدر ىذه الكفاءات ،خداميااست
ا مف التعمـ وغيرىو  ،التدريبتجديد وتطوير كفاءاتيا عف طريؽ الضمحبلليا، لذلؾ يجب عمى المؤسسة 

  يا.ضماف عدـ تآكم مف أجؿ الوسائؿ
 امتناسق انشر التي تضمف  خاصةالقدرات مف المعقد  جيىي مز  اإلستراتيجية"الكفاءة  آخروفوعرفيا 

 بتحقيؽليا  يسمحالمؤسسة عف منافسييا و  ويعمؿ عمى تمييز ،يمة لمعمبلءلمموارد بشكؿ يخمؽ بصفة دائمة ق
 لممؤسسة savoir faireالميارات ىذه القدرات تتمثؿ في مجموع المعارؼ و  ،8ة"رؤية طموح إطارفي  أىدافيا

، Sanchez ،Heeneؼ كؿ مف في نفس السياؽ عرَّ  .9والمتراكمة عمى طوؿ تاريخ المؤسسة وألعضائيا
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"القدرة عمى المحافظة عمى النشر المتناسؽ لؤلصوؿ مف أجؿ تمكيف الكفاءة بأنيا  1996في عاـ  Thomasو
 تحقيؽجؿ أالموارد مف  مزج "القدرة عمىبأنيا  Lorinoعرفيا  1998وفي سنة  ،1"بموغ أىدافيا مفالمؤسسة 

نشر المتناسؽ والمتكامؿ مفيوـ الكفاءة ينحصر في وظيفة ال بأف  Durant يرى مف جيتو أيضا، 2"محدد نشاط
ريؼ ىو خمؽ قيمة لمزبوف تميز المؤسسة عف االتع هفاليدؼ مف الكفاءات حسب ىذ  .3والمتكامؿ لمموارد
نشر المتناسؽ لمموارد يمكف عمى التنسيؽ، فعبر عممية ال اريؼ تأكيدىاالتع هالمبلحظ عمى ىذمنافسييا، كذلؾ 

قدرة المؤسسة عمى النشر المتناسؽ لمموارد مما  ًذاإ فالكفاءة ىيلممؤسسة التميز عف منافسييا بكفاءاتيا، 
 أي ،رؤية طموحة تتجاوز كؿ ما تـ تحقيقو إطارتكوف في يجب أف  األخيرة، ىذه أىدافيايسمح ليا بتحقيؽ 

 . تجاوز الموارد الحالية لممؤسسةت
 المبلحظات التالية: اتلمكفاء التعاريؼ السابقة مف خبلؿنستخمص 

ف المؤسسة عمى دراية الكفاءة ىي عبارة عف ما تكو  في حيفا تممكو المؤسسة، عف مأف الموارد تعبر  -
 .و وتأديتوبعمم

 بالمؤسسة تميزىا عف منافسييا.  الكفاءة ىي صفة خاصة أف  -
  اليدؼ مف الكفاءات ىو خمؽ قيمة لمزبائف. -
وىذا  ،لمموارد لمنسؽالنشر عمى االمؤسسة  ةقدرتأكيد غالبية التعاريؼ عمى تنسيؽ الموارد، فالكفاءة ىي  -

 .جؿ بموغ أىدافياأمف 
وىي التي تمنح المؤسسة ميزة  ،األساسية أو المحوريةسمى بالكفاءات ضمف كفاءات المؤسسة ىناؾ ما يُ  -

تنافسية دائمة أماـ منافسييا. ىذه الكفاءات المحورية تتميز بالخصائص التالية: صعبة التقميد، تقدـ قيمة 
 وفيما يمي تفصيؿ ليذه الخصائص: .مختمفة أسواؽ إلىتسيؿ الوصوؿ لمعمبلء، 

 خصائصّالكفاءاتّالمحوريةّ-ثانيا
جؿ تحديد تمؾ التي تؤسس ميزة أستراتيجي لمكفاءات مف مف الضروري تحديد بدقة الطابع اإل

 ففي ىذا الصدد كؿ م قترحاوقد تمييز الكفاءات اإلستراتيجية عف غيرىا مف الكفاءات، أخرى بعبارة  ،تنافسية
Hamel وPrahalad  لمميزة المنشأة الكفاءات المحورية  كتشاؼاببعض المعايير التي تسمح  1999سنة

 التنافسية وىي:
خمؽ  أي ،ج لدى العميؿو في قيمة المنت كبيرالعميؿ: بمعنى ما ىي الكفاءة التي تزيد بشكؿ  ختبارا .1

 ىونداشركة  حركات ومحوالتف جودة مإف Prahaladو Hamel . فحسبومباشرة لمعميؿ أساسية منفعة
Honda 4واالىتزازات، تقميص الضجيج وقودتمنح مزايا ميمة لمعمبلء: االقتصاد في ال vibrations. 
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حد الكفاءات المحورية ليذه الشركة، في حيف أالسيارات ىي  حركاتفالمعرفة الفنية في صناعة م
 .1ويةإدارة العبلقات مع المورديف تعتبر كفاءة غير محورية أو ثان

 تقدـبعبارة أخرى أنيا  ،2األسواؽمف  كبير عدد إلىاختبار سيولة البموغ: الكفاءة تسمح بالوصوؿ  .2
 ستغبلؿاالتنويع الناجحة تعتمد غالبا عمى  ستراتيجياتإف. 3متنوعة في أسواؽ مختمفة اعروض

 .4المحوريةالكفاءات 
مكة مف طرؼ المنافسيف، تتمؾ المم مف أفضؿفريدة و  اختبار المنافسة والتنافسية: ىؿ الكفاءة ىي .3

 ،الكفاءات األساسية عمى المدى الطويؿ حمايةكما يجب  ؟.5الميزة التنافسية تحقيؽفي وىؿ تساىـ 
 بعبارة أخرى أف تكوف صعبة التقميد. .6وتشكيؿ حاجز أماـ دخوؿ المنافسيف
 : 7اخاصيتيف ىم أضاؼ 2000سنة  Sanchez فإفعبلوة عف الخصائص السالفة الذكر 

 .مف المنتجات التي تقدميا أكثرتتغير ببطء  أنيا -
 لممؤسسة. مف التدريب الجماعي أأنيا تنش -

 محوريةالفياتو الخصائص األساسية ىي ما يميز الكفاءات المحورية عف غيرىا مف الكفاءات غير 
 ألنشطةفي التصنيؼ الوظي ستخداـا ؿمف خبل ادقيقتحديدا كفاءات المؤسسة ويمكف تحديد ، أو العادية
 ،أساسيةعمى المؤسسات التي تممؾ كفاءات  األمثمةومف بيف . 8الخ…، تسويؽ، موارد بشريةإنتاجالمؤسسة: 
الخ، …لمنتجات االستيبلؾ الواسع ذات االستعماؿ الواحد كأقبلـ الحبر، شفرات الحبلقة BIC مؤسسة

ة حقف الببلستيؾ، التسويؽ المكثؼ، وتتمثؿ في: تكنولوجي ،فالكفاءات الضرورية ليذه المنتجات ىي واحدة
الكفاءة المحورية لشركة سوني تتمثؿ في قدرتيا عمى تصميـ  أفكما  .9الدخوؿ في شبكات توزيع متعددة

 .10آخر إلىصغيرة تمكف المستيمؾ مف سيولة حمؿ المنتج والتنقؿ بو مف مكاف  أحجاـوتقديـ منتجات ذات 
تتسـ بصفة والتي  ،غير ممموسة أوممموسة  أصوؿية ىي عبارة عف الكفاءات المحور  أفوبالتالي يمكف القوؿ 

تستغرؽ فترة زمنية  تراكميةيتـ عبر عممية  ياوتكوينئيا عممية بنا أفكما  ،الخصوصية والتميز عف المنافسيف
 .معينة
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ّحدودّمدخلّالكفاءات:ّ-ثالثا
 :1حدود مدخؿ الكفاءات أىـمف بيف 

قؿ أالتكنولوجية القوية، وبالتالي فيو  الكثافةالقطاعات ذات خؿ دا أفضؿ مدخؿ الكفاءات يعمؿ إف -
التطور ىي غالبا  حتماالتا أيف ذات المحتوى التكنولوجي الضعيؼ أو ،مبلءمة لمصناعات الناضجة

 قؿ.أ
تثمينو لمنمو الداخمي، عمى حساب النمو عف طريؽ الشراء. فبناء  أيضاما يؤخذ عمى ىذا المدخؿ  -

عف  كفاءات نابعة نظرا لصعوبة جمع وتنظيـ وعمى المدى الطويؿ ،مف الداخؿ فضؿأالكفاءات يتحقؽ 
 . ختبلؼواال singularité التفردبفكرة  أساسا. ىذا التثميف مرتبط أخرىمؤسسات 

التحديد والتقييـ العممي لمكفاءات، فالكؿ تقريبا ىو كفاءة داخؿ المؤسسة، لكف البعض منيا فقط صعوبة  -
لممؤسسة، وكذا  إستراتيجية. فبل يمكف االكتشاؼ المسبؽ لمكفاءات التي ىي حقيقة جيةإستراتيلو قيمة 

فتمييز الكفاءات التي تبني نجاح المؤسسة  لمميزة التنافسية. اصعوبة توقع تمؾ التي سوؼ تصبح مصدر 
  يكوف بعديا.

استكشاؼ  إىماؿلتالي وبا ،تفضيؿ استغبلؿ الكفاءات الموجودة إلىف المؤسسة تتجو إوفؽ ىذا المنظور ف -
التشكيؿ باستمرار لمكفاءات مما يمنح ديناميكية لخمؽ كفاءات  إعادةوبناء كفاءات جديد. فمف الميـ 

  جديدة داخؿ المؤسسة.
مدخؿ الموارد والكفاءات يوجو المؤسسة إلى التسيير عف طريؽ الموارد والكفاءات، وبالتالي تركيز  -

 اءات مما يمثؿ خطورة إضعاؼ وجمود لممؤسسة.الداخمي لمكف االىتماـ عمى التنظيـ
ّمدخلّالقدراتّالديناميكيةالثاني:ّّفرعال

عمى دراسة  أساساالتيار الثاني لمبحث والمنبثؽ عف منظور الموارد يتمثؿ في المدخؿ الذي يرتكز 
 القدرات الديناميكية. 

يسمح بدراسة  1998و 1997في سنتي  فيوآخر  Teece مدخؿ القدرات الديناميكية المقدَّـ مف طرؼ
تحافظ عمى ميزتيا  أفالكيفية التي يمكف لممؤسسات التي تتواجد في محيط يتميز بالتحوالت السريعة 

كمصدر لممحافظة عمى الميزة التنافسية عمى  اعتبرتفالقدرات الديناميكية إًذا  التنافسية عمى المدى الطويؿ.
جؿ التكيؼ مع تحوالت أادة تشكيؿ وخمؽ الموارد مف وذلؾ مف خبلؿ السماح بتكييؼ، إع ،المدى الطويؿ

  .2المحيط
الكفاءات والقدرات التي تسمح لممؤسسة "ىي عبارة عف  Pisanoو Teeceالقدرات الديناميكية حسب 

فيذا التعريؼ استند إلى النتيجة ، 3"السوؽ خصائص لتطور واالستجابةوعمميات صنع جديدة  ،بخمؽ منتجات
فالقدرات الديناميكية وعميو  والمتمثمة في ابتكار منتجات وعمميات صنع جديدة. ،االنتيجة المراد الحصوؿ عميي
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. فكما ىو الحاؿ بالنسبة ياوتكييف كفاءاتيا اإلستراتيجية المؤسسة التي تسمح ليا بتجديد، زيادة كفاءاتىي 
التي تسمح بيذا والقدرات الديناميكية ىي  ،ُتطوَّر أفيجب  أيضاف كفاءات المؤسسة إلموارد المؤسسة، ف

  .1وبالتالي ضماف تطوير المؤسسة عمى المدى الطويؿ ،التطور
ىذا المدخؿ ىو مخصص لدراسة المؤسسات التي تتواجد في محيط سريع التحوؿ  أفوالجدير بالتنويو 

عمى  أيمف المحيط  أخرى أنواعقاما بتوسيعو عمى  2000سنة  Martinو Eisenhardt أفرغـ تكنولوجيا، 
 Schumpeter ففكرة مدخؿ القدرات الديناميكية تقترب مف تصور شومبيتر .2عتداؿابالديناميكي المحيط 

  .3بتكاراالقائمة عؿ المنافسة مل
لتحميؿ أساليب استغبلؿ الكفاءات،  الموارد والكفاءات يعطياف األولوية يوالجدير بالتنويو أف مدخم

مف الكفاءات ذات المستوى  اخاص كفاءات فيو يدرس شكبلبينما منظور الكفاءات الديناميكية ييتـ بتطوير ال
 .4العالي

بيف القدرات الديناميكية والميزة التنافسية،  إف مدخؿ القدرات الديناميكية رغـ تأكيده عمى وجود رابط
 Teece لمفيوـ القدرات الديناميكية. ىذه األخيرة حسب اعممي اىذا المدخؿ لـ يقدموا تعريف يإال أف مؤسس

عادةىي عبارة عف قدرة المؤسسات عمى دمج، بناء  1997ف سنة يوآخر  الكفاءات الداخمية  تشكيؿ وا 
ربط بشكؿ  Teece أعاد 2007وفي سنة  .جؿ االستجابة لمحيط يخضع لتحوالت سريعةأوالخارجية مف 

مف  combinaisons واضح القدرات الديناميكية بالميزة التنافسية، حيث اعتبر القدرات الديناميكية كتركيبات
الكفاءات الديناميكية  فإدارة .5تزود المؤسسة بميزة تنافسية أفوالتي يمكف  ،، الصعبة التقميدةالموارد الفريد

 :6عتمد عمى ثبلثة أنواع مف األنشطةت
 تنسيؽ ودمج الكفاءات )قراءة ساكنة( -
سرعة )قراءة  أكبروب أكثربفعالية  المياـالتدريب عف طريؽ التكرار والتجريب مما يسمح بتحقيؽ  -

 ديناميكية(
  تشكيؿ وتحويؿ القدرات الديناميكية )قراءة تحويمية(. إعادة -

لمقدرات الديناميكية  التحديد الممموس إمكانيةيرياف  2000سنة  Martinو Eisenhardtمف جيتيما 
 تخاذامنتجات، مثؿ تطوير ال وقابمة لمتحديد spécifiques نوعية processus "مجموع عمميات بأنياىا اوعرف
تشكيؿ،  إعادةعموما، مثؿ عمميات المؤسسة التي تستيدؼ دمج،  أكثر أوستراتيجي وخمؽ تحالفات، إقرار 

فالقدرات الديناميكية وفؽ ىذا  .7جؿ التكيؼ مع تحوالت السوؽ، وحتى خمقيا"أاقتناء وحذؼ موارد مف 
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 دالموار  قتناءاد، تشكيؿ الموار  إعادةد، موار دمج ال: ف عمميات قابمة لمتحديد تتمثؿ فيالتعريؼ ىي عبارة ع
 .-كالتحالفات، التنازؿ عف الموارد المتقادمة...الخ- ياوالتنازؿ عن

مختمؼ  ة بيفالمشتركبتوضيح عناصر اإلجماع  2009سنة  Bowmanو Ambrosini وقد قاـ كؿ مف
 :1لمقدرات الدينامكية المواليةص خصائالوحدَّدا بالتالي  ،التعاريؼ المقترحة لمفيـو القدرات الديناميكية

 ت؛عمميا ىي عبارة عفالقدرات الديناميكية  -
 ؛موارد المؤسسة دور القدرات الديناميكية ىو العمؿ عمى تطوير قاعدة -
 .القدرات الديناميكية تُبنى مف طرؼ المؤسسة وتُدمج داخؿ عمميات المؤسسة -

 يمي: افيم أىمياتقادات نذكر االنوتجدر اإلشارة إلى أف ىذا المدخؿ تعرض لمعديد مف 
، فمفيـو القدرات آخر إلىالمفاىيـ المستعممة في ىذا المدخؿ تتغير بشكؿ محسوس مف كاتب  إف -

مما يتطمب  ،جوىر ىذا المنظور أنياالتنظيمية والقدرات الديناميكية تبقى نسبيا غامضة وضبابية رغـ 
غاية المحظة التي يتـ  إلىالديناميكية تبقى خفية القدرات  فأ وعمى الرغـ مف  .2االىتماـ بيذه العناصر

 Eisenhardt مف ف كبلإمع ذلؾ فبتاريخيا،  رتباطياالأنيا خاصة بكؿ مؤسسة كما ، فييا ممارستيا فعميا
وكذا أىمية الجانب  ،لمقدرات الديناميكية التحديد الممموس إمكانية أوضحا 2000سنة  Martinو

  .3الديناميكي ليا
نو مخصص لدراسة تمؾ المؤسسات التي أدرات الديناميكية يتميز بضيؽ حقؿ تطبيقو، حيث مدخؿ الق إف -

سنة  Martinو Eisenhardt تتواجد في محيط سريع التحوؿ تكنولوجيا. رغـ توسيعو مف قبؿ كؿ مف
 .4عمى المحيط الديناميكي باعتداؿ أيمف المحيط  أخرى أنواععمى  2000

، في حيف اعتبرىا (1997) فيوآخر  Teece لمقدرات الديناميكية حسب idiosyncrasiques الخاصية الخمقية -
ممارسات التسيير مع بعض العناصر  أفضؿتحت زاوية  أنيا Martin (2000)و Eisenhardt كؿ مف

لممؤسسات التي تتقاسـ نفس المحيط.  بالنسبةالخمقية. فالقدرات الديناميكية تكوف ليا نفس الخصائص 
التي تتواجد بيا المؤسسة.  األسواؽت الديناميكية تكوف ليا خصائص مختمفة حسب القدرا أففي حيف 

تعتمد أكثر عمى المعارؼ الموجودة داخؿ  ف القدرات الديناميكيةإمعتدلة الديناميكية ف األسواؽففي 
ميكية ف القدرات الديناإف hypercompétitifs التي تتميز بفرط المنافسة األسواؽبينما في حالة  ،المؤسسة

 .5المتكيفة مع الوضع spécifiques تقـو عمى المعارؼ النوعية
 ،(1997) وآخروف Teece اب:العبلقة بيف القدرات الديناميكية والميزة التنافسية الدائمة. فبعض الكتَّ  -

Teece (1998)، Arrégle (2000) وWinter(2000 2003و) بيف امتبلؾ المؤسسة  ثبتوا وجود رابطةأ
 ػػفي المقابؿ بالنسبة ل ناميكية والمحافظة عمى الميزة التنافسية عمى المدى الطويؿ.لمقدرات الدي
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Eisenhardt وMartin (2000) مباشرة بيف القدرات الديناميكية والميزة  عبلقة التماسنو ال يمكف إف
روري لكف الكفاءات الديناميكية ىو شرط ض فامتبلؾىناؾ عبلقة غير مباشرة.  أفالتنافسية الدائمة، بؿ 

حصوؿ المؤسسة عمى ميزة  إمكانية أف أخرىجؿ دعـ الميزة التنافسية لممؤسسة. بعبارة أغير كاؼ مف 
جؿ خمؽ شكؿ أوىذا مف  تنافسية يعتمد عمى االستعماؿ الذكي لمقدرات الديناميكية مقارنة بمنافسييا

لديناميكية نفسيا، لكف في الميزة التنافسية الدائمة ال تكمف في القدرات ا أف أي ؿ،األصو خاص مف 
 Martinو Eisenhardt ىذا ما دفعو . 1الجديدة التي تخمقيا ىذه القدرات الديناميكية اإلستراتيجية األصوؿ

بؿ في  ،قيمة القدرات الديناميكية كمصدر لمميزة التنافسية ال يكمف في طبيعتيا نفسيا إلى القوؿ أف
 .2الشكؿ الخاص مف الموارد التي تولدىا

ّوالمدخلّالعالئقيّّالمدخلّالمبنيّعمىّالمعرفةالثالث:ّّعفّرال
 نصبا، حيث غير ممموسة وأخرىموارد ممموسة  إلىصنؼ موارد المؤسسة تُ  أف إلىتوصمنا سابقا 

فحصيا في ضوء المعايير األربعة وذلؾ ب، -RBVمدخؿ –التركيز في المرحمة األولى عمى الموارد الممموسة 
ف الموارد الممموسة تتوفر فييا ىذه المعايير بصعوبة خصوصا منيا معياري عدـ إالمذكورة آنفا. مع ذلؾ ف

 .3ممموسةالبالموارد غير  ىتماـااللذلؾ تـ التحوؿ إلى  ،القابمية لبلستبداؿ ولمتقميد، حيث يمكف إعادة خمقيا
 إمكانيةتو زادت عدـ ممموسي ف المورد كمما زادتإ، ف2009سنة  Villalongaحسب بعض الكتَّاب ومف بينيـ ف

القيمة، الندرة، عدـ –ممموسة الخصائص الموارد غير  أف إلىوذلؾ راجع  ،استمرار ودواـ الميزة التنافسية
برز أومف  .4تمكنيا مف تحقيؽ شروط الميزة التنافسية -االستبداؿ أو اإلحبلؿ إمكانيةالتقميد، وعدـ  إمكانية

 :5ممموسةالتصنيفات الموارد غير 
 .know-how االختراع، والخبرة، والمعرفة الفنية ةكبراء األصوؿمموسة في قدرات غير م -
 كقواعد البيانات. األفرادغير ممموسة مستقمة عف  وأخرىكالسمعة،  األفرادموارد غير ممموسة تعتمد عمى  -
ثؿ موارد غير ممموسة يمكف حمايتيا قانونيا مثؿ األبحاث والدراسات، وأخرى ال يمكف حمايتيا قانونيا م -

  .ؿاألعماوعبلقات شبكات 
كمصدريف  ممموسةالمف الموارد غير  محدديف والنقطة الموالية سيتـ تخصيصيما لنوعيف ،ىذه النقطة

 :لمحصوؿ عمى ميزة تنافسية دائمة وىما
  ؛المعرفة -
 .والعبلقات مع األطراؼ المختمفة مف عمبلء ومورديف -
 
 

                                                           
1
Ibid., P.17. 

2
Frédéric Prévot et autres, op.cit., PP :97-98. 

3
Jean-Charles Mathé, op.cit., PP.21-22. 

 .264حمد رمضاف، مرجع سابؽ، صأعبير حسف سيد 4
 .257، صالمرجع نفسو5
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ّّالمدخلّالمبنيّعمىّالمعرفةّ-أوال
، تصاالتواال اآللي اإلعبلـيتميز بالتطورات التكنولوجية السريعة القائمة عمى ثورة  في ظؿ محيطف

المعرفة، عف مؤسسة المعرفة، وحتى عف  قتصادا، برز الحديث عف عصر المعرفة، عف األسواؽ نفتاحاوب
براءات مثبل ة لدييـ القدرة عمى توليد منتجات معرفيالعماؿ الذيف  أي travailleur du savoir عامؿ المعرفة

 أطمؽالبنؾ العالمي  أفوما يعكس االىتماـ بالمعرفة  .1أو الكتب والبحوث أو البرمجيات المعموماتية ختراعاال
نو ومع بداية أكما  .2"المعرفة في خدمة التنمية" سـاحوؿ التنمية في العالـ  1999-1998 عمى تقريره لسنة

 Alvin Tofler، وJames Brian Quinn، Robert Reich، Peter Drucker التسعينات العديد مف الُكتَّاب مثؿ:

قيمة المنتجات  أففقد الحظ  James Brian Quinn  (1992) ػػػالمعرفة. فبالنسبة ل سيياتتكالتي  األىميةسجموا 
تصميـ كمعنوية والقائمة عمى المعرفة  أي ،مف تطوير عوامؿ غير مادية تأتيوالخدمات لممؤسسات الحديثة 

   .3واإلبداع بتكاراالتجات، فيـ حاجات العمبلء، المن
 ،المعرفة، وفي منتصؼ سنوات التسعينات، عرؼ مدخؿ الموارد نيضة حديثة قتصاداومع بروز 

خصوصا عمى مورد المعرفة مما  ىتماـاال نصباحيث  ،ممموسة لممؤسسةالبالموارد غير  ىتماـباالوذلؾ 
4يبلد المدخؿ القائـ عمى المعرفةمدخؿ الموارد بم عمى اجديد احدث تقسيمأ

knowledge-based View 

(KBV) .  وتنسيؽ المعارؼ الفردية  ،دمجالدور الرئيسي لممؤسسة يتمثؿ في  أفيقـو عمى فكرة  األخيرىذا
، Prahalad (1996)، Grant (1996)و Zander (1992) ،Connerو Kogut ىذا بالنسبة لبعض الُكتَّاب مثؿ

 ،Nonaka (1994)، Spender (1996) يعتبروف المؤسسة ككياف لخمؽ المعارؼ مثؿف اآلخرالبعض  أما
Nonaka  5(2000) فيوآخر.  

المؤسسة تُعرَّؼ بقدرتيا عمى  أفالنظرية القائمة عمى المعرفة تقترح رؤية جديدة لممؤسسة تقـو عمى 
تتجدد باستمرار والمؤسسة  فالمعارؼ التي تستخدميا المؤسسة ىي جديدة. أخرىدمج وتنسيؽ المعارؼ وخمؽ 

صياغة "نظرية خمؽ المعرفة"  قترحواا 2000سنة  فيوآخر  Nonaka نوناكا أفىي التي تقـو بخمقيا ولذلؾ نجد 
 ،، فالمعرفة ليست موجودة مسبقاستمرارابسبب تواجد المؤسسة ىو خمؽ المعرفة  أفالتي تقـو عمى فكرة 

 .6وبالتالي ليست مكتشفة لكنيا ُتخمؽ
 المعرفةف إ، فتصاالتواالوالتطور الحاصؿ في تكنولوجيا المعمومات  عصر المعرفة ففي ظؿ

وجعؿ مف . 7ستراتيجيا ومصدرا ميما لتحقيؽ ميزة تنافسية دائمة والحفاظ عمى وجودىاإأصبحت تمثؿ أصبل 

                                                           
: الشباب 2014، تقرير المعرفة العربي لمعاـ UNDPنمائي مؤسسة محمد بف راشد آؿ مكتـو والمكتب اإلقميمي لمدوؿ العربية/برنامج األمـ المتحدة اإل1

 .31، ص2014وتوطيف المعرفة، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
2
Nadia Teboursi, l’apprentissage organisationnel: penser l’organisation comme processus de gestion des 

connaissances et de développement des théories d’usage, Note de Recherche de la Chaire Bell en Technologie et 

organisation du Travail, Université Québec, Canada, septembre 2000, PP.3-4. 
3
Ibid., P.4. 

4
Laurent Renard et autres, op.cit., P.22. 

5
Frédéric Prévot, et autres, op.cit., P.93. 

6
Ibid. 

 .265حمد رمضاف، مرجع سابؽ، صأسف سيد عبير ح7
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بالتالي المعرفة عنصرا يضاىي أو يفوؽ في أىميتو رأس الماؿ النقدي والعناصر المادية األخرى، وأصبحت 
ما يميز مورد المعرفة عف األنواع األخرى مف الموارد، و . 1عنصرا ميما في تحقيؽ الميزة التنافسية لممؤسسة

المعرفة تعكس قدرات غير ممموسة ف إف ،رغـ أف البشر ىـ مورد ممموسو  ،ىو أف المعرفة ىي مورد بشري
ية والمعرفية التي يمتمكيا العامموف إضافة فالموارد المعرفية إًذا تتضمف كؿ القدرات الفكر  في أصؿ بشري.

المعرفة أصبحت أحد المقومات بعبارة أخرى أف  .2المزيد مف المعرفة كتساباو إلى مقدرتيـ عمى التعمـ 
األساسية لتحقيؽ الميزة التنافسية لممؤسسة، ىذه المعرفة تتشكؿ وتُمارس مف خبلؿ المورد البشري في 

 .لياالمتميز  األداء المؤسسة، وتظير في اإلنتاج وفي
سمى بناء ما يُ  إلىوىو ييدؼ  ،اإلدارةمدخؿ المعرفة يعتبر مف بيف الموضوعات الحديثة في مجاؿ 

مستفيدة مف  ،سيف والتغيير المستمرحوالمؤسسة المتعممة ىي التي تقـو بالت .3بالمؤسسات الساعية نحو التعمـ
في المحيط الحديث يفرض عمى المؤسسة التكيؼ  فالتغير والتقمب السريع .4اآلخريفمف تجاربيا وتجارب 

تكوف مؤسسة ساعية  أف أيجؿ ضماف بقائيا وحفاظيا عمى مكانتيا التنافسية، أالسريع مع ىذه التغيرات مف 
وتحويؿ المعرفة والتعديؿ في سموكيا ليعكس  ،قتناءاو تكوف متمرسة في ميارات خمؽ  أفوىذا يعني  ،لمتعمـ

فكمما كاف المحيط الذي تنشط فيو المؤسسة أكثر تقمبا وتغيرا، تطمب ذلؾ مف الي المعرفة الجديدة. وبالت
خصائصيا األساسية نقؿ المعرفة بسرعة بيف ىذه األخيرة مف  .5المؤسسة التحوؿ إلى مؤسسة ساعية لمتعمـ

  وكفاءة داخؿ المؤسسة.
كيؼ يمكف لممؤسسة  جؿ تفسيرأمف  معارؼلم الدقيؽ التحديدالبد مف  نوإف  J.C.Spender حسبو 

قود إلى الحصوؿ عمى ميزة تنافسية، وىذا ما يؤدي بنا إلى إثارة وكيؼ ت significatif معرفة ميمة قتناءا
 :6األسئمة التالية

 شكؿ مف المعرفة نأخذ؟ أي -
جؿ تحديد المعارؼ أما ىي خصائص المعرفة؟ بعبارة أخرى ما ىي المعايير التي نعتمدىا مف  -

  اإلستراتيجية؟
  يف تكوف مف خبلؿ النقطتيف المواليتيف:جابة عف ىذيف السؤالاإل
 
 
 

                                                           
في القطاع رضا إبراىيـ صالح، رأس الماؿ الفكري ودوره في تحقيؽ الميزة التنافسية لممنظمات، المؤتمر الدولي لمتنمية اإلدارية: نحو أداء متميز 1

 .3، ص2009نوفمبر  4-1الحكومي، معيد اإلدارة العامة، الرياض، المممكة العربية السعودية، 
 . 265-264ص حمد رمضاف، مرجع سابؽ، صأعبير حسف سيد 2
 .35نبيؿ مرسي خميؿ، مرجع سابؽ، ص3
 . 178طاىر محسف منصور الغالبي، مرجع سابؽ، ص4
 .49، صمرجع سابؽناصر محمد سعود جرادات، 5

6
Jean-Charles Mathé, op.cit., P.22. 
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ّ:وأنواعياّمفيومّالمعرفة -1
ّماىيةّالمعرفة: -أّ

والمتمثمة  ،ليذا المدخؿ األساسيةليذا المدخؿ ال بد مف توضيح بعض المفاىيـ ي سياؽ شرحنا وف
 :1نذكر منيا العديد مف التعاريؼ لياكغيرىا مف المفاىيـ الحديثة، ىذه األخيرة و في مفيوـ المعرفة.  أساسا

 المعمومات في النشاط. أوالمعرفة ىي الخبرة التي يمكف توصيميا وتقاسميا،  -
ومعالجتيا لنقؿ الفيـ والخبرة والتعمـ المتراكـ،  ،المعمومات التي تـ تنظيميا أوتتكوف المعرفة مف البيانات  -

 النشاط الراىف. أووالتي تطبؽ في المشكمة 
ىي معمومات مفيومة، محممة،  أوفي حؿ مشكمة معينة،  ستخداـلبلعمومات منظمة، قابمة المعرفة ىي م -

 ومطبقة.
 .الفرد رأسالمعرفة ىي ما يبقى في  -
 .بأداء الفرد والمنظمة رتقاءاالإلى  وتطبيقو ستخدامواو  كتشافواغير ممموس يقود  أصؿالمعرفة ىي  -

ىي عبارة  األخيرة هفيذكالمعمومات والبيانات، مف التعاريؼ السابقة نبلحظ التركيز عمى مصطمحات 
المعمومات فيي بيانات تـ  أما ،وىي ال تشكؿ معنى بنفسيا ،منفصمة رموز أو أرقاـعف حقائؽ عمى شكؿ 

ال تتشكؿ المعرفة ف. 2والخبراء األفرادفي حيف المعرفة ىي معمومات سياقية غنية بتفسيرات  ،معالجتيا وجمعيا
نما  مف معمومات مجزأة أو والتي ال  ،والمؤسساتيات وميارات راسخة لدى الفرد امف در ذات طابع عاـ، وا 

عبلوة عمى أف المعرفة تختمؼ  ،وعف األىداؼ المحددة ليا مسبقا ،يمكف فصميا عف محيطيا الثقافي والقيمي
المعمومات  لمتفرقة بيف أساسيتافوىناؾ قاعدتاف . 3عف المعمومة في كونيا تستمـز وجود قدرة عمى التعمـ

 :4والمعرفة وىما
 ية.المعمومات قد تكوف مستقمة عف الشخص في حيف المعرفة ىي خصوصية شخص -
دوف فيـ السياؽ الذي توجد فيو، بينما المعمومات  ستخدامياا أوسياقية ال يمكف تفسيرىا  تكوفالمعرفة  -

 .آخر إلىونقميا مف مكاف  يمكف تحويميا
ّالمعرفة:ّأنواع -بّ

 ،معرفة ضمنية إلىصنفيا ما قدمو نوناكا الذي شيوعا  أكثرىا أف إاللتصنيفات لممعرفة، توجد العديد مف ا
 :ظاىرة أوومعرفة صريحة 

ّالضمنية: - المعرفة  أو، المعرفة الشخصية، subjective المعرفة الحكمية أيضاويطمؽ عمييا  المعرفة
ميا قوال يمكف ن ،غير الموثقة "المعرفة الشخصية والحدسية والمعموماتية ي عبارة عفىو  ،اإلجرائية

                                                           
 .205-204، ص ص2010اف، األردف، بشير العبلؽ، قضايا تسويقية معاصرة، دار اليازوري، عم1
عماف،  غساف عيسى العمري وسموى أميف السامرائي، نظـ المعمومات اإلستراتيجية: مدخؿ استراتيجي معاصر، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة،2

 .220، ص2008األردف، الطبعة األولى، 
 .17، مرجع سابؽ، صUNDPة/برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي مكتـو والمكتب اإلقميمي لمدوؿ العربي آؿمؤسسة محمد بف راشد 3
 .221-220، ص صمرجع سابؽغساف عيسى العمري وسموى أميف السامرائي، 4
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 ،ويتميز ىذا النوع مف المعرفة باعتماده عمى الخبرة .األفرادفيي مخزنة في عقوؿ  .1وتقاسميا بسيولة"
نو مف الصعب التعبير عنيا مف خبلؿ التوجيو الكبلمي أتنتقؿ مف خبلؿ الخبرة المباشرة. كما  أنيا أي

ف نقميا بشكؿ عاـ يتـ بنمط إ. ونتيجة لذلؾ فاستخداميابلؿ لذلؾ مف الواجب تعمميا مف خ ،فقط والشفيي
التي تستيدؼ بيا المؤسسة  اإلداريةنو مف الصعب فيـ وتقميد الممارسات أ إلى إضافةبطيء ومعقد، 

برز المداخؿ شيوعا لنقؿ المعرفة الضمنية تكويف التحالفات أومف  ،الرفع مف المعرفة الضمنية
فإنيا تعتبر األكثر قيمة واألكثر  ،را لصعوبة تقميد المنافسيف لممعرفة الضمنيةوبالتالي ونظ .اإلستراتيجية

يعود  ؿ مثبلفنجاح شركة بروكتر وجامب ،احتماال مقارنة بالمعرفة الصريحة في إيجاد ميزة تنافسية دائمة
  .2المعرفة الضمنية مىتركيزىا ع إلى

ّالصريحة: - فيذا  .3ة والمعمومات التي يمكف نقميا وتقاسمياتتمثؿ في المعرفة الموثقة والمنشور  المعرفة
 الخبرة مف العمؿ. إلى إضافةـ الرسمي وبرامج التدريب، يالنوع مف المعرفة يتـ اكتسابو مف خبلؿ التعم

برامج التدريب والتطوير تركز عادة عمى توفير المعرفة الصريحة في مجاالت  أف إلى اإلشارةوتجدر 
ف برامج نشرىا مف السيؿ إالنوع مف المعرفة ىو واضح ومعروؼ، ف ىذا أفتخصص العامميف. وبما 

 .4لتحقيؽ ميزة تنافسية دائمة كأساس استخداميا إمكانيةوىذا ما يصعب مف  ،تقميدىا
 :5وىي أنواعثبلثة  إلىلممعرفة، حيث صنفيا  آخربتقديـ تصنيؼ  1999في سنة  Zack كما قاـ زاؾ

جؿ مواجية أوالواجب توفره لدى المؤسسة مف  ،مستوى مف المعرفة ىاألدنوىو النوع  ة:ىريالمعرفةّالجّو -
ىذا النوع مف المعرفة رغـ عدـ ضمانو لممؤسسة ميزة تنافسية  المنافسيف في الصناعة التي تعمؿ فييا.

مؤسسات البيا لدى  اوالتي يكوف محتفظ ،الخاصة بالقطاع األساسيةنو يمثؿ المعرفة أ إال ،طويمة المدى
 .األعضاءعمى باقي المؤسسات غير ليا ي الصناعة كميزة ف األعضاء

ّالمتقدمة: - والتي تمكف المؤسسة مف التمتع بقابمية البقاء  ،مف المعرفة األىـوىي المستوى  المعرفة
المؤسسة صاحبة المعرفة المتقدمة تسعى لتحقيؽ مركز  أفباكتساب قدرات المنافسة. بمعنى  أي ،تنافسية

ىذا النوع  متبلؾاوذلؾ بفضؿ  ،جزء مف قطاع سوقي أوالتميز في قطاع  أوا، تنافسي في السوؽ عموم
 مف المعرفة المتقدمة.

، اي تعمؿ فييتال صناعةالوىي المعرفة التي تجعؿ مف المؤسسة قادرة عمى قيادة  المعرفةّاالبتكارية: -
رتبط بكؿ ما ىو جديد حيث أف تميزىا يكوف واضحا مقارنة بمنافسييا. وبما أف ىذا النوع مف المعرفة م

ف المؤسسة مف تغيير قواعد المعبة التنافسية في صناعتيا باألسموب والتوقيت الذي مكِّ نو يُ إفي المعرفة، ف
   تحدده.

                                                           
 . 425طاىر محسف منصور الغالبي، مرجع سابؽ، ص1
 .267-266ص صحمد رمضاف، مرجع سابؽ، أعبير حسف سيد 2
 .425طاىر محسف منصور الغالبي، مرجع سابؽ، ص3
 .266حمد رمضاف، مرجع سابؽ، صأير حسف سيد عب4
 .210-209بشير العبلؽ، مرجع سابؽ، ص ص5
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ما يجب مبلحظتو أف المعرفة الجوىرية تتمثؿ في التنافس عمى أساس معرفة قواعد المعبة التنافسية، 
ىذا التصنيؼ لممعرفة يتميز  أفكما  .1ى أساس تغيير قواعد المعبةبتكارية فيي التنافس عمأما المعرفة اال

وحتى معرفة  ،بتكارية قد يصبح غًدا معرفة متقدمةامعرفة  أساسبعدـ الثبات، فما يتـ تصنيفو اليـو عمى 
 .2وذلؾ نظرا لمتطور السريع لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وثورة المعمومات والمعرفة ،جوىرية
ّلمعرفةّاإلستراتيجية:معاييرّا -2

نو يجب كذلؾ إف ،أما بالنسبة لمسؤاؿ الثاني، فكما تـ تحديد المعايير المحدِّدة لمموارد اإلستراتيجية
 : 3حيث ُحدِّدت خمسة معايير ُمحدِّدة لممعرفة اإلستراتيجية تتمثؿ في ،معارؼلم ىاتحديد

 ائمة.جؿ منح ميزة تنافسية دأقابمية التحويؿ: وىي معيار حاسـ مف  -
المعرفة  ندماجا: فعالية قابمية التحويؿ لممعرفة مرتبطة بالشكؿ الذي تدمج بو، كما أف ندماجاالقدرة  -

 لممعرفة الموجودة. ةمرتبط بقدرة المتمقي عمى إضافة معرفة جديد
مساوية لمقيمة  rendement قصد بيا قدرة المؤسسة المالكة لممورد عمى الحصوؿ عمى ربحيةالمبلءمة: ويُ  -

 لمولدة مف طرؼ المورد.ا
تطبيؽ  ولممؤسسة ى األساسيالتخصص في اقتناء المعرفة: خمؽ المعرفة ىو نشاط فردي، والدور  -

 تكوف مؤسسة دامجة أفلممؤسسة ىي  األساسيةفالخاصية  ،السمع والخدمات إنتاجالمعرفة الموجودة عمى 
intégrative .لممعارؼ 

 المعرفة إنتاج -
جؿ دمج المعارؼ الفردية المتخصصة التي تكوف غير مدمجة أودة مف ف المؤسسة موجإوكخبلصة ف

 بفعالية مف طرؼ منافسييا.
ّتقييمّالمدخلّالمبنيّعمىّالمعرفة: -3
نو أ إال، ياستعمالاو  ياوتخزين المعارؼ التي تمعبيا المؤسسة في خمؽ لؤلىمية إبرازهمدخؿ المعرفة رغـ  إف

 :4منيا النتقاداتكاف عرضة 
  تجريبيةائـ عمى المعرفة ىو مدخؿ يعتمد عمى مفاىيـ مجردة والتي مف الصعب جعميا المدخؿ الق أف -

opérationnalisation عف طريؽ بحث نوعي. أو عبر فرضيات قابمة لبلختبار 
 approche basée sur la connaissance الموجود بيف المدخؿ القائـ عمى المعرفة لتباسواالالغموض  -

ييتـ  األخيرىذا المدخؿ . approche des connaissance (knowledge prespective) ومدخؿ المعارؼ
ف اوبالتالي فيذ ،بميكانيزمات خمؽ المعارؼ التنظيمية فيو نظرية لخمؽ المعارؼ التنظيمية أكثر

 ف ال يتقاسماف نفس االنشغاالت النظرية. المدخبل

                                                           
 .416، صمرجع سابؽغساف عيسى العمري وسموى أميف السامرائي، 1
 .217-216، ص صالمرجع نفسو2

3
Jean-Charles Mathé, op.cit., PP.22-23.  

4
Laurent Renard et autres, op.cit., P.23. 
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  Approche Relationnelle :المدخلّالعالئقيّ-ثانيا
لمحصوؿ عمى ميزة تنافسية  معبلقات بيف المؤسسات كمصدر محتمؿل بإىمالوالموارد مدخؿ  إف

أف  رى. ىذا األخير يRelational View (RV) سمى بالمدخؿ العبلئقيفسح المجاؿ لظيور ما يُ مستدامة، قد 
. طروالتقميص مف التكاليؼ والمخا ،التعاوف والتحالؼ بيف المؤسسات يمكنو الرفع مف أداء المؤسسات

التي ليا نفس األىمية كالمزايا المادية  avantages relationnelsوبالتالي تحقيؽ المؤسسة لمزايا عبلئقية 
 .1والمالية

 أىمية أف إال، 1998في سنة  Singh وسينغ Dyer ؿ دايرىو مقا المقاؿ المرجعي لممدخؿ العبلئقي
 Teece طرحيا مف طرؼ ـء ميزة تنافسية قد تفي بنا interorganisationnelles المنظمات ما بيفالعبلقات 

 كما تـ طرحيا مف طرؼ، cospécialisation مشتركة التخصص األصوؿالذي طوَّر مفيـو  1986سنة 
Lenz  و 1980سنةWernerfelt  فقط عمى الموارد  عتمدالمؤسسات ال تكفاءات  أف أوضحالذي  1989سنة

وتنمية ىذه الميزة  ،ا لحصوؿ المؤسسة عمى ميزة تنافسيةفالعبلقات تعتبر مصدرا ىام .2الممتمكة ذاتيا
. فنجاح ىذه العبلقات يعتمد عمى آليات غير ممموسة 3حواجز تعيؽ مف إمكانية التقميدوجود خصوصا عند 

 وغيرىا مف اآلليات التي يصعب محاكاتيا وتقميدىا.  ،كالثقة، االلتزاـ، التعاوف، الروابط االجتماعية
سواء تعمقت  ،لمتحالفات األساسيقي يقـو عمى األخذ بعيف االعتبار لمدور إف المدخؿ العبلئ
أنو  أيِّ  .4ورديف، في خمؽ وتطوير كفاءات المؤسساتبالعبلقات بيف البائعيف والمُ  أوبالعبلقات بيف المنافسيف 

ف ىذا إؾ فمع ذلبيف المؤسسات، فالشراكة بينيا ىي مصدر توليد األرباح. يركز فقط عمى البعد التعاوني 
ف المدخؿ العبلئقي يركز إلتركيزه عمى المحيط الداخمي ف فإضافةالمدخؿ يعتبر امتدادا لمدخؿ الموارد لبارني، 

مدخؿ  أف أخرىعمى ميزة تنافسية. بعبارة  والعبلقات كمصدر لحصوؿ المؤسسة األعماؿعمى مفيوـ شبكة 
وىو وجوب  ،العبلقاتلمدخؿ  افتراض رئيسي لىإ إضافة ،مدخؿ الموارد فتراضاتانفس  إلىالعبلقات يستند 

 .5اتالخاصة بالعبلق ستثماراتاالمشاركة المؤسسات في 
ما بيف المؤسسات، ىذه الرؤية بادر بيا المدخؿ العبلئقي يقترح نظرة تنافسية لمتدريب داخؿ العبلقات 

 Khanna ف طرؼم 1998، ليتـ تطويرىا سنة 1991سنة  Hamel ثـ ،1989سنة  فيوآخر  Hamel مف كؿ
لمتدريب المشترؾ  نظرة تعاونية آخروفُكتَّاب اقترح مع ذلؾ  .التدريب إلىمفيـو السباؽ  الذيف حددوا فيوآخر 

  .6داخؿ العبلقات ما بيف المؤسسات
الموجو لممدخؿ العبلئقي يتمثؿ في تركيزه فقط عمى العبلقات  د األساسياالنتقاوتجب اإلشارة إلى أف 

، حيث )كالسمطات مثبل( ةبلقات مع مؤسسات ذات طبيعة مختمفميمبل بذلؾ الع ،رىاألخمع المؤسسات 

                                                           
1
Jean-Marie Doublet, op.cit., P.49.  

2
Frédéric Prévot et autres, op.cit., PP.98-99. 

 .269عبير حسف سيد أحمد رمضاف، مرجع سابؽ، ص3
4
Frédéric Prévot et autres, op.cit., P.99.  

 .262-261عبير حسف سيد أحمد رمضاف، مرجع سابؽ، ص ص5
6
Frédéric Prévot et autres, op.cit., P.99.  
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عبلوة  .1شبكات التحالفات أو dyadiques verticales بشكؿ عاـ عمى تحميؿ العبلقات الثنائية عموديا يركز
 ائي.مع المستيمؾ النيالكافية عف كيفية بناء التفوؽ ضمف عبلقة المؤسسة  اإلجابة ـنو لـ يقدأعمى 

 ويمكف تمخيص مختمؼ مداخؿ تحقيؽ ميزة تنافسية في الجدوؿ الموالي:
ّمقارنةّبينّمداخلّمصادرّالميزةّالتنافسية:04ّمّالجدولّرق

المداخؿ 
 األساسية

مدخؿ الكفاءات  مدخؿ الموارد مدخؿ ىيكؿ الصناعة
 المحورية

مدخؿ القدرات 
 الديناميكية

المدخؿ القائـ 
 عمى المعرفة

 ئقيالمدخؿ العبل

تَّاب الكُ 
 الرئيسيوف

Porter Barney, Wernerfelt Hamel et 

Prahalad 

Teece, 

Pisano et 

Shuen 

Spender et 

Grant 

Dyer et Singh 

 1998 1996 1997 1990 1991و 1986، 1984 1980 السنة
الكفاءات المحورية  موارد المؤسسة الصناعة وحدة التحميؿ

 لممؤسسة
الكفاءات 
الديناميكية 

 ممؤسسةل

عبلقات المؤسسة  مورد المعرفة
مع مختمؼ 
 األطراؼ

 داخمية خارجية وجية النظر
األولوية أو 
 التركيز

لمحيط التنافسي امنح 
 األساسية الدور لممؤسس

األولوية لموارد المؤسسة حيث تـ التركيز في البداية عمى الموارد الممموسة ليتطور بعد ذلؾ نحو الموارد 
 عارؼ مثبلممموسة كالمالغير 

 ةػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػة دائػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػفػاػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػزة تػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػؤسػػػػػػػػػػمػػػلػػػػػػػوؿ اػػػػػػػػػػصػػػػػػػػػػح اليدؼ
حصوؿ المؤسسة عمى ميزة  ئجالنتا

تيا عمى تنافسية مرتبط بقدر 
فيـ وتحميؿ خصائص 

 ي.محيطيا التنافس

 .الموارد اإلستراتيجية لممؤسسة يسمح ليا ببناء ميزة تنافسية دائمة ستغبلؿاو تحديد 

 عمى مختمؼ المراجعاعتمادا الطالبة  إعدادالمصدر: مف 

في  اوىدفي ،تتكامؿ أنيا إالناء الميزة التنافسية، ب مصدرورغـ اختبلؼ ىذه النماذج في  مع ذلؾ
وىو بناء ميزة تنافسية دائمة تسمح بتحديد موقع تنافسي دائـ لممؤسسة. بعبارة أخرى كيفية يبقى نفسو النياية 

 والمحافظة عمييا عبر الزمف. بناء ميزة تنافسية
رد نذكر مف بينيا المواومدخؿ  رتربروز العديد مف محاوالت التقريب بيف مدخؿ بو  إلى اإلشارةوتجدر 
الترابط بيف عوامؿ النجاح  أف عتبرااالمذيف  1993سنة  P.J.H.Shoemakerو R.Amit مساىمة كؿ مف

. فعوامؿ اإلستراتيجية األصوؿالقاعدية ينتج عنو  أو األساسيةلممحيط التنافسي والموارد  FCS األساسية
ؾ بحسب تخصيص المؤسسة المعنية لمموارد. وفي نفس السياؽ وذل ،األىميةليس ليا نفس  األساسيةالنجاح 
بتطوير مفيوـ القدرات  1997سنة  A.Shuenو Teece، G.Pisano ديناميكية، قاـ كؿ مف أكثرمف زاوية  ولكف

 أف أي ،توافؽ ممكف مع تغيرات المحيط التنافسي أفضؿتسمح بضماف  بأنيا واعتبرتالديناميكية لممؤسسة 
 .2تسمح بتكييؼ الموقع التنافسي أفميكية يجب القدرات الدينا
 
 

                                                           
1
Ibid., PP.99-101.   

2
Jean-Charles Mathé, op.cit., P.25.   
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ّ:لّالثانيخالصةّالفص
والذي يعتبر التطور الحديث لمفيوـ  ،التنافسيةالقدرة مفيـو  إلىمف خبلؿ ىذا الفصؿ تـ التطرؽ 
حوؿ ىذا المفيوـ حسب مستويات التحميؿ  اآلراءاختبلؼ  إلىالميزة النسبية لريكاردو، حيث تـ التوصؿ 

 أكثرىو  الدولة االختبلؼ حوؿ تعريؼ التنافسية عمى مستوى أف إالالمؤسسة، القطاع، والدولة. : ةالثبلث
مستوى لتطبيؽ  أفضؿىو يعتبر باالتفاؽ  األخيرالمؤسسة. ىذا المستوى  أومنو عمى مستوى القطاع  اوضوح

جموع السياسات واإلجراءات مدولة ما ىي إال ملالتنافسية القدرة ، يضاؼ إلى ذلؾ أف مفيـو القدرة التنافسية
المتخذة مف طرفيا بغية توفير البيئة المبلئمة التي تمكف المؤسسات العاممة فييا مف إنتاج سمع وخدمات قادرة 
عمى منافسة نظيرتيا عمى مستوى األسواؽ المحمية والعالمية، وفي نفس الوقت تحقيؽ زيادة مستدامة في 

 .معدالت نمو الناتج المحمي اإلجمالي
لمجموع مداخؿ مصادر الميزة التنافسية مف حيث ربط  حصيمةما حاولنا خبلؿ ىذا الفصؿ تقديـ ك

وىذا بيدؼ  ،وكذا المفاىيـ األساسية الخاصة بكؿ مدخؿ ،كؿ مدخؿ بك تَّابو األساسييف، األسس النظرية
لمرؤية  ىميةاأل أعطىفنماذج التموقع وخصوصا منيا مدخؿ بورتر  إعطاء صورة عامة عف ىذه المداخؿ.

المرتكزة عمى المحيط، حيث فسر الميزة التنافسية عف طريؽ ىيكؿ الصناعة التي تعمؿ بيا المؤسسة ميمبل 
الفارؽ بيف المؤسسات  إحداثوبالتالي  ،الموارد والكفاءات في الحصوؿ عمى ميزة تنافسية دائمة أىميةبذلؾ 

القوى الخمس، نموذج األطر التحميمية مف بينيا: ا الصدد العديد مف ذوقد قدَّـ بورتر في ىالمتنافسة. 
فالميزة التنافسية حسب بورتر تكمف في سمسمة القيمة وغيرىا مف اإلسيامات. نموذج ستراتيجيات التنافسية، اإل
ىذا الموقع يرتبط بييكؿ الصناعة الذي تحدده خمس قوى  ،موقع مييمف وسط قطاع نشاط مربح ستغبلؿا

متنافسية لستراتيجيات الثبلث العامة مف بيف اإل إستراتيجية ختياراالي عمى المؤسسة وبالت ،تنافسية لمقطاع
، بعبارة أخرى أف نجاح المؤسسة وحصوليا عمى موقع تنافسي دائـ يرتبط التي تمنحيا ىذا الموقع المييمف

أساسية مباشرة بقدرتيا عمى فيـ وتحميؿ محيطيا عف طريؽ نموذج القوى الخمس. كما قدـ بوتر أداة 
، ىذه األخيرة ىدفيا مصادر الحصوؿ عمييا والمتمثمة في سمسمة القيمة واكتشاؼلتشخيص الميزة التنافسية 

جؿ تحديد األنشطة القادرة عمى المساىمة في تحقيؽ مزايا تنافسية أإجراء تحميؿ داخمي ألنشطة المؤسسة مف 
 . سواء كانت ميزة التكمفة األقؿ أو التمييز ،لممؤسسة

الرؤية الداخمية  إلىحيث تـ التحوؿ  ر بعد ذلؾ مدخؿ الموارد كرد فعؿ عف المدخؿ السابؽليظي
ف الميزة التنافسية الدائمة إعوض الرؤية الخارجية في تفسير مصدر الميزة التنافسية. فحسب ىذا المنظور ف

ذات  أنياعبلوة عمى  ،ةموارد مختمفة عف المنافسيف وغير قابمة لمحرك متبلؾالممؤسسة تكمف في قدرتيا عمى 
سمى ما يُ  أو ،الموارد التي تتوفر فييا ىذه المعايير ستخداـا. فبفضؿ ولئلحبلؿقيمة، نادرة، وغير قابمة لمتقميد 

 أوغير متبعة مف طرؼ منافسييا سواء الحالييف  إستراتيجية، يمكف لممؤسسة تطبيؽ اإلستراتيجيةبالموارد 
المداخؿ الحديثة والمتمثمة في: مدخؿ أما فيما يخص  .يزة تنافسية دائمةالمحتمميف، وبالتالي حصوليا عمى م

يي ال تشكؿ فالعبلئقي  ؿالكفاءات المحورية، مدخؿ القدرات الديناميكية، المدخؿ القائـ عمى المعرفة، والمدخ
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فيو  ،ياألساسيعتبر المدخؿ  األخيرا ذى إفالمفاىيمية لمدخؿ الموارد، بؿ  األسسعف  في الحقيقة تحوال
مصدر ىذه التيارات المختمفة. ىذه المداخؿ الخمسة لمحصوؿ عمى ميزة تنافسية دائمة ىي متكاممة مع 

ف تركيز إمع ذلؾ ف بعيف االعتبار. أخذىاوالتي يجب  ،بعضيا البعض مع وجود خصوصيات لكؿ مدخؿ
وما  يف المؤسسة ومحيطيا.التفاعؿ الحاصؿ ب إىماؿيعني  ىذه المداخؿ عمى الموارد والكفاءات وغيرىا، ال

: الموارد، الكفاءات، القدرات الديناميكية، األساسيةيؤخذ عمى ىذه المداخؿ الخمسة ىو عدـ تحديدىا لممفاىيـ 
 .ياعبلوة عمى صعوبة قياس في نمذجة ىذه المفاىيـ اإلفراط إلى أدىالمعارؼ وغيرىا، وىذا ما 

نما ،آخرمدخؿ  مىمدخؿ ع أفضميةعرض مداخؿ مصادر الميزة التنافسية ال يعني  إف يعني  وا 
مبلءمة ليا في قطاعيا، كما يمكف الجمع والتكامؿ بيف مختمؼ ىذه  األكثرممدخؿ لالمؤسسة  ختياراوجوب 

  الجيدة لمواردىا. واإلدارةلمشاكميا  األعمؽبالفيـ جؿ السماح لممؤسسة أالمداخؿ مف 
صادرىا، يتوجب عمينا اآلف التعرؼ عمى محدداتيا، بعد محاولة اإلحاطة بمفيـو القدرة التنافسية وم

وكيفية قياسيا وبناء مؤشراتيا، حتى نتمكف مف تحميميا واقتراح اإلجراءات الكفيمة بتعزيزىا. وىذا ما نناقشو 
 مف خبلؿ الفصؿ الموالي.



 

 
 

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
 

 

 

 

 

  

 

ّ

ّالفصلّالثالث:ّمحدداتّالقدرةّالتنافسيةّومؤشراتّقياسيا
ّتمّتقسيموّإلى:

ّ
ّالمبحثّاألول:ّمحدداتّالقدرةّالتنافسية

ّالمبحثّالثاني:ّمؤشراتّقياسّالقدرةّالتنافسية
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ّتمييد:
مما ترتب عميو خبلؼ في  ،األوجوة التنافسية ظاىرة متعدد أف إلى ؿ الفصؿ الثانيتوصمنا مف خبل

ؤشرات قياسيا حيث ُقدمت العديد مف عمى محددات التنافسية وم نعكساتحديد مفيـو واحد ليا، وىذا ما 
التعرؼ عمى محددات القدرة وسنحاوؿ مف خبلؿ ىذا الفصؿ  المؤشرات لقياس ىذا المفيوـ.و  المحددات
براز أوجو التشابو واالختبلؼالتنافسي نظيرتيا في نظرية الميزة النسبية، عبلوة عمى مختمؼ مناىج  عف ة، وا 

 ومؤشرات قياس القدرة التنافسية.
ّ:ّمحدداتّالقدرةّالتنافسيةولالمبحثّاأّل

 االنتقادات، وأىـ درة التنافسية مف وجية نظر بورترنحاوؿ مف خبلؿ ىذا المبحث دراسة محددات الق
 آخريفُكتَّاب عرض أىـ المحددات األخرى التي قدمت مف طرؼ جيت ليذا المنيج، لننتقؿ بعدىا إلى التي وُ 
  .ىيئاتأو 

ّالمطمبّاألول:ّمحدداتّالقدرةّالتنافسيةّوفقاّلبورتر
ىتمامو في البحث إبصفة عامة بنموذج بورتر. ىذا األخير ركز  رتبطتاإف محددات القدرة التنافسية 

إلى خمؽ وتعزيز ىذه الميزة. ىذه العوامؿ أو المحددات والتي تؤدي  ،رة لمميزة التنافسيةعف العوامؿ المفسِّ 
"ماسة بورتر" والتي تعتبر بمثابة مقومات القدرة التنافسية القتصاد بمد ما، فيي التي تشكؿ البيئة  ػػميت بسُ 

التي تنشأ وتتطور وتتنافس فييا المؤسسات المحمية. بعبارة أخرى أف ىذه المحددات ىي التي تجعؿ مف بمد 
 ة مواتية لخمؽ القدرة التنافسية لمؤسسات صناعة معينة مقارنة بدوؿ أخرى.ما بيئ

ف تحميؿ القدرة التنافسية البد أف ينطمؽ أوال عمى المستوى الجزئي، فالمؤسسة ىي إف ،وحسب بورتر
ف ف الدولة تستمد تنافسيتيا مإوبالتالي ف ،وحدة التحميؿ األساسية، عمى أساس أف المؤسسات ىي التي تتنافس

المؤسسات والصناعات العاممة بيا. أي أف المنيج ينطمؽ في تحميمو مف المستوى الجزئي لذلؾ كانت نقطة 
تنافسية مستدامة، ثـ في خطوة موالية البحث  ةقدر لالمؤسسة تحقيؽ  يةالبداية في تحميؿ بورتر تتمثؿ في كيف

افسية لممؤسسة العاممة في صناعة ما. عف المحددات التي تضمف توفر بيئة محمية مواتية لخمؽ القدرة التن
و ىو لماذا تنجح المؤسسات في دولة ما في تحقيؽ نحيث كاف السؤاؿ األساسي الذي حاوؿ بورتر اإلجابة ع

وكانت اإلجابة عف ىذا التساؤؿ تتمثؿ في أف القدرة  ؟1ميزتيا التنافسية بينما تفشؿ أخرى في بمداف أخرى
أو محددات رئيسية، إضافة إلى محدديف مكمميف أو مساعديف.  خصائص فسية لمدولة تعود إلى أربعالتنا

 والشكؿ الموالي يمخص ىذه المحددات:
 
 
 
 

                                                           
 .22-21منى طعيمة الجرؼ، مرجع سابؽ، ص ص 1
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ّنافسيةّلبورتراتّالقدرةّالتمحدد:20ّمّالش كلّرق
 

 

 

 
Source: Michael E.Porter, l’avantage concurrentiel des nations, Traduction: pierre miraillés, 

 Catherine Bathélémy et Eve Dayre-Mielcarski, interéditons, Paris, France, 1993, P.80. 

 
وفيما يمي عرض ّ،ةإف الخط المتصؿ في الشكؿ يشير إلى العبلقة المتبادلة بيف المحددات األربع

 لكؿ نوع مف ىذه المحددات:
ّالفرعّاألول:ّالمحدداتّالرئيسية

 سية أربعة خصائص ىي:تتضمف المحددات الرئيسية لمميزة التناف
 عواملّاإلنتاجّوخصائصيا:ّ-أوال

فيي المدخؿ الضروري لدعـ القدرة التنافسية لصناعة معينة،  ،إف عناصر اإلنتاج تكتسي أىمية كبيرة
أي أنيا أحد محددات القدرة التنافسية،  ،لذلؾ فيي تشكؿ المحدد األوؿ ضمف الرباعي المقدَّـ مف طرؼ بورتر

نظرية التجارة الكبلسيكية. إال أف مفيـو ودور عوامؿ اإلنتاج في منيج بورتر يختمؼ عنو  وىو بذلؾ يتفؽ مع
 :1وذلؾ مف النواحي التالية ،في النظرية الكبلسيكية لمتجارة الدولية

محددات القدرة التنافسية وليست المحدد الوحيد ليا، أي  دىحإإف عوامؿ اإلنتاج حسب بورتر ىي  .1
ضؼ إلى ذلؾ أف تحقيؽ القدرة التنافسية ال أدرة التنافسية فقط مف خبلليا. نو ال يمكف تحقيؽ القأ

 .استخداميايتوقؼ فقط عمى وفرة عوامؿ اإلنتاج، بؿ أيضا عمى كفاءة 
مف:  عوامؿ اإلنتاج وفؽ منيج بورتر ىي أوسع، فيي تشمؿ إضافة إلى العمؿ ورأس الماؿ كبل .2

 الموقع الجغرافي، البنية التحتية، الموارد البشرية، مصادر، المناخ، والمياه كاألرضة الموارد الطبيعي
بعبارة أخرى أنيا تتضمف العوامؿ الموروثة ...الخ. األبحاثالجامعات ومراكز  :ة مثؿالمعرف

 والمكتسبة. 
ف ندرة عوامؿ اإلنتاج تحوؿ دوف تحقيؽ الميزة النسبية، بينما إحسب النظرية التقميدية لمتجارة الدولية ف .3

يمكف أف تكوف دافعا ومحفزا لممؤسسات عمى  ،ف الندرة النسبية ليذه العوامؿإج بورتر ففي مني
 جؿ تجاوز ىذه الندرة.أمف  االبتكار

يعني  وغيرىا، ال اج كالموارد الطبيعية واألراضي والقوة البشريةفتمتع الدولة بوفرة في عوامؿ اإلنت
وبعض الدوؿ  ،اأخرى كسويسر  ف دوالإ. في المقابؿ فالدوؿ العربيةمثبل بالضرورة تمتعيا بقدرة تنافسية 
                                                           

 .26-25، ص صالمرجع نفسو 1

 تراتيجية وىيكؿ المؤسسة والمنافسة بيف المؤسساتإس

 الّصناعات الّداعمة

 الطمب عوامؿ اإلنتاج
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لموارد طبيعية  امتبلكيارغـ والتي  ،وغيرىا ومجموعة النمور: كوريا، ماليزيا، سنغافورةكالياباف  اآلسيوية
تمتع بدرجة وال ،ازات نوعية في العديد مف المجاالت الصناعية والخدمية والتجاريةإال أنيا حققت إنج، ةمحدود

تعتمد عمى مقدار ما تمتمكو مف موارد وثروات، بقدر  . وعميو فالقدرة التنافسية لمدولة ال1التنافسية عالية مف
 .2ما ىو متاح منيا استخداـفي تيا ما تعتمد عمى كفاء

التي تكوف  ،إف عوامؿ اإلنتاج ضمف منيج بورتر ال تقتصر فقط عمى العناصر العامة واألساسية
ماؿ، األرض، المناخ، الموقع، والعمالة غير الماىرة وشبو الماىرة...الخ أي موروثة والمتمثمة في رأس ال

والمسماة بالعوامؿ اإلنتاجية المتقدمة. فيذه  ،الموارد الطبيعية، بؿ تتعداىا إلى عوامؿ اإلنتاج االصطناعية
البشري. ىذه المستمر في كؿ مف الرأس الماؿ المادي و  ستثماراالاألخيرة يمكف خمقيا وتحديثيا عف طريؽ 

العوامؿ المتقدمة تتمثؿ في اليد العاممة ذات الكفاءات العالية، البنى التحتية الحديثة، المؤسسات العممية 
 المتطورة...الخ.

ألنيا تمعب الدور الرئيسي في  ،عناصر اإلنتاج المتقدمة تكتسي األىمية الكبرى ضمف عوامؿ اإلنتاج
تنافسية مف الدرجة المتقدمة، بعكس  زايا، أي أنيا تساىـ في تحقيؽ مخمؽ الميزة التنافسية والمحافظة عمييا

تتدىور  ما فسرعا وغير ثابتةالعناصر األساسية الموروثة التي تؤدي إلى خمؽ ميزة تنافسية ىشة ومتواضعة 
ية ويتـ إلغاؤىا بسيولة عف طريؽ عممية االبتكار والتجديد. وىذا ما يفسر سبب تمتع عدة دوؿ بقدرات تنافس

 .3عالية رغـ ندرتيا مف الموارد الطبيعية
والعوامؿ المتقدمة المتخصصة،  ،عوامؿ اإلنتاج المتقدمة بدورىا تنقسـ إلى العوامؿ المتقدمة العامة

ستخدـ في عدة صناعات، أما المتخصصة فيي التي تُ  ستخدامياافالعوامؿ المتقدمة العامة ىي التي يمكف 
. وحسب بورتر 4وذلؾ راجع لما تتضمنو مف ميارات متميزة ،الصناعاتفي صناعة أو مجموعة محددة مف 

ف ىذا التصنيؼ لعوامؿ اإلنتاج ال يتسـ بالثبات والجمود، بؿ ىو في تطور مستمر بسبب التقدـ التكنولوجي إف
ية ف الحفاظ عمى القدرة التنافسإوالعممي، فما يعتبر اليـو متخصص قد يتحوؿ في المستقبؿ إلى عاـ. وعميو ف

مرتبطة  بعبارة أخرى أف القدرة التنافسيةبعوامؿ اإلنتاج وتطويرىا.  رتقاءاالفي  ستمرارااليتوقؼ عمى مدى 
بوتر لـ ييتـ فقط بالوفرة ف وعميوّ.5وليس برصيد الدولة مف ىذه العوامؿ ،بمعدؿ خمؽ عوامؿ اإلنتاج المتطورة

 عية ىذه العوامؿ.عمى نو  ىتمامواولكنو أيضا ركز  ،الكمية لعوامؿ اإلنتاج
نتاجية عناصر اإلنتاج وليس  فالمحدد الرئيسي لمميزة التنافسية لصناعات اقتصاد ما ىو نوعية وا 

وبالتالي  ،بالتالي يمكف القوؿ أف الميزة النسبية تقـو عمى الوفرة النسبية لعوامؿ اإلنتاج الموروثةو . 6وفرتيا
                                                           

 .80، ص2007عمي إبراىيـ الخضر، إدارة األعماؿ الدولية، دار رسبلف لمطباعة والنشر والتوزيع، دمشؽ، سوريا، الطبعة األولى، 1
 .82دعـ القدرة التنافسية لمصناعة المصرية، مرجع سابؽ، ص نيفيف حسيف شمت، نحو2
القدرة نجوى عمي خشبة، قياس الميزة التنافسية لمقطاع الصناعي في االقتصاد المصري، المؤتمر العممي الثالث والعشريف لبلقتصادييف المصرييف: 3

 .4-3، ص ص2003ماي  10-8والتشريع، القاىرة، مصر،  التنافسية لبلقتصاد المصري، الجمعية المصرية لبلقتصاد السياسي واإلحصاء
  .52ص منى طعيمة الجرؼ، مرجع سابؽ،4
 .26، صالمرجع نفسو5
 . 294، صمرجع سابؽعبل الخواجة، 6
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وبالتالي فيي مفيوـ  ،مى خمؽ عوامؿ اإلنتاج المتقدمةفيي مفيـو ساكف، بينما الميزة التنافسية فتقـو ع
 ديناميكي.
ّظروفّالطمبّالمحميّوخصائصو:ّ-ثانيا

ب ليا، وذلؾ مف حيث بنية ىذا الطم ثاني محدٍّد لمميزة التنافسية لمدولة ىو الطمب في السوؽ الداخمية
 ، حجمو ومعدؿ نموه.وتطوره

فرض ذلؾ عمى المؤسسة تحسيف  ،امتطمب زبوفاف ال، فكمما كوتطوره بالنسبة لبنية الطمب المحمي
 التنافسية المحققة. زاياعمى تعزيز الم ينعكس. وىذا بدوره 1لمواصفات ونوعية منتجاتيا وخدماتيا

التنافسية، فسعة السوؽ الداخمية  زاياثر كبير عمى المأومعدؿ نموه فمو  ،أما حجـ الطمب المحمي
، وكذا عمى تسريع التجديد واالبتكار. ياوالتوسع في االستثمارات يؼوسرعة نموىا يحفز المؤسسات عمى تكث

ضؼ إلى ذلؾ أف حجـ الطمب المحمي المرتفع ىو مصدر لمميزة التنافسية مف خبلؿ االستفادة مف وفورات أ
 .2وبالتالي التمكف مف المنافسة في األسواؽ العالمية ،الحجـ مما يسمح بتخفيض تكاليؼ اإلنتاج

بؽ يمكف القوؿ أف إدخاؿ بورتر لمطمب المحمي ضمف محددات القدرة التنافسية يتفؽ مف خبلؿ ما س
في أوائؿ الستينات، إال أف االختبلؼ بينيما  Staffan Linder مع ما ذىب إليو االقتصادي ستافاف ليندر

وفورات ستاتيكية المتمثمة في يكمف في أف الطمب المحمي في منيج بورتر ال يقتصر فقط عمى اآلثار اال
والتي تتوقؼ عمى خصائص الطمب  ،بؿ يتعداىا إلى اآلثار الديناميكية متمثمة في التجديد واالبتكار ،الحجـ

 .3المحمي ونوعيتو ومدى تقدمو وقدرتو عمى أف يعكس األذواؽ العالمية
 الصناعاتّالمرتبطةّوالصناعاتّالمساندةّوتكوينّالعناقيدّالصناعيةّ-ثالثا

إلى مدى توفر الدولة عمى صناعات مساندة ذات قدرة تنافسية عمى مستوى السوؽ يشير ىذا المحدٍّد 
 ،مف خبلؿ ما تتيحو مف عبلقات أمامية وخمفية العالمي، وذلؾ نظرا لمدور الميـ الذي تمعبو ىذه الصناعات

وبسرعة  مف حيث تزويد الصناعات المعتمدة عمييا بمدخبلت اإلنتاج كالمعدات واليد العاممة...الخ بكفاءة
وكذا التعاوف التقني وتبادؿ المعمومات وبشروط أفضؿ مقارنة ببدائؿ أخرى كاالستيراد مثبل،  ،وبتكاليؼ

مما يساىـ في توفير البيئة اإلنتاجية المبلئمة  ،واألفكار المتعمقة باالبتكار والتجديد وأنشطة البحث والتطوير
 والمعززة لتنافسية ىذه الصناعات.

محؿ ىي تمؾ التي تزود الصناعة  الداعمة أو المساندةلمقصود بالصناعات ف اإحسب بورتر فو 
ىي التي تشترؾ  الصناعات المرتبطة أف، في حيف اإلنتاجيةالتي تتطمبيا العممية  اإلنتاجالدراسة بمدخبلت 

أو تقدـ  أو قنوات التوزيع ،لتكنولوجيا المستخدمةاالمدخبلت أو ب سواء التي تنشط فييا المؤسسةمع الصناعة 
  .4ليا منتجات مكممة

                                                           
 .115محمد دياب وبساـ الحجار، مرجع سابؽ، ص1
 .4نجوى عمي خشبة، مرجع سابؽ، ص2
 .27-26منى طعيمة الجرؼ، مرجع سابؽ، ص ص3

4
Voir: Michael E. Porter, l’avantage concurrentiel des nations, op.cit., PP.  3-118.  
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والمتمثؿ في  ،في ىذه الحالة إلى التحميؿ عمى مستوى أشمؿ وأكثر تعقيدا انتقؿوالمبلحظ أف بورتر 
عبلقات أمامية العناقيد الصناعية ىي عبارة عف تجمع مف الصناعات المتشابكة ذات التحميؿ العنقودي، و 

تسمح و ، والتي تتركز غالبا في منطقة جغرافية معينة ،فيما بينيا والمتفاعمة ،اسيا وأفقيأوالمتكاممة ر  ،وخمفية
المعمومات واألفكار الجديدة بيف المؤسسات. وبالتالي تواجد مؤسسة ما داخؿ إحدى  نتقاؿابسيولة وسرعة 

ة )مثؿ اقتصاديات الحجـ، القدرة عمى التحكـ في مصادر اصىذه التجمعات يسمح ليا بالتمتع بوفورات خ
وقنوات التوزيع والسرعة والمرونة في تطبيؽ االبتكارات الجديدة( والناجمة عف تعاوف وتكامؿ  ،المدخبلت

العديد مف الدوؿ نجاحا . وقد حققت 1قد ال تتحقؽ لغيرىا مف المؤسسات المنفردة المؤسسات فيما بينيا، والتي
والموضة واألحذية  ،صناعة المبلبسيطاليا في إسمى "بالعناقيد الصناعية" مثبل مف خبلؿ ما يُ  اتنافسيا كبير 

ّ.2وكذا الصناعات الجمدية
 إستراتيجيةّالمؤسسةّوأىدافياّوسيادةّالمنافسةّالمحميةّبينّالمؤسسات:ّ-رابعا

إف وجود منافسة شديدة في السوؽ الداخمية يعمؿ عمى تحقيؽ قدرة تنافسية عالية في القطاع المعني، 
دي إلى الضغط عمى المؤسسات لمقياـ بالتحسيف والتطوير والتجديد وذلؾ راجع إلى كوف المنافسة النشطة تؤ 

ضؼ إلى ذلؾ أف المؤسسات المحمية التي أأي البحث عف المنافسة مف منطمقات غير سعرية،  ،لمنتجاتيا
 .3تنجح في المنافسة الداخمية تكوف قادرة عمى تحقيؽ النجاح كذلؾ في السوؽ العالمية

سة المحمية نظرا لتركيزه عمى البعد المحمي لخمؽ القدرة التنافسية، حيث أف بورتر بالمناف ىتماـاويرجع 
 .4مرىوف بنجاحيا في التنافس محميا (نجاحيا دوليا )أي نجاح المؤسسة في األسواؽ الخارجية

وعميو يمكف القوؿ أف البيئة المحمية المبلئمة والمشجعة عمى المنافسة تعتبر عامبل حاسما في تحديد 
لتنافسية لمدولة في صناعة معينة، وذلؾ مف خبلؿ دفعيا لممؤسسات عمى التطوير واالبتكار القدرة ا

وبالتالي إمكانية النفاذ إلى  ،وكذا تحسيف نوعية منتجاتيا ،جؿ تخفيض تكاليؼ إنتاجياأالمستمريف مف 
 .5مف وفورات الحجـ ستفادةاالاألسواؽ العالمية مف خبلؿ 

 :6ياة عمى العديد مف المتغيرات منوينطوي محدد المنافسة المحمي
 نزيية وخالية مف الحواجز الجمركية؛توفر منافسة محمية عادلة و  -
 حماية حقوؽ الممكية الفكرية، -
 الشفافية ومدى اإللتزاـ بتقديـ التقارير المالية، -
 سيادة القانوف وتوفير األمف والنظاـ وحماية الممكية الخاصة. -

                                                           
 .27ص منى طعيمة الجرؼ، مرجع سابؽ، 1
 .5نجوى عمي خشبة، مرجع سابؽ، ص2
 . 118محمد دياب وبساـ الحجار، مرجع سابؽ، ص3
 .28منى طعيمة الجرؼ، مرجع سابؽ، ص4
 .5نجوى عمي خشبة، مرجع سابؽ، ص5

 .123-122كاظـ جواد الشمري وآخروف، مرجع سابؽ، ص ص كماؿ 6
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ا، وقد تـ أيضا إستراتيجية المؤسسة وأىدافيىذا المحدد يشمؿ  فإإضافة إلى المنافسة المحمية ف
المؤسسة  أف إلىتر ضمف الفصؿ الثاني مف ىذا البحث، وتوصمنا ستراتيجيات التنافسية لبور التفصيؿ في اإل

اتيف إلحدى اإلستراتيجيتيف: قيادة التكمفة أو التمييز، كما يمكنيا تطبيؽ ى بإتباعيايمكنيا تحقيؽ مزايا تنافسية 
  .أو ضيؽ يركز عمى شريحة معينة مستيدفة ،اإلستراتيجيتيف إما عمى نطاؽ سوقي واسع

ّالفرعّالثاني:ّالمحدداتّالمكممةّأوّالمساعدة
ضمف محددات القدرة  اومحدود االمحددات المكممة أو الثانوية ىي محددات دورىا يكوف جزئي

 ومة وسياساتيا، ويمكف توضيح ذلؾ فيما يمي:التنافسية وىي تشتمؿ عمى محدديف ىما: الصدفة، والحك
 الصدفة:ّ-أوال

إف األحداث التمقائية التي تحدث بمحض الصدفة والتي تكوف المؤسسات والحكومات غير قادرة عمى 
ف الصدفة وذلؾ أل ،أي أنيا خارجة عف سيطرتيا، ليا كذلؾ دور ىاـ في تنافسية الصناعات ،التأثير عمييا

 واتية أو غير مواتية لخمؽ القدرة التنافسية. ومف األمثمة عمى ىذه الصدؼ نذكر:تؤدي إلى خمؽ ظروؼ م
 ؛التغيرات المفاجئة في أسعار المدخبلت -
 ؛التحوالت الفجائية في األسواؽ المالية وأسعار الصرؼ العالمية -
 ؛التقمبات الفجائية في الطمب العالمي أو المحمي -
 ؛الحروب والكوارث الطبيعية -
 .التكنولوجية...الخالطفرات ختراعات و اال -

. 1وتكمف أىمية الصدفة في قدرتيا عمى خمؽ فجوات تسمح بحدوث تغيرات في الوضع التنافسي
سابقة  زايابعبارة أخرى أنيا تساىـ في تغيير مستوى تنافسية القطاع أو الصناعة، حيث بإمكانيا إلغاء م

ف دورىا كمحدد إ. مع ذلؾ ف2مستجدةمظروؼ الوتحقيؽ قدرة تنافسية لمؤسسات أخرى استجابة ل ،لمنافسيف
 لمقدرة التنافسية يبقى محدودا وجزئيا.

ومف مؤسسة  ،أخرىإلى مدى سرعة االستجابة لعوامؿ الصدفة مف دولة  ختبلؼاوتجدر اإلشارة إلى 
بعبارة . 3ومدى وفرة وتقدـ المحددات الرئيسية لمقدرة التنافسية بيا ،أخرى، وذلؾ تبعا لخصائص كؿ دولةإلى 

أخرى أف الدولة التي تمتمؾ أنسب مزيج مف محددات التنافسية، ىي التي ستكوف األقدر عمى تحويؿ الصدفة 
 .4إلى ميزة تنافسية، مما يعكس قدرة اقتصاد ىذه الدولة عمى خمؽ مصادر جديدة لمميزة التنافسية

 
 
 

                                                           
 .6نجوى عمي خشبة، مرجع سابؽ، ص1
 .119محمد دياب وبساـ الحجار، مرجع سابؽ، ص2
 .28منى طعيمة الجرؼ، مرجع سابؽ، ص3
 .7-6نجوى عمي خشبة، مرجع سابؽ، ص ص4
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 الحكومة:ّ-ثانيا
التأثير الذي تمارسو عمى المحددات األربعة دور الحكومة كمحدد لمميزة التنافسية يكمف في  فإ

يجابيا أو سمبيا مف خبلؿ جودة السياسات التي إالسالفة الذكر. فالحكومة تؤثر عمى ىذه المحددات، إما 
 وكذا كفاءتيا في القياـ بمختمؼ وظائفيا. ،تتبعيا

رأس الماؿ أو  سوؽ الحكومة عمى عوامؿ اإلنتاج مف خبلؿ اإلعانات أو السياسة المتبعة فيتؤثر 
تباع السياسات التي مف ش استثماراتيازيادة  مثبل . فعف طريؽالتعميـ...الخ نيا أفي التعميـ والتدريب، وا 

فيي تساعد عمى خمؽ  االستخداماتمختمؼ بيف  لبلستثماروكذا كفاءة تخصيصيا  االستثمارالتشجيع عمى 
 وتنمية عوامؿ اإلنتاج.

 ارئيسي اثؿ في ظروؼ الطمب المحمي، فدورىا يكوف بصفتيا مشتريأما بالنسبة لممحدد الثاني المتم
 وكذلؾ مف خبلؿ فرضيا مواصفات معينة. ،لمعديد مف المنتجات

التحتية مثبل،  ةلبنياوالمغذية مف خبلؿ تطوير  ،في تشكيؿ الصناعات الداعمة اكما أف لمحكومة دور 
 اإلجراءات المنظمة لمخدمات المساعدة...الخ.

وبالتالي دفع  ،ةالمنافسة المحميتشجيع ف الحكومة بإمكانيا إخص المحدد الرابع، فأما فيما ي
 اتوكذا السياس ،حتكارلبلالقوانيف المضادة  البتكار، وذلؾ عف طريؽاالمؤسسات إلى مزيد مف التطوير و 

 .وغيرىاالضريبية 
توفير بيئة األعماؿ  ف دور الحكومة في تدعيـ التنافسية يتمثؿ فيأيمكف القوؿ ب بناء عمى ماسبؽ

وتييئة  ستثماراالالمختمفة: السياسة المالية والنقدية، سياسة  قتصاديةاالالمبلئمة، وذلؾ مف خبلؿ السياسات 
المناخ االستثماري، سياسات دعـ القدرات التكنولوجية، السياسة التصديرية، سياسة تنمية الميارات البشرية، 

ا مف السياسات التي تدعـ تنافسية المؤسسات اإلنتاجية والخدمية وغيرى ،سياسات نشر وتداوؿ المعمومات
 . 1يساىـ في تعزيز القدرات التنافسية ليذه الدولة مواتيةنجاح الحكومة في خمؽ بيئة أعماؿ و بالدولة. 

في الرأي حوؿ أىمية ىذا المحدد في دعـ  اختبلفاو  إف دور الحكومة كمحدد لمقدرة التنافسية أثار جدال
جؿ تطوير القدرة التنافسية. ونتيجة لذلؾ برز أوكذا الصور المبلئمة لمتدخؿ الحكومي مف  ،التنافسية القدرة
 :2ف مف الرأيافريق
 اثانوي االفريؽ األوؿ ويمثؿ أنصار التدخؿ الحكومي غير المباشر، والذي يرى أف لمتدخؿ الحكومي دور  -

ة االنتقائية. فالدولة في ىذه الحالة يقتصر في دعـ التنافسية، رافضا بذلؾ السياسة الصناعي امساعد
دورىا عمى التوجيو والتشجيع والمساعدة، متخمية بذلؾ عف وسائؿ التدخؿ التقميدية المباشرة المتمثمة في 

 الدعـ واإلعانات والسياسات الحمائية التقميدية.

                                                           
 ع االنترنت: متوفر عمى موق .طارؽ نوير، دور الحكومة الداعـ لمتنافسية: حالة مصر1
 www.arab-api.org/images/publication/pdfs/234/234_wps0302.pdf 

 .44-39منى طعيمة الجرؼ، مرجع سابؽ، ص ص 2
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 اأساسي االحكومي دور  أما الفريؽ الثاني فيو المناصر لمتدخؿ الحكومي المباشر، حيث يرى أف لمتدخؿ -
في دعـ القدرة التنافسية، وبالتالي ضرورة األخذ بالسياسة الصناعية االنتقائية مستشيدا في ذلؾ  اوجوىري

فالباحثوف أنصار ىذا الفريؽ يروف أف التدخؿ الحكومي المباشر ىو جوىر خمؽ . بنموذج دوؿ شرؽ آسيا
 تكمفة وعائد ىذا التدخؿ.بيف مقارنة الفي إطار  الميزة التنافسية، إال أف ىذا التدخؿ يجب أف يتـ

جؿ دعـ التنافسية، فيذا أوجود نموذج محدد مبلئـ لمتدخؿ الحكومي مف  نعداـاوالفريقاف يتفقاف عمى 
النموذج يختمؼ مف دولة إلى أخرى وفقا لمظروؼ الخاصة بكؿ دولة. فبالرجوع مثبل إلى نماذج الدوؿ 

 تبعتاا، سنغافورة، ىونج كونج، وتايواف نجد أف كؿ دولة مف ىذه الدوؿ األسيوية حديثة التصنيع: كوري
التدخؿ  إلى ستندتاوبالتالي تحقيؽ درجات متفاوتة مف النجاح. فكوريا  ،لدعـ تنافسيتيا امختمف انموذج

دريب ىونج كونج عمى التدخؿ غير المباشر عبر توفير التعميـ والت عتمدتاالمباشر، بينما  نتقائياالالحكومي 
والخدمات المساندة، أما سنغافورة فاعتمدت في نفس الوقت عمى التدخؿ المباشر االنتقائي وكذا غير 

 .1المباشر
فيي عبارة عف  ،والجدير بالتذكير أف محددات القدرة التنافسية لبورتر تتميز بالتكامؿ والتشابؾ

. فعممية خمؽ عوامؿ 2المحددات األخرىمنظومة متكاممة ومتفاعمة فيما بينيا، حيث كؿ محدد يؤثر ويتأثر ب
اإلنتاج تتأثر بالمنافسة بيف المؤسسات المحمية مف خبلؿ التحفيز عمى اإلسراع بتطوير الموارد البشرية 
الماىرة، والبنية األساسية والتكنولوجيا المتقدمة. إضافة إلى ذلؾ فالمنافسة المحمية ليا تأثير كذلؾ عمى خمؽ 

والجيود التسويقية المختمفة كاإلعبلف مثبل. مف  ،ف خبلؿ تقديـ المنتجات الجديدةوتحفيز الطمب المحمي م
. 3ف لنوعية الطمب المحمي دورا حيويا في إيجاد صناعات مغذية ومكممة متخصصة ومتميزةإجية أخرى ف

 عموما. البيئة التنافسيةضعؼ الماسة ككؿ، وبالتالي التأثير عمى وعميو فأي ضعؼ في أحد عناصر الماسة يُ 
الدولة لميزة في واحدة فقط مف ىذه المحددات ال يشكؿ أساسا المتبلؾ  متبلؾاويجب مبلحظة أف 

في المحددات األربعة كميا ىو الذي يؤمف ليا  مزاياالميزة التنافسية في القطاع، بؿ التفاعؿ بيف مختمؼ ال
ف ىذا ، ألبالغة ة التنافسية أىميةمتداخؿ والتفاعؿ بيف محددات القدر مف .4فضميات غير متاحة لممنافسيفأ

تراكميا لخمؽ الميزة، أو عمى العكس يمكف أف يؤدي إلى تدىور ىذه الميزة  تجاىااالتداخؿ يمكف أف يأخذ 
تحقيؽ ميزة  جؿأ. ولكف ىذا ال يعني ضرورة توافر كؿ ىذه المحددات الرئيسية والمساعدة مف 5وزواليا

ؼ المواتية في محدد أو أكثر ال يمثؿ عائقا أماـ تحقيؽ الميزة فانعداـ الظرو  ،فتنافسية القتصاد معي
جؿ أف تكوف ىذه أالميزة التنافسية عمى عدد كبير مف المحددات مف  رتكازاالتنافسية، بؿ يعني ضرورة 

نو كمما كاف ىناؾ تراكـ لعدد أ. بعبارة أخرى 6الميزة قوية ومتزايدة مف خبلؿ تراكـ ىذه المحددات عبر الزمف
                                                           

 .44، صالمرجع نفسو1
 .120محمد دياب وبساـ الحجار، مرجع سابؽ، ص2
 .7نجوى عمي خشبة، مرجع سابؽ، ص3
  .111محمد دياب وبساـ الحجار، مرجع سابؽ، ص4
 .25عيمة الجرؼ، مرجع سابؽ، صمنى ط5
 .8-7نجوى عمي خشبة، مرجع سابؽ، ص ص6
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عبر فترة  واستمرارا استقرار او ر مف ىذه المحددات، تمكنت الدولة مف تحقيؽ ميزة ديناميكية أكثر تقدما كبأ
 .1ة مف الزمفطويم

وبالتمعف في محددات القدرة التنافسية لبورتر، يتضح أف البحث عف ىذه المحددات ىو في الحقيقة 
التدريجي نحو الصناعات  نتقاؿاالنافسيتيا يستمـز بحث في مصادر زيادة اإلنتاجية. وبالتالي فتحقيؽ الدولة لت

في  رتكزاأي المعتمدة بالدرجة األولى عمى التطوير واالبتكار. وىذا يعني أف بورتر  ،ذات اإلنتاجية األعمى
ضمف الصادرات العالمية كثيفة التكنولوجية  تيابالدرجة األولى عمى حص لمقدرة التنافسية لمدولةقياسو 
 .2والمعرفة

ّنموذجّبورترّلمحدداتّالقدرةّالتنافسيةّتقييمرعّالثالث:ّالف
المؤسسة والدولة، وبالتالي فيو إف منيج بورتر لمحددات القدرة التنافسية قدَّـ تحميبل متكامبل شمؿ 

كاف عرضة لمعديد مف اآلراء يمكف تقسيميا جمع بيف التحميؿ عمى المستوى الجزئي وكذا الكمي، مع ذلؾ فقد 
 :3تجاىيفاإلى 
كبر عدد أعمى  شتمؿاف نموذج بورتر يتسـ بالشموؿ والديناميكية والتشابؾ، حيث أاألوؿ: يرى ب تجاهاال -

رة لمقدرة التنافسية، مستفيدا في ذلؾ مف الرصيد المتوفر مف نظريات التجارة الدولية. مف المتغيرات المفسِّ 
لتعديبلت ليخمص في األخير إلى وأجرى عمييا بعض ا ،وبالتالي فبورتر قاـ بتجميع ىذه المحددات

، وبالتالي السماح ياوأنماط التجارة نموذجو الذي يعتبر أكثر نجاحا في إعطاء تفسير أكثر واقعية لتدفقات
 التنافسية لمدوؿ في صناعات محددة. يابالتنبؤ بالمزا

لمحددات القدرة  اداتاالنتقأما االتجاه الثاني والمتمثؿ في عدد مف الدراسات التطبيقية، فقدـ العديد مف  -
 التنافسية في نموذج بورتر أىميا:

مف المحددات المتداخمة في  ىائبل اكمالطابع العمومي والشمولي ليذا المنيج، حيث تضمف  .1
يصؼ ىذا النموذج بأنو تضمف  1993 عاـفي دراسة لو  Harris بعضيا البعض، مما جعؿ

وصؼ منيج بورتر  1995 في دراستو في سنة Waverman كؿ شيء وأي شيء، كما أف
بأنو يقدـ فنا أكثر منو عمما. ىذا الطابع العمومي والشمولي أدى إلى عدـ القدرة عمى 

 عميو. و تجاىيااوبيف القدرة التنافسية وكذا  ،التحديد الدقيؽ لمعبلقات بيف ىذه المحددات
وضعيا خمصت ىذه الدراسات التطبيقية إلى عدـ وجود عبلقة قاطعة بيف المحددات التي 

التنافسية المستقبمية في ظؿ ىذا  زاياالتنبؤ بالم ستحالةابورتر وبيف القدرة التنافسية، وبالتالي 
النموذج. فيذه الدراسات التطبيقية عجزت عف اإلثبات العممي لمعبلقة بيف عوامؿ اإلنتاج 

غـ األولوية المتخصصة وبيف تحقيؽ ميزة تنافسية، بيف التطوير واالبتكار والقدرة التنافسية ر 
وديمومة القدرة التنافسية، كذلؾ بيف  ،التي منحيا نموذج بورتر لمبعد التكنولوجي في خمؽ

                                                           
 .25منى طعيمة الجرؼ، مرجع سابؽ، ص1
 .29، صالمرجع نفسو2
 .33-29، ص صالمرجع نفسو3
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المنافسة المحمية والقدرة التنافسية لممؤسسات...الخ. ومف بيف ىذه الدراسات عمى سبيؿ 
والتي عجزت عف إثبات العبلقة  ،1995في سنة  Geroski المثاؿ ال الحصر نذكر: دراسة

وذلؾ  ،أي بيف التطوير واالبتكار وبيف القدرة التنافسية لممؤسسة ،البعد التكنولوجي بيف
. كما أف العديد ببريطانيابالتطبيؽ عمى عدد مف المؤسسات العاممة في الصناعة التحويمية 

 ، ودراسة1999ة في سن Lall، دراسة 1999سنة  Latschو Lall مف الدراسات التطبيقية:
Saggi ثر المنافسة المحمية عمى القدرة أـ تصؿ إلى تحديد إجابة قاطعة عف ل 2000 عاـ

التنافسية لممؤسسة. إضافة إلى دراسات تطبيقية تمحورت حوؿ العبلقة بيف اإلجراءات 
المتخذة مف طرؼ الدولة لحماية البيئة والقدرة التنافسية لممؤسسات، حيث جاءت بعض 

لتثبت  1996في عاـ  Whitehead و Walley  ،1995ف في سنة يوآخر  Jaffeالدراسات: 
التكاليؼ، بينما  رتفاعاالتأثير السمبي ليذه اإلجراءات عمى القدرة التنافسية لممؤسسات نتيجة 

 Van Der Lindeو Porter ،1992، والبنؾ العالمي في سنة 1991في عاـ  Porter  أخرى:
وذلؾ بسبب دفع ىذه  ،أكدت التأثير االيجابي ليذه اإلجراءات 1999و 1995في سنتي 

اإلجراءات المؤسسات إلى التجديد والتطوير بغرض تفادي الزيادة في التكاليؼ، في حيف 
إلى عدـ الجـز بشكؿ ىذه العبلقة ألنيا تتوقؼ عمى  1998لسنة  Jenkins  ذىبت دراسة

 المؤسسة ليذه اإلجراءات. ستجابةاكيفية 
ف تحقيؽ القدرة التنافسية عمى مستوى عجز بورتر عف تقديـ تحميؿ لكيفية االنتقاؿ م .2

المؤسسة إلى تنافسية الدولة. ىذا االفتقار إلى الربط بيف تنافسية المؤسسة وتنافسية الدولة 
إلى القوؿ  1991في دراستو لسنة  Grantو 1995في دراستو لسنة  Wavermanمف  دفع كبل

 وجود أيدي خفية قادرة عمى تحقيؽ ىذا الربط. فترضاأف بورتر 
لعنصر التطوير واالبتكار،  فتقارىاالعدـ صبلحية ىذا النموذج لمتطبيؽ عمى الدوؿ النامية  .3

  .قدمةالمتفيذا األخير يصمح فقط لتفسير القدرة التنافسية لمدوؿ 
 وفي ضوء ىذه االنتقادات قامت دراسات أخرى بتقديـ نماذج أخرى لمحددات القدرة التنافسية.

ّ
ّ
ّ
 
 
 
 
ّ
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 Lall ــداتّالقدرةّالتنافسيةّوفقاّلالمطمبّالثاني:ّمحد
بتقديـ نموذج لمحددات القدرة التنافسية في شكؿ ثبلثي بدال عف  Sanjaya Lall قاـ 1999في سنة 

 شكمو الرباعي المقدـ مف طرؼ بورتر، وذلؾ كما يوضحو الشكؿ الموالي:
 

 Lall ـلـّفسيةالتناالقدرةّّلمحدداتثيّالثاّلموذجّالن:21ّمّالش كلّرق

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ية والمالية، المصدر: منى طعيمة الجرؼ، مفيـو القدرة الّتنافسية ومحّدداتيا: مسح مرجعي، مجّمة أوراؽ اقتصادية، مركز البحوث والّدراسات االقتصاد

 .34، ص2002، أكتوبر 12كّمية االقتصاد والعمـو الّسياسية، جامعة القاىرة، العدد 
ؾ مثؿ بورتر عمى التطوير واالبتكار كأساس لخمؽ القدرة في نموذجو مثمو في ذل Lall وقد ركز

بيف القدرة التنافسية والمقدرة  Lall التنافسية، إال أف االختبلؼ بينيما يكمف في الربط الواضح في نموذج
التكنولوجية المحمية. ىذه األخيرة تعكس القدرة عمى االبتكار والتطوير في الدوؿ المتقدمة، أو القدرة عمى 

محددات بناء ىذه المقدرة التكنولوجية لتعكس مباشرة محددات  Lallـ في الدوؿ النامية. وبالتالي قدـ التعم
أسواؽ ىي: سوؽ العوامؿ، سوؽ الحوافز، وسوؽ  ةالقدرة التنافسية، ىذه المحددات تشتمؿ عمى ثبلث

 :1المؤسسات
كنولوجيا، الميارات الفنية، توفر فسوؽ العوامؿ يشتمؿ عمى عوامؿ اإلنتاج األكثر تقدما متمثمة في الت -

 ؛البنية األساسية، والمعمومات
 ،أما سوؽ الحوافز فيتضمف السياسات االقتصادية والكمية والنظاـ التجاري والصناعي الذي تسمكو الدولة -

ومدى تعقد ىذا  ،ويؤثر بالتالي عمى القدرة التنافسية لممؤسسة. إضافة إلى ذلؾ حجـ الطمب المحمي
 ؛مو، زيادة عمى نموه الذي يتوقؼ عمى حجـ الدخؿ ونمط توزيعوالطمب وتقد

                                                           
 .35-34منى طعيمة الجرؼ، مرجع سابؽ، ص ص1

 ميارات المؤّسسة

 الميارات تنافسية المؤّسسة

 الّتكنولوجية

 أسواؽ المؤّسسات عناقيد الموّرديف

 الّسياسات االقتصادية
 والكمية

 الّنظاـ الّصناعي 

 الّنظاـ الّتجاري

 الّتعميـ والتّدريب   الّدعـ الفّني   يؿالّتمو 
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في حيف سوؽ المؤسسات يتمثؿ في كؿ المؤسسات التي تتعامؿ معيا المؤسسة مثؿ: مؤسسات التعميـ  -
والتدريب، التطوير والبحث العممي، االئتماف طويؿ األجؿ. ىذه المؤسسات التي تـ تأكيد دورىا الرئيسي 

ضؼ إلى ذلؾ تقرير أتنافسية لممؤسسة مف خبلؿ العديد مف الدراسات التطبيقية. في تعزيز القدرة ال
الذي بدوره ركز عمى دور البعد المؤسسي في دعـ تنافسية  2002 التنمية في العالـ لمبنؾ الدولي عاـ

 الدوؿ.
 وبالتالي ،غمب محددات القدرة التنافسية لبورترأتضمف  Lall مف خبلؿ ما سبؽ نبلحظ أف نموذج

ال يختمؼ في جوىره عف نموذج بورتر سوى في صياغتو لممحددات في شكؿ ثبلثي األبعاد بدال مف  يوف
يا كأحد محددات ضؼ إلى ذلؾ أف نموذج بورتر نظر إلى إستراتيجية المؤسسة وأىدافأالشكؿ الرباعي. 
المؤسسة لمحددات القدرة  تجابةسا عتبرابؿ  ،ا مف ىذه الزاويةلـ ينظر إليي Lall ، بينما نموذجالقدرة التنافسية

 ،تتوقؼ عمى إستراتيجيتيا )العوامؿ، الحوافز، والمؤسسات( ةالثبلث األسواؽة مف خبلؿ تعامميا مع التنافسي
 واألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.

 ،ومف خبلؿ دراساتو عمى قطاع الصناعات الغذائية في كندا George L.Brinkman فإمف جيتو ف
لقدرة التنافسية ىي نتاج مجموعة مف العوامؿ الوطنية أو المحمية وأخرى دولية. العوامؿ توصؿ إلى أف ا

الدولية التي تتحدد تحت تأثيرىا القدرة التنافسية تتمثؿ في: سعر الصرؼ، ظروؼ السوؽ الدولية، تكمفة النقؿ 
افسية الصناعة أو المؤسسة ف العوامؿ المحددة لتنإوغيرىا. أما عمى المستوى الوطني أو المحمي ف… الدولية

 :1فتتمثؿ في
عوامؿ حاسمة في  عتبارىماابورأس الماؿ البشري  ،تخصيص الموارد: حيث ركز عمى الموارد الطبيعية -

 ج. و تحديد تنافسية المؤسسة أو المنت
التكنولوجيا: مف بيف العناصر المحددة لتنافسية مؤسسة أو قطاع معيف نجد التطور التكنولوجي متمثبل  -

والذي يعد عامبل أساسيا لتحسيف فعالية العممية  ،البحث والتطوير في تقنيات جديدة أكثر مبلءمة في
 اإلنتاجية.

وغيرىا والتي  ،البيعبعد وخدمات ما  ،سعرية كالصيانةالج: وىي تتمثؿ في العوامؿ غير و خصائص المنت -
عف  المتميزةتجات نحالة المسيما في ال ،ج في السوؽو تكوف ميمة في تحديد المركز التنافسي لممنت

 .ةمنتجات المنافسال
إنتاجية الموارد. فيذه الوفورات  رتفاعاوفورات الحجـ: وىي تشمؿ وفورات التكمفة والوفورات الناتجة عف  -

 تمكف المؤسسة مف البيع بأسعار تنافسية مما يرفع مف قدراتيا التنافسية مقارنة بمنافسييا.
بير السياسة العامة لمدولة ليا تأثير ميـ عمى القدرة التنافسية لصناعة أو التنظيـ والسياسة العامة: فتدا -

 ج معيف، وذلؾ بفعؿ آليات كؿ مف السياسات النقدية والضريبية واالقتصادية لمدولة.و منتل

                                                           
حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجنوب الشرقي الجزائري،  ، محددات القدرة التنافسية في قطاع الصناعات الغذائيةوآخروفعبد الحفيظ بوقرانة 1

  .49-48، ص ص04/2013العدد الجزائر، ، جامعة قاصدي مرباح، ورقمةة، ائريمجمة أداء المؤسسات الجز 
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لقطاع الصناعة الغذائية  ونو وضعيا في إطار دراساتأ، وبما Brinkman والجدير بالذكر أف محددات
وكذا اإلطار المكاني والزماني عند محاولة تعميـ ىذه  ،يجب مراعاة خصوصية ىذا القطاعنو إفي كندا، ف

 فترات زمنيةجؿ تقييـ القدرة التنافسية لقطاعات أخرى و/أو في مناطؽ أخرى و/أو في أالمحددات مف 
 . 1أخرى

ّلمناىجّأخرىالمطمبّالثالث:ّمحدداتّالقدرةّالتنافسيةّوفقاّ
ت القدرة التنافسية لممعيد الدولي لمتنمية اإلدارية، والمنتدى االقتصادي نستعرض فيما يمي محددا

 العالمي:
  لممعيدّالدوليّلمتنميةّاإلداريةالفرعّاألول:ّمحدداتّالقدرةّالتنافسيةّوفقاّ

IMD ، قاـ2002في تقريره لسنة 
 والتي تعمؿ عمى توفير  ،بتقديـ المحددات األساسية لمقدرة التنافسية

 ،ميت "بمكعب التنافسية"والمحققة لمقدرة التنافسية لممؤسسة ولمدولة. ىذه المحددات سُ  ،محمية المبلئمةالبيئة ال
 والشكؿ الموالي يمخص ىذه المحددات:

  لممعيدّالدوليّلمتنميةّاإلدارية:ّمكعبّالتنافسية22ّمّالشكلّرق

 

 

 

 

 

 
 

 قدرة التنافسية ومحّدداتيا: مسح مرجعي، مجّمة أوراؽ اقتصادية، مركز البحوثالمصدر: منى طعيمة الجرؼ، مفيـو ال
 .37، ص2002، أكتوبر 12والّدراسات االقتصادية والمالية، كّمية االقتصاد والعمـو الّسياسية، جامعة القاىرة، العدد  

رئيسية ىي: عناصر  ةتتضمف أربع IMDأف محددات القدرة التنافسية لػػ مف خبلؿ الشكؿ نبلحظ  
 :2ة، والبنية األساسيؿ مبلئمةأعمابيئة  توفركفاءة األداء االقتصادي، كفاءة الحكومة، 

وكذا العالمية كأحد المقومات األساسية  ،حدد كفاءة األداء االقتصادي يتمثؿ في توفر المنافسة المحميةم -
  ؛لتحقيؽ القدرة التنافسية

                                                           
 .49، صالمرجع نفسو1


IMD: International Institute for Management Development. 

  
 .37-36ؽ، ص صمنى طعيمة الجرؼ، مرجع ساب2

 اليجـو

 الجذب

 القرب

 البعد

 األصوؿ

 العمميات

 القيمة االجتماعية

 القيمة الفردية

خمؽ القيمة المضافة 
 القدرة التنافسية لممؤسسة

 

 ةة التنافسية لمدولالقدر 

 االستمرارية

 البنية األساسية كفاءة الحكومة 

 كفاءة رجاؿ األعماؿ األداء االقتصادي

 اليجـو

 الجذب

 القرب

 البعد

 األصوؿ

 العمميات

 القيمة االجتماعية

 القيمة الفردية

خمؽ القيمة المضافة 
 القدرة التنافسية لممؤسسة

 

 ة التنافسية لمدولةالقدر 

 االستمرارية

 البنية األساسية كفاءة الحكومة 

 كفاءة رجاؿ األعماؿ األداء االقتصادي
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في  ستقراراالتحقيؽ و ، قتصاديااللدولة في النشاط ويشتمؿ عمى الحد مف تدخؿ ا ،كفاءة الحكومة -
 ؛لممتغيرات العالمية ستجابةواالالسياسات االقتصادية الكمية، وضماف مرونة التكيؼ 

أما كفاءة بيئة األعماؿ فتنطوي عمى توفير قطاع مالي متطور، وتوفير اليد العاممة ذات اإلنتاجية  -
، ره التقرير كأحد المحددات الرئيسية لتحقيؽ القدرة التنافسيةالمرتفعة. إضافة إلى نظاـ القيـ الذي يعتب

في القيـ التي تحكـ  األخيرة هىذتمثؿ ت. و بؿ أيضا في أنظمة القيـ ،فالدوؿ ال تتنافس في المنتجات فقط
السائدة في الدولة، فمثبل قيـ العمؿ الجاد كاف ليا  ة وقيـ العمؿالقيـ الفردية، واالجتماعيسموؾ العمالة: 

 ا؛دور في دعـ القدرة التنافسية لدوؿ شرؽ آسي
االستثمار في و تتضمف التكنولوجيا، التي و المتطورة  نية التحتيةبوتتمثؿ في مدى توفر ال ،البنية األساسية -

البحث والتطوير، الموارد البشرية الماىرة والقادرة عمى التعامؿ مع البنية األساسية المتقدمة، 
 المعمومات...الخ.و 

 .Lallومما سبؽ أف محددات المعيد الدولي لمتنمية اإلدارية تتشابو مع نموذجي بورتر  نستخمص
ّالفرعّالثاني:ّمحدداتّالقدرةّالتنافسيةّحسبّالمنتدىّاالقتصاديّالعالمي

WEF أما بالنسبة لممنتدى االقتصادي العالمي
 وباالعتماد عمى نظريات 1999وفي تقريره لسنة ،

والتي تعكس محددات القدرة التنافسية التي تتمثؿ  ،دات النمو عمى المدى الطويؿالنمو، فقاـ بتحديد محد
 :1في
 ؛االندماج في السوؽ العالمي -
 ؛كفاءة التدخؿ الحكومي -
 ؛كفاءة النظـ المالية -
 ؛توفر عوامؿ اإلنتاج المتقدمة -
 اد الدولة.مرونة أسواؽ العمؿ وتوفر البنية األساسية والمؤسسات القادرة عمى دعـ تنافسية اقتص -

تـ إدخاؿ تعديبلت عمى تعريؼ التنافسية، نجـ عنيا بالتالي تغيير في  2000وفي تقريره لسنة 
ومحددات  ،محددات القدرة التنافسية، حيث فرؽ المنتدى بيف محددات تحقيؽ اإلنتاجية الجارية المرتفعة

ناجمة عف تمييز نظريات النمو بيف  تحقيؽ نمو مرتفع لنصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي. ىذه التفرقة
والعوامؿ التي تساىـ في إحداث تغيير في مستوى دخؿ  ،العوامؿ التي تساىـ في تحديد مستوى دخؿ الفرد

 :2محددات القدرة التنافسية عمى شتممتا و فقد. وعميالفرد
 .رصيد ومعدؿ نمو رأس الماؿ بمفيومو الواسع -
 في السوؽ المحمي. نتشارىااو بتكار والتطوير ونقؿ التكنولوجيا التكنولوجيا متمثمة في القدرة عمى اال -

                                                           

WEF: World Economic Forum.  

 .38، صالمرجع نفسو1
 المرجع نفسو.2
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معيد الوبالتالي فيذه المحددات ال تختمؼ عف سابقتيا وىي تتماثؿ مع المحددات المقدمة مف طرؼ 
 .IMD اإلداريةمتنمية الدولي ل

 با شامبلمف خبلؿ ما سبؽ نستخمص أف نموذج بورتر لمحددات القدرة التنافسية، قد قدـ حصرا تقري
وتعزز القدرة التنافسية لمدولة. أما باقي الدراسات والتقارير التي جاءت بعده فقامت  ،لكؿ العوامؿ التي تدعـ

وبالتالي فيي لـ تأت بجديد ولـ تخرج عف إطار المحددات المقدمة مف طرؼ  ،بإعادة ترتيب ليذه المحددات
 بورتر.

ّةالقدرةّالتنافسيّالثاني:ّمؤشراتّقياسالمبحثّ
 أوىناؾ طريقة واحدة نو ال توجد إالقدرة التنافسية وكذا محدداتيا، ف ريؼاتعنظرا لتعدد مفاىيـ و 

مقياس محدد لقياس وتحميؿ القدرة التنافسية، بؿ ىناؾ مجموعة مف المقاييس التي لكؿ منيا مميزات 
مؤشرات التي حاولت قياس مف ال القدرة التنافسية تمخض عنو العديد تعاريؼبعبارة أخرى أف تعدد . 1وعيوب

، كما أف ىذه  األوجوواحد أو أكثر مف  المستوى  ختبلؼابالمؤشرات المستخدمة تختمؼ المتعددة ليذا المفيـو
وذلؾ كما ىو الحاؿ بالنسبة  ،الدولة أوالقطاع،  أوالمؤسسة،  :كاف إذاالمستيدؼ قياس تنافسيتو فيما 

ف المؤشرات تقيس تنافسية إف 1996سنة  Stoneو Khemani ريؼ التنافسية. عبلوة عمى ذلؾ وحسبالتع
فضبل عف قابمية ىذه المؤشرات  .2الصناعة، بينما المناىج فتقيس التنافسية عمى مستوى الدولة أوالمؤسسة 

 . 3لمتغيير والتطور المستمر
 :4مساعدة عمى كأداةمؤشرات القدرة التنافسية تعتبر  إف

 أو باالقتصاداتقياسا  أو ،في فترات مختمفة أدائياالمقارنة بيف صناعة معينة، و  أوحالة اقتصاد  رصد -
 ؛األخرىالصناعات 

 ؛لمنمو والكفاءة االقتصادية لمعيقةتشخيص العوامؿ ا -
 ؛إليياالدخوؿ  يودوفتعريؼ المستثمريف الدولييف ببيئة العمؿ التي  -
 ؛اإلصبلحالحكومييف وغيرىـ بضرورة  المسئوليفالمصمحة مف  أصحاب إقناع -
 األخذوذلؾ عف طريؽ  ،والنمو اإلنتاجية، وتعزيز اإلنمائيةتوفير المعمومات البلزمة لمواجية التحديات  -

 بخيارات مناسبة وتحسينات مؤسسية مبلئمة.

                                                           
أثرىا عمى عطية صبلح سمطاف، تحسيف القدرة التنافسية لممؤسسات العامة والخاصة وفقا لمعايير األداء االستراتيجي، بحوث وأوراؽ عمؿ: التنافسية و 1

 .290، ص2011لمتنمية اإلدارية، القاىرة، مصر، االستثمارات العربية، منشورات المنظمة العربية 
 .57منى طعيمة الجرؼ، مرجع سابؽ، ص2
 .119، مرجع سابؽ، صوآخروفكماؿ كاظـ جواد الشمري 3
قتصادية ث االشياـ خيماني واندرو ستوف، مؤشرات القدرة التنافسية الدولية لدوؿ الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا: نظرة عامة، الندوة، نشرة منتدى البحو 4

يراف وتركيا، القاىرة، مصر، المجمد الثالث، العدد الثاني، يونيو   .7، ص1996لمدوؿ العربية وا 
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داخؿ اقتصاد معيف، وبالتالي المساعدة عمى  تإضافة إلى ذلؾ فإنيا تمكف مف تشخيص المعوقا
االقتصاد نحو النمو والرخاء وتحقيؽ الرفاىية  وتييئة ،معوقاتالسياسات المبلئمة إلزالة ىذه ال نتياجا

 .1االقتصادية
وبالتالي تحديد المركز  ،قياس مستوى التنافسيةلمف بيف المؤشرات التي يمكف االعتماد عمييا و 
  ما يمي: نجد لممؤسسة أو لمقطاع أو لمدولة التنافسي
ّسةمؤسلمتنافسيةّالقدرةّال:ّمؤشراتّقياسّاألولالمطمبّ

الكمية  اإلنتاجية، تكمفة الصنع، الربحيةمؤشرات التنافسية عمى مستوى المؤسسة تتضمف:  إف
 عرض ليذه المؤشرات: وفيما يمي. الحصة السوقية، و لمعوامؿ
ّالمردودية:ّاألولّالفرع

نو ال يجب قياس تنافسية المؤسسة أالحالية، إال  تياتنافسي فمؤشرا كافيا ع المؤسسة مردودية تشكؿ
ف إبؿ مف األفضؿ قياسيا عمى فترة طويمة نسبيا مف الزمف. مع ذلؾ ف ،فؽ ربحيتيا عمى فترة قصيرةو 

 اف التنافسية الحالية ليست ضامنإالمؤسسة يمكف أف تكوف تنافسية في سوؽ تتجو نحو التقيقر، وبالتالي ف
  .2لمربحية المستقبمية

رباح، ويعبر عنيا بحاصؿ النسبة بيف النتائج ية بأنيا قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ األدوتُعرؼ المردو 
إًذا فالمردودية  .3اليوامش المحققة والوسائؿ المستخدمة ليذا الغرض لمتحصؿ عمييا مف طرؼ المؤسسة أيا

تعبر عف قدرة الوسائؿ عمى تحقيؽ النتيجة فيي تقارف بيف النتيجة والوسائؿ المستخدمة، وبالتالي تحسيف 
 اء الوسائؿ المستخدمة عمى حاليا دليؿ عمى تحسف مردوديتيا. المؤسسة لنتيجتيا مع بق

 Rentabilitéوالمردودية  Profitabilitéوتجب التفرقة في ىذا الصدد بيف مصطمحيف ىما الربجية 
 انطبلقاقصد بيا قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ نتيجة فالربحية يُ ستخدماف عمى أنيما مترادفيف. ما يُ  والمذيف غالبا
الفائض الخاـ عف طريؽ النسبة بيف النتيجة ورقـ األعماؿ المحقؽ. مثبل: إًذا ، فالربحية تُقاس مف نشاطيا
مف  انطبلقاالمردودية تعني قدرة المؤسسة عمى تحقيؽ نتيجة . في حيف خارج الرسـ/ رقـ األعماؿ لبلستغبلؿ
ىذا يعكس المردودية وعميو فالوسائؿ المستخدمة مف طرؼ المؤسسة تشمؿ رقـ األعماؿ و . 4رأس الماؿ

بالتالي و المالي واالقتصادي وىذا يعكس المرودية المالية واالقتصادية عمى التوالي، الماؿ التجارية، والرأس 
 نميز بيف األنواع التالية مف المردودية:

 
 
 

                                                           
 .47نيفيف حسيف شمت، التنافسية الدولية وتأثيرىا عمى التجارة العربية والعالمية، مرجع سابؽ، ص1

2
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3
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ّالنشاطأوال:ّمردوديةّ
عمى  االعتماديمكف  النشاطولدراسة مردودية  ،وىي تسمح بتقييـ األداء البيعي أو التجاري لممؤسسة

 :1ثبلثة مؤشرات ىي
 ؿ خارج الرسـ؛رقـ األعما ستغبلؿ/الخاـ لبلفائض ال =الخاـ لبلستغبلؿمعدؿ اليامش  -
 ؛2ـؿ خارج الرسرقـ األعما نتيجة االستغبلؿ/ =الصافي لبلستغبلؿيامش المعدؿ  -
 .ؿ خارج الرسـرقـ األعما النتيجة الصافية/ معدؿ اليامش الصافي= -

ّمردوديةّاالقتصاديةالثانيا:ّ
خاـ ومجموع أصوؿ المؤسسة، النتيجة قد تكوف الفائض الوىي عبارة عف النسبة بيف النتيجة 

يي تعطى مثبل بالعبلقة التالية: ف. 3أو النتيجة الصافية لبلستغبلؿ أو نتيجة االستغبلؿ )النتيجة العممياتية(
الفائض الخاـ لبلستغبلؿ أو بنتيجة  باستخداـ ؽ بيف حسابياوالفر ّ.4مجموع األصوؿ/ العممياتيةنتيجة ال

األولى تقيس مردودية مجموع األمواؿ المستثمرة داخؿ المؤسسة مف طرؼ العبلقة يكمف في أف ّاالستغبلؿ
 . 5المساىميف والمقرضيف قبؿ اإلىتبلؾ، في حيف الثانية بعد اإلىتبلؾ

دوف اعتبار لمستوى مديونية  الية أيالمصاريؼ الم قبؿإف نسب المردودية االقتصادية يتـ حسابيا 
 سسة ميما كاف أسموب التمويؿ، أيتقيس األداء االقتصادي لممؤ كما أنيا  .6الضرائبقبؿ و  ة،المؤسس

 مردودية مجموع رؤوس األمواؿ الموضوعة تحت تصرؼ المؤسسة بغض النظر عف مصدرىا.
ّالمردوديةّالماليةّثالثا:

تسمية  يـمدورة واألمواؿ الخاصة فقط، لذلؾ يطمؽ عمييا بعضوىي النسبة بيف النتيجة الصافية ل 
 مرة مف طرؼ المالكيف لممؤسسة أيفيي توضح مردودية األمواؿ المستثوعميو  .مردودية األمواؿ الخاصة

المصاريؼ المالية، وبالتالي فيي مرتبطة بمستوى مديونية و  الضرائبد بعكما أنيا ُتحسب . 7المساىميف
 .9الصافية/األمواؿ الخاصةة المردودية المالية= النتيجطى بالعبلقة: وىي تع .8المؤسسة

بالقيمة  أخرىالمرتقبة لممؤسسة تتعمؽ بالقيمة السوقية لممؤسسة بعبارة  لؤلرباحالقيمة الحالية  إف
الخاصة  أموالياتنافسية عندما القيمة السوقية لرؤوس  دعالخاصة. فالمؤسسة ال تُ  أموالياالسوقية لرؤوس 
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ـ بشكؿ ت ستثماراتياامف  اجزء أوغالبية  أفف ذلؾ يعني أل ،أصولياقؿ مف تكمفة استبداؿ ألدينيا تكوف و 
ال تجمب حتى تكمفة التنازؿ عنيا. وعميو تـ وضع  أنيا أياؾ ىدر لمموارد نالي ىتوبال ،inconsidéré طائش
 األمواؿقيمة السوقية لمديف ولرؤوس الوالذي ىو عبارة عف نسبة  le q de Tobin لتوبف q سمى بمؤشرمؤشر يُ 

ف المؤسسة تعتبر غير إقؿ مف الواحد فأكانت ىذه النسبة  فإذا. أصولياالخاصة لممؤسسة عمى تكمفة استبداؿ 
 .1تنافسية

، إنتاجياالنسبية، عمى تكمفة عوامؿ  إنتاجيتياالمستقبمية المتوقعة لممؤسسة تعتمد عمى  األرباح إف
ف الربحية المستقبمية إفترة مف الزمف. عبلوة عمى ذلؾ ف متداداوذلؾ عمى  ،لمنتجاتياعمى الجاذبية النسبية 

 .2عديدة أخرىوعمى عناصر  ،المتحصؿ عمييا ة االختراععمى براءو لممؤسسة تتوقؼ عمى البحث والتطوير، 
 .2عديدة

ّكمفةّالصنعتالفرعّالثاني:ّ
تمثؿ مؤشرا كافيا عف التنافسية في  تكمفة المنافسيف ىي بدورىا إلىتكمفة الصنع المتوسطة بالقياس 

الربحية  ما لـ يكف ضعؼ مستوى التكمفة يتـ الحصوؿ عميو عمى حساب ،متجانس إنتاجفرع نشاط ذي 
CUMO المستقبمية لممؤسسة. كما يمكف لتكمفة وحدة العمؿ

 تمثؿ بديبل جيدا عف تكمفة الصنع  أف
وجود ىذه  أف، ولو اإلجماليةمف التكمفة  األكبرؿ النسبة وىذا عندما تكوف تكمفة اليد العاممة تشك ،المتوسطة

 .3الحالة ىو في تناقص
مع العمـ أف تنافسية التكمفة ال تتضمف فقط تكاليؼ اإلنتاج أي تكمفة عنصري العمؿ ورأس الماؿ، بؿ 

 ف تنافسية التكاليؼ ترتبط بالتكاليؼ التالية:إوعموما ف .مجموع التكاليؼ التي تواجو المؤسسات
ّتكمفةّاألجورّ:أوال

تنافسية تكمفة فإف مع ذلؾ  ،عمى التنافسيةالمؤثرة تكمفة األجور واحدة مف عناصر تكمفة اإلنتاج  دعتُ 
فياتو األخيرة ىي ميمة باعتبارىا  .األجور ترتبط بمتغيريف ىما: تكاليؼ األجور واإلنتاجية المحققة مف العمؿ

 فإذا كانت أجور عماؿ بمد ما. ف التكمفة األجرية لموحدة المنتجةتساىـ إضافة إلى تكمفة ساعة العمؿ في تكوي
A  ف مثيمتيا في البمدعمثبل ىي أعمى B ف البمدإبخمس مرات، ف A في ىذه الحالة ال يعاني مف أي ضرر 

. بعبارة أخرى يجب Bإذا كاف عمالو ىـ أكثر إنتاجية بخمس مرات مف عماؿ البمد  ،عمى مستوى تنافسيتو
 .4كبر في اإلنتاجيةأ فرؽفي التكمفة األجرية ُيعوَّض ب لفرؽاضماف أف 

وىناؾ العديد مف الدراسات التطبيقية التي اىتمت بدراسة العبلقة بيف تكمفة األجور، إنتاجية العمؿ، 
 :5وبيف القدرة التنافسية، ومف بينيا نذكر عمى سبيؿ المثاؿ

                                                           
1
Donald G. McFetridge, op.cit., P.6. 

2
Ibid. 

CUMO: cout unitaire de la main d œuvres. 

