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 مقدمة 
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 مقدمة 

الكثري  اجملاالت جّليف  احلاصلةيف االقتصاد العاملي و التطورات التكنولوجية تيار العوملة كل من أفرز     

اليت تنتمي اىل هذه ، كما حتررت املؤوتسات تستللة يف أووا  الللاا  الناميةاملغري الفرص املتاحة و  من

     رغلة املؤوتسات احمللية يف احلفاظ على اوتقالليتها عوامل مثل و ظهرت ،اةمقّيقوانني عّاة  الللاا  من

الضلوط املتزاياة للمنافتسة و  الشركاء األجانب يف نفس الوقت،من و تعزيز تنافتسيتها عن طريق االوتفادة 

كلها عوامل ، التطويرتكاليف اللحث و االبااع، االنتاجية و رفع معايري اجلودة،  اىل اليت أدت الاولية

ظهور الشراكات االوتراتيجية ، ووحاهال القيام به تقليص نطا  األعمال اليت تتستطيع املؤوتسة يف وامهت

تفاقيات من أه  املالم  اليت يميز العالقات هذه االتعترب و ،التعاو  اتلتنفيذ اتفاقيكشكل مفضل 

        متعادة اجلنتسيات و املؤوتسات احمللية بني املؤوتسات اليت تت   تلك الويما منها الاولية،االقتصادية 

و قا اختذت هذه االتفاقيات  القر  العشرين، مثانيناتمنذ مطلع  حيث ظهر ذلك جلّيا يف الاول النامية

  .عاة أشكال ابتااء من رخص بتسيطة اىل االوتحواذ الكلي

اقتناع املؤوتسات املؤوتسات االقتصادية يف الاول النامية و منها اجلزائر، و أمام هشاشة نتسيج     

اف التنافتسية املتسطرة حتقيق مجيع األها من بأّ  كفاءاهتا وحاها مهما كانت جودهتا، لن يمّكنها االقتصادية

طريق ض  و احليازة على معارف جاياة، جتنب املنافتسة مع منافس قوي، تطوير األداء عن  مثل التعل 

 اقامة وليل التعاو  عن طريقاىل  هذه املؤوتسات قارات الشريك االوتراتيجية و غريها من املزايا، اجتهت

  .يف نفس جماهلا أو يف جماالت أخرىشراكات مع مؤوتسات أخرى وواء كانت تنشط 

بني خمتلف أنواع املؤوتسات،   العايا من القطاعات االقتصاديةلقا ظهرت الشراكات االوتراتيجية يف    

     على أواس تعاو  بني مؤوتستني على األقل، اتالشراك هذه الويما متعادة اجلنتسيات منها، و تقوم



 مقدمة 

 

 ب
 

، مع بقاء حتقيق أهااف حمادة على أواسقوم تا، ذلك أّ  الشراكة نافتسة بينهامل اللاءلكن هذا ال يعين 

 . ل التعاو جما حاود قائمة خارجما بني الشركاء  املنافتسة

 مرهو ، و زيادة أرباحها نصيلها من التسو  تعزيز تنافتسيتها و ضما الوطنية على  املؤوتساتإّ  قارة      

شراكات مع مؤوتسات أكثر تنافتسية منها يف خمتلف تلين إوتراتيجية جاياة تقوم على الاخول يف ب

 .قار املتستطاع منها القطاعات، و العزم على التعل  و االوتفادة

و بعا االطالع الشراكات االوتراتيجية عن باقي أشكال التعاو ،  يف ظل اللموض الذي يعتري يمييز   

 :على التعريف التايل دراوتنايف  ووف نقوم باالعتمادعلى العايا من املفاهي  املرتلطة باملوضوع، 

         جمال األعمال نفس يف تنشط على األقل جية هي علارة عن تعاو  بني مؤوتستنياالوتراتي الشراكة"

       جماالت متقاربة، يت  مبوجب عقا ُيحَاد فيه جمال و ماة التعاو  و طليعة متسامهة كل شريك،  يف أو

    و يهاف كل شريك من خالله اىل حتقيق أهااف خاصة و أهااف مشتركة، كما حيافظ كل منهما 

اليت ووف  احلاالتو دراوتنا ليعة موضوع  طئ، و هو تعريف يال"على اوتقالليته خارج جمال التعاو 

 .اجلانب التطليقي يف تنصب عليها الاراوة

 االشكالية: أوال

من  دراوتنالية نصل إىل إبراز معامل إشكا للحث،ل العام طاراإلضمن هذا التسيا  وبعا اإلطالع على      

 :الرئيتسي التايل التسؤالخالل 

 "؟ حمل الدراسةالتنافسية للمؤسسات  املزاياكيف أثرت الشراكة االستراتيجية على "

 :على عّاة أوئلة فرعية كمايلي هذا التسؤال اجلوهري ينطوي

شراكة االوتراتيجية مع شريك ية خليار الما هي الاوافع اليت وامهت يف تلين املؤوتسات اجلزائر -1

 ؟معني
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   يف املؤوتسات  جاياة و تكنولوجيا معرفة و تعل  كيف أثرت الشراكة االوتراتيجية على حيازة -2

     ؟ حمل الاراوة

 ؟ الشراكة االوتراتيجية على يميز املؤوتسات حمل الاراوة تأثر كيف -3

 ؟ الشراكة االوتراتيجية على خفض تكاليف املؤوتسات حمل الاراوة تأثر كيف -4

 الفرضيات: ثانيا

 : التالية ة الرئيتسةة، ووف نقوم باختلار صحة الفرضياإلشكالية حمل الاراو ملعاجلة 

  "سةالتنافسية للمؤسسات حمل الدرا املزاياأثرت الشراكة االستراتيجية إجيابا على "     

 :الفرعية التالية اىل الفرضياته الفرضية الرئيتسية هذ كن تقتسي و للتفصيل أكثر، مي

  خيار الشراكة االوتراتيجية اىل حتقيق العايا من املزايا  من خالل تليّن اجلزائريةتتسعى املؤوتسات  -1

 ؛ اليت ال تتستطيع حتقيقها بصفة منفردة

حمل املؤوتسات يف  جاياة تكنولوجياو  على حيازة و تعل  معرفة أثرت الشراكة االوتراتيجية إجيابا -2

 ؛ الاراوة

 ؛ حمل الاراوةاملؤوتسات يميز الشراكة االوتراتيجية إجيابا على  تأثر -3

 .حمل الاراوةاملؤوتسات يف  ختفيض التكاليفالشراكة االوتراتيجية إجيابا على  تأثر -4

  أمهية الدراسة و أسباب اختيار املوضوع: ثالثا 

، و ذلك اجلزائريةتنافتسية املؤوتسات  يفؤثرة امليف تتسليط الضوء على العناصر  الاراوة تكمن أمهية هذه   

كات و اليت أبرمت شرا خمتلفة، جماالت نشاطعن طريق دراوة عينة من املؤوتسات اليت تنتمي اىل 

 :أمهية الاراوة يف النقاط التالية ميكن ايراد  و اوتراتيجية مع مؤوتسات أجنلية،
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 الشراكاتإىل املؤوتسة االقتصادية  تنافتسية اجتاه فكري عاملي حايث يعزي ولب حتتسني تطور -1

  ؛ فعالة كإوتراتيجية تنافتسية هلااحلاجة يلني  ، األمر الذياالوتراتيجية

 عامليةمؤوتسات اوتراتيجية مع اقامة شراكات  تلين احلكومة اجلزائرية خليار اوتراتيجي يتمثل يف -2

 ؛ الوطين، و ذلك من أجل تطوير املؤوتسات اجلزائرية و النتسيج االقتصادي رائاة

         يتساعا متسريي املؤوتسات الوطنية عنا ابرامه  لشراكات اوتراتيجية ميكن هلذا اللحث أ   -3

يف املتستقلل، و ذلك عن طريق تزوياه  بفكرة واضحة عن أه  الاوافع و اآلثار املترتلة عن هكذا 

 اتفاقيات ؛

ة االوتراتيجي الشراكة أثرب املتعلقةاإلشكاليات قلة الاراوات النظرية واملياانية اليت تناولت بعمق  -4

يتساه  يف زيادة االهتمام من شأ  هذا اللحث أ   بالتايل و، اجلزائريةاملؤوتسات االقتصادية  على

باعتلاره مرجعا إضافيا ضمن اوتراتيجيات املؤوتسة االقتصادية  الوتراتيجيةا العلمي بالشراكة

 وعالقتها بامليزة التنافتسية ؛

بني املؤوتسات الوطنية ل الّتعاو  اليت ميكن أ  تقوم أشكامن أفضل ة االوتراتيجي الشراكاتتعترب  -5

ات املرتلطة يأهنا يمّكن من االوتفادة من االجيابيات و جتنب التسللذلك  ،األجنليةواملؤوتسات 

ه عمليات االناماج، و جتنب بأشكال التعاو  األخرى مثل االوتفادة من التعل  الذي تتيح

  ؛ الثقافية اليت تنتج عنها الصامات

       الشراكة االوتراتيجيةر متسامهة علمية يف بناء اإلطار النظري إلشكالية أثه الاراوة عترب هذت -6

 .اجلزائرية التنافتسية للمؤوتسةعلى امليزة 
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 أهداف الدراسة: رابعا

تعترب هذه الاراوة متسامهة علمية يف بناء اطار نظري و مفاهيمي متكامل لكل من الشراكة االوتراتيجية    

و املزايا التنافتسية للمؤوتسة االقتصادية، ولعّل أّه  أهااف الاراوة اليت ميكن الوقوف عليها ممثلة يف الشكل 

     : املوايل

 أهااف الاراوةخمطط : 1شكل رق  

 أهااف الاراوة:  (1)الشكل رق 

                   

 

 

 

 

 

  من اعااد اللاحث: املصار 

ميكن اوتخراج الذي ميثل األهااف األواوية، ( 1)يف الشكل رق  من خالل التعرف على العناصر املمثلة   

 :يلي ، و اليت ميكن حصرها فيماأكثر مشولية أخرى أهااف

هذه األخرية مفهوم  وامليزة التنافتسية، باعتلار ةاالوتراتيجي الشراكةرفع اللموض عن العالقة بني  -1

 ؛ متعاد األبعاد

دوافعالشراكاتاالستراتيجيةبالنسبة

 الجزائريةللمؤسسات

األسبابالتيتؤديالىاختيارشريكما

 علىوجهالخصوص

أثرالشراكةاالستراتيجيةعلىالميزة

 الجزائريةالتنافسيةللمؤسسة

تميزأثرالشراكةاالستراتيجيةعلى

 المؤسساتمحلالدراسة

أثرالشراكةاالستراتيجيةعلىخفض

 تكاليفالمؤسساتمحلالدراسة

علىحيازةوتعلمأثرالشراكةاالستراتيجية

 جديدةوتكنولوجيامعرفة
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  ؛ ، كأحا أه  عوامل التفو  التنافتسيةاالوتراتيجي للشراكاتحماولة التأكيا على الاور املتزايا  -2

 ةاالوتراتيجي الشراكة و ابراز بضرورة االوتعااد ملرحلة املنافتسة العاملية، اجلزائرية املؤوتسات حتتسيس -3

فرض ، ومل ال تهاتنافتسيبتعزيز  تتسم  اكتتساب مهارات وكفاءات جاياة على أهنا وويلة فعالة يف

 ؛العاملي املتستوى االقليمي مثعلى وجودها 

          اللاحثنيوالذي يفيا  ،ةاالوتراتيجي الشراكاتتزويا املكتلات العربية مبرجع جايا يف جمال  -4

 .توويع معارفه بال هذا اجمل يف

 الدراسة يةمنهج: خامسا

    ، لجانب النظريل بالنتسلةالتحليلي  و الوصفي ، قمنا باتلاع املنهجمن أجل معاجلة موضوع دراوتنا    

اراوة النظرية إوقاط الاجلزء التطليقي، و من أجل خالل التلطية األكادميية ملختلف جوانله، أما  من و ذلك

شخصية مع متسؤويل القابالت امل اوتخاام عن طريق "دراوة حالة" ية، قمنا باتلاع منهجعلى الواقع العملي

 كأداة رئيتسية جلمع مبوضوع الشراكات االوتراتيجية املؤوتسات حمل الاراوة الذين لايه  دراية كافية

 .للياناتا

 هيكلة البحث: سادسا

تطرقنا يف الفصول الثالث األوىل  حيث ،إطار خطة اشتملت على مختسة فصول يمت دراوة املوضوع يف   

النظري لكل من اوتراتيجية املؤوتسة، امليزة  لإلطارالتطر   من خالللللناء النظري لللحث، و ذلك 

       الفصل الرابع تطرقنا يفالتنافتسية، الشراكات االوتراتيجية و أثرها على املزايا التنافتسية للمؤوتسة، مث 

الشراكات  واقع اىل تطور التسياوة االقتصادية يف اجلزائر، االطار القانوين لالوتثمار األجنيب امللاشر و

التعريف باملؤوتسات قيا الاراوة، مث  ،التجارب التسابقة يف اجلزائر عن طريق اوتعراض بعض االوتراتيجية
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   املياانية و كذا عرض و حتليل بياناهتا  منهجية الاراوة و األخري فقا خصصناه لعرض سأما الفصل اخلام

  .املتوصل اليها املياانية نتائج الاراوة ايراد و يف األخري

 و موقعها من دراستنا احلالية السابقة الدراسات: سابعا

فيمايلي، ونعرض أه  الاراوات التسابقة اليت تقترب من موضوع حبثنا من حيث تناول أحا متلريات     

 .اهمنالاراوة على األقل، مث نقوم بتحايا موقع دراوتنا 

 اجلزائرية املؤسسات الدراسات اليت تناولت: أوال

الشراكة كخيار استراتيجي يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية " : بعنوا  بوزياي داريندراوة  -1

جامعة حمما  ،أطروحة دكتوراه ،"-دراسة حالة مؤسسة كوسيدار اجلزائر -لرفع ميزهتا التنافسية

  .2115خيضر، بتسكرة، 

   لكيفية تطوير تنافتسية املؤوتسات الشريكة  بلناء منوذج تفتسريي من خالل هذه الاراوة حثةقامت اللا 

مصطل  خيار الشراكة االوتراتيجية، و قا قتسمت هذا اللناء اىل شقني، األول أطلقت عليه  اليت تتلىن

حيث ُيعىن مبرحلة اختيار الشركاء و طريقة تتسيري الشراكة القائمة، و تكو   "اوتراتيجية هيكلة الشراكة"

ومات بينه ، أما الشق الثاين فأطلقت حمادات امليزة التنافتسية فيه عناصر مثل تنافتسية الشركاء و تقاو  املعل

 ، و ُيعىن مبختلف العوامل اليت تؤدي اىل خلق القيمة داخل"اوتراتيجية اوتلالل الشراكة"عليه مصطل  

أبرمت ( اركوويا)، مث قامت باختلار هذا النموذج على مؤوتسة واحاةالشراكة مثل التعل  بني الشركاء

     العناصر اليت تؤدي اىل جناح منوذجها التفتسريي بشقيه،  عاة شراكات، و خلصت من خالهلا اىل أه 

  .و من بني هذه العناصر القارة على التعل  و قارات الشريك التنافتسية

انطلقت من منطلق اقتراح بناء نظري و حماولة اختلار ماى صحته  لاراوةامقارنة مع دراوتنا، فهذه     

اآلثار  تتسليط الضوء علىاوتخاام اجلانب النظري كموّجه ليف أرض الواقع، بينما تتمحور دراوتنا حول 
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خيص ويما فيما ال  ،شراكات اوتراتيجية أقامتاجلزائرية اليت  املالحظة حلّا اآل  على تنافتسية املؤوتسات

، االختالف اآلخر هو تناول عاة و حيازة معرفة أو تكنولوجيا جاياة لتكاليف، التميز، تعل ختفيض ا

قطاع اللناء مؤوتسات تنتمي اىل جماالت نشاط خمتلفة عكس اللاحثة اليت تناولت مؤوتسة واحاة تنتمي اىل 

 .و األشلال العمومية

دراسة حـالة -للمؤسسة اجلزائريةالتحالف اإلستراتيجي كخيار ": بعنوا  زغاار أمحادراوة  -2

بن عزة حمما  ؛ و دراوة 2114أطروحة دكتوراه، جامعة اجلزائر  "-مؤسسة التـبغ والكبـريت

  القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية حالفات االستراتيجية كآلية لتحسنيالت": أمني بعنوا 

مشاكل و حتديات و ابراز دور التحالفات  -دراسة حالة صناعة األدوية يف اجلزائر-

 .2112، أطروحة دكتوراه، جامعة أيب بكر بلقايا، تلمتسا  "االستراتيجية يف مواجهتها

ه يف حالة ّنأإىل  ا اللاحث خلص قمنا بإدراج هاتني الاراوتني معا ألهنما متشاهبتا  من حيث النتائج، حيث

 لتلغ الكربيتوواء يف جمال صناعة ا)  عاملية مؤوتساتيف حتالفات اوتراتيجية مع الوطنية  دخول املؤوتسات

 للمؤوتسات أيضا إاّل أّنه ويكو  مفياااملؤوتسات األجنلية ، بقار ما خيام مصاحل (أو صناعة األدوية

       واهتا اإلنتاجية بالّنظر حتتسني أد مثل هذه االتفاقات من خالل هذه األخرية تتستطيع حيث ،اجلزائرية

      ، كما ميكن هلا أ  تتستفيا لاى املؤوتسات متعادة اجلنتسيات إىل الّتطور الكلري احلاصل يف هذا اجملال

 .الّتتسويقّية الكربى يف دخول أووا  جاياة اقاراهتمن 

 تلنيها خليار امكانيةحمل الاراوة، و  لقارات املؤوتساتبتشخيص  اقام ا مقارنة مع دراوتنا، فاللاحث  

       ، لذلك فاراوتنا ختتلفكوويلة ملواجهة املنافتسة املتزاياةمتستقلال  الشراكة أو التحالف االوتراتيجي

التعرف على اآلثار املترتلة عن اتفا  التعاو  املالحظة  منهجية الاراوة التطليقية حيث ونحاولمن حيث 

 .ل تلّني الشراكة االوتراتيجيةايف ح اآل ، و ليتست اآلثار املتوقعة متستقلال حلّا
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 :دراوة شرْيط فؤاد -3

"Analyse des alliances stratégiques entre FMN et PME : Cas de l’accord Danone Djurdjura en 

Algérie" 

           املؤسسات الصغريةحتليل التحالفات االستراتيجية بني املؤسسات متعددة اجلنسيات و "

روالة ماوتر علوم، جامعة مونللييه، " جرجرة يف اجلزائر-دراسة حالة االتفاق دانون: و املتوسطة

 ".2116فرنتسا 

، خلص "جرجرة"و مؤوتسة " دانو "من خالل دراوة معمقة لالتفا  املربم بني املؤوتسة العمالقة    

العالمة التجارية، : تعادة اجلنتسيات يف الشراكة االوتراتيجية هياللاحث اىل أّ  أّه  متسامهات املؤوتسات امل

املعرفة : التحك  يف التكنولوجيا املتطورة، شلكة التوزيع الاولية، بينما تتمثل متسامهات املؤوتسات احمللية يف

 ىل أه خبصائص التسو  احمللي، شلكة التوزيع احمللية، العالقات املتميزة مع التسلطات احمللية، كما تطر  ا

اتفاقات، مث خلص اىل أّ  االتفا  ميكن أ  يكو  مرحلة  مثل هذهبرام الاوافع اليت تافع بكل طرف اىل إ

انتقالية حنو التسيطرة الكلية للمؤوتسة متعادة اجلنتسيات على املؤوتسة احمللية، و هو ما حاث بالفعل بعا 

 ".جرجرة"على " دانو "حينما اوتحوذت  من ابرام العقا عاة ونوات

شراكات البالنتسلة لاراوتنا كوهنا تتسلط الضوء على دوافع ابرام  هاماحتتل هذه الاراوة موقعا     

وتراتيجية بني مؤوتسات أجنلية و مؤوتسات جزائرية، و هي نفس التركيلة اليت ووف نتناوهلا يف جانلنا اال

الاوافع املتعلقة باملؤوتسات حمل دراوتنا، بينما يكمن  على ضوءالتطليقي، حيث ونحاول أيضا تتسليط ال

 . التركيز على اآلثار املالحظة على ثالثة مزايا تنافتسية يف املؤوتسات اجلزائريةاالختالف يف

  اجلزائريةؤسسات املناول تت مل أهم الدراسات اليت: ثانيا

 :هامعفيمايلي، ونعرض ثالثة دراوات تناولت مؤوتسات أجنلية، مث موقع دراوتنا مقارنة 

 



 مقدمة 

 

 ي
 

 "Yan. A" :و "Shenkar.O"دراوة  -1

"Failure as a consequence of partner politics: Learning from life and death 

of an international cooperative venture", Human Relations, Vol 55, N° 5,  

p. 565-601, 2002. 

 "مشروع دويل مشتركالتعلم من حياة و موت : الفشل كنتيجة لسياسات الشريك"

تتسلط هذه الاراوة الضوء على جانب مه  من الشراكات االوتراتيجية الاولية و هو عوامل فشلها،    

     جمال الفناقة يف اهلنا، و خلصا اىل اوتنتاج جمموعة حيث قام اللاحثا  بتتلع تطور عالقات التعاو  يف

        نتهازيا تضارب املصاحل، انعاام الثقة، التسلوك االحاث متتابع يؤدي اىل فض الشراكة أمهه 42من 

  .و غريها

 "A.S. Hyder " :و "L.T. Eriksson "دراوة  -2

"Success is not enough: The spectacular rise and fall of a strategic alliance 

between two multinationals", Industrial Marketing Management, vol 34,      

p. 783-796, 2005. 

 "هو سقوط بني مؤسستني متعدديت اجلنسيات استراتيجيلتحالف  الصعود املذهل: النجاح ليس كاف"

 1241امتات من ونة  مؤوتستني متعاديت اجلنتسياتاوتراتيجي بني قام اللاحثا  باراوة مطولة لتحالف   

االوتراتيجية عرب  حتايا العوامل اليت تتحك  يف تطور الشراكة اىل توصال ، ويف التسويا 2113 ونة اىل

يعين  انتهاء عالقة التعاو  ال مثل موارد الشركاء، الثقة املتلادلة و األداء احملقق، كما خلصا اىل أّ  الزمن

 .و امنا يعترب مرحلة منطقية تاخل ضمن دورة حياة الشراكة بالضرورة فشلها

 "Prévot. F ": و "Meschi. P "دراوة  -3

"Evolution of an international joint venture: the case of French Brazilian 

joint venture", Thunderbird International Business Review, vol 48, N° 3,    

p. 297-319, 2006. 
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 "حالة املشروع املشترك الفرنسي الربازيلي: تطور مشروع دويل مشترك"

    ،1221و  1213بني ونيت  مشروعا مشتركا مؤوتستاه األم من فرنتسا و الربازيل تناولت هذه الاراوة

تأثري : تطور الشراكة القائمة من خالل دراوة تأثري ثالثة عناصر رئيتسية اراوةال خالل هذه اللاحثا  تتلع و

، و خلصا اىل أّ  كال من هذه العوامل يؤثر العوامل اخلارجية، خصائص الشركاء و طليعة االتفا  املربم

 .بارجات متفاوتة على أداء و اوتمرارية الشراكة االوتراتيجية

، و ولطت مقارنة باراوتنا احلالية، تناولت هذه الاراوات الشراكات االوتراتيجية من زوايا خمتلفة   

و بالتايل فإّ  دراوتنا تعترب  وء على عوامل مل نركز عليها يف جانلنا التطليقي مثل دورة حياة الشراكة،الض

، مث إّ  احمليط اخلارجي خيتلف لمؤوتساتلتنافتسية املزايا الألهنا تركز على األثر املالحظ على  هلا مكملة

 .اجلزائر كو  كل املؤوتسات حمل الاراوة تقع يف
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 متيهد

حيث أصبحت أكثر  متغريات حميط املؤسسة كبرية يف تطور سرعةحاليا  يشهد عامل االقتصاد واألعمال    

 احملكم والتخطيط التنبؤات، االهتمام بضرورة إعداد التوقعات ةاديز اىل مما أدى ،تعقيدا من أي وقت مضى

يتمثل يف إجياد  اكبري افاملؤسسات احلالية تواجه حتدي ،اليت ما فتئت تتغري و تتعقد هذه املتغريات للتعامل مع

 .يف النشاط ستمراراالو  بقاءال كنهها منمت ،البيئية العواملهلا يف ظل هذه تنافسية مكانة 

حميطها اخلارجي والقوى املنافسة يف جمال  تغرياتمب و تتنبأ تستوعباليت  تلك املؤسسات الناجحة هيإّن   

 فيها و التأثري تعرف على جوانب القوة وجوانب الضعف يف حميطها الداخليال و تعمل دائما على ،نشاطها

ضرورية  يف ربط املؤسسة مبحيطها و فعالة أداة االستراتيجية و من مث تعترب ،املسطرة و أهدافهامبا يتوافق 

 .متيز املؤسسة عن باقي املنافسنيميزة تنافسية حامسة و مستمرة  كتسا ال

مث نتطرق اىل اخليارات ، و أهم املصطلحات املرتبطة به تطور مفهوم استراتيجية هذا الفصل اىل يف نتطرقس 

 .اليت تندرج ضمنها الشراكة االستراتيجية املؤسسة منو نتناول أساليب و االستراتيجية للمؤسسة
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 تطور مفهوم استراتيجية املؤسسة: املبحث األول

كز على جانب ، كل منها يرههلا عدة مفاهيم ظهور الزمنعرب اإلستراتيجية مفهوم  تطور صاحب لقد  

يوصف بالغموض  املصطلحجعل هذا مما  بالفترة اليت جاء فيها،تطرق اليه الباحث الذي  تبعا لتأثر معني

احلديث نسبيا يف استخدامه  و ،من جهة يف الكثري من اجملاالت استخدامهو لتعدد و تشعهب مفاهيمه نظرا 

  .من جهة أخرى جمال األعمال

 تطور مفهوم اإلستراتيجية: املطلب األول

احلضارة اليونانية اىل  لهحيث يرجع أول ظهور  ،البشريقدميا يف الفكر  "االستراتيجية" مصطلح يعده    

اىل امتد  مل يبقى حمصورا يف هذا اجملال بله استخدام أّن إاّل ،اجملال العسكريعمل يف القدمية عندما اسُت

و حىت علوم  ، االجتماعيةةيو االدار يةاالقتصاد، العلوم السياسيةالعلوم مثل  جلو  جماالت احلياةخمتلف 

 .التربية البدنية

ميدان اىل  انتقال هذا املصطلح مث كيفية لالستراتيجية ةعسكريالنشأة اليلي، سنحاول عرض فيما     

    .ه م الكتابات اليت سامهت يف تطورههو أاالعمال 

 النشأة العسكرية لإلستراتيجية: الفرع األول

 ومعناها جيش  stratos)" )ستراتوس" تعود جذور مصطلح االستراتيجية اىل الكلمة اليونانية      

غري أنهه  ،قيادة اجليش تقريبا هو االستراتيجية معناهاكلمة  ّنأي أ ،1اليت معناها قيادة ((ageîn "أجني" و

فإّن ، (كسب معركة) و املكان د من ناحية الوقتعلى عكس التكتيك حيث يكون حملي و حمدو

أما اذا ما قارنا مصطلحات اجملال العسكري  ، (كسب احلر )االستراتيجية هلا هدف عام و طويل األجل 

                                                 
1
 Manuel.C, Hélène.D, Olivier.J: "Maxi fiche de stratégie", Dunod, Paris, France, 2010, p10  .  
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األداء ) اىل النصر  (املنافسني)ضد األعداء (املؤسسة)قيادة جيش منظم  1:يعين املصطلحمبجال األعمال فإّن 

أكرب عدد من  ىعل احلفاظمع  (يزة تنافسيةامل)عن طريق توظيف املزايا العسكرية  (بصفة عامة االقتصادي

  .ثراء اليت تصبح أكثر أمانا و( نياملسامه) لصاحل األمة و هذه احلر  تكون  ،(العمال)أرواح اجلنود 

                        "زويبستر" فها قاموس، يعرهاإلستراتيجية صول العسكرية ملفهوماأل انطالقا من    

(Webesters new dictionary) 2"العسكرية واسعة النطاق العمليات و توجيه علم ختطيط" على أهنا ،

 ،الذي عاش يف القرن اخلامس قبل امليالد 3(sun tzu) "واتزن وس"للجنرال الصيين " فن احلر "بينما يعترب 

العدو على التخلي  اجبار ساسية حولمتحورت فكرته األ و،   معروف يف االستراتيجية احلربيةقدم كتاأ

          التجسس ،التمويه االستراتيجية القائمة على عن املقاومة و االستسالم دون قتال بفضل استعمال

      فالتكيه أي ،مركز اتصاالته ومتوينه ، استهدافاحلركية الكبرية للجيش و احلر  املعنوية ،على العدو

       العدو جتنب االشتباك معو بالتايل جيب  ،جل االنتصار بأقل التكاليف املمكنةأمع استراتيجية العدو من 

االنتصار معركة و  011خوض :" السياقيف هذا " ن اتزوسا"قدر االمكان حيث يؤكد  يف معارك حامسة

       ، 4"فيها مجيعا ليس هو قمة املهارة، و امنا يكمن التفوق األعظم يف كسر مقاومة العدو دون أي قتال

      اليت متتع هبا الرسول صلى اهلل عليه  تلك و هو أمر يتطلب عبقرية عسكرية نادرة من أجل حتقيقه، مثل

 .عندما أجرب العدهو على االستسالم دون قتال "فتح مكة" الكثري من املعارك مثل و سلم، و جتسدت يف

حيث برع  بعاد الفكر العسكريأمثلت االستراتيجية بعدا هاما من فقد  ،اإلسالمييف الفكر العريب  ماأ    

       وظفها  تقنة يفاملدفاعية الستراتيجية ل االاثامل نذكر على سبيلو  ،فيها الرسول صلى اهلل عليه و سلم

أجرب من خالهلا العدو الذي يفوقه من حيث العدد و العتاد على االنسحا  دون  ، و اليتغزوة اخلندق يف

                                                 
1
 Strategor 7éme édition:" toute la stratégie d'entreprise", coordoné par : Lehmann-Ortega, F.Leroy, 

B.Garrette, P.Dussauge, R.Durand er AL, Dunod, Paris, France; 2016, p03. 
2 http://www.yourdictionary.com/strategy#websters, visited on 30/06/2015. 

3
 .2202ربي للنشر، سوريا، ، تقديم و تعليق أحمد ناصيف، الطبعة األولى، دار الكتاب الع"فن الحرب:" سون اتزو   
4

 .02، مرجع سابق، ص"فن الحرب:" سون اتزو  

http://www.yourdictionary.com/strategy#websters
http://www.yourdictionary.com/strategy#websters
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         قائمة على التمويهيف قمة االتقان  انسحا  استراتيجية طبهقخالد بن الوليد أّن  االشتباك معه، كما

على اثر اختالل  1"ؤتةُم"منظم جليش املسلمني يف معركة  انسحا هبدف  و ذلك ،و احلر  النفسية

شرات اليت كانت تتفوق من حيث العدد بع و ،رض املعركة لصاحل القوات الرومانيةأالعسكري يف التوازن 

 .مني ساملا اىل املدينة املنورةلعودة جيش املس هانتج عن و جليش املسلمني، قادة الثالثاستشهاد ال و ،املرات

           2"احلر  من"كتا   ، مث صدر0101ظهر مصطلح استراتيجية أول مرة يف قاموس أكسفورد سنة     

1832 (Vom Krieg)  ،فيتسوفون كالوس" ر العسكري الربوسيلجنرال و املنّظل"                     

(Von Clausewitz) تاريخ  هم الكتابات يفأ رب منتو الذي يع، ليفه بعد احلرو  النابوليونيةأالذي قام بت

احلر  هي عبارة عن صراع قائم على "، فبالنسبة للكاتب كثرها واقعية و تكامالأاالستراتيجية العسكرية و

و من هنا يربز الفرق األساسي بني هذا  ،3"منه هو اخضاع العدو الرادتنا األساسي دفالعنف و اهل

بينما  هذا األخري حياول جتنب العنف و التدمري قدر االمكان حيث نالحظ أّن ،"ن اتزوسو"ب و اتالك

      :يأكد أّنالعنف أمرا ال مفر منه يف سبيل حتقيق اهلدف من احلر ، و يف هذا السياق " فيتسوكالوس"يعترب

 حيتويعموما  و، 4"احلر  هي استمرار لسياسة الدولة لكن بوسائل أخرى، وسائل مبنيهة على النهار و الدهم"

 5:نذكر منها العسكرية لإلستراتيجية ساسيةاألباد  امل من جمموعةعلى  هذا الكتا 

 ؛  يتمثل اهلدف األساسي من حر  يف السيطرة على العدو، تدمريه و كسب الرأي العام -

 االستراتيجية تأخذ بعني االعتبار جمموعة املعارك اليت جيب الفوز هبا من أجل حتقيق أهداف احلر ، -

 ؛ التكتيك الذي ُيعىن مبعركة حمددةعكس 

                                                 
1

، مجلة العلوم االدارية و االقتصادية، المجلد الثامن "دراسة تحليلية تطبيقية: التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم العام : "أحمد القطامين 

 .33 االردن، ص -، جامعة مؤتة 2222عشر، العدد الثاني، ديسمبر 
2
 Von Clausewitz :" de la guerre", traduction et préaface de Nicolat Waquet, édition Payet & Rivages, paris, 

France 2014. 
3
 Von Clausewitz :" de la guerre", opcit, p20. 

4
 Von Clausewitz :" de la guerre", opcit, p10. 

5
Von Clausewitz :" principes fondamentaux de stratégie militaire", Grégoire Chamayou, édition 1001nuits, 

France 2006, p45.   
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 ؛ ان حيصل على الوقت الكايف للرد مفاجأة العدو وحماصرته هبدف تدمريه قبل و السرعة -

ن تظهر أجل اقتناص الفرص اليت من املمكن أجتهيز املوارد االحتياطية من  حيث جيب  املواردريتوف -

 ؛ خالل احلر 

 يكون حيث ،فضل ما عندهمأمي بالنصر هبدف تقدو جعلهم يؤمنون  حتفيز اجلنود والضباط  -

 . به أكثر ن يؤمنمل االنتصار يف معظم األحيان

انتقل من امليدان العسكري إىل ميدان االقتصاد  ذو نشأة عسكرية، مصطلحستراتيجية فاإل مما ذكر اعاله،   

  منطق املنافسة، وهو اجملالني من منطقي ب التشابه املوجود بنيبسبعلى نطاق واسع  و اسُتخدم واألعمال

 أّن إاّل ،و غريها جوانب القوة، جوانب الضعف ،االقتصادية احلر  مثل ما يربر انتشار مصطلحات و هو

على  إستراتيجية األعمال تقوم ، حيثاجملالني منطقي اختالف جوهري بني التشابه ينحصر هنا لوجود

فاملنافسة تكون يف اطار ، 1الصراع منطقعلى اإلستراتيجية العسكرية  تقوم، يف حني املقننة منطق املنافسة

ا لتحقيق االهداف دون الرغبة يف حيث يتجه املتنافسون فيه ،قواعد و معايري متفق عليها بني مجيع االطراف

 الوسائلحلاق الضرر باآلخرين، بينما يسعى اطراف الصراع لتحقيق أهدافهم ومصاحلهم بواسطة خمتلف إ

يؤدي اىل احلاق الضرر بالطرف اآلخر و قد يؤدي حىت  ما و هو سواء كانت مشروعة أو غري مشروعة،

 باد حظ أّن مو استنادا اىل هذا التشبيه، نال؛ "من احلر "كما رأينا يف كتا   لتدمريه هنائيا

املبدأ األخري الذي ميكن : نسبيا يف جمال املنافسة مثل أيضا و لو صاحلة للتطبيق العسكرية" كالوسوفيتز"

 .اعتباره حتفيز العمال و جعلهم يؤمنون بالريادة هبدف تقدمي أفضل ما عندهم

 

                                                 
0

، دار الثقافة للنشر والتوزيعع، عمعان، األردن، 0، اإلصدار األول، ط"المداخل والمفاهيم والعمليات"اإلدارة اإلستراتيجية : نعمة عباس خفاجي  

 .22، ص 2224
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 استراتيجية املؤسسةتطور : الفرع الثاين

 شرح خمتصر لبع  املصطلحات األساسية املرتبطة تطور، سنتطرق أوال اىلالقبل التطرق اىل مراحل    

 :و هي كاآليت باستراتيجية املؤسسة

: وجود مستويني اثنيني الستراتيجية املؤسسة مها ىعل 1اتفق معظم الباحثني: مستويات االستراتيجية -

الذي ُيعىن بتطوير و احلفاظ على ميزة تنافسية على (business strategy) مستوى وحدات األعمال

سنتطرق اىل هذا املستوى )لذلك ُيطلق عليها اسم االستراتيجية التنافسية ،مستوى ميدان نشاط حمدد

الذي  (corporate strategy)توى الثاين هو املستوى الكلي ، و املس(بالتفصيل يف الفصل القادم

أو تطوير  ،ُيعىن بتسيري حافظة أعمال املؤسسة فيما خيص توجيه االستثمارات حنو جماالت نشاط جديدة

        احلالية أو التخلي عن بع  منها، كما ُيعىن بكيفية ختصيص املوارد الالزمة لتنفيذ هذه اخليارات

  ؛ وابط اليت تنتج عن خمتلف ميادين النشاط اليت تتواجد فيها املؤسسةو استغالل الر

ملية اهليكل التنظيمي، ع: 2تتكون من تفاعل أربعة عناصر مع بعضها البع  و هي :االدارة االستراتيجية -

 اختاذ القرار، هوية املؤسسة و االستراتيجية املتبعة ؛

      املؤسسات أو فروع املؤسسات اليت تنتج نفس املنتجيتمثل يف جمموع : ميدان النشاط االستراتيجي -

 أن تنشط املؤسسة يف جمال أو عدة جماالت استراتيجية ؛ أو اخلدمة، و ميكن

و تساهم الرسالة يف توجيه أهداف املؤسسة املؤسسة،  االيت ُوجدت من أجلهأو  الغاية :رسالة املؤسسة -

   توقعات املسامهني ان ُوجدوا ؛ ها وو جيب أن تكون متوافقة مع قيمها و مبادئ

 اليت تريد املؤسسة أن تكون فيها ؛الوضعية املستقبلية  :رؤية املؤسسة -

                                                 
1
  Strategor 6éme édition:" toute la stratégie d'entreprise", coordoné par : Lehmann-Ortega, Leroy, Garrette, 

Dussauge, Durand; Dunod, Paris, France; 2013, p10. 
2
  Strategor 6éme édition, opcit, p12. 
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تنشأ امليزة التنافسية مبجرد توصل املؤسسة إىل اكتشاف طرق جديدة  ":بورتر"بالنسبة ل :امليزة التنافسية -

مبقدورها جتسيد هذا االكتشاف ميدانيًا، أكثر فعالية من تلك املستعملة من قبل املنافسني، حيث يكون 

 ؛"ومبعىن آخر مبجرد إحداث عملية إبداع مبفهومه الواسع

العمليات و األنشطة اليت تضيف من خالهلا " 1، و ُيقصد به"بورتر"مصطلح يعود ل :سلسلة القيمة -

اسية مثل وظيفة ، و تنقسم اىل أنشطة أس، و تساهم يف خلق امليزة التنافسيةاملؤسسة قيمة اىل منتج ما

 ".البحث و التطويراالنتاج و أنشطة داعمة مثل 

     ، نالعشريات القرن ستين بداية مسينات واخل ظهرت أوىل األعمال اخلاصة باستراتيجية املؤسسة يف هناية   

من خالل كتابه  0691(Chandler) "شاندلر" الباحث أعمال اليت ميهزت تلك الفترة جندو من أهم األعمال 

حتديد الغايات واألهداف ": الذي عرهف فيه استراتيجية املؤسسة على أهنا 2"(التنظيمي)االستراتيجية و اهليكل "

، و نالحظ "اختيار خطط العمل وختصيص املوارد الضرورية لتحقيق هذه الغايات مث األساسية بعيدة املدى،

" اختيار"ة املدى دون غريها، كما أّن كلمة تركيز الكاتب على توجيه االستراتيجية حنو حتقيق األهداف بعيد

كتابه  يف 0691(Ansoff)" انصوف" ، أماة بينهالتدل على وجود عدد من البدائل اليت جيب املفاض

 طبيعة القرارات اليت ُتتخذ داخل املؤسسة فقد رّكز على، (corporate strategy) 3"الكّليةاالستراتيجية "

عالقة غري  ذات ذات عالقة مباشرة بالقرارات بعيدة املدى و أّن هذه األخرية، فهو يرى يف شرحه لإلستراتيجية

 0691(SWOT) "سووت"كتها  منوذج  بينما رّكز ،مباشرة بالقرارات قصرية املدى أو ذات التأثري التشغيلي

من أجل صياغة  (نقاط قوة و نقاط ضعف)داخليو احمليط ال( فرص و هتديدات)لى حتليل احمليط اخلارجيع

 اىل جانب وظائف املؤسسة األخرى ت هذه األعمال اىل بروز االستراتيجية كوظيفة مستقلةأده و، االستراتيجية

                                                 
1
 Dico Du Manager, opcit, p22. 

2
 Chandler.A   : "Strategy and structure", chapters in the history of industrial Enterprises, MIT Press, 1962. 

3
 Ansoff.H :"Corporate strategy", an analytic approach to business policy for frowth and expansion, 

 McGraw-Hill, 1965.  
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من هذا املنطلق  و هي وظيفة ُتمارس من طرف االدارة العليا للمؤسسة، و مثل الوظيفة املالية أو االنتاجية،

حصرها الباحثون و أمههم  حاولت كل منها تعريف االستراتيجية بطريقتها اخلاصة، فكريةظهرت عدة مدارس 

Mintzberg  1 :يلي يسيني كمائمقسمة اىل اجتاهني ر مدارس فكرية تسعةيف  

 اقتراح طرق لصياغة االستراتيجية يف ظلالذي ُيعىن ب (perspective)االجتاه التصوري : االجتاه األول -

نذكرها  و ينقسم اىل ثالثة مدارس دراسة متغريات احمليط و حماولة التأقلم معه من أجل حتقيق الربح،

 :باجياز

 على تعتمدتكون فيها صياغة االستراتيجية عملية منفصلة عن تنفيذها، و : (design)مدرسة التصميم  -0

و خري مثال على هذه ، (improvisation)حيث ال يوجد فيها مكان لالرجتال  استباقيةطريقة تفكري 

 ؛"SWOT" املدرسة هو منوذج 

تعتمد هذه املدرسة على فرضيات تقديرية مث صياغة االستراتيجية بناء على هذه : مدرسة التخطيط -1

الطبيعية و تقديرات  ، و هي استراتيجية عادة ما تتبناها املؤسسات اليت تعتمد على املواردالفرضيات

 ؛ يةؤسسات النفطامل مثل املدى البعيداستغالهلا على 

، حيث تتنافس حجر الزاوية منطق املنافسة ميثل فيها (positionnement): مدرسة التموقع -3

للزبائن، و بالتايل تكون امليزة  املؤسسات من أجل استغالل و حيازة املوارد املتاحة اليت ختلق القيمة

بواسطة التكلفة أو اجلودة يف جمال  اتميزحتتل موقعا م التنافسية فيها لصاحل املؤسسة اليت تستطيع أن

حول حتليل احمليط و قوى التنافس  2M.Porterنشاط حمدد يف فترة زمنية حمددة، و كمثال عنها أعمال 

 .و امليزة التنافسية

                                                 
1
 H.Mintzberg, B.Ahlstrand, J.Lampel :"Safari en pays stratégie :L'exploration des grands courants de la pensée 

stratégique", Pearson 1ére édition, France, 2005.  
2
 M.Porter: " competitive advantage: creating and sustaining superior performance", NY: Free Press, 1985.   
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مت اختاذها اليت  و يتمحور حول دراسة القرارات االستراتيجية(Descriptive) االجتاه الوصفي : ثانيا -

        التجار  السابقة، و ذلك يف ضوء التحليل املمنهج املستنبط من خمتلف العلوم األساسية،  خالل

مدرسة ريادة األعمال، مدرسة املعرفة، مدرسة التعلم، : ستة مدارس هي اىل و ينقسم هذا االجتاه

 .املدرسة الثقافية، مدرسة السياسة أو القوة و مدرسة احمليط

     الشراكات االستراتيجيةجانب من جوانب تطرقت اىل  (Pouvoir)أن مدرسة القوةجتدر االشارة اىل 

مصاحل املؤسسة مع مصاحل أطراف خارجية مثل املوردين، املوزعني  أّن تفاعل  حيث تعتربو هو التفاوص، 

 .أو مؤسسات أخرى ميكن أن يقود اىل تشكيل شراكات استراتيجية

أخذ بعني االعتبار التطورات احلاصلة يف احمليط ت ،اتخيار جمموعة هياالستراتيجية نالحظ مما سبق أّن 

  .و موارد و مهارات املؤسسة من جهة أخرى التنافسي و احمليط العام للمؤسسة من جهة،

، مواجهة املنافسة، خلق القيمة 1:بصفة عامة، اتفق معظم الباحثني على ثالثة ركائز أساسية لالستراتيجية هي

ذات )، و نالحظ أّن ركائز استراتيجية املؤسسة فعالة بالنسبة للمؤسسات االقتصادية النشاط اختيار جماالت

  .و املؤسسات ذات اهلدف غري الرحبي على حد سواء مثل املستشفيات( اهلدف الرحبي

 استراتيجية املؤسسة مقاربات: املطلب الثاين

  :اليت تواجه هبا املنافسة مقاربات استراتيجية املؤسسة سرد أهم اىل يف هذا املطلبسنتطرق 

 :املقاربة الكالسيكية  -1

ترب هذه امليادين تع و، اليت تنشط فيها املؤسسة خمتلف ميادين النشاط التفوق يف تركز على و هي مقاربة 

يف الثمانينات " بورتر"ية، و أهم ما ميز هذه املقاربة هو أعمال نافسخبصائص ت مستقلة نسبيا يتميز كل منها

جوهر االستراتيجية هو خيار تنفيذ األنشطة :"ل كيفية مواجهة املنافسة القائمة حيث يقولاليت متحورت حو

                                                 
1
 Fréfy.F: " the Fundmental Dimensions of strategy", sloan management review, vol.48, 2006, pp 70-75. 
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ميزة تنافسية على مستوى ميدان نشاط  هو احلصول علىاهلدف األساسي فلذلك  ،1"بطريقة مميزة عن املنافسني

اختيار جمال املنافسة، اختيار : املنافسة القائمة و ذلك عن طريق ةهأي التموقع ضمن موقع يسمح مبواج دد،حم

املقاربة الكالسيكية كانت بصفة عامة  ،للحصول عليهاالالزمة و ختصيص املوارد  أن نتميز هبا املزايا اليت نريد

التحليل الذي يقوم مثل اختيار املنافسني و الشركاء، لذلك ف لالستراتيجية موجهة حنو اختيارات هدفها التموقع

، أي أنه يزودهم باألوضاع 2التقاط صورة للمحيط التنافسي يف حلظة معينةهذه املقاربة يشبه به املنافسون يف 

 فعالغري أي أنه  ، خالل املدى املتوسط على األكثراحلالية فقط و ميكنهم التنبأ بالتحركات القادمة للمنافسني

ن يعطيك صورة كاملة عن التحليل احلايل للتكتيكات املستعملة من طرف املنافسني ل املدى البعيد ألّنعلى 

 . قدراهتم

  :ى املوارد و الكفاءاتاملقاربة املبنية عل -2

من ظروف  ابتداء بىن فيها االستراتيجية، و ُتحافظة أعمال و منتجاتمثل املؤسسة  اعتربت املقاربة الكالسيكية

امليزة  تنبع فيها على أهنا حافظة موارد و كفاءاتلمؤسسة لاملقاربة اجلديدة تنظر  بينما احمليط و املنافسة،

من أهم  يف بداية التسعينات Barney"3"كفاءات املتميزة للمؤسسة، و تعترب أعمال الو  وارداملمن التنافسية 

 .املقاربة املسامهات اليت سامهت يف هذه

بدميومة أطول من تعترب املوارد و الكفاءات حجر الزاوية هلذه املقاربة، و يرجع ذلك اىل اتسام املوارد  

فهي أكثر استقرارا و تتطور ببطء أكرب من املنتج  عادة ما تكون دورة حياهتا وجيزة، أما الكفاءة املنتجات اليت

، لذلك تنتج املؤسسات اليت تتبع هذه املقاربة منتجات عطي ميزة على املدى البعيدو هو ما ي أو التكنولوجيا

                                                 
1
  J.Bojin, J-M.Schoettl: "l'essentiel de la stratégie", Eyrolles, France, 2013, p17. 

2
  G.Hamel, C.K.Parahald :"strategic intent ", harvard business review, may-june 1989, p63. 

3
 Jay Barney :"Firm Resources and Sustained Competitive Advantage", JOURNAL OF MANAGEMENT, VOL17, 

N°1, Texas A&M University, USA, 1991. 

http://journals.sagepub.com/author/Barney%2C+Jay
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 "هوندا" مؤسسة نذكرجديدة باستمرار ما ميكنها من اختراق أسواق جديدة، و كمثال على هذه املؤسسات 

(Honda) اليابانية. 

