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 تحت عنوان 
    االقتصاد المعرفي وأثره عمى تنافسية قطاع  
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 والدّي، حفظيما اهلل. إلى
خوتي.... لى زوجتي وأبنائي وا   وا 

لى الذيف رفع اهلل قدرىـ بالعمـ واإليماف في قولو  وا 
سبحانو وتعالى "...يرفع اهلل الذيف آمنوا منكـ والذيف 

 . 11سورة المجادلة                     أوتوا العمـ درجات واهلل بما تعمموف خبير" 



 

 رػػديػػقػػت ر وػػكػػػش
 

 
الحمد هلل رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى خاتـ األنبياء والمرسميف سيدنا محمد 

 صمى اهلل عميو وسمـ، وبعد...
وأسألو دواـ  ،وجؿعز ال يسعني في ىذا المقاـ إال أف أتقدـ بخالص الشكر أوال هلل 

 التوفيؽ والسداد.
الديف بروش نائب العميد لدكتور زيف ؤلستاذ اوأتقدـ بأسمى آيات الشكر والتقدير ل

جامعة  - المكمؼ بما بعد التدرج و البحث العممي بكمية العمـو االقتصادية
لقبولو اإلشراؼ عمى الرسالة، ولما بذلو معي مف جيد كبير وتعاوف  -سطيؼ

صادؽ،عمى ما منحني مف وقتو الثميف، توجيياتو العممية السديدة ومبلحظاتو 
ثراء البحث.التي كاف ليا عميؽ األ القيمة  ثر في إفادة الباحث وا 

كما يطيب لي أف أتقدـ بشكري إلى جميع أساتذتي بكمية العمـو االقتصادية 
والتجارية وعمـو التسيير بجامعة سطيؼ، أساتذتي بمعيد البحوث والدراسات العربية 

 والحكـ عميو.   بالقاىرة واألساتذة الذيف شرفوني بالمشاركة في لجنة مناقشة البحث
وال يفوتني أف أتوجو بشكري إلى إطارات سمطة الضبط لمبريد والمواصبلت السمكية 

لي العوف  والبلسمكية بالجزائر، جميع العامميف بالمكتبات الجامعية وكؿ مف قدـ
 إلتماـ ىذه الرسالة.

 متمنيا لمجميع موفور الصحة واليناء، وراجيا مف اهلل ليـ خير الجزاء.   
 



 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ةــمقدم



 مقدمت

 ة  

 ةــمقدم
الفحـ مرورا اعية األولى ثورة الحديد و لقد مر العالـ  في تاريخو الحديث بمراحؿ عدة بدءا بالثورة الصن

التكنولوجيات المتطورة اعتبارا مف صناعية الثالثة ثورة المعمومات و بالثورة الصناعية الثانية وصوال إلى الثورة ال
تمعات ػمف القرف العشريف، حيث أوصمت بعض الدوؿ إلى مرحمة ما بعد الصناعة أو مرحمة المجالربع األخير 

 ي االقتصاد الجديد والذي يطمؽ عميو اقتصاد المعرفة.ف تحكـػضؿ الػو بفػمػوىذا ك ية،ػموماتػالمع
، فما نشيده مف تقدـ في كافة  ال  المجاالتإف المعرفة ىي التي جعمت الدوؿ المتقدمة تقود عالـ اليـو

 يرجع إلى كثافة رأس الماؿ المادي ولكف إلى كثافة رأس الماؿ المعرفي.
إف ىذا االقتصاد الجديد يقـو عمى االستخداـ الواسع والكثيؼ لممعرفة العممية والعممية وبالذات المتطورة 

الصناعات الت، نت، تقنيات المعمومات واالتصانتر األ ،عالية المستوى كالتقنيات المتقدمة في الحاسوب
المواد الصيدالنية  ،النانوتكنولوجيا ،تكنولوجيا الفضاء ،اليندسة الوراثية ،التكنولوجيا الحيوية ،اإللكترونية الدقيقة

في كافة المجاالت  والكيماوية والطبية وأساليب اإلدارة والتسيير، حيث تستخدـ مضاميف وتقنيات اقتصاد المعرفة
                                   والقطاعات، في المزارع والمصانع والمنازؿ والمدارس والجامعات والمستشفيات وكافة األعماؿ والخدمات .                              

في المنتجات  التطور ت أفػصاد الجديد والحظػتػقدمة مبكرا إلى ىذا االقػتػصاديات المػتػنت االقػطػوقد تف
الفكرية أسرع منو في المنتجات األخرى فأولتو اىتماما كبيرا، وخصصت لو مبالغ كبيرة لمبحث والتطوير 
وأصبحت تممؾ ميزة تنافسية ىامة في مواجية االقتصاديات األخرى، خاصة في ظؿ ظاىرة العولمة وما نشأ 

العالـ الخارجي وىذا كمو أدى إلى تعزيز جو المنافسة  عنيا مف سيولة في تبادؿ السمع والخدمات وانفتاح عمى
 بيف اقتصاديات الدوؿ المختمفة .                           

ويعتبر قطاع االتصاالت مف القطاعات الرئيسية التي تساعد الدوؿ عمى زيادة نموىا االقتصادي وتحسيف  
 قدراتيا االقتصادية.

التكنولوجية الثالثة، ويمكف اعتباره قطاعا رائدا يؤثر عمى كافة القطاعات وقد استفاد مف منجزات الثورة 
خبلؿ  مغرب وتونس شيد قطاع االتصاالت نموا ممحوظا واىتماما بالغاال و االقتصادية المختمفة، وفي الجزائر

 السنوات الماضية، خاصة بعد تحرير أسواؽ االتصاالت.
بالبريد المتعمؽ  24 -1996تيا بصصدارىا القانوف رقـ وكانت المغرب السباقة في فتح قطاع اتصاال

المحدد لمقواعد  2000أوت  05المؤرخ في  03-2000ثـ جاء دور الجزائر، حيث كرس القانوف والمواصبلت، 
 انفتاحا عمى المنافسة وترقية مشاركة االستثمارات. العامة ذات الصمة بالبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية

، والذي فتح سوؽ 01-2001قانوف  أىميالتوجو االنفتاح تـ سف العديد مف القوانيف في تونس  وتكريسا
 .االتصاالت لبلستثمار المحمي واألجنبي

المغرب وتونس تطورات ىامة أىميا و  في الجزائر تاالتصاالوتبعا ليذه اإلجراءات التنظيمية عرؼ سوؽ 
ودراسة  عالموضو المختمفة، مما دفع إلى االىتماـ بيذا  تاالتصاالاألداء لخدمات  تمؤشرافي  ةالممحوظالزيادة 

ا  مما يؤىميا لتبو  ىذه البمداف بالعديد مف المقومات والمزايا في ىذا المجاؿ،  عإلى تمت باإلضافةمختمؼ جوانبو، 
 مكانة متميزة عمى الساحة اإلقميمية والدولية.

 



 مقدمت
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 إشكالية البحث-1
إف العالـ اليـو يعيش تحوالت جذرية عمى مستوى المفاىيـ والتطبيقات أىميا حركية االنفتاح االقتصادي 
   واالندماج القسري في النظاـ العالمي الذي تسيطر عميو القوى والكيانات االقتصادية العظمى، وقد تحكمت 

 د الجديد ومضامينو.في القواعد واآلليات التنافسية الجديدة المعتمدة عمى ىذا االقتصا
           األخرى أف تولي الرأسماؿ المعرفي اىتماميا المطموب، حتى تتمكفالدوؿ وىذا ما يفرض عمى 

 مف مجاراة التطورات الحاصمة في االقتصاد العالمي.
مكانات مادية وبشرية مطالبة باالىتماـ باالقتصاد  تونسو المغرب و  رإف الجزائ بما تممكو مف مؤىبلت وا 

معرفي وتطبيقاتو المختمفة ومجاالتو المتعددة لتضييؽ الفجوة المعرفية بينيا وبيف الدوؿ الرائدة في ىذا المجاؿ ال
 .ية في مواجية االقتصاديات األخرىوتحقيؽ ميزة تنافس

 مف خبلؿ ما سبؽ يمكننا طرح السؤاؿ التالي:
المغرب و  االتصاالت في الجزائرما مدى مساىمة االقتصاد المعرفي في تفعيل وتحسين تنافسية قطاع 

  ؟وتونس
 :ىذا التساؤؿ تساؤالت فرعية أخرى وتندرج تحت 
 ؟المغرب وتونس و افسية قطاع االتصاالت في الجزائرما ىو أثر المنظومة التشريعية عمى تن -
   ؟وتونس الجزائر والمغربفسية قطاع االتصاالت في ما ىو أثر التعميـ عمى تنا -
    ؟وتونس الجزائر والمغربتصاالت في االبتكار عمى تنافسية قطاع االما ىو أثر  -

 
  فرضيات البحث -2
 انطبلقا مف التساؤالت السابقة يمكف صياغة الفرضيات التالية: 
افسية عمى تن إف التغيرات الحاصمة عمى مستوى المنظومة التشريعية في دوؿ الدراسة ليا التأثير اإليجابي -

 .المغرب وتونس و في الجزائرقطاع االتصاالت 
 .الدراسة الثبلثإف تحسيف مؤشرات التعميـ يؤدي إلى تفعيؿ تنافسية قطاع االتصاالت في بمداف  -
 وتونس. المغرب و الجزائرفسية قطاع االتصاالت في إف االىتماـ باالبتكار يؤدي إلى تحسيف تنا -

 
  الموضوع مبررات اختيار -3

 تـ اختيار موضوع الدراسة لؤلسباب التالية:  
          أصبح يحتميا االقتصاد المعرفي، تنوع مجاالتو وقمة الرسائؿ التي تناولتو األىمية القصوى التي -

 .في البمداف العربية
 االىتماـ العالمي بموضوع التنافسية واحتبللو لصدارة األحداث االقتصادية في الكتابات، الممتقيات -

 .والتقارير التي تصدرىا الييئات العالمية
التحوؿ العالمي إلى القطاع الخدمي عموما وقطاع االتصاالت خصوصا لتأثره الكبير بيذا التقدـ  –

 .ؿالتكنولوجي اليائ



 مقدمت

 د  

     رأس الماؿ الفكري  الدور الكبير الذي يمعبو محاولة التعرؼ عمىالرغبة في بحث ىذا الموضوع و -
       .االقتصادية خاصة قطاع االتصاالت القطاعاتفي كافة 
   .الميؿ إلى التخصص في ىذا المجاؿ الذي يفتح آفاقا واسعة لمبحث فيو -
 لممكتبة ولمبحث العممي. لبنة أخرى تضاؼأف يكوف   -

 
 اليدف من البحث -4

المغرب  و في الجزائر االقتصاد المعرفي عمى تنافسية قطاع االتصاالت ييدؼ ىذا البحث إلى تقييـ أثر
 مف خبلؿ:  وتونس
مآخذه ، خصائصو ،ماىيتو المفاىيمي لبلقتصاد المعرفي مف خبلؿ معرفة توضيح اإلطار النظري و -
  ؛ ومؤشراتو
    ؛، أبعادىا، أنواعيا ومؤشرات قياسياالتعرؼ عمى التنافسيةمحاولة  -
       المغرب وتونس و الجزائرقطاع االتصاالت في نافسية إبراز دور االقتصاد المعرفي في تحسيف ت -

 في ظؿ االنفتاح العالمي.

 
 التعاريف اإلجرائية -5

ىو االقتصاد الذي تمعب فيو القطاعات التي تستخدـ وتنتج المعمومات الدور  :المعرفي االقتصاد -
 رأس أو ذات الميارات العالية-  و الموارد البشرية  أف المعرفة المحرؾ الرئيسي لمنمو االقتصادي األساسي،حيث
في قطاعات الخدمات   قيمة، وتتمثؿ الصناعات المبنية عمى المعرفة غالبا األصوؿ أكثر يى - الماؿ البشري

 و االتصاالت .                                            ، التعميـ ، البحث العممي و تكنولوجيا المعمومات اإلعبلـ : أىمياالمختمفة ، ومف 
      ماد ىي قدرة قطاع معيف في دولة ما عمى تحقيؽ نجاح مستمر دوف االعت : القطاع تنافسية - 

و يستقطب االستثمارات أكفأ نسبيا ،و  أكثريقدـ خدمة  أوينتج نو أي أيف ، الحكومي الحماية عمى الدعـ و 
   إضافةالمباشرة بما يوفره البمد مف بيئة مناسبة ، و بما تساىـ فيو ىده االستثمارات مف  األجنبيةو  المحمية 

 المزايا النسبية . إلىفي المزايا التنافسية التي ستضاؼ 

يعمؿ عمى توجيو جميع الوسائؿ التقنية إليصاؿ المعمومات  ىو قطاع خدمي رئيسي :االتصاالت قطاع -
   أو أقراص شرطة مغناطيسية أ ضوئية أو ويمكف نقميا سواء كانت موجات صوتية أوأي نقطتيف، بيف 

الفضاء)البث  يأوف ألياؼ ضوئية عف طريؽ كاببلت نحاسية أو،متحركة(  )ثابتة أو صور أو بيانات أو
الياتؼ مثؿ : الياتؼ الثابت ، االتصاالت  أنواعويشمؿ كؿ ،سمكي عبر األقمار الصناعية أو األرض(البل

 .....إلخ.و البريد . النقاؿ ، األنترنت

 

 حدود الدراسة -6
الحدود المكانية لمدراسة  -أ  

 وتونس موضوعا ليذا البحث وذلؾ لػ: الجزائر و المغربلقد اختير قطاع االتصاالت في 
 .قطاعا رائدا تحتاجو كؿ القطاعات أىمية ىذا القطاع في الدفع بحركة التنمية االقتصادية وباعتباره -



 مقدمت

  ِ 

 .ذه الدوؿى ت فيتقارب فترة انفتاح قطاع االتصاال -
محدودية الدراسات الكمية التي اىتمت بقطاع االتصاالت إذ أف أغمبيا دراسات جزئية انصبت عمى أداء  -

 .الشركات المستثمرة في القطاع

 الحدود الزمانية لمدراسة -ب
المغرب وتونس مع و  تصاالت في الجزائرالدراسة ىي ما بعد انفتاح قطاع اال إف الفترة التي اىتمت بيا

        سوؽ االتصاالتأف تحرير  إذ الرجوع قميبل إلى الوراء بسنتيف لمعرفة أثر ىذه التحوالت عمى القطاع،
    ، أي أف فترة الدراسة 2001وفي تونس بعد  2000، في الجزائر بعد سنة 1998 في المغرب بدأ بعد

(2012-1998.) 

  
 الدراسات السابقة -7
د عولجت جزئيات منو فقط إف أغمب الدراسات السابقة تناولت إدارة المعرفة، أما االقتصاد المعرفي فق     

 ءات االختراع، تكنولوجيا المعمومات وغيرىا.ااالبتكار، بر  ،كالتعميـ
 ىي الدراسات التي تطرقت إلى التنافسية عمى مستوى المؤسسة أو القطاع أو عمى المستوى الدولي. ةوكثير    
لكف أغمبيا ركز عمى المستوى الجزئي بدراسة الشركات  ،مت دراستو أيضاتقطاع االتصاالت في الجزائر  و    

 العاممة في القطاع وبحصر األبحاث عمى قطاع الياتؼ النقاؿ فقط.
 وىذه بعض الدراسات: 

    دراسة حالة كؿ -رسالة ماجستير ،دور إدارة المعرفة في تحقيق الميزة التنافسية ،العاني فائؽ جميؿ -أ
ة اإلدارة يجامعة بغداد، كم -رياتاوالشركة العامة لصانعة البط شركة العامة لمصناعات الكيربائيةمف ال

 .2004 واالقتصاد،
في الشركتيف  رؼ عمى دور إدارة المعرفة في تحقيؽ الميزة التنافسيةىدفت ىذه الدراسة إلى التع

 ىذا الدور باالعتماد عمى عينة مف صناع المعرفة في ىاتيف الشركتيف. تأكيدالمذكورتيف، وقد خمصت إلى 
دراسة  دور إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات في إيجاد الميزة التنافسيةالساعد رشاد حسيف،  -ب

المؤتمر العممي الدوري السنوي الرابع )إدارة المعرفة في  -، ميدانية عمى قطاع الصناعات الدوائية باألردن
 .28/4/2004-26 ،عماف جامعة الزيتونة، -العالـ العربي(

حيث كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة التعرؼ عمى أثر إدارة المعرفة وتكنولوجيا المعمومات في تحقيؽ الميزة     
في  فسية في قطاع الصناعات الدوائية باألردف، وأكدت عمى الدور األساسي والميـ لتكنولوجيا المعموماتالتنا

دارة المعرفة إبناء وتعزيز ونقؿ المعرفة ووجود عبلقة إيجابية بيف تكنولوجيا المعمومات والميزة التنافسية، كما أف 
 تسيـ بدور أكبر مما تسيـ بو تكنولوجيا المعمومات.

-2005) دراسة سوق خدمة اتصاالت الياتف النقال في الجزائر خالل الفترةتاوتي عبد العميـ،  -ج

 .2006، مذكرة ماجستير، جامعة ورقمة، كمية الحقوؽ والعمـو االقتصادية، قسـ العمـو االقتصادية، (2000

باستعماؿ أدوات ىدفت الدراسة إلى التعريؼ بخصائص سوؽ اتصاالت الياتؼ النقاؿ في الجزائر، وذلؾ 
 التحميؿ والمعالجة اإلحصائية.



 مقدمت

 و  

، في الجزائر بلثػيف الثػعاممػتػيف المػمو بػاسػقػاؿ وتػقػطور سوؽ الياتؼ النػجة األساسية ىي تػتيػت النػوكان
 وأف الزبوف يعتمد عمى عدة معايير الختيار المتعامؿ ىي:

المقدمة، إال أنو يرغب في فتح السوؽ لمتعامميف جدد السعر المناسب وتنافسية االمتيازات جودة الخدمة، 
 لتنويع العروض وبأسعار تنافسية أكثر.

االتصاالت  األساسية وأثره عمى أداء قطاع تحرير التجارة في خدمات االتصاالتجويمي إيياب محمد،  -د
دارة األعماؿ، قسـ االقتصاد، ،مذكرة ماجستير ،في مصر  .2008 القاىرة، جامعة حمواف، كمية التجارة وا 

      كاف اليدؼ مف ىذه الدراسة معرفة اآلثار الناجمة عف تحرير تجارة خدمات االتصاالت عمى أداء القطاع 
 في مصر.

إلى إصبلح وتحسيف   وخمصت إلى نتيجة مفادىا أف السياسات المتبعة في تحرير خدمات االتصاالت أدت    
 الخارج.القطاع وزيادة كفاءتو، وجعمتو قطاعا تنافسيا قادرا عمى تصدير خدماتو إلى 

 ،الجزائر المؤسسات والدول  دراسة حالة براءة االختراع مؤشر لقياس تنافسية ،دويس محمد الطيب -ىـ     
 .2005 جامعة ورقمة، كمية الحقوؽ والعمـو االقتصادية، ، ماجستيرمذكرة 

خبلؿ براءات  الجزائر مفواقع البحث والتطوير واإلبداع التكنولوجي في التعريؼ بكانت الدراسة تيدؼ إلى   
 االختراع، ومف ثـ قياس مستوى تنافسية المؤسسات والدولة.

اإلبداعات التكنولوجية رغـ وجود  وقمةوكانت نتيجة البحث ىي ضعؼ الجزائر في مجاؿ البحث والتطوير 
الوضعية التنافسية لمجزائر  نيالبحث ممثمة في الجامعات، والمراكز البحثية، وىذا كمو انعكس عمى تد ىياكؿ

ال تممؾ اإلمكانيات البشرية والمادية التي تتوفر عمييا  الترتيب متأخرة عف دوؿفبقيت في ذيؿ ومؤسساتيا، 
 الجزائر.
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فيكوف وصفيا  والمنيج المقارفالمنيج الوصفي التحميمي الدراسة تبع إف طبيعة الموضوع تقتضي أف ت
البيانات مجرد أرقاـ ولكي ال تبقى  ،التنافسيةو اد المعرفي تحميميا لتوضيح المفاىيـ النظرية المتعمقة باالقتص

الكمية  تف البياناصوبالطبع ف ،صماء تعتمد الدراسة عمى التحميؿ الستخبلص المعاني الكامنة فييا 
وتعتمد المنيج المقارف لمعرفة جوانب االتفاؽ  واإلحصاءات تفرض عمينا استخداـ ىذا المنيج التحميمي،

 . بيف دوؿ الدراسة الثبلثفي قطاع االتصاالت واالختبلؼ 
التقارير المتخصصة والبيانات المستقاة مف منظمات  خاصةوقد تـ االعتماد عمى مختمؼ أنواع المراجع 

التنمية البشرية لؤلمـ المتحدة، تقارير التنافسية تقارير  ،دولية ذات العبلقة بموضوع البحث كتقارير البنؾ الدولي
 نترنت الخاصة بيا. غيرىا وذلؾ بالرجوع إلى مواقع األو  االقتصادي العربي الموحد التقريرالعالمية و 
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 : عّد البحث، قّسـ إلى ثبلثة فصوؿتحقيقا لميدؼ الذي مف أجمو أ  



 مقدمت

 ص  

يتضمف اإلطار المفاىيمي لبلقتصاد المعرفي، وذلؾ بتوضيح المفاىيـ األساسية  الفصل األول: -
مفيـو وخصائص ومآخذ االقتصاد المعرفي وعبلقتو برأس الماؿ الفكري  ، إدارة المعرفة،المعرفةكالمرتبطة بو 

   .ركائز ىذا االقتصاد الجديدأىـ و 

مفاىيميا، خبلؿ التعرؼ عمى المنشأة، القطاع والدولة مف مف  كؿ  : يتناوؿ تنافسية الفصل الثاني -
 مؤشرات قياسيا. و  ، أبعادىا، أنواعياالتطور التاريخي ليا

الجزائر دور االقتصاد المعرفي في تفعيؿ تنافسية قطاع االتصاالت في خصص لدراسة : الفصل الثالث -
وتونس مف خبلؿ بعض ركائز ىذا االقتصاد الجديد أال وىي المنظومة التشريعية، التعميـ واالبتكار  و المغرب

 وبعض الدوؿ األخرى اختيرت لعدة اعتبارات. القطاع في دوؿ الدراسة الثبلث أداءمع القياـ بمقارنة 

 

 مرجعية الدراسة -11

ىذه  تبلقتصاد المعرفي، لذا حاوللعرض القميؿ منيا ت د  ج  و   ،اد ىذا البحثإلعدالمراجع أثناء حصر       
في  عتمدفسية وقطاع االتصاالت( وقد ا  ىذه المجاالت مجتمعة )االقتصاد المعرفي، التناإلى  التطرؽالدراسة 

المتوفرة عمى الشبكة العنكبوتية )األنترنت( بسبب حداثة الموضوع، غالب األحياف عمى المراجع االلكترونية 
خاصة تمؾ المتواجدة في مواقع المنظمات الدولية المتخصصة في ىذه المياديف، وكذا عمى مواقع حكومية 

بالجزائر إلضفاء ة جزائرية، مغربية وتونسية، وباالتصاؿ بسمطة ضبط البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكي
 غة الرسمية عمى المعطيات المستعممة.بالص
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ألف االقتصاد المعرفي  ،تشعب الموضوع وحداثتو في الدراسة تتتمثؿ أىـ الصعوبات التي واجي
فسية مفيوماف حديثاف يشمبلف العديد مف المجاالت، إضافة إلى صعوبة الحصوؿ عمى معطيات دقيقة اوالتن

في الجامعات والمؤسسات  االبتكار كالبيانات الخاصة بالبحث والتطوير، تعداد الباحثيفوحديثة تخص مؤشرات 
أو الكمي لئلحصاءات الرسمية وحتى مؤشرات التعميـ الحديثة  الجزئيوتعداد األعماؿ العممية، نظرا لبلنعداـ 

  .قميمة
أما  ،2010آخر تقرير سنوي لسمطة الضبط سنة  كاف النسبة لمجزائربلمؤشرات االتصاالت ف بالنسبة و

.2012حتى فيفري  وتونس ،2011سنة نياية ىالمغرب فالمعطيات متوفرة حت
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 تمييد
  منذ فترة الثورة الصناعية، تحرؾ االقتصاد العالمي مف عصر اآللة إلى عصر المعمومات، ليقؼ اآلف 
عمى عتبة عصر المعرفة، وفي ىذا السياؽ تحولت االستثمارات مف الصناعات كثيفة رأس الماؿ كالص مب 

نحو الصناعات التي يحركيا اآلف  والسيارات إلى الصناعات كثيفة المعمومات كالخدمات المالية، وىي تتجو
             االبتكار كصناعات برامج الحاسوب والتقنية الحيوية، واالستثمار في قطاع االتصاالت حيث تكمف التنافسية

 وفي آليات ىذا االقتصاد الجديد. الستخداـ الفعاؿ لمموارد البشريةفي ا
ويف بشكؿ تصاعدي عمى الرغـ مف حالة ويمكف القوؿ أف موضوع االقتصاد المعرفي مازاؿ في طور التك

 ىذا االقتصاد.                          مبلمح بعض نا يحاوؿ البحث رسـ ومف ى ،التكنولوجيالتطور 
ف ما يميز عصر المعمومات الذي نشاىده اليـو ىو التقدـ العممي اليائؿ الذي أدى إلى تطور كبير        وا 

حيث استطاعت األقمار الصناعية عمى سبيؿ المثاؿ ربط العالـ بعضو في تكنولوجيا االتصاالت الرقمية، 
ببعض دوف التأثر بأي عوائؽ فأصبح اإلنساف يعيش مع الحدث أينما كاف، في نفس لحظة الزماف و حدود 
المكاف الذي وقع فيو، فوسائؿ االتصاؿ الحديثة مف قنوات فضائية وىواتؼ محمولة وشبكة عالمية 

في إطار القرية  لخ، استطاعت بالفعؿ ضغط الزماف والمكاف حيث أصبح العالـ بأسره يعيشإ)اإلنترنت(..... 
 إف لـ نقؿ البيت الواحد. الكونية الصغيرة

طة باالقتصاد المعرفي كالمعرفة وقد ركز ىذا الفصؿ في مبحثو األوؿ عمى تحديد المفاىيـ األساسية المرتب
دارتيا، وتناوؿ المبحث الثاني ماىية و   .                                                                        وأىميتو ونشأتو وخصائصو ومآخذه االقتصاد المعرفيا 

وأسباب   أىميتوو مفيومو  -وتطرؽ المبحث الثالث إلى االقتصاد المعرفي وعبلقتو برأس الماؿ الفكري
 .ييا ىذا االقتصاد الجديد والركائز األساسية التي يقـو عم -المحافظة عميو
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دارة المعرفة  المبحث األول: مفاىيم متعمقة بالمعرفة وا 
دارة  المعرفةو بلئلحاطة باالقتصاد المعرفي ال بد مف توضيح بعض المفاىيـ األساسية المتعمقة بو، وا 

 المعرفة وىذا ما يعالجو ىذا المبحث.

 
 أنواعيا وخصائصيا المعرفة، ماألول: مفيو المطمب 

تشكؿ المعرفة وتطبيقاتيا في وقتنا الراىف أحد المواد الميمة لمنمو في ميداف االقتصاد الذي امتدت أنشطتو 
 إلى البيئة الرقمية المصاحبة لسيادة البيئة الشبكاتية في مجتمع المعمومات والمعرفة المعاصر.

مة بالتحديات وتوفر فرص عديدة لبموغ مراتب وقد أسيمت زيادة مكانة المعرفة وأىميتيا في بيئة مفع
متقدمة في دفع أصحاب القرار نحو صياغة استراتيجيات جديدة بقصد تعويض األشواط الطويمة التي تحقؽ 
فرصة ترسيخ مكانتيا عمى أرض المجتمع الرقمي المعاصر بقفزات نوعية تدعميا القدرات الفائقة التي توفرىا 

ت التي باتت تسابؽ الزمف وتمنح المجتمعات المعاصرة فرصة ترسيخ أسس جديدة تقنية المعمومات واالتصاال
 (1)لمتنافس الرقمي السريع.

حوؿ مسألة المعرفة والنمو  1999-1998ويعد تقرير التنمية الدولية الذي صدر خبلؿ الفترة الزمنية 
 محاولة جادة لبياف سبؿ تقميص الفجوة المعرفية القائمة بيف بمداف العالـ المختمفة.

 مفيوم المعرفة وأنواعيا: أوال
 نواعيا فيما يمي :أونتناوؿ بعض مفاىيـ المعرفة و      

I :مفيوم المعرفة 

     يخفى عمى الكثير أف اصطبلح المعرفة قد أقاـ لفترة طويمة في دائرة التعريفات الفمسفية الصرفة  ال
إلى حيف انتقالو إلى موقع جديد في البيئة المعموماتية المعاصرة.  Epistemologyالتي ت عنى بنظرية المعرفة 

وقد نتج عف ىذا األمر وجود لبس في حدوده االصطبلحية بيف دائرتي المعموماتية ونظرية المعرفة بجانبيا 
 المعرفي الفمسفي المحض. 

        ظوره الخاص الكتاب بطرح آرائيـ حوؿ مفيـو المعرفة كؿ حسب منحثيف و قد أسيـ كثير مف الباو 
 المعمومات واالتصاالت.الصناعة و  عمىالتحوالت التي طرأت في ضوء 

إلى مرحمة البحث  بأنيا موجودات ليا القدرة عمى تحويؿ التقنية مف مرحمة  Zeithmalفقد عّرفيا زيتماؿ
قيمة مضافة تتحقؽ فقد أشار بأنيا رأس ماؿ فكري و  Stewart ستيوارت وأما خدمات.التطبيؽ إلنتاج سمع  و 

    بأنيا كؿ التوقعات المدركة والمبلحظات التي تنظـ بشكؿ Maierوعرفيا ماير  عند استثمارىا بشكؿ فعمي.
واالتصاالت التي يستخدميا الفرد والمؤسسة لترجمة  عنى وتجميعيا واحتوائيا في مجاؿ معيف عبر الخبرةم ذي

  (2)المواقؼ و توليد إنتاجات وسموؾ و حموؿ.

                                                 
 .5،ص2007، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،الفضاء المعموماتيحسف مظفر الرزو،  -  (1)
 .55ص   ، 2009، دار صفاء لمطباعة والنشر والتوزيع، عّماف، إدارة المعرفة ) إدارة معرفة الزبون(الخبابي أميرة،  -طالب عبلء فرحاف - (2)
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وعرفيا العاني عمى أنيا القدرة عمى تفسير البيانات والمعمومات واستيعابيا واستحضارىا ألداء المياـ 
 (1)الموكمة لؤلفراد بصتقاف وتمييز عاؿ يساعد في ديمومة الخبرة التنافسية لممؤسسة وبشكؿ عاـ.

التي تستخدـ التخاذ مجتمع( و معينة )فرد أو مؤسسة أو وتعرؼ بأنيا األفكار والمفاىيـ التي تبدييا كينونة 
أو يتـ  سموؾ فعاؿ نحو تحقيؽ أىداؼ معينة، إلى أف تأخذ طريقيا إلى العمف مف خبلؿ التعبير المباشر،

 (2)تعميميا في وثائؽ المجتمع ومنتجاتو وممتمكاتو ونظمو وعممياتو.
   يمكف القوؿ أف البيئة تعد المصدر الرئيسي لمحصوؿ عمى المعرفة.و 

II: المعرفة، البيانات والمعمومات 
إف المعمومات مصطمح تندرج في طياتو عناصر ثبلثية األبعاد وىي: البيانات والمعمومات والمعارؼ، 

 ويمكف إضافة عنصر رابع ىو الذكاء بصفتو وسيمة لتوليد المعرفة وتوظيفيا.
يرة عبارة عف نتاج معالجة إف البيانات ىي المادة األولية التي نستخمص منيا المعمومات، وىذه األخ

طرؽ إحصائية ميات حسابية وموازنات ومعادالت و البيانات تحميبل أو تركيبا الستخبلص ما تتضمنو وتطبيؽ عم
ورياضية ومنطقية، وتعد البيانات ركيزة المعمومات التي أصبح ليا الدور الحاسـ في بنية االقتصاد العالمي مع 

 ت الحديثة.تطور ما يسمى بتكنولوجيا المعموما
فقد أصبح لممعمومات الدور الحاسـ في بنية االقتصاد العالمي مع تطور ما يسمى بتكنولوجيا المعمومات 

 الحديثة.
أما المعرفة فيي حصيمة االمتزاج الخفي بيف المعمومة والخبرة والمدركات الحسية والقدرة عمى الحكـ عمى 

بما تدركو حواسنا، وىي وسيط الكتساب المعرفة ضمف وسائؿ عدة  األشياء. حيث نتمقى المعمومات ونخرجيا
 كالحدس والتخميف والممارسة الفعمية.

أف كاف االقتصاد  وتعد المعرفة أحد عوامؿ اإلنتاج الحديثة الميمة إلنشاء الثروة في االقتصاد الحديث بعد
 ورأس الماؿ(.    مؿالتقميدي  يعتمد في تحميمو عمى عوامؿ اإلنتاج الرئيسية )األرض، الع

في االقتصاد الحديث   والمعرفة ىي رأس الماؿ القائـ عمى األفكار والخبرات والممارسات األفضؿ أي أنيا
 العامؿ الميـ في إنتاج الثروة.

ـ المعرفة أنيا سمعة ذات منفعة عامة تدع 2002وقد عرؼ تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعاـ 
 (3)السياسية والمجتمعات وتنتشر في جميع جوانب النشاط اإلنساني.البيئة االقتصاديات و 

أو يمتمكيا  كما عرفت بأنيا البيانات والمعمومات واألفكار أو مجمؿ البنى الرمزية التي يحمميا اإلنساف
  المجتمع إلنتاج السمع و الخدمات.

                                                 
، 2004، رسالة ماجستير، كمية اإلدارة و االقتصاد، جامعة بغداد، تحقيق الميزة التنافسيةدور إدارة المعرفة في العاني فائؽ جميؿ،  - (1)

 .45ص
 .80، ص2009دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة،  -الرأسمعرفية بديال  –إدارة المعرفة الشيمي حسني عبد الرحماف،  - (2)
، خمق فرص لألجيال القادمة، تقرير التنمية اإلنسانية العربيةتماعي واالقتصادي، برنامج األمـ المتحدة والصندوؽ العربي لئلنماء االج - (3)

 .89ص  نيويورؾ،األمـ المتحدة،  ،2002
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في المستوى  يأتيا بعد معالجتيا و ت التي تنتج عنيفالنموذج اليرمي المعرفي يبدأ بالبيانات ثـ المعموما
في قمة اليـر لتعبر   وأخيرا تأتي الحكمة ثـ الخبرةالثالث المعرفة كنتيجة لتطوير المعمومات خبلؿ فترة زمنية،

 (1)عف تكامؿ المعارؼ في منظومة واحدة تأخذ كؿ الجوانب بعيف االعتبار.
 

 

 الترتيب اليرمي لممعرفة(:  I-11الشكل ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .49، ص 2008، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عّماف، اتجاىات معاصرة في إدارة المعرفةالزيادات محمد عواد،  المصدر:

 
III: أنواع المعرفة 

ليا شكؿ محدد وال يمكف أف توضع إف المعرفة معارؼ أي أنيا ليست نوعا واحدا متجانسا ونمطيا أي ليس 
 كميا في إطار واحد.

وفي المقدمة يرد التصنيؼ األقدـ واألىـ  ،ولقد قدمت تصنيفات عديدة مف قبؿ المختصيف في إدارة المعرفة
الستينات حيث ميز بيف ما نعرفو ( في M.Polanyi( )1891-1976قدمو العالـ الينغاري مايكؿ بوالني )

الكامنة( حيث أشار بوالني إلى ذلؾ بالقوؿ: إننا نعرؼ أكثر مما نستطيع أف نقولو المعرفة الضمنية أو )
ننا يمكف أف نعمؿ أشياء دوف أف نكوف قادريف  اآلخريف بالضبط كيؼ نعممو. عمى إخبار لآلخريف، وا 

                 ومع أىمية ىذا التحديد إال أنو لـ يحظ باالىتماـ المطموب في حينيا، وكاف إيكاجيرو نوناكا 
(I. Nonaka)( ىو أوؿ مف أعاد األىمية ليذا التميز في دراستو الريادية عف )الشركات الخبلقة لممعرفة      

في مجمة ىارفارد لؤلعماؿ والتي اعتبرت البداية الرسمية لبلىتماـ الواسع بصدارة المعرفة،  1991في أواخر عاـ 
 :(2)داماحيث صنؼ المعرفة إلى نوعيف ىما األكثر استخ

وىي المعرفة الرسمية القياسية المرمزة، النظامية الصمبة  المعبر عنيا كميا، وقابمة  المعرفة الصريحة: -1
لشركة، نجدىا في أشكاؿ الممكية ا لمنقؿ والتعميـ وتسمى أيضا المعرفة المتسربة إلمكانية تسربيا إلى خارج

                                                 
 .18، ص 2008، دار صفاء لمنشر و التوزيع، عّماف، اتجاىات معاصرة في إدارة المعرفةالزيادات محمد عواد،  -(1)

(2)-Nonaka Ikujiro, The knowledge-Creating Company, Harvard Business Review (HBR), Vol 68, N 6, 
Nov-Dec 1991, P 97. 

 الــبـيـانـــات
 الـمعـلــومــات

 الـمـعـرفـة

 اخلبــرة

 احلكمة
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           الفكرية المحمية قانونا كما في براءات االختراع، حقوؽ النشر، األسرار التجارية، كما نجدىا مجسدة 
 في منتجات الشركة وخدماتيا، وخططيا ومعايير تقييـ أعماليا....إلخ. 

ة غير وىي المعرفة غير الرسمية الذاتية والمعبر عنيا بالطرؽ النوعية والحدسي المعرفة الضمنية: -2
           القابمة لمنقؿ والتعميـ، وتسمى المعرفة الممتصقة والتي توجد في عمؿ األفراد والفرؽ داخؿ الشركة، 

 وىذه المعرفة ىي التي تعطييا خصوصيتيا.

        ( تصنيفا آخر لممعرفة في الشركات حيث يصنفيا إلى ثبلثة أنواع M. Zackكما يقدـ مايكؿ زاؾ )
  (1)أو مستويات وىي:

: وىي النوع الذي يكوف مطموبا في الصناعة لكنو ال يضمف لمشركة قابمية بقاء المعرفة الجوىرية -1
 وتنافسية طويمة األمد.

وىي النوع الذي يجعؿ الشركة تتمتع بقابمية بقاء وتنافسية. وىذا يعني أنيا تسعى  المعرفة المتقدمة: -2
 وؽ عموما أو التميز في شريحة سوقية مف خبلؿ معرفتيا المتقدمة.لتحقيؽ مركز تنافسي في الس

وىي المعرفة التي تمكف الشركة مف أف تقود صناعتيا ومنافسييا وتميز نفسيا  المعرفة االبتكارية: -3
 عنيـ بشكؿ كبير.

لصريحة في إطار نمطي المعرفة ا وىناؾ تقسيمات كثيرة لممعرفة، لكف رغـ تنوعيا الظاىر إال أنيا تدور
 ( والضمنية )التنوع(.)القياسية

وما يميز الشركات القائمة عمى المعرفة ىو: ىؿ أف األساس في معرفتيا ىو الوثيقة أو البرمجية )المعرفة 
 الصريحة( أـ األفراد )المعرفة الضمنية(.

اإلنساني، ويمكف ويضيؼ "تـو باكماف" نوعا آخر مف المعرفة ىو المعرفة الكامنة وىي مختزنة في العقؿ 
 (2).ستنباط المعرفة أو مبلحظة السموؾالتوصؿ إلييا بشكؿ غير مباشر إما با

 : خصائص المعرفة والتمييز بينيا وبين السمعة والخدمة ثانيا
 والخدمة. ةوسنتطرؽ الى أىـ خصائص المعرفة وبعض الفروؽ بينيا وبيف السمع

I-  :خصائص المعرفة 
ات ئص وسمات تميزىا عف األنشطة األخرى، وقد اختمفت خصائصيا تبعا الختبلؼ وجيلممعرفة خصا

 الباحثوف في ىذا المجاؿ.النظر التي يحمميا الميتموف و 
(3)إلى مجموعة خصائص أساسية لممعرفة ىي: (Housel and bell) فمثبل يشير ىوسيؿ وبيؿ

 

                                                 
بٌ،المفاهيم واالسخراحيجياث والعملياث –، إداسح انًؼشفخ نجـ عبود نجـ - (1) ًّ  .45ص ،2004، انىساق نهُشش و انزىصيغ، ػ
 .49ص  ،2010، دار كنوز المعرفة العممية، عماف، والمعمومات اتجاىات حديثة في إدارة المعرفةنذير جماؿ يوسؼ،  - (2)

(3)-Housel Thomas and H. Bell, Measuring and managing knowledge, Mc Graw- Hill, Boston, 2001,       
P 4-12. 
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عمى توليد  إف بعض المؤسسات لدييا خصوبة ذىنية مما يجعميا قادرة أن المعارف يمكن أن تولد: -1
 معرفة جديدة، وىذا ما يمثمو األفراد المبتكروف الذيف يقوموف بعممية استدامة االبتكار وتوليد المعرفة. 

 مف المعارؼ التي تتكوف وكما تولد المعرفة فصنيا تموت أيضا، إف القميؿ جدا المعرفة يمكن أن تموت: -2
ف ما يكتب منيا في الكتب والدوريات فصف  ىو القميؿ جدا مف معرفتنا، ليذا خبلؿ تجاربنا ىو الذي يسجؿ، وا 

ت خصوصية. فبعضيا الغالبية العظمى مف المعارؼ تموت مع الشخص، ومع ذلؾ فصف فكرة موت المعرفة ذا
 والبعض اآلخر يموت بصحبلؿ معارؼ جديدة محؿ القديمة لتتقاعد عف االستخداـ.  مع صاحبيايموت 

وىذا ما يحدث مع االبتكار الجذري أو عند تغيير المعتقدات، في حيف أف البعض اآلخر يصبح بدوف قيمة 
نما ألف المعرفة تحولت ف داخؿ مف معرفة خاصة وم في األعماؿ )الموت النسبي(، ليس ألنيا بدوف استخداـ وا 

لى الميداف العاـ         ال تؤثر أي ما يشبو السمع العامة )كاليواء ولوف السماء(،المؤسسة إلى معرفة عامة وا 
 في السوؽ كعمميات تكمفة أو عائد.

بفعؿ معدالت التعميـ العالي فصف أغمب المعارؼ ذات قيمة مف أجؿ زيادة  :المعرفة يمكن أن تمتمك - 3
ساؾ بيا، والشركات تمارس دورا كبيرا في تحويؿ المعرفة التي تمتمكيا إلى براءات اختراع ثروة الشركات يتـ اإلم

 أو أسرار تجارية تتمتع بالحماية القانونية شأنيا شأف الممكية المادية. 
ليس كؿ المعرفة في الشركة ىي صريحة ومنظورة فالكثير مف المعرفة  المعرفة متجذرة في األفراد: - 4

وىي  بيا كصمكانات ذىنية تفظ بيا في رؤوس األفراد، فيناؾ معرفة فطرية متجذرة نحف مزودوفالتنظيمية يح
 قابمة لمتحوؿ إلى معرفة صريحة ومنظورة.

ف خبرة جراح الدماغ ىي مثاؿ ليذه المعرفة، فبعد سنوات مف الخبرة والممارسة تتكوف لدييـ ىذه المعرفة إ
 قميؿ منيا ىو المدوف.التي تستخدـ في الجراحة بفاعمية لكف ال

ف ما تـ تخزينو خبلؿ العشريف  المعرفة يمكن أن تخزن: - 5 إف المزيد مف المعرفة يتـ تخزينو خارجيا، وا 
وىذا  سنة األخيرة مف القرف العشريف ىو أكثر مما استطاعت البشرية خبلؿ تاريخيا السابؽ أف تقـو بتخزينو،

 وسائؿ التخزيف اإللكترونية. التخزيف كاف عمى الورؽ، األشرطة واآلف عمى
فصلى جانب المعرفة المتجذرة الضمنية والمعرفة الخارجية الصريحة، ىناؾ المعرفة يمكن أن تصنف:  - 6

 أنماط أخرى مف التصنيفات لممعرفة.
وىناؾ مف حدد مبلمح مميزة لممعرفة بصطبلقيا، وبغض النظر عف طبيعتيا ومضمونيا، تتمخص 

 (1)ا بما يأتي:خصائص المعرفة ومبلمحي
دراكا لو مف حيث متغيراتو وعناصر تشكمو والقوى  -1 تتطمب المعرفة تفاعبل انسيابيا مع الواقع ووعيا وا 

 ؛رتبط بالتنمية اإلنسانية الشاممةالمحفزة لمتطور والتغيير، أي أف المعرفة ت

وىي موضوع  فيي ذات ألنيا مخزونة قبؿ كؿ شيء في عقؿ الفرد نفسو، ،إف المعرفة ذات وموضوع -2
 ؛عندما تكوف مستقمة عنو، أي عندما توجد في المراجع والكتب والوثائؽ واألوساط الصمبة والرقمية المختمفة

إلى بيئة يتنفس  لممعرفة مضموف اجتماعي إنساني أي أنيا كائف ال يعيش لنفسو وبنفسو، بؿ يحتاج -3
ش فييا وأرض ينبت منيا ومجتمع يشارؾ بالمعرفة مف أجؿ التقدـ والرقي. إف المعرفة كائف يحيا ولو دورة ويعي

                                                 
 .24-22الزيادات محمد عواد، مرجع سابؽ، ص  - (1)



 اإلطار النظري لالقتصاد المعرفي      الفصل األول

 

 8 

مستويات تطورىا، وبالتالي ال توجد حقائؽ معرفية ثابتة بؿ كميا تخضع ة متداخمة ومتكاممة في مراحميا و حيا
 ؛لمتحديث والتطوير وال توجد معارؼ مطمقة ألنيا ذات طبيعة نسبية

إف تطور المعرفة يأخذ مسارا تصاعديا مستمرا فالمعرفة القديمة تترؾ مكانيا لمجديدة شرط أف تكوف  -4
 ؛أكثر انسجاما مع الحقيقة وأكثر قدرة عمى تمبية احتياجات الناس وتقديـ الحموؿ لمشكبلتيـ

دراؾ اليقيف عمى عكس المعمومات التي تخضع دائما لحا -5 الت وظروؼ أقؿ ترتبط المعرفة بالحقيقة وا 
 ؛يقينا، وليذا نجد أف معظـ القرارات المرتبطة بالمعمومات تقع تحت ضغوط حاالت المخاطرة وعدـ التأكيد

مف مجرد الحصوؿ  إف المعرفة ىي مورد إنساني ال ينقص بؿ ينمو باستعمالو وىي حالة إنسانية أرقى -6
الحكمة اللتزاـ األخيرة بالقيـ األخبلقية العميا  عمى المعمومات، ويمكف القوؿ أيضا أف المعرفة أقؿ درجة مف

 ؛اإلنسانية مثؿ الحرية والعدالة والكرامة

إف المعرفة قد تكوف جزء مف نظاـ ديناميكي لمتفكير واإلدراؾ الواقعي الموضوعي بمعنى أنيا نتاج -7
دراكو لمتغيرا  .توالنشاط الذىني لمعقؿ في حواره مع الطبيعة وفي تعاممو مع الواقع وا 

II :  التمييز بين المعرفة والسمعة  
السمعة ىي الرمز االستيبلكي لبلقتصاد الصناعي، أما المعرفة فيي الرمز االستيبلكي الذي يحرؾ الطمب 

أف  بشكؿ أساسي في االقتصاد القائـ عمى المعرفة. واآللة ىي قاعدة الثروة ورمز اإلنتاج الصناعي. في حيف
خبلؿ العقود القميمة الماضية كاف االقتصاد  الثروة ورمز اإلنتاج في االقتصاد المعرفي.المعرفة أيضا ىي قاعدة 

     (1)عمى الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائـ عمى األصوؿ الفكرية. الصناعي يتحوؿ تدريجيا مف اقتصاد قائـ
كنيا خبلفا لمسمعة المادية مع ىذا التحوؿ أصبحت المعرفة ىي األصؿ الجديد وىي مصدر الثروة والقيمة، ول و

 مف الصعب أف تقاس بالمعايير التقميدية.
مف الممكف الفصؿ  فمف الناحية االقتصادية وكما ىو معروؼ أف السمعة ليا قيمة استعماؿ وقيمة تبادؿ

 عند استعماليا.  تبادؿ( إالبينيما، ولكف مع المعرفة األمر مختمؼ ألنو ال قيمة اقتصادية ليا )قيمة 
 الجدوؿ التالي : يايوضحس فة الفروؽ بيف السمعة والخدمةولمعر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 27الزيادات محمد عواد ، مرجع سابؽ ، ص  -  (1)
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 مقارنة بيف السمعة والمعرفة :( I- 11الجدول )
 ةــالمعرف ةــالسمع اناتــالبي

 منظورة  - الخصائص 

 قابمة لمقياس  -

 الندرة  -

 تناقص العوائد  -

 متبلشية  -

 تعاقب االنتاج واالستيبلؾ  -

 )أثيرية(غير منظورة  -

 قابمة لمقياس غيرمحددة،غير -

 الوفرة  -

 تزايد العوائد  -

 متولدة ذاتيا  -

 تزامف االستخداـ واإلنتاج  -
 القيمة 

 
 قيمة االستعماؿ  -

 قيمة التبادؿ  -
 قيمة تبادؿ عند االستعماؿ  -

 عماؿ و مينيو المعرفة  - العماؿ اليدويوف  - األفراد 
 اإلنتاجية التقميدية  المقاييس - المقاييس 

 المحاسبة التقميدية  -

 المؤشرات المالية  -

 مقاييس إنتاجية العمؿ المعرفي  -
 )قيد التطوير( 

 في االنتباه والتركيز  - في الموارد  - نمط الندرة 
 دورة توليد وتعزيز ذاتي )قوة( - دورة تقادـ ) ضعؼ (  - الضعف والقوة 

 أسي  - خطي  - النمو 
 

 .35-34، ص2004، الوراؽ لمنشر والتوزيع، عّماف،المفاىيم واالستراتيجيات والعمميات-إدارة المعرفةنجـ عبود نجـ،  المصدر:
 

 معمومات. ولكف بالمقابؿلقد خضع إنتاج السمع والزاؿ لندرة الموارد في حيف أف قطاع المعرفة تميزه وفرة ال
التركيز مف قبؿ المتمقيف. كما و فصف وفرة المعمومات والمعرفة قد أدت إلى مشكمة الندرة في شيء آخر ىو االنتباه 

  (1)أف القطاع السمعي يتسـ بالنمو الخطي في حيف أف قطاع المعرفة يتسـ بالنمو األسي.
III: التمييز بين المعرفة والخدمة 

بيف السمعة القياسية والسمعة الزبونية، فاألولى تتمثؿ بسمعة نمطية في ظؿ االقتصاد الصناعي كاف التمييز 
واحدة تنتج منيا كميات كبيرة جدا لبلستفادة مف اقتصاديات الحجـ، ومثؿ ىذه السمعة البد أف يكوف إنتاجيا 

مف  االستفادةوفؽ إستراتيجية قيادة التكمفة، في حيف أف السمعة الزبونية سواء في الزبونية الواسعة القائمة عمى 
عمى التنوع األقصى، يكوف إنتاجيا وفؽ إستراتيجية  اقتصاديات النطاؽ أو في إنتاج الوحدة الواحدة القائمة

التمييز. ثـ كاف التمييز بيف السمعة والخدمة.  حيث السمعة عادة ما كانت قياسية في حيف أف الخدمة عادة ما 
 ي يجب أف يكوف حاضرا مف أجؿ تقديـ الخدمة لو في الغالب. كانت زبونية ألنيا تقدـ باالتصاؿ بالزبوف الذ

                                                 
(1)-Housel Thomas and H.Bell, Op cit, P 79. 
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           ومع التطور البلحؽ نحو االقتصاديات القائمة عمى المعرفة وظيور قطاع المعرفة كقطاع واسع 
التمييز األكثر أىمية  في االقتصاد إلى جانب القطاعات التقميدية الثبلثة: الزراعة، الصناعة والخدمات، أصبح

نما بيف السمعة والمعرفة وبيف الخدمة والمعرفة.ليس   بيف السمعة والخدمة، وال بيف أنواع الخدمات نفسيا وا 
     بيف االثنيف  ومع أف المعرفة خدمة أيضا وكبلىما نشاط ي ق دَّـ إلشباع حاجة إال أف ىذا ال يمغي التمييز

  (1)في حاالت كثيرة منيا:
مف قبؿ أفراد الخدمة اليدوية الذيف قد ال يتوافروف عمى قدر ذي أف بعض الخدمات يمكف أف تقدـ  -1

أف المعرفة تتطمب  أىمية مف المعرفة، وىذا ما نجده في محبلت التنظيؼ الجاؼ أو خدمات البريد، في حيف
 ؛مستوى أعمى بكثير عند تقديـ خدماتيا كما في االستشارات وخدمة التعميـ الجامعي

  لييا بعد أساسي ىو المعرفة أو المعمومات أي أف:إف المعرفة خدمة مضاؼ إ -2
 وماتـالمعم راءـث + ةـالخدم خصائص = ةــالمعرف

األنشطة المعرفية ليست واحدة مف حيث كثافة المعرفة بؿ إنيا تتبايف بشكؿ كبير مما يساعد ىذا  -3
 التبايف عمى تمييزىا عف الخدمة.

في اقتصاد  المعرفة بأنواعيا وخصائصيا ال بد مف تناوؿ إدارة المعرفة  قبؿ البحث التطرؽ إلىبعد 
 :الدراسة فيما يمي تعالجوالمعرفة، وىذا ما 

 
    انشأتيا وأىميتي مفيوميا، المطمب الثاني: إدارة المعرفة

إف عصرنا الذي نعيش فيو يوصؼ بأنو عصر المعمومات ومجتمعاتو مجتمعات العمـ والمعرفة، وقد 
ذا  أصبح عماد الحسـ في دخوؿ المجتمعات إلى حمبة المنافسة االقتصادية ىو وفرة المعمومات والمعارؼ، وا 

ا لمبادئ اإلدارة، وىذا ما يمثؿ ، فصف ذلؾ معناه أف يتـ التعامؿ معيا تبعىذه األخيرة عوامؿ رئيسية لمنجاحكانت 
بداية إدارة المعرفة التي تعنى بشكؿ رئيسي بالتنسيؽ بيف موارد ومصادر المعمومات الداخمية والخارجية، وكذلؾ 

أو لـ يراوده وىو يرى المعرفة تأخذ طابعا اقتصاديا في اإلدارة  العتاد والبرامج سواء راود اإلنساف األسؼ
 والتقييـ.

 تقدـ فصننا بحاجة إلى التوقؼ عند إدارة المعرفة.  وبناء عمى ما
  : مفيوم إدارة المعرفةأوال

ليس ىناؾ مفيـو جامع إلدارة المعرفة وذلؾ التساع ميدانيا وديناميكيتيا وتنوع مجاالتيا، ورغـ قدـ 
 المعاصرة .إال أف إدارة المعرفة تعد مف الحقوؿ العممية  ،الممارسات المعرفية لئلنساف والمؤسسات كسموؾ
التي تستخدميا  بأنيا العمميات واألدوات والبنى األساسية (2)وقد عرفت مجمة التطبيقات إدارة المعرفة

دارة واستغبلؿ جميع العناصر المتاحة في قاعدتيا المعرفية و التي تعتقد بأنيا  المؤسسة  باستمرار لتحسيف وا 
 ذات صمة بتحقيؽ أىدافيا . 

                                                 
 .39سابؽ، ص جعمر ، إدارة المعرفةنجـ عبود نجـ،  - (1)
 . 07، ص 2009، جدارا لمكتاب العالمي، عماف ، إدارة المعرفة ونظم المعموماتالخطيب أحمد، زيغاف خالد،  -  (2)
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( بأنيا اإلدارة التي تعتمد عمى تبادؿ المعارؼ مف جميع األطراؼ التي 1994) STEHR ستارفيما يعرفيا 
 المعمومات.ترتبط بيا، أو تتعامؿ معيا المؤسسة بدال مف تبادؿ 

التي تمكف  بأنيا تمؾ اإلدارة التي تستخدـ الوسائؿ والمبادئ واآلليات فيعرفيا Kelly  (1998)أما كيمي
دامة مزاياىا التنافسيةالمعرفية فالمؤسسة مف استخداـ قاعدتيا   . ي بناء وا 

( بأنيا معالجة منيجية لممعمومات المطموبة ألي مؤسسة لكي تحرز النجاح، األمر 2005ويعرفيا برس )
 الذي يشمؿ طريقة خمؽ المعمومات والوصوؿ إلييا والمشاركة فييا .

أساس أنيا اإلدارة النظامية والواضحة  أما سكايـر وىو أحد أبرز مف تناولوا إدارة المعرفة فيعرفيا عمى
لممعرفة والعمميات المرتبطة بيا والخاصة باستحداثيا وتحديد مكانيا، وجمعيا والحصوؿ عمييا وتنظيميا ونشرىا 

 واستخداميا والتعمـ مف خبلليا وتطبيقيا واستغبلليا وحمايتيا، وأخيرا تقييميا .
مف خبلؿ  متداولة يمكف التشارؾ فييا بشكؿ جمي وىي تتطمب تحويؿ المعرفة الشخصية إلى معرفة

   (1)المؤسسة .
وتقدـ المدرسة العميا إلدارة األعماؿ في جامعة تكساس في أوسطف تعريفا آخر إلدارة المعرفة، فتعرفيا  -

في  ت الفرد العامؿتنقيتيا وعرضيا بطريقة تحسف قدراوتنظيميا و  يجية إليجاد المعموماتبأنيا العمميات المن
 المؤسسة في مجاؿ عممو، وتساعدىا في الحصوؿ عمى الفيـ المعمؽ مف خبلؿ خبراتيا الذاتية . 

إف إدارة المعرفة  :ويورد نجـ عبود تعريفا يركز عمى تحقيؽ القيمة المضافة، وتجدد المعمومات فيقوؿ -
المعرفة مف أجؿ استنبات بيف عناصر  لتحقيؽ إضافة أو إنشاء قيمة مف خبلؿ المزج أو التركيب أو التعاضد

تكوينات معرفية أفضؿ مما ىو متوافر بالفعؿ لدى المؤسسة، والسعي إلى إثرائو بالمعرفة الجديدة أيا كانت 
  (2)مصادرىا.

 : نشأة إدارة المعرفة وتطورىا ثانيا
 الحديثفي عصرنا  إال مرت إدارة المعرفة بمراحؿ عدة، رغـ أف الحديث عنيا لـ ينطمؽ عمى نطاؽ واسع
 فطالما و جد اإلنساف و جدت المعرفة، ووجود المعرفة يستمـز إدارة لحركتيا واإلفادة منيا.

الباحثيف منذ ثبلثينيات القرف العشريف  نبو النظري حظي بمعالجةوالواقع أف موضوع إدارة المعرفة في جا
 ت.  وذلؾ مف خبلؿ حديثيـ عف العمميات المعرفية واألنشطة العقمية وحؿ المشكبل

 أّما في الجانب التطبيقي فمـ تكف معروفة إال في وقت متأخر .
مف مجتمع  ( مف أوائؿ المفكريف الذيف رصدوا إرىاصات التحوؿ العظيـP. Druckerويعد بيتر دراكر )

أو  صاغ مصطمح )العمؿ المعرفي( التصنيع إلى مجتمع ق وامو المعرفة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وقد
 (3)تقريبا.  1960عامؿ المعرفي( في سنة ال)

                                                 
 .82سابؽ ، ص  جعحسني عبد الرحماف ، مر الشيمي  - (1)

 .97مرجع سابؽ ، ص ، إدارة المعرفةنجـ عبود نجـ ،   (2) -
 . 32ص  ،2005المنظمة العربية لمعمـو اإلدارية، القاىرة،  –مراجعة عممية المحياوي سعد زناد– إدارة المعرفةالكبيسي صالح الديف،  - (3)



 اإلطار النظري لالقتصاد المعرفي      الفصل األول

 

 12 

    إلى دخوؿ (، فصننا بسبيمنا1993ووفقا لكتاب حديث نسبيا صدر لو وىو مجتمع ما بعد الرأسمالية )
مجتمع المعرفة ( الذي لـ يعد المورد االقتصادي األساسي فيو رأس الماؿ أو الموارد الطبيعية أو العمؿ بؿ )

 أصبح الدور المحوري لمعمؿ المعرفي. 
( إلى ضرورة أف تقـو المؤسسات برفع إنتاجية العامميف في مجاؿ المعرفة والخدمات 1991ويشير دراكر )

عامميف ىو زيادة إنتاجية ال في العالـ  ر تحد يواجو المديريف في الدوؿ المتقدمةمف أجؿ مواجية التحدي: "إف أكب
رية خبلؿ العقود سيطر عمى األجندة اإلدايالذي  -في مجاؿ المعرفة والخدمات، ولسوؼ يحدد ىذا التحدي

    مف أنو سيحدد نسيج المجتمع وجودة الحياة   في النياية واألىـ األداء التنافسي لمشركات -العديدة المقبمة
  (1)في كؿ أمة صناعية " . 
، فيؿ حدي معرضا عف ذكر الدوؿ المتخمفةأف دراكر خص الدوؿ المتقدمة فقط بيذا الت وتجدر المبلحظة

عؿ ل فييا شركات مؤىمة لتنافس الكبار؟يرجع ذلؾ إلى تضاؤؿ إنتاج المعرفة في ىذه األخيرة أـ أنو ال توجد 
 .ذلؾ يعود إلى األمريف معا، كما يؤكده الواقع المعيش

وقد تناوؿ الباحثوف مفيـو إدارة المعرفة مف مداخؿ ومنظورات مختمفة تبعا الختبلؼ تخصصاتيـ العممية 
 والعممية مف بينيا: 

  .اؿ الفكري ويشكؿ المعرفة الضمنية( مدخؿ رأس الم1
 الصريحة .( مدخؿ نظـ المعمومات ويتضمف المعرفة 2
 : أىمية إدارة المعرفة  ثالثا

مف  يرػبػا عدد كػعدىػماؿ ويػّعاؿ في نجاح األعػة ذات األثر الفػار الحديثػة مف أىـ األفكػتعتبر إدارة المعرف
( لقوؿ hpالمدراء أنيا أكثر المصادر فائدة، وىذا ما دعا  ليوليات  الرئيس التنفيذي لشركة ىيولت باكارد )

  (2)الشييرة: ) لو أف ىيوليت باكارد عرفت ما تعرفو اآلف لحققنا ثبلثة أضعاؼ أرباحنا (.عبارتو 
معنى ذلؾ أنو في وسط عالـ مف األعماؿ المتسارعة فصف قاعدة معمومات المؤسسات تعد بحؽ الطريؽ 

متاحا بيف الموظفيف  ، وىذا المصدر الثميف يتعيف حمايتو وتنميتو وجعمولموصوؿ لمميزة التنافسية القوية األقرب
 الذيف يشاركوف فيو.

الية لمميزة التنافسية لذا تبرز أىمية إدارة المعرفة في كونيا المكافئ األكثر حيازة لمقيمة واألكثر فع
 (3)، وذلؾ لؤلسباب التالية: المستعممة

إلى وجود ما يسمى  زيادة حدة المنافسة باألسواؽ وسرعة ازدياد االبتكارات واالكتشافات الجديدة أدى - 1
   ؛حديثا بصدارة المعرفة 

 ؛ومف ثـ إلى إدارة معرفة قوية ،تعقيدات السمع والخدمات تتطمب المزيد مف المعرفة بالزبوف والسوؽ - 2

زيادة المنافسة قمصت أعداد العامميف في المؤسسات ذات المعرفة المتميزة وىنا كاف البد مف المنافسة  - 3
 ؛ه الكفاءاتعمى كيفية استقطاب ىذ

                                                 
  .33ص  ،سابؽمرجع  ،الكبيسي صالح الديف - (1)
 .71سابؽ، ص  جعالجنابي أميرة، مر  -طالب عبلء فرحاف - (2)
 .  43سابؽ، ص  جعمر ،إدارة المعرفةنجـ عبود نجـ،  - (3)
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 ؛إدارة المعرفة تحافظ عمى الزبائف ذوي الوالء  - 4

 ؛إدارة المعرفة تخفض تكاليؼ وأساليب طرؽ العمؿ  - 5

الوعي بحاجات  ياإدارة المعرفة تنشئ األسواؽ الجديدة وتجذب الزبائف الجدد ألف المعرفة أساس - 6
            الزبائف وتطمعاتيـ .
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 المبحث الثاني : ماىية االقتصاد المعرفي وأىميتو
     تواترا– الصعود الطفري لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  خاصة في ظؿ– شيدت السنوات األخيرة 

 .في تداوؿ تعبيرات اقتصاد المعرفة واالقتصاد الجديد وذلؾ كعنواف مرحمة جديدة في التطور االقتصادي
التغيرات التي شيدىا العالـ خبلؿ العقود الثبلثة الماضية كانت تغيرات ىائمة تفوؽ بكثير ويمكف القوؿ أف 

ما شيده العالـ مف تغيرات خبلؿ العقود السابقة جميعيا حتى أصبحنا نعيش ثورة جديدة تقـو عمى التطور 
 ممية المكثفة، وىذا ما أدىالكبير في المعمومات والتكنولوجيا وتتميز باالستثمار األساسي في مجاؿ البحوث الع

إلى اقتراف االقتصاد الجديد بالمعمومات أو المعرفة والتكنولوجيا، وفي ىذا المبحث نتناوؿ مفيـو اقتصاد المعرفة 
 ونشأتو وخصائصو ومآخذه.