3
Donald G. McFetridge, op.cit., P.4.  

4
Thierry Sauvin, op.cit., P.11. 

 .230سعيد الطراونة، تقييـ المقدرة التنافسية السعرية: منظور كمي، مرجع سابؽ، ص5
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لصناعي بالواليات المتحدة األمريكية، تـ التوصؿ لمقطاع ا 2004في سنة  Forbes Kristin ػػففي دراسة ل -
% في عاـ 4.8إلى  1995في سنة  %2.5مف  رتفعاإلى أف معدؿ النمو في اإلنتاجية لساعة العمؿ 

 وبالتالي عزز مف قدرتيا التنافسية. ،تكمفة المؤسسات الصناعية األمريكية نخفاضامما نجـ عنو  ،2003
والتي تناولت القطاع الصناعي في المكسيؾ، إلى أف  ،1992نة في س John Weiss كما توصمت دراسة -

داللة إحصائية، وتـ تعميؿ  اوذ اتأثير إنتاجية العمؿ واإلنتاجية الكمية في نسبة ىامش الربح كاف موجب
ف االرتفاع في اإلنتاجية أدى إلى االنخفاض في التكاليؼ، ىذا األخير لـ يصاحبو ػأىذه النتيجة ب

 عار مما ترتب عنو زيادة في ىامش الربح.انخفاض في األس
والتي تـ فييا استخداـ تكمفة العمالة كمؤشر عمى  2002في عاـ  Saeid Mahdavi أما بالنسبة لدراسة -

تكمفة اإلنتاج، فقد تـ التوصؿ إلى وجود عبلقة موجبة وذات داللة إحصائية بيف تكمفة العمالة وأسعار 
 .1999-1997ية خبلؿ الفترة صناعة أمريك 13 ػػوذلؾ ل ،الصادرات

في التكمفة األجرية، فحسب  اوتجدر اإلشارة إلى أف زيادة تنافسية التكمفة ال تعني بالضرورة تقميص
جر أف الزيادة في سعر العمؿ أي تحديد معدؿ إف la théorie du salaire d`efficienceنظرية األجر الفعاؿ 

يؤدي إلى زيادة تحفيز  salaire d`efficienceجر الفعالية أبوىو ما يسمى  ،أعمى مف معدؿ األجر التوازني
ومعدؿ دوراف العمؿ، فأجر  ،الغيابات نخفاضايساعد عمى زيادة إنتاجية العمؿ مف خبلؿ  وكذلؾ ،العماؿ

ضؼ إلى ذلؾ أف األجور المرتفعة نسبيا أجر تحريضي قادر عمى تشجيع العماؿ أكثر. أالفعالية ىو إًذا 
مف ىذه الكفاءات المؤسسة يمكنيا بناء ميزتيا  نطبلقاواد عاممة أكثر إنتاجية وذات كفاءة، تعمؿ عمى جذب ي

 .1ا دالة متزايدة في معدؿ األجرالتنافسية. وعميو فاإلنتاجية ىي إذً 
 2وفوراتّالحجمّ:ثانيا

حجـ الناجمة عف تقميص التكاليؼ الإف تنافسية التكمفة يمكف أف تنتج كذلؾ عف وجود وفورات 
. نقدية لوحدوية لئلنتاج )أو التكمفة المتوسطة(، فوفورات الحجـ تسمح بالحصوؿ عمى وفورات حقيقية وأخرىا

 الوفورات الحقيقية تنتج عف عدة مصادر متكاممة فيما بينيا ومنيا:
وبالتالي زيادة  ،، كاف مف الممكف زيادة تقسيـ العمؿاتقسيـ العمؿ: فكمما كاف مستوى اإلنتاج مرتفع -

 جية العمؿ.إنتا
 بزيادة اإلنتاج يمكف توزيع التكاليؼ الثابتة. -
وكذا عف طريؽ التجربة. فكمما تكرر  « Learning by doing » ثر التدريب عف طريؽ تكرار العمؿأ -

وكذا السرعة في التنفيذ، فالتكرار ىو تناسبي  ،ميارة متزايدة كتساباالعمؿ تـ القياـ بو أفضؿ مف خبلؿ 
كـ. أما بالنسبة لمتدريب عف طريؽ التجربة فينتج عف اكتساب العامؿ لخبرات في في اإلنتاج المترا

 نجاز عممو.إ ؿالنشاط اإلنتاجي مف خبلؿ إيجاد الحموؿ لممشاكؿ التي تواجيو خبل
 إف الوصوؿ إلى مستوى معيف مف اإلنتاج يسمح بتبرير االستثمارات المادية وغير المادية. -

                                                           
1
Thierry Sauvin, op.cit., PP.16-17. 

2
Ibid., PP.18-25. 
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شركائيا، فالمؤسسة ذات الحجـ تمارس في  تجاهالمؤسسة اجمة عف عبلقة سمطة أما الوفورات النقدية فيي نا
 ، وعمى الموزعيف.sous-traitants وردييا، عمى المقاوليف مف الباطفعمى مُ  اقوي اىذه الحالة ضغط

 والجدير باإلشارة أف تقميص المؤسسة لمتكمفة الوحدوية لئلنتاج يضعيا أماـ خياريف ىما:
 التكاليؼ نخفاضا ضبط أسعارىا عمى -
 ػػسمى بوبالتالي خمؽ ما يُ  ،جؿ زيادة ىوامش ربحياأوذلؾ مف  ،أو المحافظة عمى أسعارىا كما ىي -

ولكف في المقابؿ  ،"مظمة السعر"، ىذه األخيرة تسمح لممؤسسة بالحصوؿ عمى ربحية سريعة الستثماراتيا
وكذا عمى دخوؿ منافسيف جدد. بينما  ،ىذا السعر المرتفع يحفز المنافسيف أيضا عمى زيادة إنتاجيـ

ولكنيا بذلؾ تحد مف دخوؿ  ،ضبط األسعار عمى التكاليؼ يسمح لممؤسسة بتقميص ىوامش ربحيا
والتي تكوف غير قادرة عمى  ،وتقضي عمى المؤسسات المنافسة الموجودة في السوؽ ،منافسيف جدد

 األسعار.في نخفاض اال سايرةم
 تكمفةّمدخالتّاإلنتاجّ:ثالثا

تتمثؿ ىذه التكمفة في مدخبلت اإلنتاج كمستمزمات الطاقة مثبل وغيرىا، وتتحدد تكمفة ىذه المدخبلت 
ىذه  ستخداـامف خبلؿ الكمية المستخدمة منيا وسعر ىذه المدخبلت. فالكمية المستخدمة تتأثر بكفاءة 

حدد مف اإلنتاج. أما قؿ كمية ممكنة مف المدخبلت لتحقيؽ مستوى مأالمدخبلت والتي تعبر عف استخداـ 
ما مف خبلؿ الحكومة ،إما قوى السوؽ :سعرىا فيو يتحدد مف خبلؿ  .1وا 

وقد حظيت مدخبلت اإلنتاج باىتماـ العديد مف الباحثيف باعتبارىا تشكؿ النسبة الكبرى مف تكاليؼ 
ة في كؿ مف والتي انصبت عمى الصناع ،1989لسنة  Vittorio Carbo اإلنتاج، ومف األمثمة عمى ذلؾ دراسة
سرائيؿ خبلؿ الفترة  داللة إحصائية لكؿ مف تكمفة  ي، وتوصؿ إلى وجود تأثير ذ1980-1970تشيمي وكوريا وا 

وبالتالي عمى قدرتيا  ،وذلؾ في الدوؿ الثبلث ،وأسعار المواد المستوردة عمى األسعار المحمية ،العمالة
 . 2التنافسية

ّتاحةمعدلّاستغاللّالطاقةّاإلنتاجيةّالمّ:رابعا
مف بيف العوامؿ المؤثرة في القدرة التنافسية والمستندة إلى التكمفة نجد معدؿ استغبلؿ الطاقة اإلنتاجية 

اإلنتاج الفعمي عف اإلنتاج األقصى الممكف يؤدي إلى ارتفاع  انحراؼ المتاحة، فانخفاض ىذا المعدؿ أي
القدرة التنافسية. وىناؾ العديد مف الدراسات  وىذا بدوره يضعؼ مف ،وبالتالي زيادة السعر ،التكمفة المتوسطة

 :3التي أكدت ذلؾ منيا
إلى توصمت  ،مؤسسة لتوليد الكيرباء 79والتي انصبت عمى  1982في عاـ  Rodney Stevenson دراسة -

 . %0.66 ػػيؤدي إلى انخفاض التكمفة ب %1 ػػأف زيادة معدؿ استغبلؿ الطاقة اإلنتاجية المتاحة ب

                                                           
 .230سعيد الطراونة، تقييـ المقدرة التنافسية السعرية: منظور كمي، ص 1
 .المرجع نفسو 2
 .230-229، ص صالمرجع نفسو 3
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شركة لتوليد الكيرباء في أمريكا  22والتي اشتممت عمى  ،1989في سنة  Randy A. Nelson أما دراسة -
، فأفضت إلى أف استغبلؿ الطاقة اإلنتاجية بالكامؿ يؤدي إلى انخفاض التكمفة 1983-1961خبلؿ الفترة 

 بالمتوسط.% 9.7المتوسطة بنسبة 
مصنعا في  380والتي تضمنت  ،2004في سنة   Jeffrey Katzو  James Bloodgood كما أف دراسة -

الواليات المتحدة األمريكية، أكدت وجود عبلقة طردية وذات داللة إحصائية بيف الطاقة اإلنتاجية 
 والتنافسية.

ّسعرّالصرفّ:خامسا
 وبالتالي عمى القدرة التنافسية. ،إف التغيرات في سعر الصرؼ تؤثر عمى أسعار الصادرات والواردات

 نخفاضاو أسعار الصادرات  رتفاعايؤدي إلى ّمة الوطنية مقابؿ العممة األجنبيةالعمؼ سعر صر  فارتفاع
 أسعار الواردات، في حيف انخفاضو يؤدي إلى العكس.

، تـ التوصؿ إلى وجود عبلقة عكسية بيف تغيرات 1989في عاـ  Robert Feinberg ػػففي دراسة ل
تؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجيف  %10 ػػسعر الصرؼ وأسعار المنتجيف، حيث أف زيادة سعر الصرؼ ب

-1974صناعة في الواليات المتحدة األمريكية خبلؿ الفترة  84 وذلؾ بالتطبيؽ عمى ،%1.6 ػػفي المتوسط ب
19871. 

والتي تناولت العبلقة بيف التكمفة والقدرة  ،2001ف في سنة يوآخر  Carlin Wendy ػػػوفي دراسة ل
خذ سعر الصرؼ واألجور واإلنتاجية كمتغيرات أ، حيث تـ 1990-1970لمفترة  دولة صناعية 14 ػػالتنافسية ل

، تـ التوصؿ إلى أف انخفاض -كمقياس لمقدرة التنافسية–والحصة السوقية لمصادرات كمتغير تابع  ،مستقمة
، في حيف انخفاض األجور %0.308 ػػنسبةإلى زيادة الحصة السوقية لمصادرات ب أدى %1 ػػسعر الصرؼ ب

 ػػإلى زيادة ب تفأد %1 ػػ، بينما زيادة اإلنتاجية ب%0.253 ػػإلى زيادة في الحصة السوقية ب أدى %1 ػػب
 .2لمحصة السوقية% 0.217

ّالكميةّلمعواملّاإلنتاجيةالفرعّالثالث:ّ
PTFالكمية لمعوامؿ  اإلنتاجيةتقيس 

  إلى اإلنتاجالفاعمية التي تحوِّؿ بيا المؤسسة مجموعة عوامؿ 
 اإلنتاجيةف إ، زيادة عمى ذلؾ فاإلنتاجت. مع ذلؾ فيذا المفيـو ال يوضح مزايا وعيوب تكمفة عناصر منتجا

ال توضح شيئا حوؿ جاذبية المنتجات  فإنيابالوحدات الفيزيائية،  اإلنتاجلمعوامؿ في حالة قياس  اإلجمالية
الكمية لمعوامؿ  لئلنتاجيةثيبل مبلئما تقدـ تم أفاليد العاممة  إلنتاجية. كما يمكف المقدمة مف طرؼ المؤسسة

 .3المييمف. وىذه الحالة نادرا ما تحدث اإلنتاجيفي حالة شكمت اليد العاممة العامؿ 

                                                           
 . 231، صالمرجع نفسو1
 .230، صالمرجع نفسو2


PTF: productivité totale des facteurs 

3
Donald G. McFetridge, op.cit., PP.4-1.  
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أو ، -األسفؿتحرؾ دالة التكمفة تحو –تغيرات تكنولوجية  إلىالكمية لمعوامؿ قد يعود  اإلنتاجيةنمو  إف
 إلىالمستندة  األسعاركذلؾ بفروقات  تتأثرالكمية لمعوامؿ  اإلنتاجيةتحقيؽ وفورات الحجـ. مؤشرات نمو  إلى

ونموىا لعدة مؤسسات عمى  ،الكمية لمعوامؿ اإلنتاجيةنو مف الممكف مقارنة إ. عبلوة عمى ذلؾ ف1التكمفة الحدية
 .2المستويات المحمية والدولية

ّالفرعّالرابع:ّالحصةّالسوقية
لقياس تنافسية المؤسسة، وىي تعطى وفؽ العبلقة  رات اليامةمف بيف المؤشالحصة السوقية  دعتُ 
ىذه  ارتفعتوكمما . إجمالي قيمة مبيعات الصناعة/الحصة السوقية= إجمالي قيمة مبيعات المؤسسة التالية:

 ،نسبة إلى أقوى منافسييا في السوؽ ىذه األخيرةكما يمكف قياس  ،مؤسسةلاتنافسية ذلؾ عمى قوة  النسبة دؿّ 
 : 3وذلؾ كما يمي

 ف في السوؽالمؤسسة في السوؽ/إجمالي قيمة مبيعات أكبر المنافسيمبيعات القوة التنافسية= إجمالي قيمة 
مف الواحد فإف ذلؾ يعني أف المؤسسة تتمتع بقوة تنافسية كبيرة في  األخيرةالنسبة ىذه  اقتربتوكمما 

 .4ؤسسة ىي القائدة لمسوؽفمعناه أف الم االسوؽ، والعكس صحيح. وفي حالة كانت النسبة تساوي واحد
والجدير بالذكر أف المؤسسة يمكف أف تكوف مربحة وتستحوذ عمى جزء ىاـ مف السوؽ الداخمية بدوف 

التجارة  تجاهابقيود  امحمي يكوف السوؽ المحميأف تكوف تنافسية عمى المستوى الدولي، ويحدث ذلؾ عندما 
تكوف ذات ربحية آنية، لكنيا غير قادرة عمى المحافظة  يمكف أف في ىذه الحالةالدولية. فالمؤسسات الوطنية 
ة. وىذا ما يفرض وجوب مقارنة تكاليؼ تحرير التجار  عندوبالتالي عمى ربحيتيا  ،عمى قدرتيا عمى المنافسة

 .5المؤسسة مع تكاليؼ منافسييا الدولييف المحتمميف
التكمفة الحدية لممؤسسة ضعيفة نو كمما كانت إ، فالة قطاع نشاط ذي منتجات متجانسةنو في حأكما 

ربحية. وعميو فالحصة السوقية  أكثروكانت بالتالي  ،كبرأمقارنة بتكاليؼ منافسييا، كانت حصتيا مف السوؽ 
غير متجانس،  إنتاجقطاع نشاط ذي في حالة  أما. اإلنتاجفي تكمفة عوامؿ  أو، اإلنتاجيةتترجـ مزايا في 

المنتجات  أفيتمثؿ في  آخرسبب  إلى إضافةالسابقة،  باألسباب هف ضعؼ ربحية المؤسسة يمكف تفسير إف
قدمة مقؿ جاذبية مف منتجات المنافسيف. حيث كمما كانت المنتجات الأالمعروضة مف طرؼ المؤسسة ىي 

 .6قؿ جاذبية ضعفت حصتيا مف السوؽأمف طرؼ المؤسسة 
ا عمى ربحية فرع النشاط أو البمد عمى ربحية المؤسسة مني كبرأثر أإف الحصة السوقية المرتفعة ليا 

قؿ أو أبتكاليؼ  تميزىا نتيجة أسعارىاعمى  بأكممو. فالمؤسسة ذات الحصة السوقية المرتفعة تمارس ىيمنة
أعمى مف الطبيعي. لكف مثؿ  امما يعني أف المؤسسة تحقؽ ربح ،بمنتجات أكثر جاذبية مف منتجات منافسييا

                                                           
1
Ibid., P.1.  

 .7محمد عدناف وديع، مرجع سابؽ، ص2
 .203-202صص ،  مرجع سابؽثامر البكري،  3
 .203صالمرجع نفسو،  4

5
Donald G. McFetridge, op.cit., PP.5-6. 

 .8-7محمد عدناف وديع، مرجع سابؽ، ص ص6
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ط. فالمؤسسة تكوف أفضؿ مف البمد في تحقيقيا لموارد إضافية نظرا فترض عمى مستوى فرع النشاىذا ال يُ 
 .1لتوسيع أو المحافظة عمى نمو حصتيا مف السوؽ

 :2يضاؼ إلى المؤشرات السابقة، مقاييس أخرى مف بينيا نذكر
 : إجمالي المبيعات وذلؾ وفؽ العبلقةمقياس جودة المنتوج: يعتمد ىذا المقياس عمى المردودات مف  -

إجمالي قيمة ودات المبيعات/إجمالي المبيعات أو=لضرر جراء مستوى جودة المنتوج=إجمالي مردنسبة ا
 التعويضات المدفوعة لمزبائف/إجمالي قيمة المبيعات.

مف األرباح المحققة مف طرؼ المؤسسات ناتجة عف  %30تشير الدراسات إلى أف المنتجات الجديدة:  -
يعبر عف تأثير ىذه المنتجات في القوة التنافسية لممؤسسة، وىو  المنتجات الجديدة، وعميو فيذا المقياس

إجمالي مبيعات المؤسسة. وبالتالي  فيعبارة عف مقدار مساىمة المبيعات المحققة مف المنتجات الجديدة 
 ما تحققو مف ميزة تنافسية مضافة لممؤسسة.

والمؤشر المعتمد في ىذا تسويقي، تكاليؼ التسويؽ: ويعبر عف إجمالي التكاليؼ المنفقة عمى النشاط ال -
 .الصدد يتمثؿ في ميزانية النشاط الترويجي لممؤسسة

يمكف لمدولة المساىمة  األخيرة ذهسساتيا، ىقاس بتنافسية مؤ تنافسية الدولة تُ  أف إلىويجدر التنويو 
 :3مف خبلؿ إسياميا فيفي تعزيزىا 

 ي؛االقتصاد الوطن استقرارتحقيؽ  -
 ؛اء العوائؽ أماـ التجارة الوطنية والدولية والسماح بالوصوؿ إلى السوؽ الوطنيةتنافسي بإلغ محيطخمؽ  -
 الرأسالماؿ البشري، التمويؿ والخدمات العمومية. فنوعية  الرأس: اإلنتاجمف عوامؿ  أنواعتحسيف ثبلثة  -

حث العماؿ ل ، وكذا بالتشجيع المستيدؼظاـ التعميـالمؤسسات مرتبط بنوعية نتمتمكو  ذيالماؿ البشري ال
النظاـ  وبتنظيـ كفاءةو الحصوؿ عمى كفاءات جديدة. وفرة التمويؿ يرتبط بأ ،عمى تحسيف كفاءاتيـ

  التي تفرضيا.  مراقبة اإلدارة الفعالة لمخدمات التي تقدميا والموائحالمالي. الدولة كذلؾ يمكنيا 
وكذا  ،مجاؿ البحث والتطوير خصوصا في ،بيف المؤسسات المتواطئالتعاوف غير  أماـالعوائؽ  إلغاء -

 كمشكؿ في الواليات المتحدة. 1991سنة  Teece مف طرؼ اعتبرت. ىذه الحواجز تسويؽال
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
Donald G. McFetridge, op.cit., PP.7-8. 

2
.202-201ص ص، ع سابؽمرجثامر البكري،  


3
Donald G. McFetridge, op.cit., P.10. 



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمحدداتّالقدرةّالتنافسيةّومؤشراتّقياسياّّّ      ّّّّّّالفصلّالثالثّّّّّّّّّّ   ّّّ   لّّّّّّّّّالجزءّاألو     

 

185 
 

ّمقطاعلالتنافسيةّالقدرةّالمطمبّالثاني:ّمؤشراتّقياسّ
عمى  أوعمى مستوى فروع النشاط،  أيعمى المستوى القطاعي  أيضاقياسيا التنافسية يمكف  إف

 وءفرع النشاط يتـ المج أوف تحميؿ التنافسية عمى مستوى القطاع إ(. مع ذلؾ فأنشطةيد )تجمع مستوى العناق
المتوسطات  ستخداـافبالتالي و معدومة.  أوفي حالة كانت المعطيات حوؿ كؿ المؤسسة ضمنو ناقصة  إليو

 . 1مؤسسة معينة ضمف الفرع المدروس أوضاعقد ال تعكس 
والفوارؽ  ،تكوف المتوسطات عمى ىذا المستوى ذات معنى أفشترط التحميؿ عف طريؽ فرع النشاط ي

، عمر اإلنتاجوليفة المنتجات، عوامؿ ت إلى يرجع سببيابيف مؤسسات القطاع محدودة. ىذه الفوارؽ 
 أوبينما تقييـ تنافسية مؤسسة في سوؽ محمية ف .2المؤسسة، الحجـ، الظروؼ التاريخية وغيرىا مف التفسيرات

 أفف تقييـ تنافسية فرع النشاط يجب إمنافسة، ف إقميمية أومع مؤسسات محمية  بالمقارنةيتـ  أفف يمك إقميمية
 -يكوف معو أفيمكف  أو–ـ معو يتالذي  ،خرآلبمد  أو آخر إلقميـيتـ بالمقارنة مع فرع النشاط المماثؿ 

تمؾ التي  أي ،دوليا أو يمياإقمفرع النشاط التنافسي يتضمف مؤسسات تنافسية  فإالتبادؿ. كما يمكف القوؿ 
مف  نطبلقااتنافسية فرع نشاط معيف  ستنتاجانو يمكف إفي سوؽ حرة. عبلوة عمى ذلؾ ف نتظاـاب أرباحاتحقؽ 

 .3تحميؿ تنافسية المؤسسات الرئيسية التي تشكمو
 ففرع النشاط الذي يحقؽ بشكؿ معظـ مقاييس تنافسية المؤسسة تنطبؽ عمى تنافسية فرع النشاط. إف

األجانب يمكف أف ُيعتبر مف المنافسيف رغـ المنافسة الحرة  ،متوسطة أو أعمى مف المتوسط مستديـ مردودية
ة واإلنتاجية ومؤشر الميزة النسبي : التكاليؼليذا الغرض ومف أىـ المؤشرات المستعممة .4يبأنو تنافس
 .الظاىرة
ّواإلنتاجية:ّمؤشراتّالتكاليفّاألولالفرعّ

 PTFف فرع النشاط يكوف تنافسيا إذا كانت اإلنتاجية الكمية لعواممو إ، ف1992نة س Markusen فحسب
أو أعمى مف مثيمتيا لدى منافسيو األجانب أو إذا كاف مستوى تكاليؼ الوحدة يساوي أو يقؿ عف  ،مساوية

 . 5تكاليؼ الوحدة لمنافسيو األجانب
الكمية  اإلنتاجيةدولية لمستويات مقارنات  أجرتومساعديو التي  Denny وىناؾ دراسات كدراسة

 1992سنة  Wavermanو Fuss مختمفة. كما قاـ كؿ مف أنشطةولنموىا عمى مستوى فروع  PTF لمعوامؿ
تقسيما لفوارؽ التكمفة إلى  يابالتركيز عمى المقارنة الدولية لمتكاليؼ المتوسطة لصناعة السيارات. كما أجر 

نو تـ توزيع فوارؽ إى أسعار عوامؿ اإلنتاج، عبلوة عمى ذلؾ فوعمى مستو  ،فوارؽ عمى مستوى اإلنتاجية
 .6اإلنتاجية حسب مصدرىا فيما إذا كانت فوارؽ وفورات أو فوارؽ تكنولوجية

                                                           
1
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  .8محمد عدناف وديع، مرجع سابؽ، ص2
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مقارنات  إجراءوالتكاليؼ عمى مستوى فرع النشاط عف طريؽ  ،اإلنتاجيةمقارنات  إجراءوغالبا ما يتـ 
تكاليؼ اليد العاممة  أفوذلؾ بسبب  .CUMO مفة الوحدوية لميد العاممةالتك أواليد العاممة  إنتاجيةدولية حوؿ 

 .1مف التكاليؼ الكمية األكبرتشكؿ القسـ تعد  ـل
ّالفرعّالثاني:ّمؤشراتّالتجارةّوالحصةّمنّالسوقّالدولية

مف بيف المؤشرات المستخدمة عادة في قياس التنافسية عمى مستوى فرع النشاط نجد الحصة مف 
تعريفا لتنافسية فرع النشاط متمحورا  Markusen قدَّـ 1992ففي سنة وكذا الميزاف التجاري.  ،وليةالسوؽ الد

 :2فإنو في ظؿ التبادؿ الحر فأحوؿ التجارة، حيث يرى 
عند تزايد حصتو مف  أو ،فرع النشاط يخسر تنافسيتو عندما تتناقص حصتو مف الصادرات الوطنية الكمية -

االستيبلؾ  أو اإلنتاجباالعتبار لحصة ىذه السمعة في  أخذالسمعة معينة وذلؾ  الواردات الوطنية الكمية
 .اإلجماليالوطني 

 أو ،لسمعة معينة اإلجماليةولية دفرع النشاط يخسر تنافسيتو عند تناقص حصتو مف الصادرات ال أفكما  -
بار لحصة البمد المعني في في االعت أخذاوذلؾ  ،زايد حصتو مف الواردات الدولية الكمية ليذه السمعةتعند 

 التجارة الدولية.
ّالفرعّالثالث:ّالميزةّالنسبيةّالظاىرة

RCA مقياس الميزة النسبية الظاىرةمف المؤشرات الرئيسية في قياس أداء القطاع الصناعي 
 ىذا ،

إنتاجو تمكنيا البد وأف تتمتع بميزة نسبية في أف الدولة التي تصدِّر منتوجا معينا  افتراضاألخير يعتمد عمى 
أنيا ضمنيا ال  ، أيمف المنافسة في األسواؽ الخارجية، والعكس صحيح بالنسبة لمدولة المستوردة لمنتوج ما

   :3تتمتع بميزة نسبية في إنتاجو. وعميو فإف قياس الميزة التنافسية وفقا ليذه الطريقة يعطى بالصيغة التالية
RCA= (Xij/Xit)/(Xwj/Xwt)، :حيث أف  

Xij : تمثؿ صادرات البمد i مف المنتوج j  

Xit تمثؿ إجمالي الصادرات في البمد : i  

Xwj صادرات العالـ مف المنتوج : j  

Xwt إجماني صادراث انعانم : 

معينة في ىيكؿ  ةالنسبية لصادرات دولة ما مف سمع األىمية يقيس إًذا مؤشر الميزة النسبية الظاىرة
لسمعة في ىيكؿ الصادرات العالمية مف ىذه ا إلجماليالنسبية  األىميةالدولة مقسومة عمى  هصادرات ىذ

. لبمد معيف حسب فرع النشاط أو حسب أنواع مف المنتجات المؤشر ايمكف حساب ىذو  ،الصادرات العالمية
 في ىذا النشاطيمتمؾ ميزة نسبية ظاىرة  i البمد أفمف الواحد فيذا يعني  كبرأ RCAوفي حالة كانت قيمة 

                                                           
1
Ibid., P.5. 

2
Ibid., PP.16-17.  

RCA: Revealed comparative advantage  

، المؤتمر العممي الثالث والعشريف لبلقتصادييف المصرييف: بناء المزايا التنافسية في قطاع الصناعات التحويمية في مصر، حمد سالمافدعاء محمد م3
 .13، ص2003ماي  10-8القدرة التنافسية لبلقتصاد المصري، الجمعية المصرية لبلقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع، القاىرة، مصر، 
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بعبارة أخرى أف ىذا المؤشر يعكس قدرة المؤسسات  .1كس صحيح في حالة كانت القيمة أقؿ مف الواحدوالع
فرع  أفرتر و ب أوضحكما  المحمية عمى اختراؽ األسواؽ الخارجية ومدى سيطرتيا عمى األسواؽ المحمية.

عبلوة عمى ذلؾ  ،2ف كبر مأ أصبحت ميزتو النسبية الظاىرة إذا ميزاف تجاري موجبيكوف لو نشاط تنافسي 
تضـ في نفس الوقت منتجات يمتمؾ فييا البمد ميزة نسبية  أفمجموعة منتجات  أو ،كف لفرع نشاطمنو يإف

  .2ىي عكس ذلؾ أخرىومنتجات 
ّمدولةّلالقدرةّالتنافسيةّقياسّالمطمبّالثالث:ّمؤشراتّ

ف المؤشرات االقتصادية عمى جممة كبيرة م عتمادااللقياس مستوى التنافسية لدولة معينة، يمكف 
 :3قسميف إلىوالمالية والتي تُقسـ 

 مؤشرات التنافسية الجزئية -
 ومؤشرات التنافسية المركبة. -

ىذه  أىـمعايير كمية ونوعية تغطي الجوانب المتعددة لمتنافسية، ومف  إلىالمؤشرات الجزئية تستند 
الحدية والمتوسطة لمعمالة  اإلنتاجية، اإلنتاجمؿ الكمية لعوا اإلنتاجيةمثؿ  باإلنتاجيةالمقاييس تمؾ المتعمقة 

ى نمو الدخؿ عبلوة عم. 4اإلنتاجالمتعمقة بالتكمفة كتكمفة وحدة العمؿ، التكمفة الحدية لعوامؿ  أووغيرىا. 
لذلؾ يعتبر عمميا كمؤشر لمتنافسية  ،االقتصادية لمبمد أفضؿ مؤشر لمرفاىية يشكؿ الحقيقي لمفرد والذي

 حسب أىميا ىذا األخير يضـ بدوره العديد مف المقاييس. التجارة الخارجية أداءمؤشر  ، وكذا5الوطنية
  ة ىي:الدراسات المتخصصة ثبلث

 ؛6المنتجات ذات التكنولوجية العالية أو القيمة المضافة المرتفعة مفتطور تركيبة الصادرات  -
 ؛7ميزانيا التجاريي بفائض ف فتنافسية الدولة غالبا ما ُتشبَّورصيد الميزاف التجاري،  -
لتحديد  ستخداـاالوأكثرىا شيوعا في  ،يعتبر ىذا المقياس مف أقوى المؤشراتالحصة السوقية لمصادرات،  -

مستوى القدرة التنافسية لدولة معينة، فتحميؿ التغيرات الحاصمة في الحصة السوقية لمصادرات لفترة زمنية 
 .8سابقة يعكس التغيرات في القدرة التنافسية

التنافسية كغيرىا مف ف. جؿ بناء المؤشرات المركبةأه المؤشرات الجزئية يتـ جمعيا غالبا مف ىذ
وبالتالي  ،أبعادىا بتعددتتميز  والعولمة وغيرىا، االقتصاديةالمتشعبة كالتنمية  الظواىر االقتصادية األخرى

يتطمب األخذ بعيف  مف الصعب تمخيص أداء بمد معيف في مؤشر جزئي واحد، فقياس تنافسية أي بمد
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ونظرا لعدـ كفاية المؤشرات  .1االعتبار لكؿ المتغيرات التي تعكس ىذه التنافسية بشكؿ مباشر أو غير مباشر
كما أنيا تؤدي إلى قياسات أو نتائج مختمفة ،الجزئية في اإلحاطة بيذا النوع مف الظواىر المركبة والمعقدة 

حوؿ فيـ ىذه  ختبلؼواالتضارب في اآلراء إلى ف كثيرة في أحيا ؤديمما ي ،ومتضاربة لنفس الظاىرة
نحو تطوير مؤشرات  تجاهاالتـ  لذلؾ .اآلخركؿ مؤشر جزئي يعطينا تقييما متباينا عف  أف أي ،الظواىر

 المكونة ليذه الظواىر األبعادتحيط بمعظـ  بأنيامركبة تتكوف مف مجموعة مف المؤشرات الجزئية التي يعتقد 
الظاىرة مركبة ومكونة مف عدة متغيرات جزئية يتـ تركيبيا في  أف فتراضانو يتـ أ أخرىة بعبار  المعقدة.

وتؤخذ في  ستخداـواال. وأصبحت ىذه المؤشرات المركبة كثيرة التداوؿ األبعادمؤشر واحد يعكس كؿ ىذه 
  .2األدبيات االقتصادية عمى أنيا قياسات ُيعتد بيا في تحديد الظواىر المعقدة

ويوجد ليا قياسات  ،األبعادمتعددة  أنيار المركب ىو عبارة عف "تقييـ كمي لظاىرة يفترض فالمؤش 
. ويتـ بناء مؤشر مركب لمتنافسية عمى مستوى الدولة 3المختمفة ليذه الظاىرة" األبعادجزئية متعددة تعكس 

 كما يوضحو الشكؿ الموالي:
ّمدوللّ:ّمخططّتوضيحيّلمكوناتّمؤشرّالتنافسية23مّالشكلّرق

 
 

    
 

 
 

 بمقاسـ العباس، المؤشرات المركبة لقياس تنافسية الدوؿ، سمسمة جسر التنمية، المعيد العربي لمتخطيط، الكويت،المصدر: 
 .6، ص2008العدد الخامس والسبعوف، السنة السابعة، يوليو/تموز  
لتي تشكؿ المؤشرات تعتمد في بنائيا عمى نوعيف مف المتغيرات المتنافسية إف المؤشرات المركبة 

 أفحيث نبلحظ مف خبلؿ الشكؿ والتي يتـ ترتيبيا بشكؿ تنازلي،  ،ومتغيرات كمية األولية: متغيرات نوعية
يتكوف كؿ منيا مف مؤشرات  األخيرةلمتنافسية، ىذه  أساسيةلمتنافسية يتكوف مف عوامؿ  اإلجماليالمؤشر 
طبؽ نو تُ إتقاس بوحدات مختمفة، ف األخيرةرا لكوف ىذه . ونظأوليةمؤشرات  إلىوالتي تفصؿ بدورىا  ،فرعية
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جؿ تقيـي األداء التنافسي لمدولة مف خبلؿ أاالستبياف أيف يجرى سبر آراء لرجاؿ األعماؿ ومتخذي القرار مف  المتغيرات النوعية ويطمؽ عمييا بمتغيرات

حوؿ موضوع معيف.  نطباعاتاالراء أو اآلاإلجابة عمى استبياف عمى سمـ تقييمي متجانس. أما المتغيرات الكمية فيي موضوعية وال تعتمد عمى 
بمقاسـ العباس، مرجع سابؽ، ص : راجعوضوعية. لمزيد مف التفصيؿ أف يكوف المؤشر كمو ُمقاس بمتغيرات كمية م الحاؿ فإنو مف األمثؿوبطبيعة 
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 مؤشر فرعي

 مؤشر أولي

 مؤشر أولي

 مؤشر أولي
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جمع وحساب  أي ،سابية عميياحالعمميات ال إجراءجؿ أجؿ تنميطيا وجعميا موحدة مف أعمييا تحويبلت مف 
 إلييامتوسطات المجموعة التي ينتمي  أوف العوامؿ الفرعية ىي فقط مجموع إالمتوسطات. بعد ذلؾ ف
بدورىا يتـ تجميعيا  األخيرة، ىذه األساسيةع العوامؿ الفرعية لمحصوؿ عمى المؤشر، ليتـ بعدىا تجمي

ف إتنمية اإلدارية مثبل فالدولي لممعيد م. فوفؽ مؤشر التنافسية ل1اإلجماليلمحصوؿ عمى مؤشر التنافسية 
عماؿ، ىناؾ أربعة عوامؿ تحدد تنافسية الدولة وىي األداء االقتصادي، فعالية الحكومة، فعالية قطاع األ

 .2األبعادلقياس ىذه  أوليمؤشر  300المعيد  ختاراوالبنية التحتية. حيث 
نة لو األوليةلة الحرجة في بناء مؤشر مركب لمتنافسية تكمف في كيفية اختيار المؤشرات أفالمس  ،المكوِّ
يار توجد في ىذا الصدد نظرية صريحة توضح كيفية اخت وفرعية. حيث ال أساسيةعوامؿ  فوتوزيعيا بي

 توكذا العبلقا ،وتحديد تركيبة التفاعبلت بيف ىذه المتغيرات ،المؤشرات المعبرة عف مستوى تنافسية الدولة
و ال يوجد ىناؾ نموذج صريح لمتنافسية كما ىو الحاؿ بالنسبة لنماذج نأ أخرىالسببية في ما بينيا. بعبارة 

 األوزافؤشر مركب لمتنافسية فتتمثؿ في كيفية تحديد أما المسألة الميمة الثانية في تكويف م .3االقتصاد الكمي
نة ل األساسيةلمختمؼ المؤشرات   ،ؾ طريقة واحدة لتحديد ىذه األوزافىنا توفرحيث ال ت .4ووالفرعية المكوِّ

وبالتالي حساب المؤشر المركب  ،والطريقة األبسط في ذلؾ ىي إعطاء نفس الوزف لكؿ المتغيرات ولكؿ الدوؿ
 .5لممتغيرات كمتوسط حسابي

المعيد الدولي لمتنمية اإلدارية، والمعيد و المؤشرات الصادرة عف المنتدى االقتصادي العالمي،  دعوتُ 
العربي لمتخطيط مف بيف المؤشرات المركبة المستخدمة في قياس تنافسية الدولة. وفيما يمي شرح ليذه 

 المؤشرات: 
  مؤشرّالمنتدىّاالقتصاديّالعالميّالفرعّاألول:

وفي مجاالت متعددة ومف  ،مف التقاريربسويسرا العديد  لمنتدى االقتصادي العالمي بدافوسصدِّر ايُ 
 إصدار أوؿحيث كاف  ،Global Competitiveness Report (GCR) بينيا التقرير السنوي العالمي لمتنافسية

وتقرير التنافسية في  ،سية العربيةكتقرير القدرة التناف إقميميةتقارير  إلى إضافةىذا ، 1979ليذا التقرير سنة 
 إفريقيا.

 االنشاطات البحثية الصادرة عف المنتدى نظرا لكونو مؤشر  أىـتقرير التنافسية العالمي يعتبر مف 
دولة في تقرير سنة  138حيث بمغ عددىا  ،لقياس القدرة التنافسية لعدد كبير مف الدوؿ الصناعية والنامية

ترتيب ىذه الدوؿ حسب مستوى قدرتيا التنافسية عمى المستوى الدولي، وبالتالي تصنيؼ و ، 2016-2017

                                                           
 .8بمقاسـ العباس، مرجع سابؽ، ص1
 .26، مرجع سابؽ، ص2003 المعيد العربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية2
 .8بمقاسـ العباس، مرجع سابؽ، ص3
 .26، مرجع سابؽ، ص2003متخطيط، تقرير التنافسية العربية المعيد العربي ل4
 .11بمقاسـ العباس، مرجع سابؽ، ص5
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 أداةىو  Global Competitive Indicator (GCI) خبلؿ مؤشر التنافسية العالمي ومف التقرير أفعبلوة عمى 
 .1اإلصبلحوبالتالي تحديد مجاالت  ،نقاط القوة والضعؼ في االقتصادات وتسميط الضوء عمى ىامة لتحديد

اعتمد المنتدى االقتصادي الدولي في بناء المؤشر المركب لمتنافسية أساسا عمى نظرية النمو، كما أف  وقد
بيف المؤشرات  رتباطاالجؿ بناء ىذا المؤشر المركب تـ عمى أساس أعممية اختيار المؤشرات الفرعية مف 

 .2الفرعية ومستوى دخؿ الفرد ومعدؿ نموه في األجؿ المتوسط
 :3ر تعتمد عمى نوعيف أساسييف مف مصادر المعموماتمنيجية التقري

مؤشرات كمية تتعمؽ بمعطيات إحصائية وأرقاـ ذات مصداقية وتصدر بطريقة منتظمة عف عدة منظمات  -
دولية كصندوؽ النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية، منظمة الصحة العالمية، البنؾ الدولي، منظمة 

الخ. …الدولية، منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـ والثقافة )اليونسكو( التعاوف والتنمية، منظمة العمؿ
ىذه البيانات تتعمؽ مثبل بمعدالت االلتحاؽ بالمدارس، التجارة الخارجية، الديف الحكومي، عجز 

 الخ.…الموازنة
فيو يتعمؽ ، نجازه سنويا عمى عينة مف رجاؿ األعماؿ مف مختمؼ الدوؿإوالذي يتـ  ،المسح السنوي لمرأي -

كؿ عمى مستوى التي تعاني مف غياب لممصادر اإلحصائية كذا األبعاد متنافسية و لبالجوانب النوعية 
. أي أف ىذا النوع الثاني يعتمد عمى معطيات نوعية تخص 4الدوؿ التي يغطييا مؤشر التنافسية العالمية

األكثر إعاقة لتطور  16عوامؿ جؿ تحديد الأاستجواب رجاؿ األعماؿ حوؿ رأييـ في بمدىـ األصمي مف 
 األعماؿ في كؿ بمد.

عشرة ركيزة تمثؿ الدعائـ  ثنيامؤشر التنافسية العالمي يتـ عف طريؽ جمع البيانات حوؿ  حساب
 وذلؾ كما يوضحو الشكؿ الموالي: ،األساسية لمتنافسية

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، سمسمة محمد أميف لزعر، منيجية تقارير المؤسسات الدولية في تصنيؼ الدوؿ حسب بعض المؤشرات االقتصادية واالجتماعية: بيف الواقعية والمبالغة1

 .11، ص2014الكويت، العدد المائة والسادس عشر، السنة الثاني عشر، مارس جسر التنمية، المعيد العربي لمتخطيط، 
 .9بمقاسـ العباس، مرجع سابؽ، ص2
 .12-11أميف لزعر، مرجع سابؽ، ص صمحمد 3

4
World Economic Forum, étude de la compétitivité du monde arabe 2010, Geneva, Switzerland, 2010, P.7.  
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ّيالمؤشرّاإلجماليّلمتنافسيةّلممنتدىّاالقتصاديّالعالم:24ّمّالشكلّرق
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2016-2017, Geneva, Switzerland, 2016, P.5. 

 
عامبل: البيئة المؤسسية،  12مف خبلؿ الشكؿ نبلحظ أف التقرير يتناوؿ القدرة التنافسية انطبلقا مف 

لصحة والتعميـ االبتدائي، التعميـ العالي والتدريب، كفاءة سوؽ البنية األساسية، البيئة االقتصادية الكمية، ا
السوؽ، تطور األعماؿ،  السمع، كفاءة سوؽ العمؿ، تطور السوؽ المالي، الجاىزية التكنولوجية، حجـ

كؿ عامؿ مف العوامؿ السابقة يتضمف عشريف مؤشرا عمى أساسيا يتـ تصنيؼ البمد مف حيث . واالبتكار
نو يمكف أسة. ىذه المؤشرات مع أنيا تطبؽ عمى مستوى االقتصاد ككؿ في البمد، إال قدرتو عمى المناف

 .1تطبيقيا كذلؾ عمى قياس القدرة التنافسية ألجزاء معينة مف االقتصاد )كالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة(
 :2رئيسية ىي أو مجموعات ـ تجميعيا في ثبلث فئاتت 12الػػ الركائز 

: وىي تتضمف الركائز األساسية المفروض Basic Requirements ات األساسيةالفئة األولى: المتطمب -
البنية التحتية، أداء المؤسسات، جؿ تحسيف تنافسيتيا. وىي تتمثؿ في أتوفرىا في الدوؿ األقؿ نموا مف 

 ؛األساسياالقتصاد الكمي، الصحة والتعميـ  ستقرارا
: تضـ إضافة إلى المتطمبات األساسية، الركائز Efficiency Enhancers الفئة الثانية: معززات الكفاءة -

 ؛جؿ تطوير وتحسيف التنافسية االقتصاديةأالضرورية مف 
: تنطوي عمى ركائز Innovation and Sophistication Factors ر والتطورالفئة الثالثة: عوامؿ االبتكا -

 ر.تخص الدوؿ الصناعية وخاصة تمؾ البلزمة لتطور بيئة األعماؿ واالبتكا

                                                           
سكوا: تعزيز القدرة التنافسية سكوا(، ورقة عمؿ: حوؿ ُنُيج التنمية في المناطؽ الريفية في منطقة اإلية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلالمجنة االقتصاد1

 .11، ص2011، الواليات المتحدة األمريكية، لممشاريع الصغيرة والمتوسطة وخدمات البنية األساسية، األمـ المتحدة، نيويورؾ
 .11مرجع سابؽ، صمحمد أميف لزعر، 2

 المؤشرات الفرعية لممتطمبات األساسية المؤشرات الفرعية لمعززات الكفاءة

 

 

 

 

 

 مؤشر التنافسية اإلجمالي

 تطور األعماؿ الدعامة الحادية عشرة: -
 االبتكار امة الثانية عشرة:الدع -

 

 الدعامة الخامسة: التعميـ العالي والتدريب -
 الدعامة السادسة: كفاءة سوؽ السمع -
 الدعامة السابعة: كفاءة سوؽ العمؿ -
 الدعامة الثامنة: تطور السوؽ المالي -
 الدعامة التاسعة: الجاىزية التكنولوجية -
 الدعامة العاشرة: حجـ السوؽ -

 مة األولى: المؤسساتالدعا -
 الدعامة الثانية: البنية األساسية -
 الكمي دعامة الثالثة: المحيط االقتصاديال -
 الدعامة الرابعة: الصحة والتعميـ االبتدائي -
 

 المؤشرات الفرعية لعوامؿ االبتكار
 

محركات مرحمة االقتصاد المعتمد عمى 
راالبتكا  

Key for Innovation-Driven Economies 
 

محركات مرحمة االقتصاد المعتمد عمى 
 الكفاءة

Key for Efficiency-Driven 
Economies 

 

محركات مرحمة االقتصاد المعتمد عمى 
الطبيعيةالموارد    

Key for Factor-Driven Economies 
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برز بوضوح المكانة التي تحتميا المعرفة ، تُ GCI إف النظرة الفاحصة لمؤشر التنافسية العالمي
حسب ىذا المؤشر. فالعديد مف المؤشرات ذات  بمكوناتيا ومؤشراتيا في تكويف الوضعية التنافسية لمدوؿ

بداع ىي متضمنة في جميع واإل كنولوجياالعبلقة المباشرة بدعائـ مجتمع المعرفة كالتعميـ والتدريب والت
 .1المؤشرات المعتمدة في تقارير التنافسية العالمية

ف الدعائـ أو الركائز األساسية لمتنافسية تختمؼ إف (24)ـ رقالسابؽ وكما ىو موضح في الشكؿ 
األخيرة حصرىا المنتدى في ثبلث مراحؿ لمتنمية بينيا  ذهى، باختبلؼ مراحؿ التطور االقتصادي لمدوؿ

ة التطور التي يمر بيا متبعا لمرح آلخرمف بمد تختمؼ طريقة تحسيف التنافسية عميو فو  .انتقاليتيفف مرحمتي
 :2د وذلؾ عمى النحو التاليالبم

الموارد الطبيعية، فيي تعتمد عمى عوامؿ اإلنتاج مف يد االقتصادات المعتمدة عمى : األولىالمرحمة  .1
شركاتيا تعتمد عمى  .3الموارد الطبيعية المتاحة لىإعاممة غير مؤىمة ورأس الماؿ المتاح إضافة 

كما أنيا تتميز بمستويات إنتاجية  التنافس مف خبلؿ األسعار وبيع المنتجات األساسية)األولية(،
. المحافظة عمى التنافسية في ىذه المرحمة يعتمد عمى رلؤلجو منخفضة تعكسو المستويات المنخفضة 

ة المؤسسات العامة المتطمبات األساسية المتمثمة في جودمجموعة  ، أي4 إلى 1الدعامات مف 
(، 3االقتصاد الكمي )الدعامة استقرار(، مدى 2(، تطور البنية التحتية )الدعامة1والخاصة )الدعامة

 (.4ومستوى الرعاية الصحية والتعميـ األساسي )الدعامة
وزيادة جودة ات اإلنتاج عممي تنافس مف خبلؿ كفاءةالدوؿ المرحمة الثانية: في ىذه المرحمة  .2

الموارد وليس عمى مدى توفر  استخداـأف تنافسيتيا تعتمد عمى الكفاءة والفعالية في  المنتجات، أي
خبلؿ ىذه المرحمة  . الرفع مف التنافسيةاألجورتتميز بمستوى مرتفع مف  أنياكما  الموارد الطبيعية،

السمع والعمؿ، مدى تطور السوؽ المالي،  يعتمد عمى التعميـ العالي والتدريب، مدى كفاءة سوقي
السوؽ المحمي والخارجي، بعبارة أخرى  اتساعمف التكنولوجيا، إضافة إلى مدى  االستفادةالقدرة عمى 

 .10 إلى 5الدعامات مف عمى 
ف اقتصاد البمد إلمتنمية ىي التوجو نحو االبتكار، في ىذه المرحمة ف األخيرةالمرحمة الثالثة: المرحمة  .3

المحافظة عمى مستوى مرتفع مف األجور مصحوب بمستوى معيشة كذلؾ مرتفع.  إلى يصؿ
طرؽ  استخداـوذلؾ عف طريؽ  مف خبلؿ منتجات جديدة وفريدة المؤسسات في ىذه المرحمة تنافس

  (.12( واالبتكار )الدعامة11إنتاج فائقة التطور )الدعامة
متنافسية ترتبط بمرحمة التطور التي يمر ية لاألساسدعامات الأىمية مف خبلؿ ما سبؽ نستخمص أف  

في حساب المؤشر المعطى لكؿ دعامة  الوزف النسبيالبمد، ىذه األىمية تتضح مف خبلؿ  اقتصادبيا 
 كما يمي:وذلؾ اإلجمالي لمتنافسية 

                                                           
 .26، مرجع سابؽ، صUNDP مؤسسة محمد بف راشد آؿ مكتـو والمكتب اإلقميمي لمدوؿ العربية/برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي1

2
World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2009-2010, Geneva, Switzerland, 2009, PP.7-8.  

 .21، ص2016، ليبيا، يونيوطرابمس، االرتقاءالميبي ومتطمبات  لبلقتصاد، القدرة التنافسية LOOPS ات واإلستراتيجياتالمنظمة الميبية لمسياس 3
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األىميةّالنسبيةّلمدعاماتّاألساسيةّلمتنافسيةّفيّحسابّمؤشرّالتنافسيةّلممنتدىّ:05ّمّالجدولّرق
ّقتصاديّالعالمياال

 مرحمة التطور االقتصادي   
 دعامات التنافسية

مرحمة االقتصاد المعتمد 
 عمى الموارد الطبيعية

مرحمة االقتصاد المعتمد 
 عمى معززات الكفاءة

مرحمة االقتصاد المعتمد 
 عمى االبتكار

 %20 %40 %60 المتطمبات األساسية

 %50 %50 %35 معززات الكفاءة
 %30 %10 %5 والتطورعوامؿ االبتكار 

Source: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2010-2011, Geneva, Switzerland, 2010, P.10. 

 أماى، فمجموعة المتطمبات األساسية تكتسي األىمية األكبر لمدوؿ المصنفة ضمف المرحمة األول 
وعوامؿ االبتكار عمى  بعة فتنطوي عمى مؤشرات معززات الكفاءةوالرامحركات التنافسية في المرحمة الثالثة 

 . التوالي
إلى  ستناداا ةتنميال مفمختمفة المستويات ىذه الوتجدر اإلشارة إلى أف التقرير ُيصنِّؼ دوؿ العالـ إلى 

 :1ىما ثنيفامعياريف 
 .بحصة الفرد مف الناتج المحمي اإلجماليالمعيار األوؿ يتعمؽ  -
 ي يخص نسبة الصادرات مف المنتجات األولية في إجمالي الصادرات مف السمع والخدماتالمعيار الثان -

، حيث الدوؿ التي ُتصدِّر -متوسط حصة صادرات السمع األولية مف إجمالي الصادرات لخمس سنوات–
  صنؼ ضمف مرحمة االقتصادات المعتمدة عمى الموارد الطبيعية.السمع تىذه مف  %70أكثر مف 

تزيد و دوالر 2000الدوؿ ذات الوفرة في الموارد ىي التي يقؿ فييا الدخؿ عف ما سبؽ  فإف  عمى بناء 
 9000و 3000، أما الدوؿ ذات الكفاءة فيي تمؾ التي يتراوح دخميا مابيف %70حصة صادراتيا األولية عف 

يزيد دخميا عف  ، في حيف الدوؿ المعتمدة عمى االبتكار فيي التي%70تقؿ صادراتيا األولية عف و دوالر 
وفي حاؿ تحقيؽ دولة معينة لدخؿ مثبل يتراوح ما  .2%70تقؿ حصة صادراتيا األولية عف و دوالر  17000
بيف   ، لكف معظـ صادراتيا مف السمع األولية فإنيا تدرج ضمف المرحمة االنتقالية األولى9000و 3000بيف 

 .لمواجية تحديات المرحمة الثانية المرحمة األولى والثانية مما يعني أنيا غير مستعدة بعد
تـ  2000/2001 مؤشر التنافسية لممنتدى االقتصادي العالمي مرَّ بعدة تغييرات، ففي تقرير سنة إف
المؤشر الجاري لمتنافسية،  أو: مؤشر تنافسية النمو ومؤشر التنافسية الجارية أساسييف مؤشريف إلىتقسيمو 

. المؤشر الفرعي المبني عمى النمو تيدؼ مؤشراتو الفرعية ىذا التقريرمف  نطبلقااالعمؿ بو أ بد األخيرىذا 
نو ييتـ بقدرة االقتصاد عمى تحقيؽ نمو اقتصادي مستداـ في أ أي، األجؿؿ النمو متوسط دتفسير مع إلى

 التنميةمف مركز  Jeffrey Sachs شرؼ عمى تطويره جيفري ساكسأالمدى المتوسط. مؤشر النمو لمتنافسية 
عمى االبتكار  عتمد، وي-تاسنو  5-األجؿية بجامعة ىارفارد. ىذا المؤشر يقيس حظوظ النمو متوسط الدول

وبالتالي يحاوؿ  ،أساسياصنفيف: دوؿ يمعب فييا االبتكار دورا  إلىلمنمو حيث يصنؼ الدوؿ  أساسيكدافع 

                                                           
1
World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2010-2011, Geneva, Switzerland, 2010, P.10. 

ّ.18بمقاسـ العباس، مرجع سابؽ، ص:  2
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نيات المطوَّرة في الدوؿ مف قياس العوامؿ المحددة لمتطور التقني فييا، ودوؿ تعتمد عمى توطيف وتطويع التق
 .1األوؿالصنؼ 

ف أبورتر يرى ب أفطوَّره بورتر بناء عمى مفيـو الماسة، وبما  CCI الظرفية أومؤشر التنافسية الجارية 
ف المؤشر يعكس ارتباط إلذلؾ ف ،لتفوؽ االقتصاد األساسيعمى مستوى المؤسسات ىي المحدِّد  اإلنتاجية
 ،األفرادوالرفاىية مقاسة بمستوى دخؿ  اإلنتاجية. فيو يحدِّد مستوى 2وى دخؿ الفردوبمست باإلنتاجيةالتنافسية 

جؿ تفسير الناتج المحمي أنو يركز عمى القواعد الجزئية مف أ أخرىلمفرد. بعبارة  اإلجماليالناتج المحمي  أي
فيو يحاوؿ  عمى غيرىا. ، الذي يفسِّر بدوره سبب تفوؽ تنافسية بعض الدوؿلئلنتاجيةلمفرد كمقياس  اإلجمالي
كما ىي مقاسة  لئلنتاجيةمؤشرات االقتصاد الجزئي تقييـ الشروط المحدِّدة لممستوى الجاري  وباستخدام

ستراتيجيات ا  ىما: عمميات و  أساسييف. مؤشر التنافسية الجارية يتكوف مف عامميف بمستوى دخؿ الفرد
نة ليذه العوامؿ فتـ اختيارىا عمى ا األوليةالمؤشرات  أما، األعماؿالشركات وجودة بيئة  ارتباطيا  أساسلمكوِّ
 .3بمستوى دخؿ الفرد

 174مؤشرات فرعية بمغ عددىا  إلىمؤشري نمو التنافسية والمؤشر الجاري لمتنافسية ينقسـ كؿ منيما 
نات متغيرا يعتمد عمى بيا 133بيانات كمية و إلىمتغيرا يستند  41، مف بينيا 2001/2002متغيرا في تقرير 

 .4التنفيذييفلممديريف  الرأينوعية مستقاة مف مسوحات 
العمؿ بو في تقرير  أتـ تغيير تسمية المؤشر الجاري لمتنافسية الذي بد 2002/2003وفي تقرير سنة 

ف التنافسية تختمؼ حسب مراحؿ أ. ونظرا لبلعتراؼ ب5وأصبح مؤشر تنافسية االقتصاد الجزئي 2000/2001
: دوؿ إلىحسب مستويات الدخؿ لمفرد مقومة بمعيار القدرة الشرائية  األخيرةنفت ىذه تنمية الدوؿ، فقد صُ 
وبالتالي تـ التمييز بيف ثبلث  ،مرتفع. وتـ ربطيا بالوضع التنافسيو  -متوسط -ذات دخؿ منخفض
 :6مجموعات مف الدوؿ

 .اإلنتاجتكمفة عوامؿ  أساسالدوؿ ذات الدخؿ المنخفض التي تنافس عمى  -
 الثانية ذات الفعالية في االستثمار. المجموعة -
 .ختراعاالالدوؿ ذات االقتصاد المعتمد عمى  -

مع مراحؿ الميزة التنافسية لبورتر، ىذا األخير يرى  يتطابؽ إلى حد بعيدوالمبلحظ أف ىذا التصنيؼ 
صر فيو مصادر والذي تقت ،أف التنمية التنافسية لبلقتصاد تبدأ بمرحمة االقتصاد المعتمد عمى عوامؿ اإلنتاج

الميزة التنافسية عمى توفر الموارد الطبيعية وانخفاض تكمفة عنصر العمؿ. ويتمثؿ دور الحكومة خبلؿ ىذه 
المرحمة في العمؿ عمى تحقيؽ االستقرار السياسي واالقتصادي وتوفير أسواؽ أكثر حرية، وجذب االستثمارات 

                                                           
 .9، صالمرجع نفسو1
 .16، صالمرجع نفسو2
 .10-9، ص صالمرجع نفسو3
 .24، مرجع سابؽ، ص2003 المعيد العربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية4
 المرجع نفسو.5
 .18بمقاسـ العباس، مرجع سابؽ، ص6
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الة مف طرؼ المؤسسات الوطنية كما يتـ استيعاب األجنبية واالستخداـ الفعاؿ لمموارد الطبيعية والعم
التكنولوجيا مف خبلؿ الواردات واالستثمارات األجنبية المباشرة. ليتحوؿ االقتصاد بعدىا إلى المرحمة الثانية 

افسية، وتركز مصدرا لمميزة التن اإلنتاجوىي مرحمة االقتصاد الذي يديره االستثمار وتصبح الكفاءة في 
المرحمة عمى الرفع مف مستوى البنية التحتية وتحسيف اإلجراءات التنظيمية مثؿ الجمارؾ  الحكومة في ىذه

والضرائب، كما يتـ الحصوؿ عمى التكنولوجيا مف خبلؿ تراخيص االستخداـ والمشروعات المشتركة 
ار حيث يصبح . أما المرحمة الثالثة فيي مرحمة االقتصاد الذي يديره االبتكاألجنبية المباشرة واالستثمارات

ر والتكنولوجيا األكثر المصدر األساسي لمميزة التنافسية يتمثؿ في تقديـ منتجات وخدمات قائمة عمى االبتكا
التكاليؼ في اكتساب الميزة التنافسية.  انخفاضوبالتالي تراجع دور المنافسة السعرية القائمة عمى  ،1تعقيدا

تييئة البيئة المحمية المبلئمة لبلبتكار والتطوير المستمر مف المرحمة فيتجمى في ىذه أما دور الحكومة خبلؿ 
 .2خبلؿ حماية المنافسة المحمية وتحفيز االستثمار

ـ كذلؾ توحيد تدولة،  104 إلىومع رفع عدد الدوؿ التي يتضمنيا المؤشر  2004/2005وفي سنة 
صياغة التنافسية عمى  إعادةـ ت. حيث اإلجماليفي مؤشر التنافسية  األعماؿمؤشر نمو التنافسية ومؤشر 

في الدولة، وبالتالي ال يمكف فصؿ  اإلنتاجيةالمؤسسات والسياسات والعوامؿ المحددة لمستوى  ةمجموع أنيا
نو تـ دمج مؤشري تنافسية النمو وتنافسية األعماؿ في مؤشر أ. بعبارة أخرى 3العوامؿ الكمية عف الجزئية

 يعتمد عمى ثبلثة مبادئ أساسية ىي: إجمالي لمتنافسية، ىذا المؤشر الجديد
 .4اركن 12 إلى: التنافسية عممية معقدة وتستند األوؿ المبدأ -
الثاني: اختبلؼ الدوؿ مف حيث مستويات تنميتيا، حيث ىناؾ دوؿ تحدِّد تنافسيتيا وفرة عوامؿ  المبدأ -

 اإلجماليف مؤشر التنافسية إيو فتمد عمى االختراع. وعموثالثة تع ،كفاءةوثانية تحدِّد تنافسيتيا ال ،اإلنتاج
 =اإلجماليمؤشر التنافسية  :ىي توف معادلإوبالتالي ف كؿ دولة في العوامؿ المذكورة. أداءيتوقؼ عمى 

 أوزافىي  3  ،2  ،   حيث. 5االبتكارمتطمبات  3  مدعمات الكفاءة+ 2  +األساسيةالمتطمبات   
أي عمى مرحمة  ،رعي، وتتحدد األوزاف المعطاة عمى مستوى تنمية البمدالترجيح المعطاة لكؿ مؤشر ف

 .6التنمية في الدولة الخاضعة لمدراسة
 إلىتنموية السابقة الذكر. فنمو اقتصادات الدوؿ يؤدي بيا لالثالث: انتقاؿ الدوؿ بيف المراحؿ ا المبدأ -

 .7الفرعية المؤشرات أوزاف، وتتغير نتيجة ذلؾ أخرىإلى مرحمة  االنتقاؿ مف

                                                           
لوجيا المعمومات(، المؤتمر السادس: تعزيز ناصر جبلؿ حسنيف، المنظور التكنولوجي لمتنافسية وصناعات االقتصاد الجديد )قطاع االتصاالت وتكنو 1

 .9، ص2006يوليو  29-27القدرة التنافسية: اإلستراتيجيات والسياسات واآلليات، كمية التجارة، جامعة اإلسكندرية، مصر، المجمد األوؿ، 
 .66نيفيف حسيف شمت، التنافسية الدولية وتأثيرىا عمى التجارة العربية والعالمية، مرجع سابؽ، ص2
 .18بمقاسـ العباس، مرجع سابؽ، ص3
 .المرجع نفسو4
 المرجع نفسو.5
 .299عطية صبلح سمطاف، مرجع سابؽ، ص6
 المرجع نفسو.7
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إال أنيا  كؿ منفرد ضمف تقارير المنتدى،ورغـ عرضيا بش 12الػػ والجدير بالتنويو أف ىذه الدعامات 
التنافسية  األخيربما يحقؽ في  اآلخرفي الحقيقة ىي متداخمة وتتفاعؿ فيما بينيا كما أف كؿ واحد منيا يعزز 

ف تتواجد في بمد ذو أعمى مراحؿ التنمية ال يمكف أ "االبتكار" والتي تمثؿ األخيرةبشكؿ كمي فمثبل الدعامة 
 .الخ…الحماية لمممكية الفكريةضعؼ ، تحتية ضعيفةصحية و ة تعميمية و ئبي

عمى دولتيف عربيتيف فقط ىما:  شتممتاتقارير المنتدى االقتصادي العالمي  أف باإلشارةوالجدير 
أما تقرير التنافسية في . 2002في تقرير سنة  األولىكؿ مف تونس والمغرب لممرة  إدخاؿومصر، وتـ  األردف

ثبلث مجموعات: عالية، متوسطة  إلىوالذي ُيقسِّـ الدوؿ  ،إفريقيا والصادر عف المنتدى االقتصادي العالمي
حيث تضمف التقرير الثاني منو الصادر في سنة  1998ومتدنية التنافسية، فكاف أوؿ صدور لو في سنة 

تقرير التنافسية في الدوؿ العربية والصادر  أماىي: تونس ومصر والمغرب. ثبلث دوؿ عربية  2000/2001
محاولة لدراسة وتحميؿ التنافسية عمى  أوؿ، فيعتبر 2002/2003العالمي سنة  االقتصاديعف المنتدى  أيضا

ؿ المحاولة اصطدمت بمشكؿ عدـ توفر البيانات الكافية عف المتغيرات في ك أف إالمستوى الدوؿ العربية. 
في قطاع  التنفيذييفلعينة مف المديريف  الرأيدولة. كذلؾ عمى مستوى البيانات النوعية الناتجة عف مسوحات 

دقيؽ. لذلؾ التقرير لـ يحاوؿ قياس  إحصائيتحميؿ  إجراءمما صعب  حيث كاف حجـ الردود ضئيبل األعماؿ
ترتيبا لمدوؿ العربية بحسب مرتبتيا  نو لـ يقدـأ. أي 1درجة تنافسية الدوؿ العربية وتصنيفيا تبعا لذلؾ

ضمف ألوؿ مرة  أدرجتبالنسبة لمجزائر فقد  أما. ي تقريره حوؿ التنافسية العالميةالتنافسية كما ىو الحاؿ ف
  .2003/2004 تقرير التنافسية العالمية لعاـ

ّاإلداريةمؤشرّالتنافسيةّلممعيدّالدوليّلمتنميةّّالفرعّالثاني:
والذي مقره بموزاف بسويسرا، الكتاب السنوي لمتنافسية في  IMD اإلداريةلي لمتنمية ُيصدِّر المعيد الدو 

وُيعتبر مؤشره لمتنافسية مف . 19892وذلؾ منذ عاـ ، World Competitiveness Yearbook (WCY) العالـ
  .العالمي جانب مؤشر المنتدى االقتصادي إلىالمؤشرات المنتشرة بيف المحمميف  أىـبيف 

حسب قدراتيا  تصنيفا لمدوؿ المشتركة في الكتاب WCYالكتاب السنوي لمتنافسية في العالـ  يتضمف
حيث أنو يقيس ويقارف كيؼ توفر الدوؿ البيئة المعززة لممنافسة المحمية والعالمية لمشركات العاممة  ،التنافسية

 التنافسية لممؤسسات. بعبارة أخرى قدرة الدوؿ عمى خمؽ بيئة أعماؿ مبلئمة لتعزيز القدرة .3فييا
منيجية تكويف مؤشر التنافسية لممعيد الدولي مقارنة بمثيمتيا لممنتدى االقتصادي العالمي  أفوالمبلحظ 

 1997المعيد في تقريره لسنة  عتمداحيث  .4وحافظ عمى المنيجية مع تعديبلت طفيفة ،قؿأقد تطورت بصفة 
 : 5عمى ثمانية عوامؿ ىي 1997

                                                           
 .18-17، مرجع سابؽ، ص ص2003المعيد العربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية 1
، 2007مستدامة، مكتب العمؿ الدولي، جنيؼ، سويسرا، الطبعة األولى، مكتب العمؿ الدولي، التقرير السادس لمؤتمر العمؿ الدولي: تعزيز المنشآت ال2

 .49ص
 .24عمي توفيؽ الصادؽ، مرجع سابؽ، ص3
 .12-11بمقاسـ العباس، مرجع سابؽ، ص ص4
 .290-289، ص صمرجع سابؽسعد طو عبلـ، 5
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 -مؤشرا 30- محميلىياكؿ وأداء االقتصاد ا -
 -مؤشرا 45-الصبلت مع الخارج )التدويؿ(  أوالعولمة  -
 -مؤشرا 48-الحكومة  -
 -مؤشرا 27-المالية  -
 -مؤشرا 32-البنية التحتية  -
 -مؤشرا 36-اإلدارة  -
 -مؤشرا 26- كنولوجياـ والتو العم -
  -مؤشرا 44-البشر  -

فقد تـ تجميع  2002في تقريره لسنة  أما. 1متغيرا 244متغيرات بمغ عددىا  أووليذه العوامؿ عناصر 
جؿ أالدوؿ تتنافس مف  أفمف وجية نظر متمثمة في المعيد  ينطمؽعوامؿ، حيث  أربعةىذه المؤشرات في 

ف بناء الثروة ىي المحرؾ الدافع لعممية تحسيف الرفاىية، ومف خبلؿ التفاعؿ بيف أو رفع مستوى الرفاىية، 
محدِّدة لتنافسية الدولة  أساسية مجموعات أو عوامؿ أربعة ستخبلصاة تـ البيئة االقتصادية وعممية بناء الثرو 

 . والشكؿ الموالي يوضح2ةالبنية التحتيو ؿ، األعماكفاءة قطاع ، فعالية الحكومة ي،االقتصاد األداء وىي
 :المؤشرات الفرعية لكؿ مجموعة رئيسية

ّدوليّلمتنمية:ّالمكوناتّالرئيسيةّلمؤشرّالتنافسيةّلممعيدّال25الشكلّرقمّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: International Institute for Management Development (IMD), the world competitiveness yearbook 2008, 

Lausanne, Suisse, May 2008, P.18. 

 

 : 3نذكرالفرعية مف بينيا  المبادئالسابقة يندرج تحتيا جممة مف وحيث كؿ مجموعة مف المجموعات 
                                                           

 .14محمد عدناف وديع، مرجع سابؽ، ص1
 .8بمقاسـ العباس، مرجع سابؽ، ص2
 .22، مرجع سابؽ، ص2003 لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية المعيد العربي3

 يػػػالػػػمػػػر اإلجػػػؤشػػػمػػػال

 األداء االقتصادي ومةحككفاءة ال كفاءة قطاع األعماؿ البنية التحتية

 االقتصاد المحمي

 التجارة الدولية

 االستثمار الدولي

 العمالة

 التمويؿ العاـ

 السياسة المالية

 اإلطار المؤسساتي

 تشريعات األعماؿ

 األسعار

 اإلنتاجيت وانكفاءة

 اإلطار االجتماعي

 سوؽ العمؿ

 التمويؿ

 الممارسات اإلدارية

 القيـ والمواقؼ

 األساسيةالبنية 

 البنية التكنولوجيا

 البنية العممية

 الصحة والمحيط

 التربية التعمـي
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 االقتصادي: األداء -1
 السابؽ لمبمد. األداءاالزدىار والرخاء يعكساف  -
 االقتصادي. األداءقوى السوؽ تساىـ في تحسيف  إلىالتنافسية المستندة  -
 تعزيز قدرة المؤسسات عمى المنافسة في الخارج. إلىتعميؽ التنافس في االقتصاد المحمي يؤدي  -
 وذلؾ بافتراض عدـ وجود حواجز تجارية. ،تنافسية اقتصادهية يعكس ارتفاع حصة البمد في التجارة الدول -
 .االنفتاح عمى األنشطة االقتصادية الخارجية يحسف األداء االقتصادي -

 الفعالية الحكومية: -2
يجب أف يتـ بمعزؿ عف السعي لتوفير شروط المنافسة بيف  األعماؿ أنشطةتقميص تدخؿ الدولة في  -

 .الشركات
 ية واجتماعية شفافة يقمؿ مف تعرض الشركات لممخاطر الخارجية.توفير بيئة اقتصاد -
 المرونة في تبني السياسات االقتصادية تساىـ في تحقيؽ التوافؽ مع المتغيرات الدولية. -
 تحسيف جودة التعميـ وجعمو بمتناوؿ الجميع يساعد عمى خمؽ االقتصاد المبني عمى المعرفة. -

 :األعماؿكفاءة قطاع  -3
وذلؾ باعتبارىما مف العناصر  ،كفاءة والقابمية لمتكيؼ مع التغيرات في بيئة تنافسيةالتركيز عمى ال -

 األساسية في تعزيز التنافسية عمى مستوى المؤسسة.
 التمويؿ يساىـ في تنمية األنشطة المتضمنة لمقيمة المضافة. -
 ولة.التنافسية الدولية لمد ـتطور القطاع المالي واندماجو في االقتصاد العالمي يدع -
 ساىـ في المحافظة عمى مستوى معيشي مرتفع.تتقوية االندماج في االقتصاد العالمي  -
 البمد. ةتوفر عمالة ماىرة يعزز تنافسي -
 .ة يزيد مف تنافسية الدولةافالقيمة المض إلىالمستندة  اإلنتاجيةارتفاع  -

 البنية التحتية: -4
 كفاءة النشاط االقتصادي. عـة، تتضمف بيئة أعماؿ فاعمة، ُيدوجود بنية تحتية متقدم -
 ة لمبيئة.وكذلؾ حماية فعال ،لتقنية المعمومات ذات كفاءةكذلؾ بنية  تتضمفالبنية التحتية المتقدمة  -
 التنافسية يستند إلى اإلبداع والكفاءة في استخداـ التقنيات المتوفرة. زاياتعزيز الم -
 في تقوية تنافسية المؤسسات. تنمية االستثمارات طويمة األجؿ في األبحاث والتطوير، تساىـ -

 واألخرىبعضيا يشكؿ قياسات كمية  .األربعة األبعادلقياس ىذه  أوليمؤشر  300اختار المعيد قد و 

2البيانات الكمية وزف  إعطاءـ ت، حيث اآلراءسبر  ف طريؽعقياسات نوعية 
3
1مقابؿ  

3
 .1لممتغيرات النوعية 

                                                           
 .12صو  8بمقاسـ العباس، مرجع سابؽ ، ص1
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. 1قؿ مف نصؼ البمداف التي يغطييا تقرير التنافسية العالميةوتجدر اإلشارة إلى أف التقرير يغطي أ
بمغ عدد الدوؿ  وقد دوؿ منظمة التعاوف االقتصادي والتنمية، إلى إضافةالنامية الدوؿ يشمؿ عددا مف  يوف

فقد تضمف بمد  2008أما تقرير سنة  .2دولة عربية دولة ليس مف بينيا أيِ  49، 2002التي شمميا تقرير سنة 
 .3واحد ىو األردفعربي 

ّمؤشراتّالبنكّالدوليّلمتنافسيةّالفرعّالثالث:
بيانات عف مؤشرات التنافسية لمعديد مف الدوؿ مف ضمنيا عدة دوؿ عربية:  بإعداديقـو البنؾ الدولي 

موريتانيا، المغرب، عماف، السعودية، تونس، اإلمارات، واليمف رغـ عدـ ، الكويت، األردفالجزائر، مصر، 
. لكنو بعكس المنتدى االقتصادي العالمي والمعيد الدولي بيانات ىذه الدوؿ لكافة المؤشرات المنتقاةاكتماؿ 
 .نترنتبؿ يكتفي بنشرىا عمى شبكة اإل ،4بالتنافسية اف البنؾ الدولي ال ُيصدِّر تقريرا خاصإ، فاإلداريةلمتنمية 

قؿ بكثير مف العدد أف عدد المؤشرات ىو إمؤشرا، وبالتالي ف 64يتكوف مؤشر التنافسية لمبنؾ الدولي مف 
ف ىذه إ، عبلوة عمى ذلؾ فاإلداريةوالمعيد الدولي لمتنمية  فمستخدـ مف طرؼ المنتدى االقتصادي العالميال

مجموعة مؤشرات  أيةوال يظير في  ،اإلحصاءاتالمؤشرات تقتصر عمى المؤشرات الكمية المعتمدة عمى 
 :5ديري الشركات. ىذه المؤشرات تتوزع عمى ست مجموعات ىيوتوقعات م أراءاستطبلع  أو لمرأي
 ؛الكمي العاـ )متوسط دخؿ الفرد ومعدؿ نموه والتفاوت في توزيع الدخؿ( األداء -
الفائض في الميزاف  أو، العجز واإلنتاجيةديناميكية السوؽ واالقتصاد الكمي )النمو في االستثمار  -

، ىيكؿ الصادرات، السياسة األسواؽالعالمية، تنوع التجاري، حصة صادرات الدولة في الصادرات 
 ؛التجارية، التدخبلت الحكومية في االقتصاد(

 ؛الديناميكية المالية )الديف الخارجي، عرض النقود، التضخـ، االئتماف والبورصة( -
 ؛المادية( األساسيةالبنية التحتية ومناخ االستثمار )شبكات االتصاالت والمعمومات، البنية  -
 ؛لماؿ البشري )األمية، التعميـ وتوقع العمر عند الميبلد(رأس ا -
 رأس الماؿ الفكري )حالة العمـ والتكنولوجيا في الدولة(. -

البنؾ الدولي ال ُيقدِّـ ترتيبا دوليا لمؤشر تنافسية مركب، بؿ يضع ترتيبا لمدوؿ وفؽ ىذه المؤشرات  إف
 .6"مؤشرات التنافسية" سـاتحت 

 
 

                                                           
 .52، صمرجع سابؽمكتب العمؿ الدولي، 1
 .14محمد عدناف وديع، مرجع سابؽ، ص2

3
International Institute for Management Development (IMD), the world competitiveness yearbook 2008, Lausanne, 

Suisse, May 2008, P.9. 
 .15محمد عدناف وديع، مرجع سابؽ، ص4
ّ .(دوف ترقيـ) 2الممحؽ رقـ  .صأسامة محمد بدر، مرجع سابؽ، 5
 .15محمد عدناف وديع، مرجع سابؽ، ص6
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ّالتنافسيةّلممعيدّالعربيّلمتخطيطمؤشرّالفرعّالرابع:ّ
 اإلجماليسمى بالمؤشر قاـ المعيد العربي لمتخطيط بالكويت بتطوير مؤشر لمتنافسية العربية يُ 

لتقرير التنافسية  إصدار أوؿجؿ قياس التنافسية الدولية لمدوؿ العربية. وكاف أوذلؾ مف  ،لمتنافسية العربية
وبوجية نظر  ،نو ُمعد بالمغة العربيةأ، وما يميز ىذا التقرير يفحيث يصدر مرة كؿ سنت 2003العربية سنة 

حاوؿ  فقدكامؿ لمدوؿ العربية في تقارير التنافسية الدولية، الغياب شبو لم ونظراعربية. عبلوة عمى ذلؾ 
فر وبمغ عددىا ست عشرة دولة تتو  ،عدد ممكف مف الدوؿ العربية التي تتوفر فييا البياناتكبر أ إدراجالتقرير 

، الكويت، األردففييا البيانات حوؿ معظـ المؤشرات المدرجة، ىذه الدوؿ ىي: الجزائر، البحريف، مصر، 
كما عمِّؿ  .1، واليمفاإلماراتلبناف، موريتانيا، المغرب، عماف، قطر، السعودية، السوداف، سوريا، تونس، 

 .دوؿال بعضالتقرير عمى مقارنة تنافسية الدوؿ العربية مع 
لمتنافسية العربية ىو عبارة عف مؤشر مركب يعتمد كميا عمى المتغيرات والبيانات  اإلجمالي المؤشر

ومتخذي القرار. وقد خضع  األعماؿرجاؿ ل الرأيالكمية الموضوعية، ولـ تُدرج في المؤشر بيانات مسوحات 
االقتصادي العالمي المؤشر في تكوينو لنفس الضوابط والمنيج العممي الذي ُطوِّرت بو مؤشرات المنتدى 

 .2اإلداريةوالمعيد الدولي لمتنمية 
في بنائو لممؤشر إلى التعريؼ المتبنى مف طرفو لمتنافسية والذي حددىا  ستنداتقرير التنافسية العربية 

عمى أنيا "األداء النسبي الحالي والكامف لبلقتصادات العربية في إطار القطاعات واألنشطة التي تتعرض 
التنافسية  واضح نو ال يربط بشكؿأ. فالمبلحظ عمى ىذا التعريؼ 3ؿ االقتصادات األجنبية"لمزاحمة مف قب

الدولية بالرفاىية والنمو، بؿ ركز فقط عمى العوامؿ التي تؤثر مباشرة في تنافسية الدوؿ كالسياسات واليياكؿ 
دي العالمي. فيذه العوامؿ ىي وىذا بعكس التقارير العالمية كتقرير المنتدى االقتصا ،االقتصادية والمؤسسات

. التعريؼ في رفع مستويات الرفاىية والنمو االقتصادي األخيرالتي ُتحدد مستويات التنافسية التي تترجـ في 
الجاري يتمثؿ في العوامؿ  فاألداء، األخرىالتنافس مع الدوؿ  ألنشطةالجاري والكامف  داءاألفرَّؽ بيف  أيضا

 .4الطويؿ األجؿالكامنة فيي تؤثر في مستويات التنافسية في  أمالمدى القصير، التي تؤثر في التنافسية في ا
 .4الطويؿ

المعتقد  األوليةالمؤشرات  ختياراجؿ بناء وتطوير المؤشر، حيث تـ أطريقة دلفي مف  نتيجاالتقرير 
 إلى وليةاألالدولية، ليتـ بعد ذلؾ توزيع المؤشرات  األسواؽُتحدد مستوى التنافسية لمدوؿ العربية في  أنيا

المؤشرات فتمت حسب درجة توافر البيانات،  أوزافلة ترجيح أفيما يخص مس أما .وأساسيةعوامؿ فرعية 
بالتناسب مع درجة توافر البيانات حوليا. عبلوة  أوزاناوالفرعية  األساسيةلممؤشرات  إعطاءنو تـ أ أخرىبعبارة 

نسبي لمدوؿ العربية محؿ الدراسة فيما بينيا ال األداءالمؤشر يعكس فقط  أف إشكاليةعمى ذلؾ ولتفادي 
                                                           

 .3، مرجع سابؽ، ص2003المعيد العربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية 1
 .26، صالمرجع نفسو2
 لمرجع نفسو.ا3
 .13-12بمقاسـ العباس، مرجع سابؽ، ص ص4
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عينة متكونة  إلى، فقد لجأ التقرير بدقة الدولية األسواؽعكس تنافسية ىذه الدوؿ في وبالتالي عدـ قدرتو عمى 
كوريا كبمد مرجع تقاس نسبة لو  عتمادامف ثبلث دوؿ ىي تركيا، ماليزيا وكوريا الجنوبية كدوؿ مقارنة مع 

وقة دوليا مف مر ممجاالت التنافسية ومكوناتيا ومكانتو ال ؿلعربية وذلؾ نتيجة تفوؽ البمد في كتنافسية الدوؿ ا
والشكؿ الموالي يوضح الييكؿ العاـ لمؤشر التنافسية  .1التنموي العاـ مقارنة بالدوؿ النامية األداءحيث 
 العربية:

ّلمتنافسيةّلممعيدّالعربيّلمتخطيطّ:ّالمؤشرّاإلجمالي26مّالشكلّرق
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 .26، ص2009 ، الكويت،2009 قرير التنافسية العربيةتالمعيد العربي لمتخطيط، المصدر: 

 :2ىما أساسييفقسميف  إلىالتقرير قسـ عوامؿ التنافسية  أفمف خبلؿ الشكؿ نبلحظ  
 العوامؿ الظرفية والمعبر عنيا بمؤشر مركب حوؿ التنافسية الجارية. -
 عنيا بمؤشر مركب حوؿ التنافسية الكامنة.العوامؿ المستديمة والمعبر  -

نة مف  ،وكبل المؤشريف السابقيف يتكوف مف مؤشرات فرعية أو عوامؿ أساسية  والتي ىي بدورىا مكوَّ
 وذلؾ كما يمي: مؤشرات أولية كمية موضوعية

  مؤشرّالتنافسيةّالجارية:ّ-أوال
عمى وضعيا التنافسي سواء  ةوالمؤثر  ،وىو يوضح مناطؽ الضعؼ والقوة الظرفية لبلقتصادات العربية 

. 3المباشرة األجنبيةاجتذاب االستثمارات  أو ،المحمية أسواقياالحفاظ عمى  أوالخارجية  األسواؽفي اكتساب 

                                                           
 .27، مرجع سابؽ، ص2003المعيد العربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية 1
 .2، صالمرجع نفسو2
 .35، صالمرجع نفسو3

(افرعي امؤشر 70لمتنافسية العربية ) اإلجماليالمؤشر   

(افرعي امؤشر  17مؤشر التنافسية الكامنة ) (افرعي امؤشر  53مؤشر التنافسية الجارية )   

الطاقة االبتكارية وتوطيف التقانة 
مؤشرات( 5)  

مؤشرات( 8رأس الماؿ البشري )   

نوعية البنية التحتية التكنولوجية 
مؤشرات( 4)  

مؤشرات( 9األداء االقتصادي الكمي )  

(امؤشر  28بيئة األعماؿ والجاذبية )  

ديناميكية األسواؽ والمنتجات 
مؤشرات( 8والتخصص )  

مؤشرات( 8اإلنتاجية والتكمفة )  

رات(مؤش 3الحاكمية وفعالية المؤسسات )  

 البنية التحتية لتوزيع السمع والخدمات 
مؤشرات( 7)  

 جاذبية االستثمار األجنبي المباشر 
مؤشرات( 8)  

مؤشرات( 3تدخؿ الحكومة في االقتصاد )  

مؤشرات( 7تكمفة األعماؿ )  
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ويشتمؿ ىذا المؤشر عمى المؤشرات الفرعية  ،بعبارة أخرى أنو ُيركز عمى األداء الجاري والعوامؿ المؤثرة عميو
  التالية:
ّقتصاديّالكمي:ّاالّاألداء -1

وذلؾ راجع مف  ،في تعزيز القدرة التنافسية لبلقتصاد أساسيلمسياسات االقتصادية الكمية الرشيدة دور  
كسعر الفائدة والصرؼ ومعدالت الضريبة، مباشرة بعناصر التكمفة ومف ثـ  أدواتياارتباط  إلىجية 

بدوره ُيحفز ثقة المستثمريف ادي الذي االقتص لبلستقرارمف خبلؿ توفيرىا  أخرىبالتنافسية، ومف جية 
. بعبارة أخرى أف األداء االقتصادي الكمي يؤثر في القدرة التنافسية مف خبلؿ تأثيره عمى 1واألجانبالمحمييف 

 جذب االستثمار األجنبي المباشر وتحفيز االستثمار المحمي.
ّوالجاذبية:ّّاألعمالبيئةّ -2

 ،مواتية وجذابة أعماؿمف خبلؿ توفير بيئة  إالة الخارجية ال يمكف تحقيؽ جذب لمتدفقات االستثماري 
الفساد و  ،قياسيا بثبلث مؤشرات أولية ىي البيروقراطيةوالتي تـ ) تتميز باالستقرار والشفافية ومؤسسات فاعمة

أي احتراـ الدولة والمواطنيف لممؤسسات التي تحكـ المعامبلت االقتصادية  ،القانوفواحتراـ  ،اإلداري
لنقؿ وتوزيع السمع والخدمات، مستوى تدخؿ حكومي معقوؿ  أساسية، بنية تحتية (تماعية المتبادلة بينيـواالج

 .2ممارسة األنشطةتدني تكاليؼ  إلى إضافةؽ تفعيؿ المنافسة المحمية، يوغير طارد لمقطاع الخاص وال يع
 : 3المؤشرات الفرعية لمؤشر تكمفة القياـ باألعماؿ في وتتمثؿ

: ويتكوف مف مؤشرات عدد اإلجراءات وعدد األياـ المطموبة لتنفيذ ىذه اإلجراءات، ياف القانونيتأسيس الك -
وتكمفة ىذه اإلجراءات والحد األدنى لرأس الماؿ البلـز لمتأسيس معبرا عنيما كنسبة مف الناتج المحمي 

 لمفرد؛ 
الستغناء عنيـ وجمود ة: ويتضمف صعوبة التوظيؼ واالستغناء عف العماؿ وتكمفة اتوظيؼ العمال -

  ساعات العمؿ؛ 
غبلؽ المشروع: يضـ مؤشرات المدة الزمنية البلزمة إلعبلف إفبلس المشروع وغمقو معبرا عنيا تصفية  - وا 

  بعدد السنوات ومعدؿ استرداد الديوف؛ 
عنيا بعدد  : ويتمثؿ في عدد اإلجراءات المطموبة لتسديد الديوف والفترة الزمنية لتنفيذىا معبراإنفاذ العقود -

  األياـ، وتكمفة اإلجراءات كنسبة مف ىذه الديوف؛ 
: يتكوف مف مؤشر اإلفصاح عف المعمومات الخاصة بالممكية المباشرة وغير المباشرة حماية المستثمريف -

  ومدى االلتزاـ بقوانيف المراجعة الداخمية الخارجية لمقوائـ المالية؛
مفة تكويف وتسجيؿ الضمانات المطموبة كنسبة مف حصة ف المصرفي: ويتضمف تكؿ عمى االئتماالحصو  -

 الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي، والحقوؽ القانونية؛
                                                           

 المرجع نفسو.1
 .35، ص2009الكويت، ، 2009ة المعيد العربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربي2

.41-39ص ص، 2006الكويت، ، 2006بي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية المعيد العر  3



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمحدداتّالقدرةّالتنافسيةّومؤشراتّقياسياّّّ      ّّّّّّالفصلّالثالثّّّّّّّّّّ   ّّّ   لّّّّّّّّّالجزءّاألو     

 

203 
 

 : ويتكوف مف عدد اإلجراءات وعدد األياـ البلزمة إلجراءات التسجيؿ وتكمفتيا.تسجيؿ الممكية العقارية -
 

ّوالمنتجاتّوالتخصص:ّّاألسواقديناميكيةّ -3
ؿ المحور الرئيسي لمتنافسية الدولية، وتعتبر عناصر الديناميكية والتخصص قطاع الصادرات ُيشك إف 

جؿ تقييـ قطاع الصادرات أ. ومف الدولية األسواؽالسمات التي تعكس تنافسيتو في  أىـفي ىيكؿ الصادرات 
 ألداءاومساىمتو في بناء قاعدة تنافسية تـ تحميؿ المكونات الفرعية ليذا المؤشر عمى ثبلثة مستويات ىي: 

فالمؤشرات الفرعية لؤلداء الكمي لقطاع التجارة الخارجية  .األسواؽالكمي، الحصص التصديرية وديناميكية 
 ،عمى التجارة الخارجية ي أيلتجار تتضمف: نسبة الميزاف التجاري لمناتج المحمي اإلجمالي، معدؿ االنفتاح ا

تمؿ عمى المؤشرات الفرعية التالية: نسبة . أما محور الحصص التصديرية فيشومتوسط التعريفة الجمركية
ونصيب الفرد مف إجمالي  ،السمع المصنعة في الصادرات، حصص الصادرات في التجارة العالمية

المؤشرات الفرعية التالية: نمو حصة الصادرات، نمو  األسواؽ. في حيف تضمف محور ديناميكية الصادرات
 .1ادراتومصادر نمو الص ،صادرات الصناعات التحويمية

ّوالتكمفة:ّّاإلنتاجية -4
 أي ،عمى المستوى الجزئي لمدولة لمتنافسية األساسيةحد المحددات أوالتكمفة تعتبراف  اإلنتاجية إف

تؤدي  اإلنتاجيةفي تنافسية التكاليؼ، فزيادة عنصريف  أىـعمى مستوى المؤسسات والقطاعات، فيما يمثبلف 
التكاليؼ النسبية مما يزيد مف قدرة  انخفاض إلى أخرىة ومف جي ،زيادة القيمة المضافة إلىمف جية 

مف القيمة المضافة، سعر فائدة  األجورالمنتجات عمى المنافسة. حيث تـ قياس التكاليؼ مف خبلؿ حصة 
تزيد تكاليؼ  أفالشركات التي مف المفترض  أرباحالماؿ، الضرائب عمى  رأساالقتراض الذي يمثؿ تكمفة 

والدوؿ  ،بيف الدولة المعنيةالنسبية  األسعاراسة سعر الصرؼ دورا حاسما في تحديد لسي أفكما  .اإلنتاج
لى خسارة مزايا ا  المنافسة ليا، حيث أف المبالغة في سعر الصرؼ الحقيقي تؤدي إلى إحباط الصادرات و 

 .2في األسواؽ المحمية االستيرادكما أنيا تشجع عمى  ،تنافسية في األسواؽ الدولية
  رّالتنافسيةّالكامنة:مؤشّ-ثانيا

ما لـ تتوفر ليذا البمد  ى تنافسيتوالحفاظ عم ف لونافسية الجارية لبمد معيف ال يضمإف ارتفاع الت 
برز عناصر استدامة أعناصر ديناميكية تشكؿ أسس استدامة القدرة التنافسية في عالـ سريع التغير. ومف 

. مؤشر التنافسية الكامنة ُقسِّـ 3ار، والبنية التحتية التكنولوجيةالتنافسية: التعميـ، البحث والتطوير، بيئة االبتك
بتكارية جؿ النيوض بالتنافسية وىي: الطاقة االأثبلثة مؤشرات جزئية تعكس الطاقات الكامنة مف  إلى

ىذه العناصر الثبلثة  والمبلحظ أفالماؿ البشري، والبنية التحتية التكنولوجية.  رأس، تكنولوجياوتوطيف ال

                                                           
 .25-23ص ص، المرجع نفسو1
 .34، صالمرجع نفسو2
 .87، مرجع سابؽ، ص2003المعيد العربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية 3
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إحداث تغيرات ممموسة في القدرة  وبالتالي ،اوأدائيلتغيير تركيبتيا  األجؿطويمة كبيرة و استثمارات  إلىحتاج ت
 .1التنافسية
ّ:ّالتكنولوجياالطاقةّاالبتكاريةّوتوطينّ -1

التنافسية سواء لممؤسسات أو  زايافاالبتكار يمثؿ العنصر األكثر أىمية في ضماف توفير الم        
عمى عدد مف  تأثيرهاالبتكار كمحدِّد مف محددات التنافسية في  أىميةلبلقتصادات. وتكمف  لمصناعات أو

. 2الخ…العوامؿ المرتبطة بالتنافسية: كالتكمفة، نوعية الصادرات، الحصص السوقية، نوعية العنصر البشري
، كنولوجياالصادرات عالية الت بالمؤشرات الجزئية التالية: نسبة تكنولوجياوتـ قياس الطاقة االبتكارية وتوطيف ال

معدات – الرأسماليةاالستثمار، نسبة الواردات مف السمع  إجماليالمباشر مف  األجنبينسبة االستثمار 
 .3تكنولوجياالواردات، وعدد المقاالت العممية وال إجماليمف  -وآالت
ّالمالّالبشري:ّّرأس -2

لمتنافسية العربية مف المؤشرات الفرعية المؤشر المركب  إطارالماؿ البشري في  رأسيتكوف مؤشر  
عمى التعميـ، معدؿ  اإلنفاؽ، معدؿ األمية انخفاضعمى الصحة، معدؿ توقع الحياة، معدؿ  اإلنفاؽالتالية: 

 .4التمدرس )ثانوي، جامعي(
ّالبنيةّالتحتيةّالتكنولوجية:ّ -3

زة لمتنافسية السياسات اليا          تحفيز وتنمية البنية التحتية  إلىدفة مف بيف السياسات العمومية المعزِّ
 نظرا التكنولوجيةوقد تـ اعتماد مؤشر جزئي لتحديد نوعية البنية التحتية  .5المادية والتكنولوجية لممؤسسات

 أفعمى قدرتيا عمى المنافسة، حيث  تأثيروما لذلؾ مف  ،التي تعاني منيا الدوؿ العربية كنولوجيةلميوة الت
. ويتوزع مؤشر البنية التحتية 6جؿ تقميص ىذه اليوةأالوسائؿ مف  أحديعتبر  نيةىذه الباالستثمار في 

نترنت، عدد الحواسيب نترنت، عدد مستخدمي اإلاإل استخداـالمؤشرات الفرعية التالية: تكمفة  إلىالتكنولوجية 
لكؿ  ضياألر ، عدد مشتركي الياتؼ النقاؿ، خطوط الياتؼ -مف السكاف 100لكؿ –الشخصية المستخدمة 

 .7اآلمنةنترنت مف السكاف، متوسط تكمفة المكالمات الخارجية، وعدد خوادـ شبكة اإل 100
إف المؤشرات الفرعية لمتنافسية الكامنة ضمف المؤشر اإلجمالي لمتنافسية لممعيد العربي لمتخطيط،  

ف أىـ المؤشرات لنقؿ تعتبر م ،ورأس الماؿ البشري التكنولوجيابتكارية وتوطيف والمتمثمة في الطاقة اال
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وزيادة  الستمراريةىو ضرورة أساسية ف العمؿ الحثيث عمى نقؿ وتوطيف المعرفة إوتوطيف المعرفة. وعميو ف
   .1تنافسية البمد

تصدر عف عدة جيات دولية والتي قد تكوف ليا  أخرىوجود تقارير ومؤشرات  إلى اإلشارةوتجدر         
 عبلقة بالتنافسية ومف بينيا:

صدره مؤسسة التمويؿ بيف المؤشرات الدولية لقياس التنافسية، تقرير سيولة أداء األعماؿ الذي تُ  مف -
الدولي لمتنمية العالمي والمعيد  االقتصاديفي البنؾ الدولي. فبعكس مؤشري المنتدى  IFC ةالدولي
مف  دعسة التمويؿ الدولية يُ المذيف يمثبلف المعياريف األساسييف لتقييـ التنافسية، فإف تقرير مؤسة اإلداري

. ويستند ىذا المؤشر في قياسو لسيولة ممارسة األعماؿ 2أكثر التقارير شمولية في تقييـ بيئة األعماؿ
وذلؾ بتركيزه عمى عدد اإلجراءات المطموبة، الوقت المستغرؽ في  ،تحميؿ عناصر البيئة التنظيمية إلى

 .3إنيائيا، تكمفة مختمؼ الخطوات اإلجرائية
 بالواليات المتحدة األمريكية Heritage صادر عف معيد ىيرتاجالؤشر الحرية االقتصادية لدوؿ العالـ: و م -

دراستو لدرجة ويعتمد التقرير في  .1995وكاف أوؿ إصدار لو سنة بالتعاوف مع صحيفة ووؿ ستريت، 
محكومة، درجة تدخؿ ضريبي ل، العبء الةالتجار  حريةىي:  أساسيةعمى عشرة عوامؿ  الحرية االقتصادية

االستثمار األجنبي، وضع القطاع المصرفي والتمويؿ، تدفؽ ، السياسة النقدية، الحكومة في االقتصاد
وتتضمف ىذه  .السوداء مستوى األجور واألسعار، حقوؽ الممكية، التشريعات واإلجراءات، والسوؽ

نة ليا. حيث  بارة عف متوسط المؤشرات الفرعية ف مؤشر الحرية ىو عأالعوامؿ مؤشرات ومتغيرات ُمكوِّ
 .4وتعني غياب الحرية االقتصادية بشكؿ كامؿ 5وتعني حرية كاممة و 1وقيمتو تتراوح بيف 

الدوؿ وفؽ اتساع  ره السنويتقري صنؼحيث ي Freedom Housse مؤشر الحرية الصادر عف بيت الحرية -
  .5سية واالقتصادية واالجتماعيةوتراجع دور الدولة في تسيير الحياة السيا ،ىامش الحرية فييا

 ،ي بعض المؤشرات االقتصادية الكميةداء فاأليقـو الصندوؽ دوريا بنشر : مؤشرات صندوؽ النقد الدولي -
، مثؿ: الناتج المحمي الخاـ، ميزاف الحسابات د معيفبمبمثابة دالئؿ عمى تنافسية اقتصاد  دعوالتي تُ 
ّ.6وغيرىا التضخـ، البطالةلنسبي لمسمع، أسعار الصرؼ الحقيقية، السعر االجارية، 

ف ىذه إالمؤشرات المستخدمة في قياس التنافسية متعددة، مع ذلؾ ف أفمما سبؽ  ستخبلصواما يمكف  
بعيف االعتبار ظروؼ الدوؿ النامية وخاصة  تأخذلـ  أنياكما  ،ال تضـ الكثير مف الدوؿ النامية المؤشرات
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ترجيح المؤشرات يشوبيا بعض التحيز خصوصا منيا المؤشرات  أساليب أفمنيا الدوؿ العربية، عبلوة عمى 
 .1االقتصاد أداءالمديريف في  آراءوالمتضمنة  ،المستقاة مف بيانات قوائـ االستبياف

 
 
 

ّ:ّتقييمّالمؤشراتّالمركبةّلمتنافسيةخامسالفرعّال
جؿ تحديد الموقع التنافسي أ المؤشرات المركبة لقياس مستوى التنافسية تشكؿ أداة تحميمية جيِّدة مف

 ،شكؿ مزايا تنافسيةسيؿ استنباط العناصر التي تُ لمدوؿ. فيي تحدِّد العوامؿ المؤثرة في التنافسية، مما يُ 
والتي تتطمب التركيز عمييا لتحسيف  ،وبالتالي وجوب الحفاظ عمييا وتطويرىا، والعوامؿ المثبطة لمتنافسية

 إلىالمؤشرات خاصة منيا تمؾ المعتمدة في تقارير التنافسية الدولية ه ىذقد تعرضت مع ذلؾ ف .2مستوياتيا
 :أىميا نتقاداتاالالعديد مف 

نو ال يوجد اتفاؽ حوؿ مدى أإف المؤشرات المركبة ورغـ أنيا تحؿ إشكالية قياس الظواىر المعقدة، إال  -
المبذولة لتطوير المؤشرات وكذا مدى دقتيا في قياس الظاىرة المدروسة. فالجيود  ،جودة ىذه القياسات

وكيفية قياسيا ووزف كؿ  ،المركبة ال تستند لنموذج نظري واضح يحدد مسبقا عدد المؤشرات الجزئية
مؤشر داخؿ المؤشر المركب، بؿ ىي تستند إلى التحميؿ اإلحصائي لتفصيؿ ىذه المؤشرات، إضافة إلى 

 ؛3ية تخص الظاىرة محؿ الدراسةودراسات تحميم ،ما توصمت إليو المعرفة البشرية مف دالئؿ
لمتنافسية تتضمف العديد مف المتغيرات التي تعكس مستوى ف المؤشرات المركبة إعبلوة عمى ذلؾ ف -

ف الوزف النسبي إوعميو ف ،تنافسية البمد، ىذه المتغيرات تختمؼ أىميتيا في التأثير عمى مستوى التنافسية
أخرى. لذلؾ تكتسي عممية إلى آخر ومف دولة ى إللكؿ متغير في حساب المؤشر يختمؼ مف متغير 
وكذا ترجيح المؤشرات المركبة الفرعية داخؿ المؤشر  ،ترجيح المؤشرات األولية داخؿ كؿ مؤشر فرعي

اإلجمالي أىمية بالغة، حيث أنيا مف المفروض أف تعكس أىمية ووزف كؿ مؤشر في تأثيره عمى تغيرات 
قدية لممؤشرات المركبة لمتنافسية استخمصت أف كؿ الطرؽ المطبقة المؤشر المركب. إال أف الدراسات الن

أي أف تصنيؼ  ،لتحديد األوزاف ىي اعتباطية كما أف نتائج ىذه المؤشرات تتغير بشدة عند تغيير األوزاف
 .4الدوؿ يتغير بتغير طرؽ الترجيح

طريقة  تبعا اإلداريةية في ظؿ غياب طريقة واضحة لتحديد ىذه األوزاف، نجد أف المعيد الدولي لمتنم -
وبالتالي احتساب المؤشر المركب كمتوسط حسابي غير  ،إعطاء نفس الوزف لكؿ الدوؿ ولكؿ المتغيرات

بالنظر إلى وذلؾ  ،مختمفة لممؤشرات امرجح لممؤشرات. في حيف منح المنتدى االقتصادي العالمي أوزان
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في ذلؾ بأدبيات النمو الحديثة. أما ترجيح مسترشدا  ،ناتجة عف سبر اآلراء ـمنشورة أ أىي البيانات
األوزاف لممؤشرات األساسية والفرعية بالنسبة لممعيد العربي لمتخطيط، فكانت بالتناسب مع درجة توافر 

. مع العمـ أف طرؽ الترجيح غير ثابتة لدى منتجي المؤشرات حيث تتغير وفؽ الخبرة 1البيانات حوليا
 .2ووفؽ الحصوؿ عمى نتائج دقيقة ،شراتالمتحصؿ عمييا في بناء ىذه المؤ 

المنيجية المستخدمة في حساب ىذه المؤشرات المركبة غير واضحة بناء عمى ما سبؽ يمكننا القوؿ أف  -
 ؛3وال تعتمد عمى أسس نظرية دقيقة

ف مؤشرات التنافسية تعاني مف عدة مشاكؿ منيجية، تتعمؽ أساسا بصياغة مفيـو واضح لمتنافسية. إ -
وبالتالي بناء مؤشر مركب يتكوف مف  ،عممية النمو والتنميةو التنافسية بيف رير تساوي فبعض التقا

لنمو أو التنمية. أما البعض اآلخر مف التقارير فتبنى تعريؼ التنافسية عمى مبدأ التفوؽ امتغيرات تفسر 
 .4ليذا األداء وبالتالي بناء مؤشر مركب يتضمف متغيرات عاكسة ،النسبي في األداء االقتصادي والمالي

يتضمف كؿ محددات النمو  أفنو يمكف أدرجة  إلىمض وواسع االمفيـو المعتمد لمتنافسية غف وعميو
وصعوبة التفرقة بيف التنافسية والتنمية  ،خمطال إلى أدىوالتنمية، ىذا التوسع في التعريؼ والقياس 

 ؛5االقتصادية بمفيوميا الواسع
التي تغطي أنشطة كثيرة في االقتصاد الوطني، حيث أف بعض  االعتماد عمى عدد ضخـ مف المؤشرات -

وىذا ما ينطبؽ خصوصا عمى  .6وبالتالي إمكانية االستغناء عنيا ،المؤشرات ال عبلقة ليا بالتنافسية
 ؛اإلداريةمؤشري المنتدى االقتصادي العالمي والمعيد الدولي لمتنمية 

ف إمع ذلؾ ف ،يعتبر أف التنافسية ىي اإلنتاجيةذا األخير ف ىإبالنسبة لمؤشرات التنافسية لمبنؾ الدولي، ف -
 ؛7ربع عدد المؤشرات يتعمؽ بالتجارة الخارجية لمدولة

ىماليا لؤلساس الجزئي لمتنافسية،  ،عمى المستوى الكمي المؤشرات الفرعية لمبنؾ الدولي قتصاراكذلؾ  - وا 
في الكتاب ّؿ مف ذلؾقأ ومكانة ،عالميىذا األخير يحتؿ مكانة كبيرة في تقرير المنتدى االقتصادي ال

 ؛8السنوي لممعيد الدولي لمتنمية اإلدارية
مف وخصوصا  ،الكثير مف المنتقديف ال يروف أي أىمية لترتيب دوؿ العالـ بحسب ىذه المؤشرات المركبة -

ـ وصانعي السياسات االقتصادية. وبالتالي وجوب إعطاء مفيو  ،ناحية مدلوليا بالنسبة لمتخذي القرار
 ؛1ف يكوف لو مدلوؿ واضح بالنسبة لصانعي القرار في الدوؿ محؿ الدراسةأو  ،لمتنافسية يكوف أكثر دقة
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"بماذا  ػػالتنافسية تحديدا ليتضمف مفيـو  أفضرورة  أيغموض مجاالت التنافسية،  نتقاداكما تـ  -
لقطاعات التي تخضع ا أوالتحديد الدقيؽ لممجاالت  أخرىوبالمقارنة مع مف" تتنافس الدوؿ. بعبارة 

 ؛2لممنافسة بيف الدوؿ
نة لمؤشر المعيد الدولي لمتنمية اإلدارية جزء كبير منيا عبارة عف توقعات لمديري األعماؿ  - البيانات المكوِّ

االستثمار  حوؿ نمو الناتج المحمي اإلجمالي،المستقبمية لمحالة االقتصادية. كالتوقعات  تجاىاتاالحوؿ 
ف ىذه البيانات تشتمؿ إضخـ، البطالة، ميزاف العمميات الجارية. إضافة إلى ذلؾ فالمحمي اإلجمالي، الت

وتحتمؿ تفسيرات مختمفة. كاألسئمة حوؿ: إذا كانت قيـ المجتمع  ،عمى إجابات عف أسئمة شديدة العمومية
زا لقياـ اقتص اد تنافسي، عما داعمة لمتنافسية، عما إذا كاف نظاـ التعميـ عامة والتعميـ العالي خاصة ُمعزِّ

 ؛3الخ…إذا كاف اإلطار القانوني ُيوَّفر بيئة مشجعة لتنافسية الشركات
مف أسئمة االستبيانات الموجية لمديري الشركات. فيي قد تُفسَّر  اكبير  االذي يميز عدد لتباسواالالغموض  -

جابة عمى بأشكاؿ مختمفة مف شخص آلخر، كما أنيا تفترض أف كؿ المديريف لدييـ القدرة عمى اإل
  ؛4بعض األسئمة خصوصا منيا تمؾ التي تتطمب معمومات قد ال تكوف في متناوؿ الجميع

عدـ التحديد الواضح لمفظ التنافسية الوارد في بعض األسئمة، فيو ُيستخدـ وكأنو مفيـو واضح وال وجود  -
مما ُيضعؼ دقة ىذه الحتماالت االختبلؼ حوؿ المقصود بو. وىذا ما يؤدي بالتالي إلى تبايف اإلجابات 

 ؛5االستبيانات وُيقمِّؿ مف مستوى الثقة في تقديرات األداء التنافسي التي تُبنى عمييا
 60مف  أقؿف صغر متوسط حجـ العينة المستجوبة إبالنسبة لمؤشر المنتدى االقتصادي العالمي ف -

الفروؽ الصغيرة في  احتماالت عدـ الدقة في ترتيب الدوؿ، كما أف إلىمستجيب في كؿ دولة قد يؤدي 
 ؛6ضمف األخطاء العشوائية اعتبارىاالدوؿ قد ال يكوف ليا مغزى ومف األفضؿ  مراكز

نو مف الصعوبة إعطاء تفسيرات مقنعة لمتغير إفيما يخص تقرير التنافسية لممنتدى االقتصادي العالمي ف -
فيذا األخير قد يكوف  .اوخصوصا عندما يكوف التغير كبير  ،الطارئ في ترتيب الدوؿ مف سنة ألخرى

نو نتيجة تغير في األسس أنتيجة الدورة االقتصادية الطبيعية أو نتيجة صدمة اقتصادية خارجية أكثر مف 
واليياكؿ التي تستند إلييا تنافسية االقتصاد. لذا قد يكوف مف األفضؿ قياس األداء التنافسي عبر فترات 

وىو القيمة المتوسطة لممؤشرات بدؿ قيميا السنوية،  وذلؾ بأخذ ،زمنية تمتد مف ثبلث إلى خمس سنوات
خذ بو الكتاب السنوي لمتنافسية الدولية الصادر عف المعيد الدولي لمتنمية اإلدارية حيث أف أالمنيج الذي 
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البيانات المستخدمة في تركيب المؤشرات ىي متوسطات لفترة خمس سنوات مما يسمح برؤية االتجاه 
  ؛1التشويشلتنافسية بأقؿ قدر مف العاـ لمتغير في أسس ا

ىماؿ المحددات الكامنة أو طويمة األجؿ ،حصر محددات التنافسية في الوضع الحالي - فالزيادة في  ،وا 
 .2الحصة السوقية ال تعزز التنافسية إال إذا كانت مطردة وارتبطت بزيادة الدخؿ واستمرارية النمو

ف ذلؾ إف ،التجانس الييكمي والمؤسسي ليذه الدوؿ وضع دوؿ العالـ في سمـ واحد بغض النظر عف عدـ -
فالدوؿ تختمؼ مف حيث مراحؿ تطورىا وأحجاـ  .3يؤدي إلى التقميؿ مف مدلولية وأىمية ىذه المؤشرات

سكانيا وغيرىا مف الفروقات، وبالتالي سعي كؿ دولة إلى التفوؽ عمى غيرىا مف دوؿ العالـ يعتبر أمر 
 غير عممي؛

ّث:خالصةّالفصلّالثال
 ارتبطتف ىذه المحددات إالتنافسية أدى بدوره إلى تعدد محدداتيا، مع ذلؾ فالقدرة إف تعدد مفاىيـ 

في خمس مجموعات رئيسية ُأطمؽ عمييا بالقوى الخمس  ياوالذي صنف ،بنموذج بورتر النماذجغمب أفي 
المغذية والمكممة عوامؿ اإلنتاج وخصائصيا، ظروؼ الطمب المحمي وخصائصو، الصناعات  لبورتر وىي:

وتكويف العناقيد الصناعية، إستراتيجية المؤسسة وسيادة المنافسة المحمية، إضافة إلى محدديف ثانوييف ىما 
في تحميمو لمقدرة التنافسية عمى المستوى الجزئي، حيث  اعتمدالصدفة وسياسات الحكومة. مع العمـ أف بورتر 

سسة لقدرتيا التنافسية، لينتقؿ في خطوة موالية إلى البحث عف لديو ىي كيفية خمؽ المؤ  االنطبلؽكانت نقطة 
 .ة ضمف صناعة معينةمة لخمؽ القدرة التنافسية لممؤسسالمحددات التي تضمف توفر بيئة محمية مبلئ

الطبيعة  ينموذج بورتر لمحددات القدرة التنافسية يتسـ بالشموؿ والديناميكية مقارنة بالمفيـو ذ
فعوامؿ اإلنتاج ىي أحد محددات القدرة التنافسية وليست المحدد الوحيد كما ىو الحاؿ  ،بيةالساكنة لمميزة النس

  في النظرية الكبلسيكية لمتجارة الدولية.
بؿ تتعداىا إلى  ،عوامؿ اإلنتاج وفؽ منيج بورتر ىي أوسع فيي ال تقتصر فقط عمى الموارد الطبيعية

كؿ مف رأس الماؿ يمكف خمقيا وتحديثيا عف طريؽ االستثمار في  عوامؿ اإلنتاج المتقدمة. ىذه األخيرة والتي
 .ىي التي تمعب الدور الرئيسي في خمؽ الميزة التنافسية والمحافظة عميياالمادي والبشري، 

ف اىتمامو لـ يقتصر إفي تحديد القدرة التنافسية، مع ذلؾ ف اإلنتاجوفرة عوامؿ  أىميةبورتر أكد عمى 
االىتماـ بالجانب النوعي لعناصر  إلىة كما ىو الحاؿ بالنسبة لمميزة النسبية، بؿ امتد فقط عمى الوفرة الكمي

أف الندرة النسبية لعوامؿ اإلنتاج ال تحوؿ دوف تحقيؽ ميزة تنافسية، بؿ يمكف كما . إنتاجيتيابمستوى و  اإلنتاج
ؼ إلى ذلؾ أف عوامؿ أف تكوف دافعا ومحفزا لممؤسسات عمى االبتكار مف أجؿ تجاوز ىذه الندرة. أض

اإلنتاج وعمى الرغـ مف أىميتيا في تحقيؽ القدرة التنافسية، إال أنيا ليست كافية لتحقيقيا والبد مف التغيير 
 .والتطوير المستمر ليذه العوامؿ عف طريؽ المعرفة والتكنولوجيا

                                                           
 المرجع نفسو.1
 .26-25، مرجع سابؽ، ص ص2003المعيد العربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية 2
 .19بمقاسـ العباس، مرجع سابؽ، ص3
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قبؿ نظرية الميزة ىذا األخير تـ إىمالو مف  الطمب المحمي، عنصرالثاني يتمثؿ في  األساسيالمحدد 
بشكؿ  إليونو تطرؽ أ إال ،في تفسير المزايا النسبية أساسيالطمب كعامؿ  بإدخاؿورغـ محاولة ليندر  ،ةالنسبي

أف الطمب المحمي في منيج بورتر ال يقتصر فقط عمى اآلثار ضؼ إلى ذلؾ أ. مستقؿ عف جانب العرض
والتي  ،ى اآلثار الديناميكية متمثمة في التجديد واالبتكاربؿ يتعداىا إل ،ستاتيكية المتمثمة في وفورات الحجـاال

 .تتوقؼ عمى خصائص الطمب المحمي ونوعيتو ومدى تقدمو وقدرتو عمى أف يعكس األذواؽ العالمية
ف كؿ مف عنصر المنافسة المحمية، الصناعات الداعمة والحكومة كميا إعبلوة عمى ما سبؽ ف

باستثناء الحكومة التي كاف  ،في تحميمو أساسية أىمية رومنحيا بورت ،ةنظرية الميزة النسبي أىممتيامحددات 
 دورىا ثانوي. 
 ة، وتوصمنا إلى أفالمناىج والمؤشرات المستخدمة لقياس القدرة التنافسي أىـاستعرض الفصؿ كما 

، لذ لؾ الخبلؼ في تحديد مفيـو واحد لمتنافسية أدى إلى صعوبة وضع مؤشرا واحدا لقياس ىذا المفيـو
فعمى مستوى المستوى المراد قياس تنافسيتو.  ؼنبلحظ وجود مؤشرات عديدة، ىذه األخيرة تختمؼ باختبل

ة، أما عمى مستوى عدالت نموىا عبر فترة زمنية معينوم ،المردوديةىناؾ مؤشرات متعددة أىميا المؤسسة 
، اإلقميميلمتخطيط عمى المستوى  يالمعيد العرب مؤشر أىمياومف  ،الدولة فقد تعددت مناىج قياس التنافسية

ىذا األخير اعتمد في قياس تنافسية المنتدى االقتصادي العالمي.  عمى المستوى العالمي فنجد مؤشر أما
ّد.الدوؿ عمى مجموعة مف الخصائص الييكمية لبلقتصا

اتية و مف أف التنافسية عمى المستوى الكمي تعبر عف قدرة الدولة عمى توفير البيئة الم وانطبلقا
السؤاؿ المطروح ىو: ما ىي المكانة التي ف، والصناعية بصفة خاصة ،ةلممؤسسات االقتصادية بصفة عام

مة البيئة المحمية ءما مدى مبل أخرىبعبارة الجزائري في سمـ التنافسية العربية والعالمية؟  االقتصادحتميا ي
 فة عامة والصناعية بصفة خاصة؟ في تعزيز القدرة التنافسية لممؤسسات االقتصادية بصالجزائرية 

تحميؿ تنافسية االقتصاد اوؿ فيو نالذي سنت نحاوؿ اإلجابة عميو مف خبلؿ الفصؿ المواليسىذا ما 
 المعيد العربي لمتخطيط والمنتدى االقتصادي العالمي. يوذلؾ باالعتماد عمى مؤشر  ،الجزائري
ّالجزءّاألول:خالصةّ

مفيـو القدرة التنافسية ىو امتداد  بلؿ ىذا الجزء مف الدراسة أفخمف مف أىـ النتائج المتوصؿ إلييا 
 لمفيـو الميزة النسبية التي ىي شرط ضروري، ولكف غير كافي لتحقيؽ ميزة تنافسية.

التعاريؼ الخاصة  تتعدد لذلؾذو طبيعة ديناميكية و  ،متعدد األبعاد يتميز بأنومفيـو القدرة التنافسية 
الدولة، أو القطاع، أو المؤسسة. مع ذلؾ  اختبلؼ مستوى التحميؿ فيما إذا كافىذه األخيرة تختمؼ ب .بو

فالمؤسسات ىي التي  ،األنسب لتطبيؽ مفيـو القدرة التنافسيةالمستوى  يالمؤسسة ىأف عمى  اتفاؽىناؾ 
 لتنافسية.لمقدرة ا ةتكاممية بيف المستويات الثبلثالعبلقة ال زد عمى ذلؾ، تتنافس وليست الدوؿ أو الصناعات

ربط مدخؿ ىيكؿ الصناعة الذي  :أما مصادر تحقيؽ القدرة التنافسية فيي تنحصر في مدخميف أساسييف ىما
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حصوؿ المؤسسة عمى ميزة تنافسية بقدرتيا عمى فيـ وتحميؿ خصائص محيطيا التنافسي، ومدخؿ الموارد 
 سية.والذي ركز عمى موارد المؤسسة كمصدر لمحصوؿ عمى ميزة تنافوتفرعاتو 

كما توصمنا إلى أف نموذج بورتر لمحددات القدرة التنافسية يعتبر النموذج األشمؿ، وأف النماذج 
األخرى التي جاءت بعد ذلؾ ما ىي إال إعادة ترتيب لمحددات بورتر. أما بالنسبة لمؤشرات القياس فيي 

ثؿ في المردودية، اإلنتاجية تختمؼ باختبلؼ المستوى المراد قياس تنافسيتو، وىي عمى مستوى المؤسسة تتم
  الكمية لعوامؿ اإلنتاج، تكمفة الصنع، والحصة السوقية.

في ختاـ ىذا الجزء، وفي ضوء ما تـ التطرؽ إليو خصوصا في الفصؿ الثالث، فإف السؤاؿ الذي قد 
عمى المستوى يتبادر إلى أذىاننا يتمثؿ في: ما ىو واقع محددات القدرة التنافسية لمؤسساتنا الصناعية، وذلؾ 

؟ وىذا ما سنحاوؿ البحث فيو مف خبلؿ الجزء ة محؿ الدراسةالكمي، وكذا الجزئي؛ أي عمى مستوى المؤسس
 الثاني مف الدراسة.
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الجزءّالثاني:ّتحميلّالقدرةّالتنافسيةّلممؤسساتّالصناعيةّ
دراسةّحالةّالمؤسسةّّ–يّالجزائريةّعمىّالمستويينّالكميّوالجزئ

ّ-الوطنيةّألجيزةّالقياسّوالمراقبةّبالعممة
 تـ تقسيمو إلى:

ّتحميلّالقدرةّالتنافسيةّلممؤسساتّالصناعيةّالجزائريةّعمىّالمستوىّالكميالفصلّاألول:ّ
-ENّةتحميلّالقدرةّالتنافسيةّلممؤسسةّالوطنيةّألجيزةّالقياسّوالمراقب:ّالفصلّالثاني

AMC –بالعممة-ّ
ّ
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ّتمييد:
تحرير قيود التجارة العالمية، يشكؿ تحديا كبيرا وخطرا في متمثبل  إف النظاـ االقتصادي العالمي

مؼ اقتصادات دوؿ العالـ، أو باألحرى عمى مؤسساتو، وعمى وجو الخصوص المؤسسات محتمبل عمى مخت
وعمى اعتبار أف ىذا النظاـ ىو إحدى حتميات القرف الحادي . ة ومف بينيا الجزائرالمتواجدة في الدوؿ النامي

اإلمكاف مف المميزات  قدرة وتعظيـ االستفاد ووبالتالي فأىمية التنافسية تكمف في التقميؿ مف سمبياتوالعشريف، 
 ا.التي يوفرى

ف المؤسسات التي تمتمؾ قدرات تنافسية عالية إوبما أف المؤسسات ىي التي تتنافس وليست الدوؿ، ف
إلى ييدؼ ىذا الجزء الثاني مف الدراسة وعميو فإف  دوليا.ىي القادرة عمى الرفع مف مستوى معيشة أفراد 

د مف قدرة مؤسساتنا الصناعية عمى المنافسة، مما يعني ضرورة أىـ العوائؽ التي تح التعرؼ عمىمحاولة 
تحديد مواطف القوة والضعؼ في تنافسية االقتصاد الجزائري ككؿ، لننتقؿ بعدىا لتحميؿ القدرة التنافسية 

 لممؤسسة محؿ الدراسة.
المستوى ة لممؤسسات الصناعية الجزائرية ومحدداتيا عمى بغية التعرؼ عمى واقع القدرة التنافسيو  

إلى تقارير المعيد العربي لمتخطيط والمنتدى االقتصادي العالمي مف أجؿ  الكمي والجزئي، فقد تـ االستناد
تقارير رة التنافسية لمؤسساتنا الصناعية حيث تعتبر تحميؿ قدرة عوامؿ االقتصاد الكمي عمى تعزيز القد

مما يتيح الفرصة لمتخذي القرار لتوجيو ضعؼ ركائز ومكامف القوة والأداة ىامة مف أجؿ تحديد التنافسية 
، أما الوطني االقتصادمبمد عمى المستوى الكمي كما الجزئي بيدؼ الرفع مف تنافسية لالسياسات االقتصادية 

عمى المؤسسة الوطنية ألجيزة القياس  اختيارناالمؤسسات فقد وقع  هعمى المستوى الجزئي الخاص بيذ
نستعرض اإلجراءات المنيجية يمي . وفيما التنافسيةأجؿ تحميؿ قدرتيا  بالعممة مف EN-AMCوالمراقبة 
 :التطبيقيةلمدراسة 

ّاإلجراءاتّالمنيجيةّلمدراسةّالميدانية:
 خدمةاألدوات المست إبراز حدود الدراسة التطبيقية، نموذج الدراسة، عنصرنحاوؿ مف خبلؿ ىذا ال 

 مبررات اختيار المؤسسة محؿ الدراسة.كذا و 
ّحدودّالدراسة:ّّ-أوال

 وتتمثؿ فيما يمي:
ّالحدودّالمكانية: -1

اقتصرت الدراسة عمى المؤسسة الوطنية ألجيزة القياس والمراقبة  
EN-AMC  بالعممة، حيث تعتبر

مف بيف أىـ المؤسسات إف لـ نقؿ الوحيدة عمى المستوى الوطني الناشطة عمى مستوى سوؽ صناعة القياس 
 عمى المؤسسة موضوع الدراسة، استنادا إلى الدوافع والمبررات التالية: والمراقبة. وقد وقع اختيارنا

 ؛اتنشط فيي تيال صناعةباعتبارىا أوؿ شركة مختصة في ال -

                                                           

AMC: Entreprise Nationale des Appareils de Mesure et de Contrôle. 
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والمتمثمة في عدادات الكيرباء لبقية النسيج الصناعي الجزائري،  AMCاألىمية اإلستراتيجية لمنتجات  -
ة ميمة مف أجؿ التحكـ في استيبلؾ الطاقة، فيذه المنتجات ىي حمق. وموزعات الوقود ،والغاز

وترشيدىا. فعف طريؽ قياس دقيؽ لمطاقة المستيمكة تتمكف المؤسسات الصناعية وكذا المستيمؾ مف 
وعميو فإنتاج منتجات وطنية ذات جودة عالية سيعمؿ  الخ.…قياس ما يستيمؾ مف كيرباء، غاز، بنزيف 

يذا أثر لو  .صناعية بصفة خاصةقبؿ المؤسسات ال الطاقة بصفة عامة، ومف استيبلؾعمى ترشيد 
: مف جية المحافظة عمى الطاقة عمى المستوى الوطني، ومف جية ثانية ترشيد استعماليا مف قبؿ مزدوج

وبالتالي ترشيد في تكاليؼ اإلنتاج مما يعزز في  استيبلكيا،المؤسسات الصناعية سيخفض مف فاتورة 
ىو أحد رىانات دعـ تنافسية وترشيدىا استخداـ الطاقة  في. فالتحكـ تنافسية القطاع الصناعي الجزائري

 مؤسساتنا الصناعية، خصوصا في ظؿ االرتفاع المتزايد ألسعار الطاقة.
حماية المواطف مف مخاطر استخداـ الطاقة الكيربائية، وأخرى لحماية ل إلى منتجات أخرىإضافة    -

 .اىوغير  ، النجارةمثؿ النسيج ؤسسات الصناعية الحرفيةالمستخدمة مف طرؼ الم اإلنتاج تالآالعماؿ و 
 أما بالنسبة لتحميؿ القدرة التنافسية عمى المستوى الكمي، فقد اعتمدنا عمى: 

 تقارير التنافسية لممنتدى االقتصادي العالمي باعتبارىا مف أىـ التقارير في ىذا المجاؿ، وأكثرىا انتشارا؛ -
العربي لمتخطيط، كتقارير ذات نظرة عربية لممشاكؿ التي تعانييا تنافسية  تقارير التنافسية العربية لممعيد -

 الدوؿ العربية.
ّالحدودّالزمنية: -2

وتوزعت ىذه ، 2018ماي  31والى غاية  2017ماي  10مف  استغرقت الدراسة الميدانية الفترة الممتدة 
 الفترة عمى مرحمتيف كما يمي:

والتعرؼ عمى المؤسسة محؿ الدراسة  لتشخيص مشكمة الدراسة المرحمة األولى: شممت الزيارات األولية -
 ومنتجاتيا، حيث تـ االعتماد فييا عمى المقاببلت الشخصية مع مختمؼ المستويات اإلدارية؛

 .تمثمت في جمع المعطيات البلزمة لمبحث خصوصا الكمية منياالمرحمة الثانية:  -
 ، وقد اختيرت ىذه الفترة لؤلسباب التالية:2016ى إل 2012ت الدراسة عمى السنوات الخمس مف اقتصر وقد 

مف الناحية النظرية تعتبر ثبلث سنوات كافية لتحميؿ ظاىرة ما عمى مستوى مؤسسة معينة. وعميو  .1
 فإف مدة خمس سنوات كافية لتحميؿ القدرة التنافسية لممؤسسة محؿ الدراسة؛

لى المؤسسة األـ سونمغاز والتي كانت ىذه الفترة جاءت مباشرة بعد عودة المؤسسة محؿ الدراسة إ .2
كبداية  2012مرحمة انتقالية لذلؾ وقع اختيارنا عمى  2011، في حيف كانت سنة 2010في نياية عاـ 
 لفترة الدراسة؛

لـ تكف تحسب مف طرؼ المؤسسة لذلؾ وجدنا أنفسنا مضطريف لمبدء مف عاـ  المؤشراتبعض  .3
 ؛ في الدراسة عتمدةشرات الممختمؼ المؤ  بيفجؿ توحيد القياس أمف  2012
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إف المؤسسة عرفت تغييرات جذرية عميقة كالتخمي عف إنتاج بعض المنتجات والتحوؿ إلى تركيب  .4
أخرى مختمفة عنيا تماما كما ىو الحاؿ بالنسبة لعدادات الكيرباء الميكانيكية وااللكترونية، موزعات 

اكة مع شركات أجنبية في منتجات أخرى، الوقود، عدادات الغاز وغيرىا. عبلوة عمى الدخوؿ في شر 
ضـ المؤسسة محؿ الدراسة لمجمع سونمغاز وغيرىا، كؿ ىذه التحوالت جعمت مف المقارنة غير 

الخ بيف الفترة المختارة …ممكنة في بعض المؤشرات كالمبيعات، اإلنتاج، المخزونات، رقـ األعماؿ
 ؛لمدراسة والفترات السابقة ليا

واجيتنا في بداية التربص نظرا لرفض المسؤوليف مد يد العوف لنا بحجة سرية  الصعوبات الجمة التي .5
 المعمومات ولـ يحؿ المشكؿ إال بعد أشير مف بداية الدراسة الميدانية. 

