
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
  
  
  

  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي

  –بسكرة  –جامعة محمد خیضر 

  

                                         قسم العلـوم االقتصادیة                         التجاریةكلیة العلوم االقتصادیة و     

   سییروعلوم الت          
 

  
  

 

 اقتصاديات الحجم كعائق لدخول السوق

 دراسة حالة مؤسسة اإلسمنت عين التوتة
  

  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة

  تخصص: اقتصاد صناعي

  

     : رإشراف الدكتـو                                :         ةإعداد الطالب        

 د/ بن بریكة عبد الوهاب              رة                     ـــــفرحاني الزه      

  

  لجنـــة المناقشـــة

  رئیسا  جامعة بسكرة  أستاذ محاضر  ر  ـــاد لخضــد/  مرغ

  مقررا  جامعة بسكرة  أستاذ محاضر  عبد الوهاب بن بریكة د/  

  ممتحنا  جامعة بسكرة  محاضر أستاذ  إسماعیلد/ حجازي 

  ممتحنا  مسیلةالجامعة   أستاذ محاضر  د اهللاعبخبابة د/  

 
  

  

 2013/2012السنة الجامعیة: 

  



 

 

 
 

َِِوقُلِ  } َِوَرُسوُُلُ لَُُكم َِْعَ ُ لُوامِفََسََيَىِاّلله َ اْعم

نُوَنَِوَستَُِ م  ِالمَغيِمَوالمُمؤم ََلِعَال م 
ِ
ِبدُّوَنِا

ئُُُكِب َماُِكنُتِم ه  ِفَُينَب هَاَدة  َملُونََِِوالشَّ      { تَعم

  501 التوبة

ِظميصدقِهللاِالع               

 
 
 



  داءــــــــــــــــــــــــــــــاإله

  

  ورعاهما  اهللا  احفظهم  نــــــــــن الكريميـــــــــــالوالديى  ـــــــإل 

  أنار اهللا دربهم  يو أخوات  تيى إخو ــــــإل

  وفقهم اهللا  و كل صديقـاتي زمالئي و زميالتي  إلى

  ى كل طالب يجمع بين العلم و األخالقـــــإل

 

    المتواضع  أهدي عملي  إليهم

  

  

  



  ة شكرــــــكلم

الذي سهل  لي    الحمد هللا كثيرا  على نعمة العلم و الشكر للمولى سبحانه و تعالى

  الكثيرة  هالحمد على نعم  هفـل، هذا العمل  إتمامويسر لي  طلب العلم  

الدكتور بن بريكة عبد  "  ستاذ  األ إلى  و االمتنان الشكرجزيل  أتقدم بما  ك

الذي لم    نعم المشرف  حقـا  فكانالبحث    اهذ  على قبوله اإلشراف على " الوهاب  

فـال يسعني إال أن أقول له و نصائحه القيمة  بإرشاداتهيبخل على    

" كل الخير  عني  بوركت يا أستاذي و جزاك اهللا"   

و ال أنسى عمال مكتبة كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير بجامعة بسكرة       

  إلىكما أتقدم بالشكر   ،و باتنة و المسيلة على مساعدتهم وحسن استقبالهم

  أعضاء لجنة المناقشة

سمنت عين التوتة سواء  إلعمال مؤسسة ا  إلىأن أتقدم بالشكر    يفوتني و ال

.مصنع على مساعدتهم و تعاونهم معيبباتنة أو بال  اإلداريبالمركز    

...بكلمة طيبةلو  و ساعدوني حتى    ممنكما ال أنسى الكثيرين    
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 ملخـــــــص:

 

لها تأثیر على درجة المنافسة في السوق  بالتاليتعتبر عوائق الدخول أحد أبعاد هیكل الصناعة و 

مما یحتم على المؤسسات الراغبة في دخول السوق معرفة نوعیة العوائق الموجودة بالقطاع  و درجة قوتها 

عن طریق منع الداخلین المحتملین  كما البد للمؤسسات القائمة الحفاظ على أرباحها و حصتها في السوق

ها المؤسسة  كاقتصادیات الحجم أو المزایا المطلقة للتكالیف و التمییز إما عن طریق المزایا التي تمتلك

لمنتجاتها  أو باستراتیجیات تتخذها كالتكامل العمودي و اإلعالن و التسعیر ( الحد السعري أو التسعیر 

  .كما یلزم على المؤسسات معرفة عوائق الخروج قبل التفكیر في دخول السوق  الجشع)

المؤسسات القائمة  قد تحقق اقتصادیات الحجم و یمكنها استعمالها في منع دخول المنافسین  إن

القطاع ، و قطاع االسمنت بالجزائر به عدة عوائق للدخول  و مؤسسة االسمنت عین التوتة  كغیرها  إلى

المنافس اظ على مكانتها في سوق االسمنت عن طریق وضع العوائق في وجه من المؤسسات تحاول الحف

  .المحتمل

  

  :الكلمات المفتاحیة

   . اقتصادیات الحجمالعوائق الطبیعیة، العوائق اإلستراتیجیة ، هیكل السوق ، عوائق الدخول ، 
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Résumé: 
 

         Les barrières à l'entrée une des dimensions de la structure de 'industrie et 

donc ils ont un impact sur le degré de concurrence dans le marché, ce qui rend 

les firmes souhaitant entrer dons le marché obligée de connaître  la qualité des 

obstacles dans le secteur et le degré de puissance pour être des firmes établies 

doit maintenir leurs profits et leurs parts de marché en empêchant les 

concurrents potentiels soit en utilisant les avantages possédés par des 

économies d'échelle de la firme ou les avantages absolus des coûts de leurs  

produits ou les stratégies de discrimination prises par intégration vertical et de 

la publicité et des  stratégies de prix (le prix limite ou le prix prédateur )  

Les firme sont également tenus de connaître les obstacles à  la sortie avant de 

penser à entrer sur le marché 

  les firmes établies pourraient réaliser des économies d'échelle et 

peuvent être utilisés pour empêcher l'entrée de concurrents sur le secteur, le 

secteur du ciment en Algérie a plusieurs barrières à l'entrée et que la  Société 

des Ciments de Aïn-Touta, comme d'autres les firmes tentent de maintenir sa 

position dans le marché du ciment en plaçant des obstacles devant le rival 

potentiel 

Mots-clés 

  La structure du marché, barrières à l'entrée, barrières Structural, 

barrières Stratégique,  des économies d'échelle  . 
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Abstract: 

 

The barriers to entry  are one of the dimensions of the structure of the industry and 

therefore have an impact on the degree of competition in the market, which makes 

it imperative for firms wishing to enter the market to knowing  the quality of the 

obstacles in the sector and the degree of power thus Incumbents firms   

should keep  their profits and market share by preventing potential entrants 

either using the advantages possessed by the firms  as economies of scale  or the 

absolute cost advantages  and for their products or discrimination strategies taken 

by vertical integration  and advertising and pricing (limit  price or pricing 

predatory) firms are also required to know the obstacles to exit before thinking of 

entering the market 

      That Incumbents firms could achieve economies of scale and can be used to 

prevent the entry of competitors into the sector, the cement sector in Algeria has 

got several barriers to entry and as  Cement Society of Ain Touta , like other firms 

trying to maintain its position in the cement market by placing obstacles in the 

face of potential rival 

Keywords : 

 Market structure, barriers to entry, economies of scale, Structural barriers, 

strategic barriers. 
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ـــة   مقدمــــــــــــ

      

التطور  التغیرات التي یشهدها العالم الخارجي خاصة في ظل تحریر التجارة الخارجیة و إن     

و أثر على   هامما هدد مكانة المؤسسات المتواجدة بسواق جدد لألدخول مستثمرین  أدت إلى يالتكنولوج

سات سیكون دخول المؤ سو ،  بل زیادتها ةیالسوقمحافظة على حصتها لل تسعى ة الفالمؤسس ،أرباحها 

بحث عن السبل خطرا أیضا مما یحتم علیها ال دخول المستثمرین المحلین تهدیدا لها ، كما یعتبر األجنبیة

مستوى أرباحها  یؤثر على  لن فدخولهم السوق ،دخول  منالكفیلة لمنع المستثمرین األجانب أو المحلیین 

   ها من السوق.     قد یؤدي إلى خروجفقط بل 

 جدد عنالمنافسین التهدید دخول  مواجهةومن أجل مواجهة هذه الوضعیة البد على أي مؤسسة 

  .قطاع بالالمحلیین  أوبالسوق للحد من منافسة المستثمرین األجانب عوائق طریق وضع ال

الصناعة واحتلت مكانة  أبعاد هیكل أحد الصناعة في الجدد منافسینأمام ال الدخول عوائق و تعتبر    

 في كبیر تأثیر من لها لما ،) أداء- سلوك  - بارزة  في مجال االقتصاد الصناعي وفق منهجیة (هیكل

تعددت أشكال هذه العوائق كاقتصادیات الحجم و المزایا المطلقة في  ولقد المنافسة من درجة الحد

  التكالیف و تمییز المنتجات و غیرها من العوائق.

یمكن للمؤسسات القائمة في الصناعة أن تصل إلى كفاءة إنتاجیة تمكنها من تخفیض تكلفة كما و    

الحجم التي قد  تستعملها كسالح لتحدید األسعار و اقتصادیات ( وفورات) اإلنتاج المتوسط وتقوم بتحقیق 

  .وتعیق عملیة الدخول إلى الصناعة،  السوقیة المنافسة مزایا من االقتصاد بالتالي تحرم

  البحث: إشكالیة

نظرا لما تتعرض له المؤسسات القائمة أو الموجودة بالقطاع من إمكانیة انخفاض أرباحها و تقلیص 

التي قد تواجه بعض العوائق  ، هذه المؤسسات الجدیدة دخول مؤسسات جدیدة لألسواقبحصتها السوقیة 

  التساؤل األتي: في تمثلت إشكالیة البحث  و بناء على هذا، اقتصادیات الحجمكتمنعها من الدخول 

 إلى أي حد تمثل اقتصادیات الحجم عائق أمام دخول مستثمرین أو مؤسسات أخرى للسوق ؟

  و لإلجابة عن هذه اإلشكالیة نطرح التساؤالت الفرعیة التالیة:

  ؟و ما عالقته بعوائق الدخول  ما نقصد بهیكل الصناعة -

  ؟ضمن عوائق الدخول ما أهمیة اقتصادیات الحجم  -
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یمكن اعتبار كعائق للدخول في  و هلهل تحقق مؤسسة االسمنت  بعین التوتة  اقتصادیات الحجم   -

  قطاع االسمنت؟

  ة :ــــــــــات الدراســــــــفرضی

  و التساؤالت الفرعیة سنحاول من خالل بحثنا اختبار صحة الفرضیات التالیة : اإلشكالیةانطالقا من  

  ؛على درجة المنافسة تأثیرعوائق الدخول ل -  

   ؛یمنع دخول المنافسین الجدد إلى السوق الحجم تحقیق اقتصادیاتإن  -

  .الحجم ویكون عائقا حسب ظروف السوق اقتصادیاتمؤسسة اسمنت عین التوتة تحقق  إن  -

  ار الموضوع:ـــــمبررات اختی

  ؛بالدرجة األولى إلى المیل الشخصي لهذا النوع من المواضیع   اختیارناتعود أسباب   -     -

  صمیم في تدخل التي المواضیع من یعتبر حیث ،دروسالم التخصص طبیعة مع الموضوع ماشيت -    

  كون عوائق الدخول تعتبر أهم األبعاد المشكلة لهیكل الصناعة؛ تخصص االقتصاد الصناعي      

 ؛ وضع بین أیدي الطلبة مادة علمیة مهمة حول الموضوع -     -

 ؛قلة البحوث و الدراسات في هذا المجال  -     -

  ـع:ــــــــج المتبـــــــــــــــــالمنه -

المطروحة في هذه الدراسة و كذا اختبار فرضیاتها تم اختیار المنهج  اإلشكالیةعلى  اإلجابةقصد      

، و كذا منهج دراسة الحالة عن طریق جمع الوصفي و التحلیلي في الجانب العام من الموضوع 

  المؤسسة و من ثم القیام بتحلیلها. المعلومات عن

  :وعـــــــــالموض أهداف    

  .للدخول عائق  الحجم في وضعاقتصادیات  تلعبه الذي الدور إبراز -

  معرفة موضوع عوائق الدخول من وجهة نظر االقتصاد الصناعي. -

  . في البالد اإلستراتیجیةباعتباره من أهم القطاعات  قطاع االسمنت تشخیص -

معرفة ما مدى إمكانیة تحقیق مؤسسة االسمنت عین التوتة القتصادیات الحجم و دورها في الحد من  -

  دخول منافسین جدد. 
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  :الدراسات السابقة 

من خالل المسح المكتبي الذي قمنا به، تأكد لنا ندرة البحوث الجامعیة التي عالجت موضوع      

و لكن  إلیهاتطرقت  التيهناك بعض البحوث  أنالسوق غیر  إلىعوائق الدخول  اقتصادیات الحجم و

  لیس بصورة مفصلة ، ومن هذه البحوث الجامعیة نذكر ما یلي: 

1- Hans Huber, strategic behavior ,Barriers to entry and Barriers to 

mobility :These de doctorat ,faculté des sciences économiques et sociales ,université de 

Genéve,2001  

في هذه األطروحة حاول الباحث  دراسة  مختلف مصادر عوائق الدخول و ركز بالتحدید على        

العوائق تطرق إلى العدید من االستراتیجیات المتبعة إلعاقة الدخول و كانت دراسته على قطاع الطیران و 

. الصناعي االقتصادبهذا القطاع و یمكن أن نعتبر بأن هذه الدراسة اعتمدت أكثر على منهج   

محمد لمین حساب ،إستراتیجیة المؤسسة و حواجز الدخول، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة   -2

 .2004- 2005العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، جامعة األغواط،

في جوانب  مجال اقتصاد األعمال و ركز بدرجة كبیرة على الجانب االستراتیجي  كانت دراسة الباحث في

تتبع استراتیجیات واضحة للحد  اإلسمنت بالبلیدة  مؤسسة األمیونت وو توصل بأن عدیدة من الموضوع 

  من دخول المنافسین الجدد باستغالل العوامل الخارجیة و إمكانیاتها الداخلیة .

السلوكات اإلستراتیجیة على هیاكل السوق دراسة حالة قطاع اإلسمنت في الشرق فرحي السعید، أثر  - 3

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر،جامعة  الجزائري ،

مختلف االستراتیجیات و أثرها على هیكل السوق و كما تطرق  إلىحیث تطرق  2011-2010بسكرة ،

دراسته كانت  و لكن لیس بشكل كبیر باعتبار الدخول و أثر السلوكات اإلستراتیجیة على ذلك عوائق إلى

قام بدراسة لقطاع االسمنت في الجزائر و مؤسسة االسمنت بالشرق حیث  ،على هیكل السوق ككل

 .قطاع االسمنت في الجزائرعلى الجزائري و استطاع أن یتحصل على معلومات مهمة 

اقتصادیات  حول موضوعالمقاالت  لدراسات في ما یخص اقتصادیات الحجم فقد وجدنا بعضلما بالنسبة أ

لم  تخدم موضوعنا كمیة  اتكانت عبارة عن دراساإلنتاج في بعض الصناعات، و تكالیف ب ربطهاالحجم و 

   كمراجع.استعمالها فلم نستطع 

  حدود الدراسة:

   الحجم و أثرها على المنافسة في السوق   اقتصادیاتو عوائق الدخول  الحدیث عن المجال الموضوعي:

مؤسسة  هي مؤسسات الوطنیة لصناعة اإلسمنت وال إحدى اقتصرت هذه الدراسة على المجال المكاني:

  .التابعة لمجمع الصناعي السمنت الجزائر عین التوتة
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لكن اختلف   2012سنة  فترات مختلفة حتىشملت الدراسة الحدود الزمانیة من سنة  المجال الزمني:

االسمنت بالمؤسسة  إنتاجفعند دراسة  ،فترات الدراسة حسب كل عنصر و ذلك حسب البیانات المتوفرة 

و هذا من  2011حتى  2007أما التكالیف فكانت من سنة  2012إلى غایة  1986كانت الفترة من سنة 

  أجل استغالل جمیع المعلومات المتحصل علیها.

  صعوبات البحث:

  : و هيلقد واجهتنا مجموعة من الصعوبات أثناء إعداد هذا البحث    

  . صعوبة الحصول على المعلومات فیما یخص القطاع  -

 قلة الدراسات التي تناولت الموضوع . -

  خطة البحث:

تناولنا في هذا البحث ثالثة فصول، فصلین خاصین بالجانب النظري، وفصل متعلق بالجانب 

بمقدمة، لننتهي بخاتمة تتضمن النتائج المتوصل إلیها، وٕاجابة عن الفرضیات التطبیقي، مبتدئین 

  المطروحة، وتضمنت الفصول ما یلي:

 االقتصادمنهج  إلىالتطرق  حیث تم فیهعوائق الدخول المفاهیمي ل  اإلطار خصص لدراسة الفصل األول

و  هیكل الصناعة (السوق)أداء) كما تم التعرض ل - سلوك  –الصناعي  و العالقة الثالثیة (هیكل 

عوائق الدخول حسب كل سوق و من ثم دراسة  الدخول و أثره فوجب علینا التطرق تلف أنواعه و خم

و  عوائق الدخولمفهوم للمنافس المحتمل و  قرار الدخول و أثار الدخول الجدید على السوق  ثم دراسة 

مصادر عوائق الدخول سواء العوائق  الطبیعیة أو   ثم معرفة تصنیفات أوكیفیة قیاس عوائق الدخول  

عوائق الخروج و الحركة باعتبارهما من بین عوائق الدخول كما لها  إليكما تم التطرق اإلستراتیجیة و 

  . تأثیر على درجة المنافسة في السوق

تم فیه التطرق ستتم فیه دراسة اقتصادیات الحجم كعائق من عوائق الدخول للصناعة   أما الفصل الثاني 

ماهیة اقتصادیات الحجم و عوامل نشوئها و مؤشرات قیاسها بما في األنواع المختلفة القتصادیات ثم  إلى

ادیات و أنواع اقتصادیات الحجم و من ثم تحدید دور اقتصالحجم األمثل  اإلنتاجذلك دراسة تكالیف 

  .الحجم كعائق لدخول السوق

وع البحث حول مؤسسة اسمنت عین التوتة و یتم فیه ــموض إلسقاطخصصت  أما الفصل الثالث     

بما في ذلك تاریخ صناعة االسمنت في الجزائر و دراسة عرض االسمنت  تناول هیكل القطاع االسمنت

 اجـــاإلنتن حیث ــة مـــــــــاالسمنت عین التوتطة حول مجمع الشرق و مؤسسة یفي الجزائر  و ثم دراسة بس

ة مختلف عوائق سو درا و التكالیف و اقتصادیات الحجم بالمؤسسة الوضعیة المالیة المبیعات و و
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و كما یتم دراسة ما مدى تحقیق المؤسسة المدروسة لظاهرة  إلیهو عوائق الدخول  الدخول بالقطاع

  لدخول السوق.اقتصادیات الحجم و اعتبارها كعائق 

تم التوصل إلیها، وكذلك مناقشة فرضیات البحث، مع إعطاء اقتراحات تالنتائج التي  تضمنت :الخاتمة

    .وتوصیات

 



 

 

 

 

 

  الفصل األول:

  

لعوائق    يالمفـاهيم اإلطار

 الدخول
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  د:ـــــــــــــــــــــتمهی

  

 –سلوك  - لعالقة الثالثیة ( هیكللدراسة االقتصاد الصناعي تقتضي منا معرفة العناصر المكونة  إن    

عند االهتمام بموضوع هیكل الصناعة البد ف ، ) وتفاعل هذه العناصر بحیث یكون لها تأثیر متبادلأداء

هیكل الصناعة لذا قمنا بدراسة هیكل  ا من تأثیر علىأهمیة كبرى لعوائق الدخول لما له إعطاءمن 

  الصناعة وعالقته بعوائق الدخول حیث تختلف هذه العوائق باختالف طبیعة السوق .

رغبة أي مؤسسة في دخول السوق یتطلب معرفة كافیة لظروف السوق و من ثم اتخاذ القرار  كما أن  

دة من قبل تحاول جاهدة المحافظة على مكانتها في األسواق مؤسسات قائمة أو متواجب أنبالدخول غیر 

  .السوق و هذا ما یتطلب منها منع المنافسین الجدد من الدخول عن طریق مجموعة من العوائق 

في    Sherman Actمع ظهور و تزاید االحتكارات ظهرت قوانین معارضة لها كقانون شیرمان    

ارتبطت بوجود أو خلق عوائق الدخول في وجه  المحاكم و الوالیات المتحدة و أدرجت قضایا االحتكار في

المنافسین الجدد و كانت دراسات كثیرة تضمنت أهم العوائق التي من الممكن وجودها في القطاع و كان 

  المنافسین الراغبین في الدخول. أولعوائق الدخول أهمیة كبیرة للمؤسسات القائمة 

 

  األول إلى المباحث التالیة :و على ضوء ما تقدم أمكن تقسیم  الفصل 

  هیكل الصناعة و عوائق الدخول:  األولالمبحث  -

 عوائق الدخولماهیة  المبحث الثاني: -

 العوائق الطبیعیةالمبحث الثالث:  -

 ةیاإلستراتیجالعوائق : المبحث الرابع -

  : عوائق الخروج و عوائق الحركةخامسالمبحث ال -

      

  

  

  

  



عوائق الدخولاإلطار المفاھیمي ل                                               الفصــــل األول   

3 

 

  الدخول:وائق ع هیكل الصناعة ولمبحث األول :ا

التي یهتم بدراستها االقتصاد الصناعي و سنتطرق  العناصر همأبعاده المختلفة أ و یعتبر هیكل الصناعة

  عالقتها بهیكل الصناعة.  عوائق الدخول كأحد هذه العناصر و إلىفي هذا المبحث 

  المطلب األول :تعریف االقتصاد الصناعي و تطوره:

  لصناعيالفرع األول: تعریف االقتصاد ا

ینطلق االقتصاد الصناعي من فكرة أن المنافسة في األسواق لیست تامة  ویسعى إلى تحلیل النتائج    

 أي كما یندرج االقتصاد الصناعي ضمن ما یعرف بالتحلیل البیني ،1التي تجمع بین المنافسة و االحتكار

  تحلیل الوحدويالذي جاء كبدیل لكل من الو  ، la (méso-économieاالقتصاد البیني (

 )la micro-économie ) النیوكالسیكي و التحلیل الكلي (   (la macro-économie الكنزي، 

ي بتحلیل ـن اهتم الثانــــبمعزل عن محیطها في حی حیث اهتم األول بتحلیل  سلوك الوحدات االقتصادیة

  2الظواهر االقتصادیة الكلیة دون النظر إلى جزئیاتها .

و أثرها  تآالمنشاألساسي القتصادیات الصناعة على العالقات بین هیكل  السوق وسلوك  یرتكز المنهج 

و یوحي هذا المنهج بأن هناك عالقة  سببیة قائمة و تبدأ من  هیكل السوق  إلى  على تحدید أداء السوق

ألوائل في السلوك و من ثم  األداء و جاء تأكید هذه العالقة ذات االتجاه الواحد  بواسطة  الكتاب ا

 (Bain ثم بواسطة تلمیذه بین في الثالثینیات و األربعینیات    Masonاقتصادیات الصناعة خاصة ماسون 

                    3.في الخمسینیات و الستینات   )

اإلطار األساسي لعلم اقتصادیات الصناعة، فهناك عدد من المدارس  )األداء –السلوك  –لهیكل (یعتبر 

ي اهتمت بدراسته خاصة في بریطانیا و الوالیات المتحدة األمریكیة التي تختلف نظرتها حسب الفكریة الت

  4مدرسة هارفارد أو شیكاغو، كما توجد أیضا المدرسة االقتصادیة النمساویة الجدیدة . 

كما یهتم بدراسة الظروف الهیكلیة في أسواق صناعة ما، وانعكاسات ذلك على سلوك المؤسسات    

یة ضمن هذا السوق و تأثیر هذا السلوك على مستویات أداء هذه المنشات، ثم السیاسات الصناع

ل ــهیك ةــــــادل للعالقـــــالتأثیر المتب 01رقم ل ــــــو یوضح الشك 5،  الصناعیة (الحكومیة) المناسبة إزاء ذلك

                                                             
  .15، ص1994روجر كالرك ،ترجمة:فرید بشیر طاهر،دار المریخ للنشر،السعودیة، - 1
  .51ص  ،2008رحیم حسین ،إستراتیجیة المؤسسة ،دار بهاء الدین للنشر و التوزیع ،قسنطینة، - 2
  .19روجر كالرك،مرجع سابق، ص  - 3
  .22نفس المرجع ،ص  - 4
  . 39،ص .1994 اخرمة ، اقتصادیات الصناعة، دار زهران للنشر والتوزیع، جدة، السعودیة،أحمد سعید ب - 5
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روط القاعدیة أو األساسیة الش إدراجالعالقة كما تم و مختلف العناصر المكونة لهذه  و سلوك و أداء

             الصناعة.التي تحدد ظروف العرض و الطلب و التي تساهم في تحلیل هیكل  للصناعة و

  أداء ) –سلوك  –( هیكل  SCP): نموذج 01شكل رقم (ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Source: Dennis W. carlton & Jeffrey M. perloff, Economie industrielle, Groupe De Boeck s.a,  

2 édition, Bruxelles, 2008, p03. 

  ):Offer( العرض  

 التكنولوجیا؛ -

 المواد األولیة؛ -

 اقتصادیات السلم؛ -

 مدة حیاة المنتج؛ -

 الموقع الجغرافي؛ -

  .هیكل التكالیف -

  الشروط القاعدیة    

Condition de base 

 

  ):Demandeالطلب (

 مرونة للطلب؛ -

 إمكانیات الدعم؛ -

 معدل النمو؛ -

 طریقة الشراء؛ -

 المتغیرات الدوریة و الموسمیة؛ -

  نوعیة المنتج. -

:(Comportement لوك (س   

 السعر؛ -

 / كمیات اإلنتاج؛ االستثمارات -

 اإلشهار؛ -

 البحث و التطویر؛ -

 اختیار المنتجات. -

 .الندماج، التحالفا -

 :( Structure  هیكل )  

 عدد المشترین و البائعین؛ -
 عوائق الدخول؛ -
 تمییز المنتج؛ -
  التكامل العمودي. -

:(Performance) أداء 

 السعر؛ -

 الكفاءة اإلنتاجیة؛ -

 كفاءة التشغیل؛ -

 نوعیة المنتجات / الخدمات؛ -

 المحیط؛ -

 التقدم التكنولوجي؛ -

 الربح. -

 السیاسات الحكومیة

:(Politiques) 
؛التشریعات -  

سیاسات منع التكتل؛ -  

عوائق الدخول؛ -  

الضرائب و  -

 اإلعانات؛

؛محفزات االستثمار -  

محفزات الشغل؛ -  

العمومیة؛الخدمات  -  

السیاسات االقتصادیة  -

.الكلیة  
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    الفرع الثاني :تطور االقتصاد الصناعي  

لكن یعتبر ألفرید   j. B. Say الفرنسي لقد ظهر مصطلح االقتصاد الصناعي ألول مرة عند االقتصادي 

، فكان تطور االقتصاد الصناعي بشكل خاص في عي المعاصرمارشال مؤسس نظریة االقتصاد الصنا

تطور فیما بعد أین ظهر في منتصف السبعینیات  في  الوالیات المتحدة األمریكیة تم ظهر في فرنسا و

  صورة االقتصاد الصناعي الموجود اآلن.

 ، لكن یعود 1819في  J.B.Say ألول مرة عند االقتصادي الفرنسيظهر االقتصاد الصناعي  -1

في وضع األسس النظریة لالقتصاد الصناعي المعاصر، حیث بدأ  ألفرد مارشالالفضل لالقتصادي 

حیث ألف مع ،  1879كتاباته في نفس الفترة التي بدأت فیها الصناعة الحدیثة تتأسس في انجلترا عام 

ئل تحلیل وسا 1890واقترح  في كتابه مبادئ االقتصاد سنة " Economic of  industryزوجته كتاب "

فائقة األهمیة و قام بإلغاء قانون تناقص الغلة الذي تحدث عنه ریكاردو في المجال الزراعي، و فسره 

هذه الغلة المتزایدة بوجود االقتصادیات الداخلیة  حیث فسر بوجود قانون الغلة المتزایدة في الصناعة،

(التقدم التكنولوجي) و توصل مارشال (اقتصادیات الحجم ) واالقتصادیات الخارجیة الناجمة عن المحیط 

 1إلى طرح مشكلة الموازنة بین المنافسة التامة ومبدأ الغلة المتزایدة، والوقوع بذلك في التناقض.

فنشأت في ظل الرأسمالیة تكتالت  في ثم تطور االقتصاد الصناعي في و. م. أ بشكل خاص:  - 2

ها ــــات حادة حولـــــسكك الحدید) فكانت نقاش البترول، غ،ــــــــالتب ات ( صناعة الحدید،ــــــد من الصناعـــــالعدی

الذي یثبت عدم شرعیة االتفاق  1890في   sherman Actون ــــــن ضد التكتالت مثل قانـــــــو ظهرت قوانی

مجموعة من الدارسات المیدانیة حول فعالیة المؤسسات  ظهرت  sherman Actانطالقا من  و التواطؤو 

ألسواق و حول طبیعة القواعد (القوانین) التي یجب وضعها من طرف الدولة ، وامتدت إلى الجانب و ا

األكادیمي خاصة في دراسة هارفارد حیث أخذت في بدایتها الطابع المیداني و في بدایة الثالثینیات 

ة هیكل من دراسا حیث یرى أنه انطالق 1938في  E.Masonتحولت إلى دراسات منهجیة خاصة دراسة 

السوق یتم تشخیص المؤسسات االقتصادیة ومقارنة أدائها الفعلي مع األداء المخطط و بذلك تكونت 

التي شكلت األساس الهیكل، السلوك ،األداء األركان الثالثة لالقتصاد الصناعي األمریكي المتمثلة في 

 1970.2-1940لمعظم الكتابات و األعمال في الفترة الممتدة بین 

ظهر االقتصاد الصناعي في فرنسا متأخرا بالرغم من أن العدید  د الصناعي في فرنسا:االقتصا  - 3

من االقتصادیین تطرقوا في أعمالهم إلى الصناعة لكن ال یمكن اعتبارها كمدخل لالقتصاد الصناعي 

ألنها كانت تركز في الغالب على دراسات اقتصادیة مطبقة في مجال الصناعة . و أول من أدخل فكرة 

                                                             
1 - Jean-Marie Chevalier, Industrie, Encyclopédie économique, p p1535-1536 
2 - Ibid , p1537. 
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كتاب یتحدث عن  في 1958عام   Jaques Houssiauxفرنسا هو االقتصادي  إلىالقتصاد الصناعي ا

قوة األسواق معتمدا على منهج االقتصاد الصناعي في أمریكا و تعددت األعمال التي اهتمت بدراسة 

 ة لینتشردمجه في البرامج الجامعی و الهیاكل الصناعیة و في السبعینیات تم تدریس االقتصاد الصناعي

الذي اعترف باالقتصاد الصناعي  1988أكثر في فترة الثمانینات فكان مرسوم االقتصاد الصناعي سنة 

                                                             1كتخصص منفرد.

ثل  أداء  م -سلوك -هیكل منهجمنذ منتصف السبعینیات ظهرت مفاهیم جدیدة  تختلف تماما على    

نظریة  نظریة اقتصاد الصفقة و العقود ، نظریة الوكالة ،اقتصادیات الوفرة ، األسواق غیر المستقرة ،

  2األلعاب.

تعارض بین االقتصاد الصناعي الحدیث والقدیم  یبحث عادة علىالیوم :  االقتصاد الصناعي -4

المنافسة التامة و المنظمة لكن في الحقیقة المدخل العام لم یتغیر  فهو یهدف دائما إلى رفض نموذج 

   .  3خاضعة للسعر دون أن تؤثر فیه كما هو الحال في المنافسة التامة

  أداء) -سلوك -الفرع الثالث : العناصر المكونة للعالقة  الثالثیة (هیكل

     أوال: تعریف هیكل الصناعة: 

لسوق و التي تترك تنظم ا التيبأنه تلك الخصائص   Bainیعبر عنه االقتصادي  هیكل الصناعة:

أربعة خصائص رئیسیة  Bainویقترح التسعیر داخل السوق،  تأثیرا استراتیجیا على طبیعة المنافسة و

  لهیكل الصناعة والتي تعتبر مهمة الستیعاب المفهوم وقیاسه بشكل محدد وهي:

 جم.درجة تركز البائعین، أي عدد المصانع المنتجة لسلعة ما، وتوزیعها النسبي من حیث الح -

 درجة تركز المشترین، أي عدد المشترین للسلع وتوزیعهم النسبي. -

 درجة االختالف والتنوع فیما بین السلع أي الفرق في مستوي نوعیة المنتجات. -

شروط الدخول والخروج من وٕالى الصناعة، أي مدى السهولة التي یمكن للمؤسسات الدخول فیها  -

   4إلى الصناعة والخروج منها.

ة ـــت الصناعیآـل في ظلها المنشـــــــة لألسواق التي تعمـــــر عن الخواص األساسیـــــــستخدم للتعبیی و قد     

   5وأدائها.و التنظیمات المكونة لهذه األسواق و التي یمكن أن یكون لها تأثیر على سلوك هذه المنشآت 

                                                             
1- Jean-Marie Chevalier, Industrie, Encyclopédie économique, Op –cit, p 1539. 
 2  -Ibid,p1540. 
3   - Ibid, p 1541. 
 

. 28-27 ص ص ، 2000مدحت كاظم  القرشي، االقتصاد الصناعي ،دار وائل  للنشر ،عمان ،  - 4  

.52-51ص أحمد سعید باخرمة ،مرجع سابق ، ص - 5  



عوائق الدخولاإلطار المفاھیمي ل                                               الفصــــل األول   

7 

 

بعاد الرئیسیة لهیكل الصناعة ویعتبر كال من تركیز الصناعة و عوائق الدخول و تمییز المنتجات األ

   األفقي.  إضافة إلى التكامل الرأسي و

 السلوك ثانیا :

به مجموعة السیاسات واإلستراتیجیات التي تتبعها المؤسسات من أجل التأثیر على حجم نفوذها یقصد  

  1مركزها التنافسي داخل الصناعة التي تنشط فیها. في السوق، وكذا تعزیز

 وظروف السائد السوق هیكل ظل في هذه المؤسسات تتبعها التي السیاسات ات هویعتبر سلوك المؤسس

هذه  أهداف تحقیق أجل من الصناعة في لها المنافسة المؤسسات األخرى اتجاه وسلوكها فیها الطلب

، تشمل سیاسات التسعیر و سیاسات تحدید كمیة اإلنتاج ،سیاسات تنمیة اإلنتاج أو المبیعات  المؤسسات

  2سات البیع .و سیا

وبناء على هذا التعریف یعتبر السلوك حلقة صلة بین الهیكل السائد للصناعة بأبعاده الثالثة الرئیسیة:  

درجة التركیز الصناعي، عوائق الدخول إلى الصناعة والتمییز في المنتجات وبین مستویات األداء 

  .3ة ومعدل التطور التقني أو الفنيللمؤسسات في الصناعة وأهمها مستوى الربحیة والكفاءة اإلنتاجی

  ثالثا:األداء 

و من أهم  ،یعرف األداء بأنه درجة النجاح التي تحققها المؤسسة في انجاز األهداف المحددة مسبقا 

  4المعاییر المستخدمة في تقویم أداء المؤسسة هي الربحیة و النمو و اإلنتاجیة و التجدید .

تكون فیه النتائج االقتصادیة لسلوك صناعة ما تقتصر على تحقیق  كما یعتبر بأنه المقیم للمدى الذي 

 5أفضل إضافة ممكنة لتحقیق هذه األهداف.

نظریة ( الهیكل    السلوك    األداء) تأسست على فكرة أن هیكل الصناعة یقرر السلوك و هذا  إن  

 ألنهعلى هذا المدخل  الفعل بدوره یؤثر على أرباح الصناعة و في السنوات الحدیثة كان هناك بعض رد

حیث  ال یسمح لتأثیر المنافسة المحتملة على العارضین الحالیین أو المؤسسات القائمة في الصناعة ،

 التيالمؤسسات فهذه الحالة لست كذلك ، و السلوك و هو ببساطة دالة في هیكل السوق أن تتضمن  إنها

و علیه ال تسیر  ،6مختلفا  أداءض سلوكا مختلفا و تواجه مستویات متشابهة من المنافسة تبدو أنها تعر 

ة لعالقات على ذلك ـــاه المعاكس و هناك أمثلـــــــة في االتجاه الواحد بل قد تسیر في االتجـــــالعالقة الثالثی

بحث اط الـــــــة الناتجة عن نشـــــتسیر في االتجاهین معا فمثال هناك ردود فعل للتطورات التقنی نجدها و قد

و في المدى  ،على هیكل السوق في المدى الطویل د تؤثرقو التطویر على ظروف الطلب و التكالیف و 

                                                             
1 -  Godefroy Dang Nguyen, Economie industrielle appliquée, édition Vuibert, Paris, 1995, p 4. 

  .126أحمد سعید باخرمة ،مرجع سابق،ص  - 2
  .127، ص نفس المرجع -3

  .153،ص 1998عبد القادر عطیة عبد القادر ،االقتصاد الصناعي بین النظریة و التطبیق،الدار الجامعیة ،االسكندریة ، -  4
  .136.ص 2000ترجمة عبد العزیز بن عبد هللا الزوم ،مكتبة العبیكان ،الریاض ، -،األداءالھیكل ،السلوك –ریتشارد كیفز ،الصناعة األمریكیة  -  5
  .97، ص 2008اثراء للنشر و التوزیع،عمان ،  مدحت صالح القرشي ،اقتصادیات األعمال ، -  6
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القصیر تؤثر حمالت اإلعالن الناجحة على األنصبة السوقیة و على التركیز و بذلك ال یؤثر التركیز 

فاءة بین المؤسسات قد على كثافة اإلعالن فقط بل قد یحدث التأثیر العكسي أیضا وقد نجد أن فروق الك

و توحي هذه اإلمكانیة بوجود سلسلة من التأثیرات من الظروف األساسیة  تؤدي إلى زیادة التركیز

كون هناك یللتكالیف إلى هیكل السوق  ثم األداء  وبذلك ال تسیر العالقة السببیة في االتجاه الواحد بل 

أن هناك محاوالت أخرى  إالریبیة في السابق ارتباط بین المتغیرات و هذا ما أهملته الدراسات التج

                   1استخدمت أسالیب االقتصاد القیاسي األكثر تقدما لمعرفة االرتباط بین المتغیرات.

  هیكل الصناعة  حسب عوائق الدخول الثاني: طلبالم

ق حسب طبیعة هذا السوق اد هیكل الصناعة و تختلف وجود هذه العوائــــق الدخول أحد أبعــــــتعتبر عوائ

  .أو الصناعة

  األول:هیاكل السوق( الصناعة) فرعال

تعتبر عوائق الدخول أحد أبعاد هیكل الصناعة و یختلف وجودها حسب هیكل الصناعة (السوق ) من 

  أسواق المنافسة التامة إلى أسواق المنافسة غیر التامة   

  هیاكل السوق أوال:  -

و أسواق المنافسة غیر التامة التي  :أسواق المنافسة التامة أو الكاملةیمكن تقسیم األسواق إلى نوعین

  تنقسم إلى ثالث أنواع:

  سوق المنافسة االحتكاریة   -

  سوق االحتكار التام  -

  سوق احتكار(منافسة) القلة.  -

  المنافسة التامة: -1

ت التأثیر في آوال تستطیع المنش سوق المنافسة التامة سوقا مثالیة تتضمن درجة عالیة من المنافسة تعتبر 

  السوق تتمیز هذه السوق بمجموعة من الخصائص و هي:

  .عدد كبیر من البائعین (المنتجین) و المشترین وجود -

 .البعض السلع متجانسة و تشكل بدائل تامة لبعضها -

  .أي المعلومات متاحة أمام جمیع المنتجین العلم الكامل بأحوال السوق -

 .السوق و إلى من خروجال و حریة الدخول -

                                                             
  .22-21 ص روجر كالرك ،مرجع سابق ،ص -  1
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على التأثیر في السوق حیث ال یمكن تحدید السعر من قبل المنتجین بل یخضع لتفاعل قوى  عدم القدرة -

 الطلب.العرض و 

استنادا إال هذه الخصائص یمكن القول أن سوق المنافسة التامة هو سوق نظري لیس له وجود في  و

  1.الحیاة العملیة

  التام: االحتكار -2

بذلك تكون المؤسسة  خدمة ال یوجد لها بدیل تام و واحدة تنتج سلعة أو ؤسسةكون متالسوق  في هذا

و من ابرز خصائص هذا  2، تمثل الصناعة (السوق) بأكمله و ال یوجد فرق بین المنتج و الصناعة

  السوق:

 وجود منتج واحد للسلعة  -

 .القدرة على التحكم في السعر -

 .الصناعة ووجود عوائق قویة لدخول السوق أ -

 السلع لیس لها بدیل في السوق.  -

 المنافسة االحتكاریة: -3

تعتبر سوق المنافسة االحتكاریة كشكل وسیط بین المنافسة الكاملة و االحتكار فالمنافسة االحتكاریة    

الخروج من السوق  حریة الدخول و و تتشابه مع المنافسة التامة من حیث وجود عدد كبیر من البائعین ،

من حیث إن كل منتج  أن المنافسة االحتكاریة تتشابه مع االحتكار كما كذلك العلم التام بأحوال السوق،و 

وٕان كانت تلك السلع تعتبر بدائل قریبة لبعضها  یقوم بإنتاج سلعة متمیزة تختلف عن إنتاج اآلخرین،

من التحكم في ثمن بیع السلعة  ة التي تمكنهـــــمن ثم فان المنتج یتمتع ببعض القوة االحتكاری و البعض،

  . 3 أو في الكمیة التي یبیعها

  لسوق المنافسة االحتكاریة میزات معینة و هي :

  .عدد كبیر من المنتجین في السوق وجود -

 تمثل بدائل قریبة لبعضها. هيو لیست متجانسة و  شابهةالسلع مت  -

 .الخروج من السوق و الدخول حریة -

یطرة على مصادر المواد األولیة و القوانین الحكومیة من أهم األسباب و تعد براءات االختراع والس

  التي تؤدي إلى االحتكار. 

  

 

                                                             
  . 162، ص  2010لمسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة ،عمان،محمود حسین الوادي و آخرون ،االقتصاد اإلداري، دار ا -  1
  . 308،ص2009،عمان عامر  علي سعید ،مقدمة في االقتصاد الجزئي،دار البدایة ، -  2
  .293ص  ،2005، بیروت، محمدي فوزي أبو سعد ،مقدمة في االقتصاد الجزئي،الدار الجامعیة  -  3
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 القلة: احتكار - 4

منافسة القلة سوق یسیطر علیه عدد قلیل من المنشآت  تقوم بإنتاج سلعا متجانسة  القلة أو إن احتكار

التسویقیة  اإلنتاجیة أو یاستها السعریة أوقامت أحد المنشآت بتغییر س فإذات األخرى آتتأثر بسلوك المنش

  2من احتكار القلة: نوعینونمیز بین  ،1فان هذا سیؤثر على أرباح المنشات العاملة في الصناعة

تعتبر السلع متجانسة و بذلك تكون المنافسة بین المنشات القائمة في الصناعة  احتكار القلة البحت: -

   ....الخ الكیماویةلب و المواد منافسة سعریة  مثل صناعة الحدید و الص

تكون السلع غیر متجانسة وتكون المنافسة غیر سعریة و حیث تعتبر النوعیة   احتكار القلة الممیز: -

  مثل صناعة السیارات و السجائر..الخ.،و الطراز و اإلعالنات أسلحة هذه المنافسة 

  وعموما یتسم سوق احتكار القلة بالمیزات التالیة: 

 لیل من المنتجین في السوق.وجود عدد ق -

 غیر متجانسة. السلع متجانسة و -

 الداخلة للسوق. المؤسساتمام أوجود عوائق  -

 تأثیر متبادل و قدرة كبیرة على التحكم في السعر. -

 .األسواقنوع من  مختلف الخصائص لكل )01(یوضح الجدول رقم 

                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .327، صمرجع سابقعامر علي سعید، -  1
  .277،ص2009امل الفتالوي و حسن لطیف الزبیدي ،االقتصاد الجزئي(النظریات و السیاسات)،دار المناھج للنشر و التوزیع ،عمان ،ك -  2
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 ل الصناعة.أشكال هیك ) 01الجدول رقم(

 

  هیكـــــــــل الصناعـــــة  

  احتكار تام  احتكار قلة  منافسة احتكاریة  منافسة تامة  السوق خصائص

عدد كبیر من   ؤسساتعدد الم

  ؤسساتالم

عدد كبیر من 

 لكنالمؤسسات و 

 أقل منلیس 

  المنافسة التامة

قلة المؤسسات التي 

  تتقاسم السوق

  مؤسسة واحدة

لیس لها متجانسة و   نوع السلعة

  بدائل تامة

السلع تكون متجانسة   غیر متجانسة

  أو غیر متجانسة

سلعة واحدة و 

  لیس لها بدیل

سهولة الدخول و   حریة الدخول

 إلىالخروج من  و 

  السوق

عوائق الدخول   صعوبة الدخول  صعوبة الدخول

یمكن  كبیرة و ال

 إلىالدخول 

  السوق

عدم القدرة على   التحكم في السعر

  السعرالتحكم في 

عدم التحكم في 

  السعر

  التحكم في السعر  التحكم في السعر

 ة،ـــــــــة،االسكندریــــي،الدار الجامعیـــــــا،االقتصاد التحلیلــــــــمحمد البن :الباحثة باالعتماد على إعدادمن  المصدر:

 .286ص ، 2008

  الثاني: عالقة عوائق الدخول بهیكل السوق فرعال

األسواق حسب سهولة و صعوبة  إلىق الدخول حسب نوع السوق و سنتطرق یختلف وجود عوائ

  عوائق الدخول حسب هیكل السوق.الدخول ثم 

  حسب سهولة أو صعوبة الدخول األسواق:أنواع أوال

أنواع و هذا حسب درجة سهولة أو صعوبة  الدخول  أربعة إلىواق ــــ" األس Bian "االقتصادي لقد صنف

  :1ائق الموجودة بها وهيو تبعا لنوعیة العو 

  

  

  

                                                             
  . 57-56 ص عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، مرجع سابق، ص -  1
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 صناعات سهلة الدخول:أسواق أو   -1

وتمتاز هذه األسواق بعدم وجود  منافس قائم أو محتمل له میزة جوهریة في التكلفة على المنافسین   

ل الطویل ـــة و أي محاولة من أجل ذلك لن تستمر في األجــیمكن تحقیق أرباح غیر عادی و ال ،اآلخرین

  ل وال یوجد في هذه الحالة أي سعر أعلى من الحد األدنى للتكلفة المتوسطة. و تنتهي  بالفش

 أسواق بها عوائق غیر فعالة للدخول:  -2

و في هذه األسواق تحقق المنشآت القائمة أرباحا غیر عادیة نتیجة لمزایا تكالیفیة تتمتع بها عند أسعار    

قها في األجل الطویل من منع دخول منشآت منخفضة تمنع الدخول ،ولكن المكاسب  التي یمكن أن تحق

جدیدة تكون أقل من العوائد و األرباح المضحى بها في الوقت الحاضر نتیجة إلتباع سیاسة األسعار 

  المنخفضة.

  فعالة للدخول: أسواق بها عوائق -3

القائمة  التي تحققها المؤسسات ذه األسواق عن سابقتها في كون المكاسب و األرباح طویلة األجلهتختلف  و

من وراء منع الدخول أكبر من العوائد المضحى بها في األجل القصیر نتیجة النتهاج سیاسة األسعار 

  .المنخفضة

 :أسواق ممنوعة الدخول - 4

وهي األسواق التي یكون السعر الذي یعظم الربح في األجل القصیر منخفضا بدرجة ال تغري أي   

  ائر بصفة مستمرة في األجل الطویل.إلمكانیة تحقیقها خس منشآت جدیدة بالدخول،

الدخول في أي سوق على تحدید نوعها و مدى قوتها و جاذبیتها على للمؤسسات عوائق تقوم 

ل ــــــي المدى الطویـــــــق الدخول المرتفعة تؤثر في السوق على أرباح الشركات فـــعوائف ،الراغبة في الدخول

بالمؤسسات و اإلمكانیات غیر فعالة و التكالیف المرتفعة  و على الكفاءة في تكلفة الصناعة الخاصة

إضافة إلى تحدید المؤسسات التي ستبقى و التي ستخرج مع تحفیز لرجال األعمال و المسیرین في 

  1.البحث على بدیل قوي في عملیة اإلنتاج عن طریق البحث و التطویر و كذا اإلبداع

  :عوائق الدخول حسب هیكل السوقثانیا

فال وجود لها في أسواق المنافسة التامة و تختلف حدتها في  رخآوجود عوائق الدخول من سوق إلى  یختلف 

  أسواق المنافسة غیر التامة.