 
 مفيوم االقتصاد المعرفي: المطمب األول

   تعددت تسميات وتعريفات االقتصاد المعرفي، وستتناوؿ الدراسة أىميا فيما يمي:    
 : تسميات مقاربة لالقتصاد المعرفي  أوال   

مجتمع المعمومات،  لمعرفة،لقد انتشر استعماؿ مصطمحات كثيرة في األدبيات االقتصادية مثؿ مجتمع ا
نترنت، االقتصاد الرقمي، ة، اقتصاد المعمومات، اقتصاد األاالقتصاد المعرفي، االقتصاد القائـ عمى المعرف

 المادية أو غير الممموسة.   غير اقتصاديات األشياءو لكتروني، االقتصاد الشبكي االفتراضي، االقتصاد اإل
تخدـ في الغالب بطريقة متبادلة إف ىذه التسميات الكثيرة تشير كميا إلى اقتصاد المعرفة والتي تس

Interchangeable ف اختمفت في مسماىا فصنيا تتفؽ في فحواىا وىو إبراز دور التراكـ المعرفي     ، والتي وا 
 في تحقيؽ األىداؼ التنموية لممجتمعات المختمفة .

  وو صؼ العصر بعصر المعمومات واالتصاالت، وسميت المرحمة بمرحمة الثورة الصناعية الثالثة إشارة 
 . وتكنولوجيا المعمومات االتصاالت إلى ثورة

ي لوجي داخؿ النموذج االقتصادو وقد اىتـ عدد مف االقتصادييف البارزيف بصدخاؿ عنصر التطور التكن
         مع التغير التكنموجي سّباقة في مجاؿ التعامؿ "، بوؿ .ـ .سويزيالتحميمي، وكانت أبحاث "بوؿ .أ.باراف
 إلى نتائج رائدة ، ووصبليسيا مف عناصر النموذج االقتصاديعنصرا رئفي االقتصاد الرأسمالي المتقدـ باعتباره 

 (1).في ىذا المجاؿ
 : تعاريف لالقتصاد المعرفي ثانيا
 : أنو ىو االقتصاد القائـ عمى المعرفة حيث تحقؽتعريفات عّدة مف بينيا ّرؼ ىذا االقتصاد الجديدع   

        فة المعرفة، وكمما زادت كثالوجيااإلبداع والتكنو  ، ومفتاح المعرفة ىوالجزء األعظـ مف القيمة المضافة
    (2)نتاجية زاد النمو االقتصادي.في مكونات العممية اإل

                                                 
         ، 1971الييئة المصرية لمكتاب، القاىرة،  -ترجمة حسيف فيمي مصطفى- رأس المال االحتكاريسويزي. ـ. بوؿ ،  –باراف .أ .بوؿ - (1)

 .83ص 
 . 71ص  ،2001سبتمبر   ، القاىرة، 165، كتاب األىراـ االقتصادي، العدد  اإلنماء المعرفي منطمق مصر لمتحديثحبيش عمي عمي،  - (2)
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   إلى التركيز  لية إف اقتصاد المعرفة يعني التحوؿ في مركز الثقؿ مف المواد األولية والمعدات الرأسما
 (.Men-Made Brain) صناعات الدماغ المصّنع بشريامعرفة ومراكز التعميـ والبحث و العمى المعمومات و 

عرفة وحوافز األفراد فيـ عممية تراكـ الم( اقتصاد المعرفة بأنو دراسة و M. Parkenيحدد باركيف )و 
 . ة و الحصوؿ عمى ما يعرفو اآلخروفتعمـ المعرفالكتشاؼ و 

      رفة الصريحة التي تشتمؿفي سياؽ المفيـو الواسع لممعرفة )المتضمف لممع وأما نجـ عبود فيعرفو
ا األفراد بخبراتيـ وعبلقاتيـ المعرفة الضمنية التي يمثميالمعمومات والبرمجيات وغيرىا، و عمى قواعد البيانات و 

فة )اإلنشاء، التحسيف، تفاعبلتيـ السياقية( بأنو االقتصاد الذي ينشئ الثروة مف خبلؿ عمميات وخدمات المعر و 
باالعتماد عمى األصوؿ البشرية  ( في القطاعات المختمفةيؽ واالستخداـ لممعرفة بأشكالياالتعمـ، التطبالتقاسـ و 

(1)قواعد جديدة.ووفؽ خصائص و والبلممموسة 
 

استخداميا المشاركة فييا، و ي يدور حوؿ الحصوؿ عمى المعرفة و ىناؾ مف يرى بأنو االقتصاد الذو 
مف خدمة معموماتية  التيا كافة، مف خبلؿ اإلفادةابتكارىا بيدؼ تحسيف نوعية الحياة بمجاوتوظيفيا و 

 وتطبيقات تكنولوجية متطورة، واستخداـ العقؿ البشري كرأسماؿ وتوظيؼ البحث العممي. ثرية
في طبيعة  يرى البعض اآلخر أف االقتصاد المعرفي ىو إحداث مجموعة مف التغيرات االستراتيجيةو 

ابة وانسجاما مع تحديات العولمة وتكنولوجيا المعمومات المحيط االقتصادي وتنظيمو ليصبح أكثر استج
واالتصاالت وعالمية المعرفة، والتنمية المستدامة بمفيوميا الشمولي التكاممي، فالمجتمع المبني عمى امتبلؾ 
زماـ المعرفة وعمى المساىمة في خمقيا وتعميقيا وتطوير فروعيا المختمفة، يكوف مؤىبل أكثر مف غيره لمسير 

كب التقدـ ودخوؿ عالـ العولمة مف أوسع أبوابيا، عمى كافة الصعد االقتصادية والعممية والثقافية في ر 
 واالجتماعية والسياسية.... إلخ. 

قتصاد المبني أساسا عمى إنتاج بأنو اال Long life learningلمتعمـ طوؿ الحياة OCDE وعرفتو لجنة 
 نشر واستخداـ المعرفة والمعمومات.و 

المجموعة االقتصادية آلسيا والمحيط اليادي تعريؼ االقتصاد المعرفي ليصبح االقتصاد  وقد طورت
عبر القطاعات  ي لمتطور وتحصيؿ الثرواتالمبني أساسا عمى إنتاج المعرفة ونشرىا واستخداميا كمحرؾ أساس

 االقتصادية كافة.
نتاجياعر ( بأف االقتصاد الم2003وجاء في برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي )  في ىو نشر المعرفة وا 

سياسة والحياة الخاصة، وتوظيفيا بكفاية في جميع مجاالت النشاط المجتمعي: االقتصاد، المجتمع المدني، ال
 (2).لياالتوزيع الناجح بناء القدرات البشرية الممكنة و  إقامة التنمية اإلنسانية باطراد، ويتطمب ذلؾ وصوال إلى

          بأنو اقتصاد جديد ذو طابع خاص، ال يستمد خصوصيتو فقط يعرفو محسف أحمد الخضيري و 
 (3)مف اعتبارات الحاضر أو الماضي، و لكف مف خصوصية دوره الذي سيقـو بو في المستقبؿ.

                                                 

 .189ص سابؽ،  رجع،مإدارة المعرفة نجـ عبود نجـ،  (1) -
         ،2007لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف، ، دار المسيرة المنيج واالقتصاد المعرفيالياشمي عبد الرحماف والعزاوي فائزة محمد،  - (2)

 .26-25ص 
 .13، ص 2001، مجموعة النيؿ العربية، القاىرة، اقتصاد المعرفةالخضيري  محسف أحمد،  - (3)
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تعريفو بأنو عبارة عف مجموعة مف المعمومات الموجية والمختبرة والتي تخدـ موضوعا معينا تمت  ويمكف
ثباتيا وتعميميا وترقيميا بحيث نحصؿ مف تراكمية ىذه المعمومات وخصوصيتيا عمى معرفة  معالجتيا وا 

 متخصصة في موضوع معيف، و منيا ظيرت النظـ المبنية عمى قواعد المعرفة.

معرفة خميط مف التعمـ والخبرة المتراكمة وتعتمد الفيـ واإلدراؾ البشري فصنيا بيذه الصيغة يمكف وبما أف ال
أف تتحوؿ إلى سمع وخدمات يكوف مستيمكوىا عمى استعداد لدفع مقابؿ لمحصوؿ عمييا، فمف ىذا المنطمؽ 

يمتمكيا، وذلؾ مف خبلؿ  يكوف وضع كؿ بمد في االقتصاد العالمي الجديد محددا بكمية وجودة المعارؼ التي
 التدريب. و  تكثيؼ برامج البحث والتطوير تطوير التعميـ و 

نترنت يمكف تعريفو بأنو نمط اقتصادي متطور قائـ عمى االستخداـ الواسع النطاؽ لممعموماتية وشبكات األو 
التطور واإلبداع و  رفػةزا بقوة عمى المعة، مرتكػخاصة في التجارة اإللكترونيتمؼ أوجو النشاط االقتصادي و في مخ

 (1).واالتصاؿالتكنولوجي خاصة فيما يتعمؽ بتقنيات اإلعبلـ 
بأنو ذلؾ اإلقتصاد المبني عمى المعرفة  F. Machlupوعرفو عالـ االقتصاد النمساوي فريتز ماكموب 

 االقتصادية األخرى.في القطاعات  والذي تفوؽ فيو أعداد العمالة في القطاعات المنتجة لممعرفة أعداد العمالة
وأشار ماكموب إلى وجود خمسة قطاعات اقتصادية في إطار االقتصاد المعرفي وىي: التعميـ، البحث 

 .والتطوير، االتصاالت، المعمومات وخدمات المعمومات
فقد ذكر بأف االقتصاد المعرفي ىو االقتصاد الذي تمعب فيو  M. Poratمارؾ يوري بورات  وأما

ستخدـ وتنتج المعمومات الدور األساسي في مقابؿ القطاعات التقميدية التي تشكؿ فييا عمميات القطاعات التي ت
 .(2) الناتجاستخدـ المواد الخاـ والطاقة الدور األساسي في توليد 

إذف يمكف اعتبار االقتصاد المعرفي نمطا جديدا يختمؼ في كثير مف سماتو عف االقتصاد التقميدي الذي 
ظير بعد الثورة الصناعية، وىو يعني في جوىره تحوؿ المعمومات إلى أىـ سمعة في المجتمع بحيث تـ تحويؿ 

  ومات مف أىـ العناصر األساسية المعارؼ العممية إلى الشكؿ الرقمي ويصبح تنظيـ المعمومات وخدمات المعم
لى قوة حقيقية في اإلدارة مف الموارد االقتصادية    إلى مورد أساسي في االقتصاد المعرفي، وتحولت المعرفة وا 

 االقتصاد.و 
بصنتاج وصناعة  فاألوؿ ييتـ رؽ بيف االقتصاد المعرفي و االقتصاد المبني عمى المعرفة،وىناؾ مف فّ 

وعدد براءات االختراع، في حيف أف الثاني ينبع مف إدراؾ مكانة المعرفة والتكنولوجيا  طويرالمعرفة وبالبحث والت
أي أنو يعتمد عمى تطبيقو  مف االقتصاد المعرفي و العمؿ عمى تطبيقيا في العممية اإلنتاجية،فيو مرحمة متقدمة

 في مختمؼ األنشطة االقتصادية و االجتماعية.
في صناعات  التي استفادت مف منجزات الثورة العممية التكنولوجية وسخرتياإف الدوؿ الصناعية الكبرى 

تولد ليا معارؼ و مكتشفات جديدة و تقنيات متطورة، قد وصمت إلى مرحمة االقتصاد المبني عمى المعرفة أي 

                                                 
صاد الممتقى الدولي حوؿ اقت -الواقع واآلفاق-البنية التحتية القتصاد المعارف في الوطن العربي منصوري كماؿ ،  -خميفي عيسى -(1)

 .469، ص 2005المعرفة، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير جامعة بسكرة، نوفمبر 
، تعزيز قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لمواجية تحديات اقتصاد المعرفةالمجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )األسكوا(،  - (3)

 .3 ، ص2003نيويورؾ،  ،األمـ المتحدة
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و استعماؿ ب ونشر مف ابتكار واكتسا مرحمة ما بعد االقتصاد المعرفي،أما الدوؿ التي تسعى إلى إنتاج المعرفة
  ي.مازالت في طور االقتصاد المعرف وتخزيف ليا فيي

 
 المطمب الثاني: نشأة االقتصاد المعرفي و تطوره

 :مف المراحؿ يمكف ايجازىا فيما يمي لقد مر االقتصاد المعرفي بالعديد
 : اإلشارات األولى لمتطور التكنولوجيأوال  

المعرفة يعود في جذوره إلى أوؿ مجتمع بناه اإلنساف بحكـ إف المعرفة قديمة قدـ اإلنساف، كما أف مجتمع 
تكوينو الفطري وقدرتو عمى تكويف األفكار والنظريات وأساليب العمؿ وتمكنو مف تمقي الحقائؽ واألفكار 

عمى تنفيذىا واالستفادة منيا، وكؿ ذلؾ  واألساليب واستخداميا واستخبلص النتائج والقرارات والتوجييات والعمؿ
عارؼ. وقد تراكمت معارؼ اإلنساف عمى مدى العصور الحديثة لتقدـ قفزة معرفية ليس فقط في زيادة ىي م

بؿ في طرؽ التعامؿ معيا مف خبلؿ التقنيات الرقمية التي تسمح بتخزينيا  المعارؼ كمًّا، أو في تطويرىا نوعا،
 مية.والتعامؿ معيا بسيولة، وتتيح نقميا ونشرىا إلى نطاؽ واسع بسرعة وفاع

حديثو في معرض  لقد بدأت اإلشارات األولى إلى دور األساليب الفنية والتقنية في اإلنتاج مع آدـ سميث
مف ناحية أخرى في كتابو الياـ "بحث في طبيعة  تقسيـ العمؿحرية التجارة والتبادؿ مف ناحية والتخصص و ف ع

 .1776وأسباب ثروة األمـ" عاـ 
الذيف صاغوا األساس النظري لما سمي بعد ذلؾ في تاريخ الفكر  األوائؿ االقتصادييفلـ يغفؿ كؿ و 

التغيرات التقنية " مف أمثاؿ: مالتس، ماركس، ميؿ وريكاردو عف دور أساليب اإلنتاج و االقتصادي "بالكبلسيكييف
، وكتابات (1)مف خارج نموذج التحميؿ االقتصاديلكنيـ كانوا ينظروف إلى التطور التكنولوجي باعتباره عنصرا 

 .A. Marchallألفرد مارشاؿ 
             يعود ليؤكد عمى الموقؼ المميز الذي اتخذه جوزيؼ شومبيتر R. Coombsفصف رود كومبس 

J. Schumpeter  مف ىذه المسألة الحيوية، حيث اعتبر  1942حتى عاـ  1928في كتاباتو خبلؿ الفترة
بعد الحرب العالمية الثانية   Kuzenetsالتغيرات التكنولوجية عنصرا في النموذج التحميمي وكذلؾ فعؿ كيزنتس 

 (2)وكبلىما نظر إليو كمصدر مف مصادر النمو االقتصادي.
 : الثورة التكنولوجية الثالثة في النصف الثاني من القرن العشرين ثانيا

بالرغـ مف التطورات التكنولوجية و العممية اليائمة سواء في مجاؿ اإلنتاج أو في أساليب إدارة المجتمع 
حتى نياية عقد  -كاف مشغوال  والتي أطمؽ عمييا العالـ الثورة العممية والتكنولوجية فصف العقؿ االقتصادي الغربي

 لثورة العممية والتكنولوجية والمعموماتية.بقضايا التنمية دوف أف يتوقؼ عند أثر ىذه ا -السبعينيات

                                                 
(1)-Coombs Rod & Others, Economics and technological change, Macmillon education LTD, 1987,        
P  138. 
(2)-Ibid, P  4. 
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دعـ نظيمية التي ساعدت عمى استمرار و أف مف أىـ التطورات الت R. Coombsيعتبر رود كومبس و 
في منظمات األعماؿ منذ مطمع  R&Dالتطوير أطمؽ عميو مأسسة أقساـ البحوث و  التغير التكنولوجي ىو ما

(1)الستينات.
 

مف بعدىا اىتـ عدد الغربية جرى الربط بيف االثنيف و ية في الدوؿ الرأسمالية بفعؿ حيوية السياسة العممو 
مف االقتصادييف البارزيف في إدخاؿ عنصر التطوير التكنولوجي داخؿ النموذج االقتصادي التحميمي مف أمثاؿ: 

        ( ودافيد درانداكيس1966) V. Weizsacker وفوف وايزساكر  (1964)عاـ  C. Kennedyكينيدي 
D. Drandakis (1966 وروزنبرغ )Rosenberg .(2)وغيرىـ 

      ووصؿ بوؿ.أ.باراف إلى حد تجاوز أفؽ النظريات االقتصادية السائدة بشأف مفيـو الندرة حينما أكد 
 االحتكاري عمى المستوى العالمي ال يعاني مف مشكمة الندرةاد الرأسمالي األمريكي المتقدـ و أف ىذا االقتص عمى

 (3)بؿ ىو في حالة وفرة دائمة.
بشأف ندرة الكتابات التي  C. Freemanلـ تكد تمضي سنوات قميمة عمى مبلحظات البروفيسور فريماف و 
االختراعات الفنية عمى النظرية االقتصادية سواء في مجاؿ اقتصاديات أثر ىذه التغيرات التكنولوجية و  تعالج

موضوع بدأت أطروحات في منتصؼ الثمانينات حوؿ ىذا الولية إال و طاؽ نظرية التجارة الدالمشروع أو في ن
 النقاش االقتصادي العميؽ.تدخؿ بقوة في ساحة 

                      قد اعتمدت بداية عمى كتابات ربوبرت سولو P. Romerبرغـ أف أعماؿ بوؿ رومر و 
R. Solow  منذ منتصؼ الخمسينيات مف القرف الماضي إلى أف التطور التكنولوجي حيث أشار ىذا األخير و

نجاحو  كتابات بوؿ رومر ىوا ميز مف عناصر النمو االقتصادي، بيد أف م % 80يكاد يكوف مسؤوال عف نحو 
عمى الدور طور التكنولوجي في تحفيز النمو و في بناء نموذج رياضي يمكف مف فيـ ىذا الدور المتنامي لمت

 (4)ي لؤلفكار في تحقيؽ النمو االقتصادي.المحور 
ومف ثـ تـ إدخاؿ المعرفة والتكنولوجيا في النموذج النيوكبلسيكي فصارت جزءا مف رأس الماؿ ومف دالة 

 Accumulation of Knowledge .النمو االقتصادي عبر ما أسماه تراكـ المعرفة 
االلتحاؽ باقتصاد المعرفة ىو تغيير الثقافة  ، لذا فصف أحد شروطأصبحت سوؽ األفكار أكثر تنافسية وقد

السائدة، واالىتماـ الكبير بنظـ التعميـ وتدريب القوى البشرية خاصة في مجاالت العمـو والتكنولوجيا وفي وجود 
 . R&Dالتطوير بحث وسياسة صناعية تتولى دعـ ال

القتصادي التحميمي آثار بعيدة وىكذا كاف إلدخاؿ عامؿ المعرفة والتغير التكنولوجي في صمب النموذج ا
المدى في النظرية االقتصادية ومفاىيـ النمو االقتصادي حتى جاز لمبعض أف يطمؽ عمى ذلؾ " نظرية النمو 

  وىو ما ي رجع البعض فضمو  Growth Function الجديدة" عبر إدخاؿ التكنولوجيا كمتغير داخؿ داّلة النمو

                                                 
(1)Coombs Rod ,Op cit, P 14. 
(2)-Ibid, P 106. 

 .83،ص1967رة، ػـ، القاىػدار القمع، ػة حامد ربيػ، ترجمة أحمد فؤاد بميع، مراجعاسي والتنميةـاالقتصاد السيباراف.أ. بوؿ ، -(3)
(4)  New Zealand’s Ministry of Economic Development, "what is the knowledge economy", available at : 
www.med.govt.nz/pbt/infotech/knowledge-economy/knowledge-economy-04.html, last visit 09/02/2011. 
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 ،1991( G. Shaw، وآخريف مف أبرزىـ شاو )وأساليبو الرياضية (P. Romerإلى جيود كؿ مف بوؿ رومر )
( H. Siebert) ىورست سيبارت ،1992 (D. Reneltدافيد رونالت ) ،1991( Verspagnفارسباف )

 الجديد غيرىـ مف أجؿ تطوير ىذا اإلطار النظري و  1992( P. Tong ) ، بوؿ تونغ1992
إلى حقيقة دخوؿ االقتصاد العالمي مرحمة  -في تقرير التنمية في العالـ-وقد أشار البنؾ الدولي مبكرا 

          . وأثر تمؾ الثورة العممية والتكنولوجية عمى التكامؿ فيما (1)انتقالية جديدة بفعؿ التغيرات التيكنولوجية 
 بيف االقتصاديات العالمية . 

 العالمي باالقتصاد المعرفي: االىتمام ثالثا
ندوات عممية لمتعرؼ عمى ة قد حرصت عمى عقد عدة مؤتمرات و إف كثيرا مف التجمعات و التكتبلت الدولي

تقميؿ العمـ الجديد اآلخذ في التشكؿ ومعرفة اتجاىاتو وآلياتو وكيفية إدارتو لتعظيـ مكاسبيا و  خصائص ىذا
البنؾ الدولي حينما نظما عدة مؤتمرات ىذا ما فعمو االتحاد األوربي و لتي يمكف أف تترتب عمى أدائو، و األضرار ا

في قمب األجندة االقتصادية العالمية  Knowledgeلتحديد مكانة عنصر المعرفة  1997عالمية منذ عاـ 
 الجديدة .
عمى رأس ىو اعتماده أىـ ما يميزه المعرفة، و تحوؿ إلى اقتصاد  ويمكف اعتبار اقتصاد العولمة الجديد بأنو 

والسوؽ  المعرفةو  لماؿ المادي  حيث المعمومات، حيث يعّده ولتر .ب.رستوف أىـ نسبيا مف رأس االماؿ الذىني
 .(2)العالمية الجديدة تعززىا البنية التحتية اإللكترونية بما تخمفو مف عالـ اقتصادي واحد

ات والتسعينيات وامتزاجيا خبلؿ عقدي الثمانينيالتطورات االقتصادية السياسية الدولية و  لقد أدى تزاحـ التغيرات
     إلى اختبلط المعاني  R&Dالتي ىي نتاج  البحوث والتطوير ظـ ثورة المعمومات واالتصاالت و تعابنمو و 

 و المفاىيـ مما استدعى تنظيـ أكثر مف مؤتمر دولي .
بكة ر تطبيقاتو المختمفة في شظيو التساع مع نياية القرف العشريف و إف ىناؾ انفجارا معموماتيا أخذ با

التكنولوجي، فيو يعتمد عمى الميزة اإلنتاج مف المادي إلى المعرفي و تغير مفيـو األنترنت وثورة المعمومات و 
  .األبحاثتحديث العمـو و و  التنافسية مف خبلؿ الصناعات اإلبداعية

لوجيات المتقدمة التكنو لقد أدى التطور االقتصادي التقني إلى ظيور مرحمة جديدة تسمى ثورة 
ؿَّ العمؿ المعرفي محؿ  فواالتصاالت. ويمكواإللكترونيات  القوؿ أف االقتصاد المعرفي عرؼ قفزة كبيرة ف ح 
وأف العمميات ذات التكمفة األعمى في أي  العقوؿ ىي التي تسيطر عمى األشياء وتوجييا.أي أف العمؿ البدني، 
، وأفرادىا الذيف يتقاضوف أعمى المرتبات ىـ عماؿ ىي عمميات معرفيةوالتطوير واإلدارة و البحوث مؤسسة ىي 

  .(3)معرفيوف، لذا أصبحت حرب بيف رجاؿ األعماؿ عمى ىذه المواىب

                                                 
 .14ص ،1991، الطبعة العربية ،مركز األىراـ لمترجمة والنشر، القاىرة، جواف 1991التنمية في العالم تقرير عنالبنؾ الدولي، -(1)
ترجمة سمير عزة نصار وجورج خوري، دار النسر لمنشر  –تحّول ثورة المعمومات عالمنا كيف –أفول السيادةولتر ،  رستوف .ب. - (2)

 .21-09،ص1994والتوزيع، عماف،
، 2007ترجمة عمي أحمد صبلح، الدار الدولية لبلستثمارات الثقافية، القاىرة ،  –رأس المال الفكري–ثروة المعرفة ارت، توماس استو  - (3)

 .30ص
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أف تقاس  عجب الو  لموارد االقتصادية،إف ثورة المعمومات حولت المعرفة بحد ذاتيا إلى مورد أساسي مف ا
فأصبح عامؿ  اليـو بمقدار مساىمتيا في االكتشافات التكنولوجية الحديثة.القوة السياسية واالقتصادية لمدوؿ 

المعرفة واضحا بشكؿ مباشر في نظريات التنمية الجديدة، وتدؿ اإلحصاءات عمى أف أكثر نسبة مف الناتج 
 اإلجمالي في الدوؿ المتقدمة مبنية عمى المعرفة.

 
 االقتصاد المعرفي ومآخذه صالثالث: خصائالمطمب 

 اؾ العديد مف الخصائص  يتميز بيا االقتصاد المعرفي،كما ال يخمو مف المآخذ. وستحاوؿ ىذه الدراسةىن
 توضيحيا.

 :خصائص االقتصاد المعرفي أوال   
إف التطور الكبير في التكنولوجيات الرقمية والشبكية واالتصاالت عف بعد أعطى القتصاد المعرفة 
نشاء  خصائص إضافية جعمت المعرفة العامؿ الحاسـ واألعمؽ تأثيرا في تكويف القاعدة االقتصادية الجديدة وا 

 : بيف ىذه الخصائص ما يمي مفو ، المؤسسة والمستوى الوطني والدوليالثروة والقيمة المضافة عمى مستوى 

حيث  اسابق العامؿ الرئيسي في اإلنتاج ىو المعرفة خبلؼ ما كاف عميو ف: إاألساس المعرفة ىي -1
          االقتصاد الزراعي واآللة في االقتصاد الصناعي، ولقد أثار روبيرت رايخ في كانت األرض ىي رأس الماؿ

(R. Reich) ( جدال واسعا حيف أكد ىارفارد في كتابو )عمؿ الشعوبة أستاذ االقتصاد في جامع              
وذلؾ ألف ىذا التأييد  ،التي تحدد أسواؽ اليـو المتقدمة عمى أف المعرفة وليس الحدود المحمية أو القومية ىي

بورتر  يخالؼ الطرح السائد الذي يقوؿ بأىمية االقتصاد القومي وىيكؿ السوؽ الداخمية وىي نظرية نادى بيا
(M. Porter)  (1)؛(الميزة التنافسية لمشعوبكتابو )في

 

    يعني ىيمنة الخدمات عمى السمع يركز عمى الممموسات، وىذا ال نوأي أ :التركيز عمى الالممموسات -2
ية ىي البلممموسات كاألفكار والعبلمات ػمف حيث المخرجات(، وأما حيث المدخبلت فصف األصوؿ الرئيس)

 ؛بدال مف األرض واآلالت والمخزونات واألصوؿ الماليةالتجارية 
إنو اقتصاد ال يعاني مشكمة الندرة بالمعنى التحميمي القديـ، بؿ ىو اقتصاد  :اقتصاد الموارد المتزايدة -3    

   الموارد التي يمكف زيادتيا باستمرار عبر االستخداـ المتزايد لممعمومات، كما أنيا تتوافر بشكؿ كبير إلى حد 
ويمكف  أف عرضيا يفوؽ الطمب عمييا، كما أنيا ال تفنى عند استعماليا، وىي تتجدد إلى ما ال نياية،

استخداميا مف قبؿ عدد كبير مف الناس في آف واحد، وال يتطمب إنتاجيا طاقات ضخمة مف الموارد الطبيعية 
(2).والطاقة

 

في فرص  في األفكار والمواىب والموارد حتى توعمى ىذا األساس يمكف تسميتو باقتصاد الوفرة إلفاض
العمؿ، وأف وادي السيميكوف يمثؿ أحد نماذج االقتصاد الجديد بوصفو اقتصاد الحركة السريعة والريادية العالية 

 .و تعتبر المحرؾ لبلقتصاديات الصناعية فالمعرفة تتحدى الندرة، في مجاؿ التكنولوجيا وخاصة اإللكترونيات

                                                 
 . 80ص ،1994ترجمة صميب بطرس، الدار الدولية لمنشر والتوزيع،  -التسعينات وما بعدىا-اإلدارة لممستقبلدراكر بيتر، -(1)
 .222ص ،1994كة المطبوعات لمتوزيع والنشر، بيروت، ر ، شفي القرن العشرين العممية العظمىالثورات أنطواف بطرس، -(2)
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 احلجم احلجم

فة يمكف االستمتاع بيا مرات عديدة دوف أف ت ستيمؾ، أي أف مصادر اإلشباع ىذه محكومة مواد المعر إف 
بقوانيف ىي النقيض تماما لقوانيف االقتصاد التي تحكـ النفط والحديد والمواد االستيبلكية التقميدية األخرى مف 

 .الياتؼ الخموي إلى الميزر

إف التكمفة الثابتة التي يتـ تحمميا إلنتاج النسخة  :الحديةثابتة وانخفاض التكمفة ع التكمفة الرتفاا -4
وف منخفضة جدا مف المنتج المعرفي تكوف عالية، ولكف التكمفة الحدية إلعادة إنتاج النسخ اإلضافية تك األولى

    في المنتجات المادية والمعرفية. والشكؿ الموالي يوضح سموؾ التكمفة المتوسطة، أو أقرب إلى الصفر
 نتجات المادية والمعرفية الرقميةسموؾ التكمفة المتوسطة في الم :(I-12الشكل )
 المنتجات المعرفية الرقمية -ب                المنتجات المادية - أ

 
 
 
 

 
 
 

 
Source : Turban Efraim, Information Technology for managment, John Wily & sons, Inc, NewYork, 2002, 

P 591. 

 

وىذه الحالة تتحدى في النظرية االقتصادية مفيـو اقتصاديات الحجـ كما تقمؿ إف لـ تكف تمغي مفيـو 
الحجـ األمثؿ حيث يمكف إنتاج أدنى حجـ الحؽ عمى النسخة األولى ميما كاف كبيرا، ونظريا إلى ما ال نياية، 

أف التكمفة الثابتة عالية مع تكمفة حدية منخفضة يمكف أف يحفز ميؿ األسواؽ إلى االحتكار وتشجيع  بما
 .الشركات مف أجؿ البحث لتحقيؽ التميز السعري وكذلؾ التميز المعرفي

 : يعد قانوف تناقص العوائد مف القوانيف الرائجةIncreasing Returns Law قانون تزايد العوائد -5
لفي االقتص  إلى قانوف تزايد العوائد. واد التقميدي، لكف اقتصاد المعرفة حوَّ

      إلى الصفر.  إّف أصوؿ المعرفة ال تستيمؾ عند استخداميا وقابمة لبلستنساخ بتكمفة حدية ضئيمة أقرب
اؿ نترنت، ألف التشبيؾ الفائؽ يمكف مف إرسإف ىذه التكمفة تمثؿ تكمفة رسـو الياتؼ عند التشبيؾ عمى األ

    إلى خفض التكمفة الحدية  المنتج الرقمي إلى أي عدد مف الزبائف في نفس الوقت فصف ىذا قد يؤدي نظريا
ذا كانت الشركة تحمؿ تكمفة  ثواف عمى ما ال نياية إلى الصفر بقسمة تكمفة رسـ الياتؼ لعشر مف النسخ، وا 

وأقرب إلى الصفر فصف ىذا قد يجعؿ الشركة قادرة )عند  فقط والتكمفة الحدية منخفضة جداأعداد المعرفة األولى 
وىذا ما يمكف أف يعبر ،  Pure Benefit االحتكار( عمى تحقيؽ ما يسمى بالربح الخاص أو المنفعة الخاصة

 المتوسطة التكلفة
 المتوسطة التكلفة
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في مجاؿ أصوؿ المعرفة الرقمية، في مقابؿ قانوف تناقص العوائد فيما يتعمؽ باألصوؿ  عف قانوف تزايد العوائد
.ماديةوالسمع ال

(1)
 

أف االقتصاد  إلى نترنت، وىو يشيرألائمة عمى ايطبؽ عمى منتجات المعرفة الرقمية القزايد العوائد إف ت
ينقسـ إلى قطاعات مختمفة، بعضيا ينتج منتجات مادية كاألغذية، السيارات والنفط، وىذه تخضع لسموؾ 

إلى مستوى معيف ثـ بعده يظير تناقص  بالزيادةتناقص العوائد المعروؼ في االقتصاد. حيث أف العوائد تأخذ 
والبعض اآلخر يقدـ منتجات تركز عمى المعمومات والمعرفة، وفي ىذه ، Diminishing Rerurn العوائد

القطاعات تكوف التكمفة األولية )الثانية( لتطوير المعرفة الرقمية أو البرمجية عالية جدا ولكف تكمفة إنتاج النسخ 
حيث الربحية ترتفع بسرعة مع  فة المتغيرة أو الحدية( منخفضة جدا، والنتيجة ىي زيادة العوائداإلضافية )التكم
 .زيادة اإلنتاج

     فوفقا لممعادلة االقتصادية بيف العرض والطمب، سنبلحظ أف العرض يزداد والربح يزداد أيضا، ولكف
           تيجة ظيور منتجات أكثر حداثة كما إلى حد معيف ستبدأ عنده الخسارة بالزيادة عندما ينخفض الطمب ن

 ىو موضح في الشكؿ البياني اآلتي:
 تناقص العوائد في االقتصاد التقميدي(:  I-13الشكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

، اقتصاد المعرفةباسـ غدير باسـ، المصدر:                   .115، ص 2010حمب، سوريا، ، شعاع لمنشر والعمـو
 

لكف في االقتصاد المعرفي سنكوف أماـ نمط اقتصادي جديد قوامو منتج جديد أال وىو المعرفة، وىذا 
المنتج الجديد سيتطور في شكمو ومضمونو دوف أية كمفة إضافية تذكر، وبذلؾ يزداد ثمنو بشكؿ مستمر، 

 يمي:وسيصبح الشكؿ البياني في ىذا االقتصاد الجديد كما 
 
 
 
 

                                                 

 .116، ص 2010، شؼبع نهُشش وانؼهىو، حهت، عىسيب، اقخصاد المعرفتثبعى غذيش ثبعى، - (1)

 الزمن ز

 حد الطلب

 حد الربح

 انطهت
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 تزايد العوائد في االقتصاد المعرفي(: I- 14الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 .116، ص2010 حمب، سوريا، ،، شعاع لمنشر والعمـود المعرفةاقتصا ،دير باسـغباسـ المصدر: 
 
تكمف أىمية قانوف تزايد  مّطرد وىنا، وبالتالي فصف الربح سيزداد بشكؿ عرفة مولدة حقيقية لمقيـ المضافةإذف الم
 . العوائد

فصف العرض  بدال مف أف الطمب ىو الذي ينشئ العرض :ق العرضالتحول من سوق الطمب إلى سو -6
 . Say's law الطمب حسب قانوف ساي ينشئأصبح بشكؿ كبير ىو الذي 

لقد شيد العالـ حقبة تاريخية طويمة األمد كاف فييا الطمب أكبر مف العرض وقد استمرت ىذه الحقبة حتى 
الستينات مف القرف الماضي في الدوؿ الصناعية عمى األقؿ ومازالت مستمرة في الكثير مف الدوؿ النامية التي 

زيادة الشركات المنافسة في كؿ قطاع يعيش فييا أغمب الناس تحت خط الفقر. ومع زيادة اإلنتاج وتنوعو و 
   صناعي أو خدمي داخؿ البمد أو اإلقميـ أو عالميا فقد أصبح العرض ىو الذي يتفوؽ عمى الطمب ولو خطيا، 

   Economics of scale وفي ظؿ ىذا الوضع كاف البد مف االنتقاؿ مف مرحمة الكـ أو اقتصاديات الحجـ
تتسـ بأف يكوف العرض الناجـ عنيا  التي    Economics of scopeنطاؽإلى مرحمة الجودة أو اقتصاديات ال

ىو أكبر في الكـ وأفضؿ في الجودة وأثرى في التنوع مقارنة بأي وقت مضى، وىذا ما استطاعت التكنولوجيا 
.أف تحققو  المتقدمة

(1)
 

الزراعي الذي قاعدة الثروة فيو : تاريخيا كاف الريع ىو العائد األكثر أىمية في االقتصاد عائد المعرفة -7
   ىي األرض، ألف صاحب األرض كاف يحصؿ عمى ىذا الربح دوف أف يقـو بأي جيد إال تقديـ األرض، إال

في القرف الثامف عشر انتقدوا الريع ألنو يحقؽ العائد   (D. Ricardo)أف االقتصادييف منذ ديفيد ريكاردو
اموا بفرض الضرائب عمى الريع وتشجيع القياـ بالتحسينات االقتصادي دوف أي جيد مف صاحب األرض، فق

نما        عمى األرض مف أجؿ زيادة قدرتيا اإلنتاجية، وفي ىذه الحالة ال يكوف العائد مف أجؿ ممكية المؤجر وا 
 .ىو بمثابة عائد عمى رأس الماؿ

خبير مف قبؿ الشركة مف أجؿ  ارات أو عند استخداـػؿ االستشػمثؿ فيما يدفع مف أجػتػكذلؾ لممعرفة عائد ي
ة ػقدمو صاحب المعرفػيد الذىني الذي يػقابؿ الجػم  Wageعرفة أجراػالة فصف لممػمعرفتو المينية، وفي ىذه الح

                                                 
 .  212 -211سابؽ، ص  مرجع، إدارة المعرفةنجـ عبود نجـ،  - (1)

 الطلب

 ز
 مبدأ الزمن

 الربح
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   ارات( أو عمى أساس زمني )كما في أجر األستاذ الجامعي(، كما ػشػواء عمى أساس الميمة )كما في االستػس
 فصف عائد المعرفة يأخذ شكؿ المكافأة  ف أجؿ نشر مؤلؼ عممي وفي ىذه الحالةأف لممعرفة عائدا فيما ي دفع م

Reward  أو حؽ المؤلؼ عند النشر.
(1)

 

(، الممكية ىو قاعدة اقتصاد الندرة : إف األشياء تتسـ بالممكية الحصرية )وىذا النوع مفاقتصاد الوفرة -8
        المحدودة وغير الحصرية وىذا ما يحوؿ اقتصاد المعرفةوأما المعرفة فيي تتسـ بالممكية التعددية غير 

إلى اقتصاد الوفرة، ومثؿ ىذا التحوؿ يمكف أف يقمب الكثير مف المفاىيـ االقتصادية التي قاـ عمييا اقتصاد 
 .الندرة، وفي مقدمة ذلؾ العبلقة بيف الطمب والعرض 

  أف تحوؿ مورد المعرفة وخدماتيا عرضا يتسـ بالوفرة نترنت قد استطاعت التكنولوجيا الرقمية ممثمة في األو 
(2).يمعمى الصعيد العال

 

 : لقد عرفت المعرفة ثبلثة مراحؿ مف التطور ىي:                 انتشار المعرفة الفائق -9
 . ة قبؿ أكثر مف عشرة آالؼ سنةاكتشاؼ الكتاب-

 .شاؼ الطباعة في القرف الخامس عشراكت -

الفائؽ لممعرفة، وقد أصبحت أكثر شيوعا وأسرع تحوال إلى المجاؿ العاـ، وىذا يعود لسببيف  االنتشار-
 :عمى األقؿ

 .في نفس الوقت تأثير التكنولوجيات الرقمية والشبكية التي جعمت البحث أو الكتاب الرقمي يوزع عالميا -أ
مواصفات وأنظمة وقواعد الممكية نترنت إلى األ اتجاه الكثير مف الشركات التي ساىمت في تطوير -ب

المفتوحة أو النسخ المجانية، وخير مثاؿ عمى ذلؾ: ىو الموسوعة البريطانية واحدة مف أقوى األسماء والعبلمات 
       ( دوالر،مع المعرفة الرقمية بيعت2200-1500التجارية والمعرفية في العالـ التي كانت تباع ما بيف )

 ثـ أصبحت ت حمؿ مّجانا عند شراء جياز حاسوب. دوالر 1.5والي بح CD-Rom عمى أقراص مدمجة
       : في االقتصاد الصناعي الذي ىو اقتصاد األشياء والمادياتمن النمو الخطي إلى النمو األسي -11

فة )اقتصاد األفكار ىو نمط النمو السائد، ولكف مع اقتصاد المعر  Linear Growthفصّف النمو الخطي 
ىو النمط الجديد وغير االعتيادي الذي  Growth Exponentialالرقميات( فصف النمو األسي والمفاىيـ و 

إلى أف االقتصاديات القائمة عمى المعرفة في الواليات  (Housel and Bellبيؿ )لقد أشار ىوسيؿ و و   يسود.
طي لعصر المعمومات وقد با وضمنيا الدوؿ اإلسكندنافية عبرت أخيرا مرحمة النمو الخو المتحدة األمريكية وأور 

، وىذا ما يفسر التوسع االقتصادي الكبير غير االعتيادي في الدوؿ المتقدمة وتزايد (3)النمو األسي مرحمةدخمت 
 االقتصاديات القائمة عمى المعرفة . إنتاجية

                                                 
 . 216سابؽ ، ص  مرجع، المعرفةإدارة نجـ عبود نجـ،  – (1)
 .220، ص المرجع نفسو – (2)

(3) -T. Housel and A. H .Bell, Op cit ,P 20. 
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     : إف المعرفة ىي المورد األكثر أىمية في ىذا االقتصاد الجديد، ليذا الرأسماليون المعرفيون -11
كما  (1)فصف عّماؿ المعرفة ىـ الذيف يممكوف عامؿ اإلنتاج الرئيسي، وىذا ما يجعميـ ىـ الرأسماليوف الجدد

 .(L. Thurowالذيف تحدث عنيـ ليسترثورو )ىـ و ( الرأسماليوف المعرفيوف P. Druckerيسمييـ بيتر دراكر )
      مف روكفيمر النفط بدء ألكثر ثراء في العمـ قد ترافؽ معلقد كاف ألكثر مف قرف مف الزماف اإلنساف ا

(J. Rockefellerفي القرف التاسع عشر إلى سمطاف بروناي في القرف العشريف )(2) إال أنو اآلف ومع العصر ،
عمى الممكية الفكرية ونموذجو الواضح ىو بيؿ غيتس  الرقمي أصبح األثرى ألوؿ مّرة ىو صاحب المعرفة القائـ

(B. Gates والذي ارتبطت ثروتو وغناه بالحاسوب وتقنياتو، وأف ثالث أغنى رجؿ في العالـ لسنة ) 2010 
 (3)( ترتبط ثروتو باالتصاالت. (S. Heluكارلوس سميـ حمو 

في الغالب بسبب شدة  المعرفة تكوف قصيرة: إّف دورات حياة منتجات دورات حياة المنتج المعرفي - 12
تطور المنتجات، فمع تدفؽ المنتجات الجديدة والمتطورة عمى السوؽ، فصف األجياؿ السابقة تصبح قديمة 

 (4).اصفات تكنولوجية وتسويقية متطورةوميجورة وألف الجيؿ الجديد مف المنتجات يحتوي عمى صفات مميزة ومو 
، فصذا كاف المنتج ناجحا فصّنو Life Cycle إف كؿ جيؿ أو ماركة مف منتج ما يمر بدورة حياة مميزة 

سيمر بمرحمة نمو تكوف سريعة جدا في البداية، ثـ تتباطأ حينما يكسب المنتج حصتو مف السوؽ، وأخيرا تحؿ 
نوعية وذات تقنية أكثر  يدة أرفعمرحمة ىبوط المبيعات وزواليا النيائي حينما ي دخؿ المنافسوف منتجات جد

 ،وىذا ما يبينو الشكؿ التالي:تقدما

 منحنى االنتشار النمطي ودورات حياة المنتج  : ( I-15الشكل ) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 -، ترجمة حسف عبد اهلل بدرراجتماعية لعالم متغي اق اقتصاديةالقرن الحادي والعشرين آفاقتصاد ، ىبلؿ ولياـ وآخروف المصدر:
 .227ص ،2009،عبد الوىاب حميد رشيد، المنظمة العربية لمترجمة، بيروت

                                                 
 . 276سابؽ، ص  رجع، ماإلدارة لممستقبل: التسعينات وما بعدىادراكر بيتر ،  - (1)
 .  22، ص 2007، جدارا لمكتاب العالمي، عّماف، اقتصاد المعرفةخمؼ فميح حسف،  - (2)
 عمى الموقع: 2010قائمة أثرياء العالم لعام - (3)

 http://www.al-wlf.com/vb/showthread.php?t=39375 .07/05/2011تاريخ اإلطبلع:    
عبد الوىاب حميد –، ترجمة حسف عبد اهلل بدرمتغير اجتماعية لعالموالعشرين آفاق اقتصادية  اقتصاد القرن الحادي،ىبلؿ ولياـ وآخروف – (4)

 . 219، ص  2009رشيد، المنظمة العربية لمترجمة، بيروت، 

المبيعات 
 السنوية

 الزمن

 مستــوى اإلشبـــاع

 المنتج )أ(
 المنتج )ج( المنتج )ب(

http://www.al-wlf.com/vb/showthread.php?t=39375
http://www.al-wlf.com/vb/showthread.php?t=39375
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: إف المؤسسات التي تنتج وتسوؽ وتبيع المنتجات األكثر تطورا تحقؽ تحقيق معدالت نمو مرتفعة -13
ا المؤسسات التي تتصؼ ببطء إنتاجيا أمّ  –  Hyper-Growthما يسمى بالنمو المفرط  –معدالت نمو مثيرة

لذا تجد أسرابا مف الشركات المبتدئة الصغيرة التي تتزايد بمعدؿ ، فتواجو انييار أسواقيا بيف عشية وضحاىا
 سريع مقابؿ شركات عمبلقة متعثرة.

إف قيمة المعرفة تكوف أكبر حينما تدخؿ في حيز التشغيؿ ونظـ اإلنتاج،  :قيمة المعرفة باستعماليا -14
 وبالمقابؿ فصف قيمتيا تصبح صفرا حينما تظؿ حبيسة في عقوؿ أصحابيا.

مة حؿ محؿ رأس الماؿ والقوى العامكما أف المعمومات في اقتصاد المعرفة قابمة لبلستبداؿ واإلحبلؿ فيي ت
حمت بالفعؿ بدال عف القوى العاممة البشرية في المكاتب والشركات  Robots والموارد الممموسة فالروبوتات

 (1)والعديد مف الصناعات.
   يتطمب اقتصاد المعمومات )وىو جزء مف اقتصاد المعرفة( أسواقا غير مثالية  :األسواق غير مثالية -15
بيا تمؾ األسواؽ التي ال يتـ البيع فييا لكامؿ المنتج ولكف يتـ بيع حؽ استخدامو فقط، مثؿ بيع  أو يقصد

 البرامج واالختراعات واألفكار حيث يمكف لمبائع والمشتري إعادة استخداـ المعمومة دوف موافقة الطرؼ اآلخر.
إنو اقتصاد يصعب فيو  :يةصعوبة تطبيق القوانين الضريبية و القيود الجمركية و غير الجمرك -16

تطبيؽ القوانيف الضريبية والقيود الجمركية وغير الجمركية مف جانب الدولة الوطنية بصورة منفردة. فالمعرفة 
 (2)والمعمومات زاد الطمب عمى منتجاتيا وبالمقابؿ تقمصت القيود الجمركية وغير الجمركية.

الكثير مف المنتجات ذات التقنية العالية تعتبر كمالية بمعنى  زيادة الطمب عمى المنتجات المعرفية: -17
ولكف مف الغريب أف عددا مف منتجات المعرفة تبدو عمى العكس مف قبيؿ ،أنيا تمتمؾ مرونات دخؿ عالية 

األشياء الضرورية بحيث ي قبؿ عمى شرائيا حتى المستيمكوف ذوو الدخوؿ الضئيمة كأجيزة التميفزيوف وألعاب 
CD األلعاب اإللكترونية تيبط بسرعة، والنتيجة ستكوف حصوؿ زيادة في الطمب  وأجيزة الفيديو. كما يبلحظ أف  

 (3)عمى ىذه المنتجات .
 ف اقتصاد المعرفة.عونكتفي بما ذكر لعمو يقدـ صورة واضحة  أخرى،وىناؾ خصائص كثيرة 

 : مآخذ االقتصاد المعرفي ثانيا
     خذ يمكف آف ىناؾ مأإال ،وعناصر القوة التي يتميز بيا االقتصاد المعرفي  رغـ المزا يا والخصائص

 أف نوجزىا بما يأتي: 
    إف خفض التكمفة الحدية إلى مستويات ضئيمة جدا يؤدي إلى خفض األسعار وبالتالي خفض األرباح -1

في الشركات القائمة عمى المعرفة، وال يستثنى مف ذلؾ إال الشركات الخبلقة لممعرفة الجديدة حيث تعطييا 
          شومبيتراالقتصادي  فرصة التفرد المعرفي ومف ثـ فرض ربح المحتكر ولو لفترة قصيرة حسب مفيـو 

(J. Shumpeter ) لمربح.ىكذا فصف خفض التكمفة في أكثر األحياف يصبح انخفاضا و ،لبلبتكار 

                                                 
، 2003، جويمية 293، المستقبؿ العربي، مركز دراسات الوحدة العربية،العدد اقتصاد المعرفة واألمن االقتصادي العربيكميب سعيد كميب،  -(1)

 .23ص 
 .254ص  ،2006رة، ػز دراسات وبحوث الدوؿ النامية، جامعة القاىػ، مركقتصاد المعرفة في مصراعبد الخالؽ فاروؽ،  -(2)
 .246 – 245سابؽ، ص  جع، مر  ىبلؿ ولياـ وآخروف-(3)
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التطبيؽ( سرعاف ما تتحوؿ  تإف أصوؿ المعرفة القابمة لبلستنساخ )كما في المعرفة الصريحة وبرمجيا -2
وبذلؾ يصبح اقتصاد المعرفة أكثرعرضة لتحوؿ المعرفة الخاصة لمعرفة عامة تستخدـ ،إلى نوع مف المخرجات 

تواجو المزيد مف عقبات ف العاـ وىذا يعني أف حوافز االستثمار في تطوير المعرفة الجديدة سفي الميدا
 .االستمرار
مف ذلؾ ىو المعرفة الضمنية التي في رؤوس األفراد وىي وحدىا التي تكوف غير قابمة  ىما يستثنو 

 .نافسييالبلستنساخ والتقميد وىي ضمانة الشركة في استمرار معرفتيا كمعرفة خاصة مف أجؿ التميز عمى م
بشركات المعرفة دية المنخفضة التي تقترب مف الصفػر تدفع حالتكمفة ال بسببد العوائد يإف قانوف تزا -3

      ية، وىذا ما دعا البعضإلى االتجاه نحو تبني النسخ المجانية، مما يعني القفز عمى حقوؽ الممكية الفكر 
أف نظاما واحدا لمجميع غير مبلئـ،  ضرورة  إعادة النظر في حقوؽ الممكية الفكرية عمى أساسب مطالبة إلى ال

 في العصر الصناعي لـ يعد مبلئما لعصر المعرفة الرقمية.أي أف ما ينطبؽ عمى حقوؽ الممكية الفكرية 
عمى المعرفة  ات غير االعتيادية في االقتصاد واإلنتاجيات الفائقة في االقتصاديات القائمةإف التوسع -4

 (1)تحمؿ تيديدات عدة مف بينيا :
        إف االستثمار في تكنولوجيا المعمومات مف أجؿ أعماؿ إدارية روتينية دوف االىتماـ بتأثيرىا  -

 عمى استخداـ المعرفة كأداة لتوليد القيمة والعوائد، ىذا سيؤدي إلى توقؼ النمو األسي.
   المعرفي إف المؤشرات المالية والقواعد المحاسبية التقميدية ال تقدـ شيئا يذكر في مجاؿ قياس األداء  -

 الحد منيا.وىذا يؤدي إلى إىماليا و 
 إف عدـ وجود معايير الستخداـ المعرفة وتوليدىا لمقيمة والعوائد سيجعؿ الشركات أكثر استعدادا لمحد  -

 .ادخار معرفتيا وخزنيا ة وبالتاليمف إطبلؽ المعرف
                     إف عائد المعرفة ليس حصرا عمى اقتصاد المعرفة، بؿ تحدث عنو جوزيؼ شومبيتر -5

(J. Shumpeter )  في ذروة العصر الصناعي عف االبتكار والتي تحقؽ لممحتكر ربحا احتكاريا عاليا ىو ربح
  (2).ف ربح المبتكر ربح قصيرالمبتكر الذي يستمر منذ إدخالو إلى السوؽ وحتى لحاؽ أوؿ منافس لو، وا  

ؿ طويمة قبكما أف الخبرة اإلدارية والفنية أو التخصص العالي معتبروف في حساب األجور منذ عقود 
 .ظيور االىتماـ باقتصاد المعرفة

لكنيا  ،تؤدي إلى إنشاء فرص أعماؿ جديدة إف المعرفة التي تأتي بالمنتجات والخدمات الجديدة س -6
أف تحؿ المعرفة  بالمقابؿ ستتسبب في تعويض الكثير مف األعماؿ التقميدية القائمة وخاصة تمؾ التي يمكف

   وخير مثاؿ عمى ذلؾ الكتب اإللكترونية  يمكف أف تحؿ محؿ الكتب المطبوعة وما يمحؽ بيا ،الرقمية محميا
 مف بنية تحتية إلنتاجيا وتوزيعيا و خزنيا .

 وذلؾ ألف:  قيا يتسـ بعدـ الكفاءةإال أف سو الكثيرة  المعرفةرغـ خصائص  -7
 منظورة خبلؼ السمعة البارزة المنظورة.  المعرفة الكامنة غير -
 (1)فقد تجد معرفة وفيرة في موضوع ما ونقصا في موضوع آخر. ،ىناؾ ال تماثؿ في المعرفة -      

                                                 
(1) - T. Housel and A. H.Bell,Op cit, P 20 . 

 .224 – 222، ص 2003، عماف،  ، دار وائؿ لمنشر والتوزيعإدارة االبتكارنجـ عبود نجـ،  - (2)
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رغـ االنتشار الفائؽ لممعرفة إال أف سوقيا ال زاؿ يواجو محددات يسمييا البعض أمراض سوؽ المعرفة  -8
Knowledge Market Pathologies  :(2)وتتمثؿ فيما يمي 

احتكار المعرفة التي يحتاجيا اآلخروف، وتأثيرات  المعرفة ذلؾ باحتفاظ أشخاص أو ىيئات االحتكارات و  -
         عدـ وجود المنافسة  ليا جّراء أعمى وذلؾ لبيعيا بسعر في سوؽ السمع والخدمات، مماثؿ لبلحتكارات

  .أو المنافسة المحدودة
    ىذا بح ىي األساس في إنشاء الندرة، و تص( ف احتجاز المعرفة )خاصة الضمينةأل ة الصناعيةالندر  -

نما بسبب صعوبػة  و النمط الجديد مف االكتناز الذيى يجعؿ المعرفة أكثر تكمفة ليس بسبب عدـ وجودىا، وا 
 الوصوؿ إلييا وغيرىا مف المحددات.

ى الظاىرة لإ ىذا االقتصاد الجديد باقتصاد الفقاعة حيث يرونو أقرب يالكثير مف االقتصادييف يسم إف -9
 ة، وال بد أف تتدىور بسرعة لتعود إلى أصميا.العابرة الصاعدة بسرع

   مثاؿ ذلؾ: موجات التكنولوجيا الجديدة التي تنمو نموا سريعا تحت تأثير عوامؿ شتى، ولكف سرعاف و  
 .(3)ما تعود إلى حالتيا الطبيعية 
لـ ي ستمـ كنقد   نترنت أنوىذا التصاعد الكبير في عوائد شركات األ (M. Porter)وقد قدـ مايكؿ بورتر 

 فقط. بؿ تحقؽ كأسيـ 
لذلؾ و ، في السوؽ وقؼ عمى تذبذبات األسيـإف استدامة ىذه العوائد مشكوؾ فييا ألف قيمتيا الحقيقية تت

يمكف مبلحظة انييارات تامة لصناعات معرفية بسبب تدني اإلقباؿ عمييا وتراجعيا، وىذا ما حدث مع صناعة 
حينما توسعت طاقاتيا اإلنتاجية بشكؿ  1985-1984شبو الموصبلت في الواليات المتحدة األمريكية عامي 

(4)مفرط عمى مستوى عالمي ثـ حدث ليا تراجع كبير.
 

 المعرفة  فجوات ثالثا:
  (5)ىناؾ عّدة أنواع مف الفجوات المعرفية، نذكر مف بينيا ما يمي :

 I: المعرفة الضمنية -معرفة الصريحة فجوة ال  

       إف المعرفة الصريحة التي تتمثؿ في مجموعة إجراءات وقواعد وأنظمة الشركة ىي أقؿ بكثير عما
ما يمكف تمثيمو بجبؿ جميد  وىذا،ىو متاح مف معرفة لدى األفراد وفرؽ العمؿ والذاكرة التنظيمية في الشركة 

 مما يظير منو )المعرفة الصريحة(. المعرفة الذي ما يختفي منو )المعرفة الضمنية والكامنة( أكبر بكثير
II:  العمل  –فجوة المعرفة 

ىي أف الفرد  العمؿ –فصف فجوة المعرفة  ،كانت المعرفة الضمنية تشير إلى أننا نخبر أقؿ مما نعرؼ إذا
 وكذلؾ الشركة تعمؿ بقدر مف المعرفة ىو أقؿ مما نعرؼ.

                                                                                                                                                      
 . 230- 228سابؽ، ص  رجع، مإدارة المعرفةنجـ عبود نجـ،   -  (1)
 . 231ص  المرجع نفسو، -  (2)
 . 87 – 86، ص  2010، دار البداية ناشروف وموزعوف، عماف ، االقتصاد الرقميجعفر حسف، جاسـ   - (3)
 . 244مرجع سابؽ ، ص  ، ىبلؿ ولياـ وآخروف -  (4)
  .62 -60سابؽ، ص  جعمر ، إدارة المعرفة نجـ عبود نجـ،  - (5)
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 ويمكف إرجاع سبب ىذه الفجوة إلى: 
 ضعؼ الكفاءة في إدارة المعرفة .  -  

 ضعؼ الكفاءة في التطبيؽ.   -  

  ييا آنفا:يوضح أنواع المعرفة المشار إلوىذا الشكؿ 
 جبؿ الجميد المعرفي  (:I-16الشكل )

 
  

 
 
 
 
 
 

 .62، ص2004، الوراق للنشر و التوزيع، عّمان،العملياتالمفاهيم واالستراتيجيات و  –فة إدارة المعر  جنم عبود جنم،: المصدر

 
III الفجوة المعرفية بين الدول :  

  وىي اليوة بيف البمداف النامية والبمداف المتقدمة في قدرتيا عمى النفاد إلى مصادر المعرفة والمعمومات، 
  (1).وتوظيفياع القدرة عمى استغبلليا م

إلى توسيع الفجوة  أّدى- خاصة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت  -إف التطور األسي السريع لمتكنولوجيا 
 المعرفية بيف الذيف يممكوف التكنولوجيا والذيف ال يممكونيا .

ؿ إف خطورة ىذه الفجوة تعود بسمسمة مف االنعكاسات السمبية عمى األمف والصحة والتعميـ والدخو 
 والعبلقات اإلنسانية، وكذلؾ عمى الحؽ في اإلبداع وفي االستفادة مف المعمومات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .20، ص 2005، الكويت، 318، سمسمة عالـ المعرفة، العدد الفجوة الرقميةحجازي نادية،  -عمي نبيؿ   - (1)

 الجزء األصغر

 الجزء األكبر

 المعرفة
 الصريحة 

 المعرفة الضمنية

 المعرفة الكامنة

 الجزء غير الظاهر

 الجزء الظاهر
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 األساسية ه: اقتصاد المعرفة وعالقتو برأس المال الفكري وركائز المبحث الثالث
يمثؿ اقتصاد المعرفة اتجاىا جديدا في الرؤية االقتصادية العالمية، حيث ينظر إلى المعرفة بوصفيا   

محرؾ العممية اإلنتاجية. إنيا تمعب دورا رئيسيا في خمؽ الثروة غير المعتمدة عمى رأس الماؿ المادي إنما تعتمد 
سيتناوؿ ىذا المبحث الساحة االقتصادية. و  لجديدة عمىالذي يعتبر مف المفاىيـ ارأس الماؿ الفكري، و  عمى

 االستثمار البشري وأىميتو وارتباطو باالقتصاد المعرفي وأنواع رأس الماؿ. 
 

 المطمب األول: االستثمار البشري أساس رأس المال الفكري 
 في العنصر البشري.  إف االقتصاد المعرفي شديد االرتباط برأس الماؿ الفكري الذي يتشكؿ باالستثمار

 أىميــة االستثمار البشري : أوال    
إف كثيرا مف البمداف المتقدمة والنامية اليـو أدركت أف االستثمار في العنصر البشري أصبح أكثر أىمية  

 مف أنواع االستثمار األخرى.
بأف طريؽ  السائدةومف ناحية السياسات االقتصادية، فصف مفيـو التنمية البشرية أسيـ بتحدي الفرضية 

بؿ أنيا تجاوزت مفيـو رأس الماؿ البشري  التنمية ىو االستثمار في رأس الماؿ المادي كالمصانع والمعدات، ال
فذىبت إلى أف االستثمار في اإلنساف بجميع أشكالو  ىو استثمار منتج، سواء أكاف ييدؼ إلى زيادة الناتج 

 .القومي أو إلى توسيع الطاقات البشرية
         الـ اليـو دخؿ مرحمة جديدة تتطمب الكفاءة البشرية مف أجؿ اإلفادة مف فرص االندماج المتاحةفالع

إلى ضرورة االستثمار  قتصادييف في العقود األخيرة تدعووقد تعالت صيحات كثير مف اال،في االقتصاد المعرفي
                لبشر رأس ماؿ يجب ( واعتبر أف اA. Marshallفي البشر منيـ االقتصادي ألفرد مارشاؿ )

لئلفادة مف إمكانياتو وطاقتو لمبقاء  Human Capitalأف ي ستثمر، وأطمؽ عمى ذلؾ رأس الماؿ البشري 
 . (1)واالكتشاؼ والتحميؿ واإلبداع في استثمار باقي رؤوس األمواؿ

في حيف أف الكثير مف المسؤوليف يعتبروف ويتعامموف مع  األكثر أىمية ةثرو الالبشرية ىي  مواردالإف 
مر خطير ألنو بالنسبة لمكثير مف المؤسسات الموارد البشرية ىي المورد الوحيد أوىذا الموارد البشرية كتكاليؼ، 

بؿ  لمميزة التنافسية عمى المدى البعيد، فالمؤسسات التي ال تستثمر في مواردىا البشرية تخاطر بنجاحيا
 بوجودىا.
وعندما تحدث فجوة في رأس الماؿ البشري وباقي  مفتاح اإلدارة اإلستراتيجية،يعد رأس الماؿ البشري و 

تدريبا. لذلؾ اعتبر تطوير رأس الماؿ البشري ىدفا تكوف األولوية لمبشر إعدادا و  رؤوس األمواؿ فبل بد مف أف
 استراتيجيا لتحقيؽ التنمية الشاممة.

 رئيسياويعد عامبل ،لبشري في مجموع السكاف األصحاء المتعمميف األكفاء والمنتجيف ويتمثؿ رأس الماؿ ا
في تقرير إمكانيات المجتمع مف حيث النمو االقتصادي وتعزيز التنمية البشرية، وتبدأ عممية تنمية رأس الماؿ 

                                                 
 .89، ص1984 ،، مجمة اإلدارة، المجمد السابع عشر، العدد الثاني، القاىرةإدارة الموارد البشريةمنصور فيمي،  - (1)
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نما تييئة الظروؼ  البشري بتوفير أفضؿ بداية لمحياة لكؿ إنساف، ليس مجرد البقاء عمى قيد الحياة فقط، وا 
 البلزمة لكؿ فرد لكي يزدىر ويحقؽ أقصى إمكاناتو.

إف الماكنة  :(Amsdenإف رأس الماؿ البشري يعد مكمبل لرأس الماؿ المادي، حيث يقوؿ أمسدف )
الرئيسية لمنمو ىي تراكـ رأس الماؿ البشري في المعرفة، وأف المورد الرئيسي في االختبلفات في مستويات 

الذي يمعبو رأس الماؿ  يالدور األساسوبالرغـ مف  المعيشة بيف الدوؿ ىي االختبلفات في رأس الماؿ البشري.
ؿ البشري الذي يتشكؿ في المدارس والجامعات ومراكز البحث ثانوي ببل ريب أماـ تراكـ رأس الماالمادي إال أنو 

 والتطوير.
وتشير اإلحصائيات أف البمداف التي تمتمؾ رأس ماؿ بشري مرتفع تحقؽ معدالت نمو مرتفعة ومستديمة 

بمداف وذلؾ ألف التقانة تقود النمو وتحتاج إلى الوفرة في رأس الماؿ البشري، بينما ال،مثؿ الصيف والياباف واليند 
 ضعيفة التقانة والموارد البشرية ال تخضع لزيادة اإلنتاجية والنمو.