 أما المجاؿ الزمني لتحميؿ القدرة التنافسية عمى المستوى الكمي فيو كالتالي: 
يد العربي لمتخطيط؛ أي التقارير األربعة الصادرة عف بالنسبة لتقارير المع 2009إلى  1990الفترة مف  -

، وذلؾ لقياـ المعيد بحساب المؤشرات عمى أساس متوسط فترة زمنية 2012إلى  2003المعيد مف 
 معينة؛

لتقارير المنتدى االقتصادي العالمي، وقد وقع اختيارنا عمى ىذه الفترة نظرا  2016إلى  2007الفترة مف  -
، 2007الدوؿ العربية تـ إدراجيا ضمف ىذه التقارير وأصبحت مكتممة بدء مف عاـ لكوف الجزائر وباقي 

 وىذا حتى يتسنى لنا المقارنة مع أكبر عدد ممكف مف الدوؿ العربية.
ّالحدودّالعممية: -3

ف ىذه تنصب الدراسة الحالية عمى تحميؿ القدرة التنافسية المحمية لممؤسسة محؿ الدراسة، وذلؾ أل 
ـ تتمتع بالقدرة التنافسية عمى المستوى المحمي، فيي لف تكوف قادرة عمى المنافسة في األسواؽ األخيرة إذا ل

عميو سنركز في دراستنا عمى تحميؿ قدرة المؤسسة محؿ و . فالتنافسية حسب بورتر تبدأ مف الداخؿ، الدولية
خبلؿ فترة الدراسة، ومقارنة  يائبتحميؿ أدا وذلؾجنبية الدراسة عمى المنافسة المحمية لممنتجات الوطنية واأل

بيا لبلستدالؿ عمى مكامف الضعؼ  اإلنتاجبالتالي األداء الحالي مع األداء السابؽ، وكذا مقارنة أداء قسمي 
 ومواطف القوة.

بعض النسب المالية عمى  اعتمدناركزنا عمى مؤشرات التنافسية عمى مستوى المؤسسة، كما وقد  
 المؤسسة.  ؼ، عبلوة عمى مؤشرات أخرى لتحميؿ كؿ وظيفة مف وظائلقياس األداء المالي لممؤسسة

ّمتغيراتّونموذجّالدراسة:ّ-ثانيا
، وما أتيح لنا مف بيانات حوؿ عمى ما جاء في الجانب النظري متغيرات ونموذج الدراسة حددا بناء 

ّّّالمؤسسة محؿ الدراسة، وعميو فقد تمخصت متغيرات الدراسة ونموذجيا في ما يمي:
ّتغيراتّالدراسة:م -1

إف الدراسة تتضمف متغير تابع واحد يتمثؿ في القدرة التنافسية، وبغية تحميؿ ىذا المتغير والوقوؼ  
 أدوات التحميؿ التي قدميا بورتر والمتمثمة في النماذج التالية: اعتمدنا عمى  AMCعمى محدداتو في مؤسسة 



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالكميّوالجزئيّيةّعمىّالمستويينّتحميلّالقدرةّالتنافسيةّلممؤسساتّالصناعيةّالجزائّرّّّّّّّّّّّّ ثانيّّالجزءّال     

 

216 
 

النموذج راقبة في الجزائر، وقد تـ تبني ىذا نموذج الماسة لبورتر بغية تحميؿ صناعة القياس والم .1
 ؛انتشارهو  تقبمو لسعة

في: شدة المنافسة، القوة التفاوضية لمعمبلء، القوة التفاوضية  والمتمثمة نموذج القوى الخمس لبورتر .2
 لممورديف، تيديد دخوؿ منافسيف جدد، وتيديد المنتجات البديمة؛

 ؛AMCقوة والضعؼ لمختمؼ وظائؼ مؤسسة لتحديد نقاط النموذج سمسمة القيمة لبورتر  .3
كما استخدمنا عدد مف المؤشرات التي تعكس األداء التنافسي لممؤسسة، وذلؾ في ظؿ ما توفر لنا  .4

مؤشر اإلنتاجية الكمية  ،مؤشر التكمفة ،مؤشر المردودية مف بيانات، ىذه المؤشرات تمثمت في:
 ؛مؤشر الحصة السوقية ،لمعوامؿ

نسب المبلءة، نسب مجموعة مف النسب المالية وىي: بفة إلى ما سبؽ الدراسة إضا عانتستا .5
 الخ.…السيولة، نسب التوازف المالي، نسب دوراف المخزونات

ّنموذجّالدراسة: -2
ومضامينيا الميدانية تـ تصميـ  ،بغرض المعالجة المنيجية إلشكالية الدراسة في ضوء إطارىا النظري 

 :يمكف مف خبللو تحميؿ القدرة التنافسية لممؤسسة محؿ الدراسة لذياو  ،27في الشكؿ رقـالنموذج المقترح 
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ّ:ّاإلطارّالمقترحّلمدراسةّالميدانية27مّالشكلّرق
ّ
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 المصدر: مف إعداد الطالبة

ّ
ّالبياناتجمعّوتحميلّّأدواتّ-ثالثا

ّجمعّالبياناتأدواتّ -1
جؿ أتحميؿ القدرة التنافسية لممؤسسة محؿ الدراسة، اعتمدنا عمى مجموعة مف األدوات مف في إطار  

 تسييؿ الحصوؿ عمى المعمومات والمتمثمة فيما يأتي:

 سمسمة القيمة لبورتر:نموذج 
 األنشطة الرئيسية -
 األنشطة الداعمة -

 القوى الخمس لبورتر:نموذج 
 كثافة المنافسة -
 القدرة التفاوضية لممشتريف -
 القدرة التفاوضية لممورديف -
 الداخميف الجدد -
 تيديد المنتجات البديمة -

-  
 :توى المؤسساتس القدرة التنافسية المستخدمة عمى مسقيا مؤشرات 
 مؤشر المردودية -
 مؤشر التكمفة -
 مؤشر اإلنتاجية الكمية لعوامؿ اإلنتاج -
 مؤشر الحصة السوقية -
 

 القدرة التنافسية لممؤسسة محؿ الدراسة

 :ربورتنموذج الماسة ل
 عوامؿ اإلنتاج وخصائصيا -
 ظروؼ الطمب المحمي وخصائصو -
 الصناعات الداعمة والمرتبطة -
 تيجية المؤسسة وأىدافيا وسيادة المنافسة المحمية بيف المؤسساتإسترا -
 دور الحكومة -
 دور الصدفة -

 
 

 :ومؤشرات أخرى نسب مالية
 نسب المبلءة -
 نسب السيولة -
 نسب التوازف المالي -
 نسب دوراف المخزونات -
ّّتطور اإلنتاج، المبيعات، المخزونات بالكمية والقيمةنسب  -
 از السنويةمعدالت اإلنج -
 معدالت استغبلؿ الطاقة اإلنتاجية -
 نسب العجز التسويقي، وغيرىا. -
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ّاإلحصاءات:ّ -ّأ
وقد ، االستبياناتالمعتمد عمى مبتعديف عف النمط الروتيني استندنا في دراستنا إلى المؤشرات الكمية  

ات الكمية المستخدمة في الدراسة مف مختمؼ تقارير التنافسية لممعيد العربي لمتخطيط البيان عمىتـ الحصوؿ 
والمنتدى االقتصادي العالمي فيما يخص تحميؿ تنافسية االقتصاد الجزائري، أما المتعمقة بالمؤسسة محؿ 

 :الدراسة فمصدرىا
 تقارير النشاط لممؤسسة؛ -
 الميزانيات وجداوؿ النتائج؛ -
 ؛وظائؼ المعنية بالتحميؿتقارير مختمؼ ال -
  التي تصدرىا المؤسسة محؿ الدراسة؛ الدوريات -
  ؛الدوريات الصادرة عف مجمع سونمغاز -
 ؛AMCع االلكتروني لمؤسسة قالمو  -
  ع.الموضو  حيثياتوذلؾ مف أجؿ اإلحاطة قدر اإلمكاف بكؿ ّ،الموقع االلكتروني لمجمع سونمغاز -

مييا مف الحاسب اآللي لمختمؼ المديريات، الدوائر والمصالح تـ الحصوؿ عفأما البيانات غير المنشورة 
 بالمؤسسة محؿ الدراسة. 

ّالمقابالت: -ّب
، وقد اعتمدنا بشكؿ كبير عمى تعتبر المقابمة مف بيف الوسائؿ البحثية لجمع البيانات والمعموماتّ

مختمؼ المستويات  د مف المقاببلت الشخصية مع مسؤولي المؤسسة فيالعديحيث أجرينا  ،أسموب المقابمة
 ناوذلؾ الستيضاح العديد مف النقاط التفصيمية المتعمقة بموضوع الدراسة. ومف الناحية اإلجرائية قم ،اإلدارية

، شممت المديريف، رؤساء الدوائر والمصالح. مع العمـ أف ىذه مف المؤسسة إطارابمقابمة خمسة عشر 
وقد ساىمت كؿ ىذه اعية حسب ما اقتضتو الضرورة، المقاببلت كانت مزيج بيف مقاببلت فردية وأخرى جم

ّّ.جوانب الموضوع داخؿ المؤسسة محؿ الدراسة والحصوؿ عمى المعمومات البلزمةبالمقاببلت في اإلحاطة 
ّتحميلّالبياناتأدواتّ -2

 اإلحصائية متمثمة في مقاييس النزعة المركزية التالية:لتحميؿ البيانات ومعالجتيا اعتمدنا األساليب  
 ̅ لمتوسط الحسابي: ا -

∑  i
n
i  

n
 ؛ 

المتوسط اليندسي: يستخدـ في حالة معدالت تطور أو نمو ظاىرة معينة، في ىذه الحالة فإف المتوسط  -
 :1ومع افتراض أف ىذه القيِّـ موجبة يعطى بالعبلقة التالية x1 ،x2،…xnاليندسي لسمسمة مف القيِّـ 

G̅ √x  x2   xn
n 2في حالة وجود قيـ سالبة فإف العبلقة تصبح كما يمي. أما: 

G̅ √   x      x2       xn)
n

-  .   

                                                           
1
Bernard Py, statistique descriptive: nouvelle méthode pour combien comprendre et réussir, 5

e
 édition, Economica, 

Paris, France, 2007, P.104. 
2
Ibid., P.105. 
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 التالية: المقاييس ماؿ ىذه األساليب لوصؼ المتغيرات، ويضاؼ إلى ما سبؽوقد جاء استع 
 النسب المئوية؛ -
مف الدراسة  هلمستعممة في ىذس التطور الحاصؿ في مختمؼ المؤشرات ااالتطور لقي نسب ناكما استخدام -

  - 2  وذلؾ وفؽ العبلقة التالية: سنة إلى أخرى، 

  

 لمسنةتمثؿ قيِّـ المؤشرات  X1و X2حيث أف: . 00  
 ّ؛عمى التوالي والسنة السابقة ليا الحالية

و الدوؿ في تحسيف لذي تواجيتشكؿ الفجوة التنافسية أحد أىـ المؤشرات لقياس التحدي اّ:الفجوة التنافسية -
مستويات تنافسيتيا. ويتـ قياس الفجوة كنسبة مئوية لمفرؽ بيف الدولة محؿ الدراسة ودولة مرجعية، وعميو 
فقد اعتبر المعيد العربي لمتخطيط الفجوة التنافسية لمدوؿ العربية مع دوؿ المقارنة في أيِّ مؤشر ىي 

تأسيسا عمى ما  .1با إلى مستوى مؤشر الدوؿ المقارنةالفرؽ بيف مؤشر دوؿ المقارنة والدوؿ العربية منسو 
سبؽ فسنقـو بحساب الفجوة التنافسية لمجزائر في مؤشر معيف بالفرؽ بيف قيمة المؤشر لمدولة المقارنة 

 ونظيره لمجزائر مقسـو عمى قيمة المؤشر لمدولة المقارنة. 
 
ّ

                                                           
 .23، ص2012، الكويت، 2012 المعيد العربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية 1
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تحميلّالقدرةّالتنافسيةّلممؤسساتّالصناعيةّ:ّاألولالفصلّ
ّالجزائريةّعمىّالمستوىّالكمي

 تـ تقسيمو إلى:
 

ّتقاريرّالتنافسيةّلممعيدّالعربيّلمتخطيطّمكانةّالجزائرّضمنالمبحثّاألول:ّ
تقاريرّالمنتدىّاالقتصاديّّضمنالمركزّالتنافسيّلمجزائرّاني:ّالمبحثّالث

2016ّ-2007العالميّخاللّالفترةّ
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 مييد:ت
التي تكتسييا عوامؿ االقتصاد الكمي في خمؽ بيئة  األىمية إلىمف خبلؿ الفصؿ السابؽ توصمنا  

خبلؿ توفيرىا لمبيئة المبلئمة  تعمؿ عمى دعـ التنافسية لممؤسسات، فالدولة مف  محمية مبلئمة ومعززة لمقدرة
فتحديد الوضعية التنافسية لممؤسسة ال بد أف يرتكز عمى بعديف أساسييف  وعميوالقدرة التنافسية لمؤسساتيا. 

بالفرص عد الداخمي الذي ينعكس في نقاط القوة والضعؼ لممؤسسة، والبعد الخارجي الذي يحدد وىما الب
نجاح  إمكانياتليا دور وأثر كبير عمى والتيديدات، وبالتالي فبيئة المؤسسة بما تحممو مف فرص وتيديدات 

ميؿ التنافسية الكمية المؤسسة واستمرارىا. لذلؾ مف أجؿ تقييـ تنافسية المؤسسات لبمد معيف البد مف تح
أف دراسة تطور تنافسية الدولة ىو مدخؿ لفيـ تنافسية مؤسساتيا والتعرؼ عمى قدرة  اعتبارعمى  لبلقتصاد

  .1بيئة ىذا البمد عمى دعـ تنافسية المؤسسات وتوفير ليا المزايا التنافسية
وذلؾ مف أجؿ تممس مواقع الجزائري  االقتصادلما سبؽ سيتـ في ىذا الفصؿ تحميؿ تنافسية  استنادا 

 . التراجع في األداء حتى يتسنى لصانعي القرار وضع وتطوير السياسات الكفيمة بتحسيف األداء التنافسي
ّتقاريرّالتنافسيةّلممعيدّالعربيّلمتخطيطّّ:ّمكانةّالجزائرّضمناألولّالمبحث
ممعيد العربي لمتخطيط، البد مف تقارير التنافسية ل إلىفي تحميؿ تنافسية الجزائر استنادا قبؿ الخوض  
 أف، كما 2003ُيصدِّر تقريره حوؿ التنافسية العربية كؿ سنتيف وذلؾ بدء مف سنة  األخيرىذا  أف إلى اإلشارة

حسب وذلؾ  ،في سمسمة تقرير التنافسية العربية واألخيرالرابع  اإلصدارىو  2012المعيد اعتبر تقرير سنة 
ف التحميؿ سوؼ إف استنادا لما سبؽ. 2خدمة وتعُرؼ معظـ الدوؿ العربية عميياالستقرار المنيجية المسترأيو 

لىو  2003مف سنة  خبلؿ الفترة الممتدةالصادرة األربعة التقارير قتصر عمى ي   .2012 غاية عاـ ا 
 احتسابيا في كؿ إصدار تـوتجدر اإلشارة إلى أف مؤشر التنافسية العربية وكذا المؤشرات الفرعية لو  

وىذا بغية تعزيز صبلبة النتائج وتقميؿ آثار التقمبات الظرفية في ة، أساس متوسط فترة زمنية معين عمى
والجدوؿ الموالي يمخص الفترة الزمنية لمبيانات  .3البيانات الناجمة عف الصدمات الخارجية والداخمية

 المستخدمة في كؿ تقرير:
ّلمعيدّالعربيّلمتخطيط:ّالفتراتّالزمنيةّلبياناتّتقاريرّا06مّالجدولّرق

 المعنيةالفترة الزمنية  التقريرتاريخ صدور 
2003 1990-2000 
2006 2001-2003 
2009 2004-2007 
2012 2007-2009 

 2012-2003 لمسنوات طية العربية لممعيد العربي لمتخطيعمى تقارير التنافس اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

                                                           
جامعة قمش، تحميؿ دور بيئة األعماؿ العربية في دعـ تنافسية المؤسسات االقتصادية في إطار الوحدة االقتصادية العربية، مجمة الباحث،  عبد اهلل1

  .130-129، ص ص11/2012عدد الجزائر،  ،قاصدي مرباح، ورقمة
 .13، صمرجع سابؽ، 2012ة لمتخطيط، تقرير التنافسية العربيالمعيد العربي 2

 .149، مرجع سابؽ، ص2006عيد العربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية الم 3
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لتقارير األربعة لممعيد غطت في مجمميا الفترة الزمنية الممتدة مف عاـ ظ مف خبلؿ الجدوؿ أف انبلح 
لى غاية سنة  1990  . ، بعبارة أخرى أنيا درست تنافسية الدوؿ العربية عمى مدى عشريف سنة2009وا 

يختمؼ عف بقية التقارير الدولية مف  العربي لمتخطيط معيدتقرير التنافسية لمف إسبؽ ف عبلوة عمى ما 
مقارنة  ، أيعمى دراسة تنافسية الدوؿ العربية بالمقارنة مع مجموعة مف الدوؿ غير عربية تمادهاع حيث

النسبي  األداء إظيار ؿجأمف  مدوؿ العربية مجتمعة مع نظيره لمدوؿ المقارنة، وذلؾقيمة المؤشرات لمتوسط 
ودوؿ ة قائمة بيف الدوؿ العربيالفجوة المما يسمح بتحديد الدولية  األسواؽلمدوؿ العربية محؿ الدراسة في 

والجدوؿ الموالي يمخص عدد دوؿ  .ووضع بالتالي السياسات الكفيمة بتقميص أو ردـ الفجوة التنافسية ،المقارنة
 المقارنة ضمف التقارير المختمفة لممعيد:

ّدّالعربيّلمتخطيطيدولّالمقارنةّضمنّتقاريرّالتنافسيةّلممعّعدد:07ّمّالجدولّرق
 العدد اإلجمالي لمدوؿ عدد الدوؿ العربية عدد دوؿ المقارنة سنة التقرير
2003 03 16 19 
2006 05 16 21 
2009 08 16 24 
 30 )تـ إدراج ليبيا ألوؿ مرة في ىذا التقرير( 17 13 2012

 2012-2003 لمسنوات عمى تقارير التنافسية العربية لممعيد العربي لمتخطيط اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
. 1ثبلثة دوؿ ىي: كوريا الجنوبية، ماليزيا، وتركياعمى  اشتممت 2003فعينة دوؿ المقارنة في تقرير  

فقد تـ رفع حجـ العينة إلى خمسة دوؿ ىي: كوريا الجنوبية، ماليزيا، تشيمي، جنوب  2006أما في تقرير 
ورية التشيؾ، المكسيؾ، تشيمي، أصبحت ثماني دوؿ: ايرلندا، جمي 2009. وفي تقرير 2إفريقيا، والبرتغاؿ

: 2012دولة مقارنة في تقرير  13. ليتـ استخداـ 3كوريا الجنوبية، ماليزيا، البرتغاؿ، وجنوب إفريقيا
األرجنتيف، البرازيؿ، الصيف، اليوناف، تركيا، ايرلندا، جميورية التشيؾ، المكسيؾ، تشيمي، كوريا الجنوبية، 

اعتبار كوريا الجنوبية بمنزلة مرجع تقاس نسبة إليو تنافسية الدوؿ . كما تـ 4ماليزيا، البرتغاؿ، وجنوب إفريقيا
في كؿ مجاالت التنافسية ومكوناتيا، وكذا لمكانتيا المرموقة دوليا مف حيث األداء  ياوذلؾ لتفوق ،العربية

 . 5التنموي مقارنة بالدوؿ النامية
اإلجمالي لمتنافسية العربية وكذا المؤشرات  وفيما يمي تحميؿ لممركز التنافسي لمجزائر وفؽ المؤشر 

الفرعية لو، وذلؾ مقارنة بالدوؿ العربية محؿ الدراسة حيث تـ استثناء ليبيا نظرا إلدراجيا فقط ضمف التقرير 
. أما بالنسبة لعينة الدوؿ المقارنة فقد تـ اعتماد فقط كوريا الجنوبية وماليزيا لكوف ىذيف 2012األخير لسنة 

 ضمف عينة الدوؿ المقارنة ضمف التقارير األربعة لممعيد. انا البمديف ك
 

                                                           
 .3، مرجع سابؽ، ص2003المعيد العربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية 1
 .18، مرجع سابؽ، ص2006المعيد العربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية 2
 .13، مرجع سابؽ، ص2009المعيد العربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية 3
 .13، مرجع سابؽ، ص2012المعيد العربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية 4
 .18، مرجع سابؽ، ص2006المعيد العربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية 5
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ّ:ّترتيبّالجزائرّحسبّالمؤشرّاإلجماليّلمتنافسيةّالعربيةاألولّالمطمب
 :في الجدوؿ الموالي تب الجزائر ضمف المؤشر اإلجمالي لمتنافسية العربيةار مص يمخيمكف ت 

ّلمؤشرّاإلجماليّلمتنافسيةّالعربيةاّحسبودولّالمقارنةّ:ّترتيبّالجزائر08ّلّرقمّجدوال
 

 اتالبيان
 

مف ) 2003
 (دولة 19أصؿ

 21مف أصؿ ) 2006
 (دولة

 24مف أصؿ ) 2009
 (دولة

 30مف أصؿ ) 2012
 (دولة

 بمتوسط الترتي
مف أصؿ في 

 24المتوسط 
 دولة

التغير في  الترتيب الترتيب
 الترتيب

التغير في  الترتيب
 الترتيب

التغير في  الترتيب
 يبالترت

19ّّ+24ّ4ّ+20ّ2ّ+13ّ18ّ5ّالجزائر

 5 -2 4 -1 6 +4 7 3 البحريف

 18 +8 25 +2 17 0 15 15 مصر

 12 +7 18 +2 11 +1 9 8 األردف
 9 +7 14 -1 7 +3 8 5 الكويت
 17 +4 22 +2 18 +5 16 11 لبناف

 23 +5 29 +3 24 +3 21 18 موريتانيا
 19 +8 27 +5 19 0 14 14 المغرب

 14 +1 17 +6 16 -2 10 12 عماف
 7 +9 13 -1 4 -1 5 6 قطر

 11 +1 11 -3 10 +3 13 10 السعودية
 22 +5 28 +4 23 0 19 19 السوداف

 20 +5 26 +4 21 +1 17 16 سوريا
 13 +1 16 +3 15 +3 12 9 تونس
 6 -7 5 +8 12 0 4 4 اإلمارات

 22 +8 30 +2 22 +3 20 17 اليمف
 1 -1 1 +1 2 0 1 1 كوريا الجنوبية

 3 0 3 +1 3 0 2 2 ماليزيا
 2012-2003 لمسنوات ية العربية لممعيد العربي لمتخطيطعمى تقارير التنافس اعتمادامصدر: مف إعداد الطالبة ال  

 التطور الحاصؿ في رتب الجزائر مقارنة ببعض الدوؿ: والشكؿ الموالي يبرز 
ّقارنةّحسبّ:ّتطورّترتيبّالجزائرّوبعضّدولّالم28الشكلّرقمّ

ّالمؤشرّاإلجماليّلمتنافسيةّالعربية

ّ
  08اعتمادا عمى الجدوؿ رقـ المصدر: مف إعداد الطالبة 
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في  الصدارةنبلحظ احتبلؿ كوريا الجنوبية كدولة مرجع، مركز  والشكؿ السابقيف مف خبلؿ الجدوؿ 
تشيمي والبرتغاؿ المراكز التسعة اإلجمالي لمؤشر التنافسية العربية. بينما احتمت كؿ مف ماليزيا، الترتيب 
 وذلؾ عمى طوؿ فترة الدراسة. األولى

مراكز الوالكويت فيما يخص الدوؿ العربية فقد احتمت دوؿ الخميج العربي كالبحريف واإلمارات  
مؤخرة الترتيب ضمف التقارير المتسمسمة لممعيد العربي في  تمركزىاأما بالنسبة لمجزائر فنبلحظ . متقدمةال

 19مف بيف  13رتبة موذلؾ رفقة كؿ مف سوريا، اليمف، السوداف وموريتانيا. فبعدما كانت في ال ،يطلمتخط
، أي قبؿ كؿ مف: المغرب، مصر، سوريا، اليمف، موريتانيا، وأخيرا السوداف عمى 2003دولة ضمف تقرير 

دولة ضمف  21مف بيف  18التوالي أصبحت في المراتب األخيرة في التقارير البلحقة. حيث احتمت المرتبة 
مف ضمف  20(، ثـ المرتبة 21رتبةموذلؾ قبؿ كؿ مف السوداف، اليمف، وأخيرا موريتانيا )ال 2006تقرير سنة 

وذلؾ قبؿ كؿ مف سوريا، اليمف، السوداف، وموريتانيا عمى التوالي. أما في تقرير  2009دولة في تقرير  24
وذلؾ قبؿ كؿ مف مصر، سوريا، المغرب، السوداف، دولة  30مف بيف  24فاحتمت المرتبة  2012سنة 

 ،تب الجزائر ىي في تراجع مستمر مف تقرير آلخرار مبعبارة أخرى أف  .اليمف عمى التواليموريتانيا، و 
المقارنة التي كاف أداؤىا التنافسي يفوؽ الفجوة التنافسية لمجزائر مقارنة مع بعض دوؿ ولمتدليؿ عمى حجـ 

 : الجدوؿ الموالي ستعرضنأداء الجزائر 
ّّحسبّمقارنةدولّالّالفجوةّالتنافسيةّلمجزائرّمعّبعض:09ّمّالجدولّرق

ّلمتنافسيةّالعربيةّاإلجماليمؤشرّال
 

 اتالبيان
 

ط متوس 2012 2009 2006 2003
الفجوة 
 التنافسية

قيمة 
 المؤشر

الفجوة 
 التنافسية

قيمة 
 المؤشر

الفجوة 
 التنافسية

قيمة 
 المؤشر

الفجوة 
 يةالتنافس

قيمة 
 المؤشر

الفجوة 
 التنافسية

ّ-ّ-0.36ّّ-0.22ّّ-0.20ّّ-0.37ّّالجزائر

 %47.80 %32.08 0.53 %65.62 0.64 %60.78 0.51 %32.73 0.55 البحريف
 %34.08 %14.29 0.42 %56.86 0.51 %51.22 0.41 %13.95 0.43 األردف
 %41.16 %21.74 0.46 %64.52 0.62 %52.38 0.42 %26 0.50 الكويت

 %46.58 %23.40 0.47 %69.86 0.73 %70.15 0.67 %22.92 0.48 قطر
 %33.49 %23.40 0.47 %59.26 0.54 %39.39 0.33 %11.90 0.42 السعودية

 %30.91 %20 0.45 %40.54 0.37 %51.22 0.41 %11.90 0.42 تونس
 %46.78 %30.77 0.52 %56 0.50 %70.15 0.67 %30.19 0.53 اإلمارات

 %62.37 %47.06 0.68 %75.28 0.89 %80 1.00 %47.14 0.70 لجنوبيةكوريا ا
 %53.23 %32.08 0.53 %70.67 0.75 %71.83 0.71 %38.33 0.60 ماليزيا

 .2012-2003 لمسنوات عمى تقارير التنافسية العربية لممعيد العربي لمتخطيط اعتمادار: مف إعداد الطالبة المصد

 
 لفجوة التنافسية لمجزائر مقارنة مع كوريا، ماليزيا، اإلمارات، والبحريف:والشكؿ الموالي يمخص تطور ا 
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ّ:ّالفجوةّالتنافسيةّلمجزائرّمعّبعضّدولّالمقارنة29ّالشكلّرقمّ
ّالمؤشرّاإلجماليّلمتنافسيةّالعربيةّحسب

 
  09اعتمادا عمى الجدوؿ رقـ المصدر: مف إعداد الطالبة 

 
سجمت مع كوريا  خبلؿ التقارير األربعة فجوة تنافسية لمجزائرنبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أف أكبر  

بعبارة عمى التوالي.  %47و %48ثـ البحريف واإلمارات بػػما يقارب ، %53ماليزيا بػػ  ،%62بمتوسط نسبة 
 %47أداء كوريا و %38ؤشر اإلجمالي لمتنافسية العربية ال يتعدى ضمف المأخرى أف متوسط أداء الجزائر 

 زيا.أداء مالي
 وفيما يمي تحميؿ لنتائج الجزائر الخاصة بالمكونات الجزئية لمؤشر التنافسية العربية اإلجمالي بش قيِّيا 

 الجاري والكامف:
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ّمؤشريّالتنافسيةّالجاريةّوالكامنةّحسبودولّالمقارنةّ:ّترتيبّالجزائر10ّمّالجدولّرق
 
 
 

 اتالبيان
 
 

متوسط  (دولة 30مف أصؿ )المرتبة  2012 (دولة 24مف أصؿ )المرتبة  2009 (دولة 21مف أصؿ )المرتبة  2006 (دولة 19مف أصؿ )المرتبة  2003
الترتيب ضمف 

مؤشر 
التنافسية 
 الجارية

متوسط 
الترتيب ضمف 

مؤشر 
التنافسية 
 الكامنة

متوسط 
الترتيب 

ضمف مؤشر 
 بيئة األعماؿ

مؤشر 
التنافسية 
 الجارية

مؤشر 
التنافسية 
 الكامنة

 مؤشر
بيئة 
 األعماؿ

مؤشر 
التنافسية 
 الجارية

مؤشر 
التنافسية 
 الكامنة

مؤشر 
بيئة 
 األعماؿ

مؤشر 
التنافسية 
 الجارية

مؤشر 
التنافسية 
 الكامنة

مؤشر 
بيئة 
 األعماؿ

مؤشر 
التنافسية 
 الجارية

مؤشر 
التنافسية 
 الكامنة

مؤشر 
بيئة 
 األعماؿ

16ّ12ّ15ّ18ّ15ّ19ّ20ّ17ّ20ّ24ّ22ّ26ّ20ّ17ّ20ّّالجزائر
 5 8 6 5 8 4 5 10 7 7 8 7 4 4 4 البحريف

 15 19 17 19 24 22 13 19 18 15 16 15 11 16 14 مصر
 13 11 12 22 12 20 11 9 12 12 10 10 5 11 5 األردف

 10 11 9 10 19 7 7 15 5 11 9 11 13 2 12 الكويت
 18 13 19 21 18 23 19 14 19 16 12 17 16 7 17 لبناف

 22 23 23 27 29 29 21 24 22 21 20 21 18 18 18 موريتانيا
 15 20 16 23 27 21 15 22 17 13 17 14 9 14 10 المغرب

 11 16 10 12 21 12 17 16 14 9 14 8 6 13 6 عماف
 7 8 7 8 16 8 4 6 3 6 4 4 8 5 11 قطر

 12 12 10 9 13 10 12 12 8 14 11 13 12 10 8 السعودية

 22 21 23 29 28 30 22 21 24 18 19 19 19 17 19 السوداف
 22 20 20 28 25 27 24 20 21 17 18 16 17 15 15 سوريا

 12 12 12 13 11 14 16 13 16 8 13 9 10 9 9 تونس
 6 8 6 4 9 5 14 11 13 4 6 2 3 6 3 اإلمارات

 22 23 21 30 30 28 23 23 23 20 21 20 14 19 13 اليمف
 2 1 2 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 كوريا الجنوبية

 6 4 4 7 6 6 8 3 6 5 3 3 2 3 2 ماليزيا

 2012-2003 لمسنوات طعمى تقارير التنافسية العربية لممعيد العربي لمتخطي اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
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مف خبلؿ الجدوؿ نبلحظ تصدر كوريا الجنوبية لممراتب األولى وذلؾ عمى مستوى مؤشر التنافسية  
كامنة وأيضا بيئة األعماؿ. أما بالنسبة لمدوؿ العربية فقد احتمت البحريف المراتب العشرة األولى الجارية وال

ف إوذلؾ عمى طوؿ فترة الدراسة، أي ضمف الثمث األوؿ في سمـ مؤشر التنافسية الكامنة والجارية، مع ذلؾ ف
نتائج لمؤشر بيئة األعماؿ فإف  أما بالنسبة أداءىا عموما في مؤشر التنافسية الجارية أفضؿ مف الكامنة.

ىذا  ضمفتحقيؽ دوؿ الخميج العربي متمثمة في: البحريف، اإلمارات، وقطر لمراكز متقدمة  تشير إلىالجدوؿ 
 المؤشر. 
ر ضمف ىذه لتطور الحاصؿ في ترتيب الجزائا افيوضح فالمواليوالشكؿ الجدوؿ ف أما بالنسبة لمجزائر 
 :المؤشرات

ّمؤشريّالتنافسيةّالجاريةّوالكامنةّحسبترتيبّالجزائرّتطورّ:30ّالشكلّرقمّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .10د الطالبة اعتمادا عمى الجدوؿ رقـ المصدر: مف إعدا

 
ّمؤشريّالتنافسيةّالجاريةّوالكامنةّحسبالجزائرّّترتيب:ّالتغيرّفي11ّالجدولّرقمّ

 2012 2009 2006 2003 التقريرسنة 
 +4 +2 +2 - فسية الجاريةضمف مؤشر التنا التغير في الترتيب
 +5 +2 +3 - ضمف مؤشر التنافسية الكامنة التغير في الترتيب

 +6 +1 +4 - ضمف مؤشر بيئة األعماؿ التغير في الترتيب
 10ـ اعتمادا عمى الجدوؿ رقالمصدر: مف إعداد الطالبة 

ية الكامنة في سمـ مؤشر التنافس األخيركانت ضمف الثمث  2012سنة  نبلحظ أف الجزائر في 
بالنسبة لمتنافسية الكامنة مف  22رتبة معمى مستوى التنافسية الجارية وال 24وذلؾ باحتبلليا لممرتبة  ،والجارية
بعدما كانت في الثمث الثاني في سمـ مؤشر التنافسية  األخيرةفي المراتب العشر  أنيا أيدولة،  30بيف 

عمى مستوى  أداؤىا. وعمى العمـو فقد كاف 2009و 2006، 2003 تقارير سنوات:خبلؿ  الكامنة والجارية
أما عمى مستوى مؤشر بيئة األعماؿ فقد كانت منو عمى مستوى التنافسية الجارية،  أفضؿالتنافسية الكامنة 

 وذلؾ عموما قبؿ كؿ مف: سوريا، موريتانيا، السوداف واليمف األخيرةلممراكز  حتبللياالنتائجيا متدنية نظرا 
 2006و 2003تقريري سنتي  خبلؿ احيث كاف أداؤىا متوسط. تواضع مستوى بيئة األعماؿمما يدؿ عمى 

دولة والمركز  19 مف بيف 15وذلؾ بتموقعيا في الثمث الثاني في سمـ مؤشر بيئة األعماؿ، بتحقيقيا لممرتبة 
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 تموقعلت .(21ة ( وموريتانيا )المرتب20قبؿ كؿ مف اليمف )المرتبة  أي ،دولة عمى التوالي 21مف بيف  19
 2012في تقرير احتمت حيث ر، ي الثمث األخير في سمـ ىذا المؤشف 2012و 2009خبلؿ تقرير سنتي 

رتبة م(، واليمف )ال29رتبة م(، السوداف )ال28رتبة م(، سوريا )ال27رتبة مقبؿ كؿ مف: موريتانيا )ال 26المرتبة 
، وكاف مستمر خبلؿ التقارير ؤشرات الفرعية الثبلثةتب الجزائر مس المار مبعبارة أخرى أف التراجع في (. 30

تب ضمف مؤشر التنافسية الجارية، ار مبتراجع بأربعة  2012ُسجؿ خبلؿ تقرير تقيقر أكبر أف كما األربعة. 
وتجدر اإلشارة إلى تب ضمف مؤشر بيئة األعماؿ. ار مضمف مؤشر التنافسية الكامنة، وبست  مراكزوبخمس 

حققت ميزاف تنافسية سالب عمى مستوى كؿ المؤشرات: المؤشر اإلجمالي  2012ر أف الجزائر خبلؿ تقري
نقاط مقابؿ  8لمتنافسية، التنافسية الجارية، الكامنة، وبيئة األعماؿ حيث لـ يتجاوز رصيدىا مف نقاط القوة 

 إلجماليالممؤشر  األساسيةويمكف إبراز حجـ الفجوات التنافسية لمجزائر ضمف المكونات نقطة ضعؼ.  54
 في الجدوؿ الموالي:  ة مقارنة ببعض الدوؿلمتنافسية العربي
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ّمؤشراتّالتنافسيةّالجاريةّوالكامنةّوبيئةّاألعمالّحسبّدولّالمقارنة:ّالفجوةّالتنافسيةّلمجزائرّمعّبعض12ّمّالجدولّرق
      

 
 اتالبيان

متوسط الفجوة   2012 قرير سنةت  2009 تقرير سنة  2006 تقرير سنة  2003 تقرير سنة
ضمف مؤشر 
التنافسية 
 %الجارية 

متوسط الفجوة 
ضمف مؤشر 
التنافسية 
 %الكامنة 

متوسط 
الفجوة ضمف 
مؤشر بيئة 
 %األعماؿ 

مؤشر 
التنافسية 
 %الجارية

مؤشر 
التنافسية 
 %الكامنة

مؤشر بيئة 
 %األعماؿ

مؤشر 
التنافسية 
 %الجارية

مؤشر 
التنافسية 
 %الكامنة

ر بيئة مؤش
 %األعماؿ

مؤشر 
التنافسية 

 % الجارية

مؤشر 
التنافسية 

 % الكامنة

مؤشر بيئة 
 %األعماؿ

مؤشر 
التنافسية 

 % الجارية

مؤشر 
التنافسية 
 %الكامنة

مؤشر بيئة 
 %األعماؿ

 57.7 39.24 45.86 37.29 31.25 32.76 76.47 34.55 70.00 80 48.84 54.84 37.04 42.31 25.86 البحريف
 41.37 25.28 32.18 05.13 23.26 04.88 63.64 34.55 58.82 69.05 33.33 46.15 27.66 10 18.87 دفاألر 

 47.10 29.85 37.71 28.85 15.38 26.41 75 21.74 70.83 71.74 38.89 45.10 12.82 43.40 08.51 الكويت
 54.60 40.5 43.35 33.93 19.51 26.41 78.08 47.06 72 81.94 59.26 64.56 24.44 36.17 10.42 قطر

 43.86 22.42 34.13 28.85 23.26 25 63.64 28 64.41 63.89 26.67 34.88 19.05 11.76 12.24 السعودية
 41.50 19.67 30.01 22.92 25 17.02 46.67 23.40 41.67 75.47 18.52 49.10 20.93 11.76 12.24 تونس
 54.84 38.05 46.14 40.32 29.79 32.76 55.56 32.08 58.82 83.12 54.17 65.85 40.35 36.17 27.12 اإلمارات

 65.87 63.93 54.90 43.08 55.40 37.10 80 64 73.75 87 78 72 53.42 58.33 36.76 كوريا الجنوبية
 59.57 48.80 50.51 33.93 35.29 30.36 74.60 54.43 70.42 82.89 62.07 65.43 46.87 43.40 35.82 ماليزيا

 .01اد الطالبة اعتمادا عمى معطيات الممحؽ رقـ المصدر: مف إعد
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حجـ الفجوة التنافسية التي تعاني منيا الجزائر عمى مستوى المؤشرات الفرعية بوضوح الجدوؿ يبرز  
مقارنة مع تونس كأدنى فجوة  %30متوسطيا ما بيف  تراوحالثبلثة لممؤشر اإلجمالي لمتنافسية العربية والتي 

مقارنة  %20وما بيف  ،بالمقارنة مع كوريا ضمف مؤشر التنافسية الجارية %55وما يقارب  تنافسية لمجزائر
كأدنى فجوة تنافسية مقارنة مع  %41مقارنة مع كوريا ضمف مؤشر التنافسية الكامنة، وما بيف  %64تونس وب

مقارنة مع  عماؿلمجزائر ُسجمت خبلؿ فترة الدراسة ضمف مؤشر بيئة األ كأقصى فجوة تنافسية %66األردف و
 التنافسية لمجزائر مقارنة بكوريا: والشكؿ الموالي يمخص الفجوات كوريا.

ّمعّكورياّضمنّمؤشراتّالتنافسيةّالجاريةّوالكامنةّمقارنةّ:ّالفجوةّالتنافسيةّلمجزائر31ّالشكلّرقمّ
ّوبيئةّاألعمال

 
 
 
 
 
 
 

 .12 المصدر: مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى الجدوؿ رقـ
ظ مف خبلؿ الشكؿ أف أكبر فجوة تنافسية تعاني منيا الجزائر مقارنة مع كوريا ىي عمى مستوى نبلح

وفي المرتبة الثالثة مؤشر التنافسية الجارية وىذا خبلؿ مؤشر التنافسية الكامنة يمييا مؤشر بيئة األعماؿ 
لمجزائر خبلؿ تقريري ؿ يمثؿ أكبر فجوة تنافسية ليصبح مؤشر بيئة األعما. 2012و 2003تقريري سنتي 

، ىذا األخير تـ تسجيؿ فيو أعمى نسب لمفجوات التنافسية ضمف مؤشرات بيئة األعماؿ 2006و 2009
 .عمى التوالي %72و %78و %87والتنافسية الكامنة والتنافسية الجارية وذلؾ بنسبة 

لمؤشري التنافسية المكونات الجزئية المختمفة  الجزائر ضمف ألداءوفيما يمي نظرة عامة تفصيمية  
 الجارية والكامنة.

ّالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّالتنافسيةّالجاريةّحسبيبّالجزائرّ:ّترتنيالثاّالمطمب
نة لومف خبلؿ المؤشرات الفرعييكوف ستحميؿ التنافسية الجارية   : األداء االقتصادي، ديناميكية ة المكوِّ

بشكؿ مستقؿ نظرا فسيتـ تحميمو بيئة األعماؿ مؤشر ما أاألسواؽ والمنتجات والتخصص، والتكمفة واإلنتاجية. 
 لتعدد المؤشرات الجزئية المكونة لو. 
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ّلتنافسيةّالجاريةاالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّّحسبودولّالمقارنةّترتيبّالجزائرّّ:13مّالجدولّرق
       

 اتالبيان
 

 فة واإلنتاجيةالتكم ديناميكية األسواؽ والمنتجات والتخصص األداء االقتصادي الكمي
تقرير 
سنة 
2003 

تقرير 
ة سن

2006 

تقرير  التغير 
سنة 
2009 

تقرير  التغير 
سنة 
2012 

متوسط  التغير 
 ترتيبال

تقرير 
سنة 
2003 

تقرير 
ة سن

2006 

تقرير  التغير 
سنة 
2009 

تقرير  التغير 
سنة 
2012 

متوسط  التغير 
 ترتيبال

تقرير 
سنة 
2003 

تقرير 
ة سن

2006 

تقرير  التغير 
سنة 
2009 

تقرير  ر التغي
سنة 
2012 

متوسط  التغير 
 ترتيبال

20ّّ+25ّ4ّ+21ّ4ّ-19ّ18ّ17ّ1ّ+29ّ7ّ+22ّ11ّ-4ّ0ّ7ّ14ّ11ّ3ّ+4ّ1ّ-15ّ3ّ12ّالجزائر
 11 -12 8 +8 20 +8 12 4 7 +4 8 -8 4 +7 12 5 9 -1 2 -14 3 +4 17 13 البحريف

 14 +4 21 +13 17 -8 4 12 19 +6 25 +1 19 +3 18 15 17 +10 30 +16 20 -8 4 12 مصر
 7 +10 11 -7 1 +1 8 7 11 +1 16 +8 15 0 7 7 11 +10 21 +3 11 +5 8 3 األردف

 7 -2 5 -7 7 +11 14 3 7 +1 10 +5 9 0 4 4 6 +4 5 -14 1 +13 15 2 الكويت
 19 +10 28 +2 18 +2 16 14 16 +5 17 -4 12 -3 16 19 18 +2 25 +5 23 +14 18 4 لبناف

 22 +6 30 +3 24 +8 21 13 18 +9 26 -4 17 +13 21 8 14 +9 26 +10 17 0 7 7 تانياموري
 19 +8 24 -4 16 +3 20 17 20 +7 28 +4 21 +4 17 13 9 -6 6 +3 12 +1 9 8 المغرب
 5 +4 6 -5 2 +2 7 5 12 -2 12 +6 14 -4 8 12 7 +8 13 0 5 0 5 5 عماف

 9 -2 10 +6 12 -3 6 9 7 +6 9 -2 3 -4 5 9 10 +16 24 +7 8 -5 1 6 قطر
 9 +4 7 -6 3 -6 9 15 10 +6 13 -2 7 -1 9 10 10 +7 9 -17 2 +10 19 9 السعودية

 20 -4 19 +4 23 0 19 19 22 +7 30 +4 23 +3 19 16 17 +2 23 +8 21 +2 13 11 السوداف
 13 +9 23 +9 14 -5 5 10 16 -1 19 +14 20 -11 6 17 15 +4 22 +12 18 -8 6 14 سوريا

 14 +10 20 -3 10 +2 13 11 17 +5 23 +4 18 +3 14 11 10 +2 8 -4 6 -7 10 17 تونس
 8 +5 13 +7 8 -7 1 8 2 0 2 0 2 -1 2 3 16 +3 17 0 14 -4 14 18 اإلمارات
 14 -1 18 +8 19 +5 11 6 15 - 6 - - +2 20 18 21 +5 29 +8 24 0 16 16 اليمف

 2012-2003 لمسنوات عمى تقارير التنافسية العربية لممعيد العربي لمتخطيط مادااعتالمصدر: مف إعداد الطالبة 
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 ر:تب الجزائار موالشكؿ الموالي يبرز تطور 
ّالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّالتنافسيةّالجاريةّحسبالجزائرّّترتيبّتطور:32ّالشكلّرقمّ

ّ
 13د الطالبة اعتمادا عمى الجدوؿ رقـ المصدر: مف إعدا

مؤشر األداء  ضمفنبلحظ أف أحسف أداء لمجزائر كاف  32والشكؿ رقـ  13ـ لجدوؿ رقمف خبلؿ ا 
والمرتبة  2006 تقريرالمؤشر الوحيد الذي حققت فيو مراكز متقدمة: المرتبة الثالثة في  فيو االقتصادي الكمي
ضمف  15لمرتبة الجزائر ا وفي حتمتا ذيال 2003 تقرير، وىذا باستثناء 2012و 2009 تقريريالرابعة خبلؿ 
، 2012و 2009مقابؿ ذلؾ فقد حققت أداء ضعيؼ ضمف المؤشريف اآلخريف خبلؿ تقريري  ىذا المؤشر.

لى دولة  30مف بيف  25الرتبة  حيث قفزت رتبيا خبلؿ التقرير األخير إلى ضمف مؤشر التكمفة واإلنتاجية، وا 
ّ.ناميكية األسواؽ والمنتجات واألسواؽضمف مؤشر دي 2009رتب مقارنة بتقرير  7بتراجع قدره  29الرتبة 

ّيّالكمياألداءّاالقتصادّالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّحسبترتيبّالجزائرّّالفرعّاألول:
إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط  يرجع تحقيؽ الجزائر لمراكز متقدمة في األداء االقتصادي الكميإف  

–صوصا المشاريع االستثمارية في البنى التحتية ، والتي سمحت بتمويؿ جيد لبلقتصاد وخ1999منذ نياية 
مؤشر "االستثمار الحقيقي كنسبة مف الناتج المحمي  ضمفحيث احتمت أيضا المرتبتيف الرابعة والثالثة 

، مما أدى إلى ارتفاع معدالت النمو -المتتالية لممعيد العربي لمتخطيطاألربعة وىذا خبلؿ التقارير  "اإلجمالي
مؤشر "معدؿ النمو الحقيقي لمناتج المحمي  ضمفانت ضمف المراكز العشرة األولى حيث ك–االقتصادي 

لى فوائض مالية معتبرة أدت بدورىا إلى تحسف في ميزاف المدفوعات والموازنة. وفي ىذا ا  ، و -"اإلجمالي لمفرد
عة في تقريري سنتي الصدد فقد حققت الجزائر في مؤشر "نسبة الموازنة لمناتج المحمي اإلجمالي" المرتبة الراب

عمى التوالي. وذلؾ ما يؤكده الجدوؿ  2012و 2009والمرتبة الثالثة والخامسة في تقريري  2006و 2003
 الموالي:
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 المؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّاألداءّاالقتصاديّالكميّحسبائرّّز:ّترتيبّالج14مّالجدولّرق
 

 اتالبيان
 

التغير  2006 2003
في 
 الترتيب

التغير  2009
في 
 الترتيب

التغير  2012
في 
 الترتيب

متوسط 
 لترتيبا

 14 +5 25 +15 20 +1 5 4 نسبة الميزاف الجاري لمناتج المحمي اإلجمالي
 10 +1 9 +3 8 -13 5 18 معدؿ النمو الحقيقي لمناتج المحمي اإلجمالي لمفرد

 10 +1 10 -2 9 - 11 - تذبذب معدؿ نمو الناتج المحمي اإلجمالي لمفرد
 4 +1 4 -1 3 0 4 4 مار الحقيقي كنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالياالستث

 18 +7 26 +6 19 -2 13 15 معدؿ التضخـ

 4 +2 5 -1 3 0 4 4 نسبة الموازنة لمناتج المحمي اإلجمالي
 14 -8 9 +3 17 -2 14 16 استقرار أسعار الصرؼ

 7 +2 9 +1 7 +2 6 4 معدؿ تخفيض العممة
 13 -15 4 +4 19 - 15 - تذبذب معدؿ التضخـ

 2012-2003 لمسنوات عمى تقارير التنافسية العربية لممعيد العربي لمتخطيط اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
تمثمت في مؤشر معدؿ التضخـ الذي حققت فيو االقتصادي  األداءنقاط ضعؼ الجزائر ضمف مؤشر  
سمبا عمى التنافسية ثر تؤ التضخـ  تمعدال رتفاعاف إ، وكما ىو معمـو ف2012ضمف تقرير سنة  26المرتبة 

معدالت النمو يشكبلف نقطة ضعؼ في  ستقراراف معدؿ التضخـ إضافة إلى عدـ إالسعرية لمبمد. وعميو ف
يدؿ عمى ىشاشة االستقرار االقتصادي الكمي. عبلوة عمى ذلؾ ومع ما وىذا  ،األداء االقتصادي الكمي

نو مف المتوقع تراجع األداء االقتصادي الكمي إنفط في ىذه السنوات األخيرة، فالتدىور الذي عرفتو أسعار ال
 لمجزائر.

ّوالمنتجاتّوالتخصصّاألسواقديناميكيةّّالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّحسبالفرعّالثاني:ّترتيبّالجزائرّ
الزاوية حجر  ىيتشكؿ الصادرات المحور الرئيسي لمتنافسية الدولية، فالقدرة التنافسية لمصادرات  

الصدمات الخارجية مف خبلؿ قطاع إنتاجي ديناميكي  ستيعاباتنافسية البمد وقدرتو عمى  ستدامةال
 ،األسواؽ والمنتجات والتخصص يعكس القدرة التصديرية لمدولةف مؤشر ديناميكية إ. وعميو ف1وتنافسي

 وبالتالي تنافسيتيا في األسواؽ الدولية وذلؾ مف خبلؿ مكوناتو الفرعية.
والمنتجات والتخصص وذلؾ  األسواؽقائمة مؤشر ديناميكية  أسفؿالجزائر جاءت في  أفوالمبلحظ  

دولة ضمف  30مف بيف  29 األخيرة، والمرتبة ما قبؿ 2009دولة في تقرير  24مف بيف  22لممرتبة  حتبلليااب
فرعية كما يوضحو في عدد مف المؤشرات ال أدائياقبؿ السوداف. وذلؾ نتيجة ضعؼ  أي 2012تقرير سنة 

 الجدوؿ الموالي:
 
 
 
 

                                                           
 .34، مرجع سابؽ، ص2012ة المعيد العربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربي1
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ّقّوالمنتجاتّوالتخصصاألسواالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّديناميكيةّّحسب:ّترتيبّالجزائر15ّمّالجدولّرق
 
 اتالبيان

التغير في  2006 2003
 الترتيب

التغير في  2009
 الترتيب

التغير في  2012
 الترتيب

متوسط 
 ترتيبال

 6 +4 9 0 5 +2 5 3 لمحمي اإلجمالينسبة الميزاف التجاري لمناتج ا
 17 +1 18 +1 17 0 16 16  سرعة التكامؿ التجاري )% درجة االنفتاح(

درة إلجمالي الصادرات  20 +8 27 0 19 +4 19 15 نسبة السمع المصنعة المصَّ
 11 +6 17 +3 11 +1 8 7 حصة الصادرات مف التجارة العالمية

 15 +17 24 -13 7 +10 20 10 معدؿ نمو حصة الصادرات

 9 -7 7 +12 14 -9 2 11 معدؿ نمو الصادرات التحويمية
 15 +3 18 +1 15 +2 14 12 الصادرات لمفرد

 17 +7 26 +4 19 +8 15 7 فة الجمركيةيمتوسط التعر 
 2012-2003 لمسنوات عمى تقارير التنافسية العربية لممعيد العربي لمتخطيط اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

فعمى الرغـ مف أدائيا الجيِّد في عدد مف المؤشرات الفرعية، إال أف ضعؼ األداء بارز في المكونات  
 التالية ليذا المؤشر:

، كما أف المراكز األخيرةالجزائري  االقتصادالسمع المصنعة المصدرة إلجمالي الصادرات: احتؿ فيو ة نسب -
ا يعني ضعؼ حصة الصادرات المصنعة مف مم ،آلخرتب في تدىور مستمر مف تقرير ار مىذه ال

 يالسودان ف نظيرهم وذلؾ قبؿ كؿ 27المرتبة  2012إجمالي الصادرات. حيث احتؿ في تقرير سنة 
 .موريتانيالو 
الجزائر عمى مستوى ىذا المؤشر عمى طوؿ  تبار ممتوسط التعريفة الجمركية: أيضا التراجع مستمر في  -

. مما يدؿ عمى ارتفاع معدؿ 2012دولة في تقرير سنة  30بيف  مف 26فترة الدراسة، لتحتؿ المرتبة 
ف ىذا يحد مف قدرة إالتعريفة الجمركية، وبالتالي وفي ظؿ االحتفاظ بحماية مرتفعة لمسوؽ الوطنية ف

ؿ تجارة خارجية تدعميا حصصيا التصديرية في األسواؽ العالمية السيما في ظمف رفع الالجزائر عمى 
 ة والمتعددة وخاصة تمؾ التي تكوِّف مناطؽ لمتجارة الحرة.الثنائيت االتفاقيا

 سنويا خبلؿ فترة الدراسة. 17رتبة ممى التجارة الخارجية بمتوسط درجة االنفتاح ع -
 24، ليستقر الوضع عند المرتبة خرآلوالذي ىو في حالة تذبذب مف تقرير  معدؿ نمو حصة الصادرات -

 .2012دولة في تقرير  30مف بيف 
الجزائر ىو تطوير ورفع حصص صادراتيا مف السمع  أماـ األكبرالتحدي  أفيمكف القوؿ وعميو  

عمى مستويات: التكمفة، اإلنتاجية  بالقطاع الصناعي رتقاءلبلالمصنعة، وىذا بدوره يتطمب مزيدا مف الجيود 
   والنوعية.
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ّاإلنتاجيةّوالتكمفةّمؤشررعيةّلالمؤشراتّالفّحسبالفرعّالثالث:ّترتيبّالجزائرّ
تحدد الفرؽ بيف ىي التي  فاإلنتاجيةالعناصر في تنافسية التكاليؼ،  أىـوالتكمفة  اإلنتاجية دعتُ  

الصناعات والمنتجات القابمة لمحياة واالزدىار. فزيادة اإلنتاجية يؤدي مف جية إلى زيادة القيمة المضافة ومف 
 .1نسبية مما يزيد مف قدرة المنتجات عمى المنافسةالتكاليؼ ال نخفاضاجية أخرى إلى 

نبلحظ تحقيؽ كؿ مف عماف، اإلمارات، السعودية، الكويت، واألردف لمراكز  13الجدوؿ رقـمف خبلؿ  
بالنسبة لمجزائر فقد حققت مستوى أداء ضعيؼ، حيث أف ترتيبيا يقع  متقدمة عمى مستوى ىذا المؤشر.

مف  25و 21لممرتبتيف  باحتبللياوذلؾ  2012و 2009بلؿ تقريري سنتي ضمف الدوؿ العشر األخيرة خاصة خ
 دولة عمى التوالي. 30و 24بيف 

مف القيمة  األجور نسبةف قياس التكاليؼ يركز عمى إوفؽ منيجية المعيد العربي لمتخطيط ف 
 إلىالتي تؤدي الشركات  أرباحالماؿ، الضرائب عمى  لرأسالمضافة، سعر فائدة االقتراض الذي يمثؿ تكمفة 

النسبية بيف  األسعارلو دور حاسـ في تحديد  األخيرسعر الصرؼ. ىذا  إلى إضافة، اإلنتاجزيادة تكاليؼ 
لى ا  تقميص الصادرات و  إلىفي سعر الصرؼ الحقيقي يؤدي  ارتفاع فأالمعنية والدوؿ المنافسة، حيث  ةالدول

ف مؤشر إ. وعميو ف2المحمية األسواؽفي  االستيراديع تشج إلىالدولية وكذا  األسواؽيا تنافسية في اخسارة مز 
 اإلنتاجية والتكمفة ينقسـ إلى المؤشرات الفرعية التالية:

ّوالتكمفةّاإلنتاجيةالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّّحسب:ّترتيبّالجزائر16ّمّالجدولّرق
 

 اتالبيان
التغير في  2006 2003

 الترتيب
التغير في  2009

 الترتيب
التغير في  2012

 لترتيبا
متوسط 
 الترتيب

 13 -1 17 +14 18 -10 4 14 معدؿ نمو الصناعات التحويمية

 19 +6 27 +4 21 +6 17 11 حصة الصناعات التحويمية مف الناتج المحمي اإلجمالي
 11 +5 14 -1 9 0 10 10 اإلقراض-أسعار الفائدة

 19 +9 27 +2 18 +3 16 13 إنتاجية العمالة في القطاع التحويمي
 8 -2 7 -5 9 +12 14 2 معدؿ التغيير-عر الصرؼ الحقيقيس

 14 - 10 - - +5 18 13 معدؿ الضريبة
 2012-2003 لمسنوات عمى تقارير التنافسية العربية لممعيد العربي لمتخطيط اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

 التالية:ف نقاط الضعؼ الكبرى لمجزائر كانت في البنود إف 16الجدوؿ رقـمف خبلؿ  
تقيقر  ضعيفة نسبيا مما أدى إلى : والتي كانتاإلجماليحصة الصناعات التحويمية مف الناتج المحمي  -

وذلؾ قبؿ  2012خبلؿ تقرير  27رتبة معند ال تستقر ا تب الجزائر خبلؿ فترة الدراسة حيثار مفي  مستمر
يدؿ عمى صغر حجـ (. وىذا ما 30بة (، وليبيا )المرت29(، موريتانيا )المرتبة 28كؿ مف: اليمف )المرتبة 

وبالتالي وجوب توسيع ىذا القطاع  ،في الناتج المحمي اإلجماليالقطاع وتواضعو وضعؼ مساىمتو 
 وتطويره خصوصا منو الموجو لمتصدير إلى المستوى الذي يسمح بالحصوؿ عمى مزايا تنافسية.

                                                           
 .34، مرجع سابؽ، ص2012رير التنافسية العربية المعيد العربي لمتخطيط، تق1
 .36-34، ص صالمرجع نفسو2
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في تقرير سنة  27رتبة م، الالمؤخرةمراتب ئر فيو الجزا احتمت أيضاالعمالة في القطاع التحويمي:  إنتاجية -
(. وىذا ما 30(، وموريتانيا )المرتبة 29(، اليمف )المرتبة 28وذلؾ قبؿ كؿ مف السوداف )المرتبة  2012

 وبالتالي ضعؼ القدرة التنافسية ليذا القطاع. ،العمؿ إلنتاجيةيدؿ عمى الضعؼ الكبير 
عاني مف ضعؼ كبير في مجاؿ حصة يُ  ريالجزائ االقتصادأف  القوؿيمكف بناء عمى ما سبؽ  

العمؿ في الصناعة  إلنتاجيةالضعؼ الكبير  أف، كما اإلجماليالصناعات التحويمية مف الناتج المحمي 
 .العديد مف الدوؿ العربية عمى مستوىلصناعات العالمية وحتى امنافسة  حوؿ دوف قدرتيا عمىيالتحويمية 

يمية البد مف تطوير ىذا القطاع عف طريؽ المزيد مف االستثمارات خاصة ولدعـ تنافسية الصناعات التحو 
 .لمتصديرمنو الموجو 

الضعؼ الكبير في  إلىتشير  اإلنتاجوتكاليؼ  لئلنتاجيةالمؤشرات الفرعية  أفما يمكف استخبلصو  
في  اإلصبلحاتف لمزيد مجؿ اأف الحاجة ممحة مف إالقدرة التنافسية لمصناعات التحويمية الجزائرية لذلؾ ف

 اإلنتاجيةالمزيد مف المرونة عمى  إلضفاءالعمؿ وذلؾ  وأسواؽ اإلنتاجىذا القطاع خاصة عمى مستويات 
وبالتالي  ،الدولية األسواؽ، مما يسمح بتكويف مزايا تنافسية حقيقية لممنتجات الجزائرية في األجوروىياكؿ 

 تعزيز تنافسيتيا.
ّالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّبيئةّاألعمالّبحسترتيبّالجزائرّّالثالث:ّالمطمب
مؤشر فرعي تعكس مدى توفر مؤسسات فاعمة في بيئة شفافة  28 يتضمف األعماؿمؤشر بيئة  

ومستوى تدخؿ حكومي رشيد غير طارد لبلستثمار الخاص، وبنية تحتية متطورة وتكاليؼ القياـ باألعماؿ 
 :ىذه المؤشرات تب الجزائر ضمفار م. والجدوؿ الموالي يوضح 1منخفضة

 
 
ّ
ّ

                                                           
 .15، مرجع سابؽ، ص2009المعيد العربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية 1
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ّالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّبيئةّاألعمالّحسبودولّالمقارنةّ:ّترتيبّالجزائر17ّمّالجدولّرق
 األعماؿتكمفة  الحاكمية وفاعمية المؤسسات جاذبية االستثمار تدخؿ الحكومة في االقتصاد األساسيةالبنية التحتية  اتالبيان  

2003 2006 2009 2012 2003 2006 2009 2012 2003 2006 2009 2012 2003 2006 2009 2012 2003 2006 2009 2012 
16ّ20ّ28ّّ-14ّ16ّ18ّ24ّ6ّ13ّ3ّ10ّ15ّ21ّ23ّ23ّ16ّ18ّ21ّ25ّّئرالجزا

 6 3 - - 15 13 11 2 7 13 1 3 13 6 16 12 4 4 5 6 البحريف
 17 18 18 - 22 18 14 14 21 20 17 12 21 4 4 11 16 10 8 8 مصر

 23 19 12 - 13 11 9 5 1 3 9 9 27 17 15 9 13 14 11 8 األردف
 18 10 8 - 8 8 12 10 16 11 2 6 19 9 19 15 6 6 4 3 الكويت

 22 17 13 - 24 20 16 17 13 14 19 11 20 7 8 5 12 13 10 15 لبناف
 25 22 15 - - - - - 30 2 12 18 4 18 - - 29 24 21 19 موريتانيا

 21 21 7 - 6 6 3 6 18 16 15 17 25 11 17 8 26 20 17 10 المغرب
 13 9 9 - 10 9 6 4 15 15 10 10 16 20 9 10 17 19 12 13 عماف

 19 13 - - 10 10 8 13 24 19 14 13 5 2 10 - 3 2 1 1 قطر
 2 4 11 - 15 13 12 11 3 10 11 5 - 15 - - 15 15 9 9 السعودية
 29 23 - - 29 23 20 18 27 22 20 19 14 1 1 - 28 21 19 16 السوداف

 27 24 17 - 21 17 15 9 29 24 18 16 11 14 5 14 27 22 18 17 سوريا
 8 14 2 - 15 13 10 8 19 18 13 7 17 13 12 13 21 17 15 11 تونس

 14 15 14 - 12 12 5 12 10 12 8 4 3 22 2 1 1 1 3 5 اإلمارات
 16 16 10 - 28 22 19 15 28 21 16 8 24 19 18 7 30 23 20 18 اليمف

 2012-2003 لمسنوات عمى تقارير التنافسية العربية لممعيد العربي لمتخطيط اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
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 تب الجزائر مف خبلؿ الشكؿ والجدوؿ المواليف:ار مويمكف إبراز التطور الحاصؿ في  
ّاألعمالّالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّبيئةّحسبترتيبّالجزائرّتطورّ:33ّالشكلّرقمّ

 
 
 
 
 
 
ّ
ّ
 
 
 .17الجدوؿ رقـ  عمى اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

ّالجزائرّضمنّالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّبيئةّاألعمالّترتيب:ّالتغيرّفي18ّالجدولّرقمّ
الجزائر ضمف  ترتيبمتوسط  2012 2009 2006 2003 اتالبيان

 المؤشر
 18 +6 +2 +2 - ساسيةالبنية التحتية األالتغير في الترتيب ضمف مؤشر 
 8 +7 -10 +7 - تدخؿ الحكومة في االقتصادالتغير في الترتيب ضمف مؤشر 

 21 0 +2 +6 - جاذبية االستثمارالتغير في الترتيب ضمف مؤشر 
 20 +4 +3 +2 - الحاكمية وفاعمية المؤسساتالتغير في الترتيب ضمف مؤشر 

 21 +8 +4 - - تكمفة األعماؿالتغير في الترتيب ضمف مؤشر 
  .17الجدوؿ رقـ  عمى اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

نبلحظ تحقيؽ الجزائر ألداء ضعيؼ في أغمبية  33والشكؿ رقـ  18 ورقـ 17يف رقـ مف خبلؿ الجدول 
نة لمؤشر بيئة األعماؿ مما يدؿ عمى  باستثناء مؤشر تدخؿ الحكومة في االقتصاد ،المؤشرات الفرعية المكوِّ

ترتيب لمجزائر ضمف المؤشرات الفرعية لبيئة األعماؿ كاف في تكمفة  أأف أسو و ضع مستوى بيئة األعماؿ. توا
في تقرير سنة  20. حيث حققت المرتبة 21رتبة قدرىا مة وبمتوسط األخير  كزوذلؾ الحتبلليا لممرا ،األعماؿ
تب ار م 8د الوضع سوءا بتقيقرىا بػػ ، ليزدا2006تب مقارنة بتقرير ار م 4ة وبتراجع بػػ دول 24 مف بيف 2009

ما أي أنيا في المرتبة  2012دولة شمميا المؤشر في تقرير سنة  30مف بيف  28المرتبة وبالتالي تمركزىا في 
 ر جاذبية االستثمارمؤشفي أيضا أداء الجزائر  ضعؼ .(29األخيرة وذلؾ قبؿ فقط السوداف )المرتبة قبؿ 

خبلؿ  23، 23، 21ر في سمـ جاذبية االستثمار وذلؾ بتحقيقيا لمراتب متأخرة: نظرا لتمركزىا في الثمث األخي
مؤشر الحاكمية وفاعمية المؤسسات ىو بدوره سجمت فيو الجزائر تقيقر مستمر عمى التقارير الثبلثة األخيرة. 

ى إلى مما أد 2009مقارنة بتقرير  تبار م 4بتراجع قدره  2012طوؿ فترة الدراسة بمغ أقصاه في تقرير 
كاف ترتيبيا ضمف تقارير  لمؤشر البنية التحتية فقدأما بالنسبة دولة.  30مف بيف  25رتبة ملفي ا اتمركزى

                                                           
.إضافة إلى ليبيا الذي كاف ميزاف التنافسية ليا في ىذا البند بدوف أرقاـ ربما لغياب المعطيات حولو 
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ىا ءضمف الثمث الثاني في سمـ مؤشر البنى التحتية األساسية، أي أف أدا 2009و 2006، 2003سنوات 
أي ضمف الثمث األخير في سمـ  ،24باحتبلليا لممرتبة  2012متوسط. ليزداد الوضع سوءا في تقرير سنة 

المكونات الفرعية إبراز لمواطف الضعؼ في وفيما يمي  مؤشر البنى التحتية األساسية، وبالتالي أداء ضعيؼ.
 :المؤشرات الفرعية لمؤشر بيئة األعماؿىذه لكؿ واحد مف 

ّباألعمالمؤشرّتكمفةّالقيامّالمؤشراتّالفرعيةّلّحسبالفرعّاألول:ّترتيبّالجزائرّ
لممعيد العربي لمتخطيط يعتمد عمى تقرير  األعماؿمؤشر تكمفة أف في البداية  إليو اإلشارةما يجب  
الجزائر ضمف  تبار موالجدوؿ الموالي يوضح . 1الصادر عف البنؾ الدولي بصورة دورية األعماؿبيئة 

 :ليذا المؤشر ةالمؤشرات الفرعي
ّباألعمالرعيةّلمؤشرّتكمفةّالقيامّالمؤشراتّالفّحسب:ّترتيبّالجزائر19ّّالجدولّرقم

التغير في  2006 2003 اتالبيان
 الترتيب

التغير في  2009
 الترتيب

التغير في  2012
 الترتيب

متوسط 
 ترتيبال

 20 +5 27 +12 22 - 10 - تأسيس الكياف القانوني لممشروع

 17 +10 27 +10 17 - 7 - العماؿالتوظيؼ واالستغناء عف 

 7 +1 9 +4 8 - 4 - تصفية المشروع

 19 +5 23 +2 18 - 16 - إنفاذ العقود

 10 +1 11 +1 10 - 9 - حماية المستثمريف

 18 +6 24 +5 18 - 13 - الحصوؿ عمى االئتماف المصرفي

 24 +5 29 +6 24 - 18 - تسجيؿ الممكية العقارية

 2012-2003 ط لمسنواتالعربي لمتخطيية العربية لممعيد عمى تقارير التنافس اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
 كاف كالتالي: مؤشر تكمفة القياـ باألعماؿترتيب لمجزائر ضمف المؤشرات الفرعية ل أأسو  

سنويا  24رتبة م، وبمتوسط (29)المرتبة  2012في تقرير سنة  األخيرةتسجيؿ الممكية العقارية: المرتبة  -
 .خبلؿ فترة الدراسة

عمى  27و 22، المرتبة 2012و 2009ي تقرير  خبلؿ المؤخرةوع: مراتب تأسيس الكياف القانوني لممشر  -
 .2009 رتبة مقارنة بتقريرـ 12 بتراجع قدره أي ،التوالي

 .17رتبة قدرىا م، وبمتوسط 2012تقرير سنة  خبلؿ 27: المرتبة أيضا عماؿالتوظيؼ واالستغناء عف ال -
 .18 بمتوسط يساوي، و 2012سنة  24الحصوؿ عمى االئتماف المصرفي: المرتبة  -
 .19، وبمتوسط رتبة قدرىا 2012سنة  23إنفاذ العقود: المرتبة  -

 فيذه البنود كميا تشكؿ نقاط ضعؼ كبرى بالنسبة لبيئة األعماؿ في الجزائر. 
 
ّ

                                                           
 .16، مرجع سابؽ، ص2009ط، تقرير التنافسية العربية المعيد العربي لمتخطي 1
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ّالحاكميةّوفاعميةّالمؤسساتّالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرحسبّالفرعّالثاني:ّترتيبّالجزائرّ
مستوى  :الحكومية الفعالة اإلدارةوتشجيع االستثمار المحمي عمى  جنبياأليعتمد استقطاب االستثمار  

والجدوؿ الموالي يعطي لمحة عف ترتيب الجزائر  .1، واحتراـ القانوفاإلداريالبيروقراطية، تقميص الفساد 
 ضمف ىذه المؤشرات الفرعية:

ّاعميةّالمؤسساتالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّالحاكميةّوفّحسب:ّترتيبّالجزائر20ّمّالجدولّرق
التغير في  2006 2003 اتبيانال

 الترتيب
التغير في  2009

 الترتيب
التغير في  2012

 الترتيب
 ترتيبمتوسط ال

 18 +5 26 +4 21 +8 17 9 الفساد اإلداري
 19 +2 22 +2 20 +1 18 17 احتراـ القانوف والنظاـ

 10 +2 11 +3 9 -8 6 14 البيروقراطية
 2012-2003 لمسنوات عمى تقارير التنافسية العربية لممعيد العربي لمتخطيط اعتماداالبة المصدر: مف إعداد الط

شكؿ نقطة ضعؼ لمجزائر، حيث أف ىذه األخيرة تعاني مؤشر فاعمية المؤسسات ي أفالمبلحظ  
القياـ وىذا بدره يؤدي إلى زيادة المخاطر وتكاليؼ  ،وبشكؿ بارز مف مستويات مرتفعة لظاىرة الفساد اإلداري

 باألعماؿ.
حيث احتمت فيو  مف سابقو. أحسفلـ يكف  وضعفيما يخص مؤشر احتراـ القانوف والنظاـ، فالأما  

 .المؤخرةالجزائر أيضا مراكز 
في مجاالت محاربة الفساد  اإلصبلحاتالجزائر بحاجة ماسة لممزيد مف  أف إلىمما سبؽ نخمص  
 .لممارسة األنشطة اإلداريةتقميص المتطمبات  إلى إضافة ،وتقوية احتراـ القانوف ،اإلداري

ّجاذبيةّاالستثمارالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّّحسبالفرعّالثالث:ّترتيبّالجزائرّ
مف  دعتُ  ةاألخير ه ، ىذالمباشرة األجنبيةجذب االستثمارات  األعماؿلبيئة  األساسية األركافمف بيف  

لتي يكتسييا ، وذلؾ راجع لؤلىمية اوالجزائر بصفة خاصة التحديات التي تواجو الدوؿ النامية بصفة عامة أىـ
دوره في إضافة إلى  ،الخبرات التقنيةالميارات اإلدارية و  اكتسابو  ،التكنولوجيا ؿ وتوطيفىذا االستثمار في نق

 .2القدرة التنافسيةيساىـ في رفع القدرات المحمية وتعزيز  زيادة ورفع مستوى الصادرات واالرتقاء بنوعيتيا مما
 نقاط ضعؼ الجزائر في ىذا المؤشر:والجدوؿ الموالي يوضح 

 
 
 
 
 

                                                           
 .15، صالمرجع نفسو1
 .130كماؿ كاظـ جواد الشمري، وآخروف، مرجع سابؽ، ص2
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ّلمؤشرّجاذبيةّاالستثمارّالمؤشراتّالفرعيةّحسب:ّترتيبّالجزائر21ّمّالجدولّرق
                         

 اتبيانال
التغير  2006 2003

في 
 الترتيب

التغير  2009
في 
 الترتيب

التغير  2012
في 
 الترتيب

متوسط 
 ترتيبال

 20 +5 26 +3 21 +2 18 16 حصة القطاع الخاص مف االئتماف المحمي
 17 +1 19 +2 18 +1 16 15 مبلمح االستثمار

 20 +8 29 +3 21 +6 18 12 مخزوف االستثمار األجنبي المباشر لمناتج المحمي اإلجمالي
 20 +4 24 +2 20 +1 18 17 مؤشر الجدارة االئتمانية
 12 -5 10 -3 15 +13 18 5 إلجماليالضرائب لمناتج المحمي ا

 2012-2003عمى مختمؼ تقارير التنافسية العربية لممعيد العربي لمتخطيط  اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

 ف ضعؼ أداء الجزائر في مؤشر جاذبية االستثمار كاف في البنود التالية:إمف الجدوؿ السابؽ ف
الثبلثة  راريتقال خبلؿ األخيرةتب ا: المر اإلجماليج المحمي المباشر لمنات األجنبيمخزوف االستثمار  -

 .األخيرة
 .األخيرة خبلؿ التقارير األربعة تباالمر أيضا : لقطاع الخاص مف االئتماف المحميحصة ا -
 مؤشر الجدارة االئتمانية. -

 أما بقية المؤشرات فاألداء كاف متوسط. 
ّالبنىّالتحتيةّاألساسيةّيةّلمؤشرالمؤشراتّالفرعّحسبترتيبّالجزائرّّالفرعّالرابع:

عد البنى تُ  إذاالقتصادية،  األنشطةيعكس ىذا المؤشر مدى توافر البنى التحتية المعززة لتنافسية  
ة اإلنتاج. فالنقؿ، إنتاج وتوزيع الطاقة، االتصاالت ىي ال غنى في عممي رأسماليااستثمارا  األساسيةالتحتية 

التحتية ليا دورا حاسما مف جية في تخفيض تكمفة  يةفالبن .1مع والخدماتعنيا في عممية إنتاج وتوزيع الس
في تسييؿ عمميات الربط مع  أخرىالصادرات، ومف جية  ألسعاروبالتالي فيي محدد رئيسي  اإلنتاج
ف تكمفة مشاريع البنى التحتية ىي إمع ذلؾ ف والعالـ الخارجي مف خبلؿ مثبل النقؿ واالتصاالت. األسواؽ
والجدوؿ التالي يوضح ترتيب الجزائر ضمف المؤشرات  .2الطويؿ األجؿوتحتاج لتمويؿ عمى  ،جداعالية 

 التحتية األساسية: يةالفرعية لمؤشر البن
 
 
 
 
 
 

                                                           
.لـ يتـ إدراج المؤشرات الفرعية التي ال يوجد فييا ترتيب لمجزائر 

 .40-38، مرجع سابؽ، ص ص2009المعيد العربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية  1
 .15، صالمرجع نفسو 2
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ّالبنيةّالتحتيةّاألساسيةالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّّحسب:ّترتيبّالجزائر22ّمّالجدولّرق
التغير في  2006 2003 اتبيانال

 الترتيب
ير في التغ 2009

 الترتيب
التغير في  2012

 الترتيب
متوسط 

 ترتيبال
 21 +5 26 +1 21 +5 20 15 السمع-المطارات وطاقاتيا
 17 +6 25 +3 19 +10 16 6 الركاب-المطارات وطاقاتيا

 21 +6 26 +3 20 - 17 - إنتاج الكيرباء
 20 +7 23 - 16 - - - كفاءة نظاـ توزيع الكيرباء
 12 -2 11 +2 13 0 11 11 نسبة الطرؽ المعبدة

 21 +6 26 +3 20 - 17 - شخص 1000كثافة الياتؼ الثابت لكؿ 
 11 +7 16 - 9 - - 9 سمع-طوؿ السكؾ الحديدية وطاقاتيا

 11 +5 15 -1 10 +5 11 6 ركاب-طوؿ السكؾ الحديدية وطاقاتيا
 2012-2003 لمسنوات العربي لمتخطيط عمى تقارير التنافسية العربية لممعيد اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

 كانت في المؤشرات الفرعية التالية:نقاط ضعؼ الجزائر  
 ؛نقؿ السمع–المطارات وطاقاتيا -
 ؛كفاءة نظاـ إنتاج الكيرباء -
 ؛كثافة الياتؼ الثابت -
 ؛كفاءة نظاـ توزيع الكيرباء -
 .ركابنقؿ ال–المطارات وطاقاتيا -

في الثمث األخير في سمـ  ركزىاوذلؾ بتم ،افرعية كاف ضعيفكؿ ىذه المؤشرات ال ضمفأداء الجزائر  
 .2012و 2009تقريري سنتي  ضمفىذه المؤشرات، أي تحقيؽ مراتب متأخرة خصوصا 

ّتدخلّالحكومةّفيّاالقتصادّالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّحسبالفرعّالخامس:ّترتيبّالجزائرّ
وذلؾ راجع لكوف قياس  ف الصعب حسمو،لتدخؿ الحكومة في االقتصاد م األمثؿتحديد المستوى  إف 

. ويرى حد كبير عمى كفاءة ىذا التدخؿ ومدى انعكاسو ايجابيا عمى تنافسية االقتصاد الوطني إلىذلؾ يعتمد 
ف الدوؿ ذات النسب العالية مف اإلنفاؽ يكوف فييا التدخؿ إنو ووفقا ليذا المؤشر فأالمعيد العربي لمتخطيط 
نو كمما قؿ التدخؿ الحكومي كمما أبعبارة أخرى  مف التنافسية، والعكس صحيح. الحكومي كبيرا بشكؿ ُيقمؿ

كافة الدوؿ العربية  أداءيدؿ عمى  الف ىذا المؤشر أقِّر بف المعيد يُ إتحسنت التنافسية. عبلوة عمى ذلؾ ف
 .1وذلؾ راجع لقمة البيانات المتوفرة حوؿ الموضوع ،محؿ الدراسة بشكؿ كامؿ

ج المحمي اإلجمالي، الحكومي كنسبة مف النات اإلنفاؽثبلثة مؤشرات فرعية ىي:  وقد تـ استخداـ 
تعويضات العامميف في الدولة، واإلعانات والتحويبلت. والجدوؿ الموالي يوضح ذلؾ مع ترتيب الجزائر في 

 كؿ مؤشر فرعي:
 
 

                                                           
  .42وص 16، صالمرجع نفسو1
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ّاالقتصادالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّتدخلّالحكومةّفيّّحسب:ّترتيبّالجزائر23ّمّالجدولّرق
التغير في  2006 2003 اتبيانال

 الترتيب
التغير في  2009

 الترتيب
التغير في  2012

 الترتيب
متوسط 

 ترتيبال
 7 +6 11 -2 5 +3 7 4 نسبة األجور والمرتبات لمناتج المحمي اإلجمالي

 11 +4 12 -4 8 -1 12 13 اإلعانات والتحويبلت لئلنفاؽ العاـ

 8 +8 11 -6 3 +1 9 8 ي اإلجمالينسبة اإلنفاؽ لمناتج المحم
 2012-2003 لمسنوات عمى تقارير التنافسية العربية لممعيد العربي لمتخطيط اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

مؤشر تدخؿ الحكومة في االقتصاد ىو المؤشر الفرعي الوحيد  أفعموما ومف خبلؿ الجدوؿ نبلحظ  
 و الجزائر مراكز متقدمة عمى طوؿ فترة الدراسة.الذي حققت في األعماؿضمف مؤشرات بيئة 

ّالمؤشراتّاألساسيةّلمتنافسيةّالكامنةّحسب:ّترتيبّالجزائرّالرابعّالمطمب
. والتمييز بيف ستدامتيااو القدرة التنافسية  كتساباالتقدـ التكنولوجي اليـو العامؿ الرئيسي في  دُيع 

تقييـ الوضع الراىف لمتنافسية الكامنة، بؿ الوصوؿ إلى التنافسية الجارية والكامنة الغرض منو ليس فقط 
لمؤشر  المؤشرات الفرعية الثبلثة حسبالقدرة التنافسية. وفيما يمي عرض ألداء الجزائر  استدامةمحددات 

  :التنافسية الكامنة
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ّالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّالتنافسيةّالكامنةّحسبودولّالمقارنةّ:ّترتيبّالجزائر24ّمّالجدولّرق
                              

 اتالبيان
 

 مؤشر الطاقة االبتكارية وتوطيف التقانة رأس الماؿ البشري البنية التحتية التقانية
متوسط  التغير  2012 التغير  2009 التغير  2006 2003

 ترتيبال
متوسط  التغير  2012 التغير  2009 التغير  2006 2003

 ترتيبال
متوسط  التغير  2012 التغير  2009 التغير  2006 2003

 بيرتتال

14ّّ+24ّ10ّ+14ّ4ّ+17ّ7ّ10ّ3ّ+25ّ6ّ+19ّ5ّ+17ّ10ّ14ّ4ّ-17ّ1ّ+18ّ1ّ+16ّ17ّ1ّالجزائر
 15 +8 25 +4 17 +8 13 5 8 +7 15 +1 8 +5 7 2 5 -5 3 +2 8 +3 6 3 البحريف

 22 +7 27 -1 20 +3 21 18 18 +8 26 +2 18 +4 16 12 15 +1 16 +1 15 0 14 14 مصر
 13 +3 12 -7 9 0 16 16 6 +4 9 +1 5 -1 4 5 13 0 14 +2 14 +1 12 11 األردف

 19 +5 28 +3 23 +14 20 6 10 +5 18 +8 13 +2 5 3 7 +3 10 -2 7 +7 9 2 الكويت
 17 +6 22 -2 16 +6 18 12 9 +5 12 -2 7 +3 9 6 13 +2 18 +6 16 +3 10 7 لبناف

 14 - 23 - - -3 8 11 24 +6 30 +3 24 +2 21 19 22 +4 28 +4 24 +3 20 17 موريتانيا
 14 +3 21 +9 18 +1 9 8 21 +6 27 +3 21 +2 18 16 19 +7 26 +3 19 +1 16 15 المغرب
 13 +6 14 -6 8 -1 14 15 17 +5 22 -2 17 +1 15 14 17 +3 24 +8 21 +3 13 10 عماف

 9 +11 16 +2 5 -7 3 10 7 -5 6 +5 11 +2 6 4 10 +18 22 -4 4 +4 8 4 قطر
 13 +2 15 +1 13 -1 12 13 12 +5 17 +1 12 +4 11 7 10 -2 9 0 11 +2 11 9 السعودية

 10 +14 17 -1 3 -10 4 14 22 +7 29 +3 22 +1 19 18 22 +2 25 +2 23 +2 21 19 السوداف
 21 +7 29 +5 22 0 17 17 18 +1 21 +3 20 +2 17 15 17 +4 21 -2 17 +7 19 12 سوريا

 11 -7 8 0 15 +11 15 4 11 +4 14 0 10 +2 10 8 13 0 12 -3 12 +2 15 13 تونس
 15 -1 20 +10 21 +2 11 9 14 +5 20 +7 15 -5 8 13 4 +1 4 0 3 -2 3 5 اإلمارات
 22 +11 30 0 19 0 19 19 22 +5 28 +3 23 +3 20 17 21 +9 29 +2 20 0 18 18 اليمف

 2012-2003 لمسنوات عمى تقارير التنافسية العربية لممعيد العربي لمتخطيط عتمادااالمصدر: مف إعداد الطالبة 
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 .والشكؿ الموالي يوضح تطور المؤشرات الفرعية لمتنافسية الكامنة 
ّالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّالتنافسيةّالكامنةّحسبترتيبّالجزائرّتطورّ:34ّالشكلّرقمّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ّ .24الجدوؿ رقـ  عمى تمادااعالمصدر: مف إعداد الطالبة 

يبرز بوضوح اليوة التي تعاني منيا الدوؿ العربية عمى مستوى مؤشر الطاقة االبتكارية الجدوؿ  
الذي لـ تحقؽ خبللو أي دولة عربية مركزا متقدما باستثناء  2012وتوطيف التكنولوجية وخاصة خبلؿ تقرير 

نبلحظ التدىور الواضح ف السابقيف والشكؿخبلؿ الجدوؿ  أما الجزائر ومف تونس التي احتمت المركز الثامف.
عمى  2006و 2003بعدما كانت في المركز السابع والعاشر في تقريري سنة ف، مؤشرىذا الضمف  يالموقع

دولة في تقرير  30مف بيف  24رتبة م، ثـ تقيقرت إلى ال2009في تقرير سنة  14رتبة مالتوالي أصبحت في ال
 .2009تب مقارنة بتقرير ار م 10وذلؾ بتراجع قدره  راتب األخيرةأي في الم ،2012سنة 

 ،كؿ مف: األردف، قطر والبحريف مراكز متقدمة تحقق فقد عمى مستوى مؤشر رأس الماؿ البشريأما  
مف بيف  25المرتبة  احتمت فيو الذي 2012لجزائر المراكز المتأخرة خصوصا في تقرير سنة ا في حيف احتمت

، وأداء ضعيؼ في 2006و 2003األداء تراوح بيف المتوسط خبلؿ تقريري سنتي  أفة أخرى دولة. بعبار  30
 .2012و 2009تقريري سنتي 

عمى مستوى الدوؿ العربية كؿ مف البحريف، فقد حققت  كنولوجيةالتفيما يخص مؤشر البنية التحتية  
ستقر عمى طوؿ فترة الدراسة محققة الجزائر فقد حافظت عمى وضع م ة، بينمامراكز متقدماإلمارات والكويت 

. أي أنيا ضمف الثمث الثاني في سمـ مؤشر 17و ،18 ،17، 16خبلليا أداء متوسط وذلؾ باحتبلليا لممراتب: 
 البنية التحتية التكنولوجية.

ّالطاقةّاالبتكاريةّوتوطينّالتقانةالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّّحسبالفرعّاألول:ّترتيبّالجزائرّ
بتكار دورا حاسما في تنافسية المؤسسات والقطاعات وكذا ف لبلإالمعرفة ف اقتصادفي ظؿ  

االقتصادات، وذلؾ نظرا لما يتضمنو مف تخفيض في التكاليؼ، ورفع لئلنتاجية، وخمؽ لطمب جديد، وفتح 
، نوعية . بعبارة أخرى لتأثيره عمى عدد مف العوامؿ المرتبطة بالتنافسية كالتكمفة1ألسواؽ جديدة أماـ المنتجات

                                                           
 .16، صالمرجع نفسو1
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ولتوضيح الرؤية أكثر حوؿ ىذا المؤشر نستعيف بالجدوؿ الموالي  .1الصادرات، وحصص السوؽ وغيرىا
 الموضح لممكونات الفرعية ليذا المؤشر وترتيب الجزائر فييا:

ّةكنولوجيالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّالطاقةّاالبتكاريةّوتوطينّالتّحسب:ّترتيبّالجزائر25ّمّالجدولّرق
التغير في  2006 2003 اتالبيان

 الترتيب
التغير في  2009

 الترتيب
التغير في  2012

 الترتيب
متوسط 

 بيرتتال
 15 +2 19 +4 17 +4 13 9 نسبة الصادرات ذات التقانة العالية

 10 +3 12 +2 9 -3 7 10 نسبة واردات المعدات واآلالت مف إجمالي الواردات

 صافي تدفؽ االستثمار األجنبي المباشر % مف
 االستثمار اإلجمالي

17 14 3- 16 2+ 26 10+ 18 

 15 +7 20 +1 13 - 12 - عدد المقاالت العممية والتقنية
 2012-2003 لمسنوات عمى تقارير التنافسية العربية لممعيد العربي لمتخطيط اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

اقة االبتكارية وتوطيف ف نقاط ضعؼ الجزائر ضمف مؤشر الطإف 25الجدوؿ رقـمف خبلؿ  
 كمف في:التكنولوجية ت

الجزائر في ىذا  أداء: حيث كاف اإلجمالي االستثمارالمباشر كنسبة مف  األجنبيصافي تدفؽ االستثمار  -
ـ . وبالتالي فيي ضمف الثمث الثاني في سم2009، و2006، 2003المؤشر متوسط خبلؿ تقارير سنوات 
دولة  30مف بيف  26رتبة مال إلىوذلؾ بتقيقرىا  2012تقرير سنة ىذا المؤشر، ليزداد الوضع سوءا في 

أداة حيوية ومحورية في نقؿ  ي عداالستثمار األجنبي  وتجدر اإلشارة إلى أف .األخيرةفي المراتب أنيا  أي
الميارات والمعارؼ، فدخوؿ االستثمارات األجنبية في المؤسسات المحمية يؤدي إلى صقؿ ميارات 

ير التجييزات األساسية، رفع الجاىزية التكنولوجية، المساىمة في نقؿ الميارات والمعارؼ العمالة، تطو 
مف بمدانيا األصمية إلى الدوؿ المتمقية ليذه االستثمارات، وتمييد الطريؽ أماـ المزيد مف  والتكنولوجية

 . 2التنويع االقتصادي، مما يؤدي إلى تدعيـ مستويات اإلنتاجية في تمؾ المؤسسات
، كنولوجيةالعالية: بالرغـ مف تزايد الطمب العالمي عمى السمع كثيفة الت كنولوجيةنسبة الصادرات ذات الت -

في ىذا المؤشر كاف متوسط  فأداؤىاإجمالي صادرات الجزائر. لة نسبة ىذه السمع مف آنبلحظ ض أننا إال
دراسة. أما في مجاؿ تطويع وذلؾ طوؿ فترة ال ،وذلؾ بتموضعيا في الثمث الثاني في سمـ ىذا المؤشر

الجزائر نحو تطويع  اتجاهف مؤشر نسبة واردات السمع الرأسمالية مف إجمالي الواردات يبرز إالتكنولوجيا ف
 التكنولوجيا مع ذلؾ لـ تتمكف مف رفع نسبة الصادرات ذات التكنولوجية العالية.

داء يضا األأفالمبلحظ  بالبمد المعني.عدد المقاالت العممية والتقنية: وىو مؤشر عمى اإلنتاج العممي  -
 13و 12المرتبتيف  احتمتالمتوسط لمجزائر بتموقعيا ضمف الثمث الثاني في سمـ ىذا المؤشر، حيث 

 .2012دولة في تقرير سنة  30مف بيف  20المرتبة  إلىلتتراجع  2009و 2006خبلؿ تقريري سنة 
 

 
                                                           

 .42، مرجع سابؽ، ص2006المعيد العربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية 1
 .28الييئة العامة لبلستثمار، مرجع سابؽ، ص2
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ّالمالّالبشريّرأسّيةّلمؤشرالمؤشراتّالفرعّحسبالفرعّالثاني:ّترتيبّالجزائرّ
 التكنولوجياالماؿ البشري ُيكمِّؿ دور  رأسالماؿ البشري دورا محوريا في التنافسية، فمخزوف  لمرأس 

الحديثة، ويؤدوف دورا  كنولوجياتُمكمِّؿ لمتبمثابة ىـ  العاليويسمح بتطويعيا وابتكارىا. فالعماؿ ذوي التعميـ 
 :يميىذا المؤشر كما  الجزائر ضمف كانت أىـ نقاط ضعؼقد و  .1اميما في نشر التكنولوجيا وتطويعي

ّالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّرأسّالمالّالبشريّحسب:ّترتيبّالجزائر26ّمّالجدولّرق
 

 اتبيانال
التغير  2006 2003

في 
 الترتيب

التغير  2009
في 
 الترتيب

التغير  2012
في 
 الترتيب

متوسط 
 بيرتتال

 18 +5 23 +4 18 - 14 - رددخؿ الف–اإلنفاؽ عمى الصحة 
 17 +1 20 +7 19 - 12 - % الناتج المحمي اإلجمالي-اإلنفاؽ عمى الصحة 

 16 +5 22 +4 17 +2 13 11 معدؿ توقع الحياة عند الوالدة
 19 +2 22 +4 20 - 16 - فما فوؽ( 15معرفة القراءة والكتابة لدى البالغيف )

 18 +3 22 +5 19 - 14 - (24-15معرفة القراءة والكتابة لدى الشباب )
 9 +4 12 - 8 - - 6 اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ كنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي
 15 +6 19 +1 13 - 12 - نسبة اإلناث إلى الذكور في مراحؿ التعميـ االبتدائية والثانوية

 15 +4 21 +3 17 +7 14 7 معدؿ التمدرس الثانوي الكمي
 18 +4 21 +2 17 - 15 - انوي الكمي لئلناثمعدؿ التمدرس الث

 15 +6 21 +2 15 +2 13 11 معدؿ التمدرس الجامعي الكمي
 19 +5 21 - 16 - - - معدؿ التمدرس الجامعي لئلناث

 .2012-2003 لمسنوات عمى تقارير التنافسية العربية لممعيد العربي لمتخطيط اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
ف معظـ باقي إؤشر اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ كنسبة مف الناتج المحمي اإلجمالي، فباستثناء م 
: 2012والسيما في تقرير سنة  ،تمثؿ نقاط ضعؼ لمجزائر ضمف مؤشر رأس الماؿ البشري تالمؤشرا

ف الجزائر إبناء عمى ذلؾ ف معدالت األمية، اإلنفاؽ عمى الصحة، معدالت التمدرس الثانوي والجامعي.
وال مستويات متقدمة مف التنمية البشرية  ،يتطمب ميارات عالية كنيا االعتماد فقط عمى نمط تنافسية اليم

جيود  إلىالجزائر بحاجة  أفخصوصا في الصناعات كثيفة العمالة كالصناعات التحويمية مثبل. عبلوة عمى 
  ارات المطموبة لدعـ القدرة التنافسية.المي إنتاجكبر مف خبلؿ التعميـ والصحة لمنيوض بالتنمية البشرية بغية أ

ّالبنىّالتحتيةّالتكنولوجيةّالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّحسبالفرعّالثالث:ّترتيبّالجزائرّ
زالة العقبات   مف السياسات العمومية الداعمة لمتنافسية، تنمية البنية التحتية التكنولوجية لممؤسسات وا 
جؿ تحديد نوعية البنية أمف  مد مف قبؿ المعيد العربي لمتخطيطالمؤشر الجزئي المعت، والمبلحظ أف أماميا

 الجدوؿ الموالي:كما يوضح ذلؾ عدة مؤشرات فرعية  إلى يتجزأالتحتية التكنولوجية ىو بدوره 
 
 
 

                                                           
 .92، مرجع سابؽ، ص2003المعيد العربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية 1
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ّكنولوجيةالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّالبنيةّالتحتيةّالتّحسب:ّترتيبّالجزائر27ّمّالجدولّرق
ي التغير ف 2006 2003 اتالبيان

 الترتيب
التغير في  2009

 الترتيب
التغير في  2012

 الترتيب
متوسط 

 بيرتتال
 5 -4 3 +1 7 - 6 - تكمفة استخداـ االنترنت

 20 +6 26 +3 20 +2 17 15 مف السكاف 100عدد خطوط الياتؼ الثابت لكؿ 

 20 +4 25 +4 21 -1 17 18 مف السكاف 100اإلنترنت لكؿ  وعدد مستخدم
 18 +2 19 -3 17 +3 20 17 مف السكاف 100ياتؼ النقاؿ لكؿ عدد مشتركي ال

 23 +6 30 +5 24 +2 19 17 مف السكاف 100عدد الحواسيب الشخصية لكؿ 

 100عدد خوادـ شبكة اإلنترنت اآلمنة لكؿ مف 
 مف السكاف

- 15 - 21 6+ 27 6+ 21 

 .2012-2003 تلمسنوا لممعيد العربي لمتخطيطعمى تقارير التنافسية العربية  اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
وذلؾ بتحقيقيا لمستويات متدنية التي تعاني منيا الجزائر البارز مف الجدوؿ ىو اليوة الرقمية الواسعة  

تكمفة  نخفاضافي ىذا المؤشر وىذا بالرغـ مف  األخيرةالمراتب  احتمتنترنت، حيث اإل ستخداـافي مجاؿ 
عدد لنفسو بالنسبة لممؤشر الفرعي  يءقت فييا الجزائر مراكز متقدمة. والشنترنت التي حقاإل استخداـ

دولة( 30مف بيف/30رتبةم)ال 2012فيو الجزائر المركز األخير ضمف تقرير  احتمتالذي  الحواسيب الشخصية
، ةمتدني اإلنترنت انتشارمع العمـ أف قمة عدد المالكيف مف األفراد لمحواسيب الشخصية يجعؿ مف معدالت 

معدومة، مف فيي تقريبا آنترنت بشكؿ اإل باستخداـوالتي تسمح  اآلمنةنترنت ر عدد خوادـ شبكة اإلشمؤ 
. فأداء الجزائر عمى مستوى ىذه المؤشرات كاف عمى مستوى مؤشر عدد خطوط الياتؼ الثابت وأيضا
  .تموضعيا ضمف المراتب األخيرةلوذلؾ  ،ضعيؼ
ضمف مؤشر البنية التحتية  -مؤشر تكمفة استخداـ اإلنترنت ءباستثنا– المؤشر الفرعي الوحيد 

متوسط يتمثؿ في مؤشر عدد مشتركي الياتؼ النقاؿ، وذلؾ  أداءفيو الجزائر  توالذي حقق ،التكنولوجية
المتخذة عمى مستوى قطاع  لئلصبلحاتبتموقعيا ضمف الثمث الثاني في سمـ ىذا المؤشر. ويعزى ذلؾ 

 العربي. االستثمار ستقطاباو  ،لقطاع لممنافسةمف خبلؿ فتح ا تصاالتاال
ىو اليوة الكبيرة التي تعاني منيا الجزائر في مجاؿ البنية التحتية التكنولوجية  استخبلصوما يمكف  

 األخيرالمعرفة، ىذا  اقتصادبالغة في توفير الظروؼ المناسبة لمعمؿ ضمف  أىميةرغـ ما ليذه البنية مف 
ة التحتية بنيلوعميو فاليوة عمى مستوى التنافسية الكامنة تكمف في ا مستقبمية.لممنافسة ال األساسيشكؿ 

 الماؿ البشري. ورأسالتكنولوجية 
ولمتعرؼ عمى رصيد الجزائر مف نقاط القوة والضعؼ خبلؿ التقارير األربعة لممعيد العربي لمتخطيط، 

 .التنافسية فيما يمي بالتحميؿ ميزاف نتناوؿ
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ّميزانّالتنافسيةّلمجزائرالفرعّالرابع:ّ
يقيس الفرؽ بيف  األخير، ىذا مفيـو "ميزاف التنافسية" إلىمستويات التنافسية يمكف قياسيا استنادا  إف 

. حيث تمثؿ  ونقاط الضعؼ التي األصوؿنقاط القوة التي تمثؿ  طرح مجموع نقاط الضعؼ مف ب أنناالخصـو
 .1ويتـ بالتالي ترتيب الدوؿ وفقا ليذا الميزاف ،اإلجماليمجموع نقاط القوة نحصؿ عمى الميزاف 

مؤشر مف  أليِّ  األعمىما كاف ترتيبيا في الثمث  إذاالبمد يعتبر نقطة قوة  أداء أفوالجدير بالذكر 
مف قيِّـ  األخيرما كاف ترتيب البمد في الثمث  إذانقطة ضعؼ  األداءمؤشرات التنافسية العربية، بينما يعتبر 

 إلىجؿ التقميؿ مف نقاط الضعؼ وتحويميا أمف  سترشاديةا أداة ُيشكؿ اسة. ىذا الميزافالمؤشر محؿ الدر 
 استنباط السياسات البلزمة لتعزيز التنافسية. نو يساعد عمى أ أخرى. بعبارة 2نقاط قوة

ّرّودولّالمقارنةميزانّالتنافسيةّلمجزائ:28ّمّالجدولّرق
 
 اتالبيان

متوسط  2012تقرير سنة  2009رير سنة تق 2006تقرير سنة  2003تقرير سنة 
نسبة نقاط 
القوة خبلؿ 
 فترة الدراسة

نقاط 
 القوة

نقاط 
 الضعؼ

نسبة نقاط 
القوة مف 
إجمالي 
 المتغيرات

نقاط 
 القوة

نقاط 
 الضعؼ

نسبة نقاط 
القوة مف 
إجمالي 
 المتغيرات

نقاط 
 القوة

نقاط 
 الضعؼ

نسبة نقاط 
القوة مف 
إجمالي 
 المتغيرات

نقاط 
 القوة

قاط ن
 الضعؼ

نسبة نقاط 
القوة مف 
إجمالي 
 المتغيرات

ّ%27.11ّ%8ّ54ّ12.90ّ%14ّ46ّ22.22ّ%20ّ35ّ36.36ّ%17ّ29ّ36.96ّالجزائر
 %76.93 %77.78 14 49 %78.18 12 43 %66.67 21 42 %85.11 7 40 البحريف
 %30.21 %14.52 53 9 %31.58 39 18 %30 42 18 %44.74 21 17 مصر
 %61.06 %31.58 39 18 %61.36 17 27 %76.32 9 29 %75 8 24 األردف
 %71.37 %52.73 26 29 %78 11 39 %73.13 18 49 %81.63 9 40 الكويت
 %34.63 %22.41 45 13 %40.43 28 19 %39.58 29 19 %36.11 23 13 لبناف
 %17 %15 51 9 %13.21 46 7 %17.86 46 10 %21.95 32 9 موريتانيا
 %29.74 %14.52 53 9 %27.08 35 13 %30.16 44 19 %47.22 19 17 المغرب
 %56.16 %38.60 35 22 %56.25 21 27 %67.31 17 35 %62.5 15 25 عماف
 %70.28 %57.69 22 30 %75 13 39 %80.85 9 38 %67.57 12 25 قطر

 %63.2 %56.60 23 30 %70.73 12 29 %64.86 13 24 %60.61 13 20 السعودية
 %17.18 %13.70 63 10 %12.31 57 8 %23.08 50 15 %19.64 45 11 السوداف
 %22.26 %13.89 62 10 %18.52 44 10 %28.07 41 16 %28.57 25 10 سوريا
 %51.54 %36.36 35 20 %55.56 16 20 %52.17 22 24 %62.07 11 18 تونس
 %73.31 %66.13 21 41 %76.92 12 40 %76.27 14 45 %73.91 12 34 اإلمارات
 %16.77 %14.49 59 10 %12.28 50 7 %20.31 51 13 %20 36 9 اليمف

 2012-2003 لمسنوات عمى تقارير التنافسية العربية لممعيد العربي لمتخطيط اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

بلحظ تسجيؿ الدوؿ الخميجية المتمثمة في كؿ مف البحريف، اإلمارات، ن 28الجدوؿ رقـمف خبلؿ  
 ألعمى نقاط قوة. قطرو ت، الكوي

 إجماليمف  2003تقرير سنة  خبلؿ %37ف نقاط القوة شكمت نسبة قاربت إبالنسبة لمجزائر ف أما 
في تقريري سنتي  %22 إلىثـ  %36 إلىالمتغيرات لمؤشر التنافسية العربية، ىذه النسبة تدىورت بعد ذلؾ 

 إجماليمف  %13 تتعدىلـ يث ح 2012نسبة ليا في تقرير  أدنىعمى التوالي. لتصؿ  2009و 2006
                                                           

 .50، مرجع سابؽ، ص2009لعربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية المعيد ا1
 المرجع نفسو.2
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نة لمؤشر التنافسية العربية  ضعؼ نسبة بيف الدوؿ العربية كميا محؿ أ، مسجمة بذلؾ اإلجماليالمتغيرات المكوِّ
 نقطة ضعؼ. 54نقاط مقابؿ  8 ػػلنقاط القوة قدِّر ب إجماليالدراسة وبعدد 

ز الجزائر ضمف تقارير التنافسية المبحث الثاني مراك مف خبلؿاستكماال لمتحميؿ السابؽ، نستعرض  
 .2016إلى  2007 لفترة الزمنية مفلممنتدى االقتصادي العالمي خبلؿ ا

خاللّّدىّاالقتصاديّالعالميتتقاريرّالمنّضمنالثاني:ّالمركزّالتنافسيّلمجزائرّّالمبحث
2016ّ-2007ّالفترة

ففي تقارير المعيد الدولي  ،الدوليةبية كانت غائبة بشكؿ شبو كامؿ في تقارير التنافسية الدوؿ العر  إف 
. أما بالنسبة 20031درجت في تقرير سنة لمتنمية اإلدارية لـ تكف ىناؾ أية دولة عربية إال األردف التي أُ 
 لتقارير المنتدى االقتصادي العالمي فالجدوؿ الموالي يوضح ذلؾ: 

ّاديّالعالمي:ّالدولّالعربيةّالمدرجةّضمنّتقاريرّالمنتدىّاالقتص29مّالجدولّرق
اتبيانال  ضمف التقريرالمدرجة عدد الدوؿ العربية  الدوؿ العربية المضافة 

 واألردفىما مصر  فادولت - 2002-2002
تـ استثناء مصر في ىذا التقرير األردف، تونس، والمغرب. ثبلث دوؿ:  تونس والمغرب 2002-2002

 المعمومات كفايةلعدـ 
 : األردف، مصر، تونس، المغرب، والجزائرةؿ عربيخمس دو  الجزائر 2002-2002
 ؿ عربيةسبع دو  اإلمارات والبحريف 2002-2002
 ؿ عربيةتسع دو  قطر والكويت 2002-2002
 ؿ عربيةعشرة دو  موريتانيا 2002-2002
 دولة عربية 14 السعودية، عماف، سوريا، وليبيا 2002-2002
 دولة عربية 15 لبناف 2020-2022
 المعمومات كفايةدولة عربية: تـ استثناء ليبيا في ىذا التقرير لعدـ  15 فاليم 2022-2022

 2016/2017-2001/2002 لمسنوات عمى تقارير المنتدى االقتصادي العالمي اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

في  ، ليتـ إضافة2001/2002ضمف تقرير عاـ فقط مف خبلؿ الجدوؿ نبلحظ إدراج دولتيف عربيتيف  
تـ إضافة الجزائر، ليتوالى بعد ذلؾ  2003/2004. وفي تقرير تونس والمغرب كؿ مف 2002/2003 عاـقرير ت

نظرا الستثناء ليبيا في  2011/2012في تقرير دولة عربية  15الدوؿ العربية حيث بمغ عددىا باقي إضافة 
 .2012/2013كما تـ حذؼ سوريا بدء مف تقرير عاـ  ،ىذا التقرير لعدـ كفاية المعمومات

 مؤشرّالتنافسيةّاإلجماليّحسبترتيبّالجزائرّالمطمبّاألول:ّ
راسة وفؽ مراحؿ التطور إف تقرير التنافسية العالمي يرتكز في منيجيتو عمى تصنيؼ الدوؿ محؿ الد 
وقد جاء تصنيؼ الجزائر ضمف مرحمة االنتقاؿ مف  ،ي التي تـ التطرؽ إلييا في الفصؿ الثالثاالقتصاد
والجدوؿ . efficiency مرحمة االقتصاد المعتمد عمى الكفاءة إلىد المعتمد عمى الموارد الطبيعية االقتصا

 مراحؿ:ىذه الوفؽ ودوؿ المقارنة الموالي يوضح تصنيؼ الجزائر 
 

                                                           
 .16، مرجع سابؽ، ص2003المعيد العربي لمتخطيط، تقرير التنافسية العربية 1
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ّوفقّمراحلّالتطورّاالقتصاديّودولّالمقارنة:ّتصنيفّالجزائر30ّمّالجدولّرق
           التقريرسنة           

 احؿ  المر 
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

: االقتصاد 1مرحمة
المعتمد عمى الموارد 

 الطبيعية

مصر، 
موريتانيا، 

 المغرب، سوريا

مصر، سوريا، 
 موريتانيا

 موريتانيا، اليمف موريتانيا موريتانيا، اليمف موريتانيا، اليمف مفموريتانيا، الي موريتانيا، اليمف موريتانيا موريتانيا

مرحمة االنتقاؿ مف 
 إلى 1المرحمة

 2المرحمة

األردف، 
الكويت، ليبيا، 

عماف، 
السعودية، 
 تونس

األردف، 
الكويت، ليبيا، 

عماف، 
السعودية، 
 المغرب

، الجزائر
مصر، 

الكويت، ليبيا، 
المغرب، قطر، 
السعودية، 
 سوريا

، مصر، زائرالج
الكويت، ليبيا، 
المغرب، قطر، 
 السعودية، سوريا

، مصر، الجزائر
الكويت، قطر، 
 السعودية، سوريا

، مصر، الجزائر
الكويت، قطر، 
 السعودية، ليبيا

، الكويت، الجزائر
ليبيا، المغرب، 

 السعودية

، الكويت، الجزائر
 ليبيا، السعودية

، الجزائر
الكويت، 
 السعودية

 ، الكويتالجزائر

: االقتصاد 2مرحمة
 المعتمد عمى الكفاءة

، الجزائر
، تركيا، ماليزيا

األرجنتيف، 
 البرازيؿ

، الجزائر
 ماليزيا، تونس

األردف، 
 ماليزيا، تونس

األردف، ماليزيا، 
 تونس، لبناف

األردف، ماليزيا، 
 تونس، المغرب

األردف، تونس،  األردف، المغرب
 مصر

األردف، تونس، 
 مصر، المغرب

ونس، األردف، ت
مصر، 
 المغرب

األردف، تونس، 
 مصر، المغرب

مرحمة االنتقاؿ مف 
 3مرحمة إلى 2مرحمة

البحريف، لبناف،  لبناف، عماف البحريف، عماف البحريف، عماف البحريف، قطر البحريف، قطر
 عماف، ماليزيا

لبناف، عماف، 
 ماليزيا

لبناف، عماف، 
ماليزيا، البحريف، 

 اإلمارات

لبناف، عماف، 
 اماليزي

لبناف، عماف، 
 ماليزيا، السعودية

االقتصاد : 3مرحمة
 المعتمد عمى االبتكار

كوريا،  اإلماراتكوريا، 
 اإلمارات

كوريا، 
 اإلمارات

كوريا، اإلمارات،  كوريا، اإلمارات
 البحريف

كوريا، اإلمارات،  كوريا، اإلمارات
 البحريف، قطر

كوريا،  كوريا، قطر
اإلمارات، 
 البحريف، قطر

إلمارات، كوريا، ا
 البحريف، قطر

 2016/2017-2007/2008 لمسنوات عمى تقارير المنتدى االقتصادي العالمي اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
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 2007/2008تقريري سنة  يامف خبلؿ الجدوؿ نبلحظ أف أغمبية الدوؿ العربية التي شمم 
صاد المعتمد عمى الموارد الطبيعية إلى مرحمة المرحمة االنتقالية مف مرحمة االقت ُصنِّفت ضمف 2008/2009و

 ،ضمف المرحمة الثانية التقريريفالجزائر فقد كانت خبلؿ ىذيف  أما االقتصاد المعتمد عمى الكفاءة والفعالية.
حؽ بيا ت. لتمواألرجنتيفاالقتصاد المعتمد عمى الكفاءة والفعالية مع كؿ مف: ماليزيا، تركيا، البرازيؿ،  أي

، في حيف صنفت اإلمارات وىي بذلؾ البمد العربي الوحيد ضمف المرحمة 2008/2009تقرير تونس خبلؿ 
 االقتصاد المعتمد عمى االبتكار إلى جانب كوريا. أي ،الثالثة

 األولىالمرحمة االنتقالية مف المرحمة  إلىتراجع تصنيؼ الجزائر  2009/2010مف تقرير سنة  وابتداء 
 .وذلؾ رفقة كؿ مف الكويت وليبيا عمى طوؿ التقارير المواليةالتصنيؼ ىذا  الثانية، حيث حافظت عمى إلى

التي عرفت تطورا في تصنيفيا عمى غرار األردف التي حافظت بدء  األخرى وىذا عمى عكس الدوؿ العربية
منذ ىذه المرحمة  إلىكذلؾ بالنسبة لتونس التي انتقمت  ،نيةالمرحمة الثا مف ىذا التقرير عمى موقعيا ضمف

 توالي.عمى ال 2013/2014و 2011/2012والمغرب ومصر انطبلقا مف تقرير عاـ  ،2008/2009تقرير عاـ 
المرحمة االنتقالية مف مرحمة االقتصاد المعتمد عمى  فقد تـ تسجيؿ صعودىـ نحوعماف ولبناف والسعودية  أما

، 2011/2012، 2009/2010رير سنة وىذا بدء مف تقا ،مرحمة االقتصاد المعتمد عمى االبتكار إلىالكفاءة 
 إلىبحريف وقطر فقد عرفتا تحسنا في تصنيفيما بانتقاليما ال فيما يخص أما. عمى التوالي 2016/2017

وتقرير  ،بالنسبة لمبحريف 2011/2012وىذا انطبلقا مف تقرير سنة  ،مرحمة االقتصاد المعتمد عمى االبتكار
 بالنسبة لقطر. 2013/2014عاـ 

 لممنتدى االقتصادي العالمي GCI اإلجماليترتيب الجزائر ضمف مؤشر التنافسية  يخص فيماأما  
 مف أجؿإضافة إلى كؿ مف كوريا وماليزيا  ،تيا تقارير المنتدىوذلؾ مقارنة ببعض الدوؿ العربية التي شمم

، فالجدوؿ طضمف تقارير المعيد العربي لمتخطي يانالتي تناول دوؿ المقارنةمجموعة لمحافظة عمى نفس ا
 :الموالي يستعرض ذلؾ
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ّ:ّترتيبّالجزائرّودولّالمقارنةّحسبّمؤشرّالتنافسيةّاإلجماليّلممنتدىّاالقتصاديّالعالمي31الجدولّرقمّ
 

 اتبيانال
2007/
مف  2008
  أصؿ
 دولة 131

2008/
مف  2009
  أصؿ
 دولة 134

/2009 التغير
2010 
 مف أصؿ

 دولة 133

/2010 التغير
مف  2011
 139 أصؿ

 دولة

/2011 التغير
مف  2012
  أصؿ
 دولة 142

/2012 التغير
مف  2013
 144 أصؿ

 دولة

/2013 التغير
مف  2014
 148 أصؿ

 دولة

/2014 التغير
مف  2015
 144 أصؿ

 دولة

/2015 التغير
مف  2016
 140 أصؿ

 دولة

/2016 التغير
مف  2017
 138 أصؿ

 دولة

رتبة ممتوسط ال التغير
مف أصؿ في 

 139المتوسط 
 ولةد

 18 +4 18 -2 14 +3 16 +2 13 -3 11 -3 14 -5 17 -4 22 -5 26 31 قطر

 24 +4 29 +1 25 +4 24 +2 20 +1 18 -4 17 -7 21 +1 28 -8 27 35 السعودية
 23 -1 16 +5 17 -7 12 -5 19 -3 24 +2 27 +2 25 -8 23 -6 31 37 اإلمارات

 60 +3 95 +5 92 +4 87 - 83 - - +8 40 -8 32 +4 40 +4 36 32 تونس
 43 +4 66 +16 62 +13 46 +1 33 0 32 -2 32 -7 34 +3 41 -4 38 42 عماف

 36 +4 38 -6 34 +4 40 -1 36 +3 37 -1 34 -4 35 +4 39 +5 35 30 الكويت
 40 +9 48 -5 39 +1 44 +8 43 -2 35 0 37 -1 37 +1 38 -6 37 43 البحريف
 61 -1 63 0 64 -4 64 +4 68 -7 64 +6 71 +15 65 +2 50 -1 48 49 األردف

 72 -2 70 0 72 -5 72 +7 77 -3 70 -2 73 +2 75 0 73 +9 73 64 المغرب
 98 -1 115 -3 116 +1 119 +11 118 +13 107 +13 94 +11 81 -11 70 +4 81 77 مصر
87ّ0ّ90ّّ+87ّ8ّ-79ّ21ّ-100ّ10ّ+110ّ23ّ+87ّ1ّ+86ّ3ّ-83ّ16ّ+81ّ99ّ18ّالجزائر
 99 0 101 -12 101 +10 113 +12 103 +2 91 -3 89 - 92 - - - - - لبناف

 89 - - - - - - - - - - +1 98 +3 97 +16 94 -2 78 80 سوريا
 102 - - - - +18 126 -5 108 - 113 - - +12 100 -3 88 +3 91 88 ليبيا

 135 -1 137 -3 138 0 141 +7 141 -3 134 +2 137 +8 135 -4 127 +6 131 125 موريتانيا
 141 - 138 - - -3 142 +5 145 +2 140 - 138 - - - - - - - اليمف
 21 0 26 0 26 +1 26 +6 25 -5 19 +2 24 +3 22 +6 19 +2 13 11 كوريا

 23 +7 25 -2 18 -4 20 -1 24 +4 25 -5 21 +2 26 +3 24 0 21 21 ماليزيا
                        2016/2017-2007/2008االقتصادي العالمي لمسنوات ادا عمى تقارير المنتدى مالمصدر: مف إعداد الطالبة اعت
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 والشكؿ الموالي يبرز تطور ترتيب الجزائر مقارنة بكوريا، ماليزيا، قطر، واإلمارات 
ّمؤشرّالتنافسيةّاإلجماليّلممنتدىّاالقتصاديّالعالميّحسبترتيبّالجزائرّتطورّ:35ّالشكلّرقمّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .31الجدوؿ رقـ  عمى اعتماداف إعداد الطالبة المصدر: م
 

تب الجزائر ضمف مؤشر التنافسية ار منبلحظ التراجع الممحوظ في  ؿ والشكؿمف خبلؿ الجدو  
مقارنة بتقرير  مرتبة 23بتراجع قدره  2012/2013والذي بمغ ذروتو ضمف تقرير سنة  ،GCI اإلجمالي

مف بيف  110رتبة موذلؾ بتمركزىا في ال ،فترة الدراسة رتبة خبلؿمحيث احتمت خبللو أسوأ  2011/2012
 تبة مقارنة بتقريرمر  21بالتقدـ بػ  2014/2015خبلؿ تقرير سنة لتسجؿ تحسنا دولة شمميا ىذا التقرير،  144
 2016/2017و 2015/2016 لتستقر بعدىا خبلؿ تقريري ،79رتبة متقدميا إلى اللوذلؾ نظرا  ،2013/2014
 .دولة عمى التوالي 138و 140 ف بيفم 87 رتبةمفي ال

، ائر لممراكز المتأخرة في الترتيبنسجؿ احتبلؿ الجز فمحؿ الدراسة  أما ضمف عينة الدوؿ العربية 
ليزداد  ،2007/2008وذلؾ قبؿ كؿ مف ليبيا وموريتانيا خبلؿ تقرير  ،حيث احتمت المراتب الثبلث األخيرة

فيما  باحتبلليا المرتبة ما قبؿ األخيرة وذلؾ قبؿ موريتانيا.وذلؾ  ،2008/2009الوضع سوءا خبلؿ تقرير 
وذلؾ قبؿ كؿ مف ليبيا،  2009/2010في تقرير  األخيرة األربعسجمت تحسنا طفيفا بتمركزىا ضمف المراتب 
قبؿ كؿ مف لبناف،  أي 2010/2011خبلؿ تقرير عاـ  األخيرةسوريا، وموريتانيا. ثـ ضمف المراتب الخمس 

وذلؾ  ،2011/2012في تقرير سنة  األخيرةالتمركز ضمف المراتب الست  إلىا وموريتانيا. لتنتقؿ سوريا، ليبي
سنة تقرير في  األخيرة األربعالمراتب  إلىقبؿ كؿ مف: لبناف، مصر، سوريا، موريتانيا، واليمف. لتتقيقر 

لى غاية تقرير ا  و  2013/2014مف تقرير عاـ  بدءو واليمف. وذلؾ قبؿ كؿ مف ليبيا، موريتانيا  ،2012/2013
ضمف عينة الدوؿ العربية  األخيرةعموما عمى نفس المركز ضمف المراتب الست حافظت  2016/2017سنة 

  .ألخيرةا الخمستمركزت فيو ضمف المراتب  يالذ 2015/2016وذلؾ باستثناء تقرير  ،محؿ الدراسة
ية بيف الجزائر وبعض دوؿ المقارنة عبلوة عمى ما سبؽ فإف الشكؿ يبرز بوضوح حجـ الفجوة التنافس 

 مثؿ كوريا، ماليزيا، اإلمارات، وقطر. 
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وبغية التعرؼ عمى مسببات األداء الضعيؼ لمجزائر ضمف المؤشر اإلجمالي لمتنافسية لممنتدى  
وكذا المؤشرات  ،ري العالمي، نتطرؽ فيما يمي لترتيب الجزائر ضمف المكونات األساسية ليذا المؤشاالقتصاد

  :الفرعية لكؿ مكوِّف
ّاألساسيةّيادعاماتّوّ"لمتطمباتّاألساسيةمجموعةّ"اّحسبترتيبّالجزائرّّ:الثانيالمطمبّ

الركائز األساسية الواجب توفرىا في الدوؿ األقؿ نموا مف أجؿ  عمىالمتطمبات األساسية  تنطوي 
 يب الجزائر ودوؿ المقارنة حسب ىذا المؤشر.، والجدوؿ الموالي يبرز ترتالتحسيف مف قدرتيا التنافسية

لممنتدىّاالقتصاديّّاألساسيةالمتطمباتّمجموعةّّحسبّّودولّالمقارنةّ:ّترتيبّالجزائر32الجدولّرقم
 العالمي

 
 اتالبيان

2007/
2008  

2008/
2009  

2009/
2010 
 

2010/
2011  

2011/
2012  

2012/
2013  

2013/
2014  

2014/
2015  

2015/
2016  

2016/
2017  

متوسط 
 ترتيبال

 11 5 5 5 5 7 12 13 17 21 24 قطر
 24 32 17 15 14 13 16 28 30 34 39 السعودية
 10 11 4 2 4 5 10 8 9 17 25 اإلمارات