  في سوق المنافسة التامة: -1

في هذه السوق تكون هناك حریة في الدخول و الخروج من السوق بمعنى عدم وجود قیود من أي نوع 

رى ـــــسلعة أو أخ اجــــــإلنتذا یعني أن عناصر اإلنتاج تنتقل بحریة تامة تعیق الدخول و الخروج منه، و ه

                                                             
، رسالة ماجستیر غیر منشورة ونت و اإلسمنت بالبلیدة "وحدة األمی: " دراسة حالة   محمد لمین حساب ،إستراتیجیة المؤسسة و حواجز الدخول -  1

  .26، ص 2004 -2005، ، كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر، جامعة عمار ثلیجي ،األغواط



عوائق الدخولاإلطار المفاھیمي ل                                               الفصــــل األول   

13 

 

تتوفر فیها الحوافز  التيقد تنجذب للصناعة  ضافیةاإل نتاجاإلأخرى ،لذا فان عناصر  إلىو من منطقة 

الصناعة قد یكون على شكل مشروعات جدیدة تدخل  إلى اإلنتاج االقتصادیة الالزمة و انتقال عناصر

یؤثر بأیة  نسبة  كما أن انسحاب أحد من السوق ال، 1لصناعة فیزید عدد المشروعات الموجودة  فعال ا

سواء كان ذلك من ناحیة اإلنتاج أو مستویات أسعار  أو بأي شكل على وضعیة المنتجین المنافسین له،

رجال األعمال  أو البیع أو مدى تحقیقهم لألرباح كما یحدث األمر نفسه عندما یقرر أحد المستثمرین

اج ـــــــات اإلنتــــــــؤثر مطلقا على وضعیــــــــــحیث ال ی دخول الصناعة ألول مرة كمنافس للمنتجین الحالیین ،

ها أقل من المستویات السائدة في ر أسعا كانتو األسعار السائدة مهما كانت الكمیات المنتجة  كبیرة و 

    2.السوق

  :في االحتكار التام - 2

الصناعة لذا ال بد  إلى أخرىداد شدة العوائق في سوق االحتكار التام حیث تحول من دخول منشات تز    

طبیعیة توفر للمنشأة  أوقانونیة  إماتكون عالیة بدرجة تكفي لمنع منافسین جدد، وتكون هذه العوائق  أن

ن تخلق حواجز خاصة بها و كما تستطیع المنشأة المحتكـرة أ المحتكرة الحمایة من أي منافسین محتملین،

وجود مثل هذه العوائق  یمنع دخول  إن .3السلعة  إلنتاجمن خالل سیطرتها على الموارد األساسیة 

  . 4منافسین للمحتكرین في الصناعة مما یتیح لهم وضعا احتكاریا

 سوق المنافسة االحتكاریة: - 3

ك عوائق دخول رئیسیة والقیود لیس هنا إذفي هذه السوق أسهل نسبیا  المنشآتیكون دخول و خروج   

تكون قیود مفروضة من قبل السلطات الحكومیة و یكون من السهل التعامل معها  قلیلة جدا و عادة ما

لكن هذه الحریة نتیجة انخفاض  ، 5بهذه الخاصیة یتشابه سوق المنافسة االحتكاریة مع المنافسة التامة

  دیة في األجل الطویل في كال السوقین.عوائق الدخول تؤدي إلى اختفاء األرباح االقتصا

فقد تنتمي المنشات في صناعة  بعض التشریعات قد تحد من دخول منشات جدیدة للصناعة،أن غیر 

ت آقوانین تعرقل دخول منش إصدارمنظمة تجاریة ذات نفوذ سیاسي تستعمله للضغط من أجل  إلىمعینة 

لذا فان قوانین التراخیص التي  ئمة و مقاسمتها األرباحالقا المنشآتجدیدة للصناعة التي قد تقوم بمنافسة 

صناعة معینة كما هو الحال في بعض الوالیات  إلىتصدر في بعض الدول قد تعمل على تقیید الدخول 

                                                                                                      .   6األمریكیة

                                                             
  .194ص ،2009دار زهران ،عمان، األردن، ناظم محمد نوري الشمري و محمد موسى الشروف ، مدخل إلى علم االقتصاد ، -  1
  .205،ص 2003ومي ، مبادئ االقتصاد الجزئي ، مركز النشر الجامعي ،تونس ،نواف الر  - 2
  .346ص  محمد البنا، مرجع سابق ، - 3
  .218ص  ناظم محمد الشمري و محمد موسى الشروف ، مرجع  سابق ، - 4
  .239نفس المرجع ،ص   - 5
  .246نفس المرجع ، ص  -  6
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 سوق احتكار القلة: -4

بحجم كبیر   اإلنتاجیكون قائما على أساس  أنصناعة احتكار القلة یجب  إلىمنشاة  أيدخول  إن  

تحقیقه من أجل الحصول على تكلفة  إلىتسعى ، ة أبالنسبة للحجم الكلي للسوق كهدف أساسي للمنش

لوحدة من الناتج لذا فان عددا قلیال جدا من المنشات ذات الحجم الكبیر و ذات الكفاءة في منخفضة ل

دخول  أمامالقیود قویة  لذا تكون العوائق و، 1تغطي الطلب على منتجات الصناعة  أنالتكالیف یمكن 

من شانها  الصناعة في احتكار القلة، حیث  یمكن للمنشات القائمة استخدام بعض االستراتیجیات التي

إما بخفض األرباح أو بزیادة الطاقة اإلنتاجیة إال انه  الحیلولة دون دخول شركات أخرى  إلى األسواق ،

یمكن استخدام استراتیجیات أخرى لنفس الغرض فباإلمكان استخدام اإلعالنات للحیلولة دون دخول 

في ظل احتكار القلة قد تكون  و على العموم فان عوائق الدخول ،2احد األسواق إلىالشركات الجدیدة 

ت آطبیعیة أي تلك الناجمة عن ظروف  السوق أو الصناعة نفسها ،أو بقیود مصطنعة تقیمها المنش

الحالیة لالحتفاظ بوضعها الحالي فینما یصعب على المنشات الجدیدة اختراق القیود الطبیعیة فإنها تتمكن 

  .3األحیان في محاولتها الدخول في الصناعةمن اختراق الحواجز المصطنعة و إزالتها  في بعض 

السوق تكون منعدمة في سوق المنافسة التامة و تختلف  إلىعوائق الدخول  أنعلیه یمكن القول  و   

شدتها في أسواق المنافسة غیر التامة فتكون جد عالیة في االحتكار التام و احتكار القلة ونسبیة و قلیلة 

  نظرا لطبیعة كل سوق. في المنافسة االحتكاریة و ذلك

  

  

  

  

 

 

  

  

                                                             
  . 261، نفس المرجع ، ص  -  1
  .356.ص 1999،،القاھرة د ،ترجمة: جورج فھمي رزق ،االقتصاد التطبیقي في إدارة األعمال ،المكتبة األكادیمیة ادوین مانسفل -  2
  .362، ص2008طلعت الدرماش ،اقتصادیات اإلنتاج ،دار النھضة العربیة ،القاھرة ، الطبعة الثانیة ، - 3
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  وقــالس ىـول إلـق الدخـــعوائماهیة : يــالثانالمبحث 

یتواجد بالصناعة مؤسسات تقوم بتلبیة الطلب لكن سرعان ما تتغیر هیكل الصناعة نتیجة رغبة العدید    

ینا  قبل من المؤسسات دخول السوق فقد تواجه هذه المؤسسات عوائق تمنع دخولها لذا كان لزاما عل

تحدید مفهوم عوائق الدخول أن نعرف المنافس المحتمل أو الجدید و شروط دخوله و مراحله و اآلثار 

  .     الناتجة عن هذا الدخول

    دخول المنافس الجدید المحتمل األول:المطلب  

جدد یرغبون  إن المؤسسة المتواجدة في الصناعة ال تواجه المنافسین الحالیین  فقط بل  قد تواجه منافسین

في الدخول إلى الصناعة (السوق) مما یهدد مكانتها في السوق و هذا التهدید  یتوقف على مدى وجود 

را ــــكان السوق ح إذاو تنخفض أرباحها  عوائق للدخول في السوق  فقد تفقد المؤسسة حصتها في السوق

ل ــــــة المنافس المحتمـــلذا بد من معرف مقیدا أوكان مغلقا  إذاو قد ال تستطیع المؤسسات الجدیدة الدخول 

  و شروط دخوله  للصناعة و كیفیة هذا الدخول.

  تعریف المنافس المحتمل: األول:الفرع 

السوق،  یحمل الداخلون الجدد إلى القطاع قدرات جدیدة، حیث تكون لدیهم الرغبة في اقتحام حصص

ض أسعار العرض، أو ارتفاع تكالیف المؤسسات وبهذا یؤثرون في مرد ودیة قطاع النشاط من خالل تخفی

نوعیة حواجز الدخول التي  حسباخلین الجدد دد درجة خطورة الحدتت و، في القطاع من قبلالمتواجدة 

 .1یفرضها قطاع النشاط

السوق في الوقت الحالي و لكن لدیها القدرة  إلىفالمنافسون المحتملون هم الشركات التي لم  تدخل       

، ویعتبر دخول المنافس الجدید تهدیدا بارزا للمؤسسات القائمة 2رغبت ذلك إذاخول في المنافسة على الد

و تنخفض المبیعات والحصة السوقیة و سیؤثر ذلك   في الصناعة ، فبدخولهم سوف تزداد حدة المنافسة

منافسین الحالیین جانب ال إلىو یعتبر المنافس المحتمل   3على  هیكل األسعار و بالتالي على األرباح.

و الموردین و العمالء  و المنتجات البدیلة  القوى التنافسیة الخمس التي تكلم علیها بورتر و التي تحدد 

  بیئة الصناعة .

                                                             
1 - Michael Porter, Les choix stratégiques et concurrence, France, Economica,1  ,982  P 7. 

ترجمة رفاعي محمد رفاعي ، محمد سید أحمد عبد المتعال،الجزء األول، دار  -مدخل متكامل –شارلزو جاریث جونز،اإلدارة اإلستراتیجیة  -2

  .132، ص 2001المریخ للنشر و التوزیع، الریاض ،
  .105، ص2005دار الیازوردي للنشر و التوزیع،عمان، –ملیات و حاالت دراسیة مفاهیم و ع –زكریا مطلك الدوري، اإلدارة اإلستراتیجیة  - 3
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وعلیه فالمنافسون المحتملون أو المؤسسات الجدیدة أو الراغبة في الدخول الداخلون المحتملون أو 

تشیر إلى مؤسسات غیر متواجدة في الصناعة لكنها ترغب  المنافسون المرتقبون كل هذه المصطلحات

 التيتشكل تهدیدا للمؤسسات القائمة و  ،في الدخول متى أتیحت لها ذلك بشرط أن یكون دخولها مربحا

  تسمى أیضا (المتواجدة بالصناعة ،المنافسون الحالیون، ..)

 شروط الدخول:لفرع الثاني: ا

الحصول على  و اإلنتاجیةالصناعة یترتب علیه زیادة الطاقة  إلىول قیام المنافسین الجدد بالدخ إن   

یتحقق هذا الدخول البد من  بالصناعة فحتىات القائمة ـتخفض بذلك من نصیب المؤسس حصة سوقیة

     1 هي:توفر بعض الشروط و 

 ؛ جدیدة إنتاجیةطاقة  قامةإ -

 ؛مستقلة  قانونیةأن یكون للمؤسسة الجدیدة شخصیة  -

ال یعتبر دخوال الن الوحدات المضافة لیس لدیها  اإلنتاجیةان توسیع المؤسسات لطاقتها و علیه ف

تقوم بها المؤسسات  التيیشتمل على عملیات االندماج  الدخول ال أنكما  شخصیة قانونیة مستقلة ،

سسات یعتبر أیضا انفصال المؤ  جدیدة كما ال إنتاجیةطاقة  تضیفال  ألنـهاالبعض  القائمة مع بعضها

  السوق. إلىوحدات قانونیة مستقلة دخوال  إلىالقائمة المندمجة 

 شخصیة قانونیة مستقلة و أدت لها كانت إذا إال الصناعة إلىال یتحقق دخول مؤسسات جدیدة  إذن 

  اإلنتاجیة في السوق.زیادة الطاقة  إلى بدخولها 

 2قراراته):مراحله و (قرار الدخول : الفرع الثالث

تقوم بدراسة وافیة لمختلف العناصر و بما فیها  أنلمؤسسات الراغبة في دخول صناعة معینة یتعین على ا

قرار المؤسسة بالدخول هو قرار استراتیجي یمر  أنحیث  التي تشكل عوائق أمام الدخول، العوامل

  بالمراحل التالیة :

 ؛من الدخول في الصناعة الهدف أو تحدید األهداف -

 ؛دقةب المستهدفتحدید السوق  -

،  ةـــــــالتنظیمی الجوانبالصناعة من مختلف  ات واسعة عن القطاع المستهدف أوــــتوفیر معلوم    -

 ؛اإلستراتیجیة و السوقیة و

تحلیل تلك المعلومات و البیانات و ربطها باألهداف و الموارد المتاحة أو الممكن الحصول  -

 ؛علیها

                                                             
  .51عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، مرجع سابق، ص  - 1

  .171-170 ص رحیم حسین، مرجع سابق، ص - 2
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صة نقاط القوة و الضعف لدى المنافسین الصناعة خا تحكم التيالقوى التنافسیة  تحلیل -

  ؛المتواجدین في الصناعة

 ؛اتخاذ قرار الدخول أو عدم الدخول على ضوء التحلیل السابق -

 و االنطالق بناء االستراتیجیات وتتعلق بمرحلة في حالة اتخاذ قرار الدخول و تنفیذه تأتي مرحلة -

أیضا لكن اعتماد  و ل قاعدة ثم موقع تنافسيجهود من أجل تشكی تتطلب استثمارات و التي كتشاف واال

 . الحالیین تجاه الداخلون الجدداستراتیجیات لمواجهة ردود أفعال المنافسین 

                     .المراجعة و التغذیة العكسیة إجراء بعد فترة تأتي مرحلة تقییم قرار الدخول و -

  و المستهلكین المنافسین، الفعل المحتملة لكل من: لذا البد أن یخطط الداخل الجدید لدخوله و یتوقع ردود

الدخول ،  والتسویقیة السابقة لقرار اإلستراتیجیةو هذا من المفروض أن یكون مدروسا ضمن العوامل  

بل قد تكون عدائیة من طرف  ایجابیة  أو سلبیة من قبل المنافسین و المستهلكین،فقد تكون ردود الفعل 

   .في الصناعة المنافسین 

قوم بدراسة جیدة تالدفاع أو الهجوم و  ماعلى إستراتیجیتین و هعتمد المؤسسات الراغبة في الدخول ت –

  الدفاع.قارن بین مخاطر الهجوم و تكالیف تفاتها للنتائج المتوقعة لخیار 

طریقة تعیق بها الداخلون  إیجادو بالمقابل فان المؤسسات المتواجدة أو القائمة في الصناعة ستحاول 

  . اإلجراءاتعن طریق مجموعة من  الجدد

قد تشكل عائقا  التيتواجه مجموعة من العوائق  فإنهاالصناعة  إلىمؤسسة ما بالدخول  ما رغبت فإذا

رین في تردد و تفكیر طویل في حین مطلقا أمام المستثمرین الراغبین في الدخول و قد تجعل المستثم

  1:حیث من إلیهاحیث یمكن النظر یمكن تجاوزها بسهولة  عوائقتكون  أنمكن ی

یمكن اعتبار رأس المال في بعض  فمثال استعداداته:و  المحتمل افسـالمن أووة المستثمر ـق -

 .المتوسطةالمؤسسات الصغیرة و  أمام الصناعات حاجزا للدخول

 .یمكن التعامل معها أي قابلة للمساومة و حواجز مانعة حواجزفنجد  الحاجز:طبیعة هذا  -

أن تكون لها  جدیدة و إنتاجیةطاقة  إقامةیه فان قیام المؤسسات الجدیدة بالدخول البد أن یتضمن علو

 سهولة و صعوبة الدخولأي لكنه یتوقف على نوعیة الحواجز الموجودة فیه  شخصیة قانونیة مستقلة و

   مخاطرة.یترتب علیه تكلفة و حیث 

  

  

                                                             
  .165- 164 ص ص مرجع سابق، رحیم حسین  ، -  1
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   آثارهالمطلب الثاني: الدخول و 

ول مؤسسة جدیدة إلى الصناعة فان هذا الدخول سیحدث تغیرات على هیكل عندما یتم دخ

  و ذلك من خالل أثار الدخول و تطور الصناعة.  الصناعة 

  1أثار الدخولالفرع األول :  

صناعة أو سوق یعتمد على السهولة التي یمكن أن تدخل بها، فعدد المؤسسات  إلىدخول مؤسسة جدیدة 

كان الدخول حرا فان عدد  إذابائعین یتوقف على ظروف الدخول ففي حالة ما درجة تركز ال بالصناعة و

عدد المؤسسات یكون كبیرا على العكس في حالة الدخول المقید و ذلك ألن درجة المنافسة  أوالبائعین 

  . تعتمد على حالة الدخول

 دیدة؛و خدمات جسلع یقدم  یمكن للداخل الجدید للصناعة أن یجلب معه مزایا منها: و 

 یحدث تغیرات على التوازن بین مختلف القطاعات؛ -

 ؛ ....) ..، إداریة تكنولوجیة، یأتي بتقنیات جدیدة ( -

 یزید من الفرص . -

   2 الدخول و تطور الصناعةالفرع الثاني: 

مرحلة ما قبل الدخول و توازن السوق  توازن السوق في بین لخروج تقارنا و إن معظم نماذج الدخول  

  .ما بعد الدخولفي مرحلة 

على األرباح غیر  وظیفة اقتصادیة أساسیة للقضاءكما یعتبر و  توازن في األساس الدخول هو آلیة 

تعتبر الدخول جزء من  التي Geroskiو Schumpeterـــرؤى لالكثیر من الالمقابل نجد في العادیة و 

الصناعة على المدى  محوریا في تطورالدخول و الخروج دورا تالي یلعب بال النموذج الدینامیكي للمنافسة،

  و هما دخول المقلد و دخول المبتكر. یدرس نوعین أساسین للدخول Geroski أنحیث ل الطوی

  . دخول المقلدأوال: 

 الداخل كسب الربح عن طریق تقلید منتج المؤسسة القائمة أو طریقة اإلنتاج ،یستطیع  عندما یحدث

ة توازنیة بمعنى یساعد على دفع الصناعة من أجل التوازن دخول المقلد هو في األصل قو ن أ حیث

لمؤسسة ل فض األرباح غیر عادیةنخت بذلكو تظل دون تغییر أساسي  المنتجات الخصائص لكن

  . منها جزءأو على القضاء علیها ب  إماالقائمة 

  

                                                             
1 - Market Structure and Barriers to entry, (http //:www.jbdon.connarket-structure-and-microbes-barriers-to entry 
.html , pdf) , date  consultée le 02/03/2012, p 7.  
2 - Joel lipczynski and other, Op-cit , pp  - 308  309 
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  .دخول المبتكرثانیا : 

منتج بخصائص الیكون  تج ألول مرة من بإدخال المؤسسة الجدیدة تقوم عندما دخول المبتكر یحدث  

دخول المبتكر في  حیث أن طریقة جدیدة إلنتاج منتج موجود بثمن أرخص ،المبتكر أو یوجد  جدیدة ،

  .لخصائص بسبب وجود توازنات سوقیة ل تغییر قوة غیر توازنیة ،بمعنى أنه یعتبر یعتبر األصل

 و كیل و نمو صناعات جدیدة و زوالفي تش كبیرإسهام  لهدخول المبتكر على وجه الخصوص  إن

یشجع  فهو أكثر كفاءة  أو ابتكارا أكثر الدخول بواسطة داخلفعندما یكون تراجع الصناعات القدیمة 

  .خفض تكالیفها أو استبدال ما لدیها من خطوط اإلنتاج ، المؤسسات القائمة على تحسین أو

على  لقائمة التي عجزت على االبتكارالمنافسة في آخر األمر ستجبر المؤسسات ا أنكما       

یمكن للدخول أیضا أن یلعب دورا أكثر إبداعا في األسواق في بوصفه وسیلة إدخال و نشر  ، واالنسحاب

جدیدة أو العملیات التي تحدث تغییرا جوهریا حاالت العرض و الطلب  منتجاتاالبتكارات التي تجسد 

 اج ابتكارات جدیدة أوــــــــإنتو  على تولید  ع المؤسسات القائمةیقن أنیمكن  تهدید الدخول كونیقد ف أیضا ،

  .أكثر  سرعةالموجودة و لكن بجات تالمن اعتماد 

كون أعلى في صناعات تعتمد على ی و دخول و الخروج المحتملالتحول المؤسسات ناشئ عن  إن 

في هذه الصناعات،  الغلبة إلى التكنولوجیا مثل اإللكترونیات واألدویة حیث المنافسة غیر سعریة تتجه

متباعدة ، وذلك بسبب عدم الیقین المرتبط بنتائج تكون  لمؤسسات لتغیرات في معدالت األرباح الو 

  . االبتكار

التي تنشأ  وللسوق  الهامة من مزایا أول متحرك االستفادة واأن یستفید همالداخلین الناجحین یمكن إن -

  :و هي  في عدة طرق

 ؛و استغالل وفورات الحجم أخرى  وظائف إلىالتنقل  إلىیؤدي  متعلملا نشاط ى:ولاأل  -

 ؛ تأتي من حقیقة أن أول المتحركین المبادرین یملكون فرصة الحتكار المدخالت النادرة : الثانیة -

من  فمثالن هي استثمارات فعالة بشأن المنتج ـــــــالمستهلكی مبكرا من قبل راءـــــــ: قرارات الشالثالثة -

المستهلكین راضون عن الكیفیة التي یعمل بها المنتج  تجعل هذه االستثمارات أن كما ،..الخ هــــــتخدمیس

 ؛بدائلللمعارضین  ونكونیسو 

تعزیز العالمة التجاریة  إلى غالبا األول الذي یقدم منتج مربح في السوق یؤدي المتحرك : رابعا و أخیرا  -

 .هو مكانت

األكثر أهمیة  االقتصاديالدور أي  ة الدینامیكیة للدخول و تطور السوقوجهاللخص هذه الدراسة ت    

 وبقائها األسواقترك  بدال من جدید ، سوق إلىتوازنات السوق القدیم  و سهل كل التعدیالتالتي ت لدخولل

من  االبتكاراالختراع و حافز على على  دافع  االقتصاد الرأسمالي إلىالتحول فكان  ،دائم اختالل  في

 .أي وقت مضى 
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اء قاالنت ،شابه نموذج داروین في االحتكاریللمنافسة بین المؤسسات   Schunpeterianنموذج إن 

مكن األقوى تقوى المنافسة فالذي یعتبر تحول نوعي في حقیقة العلوم،  لألصلحالبقاء  أوفطري الالطبیعي 

ي حین األضعف و األقل كفاءة من المؤسسات على البقاء و االزدهار ،ف فعالیة من و و األكثر كفاءة

  . و الزوال القضاءجه احتمال االمؤسسات تو 

  عوائق الدخول فهومم: الثالث طلبالم

  عوائق الدخول قمنا في هذا المطلب بتعریف العوائق  ومن ثم قیاسها و أخیرا تصنیفها فهومللتعرف على م

 عوائق الدخول:تعریف  :األول فرعال

) أول من استخدم مصطلح عوائق الدخول في مقالة له Donald H.Wallaceیعتبر االقتصادي  (     

ن للجمعیة األمریكیة في مارس ـــاألربعی خالل االجتماع السنوي الثامن و ,أكادیمیةنشرت في مجلة 

كما  ،2 1952في   Harrod،  و بعدها تلت عدة مساهمات حول هذا الموضوع مثل مساهمة1 1936

سلسلة من المقاالت بلغت ذروتها في كتاب یعتبر أول دراسة شاملة ) Joe.S.Bainكتب االقتصادي (

سنة  )  Barriers to competition(العوائق أمام المنافسة الجدیدة  عن عوائق الدخول تحت عنوان

  .و الذي أحدث منعطفا في دراسة االقتصاد الصناعي ،19563

 تعریف عوائق الدخول: 

ین تحدید مفهوم عوائق الدخول و اختلف وجهات النظر حول هذا التعریف لقد حاول العدید من االقتصادی

  البعض منها: وسیتم عرض

Bain شرط  یرى أن صناعة في الوالیات المتحدة األمریكیة  20التي تضمنت دراسة حالة  في مقالته

التنافسي الدخول یمكن قیاسه وفق المدى الذي یمكن المؤسسات القائمة من رفع األسعار فوق المستوى 

       .4دون جذب الدخول و بذلك یكون الدخول صعبا

المؤسسات القائمة على " مقدرة  أنهربط هذا المفهوم بعائق الدخول و عرفه على  1956 في سنةثم  

دونه دون أن تحقق خسائر حتى وان  مؤسسة محتملة أن تدخل السوق عنده أو أيوضع سعر ال تستطیع 

عائق الدخول هو ملك المؤسسات كما یرى أن " ، 5ات القائمة بتحقیق أرباحكان هذا السعر یسمح للمؤسس

القائمة في الصناعة مزایا على المؤسسات الراغبة في الدخول للصناعة ،األمر الذي ینعكس في المدى 

                                                             
1 - R . Preston McAfee and other, "What is a Barrier to Entry?",American  Economic Review, Vol. 94 , No. 2,  
    may,2004, p1.  
2 - Joel lipczynski ,john Wilson ,john goddared ,Op-cit ,p279. 
3 - R . Preston McAfee and other, "What is a Barrier to Entry?", Op-cit,p1. 
4 - Joe .S Bain ,economies of Scale, Concentration and the Condition of Entry in twenty Manufacturing  
     Industries ,American Economic Review –March 1954, p  16   

.56،ص  1998عبد القادر محمد عبد القادر عطیة ،االقتصاد الصناعي بین النظریة و التطبیق،الدار الجامعیة ،االسكندریة ، - 5  
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تنجذب  أنمن رفع أسعارها باستمرار فوق مستویات األسعار التنافسیة دون  القائمةالذي یمكن المؤسسات 

استطاعت المؤسسات  إذااألسعار عند المستویات التنافسیة  الصناعة وسوف تستقر إلىات جدیدة مؤسس

دخول  ذلك تحقیق األرباح العادیة دون أن یسبببالحالیة رفع األسعار فوق التكلفة الهامشیة و یسمح لها 

 .الدخول قد عرف عوائق الدخول من حیث شرط Bainو بذلك یكون  1."الصناعة إلىشركات جدیدة  

مزایا المطلقة في  عوائق الدخول في ثالثة مصادر و هي اقتصادیات الحجم و  Bain حصر لقد 

رفض بأن تكون اقتصادیات  لم یوافقه على ذلك و  ) Stigler )1968أن إال تمییز المنتجات و التكالیف

امتالك المؤسسات ربط عوائق الدخول ب وسع تعریفه و الحجم و احتیاجات رأس المال عائق للدخول و

التكلفة اإلضافیة التي یجب أن بأنها " الدخولعائق Stigler  عرف 1968في سنة  و مزایا تكالیفیة

السوق دون أن تتحملها المؤسسات الحالیة في األمد  إلىتتحملها المؤسسات الراغبة في الدخول 

 .2"الطویل

لفة اإلنتاج للمؤسسات الراغبة في الدخول ظروف الطلب و تكاالختالف في التكلفة إلى  إلىذلك و یرجع  

 أن إالورغم هذا االنتقاد  3تماثلت فال وجود لعوائق الدخول. إذاأما  عن المؤسسات القائمة في السوق

Bain یتضاءل نشاطه لم.  

یترتب علیها رفع تكلفة  التيیرى بأن "عوائق الدخول تتمثل في العوائق الحكومیة ف Demestz أما 

  .4حتملة الراغبة في الدخول"المؤسسات الم

ترفع من تكلفة اإلنتاج و أعطى بذلك مثاال  ألنهاعوائق الدخول في القیود الحكومیة  Demestzیحصر 

تملك القوة القانونیة لمنع الدخول  التيحول سیارات التاكسي العاملة بالمدن و یرى أن الحكومة هي 

  ول.متجاهال بذلك القوة السوقیة التي قد تحد من الدخ

العامل الذي یجعل الدخول غیر "ائق الدخول هو عف باألرباحفقط ربط عوائق الدخول  fergusonأما 

مع  (الحدیة) مربح  لكن مع السماح للمؤسسات القائمة بتحدید األسعار تكون أعلى من التكلفة الهامشیة

شيء یمنع الدخول   أيهو"  عائق الدخول أن  Fisherلكن یرى ،"االستمرار في كسب عوائد احتكاریة

یكون للدخول فائدة للمؤسسات  أنلذا فهو یشترط  ،5"  عندما یكون الدخول مفید من الناحیة االجتماعیة

  الجدیدة. 

تكون أعلى من التكلفة الحدیة في المدى الطویل فهي لیست كافیة لتحقیق األسعار أن  fergusonیرى   

قد ال تتجاوز التكلفة  أنها إالتوسط التكلفة الحدیة أعلى من م األسعاركانت  فإذاأباح غیر عادیة 

                                                             
1 -   R . Preston McAfee and other, Economic and Antitrust Barriers to Entry , Document de travail, October  
       2004. ,p4 
2 - Stigler George, the organization of industry , Chicago ,University of Chicago, University Press .p 67. 

.54عبد القادر محمد عطیة، مرجع سابق، ص - 3  
  .52نفس المرجع ، ص  - 4

5- R . Preston McAfee and other, "Economic and Antitrust Barriers to Entry," op-cit  , p6. 



عوائق الدخولاإلطار المفاھیمي ل                                               الفصــــل األول   

22 

 

فمثال قد تتنافس المؤسسات القائمة من خالل ن المنافسة بین المؤسسات القائمة غیر سعریة المتوسطة أل

      للمؤسسات القائمة و حتى المنافسین المحتملین .  زید من التكلفة المتوسطةتفهذه التكالیف قد  اإلعالن

ا في من وجوده هأن تكسب المؤسسة من نالربح اإلضافي الذي یمك " بأنهاGilbert  فهاعر  كما      

  .باألرباحربط أیضا عوائق الدخول  Gilbertالحظ أن ن حیث ، 1 "الصناعة 

خاصیة هیكلیة في السوق تحمي القوة  عائق الدخول هو أن انیعتبر  Church and ware أما   

ثم جاء عدة كتابات عن عوائق الدخول  .2 ل جعل الدخول غیر مربحة من خالالسوقیة للمؤسسات القائم

المنافسة في على دور المنافسین المحتملین في  اشدد انذلال  Gavaو  porterكل من حتى جاء  

عوائق الحركة داخل  كل من عوائق الخروج و أنأدخال فكرة جدیدة لعوائق الدخول و هي  و القطاع

  عوامل التي تعیق المنافسة الجدیدة.  من بین ال تعتبرانالقطاع 

و في األخیر  من بین التعاریف واألكثر دقة األنسبهو التعریف هو  Bain نقول أن تعریف أنیمكن و  

  . جدیدة للصناعة صعبا أو مستحیالالت مؤسساالیجعل دخول  شيءنقول أن عائق الدخول هو أي 

  3قیاس موانع الدخول الثاني: فرعال 

تقرران طریقة النظر إلى  ،تان للدخول سهولة الدخول أي الدخول المفتوح والدخول المغلقهناك حال    

ففي حالة الدخول المغلق ،المحتكر یمكن أن یتقاضى  السوقي محددات الدخول كسمة من سمات الهیكل

و في  في المدى القصیر، األرباحأعلى  سعر یمكن أن یحصل علیه لمنتجه و هو السعر الذي یعظم 

لوقت نفسه ال یغري أي منافسین ،أما في حالة الدخول المفتوح فان أي سعر أعلى من السعر الذي ا

وجد أرباح احتكاریة سیغري و یشجع على الدخول و من هذا تعلى رأس المال أي ال  عادیا یحقق عائدا

جذب  ىـــ یؤدي إلالة بأعلى سعر ــــــصناعة بصفة أساسی أي إلىاس موانع الدخول ـــیمكن التفكیر في قی

 .مؤسسات جدیدة  إغراءأو 

  

 

 

  

  

  

                                                             
1 - Richared .j. Gilbert, Mobility Barriers and the Value of Incumbency , Handbook of industrial 
Organization,north-Holland,1989,p 478. 
 
2 - R R. P. McAfee, H. M. Mialon et M. Williams, "Economic and Antitrust Barriers to Entry," op-cit, p10. 

  . 45ریتشارد كیفر، مرجع سابق ، ص  - 3
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  ) مقیاس موانع الدخول02الشكل رقم(

  
ترجمة عبد العزیز بن عبد اهللا الزوم  -الهیكل ،السلوك ،األداء–ریتشارد كیفز ،الصناعة األمریكیة  المصدر:

  .44ص  ،2000،مكتبة العبیكان ،الریاض ،

Cm  كلفة الحدیة لمحتكر: الت  

CMالتكلفة المتوسطة لمحتكر :  

D :   طلب السوق  

Rm :الحدي  اإلیراد  

و الذي عنده تقوم المؤسسة القائمة   Pmاألرباح في المدى القصیر عند  ىالمؤسسة تحقق  أقص إن

السعر  الحدي ، كما یمكن تحدید اإلیرادالتكلفة الحدیة مع   Rm=Cmبإنتاج الكمیة التي تتساوى عندها 

 ساوي التكالیف الحدیة والمتوسطة،هو یو الذي یماثل السعر في حالة المنافسة التامة، و   Pcالتنافسي 

لمنع  األدنى، فالحد  اإلنتاجویؤدي السعر التنافسي إلى أرباح كافیة فقط لبقاء المؤسسة مستمرة في 

لمنع الدخول  األعلىالحد  إما و هذا ال یغري المؤسسات للصناعة، Pcال یزید عن  الدخول یسمح بسعر

یجذب أو یغري  أنفسوف یسمح عند السعر الذي یعظم أرباح المدى القصیر أو قریب منه دون 

یمكننا تحدید مانع معقول للدخول یسمح  ، األدنىو  األعلىبین موانع الدخول  إنمؤسسات جدیدة ، 

و لكنه لیس الحد االحتكاري  سي،بسعر یحقق بعض األرباح أكبر من تلك التي عند المستوى التناف

  في المدى القصیر.  األقصى

  الدخول:تصنیف عوائق  :الفرع الثالث

تنشأ من هیكل الصناعة نفسها و  التيعوائق الدخول  ، اثنیننوعین  إلىلقد تم تصنیف عوائق الدخول 

لداخلین المحتملین ا لحمایة منلعوائق یتم خلقها من قبل المؤسسات المتواجدة في الصناعة متعمدة ذلك 

 

Pm 

CM 

Rm 

Cm 

mm 

X2 

 اإلنتاج

كلفة تو  السعر

 الوحدة

D 

Pc 
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عوائق الدخول الطبیعیة أما الثانیة فهي العوائق  إلىحیث یشیر النوع األول  ،كخفض السعر أقل ما یمكن

   1اإلستراتیجیة. المصطنعة أو

 عوائق الدخول الطبیعیة :أوال:  

لیس العوائق الطبیعیة هي الموجودة في البیئة االقتصادیة و الجغرافیة و السیاسیة للمؤسسات و 

فعوائق الدخول الطبیعیة ناتجة عن البیئة  ،2 للمؤسسات القائمة أو الداخلون الجدد رقابة مباشرة علیها

  السیطرة علیها أو تغییرها بسهولة. أوالخارجیة للمؤسسة وال یمكن التحكم  

  ثالثة أنواع : إلىعوائق الدخول الطبیعة Bainو لقد صنف 

  .اقتصادیات الحجم -

 .للتكالیفالمیزة المطلقة  -

  المنتجات.في  التمییز -

  من بیئة المؤسسة. العوائق القانونیة و العوائق الجغرافیة ألنهما یأتیان إضافةو یمكن 

 )(العوائق المصطنعةاإلستراتیجیةعوائق الدخول ثانیا:

و هي العوائق التي تمارسها المؤسسات القائمة بغرض السیطرة و الرقابة على الصناعة أو السوق    

التغیرات  اإلجراءاتتشمل هذه و من خالل تصرفاتهم و سلوكاتهم الخاصة  إنشائهاث تقوم بخلقها أو حی

األسعار أو في بعض األحیان التهدید باالنتقام في حالة الدخول الذي قد كافیا  أو  اإلنتاجعلى مستوى 

 اإلعالن یاسة التسعیر،س یمكن اعتبار كال من استخدام الطاقة الفائضة ، ،3لردع الداخلین المحتملین

  .إستراتیجیةعوائق كالعمودي  ،التكامل

  4:عوائق داخلیة( ذاتیة) و عوائق خارجیة إلىعوائق الدخول  بتقسیمكما یمكن أن نشیر أن هناك من قام  

 (ذاتیة) و التي تعكس الظروف أو األوضاع الهیكلیة عوائق داخلیة.  

  یات تطبقها المؤسسات القائمة من أجل منع تكون مستمدة من استراتیج و :عوائق خارجیة

   .الدخول ) إعاقة(

   موجودة في الصناعة و لیس للمؤسسات تكون عوائق الدخول الطبیعیة أنسبق یمكن القول  من خالل ما 

توجدها أو تفتعلها المؤسسات القائمة  سلوكاتالعوائق اإلستراتیجیة هي  أما ، لقائمة في الصناعة ید فیهاا

   .هدفها ردع  الداخلین الجدد   اختیارها و تتطلب تكلفة ناتجة عن

                                                             

 
1 -Joel lipczynski and other ,Op-cit ,p279. 
2 - Karine Chapelle, Economie Industrielle , Edition Vuibert , Paris ,2008 , p 165. 
3 - Joel lipczynski and other ,Op-cit, p 287. 
4 - Ibid. p 279. 
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فیه نوع من التداخل الن هناك بعض العوائق مثل  إستراتیجیةعوائق طبیعة و  إلىأن تقسیم العوائق كما  

  1أیضا. إستراتیجیةهي عوائق طبیعیة و  المنتجاتتمییز 

  :اإلستراتیجیةالمقارنة بین العوائق الطبیعیة و ثالثا: -

    أدناه: یمكن أن ندرجه في الجدول اإلستراتیجیةبین العوائق الطبیعیة و العوائق  ك اختالفهنا

  .اإلستراتیجیة لعوائقالطبیعیة و ا عوائقالفرق بین ال )2رقم ( دولجال

  اإلستراتیجیةالعوائق   العوائق الطبیعیة

  تتطلب تكلفة  تتطلب تكلفة ال

   سلوك استراتیجي  مزایا تمتلكها المؤسسة 

    مستقرة في المدى الطویل و لیست دائمة و مطلقة

  تتوقف على سرعة و قوة العائق  تحدث بشكل تدریجي 

لیس ألحد ید فیها (المؤسسات القائمة أو الداخلون 

  الجد)

تتحكم فیها المؤسسات القائمة و ناتجة عن 

  اختیارها

  ترتبط بالزمن الذي ظهرت فیه  تنقص و تزید بمرور الزمن 

    القضاء علیها بعائق استراتیجي یمكن 

  االعتماد على:بالطالبة  إعدادمن          

Joel lipczynski and other, Industrial organization ‘competition –strategy- policy’, 2eme edition 
, pearson Education , Paris , 2005, p 279 . 

  إلعاقة الدخول. اإلستراتیجیة الطرقرابعا:

  2و هي: اإلستراتیجیة الدخول إعاقةعن  نتیجة للدراسات الحدیثةك األفكارت العدید من برز 

و تستحوذ على هذه المیزة المؤسسة القائمة  میزة السابق في التحرك و صاحب الخطوة األولى: - 1

تبدأ المؤسسات الجدیدة بالدخول  فمثال  تقوم المؤسسة  نأ السوق قبلبفي السوق حیث تتبنى موقفا 

قد تنتج بهدف تقلیص السوق على المؤسسات الداخلیة مما  يباختیار عدد و نوعیة السلع الت مسیطرةال

   .یمكنها من منع الدخول

                                                             
1 -Idem. 
 

  .151روجر كالرك، مرجع سابق، ص  -  2
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على ذلك أن تقوم  أحد الطرق و : المؤسسات الجدیدة بان دخولها لن یكون مربحا إقناع -2

و كأحد األمثلة على هذه  الدخول حدث  إذا بتبني سلوك معین قبل الدخول تلتزم بتنفیذه  المؤسسة القائمة

تم الدخول  غیر أن  إذاباستخدام الطاقة الفائضة عن الطلب  بتهدید المؤسسات الجدیدة قیامتها الفكرة 

 .ثیرها كعائقأت من حدث الدخول مما ینقص إذامعقولة  ال تبدو اإلستراتیجیةهذه 

بها التزاماتها هي  ؤسسة أن تدعمالطرق التي تمكن الم أحد إن:  ما بإستراتیجیةدعم االلتزام  -3

ن إتم الدخول و بذلك ف إذاجزئیا أو كلیا في مجاالت أخرى  ستغالللالتنفیذ االستثمارات غیر قابلة 

المؤسسة القائمة تتحمل تكالیف غیر مستردة و تنقص من فرصها للتكیف بدال من منافسة المؤسسات 

 .سة المسیطرة في السوقم وضع المؤسالداخلة حیث أن مثل هذه التكالیف تدع

 

  ـــةق الطبیعیــالعوائ المبحث الثاني:

 
تقف في وجه الداخلین الجدد منها  تجعلهاأن  القائمة بالصناعة عدة مزایا من الممكن تمتلك المؤسسات   

قیام المؤسسة بتمییز منتجاتها و یمكن إدراج  إلىاقتصادیات الحجم و المزایا المطلقة للتكالیف  إضافة 

وائق القانونیة و العوائق الجغرافیة و هذا ما سنتناوله و لن یتم التطرق إلى هذه اقتصادیات الحجم  في الع

 هذا المبحث ألنه سیتم مناقشتها في الفصل الثاني. 

  :المزایا المطلقة في التكالیف ألولالمطلب ا

  :و مصادر الحصول علیها لمزایا المطلقة للتكالیفتعریف ا الفرع األول:

  تعریف المزایا المطلقة:: أوال

تمثل المزایا المطلقة للتكالیف أحد عوائق الدخول الطبیعیة الناجمة عن امتالك المؤسسات القائمة    

المتواجدین بالصناعة  أوبالصناعة میزة التكالیف المنخفضة مقارنة بالداخلین و تكون للمؤسسات القائمة 

نحنى دالة التكالیف المتوسطة تقع فوق دالة المؤسسات كان م إذامیزة مطلقة للتكالیف على الداخل 

  القائمة نتیجة ارتفاع التكلفة المتوسطة للداخل الجدید مقارنة بالمؤسسات القائمة.   

المزایا التكلفة المطلقة تعكس التكالیف في اإلنتاج أو التوزیع التي تختلف بین المؤسسات  أن  Bain1 یرى

 ذلك لسببین اثنین :     Bain و یحدد ، ر عن حجم اإلنتاجالقائمة و الداخلین بغض النظ

 إما أن الداخل المحتمل یس تقنیات اإلنتاج أدنى مقارنة مع المؤسسات القائمة ؛ -

 أو یدفع الداخل أسعارا أعلى للعوامل اإلنتاجیة المستخدمة للمؤسسة القائمة. -

                                                             
1 - Hans J. Huber  , strategic behavior ,barriers to entry and barriers to mobility ,these de doctorat  , faculté des 
sciences économiques et socials ,université de Genève , 2001, p 115 
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 مصادر الحصول على المزایا في التكلفة ثانیا:  

  التكلفة المطلقة من ثالث مصادر رئیسة : تنشأ مزایا 

 فكأن تمتلك براءة اختراع أو تكون طرف في  ،امتالك المؤسسات القائمة عملیة إنتاج متفوقة

معامالت تجاریة حیث تشمل براءة االختراع حق تداول ملكیة المعرفة الجدیدة و تهدف إلى 

الخبرة السابقة  إلىتعود  التيلمتفوقة و ا اإلنتاجفعملیات  1.حمایة المبتكر من تقلید المنافسین 

مثل  اإلنتاجبراءات االختراع أو العملیات السریة؛التحكم  في مدخالت معینة تتطلبها عملیة 

    ؛توفیر موارد أرخص إمكانیة ، اإلدارةلعمالة ،المعدات ،مهارات ا

 ى هذه العوامل حیث یمكن للمؤسسات القائمة الحصول علواق عوامل اإلنتاج: ــــلنقص في أسا

ات ــــــــبأسعار أقل من الداخلین المحتملین نظرا لسیطرتها على مصادرها فال تتمكن للمؤسس

 الحصول؛الجدیدة من 

   حیث یمكن أن تسیطر علیه المؤسسات القائمة  :التجهیزات  لإلمداداتالعامل االستراتیجي

بسهولة مما تضطر الستخدام مواد بحیث ال یمكن للشركات الجدیدة الحصول على المواد األولیة 

ذات نوعیة غیر جیدة (ردیئة) لها تكالیف أعلى أو شراء مواد من المؤسسات القائمة بأسعار 

  2؛متمیزة

 ان فرض نسب فائدة مرتفعة في أسواق رأس المال  السیطرة على مصادر تمویل :    الحصول أو

القائمة أو فروض شروط معینة في على المؤسسات الراغبة في دخول السوق بالنسبة للمؤسسات 

  3 .منح القروض  و هذا  نتیجة سیطرة المؤسسات القائمة على مصادر التمویل

      

 المزایا المطلقة للتكالیف كعائق للدخولالفرع الثاني : 

امتالك المؤسسات القائمة مزایا تكالیفیة یكون منحنى متوسط التكلفة الكلیة طویل األجل لها أقل عند  

  منحنى متوسط التكلفة الكلیة طویلة األجل للمؤسسة الراغبة في الدخول وذلك حسب الشكل التالي: من

  

  

  

  

  

                                                             
1 - Joel lipczynski and other, Op.cit, p 281. 
2 - Hans J. Huber, Op-cit, p116. 
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  )   المزایا المطلقة في التكالیف كعائق للدخول03الشكل رقم (

  

   

، 1998و التطبیق ،الدار الجامعیة ، ةــــي بین النظریـــــعبد القادر عطیة عبد القادر ،االقتصاد الصناعالمصدر: 

   . 58، صاالسكندریة

CMLTe   : التكلفة المتوسطة للمؤسسة القائمة.  

   CMLT  : الداخلة.التكلفة المتوسطة للمؤسسة  

في حین المؤسسة القائمة ستقوم بوضع سعر  pmیكون الحد األدنى للتكلفة المتوسطة القائمة عند السعر 

 السعر یقع تحت الحد األدنى للتكلفة المتوسطة للمؤسسة الداخلة و یكون هذابحیث   peأقل بقلیل من

و لن تستطیع المؤسسات الجدیدة الدخول الن هذا السعر ال یغطي التكالیف الكلیة عند  1مانعا للدخول 

  أي مستوى من اإلنتاج .

مكنها البیع عند أي ) بحیث انه ال یabیمثل منحنى الطلب على منتجات المؤسسة الجدیدة في الجزء (

  peسعر أعلى من 

ویسمى الفرق بین السعر المانع للدخول و متوسط التكالیف للمؤسسة القائمة بفجوة الدخول ، أما شرط 

  متوسط التكلفة الكلیة للمنشأة القائمة  إلىالدخول فهو نسبة فجوة الدخول 

 

                                                             
  .59-58 ص مرجع سابق ،ص عطیة عبد القادر عطیة ، - 1

Pm 

Pe CMLT 

CMLTe 

a 

b 

X2 

 اإلنتاج

 السعر

D 
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متوسط التكلفة في  إلىتضیفها  أنمة ویمثل شرط الدخول النسبة أو الهامش التي یمكن للمنشاة القائ

   1.األجل الطویل دون أن تحفز مؤسسات جدیدة على دخول السوق

أعلى سعر یمكن للمؤسسات القائمة  بأنهالعائق للدخول  أو رالحد األعلى للسعر المنف Bainوقد عرف  

للسعر المنفر  األعلىد عرف شرط الدخول بأنه النسبة المئویة لزیادة الح ،بالدخولأن تضعه دون اإلغراء 

 2.للتكلفة المتوسطة للمنشآت القائمة الممكن األدنىللدخول عن الحد 

  ز ییـــمــــالثاني: الت مطلبال

 مفهوم التمییز الفرع األول :

 Hotelling و Chamberlain كال من و یعتبر القیاسیة ،  تطور مفهوم التمییز في النظریة    

هو  أول كاتب تحدث عن السبب الرئیسي لتجانس المنتجات  أنبحیث  ، مؤسسي هذا المفهوم 

Hotelling  في فعامل االختالف أو التمییز بین البائعین هو تكلفة النقل المرتبطة بالمسافة ،   و یرى أن

شكل من أشكال التمییز  نظره المستهلك دوما یتجه  نحو البائع القریب و یعتبر أن التموضع هو

أن  ویرى  مفهوم التمییز في  حدة القوة السوقیة  Chamberlain ترجم 1933 في  أماللمنتجات،  

في سنة  و ،و أن كل مؤسسة تتجه إلى احتكار المنتج المتمیز  المنتج الثمن هو العامل المحدد الختیار

اعتبارات جدیدة في مفهوم تمییز المنتج  و قسم التمییز إلى نوعین ،تمییز  Lancasterأدخل  1966

عي یتناول الخصائص الحقیقیة للسلع و التمیز الذاتي یغیر من تفضیالت المستهلكین للسلع  موضو 

  3المعلن عنها. 

