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ملخص:
هتفدؼ ى ه الورقة البحثية إىل زلاولة تطبيق ظلوذج بورتر
اخلماسي للقوى التنافسية على شركة كونفدور للصناعات
االلكًتونية ،من أجل معرفة أىم القوى ادلؤثرة على
ادلنافسة يف قطاع الصناعات االلكًتونية ،استعفدادا الزباذ
اإلجراءات الالزمة الغتناـ الفرص وذبنب التهفديفدات
اليت تشكلها ى ه القوى.
الكلمات املفتاحية :التحليل التنافسي ،ادلنافسة،

Résumé:

L'objectif de cet article est la
détermination des forces influentes sur
la concurrence dans le secteur de
l'électroménager, en utilisant le modèle
des" 5 forces de Porter"; étude de cas de
la société" CONDOR ".
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société" CONDOR ".

النموذج اخلماسي لبورتر ،شركة كونفدور
مقدمة

تعترب عملية ربليل بيئة ادلؤسسة من األنشطة اجلوىرية لإلدارة اإلسًتاتيجية ،على اعتبار أهنا ربفدد االذباه ادلستقبلي
للمؤسسة وتساعفد على وضع اخليارات اإلسًتاتيجية على ضوء نتائج التحليل البيئي لتغَتات البيئة اخلارجية للمؤسسة

متمثلة يف ادلتغَتات الكلية وادلتغَتات التنافسية ،ابإلضافة إىل متغَتات البيئة الفداخلية؛ واليت سبكنها من ربفديفد الفرص
والتهفديفدات ونقاط القوة ونقاط الضعف يف بيئتها اخلارجية والفداخلية على حفد سواء.
وألف السمة ادلميزة للبيئة األعماؿ ادلعاصرة ىو شفدة ادلنافسة ،فإنو على ادلؤسسة أف تويل اىتماما ابلغا يف تشخيصها
حمليطها التنافسي وال ي يرتبط وبشكل مباشر دبصَتىا وربقيقها ألىفدافها والصمود يف وجو ادلنافسُت ،ابإلضافة إىل عفدـ
قفدرهتا على التأثَت على متغَتات ى ه البيئة واليت غلب التكيف وربيق ادلواءمة معها.
ودلعرفة أىم متغَتات البيئة التنافسية أتثَتىا على نشاط ادلؤسسة ،نعتمفد ظلوذج "بورتر" اخلماسي ،وال ي ػلفدد مخس قوى
مؤثرة على ادلنافسة ىي :ادلنافسوف على مستوى القطاع ،القوة التفاوضية للزابئن ،القوة التفاوضية للموردين ،هتفديفد
الفداخلُت ادلرتقبُت ،هتفديفد ادلنتجات البفديلة؛ زلاولُت اإلجابة على إشكالية مفادىا :كيف تؤثر القوى التنافسية ل
"بورتر" على تنافسية شركة كوندور للصناعات االلكرتونية؟
أوال  :املنافسة و التحليل التنافسي
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 -3مفهوم املنافسة:
لقفد تعفددت تعاريف ادلنافسة بتعفدد وجهات نظر القائمُت على ذلك إال أف مراميها تصب يف مصب واحفد وىو
التفوؽ وإرضاء العمالء ،وفيما يلي عرض لبعض ى ه التعاريف:
عرفت ادلنافسة أبهنا ":تعفدد ادلسوقُت وتنافسهم لكسب العميل ابالعتماد على أساليب سلتلفة كاألسعار واجلودة

وادلواصفات وتوقيت البيع وأسلوب التوزيع واخلفدمة ما بعفد البيع وكسب الوالء السلعي وغَتىا".1
كما عرفت أبهنا  ":نظاـ من العالقات االقتصادية ال ي ينطوي ربتو عفدد كبَت من ادلشًتين والبائعُت ،وكل
منهم يتصرؼ مستقال عن اآلخر لبلوغ أقصى ربح شلكن ،حبيث زبضع األسعار يف ى ا النظاـ لتفاعل قوى اقتصادية

متحررة من أي قيفد يفرض عليها متمثلة يف قوى العرض والطلب".2
ومت تعريفها أيضا أبهنا ":تكتسي عفدة معاين  ،فهي من جهة تعٍت ادلزامحة بُت عفدد من األشخاص أو القوى تسعى
لتحقيق نفس اذلفدؼ،ومن جهة أخرى تعٍت العالقة بُت التجار وادلنتجُت يف صراعهم على الزابئن،وادلنافسة تقوـ على
خاصية جوىرية ىي االبتكار والتميز ،ونتيجتها احلتمية ىي القفدرة على ج ب الزابئن".3
فادلنافسة إذا تعرب عن حالة ادلزامحة أو الصراع اليت تكوف بُت األشخاص أو اجملموعات اليت سبثل قوى التنافس
يف سعيها ضلو التفوؽ وكسب العمالء،وربويل العمالء احلاليُت وادلرتقبُت القتناء منتجات ادلؤسسة  ،ابستعماؿ رلموعة
من األساليب متمثلة يف  :األسعار  ،اجلودة ،التوقيت ،اخلفدمات ادلرفقة وغَتىا.
إف معظم تعاريف ادلنافسة تشًتؾ يف رلموعة من النقاط ىي:
 أف الزبوف ىو زلور التنافس. أف ادلنافسة مرتبطة بظروؼ السوؽ. ادلنافسة ربمل يف معناىا التفوؽ والتميز. ادلنافسة مفهوـ ديناميكي. -2التحليل التنافسي:
3-2مفهوم التحليل التنافسي:
ىو عملية استكشاؼ للمنظمات داخل القطاع الصناعي ،و التعرؼ بعمق على ادلنافسُت ،للحصوؿ على
حصة سوقية أكرب
و يتضمن التحليل التنافسي اإلجابة على األسئلة التالية:4
 ما ال ي غلعل ادلنظمة تتنافس؟ أي ربفديفد معايَت التنافس ،احلجم ،ادلوقع ،احلصة السوقية. من ىم ادلنافسوف؟ من ىم الزابئن؟ احلاليُت و ادلرتقبُت. -2-2دور ومنافع التحليل التنافسي:
جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية

043

العدد2016/15 :

التحليل التنافسي باستخدام النموذج الخماسي لبورتر بالتطبيق على شركة كوندور للصناعات االلكترونية ببرج بوعريريج د :سالم الياس

يلعب التحليل االسًتاتيجي دورا مهما يف التخطيط االسًتاتيجي و يساعفد يف ربقيق مجلة من ادلنافع للمؤسسة

،ؽلكن إغلازىا فيما يلي:5
 مساعفدة اإلدارة على فهم ادلزااي التنافسية اليت تتمتع هبا. توليفد فهم لطبيعة ادلنافسُت يف ادلاضي و االسًتاتيجيات ادلستقبلية-

توفَت قاعفدة واسعة لتطوير االسًتاتيجيات الصلاز ادليزة التنافسية يف ادلستقبل.
ادلساعفدة على توقع العائفدات و اليت تعترب زلفددا لالستثمار ادلستقبلي.
وضع اخلطط الالزمة الحتماالت ردود فعل ادلنافسُت على منتج جفديفد ،إسًتاتيجية تسعَتية ،تقنية جفديفدة.
توفَت معلومات دقيقة عن كل ما يتعلق ابدلنافسُت من :أىفداؼ ،اسًتاتيجيات و برامج.