 55 79 78 85 74 - 42 31 35 35 34 تونس
 26 42 29 19 13 15 20 24 25 31 38 عماف

 34 36 33 32 32 32 34 36 40 39 28 الكويت
 28 40 32 29 25 25 26 21 22 28 32 فالبحري

 62 70 75 73 76 66 61 57 46 47 46 األردف
 61 51 55 57 69 68 54 64 57 67 70 المغرب

 101 117 115 121 118 110 99 89 78 83 79 مصر
49ّ61ّ61ّ80ّ75ّ89ّ92ّ65ّ82ّ88ّ74ّّالجزائر

 119 125 121 127 126 116 109 106 - - - لبناف
 75 - - - - - 77 83 72 71 71 سوريا
 86 - - 111 93 102 - 88 68 75 67 ليبيا

 130 131 134 138 132 124 129 131 125 130 121 موريتانيا
 141 138 - 142 145 141 138 - - - - اليمف

 19 19 18 20 20 18 19 23 23 16 14 كوريا
 26 26 22 23 27 27 25 33 33 25 21 ماليزيا

 2016/2017-2007/2008إعداد الطالبة اعتمادا عمى تقارير المنتدى االقتصادي العالمي لمسنوات المصدر: مف 
 

ضمف المكونات األساسية لمؤشر التنافسية المؤشر الفرعي الذي حققت فيو الجزائر نتائج أقؿ ضعفا  
بعيف، الثمانيف وحتى ىو مؤشر المتطمبات األساسية والذي تأرجحت فيو مراتبيا مابيف الستيف، الساإلجمالي 

التسعيف محافظة بذلؾ عمى تموقعيا عمى طوؿ فترة الدراسة ضمف المراتب الست األخيرة ضمف عينة الدوؿ 
 وذلؾ عموما قبؿ كؿ مف: مصر، ليبيا، لبناف، موريتانيا واليمف. ،العربية محؿ الدراسة

 شر المتطمبات األساسيةوالجدوؿ الموالي يبرز نقاط ضعؼ الجزائر ضمف المؤشرات الفرعية لمؤ  
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ّالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّالمتطمباتّاألساسيةّحسب:ّترتيبّالجزائر33ّالجدولّرقم
 
 

 اتالبيان

المحيط  استقرار البنية التحتية المؤسسات
 ي عمى المستوىاالقتصاد

 الكمي

الصحة والتعميـ 
 األساسي

التغير في  بالترتي
 الترتيب

التغير في  ترتيبال
 الترتيب

التغير في  تيبتر ال
 الترتيب

التغير في  ترتيبال
 الترتيب

 - 67 - 2 - 82 - 64 دولة131مف أصؿ 2007/2008

 +9 76 +3 5 +2 84 +38 102 دولة134مف أصؿ 2008/2009
 +1 77 -3 2 +15 99 +13 115 دولة133مف أصؿ 2009/2010

 0 77 +55 57 -12 87 -17 98 دولة139مف أصؿ  2010/2011
 +5 82 -38 19 +6 93 +29 127 دولة142ف أصؿ م2011/2012
 +11 93 +4 23 +7 100 +14 141 دولة144مف أصؿ 2012/2013

 -1 92 +11 34 +6 106 -6 135 دولة148مف أصؿ 2013/2014
 -11 81 -23 11 0 106 -34 101 دولة144مف أصؿ 2014/2015

 0 81 +27 38 -1 105 -2 99 دولة140مف أصؿ 2015/2016
 -8 73 +25 63 -5 100 0 99 دولة138مف أصؿ 2016/2017

 - 80 - 25 - 96 - 108 متوسط الرتبة
 2016/2017-2007/2008 لمسنوات عمى تقارير المنتدى االقتصادي العالمي اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

 ولتوضيح اتجاه تطور ىذه المؤشرات الفرعية، نقدـ الشكؿ الموالي 
ّالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّالمتطمباتّاألساسيةّحسببّالجزائرّيرتت:ّتطور36ّالشكلّرقم

 
  .33الجدوؿ رقـ عمى اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

نبلحظ أف نقاط الضعؼ األساسية ضمف مؤشر المتطمبات األساسية يتمثؿ والشكؿ مف خبلؿ الجدوؿ  
خبلؿ ثبلثة تقارير متتالية: عالميا  األخيرةحققت فييا الجزائر المراتب  التيدعامة المؤسسات  في

فيو  احتمتوالذي  2012/2013في تقرير سنة  ىاأأسو ، وكاف 2013/2014و 2012/2013، 2011/2012
لتحقؽ تحسنا طفيفا خبلؿ تقريري  دولة تضمنيا التقرير(.144مف بيف  141)المرتبة  األخيرة األربعالمراتب 

دوؿ  138دولة و 140 خبلؿ ىذه الفترة  وذلؾ مف بيف 99تبة باحتبلليا لممر  2016/2017و 2015/2016سنة 
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قارنة بالدوؿ العربية ضمف المراتب الثبلث واألربع األخيرة عمى التوالي م بقيت فإنيامع ذلؾ  ،عمى التوالي
، إضافة إلى اليمف ضمف تقرير 2015/2016قبؿ كؿ مف لبناف وموريتانيا في تقرير  ة، وذلؾمحؿ الدراس

 وقد كانت أىـ مسببات ضعؼ األداء في ىذه الركيزة تعود إلى:. 2016/2017
 ّ"Institutions داعمةّاألولىّ"المؤسساتالمؤشراتّالفرعيةّلمنقاطّضعفّالجزائرّضمنّّالفرعّاألول:

راد والشركات والمؤسسات يتمثؿ ىذا المحور في البيئة المؤسسية التي يتفاعؿ فييا كؿ مف األف 
وعميو فيو يعكس أداء وبالتالي تعزيز االقتصاد بشكؿ عاـ، وزيادة الدخؿ القومي، جؿ إنتاج أالحكومية مف 

الشفافية تبرز مدى توفر مجموعة مف المؤشرات الفرعية التي  يضـ ىذا المؤشرو  .المدنية العامةمؤسسات ال
 أخرىبعبارة في بمد معيف عمى تطبيؽ القوانيف،  قدرة مختمؼ المؤسسات المدنية، و والمساءلة وغياب الفساد

. حيث أدخمت ضمف ىذه الدعامة حقوؽ الممكية، اإلدارة العمومية الفعالة لمبمد نو يقيس البيئة القانونيةأ
وىذا  .1والشفافة، نظاـ قانوني نزيو ومستقؿ، ضماف األمف العمومي، معايير صارمة إلدارة المؤسسات وغيرىا

. والجدوؿ التالي يبيف نقاط المنافسة والفرص المتكافئةتتيح فرص مف أجؿ التمييد لظيور بيئة أعماؿ مستقرة 
 ضعؼ الجزائر ضمف المكونات الفرعية ليذه الداعمة: 

                                                           
1
World Economic Forum, étude de la compétitivité du monde arabe 2010, op.cit., P.6. 
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ّنقاطّضعفّالجزائرّضمنّركيزةّالمؤسساتّأىم:34ّالجدولّرقم
 

 اتبيانال
2008/
2009 

2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

توسط م
 الترتيب

 property rights 115 120 106 127 140 128 97 106 117 117 حقوؽ الممكية
 intellectual proprety protection 120 110 105 135 142 145 114 105 108 120 الممكية الفكرية حقوؽ

 Diversion of public funds 94 96 67 99 131 131 112 86 81 100 ىدر الماؿ العاـ
 public trust of politicians 72 74 85 117 129 108 80 75 83 91 لثقة العامة في السياسييفا

 irregular payments and bribes - - 97 116 135 133 120 110 101 116 الرشاوى والدفعات المخالفة لمقواعد

 judicial independence 100 112 112 126 123 95 85 95 94 105 استقبللية القضاء
 favoritism in decisions of government officials 52 88 82 101 134 110 77 72 70 87 القرارات الرسمية الحكومية اتخاذالتحيز في 

 wastefulness of government spending 48 80 64 79 116 101 74 76 75 79 إسراؼ الحكومة في اإلنفاؽ
 burden of government regulation 117 126 132 136 140 138 104 83 86 118 التشريعات الحكوميةعبء 

 efficiency of legal  framework in settling disputes - 86 93 109 132 116 108 85 67 100 القانوني في حؿ النزاعات اإلطاركفاءة 
 in challenging regulations - 100 100 104 137 139 104 85 75 106 القانوني في معارضة وضع الموائح اإلطاركفاءة 

 transparency of government policymaking 112 126 121 137 144 133 107 122 127 125 الشفافية في رسـ السياسات الحكومية
 business costs of terrorism 123 128 128 135 140 138 129 122 102 127 األنشطة االقتصاديةتكمفة اإلرىاب عمى 
 business costs of crime and violence 85 93 74 107 119 102 93 83 71 92 األنشطة االقتصاديةتكمفة الجرائـ والعنؼ عمى 

 organised crime 86 95 87 103 137 131 94 89 80 100 الجريمة المنظمة
 reliabillity of police services 72 90 79 89 121 97 74 73 60 84 درجة الوثوؽ بخدمات الشرطة

 ethical behavior of firms 100 114 98 115 143 138 100 102 107 113 السموؾ األخبلقي لمشركات
عداد التقارير صبلبة  strenth of auditing and reporting standards 125 120 104 130 143 141 134 135 135 130 معايير التدقيؽ وا 

 efficacy of corporate boards 132 133 110 133 143 143 137 139 136 134 كفاءة مجالس اإلدارة
 112 100 98 113 138 136 111 95 113 104 حماية حقوؽ األقمية مف المساىميف

 strenth of investor protection - - 59 60 65 69 83 110 133 83 قوة حماية المستثمر

ّ.2016/2017-2007/2008ختمؼ تقارير المنتدى االقتصادي العالمي عمى م اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
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جزائر في مختمؼ المؤشرات الفرعية لمحور ال داء الضعيؼ الذي حققتواألمف خبلؿ الجدوؿ نسجؿ  
 ةالمائ ما بعدو  ةالمائلممراكز  الحتبللياوذلؾ  ،خير تشكؿ نقاط ضعؼالمؤسسات. فمعظـ بنود ىذا األ

 أكثرىا حدة:وقد كاف  ،خرةأالمت ي لممراتبأ ،عالميا
حماية حقوؽ الممكية ة، عمى الرغـ مف أف الفكري الممكيةحقوؽ و  الممكية انخفاض مستوى حماية حقوؽ -

مؿ عمى تشجيع أنشطة البحث العممي واالبتكار مف خبلؿ مكافأة تع -االختراع ةءبراممثمة في –الفكرية 
  ؛1التجاري لمبراءة لفترة محددة مف الزمف ومنحيـ حقوؽ إستئثارية لبلستغبلؿ ،المخترعيف

ة: مما يعكس ضعؼ كفاءة اإلدارة في قطاع األعماؿ بالجزائر. وتجدر كفاءة مجالس اإلدار ضعؼ  -
مؤسسة  ة لنجاح وتميز أياإلشارة إلى أف القيادة اإلدارية الفعالة أصبحت تمثؿ إحدى الركائز األساسي

بالدرجة األولى إلى  ستنداة تشير إلى أف تميز المؤسسات ميما كاف مجاؿ عمميا، فالدراسات الحديث
 ؛2األداء القيادي

تطبيؽ قطاع األعماؿ لممعايير الدولية في  ر، بعبارة أخرى ضعؼمعايير التدقيؽ وكتابة التقاري ضعؼ -
 ؛المحاسبة والتدقيؽ

 عبء التشريعات الحكومية؛ -
  ؛الشفافية في رسـ السياساتنقص  -
 ة؛الرشو  -
 ؛، مما يعكس تزايد معدالت الفساد ودور القطاع الخاص في تنمية الفسادقي لمشركاتالسموؾ األخبل -
 استقبللية القضاء؛ ضعؼ -
  ضعؼ كفاءة اإلطار القانوني؛ -
 ؛االستقرار األمني ضعؼ -
 ؛والمستثمريف فصغار المساىمينقص الحماية لحقوؽ  -
 .الماؿ العاـ ىدر -

دة القانوف، محاربة الفساد، جودة التشريعات، وعميو ومف أجؿ ضماف حماية لمممكية الفكرية، سيا
 ،ت العامة المدنيةحقيقي لدور المؤسسا بإصبلحالبد مف القياـ  ، ضبط ىدر أمواؿ الدولةوالفعالية اإلدارية

 .وبالتالي الرفع مف تنافسية اإلدارة العامة وجعميا أكثر تطورا ونزاىة وأقؿ تكمفة
 
ّ

                                                           
البحث العممي والتنمية االقتصادية في البمداف النامية مع إشارة خاصة لجميورية مصر العربية، دار المغربي لمطباعة، محمود أحمد محمود الزىيري، 1

 .288، ص2006، دوف مكاف نشر
ضمف كتاب لممنظمة  شوقي ناجي جواد وياسيف كاسب الخرشة، الميارات القيادية ودورىا في تبني إستراتيجية التميز: دراسة تحميمية في البنوؾ األردنية،2

ة اإلدارية، القاىرة، مصر، العربية لمتنمية اإلدارية: اإلدارة اإلستراتيجية ودعـ القدرات التنافسية لممؤسسات العربية العامة والخاصة، المنظمة العربية لمتنمي
 .139، ص2008
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 "البنيةّالتحتية"ّلمدعامةّالثانيةمؤشراتّالفرعيةّالّحسبترتيبّالجزائرّّالفرعّالثاني:
التي مف شأنيا تقميؿ المسافات بيف مختمؼ يعكس ىذا المحور مدى توفر البنية التحتية الجيدة 

يصاؿ األسواؽ الوطنية دخرى إألبمد مف جية، ومف جية امناطؽ  . واؽ العالمية بتكمفة منخفضةاألسبماج وا 
نقؿ والطاقة واالتصاالت يعمؿ عمى تعزيز قدرة المؤسسات عمى المنافسة سواء وجود شبكة واسعة ومتطورة لمف

عمى المستوى المحمي أو العالمي، وذلؾ مف خبلؿ تسييؿ نقؿ السمع، الناس، والمعمومات. والجدوؿ الموالي 
 :واإلمدادات الكيربائية تصاالتواالتنمية التجييزات األساسية لمنقؿ يوضح مستوى 

ّالمؤشراتّالفرعيةّلدعامةّالبنيةّالتحتيةّترتيبّالجزائرّحسب:35ّالجدولّرقم
 

 اتبيانال
2008/
2009 

2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

متوسط 
 ترتيبال

 Quality of البنية التحتية ككؿ جودة

overall infrastructure 
85 100 86 92 102 89 102 101 101 95 

 Quality of roads 77 82 66 77 88 99 107 105 96 89  الطرقات جودة
 Quality of بنية السكؾ الحديدية جودة

railroad infrastructure 
63 64 65 65 90 83 65 65 57 69 

 Quality of البنية التحتية لمموانئ جودة

port infrastructure 
103 118 115 122 131 132 117 111 105 117 

 Quality of البنية التحتية لمنقؿ الجوي جودة

 air transport infrastructure 
106 119 98 106 125 132 128 123 117 117 

عدد مقاعد الخطوط الجوية المتوفرة 
  كمـ/أسبوع، مميوف

72 68 70 71 72 65 69 67 64 69 

 Quality ofبالكيرباء مدادخدمات اإل جودة

electricity supply 
74 76 69 75 80 90 91 90 92 82 

 83 77 106 91 86 87 80 72 76 71 نسمة100 الياتؼ النقاؿ لكؿ عدد مشتركي
 97 89 96 99 98 98 101 102 93 95  نسمة100عدد خطوط الياتؼ الثابت لكؿ 

ّ.2016/2017-2007/2008 لمسنوات عمى تقارير المنتدى االقتصادي العالمي ادااعتمالمصدر: مف إعداد الطالبة 
وذلؾ  ،مف ضعؼ جودة البنية التحتية الكميةف الجزائر تعاني إبالنسبة لمحور البنية التحتية ف

وخصوصا منيا البنية  ،2016-2014خيرة خاصة خبلؿ السنوات األعالميا ئة ابعد الم بتسجيميا لممراتب ما
جذب أماـ وكذا  ،اإلنتاجيةالقطاعات  أماـعائؽ يشكؿ  وىذا ما ،التحتية لمنقؿ الجوي وكذا لمموانئ

 .االستثمارات
ر البنية عتبت، حيث قؿنالواضح مف الجدوؿ أيضا ىو تبايف جودة البنية التحتية لمنقؿ بحسب وسائط ال 

 ثـ السكؾ الحديدية. ،تمييما الطرقات ،ىي األكثر سوءا ولمموانئالتحتية لمنقؿ الجوي 
ح ، فيي تسمفي العالـ أحد أىـ عوامؿ المنافسة ربائية وتكمفتيامف ناحية أخرى تعتبر وفرة الطاقة الكي

 مدادىو تدني نوعية خدمات اإل، إال أف المبلحظ بالنسبة لمجزائر باإلنتاج السمس وغير المتقطع لممؤسسات
 ضمف المراكز التسعيف عالميا. 2013/2014ة مف تقرير سن وذلؾ باستقرارىا بدء ،بالكيرباء

يخص ، فالجدوؿ السابؽ يبرز بوضوح األداء الضعيؼ لمجزائر فيما صاالتاالتفيما يخص قطاع 
أو عمى  ةالمائعالميا تقريبا ضمف المراتب  ركزىاوذلؾ بتم ،التجييزات األساسية المتعمقة بالياتؼ الثابت

. ونفس الشيء يمكف قولو بالنسبة سنويا 97وبمتوسط ترتيب قدره  ،ةشارفيا وذلؾ عمى طوؿ فترة الدراسم
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 ،ةئاوحتى الم فمراكز السبعيف والثمانيالضمف عموما  وضعياوذلؾ بتم ،مياتؼ النقاؿ ولكف بفارؽ طفيؼل
   .سنويا خبلؿ فترة الدراسة 83وبمتوسط ترتيب قدره 

عمىّّياالقتصادالمحيطّّستقرارا"ّمدعامةّالثالثةالمؤشراتّالفرعيةّلّحسبترتيبّالجزائرّّالفرعّالثالث:
 "المستوىّالكمي

الكمي في كونو أحد المتطمبات الرئيسية  دي عمى المستوىاالقتصاالمحيط  ستقراراأىمية  تكمف
 استقرارلمعدالت التضخـ،  انخفاضالكمي القوي بما يتضمنو مف  االقتصادياألداء لتحقيؽ التنافسية، ف

األعماؿ. تقرة لمتنافس بيف مؤسسات بيئة مس يساىـ في تييئةلمديف الحكومي  وانخفاض ،ألسعار الصرؼ
خمؽ  إلىف ذلؾ يؤدي إيحدد مدى النمو المستداـ ألسواقو وفي حالة العكس ف مثبل فاالستقرار المالي لمبمد

عماؿ قدرة بيئة األ يحد مف قدالعجز المالي لمدولة  فإف. بعبارة أخرى 1األزمات التي تضعؼ ىذه األسواؽ
لذلؾ جاء ىذا المحور ليعكس أداء . ية العالميةالتفاعؿ مع الدورات التجارية واالقتصاد أوالستجابة عمى ا

الكمي، والجدوؿ الموالي يوضح وضع الجزائر ضمف ىذه  ياالقتصادالمحيط الدولة وسياساتيا عمى مستوى 
 الركيزة:

ّالكمي"ّعمىّالمستوىّياالقتصادالمحيطّالمؤشراتّالفرعيةّلدعامةّ"استقرارّّبّالجزائرّحسبيرتت:36ّالجدولّرقم
/2008 لبياناتا

2009 
2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

متوسط 
 لترتيبا

ة كنسبة مف الناتج عامموازنة الال صافي
 Government المحمي اإلجمالي

budget balance, %GDP 

- - 120 54 82 71 20 125 135 87 

ي كنسبة مف االدخار الوطني اإلجمال
 gross ناتج المحمي اإلجماليال

national savings, %GDP 

- - 26 3 6 11 4 7 10 10 

 ر السنوي لمتضخـيالنسبة المئوية لمتغ
inflation, annual %change 

55 32 99 79 68 124 66 44 99 74 

الديف الحكومي العاـ كنسبة مف الناتج 
 general governmentاإلجمالي المحمي

debt, %GDP 

23 9 10 8 11 8 5 5 4 9 

 Countryانتصنيف االئتماني نهبهد

credit rating 

 

- - 59 66 59 68 66 69 70 65 

 .2016/2017-2007/2008عمى مختمؼ تقارير المنتدى االقتصادي العالمي  اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
لدعامة التي حققت فييا ا االقتصاد الكمي" ىي استقراردعامة " أفنبلحظ  36ـالجدوؿ رقمف خبلؿ  

تمتمؾ فيو الجزائر مزايا  المحور الوحيد الذي الجزائر تقدميا الوحيد ضمف المراتب العشر األولى، وعميو فيي
 وخصوصا في المؤشرات الفرعية التالية:  ،أنو القائد األساسي في تقوية تنافسيتيا أي ،تنافسية

ى األول واألربعوذلؾ باحتبلليا لممراتب الخمس  ،جماليناتج المحمي اإلالديف الحكومي كنسبة مئوية مف ال -
الديف العاـ كنسبة مف معدالت انخفاض  إلىوىذا ما يشير  .2016-2014 األخيرةخبلؿ السنوات  عالميا

  ي نتيجة تسوية الديوف الخارجية.اإلجمالالناتج المحمي 
                                                           

 .79، مرجع سابؽ، صلبلستثمارالييئة العامة  1
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لممراتب  عموما وذلؾ باحتبلليا ،يناتج المحمي اإلجمالكنسبة مئوية مف ال اإلجمالياالدخار الوطني  -
مما . 26الذي سجمت فيو الجزائر المرتبة  2010عمى طوؿ فترة الدراسة، باستثناء عاـ  األولىالعشر 

 يعكس ارتفاع معدؿ االدخار الوطني مف إجمالي الناتج المحمي.
ضعؼ في االستقرار النسبي لبلقتصاد الكمي. مع ذلؾ نسجؿ بعض نقاط ال يشير إلى كؿ ما سبؽ 

 ة العامةالميزانيالعجز الكبير في  إلى إضافة، ـوالمتمثمة خصوصا في ارتفاع معدالت التضخ ،ىذه الدعامة
دولة،  140 أصؿ/ مف 125وذلؾ باحتبلليا عمى التوالي لممرتبتيف  ،2016و 2015خصوصا خبلؿ سنتي 

 دولة.  138 أصؿ/مف 135والمركز 
سياسة المالية واإليرادات الحكومية نتيجة عوامؿ معينة كتقمبات وتجدر اإلشارة إلى أف لمتغيرات في ال

. وبما أف 1الكمي لمدولة االقتصاديأسعار البتروؿ أو الزيادة في النفقات الحكومية، تأثيرات مباشرة في األداء 
مف الناتج المحمي % 50و %30إنتاج النفط يمثؿ ما بيف  أف ريعي حيث اقتصاداالقتصاد الجزائري ىو 

ف أداء الجزائر عمى إ، ف2مف إجمالي الصادرات% 95و %75أما صادرات البتروؿ فتمثؿ ما بيف  ،جمالياإل
 إلىتنازلي ألسعار البتروؿ سيؤدي  اتجاهوعميو فأي  ،ىو مرتبط بأسعار النفط االقتصادي االستقرارتوى مس

  إضعاؼ أداء الجزائر عمى مستوى االقتصاد الكمي.
ّ"الصحةّوالتعميمّاألساسي"ّالرابعةّدعامةمالمؤشراتّالفرعيةّلّحسبجزائرّترتيبّالّالفرعّالرابع:

قوة عاممة منتجة،  وذلؾ لكونيا الضامف لتوفر ،تعتبر الصحة في أي بمد المحرؾ األساسي لمتنافسية
في  االستثمارف عائدات إالكمي والصحة، ف االقتصادفحسب تقرير مفوضية منظمة الصحة العالمية عف 

إف قوة الدوؿ لـ تُعد تُقاس بما لدييا مف خر فآمف جانب . 3%500ّالكمي تُقدر بحوالي االقتصاد الصحة عمى
لذلؾ ود التطوير. ثروات طبيعية، أو بفائض رأس الماؿ، بؿ بما لدييا مف عقوؿ مبدعة تصنع التغيير وتق

. 4االستثمارداة الجيدة ليذا طويؿ األجؿ، والتعميـ ىو األ االستثمارفي البشر مف أىـ أنواع  االستثمار أصبح
وذلؾ مف خبلؿ توفيره لقوى بشرية ذات ميارات  ،تنافسي اقتصادوعميو فالتعميـ الجيد ىو األساس لبناء 

  .5المنتجات ذات القيمة المضافة العالية وابتكار ،والقادرة عمى تطوير الميارات العممية ،عالية
وحصوليـ عمى التعميـ األساسي،  ،صحة السكاف نظرا لما سبؽ جاءت ىذه الدعامة لتتناوؿ مدى 

وذلؾ مف خبلؿ قياسيا لممؤشرات األساسية لمصحة كانتشار بعض األمراض الخطيرة مثؿ المبلريا والسؿ 
وسط العمر المتوقع، معدؿ وفيات حديثي الوالدة، وكذا المؤشرات توتأثيرىا عمى مؤسسات األعماؿ، م
توفر التعميـ األساسي الجيد وعمى أف  اعتباروذلؾ عمى  كـ والكيؼالخاصة بالتعميـ األساسي مف حيث ال

                                                           
 المرجع نفسو. 1

2
Héléne Djoufelkit, rente et développement du secteur productif et croissance en Algérie, Département de la 

Recherche, Direction de la Stratégie, Agence française de développement AFD, Paris, France, document de travail 

N
o
64, Juin 2008, P.4. 

 .80سابؽ، صالييئة العامة لبلستثمار، مرجع 3
 .30، مرجع سابؽ، صUNDP مؤسسة محمد بف راشد آؿ مكتـو والمكتب اإلقميمي لمدوؿ العربية/برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي4
 .81الييئة العامة لبلستثمار، مرجع سابؽ، ص5
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الجدوؿ الموالي يوضح و . نحو التحصيؿ التعميمي في المراحؿ البلحقة االنطبلؽنطاؽ واسع ىو بمثابة قاعدة 
 نقاط ضعؼ الجزائر ضمف ىذه الدعامة:

ّلتعميمّاألساسيالمؤشراتّالفرعيةّلدعامةّالصحةّواّحسبالجزائرّّترتيب:37ّمالجدولّرق
/2008 بياناتال

2009 
2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

متوسط 
 ترتيبال

 28 11 10 10 75 72 1 1 1 68 نسمة100.000 عدد حاالت المبلريا/لكؿ
 األنشطة االقتصاديةالمبلريا عمى  تأثير

business impact of malaria 
97 1 1 1 91 105 47 47 45 48 

 80 86 84 88 92 88 75 73 69 67 نسمة100.000 عدد حاالت مرض السؿ/لكؿ

 األنشطة االقتصاديةمرض السؿ عمى  تأثير
business impact of tuberculosis 

101 93 91 104 80 115 131 127 125 107 

مف  1000 معدؿ وفيات الرضع، الوفيات لكؿ
 حديثي الوالدة

95 94 104 98 102 100 83 89 93 95 

 life ، بالسنواتالعمر المتوقع عند الوالدة

expectancy, years 
76 80 77 79 83 85 90 90 65 81 

 quality of primary جودة التعميـ األساسي

education 
103 104 96 113 129 131 121 115 102 113 

 primary بالتعميـ األساسي لتحاؽاالمعدؿ 

education enrollement rate 
50 50 58 65 49 53 41 36 40 49 

 .2016/2017-2007/2008عمى مختمؼ تقارير المنتدى االقتصادي العالمي  اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
حوليما. فباستثناء معدؿ  قاتمةيعطي صورة  37الجدوؿ رقـف إساسي فبالنسبة لمصحة والتعميـ األ

وىذا خبلؿ الفترة  ،ولىربعيف دولة األضمف األ ر عالميافيو الجزائ مركزتساسي الذي تاأل االلتحاؽ بالتعميـ
العديد مف  يناؾف مع ذلؾ، ، عدد حاالت المبلريا الذي كانت فيو ضمف المراتب العشر األولى2014-2016

  .ضمف ىذه الركيزة الفجوات
 ،ةالمائ ما بعدباحتبلليا لممراتب وذلؾ  ،األساسيخرة فيما يتعمؽ بجودة التعميـ أت مراتب متفقد سجم

، حيث بعدما كنا في كمرض السؿ مثبل مراض الفقر لمجزائرأعودة الصحة فالجدوؿ يبرز  ا فيما يخصمأ
مرتبة خبلؿ  13ي بتراجع قدره أ 88المرتبة  إلىقفزنا  ،2011-2008خبلؿ الفترة  75و 73، 69، 67المراكز 
 2014خبلؿ الفترة  86، 84، 88ثـ المراتب  ،2013في عاـ  92المرتبة ثـ  ،2011مقارنة بعاـ  2012سنة 
 باحتبلؿ 2014قصاه سنة أوالذي بمغ  ،ثر عمى نشاط المؤسساتأعمى التوالي. وىذا ما  2016غاية  إلى
 باحتبلؿوذلؾ  ،خيرتيفليسجؿ تحسنا طفيفا خبلؿ السنتيف األ ،دولة شمميا التقرير 144مف بيف  131رتبة مال

. لتتمركز في 2014مقارنة بسنة  2015سنة  ؿتب خبلار مربع أي بالتقدـ بأدولة  140 أصؿمف  127تبة المر 
 .2015مقارنة بعاـ  2016ي بتقدـ قدره مرتبتيف خبلؿ سنة أ 125رتبة مال

 ،2012 ،2010 تواطفاؿ حديثي الوالدة الذي بمغ ذروتو خبلؿ سنكذلؾ بالنسبة لمعدؿ وفيات األ
ليحدث تحسنا طفيفا وذلؾ بالتقدـ بنحو  ،عمى التوالي 100ثـ  102 ثـ 104ب تاالمر  بلؿباحتوذلؾ  2013و

مراتب خبلؿ  4مراتب ثـ  6خرى بنحو أليتـ التقيقر مرة  ،2013مقارنة بسنة  2014بة خبلؿ سنة تمر  17
 .عمى التوالي 2015و 2014تي مقارنة بسن 2016و 2015 عامي
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السبعيف،  ف المراتبضم ركزتتم، حيث في الجزائر لوالدةعند ا متوسط العمر المتوقع انخفاض
وىو أحسف مركز  2016ة نفي س 65رتبة مال إلى، لتتقدـ 2015-2008خبلؿ الفترة  الثمانيف وحتى التسعيف

. مع العمـ أف مؤشر العمر المتوقع عند الوالدة يعبر عف مف ىذا المؤشر خبلؿ فترة الدراسةحققتو الجزائر ض
 الصحية في البمد.تطور الرعاية 

وكذا بالنسبة  ،توينوعمف ناحية خصوصا كما و  األساسييتضح مما سبؽ ضرورة تحسيف التعميـ 
 .لمقطاع الصحي

ّاألساسيةّيادعاماتّوّ"محفزاتّالكفاءة"مجموعةّّحسبترتيبّالجزائرّّ:لثالثاّالمطمب
والمتمثمة  ،ة في اإلنتاجمؤشر محفزات الكفاءة عمى مجموع الدعامات الضرورية لتحقيؽ الكفاء ينطوي

في حجـ السوؽ، كفاءة أسواؽ السمع والماؿ والعمؿ، التعميـ العالي والتدريب، إضافة إلى االنفتاح عمى 
 التكنولوجيا. والجدوؿ الموالي يوضح مراتب الجزائر ودوؿ المقارنة ضمف ىذه المجموعة:

 لممنتدىّاالقتصاديّالعالميّاتّالكفاءةمحفّزّمجموعةّحسبّودولّالمقارنةّ:ّترتيبّالجزائر38مالجدولّرق
     

 ياناتالب
2007/
2008  

2008/
2009  

2009/
2010 
 

2010/
2011  

2011/
2012  

2012/
2013  

2013/
2014  

2014/
2015  

2015/
2016  

2016/
2017  

متوسط 
 لترتيبا

 26 21 21 20 18 22 27 26 28 31 44 قطر
 34 33 30 33 27 26 24 27 38 45 52 السعودية

 22 15 17 14 20 21 25 21 21 29 35 اإلمارات
 72 103 98 94 88 - 58 50 56 53 47 تونس

 54 63 63 49 39 45 45 48 53 61 70 عماف
 68 70 72 83 77 75 67 68 63 52 49 الكويت
 39 40 35 40 38 35 31 33 44 46 46 البحريف

 69 66 67 70 70 70 78 73 66 63 64 األردف
 84 88 82 78 84 79 83 88 91 85 80 المغرب

 95 100 100 106 109 101 94 82 80 88 85 مصر
97ّ113ّ117ّ107ّ122ّ136ّ133ّ125ّ117ّ110ّ118ّّالجزائر

 72 72 71 85 75 66 64 70 - - - لبناف
 108 - - - - - 109 117 112 104 100 سوريا

 126 - - 137 139 131 - 127 110 114 123 ليبيا
 138 138 139 143 147 142 141 138 129 130 128 ياموريتان
 139 136 - 139 144 139 137 - - - - اليمف

 21 26 25 25 23 20 22 22 20 15 12 كوريا
 24 24 22 24 25 23 20 24 25 24 24 ماليزيا

 2016/2017-2007/2008المصدر: مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى تقارير المنتدى االقتصادي العالمي لمسنوات 
تدىورا بالنسبة لمجزائر مقارنة بمجموعة "المتطمبات  األكثر دعمجموعة "محفزات الكفاءة" تُ  إف 
 حيث نبلحظ: ،لنا الجدوؿ السابؽ أكدهوىذا ما  ،"األساسية
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،  2007/2008احتبلليا لممراتب األربع األخيرة ضمف الدوؿ العربية محؿ الدراسة خبلؿ تقارير:  -
 2013/2014لؾ قبؿ كؿ مف سوريا، ليبيا وموريتانيا. نفس الحالة بالنسبة لتقريري وذ ،2010/2011

 ولكف قبؿ كؿ مف ليبيا واليمف وموريتانيا. ،2014/2015و
ليمف وموريتانيا وذلؾ قبؿ كؿ مف ا ،ضمف المراتب الثبلث األخيرة ضمف الدوؿ العربية محؿ الدراسة -

 .2016/2017، و2012/2013، 2011/2012 ،2008/2009: تقارير سنوات خبلؿ
 2009/2010وذلؾ قبؿ موريتانيا في تقريري  ،المرتبة ما قبؿ األخيرة ضمف الدوؿ العربية محؿ الدراسة -

 .2015/2016و
وضوح لترتيب الجزائر ضمف المؤشرات الفرعية لمجموعة  أكثروالجدوؿ الموالي يعطينا صورة 

 "محفزات الكفاءة".
ّالمؤشراتّالفرعيةّلمحفزاتّالكفاءةّحسبرّ:ّترتيبّالجزائ39مالجدولّرق

 
 بياناتال
 
 
 

التعميـ العالي 
 والتدريب

تطور السوؽ  كفاءة سوؽ العمؿ كفاءة سوؽ السمع
 المالي

 ةالتكنولوجي الجاىزية
Technological 

Readiness 

 حجـ السوؽ

ر التغي الترتيب
في 
 الترتيب

التغير  الترتيب
في 
 الترتيب

التغير  الترتيب
في 

 رتيبالت

التغير  الترتيب
في 
 الترتيب

التغير في  الترتيب
 الترتيب

التغير  الترتيب
في 
 الترتيب

2007/2008 
 (دولة 131)

94 - 92 - 124 - 127 - 105 - 42 - 

2008/2009 
 دولة( 134)

102 8+ 124 32+ 132 8+ 132 5+ 114 9+ 51 9+ 

2009/2010 
 (دولة 133)

102 0 126 2+ 127 5- 132 0 123 9+ 51 0 

2010/2011 
 ة(دول 139)

98 4- 126 0 123 4- 135 3+ 106 17- 50 1- 

2011/2012 
 (دولة 142)

101 3+ 134 8+ 137 14+ 137 2+ 120 14+ 47 3- 

2012/2013 
 (دولة 144)

108 7+ 143 9+ 144 7+ 142 5+ 133 13+ 49 2+ 

2013/2014 
 (دولة 148)

101 7- 142 1- 147 3+ 143 1+ 136 3+ 48 1- 

2014/2015 
 (دولة144)

98 3- 136 6- 139 8- 137 6- 129 7- 47 1- 

2015/2016 
 (دولة 140)

99 1+ 134 2- 135 4- 135 2- 126 3- 37 10- 

2016/2017 
 (دولة 138)

96 3- 133 1- 132 3- 132 3- 108 18- 36 1- 

متوسط 
 ترتيبال

100 - 129 - 134 - 135 - 120 - 46 - 

 .2016/2017-2007/2008عمى مختمؼ تقارير المنتدى االقتصادي العالمي  اعتمادااد الطالبة المصدر: مف إعد
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 ىذه المؤشرات خبلؿ فترة الدراسةوالشكؿ الموالي يوضح تطور  
ّالجزائرّحسبّالمؤشراتّالفرعيةّلمؤشرّمحفزاتّالكفاءةّترتيب:37ّالشكلّرقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .39الجدوؿ رقـ عمى اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
دعامة "حجـ السوؽ" والتي كانت فييا الجزائر ضمف  ستثناءابنو أنبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ 

ف إ، فجزائريمما يجعؿ مف ىذه الدعامة ميزة تنافسية لبلقتصاد ال ؿ فترة الدراسةولى خبلالخمسيف دولة األ
سواؽ الثبلثة: السمع، خصوصا فيما يخص األ سيئا في باقي الدعامات كاف ليذا األخيرالوضع التنافسي 

التي حققت فييا الجزائر مراكز  "الجاىزية التكنولوجيةاالستعداد أو دعامة " إلىضافة إالعمؿ والسوؽ المالي. 
فيما يخص دعامة "التعميـ  أما .في االقتصاد الجزائري االتكنولوجي فادة مفمما يعكس ضعؼ االست ،ةمتأخر 

مف سنة  ابتداءسيما وال قؿ سوءا مف الدعامات السابقة ضمف ىذه المجموعةأالوضع كاف العالي والتدريب" ف
مقارنة  98وذلؾ بالتقدـ بثبلثة مراكز نتيجة تمركز الجزائر في المرتبة  ،حيث تـ تسجيؿ تحسف طفيؼ 2014

ة نس 96كز ي بتقيقر برتبة واحدة لتستقر في المر أ 2015سنة  99، ثـ المرتبة 2013سنة  101بالمرتبة 
ىـ نقاط ضعؼ الجزائر ضمف وفيما يمي توضيح أل .2015ي بتقدـ قدره ثبلث مراتب مقارنة بسنة أ 2016

  كؿ دعامة مف دعامات محفزات الكفاءة.
ّ"أىمّنقاطّضعفّالجزائرّضمنّالدعامةّالخامسةّ"التعميمّالعاليّوالتدريبّالفرعّاألول:

المبني عمى  لبلقتصادتدريب العماؿ القاعدة األساسية  إلىيشكؿ التعميـ الثانوي والجامعي إضافة 
، كما أف ارتقاء الدوؿ في مستويات التنمية مف المستحيؿ تحقيقو دوف االستثمار في التعميـ العالي االبتكار

. حيث تشير الدراسات 1والتكويف لما يوفره مف كفاءات التي تحتاجيا عمميات اإلنتاج والمنتجات األكثر تعقيدا
مف الزيادة الكمية في  %30-13نتاجية العمؿ بحوالي إفي نمو  -الثانوي والجامعي–سياـ التعميـ العالي إلى إ

قوة عاممة متعممة ومدربة قادرة عمى التكيؼ السريع  إلىف الدولة بحاجة إفي ظؿ العولمة فف ووعمي. 2اإلنتاجية
 ،التعميـ الثانوي والجامعيب معدالت االلتحاؽتقيس جاءت ىذه الدعامة للذلؾ  ،مع البيئة االقتصادية المتغيرة

                                                           
1
World Economic Forum, étude de la compétitivité du monde arabe 2010, op.cit., P.6.  

 .82، مرجع سابؽ، صلبلستثمارة العامة الييئ2
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. وخصوصا منو تعميـ الرياضيات والعمـو تقييـ جودة ونوعية التعميـ إلى باإلضافة ،تدريب العامميفحجـ و 
 . االبتكارـ العمـو واليندسة ىو أحد معززات في تعمي االستثماروذلؾ عمى أساس أف 

ّ"لتعميمّالعاليّوالتدريبا"الجزائرّضمنّدعامةّّترتيب:40ّمالجدولّرق
/2008 بياناتال

2009 
2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

متوسط 
 ترتيبال

 secondary بالتعميـ الثانوي االلتحاؽمعدؿ 

education enrollment rate 
78 84 80 79 52 31 46 46 46 60 

 tertiary يـ العاليالتعمب االلتحاؽمعدؿ 

education enrollment 
80 79 87 73 74 76 78 76 78 78 

 quality of the جودة نظاـ التعميـ

education system 
122 118 117 123 131 133 114 91 85 115 

 quality of جودة تعميـ الرياضيات والعمـو

math and science education 
99 101 84 96 129 132 113 105 99 106 

 quality of جودة مدارس اإلدارة

management schools 
117 115 91 101 131 135 115 117 127 117 

 internet توفر االنترنت في المدارس

access in schools 
113 123 125 125 132 138 133 128 124 127 

 مدى توفر خدمات البحث والتدريب المحمية
local availability of research and 

training services 

111 111 105 125 138 136 126 124 120 122 

 extent of staff training 128 121 103 126 142 139 118 127 131 126 تدريب الموظفيف
 .2016/2017-2007/2008عمى مختمؼ تقارير المنتدى االقتصادي العالمي  اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

 
نبلحظ النقص الفادح الذي تعاني منو الجزائر في معظـ بنود مؤشر التعميـ  40ـجدوؿ رقالمف خبلؿ 
خدمات  نقص، في تدريب الموظفيف مف قبؿ المؤسسات االستثمارضعؼ  والمتمثمة في: ،العالي والتدريب

 مدارس) اإلدارةمدارس  جودةضعؼ ، المدارس فياالنترنت  انتشارضعؼ ، البحث والتدريب المحمية
لممراكز  الحتبللياوذلؾ  .جودة تعميـ الرياضيات والعمـو ضعؼ، و ضعؼ كفاءة النظاـ التعميمي، ألعماؿ(ا

التعميـ نظاـ ما بالنسبة لمؤشر جودة أعبله. أولى المذكورة ربعة األخصوصا ضمف البنود األعالميا خرة أالمت
حققت  أنياال إ، 2009-2008الفترة  خبلؿ ةالمائخرة ما بعد أفقد تمركزت فيو الجزائر ضمف المراتب المت

مراتب خبلؿ سنة  6 ػػػوب ،2014مقارنة بعاـ  2015مرتبة خبلؿ سنة  23 ػػخيرتيف ُقدِّر بتقدما خبلؿ السنتيف األ
 2016و 2015خبلؿ سنتي  85و 91رتبتيف مضمف ال يابالرغـ مف تموقع وذلؾ ،2015مقارنة بسنة  2016

قؿ سوءا مقارنة أالفرعي "معدؿ التسجيؿ في التعميـ العالي" فقد كاف  ما بالنسبة لممؤشرأ .عمى التوالي
رجح مركزىا بيف أف حيث تبعد السبعيا المراتب م فيالجزائر  استقراروذلؾ رغـ  ،بالمؤشرات السابقة الذكر

 أما .2016-2013وذلؾ خصوصا خبلؿ الفترة  ،78لى الرتبة إخرى أوالتراجع تارة  ،تارة 76رتبة ملى الإالتقدـ 
يو المؤشر الوحيد ضمف دعامة "التعميـ العالي والتدريب" الذي فمؤشر "معدؿ التمدرس بالتعميـ الثانوي" 

 خبلليا احتمت خيرةاألذه ، ى2013مف سنة  انطمقاولى وذلؾ تمركزت فيو الجزائر ضمف الخمسيف دولة األ
                                                           

أصبحت تسمية ىذا المؤشر كالتالي: "مدى توفر خدمات التدريب المتخصصة 2015/2016مف تقرير سنة  ابتداءavailability of specialized 

training services ."
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رتبة عمى مدار مستقر في ىذه اللت ،46لمرتبة رتبة محتمة بذلؾ ام 15 ػػػلتتراجع بعد ذلؾ ب ،31المركز الجزائر 
  .ة مف فترة الدراسةخير الثبلث سنوات األ

بصفة عامة وتعميـ العمـو والرياضيات في الجزائر  نظاـ التعميـف أبناء عمى ما سبؽ يمكف القوؿ 
طاع متطمبات االقتصاد الجزائري عموما والق لتمبية الضروريةمستوى الجودة  ال يرؽ إلىبصفة خاصة 

 . االبتكارالمبني عمى  االقتصادالمشوار مازاؿ طويبل مف أجؿ بموغ الجزائر مرحمة  وأف ،الصناعي خصوصا
 "عسوقّالسمّأىمّنقاطّضعفّالجزائرّضمنّالدعامةّالسادسةّ"كفاءةّالفرعّالثاني:

في وبالتالي قدرتيا عمى المنافسة  المحمية بيف الشركاتيعكس ىذا المحور مدى توفر المنافسة 
البلزمة إلنشاء الشركات، يجاد التسييبلت وا   االحتكاريةالقضاء عمى الممارسات  ، دور الدولة فياألسواؽ

السمع والخدمات، مدى تطبيؽ األساليب الحديثة في التسويؽ مف قبؿ  انسيابلة القيود عمى التجارة وحرية آض
مدى تطور حاجات و  لسوؽ المحميةتسميط الضوء عمى طبيعة الطمب في ا إلىضافة إ، الشركات المحمية

  .المستيمكيف
ّ:ّأىمّنقاطّضعفّالجزائرّضمنّدعامةّ"كفاءةّسوقّالسمع"41مالجدولّرق

/2008 بياناتال
2009 

2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

متوسط 
 ترتيبال

 127 136 138 136 141 144 131 93 109 113 المنافسة المحمية شدة
ـ فيمدى   extent of market األسواؽ التحك

dominance 
63 62 55 98 137 130 108 109 87 94 

 118 113 110 124 136 140 114 91 117 114 سياسات الحد مف االحتكار فعالية

 ستثماراالثر الضرائب عمى التحفيز عمى أ
effect of taxation on incentives to 

invest 

58 70 56 58 101 84 86 95 92 78 

 كنسبة مف األرباح معدؿ الضريبة اإلجمالي،
total tax rate, %profits 

118 121 128 134 135 141 137 136 135 132 

 129 126 134 139 140 134 131 126 117 117 مشروععدد اإلجراءات البلزمة إلنشاء 
 87 103 102 101 97 92 88 79 67 51 عدد األياـ البلزمة لبدء مشروع

  87 70 56 124 141 143 135 129 125 112التجارة ز أماـحواجال نتشارا
 trade tariffs 128 128 121 131 132 134 134 130 127 129 معدؿ التعريفة الجمركية

 131 132 131 131 135 136 125 123 133 130 انتشار الممكية األجنبية
 burden of يةعبء اإلجراءات الجمرك

customs procedures 
126 129 124 138 141 143 137 118 114 130 

 degree درجة التوجو نحو خدمة المستيمؾ

of customer orientation 
131 131 108 129 144 144 125 122 130 129 

 buyer sophistication 91 118 108 125 131 119 102 100 90 109الزبائف  درجة تطور

 105 85 104 111 123 111 98 - - -  ف الناتج المحمي اإلجمالياردات كنسبة مالو 
 .2016/2017-2007/2008عمى مختمؼ تقارير المنتدى االقتصادي العالمي  اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

                                                           
 مؤشر "انتشار حواجز التجارة prevalence of trade barriers" جمركيةالغير "انتشار الحواجز  تحولت تسميتو إلى prevalence of non- 

tariff barriers"  2015/2016وذلؾ انطبلقا مف تقرير سنة.
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المنافسة  ص كبير في مجاؿعاني مف نقاالقتصاد الجزائري ي أفنبلحظ  41ـالجدوؿ رقمف خبلؿ 
بدء مف تقرير  كما أنو، 2012/2013 ر عاـتقري في ( 144/144احتؿ المرتبة األخيرة عالميا ) ة حيثميالمح
عموما ضمف المراكز العشرة األخيرة، ليزداد الوضع سوءا خبلؿ تقريري سنتي  تمركز 2011/2012سنة 
والمرتبة  ،دولة 140صؿ أمف  138المرتبة  لممراتب الثبلث األخيرة: لوحتبلبا 2016/2017و 2015/2016
سياسات الحد مف االحتكار لـ تكف فعالة بالقدر ف أ إلى ذلؾأضؼ . عمى التواليدولة  138مف بيف  136

لتحقؽ بعد ذلؾ  2012/2013دولة ضمف تقرير  144مف بيف  140رتبة محيث تمركزت الجزائر في ال الكافي
. وكما ىو معموـ 2016/2017قرير تضمنيا دولة ت 138صؿ أمف  113المرتبة  إلى انتيىكزىا اتقدما في مر 

 .  1ف المنافسة بيف المؤسسات عمى مستوى االقتصاد الجزئي ىي قوة الدفع الرئيسية لمرفع مف التنافسيةإف
الحواجز الجمركية وغير  نتشاراف االقتصاد الجزائري يعاني كذلؾ مف إف ما سبؽعبلوة عمى 

ياـ ثر عمى عدد األأالبلزمة لبدء مشروع مما  اإلجراءاتقؿ ، كذلؾ ثالجمركية اإلجراءاتالجمركية وعبء 
كؿ ىذا  كنسبة مف األرباح. مثؿ ارتفاع معدؿ الضريبةخرى أعراقيؿ  إلىضافة إ ،زمة لبدء مشروع معيفبلال
، بعبارة أخرى أف سوؽ السمع في الجزائر الزالت تتبنى سياسات جنبيةالممكية األ انتشارالحد مف  إلىدى أ

  حمائية. 
ف درجة أخطر مف ذلؾ ىو عاني مف نقص خبرة المشتريف، واألتلمسمع  ةيف السوؽ الجزائر أكما 

 المستيمؾ ىي في مستوياتيا الدنيا مما يعني ضعؼ تمبية المؤسسات لحاجات المستيمكيف التوجو نحو خدمة
تقريري دما خبلؿ لتحقؽ تق ،2012/2013خيرة ضمف تقرير الجزائر في ىذا المؤشر المرتبة األ احتمتحيث 
 إلىخرى أمرة  راجعلتت ،عمى التوالي 122و 125وذلؾ بتموقعيا في المرتبتيف  2015/2016و 2014/2015

كؿ ىذا يدؿ  .2016/2017خيرة في تقرير األ ةالتسع اكزي ضمف المر أدولة  138صؿ أمف  130رتبة مال
 منتجات.لم ةالجزائريسوؽ العمى وجوب تحسيف كفاءة  بوضوح
ّدعامةّالسابعةّ"كفاءةّسوقّالعمل"النقاطّضعفّالجزائرّضمنّّلثالث:الفرعّا

ممارسات التعييف والفصؿ، العبلقة بيف يعكس ىذا المحور مدى توفر المدراء ذوي الخبرة والكفاءة، 
 . وغيرىاالخارج  إلىىجرة الكفاءات األجر واإلنتاجية، المرونة في تحديد األجور، 

 
 
 
 
 
 
ّ

                                                           
 .13، مرجع سابؽ، صلبلستثمارالييئة العامة  1
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ّعفّالجزائرّضمنّدعامةّ"كفاءةّسوقّالعمل":ّنقاطّض42مالجدولّرق
/2008 بياناتال

2009 
2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

متوسط 
 الترتيب

 التعاوف بيف أصحاب العمؿ والموظفيف
cooperation  in labor-employer relations 

129 125 93 127 143 137 130 128 115 125 

 115 113 106 104 116 125 125 105 117 125 المرونة في تحديد األجور
 hiring and firing الفصؿممارسات التعييف و 

practices 
119 105 78 79 112 142 122 103 111 108 

 firing costs\weeks of salary 28 28 29 29 81 85 83 77 74 57 الفصؿتكاليؼ 

 127 122 122 123 140 144 136 105 123 132 األجر واإلنتاجية
 reliance on محترفةاالعتماد عمى إدارة 

professional management 
112 125 129 139 144 145 141 134 135 134 

مساىمة المرأة في القوى العاممة، كنسبة مف 
 الرجاؿ

117 116 120 127 144 148 144 140 136 132 

 130 116 125 133 137 144 141 125 127 123 كفاءاتالبظ قدرة البمد عمى االحتفا

 131 125 128 133 139 - - - - - كفاءاتقدرة البمد عمى جذب ال
 .2016/2017-2007/2008عمى مختمؼ تقارير المنتدى االقتصادي العالمي اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

 
وضح ذلؾ أالعمؿ صرامة في العالـ كما  سواؽأشد أف سوؽ العمؿ في الجزائر يعتبر واحد مف إ
، فيو يعاني الموضح لترتيب الجزائر ضمف المكونات الفرعية لدعامة "محفزات الكفاءة" 39ـالسابؽ رقالجدوؿ 

ساسا أوالمتمثمة  42ـالجدوؿ رقنقاط ضعفو التي أبرزىا خبلؿ ويتضح ذلؾ مف  ،مف ضعؼ الكفاءة في األداء
 في:
، 2012/2013ضمف تقرير عالميا داخؿ مؤسساتنا )المرتبة األخيرة  فاءةغياب إدارة محترفة ذات ك -

مما  ،(2016/2017، و2014/2015، 2013/2014، 2011/2012والمراكز األربعة األخيرة خبلؿ تقارير: 
 ؛يشير إلى االستخداـ غير مبلئـ لمموارد البشرية

 ؛واإلنتاجيةجر ضعؼ العبلقة بيف األ -
 ؛جوراألالمرونة في تحديد  انعداـ -
 ؛صحاب العمؿ والعماؿأضعؼ التعاوف بيف  -
العقوؿ المتعممة مع العمـ أف ىجرة  .وكذلؾ عدـ القدرة عمى جذب المواىب كفاءاتىجرة ال ارتفاع -

 انتقاؿمف الدوؿ النامية بصفة عامة إلى الدوؿ المتقدمة يمثؿ نقؿ عكسي لمتكنولوجيا، فيو  والمتميزة
 البمد المتقدـ الذي لـ يتكبد أيوتدريبو إلى  تعميموصؿ الذي أنفؽ عمى لرأس الماؿ البشري مف البمد األ

 ؛1تكمفة، وبالتالي فالمكسب الذي يعود عمى بمد الميجر يمثؿ خسارة لمبمد األصؿ

                                                           
 .284-283محمود أحمد محمود الزىيري، مرجع سابؽ، ص ص1
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ربع أخيرة عمى مدار فييا الجزائر المرتبة األ احتمتوالتي  ،ة في القوى العاممةأمساىمة المر حجـ تدني  -
ضمف وذلؾ بتموقعيا  ،2016لتسجؿ تقدما طفيفا خبلؿ سنة  ،2015-2012ترة خبلؿ الف أي ،سنوات

 ؛دولة(138 أصؿمف /136خيرة )المرتبة المراتب الثبلث األ
 ممارسات التعييف والتسريح. -

مف أكثر مؤشرات معززات الكفاءة تأخرا إلى  دعما يمكف استخبلصو أف مؤشر كفاءة سوؽ العمؿ يُ 
لي مما يستدعي ضرورة العمؿ إليجاد قانوف عمؿ يحقؽ الحرية في إجراءات جانب مؤشر تطور السوؽ الما

 وغيرىا. ، الربط بيف األجر واإلنتاجيةالتوظيؼ والتسريح، سياسات تحديد األجور
ّتطورّالسوقّالمالي"نقاطّضعفّالجزائرّضمنّالدعامةّالثامنةّ"ّالفرعّالرابع:

فاستقراره ونجاعتو ىو عامؿ أساسي لزيادة النظاـ المالي ىو مصدر لتمويؿ المؤسسات، وعميو 
لى إكفاءة النظاـ المالي في توجيو المدخرات المحمية مدى ليعكس ىذا المحور لذلؾ جاء  تنافسية المؤسسات.

ومدى حمايتيا لحقوؽ  نتاجية، فعالية التشريعات التي تنظـ تبادؿ األوراؽ الماليةإ االستثماراتكثر أ
 . الخ…ى توفره ومد التمويؿعمى سيولة الحصوؿ  ،تعامميفالم

ّ:ّنقاطّضعفّالجزائرّضمنّدعامةّ"تطورّالسوقّالمالي"43مالجدولّرق
/2008 بياناتال

2009 
2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

متوسط 
 الترتيب

 availability of توفر الخدمات المالية

financial services 
130 127 131 139 143 141 133 133 131 134 

القدرة عمى تحمؿ تكاليؼ الخدمات 
 affordability of financialالمالية

services 

- - 136 142 144 144 135 134 95 133 

 سوؽ األسيـ المحمية عبرالتمويؿ 
financing through local equity 

market 

118 119 127 132 131 138 134 124 124 127 

 ease of سيولة الحصوؿ عمى القروض

access to loans 
122 112 67 95 128 86 72 73 122 97 

 venture غامرتوفر رأس الماؿ الم

capital availability 
118 118 81 110 138 123 108 79 85 107 

 soundness of banks 134 127 121 138 143 140 133 128 123 132 البنوؾ متانة

 إجراءات تداوؿ األوراؽ الماليةسبلمة 
regulation of securities exchanges 

128 133 137 136 140 142 136 130 129 135 

 متعامميف مع البنوؾحقوؽ الحماية مؤشر 
legal rights index 

93 98 103 105 118 118 113 106 108 107 

 .2016/2017-2007/2008المنتدى االقتصادي العالمي  عمى مختمؼ تقارير اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
  
ة البترولية، و النظاـ المالي الجزائري نظاما غير فعاؿ، فرغـ المداخيؿ المتولدة عف استغبلؿ الثر  دعيُ 

الجزائر المراتب المتأخرة  احتمتف المؤسسات الجزائرية تواجو صعوبات في الحصوؿ عمى التمويؿ حيث أال إ
الخدمات المالية.  القدرة عمى تحمؿ تكاليؼوكذا  ،لدراسة في مؤشري: توفر الخدمات الماليةعمى طوؿ فترة ا

صعوبة الحصوؿ عمى القروض، سيـ المحمية، التمويؿ مف خبلؿ سوؽ األضعؼ ف إذلؾ ف إلىضافة إ
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في  وراؽ المالية تشكؿ بدورىا نقاط ضعؼ ميمةجراءات تداوؿ األإفعالية نقص وكذا  ،البنوؾ متانةضعؼ 
 عف تدني كفاءة السوؽ المالي. بوضوحىذا كمو يدؿ  النظاـ المالي الجزائري.

 إلى أدتالجزائري يعاني مف العديد مف نقاط الضعؼ التي  ماليالقطاع ال أفنستخمص مما سبؽ 
فة وفي كا همما يفرض ضرورة تطوير  العالمية خبلؿ فترة الدراسة. ةالتنافسيفي تقارير  متأخرةمواقع ل واحتبلل

يصالو ،المجاالت لجعمو أكثر تنافسية خاصة مع التوجو إلى  تقدما األكثرمصاؼ الدوؿ  إلىبالتالي  وا 
التحرير االقتصادي سواء في إطار الشراكة مع االتحاد األوروبي أو في إطار االنضماـ إلى المنظمة العالمية 

 لمتجارة.
ّ "الجاىزيةّالتكنولوجيةنقاطّضعفّالجزائرّضمنّالدعامةّالتاسعةّ"ّالفرعّالخامس:

تمؾ التي تـ  ءطورات التكنولوجية الحديثة سوايعكس ىذا المحور مدى قدرة البمد عمى االستفادة مف الت 
الحصوؿ عمى التكنولوجيا  عمى القدرة، بعبارة أخرى مف الخارج استيرادىاو التي تـ أمحميا  إليياالوصوؿ 
ّّ.استخدامياومدى 

 ،الذي يكتسيو تطوير التكنولوجيا في تحسيف ورفع إنتاجية عوامؿ اإلنتاجالدور  إلىوتجدر اإلشارة 
يا تعمؿ عمى تعزيز وبالتالي فالتكنولوج ،عبلوة عمى تحسيف إنسيابية المعمومات ،اإلنتاجيةوتسريع العمميات 

ّّة.أنيا أداة مف أدوات التنافسي اإلنتاجية أي
ّ"اىزيةّالتكنولوجيةالج":ّنقاطّضعفّالجزائرّضمنّدعامة44ّمالجدولّرق

/2008 بياناتال
2009 

2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

متوسط 
 الترتيب

 مدى توفر التكنولوجيات الحديثة
availability of latest technologies 

117 126 109 122 142 144 136 129 125 128 

تكنولوجيا مف طرؼ ال ستيعابمستوى ا
 firm-level technology المؤسسات

absorption 

128 130 128 134 144 147 138 137 128 135 

تحويؿ التكنولوجيا مف خبلؿ االستثمار 
 FDI and technology األجنبي المباشر

transfer 

132 133 129 123 140 128 115 116 121 126 

 ,internet users االنترنت يمستخدمنسبة 

%pop 
98 91 96 103 110 114 108 106 95 102 

 86 84 89 87 90 87 87 82 83 82 اشتراكات االنترنت واسعة النطاؽ

 Internet bandwidth - - - 90 89 100 72 94 80 88إلنترنتا قوة تدفؽ
 .2016/2017-2007/2008عمى مختمؼ تقارير المنتدى االقتصادي العالمي  اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

  
وخاصة  الجاىزية التكنولوجيةالذي تعاني منو الجزائر في مجاؿ  الجدوؿ يبرز بوضوح النقص الفادح

خيرة في فيو الجزائر المرتبة األ احتمتالتكنولوجيات العالية مف طرؼ المؤسسات والذي  بباستيعا فيما يتعمؽ
تقرير عاـ  فيخيرة رتبة ما قبؿ األمالو  ،دولة( 144صؿ أمف /144رتبة م)ال 2012/2013تقرير سنة 

تب خبلؿ سنة ار ملتسجؿ تحسنا طفيفا وذلؾ بتقدميا بتسع  .دولة( 148صؿ أمف /147رتبة م)ال 2013/2014
خيرة، األ سبعةال مراكزدولة( مع ذلؾ بقيت ضمف ال 144صؿ أمف /138رتبة م)ال 2013مقارنة بسنة  2014
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خيرة، ربع األتب األار مضمف ال دولة( أي140صؿ أمف /137بة رتم)ال 2015واحدة خبلؿ سنة رتبة مثـ ب
مما  خيرة.ضمف المراتب العشر األ ( أي138صؿ أمف /128رتبة م)ال 2016تب في عاـ ار مخيرا بتسع أو 

 التكنولوجيا. استيعابيعني ضعؼ قدرة المؤسسات الجزائرية عمى 
والذي تمركزت فيو الجزائر ضمف  ،الشيء نفسو نبلحظو فيما يخص توفر التكنولوجيات الحديثة 

تي . أما في سن2014غاية عاـ  إلى 2012خيرة خبلؿ الفترة مف سنة ، الخمس، التسع األثالمراتب الثبل
ة خير دولة األ 14و 12 ضمف أي ،دولة 138و 140 مف بيف 125و 129تيف رتبملى الإفتقدمت  2016و 2015

 .الحديثة في مختمؼ حقوؿ اإلنتاج عدـ توفر التكنولوجيابعبارة أخرى  .عمى التوالي
حاال مف  أحسفجنبي المباشر" فمـ يكف األ االستثمارأما بالنسبة لمؤشر "تحويؿ التكنولوجيا مف خبلؿ  

 ىوالمراكز العشرة والعشريف وحت ،خيرسابقيو، حيث نبلحظ التذبذب والتأرجح الكبيريف ما بيف المركز األ
. ونشير في ىذا الصدد إلى الحصة المتواضعة لمجزائر مف ة الدراسةوىذا عمى طوؿ فتر  ،خيرةالثبلثيف األ

والصادر عف مؤتمر األمـ المتحدة  2010رؤوس األمواؿ الخارجية، فحسب تقرير االستثمار العالمي لسنة 
اـ مميار دوالر حجـ االستثمارات األجنبية المباشرة في الدوؿ العربية لع 79.2لمتجارة والتنمية فإنو مف إجمالي 

في حيف تمقت السعودية مثبل  ،%3.5ما يعادؿ  مميار دوالر أي 2.8لـ تتمؽ منيا الجزائر وعودا إال بػػ  2009
 .1مميار دوالر 4.4مميار دوالر ولبناف  35.5

سنويا خبلؿ فترة  102فقد بمغ متوسط ترتيب الجزائر  االنترنت بنسبة مستخدمييتعمؽ  اأما فيم 
مف بيف  95بتقدميا إلى المرتبة  2016/2017الطفيؼ المسجؿ خبلؿ تقرير سنة  الدراسة، وذلؾ رغـ التحسف

قوة تدفؽ مؤشر بينما سجمت ضمف  .2015/2016مرتبة مقارنة بتقرير عاـ  11بتقدـ قدره  ، أيدولة 138
 لدراسة.سنويا خبلؿ فترة ا 88وبمتوسط ترتيب  ،والتراجع تارة أخرى ،االنترنت ترتيبا متذبذبا بيف التقدـ تارة

التكنولوجيا ىي جد محدودة،  استيعابالجزائري عمى  االقتصاديفضي إلى أف قدرة كؿ ما سبؽ  
ّّ.ةالمعرفالقائـ عمى االقتصاد  إلىصعوبة عممية تحوؿ الجزائر وبالتالي 

ّنقاطّضعفّالجزائرّضمنّالدعامةّالعاشرةّ"حجمّالسوق"الفرعّالسادس:ّ
ف كبر حجـ السوؽ يتيح لمشركات العمؿ في أمف حيث  إلنتاجيةايؤثر كبر حجـ السوؽ المحمية عمى  

 بيئة تتميز بوفورات الحجـ، مما يساىـ بتقميؿ التكاليؼ.
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .171، ص2012ائري، جسور لمنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة األولى، بشير مصيطفى، اإلصبلحات التي نريد: مقاالت في االقتصاد الجز  1
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ّ"دعامةّحجمّالسوق":ّنقاطّضعفّالجزائرّضمن45ّمالجدولّرق
 بياناتال

 
 
 

 الناتج المحمي اإلجمالي حجـ السوؽ الخارجي حجـ السوؽ المحمي
GDP بالدوالر 

ات كنسبة مف الصادر 
  الناتج المحمي اإلجمالي

التغير في  الترتيب
 الترتيب

التغير في  الترتيب
 الترتيب

التغير في  الترتيب
 الترتيب

التغير في  الترتيب
 الترتيب

2008/2009 52 - 41 - - - - - 
2009/2010 52 0 42 1+ - - - - 
2010/2011 51 1- 41 1- - - - - 
2011/2012 45 6- 48 7+ - - - - 
2012/2013 47 2+ 49 1+ - - - - 
2013/2014 49 2+ 49 0 48 - 76 - 
2014/2015 45 4- 52 3+ 45 3- 84 8+ 
2015/2016 33 12- 44 8- 33 12- 92 8+ 
2016/2017 33 0 43 1- 33 0 102 10+ 

 - 89 - 40 - 45 - 45 متوسط الترتيب
 .2016/2017-2007/2008تقارير المنتدى االقتصادي العالمي عمى مختمؼ  اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

الوحيدة ضمف مجموعة "محفزات الكفاءة" التي كانت فييا  ىيدعامة العاشرة "حجـ السوؽ" إف ال 
وذلؾ في معظـ مؤشراتيا الفرعية المتمثمة في: حجـ السوؽ المحمي،  ،ولىالجزائر ضمف المراتب الخمسيف األ

وىذا  33رتبة مفي ال خيرتيفخبلؿ السنتيف األ استقرتحيث  .اإلجماليوالناتج المحمي حجـ السوؽ الخارجي، 
ما بالنسبة لحجـ السوؽ الخارجي فقد أ، اإلجماليمؤشري حجـ السوؽ المحمي والناتج المحمي  ىعمى مستو 

تالي وبال. عمى التوالي 2016و 2015سنتي ضمف الدوؿ المشاركة في تقريري  43و 44المرتبتيف  احتمت
مف  باالستفادةيمكف القوؿ أف حجـ السوؽ المحمي والخارجي يعطي ميزة تنافسية لمجزائر تسمح لمؤسساتيا 

مئوية مف الناتج والمتمثؿ في الصادرات كنسبة  ،ما فيما يخص المؤشر الفرعي الرابعأت الحجـ. اوفور 
 مراكزوذلؾ بثمانية  ،خرىأ إلىسنة رتبة الجزائر مف مفي  جمالي، فالمبلحظ ىو التقيقر الواضحالمحمي اإل

تب ار معمى التوالي، ثـ بعشر  2014و 2013مقارنة بعامي  (92/140) 2015و (84/144) 2014خبلؿ سنتي 
 . 2015مقارنة بعاـ  (102/138) 2016خبلؿ سنة 
ّ"روالتطوّعواملّاالبتكارترتيبّالجزائرّضمنّالدعاماتّاألساسيةّلمجموعةّ"ّ:لرابعالمطمبّا
تكار وبيئة األعماؿ، وقد كاف أداء ييف ىما: االبمؤشر عوامؿ االبتكار والتطور مؤشريف فرع يتضمف 

  الجزائر ودوؿ المقارنة ضمف ىذا المؤشر كما يمي: 
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ّ:ّترتيبّالجزائرّودولّالمقارنةّحسبّمجموعةّعواملّاالبتكارّوالتطورّلممنتدى46ّالجدولّرقم
ّاالقتصاديّالعالمي

     
 ياناتالب

2007/
2008  

2008/
2009  

2009/
2010 
 

2010/
2011  

2011/
2012  

2012/
2013  

2013/
2014  

2014/
2015  

2015/
2016  

2016/
2017  

متوسط 
 ترتيبال

 23 18 12 15 14 15 16 23 36 35 46 قطر
 32 36 29 32 29 29 24 26 33 37 45 السعودية
 27 21 21 21 24 25 27 27 25 38 42 اإلمارات

 63 104 110 93 79 - 43 34 45 30 29 تونس
 53 69 85 58 39 44 44 47 52 48 40 عماف

 73 79 82 95 101 86 66 60 64 52 49 الكويت
 54 42 43 55 59 53 46 55 60 54 74 البحريف

 51 39 40 42 51 52 70 65 51 47 54 األردف
 84 86 92 82 100 84 79 79 88 76 70 المغرب

 90 111 113 113 104 96 86 68 71 74 63 مصر
102ّ126ّ122ّ108ّ136ّ144ّ143ّ133ّ124ّ119ّ126ّّالجزائر

 78 52 67 101 90 81 78 74 - - - لبناف
 98 - - - - - 111 115 100 80 82 سوريا
 123 - - 143 141 127 - 135 111 102 105 ليبيا

 129 138 140 138 134 118 135 134 125 120 109 موريتانيا
 138 136 - 134 139 141 141 - - - - يمفال

 17 22 22 22 20 17 18 18 16 10 7 كوريا
 21 20 17 17 23 23 22 25 24 23 19 ماليزيا

 2016/2017-2007/2008المصدر: مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى تقارير المنتدى االقتصادي العالمي لمسنوات 
مع المؤشريف األساسييف السابقيف لمؤشر التنافسية  ورحويمكف مقارنة أداء الجزائر في ىذا الم 

 العالمية في الشكؿ الموالي:
ترتيبّالجزائرّحسبّالمؤشراتّاألساسيةّلمؤشرّالتنافسيةّاإلجماليّلممنتدىّاالقتصاديّتطورّ:38ّمالشكلّرق

ّالعالمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .46ـورق، 38، رقـ32وؿ رقـاالجد عمى اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
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نبلحظ أف أسوأ ترتيب لمجزائر ضمف المكونات األساسية لمؤشر التنافسية  والشكؿمف خبلؿ الجدوؿ  
 اإلجمالي لممنتدى االقتصادي العالمي كاف ضمف عوامؿ االبتكار وذلؾ باحتبلليا:

مف  144أي المرتبة  ،2012/2013 المرتبة األخيرة عمى مستوى كؿ دوؿ العالـ المشاركة وذلؾ في تقرير -
 دولة. 144بيف 

 .2008/2009وذلؾ خبلؿ تقرير سنة  ،المرتبة األخيرة ضمف الدوؿ العربية محؿ الدراسة -
، وقبؿ اليمف 2009/2010وذلؾ قبؿ موريتانيا في تقرير  ،المرتبة ما قبؿ األخيرة ضمف عينة الدوؿ العربية -

 .ولكف قبؿ موريتانيا 2015/2016، وكذا في تقرير 2011/2012في تقرير 
أي المرتبة  ،دولة شمميا التقرير 148مف أصؿ  143فقد احتمت المرتبة  2013/2014أما في تقرير  -

 الستة األخيرة عمى مستوى كؿ دوؿ العالـ المشاركة. كزاألخيرة ضمف عينة الدوؿ العربية، وضمف المرا
 2007/2008خبلؿ تقرير  األخيرة قبؿ ليبيا وموريتانيا بقية التقارير فقد احتمت المراتب الثبلثفي أما  -

وذلؾ قبؿ كؿ مف اليمف وموريتانيا، المراتب األربع األخيرة قبؿ كؿ مف سوريا،  2016/2017وكذا تقرير 
ولكف قبؿ كؿ مف اليمف وموريتانيا  2014/2015وكذا في تقرير  2010/2011ليبيا وموريتانيا في تقرير 

 وليبيا.
، مؤشر األساسيال اأداء الجزائر ضمف ىذ ومف أجؿ تسميط الضوء أكثر عمى مسببات ضعؼ 
 دعامتيو: نستعرض

ّ:ّترتيبّالجزائرّضمنّالمؤشراتّالفرعيةّلعواملّاالبتكارّوالتطور47مالجدولّرق
 بياناتال

                            
 تطور بيئة األعماؿ

Business Sophistication 
التغير في 

 ترتيبال
التغير في  االبتكار

 ترتيبال
 - 89 - 114 دولة131مف أصؿ 2007/2008
 +24 113 +18 132 دولة134مف أصؿ 2008/2009

 +1 114 -4 128 دولة133مف أصؿ 2009/2010
 -7 107 -20 108 دولة139مف أصؿ 2010/2011
 +25 132 +27 135 دولة142مف أصؿ 2011/2012

 +9 141 +9 144 دولة144مف أصؿ 2012/2013
 0 141 0 144 دولة148مف أصؿ 2013/2014

 -13 128 -13 131 دولة144مف أصؿ 2014/2015
 -9 119 -3 128 دولة140مف أصؿ 2015/2016

 -7 112 -7 121 دولة138مف أصؿ 2016/2017
 - 120 - 129 متوسط الرتبة

 .2016/2017-2007/2008عمى مختمؼ تقارير المنتدى االقتصادي العالمي  اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

 
 ويمكف تمثيؿ ىذه المعطيات بيانيا كما يمي: 
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ّ:ّأداءّالجزائرّفيّالمؤشراتّالفرعيةّلعواملّاالبتكارّوالتطور39الشكلّرقم
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 .47الجدوؿ رقـ عمى اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

وضوح التأخر ب افيبرز  39ـوالشكؿ رق، 47ـفالجدوؿ رقبالنسبة لمجموعة "عوامؿ االبتكار والتطور"،  
 ما بعد، وذلؾ نظرا لتمركزىا ضمف المراكز واالبتكارالكبير الذي تعاني منو الجزائر في مجالي بيئة األعماؿ 

لبلبتكار. كما أف األداء في  120لبيئة األعماؿ و 129المائة عمى طوؿ فترة الدراسة بمتوسط مرتبة قدرىا 
إلى  2007/2008وىذا خبلؿ تقارير سنوات مؤشر االبتكار كاف أفضؿ مف نظيره لبيئة األعماؿ 

لى غاية  2010/2011، ليحدث تطابؽ بينيما خبلؿ تقارير أعواـ 2009/2010 ، ليعود الوضع 2014/2015وا 
 لضعؼ أداءولفيـ األسباب الحقيقية  .2016/2017و 2015/2016كما في بداية فترة الدراسة خبلؿ تقريري 

 .اممف تفحص المكونات الفرعية لي، ال بد تيفالدعامىاتيف الجزائر ضمف 
ّ"لاألعماتطورّبيئةّ"ّحاديةّعشرةنقاطّضعفّالجزائرّضمنّالدعامةّالّالفرعّاألول:

ف وذلؾ مف حيث توفر الموردي ،ودرجة تطورىا وتقدميا ،يقيس ىذا المحور نوعية بيئة األعماؿ 
قدرة ، ساليب التسويؽ الحديثة أل يةالمحم ومدى استخداـ الشركات المحمييف وجودتيـ، تطور عمميات اإلنتاج،

عماؿ األ تجمعاتيضا مدى تطور أكما يعكس ىذا المحور  ،عمى تفويض السمطة العميا في الشركات اإلدارة
نتاج سمع متطورة ومميزة إالتي ليا دور فاعؿ في تحفيز المقدرة عمى و  ،في الدولة clusters العنقودية
  .ومتنوعة

 
 
 
 
 
 
 
ّ
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ّنقاطّضعفّالجزائرّضمنّدعامةّتطورّبيئةّاألعمالّ:ّأىم48مالجدولّرق
/2008 بياناتال

2009 
2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

متوسط 
 الرتبة

 local supplier عدد المورديف المحمييف

quantity 
113 100 59 78 124 123 102 108 108 102 

 local supplier ف المحمييفالموردي جودة

quality 
130 120 105 128 137 140 136 131 130 129 

 state of cluster تطور العناقيد درجة

development 
120 131 126 137 139 119 105 108 115 122 

 nature of طبيعة الميزة التنافسية

competitive advantage 
130 120 129 141 144 132 104 101 93 122 

 value chain سمسمة القيمة اتساع

breadth 
132 128 123 132 143 145 126 119 109 129 

 control of التوزيع الدوليب التحكـ

international distribution 
126 124 109 140 144 146 127 102 112 126 

 production تطور عمميات اإلنتاج

process sophistication 
122 104 83 117 141 142 131 121 108 119 

 extent of استخداـ وانتشار التسويؽ

marketing 
130 124 105 125 143 146 139 132 125 130 

 ض الصبلحياتتفويل االستعداد
willingness to delegate authority 

132 128 111 138 144 144 125 125 124 130 

ّ.2016/2017-2007/2008رير المنتدى االقتصادي العالمي عمى مختمؼ تقا اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
، كؿ المؤشرات الفرعية لبيئة األعماؿمف خبلؿ الجدوؿ نسجؿ الوضع التنافسي المتدىور لمجزائر في  

ئة في ىذه اوذلؾ الحتبلليا لممراتب المتأخرة بعد الم ،تمثؿ نقاط ضعؼ لمجزائر فمعظـ بنود ىذه األخيرة
ر العناقيد وتخمؼ ؼ كبير في عدد المورديف المحمييف وكذا جودتيـ، ضعؼ انتشاالمؤشرات: فيناؾ ضع

، انعداـ مما أثر عمى القدرة عمى التسويؽ إلى الخارج استخداـ التسويؽو  انتشار ، ضعؼعمميات اإلنتاج
  .تفويض السمطات

ض التكمفة نتيجة ة فيو يقيس مصدر ىذه الميزة ىؿ يعود إلى انخفاتنافسيالميزة ال طبيعة أما مؤشر 
توفر الموارد الطبيعية وبالتالي فيي عبارة عف مزايا نسبية موروثة، أـ أنيا تعود إلى تطبيؽ المؤسسة لعمميات 

نتاج منتجات فريدة.  وكمما كانت الميزة التنافسية ناتجة عف التميز والتفرد دؿ ذلؾ عمى تنافسية إنتاج متميزة وا 
مسمة القيمة، والعكس صحيح في حالة االعتماد عمى المزايا النسبية عالية وارتقاء االقتصاد عمى سمـ س

ر )مراتب ما بعد المائة عمى طوؿ فترة الدراسة الموروثة. بالنسبة لمجزائر فإف المراتب المتأخرة في ىذا المؤش
وروثة، تشير إلى اعتماد المؤسسات الصناعية الجزائرية عمى المزايا النسبية الم (122وبمتوسط ترتيب قدره 

 وىذا بدوره انعكس عمى مؤشر سمسمة القيمة.
ة مف خبلؿ ماؿ في الجزائر خبلؿ فترة الدراسبرز معوقات ممارسة األعأوالجدير بالذكر أف مف  
 عامؿ كانت كما يمي: 16قائمة مف  حوؿ رجاؿ األعماؿ في الجزائر راءآ استطبلع
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ّّلتقاريرّالمنتدىّاالقتصاديّالعالميوفقاّئرّاألعمالّفيّالجزاممارسةّ:ّأىمّمعوقات49ّالجدولّرقم
/2008 بياناتال

2009 
2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

متوسط 
 النسبة

 Access to سيولة الحصوؿ عمى التمويؿ

financing 
20.6% 23.0% 16.4% 19.2% 15.7% 15.8% 15.1% 15.3% 13.7% 17.2% 

 التأثير السمبي لمبيروقراطية الحكومية
Inefficient government bureaucracy 

18.2% 20.1% 21.1% 18.4% 20.5% 17.5% 12.6% 14.2% 17.5% 17.79% 

 Corruption 10.7% 10.2% 13.8% 16.0% 14.0% 11.3% 13.9% 9.6% 13.3% 12.53% الرشوة

 Tax rates 6.3% 3.2% 3.7% 6.9% 2.4% 3.6% 9.4% 8.1% 4.5% 5.34% معدالت الضريبة
 Complexity of تعقد أنظمة الضرائب

tax regulations 
6.9% 6.3% 2.9% 5.5% 6.3% 3.5% 5.1% 7.5% 4.6% 5.4% 

 Inadequately نقص اليد العاممة المتعممة

educated workforce 
6.5% 7.6% 10.7% 7.7% 8.1% 9.0% 6.1% 6.3% 5.7% 7.52% 

 Inedequate البنية التحتية فايةك عدـ

supply of infrastructure 
6.4% 5.9% 6.1% 2.7% 8.1% 6.5% 5.8% 7.1% 5.6% 6.02% 

 Restrictive العمؿ المقيِّدة تشريعات

labor regulations 
6.5% 6.6% 1.8% 2.2% 4.3% 4.6% 6.2% 6.0% 5.3% 4.83% 

ضعؼ أخبلقيات العمؿ في القوة العاممة 
 Poor work ethic in national ةالوطني

labor force 

3.1% 2.8% 5.3% 4.3% 3.5% 4.0% 5.5% 5.7% 5.7% 4.43% 

 Foreign العمبلت األجنبية قوانيف تداوؿ

currency regulations 
2.8% 5.7% 4.4% 3.8% 3.0% 7.0% 4.3% 5.5% 6.2% 4,74% 

 %3.7 %5.7 %4.8 %3.2 %3.2 %4.5 %5.8 %1.5 %1.6 %3.0 التضخـ

 %6.08 %6.5 %3.6 %4.7 %7.5 %4.9 %3.8 %8.8 %6.6 %8.3 عدـ استقرار السياسات
  - - - - 1.4% 2.8% 2.2% 3.1% 2.5% 2.4%نقص القدرة عمى االبتكار

 Crime and theft 0.0% 0.3% 2.0% 1.7% 2.4% 1.5% 1.9% 2.0% 2.2% 1.56% الجريمة والسرقة

 %1.02 %0.6 %0.7 %2.9 %1.0 %0.0 %1.9 %1.5 %0.0 %0.6 باتعدـ استقرار الحكومات/االنقبل
 %0.49 %0.5 %0.4 %1.1 %1.2 %0.8 %0.2 %0.0 %0.1 %0.1 ضعؼ الصحة العامة

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 المجموع
 .2016/2017-2007/2008لمي عمى مختمؼ تقارير المنتدى االقتصادي العا اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

مؤشرا التي رصدتيا تقارير المنتدى االقتصادي العالمي  16ف مف بيف أمف خبلؿ الجدوؿ نبلحظ  
كثرىا أبرزىا و أف أوالتي تمثؿ مشاكؿ تواجو االقتصاد الجزائري وتؤثر عمى تنافسيتو، نجد  ،خبلؿ فترة الدراسة
 حدة يتمثؿ في:

 ؛البيروقراطية الحكومية -
 ؛لى التمويؿإالوصوؿ صعوبة  -
 ؛الرشوة -
  ؛نقص اليد العاممة المتعممة -
  ؛التحتية يةعدـ كفاية البن -
 عدـ استقرار السياسات؛ -

                                                           
 2012/2013ىذا العامؿ بدءا مف تقرير  إضافةتـ. 
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 ؛تعقد األنظمة الضريبية -
 ؛معدالت الضرائب ارتفاع -
  .االبتكارنقص القدرة عمى و لى عدـ تنظيـ سوؽ العمؿ وسوؽ العممة، التضخـ، إضافة إ -

سوؽ ماؿ غير متطور وغير كؼء،  عماؿ في الجزائر تتمثؿ فياألف معوقات بيئة أمجمؿ القوؿ  
قوانيف سوؽ العمؿ وعدـ مرونتو، ضعؼ عدـ كفاية البنية التحتية، ، العمالة غير ماىرة، ة والرشوةالبيروقراطي

مر دراسة كؿ متغير بتكار. لذلؾ يستدعي األبداع واالالمناخ العاـ لئل فرخبلقيات العمؿ، عدـ تو أغياب  وأ
 ف كؿ ىذه المؤشرات متداخمة كما ذكرنا سابقا. أف مواطف الضعؼ ووضع خطط قومية لعبلجيا السيما م

ّ"االبتكارنقاطّضعفّالجزائرّضمنّالدعامةّالثانيةّعشرةّ"ّالفرعّالثاني:
نتاجية مستدامة. إلى االقتصاد المعرفي المتميز، ولخمؽ إساسية لموصوؿ إف االبتكار ىو الركيزة األ 
وبالرغـ مف أنو مف  ،باالبتكارت مدفوعة اظ أف الدوؿ األكثر تنافسية في العالـ تتمتع باقتصادوالمبلح

 الزدىارإال أف ىناؾ العديد مف العوامؿ التي تساىـ مجتمعة في توفير بيئة مبلئمة  االبتكارالصعب قياس 
في  االستثمارر يتعزز مف خبلؿ ف ىذا المحور يعكس البيئة الداعمة لبلبتكار، ىذا األخيإ. وعميو ف1االبتكار

اؿ جالشركات في م استثمارفي مؤسسات البحث العممي،  االستثمارالتعميـ خاصة منو العمـو واليندسة، 
وفعالية ، عبلقات التعاوف في مجاؿ البحث والتطوير بيف الجامعات ومؤسسات األعماؿ، البحث والتطوير

الجزائر ضمف ىذه  مراكزوالجدوؿ الموالي يبرز . الفكريةالقوانيف والتشريعات التي تحمي حقوؽ الممكية 
 المحاور:

ّ:ّأىمّنقاطّضعفّالجزائرّضمنّدعامةّاالبتكار50الجدولّرقم
/2008 بياناتال

2009 
2009/
2010 

2010/
2011 

2011/
2012 

2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 

متوسط 
 الرتبة

 capacity of القدرة عمى االبتكار

innovation 
133 129 125 138 143 147 143 126 112 133 

 quality of البحث العممي جودة مؤسسات

scientific research institutions 
108 111 96 126 141 133 127 112 99 117 

 إنفاؽ المؤسسات عمى البحث والتطوير
company spending on R&D 

116 99 106 139 143 147 138 122 113 125 

لمؤسسات مدى التعاوف بيف الجامعات وا
 في مجاؿ البحث والتطويرالصناعية 

124 120 119 136 144 146 137 136 120 131 

المشتريات الحكومية مف المنتجات ذات 
 Gov't procurement التكنولوجيا المتقدمة

of advanced tech products 

118 122 123 137 142 127 99 92 105 118 

 availability توفر العمماء والميندسيف مدى

of scientists and engineers 
41 57 43 44 72 68 61 74 81 60 

 براءات االختراع لكؿ مميوف نسمةعدد 
utility patents per million population 

88 90 90 85 91 99 97 92 94 92 

ّ.2016/2017-2007/2008تدى االقتصادي العالمي عمى مختمؼ تقارير المن اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
 

                                                           
 .86، مرجع سابؽ، صلبلستثمارالييئة العامة 1
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نسجؿ الضعؼ الكبير الذي تعاني منو الجزائر في مجاؿ القدرة عمى  50ـالجدوؿ رقمف خبلؿ  
 إنفاؽ المؤسسات عمى البحث والتطوير.تدني مستوى و  ،االبتكار
بلث سنوات متتالية: خبلؿ ث األخيرةفيو المرتبة ما قبؿ  احتمتفقد  االبتكارمقدرة عمى ل بالنسبة  
مف  112ثـ  ،دولة 140صؿ أمف  126رتبة مبتمركزىا في اللتسجؿ تقدما بعد ذلؾ  ،2014و 2013، 2012
  عمى التوالي. 2016و 2015خبلؿ عامي  دولة وذلؾ 138بيف 

 139نفاؽ المؤسسات عمى البحث والتطوير" فقد تبوأت فيو الجزائر المركز إأما فيما يخص مؤشر " 
ضمف األربع مراتب األخيرة، المركز ما قبؿ األخير )المرتبة  أي 2011/2012مف تقرير دولة ض 142مف بيف 

دولة(. 148 أصؿمف /147)الرتبة  2013/2014وكذا في تقرير  2012/2013( في تقرير 144مف أصؿ /143
 انعكسا ما وىذ ،مما يدؿ داللة واضحة عمى إىماؿ جانب البحث والتطوير مف طرؼ المؤسسات الجزائرية

 . في الجزائر االختراعفي تدني عدد براءات 
والذي  ،الجامعات والمؤسسات الصناعية في مجاؿ البحث والتطوير فضعؼ التعاوف بي عبلوة عمى 
كانت  2013وفي عاـ  ،المركز األخير :2012فيو الجزائر أيضا مراتب متأخرة خصوصا خبلؿ سنة  احتمت

 2014تب سنة ار مدولة(، لتحقؽ بعد ذلؾ تقدما بتسع 148 أصؿمف  /146ة ضمف الثبلث دوؿ األخيرة )الرتب
 2014مقارنة بعاـ  2015رتبة واحدة سنة مبثـ  ،األخيرة الثمانيةمع بقائيا ضمف المراكز  2013مقارنة بسنة 

ضمف  أي 2015مقارنة بسنة  2016رتبة وذلؾ عاـ م 16 ػػػثـ ب ،مع تمركزىا ضمف المراتب الخمس األخيرة
ة ومحدودية المشتريات الحكومية مف المنتجات ذات التكنولوجيا المتقدمكذلؾ ضعؼ  األخيرة. 19الػػ المراكز 

، مع العمـ أف توفر العمماء والميندسيف يساىـ في عدد الميندسيف والعمماء خصوصا خبلؿ السنوات األخيرة
 .تطوير البحث العممي

كبير لبلقتصاد الجزائري ضمف محفزات الكفاءة وعوامؿ التراجع الفي األخير أف  استخبلصوما يمكف  
مة أعمى مف مراحؿ التطور عمى األقؿ عمى المدى القصير نحو مرح واالبتكار يؤشر عمى عدـ إمكانية انتقال

 .والمتمثمة في مرحمتي االقتصاد المعتمد عمى الكفاءة وعمى االبتكار ،التنافسي
ّ:األوللّخالصةّالفص

إلى  استناداوذلؾ  ،تـ تحميؿ المركز التنافسي لمجزائر عمى المستوى الكمي ىذا الفصؿ مف خبلؿ 
العالمي، وذلؾ بغية التعرؼ عمى مدى  االقتصاديتقارير التنافسية لكؿ مف المعيد العربي لمتخطيط والمنتدى 

ودعـ قدرتيا بيئة محمية لممؤسسات الجزائرية تكوف قادرة عمى تعزيز  توفير عمىالكمي  االقتصادقدرة عوامؿ 
 عمى التنافس. وقد تـ التوصؿ إلى مجموعة مف النتائج أىميا:

 ما يمي: استخبلصيمكف  حسب تقارير المعيد العربي لمتخطيط -أوال
، بيئة األعماؿ، االقتصاديومؤشراتو الفرعية المتمثمة في: األداء  النسبة  لمؤشر التنافسية الجاريةب .1

ف أداء االقتصاد الجزائري كاف كما إصص، التكمفة واإلنتاجية فديناميكية األسواؽ والمنتجات والتخ
 يمي:



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتحميلّالقدرةّالتنافسيةّلممؤسساتّالصناعيةّالجزائريةّعمىّالمستوىّالكميّّّّّّّالفصلّاألولّّّّّّثانيّّالجزءّال  

 

282 
  

  ىو المؤشر الوحيد الذي حققت فيو الجزائر مراكز متقدمة؛ االقتصاديمؤشر األداء  -
نة  ضعيؼوذلؾ لتحقيقيا ألداء  ،مستوى بيئة األعماؿ بالجزائر ضعؼ - في أغمبية المؤشرات الفرعية المكوِّ

فيو الجزائر المراكز األخيرة، مؤشر  احتمتاصة منيا مؤشر تكمفة األعماؿ الذي وخ ،لمؤشر بيئة األعماؿ
 احتراـالذي تعاني فيو مف مستويات مرتفعة مف الفساد اإلداري وضعؼ الحاكمية وفاعمية المؤسسات 

وذلؾ خبلؿ التقارير الثبلثة  ةالقانوف والنظاـ، أداء متوسط عمى مستوى مؤشر البنية التحتية األساسي
أىـ حيث تمثمت  30مف بيف/24رتبة مفي ال ىابتمركز  2012األولى ليزداد الوضع سوءا في تقرير سنة 

في نقؿ السمع وكفاءة إنتاج الطاقة الكيربائية ونظاـ توزيعيا في مجاؿ المطارات وطاقاتيا  نقاط ضعفيا
 وكثافة الياتؼ الثابت وغيرىا؛

ديرية صوالذي يعكس القدرة الت، منتجات والتخصصمراتب متأخرة ضمف مؤشر ديناميكية األسواؽ وال -
  لمدولة؛

رة التنافسية لمصناعات التحويمية مف خبلؿ مؤشر اإلنتاجية والتكمفة تجمى لنا الضعؼ الكبير في القد -
 .وحصة ىذه الصناعات مف الناتج المحمي اإلجمالي ،والذي عكسو ضعؼ إنتاجية العمؿ ،الجزائرية

وتوطيف  بتكاريةالمتمثمة في: مؤشر الطاقة اال نة ومؤشراتو الفرعيةمؤشر التنافسية الكام أما .2
ما بيف  تراوح، رأس الماؿ البشري، نوعية البنى التحتية التكنولوجية، فإف أداء الجزائر التكنولوجية

  المتوسط والضعيؼ وذلؾ كما يمي:
ء متوسط عمى مستوى مؤشر أدا :بالنسبة لمؤشر الطاقة اإلبتكارية وتوطيف التقانة فقد حققت الجزائر -

وذلؾ بتمركزىا في الثمث الثاني في سمـ ىذا المؤشر وذلؾ عمى  ،العالية كنولوجيةنسبة الصادرات ذات الت
طويع التكنولوجيا كما أبرز ذلؾ مؤشر نسبة واردات السمع تطوؿ فترة الدراسة رغـ المساعي الرامية إلى 

 االستثمارالثمث الثاني في سمـ مؤشر صافي تدفؽ  ، التموقع ضمفالرأسمالية مف إجمالي الواردات
ثـ التقيقر  2009و 2006و 2003اإلجمالي خبلؿ تقارير سنوات  االستثماراألجنبي المباشر كنسبة مف 

عيا ضمف الثمث ضاألداء المتوسط لمجزائر وذلؾ بتمو و ، (26/30)إلى المراتب األخيرة  2012خبلؿ تقرير 
 االت العممية والتقنية؛الثاني في سمـ مؤشر عدد المق

 2003ما بيف المتوسط خبلؿ تقريري سنتي  تراوحفيما يخص مؤشر رأس الماؿ البشري فأداء الجزائر  -
. وتمثمت أىـ نقاط ضعفيا في المؤشرات الفرعية 2012و 2009، والضعيؼ في تقريري سنتي 2006و

التمدرس معدالت اإلجمالي، مي ج المحاآلتية: معدالت األمية، اإلنفاؽ عمى الصحة كنسبة مف النات
 الثانوي والجامعي؛

التحتية التكنولوجية، وتمحورت أىـ نقاط الضعؼ في المؤشرات  يةاألداء الضعيؼ لمجزائر في مؤشر البن -
اإلنترنت، عدد الحواسيب الشخصية، عدد خطوط الياتؼ الثابت. مما يبرز اليوة  استخداـالفرعية التالية: 

ة التحتية نييا الجزائر. وعميو فاليوة عمى مستوى التنافسية الكامنة تكمف في البالرقمية التي تعاني من
 التكنولوجية ورأس الماؿ البشري.
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وتجدر اإلشارة إلى أف أكبر فجوة تنافسية لمجزائر ضمف المؤشر اإلجمالي لمتنافسية العربية خبلؿ  
، كما أف المصدر األساسي %53اليزيا بػػ ثـ م %62التقارير األربعة ُسجمت مع كوريا بمتوسط نسبة قدرىا 

 التنافسية الكامنة وبيئة األعماؿ. :ليذه الفجوة يعود بالدرجة األولى لممؤشريف الفرعييف
 :ا ما يميأما تقارير التنافسية لممنتدى االقتصادي العالمي فأىـ نتائجي -ثانيا

المعتمد عمى الموارد الطبيعية إلى  االقتصادمف  االنتقاليةالجزائري ضمف المرحمة  االقتصادتموقع  .1
وبالتالي قطاعاتو  ،الجزائري االقتصادتنافسية  اعتمادالمعتمد عمى الكفاءة مما يشير إلى  االقتصاد

، كما أف ىذا يعني عدـ قدرة الدولة عمى غير الماىرةعمى عوامؿ اإلنتاج كوفرة المواد الخاـ والعمالة 
 ؛دوؿ أخرى االبتكار واالعتماد عمى استيرادىا مف

المكونات األساسية لمؤشر التنافسية اإلجمالي لممنتدى ىي: المتطمبات األساسية، محفزات الكفاءة،  .2
ائر نتائج . حيث أف مجموعة المتطمبات األساسية ىي المؤشر الذي حققت فيو الجز االبتكاروعوامؿ 

حصؿ عمييا في المؤشر وذلؾ نظرا لممراتب المتقدمة المت ،خريفمقارنة بالمؤشريف اآلأقؿ ضعفا 
أما باقي المؤشرات الفرعية لمجموعة  الكمي. االقتصاد استقرارمتمثؿ في الفرعي ليذه المجموعة وال

 :الجزائر سجمتفقد المتطمبات األساسية 
  ؛مراتب متأخرة عمى طوؿ فترة الدراسة في مؤشر دعامة المؤسسات -
حيث أف البنية  البنية حسب نوع وسيمة النقؿ،ة ىذه جود واختبلؼضعؼ جودة البنية التحتية لمجزائر  -

تدني نوعية خدمات التزويد  تمييما الطرقات ثـ السكؾ الحديدية. األسوأىي  والموانئالتحتية لمنقؿ الجوي 
وى عدد تالذي حققت فيو الجزائر أداء ضعيؼ عمى مس االتصاالتء، كذلؾ عمى مستوى قطاع بالكيربا

 ي الياتؼ النقاؿ؛خطوط الياتؼ الثابت وعدد مشترك
أما عمى مستوى الصحة والتعميـ األساسي فقد سجمت الجزائر مراتب متأخرة فيما يخص جودة التعميـ  -

 األساسي؛
حجـ  فباستثناءبمجموعة المتطمبات األساسية. األكثر تدىورا مقارنة  دعمجموعة محفزات الكفاءة تُ  .3

تنافسية الجزائر في  ترة الدراسة، فإفالسوؽ الذي كانت فيو الجزائر ضمف الخمسيف دولة خبلؿ ف
ي ؽ الثبلثة: السمع، العمؿ، والسوؽ المالاخصوصا منيا كفاءة األسو  باقي الدعامات قد كاف سيئا
ب والتي حققت فييا الجزائر مراكز متأخرة. أما دعامة التعميـ العالي والتدريوكذا الجاىزية التكنولوجية 

وذلؾ مقارنة بالدعامات السابقة ضمف  2014سنة  مف فإف الوضع كاف أقؿ سوءا خاصة بدء
 :ومف بيف أىـ نقاط ضعؼ الجزائر ضمف ىذه الدعامات نذكرمجموعة محفزات الكفاءة. 

سياسات الحد مف السوؽ الجزائرية لممنتجات تعاني العديد مف النقائص عمى مستوى المنافسة المحمية،  -
إلى ذلؾ نقص خبرة المشتريف،  أضؼبدء مشروع.  ، عبء اإلجراءات الجمركية وثقؿ إجراءاتاالحتكار

 والمستوى الضعيؼ مف درجة توجو المؤسسات الجزائرية نحو خدمة المستيمؾ وتمبية حاجياتو؛
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أحد أشد أسواؽ العالـ صرامة في العمؿ، حيث يعاني مف ضعؼ العبلقة  دعسوؽ العمؿ في الجزائر يُ  -
ىجرة  وارتفاعيد األجور، عدـ القدرة عمى جذب المواىب المرونة في تحد انعداـبيف األجر واإلنتاجية، 

 األدمغة وغيرىا؛
أما تدني كفاءة السوؽ المالي فيبرز مف خبلؿ عدـ توفر الخدمات المالية وصعوبة المؤسسات الجزائرية  -

 ؛الخ…صعوبة الحصوؿ عمى القروض، صبلبة البنوؾ إلى ىذه الخدمات،في الوصوؿ 
تحويؿ التكنولوجيا،  استيعابعمى  وتسـ بضعؼ قدرتي ، االقتصاد الجزائرييةبالنسبة لمجاىزية التكنولوج -

 لخ؛ا…التكنولوجيات الحديثة توفر عدـو األجنبي المباشر،  االستثمارالتكنولوجيا مف خبلؿ 
عبلوة عمى مؤشر التعميـ العالي والتدريب الذي تعاني فيو الجزائر العديد مف النقائص خاصة منيا:  -

في تدريب الموظفيف مف قبؿ المؤسسات، ضعؼ توفر خدمات البحث والتدريب  االستثمارضعؼ 
أحد  اعتبارىاالمحمية، ضعؼ نوعية التعميـ بصفة عامة وتعميـ العمـو والرياضيات بصفة خاصة عمى 

وتوفير  ،في تطوير البحث العممي بصفة عامة دور المحوري لمنظاـ التعميميمر نظرا لاالبتكامعززات 
 ؛الخ…العالي التكنولوجيالمحتوى ذات قادر عمى إنتاج السمع وال الكؼءؿ البشري الرأس الما

الجزائر أسوأ ترتيب ليا ضمف  اي حققت فييتوال ،والتطور االبتكارفيما يخص مجموعة عوامؿ  .4
تأخر كبير  المكونات األساسية لمؤشر التنافسية اإلجمالي لممنتدى االقتصادي العالمي، فقد سجمت

 :االبتكاريئة األعماؿ وفي في نوعية ب
نة لبيئة األعماؿ، فيناؾ ضعؼ كبير في  - التموقع ضمف المراتب المتأخرة في كؿ المؤشرات الفرعية المكوِّ

 انتشارعدد وجودة المورديف المحمييف، تخمؼ عمميات اإلنتاج وعدـ القدرة عمى تطويرىا، ضعؼ 
 التنافسية وغيرىا؛العناقيد، ضعؼ الميزة  انتشارالتسويؽ، ضعؼ  واستخداـ

في الجزائر، فقد تـ تسجيؿ ضعؼ كبير في مجاؿ القدرة  لبلبتكارفيما يخص مدى توفر البيئة الداعمة  -
، ضعؼ التعاوف بيف الجامعات والمؤسسات ، تدني جودة مؤسسات البحث العممياالبتكارعمى 

لمؤسسات الجزائرية والذي الصناعية في مجاؿ البحث والتطوير، إىماؿ جانب البحث والتطوير مف قبؿ ا
 لخ.ا…تجسد في ضعؼ إنفاؽ المؤسسات عمى البحث والتطوير

بعد تحميمنا لمقدرة التنافسية لممؤسسات الصناعية الجزائرية عمى المستوى الكمي، ننتقؿ في الفصؿ  
المراقبة الموالي إلى تحميؿ تنافسية إحدى ىذه المؤسسات، والمتمثمة في المؤسسة الوطنية ألجيزة القياس و 

 بالعممة.
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:ّتحميلّالقدرةّالتنافسيةّلممؤسسةّالوطنيةّالثانيالفصلّ
ّ-بالعممة– EN-AMCّةألجيزةّالقياسّوالمراقب

ّتمّتقسيموّإلى:
ّ
ّالوطنيةّألجيزةّالقياسّوالمراقبةّالمبحثّاألول:ّتقديمّعامّلممؤسسة

ةّوفقّنموذجيّمؤسسةّمحلّالدراسلمتنافسيةّالّقياسّوتحميلّالقدرةالمبحثّالثاني:ّ
ّالماسةّوالقوىّالخمسّلبورتر

وفقّنموذجّسمسمةّالقيمةّ AMC مؤسسةلّالقدرةّالتنافسيةتحميلّالمبحثّالثالث:ّ
ّلبورتر
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ّتمييد:
في حيف نصيب المنتوج  مف إجمالي صادرات الجزائر %97في ظؿ اقتصاد تمثؿ فيو صادرات النفط  

ة مؤسساتنا مما يستوجب عمينا تحميؿ قدر ، 1%5يتعدى  الالناتج الداخمي الخاـ  تكويف الصناعي في
المؤسسات تكوف غير  أف، عمى اعتبار ةواألجنبيوطنية منيا منتجات اللم المنافسة المحميةعمى  الصناعية

تحميؿ القدرة  ىذا الفصؿ. لذلؾ سنحاوؿ مف خبلؿ كانت قاعدتيا المحمية ضعيفة إذاقادرة عمى المنافسة دوليا 
ي تعتبر مف المؤسسات الرائدة في صناعة والت ،المؤسسات الصناعية الوطنية إلحدى التنافسية المحمية

نماذج بورتر التي تطرقنا إلييا في الجزء  معتمديف في ذلؾ عمى مراقبة عمى المستوى الوطني.القياس وال
أي أننا نحاوؿ  ، نموذج القوى الخمس، وسمسمة القيمة.في نموذج الماسة النظري مف ىذه الدراسة، والمتمثمة

 ،AMCإسقاط بعض جوانب الجزء النظري عمى حالة مؤسسة 
ّلممؤسسةّالوطنيةّألجيزةّالقياسّوالمراقبةّتقديمّعامّالمبحثّاألول:ّ

، إعطاء صورة عامة عف المؤسسة الوطنية ألجيزة القياس والمراقبةنحاوؿ مف خبلؿ ىذا المبحث  
 .وذلؾ مف حيث تطورىا التاريخي، مياميا، تشكيمة منتجاتيا، وكذا ىيكميا التنظيمي

 المؤسسةّمحلّالدراسةالتعريفّب:ّاألولالمطمبّ
مف حيث تطورىا التاريخي، مياميا،  AMCخبلؿ ىذا المطمب إلى التعريؼ بمؤسسة نتطرؽ مف  

 .أىدافياتشكيمة منتجاتيا، و 
AMCّ 2الفرعّاألول:ّنشأةّوتطورّمؤسسة

 "سونمغاز إف المؤسسة األـ المتمثمة في الشركة الوطنية لمكيرباء والغاز 
SONELGAZ قد أنشئت "

EGAوذلؾ خمفا لشركة كيرباء وغاز الجزائر " 59-69بموجب األمر رقـ  1969جويمية  28في 
"  التي

 .1947جويمية  5 أنشئت في إطار القوانيف الفرنسية في
وبغية تمكنيا مف ممارسة  ،(1974-1970)المخطط الخماسي  التنمية الصناعيةبرنامج إطار وفي  

وطني، قامت سونمغاز بإنشاء مركب أنشطتيا المتمثمة في توزيع الطاقة الكيربائية والغازية عبر التراب ال
فترة إنجازه خمس  استغرقتوذلؾ عمى مستوى المنطقة الصناعية بالعممة والية سطيؼ، حيث  ،تلمعدادا

وذلؾ بإطبلؽ أوؿ  ،1980الفعمي في اإلنتاج فكانت في سنة  االنطبلؽأما عممية  ،(1980-1976)سنوات 
ة ألجيزة القياس والمراقبة ُأنجز في إطار مشاريع "مفتاح . مركب المؤسسة الوطنيمنتوج وىو عداد الكيرباء

آنذاؾ  AMCعتبرت . وامتر مربع مغطاة 45000متر مربع منيا  130000في اليد"، وىو يمتد عمى مساحة 
  .واإلفريقيمف بيف المؤسسات الكبرى الفريدة مف نوعيا عمى المستوييف الوطني 

 عبر المراحؿ التاريخية التالية: مرَّ  AMCوتجدر اإلشارة إلى أف تطور مؤسسة  

                                                           
 .13بشير مصيطفى، مرجع سابؽ، ص 1
 لبشرية بقسـ األدوات.، ومصمحة الموارد ا-بالمديرية العامة–وثائؽ داخمية لمديرية الموارد البشرية 2


SONELGAZ: Société Nationale de L’Électricité et du Gaz.

  


 EGA: Électricité et Gaz d’ lgérie. 
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وذلؾ  ،1980خبلؿ ىذه المرحمة تـ تدشيف مركب المؤسسة في سنة  :1984-1980المرحمة األولى  .1
آخريف في صنع منتوجيف  1981ليتـ االنطبلؽ في سنة  .بإطبلؽ أوؿ منتوج ليا وىو عداد الكيرباء

 unité ركب ُسيِّر مف طرؼ وحدة عممية، المالمرحمةوعداد الماء. وخبلؿ ىذه  ،ىما: عداد الغاز

opérationnelle .تابعة لشركة سونمغاز 
: إعادة الييكمة العضوية لشركة سونمغاز نجـ عنيا ميبلد عدة 1989-1984المرحمة الثانية  .2

 633-83ووفقا لمرسـو رقـ  1984جانفي  01وذلؾ بتاريخ  ،AMCومف بينيا مؤسسة  ،مؤسسات
كمؤسسة وبذلؾ أصبحت المؤسسة الوطنية ألجيزة القياس والمراقبة  .1983نوفمبر  05المؤرخ في 
 ،وأعطيت ليا كافة الصبلحيات حتى يتسنى ليا تحقيؽ األىداؼ التي أُنشئت مف أجميا ،اقائمة بذاتي

وكذا تصدير ىذه  ،السوؽ الوطني مف عدادات الكيرباء، الغاز والماء احتياجاتومف أىميا تمبية 
قد كانت و  الوطني. االقتصادوبالتالي المساىمة في تنمية  ،ى العممة الصعبةالمنتجات لمحصوؿ عم

سبؽ فقد تميزت ىذه  عبلوة عمى ماالمؤسسة خبلؿ ىذه الفترة تحت وصاية وزارة الصناعات الثقيمة. 
حيث تـ إطبلؽ المنتجات خارج احتياجات سونمغاز، المرحمة بتنويع المؤسسة لتشكيمة منتجاتيا 

 واطع، أزرار التماس، الموصبلت الحرارية، وموزعات الوقود.التالية: الق
 إلى دخوؿ مؤسسة 1989اإلصبلحات االقتصادية أدت بتاريخ مارس  :2010-1989المرحمة الثالثة  .3

AMC  وتحولت بذلؾ إلى شركة ذات أسيـ ،االستقبلليةمرحمة SPA  30 ػػُقدِّر ب اجتماعيبرأسماؿ 
لممؤسسة عرؼ عدة  االجتماعي. الرأس الماؿ ديؽ مساىمةموزع عمى أربعة صنا مميوف دينار

، ليصؿ 1998مميوف دينار سنة  560، ثـ إلى 1993مميوف دينار سنة  105إلى  ارتفعزيادات، حيث 
الرأس الماؿ  مميوف دينار. 1462بمغ  2007مميوف دينار، ومع نياية سنة 770إلى  2005في سنة 

 لة.مف طرؼ الدو ىو ممموؾ كميا  AMC االجتماعي لمؤسسة
لى يومنا ىذا: مؤسسة 2010المرحمة الرابعة منذ نياية  .4 أصبحت فرع  2010ومنذ نياية عاـ  AMC وا 

 يد، وذلؾ كما يوضحو الشكؿ التالي: والذي يعتبر المساىـ الوح ،مف مجمع سونمغاز
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ّ:ّمجمعّسونمغاز40الشكلّرقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Groupe Sonelgaz, ECHOS,  ulletin d’information mensuel, Direction de la Communication et des Média, 

Sonelgaz, Numéro spécial Réorganisation, Mai 2017, P.1. 

 

، نقؿ، توزيع وبيع الغاز والكيرباء بإنتاجوالذي يتكفؿ  مف خبلؿ الشكؿ نبلحظ أف مجمع سونمغاز 
، بحيث كؿ قساـوكؿ قطب مف مجموعة مف األ بيتكوف مف ثبلثة أقطا ،يواألجنبعمى المستوييف المحمي 

 قسـ يضـ مجموعة مف المؤسسات وذلؾ كما يمي:
 يضـ ثبلثة أقساـ: قسـ اإلنتاج، النقؿ والتوزيع.قطب الصناعات الطاقوية:  .1
قطب الصناعات، األشغاؿ والخدمات: يشتمؿ كذلؾ عمى ثبلثة أقساـ: قسـ األشغاؿ، التصنيع  .2

 .-AMC- المؤسسات التي يضميا قسـ التصنيع المؤسسة محؿ الدراسةخدمات. ومف بيف وال
 قطب األمف الداخمي: يتضمف ىذا القسـ ثبلث مؤسسات. .3

 
 
 
 
 
 
 
 

ازـــــغـــــمـــــونـــــعّســـــمـــــجـــــم  

ّالصناعات،ّاألشغالّ قطب
 والخدمات

ّالداخمي ّاألمن ّالصناعاتّ قطب قطب
 الطاقوية

SWAT/ SAR/ SAH/ 
SAT :قسمّاألشغال 

KAHRIF/ KAHRAKIB/ETTERKIB/ 

INERGA/ KANAGHAZ 

 قسمّالتصنيع:
AMC/ Rouïba Eclairage/ MEI 

 قسمّالخدمات:
TRANSMEX/ MPV/ SOPIEG/ HMP/ 

SAT-INFO/ CEEG  /ELIT/ CASEG/ 

CREDEG/ FOSC/ IFEG/ SMT 

ّاإلنتاج:  قسم
SPE/ KAHRAMA/ 

SKTM/ SKH/ SKS 

 قسمّالنقل:
GRTG/ GRTE/ OS 

 قسمّالتوزيع:
SDC et SDA  



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتحميلّالقدرةّالتنافسيةّلممؤسسةّالوطنيةّألجيزةّالقياسّوالمراقبةّبالعممةّ       الفصلّالثانيّّّ    ثانيّّالجزءّال 

 

289 
 

 وأىدافيا ةّمحلّالدراسةمؤسسالميامّالفرعّالثاني:ّ
 ميامّالمؤسسةّمحلّالدراسة:ّ-أوال

قياس والمراقبة تضمف البحث، تطوير، إنتاج وتسويؽ ف المؤسسة الوطنية ألجيزة الإوفقا لقوانينيا، ف 
بعبارة أخرى أف تشكيمة . 1وكذا لواحؽ ومكونات ىذه األجيزة أجيزة: التعداد، التحكـ، الحماية والضبط

والجدوؿ الموالي  ،الكيرباء والسوائؿ يوالمراقبة في قطاع ،تتعمؽ بأنشطة القياس، الحماية AMCمنتجات 
 يوضح ذلؾ:

AMCّ:ّوظائفّمنتجات51ّالجدولّرقم
 الماء الوقود الغاز الكيرباء اتالبيان

 عداداتال موزعات الوقود العدادات العدادات القياس
 - - - القواطع الحماية

 - - منظـ الغاز أزرار التماس والموصبلت الحرارية التحكـ والضبط
 صدر: مف إعداد الطالبةمال

  ظائؼ التي تؤدييا إلى األنواع التالية:و ؽ الفمجموع منتجات المؤسسة يمكف تصنيفيا وف 
مف الغاز )عدادات  (،عدادات الكيرباء)منتجات تضمف قياس ما يستيمؾ مف الطاقة الكيربائية  .1

 ؛حقيقة استيبلكووبالتالي تسديد ما تـ ومف الوقود )موزعات الوقود( ، الغاز(
رجاعو إلى ضغط عادي، فيي وتخفؼ الغاز الذي يتمقاه المستيمؾ بضغط قوي و  ،منتجات تضبط .2 ا 

 ؛(دور منظـ الغاز)ُتؤ مِّف ضد التقمبات الخارجية لمغاز 
 منتجات وظيفتيا حماية األشخاص والتجييزات المنزلية مف التقمبات التي تحدث في التيار الكيربائي .3

 ؛د عف الساكف أخطار الحوادث التي يمكف أف تكوف قاتمة، فتركيب ىذه التجييزات ُيبعِ )القواطع(
 ة وزراعيةت المستخدمة في عدة قطاعات صناعيالآلدورىا قيادة وحماية محركات اتجييزات  .4

. الخ…الجمود واألحذية، الصناعات الغذائية، صناعة السيراميؾالورؽ، ، كالنسيج، الخشب، الزجاج
 ويتعمؽ األمر ىنا بأزرار التماس والموصبلت الحرارية.

وذلؾ كما  ،نتاج شراء تراخيص مف شركات دولية ىي AMCمؤسسة  كؿ منتجات أفمع العمـ  
 :يوضحو الجدوؿ الموالي

 
 
 
 
 

                                                           
1
Entreprise Nationale des Appareils de Mesure et de contrôle,  AMC info, la structure communication, direction 

générale, N
o
00, Mars 1998, P.1.                                                                                                                                       

                                                    

 



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتحميلّالقدرةّالتنافسيةّلممؤسسةّالوطنيةّألجيزةّالقياسّوالمراقبةّبالعممةّ       الفصلّالثانيّّّ    ثانيّّالجزءّال 

 

290 
 

ّّوتاريخّاالنطالقّفيّاإلنتاجAMCّصّمنتجاتّ:ّالشركاتّالدوليةّالمانحةّلرخ52الجدولّرقم
 قسـال

 
تاريخ الدخوؿ  مانح الرخصة المنتجات التشكيمة

 في اإلنتاج
 
 
 
 

 اءػربػػيػك

 Monophasé CL أحادي الطور عدادات الكيرباء
 Triphasé ML ثبلثي الطور

 لنديس وجير )سويسرا(
LANDIS وGYR 

1980 
1980 

 القواطع
Disjoncteurs 

 Unipolaire S161 أحادي القطب

 Bipolaire Différentiel F192 ثنائي األقطاب تفاضمي

 Térapolaire Différentiel F194 رباعي األقطاب تفاضمي

 أبيبي ستوتز  )ألمانيا(
ABB.STOTZ 

1985 

  أزرار التماس
ة والموصبلت الحراري

CDR 

 Contacteur de puissance LC1D أزرار التماس ذو قوة

 Relais Thermiques LR1D موصبلت حرارية

 Discontacteur LE1D قاطع أزرار
 Contacteur Auxiliaire CA2DN أزرار التماس مساعدة

 BLocs de Contacts LA1D عمب أزرار التماس

 تيميميكانيؾ )مجموعة شاندر فرنسا(
TÉLÉMÉCANIQUE 

1990 

 
 
 
 
 ؿػػوائػػس

 Compteur Gaz AC5M عداد غاز عدادات الغاز
 

 أمكو )الواليات المتحدة األمريكية(
American Meter Company 

(AMCO) 

1981 

 Régulateur Gaz 1293-1893B منظـ غاز منظـ الغاز
 

 ية(أمكو )الواليات المتحدة األمريك
American Meter Company 

(AMCO) 

1981 

 Monojet TNRE /ساعة3ـ3قذؼ واحد  عدادات الماء
 Multijet SNR 15 /ساعة3ـ3قذؼ متعدد 
 Multijet SNR 15  /ساعة3ـ5قذؼ متعدد 

 أكواميترو )سويسرا(
AQUAMETRO 

1981 

 موزعات البنزيف
Volucompteurs 

 ؿ/ د 50
 ؿ/ د 90

ة إيني نوفو بيميوني )مجموع
 إيطاليا(

NUOVO PIGNONE 

1991 

Source: EN-AMC,  AMC info, la structure communication, direction générale, N
o
00, Mars 1998, P.1. 

موجية لقطاع البناء باستثناء  AMCما يمكف استخبلصو مما سبؽ أف أغمبية منتجات مؤسسة  
أف ىذه المنتجات مجتمعة كمفت المؤسسة مع العمـ ارية. موزعات الوقود، أزرار التماس والموصبلت الحر 

مميوف  2.970ص ويخالترا تكمفةمميوف دينار ىي  754مميوف دينار جزائري، منيا  3.724مبمغ إجمالي قدره 
تمثؿ  AMCوعميو فإف مؤسسة  .1تراخيصالتجييزات المرافقة ليذه ال مميارات تكمفة 3تقريبا  أي ،دينار

   استثمار ميـ جدا.
 Leaders الرائدةالتعامؿ مع الشركات  ختارتافي اإلنتاج  نطبلقياامنذ  AMC مؤسسةوالمبلحظ أف  

وظمت بعد ذلؾ محافظة عمى نفس النيج خبلؿ المراحؿ الزمنية عمى المستوى العالمي في مجاؿ تخصصيا، 
 وذلؾ كما يمي: ،المتعاقبة

- Landys ،Gyr ثـ Sagem .بالنسبة لعدادات الكيرباء 
- American Meter Company ،Shlumberger، Actaris وItron .لعدادات ومنظـ الغاز 
- ABB .لمقواطع 
- Télémécanique ثـ Schneider Electric  ت أزرار التماس والموصبلت الحراريةبالنسبة لمنتجا. 

                                                           
1
 MC, plan de redressement interne de l’entreprise, 1996, P.10. 
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- Nuovo Pignone، General Electic وDresser Wayne .بالنسبة لموزعات الوقود 
كما ىو موضح في تشكيبلت مف المنتجات  سبعأنشطة المؤسسة كانت تتضمف و أف والجدير بالتنوي 

ونظرا لعدـ قدرة المؤسسة عمى مواكبة التطورات التكنولوجية  2000، لكف ومع مطمع سنوات الجدوؿ أعبله
 الحاصمة في مجاؿ نشاطيا اضطرت إلى التخمي عف إنتاج عدادات الكيرباء والغاز والتحوؿ إلى تركيبيا.

  مع كؿ مف المجمع األمريكي 2005لمؤسسة أبرمت عقد شراكة في سنة فا أما بالنسبة لعدادات الماء 
Sensus Metering systems،  عمى مختمطة تشمؿ الشركاء الثبلثة والجزائرية لممياه تـ بموجبو خمؽ شركة

عقد الشراكة نتيجة عجز وقد جاء  الماء المنزلية والصناعية، تعدادا بيعبيدؼ إنتاج و  AMC مستوى مركب
صنؼ  ء المنزليةمف عدادات الما واالنتقاؿ ،عمى تطوير منتوجيا AMCمؤسسة 

A صنؼ  إلىC السيما 
  . 1ر ىذا المنتوج وأصبح أصغر حجما وأقؿ ثقبل وأكثر دقةوأف مانح الرخصة نفسو طوَّ 

  أىدافيا:ّ-ثانيا
  ف حصرىا في النقاط التالية:يمك 
 وأجيزة القياس؛ ،ة مف منتجات العداداتتغطية السوؽ الوطني .1
 ؛وذلؾ مف أجؿ توفير العممة الصعبة ،اإلفريقيعمى المستوى  وباألخص ،التصدير لمخارج .2
 إقامةمى مواصمة مجيودات البحث والتطوير مف أجؿ العمؿ الدائـ عو  ،التحكـ في التكنولوجيا .3

  صناعة حديثة في مجاؿ الميكانيؾ الدقيقة.
2 لمؤسسةّلييكلّالتنظيميا:ّالمطمبّالثاني

AMCّ
  الشكؿ الموالي يوضح الييكؿ التنظيمي لممؤسسة: 

                                                           
 :يوجد عمى المستوى العالمي ثبلثة أصناؼ مف عدادات الماءA ،B ،C حيث يعتبر الصنؼ ،A اآلخريفمقارنة بالصنفيف   األقؿ إتقاف. 
 .10.30، الساعة: 2017ماي  11مقابمة مع السيد الطيب السعدي، مدير المديرية التجارية بالمديرية العامة، الخميس 1
داخمية لمديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة والمتمثمة في بطاقات مناصب العمؿ وثائؽ المديريات والدوائر عمى  تـ االعتماد في شرح مياـ مختمؼ2

fiche de poste  .لكؿ وظيفة، وفي حالة غيابيا لجأنا إلى مقاببلت مع مدراء المديرية المعنية أو رؤساء الدوائر 
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  AMC :ّالييكلّالتنظيميّلممؤسسةّالوطنيةّألجيزةّالقياسّوالمراقبة41الشكلّرقم

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ة بالمديرية العامةالتكويف بمديرية الموارد البشري المصدر: دائرة

ةــامــعــةّالــريــديــمــال  

مديرية المالية 
 والمحاسبة

 مديرية الموارد البشرية

 

ةيلتجار ديرية االم مديرية التطوير والنوعية  

ئؿقسـ السوا  قسـ الخدمات الصناعية  واإلمدادات  قسـ األدوات قسـ الكيرباء 

 المدير العاـ

 المكمؼ بالتدقيؽ

 مديرية التقديرات واألنظمة
 

 الدائرة التجارية

واالتصاؿدائرة التسويؽ   

 االستثماراتدائرة متابعة 
 ونظاـ إدارة النوعية

 دائرة التطوير والمشاريع

 دائرة تسيير التقديرات

 دائرة تسيير برنامج توالس لئلنتاج

واالستغبلؿدائرة األنظمة   

 دائرة الدراسات واإلنجازات

 دائرة المحاسبة

 دائرة المالية

دائرة التوظيؼ 
 والتكويف

دائرة تسيير 
 الموظفيف

 المساعد القانوني
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كوف مف يتالييكؿ التنظيمي لممؤسسة الوطنية ألجيزة القياس والمراقبة  مف خبلؿ الشكؿ نبلحظ أف 
 :لئلنتاجمديرية عامة ومركب 

 المديريةّالعامةالفرعّاألول:ّ
جميمة، وىي تتكوف مف المديريات  بمدينة العممة عمى طريؽ AMC تقع المديرية العامة لمؤسسة 

 التالية:
 العام:رّالمديّ-أوال

 اجتماعاتالقرارات الناجمة عف  اتخاذسسة حيث يتمثؿ دوره األساسي في ؿ عف المؤ وىو المسؤو  
 :ػػيتكفؿ ب فيومجمس إدارة المؤسسة. 