  أوال: تعریف التمییز:

  هناك عدة تعاریف للتمییز نذكر منها:

التدعیمات التي تجعل المنتج مختلفا في نظر  أو المفاهیمیة یشیر تمییز المنتجات إلى الفروق المادیة أو

 4ء و یكون تمییز المنتجات خاصة في أدوات التجمیل و السیارات الفاخرة.العمال

( جودة  ة على تقدیم منتج متمیزا و فریدا و له قیمة مرتفعة من وجهة نظر المستهلكــقدرة المؤسسكما أنه 

  5.بعد البیع ) خدمات ما للمنتج،أعلى، خصائص خاصة 

                                                             
  .59ص  ،نفس المرجع  - 1
    .129روجر كالرك ، مرجع سابق ، ص- 2

3 - jean –louis levet , L’économie industrielle en évolution ‘les faits face aux théories’ , Economica, paris ,2004,  
     p p59-60.  

  . 142، ص2008، دار الفجر، القاهرة ،  "بناء المیزة التنافسیة "ترجمة عبد الحكم الخزامى ،اإلدارة اإلستراتیجیة  لى،.روبرت بتس دیفد -  4
  .85نفس المرجع ، ص  - 5
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جعل منتجه متفردا أو متمیزا فـي نظر المستهلـك بحیث  و یعرف بأنه إستراتیجیة یهدف بها المنتج إلى

خاصة اإلعالن وسائل  التغلیف، یستطیع المستهلك تمییزه عن بقیة المنتجات المتماثلة وتعتبر العالمة ،

كمثال على ذلك مسحوق الغسیل فكل المساحیق تتشابه في الخصائص و لكن كل واحد  هذه اإلستراتیجیة

  1. المة التجاریة و التغلیففي الع األخریختلف عن 

وینشأ  ، یعتبرون السلع كبدائل تامة كان المستهلكون ال یكون هناك تمییز في المنتجات متى       

رتباط لال نتیجة لالختالفات في جودة و نوعیة المنتج و أدائه أو ألسباب تعود إلى شهرة البائع أو

و في هذه الحالة ، ة تجاریة ألخرى  یحمل تكلفة المشترین بعالمة تجاریة معینة ألن التحول من عالم

و یكون  2،تعتبر المنتجات المتماثلة بدائل غیر تامة ما إن اختار المستهلك عالمة تجاریة معینة

ن هذا المنتج متمیز أو مختلف عن غیره بحیث أن  التغلیف أالمستهلك  مستعد لدفع ثمن أعلى إذا اقتنع 

وأحسن مثال على التمییز یكون في السلع  ختالفا و تمیز في المنتج ،و العالمة التجاریة  یحدثان ا

الخدمات  حیث تعتـبر منافذ البیع بالتجزئة و ن مظـاهر االختالف تكون واضحة،المعمـرة كالسیارات أل

شروط الضمان تعمل على وجود تمییز في العالمة التجاریة حیـث أن هذه االختالفات تؤثر  المقدمـة و

بحیث یكون التمییز مكلفا جدا  3لمستهلك للمنتج نظرا للتفضیالت بین العالمات التجاریة .على طلب ا

  4للمؤسسة و  یؤدي إلى حدوث منافسة أكیدة تعزز من مكانة المنتجین.

، فكلما كانت هذه  ومن بین مقاییس درجة التمییز مرونة طلب المنتج التقاطعیة مع المنتجات البدیلة

المنتج وارتباط المستهلكین به والعكس في حالة تمیز  ا دل ذلك على ارتفاع درجةالمرونة منخفضة كلم

غیر المتمیزة هي التي ال یجد المستهلك فیها اختالفا بین أصنافها و  جاتنتالمو  5انخفاض المرونة.

رة قطاع السلع االستهالكیة السلع المعمو نجد التمییز حسب نوعیة السلع ففي  6، أنواعها و عالماتها

یقدمها أما السلع االستهالكیة  التيمیز بمالمحها المعقدة و كذالك من حالل التنویع في المواصفات تت

تجارة التجزئة و لخدمات التجاریة هناك تمییزات مبنیة على الموقع  يأما ف،البسیطة فهي سلع غیر متمیزة 

ات المالیة فتعطي بشكل استثنائي  و بعض الصناع اإلنشائیةو نوعیة الخدمات المقدمة أما في الصناعات 

 7سلعا غیر متمیزة و تعتبر الشخصیة الممیزة للعاملین هي أساس  التمیز في تجارة التجزئة و الخدمات.

إن الكثیر من المنتجات تعتبر بدائل لبعضها البعض غیر أنها لیست كذلك بالنسبة للمستهلكین بحیث    

لمنتجات مؤسسة  أوأو السلع فیكون هناك والء لعالمة تجاریة  یرون أن هناك اختالفا بین هذه المنتجات

                                                             
1 - Jean-Marie Chevalier, L’échiquier industriel, Calwau –Levy, Paris, 1984, p 82-83. 
2  - Richared .j .Gilbert, Mobility Barriers and the Value of Incumbency, Hand book of industrial  
   Organization,north  , Holland,1989, p  503 . 

  .37ریتشارد كیفز ،مرجع سابق، ص  -  3
4-  Jean-Marie Chevalier, Op-cit , p 83 . 

  .67ص عبد القادر عطیة عبد القادر ، مرجع سابق  -  5
  .38ص  ریتشارد كیفز ، مرجع سابق ، - 6
  .42نفس المرجع،ص   - 7
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تها اتقوم بها مؤسسة لترویج منتج التيحمالت اإلعالن  منتجا معینا نتیجة  لها سمعة جیدة أو یفضلون 

  ففي هذه الحالة تضمن المؤسسة بیع منتجات حتى لو أعطت لها سعرا أعلى مغایرا للمنتجات األخرى.

 ییزثالثا:أنواع التم

 1: عموديال التمییز فقي واأل التمییزیز هناك نوعین من التمینجد 

التمییز األفقي: یشیر إلى المقارنة بین سلع تتطلب نفس القدر من الموارد لصناعتها و لكنها تختلف في  -

التصمیم نفسه و مثال على ذلك السیارات و الغساالت ذات نفس الحجم و الطاقة ،لكن یوجد بكل تصمیم 

 .تؤدي وظیفة مختلفة ،أو تشبع ذوقا مختلفا مثل اختالف اللون و األبعاد میزة

فهو یشیر إلى مجموعة من المنتجات من نفس النوع و لكنها مرتبة من  :أو الرأسي التمییز العمودي -

حسب معیار معین كالصالبة و األمان و السعة و غیرها، ففي هذه الحالة یكون المنتج ذات النوعیة 

  خدما لقدر أكبر من الموارد   األفضل مست

    التمییز كعائق لدخول السوق :الفرع الثاني 

یكون التمییز عائق من العوائق الهیكلیة  كلما كان العمالء یتمیزون بالوالء لعالمة تجاریة أو یفضلون  

تج منتجات مؤسسة معینة نظرا لسمعتها (شهرتها) ففي ظل هذه الظروف تكون المؤسسة الجدیدة التي تن

نفس منتجات المؤسسات القائمة تبیع المنتج نفسه بسعر أقل أو تقوم باإلعالن والتسویق أو الحمالت 

    2.الترویجیة أخرى أي یضطر الداخل الجدید لخفض السعر أو زیادة التكالیف أو كلیهما معا 

 1933لشمبلیرن  المنتجات مزایا تنبع من تفضیالت المشتري للمنتجات و الخدمات و وفقا إن تمییز    

ذه ه ، تمییز المنتج هي مبررات مستقلة عن السعر، ،التغلیف ، التعبئة أو الخدمات المساعدة اإلعالن

، المنتج  المبررات تضمن القدرة على رفع السعر على المتنافسین وهذا بسب تفضیل العمالء هذا

فسین لكن المشترین سوف كل المتنا عن فالمؤسسة الداخلة  تستطیع خفض سعرها باستمرار بعیدا

3یفضلون منتجات المؤسسات األخرى .
   

  4أن هناك ثالثة مصادر ممكنة للتمییز في المنتجات و هي: Bainویرى  

 التفضیالت المتراكمة للمشترین ألسماء تجاریة معروفة أو بسبب شهرة المؤسسة ؛  -

خرى كالسیطرة المتولدة سیطرة أفضل لمؤسسة على تصمیم المنتجات المتمیزة على المؤسسات األ -

 عن براءة االختراع؛

 الملكیة أو السیطرة على أنظمة التوزیع و التي لها تكالیف غیر مالئمة للداخل.  -

       

                                                             
  .نفس الصفحة عبد القادر عطیة عبد القادر،مرجع سابق ، -  1

2  - Joel lipczynski and other ,Op-cit,p 283 . 
3- Hans Huber, strategic behavior ,Barriers to entry and Barriers to mobility :These de doctorat ,faculté des  
    sciences économiques et sociales ,université de Genéve,2001 ,p 49. 
4- Idem. 
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  :1و لكي  التمییز كعائق البد من 

اإلعالن الكثیف یفرض تكالیف إضافیة على الداخلین من أجل القضاء على والء المستهلكین   -

على الوافدین الجدد أن ینفقوا أكثر على الدعایة للحصول على العمالء و بذلك تكون  للعالمة التجاریة لذا

 تكالیف اختراق السوق عالیة جدا فتحقق المؤسسة القائمة المیزة المطلقة للتكالیف،

نطاق ضیق الن الوافدین الجدد ال یستفیدون من اقتصادیات  أوالدخول یتم على مكان  إن  -

ن الوجود المتزاید للرسائل اإلعالنیة الفعالیة ال یخفض متوسط تكالیف ن ألالحجم الكبیر في اإلعال

 اإلعالن،

الالزمة لحملة إعالنیة وقد تتعرض للخطر ألن  األموالما تحتاجه المؤسسات الداخلة من  إن  -

 ؛ هذا النوع من االستثمار له مخاطر عالیة و ال یخلق أصول مادیة

 ز معقدة التحلیل إذا كانت العالمة التجاریة الجدیدة ناجحة ؛حواجز الدخول الناجمة عن التمیی  -

معظم المؤسسات تعرض في أسواقها منتجات مختلفة في الجودة أو في النوعیة عن تلك  إن     

المعروضة من طرف المنافسین، فالتمییز هذه تسمح بربط المستهلكین بعالمة تجاریة ممیزة أو تشتري نوعیة 

س في المنتجات یقلل من الضغط التنافسي الذي یمارسه المستهلكین و المؤسسات غیاب التجانو محددة 

المنافسة االفتراضیة فنماذج المنافسة االحتكاریة  إطارفالتمییز في المنتجات یدمج في المتواجدة في السوق  

 ختیاري)غیر مرن في األسعار (الطلب اال داخليتؤثر أیضا في التمییز ألن أي داخل جدید سیواجه طلب 

 التمییز بتخفیض الطلب االفتراضي الناتج عن دخول جدید للمنافسین. یمكن أن یشكل عائق للدخول و

 

 : العوائق القانونیة و الجغرافیة.ثالثالمطلب ال

یمكن اعتبار كال من العوائق القانونیة و العوائق الجغرافیة عوائق طبیعیة ألنها تحد من دخول مؤسسات  

 عالقة بالمؤسسات. جدیدة و لیس لها 

  :القانونیةالعوائق الفرع األول:

التي تحد المنافسة وتؤثر على دخول مؤسسات جدیدة،  ود القانونیة من أهم أنواع العراقیلیمكن اعتبار القی

عوائق الدخول  في القیود الحكومیة وترجع هذه الفكرة إلى   Brozenو   demestezوحصر كل من

تعتبر التعریفة الجمركیة عائقا یحد من قدرة المنتجین األجانب على  حیث 1970أعمال آدم سمیث  

مثاال على سیارات األجرة بحمل تراخیص لتشغیل سیاراتهم  demestezدخول السوق المحلیة و ضرب  

                                                             
1 - Joel lipczynski and other ,Loc-cit. 
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یعد عائقا ما إذا أدى إلى الحد من عدد سیارات األجرة و ذلك ألن الحكومة تملك القوة القانونیة لمنع 

                                                                                           1الدخول.

  حق الطبع أو حق االمتیاز العام  أوو تأخذ عدة أشكال من بینها : منح التراخیص أو تصریحات حكومیة 

و مثال على ذلك 2تمنح الحكومة لشركة معینة حق إنتاج أو تقدیم خدمة معینة،  حق االمتیاز العام: -1

  و تمثل احتكار طبیعي. إنتاجیطر على سشركات الكهرباء و الماء حیث ت

تحت شروط بحیث  إالمعینة  وظائف حیث یحظر الدخول في صناعات والترخیص الحكومي:  -2

یخلق في النهایة مركزا احتكاریا للحاصلین على هذه التراخیص مثل صناعة الدواء ،و المحاماة 

تحد من المنافسة أكثر مما  فإنهاالكثیرین الحصول على هذه التراخیص  إلمكانیةرا المهندسین ،و نظ

 3تخلق احتكارا.

السلعة أو الخدمة و كذلك فان حق الطبع یقصر اإلنتاج  إنتاجیعطي لصاحبه حق حق االختراع:  -3

 لمنافسةعلى تقیید احق االختراع من أحسن األمثلة  عتبریحیث  ، 4العلمي أو اإلداري على مؤلفین

 السلعة ، هذه إنتاجب ة أخرى القیاممؤسس أليیجوز  التي تتمتع ببراءة تظل محمیة و ال ؤسسةالمو 

سنة و یحق للمؤسسة صاحبة  17تكون محمیة لمدة   االختراعففي الوالیات األمریكیة  براءة 

 .االختراع أن تلجأ للقانون في حالة التقلید

  العوائق الجغرافیة الفرع الثاني:  -4

العوائق الجغرافیة هي القیود والعراقیل التي تواجهها الشركات األجنبیة عند التجارة في السوق المحلیة،  

هذه العوائق تكون حسب نوعیة الدخول فیكون الدخول من خالل االستثمارات في المجاالت الجدیدة 

ائق في شكل التعریفات ،عملیات و المشاریع المشتركة التي تتبعها الشركات األجنبي و قد تكون العو 

الجمركیة ،و الحصص،و إعانات للمنتجین المحلیین و هذا بهدف وضع المنتجین األجانب في وضع 

 5غیر مناسب لدخول السوق المحلیة.

عوائق مادیة و عوائق ضریبیة و السیاسات التفضیلیة للمشتریات العامة  إلىو تقسم العوائق الجغرافیة   

  6للغة والثقافة كعائق للدخول المستثمرین األجانب وهي:و قد یكون االختالف في ا

                                                             

126ص  روجر كالرك ،مرجع سابق،  - 1 -  
  347مرجع سابق،ص  البنا ، محمد  - 2
  محمد البنا ،نفس المرجع.  - 3
  نفس المرجع .  -4

5 - Joel lipczynski and other ,Op-cit, p 285 . 
 
6 -Idem. 
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تخلق  تتمثل في مراقبة الحدود و وضع رسوم جمركیة : Physical barriersالحواجز المادیة  -1

كتكالیف التخزین  یؤدي إلى التأخر في إتمام المعامالت من أجل دخول الشركات   إداریة تكالیف

 األجنبیة                 

ل ـــات العمــــــة للمعاییر التقنیة (الفنیة) و تنظیمــــــــتشمل المتطلبات الخاص و   :  لتقنیةالحواجز ا -2

 و الصحة و السالمة وقوانین النقل.                 

 قد یكون هناك جوانب من النظام المالي في بلد أجنبي غیر موات للمؤسسات الحواجز الضریبیة: -3

تحویل العمالت من أجل  إلىى الصرف على الشركات األجنبیة التي تحتاج وقد تفرض تكالیف الرقابة عل

    التجارة .  

إن سیاسات الشراء التي تمارس من طرف   الحكومة : السیاسات التفضیلیة للمشتریات العامة -4

 الوطنیة حیث تعطي معاملة تفضیلیة للمؤسسات المحلیة و وضع العوائق للمنافسین األجانب.       

إن اللغة أو غیرها من االختالفات الثقافیة بین الدول یمكن أن یعتبر عائق والثقافة:  اللغة -5

 ع الدخول. منجغرافي  ی

  

  :ةــاإلستراتیجیق ــالعوائالث : ـــالمبحث الث

 التيالطرق  أهم التسعیر اتإستراتیجی و اإلعالن و التكامل العموديجانب  إلىتعتبر الطاقة الفائضة   

  المؤسسات القائمة  لمنع دخول المنافسین المحتملین.قد تستخدمها 

  ة ـــــــة الفائضـالطاق :األول المطلب

 فإنهادخول مؤسسات منافسة لها  بإمكانیةالمتواجدة في الصناعة عندما تشعر  أوالمؤسسات القائمة  إن

ذا یتوقف تعمد على خلق عوائق تمنع المؤسسات من الدخول  فتجعه صعبا و قد یكون مستحیال و ه

  تعتمدها متنوعة ومن بینها الطاقة الفائضة.  التيو االستراتیجیات   واألسالیبعلى قوة  هذا العائق  

  و مسبباتها ئضةاتعریف الطاقة الف :األولالفرع 

 تعریف الطاقة الفائضة:أوال: 

ة معینة " بحیث بأنها كمیة المخرجات التي ینتجها النظام اإلنتاجي خالل فترة زمنی اإلنتاجیةالطاقة 

 التيتقیس قدرة المنتج على تولید المخرجات في زمن معین بغض النظر عن مقدار المورد أو الموارد 

 أكبر من الطلب و هذا ما المنتجاتكمیات من  بإنتاجعادة ما تقوم المؤسسات  و 1تم استخدامها.

   اإلنتاجیةیسبب فائض في الطاقة 

                                                             
  .177ص  ،2010و العملیات،دار صفاء للنشر و التوزیع،عمان، اإلنتاج إدارةمحمود أحمد الفیاض ،عیسى یوسف قداة ، -1
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الذي تحقق عنده المؤسسة  اإلنتاجللمؤسسة و حجم  الفعلي اإلنتاج فالطاقة الفائضة هي الفرق بین حجم 

  1(أقل مستوى للتكلفة المتوسطة). اإلنتاجیةالحد األدنى من الكفاءة 

  مسببات الطاقة الفائضةثانیا: 

  2و هي: اإلنتاجیةحدوث فائض في الطاقة  إلىو هناك عدة أسباب تؤدي 

نتیجة االعتماد على العوامل التقنیة ألنها یمكن أن  ةاإلنتاجیغالبا ما ینشأ الفائض في الطاقة  -

 كانت بمعدالت و كمیات كبیرة؛ إذاأعلى خاصة  إنتاجيتسهم في تحقیق معدل 

 ؛ اإلنتاجیةحدوث الطاقة  إلىالعوامل التنافسیة داخل الصناعة حیث تؤدي عملیات الدخول  -

 توقع زیادة في الطلب على السلعة  في المستقبل؛ -

 دخول المنافسین الجدد. إعاقةطاقة الفائضة في استعمال ال -

  

 دخول منافسین جدد  إعاقةالطاقة الفاضة في  الفرع الثاني: دور

  للدخول : عائقالفائضة ك تحلیل الطاقة أوال:

دخول المنافسین في الصناعة یعتبر أقدم حاجز للدخول حیث  إلعاقةاستخدام الطاقة الفائضة  إن  

و لكن لیست  1927في أطروحته عام   Edwared Chamberlinقتصادي طرحت الفكرة من قبل اال

 john maurice »ووافق  من المنافسة " تنقصو بهذه الطریقة حیث كتب "أن الطاقة الفائضة تضعف 

clark »  على فكرة أن الطاقة الفائضة یجب أن تعتبر كخاصیة للصناعة و مرتبطة بفائض الطلب ،

على المؤسسات  في كل مرة یتعینفكوسیلة فقط لرضا العمالء  ة في الصناعةالفائض الطاقةتعتبر  وبهذا

  3المستقبل.توقع الطلب في  الستباقاالستثمار في الطاقة الفائضة 

المؤسسات  أنحیث انطلق من فرضیة    1977في   Spencمن طرف  بشكل دقیق  كما تم طرح الفكرة

من الطلب في سوق نامیة لذا تكون لدیها طاقة فائضة في  أعلى إنتاجیةالقائمة بالصناعة دائما لها طاقة 

فتستعملها لتهدید  متقلصة ،هذه الطاقة الفائضة قد تشكل عائقا لدخول أي منافس جدید ، أوسوق ساكنة 

لطاقة الفائضة على توقعات الراغبین في ا المؤسسات الراغبة في الدخول بخفض األسعار وعلیه فان تأثیر

  .بدال من ارتفاع العوائق الموجودة  لة العائقة للدخولالدخول یمثل الوسی

                                                             
  .101مرجع سابق ، ص ، أحمد سعید بامخرمة -1

ترجمة رفاعي محمد رفاعي ،محمد سید أحمد عبد المتعال،الجزء األول دار  -مدخل متكامل –شارلز و جاریث جونز،اإلدارة اإلستراتیجیة  - 2

  .383-382 ص ، ص2001المریخ للنشر و التوزیع،الریاض ،

 
3 - Ana Rosado Cubero , Barriers to competition: the evolution of the debate ,Pickering and Chatto, Number 3 
,London , 2010 , p 42. 
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 إعاقةوالطاقة منفصلین حتى یمكن  اإلنتاجتحدد المؤسسة القائمة مستوى  أنأنه البد  spencویرى 

الراغبة  ؤسساتافترض أن تتوقع الم و دخول المؤسسات الجدیدة دون أن تضحي بأرباح المدى القصیر ،

           1ما تم الدخول. إذامستوى الطاقة الكامنة  إلى إنتاجهامن ئمة تزید القا في الدخول أن المؤسسة

 إلىتحجم عن الدخول  المؤسساتقد تجعل  األسعارعلیه فان استخدام الطاقة الفائضة في تخفیض  و 

   2.الصناعة مما یشكل ذلك تهدیدا لربحیة المؤسسات القائمة و بالتالي صمودها في الصناعة

دخول  إمكانیةحالة  اإلنتاج فيالمؤسسات القائمة القدرة الجماعیة على رفع مستوى  متكت لذا ال بد أن

    3جدیدة للسوق . منشات

  الدخول: إلعاقة اإلنتاجیةتزید من قوة  الطاقة  التياالعتبارات  ثانیا:

دخول منافسین جدد تعتمد على  إلعاقة اإلنتاجیةعلى الطاقة  لمؤسسات القائمة بالصناعةاعتماد ا إن  

و  ،اإلستراتیجیةعدة اعتبارات منها ما یتعلق  بالصناعة و منها ما یتعلق  بالمؤسسات التي تعتمد هذه 

     4یمكن أن نجملها في:و أیضا تأخذ بعین االعتبار المؤسسات التي ترغب بالدخول 

فكلما زادت القوة االحتكاریة  ،قلة)احتكار ال مدى وجود اتجاهات احتكاریة في الصناعة(احتكار تام، .1

  اإلنتاجیة كلما كان من الممكن التنسیق بین مختلف المنتجین في االحتفاظ بالفائض في الطاقة

دخول منافسین جدد للصناعة و كان من الممكن تحقیق أرباح  إعاقةالستخدامها عند الضرورة في 

 ؛ اإلنتاجیةلكفاءة أقل من الحد األدنى ل إنتاجللمؤسسة القائمة عند حجم 

للمؤسسات الراغبة في الدخول مقارنة بالمؤسسات القائمة في الصناعة  اإلنتاجیةامتالك الكفاءة  .2

بمستوى تكالیف مضاهیة أو تقل عن  اإلنتاجفكلما كانت المؤسسات الراغبة في الدخول قادرة على 

على تحمل عواقب تخفیض األسعار  فانه یجعلها قادرة باإلنتاجالمؤسسات القائمة  إنتاجمستوى تكالیف 

  اإلنتاجعند استعمال الفائض من 

الفائضة في حالة  اإلنتاجیةمدى اعتقاد المؤسسات الراغبة في الدخول بجدیة التهدید باستخدام الطاقة  .3

 كلها. أرباحها أودخولها و التضحیة بجزء من 

تحدید مرونة الطلب  من خالل  یتم ،و للصناعة  مرونة الطلب على سلعة المؤسسة في السوق المحلي .4

حقق المؤسسة عنده أقل تكلفة متوسطة و تحقق ت الذي اإلنتاجشكل منحنى الطلب على السلعة و حجم 

                                                             
  .106-105ص  مرجع سابق، روجر كالرك، -1

  .105ص  مرجع سابق، أحمد سعید بامخرمة، - 2
  . 385مرجع سابق، ص شارلز و جاریث جونز، - 3

  . 103-102ص أحمد سعید بامخرمة، مرجع سابق ، ص - 4
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الذي یحقق أقصى ربح  اإلنتاجالكلیة تساوي التكالیف الكلیة) و حجم  اإلیراداتعنده ربحا عادیا فقط (

  وأن تحقق ضمنه ربحا عادیا. باإلنتاجؤسسات القائمة مكن للمت التيو من ثم الطاقة الفائضة  للمؤسسة ،

تصبح الصناعة سهلة الدخول  بالتاليمنافسین الجدد و العائقا أمام دخول  تخلق الطاقة الفائضة و قد ال

  المؤسسة القائمة بالسوق و هذا في عدة حاالت و هي:   أرباحو تتقلص 

 بالدخول نظرا المتالكها لمیزات  قیامهامة و ؤسسات الداخلة بتهدید المؤسسة القائعدم اقتناع الم

 ؛األسعارتجعلها قادرة على مواجهة انخفاض 

 في نفس الوقت أي عدم  اإلنتاجیة على طرح الطاقة قیامتهاعدة مؤسسات بالصناعة و عدم  وجود

 ؛ االتفاق على توحید سیاسات المؤسسات القائمة لمواجهة المنافس المحتمل

 قد یكون السماح بالدخول أفضل عندما یتم ألنهالدخول غیر مجدي   إعاقة أوعادة ما یكون قرار منع 

االتفاق على رفع السعر و توزیع الحصص السوقیة و بالتالي تحقیق أرباح اكبر بالمقارنة مع حالة منع 

   تحقیق الخسائر. إلىقد تؤدي  يالدخول الت

  تحلیل الطاقة الفائضة كعائق للدخول:الفرع الثالث:

زائدة لذا تقوم باستغاللها لمنع دخول أي منافس محتمل  إنتاجیةالمؤسسات القائمة بالصناعة طاقة تمتلك 

و تقوم  p1 و تبیع بالسعر qمقدارها  إنتاجیةنفترض أن السوق تسیطر علیه مؤسسة واحدة و لها طاقة 

االحتكار التام الحدي مع التكلفة الحدیة) شرط التوازن في سوق  اإلیراد( تساوي  بتعظیم أرباحها

Cm=Rm    :حسب الشكل أدناه  

  دخول المنافسین الجدد  إعاقةفي  الطاقة الفائضةدور  ):  04الشكل (

         

CMLT 

CmLT 

Q1 Q2 Q 

A 

P1 

P2 

 الكمیة

P 

Rm 
D 
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 ،1998،اإلسكندریة، االقتصاد الصناعي بین النظریة و التطبیق،الدار الجامعیةعبد القادر محمد عبد القادر عطیة،المصدر: 

    .62ص

     لدینا:

  A.نقطة توازن المؤسسة المحتكرة =  

CmLT= .التكلفة الحدیة في األجل الطویل  

RmLT  .اإلیراد الحدي في األجل الطویل =  

غیر أنها )  Q( فإذا افترضنا أن هناك مؤسسة واحدة تسیطر على الصناعة وتقیم طاقة إنتاجیة مقدارها 

  حیث یتحقق شرط تعظیم األرباح : ) A( في الظروف العادیة تعمل عند النقطة 

)، وتبیعها عند Q1 (  ففي هذه الحالة تنتج الكمیة )، Rm = Cm( الحدي = التكلفة الحدیة  اإلیراد   

 Q1-Q2تحقق المؤسسة ربحا و تحتفظ بفائض قدره )،  P1السعر ( 

مؤسسة ترغب في  ، وٕاذا ما شعرت المؤسسة القائمة بأن Q1)  ،(Qومن ثم تحتفظ بالطاقة الفائضة 

 تقوم باستعمال أو تشغیل الطاقة الفائضة بطرحها في السوق و سینخفض السعر فإنهافإنها تبادر الدخول 

هذا السعر یساوي الحد األدنى للتكلفة  و ذا) وه P2إلى  P1إلى انخفاض في سعر السوق من ( 

لسعر المساوي للحد األدنى للبیع با ستضطربدخول السوق أي مؤسسة جدیدة  رغبتفإذا ما  ،المتوسطة

وتحقق خسارة الن منحنى متوسط تكالیفها یقع فوق منحنى متوسط    min CML Tللتكلفة المتوسطة

  المؤسسة القائمة بالسوق.       

 ودي ــــــامل العمـــلتكا :المطلب الثاني

خلق حواجز لدخول  یعتبر التكامل العمودي كأحد أبعاد هیكل الصناعة و یمثل أحد العوامل المهمة في

تعریف  إلىم التطرق یتالسوق أو الصناعة لما له من دور كبیر في إعاقة دخول المنافسین الجدد و س

العوامل المؤثرة في اختیار هذه  بیات التكامل ولایجابیات و س إلىالتكامل العمودي و أنواعه إضافة 

  الدخول. إعاقةدوره في  إلىو أحیرا التطرق  اإلستراتیجیة

  التكامل العمودي    إستراتجیة : فرع األولال

ما  إذاتعد استراتیجیات التكامل من استراتیجیات النمو المحبذة بالمؤسسة ،خاصة و أنها تدر علیها أرباحا 

استخدم مصطلح التكامل الرأسي بطریقتین في االقتصاد الصناعي فقد  1.وضعت موضع تنفیذ فعال

ي وموجود و هو بذلك یعني قیام المؤسسة بانجاز مراحل متتابعة في ،األولى تتعلق بهیكل أو وضع تنظیم

                                                             
  .409، ص 2007،،عمان لغالبى ، وائل محمد صبحي إدریس ، اإلدارة اإلستراتیجیة ، دار وائل للنشر طاهر منصور ا - 1
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 إلىعن قرار المؤسسة في التحرك  إعداد و توزیع المنتج و الثانیة تعبر عن السلوك اإلداري والذي یعبر

  1مرحلة تصنیفیة أو توزیعیة أخرى.

 العمودي:تعریف التكامل  أوال:

دورها اإلنتاجي بالسیطرة على مصادر التزوید أو  إلىضافة تتضمن هذه اإلستراتیجیة قیام المؤسسة باإل

 2. السیطرة على قنوات التوزیع و ربما یصل ذلك إلى إنشاء محالت البیع للمستهلك مباشرة دون وسیط

كلیها معا ، ففي  أوأو التوزیع   اإلنتاجا قیام مؤسسة واحدة بمرحلتین أو أكثر من مراحل یضأ و هو

تقسیم مراحل إنتاجه إلى أربعة مراحل و هي اإلنتاج و النقل و التكریر و التسویق فقد صناعة البترول یتم 

قامت  إذاتتخصص المؤسسة في مرحلة واحدة و قد تقوم بعدة مراحل و تكون بذلك متكاملة عمودیا أما 

الصلب  د وویظهر التكامل جلیا في العدید من القطاعات مثل الحدی 3بالمراحـل كلها فتحقق تكامال كلیا .

  .الخ ....، المحركات والبترول و

  أنواع التكامل العمودي: ثانیا:

التكامل إستراتیجیة للنمو تستلزم الدخول باستثمارات جدیدة بهدف تحقیق التكامل األمامي (االمتدادات  

ي للمنظمة األمامیة) أو التكامل الخلفي (االمتدادات الخلفیة )، أو تنفیذ كل من التكامل األمامي و الخلف

  .الوقتفي نفس 

:توسیع األعمال التي تدعم عناصر المدخالت في النظام اإلنتاجي من مواد اولیة التكامل الخلفي  و یعني

،و طاقة ، و أجزاء و سلع شبه مصنعة من ذلك تكامل شركات الكبرى للمشروبات في مجال تصنیع 

من  السیطرة على نوعیة المنتج النهائي و  القناني الزجاجیة و البالستیكیة ،لغرض تحقیق مستوى أعلى

خفض التكالیف  إلى أدنى حد ممكن مثل امتالك شركات صناعة السكر حقول واسعة لزراعة القصب 

     4السكري و هو تكامل خلفي لدعم المدخالت.

،  من سلع و خدمات اإلنتاجيیهدف لتوسیع األعمال المساندة لمخرجات النظام  التكامل األماميأما    

شركات  إنشاء أومتاجر بیع الجملة من قبل شركات صناعة السكر مثال  إنشاءو من األمثلة العملیة 

رباح و تحقیق مرونة أكبر في قنوات التوزیع و النقل و المحافظة صصة بالنقل من اجل زیادة األخمت

الدخول  إلىیهدف  مياألماالتكامل العمودي و یمكن القول بان  5على سالمة و نوعیة المنتج النهائي .

المستهلك  إلىعن طریق السیطرة على منافذ التوزیع الموصلة  األعمالفي مجاالت توزیع منتجات منظمة 

                                                             
  .286رو جر كالرك، مرجع سابق ، ص  - 1
  .105، ص 2002أحمد القطامین ،اإلدارة اإلستراتیجیة ، دار مجدوالي ، األردن ،  - 2
  .387، ص  2002، االسكندریة، ،الدار الجامعةمدخل استراتیجي'  'نبیل خلیل مرسي ،إستراتیجیة اإلنتاج و العملیات   - 3

. 116-115ص ، ص2010سعد غالب یاسین، اإلدارة اإلستراتیجیة، دار الیازوردي ،األردن ، - 4  
  .117-116 ص نفس المرجع ،ص - 5
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السیطرة بصورة أكبر على منافذ  المواد  إلىالنهائي ،أما التكامل العمودي الخلفي تتجه منظمة األعمال 

 1األولیة .

  

  مبررات التكامل العمودي: ثالثا: 

التكامل العمودي یحدث بسبب تكالیف المعامالت أو كمصدر  أنالعدید من الدراسات السابقة على ركزت 

لخلق القوة االحتكاریة وأكدت الدراسات أن السلوك االنتهازي هو الذي یدفع الشركات للتكامل العمودي 

كالیف خصوصیة المنتجات مبرر للتكامل العمودي مما یدعم نظریة ت أندراسات أخرى  رأتكما 

  2المعامالت و العقود.

  3تتحملها المؤسسة في حالة التكامل: التيحیث أن التكالیف  

( التكامل  توزیع منتجات المنشأة بشكل ذاتي أو اإلنتاجیةقد تكون تكلفة الحصول على العناصر   -

 .أخرىأعلى من تكلفة الحصول علیها من أطراف       العمودي ) 

 األقسام ضبط في إداریة مشاكل ذلك یرافق وقد الشركة، حجم یادةز  على العمودي التكامل سیعمل -

            . المختلفة

 المحاكم قضائیة أمام مصاریف دفع ذلك یتطلب قد قائمة شركات مع باالندماجالتكامل  عندما یتم -

 .المستهلكین أو بالمنافسة یضر لن االندماج بأن إلقناعها

یقلل من تكالیف السلوك االنتهازي  بالتاليالعقود و المعامالت و  إتمامالتكامل العمودي یقلل من تكلفة  -

 العقود و الصفقات. إتمامالذي یرافق 

  العوامل المؤثرة في اختیار إستراتیجیة التكامل العمودي:ثالثا: 

     4هناك أربعة عوامل لها دور مهم في اختیار المؤسسة إلستراتیجیة التكامل الرأسي و هي:

یحدد مدى تطور الصناعة درجة المخاطرة الناتجة عن تغییر ظروف   ناعة:مرحلة تطور الص - 1

 كانت األسواق متغیرة بسرعة . كانت الظروف مستقرة یمكن الدخول بسهولة أكبر عما لو فإذاالطلب  

 مدى تغییر وعدم استقرار هیكل الصناعة :                      -2

  ت باالتي:تمتعت المؤسسا إذاتكون عملیة التكامل ناجحة 

 و جود احتكار فیما یتعلق بصناعات التكامل الرأسي  األمامي و الخلفي ؛ -

 ؛ و جود فرص للحد من هجمات المنافسین عن طریق حواجز الدخول -

                                                             
  .410، ص مرجع سابقطاهر محسن منصور الغالب، وائل محمد صبحي إدریس،  -1

، مجلة الجامعة اإلسالمیة (سلسلة الدراسات اإلنسانیة )  نصر عطیاني ، التكامل العمودي في الصناعات التحویلیة الفلسطینیةباسم مكحول و  - 2

  .5، ص 2004المجلد الثاني عشر ، العدد الثاني ، یونیو 
  . 9باسم مكحول، ،مرجع سابق، ص  - 3
  .398ص  مرجع سابق ، مرسي،نبیل محمد  - 4
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 وجود فرص لتحقیق و فورات تكالیفیة من خالل تكنولوجیات تخضع القتصادیات التكامل؛ -

و كذلك عدد من الخصائص الهیكلیة  توفر الظروف المؤدیة إلى تزاید التمركز الصناعي -

 للصناعة و التي تخفض من احتمال تقلب و تغیر ظروف المنافسة.

 األهداف المتعلقة بإستراتیجیة المنظمة المؤسسة ككل: -3

  البد من مراجعة إستراتیجیة التكامل بما یتوافق مع أهداف المؤسسة من حیث:

وارد مع الوحدات اإلنتاجیة األخرى داخل تحقیق معدالت أداء عالیة و تعظیم فرص مشاركة الم  -

 المؤسسة ؛

 المحافظة على تدفقات نقدیة مقبولة؛  -

 إضافة إلى استغالل و تنمیة الكفاءات المحوریة أو الموارد الخاصة بالشركة،  -

  اإلبقاء على العمالة الماهرة . -

  االستراتیجیات العامة للتكامل:  رابعا: -

   1امل الراسي و ذلك حسب درجة التكامل و هي:توجد أربعة استراتیجیات عامة للتك

واد ـــــها من المـــــة كبیرة من احتیاجاتــــى نسبــــول علــــــام المؤسسة بالحصـــــــــوهو قیي: ــــل الكلـــــالتكام - 1

  و الخدمات داخلیا.

حیث  ارجیةختحصل الشركات المتكاملة جزئیا على احتیاجاتها من مصادر التكامل الجزئي:  - 2

 أو توزیع نسبة من احتجاجاتها داخلیا و لكنها تشتري الباقي. بإنتاجتقوم 

في هذا النوع من التكامل ال تمتلك المؤسسات الوحدات اإلنتاجیة محل التكامل  شبه التكامل:  - 3

 كل أو بعض من مؤسسات أخرى  كلیة بل تقوم بالحصول على توزیع

ـــاقد: - 4 ها المؤسسة داخلیا یمكن تقدیمها من خالل مصادر تورید یمكن القول أن كل وظیفة تؤدی التع

 خارجیة  لذا یفضل استخدام التعاقد في حالة الصناعات المتغیرة . 

   2 دور إستراتیجیة التكامل العمودي في إعاقة الدخول :الفرع الثاني

لبعض أن حیث یرى ا دخول المؤسسات الجدیدة ، إعاقةدور في   العموديالتكامل  ستراتیجیةإل إن 

السوق فعندما یكون الهدف من التكامل هو تحقیق الكفاءة  إلىالتكامل الرأسي قد یزید من عوائق الدخول 

ذلك ،  إلى باإلضافةیعاني المنافسون غیر المتكاملین من مساوئ تكالیفیة في مراحل إنتاجهم ، قد ، 

على إنتاج السلع أو على التوزیع ، عندما تسیطر المؤسسة المتكاملة على إمدادات عناصر اإلنتاج ،أو ف

فان المنافسون غیر المتكاملین ، فقد یصبحون عرضة لوسیلة التسعیر النهي أو یتلقون  خدمات غیر 

                                                             
  .395ص ، نفس المرجع - 1

.316-315 ص روجر كالرك، مرجع سابق، ص -
2  
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 إمدادهم بعناصر اإلنتاج وفي كل األحوال فهناك مخاطر إضافیة للمؤسسة الجدیدة یرفض مرضیة أو

كاملة بالحصول على أرباح احتكاریة أكبر في للمؤسسة المتذلك  یسمح قدو ف لداخلة في هذه الظرو ا

  األجل الطویل عما یكون علیه الحال بدون التكامل العمودي.

، ة ــــــــوللتغلب على هذا العائق تقوم المؤسسة الجدیدة بتكامل مماثل لدرجة تكامل المؤسسات القائم      

یشكل  كبیرة للقیام بالتكامل و هذا ماو یعارض البعض هذه الفكرة  ألن هذا قد یولد تكالیف رأسمالیة 

 الالزمة أو عدم القدرة على توفیر رأس المال ــــعائقا للدخول سواء كان ناتج عن ارتفاع تكالیف رأسمالی

  للتكامل و یمنع الدخول.

رأسمالیة كبیرة عن تلك الالزمة للدخول غیر المتكامل وبذلك ینشأ عائق  احتیاجات إلىوهذا یؤدي 

الرأسمالیة للدخول ، فان رفع تكلفة رأس المال وعدم القدرة التامة للداخل الجدید على توفیر  االحتیاجات

  رأس المال الالزم للدخول المتكامل قد تقدم الحمایة ألرباح المؤسسات القائمة.

ــة تظهر وال تعتبر االحتیاجات الرأسمالیة بمثابة المصدر الوحید لعوائق الدخول المتكامل  فاإلمكانیة الثانی

عندما تتم بعض عملیات اإلنتاج  بترخیص فیمتد عائق الدخول هذا الى مراحل إنتاج أخرى من خالل 

 التكامل الرأسي. 

  اإلعالن :الثالثالمطلب  

  قبل معرفة دور اإلعالن كعائق للدخول كان البد من تعریف اإلعالن و خصائصه و الدور اإلعالن  .

  اإلعالن ماهیة  :الفرع األول

 اإلعالن و خصائصهعریف وال: تأ

 تعریف اإلعالن: - 1

" الجهود غیر الشخصیة التي یدفع عنها مقابل لعرض األفكار أو السلع أو الخدمات  بأنهیعرف اإلعالن 

    1و ترویجها بواسطة شخص معین "

بخصائص المنتج  إعالمهم إلىكما أنه" وسیلة اتصال بالجمهور مدفوعة األجر مدفوعة األجر تهدف   

       .2على شرائه" لإلقبال إغرائهمأو 

  3: يه و عالن خصائصلإل: خصائصه - 2

                                                             
     .20مصر، ص ، 2008دار المعرفة الجامعیة، (األطر النظریة و النماذج التطبیقیة ) ، اإلعالنأشرف فهمي خوجة ،استراتیجیات الدعایة و  - 1
  .135، ص عبد القادر محمد عبد القادر عطیة، مرجع سابق  - 2
    . 21، ص  جع سابقمر وجة، خأشرف فهمي   - 3
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هو جهود غیر شخصیة أي أن االتصال بین المعلن و الجمهور لیس شخصیا بل یتم بواسطة  -

 وسیط هو وسائل النشر.

 یدفع عنه مقابل لوسائل النشر نظیر نشر اإلعالنات.  -

ض األفكار أو الخدمات و ترویجها ألنه ال یقتصر الجهود التي یدفع عنها مقابل قد تكون لعر  إن -

 على السلع فقط.

 إن الشخص المعلن معین محدد معروف. -

 ثانیا:أنواع اإلعالن وأهدافه

  أنواع اإلعالن:  -1

  یقسم اإلعالن عند علماء التسویق على عده اعتبارات و هي:

  حسب الجمهور، ونوع المعلن، وسائل النشر، و الوظائف.

  لى:حسب الجمهور إ –

  * اإلعالن الموجه إلى المستهلك النهائي و المشتري الصناعي .

  * اإلعالن الموجه إلى المنشآت التجاریة و الصناعیة و المهنیة .

 إلى: هناك نوعان من المعلنین ،أحدهما معلن على المستوى القومي أو وجه  حسب المعلن اإلعالن -

   ي.المعلن على المستوى المحل األخرالمستهلكین المنتشرین في جمیع أنحاء السوق ،و 

  ة ــ: و هذا حسب وسائل النشر المطبوعة كالصحف و وسائل النشر المسموعحسب الوسیلة اإلعالن  -

  1و المرئیة و سائل النشر االلكترونیة.

  2أهداف اإلعالن: -1

 ؛في مرحلة تالیة  هإشباعخلق الطلب على سلعة معینة في مرحلة أولیة ثم العمل على   -

ولة تأجیل االنخفاض المستمر على هیكل الطلب من خالل مجموعة المغریات البیعیة لوقف هذا محا -

 ؛التدهور التدریجي

ا ــــفتح أسواق جدیدة من خالل الحمالت اإلعالنیة و بالتالي تعظیم نصیبها النسبي من السوق (حصته -

 السوقیة ).

إلقناع  إثارة االهتمام الل جذب االنتباه وعنها من خ الخدمات المعلن زیادة معدالت دوران السلع أو -

 ؛ المستهلكین بالسلع المسوقة

 ؛زیادة المبیعات و من ثم تعظیم الربحیة  -

 تقدمها المؤسسة و خصائصها و ممیزاتها.    التيالخدمات  أوتعریف المستهلكین المرتقبین بالمنتجات  -

                                                             
  .22،،مرجع سابق ،ص  وجةخأشرف فهمي  - 1
  .28-27ص نفس المرجع ،ص  - 2
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أحالم و أمال و تطلعات المعلنین ،  یخطئ من یتصور أن اإلعالن  هو العصا السحریة التي تحقق كل -

فاإلعالن وظیفته األساسیة تتمثل في تعریف الجمهور بالسلع أو الخدمات ألول مرة في الوقت الذي نجد 

فیه أن السلع و الخدمات هي التي تسوق نفسها بنفسها في المرات التالیة بما تحمله من مواصفات متمیزة 

 و خصائص  تنفرد بها عن غیرها . 

  اإلعالن دور: رع الثانيالف

1عالن:لالختلف النظرة تحیث )   األعمالكأداة لترویج المبیعات في دائرة (بیئة  اإلعالنیعتبر 
  

نشاط غیر مربح و غیر اقتصادي و لیس له  اإلعالن أنیرون النسبة لالقتصادیین و علماء االجتماع فب

 : هي اقتصادیة وو ذلك من عدة جوانب قیمة في المجتمع 

 هو تكلفة األعمال غیر الضروریة و لها تأثیر على رفع األسعار؛  إلعالنا  - 1

 رات؛االحتكاو  إلى االنتهاكاتتركیز و بالتالي یفتح المجال الیستعمل لزیادة أو رفع  - 2

یخلق تمییز زائف غیر حقیقي بین المنتجات و یؤدي بالمستهلكین  اإلعالنالكثیر على  إنفاق إن - 3

 ؛ المنتجأو تزویدهم بمعلومات كافیة عن  إعطائهمأخرى دون  إلىریة التغییر من عالمة تجا إلى

  .األمم على االعتماد الكبیر على الصحافة الحدیثة من أجل بقائها یخلق نتائج خطیرة - 4

 : ایجابيأخر من جانب  لإلعالنوینظر 

و بتكلفة اسع و (حجم)  یساعد على زیادة الطلب على المنتج و بالتالي فتح الطریق إلنتاج على نطاق - 1

 أقل و التي یستفید منها المستهلكون في النهایة عن طریق انخفاض السعر الذي یدفعونه؛

   ؛زیادة رضا المستهلكین  إلىیضیف قیمة نفسیة للمنتجات تؤدي  و اإلعالن یعطي - 2

 اإلعالن یزید من تنوع و جودة السلع المعروضة و یحث على المنافسة و التقدم التقني؛ - 3

  یدعم خدمات الصحافة و التلفزیون و هذا یساعد على توفیر فرص العمل؛ عالناإل - 4

  

  :هیكل السوق اإلعالن و:لثالثالفرع ا  

فعلى سبیل المثال  ، ختالفات في هیكل السوقاال تعبر عنبین األسواق  اإلعالنف مستویات ختالا إن 

)Derfaman and steiner 1954  (   اإلعالن األمثل لكثافةالمستوى  و حتكرتعظیم األرباح لم أنأظهرا 

   ):05(رقم و مرونة السعریة و هذا حسب الشكل  اإلعالنیعتمد على النسبة بین 

  

                                                             
1-  R.R.Barthwal ,Industrial Economics ‘An Introductory Textbook’ ,Second Edition ,NEW AGE International 
Publishers ,New Delhi ,India,2004, p 417 
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  و تركیز السوق اإلعالنكثافة  ) 05الشكل رقم (

  

  

  

  

  

  

       

  

  

  

Source: Paul .R .Ferguson and Glenys .J. Ferguson ,Industrial Economics ‘’Issues and 
   erspectives’’ ,second edition, Washington Square ,New York ,p 68.      