 .الشاممة المستدامة ويعد رأس الماؿ البشري العمود الفقري القتصاد المعرفة والمفتاح الرئيسي لنجاح التنمية
ا مف التطور رغوب فييعمى مستويات م وال تزاؿ المجتمعات تسعى إلى تحقيؽ النمو والتنمية مف أجؿ الحصوؿ

 الجتماعي وخاصة تمؾ المجتمعات المصنفة ضمف البمداف النامية. ااالقتصادي و 
اليندي والياباني يتبيف لنا أىمية االستثمار في رأس الماؿ البشري. فالمجتمع  النموذجيفومف خبلؿ دراسة 

اليندي كاف في حالة فقر شديد، وقد أدرؾ رجاؿ السياسة واالقتصاد الينود ىذه الحقيقة، وقد خّمد التاريخ كممة 
بة الفقر غير طريؽ قاؿ فييا: )ال أرى طريقا أكثر فعالية لمحار  "جواىر الؿ نيرو"مشيورة لمزعيـ اليندي 

 (1)عمى خمؽ التكنولوجيا و التقدـ(.  استثمار العقوؿ والقدرات المتميزة التي تعمؿ
أما الياباف فقد كانت في وضع كارثي بعد الحرب العالمية الثانية، ولكي تتجاوز ىذا الوضع كاف ال بد ليا 

 مف االستثمار الحقيقي الفاعؿ في رأسماليا البشري.
"أف اليدؼ الكبير ىو اقتصاد  فقرة مف تقرير المجنة اليابانية التي وضحت مبلمح إعادة البناء:فقد جاء في 

مفكرييا وميندسييا الختراع يؽ اعتماد الياباف عمى عممائيا و الياباف وموقعيا التجاري العالمي. وىذا يتـ عف طر 
نتاج سمع جديدة وتوليد أفكار مبدعة  .  "وا 
التنمية  فيميمة ير مف الدوؿ المتقدمة وبعض الدوؿ التي قطعت أشواطا ومف خبلؿ معاينة تجارب كث

 يتبيف أف كؿ ذلؾ تـ بفضؿ االستثمار في العنصر البشري.
رات متعددة وميارات متنوعة، ويأتي ذلؾ عف بإف عممية التنمية الشاممة تتوقؼ بدرجة كبيرة عمى تكويف خ

التكنولوجية، فالقدرات المكتسبة مف التعميـ والتدريب تمثؿ  طريؽ التدريب المستمر المستوعب ألحدث التغيرات
 في جوىرىا االستثمار في رأس الماؿ البشري.

 
 

 
                                                 

، 2010، دار جرير لمنشر والتوزيع، عماف، االقتصاد المعرفي وانعكاساتو عمى التنمية البشريةالعذاري عدناف داود،  -الدعمي ىدى زوير- (1)
 .118ص 



 اإلطار النظري لالقتصاد المعرفي      الفصل األول

 

 32 

 انؼىنًـخ

اإلنتاجيةنمو سػريع في   بشرية كفاءات  

مرتفعػة تعائدا  المعرفة سرعػة الوصوؿ إلى  

 توفير الموارد البلزمة
 سأط انًبل  صيبدح انُبرح

 رىفيش انخذيبد

 بشري وارتباطو باالقتصاد المعرفي: االستثمار الثانيا
إف االىتماـ برأس الماؿ البشري وتطويره وزيادة قدرتو عمى التكيؼ مع التطورات التكنولوجية الكبيرة 

وذلؾ بصشراؾ كؿ  ،عالميا مف أىـ عوامؿ اإلفادة مف العولمة بدال مف الخضوع إلى سمبياتيا بشكؿ ساكفالجارية 
  يف األفراد مكبتأميف المشاركة الواسعة عف طريؽ ت الكميةالفئات في عميمة النمو وقياـ السياسات االقتصادية 

االستثمار البشري واالقتصاد المعرفي يبينيا الشكؿ والعبلقة بيف  (1)مف معرفة الموارد والعمـو والميارات البلزمة.
 التالي:

 تثمار البشري واالقتصاد المعرفي العبلقة بيف االس :(I-17الشكل )
 

                
                 
 
 

                   
                                

                    
 
 

، عماف ، التوزيع، دار جرير لمنشر و المعرفي وانعكاساتو عمى التنمية البشرية االقتصادالدعمي ىدى زوير،  -العذاري عدناف داودالمصدر: 
 . 129، ص  2010

 
الترابط بيف االستثمار البشري والعولمة لما يقدمو مف تكنولوجيا متطورة  ومف خبلؿ ىذا الشكؿ يظير لنا

       وبالتالي تأخذ كفاءات بشرية تزود االقتصاد بمستوى إنتاجي أعمى لتحصؿ عمى دخؿ مرتفع ويزود كبل
 مف العولمة والنمو االقتصادي بالقدرة عمى جذب االستثمارات والمكاسب التجارية .

ومف جانب آخر ترتبط العولمة والنمو االقتصادي باالقتصاد المعرفي، إذ يعطي ىذا اآلخر لمعولمة 
نمو االقتصادي لمالخدمات والنمو االقتصادي ويزيد مف اإلنتاج، وبالمقابؿ يأخذ مف العولمة رأس الماؿ ويوفر 

 صاد المعرفي.  الموارد البلزمة لو، وىكذا فبل غنى عف االستثمار البشري وال عف االقت

 

  وأسباب المحافظة عميو المطمب الثاني: مفيوم وأىمية رأس المال الفكري
          مف تجميات وكاف، لقد عرفت األصوؿ غير الممموسة خبلؿ العقود الثبلثة األخيرة تصاعدا كبيرا

ىذه الظاىرة حدوث تغيير جوىري في نمط النمو االقتصادي العالمي الذي رافؽ التطور في تكنولوجيا 
 المعمومات واالتصاالت وثورة المعرفة في جميع المجاالت.

                                                 
، األمـ المتحدة، 6سمسمة دراسات التنمية البشرية رقـ  -حالة العالم العربي -التنمية البشرية المستدامة واالقتصاد الكميقـر جورج،   -(1)

  .   10، ص 1997نيويورؾ، 

 االعزثًبس انجششي ) رًُيخ ثششيخ (

 ًَى الزصــبدي

 الزصبد يؼشفـي

األمواؿ القدرة عمى اجتذاب رؤوس  
 

 يكبعت ردبسيخ

يشرفؼخ ػبئذاد  

 ًَى عشيغ في االَزبخيخ
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 : مفيوم رأس المــال الفكري والأ
   لو اختصارا وي رمز -  Intellectual Capitalستخداـ مفيـو رأس الماؿ الفكري أو المعرفي القد شاع 

في تسعينيات القرف الماضي وأصبح عامبل أساسيا في قياس تنافس المؤسسات والقطاعات والدوؿ  -(I/C)بػ 
 ىذا التاريخ. بعد أف كانت المصادر الطبيعية تمثؿ الثروة الحقيقة قبؿ

            مدير شركػة جونسف  (R. Stayer)ىو رالؼ ستاير  وأوؿ مف أطمؽ عبارة رأس الماؿ الفكري
، حيث قاؿ: )في السابؽ كانت المصادر الطبيعية أىـ مكونات 1990 لؤلطعمة عاـ (Johnsonville)فيؿ 

الثروة القومية، بعد ذلؾ أصبح رأس الماؿ المادي و النقدي ىو األىـ. أما اآلف فقد حؿ محؿ ذلؾ رأس الماؿ 
ف القدرات المعرفية والتنظيمية دوف غيرىـ تمكنيـ الفكري والذي يتمثؿ في نخبة مف العامميف يمتمكوف مجموعة م

مف إنتاج األفكار الجديدة أو تطوير أفكار قديمة تمكف المؤسسة مف توسيع حصتيا السوقية وتعظيـ نقاط قوتيا، 
 (1)لمف يتصؼ بو(. الماؿ الفكري في مستوى إداري دوف غيره وال يشترط توافر شيادة أكاديمية  وال يرتكز رأس

فصف رأس الماؿ الفكري يمثؿ القيمة  (OCDE)وحسب تعريؼ منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية 
 رأس الماؿ البشري ورأس الماؿ الييكمي.ما االقتصادية لفئتيف مف األصوؿ غير المنظورة لمشركة، ى

يعد مصدرا غنيا يتضمف رأس الماؿ البشري الموارد اإلنسانية ويشمؿ الزبائف والمورديف وشركاء األعماؿ و 
     أما رأس الماؿ الييكمي فيشمؿ حقوؽ ممكية البرامج والنظـ وشبكات التوزيع وسبلسؿ ، لؤلفكار واإلبداع

 (2) التوريد.
أما األولى فتشمؿ  ،دية والموارد المعرفية )الفكرية(حدودا بيف الموارد الما (April)وقد وضع الباحث أبريؿ 

لعقارات، التجييزات، البرمجيات ميزانية المنشأة، منيا عمى سبيؿ المثاؿ: اكؿ تمؾ الموارد التي تظير في 
غيرىا، في حيف أف الثانية تتمثؿ في المعرفة التكنولوجية والعبلمات التجارية وبراءات االختراع والمعارؼ و 

 (3)العممية وكذلؾ التعمـ المتراكـ والخبرة.
        لفكري ىو ناتج عمميات متتابعة ومعقدة تحتاج يظير أف رأس الماؿ ا (April)وبتأمؿ رأي أبريؿ 

 إلى استثمارات وفترات زمنية طويمة لتكوينيا.
 .Skandiaلتوضيح رأس الماؿ الفكري نقدـ ىذا النموذج لشركة التأميف السويدية سكانديا و 

 

 
 
 
 
 

                                                 
المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية،  رأس المال الفكري طرق قياسو وأساليب المحافظة عميو،صالح أحمد عمي،  -المفرجي عادؿ حرحوش - (1)

 . 18، ص 2008الطبعة الثانية، القاىرة،
، مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية، أبو ظبي، اإلمارات، ، نظم إدارة المعرفة ورأس المال الفكري العربيغالبياسيف سعد - (2)

 . 62، ص 2007
 . 279محمود عواد ، مرجع سابؽ، ص الزيادات  -  (3)
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   نموذج شركة سكانديا :(I-18الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ،مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية، أبو ظبي ،ري العربيــنظم إدارة المعرفة ورأس المال الفكياسيف سعد غالب،  :المصدر

 .63ص ،2007اإلمارات، 
 

 :  أىميــة رأس المـال الفكري ثانيا
إف رأس الماؿ الفكري ىو أكثر الموجودات قيمة في القرف الحادي والعشريف في ظؿ االقتصاد المعرفي، 

 أعماؿ المؤسسات .ألنو يمثؿ قوى عممية يمكف أف ت دخؿ تغيرات جوىرية في 
ولو درسنا منتجات شركات السيارات األجنبية، مرسيدس األلمانية أو جنراؿ موتورز األمريكية أو تويوتا 
األلمانية وأحصينا عدد الميندسيف والفنييف والخبراء مف جية وعدد المحاسبيف واإلدارييف مف جية أخرى لوجدنا 

االستثمار في رأس الماؿ الفكري ودوره األساسي في تمؾ  أف الفئة األولى ىي الغالبة، مما يبيف أىمية
 (1)الشركات.

   Marketولقد أفرزت بعض شركات المعرفة ظاىرة فريدة مف نوعيا، فمثبل نجد أف القيمة السوقية
value  ة مايكروسوفت لشركMicrosoft   مّرة  مقارنة بقيمتيا  20 اآلونة األخيرة إلى أكثر مف فيقد وصمت
 الشركات الرقمية  وىو معدؿ ثابت وينمو باطراد منذ عشرات األعواـ، كما أف كثيرا مف  Book value  الدفترية

 dot .com . (2)ال تمتمؾ سوى رأس الماؿ الفكري 
قامة  وانطبلقا مف أىميتو سارعت الدوؿ والمنظمات ومراكز البحوث والدراسات إلى عقد المؤتمرات وا 

     مف بيف الدوؿعف طرؽ ووسائؿ قياسو وتقويمو ، و الندوات حوؿ تحميؿ مفاىيمو وتشخيص أبعاده والبحث 
       السويد والدنمارؾ، قبؿ ،يةالتي اىتمت بذلؾ نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: الواليات المتحدة األمريك

 أف تظير مبادرات أخرى في اإلتحاد األوربي ودوؿ أخرى في العالـ.
أما عمى المستوى العربي فالدراسات نادرة باستثناء تقارير التنمية البشرية العربية التي يصدرىا برنامج 

المكتب اإلقميمي  - United Nations Development Programme (UNDP)األمـ المتحدة اإلنمائي 
                                                 

االقتصادية وعمـو التسيير، كمية العمـو االقتصادية وعموـ ، مجمة العمـو االقتصاد المعرفي وأىمية رأس المال الفكري فيوبوفاسة سميماف،  -  (1)
 . 60، ص  2009، 9التسيير، جامعة سطيؼ، العدد 

 . 60ياسيف سعد غالب، مرجع سابؽ، ص  - (2)

 القيمـة السوقيــة

ادلالــيرأس ادلـال   رأس ادلـال الفكري 

ادلـال اذليكلي  رأس رأمسـال الزبون  

  رأمسال العمليات بتكاررأمسـال اال

 ادللموسة  األصول غري   احلقوق  الفكرية 
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وىذا يعني أف ميداف القياس والتقويـ لرأس الماؿ الفكري الوطني لكؿ دولة عربية أوال، ودراستو  -لمدوؿ العربية 
وتحميمو ضمف اإلطار العاـ ثانيا ينتظراف المزيد مف الدراسات العممية والتطبيقية التي يجب أف تتولى تنفيذىا 

 صصة إلى جانب إسيامات الباحثيف والمفكريف.مؤسسات ومراكز بحثية متخ
 : أسباب المحافظة عمى رأس المال الفكري ثالثا

 بعد تطرقنا إلى تعريؼ رأس الماؿ الفكري ومعرفة أىميتو سنشخص أسباب المحافظة عميو: 
 يجعؿ مما إف الدوؿ في بحث دائـ عف المزايا التنافسية التي تميز السمع والخدمات التي تنتجيا، -1

أو الخدمة، السرعة،  المستيمكيف يقبموف عمييا، ومف أمثمة ىذه المزايا: انخفاض التكاليؼ، ارتفاع جودة السمعة
 المرونة، الخياؿ، األفكار واالتصاالت.

    اليابانية   Toyotaومف الوقائع الحقيقية عمى تجسيد عناصر المزايا التنافسية السابقة نجد شركة تويوتا 
مف تاريخ وصوؿ الطمب. أما شركة  السيارة حسب الطمب إلى الزبوف في غضوف ثبلثة أياـ فقط إذ تقـو بتسميـ

          ويعني:  (Five Aاليابانية فتطبؽ شعار )  Nissanنيساف
Any Volume , Any Time , Any Body, Any where , Any Thing
(1). 

       محافظتيا  بيا و إف ما تحقؽ في ىذه الشركات اليابانية سببو التحكـ في المزايا التنافسية التي تتمتع 
 عمى مستوى متفوؽ في المعرفة يجعميا قادرة عمى االستجابة لبيئة المنافسة دائمة التغير. 

    مف مصادر متعددة أوليا  يعد رأس الماؿ الفكري ثروة كبيرة بالنسبة لممؤسسات، وتأتي ىذه الثروة -2
أف اإلنساف ميما كبر سنو فصنو ال يفقد إال قميبل مف قدرتو الدماغية، أي أنو يبقى حيويا وفعاال، وثانيا ىو 

: جعميـ يعمموف بقاعدة ما قدرتيـ عمى تسجيؿ براءات االختراع التي تشكؿ قيمتيا مبالغ خيالية،وىذا
(Seekout & Stay)  أي ابحث عف األفراد الممتازيف وحافظ عمى بقائيـ مّدة أطوؿ لبناء مصرؼ كبير

 (2)لممواىب مف خبلليـ. 
لمقياس وىذا المصرؼ سيجعؿ القيمة السوقية لكثير مف المؤسسات أكبر مف قيمتيا الدفترية، وىذا ىو ا

 .المالي لرأس الماؿ الفكري
يتو عالية جدا تتحمميا المؤسسات الصناعية والخدمية، إف كمفة الحصوؿ عمى رأس الماؿ الفكري وتنم -3

 تية:وتنفؽ ىذه الكمفة في الجوانب اآل
   يتطمب الحصوؿ عمى رأس الماؿ الفكري جيودا كبيرة وكمفة عالية. فمثبل شركة مايكروسوفت قامت - أ

البرمجيات، بمقابمة مئات المتقدميف لوظيفة ما مف ذوي المواصفات الدقيقة في تصميـ  في إحدى المرات
فأخضعتيـ الختبارات شخصية ومينية صعبة لبلطبلع عمى مدى سعة تفكيرىـ تجاه المشكبلت الجديدة التي 

(3). ستواجييـ في العمؿ، وقد تضطر إلجراء مقاببلت كثيرة وفي مّرات عديدة
 

                                                 
التدريب، األكاديمية ، الممتقى السنوي الثامف لمسؤولية المدير العالمي تأثير العولمة  في إدارة  الموارد البشريةمحمد عبد الوىاب عمي،  -(1)

 . 03، ص 1999العربية لمعمـو المالية والمصرفية، تونس، 
، مجمة العمـو االقتصادية واإلدارية، رأس المال الفكري  الثروة الحقيقية لمنظمات أعمال القرن الحادي والعشرينالعنزي سعد محمود،  - (2)

 . 120، ص  2001، بغداد، 25المجمد الثامف، العدد 
 .   119ص  ،نفسومرجع ال -  (3)
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مبتكريف والستخداـ تتحمؿ المؤسسات كمفة عالية عند تعييف الخريجيف ذوي المستويات العميا، ليكونوا  -ب
مياراتيـ التحميمية واإلبداعية، وتقـو شركات أخرى باستئجار رأس الماؿ الفكري لمدة معينة بتكمفة عالية لبلستفادة 

  . ـ بصنتاج السمع أو تقديـ الخدماتمف أفكارىـ قبؿ القيا

قدرتيـ االبتكارية تنفؽ المؤسسات مبالغ كبيرة لغرض تدريب رأسماليا الفكري باستمرار لزيادة  - ـج
أو إرساليـ إلى المعاىد والجامعات  واإلبداعية في إنتاج الجديد، وذلؾ مف خبلؿ إشراكيـ في البرامج التدريبية

.المتخصصة
(1)

 

   وبدوف ىذا التدريب يصبح رأس الماؿ الفكري أداة تعويؽ ال إبداع بسبب تقادـ معارفيـ وعدـ قدرتيـ 
            حقة والمعارؼ المتسارعة التي قد تجعؿ الميزة التنافسية ألي مؤسسة عمى مجاراة االبتكارات المتبل

 .ىي في أحسف األحواؿ حالة مؤقتة كما يقوؿ بورتر
وجود رأس الماؿ الفكري والمحافظة عميو ميـ لبقاء المؤسسات واستمرارىا ألنيـ يمثموف النخبة  إفّ  -د

  .الممتازة التي تكونت لدييا الخبرة العممية والعممية المتراكمة، والتي تضمف بقاءىا ضمف سوؽ المنافسة الدولية
لغ كبيرة ألغراض االستشارة التي إف تدريب رأس الماؿ الفكري وتشخيصو باستمرار يتطمب إنفاؽ مبا -ىـ

 تقدميا شركات أو مكاتب متخصصة في ىذا المجاؿ. 
    وانطبلقا مما تقدـ تظير ضرورة المحافظة عمى رأس الماؿ الفكري  ألنو يمثؿ كمفة عالية، لكف لؤلسؼ

     فكـ نقؿ ضائعا،إف لـ  ال توليو الدوؿ النامية ومف بينيا الجزائر االىتماـ المطموب، فيو كنز مدفوف ميدور
 ىي العقوؿ التي اكتسبت الميارات والمعارؼ عمى مّر السنيف وقد خسرتيـ أوطانيـ فيجروىا ببل رجعة؟؟!

 
 ركائز االقتصاد المعرفي المطمب الثالث:

نيايات القرف الماضي وبداية ىذا القرف صعودا متناميا في مضاميف اقتصاد المعرفة وتقنياتو  تشيد
     فاالقتصاد العالمي اجتاز مرحمة سيادة المنظومة االقتصادية التقميدية التي تعتمد ،الكثيرة هالمتقدمة وركائز 

تجو برنامج األمـ المتحدة الخاص بتقييـ ا و ومخرجاتيا،عمى الموارد إلى مرحمة أخرى السيادة فييا لممعرفة 
إلى اعتبار أربعة عوامؿ رئيسية بوصفيا الركائز الرئيسية   مستويات إدارة المعرفة في مجتمعات العالـ المختمفة

               تكزر أساسية في تحديد مستوى سعي االقتصادات الوطنية باتجاه بموغ المجتمع المر يالتي تعد معاي
 (2)شممت أربعة ركائز جوىريػة ىي:إلى المعرفة، و  و في جؿ أنشطت

 منظومة االقتصاد الوطني :أوال
 تضـ عناصر ىذا المحور جممة مف التغيرات التي تنضوي تحت ثبلثة عناصر رئيسية ىي: 

       لدرجة التنافس القائمة  عدميا والتي تعد مقياسا ة بوجود التعريفة الجمركية أوالعوائؽ ذات الصم –
  السوؽ؛ في

                                                 
، الممتقى السنوي الثامف لمسؤولي التدريب، األكاديمية العربية لمعمـو المالية تأثير العولمة في إدارة الموارد البشريةالعريضي عدناف، - (1)

 . 20، ص 1999والمصرفية، تونس، 
(2)- World Bank, Knowledge Assessment Methodology  KAM,  WBI Themes, Knowledge for Development, 
New York ,2007. 
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ـ: الذي يعد مقياسا لسياسات السوؽ التي تحاوؿ التحكـ باألسعار أو غياب المراقبة مستوى التنظي –
المناسبة لممصارؼ والمحددات الصارمػة التي ت عتمد في مجاالت ذات صمة بالتجارة الخارجية وآليات التطوير 

 ؛واألعماؿ في التجارة
الثقة التي يعّدىا العميؿ مؤشرا عمى قدرتو عمى العمؿ واالستثمار  دور القانوف: الذي يعد مقياسا لتخـو –

مكانية تنفيذ العقود وااللتزاـ بمضامينيا.   ضمف قوانيف المجتمع، و مدى فاعمية السمطة القضائية وا 

عمى المنظومة التشريعية المتعمقة بقطاع االتصاالت بدء بالقوانيف المكرسة لممنافسة  الدراسة وستركز
 الييئات المستقمة التي كمفت بتوفير المناخ المناسب لتحقيؽ متطمبات المنافسة. ى، إلة و األجنبيةالمحمي

ب وتساعد عمى جذ و االقتصاد المعرفي،تعد المنظومة التشريعية مؤشرا حاسما إلنجاح عممية التحوؿ نح
 االستثمارات لمقطاعات االقتصادية المختمفة.

  والموارد البشرية التعميم :ثانيا

يتـ تقييـ مستوى ىذا العامؿ في ضوء متغيرات تعنى بمستوى التحاؽ المواطف بمراحؿ التعميـ المختمفة، 
 ومستوى الثقافة السائدة في المجتمع.

 مف جيػة أخرى، يؤخذ بعيف االعتبار مستوى اإلنفاؽ عمى التعميـ بمراحمو المختمفة.  -
 وحجـ الموارد البشرية الماىرة في المجتمع ومستوى التدريس الذي قد نالتو ىذه الموارد البشرية. -
 المناسبة في المجتمع الحتضانيا. معاناة العقوؿ مع مسألة اليجرة نتيجة عدـ توفر الظروؼو  -

سية لبيئة اقتصاد ألف التعميـ والتدريس المستمر المعتمد عمى التكنولوجيا ىما مف أكثر الخصائص الرئي
 (1)المعرفة لكي تصبح ىناؾ عمالة معرفية منافسة ومطموبػة.

في كافة الجوانب  وذلؾ مف خبلؿ إسيامو ويحتؿ التعميـ أىمية كبيرة قي خدمة المجتمع و االقتصاد و تطورىما،
 الثقافية و غيرىا. السياسية، االقتصادية،

  وتبرز أىمية التعميـ فيما يمي:
       و بالشكؿ الذي يحقؽ توفير القدرات اإلدارية و التنظيمية لتحقيؽ التخصيص األمثؿ لمموارد المتاحة،  -    

          حيث يتـ توجيو الموارد نحو المجاالت التي تحقؽ أكبر عائد مف استخداميا أقصى نفع اقتصادي ممكف،
 مردود. أو

 شاطات االقتصادية.نلتنظيـ في قيادة الو الريادي لعنصر ا وىذا ما أكده شومبيتر بتركيزه عمى الدور المحوري
إذا ارتبطت  تطوير قدرات العامميف مف خبلؿ تزويدىـ بالمعمومات و المعارؼ و الميارات، خاصة -    

 بأدائيـ وقياميـ بأعماليـ.
السيما وأف ،إحداث التطور العممي و التكنولوجي الذي يمثؿ األداة اليامة في تنمية االقتصاد و تطويره  -    

 .قطاع االتصاالتالثورة العممية الكبيرة في كافة المجاالت خاصة في  العالـ اليـو يعيش ىذه
كثيؼ  اإلنتاجيظؿ استخداـ الفف  لميف والنشاطات فياالبشرية التي تستدعييا الوظائؼ و الكفاءات  إيجاد -    

 )اآلالت و المعدات( في العمميات اإلنتاجية.االستعماؿ لرأس الماؿ
                                                 

، مركز دراسات وبحوث الدوؿ النامية، القاىرة، ت العربية المتحدة و إمارة دبياتجربة اقتصاد المعرفة في دولة اإلمار جماؿ محمد،  غيطاس- (1)
 . 118، ص 2006
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ومات والمعرفة، وىو أحد ركائزه األساسية، حيث يوفر أفضؿ الوسائؿ لكسر ة مجتمع المعمتعميـ ىو بوابإف ال
 نية الحديثة.القيود التي تعيؽ االطبلع عمى المنجزات العممية و المعمومات  التق

 والقدرة التنافسية : االبتكارثالثا
       في عدد متزايد ألىـ مف النشاط الذي يضيؼ القيمةقد أصبح ابتكار السمع و الخدمات الحمقة ا  

ات المتقدمة والتقنيػة يمف المنشآت التي تقـو عمى مشروعات المعرفة كخدمات التصميـ واليندسة واإللكترون
 بعصر االبتكار.   لذا سمي ىذا القرف الحادي والعشروف برامج الحاسوب وغيرىا،الحيوية وتصميـ 

أو منتج أو عممية أو نظاـ  آللةأف األوؿ فكرة أو رسـ أو نموذج  إذاالبتكار، وىناؾ فرؽ بيف االختراع و
 يعني ( ، ولكف الإلزامياجديد أو محسف ، ويمكف أف تحصؿ االختراعات عمى براءة االختراع )وليس ذلؾ 

 خصائص االبتكار.  إحدىبالضرورة أف تصبح سمعة أو خدمة يمكف تسويقيا ، فتمؾ 
بينما االبتكار ىو التطبيؽ االقتصادي  ما،وبشكؿ أكثر تحديدا يعتبر االختراع الحؿ التقني لمشكمة 

 (1)لبلختراع.
       ىذا المحور متغيراتولما كاف االبتكار يعتمد في جؿ أنشطتو عمى البحث والتطوير، فقد اعتمدت  

عمى عدد الباحثيف لكؿ مميوف نسمة وبراءات االختراع  والمقاالت العممية والبحوث المنشورة في مجاالت العموـ 
 فمف القطاعي المصرفية والتقنيات التطبيقية وحجـ االستثمارات المخصصة ألنشطة البحث والتطوير في كؿ

و  الي لممشاريع الفنية التي نشأت في الحاضنات التقنية الوطنيةالحكومي والخاص، ومدى توفر الدعـ الم
مع متطمبات  ، مدى توافؽ التعميـ الجامعيمستوى تدريب الكوادر و التعاوف البحثي بيف الجامعات و المؤسسات

وكذا نسبة تصدير التقنيات المتقدمة مف  العاـ و الخاص عمى البحث و التطوير اإلنفاؽاالقتصاد الوطني،حجـ 
 التقنيات الجديدة.ويمكف القوؿ أف االبتكار مورد رئيسي تستمد منو المعارؼ وتستحدث  اإلنتاج،صادرات 

 البنية األساسية لممعمومات واالتصاالت  رابعا:
  قتصاد المرتكزة تعد البنية التحتية لممعمومات واالتصاالت األرضية الصمبة التي تنمو عمييا أنشطة اال

 .عمى المعرفة
وعدد  وتتألؼ عناصر ىذا المحور مف أدوات المعمومات واالتصاالت حيث اليواتؼ التقميدية والمحمولة

          الحواسيب الشخصية المتوفرة في البيئة الوطنية، والتي تعد معيارا عمى مقدار توظيؼ تقنية المعمومات
في االستثمار األمثؿ لتدفؽ المعمومات ومستوى  في الدخوؿ إلى األنترنت وأنواع تقنيات المعمومات التي تسيـ

 سيادة خدمات الحكومة اإللكترونية، وحجػـ اإلنفاؽ عمى البنية التحتية لممعمومات.
 أىـ ركائزه ىعم األخيرفي فصميا  ستعتمد الدراسة، العناصر المكونة لبلقتصاد المعرفي  تشعبل اونظر 

عف سعي دوؿ الدراسة لمواكبة التطورات  واضحة، وبصمكانيا تكويف صورة والتي أمكف جمع المادة العممية حوليا
 الحاصمة في االقتصاد المعرفي وىذه الركائز ىي:

 االبتكار.و  التعميـ ،المنظومة التشريعية
 
 

                                                 
(1)

،رشخًخ إصذاساد ثًيك ،يشكض انخجشاد انًهُيخ نإلداسح ثًيك ، انديضح ، حرب اإلبداع فن اإلدارة باألفكارـ فشيذسيك كشيغزىف فىٌ ثشادٌ ،  

  . 20،ص 2000يصش،
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 خالصة 
عمى موائد  أصبح  مطروحالكنو اليـو لقد ظؿ االقتصاد المعرفي بعيدا عف البحث والدراسة والتحميؿ، 

 البحث فارضا تناولو في المؤتمرات والندوات.
    التكنولوجية الثالثة فمع نياية األلفية الثانية ودخوؿ األلفية الثالثة ظير ما يسمى بالثورة المعموماتية أو

      اس المعرفة، حيث أصبح إنتاج المعمومات وتجييزىا ومعالجتيا نشاطا اقتصاديا رئيسياالتي تقـو عمى أس
  في كثير مف الدوؿ.

إلى أىـ  وقد حاوؿ ىذا الفصؿ تأصيؿ المفاىيـ األساسية المرتبطة بيذا االقتصاد الجديد وخمص 
 يف الذيف عّددوا مآخذه.الخصائص التي تميزه عف االقتصاد التقميدي، دوف إغفاؿ وجية نظر المعارض

عمى ضرورة االستثمار  ألّح البحث ،حيثماؿ الفكريالوالشؾ أف الدعامة الرئيسية ليذا االقتصاد ىي رأس 
 البشري.

في االقتصاد المعرفي،  وقد اعتمدت الكثير مف المؤشرات لمعرفة مدى التقدـ الذي تحرزه الدوؿ لبلندماج
 البنؾ الدولي. ىاومف أبرزىا تمؾ التي اعتمد

          تيا المختمفة القد أصبح االقتصاد المعرفي األداة الفعالة لتحقيؽ تنافسية اقتصاديات الدوؿ وقطاع
 طرؽ إليو الفصؿ التالي.توىذا ما سي

  



 
 
 
 

 

 
 
 

 الفصل الثاني
اإلطار المفاىيمي   

 لمتنافسية
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 تمييـد
لقد تعاظمت ضغوط التنافس وأصبح الشغؿ الشاغؿ لمدوؿ عمى اختبلؼ مستوياتيا، خاصة الدوؿ النامية 

 تنافسية.بما فييا دوؿ المغرب العربي حيث وجدت نفسيا بعيدة كؿ البعد عف تصنيفات الدوؿ األكثر 
إف االقتصاديات التنافسية لـ تعد تمؾ االقتصاديات التي تعتمد عمى انخفاض التكاليؼ واألجور، بؿ 

ولوجي المؤسس عمى خاصة ما تعمؽ منو بالموارد البشرية المؤىمة واإلبداع التكن –أصبح االقتصاد المعرفي 
نيوض بيا، ومف ثـ أصبح تحقيؽ ػمػي لػاسػمحفز األسة والػيػنافسػيـ قدرتيا التػيمثؿ الفيصؿ لتقي –البحث والتطوير

 في سبيؿ تعزيزىا . مف مجيودات  تنافسية عالية مرىونا بما تبذلو الدوؿ
لكف االقتصادييف لـ يتفقوا عمى تعريؼ موحد لمتنافسية وال كيفية قياسيا، بؿ تعددت اآلراء حوؿ تعريفيا 

 .في مباحثو المختمفة ىذا الفصؿ توضيحوىو ما يحاوؿ  و، وتحديد مؤشرات قياسيا وأبعادىا
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 المبحث األول: ماىية التنافسية
دارة األعماؿ منذ بداية الثمانينات،  لقد شغؿ تحديد مفيـو التنافسية اىتماـ الباحثيف في مجاؿ االقتصاد وا 

فريؽ، حيث ينصب اىتماـ رجاؿ لكف اختمفت الرؤى حوؿ مفيوميا، وسبب ذلؾ االختبلؼ يعود إلى نظرة كؿ 
 إدارة األعماؿ عمى تنافسية المنشأة أو القطاع، بينما ييتـ االقتصاديوف بتنافسية الدولة ككؿ.

 وسوؼ تتناوؿ الدراسة ىذه المفاىيـ بدء بتنافسية المنشأة فتنافسية القطاع ثـ تنافسية الدولة.
 

 المطمب األول: تنافسية المنشأة
تعريؼ تنافسية المنشأة حوؿ قدرتيا عمى تمبية رغبات المستيمكيف المختمفة، وذلؾ بتوفير سمع  يرتكز 

 وخدمات ذات نوعية جيدة تستطيع مف خبلليا النفاذ إلى األسواؽ الدولية.
ينص التعريؼ البريطاني لمتنافسية عمى أنيا قدرة المنشاة عمى إنتاج السمع والخدمات بالنوعية الجيدة  و
ر المناسب وفي الوقت المناسب، وىذا يعني تمبية حاجات المستيمكيف بشكؿ أكثر كفاءة مف المنشآت والسع

 .(1)األخرى

بأنيا قدرة المنشأة عمى صياغة وتطبيؽ االستراتيجيات التي تجعميا في مركز  وعرفيا مصطفى أبو بكر
مف خبلؿ االستغبلؿ األفضؿ  أفضؿ بالنسبة لممنشآت األخرى والعاممة في نفس النشاط، والتي تتحقؽ

إلى القدرات والكفاءات والمعرفة وغيرىا مف إمكانيات  لئلمكانيات والموارد الفنية والمادية والتنظيمية، باإلضافة 
 (2)تتمتع بيا المنشأة والتي تمكنيا مف تصميـ وتطبيؽ استراتيجياتيا التنافسية.

يـ ػو/أو توقيت التسم نافسيف في الجودة و/ أو السعرا قدرة التميز عمى المػوعرفيا مصطفى أحمد سيد بأني
التغيير السريع الفاعؿ، والقدرة الكبيرة عمى  درة عمىػؿ وما بعد البيع، وكذا في االبتكار والقػو/أو خدمات ما قب

 (3)كسب رضى العمبلء وتحقيؽ والئيـ.
تميز الذي يتيح لممنشأة إنتاج قيـ وأوضح عمي السممي بأف التنافسية ىي الميارة أو التقنية أو المورد الم

ومنافع لمعمبلء تزيد عما يقدمو ليـ المنافسوف، ويؤكد تميزىا واختبلفيا عف ىؤالء المنافسيف مف وجية نظر 
عمى ما  مف المنافع والقيـ التي تتفوؽ العمبلء الذيف يتقبموف ىذا االختبلؼ والتميز، حيث تتحقؽ ليـ المزيد

  (4)خروف.يقدمو ليـ المنافسوف اآل
       فيما ذىب آخر إلى القوؿ بأنيا قوة دافعة أو قيمة أساسية تتمتع بيا المنشأة وتؤثر عمى سوؾ الزبائف

     الخدمة  أوفي إطار تعامميـ معيا، وتستمر لفترة طويمة بغض النظر عف طوؿ أو قصر دورة حياة السمعة 
 (5)التي تقدميا ىذه المنشأة.

                                                 
 .2011جواف  21- 19، بحوث ومناقشات، تونس،محددات القدرة التنافسية لألقطار العربية في األسواق الدوليةوديع محمد عدناف ،  - (1)
 .14-13ص  ،2006، الدار الجامعية، اإلسكندرية، لتحقيق الميزة التنافسيةالموارد البشرية مدخل أبو بكر مصطفى محمود،  - (2)
 .49 -47، ص 1999،  الطبعة الثانية، مكتبة األنجمو مصرية، القاىرة، تحديات العولمة والتخطيط االستراتيجيسيد مصطفى أحمد،  - (3)
 .104، ص 2001شر والطباعة، القاىرة، ، دار غريب لمنإدارة الموارد البشرية اإلستراتيجيةالسممي عمي،  - (4)
، ورقة عمؿ ألقيت في إطار الممتقى الدولي حوؿ  دور التسيير الفعال لموارد وكفاءات المؤسسة في تحقيق ميزة تنافسيةالداوي الشيخ،  -(5)

 .2004مارس،  10-9التنمية البشرية وفرص االندماج في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية، جامعة ورقمة، 



 اإلطار المفاىيمي لمتنافسية                                                              الفصل الثاني

 

 43 

          القدرة عمى تزويد المستيمؾ منتجات وخدمات بشكؿ أكثر فعالية وكفاءة وىناؾ تعريؼ آخر بأنيا
مى الصعيد العالمي في ظؿ عمف المنافسيف اآلخريف في السوؽ الدولية، مما يعني نجاحا مستمرا ليذه المنشأة 

وظفة في العممية غياب الدعـ والحماية مف قبؿ الحكومة ، ويتـ ذلؾ مف خبلؿ رفع إنتاجية عوامؿ اإلنتاج الم
 ، أي أف التنافسية مرتبطة بالتحرير التجاري واالنفتاح االقتصادي.(1)اإلنتاجية )العمؿ،رأس الماؿ والتكنولوجيا(

وحسب النموذج النظري لممنافسة الكاممة تكوف المنشأة غير تنافسية إذا كانت تكمفة إنتاجيا المتوسطة 
دىا غير مستغمة بطريقة عقبلنية أي لـ يتـ تخصيصيا وال أي أف موار  (2)تفوؽ سعر منتجاتيا في السوؽ
 االستفادة منيا بشكؿ مناسب.

ة أقؿ ربحية وتنافسية ضمف فرع نشاط معيف ذي منتجات متجانسة إذا كانت تكمفة إنتاجيا أوتكوف المنش
رتفاع تكمفة لى اا  و  ةأالمتوسطة أعمى مف تكمفة منافسييا، ويعود سب ذلؾ االرتفاع إلى ضعؼ إنتاجية المنش

 (3)عوامؿ إنتاجيا أو لمسببيف معا، وقد يكوف سبب ذلؾ انخفاض فعالية  التسيير.
          ة ما ذات ربحية وتحتؿ مركزا ميما في السوؽ المحمية دوف أف تكوف تنافسية ألكف قد تكوف منش

الجمركية وغير عمى المستوى الدولي، ويحدث ذلؾ عندما تكوف السوؽ المحمية محمية بسبب الحواجز )
 (4)الجمركية( التي تعترض التجارة الخارجية.

ألف تقييد التجارة يعيؽ تنافسية المؤسسة ويكبؿ أداءىا في األسواؽ العالمية ويضعؼ قدرتيا عمى مواجية 
المنافسة والصمود أماـ تيديداتيا، بعكس التحرير الذي يفسح أماميا المجاؿ ويسمح ليا بصبراز قدرتيا الحقيقية 

 (5)تقييـ أدائيا بعيدا عف حماية الدولة.و 
مف ربحية  وعرفيا فريد النجار بأنيا قدرة المنشأة عمى الصمود أماـ المنافسيف، بغرض تحقيؽ أىدافيا

 (6)ونمو واستقرار وتوسيع وابتكار وتجديد.
وذكر آخر بأنيا قدرة المنشأة عمى عرض منتجات ذات قيمة عالية وتكمفة مساوية أو أقؿ مقارنة 

 .(7)بمنافسييا، ومحققة كفاءة اقتصادية عالية لفترة طويمة
ويعرفيا كؿ مف كوتمر وأرمسترونج عمى أنيا ميزة عمى المنافسيف تكتسب عف طريؽ تقديـ قيمة أكبر 

 أقؿ أو عف طريؽ تقديـ فوائد أكبر.لمعميؿ، إما مف خبلؿ أسعار 

                                                 
 مرجع سابؽ.، محددات القدرة التنافسية لألقطار العربية في األسواق الدوليةوديع محمد عدناف ،  - (1)

(2)-Mc Fetridge- Donald. G, la compétitivité  notions et mesures (Ottawa; industrie canada, avril 1995) 
document hors série n°=5; p3.http://www.ic.gc.ca/epic/site/eas-aes.nsf/vwapj/op05f.pdf/file/opo05-pdf.last 
visit: 5/12/2010. 
(3) - Ibid, P 3. 
(4) -  Ibid, P 5 . 

(5) -  ، شكالية االندماج في االقتصاد العالميالتنافسية كبابي كمثـو ، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير، وا 
 .5، ص 2008جامعة باتنة، 

 .11، ص 2000، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، المنافسة والترويج التطبيقيالنجار فريد،  - (6)
(7) – Ingham  Marc, Management stratégique et compétitivité, De boeck-wesmael,  sa, Bruxelles 1995,    
P 2.  

http://www.ic.gc.ca/epic/site/eas-aes.nsf/vwapj/op05f.pdf/file/opo05-pdf.last
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مؤسس مفيـو التنافسية فقد عرفيا بصمكانية مؤسسة تقديـ سمعػة أو خدمة  .Porter) (Mوأما مايكؿ بورتر
لعمبلئيا، بحيث يمكف أف تػأخذ شكؿ أسعار أقؿ بالنسبة ألسعار المنافسيف بمنافع متسػاوية، أو تقديـ منافع 

سع الزيادة السعرية المفروضة مع قدرة المؤسسة عمى االستمرار في االحتفاظ متميزة في المنتج تعوض بشكؿ وا
 (1)بيذه الميزة.

في مركز أفضؿ  ويؤدي إلى زيادة ربحيتيا ويجعمياوىي أف يكوف لدى المؤسسة ما يميزىا عف غيرىا 
 (2).بالنسبة لممؤسسات األخرى العاممة في نفس النشاط

 إلى تعريؼ شامؿ أال وىو:ومف خبلؿ التعاريؼ السابقة نخمص 
مع االستغبلؿ األمثؿ  قدرة المنشأة عمى تحقيؽ قيمة لمعمبلء تجعميا في مركز أفضؿ مف المنشآت األخرى

   لجميع إمكانياتيا، ىذه القيمة التي تقدميا لمعمبلء يجب أف تقدـ منفعة أكبر ويكونوف مستعديف لمحصوؿ عمييا
تحصيؿ المنفعة جراء التعامؿ معيا بما تقدمو ليـ مف سمع وخدمات  في جميع الحاالت، ونعني بذلؾ إدراكيـ

 أساسيا الجودة والتميز والتكمفة مف خبلؿ االستخداـ األمثؿ لمموارد.
عمى كثافة البحث  وتعتمد تنافسية المنشأة عمى دعامتيف أساسيتيف ىما: االستمرارية والحركية التي تعتمد

 تكار واالختراع وتنمية رأس الماؿ البشري.والتطوير وبذؿ الجيود في مجاؿ االب
لقد اختمفت المفاىيـ التي تناولت التنافسية إال أف أغمبيا متفؽ في المضموف، وىناؾ مف فرؽ بيف 

 التنافسية والميزة التنافسية والقدرة التنافسية.
وىي تمثؿ تميزىا  فالتنافسية تمت اإلشارة إلييا، أما الميزة التنافسية فتعكس مظير المنشأة في السوؽ،

 وتفردىا عف باقي منافسييا في إحدى مجاالت التنافس كالجودة أو التكمفة أو المرونة.
 وتتحقؽ الميزة التنافسية  مف خبلؿ االستغبلؿ األمثؿ والمثمر لمقدرات التنافسية لممنشأة.

مكنيا مف التنافس بشكؿ أما القدرة التنافسية فتمثؿ مختمؼ العوامؿ والقدرات الداخمية لممنشأة، والتي ت
 ويحقؽ ليا مكانة وموقعا تنافسيا مبلئما. أفضؿ،

         ولكف أغمب الكتاب يشير إلى أف التنافسية والميزة التنافسية والقدرة التنافسية مصطمحات مترادفة
 (3)وىو الشيء الذي تحظى بو المنشأة دوف غيرىا.

أف يعزى ىذا  ا عمى تنافسية تمؾ الدولة، ويمكفقياسإف تنافسية إحدى المنشآت في دولة ما ال تعتبر م
ة بالذات ال تتوفر لباقي المنشآت، وىذا يتطمب التركيز عمى تنافسية ألنجاح إلى عوامؿ خاصة بيذه المنشا

 قطاع معيف وكافة النشاطات المتعمقة بو، وىذا ما ستتطرؽ إليو الدراسة الحقا.
 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) - Porter. M , l’avantage concurrentiel,Traduit par Philippe la vergne, Dunod, Paris,1999, P 13. 

 .8، ص2002، الدار الجامعية ،اإلسكندرية، الثانية ، الطبعةنظام المعمومات مدخل لتحقيق الميزة التنافسيةمعالي فيمي حيدر، -(2)
 .42، ص 2008، دار كنوز المعرفة، األردف، إدارة خدمة العمالء ، منصور إياد شوكت - (3)
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 المطمب الثاني: تنافسية القطاع
        في دولة إف مفيـو تنافسية القطاع يختمؼ عف تنافسية المنشأة فيي تعني قدرة شركات قطاع معيف  

ما عمى تحقيؽ نجاح مستمر في األسواؽ الدولية دوف االعتماد عمى الدعـ والحماية الحكومييف. وىذا ما يؤىؿ 
 تمؾ الدولة لمتميز في ىذا القطاع.

إذا كانت اإلنتاجية الكمية لعوامؿ إنتاجو مساوية أو أعمى منيا لدى ويكوف فرع نشاط معيف تنافسيا 
المنافسيف األجانب، ويكوف تنافسيا أيضا إذا كاف مستوى تكاليؼ الوحدة الواحدة منو )المتوسطة( يساوي أو يقؿ 

 (1) عف مستواه لدى المنافسيف األجانب.
إنتاج سمع وخدمات لؤلسواؽ الدولية تسمح ليا ويعني أيضا قدرة القطاع في ظؿ اقتصاد حر ومفتوح عمى 

 بالمحافظة عمى مردوديتيا وتطويرىا لفترة طويمة.
 

إف ىذا التعريؼ يتطابؽ مع تعاريؼ التنافسية عمى مستوى االقتصاد الكمي مثؿ القدرة عمى إنتاج سمع 
 معيشة مرتفع  ومستداـ . وخدمات تستجيب لشروط المنافسة الدولية وتسمح لسكاف بمد ما باالستفادة مف مستوى

 

وىو عبارة عف سمسمة مترابطة  Clusterإف الحديث عف تنافسية القطاع تستمـز اإلشارة إلى مفيـو العنقود 
أو قنوات  مف الصناعات ذات العبلقة سواء مف حيث مدخبلت اإلنتاج أو التكنولوجيا المستخدمة أو المستيمكيف

  التوزيع أو حتى الميارات المطموبة.
بأنو التقارب الجغرافي  1990وقد عرؼ مايكؿ بورتر العنقود في كتابو الميزة التنافسية لؤلمـ عاـ 

 لمجموعة مف الشركات والمؤسسات المرتبطة في مجاؿ معيف مف خبلؿ عبلقات ارتباطية وتكاممية.

الجغرافية وتعرؼ العناقيد أيضا بأنيا أقطاب تنافسية تتكوف مف تجمع مؤسسات تقع عمى نفس الرقعة 
وتضـ مؤسسات تعميـ عالي ومراكز بحث عمومية وخاصة إلعداد مشاريع تنموية وتشجيع االختراع واالبتكار، 

 (2).وتستفيد مف دعـ الحكومة ونظاـ ضريبي خاص، وذلؾ لجعؿ االقتصاد تنافسيا
يؼ أقؿ نسبيا وتكمف خصوصية ىذه التجمعات )العناقيد( بصيجاد مورديف محمييف لمدخبلت اإلنتاج وبتكال

مف استيرادىا مما يؤثر إيجابا عمى تنافسية الصناعة في السوؽ المحمي والعالمي، وكمما اتجيت الصناعات 
         الداعمة والمرتبطة إلى إنتاج أجزاء محددة ومتخصصة مف مدخبلت اإلنتاج، كمما كاف ليا دور أكبر

 لميا.في مساعدة الصناعة الرئيسية عمى التطور والمنافسة عا
        إف فعالية العنقود تكمف في مدى التفاعؿ والتشابؾ بيف مكوناتو )صناعة رئيسية، مرتبطة وداعمة(
   التي تشكؿ الييكؿ األساسي الذي يبنى عميو ، إذا طرأ خمؿ عمى جزء منو أثر عمى تنافسية العنقود، ومف ثـ 

ما يفسر انتشار ظاىرة العناقيد في البمداف  ، وىذاهعمى القطاع ككؿ، وأف نجاحو متوقؼ عمى مستوى تطور 
المتقدمة ومحدوديتيا في الدوؿ النامية وأوؿ مف عرؼ العناقيد الياباف والواليات المتحدة األمريكية وتوالت الدوؿ 

باحثا يشتغموف عمى  9000عنقودا أو قطبا تنافسيا يضـ  71 الصناعية في إنشائيا، فمثبل في فرنسا يوجد اليـو
 مشروع. 1000

                                                 
(1) - Mc Fetridge, D.G, Op cit, P 12. 
(2)-http ://www.competitiveness.Gowfo/pols-en-action/carte-despoles468-htm/ Dernière visite:17/08/2011. 
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مف الوظائؼ  وقد أدركت المؤسسات الصناعية والخدمية ضرورة إنشاء ىذه التجمعات لمجموعة معينة
لتحقيؽ تنافسية أكبر لئلقتصاد العالمي، وتشمؿ البحث العممي والتطور التكنولوجي واالبتكار في المنتجات 

جيا بما فييا تكنولوجيا المعمومات والعمميات، وكانت ىذه التجمعات في طميعة مستكشفي سمسمة مف التكنولو 
 .(1)واالتصاالت لدعـ أنشطتيا في العديد مف المجاالت

وقد يكوف العنقود الشكؿ األكثر نضجا لمعمؿ التكاممي ما بيف المؤسسات العاممة في اقتصاد ما، في حيف 
         قانة الحيويةشكؿ في جوىرىا عنقودا، مثؿ عنقود التتيمكف أف توجد أشكاؿ أخرى لمتجمعات الصناعية 

 في العديد مف مناطؽ العالـ شامبل كبل مف النشاطات المتعمقة بالصيدلة، البيولوجيا والكيمياء.
ويذكر أف العناقيد في العادة تتخذ طبيعة مكانية بتركيزىا في مكاف جغرافي واحد وىو ما يطمؽ عميو 

      والخدمات ذات العبلقة بتكنولوجيا المعمومات العنقود المكاني أو اإلقميمي، مثاؿ ذلؾ صناعة الكمبيوتر 
  Bangalor  بالواليات المتحدة األمريكية، والبرمجيات في واد بنغالور Silicon Valleyفي وادي السيميكوف 

Valley .في اليند 
  الذي يتوقع منو  حيث تعتمد درجة تركز العناقيد إلى حد ما عمى تطور وسائؿ النقؿ واالتصاالت، األمر

        في الصناعات القائمة الت أثر عمى ىذه الظاىرة، وخصوصاأف يكوف لمتطور الكبير في مجاؿ االتصا
 عمى المعرفة كصناعة تكنولوجيا المعمومات والخدمات المرتبطة بيا.

زة والعناقيد إف تنافسية العناقيد أو قطاع مف القطاعات مف تنافسية الدولة بمعنى أف القطاعات المتمي
الرائدة التي تستطيع المزاحمة محميا ودوليا ستؤدي بالتأكيد إلى رفع تنافسية الدولة عالميا، ولذلؾ سيتناوؿ البحث 

 .أيضاتنافسية الدولة 
 

 المطمب الثالث: تنافسية الدولة
أف كاف مرتبطا  مفيـو تنافسية الدولة يتداخؿ مع مفاىيـ النمو والتنمية، وقد عرؼ تغيرا مستمرا، فبعد فإ

بالتجارة الخارجية ثـ بالسياسة الصناعية ثـ بالسياسة التكنولوجية لمدوؿ أصبحت تنافسية الدوؿ تعني مدى 
بأف التنافسية الدولية تشير إلى قدرة   (A. Tyson)فوقد ذكر تايزو  ،قدرتيا عمى رفع مستويات معيشة مواطنييا

األسواؽ العالمية، وتساعد في ذات الوقت عمى تحقيؽ ارتفاع  ع وخدمات تمبي احتياجاتمدولة ما عمى إنتاج س
 في متوسط نصيب الفرد مف الدخؿ القومي لرعايا الدولة المعنية، والعمؿ عمى الحفاظ واستمرارية ىذا االرتفاع.

فقد اعتبر تنافسية الدولة بأنيا قدرتيا عمى إنتاج سمع  (J. Sachs)أما اإلقتصادي األمريكي ساكس 
 يمكف تسويقيا دوليا،عمى أف يؤدي ىذا اإلنتاج إلى تزايد الدخؿ الحقيقي لمواطنييا.وخدمات 

 

                                                 
، األمـ العربية إقامة شبكات البحث والتطوير واالبتكار في البمدان(، ESCWAالمجنة االقتصادية واإلجتماعية لغرب آسيا /األسكوا ) -(1)

 .4، ص 2005المتحدة، نيويورؾ، 
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وقد أوضحت إحدى الدراسات، أف التنافسية تعني قدرة الدولة )بشرط حرية وعدالة السوؽ( عمى إنتاج 
قيقي لمواطنييا السمع والخدمات التي تقابؿ اختبار المنافسة العالمية واالستمرار في المحافظة عمى الدخؿ الح

 (1)والتوسع فيو.
)السمع والخدمات  ىذا التعريؼ تتضح أىمية حرية المنافسة، وقدرتيا عمى زيادة الدخؿ الحقيقي مفو 

 المستيمكة(، وليس الدخؿ اإلسمي )النقدي( لمواطنييا.
و أكد بورتر في دراسة لو عمى أف مفيـو تنافسية الدولة متعدد الجوانب، فقد تؤخذ عمى أنيا ظاىرة كمية 

أو  عجز الموازنة العامة لمدولةو داخؿ االقتصاد  يتأثر ببعض المتغيرات مثؿ أسعار الصرؼ، أسعار الفائدة 
    تكمفة العمؿ، كما أف التنافسية قد ترجع في  بيعية بوفرة، أو أنيا دالة عكسيةتعتمد عمى ممكية الموارد الط
و أنيا التوازف الموجب لمميزاف التجاري، أو القدرة عمى خمؽ الوظائؼ، ويشير أإلى اختبلؼ ممارسات اإلدارة، 

لى أف المفيـو الوحيد الشامؿ لمتنافسية عمى مستوى الدولة ىو إنتاجية الدولة، وأف رفع مستوى المعيشة  بورترا 
 .(2)ؼ عمى قدرة شركاتيا عمى تحقيؽ مستوى مرتفع مف اإلنتاجية وزيادتيا عبر الزمفيتوق ياداخم

 ذكر بعضيا فيما يمي:نأما الييئات الدولية فقد أولت التنافسية الدولية اىتماما بالغا س
   (WEF) المنتدى االقتصادي العالمي أوال:

المنتدى في تقريره السنوي الصادر في سويسرا بأنيا قدرة البمد عمى تحقيؽ معدالت نمو مرتفعة  يايعرف
(3)ومستدامة في متوسط دخؿ الفرد مقاسا بمتوسط نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي؛

 

 المجمس األوروبي برشمونة ثانيا:
أنيا القدرة عمى التحسيف الدائـ لمستوى المعيشة  عرؼ المجمس األوروبي ببرشمونة تنافسية الدولة عمى

 االقتصادية.   كؿ السياسة لمواطنييا وتوفير مستوى عاؿ ومتماسؾ اجتماعي وىي تغطي مجاال واسعا وتخص
 المجمس األمريكي لمسياسة التنافسية ثالثا:

نفس  العالمية وفيالتنافسية عمى أنيا قدرة الدولة عمى إنتاج سمع وخدمات تتنافس في األسواؽ  يعرؼ
(4)الوقت تحقؽ مستويات معيشية مطردة في األجؿ الطويؿ.

 

 (OCDEمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) رابعا:
السوؽ الحرة والعادلة، تعرؼ التنافسية عمى أنيا: المدى الذي مف خبللو تنتج الدولة وفي ظؿ شروط 

       منتجات وخدمات تتنافس في األسواؽ العالمية، وفي نفس الوقت يتـ تحقيؽ زيادة الدخؿ الحقيقي ألفرادىا
 (5)في األجؿ الطويؿ. 

                                                 
ر التعميـ الجامعي لمطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ، داالتنافسية الدولية وتأثيرىا عمى التجارة العربية والعالميةشمت نيفيف حسيف،  - (1)

 .23، ص 2010
(2) - Porter. M, The competitiveness advantages of nations, The free press, 1990, PP 3-6. 
(3) -World Economic Forum, The global competitiveness report (2010-2011), Geneva, Switzerland, 
2010. 

 .5، ص 2002، المعيد العربي لمتخطيط، الكويت، حالة مصر، دور الحكومة الداعم لمتنافسيةنوير طارؽ،  - (4)
 .5، ص وسفنمرجع ال - (5)
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في الوقت  وتعرفيا أيضا بأنيا القدرة عمى إنتاج السمع والخدمات التي تواجو اختبار المزاحمة الخارجية
 عمى توسيع الدخؿ المحمي الحقيقي. الذي تحافظ فيو

 (IMD)  متنمية اإلداريةلالمعيد الدولي  خامسا:
   يعرؼ المعيد التنافسية في كتابو السنوي لمتنافسية العالمية بأنيا قدرة البمد عمى توليد القيمة المضافة، 

مية والعولمة واالقتراب، ويربط إدارة األصوؿ والعمميات بالجاذبية واليجو  ريؽط ومف ثـ زيادة الثروة الوطنية عف
بمعنى أف التعريؼ يربط بيف  (1)ىذه العبلقات نموذج اقتصادي واجتماعي قادر عمى تحقيؽ ىذه األىداؼ.

 سياسات تستيدؼ اختراؽ األسواؽ الخارجية وتشجيع الصادرات، تباعاويركز عمى  التنافسية والنمو االقتصادي،
 .في التعريؼ ة واليجومية المذكورةالمباشر، وذلؾ مف خبلؿ الجاذبيأو سعي نحو جذب االستثمار األجنبي 

 (API) العربي لمتخطيط دالمعي سادسا:
تعتبر التنافسية الدولية مفيوما معقدا ومتعدد الجوانب كغيره مف الظواىر االقتصادية واالجتماعية مثؿ 

الرفاه  كأداة لتحقيؽ واستدامة النمو و ، وقد زاد االىتماـ بموضوع التنافسيةالعولمة التنمية االقتصادية و
 االجتماعي.

أنيا األداء  التنافسية عمى 2009وقد عرؼ المعيد العربي لمتخطيط في تقرير التنافسية العربية لسنة 
النسبي الحالي واألداء النسبي الكامف لبلقتصادات العربية في إطار القطاعات واألنشطة التي تتعرض لممزاحمة 

وىو أحد أىـ التحديات التي  ، ويعتبر جذب االستثمارات األجنبية ركنا أساسيا،(2)صادات األجنبيةمف قبيؿ االقت
تواجو الدوؿ النامية،وذلؾ ألىمية ىذا االستثمار في نقؿ التقانة وفتح األسواؽ الخارجية، وبالتالي فصف تدعيـ 

بيئة مؤسساتية مواتية وقطاعا ماليا  التنافسية يستند عمى جذب ىذا النوع مف االستثمار اآلخر الذي يتطمب
 .(3)عميقا وسياسات اقتصادية قابمة لمتنبؤ،باإلضافة إلى بنية تحتية وتوفر رأس الماؿ البشري

وفي ظؿ  إف التنافسية تكوف مقارنة بالدوؿ األخرى أو مقارنة مع السمع األجنبية في السوؽ العالمية.
         عمى المستوى الدولي، في تنافسية المنشآت واالقتصادات االقتصاد المعرفي يمعب االبتكار دورا حاسما

لما يتضمنو مف تخفيض في التكاليؼ ورفع اإلنتاجية وخمؽ لطمب جديد وفتح أسواؽ جديدة أماـ السمع 
يد عولتفادي التعميمات التي وقعت فييا مختمؼ الييئات في تعريؼ التنافسية الدولية، فصف الم(4)والخدمات.
لمتخطيط خبلؿ إعداده تقرير التنافسية االقتصادية العربية تبنى مفيوما واضحا لمتنافسية الدولية وىي العربي 

 (5)البمد عمى:   قدرة
 أف ينتج أكثر وأكفأ نسبيا، ويقصد بالكفاءة:-1

 ؛موارد بما فييا التقنية والتنظيـتكمفة أقؿ مف خبلؿ تحسينات في اإلنتاجية واستعماؿ ال -    
 ؛ارتفاع الجودة: وفقا ألفضؿ معمومات السوؽ وتقنيات اإلنتاج -    

                                                 
(1)  – IMD, World competitiveness year book (WCY). Available at:  

http://www.imd.org/research/publications/wcy/wcy-book.cfm, last visit : 15-8-2011. 
 .23ص  ،2009، الكويت، 2009تقرير التنافسية العربية  ، المعيد العربي لمتخطيط- (2)
 .16المرجع نفسو ، ص – (3)
 .46ص  ،المرجع نفسو  -(4)
 .7، مرجع سابؽ، ص  وقياسياالقدرة التنافسية وديع محمد عدناف ،  - (5)
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          المبلئمة: وىي الصمة مع الحاجات العالمية وليس فقط المحمية في المكاف والزماف ونظـ التوريد، -    
 استنادا إلى معمومات حديثة عف السوؽ ومرونة كافية في اإلنتاج والتخزيف واإلدارة.

   السمع المصنعة والتحوؿ نحو السمع عالية التصنيع وبالتالي ذات قيمة مضافة عالية  أف يبيع أكثر مف-2
في السوقيف الخارجي والمحمي، وبالتالي يتحصؿ عمى عوائد أكبر متمثمة في دخؿ قومي أعمى لمفرد، وذي نمو 

 ؛مطرد، وىو أحد عناصر التنمية البشرية
يستقطب االستثمارات األجنبية المباشرة بما يوفره البمد مف بيئة مناسبة، وبما ترفعو االستثمارات  أف-3

 .األجنبية مف المزايا التنافسية التي تضاؼ إلى المزايا النسبية
إف تنافسية الدولة ىي قدرتيا عمى تحقيؽ معدؿ مرتفع ومستمر لمستوى دخؿ أفرادىا وذلؾ بتحسيف 

األمر الذي يضمف تحقيؽ معدؿ نمو مرتفع ومستمر لدى  اطات اقتصادية ذات أجور مرتفعة،اإلنتاجية في نش
  ومف المبلحظ أف الدوؿ التي تستمر في اعتمادىا عمى إنتاج سمع ذات قيمة مضافة متدنية كمكوف األفراد،

لدوؿ التي تعتمد وعمى العكس مف ذلؾ فصف ا أساسي لصادراتيا، ىي الدوؿ صاحبة أدنى معدؿ معيشة ألفرادىا،
في صادراتيا عمى السمع المصنعة ذات القيمة المضافة العالية وبيامش ربح مرتفع يكوف دخؿ أفرادىا مرتفعا 
نتاجيتيـ، وبالتالي فيي تدخؿ في حمقة منتجة  كنتيجة الرتفاع المستوى المطموب لمعامميف في ىذه الصناعات وا 

 رتفع األجور مع ارتفاع اإلنتاجية وتميزىا.تؤدي في النياية إلى الرخاء واالزدىار حيث ت
ريف ػفكػإلى أف بعض الم بعد سرد ىذه المفاىيـ التي تناولت التنافسية  وأكدت عمييا ال بد مف اإلشارة

حيث اعتبر  ((P. Krugman  افػمػغػريػي بوؿ كػكػريػصادي األمػنيـ االقتػم يفا ليا،ػقادا عنػتػو انػيف وجػصاديػتػالقا
 أف فكرة تنافسية الدولة خاطئة بؿ وخطيرة أيضا.

أـ شركاتيا   ذلؾ أف أغمبية مف يستخدموف ىذا المصطمح ال يعرفوف ما إذا كانت الدوؿ ىي التي تتنافس
 العالمية.