 ربفديفد البياانت اخلاصة ابدلنافسُت و اذباه االسًتاتيجيات التنافسية الواجب صياغتها و تنفي ىا.اثنيا  -منوذج القوى التنافسية لبورتر) :)porter

إف صياغة أي إسًتاتيجية دلواجهة ادلنافسة ػلتم على ادلؤسسة ربفديفد عالقتها مع زليطها التنافسي ومعرفتو من

أجل التعرؼ على القوى ادلؤثرة يف اشتفداد حفدة ادلنافسة يف السوؽ ،ولقفد وضع مايكل بوتر ( )porterظلوذجا لتحليل
البيئة التنافسية حبيث يعفدمن أكثر النماذج قبوال ومشولية لتحليل البيئة التنافسية للمؤسسة،والشكل التايل يوضح ى ه
القوى ادلؤثرة على ادلنافسة.
الشكل رقم ( :)33منوذج القوى اخلمس املؤثرة على املنافسة لبورتر
الداخلون المرتمبون

تهديد الداخلين الجدد

الزبائن

المنافسون على مستوى المطاع

الموة التفاوضية

الموة التفاوضية

للزبائن

للموردين

المنافسة بين الشركات المتواجدة

المرودون

تهديد المنتجات أو
الخدمات البديلة
المنتجات البديلة

Source: Michaël E-porter: choix stratégiques et concurrence، Traduit par Philippe de lavergne،
édition économica، paris، 1982، p 04.
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 -3حدة املنافسة:
تعترب السوؽ يف وضعية غَت ج ابة للفدخوؿ إذا كاف ػلوي عفددا كبَتا من ادلتنافسُت األقوايء والشرسُت  ،وتزداد حفدة
ادلنافسة حسب  porterإذا كاف:
 عفدد ادلنافسُت كبَتا يف السوؽ. قوة ادلنافسُت شلا يسمح ذلم دبمارسة السيطرة يف السوؽ. اطلفاض معفدؿ ظلو السوؽ شلا يرفع من درجة التنافس على احلصص السوقية . عفدـ سبايز ادلنتجات. ارتفاع التكاليف الثابتة. ارتفاع حواجز اخلروج يف السوؽ وصعوبة تغيَت النشاط. -2هتديد الداخلني اجلدد:

يشكل دخوؿ منافسُت جفدد هتفديفدا على ادلتنافسُت يف السوؽ على اعتبار أهنم يتميزوف بقوة تنافسية معتربة ابإلضافة إىل

أهنم يرغبوف يف امتالؾ حصة من السوؽ ويفقفد السوؽ جاذبيتو كلما ضعفت حواجز الفدخوؿ إليو ،إذ يسهل يف ى ه
احلالة اخًتاؽ السوؽ من قبل منافسُت أقوايء  ،إذ يعتمفد التهفديفد بفدخوؿ منافسُت جفدد على وجود عوائق للفدخوؿ يف
الصناعة واليت تشمل رلاال أو أكثر شلا أييت:
 احلجم الكبَت أي تكلفة ادلنتج زبضع حلجم اإلنتاج ( اقتصادايت احلجم) فكلما سبكنت ادلؤسسة من ربقيق اقتصادايتاحلجم مكنها ذلك من االستفادة من ميزة التكلفة األقل.
 تنويع أو سبايز ادلنتج. احتياجات رأس ادلاؿ من خالؿ احلاجة إىل استثمارات مالية كبَتة. تكاليف التمويل. قنوات التوزيع. سياسات احلكومة واليت من شأهنا منع الفدخوؿ إىل بعض الصناعات أو فرض بعض الشروط اليت قفد تكوف عائقا يفوجو الفداخلُت اجلفدد.
 -0هتديد املنتجات البديلة:

تعترب ادلنتجات البفديلة تلك ادلنتجات اليت تشبع احلاجة نفسها  ،وتشكل ادلنتجات البفديلة هتفديفدا على اعتبار

أهنا تشكل خطرا على ادلؤسسة من خالؿ: 6
 احلفد من إمكانية البيع من خالؿ توجو بعض ادلستهلكُت إىل ادلنتجات البفديلة. -خطر زواؿ السوؽ.
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فلقفد شكلت العفديفد من ادلنتجات البفديلة أخطارا على منتجات كانت قائمة من خالؿ مراجعة سياستها التسويقية
واإلنتاجية ،فنجفد مثال :شكل التطور يف صناعات النقل ابلقطارات خطرا كبَتا على صناعة النقل اجلوي خاصة بعفد
ظهور وشيوع خفدمات القطارات فائقة السرعة ( )TGV: Train de grande vitesseألهنا تقفدـ خفدمات شلاثلة تقريبا
وبسعر أقل؛ إف ادلنتجات البفديلة ؽلكنها أف ربفد من العائفدات احملتملة للصناعة بوضع سقف على األسعار اليت من
ادلمكن أف تطلبها ادلؤسسة واليت من ادلمكن أف ربقق ذلا أرابحا.
 -4القوة التفاوضية للمشرتين:

ؽل كن أف يؤثر العمالء على الصناعة من خالؿ قفدرهتم على التفاوض خبصوص السعر ،اجلودة ،ججاؿ التسليم،