 المشاركة في تحديد وتنفيذ إستراتيجيات وسياسات المؤسسة؛ -
 تحديد أىداؼ المؤسسة القصيرة، المتوسطة، والطويؿ األجؿ وذلؾ تحت إشراؼ مجمس إدارة المؤسسة؛ -
 والسير عمى تطبيقيا؛ ،والبرامج السنوية لتحقيؽ األىداؼ ،إعداد المخططات -

 مكمفّبالتدقيق:ّالّ-ثانيا
 وتتمثؿ أىـ ميامو في: 

  إعداد المخطط السنوي لمتدقيؽ؛ -
 ضماف إنجاز عمميات التدقيؽ المخطط ليا؛ -
 متابعة التطبيؽ الجيِّد وفي اآلجاؿ المحددة لمتوصيات الناجمة عف التدقيؽ. -

ّ:ّلماليةّوالمحاسبةمديريةّاّ-ثالثا
ّوىي تشتمؿ عمى:ّ
  :دائرةّالماليةّ -1

 تشرؼ عمى مجموع اليياكؿ المالية ألقساـ المركب، وتكمف مياميا في: 
 ؛المحددةضماف تمويؿ أنشطة المؤسسة طبقا لؤلىداؼ  -
 الحرص عمى التوازف المالي لممؤسسة؛ -
 ؛والبريدية لممؤسسة ،متابعة الحسابات البنكية -
 والمديونية. ،لخزينةمتابعة تدفقات ا -

 دائرةّالمحاسبة:ّ -2
 مف بيف أىـ وظائفيا: 

 وفؽ القواعد المحددة مف طرؼ المخطط المحاسبي الوطني وقانوف التجارة؛تطبيؽ المحاسبة العامة  -
 إعداد الميزانية المحاسبية والضريبية لممؤسسة في اآلجاؿ المحددة،  -
 التسيير الضريبي. -
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 ة:مديريةّالمواردّالبشريّ-رابعا
الموارد البشرية لممؤسسة بالنوعية وفي اآلجاؿ المحددة، وتحديد سياسة توفير  ىذه المديرية تضمف 

 التوظيؼ والتكويف واألجر. وىي تضـ:
 دائرةّالتوظيفّوالتكوين:ّ -1

 تكمف أىـ مياميا في:  
 ؛الخ…إعداد إجراءات التوظيؼ، التكويف، التحويؿ -
لتحكـ والتنفيذ لممديرية، وكذا إلطارات أقساـ المركب )مدراء ا أعوافإعداد مخطط التوظيؼ لئلطارات و  -

 األقساـ األربعة لممركب(؛
)مدراء  ولمجموع إطارات أقساـ المركب ،لعماؿ المديرية العامة الوظيفيمسار بعة وتحييف ممفات المتا -

 .األقساـ األربعة(
 دائرةّتسييرّالموظفين: -2

 ؛ضماف إعداد ودفع األجور في آجاليا المحددة -
 العناصر الثابتة والمتغيرة لؤلجر.إعداد ومراقبة  -

 المساعدّالقانوني: -3
 االستشارةف مديرية الموارد البشرية تضـ مساعد قانوني وظيفتو األساسية تقديـ إسبؽ ف عبلوة عمى ما 

العامة  ، فيو مرتبط بكؿ المديريات بالمديريةالخ…والمساعدة القانونية لكؿ ىياكؿ المؤسسة: المالية، التجارية
وكذا بمدراء األقساـ األربعة لممركب. كما أنو مختص بالمنازعات القانونية بكؿ أنواعيا إضافة إلى مسؾ 

 ،، متابعة النصوص القانونية الجديدة التي تصدر بالجريدة الرسميةواالستثنائيةسجبلت الجمعيات العامة 
مف أجؿ العمؿ عمى التكيؼ لؾ ذو  ،ـ سونمعازوكذا التعميمات الحكومية والموائح التي تأتي مف الشركة األ

 معيا.
 مديريةّتسييرّالتقديراتّواألنظمة:ّّ-خامسا

 تتضمف الدوائر التالية: 
 دائرةّتسييرّالتقديرات:ّ -1

 تتمحور مياميا حوؿ: 
 إعداد تقارير شيرية وثبلثية عف نشاط المؤسسة؛  -
 إعداد كانفا شيرية وثبلثية لممجمع ولموزارة؛  -
 السنوية لممؤسسة. Bilan Physique نية الماديةإعداد الميزا -

 ّ:الدوائرّالثالثّالمتبقية -2
ىي عبارة عف مجموعة مف المختصيف في اإلعبلـ اآللي ميمتيـ األساسية ىي تعميـ اإلعبلـ اآللي  

 لئلنتاج ىي المسؤولة عف متابعة التسيير التقني لبرنامج Tolas فدائرة تسيير نظاـ في كؿ ىياكؿ المؤسسة.
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Tolasأما دائرة  .الخ…، ىذا األخير يقدـ مجموعة مف الخدمات كتسيير اإلنتاج، المبيعات، المخزومات
وكذا  ،ودائرة الدراسات واإلنجازات فيي تكفؿ السيِّر الجيد ألجيزة اإلعبلـ اآللي ستغبلؿواالاألنظمة 

انتيا، متابعة أنشطة الدراسات جيات وكذلؾ صيممتابعة تركيب األجيزة والبر ، االستغبلؿالبرمجيات وأنظمة 
 ات الحاصمة في مجاؿ اإلعبلـ اآللي. ر والتطو 
 مديريةّالتطويرّوالنوعية:ّ-سادسا

 :كما يمي تضـ دائرتيف 
 النوعية:ّإدارةونظامّّاالستثماراتدائرةّمتابعةّ -1

د العمؿ الجيِّة، فوظيفتيا األساسية تكمف في الحرص عمى وىي المسؤولة عف نظاـ الجودة بالمؤسس 
 في: كمفف أىـ مياميا يإف بالتاليو  ،والتحسيف المستمر لو ،نظاـ الجودة المطبؽ عمى مستوى المؤسسةل
 عمى المسؤوليف مف أجؿ تبنييا؛ واقتراحيا ،تحديد حاجات المؤسسة مف معايير الجودة -
 ؛إعداد وتحييف الممؼ الخاص بالمعايير المطبقة داخؿ المؤسسة -
دارة نظاـ الجو  -  ؛2008نسخة  ISO 9001وتطابقو مع  ،دة لممؤسسةضماف وضع وا 
 وضماف متابعتيا؛ ،برمجة عمميات التدقيؽ الداخمي لمجودة -
 .المؤسسة استثماراتمتابعة  -

 دائرةّالتطويرّوالمشاريع: -2
وتتمثؿ أىـ  ،AMC تشكيمةتتكفؿ ىذه الدائرة بدراسة المشاريع الصناعية لممنتجات التي ىي خارج  

 وظائفيا في:
 بشكؿ مستمر حوؿ تطور المنتجات الجديدة الداخمة ضمف نشاط المؤسسة؛ ـاالستعبل -
 متابعة حاجة السوؽ مف المنتجات الجديدة؛ -
 ؛البحث عف المورديف، و التنسيؽ مع القسـ المعني فيما يخص شراء المنتجات الجديدة -
 االقتصادية لممشاريع التي تتكفؿ بيا؛-القياـ بدراسة الجدوى والدراسة التقنية -
 داد دفاتر الشروط الضرورية لكؿ مشروع أو منتوج تتكفؿ بو؛إع -
 وتخطيط مع أقساـ المركب األعماؿ الضرورية إلنجاز المشاريع ومتابعة تنفيذىا. دراسة  -

ّّالمديريةّالتجارية:ّ-سابعا
 تتكوف مف: 
 الدائرةّالتجارية:ّ -1
 وتكمف أىـ وظائفيا في: ،وىي المسؤولة عف تنفيذ السياسة التجارية المحددة مف طرؼ المديرية 

 متابعة ديوف العمبلء؛ -
 تسيير شبكة الموزعيف المعتمديف وبقية العمبلء؛ -
 تنظيـ وتنشيط المعارض؛ -



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتحميلّالقدرةّالتنافسيةّلممؤسسةّالوطنيةّألجيزةّالقياسّوالمراقبةّبالعممةّ       ثانيّّالفصلّالّ    ثانيّّالجزءّال 

 

296 
 

 .متابعة ممؼ حماية اإلنتاج الوطني -
 :ّواالتصالدائرةّالتسويقّ -2

 :ػػػوىي تتكفؿ ب 
 لممبيعات؛ إعداد التنبؤات السنوية -
 إعداد مخطط النشاط التجاري؛  -
 ؛الخ…ؿ المعمومات حوؿ المنافسيف مف حيث المنتجات، األسعارجمع وتحمي -
 : برنامج اإلشيار، الميزانية، أدوات ووسائؿ الترويج؛االتصاؿإعداد مخطط نشاط  -
 ؛الخ…تحديد سياسة األسعار والحسومات حسب المنتوج، نوع العميؿ -
 .الخ…،Dépliantes ، مطوياتBrochures إعداد التوثيؽ التجاري: كتيبات -
ّالمركبفرعّالثاني:ّال

يشتمؿ عمى أربعة وىو المنطقة الصناعية، بوبالضبط  ،يتواجد جنوب مدينة العممة AMC مركب 
 :أقطاب صناعية

  ؛السوائؿقسـ : قسـ الكيرباء و قسميف منيا لئلنتاج  -
 .: قسـ األدوات وقسـ الخدمات الصناعية واإلمداداتوقسميف لمدعـ -

المركب كاف عبارة عف مصنع واحد أو وحدة واحدة وال وجود  1994والجدير بالتنويو أف قبؿ سنة  
تـ إعادة الييكؿ التنظيمي لممركب بتقسيميو إلى أربع وحدات وكؿ وحدة ليا  1994ليذه األقساـ، وفي عاـ 
 ما سيتـ التطرؽ إليو في النقطة الموالية.وذلؾ  .1ادوائر ومصالح خاصة بي

ّ AMC بّمؤسسة:ّالييكلّالتنظيميّلمركلثالمطمبّالثا
لمدعـ، وفيما  واآلخريفلئلنتاج  اثنيف منيا يتضمف أربعة أقساـ، AMCف مركب إما ذكرنا سابقا فك 

  يمي الييكؿ التنظيمي لكؿ قسـ:
2ّالسوائلالييكلّالتنظيميّلقسمّ:ّالفرعّاألول

لييكؿ ا والشكؿ الموالي يبرزاز، منظمات الغاز وموزعات الوقود. الغ عداداتميمتو صنع وبيع  
 التنظيمي لمقسـ:

                                                           
 .09.50، الساعة 2017ماي  31الموارد البشرية بقسـ األدوات، األربعاء مقابمة مع السيد محمد مساعدي، رئيس مصمحة 1
داخمية لمصمحة الموارد البشرية لقسـ السوائؿ والمتمثمة في بطاقات مناصب العمؿ وثائؽ في شرح مياـ مختمؼ الدوائر والمصالح عمى  عتمادتـ اال2

fiche de poste ت مع رؤساء الدوائر أو المصالح لموظيفة المعنية. لكؿ وظيفة، وفي حالة غيابيا لجأنا إلى مقاببل 
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 :ّالييكلّالتنظيميّلقسمّالسوائل42الشكلّرقم
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 بالمركب المصدر: مصمحة الموارد البشرية لقسـ السوائؿ
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نبلحظ مف خبلؿ الييكؿ التنظيمي السابؽ، أف قسـ السوائؿ يتكوف مف ثماني دوائر إضافة إلى  
، إعداد Tableau de Bord وحة القيادةملاإلعداد الشيري  مساعد التسيير، ىذا األخير تتمثؿ ميامو في

ويمكف توضيح التنبؤات لمكميات المنتجة والمباعة ومتابعة اإلنجازات، إضافة إلى إعداد ميزانية القسـ. 
 مكونات ومياـ كؿ دائرة كما يمي:

1ّدائرةّالتصنيعّ-أوال
التي تدخؿ في إنتاج  Piecesؿ مف القطع لقسـ السوائ يبرنامج اإلنتاجالتتكفؿ ىذه الدائرة بتحقيؽ  

 عشرىذه القطع تخص منظـ الغاز وعددىا  .بالكمية والنوعية واآلجاؿ المحددةوذلؾ  ،المنتجات النيائية
 وىي تشرؼ عمى مصمحتيف ىما:. الشبكة واحؽلقطع، إضافة إلى القطع الخاصة بمنتجات 

  مصمحةّالتصنيع: -1
منيـو وميمتو تذويب األلمنيـو وصناعة قطع منو والبالغ عددىا وىي تتكوف مف فرعيف: فرع حقف األل 

 علتصنيع قطع مف الفوالذ خاصة بمنظـ الغاز. والجدوؿ الموالي يمخص عدد وأنوا آخرقطعة، وفرع  13
 القطع المنتجة: 

ّقطعّالمنتجةّبدائرةّالتصنيعّلقسمّالسوائلال:ّعددّأنواع53ّالجدولّرقم
 لقطع المصنعةعدد أنواع االنسبة المئوية ل لمصنعةالقطع ا أنواع عدد اتالبيان

 %81 13 عدد أنواع قطع األلمنيـو
 %19 3 عدد أنواع قطع الفوالذ

 %100 16 إجمالي عدد أنواع القطع المصنعة
 التصنيع لقسـ السوائؿدائرة مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى وثائؽ المصدر: 

تبقية فيي بعة منيا تخص منظـ الغاز، أما القطع الست المقطع األلمنيـو المصنعة بيذه الدائرة س 
مع العمـ أف  لمنتجات لواحؽ الشبكة. أما فيما يخص قطع الفوالذ فكميا تدخؿ في إنتاج منظـ الغاز بأنواعو.

يتـ  الفوالذقطعة مف  12و ،قطعة أخرى تدخؿ في إنتاج منظـ الغاز منيا قطعتيف مف الببلستيؾ 14ىناؾ 
 القطع بقسـ الكيرباء. صنعطرؼ دائرة تصنيعيا مف 

  مصمحةّتسييرّاإلنتاج: -2
قطع البمخازف وىي: مخزف المواد األولية والثانوية، مخزف خاص  ثبلثةتشرؼ عمى تسيير  وىي

 المتعمقة composants مكوناتال، مخزف تبديؿ الخاصة بووقطع ال منظـ الغازصناعة المستخدمة في 
مخزف  أماع التبديؿ ليذا المنتج والتي تباع لمعمبلء في حالة حدوث أعطاؿ، بتركيب موزعات الوقود وكذا قط

 . فيو تابع لمصمحة المبيعاتالمنتجات النيائية 
ّدائرةّالبيعّوالشراءّ-اثاني

 ، وتتفرع إلى مصمحتيف كما يمي:المسؤولة عف برنامج التمويف والبيع لقسـ السوائؿوىي  
 

                                                           
 .11.35، الساعة 2017أوت  14مقابمة مع السيد عبد الحكيـ دريسي، رئيس دائرة التصنيع لقسـ السوائؿ، االثنيف 1
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  مصمحةّالشراء: -1
جاؿ المحددة. كما أنيا المسؤولة عف لمشتريات بالكمية، النوعية، األسعار، واآلوظيفتيا متابعة ا 

 المخزوف، ومف بيف أىـ مياميا: نقطاعا
طبلؽ مناقصات الشراء،  - عداد دفاتر الشروطو تحضير وا    ؛ا 
 ووضع الشروط النيائية لممشتريات؛ ،التفاوض مع المورديف -
 مجاف الداخمية المخصصة ليذا الغرض؛بعد الحصوؿ عمى آراء الوذلؾ  ،المورد انتقاء -
 السمعة؛ استبلـمتابعة الطمبيات إلى غاية مرحمة  -
 وضماف وصوؿ السمع في آجاليا؛ ،الجمركةكؿ أشكاؿ  استكماؿ -
خطر عمى العماؿ أو  تدابير الضرورية مف أجؿ تجنب أيضماف حفظ السمع في المخازف، وأخذ كؿ ال -

 عمى اآلالت.
  مصمحةّالبيع: -2

 في: مياميا تتمثؿ أىـ 
 وفي أفضؿ الظروؼ؛ ،ضماف تمبية طمبيات العمبلء في اآلجاؿ المحددة -
 التكفؿ بشكاوي العمبلء؛ -
 تحصيؿ الديوف في اآلجاؿ المحدد؛ -
 وتخزينيا في المخازف. ،المنتجات النيائية باستبلـمراقبة األنشطة المتعمقة  -

ّدائرةّالماليةّوالمحاسبةّوالمواردّالبشريةّ-ثالثا
 وف مف مصمحتيف: وىي تتك 
  :مصمحةّالماليةّوالمحاسبة -1

، تسيير المديونية والديوف ،تنفيذ مختمؼ العمميات المحاسبيةة القسـ، ميزانيإعداد وىي المسؤولة عف  
 .تحضير ومراقبة تنبؤات الخزينة

  مصمحةّالمواردّالبشرية: -2
في إطار وذلؾ  ،عدسوائؿ مف تاريخ توظيفيـ إلى غاية التقاقسـ البتسيير مستخدمي تكفؿ ت 
تشرؼ عمى تالي فيي ، وبالبالشؤوف اإلدارية لمعامؿ بيذا القسـ أي ،اءات والتنظيمات المعموؿ بيااإلجر 

 ليـ. ومف أىـ وظائفيا: الميني المسارتسيير عماؿ القسـ، التوظيؼ، التكويف، ومتابعة 
 لعاممي القسـ؛ إعداد كشوؼ الرواتب  -
وذلؾ في  ،ديرية الموارد البشرية بالمديرية العامةمعاممي القسـ إلى الحرص عمى تحويؿ عناصر األجرة ل -

 جاؿ المحددة؛اآل
 إعداد مخطط العطؿ السنوية، ومتابعة العطؿ السنوية والمرضية لمعماؿ؛ -
 والضرائب؛ االجتماعيةجاؿ وضع تصريحات التأمينات آ احتراـالحرص عمى  -
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 .الخ…، فصؿmutation ؿ، تحويستقالةاضماف إدارة تحركات العامميف مف:  -
 دائرةّاألنظمة:ّّ-رابعا

حيث تتكوف مف رئيس دائرة وأربعة ميندسيف. وىي عبارة عف فريؽ مف الميندسيف في اإلعبلـ اآللي،  
صبلح أنظمة التسيير  لمحطات توزيع الوقود.  ياألوتوماتيكوتكمف وظيفتيا األساسية في تركيب، صيانة وا 

وكذا الكميات  ،الوقود بالتعرؼ عمى الكميات المباعة مف الوقود ىذه األنظمة تسمح ألصحاب محطات
جيزة أل Kit المجموعات التركيبيةُمرفقة مع  تكوفىذه . مع العمـ أف أنظمة التسيير المتبقية بالمخزوف

 .1بتركيبيا AMC والتي تقـو مؤسسة ،موزعات الوقود المستوردة
ّالدائرةّالتقنيةّ-خامسا

 :وتتمثؿ مسؤولياتيا في 
 وكذا نوعية المنتج النيائي؛ ،الرقابة عمى النوعية خبلؿ الصنعو المواد األولية،  استبلـ -
 ضماف تحسيف المنتجات وتطويرىا؛ -
 .التي تـ شراؤىاالمصنعة داخؿ المؤسسة أو  Pièces الحرص عمى مراقبة جودة القطع -

 وىي تشرؼ عمى المصالح التالية: 
  :مصمحةّالمناىجّوالتطوير -1

 مياميا في: وتكمف أىـ 
 تحسيف عمميات الصنع؛ -
 لمصنع؛ يةالمواد واألدوات الضرور  اختيار -
 إعداد الوثائؽ التقنية وتحيينيا. -

  مصمحةّمراقبةّالنوعية: -2
الرقابة عمى نوعية المشتراة والمصنعة داخؿ المؤسسة، وكذا  تتكفؿ بالرقابة عمى نوعية القطعوىي  

 وظائفيا: ومف بيفقسـ السوائؿ، ل النيائية منتجاتال
 ضماف التنفيذ الصحيح لعمميات الرقابة؛ -
 تحديد الوسائؿ الضرورية لمرقابة؛ -
 دراسة وتحميؿ تقارير الرقابة، -
ONMLالديواف الوطني لمقياسة القانونية التعاوف مع  -

 ت المصنعة.االتصديؽ عمى العداد مف أجؿ 
ّالغازّجاتمصمحةّمنتّ-سادسا

نتاج المتعمؽ بعدادات الغاز ومنظـ الغاز وذلؾ بالكميات تتكفؿ ىذه المصمحة بتحقيؽ برنامج اإل 
 والنوعية واآلجاؿ المحددة، وىي تتكوف مف:

 
                                                           

 .11.15عمى الساعة  2017جويمية  31 االثنيفرئيس دائرة األنظمة لقسـ السوائؿ،  د مصطفى ىب الريح،مقابمة مع السي 1

ONML: Office Nationale de la Métrologie Légale. 
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  :فرقةّتركيبّومعايرةّعداداتّالغاز -1
ج النيائي، عبلوة عمى ذلؾ فيي و المنتعمى وبالتالي الحصوؿ  ،وىي المكمفة بتركيب قطع عداد الغاز 

 ثناء مراحؿ التركيب.التي تقـو بالرقابة عمى نوعية القطع أ
  :فرقةّصناعةّوتركيبّمنظمّالغاز -2

 نفس المياـ المذكورة أعبله ولكف فيما يخص منظـ الغاز. 
طارّدراسات: -3   ميندسّمنتجاتّوا 

 وتتمثؿ مياميما في: 
 تطوير وتحسيف منتجات الغاز )عداد ومنظـ الغاز(؛ -
 المشاركة في حؿ المشاكؿ التقنية المتعمقة بمنتجات الغاز؛ -
 . عاوف مع مصمحة مراقبة النوعية مف أجؿ تحميؿ وحؿ المشاكؿ المتعمقة بطرؽ الصنع والتركيبالت -

لما  استناداموظؼ متعاقد وذلؾ ل ىو مخصصوتجدر اإلشارة إلى أف منصب إطار في الدراسات  
 .وىكذا بآخر استبدالووعند ذىابو يتـ  ،fiche de poste جاء في بطاقة المنصب

ّالوقودّدائرةّموزعّ-سابعا
يي المسؤولة عف اإلنجاز النوعي والكمي لبرنامج بالتالي فو وظيفتيا تركيب موزعات الوقود مف النوع،  

 في: ميامياإنتاج موزعات الوقود، وتتمثؿ أىـ 
 تنسيؽ وبرمجة التدخبلت في إطار خدمات ما بعد البيع؛ -
 ا بعد البيع.التسيير الجيد لمخزونات قطع التبديؿ مف أجؿ تدخبلت فريؽ خدمات م -

 وتتكوف ىذه الدائرة مف ما يمي: 
  فرقةّتركيبّموزعّالوقود: -1

نة لموزع الوقود مف أجؿ الحصوؿ عمى المنتج النيائي، إضافة إلى   وىي المكمفة بتركيب القطع المكوِّ
 مراقبة نوعية القطع خبلؿ مراحؿ التركيب.

  مصمحةّخدماتّماّبعدّالبيع: -2
جودة ىذه  مىأجيزة العمبلء في اآلجاؿ المحددة، وكذا عإصبلح ىذه المصمحة عمى  تشرؼ 

 اإلصبلحات مف أجؿ المحافظة عمى العبلقات الجيدة مع العمبلء. ومف مياميا:
 والجرد الدوري ليا؛ ،تسيير قطع التبديؿ الموضوعة تحت تصرؼ المصمحة -
 وتعويضيا في إطار مدة الضماف؛ ،تسيير القطع المعطوبة -
 خدمات ما بعد البيع. وتقنيتدخبلت  مراجعة وتحميؿ تقارير -

داخؿ المؤسسة أو خارجيا عف تتـ وتجدر اإلشارة إلى أف عممية إصبلح موزعات الوقود لمعمبلء  
 العميؿ. ةمحطخدمات ما بعد البيع إلى  وتقني  انتقاؿطريؽ 
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ّدائرةّالصيانةّ-ثامنا
صبلحيا بأقؿ تكمفة، التقييـ  ،تمتجييزال ؿ الجيدعمالتكمف مياـ ىذه الدائرة في المحافظة عمى   وا 

وذلؾ عف طريؽ التحميؿ اإلحصائي  ،مختمؼ تجييزات قسـ السوائؿ لقطع الغيار استيبلؾالمنتظـ لنتائج 
 لؤلعطاؿ. وىي تشرؼ عمى:

  الصيانة:ّمصمحة -1
 وىي المسؤولة عف: 

 ؛مصيانةالسنوي لمخطط الإعداد  -
 ؿ الصيانة؛وضماف التنفيذ الصحيح ألعما ،آجاؿ التدخؿ احتراـ -
 ؛انقطاعواإلخطار عف كؿ  ،مف قطع التبديؿ االحتياجاتتحديد  -
 .التي تـ شراؤىا الغيارالرقابة مع مصمحة الدراسات والمناىج عمى جودة قطع  -

  مصمحةّالمناىجّوالتطوير: -2
 وىي تقـو بالمياـ التالية: 

 ومتابعة تنفيذىا؛ ،التخطيط لمصيانة الوقائية -
 نفيذ الصيانة؛آجاؿ ت احتراـالحرص عمى  -
 ؛ووالتقييـ المستمر ل ،مف قطع الغيار لبلستيبلؾإعداد تحميؿ  -
 .الرقابة مع مصمحة الصيانة عمى قطع التبديؿ التي تـ شراؤىا -

1ّقسمّالكيرباء:ّالييكلّالتنظيميّلالفرعّالثاني
ماؿ، مف حيث عدد الع أويعد قسـ الكيرباء مف أىـ أقساـ المؤسسة سواء مف ناحية رقـ األعماؿ  

في صنع وبيع العدادات الكيربائية، القواطع، أزرار التماس والموصبلت الحرارية. والشكؿ تو تتمثؿ ميمو 
 يوضح الييكؿ التنظيمي ليذا القسـ: 43رقـ

                                                           
داخمية لمصمحة الموارد البشرية لقسـ الكيرباء والمتمثمة في بطاقات مناصب العمؿ وثائؽ في شرح مياـ مختمؼ الدوائر والمصالح عمى  عتمادتـ اال1

fiche de poste الدوائر أو المصالح لموظيفة المعنية. لكؿ وظيفة، وفي حالة غيابيا لجأنا إلى مقاببلت مع رؤساء
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 :ّالييكلّالتنظيميّلقسمّالكيرباء43الشكلّرقم
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .ء بالمركبكيرباالمصدر: مصمحة الموارد البشرية لقسـ ال

اءػػربػػيػػكػػـ الػػسػػة قػػريػػديػػم  

مساعد 
 تسيير

دائرة المالية 
والمحاسبة 

 والموارد البشرية 

دائرة البيع 
 والشراء

دائرة إنتاج  الدائرة التقنية دائرة الصيانة
القواطع/أزرار 

التماس والموصبلت 
 الحرارية

دائرة تركيب 
عدادات 
 الكيرباء

 

دائرة صنع قطع 
 المنتجات

حة مصم
المالية 
 والمحاسبة

مصمحة 
الموارد 
 البشرية

مصمحة 
 الشراء

مصمحة 
 البيع

مصمحة 
المناىج 
 والتطوير

مصمحة 
مراقبة نوعية 
القواطع/أزرار 

 التماس
 

مصمحة تركيب 
 القاطع

مصمحة تركيب 
أزرار التماس 
والموصبلت  

 الحرارية
CDR  

 

  

 

مصمحة تسيير 
 اإلنتاج

مصمحة تركيب 
باءعداد الكير   

مصمحة اليندسة 
 والنوعية
Service 

Engineering 

et Qualité 

مصمحة 
تسيير 
 اإلنتاج

مصمحة 
صنع القطع 
 المعدنية 

 

مصمحة 
 الصيانة

مصمحة 
الدراسات 
 والمناىج

مصمحة 
مراقبة نوعية 

 pieces القطع

مصمحة 
صنع القطع 

الببلستيكية    
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دوائر إضافة إلى مساعد  حظ مف خبلؿ الييكؿ التنظيمي السابؽ، أف قسـ الكيرباء يتكوف مف سبعنبل 
التسيير. كما أف دائرة المالية والمحاسبة والموارد البشرية، دائرة البيع والشراء، ودائرة الصيانة ىي مشابية في 

ر باستثناء رباء نفس المياـ السالفة الذكلكيتقسيماتيا لنظيرتيا بقسـ السوائؿ، عبلوة عمى أنيا تضمف لقسـ ا
ميمة تسيير مخزونات المنتجات النيائية التي تتكفؿ بيا مصمحة تسيير اإلنتاج وليس مصمحة البيع كما 

  . وعميو سيتـ التطرؽ فقط إلى الدوائر المختمفة عف قسـ السوائؿ:بقسـ السوائؿ
ّالدائرةّالتقنية:ّ-أوال

كورة سابقا بقسـ السوائؿ، لكف بعكس ىذا األخير الذي تشرؼ فيو وىي تضطمع بنفس المياـ المذ 
نو بقسـ الكيرباء يوجد إوذلؾ راجع لوجود مصمحة واحدة لمراقبة النوعية، ف ،الدائرة التقنية عمى مصمحتيف فقط

 مصمحتيف لمراقبة النوعية، وعميو فيي تضـ ثبلث مصالح كما يمي:
 لوظائؼ المذكورة بقسـ السوائؿ؛مصمحة المناىج والتطوير: تضطمع بنفس ا -
 أزرار التماس والموصبلت الحرارية؛، مصمحة مراقبة نوعية القواطع -
 مصمحة مراقبة نوعية القطع المصنعة داخؿ المؤسسة. -

 وفيما يمي تفصيؿ لمياـ ىاتيف المصمحتيف األخيرتيف:
  لتماسّوالموصالتّالحرارية:أزرارّامصمحةّمراقبةّنوعيةّالقواطع/ّ -1

 :بالمياـ التاليةتضطمع  
مراقبة نوعية القطع المشتراة والمصنعة داخؿ المؤسسة والتي تدخؿ في إنتاج القواطع، أزرار التماس  -

 والموصبلت الحرارية؛
 ضماف التنفيذ الصحيح لعمميات الرقابة؛ -
 تحديد الوسائؿ الضرورية لمرقابة؛ -
تخدمة في إنتاج منتجات القواطع/أزرار الرقابة النوعية لممواد، التجييزات، القوالب أو األدوات المس -

 ؽ التقنية التي أعدتيا مصمحة المناىج والتطوير؛ئعمى الوثا اعتماداصبلت الحرارية. وذلؾ و التماس والم
 بالمصمحة.  ةالخاص وحة القيادةمل دراسة وتحميؿ تقارير الرقابة، واإلعداد الشيري -

  مصمحةّمراقبةّنوعيةّالقطع: -2
 والتي تدخؿ في إنتاج: ،راقبة نوعية القطع المنتجة داخؿ المؤسسةتختص ىذه المصمحة بم 

  القواطع، أزرار التماس والموصبلت الحرارية؛ -
 .صندوؽ العداد الكيربائيو موصبلت الربط بشبكة الكيرباء  -

كؿ ساعتيف أثناء صنع القطع الخاصة بالمنتجات أعبله، وأيضا رقابة  Volant فيي تقـو برقابة أولية 
نيا المكمفة بالرقابة النيائية عمى المنتجات النيائية إصنع ىذه القطع، عبلوة عمى ذلؾ ف اكتماؿعند نيائية 

 .1وكذا القطع المشتراة التي تدخؿ في إنتاجيماصندوؽ العداد الكيربائي و  ف موصبلت الربط بشبكة الكيرباءم

                                                           
 .09.20 ، الساعة:2017أوت  06مقابمة مع السيد ىاني عرعار رئيس مصمحة مراقبة نوعية القطع بالدائر التقنية لقسـ الكيرباء، األحد  1
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ّالقواطع/أزرارّالتماسّوالموصالتّالحرارية:ّإنتاجدائرةّّ-ثانيا
مخطط  حتراـاطع، أزرار التماس والموصبلت الحرارية وكذا اي المسؤولة عف برنامج إنتاج القو وى 

 التسميـ لمعمبلء. وتتمثؿ أىـ وظائفيا في:
وذلؾ تطابقا مع برنامج اإلنتاج ومعايير  ،اإلشراؼ عمى مجموع عمميات صنع المنتجات المذكورة أعبله -

 النوعية؛
المعطيات المقدمة مف طرؼ مصمحة المناىج والتطوير التابعة لمدائرة تنظيـ مراكز العمؿ بالتطابؽ مع  -

 التقنية؛
 ضماف توفر أفضؿ شروط األمف لسير القطع داخؿ الورشة، وكذا وسائؿ مناولتيا؛ -
 إعداد طمبات التدخؿ لمصيانة؛ -
 . ضماف تسيير المخزونات الوسيطة داخؿ الورشة -

 :1وتتكوف ىذه الدائرة مف ثبلث مصالح ىي 
  حةّتركيبّالقواطع:مصم -1

 وظيفتيا تركيب القواطع الكيربائية بمختمؼ األنواع المنتجة مف طرؼ المؤسسة. 
  :CDR مصمحةّتركيبّأزرارّالتماسّوالموصالتّالحرارية -2

وذلؾ بمختمؼ  ،وىي التي تتـ بيا عمميات التركيب لمنتجات أزرار التماس والموصبلت الحرارية 
 .AMC ؤسسةماألنواع المنتجة مف طرؼ 

  مصمحةّتسييرّاإلنتاج: -3
 تيتـ بتسيير نوعيف مف المخازف: 

 مخزف القطع التي تدخؿ في تركيب القواطع وأزرار التماس والموصبلت الحرارية؛ -
 .لمقسـ ومخزف المنتجات النيائية -

ّدائرةّتركيبّعداداتّالكيرباء:ّ-ثالثا
 تضـو  .المحددةواآلجاؿ ، النوعية كميةوفقا لم تركيب عدادات الكيرباءبرنامج  تحقيؽوىي المسؤولة عف 
 المصمحتيف التاليتيف:

  :مصمحةّتركيبّعدادّالكيرباء -1
 تقـو بتسيير األنشطة التالية: 

 ؛Monophasé خط تركيب عداد الكيرباء أحادي الطور -
 ؛Triphasé خط تركيب عداد الكيرباء ثبلثي الطور -
 مع الموداـ؛ MT متوسط الضغط خط تركيب عداد الكيرباء -
 ؛الفوترة عف بعدوالخاص بنظاـ  Plate Forme Informatiqueب الػػ خط تركي -

                                                           
 .10.45، الساعة:2017أوت  02ء مقابمة مع السيد بوزيد قادري رئيس دائرة تركيب القواطع/أزرار التماس والموصبلت الحرارية، األربعا 1
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 وكذا مف مصمحة ما بعد البيع. ،قسـ الصيانة، إصبلح عدادات الكيرباء العائدة مف سمسمة التركيب -
  :اليندسةّوالنوعيةمصمحةّ -2

 عداد الكيرباء، وتتمثؿ أىـ مياميا:نوعية وىي تشرؼ عمى أنشطة مراقبة  
 ، أثناء التركيب وفي نياية اإلنتاج؛االستبلـدة المنتج عند ضماف جو  -
 ؛واالختباراتالحرص عمى تحسيف عممية التركيب  -
 النوعية. اختبارإعداد مخطط صيانة أدوات  -

ّ:1دائرةّصنعّقطعّالمنتجاتّ-رابعا
ت المستخدمة في إنتاج القواطع، أزرار التماس والموصبل Piècesتتكفؿ ىذه الدائرة بصنع القطع  

الحرارية لقسـ الكيرباء، إضافة إلى بعض القطع لقسـ السوائؿ. ىذه القطع البعض منيا معدني ومعظميا 
 ببلستيكي ليذا السبب ىي تضـ المصالح التالية:

  مصمحةّحقنّالبالستيك: -1
لى قطع ببلستيكية تدخؿ إمسحوؽ وىي تقـو بتحويؿ المادة األولية المتمثمة في الببلستيؾ في شكؿ  

 .AMCناعة منتجات في ص
  مصمحةّصناعةّالقطعّالمعدنية: -2

 الخ…بتحويؿ المادة األولية المعدنية والمتمثمة في: الحديد، النحاس، األلمنيـوىذه المصمحة  تختص 
  ج.نتااإلإلى قطع معدنية تستخدـ في 

  مصمحةّتسييرّاإلنتاج: -3
 تتمثؿ مياميا في: 

ؾ تطابقا مع برنامج التنبؤ المقدـ مف طرؼ المديرية وذل ،وضع التنبؤات لمكميات المنتجة مف القطع -
 العامة لممؤسسة؛

 األولية الببلستكية والمعدنية؛التمويف بالمواد  -
أشير وىي  08مقداره  stock alerte التخطيط لمخزوف المواد األولية حيث يتـ االحتفاظ بمخزوف خطر -

المورد وشيريف مدة  واختيارمدة المناقصة أشير  06مدة وصوؿ المادة األولية مف الخارج والمقسمة إلى 
المادة األولية. مع العمـ أف نسبة المواد األولية المستوردة مف الخارج المستخدمة في صنع القطع  استبلـ
من  Vis التي يتـ شراؤىا محميا مثبل بعض أنواع البراغي االحتياجاتثؿ نسبة ، والباقي يم%95تمثؿ 

 .BCRمؤسسة 
نوع مف القطع مف  159 بإنتاجى أف دائرة صنع قطع المنتجات بقسـ الكيرباء تقـو وتجدر اإلشارة إل 
 51و ،مف القطع المنتجة %68ما يقارب  ستكية بمصمحة حقف الببلستيؾ أينوع مف القطع الببل 108بينيا 

                                                           
دائرة، مقابمة مشتركة مع كؿ مف: السيد حمو مرابطي رئيس دائرة صنع قطع المنتجات، والسيد زىر الديف بوقرة رئيس مصمحة تسيير اإلنتاج بنفس ال1

 . 09.30، الساعة 2017أوت  02األربعاء 
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نتجة. مف أنواع القطع الم %32ما نسبتو  بمصمحة صناعة القطع المعدنية أينوع مف القطع المعدنية تصنع 
مف أجؿ تركيب عدادات الكيرباء )ىناؾ برغي واحد يأتي مع المجموعات  Vis عبلوة عمى إنتاج ثبلث براغي

(. ويمكف AMC ويتـ تركيبيا في ITRON الخاصة بعدادات الكيرباء والتي ىي مف إنتاج Kit التركيبية
 تمخيص المعطيات السابقة في الجدوؿ الموالي:

ّقطعّالمنتجاتّالمصنعةّبقسمّالكيرباء:ّعددّأنواع54ّالجدولّرقم
 لقطع المصنعةعدد أنواع االنسبة المئوية ل القطع المصنعة أنواع عدد اتالبيان

 %68 108 عدد أنواع القطع الببلستكية
 %32 51 عدد أنواع القطع المعدنية

 %100 159 إجمالي عدد أنواع القطع المصنعة

 قسـ الكيرباءلدائرة صنع قطع المنتجات وثائؽ مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى المصدر: 
نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أف معظـ القطع المنتجة ىي مف النوع الببلستيكي، وىذا ما يعكس بوضوح 

 ،القطع المعدنية بأخرى ببلستيكية استبداؿالمؤسسة في السنوات األخيرة والمتمثؿ في  انتيجتوالتوجو الذي 
 .-منتوج القواطع مثبل–ؼ وذلؾ بغية التقميص مف التكالي

أف قسمي الكيرباء والسوائؿ يشكبلف كياناف مستقبلف عف بعضيما  استخبلصو مما سبؽما يمكف  
البعض داخؿ نفس المركب، فكؿ قسـ يشتمؿ عمى مجموعة مف الدوائر التي تضمف لو القياـ بمختمؼ 

 الخ.…وظائفو مف إنتاج، بيع، محاسبة، موارد بشرية، شراء المواد األولية
1ّّقسمّاألدواتلّ:ّالييكلّالتنظيميالفرعّالثالث

، وبالتالي فدور قسـ األدوات ىو outils ، صناعة، تصميح القوالب واألدواتابتكاروظيفة ىذا القسـ  
 ضماف نوعيف مف األنشطة:

  ؛ ؿ، أو شرائيا مف الخارجنتاج لقسمي الكيرباء والسوائئللالضرورية األدوات والقوالب صنع 
 صبلح تجييزات اإلنتاج ص  القوالب. المتمثمة فييانة وا 

 والشكؿ الموالي يبرز الييكؿ التنظيمي ليذا القسـ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ب العمؿ مناصمصمحة الموارد البشرية لقسـ األدوات والمتمثمة في بطاقات داخمية ل عمى وثائؽ في شرح مياـ مختمؼ الدوائر والمصالح عتمادتـ اال1

fiche de poste .لكؿ وظيفة، وفي حالة غيابيا لجأنا إلى مقاببلت مع رؤساء الدوائر أو المصالح لموظيفة المعنية
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 األدوات:ّالييكلّالتنظيميّلقسم44ّالشكلّرقم
 
 
 

 

 

 

 المصدر: مصمحة الموارد البشرية لقسـ األدوات

بة والموارد البشرية التي تضطمع بتسيير يتضمف ىذا القسـ أربع دوائر مف بينيا دائرة المالية والمحاس 
أما وذلؾ كما تـ شرحو آنفا بالنسبة لقسـ السوائؿ.  ،والموارد البشرية ليذا القسـ والمحاسبيةالجوانب المالية 

 الدوائر الثبلث المتبقية فيي كما يمي:

ّدائرةّالتصنيع:ّ-أوال
والسوائؿ، وىي تشتمؿ عمى مصمحتيف دوات لقسمي الكيرباء بصنع القوالب واأل تتكفؿ ىذه الدائرة 

 ىما:
  مصمحةّالتصنيع: -1

  تتولى ميمة تصنيع القوالب والقطع الممكف إنتاجيا بالمؤسسة والتي ال تتطمب دقة عالية. 
  مصمحةّآالتّالدقةّوالتحكمّالرقمي: -2

 ة.معقدتصنيع طرؽ  تتطمبُتوجد بيا آالت عالية الدقة لتصنيع القوالب والقطع التي  
ّالدائرةّالتقنية:ّ-ثانيا

تنحصر في ما يميز الدائرة التقنية بقسـ األدوات عف مثيبلتيا بقسمي الكيرباء والسوائؿ أف ميمتيا  
مكمفة  فإنياوفي الحالة العكسية  ،تصميـ ومتابعة صنع القوالب، األدوات وقطع التبديؿ عند إمكانية صنعيا

ىذه القوالب واألدوات عند  . عبلوة عمى إصبلحبضماف المشتريات مف القوالب، األدوات وقطع التبديؿ
 تعطميا، ليذا السبب تـ تقسيميا إلى مصمحتيف كما يمي:

  مصمحةّالدراساتّوالمناىج: -1
 وظائفيا األساسية تتمثؿ في: 

 تصميـ ومتابعة صنع القوالب واألدوات الجديدة وقطع التبديؿ لؤلدوات الموجودة وذلؾ في إطار صيانتيا؛ -
 تجديد القوالب واألدوات؛متابعة إعادة  -
 إلى شراء قوالب وأدوات جديدة أو في حالة إعادة تجديدىا. وءتحضير دفاتر الشروط في حالة المج -

 

 مديرية قسـ األدوات

دائرة التقنيةال دائرة تصنيع األدوات مصمحة تصميح  دائرة المالية والمحاسبة والموارد البشرية 
 القوالب واألدوات

 مصمحة التصنيع

مصمحة آالت 
الدقة والتحكـ 

 الرقمي

مصمحة المالية 
 والمحاسبة

مصمحة الموارد 
 البشرية

مصمحة الدراسات 
 والمناىج

مصمحة المشتريات 
 وتسيير المخزوف
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  مصمحةّالمشترياتّوتسييرّالمخزون: -2
وظيفتيا األساسية ىي تسيير المشتريات والمخزونات مف المواد األولية وقطع التبديؿ المتعمقة  

طبلؽ المناقصات، مرورا وذل ،بالقوالب واألدوات المورديف  باختيارؾ مف مرحمة إعداد دفاتر الشروط وا 
 المشتريات والتسيير الصحيح لممخازف. استبلـومتابعة الطمبيات وعمميات الجمركة، وصوال إلى 

ّمصمحةّتصميحّالقوالبّواألدوات:ّّ-ثالثا
صيانة وقائية  ت والقوالبتكفؿ ىذه المصمحة لقسمي الكيرباء والسوائؿ إصبلح وصيانة األدوا 
 وعبلجية.

1ّّقسمّالخدماتّالصناعيةّواإلمداداتلّ:ّالييكلّالتنظيميالرابعّالفرع
: تسيير مختمفة مثؿ عامة فيو يقدـ خدماتمسؤولية ىذا القسـ تتمثؿ في أمف ووقاية المؤسسة،  

الفضبلت  استرجاعحراسة، الوسائؿ، صيانة البنايات، نقؿ العماؿ والسمع، األمف الصناعي والو  متمكاتمال
يبرز الييكؿ التنظيمي  45والشكؿ رقـوغيرىا مف الخدمات المشتركة.  ، جمركة السمع المستوردةوالميمبلت
 ليذا القسـ:

:ّالييكلّالتنظيميّلقسمّالخدماتّالصناعيةّواإلمدادات45مالشكلّرق  
 

 

 

 

 
 

ّمداداتالخدمات الصناعية واإلالمصدر: مصمحة الموارد البشرية لقسـ 

والتي ليا نفس  ،يشتمؿ ىذا القسـ عمى أربع دوائر مف بينيا دائرة المالية والمحاسبة والموارد البشرية 
ّالتقسيـ والصبلحيات المذكورة آنفا مع قسـ السوائؿ. الدوائر الثبلث المتبقية تتمثؿ في:

ّدائرةّالمنشآت:ّ-أوال
 ،الغاز الطبيعيء، اه الصالحة لمشرب، الكيربا، الميتضمف تمويف ىياكؿ المؤسسة بالمياه الصناعية 
 وىذا مف أجؿ ضماف مناخ عمؿ مقبوؿ داخؿ المؤسسة. وىي تشرؼ عمى المصالح التالية: ،ةوالتيوي

 

                                                           
وارد البشرية لقسـ الخدمات الصناعية واإلمدادات والمتمثمة في مصمحة المل ؽ داخميةعمى وثائفي شرح مياـ مختمؼ الدوائر والمصالح  عتمادتـ اال1

لكؿ وظيفة، وفي حالة غيابيا لجأنا إلى مقاببلت مع رؤساء الدوائر أو المصالح لموظيفة المعنية. fiche de posteالعمؿ  بطاقات مناصب

ات الصناعية واإلمداداتمديرية قسـ الخدم  

دائرة المالية والمحاسبة  دائرة الوقاية واألمف دائرة المنشآت
 والموارد البشرية

 دائرة اإلمدادات

 مصمحة الصيانة

مصمحة الوسائؿ 
 العامة

مصمحة المالية 
 والمحاسبة

 مصمحة الموارد البشرية

 مصمحة العبور

مصمحة حظيرة 
 السيارات

 مصمحة التموينات

 مصمحة الوقاية

مصمحة المراقبة 
 والتدخؿ

 المصمحة التقنية
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  مصمحةّالصيانة: -1
 وكذا أنابيب التوزيع. ،ميمتيا األساسية صيانة تجييزات إنتاج الطاقة والتبريد 
  مصمحةّالوسائلّالعامة: -2

عبلوة عمى أنيا المكمفة بالتوثيؽ اإلدارية لممؤسسة ككؿ،  االحتياجاتلمصمحة بشراء تتكفؿ ىذه ا 
 .لوثائؽ المؤسسة حيث أنيا تتضمف ىيكؿ خاص بأرشيؼ المؤسسة

  المصمحةّالتقنية: -3
وىي المسؤولة عف دراسة طمبات األشغاؿ خصوصا منيا أشغاؿ البناء المقدمة مف طرؼ مختمؼ  

 قود ىذه األشغاؿ ومتابعة إنجازىا.ىياكؿ المؤسسة، وتحضير ع
ّدائرةّالوقايةّواألمن:ّ-ثانيا

وىي تتكوف مف مصمحة الوقاية والتي تختص باألمف الصناعي  ،ميمتيا الحرص عمى أمف المؤسسة 
كما أنيا ُتشرؼ عمى  ،فيي المكمفة بإعداد المخطط السنوي لموقاية مف مخاطر الحوادث واألمراض المينية

، ومصمحة المراقبة والتدخؿ والتي تتكفؿ بحراسة وحماية المؤسسة وممتمكاتيا ممؤسسةمركز طب العمؿ ل
 .الخ…والتدخؿ في حالة حدوث حريؽ، سرقة

ّدائرةّاإلمدادات:ّ-ثالثا
 وىي تشتمؿ عمى ثبلث مصالح ىي: 
  مصمحةّالعبور: -1

غاية مخازف أقساـ  المستوردة مف أماكف التحميؿ إلى ، نقؿ، وتسميـ البضائعاستبلـجمركة، ميمتيا  
كما أنيا تتكفؿ بإعادة إرساؿ مختمؼ  المؤسسة، بعبارة أخرى تنسيؽ وتسيير كؿ عمميات العبور والجمركة.

 السمع المشتراة مف قبؿ األقساـ في حالة نزاع مع المورديف.
  مصمحةّحظيرةّالسيارات: -2

 .الخ…اميـنقؿ عماؿ المؤسسة في مي ،تتكفؿ بضماف عمؿ حظيرة السيارات وصيانتيا 
  مصمحةّالتموينات: -3

 تآاللمختمؼ تمويف المؤسسة باأللبسة الخاصة بالعمؿ، المنتجات الصيدالنية، قطع الغيار  
وكذا المحافظة عمى المخزونات منيا، وذلؾ سواء كانت ىذه المشتريات محمية أو أجنبية،  الخ…المؤسسة

، مخزف قطع غيار لمسيارات، المؤسسة : مخزف خاص بقطع الغيار آالتزفامخأربعة حيث تتوفر عمى 
 .دوات الحديديةمخزف األلبسة الخاصة بالعمؿ، ومخزف لمخردوات واأل

ىو ىيكؿ وظيفي، أيف التخصصات  AMCما يمكف استخبلصو أف الييكؿ التنظيمي لمؤسسة  
. التنظيـ ( ىي في قاعدةاألربعة األقساـالوظيفية ىي تحت المديرية العامة، في حيف الوظائؼ العممية )

التسويؽ  انفصاؿمما نتج عنو ف الدوائر الوظيفية بالمديرية العامة ىي منفصمة وتشكؿ مراكز تكمفة، إوعميو ف
بيف ّؿ شبو تاـانفصاو مف جية،  بالمركب واإلنتاجعف وظائؼ البيع  بالمديرية العامة والبحث والتطوير
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نحو المركزية  االتجاهأخرى. المبلحظ أيضا ية العممية مف ج األقساـانشغاالت الدوائر الوظيفية ودوائر 
  في تنفيذ القرارات. التأخر إلى، مما يؤدي اإلداريعبلقات التسمسؿ الكبيرة في القرارات بسبب ىيمنة 

ةّوفقّنموذجيّالماسةّمؤسسةّمحلّالدراسلمتنافسيةّالّتحميلّالقدرةقياسّّوّ:ثانيالمبحثّال
ّلبورترّالخمسوالقوىّ

باستخداـ نموذجي الماسة والقوى  AMCلمؤسسة  تحميؿ القدرة التنافسية ذا المبحثنحاوؿ مف خبلؿ ى 
التي تطرقنا باالعتماد عمى المؤشرات التنافسية  تياقدر قياس  لننتقؿ بعدىا إلى الخمس لبورتر عمى التوالي،

، ومؤشر ؿ اإلنتاجوامعلفي الفصؿ الثالث والمتمثمة في مؤشرات: المردودية، التكمفة، اإلنتاجية الكمية إلييا 
 الحصة السوقية. 
محدداتّالقدرةّالتنافسيةّلصناعةّالقياسّوالمراقبةّفيّالجزائرّباستخدامّنموذجّالماسةّّ:المطمبّاألول

ّلبورتر
مف خبللو أف تمتع  ناتناولنا في الفصؿ الثالث نموذج محددات الميزة التنافسية لبورتر، والذي أوضح 

محددات رئيسية تشكؿ نظاما مركبا يؤثر فيو كؿ محدد في  بأربعةب تميزىا صناعة بميزة تنافسية يستوج
التي تضمف توفر بيئة محمية مواتية لخمؽ القدرة التنافسية  ىيالمحددات ف ىذه إف بورتر ، وحسباآلخر
مع العمـ أف ىذه المحددات ىي شرط ضروري ولكف غير كافي لخمؽ . العاممة في صناعة ما اتلممؤسس
محدديف الرئيسية، إضافة إلى المحددات اللمدى توفر كؿ محدد مف  تحميؿوفيما يمي ، تنافسيةالميزة ال

  ف في صناعة القياس والمراقبة بالجزائر:مكمميال
ّاوخصائصيّاإلنتاج:ّعواملّاألولالفرعّ

ونقصد بذلؾ مدى توفر عوامؿ اإلنتاج وجودتيا، وتكمف أىمية ىذا المحدد في الدور األساسي الذي  
 . وبالتالي في تحديد قدرتو التنافسية ،ج النيائيو تكاليؼ عوامؿ اإلنتاج في تحديد سعر المنت كتسيوت

عمى سيولة تصدير  جيد مما يساعد المؤسسات الصناعية مف جية تتمتع الجزائر بموقع جغرافي 
ربيا مف القارة ؿ المغرب العربي والدوؿ اإلفريقية، ومف جية أخرى فإف قمنتجاتيا لمخارج خاصة منيا دو 

بسبب قصر عند استيراد احتياجاتيا تحمميا لتكاليؼ نقؿ غير عالية األوروبية يمنحيا ميزة تنافسية تتمثؿ في 
  .الخ…. يضاؼ إلى ذلؾ توفر الجزائر عمى أنواع مختمفة مف الطاقة: الكيربائية، الشمسية، الغازالمسافة
ف الجزائر تعاني حيث الكـ والنوعية، والمبلحظ أ تضـ عوامؿ اإلنتاج أيضا المورديف المحمييف مف 

، حيث احتمت في ىذيف المؤشريف مراتب ة منتجاتيـمف نقص فادح في عدد المورديف المحمييف وضعؼ جود
نسبة لممواد لاب. أما 2016-2008ئة ضمف تقارير المنتدى االقتصادي العالمي خبلؿ الفترة امتأخرة بعد الم

ة في صناعة القياس والمراقبة، ومف خبلؿ تحميمنا لمشتريات المؤسسة محؿ الدراسة المحمية المستخدماألولية 
متوسط المشتريات المحمية  ىلـ يتعدمعظـ ىذه المواد ىي مستوردة مف الخارج، في حيف  أف إلىتوصمنا 
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والجدير بالذكر أف ىذه الصناعة تحتاج إلى مجموعة مف المواد . 1%4نسبة  2016-2012خبلؿ الفترة 
 األولية تتمثؿ في:

حمية إلنتاج ىذه المواد الحديد: حيث ال توجد صناعات مالفوالذ و أنواع معينة مف الببلستيؾ، النحاس،  -
 شكميا الخاـ بالجزائر؛ي مف وفرة ىذه المواد ف ، وذلؾ عمى الرغـبالمواصفات والجودة المطموبتيف

وطني العاممة في ىذا المجاؿ نذكر منيا: عدة شركات عمى المستوى ال دالتعبئة والتغميؼ: نبلحظ تواج -
  .تونيؾ لمتغميؼ

ىو متوفر ىي ا محميا، وم ةسبؽ يتضح لنا أف المواد األساسية لمصناعة غير متوفر  مف خبلؿ ما 
نو كمما زاد المكوف المحمي في المنتوج النيائي، كمما كانت أومعمـو . التعبئة والتغميؼب الخاصةالمواد الثانوية 
التي تتحمميا المؤسسة عند استيراد احتياجاتيا مف  اإلضافيةلمتكاليؼ ة وذلؾ نتيجة المنافسة كبير قدرتو عمى 

ف ذلؾ ال يطرح إف أخرىومف جية ىذا مف جية،  ج والمتمثمة في تكاليؼ الجمركة والشحف والنقؿ وغيرىار الخا
 .عند تصديرىا ىذه المنتجات أماـمشكؿ بمد المنشأ 

والمتمثمة في توفر اليد العاممة الماىرة والمدربة،  ،بالموارد البشريةطمؽ عميو ىو ما ي آلخرالعامؿ ا 
تب الجزائر ضمف تقارير التنافسية لممنتدى االقتصادي العالمي أف نقص ار موقد توصمنا مف خبلؿ تحميمنا ل

شر التي مؤ  16 ضمفكاف مف بيف المؤشرات األكثر حدة مف  ذات المستوى التعميمي العالياليد العاممة 
فيما  أما. 2016إلى  2008تشكؿ أىـ معوقات بيئة األعماؿ في الجزائر وذلؾ عمى طوؿ الفترة الممتدة مف 

 أولئؾواالحتكاؾ بالعماؿ خصوصا  لياالمبلحظ مف خبلؿ الزيارات المتكررة يخص المؤسسة محؿ الدراسة ف
مديرية  إلى إضافة AMCلمختمفة لمركب ا باألقساـر ومصالح المناىج والتطوي ر التقنيةدوائالعمى مستوى 

يا للـ نقؿ كميـ ميندسيف في تخصصات ال عبلقة  إفف معظميـ إالبحث والتطوير بالمديرية العامة ف
ا أف خبرتيـ معدومة في مجاؿ عمميـ وغيرىا، كم اآللي اإلعبلـالبصريات،  عمـبصناعة القياس والمراقبة ك

التدريب في ىذا المجاؿ  انعداـ، عبلوة عمى حكـ في مجاؿ عمميـبذؿ مجيودات فردية لمت اضطرىـ إلىمما 
التطور  أضؼ إلى ذلؾ الخ.…داخؿ المؤسسة واقتصاره عمى مجاالت المحاسبة واستعماؿ الكمبيوتر

تحديات  أماـالتكنولوجي ليذه الصناعة وانتقاليا مف المنتجات الميكانيكية إلى االلكترونية وضع المؤسسة 
وكذا  ،اآللي واإلعبلـالتي تجمع بيف التحكـ في البرمجيات  ة في توفر اليد العاممة المدربةوالمتمثم ،جديدة
تركيب عداد الكيرباء االلكتروني  إلىالمؤسسة عند انتقاليا  أفالقياس والمراقبة، وخير دليؿ عمى ذلؾ  أجيزة

مة التعميـ والتكويف وعميو يمكف القوؿ أف منظو . 2اآللي اإلعبلـميندسيف في  8توظيؼ  إلىاضطرت 
ما سبؽ  إلىيضاؼ  لصناعة منتجاتيا. AMCبالجزائر لـ توفر الكفاءات المطموبة التي تحتاجيا مؤسسة 

مف خبلؿ الفصؿ  توصمناالنقص الكبير الذي تعاني منو الجزائر فيما يخص خدمات التدريب المحمية، حيث 
نو ضمف أكما  .2016إلى  2008د خبلؿ الفترة مف الجزائر لمواقع متأخرة ضمف ىذا البن احتبلؿإلى الرابع 

                                                           
 .2016-2012اإلنتاج خبلؿ الفترة مات مف مستمز قسمي الكيرباء والسوائؿ الموضح لتطور مشتريات  111ـالجدوؿ رق راجع 1
، الساعة: 2017اوت 16مقابمة مع السيد فارس نحاوة، رئيس مصمحة اليندسة والنوعية بدائرة تركيب عدادات الكيرباء لقسـ الكيرباء، األربعاء 2

09.00. 
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 األولىدعامة "التعميـ العالي والتدريب" لممنتدى االقتصادي العالمي احتؿ بند "حجـ تدريب الموظفيف" المرتبة 
الضعؼ  إلىمما يشير بوضوح  ة،المراتب التي تحصمت عمييا الجزائر ضمف بنود ىذه الدعام أأسو مف حيث 

ّت المخصصة لتدريب الموظفيف مف قبؿ المؤسسات الجزائرية.الكبير لبلستثمارا
إنتاجية العامؿ فقد توصمنا مف خبلؿ تقارير التنافسية العربية لممعيد العربي لمتخطيط إلى أنيا  أما 

في  13/19متدينة في قطاع الصناعات التحويمية، حيث احتمت الجزائر ضمف ىذا المؤشر مراتب متأخرة: 
يضاؼ إلى  .2012في تقرير  27/30، و2009ضمف تقرير  18/24، 2006في تقرير  16/21، 2003تقرير 
ضمف مؤشر األجر واإلنتاجية لممنتدى تب الجزائر ار م أبرزتووىذا ما  باإلنتاجية األجرعبلقة  ضعؼذلؾ 

  سنويا خبلؿ فترة الدراسة. 127االقتصادي العالمي وذلؾ بمتوسط ترتيب قدره 
واالستفادة مف خدماتيا، فمف خبلؿ الفصؿ  إلييالتمويؿ وسيولة الوصوؿ بالنسبة لتوفر مصادر ا 

في  ة عالمياث احتمت الجزائر المراتب المتأخر حيتدني كفاءة السوؽ المالي بالجزائر،  إلىالسابؽ توصمنا 
 وانعداـعبلوة عمى صعوبة الحصوؿ عمى القروض  ،يياسيولة الوصوؿ إلو مؤشري: توفر الخدمات المالية 

ثاني بعد الحصوؿ عمى التمويؿ شكؿ العائؽ السيولة أف  وتجدر اإلشارة إلىالبورصة.  عف طريؽمويؿ الت
االقتصادي  المنتدىأماـ ممارسة األعماؿ في الجزائر وفؽ إجابات رجاؿ األعماؿ ضمف تقارير  البيروقراطية

 .2016-2008خبلؿ الفترة سنويا  %17.2العالمي وذلؾ بمتوسط نسبة قدرىا 
لممراتب ما بعد  ومف ضعؼ جودة البنية التحتية، وذلؾ نتيجة احتبلل كذلؾعاني ي يالجزائر قتصاد اال 

لؾ ذ إلىعالميا في مؤشرات: البنية التحتية لمنقؿ الجوي، لمموانئ، الطرقات، والسكؾ الحديدية. يضاؼ  ةالمائ
البنية التحتية  كفايةف عدـ إبؽ فإضافة إلى ما س .قطاع االتصاالت تأخرو تدني خدمات التزويد بالكيرباء، 

 عبلوة عمىكاف مف بيف العوائؽ الميمة لبيئة األعماؿ في الجزائر حسب تقارير المنتدى االقتصادي العالمي. 
اإلدارية ىي بدورىا تعاني العديد مف النقائص، وىذا ما أبرزتو المواقع البنية التحتية  فإفالبنية التحتية المادية 

: تكاليؼ إنشاء المشاريع، عدد اإلجراءات البلزمة لبدء مشروع، عبء ضمف مؤشرات لمجزائر المتأخرة
  اإلجراءات الجمركية، الرشوة، البيروقراطية وغيرىا.

ف االقتصاد إ، فاإلنتاجعوامؿ  إنتاجيةلتحسيف ورفع  كأداةؿ التكنولوجيا باعتبارىا في مجا أما 
ر استيعاب المؤسسات لمتكنولوجيا الحديثة، توفر في كؿ مف: مؤش األخيرةالمراتب  احتؿالجزائري 

  التكنولوجيات الحديثة، تحويؿ التكنولوجيا مف خبلؿ االستثمار األجنبي المباشر.
نستخمص مما سبؽ أف عوامؿ اإلنتاج عمى المستوى الوطني ال ترؽ إلى المستوى المطموب الذي  

تنافسية  اتاسة بصفة خاصة مف التمتع بقدر والمؤسسة محؿ الدر  ،يمكف المؤسسات الصناعية بصفة عامة
وبالتالي  ،وعميو يمكننا القوؿ أف ىذه الصناعة ليس لدييا موارد موروثة ومكتسبة بالجزائر وفؽ نموذج بورتر.

والجدوؿ الموالي يمخص ما سبؽ ذكره عف عوامؿ  بورتر.الماسة لفيي ال تتمتع بقدرة تنافسية وفقا لمنيج 
 اإلنتاج:
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 ّمحدِّدّ"عواملّاإلنتاجّوخصائصيا"المرتبطةّبلمجزائرّالمزاياّالتنافسيةّ:55ّالجدولّرقم
نوع 
 المؤشر

متوسط  المؤشر
 الترتيب

متوسط  المؤشر
 الترتيب

متوسط  المؤشر
 الترتيب

 
 
 
 
 

مؤشرات  
ذات 
تنافسية 
 ضعيفة

 117 نئالبنية التحتية لمموا جودة 129 جودة المورديف المحمييف 102 عدد المورديف المحمييف
البنية التحتية لمنقؿ  جودة

 الجوي
 107 تأثير مرض السؿ عمى األنشطة االقتصادية 102 اإلنترنت يمستخدمنسبة  117

 106 جودة تعميـ الرياضيات والعمـو 115 جودة نظاـ التعمـي 113 جودة التعميـ األساسي
 122 ر خدمات البحث والتدريب المحميةمدى توف 127 توفر اإلنترنت في المدارس 117 جودة مدارس اإلدارة
 127 األجر واإلنتاجية 125 المرونة في تحديد األجور 126 تدريب الموظفيف

فصؿ ممارسات التعييف وال
 عف العمؿ

التعاوف بيف أصحاب العمؿ  108
 والموظفيف

 134 االعتماد عمى إدارة محترفة125ّ

مساىمة المرأة في القوى 
 العاممة

مد عمى االحتفاظ قدرة الب 132
 كفاءاتبال

 131 الكفاءاتقدرة البمد عمى جذب  130

 القدرة عمى تحمؿ تكاليؼ 134 توفر الخدمات المالية
 الخدمات المالية

 127 سوؽ األسيـ المحمية عبرالتمويؿ  133

 135 سبلمة إجراءات تداوؿ األوراؽ المالية 132 البنوؾ متانة 107 غامرتوفر رأس الماؿ الم

ؤشر حماية حقوؽ م
 المتعامميف مع البنوؾ

مستوى استيعاب التكنولوجيات مف طرؼ  128 مدى توفر التكنولوجيات الحديثة 107
 المؤسسات

135 

تحويؿ التكنولوجيا مف خبلؿ 
 االستثمار األجنبي المباشر

 133 القدرة عمى االبتكار 119 تطور عمميات اإلنتاج 126

إنفاؽ المؤسسات عمى 
 لتطويرالبحث وا

المشتريات الحكومية مف المنتجات عالية  117 جودة مؤسسات البحث العممي 125
 التكنولوجيا

118 

 
 
 

مؤشرات 
ذات 
تنافسية 
 متوسطة

 69 بنية السكؾ الحديدية جودة 89 الطرقات جودة 95 البنية التحتية ككؿ جودة

عدد مقاعد الخطوط الجوية 
 المتوفرة

 83 عدد مشتركي الياتؼ النقاؿ 82 رباءبالكي اإلمدادخدمات  جودة 69

 88 قوة تدفؽ اإلنترنت 86 اشتراكات اإلنترنت واسعة النطاؽ 97 عدد خطوط الياتؼ الثابت

 81 العمر المتوقع عند الوالدة 95 معدؿ وفيات الرضع 80 عدد حاالت مرض السؿ
بالتعميـ  االلتحاؽمعدؿ 

 الثانوي
 97 سيولة الحصوؿ عمى القروض 78 يالتعميـ العالب االلتحاؽمعدؿ  60

براءات االختراع لكؿ عدد 
 مميوف نسمة

 57 تكاليؼ الفصؿ عف العمؿ 60 مدى توفر العمماء والميندسيف 92

مؤشرات 
ذات 
 تنافسية

عدد حاالت المبلريا لكؿ 
 نسمة 100.000

تأثير المبلريا عمى األنشطة  28
 االقتصادية

 49 سيمعدؿ االلتحاؽ بالتعميـ األسا 48

 .50، 48، 44، 43، 42، 40، 37، 35المصدر: مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى الجداوؿ رقـ: 
، 50 إلى 1ترتيب مف  فيو البمد يعتبر ميزة تنافسية كؿ مؤشر حقؽالمنتدى االقتصادي العالمي  إف 

عميو نبلحظ مف  بناء .1فيعتبرىا ميزة غير تنافسية 50مف  أكثرما المؤشرات التي جاء ترتيب الدولة فييا أ
 خبلؿ الجدوؿ أف معظـ المؤشرات ضمف عوامؿ اإلنتاج ال تمثؿ مزايا تنافسية لمجزائر.

                                                           
 .97نياد دمشقية وآخروف، مرجع سابؽ، ص1
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ّالفرعّالثاني:ّظروفّالطمبّالمحميّوخصائصو 
المزايا التنافسية  ف لمطمب المحمي دورا ىاما في تحقيؽ ودعـ وتحسيفإحسب مايكؿ بورتر ف 

نيا تحقيؽ المزايا التنافسية أبلثة جوانب تخص الطمب والتي مف شعمى ث اإلطارلمصناعة، وركز في ىذا 
لصناعة ما وىي: حجـ الطمب في السوؽ المحمي عمى منتجات الصناعة، مدى التعقيد في ىذا الطمب، 

 .األجنبيةوقدرة المستيمؾ عمى مواكبة التغير في الطمب عمى السمع 
مف االستفادة مف وفورات الحجـ مما يؤدي يمكف المؤسسات ف ،ومعدؿ نموهحجـ الطمب فيما يخص  

صغر حجـ السوؽ  أففي حيف القدرة عمى التنافس محميا وعالميا، إلى تخفيض التكاليؼ، وبالتالي زيادة 
ما تحدثو بنية  إضافة إلى. يؤدي إلى عدـ استغبلؿ الطاقة الكاممة وتدني اإلنتاجيةفالمحمي ومحدوديتو 
يفرض عمى المؤسسة  مشتريف متطمبيفرة التنافسية مف أىميا أف وجود يجابية عمى القدإالطمب مف آثار 

التحسيف المستمر في مواصفات ونوعية منتجاتيا وخدماتيا، مما يعمؿ عمى تسريع وتيرة التجديد واالبتكار 
طمب وتكثيؼ االستثمار في ىذا المجاؿ. والجدوؿ الموالي يوضح المزايا التنافسية لمجزائر المرتبطة بمحدِّد ال

 المحمي :
ّالمرتبطةّبمحدِّدّ"ظروفّالطمبّالمحميّوخصائصو"ّلمجزائرّالمزاياّالتنافسيةّّ:56رقمّالجدول

متوسط  المؤشر نوع المؤشر
 الترتيب

متوسط  المؤشر
 الترتيب

متوسط  المؤشر
 الترتيب

 - - 45 حجـ السوؽ الخارجي 45 حجـ السوؽ المحمي مؤشرات ذات تنافسية

ة مؤشرات ذات تنافسي
 ضعيفة

 109 درجة تطور الزبائف 129 درجة التوجو نحو خدمة المستيمؾ 130 استخداـ وانتشار التسويؽ
مشتريات الحكومة مف المنتجات 

 قدمةذات التكنولوجيا المت
118 - - - - 

 .50، 48، 45 ،41: المصدر: مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى الجداوؿ رقـ
ة التنافسية الوحيدة لمجزائر ضمف محدِّد الطمب المحمي وخصائصو نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أف الميز  

 تكمف في حجـ السوؽ المحمي والخارجي.
 يمكف إبراز النقاط التالية:فبالنسبة لممؤسسة محؿ الدراسة أما 

مرتبط بالطمب عمى السكف: عدادات  AMCأف الطمب الداخمي عمى معظـ منتجات مؤسسة  .1
ومعمـو أف نمو الطمب عمى السكف ناتج عف التزايد في عدد ، والقواطع. الكيرباء، الغاز، منظـ الغاز

بالقطاع الصناعي )أزرار التماس والموصبلت الحرارية(،  ةي مرتبطيباقي المنتجات ف أما .السكاف
والتي ستقاـ مستقببل )موزعات الوقود(. وعميو فحجـ الطمب المحمي  ةوبعدد محطات البنزيف المتواجد

عزيز نو تأالذي مف شو نحو التصدير  AMCتوجو النمو السريع، عبلوة عمى إمكانية كبير ويتسـ ب
أدائيا التنافسي مف خبلؿ جني أرباح إضافية، لكف المبلحظ أف ىذا الجانب ميمؿ تماما وكؿ 

ىو  يحجـ السوؽ الجزائر  أففي ىذا الصدد  اإلشارةلوطنية. وتجدر جيودىا مركزة عمى السوؽ ا
ف محفزات الكفاءة لممنتدى االقتصادي العالمي الذي تحصمت فيو الجزائر عمى د ضمالمؤشر الوحي

 أصؿمف  37رتبة مبتمركزىا في ال 2016و 2015 األخيرتيفمراتب متقدمة خصوصا خبلؿ السنتيف 
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أف حجـ السوؽ المحمي والخارجي  يؤكدوىذا ما  ،دولة عمى التوالي 138 أصؿمف  36دولة و 140
 ؛ت الحجـاالستفادة مف وفور ممؤسسات الجزائرية ويمكنيا مف الميزة تنافسية  مثؿي
والمتمثمة في ضعؼ خبرة  رابععمى الرغـ مف وجوب التأكيد عمى النتيجة المستخمصة مف الفصؿ ال .2

". إال أف درجة تطور الزبائف" مؤشرالمشتري الجزائري، أيف احتمت الجزائر مراكز سيئة ضمف 
كتوزيع الكيرباء  مجاالت معينةفي ء يمثموف مؤسسات ناشطة بلالمنتجات محؿ الدراسة موجية لعم

، وبالتالي فيـ محترفوف وعمى دراية كافية بيذه المنتجات الخ…والغاز، توزيع البنزيف والوقود
ا لذلؾ فيـ يطالبوف بأف تكوف ىذه المنتجات مطابقة والتطورات التكنولوجية الحاصمة عمييا عالمي

يتسـ بالتعقيد خصوصا  AMCب المحمي عمى منتجات ف الطمأيمكننا القوؿ ب. وعميو لممعايير الدولية
المؤسسات الصناعية الحرفية في مجاؿ ، سونمغاز، نفطاؿ، مؤسسات البناءمثؿ العمبلء الكبار  مع

ف ناحية مواصفات ونوعية ضغوطات كبيرة م AMCمما يفرض عمى  ا.النسيج والنجارة وغيرى
 ، وىو ماحاصمة عمى ىذه المنتجاتال التطورات التكنولوجية العالمية مسايرةالمنتجات، ومف ناحية 

 ت؛يشكؿ حافزا ليا عمى االبتكار والتحسيف بما يتماشى وىذه التطورا
عمى حجـ المبيعات وبالتالي  األخيرىذا  لتأثيرتنافسية المؤسسات تتطمب تبني مفيـو التسويؽ،  .3

 بالنسبة لممؤسسات الجزائرية نبلحظية المؤسسات. المؤسسة، مما يعزز بدوره مف تنافس أرباحعمى 
تب الجزائر في تقارير المنتدى االقتصادي ار مبوضوح  أبرزتوالتاـ ليذا الجانب وىذا ما  اإلىماؿ

فيما يخص  أما .ومؤشر درجة التوجو نحو خدمة المستيمؾ ضمف مؤشر استخداـ وانتشار التسويؽ
كدائرة تابعة  1997 عاـالييكؿ التنظيمي إال في  تدرج ضمف وظيفة التسويؽ لـفAMCّالمؤسسة 

  لممديرية التجارية.
ويشكؿ دافعا  ،مما سبؽ يمكف القوؿ أف حجـ الطمب المحمي عمى منتجات القياس والمراقبة ىو كبير 

فيو مرتبط ببرنامج إنجاز السكنات السنوية مف جية، ، الصناعة هقويا لمرفع مف القدرة التنافسية لمؤسسات ىذ
 ببرنامج سونمغاز الخاص بالتزويد بالكيرباء والغاز كما يوضحو الجدوؿ الموالي:و 
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 مشترؾالوحدة:                      ّ:ّتطورّعددّمشتركيّسونمغاز57الجدولّرقم
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان

 يػػػركػتػػػػػػػػشػػػػػػػػػػم
ػػػاز
غػػػػػػػ
لػػػػػػػػػػ
ا

 

 219.6 230 224 222 216 206 ط مرتفعضغ
 5 394.2 6 103 5 715 5 356 5 070 4 727 ضغط متوسط

 4 272 805.2 4 915 626 4 578 229 4 244 279 3 961 989 3 663 903 ضغط منخفض
 4 278 419 4 921 959 4 584 168 4 249 857 3 967 275 3 668 836 الغاز الطبيعيي إجمالي مشترك

 %+7.61 %+7.37 %+7.87 %+7.12 %+8.13 - مشتركي الغاز ور إجماليتط نسب

 %+7.61 %+7.37 %+7.87 %+7.12 %+8.14 - مشتركي الغاز: "ضغط منخفض" تطور نسب

ػػػػػػػػػشػػػػػػػم
 اءػػػػربػػػػػػػػيػػػػػكػػػػػػػال يػػػػترك

 105.8 111 104 105 106 103 توتر مرتفع

 50 839 55 234 52 896 50 599 48 590 46 876 توتر متوسط
 8 055 591.2 8 754 967 8 399 653 8 041 637 7 699 835 7 381 864 توتر منخفض

 8 106 536 8 810 312 8 452 653 8 092 341 7 748 531 7 428 843 الكيرباء يإجمالي مشترك
 %+4.35 %+4.23 %+4.45 %+4.44 %+4.30 - مشتركي الكيرباء تطور إجمالي نسب

 %+4.36 %+4.23 %+4.45 %+4.44 %+4.31 - منخفض" توترمشتركي الكيرباء: " تطور نسب
Source: - Office National des Statistiques  ONS), l’Algérie en quelques chiffres, résultats: 2012-2014, Direction des 

Publications, de la Diffusion, la Documentation et de l’Impression, Alger, N
o
45, 2015, P.47. 

             - Office National des Statistiques  ONS), l’ lgérie en quelques chiffres, résultats: 20 4-2016, Direction des 

Publications, de la Diffusion, la Documentation et de l’Impression, Alger, N
o
47, 2017, P.47. 

الجدوؿ يبرز التطور الموجب عمى طوؿ فترة الدراسة لعدد مشتركي سونمغاز سواء في الغاز أو  
الكيرباء، وخصوصا فيما يتعمؽ بالضغط/ التوتر المنخفض الموجو لمسكنات حيث بمغ متوسط معدؿ النمو ما 

الكيرباء عمى لعدد مشتركي الغاز و  2016إلى عاـ  2012سنويا خبلؿ الفترة مف سنة  %+4و %+8يقارب 
 التوالي.
نو أف العميؿ الجزائري والذي في معظمو عبارة عف مؤسسات مما يفترض إف ما سبؽعبلوة عمى  

يواكب معظـ التطورات التكنولوجية الحاصمة في ىذا النوع مف المنتجات مما يشكؿ ضغوطا عمى المؤسسة 
 ى مستوى السمع المستوردة.محؿ الدراسة لمتحسيف المستمر في منتجاتيا والرفع مف جودتيا إل

ّالفرعّالثالث:ّالصناعاتّالداعمة
المكممة والتي تتمتع بمستوى جيد مف التنافسية  أوصد بذلؾ توفر الصناعات التزويدية الداعمة ونق 

ه عمى المستوى الدولي، مما يسمح لمصناعات التي تدعميا مف اكتساب مزايا تنافسية مف خبلؿ ما توفر 
مما يزيد في القدرة التنافسية  منخفضة، معدات، يد عاممة وغيرىا وبتكاليؼ أوليةف مواد ت الداعمة ماالصناع

مزيد مف اإلبداع ب يسمح، مما البحث والتطوير ؿالتعاوف في مجا عبلوة عمى. التي تدعميالمصناعات 
ف، التمويؿ، جدير بالذكر أف التعاوف يشمؿ نواحي أخرى كتدريب العامميوال. التميزبالتالي و  ،واالبتكار

 نيا زيادة القدرة التنافسية لمصناعات.أالتسويؽ وغيرىا مف المجاالت التي مف ش
انتشار العناقيد، ضعؼ أو انعداـ التعاوف بيف  انعداـوفي الجزائر نبلحظ ضعؼ إف لـ نقؿ  

ه تب الجزائر ضمف ىذار مالجامعات والمؤسسات الصناعية في مجاؿ البحث والتطوير، وىذا ما أبرزتو 
يضاؼ إلى ذلؾ نقص الشركات المحمية في مجاالت تسويؽ المنتج الصناعي، استيراد اآلالت  المؤشرات.

 والجدوؿ الموالي يبرز ذلؾ: .والمعدات البلزمة لئلنتاج، صيانة اآلالت وقطع الغيار وغيرىا
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 ّ"الصناعاتّالداعمةمحدِّدّ"بالمرتبطةّلمجزائرّالمزاياّالتنافسيةّّ:58الجدولّرقم
ع نو 

 المؤشر
متوسط  المؤشر

 الترتيب
متوسط  المؤشر

 الترتيب
متوسط  المؤشر

 الترتيب
مؤشرات 
ذات 
تنافسية 
 ضعيفة

اتساع سمسمة  122 درجة تطور العناقيد
 القيمة

 102 عدد المورديف المحمييف 129

جودة مؤسسات  129 جودة المورديف المحمييف
 البحث العممي

مؤسسات مدى التعاوف بيف الجامعات وال 117
 الصناعية في مجاؿ البحث والتطوير

131 

مدى توفر خدمات البحث والتدريب 
 المحمية

التحكـ بالتوزيع  122
 الدولي

 113 السموؾ األخبلقي لمشركات 126

 .50، 48 ،40، 38الطالبة اعتمادا عمى الجداوؿ رقـ: المصدر: مف إعداد 

خبلصة القوؿ أف ىذه و ضعيفة. ذات تنافسية د الصناعات الداعمة ىي نبلحظ أف كؿ مؤشرات محدِّ  
وصناعة القياس والمراقبة بصفة  ،الحمقة مف عوامؿ تعزيز القدرة التنافسية لممؤسسات الصناعية بصفة عامة

وبالتالي تعزيز  ،خاصة تبقى مفرغة ما لـ يتـ وضع عناقيد صناعية تساىـ في توفير بيئة عمؿ مبلئمة
 سات.االرتباطات ما بيف مختمؼ المؤس

ّوسيادةّالمنافسةّالمحميةّبينّالمؤسساتّوأىدافياالمؤسسةّّإستراتيجيةالفرعّالرابع:ّ
الشركات الخاضعة لضغوط تنافسية بيف المنتجيف المحمييف ىي  أفمفاده  مبدأ إلىيستند ىذا المحدد  
ر وتحسيف واالبتكا اإلبداعتكثيؼ جيودىا في مجاؿ  إلىىذه الضغوط تدفعيا  فأل ذلؾنجاحا،  األكثر

ستراتيجيات التنافسية المتبناة مف التنافسي. كما يتضمف ىذا المحدد اإل أدائياوبالتالي تحسيف  ،منتجاتيا
 طرؼ المؤسسات لممحافظة عمى مراكزىا التنافسية.

بالنسبة لكثافة المنافسة المحمية ومف خبلؿ تحميمنا في الفصؿ السابؽ خمصنا إلى أف االقتصاد  
ر. عبلوة عمى المراتب األخيرة ضمف ىذا المؤش احتؿ، حيث ؿمجاىذا المف نقص كبير في الجزائري يعاني 

 اإلجراءاتعدـ فعالية سياسات الحد مف االحتكار، انتشار الحواجز الجمركية وغير الجمركية، عبء 
العراقيؿ وغيرىا مف  ، عدد األياـ البلزمة لبدء مشروعفالبلزمة لبدء مشروع معي اإلجراءاتالجمركية، ثقؿ 

الممكية  انتشاروىذا ما تؤكده مراكز الجزائر ضمف مؤشر  ،التي تحد مف االستثمار الخاص الوطني واألجنبي
 والجدوؿ الموالي يمخص المزايا التنافسية لمجزائر ضمف ىذا المحدِّد: األجنبية لممنتدى االقتصادي العالمي.
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مرتبطةّبمحدِّدّ"إستراتيجيةّالمؤسسةّوسيادةّالمنافسةّالمحميةّاللمجزائرّالمزاياّالتنافسيةّّ:59الجدولّرقم
ّالمؤسسات"ّّبين

نوع 
 المؤشر

متوسط  المؤشر
 الترتيب

متوسط  المؤشر
 يبرتالت

متوسط  المؤشر
 يبرتالت

مؤشرات 
ذات 
تنافسية 
 ضعيفة

فعالية سياسات الحد مف  127 كثافة المنافسة المحمية
 االحتكار

 112 التجارةانتشار الحواجز أماـ  118

 130 عبء اإلجراءات الجمركية 131 انتشار الممكية األجنبية 129 معدؿ التعريفة الجمركية
 112 حماية حقوؽ األقمية مف المساىميف 120 حقوؽ الممكية الفكرية 117 حقوؽ الممكية

عداد التقاري 126 تدريب الموظفيف 134 كفاءة مجالس اإلدارة  130 رصبلبة معايير التدقيؽ وا 
درجة التوجو نحو خدمة 

 المستيمؾ
 134 االعتماد عمى إدارة محترفة 127 األجر واإلنتاجية 129

 130 استخداـ وانتشار التسويؽ 122 طبيعة الميزة التنافسية 125 المرونة في تحديد األجور
مدى االستعداد لتفويض 

 صبلحياتال
 125 ى البحث والتطويرإنفاؽ المؤسسات عم 119 تطور عمميات اإلنتاج 130

مدى توفر التكنولوجيات  133 القدرة عمى االبتكار
 الحديثة

 92 براءات االختراع لكؿ مميوف نسمةعدد  128

مؤشرات 
ذات 
تنافسية 
 متوسطة

أثر الضرائب عمى التحفيز  83 قوة حماية المستثمر
 عمى االستثمار

 94 مدى التحكـ في األسواؽ 78

 .50، 48، 42 ،41، 34: لبة اعتمادا عمى الجداوؿ رقـالمصدر: مف إعداد الطا
المؤسسات"  إلى أف مؤشرات محدِّد "إستراتيجية المؤسسة وسيادة المنافسة المحمية بيف ر الجدوؿيشي 

 .ال تمثؿ مزايا تنافسية لبلقتصاد الجزائري
الوطني الوحيد  تعتبر المنتج AMCف مؤسسة إفيما يخص صناعة القياس والمراقبة في الجزائر فأما  

فييا المنافسة المحمية في شكؿ إنتاج أو تركيب  ظيرتبعض المنتجات التي أف ىناؾ إال  ا،لتشكيمة منتجاتي
منتجات كالقواطع ومنظـ الغاز إضافة إلى المنافسة عف طريؽ االستيراد والتي تعتبر األكثر شدة، باقي 

AMC يمكف القوؿ أف ىناؾ منافسة محمية بسوؽ . لذلؾ المنتجات المستوردةالمنافسة ىي عف طريؽ ف
، ىذه األخيرة مف االستيرادالقياس والمراقبة بالجزائر لكف األكثر منيا شدة ىي المنافسة األجنبية عف طريؽ 

. والمبلحظ األوروبيوالشراكة مع االتحاد إلى المنظمة العالمية لمتجارة  االنضماـالمتوقع أف تزداد حدتيا مع 
جؿ أكبيرة لمتابعة منافسييا وجمع المعمومات الدورية الضرورية عنيـ مف  أىمية تعطي ال AMCمؤسسة  أف

، وال لمراقبة المؤشرات التنافسية المتعمقة بمنافسييا مف يـلتحركات لبلستجابةستراتيجيات البلزمة وضع اإل
قمنا بيا، حيث الحظنا  وىذا ما لمسناه مف خبلؿ المقاببلت والزيارات التيمبيعات والحصة السوقية وغيرىا. 

أف المؤسسة تجيؿ حتى أىـ مستوردي منتجاتيا والمعمومات التي لدييا ىي عامة فقط، ويرجع ذلؾ إلى 
وعدـ القياـ بأي دراسات سوؽ لمتعرؼ عمى منافسييا ومتطمبات زبائنيا،  ،تيميش الوظيفة التسويقية بالمؤسسة

محاوالتيا لمتقميص مف  باستثناءتراتيجية تنافسية واضحة عدـ تبني المؤسسة ألي إسإلى وىذا ما أدى بدوره 
 إنتاج إلىمما يؤدي إلستراتيجية تنافسية بالمؤسسة محؿ الدراسة، نو ال وجود أ. بعبارة أخرى التكاليؼ
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. وفي ىذا الصدد تجب اإلشارة إلى أف تحقيؽ مؤسسة ال محميا وال دوليا منتجات غير قادرة عمى المنافسة
AMC الستغبلؿكمفة األقؿ يعتمد عمى العديد مف العوامؿ مف بينيا وفورات الحجـ والنسب المرتفعة لميزة الت 

-2012سنويا خبلؿ الفترة  %31الطاقة اإلنتاجية، إال أف ىذه األخيرة ىي متدنية ولـ تتجاوز في المتوسط 
 كؿ ،ي معظميا مف الخارجمثبل، يضاؼ إلى ذلؾ تكاليؼ المواد األولية المستوردة ف لمنتجات القواطع 2016
أما بالنسبة إلستراتيجية التمييز فإف مف  عوامؿ تعيؽ المؤسسة عمى إتباع إستراتيجية التكمفة المنخفضة.ىذه ال

تسيطر عميو مؤسسات دولية  AMCأىـ مجاالت التمييز التفوؽ التقني لكف المبلحظ أف مجاؿ نشاط مؤسسة 
أماـ تحقيقيا لميزة  امما يشكؿ عائق وغيرىا Schneider ،Siemens ،ABB ،Général Electricكبرى مثؿ 

بتقديـ خدمات وذلؾ  ،خيار التميز عف طريؽ الجودة أماميا بالتالي ويبقى ،فسية عف طريؽ التفوؽ التقنيتنا
  ف.مساعدة أكثر لمزبو 

ّالفرعّالخامس:ّدورّالحكومة
مف خبلؿ التأثير إيجابا أو سمبا  ذلؾر أف لمحكومة دورا في دعـ تنافسية صناعات البمد، و يرى بورت 

كومية المتخذة كالسياسات المالية، عمى المحددات األربعة السالفة الذكر عف طريؽ السياسات واإلجراءات الح
سف التشريعات والقوانيف المحفزة لبلستثمار والمدعمة التعميمية، الضريبية، القوانيف المضادة لبلحتكارات، 

جؿ المساىمة في تعزيز تنافسية الصادرات، اإلعفاءات الحكومية ألصرؼ مف سياسات سعر المصادرات، 
بعبارة الخ، … ومواصفات اإلنتاج المحمي ،الرقابة عمى معايير اإلنتاج ،لمرسـو الجمركية عمى المواد األولية

ف ـ يكدور الحكومة ل أفنو توفير بيئة أعماؿ مبلئمة. لكف المبلحظ بالنسبة لمجزائر أأخرى كؿ ما مف ش
 ىذهوىذا ما تؤكده المراكز التي احتمتيا الجزائر في كؿ  ،معززا لتنافسية الصناعات الجزائرية عامبل

 :المؤشرات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           
 اإلنتاجية لمنتجات الطاقة استغبلؿالخاص بمعدالت  81ؿ رقـالجدو راجعAMC.  
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ّّ"دورّالحكومةمحدِّدّ"المرتبطةّبلمجزائرّالمزاياّالتنافسيةّ:60ّالجدولّرقم
نوع 
 المؤشر

متوسط  المؤشر
 الترتيب

متوسط  المؤشر
 الترتيب

سط متو  المؤشر
 الترتيب

مؤشرات 
ذات 
تنافسية 
 ضعيفة

 118 عبء التشريعات الحكومية 120 حقوؽ الممكية الفكرية 117 ؽ الممكيةحقو 
الشفافية في رسـ السياسات 

 الحكومية
حماية حقوؽ األقمية مف  125

 المساىميف
معدؿ الضريبة اإلجمالي  112

 كنسبة مف األرباح
132 

عدد اإلجراءات البلزمة إلنشاء 
 مشروع

الرشاوى والدفعات المخالفة  129
 لمقواعد

تكمفة اإلرىاب عمى األنشطة  116
 االقتصادية

127 

تحويؿ التكنولوجيا مف خبلؿ  100 الجريمة المنظمة
 االستثمار األجنبي المباشر

 100 ىدر الماؿ العاـ 126

في حؿ  كفاءة اإلطار القانوني 105 استقبللية القضاء
 النزاعات

اإلطار القانوني في  كفاءة 100
 معارضة وضع الموائح

106 

ف الناتج المحمي الواردات كنسبة م 
 اإلجمالي

105 -ّ- -ّ- 

مؤشرات 
ذات 
تنافسية 
 متوسطة

التحيز في اتخاذ القرارات الرسمية  83 قوة حماية المستثمر
 الحكومية

أثر الضرائب عمى التحفيز  87
 عمى االستثمار

78 

تكمفة الجرائـ والعنؼ عمى  87 دء مشروععدد األياـ البلزمة لب
 األنشطة االقتصادية

 84 درجة الوثوؽ بخدمات الشرطة 92

النسبة المئوية لمتغير السنوي 
 لمتضخـ

 60 مدى توفر العمماء والميندسيف 65 التصنيؼ االئتماني لمبمد 74

براءات االختراع لكؿ مميوف عدد 
 نسمة

الصادرات كنسبة مف الناتج  92
 مي اإلجماليالمح

89 - - 

  .43، 41، 34المصدر: مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى الجداوؿ رقـ: 
إلى  الحكومة الجزائرية ضعيؼ أداءكاف المؤشرات الموجودة في الجدوؿ أعبله  معظـلمبلحظ أف ا 
 يةالبنلخاصة بالتعميـ، الصحة، او  اإلنتاجتحميؿ عوامؿ في ، يضاؼ إلى ذلؾ المؤشرات المذكورة متوسط
 متوسط. إلىمف ضعيؼ  األداءة بكؿ أنواعيا وغيرىا والتي تراوح فييا التحتي

 إلى النتائج التالية: مف خبلؿ التحميؿ السابؽ نخمص
عوامؿ اإلنتاج عمى المستوى الوطني ال ترؽ إلى المستوى بالنسبة لمحدد عوامؿ اإلنتاج فإف  .1

والمؤسسة محؿ الدراسة بصفة خاصة مف  ،المطموب الذي يمكف المؤسسات الصناعية بصفة عامة
 التمتع بقدرات تنافسية وفؽ نموذج بورتر.

فيما يخص محدد عوامؿ الطمب فالمبلحظ أف حجـ الطمب المحمي عمى منتجات القياس والمراقبة  .2
ىو كبير ويشكؿ دافعا قويا لمرفع مف القدرة التنافسية لمؤسسات ىذا القطاع، عبلوة عمى ذلؾ فإف 

زائري والذي في معظمو عبارة عف مؤسسات مما يفترض أنو يواكب معظـ التطورات العميؿ الج
التكنولوجية الحاصمة في ىذا النوع مف المنتجات مما يشكؿ ضغوطا عمى المؤسسة محؿ الدراسة 

 لمتحسيف المستمر في منتجاتيا والرفع مف جودتيا إلى مستوى السمع المستوردة. 
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مة فإف ىذه الحمقة مف عوامؿ تعزيز القدرة التنافسية لممؤسسات بالنسبة لمحدد الصناعات الداع .3
الغياب وصناعة القياس والمراقبة بصفة خاصة تبقى مفرغة، حيث سجمنا  ،الصناعية بصفة عامة

 .التاـ لمعناقيد الصناعية بصفة عامة في الجزائر
 ت: محدد إستراتيجية المؤسسة وأىدافيا وسيادة المنافسة المحمية بيف المؤسسا .4

 عدـ تبني المؤسسة ألي إستراتيجية تنافسية واضحة باستثناء محاوالتيا التقميص مف تكاليفيا؛ -
معمـو أف اقتصاديات الحجـ تحقؽ وفورات في التكمفة تؤدي إلى اكتساب المؤسسة لميزة التكمفة، إال أف  -

لطاقة اإلنتاجية عمى ىذه الميزة يبقى محدود نسبيا نظرا النخفاض معدالت استغبلؿ ا AMCاعتماد 
ة عمى المنافسة المحمية نتيجة الصعوبات التي تواجييا في تصريؼ منتجاتيا خصوصا منيا المفتوح

 واألجنبية.
المؤسسة ىي المحتكر الوحيد لمسوؽ الوطنية بالنسبة لمنتجات عدادات الكيرباء والغاز، أما بقية  -

 .ب، و/أو منافسة المنتجات األجنبية المستوردةالمنتجات فيي تعاني مف منافسة محمية باإلنتاج أو التركي
ورتر، فإف قدراتيا التنافسية تبدو خبلصة ما سبؽ أف صناعة القياس والمراقبة وفقا لنموذج الماسة لب 
 لبورتر.وذلؾ لعدـ تمتعيا بمحددات القدرة التنافسية  ضعيفة، عموما
ّّلبورتروفقّنموذجّالقوىّالخمسAMCّّتحميلّتنافسيةّ:ّالثانيّالمطمب
مفادىا أف تنافسية المؤسسة مرتبطة بمدى تحكميا بعوامؿ  ةيقـو عمى فرضي الخمسإف نموذج القوى  
، بعبارة أخرى العناصر اإلستراتيجية الواجب مف أجؿ الحصوؿ عمى موقع تنافسي أفضؿ األساسيةالنجاح 

سنحاوؿ مف خبلؿ ىذا المطمب و . في قطاع معيفقادرة عمى المنافسة عمى المؤسسة التحكـ فييا حتى تكوف 
 عمى المؤسسة محؿ الدراسة. وتطبيق

ّالفرعّاألول:ّكثافةّالمنافسة
ولفترة مف الزمف المحتكر الوحيد لمسوؽ باعتبارىا المنتج الوحيد عمى  AMCد ظمت مؤسسة لق 

طني الخاص منتجاتيا. لكف مع تحرير التجارة الخارجية وتشجيع االستثمار الو تشكيمة المستوى الوطني لكؿ 
باالستيراد  أوواالستيراد المحمي  باإلنتاج إمامنافسة شديدة ذات مصدريف:  أماـنفسيا  AMCوجدت  واألجنبي

 متفاوتة: تبدرجافقط، ىذه المنافسة مست تقريبا كؿ منتجاتيا ولكف 
ف منتجيف معدة والتي تمثمت في بروز  ،تعرضا لممنافسة AMCمنتجات  أكثرر منتوج القواطع: يعتب .1

 بينيـ:
المتواجدة في بومرداس، وىي تعمؿ في مجاؿ صنع األجيزة الكيربائية مثؿ: VAM Electricّّمؤسسة -

ة، صناديؽ عدادات الماء. كما أنيا الموزع الرسمي لعبلمات عالمية القواطع، صناديؽ العدادات الكيربائي
   ؛1في بعض المنتجات

                                                           
1
www.vamelectric.com, 2018/ 17/4تاريخ االطبلع   

http://www.vamelectric.com/
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 BACOتقـو بتركيب القواطع ولكف برخصة مف الواقعة ببرج الكيفاف، وىي بدورىا  COMMEمؤسسة  -

  ؛1)فرنسا(
2بالمنطقة الصناعية لرويبة، وتعمؿ عمى تركيب القواطع برخصة مف  INJELECمؤسسة  -

LEGRAND  ؛ 
ساسي في صنع األجيزة الكيربائية المتواجدة بدرارية، ويتمثؿ نشاطيا األ BMS Electricمؤسسة  -

 ؛ 3واطعىي أيضا تقـو بتركيب القو ممحقاتيا، و 
  ؛4بالخروب، وىي تنتج أيضا القواطع PLASTELECمؤسسة  -
أزرار التماس والموصبلت القواطع و  تركيببوىراف، وىي تقـو ب Electric Standard Sarlمؤسسة  -

  ؛5ع موصبلت الربط بالشبكة الكيربائية، وتستورد وتوز الحرارية
أزرار داية، وتقـو بإنتاج القواطع، بغر  2006وىي شركة جزائرية تأسست في عاـ  Energicalمؤسسة  -

عداد الكيرباء  تركيبمؤخرا في  انطبلقيا إضافة إلى ،ومنظـ الغاز ،ةالتماس والموصبلت الحراري
Triphasé االلكتروني مف نوع

6. 
 AMCعبلوة عمى ىؤالء المنتجيف، ىناؾ عدد كبير مف المستورديف لممنتجات المصنعة مف طرؼ  

 موزع 77وما يقارب ، Kompassمستورد مف خبلؿ الولوج لموقع  40حيث أحصينا وخاصة الكيربائية منيا 
 :7نذكر منيـ ادولي معروفةكبرى  الموزعيف الرسميف لعبلماتعدد مف و 
تنتج القواطع إضافة لتوزيعيا بالحجار والتي  Comptoir d’Electricité Industriel Rahilشركة رحيؿ  -

 Schneider Electricمف صنع  اوغيرى contacteurs التماستجات كيربائية أخرى مثؿ أزرار لمن
 ّ؛Télémécaniqueو

 Finderو ،Siemens ،Flenderالموزع الرسمي لػػ  وىيالمتواجدة بقسنطينة  Ferms Industrie Sarlّشركة -
 الخ؛…لمنتجات كالقواطع، أزرار التماس والموصبلت الحرارية

- Futurelect Sarl دولية مثؿ  اتلعبلمموزع الرسمي الواقعة بتزمالت، فيي الSchneider Electric 

ا، والخاصة بمنتجات كالقواطع، واليات المتحدة األمريكية( وغيرى)ال Elematic )فرنسا(، Partex )فرنسا(،
  ؛الخ…أزار التماس والموصبلت الحرارية، لواحؽ وموصبلت الربط بالشبكة الكيربائية

 ؛ABB Electrique ي تتعامؿ معبسطيؼ، والت INES Electricitéشركة  -

                                                           
1
https ://dz.kompass.com,  2018/ 19/4تاريخ اإلطبلع  

 ىذا الموقع.ىي صاحبة و Kompass International ىي فرع مف Kompassمع العمـ أف
-elmouchir.caci.dz/injelec-construction-dappareillageة الجزائرية لمتجارة والصناعة: دليؿ المؤسسات الجزائرية:موقع الغرف2

electrique-1185-html 30/09/2018، تاريخ االطبلع. 
3
https ://dz.kompass.com,  2018/ 19/4تاريخ اإلطبلع   

4
https ://dz.kompass.com,  2018/ 19/4تاريخ اإلطبلع   

5
https ://dz.kompass.com,  2018/ 26/7تاريخ اإلطبلع  

6
https ://www.energical.com,  20/10/2018تاريخ اإلطبلع  

7
https ://dz.kompass.com, 2018/ 19/4تاريخ اإلطبلع   
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  .1رفي الجزائ)ألمانيا(  Hager ة مجمع، والتي تمثؿ وتوزع عبلمHagerشركة  -
شبكة أيضا ، ىناؾ عبلوة عمى المؤسسات السالفة الذكرالتماس والموصبلت الحرارية:  أزرارمنتوج  .2

 مف المستورديف ليذا النوع مف المنتجات ومف مختمؼ أنحاء العالـ.
مستورديف، فيناؾ منتج آخر عمى المستوى الوطني يتمثؿ في ال ز: إضافة لوجود العديد مفمنظـ الغا .3

 ة.بغرداي Energical مؤسسة
المنتج الوحيد ليذا النوع مف المنتجات وبالتالي فمصدر المنافسة ىو  AMCموزعات الوقود: تعتبر  .4

عرض مف ىذا المنتوج يتكوف مف بعبارة أخرى أف ال نفطاؿ وكذا الخواص. وتقـو ب ذيال االستيرادمف 
 والواردات المنجزة مف طرؼ نفطاؿ التي تمثؿ المستورد الرئيسي لموزعات الوقود. AMCإنتاج 

ىناؾ  ،ITRONو Sagemف ولعبلمات مثؿ مستورديشبكة مف الصندوؽ عداد الكيرباء: عبلوة عمى  .5
 .VAM Electric منتج آخر يتمثؿ في شركة

نظرا لعدـ وجود منتجيف محمييف ليذه  اء ولواحؽ الشبكة الكيربائية:موصبلت الربط بشبكة الكيرب .6
 .ف المنافسة تقتصر عمى المنتجات المستوردةإالمنتجات لحد اآلف، ف

عمى المستوى  ايىي المنتج الوحيد ل AMCف إف جاتالمنت هعدادات الكيرباء والغاز: بالنسبة ليذ .7
 AMC أفد المتمثؿ في سونمغاز. ويمكف القوؿ لعميؿ وحي ةموجيتتميز بأنيا  أنيا، كما الوطني

 :2مرت بثبلث وضعيات فيما يخص عدادات الكيرباء والغاز وىي
 ؛2001وذلؾ قبؿ سنة  محميالمحتكر الوحيد لمسوؽ ال -
المناقصات الدولية مف أجؿ تمبية احتياجاتيا مف  إلىسونمغاز  وءلمجعمى المنافسة نظرا  AMC نفتاحا -

المناقصات المعمف عنيا مف  تشارؾ في AMC، حيث أصبحت 2001ا مف عاـ ىذه المنتجات وذلؾ بدء
ى إلى تعرضيا لمنافسة شديدة آنذاؾ ومعاناتيا مف طرؼ سونمغاز كغيرىا مف المنافسيف اآلخريف مما أد

  ؛تمثمت في انييار مبيعاتيا ظروؼ قاسية
، فانطبلقا مف نياية عاـ األـ المؤسسة إلى AMCلعودة احتكار السوؽ وذلؾ كنتيجة حتمية  إلىالعودة  -

 ف مجمع سونمغاز. فرع م أصبحت 2010
نحو األكثر  الدائـتطمعيـ  AMCوتجدر اإلشارة إلى أف ما يزيد مف قوة العمبلء األساسييف لمؤسسة  

المؤسسة في ىذا اإلطار غير قادرة عمى مسايرة التطور الحاصؿ في سوؽ لكف حداثة مف المنتجات، 
ؿ تيديدا آخر عمى المؤسسة. وخير دليؿ عمى ذلؾ ما حدث ليا مع منتجات عدادات منتجاتيا مما يشك

نظرا لمتطور التكنولوجي الحاصؿ والتحوؿ مف المنتجات الميكانيكية إلى فالكيرباء والغاز وموزعات الوقود، 
بعض  لكترونية وجدت المؤسسة نفسيا مضطرة لمتحوؿ مف اإلنتاج إلى التركيب، بؿ وحتى التخمي عفاإل

عميميا األساسي في ىذا متطمبات ل االستجابةلعدـ قدرتيا عمى  وذلؾالمنتجات كما حدث مع عدادات الماء 

                                                           
1
www.electris.dz,         2018/ 5/10تاريخ اإلطبلع  

 .10.30، الساعة: 2017ماي  11قابمة مع السيد الطيب السعدي، مدير المديرية التجارية بالمديرية العامة، الخميس م2
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بموجبيا  2005في عاـ  Sensusالمنتوج والمتمثؿ في الجزائرية لممياه ما أدى بيا إلى إقامة شراكة مع شركة 
 Sensusمنزلية فقط ولكف بعبلمة  كانتدقة وبنوعيف منزلية وصناعية بعدما  أكثر تالعداداىذه  أصبحت
وبجدية  أكثر االىتماـعميو فالمؤسسة حتى تحافظ عمى بقائيا في السوؽ ال بد عمييا مف  . بناءAMCوليس 

الحاصمة حتى ال تضطر مستقببل إلى  ةمسايرة التطورات التكنولوجي األقؿبتطوير منتجاتيا ومحاولة عمى 
   النيائي مف السوؽ.خروج الالتخمي عف منتجات أخرى أو ربما 

ّةّالتفاوضيةّلممشتريندّرالفرعّالثاني:ّالق
 :في كؿ منتوج في الجدوؿ الموالي AMCزبائف ومنافسي يمكف تمخيص  

AMCّمؤسسةّّوومنافس:ّعمالء61ّالجدولّرقمّ
 المنافسوف العمبلء المنتوج

 احتكار سونمغاز عدادات الكيرباء والغاز
القواطع، أزرار التماس 

 موصبلت الحراريةوال
 بالنسبة لمقواطع: -

     مؤسسات البناء؛ 
       كيريؼKahrif الكيربة الريفية( :

 (؛فرع مف مجمع سونمغاز
      الموزعوف الخواص 
المؤسسات الصناعية والموزعوف الخواص  -

 بالنسبة ألزرار التماس والموصبلت الحرارية.

 بغرداية؛ Energicalمؤسسة  -
 ؛المتواجدة بدرارية BMS Electric مؤسسة -
 ؛Comptoir d’Electricité Industriel Rahil شركة رحيؿ -
 ببومرداس؛ VAM Electricّمؤسسة -
 ؛رويبةب INJELECمؤسسة  -
 ؛ببرج الكيفاف COMME مؤسسة -
 بالخروب؛ PLASTELEC مؤسسة -

 ؛بوىراف Electric Standard Sarl مؤسسة -
 ؛Hager شركة -
ّالموزعيف.و ف الخواص يمستوردالعدد مف  -

 كيريؼ؛شركة  - صندوؽ عداد الكيرباء
 الخواص -

 ببومرداس؛ VAM Electricّمؤسسة -
  ITRONو Sagemاالستيراد لعبلمات  -

لواحؽ الشبكة 
الكيربائية وموصبلت 

 الربط بشبكة الكيرباء

 كيريؼ؛شركة  -
قنغاز  :شركة إنجاز القنوات -

KANAGHAZ  ؛نمغاز()فرع مف مجمع سو 
المتجر الجزائري لمعتاد الكيربائي والغازي:  -

CAMEG )؛)فرع مف مجمع سونمغاز 
 الخواص -

 ؛بوىراف Electric Standard Sarl مؤسسة -
- Futurelect Sarl ؛الواقعة بتزمالت 
 عدد مف المستورديف والموزعيف. -

 كيريؼ؛ - منظـ الغاز
- CAMEG؛ 
 الخواص -

-  Energical بغرداية؛ 
ّالمستورديف والموزعيف.عدد مف  -
 

 نفطاؿ؛ - موزعات الوقود
 وزراة الدفاع الوطني؛ -
 الخواص مف مسيروا محطات الوقود . -

 نفطاؿ ىي المستورد الرئيسي. -

 بالنسبة لممنافسيف. https ://dz.kompass.com العمبلء، وموقعالمصدر: مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى وثائؽ داخمية لممديرية التجارية فيما يخص 
ليا،  اإلستراتيجيةمع تشكيمة محدودة مف الزبائف خصوصا في المنتجات  AMCتتعامؿ مؤسسة  
 AMC أعماؿمتوسط حصتو مف رقـ  أفحيث ونمغاز في عدادات الكيرباء والغاز األمر بمجمع سويتعمؽ 
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ف جية، ويشكؿ تيديدا خطيرا عمى . مما يمنحو قدرة تفاوضية كبيرة م12016-2012خبلؿ الفترة  %80قاربت 
ف تشكيمة زبائنيا ىي إالمنتجات ف يأما باق. ىذا العميؿالشبو الكمي عمى  العتمادىانظرا  AMCمؤسسة 
 :كالتالي
NAFTAL يتمثؿ في نفطاؿ األساسيالعميؿ  :موزعات الوقود .1

  توزيع ىذه المؤسسة التي تتولى بيع و
 إضافة، فيي المستعمؿ والمستورد الرئيسي لموزعات الوقودوبالتالي  ،المنتجات النفطية ومشتقاتيا

  ؛محطات البنزيف أصحابلمخواص 
غمبيـ عبارة عف موزعيف أف العمبلء إف التماس والموصبلت الحرارية وأزرارت القواطع بالنسبة لمنتجا .2

 ّ؛2موزع 17ـ معتمديف والبالغ عددى
 موزع معتمد؛ 11 إلى إضافة ،منظـ الغاز: سونمغاز .3
: ىي تمثؿ ة، وصندوؽ عداد الكيرباءلواحؽ الشبكة الكيربائي ،بلت الربط بشبكة الكيرباءموص .4

المنتجات التي انطمقت المؤسسة في إنتاجيا حديثا، فيي لحد اآلف موجية لفروع مف مجمع سونمغاز 
 الخواصتعميميا مستقببل عمى  لمؤسسةا نو بإمكافأوالمبلحظ  .االستيرادمف أجؿ تقميص فاتورة 

، وبالتالي يجب sous-traitanceطف امجمع سونمغاز في إطار المقاولة مف الب ـيستعيف بي ذيفلا
 .لتحقيؽ مبيعات أكبر والتنويع في زبائنيا الخواص إلى ىؤالءالتوجو  يياعم

ّةّالتفاوضيةّلممورديندّرالفرعّالثالث:ّالق
 فباستثناءمف الخارج،  %100يبا تستورد تقر  AMCبمؤسسة  اإلنتاجالمستخدمة في  األوليةالمواد  إف 
معينة  كأنواع اإلنتاجيةالمساعدة في العممية  األخرىوبعض المواد المستخدمة لتعبئة المنتجات  كرتوفعمب ال

 األجانبف ىؤالء الموردوف إتستورد مف الخارج. عبلوة عمى ذلؾ ف اإلنتاجف باقي مستمزمات إمف الزيوت، ف
لعددىـ القميؿ مما  إضافةضعيفة،  AMCالتفاوضية لػػػ  درةيجعؿ القمما  يمثموف شركات معروفة دوليا

يادة قدرتيـ التفاوضية. والجدوؿ التالي يبرز عدد ونوع موردي قسمي الكيرباء وبالتالي ز  ،يضاعؼ مف قوتيـ
 والسوائؿ:

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           
.2016-2012إجمالي المبيعات خبلؿ الفترة مف  يـونصيب AMCزبائف مؤسسة  الموضح لييكؿ 98ـالجدوؿ رق راجع1


 NAFTAL : Entreprise Nationale de Raffinage et de Distribution des Produits Pétroliers. 

ّعدد الموزعيف المعتمديف ومناطؽ التغطية.الموضح ل 89ـالجدوؿ رق راجع 2
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ّوالسوائلالكيرباءّّيقسملّاإلنتاجمستمزماتّّ:ّعددّونوعّموردي62الجدولّرقم
 ؿػػػػػػػوائػػػػػػػػػػسػػػػػػػـ الػػػػػػػػػسػػػػػػػػق اءػػػػػػػػربػػػػػػػػيػػػػػػػكػػػػػػػـ الػػػػػػسػػػػػق

 عدد ونوع المورد المنتوج عدد ونوع المورد المادة
 محمي أجنبي محمي أجنبي

 - 01 د الغازاعد 00 07 نوع( 48الببلستيؾ)
 - 07 قطعة( 44منظـ الغاز) 00 06 نوع( 57الخ )…المعادف: نحاس، حديد، ألمنيـو

 - 01 المواحؽ 00 03 نوعpièces et composants(90 )القطع والمكونات 

 - 01 موزعات الوقود 00 16 المجموع
 - 10 المجموع %0 %100 النسبة المئوية

 %0 %100 النسبة المئوية -
 ء والسوائؿالبيع والشراء لقسـ الكيربا يتالشراء بدائر  تيوثائؽ مصمحالطالبة اعتمادا عمى  إعدادالمصدر: مف 

، فقسـ الكيرباء AMCمستمزمات اإلنتاج بمؤسسة  التمركز الكبير لمورديجدوؿ يبرز بوضوح ال 
الشركات  ىؤالء المورديف ىـ مف أف إلىضؼ أنوع،  195جؿ استيراد أمف  أجنبيمورد  16يتعامؿ مع 

طاليا، بمجيكا وغيرىا، فمثبل معظـ المشتريات مف المواد األولية ، ايألمانياكفرنسا،  األوروبيةالدوؿ  مف الكبرى
 إجمالي أما ا.بفرنس Metaliumواحد والمتمثؿ في  موردالمعدنية كالنحاس والحديد واأللمنيـو ىي متمركزة في 

ج ف منتو إفعمى سبيؿ المثاؿ ف، أجانبعدد المورديف المتعامؿ معيـ بقسـ السوائؿ فبل يتعدى العشرة وكميـ 
لواحؽ الشبكة الكيربائية والذي يعتبر األلمنيـو المادة األساسية فيو فإنيا تستورد مف عميؿ واحد وىو 

Thyssen Krupp  مف ألمانيا وىو نفس المورد لنفس المادة في منظـ الغاز، أما بالنسبة لمقطع التركيبية لعداد
. أما 2000الفرنسية وذلؾ منذ عاـ  ITRONالغاز فيي تستورد أيضا مف عميؿ واحد والمتمثؿ في شركة 

البطاقات ، كرتوفعمب ال عمىبالمؤسسة فيي تقتصر فقط  اإلنتاجلمشتريات المحمية مف مستمزمات ا
Étiquettes ،معينة مف البراغي. وأنواع 

التمركز الكبير في عدد المورديف مما يعزز مف قوتيـ التفاوضية  يشير بوضوح إلىكؿ ما سبؽ  
 الشركات الكبرىوما يعزز قوتيـ عبلوة عمى عددىـ القميؿ كونيـ مف  ،AMCمؤسسة ويخمؽ صعوبات ل

  .المعروفة
ّنّالجددوالداخمالفرعّالرابع:ّ  

 ،األخيرةىو في حالة تزايد في السنوات  AMCفي مجاؿ نشاط  المحميةعدد المؤسسات  إف 
حيث  زعيف الناشطيف في ىذا المجاؿوالمو  المستورديف مىع عبلوةوخصوصا منيا تمؾ التي تقـو بالتركيب، 

 دوليا. يف لعبلمات معروفةيموزع وعدد مف الموزعيف الرسم 77مستورد وما يقارب  40منيـ  ناأحصي
بالدرجة األولى كما تجب اإلشارة إلى أف حواجز الدخوؿ فيما يخص عدادات الكيرباء والغاز تتمثؿ  

كفرع مف ىذا المجمع،  AMCز التعامؿ مع مؤسسة في الموائح التنظيمية التي تفرض عمى مجمع سونمغا
خير لسوؽ الكيرباء والغاز. وعميو يمكف القوؿ أف ىناؾ حواجز دخوؿ قوية ىذا األ احتكاريضاؼ إلى ذلؾ 

صالح مؤسسة ليشكؿ فرصة ما  اأماـ المنافسيف الجدد القتحاـ سوؽ ىذه المنتجات في الوقت الراىف، وىذ
AMCحواجز الدخوؿ تشكؿ تيديد لمؤسسة  لقواطع فإف. أما بالنسبة لمنتجات اAMC  نتيجة أنيا ال تحتاج
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مع  المنتشرة في السوؽ بة عمى تطابؽ ىذه التجييزاتقامف جية، ولغياب الر  االستثمارالقميؿ مف إلى إال 
مع العمـ سوؽ ىذه المنتجات. منافسيف جدد لالخصوصيات التقنية المطموبة مما يضعؼ مف حواجز اقتحاـ 

ولسنوات كانت تركز في الترويج لمنتجاتيا مف القواطع عمى أنيا مصادؽ عمييا مف  AMCمؤسسة  أف
CREDEG مركز البحث والتطوير لمكيرباء والغاز طرؼ

بعكس المنتجات األخرى المنافسة خصوصا  1
 متتوص BMS Electriqueو Energicalأف العديد مف المؤسسات المحمية مثؿ  إال، المستوردة مف الصيف

لـ تعد ميزة تنافسية لمؤسسة  وبالتالي ،خبلؿ السنوات األخيرة اأيضا لمحصوؿ عمى ىذه المصادقة لمنتجاتي
AMC

أماـ  شكؿ عائؽ ميـأما بالنسبة لمنتجات أزرار التماس والموصبلت الحرارية فالتعقد التكنولوجي  .2
جزائر ومصدر المنافسة طبعا ىو المنتج الوحيد ليذه المنتجات في ال AMCإنتاجو محميا، لذلؾ بقيت 

المنتجات المستوردة. أما فيما يخص لواحؽ الشبكة الكيربائية، وموصبلت الربط بشبكة الكيرباء فيي 
 منتجات تتميز بضعؼ حواجز الدخوؿ.

، وعدـ وجود قوانيف AMCنستخمص مما سبؽ أنو ونظرا لمتزايد المستمر لمطمب عمى منتجات  
وبالتالي إمكانية دخوؿ منافسيف جدد ، -يرباءالغاز والك تعدادا باستثناء–ؽ وتشريعات تمنع دخوؿ السو 
 مف الناحية التكنولوجية.  اوبمنتجات جديدة أكثر تطور 

ّالفرعّالخامس:ّتيديدّالمنتجاتّالبديمة
تحؿ  أفالطاقة الشمسية التي مف المتوقع الطاقات المتجددة ومنيا نجد  اإلحبلؿبيف منتجات مف  

منتجات  تُعوض أفيناؾ العديد مف المنتجات الحديثة التي يمكف فذلؾ عبلوة عمى ، قة الكيربائيةمكاف الطا
AMC ومستعمميا مف تقمبات  اآللةالتماس والتي تحمي  بأزرارمجيزة  آالتكظيور  ،وتجعميا ميددة بالزواؿ

 .Automate Programmableالتيار الكيربائي وىو ما يسمى بػػػ 
 في الشكؿ الموالي: AMCذج القوى الخمس لمؤسسة ويمكف تمثيؿ نمو  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
CREDEG: Centre de Recherche et de Developpement de L’Electricité et du Gaz , Voir: www.credeg.dz 

 .09.30، الساعة: 2017أكتوبر  2بالمديرية العامة، االثنيف مقابمة مع السيد الطيب السعدي، مدير المديرية التجارية 2
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AMCّّرّبالتطبيقّعمىّمؤسسةبورتلالقوىّالخمسّنموذجّ:46ّالش كلّرقمّّّّّّّّّّّّّ
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مصدر: مف إعداد الطالبةال

 في الجدوؿ التالي:  AMCويمكف تمخيص فرص وتيديدات  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تيديد الداخميف الجدد

القدرة 
 التفاوضية 
 لمعمبلء

 تيديد المنتجات البديمة

ّ:نّالجددوالداخم
 حواجز دخوؿ قانونية وتنظيمية قوية إلى سوؽ عدادات الغاز والكيرباء؛ -
ماس والموصبلت الحرارية منع ظيور منتجيف محمييف، في حاجز التعقد التكنولوجي لمنتجات أزرار الت -

 حيف نسجؿ عوائؽ دخوؿ ضعيفة أماـ المنتجات المستوردة؛
 .AMCحواجز دخوؿ ضعيفة بالنسبة لبقية منتجات  -

 

ّ:نوالمورد
تمركز مشتريات مستمزمات  -

اإلنتاج في عدد محدود مف 
 المورديف

الموردوف الرئيسيوف ىـ  -
 روفة دولياشركات أوروبية مع

ّ:المنتجاتّالبديمة
الطاقات المتجددة: الطاقة الشمسية كبديؿ عف الطاقة الكيربائية، مما يشكؿ تيديدا عمى منتجات عدادات  -

 الكيرباء والقواطع؛
 ظيور آالالت مجيزة بأزرار التماس، مما يشكؿ تيديدا عمى ىذا المنتوج. -
 

ّء:العمال
 والغاز(؛سونمغاز)إنتاج/توزيع الكيرباء  -
 نفطاؿ)توزيع المنتجات البترولية(؛ -
 .عدد مف الموزعيف الخواص -

 

ّالمنافسون:
مف المنتجيف/أو           7حوالي  -

 المركبيف؛
 مستورد؛ 40 -
مف الموزعيف وعدد  77 -

مف الموزعيف الرسمييف 
 لعبلمات معروفة دوليا.

القدرة 
التفاوضية 
 لممورديف
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AMCّّوتيديداتّمؤسسةأىمّفرصّّ:63مالجدولّرق
 التيديدات الفرص

انعداـ المنافسة في منتجات عدادات الكيرباء والغاز جراء احتكار  -
ىي فرع مف مجمع سونمغاز فإنو  AMC، وبما أف الوطنية سونمغاز لمسوؽ

 وفقا لموائح التنظيمية.يتحتـ عمى ىذا األخير الشراء مف فروعو 

، فيي تعاني مف منافسة AMCات منافسة شديدة في باقي تشكيمة منتج -
 محمية، وأجنبية ومف عبلمات معروفة دوليا.

ىي المنتج الوحيد عمى المستوى الوطني لبعض منتجات تشكيمتيا  -
موصبلت الكيرباء والغاز، أزرار التماس والموصبلت الحرارية،  تكعدادا

 .ولواحؽ الشبكة الكيربائية ، الربط بشبكة الكيرباء

سونمغاز لمسوؽ وفتح المجاؿ أماـ الخواص، أو خروج زواؿ احتكار  -
AMC  مف مجمع سونمغاز وبالتالي زواؿ إجبارية شراء منتجاتيا مف طرؼ

أو مف مؤسسة  AMCسونمغاز ويصبح بإمكاف ىذه األخيرة الشراء مف 
 محمية أخرى أو االستيراد.

 ىو كبير ويتسـ بالنمو السريع، عبلوة AMCحجـ الطمب عمى منتجات  -
 .عمى إمكانية تصدير ىذه المنتجات

 إمكانية دخوؿ منافسيف جدد وبمنتجات جديدة أكثر تطور. -

تيديد مف طرؼ المورديف عمى اعتبار أف أغمب مدخبلت اإلنتاج يـت  - -
استيرادىا مف الخارج ومف عدد محدود مف المورديف األجانب، وبالتالي 

 قدرة تفاوضية قوية لممورديف.
وبالتالي قدرة تفاوضية قوية، خصوصا بالنسبة  د مف العمبلءعدد محدو  - -

ليس فقط  ؼ قدرة المؤسسةبعبارة أخرى تبعية قوية تضع لسونمغاز ونفطاؿ.
 عمى التفاوض عمى أسعار البيع، بؿ تيدد بقائيا في السوؽ مستقببل.