كما وجيت انتقادات عديدة لمفيـو التنافسية ولمتقرير الذي يصدره المنتدى االقتصادي العالمي حيث ذكر 
 كؿ شيء تقريبا يؤثر عمى التنافسية ومف تـ تمييع مفيوميا ومحدداتيا. أف

 ة،ػميػالقطاع والدولة ىي عبلقة تكام المنشأة، :إف العبلقة بيف التنافسية عمى الّصعد الثبلثة المذكورة سابقا
مؤسسات   سية  دوف وجودػطاع أو صناعة تنافػوؿ إلى قػؤدي إلى اآلخر، فبل يمكف الوصػبحيث أف أحدىا ي

إلى   وبالتالي الوصوؿ ذات قدرة تنافسية قادرة عمى قيادة القطاع الكتساب التنافسية عمى الصعيد العالمي،
إال أف وجود منشأة أو قطاع ذي قدرة تنافسية ال يؤدي إلى امتبلؾ  مستوى معيشة أفضؿ عمى صعيد الدولة،

يعّد دليبل عمى أف  ؿ مرتفع ومستمر لدخؿ الفرد،وفي المقابؿ فصف تحقيؽ الدولة لمعد الدولة ليذه الميزة،
 النشاطات االقتصادية المختمفة تمتمؾ في مجمميا ميزة تؤىميا لممنافسة عمى الصعيد الدولي.
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 المبحث الثاني : مراحل تطور التنافسية
إف مفيـو التنافسية كغيره مف المفاىيـ جاء نتيجة تراكمات شممت فترات زمنية قاربت قرونا، وسيتـ التطرؽ 

إلى الميزة  ليا مف خبلؿ النظريات المختمفة التي تناولتيا بدًءا مف الميزة المطمقة مروًرا بالميزة النسبية وصوال 
 التنافسية.
 

 المطمب األول: النظريات الكالسيكية
المذىب التجاري في القرف السابع عشر بظيور الدولة الحديثة والوحدة القومية في كؿ مف إنجمترا  ظير

سبانيا وفرنسا والبرتغاؿ وبمجيكا وىولندا، وبدأت مجموعػة مف الناس أطمؽ عمييـ التجاريوف   Mercantilist وا 

   التجاري، والتي تمخصت أىدافيا  يكتبوف عف التجارة الدولية ويدافعوف عف فمسفة اقتصادية عرفت بالمذىب
يمكف الحصوؿ عمييا في جمع المعادف النفيسة )الذىب والفضة( حيث يعتبرونيا أساس ثروة األمـ وعظمتيا و 

 :مف مصدريف ىما
  ؛مناجـ الذىب والفضة وىي موجودة في مناطؽ محددة -
 .التجارة الخارجية  -

ولة بالتدخؿ في الشؤوف االقتصادية، وذلؾ بتشجيع وانطبلقا مف ذلؾ اقترح التجاريوف أف تقـو الد
الصادرات وتقييد الواردات وخاصة الكمالية منيا حتى تستطيع تحقيؽ فائض في ميزاف المدفوعات لصالحيا 

 وتوفر بو الذىب والفضة .
وسياستيا الحمائية الداعية إلى توجيو التجار لتكوف وسيمة   Mercantilism لقد تعرضت الميركانتيمية 

( 1776 -1711اكـ الذىب إلى انتقادات شديدة مف طرؼ الكثير مف المفكريف منيـ اإلنجميزي ديفيد ىيـو )تر ل
الذي أشار إلى أف الميركانتيمية ال تصمح أف تكوف نظاما عالميا بمعنى أف كؿ الدوؿ تسعى لتحقيؽ وضع 

 .(1)ىدفا لسياساتيا، فمو أصحبت كؿ الدوؿ دائنة، فمف يكوف طرفا مديناً الدائنية 
ومبلحظتو الثانية تتمثؿ في رفضو لفكرة استمرار حالة الفائض أو العجز في ميزاف المدفوعات، وقد ساد 

 والتي نادت بحرية النشاط االقتصادي وفقا لمقوانيف Physiocratsىذا المذىب حتى ظيرت مدرسة الطبيعييف 
األمر الذي دفع األفراد والجماعات إلى ممارسة نشاطيا  ،الطبيعية وقاعدتيا المعروفة دعو يعمؿ دعو يمر

االقتصادي بعيدا عف القيود التي كانت تفرضيا عمييـ الدولة وعمى التجارة الخارجية، مما ميد الطريؽ لظيور 
رت ميؿ الذيف ىاجموا جميع أشكاؿ الحماية أفكار اقتصادييف كبار مثؿ آدـ سميت وديفيد ريكاردو وجوف ستيوا

 والتدخؿ والقيود عمى التجارة الدولية. 
   Absolute Advantage Theory  *نظرية الميزة المطمقة آلدم سميث :أوال

( أوؿ مف قاـ بمحاولة جدية لتفسير التجارة الدولية 1723 -1790) (A. Smith)كاف آدـ سميث 
       والتخصص الدولي عمميا، وقد بدأ نظريتو بنقد النظرية الميركانتيمية فيما يتعمؽ بطبيعة الثروة وقياسيا 
عمى أساس ما تممؾ الدولة مف معادف نفيسة، فيو يرى أف ثروة الدولة تقاس بما تنتجو مف السمع والخدمات 

                                                 
 .41، ص 2010إثراء لمنشر و التوزيع ، عماف،  –النظرية والتطبيقات  –االقتصاد الدولي ميف ىجير عدناف، أ - (1)

 ـ.1776( الذي طبع في عاـ The wealth of Nationsمف أشير مؤلفاتو كتاب ثروة األمـ ) - *
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تج أكثر مما تحتاجو إلشباع حاجاتيا الداخمية وتبادؿ الفائض مع العالـ الخارجي مقابؿ استيرادىا لسمع بحيث تن
 يكوف إنتاجيا غير مبلئـ ليا أو التي ال تستطيع إنتاجيا أبدا.

ويرى آدـ سميث أف المتاجرة بيف دولتيف تتـ عمى أساس االختبلؼ في التكاليؼ المطمقة حيث تقـو الدولة 
ص في إنتاج السمعة التي تستطيع إنتاجيا بكمفة أقؿ وتبادليا بسمعة أخرى كمفتيا أقؿ في الدوؿ األخرى، بالتخص

وىذا يؤدي بالتالي إلى التخصص وتقسيـ العمؿ الدولي، ومف ثـ استغبلؿ الموارد االقتصادية لكؿ بمد بطريقة 
سوؽ دولية واسعة في ظؿ تجارة خارجية فعالة وزيادة اإلنتاج واتساع نطاؽ السوؽ مف سوؽ محمية ضيقة إلى 

 .(1)حرة
     فصف تخصص  إف منطوؽ نظرية الميزة المطمقة يشير إلى أنو إذا اختمفت كفاءة سمع معينة بيف بمديف 

 كؿ منيما بصنتاج ما ىو كؼء بصنتاجو وتصديره إلى اآلخر سيصؿ بيما إلى مستوى أعمى مف الكفاءة والرفاىية.
I: (2) تقوم عمييا النظريةاالفتراضات التي   

 تقـو نظرية الميزة أو المنفعة المطمقة عمى االفتراضات التالية:
      تعتبر ىذه النظرية امتدادا لنظرية آدـ سميث في التجارة الداخمية إذ يفترض قدرة عناصر اإلنتاج -أ

    اتساع دائرة السوؽ أماـ السمع  عمى التنقؿ بيف الدوؿ المختمفة ىذا باإلضافة إلى أف كبل التجارتيف تؤدي إلى
 ؛التي تتخصص فييا الدولة وفقا لقاعدة النفقات المطمقة 

مف اتساع  إف التجارة الدولية تعود بالنفع عمى جميع أطراؼ التبادؿ الدولي أي أف الفائدة التي تعود -ب
 ؛لدوؿ المشاركة في التبادؿ الدولينطاؽ السوؽ وزيادة تقسيـ العمؿ تعـ كافة ا

إف التجارة الدولية تساىـ في تحقيؽ وزيادة التراكـ الرأسمالي والقدرة اإلنتاجية لجميع الدوؿ المشتركة  -ج
في التبادؿ الدولي، وبالتالي فصف زيادة كمية إحدى موارد الثروة ىو األثر الجوىري لقياـ التجارة الدولية، وبالتالي 

  ؛خدامات المختمفةيكوف التوزيع األمثؿ لعناصر اإلنتاج عمى االست
ترتكز ىذه النظرية عمى النفقات المطمقة وليس عمى النفقات النسبية لكؿ سمعة أي يكفي شرط اختبلؼ  -د

 النفقات المطمقة لكؿ سمعة بيف الدولتيف لقياـ التجارة الدولية. 
II: : (3)االنتقادات التي تعرضت ليا النظرية 

 االنتقادات أىميا : لقد تعرضت نظرية الميزة المطمقة لجممة مف
أي سمعة  قد ال تحظى بعض الدوؿ بأي تفوؽ في إنتاج أي سمعة، وبالتالي فصنيا ال تستطيع تصدير -1

لعدـ مقدرتيا عمى الدفع ، مما يؤدي إلى  الخارجمف  االستيرادلمعالـ الخارجي، وكما أنيا تعد عاجزة عف 
 ؛انكماش حجـ التجارة الدولية 

                                                 
   ، 2010الطبعة الثانية، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف، -نظريات وسياسات -الدولياالقتصاد أبو شرار عمي عبد الفتاح، - (1)

 .34ص 
، الجزء األوؿ، دار التجارة الدولية المعاصرة من الميزة المطمقة إلى العولمة والحرية والرفاىية االقتصادية أساسياتالصرف رعد حسف، -(2)

 . 153، ص 2000الرضا لمنشر، دمشؽ، 
 . 158ص  المرجع نفسو، – (3)
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        ىذه النظرية أف التفوؽ المطمؽ وحده ىو أساس التخصص الدولي، في حيف أف المبلحظ  تعتقد -2
 ؛في المعامبلت الدولية أف التفوؽ النسبي ىو أساس قياـ التخصص الدولي

        أف كبلًّ   إف نظرية سميث في التجارة الدولية، ىي امتداد لنظريتو في التجارة الداخمية، في حيف -3 
           مف نوعي التجارة يختمؼ عف اآلخر في كثير مف الجوانب، وقد ظمَّت االنتقادات توجو إلى نظرية الميزات 

 أو التكاليؼ المطمقة إلى أف جاء ريكاردو بنظريتو المكممة لنظرية آدـ سميث. 
 ا ليا.وبذلؾ أجاب عف أوجو النقص في نظرية التكاليؼ المطمقة ولذلؾ يمكف اعتبارىا امتداد

   Comparative Advantage Theoryنظرية الميزة النسبية لديفيد ريكاردو  :ثانيا 

ؿ في إبراز قانوف الميزة ضالف (1772–1823) (D. Ricardo)و دكاف لبلقتصادي اإلنجميزي ديفيد ريكار 
      لمتبادؿ الدولي فيماالنسبية و حّمت محّؿ الميزة المطمقة حيث تقارف التكاليؼ النسبية لممنتجات المعروضة 

 (1)بيف البمداف المشاركة.
، واعتبرت 1817وقد أشار ريكاردو إلى نظريتو في كتابو "االقتصاد السياسي والضرائب" المنشور سنة 

 .لدولية واحتمت منزلة رفيعة بينياىذه النظرية مف أىـ نظريات التجارة ا
دولة تتخصص في إنتاج السمع التي تنتجيا بنفقات وطبقا ليذه النظرية وفي ظؿ التجارة الحرة فصف كؿ 

في الخارج بصنتاجيػا  مف الدوؿ األخرى، وتقـو بتصديرىا لكي تستورد السمع التي تتمتع دوؿ أخرى 2نسبية أقؿ
ويتـ التبادؿ التجاري بيف الدولتيف إذا اختمفت التكاليؼ النسبية بينيما وليس التكاليؼ المطمقة  نفقات نسبية أقؿب

 التي تمثؿ حالة خاصة مف التكاليؼ النسبية األكثر عمومية و شمولية.
I:فتراضات التي تقوم عمييا النظريةاال  

 قـو عمى االفتراضات التالية:تإف نظرية النفقات أو الميزة النسبية لريكاردو 
       التبادؿ يتـ، أي أف (3)وجود دولتيف وسمعتيف في التبادؿ التجاري، وال يشمؿ السمع غير المنظورة -1

 في السمع المعنية فقط مع استبعاد الخدمات نيائيا مف حيز المبادالت الدولية؛ 
           استخداـ نظرية العمؿ لمقيمة في تثميف السمع، فقيمة أي سمعػة تقاس بكمية العمؿ التي تستخدـ -2

 في إنتاجيا؛
أف قوى العرض والطمب ىي التي تحدد تجارة حرة مع وجود المنافسة التامة في األسواؽ حيث  -3

كالمنافسة سيكية تستعبد الصور االحتكارية األسعار بعيدا عف أي تدخؿ لمدولة في ذلؾ، ألف النظريات الكبل
 ؛(4)االحتكارية التي تنظـ أسواؽ اإلنتاج واالستيبلؾ كما تستعبد تنوع المنتجات وتعتبرىا متجانسة

     تكمفة وحدة السمعة المنتجة و ىذا يعني أف عدد ساعات العمؿ المبذولة في إنتاج وحدة واحدة  ثبات -4
 ؛ظر عف الكميات المنتجة مف السمعةمف السمعة المنتجة ال تتغير بغض الن

  ؛حرية تنقؿ عناصر اإلنتاج داخؿ الدولة و عدـ قدرتيا عمى التنقؿ بيف الدوؿ -5
                                                 

 . 53، ص 2006، دار جرير لمنشر والتوزيع، عماف، التحميل االقتصادي الدوليمعروؼ ىو شيار،  - (1)
(2) -  Krugman. P, Opstfeld. M, Economie international, traduit par Grunther Copelle Blancard-Mathieu 

Grozet, 7
ème

 édition, Pearson éducation, paris, 2006, P 31. 
 .25، ص 1999الدار الجامعية، اإلسكندرية،  ،اقتصاد دولييونس محمود،  - (3)
 . 35، ص 2000، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، ، دراسات في االقتصاد الدوليحاتـ سامي عفيفي - (4)



 اإلطار المفاىيمي لمتنافسية                                                              الفصل الثاني

 

 53 

 ؛(1)عداـ التغيرات والتطورات التكنولوجية في داخؿ كؿ دولة مف الدولتيفثبات التكنولوجيا وان -6
ال تتأثر بالتبادؿ الدولي، فعرضيا ثابت كما أنيا تتميز بالتشغيؿ الكامؿ و كمية المواد المتاحة معطاة  -7

  ؛لعوامؿ اإلنتاج
   الرسـو الجمركية أثناء تبادؿ السمع  و حرية التجارة و عدـ وجود أي عائؽ مثؿ نفقات النقؿ، التأميف -8

 ؛(2)بيف الدولتيف
 .(3)تجانس العمؿ واألذواؽ في الدوؿ المختمفة التي يجري بينيا التبادؿ التجاري - 9

إف نظرية ريكاردو ألقت الضوء عمى عامؿ واحد عمى األقؿ مف العوامؿ التي تحكـ قياـ التجارة الدولية، 
يكوف تفسير اختبلؼ التكمفة باختبلؼ اإلنتاجية ىو السبب الذي فتح الباب أماـ  أال وىو عامؿ التكمفة، وربما

 أو العديد مف النظريات التالية لمتجارة الدولية، وىذا يمثؿ عنصر قوة لمنظرية، إال أنو ال يمكف قبوليا كاممة
            مجموعة رفضيا بالكامؿ، خصوصا لتفسير نمط التجارة الدولية في الوقت الحالي، وذلؾ إلغفاليا

مف العوامؿ المؤثرة مثؿ تكاليؼ النقؿ لمسمع بيف الدوؿ المتاجرة، حيث أنيا تؤثر عمى ربحية ونمط التجارة 
 الدولية خاصة إذا كانت التكمفة تفوؽ الفرؽ في األسعار المحمية لمسمع موضوع التجارة الدولية. 

II: االنتقادات التي تعرضت ليا النظرية 
ت نظرية التكاليؼ النسبية كأساس لمتجارة الدولية مدة طويمة مف الزمف، ثـ بدأت االنتقادات لقد استخدم

      فرانؾ جراىاـ ( وفيما يمي بعض األولى، وخاصة مف قبؿ ) أوليف و  توجو إلييا في بداية الحرب العالمية
 ىذه االنتقادات: 

      تكاليؼ العمؿ فقط عند حساب تكمفة اإلنتاج اعتمادىا عمى نظرية العمؿ لمقيمة إذ تأخذ باالعتبار  -1
في حيف أنيا تيمؿ تكاليؼ عناصر اإلنتاج األخرى المشتركة في إنتاج السمعة رغـ أنيا تقر بأىمية رأس الماؿ 

، أما بالنسبة لؤلرض فمف وجية نظر ريكاردو أنيا ىما عامبل واحداوأنو يمثؿ نسبة ثابتة مع العمؿ إال أنيا تعتبر 
 (4)تمعب دوًرا مباشًرا في تحديد القيمة.ال 

        غير واقعي جميع السمع بجعؿ التحميؿ ساكنا و إف افتراض أف العمؿ يشترؾ بنسب ثابتة في إنتاج 
وفي الحقيقة أف العمؿ يستخدـ بنسب متغيرة في إنتاج السمع المختمفة، فمثبل بعض الصناعات كصناعة الحديد 

ماؿ أكثر مف عنصر العمؿ، وصناعة النسيج تعتمد عمى عنصر العمؿ بنسبة والصمب تستخدـ عنصر رأس ال
أكبر مف عنصر رأس الماؿ، كما أنو يمكف إحبلؿ عناصر اإلنتاج محؿ بعضيا البعض في عممية إنتاج السمع 
       المختمفة، وتفترض نظرية التكاليؼ النسبية تجانس عنصر العمؿ وىذا غير واقعي لوجود أنواع مختمفة 

 ؛الميارة و األجور  اإلنتاجية، منو تختمؼ عف بعضيا البعض في التدريب،

                                                 
 .32حاتـ سامي عفيفي، مرجع سابؽ، ص  - (1)
 .25يونس محمود، مرجع سابؽ، ص  - (2)
 .37أبو شرار عمي عبد الفتاح، مرجع سابؽ، ص  - (3)
 .50 –47، ص 1990، الدار الجامعية، القاىرة، مقدمة في االقتصاد الدوليمندور أحمد،  - (4)



 اإلطار المفاىيمي لمتنافسية                                                              الفصل الثاني

 

 54 

عف عالـ بسيط  استنادىا عمى مجموعػة فروض أريد منيا تسييؿ اإلطار النظري المجرد، فيي تتحدث -2
فيو دولتاف وسمعتاف، ويمتاز بالسكوف مما أبعدىا كثيرا عف الواقع، حيث يتـ التبادؿ بيف عشرات البمداف 

  ؛بمبلييف السمع و تطرأ بيف الحيف واآلخر تغيرات تجعؿ مف ىو متفوؽ اليـو يفقد تفوقو بعد حيفو 
افتراض تماثؿ أو تشابو األذواؽ بيف الدوؿ المختمفة وىذا غير صحيح، ألف األذواؽ تختمؼ باختبلؼ  -3

لتجارية بيف الدولة والدوؿ فئات الدخوؿ، فضبل عف تغير األذواؽ مع حدوث النمو االقتصادي وتطور العبلقات ا
  ؛األخرى
    إىماليا جانب الطمب فالفكر الكبلسيكي اىتـ بجانب العرض بقدر أكبر مف جانب الطمب، اعتمادا  -4

    ال يمكػف أف تحتسب  عمى أف العرض يخمؽ طمبو، إال أف المبلحظ ىو أف المكاسب مف التجارة ألي طرؼ 
ذه تتحدد بعوامؿ العرض والطمب، لذلؾ ىلي )األسعار النسبية الدولية(، و إال إذا تحددت معدالت التبادؿ الدو 

جاءت نظرية جوف ستيوارت ميؿ لتضيؼ جانب الطمب إلى النظرية الكبلسيكية، ثـ تنقؿ التحميؿ مف المستوى 
 ؛(1)الجزئي إلى مستوى التوازف العاـ

لسمعة تفقد ميزتيا النسبية إذا كانت افتراض عدـ وجود تكاليؼ نقؿ وال قيود جمركية، والواقع أف ا -5
    نفقات النقؿ مرتفعة والقيود الجمركية كثيرة، مما يؤدي إلى إيقاؼ عممية التصدير ألف تكمفو إنتاج السمعة 

 ؛في البمد المصدر تصبح أعمى منيا في البمد المستورد
التكنولوجيا، لكف الواقع يقوؿ أف  تتجاىؿ نظرية المنفعة النسبية التغيرات في مستوى المعرفة التقنية أو -6

 ؛في عرض السمع في السوؽ المحمية والدوليةالتغيرات التكنولوجية يترتب عمييا تغيرات 
     تفترض النظرية مثؿ كؿ النظريات الكبلسيكية تحقيؽ التوظؼ الكامؿ لعوامؿ اإلنتاج، إضافة  -7

عمى إمكانية وجود قدر  ومف المعمـو أف كينػز برىفإلى توافر ظروؼ المنافسة والحرية في التجارة الدولية، 
مكانية التوازف عند مستوى أقؿ مف التوظؼ الكامؿ، أما حرية التجارة الدولية  معيف مف البطالة في االقتصاد وا 

عمى  ت السمع مما يؤثرفيي مسألة غير محققة في الواقع، فكؿ دولة تفرض بعض القيود عمى حرية تحركا
 .(2)ات، كما أف السمع المتبادلة ال تكوف متجانسة إنما متمايزةالواردالصادرات و 

إف نظرية الميزة النسبية لريكاردو ورغـ أىميتيا إال أنيا عجزت عف تقديـ اإلجابة عف كثير مف األسئمة، 
 ستيوارت ميؿ ليقدـ بعض اإلضافات.   فجاء دور

  Theory of International Valuesثالثا : نظرية القيم الدولية لجون ستيوارت ميل 
       1848( كتابو عف مبادئ االقتصاد السياسي عاـ 1807- 1873) (J. Mill) نشر جوف ستيوارت  ميؿ

منتجات المحمية التي تمت مبادلتيا في مقابميا" الو قاؿ فيو "في كؿ بمد تتوقؼ قيمة السمعة األجنبية عمى كمية 
تحديد قيمة السمع المتبادلة دوليا وتسعى لتبياف القوانيف التي يتـ وتمؾ ىي نظرية القيمة الدولية إذ تحاوؿ 

 بمقتضاىا توزيع المكاسب المحققة مف التجارة الدولية.

                                                 
 .53أميف ىجير عدناف، مرجع سابؽ، ص  - (1)
 .165الصرف رعد حسف، مرجع سابؽ، ص  - (2)
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*وتتمثؿ الفكرة األساسية لنظرية القيـ الدولية في أف معدؿ التبادؿ الدولي
ود في السوؽ الدولية الذي يس 

تحدد قيمة السمعة المصدرة عمى أساس نفقة إنتاجيا ويكوف يتوقؼ عمى الطمب المتبادؿ لكؿ مف الدولتيف، و 
معدؿ التبادؿ الذي يحقؽ التوازف في التجارة الدولية ىو ذلؾ المعدؿ الذي يجعؿ قيمة صادرات وواردات كؿ 

 دولة متساوية.
 (1):غة يسمييا معادلة الطمب الدولي والتي تتخذ الشكؿميؿ ىذا القانوف في صي ويضع ستيوارت

QBPBQAPA   
أو

PA

PB

QB

QA
  

 تمثؿ السمعتيف المتيف يتـ تبادليما بيف الدولتيف. (B)و (A) حيت:
P . تمثؿ السعر 
Q ف الكمية التي يتـ تبادليا مف كؿ سمعة. تعبر ع 

سعرييما  بيف ويتضح مف ىذه المعادلة بأف نسبة التبادؿ بيف سمعتيف تتحدد عمى أساس عكس النسبة 
ة المستوردة كمما كانت عمى استعداد أف تقدـ نية كمما اشتدت حاجتيا إلى السمعوينبني عمى ذلؾ أف الدولة المع

 كمية أكبر مف سمعتيا المعدة لمتصدير.
     إف الفائدة تتحقؽ مف التخصص الذي يؤدي إلى وجود فائض إنتاج، وكمما اقترب معدؿ التبادؿ الدولي

 (2)نية بالتبادؿ أقؿ، والعكس صحيح.مف المعدؿ المحمي كاف نصيب الدولة المع
إلى زيادة واردات  ب( فصف ذلؾ يؤديمب الدولة )أ( عمى سمعة الدولة )ويري "ميؿ" أنو كمما زادت مرونة ط

ذا كاف السعر يميؿ دائما نحو االنخفاض نتيجة  الدولة )أ( في حالة انخفاض سعر السمعة والعكس صحيح، وا 
دخاؿ التحسينات ونتيجة الوفورات في تكاليؼ النقؿ، فصف الطمب المرف لمدولة  اإلفادة مف مزايا اإلنتاج الكبير وا 

 يزيد بنسبة كبيرة، وقد تؤدي ىذه الوفورات إلى اختبلؿ ميزاف المدفوعات الدولية لمدولة المستوردة .
     سبية، واعتبر أف قانوف التكمفة النسبية يعمؿإف جوف ستيوارت ميؿ بنى تحميمو عمى نظرية الميزة الن

عمى توضيح مزايا التبادؿ أوال، ويضع الحدود ليذا التبادؿ ثانيا، وتمثؿ  التكاليؼ النسبية الحدود التي تحصر 
 معدؿ التبادؿ الدولي، وقانوف العرض والطمب يعمؿ فيما بيف تمؾ الحدود.

افية مقارنة مع نظرية الميزة المطمقة إال أنيا واجيت انتقادات إف نظرية الميزة النسبية قدمت تفسيرات إض
         شديدة بسبب االفتراضات التي بنيت عمييا خاصة نظرية القيمة في العمؿ التي تعتبره العنصر الوحيد

وتتمثؿ  في اإلنتاج، األمر الذي سمح بظيور مساىمات جديدة لتفسير الميزة النسبية، ومف ثـ قياـ التجارة الدولية
 في مساىمة المدرسة النيوكبلسيكية.

 
 

                                                 
معدؿ التبادؿ الدولي ىو عدد الوحدات مف السمعػة التي يتـ تصديرىا لقاء الحصوؿ عمى وحدة واحدة مف السمعة المستوردة أي ىو عبارة عف  - *

 السعر العالمي بيف سمعتيف بصيغ المقايضة السمعية.
 . 29ص  ،2003لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  ، الطبعة األولى، مجد المؤسسة الجامعيةالعالقات االقتصادية الدوليةحجار بساـ، ال- (1)
 .35، ص 1980، مطبعة الجامعة، بغداد، االقتصاد الدوليكنونة أميف رشد،  - (2)
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 المطمب الثاني : النظرية النيوكالسيكية 

 .يمي ىكشر وبارتؿ أوليفإل النظرية السويدية و برلر يالنظرية تكمفة الفرصة البديمة سنتناوؿ 
 نظرية تكمفة الفرصة البديمة  :أوال

           تحرير قانوف الميزة النسبية لديفيد ريكاردو مف القيود  1936عاـ  (Haberler)حاوؿ ىابرلر 
يا عميو نظرية العمؿ لمقيمة وخاصة تمؾ المتعمقة باستخداـ كمية العمؿ في حساب تكمفة إنتاج تالتي فرض

مؿ السمعة واستبداليا بنظرية تكمفة الفرصة البديمة التي تؤكد عمى أف إنتاج سمعة معينة ال تقاس بكمية الع
نما بمقدار كمية السمعة الثانية التي يضحي بيا وذلؾ مف أجؿ تحرير كمية كافية مف  المبذوؿ في إنتاجيا، وا 

 .(1)الموارد االقتصادية إلنتاج وحدة إضافية مف السمعة األولى
أف تكمفة الفرصة البديمة لمسمعة )أ( مثبل ىي عدد الوحدات مف السمعة )ب( الواجب التنازؿ عنيا  أي

إلنتاج وحدة واحدة مف السمعة )أ(. فصذا كاف لمدولة تكمفة فرصة بديمة منخفضة في إنتاج إحدى السمعتيف فصنيا 
اج السمعة األخرى )ج( ومف ثـ تتميز بميزة نسبية في إنتاج تمؾ السمعة وتعاني مف قصور نسبي في إنت

تتخصص ىذه الدولة في إنتاج السمعة التي تكوف فرصتيا البديمة أقؿ إذا ما قورنت بالدولة الثانية وتستورد 
 التي تكوف فرصتيا البديمة مرتفعة مقارنة بالدولة األخرى . السمعة 

بنى تحميمو عمى أساس المقايضة إال أف ىابرلر لـ يجب عف أسباب اختبلؼ التكاليؼ النسبية بيف الدوؿ و 
 .لؾ يبقى تحميمو محدوداباستبعاد دور النقود في النشاط االقتصادي وبذ

دخاؿ النقود في التحميؿ.  فقامت النظرية السويدية بتقديـ التفسير لبلختبلؼ في التكاليؼ النسبية وا 
 ثانيا: النظرية السويدية )إيمي ىكشر وبارتل أولين(

   ( Eli Heckscherعمى يد إيمي ىكشر ) 1919ية )وفرة عوامؿ اإلنتاج( سنة ظيرت فكرة ىذه النظر 
 1933( سنة Bertil Ohlinفي مقالو " تأثير التجارة الخارجية عمى توزيع الدخؿ" ثـ جاء تمميذه بارتؿ أوليف )

     ليكمؿ ما بدأه أستاذه وذلؾ في مؤلفو "التجارة اإلقميمية والدولية" ثـ يتابع االقتصادي بوؿ صامويمسوف
(Paul Samuelsonالعرض الرياضي لمنظرية )(2)، ( لذلؾ تعرؼ بنظريةH.O.S وقبؿ التطرؽ ليذه النظرية )

 نستعرض الفروض التي تقـو عمييا:
I :أولين -فروض نظرية ىكشر 

تتفؽ مع النظرية الكبلسيكية في بعض فرضياتيا العتمادىا عمى نموذج  *أوليف -ظرية ىكشر إف ن
الدولتيف والسمعتيف، وتفترض سيادة حالة المنافسة التامة في جميع األسواؽ بيف البمديف، حيث أف األسعار 

ا ال تساوي التكاليؼ الحدية في الصناعتيف، وتفترض تحرؾ عناصر اإلنتاج بحرية داخؿ البمد الواحد، إال أني
 .(3)تنتقؿ بيف البمداف كما أنيا تفترض عدـ وجود تكاليؼ نقؿ وال عوائؽ تجارية كالتعريفات الجمركية وغيرىا

 إال أف ليذه النظرية فرضيات خاصة بيا منيا:

                                                 
 .45أبو شرار عمي عبد الفتاح، مصدر سابؽ، ص  - (1)
 .91الجديدة، اإلسكندرية، د. ت. ف، ص ، دار الجامعة األسواق الدولية المفاىيم والنظريات والسياساتشيحة  مصطفى رشدي، -  (2)

 لمساىمتو في نظرية التجارة الدولية . 1977منح أوليف جائزة نوبؿ في االقتصاد عاـ  - *
 .93أميف ىجير عدناف، مرجع سابؽ، ص  - (3)
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في االعتماد  تفترض عنصريف لئلنتاج ىما العمؿ ورأس الماؿ عكس النظرية الكبلسيكية التي تقتصر -1
 ؛طعمى عنصر العمؿ فق

       ؿ اإلنتاجاإف التكنولوجيا المتاحة إلنتاج نفس السمعة واحدة بالنسبة لممنتجيف في البمد الواحد فدو  -2
 (1)؛ألي سمعة إذف واحدة في البمد الواحد، وقد تكوف كذلؾ بيف البمداف المختمفة وقد ال تكوف

اج، فيناؾ سمع كثيفة االستخداـ إف السمع المختمفة تتفاوت مف حيث كثافة استخداميا لعناصر اإلنت -3
األرض في إنتاج وحدة النسيج  \لمعمؿ )كالنسيج( وسمعة كثيفة االستخداـ لؤلرض )كالقمح(، أي أف نسبة العمؿ

 ؛أكبر مف نفس النسبة إلنتاج وحدة القمح والعكس صحيح
تيـ متشابية ظروؼ الطمب متشابية في كؿ مكاف في العالـ، بمعنى أف أذواؽ المستيمكيف وتفضيبل -4

 ؛(2)يات السواء في البمدافناألمر الذي يعني فنيا تطابؽ منح
تختمؼ الدوؿ فيما بينيا في وفرة أو ندرة عناصر اإلنتاج، فدوؿ مثؿ اليند والصيف تتوفر عمى كميات  -5

      كبيرة مف العمؿ، في حيف دوؿ مثؿ أمريكا وألمانيا تتوفر لدييا كميات كبيرة مف رأس الماؿ، وىذه الوفرة 
    تتحدد بمعدؿ عنصر إلى عنصر آخر في بمدأو الندرة لعناصر اإلنتاج نسبية وليست مطمقة بمعنى أف الوفرة 

 .(3)ما مقارنة بنفس المعدؿ بالنسبة لدولة أخرى
II: أولين  -أساس نظرية ىكشر 

لقد أرجعت ىذه النظرية السبب وراء قياـ الميزات النسبية إلى اختبلؼ الموارد بيف بمداف العالـ وبالتالي 
      فيي تعتبر  Factor- endowment theory الموارد أصبح االسـ الشائع ليذه النظرية ىو نظرية ىبات

 .(4)التبادؿ الدولي يتـ عمى أساس التفاوت في أسعار عوامؿ اإلنتاج األكثر وفرة واألقؿ سعرا  أف
فكؿ دولة تسعى إلنتاج وتصدير المنتجات التي تستخدـ بكثافة عنصر اإلنتاج المتوفر لدييا نسبيا واستيراد 

 .(5)المنتجات التي تحتاج بكثافة إلى عنصر اإلنتاج النادر لدييا نسبيا والمتوفر لدى غيرىا مف الدوؿ
ؿ األكثر وفرة تستدعي زيادة الطمب وترى ىذه النظرية أف إنتاج السمع التي تعتمد في إنتاجيا عمى العام

       وتؤدي الزيادة في سعر ىذا العامؿ إلى زيادة عرضو في الوقت الذي يؤدي  ،عميو فيرتفع سعره تبعا لذلؾ
انخفاض الطمب عمى السمع األخرى إلى انخفاض سعرىا وانخفاض عرضيا تبعا لذلؾ، يزداد العرض في كؿ 

 (6)الذي يتمتع بوفرة أكثر فيتعمؽ التقسيـ الدولي لمعمؿ ويزداد حجـ التبادؿ.دولة كما رأينا لعنصر اإلنتاج 
       وخبلصة القوؿ إف ىذه النظرية امتداد لنظرية الميزة النسبية ألنيا تقر بأف اختبلؼ التكاليؼ النسبية 

الوفرة النسبية لعوامؿ ىو أساس اكتساب المزايا النسبية وقياـ التبادؿ الدولي ألنيا ترجع سبب االختبلؼ إلى 
         وقد القت ىذه النظرية العديد مف االنتقادات  تخداميا إلنتاج السمع بيف الدوؿ،اإلنتاج واختبلؼ كثافة اس

                                                 
 .54، ص 2007، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ، االقتصاد الدولي المعاصرشياب مجدي محمود - (1)
 .94أميف ىجر عدناف، مرجع سابؽ، ص  - (2)
 .95-94شيحة مصطفى رشدي، مرجع سابؽ، ص  - (3)
 .33الحجار بساـ ، مرجع سابؽ، ص  - (4)
 .94شيحة مصطفى رشدي ، مرجع سابؽ، ص  - (5)
 .33الحجار بساـ، مرجع سابؽ، ص  - (6)
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بصجراء أوؿ اختبار عممي لنظرية  1951( عاـ Leontiefوتـ التشكيؾ في صحتيا عندما قاـ ويزلي ليونتيؼ )
 يكي .( عمى االقتصاد األمر أوليف -)ىكشر

في عنصر  فمف المعروؼ أف الواليات المتحدة تتمتع بوفرة نسبية في عنصر رأس الماؿ وندرة نسبية 
العمؿ، ولذلؾ مف المتوقع طبقا ليذه النظرية أف تقـو الواليات المتحدة بتصدير السمع ذات الكثافة الرأسمالية 

 افة العمالية حيث ترتفع أجور العماؿ. حيث ينخفض سعر الفائدة عمى رأس الماؿ وتستورد السمع ذات الكث
وقد استمد ليونتيؼ بياناتو عف درجة كثافة عنصري العمؿ ورأس الماؿ في ىيكؿ صادرات وواردات 

1947المخرجات الخاص باالقتصاد األمريكي في عاـ -الواليات المتحدة مف جدوؿ المدخبلت
(1). 

يث أظيرت أف الواليات المتحدة تصدر سمعا كثيفة فكانت النتيجة المتوصؿ إلييا مخالفة لكؿ التوقعات ح
          عنصر العمؿ وتستورد سمعا كثيفة عنصر رأس الماؿ وىو ما عرؼ بمغز أو تناقض ليونتيؼ

Leontief paradox . 
    وقد حاوؿ ليونتيؼ تقديـ تفسير ليذا المغز باالعتماد عمى نوعية عنصر العمؿ واعتبر العرض الفعاؿ 

و أكبر نسبيا بسبب نوعيتو المتفوقة في الواليات المتحدة، إذ أف العامؿ األمريكي يتميز بروح مف العمؿ ى
دارة المؤسسات وروح المشروع  ،المبادرة واإلبداع والمستوى العالي مف التكويف والتأىيؿ والكفاءة كما أف التنظيـ وا 
نتاجية   العامؿ األمريكي.بالنسبة لممديريف األمريكييف أدت إلى ارتفاع كفاءة وا 

وقدـ ليونتيؼ تفسيرا آخر وىو أف األذواؽ في الواليات المتحدة تميؿ إلى استيبلؾ السمع كثيفة رأس الماؿ 
ومف ثـ تؤدي إلى ارتفاع سعر رأس الماؿ وتدفع الواليات المتحدة إلى تصدير سمع كثيفة العمؿ واستيراد سمػع 

 (2)أوليف  منيا ثبات األذواؽ. -ت التي تقـو عمييا نظرية ىكشػر مع االفتراضا ضكثيفة رأس المػاؿ وىذا يتناق
الذي لـ يحتسبو أس الماؿ البشري )وقد نجحػت بعض الدراسات في حؿ لغر ليونتيؼ عػف طريؽ إضافة ر 

ليونتيؼ( إلى رأس الماؿ المادي، إذ أف رأس الماؿ البشري ىو مقدار ما ينفؽ عمى العامؿ مف نفقات ألغراض 
    والتأىيؿ والتعميـ والصحة وىذه حتما أغمى مف ما ينفؽ عمى العامؿ األجنبي في كثير مف البمداف، التدريس 

 (3)إذ لو جرى احتساب رأس الماؿ البشري لظير الفرؽ في كثافة استخداـ رأس الماؿ في الصناعة األمريكية.
الفتراضات التي بنيت عمييا إف دراسة ليونتيؼ منحت المجاؿ لمعديد مف االنتقادات التي ركزت عمى ا

 نظرية وفرة عوامؿ اإلنتاج.
III: أولين –تي تعرضت ليا نظرية ىكشراالنتقادات ال  

 أوليف إلى انتقادات عدة مف بينيا: –كغيرىا مف النظريات تعرضت نظرية ىكشر
أنيا افترضت قياـ التبادؿ الدولي بيف دولتيف في حيف أف التجارة الدولية تكوف بيف دوؿ العالـ أجمع -1

  ؛مف السمع والكثير مف الشركات والمؤسسات الدولية كما أف محؿ التبادؿ الدولي يزيد عمى اآلالؼ 

                                                 
 .104، ص 2006اإلسكندرية، ، الدار الجامعية، االقتصاد الدولي يسرى عبد الرحماف وآخروف، - (1)
 .106، ص  المرجع نفسو - (2)
 .102أميف ىجير عدناف، مرجع سابؽ، ص  - (3)
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في الدوؿ  ئؼ اإلنتػاجأف ىذه النظػرية أعطت تفسيرا سػاكنا لمتجارة الدولية وافترضت تماثؿ وظا -2
 (1)؛المختمفة، أي خضوع اإلنتاج لقانوف النفقات الثابتة مما ينتج عنيا حجـ متساو  لئلنتاج في ىذه الدوؿ

      ال تأخذ ىذه النظرية في الحسباف أثر البحث والتطوير وما ينجـ عنو مف تقدـ تكنولوجي يحصؿ  ػ3
نسبية مكتسبة تؤىميا لمتخصص في إنتاج وتصدير السمع كثيفة مف الدولة صاحبة ىذا التقدـ تتمتع بمزايا 

 ؛(2)التكنولوجيا
            إف ىذه النظرية افتػرضت المنافسة الكامػمة التي يتـ في ظميا إقصاء صور اإلنتاج والتبػادؿ -4

لتوازف في األسواؽ االحتكارية وغياب أي تدخؿ لتحديد األسعار وترؾ ذلؾ لقوى السوؽ مف أجؿ تحقيؽ ا
ىماؿ إمكانية تنوعيا  (3)؛باإلضافة إلى شرط تجانس المنتجات وا 

وبناًء عميو يعد تطبيؽ قانوف المنافسة الكاممة صعبا عمميا أو مستحيبل، ألف األسواؽ تتميز باالحتكار 
 ؛جياوالمنافسة االحتكارية وتنوع المنتجات وخير مثاؿ عمى ذلؾ احتكار الشركات المتعددة الجنسيات لمتكنولو 

مف القيود   كما افترضت حرية التجارة وعدـ وجود أي عوائؽ أماميا فيذا غير صحصح ألف العديد -5
(4)أماـ حركة الصادرات والواردات منيا

والدعـ والسياسات األخرى المفروضة  التعريفات الجمركية والحصص 
والبيئة والصحة والمواصفات بواسطة الحكومات خاصة ما يعرؼ بالسياسات الرمادية مثؿ حقوؽ اإلنساف 

المغالى فييا خاصة مف طرؼ الدوؿ المتقدمة التي تطالب الدوؿ النامية بتحرير تجارتيا الخارجية وتمارس ىي 
 ؛رية التجارة حرية تامة أمرا صعباىذه السياسات التقييدية ما يجعؿ ح

النسبية لمدوؿ، ويتوقؼ حجـ التكاليؼ إف إىماؿ النظرية لتكاليؼ النقؿ والتأميف يؤثر كثيرا عمى المزايا  -6
، لذا تعمد الشركات المتعددة الجنسيات إلى إقامة (5)عمى االقتراب أو االبتعاد عف مراكز االستيراد والتصدير

عف  فروع ليا في مختمؼ الدوؿ لؤلسباب المذكورة آنفا تفاديا الرتفاع تكاليؼ النقؿ والتأميف والشحف وبحثا
 .ةمف ثـ تحقيؽ تنافسية عاليتحقيؽ أكبر المكاسب و 

مف خبلؿ عرضنا لمنظريات النيوكبلسيكية والكبلسيكية التي حاولت تفسير المزايا النسبية والتجارة الدولية 
عمى أساس التكاليؼ النسبية والوفرة النسبية لعوامؿ اإلنتاج تبيف لنا أنيا تميزت بالسكوف والثبات مما جعميا 

الحقائؽ االقتصادية التي تتميز بالحركة والتغير الدائـ  لذلؾ ظيرت مناىج جديدة عاجزة عف تفسير الكثير مف 
 تعتمد عمى التحميؿ الديناميكي لتفسير الظواىر االقتصادية المختمفة.

 
 الدوليالمطمب الثالث: التنافسية وفقا لممناىج الجديدة لمتبادل 
مع ما يفرزه الواقع    الشديد مما جعميا غير منسجمةإف النظريات التقميدية لمتجارة الدولية اتسمت بالتقييد 

في اتجاىات العبلقات االقتصادية  مف تغير الظروؼ والمعطيات فأصبحت عاجزة عف تفسير كثير مف الظواىر

                                                 
 .34الحجار بساـ، مرجع سابؽ، ص   - (1)
 .47حاتـ سامي عفيفي، مرجع سابؽ، ص  - (2)
 .48المرجع نفسو ، ص  - (3)
 .80شيحة مصطفى رشدي، مرجع سابؽ، ص  - (4)
 .81نفسو، ص  المرجع - (5)
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الدولية، خاصة مع وجود التغيرات التكنولوجية المتسارعة وظيور آثار اقتصاديات الحجـ وتعاظـ نشاط 
الدراسة  تناوؿست، و (1)سيات، فكاف ال بد مف إدخاؿ عوامؿ الحركية إلى النموذج األوؿالشركات المتعددة الجن

 التنافسية وفقا لبعض الرؤى والمداخؿ الجديدة لمتجارة الدولية. 
 نظرية ليندر :أوال

     ( تقدـ نموذجا لتفسير التجارة الدولية يختمؼ في منيج تحميمو 1961عاـ ) Linderإف نظرية ليندر 
  .مضمونو وبالتالي في نتائجو حيث يتبع منيج التحميؿ الديناميكيوفي 

ويرى أنو مف الخطأ عمميا افتراض التجارة الدولية بيف دوؿ متجانسة ألف ىناؾ دوال تتميز اقتصادياتيا 
بدرجة عالية مف القدرة عمى إعادة تخصيص الموارد )الدوؿ المتقدمة( ودوؿ أخرى غير قادرة عمى إعادة 

 أو البمداف الصناعية. خمفة( بالتبادؿ قد يكوف مفيدا لمدوؿ المتقدمة تواردىا )الدوؿ المتخصيص م
السويدي ليندر يفرؽ بيف نوعيف مف السمع: المنتجات  االقتصاديوفيما يتعمؽ بتفسير التجارة الدولية فصف 

لمميزة النسبية التي تحدد بنسب األولية والسمع الصناعية، فبالنسبة لممنتجات األولية يرى أف تبادليا يتـ طبقا 
 أوليف . -عناصر اإلنتاج وىو نفس تفسير ىكشر

        التي تؤدي  (2)أي أف التفسير التقميدي يصمح فقط في حالة التجارة الدولية في المنتجات األولية
 متقدمة. إلى اكتساب مزايا نسبية تعتمد عمى الموارد الطبيعية وىذه التجارة تتـ بيف دوؿ متخمفة وأخرى

مف العوامؿ   أما فيما يتعمؽ بالمنتجات الصناعية فيرى ليندر أف األمر أكثر تعقيدا، فيناؾ مجموعة أخرى
   تحدد الصادرات والواردات وأىميا حجـ الطمب المحمي، فمكي يصبح في مقدور أي بمد أف يصدر سمعة ما 

ي أف تنتج وتستيػمؾ في الداخؿ قبؿ أف تتحوؿ إلى الخارج فبل بد أف يكوف ىناؾ طمب محمي عمى ىذه السمعة أ
إلى سمعة تصديرية، وفي ىذه الحالة تكوف قرارات المنتجيف باإلنتاج المحمي بناء عمى فرص الربح التي توفرىا 
السوؽ المحمية والتي يكونوف عمى عمـ تاـ بيا عكس األسواؽ الدولية التي ال يممكوف المعرفة الكاممة بأحواليا 

 (3)وتغيراتيا.
وأما عف محددات ىيكؿ الطمب في البمداف المختمفة فيرجعيا ليندر إلى مجموعة مف العوامؿ أىميا: الدخؿ 

أو  المتوسط، فكمما ارتفع متوسط الدخؿ في بمد ما أدى ذلؾ إلى سمع معقدة التركيب سواء كانت سمعا استيبلكية
بيف الدوؿ التي يتقارب متوسط الدخؿ فييا، وىناؾ  استثمارية، وعمى ذلؾ فصف التجارة المحتممة تكوف أكثر كثافة

. وىذا ىو اإلسياـ الحقيقي لميندر، ألف نظرية (4)عوامؿ أخرى تحدد ىيكؿ الطمب كالمناخ والمغة والديف والثقافة
 نسب عوامؿ اإلنتاج افترضت أف أذواؽ المستيمكيف واحدة في مختمؼ الدوؿ.

و ليا مف ا نتقادات إال أنيا تعتبر تطويرا لمفكر االقتصادي في مجاؿ التجارة إف نظرية ليندر رغـ ما ت وجَّ
 الدولية ألنيا:

 أدخمت جانب الطمب في تحديد إمكانيات التخصص الدولي؛-

                                                 
 .107أميف ىجير عدناف، مصدر سابؽ، ص  - (1)
 .53 - 52حاتـ سامي عفيفي، مرجع سابؽ، ص  - (2)
 .63، ص نفسو المرجع – (3)
 .91شياب مجدي محمود، مرجع سابؽ، ص   - (4)
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 أكدت الفارؽ الجوىري بيف الييكؿ االقتصادي لمدوؿ المتخمفة والبمداف المتقدمة؛ -
 لعبلقة بيف التجارة الدولية والنمو اإلقتصادي؛التزمت المنيج الديناميكي في التحميؿ، وأشارت إلى ا -
 قدمت تحميبل نظريا ألسباب التعاوف في الدخوؿ بيف دوؿ العالـ ؛ -
) الدوؿ  خمصت إلى أف التجارة الدولية تحفز عمى النمو في الدوؿ ذات الييكؿ االقتصادي الجامد -

( الذي يرى أف التبادؿ الدولي بصورتو G. Myrdalالمتخمفة( وىذه النتيجة متسقة مع فكر جونار ميرداؿ )
            الراىنة يؤدي إلى اتساع الفجوة بيف الدوؿ المتقدمة والدوؿ المتخمفة كما أنيا تتعارض مع ما خمصت

 (1)أوليف مف أف التبادؿ الدولي يؤدي إلى تضييؽ ىذه الفجوة. -إليو النظرية التقميدية ونظرية ىكشر
إف ليندر ركز أبحاثو عمى التجارة الخارجية في المنتجات الصناعية، وقد ظيرت نظريات أخرى سيتطرؽ 

 البحث إلى بعضيا فيما بعد .
 ية ىوفباير وجونسوننظر  :ثانيا

أوليف تعرضت لكثير مف االنتقادات خاصة لغز ليونتيؼ وقد ظيرت عدة اختراعات  -إف نظرية ىكشير
فيما يسمى   1965( سنة Hufbauer & Johnsonمنيا مساىمة ىوفباير وجونسوف ) محاولة تفسير ىذا المغز

مف عوامؿ اإلنتاج شأنو في ذلؾ  بنظرية نسب عناصر اإلنتاج الجديدة حيث اعتبرا رأس الماؿ البشري عامبل 
إلى  وصوال شأف باقي عوامؿ اإلنتاج، فرأس الماؿ البشري لدولة ما ىو نتيجة لتطور كبير ولمستوى تعميـ عاؿ  

 يد عاممة أكثر تأىيبل.
          وعمى ىذا األساس فرقت ىذه النظرية بيف العمؿ الماىر والعمؿ غير الماىر وتعتبر األوؿ نوعا 

 مف االستثمارات التي يجب إضافتيا إلى عنصر رأس الماؿ.
البشري الماىر  وطبقا لذلؾ توجد دوؿ ذات ميزة نسبية ألنيا تتوفر عمى وفرة نسبية مف عنصر العمؿ

 وبالتالي سمعيا تعتمد عمى كثافة األيدي العاممة الماىرة .
مف الصادرات  أوليف بجمع كؿ -وبذلؾ تصبح النتيجة التي توصؿ إلييا ليونتيؼ مطابقة لتطرية ىكشر 

تكوف  كثيفة رأس الماؿ المادي والصادرات كثيفة رأس الماؿ البشري لمواليات المتحدة األمريكية  وفي النياية
 .(2)صادراتيا كثيفة رأس الماؿ

إذف يمكف القوؿ أف ىناؾ مصادر أخرى الكتساب الميزة النسبية بعيدا عف المصادر التقميدية التي تمنح 
 الميزة النسبية الطبيعية مف بينيا رأس الماؿ البشري الذي يعتمد عمى اليد العاممة المكونة والمدربة والمؤىمة.

 نظرية وفورات الحجم  :ثالثا
في التخصص  إف النظريات الكبلسيكية افترضت ثبات غمة الحجـ، وأف حجـ الدوؿ ليس لو أي تأثػير

الدولي، عمى عكس نظرية اقتصاديات الحجـ التي يمعب فييا حجـ القطاع والدولة دورا ميما في تحديد النفقات 
 (3)أوليف بالشرح والتفصيؿ . -نموذج ىكشر التجارية الدولية وىذا النمط مف التجارة لـ يتناولو

                                                 
 .12شياب مجدي محمود، مرجع سابؽ، ص  – (1)
 .68- 67ص  ،حاتـ سامي عفيفي، مرجع سابؽ - (2)

(3) - Rainelli Michel, la Nouvelle Théorie du commerce International, Casbah Edition, Alger, 1999,           
PP 26 – 28 . 
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إف غمة الحجـ المتزايدة معناىا أنو عند زيادة المدخبلت أو عوامؿ اإلنتاج بنسبة معنية تزيد المخرجات 
التي تساعد عمى تقسيـ أكبر  مة الحجـ في العمميات اإلنتاجية الكبيرةغ)اإلنتاج( بنسبة أكبر، وتحدث حالة تزايد 

،مى التخصص إذ يقـو كؿ عامؿ بالتخصص في عملمعمؿ، وكذالؾ ع مما  ؿ بسيط يكرره عدة مرات في اليـو
مف إدخاؿ   فصف العممية اإلنتاجية كبيرة الحجـ تمكف يساعده عمى إتقانو ورفع إنتاجية العمؿ، وعبلوة عمى ذلؾ

نتاجية .  ماكنات أكثر تخصصا وا 
ما أف تكوف وفورات خارجية Internal أما وفورات غمة الحجـ فصما أف تكوف وفورات داخمية   .Externalوا 

أما وفورات الحجـ الداخمية فصنيا تعتمد عمى حجـ المنشأة الذي يساعد عمى خفض متوسط تكمفة إنتاجيا 
 .(1)كتدريب وتأىيؿ القوى العاممة وابتكار طرؽ حديثة ومفيدة لمحياة الصناعية ودعـ البنى التحتية

ما بوفورات الحجـ االقتصادي، إذ أنيا تنص عمى أف المجتمع يقـو بتصدير وترتبط فرضية ليندر إلى حد 
المنتوجات المصنعة التي توجد ليا أسواؽ محمية ضخمة وتمقى قبوال بيف غالبية السكاف، ومف ثـ تكتسب الدولة 

 الدخوؿ. التي تتميز بتشابو في األذواؽ و  الخبرة البلزمة والكفاءة مف أجؿ تصدير منتجاتيا لمدوؿ األخرى
      إلى حالة  ولو واصمت الدولة عمميا في نطاؽ التخصص والعائد المتزايد واإلنتاج الكبير فصنيا تتحوؿ

 مف االحتكار وىذا يعني أف فرضية المنافسة الكاممة غير مجدية وعديمة التأثير.
)السمع وتميز نظرية اقتصاديات الحجـ بيف المنتجات نصؼ المصنعة والمنتجات تامة الصنع 

االقتصادية( وبيف الدوؿ الصناعية ذات السوؽ الداخمي الكبير والدوؿ الصناعية ذات السوؽ الداخمي الصغير، 
فاألولى تكتسب مزايا نسبية مصدرىا اقتصاديات الحجـ في السمع االستيبلكية بسبب قدرتيا عمى التأثير في 

صناعية ذات السوؽ الصغير عمى مزايا نسبية أذواؽ المستيمكيف في الدوؿ األخرى، بينما تحصؿ الدوؿ ال
في السمع تصؼ المصنعة )الوسيطة( لعدـ قدرتيا عمى التأثير في أذواؽ المستيمكيف في الدوؿ  مكتسبة
، ويبلحظ أف اقتصاديات الحجـ تتـ أساسا بيف دوؿ متقاربة األذواؽ والدخوؿ، و ىكذا تكتسب الدوؿ (2)األخرى

ة الدولية باالعتماد عمى اقتصاديات الحجـ التي تسمح بزيادة اإلنتاج و تخفيض مزايا نسبية في مجاؿ التجار 
 التكاليؼ.

 نظرية التغيرات التكنولوجية و دورة المنتج  :رابعا
       الموارد الطبيعيػة( امؿ اإلنتاج )العمؿ، رأس الماؿ و إضافة إلى الدور الذي تمعبو الوفرة النسبية لعو 

تعتبر أساس التحميؿ حديد التجارة الدولية و قياميا و النسبية تمعب التكنولوجيا دوًرا ىاما في تفي تحديد الميزة 
الديناميكي في النظرية التكنولوجية لمتجارة الدولية، مفندة بذلؾ فرضية ثبات الفف التكنولوجي عمى المستوى 

مكانية الحصوؿ عمى التكنولوجيا بشكؿ يسير كونيا متاحة لكاف  ة الدوؿ عمى حد سواء.الدولي وا 
    إف الدولة التي ليا اإلمكانيات التكنولوجية العالية تتمتع بالمزايا النسبية المكتسبة في السمع والخدمات 
التي تحتوي عمى أحدث التجديدات التكنولوجية وطالما أف الدوؿ األخرى لـ تكتسب بعد ىذه التكنولوجيا الجديدة 

                                                 
 .141-140أبو شرار عمي عبد الفتاح، مرجع سابؽ، ص  - (1)
 .69حاتـ سامي عفيفي، مرجع سابؽ، ص  - (2)
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تى تتمكف الدوؿ األخرى مف إنتاج المنتوج نفسو أو مثمو أو متفوؽ عميو عف فيناؾ فجوة تكنولوجية وستبقى ح
 .(1)طريؽ اختراع جديد أو مف خبلؿ نقؿ التكنولوجيا

  ، 1956 سنة (Kravis)وأوؿ مف أشار إلى قضية االختبلؼ التكنولوجي في المبادالت ىو كرافيس 
 يدا عاممة عالية التأىيؿ.واعتبر أف الصادرات التي تستخدـ تكنولوجيا عالية تتطمب 

ىو بوسنر  التبادؿ الدولي الذي يقـو عمى الفارؽ التكنولوجي، فأوؿ مف أسس لياوأما فكرة االختراع و 
(Posner)  ( مفسرا كيؼ أف التقدـ التقني 1970إلى  1968ليتـ تطويرىا مف طرؼ ىوفباير )مف  1961عاـ

 يؤدي إلى التفوؽ التكنولوجي في التجارة الدولية.
مف خبلؿ دراسة  Product Cycleبتطوير نموذج دورة المنتج  1967عاـ (Vernon) قد قاـ فيرنف و 

 (2)انصبت حوؿ أثر عامؿ البحث والتطوير في الصناعات األمريكية عمى التجارة واالستثمار الدولييف.
سواؽ المحمية األمريكية ويبيف ىذا النموذج أف أعدادا كبيرة مف اإلنتاج الجديد يبدأ إنتاجيا وبيعيا في األ

وبعد أف ينتشر المنتج الجديد فصنو يجذب انتباه البمداف األخرى والتجار األجانب الذيف يعقدوف صفقات تجارية 
 لشرائو، وتصبح الواليات المتحدة األمريكية دولة مصدرة ليذا المنتج الجديد. 

ي بعض الدوؿ إلى مستوى عاؿ  يغري وعندما ينمو الطمب األجنبي عمى المنتج الجديد وتصؿ مبيعاتو ف
الشركات األجنبية )غير األمريكية( في الشروع بصنتاجو وتصديره لسد حاجات بعض البمداف، وعندىا تبدأ 

 صادرات الواليات المتحدة منو باالنخفاض.
تكمفة وأخيرا عندما تتمكف الشركات األجنبية مف فيـ العممية اإلنتاجية لممنتج الجديد فيما كامبل وخفض 

         إلى الواليات المتحدة نفسيا  إنتاجو بسبب وفورات الحجـ، فمف المحتمؿ أف تقـو ىذه الشركات بتصديره
 و ىذا يمثؿ نياية دورة المنتج. 

درا وحيدا ليذا المنتج ثـ صارت تتنافس مع المنتجيف األجانب     وىكذا نجد الواليات المتحدة بدأت م ص 
 .(3)عمى مبيعات التصدير، وأخيرا أصبحت مستوردا صافيا ليذا المنتج

 يمكف توضيح المراحؿ األربعة لدورة المنتج بالرسـ البياني التالي:و  
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 .106شيحة مصطفى رشدي، مرجع سابؽ، ص  - (1)
 .124أميف ىجير عدناف، مرجع سابؽ ص  - (2)
 .147 -146أبو شرار عمي عبد الفتاح، مرجع سابؽ، ص  - (3)
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 دورة المنتج :(II-11الشكل ) 
  

     
 
 
 
 

 
 
 

 .125، ص 2010، إثراء لمنشر والتوزيع، عماف، النظرية والتطبيقات-االقتصاد الدوليأميف ىجير عدناف،  المصدر:
 

 مرحمة ظيور المنتج في السوؽ المحمية نتيجة لمميزة النسبية المتمثمة في البحث والتطوير؛-1
 النمو في الصادرات؛ -2
  انخفاض الصادرات مع قياـ الشركات األجنبية باإلنتاج ألسواقيا المحمية؛ -3
 يصبح البمد المصدر مستوردا لممنتج بعد انخفاض األسعار األجنبية. -4

 :(1)ويعتمد طوؿ المدة التي تستغرقيا مراحؿ دورة المنتج عمى عدة أمور منيا 
 معدؿ نمو الطمب عمى السمعة الجديدة في األسواؽ األجنبية؛-
 طبيعة السمعة المطورة؛  -
 سرعة استيعاب البمداف األخرى لتكنولوجيا إنتاج السمعة الجديدة؛  -
 سرياف مفعوؿ حؽ االختراع؛  - 
 انتشار ظاىرة وفورات الحجـ في العممية اإلنتاجية؛  -
 بنية الصناعة . -

ومف المبلحظ أف الشركات المتعددة الجنسيات في حالة اشتداد المنافسة ووصوؿ المنتج الجديد إلى 
تعو ػمػة األخيرة ورغبة منيا في إطالة فترة حياة المنتج فصنيا تنقؿ إنتاجو إلى موقع آخر إلحدى فروعيا لتالمرحم

         ذا نخمص إلى أف تبايف السمع التي تدخؿ ػتاج األخرى، وىكػة في عنصر أو أكثر مف عناصر اإلنػبيػزة نسػميػب
لى اختبلؼ في التجارة الدولية واختبلؼ أثمانيا يرجع إلى اختبل ؼ الفف اإلنتاجي السائد في الدوؿ المختمفة وا 

لى ظروؼ الطمب   عمى السمع المختمفة باإلضافة إلى الوفورات الناشئة  الدوؿ في تمتعيا بعناصر اإلنتاج وا 
 عف حجـ اإلنتاج وغيرىا مف العوامؿ.

و بؿ تمؾ العوامؿ مجتمعة ىي وال يمكف تفسير ظاىرة التجارة الدولية في نظرية واحدة مما سبؽ التطرؽ إلي
 التي تفسر ذلؾ.

                                                 
 . 127 – 126أميف ىجير عدناف، مرجع سابؽ، ص  - (1)

 صادرات

 واردات

 الزمن 1
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     مف إدخاؿ مفيـو التنافسية والميزة التنافسية  M. Porterولقد تمكف االقتصادي البارز مايكؿ بورتر 
   في منتصؼ الثمانينات مف القرف العشريف وذلؾ بتقديـ نظرية شاممة تأخذ بعيف االعتبار الكثير مف العوامؿ 

 أو غفؿ عنيا مف سبقو. التي ذكرت منفصمة
مف تحديد أسباب تفوؽ بعض الدوؿ  1990لقد حاوؿ بورتر مف خبلؿ أبحاثة المركزة والتي نشرت سنة 

 وخسارة أخرى في المنافسة الدولية .
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 المبحث الثالث: أبعاد وأنواع التنافسية ومؤشرات قياسيا 
التطرؽ إلى المفاىيـ المرتبطة بالتنافسية عمى مستوى المنشأة، القطاع والدولة، والحديث عف التطور  بعد

 التاريخي ليا، سيتناوؿ المبحث الموالي أبعاد وأنواع التنافسية ومؤشرات قياسيا.
 

 المطمب األول: أبعاد التنافسية
تحويؿ ىذه الحاجات إلى مجاالت مستيدفة تسعى المؤسسات إلى االىتماـ بحاجات المستيمكيف ورغباتيـ و 

تسمى أبعادا تنافسية، وىي األبعاد التي تختارىا المؤسسة وترتكز عمييا عند تقديـ خدماتيا وتمبية الطمبات، ومف 
 خبلليا تحقؽ المؤسسة التنافسية التي تسعى إلييا.