اخلفدمة ،وؽلكن القوؿ أف الوضعية التفاوضية تكوف لصاحل الزابئن عنفدما يكوف ىناؾ :
 فائض يف العرض يرغب الباعة يف ى ه احلالة يف تصريف منتجاهتم. الشراء بكميات كبَتة ودرجة تركيز كبَتة لفدى ادلشًتين. ادلنتجات ظلطية ( )produits standardsوغَت متمايزة. توافر العفديفد من ادلنتجات البفديلة. احتماؿ التكامل اخللفي بُت العمالء بتقفدمي نفس ادلنتج. ؽلثل ادلنتج ال ي مت شراؤه نسبة كبَتة من إمجايل التكاليف اليت يتحملها ادلشًتي شلا يؤدي إىل دفع ادلشًتي للبحث عنأسعار أقل.
 اطلفاض ىامش الربح للمشًتي شلا غلعلو شفديفد احلساسية لالختالفات يف التكاليف واخلفدمات (زلالت البقالة عادة مايكوف ىامش رحبها ضئيل جفدا).
 -5القوة التفاوضية للموردين:
يؤثر ادلوردوف على الصناعة من خالؿ قفدرهتم على رفع األسعار أو زبفيض جودة السلع أو اخلفدمات ادلشًتاة،
ويكتسب ادلوردوف قوهتم يف السوؽ عنفدما تتوافر ذلم الظروؼ التالية:
 سيطرة (احتكار) عفدد زلفدود من ادلوردين على الصناعة ابلرغم من كرب حجم مبيعاهتا. ضعف ادلنتجات البفديلة وعفدـ قفدرهتا على إحالؿ ادلنتجات األصلية. إمكانية التكامل األمامي بُت ادلوردين والتنافس مباشرة مع عمالئهم احلاليُت.يعتمفد ظلوذج بورتر لتحليل ادلنافسة بفدرجة كبَتة على أسواؽ الفدوؿ ادلتقفدمة  ،ل ا حىت ؽلكن تطبيق ى ا النموذج يف
7
الفدوؿ النامية واالستفادة منو يف ربليل الصناعة وظروؼ ادلنافسة غلب تعفديلو كاأليت:
 التعفديل األوؿ :وىو إضافة عنصر جخر وىو تصرفات احلكومة ابعتبارىا قوة كربى( ،)méga-forceففي الفدوؿ الناميةتؤثر احلكومة على ىيكل الصناعة وديناميكيتها وذلك ابعتبارىا القوة السادسة وادلطلوب إضافتها إىل ظلوذج "بورتر" ،
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فهي ربفدد – احلكومة -من لفديو حق احلصوؿ على ادلوارد الرئيسية  ،كما أهنا احلاكم ال ي ػلفدد العفديفد من األسعار
والتكاليف ،ل ا ؽلكن لشركات صناعة ما ربقيق ميزة تنافسية من خالؿ استجابتها لتصرفات احلكومة .
التعػػفديل الثػػاين :إضػػافة العوامػػل البيئيػػة دلػػا ذلػػا مػػن أتثػػَت يف تشػػكيل ىيكػػل الص ػػناعة وديناميكي ػػات ادلنافس ػػة.فالعوامل
االقتصادية ،السياسية ،الثقافية ،والفدؽلوغرافية ،االجتماعية ،تؤثر على قوى التنافس اخلمس وعالقتها.
اثلثا :حتليل تنافسية شركة كوندور
 -3تقدمي شركة كوندور:
 3-3حملة تعريفية بشركة كوندور
تقع شركة كونفدور®8Condorللصناعات االلكًتونية ابدلنطقة الصناعية لوالية برج بػوعريريج ،أنشػئت يف افريػل ،2002وىػي
شػػركة ذات مس ػػؤولية زل ػػفدودة رب ػػت اس ػػم " ، "Antar tradeويتمث ػػل نش ػػاسها األساس ػػي يف ص ػػناعة األجه ػػزة االلكًتوني ػػة
وااللكًتومنزلية ،يقفدر رأمساذلا ب 132.680.000 :دج ،تًتبع على مساحة تقفدر ب 90104 :ـ.2
تنتمي شركة كونفدور إىل رلمع بن محادي ال ي يضم ست شركات أخرى ىي:
 شركة  Argilorإلنتاج اآلجر و ادلواد احلمراء. شركة Gerbiorإلنتاج القمح الصلب ومشتقاتو. شركة  Polybenإلنتاج األكياس البالستيكية. شركة  Gemacإلنتاج البالط ومواد البناء. شركة  Condorإلنتاج األجهزة االلكًتونية والكهرومنزلية. شركة Hodnamétalإلنتاج العمود ادلشطر. 2-3مهام املؤسسة:

من بُت ادلهاـ اليت تقوـ هبا ادلؤسسة ن كر ما يلي:
 تطوير ادلنتجات واخلفدمات يف رلاؿ االلكًتونيات و االلكًتومنزيل. توفَت مناصب الشغل. توفَت منتوج وسٍت جزائري يف السوؽ. السعي إىل منافسة ادلؤسسات العادلية اليت تنشط يف القطاع.احلفاظ على الزابئن احلاليُت واكتساب زابئن جفدد.
 0-3إسرتاتيجية شركة كوندور:

إف اإلس ػًتاتيجية الػػيت اختارهتػػا ادلؤسسػػة ىػػي إس ػًتاتيجية التنويػػع ،وىػػي تقػػوـ عل ػػى ربقيػػق غاايهتػػا وجفاقهػػا رب ػػت
شعار(رسالة) "احلياة ابتكار  ، "Innovation is lifeوترسيخا ذل ا الشعار يكوف االبتكار هبفدؼ:
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 تلبية احلاجات ادلتجفددة. تبسيط االستعماؿ.كما أهنا تسعى لتحيق الرؤى ( )visionsالتالية:
 زبفيض التكاليف عن سريق تعظيم اإلنتاج. التواجفد عرب كامل الًتاب الوسٍت. التصفدير. 4-3دور الشركة يف االقتصاد الوطين:
إف التحسػػُت الػ ي تشػػهفده ادلؤسسػػة منػ نشػػأهتا ،والػػوتَتة اإلنتاجيػػة والتسػػويقية الػػيت تشػػهفدىا ،مسحػػت ذلػػا ابف تسػػاىم
بشػكل كبػػَت يف تػفدعيم خزينػػة الفدولػة عػػن سريػق الضػرائب الػيت تػػفدفعها ابنتظػاـ إلدارة الضػرائب ،كمػا أهنػػا توظػف عػػفددا
جػفد معتػػرب مػػن العمػػاؿ ذبػػاوز عػػفددىم  4000عامػػل  ،فهػي تسػػهم يف امتصػػاص البطالػػة ،ابإلضػػافة إىل إاتحػػة تشػػكيلة
ىامة من ادلنتوجات االلكًتونية و االلكًتومنزلية وأبسعار جفد معقولة.
 -2حتليل القوى التنافسية لشركة كوندور ابستخدام منوذج بورتر:

تعمل شركة كونفدور لاللكًتونيات من إنشائها يف زليط تنافسػي  ،ػلػوي رلموعػة معتػربة مػن ادلؤسسػات الػيت تعمػل يف
رل ػػاؿ اإلنت ػاج ،الًتكي ػػب و االس ػػتَتاد دلنتج ػػات اتم ػػة الص ػػنع ،موزع ػػة ب ػػُت عالم ػػات زللي ػػة ،أجنبي ػػة أو وك ػػالء معتم ػػفدين
دلؤسسات أجنبية؛ ى ا اجلو التنافسي احلاد لو أتثَت كبَت على رحبية ادلؤسسة ،ظلوىا ومزاايىا التنافسية.
وفيمػػا يلػػي نتطػػرؽ إىل القػػوى التنافسػػية اخلمسػػة ادلػػؤثرة ا او ادلكونػػة ذليكػػل الصػػناعة وادلػػؤثرة علػػى نشػػاط ادلؤسسػػات
ادلتنافسة.
 3-2ش دددة املنافس ددة ب ددني املؤسس ددات يف القط ددا :يتك ػػوف احمل ػػيط التنافس ػػي دلؤسس ػػة كون ػػفدور م ػػن رلموع ػػة م ػػن
ادلؤسسات والعالمات ادلعروضة يف السوؽ ،موضحة ابجلفدوؿ التايل:
اجلفدوؿ رقم ( :)01أىم ادلؤسسات ادلتنافسة يف قطاع االلكًتونيات ابجلزائر
ادلؤسسات