  

و استجابة أقل للتغیرات في السعر و ستكون أعلى من المستوى  اإلعالنیةتكون استجابة اكبر للرسائل  

  عاتاألمثل إلعالنات على المبی

أهمیة من  من النشاط الترویجي دورا أكثر و غیره لإلعالن یكونفي األسواق التي تتمیز باحتكار القلة  -

تختلف مع مستویات التركیز وهذا اإلعالن كثافة  أنو نرى ، ( المنافسة باألسعار)  المنافسة السعریة

تكون في  اإلعالنكثافة  أنCable و یرى » U » فرضیة إلىیشار  فغالبا ما ،أعاله  ممثل في الشكل

هي الصناعة التي بها العدید الكثیر  ، 0.40یساوي  HHIاس حدها األقصى عندما یساوي التركز بمقی

 اثنین من الشركات الكبیرة . من الشركات الصغیرة و تهیمن علیها شركتین كبیرتین أو

تفسیر ارتفاع كثافة اإلعالن في احتكار القلة هو نتیجة للتغیرات في األسعار التي تكون سریعة من  إن -

 . 1قبل الشركات المتنافسة

معلومات عن  إعطاء إلىاالغرائي حیث یهدف األول  إلعالناو  اإلعالمي اإلعالنناك نوعین من ه -

المستهلكین للتحول من عالمة تجاریة  إلغراءالسلع )المبیعات  بالتعریف بخصائص السلعة أما الثاني 

  بمعلومات غیر حقیقیة للسلعة بإیهامهمأخرى و ذلك  إلى

 .حسب هیكل السوق اإلعالنأنواع 

                                                             
1 - Paul .R .Ferguson and Glenys .J.Ferguson ,Op-cit ,p 66. 

  )A/p Qاإلعالن(

 

  كثافة

 

  أعلى

 

  تركیز السوق

  أعلى

  االحتكار

 

  احتكار القلة
  المنافسة االحتكاریة
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   1:اإلعالنالتفرقة بین نوعین من نستطیع 

المستهلك بمعلومات التي تمكنه من اتخاذ القرار الذي یتفق مع  إمداد إلىیهدف  :اإلعالمي اإلعالن -

ها و ــــو طریقة استعمال وظائفها و تتصل هذه المعلومات بخصائص السلعة و تفضیالته على أساس سلیم،

  مختلفة عن غیرها.تواجدها و ممیزاتها التي تجعلها  كنأما

ال تتصل بمزایا حقیقیة للسلعة  إغراءتغییر تفضیالت المستهلك بوسائل  إلىیهدف  :االغرائي اإلعالن-

    و سنقوم بدراسة اإلعالن اإلقناعي السلع محل االعتبار إلىبحیث یتحول من استهالك 

  2 قناعياإل اإلعالنأوال :

یئة برباح فقط للمؤسسة في شكل زیادة المبیعات بل یكون له أیضا تأثیر على اللن یجلب األ عالناإل إن 

 Bainالنظرة التقلیدیة المتقدمة عند  إن، التي تعمل بها الشركة و األسعار المفروضة على المستهلكین 

دي یؤ  اإلقناعیعمل عن طریق  الذي اإلعالنهي أن    wilson 1974و   camamorو 1956

  :في الشكل أدناهممثل  و هذا و ارتفاع عوائق الدخولالقوة السوقیة و األسعار  في الزیادات

  اإلقناعي) : اإلعالن 06الشكل رقم ( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Paul .R .Ferguson and Glenys .J. Ferguson ,Industrial Economics ‘’Issues 
and    erspectives’’ ,second edition, Washington Square ,New York ,p 71 

 

یشوه تفضیالت المستهلكین و هذا یؤدي  اإلعالنیفترض ضمنیا أن  قناعيإلا اإلعالنالنظرة  إن

تعطیهم أكبر  اختیار السلع المعلن عنها بدال من تلك التي قد و اتخاذ خیارات خاطئة  إلىبالمستهلكین 

ضل من المنتجات المنافسة ،عن طریق تغییر فأ  أنهبشراء منتج باعتقادات خاطئة  أو الرضيقدر من 

تفضیالت المستهلكین لصالح المنتجات المعلن عنها و بذلك یصبح الطلب على المنتج أقل حساسیة 

                                                             
  .135ص  ،مرجع سابق عبد القادر عطیة عبد القادر ، - 1

2 - Paul .R .Ferguson and Glenys .J.Ferguson ,Op-cit,p p 70-72 

الناإلع  المستهلكیـــن: 

تغییر تفضیالت لمستهلكین 

 لصالح السلع المعلن عنها

عوائق الدخولارتفاع   هیكل السوق  

 

:األداء  

زیادة : لتكالیفارتفاع األسعار و ا

 المنافسة غیر السعریة :أرباح أعلى 
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خفض (المرونة المتكافئة للطلب) بین المنتج المعلن على تأثیر  لإلعالنللتغیرات في األسعار كما أن 

قامت المؤسسات المنافسة بتخفیض  إذاالمستهلكین أقل استجابة  عنه و بدائله القریبة و هذا یجعل

  من نشاطها الترویجي.ت أسعارها أو زاد

                 دینال فیكون بمؤشر لیرنر عظمى للمؤسساتالرباح األعلى  أن یعبریستطیع  اإلعالن إن

                                                                    

  

 pالسعر :                                                             

MC  التكلفة الحدیة :  

  مرونة الطلب السعریة ( دائما تكون سالبة )£ :   

    مع أعلى سعر لتعظیم األرباح ترتبطیجب أن للمرونة السعریة  انخفاض القیمة المطلقة إذنو 

عرض  أنو بما حواجز للدخول یمنح و  أو الداخل األول األول متحركللمزایا ق یمكن أن یخل اإلعالنف

 المستهلكینسیكون تغییر أقل عدد من  المتواجدة،المستهلكین أكبر ارتباط مع منتجات المؤسسات القائمة 

  جدیدة.بین العالمات التجاریة و لهذا السبب تجرب منتجات 

أو  إضافي القیام بإعالن كثیر أو الوافد أو اریة یجب على الداخلص من الوالء للعالمة التجلللتخو علیه 

یعتبر  عالوة على ذلك ،ربحیة الداخلین سلباو كلتا الحالتین تأثر على  تقدیم خصومات كبیرة في األسعار

و تكون الفوائد محددة  اإلعالن ونستعملیأكثر الداخلون الجدد   و االعالن تكلفة غیر مستردة (مغرقة) ،

 .السوق یكون أقل جاذبیةبذلك یكون دخول صرة  على النشاط الترویجي ،و مقت

المؤسسات المتواجدة القائمة في السوق ستكون قادرة على ممارسة القوة السوقیة (السلطة في  إن -

رفع األسعار للمستهلكین و  إلىو هذا یؤدي ، السوق) مرة واحدة و یكون تهدید الدخول الجدید منخفض

بسب اقتصادیات الحجم  إما،  أصبح السوق أكثر تركیز إذا المنتجین على أرباح مرتفعة ،یحصل بذلك 

تأثیرات اإلعالن تمنح مزایا تكالیفیة للشركات الكبیرة و منها یتم التأثیر على األرباح و األسعار  بسبب أو

  .بشكل ملحوظ

تشكیل  فقد یساهم في سسات المؤ  أداءعلى هیكل الصناعة و  أثر قناعيإلا لإلعالن وعلیه نقول إن

حیث یمكن للمؤسسات القائمة بالصناعة استعماله لمنع دخول المنافسین  السوق  إلى الدخولعوائق 

أقدم الداخل الجدید  أن،و حتى و الجدد ، كما له تأثیر على رفع أداء المؤسسات القائمة بزیادة ربحیتها 

ح منتجاته و لكن لن ـــــتغییر تفضیالت المستهلكین لصالة لــــعلى الدخول علیه أن القیام بحمالت إعالنی

  ة إذا كانت المؤسسات القائمة تحقق اقتصادیات الحجم في اإلعالن ـــــــــــیحقق أرباحا خاص

  و سیضطر لمغادرة السوق نتیجة للخسائر التي سیحققها. 
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  المعلوماتي: اإلعالن  -2   

على دور telser 1974و   stigler 1961كل من  حیث شدد لإلعالن هناك نظرة بدیلة أخرى 

تكون المعرفة فیها غیر أكیدة و یكثر فیها عدم التأكد  التي فالبیئةتزوید بالمعلومات الفي توفیر و  اإلعالن

كما هو الحال في نظرة  دورا هاما في التقلیل من عدم  المعرفة أو من جهل المستهلكین ، اإلعالن یلعب،

بیة لیعتبر نتیجة س یؤثر على سلوكات المستهلكین لكنه ال اإلعالنن ه أمن المسلم بف اإلقناعي اإلعالن

  .لرفاهیة المستهلكین 

یعرض ذلك ألي    stiglerمستهلكین یضعون أفضل الخیارات حیث یدركون البدائل الممكنة و تحلیل فال 

دة ــــــمیع القرارات ستصنع قاععلى الرغم من أن جو  یكون المبلغ األمثل للمعرفة، بمعنى أخرو   منتج ،

ف ـــــق تخفیض تكالیــــــــــعن طری یقلل هذا النقص اإلعالنة ،و ـــــــــاس المعلومات غیر تامـــــــــأس

المستهلكون یربحون و یقدرون على اختیار و  تخفیض تكالیف البحث ،وذلك  )الصفقة (التـــــــالمعام

یزید المنافسة عن طریق استكمال غیرها من و یساعد  اإلعالنف و علیه، حسب تفضیالتهم  منتجات

 .1یسهل عمل المشاریع من قبل الوكالء االقتصادیین وبذلك ،مصادر المعلومات

  اإلعالن المعلوماتي  ) : 07الشكل رقم ( 

  

-  

  

  

  

  

  

     

                                 

                                       

 

                                                             
1  -Paul.R.Ferguson and Glenys .OP-cit ,p 73. 

 

ـــالناإلع  المستهلكیـــن: 

 أفضل إطالع یمكن من

لحصول على أفضلا  

 المشتریات 

وقـهیكل الس  
:ولـخعوائق الد  

 تنخفض
 

:األداء  

األسعار و زیادة  نخفاضا

المنافسة و إمكانیة اتساع كفاءة 

 الشركات 

 تركیز السوق قد یرتفع أو قد ینخفض
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Source : Paul .R .Ferguson and Glenys .J. Ferguson ,Industrial Economics ‘’Issues and 
erspectives’’ ,second edition, Washington Square ,New York,p 7  

بسهولة استنتاجات مختلفة تظهر و كأنها أثر اإلعالن على هیاكل  نظرة اإلعالن كمعلومات ، هنا نأخذ

 من خالل توفیر معلومات عن خصائص المنتج ، )07موضح في الشكل رقم (هذا  وواألسعار  السوق

 . متكافئة ةسعریالمرونة ال تصبح یؤدي إلى زیادة األسعار و و واإلعالن یصنع طلب أكثر

واحدة من  أن هذا ال یعنى أن مرونة أكثر لمنحنى الطلب مع اإلعالن بدون nelsonحیث یقول 

بتلك العالمة لطلب و هي عدم وجود معلومات ،حیث أن اإلعالن یزودنا المصادر الرئیسیة لعدم مرونة ا

لك اإلعالن یرفع من ذلفتعلن إلى حد ما عن معلومات محددة حول العالمة التجاریة التي  التجاریة 

  مرونة الطلب

وغیره من النشاط الترویجي یجعل المستهلكین أكثر استجابة لتغیرات و تفاوتات األسعار  اإلعالن    -

و الطلب یكون أكثر ،  لشراء البدیل الصحیح االهتماملزیادة  وزیادة   في ما بتعلق ببیع معدل الخیار 

كان المستهلكین أكثر استجابة  إذا ینخفضسسعر تعظیم األرباح أن  ة و یترتب على ذلك ــــــــمرون

  .للتغیرات في األسعار ،فالمؤسسات تكون تحت الضغوط لتقدیم أسعار جذابة 

كون أقل بسبب المنافسة المتزایدة الناجمة عن انخفاض عوائق ت و األسعار أیضا سوف تنخفض إن -

یقدم وسیلة فعالة من خاللها المؤسسات الجدیدة یمكن  اإلعالنالدخول سهال الن  بذلك یكونو ، الدخول

التركیز غیر لتأثیر الكلي على ا، كما أن تجعل من العمالء المحتملین على درایة بخصائص منتجاتها أن

واضح و انخفاض األسعار و الضغوط التنافسیة المتزایدة تعنى أن أي مؤسسة في السوق لها قدرة أقل في 

تلبي احتیاجات المستهلكین و تحقق  منتجاتالسوق على الرغم من هذا فان هذه المؤسسات التي تقدم 

 .1"أقل كفاءة  تكون أرباح على حساب منافسیهم

كذلك  فیرى أنه من الممكن  Stiglerلكن ال یعتبره   Bainباره كعائق للدخول عند یمكن اعت اإلعالن إن

جعل الدخول سهال و ذلك عن طریق تعریف المستهلكین بخصائص المنتجات الجدیدة  لإلعالن

  . تغییر تفضیالتهم إلىللمؤسسات التي ترغب في الدخول مما قد یؤدي بالمستهلكین 

كوسیلة لردع الداخلین الجدد ولكن قد ینفع هذا و قد ال  اإلعالنلقائمة تتخذ المؤسسات ا أنلكن یمكن 

 اإلعالننمیز ثالث حاالت للحمایة عن طریق  أنینفع   حیث یمكن 

  تكون: أن فإمامن تهدید المؤسسات الراغبة في الدخول  

 حمایة جیدة؛ -

   حمایة غیر جیدة ولكن فعالة؛  -

                                                             
1-  Ibid , p 74. 
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  حمایة مكلفة و خاطئة. -

بنوعین من الحمایة ذات من الحمایة یبدو من الممكن أن تقوم المؤسسة القائمة  نواعاألفمن خالل هذه  

أهمیة  و هي الحمایة الجیدة و الفعالة ،و لیس هناك شك بأن المؤسسة سوف تستغل ذلك أو یكون 

  1العكس تماما فتكون خاطئة.

   التسعیر: المطلب الرابع: إستراتیجیة 

تستعملها المؤسسات القائمة في الصناعة  لمنع  التيالستراتیجیات المهمة التسعیر من ا إستراتیجیةتعتبر 

یتلقونها جراء دخولهم للسوق  التيعلى الخروج نتیجة للخسائر  إجبارهم أوالداخلین المحتملین من الدخول 

 سواقكأالتنازعیة  األسواقالحد السعري و التسعیر النهبي ثم  نقوم بتوضیح مفهوم  إلستراتیجیةو نتعرض 

  خالیة من عوائق الدخول.  

  :الحد السعري:الفرع األول

المستخدمة  التكنولوجیات" ببحث حول مسیري المؤسسة و ذلك بغرض دراسة  Rebert Smilyقام "  -

التقنیین أهمیة أقل لهذا  النوع   المسیرینفالحظ أن معظم  لجعل دخول المؤسسات المنافسة  أقل جذبا،

،فقط القلة منهم  اإلنتاجیةكبیرة لالستراتیجیات التجاریة و  أهمیةس یعطون من االستراتیجیات و العك

 :2عوائق الدخول تكون بدون أهمیة و قام باستخراج التقنیات التالیة إستراتیجیةیعتبرون 

 ؛: هو وسیلة مهمة لتسویق العالمة التجاریة اإلعالن -

 ؛متشابهة لمنتجاتجمیع االختراعات المؤسسة شراء  بإمكانبراءة االختراع و البحث و التطویر : -

جمیع المنافذ بحیث الداخل الجدید  استمرارالمؤسسة اختیار تقسیم السوق و  بإمكان: ملكیة جمیع المنافذ -

 دخل أحد هذه المنافذ. إذاسیواجه طلب غیر كاف 

لسریعة من ا الشركة أن تقرر صنع كمیة مهمة و بسرعة  و ذلك من أجل االستفادة بإمكانمنحنى التعلم : -

 انخفاض تكالیف اإلنتاج 

 تضع حد سعري منخفض و ذلك من أجل جعل الدخول غیر مربح. أنالمؤسسة  بإمكانالحد السعري: -

 اإلضافيتلبیة جمیع الطلب  تستطیع أنالكلیة للمؤسسة هي  اإلنتاجیةالطاقة الفائضة:الطاقة  -

ن المحتملین غن طریق استخدام وسائل للمنافسی إشاراتترسل  أنالمؤسسة  بإمكانالشهرة أو السمعة : -

 بأنه یمكنها التصرف بقوة في حالة الدخول. اإلعالم

جاء في نظریة الحد  و اقترحوا تطور مهم األخیرةركزوا على النقاط الثالثة  من الكتاب العدید  إن -

 السعري.

                                                             
  .80ص  ،مرجع سابق محمد لمین حساب ، - 1

2 - Pierre Médan et Thirry Warin ,’Economie industrielle ‘ une perspective européenne ’, dunod 
    , Paris, 2000, p141.  
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 التعریف و االفتراضات القاعدیة لنموذج الحد السعري:أوال: 

السعري هي جزء من استراتیجیات عوائق الدخول على العكس من العوائق  الحدياستراتیجیات  إن    

الطبیعیة ،هذه العوائق تسعى الشركة القائمة  لوضعها لمنع الدخول الجدید ،أو لجعله أقل ربحا فمن 

منع دخول منافسین جدد و ذلك  بإمكانهاأن المؤسسة القائمة حیث  ، لممكن تشكیل العدید من التفسیراتا

 و البیع الحد السعري تستلزم اختیار سعر إستراتیجیة" كما أن  األرباحتحدید أسعار أقل  تسمح بتعظیم ب

 1وبذلك یكون الطلب المتبقي یكون غیر كاف في حالة دخول منافس جدید للسوق." اإلنتاج

في  الحد السعري  هو عبارة عن السعر األقصى الذي یمكن أن تتقاضاه المؤسسات الموجودة فعالف

 تتقاضى أنبالحد السعري أو  تأخذیكون مغریا للدخول و للمؤسسات القائمة الخیار بأن  أنالصناعة دون 

  2منه و من ثم تشجع المؤسسات على الدخول. أعلىسعرا 

   )األساسیةاالفتراضات القاعدیة (ثانیا:  

  3یقوم هذا النموذج على عدة فرضیات و هي :

  ة على مرحلتین:قبل و بعد الدخول؛: تتموضع الفرضیاألولىالفرضیة 

: یعتبر أن هناك مؤسستین المؤسسة القائمة بالصناعة و تكون موجودة خالل المرحتین و الفرضیة الثانیة

  الداخل المحتمل ؛

 على مر الزمن ؛ مستقرالطلب  الفرضیة الثالثة:

  باختیار هذه أو تلك المؤسسة ؛ مهتمونالمستهلكون غیر الفرضیة الرابعة :

  هما: Sylos-Labiniنموذج  إلىهذه االقتراحات فرضیتان أساسیتان یعودان  إلىضیف ن

  في المرحلة الثانیة؛ األول اإلنتاج:المؤسسة القائمة في السوق تضع مستوى الفرضیة الخامسة

  :الداخل المحتمل یتوقع عدم وجود أو غیاب رد فعل المؤسسة القائمة.الفرضیة السادسة

 اإلنتاجالكلي كنتیجة دخوله مثل كمیة  اإلنتاج من ان دخول منافس محتمل یزیدبهذا النموذج یتوقع 

  . الداخل لمنع سعر السوق ینخفض أیضا ، إنتاجهلشركة القائمة و لالداخلیة 

 بطریقتینالمتواجدة یمكنها تحدید الحد  السعري  حسب أصول عوائق الدخول المؤسسة أخیراو    

   . لقة في التكالیف و اقتصادیات الحجمالمزایا المط :هما مختلفتین 

  

                                                             
1 -Ibid , p 142. 

  .141-140ریتشارد كیفز ،مرجع سابق،ص  - 2
3
 - Pierre Médan et Thirry Warin, Op-cit, p142. 
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  ثالثا:االنتقادات الموجهة لنظریة الحد السعري

 Sylos-labiniو  )1958(  Modiglianiو )Bain ) 1956 إلى الحد السعري ترجعنظریة  إن

 إالتمثل نظریة محددة للتسعیر  Sylosنظریة الحد السعري المبنیة على فروض ال )،و كانت هذه1962(

  هي: تواجهها  هذه النظریة  التيفرضیاتها ال تحقق علمیا و المشاكل  أن بعض

فقد تسمح  ستامة لكن قد یكون العك إعاقةالمنشآت القائمة تعوق الدخول  أنهذه النظریة  تفترض - 1

تواجهها المؤسسات المتواجدة  التيالمؤسسات الجدیدة بالدخول مع قیامها بتنظیم  معدل الدخول فالمشكلة 

السوقیة  باألنصبة األرباحهي أن تحدد المسار الزمني األمثل للسعر الذي تتم  عنده مبادلة  بالصناعة

 المستقبلیة 

أن هناك  إالالمؤسسات القائمة في الصناعة أن تنسق جهودها من أجل وضع الحد السعري ، بإمكان - 2

 مشاكل تحد من فعالیة القلة المحتكرة ؛

قبل  إنتاجهالة بأن تحافظ المؤسسة القائمة على مستویات تتوقع المؤسسات الداخ أنیفترض سیلوس  - 3

تضع سعرا أقل من سعر  أنأرادت المؤسسات ان تحد الدخول یجب  إذاالدخول فال یوجد سبب لذاك 

 تنتهج المنشآت القائمة سیاسة عدائیة فیسود حد سعري أعلى  أنتوقع الداخلون  إذاالحد،و 

دخول منشآت جدیدة و یجادل بذلك أنه لیست المؤسسات الجدیدة  تفترض أن األرباح السالبة كاف إلعاقة

ما دخلت بالحد األدنى إلنتاج المثل بینما تنتج  إذاهي التي تجبر على الخروج ستحقق خسائر اقل 

المؤسسات القائمة عند مستوى أكبر،و كذلك قد تختلف المؤسسات في قدرتها على البقاء خالل فترة 

تدخل في الصناعة  التيالة المؤسسة المملوكة لمؤسسة لصناعیة  ضخمة و تحقیق الخسائر و خاصة ح

  بهدف التنویع.

  اقتصادیات الحجم  في الحد السعري المزایا المطلقة و دور الفرع الثاني:

لمزایا في التكالیف أو اقتصادیات الحجم یجعل تكلفتها المتوسطة أقل ما  ة القائمةامتالك المؤسس إن

لكن هذا  مؤسسة الداخلة ولل حد األدنى للتكلفة المتوسطةال أقل منسعر ع تحدید یمكن فبذلك تستطی

تنتج بتكلفة أكبر فیضطر  كونهاالسعر ال تستطیع المؤسسات الجدیدة البیع به ألنه یحقق لها خسارة 

  ق.  الداخل لالنسحاب ألنه ال یستطیع أن یبیع بهذا السعر و یكون هذا السعر قد وضع حد للمنافسة بالسو 

ثبیت سعرها عند مستوى التكلفة المتوسطة للداخل تالمؤسسة القائمة تتخذ القرار الجید الذي یتطلب  ٕانو 

  هذا السعر: عندالمحتمل  ففي هذه الحالة  

 المؤسسة القائمة تواصل تحقیق األرباح. -

قد   ربح، زیادة أنهالداخل المحتمل ال یشجع على دخول السوق أو السعر ال یسمح له بتحقیق  -

 .إلى انخفاض السعر هما ما یزید من احتماالت خسائره   دخوله یؤدي
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السعر  أنأنه في الواقع من الممكن توضیح  إذالتعمق  إلىهذه المالحظة األخیرة تودي بنا   -

                                                   .المثبت للمؤسسة القائمة یمكن أن یكون أعلى من التكلفة المتوسطة

  1إستراتیجیة التسعیر الجشع االفتراسي ( النهبي): :الفرع الثالث

إن إستراتیجیة التسعیر الجشع تكون على جزء من المؤسسات القائمة تتضمن قطع أو حد السعر في 

ئمة ترفع سعرها المؤسسة القاو أین یصبح المنافس منعزل  محاولة إلجبار المؤسسة بعیدا خارج األعمال ،

یضحي باألرباح و ربما یتحمل خسائر في المدى القصیر من أجل  وتتبنى دور المفترس (النهاب) ،

الحفاظ على قوته السوقیة و الحفاظ على فدرته في كسب الربح غیر العادي في المدى الطویل ،أي 

ؤسسة القائمة واجهت قدرة و مع ذلك المبمعنى أدق التسعیر الجشع هو إستراتیجیة تستخدم بعد الدخول 

تهدید الدخول محاولة حمایة من تهدید عن طریق إقناع الداخل المحتمل  سیكون تنفیذ التسعیر الجشع في 

نتیجة ذاك الدخول ألخذ االستیالء على المكان ، في مواجهة التهدید أو واقع خفض السعر على جزء 

أن ترد ( تتجاوب تستجیب) ،المنافس یمكن  حصة المفترس ،كیف یمكن للداخل أو مؤسسة منافسة أخرى

أن یقنع المفترس "تبادل الفوائد باالندماج) إن في مصلحته المشتركة االندماج أو إیجاد طریقة أخرى 

لتقاسم السوق بینما كبدیل من ذلك ،قد یكون المنافس قادر على إقناع المستهلكین بأنه لیس من 

في األجل القصیر، إذا كانت نتیجة ذلك هي أن المفترس مصلحتهم قبول خفض السعر من قبل النهاب 

یحقق حالة االحتكار في المدى الطویل،آخر رد ممكن أن یكون للشركة المنافسة هو خفض إنتاجها مما 

یضطر هذا المفترس لإلنتاج بمستوى حجم أعلى من الحجم الذي خططت له من أجل الحفاظ على 

فان هذا سیؤدي إلى زیادة  أقل متوسط تكلفة المتغیرة للمفترس ،انخفاض السعر ،إذا كان انخفاض السعر 

  خسائره وطول الفترة الزمنیة أكثر من ذلك یمكن أن یبقي إستراتیجیة خفض السعر 

إذا كانت المؤسسة المنافسة لها تكالیف غارقة ثابتة كبیرة ، ستكون قادرة على إعادة توزیع أصولها إلى  

ا االنسحاب التراجع تماما ،على أمل أنها ستعود عندما یقوم المفترس بعض الصناعات األخرى و مؤقت

النهبي برفع األسعار ،مدرسة شیكاغو (مكافحة التدخل) هي إلى حد ما غیر متیقنة حول حقیقة التسعیر 

 ونجد:

أوال: یجب على المفترس كسب ربح في المدى الطویل یفوق الخسائر الناتجة عن خفض السعر  -

 ل؛في المدى الطوی

ثانیا: التسعیر الجشع إستراتیجیة ناجحة إلعاقة الدخول الن المفترس یقنع الداخل بأنه مستعد  -

ى في نفس ـــــللمحافظة تخفیض و تحمل الخسائر في الفترة الطویلة  طالما أن الداخل سیبق

                                                             
1 - Joel lipczynski and other, Op-cit, p p289- 290. 
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لتزام اط ، فقد یكون من الصعب أو من المستحیل على المفترس اإلشارة إلى درجة الوعد باالــالنش

 ل ؛ ـــللداخ

ثالثا: على االقتراح أعاله عن إستراتیجیة التسعیر النهبي جدیرة باالهتمام لیكون من المجدي أن  -

یكون المفترس واثق من إجبار المنافس من الخروج و رفع سعره و بذلك تهدید الدخول لن یعود 

ث ،المفترس یمكن یحد نمن المنافس نفسه  أو بعض المؤسسات األخرى من أجل أ إماموجود 

 محاولة الحصول على أصول المؤسسة المنافسة له ؛

و أخیرا :إذا كانت المؤسسة القائمة و الداخل الجدید لهما دالة  تكالیف متماثلة ،إن إستراتیجیة  -

إذا  أخرىأن تستعمل بسهولة من قبل الداخل  تجاه المؤسسة القائمة كطریقة  االفتراسيالتسعیر 

یر الجشع لیست بالضرورة إستراتیجیة إلعاقة الدخول ، فغالبا مل یكون من التسع فإستراتیجیة

الصعب تحدید ما إذا كان عملیة التخفیض المحدد للسعر تشكل تسعیرا جشعا ،و التي من 

المرجح أن تكون غیر مشروعة في ظل قوانین المنافسة أو ما إذا كان یشكل إستراتیجیة مشروعة 

 26و قد ثبت أن هناك من ، تي تعود بالفائدة على المستهلكینللحصول على حصة سوقیة و ال

حالة مثبتة للمنافسة المفترسة 'الجشعة في الوالیات المتحدة في ستة حاالت فقط كان هناك أدلة 

 اقتصادیة واضحة للتسعیر النهبي .

  األسواق التنازعیة الفرع الرابع:

 أوال: نظریة األسواق التنازعیة

والتي تعتبر أن الصناعة تضم عددا   Baumol 1982ألسواق التنازعیة من قبللقد تم وضع نظریة ا

وتها السوقیة مقیدة بتهدید الدخول المحتمل ،و على الرغم ققلیال من المؤسسات القائمة أو مؤسسة وحیدة 

المؤسسات القائمة قلیلة العدد و تهدید الدخول یجبر المؤسسات على إبقاء أسعارها  أنمن حقیقة 

ضة نسبیا ،و یحد من قدرتها على كسب األرباح غیر العادیة ، تبعا لذلك حتى الصناعات عالیة منخف

التركیز تمكن المؤسسات القائمة أن تكسب فقط األرباح العادیة بسبب المنافسة الهدامة للداخلین 

  المحتملین 

و حجم اإلنتاج  إن وجود عدد كبیر من المؤسسات المتنافسة لیس شرطا ضروریا لوضع سعر للصناعة

  .في مستوى ثابت عند المنافسة التامة، تهدید المنافس المحتمل یمكن أن یكون كافیا إلنتاج نفس التأثیر

لیكون السوق أكثر تنازعا یجب أن ال یكون هناك عوائق دخول أو خروج كبیرة ، و بالتالي تستبعد نظریة 

تراتیجیة من جانب المؤسسات القائمة و التكالیف األسواق التنازعیة وجود عوائق الدخول الهیكلیة و اإلس

  ترتكز على االفتراضات التالیة :الكر و الفر في الدخول فكرة  إدخال ن، كما أالثابتة 

 الدخول المحتمل یمكن أن یحدد المستهلكین الذین سیشترون إنتاجها بسعر السوق الحالي أو أقل منه  -
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    .ین قبل أن تقوم المؤسسة القائمة بالرد الداخل لدیه الوقت الكافي للبیع للمستهلك -

 یحصل الداخل على عائدات كافیة لتغطیة التكالیف الثابتة و المتغیرة؛  ةالحالییستشهد باألسعار   -

أمكن استعمال  فإذا بالنسبة لالستثمارات غیر قابلة االسترداد نجد طول فترة استعمال األصول مهمة ،

أساسیا التكلفة الثابتة الحالیة و القدرة على  ن التكالیف الثابتة تشكلاألصل فقط في الفترة الحالیة فا

لم تغطي التكالیف  إذاالتغطیة السریعة لجمیع التكالیف تعتبر خاصیة مهمة في األسواق التنازعیة ،ألنه 

الثابتة بسرعة فان المؤسسات القائمة تمتلك فرصة للرد على وجود الداخل استراتیجیا ،و عن طریق 

یض السعر نتیجة القوة السوقیة للمؤسسات القائمة  فد تكون قادرة على جعل استمرار عملیة الدخول تخف

غیر مربح و مع ذلك فان الداخل یستطیع التحرك و تحقیق أرباحه قبل  الكر و الفر غیر مربحة ،إذا كان

  .    1أن ترد علیه المؤسسات القائمة

نسبیا ،یعتبر السوق تام التنازع إذا ما كانت مفتوحة تماما أمام  وتعد فكرة السوق التنازعیة التامة بسیطة

  :2إمكانیة المنافسة الجدیدة ، ویعني ذلك أمرین على وجه الخصوص

یجب أن تعمل المؤسسات الجدیدة و التي یمكنها الدخول بنفس ظروف التكالیف ( أو جودة  أوال:

  اإلنتاج) الخاصة بالمؤسسات القائمة .

ن تكون المؤسسات الجدیدة قادرة على الدخول و الخروج دون تحمل أیة تكالیف یجب أ ثانیا :

إضافیة أي ال یعاق دخول مؤسسة بسبب األموال التي تعتقد أنها ستفقدها إذا ما اضطرت الخروج 

  مرة ثانیة، 

  االنتقادات الموجهة لنظریة األسواق التنازعیةثانیا: 

و بعض أوجه القصور في نظریة األسواق   Mooreو Grahamو    keelerو  callناقش كل من 

  التنازعیة و هي :

فدخول معظم األسواق یتطلب قدرا من االستثمارات  استبعاد التكالیف الثابتة أمر غیر واقعي ، -

وهناك بعض االستثناءات ممكنة ، لكن معظم الصناعات تتطلب تكالیف ثابتة  )التكالیف الثابتة(

سواق التنازعیة و تحقق بالتالي تنوعا واسعا من أنماط الدینامیكیة ما یضعف تفسیرات األ و هذا

 لتنافسیة السوق؛

رد فعل  أنمن خالل تحلیل الفترة القصیرة ال تملك المؤسسات القائمة الوقت الكافي للرد  حیث  -

 المؤسسات القائمة حول  محاولة الدخول (الكر و الفر) استبعدت افتراضیا.

                                                             
1 - Ibid ,p p 306-307. 
 

  .162روجر كالرك ،مرجع سابق ، ص  - 2
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یدافعان على تحلیل الدخول بحیث ال یجب التركیز على  Reynolds 1983و Schuartzان 

                       لكن على سعر ما بعد الدخول.       من قبل المؤسسات القائمة  قبل الدخول ، الحاليالسعر 

  عوائق الخروج و عوائق الحركة:لخامسالمبحث ا

أساسا بمنهجین اثنین للتحلیل البیني :  ینقمتعل و نظریة الحد السعري  Bainعوائق الدخول عند إن    

عوائق الدخول لیست العوائق الوحیدة التي تحد ، حیث أن مؤسسة داخل القطاع و الخروج منه حركیة ال

عوائق الحركة هي عوامل لمنع  و )التكالیف المغرقة ( عوائق الخروج من المنافسة المحتملة ، لكن

استحالة تجسید المنافسة المحتملة في  أوخول تمكننا من صرف كانت عوائق الد فإذا ،الدخول للقطاع 

من  المؤسسة القائمة التي دخلت الصناعة و هي أنكثیر من األحیان ، فمن الممكن أن یحدث العكس 

تحلیل عوائق  یفرضاألخذ بعین االعتبار هذه العوامل  إنلذا ف تمنع من الخروج من نشاط القطاع ، قبل

  1یر مستردة (المغرقة) .الخروج و التكالیف غ

   عوائق الخروج األول: المطلب

ما ، و هذا یعنى  تعرف عوائق الخروج على أنها  مجموعة العوامل التي تقیس درجة مرونة مؤسسة 

هما أول كاتبین  طرحا مشكل   Cavesو  Porterقدرتها على إعادة طرح المنتج بأقل تكلفة و یعتبر

دع للدخول  فاعتبروا أن استرداد  الموارد المستثمرة  في قطاع ما خروج المؤسسة من السوق كعامل  ر 

بینا أن عوائق الخروج یجب أن تؤخذ كعناصر مكونة للسوق كما أنه بإمكانها   كما  ،تشكل عائقا للخروج 

المستردة و بذلك یشكل الخروج  و هذا ما یطرح مشكل التكالیف غیر 2تبریر سلوك المؤسسات و أدائها .

  .اع خسائر كبیرةمن القط

و علیه فعوائق الخروج هي " عوامل اقتصادیة  و إستراتیجیة فعالة  تبقي المؤسسات في وجه المنافسة  

 .  3" حققت مردودیة ضعیفة إنفي بعض القطاعات النشطة حتى و 

  عوائق الخروج كعائق لدخول الصناعة :: األولالفرع  

فإنها تفكر في الخسائر التي تتحملها ما إن لم تنجح في عند تفكیر المؤسسات بدخول صناعة معینة     

 هذه الصناعة أي التكالیف التي تتحملها عند خروجها و هي عوائق للخروج و التي من الممكن أن تعتبر 

                                                             
1 - Jean –louis Levet ,Op-cit , p 74-75 
 
2- Ibid  ,p 75. 
 
3 - Michael Porter , p22 . 
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رى و ـــــة أخـــــول أصولها لصناعـــــوق خاصة في حالة عدم إمكانیة تحـــــــــكعائق یمنع دخول المؤسسات للس

لیف الناتجة عن تصفیة هذه المؤسسة مما یجعل بعض المؤسسات تحجم عن دخول هذا السوق التكا

  تفادیا للخسائر.

 مصادر عوائق الخروج : أوال

 :1درجة خصوصیة األصول الثابتة  - 1

 إعادة أنمصدر عوائق الخروج یعود لخصائص بعض السلع التي تعتبر كأصول خاصة بحیث  إن     

طورا    Porter , Gavaحتى لو كانت لها نفس الخصوصیة ، حیث أن استرددها یكون مستحیال 

في  أیضاالعتبار خصوصیة األصول لنشاطهما تتواجد   williamsonنموذجهما في نفس الوقت مع 

  حیث أن خصوصیة األصول نوعان :، 2نظریة تكالیف المعامالت 

 . الخالكفاءات ،... التجهیزات ،مثل  :)الحقیقیة (المادیة األصول -

  . الخالعالمة ، النوعیة .... غیر الملموسة : األصول -

غیر  وجود التكالیف هذه األصول تعیق التحرك داخل القطاع و تخلق تكالیف للخروج كما أن نجد أن و

یحدث بدون خسارة أكثر من التي خسرتها في بدایة  أنالمستردة یمنع خروج الشركة من القطاع ال یمكن 

عوائق  كما أندخول السوق و  على انت شروط الخروج صعبة فان هذا ال یشجعك إذا هوعلی، نشأتها 

و بذلك كلما كانت األصول متخصصة كلما كان من الصعب .3 الدخول تنقص درجة انفتاح القطاع

  4:كنسبة بالصیغة التالیة   تكلفة الخروج الخروج من القطاع و تقاس

  

  

  ن الصناعة صعبا.كلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان الخروج م 

  التكلفة الثابتة: -2

هي التكالیف التي ال یمكن استردادها في حالة قررت المؤسسة في وقت الحق الخروج من الصناعة    

ال یمكن أن تستخدم لصنع منتج آخر أو ال یتم تفكیكها في حالة  المعدات و اآلالت فمثال اإلنفاق على 

تمثل خطورة على المنافسین الجدد ففي حالة لم ینجح هذا قررت الخروج من الصناعة فالتكلفة الثابتة 

                                                             
  .71ص  ،مرجع سابقعبد القادر محمد عطیة عبد القادر ، - 1

2 - Jean –louis Levet ,Op-cit , p 75. 
 
3- Jean –louis Levet ,Op-cit ,Loc-Cit. 

  .الصفحة سابقا،مرجع سابق عبد القادر محمد عطیة عبد القادر ، -  4

 قیمة األصول المتخصصة في االستخدام الحالي – قیمته في أفضل استخدام بدیل
الحاليألصول المتخصصة في االستخدام اقیمة   
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الدخول أو حتى لو كان واثقا من النجاح فال بد أن ینتج بتكلفة أقل من التكلفة المتوسطة للمؤسسات 

   1القائمة .

  وقــــــة مهمة في تحدید عوائق الخروج وهذا بدوره یحدد مدى إمكانیة دخول الســــــــــــالتكالیف الثابت نإ     

فالمؤسسات القائمة تكون لها تكالیف ثابتة كبیرة و بهذا تكون عوائق الخروج كبیرة فقد تواجه  أو الصناعة 

المنافس المحتمل الذي یحاول الحصول على جزء أو كل من حصتها السوقیة و ربما تتم المواجهة عن 

ذا ال ــــاخل الجدید االنسحاب بهدوء لو إذا كانت التكالیف الثابتة منخفضة یفضل الد طریق حرب األسعار

بد أن یأخذ الداخل الجدید ردود الفعل المحتملة من المؤسسات القائمة قبل أن یقرر الدخول، فمدى اتساع 

 . ةعوائق الخروج التي تواجه المؤسسات القائمة تكون عامال مهما على قرار دخول المؤسسات الجدید

رفض مالك المؤسسات الخروج من الصناعة بسبب ارتباطهم ی فعادة ما عوائق عاطفیة( شعوریة): -3

  .العاطفي بها

تتعلق بالعوائق التي تفرضها الحكومة لمنع المؤسسات من الخروج  الحكومیة أو االجتماعیة: ات التقیید - 4

 و هي موجودة بكثرة في الوالیات المتحدة األمریكیة 

مهم جدا إلدراك قرار دخول لمؤسسة ما في إن إمكانیة الخروج السهل من السوق هي عامل  نقول لذا

   2.ما انه من المكلف جدا ترك صناعةإذ  معین سوق

   عوائق الدخولالخروج و  عوائق العالقة بین:الفرع الثاني

أن لهما دور مهم في تحلیل القطاع فغالبا ما یكونان  إاللعوائق الدخول و الخروج مفاهیم مختلفة  إن

  قتها مع األرباح و المخاطرة ثم مع مستوى المنافسة. و سنتطرق إلى عال 3.مرتبطین

  نوعیة األرباح و درجة المخاطرة.العالقة بین عوائق الخروج و الدخول و  أوال: 

  التالي: لعوائق الخروج و الدخول دور مهم في تحدید نوعیة األرباح و المخاطرة وهذا موضح في الشكل

  

  

  

  

                                                             
1 -Joel lipczynski ,Op-cit , p 278. 
2 - Dennis W. carlton & Jeffrey M. perloff, Op-cit, p125. 
3 - Michael Porter ,op-cit, p 28. 
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   بعوائق الدخولعوائق الخروج  عالقة )08(الشكل رقم 

      روجـــوائق الخـــع

      منخفضة  مرتفعة

  منخفضة  أرباح منخفضة وثابتة  خاطرةمأرباح منخفضة و 
  ولــعوائق الدخ

  مرتفعة  مرتفعة وثابتة أرباح  أرباح مرتفعة ومخاطرة

 
Source : Michael Porter, Les choix stratégiques et concurrence, France, Economica, 
                 1982 ,p 25 

 رباح و المخاطرة فياألن خالل الجدول یتبین أن نوعیة عوائق الدخول و الخروج مهمة في تحدید م

  إذامنخفضة بینما   عوائق الدخول و الخروج یحقق المنافسون الجدد  أرباحا انخفاضففي حالة القطاع ، 

لكن  ذلك حسب نوعیة تحقیق أرباح  لدخولعوائق الدخول منخفضة یستطیع المنافسون ا انتكو إذا 

بعد الدخول یجدون صعوبة في الخروج و كم أنهم ال  مفإنهعوائق مرتفعة  هذه كانت فإذا، عوائق الخروج 

الخروج مرتفعة فان المنافسون  عوائقكانت  إذاسیتعرضون لمخاطرة و في حالة ما  یحققون أرباحا جیدة و

  ا .بإمكانهم مغادرة الصناعة متى أرادو  الجدد سیحققون أرباحا مرتفعة كما

 تأثیر عوائق الدخول و الخروج على المنافسة:ثانیا: 

  ةـــــة حاالت للمنافســــــهناك أربع أنعوائق الدخول و عوائق الخروج فنجد بالمنافسة في الصناعة  تتأثر 

 ؛ الخروج وصعبة الدخولمنافسة شدیدة : عندما تكون الصناعة سهلة 1و هي: 

 ؛الخروجالدخول وسهولة في  في بةو صعالصناعة بالمنافسة محدودة: عندما تكون  -

أو للمؤسسات ، مؤسسات سهولة في الدخول و الخروج منافسة معتدلة و تكون في حالتین: لل  -

 .  منه  صعوبة في دخول السوق و صعوبة في الخروج

  

  

                                                             
1 - Don hofstrand, Barriers to Entry and Exit, April 2007,p1,( httpswww.extension.iastate 

.eduagdmwheharmpdfC5-200.pdf , date de consultation  4/07/2012 ).  
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  القطاع العالقة بین الدخول و الخروج و المنافسة في )09الشكل رقم (

  المؤسسات لها سهولة الدخول و سهولة الخروج  : األولىالحالة 

  

 

  المؤسسات لها صعوبة الدخول وسهولة في الخروجالحالة الثانیة:

  

  

  المؤسسات لها سهولة في الدخول و الخروج سهل الحالة الثالثة:

  

  

 المؤسسات لها صعوبة في الدخول و صعوبة في الخروجالحالة الرابعة:

 
 
 
 
 
 
Source : Don hofstrand, Barriers to Entry and Exit, April 2007,p1-2, 
( httpswww.extension.iastate  .eduagdm  wheharmpdfC5-200.pdf) , date de consultation  

4/07/2012 . 

  أثر كبیر على المنافسة في الصناعة.  نستنتج أن لعوائق الدخول و الخروج

  1عوائق الحركة: المطلب الثاني: 

    Porter ,  Caves جاء من قبل  Bainتحلیل بین   إن اإلثراء الثاني لنظریة عوائق الدخول بعد    

حیث یعتبران  نشاطات المؤسسات القائمة و الداخلون المحتملون تظهر عن طریق قرارات االستثمار 

 نشاطات المؤسسة القائمة تأثر في نفس الوقت المستقبلیة ، باألرباحتوقعات  المتصلة العلى  المبنیة

                                                             
1
 - Jean –louis Levet ,Op-cit , p 76-77 

شدیدة  منافسة  

 الصناعة

  الدخول سهل  الخروج صعب

محدودة منافسة  

 الصناعة

 الدخول صعب  الخروج سهل

معتدلة منافسةال  

 الصناعة

 الخروج سهل 

 

 الدخول سهل

معتدلة منافسةال  

 الصناعة

 الدخول صعب  الخروج صعب 
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من الدخول. لكن یمكن أن نعتبرها أیضا على العوائق  لالستفادة توقعات  عن طریق شروط السوق

  .الهیكلیة

ائمة  و ترتبط إن عوائق الحركة تكون داخل القطاع و تؤدي إلى حمایة الحصص السوقیة للمؤسسات الق

كون عوائق الحركة تتعلق بالعوائق التي تمنع المؤسسة  عوائق الحركة بمفهوم المجموعات اإلستراتیجیة

من االنتقال أو التحرك من نشاط إلى أخر حیث أن المجموعات اإلستراتیجیة تتعلق بالمؤسسات التي لها 

  صورة العالمة التجاریة (الماركة) ،صیةوكذلك العناصر اإلستراتیجیة مثل درجة الخصو  خیارات متشابهة

دراسة المجموعات اإلستراتیجیة  حیث ان درجة التكامل العمودي،  طریقة التوزیع ، سیاسات التسعیر، ،

  وهي: من األنواع الثالثة للمنافسة  انطالقاداخل القطاع  التنافسي تحلیلالرتكز على ی

  ؛القطاع  إلى شروط دخول -

  ؛ اإلستراتیجیةالمجموعات بین تنافسي الصراع ال   -

 . المنافسة داخل القطاع -

و بذلك تعتبر ائق للحركة و تعتبر كع نألدخول تستطیع لعوائق  التي تشكلاالقتصادیة إن نفس العوامل   

 اإذعوائق الخروج و الحركة هما ف ، أخرى إلى إستراتیجیةمن مجموعة  نتقالالمؤسسات من االمنع عوامل 

 فصلین من أجل فهم المنافسة في القطاع .مفهومین غیر من

االنتقال بین و بذاك یمكن أن نعرف عوائق الحركة بأنها تلك العوائق التي تمنع المؤسسات من التحرك أو 

  و تشكل عائقا لدخول السوق. اإلستراتیجیة  المجموعات

باالنتقال من مجموعة الصناعة أما عوائق الحركة فهي خاصة  أوو علیه فعوائق الخروج تتعلق بالقطاع 

المؤسسات  أوو كل منهما یمكن أن یشكل عائق مانع للدخول لذا البد من المستثمرین  ألخرى إستراتیجیة

  بعین االعتبار قبل اتخاذ قرار الدخول. یأخذوهاالجدیدة أن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



عوائق الدخولاإلطار المفاھیمي ل                                               الفصــــل األول   

62 

 

  الخالصة

  

بیعة السوق فتكون و یتعلق ذلك بطه إلیعلى دخول المنافسین  یؤثرو جود العوائق في السوق  إن

احتكار القلة و كلما زادت قوة هذه العوائق كلما زادت درجة  العوائق موجودة بدرجة كبیرة في سوق

   .االحتكار

منها ما یتعلق القطاع و منها ما یتعلق بالداخل  األسواق یتطلب جملة من العوامل إلىغیر قرار الدخول 

فكلما زاد دخول المؤسسات إلى  درجة التركز بهو  دخول مؤسسات على هیكل السوق و یؤثر الجدید

و یتوقف قرار الدخول على نوعیة العوائق الموجودة الصناعة كلما قلت درجة التركز وأثر ذلك على هیكله 

كلما قلت  و السوق  إلىبه  فكما كانت هذه العوائق كبیرة كانت هناك صعوبة في دخول المؤسسات 

قد تكون المؤسسات القائمة تمتلك مزایا على المؤسسات الراغبة في ف ، العوائق به كلما كان الدخول سهال

الدخول یمكن لهذه المزایا أن تمنع الدخول حسب ظروف السوق و حسب نوعیة الدخول الذي سیتم كما 

المؤسسات  إال أن عن طریق هذه المزایا ، غیر فعالة في عملیة اإلعاقةمن الممكن أن تكون  أنها

   رـات التسعیــــول كاستراتیجیــــــــي منع الدخـــــف تساهمقد التي  اتــــــاالستراتیجیدى ــــــــــــإح قد تتخذ دةــــــالمتواج

  .و التكامل العمودي  اإلعالن و

فعلى  ، الدخول منع الحركة في عملیة لعوائق الخروج و الكبیر الدور نتجاهلال  أنالبد  و أخیرا

مدى أثرها على التواجد  بدراسة هذه العوائق و ماسسات القائمة بالصناعة المؤ  المؤسسات الراغبة و

، فلدراسة عوائق الدخول أهمیة كبیرة سواء بالنسبة للمؤسسات القائمة و المؤسسات الراغبة في  بالسوق

  الدخول.   