 والجدوؿ الموالي يبيف أبعاد التنافسية مف وجية نظر بعض الباحثيف 
  أبعاد التنافسية(:   II-11ول )الجد

 األبعـــاد الباحث
 التكمفػة، الجودة، المرونة، السرعة و االبداع Evas  1993إيفاس 
 السعر، الجودة، اإلسناد، السمعة و التصميـ Mintzberg   1996منتازبارج 
 التكمفة، الجودة، المرونة و الوقت Krajewski 1996كراجوسكي 
 المنتج األفضؿ، األقؿ سعرا،األحدث واألسرع Kotler 1997كوتمر 
 إلبداعاالتصميـ،المرونة،السيولة، االستعماؿ و  Slack 1998سالك 
 التكنولوجياتكمفة، التميز، المرونة، الوقت و ال Macmillan  2111ماكميالن 

، الجامعة واالقتصاد، رسالة ماجستير، كمية اإلدارة ، أثر إستراتيجية النمو في تحقيق المزايا التنافسيةالنجار محمود ميدي المصدر: -
 .35، ص  2001المستنصرية، العراؽ، 

 
      مف خبلؿ الجدوؿ نجد نوعا مف التبايف بيف الباحثيف في عدد تسمية أبعاد التنافسية، سيقتصر البحث
عمى بعد التكمفة، الجودة، السرعة، المرونة واإلبداع لوجود شبو اتفاؽ بينيـ حوؿ ىذه األبعاد وفيما يمي شرح كؿ 

 بعد منيا.
 التكمفة :أوال

مف خبلؿ   تعد التكمفة العامؿ الحاسـ في مدى استمرار ونجاح المؤسسات، لذا تسعى لتحقيؽ التنافسية
 نتاج وتسويؽ المنتجات أدنى مف المؤسسات األخرى المنافسة.خفض التكاليؼ، أي أف تكوف تكاليؼ اإل

إف التكمفة ال تعني أف تقدـ المؤسسات خدمات بتكمفة أقؿ فحسب، بؿ أف تكوف التكمفة ذات عبلقة 
بالجودة بحيث تكوف السمعة أو الخدمة جذابة في السوؽ الذي تعمؿ فيو المؤسسة ويمكف تحقيؽ ميزة مف التكمفة 

 ة متغيرة أقؿ مف نفقات التسويؽ أو تحقيؽ مستويات أقؿ في النفقات التشغيمية واإلدارية.مف خبلؿ تكمف
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 الجــودة :ثانيا
تعد الجودة مطمبا لجميع المؤسسات الصناعية والخدمية، العامة أو الخاصة فيي تشكؿ عامبل أساسا  

 (1)لنجاح المؤسسات لما ليا مف دور بيف استغبلؿ الموارد وتحقيؽ موقع تنافسي في السوؽ.
أي مستوى خدمة وتعني الجودة المطابقة لممواصفات المحددة مسبقا، أما بالنسبة لمزبوف فصنيا تعني القيمة 

تحقيقيا لمغرض المقصود فييا بالسعر الذي يرغب الزبائف دفعو، كما يشير  ومدى المؤسسة
إلى أف ىناؾ ميزتيف تنافسيتيف تتعامبلف مع الجودة ىما جودة التصميـ وجودة  (krajewski)كراجوسكي
(2)المطابقة.

 

المنتوج أو الخدمة والتي تعطيو وتشير الجودة إلى مجموعة مف الخصائص والمواصفات التي يمثميا 
 جاذبية تنافسية وتكوف ذات فائدة لمزبائف.

 رونةالم :ثالثا
وتعني قدرة العمميات عمى التغير مف منتج إلى آخر أو مف زبوف إلى آخر بأقؿ تكمفة أو تأثير، حيث 

مف المنتجات والخدمات  أصبحت المرونة السبلح الفعاؿ في المنافسة إذ تتضمف القدرة عمى تقديـ تشكيمة واسعة
 (3)الجديدة بصورة مستمرة.

ويضيؼ عامؿ المرونة بعدا قويا إلى اإلستراتيجية التنافسية لممؤسسات، ألف سرعة االستجابة لرغبات 
، وذلؾ مف خبلؿ تقديـ منتجات أو خدمات جديدة  الزبائف يعد معيارا ميما لمنجاح في الصناعات والخدمات اليـو

 التسميـ في أوقات مختمفة.مع التحكـ بالحجـ و 
 وبناء عمى ما تقدـ تعني المرونة القابمية لمتغيير واالستجابة بأقؿ جيد ووقت وتكمفة.

 السرعة  :رابعا
     بعد تزايد أىمية الزمف لممستيمؾ ازدادت المنافسة القائمة عمى أساس الوقت بيف المؤسسات، فالكثير
منيا تسعى لتوسيع قاعدتيا مف زبائنيا مف خبلؿ التركيز عمى وقت التسميـ، أي إيصاؿ السمعة أو الخدمة 

 بالسرعة الممكنة.
     وتمثؿ السرعة مدى قدرة المؤسسة عمى مقابمة طمبات الزبائف لممنتجات أو الخدمات بانتظاـ وتسميميا

  (4)في الوقت المحدد وحسب الجدولة الزمنية المعينة.
 (5)يتضمف التنافس عمى أساس الوقت ثبلثة جوانب ىي:  و
 ؛السرعة في التسميـ -
 ؛التسميـ بالوقت المحدد المتفؽ عميو -
 السرعة في التطوير. -

                                                 
العممي ، المؤتمر تحميل جودة الخدمات المصرفية اإلسالمية، دراسة تطبيقية عمى المصارف اإلسالمية في فمسطيندرويش مرواف جمعة،  - (1)

 .4، ص 2007الدولي الثالث، الجودة والتميز في منظمات األعماؿ ، جامعة سكيكدة،  
(2) -  krajewski, Op cit, P 27. 

 .57، ص  2002، ، دار وائؿ لمنشر، عماف، األردفإدارة اإلنتاج والعمميات مدخل كميالعمي عبد الستار محمد،  - (3)
(4) -  krajewski, Op cit, p27.  

 .58 ، ص2004، دار وائؿ لمطباعة والنشر، الطبعة األولى، عماف، األردف، إدارة اإلنتاج والعممياتالنجار صباح مجيد، -(5)
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 اإلبداع :خامسا
أكثر األبعاد األخرى أىمية، و يمثؿ اإلبداع واالبتكارات إحدى الضرورات األساسية في المؤسسات اليـو 

     بأنو أفكار تتصؼ بكونيا جديدة، ومفيدة ومتصمة بحؿ المشكبلت أو تطوير أساليب أو أىداؼويمكف تعريفو 
أو تعميؽ رؤية أو إعادة تركيب األنماط المعروفة في السموكيات االقتصادية في أشكاؿ متميزة ومتطورة تدفع 

 المؤسسة إلى األماـ.
 . (1)ة البلزمة لسد حاجة السوؽ وبالتالي تحقيؽ التفوؽويعػبر اإلبداع عف طبيعة التغيرات التكنولوجية الجديد

يمكف القوؿ بأف اإلبداع ىو قدرة المؤسسة عمى التوصؿ إلى ما ىو جديد يضيؼ قيمة أكبر وأسرع وتقديـ  و
 منتج أو خدمة أفضؿ مف منتجات وخدمات المنافسيف في السوؽ.

ومستمرة، ينبغي أف تركز استراتيجياتيا  ولكي تستمر المؤسسات في تقديـ خدمات جديدة وبصورة متكررة
 عمى:

 ؛وظائؼ البحث والتصميـ والتطوير لمخدمة بشكؿ بارز واستثنائي -
 ؛الجودة العالية لمخدمة -
 امتبلؾ القدرة عمى تطوير معداتيا. -
 

 المطمب الثاني: أنواع التنافسية
 تميز األدبيات االقتصادية بيف عدة أنواع مف التنافسية ىي:  
 تنافسية التكمفة  :أوال

    تمعب التكمفة دورا ىاما في تحديد األسعار التنافسية لذا البد مف الضبط المستمر لمتكاليؼ، وتكوف دولة
ما في حالة تنافسية التكمفة إذا كاف االنخفاض النسبي في تكاليؼ إنتاجيا يسمح ليا بزيادة صادراتيا واكتساب 

 ي، ويحدث العكس في حالة ارتفاع تكاليفيا.حصص سوقية وتحسيف ميزانيا التجار 
ذا فقدت الدولة تنافسية التكمفة في سمع معينة فيمكف استدراكيا وتعويضيا بمكاسب التنافسية في سمع  وا 

ومدى قدرتيا عمى تنويع  (2)أخرى مع دوؿ أخرى، فتعكس ىذه الظاىرة تطور سمسمة السمع المنتجة في الدولة
 صدمات في األسواؽ الدولية وتجعميا أكثر تكيفا معيا.صادراتيا التي تقييا مف ال

 تنافسية السعر :ثانيا
     ترتبط تنافسية السعر بمعدؿ سعر الصرؼ مباشرة، وىي تقـو عمى قدرة منتجي دولة ما عمى البيع  

الصرؼ ىو العامؿ  سعرأقؿ مف سعر المنتجيف األجانب، مما يعني أف  أوفي األسواؽ األجنبية، بسعر يساوي 
 (3)األساسي لتحقيؽ تنافسية سعرية.

 ومف ثـ يعتبر األداة الرابطة بيف سوؽ السمع عمى المستوييف المحمي والعالمي.

                                                 
 .438، ص 2000، دار المسيرة لمنشر، عماف، األردف، نظرية المنظمةالشماع محمد محسف، محمود حضير كاظـ، - (1)

(2) - Nezeys bertrand, Les politiques de compétitivité, Economica, paris, 1994,P  8. 
(3) -. Ibid, P 11. 
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في السوؽ  السمع األجنبية بالعممة المحمية فارتفاع سعر صرؼ العممة األجنبية يؤدي إلى ارتفاع أسعار
      منافسة في االقتصاد المحمي ويرفع قدرة ىذا األخير عمى المنافسةالمحمية، وىذا ما يجعميا أقؿ قدرة عمى ال

 في األسواؽ العالمية .
ومف ثـ فصف العبلقة التي تربط سعر الصرؼ بالتنافسية ىي عبلقة عكسية حيث أنو بانخفاض سعر 

ة لذلؾ تفضؿ الدوؿ الصرؼ ترتفع القدرة التنافسية لمصادرات ألف أسعارىا تكوف منخفضة مقارنة بالسمع األجنبي
 تخفيض عمبلتيا.

 التنافسية التقانية :ثالثا
إف التنافسية في األسواؽ ال تتـ مف خبلؿ األسعار أو التكاليؼ فقط ولكف مف خبلؿ المنتجات كذلؾ، 
فالمؤسسات تبذؿ جيودا معتبرة في األبحاث مف أجؿ تحسيف منتجاتيا القديمة أو ابتكار منتجات جديدة لخمؽ 

حيث اعتبره   (J. Schumpeter)شومبيتر  طرؼ التكنولوجيا مف ىو جديد متغير جديدة، لذا تـ إدخاؿأسواؽ 
 (1)العامؿ األساسي في تقدـ االقتصاد الرأسمالي.

        فالتكنولوجيا تؤثر عمى التنافسية حيث تمعب دورا ميما في تكاليؼ وتميز المؤسسة، وتمثؿ الرابط 
       يا مندمجة في كؿ النشاطات المولدة لمقيمة، لذلؾ فالمؤسسة التي تكوف قادرة بيف مختمؼ األنشطة بما أن

وما يمكف  (2) ،عمى ابتكار تكنولوجيا أحسف مف منافسييا في نشاط معيف تكوف قادرة عمى االرتقاء بالتنافسية
   افسية عالية تن عمى خمؽوجيا وأعقدىا تكوف قادرة مبلحظتو ىو أف الدوؿ التي تعتمد عمى أرقى أنواع التكنول

الذي يميز الدوؿ المتقدمة  R-D، خصوصا مع األىمية المتزايدة لنشاط البحث والتطوير في األسواؽ العالمية
 عف الدوؿ النامية.

لقد أصبح نمو البحث والتطوير يتوقؼ إلى حد كبير عمى رغبة الشركات المنتجة وكذلؾ الدوؿ في المحاؽ 
 بمنافسييا.

كية التكنولوجية والتحكـ فييا يعتبراف محدديف رئيسييف لقدرة دولة ما عمى المحاؽ بمستويات إف الدينامي
 في السوؽ الدولية. المعيشة التي وصمت إلييا الدوؿ األخرى األكثر تقدما، وعمى قدرتيا عمى المنافسة

لية ابشري أو اليد العاممة عوىذا التحكـ في مختمؼ التقنيات التكنولوجية ال يتـ إال باالىتماـ برأس الماؿ ال
 (3)التأىيؿ.

 إف الدولة تكوف تنافسية إذا استطاعت أف تجمع بيف مختمؼ أنواع التنافسية ألف ذلؾ سيعزز مف مكانتيا 

 في األسواؽ العالمية مف خبلؿ التنافس بالتكمفة والسعر والتكنولوجيا. 
 
 
 
 

                                                 
(1) - Nezeys bertrand  , Op cit, PP 16-17. 
(2) -Porter. M, L’avantage Concurrentiel, Op cit, P 209. 

، مرجع سابؽ، - (3)  51ص كبابي كمثـو
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 المطمب الثالث: مؤشرات قياس التنافسية
 تعتبر التنافسية الدولية أحد مقومات النمو االقتصادي، وقد بذلت جيود كبيرة لتطوير مؤشرات قياسيا.
فتنافسية البمد ال يمكف اختزاليا في مجرد عوامؿ مثؿ الناتج المحمي اإلجمالي أو اإلنتاجية بؿ يتوجب توفير 

 المناخ المناسب لممؤسسات لكي تعمؿ وتنافس في ظؿ سياسات فاعمة.
ما أف مفيـو التنافسية عمى مستوى المنشأة أو القطاع ال يتطابؽ مع مفيوميا عمى مستوى الدولة، فقد ك

تؤدي بعض السياسات التي تحقؽ تنافسية المنشأة إلى آثار عكسية عمى تنافسية البمد، فالمنفعة التي تحققيا 
د الوطني نقص في الدخؿ والرفاه العاـ المنشأة مف تقميص العمالة مثبل، يمكف أف يقابميا عمى مستوى االقتصا

 .(1)بسب البطالة 
 لذلؾ سيتناوؿ البحث مؤشرات التنافسية عمى المستويات الثبلث: المنشأة، القطاع والدولة.

 قياس تنافسية المنشأة :أوال
 بعد التطرؽ إلى تعاريؼ التنافسية عمى مستوى المنشأة يمكف استنتاج مجموعة مف المؤشرات لقياسيا ىي:

 الربحية، تكمفة اإلنتاج، اإلنتاجية والحصة مف السوؽ.
I: الربحية 

         تشكؿ الربحية مؤشرا كافيا عمى التنافسية الحالية، وكذلؾ الحصة مف السوؽ مؤشرا عمى التنافسية
إذا كانت المنشأة تريد تعظيـ أرباحيا أي أنيا ال تتنازؿ عف الربح لمجرد غرض رفع حصتيا مف السوؽ، ولكف 
المنشأة يمكف أف تكوف تنافسية في سوؽ تتجو نحو التراجع ومف ثـ فصف تنافسيتيا الحالية لف تكوف ضامنة 

 (2)لربحيتيا في المستقبؿ.
    أو البراءات  ى إنتاجيتيا النسبية وتكمفة عوامؿ البحث والتطويروتعتمد األرباح المستقبمية لممنشأة عم

 التي تتحصؿ عمييا إضافة إلى عديد مف العناصر األخرى.
II: تكمفة اإلنتاج 

   تمثؿ تكمفة اإلنتاج مقارنة بباقي المنافسيف مؤشرا كافيا عف التنافسية في فرع نشاط ذي إنتاج متجانس 
      التكاليؼ عمى حساب الربحية المستقبمية لممنشأة، كما يمكف لتكمفة وحدة العمؿ مالـ يكف ذلؾ االنخفاض في 

أف تكوف بديبل جيدا لتكمفة اإلنتاج المتوسطة عندما تشكؿ تكمفة اليد العاممة النسبة األكبر مف التكمفة 
 .(3)اإلجمالية

III: اإلنتاجية الكمية لمعوامل  
      تقيس اإلنتاجية الكمية لمعوامؿ الفاعمية التي تحوؿ فييا المنشأة مجموعة عوامؿ اإلنتاج إلى منتجات، 
إال أف ىذا المؤشر ال يوضح مزايا ومساوئ تكمفة عناصر اإلنتاج، كما أنو إذا كاف اإلنتاج يقاس بالوحدات 

نتاجية اإلجمالية لمعوامؿ تظير مدى جاذبية الفيزيائية مثؿ أطناف مف الورؽ أو أعداد مف المكاتب، فصف اإل

                                                 
 .23، الكويت، ص 2003التنافسية العربية تقرير  ،المعيد العربي لمتخطيط  - (1)

(2) - MC Fetridge- D. G, Op cit, P 4. 
 .11، مرجع سابؽ، ص القدرة التنافسية وقياسياوديع محمد عدناف ،  - (3)
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المنتجات المعروضة مف طرؼ المنشأة عمى المستوى المحمي أو الدولي، ويمكف إرجاع نموىا إلى التغيرات 
 التكنولوجية أو إلى تحقيؽ وفورات الحجـ.

 (1)ييما معا.البلفاعمية التكنولوجية أو الفاعمية االستثمار أو بكمباإلنتاجية ضعؼ كما يمكف تفسير 
IV: الحصة من السوق 

يمكف لمنشأة أف تعظـ أرباحيا إذا استحوذت عمى جزء ىاـ مف السوؽ الداخمية، لكف ىذا ال يعني أف 
 (2)الدولة تنافسية عمى المستوى الدولي.

فكمما كانت التكمفة الحدية لمنشأة منخفضة مقارنة بباقي المنافسيف، كمما كانت حصتيا مف السوؽ أكبر 
 .(3)بحيتيا أكثر، فالحصة مف السوؽ تترجـ المزايا اإلنتاجية أو تكمفة عوامؿ اإلنتاجور 

لكف يحدث أف تقدـ منشاة ما منتجات أقؿ جاذبية مف منتجات المنافسيف اآلخريف بافتراض تساوي العوامؿ 
 ضعؼ حصتيا مف السوؽ.لالمؤثرة األخرى، فيذا يكوف سببا 

إف ىذه المؤشرات مرتبطة فيما بينيا وال يمكف االعتماد عمى أحدىا منفردا لقياس تنافسية المنشأة التي 
 ستراتيجيتيا عمى تحقيؽ التنافسية المستمرة في المدى الطويؿ.اتبني 

وىناؾ مؤشرات أخرى لقياس تنافسية المنشأة منيا مدى اعتمادىا عمى الموارد البشرية المؤىمة وتحكميا 
التكنولوجيا ونوعية إدارتيا، فكمما كانت ىذه األخيرة تتميز بالتنظيـ الجيد واألىداؼ اإلستراتيجية كمما حققت  في

 قدرة تنافسية مستدامة محميا وعمى الصعيد الدولي. ضمنتربحية و حصة أكبر في السوؽ و 
  قياس تنافسية القطاع :ثانيا 

يمكف قياس التنافسية عمى مستوى القطاع بناء عمى متوسطات بشرط أف تكوف ىذه األخيرة وفي ىذا 
     عوامؿ اإلنتاج، ،المستوى ذات معنى وأف الفوارؽ بيف مؤسسات القطاع محدودة وتضـ: توليفة المنتجات 

 (4)عمر المشروع وحجمو والظروؼ التاريخية وغيرىا.
فسية ما يتضمف مشروعات تنافسية إقميميا ودوليا، وتنطبؽ غالبية مقاييس تناويعتبر القطاع تنافسيا عند

 ، وتشمؿ المقاييس التالية.المنشأة عمى تنافسية القطاع
I:  مؤشر الميزة النسبية الظاىرةRevaled Comparative Advantage Indicator (R.C.A.I)   

5مقياسا لمتنافسية مستندا عمى الميزة التنافسية الظاىرة ويمكف قياسو بالمعادلة التالية: .Porter) (Mأنشأ بورتر 

 
 
 ).(/).(

).(/).(
).(

WWTXWWXJ

WITXWIXJ
WIRCAI  

 وتشير رموز المعادلة إلى ما يمي:
XJ(I.W)  تشير إلى صادرات الدولة مف السمعة إلى العالـ الخارجي =W 

                                                 
 .12 -11، مرجع سابؽ ، ص القدرة التنافسية وقياسياوديع محمد عدناف ،  - (1)

(2) -   MC Fetridge, Op cit,P  4. 
 .12، مرجع سابؽ، ص القدرة التنافسية وقياسياوديع محمد عدناف ،  - (3)
 .24، مرجع سابؽ، ص 2003تقرير التنافسية العربية ،المعيد العربي لمتخطيط  - (4)
(5)

 .17، يشخغ عبثك، صالقدرة الخنافسيت وقياسها وديغ يحًذ ػذَبٌ، - 
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XJ(W.W) تمثؿ صادرات العالـ مف السمعة إلى نفس األسواؽ = 
TX(I.W)  تعبر عف إجمالي صادرات الدولة مف السمعة =I 

TX(W.W)  تشير إلى إجمالي قيمة الصادرات العالمية = 
ميزة نسبية والعكس بأكبر مف الواحد، فصف ىذا النشاط يتمتع  (RCAI)وداللة ىذا المؤشر أنو إذا كاف 

 صحيح.
   بورتر في دراسة لو أف نمو الدخؿ الفردي تابع بشكؿ كبير الرتفاع اإلنتاجية، وىذا يمر حتما  وقد أبرز

  والتحكـ في التكنولوجيا، وىذا يجعؿ تنافسية النشاط عالية ويصعب تقميدىا والوصوؿ إلييا  مف خبلؿ االبتكار
وتنوع المنتجات وتميزىا والربحية والحصة في األسواؽ األجنبية، ألف االبتكار ينعكس عمى انخفاض التكاليؼ 

 مف السوؽ.
II: مؤشر تكمفة الموارد المحمية Domestic Resource Cost Indicator (D.R.C.I) 

ويعبر ىذا المؤشر عف قيمة عناصر اإلنتاج المحمية المستخدمة في إنتاج السمعة بيدؼ توفير واكتساب 
 وحدة مف النقد األجنبي.

فيو يقيس القيمة المضافة باألسعار المحمية بالعممة المحمية الوطنية مقسومة عمى القيمة المضافة 
 .(1)باألسعار العالمية بالعممة األجنبية 
 DRCI=VAD/VAWوذلؾ وفؽ الصيغة التالية 

 وتشير رموز المعادلة إلى ما يمي:
VADالقيمة المضافة المحمية مقومة باألسعار العالمية =.  
VAW.القيمة المضافة المحمية مقومة باألسعار العالمية = 

فصذا كاف مؤشر تكمفة الموارد أكبر مف الواحد الصحيح فصف ذلؾ يشير إلى عدـ تمتع النشاط اإلنتاجي 
بميزة نسبية، أما إذا كاف أقؿ مف الواحد الصحيح فصف ذلؾ يعبر عف تمتع النشاط اإلنتاجي بميزة نسبية فضبل 

، بينما يشير المعدؿ السالب لمؤشر تكمفة المواد داـ الموارد اإلنتاجية المستخدمةاءة في استخعف تحقيؽ الكف
المحمية إلى معاناة النشاط اإلنتاجي مف تحقيؽ خسارة كبيرة في تخصيص العمبلت األجنبية بما يعني إىدار 

 (2)كبير لمموارد المحمية.
ويستخدـ ىذا المؤشر كمقياس لكفاءة األنشطة االقتصادية والصناعات وارتفاع قيمة المؤشر تعكس 

 انخفاض درجة التنافسية.
III:  مؤشر أولية التصديرExport Priority Indicator (E.P.I) 

نتاج إف زيادة الصادرات مف سمعة أو مجموعة سمعية معينة تتطمب زيادة الواردات مف بعض مستمزمات اال
المباشر وغير المباشر البلزمة ليذه السمعة أو زيادة المستخدـ مف بعض المستمزمات المحمية القابمة لمتصدير، 

                                                 
، مجمة البحوث التجارية، كمية التجارة، جامعة في ظروف تحرير التجارة العالميةاالنطالق الصناعي محبوب عبد الحميد عبد المطيؼ،  - (1)

 .65، ص 1995الزقازيؽ، المجمد السابع عشر، العدد الثاني، جويمية 
امعة ، رسالة ماجستير، كمية التجارة، جآثار سياسات تحرير التجارة الخارجية عمى القطاع الصناعي المصريسويمـ جودة سعيد محمد،  - (2)

 .90، ص2000الزقازيؽ، فرع بنيا، 
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، ينبغي عمييا التوسع في أنشطة التصدير التي تحتاج يادة متحصبلتيا مف النقد األجنبيفصف كاف ىدؼ الدولة ز 
 ستمزمات القابمة لمتصدير.أو الم  إلى أقؿ قدر ممكف مف المستمزمات المستوردة 

 (1)ولحساب ىذا المؤشر تستخدـ الصيغة التالية: 
    100/  XLxLiEPI 

 حيث تشير رموز المعادلة إلى:
EPI مؤشر أولية التصدير = 

Liقيمة المستمزمات المستوردة = 
Lxقيمة المستمزمات المحمية القابمة لمتصدير = 
Xقيمة صادرات السمعة = 

% كمما دؿ ذلؾ عمى تناقص أىمية ىذه السمعة في زيادة متحصبلت 100ىذه النسبة عف فكمما ارتفعت 
 الدولة مف النقد األجنبي، والعكس صحيح.

ثـ يتـ ترتيب السمع بحيث تعطى السمعة درجة أعمى عمى سمـ األولويات التصديرية كمما انخفضت قيمة 
 المؤشر الخاص بيا.

IV:  مؤشر معدل اختراق األسواقMarket Penetration Indicator (M.P.I) 

ويقيس ىذا المؤشر قدرة سمعة معينة عمى اختراؽ أسواؽ تصديرية معينة، ويعبر عف ىذا المؤشر  
 (2)بالصيغة التالية:

   XijMijQijMijMPI IJ  / 
 حيث تشير الرموز إلى اآلتي:

Mij( واردات الدولة =I( مف السمعة )J) 
Qij( إنتاج السمعة =J في )( الدولةI) 
Xij( صادرات السمعة =J( بواسطة الدولة )I) 

فكمما ارتفعت قيمة مؤشر اختراؽ السوؽ كمما دؿ ذلؾ عمى أف ىذا السوؽ أكثر قبوال لمسمعة محؿ 
 االعتبار، أو أف ىذه السمعة أكثر قدرة عمى اختراؽ ىذا السوؽ.

 قياس تنافسية الدول  :ثالثا 
في قدرة الدوؿ التنافسية باختبلؼ كبيرا كالمنشآت، ونجد أف ىناؾ اختبلفا إف الدوؿ تتنافس فيما بينيا    

 المعايير المعتمدة وثمة العديد مف المؤشرات لمتنافسية الدولية منيا الجزئية والمركبة.
I: المؤشرات الجزئية 

شكاليات مف الصعب تحديدىا في بعد واحد أو قياسيا اقتصاديا،   لكونيا  وذلؾ إما لقد وجدت ظواىر وا 
وعميو فقد لجأ  أو ألف المفيـو النظري ليذه الظواىر ال يقابمو متغير كمي أو كيفي واحد، ظواىر متعددة األبعاد،

                                                 
 .47 -46، ص 1993، مكتبة عيف شمس، القاىرة، أساسيات تخطيط التجارة الخارجيةحسيف محمود حسف،  - (1)

(2) -Ministry of Economy, Development  Economic  Policy Reform Project (DEPRP), International 
competitiveness of Egypt in perspective: first report 1998 (Draft), Research Information Sector -Egypt. 
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ومف أىميا تمؾ المتعمقة باإلنتاجية مثؿ الكفاءة  ،الباحثوف إلى قياس ىذه الظواىر جزئيا بمؤشرات جزئية
واإلنتاجية الكمية لعوامؿ اإلنتاج أو تمؾ المتعمقة بالتكمفة  الحديةإنتاجية العمالة المتوسطة و  اإلنتاجية النسبية ،

والتكمفة الحدية لعوامؿ اإلنتاج وكذلؾ أداء التجارة الخارجية خاصة الصادرات وسعر  مثؿ تكمفة وحده العمؿ،
 وفيما يمي بعض ىذه المؤشرات:، (1) الصرؼ

 نمو الدخل الحقيقي لمفرد : 1
 لمفرد عمى إنتاجية العوامؿ الكمية وعمى الموارد الطبيعية ورأس الماؿ وحدود التجارة،يعتمد الدخؿ الحقيقي 

 وعف التحسينات والتنظيمي  ويزيد دخؿ الفرد أيضا بارتفاع إنتاجية ىذه العوامؿ الناجـ عف االبتكار التكنولوجي

في البحث   رؤوس األمواؿ المستثمرة   إلى بدورىا تعود  التي  والمعارؼ اإلنسانية  في الميارات المبلحظة 
 والتعميـ.

كما أف نمو اإلنتاجية مؤشر ىاـ، وفي الغالب ال يتـ التفريؽ بينو وبيف نمو الدخؿ الفردي، ويقصد 
  (2)باإلنتاجية أحيانا إنتاجية اليد العاممة وفي أحياف أخرى إنتاجية العوامؿ الكمية.

 رصيد الميزان التجاري: 2
وىذا الفائض يمكف أف يكوف بسبب الطمب  تنافسية بمد ما مع فائض حسابو الجاري، غالبا ما تقترف

 والعجز في الميزاف التجاري يمكف أف ينشأ عف عجز أو بسبب عوامؿ أخرى، العالمي عمى صادرات ذلؾ البمد
عف في مجمؿ االقتصاد أو  في موازنة الدولة أو معدؿ ادخار ضعيؼ مع انخفاض لبلستثمارات الخاصة 

(3)،العامميف معا
لكف الفائض في الميزاف التجاري ال يستوجب دائما تنافسية البمد كما أف العجز ال يعني  

 بالضرورة تنافسية منخفضة.
 تركيب الصادرات والحصة السوقية:: 3

 إف التركيز عمى تركيب الصادرات يربط التنافسية المعتمدة عمى النتائج التجارية مع التنافسية المستندة
وقد استخدـ بعض االقتصادييف تقنية تقيس نسبة الصادرات لبمد ما منسوبة إلى القطاعات  عمى نمو اإلنتاجية،

ذات القيمة المضافة العالية لكؿ عامؿ أو إلى القطاعات ذات التكنولوجيا العالية .فصذا كانت ىذه النسبة كبيرة 
 (4)لقطاعات ذات األجور المرتفعة.نوعا ما أو تتصاعد فيذا يعني تحسف الميزة النسبية في ا

   فالتنافسية تتحقؽ  أما بالنسبة لمحصة السوقية فيناؾ فرؽ بيف اكتسابيا في سوؽ صاعدة وفي سوؽ آفمة،
 (5)التنافسية.في حالة السوؽ الصاعدة أما في الحالة الثانية فيشير إلى فقداف الفرص ومف ثـ تيدد 

 
 
 

                                                 
 .25، مرجع سابؽ، ص 2003تقرير التنافسية العربية المعيد العربي لمتخطيط  – (1)
 .21، مرجع سابؽ، ص  القدرة التنافسية وقياسياوديع محمد عدناف ،  - (2)

(3) - Mc Fetridge- D.G, Op cit, P  31. 
 .22-21، مرجع سابؽ، ص ، القدرة التنافسية وقياسياوديع محمد عدناف  - (4)
 .22المرجع نفسو، ص  - (5)
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 سعر الصرف: 4
وتمثؿ ىذه المؤشرات متوسطا مرجحا  التنافسية أيضا يستخدـ مؤشر سعر الصرؼ الحقيقي)الفعمي( لقياس

وتفسر أيضا بأنيا مؤشر األسعار المحمية إلى مؤشر  ألسعار حقيقية ثنائية بيف الدولة ومنافسييا التجارييف،
 (1)أسعار المنافسيف عند تسارع معدالت التضخـ عالميا.

التنافسية يعبر عف القدرة التنافسية لمسمع المصدرة لبمد ما عمى أسعارىا وليس عمى سعر الصرؼ  وقياس
مؤشرات أخرى لقياس  ؾ، وىنااالسمي فقط الذي قد يعطي نتائج مضممو تعود إلى تقمبات أسعار العمبلت

 سنتناوؿ المؤشرات المركبة. ف، لكالتنافسية الوطنية
II:المؤشرات المركبة 

عدـ كفاية المؤشرات الجزئية في اإلحاطة بحجـ الظواىر المركبة والمعقدة غير الممموسة فقد تـ نتيجة ل
االتجاه نحو تطوير مؤشرات مركبة تتكوف مف جممة مف المؤشرات الجزئية التي يعتقد أنيا تحيط بأغمب األبعاد 

اوؿ واالستخداـ في األدبيات المكونة ليذه الظواىر المعقدة ، فقد أصبحت المؤشرات المركبة كثيرة التد
 االقتصادية.

كمي لظاىرة اقتصادية واجتماعية متعددة األبعاد ويوجد ليا  ـبأنو: تقييويمكف تعريؼ المؤشر المركب 
 (2)قياسات جزئية متعددة تعكس األبعاد المختمفة.
 وىذا الشكؿ يمثؿ مكونات المؤشر المركب.

 مكونات المؤشر المركب (:II-12الشكل )
 مؤشر أولي               مؤشر فرعي                                                                   

  مؤشر أولي                    مؤشر فرعي                    مؤشر أساسي              المؤشر المركب
 مؤشر أولي                 مؤشر فرعي                     مؤشر أساسي                        
  

العدد الخامس والسبعوف، المعيد العربي لمتخطيط، الكويت،  جسر التنمية، المؤشرات المركبة لقياس تنافسية الدول، العباس بمقاسـ،المصدر:
 .6ص ،2008جويمية 

 
المؤشرات المركبة عددا كبيرا مف المؤشرات الكمية والنوعية لقياس التنافسية التي يتـ تنظيميا  وتستخدـ

بشكؿ تنازلي بحيث يتكوف المؤشر اإلجمالي لمتنافسية مف عوامؿ أساسية يتكوف كؿ منيا مف مؤشرات فرعية 
 تفصؿ بدورىا إلى مؤشرات أولية.

المعيد الدولي لمتنمية  الدولي، المنتدى االقتصادي العالمي، وتعتبر مؤشرات التنافسية التي يصدرىا البنؾ
 اإلدارية والمعيد العربي لمتخطيط مف بيف المؤشرات المستخدمة في قياس تنافسية الدوؿ.

 

                                                 
 .56الصادؽ عمي توفيؽ، مرجع سابؽ، ص  - (1)

الكويت، العدد الخامس والسبعوف، المعيد العربي لمتخطيط،  جسر التنمية، ،المؤشرات المركبة لقياس تنافسية الدول العباس بمقاسـ، - (2)
 .6ص ،2008جويمية 
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 The World Bank Index (WBIمؤشرات البنك الدولي ) :1
          البنؾ الدولي بيانات عف مؤشرات التنافسية لمعديد مف الدوؿ، وذلؾ باالعتماد عمى مجموعة  ي عد   

متغيرا، ويرتب البمداف وفؽ كؿ مف ىذه المؤشرات التي تتجمع عموما  64مف المؤشرات والمتغيرات يبمغ عددىا 
 (1)في المجموعات التالية:

 اإلجمالي؛اإلنجاز  -
 ؛الديناميكية الكمية وديناميكية السوؽ -
 ؛الديناميكية المالية -
 ؛البنية التحتية ومناخ االستثمار -
 ؛رأس الماؿ البشري والفكري -

 2010كما يصدر البنؾ الدولي تقريرا سنويا عف ممارسة أنشطة األعماؿ في العالـ وقد ضـ تقرير سنة 
183

بحث اإلجراءات الحكومية التي تعزز أنشطة يو  2004أوؿ تقرير سنة ، وىو التقرير السابع إذ كاف (2)بمدا *
 األعماؿ وتمؾ التي تعوقيا.

ويعتبر مؤشر سيولة أداء األعماؿ مف أكثر األدوات شمولية وتقييما لعنصر مف أىـ العناصر المحددة 
 لمتنافسية أال وىو بيئة األعماؿ.

مراحؿ مف حياة منشأة األعماؿ  10التي تؤثر عمى وتخضع لمقياس في ىذا التقرير اإلجراءات الحكومية 
(3)ىي:

 

 ؛بدء النشاط التجاري -
 ؛استخراج تراخيص البناء -
 ؛توظيؼ العامميف -
 ؛تسجيؿ الممكية -
 ؛الحصوؿ عمى االئتماف -
 ؛حماية المستثمريف -
 ؛دفع الضرائب -
 ؛التجارة عبر الحدود -
 ؛تنفيذ العقود -
 ؛تصفية النشاط التجاري -

، إضافة 2009جواف  1ىي حتى  2010عمما بأف البيانات المستخدمة في تقرير ممارسة أنشطة األعماؿ 
 (1)ىما:  يففي مجاليف جديد  ىناؾ أبحاث جارية حاليا 2010إلى المؤشرات العشر المذكورة في تقرير سنة 

                                                 
 .23، مرجع سابؽ، ص القدرة التنافسية وقياسياوديع محمد عدناف ،  - (1)

 .134( 2009، وقد كانت رتبتيا في تقرير سنة )136( 2010رتبة الجزائر في ىذا التقرير لسنة ) - *
(2) - World bank, Doing business 2010, Washington, 2010, P 4. 
(3)-Ibid, P 10. 
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 ؛الحصوؿ عمى الكيرباء -
 .حماية العامميف -

   World Economic Forumمؤشرات المنتدى االقتصادي العالمي  :2

بدافوس بسويسرا أوسع الطرؽ  *(WEFيعتبر مؤشر التنافسية الدولية لممنتدى االقتصادي العالمي ) 
المعترؼ بيا انتشارا لتقييـ التنافسية وقياسيا، ويركز تصنيؼ التنافسية لتقرير التنافسية العالمية عمى مؤشر 

، ويتـ احتساب التصنيفات 2004ة العالمية الذي طوره ساال أي مارتف لممنتدى االقتصادي العالمي عاـ التنافسي
و المنتدى مف شبكتو مف يمف البيانات المتاحة عمنا واالستطبلع التنفيذي لآلراء، وىو مسح سنوي شامؿ يجر 

بمدا وىو رقـ قياسي  142ي في زعيـ اقتصاد 14000( تـ استطبلع آراء 2011المعاىد الشريكة وخبلؿ عاـ )
 .(2)مؤشرا 110ويعتمد عمى 

    معيارا يقابؿ 12وقد استند المنتدى أيضا عمى تصور مايكؿ بورتر في تقييـ تنافسػية الدوؿ بناءا عمى 
              ثبلثة مراحؿ رئيسية مف التنمية، والشكؿ الموالي يوضح الييكؿ اإلجمػالي لمؤشر التنافسية العػالمي 

(The Global Competitiveness Index) (GCI) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      
(1)-World bank, Doing business 2010, Op cit, PP  65-70. 

 142فيضـ  2012 -2011دولة، أما تقرير  117 يو( ف2006 -2005دوؿ، وتقرير ) 104( 2004كاف عدد الدوؿ المشاركة في تقرير ) - *
 .87بمدا ورتبة الجزائر في ىذا التقرير 

(2) - World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2011-2012, Geneva, , 2011, P XIII. 
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 2012 -2011الييكؿ اإلجمالي لمؤشر التنافسية العالمي حسب تقرير (: II-13الشكل )

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 ,World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2011-2012إعداد الطالب باالعتماد عمى: مفالمصدر: 

Geneva, Switzerland, 2011, pp3-8.                                                    

 
(1)وفيما يمي المراحؿ الرئيسية الثبلث لمتنمية االقتصادية التي تقابؿ ىذه المعايير

:   
 االقتصاديات القائمة عمى الموارد األولية األساسية :أ

في ىذه المرحمة األولى يكوف االقتصاد قائما عمى الموارد الطبيعية وتتنافس الدوؿ عمى أساس الموارد 
 المتوفرة لدى كؿ منيا، وىي تنقسـ بشكؿ أساسي إلى اليد العاممة غير الماىرة والموارد الطبيعية.

جات أو سمعا أساسية وتنعكس إنتاجيتيا مف خبلؿ ػتػع منػبيػعر حيث تػاس السػشركات عمى أسػنافس الػتػوت
 تدني األجور التي تدفعيا.

ولئلبقاء عمى التنافسية تحتاج الدولة إلى مؤسسات عامة وخاصة تعمؿ بشكؿ جيد وبنية تحتية متطورة 
طار اقتصادي مستقر وقوة عاممة كبيرة ذات صحة جيدة.  وا 

 وتتمثؿ الركائز األساسية في ىذه المرحمة بما يمي:
  ؛المؤسسات -

                                                 
(1) World Economic Forum, Op cit, P 9. 

 GCIمؤشر التنافسية العادلي 

 عوامل تعزيز الفعالية

  والتدريبلتعليم العايلا

 كفاءة سوق السلع

 سوق العمل كفاءة

 تطور سوق ادلال 

 ادلتطلبات األساسية 

 ادلؤسسات

 البنية التحتية

 بيئة االقتصاد الكلي 

 الصحة والتعليم األساسي

 عوامل تعزيز االبتكار 

 مدى تطور األعمال 

 االبتكار 

 مستوى اجلاهزية التكنولوجية

 حجم السوق 



 اإلطار المفاىيمي لمتنافسية                                                              الفصل الثاني

 

 79 

 ؛البنية التحتية  -
 ؛بيئة االقتصاد الكمي -
 الصحة والتعميـ األساسي. -

 االقتصاديات القائمة عمى الكفاءة التشغيمية  :ب
تسارع وتيرة التطور وزيادة األجور تنتقؿ الدولة إلى مرحمة التنمية القائمة عمى الكفاءة حيث تطور  مع

 عمميات إنتاج أكثر كفاءة، وتزيد المؤسسات مف جودة إنتاجيا.
يجاد الثروات إلى حد كبير عمى التعميـ العالي تعتمدفي ىذه المرحمة  والتدريب، وكفاءة سوؽ  التنافسية وا 

    سوؽ العمؿ واألسواؽ المالية المتطورة، ووجود سوؽ محمي و/ أو أجنبي مع القدرة عمى االستفادة السمع و 
 مف التكنولوجيات القائمة.

 بالنسبة لمركائز األساسية في ىذه المرحمة فيي: و
 ؛التعميـ العالي والتدريب -
  ؛كفاءة سوؽ العمؿ -
 ؛كفاءة سوؽ السمع -
  ؛تطور السوؽ المالي -
 ؛مستوى الجاىزية التكنولوجية -
 حجـ السوؽ. -

 االقتصاديات القائمة عمى االبتكار :ـج
أخيرا مع انتقاؿ الدوؿ إلى المرحمة القائمة عمى االبتكار يمكنيا المحافظة عمى مستويات أعمى لؤلجور  و 

ات وخدمات جديدة تقديـ منتجبوالمعيشة، ويجب عمى المؤسسات في ىذه المرحمة المنافسة مف خبلؿ االبتكار 
 ومتميزة باستخداـ أحدث عمميات التصميـ واإلنتاج واإلدارة والتمويؿ والتسويؽ.

 وأما الركائز األساسية في ىذه المرحمة فيي:
 ؛مدى تطور األعماؿ -
 االبتكار. -

 International Institute for Management (IMD) مؤشرات المعيد الدولي لمتنمية اإلدارية:3

Development 
مف  والجزئي أيضا بتقييـ أوضاع االقتصاد الكمي *يقـو مؤشر التنافسية الدولية لمعيد التنمية اإلدارية 

 .(1)مف المعايير 331خبلؿ أربعة عوامؿ رئيسية يندرج تحتيا عشروف عامبل فرعيا تضـ أكثر مف 
،  World Competitiveness Yearbook (WCY)ويصدر المعيد تقريره في كتابو السنوي لمتنافسية

 الشكؿ الموالي يوضح المؤشرات التي يعتمدىا المعيد. و
                                                 

يد ىو كمية إدارة أعماؿ مقرىا بموزاف في سويسرا ، وقد طور نموذجا لمتقييـ االقتصادي لدراسة أداء الدوؿ في مجاؿ التنافسية، ويصدر المع - *
، ويشمؿ تقرير سنة 1989وفي البداية كاف ينشر تقريره مع المنتدى االقتصادي العالمي، ثـ انفصؿ كميا منذ عاـ تقريرا سنويا حوؿ التنافسية 

 بمدا مع التركيز عمى االقتصاديات الرائدة، والجزائر ال توجد مف بيف الدوؿ التي يشمميا تقريره السنوي لحد اآلف . 59( 2011)
(1) - http://www.imd.org/research/centers/wcc/research methodology:cfm.last visit 15/9/2011. 
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  مؤشرات التنافسية الدولية لممعيد الدولي لمتنمية اإلدارية  (: II-14الشكل ) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لممعيد الدولي لمتنمية اإلدارية عمى الموقع : تقرير التنافسية الدوليالطالب باالعتماد عمى  مف إعدادالمصدر: 
http://www.imd.org/research/publications/wcc/uplood all critecia_list.pdf. last visit: 15/9/2011 الفصل الثاني

                                                                  
اإلطار المفاىيمي لمتنافسية

 

 

 مؤشرات التنافسية
 مؤشرا 331 

 الكفاءة احلكومية
 مؤشرا 71 

 ادلالية العامة

 ادلالية السياسة

 اإلطار ادلؤسسي 

 التشريعات التجارية

 األداء االقتصادي
  مؤشرا 78 

 االقتصاد احمللي 

 التجارة اخلارجية 

 االستثمار األجنيب 

 التوظيف 

 كفاءة األعمال
  مؤشرا 68 

 اإلنتاجية

 سوق العمل  

 األسعار   اإلطار اجملتمعي 

 التمويل

 اإلدارة ممارسات

 ادلواقف والقيم

 البنية األساسية

 البنية التحتية
 مؤشرا 114 

 البنية التحتية التكنولوجية

 البنية التحتية العلمية

 الصحة والبيئة

 التعليم

8
1
 

http://www.imd.org/research/publicenturs/wcc/uplood%20all%20critecia_list.pdf.lost
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 Arab Planning Institute (API) مؤشرات المعيد العربي لمتخطيط:4

لقياس التنافسية الدولية لمدوؿ العربية وتحميميا  *طور المعيد العربي لمتخطيط مؤشر التنافسية العربية
الضوابط والمنيج  كمؤشر مركب يعتمد كميا عمى المتغيرات والبيانات الكمية والموضوعية، يخضع المؤشر لنفس

 العممي الذي طورت بو المؤشرات ذات الصمة.
ويستند بناء المؤشر إلى تعريؼ يتبناه فريؽ التنافسية بالمعيد بعد استقراء األدبيات الواسعة حوؿ التنافسية 

 حيث يرى التنافسية عمى أنيا تعكس األداء االقتصادي الحالي والكامف لمنشاطات التي تكوف مجاال ،ةيالدول
 (1) .لمتنافس مع األمـ األخرى

 لذا يعتمد المعيد عمى مؤشريف فرعييف ىما:
ويركز عمى األداء الجاري والعوامؿ المؤثرة عميو مثؿ: بنية األسواؽ، مناخ  :مؤشر التنافسية الجارية -أ

 ؛األعماؿ وعمميات المؤسسات واستراتيجياتيا
: وتعني بالقدرات عميقة األثر التي تضمف استدامة ىذه التنافسية، ومف ثـ مؤشر التنافسية الكامنة -ب

 .استدامة النمو وتحقيؽ أىداؼ التنمية االقتصادية واالجتماعية
وأما المجاالت المحددة لمتنافسية الكامنة فيي: رأس الماؿ البشري وتوظيؼ التقانة والبنية التحتية 

 التكنولوجية.
 لمؤشر التنافسية العربية. وفيما يمي الييكؿ العاـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

لقد احتسب المؤشر ستة عشر دولة عربية تتوافر فييا بيانات حوؿ معظـ المؤشرات المدرجة وىي: الجزائر، البحريف، مصر، األردف،  - *
اإلمارات واليمف، واشتمؿ ثماني دوؿ مقارنة ىي: أيرلنػدا الكويت، لبناف، موريتانيا، المغػرب، عماف، قطر، السعودية، السوداف، سوريا، تونس، 

وجنوب  غاؿ)دولة متقدمة(، التشيؾ )دولة في مرحمة التحوؿ(، المكسيػؾ )مف دوؿ الكاريبي(، باإلضافة إلى الشيمي، كوريا الجنوبية، ماليزيا، البرت
أداؤىا متفوقا في المتوسط، وقد حصمت عميو بفضؿ التنمية االقتصادية  إفريقيا، وذلؾ لحساب الفجوة التنافسية مع مجموعة مف الػدوؿ التي يعتبر

 واالجتماعية خبلؿ العقود الماضية.
 .25،  الكويت، ص 2009انظر: المعيد العربي لمتخطيط ،تقرير التنافسية العربية 

 .12العباس بمقاسـ ، مرجع سابؽ، ص  - (1)
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 المؤشر اإلجمالي لمتنافسية العربية:( II-15الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 .25الكويت، ص  ،2012بية تقرير التنافسية العر  المعيد العربي لمتخطيط، :المصدر
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  خالصة 
لقد شيدت الفترة األخيرة اتجاىا سريعا ومتزايدا لعولمة النشاط االقتصادي الذي أدى إلى زيادة حدة 
التنافسية في األسواؽ الدولية، ونظرا لؤلىمية القصوى التي أصبحت تحاط بيا التنافسية حاوؿ ىذا الفصؿ تقديـ 

قطاع أو الدولة، وقد اىتـ بيا األكاديميوف واإلداريوف التعاريؼ المتعمقة بيا سواء كانت تنافسية المنشأة أو ال
والمفكروف االقتصاديوف منذ زمف طويؿ، وذلؾ ما تـ التعرؼ عميو مف خبلؿ عرض وجيات نظر المدارس 

لى المناىج الجديدة بالنيوكبلسيؾ  الكبلسيكية مرورا   المختمفة بدء مف المدرسة الفكرية   لمتبادؿ الخارجي،  وا 
كثيرا عمى العامؿ التكنولوجي إليجاد التنافسية واستدامتيا، ولكي تكتمؿ الصورة أكثر كاف البد مف  والتي تركز

 ذكر أنواع التنافسية وأبعادىا المختمفة.
لقد بذلت جيود كبيرة مف طرؼ االقتصادييف والييئات الميتمة بالتنافسية إليجاد مؤشرات لقياسيا، وذلؾ 

قياس قدراتيا التنافسية، ومف ثـ رسـ استراتيجياتيا المبلئمة لمواجية تحديات ما ساعد المنشآت والدوؿ عمى 
 العولمة وتجاوز عقبة باقي المنافسيف.

وقد أصبح االقتصاد المعرفي عامبل أساسيا لتفعيؿ تنافسية الدوؿ وقطاعاتيا المختمفة، وىذا ما يتناولو 
 الفصؿ الموالي.

 
 

 



 
 

  الفصل الثالث
أثر االقتصاد المعرفي 
في تفعيل تنافسية قطاع 
  االتصاالت في الجزائر

المغرب وتونسو 
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 تمييد:
 يعتبر قطاع االتصاالت أحد روافد التنمية ويضطمع بدور محوري في تطوير االقتصاد ودعـ تنافسيتو.

المغرب وتونس إصبلحات جوىرية شممت و  ؿ مف الجزائروقد شيد القطاع في السنوات األخيرة في ك
ميف المناخ التنافسي أمختمؼ أوجو النشاط فيو، فتـ سف اإلطار القانوني الذي يشجع عمى المبادرة الخاصة مع ت

في التعميـ باعتباره الرافد الميـ لمموارد  ةالنزيو الستقطاب االستثمارات الداخمية والخارجية، قطعت أشواطا معتبر 
 البشرية العاممة في القطاع، وما تتطمبو التكنولوجيات الحديثة مف حد أدنى مف التعمـ.

كما اىتمت باالبتكار لتقديـ منتوجات خدمية جديدة، ولما لو مف دور كبير في تحسيف القطاع وتفعيؿ 
عمى قطاع االتصاالت  لمنظومة التشريعية و التعميـ و االبتكاركؿ مف اوسيتطرؽ ىذا الفصؿ إلى أثر تنافسيتو، 

 .في دوؿ الدراسة الثبلث مع إجراء مقارنة بينيا
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 المبحث األول: أثر المنظومة التشريعية في تفعيل تنافسية قطاع االتصاالت
 المغرب وتونس و في الجزائر 

لقد شيدت السنوات القميمة الماضية تغيرات جذرية في إعادة ىيكمة قطاع االتصاالت عمى المستويات 
 الوطنية، اإلقميمية والعالمية. 
كما تـ سف قوانيف وأنظمة جديدة لتوفير  العديد مف ىيئات االتصاالت، خوصصة وفقد تـ تحرير القطاع 

وتونس بمنأى  و المغرب الجزائرولـ تكف  .العديد مف الدوؿد السوؽ في خدمات االتصاالت اعتمادا عمى قواع
بؿ لقد تبنتيا وانتيجت سياسات جريئة وطموحة لفتح مجاؿ المنافسة، كما قامت بصصدار  عف ىذه التغيرات،

نشاء ىيئات منفصمة لتنظيـ القطاع.  قوانيف وأنظمة جديدة لبلتصاالت وا 
 .مف البمداف الثبلث عمى حده وسيتناوؿ ىذا المبحث كؿ بمد

 
 دورىا في تفعيل تنافسية قطاع االتصاالت في الجزائرة و المنظومة التشريعي المطمب األول:

مف خبلؿ المؤشرات  أثرىا في تحسيف تنافسية قطاع االتصاالت في الجزائرو  ،بحث المنظومة التشريعيةسيتـ 
                                                                                                                                   المختمفة.

 : قطاع االتصاالت في الجزائر قبل تحرير سوقوأوال   
أيف  ، 1962جويمية  23كاف قطاع البريد والمواصبلت في الجزائر مسيرا مف طرؼ اإلدارة الفرنسية حتى 

، حيث ورثت 1962سبتمبر  27المؤرخ في:  01-62ـ رقـ: و الجزائرية بواسطة المرستحوؿ التسيير لئلدارة 
إدارة البريد والمواصبلت الجزائرية عف النظاـ الفرنسي معظـ التشريعات المتعمقة بخدمات ىذا القطاع، واستمر 

 1975سبتمبر  30المؤرخ في  89-75، أيف تـ إصدار األمر رقـ 1975 ةنشاطيا بصفة عادية حتى سن
والمتضمف قانوف وزارة البريد والمواصبلت الذي يحدد بدقػة صبلحية ومياـ القطػاع في الجزائر، وقد أعطى 
األمر المذكور الوزارة حؽ االحتكار لجميع الخدمات البريدية وخدمات المواصبلت، إذ أنو ال يمكف ألي شخص 

عف  ارة، كما تـ تعديؿ القوانيف المسيرة لمقطاع مف الوز  إال بعد الحصوؿ عمى رخصة ا النوعالقياـ بنشاط مف ىذ
والذي يحدد كيفية تنظيـ إدارة البريد  1983جانفي 01المؤرخ في  65-83طريؽ إصدار المرسـو رقـ: 

 .(1)ومنذ ىذا التاريخ عرؼ القطاع عدة تحوالت باعتباره قطاعا عموميا والمواصبلت،
مف النصوص  تغيير سياستيا االقتصادية، فتبنت مجموعة كبيرة 1989ولقد حاولت الجزائر ابتداء مف سنة 

يكد   فمـ إلى اقتصاد السوؽ"، التشريعية والتنظيمية أطمؽ عمييا "الوسائؿ القانونية لبلنتقاؿ مف االقتصاد الموجو
ذه في ى يفمت مف ىذه اإلصبلحات أي قطاع مف القطاعات االقتصادية، ومف أىـ النصوص التشريعية المتبناة 

 المرحمة:
 ؛ (2)والمتعمؽ باألسعار 1989جويمية 5المؤرخ في  12-89القانوف رقـ -

 ؛ (3)والمتعمؽ بالنقد والقرض 1990أفريؿ  14المؤرخ في  10-90القانوف رقـ-
                                                 

، رسالة ماجستير في العمـو االقتصادية، جامعة الجزائر، السمكية والالسمكية في الجزائر إشكالية خوصصة قطاع االتصاالتخواني ليمى،  -(1)
 .16-12، ص 2000

 .1989سنة  29رقـ  ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - (2)
 .1990سنة  16، رقـ الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - (3)
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المعدؿ والمتمـ لمقانوف التجاري الصادر  1993أفريؿ  25المؤرخ في  08-93المرسـو التشريعي رقـ-
1975سبتمبر 26المؤرخ في  59-75بموجب األمر رقـ 

 ؛ (1)
 ؛(2)والمتعمؽ ببورصة القيـ المنقولة 1993ماي  23 في المؤرخ 10-93المرسـو التشريعي رقـ -
 ؛(3)والمتعمؽ بترقية االستثمار 1993أكتوبر  5المؤرخ في  12-93المرسـو التشريعي رقـ-
 ؛(4)والمتعمؽ بالمنافسة 1995جانفي  05المؤرخ في  06-95األمر رقـ -
 .(5)والمتعمؽ بخوصصة المؤسسات االقتصادية 1995أوت  26المؤرخ في  22-95رقـ  األمر-

إف المؤثرات الداخمية والخارجية بمختمؼ أشكاليا دفعت الجزائر إلى إعادة النظر في المحيط التشريعي 
في معظـ بمداف العالـ،  التطورات الحاصمة المنظـ لقطاع االتصاالت، باعتمادىا عمى سياسة جديدة تتبلءـ مع

  .خاصة بعد فشؿ سياسة احتكار الدولة لمعظـ الخدمات
 : إعادة تنظيم قطاع االتصاالت في الجزائرثانيا

لقد اتخذت تدابير متعمقة بتنظيـ االتصاالت اصطمح عمى تسميتيا بصعادة ىيكمة قطاع البريد والمواصبلت 
المحدد لمقواعد العامة المتعمقة بالبريد  2000أوت  05المؤرخ في  03 -2000وذلؾ بصصدار القانوف رقـ 

، والذي تضمف إصبلحات جوىرية وجذرية مست العديد مف جوانب القطاع (6)والمواصبلت السمكية والبلسمكية
سعا أماـ في ظؿ بروز ظاىرة العولمة المرتكزة عمى مبدأ امتداد العبلقات االقتصادية الدولية، وفتح الباب وا

 منافسيف دولييف في مجاؿ االتصاالت الدولية.

 (7)لتحقيؽ األىداؼ التالية: 03-2000وقد صدر القانوف رقـ
تطوير وتقديـ خدمات البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية ذات نوعية في ظروؼ موضوعية وشفافية -

 دوف تمييز في مناخ تنافسي مع ضماف المصمحة العامة؛
 البريد والمواصبلت مف طرؼ المتعامميف؛قطاع تحديد الشروط العامة لبلستغبلؿ في  -
 كيفيات ضبط النشاطات ذات الصمة بالبريد والمواصبلت؛ و تحديد إطار -
 خمؽ ظروؼ تطوير النشاطات المنفصمة لمبريد والمواصبلت؛ -
 تحديد اإلطار المؤسساتي لسمطة ضبط حرة ومستقمة. -

القطاع عمى االستثمار الخاص، وقد نصت المادة  وانفتاحفبموجب ىذا القانوف تـ تكريس مبدأ المنافسة 
الرابعة منو في فقرتيا الرابعة عمى أف الدولة "تسير في إطار الصبلحيات المرتبطة بمياميا العامة عمى احتراـ 

ت الدولة عف احتكارىا لمقطاع وجعمتو يخضع وقد تخم المرتفقيف". قواعد المنافسة المشروعة بيف المتعامميف و
منو أيضا في فقرتيا  12فقد نصت المادة  لـ يكف بصفة مطمقة، لقواعد السوؽ والمنافسة، غير أف ىذا التخمي

                                                 
 .1993سنة  27رقـ  ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - (1)
 .1993سنة  34، رقـ الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - (2)
 .1993سنة  64، رقـ الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - (3)
 .1995سنة  09، رقـ الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجريدة  - (4)
 .1995سنة  48، رقـ الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - (5)
 .2000 سنة 48رقـ  ،الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - (6)
 .04المرجع نفسو، ص  - (7)
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األولى "تحوؿ عمى التوالي نشاطات استغبلؿ البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية التي تمارسيا وزارة البريد 
لى متعامؿ المواصبلت السمكية والمواصبلت إلى  مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري لمبريد، وا 

 والبلسمكية الذي ينشأ وفقا لمتشريع المعموؿ بو".
 14المؤرخ في  43 -02مرسـو تنفيذي رقـ  03 -2000ليصدر بعد سنتيف تقريبا مف صدور قانوف 

ميمة تسيير قطاع البريد، وذلؾ في إطار الخطوط  ، تتولى(1)يتضمف إنشاء "مؤسسة بريد الجزائر" 2002فيفري 
العامة لئلستراتجية البريدية لبلتحاد البريدي العالمي والتي تؤكد عمى االستقبللية اإلدارية لقطاع البريد وضرورة 

 انفصالو عف الدولة مف جية وعف قطاع البريد والمواصبلت مف جية أخرى.
أجؿ تجسيد فكرة الفصؿ المشار إلييا كاف البد مف استحداث مؤسسات تقوـ بتسيير قطاع  ومف

االتصاالت، ولذلؾ تـ إنشاء شركة ذات أسيـ تسمى "اتصاالت الجزائر" تحوؿ ليا نشاطات االستغبلؿ التي 
 كانت تستغميا وزارة البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية. 

كغيره مف القطاعات مف المنظومة التشريعية لمجزائر المشجعة لبلستثمار  وقد استفاد قطاع االتصاالت
، وىو نتيجة لئلصبلحات االقتصادية (2)والمتعمؽ باالستثمار 2001أوت 20الصادر في  03-01رقـ  كاألمر
 1993أكتوبر05المؤرخ في  93/12المرسـو التشريعي رقـ  يشرتيا الجزائر منذ سنوات عديدة وقد ألغ التي با

وخمؽ المناخ  االقتصاديةوالمتعمؽ بترقية ودعـ االستثمار، ومف األىداؼ المتوخاة مف ىذا كمو إعادة بعث اآللة 
المبلئـ لدفع وتنشيط االستثمارات الوطنية واألجنبية بكيفية تمكف تحفيز النشاط االقتصادي وخمؽ مناصب شغؿ 

ستثمار وضع قواعد جديدة كميا محفزة، حيث كرس األىداؼ نجد أف القانوف الجديد لبل هجديدة، ولتحقيؽ ىذ
قدـ ضمانات و تحفيزات جبائية وجمركية مغرية جعمت مناخ االستثمار و  حرية االستثمار، تثبيت النظاـ القانوني

لكوف قطاع  03-2000في الجزائر أكثر  جذبا مف ذي قبؿ. ولحماية المصمحة العامة كما ورد في القانوف رقـ 
ت قطاعا حساسا، نجد أف المادة الثانية منو تنص عمى: "تخضع نشاطات البريد والمواصبلت البريد والمواصبل

السمكية  وفي ىذا اإلطار تـ تأسيس سمطة الضبط لمبريد والمواصبلت ،السمكية والبلسمكية لرقابة الدولة"
 باالستثمارات.تحديد قواعد االستغبلؿ مع توفير الظروؼ التي تسمح بالقياـ و  والبلسمكية

  (ARPT)سمطة ضبط البريد والمواصالت السمكية والالسمكية :ثالثا

      ،(3)ظيرت السمطات اإلدارية المستقمة في الجزائر بداية التسعينيات مع إنشاء المجمس األعمى لئلعبلـ
 تشارية منيا:سثـ استمر ظيور ىذه الييئات المستقمة في مياديف مختمفة باختصاصات تنظيمية، رقابية وا

 مجمس النقد والقرض؛ -
                                                                                  المرصد الوطني لحقوؽ اإلنساف؛ -
 لجنة تنظيـ عممية البورصة ومراقبتيا؛ -
 مجمس المنافسة؛ -
 وسيط الجميورية؛ -

                                                 
 2002جانفي  16، المؤرخة في  04رقـ  ،لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية - (1)
 ، والمتعمؽ بتطوير االستثمار.2001أوت20المؤرخ في  03-01رقـ  األمر - (2)
 والمتعمؽ باإلعبلـ. 1990أفريؿ3المؤرخ في  07-90الشعبية، قانوف رقـ  الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية - (3)
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 مجمس الخوصصة. -
تقمة تخص تنظيـ البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية سميت "سمطة ضبط البريد وأخيرا سمطة إدارية مس

 l’autorité de régulation de la poste et desوالمواصبلت السمكية والبلسمكية"

Télécommunications  (ARPT). 
تتمتع أنو "تنشأ سمطة ضبط مستقمة  2000-03وقد ورد في نص المادة العاشرة مف أحكاـ القانوف 

 بالشخصية المعنوية واالستقبلؿ المالي".
I ميام سمطة الضبط :(ARPT): 

 (1)تتولى سمطة الضبط المياـ التالية:
عمى وجود منافسة فعمية ومشروعة في سوقي البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية باتخاذ كؿ  السير-

 التدابير الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في ىاتيف السوقيف؛
 السير عمى توفير تقاسـ منشآت المواصبلت السمكية والبلسمكية مع احتراـ حؽ الممكية؛-
 ذبات مف الحـز التي منحت ليا مع احتراـ مبدأ عدـ التميز؛الذب ومراقبة استعماؿ تخطيط-
 إعداد مخطط وطني لمترقيـ ودراسة طمبات األرقاـ ومنحيا لممتعامميف؛-
 المصادقة عمى عروض التوصيؿ البيني المرجعية؛-
منح ترخيصات االستغبلؿ واعتماد تجييزات البريد والمواصبلت وتحديد المواصفات والمقاييس الواجب -

 وفرىا فييا؛ت
 الفصؿ في النزاعات القائمة بيف المتعامميف أو مع المستعمميف؛-
 الحصوؿ مف المتعامميف عمى المعمومات الضرورية لمقياـ بالمياـ المخولة ليا؛-
 التعاوف مع السمطات األخرى أو الييئات الوطنية واألجنبية ذات اليدؼ المشترؾ؛-
وتقرير سنوي يتضمف وصؼ نشاطاتيا وممخصا لقراراتيا وآرائيا  إعداد التقارير واإلحصائيات العمومية-

وتوصياتيا مع مراعاة طابع الكتماف وسرية األعماؿ وكذا التقرير المالي والحسابات السنوية وتقرير تسيير 
 الصندوؽ الخاص بالخدمة العامة.