استخداـ الطاقة الشمسية كبديؿ عف الطاقة الكيربائية يجبر مؤسسة  - -
AMC توسيع تشكيمة منتجاتيا لتشمؿ منتجات الطاقة الشمسية. عمى 

، والمتمثؿ في AMCالتطور التكنولوجي المتسارع في مجاؿ نشاط  - -
مثبل ظيور عدادات الغاز  .اكؿ تشكيمة منتجاتيإدخاؿ اإللكترونيؾ في 

 compteurs gaz téléالمجيزة بنظاـ تسيير الدفع المسبؽ والفوترة عف بعد 

relève et prépaiement،  نظاـ تسيير الدفع ب مجيزةموزعات الوقود
. وعميو فالمؤسسة مجبرة مستقببل عمى االعتماد عمى الخ …المسبؽ 

 تكنولوجيات اإلعبلـ اآللي لمسايرة أنظمة التسجيؿ عف بعد.
 المصدر: مف إعداد الطالبة

الدولييف وبمنتجات أكثر لمؤسسة مصدره المنافسيف عمى اف أكبر تيديد بلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أن 
عميؿ واحد والمتمثؿ في سونمغاز يمثؿ النسبة أف عمبلء حيث لمالتمركز الكبير أيضا ، و تطورا تكنولوجيا

 .AMC العظمى مف رقـ أعماؿ
 :نخمص إلى النتائج التاليةالتحميؿ السابؽ في ضوء  

وضية كبيرة نظرا لحصتيـ مف بعدد محدود مف كبار العمبلء مما يجعؿ قدرتيـ التفا AMCتتميز مؤسسة  -
سنويا خبلؿ فترة الدراسة، مما يشكؿ تيديدا خطيرا  %80رقـ أعماليا والتي قاربت في المتوسط نسبة 

 عمى المؤسسة العتمادىا الشبو الكمي عمى عميؿ واحد والمتمثؿ في مجمع سونمغاز؛ 
ورديف مف الدوؿ مف مستمزمات اإلنتاج تنحصر في عدد محدود مف الم AMCواردات المؤسسة  -

األوروبية كفرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بمجيكا وغيرىا. كما أف معظـ مشترياتيا مف مدخبلت اإلنتاج المختمفة 
تتميز بالتمركز في مورد واحد أو اثنيف وىذا ما يعزز مف قوتيـ التفاوضية ويخمؽ صعوبات لممؤسسة في 

 اقتناء مستمزمات اإلنتاج؛
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موزع، عبلوة عمى عدة موزعيف رسمييف لعبلمات دولية وعدد ال بأس  77رب مستورد وما يقا 40حوالي  -
 وكؿ ىؤالء ىـ في حالة تزايد في السنوات األخيرة؛ AMCبو مف المؤسسات الوطنية في مجاؿ نشاط 

 سبؽ تيديد المنتجات البديمة كالطاقة الشمسية. يضاؼ إلى ما -
طنية ألجيزة القياس والمراقبة بالقوى الخمس التحكـ الضعيؼ لممؤسسة الو كؿ ما سبؽ يبرز بوضوح  

 لمتنافسية لبورتر.
  قياسّالقدرةّالتنافسيةّلممؤسسةّالوطنيةّألجيزةّالقياسّوالمراقبةّ:لثالثاّطمبالم

، لنقوـ بعدىا AMCتحميؿ األرصدة الوسيطة لمتسيير لممؤسسة نحاوؿ مف خبلؿ ىذا المطمب  
 .المؤسساتمتعارؼ عمييا عمى مستوى مؤشرات قياس القدرة التنافسية ال بحساب

ّالنتيجةمؤشراتّمؤشراتّالنشاطّّوّباستخدامتحميلّالمردوديةّّالفرعّاألول:
تتمثؿ األرصدة الوسيطة لمتسيير في تسعة أرصدة ىي: رقـ األعماؿ، إنتاج الدورة، اليامش التجاري،  

ة الجارية قبؿ الضرائب، النتيجة القيمة المضافة، الفائض الخاـ لبلستغبلؿ، نتيجة االستغبلؿ، النتيج
األولى موجية لتحميؿ أنشطة المؤسسة، في حيف الستة  األرصدة الثبلثة. 1ةاالستثنائية، والنتيجة الصافي

 ،وليس صناعية 3. وبما أف اليامش التجاري ىو خاص بمؤسسة تجارية2والية مخصصة لتحميؿ النتيجةمال
لكوف  االستثنائية، كما أننا استبعدنا النتيجة AMCخاص بمؤسسة فقد تـ استثناء ىذا الرصيد في التحميؿ ال

لد أساسا مف النشاط العادي والجاري لممؤسسة، وعميو فإف باقي النتائج: مالية واستثنائية  النتيجة يجب أف توَّ
 أما النتيجة الجارية قبؿ الضريبة فيي عبارة عف مجموع .4ما ىي إال إضافية مف أجؿ ضماف بقاء المؤسسة

ّوالنتيجة المالية.  االستغبلؿنتيجة 
 
 
 
 
 

                                                           
1
Jérôme Caby et Jack Koêhl, op.cit., P.76. 

2
Béatrice et Francis Grand Guillot, op.cit., P.41.  

3
Christophe Thibierge, opcit., P.21. 

4
Fabienne Guerra, op.cit., P.75. 
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 دج الوحدة:                 2016ّ-2012 خاللّالفترة AMC لمؤسسةّمؤشراتّالنشاطّوالنتائج:ّتطورّبعض64ّالجدولّرقم
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان

5 194 284 258.23 رقـ األعماؿ  696.08 324 074 7 266.59 338 648 7 401.81 415 572 6 486.59 421 576 7 821.86 156 813 6 
5 480 940 310.49 إنتاج الدورة  795.49 217 968 6 744.14 872 752 7 296.01 128 434 6 665.55 379 893 7 762.34 907 905 6 

 2 941 148 795.42 3 286 305 320.66 2 788 676 358.83 3 208 326 758.89 3 110 811 247.40 2 311 624 291.30 القيمة المضافة
 1 763 065 549.49 1 982 563 353.75 1 507 102 294.11 1 884 271 171.55 2 054 437 857.34 1 386 953 070.69 الفائض الخاـ عف االستغبلؿ

  244.97 049 862 877.86 820 148 1 560.78 290 539 1 661.45 711 262 1 273.73 074 743 1 323.76 189 311 1نتيجة االستغبلؿ

 1 202 521 867.12 1 539 915 912.01 1 135 861 180.47 1 322 205 268.80 1 093 162 918.92 921 464 055.40 النتيجة الصافية
 +%9.89 +%15.28 %-14.07 +%8.11 +%36.19 - رقـ األعماؿ تطور نسب

 %+9.55 %+22.68 %-17.01 %+11.26 %+27.13 - إنتاج الدورة تطور نسب
 +%9.19 +%17.84 %-13.08 +%3.13 +%34.57 - القيمة المضافة تطور نسب

 %43.24 %43.37 %42.43 %41.95 %43.97 %44.50 = القيمة المضافة/رقـ األعماؿ خارج الرسـالقيمة المضافةمعدؿ 
 %-0.64 +%2.21 +%1.14 %-4.59 %-1.19 - معدؿ القيمة المضافةتطور  نسب

 912 015 555.57 924 115 511.95 921 834 552.74 904 953 703.73 969 735 752.25 839 438 257.18 يفمصاريؼ المستخدم

 %31.37 %28.12 %33.06 %28.21 %31.17 %36.31 مصاريؼ المستخدميف/القيمة المضافة
 %59.83 %60.33 %54.04 %58.73 %66.04 %60 الفائض الخاـ عف االستغبلؿ/القيمة المضافة

 +%9.34 +%31.55 %-20.02 %-8.28 +%48.13 - الفائض الخاـ عف االستغبلؿ طورت نسب
 +%19.25 +%38.04 %-17.97 +%33.99 +%33.27 - نتيجة االستغبلؿ تطور نسب

 +%13.70 +%35.57 %-14.09 +%20.95 +%18.63 - النتيجة الصافية تطور نسب
 .2016-2012المؤسسة لمسنوات المصدر: مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى جداوؿ نتائج 

                                                           
  االستغبلؿنتيجة Résultat d’exploitation يقابميا في جدوؿ النتائج النتيجة العممياتية Résultat opérationnel. 
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تطور رقـ أعماليا، حيث قياس إلى  المجوء، مف المبلئـ AMCمف أجؿ تحميؿ تطور نشاط مؤسسة 
سنويا خبلؿ فترة الدراسة، وذلؾ باستثناء  %10نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أنو في تزايد مستمر وبمتوسط قارب 

أما بالنسبة إلنتاج الدورة فيو المؤشر األساسي  .2014مقارنة بسنة  %-14الذي تراجع فيو بنسبة  2015عاـ 
ال يخص إال المؤسسات ذات نشاط صنع أو تحويؿ لمسمع  حيث ،لنشاط المؤسسات الصناعية أو الخدمية

لكونو  2يتـ تفضيمو عمى رقـ األعماؿ لذلؾيسمح بتقييـ مجموع نشاط المؤسسة لفترة معينة،  فيو .1والخدمات
اإلنتاج المصنع مف طرؼ المؤسسة  أي المعبألمباع بؿ أيضا اإلنتاج الُمخزف واإلنتاج ال يقيس فقط اإلنتاج ا

عاـ  باستثناءتطور مستمر خبلؿ فترة الدراسة حالة ىو في المبلحظ أف ىذا اإلنتاج و  .3الخاص الستعماليا
بؽ مع معدؿ امعدؿ تطوره تقريبا متطأف المؤسسة تنشط في سوؽ مبشرة. كما أف إلى ، وىذا ما يشير 2015

والمتمثمة في تقميص  ،AMCة مؤسسلاإلنتاج المباع مما يشير إلى السياسة التجارية  تطور رقـ األعماؿ أي
 .اإلنتاج الُمخزف

إف القيمة المضافة ىي واحدة مف المؤشرات األكثر أىمية لمتشخيص المالي، فيي تمثؿ الثروة التي 
 وبالتالي الوزف االقتصادي ليا. ،اإلنتاج الوطنياألخيرة في مساىمة ىذه  ، أي4تـ توليدىا مف طرؼ المؤسسة

لقياس إنتاجية مختمؼ عوامؿ اإلنتاج. وذلؾ بفضؿ توظيفيا لعوامؿ اإلنتاج المتوفرة لدييا، لذلؾ فيي أداة 
بالنسبة لمؤسسة . 5عبلوة عمى ذلؾ فيي تسمح بتقييـ نشاط المؤسسة ىؿ ىو في تقيقر أـ في حالة تطور

AMC  عاـ  باستثناء ،سنويا خبلؿ فترة الدراسة %9وبمتوسط قدره  التطور اإليجابي لمقيمة المضافةنبلحظ
مما يشير إلى نمو نشاط المؤسسة  .2014مقارنة بعاـ  %-13الذي سجمت خبللو انخفاض بنسبة  2015

لى تحكـ أفضؿ في االستيبلكات الخارجية، بالرغـ مف أف ىذه األخيرة تبقى ميمة. وبما أف  القيمة المضافة وا 
اإلنتاج قيمة أنيا الفرؽ بيف  بعبارة أخرى، 6ىي عبارة عف الثروة التي تـ توليدىا بعد طرح التكاليؼ الخارجية

، فيمكننا القوؿ أف مؤسسة 7التموينات أيِّ مشتريات الدورةفي تكمفة  ةالمتمثم ةطيالوس اتاالستيبلكقيمة و 
AMC يث حققت مف إنتاجيا توزيعات اقتصادية كافية لتغطية ىي في وضع ما فوؽ االستيبلؾ الوسطي ح

مف القيمة المضافة يذىب لتغطية مصاريؼ  %31.37عوامؿ اإلنتاج. ففي المتوسط ىناؾ ما نسبتو سنويا 
 سنويا خبلؿ فترة الدراسة %60 هبمتوسط نسبة قدر  ستغبلؿعف االالعماؿ، كما ساىمت في تحقيؽ فائض خاـ 

حققت معدالت  أنياما سبؽ  يضاؼ إلىالمؤسسة والمساىميف في رأس الماؿ. لى النسبة التي تعود إوىي 
في أنو  أي سنويا، %43.24في كؿ سنوات الدراسة وبمتوسط قدره  8%40تجاوزت الػػ قيمة مضافة قوية 

األعباء الخارجية المتمثمة في دينار كيامش بعد تسديد  43.24دينار مبيعات حققت  100عف كؿ المتوسط 
  تريات المستيمكة والخدمات الخارجية واالستيبلكات األخرى.المش
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EBE لبلستغبلؿالمؤشر اآلخر يتمثؿ في الفائض الخاـ 
  والذي ىو عبارة عف القيمة المضافة

ا تمثؿ النتيجة المحققة عف طريؽ نشاط المؤسسة بعد تسديد المورديف محذوؼ منيا األجور، بعبارة أخرى أني
وعميو فيو يمثؿ الجزء مف القيمة المضافة الذي يعود إلى المؤسسة والمساىميف . 1الخارجييف والعماؿ

 اء االقتصادي لممؤسسة أو المردودية االقتصاديةمؤشر الفائض الخاـ لبلستغبلؿ يقيس األدوالمقرضيف. 
ورغـ تحقيقيا  AMC. بالنسبة لمؤسسة 2وسياسة اإلىتبلؾبمعزؿ عف السياسة المالية، الضريبية، وذلؾ 

خبلؿ سنتيف متتاليتيف  ةسالب تالتطور كان نسبموجب طواؿ سنوات الدراسة، إال أف لبلستغبلؿ لفائض خاـ 
عبلوة عمى ذلؾ  .2014مقارنة بسنة  %-20، ىذه األخيرة تـ تسجيؿ خبلليا أكبر تراجع بنسبة 2015و 2014

خبلؿ ىاتيف السنتيف  لبلستغبلؿفإف معدؿ النمو في القيمة المضافة كاف أكبر مف نظيره في الفائض الخاـ 
بنسبة في حيف تراجع الفائض الخاـ لبلستغبلؿ  %+3زيادة بنسبة  2014حيث حققت القيمة المضافة في سنة 

 ضافةلكف نسبة االنخفاض في القيمة الم 2015لينخفض المؤشريف خبلؿ  ،2013وذلؾ مقارنة بعاـ  %-8
وىذا ما يشير إلى عدـ تحكـ المؤسسة  ،(%-20)ستغبلؿ كانت أقؿ مف نسبتيا في الفائض الخاـ لبل (%-13)

أف ضعؼ الفائض الخاـ لبلستغبلؿ مصدره  أي التي ىي في تذبذب مف سنة إلى أخرىفي مصاريؼ العماؿ 
 . سنويا مف القيمة المضافة المحققة مف طرؼ المؤسسة %31التي شكمت في المتوسط  مصاريؼ العماؿ

النتيجة المحققة عمى المبيعات بعد حذؼ كؿ عف عبارة لعممياتية أو النتيجة انتيجة االستغبلؿ  
ومخصصات  ،ومصاريؼ المستخدميف ،والمتمثمة أساسا في المشتريات مف المواد األولية ،3مصاريؼ اإلنتاج

فيي تقيس األداء الصناعي والتجاري لممؤسسة بمعزؿ عف سياستيا المالية والعمميات ومخصصات االىتبلؾ. 
حققت معدالت نمو موجبة عمى مستوى ىذا المؤشر وبمتوسط نسبة فقد  AMCمؤسسة ل سبة. بالن4االستثنائية

أف إيرادات المؤسسة تغطي  مو إيراداتيا أيويعود ذلؾ إلى نسنويا خبلؿ فترة الدراسة،  %+19نسبة قدرىا 
 .ةيعكس وضعية مالية إيجابية لممؤسس االستغبلؿوعميو فالتحسف المستمر في نتيجة  .األعباء بشكؿ كمي

أما بالنسبة لمنتيجة الصافية رصيد جدوؿ النتائج، فيي تمثؿ ما تبقى مف المبيعات بعد تسديد كؿ  
ي الخ، وبالتالي فيي ما يبقى ممؾ لممؤسسة ويظير ف…شركاء المؤسسة مف مورديف، عماؿ، بنوؾ، الدولة

وجزء منيا  ،المساىميف وعموما فإف جزء مف ىذه النتيجة ُيوزع عمى. 5أمواليا الخاصة بالميزانية حساب
أنيا حققت  AMCوالمبلحظ بالنسبة لمؤسسة ُيحتفظ بو لتشكيؿ التمويؿ الذاتي لممؤسسة لضماف نموىا. 

، وىذا سنويا %+14وبمعدالت متزايدة بمغ متوسطيا ما يقارب  ،نتيجة صافية موجبة عمى طوؿ فترة الدراسة
 يدؿ عمى أف المؤسسة تحقؽ أرباح صافية موجبة.

                                                           

E E: Excédent  rut d’Exploitation. 
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financier, Maxima, Paris, France, 2011, P.163.  
5
Christophe Thibierge, op.cit., P.24. 
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في تطور مستمر موجبة و ىي  AMCبلصة يمكف القوؿ أف مؤشرات النشاط والنتائج لمؤسسة كخو   
 ،سنويا كأقصى نسبة خبلؿ فترة الدراسة +%19سنويا كأدنى نسبة و +%9وذلؾ بمتوسط نسب تراوحت بيف 

ف وذلؾ بنسب تراوحت بي ،2014التي سجمت فييا كؿ المؤشرات انخفاض مقارنة بسنة  2015باستثناء سنة 
لنتيجة  %-18إلنتاج الدورة،  %-17لرقـ األعماؿ وكذا لمنتيجة الصافية،  %-14لمقيمة المضافة،  %-13

 %-8بنسبة  2014لمفائض الخاـ عف االستغبلؿ الذي سجؿ كذلؾ انخفاض في سنة  %-20االستغبلؿ، و
 .2013مقارنة بعاـ 

 المردوديةمؤشرّّالثاني:ّفرعال
المالية، المردودية ، النشاطتنقسـ إلى: مردودية  نظريييا في الجانب اللمردودية كما سبؽ اإلشارة إلا

 واالقتصادية. وفيما يمي عرض لكؿ نوع مف ىذه األنواع.
ّالنشاطمردوديةّأوال:ّ

معدؿ اليامش و  ،معدؿ ىامش االستغبلؿمعدؿ اليامش الخاـ لبلستغبلؿ، ويمكف حسابيا مف خبلؿ  
 :والجدوؿ الموالي يمخص ذلؾ .الصافي
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 دج الوحدة:                             2016-2012 خاللّالفترة AMC لمؤسسةّالنشاط:ّمؤشرّمردودية65ّمالجدولّرق
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان                               

5 194 284 258.23 رقـ األعماؿ  696.08 324 074 7 266.59 338 648 7 401.81 415 572 6 486.59 421 576 7 821.86 156 813 6 
 2 941 148 795.42 3 286 305 320.66 2 788 676 358.83 3 208 326 758.89 3 110 811 247.40 2 311 624 291.30 القيمة المضافة

 1 763 065 549.49 1 982 563 353.75 1 507 102 294.11 1 884 271 171.55 2 054 437 857.34 1 386 953 070.69 الفائض الخاـ عف االستغبلؿ
الخاـ فائض ال=الخاـ لبلستغبلؿ معدؿ اليامش

 ؿ خارج الرسـ/رقـ األعماستغبلؿلبل
26.70% 29.04% 24.64% 22.93% 26.17% 25.90% 

 %-0.50 +%14.13 %-6.94 %-15.15 +%8.76 - ستغبلؿلبل الخاـمعدؿ اليامش  تطور نسب

 1 311 189 323.76 1 743 074 273.73 1 262 711 661.45 1 539 290 560.78 1 148 820 877.86 862 049 244.97 ؿاالستغبلنتيجة 
ستغبلؿ=نتيجة االستغبلؿ/رقـ لبل الصافي يامشالمعدؿ 

 خارج الرسـ األعماؿ
16.60% 16.24% 20.13% 19.21% 23.01% 19.04% 

 +%8.50 +%19.78 %-4.57 +%23.95 %-2.17 - معدؿ ىامش االستغبلؿ تطور نسب
 1 202 521 867.12 1 539 915 912.01 1 135 861 180.47 1 322 205 268.80 1 093 162 918.92 921 464 055.40 النتيجة الصافية

ؿ خارج صافي=النتيجة الصافية/رقـ األعمامعدؿ اليامش ال
 الرسـ

17.74% 15.45% 17.29% 17.28% 20.32% 17.62% 

 +%3.45 +%17.59 %-0.06 +%11.91 %-12.91 - دؿ اليامش الصافيمع تطور نسب

.2016-2012مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى جداوؿ نتائج المؤسسة لمسنوات المصدر: 
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ىو واحد مف أىـ النسب  1معدؿ اليامش الخاـ لبلستغبلؿ والذي يسمى أيضا بالربحية االقتصادية 
لرغـ مف أنو مف الصعب تحديد معايير ليذا المؤشر إال أنو يمكننا لتقييـ الوضعية المالية لممؤسسة، وبا

نبلحظ أنيا  AMC. بالنسبة لمؤسسة 2ىو مستوى مرغوب فيو ليذا المؤشر %13حتى  %10معدؿ  اعتبار
سنويا خبلؿ فترة الدراسة، كما أف الجدوؿ يبرز  %26حققت في المتوسط معدؿ ىامش خاـ لبلستغبلؿ قارب 

قد تراجعت  ىتبلكات والضريبةاساتيا المالية وسياسة اإلالربحية لممؤسسة بمعزؿ عف سي بوضوح أف القدرة
عمى التوالي لترتفع بنسبة  2014و 2013مقارنة بعامي  %-7ثـ  %-15بنسبة  2015و 2014خبلؿ سنتي 

 خبلؿ فترة الدراسة AMCمؤسسة  كؿ ما سبؽ يشير إلى قدرة. 2015مقارنة بعاـ  2016خبلؿ سنة  %+14
 بعد تسديد التكاليؼ الخارجية واألجور. عمى توليد فائض خاـ أكبر مف رقـ أعماليا وذلؾ 

 االستغبلؿوالذي يقيس مستوى نتيجة  لبلستغبلؿ الصافي يامشالالمؤشر الثاني يتمثؿ في معدؿ  
عباء األبمعزؿ عف السياسة المالية لممؤسسة وكذا عف دينار مف رقـ األعماؿ وذلؾ  100اتجة عف كؿ الن

سنويا خبلؿ فترة الدراسة، بمعنى أنو  %19.04متوسط معدؿ يساوي  AMC، حيث حققت مؤسسة ةيالضريب
كيامش بعد تسديد كؿ تكاليؼ اإلنتاج دينار  19.04نتج يدينار مف المبيعات  100في المتوسط كؿ 

مياتية مرضية ومبلئمة، وعميو فالمؤسسة حققت مردودية عم .الخ(…)التكاليؼ الخارجية، األجور، اإلىتبلكات
 .3%10نظرا لكوف كؿ النسب المحققة خبلؿ فترة الدراسة ىي أكبر مف 

ألنو يقيس قدرة المؤسسة عمى  ،ةوالذي يسمى بالمردودية التجاري ،أما بالنسبة لمعدؿ اليامش الصافي 
خبلؿ فترة سنويا  %17.62حققت متوسط معدؿ قدره  AMC، فنبلحظ أف تحقيؽ أرباح ومقاومة المنافسيف

 دينار كأرباح صافية سنويا. 17.62دينار مبيعات تتحصؿ في المتوسط عمى  100أنيا عف كؿ  الدراسة، أي
مقارنة بسنة  %-13بنسبة قاربت  2013في عاـ ليذا المعدؿ خبلؿ فترة الدراسة كاف كما أف أكبر انخفاض 

خبلصة القوؿ أف  .2015نة بسنة مقار  %+17.59بنسبة  2016فكانت خبلؿ عاـ أما أقصى زيادة ، 2012
عمى طوؿ فترة مف مبيعاتيا وذلؾ عمى تحقيؽ أرباح صافية  AMCىذا المؤشر أكد عمى قدرة مؤسسة 

 . سنويا %+3.45ا زيادة قدرىبمتوسط ، و الدراسة
ّواالقتصاديةّالمردوديةّالماليةثانيا:ّ
مف خبلؿ  المؤسسة في تحقيؽ األرباحكفاءة وفعالية  تقيسإف كبل مف المردودية المالية واالقتصادية  

األمواؿ المستثمرة، ولكف بعكس المردودية المالية التي تقيس مردودية صنؼ معيف مف األمواؿ والمتمثؿ في 
والجدوؿ الموالي يمخص ىذيف  .األمواؿ الخاصة، فالمردودية االقتصادية تقيس مردودية كؿ األمواؿ المستثمرة

 ة:لممؤسسة محؿ الدراسالمؤشريف 
ّ
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 دج الوحدة:         2016-2012 خاللّالفترة AMC لمؤسسة ةّواالقتصاديةالمردوديةّالماليّي:ّمؤشّر66مالجدولّرق
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان

 
ة ػػػػػردوديػػػػػمػػػػػال
 ةػػػػػيػػػػػالػػػػػمػػػػػال

 1 202 521 867.12 1 539 915 912.01 1 135 861 180.47 1 322 205 268.80 1 093 162 918.92 921 464 055.40 النتيجة الصافية
 8 181 115 236.7 9 796 248 348.64 8 846 019 405.11 8 406 389 057.71 7 366 007 184.15 6 490 912 187.89 األمواؿ الخاصة

 المردودية المالية= النتيجة
 الصافية/األمواؿ الخاصة

14.20% 14.84% 15.73% 12.84% 15.72% 14.67% 

 +%2.91 +%22.43 %-18.37 +%6.00 +%4.51 - المردودية المالية نسب تطور
 

ة ػػػػػردوديػػػػػمػػػػػال
 ةػاديػػصػػتػػػاالق

 1 311 189 323.76 1 743 074 273.73 1 262 711 661.45 1 539 290 560.78 1 148 820 877.86 862 049 244.97 النتيجة العممياتية

 12 449 838 019.41 13 986 191 523.98 12 938 144 052.73 12 977 043 857.98 11 619 642 583.41 10 728 168 078.95 جموع األصوؿم
 المردودية االقتصادية= النتيجة
 العممياتية/مجموع األصوؿ

8.03% 9.89% 11.86% 9.76% 12.46% 10.4% 

المردودية  رو نسب تط
 االقتصادية

- 23.16%+ 19.92%+ 17.71-% 27.66%+ 11.61+% 

.2016-2012مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى جداوؿ نتائج المؤسسة لمسنوات المصدر: 
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عائد أو مردودية األمواؿ وكذا  ،بمعدؿ العائد عمى حقوؽ الممكيةالمردودية المالية وتسمى أيضا  
وبالتالي فيي تقيس  ،سسة وأمواليا الخاصةالخاصة، وىي عبارة عف العبلقة بيف النتيجة التي حققتيا المؤ 

، وكمما زادت نسبة في النتيجة الصافية مف قبؿ مبلؾ المؤسسة المستثمر الدينار الواحدمقدار مساىمة 
وضماف ليـ عائد  المساىميفأمواؿ  استغبلؿر ذلؾ عف كفاءة المديرية المالية في المردودية المالية عبّ 

زيد ت، وعمى األقؿ أف %15إلى  %12تراوح ما بيف تدية المالية يجب أف المردو  أف نسبةمع العمـ . مرضي
تراوحت بيف مرضية حققت مردودية مالية  AMCمف خبلؿ الجدوؿ نبلحظ أف مؤسسة و . 1%10عف 

كأعمى قيمة، وذلؾ  2016و 2014خبلؿ عامي  %15.73كأدنى قيمة محققة و 2015في سنة  12.84%
دينار مستثمر مف األمواؿ الخاصة حققت في المتوسط  100نيا عف كؿ أ سنويا أي %14.67بمتوسط قدره 

 دينار كأرباح صافية.  14.67
ا، بعبارة أخرى قدرة المؤسسة أصولي استخداـالمؤسسة في  كفاءةيي تقيس فالمردودية االقتصادية أما  

مف خبلؿ  بلحظن AMCفيما يخص مؤسسة  .مف مجموع رؤوس األمواؿ المستثمرةعمى تحقيؽ أرباح كافية 
وبمعدؿ  ،سنويا %10.4الجدوؿ أنيا حققت مردودية اقتصادية متزايدة عمى طوؿ فترة الدراسة وبمتوسط قدره 

الذي تراجعت فيو المردودية الوحيد  2015عاـ  وقد كاف، سنويا خبلؿ فترة الدراسة %+11.61نمو متوسط 
  .2014مقارنة بسنة  %-18االقتصادية بما يقارب 

ّمؤشرّالتكمفةّالث:الثّفرعال
تعد التكمفة مف أكثر عناصر التنافسية أىمية، ويقصد بيا أساسا تكاليؼ اإلنتاج كاألجور، وتكاليؼ  

 AMC تطور إجمالي تكاليؼ اإلنتاج بمؤسسةرأس الماؿ وغيرىا مف المدخبلت. والجدوؿ الموالي يوضح 
 خبلؿ فترة الدراسة:

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
Jérôme Caby et Jack Koêhl, op.cit., P.117.  
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 دج الوحدة:                                        2016-2012 خاللّالفترة AMC يفّاإلنتاجّبمؤسسة:ّتطورّإجماليّتكال67مالجدولّرق
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان

 3 757 126 277.95 4 347 323 186.29 3 434 755 146.57 4 337 820 882.74 3 692 766 037.08 2 972 966 137.05 (60مشتريات مستيمكة )حساب/
ستيبلكات أخرى )  207 632 688.98 259 751 158.60 210 696 790.62 206 725 102.51 164 640 511.01 196 349 882.15 (62و 61خدمات خارجية وا 

 912 015 555.57 924 115 511.95 921 834 552.74 904 953 703.73 969 735 752.25 839 438 257.18 (63المستخدميف )ح/ أعباء
 266 067 690.36 379 626 454.95 359 739 511.99 419 101 883.62 86 637 637.80 85 232 963.43 (64ائب ورسـو )ح/ضر 

 1 731 979.58 745 148.56 487 627.51 2 098 162.40 3 463 216.13 1 865 743.30 (65خرى )ح/األ األعباء العممياتية

 54 565 193.44 42 546 321.55 73 181 075.77 42 607 333.85 70 358 529.39 44 132 706.63 (66مالية )ح/األعباء ال
 566 628 572.40 430 604 568.75 278 740 415.13 507 989 619.17 993 402 181.58 622 406 077.35 (68)ح/ التموينات وخسائر القيمةو  اتىتبلكلئلمخصصات ال

 5 765 767 958.27 6 384 712 350.65 5 279 435 120.33 6 421 296 688.02 5 981 003 865.24 4 762 391 767.09 إجمالي التكاليؼ
 %64.97 %68.09 %65.06 %67.55 %61.74 %62.43 نسبة المشتريات المستيمكة مف إجمالي التكاليؼ

 %3.63 %4.07 %3.99 %3.22 %2.75 %4.12 نسبة الخدمات الخارجية مف إجمالي التكاليؼ
 %15.97 %14.47 %17.46 %14.09 %16.21 %17.63 يف مف إجمالي التكاليؼالمستخدم أعباءنسبة 

 %4.51 %5.95 %6.81 %6.53 %1.45 %1.79 نسبة الضرائب والرسـو مف إجمالي التكاليؼ

 %0.03 %0.01 %0.009 %0.03 %0.06 %0.04 نسبة مصاريؼ أخرى مف إجمالي التكاليؼ
 %0.97 %0.67 %1.39 %0.66 %1.18 %0.93 مالية مف إجمالي التكاليؼال األعباءنسبة 

 %9.92 %6.74 %5.28 %7.91 %16.61 %13.07 نسبة مخصصات اإلىتبلؾ والمؤونات مف إجمالي التكاليؼ
 +%7.61 +%20.94 %-17.78 +%7.36 +%25.59 - تطور إجمالي التكاليؼ نسب

 +% 9.97 +%26.57 %-20.82 +%17.47 +%24.21 - تطور المشتريات المستيمكة نسب
ّ+% 2.43 +%0.25 +%1.86 %-6.68 +%15.52 - المستخدميف أعباءتطور  نسب

 .2016-2012المصدر: مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى جدوؿ نتائج المؤسسة لمسنوات 
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 ،نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أف المشتريات المستيمكة تشكؿ أكثر مف نصؼ إجمالي تكاليؼ اإلنتاج 
خبلؿ فترة الدراسة، مع العمـ أف أعمى نسبة ُسجمت كانت خبلؿ سنة  %65ت تقريبا وذلؾ بنسبة متوسطة بمغ

ف مصاريؼ المشتريات المستيمكة ىي في تزايد إمف إجمالي التكاليؼ. عبلوة عمى ذلؾ ف %68 ػػػب 2016
مقارنة بسنة % -20.82انخفاض بنسبة  ت فيوالذي عرف 2015مستمر مف سنة إلى أخرى باستثناء عاـ 

بمتوسط زيادة قدرىا  ، أي2015مقارنة بعاـ  +%26.57 ػػػب 2016، أما أعمى نسبة زيادة فكانت في سنة 2014
  سنويا خبلؿ فترة الدراسة. %+10تقريبا 

المرتبة الثانية بعد المشتريات المستيمكة فيي مصاريؼ المستخدميف  حتمتاأما المصاريؼ التي 
 %81شكبل لوحدىما نسبة متوسطة قاربت  نوعيف مف التكاليؼالبمعنى أف ىذيف  %16بنسبة متوسطة قاربت 

ف مصاريؼ المستخدميف وبعد الزيادة إلممصاريؼ المتبقية. مف جية أخرى ف %19خبلؿ فترة الدراسة مقابؿ 
في % -6.68، فقد شيدت انخفاض بنسبة 2012مقارنة بسنة  +%15.52بنسبة  2013التي عرفتيا خبلؿ سنة 

لتثبت خبلؿ السنتيف األخيرتيف مف فترة الدراسة وذلؾ عمى الرغـ مف انخفاض  2013ة مقارنة بسن 2014عاـ 
يوضح تكمفة العامؿ خبلؿ فترة . والجدوؿ الموالي العدد اإلجمالي لمعماؿ خبلؿ السنوات الثبلث األخيرة

  الدراسة:

ّالوحدة: دج   AMCبمؤسسةّلممستخدمّالمتوسطةّتكمفةّال:68ّجدولّرقمال
 التكمفة المتوسطة لممستخـد عدد المستخدميف صاريؼ المستخدميف)دج(م اتالبيان

2012 257.18 438 839 733 209.08 145 1 
2013 752.25 735 969 735 368.37 319 1 
2014 703.73 953 904 687 254.30 317 1 
2015 552.74 834 921 643 646.27 433 1 
2016 511.95 115 924 572 586.56 615 1 

 .2016-2012صدر: مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى جدوؿ نتائج المؤسسة لمسنوات الم
 المستخدـ خبلؿ فترة الدراسة. الجدوؿ يبرز بوضوح التزايد المستمر لمتوسط تكمفة  

ّمؤشرّاإلنتاجيةّالكميةّلمعواملّرابع:الّفرعال
 الجدوؿ الموالي يوضح ىذا المؤشر: 
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 دج الوحدة:                                     2016-2012 خاللّالفترة AMC اجيةّالكميةّلعواملّاإلنتاجّبمؤسسة:ّمؤشرّاإلنت69مالجدولّرق
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان

 2 941 148 795.42 3 286 305 320.66 2 788 676 358.83 3 208 326 758.89 3 110 811 247.40 2 311 624 291.30 القيمة المضافة
 5 765 767 958.27 6 384 712 350.65 5 279 435 120.33 6 421 296 688.02 5 981 003 865.24 4 762 391 767.09 إجمالي تكاليؼ اإلنتاج

 0.51 0.51 0.53 0.50 0.52 0.48 اإلنتاجية الكمية لعوامؿ اإلنتاج=القيمة المضافة/إجمالي تكاليؼ اإلنتاج
 +%1.53 %-3.77 +%6 %-3.85 +%8.33 - الكمية لعوامؿ اإلنتاجتطور اإلنتاجية  نسب

 3 757 126 277.95 4 347 323 186.29 3 434 755 146.57 4 337 820 882.74 3 692 766 037.08 2 972 966 137.05 تكاليؼ المواد المستيمكة

 0.79 0.76 0.81 0.74 0.84 0.78 إنتاجية المواد المستيمكة=القيمة المضافة/ تكاليؼ المواد المستيمكة
 %-0.65 %-6.17 +%9.46 %-11.90 +%7.69 - تطور إنتاجية المواد المستيمكة نسب

 912 015 555.57 924 115 511.95 921 834 552.74 904 953 703.73 969 735 752.25 839 438 257.18 تكاليؼ المستخدميف
 3.22 3.56 3.02 3.54 3.21 2.75 لمستخدميفإنتاجية تكاليؼ المستخدميف=القيمة المضافة/ تكاليؼ ا

 +%6.67 +%17.88 %-14.69 +%10.28 +%16.73 - تطور إنتاجية تكاليؼ المستخدميف نسب
 566 628 572.40 430 604 568.75 278 740 415.13 507 989 619.17 993 402 181.58 622 406 077.35 اإلىتبلكات

 6.16 7.63 10.00 6.32 3.13 3.71 اإلىتبلكاتإنتاجية االستثمارات=القيمة المضافة/ 

 +%19.75 %-23.7 +%58.23 +%101.92 %-15.63 - تطور إنتاجية االستثمارات نسب
.2016-2012المصدر: مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى جدوؿ النتائج لمسنوات 
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 0.53و 0.48بيف  تراوحت ما AMCمف الجدوؿ نبلحظ أف اإلنتاجية الكمية لعوامؿ اإلنتاج بمؤسسة  
ج د 0.51دج بمعنى أف كؿ دينار مف تكاليؼ عوامؿ اإلنتاج أنتج في المتوسط  0.51دج، بمتوسط قدره 

خبلؿ فترة الدراسة. كما أف اإلنتاجية الكمية لعوامؿ اإلنتاج ىي في تذبذب بيف الزيادة  كقيمة مضافة
. أما بالنسبة لئلنتاجية حسب كؿ عامؿ ياسنو  %+1.53، وبمتوسط زيادة قدرىا والنقصاف مف سنة إلى أخرى

دج، تمييا إنتاجية  6.16مف عوامؿ اإلنتاج فالجدوؿ يوضح أف إنتاجية االستثمارات ىي األعمى بمتوسط بمغ 
دج. مع ذلؾ فالبارز مف  0.79دج، وأخيرا إنتاجية المواد المستيمكة بمتوسط  3.22تكاليؼ العماؿ بمتوسط 

نتاجية المواد المستيمكة ىي في الجدوؿ أف معدالت تطور اإل واحد بيف  تجاهانتاجية الكمية لعوامؿ اإلنتاج وا 
ويرجع لكوف المواد المستيمكة تشكؿ أكثر  ،وذلؾ عمى طوؿ فترة الدراسة ،الزيادة تارة واالنخفاض تارة أخرى

 .  مف نصؼ تكاليؼ اإلنتاج كما أوضحنا ذلؾ سابقا
ّمؤشرّالحصةّالسوقيةّّ:الرابعّفرعال

را لغياب المعمومات الضرورية لحساب الحصة السوقية، والمتمثمة في الواردات مف منتجات نظ 
AMC . مثبل القواطع تصنؼ تحت فمجموعات،  ا لمديواف الوطني لئلحصائيات إلىالواردات وفقحيث تصنؼ

ار التماس والموصبلت منيا أزر  والتي تضـ العديد مف المنتجات األخرى ،بند أجيزة التوزيع والقيادة الكيربائية
إضافة إلى منتجات أخرى تحت  AMC، عبلوة عمى أف التقارير الصادرة عنو تضع كؿ منتجات 1الحرارية

فيي أما إحصائيات الواردات التي تعدىا المديرية العامة لمجمارؾ  .2بند واحد "أجيزة وأدوات القياس والمراقبة"
ع موجية لمجياز اإلنتاجي، سمع التجييز، وسمع االستيبلؾ مصنفة إلى المجموعات التالية: سمع غذائية، سم

عمى عدد الوحدات  باالعتماد AMCلذلؾ لجأنا إلى حساب الحصة السوقية لبعض منتجات  .3غير غذائي
 خبلؿ فترة الدراسة، كما يوضح ذلؾ الجدوؿ الموالي: ستممةالسكنية الم

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
Office National des Statistiques, nomenclature Algérienne des activités et des produits (N.A.P.2000), Alger, 

Tome2: nomenclature Algérienne des produits (N.P.A), septembre 2002, P.175. 
2
 Voir: Direction Technique chargé de la Comptabilité Nationale, évolution des échanges extérieurs de marchandises 

de 2011 a 2016, Office National des Statistiques, Alger, Septembre 2017, P.43. 
3
Voir: Ministère des finances, Direction Générale des Douanes, statistiques du commerce extérieur de l’ lgérie: 

 nnée 20 7, Centre Nationale de l’Information et des Statistiques,  lger, 20 7.  
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 2016-2012خاللّالفترةAMCّّ:ّالحصصّالسوقيةّلبعضّمنتجات70ّالجدولّرقم
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان

 280 073.2 314 927 310 267 334 127 256 616 184 429 إجمالي عدد المساكف المستممة خارج البناء الذاتي
 2 950 غ. متوفرة غ. متوفرة غ. متوفرة غ. متوفرة 14 750 عدد سكنات البناء الذاتي

 283 023.2 314 927 310 267 334 127 256 616 199 179 مساكف المستممةإجمالي عدد ال
 606 810.8 573 360 562 920 656 200 589 600 651 974 ء المنزليةالكميات المباعة مف عدادات الكيربا
 %223.39 %182.06 %181.43 %196.39 %229.76 %327.33 ء المنزليةالحصة السوقية مف عدادات الكيربا

 326 792 330 704 346 446 356 618 311 192 289 000 المنزلية يات المباعة مف عدادات الغازالكم
 %117.95 %105.01 %111.66 %106.73 %121.27 %145.10 المنزلية الحصة السوقية مف عدادات الغاز

 148 150.6 192 424 169 175 145 798 110 971 122 385 الكميات المباعة مف منظـ الغاز
 %52.79 %61.10 %54.53 %43.64 %43.24 %61.44 لحصة السوقية مف منظـ الغازا

 ADD1-4P 383 77 066 57 109 101 697 71 427 70 536.4 75ع مف نوع الكميات المباعة مف القواط
 ADD1-4P 38.85% 22.24% 30.26% 23.11% 22.36% 27.36%ع مف نوع الحصة السوقية مف القواط

Source: - Office National des Statistiques  ONS), l’ lgérie en quelques chiffres, résultats: 20 2-2014, Direction des 

Publications, de la Diffusion, la Documentation et de l’Impression, Alger, N
o
45, 2015, P.11. 

              - Office National des Statistiques  ONS), l’ lgérie en quelques chiffres, résultats: 2013-2015, Direction des 

Publications, de la Diffusion, la Documentation et de l’Impression, Alger, N
o
46, 2016, P.11. 

             - Office National des Statistiques  ONS), l’ lgérie en quelques chiffres, résultats: 2014-2016, Direction des 

Publications, de la Diffusion, la Documentation et de l’Impression, Alger, N
o
47, 2017, P.10. 

               - www.mhuv.gov.dz/Fichiers/statistiques/36.pdf    consulter le: 15/10/2018. 

               - AMC, Rapports D’activité, 2012-2016.    

ّ
لسوؽ عدادات الكيرباء والغاز المنزلية، حيث بمغ متوسط  AMCالجدوؿ يبرز بوضوح احتكار  
سنويا، بعبارة أخرى أنيا غطت  %117.95و %223.39في ىذه المنتجات عمى التوالي السوقية حصتيا 

دات السكنية المستممة خبلؿ فترة الدراسة إضافة إلى االحتياجات الوطنية األخرى المتمثمة في الوح 100%
متوسط عمميات التجديد لمعدادات. في مقابؿ ذلؾ فإف كذا الريفية و  ء إلى المناطؽالكيرباإيصاؿ الغاز و 

داد الغاز لـ يتعدى منتوج منظـ الغاز والذي ىو ممحؽ أساسي بعحصتيا السوقية خبلؿ فترة الدراسة في 
، وذلؾ راجع لتخمي سونمغاز عف جزء مف سوؽ تركيبو لمخواص في إطار المقاولة بالباطف. أما منتوج 53%

. مما يشير إلى ضعؼ %27.36القواطع المفتوح كمية عمى المنافسة، فمـ يتجاوز متوسط حصتيا مف السوؽ 
 لوطنية منيا واألجنبية.قدرتيا التنافسية في المنتجات المفتوحة عمى المنافسة ا

ما مدى توفر محددات القدرة ّننتقؿ مف خبلؿ المبحث الموالي إلى الكشؼ عفتحميؿ ىذا البعد  
 مؤسسة الوطنية ألجيزة القياس والمراقبة بالعممة وفقا لنموذج سمسمة القيمة؟في ال التنافسية الداخمية

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

http://www.mhuv.gov.dz/Fichiers/statistiques/36.pdf
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ّّوفقّنموذجّسمسمةّالقيمةّلبورتر AMC مؤسسةلّالقدرةّالتنافسيةتحميلّّ:لثالمبحثّالثا
وذلؾ  ،AMC نشطة مؤسسةأبحث تقييـ معمى نموذج سمسمة القيمة لبورتر، سيتـ في ىذا ال اعتمادا 

وبما أف سمسمة القيمة ُتجزأ المؤسسة إلى نوعيف مف األنشطة: األنشطة  بغية تحديد مواطف القوة والضعؼ.
 :AMC فسوؼ نعتمد ذلؾ في تحميمنا ألنشطة مؤسسة واألنشطة الداعمة، ،األساسية أو الرئيسية

ّةاألنشطةّالرئيسي:ّاألولّمطمبال
ج، بيعو، نقمو إلى العميؿ، إضافة إلى و وىي تتضمف مجموع األنشطة المتعمقة بالتشكيؿ المادي لممنت 

 خدمات ما بعد البيع. وىي تتمثؿ في:
  اإلمدادّالداخميّ:األولالفرعّ

والجدير  وتوزيع مدخبلت اإلنتاج. ،، تخزيف، نقؿباستبلـنشطة المتعمقة تتمثؿ ىذه الوظيفة في األ 
تكوف في تنافسيتيا، ويقصد بذلؾ أف  اميم اعنصر  يعتبر اإلمداد الداخميالمؤسسة في مجاؿ  أداءبالتنويو أف 

ات النيائية المنتجإرساؿ في التنظيـ الداخمي، في التمويف بالمواد األولية، في تسيير المخزونات، وفي  فعالة
ىيكميف مداد الداخمي ىي موزعة عمى أف وظيفة اإل AMC والمبلحظ بالنسبة لمؤسسة .1نحو شبكات التوزيع

 .ومصمحتي اإلنتاج بقسمي الكيرباء والسوائؿ بقسـ الخدمات الصناعية واإلمدادات، مصمحة العبور ىما:
  واإلمداداتلصناعيةّمصمحةّالعبورّالتابعةّلدائرةّاإلمداداتّبقسمّالخدماتّاّ:أوال

مختمؼ أقساـ  لصالحالسمع المشتراة مف الخارج  ستبلـاو  ،جمركة، نقؿفي ىذه المصمحة يكمف دور  
 : 2المؤسسة. ىذه السمع تتمثؿ في

. إضافة إلى مواد ببلستيكية؛ .1  مواد أولية لئلنتاج: معدنية كالحديد، النحاس، واأللمنيـو
 ؛رىاكالزيوت وغي :auxiliaire مواد مساعدة .2
 قطع الغيار لآلالت؛ .3
 الداخمة في اإلنتاج سواء كانت إلكترونية أو ببلستيؾ؛ composants المكونات .4
بالنسبة لممنتجات التي تقـو المؤسسة بتركيبيا: عداد الغاز، عداد الكيرباء،  les kits إلىإضافة  .5

 وموزعات الوقود.
، وىي AMCنقؿ السمع إلى مقر مركب عف فيي المسؤولة جمركة السمع المذكورة آنفا، إلى إضافة  

 ، وتنتيي مسؤوليتيا بمصادقةوضماف تسميميا لمقسـ المعني في أحسف الظروؼ التي تشرؼ عمى تفريغيا
الفترة الزمنية التي . أما عف Bon de livraison عمى وصؿ التسميـ بالشراء مقسـ المعنيل أميف المخزف

 وضيحيا في الجدوؿ الموالي: فيمكف تتستغرقيا طمبيات الشراء مف الخارج 
 
 

                                                           
1
Philippe Rouault, op.cit., P.58. 

، الساعة: 2017أوت  24محة العبور بدائرة اإلمدادات بقسـ الخدمات الصناعية واإلمدادات، الخميس مقابمة مع السيد سمير رمضاني، رئيس مص2
08.30. 
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ّخاللّالفترةّالسمعّالمستوردةّإلىّالمخازنّالمعنيةّتسميمّو استالم :ّفترة71مدولّرقالج
ّالوحدة: يوـ2012-2016ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان
 470 462 428 385 371 إجمالي الطمبيات

 1240 1414 1445 1400 2001 باألياـ Enlèvement االستبلـفترة 
 8382 7459 6616 6550 6666 باألياـ Remise فترة التسميـ

 9622 8873 8061 7950 8667 إجمالي فترة الحصوؿ عمى الطمبيات

 %12.89 %15.94 %17.93 %17.61 %23.09 مف إجمالي فترة الحصوؿ عمى الطمبيات االستبلـنسبة فترة 
 %87.11 %84.06 %82.07 %82.39 %76.91 ترة الحصوؿ عمى الطمبياتمف إجمالي ف نسبة فترة التسميـ

 2.64 3.06 3.38 3.64 5.39 فترة االستبلـ لمطمبية الواحدة باألياـمتوسط 
 17.83 16.14 15.46 17.01 17.97 ة باألياـدفترة التسميـ لمطمبية الواح متوسط

 20.47 19.21 18.83 20.65 23.36 ألياـباالواحدة الفترة اإلجمالية لمحصوؿ عمى الطمبية  متوسط
 %-13.73 %-9.47 %-7.14 %-32.47 - االستبلـالتطور في متوسط فترة نسب 
 +%10.47 +%4.4 %-9.11 %-5.34 - التطور في متوسط فترة التسمـي نسب

 .لصناعية واإلمداداتخدمات القسـ ال مداداتبدائرة اإل العبورعمى بيانات مصمحة  اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
طوؿ فترة الحصوؿ عمى الطمبيات المشتراة مف الخارج، فالطمبية الواحدة ح يبرز بوضو  71الجدوؿ رقـ 

ممؼ الشراء مف طرؼ  استبلـيوـ وذلؾ بدءا مف تاريخ  23إلى  19وحت مابيف اتستغرؽ فترة إجمالية تر 
لى يـو تسميـ السمعة لممخازف بمركب مؤسسة  ، إضافة إلى ذلؾ فإف فترة التسميـAMC مصمحة العبور وا 

Remise  ف وىي التي تمر مف تاريخ إشعار الجمارؾ لممؤسسة بوصوؿ السمعة إلى تاريخ تسميـ السمعة لممخاز
مف طرؼ  ممؼ الشراء استبلـوىي الفترة الفاصمة بيف  Enlèvementاالستبلـ تعتبر األطوؿ مقارنة بفترة 

إلى الجزائر مف  وصوؿ السمعة المعنيةب وصؿ اإلشعارىذه األخيرة ل ـواستبل AMCلمؤسسة  مصمحة العبور
مف إجمالي فترة  %80، حيث أف الفترة األولى كما يوضح ذلؾ الجدوؿ تشكؿ نسبة فاقت الجمارؾ مصالح

يوـ لمطمبية الواحدة. في حيف الفترة الثانية  18يـو و 15وحت ما بيف اوذلؾ بفترة تر  الحصوؿ عمى الطمبية
وحت خبلؿ فترة اتر  مدتياات حيث أف مف إجمالي فترة الحصوؿ عمى الطمبي %23شكؿ نسبة ال تتجاوز فيي ت

بمؤسسة أياـ مع العمـ أف ىذه الفترة تمثؿ الفترة الزمنية التي تستغرقيا مصمحة العبور  5و 3الدراسة مابيف 
AMC  .أنيا في  أي االستبلـفترة ف الجدوؿ يبرز معدالت تطور سالبة لإمع ذلؾ ف مف أجؿ إتماـ عمميا

ف فترة التسميـ في حالة تزايد خبلؿ السنتيف إ، عمى عكس ذلؾ فتراجع مستمر عمى طوؿ فترة الدراسة
مصمحة الشراء لمقسـ المعني في تسميـ الوثائؽ  تأخروترجع أسباب طوؿ فترة التسميـ غالبا إلى األخيرتيف. 

 الجزائر.البلزمة إلخراج السمع المستوردة مف الميناء ب
وقد يؤدي إلى  ،وتجدر اإلشارة إلى أف طوؿ فترة الحصوؿ عمى الطمبيات يؤثر في العممية اإلنتاجية 

 توقفيا، وىذا بدوره يؤدي إلى طوؿ آجاؿ تسمـ الزبائف لطمبياتيـ مما ينعكس سمبا عمى قدرتيا التنافسية.
مف  احتياجاتيالمختمؼ  يرادىااستعند  AMC أما بالنسبة لمختمؼ التكاليؼ التي تتحمميا مؤسسة 

  الخارج فيي موضحة بالجدوؿ الموالي:
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 ّّ   دج الوحدة:2016ّّّّّّّّّّ-2012ّخاللّالفترة التكاليفّالممحقةّبالشراءّمنّالخارج:72ّمالجدولّرق
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان

 131 295 730.4 167 312 000 119 672 000 114 359 049 125 568 100 129 567 503 الحقوؽ الجمركية
 Fret 104 005 27 846 549 33 605 353 29 000 072 33 000 770 40 111 750 32 الشحف

 Débarquement 785 219 7 794 302 8 291 636 9 000 335 9 000 797 10 174 058 9التفريغ 
تعويض الميمة اإلضافية لمشحف 

 Surestarie والتفريغ
558 747 1 714 672 727 074 1 000 285 1 000 473 1 599.8 250 1 

-Location صبلتاالمو -اإليجار

Engins 
834 573 1 843 078 2 466 495 2 000 931 1 000 642 4 228.6 544 2 

 Stationnement 353 633 1 774 893 1 903 670 2 000 790 2 000 398 3 206 477 2 التوقؼ
 Déchargement 304 084 1 756 408 1 048 951 1 000 143 3 000 530 2 421.6 023 2 التفريغ

 3 987 472 4 304 000 3 530 000 3 125 117 1 653 410 7 324 833 التأميف ومصاريؼ أخرى
 185 386 943.4 235 226 000 174 758 000 164 666 206 175 128 237 177 156 274 إجمالي التكاليؼ

 %+7.35 +%34.60 +%6.13 %-5.97 %-1.14 - كاليؼالتطور في إجمالي الت نسب

 423 470 462 428 385 371 إجمالي الطمبيات
 %+6,09 +%1.73 +%7.94 +%11.17 +%3.77 - التطور في إجمالي الطمبيات نسب

نسبة الحقوؽ الجمركية مف إجمالي 
 مصاريؼ الشراء

73.14% 71.70% 69.45% 68.48% 71.13% 70.78% 

مف إجمالي  األخرى نسبة المصاريؼ
 مصاريؼ الشراء

26.86% 28.30% 30.55% 31.52% 28.87% 29.22% 

 مصمحة العبور بدائرة اإلمدادات لقسـ الخدمات الصناعية واإلمدادات. وثائؽعمى  اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
 الحتياجاتيا AMC مؤسسة استيرادبالتمعف في الجدوؿ السابؽ نجد أف إجمالي التكاليؼ الناجمة عف  

كما أف ىذه التكاليؼ دج سنويا خبلؿ فترة الدراسة،  185386943ت في المتوسط ما قيمتو شكممف الخارج 
عمى  %-6ـ ما يقارب ث %-1.14بنسبة طفيؼ  انخفاضا التي عرفت خبلليم 2014و 2013سنتي  وباستثناء

 2014مقارنة بعاـ  2015في +% 6.13 زيادات مستمرة بمغت نسبتيا 2015التوالي، قد عرفت بدء مف 
وىذا بالرغـ  ة،ىذه النسبة األخيرة تعتبر األعمى خبلؿ فترة الدراس 2015مقارنة بسنة  2016في +% 34.60و

وذلؾ عمى عكس سنتي . 2016سنة  +%2وما يقارب  2015في % +8بنسبة  الزيادة في عدد الطمبياتمف 
 إجماليانخفاض في  +%11و +%4الطمبيات بنسبة قاربت ة في عدد ا زيادمالتي قابمت خبللي 2014و 2013

بالشراء مف  الممحقةأف كفاءة المؤسسة في التحكـ في التكاليؼ  يشير إلىمما  ،آنفاورة كذمالتكاليؼ بالنسب ال
 كانت أحسف منو خبلؿ السنتيف األخيرتيف. 2014-2012الخارج خبلؿ الفترة 

ضمف ىذه التكاليؼ وذلؾ  األعمىجمركية تشكؿ النسبة الحقوؽ ال أفسبؽ فالمبلحظ  عبلوة عمى ما 
كؿ ىذه التكاليؼ سنويا خبلؿ فترة الدراسة.  %29سنويا، بينما شكمت باقي التكاليؼ  %71بمتوسط قارب 

وبالتالي ارتفاع سعر بيع المنتجات النيائية مما يضعؼ مف  ،اإلنتاجارتفاع سعر شراء مستمزمات  إلىتؤدي 
التي  Amendes et Contentieuxيضاؼ لمتكاليؼ السابقة الغرامات . لسعرية لممؤسسةا التنافسية ةقدر ال

 تتحمميا المؤسسة والموضحة في الجدوؿ الموالي:
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 الوحدة: دج                         ّعمىّالمشترياتّمنّالخارجّّالتأخير:ّغرامات73ّالجدولّرقم
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان

 رامات والمنازعات القضائيةالغ
Amendes et Contentieux 

 1 601 250 2 375 000 1 900 000 1 015 000 1 115 000 لـ تكف تحسب مف قبؿ المصمحة

 %+28.66 +%25 +%87.19 %-8.97 - - التطور نسب
 الصناعية واإلمدادات. مصمحة العبور بدائرة اإلمدادات لقسـ الخدمات وثائؽعمى  اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

الناجمة عف التأخر في إخراج المؤسسة  Amendes et Contentieux الغراماتىذه  أفالمبلحظ  
كمفت المؤسسة في المتوسط ما مقداره  قد لسمعيا في الوقت المحدد مف الميناء أو المطار بالجزائر

 50دج،  50000تسديد غرامة قدرىا  يـو يتـ 21فعند تجاوز فترة –دج سنويا خبلؿ فترة الدراسة 1601250
 :  2015ىي في زيادة مستمرة بدء مف عاـ  تالغراماىذه  أفكما ، -دج 150000يـو  80دج، و 100000يـو
مقارنة بعاـ  +%25لتواصؿ االرتفاع خبلؿ السنة الموالية بػػ  2014مقارنة بسنة  +%87بمغت نسبتيا  أيف

المؤسسة التحكـ  بإمكافنو أمى الوضعية المالية لممؤسسة. مع العمـ ويؤثر ع ،لمماؿ إىدارا ُيعدكؿ ىذا  2015
 إضافة إلى الميمة اإلضافية لمشحف والتفريغ ت مما يحقؽ ليا وفر في المصاريؼ.في ىذه الغراما

Surestarie، تنتج عف تجاوز فترة اإلعفاء وىي بدورىا عبارة عف غرامة تأخير franchise  الممنوحة مف طرؼ
دج سنويا، والتحكـ في  1250599.8والتي بدورىا كمفت المؤسسة مبمغ متوسط يساوي  ،قؿ البحريشركات الن

يمكف توضيح و . ادج سنوي 2851849.8ىاتيف التكمفتيف فقط سيحقؽ لممؤسسة ربح مبمغ متوسط قدره 
 الجدوؿ التالي:بة اسي لمغرامات والمنازعات القضائيالمصدر األس
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منّالميناءّأوّالمطارّّتأخرّالمؤسسةّفيّإخراجّسمعياّالمستوردةّراماتغّمصادر:74ّمالجدولّرق
 الوحدة: طمبيةرّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبالجزائ

 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان
 423 470 462 428 385 371 ت الشراءطمبيا إجمالي

 40.75 46 37 40 40 - ريالتأخ ت الناجـ عنيا غراماتإجمالي الطمبيا
عدد الطمبيات التي كانت فييا الغرامة ناتجة عف التأخر في وصوؿ الوثائؽ مف 

 بقسـ الكيرباء مصمحة الشراء
- 27 24 12 11 18.5 

عدد الطمبيات التي كانت فييا الغرامة ناتجة عف التأخر في وصوؿ الوثائؽ مف 
 مصمحة الشراء بقسـ السوائؿ

- 5 4 17 27 13.25 

ات التي كانت فييا الغرامة ناتجة عف التأخر في وصوؿ الوثائؽ مف عدد الطمبي
 الشراء بقسمي الدعـ تيمصمح

- 6 11 7 7 7.75 

إجمالي الطمبيات الناجـ عنيا غرامات نتيجة تأخر وصوؿ الوثائؽ مف مصمحة 
 لمقسـ المعني الشراء

- 38 39 36 45 39.5 

 1.25 1 1 1 2 - أسباب أخرى عدد الطمبيات التي كانت فييا الغرامة ناتجة عف

 %9.38 %9.79 %8.01 %9.35 %10.39 - نسبة الطمبيات التي كاف عمييا غرامات مف إجمالي طمبيات الشراء
مف إجمالي  تأخر وصوؿ وثائؽ الشراء نتيجةنسبة الطمبيات الناجـ عنيا الغرامة 

 الطمبيات الناجـ عنيا غرامات
- 95% 97.5% 97.30% 97.83% 96.91% 

ت أخرى مف إجمالي الطمبيا ات التي كانت الغرامة عمييا ألسبابنسبة الطمبي
 الناجـ عنيا غرامات

- 5% 2.5% 2.70% 2.17% 3.09% 

نسبة قسـ الكيرباء مف إجمالي الطمبيات الناجـ عنيا غرمات نتيجة تأخر وصوؿ 
 وثائؽ الشراء

- 71.05% 61.54% 33.33% 24.44% 47.59% 

مف إجمالي الطمبيات الناجـ عنيا غرمات نتيجة تأخر وصوؿ  نسبة قسـ السوائؿ
 وثائؽ الشراء

- 13.16% 10.26% 47.22% 60% 32.66% 

مجموع نسبتي قسمي الكيرباء والسوائؿ مف إجمالي الطمبيات الناجـ عنيا غرمات 
 نتيجة تأخر وصوؿ وثائؽ الشراء

 
 

84.21% 71.8% 80.55% 84.44% 80.25% 

مف إجمالي الطمبيات الناجـ عنيا غرمات نتيجة تأخر وصوؿ نسبة قسمي الدعـ 
 وثائؽ الشراء

- 15.79% 28.20% 19.44% 15.56% 19.75% 

 مصمحة العبور بدائرة اإلمدادات لقسـ الخدمات الصناعية واإلمدادات. وثائؽعمى  اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
التأخر في إخراج السمعة  غرامات AMC سسةالجدوؿ يوضح نسب الطمبيات التي تحممت جرائيا مؤ 

وذلؾ  %10إلى  %8وحت ما بيف امف إجمالي طمبيات الشراء والتي تر  مف المطار أو الميناء بالجزائر
الطمبيات التي عف مصدر ىذه الغرامات فالجدوؿ يبيف أف سنويا مف إجمالي الطمبيات، أما % 9.38 توسطبم

وحت اثائؽ البلزمة مف مصمحة الشراء لمقسـ المعني بالشراء قد تر تأخر وصوؿ الو كاف سبب الغرامة فييا 
 %97 قاربوذلؾ بمتوسط  ،مف إجمالي طمبيات الشراء المتحمؿ عنيا غرامات %98إلى  %95نسبتيا ما بيف 

مف طرؼ  ارتكبتأخطاء ف الطمبيات الناجـ عنيا غرامات ألسباب أخرى تتمثؿ في إسنويا، مقابؿ ذلؾ ف
كأقصى نسبة وذلؾ مف إجمالي عدد الطمبيات المدفوع  %5إلى  %2تيا ما بيف بوحت نسار فقد ت المورديف

عمى أف معظـ الغرامات ىي ناتجة . وىذا ما يدؿ داللة واضحة سنويا %3بمتوسط قدره  أي عنيا غرامات
جدوؿ ف الإعف التأخر الحاصؿ في تقديـ الوثائؽ مف طرؼ مصمحة الشراء لمقسـ المعني. عبلوة عمى ذلؾ ف
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ف عيبرز بوضوح أف النسبة العظمى مف الطمبيات التي نتج عنيا غرامات بسبب تأخر الوثائؽ ىي صادرة 
كػأعمى نسبة وذلؾ عمى % 84كحد أدنى و %72وحت ما بيف تقريبا اقسمي الكيرباء والسوائؿ وذلؾ بنسبة تر 

 ّة.المؤسسأنيما قسمي اإلنتاج ب اعتباروىي نتيجة منطقية عمى  ،طوؿ فترة الدراسة
التأثير في الوضع المالي تؤدي إلى  غراماتمما سبؽ أف مختمؼ ىذه ال استخبلصوما يمكف  
 .التنافسية قدرتياوبالتالي إضعاؼ  ،لممؤسسة

ّاإلنتاجتسييرّ:ّمصالحّثانيا
بدائرة صنع  اإلنتاجي مصمحتي تسيير ف فيتمثؿالمعني بوظيفة اإلمداد الداخمي  أما الييكؿ الثانيّ 
فيما المشرفتاف عمى تسيير المخزونات مف ودائرة التصنيع بقسـ السوائؿ  ،المنتجات بقسـ الكيرباءقطع 

المكونات المواد األولية والمساعدة، مختمؼ القطع المنتجة الداخمة في إنتاج المنتجات النيائية، إضافة إلى 
composants  والمجموعات التركيبيةKits.   

 :1عمى القاعدة التاليةا تعتمد في تسيير مخزوناتي AMC ةوالجدير بالتنويو أف مؤسس 
 ستيبلكات؛شير مف اال 2.5 تتعدى يجب أف ال composants المواد األولية والمكونات .1
 ؛أياـ مف اإلنتاج 08 تزيد عفال  les encours de production المنتجات قيد الصنع المخزونات مف .2
 يـو مف رقـ األعماؿ. 12 ػػػالمنتجات النيائية ل وعدـ تجاوز مخزونات .3

  بالجدوؿ التالي:ة والمواـز المواد األولي مخزونات دورافويمكف توضيح نسب  
 
 

                                                           
 مديرية التقديرات واألنظمة بالمديرية العامة. 1
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ّالوحدة: دج                           يّالكيرباءّوالسوائللقسمّةّوالموازماألوليالموادّ:ّنسبّدورانّمخزون75ّالجدولّرقم
 سطالمتو  2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان

ػػػسػػػق
 اءػػػػربػػػػيػػػكػػػػـ ال

 535 914 280.46 553 625 589.05 530 040 997.16 751 435 889.28 633 205 448.64 211 263 478.17 مخزوف بداية المدة
 552 696 087.04 295 172 511.08 553 625 589.05 530 040 997.16 751 435 889.28 633 205 448.64 مخزوف نياية المدة

 544 305 183.75 424 399 050.06 541 833 293.10 640 738 443.22 692 320 668.96 422 234 463.40 2مخزوف نياية المدة/ +متوسط المخزوف= مخزوف أوؿ مدة
 1 994 480 626.91 2 352 902 833.97 1 597 405 961.72 1 624 456 547.50 2 211 506 177.13 2 186 131 614.22 المشتريات

 مرة 3.88 مرة 5.54 مرة 2.95 مرة 2.53 مرة 3.19 مرة 5.18 /متوسط المخزوفالمشترياتسرعة دوراف المخزوف=

= )متوسط شير(باأل)مدة االحتفاظ بالمخزوف 
  12(المشترياتالمخزوف/

 شير 3.41 شير 2.16 شير 4.07 شير 4.73 شير 3.76 شير 2.32

ئػػػؿ
سػػػوا

 الػػػ
ػػسػػـػ
قػ

 

 277 371 992.5 321 193 393.6 292 313 258.4 379 893 440.25 266 930 767.28 126 529 102.97 ة المدةمخزوف بداي

 320 034 995.20 339 844 116.49 321 193 393.6 292 313 258.4 379 893 440.25 266 930 767.28 مخزوف نياية المدة
 298 703 493.85 330 518 755.04 306 753 326 336 103 349.32 323 412 103.76 196 729 935.12 2مخزوف نياية المدة/+متوسط المخزوف= مخزوف أوؿ مدة

 1 780 238 341.31 1 895 038 701.38 1 631 958 577.56 2 461 816 607.03 1 572 004 641.94 1 340 373 178.63 المشتريات
 مرة 6.01 مرة 5,73 مرة 5.32 مرة 7.32 مرة 4.86 مرة 6.81 /متوسط المخزوفالمشترياتسرعة دوراف المخزوف=

= )متوسط شير(باأل)مدة االحتفاظ بالمخزوف 
  12(المشترياتالمخزوف/

 شير 2.04 شير 2.09 شير 2.26 شير 1.64 شير 2.47 شير 1.76

                                .دائرتي المالية والمحاسبة بقسمي الكيرباء والسوائؿ بياناتعمى  اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
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أشير سنويا  3ؿ أف متوسط مدة االحتفاظ بمخزوف المواد األولية لقسـ الكيرباء ىو نبلحظ مف الجدو  
سرعة دوراف المخزونات متوسط وليذا السبب كاف  ،خبلؿ فترة الدراسة، بينما بقسـ السوائؿ فيو شيريف سنويا

 (. سنويا مرات 4ف المسجؿ بقسـ الكيرباء )ما يقارب مرات سنويا( أعمى م 6بقسـ السوائؿ )
ّ اإلنتاجّ:الفرعّالثاني

والمبلحظ مف خبلؿ اليياكؿ التنظيمية  ،ةوتتمثؿ في أنشطة تحويؿ المدخبلت إلى منتجات نيائي 
 AMC قسمي اإلنتاج بالمؤسسة، أف وظيفة اإلنتاج بمؤسسةؿ باعتبارىما السابقة لقسمي الكيرباء والسوائ

 :ع عمى ثبلث دوائر كما يميتتوز 
 بالنسبة لقسـ الكيرباء تتمثؿ ىذه الدوائر الثبلث في: .1

 دائرة صنع القطع التي تدخؿ في إنتاج المنتجات النيائية؛ -
 ،دائرة تركيب القواطع وأزرار التماس والموصبلت الحرارية، والتي يتـ فييا تركيب القطع المصنعة -

 وتحويميا إلى منتجات نيائية؛
 المستوردة مف الخارج. les kits ء، تقـو بتركيبداد الكيربادائرة ع -

 الشيء نفسو ُيقاؿ عف قسـ السوائؿ حيث ىناؾ: .2
 دائرة لتصنيع القطع الداخمة في إنتاج المنتجات النيائية ليذا القسـ؛ -
ثـ تأتي عممية التركيب ليذه القطع عمى مستوى مصمحة منتوج الغاز، مع العمـ أف تركيب القطع  -

 المستوردة مف الخارج؛ les kits أما عداد الغاز فيتـ تركيب ة بالمؤسسة يخص منتوج منظـ الغازالمصنع
 المستوردة مف الخارج. les kits تركيب ،دائرة تركيب موزعات الوقود -

 فيو موضح في الجدوؿ الموالي: AMC القطع المصنعة داخؿ مؤسسةعدد أنواع أما إجمالي  
 .AMC بمؤسسةالقطعّالمصنعةّّنواعأّ:ّإجماليّعدد76مالجدولّرق

 لقطع المصنعةعدد أنواع االنسبة المئوية ل القطع المصنعة أنواع عدد اتالبيان
 %90.86 159 دائرة التصنيع بقسـ الكيرباء

 %09.14 16 دائرة التصنيع بقسـ السوائؿ
 %100 175 المجموع

 .54ورقـ، 53رقـعمى الجدوليف السابقيف  اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
القطع المنتجة بالمؤسسة ُتصنع بقسـ أنواع مف  %91فمف خبلؿ الجدوؿ نبلحظ أف ما يقارب  
 الباقية بقسـ السوائؿ. %9و ،الكيرباء
 فيما يمي: إبرازىافيمكف في كؿ خط  األنواع، وعدد اإلنتاجوعدد خطوط  ،AMCتشكيمة منتجات أما  
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 فيّكلّخطّاألنواعوعددّ AMC مؤسسةبّاإلنتاجخطوطّ:77ّالجدولّرقمّ
نواع األعدد  المنتجات في كؿ خط أنواع خطوط اإلنتاج

 في كؿ خط
 اإلنتاج انطبلؽتاريخ 

 الفعمي
 

عدادات 
 الكيرباء

  Monophasé  أحادي الطور -
   Triphasé ثبلثي الطور -
  MT عدادات الكيرباء متوسطة الضغط -

  HT عدادات الكيرباء عالية الضغط -

 أنواع 04
 
 

مف نيائيا  تحوؿال 2002
عداد الميكانيكي ال إنتاج

إلى تركيب العداد 
 االلكتروني

 2016 نوع واحد  Coffret pour compteur individuel(CCI)الفردي صندوؽ لعداد الكيرباء -

 
 

 القواطع

 (32، 25، 20، 15، أمبير10) AB1-1Pالقطبأحادي  -
 (63، 32، 25، أمبير20)ثنائي القطب تفاضمي -
 (63، 32، 25، أمبير20)رباعي األقطاب تفاضمي -
نوع منيا ينتج كؿ  (AB1-2P,AB1-3P,AB1-4P)اإلنتاجة قميمة قواطع خاصة غير تفاضمي -
  (32، 25، 20، 15، أمبير10)بػػػ: 

28 
 
 
 
 

 2014وفي  1985
بعد  إنتاجيااالنطبلؽ في 

 أجريت عمييا تحسينات ما
 

 
أزرار التماس 

صبلت والمو 
 الحرارية

 Contacteur de puissance LC1D (65، 32، 25، 17، 12، أومبير9)أزرار التماس ذو قوة -

 Relais Thermiques LR1D (65، 32، 25، 17، 12، أومبير9)موصبلت حرارية -

 Discontacteur LE1D( 32، 25، 17، 12، أومبير9)قاطع أزرار -
 Contacteur Auxiliaire CA2DN أزرار التماس مساعدة -

 Blocs de Contacts LA1D عمب أزرار التماس-

 نوع 19
ّ

1990 

 موصبلت
ات الربط بشبك

 لكيرباءا

CMB1D ،CMB2D ،CMDRI  03 2016جانفي  أنواع 

  G6و G4 عدادات غاز منزلي - عدادات الغاز
 G25 و G16 عدادات غاز صناعية -

االنتقاؿ إلى  2001-2000 أنواع 04
 نتاجالتركيب بدؿ اإل

 
 منظـ الغاز

- 1233BP06 
- 1233BP10  
- 1893B25  

 أنواع 03
 

 مع إجراء تحسينات 1981
 ثـ 2003 يف طفيفة عميو 

2009 

 
موزعات 
 الوقود

-  Volucompteur40 (3m3/h) simple et double   
- Volucompteur70 (5m3/h) simple et double  

- Volucompteur130l/mn simple et double   

- Volucompteur Multi produits 32 et 42  

-  Volucompteur GPL simple et double   

 التركيبالتحوؿ نحو  2002 أنواع 10

ة لواحؽ الشبك
 الكيربائية

- Machoire d´ancrage MA 34-2B et MA 93.3  

- Console d´ancrage CA 1500-1 et CA 2000  
- Pince d´ancrage PA 4500 et PA 3500 

 2014 أنواع 06

إجمالي عدد 
 األنواع

- 78 - 

والنوعية بدائرة تركيب  ةمصمحة اليندس إلى إضافةبقسمي السوائؿ والكيرباء  مصمحتي المناىج والتطوير وثائؽ المصدر: مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى
 عدادات الكيرباء
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أف  ا، كم2017لى غاية عاـ نوع إ 78بمغت  AMCنبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أف تشكيمة منتجات  
والتي تغطي فقط  أنواع 3عمؽ منظـ الغاز  يتجاوزلـ ما ، ففيآخر إلىيختمؼ مف خط  اإلنتاجعمؽ خطوط 

أما عف الترابط بيف . نوع في منتوج القواطع 28نو وصؿ إلى إ، فالفردية منيا والجماعية ةاالحتياجات المنزلي
ف القواطع وأزرار إزمات إنتاج متباينة، فبقسـ الكيرباء مثبل ف، فيذه األخيرة تستخدـ مستماإلنتاجخطوط 

صنع تُ التي  التماس والموصبلت الحرارية ىما خطاف منفصبلف تماما باستثناء نوع واحد مف مادة الببلستيؾ
في أزرار التماس. وحتى داخؿ خط أزرار التماس والموصبلت الحرارية  أخرىمنيا قطعة واحدة في القواطع و 

، كما أف عممية تصنيعيما تتـ بطريقة منفصمة %30مستمزمات اإلنتاج المشتركة بينيما ال تتعدى بة نسف إف
أف بعضيا ىو مف  المشترؾ بيف ىذه الخطوطالعامؿ . لكف 1بلؼ اآلالت المستخدمة في إنتاجيماأي اخت

مجمع  :فس العمبلءوبالتالي فيي موجية لن ،الخ(…أجؿ قياس االستيبلؾ مف الطاقة )كيرباء، غاز، بنزيف
لموزعات محطات البنزيف )و نفطاؿ ، (موصبلت ولواحؽ الشبكة الكيربائية ،الغاز لعدادات الكيرباء،)سونمغاز 
الطاقة  استعماؿالصناعية مف مخاطر  واآلالتواألجيزة المنزلية  األشخاصلحماية  اآلخر، والبعض الوقود(

أما عف عمر ىذه المنتجات منذ إطبلقيا في السوؽ وزيع. لنفس منافذ الت استخدامياوبالتالي  ،الكيربائية
  فالجدوؿ الموالي يبرز ذلؾ:
 فيّإنتاجياّطالقاالنمنذّتاريخّ AMC :ّعمرّمنتجاتّمؤسسة78الجدولّرقمّ

 نسبة أنواع المنتجات مف اإلجمالي العمر بالسنوات عدد أنواع المنتجات
03 35 3.85% 
28 31 35.90% 
19 26 24.36% 
18 14 23.08% 
 %12.82 أكثر مف سنة 10

 %100 - 78المجموع: 

 .77الطالبة اعتمادا عمى الجدوؿ رقـ إعدادالمصدر: مف 
بعبارة  ،سنة 26عمرىا منيا  %24و سنة 30تجاوز عمرىا  AMCمف منتجات  %39.75 ما يقارب إف 
تجات الجديدة لـ سنة، في حيف المن 26فاؽ عمرىا  %64أكثر مف نصؼ منتجات المؤسسة  أخرى أف

 .%13تتجاوز نسبتيا 
ّبالكميةّاإلنتاجتطورّأوال:ّ

الكميات المنتجة بقسمي الكيرباء والسوائؿ، وكذا الوقوؼ عمى معدالت نحاوؿ فيما يمي تحميؿ تطور  
 اإلنجاز.

 
 
 

                                                           
 .10.05عة ، السا2017جواف  11مقابمة مع السيد فارس كحمة، رئيس مصمحة المناىج والتطوير بالدائرة التقنية لقسـ الكيرباء، األحد  1
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 نتجةالوحدة: وحدة م       2016-2012 لقسمّالكيرباءّخاللّالفترةّة:ّتطورّاإلنتاجّبالكمي79مالجدولّرق
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان

 
 

 اتدادػػػػػػع
 اءػػػربػػػػيػػػكػػػال

 647 148.6 687 778 526 422 692 485 597 674 731 384 اإلنتاج المحقؽ
 654 073.2 627 908 499 440 692 600 734 418 716 000 اإلنتاج المخطط

 %99.69 %109.53 %105.40 %99.98 %81.38 %102.15 نسبة المحقؽ مف المخطط
 %-1.52 +%30.65 %-23.98 +%15.86 %-18.28 - المحقؽ نتاجمعدؿ تطور اإل
 %-3.23 +%25.72 %-27.89 %-5.69 +%2.57 - المخطط إلنتاجمعدؿ تطور ا

 %+1.76 +%3.92 +%5.42 +%22.86 %-20.33 - معدؿ تطور نسب المحقؽ/المخطط
 
 

 عػػػواطػػػقػػػال

 356 458.4 477 902 412 482 367 023 193 287 331 598 نتاج المحقؽاإل

 646 553 774 496 438 269 685 000 670 000 665 000 اإلنتاج المخطط
 %57.62 %61.70 %94.12 %53.58 %28.85 %49.86 نسبة المحقؽ مف المخطط

 %+9.57 +%15.86 +%12.39 +%89.88 %-41.71 - معدؿ تطور اإلنتاج المحقؽ
 %+3.88 +%76.72 %-36.02 +%2.24 +%0.75 - معدؿ تطور اإلنتاج المخطط

 %+5.47 %-34.44 +%75.66 +%85.72 %-42.14 - معدؿ تطور نسب المحقؽ/المخطط

 
اس ػػمػػػتػػأزرار ال

بلت ػػوصػػمػػوال
 ةػػراريػػحػػال

CDR 

 228 713.6 230 359 213 497 239 310 248 009 212 393 اإلنتاج المحقؽ
 237 068.6 230 279 215 064 250 000 250 000 240 000 اإلنتاج المخطط

 %96.54 %100.03 %99.27 %95.72 %99.20 %88.50 نسبة المحقؽ مف المخطط
 %+2.05 +%7.90 %-10.79 %-3.51 +%16.77 - معدؿ تطور اإلنتاج المحقؽ

 %-1.03 +%7.07 %-13.97 %0 +%4.17 - معدؿ تطور اإلنتاج المخطط
 %+3.11 +%0.77 +%3.71 %-3.51 +%12.09 - معدؿ تطور نسب المحقؽ/المخطط

 .2016-2012لقسـ الكيرباء لمسنوات  Rapports D’activité عمى تقارير النشاط اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

 %81ت مابيف المحقؽ مف المخطط لعدادات الكيرباء تراوح اإلنتاجيتضح مف الجدوؿ أف نسب  
أي بمتوسط نسبة قدرىا  ،2016كأقصى نسبة في عاـ  %109.53و 2013كأدنى نسبة مسجمة في سنة 

ألزرار التماس والموصبلت الحرارية التي إال أف األمر يختمؼ بالنسبة سنويا خبلؿ فترة الدراسة،  99.69%
ثبيت الكميات المخططة بدء مف وذلؾ نتيجة ت ،%100و %88.5نجاز السنوية ما بيف تأرجحت فييا نسب اإل

وحدة وما يربو عف  215 000 إلى 2016و 2015خبلؿ سنتي  ياضيتخفيتـ وحدة ل 250 000عند  2013سنة 
المحقؽ، ىذا األخير وبعد  اإلنتاجالكميات المخططة مع مطابقة وذلؾ بغية  ،عمى التواليوحدة  230 000

 %-3.51بعدىا انخفاض خبلؿ السنتيف المواليتيف بػػػ عرؼ  +%17بنسبة  2013الزيادة المسجمة خبلؿ عاـ 
. أما بالنسبة لمقواطع فالوضع كاف أسوأ خصوصا +%8عمى التوالي ليعرؼ بعدىا زيادة بنسبة  %-11وتقريبا 

 2013سنة  في %29نجاز ما بيف مف فترة الدراسة حيث تراوحت فييا نسب اإل األولىخبلؿ السنوات الثبلث 
 ُسجمت أعمى أيف 2015 فيليتحسف الوضع  ،عمى التوالي 2014و 2012ي عام بلؿخ %53.58 إلى %50و

مقارنة بعاـ  %-36وذلؾ نتيجة تقميص الكميات المخططة بنسبة  %94 بػػ المحقؽ مف المخطط نتاجلئلنسبة 
 خبلؿ فترة ةىي السنة االستثنائية الوحيد األخيرة، ىذه 2016في  %62إلى نسبة اإلنجاز  لتنخفض، 2014

خبلؿ سنويا  %57أعمى كمية إنتاج مما أدى إلى تجاوز متوسط نسبة اإلنجاز الػػ الدراسة التي تحققت فييا 
  فترة الدراسة.
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 الوحدة: وحدة منتجة            2016-2012:ّتطورّاإلنتاجّبالكميةّلقسمّالسوائلّخاللّالفترة80ّمالجدولّرق
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان

 
 
 دادػػػػػػع
 ازػػػػػغػػػػػال

 341 922.4 367 444 338 214 364 430 326 816 312 708 اإلنتاج المحقؽ
 358 761 349 144 401 608 365 680 365 108 312 265 اإلنتاج المخطط

 %95.75 %105.24 %84.21 %99.66 %89.51 %100.14 نسبة المحقؽ مف المخطط
 +%4.11 +%8.64 %-7.19 +%11.51 +%4.51 - تطور اإلنتاج المحقؽ نسب
 %+2.83 %-13.06 +%9.82 +%0.16 +%16.92 - تطور اإلنتاج المخطط نسب

 %+1.25 +%24.97 %-15.50 +%11.34 %-10.61 - تطور نسب المحقؽ/المخطط نسب
 
 

ـ ػػػػػظػػػػػنػػػػػم
 ازػػػػػػغػػػػػال

 150 132.6 204 384 165 483 143 551 111 325 125 920 اإلنتاج المحقؽ

 157 630.6 202 324 185 829 145 000 130 000 125 000 اإلنتاج المخطط
 %95.09 %101.02 %89.05 %99 %85.63 %100.74 نسبة المحقؽ مف المخطط

 +%12.87 +%23.51 +%15.28 +%28.95 %-11.59 - تطور اإلنتاج المحقؽ نسب
 %+12.79 +%8.88 +%28.16 +%11.54 +%4 - ؿ تطور اإلنتاج المخططنسب
 %+0.07 +%13.44 %-10.05 +%15.61 %-15 - تطور نسب المحقؽ/المخطط نسب

 
 

ات ػػػػػوزعػػػػػم
 ودػػػػػػوقػػػػػال
 

 1 136.4 855 746 2 374 1 026 681 اإلنتاج المحقؽ
 971.4 968 687 2 056 627 519 اإلنتاج المخطط

 %121.45 %88.33 %108.59 %115.47 %163.64 %131.21 نسبة المحقؽ مف المخطط
 +%5.85 +%14.61 %-68.58 +%131.38 +%50.66 - تطور اإلنتاج المحقؽ نسب

 %+16.86 +%40.90 %-66.59 +%227.91 +%20.81 - تطور اإلنتاج المخطط نسب
 %-9.42 %-18.66 %-5.96 %-29.44 +%24.72 - تطور نسب المحقؽ/المخطط نسب

 .2016-2012لقسـ السوائؿ لمسنوات  Rapports D’activité عمى تقارير النشاط اعتمادامف إعداد الطالبة المصدر: 

 2013تطور اإلنتاج بقسـ السوائؿ ىي موجبة وفي تزايد خبلؿ سنتي  الجدوؿ يبيف أف معدالت 
أقصى زيادة  ، وأف%-11.59بنسبة  انخفاض 2013، باستثناء منظـ الغاز الذي شيد إنتاجو خبلؿ 2014و

أي أف إنتاج ىذه السنة ىو  ،+%131.38بنسبة قدرىا  2014ُسجمت كانت مف نصيب موزعات الوقود عاـ 
فقد عرؼ إنتاج كؿ مف عدادات الغاز وموزعات الوقود  2015سنة . أما في 2013مرة إنتاج  2.31تقريبا 

 +%15.28ي زاد إنتاجيا بنسبة بعكس منظمات الغاز الت ،عمى التوالي %-68.58و %-7.19بنسبة  انخفاض
زيادة في إنتاج المنتجات الثبلثة. والمبلحظ مف الجدوؿ أف  2016سنة  لتشيد ،2014وذلؾ مقارنة بسنة 

ولكف أعمى زيادة كانت في  ،متوسط الزيادة في اإلنتاج خبلؿ فترة الدراسة كانت موجبة لممنتجات الثبلثة
نجاز ف معدالت اإلإت الغاز. عبلوة عمى ما سبؽ فرا عداداوأخي ،تمتيا منظمات الغاز ،موزعات الوقود

 %95اإلنتاج بنسبة متوسطة قدرىا السنوية بالكمية تبرز بوضوح بموغ القسـ لما تـ التخطيط لو عمى مستوى 
وحتى تجاوزه في بعض السنوات كما ىو الحاؿ بالنسبة  ،سنويا لعداد الغاز %96و ،سنويا لمنظـ الغاز
سنويا خبلؿ فترة  %21التي تـ تجاوز فييا الكميات المخططة بنسبة قدرىا في المتوسط لموزعات الوقود 

والمتمثمة في التخطيط في معظـ سنوات فترة الدراسة لكميات مساوية  ،مسياسة المتبعةلنتيجة كوذلؾ  .الدراسة
ف المخزونات إلى والتقميؿ م مف جية، تحقيؽ التطابؽ بيف المخطط والمحقؽ بيدؼأو أقؿ مف تمؾ المنتجة 

  أدنى حد ممكف مف جية ثانية. 
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الموجية لمعميؿ التقميدي  وباستثناء المنتجات ،AMCمؤسسة  أفمف خبلؿ ما سبؽ نستخمص  
فإنيا تعاني مف  سونمغاز أيف الكميات السنوية المنتجة ُتحدد عمى أساس االحتياجات السنوية ليذا العميؿ،

في بعض السنوات وتجاوز  %100 لنسب إنجاز بمغتؿ ذلؾ تحقيقيا ودلي ،المنتجاتباقي صعوبات في بيع 
وىذا ما تؤكده نسب استغبلؿ بؿ ىو بيعي ما كاف مخطط لو في سنوات أخرى، وعميو فالمشكؿ ليس إنتاجي 

 الطاقة اإلنتاجية.
ّثانيا:ّمعدالتّاستغاللّالطاقةّاإلنتاجية

 :معدالتىذه الالجدوؿ الموالي يمخص  
 2016-2012 خاللّالفترة AMC عدالتّاستغاللّالطاقةّاإلنتاجيةّلمنتجات:ّم81مالجدولّرق

 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان
 =القصوىعداد الكيرباء )الطاقة 

000 010 1) 
 647 148.6 687 778 526 422 692 485 597 674 731 384 اإلنتاج المحقؽ

 %64.07 %68.10 %52.12 %68.56 %59.18 %72.41 معدؿ استغبلؿ الطاقة
= قصوىالقواطع )الطاقة ال

000 145 1) 
 356 458.4 477 902 412 482 367 023 193 287 331 598 اإلنتاج المحقؽ

 %31.13 %41.74 %36.02 %32.05 %16.88 %28.96 معدؿ استغبلؿ الطاقة

أزرار التماس والموصبلت الحرارية 
 (460 000= قصوى)الطاقة ال

 228 713.6 230 359 213 497 239 310 248 009 212 393 حقؽاإلنتاج الم
 %49.72 %50.08 %46.41 %52.02 %53.91 %46.17 معدؿ استغبلؿ الطاقة

= قصوىعداد الغاز )الطاقة ال
000 500) 

 341 922.4 367 444 338 214 364 430 326 816 312 708 اإلنتاج المحقؽ
 %68.38 %73.49 %67.64 %72.89 %65.36 %62.54 معدؿ استغبلؿ الطاقة

= قصوىمنظـ الغاز )الطاقة ال
000 300) 

 150 132.6 204 384 165 483 143 551 111 325 125 920 اإلنتاج المحقؽ
 %50.04 %68.13 %55.16 %47.85 %37.11 %41.97 معدؿ استغبلؿ الطاقة

= قصوىموزع الوقود )الطاقة ال
500 1) 

 1 136.4 855 746 2 374 1 026 681 اإلنتاج المحقؽ

 %75.76 %57 %49.73 %158.27 %68.4 %45.4 معدؿ استغبلؿ الطاقة
 .2016-2012لقسمي الكيرباء والسوائؿ لمسنوات  Rapports D’activité تقارير النشاط  -: عمى اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

 واألنظمة بالمديرية العامة.رات مديرية التقدي: قصوىبالنسبة لمطاقة ال -                  
 

 في الشكؿ الموالي: 81وضيح أكثر نعرض بيانات الجدوؿ رقـولمت  
ّاإلنتاجية:ّمعدالتّاستغاللّالطاقة47ّالشكلّرقم

 
 
 
 
 
 
 
 

 81الجدوؿ رقـ مف إعداد الطالبة اعتمادا عمىالمصدر: 
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والتي  ،الكبير بيف المنتجات تبرز بوضوح التبايف AMCمعدالت استغبلؿ الطاقة اإلنتاجية بمؤسسة 
 وفقيا يمكف تقسيـ المنتجات إلى قسميف ىما:

ىي موجية لمعمبلء التقميديف الكيرباء والغاز وموزعات الوقود، و يضـ منتجات عدادات  األوؿالقسـ  .1
معدالت  حيث أف. لممؤسسة: سونمغاز )لعدادات الغاز والكيرباء(، ونفطاؿ )لموزعات الوقود(

 اإلنتاجية: استغبلؿ الطاقة
 %68، وذلؾ بمتوسط نسبة قدرىا %60نسبة  ت في أغمب سنوات الدراسةفاق لعدادات الكيرباء والغاز -

 لعداد الكيرباء؛ %64و ،سنويا لعداد الغاز
عمى التوالي،  2015و 2012خبلؿ سنتي  %50وحوالي  %45د فقد تراوحت بيف موزعات الوقو لأما  -

دراسة. كما أف الشكؿ يبرز بوضوح الطفرة التي حدثت في عاـ في باقي سنوات ال %57لتتجاوز عتبة 
ة قاربت متوسط نسبإلى بموغ  ا أدىمم %158الطاقة اإلنتاجية إلى  استغبلؿ، حيث وصؿ معدؿ 2014

 ؛سنويا 76%
 :القواطع، أزرار التماس والموصبلت الحراريةمنظـ الغاز، القسـ الثاني يشتمؿ عمى منتجات:  .2

 %42وحوالي  ،2013خبلؿ سنة  %37فيو معدالت استغبلؿ الطاقة اإلنتاجية بيف  منظـ الغاز: تأرجحت -
عمى التوالي، أما أعمى نسبة فسجمت في عاـ  2015و 2014و 2012خبلؿ السنوات  %55و %48و

مع العمـ أف ىذا  .سنويا %50وىذا ما جعؿ متوسط النسبة خبلؿ فترة الدراسة يصؿ إلى  ،%68بػػػ  2016
 ؛والجزء اآلخر إلى الخواص ،منو يذىب إلى سونمغازج جزء و المنت

 %46أزرار التماس والموصبلت الحرارية: بمغت أدنى نسبة الستغبلؿ الطاقة اإلنتاجية خبلؿ فترة الدراسة  -
أي بمتوسط  ،%54بما يقارب  2013 كانت في عاـفأعمى نسبة أما  ،2015و 2012 خبلؿ سنتيوذلؾ 
 ؛اسةسنويا خبلؿ فترة الدر  %50 قارب

 %17 تتجاوزأما أضعؼ معدالت الستغبلؿ الطاقة اإلنتاجية فكانت مف نصيب القواطع وذلؾ بنسبة لـ  -
عمى التوالي، في  2015و 2014و 2012خبلؿ السنوات  %36و %32و %29، وما بيف 2013في عاـ 

 سجمةوىي بذلؾ أعمى نسبة م %42 ة الوحيدة التي تحققت خبلليا نسبة قاربتالسن 2016حيف كانت 
  .سنويا %31لـ يتجاوز  ف المتوسطإذلؾ فل نتيجةخبلؿ فترة الدراسة. و 

تبرز  لمنتوج القواطع، منيا السابقة خاصة ةاإلنتاجيالطاقة  الستغبلؿالمعدالت المنخفضة إف  
مكانية مف جية، و  AMCمؤسسة بوضوح مشكؿ سوء البيع الذي تعاني منو  التنافسية السعرية  قدرتياحسيف تا 

  .مف جية أخرى اإلنتاجية لطاقاتيايؽ االستغبلؿ األمثؿ عف طر 
ّالصيانةثالثا:ّ

مف سبلمة  والتأكد اآلالت إتاحةتعمؿ عمى ضماف تكتسي وظيفة الصيانة أىمية بارزة لممؤسسة فيي  
المخطط  اإلنتاجحد ممكف مما يضمف تحقيؽ  ىدنأ إلى اإلنتاجيةغاليا بيدؼ تخفيض زمف توقؼ العممية اشت
تمعب  ج فييو ة يؤثر سمبا عمى جودة المنتالصيان أف إىماؿكما ، اإلنتاجالمحددة لبرامج  اآلجاؿاحتراـ و  ،لو
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 إلىيؤدي  اآلالتالمرتكبة في ضبط  األخطاءف كو دورا ىاما في الحفاظ عمى جودة المنتجات نظرا ل
ا مف خبلؿ زيادة مف تكاليفي ضعبلوة عمى ذلؾ فبإمكاف المؤسسة التخفي ة.الحصوؿ عمى منتجات معيب

ّمعدالت استغبلؿ طاقاتيا اإلنتاجية مف خبلؿ عمميات الصيانة.
التي تستدعي  اآلالتمف  ىامةمف طاقة تتكوف  AMCة سلمؤس نتاجاإلحظيرة والجدير بالتنويو أف 

 تكنولوجيات متنوعة:
 حقف الببلستيؾ؛ -
؛ -  حقف األلمنيـو
 معالجة األسطح؛ -
 القطع، الثقب، التخريط، والصنع؛ -
 تجميع والتركيب.ال -

 AMCتدخبلت الصيانة بمؤسسة عدد  -1
 الجدوؿ الموالي يعطينا صورة عف عدد تدخبلت الصيانة بقسـ الكيرباء بنوعييا الوقائية والعبلجية: 

 الوحدة:تدخؿ             2016-2012:ّعددّتدخالتّالصيانةّبقسمّالكيرباءّخاللّالفترة82ّمالجدولّرق
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان

 133 133 122 131 138 142 عدد تدخبلت الصيانة الوقائية

 590 559 580 516 649 645 عدد تدخبلت الصيانة العبلجية
 723 692 702 647 787 787 مجموع تدخبلت الصيانة

 %18.48 %19.22 %17.38 %20.25 %17.53 %18.04 نسبة الصيانة الوقائية مف إجمالي عدد التدخبلت

 %81.51 %80.78 %82.62 %79.75 %82.46 %81.96 مف إجمالي عدد التدخبلت نسبة الصيانة العبلجية
 %-1.62 +%9.02 %-6.87 %-5.07 %-2.82 - التطور في الصيانة الوقائية نسب

 %-3.82 %-1.42 +%8.50 %-20.49 +%0.62 - التطور في الصيانة العبلجية نسب
 %+1.65 %-1.42 +%8.50 %-0.18 %0 - الصيانة التطور في إجمالي تدخبلت نسب

 عمى بيانات مصمحة الدراسات والمناىج بدائرة الصيانة لقسـ الكيرباء. اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
 والشكؿ الموالي يبرز تطور تدخبلت الصيانة بقسـ الكيرباء 

2016ّ-2012رةّ:ّتطورّعددّتدخالتّالصيانةّبقسمّالكيرباءّخاللّالفت48الشكلّرقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .82رقـ الجدوؿالمصدر: مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى 
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يعتمد بصفة كمية عمى  AMC أف قسـ الكيرباء بمؤسسة والشكؿ السابقيف نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ 
 %18، مقابؿ سنويا تدخؿ 590بمتوسط  أي خبلؿ فترة الدراسة %82قاربت  ةمتوسط نسبب الصيانة العبلجية

صيانة لم سنويا تدخؿ 723بمتوسط إجمالي قدره  ،وبالتاليسنويا تدخؿ  133بمتوسط وذلؾ  يانة الوقائيةلمص
عدد تدخبلت التذبذب الحاصؿ في مف جية أما معدالت التطور فتُبرز بوضوح  بنوعييا وقائية وعبلجية.

، تارة أخرى نخفاضواال تارةزيادة البوذلؾ  ،العدد اإلجمالي لتدخبلت الصيانة فيوبالتالي  ،الصيانة العبلجية
. 2016 عاـ اماعدالصيانة الوقائية عمى طوؿ فترة الدراسة  تومف جية ثانية التراجع المستمر لعدد تدخبل

باقي في  ونإفالتي سجمت تقمص في عدد تدخبلت الصيانة بنوعييا  2014سنة  وباستثناءا المبلحظ أيض
في عدد  ذلؾ تدخبلت الصيانة الوقائية صاحبو عكسد أو زيادة في عد انخفاضحصؿ السنوات كمما 

 اصاحبي+% 8.5بنسبة  2015في سنة ىذه األخيرة سجمت أقصى زيادة ليا . تدخبلت الصيانة العبلجية
، مما دفع بالمؤسسة في السنة الموالية إلى زيادة الصيانة %-7الصيانة الوقائية بما يقارب في  انخفاض

العدد  ومثميا عمى مستوى% -1.42إلى تقمص الصيانة العبلجية بنسبة  مما أدى +%9الوقائية بنسبة 
اإلجمالي لتدخبلت الصيانة. مما يبرز بوضوح األىمية البالغة لمصيانة الوقائية في تفادي األعطاؿ الفجائية 

 خبلؿ العممية اإلنتاجية.
 ف وضع الصيانة بو يبرزه الجدوؿ الموالي:إبالنسبة لقسـ السوائؿ فأما  
 تدخؿ الوحدة:       2016-2012 :ّعددّتدخالتّالصيانةّبقسمّالسوائلّخاللّالفترة83مجدولّرقال

 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان
 208.6 241 257 181 199 165 عدد تدخبلت الصيانة الوقائية

 792.6 806 866 908 745 638 عدد تدخبلت الصيانة العبلجية
 1001.2 1047 1123 1089 944 803 نةمجموع تدخبلت الصيا

 %20.83 %23.02 %22.88 %16.62 %21.08 %20.55 نسبة الصيانة الوقائية مف إجمالي عدد التدخبلت

 %79.17 %76.98 %77.11 %83.38 %78.92 %79.45 نسبة الصيانة العبلجية مف إجمالي عدد التدخبلت
 %+9.94 %-6.23 +%41.99 %-9.04 +%20.61 - التطور في الصيانة الوقائية نسب

 %+6.02 %-6.93 %-4.63 +%21.88 +%16.77 - التطور في الصيانة العبلجية نسب
 %+6.86 %-6.77 +%3.12 +%15.36 +%17.56 - التطور في إجمالي تدخبلت الصيانة نسب

 سـ السوائؿ.عمى بيانات مصمحة المناىج والتطوير بدائرة الصيانة لق اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
 بيانيا بالشكؿ التالي: تطور تدخبلت الصيانة بنوعييايمكف تمثيؿ  

 
 
 
 
 

                                                           
.ّتتمثؿ الصيانة العبلجية في مجموع اإلصبلحات البلزمة إلعادة تشغيؿ اآللة المتوقفة 
.ّتستيدؼ الصيانة الوقائية تخفيض احتماؿ حدوث أعطاؿ في اآلالت والتجييزات إلى أدنى حد ممكف 
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2016ّ-2012خاللّالفترةّّالسوائل:ّتطورّعددّتدخالتّالصيانةّبقسم49ّالشكلّرقم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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أنو  أي ،تدخؿ 1001ة الدراسة بقسـ السوائؿ بمغ إف متوسط إجمالي عدد تدخبلت الصيانة خبلؿ فتر  
والذي  ،فع لتدخبلت الصيانة بقسـ السوائؿتدخؿ، مما يوحي بالعدد المرت 278 ػػػيفوؽ نظيره بقسـ الكيرباء ب

تدخؿ عمى  1047ثـ  1123، 1089: ػػػب 2016إلى  2014بمغ ذروتو خبلؿ السنوات الثبلث األخيرة مف 
ة عدد تدخبلت الصيانة الوقائية مف إجمالي تدخبلت الصيانة خبلؿ فترة الدراسة أما متوسط نسب التوالي.
% 79، مقابؿ نسبة متوسطة تساوي سنويا تدخؿ 208بمتوسط عدد تدخبلت بمغ  أي ،%21يقارب  فيمثؿ ما

 تدخؿ 793 عدد تدخبلت خبلؿ فترة الدراسة تعادؿوذلؾ بمتوسط  ،مف إجمالي التدخبلت لمصيانة العبلجية
شبو كمي عمى  اعتماداف قسـ السوائؿ يعتمد أيضا إ. بمعنى أنو كما ىو الحاؿ بالنسبة لقسـ الكيرباء، فنوياس

منو ىذا ف معدالت التطور تبرز بوضوح المشكؿ العويص الذي يعاني إالصيانة العبلجية. عبلوة عمى ذلؾ ف
مقارنة  2013في سنة  %+21بة قاربت الزيادة في عدد تدخبلت الصيانة الوقائية بنس القسـ، فعمى الرغـ مف

ف ذلؾ لـ يحؿ مشكؿ األعطاؿ حيث سجمت ىذه إتدخؿ ف 199تدخؿ إلى  165باالنتقاؿ مف  أي ،2012بعاـ 
تدخؿ في  638وذلؾ بالتحوؿ مف  ،%+17السنة زيادة أيضا في عدد تدخبلت الصيانة العبلجية بنسبة قاربت 

تذبذب في عدد  2015و 2014ث بعد ذلؾ خبلؿ سنتي . ليحد2013تدخؿ في سنة  745إلى  2012عاـ 
ة الوقائية نعدد تدخبلت الصيا انخفضنة الوقائية بيف الزيادة والنقصاف حيث نبلحظ أنو كمما اتدخبلت الصي

عند تقمص  2016ليستقر الوضع في سنة  ،قابمو زيادة في عدد تدخبلت الصيانة العبلجية والعكس صحيح
  .-لمعبلجية %-7لموقائية و %-6-وبنسبة تقريبا متساوية  ،يا العبلجية والوقائيةعدد تدخبلت الصيانة بنوعي

ارتفاعيا بقسـ السوائؿ ، وكذا AMCوبغية تفسير أسباب ارتفاع عدد تدخبلت الصيانة بمؤسسة 
 ويوضحف، وذلؾ كما قسمييذيف العمر اآلالت المستخدمة في اإلنتاج ب مقارنة بقسـ الكيرباء نستعرض

 :المواليالجدوؿ 
 
 
 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

2012 2013 2014 2015 2016

عددتدخالتالصٌانة
الوقائٌة

عددتدخالتالصٌانة
العالجٌة

مجموعتدخالتالصٌانة



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتحميلّالقدرةّالتنافسيةّلممؤسسةّالوطنيةّألجيزةّالقياسّوالمراقبةّبالعممةّ       الفصلّالثانيّّّ    ثانيّّالجزءّال 

 

362 
 

ّ:ّعمرّاآلالتّالمستخدمةّفيّاإلنتاجّبقسميّالكيرباءّوالسوائل84مالجدولّرق
 ؿػػػػػػػوائػػػػػػػػػػسػػػػػػػـ الػػػػػػػػػسػػػػػػػػق اءػػػػػػػػربػػػػػػػػيػػػػػػػكػػػػػػػـ الػػػػػػسػػػػػق

سنة 
االنطبلؽ 
 في التشغيؿ

عدد 
 اآلالت

ni 

ة مف النسب
إجمالي 
 اآلالت

اآللة عمر 
 Xi  ()سنة

متوسط عمر 
 اآلالت

سنة االنطبلؽ 
 في التشغيؿ

عدد 
 اآلالت

ni 

ة مف النسب
 اآلالتإجمالي 

عمر اآللة 
 Xi )سنة(

متوسط عمر 
 اآلالت

1981 52 21.58% 36  
 
 
 

 ̅ 
∑ nixi 
n
i  

n
  

   
 ̅ 27  

1981 30 32.61% 36          
 
 
 

 ̅ 
∑ nixi 
n
i  

n
  

 
 ̅ 27  

 

1984 13 5.39% 33 1982 3 3.26% 35 
1985 81 33.61% 32 1986 19 20.65% 31 
1991 46 19.09% 26 1990 4 4.35% 27 
1996 6 2.49% 21 1991 3 3.26% 26 
1998 1 0.41% 19 1992 8 8.70% 25 
2003 13 5.39% 14 1995 2 2.17% 22 
2009 1 0.41% 8 1996 3 3.26% 21 
2010 6 2.49% 7 2001 6 6.52% 16 
2013 12 4.98% 4 2005 6 6.52% 12 
2014 4 1.66% 3 2008 1 1.09% 9 
2015 2 0.83% 2 2014 2 2.17% 3 
2016 4 1.66% 1 2015 5 5.43% 2 
 - %100 92 المجموع  - %100 241 المجموع

مصمحة الدراسات والمناىج بدائرة الصيانة لقسـ الكيرباء، ومصمحة المناىج والتطوير بدائرة الصيانة المصدر: مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى بيانات 
 لقسـ السوائؿ.

أف و  ،سنة 27 ر آالت اإلنتاج بقسمي الكيرباء والسوائؿ بمغمتوسط عمؿ أف نبلحظ مف خبلؿ الجدو  
أف أكثر كما ء، قسـ الكيرباب %21.58سنة مقابؿ  35مف حظيرة آالت قسـ السوائؿ يفوؽ عمرىا  %36حوالي 

اآلالت التي تجاوز عمرىا  أما ،مف نصؼ آالت ومعدات قسمي الكيرباء والسوائؿ تجاوز عمرىا الثبلثيف سنة
وبالتالي  ،بقسـ الكيرباء، وىذا ما يبرر كثرة األعطاؿ %88بقسـ السوائؿ وتقريبا % 91.30تمثؿ فسنوات  10

إلنتاج عموما وبقسـ قسمي ابوذلؾ  ،عدد ساعات التوقؼ عف العمؿ زيادة عدد تدخبلت الصيانة ومعو
. مع مبلحظة أف العدد اإلجمالي لآلالت بقسـ السوائؿ ىو أقؿ مف نظيره بقسـ الكيرباء االسوائؿ خصوص

ُّينتج بقسـ الكيرباء.  AMC وذلؾ نتيجة أف العدد األكبر مف منتجات مؤسسة
ستخدمة في اإلنتاج يمعب دورا كبيرا في تدني جودة المنتجات والجدير بالذكر أف قدَّـ اآلالت الم 

 النيائية وبالتالي إضعاؼ تنافسيتيا.
ّعددّساعاتّالتوقفّعنّالعمل -2

 أما عدد ساعات التوقؼ عف العمؿ بقسـ الكيرباء والناتجة عف أعماؿ الصيانة فيي كالتالي: 
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-2012 خاللّالفترةّءّنتيجةّأعمالّالصيانة:ّعددّساعاتّالتوقفّعنّالعملّبقسمّالكيربا85مالجدولّرق
 الوحدة: ساعة   2016

 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان
 156 833.4 208 757 127 740 131 952 157 849 157 869 المخططة عدد ساعات العمؿ

 102 844.6 162 156 85 006 86 046 93 492 87 523 فعميةعدد ساعات العمؿ ال
 1 809 722 1 459 1 715 2 406 2 743 ت التوقؼ عف العمؿعدد ساعا

 %+7.23 +%63.42 %-3.19 %-16.41 %-0.01 - التطور في عدد ساعات العمؿ المخططة نسب

 %+16.67 +%90.76 %-1.21 %-7.96 +%6.82 - الفعمية العمؿ التطور في عدد ساعات نسب
 %-28.37 %-50.51 %-14.93 %-28.72 %-12.29 - التطور في عدد ساعات التوقؼ عف العمؿ نسب

 %64.82 %77.68 %66.55 %65.21 %59.23 %55.44 مف المخططة فعميةنسبة عدد ساعات العمؿ ال
نسبة عدد ساعات التوقؼ عف العمؿ مف ساعات 

 )نسبة التوقؼ( العمؿ الفعمية
3.13% 2.57% 1.99% 1.72% 0.44% 1.97% 

 عمى بيانات مصمحة الدراسات والمناىج بدائرة الصيانة لقسـ الكيرباء. اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أف متوسط عدد ساعات التوقؼ عف العمؿ الناتجة عف أعماؿ الصيانة  
خبلؿ سنتي  ليا ا، حيث سجمت أقصى مستوياتساعة سنوي 1 809ترة الدراسة خبلؿ فبمغ بقسـ الكيرباء 

مف ساعات % 2.57و %3.13بنسبة  أي ،ساعة عمى التوالي 2 406ساعة و 2 743 ػػػوذلؾ ب 2013و 2012
. لتأخذ مسار تراجعي 2012مقارنة بسنة  2013خبلؿ عاـ  %-12.29وذلؾ رغـ تراجعيا بنسبة  فعميةالعمؿ ال

أنيا تراجعت بالنصؼ مقارنة  أي ،2016سنة % -50.51وبنسب متفاوتة بمغ أقصاىا  2014بدء مف سنة 
ف التراجع مس إمقابؿ ذلؾ ف .مف ساعات العمؿ الفعمية% 0.44ونتيجة لذلؾ أصبحت تمثؿ فقط  ،2015ة بسن

لمفعمية، بمغ  2014بالنسبة لممخططة و 2013كذلؾ عدد ساعات العمؿ الفعمية والمخططة وذلؾ بدء مف سنة 
د يكوف مف بيف لممخططة وىذا ق% -16ولساعات العمؿ الفعمية  %-8نسبة قاربت ب 2014أقصاه سنة 

خبلؿ  االنخفاضليستمر ىذا  %-29 بما يقاربأسباب تقمص ساعات التوقؼ عف العمؿ خبلؿ ىذه السنة 
في عدد  انخفاضلممخططة مقابؿ  %-3و فعميةلساعات العمؿ ال% -1بمغت لكف بنسبة أقؿ  2015سنة 

إلى أف التقميص في عدد  وتجدر اإلشارة .2014وذلؾ مقارنة بسنة  %-15التوقؼ عف العمؿ قارب ساعات 
وىذا ما تؤكده  فعميةلعمؿ المخططة ىو محاولة مف المؤسسة لتقريبيا مف عدد ساعات العمؿ الساعات ا

زايد مستمر خبلؿ فترة الدراسة، فبعدما كانت تمثؿ تنسب ىذه األخيرة مف المخططة حيث نبلحظ أنيا في 
أف  أي ،%77ة فترة الدراسة إلى ما يزيد عف قفزت في نياي 2012فقط نصؼ الساعات المخطط ليا لسنة 

  .%23 أقؿ مفالفارؽ بيف المخطط والمحقؽ مف ساعات العمؿ ىو 
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ّّ:ّعددّساعاتّالتوقفّعنّالعملّبقسمّالسوائلّنتيجةّأعمالّالصيانة86الجدولّرقم
 الوحدة: ساعة    2016-2012 خاللّالفترة

 طالمتوس 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان
 317 619.8 325 248 325 248 325 248 321 152 291 203 ةالمخططعدد ساعات العمؿ 

 155 764.4 166 980 161 579 149 389 148 285 152 589 فعميةعدد ساعات العمؿ ال
 2 340.6 3 047 1 850 2 306 2 192 2 308 عدد ساعات التوقؼ عف العمؿ

 %+2.80 %0 %0 +%1.27 +%10.28 - التطور في عدد ساعات العمؿ المخططة نسب
 %+2.28 +%3.34 +%8.16 +%0.74 %-2.82 - التطور في عدد ساعات العمؿ الفعمية نسب
 %+7.19 +%64.70 %-19.77 +%5.20 %-5.03 - التطور في عدد ساعات التوقؼ عف العمؿ نسب

 %49.10 %51.34 %49.68 %45.93 %46.17 %52.40 مف المخططة فعميةنسبة عدد ساعات العمؿ ال
نسبة عدد ساعات التوقؼ عف العمؿ مف ساعات 

 )نسبة التوقؼ( العمؿ الفعمية
1.51% 1.48% 1.54% 1.14% 1.82% 1.50% 

 عمى بيانات مصمحة المناىج والتطوير بدائرة الصيانة لقسـ السوائؿ. اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

 2341السوائؿ خبلؿ فترة الدراسة بمغ بالتقريب بقسـ  ف متوسط عدد ساعات التوقؼ عف العمؿإ 
وىو بذلؾ يفوؽ بكثير نظيره بقسـ الكيرباء. فمعدالت التطور لساعات التوقؼ عف العمؿ تبرز  ،ساعة سنويا

عند أقصى زيادة ليا خبلؿ فترة  2016والزيادة مف سنة إلى أخرى لتستقر في سنة  االنخفاضبيف  اتذبذبي
مما  2016ساعة في عاـ  3047إلى  2015ساعة سنة  1850وذلؾ بانتقاليا مف  +%65الدراسة بنسبة قاربت 

 %1.51داية فترة الدراسة تمثؿ بكانت في  ة حيثنسبتيا مف عدد ساعات العمؿ الفعمي إلى زيادة أدى
ت ساعا. ما يبرزه الجدوؿ أيضا وبشكؿ واضح ضعؼ نسب عدد في نياية فترة الدراسة %1.82أصبحت و 

تقريبا نصؼ ما تـ  أي ،سنويا %49مية مف المخططة التي بمغ متوسطيا خبلؿ فترة الدراسة الفع العمؿ
إلى تثبيت عدد ساعات العمؿ المخططة عند مستوى  2014لجوء القسـ بدء مف سنة رغـ و وىذا التخطيط ل
325248 3.34ثـ  %8.16، +%0.74ة والزيادة في عدد ساعات العمؿ الفعمية بنسب تراوحت مابيف ساع% 

ساعة  161579ساعة إلى  149389مف  انتقاليامما أدى إلى  2016إلى  2014وذلؾ عمى طوؿ الفترة مف 
، 2016الزيادة الكبيرة في عدد ساعات التوقؼ عف العمؿ خبلؿ سنة  ما يفسرا ذساعة، وى 166980ثـ إلى 

  .نا سابقااألخيرة عرفت انخفاض في عدد تدخبلت الصيانة بنوعييا كما رأي ذهكما أف ى
ة نتيجة أعماؿ الصيانة تمثؿ تكمفة فرصة بديمة أف ساعات توقؼ العممية اإلنتاجي وتجب اإلشارة إلى  

وبالتالي تعزيز  ،ج النيائيو جؿ تخفيض تكمفة المنتأالعمؿ عمى تخفيضيا مف  AMCيجب عمى مؤسسة 
  تنافسيتيا.