ق في السو  إلىوسنحاول معرفة الدور الذي تقوم به اقتصادیات الحجم لمنع دخول المنافسین الجدد 

  الفصل الموالي. 

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

  الفصل الثاني:

 

 علىالحجم    اقتصادياتأثر   

  دخول السوق  
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  تمهید:

 كاقتصادیات الحجم والعدید من االقتصادیات  تظهر  المؤسسات التغیرات التي تشهدها في ظل

دور كبیر ها ل ، و تعتبر اقتصادیات الحجم من أقدم هذه األنواع ، و التي قتصادیات المدى و التكاملا

ة السوقیة و االنخفاض و بالتالي زیادة الحص عن طریق تخفیض تكلفة الوحدة الواحدة في تحقیق األرباح 

لكن االستمرار في زیادة اإلنتاج قد یكون له سلبیات مع الزیادة في  في التكالیف یكون راجع لعدة أسباب ،

  .اإلنتاج 

في السوق و  و حمایة مكانتها المحافظة على حصتها في السوقدوما على تبحث ة المؤسسلكن  

مواجهة إلى  هذه المؤسساتقد یتعدى األمر  لكن ، المنافسة المتواجدة في السوق المؤسساتمواجهة 

اقتصادیات الحجم أحد المزایا  مع اعتبار و ،األسواقغبون في دخول المنافسین المحتملین أیضا  الذین یر 

هذا التي تمتلكها المؤسسات المتواجدة بالسوق قد یمكنها استعمالها للحد من دخول المنافسین الجدد و 

  في هذا الفصل . إلیهو هذا ما سنتطرق  روطبدوره قد یخضع لبعض الش

    

  :إلىعلى ضوء ما تقدم قسمنا الفصل 

  و الحجم األمثل اإلنتاجتكالیف  المبحث األول:           

  اقتصادیات الحجم  : الثانيث حالمب           

   في منع دخول المنافسین الجدد.اقتصادیات الحجم  دور المبحث الثالث:           

  

  

  

  

  

  



 اقتصادیات الحجم على دخول السوق أثر                    الفصل الثاني               

 

65 
 

  اج والحجم األمثل:ـف اإلنتـالمبحث األول: تكالی

، و كلما أرادت المؤسسات زیادة حجم العملیة  من أهم عناصر العملیة اإلنتاجیةإن تكالیف اإلنتاج     

اإلنتاجیة فان هذا یترتب علیه تغییر في التكلفة ، لكنها تحاول دوما تخفیض تكالیفها  و تحقیق مستوى 

حجم األمثل لإلنتاج  كما أن لهما عالقة الهناك عالقة بین تخفیض التكالیف و  إنتاج أمثل ، حیث أن

 باقتصادیات الحجم حیث سنتطرق إلى تكالیف اإلنتاج ثم الحجم األمثل.  

  لمطلب األول: تكالیف اإلنتاجا

فیذ هذه في تحدید خطط اإلنتاج التي ستتبناها  المؤسسة و من ثم تن  تكتسي تكالیف اإلنتاج أهمیة كبیرة

أي لمقدار التكالیف أهمیة في رسم سیاسات اإلنتاج و اتخاذ القرارات المناسبة ، الخطط في عملیة اإلنتاج

حول العملیة اإلنتاجیة من حیث االستمرار في اإلنتاج أو تحدید كمیة أو مستوى اإلنتاج و كمیة و نسب 

و سنتناول تعریف  1. لعملیة اإلنتاج عناصر اإلنتاج المستخدمة و غیر ذلك من القرارات ذات األهمیة

  .التكالیف و أنواعها 

  وتصنیفها  التكالیفتعریف الفرع األول:

  تعریف التكالیف أوال:

إن تكالیف اإلنتاج تمثل كافة الموارد التي تم استخدامها من أجل القیام بالعملیات اإلنتاجیة سواء كانت 

لمدخالت المستخدمة في هذه العملیات اإلنتاجیة و التي موارد بشریة أو مادیة، أو غیرها و التي تمثل ا

وصوال إلى األهداف و الذي تمثله مخرجات العملیة اإلنتاجیة  اإلنتاج تتحملها المؤسسة من أجل تحقیق

                 .2خاصة تحقیق الربحالتي تسعى لتحقیقها 

خدمة في وقت من  أون سلعة معینة تتحمله المؤسسة من مصاریف إلنتاج كمیة م أنها مقدار ماكما   

     3.األوقات

التي تتحملها إدارة المشروع في سبیل تجمیع الموارد اإلنتاجیة و الجمع  اإلنفاقاتأیضا" بأنها  تعرفو 

   4". بینها بغرض إنتاج سلع أو خدمات یمكن بیعها

  

  

  

                                                             
1
  .121،ص  2008دار زهران للنشر و التوزیع،عمان، علي جدوع الشرفات و آخرون ،أساسیات االقتصاد الجزئي، -  

  . 205، ص 2009، عمان ،فلیح حسن خلف ، اقتصادیات األعمال ،عالم الكتب الحدیث و جدار للكتاب العالمي للنشر و التوزیع - 2
       .440، ص 2004إسماعیل عبد الرحمان و حربي محمد عریقات، مفاهیم و نظم اقتصادیة "التحلیل االقتصادي الكلي والجزئي" ، دار وائل للنشر،عمان، - 3
             .   208، ص  1980صالح الشنواني، دراسات في اقتصادیات األعمال ، دار النهضة العربیة، بیروت ،   - 4
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 1 لتكالیفتصنیف ا ثانیا:

الدارس لهذه التكالیف و على الجانب  لك حسب نظرةو ذإلى عدة أنواع  تصنیف التكالیفیتم        

 أو الذي سیبحثه عند دراسة التكالیف فقد یكون التركیز منصبا على الزمن الذي تستغرقه هذه التكالیف ،

واحد و علیه یتم  أنیتم دراسة هذه  الصفات مجتمعة في  كما قد تهاطبیع أوعلى مجمل هذه التكالیف 

  : لمعاییر التالیةل اوفقتصنیف تكالیف اإلنتاج 

إلى  هذه التكالیف وفقا له قسم التكالیف بناء على طول الوقت الذي تحسبت الزمني:المدى  -1

 األجل؛تكالیف قصیرة األجل أو تكالیف طویلة 

اعتمادا على هذه الصفة تقسم التكالیف بناء على استجابتها للتغییر في كمیة اإلنتاج،  :التغیر -2

  ثابتة؛بتغیر اإلنتاج فهي متغیرة أما إذا بقیت على حالها مع تغییر اإلنتاج فهي  فإذا تغیرت هذه التكالیف

 متوسطة؛بناء على مقدار التكالیف تقسم إلى تكالیف كلیة أو حدیة و قد تكون  الحجم: -3

تقسم التكالیف بناء على نوعها أو الصفة المالزمة الستخراجها فهي إما أن تكون الطبیعة :  -4

 .ظاهرة أو صریحة أو باطنة أو ضمنیة أو قد تكون تكلفة فرصة  أوبیة اقتصادیة أو محاس

في الواقع ال یمكن فصل صفات التكالیف عن بعضها البعض عند تحلیلها و ال یمكن تحلیل التكالیف 

   .متغیرة أنهااعتمادا على صفة واحدة فقط أو معیار واحد فكأن ندرس التكالیف قصیرة المدى مع اعتبار 

  لتكالیف اأنواع ثاني :الفرع ال 

التكالیف  إلىیختلف مفهوم التكالیف عند االقتصادیین عنه عند المحاسبین فالمحاسبون ینظرون     

الستنتاج األرباح و الخسائر من خالل االستعانة بما یتوافر لدیهم من بیانات و أرقام و معلومات  عن 

إلى التكالیف على أساس معرفة حجم اإلنتاج وهل  اإلیرادات و التكالیف ،أما االقتصادیین فإنهم ینظرون

من هنا االقتصادیین ینظرون إلى ، تتوقف عنه و هذا بحد ذاته بحاجة إلى قرار أم تستمر المؤسسة به 

  . و علیه تقسم التكالیف االقتصادیة إلى:2تكلفة الفرصة البدیلة 

 التكلفة المطلقة و تكلفة الفرصة البدیلة:  -1

السلع و الخدمات و هي من النوع الذي یمكن  إلنتاجهي تلك النفقات المخصصة  المطلقة:التكالیف  -

 األرضو استئجار  ألجورالحصول علیه بسهولة من الدفاتر المحاسبیة و هي تتضمن التكالیف الفعلیة 

   3المال.و فوائد رأس اآلالت، و شراء الخامات و المستلزمات و  المباني،و 

                                                             
  .123-122 ص ، ص مرجع سابقعلي جدوع الشرفات و آخرون ،  - 1
  .131، ص  2000طارق الحاج و فلیح حسن ،االقتصاد اإلداري، دار صفاء للطباعة و النشر، عمان ، -  2
  . 269،ص 1998،  الطبعة الثانیةزیع ،اإلسكندریة، سمیر محمد عبد العزیز ،االقتصاد اإلداري"مدخل تحلیلي كمي"، مكتبة اإلشعاع للطباعة و النشر و التو -  3
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اإلنتاجیة  الموارد بمشكلة ندرةتكالیف الفرصة هي التكالیف التي ترتبط  يه: أما تكلفة الفرصة البدیلة -

 أي أنها سلعة أخرى و إنتاجسلعة ما و  إنتاجللتخلي عن هي تشمل التكالیف التي یدفعها المنتج نتیجة و 

من إنتاج للحصول  علیه هي مقدار ما نتخلىمقدار ما نتخلى عن تحقیقه من أجل تحقیق شيء أخر، 

            1بدیل .إنتاج  على

  2:والمتغیرة الثابتة الیفالتك - 2

و هي ترتبط بعناصر  اإلنتاجتغیر مقدارها بتغییر حجم یال  التيي التكالیف ه : التكلفة الثابتة -

 ال ،ــــو التأمین و الفائدة على القروض و استهالك رأس الم ،اإلیجارالثابتة ،و تشمل كال من  اإلنتاج

تأثر بالتغیرات في اإلنتاج سواء اشتغل المشروع بكامل طاقته أو بنسبة مئویة أو لم یشتغل و و هي ال ت 

 ظل عاطال  قد یطلق على التكالیف الثابتة اسم التكالیف العامة أو غیر المباشرة.

المواد تكالیف العمال، هي التكالیف التي ترتبط مباشرة بمقدار اإلنتاج و من أهمها أجور المتغیرة:التكلفة   -

    ،و الوقود و الكهرباء ویطلق علیها اسم التكالیف المباشرة .  األولیة

أما التكالیف المتغیرة فتتحملها  تنتج،بالتالي فالتكلفة الثابتة هي تكلفة تتحملها المؤسسة سواء أنتجت أم لم 

 اإلنتاج.عملیة بقامت  إال إذاالمؤسسة 

   3:التكالیف الصریحة و التكالیف الضمنیة  - 3

التكالیف الصریحة أو الظاهرة هي التكالیف المدفوعة من المؤسسة و التي تم  اتفاق بموجبها للحصول 

هي نفقات مدفوعة  االستهالكاتفالنفقات الجاریة للمواد األولیة و أجور العمال و  على خدمات اإلنتاج ،

  و تمثل اتفاقا قامت به المؤسسة مع الغیر .

الیف ال تترتب على عقد اتفاق و إنما هي تكالیف استخدام عوامل اإلنتاج أما التكالیف الضمنیة فهي تك

المملوكة للمؤسسة و التي تترتب على استخدام صاحب المؤسسة الفردیة مثال لشخصه و عادة ما تهمل 

  التكالیف.عند حساب 

 4لتكالیف في الفترة القصیرة و الفترة الطویلة:ا -4

تكون مرتبطة  بإمكانیة  اإلنتاجن فیها  حدوث تغییرات في تكالیف الفترة القصیرة و هي الفترة التي یمك -

التغییر في بعض عوامل اإلنتاج و مستلزماته و الناجمة عن تغییر حجم اإلنتاج و غیر مرتبطة بتغییر 

حجم المشروع ، فیكون التغییر ضمن حدود الطاقة اإلنتاجیة للمشروع و الذي یتضمن  تغییرا في تكالیف 

 للمنتج . اإلنتاجیةال ترتبط بتغییر الطاقة  و متصلة بذلك،اإلنتاج ال

                                                             
  .125على جدوع و آخرون ، مرجع سابق، ص  -  1
  .204،ص  ،2002بنغازي، منشورات جامعة قار یونس،  االقتصاد، مبادئ محمد عزیز،محمد عبد الجلیل أبو سنینة،  -  2
  . 132طارق الحاج و فلیح حسن ، مرجع سابق، ص  -  3
4

 ،2004 ،عماندار وائل للنشر، رحمان و حربي محمد عریقات، مفاهیم و نظم اقتصادیة"التحلیل االقتصادي الكلي و الجزئي" ،إسماعیل عبد ال -

 .449-448ص  ص
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للمشروع الذي یمارس من خالله المنتج  اإلنتاجیة یتغیر الطاقةالفترة الطویلة: هي الفترة التي تسمح  -

بتغییر  اإلنتاجیة، أوبالتغیر في الطاقة حیث یتم تغییر كافة التكالیف سواء المرتبطة  اإلنتاجينشاطه 

     .تاجیةاإلن طاقته

تتم في حدود طاقته  التي و المنتج،التي یتحملها  اإلنتاجتكالیف الفترة القصیرة هي تكالیف  إن   

التكالیف و  التكالیف الثابتة :نجد اإلنتاجي وللمشروع الذي یمارس من خالله المنتج نشاطه  اإلنتاجیة

  ة في الفترة القصیرة و الشكل أدناه یمثل منحنیات التكلف التكالیف الكلیةو  المتغیرة

 )  منحنیات التكالیف في الفترة القصیرة. 10الشكل (

 

 

 

 

 

 

قتصادیة (التحلیل االقتصادي الكلي امفاهیم و نظم  عبد الرحمان و حربي محمد عریقات، إسماعیلالمصدر:

  .452ص ،2004 عمان، للنشر،دار وائل  الجزئي)،و 

 : CT  التكلفة الكلیة 

   CV :  التكلفة المتغیرة

    CF: التكلفة الثابتة  

أن التكالیف الثابتة ال تتغیر مع تغییر حجم اإلنتاج فمهما زاد اإلنتاج تبقى التكلفة الثابتة عند  نالحظ   

منحنى  لهذا یبدأ یقوم المنتج بدفع التكالیف الثابتة حتى لو لم یقم بالعملیة اإلنتاجیةحیث  ،س المستوىنف

اإلنتاج حیث تبدأ بالزیادة بمعدل بینما التكالیف المتغیرة تزداد بزیادة حجم  التكلفة الثابتة من الصفر،

  . ةقانون تناقص الغلو هذا ما یظهر  متزاید ثم متناقص 

   و ذلك الن التكلفة الكلیة تساوي التكلفة المتغیرة إن لمنحنى التكلفة المتغیرة والتكلفة الكلیة نفس الشكل

                            .الثابتةالتكلفة إلیها مضافا 

 في الفترة الطویلة: اإلنتاجتكالیف 

ال توجد تكالیف إنتاج ثابتة في الفترة الطویلة، ألن كل تكالیف اإلنتاج متغیرة  و الفترة الطویلة هي      

 ومن ثم فان ،عبارة عن فترات زمنیة قصیرة و یمكن للمشروع خاللها إنتاج مستویات مختلفة من اإلنتاج 

 التكالیف

 حجم اإلنتاج

        CF 

CT 

 

CV 
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منحنى متوسط تكالیف اإلنتاج في المدى الطویل هو عبارة عن أقل التكالیف الممكنة للوحدة المنتجة من 

هو المنحنى الذي  سلعة عند كل حجم من حجوم المشروع، و یكون منحنى التكالیف في األجل الطویلال

غالف الذي یحیط یمس منحنیات متوسط التكالیف في األجل القصیر عند أدنى مستویاتها،أي یمثل ال

   ) 10(في الشكل رقم  و نستطیع أن نالحظ هذا ،  1بمتوسط التكالیف قصیرة األجل في أدنى مستویاتها

  2عدة أسباب منها: إلى ذلك  یرجعو  في المدى الطویل ترتفع التكالیف المتوسطة كما أن 

أقصاه و المعدات تعمل  استنفاذ فرص اقتصادیات الحجم أو زیادة الحجم، فتقسیم العمل قد وصل إلى -

 .بكامل طاقتها

استحالة التوسع في عنصر التنظیم فبعد وصول حجم المشروع حدا معینا یصبح من الصعب على  -

وال یمكن المحافظة على كفاءة الجهاز اإلداري  الجهاز اإلداري السیطرة و الرقابة الدقیقة على المشروع ،

التعقیدات اإلداریة و تضخم المصروفات اإلداریة  و ،بل تبدأ مساوئ تداخل االختصاصات و تعقد ها

 .األمر الذي ینعكس في صورة ارتفاع متوسط التكالیف 

   للمشروع األمثلالحجم لمطلب الثاني:ا

  و أصغر حجم كفوء. الحجم األمثل:  الفرع األول 

  تعریف الحجم األمثلأوال: 

 و هي الفترة التي تسمح بتغییر ي الفترة القصیرةیختلف الحجم األمثل للمشروع باختالف الفترة الزمنیة فف 

األمثل بحیث ال  اإلنتاجیمكن تحدید حجم حیث ب دون حجم المشروع أي الطاقة اإلنتاجیة حجم اإلنتاج 

في الفترة الطویلة فیمكن تغییر حجم المشروع و یقصد بتغییر حجم  أما ،یتعدى  حجم المشروع  یمكن أن

یشمل و ، األولیةو العمال و المواد  اآلالتاإلنتاج كالمباني و  عناصر المشروع تغییر بعض أو جمیع

 اإلنتاجوتغییر نسبة التألیف بین عناصر  ، اإلنتاجتغییر حجم المشروع أیضا تغییر طرق و وسائل 

علیه تغییر في الطاقة  تغییر حجم المشروع یترتب أنومن الطبیعي  اإلنتاجیةالمشتركة في العملیة 

   3. لقصوى للمشروعاإلنتاجیة ا

و  مثلیة تعنى الكفاءة الفنیةألالحجم الذي یحقق للمشروع أدنى مستوى من التكلفة و ا "هو األمثلو الحجم 

مزج أو  جمع أفضل" الحجم الذي یمثل  وهو 4. "األمثلیمكن تفسیر وفورات الحجم بأنها محددات للحجم 

، وعلیة فالحجم األمثل هو الحجم  5ى كلفة ممكنة"ومستلزماته بحیث یتحقق عنده أدن اإلنتاج بین عناصر

                .ارتفاع التكلفة إلىه تؤدي الذي یحقق أقل تكلفة ممكنة للوحدة اإلنتاجیة الواحدة  و أي زیادة بعد

                                                             
  .227-226 ص فلیح حسن خلف، مرجع سابق،ص -  1
.166،ص 2006ة ،طارق عبد الفتاح الشریعي، مبادئ علم االقتصاد، مؤسسة حورس الدولیة للنشر و التوزیع،اإلسكندری -

2
  

  .249، ص على لطفي ، مقدمة في علم االقتصاد، بدون دار نشر و سنة نشر و بلد نشر -  3
.     158مدحت كاظم القرشي ، مرجع سابق ، ص - 4  
  .229فلیح حسن خلف ،مرجع سابق ،ص  -  5
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لمنحنى  الصغرى  القیمةالذي یحقق  اإلنتاجهو ذلك الحجم أو المستوى من  األمثلأما بیانیا فان الحجم 

  .  اإلنتاجتكالیف ثم بعدها یبدأ بالزیادة مع زیادة حجم متوسط ال

   فكرة الحجم األمثل من خالل الشكل التالي: و یمكن توضیح

) الحجم األمثل للمشروع11شكل رقم(   

 

 

  

  

 

   

   

  : منحنیات متوسط التكالیف الكلیة لكل مشروع CMTیمثل 

CM         . التكلفة الحدیة لكل مشروع :  

فان نقطة أدنى تكلفة ، لذاك  OAأكبر من حجم المشروع األول OB المشروع الثاني نالحظ أن حجم

للوحدة أكثر انخفاضا من المشروع الثاني عنها في المشروع األول ،و عندما یزداد حجم المشروع الثالث 

فان  OD،انخفضت أدنى نقطة لمنحنى متوسط التكالیف ، و لكن إذا زاد حجم المشروع إلى  OC إلى

    1هو الحجم األمثل  للمشروع في الصناعة.   OCني متوسط التكالیف تبدأ في االرتفاع  و نالحظ أناد

   2أصغر حجم كفوء  :ثانیا

و عنده أیة زیادة في حجمها ال تنتج أي انخفاض في  إنتاجحجم  إلىتصل المؤسسة  أنمن الممكن 

یات الحجم و هو أصغر حجم كفؤ و تمثل معدل تكلفة الوحدة المنتجة فبعد هذا الحجم ال تحقق اقتصاد

و یختلف هذا   أفقیافي المدى الطویل ألول مرة  المتوسطة النقطة التي عندها یصبح منحنى التكلفة

  ) أصغر حجم إنتاج كفوء12الشكل رقم (و  الحجم تبعا للصناعة التي تعمل بها الشركات

  

  

  

                                                             
  . 245-253 ص علي لطفي ، مرجع سابق، ص -  1
  .186-184ص صالح القرشي، مرجع سابق ،ص  حمدم -  2
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  ) أصغر حجم إنتاج كفــــــوء12الشكل رقم (

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  .184، ص 2008للنشر و التوزیع ،عمان ، إثراء محمد صالح تركي القرشي، اقتصادیات األعمال ، المصدر:

  لفرع الثاني:االعتبارات و القیود لحجم المشروعا

  : تحدد حجم المشروعالتي االعتبارات  أوال:

بد مراعاة  عدة اللتحدید  هذا الحجم توجد في الصناعة مشاریع مختلفة الحجم صغیرة و متوسطة و و 

إضافة إلى  التسویقیةالعوامل و العوامل المالیة و  اإلداریةالعوامل و  التكنولوجیةالعوامل  :هيعوامل 

عوامل أخرى منها المنافع المالیة ، و عامل المخاطرة و التقلبات التي تجعل المشروع قادرا على البقاء

  تحصل علیها المؤسسات الكبیرة.  التي

 1لوجیة و اإلداریة و المالیة و السوقیة:العوامل التكنو  -1

مما یوثر  اإلنتاجمن فروع  ألخرإن طرق ووسائل اإلنتاج تختلف من فرع  :التكنولوجیةالعوامل  -

على حجم المشروع  فبعض الصناعات تحتاج إلى تجهیزات ضخمة لذا یكون حجم المشروع كبیرا 

من ثم تتحمل كل وحدة   و اإلنتاجمن وحدات  حتى توزع هذه التكالیف الثابتة الكبیرة على عدد كبیر

 .منتجة نصیبا من  التكالیف 

                                                             
  .251- 250 ص علي لطفي، مرجع سابق، ص -  1

  كلفة تال

CML 

0  M حجم الشركة  
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الكبیرة إلى تنظیم إداري سلیم یقوم على األسس العلمیة  تحتاج المشروعات اإلداریة:العتبارات ا -

هذه الخبرات  إنالحدیثة حیث أن هذا التنظیم یحتاج إلى كفاءات إداریة عالیة ذات خبرة واسعة حیث 

  تستطیع المشاریع الصغیرة الحصول علیها. و هذه الكفاءات ال، المشروع  حجم توثر على

فإذا لم یكن هناك  هو المحرك األساسي للعملیة اإلنتاجیة ستهالكباعتبار اال یة:عوامل السوقال -

منظم الخذ ال بد أن یأ ند تحدید حجم المشروع ع طلب على سلعة معینة فال داعي إلنتاجها و لذلك

فكلما كان الطلب المتوقع  ، إنتاجهایعتزم  التيالطلب المنتظر أو المتوقع على السلعة ه في اعتبار 

  .كبیر كلما كان حجم المشروع كبیر

بالرغم من أن الطلب المتوقع قد یكون كبیرا إال أن المنظم ال یستطیع إقامة   :العوامل المالیة -

فكلما كان المشروع كبیرا كلما زادت الحاجة كبیر إال إذا كانت اإلمكانیات المالیة كبیرة   ع مشرو 

 ،المال لرأس

و بضمانات أحسن على  أفضلیمكن للمشاریع الكبیرة الحصول على تسهیالت مالیة بشروط  و

      . عكس المشاریع الصغیرة

 1عوامل أخرى: - 2

من كلما كان المشروع كبیرا كلما كان أقدر على اجتذاب المستخدمین عوامل متعلقة باالستخدام:  -

أصحاب الكفاءات و الخبرة مما ینعكس على اإلنتاجیة بشكل ایجابي الن مثل هذا المشروع أقدر 

    على منح امتیازات أفضل في الترقیة و الحوافز و المنافع.

 كلما كانت قدرته على مواجهة الخطر اكبر   كبر حجم المشروع كلماف عوامل المخاطر: -

  2 روع:تحد من حجم المش التيالقیود ثانیا: 

القیود على حجم المشروع تبدأ بالعمل  عند مرحلة التبذیر بالنسبة لحجم المشروع مما یسبب  إن     

الصفر و قد یبقى ثابتا  إلى باالنخفاضیستمر  أنارتفاعا في التكلفة و ذلك الن منحنى التكلفة ال یمكن 

آجال مع تزاید حجم  أمع عاجال عند مستوى معین و لمدى معین من حجم المبیعات لكنه یبدأ باالرتفا

من الحجم حالما یبدأ منحنى متوسط التكلفة باالرتفاع و  األقصىحده  إلىالمشروع یصل  ٕانتاج ، و ــــــاإلن

المشاریع الكبیرة الحجم عادة ما تعتبر أكثر  الن تساهم في وضع حد لحجم المشروع التيالعوامل  إن

   المشروع وهي:واجهه عقبات كبیرة تحد من حجم تبا ما كفاءة من المشاریع صغیرة الحجم لكن غال

یفرض عبئا على  اإلنتاجتوسع في أي  األمثلحجمه  إلىیصل حجم المشروع  أنبعد  :إداریةمعوقات  .1

 .اإلنتاجف یلاكتو ارتفاعا في  اإلدارة

                                                             

.162-161 ص مدحت كاظم القرشي، مرجع سابق ص -
1
  

  .162نفس المرجع ، ص  -  2
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مرتفعة في تكون تكلفة النقل محددة الحجم و ذلك عندما تكون نسبتها  تكالیف النقل و كثافة السوق:  .2

و التجهیزات من المواد  منخفضةكثافة الطلب (السوق) على المنتج  ذاإ و  ، اإلنتاجیةالتكلفة  إجمالي

 حدیدا على حجم المشروعتارتفاع التكالیف و یفرض  إلىالخام موزعة بشكل واسع جدا یؤدي 

لحجم الكبیر المشروع في اختیار ا إمكانیاتذلك یضع حدا على  إنقصور رأس المال االبتدائي:  .3

  للمشروع.المرغوب 

 على حجم معقول للمشروع. اإلبقاءالمنظمین و طموحهم في  إمكانیاتو تشمل  محددات شخصیة: .4

  حدود  إلىفقد تكون هناك تشریعات من قبل الحكومة تحد من توسیع المشاریع  معوقات مؤسسیة: .5

 معینة.

 1ت التالیةو بصفة عامة یكون المشروع  الكبیر أكثر كفاءة في الحاال: 

  م كبیرة جدا مثل الحدید و الصلب و السكر و الكیمیاویات.احجأالمنتوج قیاسي و ینتج ب -

كبیر الحجم مثل السیارات و السفن و تولید  اإلنتاجالمنتج كبیر الحجم و المكائن المستخدمة في  -

  الطاقة 

  و الحدید ...الخ .وفورات العملیات المتصلة كبیرة كما هو الحال في صناعة الخشب و الورق  -

  كلف النقل منخفضة. إنأسواق المنتوج متركزة في مكان معین و  -

  أنشطة البحث مهمة جدا للمنافسة في السوق كما هو الحال في الصناعات الكیمیائیة. -

 إنكانت الشروط السابقة غیر موجودة و  إذاأما بالنسبة للمشاریع الصغیرة فیكون المشروع كفؤا  -

مصادر المواد الخام موزعة  إنذو طبیعة شخصیة و  المنتوج إذا كان و للتجزئةلة قاب اإلنتاجعوامل 

 .ف النقل مرتفعة و الطلب على المنتوج یتغیر بشكل مستمریلاكت إنبشكل واسع و 

  في حجم المنشآت لتوسعوا النمو : ثالثالفرع ال

  النمو و التوسع في حجم المنشآت أغراضأوال: 

  2نمو و التوسع في حجم المنشآت إما:یكون عادة الغایة من ال

 الرغبة في الحصول على وفورات الحجم ؛ -

 األرباح؛الرغبة في االستحواذ على حصة أكبر من السوق و تحقیق نسبة أكبر من  -

 و األسواق.  قدر أكبر من الضمان بتوسیع نطاق المنتجاتالحصول على   -

 المنشآت: و التوسع في حجم طرق نموثانیا: 

مكنان المؤسسة من زیادة حجمها و تحقیق النمو و هما طریقة النمو الداخلي و طریقة ان یهناك طریقت

  3:النمو الخارجي

                                                             
1
  163نفس المرجع ، ص  -  

  .221ص مرجع سابق ، محمد عبد الجلیل أبو سنینة ، محمد عزیز، -  2
   .189مرجع سابق، ص  محمد صالح تركي القرشي، - 3



 اقتصادیات الحجم على دخول السوق أثر                    الفصل الثاني               

 

74 
 

 :لنمو الداخلياطریقة   -

فأي مؤسسة   مستقلة عن أیة مؤسسة أخرى، الداخليیمكن للمؤسسات أن تنمو عبر النمو و التطویر 

 المنتجاتو مبیعاتها من  إنتاجهاو تزید  آالتها تدریجیا بمرور الوقت تستطیع أن تبنى موارد مصانعها و

  من خالل: الداخليموجودة أو تقوم بتنویع منتجاتها ،حیث یتم تمویل عملیات النمو ال

أو  األسهم إصدارإعادة األرباح إلى عملیة من السلع أو من خالل االقتراض الخارجي أو من خالل 

  حقیق النمو.نسبیا في ت بطیئةالطریقة و نعتبر هذه  ، الحصص

 طریقة النمو الخارجي:   -

من خالل االندماج  الكبیر عن طریق النمو الداخلي بل إلى هذا الحجم صلتلم  إن معظم الشركات الكبیرة

،بمعنى تولیفة من بدیلین أو أكثر في شركة واحدة  ،حیث عادة  أو الشراء أو االستحواذ   لشركات أخرى

و یمكن أن ینتج عنه زیادة سریعة و فوریة  ضهاعبب أن ترتبط ات ما یحصل االندماج  عندما توافق شرك

و  اإلداریةكالخبرة  إلیهاویعطي للمؤسسة منافذ فوریة على موارد ربما كانت بحاجة  في حجم الشركة ،

                 الجدیدة. التكنولوجیا

تنتجه من إحدى السلع حیث مقدار الذي الالمؤسسة لزیادة حجمها یكون داخلیا و ذلك ب نمو إنوببساطة 

لى نشاطها وخارجیا باالندماج مع عتملك وتشرف  تنمو ضمن إطارها اإلداري القائم وضمن الجهة التي

  1.غیرها أي عن طریق التكامل العمودي أو األفقي أو االستحواذ على غیرها 

  2:الحجم اقــتصادیاتالحجم األمثل و التكالیف و الفرع الرابع:

حجم من حجوم اإلنتاج یوجد حجم  ، الن لكلإنتاجهبحجم  التي یتحملها المشروعترتبط التكالیف  

ة مع الثابت تكالیفال بسبب أن التكالیف تتأثر بحجم اإلنتاج نتیجة لعدم تغییر ،متناسب معه من التكالیف 

بذلك كلما و أن متوسط التكالیف الثابتة ینخفض مع الزیادة في حجم اإلنتاج،  إذ، التغیر في حجم اإلنتاج

 الالزمةانخفضت حصة الوحدة الواحدة المنتجة من التكالیف الثابتة و بهذا تنخفض التكلفة   اإلنتاجزاد 

 أي اإلنتاجدالة لحجم  ألنها اإلنتاجتتغیر مع تغیر حجم  المتغیرةالتكالیف  أنرغم  ،الواحدة الوحدة  إلنتاج

متوسط في  و كذلك  التكالیف الكلیة زیادة في عنه و هو األمر الذي ینجم  أنها تعتمد على هذا الحجم ،

یبدأ  اإلنتاجالن  اإلنتاجمتوسط التكالیف المتغیرة ثم تتجه نحو االنخفاض مع زیادة حجم في التكالیف و 

التكالیف باالنخفاض مع زیادة االقتراب من الحجم  تبدأثم    لإلنتاج األمثلحجم المن مستوى یقل عن 

تحقیق أدنى قدر ممكن من التكالیف حیث یكون متوسط التكالیف الكلیة، و  إلىال و صو   لإلنتاج األمثل

                                                             
  الصفحة سابقا. ،مرجع سابقیز،محمد عبد الجلیل أبو سنینة ، محمد عز  - 1
  .229، ص مرجع سابقفلیح حسن ، - 2
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ومن ثم تبدأ التكالیف باالرتفاع حیث  األمثلمتوسط التكالیف المتغیرة عند أدنى مستوى لهما عند الحجم 

  هل األمثل اإلنتاجیزداد متوسط التكالیف الكلیة ،و متوسط التكالیف المتغیرة نتیجة تجاوز حجم 

تتضمن تحقیق وفورات حجم  إلنتاج األمثلحجم  إلىقبل الوصول  اإلنتاجو كنتیجة لما سبق فان مرحلة 

 األمثلالحجم  إلىالمشروع و لحین الوصول  إنتاجنتیجة زیادة حجم  اإلنتاجفي  تكالیف  انخفاض،أي 

ي تبدأ ال وفورات الحجم في التكالیف بالزیادة، أ كلفة ممكنة ،و بعده تبدأ ادنيق عنده قالذي تتح إلنتاج

بعد  اإلنتاج،و تستمر التكالیف بالزیادة مع الزیادة في حجم  األمثلحجمه  اإلنتاجبسبب تجاوز   التحقق

  حجمه األمثل. 

   

  مــات الحجــــادیـي: اقتصــالمبحث الثان 

االقتصادیات قد قیام المؤسسات باإلنتاج بالحجم الكبیر جعلها تحقق اقتصادیات الحجم  لكن هذه  إن 

تكون ناتجة عن عدة عوامل  كما أنها تعطي للمؤسسات میزة بالمقارنة مع المؤسسات المنافسة لها و 

  .نتعرض في هذا المبحث  مفهوم اقتصادیات الحجم وعناصر أخرى مرتبطة بها 

  .اقتصادیات الحجم اهیةم :األولالمطلب 

  .اقتصادیات الحجم تعریف ق إلىسنتطرق إلى بعض أنواع من االقتصادیات  قبل التطر 

 األنواع المختلفة من االقتصادیات: لوالفرع األ 

  :بسب عدة عوامل األدنى وذلكالمؤسسات تقوم بتخفیض تكالیفها حتى تصل إلى الحد  إن

 اإلنتاج؛أن تكون بسب زیادة  إماف -

 ؛أو بسبب تنویع المنتجات -

 ؛ أو بسب االثنین معا -

      التكاملو  في الحجم ثم المدى، لوفوراتا أو االقتصادیاتو یطلق على الحاالت الثالثة ب

 اقتصادیات المدى-1

على الرغم من أن وفورات الحجم الكبیر  فكرة مهمة و تعطي للشركات الكبیرة میزة تنافسیة من خالل 

 منف المدىاقتصادیات بفكرة تعرف  إلىالسنوات الحدیثة شهدت انتقاال ه في فان ،التكلفةتخفیض معدل 

أجل االستفادة من وفورات الحجم الكبیر و تخفیض التكلفة و السعر كان من الضروري وضع مدیات 

الواسع تمنح  اإلنتاجلمنتوج واحد فقط و هكذا فان عملیة  هذه الماكنة و عادة تخصص على الماكنة

ستجیب لیها أن تع لزمقیاسیة لكن رغم أن المؤسسات أصبحت ترید أن تحقق میزة تنافسیة  منتجات

آخر استجابة للتغیرات في  إلى منتجتكون قادرة للتنقل من  أنبسرعة للتغیرات في الطلب  فكان علیها 
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فأصبحت اآلالت تستخدم إلنتاج العدید من المنتجات مع ، 1 سوق الطلب فظهرت اقتصادیات المدى

  .إدخال تغییر بسیط على اآللة 

من منتج خالل استخدام  توزیع أكثرأو حیث یتم تصنیع حالة تنوع المنتجات و اقتصادیات المدى  وتحقق 

حدوث انخفاض في تكلفة الوحدة و ذلك من  إلىو تؤدي  تسهیالت التوزیعأو عملیات التصنیع س نف

  .2عدة منتجات إنتاجعملیات التشغیل في  األولیةخالل استخدام نفس المواد 

  :  اقتصادیات التكامل -2

حقیق اكبر تن خصائص اقتصادیات الحجم و  اقتصادیات  المدى و تجمع اقتصادیات التكامل  كل م

مع أكبر قدر من المرونة في عملیات التصنیع  و تحقق مثل هذه النوعیة من  اإلنتاجمتوسط من  قدر

   حیث  تهدف هذه النظم إلى: االقتصادیات نتیجة استخدام  نظم التصنیع المتكاملة مع الكمبیوتر

 نیع؛التصزمن أو دورة  تخفیض -

 ؛ زیادة اإلنتاجیة -

 ؛ زیادة الجودة -

 ؛ زیادة المرونة -

       تخفیض التكلفة. -

إلى الوفورات المتحققة نتیجة قیام المنظمة بإنتاج  اقتصادیات السرعةمكن اإلشارة إلى مفهوم و ی

المنتجات الصحیحة و في الوقت الصحیح و بالمكان الصحیح و بالتكلفة الصحیحة و بذلك تصبح 

   3أكثر سرعة في األداء و بأقل تكلفة.المؤسسة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .187محمد صالح القرشي، مرجع سابق، ص  -  1
  .122نبیل خلیل مرسي، مرجع سابق، ص  -  2
  نفس المرجع .  -  3
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  الثالثة من االقتصادیات لألنواع) الخصائص الرئیسیة 03جدول رقم (

  

  .131ص  ،1996،الجامعیة، بیروت الدار ،ألعمالمجال  المیزة التنافسیة في نبیل مرسي خلیل،: لمصدرا

  

  الخصائص الرئیسیة

  األنــــــواع الثالثــــــــــة

  التكامل(الحجم و المدى)  المدى (التنوع)  الحجم 

عملیات  -1

  التصنیع

  تدفق أو إنتاج مستمر 

  الغرضاآلالت متخصصة 

  وفق مواصفات  إنتاج

  آالت عامة الغرض 

 مستمر  إنتاج أوتدفق  

 برامج كمبیوتر منخفضة  

  معدات متكاملة مع الكمبیوتر 

عدة منتجات وفقا   سلعة نمطیة  المنتج -

  لمواصفات معینة 

سلعة وفق مواصفات  -

  معینة    

مركزیة و كبیرة (من حیث   تسهیالت التصنیع -

  الحجم)

 المركزیة -

  صغیرة  -

 الالمركزیةطة متوس -

متوسطة (من حیث  -

  الحجم)

  أعلى مستوى ( آلیه مرنة) -  مرتفعة -  منخفضة یصعب برمجتها  درجة اآللیة -

 مرتفعة -  منخفضة   المرونة المضافة الكلیة -

  

  أعلى مستوى -

  ةتالتكالیف الثاب

  التكالیف المتغیرة

 منخفضة 

  مرتفعة 

 فعةتمر  -

  منخفضة -

 أعلى مستوى -

  أقل مستوى -

  ـأكثر تفرطحا و انخفاضا   مفرطح -  مفرطح بالمرةغیر      منحنى الخبرة

  التركیز على المنتج  التركیز على المنتج  التركیز على العملیة   التنظیم

  ریادة وباحثة عن الفرص /فنیة  ریادة و باحثة عن الفرص  فنیة   اإلداریةالخصائص 

تكلفة منخفضة،درجة من    التسویق

  االعتمادیة على المنتج

تكلفة منخفضة، ابتكار للمنتج   تجمرونة ، ابتكار المن

  یعتمد علیه، مرونة
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   الحجماقتصادیات  مفهومالفرع الثاني: 

  أوال: تعریف اقتصادیات الحجم

ة ــــقتصاد و خاصة االقتصاد الجزئي فهو مفهوم دقیق للغایوم اقتصادیات الحجم في االــــمفه رــــــلقد ظه   

لذا فهو تقني بحث و متعلق  تمیز تكنولوجیا اإلنتاج ، التيو مشتق مباشرة من مفهوم غلة عائد الحجم 

بنظریة المنتج و یتعلق مباشرة بنظریة المستهلك و بعبارة أخرى فإن مفهوم اقتصادیات الحجم و غلة 

  1من السلع و الخدمات. االستهالكرف النظر عن الطلب و الحجم مرتبطان بص

إلنتاج للوحدة (أو نشاط آخر) مع نمو حجم اتشیر اقتصادیات الحجم إلى االتجاه النزولي لتكالیف و 

من المنتجات بتكالیف أكثر  أكبریمكن أن تنتج أحجاما و  الشركة الكبیرة التي تتمتع باقتصادیات الحجم ،

    2شركات المنافسة األصغر حجما.انخفاضا من تلك ال

وكما یقصد بها التحسینات الحدیة في كفاءة عملیات المؤسسة الناجمة عن الزیادة في حجم تلك العملیات 

  3سواء في مجال اإلنتاج أو التسویق ،أو الشراء...الخ. 

دالة التكالیف  تحقق نظریة غلة الحجم المتزایدة تؤدي إلى  تناقص إنتاجدالة "  بأنها  Picordعرفها 

فمن أجل نسبة  " ،  المتوسطة في المدى الطویل و التي تتجلى من خالل ظهور اقتصادیات الحجم

كانت دالة اإلنتاج توافق  التكلفة  إذامعطاة لزیادة اإلنتاج تتضمن انخفاض التكلفة المتوسطة و بالعكس 

صادیات الحجم تربط أیضا بین حجم المتوسطة المتزایدة تنتمي إلى سلبیات الحجم، كما أن ظاهرة اقت

فالتحكم الجید لمجموع العوامل و الربط الفعال شرط لتحقیق فعالیة  التكالیف ،الشركة و مستوى اإلنتاج و 

المؤسسة، وبذلك فان مصطلح اقتصادیات الحجم مهم جدا في االقتصاد الصناعي ألنها تسمح بشرح 

  4، و أیضا درجة تركز السوق مربوطة بعوائق الدخول .تفاصیل عوائق الدخول وأسباب التكامل العمودي

تناقص متوسط التكالیف الكلیة في األجل الطویل مع زیادة حجم اإلنتاج أي توسیع و یقصد بها أیضا 

ن التكلفة المتوسطة لمؤسسة ما قد ترتفع أو تنخفض مع الزیادة حیث أ 5مؤسسة، نطاق اإلنتاج أو حجم ال

نخفضت التكلفة المتوسطة مع الزیادة في حجم اإلنتاج  نقول إن المؤسسة تحقق في حجم اإلنتاج ، فإذا ا

حجم  معو إذا كانت التكلفة المتوسطة ال تختلف  متزایدةأن عائدات الحجم تكون  اقتصادیات الحجم أو

ج هنا إذا كانت التكلفة تزداد بزیادة حجم اإلنتا أما (ثابتة) مستقرة اإلنتاج نقول عن عائدات الحجم أنها

    6المؤسسة تحقق اقتصادیات الحجم السالبة أي عائدات الحجم تكون متناقصة.

                                                             
1 - Cyriaque Mareau, Notions d’économie d’échelle et d’effet de dimension, document d’analyse en économie   
     financière locale, société d’etue, recherche et prospective en finances ,11 /02/2004, p 1. 

  .141روبرت بتس دیفدلى، مرجع سابق، ص  -  2
  .120صالح عبد الرضا رشید و حسان دهش جالب ،مرجع سابق ،ص  - 3

4  - jean  louis levet , Op-cit ,p63. 

.147ص  ،2004رضا صاحب أبو حمد و مؤید عبد الحسن الفضل، أساسیات اقتصادیات األعمال ،دار المناهج للنشر و التوزیع،عمان،  -
5
  

6   - Dennis W. carlton & Jeffrey M. perloff ,Op-cit ,p70 
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،  و نعرف اقتصادیات الحجم بأنها ظاهرة تؤدي إلى انخفاض تكلفة الوحدة الواحدة مع زیادة حجم اإلنتاج

  البة.   أما إذا ترتب علیها زیادة تكلفة الوحدة الواحدة فان هذا سیؤدي حدوث  اقتصادیات الحجم الس

   طبیعة اقتصادیات الحجم ثانیا: 

هناك عدة مصادر القتصادیات الحجم و من المهم أن ال تخلط بینها و بین العوامل التي تؤدي إلى 

انخفاض التكالیف كما أنه ال بد أن نعرف أنها ناتجة أساسا عن وجود التكالیف الثابتة أو العناصر 

عدم القابلیة للتجزئة و  :هماا اقتصادیات الحجم و مركز علیهتیرین متغهناك ف ، المشابهة للتكالیف الثابتة

  1تخصص العمل 

 :القابلیة للتجزئةعدم  -1

القتصادیات الحجم هي عدم قابلیة التجزئة ، فعدد اآلالت التي یمتلكه المؤسسة غیر الفكرة الرئیسیة  إن 

تحیل عرض نصف الكمبیوترات أو قابل للتجزئة مع االستمرار في الطاقة اإلنتاجیة  ، انه من  المس

تركیب آلة إلى مصنع و النصف األخر لمصنع أخر وبتعبیر مغایر ،و علیه فاحتیاجات رأس المال 

موجودة تحت  البد أن تكون دوما إذ ، الثابت ( مجموعة اآلالت ) معروفة من خالل وظیفة اإلنتاج

        2التصرف أي غیر قابلة للتجزئة.

 تخصص العمل: -2

أول اقتصادي علل وجود اقتصادیات الحجم بالتخصص و تقسیم هو   Adam Smith ن أدم سمیثإ  

التخصص و تقسیم العمل  إمكانیاتالعمل فعندما یرتفع عدد العمال ، و تبقى العوامل األخرى على ، فإن 

یصل أقصاه و لكن لیس لفترة طویلة  بحیث  و یقابل هذا تصاعد منحنى اإلنتاج الحدي ، تستفدسریعا ما 

أما عندما یرافق زیادة العمال زیادة في تقسیم العمل الجدید و التخصص في التجهیزات  فان  ثم یتناقص ،

،تنجم عن تقسیم العمل الجدید و التخصص هذه األرباح هي ما  إضافیةتحقیق أرباح  إلىهذا یؤدي 

    3الداخلیة . أو االقتصادیات یسمى بالوفورات

  : تبطة باقتصادیات الحجمالعناصر المر  :لثاثا

إن اقتصادیات الحجم ترتبط بالتكالیف الثابتة ألنه مع زیادة حجم اإلنتاج تنخفض نصیب الوحدة     

الواحدة من التكالیف الثابتة الجدیدة و سنتطرق إلى البعض منها كالتجهیزات الجدیدة وتكالیف االستثمار 

     4كاألتي: 

  

                                                             
1 - jean –louis levet ,op-cit ,p 64 

 
2
 - Idem. 