II( الييكل التنظيمي لسمطة الضبط :ARPT): 

مف مجمس  أجؿ تحقيؽ مياميا بكؿ استقبللية، تتمتع سمطة الضبط لمبريد والمواصبلت بأجيزة تتشكؿ مف 
 .03-2000مف القانوف  14ومدير عاـ يعينيما رئيس الجميورية حسب نص المادة 

 وفيما يمي تركيبة سمطة الضبط لمبريد والمواصبلت:
 
 
 
 
 

                                                 
 .9-8، مرجع سابؽ، ص 03-2000مف القانوف  13المادة  - (1)
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 الييكؿ التنظيمي لسمطة الضبط لمبريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية :(III-11)الشكل 

 
 
 
 

 ػضى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SOURCE :- ARPT , Rapport annuel 2010, Alger, P 10. 
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 وأثر المنظومة التشريعية عمى أدائو: قطاع االتصاالت في الجزائر رابعا

والمتعمؽ بقطاع البريد والمواصبلت السمكية والبلسمكية  2000أوت  05الصادر في  03-2000إف قانوف 
في تشجيع المنافسة وذلؾ  وضع نياية الحتكار سوؽ االتصاالت، وكاف لممنظومة التشريعية األثر الواضح

الضبط بمتابعة المنافسة وذلؾ في إطار اإلستراتيجية العامة التي بفضؿ ىذا القانوف الجديد الذي كمؼ سمطة 
قطاع  وضعتيا وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ، ولمعرفة ىذا األثر البد مف تناوؿ وضعية

 وبعده. 03-2000االتصاالت قبؿ سرياف مفعوؿ القانوف 
I 03-2000: وضعية قطاع االتصاالت قبل سريان مفعول القانون: 

والمخطط الثاني  1973-1970عرؼ قطاع االتصاالت في الجزائر انتعاشا بفضؿ المخطط الرباعي األوؿ 
 (1)، والمذاف كانا ييدفاف إلى:1974-1977
 مد الشبكات الياتفية داخؿ التراب الوطني وفؾ العزلة عف المناطؽ الريفية؛ -
 رفع الكثافة الياتفية؛ -
وقد بمغ عدد  ئر ودوؿ المغرب العربي وكذا يغطي الدوؿ األوروبية؛وضع كاببلت دولية بيف الجزا -

( تـ وضع 1989 -1980وفي الفترة ) ،1977مشتركا سنة  259477المشتركيف في شبكة الياتؼ الثابت 
(، ويمكف تمخيص ىذه الفترة  1989-1985) والمخطط الثاني (1984-1980المخطط الخماسي األوؿ )

  :(2)بالمؤشرات التالية
 %؛3، أي بكثافة ىاتفية تصؿ إلى 1989خطا في نياية  998690بمغ عدد الخطوط الياتفية  -
ثـ أصبحت  1989ىاتفا عموميا في نياية سنة  7000توسيع شبكة اليواتؼ العمومية: حيث بمغت  -

تابعا لمخواص )أكشاؾ متعددة  11600تابعا لموزارة و Cabines publiquesىاتفا عموميا  3000
ىواتؼ عمومية مقابؿ  5 شخصا يستعمؿ 10000( وىذا يعني أف كؿ  Kiosques multiservicesتالخدما

 في تونس؛ 20في المغرب و 14
ة ن( عرفت فترة التسعينات توجو قطاع البريد والمواصبلت نحو العصر 1999 -1990وفي الفترة ما بيف ) -

  (3):والتحديث، ويمكف تمخيص أىـ المؤشرات فيما يمي
% في الدوؿ 40% مقابؿ 5.4ألؼ، بكثافة تقدر بػ  1600عدد المشتركيف في الياتؼ الثابت بمغ  -

 الصناعية إضافة إلى العجز في تغطية أغمب مناطؽ الوطف وعدـ القدرة عمى تمبية الطمب المتزايد.
وكيا سنة ن Nokiaوأما الياتؼ النقاؿ فقد ظير في الجزائر مع خدمة الياتؼ النقاؿ المقاـ مف طرؼ شركة  

، ثـ شغمت الشبكة  1999 سنة18000 إلى 1996مشتركا سنة  4691، وقد ارتفع عدد المشتركيف مف 1991
  نيائيا  Réseau analogique ، و استغنى عف1996سنة  Réseau numérique GSM 900الرقمية 

                                                 
(1)-Union International des Télécommunications, Annuaire Statistique des Télécommunications   1974-
1983, 12ème édition, Genève , 1985.  

 .21، ص  سابؽ خواني ليمى، مرجع - (2)
 .21، صالمرجع نفسو – (3)
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    %( 50-40) %  مقابؿ0.3في حدود   الياتؼ النقاؿ فكانت أضعؼ وىي وأما نسبة نفاذ .2001 سنة 
 في الدوؿ الصناعية.

فكانت سيئة لمغاية، يكفي أف يبيف ذلؾ بأف كؿ خط ىاتفي معرض  2000وأما نوعية الخدمات حتى سنة 
 .المتقدمةسنوات في الدوؿ  5شيرا مقابؿ  18لمعطب كؿ 

     إال  Cybercaféنترنت ف الرخص الممنوحة وآالؼ مقاىي األوبالنسبة لمستعممي األنترنت، فبالرغـ م
 .(1)تبقى العائؽ األكبر Réseauxأف مشكمة الشبكات 

II 03-2000: تطور قطاع االتصاالت بعد صدور القانون 
ودخؿ السوؽ الجزائري  03-2000عرؼ سوؽ االتصاالت في الجزائر تطورا مذىبل بعد صدور القانوف 

عدة متعامميف ساىموا في إحداث قفزة نوعية في ىذا القطاع إلى جانب المتعامؿ التاريخي اتصاالت الجزائر 
Algérie Télécom  (AT:وىذه الشركات ىي ) 

في الياتؼ  : وىو المتعامؿ الثانيOrascom Telecom Algérie (OTA)أوراسكـو تيميكـو الجزائر  -
 مميار دج( ؛ 55مميوف دوالر أمريكي ) 373النقاؿ باستثمار يقدر بػ: 

في الياتؼ  ث(: وىو المتعامؿ الثالWTA)Wataniya Telecom Algérieالوطنية تيميكـو الجزائر  -
 مميار دج(. 33دوالر أمريكي ) مميوف 210النقاؿ باستثمار قدره : 

منصب شغؿ بصفة مباشرة  1000ىذا الحراؾ االستثماري في قطاع االتصاالت في استحداث  وقد ساىـ
 (2). 2003منصب بصفة غير مباشرة نياية سنة  3000وأكثر مف 

وىذا يدؿ عمى تنافسية القطاع وقدرتو  2009 -2004وأما عدد المتعامميف في القطاع، فقد ارتفع بيف سنتي 
 حمية واألجنبية.عمى استقطاب االستثمارات الم
 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
  .نسبة النفاذ: تحسب بقسمة عدد المشتركيف عمى عدد السكاف 

(1) - ARPT, Rapport annuel 2003, Alger, P 72. 
(2)-Ibid, P  73. 
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 2010-2004عدد المتعاممين في قطاع االتصاالت في الجزائر بين سنتي :(III-11) الجدول

  المتعاممون
 )مقدمو الخدمات(

2114 2115 2116 2117 2118 2119 2111 

 1 1 2 2 2 2 1 الياتف الثابت
  الياتف النقال

1
GSM 

3 3 3 3 3 3 3 
2

V SAT 3 3 3 3 3 3 3 
3

GMPCS 0 3 3 3 3 3 3 
4

VOIP 0 7 11 
10 

 ناشطيف(7)
11 

 ناشطيف(9)
11 

 ناشطيف(5)
11 

 ناشطيف( 4)
5

ISP 49 65 70 
74 

 ناشطا(25)
76 

 ناشطا(25)
72 

 ناشطا(21)
72 

 ناشطا(21) 
6

Audiotex 44 5 10 
10 

 ناشطيف(7)
12 

 ناشطيف(8)
12 

 ناشطيف(7)
12 

 ناشطيف( 6)

Call center
7 0 0 5 15 28 

45 
 ناشطا(26)

62 
 (اناشط 39)

 
Source : ARPT, Rapport annuel  2011, Alger,  P 46. 

( سنة PIB% مف الناتج المحمي الخاـ )1.36وبالنسبة لرقـ أعماؿ قطاع االتصاالت فقد أصبح يمثؿ 
 . 2002% فقط سنة 0.90، وقد كاف 2003
الكثافة الياتفية في الجزائر فقد تحسنت كثيرا بعد تحرير سوؽ االتصاالت إذا ما قورنت بالفترة الماضية  وأما

  :وىذا ما يبرزه الشكؿ الموالي
 

                                                 
1 - GSM :Global system for Mobil communications- Group special mobiles. 
2 - VSAT : Very small operture terminal- services de télécommunications par satellite utilisant une partie 
étroite de la capacité totale du satellite. 
3 - GMPCS :Global Mobil Personal Communication By Satellite- systèmes de communication personnelle 
mobile par satellite. 
4- VOIP :Voice Over  Internet Protocol- voix sur IP(internet Protocol). 
5 - ISP :Internet Service Provider-Fournisseur d’accès à l’Internet. 
6- Audiotex : Service de communication unidirectionnelle interactive entre un abonné du réseau 
téléphonique et un automate de reconnaissance de la parole et de restitution de messages vocaux. 
7

- Call center : L’ ensemble des moyens téchniques et humains réunis en un même lieu pour traiter en nombre 

les appels téléphoniques .   
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 2003-1998الكثافة الياتفية في الجزائر بين سنتي  :(III-12 )الشكل 

 
  -  .ARPT , Rapport annuel 2003, Alger, P 76 :مف إعداد الطالب باالعتماد عمىالمصدر:                

 
 2001   -1998  ما يبلحظ عف الكثافة الياتفية مف خبلؿ الشكؿ السابؽ أف نسبة نمو الكثافة بيف سنتي

كانت ضعيفة جدا،  فبالنسبة لمياتؼ  )وىي الفترة التي لـ تبدأ فييا التنافسية الفعمية في قطاع االتصاالت بعد(
      أي بعد تمتع اتصاالت الجزائر باالستقبللية حيث ارتفعت الكثافة  2003الثابت لـ يعرؼ النمو حتى سنة 

في نفس النقاؿ ، وىي ضعيفة مقارنة بزيادة كثافة الياتؼ 2003% سنة 7.38إلى  2000% سنة 5.80مف 
  .مشتركا( 1446927) 2003% سنة 4.67إلى  تقمتوان 2000% سنة 0.28الفترة حيث كانت 

إف ىذا التغير االيجابي في الكثافة الياتفية )سواء الثابت أو النقاؿ( مرده إلى فتح سوؽ المنافسة وبالتالي 
 تسييؿ اقتناء اليواتؼ دوف انتظار، معقولية األسعار ونوعية الخدمات المقدمة.

 كؿ متعامؿ  عدد مشتركي الياتؼ النقاؿ و إحصائيات   أكثر نأخذ  إلبراز التنافسية في قطاع االتصاالتو 

 مف المتعامميف المتنافسيف في سوؽ االتصاالت الجزائري.

 2003 -1998  الياتؼ النقاؿ في الجزائر بيف  ذو نسبة نفا عدد مشتركي :(III-12) الجدول
 )باآلالؼ(
 سبة النفاذ%ن اإلجمالي لممشتركينالعدد  OTAعدد مشتركي ATMعدد المشتركين  السنوات
1998 18 - 18 0.06 
1999 72 - 72 0.24 
2111 86 - 86 0.28 
2111 100 - 100 0.32 
2112 135 315 450 1.50 
2113 168 1.279 1.447 4.67 

 

Source: ARPT,  Rapport annuel 2003, Alger, p 92. 
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، وأف نسبة    ويبلحظ أف عدد مشتركي الياتؼ النقاؿ في ارتفاع بسبب دخوؿ المتعامؿ الثاني أوراسكـو
 بتواجده في السوؽ. زادت   النفاذ

مف طرؼ   حيث استعممت 1993وكاف ذلؾ سنة  وأما األنترنت فقد عرؼ سوقيا تأخرا في الجزائر،
األرضية األولى  1994سنة   CERISTضعت فتحت لمجميور. وقد و  1997وفي ديسمبر  مؤسسات خاصة،

وقدمت عروضا الستعماؿ األنترنت   GECOSثـ   EEPADنشطت مؤسسة  2000لؤلنترنت، وفي سنة 
 صحيفة (. 20لمصحافة الوطنية) قرابة 

المواصبلت كسرت االحتكار لكف وزارة البريد و  ىي المحتكر لؤلنترنت، CERIST كانت 1998قبؿ سنة  
 2003حتى سنة  1999رخصة استعماؿ األنترنت منذ سنة  91، و منحت 03-2000قبؿ صدور قانوف 

 .CERIST (1)و   EEPADمنيا
بمغ عددىـ  2003، وفي سنة 2001شخصا سنة  10.000أما بالنسبة لمستعممي األنترنت فمـ يتجاوز 

وىؤالء الذيف يستعمموف أجيزتيـ الخاصة، أما الذيف يستعممونيا في نوادي االنترنت والمؤسسات  ،60.000
  Numériqueنترنت تطورا ممحوظا بالمرور إلى الرقمية  وعرؼ سوؽ األ 2003سنة  70.000فعددىـ يناىز 

 les bretelles à fibre optique. (2)بعد تركيب األلياؼ البصرية  2003منذ سنة 
 هبتسيير  تإذ كمف ولكف بصفة محددة فقط، 03-2000أما البريد فقد شممتو اإلصبلحات في القانوف 

مف خبلؿ  يا يمكف توضيح فتح المنافسة في مجاالت معينة مف الخدمات البريديةوتـ  ،مؤسسة بريد الجزائر
 :الجدوؿ الموالي

 ية التنافسية في قطاع بريد الجزائرضعالو  :(III-13)الجدول 
 2111 2111 2112 2113 

 كغ(2 مف رمنافسة )بريد أكب كغ( 2 أكبر مفمنافسة)بريد  احتكار احتكار البريد الداخمي

 بريد الجزائر بريد الجزائر المتعاممون
متعامموف و بريد الجزائر 

 جزائريوف
 متعامموفو بريد الجزائر 

 جزائريوف
البريد الدولي 

 السريع
 منافسة منافسة احتكار ثنائي احتكار ثنائي

 المتعاممون
 بريد الجزائر

 DHLو

بريد الجزائر 
 DHLو

 UPSوDHL ،بريد الجزائر
              ،بريد الجزائر

DHL وUPS 

 احتكار احتكار احتكار احتكار الخدمات المالية
 بريد الجزائر بريد الجزائر بريد الجزائر بريد الجزائر المتعاممون

Source : APPT, Rapport annuel 2003, Alger, P 175. 
، 3.253كاف عدد المكاتب البريدية  2001في كؿ التراب الوطني ففي سنة  اوقد عرؼ بريد الجزائر تواجد

، وفي سنة 2001نسمة/مكتب بريدي سنة  9.700أي بكثافة قدرىا  مكتبا، 3.272أصبح  2002ي سنة فو 
                                                 

(1)-ARPT, Rapport annuel 2003,Op cit, P 125. 
(2)-Ibid,  P 127. 
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وىذا التواجد قميؿ مقارنة بالمعدؿ العالمي الذي يقدره االتحاد  نسمة /مكتب بريدي، 9.400قدرت ب  2002
 نسمة / مكتب بريدي، 6.000-3.000ما بيف   (UPU) (L’union postale universelle)العالمي لمبريد 

  (1)وىذا لضماف تقديـ أحسف الخدمات البريدية لممواطنيف.

 
 تنافسية قطاع االتصاالت في المغربدورىا في تفعيل لمنظومة التشريعية و ا :المطمب الثاني

قطاع االتصاالت في المغرب بمرحمتيف، مرحمة ما قبؿ التحرير وما بعد التحرير، والنقطة الفاصمة بينيما  مر   
 l’agence Nationale de Réglementation des    المواصبلت فىي إنشاء الوكالة الوطنية لتقني

Télécommunications ( ANRT). 
  ( ANRT )المواصالت: الوكالة الوطنية لتقنين أوال

والذي   بالمغرب،  المواصبلت و المتعمؽ بالبريد  24-96القانوف   لمقتضيات  طبقا 1998في فيفري 
توزيع المياـ بيف الدولة التي تحدد التوجيات و ىيكمة قطاع االتصاالت  تمت إعادة، 2004في نوفمبر     ع دؿ

التي أصبحت  تسير عمى احتراـ مقتضيات القانوف المذكور  ANRTوالمواصبلت  والعامة لقطاع البريد 
وىي مؤسسة عمومية تتمتع أعبله بواسطة الييئات المختصة وخاصة فيما يتعمؽ بالمياـ الموكمة إلييا، 

اد الذي يعد مفتاح االقتص - ميمة تقنيف القطاع ليا تسندأوقد و االستقبلؿ المالي،   المعنويةبالشخصية 
ووضع اإلطار المبلئـ لقياـ وتوفير شروط المنافسة العادلة والشريفة بيف المتعيديف في سبيؿ النيوض  -الوطني

 بالقطاع وتحقيؽ المصمحة العامة. 
منيا  اليدؼالسريع صدرت نصوص تشريعية وتنظيمية  التكنولوجي فبغية مسايرة قطاع يتميز بالتنوع والتطور 

 أحسف وجو. عمى بميامياكيف الوكالة مف آليات تسمح ليا باالستمرار في القياـ تتميـ اإلطار األصمي وتم
  I  ميام :L’ANRT 

   (2)تتمحور المياـ التي أوكميا المشرع لموكالة حوؿ ثبلثة محاور ىي:
 قانونية من خالل  :1

 وقرارات وزارية؛المساىمة في وضع اإلطار القانوني لقطاع االتصاالت وذلؾ بصعداد مشاريع ومراسيـ  -
 القياـ بتفعيؿ اإلجراءات لدراسة ومنح التراخيص عف طريؽ المنافسة؛ -
 لمواصبلت؛اإعداد و تحسيف دفاتر الشروط التي تحدد حقوؽ وواجبات مستغمي شبكات  -
 السير عمى احتراـ القوانيف الجاري بيا العمؿ. -

 اقتصادية من خالل  :2
 ت المتعمقة بالخدمات األساسية؛اقتراح التعريفات القصوى لمخدما -
 الموافقة عمى العروض التقنية والتعريفية الخاصة بالربط البيني ؛ -
 احتراـ المنافسة الشريفة وفض النزاعات الناتجة عنيا؛ -
 تتبع تطور قطاع تكنولوجيا اإلعبلـ. -

                                                 
(1) - ARPT, Rapport annuel 2003, Op cit , P 178. 

 .10، ص  المغرب،  2006 ، التقرير السنويالوكالة الوطنية لتقنييف المواصبلت - (2)
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 ادلدير العام

 تقنية من خالل  :3
المعدات الطرفية لربطيا بالشبكة العامة لممواصبلت تحديد المواصفات التقنية واإلدارية لمموافقة عمى  -

 &العمومية والتجييزات الراديو كيربائية؛
تدبير الموارد النادرة وخاصة طيؼ الترددات الراديو كيربائية والموارد المتعقمة بالترقيـ، وكذا تحديد  -

 شروط حمؿ األرقاـ الياتفية؛
 تقنيف ومراقبة كيفية التشفير. -

 ميام أخرى :4
المتعمؽ بالبريد والمواصبلت ميمة  24-96ـ والمعدؿ لمقانوف رقـ مالمت 29-06كما أناط القانوف رقـ 

، كما ىو  االلكترونية المصادقة   خدمات وميمتي اعتماد ومراقبة مقدمي   (.ma)نترنت تدبير أسماء مجاؿ األ
  (1)المتعمؽ بالتبادؿ االلكتروني لممعطيات القانونية. 53-05في القانوف رقـ  مبيف 

IIل  : الييكل التنظيميL’ANRT 

 يتشكؿ الييكؿ التنظيمي لموكالة عمى النحو التالي:
 بالمغرب ANRTػلالييكؿ التنظيمي   (:III-13)الشكل 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .8، ص المغرب ،2118التقرير السنوي  ،ANRT المصدر:
 
 
 
 

                                                 
 .6، ص المرجع نفسو - (1)

 خلية التدقيق الداخلي قسم التواصل     

 نافسة وتتبع ادلتعهدينمديرية ادل الكاتب العام ادلديرية التقنية ادلعهد الوطين للربيد وادلواصالت

 مهمة التقنني

لتعميم استعمال   GENIE  مشروع
  تكنولوجيات اإلعالم مبؤسسات التعليم

      وحدة االستشراف والتكنولوجيات احلديثة
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 : قطاع االتصاالت في المغرب وأثر المنظومة التشريعية عمى أدائو:ثانيا
نشاء  إف تحرير قطاع االتصاالت في المغرب، لمتعامميف اكاف لو األثر الجمي عمى تعدد  ANRTوا 

وسنقتصر عمى مؤشر مشتركي الياتؼ الثابت والنقاؿ وتشجيع المنافسة بينيـ وتحسيف مؤشرات القطاع عموما، 
 واألنترنت وعدد اليواتؼ العمومية.

 :والجدوؿ التالي يبيف عدد المشتركيف في الياتؼ الثابت في المغرب

 ) باآلالؼ( 2003-1998  في المغرب بيف هونسبة نفاذ عدد مشتركي الياتؼ الثابت(: III-04)الجدول 
 2113 2112 2111 2111 1999 1998 السنوات

 1.219 1.127 1.140 1.472 1.471 1.393 عدد المشتركين
 4.11 3.86 3.91 5.05 5.20 5.00 )%( نسبة النفاذ

   Source:  ANRT ,Rapport d’activité 2113, Maroc, P 4. 
 

حيث انتقؿ   ،2001  الياتؼ الثابت في تناقص بعد سنة  مشتركي  تظير أف  الجدوؿ  ىذا  بيانات  إف
حيث  2002سنة   ، وواصؿ في االنخفاض2001ألفا سنة  1.140إلى  2000ألفا سنة  1.472مف     العدد 
 ألفا.  1.219ليصؿ إلى  2003ألفا لكنو انتعش في سنة   1.127بمغ 

 .كثرة اليواتؼ العمومية و انتشار الياتؼ النقاؿ :وىذا االنخفاض المسجؿ يعود لعدة أسباب منيا
 الجدوؿ الموالي يعطينا صورة عف الياتؼ العمومي المنتشر بكثافة في المغرب.و 

  2003-2000عدد اليواتؼ العمومية التابعة التصاالت المغرب بيف سنتي :(III-15الجدول )
 2113 2112 2111 2111 السنوات

 91.500 77.000 61.000 47.000 عدد اليواتف العمومية
             Source:  ANRT, Rapport d’activité 2003, Maroc, P 12. 
 

إف اليواتؼ العمومية التابعة التصاالت المغرب والمثبتة عمى الطرؽ العمومية تعرؼ تزايدا ممحوظا، 
كاف  2002، ففي سنة (cartes à puce)خاصة بعد تركيب اليواتؼ الجديدة التي تشتغؿ بالبطاقات الممغنطة 

 %.18.8بنسبة نمو قدرىا 2003سنة  91.500و ارتفعت إلى  77.000عددىا 
المغرب،  في االتصاالتفيعرؼ تطورا كبيرا مف سنة إلى أخرى خاصة بعد انفتاح سوؽ النقاؿ وأما الياتؼ 

 :ا ما يبرز مف خبلؿ الجدوؿ التاليوىذ

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 الفصل الثالث   أثر االقتصاد المعرفي في تفعيل تنافسية قطاع االتصاالت في الجزائر و المغرب وتونس

 99 

 )باآلالؼ(2003 -1998تطور عدد مشتركي الياتؼ النقاؿ في المغرب بيف سنتي  :(III-06الجدول )
 السنوات            
 المتعاممون

 (%)نسبة النمو 2113 2112 2111 2111 1999 1998
2112- 2113 

 12.73 5.182 4.597 3.663 2.336 364 111 اتصاالت المغرب
 34.38 2.150 1.600 1.112 515 0 0 ميدي تيميكوم
 18.32 7.332 6.197 4.775 2.851 364 111 المجموع

   Source:  ANRT ,Rapport d’activité 2113, Maroc , P13 . 

 

كاف  1999إف الياتؼ النقاؿ يعرؼ تناميا ممحوظا بعد انفتاح سوؽ االتصاالت في المغرب، ففي سنة 
 بعد دخوؿ مستثمر خاص ىو ميدي تيميكـو، 2000ألفا سنة  2.851بينما  قفز إلى  ألفا، 364عدد المشتركيف 

Méditélécom  مقارنة 18.32بنسبة نمو  2003ألفا سنة  7.332، وارتفع عدد المشتركيف حتى أصبح %
 .% 24.4تقدر ب  pénétration   Taux de  وبنسبة نفاذ 2002بعاـ 

لمغرب تستحوذ وبالنظر إلى نسبة كؿ متعامؿ في مجاؿ الياتؼ النقاؿ في المغرب فاف اتصاالت ا
 %.29.34بينما حصة ميدي تيميكـو فيي  % مف السوؽ اإلجمالي،70.66عمى

 فالجدوؿ الموالي يظير التطور الحاصؿ فيو . األنترنتوأما سوؽ 
 2004-2000تطور عدد مشتركي األنترنت في المغرب بيف سنتي (: III-07الجدول ) 

 2114 2113 2112 2111 2111 السنوات
 102.610 60.812 55.000 53.000 37.000 عدد المشتركين

   Source:  ANRT, Rapport d’activité 2114, Maroc, P 15 . 
لكنو عرؼ نموا  2003-2000نترنت بيف سنوات إف إحصائيات الجدوؿ تظير العدد الضئيؿ لمشتركي األ

ذي   ADSLوذلؾ بسبب تخفيض أسعار دخوؿ  ،102.610حيث بمغ عدد المشتركيف  2004ممحوظا سنة 
 التدفؽ العالي.

     %90بنسبة  (في مجاؿ األنترنت لكف السوؽ تستحوذ عميو المنارة )االسـ التجاري التصاالت المغرب
 (1)سبة المتبقية لباقي المتعامميف.نو ال

 الجدوؿ التالي: يبينوف عددىـ في تزايد بعد االنفتاح، وىذا ما صنترنت فوأما عف مستعممي األ 
 )باآلالؼ( 2003-2000نترنت في المغرب بيف سنتي عدد مستعممي األ:(III-18الجدول ) 

 2113 2112 2111 2111 السنوات
 1.000 700 400 200 عدد المشتركين

. Source : ANRT , Rapport d’ activité 2003,P 26 

                                                 
(1) -ANRT , Rapport d’activité 2004, Maroc , P 15. 
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المستعمميف مميوف إذ بمغ عدد  ،2003نترنت انتعش بعد تحريره، و ىذا ما يظير خبلؿ سنة فسوؽ األ
 ADSL Asymmetricنترنت المعتمدة عمى تكنولوجيا شخصا خاصة بعد دخوؿ العروض الجديدة لولوج األ

Digital Subscrider Line . 
ي المغرب، فقد عرؼ تزايدا ممحوظا بعد تحرير سوؽ فالمتعامميف في قطاع االتصاالت  عدد وأما عف
خاضعا لبلحتكار مف طرؼ المتعامؿ الوطني اتصاالت  القطاعكاف  1999و1998ففي سنة ، االتصاالت
 Meditelecom ،Gulfsat Maghreb ،Globalsatدخمت الخط  2000( وفي سنة IAMالمغرب )

Maghreb،Orbcom Maghreb ، 

 ؛ Cime comو   Space comانضمت لمقطاع  2001وفي سنة 
 European DataCom  Inquan,.(1)كبر بدخوؿ المتعامميف أعرؼ القطاع توسعا  2003وفي سنة

  (2):االختصاصات التالية سبرخصة لمتعاممي االتصاالت في المغرب ح 19وقد منحت 
 رخص لمتعاممي الياتؼ الثابت و ىي : 3-
 Groupe Maroc Télécom, Méditélécom et Wana/inwi. 

 ؛لنفس المتعامميف الثبلث  GSMرخص 3-
UMTSرخص  3-

*
 ؛لنفس المتعامميف أيضا  

 ؛ GMPCSشبكات عف طريؽ القمر الصناعي مف نوع الرخص لمشغمي  5 -

 ؛VSATشبكات عف طريؽ القمر الصناعي مف نوع الرخص لمشغمي  3-

 .Radio électriquesرخص لمشغمي شبكات راديو كيربائي  2-

 التوفيؽ بيف وىي تعمؿ عمى 1998أما عف البريد: فمنذ إحداث بريد المغرب كمؤسسة مستقمة سنة  و
وبالتالي المساىمة إلى جانب فاعميف اقتصادييف آخريف لتحقيؽ التقدـ  المصمحة العمومية والتنافسية التجارية،

 في االتصاالت.    االقتصادي واالجتماعي و الثقافي و التكنولوجي لمببلد، عبر تقديـ خدمات متنوعة
، والذي قسـ المكتب الوطني لمبريد 1997سنة  24-96القانوف  فقد عرؼ القطاع تطورا كبيرا بعد تمرير

 .(3)والمواصبلت إلى مجموعة مف القطاعات العمومية والخاصة، مف أىميا مؤسسة بريد المغرب
 

 المطمب الثالث: المنظومة التشريعية ودورىا في تفعيل تنافسية قطاع االتصاالت في تونس
األخيرة مف القرف العشريف عمى إحداث ىيئات مختصة لتنظيـ أقدمت جؿ بمداف العالـ خبلؿ العشرية 

  التي  المتعددة اإلصبلحات  صميـ   في  ىذه الييئات إنشاء مثؿ  يندرج  و االتصاالت،   وتعديؿ قطاع

                                                 
(1) - ANRT, Rapport d’activité 2003, Maroc ,P 15. 
(2) - Groupe Maroc Telecom – Vivendi, available at : http://www.vivendi-fr/vivendi/Maroc-telecom, visité le 
13/02/2012. 
* - UMTS  (Universal Mobil Telecommunication System) : système de radiocommunications de 3ème 
génération qui permettront d’offrir une large gamme de services intégrant la voix, les données et les images. 
(3) - www.poste.ma/ ،le site de poste du Maroc,  visité le : 26/12/2011. 

http://www.vivendi-fr/vivendi/Maroc-telecom
http://www.poste.ma/
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وتحريره تدريجيا وفتحو عمى المبادرة الخاصة والتشجيع  توعمى قطاع االتصاالت مف خبلؿ إعادة ىيكم أدخمت
 سة.عمى المناف

 عمى مصالحيـ، وتعتبر ىذه الييئات مف وجية نظر المستثمريف المرجع بالنسبة ليـ لضماف الحفاظ
 وتطوير مواقعيـ في السوؽ االتصالية، بعيدا عف أشكاؿ اإلقصاء والتمييز.

 : الييئة الوطنية لالتصاالتأوال   
 L’Instance Nationale des Télécommunications (INT)أحدثت الييئة الوطنية لبلتصاالتلقد   

 2002لسنة  46المتمـ بالقانوف  2001جانفي 15المؤرخ في  2001لسنة  01في تونس بمقتضى القانوف عدد 
2ماي 7المؤرخ في 

، وىي ىيكؿ 2008جانفي  8المؤرخ في  2008لسنة  01ح بالقانوف عددقالمن 2002
 إليو ميمة تعديؿ قطاع االتصاالت.مختص يتمتع بالشخصية المعنوية واالستقبلؿ المالي أوكمت 

 وفيما يمي لمحة عف مياميا و تركيبتيا:
   I ميام :L’INT 

فض و تشتمؿ مياـ الييئة الوطنية لبلتصاالت عمى أربعة محاور أساسية تتعمؽ بمجاالت المراقبة والتنظيـ 
 3النزاعات واالستشارة، وفيما يمي توضيح ليا:

 ميام رقابية :1
 حكاـ القانونية والترتيبية في ميداف االتصاالت.االلتزامات الناتجة عف األمراقبة احتراـ 

 ميام تنظيمية :2
 المصادقة عمى العروض التقنية والتعريفية لمربط البيني؛ - 
 التصرؼ في المخطط الوطني لمترقيـ والعنونة؛ - 
 ضبط شروط وكيفية تفعيؿ المحافظة عمى األرقاـ؛ - 
 ضبط طرؽ تحديد التكاليؼ التي يتـ اعتمادىا في حساب تعريفات الربط البيني وتقسيـ الحمقة المحمية  - 

 التموقع المادي المشترؾ واالستعماؿ المشترؾ لمبنية التحتية المتوفرة؛ و
 ضبط كيفية توزيع التكاليؼ بيف مختمؼ الخدمات التي يوفرىا كؿ مشغؿ شبكة. - 
 ميام فض النزاعات :3
 فض النزاعات المتعمقة ب : 
 الربط البيني؛ - 
 النفاذ إلى الشبكات؛ - 
 االستعماؿ المشترؾ لمبنية التحتية؛ - 
 تقسيـ الحمقة المحمية؛ - 
 التموقع المادي المشترؾ؛ - 
 .خدمات االتصاالت - 

                                                 
   .3 ، تونس، ص2004ير السنويالتقر الييئة الوطنية لبلتصاالت،  – 2
 .12، تونس، ص 2009، التقرير السنوي الييئة الوطنية لبلتصاالت – 3
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 ميام استشارية :4
 إبداء الرأي حوؿ:

 طريقة تحديد تعريفات الشبكات والخدمات؛ - 
 مجمس المنافسة.و مف قبؿ الوزير المكمؼ باالتصاالت  اختصاصياكؿ موضوع يطرح عمييا ويدخؿ في  -
II تركيبة :L’INT 

          في القطاع لتمكينيا مف القياـ بمياميا في كنؼ الحياد والشفافية ولضماف حقوؽ األطراؼ المتداخمة
 :ضبط المشرع اليياكؿ المكونة لمييئة وىي عمى التوالي و

 مجمس الييئة، سمؾ المقرريف والكتابة القارة.
 فقد تـ و بمقتضى أمر ضبط ىيكؿ خاص التخاذ القرارات يسمى: أما في جانب التصرؼ المالي واإلداري،

 (1).مجمس التصرؼ
 تركيبة مجمس الييئة :1
  يوضحيا الشكؿ الموالي: تركيبة مجمس الييئة 

 تركيبة مجمس الييئة :( III-14الشكل ) 
 
 
 

 
 
 

 . 12 ص تونس، ،2119التقرير السنوي الييئة الوطنية لبلتصاالت،المصدر: 
 
 سمك المقررين :2

 ويتكوف مف:
 ؛ومتابعة أعماؿ المقرريف واإلشراؼ عميياالمقرر العاـ: يقـو بتنسيؽ  -
المقرروف: يقوموف بصجراء األبحاث والتحريات في المسائؿ التي يكمفيـ بيا رئيس الييئة، ويندرج إحداث  -

 بيف سمطة اتخاذ القرار مف جية وصبلحية البحث واالستقرار مف جية أخرى، خطة المقرريف في إطار الفصؿ
ضفاء شفافية أكثر عمى عمؿ الييئة خاصة عند فض النزاعات التي أصبحت تتوفر وذلؾ تكريسا لمبدأ الحياد و  ا 

 (2)عمى منظومة إجرائية متكاممة.
 الكتابة القارة :3

المتعمؽ بالتنظيـ اإلداري والمالي لمييئة  2003افريؿ  21المؤرخ في  2003لسنة  922أحدث األمر عدد 
 مف:تتكوف  وطرؽ تسييرىا كتابة قارة لدى الييئة،
                                                 

  .12، صمرجع سابؽ، 2009التقرير السنويالييئة الوطنية لبلتصاالت،  - (1)
  .13،  ص والمرجع نفس - (2)

 عضو عضو عضو عضو عضو مستشار نائب رئيس اذليئة رئيس اذليئة

 اذليئة الوطنية لالتصاالت انهيئخ انىطُيخ نالرصبالد
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مكتب اإلجراءات: ويتولى بالخصوص تسجيؿ العرائض والوثائؽ المدلى بيا ويمسؾ الدفاتر الخاصة  -
          بيا.

ليو ترجع ميمة تسجيؿ المراسبلت الواردة عمى الييئة والصادرة عنيا في دفتر  - مكتب الضبط: وا 
 (1)خاص.
 عمى أدائو: قطاع االتصاالت في تونس وأثر المنظومة التشريعية ثالثا
       2001 جانفي 15في  المؤرخ 2001لسنة  01ف اإلصبلحات التي اعتمدت بعد صدور القانوف رقـإ

 اتصاالتأدت إلى تحرير سوؽ االتصاالت، وبالتالي تمكيف كؿ مواطف مف ممارسة حقو في التمتع بخدمات 
ذات جودة عالية وأسعار معقولة عمى كامؿ التراب التونسي، ولتوضيح ذلؾ سيعتمد البحث عمى إحصائيات 

 ىذه اإلصبلحات. األنترنت قبؿ وبعد تطبيؽ مشتركي الياتؼ الثابت والنقاؿ و

 

 )باآلالؼ(  2004-1998  في تونس بيف سنتي تطور عدد مشتركي الياتؼ الثابت :(III-19) جدولال
 2114 2113 2112 2111 2111 1999 1998 السنوات

 1204 1164 1149 920 870 810 750 عدد مشتركي الياتف الثابت 
 

 .5، صس، تون2114السنوي ر، التقريالوطنية لبلتصاالت ةالييئ المصدر:
 

 والشكؿ التالي يوضح معطيات الجدوؿ السابؽ
 )باآلالؼ( -2004 1998 بيف تونس تطور عدد مشتركي الياتؼ الثابت في :(III-15الشكل )

 
 III-9مف إعداد الطالب باالعتماد عمى الجدوؿ رقـ المصدر:

 
وذلؾ لعدة  مف خبلؿ إحصائيات عدد مشتركي الياتؼ الثابت نجد ىناؾ تناميا بطيئا مف سنة ألخرى ،

 أسباب منيا:

                                                 
  .13، ص  والمرجع نفس - (1)
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 الشكؿ التالي: يبينياوزيادة عدد المراكز العمومية لبلتصاالت والتي  بداية انتشار الياتؼ النقاؿ،
 2007-2001تطور عدد المراكز العمومية لبلتصاالت في تونس بيف  :(III-16) الشكل

 

 
 .19ص تونس، ،2117التقرير السنوي الخامسالييئة الوطنية لبلتصاالت، المصدر:
 

النقاؿ فقد عرؼ تطورا مذىبل خاصة بعد فتح باب المنافسة واستقطاب استثمارات أجنبية وأما عف الياتؼ 
 في قطاع االتصاالت وىذا ما يبينو الشكؿ الموالي:

 بيف سنتي  التطور السنوي لمشتركي الياتؼ النقاؿ في تونس :(III-17الشكل رقم )
  )باآلالؼ( 1998-2004

 
 .5، تونس، ص2114 ، التقرير السنوي الثانيالييئة الوطنية لبلتصاالتالمصدر: 

 
واضح -2001جانفي 15المؤرخ في  2001لسنة  01إف أثر اإلصبلحات التشريعية بعد صدور القانوف رقـ

سنة  582.333بشكؿ جيد مف خبلؿ التطور البارز لمشتركي الياتؼ النقاؿ، وقد قفز عدد المشتركيف مف
وىذا ما يبينو  ،في نفس الفترة كثافة الياتؼ النقاؿ ونمت مع ذلؾ التطور .2004سنة  3.680.599إلى  2002

 الشكؿ التالي:
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  2004-1998سنتي  تطور كثافة الياتؼ النقاؿ في تونس  بيف :(III-08الشكل )

 
 . 6ص ،تونس،2114التقرير السنوي الثاني الييئة الوطنية لبلتصاالت،المصدر: 

 
التي قبميا  كثافة الياتؼ النقاؿ في تونس بعد التحرير الفعمي لسوؽ االتصاالت مختمؼ عف الفترةفنسبة 
 عمى التوالي.   2004 ػ 2002 % لسنتي 37% و6% فقط ثـ أصبحت 1.09كانت  2000ففي سنة 
  ثر المنظومة التشريعية عمى تنافسية قطاع االتصاالت أيضا في تونس نأخذ مثاال عمى ذلؾ، ألمعرفة  و

 .2008-2002وىو حصة كؿ متعامؿ مف العدد اإلجمالي الشتراكات الياتؼ النقاؿ بيف 
سنتي حصة كؿ متعامؿ مف العدد اإلجمالي لمشتركي الياتؼ النقاؿ في تونس بيف  (:III-11) الجدول

2002-2008 
 2118 2117 2116 2115 2114 2113 2112 السنوات
 50.3 53.4 58.2 60.3 71.5 73.6 96.5 )%( تونس اتصاالت

 49.7 46.6 41.8 39.7 28.5 26.4 3.5 )%( تونيزيانا
 

 .21، تونس، ص2118، التقرير السنوي السادسلبلتصاالتالييئة الوطنية المصدر: 
 الشكؿ التالي:مف متعاممي الياتؼ النقاؿ في تونس ب ف حصة كؿ متعامؿ يويمكف تبي
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  2008-2002حصة كؿ مف متعاممي الياتؼ النقاؿ في تونس لسنوات (: III-09الشكل )

 
 .(III-10) مف إعداد الطالب باالعتماد عمى معطيات الجدوؿ رقـالمصدر:                  

تح باب المنافسة مف طرؼ المتعامؿ العمومي اتصاالت تونس ف   فبعد أف كاف سوؽ الياتؼ النقاؿ محتكرا
" باالسـ التجاري "تونيزيانا"، فكاف ذلؾ منعرجا حاسما في السوؽ التونسية  فدخؿ المتعامؿ الثاني "أوراسكـو

عمى لبلتصاالت، وبداية فعمية لبروز المنافسة وزواؿ االحتكار، ومف المؤكد أف ليذه المرحمة مزايا متعددة سواء 
مستوى نمو القطاع أو عمى مستوى تنويع الخدمات وتحسيف الجودة وتخفيض األسعار وحتى تقاسـ عدد الزبائف 

مثبل تقاسـ المتعامبلف الزبائف فيما بينيما، وفيما يمي وضع قطاع االتصاالت في تونس نياية  2008ففي سنة 
 سنوات عمى تحرير سوقو.  5بعد مرور 2006سنة 

 2006وضع قطاع االتصاالت في تونس نياية سنة  :(III-11الشكل رقم ) 
 
 
     
 
 
 

 
 
 

 . 16، تونس، ص 2116، التقرير السنوي الرابعالييئة الوطنية لبلتصاالت المصدر:
 

في قطاع االتصاالت في سوؽ الياتؼ النقاؿ وسوؽ األنترنت  ولـ يبؽ  السائدة إذف أصبحت المنافسة ىي
 االحتكار إال في سوؽ الياتؼ الثابت.

 :ولمعرفة التطورات الحاصمة في سوؽ األنترنت نورد ذلؾ في الشكؿ التالي
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 2008-2003تطور عدد اإلشتراكات  في خدمات األنترنت في تونس بيف :(III-11الشكل )
 )باآلالؼ(                       

 .25س، صن، تو 2118، التقرير السنوي السادسالييئة الوطنية لبلتصاالت المصدر:
 

مف مزودي  وىكذا نجد أف عدد االشتراكات في األنترنت في تزايد مستمر، وذلؾ بوجود منافسة كبيرة
      خدمات األنترنت العمومييف والخواص. وأما عف البريد فصننا نكتفي بمؤشر واحد لمعرفة التطور الحاصؿ 

نسمة/مكتب بريدي، وفي سنة  9.160 كانت الكثافة  2001في بريد تونس وىو الكثافة البريدية، ففي سنة 
لـ يرؽ بعد إلى المعدؿ العالمي المطموب نسمة/مكتب بريدي، وىذا تطور ممحوظ لكنو  7.978أصبحت  2002

.نسمة/مكتب بريدي  6.000-3.000المحدد ب 
(1)   

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

                                                 
(1) -ARPT, Rapport annuel 2003,Op cit , P 179. 
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 المغرب وتونس و المبحث الثاني: أثر التعميم في تفعيل تنافسية قطاع االتصاالت في الجزائر
يبمغ التعميـ اليـو مستوى مف االرتفاع لـ يبمغو في أي وقت مضى في مختمؼ أنحاء العالـ، وىذا ما تثبتو 

      مف الفئة العمرية كاف متوسط سنوات الدراسة التي يمضييا شخص  1960مختمؼ المؤشرات، ففي سنة 
تضاعؼ ىذا المتوسط عمى الصعيد العالمي، وازداد  2010سنة فما أكثر( أقؿ مف أربع سنوات، وفي عاـ  15)

ومنذ إصدار أوؿ تقرير عف التنمية البشرية في عاـ  سنوات( ، 6.4إلى 1.9ثبلث مرات في البمداف النامية )مف 
 %،12ارتفع متوسط سنوات الدراسة بمعدؿ سنتيف تقريبا، وارتفع معدؿ االلتحاؽ اإلجمالي بالمدارس  1990

 %.84% إلى 70ؿ اإللماـ بالقراءة و الكتابة مف بينما ارتفع معد
إذ لـ يشيد أي بمد تراجعا في اإللماـ بالقراءة والكتابة أو في متوسط سنوات الدراسة  وكاف التقدـ شامبل،

 (1).1970منذ عاـ 
% 100المغرب وتونس فقد تجاوز معدؿ القيد اإلجمالي  في مرحمة التعميـ األساسي  و وبالنسبة لمجزائر

 لؾ في إطار جيودىا لنشر وتعميـ التعميـ لتحقيؽ ىدؼ مف األىداؼ اإلنمائية لؤللفية الثالثة.وذ
إف ىذا االىتماـ بالتعميـ حسف مف مستوى الموارد البشرية التي تحتاجيا القطاعات المختمفة منيا قطاع 

 االتصاالت، وىذا ما نتناولو في ىذا المبحث.
 

 تفعيل تنافسية قطاع االتصاالت في الجزائر.المطمب األول: التعميم ودوره في 
 .مؤشرات التعميـلمتعرؼ عمى دور التعميـ في تفعيؿ تنافسية قطاع االتصاالت ،البد مف تناوؿ بعض 

 : مؤشرات التعميم في الجزائرأوال
 :عمى المؤشرات التالية لمعرفة المستوى الذي بمغو التعميـ تعتمد الدراسة

 مراحؿ التعميـ المختمفة )االبتدائية، المتوسطة، الثانوية والعميا(؛ فيمعدالت القيد الصافي  -
 معدالت األمية؛ -
 معدالت اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ. -
 I: معدل القيد الصافي 

إلى السكاف  وىو النسبة المئوية لعدد المقيديف بمستوى تعميمي معيف ممف ينتموف إلى فئة العمر المناسبة 
  (2).فئة العمر المناسبة ليذا المستوى الذيف يندرجوف تحت

 وىذا الجدوؿ يظير معدؿ القيد الصافي في الجزائر.
 
 
 
 
 

                                                 
  .38-36، ص 2010، نيويورؾ تقرير التنمية البشريةاألمـ المتحدة،  - (1)
  .259، أبوظبي، ص2002التقرير االقتصادي العربي الموحد ، األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية وآخروف – (2)
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 احؿ التعميـ المختمفة في الجزائرمعدؿ القيد الصافي في مر  :(III-11الجدول )

 المرحمة العميا و الثانوية المرحمة المتوسطة ةالمرحمة االبتدائي السنوات
1990 
1996 
2001 
2003 
2005 
2007 

93.2 
94.1 
98.0 
95.0 
96.6 
95.4 

53.7 
56.3 
62.0 
67.0 
66.2 
66.2 

12.0 
13.4 
15.0 
17.0 
20.3 
24.0 

 :مف إعداد الطالب باالعتماد عمى  :المصدر
                        الجداوؿ اإلحصائية لسنوات،التقرير االقتصادي العربي الموحد ، األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية وآخروف –
 .أبوظبي،   2010 – 2003

 

    %100قارب نسبة يما يبلحظ مف الجدوؿ أف معدؿ القيد الصافي في المرحمة االبتدائية مرتفع جدا 
سبب انتشار بوىذا  ي ىذه الفئة العمرية ثمثوفي المرحمة المتوسطة والثانوية في ارتفاع مستمر حتى وصؿ 

حتى أصبح ربع  2007و 1990التعميـ و إلزاميتو وفي المرحمة العميا ارتفع المعدؿ بالضعؼ مقارنة بيف سنتي 
 ىذه الفئة العمرية يدرسوف في المعاىد والجامعات.

IIمعدالت األمية في الجزائر : 
  :وىذا الجدوؿ يحتوي عمى معدالت األمية في الجزائر لسنوات عدة

 معدالت األمية في الجزائر :(III-12الجدول ) 
 السنوات  سنة فما فوق( 15الفئة العمرية ) ( 24-15الفئة العمرية )

22.7 
11 
9.9 
8.0 
7.5 

47.1 
31 

30.2 
21.4 
21.6 

1991 
2111 
2113 
2115 
2117 

 :عمىمف إعداد الطالب باالعتماد المصدر:  
                       الجداوؿ اإلحصائية لسنوات،التقرير االقتصادي العربي الموحد ، األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية وآخروف –
 .أبوظبي،   2010 – 2003

 
 15إف ىذه اإلحصائيات تعكس التراجع المستمر في معدالت األمية في الجزائر، فبالنسبة لمفئة العمرية )

 .2007سنة  21.6أصبح  1990% سنة 47.1سنة فما أكثر( بعد أف كاف معدؿ األمية 
% سنة 7.5إلى  1990سنة  %22.7سنة( فقد انخفض معدؿ األمية فييا مف 24-15أما الفئة العمرية )

سبب االلتحاؽ بمراحؿ التعميـ المختمفة و بالتالي ارتفعت معدالت اإللماـ بالقراءة والكتابة، ب، وىذا 2007
 .وتحسنت نسبة السكاف ذوي التحصيؿ العممي الثانوي والجامعي
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III اإلنفاق العام عمى التعميم في الجزائر : 
خبلؿ الجدوؿ  نعرفو مفتتفاوت الدوؿ في نسبة إنفاقيا عمى التعميـ مف دخميا القومي اإلجمالي وىذا ما 

 :الموالي
 نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ في الجزائر :(III-13الجدول رقم ) 

   اإلنفاق  عمى التعميم 

 % من الناتج القومي اإلجمالي % من اإلنفاق العام اإلجمالي  السنوات

21.1 
16.4 
24.0 
24.0 

5.5 
5.1 
5.1 
5.1 

1991 
1997 
2115 
2117 

 :مف إعداد الطالب باالعتماد عمى  المصدر:
                       لسنواتالجداوؿ اإلحصائية ،التقرير االقتصادي العربي الموحد ، األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية وآخروف –
 .يأبو ظب،   2010 – 2003

 
% سنة 5.1إلى 1990%سنة 5.5إف نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ مف الناتج القومي اإلجمالي يتراجع مف 

 وىو يقارب نسبة اإلنفاؽ عمى التعميـ في الدوؿ المتقدمة. ،2007
مف اإلنفاؽ العاـ  % 24أي  2007وىذه النسبة تعادؿ ربع قيمة اإلنفاؽ العاـ اإلجمالي في الجزائر سنة 

 .في الببلد ي تفعيؿ كافة القطاعاتىي مرتفعة نظرا ألىمية التعميـ و دوره فاإلجمالي و 
 ثر التعميم عمى أدائوأ: قطاع االتصاالت في الجزائر و ثانيا

   :سة تعتمد عمى مؤشريف ىماطاع االتصاالت في الجزائر فاف الدرالمعرفة أثر التعميـ عمى ق
 كثافة الياتؼ النقاؿ؛ -
 األنترنت. -

Iكثافة الياتف النقال في الجزائر : 
ديسمبر  31ففي  ،ي الجزائرفإف سوؽ الياتؼ النقاؿ عرؼ نموا متصاعدا منذ تحرير سوؽ االتصاالت 

أي بكثافة قدرىا  مميوف مشتركا GSM 32.73أصبح عدد مشتركي الياتؼ النقاؿ مف نوع  2009
 (1)%. 90.30 ػب مميونا بنسبة نفاذ تقدر32.78 انخفض عدد المشتركيف إلى  2010%وفي سنة 91.68
 2010-2001الجدوؿ الموالي يبيف التطور الحاصؿ في مشتركي الياتؼ النقاؿ في الجزائر بيف سنوات و 

 

 

 

 

 

 
                                                 

(1) - ARPT , Rapport annuel 2010, Alger,P 45. 
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 )باآلالؼ( 2010-2001مشتركي الياتؼ النقاؿ في الجزائر بيف عدد  :(III-14الجدول ) 
نسبة النفاذ 

% 
مجموع 
 المشتركين

 عدد المشتركين 
 السنوات

  WTA OTA ATM 

0.32 100 - - 100 2111 

1.5 450 - 315 135 2112 

4.67 1.447 - 1.279 168 2113 

15.26 4.882 288 3.418 1.176 2114 

41.52 13.661 1.477 7.277 4.908 2115 

63.60 20.998 2.991 10.530 7.476 2116 

8150 27.563 4.488 13.382 9.693 2117 

79.04 27.031 5.219 14.109 7.704 2118 

91.68 32.730 8.033 14.618 10.079 2119 

90.30 32.780 8.246 15.088 9.446 2111* 

Source :- ARPT , Rapport annuel 2009, Alger,P 48. 
                       * ARPT , Rapport annuel 2010, Alger,P 4           

 :ويمكف ترجمة أرقاـ الجدوؿ السابؽ إلى الشكؿ الموالي
 2010- 2001بيفتطور عدد  مشتركي ونسبة نفاذ الياتؼ النقاؿ في الجزائر  :(III-12الشكل ) 

 )باآلالؼ(

  

 
 (III-14مف إعداد الطالب اعتمادا عمى الجدوؿ رقـ )  المصدر:
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ما نبلحظو أف سوؽ الياتؼ النقاؿ يعرؼ تطورا متسارعا، وىذا راجع لعدة أسباب مف بينيا انتشار التعميـ 
واستخداماتو، فيناؾ  تناسب طردي بيف تحسف مؤشرات خاصة مع األجياؿ الجديدة لمياتؼ النقاؿ وتعدد مزاياه 

 التعميـ و ارتفاع عدد مشتركي الياتؼ النقاؿ.
IIتطور سوق األنترنت : 

وبالنظر إلى معدالت األمية المنخفضة    إف الولوج إلى عالـ األنترنت يتطمب مستوى تعميميا معينا،
جزائر نجد أف ذلؾ مف األسباب المساعدة عمى تطور معدالت القيد في مراحؿ التعميـ المختمفة في ال وارتفاع

 سوؽ األنترنت، وذلؾ ما تبرزه اإلحصائيات التالية:

 )باآلالؼ(  2010-2000نترنت في الجزائر بيف سنوات مستخدمي األ عدد (: تطورIII-15الجدول )
 السنوات عدد السكان نترنتمستخدمو األ  %نسبة النفاذ

0.2 50 31.795 2111 

5.8 1.920 33.034 2115 

7.3 2.460 33.507 2117 

10.4 3.500 33.770 2118 

12.0 4.100 34.178 2119 

13.6 4.700 34.586 2111 

 www. internetworldstats.com/of/dz/htm               :إحصائيات األنترنت في العالـ عمى الموقعالمصدر :

Last visit : 13/02/2012         
     

 :2010-2000نترنت في الجزائر بيف سنوات األ نمو حظيرة مستخدميوىذا الشكؿ يوضح 
 )باآلالؼ( 2010 -2000  مستخدمي األنترنت في الجزائر بيف سنوات عددتطور  :(III-13) الشكل

 
 (.III-15) مف إعداد الطالب اعتمادا عمى معطيات الجدوؿ رقـ المصدر:
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وفي  ،1.086.580كاف عدد المسجميف  2009ففي سبتمبر  ، Facebookفي أما عف عدد المسجميف
 (1)مسجبل. 2.293.560بمغ عدد المسجميف  2010جواف 

إلى  مف سنة  المتزايد عدد مستخدميو  إدراكو مف خبلؿ  يمكف تطوراالجزائر عرؼ  في االنترنتإف سوؽ 
% 0.2أف كانت  ونسبة النفاذ بعد ،2010سنة  4.700.000إلى  2000مستخدما سنة  50.000أخرى فمف 
،وىي نسبة ميمة بالنظر إلى الفترة القصيرة نسبيا بعد انفتاح 2010% سنة  13.6أصبحت  2000فقط سنة 

ف تجاوزت المعدؿ ا  % حتى و 30.2ف كانت مازالت لـ ترؽ إلى المعدؿ العالمي ا  سوؽ االتصاالت في الجزائر، و 
 (2.%11.4اإلفريقي 
 

 :التعميم ودوره في تفعيل تنافسية قطاع االتصاالت في المغرب المطمب الثاني
 لمتعرؼ عمى دور التعميـ في تفعيؿ تنافسية قطاع االتصاالت ،البد مف تناوؿ بعض مؤشرات التعميـ.

 : مؤشرات التعميم في المغربأوال  
 وىذه بعض مؤشرات التعميـ:

I : المغربمعدل القيد الصافي في مراحل التعميم المختمفة في 
  عرؼ تناميا ممحوظا، يبينو الجدوؿ الموالي:ي المغرببالتعميـ  معدؿ القيد الصافي فيإف 

 المغرببالمختمفة معدؿ القيد الصافي في مراحؿ التعميـ : (III-16الجدول )
 المرحمة العميا المرحمة المتوسطة والثانوية المرحمة االبتدائية السنوات

1991 
1996 
2111 
2113 
2115 
2117 
2118 

56.8 
73.8 
78.0 
86.1 
88.8 
 ػ

89.5 

- 
- 

29.9 
36.0 
36.0 
 ػ

36.0 

10.6 
11.1 
10.0 
11.0 
11.3 
11.3 
12.3 

 :مف إعداد الطالب باالعتماد عمى  :المصدر
                        الجداوؿ اإلحصائية لسنوات،التقرير االقتصادي العربي الموحد ، األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية وآخروف –
 .أبوظبي،   2011 – 2003

 

% سنة 56.8مف  إف معدؿ القيد الصافي في مرحمة التعميـ االبتدائية في المغرب عرؼ تحسنا ممحوظا 
سنة  29.9أما المرحمة المتوسطة والثانوية فمعدؿ القيد الصافي فييا انتقؿ مف ، 2005سنة  88.8إلى 1990

                                                 
(1)- www.internetworldstats.com/of/dz.htm- last visit : 4/12/2012. 
(2) -www.internetworldstats.com/of/dz.htm-Op cit. 

http://www.internet/
http://www.internet/
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حدث  لكف المرحمة العميا،بيانات عف باقي السنوات لـ تتوفرمع مبلحظة أف ال 8200% سنة 36إلى  2003
 .2008% سنة 12.3إلى  1990% سنة 10.6في معدؿ قيدىا مف فييا تغير طفيؼ 

II معدالت األمية في المغرب: 
 ي:الجدوؿ التال يبرزهحرصا عمى تعميـ التعميـ، فصف معدالت األمية في المغرب تعرؼ تراجعا ممحوظا، 

 معدؿ األمية في المغرب :(III-17الجدول )

 24-15الفئة العمرية ) (سنة فما فوق 15الفئة العمرية ) السنوات
 (سنة

1991 
2111 
2113 
2115 
2117 
2118 

61.3 
   49   

48.3 
46.5 
44.2 

      39.7  

44.7 
   32   

30.5 
27.2 
24.9 

      23.4     
 :عمى مف إعداد الطالب باالعتماد  المصدر:

                        الجداوؿ اإلحصائية لسنوات،التقرير االقتصادي العربي الموحد ، األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية وآخروف –
 .أبوظبي،   2011 – 2003

 
نزلت  1990% سنة 44.7ة في المغرب كغيرىا مف دوؿ العالـ تعرؼ تراجعا كبيرا  فمف يإف معدالت األم

 .سنة( 24-15بالنسبة لمفئة العمرية ) 2008% سنة 23.4إلى 
III:  اإلنفاق عمى التعميم في المغرب 

وذلؾ  بالنسبة إلى الدخؿ القومي اإلجمالي مف المؤشرات التي اعتمدتيا الدراسة اإلنفاؽ عمى التعميـ 
 :الجدوؿ التالي يظيرهواإلنفاؽ العاـ اإلجمالي وىذا ما 

فاؽ العاـ ناال إلى الناتج القومي اإلجمالي واإلنفاؽ عمى التعميـ في المغرب نسبة  :(III-18الجدول )
  اإلجمالي

 % من اإلنفاق العام  اإلجمالي %من الناتج القومي اإلجمالي السنوات
1991 
1997 
2111 
2113 
2115 
2117 

5.5 
5.0 
5.6 
6.6 
6.8 
5.6 

26.1 
20.9 
26.1 
26.4 
27.2 
26.1 

 :مف إعداد الطالب باالعتماد عمى  المصدر:
                        الجداوؿ اإلحصائية لسنوات،التقرير االقتصادي العربي الموحد ، األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية وآخروف –
 .أبوظبي،   2010 – 2003
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وذلؾ لمقضاء عمى معدالت األمية مف خبلؿ قراءة ىذه األرقاـ تبيف لنا االىتماـ الكبير الذي يمقاه التعميـ 
عداد الموارد البشرية المؤىمة التي تساىـ في تحسيف أداء القطاعات المختمفة  المرتفعة ورفع نسب المتعمميف وا 

 منيا قطاع االتصاالت.
 قطاع االتصاالت في المغرب وأثر التعميم عمى أدائو :ثانيا

 ىما:ت في المغرب ولتوضيح ذلؾ نكتفي بمؤشريف دورا كبيرا في تحسيف أداء قطاع االتصاال إف لمتعميـ
 كثافة الياتؼ النقاؿ؛ -
 األنترنت. -
I الياتف النقال في المغرب : 

% ونسب نفاذ 25يواصؿ سوؽ الياتؼ النقاؿ في المغرب نموه مف عاـ إلى آخر بنسبة نمو سنوية تفوؽ 
 %، وىذا ما يبينو الجدوؿ الموالي:100مرتفعة جدا فاقت 

  )باآلالؼ( 2011-1999  سنواتلفي المغرب  هالياتؼ النقاؿ ونسبة نفاذسوؽ تطور  :(III-19الجدول )
 نسبة النفاذ% عدد المشتركين السنوات
1999 364 1.5 
2111 2.852 9.5 
2111 4.776 17 
2112 6.198 19 
2113 7.333 22.5 
2114 9.337 28.3 
2115 12.393 37.4 
2116 16.000 53.54 
2117 20.029 59 
2118 22.816 73.98 
2119 25.311 81.18 
2111 31.982 101.5 
2111* 36.554 113.57 

 

Source : -ANRT, Rapport annuel 2010, Maroc, P 24. 
               *ANRT,Tableau de bord, Marché du mobile au Maroc ,Décembre 2011, P 3.  

 
إف سوؽ الياتؼ النقاؿ في المغرب عرؼ تزايدا كبيرا بنسب نمو مرتفعة جدا  فبعد أف كاف  عدد 

% مقابؿ 101.5ونسبة نفاذ  2010سنة  31.982.000أصبح  1999سنة  364.000المشتركيف 
ويبلحظ أف ىذه النسبة مرتفعة  %113.57ونسبة نفاذ بمغت 2011 نياية سنة مشتركا في 36.554.000
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، وىذا السوؽ مقسـ بيف المتعامميف الثبلث لسوؽ الياتؼ نسب نفاذ الياتؼ النقاؿ في الدوؿ المتقدمةتضاىي 
 (1)كما يمي: النقاؿ  في المغرب

 ؛46.85% (IAM)اتصاالت المغرب 

 ؛32.92%  (Meditelecom)  ميدي تيميكـو
 .20.23% (Wana corporate)ت  يو انا كوربورا

 .المشتركيف ونسبة النفاذ في الياتؼ النقاؿ في المغربتطور عدد والشكؿ البياني التالي يعكس 
 )2011-1999)لسنوات في المغرب  هونسبة نفاذالياتؼ النقاؿ نمو حظيرة مشتركي (: III-14)الشكل 

 باآلالؼ

 

 (. III-19مف إعداد الطالب باالعتماد عمى الجدوؿ رقـ ) المصدر:
 

 نترنت في المغربثانيا: سوق األ 
سنة  امشترك 3.182.116إف سوؽ األنترنت في المغرب يعرؼ نموا مستمرا إذ أصبح عدد المشتركيف 

ونسبة النفاذ  ،2009سنة   امشترك 1.186.923بعد أف كاف  2010سنة  امشترك 1.866.963مقابؿ 2011
 .2009% سنة 3.8بعد أف كانت  2011نياية  %9889أصبحت 

 والجدوؿ الموالي يظير التطور الحاصؿ في سوؽ األنترنت في المغرب. 
 
 
 

                                                 
(1)  -ANRT, Tableau de bord, Marché du mobile au Maroc ,Décembre 2011, P 3. 
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 )باآلالؼ( 2011-2004 بيفاألنترنت في المغرب  شتركيتطور عدد م :(III-21الجدول )
 عدد المشتركين السنوات 

2114 113 
2115 262 
2116 400 
2117 526 
2118 757 
2119 1.187 
2111 1.867 
2111* 3.182 

Source :- ANRT, Rapport annuel 2010, Maroc, P 26. 

                     *-ANRT,Tableau de bord, Marché d’internet au Maroc, Décembre 2011, P 4.  
 