 : 1هذه املقاربة اجلديدة تتمحور حول ثالثة أبعاد أساسية

مها أول من قدم هذا Parahald و  Hamelالباحثان: (Strategic Intent)الغاية االستراتيجية : أوال

الذي ميثل الوضعية اليت تطمح املؤسسة الوصول اليها على املدى البعيد، و على عكس التخطيط  2املصطلح

الكالسيكي الذي حيدد األهداف حسب املوارد املتاحة و يوضح طرق العمل و كيفية ختصيص املوارد، فإن 

تحقيق غاية تبدو مستحيلة ل ختصيص املوارد املتاحةتنبع من  و ة ال تراعي هذه املوضوعيةالغاية االستراتيجي

بذلك جيب على املؤسسة تطوير  املنشود، لق نوعا من عدم التناسق بني املوارد و الطموحا ختأي أهن التحقيق،

 يفتحو  ثقافة تساعد على التميز، تشجيع االبداع الفردي و روح املخاطرة، و هو ما يساهم يف حتفيز العمال

نفس الباحثان استعمال يف هذا  ،اجملال لإلبداع يف ظل ضرورة اجياد طرق جديدة لالستغالل األمثل هلذه املوارد

من أجل وصف حالة العمال يف كل مستويات  (winning obsession)" هاجس الفوز" مصطلحالسياق 

لريادة خالل العشرين بع  املؤسسات اليت بدأت بطموح يفوق مواردها و طاقتها، و عملت على حتقيق  ا

 :مثل هذا اهلاجس و ترمجته اىل شعار مكتو  ابقاء، و العمل على سنة املوالية

"Encircle Caterpillar" ملؤسسة Komatsu، أو شعارbeat Xerox" "ؤسسةمل Canon  أي التغلب

 .التفوق عليهم من هيمنة املنافسني مث احلده و هي و الغاية منهما واضحة املباشر، على املنافس

 الغايةمن أجل حتقيق : املوارد و الكفاءات األساسية التغلب على املنافسة على املدى البعيد بواسطة: ثانيا

اليت متثل نواهتا و جذور تنافسيتها،  على جمموعة من الكفاءات احملوريةؤسسة يف تطورها ، تعتمد املةاالستراتيجي

                                                 
1
 J.Bojin, J-M.Schoettl, opcit, p52.  

2
 G.Hamel, C.K.Parahald :"strategic intent", Harvard Business Review, VOL 67, N°2, USA, 1989 , pp 63-76. 
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ن املعرفة، التكنولوجيا تركيبة مميزة م"على أهنا  1"نافس للمستقبل"يف كتاهبما Parahald و  Hamel و عرفها 

ملنتجات و اخلدمات و امليزة تساهم يف قيمة ا ،، تنشأ خالل فترة زمنية طويلة و صعبة التقليدو اخلربة

ات تياجحا تلبيةو  قيمة متميزة خلق هيالكفاءات  أهم خاصية هلذه أّنمن هذا التعريف  نالحظ ،"التنافسية

 .ل من طريقة املنافسنيالزبائن بطريقة أفض

   لوقت طويل،ملية صعبة و حتتاج يعترب تطوير كفاءات املؤسسة ع: قدرة و قابلية املؤسسة للتغري و التعلم: ثالثا

و مبا أهنا متثل النواة األساسية لتوليد املزايا التنافسية يف اطار مقاربة املوارد، فيجب على املؤسسة وجود حلول 

للتعلم يف وقت معقول، و من هذه احللول اخراج الوظائف غري املرتبطة بالنشاط األساسي للمؤسسة، أو اقامة 

 .سد احتياجاهتا املرتبطة بالكفاءات و املهارات شراكات استراتيجية مع مؤسسات أخرى هبدف

املقاربة األوىل حيث تركز  ضهما البع ،اتني املقاربتني ليستا متناقضتان، و امنا مكملتان لبعهنالحظ أّن     

تركز الثانية على املدى  ول تكيف ممكن مع احمليط التنافسي، املدى املتوسط من أجل أفضخالل  التموقع على

يواجه  فإن أكرب حتده لذلك و التأثري فيها، احلركية من أجل مواكبة التطورات احلاصلة يف هذا احمليط و البعيد

 فهما هو ما يتوجب و ،تغيري احمليط التنافسي قبل املنافسنياملؤسسة اليت تتبع مقاربة املوارد هو املسامهة يف 

      ثري الذي من شأنه تغيري قواعد املنافسة،التأأفضل للمحيط مقارنة مبنافسيها لكي تكون أول من حيقق هذا 

        ،التكنولوجيةالتنبؤات  ات اليت تساعد على هذا الفهم مثل دراسات السوق وتوجد العديد من األدو و

و االحتياجات املعرب عنها من طرف املشترين، غري أّن هذه األخرية ميكن أن تكون مضللة ألهنم ال يستطيعون 

وحدها غري كافية من أجل اعطاء صورة واضحة  خالل السنوات القادمة، لكنه هذه األدوات حتديد ما يشترون

       لمؤسسة و جماالت نشاطهالال برؤية جديدة و خمتلفة و ال تكتمل هذه الصورة إ و شاملة ملستقبل القطاع،

 .اللعبة واعدلتغيري ق و تسليط الضوء عليها بشكل أوسع، و اعادة النظر يف اآلراء السائدة

                                                 
1
 G.Hamel, C.K.Parahald,"competing for the future", harvard business school press, 1996. 
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 :(strategie de rupture)استراتيجية االنقطاع  مقاربة -3

   مع تزايد شدة املنافسة و تسارع وترية الطفرات التكنولوجية، حاولت بع  املؤسسات خلق أسواق جديدة  

  أي تغيري قواعد املنافسة من أجل الوصول اىل احتكار سوق معني أو جزء منه،  شديدة نافسةاملال تكون فيها 

لعبة استراتيجية "سم حتت إ Mckinsey"" مرة يف كتابات أول  "استراتيجية االنقطاع" و ذكر هذا املصطلح

من خالل عدة  Parahald و Hamelالباحثان  ، مث جاءت مسامهة(new game strategy)"جديدة

أين تطرقا فيه  0669سنة  (Compting for the future)1 كتاهبما و مقاالت صادرة عن جامعة هارفرد

 Mauborgne  و  kim الباحثان اىل أساسيات تغيري قواعد املنافسة لصاحلك، بعد ذلك جاء

 فيه أعماهلما ناوالليت، 1111 سنة 2(Blue Ocean Strategy)" استراتيجية احمليط األزرق"كتاهبما الشهري ب

تكون  يقصد باحمليط األزرق األسواق اليتاليت مشلت أكثر من مئة مؤسسة جنحت يف تغيري قواعد املنافسة، و 

احمليط األمحر الذي يشري اىل األسواق املألوفة  فيها املنافسة معدومة أو األسواق غري املكتشفة بعد، و هو عكس

اعادة النظر بطريقة جذرية ، و هتدف هذه االستراتيجية اىل اليت تكون فيها املنافسة شديدة، أي األسواق احلالية

       ،3"أفضل طريقة للتغلب على املنافسني هي التوقف عن منافستهم:"نافس احلالية يف سوق حمددلقواعد الت

قواعد لتعلم حيث ال جيب عليهم بذل جمهود مضاعف فقط  املنافسني خارج اللعبة، أي أنهها هتدف اىل وضع

نقاط  و بالتايل تصبح ،صعب جداو امنا التخلي عن القواعد السائدة أو احلالية و هو أمر  اجلديدة،املنافسة 

 .قوهتم هي نفسها نقاط ضعفهم

     اعطاء قيمة اضافية للزبائن يؤدي اىلو  ميثل ابتكار القيمة حجر الزاوية الذي تبىن عليه هذه االستراتيجية،  

النظر يف مسألة  من اعادةو استهداف فئات جديدة يف السوق، كما متكن حتركات استراتيجية احمليط األزرق 

                                                 
1
 Hamel, Parahald: "competing for the future", Harvard Business School Publishing Corporation, USA, 1996. 

2
 Kim, Mauborgne:" blue ocean strategy: Blue Ocean Strategy: How To Create Uncontested Market Space And 

Make The Competition Irrelevant", Harvard Business School Publishing Corporation, USA, 2005. 
3
 Kim, Mauborgne:" blue ocean strategy", opcit, p08. 
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نتاج منتجات ذات قيمة أعلى و بأسعار إتسمح بألهنا  ضرورة االختيار بني استراتيجة التميز أو التكلفة،

        تساعد أي أهنا ،بعدها املستهلكون لكنها غري مطلوبة أو انتاج منتجات حيتاج، "ikea"1تنافسية مثل 

  .ع االسواق احلاليةيو توساىل خلق أسواق جديدة أو هو ما يؤدي  على اكتشاف حاجات غري معرب عنها،

اجلدير بالذكر أّن هذه االستراتيجية ال تلغي استراتيجية املؤسسة القائمة اذا كانت هذه األخري تسري وفق  

       ، ، و امنا تعترب مكملة هلا عن طريق ابتكار منتجات جديدة و أسواق جديدة هلا"كالسيكية"استراتيجية 

و ابتكارها "Apple":نذكر شديد املنافسةو كمثال على املؤسسات اليت جنحت يف اخلروج من احمليط األمحر 

، و مها ابتكاران جعالها تنشط يف سوق بدون منافسة لفترة "ipod"مث منتج " itunes"جلهاز التشغيل 

       املنافسة الشرسةاليت كانت على حافة االفالس بسبب "Nintendo" نذكر أيضا مؤسسة  كما طويلة،

عصا "تعتمد على  "Wii"فيديو  قامت بابتكار القيمة عن طريق ابتكار لعبة حينئذنيف جمال ألعا  الفيديو، 

 .بعد ها من استهداف فئة عمرية جديدة ال توجد فيها منافسة، و هو االبتكار الذي مكنه"التحكم الالسلكية

 :ميكن استخالص جمموعة من اخلصائص اليت متيز استراتيجية املؤسسة كما يلي مما سبق،

      ديد األهداف على املستوى البعيدو حت ،ملؤسسةتسري وفقها ا واضحة رؤية و متكاملة وضع رسالة -

 ميادين النشاطواختاذ القرارات حول  ،زمةصيص املوارد و الكفاءات الاّلعرب ختها تحقيقالسعي ل مث

 ؛ وجماالت التوسع فيها

بالنسبة أفضلية حتقيق و مستدامة  تنافسيةميزة  لبناءين االستراتيجية املناسبة عرب تبه املؤسسة تسعى -

أو منتجات مبتكرة  مثل التفوق يف اجلانب التنظيمي عدة أشكالهذه امليزة و ميكن أن تأخذ  ،للمنافسني

 "بورتر"ثل استراتيجيات مل عليها بواسطة عدهة استراتيجيات كما ميكن احلصو ،متميزة عن املنافسنيو

 املبنية على التموقع، أو استخدام موارد املؤسسة املتميزة لتوليدها ؛ التنافسية

                                                 
1
 J.Bojin, J-M.Schoettl, opcit, p52. 
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ف على نقاط القوة والفرص والتعره يف حميطها املؤسسة من مسايرة التطورات احلاصلة كناالستراتيجية مّت -

التأثري يف القواعد التنافسية  ، كما تساعد علىاستثمارها واالستفادة منهااملتاحة واملمكنة وكيفية 

  لألسواق احلالية و خلق أسواق جديدة تكون فيها املنافسة شبه معدومة ؛

كافة  االقتصادية للمؤسسة فحسب، و إمنا ُتعىن أيضا بتلبية حاجة هدافاألتحقيق باالستراتيجية ُتعىن ال  -

 .و غريها، منظمات غري حكومية  ،نقابات عمالية ،مسامهني من األطراف ذات املصلحة

كن املؤسسة من حتقيق وسيلة مّت هي مناإو ، اتيجية ليست غاية يف حده ذاهتاأن االسترمن هذه اخلصائص نالحظ 

 .ة بلوغ األهدافد لكيفيو بالتايل ميكن اعتبار االستراتيجية الطريق احملده ،غاياهتا

 اخليارات االستراتيجية الكلية: الثاين املبحث

سنركز يف هذا املبحث على اخليارات االستراتيجية على املستوى الكلي للمؤسسة، بينما نتطرق للخيارات   

االستراتيجية على مستوى ميدان نشاط حمدد يف الفصل القادم، كون امليزة التنافسية مرتبطة مباشرة هبذه 

 .اخليارات

  ستراتيجية لنمو املؤسسةالبدائل اال: األول املطلب

ألنه ميكن تنفيذها عن  سنتطرق يف هذا املبحث اىل البدائل االستراتيجية لنمو املؤسسة، و قد اخترنا هذه البدائل

 .طريق الشراكات االستراتيجية اليت متثل موضوع دراستنا األساسي

إطارًا  1957 عام (Igor Ansoff) "أجيور أنسوف"اليت أطلقها  (Ansoff matrix) تعترب مصفوفة أنسوف

يتعلق : البعد األول :1دين أساسيني، حيث تتكون هـذه املصفوفة مـن بعمنو للمؤسساتللكشف عن فرص 

يتعلق بالسوق، ويتضمن السوق احلايل والسوق : البعد الثاين ،باملنتج، ويتضمن املنتج احلايل واملنتج اجلديد

 :كما هو موضح يف الشكل املوايلإستراتيجية للنمو  خيارات أربعة تعطي مصفوفة أنسوف اجلديد، و بالتايل
                                                 

1
 G.Johnson, K.Scholes, R.Whittington :"Fundamentals of Strategy", Pearson Education, England, 2009, P173. 
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 "أنسوف"حسب  املؤسسة نموالبدائل االستراتيجية ل: 11 شكل رقم

 سوق/منتج املنتج احلايل املنتج اجلديد

 اختراق السوق تطوير املنتج
السوق 

 احلايل

 تطوير السوق التنويع
السوق 

 اجلديد

  .G.Johnson, K.Scholes, R.Whittington :"Fundamentals of Strategy", Pearson Education, England, 2009, P173 :املصدر

احلالية يف السوق استخدام املنتجات ب ُيعىن هذا اخليار و (Market penetration): السوق اختراق -

الكالسيكية ، و يكون ذلك عادة بتبين احدى االستراتيجيات أكرب احلايل للحصول على حصة سوقية

 مثل خف  التكلفة أو التميز ؛

دة مطورة تقدمي منتجات جدي هذا اخليار تضمني (Product development): تطوير املنتج -

، وخاصة يف الصناعات ذات من أجل احملافظة على احلصة السوقية احلالية على األقل لألسواق احلالية

 ؛ التطور التكنولوجي السريع

احلالية إىل  املؤسسةدخول منتجات  هذا اخليار تضمني (Market development): تطوير السوق -

باتباع  املؤسساتوتقوم  و عادة ما يكون اهلدف من هذا اخليار هو التنويع اجلغرايف، أسواق جديدة،

، و هو ما يالئم هذه اإلستراتيجية عندما تتمثل كفاءهتـا املركزية يف منتجاهتا اليت تطرحها يف األسواق

 ات اليت تنتهج مقاربة املوارد ؛املؤسس

، دة وزبائن جدد منتجات جديدة ألسواق جديتقدمي يتضمن هذا اخليار (Diversification): التنويع -

تراتيجية عندما تتوجه حنو هذه اإلس املؤسساتوتتبع  و هو ما يوافق خطوات استراتيجية احمليط األزرق،
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ة، و من وسائل القيام بالتنويع ابرام ة االحندار وغري جذابلية يف مرحلخاصة إذا كانت الصناعة احلاالنمو 

؛ سنتطرق اىل هذا اخليار االستراتيجي ةشراكات استراتيجية مع مؤسسات تنشط يف األسواق املستهدف

 .بالتفصيل يف املطلب القادم

 استراتيجية التنويع: املطلب الثاين

خيارا حمفوفا باملخاطر، غري أنه توجد  استراتيجية التنويع تبين يعتربوف سالفة الذكر، استنادا اىل مصفوفة انس  

  .ؤسسة لتبين مثل هذه االستراتيجيةالعديد من الدوافع اليت تدفع بامل

 دوافع اللجوء اىل استراتيجية التنويع: الفرع األول

       حقيق مزيدتوجد العديد من الدوافع اليت تدفع باملؤسسة لتنويع نشاطاهتا، سواء كانت هذه الدوافع لت  

 :1من األرباح، أو جتنب بع  املخاطر، و فيمايلي أهم هذه الدوافع

، و هو ما ُيطلق عليه ةزيادة فعالية موارد و قدرات املؤسسة عن طريق توظيفها يف جماالت جديد  -0

             و هو عكس مصطلح اقتصاديات احلجم (Economies of scope)" اقتصاديات النطاق"

        ذا كانت املؤسسة متلك موارد أو قدرات ال تستطيع توظيفهافإ ،(سنتطرق اليه يف الفصل القادمالذي ) 

أي أّن املؤسسة يف السوق احلايل أو بيعها، فمن املنطقي استغالهلا عن طريق التنويع اىل جماالت جديدة، 

        كمثال، حيث عادة ميكن أن تستفيد من توسيع نطاق أعماهلا، و ميكن ذكر املؤسسات اجلامعية

قامات الطلبة، و تكون مستغلة بشكل ارد ملموسة مثل قاعات التدريس و إما متتلك هذه األخرية مو

اىل جماالت  مومسي أي أثناء فترة الدراسة فقط، و بالتايل ميكن هلذه املؤسسات توسيع نطاق أعماهلا

ا ألغراض سياحية أو استغالل قاعات عن طريق استغالل هذه املوارد أثناء العطل كتأجريه أخرى

                                                 
1
 G.Johnson, K.Scholes, R.Whittington :"Fundamentals of Strategy", opcit, p179. 
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التدريس للمؤسسات التعليمية اخلاصة، كما ميكن استغالل املوارد غري امللموسة لنفس الغرض مثل 

 .العمال صورة املؤسسة أو كفاءة

  قد ُيقصد به يف بع  األحيان التآزر أو التعاون، " اقتصاديات النطاق"جتدر االشارة اىل أن مصطلح   

تحقق من العمل املشترك أكرب من جمموع الفوائد اليت حتقق بصفة تجمموع الفوائد اليت  :و يقصد به

 ةو عادة ما تستغل املؤسسات اليت تنشط يف جماالت مكمل ،1=1+1منفردة، و ُيشار اليها عادة باملعادلة 

  ؛ هذا التآزر مثل جمايل صناعة عجالت السيارات و عجالت الشاحنات

     أسواق  دارة العليا، أي استغالل الكفاءات اليت يتمتع هبا مسريو املؤسسة يفتوسيع نطاق قدرات اال -1

       Parahaldو منتجات جديدة، حىت و لو مل تكن هلا عالقة باألسواق احلالية، و قد أطلق الباحثان 

      (The Dominant Logic) 1"املنطق املهيمن"ات مصطلح ءعلى هذا النوع من الكفا Bettisو 

 أسواق كثرية ؛ يفالء املسريين هؤ حتكميف اشارة اىل امكانية 

مواجهة احندار السوق احلايل حيث تلجأ املؤسسات اىل التنويع لتقليل خطر االرتباط مبجال نشاط  -3

لصناعة السيارات متلك أسهما يف قطاع صناعة األغذية، ذلك أن صناعة  Fiatمؤسسة  2فمثال واحد،

كل ستة سنوات، بينما يتميز قطاع صناعة األغذية  واحدة السيارات تتميز بنمو سريع مع معدل أزمة

 ؛  باالستقرار و النمو بطيء

          الذي تنشط فيه، نالحظ أن هذه الدوافع تنقسم اىل داخلية و خارجية، أي مرتبطة باملؤسسة و اجملال 

 .و من أجل فهم أفضل لدوافع استراتيجية التنويع، سنتطرق اىل أنواعها يف املطلب املوايل

 

                                                 
1
 Parahld & Bettis: " The dominant logic: A new linkage between diversity and performance", strategic 

management journal, VOL 02, N°06, University of Michigan, USA, 1986. 
2
 http://www.comptalia.tv/Les-options-strategiques/Les-strategies-de-croissance/debit/bas/1786/463/ visité le 

14/04/2016. 

http://www.comptalia.tv/Les-options-strategiques/Les-strategies-de-croissance/debit/bas/1786/463/
http://www.comptalia.tv/Les-options-strategiques/Les-strategies-de-croissance/debit/bas/1786/463/
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 أشكال استراتيجية التنويع: الفرع الثاين

          تتمحور استراتيجية التنويع حول ادخال نشاطات جديدة يف حافظة أعمال املؤسسة، و يكون شكل

هذا التنويع حسب العالقة اليت تربط اجملاالت اجلديدة باجملاالت احلالية، و ميكن توضيح ذلك عن طريق أهم 

 : 1هذه األشكال كمايلي

 ميادين النشاط، أي تدخل األساسي نشاطهااملؤسسة على  فيه تعتمدهو التنويع الذي  : التنويع املترابط -0

     و هي نفس الفكرة اليت ُتبىن عليها اقتصاديات النطاق،  ،ةاليت تستطيع فيها استخدام مواردها احلالي

متقاربان  امليداننيك و التأمينات، حيث يعترب ومؤسسة تنشط يف قطاعي البن نذكر و كمثال على ذلك

بصفة عامة يكون التنويع  ؛نقاط البيعمثل  للميداننيكما أنه ميكن استخدام نفس املوارد ( ماليان)

 .نفس سلسلة القيمة يف أكثر من ميدان نشاط أجزاء من مترابطا اذا استخدمت املؤسسة

كانت تقوم هبا مؤسسات أخرى  أنشطةاملؤسسة بدمج  فيه تقومهو التكامل الذي  :التكامل العمودي -1

تبطة مبخرجات املؤسسة مر أنشطة اىل األمام عند دمج ، و يكون التكامل العموديالقطاع على مستوى

مرتبطة مبدخالت املؤسسة مثل ضم  أنشطةمثل التوزيع، أما التكامل العمودي اىل اخللف، فهو دمج 

 األرباح اليت كان جزء من مؤسسة تقوم بتوفري املواد األولية، و متكن هذه االستراتيجية من توفري

جودة املدخالت باالضافة اىل رفع القوة  يتحصل عليها املورد أو املوزع سابق، كما متكن من التأكد من

 التفاوضية، غري أنه من سلبياهتا احلد من مرونة املؤسسة و صعوبة تغيري النشاط؛

تقوم املؤسسة يف هذه احلالة بدخول ميادين نشاط ليست هلا :  (conglomérale)التنويع غري املترابط -3

و مواردها و كفاءاهتا، و من أهم  األساسيعالقة مع بعضها البع ، كما أهنا غري مرتبطة بنشاطها 

                                                 
1
  Manuel.C, Hélène.D, Olivier.J: "Maxi fiche de stratégie", opcit, P 46.   
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       الدوافع لتبين هذا الشكل جند الدافع املايل، حيث تستخدم املؤسسة األرباح احملققة يف ميدان معني

 .من أجل متويل ميادين أخرى

 (Internationalisation) استراتيجية التدويل: املطلب الثالث

، لكن قبل اخلوض يف املطلب السابق لشكل من أشكال استراتيجية التدويل، و هو التنويع اجلغرايف تطرقنالقد 

 .يف باقي األشكال سنتطرق اىل دوافع اللجوء اىل هذه االستراتيجية

 التدويلدوافع اللجوء اىل استراتيجية : الفرع األول

 1:يلي سية كماميكن حصر أهم دوافع استراتيجية التدويل يف أربعة عناصر رئي

دوافع تبين استراتيجية التدويل،        أسواق املنتجات املنمطة من أهم تعترب  :الدوافع املرتبطة بالسوق -0

تياجات املستهلكني، احمتاثل أذواق و : 2و يرجع سبب تنميط املنتجات بدوره اىل ثالثة عوامل أساسية

الذين يستخدمون مدخالت من كافة أسواق العامل،   وجود زبائن عامليني مثل مصنعي السيارات: ثانيا

 .ليف تكييفها حسب البلد املستهدفاحلمالت التسويقية شبه املنمطة اليت توفر الكثري من تكا: و ثالثا

و ختفي   ميكن ختفي  تكاليف املؤسسات اليت تنشط يف عدة دول،: الدوافع املرتبطة بالتكلفة -1

سوق الدولية اقتصاديات أوال ميكن أن يوفر اتساع ال: التكاليف هذا أيضا يرجع اىل ثالثة أسبا  رئيسية

، (احلصول على ختفيضات على الطلبيات الكبرية) من حيث االنتاج أو تكلفة املدخالت احلجم سواء

خري مثال على ذلك التكلفة ميكن االستفادة من خصائص البلد املضيف يف ختقي  التكاليف، و : ثانيا

اخلدمات اللوجستية املواتية، و يقصد : املنخفضة لليد العاملة يف بع  البلدان مثل الصني و اهلند، ثالثا

  .حدود السوق احلايل أو بلده األمهبا التكاليف املنخفضة لنقل منتج ما خارج 

                                                 
1
 George.S.Yip:"Total global strategy: managing for worldwode competitive advantage", Prentice Hall, USA, 

1995, p10. 
2
 G.Johnson, K.Scholes, R.Whittington :"Fundamentals of Strategy", opcit, p208. 
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مثبطا الستراتيجية التدويل، و يوجد  ميكن أن تكون هذه الدوافع حمفزا أو: الدوافع املرتبطة باحلكومة -3

مثل حالة اجلزائر مع قاعدة )احلواجز اجلمركية، املعايري التقنية، القيود على امللكية : منها مثل العديد

، القيود على امللكية الفكرية و براءات االختراع، القيود على تنقل (الحقااليت سنتطرق اليها  10/96

حكومة تسمح باالنفتاح االقتصادي الكلي أمام املؤسسات متعددة ، لذلك ال توجد العملة الصعبة

 .عاجلنسيات، و تكون درجة هذا االنفتاح حسب سياسة احلكومة اجتاه كل قطا

       (Interdependence)، األول الترابط1هذه الدوافع بعاملني أساسيني ترتبط :الدوافع التنافسية -9

 املتواجدة يف بلدان خمتلفة ألهنا تؤثر و تتأثر ببعضها البع ،و ُيقصد به تنسيق العمليات بني الفروع 

فريتبط مباشرة العامل الثاين  أمافمثال نفاذ املخزون يف فرع معني قد يؤثر سلبا على فرع يف بلد آخر، 

يدفع أكثر لتبين نفس ( أي متواجد يف عدة دول)باستراتيجية املنافسني، حيث أن وجود منافس دويل 

 .ألنه من املمكن أن يستخدم األرباح احملققة يف فرع ما لتمويل الفروع األخرى االستراتيجية

      كل سوق، لذلك جيب دراسة كل العوامل الداخلية خبصائص  نالحظ من خالل هذه الدوافع أنهها مرتبطة

 . و اخلارجيية املؤثرة يف احمليط الذي يتواجد فيه هذا السوق

 متعددة اجلنسيات الدولية و املؤسساتنظريات التجارة  :الفرع الثاين

تعترب ظاهرة التدويل ظاهرة قدمية حيث ظهرت منذ املبادالت التجارية الدولية األوىل، و هي االستراتيجية اليت 

، 2هتدف من خالهلا املؤسسة اىل خلق ميزة تنافسية عرب التواجد يف عدة أسواق خارج الوطن األم للمؤسسة

 .التدويل الستراتيجيةفيمايلي سنتطرق اىل أهم النظريات املفسرة للجوء املؤسسات 

 

 

                                                 
1
 G.Johnson, K.Scholes, R.Whittington :"Fundamentals of Strategy", opcit, p209. 

2
 Dico du manager, opcit, p108. 
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  :النظريات الكالسيكية -1

 1"ثروة األمم"به املسألة التجارة الدولية و التخصصات االقتصادية لكل بلد يف كت" آدم مسيث"رغم تطرق   

و أحد أهم  01يف بداية القرن " ريكاردو"أهنا مل تلقى االهتمام املطلو  اىل غاية أعمال  إال، 0779سنة 

، و يقصد هبذا املصطلح أن كل بلد أيا كانت تنافسيته 2"امليزة النسبية"مسامهاته املتمثلة يف تسليط الضوء على 

      سلبيات مقارنة بالدول األخرى، أو بأقل جيب عليه أن خيتص يف انتاج املنتجات اليت يتمتع فيها باألفضلية

ن من االستغالل األفضل للمزايا النسبية يف التبادل احلر الذي ميّك -حسب ريكاردو–و يتمثل احملرك األساسي 

 .ماعي و احمللي على مستوى كل بلدلكل بلد، و تعظيم االنتاج اجل

 :نظرية دورة حياة املنتج -2

بفضل هذه النظرية، أحرز الباحثون تقدما ملحوظا يف فهم االستثمارات األجنبية املباشرة و املؤسسات   

ة أشكال توسع املؤسسات الذي قام بدراس " Vernon.R"3متعددة اجلنسيات، و يرجع الفضل اىل الباحث 

 : كاآليت أساسية مراحلأربعة  خالل ستينات القرن املاضي، و استخلص األمريكية نسياتمتعددة اجل

 أوال يف أسواقها احمللية أين تكون القدرة الشرائية مرتفعة؛ ديدةاجلم تقدمي املنتجات يت: أوال

ارتفاع كمية االنتاج و املنافسة يؤديان اىل اخنفاض أسعار، ما يؤدي بدوره اىل امكانية تصديرها حنو : ثانيا

 أسواق ذات قدرة شرائية أقل؛

ملصدرة اىل ظهور منافسة حملية على األسعار، حيث تتميز بيد عاملة منخفضة التكلفة،    تؤدي املنتجات ا: ثالثا

 و هو ما يدفع املؤسسات املصدرة اىل انشاء فروع حملية لالستفادة من التكاليف املنخفضة ؛ 

                                                 
1
  Smith.A :"Recherche sur la nature et les causes de richesse des Nations", Traduction francaise, Economica, 

2002. 
2
 Ricardo.D: "principes de l'économie politique et de l'impôt, traduction française, Calmann-lévy, 1970. 

3
 Vernon.R: "international investment and international trade in the product cycle", quaterly journal of 

Economics, Vol 80, Mai 1966, pp.190-207. 
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يتم تلبية الطلب ، و (الواليات املتحدة األمريكية يف هذه احلالة)يتم التوقف عن االنتاج يف البلد األم : رابعا

 .عليها عن طريق استريادها سواء من مؤسسات أجنبية أو من فروع ملؤسسات تنتمي لنفس البلد األم

مت انتقاد هذه الدراسة ألهنا غري معبهرة بشكل كاف و ال تسمح بالتعميم، ذلك أهنا متت يف فترة زمنية متيزت   

 .لقدرة على خف  التكاليفهبيمنة مؤسسات الواليات املتحدة األمريكية من حيث ا

 :(Electic)النظرية االنتقائية   -3

""Dunning.Jصاحب هذه النظرية هو الباحث 
قد مت وصفها باالنتقائية ألهنا تأخذ بعني االعتبار ، و 1

          ، املزايا النسبية للبلد مسامهات العديد من التيارات الفكرية، سيما املزايا التنافسية اليت متتلكها املؤسسة

، و بالنسبة لنفس الباحث، (سنتطرق اىل هذه األخرية بالتفصيل يف الفصل الثالث)و تكاليف الصفقات 

 :كمايلي ""OLIفاملؤسسات تصبح متعددة اجلنسيات عندما تتوفر ثالثة عوامل أساسية ُيشار اليها   

          متتلكها املؤسسة،أي املزايا اخلاصة اليت  ""Ownership Advantageُيقصد به  "O"احلرف  -

 و تستطيع من خالهلا مواجهة املنافسة؛

اليت تنتج عن التواجد يف بلد معني،  أي املزايا ""Localization Advantage ُيقصد به "L"احلرف  -

 و تدخل يف اطار املزايا النسبية ؛

عندما تكون تكلفة القيام ببع   أي ""Internalization Advantage ُيقصد به "I"احلرف  -

الوظائف من طرف املؤسسة نفسها أقل من تكليف متعامل خارجي القيام هبا، مثل ترخيص ملؤسسة 

 حملية القيام بانتاج بع  املنتجات أو أجزاء منها ؛ 

 .و بالتايل ال ميكن أن تصبح مؤسسة ما متعددة اجلنسيات اال بتوفر املزايا الثالث

 

                                                 
1
  Dunning.J:" explaining pattern of international production: in support of the Electic theory", Oxford Bulletin 

of Economics and statistics, N°41, November 1980. 
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 :خطوات التدويل -4

تركز النظرية األخرية على خطوات تطور املؤسسات متعددة اجلنسيات، و هي نظرية مت اقتراحها من طرف   

1(Uppsala)" أوبساال"باحثني يف اجلامعة السويدية 
لتدويل  ةأربعة مراحل أساسي ناحثو استخلص البا، 

  :املؤسسات كمايلي

 بالتصدير ألسواق تظهر فيها فرص تسمح بذلك ؛مرحلة أوىل غري منتظمة تقوم فيها املؤسسة : أوال

 تتم عن طريق وكيل معتمد ؛ مرحلة ثانية منتظمة من التصدير: ثانيا

 مرحلة ثالثة تتميز بانشاء فرع جتاري يف البلد املستهدف ؛: ثالثا

 .مرحلة أخرية أين تتواجد فيها املؤسسة بصفة دائمة و مؤثرة عن طريق انشاء وحدة انتاج: رابعا

     . يتم التوسع حسب هذه النظرية يف البلد املستهدف مع توسع فهم املؤسسة لعوامل احمليط احمللي 

 أشكال استراتيجية التدويل :الثالثالفرع 

و االستثمار األجنيب  التجارة الدولية: تعتمد املؤسسات اليت هتدف اىل تدويل منتجاهتا على شكلني أساسيني  

جاهتا انطالقا من بلدها األصلي، أو أن تقوم باالستثمار يف البلد تاملباشر، أي أّن املؤسسة ميكنها أن تصدر من

املضيف و تنتج منتجاهتا حمليا مث تبيعها، و يف احلقيقة الكثري من املؤسسات متعددة اجلنسيات تقوم بدمج 

متفاوت مثل تصدير بع  املدخالت مث تركيبها حمليا، غري أن القطاع الشكلني يف نفس الوقت مع استخدام 

الذي تستهدفه املؤسسة يلعب دورا رئيسيا يف تبين الشكل املالئم، حيث أّن بع  القطاعات تستوجب 

تتميز بع  القطاعات بتفضيلها للمنتجات املنمطة يف حني تستلزم ، كما التصدير قبل انشاء وحدة انتاج حملية

يعترب التوازن بني األنشطة املنمطة و األنشطة املكيفة حسب و  أخرى منتجات مكيفة للسوق احمللي، قطاعات

                                                 
1
 Johanson.J and Vahlne.J.E :" the internationalization process of the firm: A model of knowledge development 

and increasing foreign market commitments", Journal of international business studies, Vol 08, 1977, pp 23-32.  



 اإلطار النظري إلستراتيجية المؤسسة: الفصل األول

 

26 

 

ة تتيح للمؤسسة ، حيث أن املنتجات املنمط1أذواق املستهلكني احملليني من أهم عوامل جناح استراتيجية التدويل

يف املنتجات تلبية احتياجات املستهلكني ، بينما يتيح تكيالوصول اىل اقتصاديات احلجم و حتقيق ميزة التكلفة

ألخذ بعني االعتبار احمليط الذي تتواجد فيه هذه األسواق، لذلك جيب على املؤسسة ا مالءمةبطريقة أفضل و 

 :أهم القطاعات و الشكل الذي يالئمها من التدويلخصائص اجلدول املوايل يوضح  خصائص القطاع؛

 أشكال التدويلالقطاعات الصناعية و :  10 جدول رقم

 استثمار أجنيب مباشر كبري استثمار أجنيب مباشر حمدود 

 هامةجتارة دولية 

 :نشاطات دولية مصدرة
 صناعة الطائرات-
 انتاج زراعي-
 زراعة الكروم-
 اترصناعة اجملوه-

 :نشاطات دولية معقدة
 صناعة السيارات-
 الصناعات االلكترونية -
 صناعة الدواء -

 جتارة دولية ضعيفة

 :نشاطات حملية
 النقل بالسكك احلديدية-
 التجزئةبنوك -
 اجلرائد اليومية-

  :Multi-Domesticنشاطات حملية متعددة 
 الفندقة-
 التوزيع يف املساحات الكبرية-
 مكاتب االستشارة و التدقيق-

 
Source: Strategor 6

éme 
édition, opcit, p394. 