ّتكاليفّالصيانة -3
في التكمفة النيائية لممنتجات، فبلبد عمى المؤسسة حتى  مدمجةتكاليؼ الصيانة ىي  أفعمى اعتبار  

تكاليؼ مف جية، وتخفيض تكمفة الفرصة البديمة الناتجة عف ىذه التخفيض  إلىتحقؽ ميزة تنافسية السعي 

                                                           
 تحقيؽ البرنامج اإلنتاجي المخطط لو.ساعة شيريا كساعات تنبؤ ل 27 104أصبح قسـ السوائؿ يخصص  2014مف سنة  ابتداء 
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. لذلؾ نحاوؿ فيما يمي تحميؿ تكاليؼ الصيانة مف جية ثانية اإلنتاجيةالتوقفات التي تحدث في العممية 
 :87رقـكما ىو مبيف في الجدوؿ كوف البداية بقسـ الكيرباء وت ،AMCبمؤسسة 

2016ّ-2012 ةّبقسمّالكيرباءّخاللّالفترةن:ّتكاليفّالصيا87مالجدولّرق
 دج الوحدة:                               

 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان
 11 318 398.14 12 006 979.38 8 461 577.94 10 596 216.59 11 110 066.86 14 417 149.94 تكاليؼ اليد العاممة
 11 938 506.54 14 684 496.61 13 811 927.45 11 333 979.78 9 837 959.81 10 024 169.07 تكاليؼ قطع الغيار

 23 256 904.69 26 691 475.99 22 273 505.39 21 930 196.37 20 948 026.67 24 441 319.01 إجمالي تكمفة الصيانة
تكاليؼ اليد تطور  نسب

 العاممة
- 22.94-% 4.62-% 20.14-% 41.90%+ 4.47-% 

تطور تكاليؼ  نسب
 قطع الغيار

- 1.86-% 15.21%+ 21.86%+ 6.32%+ 10.01+% 

تطور إجمالي  نسب
 تكمفة الصيانة

- 14.29-% 4.69%+ 1.57%+ 19.83%+ 2.23+% 

نسبة تكاليؼ اليد 
العاممة مف إجمالي 

 لصيانةكاليؼ ات

58.99% 53.04% 48.32% 37.99% 44.98% 48.66% 

نسبة تكاليؼ قطع 
الغيار مف إجمالي 
 تكاليؼ الصيانة

41.01% 46.96% 51.68% 62.01% 55.02% 51.34% 

 عمى بيانات مصمحة الدراسات والمناىج بدائرة الصيانة لقسـ الكيرباء. اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
لسابؽ يتبيف لنا أف إجمالي تكاليؼ الصيانة بقسـ الكيرباء في تزايد مستمر مف خبلؿ الجدوؿ ا 

، حيث بمغ متوسط إجمالي +%19.83بنسبة  2016وأقصى زيادة ليا كانت في عاـ  ،2014انطبلقا مف سنة 
دج سنويا. وبالتمعف أكثر نجد أف القسـ حاوؿ تقميص  23256904.69تكمفة الصيانة خبلؿ فترة الدراسة 

دج سنويا، فمعدالت تطورىا  11318398.14يؼ اليد العاممة التي وصؿ متوسطيا خبلؿ فترة الدراسة إلى تكال
لى غاية  %-23وبنسبة قاربت  2013في تراجع مستمر بدء مف سنة  وذلؾ باستثناء  ،%-20بنسبة  2015وا 

تكاليؼ قطع الغيار ، مقابؿ ذلؾ نبلحظ العكس بالنسبة ل+%42التي شيدت زيادة بنسبة قاربت  2016سنة 
زيادات  2014شيدت بدء مف  2012مقارنة بعاـ  2013خبلؿ سنة % -1.86فبعد تقمصيا بنسبة طفيفة بمغت 

 2014عمى طوؿ الفترة الممتدة مف +% 6.32و +%21.86، +%15.21مستمرة وبنسب متفاوتة تراوحت مابيف 
طع الغيار مقابؿ انخفاض نسبة تكاليؼ اليد وىذا ما أدى بدوره إلى ارتفاع نسبة تكاليؼ ق ،2016إلى غاية 

العاممة مف إجمالي تكاليؼ الصيانة، ىذه األخيرة كانت تشكؿ أكثر مف نصؼ تكاليؼ الصيانة خبلؿ الفترة 
ثـ  %38التوالي لتنخفض إلى حوالي  عمى %48ثـ  %53، %59وذلؾ بنسب وصمت إلى  2012-2014

لعكس بالنسبة لتكاليؼ قطع الغيار فبعدما كانت تمثؿ فقط وا .عمى التوالي 2016و 2015خبلؿ سنتي  45%
حيث وصمت  2013أخذت نسبتيا في الزيادة بدء مف  2012مف إجمالي تكاليؼ الصيانة خبلؿ سنة % 41

أنيا أصبحت تمثؿ أكثر مف نصؼ تكمفة الصيانة مما يدؿ  أي ،%55ثـ  %62خبلؿ السنتيف األخيرتيف إلى 
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جديدة لآلالت بدؿ  األعطاؿ المتكررة عف طريؽ الزيادة في شراء قطع غيارعمى رغبة القسـ في تفادي 
في عدد ساعات التوقؼ عف العمؿ االعتماد عمى الحموؿ الترقيعية، وىذا بدوره ما يفسر االنخفاض المسجؿ 

 التي شيدت زيادة في تكاليؼ الصيانة بنوعييا.  2016سيما خبلؿ سنة ال
 ائؿ فيي كالتالي:أما تكاليؼ الصيانة بقسـ السو  

 دج الوحدة:2016ّّّّّّّّّ-2012 :ّتكاليفّالصيانةّبقسمّالسوائلّخاللّالفترة88مالجدولّرقّّّّّّّّّّّّّّّّ
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان

 12 435 088.76 10 235 727.06 13 022 975.08 15 412 999.60 12 326 640.55 11 177 101.51 تكاليؼ اليد العاممة
 11 067 287.11 17 844 095.44 12 609 835.48 8 663 544.32 11 350 258.18 4 868 702.11 تكاليؼ قطع الغيار
 23 502 375.87 28 079 822.50 25 632 810.56 24 076 543.92 23 676 898.73 16 045 803.62 إجمالي تكمفة الصيانة

تطور تكاليؼ اليد  نسب
 العاممة

- 10.28%+ 25.04%+ 15.51-% 21.40-% 2.18-% 

تطور تكاليؼ قطع  نسب
 الغيار

- 133.13%+ 23.67-% 45.55%+ 41.51%+ 38.36+% 

تطور إجمالي تكمفة  نسب
 الصيانة

- 47.56%+ 1.69%+ 6.46%+ 9.55%+ 15.02+% 

نسبة تكاليؼ اليد العاممة 
مف إجمالي تكاليؼ 

 الصيانة

69.66% 52.06% 64.02% 50.81% 36.45% 54.6% 

نسبة تكاليؼ قطع الغيار 
مف إجمالي تكاليؼ 

 الصيانة

30.34% 47.94% 35.98% 49.19% 63.55% 45.4% 

 ؿ.الصيانة لقسـ السوائدائرة مصمحة المناىج والتطوير بعمى بيانات  اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
لكيرباء في ازدياد مف سنة إلى بقسـ اىو الشأف التكاليؼ اإلجمالية لمصيانة بقسـ السوائؿ ىي كما  
لتستمر في الزيادة بعد ذلؾ ولكف بنسب أقؿ  +%47.56بنسبة  2013وسجمت أكبر زيادة ليا في سنة  ،أخرى
وذلؾ خبلؿ السنوات الثبلث األخيرة عمى التوالي. أما متوسط التكمفة +% 9.55و+% 6.46، +%1.69بمغت 

أنو يزيد عف نظيره بقسـ  أي ،دج سنويا 23502375.87غت اإلجمالية لمصيانة خبلؿ فترة الدراسة فقد بم
دج. والمبلحظ مف جية أخرى أف نسبة تكمفة اليد العاممة تشكؿ أكثر مف  245471.18الكيرباء بما مقداره 

لى غاية  2012وذلؾ خبلؿ الفترة الممتدة مف سنة  ،نصؼ تكاليؼ الصيانة بقسـ السوائؿ لتتراجع  2015وا 
، حيث بمغ متوسط نسبتيا مف إجمالي تكمفة الصيانة خبلؿ فترة 2016خبلؿ سنة  %36ىذه النسبة إلى 

لتكمفة قطع الغيار. وذلؾ رغـ الطفرة التي حصمت في تكاليؼ  سنويا %45.4مقابؿ  سنويا% 54.6الدراسة 
مف ونتيجة لذلؾ فقد انتقمت نسبتيا ض ،2012مقارنة بعاـ  +%133بزيادة قدرىا  2013قطع الغيار في سنة 
لميد العاممة في % 69.66، مقابؿ 2013في سنة  %48إلى حوالي  2012في سنة  %30تكاليؼ الصيانة مف 

. لتحدث زيادة في تكاليؼ اليد العاممة وانخفاض في تكاليؼ قطع الغيار 2013في  %52 لتنخفض إلى 2012
ليؼ اليد العاممة إلى مما أثر عمى نسبتيما ضمف إجمالي تكاليؼ الصيانة حيث صعدت تكا 2014في سنة 

شبو تعادؿ في نسبتيما ضمف تكاليؼ  2015لتعرؼ سنة  %36وتقمصت نسبة قطع الغيار إلى  ،64%
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وىذا عمى عكس قسـ . لتكمفة قطع الغيار %49لتكمفة اليد العاممة مقابؿ  %51وذلؾ بنسبة قاربت  ،الصيانة
 %48.66مقابؿ  %51.34ة نسبة متوسطة قدرىا الكيرباء الذي شكمت فيو تكمفة قطع الغيار خبلؿ فترة الدراس

لميد العاممة مما يدؿ عمى أف قسـ السوائؿ مازاؿ يعتمد بشكؿ كبير عمى زيادة عدد العامميف في مجاؿ 
عادة تشغيميا دوف االىتماـ بإعادة تجديد قطع الغيار ليذه  الصيانة مف أجؿ إصبلح األعطاؿ باآلالت وا 

 حديثة وأكثر تطورا. بأخرى يااآلالت أو حتى استبدال
تكاليؼ الصيانة بالمؤسسة محؿ الدراسة ىي في تزايد مستمر خبلؿ فترة  أفما يمكف استخبلصو  
ة، مما يعكس نقص عمميات التجديد وفورات في تكاليؼ وظيفة الصيان أيوبالتالي فيي لـ تحقؽ  ،الدراسة

ىماؿ ،ألجيزة اإلنتاج ة العبلجية التي بمغ اع عدد تدخبلت الصيانيعكسو ارتف وىذا ما الصيانة الوقائية وا 
ؿ خبلبقسـ السوائؿ سنويا  %79بقسـ الكيرباء وسنويا  %82 متوسط نسبتيا مف إجمالي تدخبلت الصيانة

 فترة الدراسة.
ّجودةّالمنتجاترابعا:ّ

 إستراتيجيةباعتبارىا توفر منتجات  والمراقبة بالغة في صناعة القياس أىميةلجودة يكتسي عامؿ ا 
عشر التي المؤسسة الجزائرية الحادية  AMCتُعد مؤسسة . و لمنسيج الصناعي الجزائريسواء لممواطف أو 
إلى االيزو  2004في عاـ لتتحوؿ ، 1994نسخة  ISO 9002يزو عمى شيادة اال 2001تحصمت في عاـ 

ISO 9001  راءات وىي اآلف بصدد استكماؿ إج .12010في سنة  2008إلى نسخة لتنتقؿ ، 2000نسخة
تخضع لتصديؽ مسبؽ مف طرؼ الديواف الوطني لمقياسة  AMCكما أف منتجات  .22015االنتقاؿ إلى نسخة 

وىذا فيما يخص منتجات عدادات الكيرباء والغاز وموزعات الوقود، أما باقي المنتجات  ،ONMLالقانونية 
CREDEGالغاز مركز البحث والتطوير لمكيرباء و  فيتـ التصديؽ عمييا واعتمادىا مف قبؿ

. المؤسسة كذلؾ 3
أما عممية الرقابة عمى جودة المنتجات  .4داخمييف لمجودة في السنة، وتدقيؽ ثالث خارجي فبتدقيقييتقـو عادة 

رقابة عمى المواد األولية المشتراة، رقابة عمى القطع المصنعة داخؿ  النيائية فتنقسـ إلى ثبلثة أنواع:
 تجات النيائية.المؤسسة، وأخيرا رقابة عمى المن

 الرقابةّعمىّجودةّالموادّاألولية -1
بالنسبة لمرقابة عمى المواد األولية فيناؾ مخبر بالمؤسسة لتحميؿ بعض المواد كالزيوت، األلمنيـو الخاـ، 

 الخ، والتأكد مف مطابقتيا لممعايير.…الببلستيؾ عمى شكؿ مسحوؽ
 
 
 

                                                           
1
EN-AMC, manuel de qualité, 2016, P.4. 

2
EN-AMC, système de management qualité, Revue de direction 2016, Direction Développement, Direction 

Générale, Janvier 2017, P.1.     
3
EN-AMC, système de management qualité, Revue de direction 2015, Direction Développement, Direction 

Générale, Janvier 2016, P.7.     
4
EN-AMC, système de management qualité, Revue de direction 2016, op.cit., P.2.     
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 الرقابةّعمىّجودةّالقطعّالمصنعة -2
بة دورية كؿ ساعة أو ساعتيف خبلؿ صنع أو تركيب القطع التي تدخؿ في تكويف وىي عبارة عف رقا 

المنتوج النيائي، حيث ىذه العممية بالنسبة لقسـ السوائؿ تتـ عمى مستوى مصمحة مراقبة النوعية، والتي تتكفؿ 
خضاعيا لممراقبة عف طريؽ أجيزة   . 1خاصةأيضا بالرقابة عمى المنتوج النيائي مف خبلؿ أخذ عينات وا 

فيناؾ مصمحة خاصة بمراقبة نوعية القطع المصنعة داخؿ المؤسسة، قسـ الكيرباء عمى مستوى أما 
والتي تخص منتجات: القواطع، صندوؽ عداد الكيرباء، موصبلت الربط بالشبكة الكيربائية، أزرار التماس 

، رقابة أولية كؿ ساعتيف أثناء والموصبلت الحرارية. حيث تقـو ىذه المصمحة بنوعيف مف الرقابة عمى القطع
 ، وذلؾ عف طريؽ أجيزة مخصصة ليذا الغرض.ياصنع القطع، ورقابة نيائية عند االنتياء مف صنع

والجدير باإلشارة أف ىذه المصمحة تتكفؿ أيضا بالرقابة عمى المنتجات النيائية لموصبلت الربط بالشبكة 
 . 2الكيربائية، وصناديؽ عدادات الكيرباء

 ةّعمىّجودةّالمنتجاتّالنيائيةالرقاب -3
المنتجات النيائية، فإف بقسـ كذا د بو مصمحة واحدة لمراقبة نوعية القطع و بعكس قسـ السوائؿ الذي توج

الكيرباء عممية الرقابة عمى جودة المنتوج النيائي بالنسبة لعداد الكيرباء تتـ عمى مستوى مصمحة اليندسة 
حيث  ،لقطع المشتراة، وأخرى أثناء التركيب، وثالثة نيائية لممنتوج النيائي، والتي تقوـ برقابة عمى انوعيةوال

أما بالنسبة لمنتجات القواطع، أزرار  .3تبالعداداىناؾ آالت أتوماتيكية متطورة تبرز العيوب الموجودة 
 رمالتماس والموصبلت الحرارية فيناؾ أيضا مصمحة خاصة لمراقبة نوعية ىذه المنتجات، ىذه األخيرة ت

بمرحمتيف: رقابة أولية أثناء عممية اإلنتاج بواسطة أجيزة وأدوات خاصة، ورقابة نيائية يتـ فييا سحب عينات 
خضاعيا لمرقابة في أجيزة خاصة بيذه العممية  .4مف المنتجات النيائية وا 

ّاإلمدادّالخارجيّ:الفرعّالثالث
وكذا  ،يائيةمخزونات المنتجات النتسيير أنشطة والمتمثؿ في  AMC إف اإلمداد الخارجي بمؤسسة 

أما  .السوائؿعمى مستوى قسـ الشراء والبيع  ةالبيع التابعة لدائر  ةمصمحتتكفؿ بو  ي لياوالتوزيع الماد ،نقميا
حيث ىناؾ أميف  .اإلنتاجدائرة مصمحة تسيير اإلنتاج ب فيذه األنشطة مف مسؤولية كيرباءبالنسبة لقسـ ال

في حالة الكميات يدويا  يقوماف بمناولة المنتجاتعمى مستوى كؿ قسـ ومساعد  ،ف لممنتجات النيائيةمخز 
 تتـ بأسموبيف ىما:فعممية البيع أما  .Clark أو Transpalette  نقؿؽ آالت الصغيرة أو عف طري

إضافة إلى  ،(والكيرباء وسونمغاز )عدادات الغاز ،نفطاؿ )موزعات الوقود( كؿ مف:مع  عقود سنوية .1
 ؛لمتعاقديفالموزعيف ا

                                                           
 .10.00، الساعة 2017جويمية  24ثنيف قسـ السوائؿ، االالدائرة التقنية، مقابمة مع السيد سفياف زيداف، رئيس مصمحة مراقبة النوعية، 1
 .09.20، الساعة 2017أوت  6مقابمة مع السيد ىاني عرعار، رئيس مصمحة مراقبة نوعية القطع، الدائرة التقنية، قسـ الكيرباء، األحد 2
 .10.55، الساعة 2017جواف  28األربعاء قسـ الكيرباء، عبد الرزاؽ حسنة، رئيس مصمحة تركيب عداد الكيرباء،  السيدمقابمة مع 3
، 2017جويمية  27الخميس قسـ الكيرباء، مقابمة مع السيد أحمد عبد السبلـ، رئيس مصمحة مراقبة نوعية القواطع/أزرار التماس والموصبلت الحرارية، 4

 .9.50الساعة 
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لمعمبلء الخواص كأصحاب محطات البنزيف )موزع  Bon de commande طمب بضاعةنموذج  .2
 .الخ…الوقود(، المقاوليف )منظـ الغاز(

 المديرية التجارية عمى مستوىـ يت وتقديـ الطمبيات ،مع العمـ أف تسيير العقود مع العمبلء المتعاقديف 
البيع  تيفتتكفؿ بو مصمح تسميـ المنتجات أي أما التنفيذ، facture pro forma ـ فاتورة شكميةتسمـ ليّأيف

  عمى مستوى المركب.لقسمي الكيرباء والسوائؿ 
مصمحتي البيع لقسمي الكيرباء – والمبلحظ مف خبلؿ الزيارات المتكررة لممديرية العامة ولممركب 
عدـ توفر مختمفة مف الوطف نتيجة  لعمبلء مف مناطؽ عدـ تمبية طمبيات وجود العديد مف حاالت -والسوائؿ

التنسيؽ الكافي بيف المديرية التجارية  نعداـالىؤالء العمبلء، وىذا راجع  رضاالمعني مما يسبب عدـ  جو المنت
ف مصمحتي إيع واإلنتاج بالمركب مف جية أخرى. عبلوة عمى ذلؾ فمصالح الببالمديرية العامة مف جية، و 
لمعمبلء الخواص غير المتعاقديف   facture pro forma ة الشكميةفاتور الال تمنح  البيع لقسمي الكيرباء والسوائؿ

تقديميـ لمطمبية، بينما في مؤسسات أخرى فيتـ تسميـ ىذه الفاتورة لتمكيف العميؿ مف التعرؼ عمى  إال بعد
  يؿ.العم رضابات عدـ باألسعار وغيرىا وبعدىا تأتي الطمبية، وتعتبر ىذه المشكمة أيضا أحد مس

ف المؤسسة تعتمد عؿ قناة توزيع بسيطة إمتوزيع المادي لمنتجات عدادات الكيرباء والغاز، فبالنسبة ل 
يتعمؽ بعبلقة مباشرة بيف المنتج والعميؿ الوحيد سونمغاز، حيث ىناؾ عقود سنوية حوؿ  األمرداـ ام

وفؽ  AMCنمغاز مف مركب الكميات، القيمة والخصائص التقنية. عممية رفع المنتجات تتـ مف طرؼ سو 
يتـ تبعا لمطمبات المعبر عنيا ليقـو العمبلء  اإلنتاجف إبرنامج محدد. أما موزعات الوقود فكما أشرنا سابقا ف

المؤسسة تتبع سياسة التوزيع المباشر لمنتجات: أف ، بعبارة أخرى ركبمبعدىا باستبلـ منتجاتيـ مباشرة مف ال
مف التوزيع يمثؿ ميزة تكمفة  األسموبوالجدير بالذكر أف ىذا  الوقود.  عدادات الكيرباء، الغاز، وموزعات

القواطع،  :باقي المنتجاتأما تسيير في نفس الوقت نظرا لغياب الوسطاء. السيولة ب ، كما أنو يتميزلممؤسسة
 ف التوزيع يتـ كما يمي:إوغيرىا، ف منظـ الغاز، أزرار التماس والموصبلت الحرارية

AMCّّالتمثيلّالبيانيّلقناةّالتوزيعّبمؤسسةّّ:50الشكلّرقم
 
 
 
 

          
 المصدر: مف إعداد الطالبة

 منتشريف كما يمي:موزع  28 المؤسسة ويبمغ عدد الموزعيف المعتمديف مف طرؼ 
 
 
 

AMC مركب

 زعوف المعتمدوفالمو 

 يالنيائ يؿالمركبوف/ العم
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ّ:ّعددّالموزعينّالمعتمدينّومناطقّالتغطية89الجدولّرقم
 منظـ الغاز القواطع/أزرار التماس والموصبلت الحرارية بياناتال

 النسبة العدد النسبة العدد

 %27.27 03 %41.18 07 الشرؽ

 %18.18 02 %17.65 03 الوسط

 %27.27 03 %17.65 03 الغرب

 %27.27 03 %23.53 04 الجنوب

 %100 11 %100 17 المجموع

 المديرية التجارية بالمديرية العامة بياناتالطالبة اعتمادا عمى  إعدادالمصدر: مف 
في حيف نجد أف ، AMCبمنتجات جدوؿ يبرز بوضوح التغطية الضعيفة لمختمؼ مناطؽ الوطف ال 

مف الموزعيف في الجزائر خصوصا بالنسبة لمنتجات رسمية وضع شبكة  استطاعتالشركات الدولية الكبرى 
مف المورديف  واحد Hager المجمع األلمانيبالمقارنة مثبل مع فالقواطع وأزرار التماس والموصبلت الحرارية. 

قاـ ببناء  فقد، 1الدولييف األساسييف )قائد( في مجاؿ األجيزة الكيربائية الموجية لمبنيات السكنية والصناعية
التراب كامؿ عبر الموزعيف إضافة إلى شبكة مف  ،point de venteنقطة بيع  20شبكة توزيع مكونة مف 

 .2الوطني
 بالجدوؿ التالي: االستدالؿفيمكف  AMC مؤسسةأما عف تطور مخزونات المنتجات النيائية ب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
www.hagergroup.com,  2018/ 5/10تاريخ اإلطبلع  

2
www.electris.dz,         2018/ 5/10تاريخ اإلطبلع   

http://www.hagergroup.com/
http://www.electris.dz/
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:ّتطورّالكمياتّمنّمخزوناتّنيايةّالفترةّلممنتجاتّالنيائيةّبقسميّالكيرباءّوالسوائل90ّالجدولّرقم
   الوحدة: وحدة مخزنة                  2016ّّّ-2012خاللّالفترةّ

 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان               
 
 
 ـػػػسػػػق
 اءػربػكيػال

 47 681 94 720 1 320 48 384 30 480 63 501 دات الكيرباءاعد

 19 368.4 24 927 34 600 19 204 5 804 12 307 القواطع
 CDR 218 6 725 14 242 21 603 3 841 4 125.8 10 أزرار التماس والموصبلت الحرارية

 77 173 124 488 39 523 88 830 51 009 82 026 (1)إجمالي المخزونات
 %54.21 %76.09 %3.34 %54.47 %59.75 %77.42 نسبة عدادات الكيرباء مف مخزونات القسـ

 %31.11 %20.02 %87.54 %21.62 %11.38 %15.00 نسبة القواطع مف مخزونات القسـ

 %14.67 %3.89 %9.12 %23.91 %28.87 %7.58 مف مخزونات القسـ CDR نسبة

 
 
ـ ػػػسػػػق
 ؿػوائػمسػا

 32 385.6 50 225 23 205 35 787 32 525 20 186 عداد الغاز

 5 612.2 12 137 177 3 869 6 116 5 762 منظـ الغاز
 35.4 8 35 88 8 38 موزعات الوقود

 38 033.2 62 370 23 417 39 744 38 649 25 986 (2)إجمالي المخزونات
 %86.30 %80.53 %99.09 %90.04 %84.15 %77.68 نات القسـالغاز مف مخزو  عداداتنسبة 

 %13.59 %19.46 %0.76 %9.73 %15.82 %22.17 نسبة منظـ الغاز مف مخزونات القسـ
 %0.11 %0.01 %0.15 %0.22 %0.02 %0.15 نسبة موزعات الوقود مف مخزونات القسـ

 AMC(1+2) 012 108 658 89 574 128 940 62 858 186 206.2 115 إجمالي مخزونات منتجات

 +AMC - 16.99-% 43.40%+ 51.05-% 196.88%+ 14.68% مخزونات منتجات إجماليتطور  نسب
 AMC 75.94% 56.89% 69.09% 62.79% 66.62% 66.27% نسبة مخزونات قسـ الكيرباء/إجمالي مخزونات

 AMC 24.06% 43.11% 30.91% 37.20% 33.38% 33.73% نسبة مخزونات قسـ السوائؿ/إجمالي مخزونات
 AMC 58.79% 34% 37.63% 2.10% 50.69% 36.64% الكيرباء/إجمالي مخزونات عدادنسبة مخزونات 

 AMC 18.69% 36.28% 27.83% 36.87% 26.88% 29.31% /إجمالي مخزوناتعداد الغازنسبة مخزونات 
 AMC 11.39% 6.47% 14.94% 54.97% 13.34% 20.22% /إجمالي مخزوناتالقواطعنسبة مخزونات 
 AMC 5.76% 16,42% 16.52% 5.72% 2.59% 9.40% /إجمالي مخزوناتCDRنسبة مخزونات 

 AMC 5.33% 6.82% 3.01% 0.28% 6.49% 4.39% /إجمالي مخزوناتمنظـ الغازنسبة مخزونات 
 AMC 0.03% 0.01% 0.07% 0.06% 0.004% 0.03% /إجمالي مخزوناتموزعات الوقودنسبة مخزونات 

 .2016-2012لقسمي الكيرباء والسوائؿ لمسنوات  Rapports D’activité عمى تقارير النشاط اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

وأقصى  ،ىي في تذبذب مف سنة ألخرى AMCإف مخزونات نياية الفترة لممنتجات النيائية بمؤسسة  
، وُيعزى ذلؾ إلى الزيادة المعتبرة في 2015سنة مقارنة ب +%197بما يقارب  2016زيادة ليا ُسجمت في عاـ 

مع  .+%116إضافة إلى زيادة مخزونات عدادات الغاز بػػػ  +%7076ة مخزونات عدادات الكيرباء بنسب
عادة ما تترؾ ىذه المنتجات لذلؾ نو جزء م AMC والذيسونمغاز مجمع مبلحظة أف ىذه المنتجات موجية ل

وىذا ما يفسر النسبة المعتبرة مف مخزونات ىذه المنتجات  ا،مع إلييإلى حيف حاجة المج AMCفي مخازف 
 %66ما يقارب خبلؿ فترة الدراسة حيث بمغ متوسط نسبتيا مجتمعة  AMCضمف إجمالي مخزونات منتجات 

 %9.40سنويا لمقواطع،  %20.22. ىذه األخيرة توزعت كما يمي: لبقية المنتجات سنويا %34سنويا مقابؿ 
. لموزعات الوقود سنويا %0.03لمنظـ الغاز و سنويا %4.39ر التماس والموصبلت الحرارية، سنويا ألزرا
أي أف  +%1000بنسبة  2014ف أقصى زيادة لممخزونات سجمت خبلؿ عاـ إمثبل ف ةاألخير  هفبالنسبة ليذ
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دفع  اوىو م، %+131.38بنسبة  اإلنتاجوذلؾ نتيجة زيادة  2013مرة مخزوف  11شكؿ  مخزوف ىذه السنة
تقمص المخزوف بنسبة  إلىمما أدى  %-68.58في السنة الموالية بنسبة  اإلنتاجبالمؤسسة إلى تخفيض 

 .2014مقارنة بعاـ  2015خبلؿ سنة  %-65.17وذلؾ رغـ انخفاض الكميات المباعة بنسبة  ،%-60.23
 التقميصتجة، والمتمثمة في سابقا عند تحميؿ تطور الكميات المن إليياالمشار سياسة المؤسسة وىذا ما يؤكد 

لتالي التقميؿ وبا ،مف أجؿ التقميص مف المخزونات ةعابمف الكميات المنتجة حتى تتطابؽ مع الكميات الم
 مف تكاليؼ التخزيف. والجدوؿ الموالي يبرز نسب دوراف ىذه المخزونات:
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 دج الوحدة:                             2016-2012 خاللّالفترةّالمنتجاتّالنيائيةّالمخزوناتّمنّ:ّنسبّدوران91الجدولّرقم
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان

 
 
ـ ػػػسػػػق
 اءػربػيػكػال

 99 587 734.1 52 709 129.75 118 460 203.58 76 829 208.56 239 811 858.72 10 128 269.89 مخزوف بداية المدة
 143 160 050.75 227 989 853.14 52 709 129.75 118 460 203.58 76 829 208.56 239 811 858.72 مخزوف نياية المدة

 121 373 892.42 140 349 491.44 85 584 666.66 97 644 706.07 158 320 533.64 124 970 064.30 2متوسط المخزوف=)مخزوف أوؿ المدة+نياية المدة(/
 HT 050.96 968 083 3 982.30 210 496 4 203.08 318 603 3 332.24 097 360 3 152.42 431 519 4 144.2 605 812 3 خارج الرسـ ؿرقـ األعما

 مرة 32.29 مرة 32.20 مرة 39.26 مرة 36.90 مرة 28.40 مرة 24.68 سرعة دوراف المخزوف=رقـ األعماؿ/متوسط المخزوف

= )متوسط (باألياـ)مدة االحتفاظ بالمخزوف 
  360المخزوف/رقـ األعماؿ(

 يوـ 11.48 يوـ 11.18 يوـ 9.17 يوـ 9.76 يوـ 12.68 يوـ 14.59

 
 
ـ ػػػسػػػق
 ؿػوائػسػال

 80 427 924.76 77 209 369.09 143 787 624.28 98 922 555.06 66 416 145.99 15 803 929.38 مخزوف بداية المدة

 108 482 403.36 156 076 322.38 77 209 369.09 143 787 624.28 98 922 555.06 66 416 145.99 مخزوف نياية المدة
 94 455 164.06 116 642 845.73 110 498 496.68 121 355 089.67 82 669 350.52 41 110 037.68 2متوسط المخزوف=)مخزوف أوؿ المدة+نياية المدة(/

 HT 752.01 083 945 1 124.78 690 436 2 957.97 446 745 3 125.96 799 857 2ّ958.88 421 889 2 383.92 888 774 2 رقـ األعماؿ خارج الرسـ
 مرة 31.65 مرة 24.77 مرة 25.86 مرة 30.86 مرة 29.47 مرة 47.31 سرعة دوراف المخزوف=رقـ األعماؿ/متوسط المخزوف

= )متوسط (باألياـ)مدة االحتفاظ بالمخزوف 
  360المخزوف/رقـ األعماؿ(

 يوـ 11.99 يوـ 14.53 يوـ 13.92 يوـ 11.66 يوـ 12.21 يوـ 7.61

 المحاسبة بقسمي الكيرباء والسوائؿ.دائرتي المالية و  بياناتعمى اعتمادا الطالبة  إعدادالمصدر: مف 
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جدوؿ السابؽ يبيف أف متوسط مدة االحتفاظ بمخزونات المنتجات النيائية بقسـ الكيرباء والسوائؿ ال 
 32تقارب بالقسميف متوسط سرعة دوراف ىذه المخزونات  ، وأفيـو سنويا 12ىو تقريبا متساوي وال يتعدى 
وبالتالي سرعة دوراف كبيرة  ،. وتجدر اإلشارة إلى أف انخفاض مدة االحتفاظمرة سنويا خبلؿ فترة الدراسة

ولكف نظرا  ،عف قدرة تنافسية أي ليست ناتجة عف قدرة المؤسسة عمى تصريؼ إنتاجيا AMCلمنتجات 
والمتمثمة في التقميص مف الكميات المنتجة لتتطابؽ مع الكميات المباعة مف أجؿ  ،سالفة الذكراللمسياسة 

 تحمؿ تكاليؼ تخزيف كبيرة.تجنب وبالتالي  ،تفادي تكدس مخزوناتيا
ّالتسويقّوالمبيعاتّ:الفرعّالرابع
 عمىالنشاط التجاري بالمؤسسة فقط  اقتصارلمسوؽ الجزائرية أدى إلى  AMCمؤسسة  احتكارف إ 

والتي تضمنت آنذاؾ مدير ورئيس مصمحة  ،1988ترة، ولـ يتـ تأسيس المديرية التجارية إال في سنة الفو 
وعمى إثر التنظيـ الجديد، ُقسمت المديرية  1994وفي  ميمتيا في المشاركة في المعارض. وانحصرت

 التجارية إلى دائرتيف:
 وميمتيا المشاركة في المعارض؛ الدائرة التجارية: -
 اسات: تتكفؿ بإعداد ميزانيات المبيعات والقياـ ببعض االستقصاءات.دائرة الدر  -

أنشئت دائرة التسويؽ التي حمت محؿ دائرة الدراسات، وأصبح  آخروعمى إثر تقسيـ  1997وفي  
 الييكؿ التنظيمي لممديرية التجارية كما يمي:

1997ّّمنّسنةّبدءالتجاريةّّلممديرية:ّالييكلّالتنظيمي51ّالشكلّرقم
 
 
 
 
 

Source: EN-AMC, Rapport sur la direction commerciale,1999,P.5. 

المذكورة سابقا فيي تشرؼ عمى إدارة قوة البيع المتكونة مف أربعة  مةفالدائرة التجارية إضافة لممي 
لسنوية تتكفؿ بإعداد التنبؤات افدائرة التسويؽ ميندسيف وتسيير شبكة الموزعيف المعتمديف وبقية العمبلء. أما 

عبلوة عمى إشرافيا عمى  ،والقياـ بدراسات السوؽ واالستقصاءات ،ومخطط النشاط التجاري ،لممبيعات
  التي تتمثؿ وظيفتيا في تنفيذ األنشطة الترويجية. االتصاؿمصمحة 
 ،فإنيا في الواقع تشتمؿ فقط عمى مدير 41الشكؿ رقـأما حاليا فالمديرية وكما ىي موضحة في  

الطمبيات، متابعة ديوف  استقباؿطار دراسات وميندسيف تجارييف تكمف وظيفتيـ في إضافة إلى إ
. أما بالنسبة لمصمحتي التسويؽ والتجارية فبل وجود ليما عمى أرض الواقع، كما تـ حذؼ الخالعمبلء...

 المديرية التجارية

 دائرة التسويؽ الدائرة التجارية

 مصمحة االتصاؿ قوة البيع
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إلى  AMC تاريخ عودة 2010ولـ تعد موجودة وىذا منذ سنة  ،مصمحة قوة البيع مف الييكؿ التنظيمي
  .1زالمؤسسة األـ سونمغا

بالكمية والقيمة، ىيكؿ ونصيب  AMCسنحاوؿ مف خبلؿ ىذا الفرع تحميؿ تطور مبيعات منتجات و  
زبائنيا مف رقـ األعماؿ المحقؽ خبلؿ فترة الدراسة، مخصصات االتصاؿ، ودراسات السوؽ. وفيما يمي 

 تفصيؿ ليذه النقاط: 
 AMCّتطورّمبيعاتّمؤسسةّ:أوال

ّبالقيمة:AMCّتّتطورّمبيعا -1
 الجدوؿ الموالي يوضح تطور مبيعات المؤسسة: 

 
 
 
 

                                                           
 .09.50، الساعة: 2017سبتمبر  25مقابمة مع السيد الطيب السعدي، مدير المديرية التجارية بالمديرية العامة، االثنيف  1
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 دج الوحدة:                                                       2016-2012 خاللّالفترة AMC تطورّمبيعات:92ّمالجدولّرق
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان

AMC 258.23 284 194 5 المبيعات اإلجمالية لمؤسسة  696.08 324 074 7 266.59 338 648 7 401.81 415 572 6 486.59 421 576 7 821.86 156 813 6 
 3 812 605 144.2 4 519 431 152.42 3 360 097 332.24 3 603 318 203.08 4 496 210 982.30 3 083 968 050.96 مبيعات قسـ الكيرباء

 2 774 888 383.92 2 889 421 2ّ958.88 857 799 125.96 3 745 446 957.97 2 436 690 124.78 1 945 083 752.01 مبيعات قسـ السوائؿ
 AMC 59.37% 63.56% 47.11% 51.12% 59.65% 56.16% نسبة مبيعات قسـ الكيرباء مف إجمالي مبيعات
 AMC 37.45% 34.44% 48.97% 43.48% 38.14% 40.50% نسبة مبيعات قسـ السوائؿ مف إجمالي مبيعات

 مف إجمالي مبيعات ء والسوائؿنسبة مبيعات قسـ الكيربا
AMC 

96.82% 98% 96.08% 94.6% 97.79% 96.66% 

 +AMC - 36.19%+ 8.11%+ 14.07-% 15.28%+ 9.89% إجمالي مبيعات نسب تطور
 +%10.02 +%34.50 %-6.75 %-19.86 +%45.79 - مبيعات قسـ الكيرباء نسب تطور

 +%10.40 +%1.11 %-23.70 +%53.71 +%25.27 - قسـ السوائؿ مبيعات نسب تطور
 .وقسمي الكيرباء والسوائؿ AMCمؤسسة  جداوؿ نتائجعمى  اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
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 2014و 2013سنتي  بيف ارتفاعىي في  AMC أف مبيعات مؤسسة 92رقـؿ الجدو خبلؿ نبلحظ مف  
 انخفاضنتيجة % -14.07بنسبة  انخفاضلتعرؼ بعدىا  ،واليعمى الت+% 8.11و +%36.19وذلؾ بنسبة 

جراء زيادة  +%15.28وذلؾ بنسبة  2016في عاـ  االرتفاع، لتعاود معا والسوائؿ اءمبيعات قسمي الكيرب
. كما أف الواضح مف الجدوؿ أف منتجات قسـ الكيرباء تشكؿ النسبة +%34.50مبيعات قسـ الكيرباء بنسبة 

كأدنى نسبة تحققت في سنة  %47.11وذلؾ بنسب تراوحت ما بيف  ،ماؿ المؤسسةاألعمى ضمف رقـ أع
مف رقـ  %56.16. بعبارة أخرى أنو في المتوسط 2013كأقصى نسبة ُسجمت خبلؿ عاـ % 63.56و 2014

والسؤاؿ  لمنتجات قسـ السوائؿ.% 40.50أعماؿ المؤسسة مصدره منتجات قسـ الكيرباء، مقابؿ في المتوسط 
ما ىي المنتجات األكثر مساىمة في تحقيؽ رقـ أعماؿ المؤسسة؟ وىذا ما نحاوؿ اإلجابة عميو مف  :المطروح
 المواليتيف: فقرتيفخبلؿ ال

 تطورّمبيعاتّقسمّالكيرباءّبالكميةّوالقيمة -2
سنويا خبلؿ  %56بنسبة متوسطة بمغت و  AMCر قسـ الكيرباء المساىـ األكبر في رقـ أعماؿ يعتب 

القسـ كميا ثـ  ىذابغية التعمؽ في التحميؿ أكثر نتطرؽ فيما يمي لتطور مبيعات منتجات و فترة الدراسة، 
  .بالقيمة
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 الوحدة: وحدة مباعة   2016-2012 بالكميةّخاللّالفترةّكيرباء:ّتطورّمبيعاتّمنتجاتّقسمّال93مالجدولّرق
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان

 
 
 

ادات دػػػع
 اءػػربػػيػكػػػال

 628 247.8 594 378 573 486 674 581 630 695 668 099 المبيعات المحققة
 659 210.6 574 002 552 993 718 600 734 458 716 000 المبيعات المخططة

%93.31 نسبة المحقؽ مف المخطط  85.87% 93.87% 103.71% 103.55% 96.06% 
 %-2.88 +%3.64 %-14.99 +%6.96 %-5.60 - تطور المبيعات المحققة نسب
 %-5.38 +%3.80 %-23.05 %-2.16 +%2.58 - تطور المبيعات المخططة نسب

 %+2.64 %-0.15 +%10.48 +%9.32 %-7.97 - تطور نسب المحقؽ/المخطط نسب
 647 148.6 687 778 526 422 692 485 597 674 731 384 اإلنتاج المحقؽ

–اإلنتاج المحقؽ الكميات غير مباعة=
 المبيعات المحققة

285 63 021 33- 904 17 064 47- 400 93 900.8 18 

نسب العجز التسويقي= الكميات غير 
 مباعة/اإلنتاج المحقؽ

8.65% 5.52-% 2.59% 8.94-% 13.58% 2.07% 

 
 
 

 عػػواطػػػقػػػال

 353 855.8 487 575 397 086 353 623 199 790 331 205 المبيعات المحققة
 600 593.8 521 793 461 176 685 000 670 000 665 000 المبيعات المخططة

 %62.16 %93.44 %86.10 %51.62 %29.82 %49.80 نسبة المحقؽ مف المخطط
 %+10.15 +%22.79 +%12.29 +%77 %-39.68 - تطور المبيعات المحققة نسب
 %-5.88 +%13.14 %-32.67 +%2.23 +%0.75 - تطور المبيعات المخططة نسب

 %+17.04 +%8.52 +%66.80 +%73.10 %-40.12 - تطور نسب المحقؽ/المخطط نسب
 356 458.4 477 902 412 482 367 023 193 287 331 598 اإلنتاج المحقؽ

–الكميات غير مباعة=اإلنتاج المحقؽ 
 المبيعات المحققة

393 503 6- 400 13 396 15 673 9- 602.6 2 

جز التسويقي= الكميات غير نسب الع
 مباعة/اإلنتاج المحقؽ

0.12% 3.36-% 3.65% 3.73% 2.02-% 0.42% 

 
 
 
أزرار 

س/ اػػمػػتػػال
بلت ػػوصػممػا

 ةػػراريػػحػػال
CDR 

 229 042 229 121 231 136 232 793 239 502 212 658 المبيعات المحققة
 239 959.2 229 796 230 000 250 000 250 000 240 000 المبيعات المخططة

 %95.55 %99.71 %100.49 %93.12 %95.80 %88.61 نسبة المحقؽ مف المخطط
 %+1.88 %-0.87 %-0.71 %-2.80 +%12.62 - تطور المبيعات المحققة نسب
 %-1,08 %-0.09 %-8 %0 +%4.17  تطور المبيعات المخططة نسب

 %+2.99 %-0.78 +%7.91 %-2.80 +%8.11 - تطور نسب المحقؽ/المخطط نسب
 228 713.6 230 359 213 497 239 310 248 009 212 393 اإلنتاج المحقؽ

 -لكميات غير مباعة=اإلنتاج المحقؽا
 المبيعات المحققة

265- 507 8 517 6 639 17- 238 1 328.4- 

نسب العجز التسويقي= الكميات غير 
 مباعة/اإلنتاج المحقؽ

0.12-% 3.43% 2.72% 8.26-% 0.54% 0.34-% 

بلت ػػوصػػم
الربط بشبكة 

 اءػػربػػيػػكػػال

 15 007.2 75 036 - - - - المبيعات المحققة
 72 455.8 362 279 - - - - المبيعات المخططة

 %4.14 %20.71 - - - - نسبة المحقؽ مف المخطط
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ّ معف الجدوؿ السابؽ يمكف إبراز المبلحظات التالية:تب 
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والتي لنسب الكميات المباعة مف المخططة مف عدادات الكيرباء  2013التزايد المستمر بدء مف عاـ  .1
 %104نسبة عند ما يقارب ىذه المع مبلحظة ثبات  ،سنويا %96بمغ متوسطيا خبلؿ فترة الدراسة 

مقارنة  2015في  %-23وذلؾ نتيجة تقميص الكميات المخططة بنسبة  ،2016و 2015خبلؿ سنتي 
شيد بعدىا زيادة طفيفة بنسبة توحدة، ل 552 993وحدة إلى  718 600وذلؾ بانتقاليا مف  2014بعاـ 

 .+%4قاربت 
المحققة مف المخططة المبيعات كمية ف متوسط نسبة إبالنسبة ألزرار التماس والموصبلت الحرارية ف .2

ث الكميات المخططة خبلؿ السنوات الثبل تثبيتة وذلؾ نتيج ،الدراسةسنويا خبلؿ فترة  %95.55بمغ 
 ،2016و 2015وحدة خبلؿ سنتي  230 000وحدة سنويا لُتخفض إلى حوالي  250 000األولى عند 

 ة خبلؿ كؿ سنواتوحد 240 000وذلؾ بيدؼ مطابقتيا مع المبيعات المحققة والتي لـ تتجاوز 
 ،المباعة وبالتالي تقميص المخزونات مف جية أخرى الدراسة مف جية، ومطابقة الكميات المنتجة مع

 عاميوذلؾ خبلؿ  %3ي التي بمغ أسوأىا خبلؿ فترة الدراسة تؤكده نسب العجز التسويق وىذا ما
  لـ ُيباع. السنوي لياتيف السنتيف اإلنتاجمف فقط  %3أي أف ما نسبتو  ،2014و 2013

خبلؿ  %52إلى ما يقارب  %30أما نسب المبيعات المحققة مف المخططة لمقواطع فقد تراوحت بيف  .3
عمى  %93و %86مف فترة الدراسة، لترتفع خبلؿ السنتيف األخيرتيف إلى  األولىالسنوات الثبلث 

ة بعاـ مقارن %-33بنسبة  2015تخفيض الكميات المخططة في  مف جية وذلؾ نتيجة ،التوالي
الثبلثة  األعواـخبلؿ  سنويا وحدة 600 000وحدة بعدما فاقت  461 176إلى  انتقمت حيث 2014
 ،وحدة 200 000التي قاربت فييا  2013وباستثناء  ،الكميات المباعة فإف ومف جية أخرى ،األولى

سنويا لتشيد  وحدة 300 000عف  دبقيت ثابتة خبلؿ السنوات المتبقية مف فترة الدراسة وذلؾ بما يزي
كانت معدومة ف نسب العجز التسويقي إ. عبلوة عمى ذلؾ ف+%23زيادة بنسبة قاربت  2016خبلؿ 

إضافة  وبيعتـ إنتاج ىاتيف السنتيف كؿ  أفأي  ،2016و 2013، سالبة خبلؿ سنتي 2012في عاـ 
 2014وذلؾ خبلؿ عامي  %4إلى نسبة مف مخزوف سنوات سابقة، أما أعمى نسبة عجز فبمغت 

  . مع العمـ أف ىذه النسب ىي ناتجة عف التقارب الكبير بيف الكميات المنتجة والمباعة.2015و
تعاني مف صعوبات كبيرة في تسويؽ منتجاتيا مف القواطع  AMCما يمكف استخبلصو أف مؤسسة  

إبرازه سابقا،  ة كما تـوىذا ما دفعيا إلى التقميص مف الكميات المنتج ،وأزرار التماس والموصبلت الحرارية
 وىذا أيضا ما يفسر تدني معدالت استغبلؿ الطاقة اإلنتاجية. 

أما مبيعات منتجات قسـ الكيرباء بالقيمة، ونسب مساىمة مبيعات كؿ منتوج في رقـ أعماؿ ىذا  
 يبرز ذلؾ: المواليالجدوؿ فالقسـ والمؤسسة ككؿ، 
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 دج الوحدة:                                                       2016-2012ّبالقيمةّخاللّالفترة:ّتطورّمبيعاتّمنتجاتّقسمّالكيرباء94ّمالجدولّرق
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان
2 444 085 525 كيرباءعداد ال  428 752 950 3 200 908 877 2 480 466 354 2 659 875 082 3 658.4 017 942 2 
 384 730 319.2 411 115 780 393 758 399 472 852 037 276 105 230 369 820 150 طعاالقو 

 CDR 411 545 208 695 554 231 402 533 242 395 336 246 225 696 258 225.6 533 237 ةأزرار التماس والموصبلت الحراري
 connecteurs de branchements - - - - 801 499 37 960.2 499 7 الربط بشبكة الكيرباء موصبلت

  964.96 516 61 629.3 798 37 564.08 024 10 058.24 536 365 687.42 243 729 980.8 823 240مبيعات أخرى

 3 812 605 144.2 4 519 431 152.42 3 360 097 332.24 3 603 318 203.08 4 496 210 982.30 3 083 968 050.96 إجمالي مبيعات قسـ الكيرباء
 %77.05 %68.21 %70.07 %79.87 %87.87 %79.25 مف مبيعات القسـ كيرباءنسبة مبيعات عداد ال

 %10.41 %9.10 %11.72 %13.12 %6.14 %11.99 مف مبيعات القسـ القواطعنسبة مبيعات 
 %6.34 %5.72 %7.33 %6.73 %5.15 %6.76 مف مبيعات القسـ CDR نسبة مبيعات

 %0.17 %0.83 - - - - مف مبيعات القسـ ت موصبلت الربطنسبة مبيعا
 %6.03 %16.14 %10.88 %0.28 %0.84 %2 نسبة المبيعات األخرى مف مبيعات القسـ

AMC 258.23 284 194 5 المبيعات اإلجمالية لمؤسسة  696.08 324 074 7 266.59 338 648 7 401.81 415 572 6 486.59 421 576 7 821.86 156 813 6 

 AMC 47.05% 55.85% 37.63% 35.82% 40.69% 43.41% عاتنسبة مبيعات عداد الكيرباء مف مبي
 AMC 7.12% 3.90% 6.18% 5.99% 5.43% 5.72% نسبة مبيعات القواطع مف مبيعات

 AMC 4.01% 3.27% 3.17% 3.75% 3.41% 3.52% مف مبيعات CDR نسبة مبيعات
 AMC - - - - 0.49% 0.1% مف مبيعات ت موصبلت الربطنسبة مبيعا

 AMC 1.18% 0.53% 0.13% 5.56% 9.62% 3.40% بيعات األخرى مف مبيعاتنسبة الم
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 مف بينيا  ممحقات بعداد الكيرباء والتيأخرى: تتمثؿ في مبيعات( عمى سبيؿ المثاؿ ممحؽ يضاؼ لمعدادTAG)  جؿ إمكانية القراءة عف بعد لبلستيبلؾ مف الطاقة.أمف 
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عدادات الكيرباء بنسبة متوسطة  أف رقـ أعماؿ قسـ الكيرباء مصدره األساسي الجدوؿ يبرز بوضوح 
، تمييا في -AMCمف رقـ أعماؿ  سنويا %43.41ما نسبتو و –سنويا خبلؿ فترة الدراسة  %77.05بمغت 

، ثـ أزرار -AMCمف رقـ أعماؿ  %5.72–سنويا %10.41القواطع وذلؾ بنسبة متوسطة قدرىا المرتبة الثانية 
 أف أي .-سةمف مبيعات المؤس %3.52–سنويا  %6.34التماس والموصبلت الحرارية بنسبة متوسطة 

قسـ مف رقـ أعماؿ  %17ما يقارب  تمثؿ فقط ةمجتمعالقواطع والموصبلت الحرارية وأزرار التماس  جاتمنت
وىذا ما يشكؿ تيديدا خطيرا عمى ىذا القسـ ومف ثـ عمى  ،-مف رقـ أعماؿ المؤسسة %9.24-ء الكيربا

تكاد  ة مبيعاتيابالمؤسسة فنسب يدةالجدمف المنتجات  ىيي ت. في حيف أف موصبلت الربط والالمؤسسة ككؿ
مما يبرز بوضوح أنيا لـ ، AMCرقـ أعماؿ  مف %0.49مف مبيعات قسـ الكيرباء و %0.83تكوف معدومة 

 القدرة التنافسية لممؤسسة. وبالتالي فتأثيرىا معدـو في زيادة ،أية ميزة تنافسية تضيؼ
 تطورّمبيعاتّقسمّالسوائلّبالكميةّوالقيمة -3

جدوؿ ، والAMCسنويا في رقـ أعماؿ  %40.50لسوائؿ مف جيتو في المتوسط بما نسبتو قسـ ايساىـ  
 الكميات المباعة بيذا القسـ مف كؿ منتوج، وكذا نسب العجز التسويقي:الموالي يوضح 
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 : وحدة مباعةالوحدة   2016ّ-2012ّ:ّتطورّمبيعاتّمنتجاتّقسمّالسوائلّبالكميةّخاللّالفترة95مالجدولّرق
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان

 
 
 
 

دادات ػع
 ازػغػال

 332 036 340 424 350 796 361 168 314 477 293 315 المبيعات المحققة
 378 363.8 359 044 437 390 397 300 385 285 312 800 المبيعات المخططة

%93.77 نسبة المحقؽ مف المخطط  81.62% 90.91% 80.20% 94.81% 88.26% 
 +%3.79 %-2.96 %-2.87 +%14.85 +%7.21 - تطور الكميات المحققةنسب 
 +%3.51 %-17.91 +%10.09 +%3.12 +%23.17 - تطور الكميات المخططة نسب

 +%0.28 +%18.22 %-11.78 +%11.38 %-12.96 - تطور نسب المحقؽ/المخطط نسب

 341 922.4 367 444 338 214 364 430 326 816 312 708 اإلنتاج المحقؽ
الكميات غير مباعة=اإلنتاج 

 المبيعات المحققة–المحقؽ 
393 19 339 12 262 3 582 12- 020 27 886.4 9 

نسب العجز التسويقي= الكميات 
 المحقؽ اإلنتاجغير مباعة/

6.20% 3.78% 0.89% 3.72-% 7.35% 2.9% 

 
 
 
 
ـ ػظػنػم
 ازػغػال

 148 150.4 192 424 169 175 145 798 110 971 122 385 ةالمبيعات المحقق

 158 075.8 200 681 189 698 145 000 130 000 125 000 المبيعات المخططة
 %93.78 %95.89 %89.18 %100.55 %85.36 %97.91 نسبة المحقؽ مف المخطط

 +%11.97 +%13.74 +%16.03 +%31.38 %-9.33 - تطور الكميات المحققة نسب
 +%12.56 +%5.79 +%30.83 +%11.54 +%4 - تطور الكميات المخططة نسب

 %-0.52 +%7.52 %-11.31 +%17.79 %-12.82 - تطور نسب المحقؽ/المخطط نسب
 150 132.6 204 384 165 483 143 551 111 325 125 920 اإلنتاج المحقؽ

الكميات غير مباعة=اإلنتاج 
 المبيعات المحققة–المحقؽ 

535 3 354 247 2- 692 3- 960 11 982 1 

نسب العجز التسويقي= الكميات 
 غير مباعة/اإلنتاج المحقؽ

2.81% 0.32% 1.56-% 2.23-% 5.85% 1.04% 

 
 
 
 

موزعات 
 ودػوقػال

 1 137 882 799 2 294 1 056 654 المبيعات المحققة

 1 000.6 1 044 744 2 069 627 519 المبيعات المخططة
 %119.43 %84.48 %107.39 %110.87 %168.42 %126.01 حقؽ مف المخططنسبة الم

 +%7.76 +%10.39 %-65.17 +%117.23 +%61.47 - تطور الكميات المحققة نسب
 +%19.09 +%40.32 %-64.04 +%229.98 +%20.81 - تطور الكميات المخططة نسب

 %-9.51 %-21.33 %-3.14 %-34.17 +%33.66 - تطور نسب المحقؽ/المخطط نسب
 1 136.4 855 746 2 374 1 026 681 اإلنتاج المحقؽ

الكميات غير مباعة=اإلنتاج 
 المبيعات المحققة–المحقؽ 

27 30- 80 53- 27- 0.6- 

نسب العجز التسويقي= الكميات 
 غير مباعة/اإلنتاج المحقؽ

3.96% 2.92-% 3.37% 7.10-% 3.16-% 1.17-% 
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 الواضح مف الجدوؿ أف نسب المبيعات المحققة مف المخططة بقسـ السوائؿ:
وذلؾ في كؿ سنوات الدراسة  %80فاقت الػػ وعمى الرغـ مف تذبذبيا في منتوج عدادات الغاز إال أنيا  .1

سنويا خبلؿ فترة  %3ا، كما أف متوسط نسب العجز التسويقي لـ يتجاوز سنوي %88بمتوسط قدره 
 ؛ت المنتجة لـ تباعمف الكميا %3 بعبارة أخرى أنو في المتوسط ىناؾ سنويا ،الدراسة

، مع سنويا %94وذلؾ بمتوسط قدره  منتوج منظـ الغاز فيفي كؿ سنوات الدراسة  %85تعدت نسبة  .2
 ،وحدة سنويا 145 000تجاوز تطط ليا خبلؿ السنوات الثبلث األولى لـ مبلحظة أف الكميات المخ

ي، وبالتالي كانت قريبة جدا مف الكميات المباعة مما سمح بتحقيؽ نسب مرتفعة مف االنجاز السنو 
عمى التوالي رفقتيما  +%6و +%31زيادة في الكميات المخططة بمغت  2016و 2015لتشيد سنتي 

 %96و %89مما سمح بالوصوؿ إلى نسب انجاز  +%14و +%16بنسبة  عةزيادة في الكميات المبا
منظـ  158 076فإف متوسط ما خططت لو المؤسسة مف كميات مباعة بمغ  اوعموم. يعمى التوال

 ؛جدامنظـ سنويا خبلؿ فترة الدراسة بالتالي فالكميتيف قريبتيف  148 150سنويا، وما حققتو مف مبيعات 
ف باقي سنوات الدراسة إ، ف%84الذي تحققت فيو نسبة  2016د وباستثناء عاـ بالنسبة لموزعات الوقو  .3

وذلؾ كنتيجة حتمية لسياسة المؤسسة المتمثمة في  %100فاقت فيو نسب المحقؽ مف المخطط الػػػ 
ف نسب العجز التسويقي تبرز إعبلوة عمى ذلؾ ف التخطيط لكميات قميمة كانت دائما أقؿ مف المباعة.

في نياية  توصؿ المؤسسة السياسة الحذرة في التخطيط لمكميات المنتجة والمباعة، وبفضؿ بوضوح
أي  ،سنوات سابقة إنتاجمف  %3 إلى إضافة إنتاجو خبلؿ ىذه الفترةبيع كؿ ما تـ  اسة إلىفترة الدر 

  .ت في أدنى مستوياىا وحتى انعدامياالمخزونا إبقاءأنيا حاولت 
في التخطيط لمكميات المنتجة  تتبع سياسة حذرة جدا AMCما يمكف استخبلصو أف مؤسسة  
 كموزعات الوقود.  الثمف الباىظةف مف المنتجات السيما تمؾ و وذلؾ لتفادي المخز  ،والمباعة
فيوضحيا  AMCأما بالنسبة لحصة مبيعات كؿ منتوج مف رقمي أعماؿ قسـ السوائؿ والمؤسسة  

 الجدوؿ الموالي: 



ّممؤسسةّالوطنيةّألجيزةّالقياسّوالمراقبةّبالعممةتحميلّالقدرةّالتنافسيةّلّ     ّّّّّّ  الفصلّالثانيّّّ  ّّّّّّ  ثانيّّالجزءّال

 

384 
 

 دج الوحدة:                                 2016-2012ّةّخاللّالفترةقيممنتجاتّقسمّالسوائلّبالّ:ّتطورّمبيعات96مالجدولّرق
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان

1 066 141 662 عداد الغاز  414 898 100 1 007 943 492 1 415 145 501 1 348 777 680 1 169.2 381 368 1 
 286 025 128 395 927 000 337 623 200 272 761 700 204 079 650 219 734 090 منظـ الغاز

 858 843 998 600 243  880 845 458 450 1 504 341 770 917 894 040 426 281 850 موزعات الوقود
 accessoires réseaux - - - 550 579 14 400 551 40 190 026 11 الكيربائية اتلواحؽ الشبك

  150.01 926 232 020.78 818 213 480.97 400 475 510.96 992 158 330.88 922 171 898.72 611 250أخرىمبيعات 

1 945 083 752.01 إجمالي مبيعات قسـ السوائؿ  124.78 690 436 2 957.97 446 745 3 125.96 799 857 2 958.88 421 889 2 383.92 888 774 2 
 %50.11 %58.17 %52.53 %39.86 %45.18 %54.81 قسـالنسبة مبيعات عداد الغاز مف مبيعات 

 %10.49 %13.70 %11.81 %7.28 %8.37 %11.30 قسـالنسبة مبيعات منظـ الغاز مف مبيعات 
 %30.02 %20.77 %29.58 %40.16 %37.67 %21.92 قسـالنسبة مبيعات موزعات الوقود مف مبيعات 

 %0.38 %1.40 %0.51 - - - مف مبيعات القسـ لواحؽ الشبكةنسبة مبيعات 
 %8.99 %5.95 %5.56 %12.69 %8.77 %11.97 نسبة المبيعات األخرى مف مبيعات القسـ

AMC 258.23 284 194 5 مؤسسةرقـ أعماؿ   696.08 324 074 7 266.59 338 648 7 401.81 415 572 6 486.59 421 576 7 821.86 156 813 6 

 AMC 20.52% 15.56% 19.52% 22.84% 22.18% 20.12% رقـ أعماؿنسبة مبيعات عداد الغاز مف 
 AMC 4.23% 2.88% 3.57% 5.14% 5.23% 4.21% رقـ أعماؿمف  منظـ الغازنسبة مبيعات 

 AMC 8.21% 12.97% 19.67% 12.86% 7.92% 12.33% رقـ أعماؿمف  موزعات الوقودنسبة مبيعات 
 AMC - - - 0.22% 0.53% 0.15% نسبة مبيعات لواحؽ الشبكة مف رقـ أعماؿ

 AMC 4.48% 3.02% 6.22% 2.42% 2.27% 3.68% رقـ أعماؿنسبة المبيعات األخرى مف 
 .2016-2012لقسـ السوائؿ لمسنوات  Rapports D’activité عمى تقارير النشاط اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

 

                                                           
 وأيضا الخدمات المرتبطة بيا أخرى: تتمثؿ في قطع التبديؿ الخاصة بعدادات الغاز، منظـ الغاز وخصوصا موزعات الوقود . 
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، سنويا زد لعدادات الغانصفو يعو  خبلؿ فترة الدراسة في المتوسط إف رقـ أعماؿ قسـ السوائؿ 
 ،الغاز ـسنويا لمنظ %10و ،سنويا لموزعات الوقود %30ما نسبتو في المتوسط  إلىوالنصؼ الباقي موزع 

 .الغاز ومنظـ ة بموزعات الوقود وعداداتالمرتبط األخرىقطع التبديؿ والخدمات مصدره  %9 حوالي والباقي
. وىذا ما في المتوسط %1لمنتجات الجديدة فنسبتو لـ تتجاوز والذي يعد مف ا ،أما لواحؽ الشبكات الكيربائية

مف مبيعات المؤسسة ككؿ حيث أف  خبلؿ فترة الدراسة منتجات قسـ السوائؿ نصيب أثر بدوره عمى متوسط
 %4.21، وفقط سنويا%12.33 الوقود بػػػ ، تمتيا موزعاتسنويا %20.12عدادات الغاز مثمت في المتوسط 

والمتمثمة في لواحؽ الشبكات الكيربائية في  ،أما مساىمة المنتجات الجديدة لقسـ السوائؿ .لمنظـ الغاز سنويا
 ىاوبالتالي فتأثير  ،مما يبرز بوضوح أنيا لـ تضيؼ أية ميزة تنافسية فتكاد تكوف معدومة AMCرقـ أعماؿ 
 .القدرة التنافسية لممؤسسة تعزيزمعدـو في 
خبلؿ الفترة مف  في رقـ األعماؿتبعا لمتوسط نسبتيا  AMC عمى ما سبؽ يمكف ترتيب منتجات بناء 
  كما يمي: 2016إلى  2012

ّّخاللّفترةّالدراسةفيّرقمّاألعمالّمساىمتياّنسبةّوفقاّلمتوسطAMCّّ:ّترتيبّمنتجات97ّالجدولّرقم
  AMCمساىمتو في رقـ أعماؿ نسبة متوسط   مساىمتو في رقـ أعماؿ القسـنسبة متوسط  المنتوج

 %43.41 %77.05 عدادات الكيرباء -1
 %20.12 %50.11 عدادات الغاز -2

 %12.33 %30.02 موزعات الوقود -3
 %5.72 %10.41 القواطع -4

 %4.21 %10.49 منظـ الغاز -5
 %3.52 %6.34 أزرار التماس والموصبلت الحرارية -6
 %0.1 %0.17 الربط بشبكة الكيرباء موصبلت -7

 %0.15 %0.38 الكيربائية اتلواحؽ الشبك -8
 . 96ورقـ ،94المصدر: مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى الجدوليف رقـ

 ي:الموال الشكؿعرض بيانات الجدوؿ السابؽ في ن لمتوضيح أكثرو  
2016ّ-2012:ّمتوسطّنسبةّمساىمةّكلّمنتوجّفيّرقمّأعمالّالمؤسسةّخاللّالفترة52ّالشكلّرقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .97الطالبة اعتمادا عمى الجدوؿ رقـد المصدر: مف إعدا
 

عداداتالكهرباء

عداداتالغاز

موزعاتالوقود

القواطع

منظمالغاز

أزرارالتماسوالموصالتالحرارٌة

موصالتالربطبشبكةالكهرباء

لواحقالشبكةالكهربائٌة
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مف سنويا خبلؿ فترة الدراسة  %63.53في المتوسط  ما نسبتو أف نستنتج مف الجدوؿ والشكؿ السابقيف
مصدره منتوجيف فقط وىما عدادات الكيرباء والغاز، وبإضافة موزعات الوقود تصبح  AMCرقـ أعماؿ 

 ،سنويا مف رقـ أعماؿ المؤسسة يعود لثبلثة منتجات %76في المتوسط ما يقارب  أي ،سنويا %75.86النسبة 
 اسنويا خبلؿ فترة الدراسة، مما يشكؿ تيديد %14.31أما بقية المنتجات فنسبتيا ال تتعدى في المتوسط 

  .منتوجي عدادات الغاز والكيرباءمستقببل في حاؿ فتح سوؽ عمى بقاء واستمرارية المؤسسة  احقيقي
AMCّّسةّىيكلّزبائنّمؤسّ:ثانيا

مف إجمالي المبيعات، وتطور ىذه األخيرة حسب  AMC أما بالنسبة لييكؿ ونصيب زبائف مؤسسة 
 الزبائف فيوضحيا الجدوؿ التالي:



ّتحميلّالقدرةّالتنافسيةّلممؤسسةّالوطنيةّألجيزةّالقياسّوالمراقبةّبالعممةّ     ّّّّّّ  صلّالثانيّّالفّ    ّّّّّّثانيّّالجزءّال
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 دج الوحدة:2016ّّّّّّّّّّّّّّّ-2012ّونصيبيمّمنّإجماليّالمبيعاتّخاللّالفترة AMC :ّىيكلّزبائنّمؤسسة98مالجدولّرق
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان

 
ة ػػسػػؤسػػم

AMC 

 4 816 670 456.21 5 803 538 858.73 4 548 111 458.05 4 606 594 138 5 234 292 842.63 3 890 814 983.62 مجمع سونمغاز
 1 996 486 365.65 1 772 882 627.86 2 024 303 943.76 3 041 744 128.59 1 840 031 853.45 1 303 469 274.61 خارج مجمع سونمغاز

5 194 284 258.23 إجمالي المبيعات  696.08 324 074 7 266.59 338 648 7 401.81 415 572 6 486.59 421 576 7 821.86 156 813 6 
 %70.99 %76.6 %69,2 %60.23 %73.99 %74.91 نسبة المبيعات لمجمع سونمغاز

 %29.01 %23.4 %30.8 %39.77 %26.01 %25.09 نسبة المبيعات خارج مجمع سونمغاز

 
ـ ػػسػػق
 اءػربػيػكػال

 3 208 469 312.05 3 870 619 120 2 749 055 565.27 2 903 151 200 4 000 883 948 2 518 636 727 مجمع سونمغاز
 604 135 832.15 648 812 032.42 611 041 766.97 700 167 003.08 495 327 034.3 565 331 323.96 خارج مجمع سونمغاز

 3 812 605 144.2 4 519 431 152.42 3 360 097 332.24 3 603 318 203.08 4 496 210 982.30 3 083 968 050.96 إجمالي المبيعات
 %83.73 %85.64 %81.81 %80.57 %88.98 %81.67 نسبة المبيعات لمجمع سونمغاز

 %16.26 %14.36 %18.18 %19.43 %11.02 %18.33 نسبة المبيعات خارج مجمع سونمغاز

 
ـ ػػسػػق
 ؿػػوائػػالس

 1 496 549 808.54 1 891 819 958 1 627 732 459 1 572 396 453.08 1 181 579 941.50 1 209 220 231.10 مجمع سونمغاز
 1 278 338 575.38 997 602 000.88 1 230 066 666.96 2 173 050 504.89 1 255 110 183.28 735 863 520.91 خارج مجمع سونمغاز

 2 774 888 383.92 2 889 421 958.88 2 857 799 125.96 3 745 446 957.97 2 436 690 124.78 1 945 083 752.01 إجمالي المبيعات
 %55.01 %65.47 %56.96 %41.98 %48.49 %62.17 نسبة المبيعات لمجمع سونمغاز

 %44.99 %34.53 %43.04 %58.02 %51.51 %37.83 نسبة المبيعات خارج مجمع سونمغاز
 المحاسبة بقسمي الكيرباء والسوائؿ.دائرتي المالية و و  بالمديرية العامة ة والمحاسبةمديرية المالي بياناتعمى  اعتماداالطالبة  المصدر: مف إعداد
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كأدنى % 80.57تراوحت ما بيف سونمغاز  مجمعلمبيعات قسـ الكيرباء نسب نبلحظ مف الجدوؿ أف  
مقابؿ ما بيف  ،2013كأقصى نسبة خبلؿ فترة الدراسة والمحققة في عاـ  %89و ،2014نة نسبة ُسجمت في س

مف رقـ  سنويا %84أف ما يقارب في المتوسط أخرى  بعبارةلمزبائف خارج مجمع سونمغاز.  %19.43و 11%
تو في مقابؿ ما نسب سونمغازواحد المتمثؿ في  عميؿأعماؿ قسـ الكيرباء خبلؿ فترة الدراسة يعود إلى 

حالة إلغاء وىذا ما يشكؿ تيديدا خطيرا عمى المؤسسة خاصة في  .لبقية العمبلء سنويا %16المتوسط 
مف مجمع  AMC، أو خروج سونمغاز لمعدادات الكيربائية وفتح مجاؿ المنافسة في ىذا المنتوج احتكار
 .سونمغاز
سنويا خبلؿ فترة % 55لمتوسط ف مبيعاتو لمجمع سونمغاز شكمت في اإأما بالنسبة لقسـ السوائؿ ف 

ثـ  %48.49إلى  2014و 2013لتنخفض خبلؿ سنتي  2012في سنة  %62الدراسة، حيث كانت تمثؿ حوالي 
. 2016في  %65.47حيث سجمت أعمى نسبة ليا  يف المواليتيفسنتالعمى التوالي لترتفع خبلؿ  %41.98إلى 

خبلؿ سنويا  %45مجمع سونمغاز بمغت في المتوسط ف نسب مبيعات قسـ السوائؿ لزبائف خارج إمقابؿ ذلؾ ف
 2014في  حيث سجمت 2014-2012فترة الدراسة، كما أف ىذه المبيعات ىي في تزايد مستمر خبلؿ الفترة 

وىي أدنى  2016في % 34.53ثـ إلى  2015في عاـ  %43لتنخفض بعد ذلؾ إلى  %58 ا بػػأعمى نسبة لي
ب اإلشارة إلى أف مبيعات ىذا القسـ خارج مجمع سونمغاز تضـ مبيعاتو وتجنسبة ُسجمت خبلؿ فترة الدراسة. 

 . التقميدي نفطاؿ إضافة إلى الخواصد والتي تذىب إلى العميؿ مف موزعات الوقو 
خبلؿ  يارقـ أعمالمف سنويا  %71 في المتوسط ما نسبتو فإفككؿ  AMCأما عمى مستوى مؤسسة 

 .آخريفسنويا مف زبائف  %29ؿ ، مقابفي مجمع سونمغازواحد المتمثؿ مصدره عميؿ فترة الدراسة 
ّتصالااّلمخصصاتّّ:ثانيا

 فيبرزىا الجدوؿ الموالي: بالزبائف االتصاؿأما فيما يخص المخصصات السنوية لؤلنواع المختمفة مف 
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                         دج لوحدة:ا          2016-2012ّخاللّالفترةAMCّّبمؤسسةّاالتصال:ّالمخصصاتّالسنويةّألنواع99ّمالجدولّرق
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان

 Foires et expositions 000 637 000 546 000 903 1 000 253 2 000 935 2 800 654 1 ض والصالونات المتخصصةالمعار 
 Documentation commerciale 0 000 145 000 666 000 077 1 000 890 600 555 التوثيؽ التجاري

 5 444 600 2 671 000 13 265 000 2 403 000 7 356 000 1 528 000 اإلشيار
 7 655 000 6 496 000 16 595 000 4 972 000 8 047 000 2 165 000 إجمالي مخصصات االتصاؿ

5 194 284 258.23 إجمالي المبيعات  696.08 324 074 7 266.59 338 648 7 401.81 415 572 6 486.59 421 576 7 821.86 156 813 6 

 %0.11 %0.09 %0.25 %0.06 %0.11 %0.04 رقـ األعماؿمف  االتصاؿنسبة مخصصات 
 %26.65 %45.18 %13.58 %38.27 %6.78 %29.42 االتصاؿ نسبة مخصصات المعارض مف إجمالي مخصصات

 %7.08 %13.70 %6.49 %13.39 %1.80 %0 ت االتصاؿإجمالي مخصصامف  توثيؽ التجارينسبة مخصصات ال
 %66.27 %41.12 %79.93 %48.33 %91.41 %70.58 ت االتصاؿإجمالي مخصصامف  شيارنسبة مخصصات اإل

 %+31.61 %-60.86 +%233.77 %-38.21 +%271.69 - االتصاؿت معدؿ التطور في إجمالي مخصصا
 %+46.51 %+30.27 +%18.39 +%248.53 %-14.29 - التطور في مخصصات المعارضنسب 

 %+83.10 %-17.36 +%61.71 +%359.31 - - التطور في مخصصات التوثيؽ التجاري نسب

 %+14.99 %-79.86 +%452.02 %-67.33 +%381.41  التطور في مخصصات اإلشيار نسب
عمى بيانات المديرية التجارية. اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
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 %0.04كنسبة مف رقـ األعماؿ تراوح ما بيف  AMC مؤسسةب بالزبائف االتصاؿإف ما ينفؽ عمى  
كما  ،سنويا خبلؿ فترة الدراسة %0.11وبمتوسط نسبة قدرىا  2015كأقصى نسبة ُسجمت خبلؿ سنة  %0.25و

 .التجاري واإلشياربالمؤسسة تعتمد عمى ثبلث وسائؿ ىي المعارض والتوثيؽ  االتصاؿسياسة أف 
 انخفاضوذلؾ رغـ  ،خبلؿ فترة الدراسةسنويا  %66متوسطة قدرىا  فمخصصات ىذه األخيرة بمغت نسبة

عمى التوالي وذلؾ  2016و 2014خبلؿ سنتي  االتصاؿمف إجمالي مخصصات % 41و %48نسبتيا إلى 
خبلؿ فترة الدراسة. أما متوسط نسبة  انخفاضنسبة  عمىىذه األخيرة تمثؿ أ% -80و %-67 انخفاضبنسبة 

 ،%27، حيث مثمت المعارض نسبة متوسطة قدرىا %34ثيؽ التجاري فقاربت المخصصات لممعارض والتو 
 لمتوثيؽ التجاري.  %7و

 ،ف معدالت التطور تبرز بوضوح تذبذب إجمالي المخصصات مف سنة إلى أخرىإف عمى ذلؾ ةعبلو  
طي إشارة واألمر نفسو بالنسبة لئلشيار مما يع ،مف سنة إلى أخرى واالنخفاضوذلؾ بالتناوب بيف الزيادة 

 2014أما بالنسبة لممعارض والتوثيؽ التجاري فيما بدء مف سنة  سياسة واضحة في ىذا المجاؿ. انعداـإلى 
-17بنسبة  2016 في سنة انخفاضباستثناء التوثيؽ التجاري الذي عرؼ –في زيادة مستمرة وبنسب متفاوتة 

+% 359.31لممعارض و +%248.53وذلؾ بنسبة  2014، حيث بمغت أقصى زيادة ليما خبلؿ سنة -%
 .2013مقارنة بعاـ  لمتوثيؽ التجاري

، تنظيـ األياـ وضع لوحات إشياريةوتجدر اإلشارة إلى أف بند اإلشيار في الجدوؿ السابؽ يضـ  
 لممؤسسة:أىـ األنشطة الترويجية التقنية، تقديـ ىدايا لمعمبلء وغيرىا. والجدوؿ الموالي يمخص 

 2016-2012خاللّالفترةAMCّّ بمؤسسةّتصالااّل:ّأنشطة100ّالجدولّرقم
2012 2013 2014 2015 2016 

زيارة رجاؿ البيع      -
 لمعمبلء؛

اجتماعات عمؿ  -
 مع العمبلء الكبار؛

المشاركة في  -
 معارض وصالونات.

اجتماعات مع  -
العمبلء الكبار )فروع 
 مف مجمع سونمغاز:

CAMEG ،Kahrif 

 (؛Kanaghazو
المشاركة في  -
 رض وصالونات.معا
 

زيارات لمموزعيف  -
 المعتمديف؛

اجتماعات عديدة  -
مع أحد العمبلء 

 الكبار )كيريؼ(؛
المشاركة في  -

المعرض الدولي 
 الجزائر.ب

حممة تحسيسية عف القواطع المقمدة عف طريؽ  -
 ؛OPGIو AADL االيميبلت لػػ

 A3 ،CAحممة إشيارية بالقنوات التمفزيونية الثبلثة: -
 ؛TV والنيار

حممة إشيارية بالمغتيف العربية والفرنسية في  -
، le Soir d’Algérie الجرائد: الشروؽ، النيار،

Liberté؛ 
  ؛Panneaux Publicitaire وضع لوحات إشيارية -
تضمف التعريؼ ت CD إعداد أقراص مضغوطة -

بالمؤسسة وبمنتجاتيا لتوزيعيا خبلؿ التظاىرات 
 ؛(التجارية )الصالونات والمعارض

تنظيـ يـو تقني لعمبلء المؤسسة عمى مستوى  -
 المركب؛

 المشاركة في معارض وصالونات. -

المشاركة في المعارض  -
 ؛والصالونات المتخصصة

لصالح  تنظيـ يوميف تقنييف -
 ؛عمبلئيا

 إعداد كتالوجات -
Catalogues  لمنتجات

الكيرباء، الغاز وموزعات 
 الوقود؛

 ؛وضع لوحات إشيارية -
ياـ بزيارات لمؤسسات الق -

انجاز السكنات وورشات البناء 
التابعة ليا في ثبلث مناطؽ 
مف الوطف بيدؼ إبراـ عقود 
وطمبيات تخص منتوج 

 القواطع.
 

مديرية التطوير بالمديرية  ىاالتي تصدر   système de management qualitéأعداد المجمة السنوية:  المصدر: مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى 
 .2016، 2015، 2014، 2013، 2012العامة لمسنوات: 
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بلؿ فترة الدراسة ىي تقريبا نفسيا، خ لمؤسسةبااالتصاؿ أنشطة  أف شير بوضوح إلىالجدوؿ ي 
التقميص  مع عمى المشاركة في التظاىرات التجارية )المعارض والصالونات المتخصصة(خصوصا وتقتصر 

التي تـ فييا القياـ بحمبلت إشيارية لمنتجات  2015باستثناء سنة . أخرىمف سنة إلى  عددىا أو الزيادة في
، A3: الجزائرية تمفزيونية التاليةالالقنوات قسـ الكيرباء وخاصة منيا منتجات القواطع، وشممت ىذه الحممة 

Canal  Algérie ، تمفزيوف النيار، إضافة إلى الجرائد: الشروؽ، النيار، وLe Soir d’  lgérieو ،Liberté. 
، وىي بذلؾ 2014مقارنة بعاـ  %+452بنسبة  2015وىذا ما يفسر االرتفاع الكبير لمخصصات اإلشيار في 

  ليا خبلؿ فترة الدراسة.أعمى زيادة 
مما ينتج عنو عدـ  ،المؤسسة ال تعطي أىمية كبيرة لبلتصاؿ بعمبلئيا أفما يمكف استخبلصو  

أف ال تعتبر اتصاليا بعمبلئيا كواجب  AMCلذلؾ يتوجب عمى  .المعرفة الكافية بمنتجاتيا مف قبؿ الزبائف
 المشاركة في المعارض والصالونات المتخصصة،شيارية و حات اإلاينحصر في المو و  تقـو بو في المناسبات،

   .عمى المدى الطويؿبؿ ىو استثمار ضروري ذو أرباح 
ّدراساتّالسوقّثالثا:

 أووتطمعاتيـ المستقبمية،  واحتياجاتيـيث دراسة العمبلء المؤسسة ال تقـو بدراسة سوقيا، سواء مف ح 
 استقصاءاتط بإجراء مف جانب دراسة منافسييا مف حيث حجيـ ورقـ أعماليـ وسياساتيـ وغيرىا. وتكتفي فق

لصالح عمبلئيا مف الموزعيف المعتمديف،  خبلؿ األياـ التقنية التي تنظميا المؤسسة عمى مستوى المركب
 2015 االستقصاءيف المذيف تـ إجراؤىما خبلؿ سنتي نتائج برزيوالجدوؿ الموالي  وغيرىـ.مؤسسات البناء 

 :2016و
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 2016و 2015 خاللّعامي AMCنتائجّاستقصاءّبعضّعمالءّمؤسسةّ :101الجدولّرقم
 2016 2015  بياناتال

 المجموع ضعيؼ متوسط جيد المجموع ضعيؼ متوسط جيد 
لحاجات  AMCيمة مدى استجابة تشك

 العمبلء
 11 7 0 4 - - - - العدد

 %100 %63.64 %0 %36.36 - - - - النسبة

مدى استجابة المنتجات المنافسة لحاجات 
 العمبلء

 11 3 0 8 - - - - العدد
 %100 %27.27 %0 %72.73 - - - - النسبة

 11 3 3 5 - - - - العدد emballage du produitج المنتو  تغميؼ
 %100 %27.27 %27.27 %45.45 - - - - نسبةال

 9 4 3 2 - - - - العدد collectif emballage مشترؾال ؼالتغمي

 %100 %44.44 %33.33 %22.22 - - - - النسبة
 11 1 5 5 12 3 7 2 العدد توفر المنتجات في السوؽ

 %100 %9.09 %45.45 %45.45 %100 %25 %58.33 %16.67 النسبة
 11 4 2 5 12 1 6 5 العدد ميـالتس آجاؿ

 %100 %36.36 %18.18 %45.45 %100 %8.33 %50 %41.67 النسبة

 10 2 4 4 - - - - العدد احتراـ بنود العقد
 %100 %20 %40 %40 - - - - النسبة

 10 4 2 4 - - - - العدد نظاـ الحسومات
 %100 %40 %20 %40 - - - - النسبة

 7 5 1 1 11 - 1 10 عددال معالجة الشكاوي آجاؿ

 %100 %71.4 %14.3 %14.3 %100 - %9.09 %90.91 النسبة

 الموقع اإللكترونيعف  اإلجمالياالنطباع 
 المؤسسة

 6 3 2 1 - - - - العدد

 %100 %50 %33.33 %16.67 - - - - النسبة

 المصدر: مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى:
- Entreprise Nationale des Appareils de Mesure et de contrôle, système de management qualité: revue de direction 

2015, direction développement, janvier 2016, P. Annexes. 

- Entreprise Nationale des Appareils de Mesure et de contrôle, système de management qualité: revue de direction 

2016, direction développement, janvier 2017, P. Annexes. 
 الجدوؿ يبرز بوضوح النتائج التالية: 

 مف اإلجابات ترى بأنيا ضعيفة؛ %64تستجيب لحاجات عمبلئيا، حيث أف  ال AMCتشكيمة منتجات  -
يبرز  مف المستجوبيف يروف أف المنتجات المستوردة تستجيب بشكؿ جيد لحاجاتيـ، وىذا ما 74% -

أماـ المنتجات المستوردة مف حيث االستجابة لحاجات ومتطمبات  AMCوضوح ضعؼ تنافسية منتجات ب
 السوؽ الوطنية؛

مشترؾ بيف عدة وحدات مف ال تغميؼ، خصوصا منيا الAMCضعؼ التعبئة والتغميؼ الخاصة بمنتجات  -
 ؛emballage collectif منتوج معيف

مف اإلجابات  %45ىناؾ  2016ث أنو خبلؿ سنة ، حيAMCضعؼ تغطية السوؽ الوطنية بمنتجات  -
أنيا غير متوفرة، بعدما كانت ىذه النسب في عاـ  %9ترى أف ىذه المنتجات متوفرة بشكؿ متوسط مقابؿ 
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. مما يستوجب عمى المؤسسة إعادة النظر في سياسة التوزيع %25و %58تمثؿ عمى التوالي  2015
 المتبعة؛

في  كانت االستجابةآجاؿ التسميـ، حيث نبلحظ أف  آجاؿتيـ نظرا لطوؿ بيامالعمبلء لط استبلـفي  البطء -
خبلؿ سنة  األسوأ إلىتدىور الوضع لي ،%8وطويمة بنسبة  اإلجاباتمف  %50متوسطة بنسبة  2015عاـ 
، مما يعني مف إجابات المستقصى منيـ %36و %18وأصبحت ىذه النسب تمثؿ عمى التوالي  2016

 ؛ابير البلزمة مف أجؿ تحسيف ىذا الجانبعدـ أخذ المؤسسة بالتد
 سسة تحتـر بنود العقود معيـ؛المستجوبيف يروف أف المؤ عمبلء المؤسسة فقط مف  40% -
منيـ  %40عدـ تنافسية نظاـ الحسومات المقدـ مف طرؼ المؤسسة لموزعييا المعتمديف، حيث أف  -

 متوسط؛ %20يعتبرونو ضعيؼ و
مف المستجوبيف يروف  %71تيا، حيث أف تتسـ بطوؿ فتر  األخرىمعالجة المنتجات المعيبة ىي  آجاؿ -

 بأنيا طويمة؛
أنو ال يوفر  ، أيمف المستجوبيف يروف بأنو ضعيؼ %50أما الموقع اإللكتروني لممؤسسة فإف  -

 .المعمومات الكافية التي يحتاجيا العمبلء
، ىذا األخير يتمثؿ في رجاؿ البيعلمشروع  1998سنة سبؽ فإف المؤسسة أطمقت في  عبلوة عمى ما 

أربعة ميندسيف ينشط كؿ واحد منيـ في منطقة جغرافية محددة مف الوطف: الوسط، الشرؽ، الغرب، 
 :1والجنوب. ىؤالء الميندسيف يقوموف خصوصا بػػ

 ؛الخ…جمع المعمومات حوؿ السوؽ، المنافسيف، األسعار، أنظمة التوزيع -
 ؛AMCالبحث والتنقيب عف أسواؽ لػػ  -
 لمنتجات المؤسسة. الترويج -

 ؿ تـ االستغناء عنو ولـ يعد موجود حاليا.لكف ىذا الييك 
 خدماتّماّبعدّالبيعّ:خامسالفرعّال
، اإلصبلحالتركيب،  أنشطةف وظيفة خدمات ما بعد البيع تتضمف إفي الجانب النظري ف رأيناكما  

ف ىذا إف AMCنتوج. بالنسبة لمؤسسة تزيد مف قيمة الم أوالصيانة، توفير قطع الغيار وغيرىا والتي تحافظ 
رئيس مف  وتتكوف، عمى مستوى دائرة منتوج موزع الوقود بقسـ السوائؿة عمى شكؿ مصمح موجودالييكؿ 

 وتتكفؿ بػػ: وتقني مختص بعممية اإلصبلح
 لمزبائف؛ بمنتوج موزع الوقودالخاصة  تبديؿتقديـ قطع ال -
اإلصبلح مع العمـ أف ىناؾ تقني ينتقؿ لمقياـ بعممية  الصيانة العبلجية ألجيزة موزعات الوقود، حيث -

 ؛وكذا باالنتقاؿ إلى العميؿ ،AMCاإلصبلح يتـ عمى مستوى مركب 
 تركيب موزعات الوقود نظير مقابؿ مادي. -

                                                           
1
Entreprise Nationale des Appareils de Mesure et de contr le, étude du marché des compteurs d’eau domestiques, 

Mars 1999, P.15. 
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 تعمى تقني واحد مكمؼ بعممية اإلصبلح بعدما كان اآلفوالجدير بالذكر أف ىذه المصمحة تقتصر  
بيدؼ تغطية  بإصبلح األعطاؿ، حيث كؿ واحد منيـ يغطي منطقة مف الوطف مفيفتقنييف مك 05تضـ  سابقا

ىذه بعد البيع،  ىيكؿ خاص بخدمات ما فنبلحظ غياب AMCباقي منتجات  أما. 1مجمؿ التراب الوطني
مصمحتي البيع التابعة  ياقـو باألخيرة والتي تقتصر فقط عمى بيع قطع التبديؿ واستبلـ المنتجات المعطوبة ت

   .بيتـ فقط عمى مستوى المرك أف اإلصبلح عبلوة عمىلدائرتي البيع والشراء بقسمي السوائؿ والكيرباء، 
ّاألنشطةّالداعمةّ:الثانيّمطمبال

طوي عمى أربعة أنشطة، والمتمثمة في: البني األساسية التحتية لممؤسسة، إدارة الموارد تنوىي  
نحاوؿ مف خبلؿ ىذا المطمب تحميؿ األنشطة الداعمة لمؤسسة البشرية، التطوير التكنولوجي، والتمويف. وس

AMC. 
ّالبنيةّاألساسيةّالتحتيةّلممؤسسةّ:الفرعّاألول
 مف ضمنيا أنشطة المالية والمحاسبة، عبلوة عمى الشؤوف القانونية. 

 الوظيفةّالماليةّ:أوال
نعتمد يا المالية، والتعرؼ عمى صحت ،AMC مف أجؿ الوقوؼ عمى واقع الوظيفة المالية بمؤسسة 

ة سمؤس تسعى أي. ونعمـ أف مف بيف األىداؼ المالية التي الدراسةخبلؿ فترة  الي عمى قياس األداء المالي
لبموغيا ىي بصفة عامة: التوازف المالي، السيولة، والمردودية. فاألداء المالي يتجسد في قدرة المؤسسة عمى 

، وتحقيؽ مردودية جيدة. وبما أف ىذه األخيرة االتزاماتيزمة لتسديد وتوفير السيولة البل ،زف الماليتحقيؽ التوا
يذه المؤسسة عمى ب، فسنقتصر في تحميؿ أداء وظيفة المالية AMCتـ تحميميا ضمف مؤشرات قياس تنافسية 

 :ؾي يوضح ذلالجدوؿ التالو نسب السيولة والتوازف المالي، إضافة إلى نسب المبلءة. 

                                                           
 .09.10، الساعة 2017 أوت 14مقابمة مع السيد ىشاـ بولنوار، رئيس دائرة موزع الوقود بقسـ السوائؿ، االثنيف 1
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 دج الوحدة:AMCّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنسبّالماليةّلمؤسسةبعضّال:102ّمالجدولّرق
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان

 الءةــــمــــبّالـــســـن -1
 capitaux propres 187.89 912 490 6 184.15 007 366 7 057.71 389 406 8 405.11 019 846 8 348.64 248 796 9 236.7 115 181 8 األمواؿ الخاصة

 12 449 838 019.41 13 986 191 523.98 12 938 144 052.73 12 977 043 857.98 11 619 642 583.41 10 728 168 078.95 إجمالي الخصـو

 %65.42 %70.04 %68.37 %64.78 %63.39 %60.50 االستقبلؿ المالي=األمواؿ الخاصة/إجمالي الخصـو
 %+3.45 %+2.44 %+5.54 %+2.19 %+4.78 - تطور االستقبلؿ المالي نسب

 1 859 952 664.91 1 831 411 051.36 2 084 632 406.08 2 341 117 175.51 1 779 118 987.78 1 263 483 703.80 مف سنة( ألكثر)الديوف األجؿالديوف الطويمة 
 2 408 770 117.81 2 358 532 123.98 2 007 492 241.54 2 229 537 624.76 2 474 516 411.48 2 973 772 187.27 األجؿ قصيرةالديوف 

 4 268 722 782.71 4 189 943 175.34 4 092 124 647.62 4 570 654 800.27 4 253 635 399.26 4 237 255 891.07 الديوف إجمالي

 %34.58 %29.96 %31.63 %35.22 %36.61 %39.50 =إجمالي الديوف/إجمالي الخصـو 1نسب المديونية
 %43.50 %43.71 %50.94 %51.22 %41.83 %29.82 = ديوف طويمة األجؿ/ إجمالي الديوف2األجؿة طويمة نسب المديوني

 %56.50 %56.29 %49.06 %48.78 %58.17 %70.18 = ديوف قصيرة األجؿ/ إجمالي الديوف3األجؿة قصيرة نسب المديوني

 ةـــولـــيـــســـبّالـــســـن -2
 3.7 3.88 3.85 4.71 4.06 2 السيولة العامة=األصوؿ المتداولة /الخصـو المتداولة

 7  078 916 056.99 7 611 780 885.66 6 129 102 414.5 8 997 380 655.31 8 415 118 658.61 4 241 197 670.87 المخزونات-األصوؿ المتداولة
الخصـو  ونات/األصوؿ المتداولة خارج المخز  السيولة السريعة=

 المتداولة
1.43 3.40 4.04 3.05 3.23 3.03 

 disponibilité et assimilés 597.25 115 967 2 818.43 046 634 6 345.64 037 964 3 188.31 711 462 2 754.29 413 595 1 940.78 664 524 3 القيـ الجاىزة
 1.47 0.68 1.23 1.78 2.68 1 السيولة الفورية=القيـ الجاىزة/ الخصـو المتداولة

 .2016-2012لمسنوات  AMCميزانيات مؤسسة عمى  اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
                                                           

1
Fabienne Guerra, op.cit., P:32. 

2
Ibid. 

3
Ibid. 
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 الوحدة: دج                                                             )تابع(ّ AMCّبعضّالنسبّالماليةّلمؤسسة :102مالجدولّرق
 طالمتوس 2016 2015 2014 2013 2012ّاتالبيان

ّيـــالـــمــــوازنّالـــتـــبّالـــســـن -3
 3 775 102 111 4 843 472 372.68 5 203 273 189.16 2 467 281 167.43 1 569 753 502.48 4 791 730 323.27 األصوؿ الثابتة
 10 041 067 901.61 11 627 659 400 10 930 651 811.19 10 747 506 233.22 9 145 126 171.93 7 754 395 891.69 األمواؿ الدائمة

 األصوؿ التوازف المالي عمى المدى الطويؿ= األمواؿ الدائمة/
 الثابتة

1.62 5.83 4.36 2.10 2.40 3.26 

 actifs courants 755.68 437 936 5 080.93 889 049 10 690.55 762 509 10 863.57 870 734 7 151.30 719 142 9 908.41 735 674 8 األصوؿ المتداولة

 passifs courants 187.27 772 973 2 411.48 516 474 2 624.76 537 229 2 241.54 492 007 2 123.98 532 358 2 117.81 770 408 2 الخصـو المتداولة
 6 265 965 790.6 6 784 187 027.32 5 727 378 622.03 8 280 225 065.79 7 575 372 669.45 2 962 665 568.41 الخصـو المتداولة-رأس الماؿ العامؿ= األصوؿ المتداولة

 %+23.01 +%18.45 %-30.83 +%9.30 +%155.69 - تطور رأس الماؿ العامؿ نسب
 7 594 308 639.28 8 305 984 042.84 6 949 763 489.5 9 128 348 855.51 8 959 646 148.1 4 627 800 660.43 الخزينة -ةالمتداول احتياجات الدورة= األصوؿ

 2 142 328 014.07 2 054 105 783.26 1 722 076 695.12 1 959 923 722.3 2 225 501 814.24 2 750 032 055.44 خزينة الخصـو-الخصـو المتداولة الدورة=موارد 

 5 451 980 625.20 6 251 878 259.58 5 227 686 794.38 7 168 425 133.21 6 734 144 333.86 1 877 768 604.99 موارد الدورة-احتياجات الدورة =احتياجات رأس الماؿ العامؿ
احتياجات رأس الماؿ  -رأس الماؿ العامؿ صافي الخزينة=

 العامؿ
963.42 896 084 1 335.59 228 841 932.58 799 111 1 827.65 691 499 767.74 308 532 165.40 985 813 

 .2016-2012لمسنوات  AMC ميزانيات مؤسسةعمى  اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة ّّّّّّّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 
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 مف خبلؿ الجدوؿ يتضح ما يمي: 
، حيث 1نسب المبلءة تسمح بقياس قدرة المؤسسة عمى مواجية ديونيا عف طريؽ مجموع أصوليا .1

سنويا خبلؿ فترة  %65.42 المالي والتي بمغت في المتوسط لبلستقبلؿالنسب المرضية نبلحظ 
 ،مف إجمالي الديوف %65 ما يزيد عف بعبارة أخرى أف األمواؿ الخاصة غطت في المتوسطالدراسة، 
نسب  كما أف. وكبير فاألمف المالي محقؽوعميو  ،تتمتع باستقبلؿ مالي جيد AMCفمؤسسة وبالتالي 

سنويا  %+3.45ا وسط زيادة قدرىوذلؾ بمت ،في تزايد مستمر مف سنة ألخرى االستقبلؿ المالي ىي
مف  %34.58لـ تتعدى في المتوسط ضئيمة ونتيجة لذلؾ سجمنا نسب مديونية  خبلؿ فترة الدراسة.

، ىذه المديونية تتوزع إلى   %56.50و )قروض( مديونية طويمة األجؿ %43.50إجمالي الخصـو
 يوف قصيرة األجؿىي عبارة عف د AMCأف أكثر مف نصؼ مديونية  ديوف قصيرة األجؿ، أي

 .الخ(…)موردوف، ضرائب
، بعبارة 2قصيرة األجؿالمالية  التزاماتياب الوفاءالتي تحدد قدرة المؤسسة عمى نسب السيولة ىي  .2

. وىي تضـ النسب أخرى قدرتيا عمى تحويؿ أصوليا المتداولة إلى نقدية في أقرب وقت ممكف
 التالية:

 ، أيقيس درجة تغطية الديوف قصيرة األجؿولي يىي عبارة عف مؤشر أنسبة السيولة العامة و -أ 
. 3ؿ إلى سيولة في نفس الفترةشير عف طريؽ األصوؿ التي يمكف أف ُتحوَّ  12األقؿ مف 

فترة  عمى طوؿاألدنى وىو الواحد وذلؾ المعياري تجاوزت الحد فالمبلحظ أف ىذه النسبة 
حيث بمغت أقصاىا في عاـ ولى الدراسة، كما أنيا في تزايد مستمر خبلؿ السنوات الثبلث األ

مرات ديونيا  5تغطي  AMCلمؤسسة صوؿ المتداولة األأف  أي ،مرات 5بما يقارب  2014
مرة  3.88ثـ مرة  3.85قصيرة األجؿ، لتنخفض خبلؿ السنتيف األخيرتيف مف فترة الدراسة إلى 

، 2األقصى وىو ري المعيامع ذلؾ فقد بقيت في كؿ سنوات الدراسة متجاوزة لمحد  .عمى التوالي
تممؾ سيولة كافية لتغطية  AMCبعبارة أخرى أف  ،مما يعني أف ىناؾ سيولة مجمدة بالمؤسسة

مرات ديونيا  4ديونيا األقؿ مف سنة إال أنيا ُمبالغ فييا حيث تمثؿ في المتوسط ما يقارب 
 .القصيرة سنويا

إلى بيع  وءدوف المجقصيرة األجؿ السيولة السريعة تقيس قدرة المؤسسة عمى الوفاء بالتزاماتيا  -ب 
، فيي تعتبر أكثر تحفظا مف سابقتيا القتصارىا عمى األصوؿ األكثر سيولة وذلؾ مخزوناتيا

أف  يوى ،ةالنمطي قيمةال . ىذه النسبة أيضا فاقت في كؿ سنوات الدراسةباستبعاد المخزونات
، مما يعني أف قصيرة األجؿديونيا مرات  3قدره  بمتوسطوذلؾ  ،4تكوف أعمى قميبل مف الواحد

                                                           
1
Chantal Buissart et M. Benkaci, op.cit., P.130. 

 .54، ص2012 محيي الديف القطب، الخيار اإلستراتيجي وأثره في تحقيؽ الميزة التنافسية، دار الحامد لمنشر والتوزيع، عماف، األردف، الطبعة األولى،2
3
Yves de Préville, op.cit.,  P.116. 

4
Yves de Préville, op.cit., P.116. 
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مقبولة إال أنيا مبالغ فييا نظرا لتجاوزىا الحد المعياري  AMCالوضعية المالية لمؤسسة 
 .األقصى

أو الجاىزية النقدية فيي تقيس المركز النقدي لممؤسسة ممثبل بمقدار النقدية ة أما السيولة الفوري -ج 
المعيارية لمسيولة الفورية ىي أف ال تتجاوز ، والقيمة المتاحة لموفاء بااللتزامات قصيرة األجؿ

فقد بمغ  AMCفيما يخص  .1وبالتالي نسبة أعمى مف الواحد تعني فائض في الخزينة ،الواحد
أف النقدية لوحدىا تغطي كؿ الديوف قصيرة  مرة سنويا، أي 1.47متوسطيا خبلؿ فترة الدراسة 

مما يشير سنويا كفائض مجمد.  %47إضافة إلى ما نسبتو في المتوسط  AMCمؤسسة لاألجؿ 
قصيرة األجؿ، بعبارة أخرى  التزاماتبسيولة تزيد عما عمييا مف  االحتفاظفي  AMCإلى إفراط 

ا. فالسيولة يجب ربحيتي يضعؼ مفأصوؿ المؤسسة ىي في شكؿ نقدية مجمدة مما أف جزء مف 
ىذا المستوى  فزيادة ع وأي اللتزامات المالية لممؤسسة،أف ُتوفر بالشكؿ الكافي لمواجية جميع ا

مؤسسة لمحصوؿ يعد تجميد لؤلمواؿ التي كاف باإلمكاف استغبلليا في األنشطة االستغبللية لم
المالية لممؤسسة لعدـ قدرتيا عمى  مديريةعمى عائد مف ورائيا. وىذا ما يعكس عدـ كفاءة 

 استثمار األمواؿ الفائضة.
في  االستمراريةات إلى بموغيا وذلؾ حتى يمكنيا تحقيؽ مف بيف األىداؼ المالية التي تسعى المؤسس .3

والمؤشرات التي تسمح بمتابعة ومراقبة التوازف المالي ىي عموما: نشاطيا أف تكوف متوازنة ماليا، 
الدائمة المتبقية تحت تصرؼ المؤسسة المالية ؼ عمى أنو قيمة الموارد عرّ الذي يُ  رأس الماؿ العامؿ

، 2المتداولة األصوؿفيو يشكؿ ىامش أماف مف أجؿ تمويؿ  طويمة األجؿاالستخدامات بعد تمويؿ 
نسبة التوازف المالي عمى  أفنبلحظ  AMCة. بالنسبة لمؤسسة رأس الماؿ العامؿ، والخزين احتياج

طويمة األجؿ التي تـ تمويميا برؤوس أمواؿ طويمة  االستثماراتوالتي تقيس حصة  ،المدى الطويؿ
أف ىناؾ فائض  سنويا، أي 3.26واحد عمى طوؿ فترة الدراسة وبمتوسط قدره المدى ىي أعمى مف ال

عمى  االستغبلؿفي تمويؿ دورة  استخدامويمكف  ىو بمثابة ىامش أماف تمويؿ عمى المدى الطويؿ
ر في الواقع عف رأس الماؿ العامؿ ولكف عبّ المدى القصير. نسبة التوازف المالي عمى المدى الطويؿ تُ 

، وماداـ نسبة التوازف المالي عمى المدى الطويؿ ىي أعمى مف الواحد فيذا يعني أف في شكؿ نسبة
عمى طوؿ  ةموجبالتي كانت رأس الماؿ العامؿ  تؤكده قّيـما وىذا  .3رأس الماؿ العامؿ ىو موجب

كما أف معدؿ تطور رأس الماؿ  .فترة الدراسة، بمعنى أف األصوؿ المتداولة غطت الخصـو المتداولة
 %-31التي تقمص فييا بنسبة  2015عاـ  باستثناءامؿ ىو في زيادة مستمرة خبلؿ فترة الدراسة الع

وبالتالي فالتوازف  ،، وىذا يعني أف ىامش أماف المؤسسة ىو في تزايد مستمر2014مقارنة بسنة 
 AMCأف مؤسسة  استخبلصوما يمكف . 2015عاـ  باستثناءالمالي لممؤسسة ىو في تحسف مستمر 

                                                           
1
Jérôme Caby et Jack Koêhl, op.cit., P.135.  

2
Eric Salviac et autres, op.cit., P.151. 

3
Karine Cerrada et autres, op.cit., P.177. 
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، بؿ أكثر مف د ليالتحقيقيا رأس ماؿ عامؿ موجب وىذا مؤشر جيِّ 1األدنىقاعدة التوازف  متاحتر 
 باستثناءسنة بعد سنة خبلؿ فترة الدراسة وىذا  ة رأس الماؿ العامؿذلؾ فيي عممت عمى تحسيف قيم

كمؿ لو الحكـ عمى التوازف المالي لممؤسسة إال بعد حساب المؤشر الم، مع ذلؾ ال يمكننا 2015عاـ 
ىذه األخيرة كانت موجبة عمى طوؿ فترة الدراسة،  والمتمثؿ في االحتياجات مف رأس الماؿ العامؿ.

الدورة تفوؽ موارد الدورة، بعبارة أخرى أف المؤسسة لـ تتمكف مف  احتياجاتأف وىذا يعني ضمنيا 
ي بحاجة إلى يوبالتالي ف ،لفترة الدراسة بواسطة الموارد العادية ليذه الدورات االستغبلؿتغطية دورات 

والتي ىي عبارة عف مجموع األمواؿ السائمة التي ىي احتياجاتيا. أما الخزينة رأس ماؿ عامؿ لتمويؿ 
أنيا موجبة عمى  فنبلحظ تذبذبيا بيف النقصاف والزيادة مف سنة إلى أخرى إالتحت تصرؼ المؤسسة 

وىذا أف ىناؾ فائض خزينة  أي ،احتياجاتو طوؿ فترة الدراسة وىذا يعني أف رأس الماؿ العامؿ يفوؽ
مما يعني بيف رأس الماؿ العامؿ واحتياجاتو دليؿ عمى التوازف المالي لممؤسسة، إال أف الفارؽ كبير 

توفر المؤسسة عمى سيولة مفرطة وىذا يعتبر ماال مجمدا يؤثر سمبا عمى مردودية المؤسسة إف لـ 
ضعؼ  تعكسالتي إلى ىذه النقطة  AMCة بيو مؤسس. لذلؾ وجب تنجديدة استثماراتيستغؿ في 
العمؿ عمى الموازنة بيف تحقيؽ ىدؼ السيولة بتوفير  يياالتسيير المالي، وعميو يجب عم في كفاءة

  خزينة موجبة وبيف ىدؼ المردودية الذي ىو أساس تواجد المؤسسة.
وسيولة كافية لتغطية  مالي مرضي، باستقبلؿتتمتع  AMCأف مؤسسة مما سبؽ  استخبلصوما يمكف ّ

كما أنيا حققت توازف مالي عمى طوؿ فترة الدراسة نتيجة تحقيقيا لرأس ماؿ عامؿ موجب، ديونيا القصيرة. 
 إال أنيا تعاني مف االحتفاظ بسيولة مفرطة مما يؤثر سمبا عمى مردودية المؤسسة. وخزينة موجبة.

 AMC تحميلّالجانبّالقانونيّبمؤسسةّ:ثانيا
 موالي يوضح تطور عدد القضايا القانونية بالمؤسسة محؿ الدراسة:الجدوؿ ال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
Voir: Patrick Piget, op.cit., P.41. 
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 قضية الوحدة:                            AMC :ّعددّالقضاياّالقانونيةّبمؤسسة103مالجدولّرق
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان
 21.2 14 17 11 29 35 االجتماعيةعدد القضايا 

 20.8 01 01 51 51 00 االجتماعيالجزائية ذات األصؿ  عدد القضايا

 42 15 18 62 80 35 االجتماعيةمجموع القضايا 
 0.6 01 01 00 00 01 عدد القضايا التجارية
 0.5 00 00 00 01 01 عدد القضايا البحرية

 0.8 01 01 01 00 01 عدد القضايا العقارية
 1.8 02 02 01 01 03 يةمجموع القضايا التجارية، البحرية والعقار 

 43.8 17 20 63 81 38 العدد اإلجمالي لمقضايا
 %93.5 %88.23 %90 %98.41 %98.76 %92.10 مف إجمالي القضايا االجتماعيةنسبة مجموع القضايا 

 %2.70 %5.88 %5 %0 %0 %2.63 نسبة القضايا التجارية مف إجمالي القضايا
 %3.79 %5.88 %5 %1.59 %1.23 %5.26 -اريةالبحرية والعق–نسبة القضايا األخرى 

 %-18.21 %-15 %-68.25 %-22.22 +%113.16 - التطور في إجمالي القضايا نسب

 %-19.09 %-16.67 %-70.97 %-22.5 +%128.57 - االجتماعيةالتطور في مجموع القضايا  نسب
 %-9.64 %00 +%100 %00 %-66.67 - -التجارية والبحرية والعقارية–التطور في القضايا األخرى  نسب

 عمى بيانات المساعد القانوني بمديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة. اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
بنسبة  اجتماعيىي ذات طابع  AMC الجدوؿ يبيف أف النسبة العظمى مف القضايا القانونية بمؤسسة 

كأقصى نسبة  تحققت في عاـ % 98.76و ،2016في سنة كأدنى نسبة والمسجمة  %88تراوحت ما بيف 
خبلؿ فترة الدراسة. أما بالنسبة لؤلنواع األخرى مف القضايا سنويا  %93.5 ػػقدِّرت ب أي بمتوسط نسبة ،2013

 فقد تمثمت في:
 وذلؾ لعدـ تسجيؿ أي 2014و 2013 خبلؿ عامي %0ف ما بي قضايا تجارية مع العمبلء بنسبة تأرجحت -

 %5 حيث شكمت 2016و 2015، لتعرؼ تصاعدا خبلؿ سنتي 2013في عاـ  %2.63رية وقضية تجا
بمتوسط قضية واحدة و ، AMC عمى التوالي مف إجمالي القضايا القانونية المسجمة بمؤسسة %6تقريبا و 

د سنويا خبلؿ فترة الدراسة. مع العمـ أف ىذا النوع مف القضايا يتعمؽ في معظمو بػتأخر العميؿ في التسدي
 .1أو بإصداره لشيؾ دوف رصيد

. 2016و 2014قضايا بحرية وعقارية، بالنسبة لمنوع األوؿ فنبلحظ انعداميا عمى طوؿ الفترة الممتدة بيف  -
 أما القضايا العقارية فقد سجمت في المتوسط قضية واحدة سنويا خبلؿ فترة الدراسة .

عمبلء المؤسسة يكاد ال يذكر وىذه ما يمكف استخبلصو مما سبؽ أف عدد القضايا التجارية مع  
ىي عبارة عف نزاعات بينيا وبيف العامميف  AMC تعتبر نقطة قوة لممؤسسة، بينما غالبية القضايا بمؤسسة

 .داخؿ المؤسسةعمى استقرار المناخ االجتماعي  اما يشكؿ تيديدم
 أما المصاريؼ المتحممة مف طرؼ المؤسسة نتيجة ىذه القضايا فكانت كالتالي: 

 

                                                           
 .11.05عمى الساعة  2017نوفمبر  8مقابمة مع السيد العربي بولحية، المساعد القانوني بمديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة، األربعاء  1
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 دج الوحدة:                 AMC :ّمصاريفّالقضاياّالقانونيةّبمؤسسة104مالجدولّرق
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان

 1 145 263.6 295 480 250 000 1 070 838 1 414 000 2 696 000 المصاريؼ
 %-42.46 +%18.19 %-76.65 %-24.27 %-47.55 - التطور نسب

 عمى بيانات المساعد القانوني بمديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة. اعتماداإعداد الطالبة المصدر: مف 
دج  1145263.6الجدوؿ يبرز متوسط المصاريؼ المتحممة نتيجة النزاعات القضائية والتي بمغت  

وبنسب متفاوتة  2013في تراجع مستمر بدء مف سنة ىي سنويا خبلؿ فترة الدراسة، كما أف ىذه المصاريؼ 
قضية لتسجؿ زيادة  20وذلؾ نظرا لتقمص عدد القضايا إلى % -76.65بتراجع قدره  2015بمغت أقصاىا سنة 

، وعمى العموـ فيي تتناقص في المتوسط بنسبة 2015مقارنة بسنة  2016خبلؿ سنة  +%18طفيفة بنسبة 
  سنويا. %-42.46

ّالمواردّالبشريةّ:الفرعّالثاني
ت العالمية المعاصرة والتحوؿ إلى االقتصاد المبني عمى المعرفة، أصبح تحقيؽ في ظؿ التغيرا 

المؤسسة لميزة تنافسية يعتمد بشكؿ كبير عمى المورد البشري وعمى مقدار تميزه عف غيره في باقي 
المؤسسات لمزايا  اكتسابفي  الموارد البشرية أىمية بالغة وظيفةبالتالي  كتستاو المؤسسات المنافسة، 

المورد.  اوالعمؿ عمى الرفع والتطوير مف كفاءة وميارات ىذّ،الكؼءممورد البشري ل ىاتوفير نافسية مف خبلؿ ت
  مف خبلؿ النقاط التالية: AMCوسنحاوؿ في ىذا الفرع تحميؿ ىذه الوظيفة بمؤسسة 

ّعددّالعمالتطورّّ:أوال
 :2016-2012خبلؿ الفترة  AMC الجدوؿ الموالي يوضح تطور عدد عماؿ مؤسسة 

 الوحدة:عامؿ        2016-2012ّخاللّالفترة AMC :ّتطورّعددّعمالّمؤسسة105مالجدولّرق
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان

 674 572 643 687 735 733 العدد اإلجمالي لمعماؿ

 %-6.01 %-11.04 %-6.40 %-6.53 +%0.27 - التطور نسب
 665 572 643 687 734 691 عدد العماؿ الدائميف
 9 00 00 00 01 42 عدد العماؿ المتعاقديف

 %98.83 %100 %100 %100 %99.86 %94.27 نسبة العماؿ الدائميف مف إجمالي عدد العماؿ
 %1,17 %0 %0 %0 %0.14 %5.73 نسبة العماؿ المتعاقديف مف إجمالي عدد العماؿ

 الموارد البشرية بالمديرية العامة. يةمدير عمى بيانات  اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

والمتمثمة في تقميص العدد اإلجمالي لمعماؿ  AMC الجدوؿ يبرز بوضوح سياسة التوظيؼ بمؤسسة 
. كما أنيا عممت ؿ آخريف دائميفتقـ بتعويض العماؿ المتقاعديف بعماحيث لـ ، 2014وذلؾ بدء مف سنة 

ف إمف نفس السنة. عبلوة عمى ذلؾ ف انطبلقاوذلؾ  ،فعمى دمج كؿ العماؿ المتعاقديف ليصبحوا دائمي
حيث كاف  CTA عمى عقود التشغيؿ المدعـ اعتمدت مف اليد العاممة احتياجاتياومف أجؿ تغطية  المؤسسة

 31عامؿ في  277، ليرتفع عددىـ إلى 2015ديسمبر  31عامؿ في  147ي إطار ىذه الصيغة عدد العماؿ ف
 .2015مقارنة بسنة  +%88.43ة قدرىا بمعدؿ زياد أي ،2016ديسمبر 
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حجـ المدخبلت بيدؼ الزيادة مف  ، أيما يمكف استخبلصو أف المؤسسة تحاوؿ تقميص حجـ العمالة 
 مستوى اإلنتاجية في المؤسسة بدال مف زيادة المخرجات.

و في socioprofessionnels الميني االجتماعي الصنؼحسب  AMC ػػػأما توزيع العماؿ الدائميف ل 
 :كاآلتي

المينيةّخاللّّحسبّالمجموعاتّاالجتماعية AMC مؤسسةلّالدائمينّعمالال:ّتوزيع106ّمالجدولّرق
                                                                                    ّّّّّ                                                                                        الوحدة: عامؿ2016ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-2012ّالفترة

 اتالبيان
 

 Exécutions ف تنفيذاعو أ Maitrises ف تحكـاعو أ اإلطارات
 التطور نسب النسبة العدد التطور نسب النسبة العدد التطور نسب النسبة العدد

2012 125 18.09% - 166 24.02% - 400 57.89% - 
2013 148 20.16% 18.4%+ 182 24.80% 9.64%+ 404 55.04% 1.00%+ 
2014 140 20.38% 5.40-% 173 25.18% 4.94-% 374 54.44% 7.43-% 
2015 142 22.08% 1.43%+ 151 23.48% 12.72-% 350 54.43% 6.42-% 
2016 133 23.25% 6.34-% 146 25.52% 3.31-% 293 51.22% 16.29-% 
 %-7.49 %54.60 364 %-3.16 %24.6 163 %+1.56 %20.79 138 المتوسط

 الموارد البشرية بالمديرية العامة. مديريةعمى بيانات  اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 

وىي  AMC تمثؿ أكثر مف نصؼ عدد عماؿ مؤسسة عوف تنفيذنبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ أف فئة  
، وفي المرتبة الثالثة فئة سنويا %24.6ة قدرىا بنسبة متوسط عوف تحكـتمييا فئة  ،بذلؾ تشكؿ أعمى نسبة

 .ا خبلؿ فترة الدراسةسنوي %20.79بنسبة متوسطة  اإلطارات
 نسبالجدوؿ السابؽ يؤكد سياسة المؤسسة في تقميص عدد العماؿ، حيث نبلحظ مف خبلؿ كما أف  

ىذا االنخفاض كاف  .أعواف تنفيذ وتحكـالعماؿ مف إطارات و  التطور أف االنخفاض مسَّ مختمؼ أصناؼ
بالنسبة  %-5وتقريبا بنسبة  %-5.4عدد اإلطارات بنسبة  انخفض، حيث 2014بدء مف سنة أكثر بروزا 

. ليتـ تسجيؿ في سنة %-7.43بنسبة أعواف تنفيذ كانت مف نصيب ف انخفاضأكبر نسبة أما  ألعواف التحكـ
% -6.42بنسبة  أعواف تنفيذ لفئتي نخفاضاال واستمرار +%1.43زيادة طفيفة في عدد اإلطارات بنسبة  2015

أف  AMC ، حيث ومف خبلؿ مبلحظتنا عبر الزيارات المتكررة لمركب%-13بنسبة قاربت أعواف تحكـ و 
ليمس ، و2016في سنة  . ليعاود التراجعلفئة العامميف بالسكرتارية وذلؾ باستثناء مدراء األقساـ استغناءىناؾ 

لئلطارات، وأعمى  %-6.34 ،عوف تحكـ لفئة% -3.31وتة تراوحت بيف كؿ فئات العماؿ ولكف بنسب متفا
تقاعد أكبر عدد مف حاالت الشيدت  2016سنة  والجدير بالذكر أف .%-16.29بنسبة  عوف تنفيذة نسبة لفئ

  .1عامؿ في إطار التقاعد المسبؽ 105، حيث تـ خروج مقارنة بالسنوات األخرى مف فترة الدراسة
 :يوضح ذلؾ 107ـفالجدوؿ رق structure الييكؿزيع العماؿ الدائميف حسب تو ل بالنسبةأما  

 
 

                                                           
وثائقداخلٌةلمدٌرٌةالمواردالبشرٌةبالمدٌرٌةالعامة. 1
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           2016-2012ّوفقّالييكلّخاللّالفترة AMC لمؤسسةّ:ّتوزيعّالعمالّالدائمين107مالجدولّرق
 لوحدة:عامؿا

 اتالبيان
 

 ىياكؿ الدعـ اإلداري ىياكؿ الدعـ التقني اإلنتاجىياكؿ 
 التطور نسب النسبة العدد التطور نسب النسبة العدد طورالت نسب النسبة العدد

2012 387 56.01% - 142 20.55% - 162 23.44% - 
2013 408 55.59% 5.43%+ 141 19.21% 0.70-% 185 25.20% 14.20%+ 
2014 378 55.02% 7.35-% 138 20.09% 2.13-% 171 24.89% 7.57-% 
2015 346 53.81% 8.47-% 129 20.06% 6.52-% 168 26.13% 1.75-% 
2016 289 50.52% 16.47-% 130 22.73% 0.77%+ 153 26.75% 8.93-% 
 %-1.42 %25.28 168 %-2.18 %20.53 136 %-7.04 %54.19 361 المتوسط

 الموارد البشرية بالمديرية العامة. مديريةعمى بيانات  اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
يشكؿ أكثر مف نصؼ عددىـ ضمف اليياكؿ  اإلنتاجاؿ ضمف ىياكؿ الجدوؿ يبيف أف عدد العم 

، تمييا في المرتبة الثانية ىياكؿ الدعـ اإلداري بنسبة متوسطة %54.19األخرى وذلؾ بنسبة متوسطة تساوي 
، أما أدنى نسبة لعدد العماؿ فسجمت عمى مستوى ىياكؿ الدعـ التقني بنسبة متوسطة تساوي 25.28%
20.53%. 
ة لتطور عدد العماؿ ضمف مختمؼ اليياكؿ، فالجدوؿ يبرز التدىور المستمر في عدد العماؿ بالنسب 

واإلدارة، فمنذ  اإلنتاجرغـ أنيا تشكؿ النسبة األقؿ مف عدد العماؿ مقارنة بيياكؿ  ضمف ىياكؿ الدعـ التقني
% -6.52بنسبة  2015وعدد العماؿ ضمف ىياكؿ الدعـ التقني في تراجع بمغ أقصاه في سنة  2013سنة 

عامؿ واحد ليذا الييكؿ. وىذا عمى عكس بقية اليياكؿ  بإضافةوذلؾ  2016ليحقؽ زيادة طفيفة جدا في سنة 
 +%14.20أعبلىا كانت مف نصيب ىياكؿ الدعـ اإلداري بنسبة زيادة  2013التي سجمت زيادة خبلؿ سنة 

ليعرؼ ىذيف الييكميف  عامؿ، 21وظيؼ وذلؾ بت اإلنتاجليياكؿ  +%5.43عامؿ، وبنسبة  23وذلؾ بتوظيؼ 
وذلؾ بنسبة  2016خبلؿ سنة  اإلنتاجبمغ أقصاه في ىياكؿ  2016-2014مستمر خبلؿ الفترة  انخفاض
يشكؿ أكثر مف  باإلدارةوبذلؾ أصبح عدد العماؿ  2015عامؿ مقارنة بسنة  57أي بتراجع قدره  %-16.47
أي أف عدد  ،مف عدد عماؿ ىياكؿ الدعـ التقني %118ونسبة  باإلنتاجعدد العماؿ  -%53 تقريبا-نصؼ 
األخير في مجاؿ نشاط يذا رغـ األىمية البالغة ل .%18بيياكؿ الدعـ التقني بنسبة  نظيره فوؽي اإلدارةعماؿ 

، مما يؤدي إلى تقميص قدراتيا عمى التحسيف والتطوير واالبتكارالمؤسسة الذي يرتكز أساسا عمى التطوير 
ّ التالي إضعاؼ قدرتيا عمى المنافسة.وب ،لمنتجاتيا

ّاألجورّ:ثانيا
 خدميف خبلؿ فترة الدراسة فيوضحيا الجدوؿ التالي:تالمسأجور بالنسبة لتطور  



ّتحميلّالقدرةّالتنافسيةّلممؤسسةّالوطنيةّألجيزةّالقياسّوالمراقبةّبالعممةّ   ّّّّّّ    الفصلّالثانيّّّ   ّّّّّّ ثانيّّالجزءّال
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ّالوحدة: دج                       2016-2012ّخاللّالفترة AMC بمؤسسةّروكتمةّاألجتطورّ:108ّالجدولّرقم
 متوسطال 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان

 786 718 034.69 817 555 942.08 834 058 767.75 822 108 059.21 792 172 006.54 667 695 397.89 إجمالي الكتمة األجرية
 %+5.19 %-1.98 +%1.45 +%3.78 +%18.64 - التطور نسب

 1 182 357.35 1 429 293.60 1 297 136.50 1 196 663.84 1 077 785.04 910 907.77 متوسط األجر
 %+11.92 +%10.19 +%8.40 +%11.03 +%18.32 -ّمعدؿ التطور
 92 648 526.4 100 316 930.30 99 925 506.64 101 806 886.23 86 241 084.95 74 952 223.88 المديرية العامة

315 616 023.78 قسـ الكيرباء  464.69 839 369  832.10 239 362  909.67 238 354  472.72 010 358  940.59 988 351  
130 092 707.93 قسـ السوائؿ  735.92 910 155  143.36 413 168  352.97 813 181  666.80 528 163  721.40 951 159  

44 136 855.87 قسـ األدوات  570.28 784 53  231.24 764 62  545.15 659 65  394.45 150 66  119.40 499 58  
102 897 586.43 قسـ الخدمات الصناعية  150.70 396 126  966.28 883 126  453.32 421 132  477.81 549 129  726.91 629 123  

%11.23 نسبة أجور المديرية العامة  10.89%  12.38%  11.98%  12.27%  11.75%  
%47.27 نسبة أجور قسـ الكيرباء  46.69%  44.06%  42.47%  43,79%  44.86%  
%19.48 نسبة أجور قسـ السوائؿ  19.68%  20.49%  21.80%  20%  20.29%  

%6.61 نسبة أجور قسـ األدوات  6.79%  7.63%  7.87%  8.09%  7.40%  
%15.41 نسبة أجور قسـ الخدمات الصناعية  15.96%  15.43%  15.88%  15.85%  15.71%  

%66.75 نسبة أجور قسمي الكيرباء والسوائؿ  66.37%  64.55%  64.27%  63.79%  65.15%  
ّمديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة. مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى بياناتالمصدر: 
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ىي في تزايد مستمر خبلؿ فترة  AMC نبلحظ مف خبلؿ معدالت التطور أف الكتمة األجرية بمؤسسة 
، وذلؾ عمى 2015مقارنة بعاـ % -1.98 ػػطفيؼ ُقدِّر ب انخفاضالتي عرفت  2016الدراسة باستثناء سنة 

كما أوضحتو سابقا معدالت التطور  2016-2013لعماؿ خبلؿ الفترة الرغـ مف االنخفاض الذي عرفو عدد ا
ؤكد ذلؾ مف خبلؿ تالسنوي لمتوسط األجر  معدالت التطوركما أف  ،105ـرقلمعماؿ بالجدوؿ  يالملمعدد اإلج

جمة عمى مستوى الكتمة األجرية وذلؾ عمى طوؿ فترة سالزيادات السنوية التي فاقت معدالت التطور الم
ؤثر عمى الكتمة األجرية تلـ  AMC أف التخفيضات التي مست عدد العماؿ بمؤسسة وعميو نستخمص الدراسة.
 في التزايد. استمرتالتي 

يضاؼ إلى ما سبؽ أف المديرية العامة والتي تمثؿ ىياكؿ الدعـ اإلداري تمتص لوحدىا في المتوسط  
 لقسـ الكيرباء. %45ئؿ ولقسـ السوا %20سنويا مف الكتمة األجرية، مقابؿ  %12ما يقارب 

ّالتكوينّ:ثالثا
ستراتيجي نظرا لدوره الميـ في تحقيؽ ميزة إكمورد  دعي يُ في ظؿ اقتصاد المعرفة فإف المورد البشر 

. كويفتنافسية لممؤسسة، لذلؾ يتوجب عمى المؤسسة رفع كفاءة وميارة مواردىا البشرية مف خبلؿ عممية الت
لموظفي المؤسسة أصبح ضروري مف أجؿ إكسابيـ بصورة منتظمة أحدث التدريب المستمر بعبارة أخرى أف 

عدد  يبرز. والجدوؿ الموالي 1سريعة في بيئة األعماؿ التنافسيةالتطورات التكنولوجية ال كبةلمواالميارات 
 :AMCبمؤسسة  العماؿ المستفيديف مف التكويف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، تحدة، نيويورؾالمجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، التكنولوجيات الجديدة لتعزيز القدرة التنافسية واإلنتاجية في قطاعات مختارة، األمـ الم1

 .33، ص2003، الواليات المتحدة األمريكية
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       2016-2012ّينّشمميمّالتكوينّخاللّالفترةنّالذوالعمالّالدائموصنفّ:ّعدد109ّمالجدولّرق
 عامؿلوحدة:ا

 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان
 155 170 126 217 134 126 عدد اإلطارات الذيف مسيـ التكويف

 28 29 39 24 20 28 الذيف شمميـ التكويف أعواف التحكـعدد 

 1 0 0 5 0 0 الذيف شمميـ التكويف أعواف التنفيذعدد 
 184 199 165 246 154 154 المجموع اإلجمالي لمعماؿ الذيف شمميـ التكويف

معدؿ التدريب= عدد العماؿ الذيف خضعوا لدورات تدريب/العدد 
 اإلجمالي لمعماؿ

21.01% 20.95% 35.81% 25.66% 34.79% 27.64% 

 %+6.62 +%20.61 %-32.93 %+59.74 %0 - التطور لمعدد اإلجمالي لمعماؿ الذيف شمميـ التكويفنسب 

 %83.77 %85.43 %76.36 %88.21 %87.01 %81.82 نسبة اإلطارات ضمف العدد اإلجمالي لمعماؿ الذيف شمميـ التكويف
ضمف العدد اإلجمالي لمعماؿ الذيف شمميـ  أعواف التحكـنسبة 

 التكويف
18.18% 12.99% 9.76% 23.64% 14.57% 15.83% 

ف العدد اإلجمالي لمعماؿ الذيف شمميـ ضم أعواف التنفيذة نسب
 التكويف

0% 0% 2.03% 0% 0% 0.41% 

 %112.58 %127.82 %88.73 %155 %90.54 %100.8 المؤسسة نسبة اإلطارات الذيف شمميـ التكويف مف إجمالي إطارات
أعواف ي فئة الذيف شمميـ التكويف مف إجمال أعواف التحكـة نسب

 التحكـ
16.87% 10.99% 13.78% 25.83% 19.86% 17.47% 

أعواف ي فئة الذيف شمميـ التكويف مف إجمال أعواف التنفيذة نسب
 التنفيذ

0% 0% 1.34% 0% 0% 0.27% 

ّالموارد البشرية بالمديرية العامة. مديريةعمى بيانات  اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
سنويا خبلؿ  %28بالمؤسسة لـ يتجاوز  ؽ نبلحظ أف متوسط معدؿ التدريبالجدوؿ السابمف خبلؿ  

مف مجموع  %84بنسبة متوسطة قاربت  اإلطاراتيبرز بوضوح تمركز التكويف في فئة  فترة الدراسة، كما أنو
الذيف شمميـ التكويف مف إجمالي إطارات  اإلطاراتالعماؿ الذيف شمميـ التكويف، وىذا ما تؤكده نسب عدد 

مما يعني أف ىناؾ إطارات شاركوا في أكثر مف دورة  %100السنوات المؤسسة حيث فاقت النسب في بعض 
مف سنويا  %16بمتوسط نسبة قاربت أعواف التحكـ في المرتبة الثانية ثـ يأتي  خبلؿ نفس السنة. كوينيةت

 أعواف التحكـد مف إجمالي عدسنويا  %17 إجمالي العماؿ الذيف شمميـ التكويف ونسبة متوسطة تساوي
منيـ أي بنسبة  5حيث شمؿ التكويف  2014فالتكويف معدـو لدييـ باستثناء سنة أعواف التنفيذ ما أ، بالمؤسسة

 بالمؤسسة.أعواف التنفيذ مف إجمالي عدد  %1مف إجمالي العماؿ الذيف مسيـ التكويف ونسبة  2%
ناؾ المؤسسة منصب عمى تدريب القيادات اإلدارية، بينما ى اىتماـمف خبلؿ ما سبؽ نستخمص أف  

إىماؿ شبو تاـ لتدريب الموظفيف. لذلؾ يجب عمى المؤسسة تدارؾ الوضع وتوسيع مجاؿ التدريب ليشمؿ 
 رؼ التي تجعميـ أكثر قدرة وفاعمية في تنفيذ مياميـ.اكافة العماؿ إلكسابيـ الميارات والمع

 
                                                           

106ـبلؿ فترة الدراسة بالجدوؿ رقخعدد اإلطارات  راجع. 
أعواف التحكـعدد  راجع Maitrises 106ـبلؿ فترة الدراسة بالجدوؿ رقخ.