.2011ػ2004بيف المغرب في األنترنت  مشتركي النمو اإلجمالي لحظيرة يعكس ؿ المواليو الشك  
 2004-2011لسنوات  )باآلالؼ( نمو حظيرة مشتركي األنترنت في المغرب: (III-15الشكل)

 

 .(III-20مف إعداد الطالب باالعتماد عمى  معطيات الجدوؿ رقـ ): المصدر 
 

بمغ العدد اإلجمالي لممشتركيف  ثحي 2011في المغرب واصمت نموىا القوي سنة  نترنتاألإف حظيرة 
 2010.سنة  اكمميوف مشتر  18867مقابؿ  اكمميوف مشتر  38182

 في المغرب فيعكسو الجدوؿ التالي. نترنتاألوأما عدد مستخدمي 
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 )باآلالؼ( 2010-2000في المغرب لسنوات  نترنتاألعدد مستخدمي  :(III-21الجدول )
 نسبة النفاذ )%( عدد المستخدمين عدد السكان السنوات
2111 29.891 100 0.3 
2115 30.003 1.000 3.2 
2117 30.535 4.600 15.1 
2119 31.285 10.442 33.4 
2111 31.968 13.213 41.3 

Source : www .internetworldstats. com / of / ma/htm. Last visit 5/1/2012. 
 

مف خبلؿ تحميؿ معطيات ىذا الجدوؿ يتبيف أف عدد مستخدمي األنترنت في المغرب وصؿ مستويات 
% فقط سنة 0.3% مقابؿ 41.3بونسبة نفاذ تقدر  امميوف مستخدم 13.2أصبح  2010مرتفعة، ففي سنة 

 ورتطسنة إلى أخرى كبيرة جدا، وتعكس المف  ، ىذا يعني أف نسبة النمو 2007% سنة 15.1و 2000
 المغرب.بفي استخداـ األنترنت  الحاصؿ 
 

 المطمب الثالث: التعميم ودوره في تفعيل تنافسية قطاع االتصاالت  في تونس
 .مؤشرات التعميـ، نتناوؿ بعض  في تونسلمعرفة دور التعميـ في تفعيؿ تنافسية قطاع االتصاالت 

 : مؤشرات التعميم في تونس أوال   
 . مؤشرات التعميـستقتصر الدراسة عمى بعض 

I :معدل القيد الصافي 
   مقاه التعميـ بمختمؼ أطواره،يإف مؤشرات التعميـ في تونس تعرؼ تطورا إيجابيا بسبب االىتماـ الذي 

 .ذي يظيره الجدوؿ التاليومف بيف ىذه المؤشرات معدؿ القيد الصافي، وال
 في تونس المختمفة معدؿ القيد الصافي في مراحؿ التعميـ :(III-22الجدول )

 المرحمة العميا المرحمة المتوسطة والثانوية المرحمة االبتدائية السنوات

1991 
1996 
2111 
2113 
2115 
2117 
2118 

93.9 
97.6 
99.0 
97.0 
97.4 
 ػ

97.7 

42.5 
70.0 
64.0 
64.06 
64.0 
64.5 
67.1 

8.5 
13.7 
22.0 
27.0 
28.6 
30.8 
33.7 

 :مف إعداد الطالب باالعتماد عمى  المصدر:
، 2011 – 2003الجداوؿ اإلحصائية لسنوات،التقرير االقتصادي العربي الموحد  ،األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية وآخروفػ 
 .أبوظبي
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   ، بمعنى  2008% سنة 97.7مف خبلؿ ىذا الجدوؿ يتبيف أف معدؿ القيد الصافي في المرحمة االبتدائية 
ي ىذه الفئة، ثمثأكثر مف ، ومعدؿ القيد في المرحمة المتوسطة والثانوية تقريبا ىذه الفئة كؿأف التعميـ أصبح يعـ 

% 8.5وأما بالنسبة لممرحمة العميا فثمث ىذه الفئة يحصموف عمى التعميـ الجامعي وقد عرفت نموا مذىبل مف 
 .2008 % سنة33.7مقابؿ  2001% سنة 22إلى  1990سنة 

II: معدالت األمية في تونس 
 التالي:وذلؾ ما نعرفو مف خبلؿ الجدوؿ  في انخفاض مستمرإف معدالت األمية في تونس 

 2007-1990معدالت األمية في تونس خبلؿ سنوات  :(III-23الجدول )
 (سنة 24-15الفئة العمرية ) (سنة فما فوق15الفئة العمرية) السنوات
1991 
2111 
2113 
2115 
2117 
2118 

40.9 
27 

21.9 
20.6 
19.4 
19.4 

15.9 
6 

5.7 
4.3 
4.3 
3.2 

 :مف إعداد الطالب باالعتماد عمى  المصدر:
                        الجداوؿ اإلحصائية لسنوات،التقرير االقتصادي العربي الموحد ، األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية وآخروف –
 .أبوظبي،  2011 – 2003

 
إحصائيات الجدوؿ السابؽ تتبيف لنا األشواط الميمة التي قطعتيا  تونس في القضاء عمى مف خبلؿ 

سنة  %19.4  إلى  1990سنة  % 40.9سنة فما فوؽ(انخفض المعدؿ مف  15األمية فبالنسبة لمفئة العمرية )
%سنة 6انتقؿ إلى  1990%سنة15.9سنة( فبعد أف كاف معدؿ األمية24-15أما الفئة العمرية )     ، 2007
 في تونس. ، وىذا يدؿ عمى الجيود المبذولة في نشر التعميـ2008%فقط سنة 3.2مقابؿ  2001

IIIاإلنفاق عمى التعميم : 
عمى  ج القومي اإلجمالي واإلنفاؽ العاـ اإلجمالي تعتمد الدراسة اتلمعرفة نسب اإلنفاؽ عمى التعميـ إلى الن

 :اإلحصائيات التالية
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 اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ نسبة إلى الناتج القومي اإلجمالي واإلنفاؽ العاـ اإلجمالي :(III-24الجدول )
 اإلنفاق عمى التعميم 

 ج القومي اإلجماليات% من الن السنوات
% من اإلنفاق العام 

 اإلجمالي

1991 
1997 
2111 
2113 
2115 
2117 

6.2 
7.7 
6.7 
7.0 
7.0 
6.5 

13.5 
19.9 
17.4 
28.8 
28.7 
25.9 

 :مف إعداد الطالب باالعتماد عمى  المصدر:
                        الجداوؿ اإلحصائية لسنوات،التقرير االقتصادي العربي الموحد ، األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية وآخروف –
 .أبوظبي،   2010 – 2003

 

% مف الناتج 6.5إف بيانات ىذا الجدوؿ تعطينا صورة واضحة عف اإلنفاؽ عمى التعميـ في تونس فقد بمغ 
  1990سنة  اإلنفاؽ العاـ اإلجمالي   % مف13.5  أخرى فمف  سنة إلى  تزايدا مف  ، وعرؼ القومي اإلجمالي

  2007.% سنة 25.9إلى     
  التعميم عمى أدائو: قطاع االتصاالت في تونس وأثر ثانيا

 نتشار التعميـ وتحسف أدائو.األنترنت في تونس ا لياتؼ النقاؿ وإف مف أسباب تطور سوقي ا
I : تطور سوق الياتف النقال في تونس 

، مف خبلؿ تطور المنافسة 2007واصؿ سوؽ الياتؼ النقاؿ تصدره ألنشطة االتصاالت في تونس سنة 
%خبلؿ الفترة 13وتنوع الخدمات والعروض التي يقدميا المتعامموف، وقد بمغت نسبة النمو لعدد االشتراكات 

إلى  2009% سنة 93.4مف  (، وىو ما انعكس عمى كثافة الياتؼ النقاؿ التي ارتفعت2009-2010)
 .2012% سنة 116.3مقابؿ  2010% سنة 104.7

 تونس:في  تولي يظير تطور الياتؼ النقاؿ ونسبة كثافوالجدوؿ التا
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-2006في تونس في سنوات  توتطور عدد اشتراكات الياتؼ النقاؿ ونسبة كثاف :(III-25الجدول )
 )باآلالؼ( 2012

 نسبة النفاذ)%( عدد المشتركين السنوات

2116 7.339 72.0 
2117 7.843 46.4 
2118 8.602 82.9 
2119 9.797 93.4 
2111 11.114 104.7 

*2111 12.388 115.3 
**2112 12.523 116.3 

 ، تونس.2111التقرير السنويالييئة الوطنية لبلتصاالت، - المصدر:
 .2، ص2011ديسمبر، تونس،متابعة أىم مؤشرات سوق الياتف الجوالالييئة الوطنية لبلتصاالت، جدوؿ قيادة لمياتؼ الجواؿ *    
 .2، ص2012فيفري  ، تونس، متابعة أىم مؤشرات سوق الياتف الجوالالوطنية لبلتصاالت، جدوؿ قيادة لمياتؼ الجواؿ  الييئة **   
 

 :وىذا الشكؿ يعكس إحصائيات الجدوؿ السابؽ
 2011-2006    لسنواتتطور عدد اشتراكات الياتؼ النقاؿ ونسبة كثافتو في تونس  :(III-16) الشكل

 )باآلالؼ(
  

 
 .( III-25مف إعداد الطالب باالعتماد عمى الجدوؿ ) المصدر:
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       ونسبة  2006مشتركا سنة  7.339.000إف سوؽ الياتؼ النقاؿ في تونس عرؼ تطورا ىاما فمف 
    في فيفري % 116  فاقتونسبة نفاذ مشتركا  12.523.000 أصبح عدد المشتركيف ، %72نفاذ تقدر ب 

 .2012سنة 
    (1):ويتوزع مشتركو الياتؼ النقاؿ عمى المتعامميف الثبلث حسب النسب التالية

   ، %5388 تونيزيانا : -
 %؛3686اتصاالت تونس -
 %.986أورونج  تونس -

II نترنت في تونس: تطور سوق األ 
أصبح  2000سنة  %1إف عدد مستخدمي األنترنت في تونس شيد نموا كبيرا، فبعد أف كانت نسبة النفاذ 

 ثمث السكاف يستخدمونيا.
 :والجدوؿ التالي يبيف ذلؾ

 2009-2000 بيف ونسبة النفاذ في تونس )باآلالؼ(عدد مستخدمي األنترنت  (III-26الجدول )

 )%(نسبة النفاذ عدد المستخدمين عدد السكان السنوات

2111 9.667 100 1.0 

2116 10.229 953 9.3 

2117 10.342 1.618 15.6 

2118 10.384 1.765 17.0 

2119 10.486 3.500 33.4 

2111 10.629 3.600 33.9 

Source : www.internetworldstats. com/of/tn /htm. Last visit : 13/02/2012  .  
 

% سنة 1 ػب   مستخدمي األنترنت في تونس فمف نسبة نفاذ قدرت ونفس الشيء يقاؿ عف تطور عدد
 .2010% سنة 33.9أصبحت  2000

نترنت فقد عرؼ نموا تصاعديا خبلؿ السنوات األخيرة مسجبل أما عف عدد االشتراكات في خدمات األ
 .2009مقارنة بسنة  2010% خبلؿ سنة 54بذلؾ نسبة نمو قدرت بحوالي 

                                                 
 .5، ص2011أكتوبر ، تونس، متابعة أىم مؤشرات سوق الياتف الجوالالييئة الوطنية لبلتصاالت، جدوؿ قيادة لمياتؼ الجواؿ  - (1)
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      بخدمات االنترنت فصنو مف المؤمؿ أف يسجؿ عدد االشتراكات ارتفاعا أكثررغـ التطور الممحوظ  و
مع فتح سوؽ الياتؼ الثابت لممنافسة. وىذا الجدوؿ يعطينا صورة واضحة عف تطور عدد اشتراكات األنترنت 

 ونسبة الكثافة في تونس. 
  2010-2006  في تونس لسنوات توونسبة كثاف)باآلالؼ( تطور عدد اشتراكات األنترنت  :(III-27الجدول )

 نسبة الكثافة )%( عدد المشتركين السنوات
2116 179 1.8 
2117 253 2.5 
2118 281 2.7 
2119 414 4.0 
2111 636 6.0 

 2111* 858 8.0 
  2112** 942 8.8 

 ، تونس.2111التقرير السنويالييئة الوطنية لبلتصاالت،  المصدر:
 .2، ص2011 ديسمبر، تونس، متابعة أىم مؤشرات سوق األنترنت -* الييئة الوطنية لبلتصاالت، جدوؿ قيادة األنترنت

 .2،ص2012فيفري  ، تونس، األنترنتمتابعة أىم مؤشرات سوق  -األنترنتالييئة الوطنية لبلتصاالت، جدوؿ قيادة  **
 

مشتركا سنة  179.000إف عدد االشتراكات في األنترنت في تونس شيد نموا تصاعديا ممحوظا، مف 
% أي أف نسبة 8.8وكثافة قدرىا  2201سنة  000942.% أصبح عدد المشتركيف 1.8بكثافة تقدر ب  2006

 3.600.000مف قبؿ إذ أصبح  ونفس الشيء يقاؿ عف عددا المستخدميف لؤلنترنت كما ذكر ،النمو كبيرة جدا
 % )أي أف ثمث سكاف تونس يستخدموف األنترنت(.33.9بنسبة نفاذ قدرىا  2010مستخدما سنة 
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 المغرب وتونسو  المبحث الثالث: أثر االبتكار في تفعيل تنافسية قطاع االتصاالت في الجزائر
مؤشراتو في الجزائر و المغرب وتونس وأثر نظرا لتشعب موضوع االبتكار ستقتصر الد راسة عمى بعض 

 ذلؾ عمى قطاع االتصاالت فييا.
 

 المطمب األول: االبتكار ودوره في تفعيل تنافسية قطاع االتصاالت في الجزائر
 .في تفعيؿ تنافسية قطاع االتصاالت في الجزائرستتطرؽ الدراسة الى بعض مؤشرات االبتكار و أثرىا 

 الجزائر : مؤشرات االبتكار فيأوال

، ودوره أصبح أساسيا إلخراج  يعتبر االبتكار أحد مرتكزات االقتصاد المعرفي و عنصرا فاعبل اليـو
يجاد مصادر جديدة لمتنافسية.  اقتصاديات الدوؿ مف أزماتيا وا 

 والجزائر ليست بمنأى عف ىذا الحراؾ الكبير الذي يشيده عالـ االبتكارات في العالـ.
 رات االبتكار في الجزائر :ويتناوؿ البحث بعض مؤش

I:  تطور الوثائق العممية 
يعتبر اإلنتاج العممي أحد المؤشرات الميمة لبلبتكار، وستعتمد ىذه الدراسة عمى تطور الوثائؽ العممية 

ىذا ما يتضمنو و ، Scimago Journal Rank  (SJR)وموقع مجمة Scopusلمباحثيف الجزائرييف بقاعدة 
 الجدوؿ التالي :

  Scopus 1996-2010تطور الوثائؽ العممية لمباحثيف الجزائرييف بقاعدة المعطيات  :(III-28الجدول )
 تطور الوثائق العممية السنوات
1996 369 
1997 376 
1998 420 
1999 456 
2111 495 
2111 515 
2112 597 
2113 799 
2114 1089 
2115 1138 
2116 1575 
2117 1784 
2118 2281 
2119 2732 
2111 2862 

 

Source : Scimago Journal Country Rank, available at: http//www.scimagojr.com , Last visit:    

january,15th ,2012.   
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 369ما نبلحظو مف خبلؿ ىذا الجدوؿ أف تطورا حاصبل في مجاؿ اإلنتاج العممي في الجزائر، فمف  
وىي زيادة ليست كبيرة في ظرؼ  ،وثيقة 2000سنة  495ارتفع العدد إلى  1996وثيقة عممية منشورة سنة 

أصبحت  495فمف  2010إلى سنة   2000لكف نسبة نمو ىذه الوثائؽ كانت معتبرة مف سف خمس سنوات،
سنوات وىذا يعتبر مؤشرا ايجابيا عمى صحة مؤشر  10خبلؿ  %500وثيقة عممية أي بنسبة نمو تقارب  2862

          االبتكار، لكف إذا ما قورف مع النسب العالمية لمدوؿ المتقدمة والناشئة فصف المشوار مازاؿ طويبل ويتطمب المزيد
 مف البحث والتطوير.

II :  مؤشرات أخرى لالبتكار 
 منيا فقط. تناوؿ البعضتجميعا، لذا سالدراسة حيط بيا تىناؾ الكثير مف المؤشرات التي ال يمكف أف 

 بعض مؤشرات االبتكار في الجزائر   :(III-29الجدول )
 المعطيات المؤشرات

 ( 2115التعاون في مجال البحث و التطوير بين الجامعة و الصناعة ) 
 ( 2111عدد طمبات براءة االختراع في الجزائر ) 

 ( 2111) تصريحات الرسوم و التصميمات الصناعية 
 ( 2111عدد العالمات التجارية ) 

 (  2117صادرات السمع العالية التكنولوجيا ) 
 ( 2115الواردات اإلجمالية ( ) من واردات التكنولوجيا الفائقة ) % 

 ( 2116نسبة اإلنفاق عمى البحث و التطوير إلى الناتج المحمي اإلجمالي ) 
 (2116) (الخدمات الحكومية مجموع من%) نترنتالخدمات الحكومية عبر األ 

 (  2118إنفاق القطاع الخاص عمى البحث و التطوير ) 
 ( 2118استيعاب التكنولوجيا عمى مستوى الشركات ) 

 ( 2118حضور سمسمة القيمة ) 

31831% 
806. 
230. 

3625. 
2 % 

18.47% 
0.07% 
9.84% 
2.60% 
3.60% 
2.30% 

 مف إعداد الطالب باالعتماد عمى:المصدر : 

-Insead The business school for the world, the global Innovation Index, Geneve, 2011. 

-Institut national algérien de la propriété industrielle, Rapports annuels 2010, Alger,. 
   ، عمى الموقع:تقارير البنؾ الدولي حوؿ منيجية تقييـ المعرفة ،األمـ المتحدة -

http// www. Worldbank. org/ etools / kam2/ kam_ page3, asp, last visit: 06/02/2012. 
 

تعطينا صورة عف التأخر المسجؿ في مجاؿ االبتكار في الجزائر، فعدد طمبات  أعبلهإف البيانات المسجمة 
 313براءات االختراع يعتبر قميبل. وأما تصريحات الرسـو و التصميمات الصناعية فقد سجؿ تأخرا فمف 

      وبالنسبة لمعبلمات التجارية فقد عرؼ انتعاشا نسبيا 2010سنة  230نزؿ العدد إلى  2009تصريحا سنة 
(1) .2010سنة  3625ارتفع إلى  2009عبلمة تجارية سنة  3608فمف 

 

                                                 
(1) - Institut national algérien de la propriété industrielle, Rapports annuels  2010, Alger. 
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أما صادرات السمع العالية التكنولوجيا فيي أقرب إلى الصفر، وىذا عكس ما نجده في واردات التكنولوجيا و 
، وأما نسبة اإلنفاؽ عمى البحث %18.47الفائقة فيي مرتفعة جدا إلى إجمالي الواردات حيث بمغت النسبة 

%، وىذا يتطمب االىتماـ 0.07حيث بمغت  2006التطوير إلى الناتج المحمي اإلجمالي فيي ضعيفة جدا سنة و 
 في منظومة االبتكار العالمية. األكبر بالبحث والتطوير إذا أردنا أف يكوف لمجزائر موضع قدـ

 ر االبتكار عمى أدائوـثأ: قطاع االتصاالت في الجزائر و ثانيا
 .في الجزائر استفاد كثيرا مف االبتكارات المتوفرة، وىذا ما تتناولو ىذه الدراسة قطاع االتصاالت إف

I  مشروع توصيل األلياف البصرية لممنازل :FTTX
(1) 

مبادرة مف مؤسسة اتصاالت الجزائر لضماف عصرنو قطاع االتصاالت حيث  FTTXيعتبر مشروع 
يصبح بصمكاف المشتركيف الذيف تتوفر ليـ ىذه التقنية االستفادة مف خدمات االتصاؿ المختمفة كالياتؼ الثابت، 

 األنترنت ذات السرعة الفائقة، الفاكس وكذا خدمات التمفاز الرقمي.
      ( تتميز بقدرتيا الكبيرة عمى نقؿ البيانات والحفاظ Fibres Optiquesإف شبكة األلياؼ البصرية )

عمى اإلشارة الصوتية مع ضماف عدـ تداخميا، األمر الذي يعني إجراء مكالمات أكثر وضوحا، واستقباؿ 
ة موجية البرامج التمفزيونية بجودة عالية، باإلضافة إلى خدمات االنترنت الفائقة السرعة، وىذه التقنية الجديد

أساسا لممؤسسات االقتصادية الكبرى، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ذلؾ تستخدميا المدارس، 
 الجامعات وحتى المنازؿ.

الجزائر  وتجدر اإلشارة إلى أف الشبكة الدولية أيضا تتضمف روابط تحت البحار باأللياؼ البصرية تربط
 بلسمكية.بالشبكة الدولية لبلتصاالت السمكية وال

إف ىذا المشروع حقؽ قفزة نوعية مف خبلؿ االنتقاؿ مف األلياؼ النحاسية إلى األلياؼ البصرية، كما حقؽ 
 ثبلثة أىداؼ أساسية:

 األداء التكنولوجي :1
إف ىذه الشبكة تمثؿ طفرة تكنولوجية جد متطورة، حيث توفر خدمات عالية الجودة، كما تضمف اتصاال 

ميغابيت/الثانية، باإلضافة إلى خدمات االتصاؿ الياتفي  100عالي السرعة عبر األنترنت بسعة تصؿ حتى 
 ( وغيرىا مف الخدمات.Internet Protocolوخدمات التمفزيوف الرقمي عالي الدقة عبر بروتوكوؿ االنترنت )

 لمستديم لممنافسة وتقديم الخدماتاالنفتاح الدائم وا :2
 إف ىذه التقنية تقدـ جممة مف الخدمات ، وتوفر العديد مف الخيارات تمبية الحتياجات العمبلء.

 موميةتنسيق وتعزيز الممتمكات الع :3
البنية التحتية لكافة الممتمكات العمومية كمفترؽ تعمؿ ىذه الخدمة عمى التوافؽ والتنسيؽ في إدارة أصوؿ 

 الطرؽ أو الجانب التقني.
IIالياتف الثابت الالسمكي :  WLL 

باإلضافة إلى الربط بالخيوط في الياتؼ الثابت، اتصاالت الجزائر توفر اليـو تقنية تسمح بتحقيؽ 
 لجزائر".وىيكؿ االتصاالت "اتصاالت ا  WLLاتصاالت بيف المشتركيف بتكنولوجيا

                                                 
 .www. Algérietelecom.dz/AR/ ?p=fttx,dernière visite :8/1/2012الموقع الرسمي التصاالت الجزائر  -  (1)
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         مستوى المناطؽ إف ىذه التقنية سمحت بتدارؾ التأخر المسجؿ في مجاؿ الكثافة الياتفية عمى 

   (1)الريفية.الحضرية و 
 .WLLوىذه إحصائيات الياتؼ الثابت بما فييا مشتركي البلسمكي  

 لسنوات )باآلالؼ(  البلسمكي في الجزائرد مشتركي الياتؼ الثابت السمكي و عد :(III-31)الجدول

2002-                                                                   2010   
 السنوات        

 
  المشتركون

2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 *2010 

مشتركو الياتف 
 2267 1998 2366 2210 2218 2313 2313 2079 1950 الثابت السمكي

الياتف مشتركو 
 656 578 703 858 624 259 174 - - الثابت الالسمكي

 2923 2576 3069 3068 2841 2572 2486 2079 1950 المجموع
Source : - ARPT, Rapport annuel 2009, Alger, p42.                                                    

               * ARPT, Rapport annuel 2010, Alger, p46.                                                     

 
 وىذه اإلحصائيات يبينيا الشكؿ الموالي:

          تطور عدد مشتركي الياتؼ الثابت السمكي والبلسمكي في الجزائر لسنوات (III-17الشكل )
  )باآلالؼ( 2002-2010

 
 .(III-30) الجدوؿمف إعداد الطالب باالعتماد عمى  المصدر: 

                                                 

. (1) - www.algerietélécom.dz  
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% مف مجموع مشتركي الياتؼ الثابت 22.4تمثؿ  2010مشتركي الياتؼ الثابت البلسمكي سنة نسبة إف 
 2009وصوال إلى سنة  2008في الجزائر، رغـ أف ىناؾ تناقصا في عدد مشتركي ىذه التقنية ابتداء مف سنة 

الزبائف لمياتؼ الثابت الموصوؿ باأللياؼ ؿ وىذا راجع ألسباب عدة منيا تفضي ،2010مع تسجيؿ ارتفاع سنة 
 خاصة بعد توصيؿ المنازؿ باأللياؼ البصرية، ومشاكؿ تقنية صادفيا مستخدمو الياتؼ الثابت البلسمكي.

III عروض أخرى : 
 ئر عروضا أخرى منيا:تماشيا مع المبتكرات التكنولوجية الجديدة يقدـ متعاممو الياتؼ النقاؿ في الجزا

   Black Berryخدمات   :1
               بحارلرسائؿ االلكترونية الفورية و اإلوا (SMSوالتي توفر خدمات المياتفة والرسائؿ القصيرة )

 .(1)نترنتعبر األ

 Pack N’ternet خدمة  :2
 /200k bits إلىتسمح بتصفح البريد االلكتروني و إمكانية الولوج إلى األنترنت بسرعة تصؿ و 

seconde  وذلؾ باستعماؿ مفتاح األنترنت ،clé internet"(2)، وىذه الخدمة يقدميا المتعامؿ "نجمة
. 

   Djezzy connectخدمة  :3
 Djezzy  .(3)وىو عرض يسمح باإلبحار عبر األنترنت ويقدميا المتعامؿ

 ( لممشتركين المحترفين+ ANISأنيس نموس ) :4
بفرعيا جواب تقدميا مؤسسة اتصاالت الجزائر ) عريضة النطاؽ، فائقة السرعةوىو خدمة أنترنت 

Djawebمستندة عمى آخر التكنولوجيات الحديثة ) (New Generation Network NGN ومتوفرة ،)
بصيغات مختمفة مف حيث السرعة و تكمفة الخدمة، وىذا حسب فئات العمبلء، حيث تتوفر عمى سرعة التدفؽ 

 (4)ميغابيت/ثا )وىذا لممشتركيف المحترفيف(. 20/ثا إلى كيموبايت  512مف 
IV ( 3: الياتف النقال من الجيل الثالثG) 

     2004في  (3Gرغـ أف اتصاالت الجزائر باشرت التسويؽ التجريبي لمياتؼ النقاؿ مف الجيؿ الثالث )
 إال أف العممية بقيت محدودة جدا.

عف دعوة  (ARPTفي الجزائر، أعمنت سمطة الضبط ) لمياتؼ النقاؿوفي إطار دخوؿ التدفؽ العالي 
    2011 ( وذلؾ بسحب دفاتر الشروط في سبتمبر3Gلممنافسة لمنح رخص الياتؼ النقاؿ مف الجيؿ الثالث )

وقيؿ  2012عف توقيفيا في جانفي  إال أف العممية أعمى (5)،2012عمى أف يتـ تشغيؿ ىذه التكنولوجيا بداية 
 .(3Gوىذه لمحة عف شبكات الجيؿ الثالث). تقنية! ألسباب
 
 

                                                 
(1) -www.mobilis.dz 
(2) -www.Nedjma.dz 
(3) -www.Djezzy.dz 
(4) -www.algerietelecom.dz/AR/?p = anis plus-pro 
(5)-www.algerietélécom.dz  
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  (3Gتعريف بشبكات الجيل الثالث ) :1

تـ تعريؼ شبكات الجيؿ الثالث كأنظمة لبلتصاالت المتنقمة المطابقة لخصائص النظاـ العالمي التصاالت 
UITالتابع لبلتحاد الدولي لبلتصاالت )  (IMT-2000) 2000الياتؼ المحموؿ سنة 

(،إذ يمكف لياتو *
 التدفؽفعمى سبيؿ المثاؿ يقدر  ىو معموؿ بو و عرض خدمات جديدة، إرساؿ أعمى مما تدفؽالشبكات تقديـ 

(Débit )    كيمو  384ميغابيت/ثا فيما يخص األجيزة المستعممة في وضعية ثابتة و 2في إطار التجارب ب
 بيت/ثا بالنسبة لبلستعماؿ المتنقؿ . 

     يندرج الجيؿ الثالث في إطار تطور استعماؿ خدمة الياتؼ المحموؿ و األنترنت، مع أف الجيؿ الثاني 
.( )النظاـ العالمي التصاالت الياتؼ المحموؿ( عرؼ قفزة نوعية مف حيث الكـ و الكيؼGSMك) 

(1) 
 (3G) أمثمة عن خدمات الجيل الثالث :2

 :تكنولوجيا الجيؿ الثالث تسمح بتقديـ الكثير مف العروض نوضحيا في الشكؿ التالي إف

 خدمات الجيؿ الثالث. :(III-18الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .27رب، ص غ، الم2116، التقرير السنوي ANRTالمصدر:
    ىاـ حيث  اجتماعي وخدمات الجيؿ الثالث أساسا خدمات ذات قيمة مضافة ميمة وتأثير اقتصادي  تعتبر

مقارنة بيف خدمات الجيؿ الثاني و الجيؿ  هوىذ ،تضاىييا خدمة اليواتؼ المحمولة مف فئة الجيؿ الثاني ال
 الثالث.

                                                 
* - Union International des Télécommunications. 

(1) - ANRT  26، المغرب ، ص 2002،  التقرير السنوي. 

 

خذيخ انهىارف انًزُمهخ راد 

 انشبشبد انزهفضيخ

 انًؼهىيبدأَظًخ 

 انغاليخ انشخصيخ

 أَظًخ انًشالجخ انزهفضيخ

 انصىد

يغزدذاد رىلؼبد حبنخ انطمظ، 

 أخجبس يبنيخ وثمبفيخ

 خذيبد انذفغ

 خذيخ انًحبوسح ػٍ ثؼذ

 ثُك انًؼهىيبد و انجشيذ

 خذيخ انًؼهىيبد

 أششطخ انفيذيى

 انخيبساد انًىعيميخ انًزىفشح

رهفضح يزُمهخ، أَشطخ حىاسيخ، 

أنؼبة حىاسيخ ويمبطغ انفيذيى 

 انًزىفشح

انصحف و انكزت اإلنكزشوَيخ، 

الزُبء انجضبئغ يجبششح 

 وانزًذسط ثبنجيذ

 يدبل األػًبل انًدبل انؼًىيي

 انًدبل انخصىصي
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 مقارنة بين خدمات الجيل الثاني والجيل الثالث -3
 :يبرزىا الجدوؿ المواليىذه المقارنة 

 مقارنة بيف خدمات الجيؿ الثاني والجيؿ الثالث  :(III-31الجدول رقم) 
  خدمة الياتف المحمول 
 الصوت بجودة عالية - الصوت -

 خدمة المحاورة عف بعد -
 خدمة اليواتؼ ذات الشاشة التمفزية-

  خدمة الرسائل 
 (SMSخدمة الرسائؿ القصيرة ) -
 الرسائؿ عمى االطبلع -

 (MMS) خدمة الرسائؿ المتعددة الوسائط -
 منتدى المحادثات-
 الشبكة الداخمية لممؤسسة -

  خدمات المستعممين 
 المساعدة الياتفية -
 التجواؿ -

 المساعدة الياتفية -.     مفكرة جامعة -
 متعدد الدورات -    التحكـ الصوتي -
 التجواؿ -

  خدمات اإلعالم الرفيعة  
 حالة الطقس، البورصة -
 موسيقى -

 مستجدات حالة الطقس -
 أرصدة بنكية والبورصة -
 التحميؿ -
 التمفزة -
 مشاىدة مقاطع الفيديو المختمفة -

 خدمات جديدة 
 التموقع -  

 كاميرا فيديو لممراقبة -
 خدمة تدبير اآلليات المنزلية -
 لياتفيةاالخدمة الطبية  -
 التعميـ اإللكتروني-
 التجارة و السياحة -
 الوصؿ بيف األجيزة. -

  
  
  
  

 
 .28-27ص المغرب، ، 2116التقرير السنوي ، ANRT المصدر:
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الذي تقدمو ومتطمبات جودة الخدمة،  التدفؽتعتبر شبكات الجيؿ الثالث مف أقوى وأكثؼ الشبكات بفضؿ 
 (1)وترتكز ىندسة الشبكات عمى مبدأ البيكوخمية ) عكس الجيؿ الثاني الذي يعتمد عمى مبدأ الميكروخمية (،

الشيء الذي يفسر الكثافة العالية لمبنيات التحتية، وقد يتطمب االنتقاؿ مف شبكات الجيؿ الثاني نحو شبكات 
 الشبكيتيف.في الجيؿ الثالث في أغمب األحياف إنشاء شبكة جديدة باستثناء بعض التجييزات التي قد تستخدـ 

 V االلكتروني: التصديق 
فبل يمكف معرفة   شبكة مفتوحة ال تحتوي عمى أي وجود مادي، لذا تتـ التبادالت عبر األنترنت مف خبلؿ

 ،مف المخاطر مثؿ سرقة اليوية ىوية األشخاص الذيف نتواصؿ معيـ، فالعالـ االفتراضي يعرض المجتمع لعدد
نكار عممية البيع أو الدفع  ثؿ أو التبادؿ، وعميو فصف وضع أجيزة أمنية م اعتراض اآلخريف عمى رسائؿ الغير، وا 

(2)وأما التطبيقات المتعمقة بالتصديؽ االلكتروني فيي. التصديؽ اإللكتروني بات مف إحدى الضروريات.
 

 الحكم االلكتروني :1
 . كبطاقة التعريؼ، جواز السفر البيومتري، وثائؽ الحالة المدنية وغيرىا مف اإلصدارات 

  التجارة االلكترونية :2
األعماؿ التجارية عبر األنترنت تحديد ىوية المتعامميف إلجراء التعامبلت يتطمب أي تبادؿ أو أي نوع مف 

 بصصدار الفواتير، المدفوعات والوثائؽ البلزمة.
 الشركات الصغيرة والمتوسطة :3

 يمكنيا إجراء المعامبلت التالية:
 البريد، العقود وأوامر الشراء؛-
 الحساب الضريبي؛-

 المناقصات.-

VI  بطاقات :CCP البريدية 
لتمكينيـ مف سحب أمواليـ مف الموزعات اآللية المنتشرة عبر  CCPبريد الجزائر يوفر لزبائنو بطاقات 

 مكاتب بريد الجزائر.
عف طريؽ  ، كأوؿ تجربة لنظاـ الدفع2012 ومف المقرر أف تعمـ عمميات الدفع اإللكتروني ابتداء مف

لمؤسسات مثؿ: سونمغاز، نفطاؿ، اتصاالت الجزائر، البطاقات االلكترونية، وستصبح عمميا مع بعض ا
(3)الجزائرية لممياه وبعض المراكز التجارية التي أبدت موافقتيا.

 

وسيتـ العمؿ عمى إيجاد صيغة الدفع عف طريؽ الياتؼ المحموؿ، وذلؾ لمقضاء عمى مشكمة الطوابير، 
 عمى الموطنيف.نقص السيولة في المكاتب البريدية وتسييؿ عمميات السحب والدفع 

 
 

                                                 
(1) -ANRT  ، 28، المغرب، ص 2002التقرير السنوي. 

(2) -www.arpt.dz/ar/gd/ce. 
(3) -www.poste.dz 
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 المطمب الثاني: االبتكار ودوره في تفعيل تنافسية قطاع االتصاالت في المغرب 

 ستبحث الدراسة بعض مؤشرات االبتكار وأثرىا عمى قطاع االتصاالت في المغرب.
 : مؤشرات االبتكار في المغربأوال

 التي تدؿ عمى ذلؾ. لقد بمغ المغرب أشواطا معتبرة في مجاؿ االبتكار، وىذه بعض المؤشرات
I تطور الوثائق العممية : 

 .Scopus المعطيات ربة تعرؼ تطورا مقبوال حسب قاعدةإف الوثائؽ العممية لمباحثيف المغا
 2010ػScopus  1996تطور الوثائؽ العممية لمباحثيف المغاربة بقاعدة  :(III-32الجدول )

 تطور الوثائق العممية السنوات
1996 808 
1997 895 
1998 1052 
1999 1171 
2111 1184 
2111 1221 
2112 1196 
2113 1280 
2114 1297 
2115 1287 
2116 1455 
2117 1559 
2118 1764 
2119 2053 
2111 2277 

Source : Scimago Journal Country Rank ( SRJ ) Available at : http://www.scimagojr.com Last visit:    

january,15th ,2012.   
 
 

وثيقة عممية  808عرفت نموا متزايدا مف  2010-1996إف الوثائؽ العممية لمباحثيف المغاربة بيف سنوات 
 %.200أي بنسبة نمو تقارب 2010سنة  2277ارتفعت إلى  1996سنة 
 

IIمؤشرات أخرى لالبتكار : 
 إلى مؤشرات أخرى لبلبتكار في المغرب. ستتطرؽ الدراسة

 
 
 
 
 

http://www.scimagojr.com/
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 بعض مؤشرات االبتكار في المغرب  :( III-33الجدول )

 المعطيات المؤشرات

 ( 2115التعاون في مجال البحث و التطوير بين الجامعة و الصناعة ) 
 ( 2111عدد مشاريع البحوث التطبيقية باالشتراك مع المؤسسات ) 

 ( 2117التكنولوجيا ) صادرات السمع العالية 
 ( 2116نسبة اإلنفاق عمى البحث و التطوير إلى الناتج المحمي اإلجمالي ) 

 (2116) (% من مجموع الخدمات الحكومية)نترنت الخدمات الحكومية عبر األ 
 ( 2118إنفاق القطاع الخاص عمى البحث و التطوير ) 
 ( 2118استيعاب التكنولوجيا عمى مستوى الشركات ) 

 ( 2118سمسمة القيمة )  حضور

34.88% 
475 
9.00% 
0.8% 

23.81% 
3.00% 
4.70% 
4.10% 

 عمى: باالعتمادمف إعداد الطالب المصدر: 
                            Insead the business school for the world, The global innovation Index, Geneve, 2011. 

- 
Ministère de l’éducation nationale et l’enseignement supérieur , 17 contras pour le développement de 

l’université marocaine, Agadir, Maroc , Octobre 2009. 

 الدولي حوؿ منيجية تقييـ المعرفة تقارير البنؾ -
 http:// www.worldbank.org/etools/kam2/kam_ page 3, asp 

 
والمؤسسات المختمفة مازاؿ قميبل بسب نقص  إف التعاوف في مجاؿ البحث والتطوير بيف الجامعة المغربية

لمؤسسات القائمة، إذ نجد أف عدد مشاريع البحوث ثقافة التعاوف وعدـ اإلحساس بضرورة التكامؿ بيف ا
 .2011بحثا خبلؿ سنة  475التطبيقية باالشتراؾ مع باقي الشركاء لـ يتجاوز 

    وأما صادرات السمع العالية التكنولوجيا فيي مقبولة نوعا ما، و أما نسبة النفقات عمى البحث والتطوير
    ، وبالنسبة لمخدمات الحكومية عبر األنترنت 2006% سنة 0.8إلى الناتج المحمي اإلجمالي فيي لـ تتجاوز 

 مف مجموع الخدمات الحكومية فيي تصؿ إلى ربع الخدمات وىي نسبة مقبولة وقابمة لمزيادة. 

 ثر االبتكار عمى أدائوأ: قطاع االتصاالت في المغرب و ثانيا
        إف االبتكار الذي يقـو عمى البحث والتطوير يمعب دورا بارزا في تفعيؿ تنافسية قطاع االتصاالت 

 في المغرب وذلؾ بتسويؽ منتجات جديدة في سوؽ االتصاالت، ومف الخدمات المقدمة:
Iل الثالثجي: تراخيص الخدمات المتنقمة الخاصة بال (3G) 

 ت وتطويره في المغرب، واستفادة مف التجارب الدولية في القطاع، تـمواصمة لعممية تحرير قطاع االتصاال
عممية  نفذت، 2005( فبعد تقديـ ترخيصيف سنة 3Gمنح تراخيص الخدمات المتنقمة الخاصة بالجيؿ الثالث )

، باإلضافة إلى ثبلثة رخص جديدة، واليدؼ مف ذلؾ تطوير 2008-2004المقررة لفترة مابيف  التحرير
 ىذه التراخيص مف نصيب المتعامميف الثبلثة: والبنيات التحتية لبلتصاالت بالمغرب، وقد كانتالشبكات 
؛ -  (1)اتصاالت المغرب، ماروؾ كونيكت، وميدي تيميكـو

                                                 
(1) -ANRT ،26، المغرب، ص2002، التقرير السنوي الرباط. 

http://www.worldbank.org/etools/kam2/kam_%20page%203
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وقد اعتمد المتعيدوف الثبلثة عمى أحدث التكنولوجيا في ميداف الياتؼ المحموؿ، وعمى خبرتيـ ومعرفتيـ 
   ا عمى البنيات التحتية التي يتوفروف عمييا برسـ تراخيصيـ األخرى لتقديـ بأحواؿ السوؽ المغربي، وكذ

 خدمات جديدة.
ذا تفحصنا سوؽ األنترنت في المغرب نجد أف النسبة الكبرى تستحوذ عمييا تكنولوجيا الجيؿ الثالث  وا 

(3G ففي نياية ،) نياية  2.345.725مشتركا مقابؿ  3.182.116بمغ عدد مشتركي األنترنت  2011سنة
% مف مجموع 81.41، وكاف نصيب مستخدمي األنترنت بالتكنولوجيا الجديدة 2011لسنة الفصؿ الثاني 

 (1)%18.53ب ADSLالمشتركيف متبوعا بمستعممي 
. 

 وىذا ما يبينو الشكؿ الموالي: 
 في المغرب توزيع سوؽ األنترنت عمى التكنولوجيات المختمفة (:III-19الشكل )

 
Source : - ANRT,Tableau de bord, Marché d’internet au Maroc,Décembre 2011,P 4. 
 

            2011مشتركا في جواف  1816792( نموا متسارعا مف 3Gحيث عرؼ استخداـ األنترنت ) 
 %.100.54ب  % و بمعدؿ نمو سنوي يقدر28.22أي بنسبة نمو تقدر ب  2011في سبتمبر 2329561إلى 

 :(2) المتعامميف الثبلثةموزعة بيف 
 %39.90 :اتصاالت المغرب-
 %35.62ميدي تيميكـو -
 %.24.48واناكور بورايت : -
IIعروض أخرى : 

 Maroc Télécom مف الخدمات المقدمة لممتعامؿ

تستطيع  Maroc Télécomالتي يقدميا    TV mobileإف خدمة (:TV mobileالتمفزيون المحمول )-
 قناة تمفزيونية؛ 19عرض 

                                                 
(1) -ANRT, Analyse de l’évolution des marchés  d’internet au Maroc,Décembre 2011,P 4. 
 

0,06% 

18,53% 

81,41% 

ADSL عروض أخرى  3Gاألنترنت 



 الفصل الثالث   أثر االقتصاد المعرفي في تفعيل تنافسية قطاع االتصاالت في الجزائر و المغرب وتونس

 135 

تعبئة الرصيد، معرفة الرصيد، أحواؿ الطقس، أوقات الصبلة، مواعيد القطار،  كل الخدمات العامة: -
 .2010الصيدليات المناوبة وتحميؿ مقاطع فيديو وىذا منذ جويمية 

وىي أوؿ خدمة دفع وتحويؿ األمواؿ عف طريؽ الياتؼ المحموؿ في المغرب،  : Mobicashخدمة  -
بالشراكة مع البنؾ المركزي المغربي، وىذه الخدمة تسمح لزبائف الياتؼ النقاؿ بتحويؿ األمواؿ، القياـ  وىذا

 نترنت.بالعمميات البنكية بكؿ أماف وتسديد فواتير الياتؼ الثابت والنقاؿ واأل
يمكف تتبع األخبار في حينيا نصا أو صورة ويمكف منع المقطات  :MMS Info,SMS infoخدمة  -

 شيارية غير المرغوب فييا.اإل
 ، كؿ األخبار عمى ىاتفؾ النقاؿ.160مثبل = الرقـ   
 Blackتقترح عمى زبائنيا خدمات  Maroc Télécom 2010منذ أكتوبر  :Black Berryخدمة  -

Berry (1)أنترنت وعروض أخرى ( ،)رسائؿ
. 

III  نترنت ": أسماء مجال األma." 
نترنت بالمغرب تحت المسمى ( ميمة تدبير وتقنيف مجاؿ األANRTأسند المشرع المغربي لموكالة )

"ma.نترنت "." كما تشرؼ الوكالة عمى مراقبة عممية تسويؽ مجاؿ األma وقد أصبح مقدمو خدمات ىذه "
  خاضعيف لنظاـ تصاريح الخدمات. 2008األسماء ابتداء مف سنة 

 ma."(2)نترنت "يؽ أسماء مجاؿ األمقدـ خدمة لتسو  19تـ التصريح والترخيص ؿ 2010وفي سنة 
IV والتشفير  لكترونيةإل ا: المصادقة 

         تعد الوكالة السمطة الحكومية المكمفة باعتماد ومراقبة المصادقة اإللكترونية، وتتولى بيذه الصفة 
 عمى الخصوص:

 اقتراح معايير نظاـ االعتماد عمى الحكومة واتخاذ التدابير البلزمة لتفعيمو؛ -
 (3)لكترونية ومراقبة نشاطيـ .إلاعتماد مقدمي خدمات المصادقة ا-

V :خدمة "e-barkia" 
في إطار إستراتيجية تحديث وتنمية منتجات بريدية جديدة تعتمد عمى تكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ، ومنذ 

عف طريؽ  "e-barkiaلكترونية المضمونة "أطمؽ بريد المغرب خدمة إرساؿ الرسائؿ اإل 2005جانفي  10
. e-barkia"  نترنت و بختـ وتوقيع بريد المغرب، حيث يمكنو معالجة مميوف رسالةألا  " في اليـو

   (4)لكترونية.كما تقدـ خدمة شراء الطوابع ومنشورات بريدية عبر األنترنت كتطبيؽ عممي لمتجارة اإل

ولرغبات زبائنيـ في تمقي خدمات إف اتصاالت المغرب وباقي المتعامميف واستجابة لمتطورات التكنولوجية 
(، فصنيا تساىـ في ديناميكية االبتكار في قطاع االتصاالت، وتعرض haut debitمتطورة ومتنوعة وسريعة )

 خدماتيا في الياتؼ الثابت والنقاؿ واألنترنت لكؿ شرائح المجتمع والمؤسسات.

 
                                                 

(1) -Maroc télécom, rapport annuel   2010,Maroc, P 36-41.  
(2) -ANRT، 35، المغرب، ص 2010السنوي رالتقري. 
 . 36،ص المرجع نفسو -)3(
 . 08/01/2012تاريخ االطبلع : www.poste.ma  الموقع الرسمي لبريد المغرب- (4)

http://www.poste.ma/
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 ت في تونس المطمب الثالث: االبتكار دوره في تفعيل تنافسية قطاع االتصاال

 .تنافسية قطاع االتصاالت في تونسستتناوؿ الدراسة بعض مؤشرات االبتكار ثـ أثرىا في تحسيف 
 مؤشرات االبتكار في تونس :أوال   

 لقد أولت تونس االبتكار أكبر اىتماماتيا وسيتناوؿ البحث بعض مؤشراتو.
I  تطور الوثائق العممية : 

، يعطينا الجدوؿ Scimago Journal Rank(SJR)وموقع  Scopusاعتمادا عمى قاعدة المعطيات 
 تطور الوثائؽ العممية في تونس. عف الموالي صورة

  2010ػ1996 لسنوات Scopusتطور الوثائؽ العممية لمباحثيف التونسييف بقاعدة  :(III-34الجدول )
 تطور الوثائق العممية السنوات
1996 427 
1997 578 
1998 622 
1999 711 
2111 755 
2111 871 
2112 1068 
2113 1252 
2114 1570 
2115 1928 
2116 2345 
2117 2750 
2118 3572 
2119 3986 
2111 4415 

Source:  Scimago Journal Country Rank (SJR) Available at: http://www.scimagojr.com  , Last visit:      
january, 15

th
, 2012. 

 

%، 100بنسبة نمو تفوؽ  2001إلى سنة  1996إف اإلنتاج العممي في تونس عرؼ تطورا ميما مف سنة 
 4415وثيقة عممية قفز العدد إلى  1068كانت وتيرة النمو جد مرتفعة مف  2010إلى  2002لكف مف 

 في تونس.%، وىذا دليؿ عمى المنحى التصاعدي في مجاؿ البحث العممي 1000وبنسبة نمو تقارب  وثيقة
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II  : مؤشرات أخرى لالبتكار : 
سيتناوؿ البحث مؤشرات أخرى لبلبتكار في تونس حسب المعطيات المتوفرة، وىذا ما يظيره الجدوؿ 

 الموالي: 

 بتكار في تونساالمؤشرات بعض  (: III-35الجدول )
 المعطيات المؤشرات

 ( 2115 التعاون في مجال البحث و التطوير بين الجامعة و الصناعة )
 ( 2117طمبات براءات االختراع الوطني ) 

 ( 2117إيداع الرسوم و النماذج الصناعية ) 
 2117صادرات المواد ذات التكنولوجيا العالية )% من مجموع صادرات التصنيع( 

 ( 2117الواردات اإلجمالية( ) من واردات التكنولوجيا الفائقة )% 
 ( 2119الناتج المحمي اإلجمالي )  نسبة اإلنفاق عمى البحث و التطوير إلى

 (2116نترنت )% من مجموع الخدمات الحكومية( )الخدمات الحكومية عبر األ 
 (2118إنفاق القطاع الخاص عمى البحث و التطوير )
 (2118استيعاب التكنولوجيا عمى مستوى الشركات )

 حضور سمسمة القيمة

51.30% 
492 
170 
22.57% 
5.00% 
1.25% 
48.28% 
3.70% 
5.40% 
4.40% 

 : مف إعداد الطالب باالعتماد عمىالمصدر: 
Insead The business school, for the world, the global innovation index, Geneve, 2011- 

 http:/info.worldbank.org/etools/kam2/kam_page 3.as  تقارير البنؾ الدولي حوؿ منيجية تقييـ المعرفة -
 

إف استقراء نتائج ىذه المؤشرات يعطينا تصورا عف االبتكار في تونس، فالتعاوف بيف الجامعة والصناعة 
 %.51.30متوسط عمى العمـو بنسبة  2005سنة 

عكس  2007% مف الواردات اإلجمالية سنة  5وأما واردات المواد ذات التكنولوجيا الفائقة فيي ال تتعدى 
ات التصنيع، وأما اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير نسبة إلى الناتج المحمي الصادرات فيي تقارب ربع صادر 

في توفير الخدمات االلكترونية عبر  ، وقد سجمت تونس تقدما معتبرا2009% سنة 1.25اإلجمالي فبل يتجاوز 
ير ، وأما مساىمة القطاع الخاص في اإلنفاؽ عمى البحث والتطو 2006% سنة 50األنترنت وىي  تقريبا تناىز 

 %(.3.70 )فقطفيو يكاد ال يذكر  2008سنة 
 % فقط.5.40وأما استيعاب التكنولوجيا عمى مستوى الشركات فما زاؿ ضعيفا اذ يقدر ب 

   لـ يرؽ بعد وعمى العمـو فصف ىذه المؤشرات تدؿ عمى ما تـ تحقيقو مف منجزات في مجاؿ االبتكار لكف
 إلى المستوى المطموب.      

 االتصاالت في تونس وأثر االبتكار عمى أدائو: قطاع ثانيا
   دخوؿ المشغؿ الثالث المتحصؿ عمى إجازة لتسويؽ خدمات الياتؼ الرقمي الجواؿ  2010شيدت سنة 

ماي  5سوؽ االتصاالت والذي انطمؽ نشاطو ابتداء مف يـوفي مف الجيميف الثاني والثالث و الياتؼ الثابت 
2010. 
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 ى المنافسة حتى قبؿ تاريخ شروعو الفعمي في العمؿ.ثر كبير عمأوقد كاف لذلؾ 
و "اتصاالت تونس" قاـ بتنويع خدماتو والتكثيؼ مف عروضو  حيث أف كبل مف المتعامميف "تونيزيانا"

 اليادفة إلى استقطاب أكبر عدد مف المشتركيف.
I"أىم العروض المسوقة من طرف "أورنج تونس : 

   " عمى سوؽ االتصاالت في تونس تمؾ التي تعتمد Orange Tunisمف أىـ العروض التي طرحتيا "
 في:مثؿ أساسا توالتي ت 3Gعمى تكنولوجيا 

يخوؿ ىذا العرض لممشترؾ أف يرتبط باألنترنت المتنقمة  :3Gعروض األنترنت المتنقمة عبر المفتاح  -1
ميغابيت في الثانية  7.2إلى حدود  التي تمكنو مف التمتع بسعات نفاذ عالية يمكف أف تصؿ 3Gعبر تكنولوجيا 

 .3Gوذلؾ بواسطة مفتاح 
وىو عرض يمكف المشترؾ مف التخاطب صوتا وصورة مع  محدثو عبر الياتؼ  :VISIO عرض -2

 ، وىي خدمة يتـ تسويقيا ألوؿ مرة بتونس. 3Gباستعماؿ شبكة
باشرة عبر الياتؼ يمكف ىذا العرض المشترؾ مف متابعة البرامج التمفزية م :TV mobileعرض  -3

الجواؿ، و قامت "أورونج تونس" بتوفير ىذه الخدمة حصريا بالنسبة لمقنوات التمفزية التي أبرمت معيا اتفاقيات 
 ليذا الغرض.

قامت أورنج تونس بتسويؽ خدمة الياتؼ واألنترنت الثابتة باستخداـ جياز  :  Flyboxعرض  -4
"Flybox  3" المعد ليذا الغرض والذي يعتمد عمى تكنولوجياG  لتوفير ىذه الخدمات، ويتميز ىذا العرض

              بتعريفات عروض اتصاالت تونس مسبقة الدفع مقارنةبتعريفات منخفضة خاصة نحو الياتؼ الثابت 
 (1)المفوترة. و
 II"أىم العروض المسوقة من طرف "اتصاالت تونس : 

قامت اتصاالت تونس  Flyboxبية المنافسة الناجمة عف تسويؽ "أورنج تونس" لعرض في إطار مجا
" illimifree" و"illimifixبتنويع عروضيا التجارية الخاصة بالياتؼ الثابت وذلؾ مف خبلؿ تسويؽ عرضي"

نحو ويتميز ىذاف العرضاف بالمكالمات غير المحدودة داخؿ شبكة الياتؼ الثابت وبتعريفات جديدة خاصة 
أما بالنسبة لمياتؼ الرقمي الجواؿ فقد قامت .ورنج تونس"أشبكتي الياتؼ الثابت ؿ "اتصاالت تونس" و"

 .يانا" بطرح عروض أخرىز يناتصاالت تونس وكرد عمى العروض المسوقة خاصة مف قبؿ المستغؿ "تو 

 Haut débit تدفؽأعمى   ADSL 20Mégaعرض Tunisietelecomكما تقدـ اتصاالت تونس 
 8، 4، 3، 2، 1، وتقدـ عروض 2011نوفمبر  30في سوؽ األنترنت في تونس، وىذا بداية مف 

 ، والذي يتوفر عمى االمتيازات التالية:Méga 8 عرض  2010جانفي  10حيث قدمت في  ،ميغابيت/ثا
 سرعة فائقة ونوعية جيدة في االتصاؿ؛ -
 سرعة تحميؿ الممفات الكبيرة و تحميؿ الفيديو؛ -
 أسعار معقولة. -
 

                                                 
 .15 ، تونس، ص2010التقرير السنوي الييئة الوطنية لبلتصاالت،  - (1)
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III" أىم العروض المسوقة من طرف " تونيزيانا : 
          2010بيدؼ مواجية المنافسة المحتدمة في سوؽ االتصاالت في تونس، اعتمدت تونيزيانا سنة 

عمى إستراتجية تقـو عمى التكثيؼ في العروض التي توفر مكالمات غير محدودة بسقؼ زمني منيا مثبل: 
ة" كما أنيا قامت بتدعيـ العروض الموجية نحو المجموعات عمى غرار عرض "فاميميا " عرض" ساعة سعيد

. وفي إطار ةأشخاص عمى األكثر التخاطب فيما بينيـ بتعريفات تفاضمي 5الذي يحوؿ مجموعة متكونة مف 
اتصاالت ، فقد سعت كؿ مف تونيزيانا و  EDGEو GPRSالعروض المتعمقة باألنترنت المتنقمة عبر تكنولوجيا 

  .تونس  لترويج عروض جزافية لؤلنترنت المتنقمة غير محدودة مف حيث حجـ المعطيات
ومف المتوقع أف تتميز السنوات المقبمة باحتداـ المنافسة بيف المشتغميف الثبلث في تونس خاصة عبر 

        يانا  في تسويؽباعتبار أنو مف المنتظر أف يشرع كؿ مف اتصاالت تونس وتونيز  3Gتوفير الخدمات مف نوع 
 . (1)  2011ىذه الخدمات خبلؿ سنة

 :(2)بخدماتو المختمفة Black Berryكما قدمت تونيزيانا عرض ببلؾ بيري 
 ؛ Emailاستقباؿ و إرساؿ كؿ أنواع اإليمايؿ  -
 الخ (؛.…facebook, twitter,myspace ولوج مواقع التواصؿ االجتماعي المختمفة) -
 و المحادثات؛ استقباؿ الرسائؿ -
 مقاطع الفيديو والممفات. ،مشاىدة وتحميؿ الصور -

IV" الفتح الكمي لممجال :tn." 
تميز ىذه المرحمة بصتاحة ت"، و tnتـ اإلعبلف عف مرحمة الفتح الكمي لممجاؿ ". 2010جويمية  15بتاريخ 

لفائدة األشخاص الطبيعييف " tnنترنت مباشرة تحت المجاؿ الوطني ".إمكانية تسجيؿ أسماء مجاالت األ
والمعنوف وفقا لمشروط واإلجراءات التي تضمنيا ميثاؽ العنونة وىي شروط سيمة وبسيطة مقارنة باإلجراءات 

 المعتمدة سابقا.
        " إلى ارتفاع العدد اإلجمالي ألسماء مجاالت األنترنت المسجمة tnوقد أدت عممية الفتح الكمي لممجاؿ ".

  .2010نترنت سنة أاسـ مجاؿ  8495إلى  2006سنة لاسـ  3689في تونس مف 
عمى إتماـ  بلتصاالت في نطاؽ برنامج عمميا المتعمؽ بالعنونةل الوطنية الييئةتعمؿ  2011في سنة  و

" وييدؼ ىذا اإلجراء إلى تعزيز .التحضيرات الخاصة بالمشروع في تسويؽ أسماء المجاالت المعربة " تونس
       اليوية العربية لتونس عمى شبكة األنترنت، وذلؾ بنشرات استعماؿ المغة العربية ومف جية أخرى ينتظر 

 أف يساىـ في التشجيع عمى إنتاج المحتويات الوطنية ذات القيمة المضافة العالية باستعماؿ المغة العربية.
V  حسب تكنولوجيا النفاذ: تنوع اشتراكات األنترنت 

نترنت نسؽ نمو تصاعدي خبلؿ السنوات األخيرة مسجبل بذلؾ نسبة عرؼ عدد االشتراكات في خدمات األ
، ويعود ىذا باألساس إلى تزايد عدد االشتراكات في خدمة النفاذ 2010% خبلؿ سنة 54نمو قدرت بحوالي 

وتسويؽ خدمة النفاذ لؤلنترنت عبر شبكات ( مف جية، ADSLلؤلنترنت عبر الخطوط الرقمية المتوازنة )

                                                 
 .17-16، ص 2010، التقرير السنوي الييئة الوطنية لبلتصاالت - (1)

(2) - www.tunisiana.tu , visité le 7/1/2012. 

http://www.tunisiana.tu/
http://www.tunisiana.tu/
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" Orange Tunis( التي يقوـ بتسويقيا المشغؿ "3Gيؿ الثالث )جالياتؼ الجواؿ باالعتماد عمى تكنولوجيا ال
 مف جية أخرى.

% 6غ نسبة نفاذ قدرت ب و مشتركا مما ساىـ في بم 636.000وقد بمغ عدد االشتراكات في خدمات األنترنت 
 .2010سنة 

، وكما يبيف ADSLنترنت حسب تكنولوجيا النفاذ فصف مستخدمي فيما يخص توزع عدد اشتراكات األأما 
التي يوفرىا المتعامؿ    3Gأكبر عدد مف االشتراكات، مع تنامي عدد مستخدمي بذلؾ الجدوؿ الموالي تستأثر 

"Orange Tunis ( 1).2010اشتراكا مع سنة  93.000"، والذي بمغ ما يقارب
 

      نترنت في تونس لسنواتتطور توزع العدد اإلجمالي لبلشتراكات في خدمات األ :( III-36) الجدول
 )باآلالؼ( 2006-2010

 المجموع تكنولوجيا أخرى 3Gعدد اشتراكات  ADSLعدد اشتراكات  السنوات
2116 46 - 134 180 
2117 114 - 139 253 
2118 212 - 69 281 
2119 368 - 46 414 
2111 478 93 65 636 
 .46، تونس، ص 2111 التقرير السنويالييئة الوطنية لبلتصاالت، المصدر: 

 
VI  ر األنترنت بع لكترونياإل : الدفع 

عرفت تحسنا كثيرا و ذلؾ لدفع مستحقات شراء سمع  e- Dinar smartلكتروني لمبريد التونسي بطاقة الدفع اإل
 المحموؿ، وكذلؾ سحب األمواؿ مف مختمؼ الموزعيف اآللييف.نترنت و الياتؼ و خدمات عف طريؽ األ

(2)،2010عممية دفع مستحقات مشتريات سمع وخدمات عف بعد سنة  700.809وقد سجمت 
 

 Distributeur Automatique de billets de la   نترنتكات البريدية عبر األيكما يقدـ البريد التونسي الش

poste.(DAB) 
 وىذه بعض اإلحصائيات عف عدد الموزعات اآللية في تونس.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .46 -45، تونس، ص 2010، التقرير السنويالييئة الوطنية لبلتصاالت - (1)

(2)- Poste tunisienne , Rapport annuel 2010، Tunis. 
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 عدد الموزعات اآللية و عمميات السحب منيا في تونس.  :(III-37الجدول )
 2111 2118 2119 2111 

 127 125 144 15 البريد ) السحب اآللي( DABعدد 
 :موزعة كاآلتي باآلالف(البريد ) DABعدد عمميات السحب من 

 البريد التونسيبطاقات 
 بطاقات بنكية

 VISA INTERNATIONAL ET MASTERبطاقات 

CARD 

13 
13 
- 
- 
 

2857 
2102 
602 
153 
 

5311 
3832 
1304 
174 
 

5741 
4166 
1395 
179 
 

Source : la poste tunisienne, Annuaire statistique  2111, Tunis, P  7   .   
 

فقد عرفت نموا يقدر  e- Dinar أو الياتؼ المحموؿ بفضؿ بطاقة لكتروني عبر األنترنتاإلوأما عمميات الدفع 
 وىذه بعض اإلحصائيات . 2010% سنة 7ب 

 )باآلالؼ( 2010 -2002   لكتروني في البريد التونسي لسنواتاإل إحصائيات الدفع :(III-38الجدول )
 2112 2118 2119 2111 

 موزعة كاآلتي: لكترونياإل * عدد بطاقات الدفع 
- e- Dinar universel 

- e- Dinar smart 

- e- Dinar 

 

- 

- 

 ػ

 
498 
384 
63 

 
499 
110 
98 

 
462 
238 
93 

 لكترونيةاإل ( التجارة sites* عدد مواقع )
 e- Dinarقاعدة لالمستعممة 

42 262 319 309 

  ،نترنت* العدد اإلجمالي لعمميات الدفع عبر األ 
 موزعة كاألتي

 عمى المستوى الوطني: -
 الخارج :من  -

15 
 
15 
- 

623 
 

620 
3 

677 
 

675 
2 

700 
 

697 
3 

 * عدد عمميات الدفع عبر الياتف المحمول:
 عدد العمميات -
 Mobi dinarعدد مشتركي خدمة  -

 

- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
352 
24 

Source : la poste tunisienne, Annuaire statistique 2010, tunis, P 14. 
 نترنت الدفع عبر األ وىذا الشكؿ يوضح تطور عمميات
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 2010-2008نترنت في تونس لسنوات عمميات الدفع عبر األ :(III-21الشكل )
 

 .(III38-مف إعداد الطالب باإلعتماد عمى الجدوؿ رقـ )لمصدر: ا
 

 وأما عمميات التحويؿ االلكتروني لؤلمواؿ بيف تونس والخارج فقد عرفت نموا كبيرا
 ؛عممية 1029897:  2008ففي سنة 
 ؛عممية1126945:  2009وفي سنة 
 1.عممية 1121217:  2010وفي سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1 - la poste tunisienne, Annuaire statistique 2010, tunis, P 17. 
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 دول الدراسة الثالثالمبحث الرابع: مقارنة بين 
سيتـ عقد مقارنة بيف دوؿ الدراسة الثبلث مف خبلؿ المنظومة  بعد تناوؿ كؿ دولة عمى حدة فيما سبؽ،

 .قطاع االتصاالت فيياوأثر ذلؾ عمى  التشريعية و التعميـ و االبتكار،

 
 المطمب األول: المقارنة من خالل المنظومة التشريعية وأثرىا عمى أداء قطاع االتصاالت

ستجري الدراسة مقارنة بيف دوؿ الدراسة الثبلث مف خبلؿ منظوماتيا التشريعية و أثرىا عمى قطاع اإلتصاالت 
 فييا.