 :أشكال أساسية لتدويل نشاطات املؤسسة و هي كاآليتمن خالل هذا اجلدول نالحظ وجود أربعة 

 :النشاطات احمللية -1

تعترب النشاطات احمللية قليلة التأثر بالعوملة، و تكون معظم املؤسسات اليت تنشط يف القطاعات املرتبطة هبا  

   حملية، كما أنه يف معظم األحيان تقوم احلكومات حبماية هذه النشاطات من املنافسة اخلارجية، نذكر منها

 .اخلدمات الربيدية، النقل احلضري على سبيل املثال

 
                                                 

1
  Strategor 6

éme 
édition, opcit, p394. 
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 :(Multi-Domestic)نشاطات حملية متعددة  -2

تواجد املؤسسات املنتجة  تكون فيها املنتجات متمايزة حسب كل بلد مضيف، و تستلزم اليت نشاطاتالهي   

، فقطاع الفندقة الفاخر مثال يسيطر عليه جمموعة من العالمات العاملية، غري أّن هذه العالمات جيب أن حمليا

 .لسهر على احترام معايريها حملياأجل ا تكون حاضرة مبسرييها من

 :نشاطات دولية مصدرة -3

هي نشاطات تقوم فيها املؤسسات باالنتاج يف مكان حمدد، مث تقوم بتصدير هذه املنتجات عرب العامل،          

و عادة ما تتميز هذه املنتجات باقتصاديات احلجم و سهولة نقلها عرب خمتلف وسائل النقل، لذلك فمكان 

يتون الذي ينتج يف جنو  تواجد وحدات االنتاج البد أن يتميز مبزايا حمددة قد تكون طبيعية مثل زيت الز

 .اسبانيا

 :نشاطات دولية معقدة -4

باقتصاديات احلجم و طلب متجانس نسبيا عرب العامل، كما أهنا نشاطات يكون فيها  تتميز هذه النشاطات

تدفق السلع بني خمتلف  املباشر مرتفعا، و هي نشاطات يكون فيها حجم التجارة الدولية و االستثمار األجنيب

فروع املؤسسات متعددة اجلنسيات هاما جدا، حيث عادة ما تعمل هذه األخرية على نقل جزء من عملية 

 .االنتاج اىل البلد املضيف على أن تزوده بباقي عناصر االنتاج من الفروع األخرى

التدويل من أجل حتقيق مزايا خمتلفة، سواء تعلق  تعمد اىل تبين استراتيجييةملؤسسات نالحظ مما سبق أّن ا  

األمر مبزايا البلد املضيف أو مبزايا التدويل يف حده ذاته، و يف سبيل ذلك تتخذ أشكاال خمتلفة من أجل مالءمة 

 . متطلبات البلدان املضيفة و حتقيق أكرب مزايا ممكنة
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 خالصة

حميط متذبذ  ومعيق  يف ظل اليت تتبناها املؤسسةمما سبق يتضح بأن اإلستراتيجية متثل أحد املسائل الرئيسية   

البقاء و االستمرار يف بيئتها و مواكبة  اىل تستطيع املناسبة االستراتيجية من خالل تسعىا، فاملؤسسة لتحركاهت

 . املتسارعة التغريات

    ، يف امليدان االقتصادي احديثيعترب مصطلح اإلستراتيجية إىل األدبيات القدمية يف الفن احلريب بينما  يعود  

          تدهرس ، فان النماذج االستراتيجية اليتالقرن املاضي مخسيناتع  النماذج النظرية خالل فاذا استثنينا ب

 قصدُيو بصفة عامة لباحثني االمريكيني يف ذلك الوقت، مل تظهر حىت هناية الستينات بفضل اعمال العديد من ا

مث ختصيص  ،املتغرية احمليط عواملمع األخذ بعني االعتبار حتديد أهداف املؤسسة طويلة األجل باإلستراتيجية 

األهداف ايل تسعى  كما أّن ،ميزة تنافسية مستدامة انشاء األهداف واملوارد الالزمة من أجل حتقيق هذه 

ال ختص رضاء كافة األطراف ذات املصلحة وتكون أهدافا عامة إل استراتيجية ما بواسطة املؤسسة لتحقيقها

 .مصاحل املؤسسة فقط

ركزنا يف هذا الفصل على االستراتيجيات الكلية من تنويع و تدويل، و هذا ألّن املؤسسات األجنبية الشريكة 

اليت سنتناوهلا الحقا يف اجلانب التطبيقي هي مؤسسات متعددة اجلنسيات، بينما سنتناول للمؤسسات الوطنية 

 .االستراتيجية على مستوى وحدات األعمال يف الفصل املوايل

 

 



 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االطار النظري : الفصل الثاين
 للمزايا التنافسية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 متهيد

تكوو  كثرور   بعض املؤسسات ( يف جمال نشاط معني) ملاذا: هو حول سؤال جوهري هذا الفصل يتمحور   

لسيطرت على ثول   بصفة حصريةاالجابة على هذا السؤال  امتلكت مؤسسة واحدةلو  ؟تنافسية من األخرى

قواب  للتطييو     ي  يكو حب ما اذا ثا  سر النجاح هذا عام، كاملنافسني و بالتايل حتتكر السوق بصفة مطلقة

تهي بالسويطرة  كه سوف تستخدمه يف مجيع اجملاالت و تنت  املؤسسة اليت متلفإ ،يف ثل مياديني النشاط االفّعو

، دقيقة و يف متناول مجيع املؤسساتمتوفرة بصفة بة اجثانت اال لو على النقيض من ذلك، على ثل األسواق،

 املنافسة احلرةتطيي  ميدك  ، ثما كّ اجلدوىعدمية  التنافسية الستراتيجيةزوال املنافسة و تصيح ا ألدى ذلك اىل

يف نفو    ح مجيعهوا تصي و يزول على حساب كخرى ما ملؤسسة السي  التنافسي ذلك كّ  ،يصيح مستحي 

 .معىن بدو " كثرر تنافسية مؤسسة ماتكو  ثيف " سالف الذثر األساسي السؤال يصيح و بالتايلاملستوى، 

املؤسسات اليت تنجح يف فترة ما ال تستطيع ضما  استمرار هذا الوضع يف املستقيل، و عوامول ااحهوا    إّ   

املؤسسة محاية و جتديود عوامول    لذلك على، ي اىل فقداهنا مليزهتا التنافسيةمعرضة للتغري يف كّي وقت مما يؤد

 .ااحها مبا يضمن مسايرة التطورات احلاصلة يف حميطها

حيو  سويتم    ميحورني االطار النظري للمزايا التنافسية، سيتم االعتماد على خطة تتكو  من للوقوف على  

مصوادر امليوزة    الراينيف حني يتناول امليح   ،اإلطار املفاهيمي للميزة التنافسية التطرق يف امليح  األول اىل

   .و العوامل املؤثرة على استمراريتها التنافسية
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 ملفاهيمي للميزة التنافسية االطار ا: املبحث األول

 تقدمه الذي العرض متايز كو باخت ف امرتيط منها كّي ااح كصيحاملؤسسات،  بني املنافسة ةحّد الرتفاع نظرا 

 املنافسني بقية عن خمتلفة جتعلها تنافسية مليزة بامت ثها مرتيطهذا النجاح  كّ  كي املنافسني، ضعر مع مقارنة

 .ءن و العم الزبائ يف نظر

قيل التطرق ملفهوم امليزة التنافسية، سنتطرق للعوامل املرتيطة بالقطاع الذي تنشط فيه املؤسسة، و اليت لديها   

 .تأثري ثيري على امليزة التنافسية

 حتليل قوى التنافس  : املطلب األول
قوى كخرى  كصيحت هنالكفحسب، بل  جمال كعماهلا مل تعد املؤسسات تواجه منافسني ينشطو  يف نوف   

" بورتر"حّددها و تسمى هذه القوى بقوى التناف  حي   ،اًيكو سل االقطاع إجياب مردودّيةمبقدورها التأثري على 

لسوق الذي تنشط فيوه بشوكل كعمو     سة قوى كساسية تستطيع املؤسسة من خ ل حتليلها ك  تفهم ايف مخ

     كو بتجنيوه  كي مرحبوا  ارها بدخوله اذا ثا  جذابتتخذ املؤسسة قرابالتايل  ،حتديد مدى جاذبية هذا القطاعو

 :من خ ل الشكل اآليت هذه القوى ميكن متريل و، اذا ثا  غري ذلك

 ليورترقوى التناف  اخلم  :  30شكل رقم 

 
 

 تهديد الداخلين الجدد      

                                                        

 

 المورّدين قوة تفاوض                                             المشترين تفاوضقوة                                      

   تهديد البدائل                                                                    

                                                     

.Source: M. PORTER: "l'avantage concurrentiel", Dunod, Paris, 1999, p.15 

 الداخلين المحتملين
 

 المنتجات البديلة

بين  المنافسةشدة 

في نفس  المؤسسات

 القطاع
 المشترين الموردون
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 1:يكو  ثالتايل الشكل شرح العناصر املمرلة هلذاحسب بورتر، فإّ  

 :هتديدات الداخلني اجلدد  -3
 حيمل الداخلو  اجلدد، حي  القطاعثر على املنافسة داخل هذا ؤت ماقطاع سهولة الدخول اىل مدى إّ      

قطاع ال ةمردودي علىيؤثرو   فُهم ،يةسوقحصص االستحواذ على تكو  لديهم الرغية يف و  قدرات جديدة

لتكاليف نتيجة  ؤسسات املتواجدة سلفا يف القطاعكو ارتفاع تكاليف امل من خ ل ختفيض كسعار العرض

خول اليت يفرضها الّدوتتحّدد درجة خطورة الّداخلني اجلدد من خ ل نوعية حواجز  املتزايدة، املنافسة مواجهة

 الدخول اعوامل جيب التغلب عليها من طرف الداخلني اجلدد ثي يستطيعوو هي عيارة عن  ،قطاع النشاط

 :اد ستة عوامل ثربى تشكل حواجز الدخول على ذلك بناء ،للقطاع

 اقتصاديات احلجم  :أوال

يتم انتاج منتجات منطية على نطاق  ، واليت تتحق  عندماتكلفة الوحدوية للمنتجتعين تلك االخنفاضات يف ال  

وتعد اقتصاديات احلجم عام  حامسا بالنسية  ،اتجاليف الرابتة على حجم ثيري من املنتو توزيع التك واسع،

طرة او يعترب ذلك خملى كساس إنتاج حجووم ثيري ، إما العمل عخيارينللداخلني اجلدد، ألهنا تضعهم بني 

تحمل الداخلو  اجلدد جراء ذلك يف ،العمل على كساس حجم إنتاج صغريوإما ، ألّ  حجم االسترمار ثيري

 .عدد الوحدات ضئيل فتزداد التكلفة الوحدوية للمنتجألّ   تكاليف باهظة

لّتطوير،   واحاملؤسسة، ثالتصنيع، الشراء، الي وميكن ك  اد عامل اقتصاديات احلجم يف ثل وظائف 

 إذا ما امتلكوا تكنولوجيا متطورةد كثر هذا العامل يداخلني اجلدد حتيِّغري كنه بإمكا  ال ،التوزيع و التسوي 

 ؛ االنتاج بكميات ثيريةمتّكنهم من 

 متييز املنتج  :ثانيـا

ويرجع ذلوك إىل إشوهار    ،وزبائن كوفياء تموقعة بشكل جيد متلك صورة جيدةيعين ذلك ك  املؤسسات امل  
                                                           

1
 M. PORTER: "Choix stratégiques et concurrence," ed. ECONOMICA, France, 1982, p.7-14. 
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 ،ة ثانت السَّياقة إىل هذا القطواع يف املنتج، كو أل  املؤسس ةخصائص متميزساب ، خدمات مقدَّمة للزبائن، 

 ،حمل الداخلو  اجلدد مصاريف باهظة حىت يستقطيوا زبائن القطواع حي  يت يز حاجًزا للدخولشّكل الّتميو

للداخلني  اجيابية يتطلب وقًتا طويً  لصنع صورة ثما على األقل عادًة إىل خسائر يف اليدايةويؤدي هذا اجلهد 

 ؛ اجلدد

 االحتياج إىل رأس املال  :ثالثا

خاصة إذا ثانوت رووس  و ،إىل استرمار موارد مالية معتربة للدخول يف املنافسة تضطر املؤسسات اجلديدة   

ألنه يصعب التنيوؤ   اطرة ثيريةكو اليح  والّتطوير، وث مها ينطويا  على خم هة إىل اإلشهارموج هذه األموال

ائر االنط ق كمواال معتوربة  ة خسوتغطي العم ءات، قروض يوزات اإلنتاج، املخزونتتطلب جتهو ،بنتائجهما

وهذا  الدخول تشكل خماطرة هلذه األموالوة ال يف السوق املالية، فإّ  عمليحىت إذا توفرت رووس األمو ،كيضا

   ؛ يف القطاع بالفعل جدةيعطي امتياًزا للمؤسسات املتوا

 تكاليف الّتبديل: رابعا

 ،موّرد إىل مووّرد خخور   التعامل مع نم انظري انتقاهل تتحملها املؤسسةالتكاليف اآلنية اليت جيب ك   مرل يفتت  

ف املتعلقوة عاملة، تكاليف التجهيزات اجلديدة، التكاليتكاليف تأهيل اليد ال: وميكن ك  تشمل تكاليف التيديل

إىل املساعدة التقنية املقدموة مون قليول    تياج االحن، مصودر جديد للتموي رق لليح  كو قيولزمن املستغبال

املتعواملني  ا  الع قات والوروابط موع   عن فقد الناجتةالتكاليف  باالضافة اىل و غريها، املورد، تعديل املنتج

 يف ميدا  التكاليف امعترب حيرزوا تقدمافإذا ثانت تكاليف التيديل مرتفعة، فعلى الداخلني اجلدد ك   ،السابقني

 ؛ يت اعتاد التعامل معهابو  التخلي عن املؤسسات الحىت يقيل الز ملنتجاتمتيز اكو 

 الوصول إىل قنوات التوزيع  :خامسا

ار ك  يو وباعت ،ا يشكل حبدِّ ذاته حواجًزا للودخول  مبجرد ك  يفكر الداخلو  اجلدد يف توزيع منتجاهتم، فهذ 
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جاهتا، فإ  املؤسسات اجلديدة مطاليوة بإقنواع   لتصريف منت املتاحة املؤسسات املتواجدة َتشغل قنوات التوزيع

حيدث ك  يكو  للمنافسني لكن  مر ،  األسعارمن خ ل تقدمي ختفيضات يف بقيول تصريف منتجاهتا املوزعني

قنوات  التحكم يف، تتيح هلم شراثات طويلة األمدكو حىت ع قات  ، خدمات راقيةاملوزعنيع قات طويلة مع 

، يني بإنشاء قنوات توزيع خاصة هبمعلى الدَّاخلني اجلدد ختطي هذا احلاجز، فإّنهم مطالفإذا استعصى  ،التوزيع

 و هو ما يكلف ثرريا ؛

 السياسة احلكومية : سادسا

يإمكاهنا ك  حتفوز عمليوة   تلعب السياسة احلكومية دوًرا يف تشكيل حواجز الدُّخول إىل قطاع نشاط معني، ف

تعمال سو ول املؤسسات اجلديدة، ثأ  تفورض ا ول دو  دخحت ك  رً ، كوبتقدمي تسهي ت جيائية م الدُّخول

، كو ك  تفرض على الداخلني محاية احمليط من التلوثمرل  تتطلب استرمارات جديدة مكلِّفةتقدمة تكنولوجيا م

 .األجانب اقامة شراثات مع مؤسسات حملية

  داخل القطاع املنافسةشّدة  -3

        سني النَّشطني يف القطاع كشكااًل من املناورات للحيازة علوى موقوع متميوز   بني املناف شدة املنافسةتأخذ    

     خودمات  ،ةمنتجات متميوز باالعتماد على خطط مينية على املنافسة من خ ل األسعار، و ذلك يف السوق، 

ة احلالية عون  عادة ما يرفع من شدة املنافس مناف  جديدجود و و ما بعد الييع، طرق تنظيمية فعالة و غريها،

 .طري  تضيي  احلصة السوقية املتاحة

توزداد   و ،يف قطاعات كخرى على كهنا هادئة توصف، بينما مرتفعةيف بعض القطاعات  شدة املنافسة تكو   

  1:يفاملتمرلة  العوامل اهليكلية عدد منهذه املنافسة بفعل  شّدة

 درجة منو الصناعة :أوال

       ذلوك سويؤدي حتموا    ّ فإ فإذا ثانت هده الدرجة ضعيفة، ع اىل خخر،ختتلف درجة منو الصناعة من قطا 
                                                           

3
  Michel kalika et autres: "management stratégique et organisation", Vuibert, Paris, France, 2000, p66. 



 التنافسية للمزايا النظري االطار: الثاني الفصل

 

03 
 

جيود   املتواجدة يف هذا القطاع تسعى للحصول على موقوع  و مبا كّ  املؤسسات اىل ضعف مردودية القطاع،

كما اذا ثانوت   سعار بني هذه املؤسسات املتنافسة،ذلك يؤدي اىل ظهور حرب كميكنها من حتقي  كهدافها، ف

ستغ ل ثافة مواردهوا  فا  ذلك يساعد املؤسسة على حتسني نتائجها من خ ل ا ،متطورةمنو الصناعة  درجة

  مسايرة النمو احلاصل يف القطاع ؛ و بطريقة مرلى

 اىل القيمة املضافة ةنسبة التكاليف الثابت :ثانيا

ليف ثابتة مرتفعة، فوإ  نقطوة   ما بتكا مؤسسة تناف على قطاع النشاط، فعندما  للّتكاليف الرابتة كثر ثيري 

وإذا مل يتم إااز هذا املستوى من الّتشغيل فوإّ  رد الفعول    ، نسية ثيرية من الّطاقة الكاملةتعادهلا ترتفع إىل

ففي حالة خطوط الطريا  حي  تكو   ،زيادة الطلب من كجلللمستهلكني الطييعي هو تقدمي تسهي ت مغرية 

اللجوء اىل عودة اجوراءات     إىل  ر املسريو قد يضطتغطية األعياء الّرابتة، ولغرض  الرح ت غري مكتملة العدد

، و إتياع حترثات تنافسية خدمات جمانية مرل وجيات اضافية خ ل الرحلةكسعار التذاثر، تقدمي  مرل ختفيض

  ؛ كخرى بغرض جذب املسافرين، وذلك رغم تدهور األداء الكلي للصناعة

 ستغالل الطاقةالنسب املرتفعة ال: ثالثا 

و ذلك هبودف حتقيو     اىل تشغيل الطاقات املتوفرة لديها بأقصى درجة ممكنة، تلجأ الكرري من املؤسسات  

، و بالتايل تودهور جاذبيوة    األسعار على مستوى الصناعة ثكلاخنفاض يف ما يؤدي اىلاقتصاديات احلجم، 

 ؛ القطاع

 ز املنتج متي:رابعا 

فكلما ثانت املنافسة قائمة على متيز  شّدة املنافسة داخل القطاع،وامل املهمة يف حتديد ز املنتج من العيعترب متي  

، جديدة فرص لتحقي  مزايا تنافسية يتيح هلامما ، خبصائص املنتج اهتماماثانت املؤسسة كثرر  املنتج و جودته،

لسوعر  ه احلالة معتمدا علوى ا يصيح املستهلك يف هذ كما اذا ثانت منتجات القطاع منطية و ال ميكن متييزها،
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ايل تودهور  ما يؤدي اىل امكانية ظهور حرب كسعار داخل القطواع و بالتو   بصفة ثلّية يف اختاذ قرار الشراء

  جاذبيته ؛

 حواجز اخلروج :اخامس

         بوالرغم  و تؤّخر خروج املؤسسوة مون القطواع   يقي كهي تلك العوامل االقتصادية واالستراتيجية، اليت ُت   

 :1احلواجز فيما يلي العوامل األساسية اليت مترل هذهوميكن حصر  ،ودية االسترماراتف كو سليية مردضع من

ويرجع ذلك إىل ارتياطهوا بنووع    أل  قيمتها السوقية ضئيلة ،لخروجُتعترب حاجًزا ل: كصول متخصصة -

 مرل قطاع النقل اليحري ؛ النشاط كو مبنطقة جغرافية معينة معني من

             لويت تفرضوها احلكوموة    ا التودعيم تتجسد يف عمليوات املنوع كو   : كومية واالجتماعيةالقيود احل  -

لغوي  يكو  ؤجلو هو ما ي ،االجتماعي و االستقراراحملافظة على مناصب العمل  هبدف على املؤسسات

 ؛ اخلروجقرار 

جتاه اّنهم يشعرو  باملسؤولية أل ،املسريو  يف اختاذ قرار االنسحاب يتياطأحيدث ك  : احلواجز العاطفية  -

 ؛ املهين مستقيلهموخيافو  على  العمال

ات تنتمي ع قات استراتيجية مع مؤسس حيدث ك  يكو  للمؤسسة املنسحية :االعتيارات االستراتيجية -

ثذا و هذه األخرية، قدرهتا الّتسويقية بالتايل فإ  االنسحاب قد يؤثر على صورة ،إىل نف  املؤسسة األم

عمليوة  و موا يوؤخر   اليقاء وه خلياروهنا قد تعطي املؤسسة األم األمهية  ،عتها يف السوق املاليةعلى مس

 .اخلروج

 

 

 
                                                           

1
 M.PORTER. op cit. pp.21-25.   
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 :هتديدات املنتجات البديلة -0

حي  تقلِّص هذه مع مؤسسات كخرى تنتج منتجات بديلة،  غري مياشرة تدخل املؤسسات يف منافسة   

من خ ل اليح  عن املنتجات  ن التعرف على املنتجات اليديلةكومي ،1ودية احملتملة للقطاعمن املرد األخرية

حىت يتّم تفادي  ةالدقب هذه امَلهمة الكرري من وتتطل ،لقطاعل األساسي نتجاملهنا تأدية نف  وظيفة اليت بإمكا

 . االبتعاد عن قطاع النشاط املستهدف

اعية من قيل القطاع، فمر  إذا مل تتمّكن قد تكو  وضعية القطاع إزاء املنتجات اليديلة مرتيطة بعمليات مج   

احلفاظ على وضعية القطاع إزاء املنتجات اليديلة، فإّ   رية املعتمدة من قيل مؤسسة واحدةالعملية اإلشها

ملنتجات هذه  على حتسني الوضعية اجلماعية قادر قليل جممل مؤسسات القطاع اإلشهار املكرف واملدعم من

ة يطي  على جماالت الّتحسني األخرى، ثاجلودة، جهود االتصال، واحملاوالت الرامونف  األمر ين املؤسسات،

جتسيد هذا االتفاق القائم بني جممل مؤسسات قطاع التعاو  عن  ميكن، و إىل ضما  انتشار واسع للمنتج

 طري  ابرام اتفاقيات تعاو  يف جماالت حمددة ؛

 املشترينقوة تفاوض  -3

قد تكو   كو  ،هم املستهلكو  النهائيو املفاوضو  يكو  قد و فاوض و املساومة،هي قدرة املشترين على الت  

و ميكن اعتيار  ،الطرف املفاوضملستهلك النهائي مرل جتار اجلملة هي تقوم بالتوزيع على ا ؤسسات اليتامل

ى جودة و يتوقعو  احلصول علعندما يطليو  من املؤسسة منتجات بأسعار منخفضة املشترين هتديد تنافسي 

 2:و حسب بورتر، فإّ  قوة تفاوض املشترين تزداد يف احلاالت اآلتية ،عالية

قّوهتم الشرائية ثعامل ضغط للمساومة  يمكنهم استغ لف عندما يقوم املشترو  بشراء ثميات ثيرية، -

 على ختفيض األسعار؛
                                                           

1
 Michael porter: " competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors", New York, USA, 

free press, 1980, p23. 
2
 M.PORTER : "l'avantage concurrentiel", opcit, p17. 

 



 التنافسية للمزايا النظري االطار: الثاني الفصل

 

03 
 

 تكاليف التحّول اىل املنتجات اليديلة ضعيفة ؛ -

 الركسي للحصول على كسعار منخفضة ؛ امكانية اللجوء اىل التكامل -

 .عيارة عن مؤسسات ثيرية هم بينما املشترو  تعدد العرض من املؤسسات الصغرية، -

   حيو    ،صناعة توريد مكونات السيارات سوق و ثمرال على الصناعة اليت يتمتع فيها املشترو  بقّوة النفوذ،

م قليل و حجمو  و عددهم، داميلر بنز فورد، موترز، جنرال: مرل الرائدةالسيارات  مؤسساتكّ  املشترين هم 

 مؤسسوات كحيانا تقوم بابرام عقود مع و  من موردي املكونات، 3333هلا ما يقارب  "ثريزلر"ثيري، فمر  

السيارات الكربى اىل استغ ل مرثزها القووي   مؤسساتاجتهت  ، لذلكخمتلفة من كجل توريد نف  األجزاء

 و اذا ما كبدى املوورد اعتراضوا،   لتخفيض األسعار مع طلب جودة عالية، كوناتموردي امل خلل  منافسة بني

و لإلبقاء علوى كسوعار   خر ثوسيلة للمساومة، ول اىل مورد خالتهديد بالتحالكربى اىل  املؤسساتتلجأ هذه 

دال فورد و جنرال موترز اىل التهديد بتصنيع املكونات بنفسها، بو  مؤسسيتاملكونات منخفضة جلأت ثل من 

 1.من شرائها من املوردين

 وض املورديناقوة تف -3

هتديدا عندما تكو  لديهم القدرة على فرض األسعار الواجب دفعها مون طورف املؤسسوة     املوردو  ميرل  

   يوؤدي  ، فإّ  ذلكجودة هذه املدخ ت ثما كنه يف حالة اخنفاض ،لحصول على املواد األولية كو املدخ تل

و يشكل املوردو  هتديدا حقيقيوا اذا حتقو     ملؤسسة و بالتايل اخنفاض رحبيتها،ت ااىل اخنفاض جودة منتجا

 : 2مايلي

 ؛ قلة توفر اليدائل للمنتج الذي يييعونه مع كمهيته بالنسية للمؤسسة -

زدهار املوردين و إ ال مترل الصناعة اليت تنتمي اليها املؤسسة كولوية بالنسية هلم، و بالتايل ال يعتمد رخاء  -

                                                           
3
رفاعي محمد رفاعي و محمد سيد أحمد عبد المتعال ،دار : ، ترجمة "االدارة االستراتيجية مدخل متكامل"هل و جاريث جونز شارلز 

 333-333، ص ص 3333المريخ للنشر، الرياض، 
3

  Michel kalika et autres, opcit, p64. 
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 ؛ اجملال الصناعي للمؤسسة على

 املؤسسة ثرريا اذا ما حتولت اىل موّرد خخر؛ يز منتجاهتم بالدرجة اليت تكلفمت -

 املؤسسة املشترية ،امكانية اللجوء اىل التكامل الركسي األمامي يف الصناعة و املنافسة مياشرة مع  -

  . احتياجاهتا بنفسهاعندما ال تستطيع املؤسسة اللجوء اىل التكامل الركسي اخللفي و توفري -

         اليت تعتمد ثمرال على الصناعة اليت تعتمد على مورد قوي، ميكن ذثر صناعة احلاسب الشخصي  

حي   للحاسيات الشخصية يف العامل ةالدقيق اتملعاجلي اثرب صانعمن ك (intel) "انتل" على املعاجل، و مؤسسة

نعي احلاسيات الشخصية لي  لديهم سوى اختيارات قليلة ، لذا فإّ  صاالسوقباملائة من  33تسيطر على 

باالضافة اىل كّ  املنتج الذي تقوم املؤسسة بتوريده لي  له ااّل بدائل  ،انتل كحد منتجات رااختي يف غاليا تتجسد

عر ، لذا ميكن إلنتل ك  ترفع األسعار عن السموّرد خخر لتحّول اىليف حالة ا عاليةيترتب عنه تكاليف  قليلة و

 .السائد يف السوق

قوى التناف  و تسمى القوة النسيية ألصحاب ل بورتر ك قوة كخرى ُتضاف لنموذجلهنا اجلدير بالذثر ك   

       حي  تضم ثل األطراف اليت لديها القدرة على التأثري على مردودية القطاع ،املصاحل كو القوة السادسة

      ،و غريها اهليئات املدافعة عن الييئة قابات العمالية، محلة األسهم،لحكومة، النل القوة النسيية: كو جاذبيته مرل

،ثما كّ  هذا النمودج تعرض اىل انتقادات عديدة منها 1طييعة الصناعةباخت ف  طرفو ختتلف كمهية ثل 

 .امهال بورتر لتفاعل هذه القوى مع بعضها اليعض و امكانية تعاوهنا

قاربة القدمية على مستوى االقتصاد خري جتاوز املك  هذا األي قدمه بورتر ن حظ من خ ل هذا النموذج الذ 

شدة املنافسة داخل سوق معني  تتحددو  ،الطلبو الكلي اليت تسلم بوجود قوتني كساسيتني فقط مها العرض

ّ  املؤسسة ك الرابتمن ف ة من زاوية ضيقة من طرف املسريين،كي كّنه ثا  ُينظر اىل املنافس ،من خ ل التقائهما

ى اليت مترل هيكل مع جمموعة كخرى من القو دائم تتناف  مع املنافسني املياشرين، لكنها كيضا يف صراع
                                                           

1
 .333، ص 3330عية للنشر، االبراهيمية، مصر،االدارة االستراتيجية، الطبعة الثانية، الدار الجام: "نادية العارف 
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أثري على كرباح املؤسسة، كي كّ  هذه القوى ميكن ك  تسهل كو تصّعب املنافسة تال شأهناو اليت من الصناعة 

 .داخل قطاع معني

   ،فيهو فهم العوامل املؤدية اىل حتقي  الربح  قطاعالرف على جاذبية هذا النموذج طريقة شاملة للتعيعترب   

 .اليت تنشط فيها املؤسسة املختلفة لي  مرتيط بقطاع معني و امنا ميكن تطييقه على ثل القطاعاتثما كنه 

        جيةفهم هيكل الصناعة عرب منوذج القوى اخلم  له كمهية بالغة ثونه ميرل اخلطوة األوىل ليناء االستراتي

 عني،قطاع م بعض القوى هلا تأثري كثرب من القوى األخرى داخل كّ  ثمااليت تنوي املؤسسة املنافسة هبا، 

  .لصناعة احلواسيب ةيوض املوردين بالنساحلال مع قوة تفلذلك وجب الترثيز عليها كثرر من غريها ثما هو ا

       تكثراليت ل تدخل قوى خارجية مرل احلكومة سيما من خ ذج غري ثابت و ميكن ك  يتغري، الهذا النمو

ياء بوصف األدوية لألط احلكومةة من ناحية كمهية املنتجات اليديلة عندما مسحت قطاع املنتجات الصيدالني على

هاما  اريتغي   هذا النمودج و حتدثعلى القوى اليت تكّو ميكن ك  توثر بدورها  املؤسسة و ،اجلنيسة للمرضى

دخال مرل إ ،جديدةدخال تكنولوجيا كو إ و االبتكار بداعاإلمن خ ل  داخل قطاع معني القوى كمهيةيف 

 .الكهرباء ثمصدر بديل لوقود السيارات

   مفهوم امليزة النافسية:  الثاين املطلب

حي  ميرل العنصر األساسي الذي  ،استراتيجية املؤسسةيشغل مفهوم امليزة التنافسية مكانة هامة يف 

 و حتقي  كهداف املؤسسة و ثافة األطراف ذات املصلحة، منافسيها ع املؤسسة من خ له التفوق علىتستطي

 .ااملرتيطة هباملصطلحات  سرد كهم مث كهم مفاهيم امليزة التنافسية سوف يتم التطرق اىلو فيما يلي  

 تعريف امليزة التنافسية: الفرع األول 

          من كهم حمددات ختصص الدول (comaparative advantage) "النسيية امليزة "يعترب مفهوم  

     كعمال ريكاردو  ظهوريف االقتصاد و األعمال منذ  و قد ساد هذا املصطلح ،على مستوى التجارة الدولية
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          (competitive advantage) ة التنافسيةزظهور مصطلح املي غاية اىل القر  املاضي يف ث ثينات

 ،التنافسية امليزة مفهوم يكتسيها اليت لألمهية نظراو  ،Chamberlin على يد الياح  13303سنة 

 :عّدة زوايا منحه لتوضي تعاريف عدة سنستعرض

اىل اثتشاف طرق جديدة ميكن جتسيدها  زة التنافسية مبجرد توصل املؤسسةتنشأ املي: "تعريف بورتر -

ن قيل املنافسني، و مبعىن خخر مبجرد احداث عملية تكو  كثرر فعالية من تلك املستعملة مو  ميدانيا،

و اعتربها ن حظ كّ  بورتر رّثز من خ ل هذا التعريف على العملية االبداعية  ،2"ابداع مبفهومه الواسع

     تعتربكمهية ثربى لوظيفة اليح  و التطوير اليت  ، لذلك على املؤسسة ك  تويلكساس امليزة التنافسية

  بداع و االبتكار داخل املؤسسة ؛االدر امص من كهم

       ، ي  تقدميها قيمة كثرب للمستهلكنيميزة على املنافسني تكسيها املؤسسة عن طر" :تعريف ثوتلر -

من خ ل  ن حظ ،3"إما من خ ل كسعار كقل كو عن طري  تقدمي منافع كثرب و اليت تربر األسعار األعلى

وربط القيمة  ،(التميزو ختفيض التكاليف)  واع امليزة التنافسيةألنتطرق ضمنيا  هذا التعريف ك  الكاتب

 ما يقدمه املنافسو  ؛مع  مقارنة املزايااملقدمة للزبو  مبا حتققه هذه 

قدرة املؤسسة على جذب الزبائن و بناء املكانة الذهنية هلا ثمؤسسة :" على كّنها  باحرو  خخرو عّرفها  -

     ن حظ من خ ل هذا التعريف  ،4"درثة من قيلهم و حتقي  رضاهمو زيادة القيمة امل كو ملنتجاهتا،

تعمل هذه األخرية على التحسني املستمر هلا من خ ل صورة املؤسسة، حي   الكاتب تطرق اىل كّ 

من الزبائن  تؤدي جلذب عدد كثربمصادر امليزة التنافسية  تعترب مصدر من فهي حتقي  رضا الزبائن،

     حصة سوقية كثرب ؛ و بالتايل املنافسنيبمقارنة 

                                                           
1
 Red, R. & Defilippi, R.J: ” Causal Ambiguity Barriers To Imitation And Sustainable Competitive Advantage”, 

Academy Of Management Review, Vol. 15, No.1, 1990.P.90. 
2
 M.PORTER: "L'avantage concurrentiel des nations", inter edition, paris, France,1993, p48. 

3
 . 303، ص 3333، ترجمة سرور علي ابراهيم سرور دار المريخ، الرياض، "أساسيات التسويق: "فيليب كوتلر،غاري أرمسرونج 
4
 .333، ص3333، دار اليازوري، عمان، "استراتيجيات التسويق: "ثامر البكري 
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مرثز كفضل بالنسية  قدرة املؤسسة على صياغة االستراتيجيات اليت جتعلها يف: "نسرد هذا التعريف كيضا -

 ن حظ كّ  هذا التعريف يتّسم بالوضوح و اليساطة، 1"ملة يف نف  النشاطارى العللمؤسسات األخ

 كجل يجيات التناف  يف جمال نشاط معني مناحدى استرات على ضرورة تييّنالكاتب  رثّز حي 

 .منافسيها يف هذا القطاعمقارنة مع متّكن املؤسسة من حتقي  التفوق  احلصول على ميزة تنافسية

مقارنة مبا يقدمه  ميزة للعم ءقيمة متتقدمي  امليزة التنافسية تتمحور حول ن حظ ك  استنادا اىل ما سي ،  

 بالتايل ارضاء العم ء و التفوق و ،كو متيز املؤسسة نفسهاكو متيز املنتوج  عارمن حي  األس سواء ،املنافسني

يف فترة زمنية معينة، ثما ن حظ كّ  للميزة التنافسية مصادر متعددة مرل االستراتيجيات  على املنافسني

 .كو منتج متميزالتحكم يف التكاليف، تقدمي خدمة  صورة املنتج، اجلودة، االبداع و االبتكار، التنافسية،

 شاةهة ملصطل  امليزة التنافسية بعض املصطلحات امل: الفرع الثاين 

 : املرتيطة باملنافسةسنحاول فيما يلي التفري  بني بعض املصطلحات 

 ،ادة يف األسواقمواجهة القوى املضهي قدرة املؤسسة على :   (compétitivité)التنافسية القدرة  -

لى الصمود القدرة عف على كهنا عّر، ثما ُت2ة من السوق احمللي او العامليصيب املؤسسو اليت تقلل من ن

    ن حظ  ؛3ابتكار جديدو  من رحبية و منو و استقرار و توسعقي  األهداف كمام املنافسني بغرض حت

غري كّ  هذا املصطلح  ،(املؤسسة) رثّزا على املستوى اجلزئي خ ل هذين التعريفني كّ  الياحرني من

  كّ  التناف  يتم بني الدول كيضا ؛ ، و ذلك على اعتياراملستوى الكلي سب كيضا اىلُين

غاليا بني اثنني كو كثرر من اخلصوم تعرب عن حالة التحدي احلاصل  :(concurrence) املنافسة  -

    صل املتنافسني و املتكافئني، فهي مترل حلقة وسيطة بني التغري الييئي، كداء املؤسسة و الصراع املتوا

                                                           
1
 .30، ص 3333-3330، الدار الجامعية، االسكندرية، "مدخل لتحقيق الميزة التنافسية: شريةالموارد الب:"مصطفى محمود أبو بكر 
2
 .330، ص3333، دار المطبوعات الجامعية، االسكندرية،"مدخل تكاملي تجريبي: ادارة االنتاج و العمليات و التكنولوجيا:"فريد النجار 
3
 . 33، ص3333، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، "لشركات لتحسين المراكز التنافسيةآليات ا: المنافسة و الترويج التطبيقي:"فريد النجار 
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 و االنفراد و احلصول على املوارد حي  ك  ثل مناف  يهدف اىل ازاحة منافسه، ،1من كجل اليقاء

 ؛ و االستمرار مبيزات تنافسية متيزه عن خصمه و متنحه املوقع التنافسي األفضل و تضمن له اليقاء

     و بالتوايل   لود موا،  و التجارة يف ب هي الشروط اليت يتم وفقها االنتاج : (compétition)التنافس  -

 .2السوق املعنية و تنظم اليت تصف هي الشروط

      خمتلقة من حي  تعاريفها إاّل كهنا مرتيطة بيعضوها الويعض يف كرض الواقوع،    ن حظ كّ  هذه املصطلحات  

     فأّي مؤسسة تريد ك  تنشط يف قطاع ما جيب ك  حتترم شروط املنافسة فيه،ثما ك  املؤسسوة الويت تسوتطيع    

 .قدرة التنافسيةه هي مؤسسة لديها ك  تناف  يف قطاع ما و االستمرار في

 خصائص امليزة التنافسية و أنواعها: املطلب الثالث

       ، ال بد من الترثيز على مسوألة دميومتوها و اسوتمراريتها،   و كنواعها عند التطرق خلصائص امليزة التنافسية 

و جعلها تدوم كطول فترة ممكنة، وجب عليهوا تويين    لى ميزهتا التنافسيةة ك  حتافظ عفاذا ما كرادت املؤسس

شديدة الصعوبة و مرتفعة التكاليف بالنسوية  بينائها  استراتيجيات جتعل عملية تقليد امليزة التنافسية اليت قامت

 .للمنافسني

 خصائص امليزة التنافسية: الفرع األول

   ئص جتعل منها عام  حيويا لكل مؤسسة تريد احلفاظ على تفوقهوا  تتميز امليزة التنافسية مبجموعة من اخلصا 

 3:خصائص امليزة التنافسية فيمايلي كهم ذثرميكن يف جمال معني، و 

دى و لي  علوى املو  املدى الطويل  ، مبعىن ك  حتق  املؤسسة السي  علىك  تكو  مستمرة و مستدامة -

 و جتديدها ؛كتطويرها  كنه ميكنثما  ،القصري فقط
                                                           

1
، مداخلة ضمن المؤتمر العامي الدولي الخامس "نظرية الموارد و التجديد في التحليل االستراتيجي للمنظمات: "موساوي زهية، خالدي خديجة 

 .333، ص3333حول ادارة المعرفة، جامعة الزيتونة، األردن، 
2
،مداخلة ضمن الملتقى الوطني األول حول المؤسسة االقتصادية الجزائرية و تحديات "تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية:"كمال رزيق  

 . 330، ص3330أفريل  00-33المناخ الجديد، 
3
 ،3333، دار وائل للنشر، عمان "جي متكاملمنظور منه: االدارة االستراتيجية: "طاهر محسن منصور الغالبي، وائل محمد صبحي ادريس 

 .033-033ص ص 
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بالتايل فهوي   مقارنتها يف فترات زمنية خمتلفة،يف حال  امليزة التنافسية بالنسيية مقارنة باملنافسني كو تتسم -

، فإذا ما قارّناها بيعض املنافسني تعترب ميوزة  يه املؤسسةمطلقة و تتأثر باحمليط الذي تنشط ف ميزةليست 

ميوزة  ، و ميكن ك  تعترب BMW "يب ام يف" مبؤسسة TOYOTA "تويوتا" تكاليف مرل مقارنة مؤسسة

 ؛ DACIA داسيا مقارنة مبؤسسة TOYOTA ، مرلمتيز مقارنة مبنافسني خخرين

 ك  يتناسب استخدام هذه امليزات التنافسية مع األهداف و النتائج اليت ترغب املؤسسوة يف حتقيقهوا،   -

 ؤسسة كو على مستوى وحدات األعمال ؛لى املستوى الكلي للمع سواء

بسيب  عند الضرورة، سواء مبعىن ميكن تييّن ميزات تنافسية كخرى بسهولة رنة قابلة للتغيري،ك  تكو  م -

 .التغريات احلاصلة يف احمليط اخلارجي للمؤسسة كو نتيجة لتطور قدرات و ثفاءات املؤسسة

ق بالنسوية  يقية و التفوو يف حتقي  األس اكساسي اعنصر مترلن حظ من خ ل هذه اخلصائص ك  امليزة التنافسية 

و جعلوها   من كجل استمراريتها ليهاع عو الدفااحلفاظ  جيب على املؤسسة، كي كهنا حامسة و بالتايل للمنافسني

 .امليح  القادميف  استدامتهاتطرق اىل نو سوف  طرف املنافسني، صعية التقليد من

 أنواع امليزة التنافسية : الفرع الثاين 

امليزة التنافسية و ذلك تيعا الخوت ف الييئوات الداخليوة واخلارجيوة     حول كنواع  1لقد اختلف الياحرو   

موضوح        االشارة اىل هذه األنوواع مرلموا هوو    يف هذا االطار ميكن  ،ات املختلفة و طييعة كنشطتهاسسللمؤ

 :اجلدول املوايل  يف

 

 

                                                           
1
    ،2002، األرد  ،دار اليازوري، "(منهج معاصر)اإلستراتيجية والتخطيط اإلستراتيجي " : ول صيحي إدريووائ، خالد حممد بين محدا  

 .752ص 
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 كنواع امليزة التنافسية وفقا الخت ف الياحرني:  02جدول رقم 

 اع امليزة التنافسيةكنو   الياحرو 

Evans, 1993 ،إبداع تسليم، مرونة، نوعّية، ثلفة 
Certo & Peter, 1995 ثلفة، نوعية، مرونة، اعتمادية 
Mintzberg & Quinn, 1996 ثلفة، نوعية، مرونة، وقت 
Rost, 1997 ثلفة، متيز، منو، حتالفات، االبداع 

Slack, 1998 ة االستعمال، اجلمالية، التصميم، النوعية، املرونة، سهول
 االبداع

Macmillan & Tampoe, 2000 
 

 ثلفة، مرونة، متيز، وقت التكنولوجيا

دار ، "(منهج معاصر)اإلستراتيجية والتخطيط اإلستراتيجي :" ول صيحي إدريووائ، خالد حممد بين محدا  :دراملص
 .033، ص 3333، األرد  ،اليازوري

 كعطى تصورا خاصا به للميزة التنافسية، غري كّ  معظمهم اتف  علوى اجلدول كّ  ثل باح   ان حظ من هذ 

من كهوم  يعترب التصنيف لذي جاء به بورتر  ال كّ إ املرونة، التميز ثأنواع كساسية هلا، النوعية، عناصر الكلفة،

     قول  من حي  السوعر األ  مة اليت يتحصل عليها العميل سواءحي  يعتمد على القي ،تصنيفات امليزة التنافسية

 :نوعني كساسيني للميزة التنافسية ، و بالتايل ميكن ك  منيز بنيمقارنة باملنافسني جكو من حي  متيز املنت

     هي قدرة املؤسسة على انتاج منتجات بنف  مواصوفات منتجوات املنافسوني،    :ميزة التكلفة األقل -3

ميزة التكلفة األقل، جيوب مراقيوة   و للحصول على  ل مما يؤدي اىل حتقي  عوائد كثرب،لكن بتكلفة كق

 1:عّددها بورتر فيمايلي اليت تؤثر على ارتفاع التكلفة و اليت جمموعة من العوامل

                                                           
1 M.PORTER :"l'avantage concurrentiel", opcit, 128- 136. 
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كي مراقية حجم املنتجات اليت تنتجها املؤسسة من خ ل توسيع تشكيلة املنتجات،  :مراقبة احلجم -

 اط التسويقي؛التوسع يف السوق كو تكريف النش احليازة على وسائل انتاج جديدة،

حتديد كهداف التعلم و حماولة ختفيض تكاليفه عن طري  مقارنة كساليب و تقنيات التعلم : مراقبة التعلم -

 املطيقة داخل املؤسسة باملعايري املعمول هبا يف القطاع الذي تنشط فيه؛ 

هلدف من مراقيتها هي تلك الروابط املوجودة بني األنشطة املنتجة للقيمة، و بالتايل ا :مراقبة الروابط -

 بأفضل طريقة ممكنة؛ ااستغ هلفيض تكاليفها كو السيطرة عليها وهو خت

دف استغ ل االمكانيات اإلحلاق هو جتميع بعض األنشطة املهمة و املنتجة للقيمة هب: مراقبة اإلحلاق -