 أعواف التنفيذعدد  راجع Exécutions 106بلؿ فترة الدراسة بالجدوؿ رقـخ.
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 :الجدوؿ المواليأما مصايؼ التكويف خبلؿ فترة الدراسة فيبرزىا  
 دج الوحدة:                  2016-2012ّخاللّالفترة AMC مؤسسةعمالّ:ّتكاليفّتكوين110ّرقمّالجدول

 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان
 16 243 320 13 377 170 8 528 160 10 116 980 3 531 420 45 662 870 تكمفة التكويف البيداغوجي بالجزائر

 5 493 070 1 117 510 7 500 190 5 124 730 12 150 890 1 572 030 المصاريؼ األخرى لمتكويف بالجزائر
 21 736 390 14 494 680 16 028 350 15 241 710 15 682 310 47 234 900 1المجموع

 38 406 0 0 0 192 030 0 تكمفة التكويف البيداغوجي بالخارج

 973 334 1 905 510 1 200 230 926 840 834 090 0 المصاريؼ األخرى لمتكويف بالخارج
 1 011 740 1 905 510 1 200 230 926 840 1 026 120 0 2المجموع

 22 748 130 16 400 190 17 228 580 16 168 550 16 708 430 47 234 900 (2+1المجموع الكمي )
 %-23.24 %-4.81 +%6.56 %-3.23 %-64.63 - تطور إجمالي مصاريؼ التكويف نسب

الجزائر مف إجمالي نسبة مصاريؼ التكويف ب
 مصاريؼ التكويف لمسنة

100% 93.86% 94.27% 93.03% 88.38% 93.91% 

نسبة مصاريؼ التكويف بالخارج مف إجمالي مصاريؼ 
 التكويف لمسنة

0% 6.14% 5.73% 6.97% 11.62% 6.09% 

نسبة تكمفة التكويف البيداغوجي بالجزائر مف إجمالي 
 تكمفة التكويف بالجزائر

96.67% 22.52% 66.38% 53.21% 92.29% 66.21% 

نسبة المصاريؼ األخرى مف إجمالي تكمفة التكويف 
 بالجزائر

3.33% 77.48% 33.62% 46.79% 7.71% 33.79% 

نسبة تكمفة التكويف البيداغوجي بالخارج مف إجمالي 
 تكمفة التكويف بالخارج

0% 18.71% 0% 0% 0% 3.74% 

كمفة التكويف نسبة المصاريؼ األخرى مف إجمالي ت
 بالخارج

0% 81.29% 100% 100% 100% 76.26% 

نسبة تكمفة التكويف البيداغوجي مف إجمالي مصاريؼ 
 التكويف لمسنة

96.67% 22.28% 62.57% 49.50% 81.57% 62.52% 

نسبة المصاريؼ األخرى مف إجمالي مصاريؼ 
 التكويف لمسنة

3.33% 77.71% 37.43% 50.50% 18.43% 37.48% 

 الموارد البشرية بالمديرية العامة. مديريةعمى بيانات  اعتمادادر: مف إعداد الطالبة المص

 حدثت طفرة في مصاريؼ التكويف بمؤسسة 2013مف سنة بدء أنو  110ـالجدوؿ رقنبلحظ مف خبلؿ  
AMC2012مقارنة بسنة  %-65بنسبة قاربت  أي ،ؿ ىذه السنة بأكثر مف النصؼ، حيث تقمصت خبل ،

ثـ بحوالي  2013مقارنة بسنة  2014عاـ % -3.23التراجع خبلؿ السنوات الموالية ولكف بنسب أقؿ ليستمر 
. ىذه األخيرة ىي السنة الوحيدة ضمف فترة الدراسة التي شيدت 2015مقارنة بسنة  2016خبلؿ عاـ  %-5

ف الجدوؿ يبرز إفعبلوة عمى ذلؾ  .2014مقارنة بعاـ +% 6.56زيادة في مصاريؼ التكويف ُقدِّرت بنسبة 
مف إجمالي مصاريؼ التكويف  %94بوضوح أف التكويف بالجزائر ىو الغالب وذلؾ بنسبة متوسطة قاربت 

ىذا األخير ىو عبارة فقط عف مصاريؼ اإلقامة والسفر والحصوؿ عمى الفيزا  لمتكويف بالخارج. %6مقابؿ 
خبلؿ السنوات  %100رج والتي بمغت وىذا ما تعكسو نسب المصاريؼ األخرى مف إجمالي التكويف بالخا

واألكؿ والنقؿ وبعدما  كاإلقامةبالتكويف ف المصاريؼ األخرى الممحقة إفضؼ إلى ذلؾ أالثبلث األخيرة. 
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مف إجمالي تكاليؼ  -لتكمفة التكويف البيداغوجي %96.67مقابؿ - %3.33تمثؿ فقط  2012كانت في سنة 
بنسبة قاربت  2013حيث بمغت ذروتيا في سنة لتكويف التكويف، أصبحت تشكؿ أكثر مف نصؼ تكمفة ا

نصؼ التكمفة اإلجمالية   أي 2015سنة  %50.5لترتفع مرة أخرى إلى  %37.43إلى  انخفضتثـ  77.71%
سنويا  %37.48نسبة  المتوسط ما يمثؿ في أي ،%18.43إلى نسبة  2016لمتكويف لتنخفض خبلؿ عاـ 

  اريؼ التكويف البيداغوجي.لمص% 62.52مقابؿ خبلؿ فترة الدراسة 
ّالتطويرّالتكنولوجيّ:الفرعّالثالث

تكاليؼ اإلنتاج بفضؿ الطرؽ  قميصإف القدرة عمى االبتكار تسمح لممؤسسة بتقديـ منتجات جديدة، ت 
زيادة التفوؽ  أو، المحافظة إحداثالمؤسسات بتحسينيا المستمر لمنتجاتيا يمكنيا الحديثة لئلنتاج. كما أف 

في مجاؿ نشاطيا وتجنب التيديدات  األولىف تكوف أيجي عف منافسييا. ىذا التفوؽ يسمح ليا بستراتاإل
التكنولوجي. وخير مثاؿ عف ذلؾ في مجاؿ المنتجات الكيربائية شركة  رفي مسايرة التطو  التأخرالناتجة عف 

 .1Schneider شنيدر
ىو مجرد حبر عمى ورؽ، فمديرية  فالمبلحظ أف الييكؿ الخاص بالتطوير AMC أما بالنسبة لمؤسسة 

ىي في  2017التطوير والنوعية المبينة سابقا والتي ىي بدوف مدير منذ تقاعد المدير السابؽ في سبتمبر 
تتضمف فقط دائرة متابعة االستثمارات ونظاـ إدارة الواقع عبارة عف مديرية لتسيير المشاريع االستثمارية فيي 

رة يساعده ميندس أما دائرة التطوير فكانت ومازالت شاغرة لحد اآلف، بعبارة النوعية والتي يرأسيا رئيس دائ
أخرى أف مديرية التطوير والنوعية تتكوف مف ميندسة في اإلعبلـ اآللي تتولى رئاسة دائرة النوعية ومعيا 

ضافة إ AMC ف عممية التطوير لممنتجات تتـ عمى مستوى أقساـ اإلنتاج بمركبإميندس فقط. ونظرا لذلؾ ف
أنو ال يوجد ىناؾ مخصصات  أي ،إلى قسـ األدوات، وتكاليؼ التطوير يتـ إدخاليا ضمف ميزانية االستثمار

ة لممؤسسة، رغـ أف ىذا األخير يعتبر المؤشر األساسي عمى القدرات االبتكاري ،لئلنفاؽ عمى البحث والتطوير
مع العمـ أف  .2التكنولوجيا األكثر حداثةوالذي يتجسد في األخير في سمع جديدة أو طرؽ إنتاج تقـو عمى 

مف رقـ أعماليا لمجيودات البحث والتطوير،  %13أغمبية الصناعة الكيربائية العالمية تخصص في المتوسط 
Siemensفي بعض المؤسسات مثؿ  %17بؿ تصؿ إلى 

عمى إعادة  2017إال أنو جاري العمؿ خبلؿ سنة . 3
عييف ميندس يترأس دائرة التطوير ويعمؿ تحت إشرافو مخبر يتواجد وذلؾ بت ،بعث الييكؿ الخاص بالتطوير

دائرة ل المستقبمي رئيسالبما في ذلؾ  ميندسيفويتكوف مف عشرة  بقسـ الكيرباء AMC عمى مستوى مركب
 التطوير.
وتجدر اإلشارة إلى أنو في إطار إستراتيجية المؤسسة لتطوير منتجاتيا الحالية وتوسيع حقيبة  
مف  دج 73 000 000 ػػميزانية قدِّرت ب 2015بمنتجات جديدة، فإف المؤسسة خصصت في سنة منتجاتيا 

                                                           
1
Laurent Grisel et Philippe Osset, l’analyse du cycle de vie d’un produit ou d’un service: applications et mise en 

pratique, Afnor éditions, Saint-Denis, France, 2008, P.32. 
 .162محمد دياب وبساـ الحجار، مرجع سابؽ، ص2

3
EN-AMC, étude du marché: contacteurs et relais thermiques, Février 1999, P.8. 
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ليذه  لبلستجابةأجؿ مف جية إقامة مخبريف عمى مستوى قسمي اإلنتاج، وشراء التجييزات البلزمة 
 .1اإلستراتيجية مف جية ثانية

ت لممنتجا تحسيفىناؾ فقط  براءة اختراع، بؿ ختراع فالمؤسسة لـ تحصؿ عمى أيأما براءات اال 
اعتمادا عمى التقميد أو المحاكاة حيث يتـ تحميؿ عدة عبلمات مف منتوج معيف ومف ثـ الوصوؿ إلى تصميـ 

 اتموصبلت الربط بشبكو  ،الكيربائية اتالشبكمعيف وذلؾ كما حدث مع منتجات: القواطع، لواحؽ 
المنطمؽ –موصبلت الربط بشبكة الكيرباء كيربائية و مع العمـ أف مشروعي إنتاج لواحؽ الشبكة ال. 2ءالكيربا

جاءا في إطار توجيات مجمع سونمغاز مف أجؿ  -عمى التوالي 2016و 2015في إنتاجيما خبلؿ سنتي 
 .3تعزيز التكامؿ الصناعي مف خبلؿ تمبية حاجات الفروع مف ىذه المنتجات

ببعض التحسينات عمى البعض قامت  2000ومع مطمع سنوات  AMC والجدير باإلشارة أف مؤسسة 
 مف منتجاتيا تمثمت في:

 Détendeur haut pression DHP منظـ الغاز الذي تـ نزع منو الجزء الخاص بمنظـ الضغط العالي .1

، ليصبح منظـ الغاز ذو استعماؿ منزلي فقط بعد ما كاف سابقا مزدوج االستعماؿ 2003في سنة 
دج لموحدة.  548.11خفض التكمفة آنذاؾ بما مقداره منزلي وفي المصانع. ىذا التحسيف أدى إلى 

مف  coude grand model ػػػػُأجري تحسيف طفيؼ آخر تمثؿ في حذؼ ما يسمى ب 2009وفي عاـ 
منظـ الغاز والذي تتمثؿ وظيفتو في الربط بيف عداد الغاز ومنظـ الغاز وأصبح الربط بينيما مباشرة 

 .4دج لموحدة 315التكمفة ب دوف رابط، ىذا التحسيف أدى إلى تقميص 
، ونظرا لتقادمو 1985ج الثاني يتمثؿ في القواطع الذي انطمقت المؤسسة في إنتاجو في عاـ و المنت .2

األلمانية عف ىذا المنتج وانتقاليا إلى آخر أكثر تطورا،  ABB وتخمي الشركة المانحة لمرخصة
زائو الداخمية بعدما كانت معظميا اضطرت المؤسسة إلى التحوؿ إلى مادة الببلستيؾ في صناعة أج

 ،المؤسسة مف طرؼ ثبلثة ميندسيف مف 2011. حيث تـ البدء في تصميـ المنتج في سنة الفوالذمف 
تـ  2014وبداية  2013كاف االختبار األولي لو مف الناحية التقنية، وفي نياية  2013وفي جواف 

ؿ تكمفة مقارنة بالقديـ، كما أف عممية تركيبو ج المطوِّر أصبح أقو االنطبلؽ الفعمي في إنتاجو. المنت
 . 5مرحمة 20مرحمة تقمصت إلى فقط  50 ػػأقؿ تعقيدا فبعدما كاف يمر ب

لى غاية  1980أما بالنسبة لعداد الكيرباء الميكانيكي الذي انطمقت المؤسسة في إنتاجو في عاـ  .3 وا 
ورغبتيا في تحديث نظاـ  ياإللكترونإلى عداد الكيرباء  التحوؿنو نظرا الختيار سونمغاز إ، ف2002

                                                           
1
EN-AMC, système de management qualité, Revue de direction 2015, op.cit., P.5.   

نوفمبر  30ميس مقابمة مع السيدة ليندة عقوف، رئيس دائرة نظاـ إدارة النوعية ومتابعة االستثمارات بمديرية التطوير والنوعية بالمديرية العامة، الخ2
الرئيس السابؽ لدائرة نظاـ إدارة النوعية ومتابعة االستثمارات بمديرية التطوير والنوعية . ومقابمة مع السيد عبد الحكيـ دريسي، 09.30، الساعة 2017

 .11.15، الساعة 2017سبتمبر  14بالمديرية العامة والرئيس الحالي لدائرة التصنيع بقسـ السوائؿ، الخميس 
3
EN-AMC, AM.C.OM, bulletin d’information de l’ entreprise, direction commerciale, N

o
12, Mai 2014, P.6.   

 مصمحة التطوير والمناىج بالدائرة التقنية لقسـ السوائؿ.وثائؽ داخمية ل4
 مصمحة التطوير والمناىج بالدائرة التقنية لقسـ الكيرباء.5



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتحميلّالقدرةّالتنافسيةّلممؤسسةّالوطنيةّألجيزةّالقياسّوالمراقبةّبالعممةّ       الفصلّالثانيّّّ    نيّّثاالجزءّال 

 

410 
 

وضياع  لتفادي مشاكؿ السرقاتTélé relève عد نظاـ الفوترة عف ب إلىالتسيير لمفوترة باالنتقاؿ 
وتـ   2000نفسيا مجبرة عمى التحوؿ مف اإلنتاج إلى التركيب وذلؾ خبلؿ سنة  AMC وجدت الطاقة

 اختيار الشركة الفرنسية
Sagem، سة استمرت في إنتاج العداد الميكانيكي إلى مع العمـ أف المؤس

. والجدير بالذكر 1تاريخ التوقؼ النيائي عف إنتاجو 2002جانب تركيب العداد اإللكتروني إلى غاية 
أف المؤسسة في بداية انطبلقيا في تركيب العدادات اإللكترونية اكتفت بنوع واحد والمتمثؿ في 

وأخيرا  ، Triphasé  إلى ثبلثية الطور 2004تقؿ في سنة لتن  ،Monophasé العدادات أحادية الطور
المتوسط والعالي والموجية لبلستعماؿ عمى مستوى المؤسسات  ثبلثية الطور ذات الضغط 2006في 

الفوترة  إلى نظاـ AMC انتقمت 2012الصناعية وشبكات نقؿ الكيرباء عمى التوالي. وبدء مف سنة 
ىذا سيا في بيئة حديثة عنيا تتمثؿ في البرمجيات التي تسيير وبذلؾ وجدت نف Télé relève عف بعد

 ـ.نظاال
المنتجات المتبقية والمتمثمة في الموصبلت الحرارية وأزرار التماس فمـ يمسيا أي تحسيف منذ  .4

لى غاية كتابة ىذه السطور. 1990االنطبلؽ في إنتاجيا في عاـ   وا 
المؤسسة لمنتجاتيا يتمثؿ في مشكؿ التمويف ير الحقيقي وراء تطو الدافع  أف إلى اإلشارةوتجدر  
، المكونات بسبب تخمي مانحي الرخص عف إنتاجيا نظرا لتحوليـ لمنتجات أكثر حداثةو  القطع ببعض

بالتالي إلى  وءوالمج .2وبالتالي وجدت المؤسسة نفسيا مجبرة عمى إتباع إستراتيجية تطوير لمنتجاتيا المتقادمة
 ي منتجات عدادات الكيرباء والغاز وموزعات الوقود.ف اإلنتاجالتركيب بدؿ 

 :3فيناؾ AMC فيما يخص المشاريع المستقبمية لتطوير منتجات
، حيث AMC عداد الغاز الذي يتـ استيراده حاليا وتركيبو في مؤسسة intégration مشروع إدماج .1

إلى  2019سنة  لتصنيع القطع المعدنية كمرحمة أولى لبلنتقاؿ في 2018ىناؾ مشروع في سنة 
 تصنيع القطع الببلستيكية لعداد الغاز؛

 لعداد الكيرباء مف أجؿ التحوؿ إلى عداد الكيرباء الذكي؛ 2019مشروع تطوير في سنة  .2
 خاص بعداد ومنظـ الغاز وذلؾ مف تصميـ قسـ األدوات؛ Coffret ج صندوؽإنتا .3
تصميمو مف طرؼ الدائرة  والذي تـ ،سيتـ االنطبلؽ في صنع منظـ غاز جديد 2018خبلؿ سنة  .4

التقنية لقسـ السوائؿ. وتجدر اإلشارة أف عميمة التصميـ استمرت ثبلث سنوات، وقد جاءت فكرة 
جيا و إلى تطوير منت AMC بغرداية مما اضطر Energical التطوير نتيجة المنافسة مف قبؿ مؤسسة

                                                           
نظرا إلقامة الشركة الفرنسية Sagem  فاستيراد، 2009لفرع ليا بتونس في سنة AMC مف تونس. لمعدادات الكيربائية يتـ 
 الكيرباء لقسـ الكيرباء. عداداتمصمحة اليندسة والنوعية بدائرة تركيب 1

  أما بالنسبة لمقوطع فقد انتيت في سنة 1999عقود التراخيص المتعمقة بمنتجات: عدادات الكيرباء والغاز ومنظـ الغاز بمغت أجميا في عاـ ،
1993. 

 .11.15، الساعة 2017ماي  17ية التجارية، األربعاء مقابمة مع السيد الطيب السعدي، مدير المدير 2
 .11.15، الساعة 2017سبتمبر  14مقابمة مع السيد عبد الحكيـ دريسي، رئيس دائرة التصنيع بقسـ السوائؿ، الخميس 3
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التالية مقارنة بالمنتوج ز بالخصائص منظـ الغاز الجديد يتمي.  Energical ليصبح يشبو منتوج
 :1الحالي

 أكثر دقة؛ -
، بعكس Barsبار  25إلى  6تتراوح ما بيف  Pressions أنواع مختمفة مف الضغطنموذج واحد مف أجؿ  -

 القديـ الذي كاف لكؿ ضغط منظـ خاص بو؛
 كمغ 3.5كمغ بدؿ  1الوزف المتوقع يصؿ إلى أف أخؼ، حيث  وبالتاليمف ناحية الشكؿ فيو أقؿ وزنا  -

 ّلمنظـ الغاز الحالي.
ّتموينوظيفةّالّ:الفرعّالرابع
مف المواد والمواـز والخدمات األخرى  باحتياجاتياتمويف في تزويد المؤسسة ظيفة الو  كمف مياـت 

الضرورية لتأدية نشاطيا، وذلؾ بأفضؿ الشروط مف حيث التكمفة والنوعية وفي اآلجاؿ المحددة. كما تنبع 
زايد وزف المشتريات في سعر التكمفة، وعميو فتقميص تكاليؼ التمويف مف شأنو أىمية ىذه الوظيفة مف ت

ء والسوائؿ مف الكيربا يوالجدوؿ الموالي يوضح قيمة مشتريات قسمتحسيف الموقع التنافسي لممؤسسة. 
ّخبلؿ فترة الدراسة: مستمزمات اإلنتاج

                                                           
1
EN-AMC, système de management qualité, Revue de direction 2015, op.cit., P.5.    
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 دج الوحدة:         2016-2012ّخاللّالفترةّاإلنتاجمزماتّوالسوائلّمنّمستّالكيرباءّيمشترياتّقسمّتطور:111ّمالجدولّرق
 المتوسط 2016 2015 2014 2013 2012 اتالبيان

ػػربػػ
يػػػػػػػػ
كػػػػػػػػ
اػمػػػػػػػ
ػػـػ 
سػػػػػ
قػػػػػػػػ

 ػػػػاء

 41 447 245.13 64 222 940.75 26 030 552.45 39 556 026.03 34 959 811.14 42 466 895.3 المشتريات المحمية
 1 953 033 381.77 2 288 679 893.22 1 571 375 409.27 1 584 900 521.47 2 176 546 365.99 2 143 664 718.92 المشتريات المستوردة

 1 994 480 626.91 2 352 902 833.97 1 597 405 961.72 1 624 456 547.50 2 211 506 177.13 2 186 131 614.22 إجمالي المشتريات
 %2.06 %2.73 %1.63 %2.43 %1.58 %1.94 المشتريات المحميةنسبة 

 %97.94 %97.27 %98.37 %97.56 %98.42 %98.06 نسبة المشتريات المستوردة

وائػػ
سػػػػػػػػ

لػػػػػػػػػػ
ـػ ا
ػػػػػػػػػػػػ
ػػػسػػ
قػػػػػػػػ

 ػػػػػؿ

 61 201 518.28 76 928 515.59 84 243 748.33 61 027 307.66 41 590 886.84 42 217 132.97 المشتريات المحمية
 1 719 036 823.03 1 818 110 185.79 1 547 714 829.23 2 400 789 299.37 1 530 413 755.1 1 298 156 045.66 المشتريات المستوردة

 1 780 238 341.31 1 895 038 701.38 1 631 958 577.56 2 461 816 607.03 1 572 004 641.94 1 340 373 178.63 إجمالي المشتريات
 %3.5 %4.06 %5.16 %2.48 %2.65 %3.15 نسبة المشتريات المحمية

 %96.5 %95.94 %94.84 %97.52 %97.35 %96.85 نسبة المشتريات المستوردة
 .ء والسوائؿالكيربا يبقسم والمحاسبة ةالماليدائرتي المصدر: مف إعداد الطالبة اعتمادا عمى بيانات 
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مف الخارج  االستيرادكميا عمى يعتمداف  AMCبمؤسسة  اإلنتاجي لجدوؿ السابؽ أف قسميتضح مف ا 
ت ات المستوردة مف إجمالي المشتريانسبة المشتريحيث تراوحت  ،اإلنتاجما مف مستمزمات احتياجاتيفي تمبية 

في  ،سنويا %97.94وذلؾ بمتوسط نسبة قدرىا  %98.42و %97.27ما بيف  خبلؿ فترة الدراسة بقسـ الكيرباء
. سنويا% 2.06بمتوسط نسبة % 2.73 لىإ% 1.58خبلؿ فترة الدراسة ما بيف ة المشتريات المحمي تمثؿحيف 
وذلؾ  مف إجمالي المشتريات %97.52 إلى %95ما بيف ة المشتريات المستوردؿ فقد شكمت قسـ السوائبأما 

لممشتريات  %5إلى %2.48بة ما بيف ، مقابؿ نسخبلؿ فترة الدراسةا سنوي %96.5بمتوسط نسبة قدرىا 
مما يدفعنا إلى  ،كثيرا عف قسـ الكيرباءوىو بذلؾ ال يختمؼ  .%3.5 قدرىا بنسبة سنوية متوسطة أي المحمية

ىي مستوردة مف الخارج وىذا ما يجعميا  AMCمؤسسة ب اإلنتاجت مف مستمزمات مشترياال معظـالقوؿ أف 
درجة التشابؾ بيف الصناعات  انخفاضلنسب السابقة تشير إلى كما أف ا في تبعية لممورديف األجانب.

  )المحدد الثالث مف ماسة بورتر(. الجزائرية
ف عدد مرات حدوث إوالجدير بالتنويو وحسب المسؤوليف بمصمحتي الشراء بقسمي الكيرباء والسوائؿ ف 

 إجراءات إلىذلؾ يرجع  مرات سنويا، وسبب 6 أو 5 إلىيصؿ في المتوسط  األوليةاالنقطاع في المواد 
  مشاكؿ لدى المورد نفسو. إلى إضافةخر طمب الشراء والذي يعتبر السبب الغالب، أالشراء، ت

ّ المطمبّالثالث:ّنقاطّالقوةّوالضعفّلممؤسسةّمحلّالدراسة
إلى  وفؽ نموذج سمسمة القيمة لبورتر، نخمص AMCمف خبلؿ التحميؿ السابؽ لوظائؼ مؤسسة  

 ة:النتائج الموالي
تمثؿ في المتوسط ما مقداره  والتي، المستوردةاعتماد المؤسسة بشكؿ شبو كمي عمى مستمزمات اإلنتاج  -

في  ،وىذا ما يجعميا في تبعية لممورديف األجانبلمشتريات خبلؿ فترة الدراسة، سنويا مف إجمالي ا 97%
راجع إلى عدـ تطور  وذلؾ .حيف يقتصر المكوِّف المحمي عموما عمى مستمزمات التعبئة والتغميؼ

، صناعات كؿ مف المعادف والببلستيؾ وغيرىا مف المواد الضرورية لصناعة منتجات القياس والمراقبة
 ؛الغياب التاـ لمعناقيد الصناعية بصفة عامة في الجزائرو 
 %65المشتريات المستيمكة أكثر مف نصؼ إجمالي تكاليؼ اإلنتاج، بمتوسط نسبة قدرىا تشكؿ تكاليؼ  -

، أضؼ إلى ذلؾ فيي عموما في وىي بذلؾ تحتؿ المرتبة األولى ضمف ىيكؿ تكاليؼ المؤسسة ا،سنوي
. أما تكاليؼ اليد العاممة فتحتؿ المرتبة الثانية في قائمة تكاليؼ تزايد مستمر عمى طوؿ فترة الدراسة

ف لوحدىما في يشكبل يذيف البنديف مف التكاليؼسنويا، وبالتالي ف %16متوسطة قاربت اإلنتاج بنسبة 
 ؛سنويا لممصاريؼ األخرى %19، مقابؿ مف إجمالي تكاليؼ اإلنتاجسنويا  %81المتوسط ما نسبتو 

مف مستمزمات اإلنتاج تنحصر في عدد محدود مف المورديف مف الدوؿ  AMCواردات المؤسسة  -
خبلت اإلنتاج المختمفة األوروبية كفرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بمجيكا وغيرىا. كما أف معظـ مشترياتيا مف مد

وىذا ما يعزز مف قوتيـ التفاوضية ويخمؽ صعوبات لممؤسسة  ،تتميز بالتمركز في مورد واحد أو اثنيف
 في اقتناء مستمزمات اإلنتاج؛
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عدـ قرب مصادر التمويف بالمواد األولية يؤدي إلى زيادة تكاليؼ التمويف مما يضعؼ مف ميزة التكمفة  -
 األقؿ؛

عمى احتياجاتيا مف  AMCمركية النسبة األعمى ضمف تكاليؼ حصوؿ مؤسسة تشكؿ الحقوؽ الج -
سنويا لباقي تكاليؼ  %29سنويا خبلؿ فترة الدراسة مقابؿ  %71وذلؾ بمتوسط نسبة قاربت  ،الخارج

وبالتالي مف سعر البيع  ،استيراد مستمزمات اإلنتاج. ىذه المصاريؼ مف شأنيا الرفع مف تكمفة اإلنتاج
 لى إضعاؼ القدرة التنافسية السعرية لمنتجات المؤسسة أماـ نظيرتيا المستوردة؛مما يؤدي إ

معدالت اإلنجاز السنوية لمكميات المنتجة في معظـ سنوات الدراسة أبرزت بوضوح السياسة المتبعة مف  -
وذلؾ بيدؼ  ،والمتمثمة في التخطيط لكميات إنتاج مساوية أو أقؿ مف تمؾ المنتجة ،طرؼ المؤسسة

يؽ التطابؽ بيف الكميات المخططة والمحققة مف جية، والتقميؿ مف مخزونات المنتجات إلى أدنى حد تحق
 ممكف وخاصة منيا تمؾ التي تعاني فييا المؤسسة مف المنافسة مف جية ثانية؛

وباستثناء عدادات الغاز والكيرباء الموجية  ،AMCعمى النتيجة السابقة يمكننا القوؿ أف مؤسسة  بناء -
مجمع سونمغاز، فإنيا تعاني مف صعوبات جمة في بيع المنتجات المتبقية، وىذا ما أكدتو المعدالت إلى 

والتي لـ يتجاوز متوسطيا لمنتجات: منظـ الغاز، أزرار التماس  ،المنخفضة الستغبلؿ الطاقة اإلنتاجية
وصؿ ىذا المتوسط أنيا تعمؿ بنصؼ طاقتيا اإلنتاجية، بؿ  سنويا أي %50والموصبلت الحرارية نسبة 
 سنويا لمنتوج القواطع؛ %36خبلؿ فترة الدراسة إلى نسبة 

ضعؼ الحصة السوقية لممؤسسة في المنتجات المفتوحة عمى المنافسة حيث لـ يتجاوز متوسط حصتيا  -
 سنويا خبلؿ فترة الدراسة، مما يشير إلى ضعؼ قدرتيا التنافسية؛ %27.36في منتوج القواطع نسبة 

في تسويؽ منتجاتيا وخاصة منيا منتجات:  الكبيرة التي تعاني منياصعوبات لمونظرا  AMCالمؤسسة  -
القواطع، أزرار التماس والموصبلت الحرارية لجأت إلى التقميص مف الكميات المنتجة حتى تتطابؽ مع 
 الكميات المباعة، وىذا ما جعؿ مف نسب العجز التسويقي منخفضة وتكاد تكوف معدومة، وىذا ما يفسر

 كذلؾ تدني معدالت استغبلؿ الطاقة اإلنتاجية؛
وذلؾ مف خبلؿ التقميص في الكميات  ،المؤسسة تسعى جاىدة لتخفيض تكاليؼ تخزيف المنتجات النيائية -

 12المنتجة حتى تتطابؽ مع الكميات المباعة، حيث قارب متوسط االحتفاظ بمخزوف المنتجات النيائية 
 ؛يؤثر سمبا عمى فترة تسميـ الطمبيات مما يـو سنويا خبلؿ فترة الدراسة

سنويا  %82وذلؾ بمتوسط نسبة قاربت بقسـ الكيرباء  ،االعتماد الكمي لممؤسسة عمى الصيانة العبلجية -
سنويا لمصيانة العبلجية  %79سنويا لمصيانة الوقائية، وبمتوسط نسبة  %18خبلؿ فترة الدراسة مقابؿ 

وائؿ، كما أف العدد الكبير لتدخبلت الصيانة العبلجية يبرز عدـ سنويا لمصيانة الوقائية بقسـ الس %21و
فعالية الصيانة الوقائية. وكؿ ىذه التدخبلت تؤدي إلى ساعات مف توقؼ العممية اإلنتاجية، ىذه األخيرة 

ّوبالتالي التقميؿ مف تنافسيتو؛  ،ىي بمثابة تكمفة فرصة بديمة تعمؿ عمى زيادة تكاليؼ المنتج النيائي
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، حيث أف أكثر حديثةاآلالت والمعدات المستخدمة في اإلنتاج فيي غير مواكبة لمتقنيات العالمية القدـ  -
تجديد ليا،  سنة ولـ يتـ أي 27مف نصؼ ىذه اآلالت تجاوز عمرىا الثبلثيف سنة بمتوسط عمر قدره 

ات التوقؼ عف دد ساعوبالتالي زيادة عدد تدخبلت الصيانة ومعو ع ،وىذا ما يؤدي إلى كثرة األعطاؿ
وبالتالي إضعاؼ  ،عف األثر السمبي لقدـ ىذه اآلالت عمى جودة المنتجات النيائية العمؿ، ناىيؾ

 تنافسيتيا؛
وفورات في  وبالتالي فالمؤسسة لـ تحقؽ أي ،ةتكاليؼ الصيانة ىي في تطور مستمر خبلؿ فترة الدراس -

ا في المتوسط ما يزيد عف نصؼ التكاليؼ تكاليؼ وظيفة الصيانة. وقد شكمت تكاليؼ قطع الغيار لوحدى
اإلجمالية لمصيانة بقسـ الكيرباء، وىذا بعكس قسـ السوائؿ التي تشكؿ فيو تكاليؼ اليد العاممة أعمى 

سنويا مف إجمالي تكاليؼ الصيانة بيذا القسـ خبلؿ فترة الدراسة. ما سبؽ  %55نسبة بمتوسط قارب 
ختمفتيف: إحداىما محاولة حؿ مشكؿ كثرة األعطاؿ عف طريؽ يبيف بوضوح انتياج القسميف لسياستيف م

االستثمار في قطع الغيار ىذا بالنسبة لقسـ الكيرباء، والثانية االعتماد عمى اليد العاممة بالدرجة األولى 
 ؛فيما يخص قسـ السوائؿ في إصبلح أعطاؿ اآلالت المتوقفة عف العمؿ

التكمفة تؤدي إلى اكتساب المؤسسة لميزة التكمفة، إال أف معمـو أف اقتصاديات الحجـ تحقؽ وفورات في  -
عمى ىذه الميزة يبقى محدود نسبيا نظرا النخفاض معدالت استغبلؿ الطاقة اإلنتاجية  AMCاعتماد 

نتيجة الصعوبات التي تواجييا في تصريؼ منتجاتيا خصوصا منيا المفتوحة عمى المنافسة المحمية 
 ؛واألجنبية

 ألي إستراتيجية تنافسية واضحة باستثناء محاوالتيا التقميص مف تكاليفيا؛ عدـ تبني المؤسسة -
 %13سنة، مقابؿ  26فاؽ عمرىا  %64سنة، و 30مف منتجات المؤسسة تجاوز عمرىا  %40ما يقارب  -

 لممنتجات الجديدة التي ليا أكثر مف سنة منذ االنطبلؽ في إنتاجيا؛
في السمع األجنبية، وعميو استجابة أفضؿ لرغبات  زبوفالمطموبة مف ال ارتفاع درجة توفر الخصائص -

 مما ييدد مركزىا التنافسي؛ AMCالزبائف مقارنة بمنتجات 
وعمى اعتبار أف شيادات االيزو تشكؿ مؤشرا جيدا عمى القدرة التنافسية لممؤسسات، فيما يخص الجودة،  -

 ISO يزواال ةعمى شيادراسة حائزة ، فإف المؤسسة محؿ الد1نظرا لدورىا الميـ في تعزيز فرص التصدير
 .2015 عمى وشؾ الحصوؿ عمى نسخة، وىي 2008نسخة  9001

المؤسسة تمتمؾ مخبر عمى مستوى المركب لتحميؿ المواد األولية، والتأكد مف مطابقتيا لممعايير. عبلوة  -
 خاصة؛ عمى وجود مصالح مكمفة بمراقبة نوعية المنتجات وباستخداـ أجيزة وأدوات 

بعدد محدود مف كبار العمبلء مما يجعؿ قدرتيـ التفاوضية كبيرة نظرا لحصتيـ مف  AMCمؤسسة  تتميز -
سنويا خبلؿ فترة الدراسة، مما يشكؿ تيديدا خطيرا  %80رقـ أعماليا والتي قاربت في المتوسط نسبة 

 عمى المؤسسة العتمادىا الشبو الكمي عمى عميؿ واحد والمتمثؿ في مجمع سونمغاز؛ 

                                                           
 .103، مرجع سابؽ، ص2003طيط، تقرير التنافسية العربية المعيد العربي لمتخ 1
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المحقؽ خبلؿ فترة الدراسة مصدره منتجات قسـ الكيرباء  AMCمف نصؼ رقـ أعماؿ مؤسسة أكثر  -
سنويا لقسـ السوائؿ. بعبارة أخرى أف ما  %40.50سنويا، مقابؿ  %56.16وذلؾ بنسبة متوسطة قدرىا 

 سنويا مف رقـ أعماؿ المؤسسة خبلؿ فترة الدراسة يعود لمنتوجي: عدادات %63.53نسبتو في المتوسط 
مما يشكؿ تيديدا عمى المؤسسة خاصة في حالة إلغاء احتكار سونمغاز عمى منتوجي  الكيرباء والغاز

 عدادات الكيرباء والغاز وفتح المجاؿ أماـ المنافسة؛
موجية لعمبلء يمثموف بدورىـ مؤسسات ناشطة في ىذا المجاؿ، وبالتالي فيـ  AMCمنتجات مؤسسة  -

رات التكنولوجية العالمية الحاصمة عمييا مما يفرض عمى المؤسسة محترفوف وعمى دراية كافية بالتطو 
محؿ الدراسة ضغوطات كبيرة مف ناحية مواصفات ونوعية المنتجات مف جية، ومسايرة ىذه التطورات 

 التكنولوجية العالمية مف جية أخرى مما يشكؿ حافزا ليا عمى االبتكار والتطوير؛
فيذه المديرية في  رؽ،بلحظ أف ىذا الييكؿ ىو مجرد حبر عمى و بالنسبة لوظيفة البحث والتطوير فالم -

كذلؾ انعداـ لمخصصات سنوية لئلنفاؽ عمى  مديرية لتسيير المشاريع االستثمارية. الواقع ىي عبارة عف
وىذا ما انعكس عمى عممية تطوير المنتجات التي تكاد تكوف معدومة، فطواؿ فترة  ،البحث والتطوير

قامت خبلليا فقط ببعض التحسينات الطفيفة عمى بعض  1980سنة  منذسوؽ تواجد المؤسسة بال
لـ يمسيا  1990المنتجات كمنظـ الغاز والقواطع، بؿ أف ىناؾ منتجات منذ االنطبلؽ في إنتاجيا سنة 

أي تحسيف كمنتجات الموصبلت الحرارية وأزرار التماس. وىذا ما أجبر المؤسسة عمى التخمي عف إنتاج 
نتجاتيا والتحوؿ إلى التركيب نظرا لعدـ قدرتيا عمى مواكبة التطورات التكنولوجية الحاصمة البعض مف م

 في مجاؿ عمميا؛
خزينة موجبة. إال و المؤسسة تتمتع باستقبلؿ مالي، سيولة كافية لتغطية التزاماتيا المالية قصيرة األجؿ،  -

لعدـ  اءة التسيير المالي لممؤسسةوالتي تعكس ضعؼ في كف ،أنيا تعاني مف سيولة مجمدة مبالغ فييا
 قدرتيا عمى استثمار األمواؿ الفائضة، مما يضعؼ مف مردودية المؤسسة؛

انعداـ التنسيؽ الكافي بيف المديرية التجارية عمى مستوى المديرية العامة ومصالح البيع واإلنتاج  -
ف الوطف نتيجة عدـ توفر بالمركب، مما يسبب حاالت عدـ تمبية طمبيات العمبلء ومف مناطؽ مختمفة م

 ، مما يسبب استياؤىـ وعدـ رضاىـ؛ المنتجات المعنية
اإلىماؿ التاـ لوظيفة التسويؽ داخؿ المؤسسة عمى الرغـ مف دورىا في تعزيز تنافسية المؤسسة، وىذا  -

تيـ بدوره كاف لو تبعات أخرى مثؿ غياب الدراسات التسويقية، انعداـ المتابعة لمنافسييا ومراقبة مؤشرا
 عدـ األخذ بالدعاية والترويج كأساس لممنافسة؛و التنافسية، 

انعداـ دراسات السوؽ بالمؤسسة رغـ األىمية الكبيرة التي تكتسييا نظرا لممعمومات التي توفرىا لممؤسسة  -
عف محيطيا، منافسييا وعمبلئيا والتي تبنى عمى أساسيا السياسات واإلستراتيجيات التسويقية المبلئمة. 

والمتمثمة في رجاؿ البيع فإف المؤسسة  ،الوسيمة الوحيدة لجمع المعمومات عف سوؽ المؤسسة وحتى
 استغنت عف ىذا الييكؿ ولـ يعد موجود؛
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والتي تكاد  ،إىماليا لعممية االتصاؿ بعمبلئيا، وىذا ما تبرزه نسب مخصصات االتصاؿ مف رقـ األعماؿ -
سنويا مف رقـ أعماؿ المؤسسة.  %0.11الدراسة  تكوف معدومة، حيث بمغ متوسط ما خصص خبلؿ فترة

كما أف ىناؾ تذبذب واضح ليذه المخصصات مف سنة إلى أخرى مما يبرز غياب سياسة واضحة في 
ىذا المجاؿ. مع العمـ أف إىماؿ ىذا الجانب يؤدي إلى عدـ المعرفة الكافية بالمؤسسة وبمنتجاتيا، مما 

 عمى تنافسيتيا؛سمبا عمى حجـ مبيعاتيا وبالتالي  ريؤث
المباشر مف المركب مما يحقؽ ليا وفورات عمى  عوالمتمثمة في البي ،االعتماد عمى قناة توزيع بسيطة -

عدد قميؿ  دعوالذي يُ  ،موزع معتمد عبر التراب الوطني 28التكاليؼ، إضافة إلى اعتمادىا عمى  مستوى
 وال يسمح ليا بالتغمغؿ الجيد في السوؽ الوطنية؛

توصمنا إلى أنيا تحاوؿ التقميص مف حجـ العماؿ  AMCور عدد العماؿ بمؤسسة مف تحميؿ تط -
، وكاف ذلؾ اكؿ اإلنتاج وىياكؿ الدعـ التقنيىي أي عوف تحكـ،فئة تمييا  عوف تنفيذخصوصا مف فئة 

، وذلؾ عف طريؽ عدـ قياميا بتعويض العماؿ المتقاعديف، وىذا بيدؼ 2014أكثر بروزا بدء مف سنة 
 المدخبلت مف أجؿ الزيادة في مستوى اإلنتاجية بالمؤسسة بدال عف زيادة حجـ المخرجات؛ تقميص حجـ

يتمركز فقط في فئة اإلطارات، ويقتصر عمى مجاالت كالمحاسبة واإلعبلـ  AMCالتدريب بمؤسسة  -
دودة اآللي. كما أف التكويف يغمب عميو الطابع المحمي، بينما التكويف بالخارج فيتمثؿ فقط في حاالت مح

مف  %50.5و %78في إطار عقود الشراء آلالت مف الخارج مثبل. يضاؼ إلى ما سبؽ أف ما يقارب 
عمى التوالي تتمثؿ في المصاريؼ الممحقة بالتكويف  2015و 2013التكمفة اإلجمالية لمتكويف لسنتي 

ا النوع مف التكويف وىذا ما يستدعي مراجعة ليذ ،كاإلقامة واألكؿ والنقؿ، والباقي لمتكويف البيداغوجي
 والحرص عمى ترشيد ىذه النفقات؛  

مما يشير إلى العبلقات الممتازة لمؤسسة  ضعؼ إف لـ نقؿ انعداـ القضايا القانونية ذات الطابع التجاري -
AMC .مع عمبلئيا 

عمى  اما يشكؿ تيديدمىي عبارة عف نزاعات بينيا وبيف العامميف  AMC بمؤسسةالقانونية القضايا  معظـ -
 .داخؿ المؤسسةاستقرار المناخ االجتماعي 

 نقاط القوة والضعؼ في الجدوؿ الموالي: يمكف تمخيص أىـ و 
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AMCّنقاطّالقوةّوالضعفّلمؤسسةّّأىم:112ّالجدولّرقم
 نقاط الضعؼ نقاط القوة

ىي مصنوعة برخص مف شركات دولية،  AMCتشكيمة منتجات  -
 لمصنع والتركيب.مما يعني أنيا تستجيب لممعايير الدولية 

جمود ىيكميا التنظيمي والمركزية الكبيرة في القرارات بسبب ىيمنة عبلقات التسمسؿ  -
 اإلداري، مما يؤدي إلى التأخر في تنفيذ القرارات.

، 2008 نسخة ISO 9001االيزو المؤسسة حاصمة عمى شيادة  -
 2015وىي بصدد استكماؿ اإلجراءات لبلنتقاؿ إلى نسخة 

 

نسجاـ والتعاوف والتنسيؽ بيف األقساـ اإلنتاجية والمديرية العامة، وخصوصا ضعؼ اال -
سرعة ومرونة  يعيؽمما  بيف المديرية التجارية ودائرتي البيع لقسمي الكيرباء والسوائؿ.

 توقعات العمبلء مف جية أخرى.بحاجات و  اذ القرارات مف جية، والجيؿاتخ
تخضع  AMC لػػ زعات الوقودمنتجات عدادات الكيرباء والغاز ومو  -

، ONMLلتصديؽ مسبؽ مف طرؼ الديواف الوطني لمقياسة القانونية 
باقي المنتجات يتـ التصديؽ عمييا واعتمادىا مف قبؿ مركز البحث 

 CREDEG والتطوير لمكيرباء والغاز

، انعدـا مديرية خاصة بالبحث والتطوير في صناعة تتميز بالتطور التكنولوجي السريع -
غياب معمومات حوؿ التطورات التكنولوجية  مجيودات بحث وتطوير كبيرة. وبالتاليوب

مف  صعوبة البلحؽ بالمنافسيف األجانبو  الحاصمة في مجاؿ نشاط المؤسسة مف جية،
 .جية ثانية

، ومزودة بأجيزة مراقبة النوعية داخؿ المؤسسةلوجود مصالح  -
 خاصة بيذه العممية.

اإلنتاج نظرا الستيراد معظميا مف الخارج عبلوة عمى تحمؿ  ارتفاع تكاليؼ مدخبلت -
تقمبات سعر الصرؼ والمصاريؼ الجمركية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار منتجات 

AMC  مقارنة مع أسعار المنتجات المنافسة خاصة منيا األجنبية، وىذا بدوره يضعؼ
 .القدرة التنافسية السعرية لممؤسسة

عمى مستوى المركب لتحميؿ المواد األولية،  امتبلؾ المؤسسة لمخبر -
 والتأكد مف مطابقتيا لممعايير.

ضعؼ معدالت استغبلؿ الطاقة اإلنتاجية مما يؤثر سمبا عمى القدرة التنافسية السعرية  -
 .لممؤسسة

امتبلؾ قدرات مالية كافية خبلؿ فترة الدراسة، وىذا ما تؤكده نسب  -
تقبلؿ المالي. كما أنيا مؤسسة مربحة السيولة، التوازف المالي، واالس

 عمى طوؿ فترة الدراسة.

 %80بمتوسط نسبة  (مجمع سونمغاز)تمركز رقـ أعماؿ المؤسسة في عميؿ واحد  -
سنويا مف رقـ أعماؿ  %63.53، أضؼ إلى ذلؾ أف ما نسبتو في المتوسط سنويا

مما يشكؿ تيديدا  زالمؤسسة خبلؿ فترة الدراسة يعود لمنتوجي: عدادات الكيرباء والغا
وفتح  فمنتوجيىذيف العمى المؤسسة خاصة في حالة إلغاء احتكار سونمغاز عمى خطيرا 

 .المجاؿ أماـ المنافسة
وتتمثؿ في إمكانية  ،ميزة تنافسية تخص صناديؽ عدادات الكيرباء -

بعكس نظيرتيا المنافسة المستوردة مف الدوؿ  TSPالقراءة عف طريؽ 
 األسيوية.

، عبلوة عمى أف خصوصا منيـ األجانبة منتجات أقؿ تنوعا مقارنة بمنافسييا تشكيم -
ىي في مرحمة التقيقر، وتحتاج سواء إلى تعديبلت  AMCأغمبية منتجات مؤسسة 

 وتحسينات، أو إلى استبداؿ كمي بمنتجات جديدة.
شبكة عبلقات واسعة وممتازة خصوصا مع العمبلء الكبار مثؿ  -

 إلخ…وع مجمع سونمغاز، نفطاؿسونمغاز، مختمؼ فر 
 قدـ اآلالت المستخدمة في اإلنتاج مما يؤثر سمبا عمى جودة المنتجات النيائية. -
 

 غياب ألِي إستراتيجية تنافسية واضحة داخؿ المؤسسة. - -
التغطية الضعيفة لمسوؽ الوطنية فيما يخص خدمات ما بعد البيع لمنتجات موزعات  - -

غياب النصح والمساعدة لمعميؿ خصوصا أولئؾ الذيف ال الوقود. أضؼ إلى ذلؾ 
يجيِّدوف استعماؿ منتجات المؤسسة، مما ينتج عنو عدـ المعرفة بالقيود التقنية التي تواجو 

 العمبلء.
سوء تغمغؿ في السوؽ بسبب سياسة التوزيع المباشر المتبعة مف طرؼ المؤسسة،  - -

 وؽ الوطنية مما يشكؿ كابح أماـ زيادة المبيعات.والتي ال تحقؽ ليا التغطية الجيِّدة لمس

 تو. ضعؼ جودعدـ االىتماـ بالتغميؼ الخارجي لمنتجاتيا، و  - 
 .الكفاءات التجارية عمى مستوى المديرية التجاريةنقص  - -
وعمى مجاالت المالية  ،اقتصار الدورات التدريبية داخؿ المؤسسة عمى فئات محدودة - -

ىماؿ المجاؿ التقني األساسي لمجاؿ تخصص المؤسسةوالمحاسبة واإلعبل  ،ـ اآللي، وا 
خصوصا وأف معظـ الميندسيف العامميف عمى مستوى الدوائر التقنية ألقساـ اإلنتاج ليـ 

 تخصصات تقنية بعيدة عف مجاؿ تخصص المؤسسة. 
 المصدر: مف إعداد الطالبة
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، مما يعني AMCنقاط القوة بمؤسسة دد عفوؽ ينقاط الضعؼ عدد أف  نستخمص مف التحميؿ السابؽ 
 أف ، بعبارة أخرىالبلزمةالتصحيحية يستدعي اتخاذ اإلجراءات  األخيرة ىي في موقؼ ضعؼىذه أف 

 .كثيرة ومتعددةىي العوائؽ والموانع التي تحوؿ دوف تحقيؽ النتائج المرجوة في مجاؿ التنافسية 
ى التوالي لنقاط القوة والضعؼ، والفرص الموضحيف عم 63ـورق 112رقـيف مف خبلؿ الجدولو  

 اتشكؿ تيديدالتي و  ،تواجو العديد مف المشاكؿ ذات طبيعة متنوعة AMCوالتيديدات نستخمص أف مؤسسة 
 ىذه المشاكؿ تتعمؽ خصوصا بػػػ: عمى موقعيا في السوؽ مستقببل،  احقيقي
 المؤسسة لحصصيا مف السوؽ؛بروز منافسة شديدة ومف عبلمات معروفة دوليا، مما أدى إلى فقداف  -
وتوسيع تشكيمة منتجاتيا خصوصا فيما يتعمؽ بمنتجات  ،تنويعتطوير، القدرة الضعيفة لممؤسسة عمى  -

ر استجابة مما أدى إلى تغمغؿ منافسيف آخريف بمنتجات أكثالقواطع وأزرار التماس والموصبلت الحرارية، 
 ؛متنوعة( calibresذات أحجاـ  لمتطمبات العمبلء )أي

وأقساـ اإلنتاج المتواجدة  ،مشاكؿ تنظيمية تتمثؿ في نقص التعاوف بيف المديرية التجارية بالمديرية العامة -
وفي الوقت  السريعة االستجابةمما يؤدي إلى عدـ  )دوائر اإلنتاج ومصالح البيع( عمى مستوى المركب

بتوقعاتيـ مف جية أخرى. تيـ و بحاجاوبالتالي عدـ رضاىـ مف جية، والجيؿ  ،المحدد لطمبيات العمبلء
سميـ ىي سرعة الت ف االستجابة لطمبيات العمبلء أيزم إلى أفمف خبلؿ الجانب النظري وقد توصمنا 

  ميزة تنافسية؛بتحقيؽ لممؤسسة تسمح التي  قدرة التنافسيةمالعامة لبعاد األمف واحدة 
يضاؼ إلييا االتصاؿ غير كافي  ،AMCلشبكة التوزيع المعتمدة مف طرؼ التغطية الوطنية الضعيفة  -

 بالزبائف لمتعريؼ بالمؤسسة ومنتجاتيا وخصوصا منيا الجديدة.
ّ:ثانيخالصةّالفصلّال

، حيث حاولنا مف خبلؿ ىذا الفصؿ تحميؿ القدرة التنافسية لممؤسسة الوطنية ألجيزة القياس والمراقبة 
ة القياس والمراقبة في الجزائر عمى اعتمدنا عمى نموذج الماسة مف أجؿ التعرؼ عمى مدى توفر صناع

، وتوصمنا إلى أف عوامؿ اإلنتاج عمى المستوى الوطني ال ترؽ إلى المستوى محددات التنافسية لبورتر
بصفة خاصة بالتمتع  AMCالمطموب الذي يسمح لممؤسسات الصناعية الجزائرية بصفة عامة، والمؤسسة 

مى منتجات القياس والمراقبة فيو كبير، ويشكؿ دافعا قويا لمرفع بقدرات تنافسية. أما بالنسبة لمطمب المحمي ع
مف القدرة التنافسية ليذه الصناعة، مع ذلؾ فيناؾ ضعؼ في بقية الخصائص ومنيا إىماؿ وظيفة التسويؽ. 

العناقيد الصناعية بصفة عامة في الجزائر، ضعؼ التعاوف  انعداـفيما يخص الصناعات الداعمة فقد سجمنا 
وغيرىا. كذلؾ برز مف التحميؿ ضعؼ  امعات والمؤسسات الصناعية في مجاؿ البحث والتطويربيف الج

                                                           
 في حساب عدد نقاط  إحداىماتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ وجيتي نظر لمتعامؿ مع نقاط القوة والضعؼ، والتي تمثؿ اإلطار التقميدي في التعامؿ. تتمثؿ

ف ذلؾ يشير إلى أف المؤسسة في موقؼ قوة والعكس صحيح. لمزيد مف إكبر مف عدد نقاط الضعؼ فأاألخير  اىذ كاف ذافإالضعؼ وعدد نقاط القوة، 
حساف دىش جبلب، اإلدارة اإلستراتيجية: مدخؿ تكاممي، : راجعالتفصيؿ    .269سابؽ، ص:  مرجعصالح عبد الرضا رشيد وا 
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ستراتيجية المؤسسة، عبلوة عمى أف  حسب المؤشرات الجزائر  ترتيبالمحدِّد الرابع المتعمؽ بالمنافسة وا 
 .الجزائرية يةالصناعالمؤسسات لتنافسية  الـ يكف معزز  دورىا أبرز أفدور الحكومة الخاصة بمحدِّد 
تعاني مف  AMCوخمصنا إلى أف مؤسسة  ،عف طريؽ نموذج القوى الخمسبعدىا إلى التحميؿ  انتقمنا

تمركز كبير في عدد المشتريف والمورديف مما يعزز مف قوتيـ التفاوضية، المؤسسة أيضا تعاني مف منافسة 
جات أكثر تطورا مف الناحية شديدة ومف عبلمات معروفة دوليا مع إمكانية دخوؿ منافسيف جدد وبمنت

المنتجات البديمة المتمثمة أساسا في الطاقات المتجددة )الطاقة  تيديد مف ىناؾالتكنولوجية، كما أنيا 
 الشمسية(.

عف طريؽ حساب بعض المؤشرات المستخدمة ليذا الغرض  بقياس قدرتيا التنافسيةبعد ذلؾ قمنا 
توصمنا إلى تحقيؽ المؤسسة لمؤشرات نشاط ونتائج موجبة عمى و  ،الكافيةوالتي توفرت لنا حوليا البيانات 

ىيكؿ تكاليؼ يتشكؿ في معظمو مف المشتريات المستيمكة ومصاريؼ طوؿ فترة الدراسة، مردودية مرضية، 
العماؿ، ضعؼ الحصص السوقية في المنتجات المفتوحة عمى المنافسة مما يشير إلى ضعؼ قدرتيا عمى 

 المنافسة.
ىذا النموذج  مف أجؿ تحديد نقاط القوة والضعؼ لممؤسسة. سمسمة القيمةنموذج عمى اعتمدنا كما 

وخمصنا مف خبلؿ  .مف أجؿ تدعيـ تحميمناومؤشرات أخرى  مف النسب المالية مجموعةب فيو استعنااألخير 
 .القوةوالتي تفوؽ بكثير نقاط  الداخمية أف المؤسسة تعاني مف العديد مف نقاط الضعؼىذا التحميؿ إلى 

ّخالصةّالجزءّالثاني:
محددات القدرة واقع التعرؼ عمى ولنا مف خبلؿ ىذا الجزء الخاص باإلطار التطبيقي لمدراسة اح 

الكمي والجزئي وذلؾ باالعتماد عمى تقارير التنافسية  ييفالتنافسية لممؤسسات الصناعية الجزائرية عمى المستو 
العالمي، عمى مؤشرات قياس التنافسية عمى مستوى  لممعيد العربي لمتخطيط ولممنتدى االقتصادي

 ة. سمسمة القيمو قوى الخمس، الالقدرة التنافسية،  نماذج بورتر الخاصة بمحدداتفضبل عف  .المؤسسات
األداء االقتصادي الذي حققت فيو الجزائر مراكز متقدمة وذلؾ مؤشر  باستثناءوقد أبرزت النتائج أنو 

عربي لمتخطيط وكذا المنتدى االقتصادي العالمي، فإنيا عمى مستوى باقي المؤشرات بالنسبة لتقارير المعيد ال
حيث جاء ترتيبيا بعد معظـ الدوؿ العربية محؿ  األخيرةمراتب قد حققت أداء ضعيؼ نتيجة تمركزىا ضمف ال

 الدراسة.
لمراقبة، فقد أما عمى المستوى الجزئي مف خبلؿ تحميؿ تنافسية المؤسسة الوطنية ألجيزة القياس وا

صناعة القياس والمراقبة ال تتمتع بكؿ محددات القدرة التنافسية وفقا لمنيج بورتر، المؤسسة إلى أف توصمنا 
تعاني مف ضغط كبير مف القوى الخمس لبورتر، كما أنيا تعاني العديد مف نقاط الضعؼ وفقا لسمسمة 

 القيمة.
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مناقشة مع إلييا  ناالدراسة ممخصا ألىـ النتائج التي توصمىذا الجزء مف  نستعرض مف خبلؿ 
  المستقبمية لمدراسة. واآلفاؽ االقتراحاتوكذا فرضيات البحث، 

ّّنتائجّالدراسة:ّ-أوال
 الموالية:النتائج  إبرازالتطبيقي يمكننا نظري و مف خبلؿ تطرقنا لموضوع الدراسة بشقيو ال 
والقائمة:ّ"إنّنموذجّالميزةّالتنافسيةّالّالفرعيةّاألولى:ّّمناقشةّنتائجّالدراسةّفيّضوءّالفرضية .1

ّيكمميا" ّبل ّالنسبية ّالميزة ّيمغيّنظرية ّأو فقد توصمنا مف خبلؿ الفصؿ األوؿ إلى ّ،يحلّمحل
 :النتائج التالية

تعتبر نظرية الميزة النسبية مركز نظريات التجار الدولية، وقد بنيت ىذه النظرية عمى عامؿ إنتاجي وحيد  -
و العمؿ، وكاف مف أىـ نتائجيا أف الميزة النسبية ناتجة فقط عف اختبلؼ إنتاجية العمؿ بيف الدوؿ. ى

وال يمكف االعتماد عميو مف أجؿ تفسير مجمؿ المسائؿ المتعمقة  ،وىي بذلؾ تشكؿ نموذج بسيط جدا
 بالتجارة الدولية؛

تفسير أسباب االختبلؼ في اإلنتاجية أوليف محاولة -لتأتي بعد ذلؾ نظرية وفرة عوامؿ اإلنتاج ليكشر -
ثـ بعدىا موجة جديدة ومتنوعة مف النماذج تمثمت في: ، بيف الدوؿ التي ىي مسممة عند ريكاردو

ونموذج التجارة داخؿ الصناعة. ىذه النماذج أضافت  ،نموذجي الفجوة التكنولوجية ودورة حياة المنتوج
  ؛امتدادا لنظرية ريكاردو ومكممة لياوىي بذلؾ تعتبر مصادر جديدة لمميزة النسبية، 

. بالنسبة لنموذج الميزة التنافسية، فقد استيدؼ تقديـ مقاربة شاممة وجديدة كميا لقضايا التجارة الدولية -
وفؽ النموذج القديـ، فإف الميزة تنشأ عف كفاءة ساكنة، بينما حسب النموذج الجديد فالميزة التنافسية ف

أي أنيا نتاج القدرة عمى االبتكار واالختراع. وبذلؾ يكوف بورتر قد منح البعد  تكمف في الكفاءة المتحركة،
 التكنولوجي األولوية في خمؽ وديمومة الميزة التنافسية؛

ليس فقط عمى محدد عوامؿ اإلنتاج، بؿ عمى أكثر مف  ىارتكاز النظرية الميزة التنافسية تتسـ بالشمولية  -
  ة.بالماسة الوطني بورتر في شكؿ ماسة سميتمحدد لخصيا 

وعميو يمكننا القوؿ أف الميزة التنافسية ىي التطور الحديث لمفيـو الميزة النسبية، فيذه األخيرة ىي  
 .مما يعني صحة الفرضية األولى .شرط ضروري ولكف غير كافي لتحقيؽ الميزة التنافسية

:ّ"نموذجّالماسةّعمىّأنتنصّّ:ّوالتيالثانيةالفرعيةّمناقشةّنتائجّالدراسةّفيّضوءّالفرضيةّ .2
ّ ّواألساسّالذي ّاألشمل ّالنموذج ّيعتبر ّالّاستندتلبورتر ّّنماذجإليو ّباألخرى محدداتّالخاصة

ّفيّنظريةّالميزةّالنسبية".ّالتيالقدرةّالتنافسية،ّّو مف خبلؿ الفصؿ الثالث  تختمفّعنّنظيرتيا
  توصمنا إلى النتائج الموالية:

في أغمب  رتبطتاف ىذه المحددات إه إلى تعدد محدداتيا، مع ذلؾ فإف تعدد مفاىيـ التنافسية أدى بدور  -
 في أربع مجموعات رئيسية ومحدديف ثانوييف؛ ياوالذي صنف بنموذج بورتر المناىج
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عوامؿ اإلنتاج . فيتسـ بالشموؿ والديناميكيةمقارنة بالميزة النسبية نموذج بورتر لمحددات القدرة التنافسية  -
عداىا إلى عوامؿ اإلنتاج ال تقتصر فقط عمى الموارد الطبيعية بؿ تتو  ة،التنافسيىي أحد محددات الميزة 

لـ يقتصر فقط عمى الوفرة الكمية بؿ  بورتر فإف اىتماـ ضؼ إلى ذلؾ أ، وبالتالي فيي أوسع ،المتقدمة
وير كما أنو ال بد مف التط، امتد إلى االىتماـ بالجانب النوعي لعناصر اإلنتاج وبمستوى إنتاجيتيا

فقد أىممتيا نظرية  ت األخرى لبورترأما المحددا .عف طريؽ المعرفة والتكنولوجيا يذه العوامؿالمستمر ل
 .الميزة النسبية

 .ؤكد صحة الفرضية الثانيةتكؿ ما سبؽ مف نتائج 
3. ّ ّضوء ّفي ّالدراسة ّنتائج ّالثالثةمناقشة ّّ:الفرضية ّيمي: ّكما ّجاءت ّتطورّوالتي ّاتجاىات "إن

اّلتقاريرّالمعيدّتبعّةّعمىّالمستوىّالكميالجزائريّلممؤسساتّالصناعيةالتنافسيةّّالقدرةمحدداتّ
 مف خبلؿ تحميمناّوتشير نتائج الدراسة.ّتعتبرّضعيفة"والمنتدىّاالقتصاديّالعالميّّالعربيّلمتخطيط

ي الذي أنو باستثناء مؤشر األداء االقتصادإلى مركز التنافسي لبلقتصاد الجزائري لمالفصؿ الرابع  في
وذلؾ بالنسبة لتقارير المعيد العربي لمتخطيط وكذا المنتدى  ،حققت فيو الجزائر مراكز متقدمة

وخاصة منيا بيئة األعماؿ والبيئة الداعمة  ،االقتصادي العالمي، فإنيا عمى مستوى باقي المؤشرات
. فالجزائر حؿ الدراسةمعظـ الدوؿ العربية محيث جاء ترتيبيا بعد  ،احتمت مراتب متأخرةقد  لبلبتكار

تعاني مف نقص كبير في مجاؿ التعميـ، في الموارد البشرية، انخفاض كفاءة أسواؽ السمع والماؿ 
التحتية التكنولوجية والقدرة عمى االبتكار، ضعؼ العبلقة بيف مؤسسات البحث  يةوالعمؿ، ضعؼ البن

ؽ الحديثة، نقص انتشار العممي والقطاع الصناعي، ضعؼ استخداـ الشركات ألساليب التسوي
مما يعني وغيرىا مف النقائص األخرى.  ،العناقيد، عبء اإلجراءات الحكومية المتعمقة بأداء األعماؿ

خمؽ بيئة محمية مبلئمة لتعزيز ودعـ القدرات التنافسية  عمىضعؼ قدرة عوامؿ االقتصاد الكمي 
 ة.وبالتالي صحة الفرضية الثالثّ،لممؤسسات الصناعية الجزائرية

مؤسسةّلممحدداتّالقدرةّالتنافسيةّّإنالفرضيةّالفرعيةّالرابعة:ّ"مناقشةّنتائجّالدراسةّفيّضوءّ .4
ّ ّالقياسّوالمراقبة ّألجيزة ّوسمسمةّالوطنية ّالخمس، ّالقوى ّالماسة، ّلنماذج ّوفقا ّضعيفة تعتبر

 التالية:قمنا بو في الفصؿ الخامس توصمنا إلى النتائج الذي مف خبلؿ التحميؿ ّ".القيمةّلبورتر
في الجزائر بصفة عامة والمؤسسة محؿ الدراسة بصفة صناعة القياس والمراقبة لقدرات التنافسية لضعؼ ا -

 ؛رة التنافسية لبورتردنموذج الماسة لبورتر، وذلؾ لعدـ تمتعيا بمحددات القخاصة وفؽ 
 خيرة تشكؿحيث أف ىذه األ ،محؿ الدراسة بالقوى الخمس لمتنافسية لبورترتحكـ المؤسسة ّضعؼ -

 عمييا؛ضغوطات شديدة 
حققت  إلى مؤشرات قياس القدرة التنافسية عمى مستوى المؤسسات، فإف المؤسسة محؿ الدراسةّاستنادا -

ناتجة بالدرجة األولى وال ،فترة الدراسة ؿطو وذلؾ عمى مؤشرات نشاط ونتائج موجبة، ومردودية مرضية 
مؤشر التكمفة أبرز ىيمنة تكاليؼ مستمزمات  فإفلكيرباء والغاز. مقابؿ ذلؾ عف منتجات عدادات ا
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، تمييا تكاليؼ اليد العاممة بنسبة اسنوي %65اإلنتاج عمى ىيكؿ تكاليؼ المؤسسة بمتوسط نسبة قدرىا 
فيي تعاني مف حصص سوؽ ضعيفة في المنتجات  سنويا خبلؿ فترة الدراسة. أضؼ إلى ذلؾ 16%

سنويا خبلؿ  %27.36سط حصتيا في منتوج القواطع نسبة المفتوحة عمى المنافسة حيث لـ يتجاوز متو 
  فترة الدراسة، مما يشير إلى ضعؼ قدرتيا التنافسية؛

تؤكد ضعؼ محددات القدرة األخيرة ىذه  ،ؼ الداخميةتعاني العديد مف نقاط الضع AMCالمؤسسة   -
 .وفقا لنموذج سمسمة القيمة لبورتر التنافسية الداخمية لممؤسسة

 ائج السابقة يمكننا القوؿ أف الفرضية الرابعة محققة.مف خبلؿ النت
و وفقا لتقارير التنافسية لممعيد العربي لمتخطيط نخمص مف التحميؿ السابؽ لفرضيات الدراسة أن 

المؤسسات الصناعية الجزائرية تعاني مف ضعؼ قدراتيا التنافسية عمى  والمنتدى االقتصادي العالمي فإف
ضعؼ القدرة بقد أقرت في الدراسة عمى المستوى الجزئي المستخدمة  ةالنماذج الثبلث، كما أف المستوى الكمي

مما  ،تعاني مف العديد مف المشكبلت الجوىريةالوطنية ألجيزة القياس والمراقبة حيث أنيا  التنافسية لممؤسسة
 .يستمـز اإلسراع باتخاذ اإلجراءات البلزمة لتفعيؿ والرفع مف ىذه القدرة

 قتراحاتاالّ:ثانيا
طنية لمقياس والمراقبة تعزيز القدرة التنافسية لممؤسسات الصناعية الجزائرية بصفة عامة والمؤسسة الو 

عمى المستوييف الكمي  يجابي عمى العوامؿ الفاعمة المؤثرة عمى القدرة التنافسيةالتأثير اإليتطمب  بصفة خاصة
 :والجزئي
 الكمي:ّفيماّيخصّالجانبّاالقتراحات -1

عمى الثروة البترولية، فإنو  األولىار أف االقتصاد الجزائري ىو اقتصاد ريعي يعتمد بالدرجة عمى اعتب -
بالصناعات  االىتماـيتوجب عمى الدولة السعي إلى تحويؿ ميزتيا النسبية إلى ميزة تنافسية عف طريؽ 

 اتجاهؿ ىو في كثيفة االستخداـ لمتكنولوجيا العالية والعمالة عالية الميارة، خصوصا وأف المستقب
 ؛الدقيقةالصناعات التكنولوجية والصناعات 

والمتابعة المستمرة لترتيب  ،إف الخطوة األولى لتحسيف تنافسية االقتصاد الجزائري تبدأ بقياس تنافسيتو -
االقتصاد الجزائري عمى سمـ التنافسية العالمي، بغية تقييـ مؤشراتو وتحديد المؤشرات األكثر ضعفا، ومف 

في كافة طة عمؿ بجدوؿ زمني لمعالجتيا وتعزيزىا بيدؼ الوصوؿ إلى تنمية شاممة و ثـ وضع خ
سيما وأف تقارير التنافسية العالمية لممنتدى االقتصادي العالمي والتي تُعد مف المجاالت االقتصادية. ال

 اإلنتاج؛ أىـ التقارير في ىذا المجاؿ ُتصنؼ االقتصاد الجزائري ضمف االقتصادات المعتمدة عمى عوامؿ
 اقتراحوبالتالي  ،إنشاء مرصد وطني لمتنافسية ميمتو متابعة ودعـ تنافسية مختمؼ القطاعات االقتصادية -

ستراتيجيات الكفيمة بتعزيز تنافسيتيا، كما ُتوكؿ إليو ميمة إصدار تقارير سنوية حوؿ السياسات واإل
 األردف، مصر، السعودية وغيرىا؛تنافسية االقتصاد الجزائري عمى غرار باقي الدوؿ العربية مثؿ 



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّخاتمةّالعامةال                                                                                            

 

425 
 

بو  واالرتقاءمف أجؿ تحقيؽ نقمة نوعية في تصنيؼ االقتصاد الجزائري ضمف تقارير التنافسية العالمية  -
دعـ االبتكار البد مف  ،مف حالة االعتماد عمى الموارد الطبيعية إلى مرحمة تدفعيا قوى اإلبداع واالبتكار

، وذلؾ مف خبلؿ تشجيع البحث العممي، ةمتطمبات تحقيؽ التنافسيأىـ أحد  باعتبارهالتطوير التكنولوجي و 
زيادة اإلنفاؽ الحكومي عمى البحث العممي والتطوير، العمؿ عمى توطيد العبلقة بيف المؤسسات 

األجنبية المباشرة ونقؿ  االستثماراتتشجيع ة، حماية الممكية الفكري، الصناعية ومراكز البحث العممي
 ؛  التكنولوجيا

 واالستخداـإف التطور الحاصؿ في االقتصاد العالمي بتحولو إلى اقتصاد معرفي يقوـ عمى العموـ  -
المزايا التنافسية مف خبلؿ توفيره اليد العاممة  اكتسابالمكثؼ لمتكنولوجيا يبرز بوضوح أىمية التعميـ في 

. مما يعني أف تطوير النظاـ القادرة عمى التعامؿ بميارة مع االبتكارات والتطور التكنولوجي المستمر
 أعمى في سمـ التنافسية؛ كزالتعميمي يكتسي أىمية قصوى لمدوؿ الراغبة في االرتقاء باقتصادىا نحو مرا

التعميـ جودة تب الجزائر ضمف المؤشرات المرتبطة بالصحة، بار مف إفيما يخص جانب الموارد البشرية ف -
ضرورة  إلىيـ الثانوي والعالي كميا تعطي إشارة واضحة ، وكذا التعمساسيونسب االلتحاؽ بالتعميـ األ

بناء بمما يسمح لمجزائر  ،النيوض برأس الماؿ البشريجؿ أالمزيد مف العناية واالىتماـ بيذا الجانب مف 
 ؛تقدما أكثرمرحمة تنمية  إلىاالنتقاؿ و قوى عاممة ماىرة وقادرة عمى مجابية تحديات المنافسة الدولية 

تمثؿ القطاعات األساسية المحركة لمتنافسية التي  تصاالتواالقؿ، وتكنولوجيا المعمومات الن عاتإف قطا -
العمؿ ي. لذلؾ البد مف األخرى ومنيا القطاع الصناع االقتصاديةتدعـ وتعزز التنافسية في القطاعات 

 ، وكذاالتإقامة البنية التحتية لممجتمع الرقمي وشبكات االتصاعف طريؽ  تجسير الفجوة الرقمية عمى
تشابكية ىامة مف  آثار ما لذلؾ مفل بناء طرؽ وموانئ ومطارات جديدةمف خبلؿ تطوير البنية التحتية 

 ت؛ستثمارااالوجذب  ،اإلنتاجيةالقطاعات  خدمة ،حيث تحسيف نوعية حياة المواطف
 تشجيع االستثمار في القطاعات التي ليا ارتباطات أمامية وخمفية مع المؤسسات الصناعية؛ -
بناء عمى ما تـ التوصؿ إليو مف أف تنافسية الدولة تتمثؿ في توفير بيئة مبلئمة تسمح بخمؽ مزايا  -

تنافسية لممؤسسات العاممة فييا، فإنو يتوجب عمى الدولة الجزائرية العمؿ عمى توفير بيئة أعماؿ جيدة 
ت األجنبية مف جية مف أجؿ ضماف تنافسية مؤسساتيا محميا ودوليا ىذا مف جية، وجذب االستثمارا

يضمف سيولة ة بما تفعيؿ دور الجياز المصرفي في تنشيط الحركة االقتصادي . وذلؾ مف خبلؿأخرى
تفعيؿ قوانيف محاربة واستقبللية القضاء، تحسيف شفافية ، الضريبي النظاـإصبلح الوصوؿ إلى التمويؿ، 

وتقميؿ التكاليؼ  إجراءات بدء األعماؿ بسيطة، تمستوى اإلدار  إزالة البيروقراطية وتحسيف، الرشوة والفساد
  ؛الخ… المتصمة بيا

 االقتصادبمستوى التنافسية البد مف العمؿ عمى تنمية المنافسة بيف المؤسسات عمى مستوى  لبلرتقاء -
 ؛المنافسة العالمية عمى ، وكذا االنفتاحالجزئي
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التوظيؼ وتراجع مستويات  ةنظمأو معالجة االختبلالت الييكمية لسوؽ العمؿ وخصوصا جمود التشريعات  -
 ؛واألجور اإلنتاجية

 ؛إعفاء أو تقميص الرسـو الجمركية المفروضة عمى مدخبلت اإلنتاج المستوردة -
االىتماـ بمراكز التدريب الميني، زيادة عددىا، وفتح تخصصات جديدة مف ضمنيا تخصص يخدـ  -

 .صناعة القياس والمراقبة
 الجزئي(:الجانبّ)الدراسةالمؤسسةّمحلّبّالخاصةّاالقتراحات -2

عمى ما تـ التطرؽ  واعتمادا ة،مف تعزيز قدرتيا التنافسي AMCحتى تتمكف المؤسسة محؿ الدراسة  
إليو سواء في الجزء النظري أو الجزء التطبيقي في حدود ما تمكنا الحصوؿ عميو مف معمومات، نقدـ 

 :اآلتية االقتراحات
بحث والتطوير السيما وأف المؤسسة تنشط في صناعة عمادىا اإلسراع بإعادة بعث الييكؿ الخاص بال -

، وتخصيص نسبة مف األرباح الصافية التي تحققيا المؤسسة إلنفاقو عمى البحث االبتكار والتطوير
 ؛والتطوير

تطوير وتحسيف  AMCبغية المحافظة عمى مركزىا التنافسي في السوؽ المحمي، يجب عمى مؤسسة  -
 كنيا مف منافسة المنتجات األخرى وخاصة األجنبية منيا؛منتجاتيا الحالية بما يم

 ،فيما يخص منظـ الغاز تغطي فقط االحتياجات المنزلية الفردية والجماعية AMCتشكيمة منتجات  -
أي غياب منظمات الغاز ذات االستعماؿ الصناعي لذلؾ  ،وبالتالي عدـ تغطية االحتياجات الصناعية

 ؛ة ىذا المنتوجنقترح توسيع تشكيم
، ومف جية أخرى تحقيؽ توازف في حقيبة AMCإطبلؽ منتجات جديدة مف أجؿ مف جية تكممة تشكيمة  -

 ؛التقيقرمنتجاتيا التي معظميا في مرحمة 
 ؛السعرو  تحسيف تنافسية المنتجات بعرض منتجات تتضمف ارتباط أفضؿ بيف الجودة -
 ؛في األسواؽ الخارجيةلحاصمة التطورات اتقني وتكييفو مع تحسيف جودة المنتجات مف الجانب ال -
الخاصة  ISOؿ عمى آخر شيادات لتزاـ بالمواصفات الدولية لمجودة، والعمؿ عمى اإلسراع في الحصو اال -

 ؛بمواصفات الجودة
وكذا  لقطاع السكف باعتبارىا موجية بالدرجة األولى AMCفي تشكيمة منتجات  أىمية بالغةمجودة ل -

التركيز  يياالجودة يؤدي إلى عواقب كارثية وخيمة، لذلؾ يجب عم، حيث أي تفريط في القطاع الصناعي
ف التمييز قد يكمف أيضا في جودة إعمى ذلؾ ف ةعبلو  .جؿ تمييز منتجاتياأمف  ىذا الجانبعمى 

 ّخ؛ال…خدمات ما بعد البيع الزبوف، نتظاراالخدمات كقصر زمف 
، نظرا األمثؿ لطاقاتيا اإلنتاجية غبلؿستاالعف طريؽ  AMCتحسيف القدرة التنافسية السعرية لمؤسسة  -

عمؿ بمعدالت المؤسسة ت أفخصوصا و  لمعبلقة العكسية بيف الطاقة اإلنتاجية المستغمة وتكاليؼ اإلنتاج.
 ؛، وذلؾ مف خبلؿ تشجيع الطمب عمى منتجاتيا عف طريؽ تخفيض األسعارطاقة إنتاجية منخفضة
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عاممة يشكبلف النسبة األىـ ضمف تكاليؼ اإلنتاج، يتوجب بما أف بندي تكاليؼ المواد األولية والقوى ال -
وزيادة إنتاجية  ،استخداميامف خبلؿ زيادة كفاءة  عمى المؤسسة العمؿ عمى تقميص تكاليؼ المواد األولية

مما يؤدي إلى تخفيض تكمفة اإلنتاج وزيادة  ،العاممة بتدريب وتأىيؿ القوى االىتماـعف طريؽ  العامؿ
 ة لممؤسسة؛القدرة التنافسي

 AMCأف تكاليؼ الصيانة ىي مدمجة في التكمفة النيائية لممنتجات، فبل بد عمى مؤسسة  عتباراعمى  -
السعي إلى تخفيض تكاليؼ الصيانة مف جية، وتخفيض تكمفة الفرصة البديمة الناتجة عف ساعات توقؼ 

عف طريؽ االستثمار في العممية اإلنتاجية نتيجة األعطاؿ التي تحدث لآلالت مف جية أخرى، وذلؾ 
وأيضا إعطاء أىمية لمصيانة الوقائية وعدـ االنتظار إلى  ،شراء آالت ومعدات حديثة تكوف أكثر تطورا

 غاية وقوع األعطاؿ؛
 ة؛يجب عمى المؤسسة العمؿ عمى الرفع مف كفاءة عاممييا مف خبلؿ الدورات التدريبية المتخصص -
، والعمؿ -اإلطارات–مؤسسة في فئة معينة مف الموظفيف عدـ حصر تدريب وتنمية القوى البشرية بال -

كافة عماؿ المؤسسة مف أجؿ إكسابيـ الميارات والمعارؼ البلزمة توسيع مجاؿ التدريب ليشمؿ عمى 
 ؛لمرفع مف قدرتيـ وفاعميتيـ في تنفيذ المياـ المنوطة بيـ

تسطيره ضمف األىداؼ  ذه األخيرةىإف التكويف باعتباره نشاط حيوي لبقاء واستمرار المؤسسة، يجب عمى  -
اإلجراءات  ذاتخاجؿ أذات األولوية، كما يجب أف تكوف ىناؾ متابعة وتقييـ حقيقي لمتكويف مف 

 ؛بنوعية العامميف داخؿ المؤسسة رتقاءاالوبالتالي  ،التصحيحية
            ؛وضع المحاسبة التحميمية مف أجؿ ضماف تحكـ أفضؿ في التكاليؼ -
المبالغة في تجميد وعدـ  ،ية المالية لممؤسسة االحتفاظ بالحدود المناسبة مف النقديةيجب عمى مدير  -

وبيف ىدؼ المردودية  ،أي العمؿ عمى الموازنة بيف تحقيؽ ىدؼ السيولة بتوفير خزينة موجبة .األمواؿ
 الذي ىو أساس تواجد المؤسسة.

دورية لمتعرؼ عمى عمبلء المؤسسة دراسات سوؽ العمؿ عمى تبني المفيـو الحديث لمتسويؽ، إعداد  -
 ؛ الترويج كأساس لممنافسة، واالىتماـ بأنشطة ومنافسييا والتطورات الحاصمة في محيطيا

تجارية أو تكويف ميندسيف مف داخؿ المؤسسة في مجاؿ -تعزيز المديرية التجارية بكفاءات تقنية -
 التسويؽ؛

مع ضماف تواجدىـ عبر كامؿ القطر  لمعتمديفعمى الموزعيف ا عتمادباالخمؽ شبكة تجارية لممنتجات  -
 ؛الوطني

حد الوسائؿ لمتعريؼ بالمؤسسة ومنتجاتيا مف جية، ومف أعمى اعتباره رجاؿ البيع  ىيكؿإعادة بعث  -
بالمعرفة الجيدة بسوقيا  ليامما يسمح  جية ثانية كمصدر ميـ لجمع المعمومات حوؿ سوؽ المؤسسة

باستمرار المؤسسة  متبلؾاالخ. وبالتالي …لتوزيع، تطور األسعاروبتطوره مف حيث الحاجات، أساليب ا
 القرارات اإلستراتيجية؛ تخاذالممعمومات الضرورية مف أجؿ 
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عف طريؽ عبلقات تعاقدية تتضمف أنظمة حسومات،  المقاوليف في مجاؿ البناء عتطوير شراكة تجارية م -
 ؛الخ…قروض

لواحؽ الشبكة الكيربائية – الجديدةمنتجاتيا  التوجو إلى الخواص في بيع AMCيجب عمى مؤسسة  -
في ىذا اإلطار إلى المقاولة مف أ ف سونمغاز تمجأو خصوصا  ،-وموصبلت الربط بالشبكة الكيربائية

 ؛sous-traitanceالباطف 
كواجب  هعدـ اعتبار و  .وزيادة الطمب ،AMCتكثيؼ االتصاؿ الخارجي بالزبائف لمتعريؼ بمنتوجات  -

  ت اإلشيارية والمعارض، بؿ ىو استثمار ضروري ذو أرباح عمى المدى الطويؿ؛ينحصر في المواحا
استعماؿ وسائؿ اتصاؿ أكثر فعالية مثؿ وسائؿ اإلعبلـ الثقيمة، أياـ دراسية مع مستعممي المنتجات،  -

   وغيرىا؛ AMCأبواب مفتوحة عمى منتجات 
المستمر لقطع  التوفيرضماف و  ،موزعات الوقود جاتلمنتالبيع خاصة وضع شبكة لخدمات ما بعد  -

 الغيار؛
 ؛اكؿ التقنية التي تظيرالمتابعة المستمرة لممنتوج عند العميؿ مف أجؿ تشخيص أدائو وحؿ المش -
  ؛وجوب احتراـ آجاؿ تسميـ المنتجات لمعمبلء -
 .البحث عف أسواؽ لمتصدير -

ّّدراسةاآلفاقّالمستقبميةّلمّ:ثالثا
 لمدراسة الحالية نذكر: امتداداتعد التي المقترحة، و مف بيف المواضيع  

اعتمدت الدراسة عمى تحميؿ مؤسسة صناعية واحدة، لذلؾ يمكف إعادة الدراسة عف طريؽ استمارة مع  -
 ؛لتحميؿ تنافسيتياالصناعية أخذ عينة مف المؤسسات 

 منتجات صناعية أخرى؛عمى تكرار الدراسة  -
المقدرة التنافسية  ةوالبحث عف اآلليات الكفيمة بزياد، يةتحميؿ القدرة التنافسية لممنتجات الزراعية الجزائر  -

 ؛ليذا القطاع كبديؿ لقطاع المحروقات
 محددات القدرة التنافسية لقطاع الخدمات؛ -
 ثرىا في القدرة التنافسية؛ىيكؿ التكاليؼ في المؤسسات الصناعية الجزائرية وأ -
 ؛نظاـ التكمفة المستيدفة كأداة لمرفع مف القدرة التنافسية -
ىمية يحتاج ونظرا ليذه األالموارد الداخمية والكفاءات في تحقيؽ الميزة التنافسية  أظيرت الدراسة أىمية -

 اقتصاديةاألمر لدراسات أكثر عف مقاربة الموارد الداخمية والكفاءات والميزة التنافسية دراسة حالة مؤسسة 
 .جزائرية

 .الصناعي العناقيد ودورىا في تعزيز تنافسية القطاع -
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 ،1 عدد الجزائر، سكيكدة، معةجا روسيكادا، أبحاث والتكنولوجيا، العولمة عيسى، الشفيع عبد محمد -21

 .2003 ديسمبر
 الكويت، لمتخطيط، العربي المعيد التنمية، جسر سمسمة وقياسيا، التنافسية القدرة وديع، عدناف محمد -22
 .2003 ديسمبر ،24 العدد
 نافسيةالت الميزة لتحقيؽ كأداة الشاممة الجودة إدارة مستمزمات الزعبي، فبلح وعمي الوادي حسيف محمود -23
 إلتحاد العامة األمانة الجامعي، التعميـ جودة لضماف العربية المجمة ،(تحميمية دراسة)األردنية الجامعات في

 .2011 ،8العدد الرابع، المجمد اليمنية، الجميورية صنعاء، العربية، الجامعات
 البحوث مركز قتصادية،ا أوراؽ مرجعي، مسح: ومحدداتيا التنافسية القدرة مفيوـ الجرؼ، طعيمة منى -24

 أكتوبر ،19 العدد مصر، القاىرة، جامعة السياسية، والعمـو االقتصاد كمية والمالية، االقتصادية والدراسات
2002. 
 العمـو مجمة النسبي، والتخمؼ التفوؽ سمع تشكيؿ في والتنافسية النسبية الميزة دور محدة، نصر -25

 .2009 نوفمبر ،17 العدد لجزائر،ا بسكرة، خيضر، محمد جامعة اإلنسانية،
 والتخطيط، لمتنمية المصرية المجمة المصرية، لمصناعة التنافسية القدرة دعـ نحو شمت، حسيف نيفيف -26
 .2006 الثاني، العدد عشر، الرابع المجمد مصر، القاىرة، القومي، التخطيط معيد
 مقترح فكري إطار نحو: اإلستراتيجي الفكر يف التنافسية الحواجز ىميمى، الرحيـ عبد إبراىيـ وائؿ -27

 جامعة التجارة، كمية والتجارة، لبلقتصاد العممية المجمة المصرية، األعماؿ لمنظمات التنافسي الموقؼ لتدعيـ
 .2004 إبريؿ ثاني، العدد مصر، القاىرة، شمس، عيف
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ّالجامعيةّوالرسائلّاألطروحاتّ:ثالثا
 مابيف الفترة خبلؿ األردف في التحويمية الصناعات لقطاع التنافسية المقدرة المجالي، شبلش خالد إياد -1

 .2005 مؤتة، جامعة واألعماؿ، الماؿ اقتصاديات قسـ منشورة، غير ماجستير، رسالة ،1980-2003
 لػػ خالد عبد القادر عمي، اتفاقيات التجارة الحرة والقدرة التنافسية لمقطاع الصناعي "حالة السوداف"،ّ-2

ّ.2006كمية الدراسات العميا، جامعة أـ درماف اإلسبلمية، السوداف،  منشورة، غيررسالة ماجستير، 
 االنفتاح ظؿ في األردنية األدوية صناعة لشركات التنافسي األداء" بعنواف النسور، اهلل عبد الحكيـ عبد -3

 .2009 سوريا، البلذقية، ف،تشري جامعة االقتصاد، كمية منشورة، غير دكتوراه، رسالة ،"االقتصادي
 رسالة السورية، الصناعات في تفعيميا إمكانية ومدى التنافسية القدرة تعزيز عوامؿ ديوب، أحمد عمي -4

 .2005/2006 سوريا، دمشؽ، جامعة االقتصاد، كمية منشورة، غير ماجستير،
 المؤسسات حالة) قتصاديةاال العولمة ظؿ في االقتصادية المؤسسات تنافسية مؤشرات" غوؿ، فرحات -5

 الجزائر، جامعة التسيير، وعمـو االقتصادية العمـو كمية منشورة، غير دكتوراه، رسالة ،("الجزائرية
2005/2006. 

 آليات ظؿ في المصرية الصناعية لمصادرات التنافسية القدرة: "شمت محمود محمد حسيف نيفيف -6
 منشورة، غير دكتوراه، أطروحة ،("التحويمية الصناعات ضبع عمى التطبيؽ مع) الجديد العالمي االقتصاد

 .2004 مصر، القاىرة، شمس، عيف جامعة التجارة، كمية
ّوالممتقياتّالمؤتمراتّ:رابعا

 الزراعية، وغير الزراعية المصرية االقتصادية لمقطاعات التنافسية الميزة بيموؿ، محمد مختار قدري أحمد -1
-فالزراعيي نادي ،EAAE الزراعي لبلقتصاد المصرية الجمعية الزراعييف، دييفلبلقتصا عشر الثاني المؤتمر
ّ.2004 سبتمبر 30-29 مصر، الدقي،

 الدولي العممي المؤتمر المصري، االقتصاد في التنافسية القدرة ومحفزات معوقات بدر، محمد أسامة -2
 سوريا، دمشؽ، جامعة االقتصاد، كمية ية،العرب الدوؿ اقتصاديات في التنافسية القدرة رفع متطمبات: الثاني
24-25\11\2010.ّ
 متطمبات: الثاني الدولي العممي المؤتمر واآلفاؽ، الواقع بيف العربية البيئة في التنافسية القاضي، حسيف -3
 نوفمبر 25 –24 سوريا، دمشؽ، جامعة االقتصاد، كمية العربية، الدوؿ اقتصاديات في التنافسية القدرة رفع

2010.ّ
 المؤتمر مصر، في التحويمية الصناعات قطاع في التنافسية المزايا بناء سالماف، محمد محمد دعاء -4

 المصرية الجمعية المصري، لبلقتصاد التنافسية القدرة: المصرييف لبلقتصادييف والعشريف الثالث العممي
 .2113 ماي 01-5 مصر، القاىرة، والتشريع، واإلحصاء السياسي لبلقتصاد

 الدولي المؤتمر لممنظمات، التنافسية الميزة تحقيؽ في ودوره الفكري الماؿ رأس صالح، إبراىيـ رضا -5
 العربية المممكة الرياض، العامة، اإلدارة معيد الحكومي، القطاع في متميز أداء نحو: اإلدارية لمتنمية

 .2009 نوفمبر 4-1 السعودية،
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 مركز المعرفة، اقتصاد: مؤتمر المستفادة، الدروس إسرائيؿ في معرفيال التراكـ سياسة شحاتة، اهلل عبد -6
 ديسمبر 14و 13 مصر، القاىرة، جامعة السياسية، والعمـو االقتصاد كمية النامية، الدوؿ وبحوث دراسات
2004. 

 المحيط، وتحوالت االقتصادية المؤسسات تنافسية حوؿ الدولي الممتقى والدولة، التنافسية ،ومول اهلل عبد -7
 .2002 أكتوبر 30 –29 الجزائر، بسكرة، خيضر محمد جامعة االقتصادية، والعمـو الحقوؽ كمية
 التركيز خبلؿ مف التنافسية القدرات وتعزيز المستقبمية الرؤية صناعة رمضاف، أحمد سيد حسف عبير -8

 ستراتيجياتاإل: التنافسية لقدرةا تعزيز: السادس السنوي العممي المؤتمر لممنظمات، ممموسة غير الموارد عمى
 .2006 يوليو 29-27 الثاني، المجمد مصر، اإلسكندرية، جامعة التجارة، كمية واآلليات، والسياسات

 األداء لمعايير وفقا والخاصة العامة لممؤسسات التنافسية القدرة تحسيف سمطاف، صبلح عطية -9
 العربية المنظمة منشورات العربية، االستثمارات عمى وأثرىا التنافسية: عمؿ وأوراؽ بحوث االستراتيجي،

 .2011 ،مصر ،القاىرة اإلدارية، لمتنمية
 الصناعية الشركات في التنافسية والمزايا القدرات تحقيؽ في واإلبداع االبتكار دور الزعبي، فبلح عمي -10

 اقتصاديات في التنافسية القدرة رفع متطمبات: ثانيال الدولي العممي المؤتمر ،(استطبلعية دراسة) األردنية
 .2010 نوفمبر 25-24 سوريا، دمشؽ، جامعة االقتصاد، كمية العربية، الدوؿ
 االقتصادية المؤسسات تنافسية حوؿ الدولي الممتقى التنافسية، مفيـو مسدور، وفارس رزيؽ كماؿ -11

 أكتوبر 30-29 الجزائر، سكرة،ب خيضر محمد جامعة االقتصادية، والعمـو الحقوؽ كمية المحيط، وتحوالت
2002.ّ
 العممي المؤتمر ،(الجزائر حالة) التنافسية تدعيـ في الحكومات دور بريش، القادر وعبد زيداف محمد -12

 االقتصادية، والعمـو الحقوؽ كمية التسيير، عمـو قسـ والحكومات، لممنظمات المتميز األداء حوؿ الدولي
 .2005 ارسم 09-08 ،الجزائر ،ورقمة جامعة
 التطورات ضوء في المصرفي لمقطاع التنافسية المقدرة تنمية اهلل، عبد محمد الحافظ عبد محمود -13

 العممي المؤتمر مصر، في المصرفية الخدمات صناعة مستقبؿ عمى ذلؾ ثرأو  المعاصرة العالمية االقتصادية
 المنصورة، جامعة التجارة، كمية ،مستقبمية رؤية العربي الوطف في الخدمات صناعة: العشروف السنوي
 .2004 بريؿأ 22-20 مصر، القاىرة،

 حوؿ السادس المؤتمر مصر، في لبلحتكار والمانع لمتنافسية المعزز الدولة دور مسعد، محمد محيي -14
 مدالمج مصر، اإلسكندرية، جامعة التجارة، كمية واآلليات، والسياسات االستراتيجيات: التنافسية القدرة تعزيز
 .2006 يوليو 29-28  الثاني،
 االتصاالت قطاع) الجديد االقتصاد وصناعات لمتنافسية التكنولوجي المنظور حسنيف، جبلؿ ناصر -15

 كمية واآلليات، والسياسات اإلستراتيجيات: التنافسية القدرة تعزيز: السادس المؤتمر ،(المعمومات وتكنولوجيا
 .2006 يوليو 29-27 األوؿ، لمجمدا مصر، اإلسكندرية، جامعة التجارة،

 العممي المؤتمر المصري، االقتصاد في الصناعي لمقطاع التنافسية الميزة قياس خشبة، عمي نجوى -16
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 لبلقتصاد المصرية الجمعية المصري، لبلقتصاد التنافسية القدرة: المصرييف لبلقتصادييف والعشريف الثالث
 .2003 ماي 10-8 مصر، القاىرة، والتشريع، اإلحصاءو  السياسي
ّتقاريردراساتّّو:ّخامسا

 نظرة: إفريقيا وشماؿ األوسط الشرؽ لدوؿ الدولية التنافسية القدرة مؤشرات ستوف، واندرو خيماني شياـ -1
يراف العربية لمدوؿ االقتصادية البحوث منتدى نشرة الندوة، عامة،  الثالث، المجمد مصر، القاىرة، وتركيا، وا 
 .1996 يونيو الثاني، العدد
 وعامر الضمور، ىاني الزعبي، بشير الواكد، ماىر عربيات، سميماف خصاونة، صالح الحجي، طايؿّ-2

 .1997 األردف، عماف، الممكية، العممية الجمعية تعزيزىا، وسبؿ األردنية لممنتجات التنافسية المقدرة جباريف،
 الريفية المناطؽ في التنمية ُنُيج حوؿ: عمؿ ورقة ،(اسكو اإل) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية المجنة -3
 األمـ األساسية، البنية وخدمات والمتوسطة الصغيرة لممشاريع التنافسية القدرة تعزيز: سكوااإل منطقة في

ّ.2011 ،األمريكية المتحدة الواليات ،نيويورؾ المتحدة،
 في واإلنتاجية التنافسية القدرة لتعزيز الجديدة ياتالتكنولوج آسيا، لغربي واالجتماعية االقتصادية المجنة -4

ّ.2003 األمريكية، المتحدة الواليات نيويورؾ، المتحدة، األمـ مختارة، قطاعات
 اإلنمائي المتحدة األمـ برنامج/العربية لمدوؿ اإلقميمي والمكتب مكتـو آؿ راشد بف محمد مؤسسة -5

UNDP، المتحدة، العربية اإلمارات دبي، المعرفة، وتوطيف لشبابا: 2014 لمعاـ العربي المعرفة تقرير 
2014. 

 .2003 الكويت، ،2003 العربية التنافسية تقرير لمتخطيط، العربي المعيد -6
 .2006 الكويت، ،2006 العربية التنافسية تقرير لمتخطيط، العربي المعيد -7
 .2009 الكويت، ،2009 العربية التنافسية تقرير لمتخطيط، العربي المعيد -8
 .2012 الكويت، ،2012 العربية التنافسية تقرير لمتخطيط، العربي المعيد -9

 العمؿ مكتب المستدامة، المنشآت تعزيز: الدولي العمؿ لمؤتمر السادس التقرير الدولي، العمؿ مكتب -10
 .2007 األولى، الطبعة سويسرا، جنيؼ، الدولي،

 ومتطمبات الميبي لبلقتصاد التنافسية القدرة ،LOOPS واإلستراتيجيات لمسياسات الميبية المنظمة -11
 .2016يونيو ليبيا، ،طرابمس االرتقاء،

 األردني المنبر عمؿ، ورقة العالمية، األسواؽ إلى النفاذ في الناجحة والتجارب التنافسية بركات، نسريف -12
 .2002 األردف، عماف، لمدراسات، الجديد األردف مركز االقتصادية، لمتنمية
 فريؽ السوري، االقتصاد لتنافسية األوؿ الوطني التقرير ،صبيح وتّماـ ظاظا عماد محمد دمشقية، ادني -13

 .2007 سوريا، التنافسية، الجاىزية دعـ مشروع
 العربية المممكة ىجرية،1427-1426 لعاـ والتنافسية االستثمار أداء تقرير لبلستثمار، العامة الييئة -14
 .2006 ة،لسعوديا
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 édition, 
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e
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macroéconomie: Manuel et exercices corrigés, Dunod, Paris, France, 6
e
 édition, 2009. 
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2011. 
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e
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12- Eric Salviac Charles-Henri Vollet et Frédéric Bernard, performance et création de valeur 
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e
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re

 édition, 2007. 

21- Henri-F.Henner, libéralisation et compétitivité, actes de colloque international: ouverture et 

compétitivité des pays en développement, sous la direction de: Tahar Ben Marzouka et Bernard 

Haudeville, L’Harmattan, Paris, France, 2004. 

22- Henri Spitezki, la stratégie d’entreprise: compétitivité et mobilité, Economica, Paris, 

France, 1995. 

23- Hmida Khelifi, compétitivité tunisienne: changements structurels des exportations, actes de 

colloque international: ouverture et compétitivité des pays en développement, sous la direction 

de: Tahar  en Marzouka et  ernard Haudeville, L’Harmattan, Paris, France, 2004. 

24- Jean-Charles Mathé, management stratégique concurrentiel, librairie Vuibert, Paris, 
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 0.56 0.41 0.53 0.73 0.68 0.75 0.72 0.54 0.79 0.45 0.47 0.48 قطر

 0.42 0.43 0.30 0.36 0.59 0.50 0.44 0.52 0.43 0.52 0.34 0.49 السعودية
 0.48 0.44 0.47 0.30 0.47 0.36 0.53 0.27 0.55 0.43 0.34 0.49 تونس
 0.62 0.47 0.58 0.36 0.53 0.51 0.77 0.48 0.82 0.57 0.47 0.59 اإلمارات

 0.65 0.74 0.62 0.80 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 0.73 0.72 0.68 كوريا الجنوبية
 0.56 0.51 0.56 0.63 0.79 0.71 0.76 0.58 0.81 0.64 0.53 0.67 ماليزيا

 2012-2003العربية لممعيد العربي لمتخطيط  عمى مختمؼ تقارير التنافسية اعتماداالمصدر: مف إعداد الطالبة 
 وقد تـ أخذ القيمة الموجودة 2003مف تقرير التنافسية العربية لسنة  148بالصفحة  02والممحؽ رقـ  29لمكويت وقع فييا خطأ بيف الجدوؿ بالصفحة  2003بالنسبة لقيمة مؤشر بيئة األعماؿ لسنة . 

 المعطاة. رتبةمبالممحؽ لتطابقيا مع ال
                  .المبلحظة نفسيا المذكورة أعبله بالنسبة لمسعودية     

      



ّـقالـــمــالحـّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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2016ّ-2012خاللّالفترةAMCّّجداولّالنتائجّلمؤسسةّّ:02الممحقّرقمّ

ّ



ّـقالـــمــالحـّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
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2016ّ-2012خاللّالفترةAMCّّ:ّميزانياتّمؤسسة03ّالممحقّرقمّ



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّـقالـــمــالحـ
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2012ّّّجدولّنتائجّقسمّالكيرباءّلعامّ:04ّالممحقّرقم

ّ



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّـقالـــمــالحـ
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2013ّّجدولّنتائجّقسمّالكيرباءّلعامّ:05ّلممحقّرقما

ّ



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّـقالـــمــالحـ

 

452 
 

2014ّّجدولّنتائجّقسمّالكيرباءّلعامّ:06ّالممحقّرقم
ّ



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّـقالـــمــالحـ
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2015ّّجدولّنتائجّقسمّالكيرباءّلعامّ:07ّالممحقّرقم
ّ



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّـقالـــمــالحـ
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2016ّّجدولّنتائجّقسمّالكيرباءّلعامّ:08ّالممحقّرقم
ّ



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّـقالـــمــالحـ
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2012ّّلعامّسوائلجدولّنتائجّقسمّالّ:9ّالممحقّرقم
ّ



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّـقالـــمــالحـ
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2013ّّلعامّسوائلجدولّنتائجّقسمّالّ:10ّالممحقّرقم
ّ



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّـقالـــمــالحـ
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2014ّّلعامّسوائلجدولّنتائجّقسمّالّ:11الممحقّرقمّ
ّ



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّـقالـــمــالحـ
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2015ّّلعامّسوائلجدولّنتائجّقسمّالّ:12الممحقّرقمّ



ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّـقالـــمــالحـ
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2016ّّلعامّسوائلجدولّنتائجّقسمّالّ:13الممحقّرقمّ
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ّ
ّ
ّ

ّ
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ّفيرسّالجداول
ّفحةالصّعنوانّالجدولّرقمّالجدول

 41 التخصص الدولي حسب فرضية دورة حياة المنتوج. 01
 68 ممخص ألىـ نظريات التجارة الدولية 02
 138 تصنيؼ موارد المؤسسة 03
 158 مقارنة بيف مداخؿ مصادر الميزة التنافسية 04
 193 دي العالمياألىمية النسبية لمدعامات األساسية لمتنافسية في حساب مؤشر التنافسية لممنتدى االقتصا 05
 221 الفترات الزمنية لبيانات تقارير المعيد العربي لمتخطيط 06
 222 عدد دوؿ المقارنة ضمف تقارير التنافسية لممعيد العربي لمتخطيط 07
 223 المؤشر اإلجمالي لمتنافسية العربيةودوؿ المقارنة حسب ترتيب الجزائر  08
 224 لمتنافسية العربية اإلجماليالمؤشر  حسب مقارنةؿ الدو  الفجوة التنافسية لمجزائر مع بعض 09
 226 مؤشري التنافسية الجارية والكامنة ودوؿ المقارنة حسبترتيب الجزائر  10
 227 التغير في ترتيب الجزائر حسب مؤشري التنافسية الجارية والكامنة 11
 229 لتنافسية الجارية والكامنة وبيئة األعماؿمؤشرات ا حسب دوؿ المقارنةالفجوة التنافسية لمجزائر مع بعض  12
 231 لتنافسية الجاريةاالمؤشرات الفرعية لمؤشر  ودوؿ المقارنة حسبترتيب الجزائر  13
 233 المؤشرات الفرعية لمؤشر األداء االقتصادي الكمي حسبترتيب الجزائر  14
 234 ؽ والمنتجات والتخصصواالمؤشرات الفرعية لمؤشر ديناميكية األس حسبترتيب الجزائر  15
 235 المؤشرات الفرعية لمؤشر اإلنتاجية والتكمفة حسبترتيب الجزائر  16
 237 المؤشرات الفرعية لمؤشر بيئة األعماؿ ودوؿ المقارنة حسبترتيب الجزائر  17
 238 الجزائر ضمف المؤشرات الفرعية لمؤشر بيئة األعماؿ ترتيبالتغير في  18
 239 المؤشرات الفرعية لمؤشر تكمفة القياـ باألعماؿ حسبائر ترتيب الجز  19
 240 المؤشرات الفرعية لمؤشر الحاكمية وفاعمية المؤسساتحسب ترتيب الجزائر  20
 241 المؤشرات الفرعية لمؤشر جاذبية االستثمارحسب ترتيب الجزائر  21
 242 ة األساسيةالمؤشرات الفرعية لمؤشر البنية التحتي حسبترتيب الجزائر  22
 243 المؤشرات الفرعية لمؤشر تدخؿ الحكومة في االقتصاد حسبترتيب الجزائر  23
 244 المؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية الكامنة ودوؿ المقارنة حسبترتيب الجزائر  24
 246 كنولوجيةالمؤشرات الفرعية لمؤشر الطاقة االبتكارية وتوطيف الت حسبترتيب الجزائر  25
 247 المؤشرات الفرعية لمؤشر رأس الماؿ البشري حسبترتيب الجزائر  26
 248 كنولوجيةالمؤشرات الفرعية لمؤشر البنية التحتية التحسب ترتيب الجزائر  27
 249 ر ودوؿ المقارنةميزاف التنافسية لمجزائ 28
 250 الدوؿ العربية المدرجة ضمف تقارير المنتدى االقتصادي العالمي 29
 251 وفؽ مراحؿ التطور االقتصادي ودوؿ المقارنةتصنيؼ الجزائر  30
 253 ترتيب الجزائر ودوؿ المقارنة حسب مؤشر التنافسية اإلجمالي لممنتدى االقتصادي العالمي 31
 255 لممنتدى االقتصادي العالمي األساسيةالمتطمبات مجموعة  حسب  ودوؿ المقارنة ترتيب الجزائر 32
 256 المؤشرات الفرعية لمؤشر المتطمبات األساسية حسبلجزائر ترتيب ا 33
 258 أىـ نقاط ضعؼ الجزائر ضمف ركيزة المؤسسات 34
 260 المؤشرات الفرعية لدعامة البنية التحتية ترتيب الجزائر حسب 35
 261 كمي"ال ي عمى المستوىاالقتصادالمحيط المؤشرات الفرعية لدعامة "استقرار  ترتيب الجزائر حسب 36
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 263 المؤشرات الفرعية لدعامة الصحة والتعميـ األساسي حسبالجزائر  ترتيب 37
 264 لممنتدى االقتصادي العالمي مجموعة محفزات الكفاءة حسب ودوؿ المقارنة ترتيب الجزائر 38
 265 المؤشرات الفرعية لمحفزات الكفاءة حسبترتيب الجزائر  39
 267 "التعميـ العالي والتدريب"ة الجزائر ضمف دعام ترتيب 40
 268 أىـ نقاط ضعؼ الجزائر ضمف دعامة "كفاءة سوؽ السمع" 41
 270 نقاط ضعؼ الجزائر ضمف دعامة "كفاءة سوؽ العمؿ" 42
 271 نقاط ضعؼ الجزائر ضمف دعامة "تطور السوؽ المالي" 43
 272 "الجاىزية التكنولوجية"نقاط ضعؼ الجزائر ضمف دعامة  44
 274 "دعامة حجـ السوؽ"نقاط ضعؼ الجزائر ضمف  45
 275 لممنتدى االقتصادي العالمي مجموعة عوامؿ االبتكار والتطور حسب ودوؿ المقارنة ترتيب الجزائر 46
 276 عوامؿ االبتكار والتطورلترتيب الجزائر ضمف المؤشرات الفرعية  47
 278 عماؿأىـ نقاط ضعؼ الجزائر ضمف دعامة تطور بيئة األ 48
 279 وفقا لتقارير المنتدى االقتصادي العالمياألعماؿ في الجزائر ممارسة أىـ معوقات  49
 280 أىـ نقاط ضعؼ الجزائر ضمف دعامة االبتكار 50
 AMC 289وظائؼ منتجات  51
 290 وتاريخ االنطبلؽ في اإلنتاج AMCالشركات الدولية المانحة لرخص منتجات  52
 298 القطع المنتجة بدائرة التصنيع لقسـ السوائؿعدد أنواع  53
 307 عدد أنواع قطع المنتجات المصنعة بقسـ الكيرباء 54
 314 المزايا التنافسية لمجزائر المرتبطة بمحدِّد "عوامؿ اإلنتاج وخصائصيا" 55
 315 المزايا التنافسية لمجزائر المرتبطة بمحدِّد "ظروؼ الطمب المحمي وخصائصو" 56
 317 تطور عدد مشتركي سونمغاز 57
 318 المزايا التنافسية لمجزائر المرتبطة بمحدِّد "الصناعات الداعمة" 58
 319 المزايا التنافسية لمجزائر المرتبطة بمحدِّد "إستراتيجية المؤسسة وسيادة المنافسة المحمية بيف المؤسسات" 59
 321 "دور الحكومة"المزايا التنافسية لمجزائر المرتبطة بمحدِّد  60
 AMC 325عمبلء ومنافسو مؤسسة  61
 327 عدد ونوع موردي مستمزمات اإلنتاج لقسمي الكيرباء والسوائؿ 62
 AMC 330أىـ فرص وتيديدات مؤسسة  63
 332 2016-2012خبلؿ الفترة  AMCتطور بعض مؤشرات النشاط والنتائج لمؤسسة  64
 336 2016-2012خبلؿ الفترة  AMC لمؤسسة النشاطمؤشر مردودية  65
 338 2016-2012خبلؿ الفترة  AMC لمؤسسة ة واالقتصاديةالمردودية المالي يمؤشر  66
 340 2016-2012خبلؿ الفترة  AMC تطور إجمالي تكاليؼ اإلنتاج بمؤسسة 67
 AMC 341التكمفة المتوسطة لممستخدـ بمؤسسة  68
 342 2016-2012خبلؿ الفترة  AMC ج بمؤسسةمؤشر اإلنتاجية الكمية لعوامؿ اإلنتا 69
 344 2016-2012خبلؿ الفترة  AMCالحصص السوقية لبعض منتجات  70
 346 2016-2012 خبلؿ الفترة السمع المستوردة إلى المخازف المعنيةوتسميـ  استبلـ فترة 71
 347 2016-2012خبلؿ الفترة  التكاليؼ الممحقة بالشراء مف الخارج 72
 348 ر عمى المشتريات مف الخارجمات التأخيغرا 73
 349 رمصادر غرامات تأخر المؤسسة في إخراج سمعيا المستوردة مف الميناء أو المطار بالجزائ 74
 351 نسب دوراف مخزوف المواد األولية والمواـز لقسمي الكيرباء والسوائؿ 75
 AMC 352 بمؤسسةإجمالي عدد أنواع القطع المصنعة  76
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 353 وعدد األنواع في كؿ خط AMCطوط اإلنتاج بمؤسسة خ 77
 354 في إنتاجيا طبلؽاالنمنذ تاريخ  AMCعمر منتجات مؤسسة  78
 355 2016-2012تطور اإلنتاج بالكمية لقسـ الكيرباء خبلؿ الفترة  79
 356 2016-2012تطور اإلنتاج بالكمية لقسـ السوائؿ خبلؿ الفترة  80
 357 2016-2012خبلؿ الفترة  AMC الطاقة اإلنتاجية لمنتجاتمعدالت استغبلؿ  81
 359 2016-2012عدد تدخبلت الصيانة بقسـ الكيرباء خبلؿ الفترة  82
 360 2016-2012عدد تدخبلت الصيانة بقسـ السوائؿ خبلؿ الفترة  83
 362 عمر اآلالت المستخدمة في اإلنتاج بقسمي الكيرباء والسوائؿ 84
 363 2016-2012ت التوقؼ عف العمؿ بقسـ الكيرباء نتيجة أعماؿ الصيانة خبلؿ الفترة عدد ساعا 85
 364 2016-2012عدد ساعات التوقؼ عف العمؿ بقسـ السوائؿ نتيجة أعماؿ الصيانة خبلؿ الفترة  86
 2016ّ365-2012تكاليؼ الصيانة بقسـ الكيرباء خبلؿ الفترة  87
 366 2016-2012ؿ خبلؿ الفترة تكاليؼ الصيانة بقسـ السوائ 88
 370 عدد الموزعيف المعتمديف ومناطؽ التغطية 89
 371 2016-2012تطور الكميات مف مخزونات نياية الفترة لممنتجات النيائية بقسمي الكيرباء والسوائؿ خبلؿ الفترة  90
 373 2016-2012نسب دوراف المخزونات مف المنتجات النيائية خبلؿ الفترة  91
 376 2016-2012خبلؿ الفترة  AMC تطور مبيعات 92
 378 2016-2012تطور مبيعات منتجات قسـ الكيرباء بالكمية خبلؿ الفترة  93
 380 2016-2012تطور مبيعات منتجات قسـ الكيرباء بالقيمة خبلؿ الفترة  94
 382 2016-2012تطور مبيعات منتجات قسـ السوائؿ بالكمية خبلؿ الفترة  95
 384 2016-2012تطور مبيعات منتجات قسـ السوائؿ بالقيمة خبلؿ الفترة  96
 385 خبلؿ فترة الدراسة في رقـ األعماؿ وفقا لمتوسط نسبة مساىمتيا  AMCترتيب منتجات  97
 387 2016-2012ونصيبيـ مف إجمالي المبيعات خبلؿ الفترة  AMC ىيكؿ زبائف مؤسسة 98
 389 2016-2012خبلؿ الفترة  AMCاالتصاؿ بمؤسسة  المخصصات السنوية ألنواع 99
 390 2016-2012خبلؿ الفترة  AMCأنشطة االتصاؿ بمؤسسة  100
 392 2016و 2015 خبلؿ عامي AMCنتائج استقصاء بعض عمبلء مؤسسة  101
 AMC 395بعض النسب المالية لمؤسسة  102
 AMC 400 عدد القضايا القانونية بمؤسسة 103
 AMC 401 ؼ القضايا القانونية بمؤسسةمصاري 104
 401 2016-2012خبلؿ الفترة  AMC تطور عدد عماؿ مؤسسة 105
 402 2016-2012المينية خبلؿ الفترة  حسب المجموعات االجتماعية AMC توزيع العماؿ الدائميف لمؤسسة 106
 403 2016-2012وفؽ الييكؿ خبلؿ الفترة  AMC توزيع العماؿ الدائميف لمؤسسة 107
 404 2016-2012خبلؿ الفترة  AMC بمؤسسة كتمة األجورتطور  108
 406 2016-2012ف الذيف شمميـ التكويف خبلؿ الفترة و عدد وصنؼ العماؿ الدائم 109
 407 2016-2012خبلؿ الفترة  AMC مؤسسة عماؿ تكاليؼ تكويف 110
 412 2016-2012خبلؿ الفترة  نتاجوالسوائؿ مف مستمزمات اإل الكيرباء يمشتريات قسم تطور 111
 AMC 418أىـ نقاط القوة والضعؼ لمؤسسة  112
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ّفيرسّاألشكال
ّالصفحةّعنوانّالشكلّرقمّالشكل

 12 حدود معدؿ التبادؿ الدولي حسب ستيوارت ميؿ 01
 25 سامويمسوف –نظرية ستولبر  02
 26 نظرية تعادؿ أسعار عوامؿ اإلنتاج 03
المنتوج دورة حياة  مراحؿ 04  40 
 Jones 92و Hillأبعاد القدرة التنافسية حسب  05
 95 مصادر الميزة التنافسية 06
 96 نافسيةالمنظمة الصناعية لمت نموذج 07
 98 الكفاءات المميزة 08
 98 بورترىيكؿ الصناعة للمسيرة نموذج  األساسيةالخطوات  09
 100 نافسيةإلستراتيجية في تحقيؽ الميزة التدور ا 10
 101 القوى الخمس لممنافسة حسب بورتر 11
 Austen 106 نموذج أوستف 12
 108 نموذج بورتر لئلستراتيجيات التنافسية 13
 110 منحنى الخبرة 14
 119 سمسمة القيمة لبورتر 15
 122 نظاـ سبلسؿ القيمة 16
 Jay Barney 133 بارنيجاي مدخؿ الموارد ل 17
 lynch 138و Chaharbaghi مستويات الموارد حسب 18
 143 مكونات التحميؿ الداخمي المؤدي إلى الميزة التنافسية 19
 163 نافسية لبورترالتدات القدرة دمح 20
 Lall 172 ػفسية لػالتناالقدرة  لمحدداتثي الثبلموذج الن 21
 174 لممعيد الدولي لمتنمية اإلداريةمكعب التنافسية  22
 188 مؤشر التنافسية لمدوؿ مخطط توضيحي لمكونات 23
 191 المؤشر اإلجمالي لمتنافسية لممنتدى االقتصادي العالمي 24
 197 المكونات الرئيسية لمؤشر التنافسية لممعيد الدولي لمتنمية 25
 201 المؤشر اإلجمالي لمتنافسية لممعيد العربي لمتخطيط 26
 217 اإلطار المقترح لمدراسة الميدانية 27
 223 ترتيب الجزائر وبعض دوؿ المقارنة حسب المؤشر اإلجمالي لمتنافسية العربيةتطور  28
 225ّالفجوة التنافسية لمجزائر مع بعض دوؿ المقارنة حسب المؤشر اإلجمالي لمتنافسية العربية 29
 227 ترتيب الجزائر حسب مؤشري التنافسية الجارية والكامنةتطور  30
 230 ر مقارنة مع كوريا ضمف مؤشرات التنافسية الجارية والكامنة وبيئة األعماؿالفجوة التنافسية لمجزائ 31
 232 تطور ترتيب الجزائر حسب المؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية الجارية 32
 238 ترتيب الجزائر حسب المؤشرات الفرعية لمؤشر بيئة األعماؿتطور  33
 245 لمؤشر التنافسية الكامنة ترتيب الجزائر حسب المؤشرات الفرعيةتطور  34
 254 تطور ترتيب الجزائر حسب مؤشر التنافسية اإلجمالي لممنتدى االقتصادي العالمي 35
 256 الجزائر ضمف المؤشرات الفرعية لمؤشر المتطمبات األساسية ترتيبتطور  36
 266 ترتيب الجزائر حسب المؤشرات الفرعية لمؤشر محفزات الكفاءةتطور  37
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 275 ترتيب الجزائر حسب المؤشرات األساسية لمؤشر التنافسية اإلجمالي لممنتدى االقتصادي العالميتطور  38
 277 أداء الجزائر في المؤشرات الفرعية لعوامؿ االبتكار والتطور 39
 288 مجمع سونمغاز 40
 AMC 292 الييكؿ التنظيمي لممؤسسة الوطنية ألجيزة القياس والمراقبة 41
 297 ييكؿ التنظيمي لقسـ السوائؿال 42
 303 الييكؿ التنظيمي لقسـ الكيرباء 43
 308 الييكؿ التنظيمي لقسـ األدوات 44
 309 الييكؿ التنظيمي لقسـ الخدمات الصناعية واإلمدادات 45
 AMC 329ر بالتطبيؽ عمى مؤسسة بورتلالقوى الخمس نموذج  46
 357 معدالت استغبلؿ الطاقة اإلنتاجية 47
 359 2016-2012تطور عدد تدخبلت الصيانة بقسـ الكيرباء خبلؿ الفترة  48
 361 2016-2012تطور عدد تدخبلت الصيانة بقسـ السوائؿ خبلؿ الفترة  49
 AMC 369التمثيؿ البياني لقناة التوزيع بمؤسسة  50
 374 1997الييكؿ التنظيمي لممديرية التجارية بدء مف سنة  51
 385 2016-2012سبة مساىمة كؿ منتوج في رقـ أعماؿ المؤسسة خبلؿ الفترة متوسط ن 52
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 الصفحة المحتوى
 ط - أ مقدمة عامة

 1ّلمقدرةّالتنافسيةالنظريّّاإلطارالجزءّاألول:ّ
 2 تمييد

 3ّالسياقّالتاريخيّلتطورّمفيومّالقدرةّالتنافسيةالفصلّاألول:ّ
 4 تمييد

 4ّرةّالدوليةّالكالسيكيةّوالنيوكالسيكيةنظرياتّالتجاالمبحثّاألول:ّ
 4ّّنظرية الميزة المطمقةالمطمب األوؿ:        

 4ّعرض النظرية:ّالفرع األوؿ              
 6 فرضيات النظرية الفرع الثاني:              
 7 االنتقادات الموجية لنظرية الميزة المطمقةثالث: الفرع ال              

 7ّّنظرية الميزة النسبيةطمب الثاني: الم       
 7 الفرع األوؿ: عرض النظرية              
 10 الفرع الثاني: فرضيات النظرية              
 11 : تقييـ نظرية ريكاردوالثالثالفرع               

 18ّنظرية وفرة عوامؿ اإلنتاجالمطمب الثالث:        
 18 عرض النظريةؿ: الفرع األو               
 21 : فرضيات النظريةالثانيالفرع               
 27 : تقييـ نظرية وفرة عوامؿ اإلنتاجالثالثالفرع               

 33ّالنظرياتّالحديثةّلمتجارةّالدوليةالمبحثّالثاني:ّ
 34 المطمب األوؿ: نموذج الفجوة التكنولوجية        
 37 دورة حياة المنتوج المطمب الثاني: نموذج       
 43 المطمب الثالث: نموذج التجارة داخؿ الصناعة        

 44 المنافسة االحتكارية: الفرع األوؿ              
 45 وفورات الحجـ أو اقتصاديات الحجـ: الفرع الثاني              
 48 التنويع اإلنتاجي :الفرع الثالث              

 51ّنظريةّالميزةّالتنافسية:ّثّالثالثالمبح
 52 : نشأة مفيوـ الميزة التنافسية ب األوؿالمطم       

 53 الفرع األوؿ: أزمة اإلنتاجية              
 55 الفرع الثاني: العولمة              

 59 المطمب الثاني: األسس النظرية لمميزة التنافسية        
 63 ذج الميزة التنافسية : تقييـ نمو الثالثالمطمب        

 69 ؿ األوؿخبلصة الفص
 71ّمفيومياّومصادرىاّلقدرةّالتنافسيةاالفصلّالثاني:ّ

 72 تمييد
 72ّالمبحثّاألول:ّاإلطارّالمفاىيميّلمقدرةّالتنافسية

 73ّالقدرة التنافسية مفيوـالمطمب األوؿ:        
 74 ية عمى المستوى الكميالفرع األوؿ: مفيوـ القدرة التنافس              
 81 قطاعمستوى ال التنافسية عمىالقدرة  مفيوـالفرع الثاني:               
 83 مفيوـ القدرة التنافسية عمى مستوى المؤسسة الفرع الثالث:              
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 87 قدرة التنافسيةة لمالعبلقة بيف المستويات الثبلث الفرع الرابع:              
 89 بعادىاالمطمب الثاني: أنواع القدرة التنافسية وأ       

 89 الفرع األوؿ: أنواع القدرة التنافسية              
 92 الفرع الثاني: أبعاد القدرة التنافسية              

 95ّالتنافسيةّالقدرةالمبحثّالثاني:ّمصادرّ
 95 مدخؿ ىيكؿ الصناعةالمطمب األوؿ:        

 101 ومحدداتيا الييكمية الفرع األوؿ: القوى الخمس لنموذج بورتر              
 108 ستراتيجيات التنافسية لبورترالفرع الثاني: اإل              
 117 الفرع الثالث: سمسمة القيمة              
 124 الفرع الرابع: تقييـ نموذج ىيكؿ الصناعة لبورتر              

 125 ثاني: مدخؿ المواردالمطمب ال       
 127 الفرع األوؿ: الجذور التاريخية واألسس النظرية لمدخؿ الموارد              
 135 الفرع الثاني: المفاىيـ األساسية              
 139 مدخؿ الموارد تقييـالفرع الثالث:               

 142 دالثالث: التطورات الحديثة لمدخؿ الموار  طمبالم       
 143 األوؿ: مدخؿ الكفاءات فرعال              
 148 الثاني: مدخؿ القدرات الديناميكية فرعال              
 151 الثالث: المدخؿ المبني عمى المعرفة والمدخؿ العبلئقي فرعال              
 159 يؿ الثانخبلصة الفص

 161ّقياسياّالفصلّالثالث:ّمحدداتّالقدرةّالتنافسيةّومؤشرات
 162 تمييد

 162ّالمبحثّاألول:ّمحدداتّالقدرةّالتنافسية
 162 المطمب األوؿ: محددات القدرة التنافسية وفقا لبورتر       

 163 الفرع األوؿ: المحددات الرئيسية              
 167 الفرع الثاني: المحددات المكممة أو المساعدة              
 170 نموذج بورتر لمحددات القدرة التنافسية تقييـلفرع الثالث: ا              

 Lall 172 ػػالمطمب الثاني: محددات القدرة التنافسية وفقا ل       
 174 لمناىج أخرىالمطمب الثالث: محددات القدرة التنافسية وفقا        

 174 الدولي لمتنمية اإلدارية لممعيدالفرع األوؿ: محددات القدرة التنافسية وفقا               
 175 الفرع الثاني: محددات القدرة التنافسية حسب المنتدى االقتصادي العالمي              

 176 المبحثّالثاني:ّمؤشراتّقياسّالقدرةّالتنافسية
 177 مؤسسةلمتنافسية القدرة الالمطمب األوؿ: مؤشرات قياس        

 177 المردوديةالفرع األوؿ:               
 179 الفرع الثاني: تكمفة الصنع              
 182 الفرع الثالث: اإلنتاجية الكمية لمعوامؿ              
 183 الفرع الرابع: الحصة السوقية              

 185 مقطاعلالتنافسية القدرة المطمب الثاني: مؤشرات قياس        
 185 ؤشرات التكاليؼ واإلنتاجيةالفرع األوؿ: م              
 186 الفرع الثاني: مؤشرات التجارة والحصة مف السوؽ الدولية              
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 ممخص:ال

ة عمى المستوى الكمي، الجزائري هدفت هذه الدراسة إلى تحميل القدرة التنافسية لممؤسسات الصناعية
 بالعممة.  EN-AMCمن خالل دراسة حالة المؤسسة الوطنية ألجهزة القياس والمراقبة  والجزئي

عمدت الدراسة إلى تحميل تنافسية االقتصاد الجزائري من خالل تقارير التنافسية فعمى المستوى الكمي 
قدرة عوامل االقتصاد لممعهد العربي لمتخطيط والمنتدى االقتصادي العالمي، وذلك بغية التعرف عمى مدى 

قدرتها  عمى تعزيز ودعم الجزائرية تكون قادرةالصناعية لممؤسسات مالئمة بيئة محمية  توفير عمىالكمي 
 .التنافسية

عمى نماذج أما عمى المستوى الجزئي فقمنا بتحميل القدرة التنافسية لممؤسسة محل الدراسة باالعتماد 
هذا وتم االعتماد عمى ، إضافة إلى نموذج سمسمة القيمة. القوى الخمسو الماسة  ينموذج بورتر المتمثمة في
. كما ومؤشرات أخرى وباالستعانة ببعض النسب المالية ،AMCمؤسسة تحميل وظائف  األخير من أجل

عوامل اإلنتاج، والحصة السوقية الكمية لنتاجية اإلمؤشرات: المردودية، التكمفة، الالدراسة عدد من  استخدمت
   . ة التنافسية لممؤسسة محل الدراسةمن أجل قياس القدر 

القدرة التنافسية لممؤسسات الصناعية إلى جممة من النتائج أهمها: ضعف الدراسة  توصمتوقد 
 الجزائرية عمى المستوى الكمي، وكذا عمى المستوى الجزئي؛ أي عمى مستوى المؤسسة محل الدراسة.

 لنسبية، نظريات التجارة الدولية،القدرة التنافسية، التنافسية، الميزة التنافسية، الميزة ا الكممات المفتاحية:
 ماسة، نموذج سمسمة القيمة.نموذج القوى الخمس، نموذج ال

Abstract: 

 

This study aimed to analyze the competitive capacity of the Algerian industrial 

enterprises at the macro and micro level by studying the case of the national enterprise of 

measurement and control instrumentes EN-AMC in El-Eulma. 

At the macro level, the study analyzed the competitiveness of the Algerian economy 

through the competitiveness reports of the Arab Planning Institute and the World Economic 

Forum in order to identify the ability of macroeconomic factors to provide a favorable domestic 

environment for Algerian industrial enterprises that are able to enhance and support their 

competitiveness. 

At the micro level, we have analyzed the competitiveness of the entreprise under study 

based on the Porter models of diamond and the five forces, as well as the value chain model. The 

latter was used to analyze the functions of the enterpise under study using some financial ratios 

and other indicators. we also used a number of indicators such as: profitability, cost, total 

productivity of  production factors, and market share in order to measure the competitive 

capacity of the enterprise in question. 

The study reached a number of results, the most important of which was the weak 

competitive capacities of the Algerian industrial enterprises at the macro level, as well as at the 

level of the entreprise under study.   

Key Words : Competitive Capacity, Competitiveness, Competitive Advantage, Comparative 

Advantage, International Trade Theories, Diamand Model, Five Forces Model, Value Chain 

Model. 
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