بفداية النشاط

العالمة

الوالية

شركة ىاين لاللكًتونيك

2002

SPACE.NET

برج بوعريريج

Sarl Hani m.a.e
ش ػػركة سامس ػػونرت لاللكًتوني ػػك 1999 UPAC
ELECTRONICS
ش ػ ػػركة عطيػ ػػة لاللكًتوني ػ ػػك
ELECTRONICS

1998 ATTIA

شركة كوبرا Sté cobra
شػ ػ ػ ػ ػػركة كريسػ ػ ػ ػ ػػتورلاللكًتونيك
ABABOU
ELECTRONICS

1998
1997 sarl
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SAMSUNG

برج بوعريريج

CHEROKEE

برج بوعريريج

COBRA NEW STAR

برج بوعريريج

CRISTOR

برج بوعريريج
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الشػ ػ ػ ػ ػػركة الوسني ػ ػ ػ ػػة للصػ ػ ػ ػ ػػناعات االلكًتوني ػ ػ ػ ػػة 1978
ENIE
شركة اكَتاSARL AKIRA
ش ػ ػ ػ ػ ػ ػػركة س ػ ػ ػ ػ ػ ػػازلة
ELECTRONICS

2002

SAMHA

الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركة الوسنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة للص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػناعات 1983
الكهرومنزليةENIEM
1997

شركة السالـ الكًتونيكس LG
شركة ميفدايMIDEA

1997

شركة فريقورSARL FRIGOR

بيػة الكًتونيػك 1998 SPA THOMSON
ALGERIE
ش ػ ػ ػ ػ ػ ػػركة س ػ ػ ػ ػ ػ ػػاتَتاكس
SATEREX

2005 SARL

شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركة التطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوير الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػناعي 1999
والتجاريSODINCO

ENIE

سيفدي بلعباس

AKIRA

سطيف

SAMSUNG

سطيف

ENIEM

تيزي وزو

LG

تبسة

MIDEA

برج بوعريريج

FRIGOR

تيزي وزو

THOMSON

وىراف

IRIS SAT

سطيف

HAIER

اجلزائر

املصدر :مصلحة إدارة اجلودة يف شركة كونفدور.

ابإلضػػافة للشػػركات ادل ػ كورة يف اجلػػفدوؿ أعػػاله ىنػػاؾ العفديػػفد مػػن ادلؤسسػػات العاملػػة يف رلػػاؿ اإلنتػػاج واالسػػتَتاد
لاللكًتونيػػات ،مث ػػل مؤسس ػػة رايػػالف) (RAYLANبعناب ػػة ،مؤسس ػػة LOTUS SATو MATRIXالس ػػتَتاد
ادلنتوجات االلكًتونية التامة الصنع ابدلسيلة وغَتىا.
إف تواجػػفد ى ػ ا الكػػم ادلعتػػرب مػػن ادلؤسسػػات العاملػػة يف قطػػاع االلكًتونيػػات ابجلزائ ػػر ،زاد مػػن حػػفدة ادلزامحػػة بػػُت
ادلؤسس ػػات يف الوص ػػوؿ إىل ادلس ػػتهلك وربقي ػػق رض ػػاه أبحس ػػن سريق ػػة شلكن ػػة ،شل ػػا جع ػػل ى ػ ه ادلؤسس ػػات تس ػػعى
جاىفدة لتضمُت منتوجاهتا لعوامل التفوؽ ادلتمثلة يف ادلزااي التنافسية وادلتمثلة أساسا يف التكلفػة األقػل أي األسػعار
التنافسية ابإلضافة إىل اجلودة العالية للمنتوجات ،و شلا زاد من حفدة ادلنافسة يف القطاع صلفد:
 ارتفاع معفدؿ ظلو السوؽ ذل ه ادلنتوجات  ،وال ي سببو توافر ادلنتوج االلكًتوين يف السوؽ اجلزائرية بعػفد فػًتة سويلػةمػػن االنغػػالؽ ،وذلػػك بعػػفد تبػػٍت احلكومػػة اجلزائريػػة سياسػػة اقتصػػاد السػػوؽ واالنفتػػاح االقتصػػادي وإاتحػػة الفرصػػة
للخػواص لالسػتثمار يف ىػ ا القطػاع بعػفدما كػاف حكػرا علػى مؤسسػيت  ENIEو  ENIEMوبعػض مػا تسػتورده
الفدولػػة لتعرضػػو يف أسػواؽ الفػػالح واألروقػػة اجلزائريػػة سػػابقا؛ إذ يالحػػس أف مجيػػع ىػ ه ادلؤسسػػات – عػػفدا العموميػػة
منهػػا -أنشػػب بعػػفد منتصػػف التسػػعينات ،ليجػػفد ادلسػػتهلك اجلزائػػري نفسػػو أمػػاـ تشػػكيلة ال أبس هبػػا مػػن ادلنتوجػػات
احمللية وادلستوردة ،كلها تسعى إىل الوصوؿ إليو أبسعار مناسبة بعيفدا عن ادلمارسات االحتكارية.
زاد من معػفدؿ ظلػو السػوؽ والطلػب علػى ىػ ه ادلنتجػات مشػروع مليػوين سػكن الػ ي أسلقتػو احلكومػة اجلزائريػة ،إذ
ربت ػػاج ىػ ػ ه الس ػػكنات إىل ذبهيػ ػزات الكًتوني ػػة والكًتومنزلي ػػة ،وق ػػفد اخ ػػربان بع ػػض ادلس ػػؤولُت يف ادلؤسس ػػة مي ػػفداف
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الفدراسػػة أف مػػن معػػايَت زايدة اإلنتػػاج اذلياكػػل القاعفديػػة والسػػكنات االجتماعيػػة الػػيت أقامتهػػا الفدولػػة اجلزائريػػة؛ دوف
إغفػاؿ التحسػن يف أجػػور ادلػوظفُت بفدايػػة مػن سػػنة  2008والػ ي رفػع مػػن قػفدراهتم الشػرائية شلػا انعكػػس سػرداي علػػى
ارتفاع معفدؿ ظلو سوؽ االلكًتونيات.
يضاؼ إىل ذلك الًتكيبة الفدؽلغرافية للمجتمع اجلزائري ال ي تبلرت نسبة الشباب يف أكثر مػن ،%75إذ يعتػرب ىػؤالء
جلهم أو كلهم زابئن مرتقبُت للمنتوجات االلكًتونية وااللكًتومنزلية.
 سبركػػز أغلػػب ادلؤسسػػات ادلنافسػػة لشػػركة كونػػفدور يف واليػػة بػػرج بػػوعريريج وبعػػض الػػوالايت اجملػػاورة مث ػل س ػػطيفوادلسػػيلة وأس ػواؽ العلمػػة بواليػػة سػػطيف ،ى ػ ا مػػا غلعػػل السػػوؽ غػػَت مسػػتقرة وادلؤسسػػات غػػَت قػػادرة علػػى فػػرض
سػػيطرهتا علػػى السػػوؽ؛ ورغػػم ذلػػك إال أننػػا صلػػفد مؤسسػػة كونػػفدور ربتػػل مركػػز ال ػرايدة يف ظػػل ى ػ ا احملػػيط التنافسػػي
الشفديفد التنافسية.
 تسويق شركة كونفدور دلنتجاهتا ربت عالمة ذبارية جزائريػة مسػجلة ومعروفػة لػفدى ادلسػتهلك اجلزائػري نظػرا للسػمعةالطيبة يف السوؽ اجلزائرية خاصة بعفد تبنيها لسياسة (جودة/سػعر) أي تقػفدمي منتوجػات ذات جػودة عاليػة أبسػعار
تنافسية.
 جلػػوء ادلؤسسػػات ادلتنافسػػة إىل التنػػافس علػػى أسػػاس اجلػػودة مػػن خػػالؿ اإلبػػفداع يف ادلنتوجػػات ،وادل ػزااي واخلػػفدماتالسابقة والالحقة لإلنتاج بفدال من التنافس على األسعار ،رغم ما لسياسة السعر من أعلية ابلغة يف ربقيػق التفػوؽ
التنافسػي ،وىػو مػػا عمػفدت إليػو شػػركة كونػفدور رغػػم جهودىػا ادلعتػربة الراميػػة إىل زبفػيض األسػعار مػػن خػالؿ تبنيهػا
جملموعة من السياسات اليت من شأهنا الضغط على التكاليف.
 2-2القوة التفاوضية للموردين:

إف القػػوة التفاوضػػية للمػػوردين مكاهنػػا أف تشػػكل هتفديػػفدا حقيقيػا للصػػناعة ،فػػتقلص مػػن مردوديتهػػا عػػن سريػػق الضػػغط
ال ي ؽلارسونو ،إما برفع األسعار أو بتفدنية مستوايت اجلودة للمواد اليت يوردوهنا.
وتعتمفد شركة كونػفدور يف صػناعتها علػى االسػتَتاد مػن اخلػارج لًتكيبػة مػن ادلػواد الفداخلػة يف إنتػاج االلكًتونيػات ،حيػث
يتوزع ىؤالء ادلوردين عرب العامل يف رلموعة من الفدوؿ ادلختلفة ،موضحة ابجلفدوؿ التايل:
اجلفدوؿ رقم ( :)02ادلوردوف الرئيسيوف لكونفدور
املورد

البلد

ىيسانسHISENSE

الصُت

غري GREE

الصُت

ميفداي MIDEA

الصُت

TCL

الصُت

دايو DAEWOO

كوراي اجلنوبية

كيومتيلKUMTEL

تركيا

جملة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية

048

العدد2016/15 :

التحليل التنافسي باستخدام النموذج الخماسي لبورتر بالتطبيق على شركة كوندور للصناعات االلكترونية ببرج بوعريريج د :سالم الياس