 كاليف؛جانسة مما يؤدي اىل خفض التخل  وحدات استراتيجية متارس كنشطة مماثلة و متو ،املشترثة

    اقةكي اختيار الوقت املناسب لدخول قطاع معني، فيمكن ك  تكو  املؤسسة السّي: مراقبة الرزنامة -

ملدة زمنية معينة، و هذا حسب املزايا اليت يتم احلصول عليها يف ثل تتري  و تنتظر  ك  يف الدخول كو

 و اليت من شأهنا ختفيض التكاليف؛ حالة

سواء  ف،تغيري كو الغاء بعض االجراءات اليت تساهم يف رفع التكاليمن خ ل : مراقبة االجراءات -

 االنتاج كو بطريقة التنظيم داخل املؤسسة؛ ةثانت هذه االجراءات تتعل  بطريق

     كو التمرثز اخلاص باألنشطة مرل املوقع اجلغرايف القريب من املوردين و العم ء،  :مراقبة التموضع -

 اليف؛و الذي من شأنه ختفيض التك

 .ظم النشاط االقتصادينو القوانني و التشريعات اليت ت دور الدولة مرل :مراقبة العوامل السياسية -

               مراقية هذه العوامل و السيطرة على تكاليفها شرط كساسي من كجل حتقي  ميزة التكلفة األقل ّ إ  

 .و الروابط كو خارجية مرل العوامل السياسيةثانت هذه العوامل داخلية مرل التعلم  سواء و استمراريتها،
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قدرة املؤسسة على تقدمي منتج خمتلف عن املنتج كو املنتجات اليت يقدمها املنافسو  "هي  :التميزميزة  -3

مييزها عن منافسيها، منتج متميز و فريد  تصميمعلى  قادرة املؤسسة كي ك  ،1"من وجهة نظر املستهلك

          تدعى عوامل التفرد جيب االستناد اىل جمموعة من العوامل يزة،و حىت يتم احلصول على هذه امل

 2:و اليت تشمل العناصر التالية

وللكيفية  يرية لألنشطة اليت جيب ك  ُتعتمدتقدم املؤسسات على اختيارات تقد: اإلجراءات التقديرية -

مهيمًنا على توفورد  ، حي  ميكن ك  تعترب هذه اإلجراءات عامً هذه األنشطة اليت متارس هبا

ثمستوى )املؤسسة، وتتمرل يف خصائص وثفاءة املنتجات املعروضة، اخلدمات املقدمة، ثرافة النشاط، 

، جودة وسائل اإلنتاج املسخرة للنشاط، اإلجراءات (ثدقة اآلالت)، حمتوى النشاط (نفقات اإلشهار

ة وخربة املستخَدملني ، ثفاء(عد الييعثإجراءات خدمات ما ب)اليت حتكم عمل املستخَدملني يف النشاط 

 ؛ يف النشاط

خاصية التفرد من خ ل الروابط املوجودة بني األنشطة، كو من خ ل احلصول على ميكن : الروابط -

 :وميكن شرح هذه الروابط ثما يلوي ،التوزيع املستغلة من قيل املؤسسةالروابط مع املوردين وقنوات 

      ع رغياهتم،العم ء و اشيا الزبائن كو جل تليية احتياجاتمن ك: سةبني أنشطة املؤس الروابط :أوال

ال حتدد خجال تسليم املنتجات من خ ل  فمر  ، فيما بينهاال بد من التنسي  بني األنشطة املرتيطة 

ألخذ  املشترينوثذا تردد  خ ل السرعة يف معاجلة الطلييات اإلمداد اخلارجي فحسب، بل ثذلك من

 ؛ طليياهتم

إذا مت التنسي  مع املوردين، حي  كنه  ات الزبائناجتيحاميكن تليية : الروابط مع املوردين :ثانيا

ات الضرورية لتصنيع القطع إذا قيل املوردو  اقتناء املعّد مكا  تقليص مدة تطوير منوذج جديدباإل

                                                           
1
 .33، ص 3330الطريق الى منظمة المستقبل، بحوث و دراسات المنظمة العربية للتنمية االدارية، القاهرة،:التنظيمي المتميزعادل زايد، األداء  

2
 M.PORTER : "l'avantage concurrentiel", opcit, 152- 156. 
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بالتايل الشروع مياشرة يف و  ،ديداجلديدة، ريرما تنتهي املؤسسة من عملية تصميم جتهيزات النموذج اجل

 تصنيعه ؛

ميكن هلذه الروابط ك  تساهم يف توفوّرد املؤسسة، إما من خ ل : الروابط مع قنوات التوزيع :ثالثا

 نشطوة املشترثة بني املؤسسة وهذهالتنسيو  مع هذه القنوات، كو من خو ل استغ ل كفضل لأل

بتلك اخلاصة بالقنوات، متويل  اخلاصة باملؤسسة تكوين املوزعني، إحلاق جهود الييع القنوات مرل

 .هاو غري يف قنوات التوزيع تاالسترمارا

فمر  املؤسسة  ،كت فيه املؤسسة ممارسة نشاط معنيقد ترتيط خاصية التفرد بالتاريخ الذي بد: الرزنامة -

هناك  ، ًفا لذلكوخ ،ميكنها ك  حتق  ميزة التميز نتجاليت ثانت الّسياقة إىل استعمال صورة معينة للم

ح باستعمال تكنولوجيا كثرر ألنه يسم ،و  فيها التأخر عن الدخول مفيًدابعض القطاعات، حي  يك

 ؛ حداثة

اختيار املوضع امل ئم  إذا ما كحسنت كو التميز قد حتوز املؤسسة على خاصية التفرد: التموضع -

ك  حتصل على امتيازات ثيرية اذا مترثزت  ملؤسسة تنتج املواد الغذائية الطازجة ميكن  فمر  ،ألنشطتها

 ؛و غريها  بالقرب من حقول احلصاد حي  تستفيد من تكاليف التخزين و نوعية املنتجات

         ناجتا  مبجرد ك  يكو  هذا النشاط لنشاط منتج للقيمة التميزميكن ك  تنجم خاصية : اإلحلاق -

انتاج يؤدي اىل و تعدد اآلراء فالتعاو   ،يذهيف تنف عدة وحدات تابعة لنف  املؤسسة اشتراك عن 

 درجات كعلى من االبتكار و التميز؛منتجات ب

       فاجلودة الرابتة  ،التعلم بصفة جيدة دما ُيَموارسعن قد تنجم خاصية التفرد لنشاط معني: التعلم -

مل ثفيل بأ  يؤدي بشكل شا اثتسابهفإ  التعلم الذي يتم  ومن مث ،علمهايف العملية اإلنتاجية ميكن ت

 ؛متواصل تفردإىل 
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تسمح درجة الّتكامل باحلصول على خاصية التفرد، حي  يتم ذلك بوساطة ضوم كنشوطة   : الّتكامل -

نشطة ، فهي تتيح الفرصة ملراقية نتائج األاملوزعنيجديدة منتجة للقيمة ثانت متارس من قليل املوردين كو 

 ؛من مراقية جودة املدخ ت متّكن ثما ا للتومّيوزاليت مبقدورها ك  تكو  مصدر

     الوذي األمور   ،ممارسة هذا األخري بطريقة فريدة معني إىل كن ك  يؤدي احلجم الكيري لنشاطمي: احلجم -

 درجوة  ال ميكن حتقيقه باالعتماد على احلجم الصغري، وقد يؤدي احلجم الكيري إىل التأثري سوليا علوى  

 املؤسسة عندما يطلب منها االستجابة إىل احتياجات الزبوائن  فمر ، ميكن ك  ُيضعلف من مرونة ،التميز

حي  اّنه من الصعب على املؤسسات ذات احلجم الكويري تغويري    ،(املؤسسات احلساسة لعامل الذوق)

 .نشاطها بسهولة

 ، لذلك على املؤسسة معاينة اجملاالت اليت ميكون ك  تتميوز  خخر إّ  عوامل التفّرد هذه ختتلف من نشاط اىل   

      ثما كنه من الضروري علوى املؤسسوة كّ  ترثوز     إ  كمكن؛ مل على تطيي  هذه العوامل جمتمعةفيها مث الع

لوذي  و ذلك حسب م ءمتها للقطواع ا  ،مقارنة بياقي العواملعلى عوامل التفرد اليت حتق  استمرارية كطول 

ة مقارنة بعواملي اإلحلواق واسوتغ ل    من السهل تقليد عامل اإلجراءات التقديري تنشط فيه املؤسسة، فمر 

 .الروابط

  حمددات امليزة التنافسية: الرابعاملطلب 

تودوم   ةمن كجل جعلها فّعالبل جيب التعرف على حمدداهتا  غري ثاف،فقط يزة تنافسية مل املؤسسة إّ  حيازة 

  .كو حىت احلصول على مزايا جديدة اذا ما اقتضى األمر ،كطول فترة ممكنة
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نطواق   و ل متغريين كو بعدين كساسني مها حجم امليزة التنافسيةتتحدد امليزة التنافسية من خ  عامة،بصفة    

اليت حتوز عليهوا كموام    ، حي  تستطيع املؤسسة من خ هلما معرفة مدى قوة و صمود امليزة التنافسيةالتناف 

  1:اليعدين ينو فيما يلي عرض ألهم م مح هذ ،املنافسنيمزايا 

 حجم امليزة التنافسية :  أوال

 :يت، و يتم متريل ذلك من خ ل الشكل اآلبنف  دورة حياة املنتجات اجلديدةمتر امليزة التنافسية 

 

 

 

 

 

                                                       

 :املصدر                        

 :هبا امليزة التنافسية و هي  مترخمتلف املراحل اليت من خ ل هذا املنحىنن حظ 

لكوهنوا حتتواج    ،جديدة تنافسيةميزة  اليت كنشأتتعد كطول املراحل بالنسية للمؤسسة : مرحلة التقدمي -

و تعرف امليزة التنافسية مع مرور الّزمن انتشواًرا   ،الستعداد اليشري، املادي واملايللكرري من التفكري وال

 ؛ه من قليل عدد متزايد من الزبائنب ىالذي حتض ذلك إىل القيول يعودكثرر فأثرر، حي  

، و التوسوع  من حي  االنتشوار  استقرار نسيب التنافسية يف هذه املرحلةلميزة ل حيدث: مرحلة التبين  -

                                                           
1
 .333نبيل مرسي خليل، مرجع سابق، ص 

)*( حجم امليزة التنافسي
)*( 

 (3)ميزة تنافسية  (3)ميزة تنافسية 

 انيعاث

 املرحلة
 الضرورة التقليد التبين التقدمي

 حياة امليزة التنافسيةدورة : 33شكل رقم 

 أو سعر مرتفع/الميزة في شكل تكلفة نسبية أقل و  (*)    33نبيل مرسي خليل، مرجع سابق، ص                                   

 

 

                           . 
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 ؛نتاجية يف هذه الفترة يف قمتهااالرات يرثزو  عليها، وتكو  الوف يتعرفو  و باعتيار ك  املنافسني بدكوا

كوو   االستقرار و الرثود، و ذلك راجوع ل حجم امليزة وتتجه شيئا فشيئا إىل  يتراجع: مرحلة التقليد -

 املنتجة؛ اخنفاض يف الوفرات و من مث ،اجع كسيقيتها عليهمتر بالتايل، و هااملنافسني قاموا بتقليد

    تحسني امليزة احلالية وتطويرها بشكل سوريع،  ل ملحة ضرورةتظهر  يف هذه املرحلة،: مرحلة الضرورة  -

   مر،اليت هي يف تودهور مسوت   ةعن كس  امليزة احلاليو ازة جديدة على كس  ختتلف متامكو إنشاء مي

تها متاموا  كن املؤسسووة من التحسني كو احلصول على ميزة جديدة، فإهنا تفقود كسويقي  وإذا مل تتم

         كجل اليقواء  ك  تيقى يف دائرة التناف ، فالتغيري يف هذه املرحلة ضروري من  بوعندها يكو  من الصع

 .و االستمرار

 عن ثروب،  امليزة التنافسية دورة حياة تتابع ك  على املؤسسةميكن ك  نستنتج من خمتلف هذه املراحل كنه 

انشاء ميزة جديدة، كو حىت  تعرف على الوقت املناسب لتجديدها و ادخال التعدي ت املناسية عليها،ك  تو

تايل فهي تتطلب املراقية بال بل هي ذات طييعة ديناميكية متغرية، اىل األبد، ذلك كّ  كي ميزة تنافسية ال تدوم

 .و التحسني املستمر الدائمة

 نطاق التنافس أو السوق املستهدف:  ثانيا

يعرب النطاق على اتساع كنشطة و عمليات املؤسسة بغرض حتقي  مزايا تنافسية، فنطاق النشاط على مدى   

ض يف التكلفة مقارنة باملؤسسات املنافسة، و من كمرلة ذلك اإلستفادة من تقودمي  واسع ميكن ك  حيق  اخنفا

      توزيع خلدمة قطاعات سووقية خمتلفوة   تسهي ت إنتاج مشترثة، خربة فنية واحدة، استخدام نف  منافذ ال

على قطاع ميكن للنطاق الضي  حتقي  ميزة تنافسية من خ ل الترثيز  ،من جانب خخر و، كو مناط  خمتلفة

سوق معني و خدمته بأقل تكلفة كو تقدمي منتج مميز له، و هناك كربعة عوامل لنطاق التناف  من شأهنا التأثري 

 :موضحة يف اجلدول املوايلعلى امليزة التنافسية و هي 
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 األبعاد احملددة لنطاق التناف : 30جدول رقم                             

 ف و الشرحالتعّر                                    نطاق التناف  كو السوق

 نطاق القطاع السوقي
 و هنا يتم ،يعك  مدى تنوع خمرجات املؤسسة و العم ء الذين يتم خدمتهم

 .ما بني الترثيز على قطاع معني من السوق كو خدمة ثل السوق االختيار 

 النطاق الركسي

علوى   باالعتمواد كو خارجيا ( قرار التصنيع)ا يعرب عن مدى كداء املؤسسة ألنشطتها داخلي

، فالتكامل الركسي املرتفع باملقارنة مع املنافسني قود  (قرار الشراء)يد املختلفة رمصادر التو

يز، و من جانب خخر يتيح التكامل درجة كقل من املرونوة  ايا التكلفة األقل كو التمحيق  مز

 (. كو منافذ التوزيع يف حالة التكامل الركسي األمامي)للمؤسسة يف تغيري مصادر التوريد 

 النطاق اجلغرايف

 ق اجلغرايفو يسمح النطا املؤسسة،يعك  عدد املناط  اجلغرافية كو الدول اليت تناف  فيها 

     واحدة مون األنشوطة   نافسية من خ ل املشارثة يف تقدمي نوعيةت ميزةبتحقي   للمؤسسة

 للمؤسسةو تربز  مدى كمهية هذه امليزة بالنسية  ،عدة مناط  جغرافية خمتلفة و الوظائف عرب

من كرثا   ، حي  تقدم منتجاهتا كو خدماهتا يف ثل رثنق عامليعمل حاليا على نطااليت ت

 .العامل

فوجود روابوط بوني    املؤسسة،دى الترابط بني الصناعات اليت تعمل يف ظلها يعرب عن م نطاق الصناعة

 ،فرص لتحقي  مزايا تنافسوية عديودة   األنشطة املختلفة عرب عدة صناعات من شأنه خل 

استخدام نف  التسهي ت كو التكنولوجيا كو األفراد كو اخلربات عرب الصناعات  حي  ميكن

 .املؤسسة تنشط فيها املختلفة اليت

 .33،33ص .ص ،3330 االسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، ،تكوين و تنفيذ استراتيجيات التنافس:دارة االستراتيجيةاال" :نييل حممد املرسي :املصدر

دة لنطاق امليزة التنافسية تعك  االستراتيجية املتيعة من طورف  األبعاد احملّد كّ  اجلدولن حظ من خ ل هذا   

امليزة التنافسية يف هوذه  حجم ف ر  اذا ثانت املؤسسة تتيع استراتيجية الترثيز مع تنوع جغرايف،فم املؤسسة،

ما اذا ثانت جديد، كُيعرب عنها بالنطاق اجلغرايف حي  تستفيد من وفرات احلجم و تكاليف اصدار منتج  احلالة
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قاس بصفة كساسية على مدى قدرة املؤسسة فحجم امليزة التنافسية هنا ُي املؤسسة تتيع استراتيجية التنويع مر ،

 .صناعات اليت تنشط فيهابني خمتلف ال (les interconnexions)على استغ ل الروابط 

 و أسباب تطويرهامصادر امليزة التنافسية : املبحث الثاين     
   عمال كثرر من مصودر داخل املؤسسة طاملا كّنه من املمكن است ف على مصادر امليزة التنافسيةالتعّرمن املهم   

 املصوادر  هوذه  التعرف على ثما كّ  ،على هذه امليزة الشموليةالتكامل و  مما يضفي مزيدا من واحد،يف خ  

فهوو عنصور    امليزة التنافسية،تطوير  كما بفاعلية،حتقيقها ُبغية  اجلهود حنو األهداف املسطرة ترثيزميّكننا من 

خاصوة يف ظول الوتغريات     ليت تسعى لليقاء يف دائرة التناف ،ا املؤسساتمجيع  يفرض نفسه على كساسي 

 .بيئة املؤسسةاملستمرة اليت تشهدها 

 االستراتيجيات العامة للتنافس: املطلب األول 

سمى كيضا باالستراتيجيات التنافسوية ثوهنوا   ، ثما  ُت3333يعود مصطلح االستراتيجيات العامة ل بورتر   
و تعترب مصدر كساسي من مصادر امليوزة  ل كو جمال النشاط االستراتيجي، عماُتطي  على مستوى وحدات األ

استراتيجيات كساسية   قد حددها بورتر يف ث ث، و نافسنياليت متّكن املؤسسة من مواجهة امل املستمرة التنافسية
 :يف الشكل اآليت  ةموضح هيثما 

 االستراتيجيات العامة للتناف : 05 رقم شكل
 فسيةالتناالميزة 

       

 

 النطاق

 التنافسي

 

 

Source :M.Porter,"l'avantage concurrentiel :"comment devancer ses concurrents et maintenir son avancé", 
op.cit, p12. 
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      بينما حتدد امليزة التنافسية ثيفية التعامول فيوه،   ،إ  النطاق املستهدف حيدد مدى اتساع السوق املستهدف  

 1:تتمرل هذه االستراتيجيات يفو 

  استراتيجية قيادة التكلفة:أوال 

       التكواليف الكليوة   ختفويض اىل توجيه ثل جهود املؤسسة حنو هدف رئيسي هو  هذه االستراتيجية هتدف 

تيجيات و تعترب هذه االستراتيجية من بني االسوترا  ،و غريهاالتسوي   التوزيع، ،االنتاج التصميم،مرل تكاليف 

التنافسية األساسية اليت ميكن للمؤسسة ك  تتيّناها خاصة يف حالة عرض منتجات مماثلة من طرف املنافسوني،  

إذ  هذه امليزة تعتمد علوى قودرة    ،يار الوحيد املتاح كمام املؤسسةحي  يصيح االنتاج بتكاليف كقل هو اخل

     ،فسية هي اليت تستطيع االنتاج بأقول التكواليف  كي كّ  املؤسسات األثرر تنا ختفيض تكاليفها،املؤسسة على 

زاد  كما اذا ثا  السعر مفروضا ثما هو احلال يف بعض القطاعات، فكلما خفضت املؤسسة مون تكاليفهوا،  

   .هامش رحبها

و اليت تعتمد بشكل  ميكن للمؤسسة حتقي  هذه امليزة من خ ل حمددات التفوق يف الكلفة اليت جاء هبا بورتر،  

  2:و ميكن حصر هذه احملددات فيما يلي، اسي على حميط األعمال الذي تنشط فيه املؤسسةكس

، و لوي  مبؤسسوة   ة هو حمدد خاص بقطاع كعمال ثاملمنحى اخلرب :(BCG 1970) منحى اخلربة -

تنص نظرية كثر اخلربة علوى كنوه    معينة، كي كنه يشمل ثل املؤسسات اليت تنتمي اىل نف  القطاع، و

     كلفة الوحدوية هلذا املنوتج بنحوو  تاخنفضت ال اعفت الكمية املنتجة املتراثمة من منتج ما،ثلما تض"

تنجح املؤسسات مبورور   ،ف اخلربة املتراثمة لليد العاملةمبعىن كنه و بسيب تضاع ،"باملائة 33اىل  33

    ،الوحدات املنتجوة نها من ختفيض زمن و تكلفة الوقت يف التحكم يف كدوات و تقنيات االنتاج مما ميّك

فاملؤسسة تسعى النتاج كثرب ثمية متراثمة ممكنة من كجل احلصول على تكلفة وحدويوة   و على ذلك

                                                           
1
  M. PORTER:" l'avantage concurrentiel", opcit, p72.   

2
 و القانونية، قسم العلوم االقتصادية االنسانية،األكاديمية للدراسات االجتماعية و ، ية الستراتيجيات بورتر التنافسيةمزوغ عادل، دراسة نقد.أ 

 .33، ص 3330، جوان 33العدد . ب، البليدةجامعة سعد دحل
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األمر الذي  ، مما يتيح للمؤسسة امكانية التحكم يف مستوى األسعار،قل من تلك اليت حيققها املنافسو ك

  ا السوقية؛توسيع حصته يؤدي هبا اىل و ،يعترب حاجز لدخول منافسني جدد

إّ  استغ ل الزمن ميكن ك  يقود اىل حتقي  ميزة التكلفة األقل، أل  املؤسسة اليت تودخل اىل   :التوقيت -

السوق يف الوقت املناسب تستطيع استغ ل مجيع الفرص التسويقية املوجودة فيه و بأقل تكلفة ممكنوة،  

ي  تكو  النوافذ االستراتيجية مفتوحة ح لذلك فالتوقيت يعترب عنصر كساسي ألي استراتيجية تنافسية،

ص التسوويقّية الويت توجود يف    و مغلقة يف كوقات كخرى، و نقصد بالنوافذ هنا الفر يف كوقات معينة،

 السوق؛

له و االستغ ل املرتفع للطاقة االنتاجية  االستعمال األمرل لوسائل االنتاج ّ إ :استغالل الطاقة االنتاجية -

حي  كّ  كي توقف كو تذبذب يف استعمال الطاقة من شأنه التوأثري   حدة املنتجة،كثر ثيري على تكلفة الو

ومسي كو املو هذا ما ن حظه يف املؤسسات اليت حتاول التأقلم مع الطلب املتذبذب  السليب على التكلفة،

 من كجل كفضل استغ ل ممكن للطاقة؛قسيم السوق حسب هذا العنصر تحي  تقوم ب

التكلفة الكلية ثلموا زاد  تعين اخنفاض   عليها كيضا اقتصاديات السلم، و هي يطل :اقتصاديات احلجم -

 و غري ذلوك،  اإلشهار ،املعدات ،روالتطوي اليح كاليف الرابتة مرل تكاليف ت، حي  ُتوزع الاالنتاج

ض بالتايل اخنفوا دي اىل اخنفاض الوحدة املنتجة من التكاليف الرابتة و لوحدات املنتجة مما يؤعلى عدد ا

 التكلفة الوحدوية؛

مبكن ك  تشترك بعض وحدات األعمال االسوتراتيجية يف   :العالقة بني وحدات األعمال االستراتيجية -

        ، اليحو   طلب املواد األولية من عند نف  املورد، حبووث التسووي   : شاطات الوظيفية مرلبعض الن

 ل هذه الع قوة مموا يوؤدي اىل    حي  ميكن احلصول على وفرات احلجم من خو غريها،  و التطوير

 .اخنفاض التكلفة
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 التمُيزاستراتيجية :ثانيا 

، و يتوقف ذلك على عورض  ملؤسسة عن باقي منتجات املنافسنيهتدف هذه االستراتيجية اىل متييز منتجات ا  

ثرر و كهذا األخري بشكل خمتلف حاجات مما يؤدي اىل اشياع  ،منتجات بصفات متميزة و هلا قيمة عند الزبو 

و حسب  خصوصا كولئك الزبائن الذين يهتمو  بالتميز و اجلودة كثرر من السعر، ،فّعالية عما يشيعه املنافسو 

ثما كنوه   بورتر فاملنتج املتميز جيب ك  يكو  غري قابل للتقليد كو على األقل صعب التقليد من طرف املنافسني،

        ،، و على اسوتعداد أل  يودفع مقابلوها   درجة التميز ه االخت فات وعلى الزبو  ك  يكو  مقدرا لقيمة هذ

سوهولة   فاجلودة العالية، و نواحي التميز عديدة و ال ميكن حصرها نظرا لتعدد رغيات و حاجات املستهلكني،

ثلها خصوائص ميكون ك     و غريها، طول عمر املنتج دقة مواعيد التسليم، ستخدام و احلصول على املنتج،اال

 1:و ميكن حصر كهم حمددات التميز فيمايلي سة سيي  للتميز،تتخذها املؤس

من منتجات ذات جودة عالية اىل منتجوات   خيتلف مستوى اجلودة عموما :التميز على أساس اجلودة -

فهي تعترب عنصر مهم ملا حتققه للمؤسسة من فوائد مرل والء املشترين و كربواح   ذات جودة منخفضة،

تلجأ اىل ختفويض  ما  عادة (خاصة منها اليت تنتج املنتجات الفاخرة)سسات ثما كّ  املؤ مرتفعة نسييا،

 من كجل استهداف فئات معينة من املشترين و توسيع ،مستوى جودهتا يف تشكي ت معينة من املنتجات

  "Armani"       ؤسسةمل  Armani Exchange (A/X)تشكيلةحصتها السوقية ثما هو احلال مع 

لصوناعة  "Mercedes Benz"  ملؤسسوة C"  "Mercedes class تشكيلة الفاخرة، وللم ب  

 2؛السيارات الفاخرة

فيها هذا املنوتج  يكو  مدة حياة منتج ما تتمرل يف املدة الزمنية اليت  :التميز عن طريق مدة حياة املنتج -

كطول من تلك قيلو  بدفع ميالغ اضافية نظري فترة استعمال فالكرري من املستهلكني ي صاحلا ل ستعمال،
                                                           

1
  M. PORTER:" l'avantage concurrentiel", opcit, p103.   

2
 Fanny MAGNONI et Elyette ROUX: "l 'effet des extensions verticales de gamme sur la marque, 5èmes 

Journées Normandes de Recherche sur la Consommation : Société et consommations", 23-24 Mars 2006, IAE 
de CAEN, p 2.  
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القطاع الذي تنشط فيه املؤسسة يف هذه احلالة يعترب حمدد كساسي  ، لكّناليت تتميز هبا منتجات املنافسني

عة مرل قطواع األجهوزة   لتيّني هذه امليزة من عدمه، فالقطاعات املعرضة للتطورات التكنولوجية السري

و بالتايل فاملستهلك يعرف مسيقا  طاعات،كثرر من باقي الق تكو  عرضة للتغريات السريعةااللكترونية 

و بالتايل تصيح  كنه سيكو  هناك مناذج كخرى كثرر تطورا من الناحية التكنولوجية يف املستقيل القريب،

  طوي ؛ قيمة و ال تؤدي اىل متيز املؤسسةال ضعيفةهذه اخلاصية 

     ي للمنتج، و تكمون كمهيتوه   يقصد بالغ ف املظهر اخلارج :املنتج و تصميم التميز عن طريق تغليف -

ة خاصة و كّنه ميكن ك  يكو  كساسا للتميز مون عود   ،يف انشاء متُيز يصعب تقليده من طرف املنافسني

 :نواحي نذثر منها

ثما كنه يسوهل عمليوة    الغ ف حيفظ املنتج و ييقيه صاحلا ل ستعمال خاصة بالنسية للمواد الغذائية، -3

 ؛ثه، احلليب كو الوجيات الطازجةالتخزين مرل غ ف عصائر الفوا

مع احلفاظ على جودته ثما هو احلال مع املنتجات االلكترونيوة القابلوة   الغ ف حيمي املنتج عند نقله  -3

 ؛للكسر

    ، ثما كنوه يعمول   املستهلك ال إراديا لشراء املنتجيعمل على جذب  و امليتكر للمنتج التصميم اجلميل -0

لصوناعة   "Swatch"نتج يف ذهن الزبائن، و ميكن ك  نذثر مؤسسوة  ابية هلذا املعلى انشاء صورة اجي

 .الساعات ثمرال على املؤسسات املتميزة من خ ل التصميم

   شويكة توزيعهوا     على مستوى ميكن ك  تتميز املؤسسة: التميز عن طريق شبكة التوزيع و اخلدمات -

ية السوق املستهدف بطريقة فّعالة، فالييع من خ ل انشاء منافذ خمتلفة و بطريقة ميتكرة متّكنها من تغط

 ثلها عناصور و غريها  خدمات ما بعد الييع ،من املستهلك قرب نقاط الييع االنترنت،عن طري  شيكة 

  سني الذين ال ميلكو  هذه اخلصائص؛املستهلكني بطريقة متميزة مقارنة مع املناف ة رغياتتليي من شأهنا
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املؤسسة ترييتها يف ذهن املستهلك رة الع مة هي الصورة اليت تريد صو :التميز عن طريق صورة العالمة -

 شوهار يظهر  يف اال ع مة كو شعار خاص هبا مؤسسةفلكل  ،كو اهلوية اليت تريد ك  ُتعرف هبا يف السوق

 Appleخبول  ، و تعتورب مؤسسوة   يهدف اىل اعطاء انطياع التميز مقارنة مع منتجات املنافسني الذي

 .رائدة يف هذا اجملالرونية لألجهزة االلكت

  استراتيجية التركيز:ثالثا

   حمدد من املستهلكني داخول قطواع   االستراتيجية اليت ترثز من خ هلا املؤسسة على جزء "ُتعّرف على كهنا    

هذه االستراتيجية بصفة عامة املؤسسات اليت ال تستطيع  و تناسب  من خ ل تشكيلة حمددة من املنتجات، ما

هوو   باقي االستراتيجيات التنافسوية فالفرق بني هذه االستراتيجية و  ،1"يف خدمة قطاع بكامله ترغب كو ال

زة بذلك ثل جهودها و قودراهتا  اقتصار املؤسسة على خدمة جزء معني من السوق بدل السوق ثام ، مرّث

بواسطة تنويع جغورايف كي   ، و ميكن ك  تعوض احلصة السوقية الصغريةعلى خدمة هذا اجلزء بفعاليةبداعية اال

و قود حودد بوورتر هلوذه      ،الترثيز على استهداف عدة كجزاء من كسواق تكو  يف مناط  جغرافية خمتلفة

ثموا   االستراتيجية نوعني كساسني حصل عليهما بدمج هذه األخرية مع االستراتيجيات التنافسية سالفة الذثر

 :و مها 33 رقم ح يف الشكلضهو مو

حي  هتدف املؤسسة اىل حيازة ميزة التكلفة األقول   :ثيز على كساس تكاليف منخفضةاستراتيجية التر -3

 اجلزء املستهدف من السوق؛على مستوى 

حي  تقوم املؤسسة بانتاج منتجات متميزة على مستوى اجلوزء   :استراتيجية الترثيز على كساس التميز -3

   .األطفالب اخلاصةحلويات مرضى السكري  مرل املستهدف من السوق

                                                           
1 Chantal Bussenault, Martine Pretet: "Organisation et gestion de l'entreprise: structures, décision, stratégie", 

vuibert, Paris, France, 1999, p183.  
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كّ  خفض التكاليف  ذلكر بورتر من اتياع املؤسسة  إلستراتيجيتني تنافسيتني خمتلفتني يف خ  واحد، لقد حّذ   

       مما يؤدي باملؤسسة اىل عدم السويطرة علوى االسوتراتيجيتني     يتناقض مع التكلفة املرتفعة اليت يتطليها التميز،

ه يوجد من املؤسسات اليت كّن لكّن النّقاد كثدوا ليورتر ،(stuck in the middle)و تصيح عالقة يف الوسط 

    اليت استطاعت السيطرة على تكاليف اجلوودة  السيما املؤسسات اليابانية ،ايتني معع االستراتيجيات يف اّتاح

     اليت استطاعت ك  جتموع بوني االسوتراتيجيات     ، وCarrefourو mart Wallكو مؤسسات مرل  و التميز

ثموا ميكون كيضوا تويين      تقدمي منتجات متميزة بأسعار تنافسية اىل مجيع القطاعات السووقية،  من خ ل

لة استهداف قطاعات سوقية ايف ح عندما متلك املؤسسة عدة فروع، و ذلك استراتيجيتني خمتلفتني يف خ  واحد

       skoda لمرو  اليت تنتج سيارات ذات تكلفة منخفضوة  volkswagenثما هو احلال مع مؤسسة  ،خمتلفة

 .Porscheمرل  و سيارات متميزة ذات جودة عالية

           ، (Mintzberg 1988)غ ر، كموا بالنسوية ملنتزبو   لتنافسيةهذا فيما خيص تقسيم بورتر ل ستراتيجيات ا    

بواقي   حتدد اتساع السوق املستهدف فقط، بينما بل حيدد مدى ال ميرل استراتيجية يف حّد ذاته، الترثيزفعامل 

مجيع االستراتيجيات تسمية اقترح ثما كنه  ثيفية التعامل فيه،( التكلفة األقل و التميز) االستراتيجيات التنافسية

حي  اعترب استراتيجية التكلفة األدىن ثإستراتيجية  الستراتيجية العامة للتميز،ت مسمى واحد هو احت التنافسية

   :  تميز ثاآليت لل متغريات مخسةمتيز بواسطة السعر، و حدد 

ف احي  تنتج املؤسسة منتجا لوه نفو  كهود    (differentiation by quality)التميز باجلودة   -1

ء و كدا(  املنتج كطول مدة حياة) كثرر استدامة  كثرر ثقة،جبودة كعلى، كي يتميز منتجات املنافسني لكن 

 ؛ كعلى
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حي  تسعى املؤسسة لترييوت   (differentiation by marketing image)التميز بصورة املنتج   -2

و ذلك يف كغلب األحيا  عن طري   صورة املنتجات املتميزة عن املنتجات املنافسة يف كذها  املستهلكني،

 ؛ االشهار

حي  تقووم املؤسسوة    (differentiation by product design)التميز عن طري  تصميم املنتج  -3

       و اخلصوائص الفريودة  افسني من حي  شكل التصوميم  ت املنبإنتاج منتجات خمتلفة متاما عن منتجا

 ؛ هذا التصميم اليت يقدمها

     حي  تقوم املؤسسة بتمييوز منتجاهتوا   (differentiation by support)التميز عن طري  الدعم  -4

 ؛ و غريها خدمات ما بعد الييع عن طري  اخلدمات اليت ترافقها عند الييع مرل التسليم،

و هي احلالة اليت ال حتوز فيها املؤسسة على كّي من العناصر السوابقة   (undifferentiation)ال متيز  -5

 .املقلدكو عندما ختتار املؤسسة استراتيجية التابع كو  اليت متكنها من التميز،

 .ليورتر الستراتيجيات التنافسيةميرل شك  ميسطا من ان حظ كّ  تقسيم منتزبرغ   

      األقول  التكلفوة   تنافسيتني فقط مهوا حدّدوا استراتيجيتني فقد، Strategor) 3333( كما بالنسية لكّتاب 

العورض   قد  قاموا هبذا التصنيف على كساسو ،فتدخل يف نطاق التميز كما استراتيجية الترثيز ليورتر، ،التميزو

فترة  يف ،سوق معني يف خبصائص معينة معظم املشترينالذي يتوقعه ضمنيا و ( املنتج) ض العر:"و هو املرجعي

كو اضوافة  العورض املرجعوي    التغيري يف خصائصإذ  فإستراتيجية التميز هي  ،1"و بسعر معني زمنية معينة

عول  كو جزء ثاف من السوق، و جت خصائص جديدة حبي  تكو  هذه األخرية معروفة و هلا قيمة يف السوق،

   و يكو  تقليده كو اجياد بديل له صعيا جوّدا،  ،مقارنة مع منتجات املنافسنيمن العرض املرجعي كثرر جاذبية 

نف  الشيء بالنسية إلستراتيجية التكلفة حي  تقوم املؤسسة بتجريد  مما جيعل العم ء يدفعو  كثرر نظري ذلك؛

فة، و خل  ميزة تكلفة بغض النظر عن مزايا التكلفة سالفة الوذثر      العرض املرجعي من بعض اخلصائص املكّل
                                                           

1
 Strategor, opcit, p.146 
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مموا   حي  خيتلف املنتج اجلديد بصفة ملموسة عن العرض املرجعي،( و غريها خثار اخلربة ات احلجم،اقتصادي) 

وبالتايل ختفيض األسعار الذي يؤدي بدوره جللب فئة معينة من العم ء مسوتعدة   يؤدي اىل ختفيض التكاليف

 كي 1(no frills) الستراتيجيةعلى هذه ا ان كطلقويخراآل نيياحرال ؛ بعضهذا العرض لقاءلدفع ميلغ معني من 

 .ثماليات، و يقصد هبا مجيع اخلصائص املضافة للمنتج هبدف جعله كثرر جاذبية لكنها غري ضرورية ال

قول  ملنتج متميوز كو ك من املهم االشارة اىل كّ  اخلصائص األساسية للمنتج هلا كمهية كقل يف حتديد ما اذا ثا  ا  

تصور املشترين يف هذه السوق هلذه اخلصائص و مدى تقوديرهم  بأمهية  رنةمقا بالنسية للعرض املرجعي، ةتكلف

  .2هلا

 مصادر أخرى للميزة التنافسية: املطلب الثاين   

ثانت ميزة التكلفوة   سواء ليناء ميزة تنافسية مستدامة كخرى ، توجد مصادراملصادر سالفة الذثر ع وة على 

  3:ميكن حصرها فيما يليو  األقل كو التميز،

كهنا تتجسد يف ثمية املدخ ت املستخدمة إلنتواج خمرجوات    الياحرا  شارلز و غاري يرى : الكفاءة -3

ثلما قل مقدار  ،حي  ثلما ثانت املؤسسة كثرر ثفاءة حمددة كي كهنا نسية املدخ ت اىل املخرجات،

 تكاليفها املنخفضوة على ميزة بفضل ، و بالتايل حتوز املؤسسة ت املطلوبة إلنتاج منتجات معينةاملدخ 

ن يف انتاجية مكاملؤسسات تو لّعل كهم عناصر الكفاءة بالنسية لكرري من  متكّنها من مواجهة منافسيها،

 ترة زمنية معينة؛بكمية املخرجات اليت ينجزها يف فقاس عادة و اليت تُُُ، العامل

هنا ُتعورف علوى كهنوا    هي تقدمي منتج كو خدمة بأفضل طريقة حتق  توقعات العم ء، ثما ك :اجلودة -3

جمموعة اخلصائص و املظاهر اليت تيدو على املنتج كو اخلدمة و قدرة هذه اخلصائص و املظواهر علوى   "

                                                           
1
 G.Johnson, K.Scholes, R.Whittington :"Fundamentals of Strategy", opcit, p333. 

2
 Strategor, ibid 147-148 

3
 .333جع سابق، صشارلز و غاريث، مر 
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و تؤثر اجلودة على امليزة التنافسية من خ ل عاملني كساسني  ،1"اشياع حاجات الزبو  املعلنة و الدفينة

 :كن توضيح ذلك من خ ل الشكل اآليت مها زيادة الرقة يف املنتجات و زيادة اإلنتاجية و مي

 تأثري اجلودة على الربح: 33شكل رقم 

 

 

 

 

 .333ص ،مرجع ساب  شارلز و غاري ،: املصدر                                  

سب اىل زيادة ثقة املشترين يف هذه املنتجات وث يؤدي االنتاج جبودة عاليةن حظ من خ ل هذا الشكل كّ    

مما يؤدي اىل زيادة احلصة السوقية للمؤسسة و يتيح امكانية فرض كسعار مرتفعة مقارنوة مبنتجوات    هم،والء

ميزة باجلودة و حتقي  كرباح املنافسني اليت ال حتوز على ثقة املستهلكني، و بالتايل احلصول على ميزة منتجات مت

       ونه يقلل من عودد الوحودات املعييوة   فاعلية ثال يؤدي االنتاج وف  معايري اجلودة اىل من جهة كخرى كعلى،

لص الوقت املستغرق يف عمليات االنتاج، مما يؤدي اىل حيوازة  يقبالتايل تخيفض تكلفة الوحدات املنتجة و و 

  . على كساس تكاليف االنتاج املنخفضة و حتقي  كرباح كعلىاملؤسسة على ميزة 

ملؤسسة كو بطريقة بطريقة ادارة ا األمر تعل  سواء حدي  ثل شيء جديد كو"هو  :و االبداع التجديد -0

نظم االدارة  عمليات االنتاج، يشمل التجديد ثل تقدم يطرك على املنتجات،ميكن ك  و  املتيعة، االنتاج

     عمل ذهين بدايته فرديوة "كما االبداع فهو ،2"و اهلياثل التنظيمية و االستراتيجية اليت تعتمدها املؤسسة

      مث يتم تطوير األفكوار االبداعيوة   عن طري  تلقيح األفكار و تيادهلا،زيزه من خ ل اجلماعة عو يتم ت

                                                           
1
 .333، ص3333، مؤسسة الوراق، عمان، األردن، "االدارة لمحات معاصرة: "رضا صاحب ابو حمد آل علي و سنان كاظم الموسوي 
2
 .333شارلز و غاريث، مرجع سابق، ص 

 زيادة االنتاجية

 ىلعأ راعسأ  

 لقأ فيلاكت  

 ةقثلا ةدايز  

 ىلعأ حابرأ   ةدوجلازيادة   
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        املرونوة   و تتضمن هذه األفكار األصالة، من خ ل االطار املؤسسي الذي يتيىن هذه األفكار و يرعاها،

 .1"املؤسسة واليت يف هناية املطاف حتسن من مكانة الفرد و و اخلروج عن املألوف،

      ،اليت تطرك علوى املؤسسوة   و االبداع إذ  فوظيفة اليح  و التطوير تلعب دور كساسي يف عملية التجديد   

 مما ُيتيح هلذه املؤسسة التميز مقارنة مبنافسيها، و اليت من شأهنا تليية احتياجات العم ء بطريقة خمتلفة و ميتكرة،

           2تعمود اىل حتقيو  انقطواع اسوتراتيجي     االبداعيوة الكويرية  ذات القودرات   ثما كّ  بعض املؤسسات

(rupture stratégique) و تكلفة منخفضة، مما يؤدي اىل جعول   عن طري  ابتكار منتجات بقيمة ثيرية

، مقارنة باملنتجات اجلديودة  ذات قيمة ضئيلة( العرض املرجعي)املنتجات السائدة يف القطاع الذي تنتمي اليه 

الوذي   خارج القطواع  حتدث ستراتيجية عادة ما تكو  ثنتيجة ل بتكارات التكنولوجية الكيرية اليتهذه اال

االلكترونيوة يف صوناعة    الصوناعة دخال مرل إ ،هذه األخرية يف جمال نشاطها مث تتيّناها تنشط فيه املؤسسة،

 . الساعات ألول مرة

تووفر املووارد و الكفواءات    اّل من خ ل يقها إميكن حتق إّ  العناصر السابقة ال :املوارد و الكفاءات -4

ليها من خو ل  طرق إك  نتخل  عدة مصادر للميزة التنافسية، و ميكن  الضرورية اليت توفر القدرة على

  :مايلي

و اليت من شأهنا  هي جمموع االمكانيات و األصول امللموسة و غري امللموسة،املوارد : و القدرات املوارد -

كموا   ؛3يط بشكل شويه دائوم باملؤسسوة   و هي ترت ،و نقاط ضعف لدى املؤسسةوة ل  نقاط قك  خت

Barney مووارد ماديوة ثامليواين و اآلالت و التجهيوزات     : 4فيصنف املوارد اىل ث ثة كصناف هي

و كخوريا مووارد    االختراع،موارد بشرية ثاملهارات و اخلربات و براءات  باالضافة اىل املوارد املالية،