3
  .142ص ،  1998الجزائر ،منشورات جامعة باتنة ، بلمرابط أحمد،االقتصاد الجزئي،ھارون الطاھر و    

4  -  - Dennis W. carlton & Jeffrey M. perloff ,Op-cit , p 74-75. 
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 التجهیزات الجدیدة: اقتصادیات الحجم مرتبطة بشراء- 1

عن تطویر العالقة بین تكلفة التجهیزات الجدیدة و "  whitcomb   1967و    Halediلقد بحث "  

  K  و یرمز لها بالرمز  أي المستوى األعلى لإلنتاج الذي تسمح به، قدرتها 

 b      a k=ة تكلفة التجهیزات الجدید        

أقل من الواحد   bأما إذا كان ، حجم اإلنتاج  مع لتكلفة ترتفع نسبیافان ا )1الواحد( یساوي  bكان  إذاف

هو عبارة عن نسبة مئویة  لزیادة    bحیث أن ، بنسبة أقل مع حجم اإلنتاج   فان التكلفة ترتفع 

 .%  من الطاقة أو القدرة اإلنتاجیة 1التكالیف التي تنتج عن ارتفاع 

نوع من التجهیزات الصناعیة و  687 ـــرا هذه العالقة لطو    whitcomb و   Halediإن كال من    

  توصال أن التكلفة ال ترتفع بالتناسب مع الطاقات اإلنتاجیة حتى و لو كانت هذه الطاقات كبیرة       

كما أن النتائج التي توصال إلیها تأكد بان هناك عائدات متزایدة من جراء شراء التجهیزات الجدیدة      

لكن لیس بالضرورة أن تنخفض التكالیف المتوسطة ألنواع أخرى مع ، صادیات الحجمأي تحقیق اقت

  الزیادة في حجم اإلنتاج. 

  اقتصادیات الحجم مرتبطة بتكالیف االستثمار:-2

بدراسة حول اقتصادیات الحجم المرتبطة بتكالیف االستثمار حیث  یعرفان  whitcombو    Halediقاما 

تقدیر بدراستهما خالل  قاما   و، تكالیف متساویة مع  تكالیف اإلنتاج للمؤسسة  تكالیف االستثمار بأنها 

وضحوا إن   التكالیف من طرف مهندسي إنتاج و كانت النتیجة نفسها المتعلقة بالتجهیزات الجدیدة و

و هذا ما یدل من جدید  ،و ذلك  من أجل كمیة كبیرة من المنتجات  1منخفضة جدا على   "bالقیمة  " 

% من اإلنتاج و یدل فیه 10% من المنتجات ترتفع 70فبالنسبة لكل  لى و جود اقتصادیات الحجم  ،ع

  %.  8ارتفاع في تكالیف االستثمار بأقل من 

وبذلك تكون اقتصادیات الحجم مرتبطة بالتكالیف الثابتة و زیادة اإلنتاج تؤدي إلى انخفاض التكالیف  

  . هیزات جدیدةحتى و إن كانت هذه التكالیف تخص تج

  أنواع اقتصادیات الحجمالثاني: مطلبال

 القتصادیاتاو الداخلیة  القتصادیاتا أن نجملها في الكبیر على المؤسسة بمزایا یمكن اإلنتاجیعود     

رتفع التكالیف في المدى الطویل مع الزیادة في حجم اإلنتاج و تحدث اقتصادیات تو قد ،  الخارجیة

لیس كنوع من أنواع اقتصادیات الحجم بل كالظاهرة المعاكسة القتصادیات  طرقسنت و السالبة،الحجم 

  الحجم.
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  االقتصادیات الداخلیة و الخارجیةلفرع األول: ا

  الوفورات الداخلیة :أو  القتصادیاتا أوال:

و ینتج عنها انخفاض في متوسط  حداالوفورات الداخلیة تعود لظروف خاصة بكل مؤسسة على    

سواء في اإلنتاج، كما أنها ناتجة عن مزایا تحصل لحجم مستوى التسییر و في مستوى ، التكالیف 

  و من أهمها: 1المصنع أو في مؤسسة واحدة 

  و تنتج عن :2و فورات فنیة  -1

حدیثة و   تآال إلىاستخدام المؤسسات الضخمة   إن:  الحدیثة المتبعة في اإلنتاج األسالیب -

فان متوسط  اآلالتمضاعفة كمیات اإلنتاج فعلى الرغم  من ارتفاع تكلفة  إلىضخمة یؤدي 

 سینخفضالتكالیف 

مع  اإلنتاجتستطیع المؤسسات الكبیرة ربط خطوط  مع بعضها البعض: اإلنتاجیةربط المراحل   -

 إتمامبهدف  خرأمكان  إلىسلع نصف مصنعة و نقلها  إخراج إلىبعضها البعض دون الحاجة 

 في مصاریف النقل و التحمیل و التامین و السرعة في االنجاز  توفیرعملیة التصنیع  و في هذا 

جمعها و  بالتاليلیست بالقلیلة و  اإلنتاجبقایا مخرجات   : اإلنتاجاالستفادة من بقایا مخرجات  -

البا ما تهمل تلك البقایا بیعها و هذا بحده توفیر  أما المؤسسات الصغیرة غ أواالستفادة  منها 

 االستفادة  إمكانیةلقلتها  أو لعدم  

تتمتع بها المؤسسات الكبیرة  إلىاإلمكانیات  إن:  االستفادة من  تقسیم  العمل و التخصص به -

 بنظام تقسیم العمل و التخصص به و ما یترتب على ذلك من توفیر في النفقة األخذتسمح لها 

  :قتصادیات مالیة و تسویقیةا  -1

ركز لمیستطیع المشروع الكبیر االقتراض من البنوك و المؤسسات المالیة و بشروط میسرة و ذلك لسالمة ا

من و جهة نظر الدائنین   كما یستطیع تحقیق وفرا من خالل مشتریاتها الكبیرة من مستلزمات  المالي

 اإلعالنتكالیف الدعایة و  و في الترویج للمشروع باإلضافة إلى الوفر الكبیر  منخفضة بأسعارو  اإلنتاج

   3التوزیع.و 

  

                                                             
  . 264، ص  2006طارق عبد الفتاح الشریعي ،مبادئ علم االقتصاد ،مؤسسة حورس الدولیة ، اإلسكندریة ،  -  1
 . 265-  264 ص ص 1997،264، 1لیل االقتصادي الجزئي، دار المسیرة ،ططارق الحاج ، التح -

2
  

  .373،ص  2005،عمان والتوزیع، دار الصفاء للنشرتوفیق عبد الرحیم حسن،مبادئ االقتصاد الجزئي ،  -  3
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  1إداریة: اقتصادیات  -2

تعتبر اإلدارة اإلنتاج غیر القابلة للتجزئة و بالتالي كلما زاد حجم المشروع و زاد إنتاجه كلما نوزعت 

  اإلدارة.تكالیف اإلدارة على عدد أكبر من وحدات اإلنتاج أي قل نصیب الوحدة من اإلنتاج من تكالیف 

  2قتصادیات خارجیة:اا: ثانی

علیها المشروع من المحیط أو البیئة المقام فیها و عادة تشترك في یحصل  أن و هي الوفورات التي یمكن

  و هي :صناعة معینة  أو تقام في منطقة معینة  إلىالحصول علیها جمیع المشروعات التي تنتمي 

تساهم  أنصناعة أو في منطقة معینة  إطارتستطیع المشروعات الموجودة في  إذ: الوفورات الفنیة - 1

خفض  أو اإلنتاجالدراسات العلمیة سواء ما یتعلق بتطویر  أو األبحاثجمیعها في القیام ببعض 

التكالیف تلك الدراسات قد ال یستطیع المشروع الواحد بمفردة القیام بها نظرا الرتفاع تكالیف تلك 

 الدراسات 

 :  3اتالعملی تجزئةوفورات التركز و وفورات  -2

في منطقة صناعیة واحدة  و تتمثل في سهولة نقل و  منشآتتنشأ هذه  الوفورات  في حالة عدة    

  الحصول على خدمات مرافق صناعیة بأسعار معتدلة كالماء و الكهرباء و الغاز.

عندما تكون هناك صناعة مكملة للصناعات الثقیلة تمدها ببعض  وفورتهاأما  تجزئة العملیات فتنشأ  

  و بهذا یعتمد نمو صناعات رئیسة على صناعات مكملة لها. اإلنتاجمستلزمات 

   االقتصادیات السالبة :الفرع الثاني

 هاتعریفأوال: 

كانت التقنیة المتقدمة التي أدت إلى االستمرار في انخفاض متوسط التكالیف بالمؤسسة ، إال أن  إذا

انخفاض  إلىیؤدي س  عن المستوى المقبول فیها عقدرة  اإلدارة و التنظیم محدودة و ال یمكن التوس

ما یسمیه  الحجم و ظهور اقتصادیاتكفاءة المنظمة و زیادة مستوى تكالیفها و بالتالي انخفاض 

الوفورات السالبة عادة ال ،حیث أن  4 االقتصادیون بعجوزات الحجم أو اقتصادیات الحجم السالبة

وهذه المشكالت وبما  قوة عمل كبیرة ، إلدارةت مرافقة مشكال تنشأ بسبب إنماتحصل ألسباب فنیة و 

المتأتیة من التشغیل بالحجم الكبیر و النتیجة الصافیة تكون  التكنولوجیة أوبتجاوز الوفورات الفنیة 

  .5انخفاضا في الكفاءة و ارتفاعا في معدل التكلفة في المدى الطویل 

                                                             
  175طارق عبد الفتاح الشریعي،مرجع سابق،ص  -  1
2
  . 133-132ص، ص 2008ة ،عمان،كاظم جاسم العیساوي ،االقتصاد اإلداري، دار المسیر -  

3
  46طارق الحاج و فلیح حسن ،مرجع سابق ،ص   -  

  .156، ص 2003نوري عبد السالم بریون، المدخل إلى التفكیر االقتصادي "المبادئ و االقتصاد الجزئي" ،أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس، لیبیا، -  4
  .186مدحت صالح القرشي، مرجع سابق،  -  5
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  1السالبة أنواع االقتصادیاتثانیا: 

  صادیات الحجم السلبیة  هي األخرى إلى داخلیة و خارجیةو تنقسم اقت

 الوفورات الداخلیة السلبیة: - 1

الكبیر یؤدي إلى رفع الكفاءة اإلنتاجیة و انخفاض التكالیف غیر أن هذا الوضع ال یستمر    اإلنتاج إن 

الداخلیة  الوفوراتیواجه قوة تعمل في االتجاه المضاد القتصادیات الداخلیة و هذه المضادة یطلق  ألنه

  التكالیف و السبب في ظهور الوفورات السلبیة : زیادتالسلبیة و یتنج  عنها 

  حجم معین یصبح من الصعب على  إلىالتوسع في التنظیم  فعندما تصل المؤسسة  إمكانیةعدم

االختصاصات في تبدأ  إذ اإلداريالسیطرة و الرقابة الدقیقة علیه مما یؤثر سلبا على كفاءة الجهاز  اإلدارة

 .التداخل مع بعضها البعض و تظهر البیروقراطیة في العمل و هذا یعرقل العمل و یزید من التكالیف

   تعمل بأقصى طاقتها  اآلالتو  األقصىحده  إلىوصول تقسیم العمل 

  : الوفورات الخارجیة السلبیة  - 2

  :زیادة تكالیف اإلنتاج بسبب  إلىتؤدي  التيو 

 تعدد المؤسسات في صناعة واحدة یزید من الطلب على  أن إذالعاملة:ى األیدي زیادة الطلب عل

 ارتفاع أسعارها بالتاليمما یخلق ندرة فیها و  العاملة المتخصصةاألیدي 

  بسب زیادة الطلب علیها و التنافس الذي یحصل بین المؤسسات للحصول  األولیة أسعار الموادارتفاع

  علیها.

    .تحدیدهاو  اقتصادیات الحجم قیاس  الثالث: المطلب

 : قیاس اقتصادیات الحجم األولالفرع 

انخفضت التكلفة المتوسطة و ارتفع حجم  فإذاإن القتصادیات الحجم عالقة بالتكالیف المتوسطة   

كانت هناك اقتصادیات الحجم فان  إذاالحجم  و من جهة أخرى  اقتصادیاتفهذا یعنى و جود   اإلنتاج

لتكلفة كانت التكالیف الحدیة  أكبر  من ا إذایة تكون اقل من التكلفة المتوسطة  و التكالیف الحد

انه من  و، اقتصادیات الحجم السالبة  أيالمتوسطة  فان هذا یعنى عدم تحقیق اقتصادیات الحجم 

  .لممكن قیاس  اقتصادیات الحجم و ذلك بحساب العالقة بین التكلفة المتوسطة و التكلفة الحدیة ا

S= CM/Cm                                             :حیث  

 S مقیاس أو مؤشر اقتصادیات الحجم :  

CM،التكلفة المتوسطة :  

 Cmالتكلفة الحدیة :  

                                                             
  268الحاج ،مرجع سابق ،ص طارق  -  1
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هو یوافق الجزء األیسر من منحنى  والحجم فهذا دلیل على و جود اقتصادیات     S>1كان  إذا  -

   الحجم السالبة.   اقتصادیاتاحد فهذا یعنى و جود و إذا كانت أقل من الو  التكلفة المتوسطة

- s=1    منحى التكلفة المتوسطة  األیمن منالجزء  و،  تكون عائدات أو غلة الحجم ثابتةهذا و

  S ≤ .1 1یوافق

یتخللها  هذه عملیة القیاس أنغیر ،  ال بد من قیاس تكالیف اإلنتاج لقیاس اقتصادیات الحجمو علیه     

ة و تباین طرق ـــجة عن اختالف طرق اإلنتاج ( دوال اإلنتاج) بین المؤسسات الصناعیعدة مشاكل نات

رة و حساب االهتالكات و عدم توفر أو ـــالمتغی ة وــــة فیما یتعلق بالتكالیف الثابتـــة التكالیف خاصــــــــمحاسب

 و من أهمها: اإلنتاجلیف هناك عدة طرق لقیاس تكا و، نقص البیانات الالزمة لحساب التكالیف بدقة 

بعد تقدیر دالة التكالیف یمكن استخدام ، و الطریقة الهندسیة و الطریقة اإلحصائیة و الطریقة  الصمود 

  مقیاس أو مؤشر القتصادیات الحجم  إلىالعالقة بین التكلفة المتوسطة و التكلفة الحدیة للوصول 

مفاضلة دالة التكلفة  ت الحجم عن طریقو بتعبیر آخر قد تستطیع التوصل إلى مؤشر اقتصادیا 

 نحصل على:ف اإلنتاجالمتوسطة بالنسبة لكمیة 

     

منحنى  ناألیسر یساوي الصفر و بالتالي فإن الحد اعندما تتساوى التكلفة الحدیة مع التكلفة المتوسطة ف 

 ند الحد األدنى للكفاءة اإلنتاجیة ،أي ع لها،التكلفة الحدیة یقطع منحنى التكلفة المتوسطة عند أدنى حد 

فان ذلك یعنى أن المؤسسة تحقق تزاید  اقتصادیات الحجم ،أي التكلفة   Cmأعلى من  CMإذا كانت  و

أقل من التكلفة الحدیة أي معامل اقتصادیات الحجم أقل  CMالمتوسطة في انخفاض،بینما عندما تكون 

كانت  إذات الحجم ،أي التكلفة المتوسطة في نزاید ،أما فان المؤسسة تحقق تناقص اقتصادیا من الواحد

) فان المؤسسة تحقق الحد  1التكلفة الحدیة مساویة للتكلفة المتوسطة أي (معامل اقتصادیات الحجم =

  2أو الحجم األمثل.  األدنى للكفاءة اإلنتاجیة

  3تحدید اقتصادیات الحجم بیانیا:: الفرع الثاني

و لتسهیل تحدید اقتصادیات الحجم بدقة تكون عملیة اإلنتاج لسلعة أو  فضل ""األكبر هو األتحت شعار 

 متوسط في حین التكلفة المتوسطة ( خدمة معینة في اقتصادیات الحجم أعلى من مجال نطاق اإلنتاج ،

                                                             
1 -   - Dennis W. Carlton & Jeffrey M. perloff, Op-cit, p73. 

2
  .89 - 86 ص أحمد  سعید باخرمة ،مرجع سابق، ص -  

3 -Economies of Scale and Scope ,p 42,43, (EHEeshelePooo245 - u2 .httpmedi .jahnwiley.com.auproduct- 
2pdf.pdf)  

  

.  
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نقول أن هناك وجود القتصادیات الحجم  عندئذ   Cm التكلفة الحدیة تزداد ثم تتجاوز الوحدة)التكلفة 

  و تكون كاألتي:البة الس

CM    تنخفض و cm   أقلCM     وجود اقتصادیات الحجم  

Cm   تزداد وcm   أكبر منCM     السالبة. الحجماقتصادیات   

یوضح العالقة بین التكلفة الحدیة و اإلنتاج حیث أن االقتصادیون یرون أن منحنى  cmإن منحنى  -

 )13( رقم الشكلثل في وهذا مم  Uالتكلفة المتوسطة و هو على شكل حرف 

 

  ) منحنیات التكلفة المتوسطة13شكل رقم( 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  Uشكل حرف  -L                                     2شكل حرف  - 1

  

  

 الزیادة إلى أعلى من  ثموهكذا فان التكالیف المتوسطة للمؤسسة تنخفض إلى المستوى األدنى لإلنتاج و 

بحیث إن التكلفة المتوسطة ،  Uب منحنى التكالیف على شكل حرف اإلنتاج لذا یكون سبذلك الحجم 

ال تتأثر  كونهاللمؤسسة یمكن أن تنخفض  أوال عن طریق توزیع التكالیف الثابتة مع زیادة اإلنتاج ،

مع تزاید حجم ،و بالحجم ألنها یجب أن تنفق مهما كان اإلنتاج، مثل نفقات التأمین ،الصیانة و الضرائب 

 تقل التكلفة المتوسطة اإلنتاج  ف

التكلفة المتوسطة تنخفض حتى الحد ف ،Lشكل حرف یأخذ  قدالمتوسطة منحنى التكلفة كما أن  -

متوسط التكالیف باألدنى لكفاءة اإلنتاجیة و هنا تشغیل جمیع العوامل في ما بعد الحجم األدنى یكون 

 متماثلة 

P 

Q 

CM 

MEs

P 

Q 

CM 

MES 
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و المؤسسات تحاول توسیع  Uشكل حرف بعض منحنیات التكلفة المتوسطة في المدى القصیر على  

في المدى الطویل مع ذلك  ،اإلنتاج مع القیود المفروضة على القدرات التي تؤدي إلى تكالیف عالیة 

  تمثل الحد األدنى للكفاءة اإلنتاجیة MESالنقطة  إن ،یمكن توسیع طاقتها 

ة على وحدات إضافیة من اإلنتاج موزع منحنى التكلفة المتوسطة ینخفض في البدایة و التكالیف الثانیة

  ثم ترتفع في النهایة نتیجة القیود المفروضة على طاقات اإلنتاج.  

  1:ضمن مقاربة االقتصاد الصناعي اقتصادیات الحجم : رابعالمطلب ال

شكل مالقضایا الهامة المتعلقة بمشكل موقع المؤسسة نناقش موضوع اقتصادیات الحجم  نتناولعندما   

  حالتین: في تتناولو أي مناقشة مشاكل تنظیم اإلنتاج  ،قل من ناحیة أخرىتكالیف الن

و الثانیة ضمن االقتصاد  اقتصادیات الحجم في اقتصاد اإلقلیمي و الحضري هيو  :األولىالحالة  

 إلى سیتم التطرقالصناعي ، فقبل أن نتطرق إلى اقتصادیات الحجم ضمن مقاربة االقتصاد الصناعي 

  و هي: اإلقلیمي قتصادیات الحجم ضمن االقتصاد الحضري أوعدة خصائص ال

  اإلقلیمي ، االقتصادالتوازنات المتعددة في نظریة  إلى إحداث تؤدي أنیمكن  :األولىالخاصیة    -

و  ألخرمن قطاع  االختاللتزید من أثار قد الحجم الخارجیة  اقتصادیات أن:  الخاصیة الثانیة   -

   لدى بعض المؤسسات. جم یعزز میزة التكلفةوجود اقتصادیات الح ذلك الن

 أنكما   التكنولوجیاتشجیع تعزیز  عدمالمترتبة على  اآلثار:القتصادیات الحجم  الخاصیة الثالثة -

  .المنافسةالتكنولوجیا من  لها مزایا یمكن أن نستبعدالتي  المؤسسة أو المنطقة

من هنا ؤدي لالحتكار و یحواجز و خلق  إلىو هذا یعني أن تحقیق اقتصادیات الحجم قد یؤدي 

  دراسة  اقتصادیات الحجم ضمن مقاربة االقتصاد الصناعي . إلىنأتي 

 الصناعي االقتصادالحالة الثانیة: تطور ضمن أفكار  -

 و( اقتصادیات الحجم ،  عن مقالته 1954 في Bain طریق عن الصناعي االقتصادجاءت مساهمة 

حجم بغرض البطرح فكرة أن زیادة  قام 1959ثم في  ) صناعةعشرین  إلى، و شروط الدخول التركیز

 وجود اقتصادیات الحجم في القطاع حیث أن هذا الكاتب مدرك بأهمیة تعظیم الكفاءة  و تقلیل التكالیف ،

  .، و على فكرة الحجم  األمثلالحصة السوقیة للمؤسسات ةعتمد على درجوا

لحجم األمثل یمیل لالرتفاع ، كما هو ایر من السوق فان لبي جزء كبی أنالمؤسسة یمكن  إنتاجكان  إذاف

ال یلبي إال حصة صغیرة من السوق بحیث  اإلنتاجو في هذه الحالة  الحال بالنسبة لصناعة السیارات 

  .بالنسبة لمصنعي األحذیة  مثال یمكن للعدید من المؤسسات البقاء على قید الحیاة ،

                                                             
1 - Gaël Vettori, Economies d'échelle " Les résultats de la recherché sur le secteur bancaire suisse", Cahier de 
recherche ,Université  de Genève,2000,p 25 
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-  Bain اقتصادیات الحجم لیست خیار مستقل  و  تركیز الصناعة وضع صلة بین اقتصادیات الحجم و

 .قرار  هاتصدره المؤسسة لكن

  1931منحنى التكلفة المتوسطة في المدى الطویل في مقال سنة  من أظهر أول Viner 1953 و یعد  -

هو عبارة عن غالف لمنحنیات التكالیف  التكلفة في المدى الطویل منحنى رأى أن بحیث  Uحرف شكل 

المؤسسة توازن بین المزایا و السلبیات في كل نشاط  ، و عند الحجم األمثل الطویلوسطة في المدى المت

و هي تحقق الكفاءة الفنیة  و هي القدرة على الحصول على المخرجات أو اإلنتاجیة العظمى من 

حصول مجموعة معینة من المدخالت حیث یوجد نوع من االستعداد ظاهري للمؤسسات لتعدیل حجمها لل

دات المنتجة اإلنتاجیة و یستند هذا التأكید حعلى أقصى قدر من الكفاءة و تقلیل التكالیف من خالل الو 

  اإلثبات على افتراضین :

 هناك قوى تدفع بالمؤسسات لتحقیق أقصى قدر من الكفاءة - 1

  .المؤسسةدرجة الكفاءة تكون بصورة منسقة تؤثر على حجم  - 2

كالحد األدنى للكفاءة ،الحد األدنى األمثل ،الحد األدنى ة مصطلحات الحجم األمثل عدعلى  أطلقو قد 

 التكلفة المتوسطة و طور مفهوم منحنى  Bain، غیر أن ...للحجم األمثل ،الحد األدنى للكفاءة الحجم ،

  مالحظة اقتصادیات الحجم و المنحنى الناتج عن ذلك ، إلىهناك ثالثة أشكال استنادا  أنبین 

 كما  على وجود اقتصادیات الحجم و هذا ما یدل على وجود الحجم األمثل  أكدتتجارب كل ال أنكما  

القرارات  من استخالص عدة أفكار بشأن  نامعرفة دالة التكالیف و تحدید الحجم األدنى للكفاءة یمكنأن 

  .منتجةالكمیة ال إنتاجیسمح باختیار السعر الذي یتم البیع به و  والشركات  هاتتخذ أنالتي یمكن 

هارفارد ترى أن حواجز  جامعة السوق ، حیث  أن إلىكما أن اقتصادیات الحجم تعتبر عائقا للدخول 

للدخول  عائقوجود  إثبات أنالجزئي و الدراسات التجاریة كما  االقتصادالدخول هي نقطة تقاطع بین 

من نظریة الحد السعري  حواجز الدخول قد تحولت بأن في األخیر نضیفو  ، االقتصادیةیلزم المعاقبة 

  .نظریة األلعاب  إلى
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  دور اقتصادیات الحجم في منع دخول المنافسین الجدد الثالث:لمبحث ا

تعتبر اقتصادیات الحجم أحد عوائق الدخول إلى السوق  لكن قوة هذا العائق تكون حسب ظروف   

في هذا  إلیهو هذا ما سنتطرق ،كما أن هناك عالقة بین تركیز الصناعة و اقتصادیات الحجم السوق 

      . المبحث إضافة إلى عالقة الخبرة بالحجم كونها أیضا أحد العوائق

   1.المطلب األول: اقتصادیات الحجم و تركیز الصناعة

بفرضیة أن اقتصادیات الحجم هي المحدد الرئیسي لتفسیر تركز السوق حیث  دیديیأخذ المنهج  التح   

ركیز العالي أو المتزاید یمكن تفسیره بالتغیرات في العوامل األساسیة و خاصة ن التأترى هذه النظریة 

 ، و المتزاید لتركیز السوق العاليو قد اعتمد بعض الكتاب على هذه الحجة في تبریر المستوى ، التقنیة 

   ذلكالشكل أدناه یوضح  و ،على أساس النظریة االقتصادیة  هذه الحجة قد بنیت و

الشكل التقلیدي لمنحنى متوسط التكالیف في المدى الطویل لمؤسسة في ظل   CM1یمثل المنحنى 

   و كل من : المنافسة التامة

- CMالمدى الطویل في ظل المنافسة التامة  ي: منحنى التكلفة المتوسطة ف 

- X1اإلنتاج األمثل : 

- P1 سعر التوازن بحیث :P= CM)  

- D   منحنى الطلب : 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                             
  .48، 46 روجر كالرك ،مرجع سابق،ص -  1
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  الحجم و تركیز الصناعة قتصادیاتا )14(الشكل رقم 

التوزیع ،الریاض،  و رجمة فرید بشیر طاهر،دار المریخ للنشر، ت قتصادیات الصناعةروجر كالرك ،ا المصدر:

  .58ص ، 1994

یز تكون درجة الترك   p1سعر التوازن هوو    x1في المدى الطویل المؤسسة تنتج المؤسسة الحجم     

و علیه أي زیادة في هذه النسبة نتیجة للتغیر التقني ستؤدي   x1/D1و تكون مساویة لـ   n/1مقاسة ب 

إلى نقص عدد المؤسسات في السوق و بالتالي  زیادة تركیز السوق  و  یتضح ذلك من الشكل حیث 

في    p2سعر إلى  و ینخفض ال   x2و یزید اإلنتاج األمثل إلى CM2ینتقل منحنى متوسط التكالیف إلى 

أقل من الزیادة في  D2/D1كانت الزیادة النسیبة في طلب السوق  إذاظل المنافسة  فتزید نسبة التركیز 

     . X1/X2 األمثل اإلنتاج

  هناك بعض النقاط یمكن مالحظتها في هذا التحلیل و هي: أنغیر 

حت ظروف معینة من الطلب و تأخذ فرضیة اقتصادیات الحجم بعدد المؤسسات العاملة في السوق ت  -

 و ال تعتبر المواضیع المتصلة بأنصبة المؤسسات و عالقتها بالتركیز. اإلنتاجتكالیف 

  تركز النظریة على اقتصادیات الحجم بالنسبة لحجم السوق بدال عن اقتصادیات الحجم في حد ذاتها -

نى التكالیف المتوسطة من دى الطویل فانتقال منحمكما إن هذه الفرضیة تركز على التوازن في ال

CM1  إلىCM2  فال  اإلنتاجالتوازن من جدید ، أما زیادة  إلىقد یأخذ عدة سنوات حتى یصل بالسوق

التعدیالت المطلوبة وقتا طویال    إدخالفي الحال و قد تستلزم االستثمارات الجدیدة و  یمكن أن یتم 

  في المدى البعید إالن المؤسسات و لن یتم هذا كما ترى الفرضیة أن التوازن الجدید یكون بأقل عدد م

)  بینما العدید من U منحنى التكلفة المتوسطة  یأخذ شكل حرف ( أنرى  هذه الفرضیة تكما  

P2 

P1 

D1 

 اإلنتاج

CM1 

D 

 

X1 X2 D2 

CM2 
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إن اقتصادیات الحجم یمكن و في هذه الحالة   )Lوجود منحنیات التكلفة بالشكل ( إلىالدالئل تشیر 

    نافسة التامة أن تضع حدا أدنى  لتركیز السوق  في الم

  .بناء على ما سبق یمكن أن تؤدي اقتصادیات الحجم إلى زیادة تركیز السوق في المدى الطویل 

 ) أداء- سلوك –وفق العالقة الثالثیة (هیكل اقتصادیات الحجم  : المطلب الثاني

عدد الشركات على  العوامل المحددة لهیكل الصناعة، كما لها تأثیر بین اقتصادیات الحجم هي من إن   

غیر مباشر على أداء القطاع  و كما لها تأثیر مباشر على سلوك المنافسة ، و في السوقالمتواجدة 

 االقتصادیةللخیارات السیاسیة و  مند یالعد إدراكتسمح ب فهي بالكامل ألنها توثر على تركیز القطاع ، 

  خاصة التكالیف في المدى الطویل ،تحلیل التكالیف  إطارفي ف عن طریق الربط بین األداء و الحجم ،

اهتمام البحوث االقتصادیة  حلم كان و ،االقتصاد الصناعي  إلى مفهوم اقتصادیات الحجم أدخلنجد 

ل ــــــه عندما یزداد حجم المؤسسة أو عوامـــــــانبین هذا المفهوم  ) ،أداء –سلوك  –(هیكل  ـــــــــةوفق منهجی

هي انه  وبینهما  ة ــوفورات الحجم السالبة تظهر العالقة العكسی نأ كما الوحدة ، ةــــــتنخفض تكلف اإنتاجه

، من هذا المنطلق نجد أن مفهوم كلما یزداد حجم اإلنتاج یرافقه زیادة في تكالیف الوحدة الواحدة 

دى تحدید و شرح منحنى التكلفة المتوسطة في الم تحلیل االقتصاد الجزئي( جاء من اقتصادیات الحجم

  ) .الطویل

تحلیل اقتصادیات الحجم یسمح بدراسة آثارها على السلوكات و المنافسة في القطاع  أن و نضیف ب    

االستحواذ و أن تفسر بعض عملیات االندماج  القتصادیات الحجم یمكنف و كذا على هیكل هذه األخیرة ،

  .ستحواذاال أوو حاالت االحتكار الطبیعي أو االستفادة مزایا التحالفات 

من وجود مؤسسات مختلفة  جاء یوضح أن هذا المفهوم )Porter )1979نجد بعض الكتاب مثل و

لها استراتیجیات متماثلة تمیل إلى  التي الشركات أنة على الرغم من ـــضمن نفس المجموعة اإلستراتیجی

یمكن أن و  لحجم بعض الجوانب اإلستراتیجیة هي سبب القتصادیات ا إنأن تكون لها أحجام متماثلة 

  اإلستراتیجیة. المجموعة داخل للمؤسسة الصغیرة اقتصادیات الحجم السالبةتتحول إلى 

  حیث أن   ،اقتصادیات الحجم الداخلیة و اقتصادیات الخارجیة  إلىو قد تم سابقا تقسیم اقتصادیات الحجم 

الحجم الخارجیة   واقتصادیات ةاالحتكاری المنافسة أنواعقتصادیات الحجم الداخلیة تستعمل لتفسیر اال

 1.لتوضیح تفسیر الظواهر  و التوازنات المتعددة 

و بذلك یكون القتصادیات الحجم أثر على هیكل الصناعة من خالل زیادة تركیز السوق و تفسیر حاالت 

كما تؤثر على سلوكات المؤسسات في الصناعة و لها تأثیر مباشر على أداء  االحتكارالمنافسة و 

  اع.القط

  

                                                             
1
 - Gaël Vettori, Economies d'échelle " Les résultats de la recherché sur le secteur bancaire suisse", Cahier de 

recherche, Université  de Genève,2000, P 1-3. 
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  :كعائق لدخول السوقاقتصادیات الحجم  :المطلب الثالث 

  السوق دخولعلى الفرع األول:اثر اقتصادیات الحجم 

  أوال: اقتصادیات الحجم و دورها في منع دخول المنافسین الجدد.

التي تدخل في العملیة أي التكلفة منتج الاقتصادیات الحجم تؤدي إلى انخفاض تكلفة وحدة  إن   

ألنها تنتج داخلیین الجدد ألنها تعیق تحركهم الردع لعامل  ، كما أنها عبر فترة طویلةوذلك  جیة اإلنتا

، ر في مستوى التكلفة ئلخسا ونتعرضتجعلهم یخطورة رد الفعل القوي للمؤسسات القائمة  لكن حجم كبیرب

ت ،استخدام قوة التسویق، شبكة الخدما (التصنیع، فاقتصادیات الحجم تكون في كل وظائف المؤسسة

الخدمات و هذه هي العوامل  و ،التجارة اقتصادیات الحجم  في اإلنتاج ،البحث، المثفالبیع و التوزیع) 

 Xerox"  في قطاع الخدمات المركزیة للكمبیوترات مثلفالعوائق الرئیسیة للدخول،  التي تشكلب

ة في ــــــة جدا في صناعة األفالم الملونـــــــــالحجم مهمات ــــــو نجد اقتصادی ، " Général Electric"و "

 قیتحقتستطیع مختلف وحدات المؤسسة ف ،تركیب المذیاع  و ةــــة جدا في صناعة األلبســــحین أنها ضعیف

التي  الوحداتاقتصادیات الحجم إذا استطاعت تقسیم العملیات أو الوظائف التي تخضع بین مختلف 

تأتي من ضخامة حجم اإلنتاج ، فإذا كان حجم اإلنتاج الذي یحقق أفضل  أنهاكما  1. تعمل به المؤسسة

كفاءة إنتاجیة للمؤسسة هو من الضخامة بحیث أن أي انخفاض في حجم اإلنتاج عن ذلك المستوى 

سیترتب عنه زیادة ملموسة في تكلفة اإلنتاج المتوسط فان هذا الوضع یشكل عائقا أمام دخول مؤسسات 

، و السبب في ذلك هو ضخامة حجم رأس المال المطلوب توفیره للمحافظة على  جدیدة إلى الصناعة

  . مستوى حجم اإلنتاج الذي یحقق أكبر كفاءة إنتاجیة

   2  اقتصادیات الحجم تحلیلثانیا : 

الذي ،  )15رقم (ستعین بالشكل ن  اقتصادیات الحجم تشكل عائقا لدخول السوق أنكیف  و لتوضیح

هناك  Mهو الذي یحقق الحد األدنى للكفاءة اإلنتاجیة و على یسار الكمیة  Mج هو یبین أن حجم اإلنتا

واضح أن المؤسسة التي  و   Mمثاالن للتكلفة المتوسطة لمؤسستین عندما یكون إنتاجهما أقل من الكمیة

میة تكون في وضع أسوأ عندما تنتج حجم إنتاج أقل  من الك Bتعمل في ظل التكلفة المتوسطة من النوع 

M  و هكذا كل من المنشآت التي منحنیات تكالیفها المتوسطة أعلى من المنحنى،A ،  و إذا  افترضنا أن

إنتاج المؤسسات القائمة تسد احتیاجات السوق ( الطلب الكلي من السلعة) فان ذلك یعني أن أي مؤسسة 

كي تستفید من اقتصادیات ل Mجدیدة تفكر في الدخول إلى السوق  علیها أن تصل بإنتاجها إلى مستوى 

الحجم مما یتطلب حجما كبیرا من رأس المال للوصول إلى هذا المستوى األمر الذي یشكل عائقا أمام 

دخول كثیر من المؤسسات الجدیدة الطامحة في الدخول إلى الصناعة ، كذلك فان دخول مؤسسات جدیدة 

                                                             
1 -Michel Porter ,Op-cit , p 07. 
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لكلي من السلعة مما قد یؤدي إلى سیؤدي إلى زیادة العرض ا  Mبمستوى إنتاج یساوي أو یقارب 

انخفاض سعرها في السوق إلى مستوى قد یصل إلى  أقل من تكلفة اإلنتاج بحیث تتحمل المؤسسة خسارة 

ملموسة خاصة قد یصل إلى أقل من تكلفة اإلنتاج بحیث تتحمل المؤسسة خسارة ملموسة خاصة في 

و  Mالصناعة بمستوى أقل من  إلىفي الدخول  ولى من نشاطها،أو المؤسسة الجدیدة قد تفكرالسنوات األ

تحمل عبء اإلنتاج بتكلفة أكبر من متوسط  إلىال تستفید من اقتصادیات الحجم مما یعرضها  بالتالي

  تكلفة اإلنتاج المؤسسات القائمة. 

  ) اقتصادیات الحجم كعائق لدخول السوق15الشكل رقم (

  
    85ص،  1994 للنشر والتوزیع، جدة،الصناعة، دار زاهر  اقتصادیاتعید بامخرمة، أحمد س المصدر:

    

ونستطیع القول بأن اقتصادیات الحجم تشكل عائقا محتمال لدخول السوق و تعتمد قوة هذا العائق على 

  وق.     حجم السعلى  حجم اإلنتاج الذي یحقق أكبر كفاءة إنتاجیة أي الحد األدنى للكفاءة اإلنتاجیة و

 1الخبرة و الحجم كعائق للدخولالفرع الثاني:

إن اقتصادیات الحجم و الخبرة لدیها خصائص مختلفة كعوائق للدخول ، بحیث أن وجود اقتصادیات   

مزایا في مستوى التكالیف للمؤسسات ذات الحجم الكبیر (المؤسسات التي تقوم بتقسیم  دائما عطيالحجم ی

األكثر فعالیة لهذا تكون   یع ، تنظیم الخدمات و نشاطات وظیفیة أخرىتوز النظام حیث نشاطها) ،

  وجودهابفضل  كما أنه بإمكان تقسیم التكالیف الثابتة مزایا في  التكالیف ،حصل على و بهذا ی الحجم

في العدید من الوحدات اإلنتاجیة ، في حین أن المؤسسة الصغیرة  حتى و إن امتلكت توزیع فعال في 

                                                             
1 - Michel porter , p 17, 18,19. 
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غیر أن اقتصادیات الحجم كعائق ،  التكنولوجي فانه ال یمكن استخدامه إال بنسبة قلیلة جدا المستوى

  تصطدم بإستراتیجیة المؤسسة القائمة في الحدود التالیة:

 حجم كبیر و تكالیف جد منخفضة  تحدث اختالفات مثل اختالف المنتوج أو التطویر السریع للتكنولوجیا  -

 ؛تمتلكها التي 

 الحجم،اقتصادیات  الجدیدة تمتلكالمؤسسة المؤسسة الكبیرة إذا كانت  قد یكون ضدتكنولوجي التطویر ال -

  ؛التكنولوجيلتكیف مع التطور ال تستطیع اتكون فقد 

طرق و ال مواجهةبإمكانها فیكون  التكنولوجیات الموجودة مع یكون التركیز على اقتصادیات الحجم  -

  األقل ارتباط بالحجم .                   ینالمنافس قف في وجهتك و بذل جدیدة الوسائل التكنولوجیة ال

الخبرة عائق دخول غیر آلي على غرار الحجم  ألن وجود مجموعة من الخبرات ال یكف إلعاقة غیر أن  

الدخول غیر أن هناك شروط أخرى محتملة و مهمة جدا بالمؤسسة تنفى هذه و ال یمكن للمنافسین 

و الجدد  أوان على المؤسسة إن تحتفظ بخبرتها كسالح لمواجهة المنافسین المحتملین الوصول إلیها لذا ك

 تمنح حدود أخرى: و الخبرة كعائق دخولقد تكون 

 ؛الجدیدةیمكن أن یلغى عن طریق التجدید أو االبتكار في المنتج أو في األسالیب التكنولوجیة  -

أن یتطلب مسیرین آخرین مع وجود عوائق  البحث عن تخفیض التكلفة عن طریق الخبرة بإمكانه إن -

 ؛ دخول مهمة مثل التنوع في المنتج عن طریق العالمة التجاریة أو التطور التكنولوجي

   .فتكون محتمة لهذه اإلستراتیجیة   تبني استراتیجیاتها على الخبرة  إذا كانت هناك أكثر من شركة قویة -

قد یحدث تطورات في السوق في مجاالت أخرى  البحث عن تخفیض التكالیف عن طریق الخبرة إن  -

 مهمال بذلك التكنولوجیا الجدیدة التي تنفي الخبرة السابقة.ـ

انخفاض التكالیف في األمد البعید و كالهما یصطدمان  إلىو باعتبار أن الخبرة و الحجم كالهما یؤدي 

  بالتقدم التكنولوجي أو االبتكار و التجدید. 
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  خالصة:

  

أثر على زیادة أرباح المؤسسة عن من بین أهم أنواع االقتصادیات حیث لها  اقتصادیات الحجم إن    

  إما  و قد تكون اقتصادیات الحجم ،الوحدة مع الزیادة في حجم اإلنتاج ق تخفیض التكالیفـــــــــــطری

  خارجیةو قد تكون  ، ،..الخ )مالیة ، تجاریة ،فنیــــــة  (داخلیـــــة تعود لظروف خاصــــة بكل مؤسســــة 

و أو تشترك في الحصول علیها جمیع المؤسسات بالصناعة  و تكون إما فنیة  بیئة الصناعة  ناشئة من

  وفورات التركز أو نتیجة تجزئة العملیات .

محل  لیكون فیما بعدمن تحلیل االقتصاد الجزئي  انطلق مفهوم اقتصادیات الحجم تعرفنا على أنو 

اقتصادیات  نظرا لكون ذلك و  ، أداء) –سلوك  –وفق منهجیة (هیكل  تمام مفكري االقتصاد الصناعياه

 تأثیر لما لها منتأثیر على أداء القطاع بأكمله  لهامن بین العوامل المحددة لهیكل الصناعة و الحجم 

   .هعلى تركیز 

تمنع دخول مؤسسات جدیدة  التيیكلیة اقتصادیات الحجم أحد العوائق الهباعتبار  و أخیرا نقول انه    

 و تتوقف على الحد األدنى للكفاءة اإلنتاجیة قد ال تكون فعالة في بعض الصناعات  إال أنهاالسوق  إلى

و سنقوم  و قد یواجهها مشكل ابتكار منتجات جدیدة مما ینقص دورها كعائق  ،لسوق او على حجم 

بمؤسسة االسمنت عین التوتة كنموذج للدراسة في  ر وبدراسة و تحلیل ذلك في قطاع االسمنت بالجزائ

 الفصل الموالي.



 

 

 

 

  الفصل الثالث:

  

اقتصاديات الحجم و عوائق  

مؤسسة  :الدخول دراسة حالة  

 االسمنت عين التوتة
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  :تمهید

إن األهمیة التي تكتسیها عوائق الدخول في أي قطاع و ما لها من تأثیر على دخول المنافسین  

 أهمقطاع االسمنت كونه یعتبر من  ارتخن جعلتناالمحتملین و بالتالي التأثیر على هیكل القطاع  

نظرا لتنامي المشاریع االستثماریة الكبرى المدرجة في برنامج  القطاعات اإلستراتیجیة في البالد

 اقتصادیات الحجم كأحد العوائق التي تحد من دخول المنافسین الجدد كان ألهمیةالحكومة ، ونظرا 

مؤسسة االسمنت  كونذلك و التابعة لمجمع الشرق  مؤسسة االسمنت عین التوتة نموذج الدراسة هو

المؤسسات على المستوى  أفضلمن بین  أنهاكما ،  بالمجمعمن أحسن المؤسسات تعتبر  عین التوتة

أصبحت جمیع شركات االسمنت على المستوى ، حیث الوطني خاصة بعد حل هذه المجمعات

  .  GICAالسمنت الجزائر  الوطني تابعة للمجمع الصناعي

 القیام بتخفیض تكالیفها كما  و إنتاجهاوم بمجهودات كبیرة لزیادة قت مؤسسة االسمنت عین التوتة إن  

كما تعتبر نوعیة االسمنت المنتجة ، المناسبة للحفاظ على البیئة  كانت سباقة التخاذ التدابیرأنها 

  .  ن حیث تحصلت على عدة شهادات للــجودةأنواع االسمنت المنتجة بالوط أجودبالمؤسسة من 

دخول عدة مؤسسات وطنیة و أجنبیة الستثمار  إمكانیة الطلب على قطاع االسمنت ومع تزاید و   

في االسمنت كان البد لمؤسسة عین التوتة من اتخاذ التدابیر المناسبة للحفاظ على حصتها و مكانتها 

  في السوق. 

  ثالثة مباحث:    إلىو على ضوء ما تقدم تم تقسیم الفصل الثالث 

 .االسمنت في الجزائرقطاع  األول:المبحث   -

 التوتة.الشرق و مؤسسة االسمنت عین  دراسة لمجمع الثاني:المبحث  -

 .عوائق الدخول و اقتصادیات الحجم لدى مؤسسة االسمنت عین التوتة الثالث:المبحث  -
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  قطاع االسمنت في الجزائر :األولالمبحث 

ورثت الجزائر بعد االستقالل الجزائر قاعدة صناعیة ضعیفة مما حتم علیها االهتمام أكثر بالقطاع     

تنظیم  إعادةالصناعي و االهتمام بمجال البناء و التعمیر بعد ما دمره االحتالل فقامت بعملیات التأمین و 

    القطاعات.لمختلف 

  1المطلب األول: تاریخ صناعة االسمنت في الجزائر:

و مرحلة بعد  االستقالل: هما مرحلة قبل سیتم تقسیم تطور صناعة االسمنت في الجزائر إلى مرحلتین

   .االستقالل

    قبل االستقالل قطاع االسمنت األول:الفرع  

االسمنت تصل  إلنتاجمؤسسات  قطاع یتكون من ثالثالنجد  1962قبل سنة  قطاع اإلسمنتعند دراسة 

 (Ex-Rivet Lafarge) ة االسمنت مفتــــاحــــة بین مؤسســـــملیون طن موزع 1.5 إلىة ــــــطاقتها اإلنتاجی

  ) Ex-Saint lucien Cado(و زهانا  (Ex-Pointe Pescade Lafarge)و رایس حمیدو

ففي وصلت  لتحقیقه،و الجهود الرامیة  واالجتماعیةإطار برنامج التنمیة االقتصادیة  فيو  1970 عامذ من

   .طن من االسمنت سنویا ن ملیو  11.5 إلىطاقتها اإلنتاجیة هذه الفترة 

التنمیة االقتصادیة  تحقیق یعتبر قطاع اإلسمنت أحد القطاعات اإلستراتیجیة و الحساسة من أجل لذاو  

  للدولة.

 1962قطاع االسمنت بعد سنة  : تطورالفرع الثاني 

  إلى:وقد مر تطور قطاع االسمنت بعد االستقالل بعدة مراحل یمكن أن نقسمها 

  :1967 إلى 962من سنة الفترة :أوال 

م تجدیدها في سنة ثتم غلقها  و التي   (SNMC) المؤسسة الوطنیة لمواد البناء إنشاءو  تأمیمقبل 

طن  سنویا و وحدة زهانا   50000تقدر ب  إنتاجیةوحدة مفتاح  لها طاقة  بالقطاعكانت  ، 1972

طن  في السنة  و خالل هذه الفترة كانت  400000 رایس حمیدو طن سنویا و 200000بطاقة إنتاجیة 

المؤسسة  إنشاءعندما تم تأمیم الوحدات الثالثة و  1967حتى سنة    Lafargeاإلدارة تابعة لمؤسسة 

االسمنت تنتج  المؤسسة الوطنیة منتجات أخرى  وهي  فاإلضافة إلى  (SNMC)الوطنیة لمواد البناء

  األجر األحمر و السیرامیك و الحصى.