املصدر :مصلحة إدارة اجلودة بشركة كونفدور
يتضػػح مػػن خػػالؿ اجلػػفدوؿ أف الشػػركة تعتمػػفد يف احلصػػوؿ علػػى ادلػوارد الفداخلػػة يف إنتػػاج سلتلػػف منتوجاهتػػا علػػى رلموعػػة
من ادلوردين ادلختلفُت ،وغَت ادلتمركزين يف بلفد واحفد ،أو رلتمعة مع بعضها البعض ،شلا من شػأنو تشػكيل احتكػار قلػة
على ادلؤسسة قفد يفرض عليها بعض الضغوط التفاوضية بشأف السعر أو جودة ادلواد ادلوردة.
ولتقليل قوة ضغط ادلوردين  ،وتقليل التعامل معهم إىل أقصى ما ؽلكن ،عمفدت ادلؤسسة إىل الرفػع مػن نسػبة االنػفدماج
يف منتوجاهتا ،ونعٍت ابالنفدماج تقليل نسبة ادلواد ادلستوردة من اخلػارج والفداخلػة يف اإلنتػاج واحلصػوؿ عليهػا زلليػا ،ومػن
أجل ذلك قامت دبا يلي:
 إنشػػاء مصػػنع للبطاقػػات االلكًتونيػػة وال ػ ي يعتػػرب األوؿ علػػى ادلسػػتوى العػػر واإلفريقػػي بفدايػػة  ،2006وى ػ ا مػػنأجل توقيف عملية استَتاد البطاقات االلكًتونية وتزويفد الشركات احمللية ادلنافسػة هبػ ه البطاقػات الػيت يصػل سػعر
استَتاد الواحفدة منها  20دوالرا أمريكيا.
 حصوذلا على نسػبة %1مػن قطػع الغيػار ادلشػًتاة والػيت تػفدخل يف إنتػاج األجهػزة االلكًتونيػة رلػاان مػن سػرؼ ادلػورد،وتوجو ابألساس إىل مصلحة خفدمات ما بعػفد البيػع والػيت يػتم توزيعهػا علػى الػوكالء يف فػًتة الضػماف ،أو بيعهػا ذلػم
خارج فًتة الضماف.
 إنشػػاء وحػػفدة إلنتػػاج البالسػػتيك مػػن أجػػل إنتػػاج اإلسػػار األمػػامي واخللفػػي للتلفػػاز ،وإنتػػاج مروحيػػات ادلكيفػػاتاذلوائية.
 إنشػػاء وحػػفدة إلنتػػاج م ػواد التغليػػف ( البولسػػتَتاف)من أجػػل تغليػػف ومحايػػة ادلنتػػوج عنػػفد االنتهػػاء مػػن صػػنعو ،وى ػ اهبفدؼ تقليل تكاليف االستَتاد وتوفَت العملة الصعبة.
 إنشاء وحفدة إلنتاج الثالجات على مستوى الشركة بفدال من تركيبها. إنشاء وحفدة خاصة نتاج الكارتوف ادلستعمل يف تعبئة منتجات الشركة.إف ى ه ادلمارسات اليت قامت هبا شركة كونفدور بغية التقليػل مػن قػوة ضػغط مورديهػا  ،ابإلضػافة إىل سػعيها للرفػع
من معفدؿ االنفدماج يف إنتاج منتجاهتا زلليا،مكنها من التحكم الكبَت يف التكػاليف ،ابإلضػافة إىل الػتحكم الكبػَت
يف تقنيػػات اإلنتػػاج والتصػػنيع ،شلػػا اكسػػب عامليهػػا مهػػارات كبػػَتة وخػربات عاليػػة اسػػتطاعت مػػن خالذلػػا الرفػػع مػػن
جودة ادلنتجات ،شلا أعطى منتوجات ادلؤسسة مزااي تنافسية ( على مستوى اجلودة وك لك السعر).
وؽلك ػػن الق ػػوؿ أبف م ػػوردي ش ػػركة كون ػػفدور ال تعت ػػربىم ادلؤسس ػػة هتفدي ػػفدا ذل ػػا بق ػػفدر م ػػا تعت ػػربىم ،ويعت ػػربوف
أنفسهم– ادلوردين -شركاء بعضهم مع بعض هبفدؼ االرتقاء جبػودة منتوجاهتػا وتعزيػز قػفدرهتا التنافسػية يف األسػواؽ
احمللية ،اإلقليمية والفدولية ،واليت مكنتها ( قفدرهتا التنافسية) مػن اقتحػاـ بعػض األسػواؽ العربيػة واإلفريقيػة سػعيا إىل
الفدخوؿ إىل األسواؽ األوربية.
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 0-2القوة التفاوضية للزابئن:
يعتػػرب الزبػػوف زلػػور أي نشػػاط يف ادلؤسسػػة ،ونقطػػة االنطػػالؽ يف ربقيػػق أىػػفدافها ادلتمثلػػة أساسػػا يف الرحبيػػة ،النمػػو،
البقاء واالستمرار؛ وتزيفد أعليتػو يف ظػل النظػرايت وادلفػاىيم اإلداريػة احلفديثػة علػى غػرار إدارة اجلػودة الشػاملة ،ثقافػة
ادلؤسسػػة؛ وىػ ا مػػا دلسػػناه يف شػػركة كونػػفدور مػػن خػػالؿ مػػا مت معاينتػػو مػػن و ئػػق إداريػػة داخليػػة ،وكػ ا العفديػػفد مػػن
ادلمارس ػػات واالسػ ػًتاتيجيات ال ػػيت تض ػػع الزب ػػوف يف مرك ػػز اىتماماهت ػػا م ػػن خ ػػالؿ التع ػػرؼ عل ػػى رغبات ػػو ،حاجات ػػو
وتطلعاتو ،ومن مث ترمجتها يف شكل منتوجات تلبية ذل ه ادلتطلبات.
يتعفدد ويتنوع زابئن شركة كونفدور إىل ثالث فئات رئيسية ىي:
 ذبػار اجلملػػة والػ ين بػػفدورىم يتوجهػوف بسػػلعهم إىل ذبػػار التجزئػػة إليصػػاؿ ادلنتػوج إىل ادلسػػتهلك النهػػائي عػػرب كامػػلالًتاب الوسٍت.
 اذليئػػات واإلدارات العموميػػة شلثلػػة يف اجلامعػػات ،اجلماعػػات احملليػػة ،وبعػػض مؤسسػػات الفدولػػة مثػػل ادلفديريػػة العامػػةلألمن الوسٍت...
 ادلؤسسات االقتصادية ادلختلفة واليت تقتٍت منتوجػات كونػفدور مػن اجػل ذبهيػز مبانيهػا اإلداريػة أو مػن اجػل بيعهػاابلتقسيط لفائفدة العماؿ.
إف ىػ ا التعػػفدد والتنػػوع يف زابئػػن منتوجػػات كونػػفدور ال نػػرى فيػػو هتفديػػفدا علػػى اعتبػػار انػػو ال يشػػكل قػػوة تفاوضػػية كبػػَتة
على األقل يف ادلفدى ادلنظور وى ا يرجع إىل:
 تركيز ادلؤسسة على الثنائية (جودة/سعر) دبعٌت تقفدمي منتوجات ذات جودة عالية وأبسعار تنافسية. كسػػب ادلؤسسػػة لػػوالء زابئنهػػا نتيجػػة السػػبب السػػالف ال ػ كر ،ابإلضػػافة إىل ضػػماهنا خلػػفدمات مػػا بعػػفد البيػػع عػػربكامل الًتاب الوسٍت.
رغم ى ه ادلزااي اليت تتمتع هبا ادلؤسسػة شلػا سػبق ذكػره ،إال أننػا نسػتطيع القػوؿ أف ادلؤسسػة ليسػت يف منػأى عػن هتفديػفد
القوة التفاوضية للزابئن يف حاؿ حصوذلم على مزااي أفضل من ادلؤسسات ادلنافسة.
 4-2هتديد املنتجات البديلة:
تعرب ادلنتجات البفديلة عن تلك ادلنتوجػات الػيت تػؤدي نفػس الوظيفػة أو ربقػق نفػس اإلشػباع ،ودبػا أف مجيػع ادلؤسسػات
ادلنافسػة دلؤسسػػة كونػػفدور تقػػفدـ نفػػس ادلنتوجػػات (تلفػػاز ،جهػػاز اسػػتقباؿ رقمػػي ،ثالجػػة ،مكيػػف ى ػوائي )...فهػػي إذا
منتوجػػات متطابقػػة مػػع منتػػوج كونػػفدور ،فهػػي إذا ليسػػت منتوجػػات بفديلػػة ،وعليػػو نعتقػػفد أبنػػو ال توجػػفد حاليػػا منتوجػػات
بفديلة ؽلكنها إحالؿ منتجات شركة كونفدور لاللكًتونيات.
 -5-2هتديد الداخلني اجلدد:

ال يقتصػػر ربليػػل القػػوى التنافسػػية علػػى ادلتنافسػػُت ادلتواجػػفدين يف السػػوؽ والسػػعي وراء ربقيػػق م ػزااي تنافسػػية سبكػػن مػػن
التفوؽ عليهم ،بل يتعفداه إىل الفداخلُت اجلفدد (ادلرتقبُت) الػ ين ؽلكػنهم تشػكيل هتفديػفد للمؤسسػات احلاليػة واإلضػعاؼ
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من تنافسيتها يف حاؿ امتالكهم لقفدرات وموارد معتربة ،ابإلضافة إىل رغبتهم يف امتالؾ حصة سوقية ،وابلتػايل التقليػل
مػػن احلصػػص السػػوقية للمتنافسػػُت وتقلػػيص مػػردوديتهم ،وػلػػفدث ذلػػك خصوصػػا يف حالػػة عػػفدـ وجػػود ح ػواجز تسػػهل
عملية الفدخوؿ إىل ى ه األسواؽ.
ويف حالة مؤسسة كونفدور فإف الفداخلُت اجلػفدد ىػم تلػك ادلؤسسػات الراغبػة يف دخػوؿ السػوؽ اجلزائريػة لاللكًتونيػك و
االلكًتومنزيل إلنتاج وتركيب واستَتاد منتوجات اتمة الصنع.
ودبا أف القطاع بعيفد عن التشبع ويتمتع دبعفدالت ظلو عالية ،خاصػة مػع ربسػن أجػور العمػاؿ ،وتزايػفد عػفددىم وتػركيبتهم
الفدؽلغرافيػػة الشػػابة -أكثػػر مػػن  %70مػػن الًتكيبػػة الفدؽلغرافيػػة للمجتمػػع اجلزائػػري شػػباب  -ابإلضػػافة إىل عػػفدـ وجػػود
ح ػواجز الػػفدخوؿ لالسػػتثمار يف ى ػ ه الص ػػناعة بػػفدليل وج ػػود عػػفدد ال أبس بػػو مػػن العالمػػات التجاريػػة احملليػػة والعادليػػة
والتمثيليات التجاريػة يف السػوؽ اجلزائريػة ،وكػ ا تشػجيع االسػتثمار مػن قبػل احلكومػة اجلزائريػة عػن سريػق وكػاالت ترقيػة
وتنش ػػيط وسبوي ػػل االس ػػتثمار خاص ػػة يف رل ػػاالت اإلنت ػػاج أو الًتكي ػػب ،ك ػػل ىػ ػ ه العوام ػػل ذبع ػػل م ػػن قط ػػاع الص ػػناعات
االلكًتونيػػة و االلكًتومنزليػػة قطاعػػا مغػراي ،وعليػػو فػػال شػػك مػػن احتمػاؿ دخػػوؿ متعػػاملُت جػػفدد  ،شلػػا مػػن شػػأنو التػػأثَت
على مردودية الصناعة وتنافسية ادلؤسسات احلالية.
وعليو ننصح مؤسسة كونفدور بضرورة تطوير تنافسيتها واالستعفداد والتنبػؤ ادلبكػر لػفدخوؿ متعػاملُت جػفددا وإعػفداد ردود
األفعاؿ ادلناسبة على مستوى اجلودة والسعر على اعتبار أهنما من أىم ادلزااي التنافسية اليت تساعفد على التفوؽ والتميػز
على ادلنافسُت سواء احلاليُت أو ادلرتقبُت ،دوف إغفاؿ عوامل التفوؽ األخرى مثل الوقت واخلفدمات ادلرافقة.
ويف ى ػ ا الصػػفدد مكاننػػا تقػػفدمي بعػػض العوامػػل الػػيت مػػن شػػأهنا الرفػػع مػػن ح ػواجز الػػفدخوؿ إىل سػػوؽ االلكًتونيػػات ،
سبكن مؤسسة كونفدور من تعزيز تنافسيتها وىي كما يلي:
 استغالؿ الطاقة اإلنتاجية ادلتاحة لفدى ادلؤسسػة ،ولقػفد بلغػت يف معظػم الوحػفدات اإلنتاجيػة حػفدود  ،%100وىػ امن شأنو أف يقلل من التكاليف الثابتة لإلنتاج وابلتايل تقليل التكلفة الوحفدوية.
 اإلنتػ ػػاج بكميػ ػػات كبػ ػػَتة ( ربقيػ ػػق اقتصػ ػػادايت احلجػ ػػم يف اإلنتػ ػػاج) وى ػ ػ ا تلبيػ ػػة للطلػ ػػب ادلتزايػ ػػفد علػ ػػى ادلنتوجػ ػػاتااللكًتونية وااللكًتومنزلية يف السوؽ اجلزائرية وال ي ؽلكن من تقليل التكاليف الثابتػة ذلػا ،دبػا يػنعكس علػى التكػاليف
الوحفدوية ابالطلفاض ،وابلتايل ربفديفد أسعار تنافسية.
 ربقيق اقتصادايت احلجم واليت سبكن من تقليل تكاليف ادلنتوج عن سريق تقليل تكاليفو الثابتة. الًتكيز على التكاليف غَت ادلرتبطة حبجم اإلنتاج مثل :التموقع اجليفد ،امتالؾ تكنولوجيا متفوقة للتصنيع. االستفادة من أثر التعلم ومنحٌت اخلربة للمؤسسة. الًتكيز على سبيز ادلنتوج والسمعة الطيبة للمؤسسة وال ي من شانو ربقيق والء الزابئن دلنتوجات ادلؤسسة. السيطرة على قنوات التوزيع وال ي ؽلكن أف يعيق الفداخلُت اجلفدد.إف النتائج احملققة من قبل الشركة واليت عرفت تطورا مستمرا ،إما مرده إىل رلموعة من العوامل الرئيسية و اليت أعلها:
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 تنوع منتوجات الشركة وذلك من خالؿ تبنيها إلسًتاتيجية التنويع؛ حيث تقوـ شركة كونفدور نتاج تشػكيلة معتػربةمن األجهزة االلكًتونية متمثلة يف :التلفاز ،جهاز االسػتقباؿ الرقمػي ،وكػ ا رلموعػة مػن األجهػزة االلكًتومنزليػة متمثلػة
يف :ادلكيفات ،الثالجات ،الطباخػات ،الغسػاالت وأجهػزة الطهػي ) ،)Micro-ondesوكػل نػوع مػن ىػ ه األنػواع مػن
ادلنتوجػػات و خطػػوط اإلنتػػاج يصػػل عمقػػو إىل أكثػػر مػػن ( ،)02وكػػاف سػػبب إتبػػاع إسػًتاتيجية التنويػػع الرغبػػة يف تفػػادي
ادلخاسرة اليت تواجو منتوجا واحفدا.
 االستفادة من السمعة الطيبة اليت بنتها الشركة من بفداية أتسيسها يف تنويع منتوجاهتا. تلبية الطلب احمللي ادلتزايفد على االلكًتونيات يف السوؽ اجلزائرية ،خاصة بعفد إاتحتو زلليا وأبسعار اقل مػن أسػعاراالستَتاد.
 اإلمكانيات ادلالية و ادلادية األخرى ادلتاحة للشركة خاصة وأهنا تنتمي إىل رلمع يضم أكثر من ست شركات. الػتحكم يف سػػرؽ وأسػػاليب العمػػل وتطػوير سياسػػة تكػػوين ذبيػػب علػػى احتياجػات ادلؤسسػػة إذ تعتمػػفد ادلؤسسػػة علػػىاستقطاب يفد عاملة مؤىلة جفدا ،حيث أف عفدد كبَت من إسارات وتقنيي الشركة ذلم خرب ومعرفة كبػَتة سػابقة سػواء يف
القطاع العاـ أو اخلاص ،مت توظيفهم يف ادلؤسسة؛ ابإلضػافة إىل خرغلػي اجلامعػات ومعاىػفد التكػوين ادلهػٍت مػن متفػوقي
الفدفعات ،إذ مل تكتػف الشػركة دبػا ؽللكونػو مػن مهػارات أكادؽليػة أو مهنيػة اترؼليػة ،بػل اعتمػفدت سياسػة تكػوين داخػل
الوسن وخارجو؛ أما داخل الوسن فاستعانت دبجموعة من معاىفد ومراكز التكوين ادلتخصص على غػرار ادلعهػفد الػوسٍت
لإلنتاجيػػة والتنميػػة الصػػناعية  INPEDوادلعػػروؼ بشػػهرتو يف ىػ ا اجملػػاؿ ،أمػػا خػػارج الػػوسن فاسػػتعانت ابدلؤسسػػات
ادلػوردة لتكنولوجيػا االلكًتونيػات مثػل الشػريك االسػًتاتيجي  ، HISENSEوغَتىػا مػن ادلعاىػفد ومػفدارس التكػوين
يف البلفداف العربية والغربية ،وذلك من أجل الرفع من كفاءة ومهارة العنصر البشري يف الشركة وال ي كاف لػو ابلػرت األثػر
يف احلصػوؿ علػى منتوجػػات ذات جػودة عاليػػة وأبسػعار جػػفد تنافسػية ،خاصػػة مػع تركيػػز الشػركة علػػى التموقػع السػػوقي
من خالؿ الثنائية (جودة/سعر) ،واليت سبثل أىم ادلزااي التنافسية للشركة.
 وضػػع نظػػاـ إلدارة اجل ػػودة :جػػاء يف تص ػريح اإلدارة (ادلػػفدير العػػاـ) بتػػاري  ، 2010/02/17 :إف سياسػػة اجل ػػودةلشركة كونفدور ترتكز أساسا على رلموعة من ادلرتكزات الرامية إىل ربقيق النجاح واالزدىار ،وىي كما يلي:
 .تلبيػػة متطلبػػات ال ػزابئن :حيػػث يعتػػرب إرضػػاء الزبػػوف يف شػػركة كونػػفدور نقطػػة االرتكػػاز وزلػػور االىتمػػاـ ،حيػػث تسػػعى
الشػػركة إىل معرفػػة رغباتػػو ومتطلباتػػو ،ومػػن مث ترمجتهػػا يف شػػكل سػػلع وخػػفدمات مرافقػػة ابجلػػودة والسػػعر ادلناسػػبُت والػػيت
ذبعلو يقبل على اقتناء منتوجات الشركة دوف غَتىا.
 .التك ػػوين ادلس ػػتمر لعم ػػاؿ وإس ػػارات الش ػػركة هب ػػفدؼ ربس ػػُت مس ػػتواىم والرف ػػع م ػػن ق ػػفدراهتم يف رل ػػاؿ اإلنت ػػاج والتس ػػيَت
واخلفدمة.