                                                           
1
 .33، ص3333القاهرة، ، منشورات المنظمة العربية للتنمية االدارية، "ادارة االبداع التنظيمي: "رأفت عبد الحليم الفاعوري 

2
Strategor, opcit, p150  

3
 ANNE LE BARS: " les compétences pour innover dans les PME de l'agro- alimentaire", thèse de doctorat – 

Innovation sans recherche, UNIVERSITE PIERRE MENDES, France, 2001, P82. 
4
 Ibid, p84. 
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جمموعة كو تشكيلة من املهارات اليت حتوز فهي كما القدرات  لرقافة السائدة داخل املؤسسة،اتنظيمية مرل 

 ؛وتستعملها يف تنسي  مواردها ووضعها قيد االستخدام عليها املؤسسة،

 تنقسوم ، و 1املهارات و السلوثات ثل من املعارف،يك حترالقدرة على التوليف و  و هي: الكفاءات -

 2:اىل ث ثة كصناف Hamel الكفاءات األساسية حسب

 الكفاءات اليت تسمح للمؤسسة بالتقرب كثرر من الزبائن؛: كوال    

 على القيام باألعمال بسورعة كثورب       و قادرة الكفاءات اليت تسمح للمؤسسة ك  تكو  كثرر مرونة،: ثانيا

 و بطريقة كفضل مقارنة مع املنافسني؛

 .ج كو اخلدمة اخلصائص الفريدة و املتميزةثفاءات املؤسسة اليت متنح املنت: اثالر

   املصدر احلقيقوي   حي  يعترب ،هو املورد اليشري متعل  باملوارد و القدرات كّ  كهم عنصرمما سي  ن حظ 

     ملؤسسوة  األ  حتقي  التميوز يف   ،من خ ل الكفاءات األساسية امليزة التنافسية للمؤسسة و تعزيزهايف انشاء 

توفري بالقيام  قيل ذلك اىل يستندتكنولوجية فحسب، بل رد امت ثها ملوارد طييعية كو مالية كو جم اىل لن يستند

 .من تلك املوارد االستفادةاليت متتلك القدرة على تعظيم  نوعيات خاصة من املوارد اليشرية

يوزة كو مزايوا   الوطين اجليد للمؤسسات يتيح هلا القدرة على احليازة على م إّ  اإلطار :االطار الوطين -3

 يف جماالت نشاط متماثلوة  كثرر من غريها متفوقة ورائدة بعض الدوليف تنافسية، لذلك اد املؤسسات 

حبي  متلك  مرل صناعة السيارات يف كملانيا كو الصناعات االلكترونية يف ثوريا اجلنوبية، ،يف دول كخرى

 الينية التحتية ،، املعرفية، املاليةاملاديةد اليشرية، الدولة عوامل اإلنتاج الضرورية للصناعة واملمرلة يف املوار

وتشكل هوذه   ، احليازة على ميزة تنافسية قويةفاحليازة على هذه العوامل يلعب دورًا مهمًا يف ،و غريها

العناصر نظامًا قائمًا بذاته، ومن نتائجه إطار وطين حمفز ومدعم لربوز مزايا تنافسية للصناعات الوطنية، 

                                                           
1
 .33، ص3333اءات في تحقيق الميزة التنافسية، مذكرة ماجستير، جامعة بومرداسرحيل آسية، دور الكف 
2
 . 33رحيل آسية، نفس المرجع، ص 
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تلوف  خم فيه تتفاعل نظاما هتشكل عناصركين  مستدامةملزايا تنافسية  يصيح اإلطار الوطين منشًأ وبالتايل

إطوار وطين حمفز ومدعم لوربوز مزايوا تنافسوية     ومن نتائج هذا التفاعل ،مع بعضها العوامل احملفزة

ومون   ،رجة دنيانشاء مزايا تنافسية من دللصناعات الوطنية، كو إطار وطين مريط وغري قادر حىت على إ

اإلطار حمكمة ومنظمة ثلما زاد احتمال ك  يكو  اإلطوار  هذا مثة ثلما ثانت التفاع ت بني عناصر 

 .مزايا تنافسية ميكن تدويلها مساعدا على انشاءالوطين 

 استمرارية امليزة التنافسية: املطلب الثالث

لكّن السوؤال   و تستمر يف قطاع معني،إّ  اثتساب ميزة تنافسية كمر ضروري لكل مؤسسة تريد ك  تناف   

 حتقيو   ثم من الوقت سوف تستمر امليزة كو املزايا اليت حتوز عليها املؤسسة يف:املّهم الذي يواجه املؤسسة هو

        فاالجابة على هذا السؤال تتعل  بالعوامل اليت حتّد مون دميوموة امليوزة التنافسوية     ؟ السي  بالنسية للمنافسني

 .لعوامل اليت جتعلها مستمرة من جهة كخرىو ا من جهة،

 أسباب تطوير امليزة التنافسية  :الفرع األول

إىل بل تسعى  ميزة تنافسية باعتيار كّ  هذه األخرية ال ميكن االحتفاظ هبا بصفة هنائية،يازة ال تكتفي املؤسسة حب

و ميكن تلخيص هوذه   ،من استمراريتهاو حتّد  ذلك كّ  العديد من العوامل تؤثر عليها ،تطويرها و حىت تغيريها

 1:يف النقاط التالية  العوامل

ثتصميم  ميكن للتغري التكنولوجي ك  خيل  فرصا جديدة يف جماالت عديدة،: وجيا جديدةظهور تكنول -

و طرق التسوي  عرب اإلنترنت، و هذا ما يدفع باملؤسسة إىل تقدمي تكنولوجيا  املنتج باستخدام احلاسوب

 خل  ميزة جديودة، سوواء   كو استدامتهاخر مرحلة من مراحل ميزهتا التنافسية من كجل جديدة عند خ

 ؛يب رغيات العم ءو ذلك مبا يل، ثانت ميزة التكلفة األقل كو ميزة التميز

                                                           
1
 Mirza Hafiz :"global competitive strategies in the new world economy", Edward Elgar, cheltenham, UK, 1998,  

p 220. 
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 كو توتغري  لدى العمو ء   جديدةتظهر حاجات عندما  :ريهاجديدة للمستهلك أو تغظهور حاجات  -

يدفع باملؤسسة إىل إجراء تعدي ت على ميزهتا التنافسية كو تنميوة ميوزة    ، فإ  هذاكولوياهتم و رغياهتم

تنافسية جديدة، خاصة و ك  الع قة اليت كصيحت تربط بني املنتج و املستهلك هي ع قة تأثري و توأثر  

 مل يعد املنتج احلايلويف نف  الوقت متيادل، ألنه مل يعد من املمكن تصور وجود رغية ال يتم إشياعها، 

و نظرا هلذا اإلجتاه  ،1اإلرتقاء باحلاجةو  الرغية، بل تعدى هذا احلد إىل درجة صناعة حيق  هذا االشياع

 ؛الرغيات خل ة املنافسة بني املؤسسات للتساب  على إشياع احلاجات وتظهر حّد ،احلدي 

يف تكواليف  ري جووهري  مليزة التنافسية يف حالة حدوث تغو عادة ما تتأثر ا :تغري تكاليف املدخالت -

كخرى تضمن هلا ختفيض  موارداملدخ ت عند ارتفاع قيمتها، حي  تلجأ املؤسسة هنا إىل اليح  عن 

تعتورب عامول    و ذلك ألّ  هذه التكواليف  ،م بتكامل عمودي و انتاج مدخ هتامرل ك  تقو التكاليف

 ؛كساسي يف ختفيض التكلفة

 جديد كعمال قطاعتنافسية جديدة مع ظهور  فرصة انشاء ميزة تظهر: ظهور قطاع جديد يف الصناعة -

لكن هذه الفرصة ليست فقط يف الوصول اىل قطاعات جديدة  ،مرل قطاع صناعة السيارات الكهربائية

و إمنا كيضا جديدة إلنتاج عناصر خاصة يف خط االنتاج كو إجياد طورق جديودة    و مستهلكني جدد،

    اىل جمموعة معينة من املستهلكني؛ للوصول

طييعوة  فيما يتعل  ب احمليط اخلارجي للمؤسسة، السيما عندما حتدث تغريات :غري يف القيود احلكوميةالت -

        القيود احلكومية يف جماالت مواصفات املنتج، محاية الييئة من التلوث و قيوود الودخول إىل األسوواق   

 .زهتا التنافسيةللحفاظ على ميالتغريات  التكيف مع هذه، فإ  املؤسسة ملزمة على و غريها

                                                           
1
 .30، ص 3333، جمموعة النيل العربية، مصر، الطيعة األوىل، "تنافسيةصناعة املزايا ال" :حمسن كمحد اخلضري 
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هوا  حميطعون   تستطيع السيطرة عليها ثلّية ثو  بعضها نواتج املؤسسة ال  ن حظ من العوامل السابقة كّ   

، مرل ابتكار منتج جديود  ة للمنافسني من خ ل نف  العوامللكنها تستطيع ك  حتق  السي  بالنسي ،اخلارجي

تؤدي اىل تطووير املنتجوات   جيا جديدة قيل املنافسني تكنولو كو احليازة على خيل  رغية جديدة لدى العم ء،

 .  احلالية كو ختفيض التكاليف

 العوامل اليت تؤدي اىل استمرارية امليزة التنافسية: الفرع الثاين 

  1:كربعة خصائص كساسية للموارد اليت تضمن للمؤسسة استمرارية امليزة التنافسية و هي Barneyد لقد حّد  

       ة تنافسية مستدامة فقط عندما تكوو  قّيموة،  املؤسسة مصدرا مليز تكو  موارد: مةموارد املؤسسة قّي -3

 SWOTبالنسية لنمووذج   سد استراتيجيات املؤسسة بفعالية، فمر و تكو  هذه املوارد قّيمة عندما جت

عوامول  كي حتقي  التواز  بوني   تكو  املوارد قّيمة اذا ما كدت اىل استغ ل الفرص و جتنب التهديدات

  ؤسسة؛احمليط اخلارجي و موارد امل

العديد من املؤسسات كو الويت ميكون   عليها  حتوزاليت  املواردك  تكو   ال ميكن: موارد املؤسسة نادرة -3

فاملؤسسوة حتوافظ علوى     ،احلصول عليها من طرف املنافسني احملتملني مصدرا مليزة تنافسية مستمرة

استراتيجية متميزة عن تلك اليت يتيعها جل املنافسني، هذا يتطلب  استمرارية ميزهتا التنافسية عندما تتيع

ة و متاحة لعودد  فإ  ثانت هذه املوارد غري نادر ،التنظيميةاليشرية و  املادية، املواردتوليفة خاصة من 

املنافسني على انشواء ميوزة   ، فذلك حيّد من استمرارية امليزة التنافسية بسيب قدرة ثيري من املؤسسات

  لة؛مماث

                                                           
1
  Barney J: “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Journal of Management,vol. 17, n° 1, 

1991, p. 105. 
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القّيمة و النادرة تكو  مصدرا مليزة تنافسية مستمرة فقوط   املوارد: لتقليد التامموارد املؤسسة غري قابلة ل -0

            و تكو  هذه امليوزة غوري قابلوة للتقليود الكلو       ة، تقليدها بصفة ثلّي من اذا مل يتمكن املنافسو 

  :عناصر و هي  ث ثةاذا ما توفرت 

باحرني خخرين، ميكن تفسري صوعوبة تقليود   و Barneyحسب :  ارخيية اخلاصة باملؤسسةالظروف الت: أوال

استغ ل بعض املصادر املرتيطوة   حي  كّ  امليزة التنافسية بالظروف اخلاصة اليت مرت هبا املؤسسة يف املاضي،

لظرف الزماين وا هذا امل يستغّلألّ  املنافسني الذين امليزة غري قابلة للتقليد بسهولة، عل هذه جيبفترة زمنية معينة 

فامليزة التنافسية ال تتعلو  فقوط   لن يستطيعوا احلصول عليه جمددا بسهولة،  هذه الفرصة، و املكاين الذي كنشأ

ضي و كوصلها اىل ما هوي  و امنا الطري  الذي سلكته يف املا بظروف الصناعة اليت تنشط فيها املؤسسة حاليا،

   عليه اآل ؛

الغموض الذي يعتري امليزة التنافسية يرجع اىل عدم قدرة فهم املنافسني لكيفية : يزة التنافسيةغموض امل: ثانيا

كو  إّ  املصدر احلقيقي هلذه امليزة يو بالتايل ف استغ ل املؤسسة ملواردها من كجل انشاء ميزة تنافسية مستمرة،

املؤسسة كم هنالك  ااملعروفة اليت حتوز عليه، حي  يتساءل املنافسو  هل هذه امليزة مصدرها املوارد غري واضح

ا و حيافظ علوى اسوتمرارية   هذا الغموض من شأنه جعل عملية التقليد صعية جّد مصادر كخرى غري معروفة،

 امليزة؛

ميكن ك  تتميز الكرري من املوارد داخل املؤسسة بالتعقيود    :الذي تتميز به املؤسسة التعقيد االجتماعي: ثالثا

تعتورب هوذه   ، و ة السائدة داخل املؤسسةيالرقافالعادات  رل الع قات االجتماعية بني املسريين،االجتماعي م

و تنشأ مبرور الوقت، ثما كهنا تساهم بطريقة  باجلانب االنساين ةذلك كهنا متعلق اخلصائص صعية جّدا للتقليد،

 .متميزة يف استمرارية امليزة التنافسية
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اخلاصية األخرية اليت جيب ك  تتميز هبا موارد املؤسسة، هوي عودم    :عدم وجود بديل ملوارد املؤسسة -3

، وجود بدائل هلذه املوارد اليت تساهم يف جتسيد استراتيجية املؤسسة اهلادفة خلل  ميزة تنافسية مسوتمرة 

 كدى ذلك زوال السي  الذي مبوارد كو توليفات خمتلفة، افسو  انشاء ميزة تنافسية مماثلةفاذا استطاع املن

 .بالتايل زوال استمراريتها و حتققه ميزة املؤسسة

ضرورية من كجل ملموسة كو غري ملموسة  مما سي  كّ  مجيع املوارد اليت متتلكها املؤسسة سواء ثانت ن حظ   

، لكّن استمرارية هذه امليزة تتطلب خصائص معينة ال تتوفر عليها ثل املؤسسوات، لوذلك   خل  ميزة تنافسية

ن ، و تتجسد هذه النظرة مهتاسة ك  تكو  لديها نظرة مستقيلية تضمن هلا استدامة كطول مليزوجب على املؤس

 . مث استخدامها بطريقة تضمن هلا هذه االستدامة خ ل اختيار املوارد امل ئمة
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 خالصة

      وى وحدات األعمال،املصطلح مبست ما يرتيط هذا عادة ماهية امليزة التنافسية حي  تناولنا يف هذا الفصل  

             كين متارس خمتلف القوى داخل هذا القطاع ضغوطا مستمرة على املؤسسة، فتدفعوهوا لليح  

تؤهلها إىل ضما  استمرارية نشاطها كواًل واألسيقية على منافسيها  اثتسواب ميووزة كو مزايا تنافسيةعن 

 بتمييز كو ممكن سعر بأقل السوق باستهداف املنافسني على تفوق ثإحدا على ترتكز التنافسية امليزةف إذ  ،ثانيا

 مصدرين على االعتماد ،ثما كنه يتوجب عليهاهذه األخرية تواجهها اليت الظروف ،حسباملؤسسة منتجات

 هذه استغ ل على املؤسسة قدرةيصعب على املنافسني احلصول عليها و  موارد حتصيل يف يتمر   كساسيني

 .  ن كجل احلفاظ على استمرارية امليزة التنافسية كو خل  مزايا جديدةمة الكفاء من عالية جةبدر املوارد

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطار النظري ا :الفصل الثالث

للشراكة االستراتيجية و أثرها 

 على املزايا التنافسية للمؤسسة

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 متهيد

طاملا ما اعُتربت املؤسسة وحدة اقتصادية واضحة و حمددة املعامل، لكن مع ظهور عالقات التعاون بني     

غري حمددة بدقة وتتداخل مع حدود بعض احلدود اليت تفصل املؤسسة عن حميطها  املؤسسات، أصبحت

اجا  التفكري مب كانت معظم املفاهيم و النماذج اليت تتعلقاملؤسسات األخرى، السيما منها املنافسة هلا، و قد 

حيث كان  ،فيما خيص العالقات بني املؤسسات اىل رؤية تنافسية تستند ادارة املؤسساتو االستراتياجي 

   النموذج املهيمن يف االقتصاد الدويل هو املؤسسات متعددة اجلنسيات اليت متتلك عدة فروع يف بلدان خمتلفة،

 تغري التصورهذا لكّن  ،عاليتها عن طريق نظام تسيري موحدو تسهر املؤسسة األم على الرقابة عليها و ضمان ف

يقضي  كثر،اتفاق بني مؤسستني أو أظهرت مناذج للتعاون تنطوي على حيث  ،املاضي القرن مثانينات منذ

      ،و غريها شبكات التوزيع، ، التكنولوجيااملوارد املادية: مثلاملوارد الضرورية  الشريكةبتقاسم املؤسسات 

القانونية قيود و ليس بغرض االمتثا  لل ،املسطرة لكل شريك االستراتياجية من أجل حتقيق األهداف و ذلك

 ،تنشط يف نفس اجملا اتفاقيات التعاون هذه تتم بني مؤسسات  أّن معظم هو املالحظ لكّن للبلد املضيف فقط،

ؤسسات متعددة اجلنسيات ذات امل هذه يربر رغبة املؤسسات يف جتنب املواجهة املباشرة سواء كانتما هو و 

الشراكات  هذه و بالتايل فإّن ،حكوماهتا نوعا من احلمايةقدرة تنافسية كبرية أو مؤسسات حملية توفر هلا 

 ،للتعلم من الشريك و أداة فعالة ،عدم املغامرة بصفة منفردة طريق عن قليل من املخاطرلتوسيلة ل أصبحت

ميكن أن  كما، متقدمةاحلصو  على تكنولوجيا  خاصة أو مهاراتاحليازة على  سواء كان هذا التعلم هبدف

 اخيارا جعل منها مم، القدرات االنتاجية لقدرات الشريكم ضخلفض التكاليف عن طريق  تكون أيضا وسيلة

   وى الوطينستاملعلى  و تطوير مزايا تنافسية ترغب يف بناءسات اليت لمؤسبالنسبة لخاصة ا أساسي ااستراتياجي

 .و فرص خمتلفة يف حميطها العام و اخلاص ه حتدياتتواج و اليت أو الدويل،
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سوف نتطرق يف اجلزء ، على املزايا التنافسية االستراتياجيةلشراكات ا ألثر النظري االطارللوقوف على     

       األو  من هذا الفصل اىل ماهية الشراكات االستراتياجية و خصوصياهتا مقارنة مع عالقات التعاون األخرى، 

      حيازة: ة مداخل أساسية للميزة التنافسيةمن خال  ثالث االستراتياجية لشراكةأثر امث نتناو  يف اجلزء الثاين 

  .التميز، ختفيض التكاليف و تعلم معرفة و تكنولوجيا جديدة،

 مفهوم الشراكات االستراتيجية و أمهيتها: املبحث األول

        ُيقصد به نوع حمدد  االستراتياجية الشراكةمصطلح  أدبيات الفكر االستراتياجي تشري اىل أّن رغم أّن    

      اليت تنشأ أشكا  التعاون للعديد من ثل مظلةالقائمة بني املؤسسات، إاّل أنه  أصبح مي عالقات التعاونمن 

 ،ندماجاال ،املشاريع املشتركة، شبكات املؤسسات، إتفاق لتباد  الُرخص نذكر منها ،1املختلفة املؤسسات بني

طلح للتفرقة البعض اآلخر يستعمل هذا املص و غريها من املفاهيم و التسميات املختلفة، كما أّن ،االستحواذ

      لذلك سنحاو ، 2االستحواذ الوّدية و تلك اليت تتم عكس رغبة امُلستحوذ عليهابني عمليات االندماج و 

ئمة بني املؤسسات أوال مث نتطرق          العالقات القا من االستراتياجيةالشراكة حتديد موقع  يف هذا املبحث

مفهوم الشراكة االستراتياجية، أشكاهلا القانونية، التفرقة بينها و بني عمليات االستحواذ و االندماج و أخريا ىل إ

 .الدوافع الرئيسة هلا

 االستراتيجية   الشراكة حولبعض املفاهيم األساسية  : املطلب األول

  املشاركة"و و التعاون ه" عالقة قائمة بني شريكني"الشراكة هي  ّنفإ "le petit  robert"قاموسل وفقا  

        حيث جند هو مصطلح غري حُمَدد املعىن بدقة، الشراكة االستراتياجيةمصطلح أما  ،"يف اجناز عمل مشترك

هذا الغموض الذي يعتري هذا  التعريفات املعطاة له متنوعة وغري واضحة و حىت متناقضة يف بعض األحيان، أّن

عكس جانبا املعطاة له ت املفاهيمو أّن العديد من هذه  نسبيا هذه الظاهرة جديدة يرجع اىل حقيقة أّن املصطلح
                                                           

1
  D. Faulkner and Mark de Rond: "Cooperative strategy: economic business and organizational issues", Oxford 

University press, uk, 2001, p3. 
2
 B.Garette and P.Dussauge "cooperative strategy: competing successfully through strategic alliances"HEC 

school of management, France, 1999, p2.  
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 ترتبط متعددة و للشراكة االستراتياجية امُلعطاة تصنيفاتال أّن كما ،دون اجلوانب األخرى 1من الواقع معينا

 الشراكاتاجلدو  املوايل حتديد موقع حناو  من خال  سوف من جهتنا حنن  ؛مصنف دف كل باحثهب

و ذلك  ،حسب طبيعة املنافسة القائمة املختلفة عالقات القائمة بني املؤسساتاالستراتياجية بالنسبة ألنواع ال

  .تعتمد على التعاون دون الغاء املنافسة القائمة االستراتياجيةألن الشراكات 

 من العالقات القائمة بني املؤسساتاالستراتياجية  الشراكة موقع  : 47 رقم جدو 

 المؤسسة  المعنية      
 
 
 نوع العالقة                  

 
 مورد/ عميل 

 
 المنافسين

مؤسسات من ) آخر 
 (قطاع مختلف

 ----------------- المنافسة تجاريةصفقات  عالقة السوق

 االندماج و االستحواذ
 

 تكامل عمودي
 في القطاع

 تنويع صتخص

 
 تعاون

 
 بين القطاعاتإتفاق  (تحالف)شراكة أفقية  شراكة عمودية

 .Strategor:" politique générale de l'entreprise", 4éme édition, Dunod, Paris, France 2004, p335 :املصدر

 :نالحظ من خال  هذا اجلدو  عدة نقاط ميكن حصرها فيما يلي
غالبا ما تكون الغاية من عمليات االستحواذ أو االندماج مع مؤسسات تنشط يف نفس القطاع النمو  -

يف حالة االستحواذ أو االندماج مع مؤسسات  صص أو التخلص من منافس خطري، أماعن طريق التخ

اذا ما تعلق األمر باتفاق مع املوردين أو العمالء  ، وتكون هبدف تنويع املنتاجاتما من قطاع آخر فغالبا 

، فهذه العالقة ُتصنف على أهنا تكامل عمودي داخل القطاع يكون اهلدف منه عادة السيطرة (املوزعني)

      تحواذإس(على مصادر املوارد األولية أو تطوير شبكة التوزيع، وبالتايل ال ميكن اعتبار هذا االتفاق 

شراكة استراتياجية ألّن املؤسسة امُلستحوذ عليها تفقد استقالليتها، و لو أّنه يف أغلب  )أو إندماج

                                                           
1
 François Chesnais, 'Multinational Enterprises and the International Diffusion of Technology', in Giovanni and 

al (Eds.) Technical Change and Economic Theory, London and New York, 1998, p59. 
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األحيان ما حتافظ هذه األخرية على عالمتها التاجارية و نسبة معينة من االستقاللية، أو جزء ضئيل من 

 استحوذت على نسبة اليت(Volkswagen) "فولكس فاجن"امللكية كما هو احلا  مع مؤسسة 

 .يف جما  صناعة السيارات 1(Audi) "أودي"باملائة من أسهم مؤسسة  55.77

الشراكة بني املؤسسات غري املتنافسة عادة ما تكون عمودية داخل القطاع، سواء من اخللف يف حالة  -

عامل املنافسة بني التعاون مع املوردين أو من األمام يف حالة التعاون مع املوزعني، و بالتايل فإّن 

أما يف حالة التعاون بني مؤسسات تنشط يف قطاعات  ،تعاونة ال ُيطر  يف هذه احلالةاملؤسسات امل

خمتلفة، فهذه العالقة تعرب عن اتفاق بني القطاعات، ألّن املؤسسات املتعاونة تنتمي اىل قطاعات متمايزة 

 "آبل"ما هو احلا  مع مؤسسة عن بعضها البعض حبيث ال ُيطر  مشكل املنافسة بينها، ك

(Apple) نايكي"للصناعات االلكترونية اليت أبرمت اتفاقا مع مؤسسة"(Nike)  لصناعة املالبس

 (Nike+Ipod)2. "آي بود+نايكي"، و انتاج منتج مشترك ُيسمى 6447الرياضية سنة 

أّن الشراكات اليت  ذلك األفقية،ذن سنركز يف هذا الفصل على اجلانب النظري للشراكات االستراتياجية إ   

       ن متنافسةيف اجلانب التطبيقي هي شراكات قائمة بني مؤسسات متنافسة أو ُيحتمل أن تكو سوف نتناوهلا

 (.تنشط يف نفس اجملا ) 

 :اآلتية التعاريفمن خال  جمموعة  االستراتياجية الشراكاتاىل ماهية ميكن التطرق  ا من هنا،انطالق 

بني  رمسية اىل حّد مااالستراتياجية هي عبارة عن شراكة  الشراكة": "Olivier Meier"تعريف  -1

 3."مؤسسات ختصص موارد مشتركة من أجل تطوير نشاط معني أو القيام مبشروع مشترك

      ،املؤسسات املتعاونةتفاق القائم بني اال اىل طبيعة درجة الرمسية تعود نالحظ من خال  هذا التعريف أّن

لهدف أما بالنسبة لختصيص املتعاونني للموارد الضرورية بصفة مشتركة، ز على ضرورة رّكالتعريف يأّن كما 

                                                           
1
  www.audi.com visité le 12/05/2015. 

2
 www.apple.com visité le 13/06/2015. 

3
 Olivier Meier : dico du manager 500 clés pour comprendre et agir, Dundo, paris, 2009, p4. 

http://www.audi.com/
http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
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    للشركاءيمكن أن ميس أنشطة معينة مثل تطوير شبكة التوزيع و القدرات التكنولوجية ف الشراكة، هذه من

 .   أن يشمل مشروعا كامال مثل انتاج منتج جديد بصفة مشتركة أو

التباد ،  على االتفاقهذا  حيث يشمل بني املؤسسات، إرادي يتم اتفاقهو : ""Gulati"تعريف  -6

 1".أو اخلدماتالتكنولوجيا  ،لمنتاجاتلاملشاركة و التطوير املشترك 

ما تستحوذ فيها  ملغيا بذلك عمليات االستحواذ اليت عادة ،أشار اىل طبيعة االتفاق االرادية التعريفنالحظ أّن 

املؤسسات الكبرية على املؤسسات الصغرية عكس رغبة هذه األخرية، مث تطرق اىل اجلوانب اليت ميسها هذا 

أيضا على ضرورة العمل  من مبادلة و اقتسام للموارد سواء كانت ملموسة أو غري ملموسة، كما أّكداالتفاق 

  .املشترك من أجل حتقيق األهداف املشتركة

تنافسة ة مؤسسات ماالستراتياجية هي عبارة عن شراكات بني عّد الشراكات" :"Strategor"تعريف -7

و اليت اختارت ان تقوم بتنفيذ مشروع او نشاط حمدد من خال   تنسيق  ،ن تكون متنافسةأو حيتمل أ

 :ا، امكاناهتا و مواردها بدال منمهاراهت

 أن تتنافس حو  النشاط الذي تنوي أن تتعاون فيه؛ -

 .2"تندمج مع بعضها البعض أو أن تبيع بعض األنشطة أو أن تستحوذ عليهاأن  -

خارج جما  املتعاونة املؤسسات ز على وجود منافسة بني يرّكب تاالك نالحظ من خال  هذا التعريف أّن

       مثل التعريف السابق كزكما أنه يّر ،فة اىل احملافظة على استقالليتهاباإلضا ،حمتملة منافسة و لو التعاون

اضافة اىل االشارة اىل الفرقة بني الشراكة       على تسخري املوارد الضرورية من أجل حتقيق األهداف املشتركة

 .و عمليات االستحواذ أو االندماج

                                                           
1
 Gulati R: "Alliances and networks", Strategic Management Journal, Vol19, J.L. Kellogg Graduate School of 

Management, Northwestern University, Evanston, Illinois, U.S.A. 1998, p293. 
2
 Strategor, ibid, p6 . 
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الشراكة أّن على د حيث أّك ،الشراكةمدة  أضاف مقارنة بالتعاريف السابقةفقد  Delapierre" 1"أما    

مدة االتفاق بتاريخ  أن تتحدد ميكن و ،بني الشركاء لفترة زمنية معينة من أجل حتقيق هدف معنياتفاقا  نشئت

 .أو أن تنتهي بتحقيق اهلدف املسطرانتهاء حمدد 

               تلخيصه                                                                                       ميكن  االستراتياجية، الشراكات ملفهوم لديه تصور آخر بالنسبة "Bernard Garette" لكّن     

 : 2أساسية نقاط ثالثةيف 

، و احلصو  على هدف اىل احلد من املنافسةأهنا عبارة عن اتفاق ي عبارة عن هدنة، أي الشراكة هيأوال 

اىل تعزيز التعاون  لغاء املنافسة و امنا تسعى بذلكالتغري، فاملؤسسات ال تسعى اىل إ استقرار نسيب يف حميط سريع

 و ختفيض شدة املنافسة أكرب قدر ممكن؛

    الكامل ملؤسسة و االندماج أو االستحواذ  (عرب املنافسة)حل وسط بني املواجهة املباشرة الشراكة هيثانيا 

و التقارب الكلي داخل  ملنافسة احلرة اليت حيكمها السوقبني اهذه الوضعية الوسط  من طرف مؤسسة أخرى،

يسعون  الشركاءأي أّن ، عن باقي عالقات التعاون االستراتياجية الشراكاتهو ما مييز  3نفس الوحدة التنظيمية

 و جتنب سلبياهتما؛  االستحواذ أو اىل االستفادة من اجيابيات املنافسة و االندماجعرب اتفاقيات التعاون 

فالكاتب هنا ال يقصد املنافسة  الشراكة،هي شكل من أشكا  املنافسة داخل  الشركاءاملنافسة احملتملة بني ثالثا 

 اليت تتعلق تلك ،و إمنا يقصد منافسة من نوع آخر ،منافسة املنتاجاتاليت حتدث على مستوى السوق أي 

 ؛الشريكمن عليها املوارد اخلاصة و الفوائد اليت ميكن احلصو  ب

      االستراتياجية هي عبارة عن تعاون بني مؤسستني تنشطان  الشراكةنستنتج من جممل هذه التعريفات أّن    

      و طبيعة مسامهة  نفس جما  األعما  أو جماالت متقاربة، يتم مبوجب عقد ُيحَدد فيه جما  و مدة التعاون يف
                                                           

1
 Delapierre.M:" Evolutions structurelles et stratégies face à la mondialisation", Economie rurale, janvier-

février, n° 231, 1996, p 17. 
2
 Garrette Bernard:" Actifs spécifiques et coopération: une analyse des stratégies d'alliance", Revue d'économie 

industrielle. Vol. 50. 4e trimester, HEC paris, 1989, p15. 
3
 Strategor 6

eme
  édition :"toute la stratégie d'entreprise", coordoné par : Lehmann-Ortega, Leroy, Garrette, 

Dussauge, Durand; Dunod, Paris, France; 2013, p334. 
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خاصة و أهداف مشتركة، كما حيافظ كل كل شريك، و يهدف كل شريك من خالله اىل حتقيق أهداف 

جنرا  "بني مؤسسيت  أواخر الثمانيناتولّعل االتفاق الذي أبرم يف  ،لى استقالليته خارج جما  التعاونمنهما ع

 يوضحالّلتان تنشطان يف جما  صناعة املواد الغذائية مثا  General  mills)  (Nestlé- "نستله"و  "ميلز

، ما عدا ذلك بقيت (حبوب االفطار فقط)حيث أّن جما  التعاون كان حمّدد بدقة شراكة استراتياجية، اتفاق 

كل مؤسسة مستقلة و تسوق منتاجاهتا اخلاصة املنافسة ملنتاجات املؤسسة األخرى، السيما يف جما  مشتقات 

مبعظم   General millsومن أجل تفعيل هذه الشراكة سامهت احلليب، البسكويت و الوجبات اجلاهزة،

على خاصة التوزيع  ةشبكو  بوسائل االنتاج Nestlé سامهتبينما  نتاجات باالضافة اىل املهارات التسويقية،امل

 .مستوى أوروبا

ذات الطابع االستراتياجي، حيث أّنه  الشراكةغري االستراتياجية و  الشراكةمن املهم االشارة اىل الفرق بني     

يف حالة هذه األخرية، يعود الفرق اىل اآلثار املتوقعة على املدى الطويل بالنسبة لتموقع املؤسسة عرب الثنائية 

، و العامل الثاين الذي جيعل من الشراكة استراتياجية، 1سوق، وذلك بالنسبة ألحد الشركاء على األقل-منتج

و ذلك بسبب ختصيص موارد معتربة  نتج عن هذا االتفاق هو شبه هنائي أي ال رجعة فيههو أّن الرابط الذي ي

، 2ميس جماالت النشاط األساسية أو الوظائف احليوية كما أّن هذا االتفاق، من أجل حتقيق األهداف املسطرة

ميكن أن  الشراكةّن أ من هذين املفهومني؛ ميكن أن نستنتج 3أي أهنا تدخل ضمن االستراتياجية العامة للمؤسسة

        للشراكةتكون استراتياجية بالنسبة ألحد الشركاء و ثانوية بالنسبة لآلخر، كما هو احلا  بالنسبة 

استراتياجية بالنسبة للمؤسسة الوطنية ملواد شراكة ، حيث تعترب (Henkel-ENAD) "ت.م.و.م-هنكل"

                                                           
1
 Hagedoorn.John « Understanding the Rational of Strategie Technology partenering: Interorganizational 

Modes of Cooperation and Sectorial Differences », Strategie Management Journal, vol. 14, University  of 
Limburg, Maastricht, The Netherlands, 1993, p 372. 
2
 Mohamed El Filalai El Youssefi, « Les alliances stratégiques entre les entreprises à l’ère de la mondialisation et du 

changement de paradigme technologique », Cahiers du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES), 
Collection Études théoriques – no ET0008, Quebec, Canada, 2004, p15.  
3
  Arlandis :"De l'alliance stratégique à la stratégie d'alliance", REVUE D'ÉCONOMIE INDUSTRIELLE - n° 39,                                                                                     

1er trimestre 1987, France, p242. 
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التنظيف، كوهنا متس جل وظائف املؤسسة، كما أّن هذا العقد يعترب هنائي ال رجعة فيه، بينما تعترب شراكة 

      ألن هنكل لديه منتاجات كثرية غري مواد التنظيف ( السوق اجلزائري/ مواد التنظيف)ثانوية بالنسبة هلنكل 

 .باالضافة اىل اجلزائر 1بلد 164ر من و متواجد يف أكث

البعد األو  يتعلق باجملا  : 2فهو يتعلق بثالثة أبعاد أساسية أما اجملا  الذي ميسه اتفاق الشراكة االستراتياجية،

 االستراتياجي و يتمثل يف امليدان الذي ينوي فيه الشركاء حتقيق أهدافهم، البعد الثاين يتعلق باجملا  االقتصادي 

يتعلق باجملا  فالبعد الثالث أما  يف املزايا املنتظرة من اتفاق الشراكة القائم بالنسبة لكل شريك، و يتمثل

 .التشغيلي و يتمثل يف جمموع النشاطات املشتركة اليت يقوم هبا الشركاء

 ، حيثاملؤسساتنالحظ مما سبق أّن للشراكات االستراتياجية أمهية قصوى يف احلفاظ على تنافسية    

املؤسسات تعتمد على هذه الوسيلة من أجل حتقيق عدة أهداف تنافسية داخل و خارج  الكثري منت أصبح

ما يزيد عن مائة  بابرام(General Electric)  "جنرا  الكتريك"قامت مؤسسة : 3وطنها، وعلى سبيل املثا 

ف لحتا 744يف حوايل  (I.B.M) "آم.يب.أي"شراكة استراتياجية يف الكثري من اجملاالت، كما دخلت 

  شراكة يف جما  برجميات الكمبيوتر   17.444يف ما يزيد عن  (Oracle) "أوراكل"استراتياجي، و مؤسسة 

 .شبكة من الشراكات االستراتياجية ضمن (TOYOTA) "تويوتا" تنشط ، كماو غريها

  االستراتيجية األشكال القانونية للشراكات:الثاين  املطلب

 للتعاون حيث تعتمد بشكل كبري علىالشراكات االستراتياجية جماال واسعا من األشكا  القانونية تغطي   

                      أو االطار املؤسسايت(cadre contractuel) االطار التعاقدي:4االختيار بني اطارين قانونيني

(cadre institutionnel) ، يف هذا السياق يعترب الباحثان P.Dussauge 5 وB.Garetteشراكة  كّل أن

                                                           
1
 http://www.henkel.com/ visité le 05/02/2016. 

2
 Yves Doz,Gary Hamel "l'avantage des alliances", opcit, p87.  

3
 .184، ص6447، مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة األولى "المفاهيم و الحاالت العلمية : االدارة االستراتيجية: "تومسون، ستريكالند  

4
  Yves Doz, Gary Hamel "l'avantage des alliances", opcit, p146. 

5
 B.Garette and P.Dussauge "cooperative strategy", opcit, p11 . 

http://www.henkel.com/
http://www.henkel.com/
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     ، لذلك(كتابيا أو شفهيا)ُتبىن على اتفاق بني املؤسسات املتعاونة، سواء كان هذا االتفاق صرحيا أو ضمنيا 

           مدى التزامه مسامهة كل شريك،حيدد و من وجهة نظر قانونية، فإّن كل شراكة هي عبارة عن عقد 

      ، استعما  العالمة التاجارية تكوين العما نقل  :مثل اليت ينتظرها من هذه الشراكة ائدو صالحياته و الفو

فيقضي بإنشاء وحدة تنظيمية  أو شبكة التوزيع و غريها، و هذا ما ميثل االطار التعاقدي، أما االطار املؤسسايت،

 . منفصلة عن الشركاء، عادة ما تكون مشروعا مشتركا

 1:التمييز بني األشكا  القانونية للشراكات االستراتياجية و اليت ميكن حصرها فيما يليبصفة عامة، ميكن      

 عندما يقوم الشركاء بالتوقيع على اتفاقية تعاون :(non capitalistique) الشراكات غري الرأمسالية -1

هو كما  ،د  أو توظيف مشترك لرؤوس األموا حبيث ال يوجد تبا بسيطة تقتصر على عقود جتارية،

 ؛ احلا  بالنسبة لتباد  براءات االختراع بني الشركاء

          منفصلة  وحدة تنطيميةأي انشاء  أو مؤسسة مشتركة :(joint venture)شترك املشروع امل -6

باملائة لكل  74، حيث تكون يف أغلب االحيان نسبة التحكم يف رأس ماهلا تقترب من عن الشركاء

كما أّن  ال يريد أن ميتلك نسبة أقل من اآلخر، واحد منهمذلك أّن كل  ،(يف حالة شريكني)شريك

 .كل شريك حسب قيمة مسامهة توزعاألربا  احملققة 

، و ختضع اعية و جتارية مثل باقي املؤسساتاملشاريع املشتركة هي مؤسسات صنفمن وجهة نظر قانونية،   

اخلصوصية اليت متيزها عن باقي املؤسسات الفرعية  غري أّن لد الذي تنشأ فيه،للشكل القانوين املسمو  به يف الب

         جدد  هذا ما يسهل امكانية دخو  مسامهنيو  م،عدة مؤسسات ُأ من طرف تحكم فيهُم اهي أّن رأس ماهل

أحد الشركاء ميكن أن يشتري أسهم الشريك اآلخر  أن للمسامهني األوائل حيث( جزئي أو كلي)أو خروج 

 .أو يبيع حصته لشريك ثالث

                                                           
1
 Strategor 6

e
 édition :"toute la stratégie d'entreprise", coordoné par: Lehmann-Ortega, Leroy, Garrette, 

Dussauge, Durand ; Dunod, Paris, France ; 2013, p472. 
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فيه هذا  يتواجدخارج البلد الذي تقع كانت احدى املؤسسات األم  املشروع املشترك دوليا اذا يكون  

و ُيعترب هذا الشكل مفضال للتوسع ، 1عدة نشاطات يف بلدان خمتلفة املشروعاملشروع املشترك، أو لدى هذا 

اختراق أسواق  عادةاهلدف منه و لدى املؤسسات متعددة اجلنسيات، حيث تكون ملكيته مع شريك حملي 

يف التسويق و تكييف بعض منتاجات هذه املؤسسات العاملية  عادةكما تنحصر مهامه  ،2خارجية حممية

 .للمستهلك احمللي

تقييم مدى جنا  الشراكة على أساس النتائج االقتصادية احملققة على مستوى  ميكن الاىل أنه  االشارةجتدر   

          حدود املشروع املشترك نه يف غالب األحيان ما يتاجاوز جما  التعاون أل ،فقط التنظيمية هذه الوحدة

 .لشركاءلاملنشآت اخلاصة  ىلإ

اليت ال تؤدي اىل انشاء وحدة تنظيمية أهم اجيابيات املشاريع املشتركة مقارنة باألشكا   تتمثل بصفة عامة،

معاجلة االختالفات احلاصلة بني  تسهيل دمج و القيام باملهام الضرورية بصفة مشتركة، :3يلي مافيمنفصلة 

  .يف احلاالت املستعاجلة تسهيل عملية اختاذ القرار الشركاء بطريقة أكثر فعالية،

وحدة تنظيمية (Groupement d'Intérêt Economique GIE): جتمع ذو مصلحة اقتصاد -7

يف  تقاسم  ، و يتمثل مصدر متويلهااملشروع املشترك رأس ما  مثلال تتمتع بمنفصلة عن الشركاء، 

            فهذه التاجمعات ال حتقق رحبا حيث ال يتم رمسلة هذه التكاليف، الشركاء لتكاليف التشغيل،

يف القيام باألنشطة  تنحصر مهمته أينمتثل شكال قانونيا خمصصا للتعاون بني املؤسسات  بل أو خسارة،

أي طائرة  "آ يت آر"و كمثا  على ذلك، التاجمع الذي حيمل اسم  ،الداعمة لألنشطة األساسية للشركاء

      تسويقالنشاطاته يف  تنحصرحيث (Avion de Transport Régional ATR) النقل اجلهوي 

                                                           
1
  J. M. Geringer and L. Hebert: "MEASURING PERFORMANCE OF INTERNATIONAL JOINT VENTURES", JOURNAL 

OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES, SECOND QUARTER, Canada 1991, p249. 
2
 B.Garette and P.Dussauge "cooperative strategy", opcit, p18. 