            : 1983إلى سنة  1967الفترة من سنة ثانیا: 

برنامج  بإطالق) التي قامت SNMC (في هذه الفترة تم إعادة هیكلة المؤسسة الوطنیة لمواد البناء

خط جدید  12 إنشاءو  Lafargeالموروثة من قبل مؤسسة  اإلنتاجاستثماري من أجل تجدید خطوط 

                                                             
1- Ouada yazid, Historique de la production du ciment en Algérie, (http:/www.over-blog.com), page de 
consultée  14/01/2013.   
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بذلك وصلت بالطریقة الجافة و هي تقنیة أكثر تطورا من الطریقة المستعملة في رایس حمیدو و   إلنتاجل

  طن سنویا. 10.000.000 إليالطاقة اإلنتاجیة الكلیة 

     : الفترة الحالیة إلى  1983الفترة الممتدة من ثالثا:

خطین بوحدة اإلنتاج عین التوتة بباتنة  و خط  جدیدة  إنتاجیةفي هذه الفترة تم انطالق ثالث خطوط 

كما ظهر مشروع جدید خاص هو  ،ملیون طن 11.5 إنتاجیةطاقة ببوحدة إنتاج الماء األبیض بتبسة 

A.C.C  بالمسیلة ینجز منF.L.S  ، ملیون طن و 1ب  تقدر طاقته اإلنتاجیة  لحساب مجمع اوراسكوم

ظهرا مشروعین جدیدین     2006احتیاجات الوطن، و منذ سنة  بعض لتغطي  2004سنة  بدأت  العمل

طن من االسمنت  500000ملیون طن منها  2 إنتاجیةراسكوم بطاقة و هما السیق ال هما حیز التنفیذو 

األبیض في مدینة الجلفة (أسیك مصر)  مع ملیون  و نصف  من االسمنت الرمادي و بذلك وصلت 

                       .  2008عام ملیون طن سنویا  15 إلىالطاقة اإلنتاجیة للوطن  

 1تنظیم قطاع االسمنت: إعادةالمطلب الثاني: 

أعید تنظیم المؤسسة الوطنیة لمواد البناء  و   1983مع إعادة الهیكلة الشاملة لالقتصاد الوطني  عام  

تم تقسیمها إلى أربعة مؤسسات جهویة منفصلة حسب المناطق : الغرب، الشلف، الوسط ،الشرق و تمت 

  ثالث مراحل: علىعملیة الهیكلة 

  المرحلة األولى الفرع األول: 

مال المؤسسة الوطنیة لمواد البناء في شكل حصص و  ساستقاللیة المؤسسة العامة تم تحویل رأموجب ب 

  قد تم تنفیذ هذا تحت وصایة الدولة.

  المرحلة الثانیة الفرع الثاني:

 إصالحتعید  أنمع تفكیك صنادیق األسهم  تم تأسیس  الشركة القابضة العمومیة و التي من المفترض  

المساهم الوحید و ذلك وفقا  التي تمثلاللجنة الوطنیة للمساهمات و  هشرف علیت حیثالقطاع العام و 

المتعلق بتسییر سوق رأس المال الخاص  1995سبتمبر  25المؤرخ في  95-25ألحكام المرسوم رقم 

  حافظة الشركة القابضة  إلىبالدولة و هكذا فان مؤسسات االسمنت تحولت 

(Bâtiment et Matériaux de Construction) ،  االرتباط بین  حلب القیام بدأت 1997وفي عام

  .التشیید  و خاصة المتعلقة بالبناء و اإلنتاجیةالوحدات 

  المرحلة الثالثة الفرع الثالث:

استبدالها  بمؤسسة تسییر المساهمات وذلك وفقا للقانون رقم ثم بعد ذلك تم تصفیة المؤسسات القابضة و 

  العمومیة  االقتصادیةو الذي یخص تسییر خوصصة المؤسسات  2001 أوتو في  04-01

                                                             
1  -Ibid.  
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 "GICA-SGP  "مجمع الصناعي السمنت الجزائر و هو عبارة عن شركة مساهمة تنتج اإلسمنت و ال

حسب   ونسبة االمتالك الحكومي لها  SGP-GICAلـ الشكل األتي یمثل المؤسسات التابعةو  ،مشتقاته 

  المجمعات 

- E.R.C.C  سمنت و مشتقاته بالوسطو التجاري لال المجمع الصناعي . 

- E.R.C.E  السمنت و مشتقاته للشرقلالمجمع الصناعي. 

- E.R.C.O  السمنت و مشتقاته للغربلالمجمع الصناعي. 

- E.C.D.E .مؤسسة االسمنت و مشتقاته بالشلف 

  و ملكیتها   SGP-GICAمؤسسات التابعة للشركة األم ال: ) 16(الشكل رقم

  
  

   WWW.SGP-GICA.dz, page consultée le 05-06-2012المصدر:
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       سنة   GICAالمجمع الصناعي السمنت الجزائر إلىهیكلة الشركة القابضة  إعادةثم بعد ذلك  تم   

  مصنعا   12و التي تمتلك  2009 

استثمارات جدیدة  كما تم فتح رأسمال مؤسسات االسمنت  إدخالومن أجل زیادة إنتاج االسمنت  تم 

و هكذا  تشاركت  شركات االسمنت حجر السود و صور   2008- 2005خالل  ألجانب  %35بنسبة 

طالیة  المتخصصة  في إنتاج اإلسمنت و مع شركة بوزي اونسیم االی  2008الغزالن في جانفي فیفري 

قا مع الشركة السعودیة الستثمار فرعون ، في حین اتفقت مشتقاته ،أما اسمنت بني صاف أمضت اتفا

كما تمت شراكة بین مفتاح في جوان    2007زهانا مع أسیك المجموعة المصرفیة  في دیسمبر جانفي 

       Lafargeمع الشركة الرائدة عالمیا لمواد البناء و الفرنسیة  2008

  المطلب الثالث :هیكل قطاع االسمنت 

محتكرا من قبل الدولة و عندما  القطاع كان أي GICAملكیة مؤسسة  إلىكان مؤسسات االسمنت تعود 

ارتفعت خالل فترة  التيو  االستیرادتخفیض نسبة  إلىارتفع الطلب على االسمنت كانت الجهود ترمي 

ل ملیون طن و سج 3.25 إلىو وصلت  1984نسبة لها خالل سنة  أعلىالثمانینیات حیث سجلت 

ثم أخذت هذه النسبة بالتراجع و ذلك من خالل  من العرض العام  ،  %61اإلنتاج الوطني نسبة 

حیث أطلق هذه الفترة  تهیئة المشاریع القدیمة ، إعادةالبرنامج االستثماریة التي أطلقتها الدولة و 

طن سنویا ثم بعد ذلك مشروع  1000000مشروعین جدیدین مشروع عین توتة  بطاقة إنتاجیة تقدر ب 

و هذا ما ساهم في تراجع نسبة االستیراد لتصل  1995سنة طن سنویا  500000الماء األبیض بنسبة 

سبة یرجع لتصل أدنى نسبة ملیون طن إن تسجیل هذه الن 0.51أدنى نسبة لها خالل التسعینات حیث 

إن تسجیل هذه النسبة یرجع كذلك إلى استقرار و  ملیون ، 0.51لها خالل التسعینات حیث سجل 

هذه لة من مادة االسمنت ، و یرجع كذلك إلى نسبة التراجع في النمو االقتصادي ــــالكمیات المعروض

مؤسسة  إنشاءحیث تم  ، 2002منذ سنة أمام االستثمارات األجنبیة  لتحرر قطاع االسمنت ،رة ــالفت

 180المؤسسة السویسریة و مجمع أوراسكوم المصري لالسمنت بمبلغ االسمنت الجزائري من طرف 

الفرنسیة و الذي ساهم في إعادة تراجع  Lafargeملیون دوالر و التي تم التنازل عنها لصالح مؤسسة 

     1.الواردات من مادة  االسمنت

  هیكل قطاع االسمنت إلى: و علیه یمكن تقسیم

و بالتالي تقوم   GICAثناعشر تابعة لمجمع إلكانت مؤسسات االسمنت ا في حالة االحتكار التام : -

  2002باحتكار القطاع حتى سنة 

                                                             
،كلیة رسالة ماجستیر غیر منشورة  فرحي السعید ،أثر السلوكات اإلستراتیجیة على هیاكل السوق دراسة قطاع االسمنت في الشرق الجزائري، -  1

  .110-109 ص ص العلوم االقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر،جامعة بسكرة ،
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بعد إعادة هیكلة مؤسسة التسییر إلى أربعة  السوق و ACC دخلت مؤسسة: احتكار القلة ةفي حال

   .احتكار القلة سوقت المؤسسات في أصبحو مجمعات وبالتالي أصبح بالقطاع خمس مؤسسات 

بعدما تم فصل المؤسسات الجهویة للشرق و الغرب و الوسط و الشلف في  في حالة االحتكار الثنائي:

أصبح  بالتاليأصبحت كل مؤسسات االسمنت تابعة لمجمع الصناعي السمنت الجزائر و  2009سنة 

  . ACCمصنعا مقابل مؤسسة  12احتكار ثنائي مجمع به  القطاع

  و یمكن تمثیل هیكل قطاع االسمنت حسب الجدول التالي:

  .) هیكل قطاع اإلسمنت في الجزائر04الجدول رقم ( 

  الموجودة بالقطاعالمؤسسات   الفترة   نوع السوق

 SGP-GICA  2001منذ االستقالل حتى سنة  احتكار تام

  

 GIC-ERCE 2009سنة حتى   2002من  احتكار القلة

GIC-ERCC 

GIC-ERCO 

GIC-ERCE 

ACC 

 )مؤسسة  GICA  )12  حتى الفترة الحالیة 2010من   االحتكار الثنائي

 ACCمؤسسة 

                    الطالبة إعدادمن المصدر: 

    دراسة عرض االسمنت بالجزائر :لرابعا المطلب

نظرا لتنامي الطلب على االسمنت كمادة إستراتیجیة بسبب إطالق المشاریع الكبرى المدرجة في برنامج 

ملیون مسكن  2.5الحكومة و الطریق شرق غرب و السكك الحدیدیة و السدود و مشاریع التنفیذ و انجاز 

تابعتین للقطاع  مؤسستینإلى مؤسسة وطنیة إضافة  12لة إنتاج فان المعروض من االسمنت هو حصی

 باستیرادتقوم  يو المؤسسات الخاصة الت بوهران )Asec  ومؤسسة الفرنسیة Lafargeالخاص ( مؤسسة 

       . االسمنت
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  2008سنة  إلى 1990تطور عرض االسمنت من سنة ) 05رقم ( جدوللا

  اإلجماليالعرض   طن 106االستیراد   طن 106الوطني اإلنتاج  السنة

1990  6.35  2.16  8.51  

1991  6.31  1.62  7.94  

1992  6.96  1.59  5.56  

1993  6.94  1.31  8.26  

1994  6.09  2.19  8.29  

1995  6.93  1.17  8.65  

1996  7.47  1.49  8.66  

1997  7.15  0.71  7.87  

1998  7.86  0.5  8.67  

1999  7.68  0.7  8.39  

2000  8.40  1.06  9.46  

2001  8.33  1.02  9.36  

2002  8.95  1.81  10.77  

2003  8.19  1.63  9.83  

2004   11.29  1.5  12.79  

2005  12.46  1.04  13.5  

2006  14.66  0.5  15.1  

2007  15.61  0.38  16  

2008  17  0.22  17.22  

  

االسمنت في الشرق دراسة قطاع " فرحي السعید،أثر السلوكات اإلستراتیجیة على هیاكل السوق : المصدر

رسالة ماجستیر غیر منشورة،كلیة العلوم االقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر،جامعة  ،"الجزائري

                                .  108ص  بسكرة،

و هذا بسبب دخول مؤسسة القطاع الخاص  2004الكمیات المستوردة  انخفضت خاصة بعد سنة  إن   

ACC 1.04الى 1.5تغطیة العجز  حیث انخفضت نسبة االستیراد من  إلىالسوق مما أدى  إلى 

للمؤسسات الوطنیة التي هي األخرى ارتفعت إنتاجها  اإلنتاجیةملیون طن زیادة على رفع الطاقة  0.5ثم  

  . 2008ملیون طن سنة  0.22وبلغت 
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 قطاع االسمنت  إلى: عوائق الدخول  لخامسالمطلب ا

عدة شروط لدخول سوق االسمنت و في مقدمتها الموافقة من وزارة الصناعة أي الحصول على هناك     

الترخیص إلنشاء مصنع لالسمنت فتستطیع الدولة الحد من دخول المؤسسات الجدید إلى السوق بمنح أو 

 جم الكلسالبد من توفر المناجم و إمكانیة استغاللها كمنا لذا و االستغالل عدم منح تراخیص االستثمار

لذا نقول أن الحواجز القانونیة أو الحكومیة لها دور كبیر في منع الدخول خاصة إذا أرادت الدولة ذلك 

تعتبر عوائق الخروج من القطاع كبیرة كما  ، فرض تكالیف باهضة  لحمایة البیئة نظرا النفایات الكبیرةك

خاصة في ظل خصوصیة األصول  ابتةأي كبر حجم التكالیف الث رتفاع تكلفة الخروجا ناتجة عنجدا 

نظرا للتجهیزات الخاصة التي تتطلبها صناعة االسمنت فاألفران المستعملة في اإلنتاج ال تستطیع 

   التخلص منها إال إذا قامت ببیع المصنع ككل        مكنخر كما یآستعمالها في إنتاج منتج االمؤسسة 

االستثمارات الضخمة نظرا للتجهیزات الخاصة في مصانع كما نشیر بأن المبلغ الكبیر الذي تتطلبه 

و  كما البد من دراسة األضرار البیئیة التي یخلفها المصنع على المنطقة یعتبر عائقا للدخول، االسمنت

  الحواجز الموجودة بالقطاع هي: أهم إننستطیع أن نقول 

  غالل و فوانین حمایة البیئة و العمال؛سواء تعلقت بمنح التراخیص االستثمار و االست عوائق قانونیة : -

  مصنع اسمنت؛ إلنشاءنظرا لتكلفة الكبیرة و التجهیزات الضخمة الالزمة  احتیاجات رأس المال: -

    .خصوصیة األصول صناعة االسمنت   إلىترجع  : عوائق الخروج -
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 التوتة عین اإلسمنت مؤسسةمجمع الشرق و  دراسة الثاني المبحث

سیتم التطرق في هذا المبحث إلى مؤسسة االسمنت عین التوتة بما في ذلك التعریف بها و كذا دراسة   

على مستوى اإلنتاج أو المبیعات أو التكالیف و دراسة ما مدى تحقیق هذه  التغیرات سواءمختلف 

  الحجم.المؤسسة لظاهرة اقتصادیات 

  بمجمع الشرق التعریف  :األول المطلب

 1البناء لمواد الوطنیة الشركةالفرع األول: 

تسعى الحكومة الجزائریة إلى تطویر البالد خاصة في مجال البناء و التعمیر إذ عمدت على إنشاء 

و  1967دیسمبر 20المؤرخ في  67/280بموجب األمر رقم   S.N.M.Cالشركة الوطنیة لمواد البناء 

  ذلك بهدف: 

 تنمیة و ترقیة الصناعات الخفیفة و منها قطاع مواد البناء؛  -

 المساهمة في سیاسة ترقیة البناء؛ -

 توزیع  مواد البناء على مختلف القطاعات األخرى . -

  :هي جهویة مؤسسات أربع إلى البناء لمواد الوطنیة الشركة تقسیم تم ولقد

 .  E.R.C.Eللشرق ومشتقاته لإلسمنت الجهویة المؤسسة -

 .E.R.G.C   وسطلل ومشتقاته لإلسمنت الجهویة المؤسسة -

  E.C.D.Eللشرق مؤسسة البناء و التوزیع -

 .  E.C.D.Eللغرب ومشتقاته لإلسمنت الجهویة لمؤسسةا -

 ERCE مجمع الشرق  الفرع الثاني:  

إلى نظرا لكون مؤسسة االسمنت عین التوتة احد المؤسسات التابعة لمجمع الشرق سیتم التطرق أوال 

  مجمع الشرق ثم مؤسسة االسمنت

  المجمع ركیبأوال: ت

  :رئیسیةأربع مجمعات  إنشاءهیكلة الشركة الوطنیة لمواد البناء تم  إعادةبعد 

؛) مجمع اإلسمنت ومشتقاته للوسط  ERCC) -    

ERCO    ؛) مجمع اإلسمنت ومشتقاته للغرب   -   )  

؛)  مجمع اإلسمنت ومشتقاته للشرق  ERCE  -  )  

  . )(ECDEمؤسسة اإلسمنت ومشتقاته للشلف -

                                                             
  وثائق من المؤسسة. -  1
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أكتوبر  30المؤرخ  في  82- 322و قد تأست مؤسسة االسمنت و مشتقاته بالشرق بموجب المرسوم 

  و هي شركة ذات أسهم     1982

، هذه الشركة تحولت الشركة الوطنیة لمواد البناء S.N.M.C  المؤسسة األم إلىمجمع الشرق  أصلیعود 

  .1990ملیون دج سنة  150مؤسسة عمومیة اقتصادیة تعمل برأسمال اجتماعي  إلى

  بالنسبة لالسمنت یتكون المجمع من خمسة وحدات رئیسیة:

    SCIMAT بباتنة   مؤسسة االسمنت عین التوتة -

 SCHB بقسنطینة مؤسسة اإلسمنت حامة بوزیان -

  SCHSبسكیكدة  مؤسسة اإلسمنت  حجر السود -

 SCAEKبسطیف   عین الكبیرةمؤسسة اإلسمنت  -

 SCTمؤسسة اإلسمنت تیبازة  -

  مؤسسات االسمنت التابعة لمجمع الشرق: ثانیا:

  1.55هي مؤسسة ذات أسهم برأسمال اجتماعي یقدر ب  و الكبیرة:مؤسسة االسمنت عین 

كلم من  والیة سطیف و هي تستمد المواد األولیة من  20ملیار دینار  و یقع المصنع على بعد 

  جبال مدجونة.

 :ملیار دینار جزائري و تقع بدائرة  1.75رأسمالها االجتماعي یقدر ب  مؤسسة حامة بوزیان

 كلم من والیة قسنطینة على الطریق الذي یربط بین قسنطینة بعنابة ، 12حامة بوزیان على بعد 

  طن .  3000بسعة  إنتاجيو هي تعمل بالطریقة الجافة على مستوي خط 

  ملیار دینار و هي تقع بشرق  1.5مؤسسة برأسمال اجتماعي یقدر ب : السودمؤسسة  حجار

  .قسنطینةشرق  إلىكلم  50البالد في والیة سكیكدة و تبعد المؤسسة ب 

 : ملیار دینار جزائري  1.27و هي مؤسسة برأسمال اجتماعي یقدر ب  مؤسس االسمنت تبسة

تبسة على الحدود التونسیة كلم جنوب  26و یقع المصنع على بعد  1993تأسست سنة 

 الجزائریة وهي من أحدث االنجازات في القطاع العام .

 ERCEالشرق  بالمجمع اإلنتاج :یانثا

نظرا لكونه قطاعا استراتیجیا تعتمد علیه الكثیر من  ةیحتل قطاع االسمنت في الجزائر مكانة مهم     

 إلىسسة  اوراسكوم ؤ ا قبل دخول مذالتام وهكان قطاع االسمنت  في البدایة كسوق لالحتكار  الصناعات

القطاع ال یعتبر تنافسیا الن الدولة تقوم  أناحتكار قلة ثنائي غیر  إلىالسوق الوطنیة فتحول السوق 

 الجزائر بناء على هامش كما یتم مراقبتها المتالكه الدولة للمجمع الصناعي السمنت األسعاربتحدید 

GICA     
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  2010سنة  إلى 1998مجمع الشرق من سنة ب نتاجإل ا) 06(  رقم لوجد 

  معدل النمو  إنتاج مجمع الشرق   السنة

1998  3 603 838    

1999  3 873 697 7.49 

2000  4 209 687  8.67  

2001  4 150 479  -1.41  

2002  4 160 086  0.23  

2003  4 058 758  -2.43  

2004  4 235 645  4.36  

2005  4 325 045  2.11  

2006  4 351 947  0.62  

2007  4 715 009  8.34  

2008  4 901 105  3.95  

2009  4 690 798  -4.29  

2010  911 086 -80.57 

  المصدر: وثائق من الوحدة 

و  2010سنة  قبل ات التابعة للقطاع العام لكن هده المجمعات حلتعالمجم إحدىیعتبر مجمع الشرق   

 اإلثناعشر نعامصالالسمنت و أصبح ل الجهویة اتعمجملو لم یعد وجود ل منفصلةأصبحت كل مؤسسة 

  2010سنة  إنتاج أن اإلحصائیاتو نالحظ من خالل  GICAسمنت الجزائر الصناعي ال معجتابعة لم

دخول عدة وحدات في  ناتج عن   - 80.57طن بمعدل نمو  911086انخفض بنسبة كبیرة   وقدر ب 

لتجدیدها  (القیام بعملیات الصیانة على أفرانها) كوحدة عین التوتة أو لتوسیع  إماعملیات االستثمار 

    .طاقتها اإلنتاجیة كمؤسسة عین الكبیرة بسطیف

یعادل  إنتاجهابالمسیلة هي المؤسسة التي تهدد حصة المجمع حیث أن  ACCكما یالحظ بأن  المؤسسة 

  المجمع.  إنتاجیفوق  أو
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     2010سنة  إلى 1998االسمنت لمجمع الشرق من سنة  إنتاج) تطور 17الشكل رقم (

  
  

  منذ بدایة شهر مارس  اإلسمنت نتیجة توقف ثالث وحدات رئیسیة عن اإلنتاج إنتاجانخفض 

زیادة على أن الوحدات المعنیة تقع كلها بوسط البالد أین  الصیانة الدوریة على أفرانها ، إجراءبغرض 

یكثر الطلب على مادة اإلسمنت بسبب وجود مشاریع بنیة تحتیة و عقاریة كبیرة و هو ما أدى باألسعار 

ملیار دوالر لتنفیذ الخطة التي تسمح برفع الطاقة  2.5و خصصت الحكومة الجزائریة االرتفاع  إلى

        2012ن طن سنة ملیو  27 إلى اإلنتاجیة

من أجل توسیع الطاقة  ینار جزائريملیار د140مشاریع استثماریة عمومیة بقیمة   5 إطالقكما تم      

حدث عجز في تغطیة الطلب المحلي نتیجة زیادة عدد المشاریع و نتیجة لذلك  مصانع  مسخلاإلنتاجیة ل

 إلىتنفیذ المخطط الخماسي الثاني الذي یمتد  إطاراإلسكان في  المسجلة في مجال البنیة التحتیة و

2014. 

  التوتة عین اإلسمنت شركةالمطلب الثاني:

 تعریف المؤسسة  الفرع األول :

  المؤسسة نشأةأوال:  

 إطاروحدة االسمنت بعین التوتة و ذلك في  بإنشاء للشرق ومشتقاته لإلسمنت الجهویة المؤسسة قامت

شركتین دولیتین  بمساعدةو ذلك  1983سنة  F.l.Smithالدنماركیة البناء شركة مع أبرمتهالذي   عقدال

شؤون الهندسة  في مختصة six construction internationalالبلجیكیة  شركة ماوه متخصصتین

 تولت بینما والكهرباء المیكانیكي التركیبالمدنیة و شركة بلجیكیة هي األخرى متخصصة في 
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  1986و قد دخلت بدأت اإلنتاج سنة  میدانیا واإلشراف والتجهیز الهندسة أشغال F.I. .Smith شركة 

و كانت مراحل طن من اإلنتاج شهریا  84000ملیون طن سنویا أي ما یعادل  1قدرها  إنتاجیةبطاقة 

  1 انجازها على الفترات التالیة: 

  1983ماي  25 في العقد إمضاء -

 ؛1983نوفمبر  28 في األشغال بدایة -

 ؛1986جویلیة  17األشغال في بدایة  -

 ؛1986سبتمبر  03الدخول في اإلنتاج   -

 ؛1987ماي  25تسلیم المشروع في مبدئیا في  -

 ؛1989سبتمبر  30نهائیا في  المشروع تسلیم -

 شهرا. 32 اإلنجاز مدةكانت  -

 الموقع:ثانیا:

 سقانة، دائرة تیالطو، ببلدیة إنتاجیة وحدةو  بباتنة عامة مدیریة من التوتة عین اإلسمنت مؤسسة تتكون 

 20تتربع على مساحة  باتنة، مدینة غرب كلم 50 مسافة على تقع بالجنوب الغربي لدائرة عین التوتة

 خط بالشركة ویمر، بریكة ودائرة التوتة عین دائرة بین الرابط 28 رقم الوطني الطریق بمحاذاة هكتار،

 عیندائرة   مقر عن الوحدة وتبعد ، المسیلة، نحو التوتة عین لدائرة العلیا للهضاب العابر الحدیدیة السكة

، وقد تم اختیار هذا الموقع نظرا لتوفر المواد األولیة م 870 قدره ارتفاع على وتقع ، كلم 15 ب التوتة

 و الطین ) calcaireاد هي حجر الكلس (و بالمنطقة و هذه الم أجریتبكثرة  حسب الدراسات التي 

(Argile) فولط كیلو  60ب مقدر عالي ضغط ذوي كهربائیین بخطین مزودةذلك فالوحدة  إلى إضافة 

   .الطبیعي الغاز وبأنبوب

  وم المؤسسة بصناعة و بیع اإلسمنت.قت مجال نشاطها:

  :التوتة عین اإلسمنت بشركة التنظیمثالثا: 

بعدما  2010منذ سنة  GICA السمنت الجزائر الصناعي مجمعلتابعة لشركة  عین التوتة االسمنت شركة

من طرف مجلس  تسیر  2250.000.00شركة مساهمة برأسمال  هي  كانت تابعة لمجمع الشرق و

   .اإلدارة 

  :تتكون شركة اإلسمنت عین التوتة من

  ؛ ـ مقر المدیریة العامة الكائن بباتنة1

  ؛ـ وحدة إنتاج اإلسمنت ببلدیة تیالطو2 

  ؛وحدة إنتاج الحصى ببلدیة تیالطو .3

                                                             
  وثائق من المؤسسة -  1
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 ؛ ـ وحدة توزیع اإلسمنت ببسكرة 4

  )؛(والیة ورقلة ـ وحدة توزیع اإلسمنت بتقرت5

  الهیكل التنظیمي: -

 لهذه الكثیرة للمهام ونظرا اإلدارات مختلف یضم الذي للشركة التنظیمي الهیكل) 18(ل رقم الشك یبین

 حیث نجد : مختلفةإلى دوائر  تقسیمها تم اإلدارات

  الوحید و األول عن إدارة الوحدة و ذلك بمساعدة مختلف الدوائر.  المسؤول وهویرأس الوحدة  :المدیر

 مهمته األساسیة مراقبة العملیة اإلنتاجیة. المدیر التقني:

  و تتكون الوحدة من عدة دوائر و هي:

  :اإلنتاج دائرة

 الضروریة المواد األولیة معرفةبالعملیة اإلنتاجیة و ذلك وفق برامج مسطرة فهي تعمل على  تختص 

 لها تحدد التي المخزون تسییر مصلحة مع بالتنسیق وذلك انقطاع، دون اإلنتاجیة العملیة لسیر والالزمة

 مصلحة العامة، الترمیم مصلحة التصنیع، مصلحة :في تتمثل مصالح خمس اإلنتاج إدارة وتضم ذلك

  .اإلرسال مصلحة دة،و الج مراقبة مصلحة )،اإلسمنت صناعة تشغیل عملیة(العتاد في التحكم

  :التموین دائرة

ذلك بعد تحدیدها من طرف قسم التخطیط و  و ونوعا، كما الغیار وقطع المواد بكل الشركة بتموین وتقوم

 وصول وعند السعر ثم الطلبیة نوع أساس على األنسب واختیار موردین بعدة االتصال بعد وهذا ،مراقبتها 

 مصلحة بإبالغ تقوم المطلوب الحد إلى المواد وصول وعند المعنیة الجهة إلى بتسلیمها تقوم الطلبیة

  .المخزون تسییر ومصلحة المشتریات

 :قسمین إلى وتصنف :الصیانة دائرة

 .والتلف العطل لوقوع تفادیا الحساسة األجزاء وتبدیل المعاینات و الكشوفات إجراء تعني :وقائیةصیانة 

دائرة الصیانة  تعتبر و المعطلة األجزاء واستبدال وقوعها بعد األضرار إصالح تعني :إصالحیةصیانة  

 ومتابعة الدوریة بالمراقبة لقیامها وذلك هي المحرك األساسي فتوقفها یعني للمؤسسة یؤثر على المؤسسة 

 معو هي األكثر تعامال  اإلنتاج، سیر لضمان وهذا الناتج والضرر الخلل بإصالح واألجهزة اآلالت

و ذلك من الناحیة التقنیة التي تقرر توقف أو استمرار  الالزمة القطع بمختلف لتزویدها التخزین مصلحة

  اآلالت  كما تقوم عملیات الصیانة الدوریة لها.

  :والوقایة األمن دائرة

 وتشمل: ، األخرى الدوائر كل إلى تعالقاال بامتداد هذه اإلدارة وتمتاز والوقایة األمن بمهمة ولىتت
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و توفیر شروط حسنة فیما  الشركة أمن ضمان ومهمتها الوقایة، مصلحة التدخل، مصلحة :مصلحتین هما

 حالة في واإلسعاف العالج مهام تتولىیتعلق بالطعام و النظافة و الصحة و الوقایة من الحوادث حیث 

  .العمل أثناء إصابته أو العمال أحد مرض

تتولى مهمة عملیة استخراج المواد األولیة من المحاجر و المقالع الخاصة عن طریق  المواد األولیة: دائرة

 استعمال المتفجرات أو بواسطة عملیة القلع وبذلك تعتبر بمثابة قاعدة الوحدة.

   :واالجتماعیة البشریة الموارد دائرة

 مما یبرز عالقة وطیدة بكل دوائر الشركة داخل التنظیم في أهمیة األكثر البشریة العنصریشكل الموارد 

 األجور بطاقات وٕاعداد الغیاب تسجیل العطل، تنظیم التكوین، برامج كإعداد: أعمال عدة ولها الشركة

   :مصلحتین وتشمل اإلدارات بكل متینة عالقة لها لذلك ،والمكافآت

   المستخدمین، تسییر مصلحة -

 .التكوین ومصلحة العامة الوسائل مصلحة -

   :مصلحتین وتشمل الوحدات، كل عمل على اإلشراف وظیفتها : اآللي اإلعالم دائرة

 .والترمیم الصیانة ومصلحة البرامج متابعة مصلحة

    : والمحاسبة المالیة دائرة

 المالیة الموارد تسییرو  الشركة نشاط تقییمك الشركة داخل تتم التي العملیات لمراقبة األخیر المرجع وهي

 :تشمل و التقدیریة المیزانیة إعداد و

 .التحلیلیة المحاسبة مصلحة ،العامة المحاسبة مصلحة المیزانیة، مصلحة -

   :ةالتجار  دائرة

 تحدد التي وهي و تتولى مهمة البیع مقابل هامش ربح  بالسلع المتعلقة المعلومات جمیع بجمع تقوم    

 برامج إلى استنادا وذلكطلوبة  الم الكمیات اإلنتاج مصلحة لها تقدم أن بعد اإلسمنت من زبائنها نصیب

 عبر اإلسمنت لتوزیع العام الوطني البرنامج ضمن تدخل التي قسنطینةب العامة المدیریة من محددة

  : مصلحتین تشمل وهي معها، المتعامل المناطق

 .والبیع التسویق مصلحة ، التغطیة و الفاتورة مصلحة -

  :الجودة دائرة

 مراقبةب تقوم كما النهایة إلى البدایة من المنتوج متابعةب و هي تقوم 1998أنشأت دائرة الجودة عام  

حیث تكون دائرة الجودة دوما في استقبال المواد الخام و فحصها قبل المباشرة في  اإلنتاج ونوعیة الجودة

   :وهما مصلحتین الجودة دائرة وتضم ،اإلنتاج للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة

  والبیئة الجودة رئیس وهو واحد شخص ویدیرهما البیئة ومصلحة الجودة مصلحة
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) الهیكل التنظیمي لمؤسسة االسمنت عین التوتة18الشكل رقم (  

 سكرتیرة المدیریتین 
 سكرتیرة المدیریتین 

  محاسب

  رئیس قسم

  المحاسبة العا

  نائب مدیر

  المالیة 

  مدیر المالیة

  والمیزانیة

  نائب مدیر المالیة

  والمیزانیة

  محاسب

  مسیر األساسات

  رئیس مصلحة

  المصالح العامة

  مدیر الموارد

  البشریة

  نائب مدیر تسییر 

  األفراد والتكوین

  السائقین

  أصحاب المحالت

  نائب مدیر

  المنازعات

  نائب مدیر

  تدقیق الجودة

مساعد رئیس مدیر عام 

  الجودة، المحیط واألمن

  البشریة

  ومراقبمدقق 

  التسییر

  مشرف

  مدیر الموارد

  البشریة

مساعد رئیس مدیر عام 

  خلیة األمن

  البشریة

  مهندسو الدراسات

  والمتابعة

  المدیر التقني

  نائب مدیر

  التطویر

  نائب مدیر

  االستغالل والصیانة

  مدیر التجارة

  والتموین

  نائب مدیر

  التجارة

  مدیرنائب 

  التموین

 رئیس مدیر عام 

 مهندس في اإلعالم اآللي والشبكات سكرتیرة المدیر عام 

 تقني سامي في اإلعالم اآللي
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  بمؤسسة االسمنت عین التوتة االسمنت نتاجإ مراحل الفرع الثاني:

 النهائي شكله غایة إلى األولیة المادة من بها، یمر التي المراحل وٕابراز االسمنت منتج سیتم دراسة

  .جاهز اسمنت في المتمثل

  المنتج تقدیم أوال:

وتقسى فتملك بذلك خواصا تماسكیة وتالصقیة  سمنت هو تلك المادة الرابطة الناعمة التي تتصلب إلا    

سمنت هو إلوأهم استخدام ل ،بوجود الماء مما یجعله قادرا على ربط مكونات الخرسانة بعضها ببعض

المالط والخرسانة حیث یربط المواد االصطناعیة أو الطبیعیة لتشكل مواد بناء قویة مقاومة للتأثیرات 

 1البیئیة العادیة. 

 2 التوتة عین اإلسمنت بشركة اإلنتاجعملیة ثانیا:

 جودة ذي إسمنت على للحصول تسییرهالتي تقوم ب و اإلنتاج دائرةتتم عملیة اإلنتاج بالشركة من طرف 

، إن إنتاج الشركة حسب طاقتها اإلنتاجیة حیث نجد الطلب أكثر من  NA 442 تلمواصفا مطابق أي

 اإلسمنت( -CPJ   45اإلسمنت تنتج ، 2003 أفریل 9 قبل الشركة وكانت ،العرض فكل ما ینتج یباع 

تنتج االسمنت من النوع  أصبحت ثم) باسكال میقا 45 ب المقدرة المقاومة رتبة من المركب البورتالندي

CPJ- CEM IIA32.5   النوع من اإلسمنت فتنتج حالیا أما   CPJ- CEM II A42.5  N  وتتم 

 خلط یتم حیث ،) % 6إل % 1 الماء نسبة( A 42,5 الجافة الطریقة وفق بالشركة اإلسمنت صناعة

 في مساعد كعامل الماء عن یستغنى أي جافة، وهي الكلنكر وٕانتاج الفرن إلى دخولها قبل األولیة المواد

 :التالیة بالمراحل بالشركة اإلسمنت صناعة وتمر التجانس، تحقیق

 :التكسیر مرحلة 1-

 من المستخرجة األولیة المواد :نوعین إلى تصنف والتي األولیة، المواد بكسر اإلنتاج عملیةتنطلق 

 .الشركة خارج من مشتراة واألخرى الشركة، محاجر

 و واآلالت المتفجرات باستعمال المحاجر من الكلس استخراج یتم حیث والطین، الكلس یضم األول النوع

 تتجاوز ال القطع هذه وأبعاد بالجارفات فیستخرج الطین أما م،مل 1500 القطع هذه حجم یتجاوز ال أن

في  تغذیتها لتتم للواحدة طن 40 إلى 35 بین تتراوح سعة ذاتثم تنقل هذه القطع في شاحنات  مم، 800

  .ساعة/طن 1000 ب المقدرة الطاقة ذو بالمطارق األساسي  (Concasseur) مطمورة الكاسر

 25 تتجاوز ال حبیباته نسبة أن حیث الخلیط یسمى الكسر عملیة عن الكاسر مطمورة  الناجم المنتوج إن

  .طین % 30 و كلس % 70 من متكون الخلیط وهذا مم،

                                                             
1
 -http://ar.wipekidia.org/wiki,page consultée le 05/07/2012. 

الباحث "دراسة میدانیة بشركة االسمنت عین  مجلة الجزائریة، الصناعیة للمؤسسات اإلنتاجي األداء لتحسین كمدخل الجودة یحیاوي، إلهام - 2 

  .52-51، ص 2007 ورقلة ، ،05التوتة ،مجلة الباحث ،ورقلة،العدد 
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 كاسر في كسرهما فیتم الحدید،أما بالنسبة للمواد التي تشري من خارج الشركة و هما الجبس و معدن 

 .ساعة/طن 1000 الطاقة ذو المساعدة المواد كاسر یسمى بالمطارق آخر

 األول النوعف ،) اإلسمنت( المساعد الكلس و الخام التصحیح كلس :نوعین إلى یقسم الكلس فإن ولإلشارة

 على للحصول یضاف الثاني والنوع الالزمة، الكیمیائیة التركیبة إلى الفقیرة الكومات لتصحیح یستعمل

 .اإلسمنت

  .األولیة المواد مخازن إلى مطاطیة بأحزمة لیطالخ ینقل حیث التخزین، عملیة تتم الكسر بعد

 :الخام الطحن مرحلة 2-

 مقاییس بواسطة التغذیة مطمورات من الحدید ومعدن التصحیح كلس ،) وطین كلس( الخلیط ینقل

 ساعة،/طن 140 الواحدة الطاحونة طاقة أن حیث مغلقة، حلقة شكل في خام طاحونتین نحو الجرعات

 داخل المواد تجفیف ویتم ،%6 هي للطاحونتین المغذیة المواد لرطوبة معدل أعظم أن العلم  مع

   .الضرورة حالة في الحرارة مولدات استعمال أو الفرنین من القادم الغاز بواسطة الطاحونتین

 على % 14 ب تقدر Finesse)( دقة ذات بالفرینة تسمى بودرة على الطحن عملیة من الحصول ویتم

 الدقیقة الجزئیات أن حیث عوازل، عبر الفرینة هذه تمر %1 ب تقدر عظمى وبرطوبة  U 90 ذو غربال

 أكثر الخام الفرینة ولتصبح للطاحونتین تعاد الكبیرة الجزئیات أما والتخزین، التجنیس مطمورات نحو توجه

 .للواحدة طن 8000 الطاقة ذات للتجنیس مطمورتین الشركة تملك نسا،اتج

 :الطهي مرحلة 3-

  أو سدادتي إلى (Extracteurs)المقتلعات بواسطة التجنیس مطمورتي من الخام الفرینة استخراج یتم

   .للواحدة3 م 65 ذات الطاحونة صمامي

 فرن لكل یشكل (SCHENK) النوع من الطاحونة صمامات تحت الموجود نیالفر  تغذیة نظام إن

 على مسبقة لتسخینات المغذیة الخام الفرینة وتخضع (Débitmètres).الصب مقاییس بواسطة مخرجین

 كل وٕان المعاكس االتجاه في الحراري التبادل نتیجة جزئیة الكربون إزالة عملیة إلى حلزوني إعصار شكل

 .حلزونیة إعصارات ذات طوابق أربعة من مشكلة تسخین دورة

 بعد تعطي لتحوالت  م 1400 0بحوالي تقدر حرارة درجة تحت بالفرن الطهي عملیة خالل الفرینة تخضع

 نقل یتم ثم م، 0140إلى 130 بین تتراوح حرارة درجة ذو الفج اإلسمنت أي بالكلنكر یسمى ما التبرید

   .طن 15000 الواحدة سعة أن حیث الثالث التخزین مطمورات نحو الكلنكر

 الكلنكر بیع یمكن أنه كما طهیه، عملیة تعادجیدا  مطهي غیر كلنكر صنع حالة في فإنه ولإلشارة،

 .اإلسمنت صنع عملیة أساس هو الفرن لكون ئينها كمنتوج

 :الكلنكر طحن مرحلة 4-

 100ب تقدر واحدة كل طاقة حیث لإلسمنت طاحونتین بواسطة مغلقة حلقة في الكلنكر طحن عملیة تتم

 المساعدة للمادة واألخرى للجبس للطاحونتین مخارج أربعة بواسطة الطاحونتین تغذیة ویتم ،سا  طن /
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 طحن عملیة عن ینجم) ، بوزوالن أو كلس اثنتین للكلنكر واحدة للجبس و األخرى للمادة المساعدة ( 

طن للواحدة و  800 سعة ذات الخمس التخزین مطمورات نحو ینقل الذي اإلسمنت، وهو النهائي المنتوج

  (sac )و یكون االسمنت إما في أكیاس التبرید، بعد وهذا (Pneumatiques)غازیة نواقل بواسطةذلك 

  Vrac)أو اسمنت سائب (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 Source : http://www.cement.org/basics/html, page consultée le 10/07/2012. 

  :ومشاكلها وأهدافها الفرع الثالث: عمالء الشركة

 :في الشركة عمالء یتمثل  :الشركة عمالءأوال:

SCNCE - ؛للشرق البناء مواد تجارة مؤسسة 

- EDIMCO  ؛ البناء ومواد اإلسمنت توزیع شركات 

 اء؛للبن العمومیة الشركات - 

 .للبناء الخاصة الشركات - 

  ة االسمنت عامراحل صن) 19الشكل رقم (

  الجرش  االقتالع

  الطهي
  فرن دوَّار

  الطحن

  تخزين اإلسمنت

  الوضع في أكياس

  ةيإلضافاخزانات المواد 

  الكلنكر  الخلط مع الكلنكر
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  :مبیعات الشركة حسب الوالیاتثانیا :  

باتنة ، بسكرة ،المسیلة ،   االسمنت للوالیات و الدوائر المجاورة و هي:التوتة تبیع  مؤسسة عین إن  

 .، دائرة عین ملیلة ، دائرة قایس بخنشلة، دائرة المغیر  يورقلة ، الیز 

 منتجات الشركة:

  و هي: NA 422    2000الجزائري تقوم المؤسسة بإنتاج اإلسمنت طبقا للمعیار 

 -CPA.CEM I / 52,5 
-CPJ.  CEM II / A 42,5 
-CPJ. CEM II / A 32,5 
-CPA.  CEM II / A 42,5 ES 
-CPA. CEM II / A 42,5 PM 

  الشركة أهداف ثانیا:

ضروریة تسعى مؤسسة االسمنت عین التوتة لتحقیق مجموعة من  إستراتیجیةنظرا ألهمیة اإلسمنت كمادة 

  األهداف أهمها:

  ها للكمیات المطلوبة؛توفیر تلبیة طلب كل العمالء و الزبائن وذلك ب محاولة -

 ؛ و محاولة القضاء على المضاربة التركیز على رفع اإلنتاج -

 توفیر المنتوج بالكمیات الكافیة مع مراعاة معاییر الجودة؛ -

 اإلنتاج؛تخفیض تكالیف  محاولة -

 ؛ اإلنتاج لموارد األمثل االستغالل أجل من محكمة إنتاج خطة وضع إلىالسعي   -

 من خالل تخصیص جزء من نتائج المؤسسة لذلك؛ االستثمارات مویلت -

 الطموح نحو إنتاج الخرسانة و صفائح الجبس في المستقبل. -

   الشركة مشاكل :رابعا

 :في مشاكل الشركة تتمثل 

  الجماعیة؛ أو الفردیة سواء المبادرات من یعیق الذي المخطط التسییر على االعتماد -

  ؛التي اهتلكت بسرعة  والمعدات اآلالت على سلبا انعكس مما سنویا المحددة اإلنتاجیة الطاقة تجاوز -

إنتاج االسمنت یكون بشكل متتابع  فأي خلل أو عطل في إحدى اآلالت سیؤثر سالبا على العملیة   -

 ؛اإلنتاجیة و یؤدي إلى توفقها 

 لتالي یؤثر على أرباح المؤسسة.تحدید السعر یتم من طرف الحكومة و با -
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 الموارد البشریة رابع:الفرع ال

 فقد أعطتها المؤسسة اهتماما كبیرا حیث تقوم بعملیات التكوین تعتبر الموارد البشریة ذات أهمیة كبیرة 

لعمالها من أجل تحسین الكفاءة ، كما تقوم بعملیات التحفیز كما تقوم دوما بتوزیع الهدایا القیمة في 

  المناسبات كما أن للعمال نسبة معینة من أرباح الشركة .

  2011سنة  ىإل 1986تطور عدد العمال من سنة  )07( مرقجدول  

  عدد العمال  السنة   عدد العمال  السنة 

1986  418  1999  575  

1987  530  2000  572  

1988  602  2001  579  

1989  621  2002  575  

1990  637  2003  542  

1991  647  2004  540  

1992  644  2005  512  

1993  637  2006  493  

1994  635  2007  510  

1995  631  2008  526  

1996  606  2009  400  

1997  604  2010  116  

1998  575  2011  517  

التقاعد   إلىعدد العمال قد انخفض في منذ منتصف التسعینیات وذلك بسبب خروج العدید من العمال  إن

و بقي عدد العمال في الخمسة مائة و تعتبر خروج العمال الذین یمتلكون خبرة  مشكل كبیر یواجه 

ین ومن اجل تحس  59 إلى 50عامل تتراوح أعمارهم من سنة  87المؤسسة حیث یوجد بالمؤسسة 

  العامل     إنتاجیةبعملیة  التكوین للعدید من عمالها من أجل تحسین  SIMATمستوى العمال تقوم 

  2011عمال المؤسسة لسنةتركیب  ثانیا: 

  عامل حسب الجدول األتي: 517بلغ عدد عمال مؤسسة االسمنت عین التوتة    2011في سنة 
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  2011: تركیب العمال لسنة  ) 08( الجدول رقم

  %النسبة المئویة  العمال عدد  

 0.97  05  إداریة إطارات

  32.68  169  اإلطارات

  47.97  248 ینالمسیر 

  18.38  95  التنفیذیین

  100  517  المجموع الكلي

  المصدر:دائرة الموارد البشریة

  عامل ثم 248ب   47.97%العمال المسیرین بنسبة  من الجدول نالحظ النسبة األكبر للعمال تمثل   

زادت نظرا لقیام المؤسسة بتوظیف عمال جدد  اإلطاراتو نالحظ أن نسبة   %32.68اإلطارات بمعدل 

  .ذو شهادات جامعیة مكان العمال المتقاعدون الذین یزداد عددهم كل عام 

  

  لمؤسسة االسمنت عین التوتة: و الوضعیة المالیة المبیعاتاإلنتاج و دراسة الفرع الخامس: 

برامج استثماریة  إطالقبفضل  2020م طن سنة  30 إلىاإلسمنت  إنتاج یصلأن  من المفروض

حیث ذلك سیغطي الطلب المحلي و یصدر الفائض المقدر  ینار جزائريملیار د 140عمومیة كبیرة بقیمة 

لذا  م طن 2م طن أي استراد  18ملیون طن بینما اإلنتاج  20م طن  حیث یقدر الطلب حالیا ب 3ب

  بالعدید من المصانع  اإلنتاجة توسعة و تجدید للعدید من المصانع لذا كان انخفاض كانت هناك عملی

  بمؤسسة االسمنت عین التوتة.    اإلنتاجتم دراسة المبیعات و و یی

   .SIMATمؤسسةاالسمنت ب  إنتاجأوال:   

  : يسسة عین التوتة من خالل الجدول األتیمكن توضیح تطور اإلنتاج بمؤ 
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   2012ةسن إلى 1987 من سنة  :بمؤسسة عین التوتة االسمنت إنتاج) تطور  09رقم (جدول 

بالطن اإلنتاج السنة  %معدل النمو 
1987  1059837 -  

1988  1041420 -1.74  

1989  1043311 0.18  

1990  1036744 -0.63  

1991  1012615 -2.37  

1992  958738 -5.32  

1993  1036969 8.16  

1994  1007307 -2.86  

1995  964008 -4.3  

1996  1007313 4.49  

1997  1006906 -0.04  

1998  1007313 0.04  

1999  1020991  1.36  

2000  1060546  3.87  

2001  1049489  -1.04  

2002  1020033  -2.81 

2003  990172  -2.92  

2004  1011278  2.13  

2005  1042084  2.96  

2006  1065064  2.205  

2007  1171437  9.99  

2008  1208037  3.12  

2009  1202273  -0.47  

2010  1072728  -12.08  

2011  767686  -28.4  

2012  1132324 47.49 

 دائرة اإلنتاج  - المصدر: 

- www.scimat.dz ,page consultation le 20/02/2013.    