.ربسُت نظاـ تسيَت ادلؤسسة.
 .توسيع شبكة التوزيع دبا يضمن التغطية الشاملة لكل ربوع الوسن لتعزيز مكانة الشركة السوقية.
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 .التحسُت ادلستمر ألداء خفدمات ما بعفد البيع ابعتبارىا من أىم مفاتيح أو مقومات تعزيز تنافسية الشركة.
 .توسيع تشكيلة ادلنتوجات.
.زايدة نسبة االنفدماج للمنتوجات هبفدؼ تقليل التكاليف وربقيق أكثر استقاللية عن ادلوردين
 .تصػػفدير منتوجػػات الشػػركة إىل األسػواؽ اخلارجيػػة ،وىػػو مػػا ربقػػق فعػػال مػػن خػػالؿ التصػػفدير إىل األردف  ،ليبيػػا وبعػػض
الفدوؿ اإلفريقية كخطوة أوىل يف رلاؿ التصفدير.
اخلد د د د د د ددامتة:
يعفد التحليل التنافسي دلعرفػة متغػَتات البيئػة التنافسػية للمؤسسػة ،مػن التحاليػل الػيت ال غلػب علػى ادلؤسسػة االقتصػادية
إغفاذلػا ،كوهنػػا تعػػرؼ ادلؤسسػػة أبىػػم الفػاعلُت وادلػػؤثرين علػػى زليطهػػا التنافسػػي ،دبػا يشػػكل عليهػػا إمػػا فرصػػة أو هتفديػػفدا،
ػلتم على ادلؤسسة االستعفداد دلواجهتو والتصفدي لو والتفوؽ عليو يف حالة التهفديفد ،واغتنامو لتطوير تنافسػيتها وتػفدعيم
مركزىا السوقي يف حالة الفرصة.
وبتطبيق ظلوذج بورتر اخلماسي للقوى التنافسية على شركة كونفدور للصػناعات االلكًتونيػة ،مت التوصػل إىل رلموعػة مػن
النتائج ،أعلها:
 ال تعتػػرب شػػركة كونػػفدور للصػػناعات االلكًتونيػػة مورديهػػا هتفديػػفدا ذلػػا بقػػفدر مػػا تعتػػربىم ،ويعتػػربوف أنفسػػهم– ادلػػوردين-ش ػػركاء بعض ػػهم م ػػع بع ػػض هب ػػفدؼ االرتق ػػاء جب ػػودة منتوجاهتػ ػا وتعزي ػػز ق ػػفدرهتا التنافس ػػية يف األسػ ػواؽ احمللي ػػة ،اإلقليمي ػػة
والفدولية ،واليت مكنتها ( قفدرهتا التنافسية) من اقتحاـ بعض األسواؽ العربيػة واإلفريقيػة سػعيا إىل الػفدخوؿ إىل األسػواؽ
األوربية.
 تتعامػػل شػػركة كونػػفدور مػػع رلموعػػة متعػػفددة ومتنوعػػة مػػن ال ػزابئن ،والػػيت ال تػػرى فػػيهم هتفديػػفدا علػػى اعتبػػار أهنػػم اليشػػكلوف قػػوة تفاوضػػية كبػػَتة علػػى األقػػل يف ادلػػفدى ادلنظػػور ،بسػػبب تركيزىػػا علػػى تقػػفدمي منتوجػػات ذات جػػودة عاليػػة
وأبسعار تنافسية ،ابإلضافة إىل كسبها لوالء زابئنها نتيجة للسبب سالف ال كر ،ابإلضػافة إىل ضػماهنا خلػفدمات مػا
بعفد البيع عرب كامل الًتاب الوسٍت؛
رغػػم ى ػ ه ادل ػزااي غػػَت أننػػا نسػػتطيع الق ػػوؿ أف ادلؤسسػػة ليسػػت يف مػػأمن مػػن هتفديػػفد الق ػػوة التفاوضػػية لل ػزابئن يف حػػاؿ
حصوذلم على مزااي أفضل من ادلؤسسات ادلنافسة.
 نعتقفد أبنو ال توجفد حاليا منتوجات بفديلة ؽلكنها إحالؿ منتجات شركة كونفدور لاللكًتونيات ،علػى اعتبػار أف كػلادلؤسسات العاملة يف قطاع االلكًتونيات تنتج نفس ادلنتوجات واليت ىي غَت بفديلة.
 مػػن خػػالؿ مالحظػػة أف معػػفدؿ ظلػػو السػػوؽ يف قطػػاع االلكًتونيػػات مرتفػػع ،و أف السػػوؽ بعيػػفد عػػن حالػػة التشػػبع؛إضػػافة إىل ضػػعف أو انعػػفداـ ح ػواجز الػػفدخوؿ إىل الصػػناعة؛ فإنػػو مػػن ادلرتقػػب دخػػوؿ منافسػػُت جػػفدد يزامحػػوف شػػركة
كونفدور يف احلصة السوقية احلالية اليت سبتلكها.
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أما ® :فتعني عالمة مسجلة لدى الديوان الوطني للمؤلفات واالبتكارات.
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