3
 Yves Doz, Gary Hamel "l'avantage des alliances", opcit, p148. 



 للمؤسسة التنافسية المزايا على أثرها و االستراتيجية للشراكة النظري االطار :الثالث الفصل

 

77 
 

   بينما تصّنع األجزاء و تركب مباشرة على مستوى املؤسسات الشريكة مصلحة ما بعد البيع،و 

EADS  1. و Alenia   

ميكن أن  :(prise de participation minoritaire) بنسبة ضئيلة يف رأس ما  الشريك املسامهة -7

 تكون عادة ما و ،كلّية على اآلخرشرط أن ال ميارس أي شريك سيطرة لة متباد املسامهةهذه  تكون

ألحد الشركاء أن حيصل على  جيوزكما أنه ،النتائج االجيابية احملققة من االستفادة هبدف هذه املسامهة

هذه املسامهة غري أّن  ه من ذلك،متكّن ههذ الطرف اآلخر اذا كانت نسبة املسامهة مقعد يف جملس ادارة

 .ينالتعاون غري حمدد و جما  ال ميكن أن متثل شراكة استراتياجية ألن موضوع وحدها

فاالختيار يكون  لذلك ،كل واحد منها خيدم هدفا معينا نالحظ من خال  هذه األشكا  القانونية أن    

لكن يف بعض األحيان  ،ملموسة أو غري ملموسةهداف اليت سطرها الشركاء سواء كانت أهداف األ حسب

على الشريك اجلزائري امتالك  ل حالة اجلزائر اليت تفرضالقانوين مفروضا على املؤسسات مثيكون الشكل 

   77حيث أن املادة  ،6445من سنة نة لرأس املا  االجتماعي ابتداء باملائة على األقل من األسهم املكو 71

 ال ميكن اجناز االستثمارات األجنبية إال يف اطار شراكة" أنهتنص على  لنفس السنة قانون املالية التكميليمن 

سامهة و ُيقصد بامل لى األقل من رأس املا  االجتماعي،باملائة ع 71نسبة  املقيمة متثل فيها املسامهة الوطنية

باملائة  71االستحواذ على هذه النسبة املقدرة ب ة شركاء امكانية ُيقصد بعّدكما ، 2"الوطنية مجع عدة شركاء

  .من طرف عدة مؤسسات جزائرية سواء كانت عمومية أو خاصة

أن متضيا (أو أكثر)، حيث ميكن ملؤسستني يف نفس الوقت شكل قانوين واحد ميكن تبين أكثر من كذلك  

شريك ، انشاء مشروع مشترك هبدف تطوير منتج معني و أن ميتلك كل على اتفاق لتباد  براءات إختراع

 .اآلخر الشريك رأس ما  نحصة من األسهم اليت تكّو

                                                           
1
 Strategor 6

e
 édition, opcit, p475. 

2
 .17ص ،77المادة  ،6445يوليو سنة  67المؤرخ في  77الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد  
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  ؟ االستحواذ-ملاذا الشراكات االستراتيجية بدل االندماج: الثالث  املطلب

واذ ضمن عالقات تياجية و مفهومي االندماج و االستحكثريا ما يقع اخللط بني مفهوم الشراكة االسترا   

  فهناك من يرى بأّن أهداف هذه االستراتياجيات هي واحدة و أّن مضامينها  التعاون بني املؤسسات املختلفة،

كبري ذ أن التمايز بني هذه االستراتياجيات و هناك من يرى عكس ذلك، إأهنا نفسها،  اّلإو لو اختلفت شكليا 

 .اماملصطلحات مث ابراز إجيابيات الشراكة مقارنة هبسنحاو  توضيح الفرق بني هذه  شكال و مضمونا ؛

 ،ميثل مرحلة حرجة يف حياة املؤسسة كونه و يتطلب اهتماما خاصابعد استراتياجي  اتفاقا ذاكال النوعني يعترب  

    ، تعود ملكيتها لطرف واحدجديدة تذوب يف وحدة تنظيمية واحدةاملؤسسات املعنية  ،في حالة االندماجف 

من  الذي نشأ ،يف جما  الطاقة (Engie) 2"آجني" مثل جممع ،1و ُيتحكم فيها عن طريق هيكل تنظيمي موحد

نفس الشيء تقريبا  ؛(SUEZ)" السويس"املؤسسة الفرنسية البلاجيكية و (GDF) "غاز فرنسا" مؤسسةاندماج 

أو عكس  البيع االراديأي سسة األصغر حاجما سواء بارادهتا بالنسبة لالستحواذ، حيث ُيستحوذ على املؤ

         بينما ،3(املستحوذة) اماألكرب حاج للمؤسسةأصوهلا  ُتنقل، ومؤسسة مهددة باالفالس حالة ارادهتا مثل

من أجل حتقيق أهداف حمددة بدقة مع احملافظة  ،حمدودةيف الشراكات االستراتياجية، يتعاون الشركاء بطريقة 

 .ا  الشراكةاهليكل التنظيمي لكل شريك و االستقاللية التامة على كافة النشاطات اليت تقع خارج جم على

 :ستحواذواال هبا الشراكات االستراتياجية مقارنة باالندماجأهم االجيابيات اليت تتميز  فيمايلي،     

 بدقة، تعاون حمدد نطاقتسمح الشراكة االستراتياجية باستغال  الروابط اليت تنشأ بني الشركاء داخل  -

ففي حالة هذه ، استحواذ-مقارنة باالندماجكبرية هذا ما يعترب ميزة دون املساس بباقي أنشطة املؤسسة، 

تدفع مقابل  أكثر مما تريد وصو  املؤسسة على أي ح ؤدي اىل تنويع غري مرغوب فيهاألخرية، عادة ما ت

تركيز مفرط يف جما  نشاط واحد، لذلك  ؤدي على النقيض من ذلك اىلا، أو قد يباهض اذلك مثن

                                                           
1

  Strategor 6
e
 édition, opcit, p469. 

2
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Engie visité le 11/07/2015. 

3
 Olivier Meier, Guillaume Schier :" FUSIONS AQUISITIONS", 3

e
 édition, Dunod, Paris, France 2009, p81. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Engie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Engie
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(phase de recentrage) كثريا ما تتبع مبرحلة إعادة تركيز االستحواذ هذهو  عمليات االندماجف
 1 

أو تقليص احلصة السوقية  ،النشاط األساسيشاطات البعيدة عن التخلص من النفة، تتعلق بطويلة و مكّل

يف حالة أما ونية القائمة على تنظيم املنافسة؛ السلطة القان شروط احتراميف جما  النشاط املعين من أجل 

فيمكن أن  ،(قسم البحث و التطوير مثال)من مؤسسة أخرى فقط استحواذ مؤسسة على قسم معني

عم الذي ألن الّد ،مالكثري من قيمتهيف هذا القسم  ونعملي ذينال اخلاصة املهارات العما  ذووا فقدي

تغادر و يف حاالت أخرى  ،2أو يتغري قسام أخرى سوف ينقطعكانوا حيصلون عليه من عما  األ

ستحواذ، ما يعين احلصو  على أو اال بعد االندماجالكفاءات املستهدفة املؤسسة املستحوذ عليها مباشرة 

                        ارغةـلبة الفـالع"مى بـا يسـأو م ؤسسةـها املـليحتتـاج إ الة ـفارغ ة وـباهض و ـأص

 3(syndrome de la boite vide) ت يمكن فضها اذا كانف ،اذا كان االتفاق عبارة عن شراكة بينما

لتراجع املرونة يف ا من حيث يتيح درجة و هو ما يعترب ميزة أخرى ،موارد الشريك ال تليب الطموحات

 .(la reversibilitée)     القرارات عن بعض

فحفاظ املؤسسات  ،أخرىاستقالليتهم خارج جما  التعاون متثل ميزة  حقيقة أن الشركاء حيافظون على -

 مرحلة ما بعدثقافتها جينبها الصدمات الثقافية اليت حتدث عادة بني العما  يف  و الشريكة على هويتها

ثقافة موحدة بني  ارساء و يوفر عليها تكاليف، (Post-merger Integration) استحواذ-االندماج

كما أن عددا كبريا من املؤسسات الصغرية أو املتوسطة اليت اسُتحوذ عليها من طرف  ،عما  املؤسستني

متثل ، و ختسر املرونة و القدرة االبداعية اليت قيدات البريوقراطية هلذه األخريةمؤسسات كبرية تقع يف التع

                                                           
1
 Strategor 6

e
 édition, opcit, p470. 

2
 Yves Doz,Gary Hamel "l'avantage des alliances, logiques de creation de valeur", DUNO, Paris, 2000, p7. 

3
 Yves Doz,Gary Hamel, opcit, p63. 
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ستحوذ حواذ يف جما  صناعة األدوية أين تو هذا ما حدث يف الكثري من عمليات االست ميزهتا، مصدر

 .1حملية صغرية اتعلى مؤسس ةعامليالبر اخامل

رغبة  ففي حالة ،(صفقات شراء)ء اىل السوقبااللتاجا له مزايا أيضا مقارنة االستراتياجية الشراكات تبيّن -

، فإن اللاجوء اىل متعهد خارجي يعترب خاصة أو تطوير منتاجات مبتكرةصو  احلصو  على أ املؤسسة

ال أيطور سلوكا انتهازيا و يقوم برفع األسعار أو  أن هذا األخري ميكن ألّن ،خيارا حمفوفا باملخاطر

طوير هذا مبا فيه الكفاية، فاحلل من أجل ختفيض التكاليف يتمثل يف االستثمار املشترك يف تتثمر سي

الصفقات طويلة املدى مع كما أّن ، مثال تراتياجية يف شكل مشروع مشتركعن طريق شراكة اساملنتج 

 يةاملستقبل املنافسة تطلبلكن عندما ت من املوارد الضرورية، مورد خارجي تضمن حاجات املؤسسة

، فإّن الشراكات جودة أعلى و توقيت صحيح تكاليف أقل، أداء أفضل، من أجل التطوير املستمر

 .2تراتياجية هي اليت تضمن التزاما قويا اجتاه الشركاءاالس

 ،جدا مثنها الباهض ا بسببإّم ،يصعب احلصو  عليها من السوق فعادة ما عن الكفاءات، البحثأما يف حالة  

كوهنا ضمنية أو تكمن  عادية شراء صفقة حيث يصعب نقلها عن طريق ،طبيعة الكفاءة يف حد ذاهتاب بسو أ

كما أن تطوير كفاءة عن طريق القدرات اخلاصة  ،صعبة جدا للنقلفهي  ،يف عمل مجاعة من الكفاءات

و تكوينا  شراء تكنولوجيا جديدة يتطلب وقتابطيء و غري مضمون النتائج و  ُيعترب (منو داخلي)للمؤسسة

كفاءات الشركاء  منالستفادة املتبادلة للتعلم و ا إذن الشراكات تعطي الفرصة طويال من أجل التحكم فيها،

 .كاملشترعن طريق العمل 

 

 

                                                           
1
 B.Garette and P.Dussauge "cooperative strategy", opcit, p32. 

2
 JordanD.Lewis : "partnerships for profit, structuring and managing strategic alliances", new york USA, 1990, 

p39. 



 للمؤسسة التنافسية المزايا على أثرها و االستراتيجية للشراكة النظري االطار :الثالث الفصل

 

73 
 

 :الدوافع الرئيسية للشراكات االستراتيجية :املطلب الرابع

من الدراسات النظرية اليت هتدف اىل حتديد العوامل املؤدية  موضوعا للعديد ثل الشراكة االستراتياجيةمت 

من البدائل املتاحة، مثل االبقاء املنافسة باملؤسسات الختيار هذا النوع من عالقات التعاون عوض جمموعة 

و نظرا للطبيعة الديناميكية و التنافسية لعالقات التعاون  ،القائمة على مستوى السوق أو االندماج الكلي

أهم هذه الدوافع كما  ، ميكن حصر جمموعة1القائمة بني املؤسسات والروابط اليت ميكن أن تنشأ بني الشركاء

 : هو موضح يف اجلدو  املوايل

 الدوافع الرئيسية للشراكات االستراتياجية: 47جدو  رقم 

 الوسيلة االستراتياجية الدوافع

 الفاعلية/التكلفة
 وفرات احلاجم-
 التنسيق بني األنشطة و القدرات املكملة -
 ختفيض تكاليف الصفقاتو  تقاسم تكاليف االستثمارات -

 رساء معايري تكنولوجية و جتاريةو إ قدرة أكرب على املفاوضات - القدرة التنافسية

 تكنولوجيا معينةالوصو  اىل  - واملهارات املوارد إىل بعض الوصو 
 الوصو  اىل املوارد و املهارات اليت ال توجد يف السوق-

 الوصو  اىل املعلومات و املعرفة املتعلقة بالسوق - الدخو  اىل سوق أو قطاع جديد
 الوصو  اىل تكنولوجيا معينة-

 التعلم

 

 تعلم التعاونو  تعلم خصائص السوق و احمليط -
 جديدةو تعلم تكنولوجيا  تعلم املعرفة الضمنية -

 أسباب متعلقة باملؤسسات
 تقليد املؤسسات بناجا -
 برامج دعم املؤسسات -

M.M-BOULARD, A.E-ESTEVE, L.S-PEINADO,:" Les accords de cooperation :Une stratégie   املصدر:                                                                                                                

pour  toutes les entreprises?" XIIème Conférence de l'Association Internationale de Management , 
Les Côtes de Carthage – 3, 4, 5 et 6 juin 2003, p5. 

                                                           
1
   Jihene Cherbib : «LA DYNAMIQUE DES ALLIANCES ASYMETRIQUES LE CAS DES ALLIANCES DYADIQUES ENTRE 

MULTINATIONALES ET PME TUNISENNES», thèse de Doctorat, Université de Versailles Saint Quentin en 
Yvelines, Institut Superieur de Mangement, Paris, France, 2006, p29.  
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نالحظ من خال  هذا اجلدو  أّن املؤسسات تلاجأ اىل الشراكات االستراتياجية بدافع حتقيق العديد من املزايا  

 . االقتصادية و االستراتياجية اليت مل تستطع حتقيقها بصفة منفردة على األقل يف وقت املالئم

 خصوصيات الشراكة االستراتيجية :  الثاين املبحث

و ذلك راجع  ،صوصياتاخلباقي العالقات القائمة بني املؤسسات ببعض  ناالستراتياجية عتتميز الشراكات     

ىل أهم فيما يلي إ سنتطرق . اجلوهري احلاصل يف منطق أعماهلا، و هو االستناد اىل التعاون بد  التنافسللتغري

 :يات اليت تتميز هبااخلصوص

 خصوصيات الشراكة االستراتيجية بني املؤسسات املتعددة اجلنسيات و املؤسسات احمللية : املطلب األول 

هذه األخرية  ،1باملائة من ايرادات املؤسسات املتعددة اجلنسيات 64تساهم الشراكات االستراتياجية حبوايل      

أحد الوسائل األكثر و احملتملة خارج بلداهنا األصلية، مبا جيري يف األسواق  مؤسسات دائمة االطالع هي

السيما منها  ،2حمليةهي إقامة شراكات استراتياجية مع مؤسسات استعماال من أجل اختراق هذه األسواق 

ت سوق السيارات قاحلكومة الصينية مثال أغل حممية من طرف حكوماهتا؛اق أسواملؤسسات اليت تنشط يف 

 "مرسيدس بنز"كل املؤسسات األجنبية ما عدا عدد قليل من العالمات العاملية مثل أمام اخلاص هبا

"Mercedes Benz"  اليت تعهدت أمام السلطات الصينية بنقل التكنولوجيا و التناز  عن بعض حقوق

اجلزائر ذهبت يف نفس االجتاه حيث عمدت اىل محاية املؤسسات احمللية عن  ،3امللكية لصاحل الشركاء احملليني

اليت تطرقنا اليها يف املبحث الثاين من املطلب  6445قانون املالية التكميلي لسنة من  77املادة رقم طريق 

 . السابق

                                                           
1
 Emna Moala,Mora Triki : "Comment les firmes multinationales peuvent-elles réussir leurs partenariats ?", 

Management des firmes multinationales, Vuibert, 2011, p.186. 
2
  Emna Moala, Mora Triki, idem. 

3
 Yves Doz,Gary Hamel : "l'avantage des alliances", opcit, p56. 
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 أّنبهبذه املؤسسات العمالقة اىل اقامة هذا النوع من الشراكات هو قناعتها السبب الثاين الذي يدفع       

، لن متّكنها من التوسع السريع خال  أسواق غري مألوفة بالنسبة هلا من كفاءاهتا وحدها مهما كانت جودهتا

انة بشريك االستع فإّن ، لذلكو غريها عادات املستهلكني املمارسات البريوقراطية السائدة، حيث اخلصائص،

      و يوفر عليها الكثري من الوقت الذي يعترب عامال حامسااملعرفة، حملي يساعدها على تعلم و اكتساب هذه 

و لّعل أهم املسامهات اليت ميكن للمؤسسات . األسواق ذات النمو السريع يف اقتناص الفرص اليت تتميز هبا

، فهذا النوع من املسامهات ال ميكن نقله بسهولة  1احمللية أن تقدمها هي العالقات املتميزة مع السلطات احمللية

و ال يوجد  ،أي تتطلب وقتا طويال من مؤسسة ألخرى كما أن هذه العالقات ال ميكن بناءها يف ظرف مالئم

 .بلداهنا حكوماتصة يف األسواق اليت تتحكم فيها بديل هلا خا

و املسامهة يف  احمللي ، مسامهة الشريك احمللي تتمثل يف الكفاءات الالزمة للتأقلم مع السوقبصفة عامة    

املالية ات املتخصصة و املوارد بينما يساهم الشريك األجنيب يف غالب األحيان بالكفاء ،تقاسم املخاطر

 .التكنولوجيةو

 أنواع الشراكة االستراتيجية :  الثاين املطلب

الشكل  حسب، و قد تطرقنا سلفا اىل التقسيم توجد العديد من التقسيمات ألنواع الشراكات االستراتياجية  

أساسني من الشراكات يمكن أن منيز بني نوعني ف ،الشركاء اتمسامهأهداف وطبيعة حسب  القانوين، أما

  .شراكات احلاجم و شراكات التكامل: االستراتياجية

حيث  ،Hennart2تعود هذه التسمية اىل الباحث  :(Scale Partnerships)شراكات احلجم  -1

بتخفيض  منها يتعلق األساسي و اهلدف ،تكون مسامهة الشركاء متماثلة سواء كانت موارد أو مهارات

 نتاجخط إ معني داخل سلسلة القيمة أو حىت على الشركاء على نشاط توحيد جهود حيث إّن ،التكلفة

                                                           
1
 Yves Doz,Gary Hamel : "l'avantage des alliances", opcit, p57. 

2 P. DUSSAUGE, B. GARRETTE and W. MITCHELL :"LEARNING FROM COMPETING PARTNERS", Strategic 

Management Journal, HEC , France, 2000, p102. 
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ا، مع احملافظة كرب حاجماألؤسسات املتتمتع هبا عادة مزايا اقتصاديات احلاجم اليت  يؤدي اىل حتقيق معني،

يف جما  القرن املاضي مخسينات الشراكات منذ هناية لذلك ظهر هذا النوع من  ،على استقاللية الشركاء

ألّن مثل هذه اجملاالت حساسة القتصاديات احلاجم و ختضع ملتطلبات  ،1األسلحةالنقل اجلوي و صناعة 

يف جما  صناعة  أيضا و هي شائعة وحدة و استقاللية الوطن،ب السرية التامة كوهنا ترتبط احلفاظ على

السيارات حيث يقوم الشركاء بالتعاون على مستوى نشاط حمدد أو أكثر داخل سلسلة القيمة مثل 

، و متثل هذه احلروف بداية أمساء املؤسسات v6لصناعة احملركات (PRV) 2 "يب آر يف"املشتركاملشروع 

        ،(Volvo)"فولفو"و (Renault) "رينو"و (Peugeot) "بياجو" :الثالث اليت سامهت فيه و هي

مثل انشاء مصنع مشترك من أجل صناعة نوع حمدد من السيارات  خط انتاج كاملأو ميكن أن يشمل 

مت صناعتها يف مصنع اليت  3Monospaceحيث ختتلف يف التصميم اخلارجي النهائي فقط مثل سيارة 

 Peugeot مؤسسيت تحكم فيه بالتساوي كل منُي خصيصا هلذا النوع من السيارات، ُأنشئ مشترك

 .عن طريق شبكة التوزيع اخلاصة به يقوم كل شريك بتسويقها و ،Fiatو

مسامهة  ، تسمحيف هذا النوع من الشراكات: (Link Partnerships)( التكامل)شراكات الربط -6

تكون وضعية الشركاء و أهدافهم غري متماثلة يف  و لق فرص جديدة للشريك اآلخرخب كل شريك

معرفة حمددة حتوز عليها  ، كأن تسعى مؤسسة كبرية للحصو  على4السوق و مكملة لبعضها البعض

هكذا  عالمة التاجارية للمؤسسة الكبرية،مؤسسة صغرية، يف املقابل تسعى هذه األخرية لالستفادة من ال

 نوعية مهارات و معرفة غري متاجانسة تشملوا مسامهة الشركاء خمتلفة و مكملة شراكات تكون فيه

يقوم  كأنالنوع يضم أيضا الشراكات القائمة على تقاسم املهام  كما أن هذا عكس شراكات احلاجم،

                                                           
1
 Strategor 6

eme
 édition, opcit, p476. 

2
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_V6_PRV visité le 14/07/2015. 

3
 Strategor 4

e
 édition, opcit, p339. 

4
 P. DUSSAUGE, B. GARRETTE and W. MITCHELL, op cit, p 102. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_V6_PRV
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_V6_PRV
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          "نيستله"بني مؤسسيت  اليت متت الشريك األو  باإلنتاج و الشريك الثاين بالتوزيع مثل الشراكة

 .سالفة الذكر  "Mestlé-General Mills" "جنرا  ميلز"و 

ميكن أن يكون اهلدف من اجلمع بني هذه املسامهات املختلفة هو خلق منتج جديد أو حتسني املنتج       

     مباشرة أو تنشط يف جماالت ذات صلة، بصفة تتم هذه الشراكات بني مؤسسات غري متنافسة أين احلايل،

 .مثل قطاعي البنوك و التأمينات

  اتيجية مقومات جناح الشراكة االستر: املطلب الثالث 

حيث ختتلف حسب نوع هذه  الشراكات االستراتياجية،جنا   يف اليت تساهمعوامل توجد العديد من ال 

على جمموعة  نيالباحث من الشراكة و األهداف اليت يطمح الشركاء لتحقيقها، لكن و بصفة عامة، يتفق الكثري

  :كما هو موضح يف اجلدو  املوايل مقسمة اىل خارجية و داخليةمن العوامل املشتركة 

 أهم عوامل جنا  الشراكات االستراتياجية:  47جدو  رقم 

 طبيعتها العوامل

 اخلربة يف جما  التعاون -
 و عددهم عدم متاثل الشركاء -
 درجة التنافس بني الشركاء -
 التوافق االستراتياجياألهداف و انساجام -
  املؤسسات الشريكة مسرييى تقارب رؤ -

 

  مرتبطة بالشريك

 

 مرتبطة بتسيري الشراكة  التوافق الثقايف، الثقة، االلتزام - داخلية

 مرتبطة خبصائص الشراكة طبيعة احَلوكمة، تركيبة رأس املا ، التنويع-

 درجة التقارب الثقايف-
 املخاطر املتعلقة بالبلد -
 سياسة حكومة البلد املضيف-

 مرتبطة باحمليط
 خارجية

 مرتبطة مبيدان النشاط هيكل الصناعة، ، الرحبيةالنمودرجة 

 Emna Moalla, Dora Triki, opcit, p187 : راملصد                        
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اىل  الوقوف على جمموعة من املالحظات عن العوامل املختلفة اليت تؤدي ميكناجلدو ، هذا من خال      

  :جنا  الشراكات االستراتياجية كاآليت

و تتعلق بطبيعة ، استقرار الشراكة و أدائهاتؤثر بصفة مباشرة على  للمؤسسة عوامل الناجا  الداخلية -1

  :الشراكة االستراتياجية يف حد ذاهتا خصائصكيفية تسيري الشراكة و الشريك،

وا على أكّد ،Delios et Beamish" (6447)"الكثري من الباحثني مثل : اخلربة يف جمال التعاون -

جيب التفريق بني اخلربة اليت يتمتع هبا  يف هذا االطار اجيايب للخربة على الشراكة االستراتياجية، وجود أثر

 أي و اخلربة اليت متس جما  التعاون الدويل ،من جهةمع الشركاء  التعاون والتعاملالشريك يف جما  

  ؛ من جهة أخرى املضيفاخلاصة مبميزات البلد املعرفة 

الشراكات غري املتماثلة تضم مؤسسات ذات مواقع تنافسية متباينة من حيث  :عدم متاثل الشركاء -

أن  بّينتالدراسات التطبيقية  و غريها، املوارد املالية و البشرية ،القدرة على التعلم قوة التفاوض، احلاجم،

 ،ال ُيطر سة و السباق حنو التعلم مشكل املناف ألّن يلعب دورا مهما يف استقرار الشراكة عدم التماثل

باب أمهها هيمنة املؤسسة نظرا للعديد من األس ،1يعاجل بنهاية الشراكة بعض الباحثني عامالبينما يعتربه 

 الكبرية ؛

 ّنأل أن يكون إجيابيا ميكنحيث  ،عدد الشركاء عامال مؤثرا على أدائهم يعترب :عدد الشركاء -

 ىلإنظرا لعدم اللاجوء  تكاليف الصفقات تؤدي اىل خفض الشراكات القائمة بني العديد من املؤسسات

و التنسيق بني  املتعددة األطراف صعوبة تسيري العالقاتل سلبيا نظرا أو أن يكون عامال ،متعامل خارجي

ارتفاع التكاليف و ظهور  اىل مما يؤدي السيما مع حيازهتم ملوارد كثرية و متعددة خمتلف الشركاء،

  الصراعات ؛

                                                           
1 CHERIET .F. "L’instabilité des alliances stratégiques asymétriques : cas des relations entre les firmes 

multinationales et les entreprises locales agroalimentaires en Méditerranée", Thèse de doctorat, Université de 
Montpellier 1, 2009. 
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عادة ما يؤدي هذا النوع من الشراكات لتعزيز تنافسية أحد الشركاء :  الشركاءدرجة التنافس بني  -

خاصة عندما تكون  ،ل االتفاقيؤدي بالضرورة اىل فش عامل التنافس هذا ال لكّن ،على حساب اآلخر

  كاء خمتلفة و مكملة لبعضها البعض ؛مسامهة الشر

الطموحات االستراتياجية مثل التركيز  املصاحل و سم نفساتق: االستراتيجيالتوافق  األهداف و انسجام -

ن جيب األخذ لّك ،جنا  الشراكةيساعد بشكل كبري يف  على نفس املنافس التفوق تعزيز االبداع و على

مثل انشاء مشروع مشترك بعني االعتبار الشكل القانوين الذي يتالءم مع طبيعة األهداف املسطرة، 

  حتقيق اقتصاديات احلاجم ؛اثلة هبدف خاص يضم موارد متم

ذلك     يؤدي  ما يكون للمسريين نفس الطموحات،دعن :قارب رؤى مسريي املؤسسات الشريكةت -

 .جهودهم على العوامل اليت تؤدي اىل جنا  اتفاق الشراكة تركيزىل إ

 :رتبطة بتسيري الشراكة العوامل امل    

فإذا كانت العالقة القائمة بني الشركاء مبنية على  ،عالقات التعاون يف رئيسياتلعب الثقة دورا : الثقة -

لكن غالبا ما يكون  تطوير الروابط اليت جتمعهم،القائم بني الشركاء و يساعد على االتصا   فإنه ،الثقة

 عدد الشركاء أو وجود تنافس بينهم ؛هذا الرابط هشا يف حالة ت

، و نقصد بذلك جمموع الثقافات التنظيمية للشركاء بتشابهيتعلق هذا العامل  :التوافق الثقايف -

ثقايف بني الشركاء     ميكن أن يؤدي االختالف ال حيثاالعتقادات و العادات السائدة داخل املؤسسة

           لذلك جيب األخذ  اليت تؤثر سلبا على سري الشراكة و على أدائها،ىل خلق بعض االختالالت إ

  .ا ار من أجل تطوير ثقافة مشتركة من أجل التعاون الفّعيف احلسبان ضرورة االستثم

 : خبصائص الشراكةالعوامل املرتبطة 
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يتعلق مبسألة السيطرة  و ميثل هذا العامل عنصرا مهما يف ضمان استقرار الشراكة، :تركيبة رأس املال -

دارة الذي يعني اال هذا األخري تركيبة جملسحيث حيدد  ،مبقدار التحكم يف رأس املا  اُيعرب عنه اليت

الباحثني أن الشراكات اليت ميتلك فيها الشركاء  و يعترب الكثري من املسريين يف غالب األحيان،بدوره 

 من تلك اليت اتكون أكثر استقرار أو قريبة من التساوي، (يف حالة شريكني 74/74)نسب متساوية

 بشكل كبري ؛ يتركب رأس ماهلا من نسب متفاوتة

 ،ُيقصد هبا آليات التحكم يف الشراكة القائمة و جماالت النشاط املخصصة لكل شريك :احَلوكمةطبيعة  -

     تنفيذ عقد التعاونأّن  و الشراكة االستراتياجية يف تطور مستمر، جيب األخذ بعني االعتبار أّن حيث

    مسايرة هذه التغريات، و بالتايل جيب 1يف حد ذاته قد يؤدي اىل اكتشاف فرص غري متوقعة خللق القيمة

 .و استغال  الفرص و جتنب التهديدات اليت تظهر مع الوقت

باحمليط  او تتعلق أساس عوامل الناجا  اخلارجية تؤثر بصفة غري مباشرة على جنا  الشراكة االستراتياجية، -6

 ةاملستقبليو احلاضرة يق الفهم املرتبط بعوامل احمليطالعمل املشترك على تعمو ميدان النشاط، لذلك جيب 

 :ملستمرة، و ميكن شر  هذه العوامل فيما يلياتغرياهتا من أجل مواجهة 

ُيقصد بذلك درجة التنوع الثقايف بني بلدان املؤسسات الشريكة، حيث ميكن  :درجة التقارب الثقايف -

أن يشاجع  مثلالروابط اليت تنشأ بني الثقافات املختلفة،  أن يكون هلا أثر اجيايب مهم عن طريق استغال 

   على االبداع ؛ االختالف هذا

يؤكد الكثري من الباحثني أن استقرار الشراكة مرتبط مبناخ األعما  السائد يف : املخاطر املتعلقة بالبلد -

درجة  القوانني السائدة، فالعوامل اليت تتعلق باالقتصاد الكلي،البلد املضيف السيما منها البلدان النامية، 

و من شأهنا التأثري على  استعما  التكنولوجيا كلها تقع خارج سيطرة الشركاء،املنافسة و مدى 

   ؛ الشراكات الدولية
                                                           

1
 Yves Doz, Gary Hamel :"l'avantage des alliances", opcit, p27. 



 للمؤسسة التنافسية المزايا على أثرها و االستراتيجية للشراكة النظري االطار :الثالث الفصل

 

57 
 

لبلدان املضيفة حيث أن حكومات ا هذا العامل مرتبط بالعامل السابق،: سياسة حكومة البلد املضيف -

 املباشر، باالضافة اىل مدىن طريق سن القوانني اليت تشاجع على االستثمار األجنيب هلا تأثري أساسي ع

هذه العوامل من شأهنا التأثري على أداء  لك االستقرار السياسي و شفافية األنشطة االقتصادية،

 ت القائمة على مستوى هذه البلدان ؛الشراكا

بشكل كبري على جنا  الشراكات  هذه العوامل ميكن أن تؤثر: مرتبطة مبيدان النشاطعوامل  -

ن الشركاء من ّكفهي مت ،(تدهور ،نضج منو، ظهور،) االستراتياجية، و تتعلق بدورة حياة ميدان النشاط

شكل التعاون املالئم و بالتايل حتديد األهداف املتوافقة معه و التطورات القادمة يف هذا القطاع  توقع

درجة التركيز يتركب من عناصر مثل و  يتغري من بلد آلخر الذي هيكل الصناعةكما أّن  ،لتحقيقها

من  و غريها حواجز الدخو  مستوى الطلب على السلع و اخلدمات، أذواق املستهلكني، ،الصناعي

 .شأنه أيضا التأثري على أداء الشراكة االستراتياجية

 املشاكل اليت تواجه الشراكات االستراتيجية : املطلب الرابع 

حتتوي أيضا  ، إال أهنااجية مقارنة بباقي عالقات التعاونهبا الشراكات االستراتي تتمتعغم من امليزات اليت بالّر 

، املفاوضات املستمرة يف ظل تطور تعدد مراكز اختاذ القرار :مثل على بعض اخلصائص اليت جتعلها غري مستقرة

 1بعض الدراسات االحصائية أكدت قد و املصاحل اخلاصة للشركاء،ظروف العمل و يف بعض األحيان تداخل 

حالة  774 تناولت مصرياليت  1557سنة "K.R.Harrigan" مثل دراسة الباحث على عدم االستقرار هذا 

      سنوات و أقل من 7باملائة منها استمرت اىل أكثر من  74خلص الباحث اىل أّن  و شراكة استراتياجية،

سنة "Ernst" و   "Bleeke"  سنوات من النشاط، و يف دراسة أخرى للباحثني 14باملائة جتاوزت  17

         أظهرت النتائج أّن ثلثي الشراكات االستراتياجية تواجه مشاكل خطرية خال  العامني األولني ،1557

                                                           
1
B.Garette and P.Dussauge "cooperative strategy", opcit, p8.  
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حيث  قد سّلط الضوء يف دراسته على املشاريع املشتركة،، ف1557 سنة  Killing، أما الباحث من النشاط

 .هااخلمس سنوات األوىل من إنشائ طريقة تسيريها خال باملائة منها ختتفي أو ُيعاد النظر يف  74  توصل اىل أّن

ألهداف االستراتياجية لكلي لتعود درجات االخفاق املرتفعة هذه اىل عدة أسباب أمهها عدم التوافق ا 

اىل أهم  سنتطرق يلي فيما ؛ السائدة، نقص الثقة بني الشركاء اختالف أساليب االدارة و الثقافة للشركاء،

 : املشاكل اليت تواجه الشراكات االستراتياجية

ُيطلق على هذه الوضعية  عندما تضم الشراكة االستراتياجية شركاء متنافسني،  :تعاون أم تنافس -1

ينطوي على عالقات و هو مصطلح مركب يعين أّن االتفاق القائم ، 1(coopetition)"تنافس-تعاون"

يف نفس الوقت، هذه الوضعية هلا جانب إجيايب  (competition)و تنافس   (cooperation)تعاون

حيث أّن املؤسسات لن تكون جمربة على التنافس داخل السوق بواسطة االستراتياجيات التنافسية 

         فافةاملنافسة الش أن ختلق فرصا جديدة عن طريق التعاون مما يشاجع على وامنا ميكن الكالسيكية،

على األقل على مستوى  ، أي أّن منافس األمس ميكن أن يصبح شريك الغد،و االستفادة من نقل املعرفة

كما أن الشركاء املتنافسني عادة ما يكون هلم هدف مشترك هو مواجهة خطر املنتاجات  ،بعض األنشطة

أين ُيحتمل أن يصبح  من الشراكات االستراتياجية يف املقابل يوجد جانب سليب هلذا النوع ،2البديلة

شريك اليوم منافس الغد، فاملنافسة القائمة بني الشركاء متثل عقبة يف سبيل توحيد و حتقيق األهداف 

االستراتياجية للشركاء، ألهنا تساهم يف تقويض أسس التعاون والزيادة يف حالة الريبة عوض الثقة 

أحد الشركاء لديه أهداف سرية غري اليت أعلن عنها خال  املفاوضات،  خاصة عندما يظهر أن املتبادلة،

 و تكون هذه التوترات أكثر حّدة عندما يتعلق األمر بشركاء يتنافسون داخل جما  الشراكة و خارجه

 (.فس قطاع األعما  االستراتياجيينشطان يف ن)

                                                           
1
 Brandenburger A. and Nalebuff B. : "co-opetition", doubleday, USA 1996. 

2
  Jordan D.Lewis, opcit, p79. 
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حصان  استراتياجية ، و ُيطلق عليها اسم1للمنافسةيعترب بعض الباحثني أن هكذا شراكات متثل شكال مقنعا    

حيث يستغل الشركاء الذين يتنافسون (mythe du cheval de Troie) مثل األسطورة اليونانية طروادة

 ،و حتقيق األهداف املعلنة التعاون على قدم املساواة هذا االتفاق من أجل اضعاف الشريك اآلخر حتت غطاء 

ءاته من أجل على أحسن كفااالستحواذ و يبحث كل شريك على التعلم من اآلخر بأي طريقة ممكنة و 

 l'apprentissage) à (course2م، بالتايل يدخل الشركاء يف سباق من أجل التعّلالحقا استعماهلا ضّده

ملتفق قبل املوعد ا مث فض الشراكة إن أمكن هبدف االستفادة قدر االمكان من الشريك يف أقصر وقت ممكن،

 .لفاعليه س

و هو  ،تقضي بإقامة اتفاق تعاون هبدف غري معلن من نوع آخر ،استراتياجية حصان طروادة الكالسيكية   

        فةالتعرف على املؤسسة الشريكة هبدف شرائها، ألن الشراكة متّكن من الدخو  داخل املؤسسة املستهد

أهنا من هذا  على ال ميكن اعتبار كل شراكة تنتهي بشراء أحد الشركاءن لّك ،و القيام بتقييم أفضل لقيمتها

 ؛ نح للمشترى سلفا خال  املفاوضاتألن هذه احلالة ميكن أن متثل ممارسة حق شراء ُم ،3النوع

و حيدث هذا عند ابرام مؤسسة التفاق تعاون مع مؤسسة ثانية و اليت  :خطر التسريب التكنولوجي -6

يف هذه احلالة يوجد خطر نقل تكنولوجيا من  مع مؤسسة ثالثة، آخر بدورها تقوم بابرام اتفاق تعاون

و بالتايل حتصل  ،4جّيدا اذا مل حتمي مواردها املؤسسة األوىل للمؤسسة الثالثة عن طريق املؤسسة الثانية

 ح يف وقت وجيز منافسا مباشرا هلا ؛سسة الثالثة على تكنولوجيا األوىل، و تصباملؤ

                                                           
1
 Gary Hamel, Yves L. Doz, and C.K. Prahalad, :"Collaborate with Your Competitors and Win", HARVARD 

BUSINESS REVIEW January-February 1989, p133-139. 
2
 Emna Moalla, Dora Triki : "Comment les firmes multinationales peuvent-elles réussir leurs partenariats ?", 

Management des firmes multinationales, Vuibert, 2011, p 186.  
3
  Strategor 6

e
 édition, opcit, p482. 

4
  Yves Doz, Gary Hamel : "l'avantage des alliances", opcit, p88. 
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           ميكن أن يعتاد شريك على شريكه يف اجناز مهام معينة داخل الشراكة،  :االعتماد على الشريك -7

الشريك و هو ما ميثل هتديدا يف حا  عدم تعلم اجناز هذه املهام و فض الشراكة، كما ميكن أن يستغل 

  .القوي نقطة الضعف هذه من أجل احلصو  على مزايا أكرب من اليت مت االتفاق عليها عند ابرام الشراكة

 لشراكات االستراتيجية ا لظهور النظريات املفسرة: املبحث الثالث

اآلثار احملتملة و  بالدوافع سابقة الذكر، و اليت من شأهنا االملام ،أساسية سوف نتطرق اىل ثالثة نظريات     

حيازة معرفة و تكنولوجيا جديدة، متيز، ختفيض )من املداخل الثالث اليت اخترناها ايا التنافسيةعلى املز

اليت تتناو  التقارب الذي حيدث بني املؤسسات  صفقةتكاليف ال نظرية :تتمثل هذه النظريات يف و ،(تكاليف

 ،لى حتسني الوضع التنافسي للشركاءاليت تركز ع نظرية التحليل االستراتياجي ختفيض التكاليف،من منظور 

 نظرية التعلم التنظيمي اليت من شأهنا أن توضح لنا أهم الدوافع اليت تؤدي باملؤسسات الوطنية لتبين هذا النوع

 . من الشراكات

  نظرية تكاليف الصفقة:املطلب األول 

"R.H Coase"أو  من تطرق هلذا املفهوم هو   
1

و التوسع  باثرائه "O.Williamson"، مث قام 1573سنة  

 شركاءالأو معلومات ذات قيمة اقتصادية بني  أو خدمات  تباد  لسلع"يف الصفقة على أهنا ميكن تعر ، وفيه

، تكاليف احلصو  على املعلومة ما تكاليف الصفقة، فهي تتعلق بتكاليفأ ،"اإلنتاجدورة  خمتلف مراحلخال  

من  تكاليف الرقابة املستمرة على التنفيذ و التأكدمث  ،التفاوض حو  العقد املزمع ابرامه ووضعه حمل التنفيذ

أو التكاليف النامجة عن اعادة التفاوض يف حالة عدم مالءمة العقد املربم  ،احترام بنود العقد من طرف الشركاء

دراسة التحكيم بني تكاليف  ها ترتكز علىفحوى هذه النظرية أّن ة، ولبعض التحديات االقتصادية اجلديد

   (سوق املتعاملني اخلارجيني)التنسيق املتعلقة باإلنتاج الداخلي و تكاليف الصفقة املتعلقة بااللتاجاء اىل السوق

                                                           
1 Ulrike Mayrhofer: "Les rapprochements d'entreprises : perspectives théoriques et manageriales" , revue 

management et avenir , ISNN, 2007/4- no 14, p 83. 
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 ذهفه النسبة للشراكات االستراتياجية،كما هو احلا  ب (forme hybride) "هاجنيمنوذج "أو االثنني معا 

و كمثا  على ، 1املؤسسة أي متثل منوذج وسيط أو هاجني بني قطبني مها السوق و التسلسل اهلرمي األخرية

متعامل بني  جيب عليها االختيار ،تنشط يف جما  النسيج مؤسسة ما من طرف جل صناعة منتجأل ،ذلك

بني  انشاء عقد بالتايل يتعلق باللاجوء اىل السوق و البديل األو  ،اخارجي يقوم بصناعته أو أن تصنعه بنفسه

وفق سلطة ال حتتكم عملية االنتاج اىل السعر وإمنا تتم  أما البديل الثاين فيتعلق بالتنسيق الداخلي أين طرفني

جيب األخذ  بني اللاجوء اىل املؤسسة أو السوق،حتديد االختيار  أنه عند Williamsson أضاف، و 2هرمية

 ،(la rationalité limitée) هي الرشادة احملدودة ، األوىل3فرضيتني سلوكيتني أساسيتنيبعني االعتبار 

اختاذ القرار، ومعىن هذه  عملية حو Herbert Simon (1575)هذا املصطلح ألعما   حيث يعود أصل

 املعلومات كلميكنه احلصو  على  ال حيث كاملة، بطريقة فهم احمليط على القدرة له الفرد ليس الفرضية أّن

 ،التأكد عدممن  حالة ضمن قراره يكون بالتايلو املناسب، الوقت يف املناسب القرار الختاذ والكافية الضرورية

الفرضية الثانية هي  ،من كافة النواحي مكتملة غري املربمة العقود األحيان غالب يف تكون لذلك وكنتياجة

 كل عدم توفر حيث يستند هذا املفهوم اىل ،(le comportement opportuniste)السلوك االنتهازي 

اخلاصة عن طريق  اقوم بتفضيل مصاحلهتفبعض املؤسسات ، متكاملابرام عقد من أجل  الصحيحةاملعلومات 

للطرف اآلخر، هذا ما ميثل مظهرا من مظاهر االنتهازية بني األطراف  أو ناقصة اعطاء معلومات مضللة

ملفهوم آخر، و الذي من شأنه أن يوضح لنا جانبا آخرا من دوافع الشراكات جيب التطرق أيضا      .املتعاقدة

فإن  ،williamsonحسب ف ،actifs spécifiques) (lesاألصو  النوعية و هو الدولية، االستراتياجية 

أصو  مؤسسة ما تكون نوعية اذا ما كانت قيمتها يف االستخدامات البديلة أقل من قيمتها يف االستخدامات "

                                                           
1
  Williamson O.E., (1991), « Comparative economic organisation: the analysis of discrete structural 

alternatives». Administrative Science Quarterly, Vol 36, p280. 
2
 Céline Abecassis , :"Les couts de transaction : état de la theorie" , revue reseaux n 84 CNET- 1997, p13. 