  كما یمكن دراسة التغیرات من خالل الشكل أدناه           
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   2012 إلى سنة 1987سنة من   Scimatاإلسمنت  إنتاج) تطور 20الشكل رقم (

        

  
  

طن و هي نسبة ضئیلة بالمقارنة  767686 هي   2011نالحظ أن كمیة اإلنتاج بلغت في نهایة عام 

و هذا راجع  2010بالمقارنة مع سنة    28.4مع السنوات السابقة و قد انخفض معدل النمو بمقدار 

أدوات اإلنتاج و هي المصفاة   إحدىلحملة االستثمارات التي قامت بها المؤسسة تستهدف عملیة تجدید 

كما زادت نسبة نمو ، نع للتوقف على اإلنتاج طیلة هذه الفترة كما تم تجدید نظام التسییر مما أدى بالمص

في السنة  بعد التوقف  إلنتاجو هذا نظرا لعودة المصنع  %47.49و بلغت نسبة  2012سنة  اإلنتاج

   زیادة اإلنتاج. إلىجدید مما أدى نتیجة عملیات الت اإلنتاجیةو زیادة على تحسین   الماضیة

  

 GICAعین التوتة بالمقارنة مع إنتاج المجمع الصناعي  االسمنت لمؤسسة إنتاجمقارنة  -

 حیث 2012لسنة   GICAبالمقارنة مع مجمع  SIMATمؤسسة  إنتاجیبین من خالل الشكل أدناه الذي 

 أنكما  %12و عین الكبیرة ب  %16 بــــــــبعد مؤسسة الشلف  % 10احتلت المرتبة الثالثة بحصة 

  حصتها تعادل حصة مؤسسة بني صاف و مؤسسة حجر السود.
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االنتاج بالطن
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  GICAالمجمع  إنتاج) یمثل المشاركة في  21الشكل رقم (

  

 Source :www.scimat.dz ,page consultée le 20/02/2013.    

           2012 إلى 2004تطور مبیعات االسمنت من سنة ثانیا: 

  2012حتى  سنة  2004 من سنة  SIMATمبیعات) 10الجدول رقم ( 

الطن المبیعات السنة  %معدل نمو المبیعات 

2004  1023695  -  

2005  1036381  1.24  

2006  1062828  2.55  

2007  1178478  10.88  

2008  1246848  5.80  

2009  1233970  -1.03  

2010  1086830   -11.92  

2011  1036381  -4.64  

2012  1147047 10.67 

 و الجودة المصدر: مصلحة التجارة
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  2012الى سنة  2004التوتة من سنة ) مبیعات مؤسسة عین22الشكل رقم ( 

  

  

  الطالبة إعدادالمصدر :من 

  2012لسنة  على مستوى المجمع االسمنت إنتاجنسبة المشاركة في 

المرتبة الثالثة مع حیث تحتل  GICAمؤسسة االسمنت عین التوتة  من أهم المؤسسات في مجمع  إن

لمبیعات  اإلجمالیةمن الحصة السوقیة   %10السود و مؤسسة بني صاف  و تغطي  حجرمؤسسة 

  :التاليو هذا ما یمثله الشكل   %12و عین الكبیرة ب  % 16لمجمع بعد مجمع الشلف با

  2012) نسبة المشاركة في مبیعات المجمع لسنة 23الشكل رقم(

  
   www.scimat.dz,page consultée le20/02/2013المصدر:    
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  ثالثا: الوضعیة المالیة:

ستقوم بتحدید الوضعیة المالیة انطالقا من دراسة التغیرات في رقم األعمال و القیمة المضافة و النتیجة 

و هذا نظرا لعدم توفر  2006دون التطرق إلى سنة  2012إلى  2000المالیة  و ذلك من سنة 

  المعلومات عن هذه السنة .

  2012سنة  إلى 2000تطور رقم األعمال و القیمة المضافة من سنة )  11جدول رقم (

  المالیةدائرة  - المصدر:

  دائرة التجارة -          

- www.scimat.dz ,date consulteé le 20/02/2013    

    

و زیادة  اإلنتاجارتفاع  نتیجة  2009إلى غایة سنة  2005یالحظ تحسن النتائج المالیة ابتدءا من سنة 

و هذا  2010و ذلك مقارنة مع سنة % 26.85بمعدل تراجع بدأت في ال  2011النشاط ، لكن في سنة 

قامت بها المؤسسة  و هذا ما یبرر انخفاض المبیعات و القیمة المضافة ،  ناتج عن عملیات التجدید التي

و هي نسبة كبیرة  كانت حصیلة عملیة التجدید ألفران و   245.73 %بمعدل 2012لتعود الرتفاع سنة 

 .اإلنتاجالمؤسسة  و هذا بسبب زیادة  أعمالالصیانة و كما نالحظ أیضا ارتفاع أیضا رقم 

  

  

  

  (الدینار) النتیجة  (الدینار) القیمة المضافة  (الدینار) رقم األعمال  السنة

2000  3065506292.66  1451817787.68  481758913.94 

2001  3246156118.19  2125445958.08  915244482.95  

2002  3198565299.70  2161556162.74  1022454319.56  

2003  2978907762.58  1950976287.72  820704765.90  

2004  3608993000.57  2112184659.04  835353142.49  

2005  131492670.04  2164726971.50  767244593.76  

2007  355001930.57  2781374483.58  1465692409.09  

2008  227554602.23  2852497282.80  1598858638.97  

2009  7098625086.13  3121104226.32  1685960538.07  

2010  4794117765.47  2579005728.31  985378490.96  

2011  4686414953.70  2302838532.09  720716258.19  

2012  6716022000.00  /  2491762000.00  
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 بمؤسسة االسمنت عین التوتة وعوائق الدخول المبحث الثالث : اقتصادیات الحجم 

 نا معرفةالدخول لمؤسسة االسمنت عین التونة وجب علی إعاقةفي  لمعرفة  دور اقتصادیات الحجم    

تحقیق المؤسسة القتصادیات الحجم ومن ثم معرفة دورها  و العوائق الموجودة أیضا كما  إمكانیةعلى 

  البد من معرفة المؤسسات المنتظر دخولها للقطاع.

  عین التوتة دراسة اقتصادیات الحجم بمؤسسة االسمنت :المطلب األول

زیادة في اإلنتاج و بالتالي إن وجود اقتصادیات الحجم بمؤسسة ما ناتج عن انخفاض تكالیفها  مع كل 

تنخفض تكلفة الوحدة الواحدة من التكلفة  و یرجع إما لوجود وفورات مالیة أو تسویقیة أو في مجال البحث 

مدى وجود  و التطویر و ناتج عن إتباع المؤسسات إلستراتیجیة تدنیة التكالیف  لذا سنقوم بدراسة ما

  بدراسة  التكالیف المتوسطة  عن طریق  Scimatاقتصادیات الحجم في مؤسسة

 .Scimatبمؤسسة  اإلنتاجدراسة التكالیف المتوسطة و :الفرع األول

  2011غایة  إلى 2007الكلي للمؤسسة من سنة  اإلنتاجلدینا التكالیف الكلیة و 

  2011سنة  إلى 2007تطور إنتاج االسمنت و التكالیف الكلیة من سنة  ) 12جدول رقم (

  بالدینار )تكلفة الطن (: الكلي جاإلنتا /لتكلفة الكلیةا  (الدینار) التكالیف الكلیة   (طن)  الكلي اإلنتاج  السنة

2007  1 171 437 2 671 913 135,43 2280.88  

2008  1 208 037 2 867 078 137,06  4654.22  

2009  1 202 273  2 684 609 705 ,46  2232.95  

2010  1 072 758  2 878 755 907,84  2683.51  

2011  767 68  2 558 991 837.03  33334.14  

  المصدر: قسم المحاسبة 

دینار جزائري و  2232.95قدرت ب   2009تزداد تكلفة الطن من اإلسمنت و بلغت أقل قیمة لها سنة 

    2011ألف دینار جزائري سنة  33تكلفة الطن و بلغت أكثر من  تزداد
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  2011سنة  إلى 2007االسمنت من سنة  إنتاج) تطور  24الشكل رقم (

  

أن التكالیف ارتفعت و ذلك بسبب قیام إال و رغم ذلك  2011انخفض بنسبة كبیرة سنة  اإلنتاج أننالحظ 

  المؤسسة بعملیات استثماریة تخص تجدید مشروعین هما:

 تبدیل المصافي القدیمة بمصافي جدیدة متطورة و لسببین  -

 ؛ ألثر الغازات المنطلقة الحفاظ على البیئة و المحیط 

  ؛عنصري الطاقة و الماءلاسترجاع كمیة معتبرة من المادة األولیة و تخفیض معتبر 

 تجدید نظام التسییر. 

أشهر  و بذلك أثرت على المردودیة  5 إلى 4على اثر عملیة التجدید تم توقیف المصنع لمدة من 

  .اإلنتاجیة

  2011لى غایة إ 2007) التكالیف الكلیة من سنة  25الشكل رقم ( 
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  بسب عملیات التجدید 2010لتعود لالرتفاع سنة  2009د انخفضت سنة قالتكالیف الكلیة  إن

  اقتصادیات الحجم بمؤسسة عین التوتة  :الفرع الثاني

  مؤسسة االسمنت المدروسة تنتج االسمنت على شكلین : إن

 .یحصل علیه العمالء بدون أكیاس و یتم نقله في صهاریج  Vracاالسمنت السائب   -

 .  vacلى من اسمنت عو یكون سعره أ یباع بعد تغلیفه Sacاسمنت في أكیاس  -

  .لوحده  نوع وسنقوم بدراسة كل

 بالطن و التكلفة المتوسطة الموافقة له)   Vrac(االسمنت السائب  إنتاجتطور أوال: 

  الجدول أعاله إنتاج االسمنت السائب و التكلفة المتوسطة لمعرفة  التغیرات المرافقة لذلكیوضح 

  2011سنة  إلى 2007و التكالیف المتوسطة من سنة  Vracاالسمنت  جإنتا)  13الجدول رقم ( 

  یناردبال التكلفة المتوسطة  بالطن اإلنتاج  السنة 

2007  331110  2098.83  

2008  391253  2084.47  

2009  375098  2181.41  

2010  335526  2406.94  

2011  144416  3160.43  

  المصدر: قسم المحاسبة

  شكل أدناهالیمكن أن نعبر عن البیانات الموجودة في الجدول في 

  2011إلى غایة  2007من سنة   Vrac) إنتاج االسمنت  26لشكل رقم (ا
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حیث  vra  السائب االسمنت إنتاجأن المؤسسة تحقق اقتصادیات الحجم  في  من الجدول نالحظ   

بالمقارنة بسنة  2007یوضحه سنة  انخفضت التكلفة المتوسطة بزیادة  عدد الوحدات المنتجة و هذا ما

دج مع  2084.47 إلىانخفضت  ینار جزائريد  2098.83حیث قدرت التكلفة المتوسطة ب  2008

الن  2009مع سنة  2007المقارنة بین الكمیات المنتجة لسنة  إجراء،كما یمكننا  اإلنتاجالزیادة في حجم 

 2011و سنة  2010انخفاض تكلفة المتوسطة أما سنة  إلىأكبر و أدت أیضا  2009في   اإلنتاجكمیة 

  المقارنة لكون المصنع دخل في عملیة الصیانة. إجراءال یمكن 

 و التكلفة المتوسطة  )Sac (یاستطور إنتاج اسمنت  األكثانیا:  

  :االسمنت باألكیاس و التكلفة المتوسطة و هذا ما جاء في الجدول  إنتاجتوضیح یمكن 

  2011-2007من سنة  و التكلفة المتوسطة )Sac (تطور إنتاج اسمنت  األكیاس)  14جدول رقم (

 المصدر: دائرة المحاسبة  

و  اإلنتاجزاد  2008-2007من سنة نالحظ من خالل المعطیات الموجودة في الجدول أعاله انه 

 2010-  2009تحقق المؤسسة اقتصادیات الحجم و بالنسبة لسنة بالتاليو  انخفضت التكلفة المتوسطة

  التجدید.نظرا لعملیات  و زادت التكلفة اإلنتاجانخفض  2011-

  2011سنة  إلى 2007من سنة  Sac  السمنت التكلفة المتوسطة )27الشكل رقم ( 

زیادة التكالیف رغم انخفاض اإلنتاج بسبب قیام المؤسسة بعملیات الصیانة و  2011-2010ي تخالل س

  اإلنتاج.تغییر بعض آالت 

  بالدینار التكلفة المتوسطة  بالطن اإلنتاج الكلي  السنة

2007  847369.00  2310.62  

2008  814845.50  2453.59  

2009  810830.00  2345.52  

2010  739790.00  2768.24  

2011  616247.5  3291.85  
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  الطالبة إعدادالمصدر : من 

 التوتة بسبب دخول المصنع مرحلة توقف جزئي عن في مصنع اإلسمنت بعین اإلنتاجانخفاض كان      

مارس من السنة الجاریة نظرا ألشغال  31واستمر هذا التوقف إلى غایة العمل ابتداء من الفاتح فیفري 

 كما تم أیضا تركیب مصفاة جدیدة للمصنع من شأنها ،نظام التحكم بالمصنع التي سیخضع لها تجدید

ولقد قدرت تكلفة  للمصنع، القضاء على التلوث الذي كان یعاني منه السكان المقیمین بالمناطق المجاورة

و قد اتخذ  المصنع اإلجراءات من أجل استمرار إنتاج  ، مسنتیملیار 100د من یجدید هذه بأز عملیة الت

 1.المتمثلة في نظام التحكم اآللي للمصنع ةللعملیة تجدید الهیكل االسمنت في الوقت الذي یخضع فیه مادة

الجزئي لإلنتاج خصوصا طلبات السوق بمادة اإلسمنت أثناء التوقف  لتغطیة إستراتیجیة بإتباعكما قامت  

التدابیر لتغطیة زبائنها باإلسمنت في  و اتخذت مجموعة من والیات بهذه المادة ، 06وأن المصنع یمول 

الهیكلة، حیث شرع المصنع  قبل هذه الفترة في رفع الطاقة  الفترة التي خضع فیها المصنع ألشغال إعادة

لسوق أثناء تراجع اإلنتاج وفي حال عدم تلبیة الطلبات من مادة اإلسمنت وجه ل اإلنتاجیة لتوفیر احتیاطي

 المصانع المتواجدة بالوالیات المجاورة في كل من سطیف ،تبسة، و قامت الشركة بجلب المادة من

بحاجتها من اإلسمنت وهذا لتفادي تعطل المشاریع التي تعتمد على التزود بإسمنت  قسنطینة التي ستمولها

  .عین التوتة  مصنع

كانت على عاتق المؤسسة و  مسنتیمالمصنع والمقدرة تكلفتها بأكثر من ملیار  عملیة تجدید هیكلة إن

المؤسسة التي ستسمح بتحسین اإلنتاج وستتم العملیة عبر مراحل دون أن یتوقف  تهدف لتحسین وسائل

التلوث  ظاهرة اإلنتاج كما ستسمح التجهیزات الجدیدة خاصة ما تعلق بالمصفاة من الحد من المصنع عن

قلة الطلب على مادة اإلسمنت مقارنة  قد تم اختیار فصل الشتاء لتجدید المصنع ألن ذلك یتزامن مع

  .بفصل الصیف

                                                             
1 -  http://www.djazairess.com/alfadjr/141784 ,page consultée le25/11/2012.   
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 سیؤدیان مصفاتین ان هاتین البمصنع إسمنت عین توتة بباتنة  االستثماراتو  أكد مدیر التطویر حیث

و یتعلق األمر بعتاد یستخدم بشكل خاص في تطهیر الهواء ، لحد من تطایر الغبار و استهالك الطاقةل

 االحتباسفي الوسط الصناعي بما یسمح بتوفیر الطاقة و المواد و الماء و انبعاث الغازات المتسببة في 

طن أي ما  34.000الحراري، و أوضح أن حجم انبعاث الغبار من مصنع اإلسمنت یقدر سنویا بحوالي 

مضیفا أنه بفضل إنشاء جیل جدید من المصافي ذات األذرع    من اإلسمنتطن  27.000یعادل إنتاج 

ربح مالي هام بالنسبة   كما قال  بما یمثل % 95تمكن المصنع من الحد من تطایر الغبار بنسبة 

متر مكعب  240.000و أضاف أن هذا المصنع الذي یقدر معدل استهالكه للماء سنویا ب ، للمؤسسة

متر مكعب من هذا المورد بفضل هذین التجهیز ین بما یضمن  11.000والي قد تمكن من استعادة ح

و ینتج هذا المصنع الذي یعد فرعا للمجمع الصناعي إلسمنت ، نسمة حسب 3000تموین 

  1.(GICA)الجزائر

و أخیرا یمكن أن نقول أن مؤسسة اسمنت عین التوتة تحقق اقتصادیات الحجم التي أدت إلى انخفاض    

زیادة التكالیف خاصة ما  إلىالتكلفة المتوسطة مع زیادة اإلنتاج إال  في الحاالت االستثنائیة التي  تؤدي 

  یتعلق  باالستثمارات سواء استهدفت عملیة التوسیع أو التجدید.

 ثاني: عوائق الدخول في وجه الداخلین الجدد.ال المطلب

  عین التوتة مؤسسةو اقتصادیات الحجم ب عوائق الدخول :الفرع األول

قطاع االسمنت بالجزائر قطاع استراتیجي یتغیر تبعا للتغیرات في قطاع البناء فرغم المصانع  إن 

فال یمكن لالسمنت المصنوع  ،أنه یعاني عجزا إال ACCو مؤسسة الخاصة  المملوكة للقطاع العام ،

االستیراد من الخارج فكان  إلىمما یضطر الحكومة و المؤسسات الخاصة  يتغطیة الطلب المحل بالداخل

القطاع  إلىیوجد عائق یمنعهم من الدخول  القطاع مفتوحا أمام المستثمرین األجانب و المحلیین و ال

یزات الضخمة الالزمة للمصانع و العوائق القانونیة سوى تكلفة احتیاجات رأس المال الكبیرة نظرا للتجه

 إالالستثمار لتفرضها الدولة على المستثمرین مما یبرر الطلبات الكثیرة التي تلقتها الوكالة الوطنیة  يالت

  أنها لم توافق علیها.    

فیها حیث عملیة تسعیر المنتج لیس للمؤسسة دخل  أنتبین بالنسبة لمؤسسة االسمنت عین التوتة   أما

ول له تحدید أسعار االسمنت في جمیع المؤسسات الوطنیة و خمجمع االسمنت بالجزائر هو وحده الم  أن

و  GICAبالتالي مؤسسة عین التوتة هي أیضا مطالبة بتطبیق األسعار المفروضة علیها من قبل مجمع 

كنها تتمتع بالمزایا المنخفضة ل ال تستطیع تبنى أي إستراتیجیة للتسعیر و ال یمكن اعتبارها كعائق للدخول

                                                             
1 - http //:www.al-fadjer.com/ar/economie/246774.htmp, page consultée le 25/11/2012. 
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كون اسمنت المؤسسة ذا جودة عالیة و نال لتمییز المنتج  إستراتیجیة إتباع إلى إضافة،  في التكالیف

  حجم نظرا كونها تقوم بزیادة اإلنتاج .تحقق اقتصادیات ال فإنها، أما المؤسسة  العدید من شهادات االیزو

  و علیة تملك:

  اقتصادیات الحجم -1

بالرغم من أن المؤسسة تحقق اقتصادیات الحجم  ال أنه من الصعب االستفادة منها في منع دخول  

 منتجاتهاتحقق اقتصادیات الحجم یمكنها تسعیر  التيالمنافسین الجدد للقطاع و ذلك الن المؤسسة 

جاتها في تمكنها طرح منأ إذاو في ما  المرتقبینبأسعار منخفضة بالمقارنة مع المنافسین الحالیین أو 

  قد تستطیع  الحد من دخول المنافسین الجدد  في حالة ما : فإنهافضة منخ السوق بأسعار

سسة یحدث نظرا الن المؤ  أنكانت المؤسسة قادرة على تلبیة الطلب الكلي و هذا  ال یمكن  إذا -

لن تستطیع زیادة إنتاجها عند مستوى تزداد فیه التكالیف الثابتة أي التجهیزات الالزمة لزیادة 

الطاقة اإلنتاجیة و نحن نعرف أن صناعة اإلسمنت لها تجهیزات إنتاجیة خاصة  كاألفران فال 

فان هذا  یمكن قیام المؤسسة بزیادة اإلنتاج  الن لكل فرن طاقة نظریة و حتى و إن تم تجاوزها 

الى حدوث ظاهرة التبدیرات  اإلنتاجسیؤدي إلى  سرعة اهتالك التجهیزات و قد یؤدي الزیادة في 

 .  تزداد التكلفة المتوسطة للوحدة اإلنتاجمن الزیادة في  عند حد معین ألنهفي الحجم 

ممكن في قطاع  في حالة ما إذا كانت المؤسسة هي المسؤولة عن تحدید األسعار و هذا غیر -

ألنه    GICAتابعة للمجمع الصناعي السمنت الجزائر  Scimatاالسمنت طالما ظلت مؤسسة 

سعریة إلعاقة  إستراتیجیةبتحدید األسعار و بالتالي ال یمكن أن تتخذ أي  الذي یقومهو وحده 

 .دخول المنافسین الجدد

یمكن للمؤسسة أن تجعل اقتصادیات الحجم عائقا لدخول السوق و هذا بأخذ جزء من السوق كأن  -

قامت باإلنتاج بحجم  إذاأخذ سوق الشرق الجزائري ألنه یمكن أن تغطي هذه السوق في حالة ما ن

تحدید األسعار من طرف المؤسسة نفسها زیادة على ما یتمتع به  إمكانیةكبیر و في ظل 

العدید من الشركات األجنبیة بالجزائر  طلب یبرر لذي تنتجه من جودة عالیة و هذا مااالسمنت ا

على اسمنت عین التوتة بالرغم من تواجد هذه الشركات بالقرب من إحدى كالشركات الصینیة 

لذا قد   مصانع االسمنت األخرى فتراها تفضل تحمل تكالیف النقل للحصول على هذا المنتج

متزاید و بالتالي تمنع أي في حالة الطلب البرفعها من الشرق أو تقوم تحافظ على حصتها 

            مستثمر من دخول سوق الشرق الجزائري؛

 ؛المحاجرالمزایا المطلقة في التكالیف نظرا لقربها من  كلتمت المؤسسة - 2

مما جعلها تلقى الطلب  العالیة و مطابق منتجها للمواصفات لجودةاتمییز في المنتجات نظرا  - 3

 الكبیر؛
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نظرا لزیادة الطلب على مادة  ال تمتلك المؤسسة طاقات إنتاجیة فائضة الن كل ما ینتج یسوق - 4

 40و تبلغ طاقة التخزین  زیادة على مشكل حجم المخازن ألنها ال تمتلك مخازن كبیرة  اإلسمنت،

و ما یوجد یتم فیه تخزین االحتیاطي لكل شهر كما أنها في حالة  عدم قدرتها  ألف طن فقط 

على تلبیة طلب زبائنها تقوم بشراء االسمنت من المصانع القریبة منها و إعادة بیعه و هذا ما 

حدث عند التوقف الجزئي خالل األشهر التي قامت فیها المؤسسة بعملیة التجدید للمصفاة و 

 ؛نظام التسییر

ل مؤسسات االسمنت على المستوى الوطني تقوم بالحصول على بعض المواد األولیة من ك - 5

منحها المجمع حق الحصول على هذه المادة منه، أي لها نفس درجة التكامل  الذي منجمال

 ؛العمودي لألمام

مؤسسة االسمنت تقوم بحمالت إعالنیة تخصص لها مبلغ من میزانیتها كل سنة و ذلك  أنكما  - 6

مجدیة   إستراتیجیةأنها ال تعتبر  إال األوراس أو تدعیم بعض األندیة الوطنیة إذاعةي ف إما

 في ظل ظروف القطاع غیر المشبع  ؛ هذاللتعریف بالمنتج و  أو إلغراء

هو وحده المخول  بتحدید  GICAتسعیر طالما أن مجمع للال یمكن إتباع أي إستراتیجیة   - 7

  األسعار.

نناقش استراتیجیات إعاقة الدخول من قبل المؤسسات القائمة في القطاع و باختصار ال یمكن أن 

لمنع الداخلین الجدد الن قطاع االسمنت ال یزال لحد الساعة قطاع غیر مشبع خاصة في ظل 

ال یوجد حاجز یمنع دخول المؤسسات إلى القطاع  حملة المشاریع التي تعتزم الحكومة تنفیذها و

لتراخیص و قوانین حمایة البیئة و العمال) إضافة إلى ضخامة رأس سوى العوائق القانونیة( ا

ما یبرر كثرة الطلبات الوطنیة و األجنبیة إلنشاء  و هذاالمال المستثمر في هذه الصناعة  

  مصانع لالسمنت لدخول السوق  

التوتة أما بالنسبة للمنافس المتواجد بالصناعة الذي یهدد الحصة السوقیة لمؤسسة االسمنت عین 

هذه المدینة تعتبر من بین المدن  أنالفرنسیة  بمدینة المسیلة خاصة و   Lavargeهو مؤسسة

كما نشیر بأن أسعار  بتغطیة احتیاجاتها من هذه المادة ،    Scimatالتي تقوم مؤسسة 

تبلغ أضعاف سعر مؤسسة عین التوتة  و بالتالي  تتمیز بأسعار    Lavargeاالسمنت لمؤسسة 

  .ة مقارنة مع المؤسسة المنافسة منخفض

  السوق بعد سنوات  إلىوسنقوم بدراسة المنافسین المحتملین  و المرتقب دخولهم 
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  الداخلون الجدد لقطاع االسمنت في الجزائر (االستثمارات الجاریة): :الفرع الثاني

 اثنانلألجانب  (  2و   GICAتابعة لمجمع   12مصنعا إلنتاج االسمنت  15رغم أن الجزائر تمنك 

إال أنها تعاني نقصا كبیرا في االسمنت یقدر  ،لشركة الفارج بالمسیلة و معسكر و وواحد ألسیك بوهران 

مما اضطرت لالستیراد من الخارج  و سیتم القیام بتغطیة الطلب في  2011ملیون طن سنة  3ب 

و القیام بانجاز   2014- 2010خماسيالسنوات المقبلة نتیجة عملیات التوسعة في إطار المخطط  ال

   مصانع جدیدة .

مقارنة بأي دولة أخرى  یملك العدید من المزایا التنافسیة إلنتاج اإلسمنت يالجزائر اإلسمنت كما أن سوق 

في شمال إفریقیا، منها ارتفاع الطلب المحلي ووفرة كبیرة في كمیة الغاز الطبیعي وسهولة الوصول إلى 

  .هذا ما أدى بالمستثمرین إلى االهتمام باالستثمار في االسمنت بالجزائر و األسواق 

ي الجزائر تخص مستثمرین أجانب طلبا لالستثمار النجاز مصانع لالسمنت ف 15فتلقت الوكالة الوطنیة 

غیر أن هذه الطلبات مستبعدة  GICAو وطنیین من الخواص و المجمع الصناعي السمنت الجزائر 

  .1القبول 

تابعة  2تابعة للقطاع الخاص و  2مشاریع جدیدة  4ن هناك عدة مصانع دخلت حیز التنفیذ وهي أ غیر

  و هي: GICAللمجمع 

 مصنع غیلیزان  مصنع بشار و -

 مصنع الجلفة -

 مصنع أم البواقي -

 مصنع بسكرة -

 

 مصنع بشار و غیلیزان :  -1

زان بطاقة لیبمدینة بشار و غی GICAمن قبل المجمع الصناعي السمنت الجزائر  سیتم انجاز مصنعین

ملیون طن  و  2غیلیزان فینتج مصنع  ملیون طن أما  1ملیون طن حیث  ینتج مصنع بشار  3إجمالیة 

المجمع و سینجز مصنع غیلیزان  ببلدیة القلعة على  إلىطراك اانجازهما من شركة سون ذلك بعد ما حول

بین المجمع الصناعي السمنت الجزائر والصندوق  كلم جنوب والیة غیلزان  بالشراكة 35 يبعد حوال

الوطني لالستثمار بالنسبة للجانب الجزائري وكذا الشركة الصینیة "شاینا ستایت كونستركشن انجینرینغ 

أما بالنسبة لمصنع بشار سیتم انجازه من قبل المجمع الصناعي  ،كوربورایشن" بالنسبة للجانب األجنبي

منصب  600منصب عمل وأما مصنع غیلیزان  450یخلق مصنع بشار السمنت الجزائر لوحده  و س

                                                             
1 -http:/www.wakteldjair.com/index.php,page consultatée le 06/11/2012.    
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سیتم انجاز مصنعي بشار و غیلیزان فور الحصول على سندات منجمیة لالستكشاف لدى الوكالة ، عمل 

 1.الوطنیة للثروة المنجمیة

ملیون  250سینجز مصنع غیلیزان بتكلفة ، و 2017من المنتظر أن یدخل مصنع بشار حیز التنفیذ سنة 

المتوفرتین بتراب بلدیة  سیتم استغالل مادتي الكلس و الصلصال الضروریتین إلنتاج االسمنت و ،دوالر

بینما  كما تضم بلدیة القلعة منجمین بكل من جبل بربار و سیدي بوزید ، بدائرة یللالرحمة القلعة و عین 

كما من  ،  إبراهیمبكل من منطقتي سیدي حمداني و عین  آخرینعین الرحمة على موقعین  تتوفر بلدیة

الممكن  للمجمع انجاز مصنع صغیر لالسمنت في الجنوب الكبیر في حال اكتشاف حقول لالسمنت قد 

  2طن . 000 250إلى   000 200یبلغ إنتاجه 

  مصنع بسكرة: -2

اتفاقیة استثمار  و مواد البناءو شركة مواد المالط  وقعت كل من الوكالة الوطنیة لتطویر االستثمار  

ملیون  400ملیار دج أي  29.6 ـــــــبقیمة مالیة تقدر ب  حول انجاز مصنع لإلسمنت ببلدیة جمورة ببسكرة

و ذلك بالشراكة بین المجمع الفرنسي الفارج و شركة سواكري  3،ملیون طن 2 إنتاجیةدوالر و بطاقة 

  .2012السداسي األول من سنة للبناء و األشغال العامة و ذلك خالل 

  مصنع االسمنت بأم البواقي : -3

ملیون دوالر  497تقوم شركة الفارج الفرنسیة بإنجاز مصنع لإلسمنت بسیغوس بأم البواقي بقیمة  

ملیون طن من اإلسمنت سنویا و  2ب تقدر الجزائر بقدرة إنتاجیة إلسمنت بالشراكة مع المجمع الصناعي

بحیث یملك الطرف الجزائري  األجنبيبالمائة و ذلك حسب قانون االستثمار  51/49ذلك وفق القاعدة 

  4بالمائة .  51

  الجلفة :بمصنع أسیك  -4

إحدى شركات "أسیك لإلسمنت"، التي أسستها مجموعة القلعة لالستثمارات  الجزائر قامت شركة  أسیك

باختیار مدینة الجلفة إلنشاء مصنع جدید '، رائدة االستثمارات المالیة المباشرة في المنطقة العربیة 'المالیة

أو  4، حیث یبلغ عدد سكانها  عدد سكان لالستثمارتعد منطقة مثالیة   الجلفةلإلسمنت وذلك ألن مدینة 

، وبالرغم من هذا ال یوجد مصنع إسمنت خاص بها، لذا تقوم بتلبیة احتیاجاتها  دول خلیجیة 5

 االستهالكیة من اإلسمنت عن طریق العاصمة أو المناطق الصناعیة األخرى .

كلم طاقته  14تستخرج مادته األولیة من جبل بطول  اإلبلبعین  مصنع أسیك بمنطقة الصدر إنشاءیتم 

  .طن یومیا  1800 اإلنتاجیة

                                                             
1
 -www.elkhbaronline.com , page consultée le 07/11/2012. 

2 - Ibid. 
3 -www.ar.algerie360.com, page consultée le  22/11/2012. 
4 - http:/ihy.ggpht.com/algerie, page consultée le  22/11/2012. 
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مع شركة "ألسمیدث" الدانماركیة  الجلفةحیث قامت أسیك لإلسمنت بتوقیع عقود إنشاء مصنع  

اإلسمنت وتقدیم الخدمات، باإلضافة إلى الشركات الشقیقة "أسیك"  المتخصصة في معدات وأنظمة إنتاج

  للمعدات األوتوماتیكیة والكابالت الكهربائیة، "أسیك" الهندسیة إلداریة المشروعات.

یعد أكبر استثمار لشركة أسیك القابضة  و ملیون دوالر، 550أن تكلفة المشروع انجاز المصنع بلغت 

اني مشروع للشركة بالجزائر بعد مشروع مصنع االسمنت بوالیة وهران، و خارج حدود مصر حتى اآلن، وث

و  2009خالل عامین  ، إال أن األزمة الجزائریة المصریة 2011كان من المرتقب تسلیم المشروع عام 

تنوي أسیك لألسمنت زیادة قدرتها اإلنتاجیة كما   1 ،، عرقلت عدد من المشاریع المصریة بالجزائر2010

و ذلك سنة  األساسیةسیعمل المصنع على تلبیة احتیاجات قطاعي التشیید و البنیة  و لجلفةبمصنع ا

  ملیون طن. 3، وتبلغ الطاقة اإلجمالیة لمصنع الجلفة  2015

  وسیتم إدراج جدول یوضح أهم االستثمارات لمصانع االسمنت الوطنیة و األجنبیة.   

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

                                                             
1 -htt/www.djaziress.com/alfadjer/php, page consultée le  22/11/212. 
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 النجاز مصانع االسمنت بالجزائر: ) االستثمارات الجاریة15جدول رقم (

التكلفة   الجهة  المكلفة باالنجاز  ملكیة المصنع  مكان االنجاز

  اإلجمالیة

  تكلفة الطن  اإلنتاجیةالطاقة 

المجمع الصناعي   بشار 

 السمنت الجزائر 

GICA  والصندوق الوطني

  و الشركة الصینیة  لالستثمار

  /  ملیون طن 1  /

الشركة الصینیة و   غیلیزان 

 GICAمجمع 

GICA  والصندوق الوطني

  و الشركة الصینیة لالستثمار

ملیون  250

  دوالر

 0.008  ملیون طن 2

  دوالر

بلدیة جمورة 

  ببسكرة

الفارج الفرنسیة و 

  شركة سواكري للبناء

ملیون  400  /

  دوالر

 0.005  ملیون طن 2

  دوالر

بلدیة سیقوس 

  بأم البواقي

ج و           فار /ال49

 GICA/لمجمع  51

ملیون  497  /

  دوالر

  0.004  ملیون طن  2

  دوالر ملیون

عین االبل 

  بالجلفة

شركة "ألسمیدث" الدانماركیة و   أسیك لالسمنت

  الشركات الشقیقة "أسیك"

تتراوح بین 

ملیون  550

ملیون     دوالر

                                               

  ملیون طن  3

 0.0054  

  دوالر 

  .عداد الطالبةامن  المصدر:

التقنیات  هذا راجع إلى اختالف التجهیزات و اختالف في تكلفة إنتاج الطن و الجدول من نالحظ   

  .المستخدمة في اإلنتاج و هذا حسب كل مصنع 
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  : الخالصة

حیث ورثت الجزائر  ثالث  ت المهمة و اإلستراتیجیة في البالد قطاع االسمنت من القطاعا إن     

المستعمر و قامت بإنشاء تسعة وحدات أخرى  كما تم دخول مؤسسات أجنبیة أدت من  إنتاجیةوحدات 

بعد  لقلة  ثم االحتكار التنائي خاصة احتكار ا إلىمن االحتكار التام  القطاع تغیر في هیكل إلى حدوث

تابعة لمجمع الصناعي السمنت   اإلثناعشرحل المجمعات األربعة و أصبحت مؤسسات االسمنت 

االسمنت مصنعا  على مستوى الوطن إال أن هذا اإلنتاج  من  15 و بالرغم من وجود   GICAالجزائر

ه أهم المنتج داخل الوطن ال یكفي لتغطیة الطلب المحلي نتیجة  الطلب المتزاید علي االسمنت باعتبار 

و هذا  2014-2010مواد البناء و خاصة في مجال البنیة التحتیة و اإلسكان لتنفیذ المخطط الخماسي

القیام  فكان من الضرورةو  المستردیناالسمنت إضافة إلى وجود بعض  دما أدى بالمجمع بالقیام باستیرا

  .بإنشاء مصانع جدیدة

 زیادة ف ،ویمكن اعتبار مؤسسة االسمنت عین التوتة من أهم المؤسسات على مستوى الشرق الجزائري    

اإلنتاج بالمؤسسة المدروسة  یؤدي حتما إلى انخفاض تكالیف الوحدة الواحدة أي انخفاض التكلفة في 

السوق  إلىدة و تحقیق اقتصادیات الحجم التي قد تستعملها في الحد من دخول مؤسسات جدی المتوسطة

كون عملیة تتتوقف على توفر جمله منة العوامل في مقدمتها القدرة على تحدید سعر االسمنت دون أن 

 . GICAالتسعیر من صالحیات  مجمع 

غیر أن القطاع ال یحتوي على عوائق كثیرة  سوى بعض العوائق القانونیة المتعلقة بتراخیص االستثمار   

وجود عوائق الخروج نظرا لخصوصیة األصول  إلىو  مبالغ االستثمارات الضخمة  كما یمكن أن نشیر 

ة مشاریع حیث بلغ عددها خمس من مستثمرین محلیین و أجانب هو ما یبرر االستثمارات الجاریة

سیؤثر  و هذا ، مصانع لإلسمنت التي لم یتم الموافقة علیها إنشاءباإلضافة إلى الطلبات الكبیرة على 

  المنافسة بالقطاع. علىهیكل قطاع اإلسمنت  و  على

              
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ةــــالخاتم
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   ة:ــــــخاتمال

السوق تفكر  إلىقبل الدخول  أصبحت المؤسسات  ،وازدیاد حدة المنافسة السریعةفي ظل المتغیرات     

تقوم بخلق العوائق  أنعلیها  المؤسسات المتواجدة بالسوق أنفي نوعیه العوائق  الموجودة بالقطاع كما 

حها و مكانتها في السوق  خاصة في ظل في وجه المنافسین الجدد و هذا من أجل المحافظة على أربا

االنفتاح على العالم الخارجي و فتح الباب نحو المنافسة األجنبیة ، فستكون المؤسسات الوطنیة مهددة من 

الخروج من القطاع خاصة مع  عدم القدرة على مواجهة السلع األجنبیة التي تتمیز بجودة و نوعیة عالیة 

اجدة بالسوق علیها أن تمتلك ى المؤسسات الوطنیة،  فالمؤسسات المتو هذا ما یمكنها من القضاء عل ، و

مزایا معینة كاقتصادیات الحجم أو المزایا المطلقة في التكالیف أو تمییز منتجاتها مما یجعلها مختلفة عن 

،و هذا ما المؤسسات الراغبة أو كأن تبني طاقة فائضة أو تقوم بإتباع إستراتیجیة معینة في التسعیر

استعمال بعض اإلستراتیجیات لمنع الدخول  اقتضى األمر إذاخاصة كنها من استعمالها عند الضرورة یم

هذه العوائق على ظروف معینة ترتبط بطبیعة  فعالیةتعتمد درجة و  ، اقتضى األمر ذلك إذا  المحتمل

خول المنافسین الجدد و القطاع و بالمؤسسة معا   فكلما ازدادت قوة العوائق الموجودة بالقطاع  كلما قل د

أمكن المؤسسة من الحفاظ على مكانتها في السوق و تقل عدد المؤسسات المتواجدة بالقطاع  بالتالي

  . و عوائق الدخول عالقة تناسبیة االحتكار جةفلدر 

و نظرا ألهمیة عوائق الدخول في هیكل الصناعة ، ومع اعتبار اقتصادیات الحجم أحد العوائق   

تحقیقها بجملة من العوامل و من  إلىي قد ال یكون للمؤسسات ید فیها بل یمكنها الوصول  الطبیعیة الت

الممكن للمؤسسات هذه استعمالها في إعاقة دخول منافسین جدد و یرتبط ذلك بالحد األدنى للكفاءة 

  اإلنتاجیة.

االقتصادیة و كقطاع استراتیجي مهم له أثر كبیر في  التنمیة  قطاع اإلسمنت ألهمیةونظرا     

كان البد من معرفة أهم العوائق بالقطاع و مدى إمكانیة استعمالها في إعاقة دخول المنافسین  االجتماعیة

فمؤسسة االسمنت عین التوتة تترقب تهدیدا من منافسین محتملین خاصة في الشرق الجزائري ، الجدد 

 .الكثیرة الجاریة االستثماراتوطنیة و أجنبیة مع  

هیكل الصناعة و عوائق الدخول و أثر اقتصادیات الحجم على دخول  لكل منل التعرض من خال و 

  تم التوصل إلى النتائج التالیة:، مؤسسة اإلسمنت لعین التوتةبالتطبیق على المنافسین المحتملین 

  

  بالجانب النظري: متعلقةالنتائج ال

  ؛ذا السوقیختلف وجود عوائق الدخول في األسواق و ذلك حسب طبیعة ه  - 1

  ؛یترتب على دخول مؤسسات جدیدة للصناعة تغییر في هیكل السوق - 2
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و بالتالي التأثیر على أرباحها و منافسین محتملین یشكل تهدید لمكانة المؤسسة القائمة  وجود إن - 3

  ؛حصتها السوقیة

مة في أسواق وجود دراسة عوائق الدخول یقتضى منا دراسة أسواق احتكار القلة حیث تكون منعد إن - 4

  ؛المنافسة التامة و تزداد حدة هذه العوائق كلما زادت درجة االحتكار

تعتبر عوائق الدخول الطبیعیة أو الهیكلیة أقل فعالیة من عوائق الدخول اإلستراتیجیة في اعاقة   - 5

  ؛دخول المنافسین الجدد

افس المحتمل یؤثر على هیكل قیام المؤسسات القائمة بالقطاع على وضع عوائق لمنع دخول المن إن - 6

  ؛السوق

 إذاالعوائق الطبیعیة التي تمتلكها المؤسسات القائمة تكون غیر فعالة لمنع الدخول خاصة فیما  إن - 7

  ؛كان المنافس الجدید یحمل ابتكارات جدیدة 

قیة إن تحقیق المؤسسة القتصادیات الحجم یقتضي علیها تحقیق جملة من الوفورات المالیة و التسوی - 8

  ...  اإلداریةو 

تخفیض التكالیف لكن هذا لن یستمر ألنه سیواجه  إلىسیؤدي حتما  إنتاجهاقیام المؤسسات بزیادة  إن - 9

  حدوث تبذیرات الحجم أو اقتصادیات الحجم السالبة؛

  اعتبار اقتصادیات الحجم عائق لدخول السوق یتوقف على الحجم األدنى للكفاءة اإلنتاجیة. إن  -10

   

  المرتبطة بالجانب التطبیقي: تائجالن

عن طریق القیام بعملیات  إالیمكن تلبیة الطلب المحلى  قطاع اإلسمنت قطاع غیر مشبع و ال یعتبر - 1

  ؛االستثمار

  ؛لمؤسسة االسمنت عین التوتة مكانة مهمة في القطاع  - 2

مؤسسة عین التوتة و مؤسسة  اإلسمنت على مستوى الشرق الجزائري بإنتاجسیغطي  طلب  - 3

Lavarge  ؛الفرنسیة  

  ؛ ري السمنت الجزائـــــــة المجمع الصناعـــــــــوجود الكثیر من المنافسین المحتملین یهدد مكان إن  - 4

سعــــــــي مؤسسة االسمنت عین التوتة القیــــــام باستثمارات جدیدة في المؤسسة یؤثر على زیــــــادة  إن - 5

  ؛  هاإنتاج

أنه یصعب علیها منع   إالعلى الرغم من تحقیق مؤسسة اسمنت عین التوتة القتصادیات الحجم  - 6

  .في حالة وجود تغییرات في قطاع اإلسمنت بالجزائر إلىدخول المنافسین الجدد  

تواجه مؤسسة االسمنت خطر دخول المنافسین الجدد و بالتالي تهدید حصتها السوقیة خاصة بعد   - 7

  ؛بأم البواقي   Lafargeیتم إنشاء مصنع للخواص ببسكرة و مصنع أن 
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  اختبار صحة الفرضیات:

  انطالقا من النتائج السابقة تم التوصل إلى اختبار الفرضیات التالیة:

   .على درجة المنافسة تأثیرعوائق الدخول ل: األولىالفرضیة 

ق تمكنت المؤسسات القائمة من منع دخول ة كلما زادت قوة العوائعتبر هذه الفرضیة صحیحة، حیث أنت

المنافسین المحتملین و بالتالي تقل  شدة المنافسة في  السوق فكلما زادت العوائق الموجودة في القطاع  

   اقتربنا من حالة االحتكار بحیث تكون هناك وجود لعوائق الدخول في سوق احتكار القلة

  السوق  إلى الجدد یمنع دخول المنافسین الحجم تحقیق اقتصادیات إن :لثانیةالفرضیة ا

بینا كیف أن تحقیق  حیثجاء في الفصل الثاني  تعتبر هذه الفرضیة صحیحة وذلك من خالل ما

اقتصادیات الحجم سیؤدي إلى انخفاض األسعار نتیجة انخفاض تكلفة الوحدة بسبب زیادة اإلنتاج و 

السوقیة و قد یمكن المؤسسة القائمة من  الحصةبالتالي انخفاض األسعار سیؤدي حتما إلى زیادة 

     اعتمادها في الحد من دخول المنافسین الجدد للقطاع .

الحجم ویكون عائقا حسب ظروف  اقتصادیاتمؤسسة اسمنت عین التوتة تحقق  إنلفرضیة الثالثة: ا

  السوق

دیات الحجم كما حیث أننا أثبتنا أن المؤسسة المدروسة تحقق اقتصاهذه الفرضیة تعتبر صحیحة ،   

أشرنا أن قطاع االسمنت قطاع یعاني  نقصا في العرض كما أنه قطاع مربح و هذا ما شجع دخول 

إال أنها یمكن أن تكون عائقا على المدى  مؤسسات ینتظر قیامها بعملیات اإلنتاج في السنوات المقبلة

     .الطویل في حالة ما تغیرت ظروف القطاع 

  :التوصیات

  :التالیة االقتراحاتو  التوصیاتث البد من الخروج ببعض في نهایة البح

بامتالكها لبعض تكون مستعدة لمواجهة أي تهدید بالدخول   أنالبد للمؤسسات القائمة بالقطاع   - 1

  ؛ المزایا 

قیام المؤسسات بدراسات مهمة في القطاع الذي تنشط فیه لمعرفة نوعیة العوائق الفعالة في القطاع  -2

  دة الستعمال العائق المجدي في حالة رغبة أي منافس جدید من دخول السوق؛لتكون مستع

قبل دخول تفكیر أي مؤسسة في دخول سوق معین البد أن تقوم بدراسة جیدة عن هذا القطاع كما  - 3

أهمیة لعوائق الخروج و الحركة و معرفة درجة حدتها قبل التفكیر في الدخول  إعطاءنشیر بأنه علیها 
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قوم بالدخول و تكتشف بأنه ال یمكنها البقاء في القطاع ففي هذه الحالة تكون لعوائق الخروج قد ت ألنه

  ؛ األثر الكبیر

  :الدراسة  اقـــــــآف

تعتبر اقتصادیات الحجم عائق  حدأي  إلى" في المتمثلة بحثنا و بعد االنتهاء من معالجة إشكالیة    

في هذا  یمكن أن تكون مواضیع لدراسات مستقبلیة تبین لنا مجموعة من المواضیع ،"لدخول السوق

  المجال وهي:

  .الصناعة أداء المؤسسات فيعلى عوائق الدخول یر تأث -

  .المؤسسة الصناعیة ربحیةعلى  أثر عوائق الدخول -

 .الطاقة الفائضة كعائق لدخول السوق -

  .أثر عوائق الدخول على تركز الصناعة  -

 . في  قطاع االسمنت المحتملةعوائق الدخول و المنافسة   -

  عوائق الخروج كعوائق لدخول مستثمرین  للنشاط.   -

  



 

 

 

 

  

  

 قـائمة المراجع
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