 االتصاالت في الدول الثالثمقارنة بين المنظومة التشريعية لقطاع : أوال
في محيطيا الشريعي  وتونس تعيد النظر الجزائر و المغربإف التغيرات المحمية واإلقميمية والعالمية جعمت 

المنظـ لقطاع االتصاالت، وذلؾ بسف قوانيف جديدة تتبلءـ مع التطورات الحاصمة في معظـ بمداف العالـ خاصة 
الخدمات مف بينيا تمؾ المرتبطة بيذا القطاع الحيوي وىو قطاع  بعد فشؿ سياسة احتكار الدولة لمعظـ

االتصاالت. فأصبح دور الدولة محصورا في وضع التوجيات العامة لمقطاع وىذا ما تقـو بو الوزارات في كؿ 
 مف الدوؿ الثبلث محؿ الدراسة.

و التشريعية تغيرا تبعا في فتح قطاع االتصاالت لبلستثمار، وعرفت منظومت ةالسباق تإال أف المغرب كان
إعادة المتعمؽ بالبريد والمواصبلت والذي حدد التوجيات العامة لعممية  24-96لذلؾ، وقد صدر القانوف رقـ 

 قطاع البريد والمواصبلت. تنظيـ
أحدثت ىيئة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقبلؿ المالي أسندت ليا ميمة تسيير القطاع  1997وفي عاـ 
، حددت ليا مياـ 1998وقد خرجت إلى الوجود عاـ  ANRT)الوطنية لتقنيف المواصبلت ) ىي الوكالة 

( ومراقبة مقدمي خدمات المصادقة .maنترنت )قانونية، اقتصادية، تقنية وحتى ميمو تدبير أسماء مجاؿ األ
التعامبلت عف طريؽ لكترونية تماشيا مع التطورات التكنولوجية الحاصمة في العالـ والذي يجري الكثير مف اإل

 التجارة اإللكترونية.
 ويمكف القوؿ أف الميمة الرئيسية ليذه الوكالة ىي توفير شروط المنافسة العادلة والشريفة بيف المتعامميف 

 في القطاع في سبيؿ النيوض بو وتحقيؽ المصمحة العامة لمببلد.
          ا في انتقاليا مف االقتصاد الموجووأما الجزائر فتماشيا مع سياسة اإلصبلحات الييكمية التي تبنتي

إلى اقتصاد السوؽ فقد عمدت إلى إدخاؿ تغيرات جوىرية عمى منظومتيا القانونية، وكاف لقطاع االتصاالت 
المحدد  2000أوت 5في  المؤرخ 03-2000النصيب األوفر مف ىذه اإلصبلحات وذلؾ بصدور القانوف رقـ 

              د والمواصبلت السمكية والبلسمكية، وبموجب ىذا القانوف تخمت الدولةلمقواعد العامة المتعمقة بالبري
 عف احتكارىا لمقطاع وأصبح خاضعا لقواعد السوؽ والمنافسة مع ضماف المصمحة العامة.

تـ تأسيس سمطة الضبط لمبريد والمواصبلت  03-2000لضماف ىذه المصمحة كما ورد في القانوف  و
المالي أيضا، وميمتيا بالشخصية المعنوية واالستقبلؿ و  ( وىي ىيئة تتمتعARNTية )السمكية والبلسمك

 األساسية ضماف المنافسة الحقيقية والمشروعة بيف المتعامميف في سوؽ االتصاالت.
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ولـ تتأخر تونس كثيرا عف تبني ىذه اإلصبلحات العميقة في مجاؿ االتصاالت وقد تـ ذلؾ بصدور 
وقد عيدت ميمة تنظيـ  والذي فتح المجاؿ لممنافسة وتشجيع االستثمار الخاص، 2001لسنة  1القانوف عدد 

القطاع وحسف سيره إلى ىيئة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقبلؿ والمالي كما جرى في المغرب والجزائر 
ييئة الوطنية النجاعة في عمميا وتعزيز ثقة المستثمريف فييا، وىذه الييئة ىي ال وذلؾ إلضفاء الشفافية و

 المنقح والمتمـ لمجمة االتصاالت. 2002ماي 7المؤرخ في  46لبلتصاالت والتي تأسست بموجب القانوف عدد 
المغرب ىي الدولة األولى التي عمدت إلى تغيير منظومتيا التشريعية في مجاؿ أف وما يمكف قولو 

ميمة تسير القطاع إلى ىيئة مستقمة بصبلحيات االتصاالت ثـ تمتيا الجزائر ثـ تونس، كؿ مف ىذه الدوؿ أسند 
 متقاربة لضماف المنافسة بيف مختمؼ المتعامميف سواء كانوا عمومييف أو خواصا، محمييف أو أجانب.

 : أثر المنظومة التشريعية عمى أداء قطاع االتصاالت في الدول الثالثثانيا
البمداف الثبلث مف خبلؿ استقطاب متعامميف قد نتج عف ىذا االنفتاح تغير ممحوظ في سوؽ االتصاالت في 

 نترنت وقطاع البريد.في الياتؼ الثابت،النقاؿ، األ أجانب جدد وتحسف مؤشرات أداء القطاع
 2000وفي سنة  عمى سوؽ االتصاالت، المييمنةففي المغرب كانت المؤسسة العمومية اتصاالت المغرب ىي 

،  Meditelecom ،Gulfsat Maghreb ،Globalsat Maghreb،Orbcom Maghrebاقتحمت القطاع 
 Europeanدخؿ المتعامبلف 2003وفي سنة ،  Cime com, Spacecomانضمت 2001وفي سنة 

Datacom  وInquam  .((1)  ) ثـ شركةWana corporate . 
 وىذه المؤسسات  تعمؿ في مختمؼ نشاطات القطاع.

وأما الجزائر فقد كاف لمنظومتيا التشريعية في قطاع االتصاالت األثر الواضح في دخوؿ متعامميف جدد 
نشاء بريد الجزائر. ففي مجاؿ  إضافة إلى اإلصبلحات التي مست المتعامؿ التاريخي اتصاالت الجزائر وا 

( OTAـ تيميكـو الجزائر )دخؿ المتعامؿ أوراسكو  2005الياتؼ الثابت بقي االحتكار ىو السائد حتى سنة 
لكف ىذا لـ يدـ طويبل ألسباب كثيرة منيا الخبرة الطويمة  ،وبقي االحتكار ثنائيا بينيا وبيف اتصاالت الجزائر

 ،(OTAالتصاالت الجزائر والبنية التحتية المتوفرة لو والتي ال يمكف قياسيا مع البنية التحتية لممتعامؿ اآلخر)
، ومنذ ذلؾ التاريخ بقيت اتصاالت الجزائر المحتكر 2009ضى إلى انسحابو مف المنافسة سنة فوىذا ما أ

 الوحيد لسوؽ الياتؼ الثابت في الجزائر. 
( دخؿ ATفقد عرؼ انتعاشا كبيرا فباإلضافة إلى المتعامؿ  اتصاالت الجزائر)  GSMوأما الياتؼ النقاؿ

باستثمارات  "(WTAالوطنية تيميكـو الجزائر )"المتعامؿ " و (OTA) أوراسكـو تيميكـو الجزائر"المتعامؿ  السوؽ
 ميمة وأصبحت المنافسة بيف ىؤالء المتعامميف الثبلث.

 كما شيد القطاع دخوؿ متعامميف آخريف لضماف خدمات متنوعة وكثيرة في سوؽ األنترنت وقطاع البريد.
عد إصبلح منظومتيا التشريعية فباإلضافة وأما تونس فقد عرؼ قطاع االتصاالت فييا أيضا تطورا ميما ب
يد لشبكة الياتؼ الثابت انتصب لبلستثمار حإلى المتعامؿ العمومي "اتصاالت تونس" والذي يعتبر المحتكر الو 

المتعامؿ الثاني "أوراسكـو تيميكـو تونس" وقد كاف ىذا مؤشرا عمى كسر االحتكار والظيور الفعمي لممنافسة، 
القطاع وتحسيف الخدمات المقدمة لمجميور. وحتى اتصاالت تونس فتحت رأسماليا  إلى نمو ىوىذا ما أد

                                                 
(1) -ANRT ,Rapport d’activité 2003, Maroc, P 15. 
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       . 2006أفريؿ  27وذلؾ في ، %35" بنسبة  Dubai Holdingلمشركة اإلماراتية "مجموعة تيكـو دبي 
 ." Orange Tunisأورنج تونس "ثـ دخوؿ المتعامؿ الثالث في مجاؿ الياتؼ النقاؿ 

            مزودي خدمات خواص 5كانت المنافسة بيف  2006نترنت فحتى سنة األ وأما مزودو خدمات
 .(1) عمومييف 7و

    وتونس كاف لو األثر البارز عمى أداء ىذا القطاع  الجزائر و المغربإف تحرير سوؽ االتصاالت في 
 نترنت.في مجاؿ الياتؼ الثابت، النقاؿ واأل

وتونس، قبؿ وبعد تحرير سوؽ  الجزائر و المغربوالجدوؿ الموالي يظير كثافة الياتؼ الثابت في 
 االتصاالت.

 وتونس الجزائر و المغربكثافة الياتؼ الثابت في (: III-39الجدول )

 2113 2112 2111 2111 1999 1998 السنوات

 7.38 6.10 6.10 5.50 5.34 5.01 الجزائر

 4.11 3.86 3.91 5.05 5.20 5.00 المغرب

 11.83 11.75 10.90 10.30 9.60 8.88 تونس
 مف إعداد الطالب باالعتماد عمى :المصدر: 

  . 5،ص، تونس2004التقرير السنوي ،الييئة الوطنية لبلتصاالت -

-ARPT, Rapport annuel 2003, Alger, P 76.    
 -ANRT, Rapport d’activité 2003, Maroc, P 11. 
 

 توضيح معطيات ىذا الجدوؿ مف خبلؿ الشكؿ التالي: ويمكف
 2003ػ 1998بيف سنتي  المغرب وتونس و كثافة الياتؼ الثابت في الجزائر(: III-21الشكل )

 

 
 (. III- 39الطالب باالعتماد عمى الجدوؿ رقـ ) إعداد:مف المصدر

                                                 
 .16، تونس، ص2002 التقرير السنوي الرابعالييئة الوطنية لبلتصاالت،  - (1)
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تطور بارز في كثافة الياتؼ الثابت في الجزائر والمغرب وما يبلحظ مف خبلؿ ىذا الشكؿ أنو لـ يحصؿ 
نسبة كثافة الياتؼ الثابت فييا األحسف مف نظيرتييا في الجزائر  أف لكف في تونس األمر يختمؼ قميبل، إذ

والمغرب وبقي االحتكار ىو السائد، ولـ يعرؼ دخوؿ مستثمريف جدد، وبالتالي أداء القطاع بقي باىتا، وعكسيا 
ياتؼ النقاؿ الذي فتح فيو المجاؿ لممنافسة بيف عدة متعامميف في البمداف الثبلثة، وىذا ما يظيره الشكؿ عرفو ال
 التالي:

وتونس قبؿ وبعد تحرير سوؽ  الجزائر و المغربتطور كثافة الياتؼ النقاؿ في  :(III-41) الجدول
 االتصاالت.

 2113 2112 2111 2111 1999 1998 السنوات
 4.67 1.50 0.32 0.28 0.24 0.06 الجزائر
 24.5 23.0 16.5 9.90 2.0 0.2 المغرب
 19.0 6.0 4.0 1.09 0.45 0.37 تونس

 مف إعداد الطالب باالعتماد عمى:المصدر: 
 .6تونس، ص ،2114التقرير السنوي  ،الييئة الوطنية لبلتصاالت  -

-ARPT, Rapport annuel 2003, Alger, P 92. 
-ANRT, Rapport d’activité 2003, Maroc, P 13. 

 
حصاءات ىذا الجدوؿ يبينيا الشكؿ الموالي:    وا 

وتونس قبؿ وبعد تحرير سوؽ  الجزائر و المغربتطور كثافة الياتؼ النقاؿ في (: III-22الشكل )
 االتصاالت

 
 (.III-40الجدوؿ رقـ) مف إعداد الطالب باالعتماد عمىالمصدر: 
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      ـ تحرير سوؽ االتصاالت في الجزائر، وما دامت المغرب تإف كثافة الياتؼ النقاؿ لـ ترتفع حتى  
      2003 سنة% 24.5ىي السباقة، فيبلحظ مف خبلؿ ىذا الشكؿ كثافتيا الياتفية لمياتؼ النقاؿ ارتفعت إلى 

 .)أي ربع السكاف(
 

 وتونس الجزائر و المغربى أداء قطاع االتصاالت في المقارنة من خالل أثر التعميم عم المطمب الثاني:

 فييا. تاالتصاالمقارنة بيف دوؿ الدراسة الثبلث مف خبلؿ أثر التعميـ عمى قطاع  إجراءسيتـ 
 وتونس الجزائر و المغرب فيمقارنة مؤشرات التعميم  :أوال    

في ذلؾ  الدوؿ الثبلث، واعتمدتتصاالت في ثبات أثر التعميـ عمى تنافسية قطاع االإلتسعى الدراسة 
 عمى بعض المؤشرات التي تـ التطرؽ إلييا مف قبؿ:

Iمعدل القيد الصافي : 
 :ىذا ما يظيره الجدوؿ الموالي

 المغرب وتونس و معدؿ القيد الصافي في مراحؿ التعميـ المختمفة لمجزائر :(III-41الجدول )

 الدول

 المرحمة العميا والثانويةالمرحمة المتوسطة  المرحمة االبتدائية

2
1

1
1

 2
1

1
3

 2
1

1
5

 2
1

1
7

 2
1

1
1

 2
1

1
3

 2
1

1
5

 2
1

1
7

 2
1

1
1

 2
1

1
3

 2
1

1
5

 2
1

1
7

 

 24 20.3 17 15 66.2 66.2 67 62 95.4 96.6 95 98 الجزائر
 11.3 11.3 11 10 36 36 29.9 - - 88.8 86.1 78 المغرب
 30.8 28.6 27 22 - 64 646 64 95 97.4 97 99 تونس

 :مف إعداد الطالب باالعتماد عمى  المصدر:
  ،  2010–2003لسنوات الجداوؿ اإلحصائية،التقرير االقتصادي العربي الموحد ، األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية وآخروف –
 .أبوظبي

 

إف اإلحصاءات المتوفرة في الجدوؿ تعطينا صورة واضحة عمى الجيود المبذولة في قطاع التعميـ بمراحمو 
               % 95المختمفة وقد عرؼ منحى تصاعديا، فمعدالت القيد الصافي في المرحمة االبتدائية تجاوزت 

القيد العالمية، وأما المغرب فمـ يتعد مف الجزائر وتونس، وىي نسب ميمة جدا إذا ما قورنت بمعدالت  في كؿ
         % 66.2%، وأما المرحمة المتوسطة والثانوية فرغـ التقدـ المحرز في الجزائر وتونس بتحقيؽ نسب 90عتبة 
          ولـ يحقؽ نتائج ايجابية إذا أف معدؿ القيد الصافي % عمى التوالي إال أف المغرب ما زاؿ متأخرا64.0و 

لما  2003% مع تحقيؽ معدالت أحسف مف سنة 36.0لـ يتعد  2007في المرحمة المتوسطة والثانوية لسنة 
 %. 29.9كاف المعدؿ 

أما المرحمة الجامعية فتونس ىي الرائدة بالنظر إلى معدالت القيد في ىذه المرحمة بتحقيقيا معدال قدره  و
 .2001% سنة 22.0بعد أف كانت  2007% سنة 30.8
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         %15.0% مقابؿ 24.0فيو  2007لنسبة لمجزائر فصف معدؿ القيد في المرحمة الجامعية لسنة با و
 سنوات. 6، وىو نمو معتبر في ظرؼ 2001سنة 

% لسنة 10لكف المغرب ما زاؿ متأخرا بالنظر إلى معدالت القيد في المرحمة العميا إذ أنيا تتراوح بيف 
ما تظيره معدالت القيد في مراحؿ التعميـ المختمفة لمدوؿ  الثبلث ىذا  .2007% فقط لسنة ،11.3و 2001

محؿ الدراسة، لكف ال نستطيع مف خبلليا معرفة جودة التعميـ ومدى مواكبتو لمتطورات الحاصمة عمى المستوى 
 العالمي.

 معدالت األمية: -2
 التالي:وتونس يبرزىا الجدوؿ  الجزائر و المغربإف معدالت األمية في 

 وتونس الجزائر و المغربمعدالت األمية في  :(III-42الجدول )

 (سنة 24-15الفئة العمرية ) (سنة فما فوق 15الفئة العمرية ) الدول
2111 2113 2115 2117 2111 2113 2115 2117 

 7.5 8.0 9.9 11.0 21.6 21.4 30.2 31.0 الجزائر
 24.9 27.2 30.5 32.0 44.2 46.5 48.3 49.0 المغرب
 4.3 4.3 5.7 6.0 19.4 20.6 21.9 27.0 تونس

 :مف إعداد الطالب باالعتماد عمى  المصدر:
،   2010 – 2003  الجداوؿ اإلحصائية لسنوات،التقرير االقتصادي العربي الموحد ، األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية وآخروف –
 .أبوظبي

 

          سنة إلى أخرى خاصة تونس بينا مفوتونس تعرؼ تراجعا  الجزائر و المغربإف معدالت األمية في 
   بالنسبة لمفئة العربية 2007% فقط سنة  4.3القضاء عمى األمية إذا أصبحت  معتبرة فيالتي حققت نتائج 

 سنة فما فوؽ(.15% بالنسبة لمفئة العمرية )19.4و سنة( 15-24)
فقد سجؿ تراجعا مقارنة بسنة  2007% سنة 7.5سنة(  24-15وأما الجزائر فمعدؿ األمية لمفئة العمرية )

% بعد أف كاف 21.6سنة فما فوؽ( فقد أصبح المعدؿ  15"%، وأما الفئة العمرية )11.0إذ كاف المعدؿ  2001
 .2001% سنة 31.0

           وبالنسبة لممغرب فقد ما زالت معدالت األمية مرتفعة نوعا ما وىي تقارب ربع الفئة العمرية 
 .2001% سنة 32كاف المعدؿ و  2007سنة( عاـ  15-24)

بعد أف كاف  2007% سنة  44.2سنة فما فوؽ( فالمعدؿ مرتفع جدا إذا يقدر ب  15وأما الفئة العمرية )
 .2001% سنة 49
 اإلنفاق عمى التعميم :3

 ىذا ما نعرفو مف خبلؿ الجدوؿ التالي:
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وتونس نسبة إلى الدخؿ القوي  الجزائر و المغرباإلنفاؽ عمى التعميـ في  :(III-43الجدول رقم )
 اإلجمالي واإلنفاؽ العاـ اإلجمالي

 اإلنفاق عمى التعميم

 % من اإلنفاق العام اإلجمالي % من الناتج القومي اإلجمالي الدول
2111 2113 2115 2117 2111 2113 2115 2117 

 24.0 24.0 16.4 - 5.1 5.1 5.1 - الجزائر
 26.1 27.2 26.4 26.1 5.6 6.8 6.6 5.6 المغرب
 25.9 28.7 28.8 17.4 6.5 7.0 7.0 6.7 تونس
 :مف إعداد الطالب باالعتماد عمى  المصدر:

،   2010 – 2003  الجداوؿ اإلحصائية لسنوات،التقرير االقتصادي العربي الموحد ، األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية وآخروف –
 .أبوظبي

 
      % 6.5 ػب ـ في الدوؿ الثبلث متقاربة مع تفوؽ طفيؼ لتونس إذا أنو يقدريإف نسب اإلنفاؽ عمى التعم

ذا ما قورف  اإل 2007سنة  فاؽ عمى التعميـ نسبة إلى اإلنفاؽ العاـ نوىذا نسبة إلى الناتج القومي اإلجمالي، وا 
في المغرب، تونس  2007% سنة 24% و25.9%، 26.1اإلجمالي فصنو يقدر بالربع في الدوؿ الثبلث 

 .والجزائر عمى التوالي
 وتونس الجزائر و المغربأثر التعميم عمى أداء قطاع االتصاالت في : ثانيا

 ع االتصاالت فصننا نعتمد عمى مؤشري :إذا أردنا معرفة اثر التعميـ عمى أداء قطا 
 كثافة الياتؼ النقاؿ؛ -
 نترنت.تطور سوؽ األ -

I:  كثافة الياتف النقال 
يظيره الجدوؿ  إف عدد مشتركي كثافة الياتؼ النقاؿ في دوؿ الدراسة الثبلث عرؼ تطورا متسارعا وىو ما

 :التالي
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 وتونس الجزائر و المغربكثافة الياتؼ النقاؿ في  :(III-44الجدول )
 تونس المغرب الجزائر السنوات
2111 0.32 16 4.0 
2112 1.50 23.0 6.0 
2113 4.67 27.5 19.14 
2114 15.26 31.23 37.43 
2115 41.52 43.0 56.32 
2116 63.60 53.54 72.02 
2117 81.50 66.0 76.39 
2118 79.04 73.98 82.90 
2119 91.68 81.18 93.40 
2111 90.3 101.50 104.70 
2111 - 113.57** 115.30* 

 :مف إعداد الطالب باالعتماد عمىالمصدر: 

 .، تونس   2111إلى  2113ة منرير السنويا،  التقالوطنية لبلتصاالت الييئة -

 .2، ص2011ديسمبر ، تونس، متابعة أىم مؤشرات سوق الياتف الجوال* الييئة الوطنية لبلتصاالت، جدوؿ قيادة لمياتؼ الجواؿ 
-ARPT, Rapports annuels du 2003 au 2010, Alger, P 92. 
-ANRT, Rapports d’activité du 2003 au 2010, Maroc, P 13. 
**ANRT,Tableau de bord, Marché du mobile au Maroc ,Décembre 2011, P 3. 

 
 :الشكؿ الموالي يعكس إحصائيات ىذا الجدوؿو 

 وتونس الجزائر و المغربكثافة الياتؼ النقاؿ في  :(III-23الشكل )
 

 
 .( III-44مف إعداد الطالب باالعتماد عمى الجدوؿ) المصدر:
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 إف ىذه اإلحصائيات تعطينا تصورا كافيا عف حظيرة الياتؼ النقاؿ في دوؿ الدراسة.
 2001سنة  الجزائر وتونس نجد أف كثافة الياتؼ النقاؿسبب تحريره لسوؽ االتصاالت قبؿ بفالمغرب 

        مف سنة ألخرى  % وىي أكبر مف نظريتيا في الجزائر وتونس، وواصؿ المؤشر صعوده16ب  تقدر 
مف كثافة  أقؿوىي  2011% سنة 113.57حتى وصمت حظيرة الياتؼ النقاؿ درجة التشبع ببموغ الكثافة 

 .وبعيدة نوعا ما عف الجزائر،  تونسالياتؼ النقاؿ في 
% سنة 4أما تونس فمنذ تحرير القطاع وفتحو لبلستثمارات األجنبية ارتفعت كثافة الياتؼ النقاؿ مف 

 .2011% سنة 115.30حتى وصمت  2001
            ارتفعت 2001سنة %0.32 ػوبالنسبة لمجزائر فقد نمت حظيرة الياتؼ النقاؿ أيضا فمف كثافة تقدر ب

 .2010% سنة 90.30وانخفضت قميبل إلى  2009% سنة 91.68إلى 
     تونس  وأما تفوؽ ،ومف أسباب ىذا االنتشار الكثيؼ لمياتؼ النقاؿ في دوؿ الدراسة المستوى التعميمي

 .3Gفتعود بعض أسبابو إلى استخداـ تكنولوجيا  المغرب و
II : نترنتاأل تطور سوق 

 الدوؿ الثبلث نورد الجدوؿ التالي:لموقوؼ عند إحصائيات األنترنت في 
 ودوؿ أخرى لممقارنة وتونس الجزائر و المغربتطور نسبة نفاذ األنترنت في  :(III-45جدول )ال

 كوريا الجنوبية النرويج األرجنتين اإلمارات المتحدة تونس المغرب الجزائر السنوات
2111 0.2 0.3 1.0 19.6 6.9 49.3 39.6 
2115 5.8 3.2 9.3 34.7 20.0 68.2 63.3 
2117 7.3 15.1 15.6 - 39.7 - 66.5 
2119 12.0 33.4 33.4 74.1 48.9 87.9 70.7 
2111 13.6 41.3 33.9 75.9 64.4 94.8 81.1 

 مف إعداد الطالب باالعتماد عمى إحصائيات األنترنت في العالـ مف خبلؿ الموقع:المصدر: 
www .internetworldstats.com, last visit: january 23th 2012. 
 

إلى أخرى ولكف  في تطور مستمر ومتسارع مف سنة الجزائر والمغرب وتونسإف مستخدمي األنترنت في 
   % 41.3إذ وصمت نسبة النفاذ في المغرب  2010و 2009بوتيرة أسرع في المغرب وتونس خاصة سنتي 

نت مف مجموع السكاف مستخدـ لؤلنتر  13213000وىي تقارب نصؼ سكاف المممكة ) 2010سنة 
 % )أي ثمث السكاف(.33.9نسمة( وفي تونس نسبة النفاذ  31968361

 % فقط وىي بعيدة جدا عما حققتو كؿ مف المغرب وتونس.13.6وأما الجزائر فصف نسبة النفاذ لـ تتعد 
ذا ما قارنا نسبة نفاذ األنترنت في دوؿ الدراسة الثبلث مع الدوؿ المتقدمة وحتى الدوؿ            الناشئةوا 

فصف الفجوة كبيرة جدا، فنسب استخداـ األنترنت في النرويج، كوريا الجنوبية، اإلمارات المتحدة واألرجنتيف ىي 
 %. 64.4% و75.9%، 8101%، 94.8عمى التوالي: 

 والشكؿ التالي يبيف نسبة نفاذ األنترنت في الدوؿ المشار إلييا.
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 نت في دوؿ الدراسة الثبلث ودوؿ المقارنة األخرىنمو حظيرة األنتر (: III-24الشكل )
 

 
 .(III- 45الجدوؿ  رقـ ) مف إعداد الطالب باالعتماد عمىالمصدر:  

 
في مؤشرات االتصاالت  وتونس ودوؿ أخرى متقدمة وبعضيا ناشئة الجزائر و المغربوإلجراء مقارنة بيف 
 :2010األنترنت( نورد ىذه اإلحصائيات لسنة  )الياتؼ الثابت، النقاؿ و

نسب نفاذ الياتؼ الثابت، النقاؿ واألنترنت في دوؿ الدراسة الثبلث ودوؿ أخرى  :(III-46الجدول )
 .2010لممقارنة لسنة 

 الدول        
المتحدة  اإلمارات تونس المغرب الجزائر المؤشرات

كوريا  النرويج األرجنتين (2009)
 الجنوبية

 59.24 33.78 24.74 29.9 12.30 11.73 8.24 الياتف الثابت
 105.36 115.68 141.79 204.0 104.7 101.5 90.3 الياتف النقال

 81.1 94.8 64.4 75.9 33.9 41.3 13.6 استخدام األنترنت

 :مف إعداد الطالب باالعتماد عمىالمصدر: 
 www .internetworldstats.com إحصائيات األنترنت في العالـ مف خبلؿ الموقع: -
  /www.itu.int/ITU-D/icteye/Reporting( عمى الموقع :UITاالتحاد الدولي لبلتصاالت ) -

 . 20/02/2012تاريخ االطبلع:    
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يتبيف أف كثافة الياتؼ الثابت في دوؿ المقارنة  2010بتفحص معطيات ىذا الجدوؿ والتي تخص سنة 
      في الجزائر  لكف%، 33.78%، النرويج 59.24بي، ففي كوريا الجنوبية مثبل أكبر منيا في الدوؿ المغرب العر 

 %.12.30% وتونس 11.73%، المغرب 8.24لـ تتجاوز 
     % 100فبالرغـ مف التقدـ المسجؿ في دوؿ الدراسة الثبلث بتجاوزىا عتبة وأما كثافة الياتؼ النقاؿ 

% واإلمارات المتحدة 141.79% في الجزائر، إال أنيا لـ تصؿ نسبة نفاذ األرجنتيف 90.3في المغرب وتونس و
 .1% والتي تعتبر أعمى نسبة نفاذ لمياتؼ النقاؿ في العالـ204

% في كوريا 83.70% في النرويج، 94.8نسبة استخداميا  توبالنسبة لؤلنترنت ففي الوقت الذي بمغ
% 33.9% في الجزائر، 13.6% في األرجنتيف، فصنيا لـ تتعد 64.4و % في اإلمارات المتحدة75.9الجنوبية، 
 % في المغرب.41.3في تونس و

ويمكف القوؿ أنو بالرغـ مف تحقيؽ النسب العالية في مؤشرات التعميـ في تونس والجزائر، وانخفاض 
       رات االتصاالتفي مؤش معدالت األمية فييما أيضا مقارنة بالمغرب، إال أف ىذه األخيرة تفوقت عمييما 

في كؿ مف الياتؼ النقاؿ واستخداـ األنترنت، وىذا يعني أف ىناؾ عوامؿ متداخمة تتحكـ في تحقيؽ ىذه النتائج 
ومدى توفير مناخ  د الوطني والتشريعات المعموؿ بيااإليجابية في سوؽ االتصاالت منيا منظومة االقتصا

عمى توفير أحسف الخدمات المستعممة ألحدث التكنولوجيات دوف االستثمار وقوة الشركات المستثمرة وقدرتيا 
 إغفاؿ القدرة الشرائية لزبائنيا.

 
 وتونس الجزائر و المغربالمقارنة من خالل أثر االبتكار عمى أداء قطاع االتصاالت في  :المطمب الثالث

 االتصاالت فييا.وىذه مقارنة بيف دوؿ الدراسة الثبلث مف خبلؿ أثر االبتكار عمى قطاع 
 وتونس الجزائر و المغرب: مقارنة بين مؤشرات االبتكار في أوال    

 نظرا لكثرة مؤشرات االبتكار وصعوبة الحصوؿ عمى إحصائياتيا  ستقتصر الدراسة عمى ما يمي:
  ؛تطور الوثائؽ العممية -
 .مؤشرات أخرى لبلبتكار-

I: تطور الوثائق العممية 
( التي وفرت SJR) Scimago Journal Rank، وموقع مجمة Scopusعدة اعتمدت الدراسة عمى قا

، وىذا ما يبينو الجزائر والمغرب وتونساإلحصائيات المتعمقة بتطور الوثائؽ العممية ألغمب بمداف العالـ ومنيا 
 :الجدوؿ التالي

 
 
 
 
 

                                                 
1
 .2009، أثى ظجي، اإليبساد، 2119الخقرير السنىي انهيئخ انىطُيخ نالرصبالد،  - 
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تونس ودوؿ أخرى بقاعدة المعطيات  و الجزائر و المغربتطور الوثائؽ العممية في  (:III-47الجدول )
Scopus  (2001-2010) 

كوريا  البرازيل تركيا بريطانيا تونس المغرب الجزائر السنوات
 الجنوبية

2111 515 1221 871 84532 9210 13917 19002 
2112 597 1196 1068 87208 11662 16089 20218 
2113 799 1280 1252 96110 14432 18027 25188 
2114 1089 1297 1570 99792 17059 20034 29386 
2115 1138 1287 1928 109300 19078 22558 34268 
2116 1575 1455 2345 116798 21331 28348 39381 
2117 1784 1559 2750 121865 23138 31162 43774 
2118 2281 1764 3572 124195 24091 35860 47247 
2119 2732 2053 3986 129690 27657 41334 49651 
2111 2862 2277 4415 139683 30594 45189 55546 
  إعداد الطالب اعتمادا عمى: مف  المصدر: 

Scimago Journal Country Rank (SJR), Available at : http://www.scimagojr.com, Last visit:              

February, 15
th

 , 2012. 

 الموالي:وىذه اإلحصائيات يبرزىا الشكؿ 
بقاعدة المعطيات تونس ودوؿ أخرى  و الجزائر و المغربفي تطور الوثائؽ العممية  :(III-25الشكل )

Scopus  (2001-2010) 

 
 (. III-47مف إعداد الطالب باالعتماد عمى الجدوؿ) المصدر: 
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يظير لنا المستوى الذي بمغتو تونس في مجاؿ البحث العممي فرغـ عدد سكانيا الذي  الجدوؿإف ىذا 
يعادؿ ثمث سكاف الجزائر والمغرب، إال أف إنتاج باحثييا أكبر وليس أدؿ عمى ذلؾ مف تطور الوثائؽ العممية 

وثيقة  2277 و  وثيقة  لمجزائر 2862، مقابؿ 2010وثيقة سنة  4415أصبحت  2001وثيقة سنة  871فمف 
 .2010في سنة  لممغرب

         2001سنة وثيقة  515ومف جية أخرى نبلحظ أف تطور الوثائؽ العممية في الجزائر ميـ جدا مف 
 .2010وثيقة سنة  2862 إلى

   وثيقة  1221، مف 2010و 2001% بيف سنتي 90نسبة نمو الوثائؽ العممية فييا ا المغرب فمـ تصؿ أم
 وثيقة. 2277إلى 

ويمكف مبلحظة وبمقارنة دوؿ الدراسة الثبلث مع الدوؿ األخرى المتقدمة أو الناشئة نجد البوف شاسعا، 
وىذا ما يبينو الجدوؿ ، المقارنةف االنسبة لكؿ مميوف نسمة في كؿ بمدالفرؽ إذا حسبنا عدد الوثائؽ العممية ب

 التالي:
 2010لسنة بمداف  عدةكؿ مميوف نسمة في لعدد الوثائؽ العممية بالنسبة  :(III-48الجدول )

 كوريا الجنوبية تركيا بريطانيا البرازيل تونس المغرب الجزائر البمدان
 1142 393 2240 230 415 71 83 نسمة عدد الوثائق/مميون

 .(*)بقسمة عدد الوثائؽ العممية عمى عدد السكاف في كؿ بمد مف إعداد الطالب المصدر:
 

، البحث والتطويرفي مجاؿ  الصاعدة أيضاإف الفجوة كبيرة بيف دوؿ المغرب العربي والدوؿ المتقدمة حتى 
، كوريا وثيقة لكؿ مميوف نسمة  2240بمعدؿ  وثيقة عممية 139683بريطانيا مثبل أصدرت  2010في سنة ف

، /مميوف نسمة415وتونس  نسمة/مميوف 230، البرازيؿ /مميوف نسمة393، تركيا /مميوف نسمة1142 الجنوبية
 . لكؿ مميوف نسمة وثيقة عممية 71و 83أما الجزائر والمغرب فمـ تصدرا إال 

IIمؤشرات أخرى لالبتكار: 
المغرب وتونس وحسب اإلحصائيات المتوفرة نورد الجدوؿ  و الجزائرلممقارنة بيف مؤشرات االبتكار في 

 التالي:
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 عدد السكاف لكؿ بمد اعتمد فيو عمى موقع: إحصاءات السكاف في العالـ - *

 www .internetworldstats.com, last visit  ::  February,  23 th , 2012. 
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 وتونس الجزائر و المغرب في بتكاراالبعض مؤشرات  :(III-49الجدول )

 تونس المغرب الجزائر المؤشرات
 %51.3 %34.9 %31.3 (2115التعاون في مجال البحث والتطوير بين الجامعة والصناعة )

 492 - 806 (2118عدد طمبات براءات االختراع )
 %22.6 %9 %2 (2117صادرات السمع العالية التكنولوجيا من مجموع صادرات التصنيع )

 %5 - %18.5    (2115)الصناعية واردات التكنولوجيا الفائقة من مجموع الواردات 
 %1.25 %0.8 %0.07 (2116نسبة اإلنفاق عمى البحث والتطوير إلى الناتج المحمي اإلجمالي )

 %3.7 %3 %2.6 (2118ر )يإنفاق القطاع الخاص عمى البحث والتطو 
 %48.3 %23.8 %9.8 (2116من مجموع الخدمات الحكومية ) الخدمات الحكومية عبر األنترنت

 %5.4 %4.7 %3.6 (2118استيعاب التكنولوجيا عمى مستوى الشركات )
 %4.4 %4.1 %2.3 (2118حضور سمسمة القيمة )

 مف إعداد الطالب باالعتماد عمى:المصدر :   
-Insead The business school for the world, the global Innovation Index, Geneve, 2011. 

-Institut national algérien de la propriété industrielle, Rapports annuels 2010, Alger,. 
        األمـ المتحدة، تقارير البنؾ الدولي حوؿ منيجية تقييـ المعرفة، عمى الموقع: -

http// www. Worldbank. org/ etools / kam2/ kam_ page3, asp, last visit: 06/02/2012.                             
Ministère de  l’éducation nationale et l’enseignement supérieur , 17 contras pour le développement 

de l’université marocaine, Agadir, Maroc , Octobre 2009.                                                                         

 
إف معطيات الجدوؿ السابؽ تعطينا تصورا واضحا عف االبتكار في البمداف الثبلث محؿ الدراسة، فأغمب 

والتي قطعت المؤشرات تشير إلى تأخر كبير إذ ما قورف بالدوؿ المتقدمة أو الدوؿ الناشئة مف الدوؿ النامية 
 في مجاؿ االبتكار.  بيا أشواطا ال بأس

مف الجزائر والمغرب  فمثبل التعاوف في مجاؿ البحث والتطور بيف الجامعة والصناعة مازاؿ ضعيفا في كؿ
 .2005%سنة 51.30إال أنو يعرؼ تحسنا ممحوظا في تونس إذ سجؿ نسبة 

      فيي ال تكاد تذكر 2007وأما صادرت السمع العالية التكنولوجيا إلى مجموع صادرات التصنيع سنة 
إذ بمغت ربع صادراتيا ، % وأما تونس فقد حققت قفزة نوعية9% وفي المغرب أحسف بقميؿ 2في الجزائر
التحتية لمصناعة التونسية %( وىي نسبة ميمة تبشر  بمستقبؿ واعد إذا نظرنا إلى البنية 22.57التصنيعية )

 واعتمادىا عمى الصناعة التحويمية ومناخ االستثمار فييا أحسف مف دوؿ الجوار.
ذا تطرقنا إلى واردات التكنولوجيا الفائقة نسبة إلى الواردات الصناعية سنة  ستورد تفصف الجزائر  2005وا 

 ع واردات التصنيع.% مف مجمو 5%( وأما تونس فبل تستورد مف ىذه الواردات إال 18.47)
 ونفس المبلحظات تقاؿ عف استيعاب التكنولوجيا عمى مستوى الشركات وحضور سمسمة القيمة، فالنسب 

 ما زالت ضعيفة مع تفوؽ نسبي ضعيؼ لصالح تونس ثـ المغرب.
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،إف أىـ ركيزة يقـو عمييا االبتكار ىي البحث والتطور ولكف لؤلسؼ ما زالت دولنا ال تولية االىتماـ ال  بلـز
مف الجزائر  ليس أدؿ عمى ذلؾ مف نسب اإلنفاؽ عمى البحث والتطوير إلى الناتج المحمي اإلجمالي في كؿو 

 % عمى التوالي.1.25، 0.8، 0.07المغرب وتونس حيث لـ تتعد:
ومع أف القطاع الخاص يساىـ بنسب عالية في مشاريع البحث والتطوير في الدوؿ المتقدمة تفوؽ أحيانا 

 3.00، 2.60ػ: إذ يقدر ب وتونس ما زاؿ ضعيفا جدا الجزائر و المغربالمساىمات الحكومية إال أف إنفاقو في 
 % عمى التوالي.3.70و

 وتونس زائر و المغربالج: أثر االبتكار عمى قطاع االتصاالت في ثانيا
إف أىـ مشروع عرفو قطاع االتصاالت في الجزائر لعصرنتو وجعمو مواكبا لمتطورات التكنولوجية 

لتوصيؿ المؤسسات االقتصادية والتعميمية وحتى المنازؿ باأللياؼ  FTTXالمتسارعة في العالـ ىو مشروع 
البصرية خاصة وأف الشبكة الدولية أيضا تتضمف روابط تحت البحار باأللياؼ البصرية تربط الجزائر بالشبكة 

سمكي نجاز الثاني ىو توفير االتصاالت لمشتركي الياتؼ الثابت البلالدولية لبلتصاالت السمكية والبلسمكية واإل
 .WLLبتكنولوجيا

البريدية  CCPوبطاقات  Djezzy connect, pack N’ternet, Black Berryإضافة إلى خدمات 
      لتمكيف المواطنيف مف سحب أمواليـ مف الموزعات اآللية في المراكز البريدية إال أف الجزائر لـ تتنقؿ بعد

( لممنافسة ARPTودعوة سمطة الضبط ) 2011و سنة ( لمياتؼ النقاؿ فرغـ اإلعبلف عنG3إلى الجيؿ الثالث )
 .بمنح الرخص في ىذه التكنولوجيا لكف العممية توقفت بدعوى األسباب التقنية

أما تونس فقد عرؼ قطاع االتصاالت فييا تطورا نوعيا بالنظر إلى الخدمات الكثيرة التي يقدميا مختمؼ 
إلى األنترنت  إضافة  black Berryو Illimifixو  Tvmolile VISIO  ،flyboxالمتعامميف كعرض 

 .Méga 20التي تصؿ إلى  التدفؽعالية 
ىو عروض األنترنت المتنقمة عبر تكنولوجيا الجيؿ  2010لكف أىـ عرض قدـ لمزبائف في تونس سنة 

 وقد سبقت اإلشارة إليو مف قبؿ. 3G الثالث
          لكترونياإللكتروني عبر البريد )الدينار نوعية في استعماؿ الدفع اإل ةوقد عرفت تونس أيضا نقم

e. Dinar  عممية دفع مستحقات مشتريات سمع وخدمات عف بعد، وقد بمغ عدد  700.209( وذلؾ بتسجيؿ
2010بطاقة لسنة  700.549لكتروني اإلبطاقات الدفع 

 (1). 

 لكترونية في تونس.اإللكتروني ساىـ في إنجاح التجارة اإلأي أف الدينار 
، خدمة TV mobileلكف المغرب إضافة إلى الخدمات الكثيرة التي يقدميا متعاممو االتصاالت فيو مثؿ

Mobicash وىي أوؿ خدمة دفع وتحويؿ األمواؿ عف طريؽ الياتؼ المحموؿ في المغرب، خدمة ،Black 

Berryلكترونية والتشفير، وخدمة اإلة ق، المصادe.Barkiaشورات البريدية عبر ، وخدمة شراء الطوابع والمن
( 3Gوذلؾ باستعماؿ تكنولوجية الجيؿ الثالث )(Haut débit) نترنت، كما تقدـ خدمات متنوعة وسريعة األ

              غمب الزبائف،و استطاعت ىذه التكنولوجيا جذب أ2005لمياتؼ النقاؿ والتي منح الترخيص ليا سنة 

                                                 
(1) -Poste tunisienne, Rapport annuel 2010, Tunis, P 14. 
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، وفي ىذه السنة أيضا أطمقت 2011األنترنت سنة % مف مجموع مشتركي 81.41إذ استحوذت عمى نسبة
 (.4Gالمنافسة لسحب تراخيص الياتؼ النقاؿ مف الجيؿ الرابع )

درا لمخدمات ص  إف المغرب لـ يكتؼ باستقطاب االستثمارات األجنبية في قطاع االتصاالت بؿ أصبح م  
الفرنسية عمى   Vivendiالتي تستحوذ شركة فيفندي   Maroc Telecomأيضا، فمجموعة تيميكـو المغرب 

تنشط داخؿ المغرب وخارجو في عدة دوؿ افريقية ىي :موريتانيا، مالي، الغابوف وبوركينا  %مف رأسماليا53
 مميونا يتوزعوف كاآلتي: 26فاسو وأصبح عدد زبائنيا 

 مميونا في الياتؼ النقاؿ؛23.7-
 مميونا في الياتؼ الثابت؛1.5 -
(1) نترنتألفا في األ 580-

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1) -Groupe Maroc Telecom, Rapport annuel 2010, Maroc, P 25 
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  خالصة 
            عمى مدى استفادتيا  الجزائر والمغرب وتونسبناء عمى ما تقدـ ترتكز تنافسية قطاع االتصاالت في 

 مف االقتصاد المعرفي بركائزه المختمفة .
     إذ أف اإلصبلحات الجذرية التي مست المنظومة التشريعية في كؿ مف الدوؿ الثبلث كاف ليا األثر البارز  

 في تحرير سوؽ االتصاالت واستقطاب االستثمارات المحمية واألجنبية.
العوامؿ كما أف تحسف مؤشرات التعميـ بتقميص معدالت األمية وارتفاع معدالت القيد في المراحؿ المختمفة مف 

% سنة 110المساعدة عمى تطوير أداء قطاع االتصاالت، وقد دؿ عمى ذلؾ كثافة الياتؼ النقاؿ التي تجاوزت 
، والتزايد المستمر في عدد مشتركي 2010سنة % في الجزائر 90فاقت في كؿ مف تونس والمغرب. و  2011

االبتكار فرغـ ضعؼ مؤشراتو إذا وأما   ومستخدمي األنترنت في الدوؿ الثبلث خاصة المغرب ثـ تونس.
إال أنيا  –استثنينا بعض التطور الحاصؿ في عدد الوثائؽ العممية مف سنة ألخرى خاصة تونس ثـ الجزائر 

وتقديـ الخدمات الحكومية عبر األنترنت وبالخصوص في تونس  –قميمة إذا ما قورنت بالمعدالت العالمية 
مف االبتكارات بتحسيف نوعية الخدمات المقدمة لمزبائف كانتشار  والمغرب، إال أف قطاع االتصاالت استفاد

خدمات الياتؼ النقاؿ مف الجيؿ الثالث في المغرب ثـ تونس والعروض الكثيرة لمشركات العاممة في قطاع 
في عالـ تكنولوجيا االتصاالت  والتي تسعى جاىدة لمواكبة أحدث االبتكارات ،االتصاالت في الدوؿ الثبلث

.  اليـو
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 ـــةخاتمال
ىو و تطرقت الدراسة إلى موضوع استقطب اىتماـ االقتصادييف والييئات االقتصادية العالمية والدوؿ أال 

لدوؿ منصبا حوؿ تحقيؽ التنافسية العالمية التي تسمح اشغؿ العولمة االقتصادية أصبح  التنافسية، ففي ظؿ
لوقت باستقطاب االستثمارات األجنبية ، وتسمح في نفس اوالخارجيةسواؽ الداخمية األ لمؤسساتيا بالمنافسة في

 التي تبحث عف المناخ االستثماري المناسب وىوامش الربح األكبر.
مختمؼ  عمى ا بمقدوره التأثيرائدر االتصاالت باعتباره قطاعا خدميا وقد تـ بحث التنافسية في قطاع   

مرتكزاتو المختمفة والتي ركزت الدراسة  االقتصاد المعرفي ووذلؾ بالتحكـ في  ،صناعية و الخدميةالقطاعات ال
 المنظومة التشريعية، التعميـ واالبتكار.:عمى بعضيا 

 وعف الدور الذي يقـو بو في تفعيؿ وتحسيف تنافسية قطاع االتصاالت في دوؿ الدراسة الثبلث.
 وصمت إلييا الدراسة.توىذه أىـ االستنتاجات التي   
 

 أوال: االستنتاجات
وتونس. وبناء عمى المعطيات واإلحصائيات المتعمقة  الجزائر و المغربه الدراسة عمى مف خبلؿ تطبيؽ ىذ

الية والفرضيات وعمى ضوء األسئمة المطروحة في اإلشك .2012إلى سنة  1998الممتدة مف سنة  بيا لمفترة
 :صؿ إلى النتائج التاليةالمتبناة ثـ التو 

مف  إف المنظومة التشريعية كاف ليا األثر البارز في تحسيف تنافسية قطاع االتصاالت في كؿ -1 
 ت ىيئات مستقمةثدحا كبيرا بعد تحريره، واستميوتونس، إذ أف سوؽ االتصاالت عرؼ تنا و المغرب   الجزائر

الوكالة  –زبائف عمى حد سواء في ىذه البمداف تشرؼ عمى المنافسة في القطاع بمراعاة مصالح المتعامميف وال
في تونس وسمطة ضبط البريد والمواصبلت  الوطنية لتقنيف المواصبلت في المغرب، الييئة الوطنية لبلتصاالت

فغرست الثقة لدى المستثمريف بتوسع االستثمارات المحمية واستقطاب  -السمكية والبلسمكية في الجزائر
باإلضافة إلى نمو خدمات  ،تواجد مقدمي ىذه الخدماتبالتصاالت االستثمارات األجنبية، وبذلؾ تطور سوؽ ا

وىذا ما يثبت صحة  –الياتؼ النقاؿ ووسائؿ االتصاالت البلسمكية األخرى التي وفرت بديبل لمشبكات الثابتة 
 الفرضية األولى.

ف القرف الواحد م إف مؤشرات التعميـ المرتفعة بما فييا انخفاض معدالت األمية خبلؿ العشرية األولى -2  
والعشريف وارتفاع معدالت القيد في مراحؿ التعميـ المختمفة ونسب اإلنفاؽ عمى التعميـ كؿ ذلؾ انعكس ايجابيا 

عمى نمو حظيرة الياتؼ  تإذ أف مستويات التعميـ المقبولة ساعد ،عمى مؤشرات االتصاالت في الدوؿ الثبلث
 في الجزائر.  2010% سنة 90 فاؽالمغرب وتونس و في كؿ مف  2011% سنة 110 ةفتجاوز نسب ،النقاؿ

                  %41.3فقد بمغت  تطور عدد مستخدمي األنترنتساىـ في كما أف تحسف مؤشرات التعميـ 
       يدة عف النسب المرتفعةعوىي بػ  ،2010سنة فقط في الجزائر %13.6 وتونس % في 33.9،المغربفي 

 ة الثانية.يبت الفرضوبالتالي تث ػفي دوؿ الجوار 
الدوؿ الناشئة باستثناء بعض  بعضعيدة عما تحقؽ في الدوؿ المتقدمة و برغـ أف مؤشرات االبتكار  -3

االنجازات التي مازالت قميمة، إال أف المتعامميف في قطاع االتصاالت في الدوؿ الثبلث حريصوف عمى تقديـ 
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         لمياتؼ النقاؿ  (3Gخاصة في المغرب التي استحوذت تقنية  الجيؿ الثالث ) ـأفضؿ العروض لزبائني
انطمقت وتونس (،  4G) خدمة الجيؿ الرابعلتسويؽ بدأت الو ،  (2011ة سنة نيقت% ليذه ال4181,عمى السوؽ )

   2011في سبتمبر   ىذه التقنية إذ أطمقت المنافسة عمى ، وتأخرت الجزائر عنيما 2010( سنة 3G) تقنيةفييا 
 . 2012يا في جانفي يفثـ أعمف عف توق

فقطاع االتصاالت استفاد مف االبتكارات بتقديـ عروض جديدة في الياتؼ الثابت، النقاؿ واألنترنت وحتى 
بمئات يعدوف  قطاع البريد يعرؼ تطورا تكنولوجيا  ميما خاصة في تونس إذ أصبح متعاممو الدينار االلكتروني 

 .ةلثتثبت الفرضية الثا ناء عمى ذلؾوب ،اآلالؼ
الجزائر، فالمغرب انتقؿ مف مرحمة أكبر مف انتعاشا و تونس يعرؼ قطاع االتصاالت في المغرب  -4

لخدمات االتصاالت، درا ص  استقطاب االستثمارات األجنبية وفتح رأسماؿ شركة اتصاالت المغرب، بؿ أصبح م  
كذلؾ ، نا فاسو( يبوركو ابوف غفريقية )موريتانيا، مالي، الإواستثمر في عدة بمداف أوربية )فرنسا وبمجيكا( وأخرى 

 .( الموريتانية التونسيةMattel) ممثمة في شركة ماتاؿ اتصاالت تونس ليا استثمار في موريتانيا
 

 ثانيا: المقترحات
عمى  ستراتيجية تقوـا يتعيف تبنيدوؿ الدراسة الثبلث في االتصاالت  لتطوير وتحسيف تنافسية قطاع

 مف أىميا: أساسيةحاور م
 المنظومة القانونية :1

أداء قطاع  عمىمناخ االستثمار لو أكبر األثر وتحسيف مما ال شؾ فيو أف توفير البيئة القانونية 
 لمعمؿ في المنطقة .و وتشجيع الشركات العالمية فياالتصاالت وزيادة االستثمار 

ولقد كاف لتحرير الخدمات وفتح أسواؽ المغرب العربي لممنافسة مردود ايجابي بجذب رؤوس األمواؿ 
األجنبية، لذا مف الضروري استكماؿ عممية تنظيـ وتحرير قطاع االتصاالت وسف القوانيف المبلئمة وتوفير 

 في ىذا القطاع الحيوي.البيئة التنظيمية والتشريعية لتشجيع االستثمار النوعي 
زالة العقبات أماـ تطبيؽئاالستثمار لتبل قوانيفتعيف أيضا تطوير يو     ىذه القوانيف،  ـ قطاع االتصاالت وا 

لمشراكة األجنبية لبلستفادة مف التطورات التكنولوجية  -كاتصاالت الجزائر-مع فتح رأسماؿ الشركات الوطنية 
إلى دوؿ أخرى، كما فعمت اتصاالت  ونظـ التسيير الفعالة والتفكير في القياـ بتصدير خدمات االتصاالت

 موريتانيا. تونس في مرتثا استمالمغرب باستثمارىا في عدة دوؿ افريقية وحتى أوروبية، ومثم
 المنظومة التعميمية :2

مؤشرات التعميـ المسجمة في دوؿ الدراسة تنبئ عف االىتماـ الكبير الذي أصبح يمقاه ىذا القطاع إف 
           ألف الموارد البشرية عامؿ أساسي لتنمية قطاع االتصاالت، ،الحيوي لكنو بحاجة إلى التطوير الدائـ والمستمر

ير المناىج الدراسية بالجامعات طبقا لمتطمبات مف الضروري إعداد الكوادر البشرية البلزمة مف خبلؿ تطو  لذا
سوؽ العمؿ، وربط برامج التدريب بالصناعة والقطاع الخدمي، وتزويد الطمبة بالميارات البلزمة الستخداـ 
االتصاالت وتقنية المعمومات، وتنمية ممكاتيـ في مختمؼ المجاالت، ومنيا إدارة المشاريع وتطوير األعماؿ 

دعـ المتميزيف في مجاؿ االتصاالت، إعداد برامج لرعاية المبدعيف و بيعات والتسويؽ وخدمة العمبلء والم
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قامة شراكة مع القطاع الخاص والتعاوف مع الشركات العالمية لتوفير الكوادر الفنية المؤىمة  والمبتكريف منيـ، وا 
 المتميزة.

 منظومة االبتكار :3
يعد البحث العممي أىـ مرتكزات االبتكار ومف أبرز العوامؿ التي تساعد عمى نمو قطاع االتصاالت،   

الدوؿ الناشئة التي  بعضالوافر إذا ما قورف بالدوؿ المتقدمة و  الحظلكف البحث في دوؿ المغرب العربي لـ ينؿ 
لى  ،اىتمت بالبحوث والتطوير ة بحثيتفعيؿ التواصؿ بيف المراكز الوالتوسع في مجاالت البحث التطبيقي وا 

والجامعات مف ناحية والشركات العاممة في الصناعة وقطاع الخدمات مف ناحية أخرى لمتعرؼ عمى احتياجاتيا 
 وتوفير الدعـ البلـز ليا.

       قؿ يوليس أدؿ عمى نقص االىتماـ بالبحث والتطوير في دوؿ الدراسة مف متوسط اإلنفاؽ عميو فيو 
 ستويات العالمية بشكؿ كبير.عف الم

بني عدد مف السياسات التي تشجع توتونس  الجزائر و المغربولتحقيؽ تقدـ في ىذا المجاؿ ينبغي عمى 
 وتدعـ البحث واالبتكار منيا:

 ؛تعزيز قدرات البحث والتطوير والتوسع في مجاالت البحث التطبيقي ونقؿ التقنية -
 ؛بحاث والتطوير واالبتكار وتشجيع إقامة المراكز البحثيةوضع استراتيجيات لدعـ ومتابعة األ -
 ؛تشجيع شركات القطاع الخاص المحمية واألجنبية لممساىمة في مجاؿ البحث والتطوير -
ر التمويؿ البلـز لتنفيذىا، يؤلفكار التي تنتج عف األبحاث واالبتكارات وتدبلتنفيذ مشروعات تجريبية  -

 ؛التي تعيشيا الجزائر اليـو أكثر مف أي وقت مضى المالية البحبوحةخاصة في ظؿ 
 ثلبلستثمارات، حيبة ذاإنشاء األقطاب التكنولوجية لتشجيع البحث والتطوير والتصنيع، ولبناء واجية ج -

 .أف ىذه األقطاب توفر بنية تكنولوجية فائقة التطور لمشركات المحمية واألجنبية
 

 ثالثا: آفاق الدراسة
  الحصوؿ  البحث دراسة إجمالية لموضوع شامؿ، وبسبب تشعب الموضوع وصعوبةيمكف اعتبار ىذا 

ع اإلحاطة بكؿ الجوانب، لذى يرى الباحث أف ىذه الدراسة خطوة في سمسمة عمى اإلحصائيات، لـ تستط
براز دوره في الدفع بالتنمية االقتصادية بكؿ قطاعاتيا لذلؾ تقترح درا سات في خطوات لتقييـ االقتصاد المعرفي وا 

 المواضيع التالية:
 تحرير التجارة في خدمات االتصاالت األساسية وأثره عمى أداء قطاع االتصاالت في الجزائر. -
 دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التنمية االقتصادية في الجزائر. -
 االتصاالت.عمى  التكنولوجي عمى االقتصاد الجزائري بالتطبيؽ اآلثار االقتصادية لمتطور -
 (.MINA)الشرؽ األوسط و شماؿ إفريقيااالبتكار وأثره عمى تنافسية قطاع االتصاالت في بعض دوؿ  -
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 الممخص
ويضطمع بدور محوري في معاضدة المجيود الوطني لتنمية  يعتبر قطاع االتصاالت أحد روافد التنمية الشاممة،

االت مف خبلؿ استيعاب تكنولوجيات المعمومات واالتص وترسيخ مقومات مجتمع المعرفة، االقتصاد ودعـ تنافسيتو
 العالمي الجديد. االقتصادفي   وتأىيؿ الموارد البشرية لبلندماج الفعاؿ

              ولذ ػبندذ هزِ انذساعخ إشكبنيخ يفبدهب : يذي يغبهًخ االلزصبد انًؼشفي في رفؼيم رُبفغيخ لطبع االرصبالد

  .في اندضائش وانًغشة ورىَظ

المفاىيمي لمتنافسية وليذا  االقتصاد الجديد، تـ بحث أثر ركائز اقتصاد المعرفة  بعد التطرؽ لئلطار النظري و -
المختمفة )المنظومة التشريعية، التعميـ واالبتكار( عمى أداء قطاع االتصاالت في دوؿ الدراسة الثبلث. فخمصت الدراسة 

ىذه الدوؿ، إذ نتج عف تحرير سوؽ ىذا  ف لممنظومة التشريعية األثر البارز في تحسيف أداء قطاع االتصاالت فيأإلى 
في دوؿ  الستثمارات األجنبية. كما انعكس ارتفاع مؤشرات التعميـاالقطاع انتعاش االستثمارات المحمية واستقطاب 

أما بالنسبة لبلبتكار ورغـ ضعؼ  الدراسة الثبلث عمى ارتفاع مؤشرات االتصاالت، بنسب متقاربة لمدوؿ محؿ الدراسة.
 وحظ تفاوت بيف متعاممي الدوؿ الثبلث في تقديـ منتوجات وخدمات جديدة مثؿ خدمة الجيؿ الثالث والرابع. مؤشراتو فم

يعرؼ قطاع اتصاالت في المغرب وتونس انتعاشا أكبر مف الجزائر، فالمغرب انتقؿ مف مرحمة  عمى العمـو -
 ية وحتى أوروبية.استقطاب االستثمارات األجنبية إلى مرحمة االستثمار في دوؿ أخرى إفريق

الحاجة تبقى ممحة دائما لتحديث قوانيف االستثمار وبرامج التعميـ ومنظومة رغـ النتائج المحققة إال أف  لكف
 االبتكار.

الرأسماؿ الفكري، تنافسية القطاع ، االقتصاد المعرفي، المنظومة التشريعية، التعميـ، االبتكارالكممات المفتاحية: 
 وقطاع االتصاالت.

- Résumé 

- Le secteur des télécommunications est souvent considéré comme un vecteur important du 

développement. Il joue un rôle considérable dans les efforts consentis pour bâtir une société de la 

connaissance à travers l’assimilation des technologies de l’information, des communications et la 

qualification des ressources humaines. 

-  La présente étude traite du rôle de l’économie de la connaissance dans l’amélioration de la 

compétitivité du secteur des télécommunications dans les pays du Maghreb (Algérie, Tunisie et 

Maroc) a travers du système juridique, du système éducatif et la stimulation de la 

recherche/développement. 

- L’étude a montré la pertinence d’instances autonomes de régulation du secteur des 

télécommunications dans sa croissance par des investissements locaux et étrangers. L’étude note 

également que l’amélioration des indicateurs liés à l’éducation, s’est répercuté sur l’augmentation 

de l’utilisation des différents produits et services du secteur.  Malgré le niveau de la  recherche et 

l’innovation, on note des efforts différenciés d’un pays à un autre dans l’innovation tels les services 

de la 3G et 4G. 

- D’une manière générale la dynamique de croissance du secteur de télécoms  est plus 

visible au Maroc et en Tunisie qu’en Algérie  

-  

- Mots clés : économie de la connaissance, système juridique, enseignement, innovation, 

capital intellectuel, compétitivité du secteur et télécommunications.  

 

 



 الممخص

ويضطمع بدور محوري في معاضدة المجيود الوطني لتنمية  يعتبر قطاع االتصاالت أحد روافد التنمية الشاممة،
وتأىيل  االتمن خالل استيعاب تكنولوجيات المعمومات واالتص وترسيخ مقومات مجتمع المعرفة، االقتصاد ودعم تنافسيتو

 العالمي الجديد. االقتصادفي   الموارد البشرية لالندماج الفعال
              وقد عالجت هذه الدراسة إشكالية مفادها : مدى مساهمة االقتصاد المعرفي في تفعيل تنافسية قطاع االتصاالت

  .في الجزائر والمغرب وتونس

 ةاقتصاد المعرف بعد التطرق لإلطار النظري والمفاىيمي لمتنافسية وليذا  االقتصاد الجديد، تم بحث أثر ركائز -
 فخمصت الدراسة .عمى أداء قطاع االتصاالت في دول الدراسة الثالث (المنظومة التشريعية، التعميم واالبتكار)المختمفة 

سوق ىذا  تحرير نتج عن لممنظومة التشريعية األثر البارز في تحسين أداء قطاع االتصاالت في ىذه الدول، إذ نأإلى 
في دول  ارتفاع مؤشرات التعميم كما انعكسالستثمارات األجنبية. ا قطابستاالستثمارات المحمية واانتعاش القطاع 

أما بالنسبة لالبتكار ورغم ضعف  بنسب متقاربة لمدول محل الدراسة. االتصاالت،الدراسة الثالث عمى ارتفاع مؤشرات 
 الجيل الثالث والرابع. فموحظ تفاوت بين متعاممي الدول الثالث في تقديم منتوجات وخدمات جديدة مثل خدمة اتو ر مؤش

يعرف قطاع اتصاالت في المغرب وتونس انتعاشا أكبر من الجزائر، فالمغرب انتقل من مرحمة  عمى العموم -
 استقطاب االستثمارات األجنبية إلى مرحمة االستثمار في دول أخرى إفريقية وحتى أوروبية.

ديث قوانين االستثمار وبرامج التعميم ومنظومة الحاجة تبقى ممحة دائما لتحرغم النتائج المحققة إال أن  لكن
 االبتكار.

الرأسمال الفكري، تنافسية القطاع ، االقتصاد المعرفي، المنظومة التشريعية، التعميم، االبتكارالكممات المفتاحية: 
 وقطاع االتصاالت.

- Résumé 

- Le secteur des télécommunications est souvent considéré comme un vecteur important du 

développement. Il joue un rôle considérable dans les efforts consentis pour bâtir une société de la 

connaissance à travers l’assimilation des technologies de l’information, des communications et la 

qualification des ressources humaines. 

-  

-  La présente étude traite du rôle de l’économie de la connaissance dans l’amélioration de la 

compétitivité du secteur des télécommunications dans les pays du Maghreb (Algérie, Tunisie et 

Maroc) a travers du système juridique, du système éducatif et la stimulation de la 

recherche/développement. 

-  

- L’étude a montré la pertinence d’instances autonomes de régulation du secteur des 

télécommunications dans sa croissance par des investissements locaux et étrangers. L’étude note 

également que l’amélioration des indicateurs liés à l’éducation, s’est répercuté sur l’augmentation 

de l’utilisation des différents produits et services du secteur.  Malgré le niveau de la  recherche et 

l’innovation, on note des efforts différenciés d’un pays à un autre dans l’innovation tels les services 

de la 3G et 4G. 

-  

- D’une manière générale la dynamique de croissance du secteur de télécoms  est plus visible 

au Maroc et en Tunisie qu’en Algérie  

-  

- Mots clés : économie de la connaissance, système juridique, enseignement, innovation, 

capital intellectuel, compétitivité du secteur et télécommunications. 
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