3
  Coriat.B et Weinstein.O :" les nouvelles théories de l'entreprise", Collection Livre de poche, Librairie 

Générale Française, 1995, p 54. 
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 فإّن ،حملية متوسطة مثال يف حالة شراكة استراتياجية بني مؤسسة متعددة اجلنسيات و مؤسسةف ،1"احلالية

شبكات التوزيع  املتقدمة، تتمثل يف مسعتها الدولية، التكنولوجيا ميكن أن األصو  النوعية بالنسبة لألوىل

، التحكم يف فة املمارسات البريوقراطية للبلد، فيمكن اعتبار كل من معراحمللية أما بالنسبة للمؤسسة ،املتطورة

    ني لكني احمللّيتهمصادر املوارد األولية و القدرة على مراقبته شبكات التوزيع احمللية، االطالع على عادات املس

 . نوعية أصو على أهنا يالهتم كلها و تفض

يف سياق خفض التكاليف دائما، يعترب التعاون طريق منخفض التكلفة بالنسبة للمنافسني اجلدد من أجل 

حيث أن تطوير منتج أو تكنولوجيا جديدة و اختراق أسواق ، 2اكتساب تكنولوجيا و دخو  أسواق جديدة

 .أمواال معتربةجديدة يتطلب 

        الزيادة يف رقم األعما  مثل 3بعض املؤشرات مقارنة علىتقدير مدى فعالية هذه النظرية  عادة ما يعتمد

 .قبل و بعد تبين اتفاق الشراكةأو تقليص التكاليف 

 نظريةو كتكملة هلا جند  الشراكات االستراتياجية بواسطة هذه النظرية،ظهور الكثري من الباحثني حاولوا تفسري 

 . السلوك االستراتياجي

  االستراتيجي السلوكنظرية : املطلب الثاين 

 لذلكيتبنْوها، اليت  عن طريق االختيارات االستراتياجيةيسعى املدراء دائما لتحسني الوضع التنافسي ملؤسساهتم  

املركز  (على أو احلفاظ) من تطوير املقاربة النظرية للسلوك االستراتياجي تقضي باختيار شريك مّيكن"فإّن 

كز على هذه النظرية تّر إذن ،4"التنافسي للشركاء عن طريق التعاون أو حرمان املنافسني من شريك مفيد

 كما أهنا ،املنافسة أو جتنبها هذه مواجهةكانت املؤسسة تنوي  سواء عالقة التعاون القائمةل املختلفة هدافاأل

                                                           
1
Ulrike Mayrhofer, opcit, p84.  

2
 Gary Hamel, Yves L. Doz, and C.K. Prahalad, "Collaborate with Your Competitors and Win", HARVARD 

BUSINESS REVIEW January-February 1989, p133-139, p133. 
3
 Yves Doz,Gary Hamel "l'avantage des alliances", opcit, p107. 

4
 G.Fernandez, les alliances stratégiques, cahier de recherche, CETAI, Montréal HEC, avril 1993, p 14. 
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هو اهلدف من اقامة هذه الشراكة مع هذا الشريك بالذات و ليس شريك  وسؤا  مهم تسمح باالجابة على 

و خالفا لنظرية  ،هاجومية أو دفاعية ميكن أن تكون ستراتياجيةاال هذه أي أّن ،1مل نفس املواصفاتحي آخر

فإّن  ،(املؤسسة)اليت تعترب الشراكات االستراتياجية منوذج هاجني بني السوق و التسلسل اهلرميتكاليف الصفقة 

أي أّن هذه النظرية تقوم على أساس أّن  ،2السلوك االستراتياجي ُيعترب بديال هلذين النموذجني من التنظيم

 الباحثان  الصدد، يعتربيف هذا  ، والشراكة االستراتياجية تعود بالفائدة على مجيع الشركاء و لو بنسب متفاوتة

 Noel و Zhang أّن التعاون القائم بني  3"التحالفات االستراتياجية أو استراتياجيات التحالف"مقاهلما  يف

 بناء ميزة تنافسيةل الشريكةاملؤسسات تسعى حيث  استراتياجية تنافسية يف حّد ذاته، ميكن أن يكون املؤسسات

معينة من طرف املنافسني، ى حتركات ميكن أن تلاجأ اليه املؤسسات ردا عل أو ،التطورو  الصمودمن متكنها 

بالتفاوض من أجل إقامة شراكة استراتياجية لكن ال يتم  يف بعض األحيان تقوم مؤسستني أو أكثر لذلك

و اهلدف من هذا التحرك هو منع منافس من تبين هذا اخليار أو حتفيز مؤسسات أخرى على القيام  تنفيذها،

    ،يلة لتنفيذ االستراتياجيةوس مناو إ ،يف حد ذاته استراتياجية يارهذا اخلأي أنه ميكن أن ال ميثل  ،4خبطوات مماثلة

 يقضيالسلوك االستراتياجي " فبالنسبة له ،يف الشطر األو  الذكر يسالفمع الباحثني  kogutو يتفق الباحث 

 مقارنةملؤسسات ا هلذه يعظم األربا  عن طريق حتسني املركز التنافسي بالشكل الذي املؤسساتتعاون ب

أهداف التيار االستراتياجي  كأحد(synergie) التعاون أو التآزر يربز مفهومأخرى،  جهةمن  ،5"نافسيهامب

املؤسسات املتعاونة تنوي احلصو  على توليفة جديدة لألنشطة  عن طريق الشراكات االستراتياجية،" أّنه حيث

                                                           
1
 Alidou Ouédraogo alliance stratégiques dans les pays en développement,spécifité,management et condition 

de performance, thèse de PHD, HEC Montréal, Avril 2003, p65. 
2
  Fouad Cheriet, Analyse des alliances stratégiques entre FMN et PME : cas de l’accord Danone Djurdjura en 

Algérie, Master of Science, l’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier, 2006, p18. 
3
  Noel and Zhang, opcit, pp 15-92. 

4
 Yves Doz, Gary Hamel "l'avantage des alliances", opcit, p28. 

5
 Kogut.B,"joint-ventures : theorical and empirical perspectives" strategic management  

journal , vol.9, 1988, p322. 
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املؤسسات يف حالة النشاط  هذهاملكاسب اليت حتصل عليها حتقق امكانية احلصو  على مكاسب أكرب من 

 .، و هو اشارة واضحة اىل طبيعة مسامهات كل شريك و طريقة استغالهلا1"املستقل

االستراتياجية العامة خيارات ميكن أن تصبح أداة لتنفيذ  الشراكات االستراتياجية جتدر االشارة اىل أّن  

سة مشروعا مشتركا مع مؤسسة املؤسميكن أن تستخدم  ففي حالة النمو عرب دخو  سوق جديد، ،2للمؤسسة

تتميز سيما يف األسواق اليت الو فرص النمو،  بيئة األعما  احمللية على الستطالع و التعرفيكون هبدف ا ،حملية

غري يف حالة رغبة املؤسسة االنسحاب من أحد جماالت النشاط  أما بدرجة مرتفعة من حالة عدم التأكد،

ّ املرحبة،   البائع معرفته اىل لالتخلي الكلي عن هذا النشاط، أين ينق لة انتقالية حنوالشراكة متثل مرحفإن

ت ااالستثمار و جينبه فكرة واضحة على قيمة النشاط الذي هو يف صدد شرائه مما ُيعطي هذا األخري ،املشتري

 الذي دام 3(Philips-Whirlpool) "ويرلبو -فيليبس" املشروع املشترك االضافية لتعلم املهنة اجلديدة ؛

أن  تأراد Philips فمؤسسة، اخليارين هذين يعترب مثاال جيدا على 1556اىل  1575 سنوات من ثالث

نقل  أدت هذه الفترة اىل حيث ،املشترك شروعامل عن طريق هذا األجهزة الكهرومنزليةقطاع تنسحب من 

 Whirlpoolمؤسسة و ، النشاطهلذا و بالتايل تقييم أفضل  السوق األوروبيةباخلربة الطويلة  املعرفة و

قبل شراء  من جهتها أرادت أن ختترق السوق األوروبية و تتعرف عليها من خال  خربة شريكتها، األمريكية

 Philips-Whirlpool و االحتفاظ حبق استعما  العالمة التاجارية ،1556سنة  املشروع املشترك كل أسهم

 .على العالمة األمريكية األوروبيونف الزبائن تعّرأي لغاية ، 1557سنة  لغاية

                                                           
1
 Cheriet Fouad, Analyse des alliances stratégiques entre FMN et PME, opcit, p18. 

2
  Kogut.B : "Joint Ventures and the Option to Expand and Acquire," Management Science, Vol. 37, No. 1, 

Univerilty  of  Pennsylvania (Jan 1991), USA, p20. 
3
 Strategor 4eme édition, opcit, p342. 
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اليت تنوي املؤسسة حتقيقها عن ( املعلنة غري)األهداف اخلاصة تقدير مدى فعالية هذه النظرية يعتمد علىإّن   

شركاء و تعزيز سامهتها يف حتسني جاذبية القطاع بالنسبة للمدى م ، بصفة عامة تتمثل يفطريق هذه الشراكة

 .أي الزيادة يف احلصص السوقية و هامش الربح بالنسبة لكل شريك 1قدراهتم التنافسية

  م التنظيمي التعّل نظرية: املطلب الثالث 

 -و املتوسطة منها ال سيما الصغرية-ؤسسات يف البلدان الناميةاليت تؤدي باملأحد أهم الدوافع الرئيسية إّن      

من مؤسسة  املعرفةو  املهارةنقل لتعزيز  االتفاقات تعترب وسائلهي أّن هذه  دولية استراتياجيةالبرام شراكات 

م التنظيميي على ف التعّلو يعّر ،نقل أو تباد  املعارف و املهارات حيازة، متثل وسيلة للوصو ، فهي ،2ألخرى

 .3"أو خربة مهارةتكون هبدف انتاج معرفة تنظيمية جديدة سواء كانت  عملية اجتماعية للتفاعل الفردي" هأّن

هلكذا أساسيا  هدفابني الشركاء، و تعتربها  الضوء على عملية انتقا  املعرفة هذه النظرية تسلط بصفة عامة،

و الشراكات  ،املؤسسة تطوراستمرارية و يف يساهم ألّنه  املؤسسات ُتظهر احلاجة للتعلم" حيث أّن ،اتفاقات

خاصة عندما يستمر املنافسون يف االستحواذ على مهارات  ،4"ستراتياجية ميكن أن تساهم يف سد هذه احلاجةاال

هذا التعلم طبيعة Elkouzi و Malo  الباحثان  لقد خلص، و جديدة و استعماهلا للحصو  على ميزة تنافسية

 :5يف ثالثة أنواع

 ؛ املؤسسات الشريكةتطوير أساليب العمل داخل و هو  يالتعلم التنظيمي الداخل  -

 ؛ بينهمتعاون أكرب أي  بني الشركاء التعلم التنظيمي ما -

 .تطوير مهارات التفاوضأي  ي اخلارجيالتعلم التنظيم  -

                                                           
1
 Yves Doz, Gary Hamel "l'avantage des alliances", opcit, p97. 

2
 Malo, M.C., Elkouzi N., (6441), « Alliance stratégique et apprentissage: collectif des entreprises d’insertion du 

Québec et Comité économie sociale inter – CDEC », Nouvelles pratiques sociales, vol 14, N°2, p 159. 
3
  Ingham, M., (1557),« L’apprentissage organisationnel dans les coopérations », Revue française de Gestion, 

janvier-février, p 109. 
4
Malo, M.C., Elkouzi N., (6441), « Alliance stratégique et apprentissage: collectif des entreprises d’insertion du 

Québec et Comité économie sociale inter – CDEC », Nouvelles pratiques sociales, vol 14, N°2, p 160.  
5
 Malo, M.C., Elkouzi, ibid, p 159. 
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امضاء عقد لنقل التكنولوجيا أو توظيف بعض  مباجرداحلصو  عليها ال ميكن  و املعارف لكن بعض املهارات 

                جمموعة من الكفاءاتعمل  تنتج عن أولنقل كوهنا معرفة ضمنية ا ألهنا تكون صعبة الكفاءات األساسية،

تكون أكرب عندما تكون مسامهة الشركاء سهلة النقل مثل  التعلمامكانية لذلك فإّن   ،1معني بفرد و ال ترتبط

أي ميكن سهلة التفسري  كيفية تشغيل آلة معينة حمفوظة داخل الكمبيوتر أو يعرفها عدد قليل من اخلرباء التقنيني،

    و أخريا سهلة االستيعاب حيث تكون هذه املهارة  طريقة بعض الرموز أو املعادالت،شرحها باختصار عن 

 .أو املعرفة مستقلة عن أي طابع اجتماعي خاص

تطرقوا اىل عامل حاسم  ،2"تعاون مع منافسيك و ُفز"يف مقاهلم Prahalad و  Hamel، Dozن الباحثو   

الشراكات متثل حيث  هو الوقت، الذي من شأنه احلفاظ على امليزة التنافسية و آخر يف مثل هذه االتفاقات و

، لذلك جودهتا حتسني و لية انتاجهاعازيادة فاالستراتياجية طريقا خمتصرا للمؤسسات اليت تتسابق من أجل 

أسرع و تقوم بتلبيتها يف أسرع وقت ممكن،  مث ،و املهارات ملعرفةفيما خيص اأن حتدد احتياجاهتا جيب عليها 

التعلم هدف أساسي للشراكة  أّن واكما اعترب ،3وسيلة هي أن تُضم امكانات الشريك االستراتياجي

ستخدم ت و ،عترب كل شراكة نافذة تطل على القدرات الواسعة للشريكاملؤسسات الناجحة َت االستراتياجية و

 .منشآهتا اخلاصةها بطريقة ممنهاجة داخل مث تنشرلبناء مهارات خارج جما  التعاون الرمسي ا االتفاق هذ

4اىل أبعد من ذلك سنة ذهبا Prahalad) و Hamel)نفس الكاتبان  
 ه املعرفة هيأّن هذ اعتربا، حيث 1557

نالحظ  ، وباقي فروعه توزيعها علىمث  اعليه االستحواذو  ية التقاطهاالقيمة اذا مل يعرف الشريك كيف ةعدمي

اليت تؤدي اىل اكتساب ميزة  تكون متقاربة بينما ختتلف األهداف التنافسية املعلن عنها لشركاءاأهداف هنا أن 

         يتمثل هنا التحديإذن ف ألهداف الشريك، تكون مكملة على األكثر، أو ،يف جما  نشاط حمدد تنافسية

                                                           
1
 Strategor 6

eme
  édition, opcit, p480. 

2
 Gary Hamel, Yves L. Doz, and C.K. Prahalad, "Collaborate with Your Competitors and Win", HARVARD 

BUSINESS REVIEW January-February 1989, p133-139. 
3
 Yves Doz, Gary Hamel "l'avantage des alliances", opcit, p5. 

4
 Yves Doz, Gary Hamel "l'avantage des alliances", opcit, p18. 
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م ميزة تنافسية ساهبتفعيل التعاون املتفق عليه و اك يف اقتسام كمية كافية من املهارات مّتكن الشركاء من

من االنتقا  اجلماعي  احلفاظ على املهارات األساسية و يف نفس الوقت هبا املنافسني خارج الشراكة، ونواجهي

 ،عالوة على ذلك ؛حتقيق التوازن من أجل عليه جدا للمشي ارفيع اخط ه الباحثونهذا ما يعترب اىل الشريك،

ما جيب أن يتعلمونه من الشريك، و ما هي املؤسسات الناجحة بإبالغ عماهلا على كل املستويات  تقوم

                 قب ما حياو  الشريك احلصو  عليه ترا مث ،سمو  بنقلهااملغري  املسمو  و و التكنولوجيااملهارات 

ييد هذه املهارات و تقانتقا  من  تتخذ خطوات للحدالكثري من املؤسسات  هلذا السبب فعليا،و ما حصل عليه 

حتديد نطاق الشراكة الرمسي حيث ينحصر يف نقل  واحدة من هذه االجراءات هي فرص الشريك للتعلم،

جزء معني  توىعلى مسكيفية انتاج جزء معني من املنتج بد  نقل طريقة عمل خط االنتاج الكلي، أو التوزيع 

ميكن أن يكون اهلدف من  و التوزيع خال  فترة زمنية حمددة، و يف املقابلأ ،من السوق بد  السوق كله

و امنا حيازة معارف  ،و االستفادة من كفاءات اآلخر فقط شراكات التعلم ليس تباد  املعارف املوجودة حاليا

 .منفردة الوصو  اليها بصفةمعرفة ال ميكن  توليدأي التعاون من أجل  ،جديدة معا

الشريك على أساس أن أحد الشركاء يقوم بتعليم  موقحيث ت ،1ميكن أن تكون شراكة التعلم يف اجتاه واحد 

أي متفق عليها يف عقد التعاون الرمسي، نظرا  ، لكن نادرا ما تكون هذه احلالة رمسية،اآلخر لقاء مقابل مادي

     يتم حيازته من معارف و ما مت حتقيقه من مزايا اقتصادية بفضلها، و بالتايلألّن قيمة هذه املسامهة تتعلق مبا 

     د رمسي، فنادرا قحمددا مسبقا بع التعلم جما  هذا عندما يكون حتديدها بدقة مسبقا، من جهة أخرىال ميكن 

 .التعلم نفسهاو اليت يظهر العديد منها خال  عملية  الفرص املتاحة للتعلم، كل ما يغطي هذا األخري

هياكل ديدة و نشرها و تطبيقها يف باقي اجلعرفة املاكتساب  مدى على تقدير مدى فعالية هذه النظرية يعتمد 

يكون  بالتايلو  ،2مقارنة بدورة حياة املنتج املبين على هذه املعرفةمدى سرعة التعلم  اىل باإلضافة ،املؤسسة

                                                           
1
 Yves Doz, Gary Hamel: "l'avantage des alliances", opcit, p78. 

2
 Yves Doz, Gary Hamel :"l'avantage des alliances", opcit, p99. 
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يعترب  االعتماد على الشركاء كمصدر للمعرفةكما أن مدى االستمرار يف  ،خارج جما  الشراكةاألثر الفعلي 

املعريف فارق العلى  االبقاء توازن بني الشركاء أواليف ارساء الشراكة  درجة مسامهة هذه، أي أيضا عامال مهما

 .بينهم

 :أساسينيالشراكات االستراتياجية هلا بعدين  نالحظ من هذه النظريات املفسرة أّن  

 ؛ األو  يتعلق باألهداف اليت ميكن حتقيقها معا و اليت تساهم يف حتسني املركز التنافسي للشركاء  -

البعد الثاين يتعلق مبا ميكن لكل شريك حتقيقه داخل هذه الشراكة و يؤثر اجيابا على امليزة التنافسية  -

 .اخلاصة به، و اليت ينوي أن ينافس هبا خارج جما  الشراكة

  أثر الشراكة االستراتيجية على املزايا التنافسية للمؤسسة: الرابعاملبحث 

يعتمد هذا و  ،من جوانب امليزة التنافسية للمؤسسة كل جانب على تؤثرميكن للشراكات االستراتياجية أن    

األهداف االستراتياجية للشركاء، طبيعة مسامهاهتم و قدرة كل شريك على : األثر على ثالثة عناصر أساسية

 .من اآلخر التعلم

 املزايا التنافسية للمؤسسةالطرق العامة لتأثري الشراكة االستراتيجية على : املطلب األول

اليت تؤدي اىل تأثري الشراكات االستراتياجية  العامة قبل التطرق اىل األثر املمكن مالحظته، سنقوم بسرد الطرق 

 :1كمايلي أساسية طرق ثالثةيف   HamelوDoz  الباحثانخلصها  قد و على املزايا التنافسية للمؤسسات،

الباحثان هذا املصطلح للداللة  استعمال: (cooptation)تعزيز التنافسية عن طريق املدخل االستراتياجي  -1

 خطورهتم و حتييدها من حتويل منافسني حمتملني اىل شركاء مما يؤدي اىل احلّدأوال : هدفني أساسني على

در على املسامهة اق استهداف املؤسسة لشريك: و ثانيا ،بفعالية و عدم االنضمام اىل شراكات منافسة

 الشركاء ؛مبوارد ملموسة و غري ملموسة تكون مكملة و ضرورية من أجل حتسني تنافسية 

                                                           
1
 Yves Doz, Gary Hamel :"l'avantage des alliances", opcit, p44. 
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الكفاءات  و املوارد جتميعامليزة اليت تنتج عن  هي(la co-spécialisation): املشاركة يف التخصص  -6

و استغال  فرص جديدة تتطلب  و ذلك من أجل خلق اخلاصة بكل شريك و االستغال  املشترك هلا،

  حيوز عليها كل شريك بصفة منفردة ؛ قدرا أكرب من املعرفة و املوارد اليت

         االستراتياجية على اثراء كفاءات الشركاء الشراكات تساعد: لتعلم و احليازة على معرفة جديدةا -7

    مجاعية  خاصة اذا كانت هذه األخرية ضمنية، ،اجلديدة املعرفة و التكنولوجيا صو  و التحكم يفو احل

 .الوصو  اليها صعبأو متاجذرة يف نسيج املؤسسة و 

و جتدر االشارة اىل أنه  ات املفسرة اليت مت التطرق اليها،نالحظ أّن هذه الطرق مكملة و متوافقة مع النظري

،        الثالث يف نفس الوقت الطرقميكن أن تساهم الشراكة االستراتياجية حتسني املزايا التنافسية عن طريق 

 " سنيكما"و " جنرا  موتورز" الشراكة اليت ُأقيمت بني املؤسستني و كمثا  على هذه احلالة،

 (General Motors) و (SNECMA)1 يطمح الشريكان ، حيث كان يف جما  صناعة حمركات الطائرات

وارد املجتميع و  ،(Rolls-Royce) "رويس-رولز" لتحسني مركزمها التنافسي مقارنة مبنافسني آخرين مثل

يها بطريقة أخرى مثل أو احلصو  عل ها، و اليت ال ميكن شراؤاملكملة لبعضها البعضاصة بكل شريك و اخل

البعض و خاصة جتنب املنافسة املباشرة بينهما على التعلم من بعضهما  ،قات املتميزة مع حكومات بلديهماالعال

 .املستوى الدويل

جانبا آخر من املزايا اليت ((collaborative advantage" يةيزة التعاونامل"من جهة أخرى، يوضح مفهوم  

 بتطوير ال تتعلق فقط هذه امليزةميكن أن تنتج عن الشراكة االستراتياجية، و هو التأثري على املنافسني، حيث أّن 

، غري أّن 2فقط، و امنا بتخفيض املزايا اليت ميكن للمنافسني احلصو  عليها املؤسسات الشريكةب اخلاصةزايا امل

حتقق الشرط األو  الذي يتعلق بتطوير املزايا اخلاصة ال يؤدي بالضرورة اىل حتقيق الشرط الثاين املتعلق 

                                                           
1
 Yves Doz, Gary Hamel: "l'avantage des alliances", opcit, p130. 

2
 Bing-sehng teng :"collaborative advantage of strategic alliances: value creation in the value net", jouranl of 

general management, vol29, n 02, UK, winter 2003, p02. 
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يكون اهلدف من الشراكة االستراتياجية هو حرمان بتخفيض مزايا الشركاء، و العكس صحيح حيث ميكن أن 

املنافسني من مزايا معينة فقط دون تطوير املزايا اخلاصة بالشركاء، و هو ما يتوافق مع نظرية السلوك 

  .االستراتياجي سالفة الذكر

 من املداخل املختارة أثر الشراكة االستراتيجية على املزايا التنافسية للمؤسسة: املطلب الثاين

 :سنتطرق فيما يلي اىل أثر الشراكات االستراتياجية احملتمل على املزايا التنافسية من املداخل الثالث

 ةاتيجية على ختفيض تكاليف املؤسسأثر الشراكة االستر -1

بصفة  ختفيض التكاليف ، والذي من شأنهشترك يف اطار شراكة استراتياجيةاملنشاط العن  يترتب هذا األثر  

كلفة الكالسيكية مثل وفرات احلاجم، و تتمثل أهم هذه اآلثار ساهم يف خلق مزايا التمباشرة، أو ميكن أن ي

 1:فيمايلي

و يكون ذلك سواء بتخصيص موارد مشتركة  ،اقتسام املخاطر و التكاليف املتعلقة بتطوير منتج جديد -

    يك اآلخر يف انتاج هذا املنتج اجلديد،لتطوير منتج جديد، أو باستفادة أحد الشركاء من خربة الشر

  و هو ما يوفر عليه استثمارات البحث و التطوير و اطالق منتج جديد يف السوق ؛ 

أي االستثمار يف اجملاالت اليت ينشط ، ختفيض خماطر االستثمارات عن طريق توزيعها على عدة جماالت -

  من اقتسام التكاليف يف حالة فشل االستثمار ؛كما أن االستثمار املشترك ميّكن ، أيضا فيها الشريك

، و عادة ما تكون هذه حلاجموفرات ا من املتماثلة للشركاء و ما ينتج عنهاالستغال  املشترك للموارد  -

كما ميكن أن يساهم االستغال  املشترك يف املوارد مرتبطة بالقدرات االنتاجية مثل اآلالت و العما ، 

 ؛ قبل املنافسني اخلربةعلى مزايا تسريع احلصو  

                                                           
1
  JordanD.Lewis, opcit, p77. 
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ختفيض تكلفة املدخالت عن طريق الشراء املشترك للمواد األولية، و بالتايل كمية أكرب و حتقيق وفرات  -

 ؛ ، كما يؤدي ذلك اىل ختفيض املصارف االدارية عن طريق اقتسامها بني الشركاءاحلاجم

       احلصو  على قوة تفاوض أكرب، و (طلبيات أكرب)حتقيق مزايا احلاجم عند الشراء من نفس املورد  -

 ؛ و تسهيل عملية التسليم

 ؛ تقاسم تكلفة االشهار -

 ؛ طرق جديدة يف االنتاج ختفض من التكاليف اكتساب زيادة فاعلية العمليات عن طريق  -

ل اضافية ذات تكلفة منخفضة نسبيا عن طريق احلصو  على متويل من طرف احلصو  على مصادر متوي -

 .على قروض منخفضة التكلفة استغال  قدراته يف احلصو الشريك أو 

 أثر الشراكة االستراتيجية على متيز املؤسسة -6

لشريك يف شىت اجملاالت، سواء كانت ملموسة ل التنافسية قدراتالهذا األثر عن طريق االستفادة من  يترتب  

 فيما أهم هذه اآلثارملؤسسة، و ميكن حصر مثل املسامهة بتكنولوجيا متطورة، أو غري ملموسة مثل صورة ا

  1:يلي

ة السوق املؤسسات اليت ال تستطيع حتقيق وضع تنافسي مالئم لوضعي :حتقيق ميزة التوقيت املالئم -

صا مهمة مثل مسايرة التطورات احلاصلة يف شبكة االنترنت أو الفرص ع على نفسها فربسرعة، تضّي

ميكن أن تتميز املؤسسة عن طريق اختصار الوقت يف  لذلك، الناميةاجلديدة اليت تظهر يف األسواق 

 يف تطوير منتج جديد و تسويقه، دخو  سوق جديد و كسب والء الزبائن قبل املنافسني، امكانية أكرب

 ارساء معايري القطاع اجلديد ؛

                                                           
1
  JordanD.Lewis, opcit, p71. 

 



 للمؤسسة التنافسية المزايا على أثرها و االستراتيجية للشراكة النظري االطار :الثالث الفصل

 

114 
 

للموارد اخلاصة  طريق االستغال  املشترك و ذلك عن: جديدة أو حتسني املنتاجات احلاليةتطوير منتاجات  -

تكشاف فرص جديدة للنمو من كما ميكن اس ،يف هذه احلالة بكل شريك، و اليت تكون غري متماثلة

 اء، أو تطوير معايري جديدة للسوق ؛خال  توليف موارد الشرك

مثل تويل الشريك  خلق قيمة اضافية للزبائن عن طريق دعم الشريك للمنتاجات أثناء أو بعد عملية البيع -

، كما أّن ذلك يؤدي اىل زيادة جاذبية املنتج عن طريق مالءمتة ملعايري استخدام القيام خبدمة ما بعد البيع

 ؛ املكملة منتاجات الشريك

 ؛عرض تشكيلة أوسع من املنتاجات عن طريق تطوير منتاجات جديدة أو تسويق منتاجات الشريك  -

سواء كانت تنتمي اىل نفس الصناعة  اليت يتواجد فيها الشريكالدخو  اىل أسواق جديدة، أي األسواق  -

هبذه  و التغلب على حواجز الدخو  املتعلقة أو اىل صناعات أخرى يف حالة رغبة املؤسسة يف التنويع،

 لتعرف على خصائصها من عند الشريك ؛، أو التمهيد لدخو  أسواق جديدة عن طريق ااألسواق

     سيما يف حالة شراكة مع مؤسسات متلك قنوات توزيع خاصة هباالحتكم أفضل يف قنوات التوزيع،  -

  ؛ أو هي نفسها متعاقدة مع موزع حصري

زيادة فعالية قوة البيع عن طريق ضم قوة بيع الشريك، خاصة يف الصناعات اليت تتطلب قوة بيع كبرية  -

عن طريق طرق جديدة يف االنتاج  االنتاجية عالية العملياتزيادة ف، باالضافة اىل مثل صناعة األدوية

 ؛ تزيد من اجلودة

اجم مؤسسة رفع حواجز الدخو  و جتنب املنافسة املباشرة مع الشريك، خاصة عندما يكون يف ح -

و  اىل املوردين األساسني متعددة اجلنسيات، باالضافة اىل قوة تفاوض أكرب و منع املنافسني من الوص

 بسهولة ؛

 .حتسني صورة املؤسسة عن طريق ربطها بعالمة الشريك االجيابية -
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 جديدة و تكنولوجيا ستراتيجية على حياةة معرفةأثر الشراكة اال -3

سد االحتياجات املهارية و التكنولوجية بواسطة تعلمها أو حيازهتا من عند  يترتب هذا األثر عن طريق  

 1:ميكن حصر أهم هذه اآلثار فيما يلي الشريك، و

عن طريق تكوين العما  من طرف الشريك، كما أّن العمل ضمن فرق عمل تعلم طرق تسيري جديدة  -

السيما فيما خيص التعرف  مهارات جديدة، و اكتسابنقل املعرفة الضمنية املتعلقة  على يساعد خمتلطة

اقتسام املهام التسيريّية بني الشركاء يؤدي اىل فعالية أكرب حترامها، كما أّن تعلم ا على معايري اجلودة و

 كل شريك على الوظائف اليت يتقنها ؛عن طريق تركيز 

       و يتم ذلك عن طريق احلصو  على تكنولوجيا جديدة،: التميز عن طريق تعزيز املزايا التكنولوجية -

مرحلة ما بعد احليازة على الوسائل ) و تعلم املعرفة املرتبطة هبا من الشريك و اليت تعترب أهم مرحلة

 ولوجيا احلالية بأخرى أكثر تطورا ؛ري التكني، أو تغ(التكنولوجية امللموسة

التطوير من شأنه تطوير مهارات جديدة للعما  مثل حتسني مستوى  و العمل املشترك يف قسم البحث  -

  .البداعا

نالحظ من اآلثار احملتملة للشراكات االستراتياجية على املزايا التنافسية أهنا مكملة لبعضها البعض، حيث    

         و اليت بدورها ختفض  ميكن حليازة معرفة جديدة أن متيز املؤسسة عن طريق طرق جديدة يف االنتاج،

 .من التكاليف

جنا  الشراكة االستراتياجية من خال  مدة حياهتا أو من خال  األداء ال ميكن تقدير مدى من جهة أخرى،   

فسخ عقد الشراكة ال يعين  ، كما أّنامهتها يف تعزيز تنافسية الشركاءقصري املدى، امنا يكون مبدى مس املايل

 ، املقابليفو  ميكن أن حيقق الشركاء األهداف املسطرة قبل انتهاء مدة العقد املربم، و امنا بالضرورة فشلها،

                                                           
1
  JordanD.Lewis, opcit, p76. 
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جل لفا كيفية اهنائها بدقة أو من أددوا سميكن أن تستمر الشراكة أكثر من املدة املتفق عليها ألن الشركاء مل حي

 .االستغال  املشترك لفرص جديدة
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 خالصة

و موقعها من باقي عالقات التعاون القائمة بني  الشراكات االستراتياجيةماهية تطرقنا يف هذا الفصل اىل     

، حيث تستمر هذه األخرية املؤسسات، مث وّضحنا أهم خصائصها مع التركيز على عدم الغاء املنافسة كليا

كل شريك يسعى للتعلم أكثر من اآلخر، و هنا ميكن أّن بطرق أخرى مثل املنافسة على التعلم، أي  لكن

الشراكة االستراتياجية هي استمرار للمنافسة "von clausewitz ": "اقتباس مقولة املنظر االستراتياجي احلريب 

لتحقيق أهداف مشتركة، لكنها تسعى يف نفس اىل اتفاقات التعاون املؤسسات تلاجأ ، إذن "لكن بطرق أخرى

؛ أما بالنسبة لدوافع قيامها،  مع بقاء كل طرف حرا غري خاضع للطرف اآلخرفها اخلاصة الوقت لتحقيق أهدا

 لذلك اليت عاجزت عن حتقيقها وحدها، التنافسية حتقيق األهداف أجل من فتلاجأ املؤسسات اىل الشراكات

 متكن املؤسسة منلة فعالة من أجل تدعيم املزايا التنافسية احلالية و اكتساب مزايا جديدة يوسمتثل هي ف

 .املنافسة

توجد ثالث طرق رئيسية لتدعيم تنافسية املؤسسات الشريكة، و هي طرق متوافقة مع النظريات املفسرة    

لظهور عالقات التعاون و طبيعة مسامهات كل شريك، كما أهنا مرتبطة باألثر الناجم عن ابرامها، و هو أثر 

حيازة و تعلم معرفة و تكنولوجيا جديدة، التميز، : التنافسية كاآليت تطرقنا اليه من خال  ثالثة مداخل للمزايا

  .ختفيض التكاليف
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واقع الشراكات : الفصل الرابع
 االستراتيجية يف اجلزائر
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 متهيد 

تعزيز  كوسيلة مفضلة من أجل ي الشراكات االستراتيجيةدول النامية اىل تبّنتسعى معظم حكومات ال     

 العديد من ريتوف على هذه احلكومات فعالية هذه الوسيلة، و جب تضمن و لكي تنافسية اقتصادياهتا،

، و استفادة املؤسسات احمللية منهم يف العديد من من جهة عمل الشركاء األجانبل املالئمةالظروف 

تتمحور  ، ومن جهة أخرى اليت ميتلكوهنااىل التكنولوجيا املتطورة اجملاالت مثل تعلم مهاراهتم و الوصول 

ت األجنبية املباشرة عن طريق هتيئة مناخ البة لالستثمارااجلسياسات الوضع حول  بصفة عامة هذه الظروف

 :ددة اجلنسيات، و من بني هذه االجراءات ميكن ذكرتعي أن تنشط فيه املؤسسات ماألعمال الذي تنو

مواءمة القوانني اليت تتعلق حبماية حقوق ملكية املعايري الدولية، تسهيل االجراءات االدارية الالزمة الجناز 

 ؛ و غريها من املزايا ماىل الوطن األ امكانية نقل جزء من األرباح احملققةة، مشروع جديد، منح مزايا ضريبّي

جيب التأكيد على ضرورة  حيث ،كافة وحده غري ، يعترب جذب االستثمارات األجنبية املباشريف املقابل

، لخلق مناصب الشغ: توليد هذه االستثمارات آلثار اجيابية على اقتصاد و مؤسسات الدول املضيفة مثل

الولوج اىل األسواق الدولية، احلصول على التكنولوجيا املتطورة، نقل و اكتساب املعارف و املهارات 

 .جيابيةو غريها من اآلثار اال اجلديدة

         االستثمارات األجنبية املباشرة،نتناول يف هذا الفصل أهم العوامل اليت تفسر جلوء اجلزائر اىلس     

و النسيج  لتحسني املزايا التنافسية للمؤسسات احمللية مفضلو حتديدا الشراكات االستراتيجية كشكل 

ستراتيجية يف اجلزائر، و أخريا للشراكات االبعرض بعض التجارب السابقة ، مث نقوم االقتصادي بشكل عام

 .حمل الدراسة ؤسساتبتعريف امل نقوم
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 السياسة االقتصادية و االطار القانوين للشراكات االستراتيجية يف اجلزائر :املبحث األول

على ها تأثريو احلالية  ةتوضعيتكتسي معرفة أهم املراحل اليت مر هبا االقتصاد الوطين أمهية كبرية يف فهم    

اىل  موضوع دراستنا، سوف حناول عرض أهم السياسات االقتصادية اليت مرت هبا اجلزائر منذ االستقالل

ليت أدت باجلزائر اىل اللجوء نركز خالل سرد خمتلف هذه املراحل على الدوافع ا و، باختصار احلايلالوقت 

نتطرق اىل مناخ  مث، شكال من أشكاهلا متثلالشراكات االستراتيجية  كوناالستثمارات األجنبية اىل 

املؤسسات حمل الدراسة، و أخريا نتطرق  افيه طتنش اليت البيئةاألعمال السائد يف اجلزائر من أجل توضيح 

 .الستثمار األجنيب املباشر و الشراكات االستراتيجية يف اجلزائرلاىل االطار القانوين 

 اجلزائراملطلب األول تطور السياسة االقتصادية يف 

ة على قطاع احملروقات، اقتصادا موجها مبنيا بصفة شبه كلّي يةاجلزائر احلكومة تغداة االستقالل، تبّن     

انشاء قاعدة  اعطاء األولوية للصناعات الثقيلة، و رت حولحيث انتهجت سياسة تنمية اقتصادية متحو

و هو ما  تكامل اقتصادي على املدى البعيد،من أجل حتقيق  القاطرة األمامية لباقي الصناعاتصناعية متثل 

فإّن تطوير القطاع  و بالتايل، أو النموذج السوفيييت يف التصنيع 1"استراتيجية الصناعات املصنعة"ُيطلق عليه 

موارد  تو قد كانبداية السبعينات،  يف الصناعي كان ميثل أولوية وطنية منذ السنوات األوىل لالستثمار

ارتفاع أسعار النفط نتيجة  لذلك فإّن عوامل مثل، السياسةهذه املصدر األساسي لتجسيد  متثل احملروقات

باملائة من  11االستحواذ على نسبة  1791سنة  الرئيس الراحل هواري بومدين اعالنو ، 1791ألزمة 

الغاز و تأميم كل حقول ، جممل املؤسسات الفرنسية النفطية اليت تنشط على مستوى التراب الوطين

                                                           
1
 Bouhou Kassim : " L'Algérie des réformes économiques: un goût d'inachevé", Politique étrangère 2/2009 

(Eté), paris, france, p. 323. 
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على األقل على املدى القصري، حيث  السياسة االقتصادية املسطرة يف صاحلصّبت  عوامل هاكل لطبيعي،ا

  .1االقتصاد احملروقات من أجل تنميةهي ختصيص موارد  السائدة الفكرة األساسية كانت

دائما، كان اخليار هو ات املصنعة من أجل تسريع وترية النمو االقتصادي، و يف اطار استراتيجية الصناع    

، و تدعيمهما بصناعات مثل صناعة "الصلباحلديد و "و  "اتالبتروكيماوّي" يقطاع التركيز على

ة ارتفاعا كبريا خالل نتيجة هلذا التوجه، عرفت استثمارات الدولو و صناعة امليكانيك،  االلكترونيك 

جململ االستثمارات املوجهة امجايل ن م 1101بلغت  حازت الصناعات الثقيلة على نسبة يثالسبعينات ح

 .2خالل املخطط الرباعي الثاين الصناعات

 و الصناعات( اتصادرال زيادة من أجل) احملروقات يقطاع من لكل الدولة امنحته يتال األفضلية إن    

   3:اقتصادية أمهها اختالالت ظهور إىل بسرعة تأد الثقيلة على حساب باقي القطاعات

 كميات داريستيف ا احلني ذلك منذ اجلزائر بدأت ، حيثالغذائية املواد يف نقصو منكمشة زراعة -

يف العامل للقمح الصلب  واحدرقم أصبحت املستورد  حىت ،الدمسة واملواد واأللبان احلبوب من كبرية

 ؛ 01114يف بداية سنة 

 اقتصاد ظهورأي  ،العريض االستهالك ذات الصناعية املنتجات يف ندرة وظهورضعيفة  خفيفة صناعة -

 .السوداء والسوق الندرة حتكمه

من خالل  احلكومةليه مل بني القطاعات الذي كانت هتدف إنالحظ من هذه االختالالت أّن التكا     

 عدم أمهها أسباب عدة هذا اىل يرجعو استراتيجية الصناعات املصنعة مل يتحقق بشكل فّعال و بقي حمدودا،

  .و اليد العاملة غري املؤهلة املتوفرة يف السوق الوطين للتطور احلاصل املستوردة التكنولوجية األمناط مسايرة
                                                           

1
 Grimaud Nicole: "Le conflit pétrolier franco-algérien", Revue française de science politique, 22ᵉ année, 

n°6, 1972. p. 1279. 
2
  M.Ehocine Benissad: "La Reforme économique en Algerie ( ou l'indicible adjustement structurel)", 2éme 

édition ,          OPU 1991, P 21. 
3
 .191، جامعة ورقلة، الجزائر، ص 10/0111، مجلة الباحث "استراتيجية الصناعات المصنعة و الصناعة الجزائرية: "زوزي محمد  

4
 Bohou kassim, opcit, p 324. 
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أسعار النفط سنة  اهنيار، لتتفاقم بعد ذلك مع 1701بدأت بوادر األزمة يف الظهور ابتداء من سنة      

ت قيمة يف جممله، حيث اخنفض  على االقتصاد الوطينا أدى اىل زيادة االستدانة اخلارجية و التأثريم، 1701

و اخنفض معهما مستوى  ، كما اخنفضت االيرادات اىل احلد األدىن الضروري،االستثمارات بصفة حمسوسة

اجلزائرية قرار التوجه اىل االقتصاد احلر بعد  احلكومة، و اختاذ 1700أحداث أكتوبر  مث جاءت املعيشة

  .ثالث عقود من النهج االشتراكي

 سلسلة من اإلصالحات اهليكلية الستعادة استقرارية اجلزائر التسعينات، باشرت احلكومة مع بداية    

 حتكاراالمن رفع  بدء االقتصادحترير  مرحلة تنظيممؤشرات االقتصاد الكلي و التوازن املايل، باالضافة اىل 

، و تدخل هذه االصالحات يف اطار برنامج التصحيح اهليكلي املفروض من طرف التجارة اخلارجية على

جدولة  إعادةاتفاقية  على ، بعد أن أمضت اجلزائر ألول مرة يف تارخيها1771صندوق النقد الدويل سنة 

 .1يةاخلارج ديونال

السيما ) لفترة طويلةرب هامشيا اعُت الذي اع اخلاصهذه االصالحات بظهور و تطور القط لقد مسحت    

واصلت قطاعات صناعية مثل احلديد و الصلب احلصول على  ، و مع ذلك(الزراعة و اخلدمات قطاعي

لكّن النتائج االجيابية هلذه االصالحات بدأت يف  ،2اطار اعادة هيكلة القطاع الصناعييف اعانات معتربة 

عليها من مؤشرات االقتصاد الكلي احملصل  بعض ، و ميكن مالحظة ذلك من خاللالظهور مع مرور الوقت

  3:يلي طرف صندوق النقد الدويل كما

 ؛0111سنة  باملائة 4اىل  1771سنة  باملائة 11اخنفضت نسبة التضخم من  -

                                                           
1
  Ahmed bouyacoub: "L'économie algérienne et le programme d'ajustement structurel", Université d'Oran, 

printemps 1997, p 1. 
2
  CNUCED: " examen de la politique de l'investissement-Algérie-", NATIONS UNIES New York et Genève, 

2004, p15. 
3
 .0111جانفي  01أ، .م.، واشنطن، و11/11تقرير صندوق النقد الدولي رقم  
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    ىلإ 1771باملائة سنة  0900 اخنفض حجم الديون اخلارجية بالنسبة للناتج احمللي االمجايل من -

 ؛0110 باملائة سنة 1.70

        مليار دوالر 01101اىل  0111مليار دوالر سنة  11احمللي االمجايل من  م الناتجحج رتفعا -

 .مليار دوالر خارج احملروقات 11100، مبا فيها 0111سنة 

كان له  0111بالنسبة للوضعية احلالية لالقتصاد الوطين، فمن الواضح أن اخنفاض أسعار البترول سنة    

، فإّن 1فحسب آخر تقرير لصندوق النقد الدويل على مؤشرات االقتصاد الكلي، األثر السليب الكبري

 وزادباملائة  100 إىل التضخم وارتفعباملائة  3.9 بنسبة احلقيقي احمللي الناتج إمجايل متيز بارتفاع  2015عام

 يف االخنفاض بسبب احمللي الناتج إمجايل منباملائة  11حوايل  إىل ليصل الضعف إىل العامة املالية عجز

ت احملروقات صادرا هلبوط نتيجة اجلاري احلساب عجز يف حاد اتساع حدث كما ،احملروقات إيرادات

 لتبلغ دوالر مليار 35 مبقدار اخنفضت فقد كبرية، تزال ال االحتياطيات أن ورغم ،النصف تقارب بنسبة

 الدين مستوى يزال وال  2013 سنةر دوال مليار 192 بلغ الذي الذروة مبستوى مقارنة دوالر، مليار143

 .منخفضا اخلارجي

 : 0119-0111جلزائر للفترة يف ا يوضح معامل أهم مؤشرات االقتصاد الكلي اجلدول املوايل     

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .1، ص 0111ماي 17أ، .م.، واشنطن، و000/11تقرير صندوق النقد الدولي رقم  



 الجزائر في االستراتيجية الشراكات واقع: الرابع الفصل

 

101 
 

 0119-0111مؤشرات خمتارة لالقتصاد الكلي اجلزائري : 19جدول رقم                     

 المؤشرات
 (جزائريمليون دينار )الوحدة

 (السنوات) تقديرات                                 

0111 0111 0111 0111 0119 
  الحقيقي المحلي الناتج إجمالي نمو الناتج

(%) 
000 100 107 101 007 

 الحقيقي المحلي الناتج إجمالي نمو

 (%)خارج المحروقات
901 101 101 109 101 

 -     -      1100 1101 700 )الفترة نهاية ، (%البطالة معدل التوظيف
 101 101 100 007 101 )متوسط ،(% التضخم األسعار

 الحكومة مالية

 % )المركزية

 إجمالي من

 )المحلي الناتج

 0001 0100 1101 1101 1100 اإليرادات مجموع

 1100 1100 1101 1709 0001 نصيب المحروقات منها

 1100 1001 1101 1101 1901 النفقات مجموع

 1000- 1101- 1101- 100- 107- (- عجز( الكلي الموازنة رصيد
 0101 1101 701 001 909 الحكومي الدين إجمالي

ميزان 

 المدفوعات

 الجاري الحساب رصيد

 )المحلي الناتج إجمالي من % )
101 -101 -1100 -1907 -1901 

 المباشر األجنبي االستثمار

 )المحلي الناتج إجمالي من % )
107 109 -101 107 101 

 شهور يعادل بما( االحتياطيات إجمالي

 / )الواردات
1001 1101 0700 0001 1007 

 الناتج إجمالي من (% الخارجي الدين

 )المحلي
101 109 100 000 107 

 الحقيقي الفعلي الصرف سعر الصرف سعر

 (% التغير( 
-101 -001 -101 -101 -100 

 .1، ص0111ماي  17 أ،.م.واشنطن، و ،000/11 صندوق النقد الدويل رقمتقرير : املصدر

تمد بصفة أساسية على ايرادات من املؤشرات املذكورة أعاله، أّن االقتصاد الوطين مازال يعنستنتج     

 النشاط دعم يف للمساعدة اهليكلية اإلصالحات من واسعة مبجموعة القيام ينبغيروقات، و أنه احمل

 ،دالصد هذا يف صندوق النقد الدويل خرباء املقترحة من طرف اإلصالحات أهم ومن ،هوتنويع االقتصادي

 مبا يف ذلك جنيباأل واالستثمار الدولية التجارة من مزيد أمام االقتصاد وفتح لاألعما مناخ حتسني جند

 ورفع الرأمسالية، األسواق وتطوير االئتمان على احلصول فرص وحتسني ،الشراكات االستراتيجية اللجوء اىل

 مهارات توافق مستوى حتسني مع العمل أسواق يف املرونة زيادةة، و والشفافي والتنافس احلوكمة مستوى
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 رؤوس يف هذا األخري مشاركة أمام اجملال وفتح ،اخلاص القطاع احتياجات مع التعليمي النظام خمرجات

 .الشفافية من أساس على العامة االقتصادية املؤسسات بعض أموال

 الذي يضم تصنيف( 0111جوان )البنك العاملي في التقرير الصادر عن ففيما خيص مناخ األعمال،      

 111اجلزائر يف املركز  تنفُص ،1"سهولة ممارسة أنشطة األعمال"دولة حسب درجة  107 اقتصاديات

وضعية  يلخص؛ اجلدول املوايل على التوايل 91و  91بينما حازت كل من تونس و املغرب على املرتبتني 

 :مؤشرات مناخ األعمال بالنسبة ألهم االقتصاد اجلزائري

 ترتيب االقتصاد اجلزائري بالنسبة ألهم مؤشرات مناخ األعمال: 10جدول رقم 

 التغيري يف الترتيب 0111سنة املرتبة  0111املرتبة سنة  املؤشرات
 0- 111 111 بدء النشاط التجاري

 0+ 101 100 تراخيص البناءاستخراج 

 1- 101 111 احلصول على الكهرباء

 1- 111 111 تسجيل امللكية

 1- 191 191 احلصول على القروض

محاية املستثمرين املسامهني 
 1- 191 191 بنسبة ضئيلة

 1- 110 117 دفع الضرائب

 - 191 191 التجارة عرب احلدود

 - 111 111 تنفيذ العقود

 0- 91 91 االعسارتسوية حاالت 

 "سهولة ممارسة أنشطة األعمال"تقرير البنك الدويل حول  :املصدر                                

ل العوامل مناخ األعمال اجلزائري ال يزال حيتل مراتب متأخرة يف ُج نالحظ من خالل هذا اجلدول أّن    

و بالتايل جيب بذل املزيد من اجملهودات من أجل حتسني هذه  اجلالبة لالستثمارات األجنبية املباشرة،

الظروف، السيما فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية، تسهيل االجراءات اجلمركية و االدارية، حماربة 
                                                           

1
 . 00/11/0111: ، تم التصفح يومwww.albankaldawli.orgاملوقع الرمسي للبنك الدويل  

http://www.albankaldawli.org/
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ثر سلبا على مناخ األعمال السائد، لكّن رغم ذلك، تبقى االقتصاد املوازي و غريها من العوامل اليت تؤ

 1:، و يرجع ذلك اىل عاملني أساسينيللعديد من املستثمرين األجانباجلزائر وجهة 

و توفري الكثري  مع كخيار استراتيجي مفضل للحكومة اجلزائرية، مع شركاء أجانب تبّني الشراكة -

  صحاب السمعة العاملية ؛ألمن التسهيالت 

أي الطلب املصحوب القدرة على ) الذي يتميز به قيمة الطلب الفعالاتساع السوق اجلزائري و  -

 .0111مليار دوال أمريكي هناية سنة  10يف حدود حوايل  ، و هي( التسديد

بيئة النشاط  رئيس قسم اليقظة االستراتيجية على مستوى وزارة الصناعة و املناجمبصفة عامة، يلخص 

الشركاء األجانب يتوافدون على اجلزائر، يعين ذلك أن هنالك ظروف مناسبة  مادام:" اجلزائرية بقوله

 ".للنشاط

 االطار القانوين لالستثمار األجنيب املباشر و الشراكات االستراتيجية :املطلب الثاين

العابر للحدود، حيث يقوم به مقيم يف  على أنه نوع من االستثماراالستثمار األجنيب املباشر  ُيعرف     

هبدف احلصول على فائدة مستدامة يف مؤسسة تقع خارج حدود الوطن ( املستثمر املباشر) اقتصاد معني

ضرورة صندوق النقد الدويل  و ُتسمى مؤسسة االستثمار املباشر، و قد حدد ،األم للمستثمر املباشر

باملائة من حقوق  11ثل األسهم املكونة لرأس املال أو ما ميعلى األقل من  باملائة 11نسبة االستحواذ على 

 . 2التصويت يف مؤسسة االستثمار املباشر

    ، أي عام واحد بعد االستقالل،1711بالنسبة للجزائر، فإّن أول قانون لالستثمار صدر يف جويلية     

: منه اليت تنص على 11وهذا طبقا ملا جاء يف املادة  للمستثمرين األجانببصفة أساسيا و قد كان موجها 

االستثمار معترف به لكل شخص طبيعي أو معنوي أجنيب يف حدود النظام العام وقواعد اإلقامة يف إطار "
                                                           

1
 .01/10/0111مقابلة مع رئيس قسم اليقظة االستراتيجية على مستوى وزارة الصناعة و المناجم، في  

2
 UNCTAD Training Manual on Statistics for FDI and the Operations of TNCs : "FDI Flows and Stocks", 

Volume 1, United Nations New York and Geneva, 2009, p35. 
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تقليص جماالت تدخل املستثمر  بسبب  ه مل يالقي النجاح املنشودلكن ،1"القوانني واألنظمة السارية املفعول

أنه ال ميكن القيام باستثمارات  أيثانوية،  تعترب اليت االتاجمل ذا األخري بعضهلحيث خصصت  األجنيب

أجنبية مباشرة إال يف اجملاالت اليت ال تعترب ذات أمهية حيوية لالقتصاد الوطين، أما إذا تعلق األمر باجملاالت 

 ا، باالضافة اىل خضوعالستثمارات الدولة واهليئات التابعة هل حصريةفإهنا  االستراتيجية مثل احملروقات،

إمكانية الدولة يف إعادة شراء كل األسهم اليت ميلكها الشريك مسامهة الشريك اىل قوانني مقيدة مثل 

  مل يطمئن املستثمرين األجانب ياألمر الذاليت مل تستقر بعد، الوضعية السياسية  ، هذا عالوة علىاألجنيب

 . فشل هذا القانون أدى اىل و

              املؤرخ 001-11رقم  اصدار قانون جديد عن طريق املرسومبعد اخفاق القانون األول، مت    

موجها بالدرجة األوىل لالستثمار الوطين الداخلي، خدمة هلدف  كان و الذي ،17112سبتمرب  11يف 

يف إطار توجه سياسي هدفه  ، و ذلكاحلكومة املتمثل يف متويل االقتصاد عن طريق املؤسسات الوطنية

و قد عرف هذا القانون جناحا نسبيا حيث عرفت االستثمارات األجنبية  ،ةالتحرر من اهليمنة األجنبي

يتوصل  مل أنه غري، الصناعيةلكن على حساب باقي القطاعات  املباشرة يف قطاع احملروقات ارتفاعا حمسوسا

النزاعات  وكذا خضوع إجراء التأميم بصفة كافية نظرا لعدة عوامل منها ةاألجنبي اتإىل جلب االستثمار

    ابتداء  االستثمارات األجنبية بأشكاهلاإىل تقنني  اجلزائري الذي دفع باملشرعاألمر للمحاكم اجلزائرية، 

 .1700 سنة من

                                                           
1
 ،للجمهورية الجزائريةالمتضمن قانون االستثمارات، الجريدة الرسمية  1711جويلية  01المؤرخ في  099-11من القانون رقم  11المادة  

 .1711أوت  01الموافق ل  11العدد 
2
 01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد رقم يتضمن قانون االستثمارات،  1711سبتمبر  11المؤرخ في  001 -11المرسوم رقم  

 .1711سبتمبر  19الموافق ل 
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و سريها،  املشتركةقانونا للمؤسسات االقتصادية  1700لقد خصص املشرع اجلزائري ابتداء من سنة    

حيث تنص  ،111-00 رقم و هو القانون املؤسسات اليت يساهم فيها شريك وطين و شريك أجنيب،  أي

ال ميكن بأي حال من األحوال أن تقل نسبة مسامهة املؤسسة أو املؤسسات الوطنية " أنه علىمنه  00املادة 

سنة لللجريدة الرمسية  11من العدد  10، و هو ما يوافق املادة "املائة من رأس املال االجتماعيب 11 عن

 :يلي ما اىل غلبيةاأل على احليازة خالل من هتدف احلكومة وكانت، (الفصل الثالث) سالفة الذكر 0117

 ؛ للتنمية الوطين املخطط لتوجيهات املشتركة املؤسسات تأسيس إخضاع -

 االقتصادية املؤسسات يف املسامهني األجانب املستثمرين على الرقابة ممارسة من الدولة متكني -

 املشتركة؛

 .األجانب الشركاء ميتلكها اليت احلديثة التكنولوجيا اىل الوصول -

 استثناء اىل باإلضافة التجاري القانون ألحكام ختضع هنافإ املشتركة، املؤسسات لتأسيس لنسبةبا     

 املؤسسات هذه إنشاء فإن لذلك وطبقا ،العام يقيد اخلاص ملبدأ طبيقات الذكر لفسا 11-00 لقانونا

 األساسية القوانني إعداد قبل األجنيب واملستثمر اجلزائرية املؤسسة بني مشترك اتفاق إبرام أساسا يشترط

 :أمهها مسائل عدة وحيدد املؤسسة وسري تأسيس تنظيم إىل االتفاق هذا ويهدف ،للمؤسسة

 ؛ ومدهتا عملها وجمال املؤسسة دفه -

 ؛ الطرفني من كل وواجبات التزامات -

 ؛ استحقاقه وآجال االجتماعي رأمسال حترير كيفية -

 ؛ املؤسسة أهداف لتحقيق الضرورية واملالية والتقنية والبشرية املادية الوسائل تقدمي كيفيات -

 .املشتركة املؤسسة من اخلروج كيفية و النزاعات حل طريقة -

                                                           
1
 11من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  1701أوت  11المؤرخ في  11-01المعدل والمتمم بالقانون 11-00القانون رقم  

 .1701أوت  09المؤرخ في 
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 .رام اتفاقات التعاونلبنود اليت ما تناقش عادة خالل ابنالحظ أّن املشرع تطرق اىل أهم ا   

  (السياسي) اتمستوى اختاذ القرار بني من جهة أخرى و يف جمال االستثمار دائما، جيب توضيح الفرق  

 يف ؤرخامل 001-11 رقم تنفيذيال رسوماملعن طريق  مت تفعيله املستوى السياسيف و املستوى التشغيلي،

 وسريه تنظيمهكذا  و ،لالستثمار الوطين صالحيات اجمللسبتشكيل و  يتعلقالذي  ، و0111سبتمري  01

مهامه فيمايلي تلخيصميكن ورئيس احلكومة، ل املباشرة سلطةالحتت حيث يكون 
1

: 

 يقترح استراتيجية تطوير االستثمار و أولوياته ؛ -

و يوافق عليه و حيدد األهداف يف جمال  ،لترقية االستثمار الذي ُيسند اليه يدرس الربنامج الوطين -

 تطوير االستثمار ؛

 يقترح مواءمة التدابري التحفيزية لالستثمار مع التطورات امللحوظة ؛ -

 يدرس كل اقتراح لتأسيس مزايا جديدة و كذا كل تعديل للمزايا املوجودة ؛ -

 ؛ حتيينهاتعديلها و ب كما يقوميدرس قائمة النشاطات و السلع املستثناة من املزايا و يوافق عليها  -

 الوطين لترقية االستثمار ؛ القروض الضرورية لتغطية الربنامج سهل احلصول علىي -

 يضبط قائمة النفقات اليت ميكن اقتطاعها من الصندوق املخصص لدعم االستثمار و تشجيعه ؛ -

 ؛ئمة لتطوير االستثمار الاملالية املدوات األؤسسات و املحيث على انشاء و تطوير  -

 .مسألة أخرى ذات عالقة باالستثمار ليعاجل ك -

                                                           
1
،        و 11-10، ص 0111أكتوبر  11الموافق ل  11يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الجرمن  001-11المرسوم التنفيذي رقم  

 .الذي أضاف الوزير المكلف بترقية االستثمارات 01العدد  للجمهورية الجزائرية،من الجريدة الرسمية  101-11: المعدل بالمرسوم رقم
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 االستثمار لتطوير الوطنية الوكالة تسمى هيئة انشاء مت فقد لالستثمار، التشغيلي للمستوى بالنسبة أما   

)ANDI( الوالئي و احمللي املستوى على مركزية ال ياكلهب تتمتع و ،العاصمة باجلزائر االجتماعي مقرها 

 .الوطن خارج مكاتب اىل باالضافة

 املعنوية خصيةبالش تتمتع احلكومة، رئيس وصاية حتت إداري طابع ذات عمومية مؤسسة الوكالة تعترب     

 000-11  رقم التنفيذي املرسوم مبوجب ذلك جاء فقد سريها وكيفية تنظيمها أما ،املايل واالستقالل

0111 سبتمرب 01 يف املؤرخ
1

 اإلدارة جملس ويتكون عام، ومدير إدارة جملس من الوكالة هذه وتتكون ،

 عمومية هيئات و مهنية ومنظمات وزارات عدة ميثلون أعضاء عدة من احلكومة رئيس ممثل يرأسه الذي

 التشغيل، ممثل اجلمارك، ممثل اإلصالحات، وتنسيق باملسامهة املكلف الوزير ممثل :من بكل األمر ويتعلق

 عن ممثل و التجاري للسجل الوطين املركز عن ممثل اإلقليم، بتهيئة املكلف الوزير ممثل الضرائب، ممثل

 القضاء أمام وميثلها بامسها يتصرف الذي هو و اإلدارة جملس أمانة العام املدير ويتوىل ،البلدي الشعيب اجمللس

 .لالستثمار الوطين اجمللس إىل يرسله الوكالة نشاط عن أشهر ثالثة كل اتقرير ويعّد

 الوطنية الوكالة صالحيات يتضمن 0111 سنة أكتوبر 7 يف  ؤرخامل 111-11 رقم تنفيذيال رسومامل 

:كما يلي سبعة مهام أساسيةيف الوكالة هذه مهام تتمثل و، وسريها وتنظيمها(ANDI) االستثمار لتطوير
2

 

و تزويدهم  االعالم عن طريق استقبال و اعالم املستثمرين يف مجيع اجملاالت الضرورية لالستثمار، -

 ؛و التنظيمات املتعلقة باالستثمار بالوثائق الضرورية اليت تسمح بالتعرف األحسن على التشريعات

، االستثمارات والضغوط اليت تعيق إجناز حتديد كل العراقيلتسهيل و تبسيط االجراءات عن طريق  -

 ؛ التنظيمية والقانونية لعالجها تقترح على الوزير الوصي التدابري مث
                                                           

1
يتعلق بصالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرها، الجريدة  01/17/0111: المؤرخ في 000-11: المرسوم التنفيذي 

 .0111لسنة  11الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
2
 http://www.andi.dz/index.php/ar/missions-de-l-andi visité le 18/10/2016. 

http://www.andi.dz/index.php/ar/missions-de-l-andi
http://www.andi.dz/index.php/ar/missions-de-l-andi
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والتعاون مع اهليئات العمومية  املبادرة بكل عمل يف جمال اإلعالم والترقيةترقية االستثمار عن طريق  -

اجلزائر وحتسني مسعة اجلزائر يف  لالستثمار يفويف اخلارج هبدف ترقية احمليط العام  واخلاصة يف اجلزائر

 ؛ اخلارج وتعزيزها

تنظيم مصلحة مقابلة  واألخرى،  مرافقة املستثمرين ومساعدهتم لدى اإلدارات املساعدة عن طريق -

 ؛ املقيمني والقيام بالترتيبات املرتبطة بإجناز مشروعهم وحيدة للمستثمرين غري

عن طريق اعالم املستثمرين بتوفر األوعية العقارية، و جتميع كل  االقتصادياملسامهة يف تسيري العقار  -

على مستوى الوزارة املكلفة بترقية املتواجد معلومة مفيدة لفائدة بنك املعطيات العقارية 

 االستثمارات؛

املعايري االقتصاد الوطين استنادا إىل  حتديد املشاريع اليت هتم مصلحة تسيري االمتيازات عن طريق -

و التفاوض حول  ،احملددة يف التنظيم املعمول به اليت صادق عليها اجمللس الوطين لالستثمار والقواعد

الوصية وضمن اإلطار احملدد يف التشريع  حتت إشراف السلطة االمتيازات املمنوحة هلذه املشاريع

 ؛ املعمول به

  التأكد، ومدى تقدم إجنازها املسجلة وائيات تتعلق باملشاريع ضمان خدمة إحص املتابعة عن طريق -

 .يتعلق باالتفاقيات لتزامات املستثمرين فيماإمن احترام 

نالحظ أّن احلكومة تقوم بتشجيع االستثمارات من خالل األجهزة املستحدثة، كما أهنا قلصت     

جتميع كل ويقصد بالشباك الوحيد ، "الشباك الوحيد"املمارسات البريوقراطية عن طريق استحداث 

لتسهيل عملية االستثمار و ربح  ، و ذلكاخلدمات اإلدارية واملالية اليت حيتاجها املستثمر يف جهة واحدة

 .الوقت و كذا التقليل من العراقيل
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 استراتيجية و التعريف باملؤسسات قيد الدراسة بعض التجارب السابقة لشراكات : املبحث الثاين

مؤسسات  هبا مرت استراتيجيةالسابقة لشراكات سنركز يف هذا املبحث على سرد بعض التجارب   

جزائرية، و أهم احملطات اليت ميزت هذه التجارب سواء كانت اجيابية أو سلبية، مث نتطرق اىل تعريف 

 .املؤسسات قيد الدراسة امليدانية، و اليت سنتطرق اليها بالتفصيل يف الفصل القادم

 بعض التجارب السابقة للشراكات االستراتيجية مع املؤسسات األجنبية يف اجلزائر : األولاملطلب 

شراكات استراتيجية مع مؤسسات أجنبية، السيما بتجارب ية اجلزائر العديد من املؤسسات مرتلقد     

ا من جتربة االجيايب تفاوتدرجة جناحها و أثرها منذ االنفتاح االقتصادي و تشجيع االستثمار األجنيب، لكن 

 .أهم الدوافع و النتائج املترتبة عنها يلي سوف نقوم بعرض بعض التجارب السابقة و فيما ألخرى ؛

 "هنكل اجلزائر"و" اجلزائر جرجرة-دانون" حاليت: الفرع األول

مرحلة انتقالية للسيطرة الكلية على املؤسسة  ثلمتكاّل منهما  بعض ألّنسوف نتناول هاتني احلالتني مع      

حيوز  ، و ذلك عن طريق انشاء مؤسسة مشتركةمن طرف املؤسسة األجنبية متعددة اجلنسيات اجلزائرية

و فيما يلي  ترة معينة من النشاط املشترك،غلبية مث شراء باقي األسهم بعد ففيها الشريك األجنيب على األ

   :مث نقوم بالتحليل املشترك هلما احلالتني هاتني عرضسن

 :يف حملطات اليت مرت هبا هذه الشراكةأهم ا متثلت ":جرجرة اجلزائر-دانون"املؤسسة املشتركة حالة 

" دانون"متعددة اجلنسياتؤسسة بني امل ابرام اتفاق شراكة استراتيجية :0111 أكتوبر 01 -

(Danone) مبوجبه استحواذ دانون على ، و قد مت"بعطوش"الغذائيةع اجلزائري للصناعات و اجملّم 

هذه املؤسسة  تسميةبعطوش، و قد مت  ، و هي فرع من جممع"جرجرة"باملائة من أسهم مؤسسة  11

ج منتجات األلبان من االتفاق هو انتا العام املعلن ، و كان اهلدف"جرجرة اجلزائر-دانون"املشتركة 

ذ البداية يف املؤسسة من "دانون"حتكمت . املستقبلمث التصدير يف اجلزائري  الطازجة للسوق



 الجزائر في االستراتيجية الشراكات واقع: الرابع الفصل

 

107 
 

باالضافة اىل حتكمها يف أغلبية رأس املال، شغل موظفوها أهم الوظائف يف اهليكل املشتركة، ف

 التنظيمي، مثل نائب املدير العام، املدير املايل، مدير املبيعات، مدير التسويق و مدير قسم املشتريات،

 يطرة على تدفق األموال و بالتايل السيطرة على نشاط املؤسسة ؛و هي مناصب حساسة تضمن الس

موجهة الشروع يف القيام بدراسات بانشاء خمزن للمواد األولية و " دانون"قامت : 0111خالل سنة  -

وارد املو تعيني  استقطابمارات أخرى يف جمال ثباالضافة اىل است ،(Dun Up)النتاج منتج جديد

 ؛ " صومام"من مؤسسات منافسة مثل مؤسسة ، السيما بشريةال

تدعيم غرفيت التربيد املتوفرتني، و اجناز غرفة تربيد ثالثة، باالضافة اىل انشاء حمطة  :0110خالل سنة  -

بتسويق أول منتج هلا يف اجلزائر حتت " جرجرة اجلزائر-دانون"ملعاجلة املياه، مث قيام املؤسسة املشتركة 

 ؛(yaourt)  عالمة دانون

اطالق منتج  اجناز غرفيت تربيد رابعة و خامسة، مث انشاء ورشة صيانة و: 0111خالل سنة  -

عن طريق توفري وسائل  "Danao"مثل  الدخال منتجات جديدةاالستعداد  ، مث(Dun Up)جديد

 ؛ االنتاج املناسبة و تكوين العمال داخل و خارج الوطن

        حتكم أفضل يف تكاليف االنتاج عن طريق ختفيض تكاليف طاقة االنتاج : 0111خالل سنة  -

، و الرفع من الطاقة "7111ايزو "احلصول على شهادة اجلودة  تقليص عدد الوحدات املعيبة، مثو 

 ؛ القيام بتدقيق داخلي االنتاجية و

من أسهم جممع بعطوش لتصبح املؤسسة املشتركة مملوكة من طرف دانون  11شراء  :0111جوان  -

باملائة يف  11احليازة على حصة سوقية تقدر حبوايل ، و ما ميثل األغلبية الساحقة أي باملائة 71بنسبة 

 ".جرجرة"فقط أي بدون ذكر اسم" دانون"و انتاج منتجات حتت اسم  ذلك الوقت
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حملطات اليت مرت هبا هذه فيمايلي، سوف نقوم بعرض أهم ا: "واد التنظيفاملؤسسة الوطنية مل-هنكل"حالة 

 :الشراكة

        "هنكل"متعددة اجلنسيات شراكة بني املؤسسة  التوقيع على عقد: 0111 ماي 01 -

(Henkel)  املؤسسة الوطنية ملواد التنظيفو(ENAD) وحدة  11، و قد كانت لدى هذه األخرية

انشاء مؤسسة مشتركة حتت اسم  خمصصة ملواد التنظيف، و مت مبوجب هذا العقد 1انتاج منها 

Henkel-ENAD Algérie""،  يفتنتمي إليها كل من وحدات االنتاج املتواجدة حيث: 

   ،(والية ميلة) شلغوم العيدباالضافة اىل امكانية شراء وحدة  عني متوشنت و (والية اجلزائر)الرغاية

و هو  أغلبية رأس مال املؤسسة املشتركةعلى  يف اطار هذه الشراكة األجنبيةاستحوذت املؤسسة  و

حتسني كان اهلدف العام املعلن من هذا االتفاق هو قد  ، ومن اطاراهتا عينت مديرا أجنبيا مث، 11%

ا مبنتجات أخرى يف اطار التنويع، علما أّن املؤسسة احمللية الوطنية و تدعيمه منتجات املؤسسة

استمرت يف انتاج منتجات خاصة هبا خارج جمال الشراكة و منافسة ملنتجات املؤسسة املشتركة مثل 

 ؛" نور"و  "ثلج"منتج 

    الرائدة يف السوق اجلزائري، و ذلك بعد شرائها و حتسينها، "ISIS"اطالق عالمة  :0111 جانفي -

جوان آلالت الغسيل، و ذلك يف " ISIS"مث انتاج منتج جديد حتت نفس العالمة و هو مسحوق

 ؛0110

ختصيص وحدة ملنتجات الغسيل و  ،شلغوم العيدوحدة االنتاج باالستحواذ على : 0110 خالل -

السائلة على مستوى املنطقة الصناعية للرغاية، و هو ما ساعد كثريا على حتسني نوعيتها و جعلها 

 لغسل املالبسمسحوق ) "ISIS Express"مث ادخال منتج جديد آخر و هو  السوق،رائدة يف 

 ؛ (باأليدي
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نالحظ أّن  و ،غسيلهو مسحوق لل، و "le chat"عالمة  منتج جديد حتتإطالق : 0111جوان  -

مع مرور الوقت و التعرف على نتجات جديدة يف السوق اجلزائرية املؤسسة األجنبية تقوم باطالق م

الغسيل باأليدي الذي ميثل احتياجا خاصا مقارنة بالسوق األورويب،  :خصائص السوق اجلديد مثل

سيا يف تسريع تأقلم املستهلكني مع كما أّن االستحواذ على العالمات احمللية يشكل عامال أسا

 ديدة ؛املنتجات اجل

اء الشراكة باهنع سنوات و نصف من العمل املشترك، قامت هنكل أي بعد أرب: 0111ديسمرب  -

    من أسهم املؤسسة املشتركة، %11 شراء حصة الشريك اجلزائري، و املقدرة بو  القائمة

لكل املنشآت اليت كانت خمصصة للمؤسسة املشتركة،  ومبوجب هذا االتفاق أصبحت هنكل مالكة

لعاصمة، و مت تغيري امسها اىل مقر االدارة العليا املتواجد باجلزائر ا و شلغوم العيدوحدة  باالضافة اىل

 من %11 وايلحبحصة سوقية تقدر  استحوذت على، و (Henkel Algérie)"ل اجلزائرهنك"

، كما حققت رقم أعمال قدر %)10(فيما خيص كل منتجاهتا ماعدا اجلافيل  السوق اجلزائري

 .0111 دينار جزائري سنة يريسبعة مالب

 مليون دينار 011قدرت قيمتها ب  اليت حصة املؤسسة احمللية على من أجل توضيح أسباب االستحواذ   

شراء حصة الشريك اجلزائري و اليت "أّن  0111سنة  "هنكل اجلزائر"املدير العام ملؤسسة  ، صرحجزائري

اتفاق الشراكة  رامخالل مفاوضات اب يدخل ضمن تفعيل بند الشراء الذي اُتفق عليه ،%11 ب متثلكانت 

استثمار أكثر  التزامات مثل بنود أخرى متثل الذي حيتوي على و ،(أي قبل أكثر من أربع سنوات و نصف)

 باإلطارات احملليةرنامج تكوين خاص تطبيق ب ، وسنوات 1إىل  1مليون دوالر يف أجل حدد من  01من 

 .1"و تطوير وسائل االنتاجلمؤسسة ل

                                                           
1
  Journal La Tribune, presse économique, France, 30 mai 2005. 
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 : التحليل

يف برنامج لتطوير املؤسسة املشتركة من خالل  متعددة اجلنسيات تشرع مباشرةنالحظ أّن املؤسسات     

 املوارد البشرية عن طريق سياسة حتديث وسائل االنتاج عن طريق استثمارات جديدة، تطوير: ثالثة مداخل

التسيري  تطبيق طرقمث تطبيق برنامج واسع لتكوين العمال، و ثالثا  استقطاب و تعيني و مكافآة فعالة

 .(القيام بالتدقيق و احلصول على شهادات اجلودة) احلديثة اليت تضمن سالمة العمال و جودة املنتجات 

      احملليةملؤسسات ادوافع كانت  ،(مؤسسة عمومية و أخرى خاصة) و رغم اختالف ملكّيتها بصفة عامة،

 :كمايلي( ع بعطوش و املؤسسة الوطنية ملواد التنظيفجمّم)

 االستفادة من السمعة و العالمة التجارية للشريك األجنيب ؛ -

   ما يف باقي منشآت املؤسسة الوطنيةالولوج اىل التكنولوجيا املتطورة و نقل املعرفة مث االستفادة منه -

 .(يف حالة املؤسسة الوطنية للمواد التنظيف)و احلصول على مصدر متويل اضايف 

 هاتني التجربتني أهنما ميثالن احلالة النموذجية عرض نالحظ من خاللأما بالنسبة للشركاء األجانب، ف

للتعرف على املؤسسة احمللية قبل االستحواذ  كأداة مع املؤسسات احمللية الستخدام الشراكة االستراتيجية

يف اطار استثمار أجنيب  متعددة اجلنسيات خارج حدود وطنها األمات لتوسع املؤسس أي أهنا أداة ،عليها

مؤسسة "شتركة اسمهكذا مؤسسات م الباحثون على طلقي و هو الدافع األكثر وضوحا حيث مباشر،

كما أن التحكم يف ، (joint venture de multinationalisation)1"مشتركة هبدف التوسع الدويل

كان واضحا منذ البداية يف احلالتني السابقتني، و هو ما يؤدي اىل  خالل هذه الفترة االنتقالية هذه األخرية

حصول الشريك األجنيب على فوائد أكرب من نظريه احمللي، خاصة بعد االستحواذ الكلي و نقل جزء كبري 

الذي السالف الذكر، و  0117قانون  للرجوع اىلو هو ما أدى بشكل أساسي  ارج الوطن،من األرباح خ

                                                           
1
 Garette B et Dussauge P: "les stratégies d'Alliances", éditions d'organisation, France 1995, p91. 
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ح مدير يصرت و ما يوضح هذه املالحظات أكثر هو ،الشريك األجنيب ألغلبية رأس مال كمينع من امتال

ميزت لقد واجهنا الكثري من الصعوبات يف التأقلم مع البيئة اليت ": 0111سنة " هنكل اجلزائر"مؤسسة 

    الشريك اجلزائري ساعدنا  القيام بعملية استحواذ مباشرة،زائري يف السابق و اليت مل تسمح بالسوق اجل

، كما "بشكل عام سارت الشراكة بشكل جيدما عن طريق النصائح املفيدة، و لعب دورا اجيابيا، السي

الشركاء احملليني، السيما يف جمال  نعمل مع الكثري من" :يضيف يف سياق أثر الشراكة على االقتصاد الوطين

املواد اليت  فقط التغليف، و هو ما يؤدي اىل خلق الكثري من مناصب الشغل غري املباشرة، كما أننا نستورد

لقد جتنبنا الكثري من ": 0111ح سنة صّر" دانون اجلزائر"كما أّن املدير العام ل  ،1"ال تصّنع يف اجلزائر

 دوافع ال، و هو ما يؤكد على 2"بالسوق اجلزائري، السيما يف جمال التوزيعاألخطاء بفضل خربة جرجرة 

التعلم من الشريك احمللي فيما خيص املمارسات  ، و اليت تتمثل يفالعامة املؤسسات املتعددة اجلنسيات

 .و استغالل شبكة التوزيع القائمة و مصادر املوارد األوليةاالدارية 

 (Cevital-Yara)" يارا-سيفيتال"حالة الشراكة : الفرع الثاين

اليت متثل  ((ceviagro "ورغسيفيا"بني مؤسسة  11/17/0117 يفشراكة استراتيجية  ابرام عقدمت     

 "Yara international" اجلزائري، و املؤسسة النروجيية Cevital ّمعجمل الفرع اخلاص باالنتاج الزراعي

 فإّن و بالتايل متواجدة يف القارات اخلمس على مستوى العامل،، و هي الزراعية اليت تنشط يف جمال األمسدة

االتفاق فرعا واحدا من  ون، حيث ميس هذااكال الشريكني حيافظان على استقالليتهما خارج جمال التع

سة ، بينما يستهدف سوقا واحدا بالنسبة للمؤسالذي ينشط يف قطاعات خمتلفة فروع اجملمع اجلزائري

االختالف الذي مييز هذه احلالة مقارنة مع احلاالت السابقة هو أّن  ؛ ق اجلزائرياألجنبية و هو السو

                                                           
1
 journal Elwatan, quotidien Algérien: "Entrée de Henkel dans le marché des détergents en Algérie", Article 

de Mahmoud Mamart, publié le 25-12-2006. 
2
  Journal Elwatan, quotidien Algérien: " Djurdjura fond dans le pot Danone", Article de Ali Benyahia, publié 

le 25-12-2006. 

http://www.djazairess.com/fr/author/Mahmoud+Mamart
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خمرجات  ، حيث أّن(قطاع االنتاج الزراعي) الشريكني يقومان بنشاطني خمتلفني داخل نفس القطاع

، لكن اليت تقوم بتسويقها "ورغسيفيا"مؤسسة  ثل مدخالتالزراعية مت األمسدة املتمثلة يف "Yara" مؤسسة

 :شراكة استراتيجية هوما جيعل من هذا االتفاق 

  ؛ ورد واملشتريامللصفقات التجارية اليت تقوم بني اميثل بديال عن  -

التكامل العمودي و هو االستحواذ على مؤسسة تنشط يف نفس القطاع، عادة ما ميثل بديال عن  -

 موزعا ؛تكون موردا أو 

 ؛ جمال الشراكةلية كل مؤسسة خارج احلفاظ على استقال -

، حيث أّن الشريك األجنيب استغل تنظيمية منفصلة أي مؤسسة مشتركةوحدة نشاء ال احلاجة عدم -

شبكة التوزيع املتطورة للشريك اجلزائري، بينما استخدم هذا األخري منتجات الشريك األجنيب لبدء 

 .مل تكن تنشط يف جمال بيع األمسدة الزراعية قبل ابرام هذا االتفاق "Cevital"هذا النشاط، ألّن 

ال يعترب هذا شراكة فمث بيعها مباشرة،  Yara"" بشراء منتجات سيفياغرولو قامت جتدر االشارة اىل أنه    

و تصهميم   يهة اختارت الشريك األجنيب على أساس قدرتهه االبداع  ةاستراتيجية، بل أن املؤسسة اجلزائري

 .تساير التطورات احلاصلة يف السوق اجلزائريمنتجات جديدة 

 :فيما يلي قد متثلت األهداف املعلنة من الشريكني و

 الفرعمكّمال لنشاطات  نشاطاالذي يعترب  الزراعيةبالنسبة لسيفياغرو، دخول نشاط األمسدة  -

أكرب حصة سوقية على املستوى  احليازة على مثل زراعة احلمضيات و اخلضر و الفواكه، مث األخرى

 ؛احمللي 

 .، اهلدف الواضح هو دخول السوق اجلزائري لألمسدة الزراعية"Yara"بالنسبة ل  -
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، لكن بتحليل هذه األهداف، جند أهنا تنطوي على العديد من األهداف الغري املعلنة بالنسبة للشريكني

يتطلب منتجا يلّبي حاجات املستهلكني بطريقة ، فإّن احلصول هدف الريادة يف السوق لسيفياغروفبالنسبة 

عالمة جتارية ذات ب رائد على املستوى العاملي يتميز لذلك قام باختيار شريك املنافسني، منتجات أفضل من

 ،و قدرات كبرية يف جمال البحث متكنها من تطوير منتجات مالئمة ملتطلبات السوق اجلزائريمسعة عاملية، 

يربز بوضوح من خالل الربنامج املسطر لتدريب املوارد البشرية داخل و خارج كما أّن هدف التعلم 

 .الوطن

شبكة كما أّن ، تشكل هدفا أساسيا بالسوق اجلزائري Cevital""خربة و معرفة فإّن "Yara" بالنسبة ل 

الذي ميتلك نقاط بيع على مستوى القطر الوطين، و خربته التسويقية  اجلزائري املتطورة للشريكالتوزيع 

وافز ح اليت امتلكها من خالل بيع منتجاته اخلاصة، أو من خالل بيع منتجات شركاء آخرين، كلها متثل

      و بالتايل فإّن هذه الشراكة متثل وسيلة مفضلة للتعرف على السوق اجلزائري ،إضافية للشريك األجنيب

سواء من طرف الشريك  انشاء وحدة انتاج مستقلة مستقبال كتساب مكانة فيه، السيما يف ظل امكانيةو ا

 .األجنيب أو الشريك احمللي، و بالتايل فالتعلم من الشريك يف هذه احلالة يعترب دافع أساسي غري معلن

فيذ االتفاق طاملا أّن نالحظ من خالل هذه الشراكة أّن أهداف الشركاء خمتلفة لكنها ال تؤثر على تن 

، كما أّن جمال االتفاق واضح حبيث أن منتجات الشريك األجنيب ُتسوق يف مصاحل الشركاء ليست متضاربة

سوق األمسدة اجلزائري بصفة حصرية من طرف الشريك اجلزائري، و هو ما مينع أي طرف آخر من 

نفسه، كما ال جيوز لسيفياغرو تسويق تشكيلة املنتجات املتفق  "Yara"تسويقها حىت و لو كان املنتج 

                                      .عليها خارج اجلزائر

و يرجع هذا اىل كون  ،السابقة ميز ببساطة أكرب مقارنة باحلاالتمن هذه احلالة أهنا تت أيضا الحظن    

االستحواذ أنه مل يفضي اىل انشاء مؤسسة مشتركة أو  االتفاق ميثل جزءا صغريا من نشاط الشريكني، كما
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استراتيجية على نسبة معينة يف رأس مال احدى الشريكني، لكنها تبقى رغم ذلك مثاال جيدا على شراكة 

تماثلة ملسامهات الشركاء، و اليت كانت مكملة لبعضها املكما أهنا تربز بوضوح الطبيعة غري  ،عمودية

  .البعض

  :أرسيلور ميتال-حالة مركب احلجار: الفرع الثالث

يعترب مركب احلجار للحديد و الصلب من أكرب املشاريع اليت حققتها اجلزائر، حيث يتربع على مساحة    

 عامل 1111هكتار تابعة إلقليم بلدية سيدي عمار بوالية عنابة، و يشغل حوايل  011امجالية تقدر ب 

 .مليون طن من الفوالذ السائل 0 حوايل مع طاقة انتاجية نظرية تبلغ 0111سنة 

املالكة ألسهم مركب  العمومية "سيدار" جمموعةبني  0111 أكتوبر 10توقيع عقد الشراكة كان يف    

و الصلب،  الذي يعترب الرائد العاملي يف صناعة احلديد " أرسيلور ميتال"احلجار، و الشريك األجنيب اهلندي 

، "أرسيلور ميتال عنابة" ب من أسهم املركب، و تسميته %91 األجنيب لنص على امتالك الشريك و قد 

 :فيما يليدوافع إبرام االتفاق و متثلت أهم 

        الطوعي، الذهاب عامل آالف سبعة ، اختار حوايل0111و 1779 بني سنيت املمتدة الفترة خالل -

 احلكومة دفع الذي األمر ،0111 سنة هناية مع دينار مليار 11 لتبلغ املركب ديون ارتفعت و

" أرسيلور ميتال"العمالق اهلندي  مع شراكة اتفاق على 0111 أكتوبر 10 يف التوقيع إىل اجلزائرية

    ،آنذاك عامل آالف 11 من أكثر قوت مصدر ومحاية االفالس، من احلّجار مركب إلنقاذ كخيار

 والصلب، للحديد "سيدار" جمموعة مال رأس فتح تضمنت دولية و كان ذلك عن طريق مناقصة

   الذي حتول فيما بعد اىل أرسيلور ميتال، ”إسبات“ اهلندي املتعامل بينهم من متعاملني ثالثة وتقدم

سنوات  11 ملدة الشغل مناصب حبماية و قد التزم و هو أكرب منتج للفوالذ السائل يف العامل،

 استثمار برنامج بتطبيق التزامه إىل إضافة ،اإلنتاج وسائل وتكوين العمال وعصرنة تأهيل وضمان
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 ملدة احلصول على امتيازات ضريبية مقابل ،سنوات 11 ملدة دوالر مليون 191 بقيمة مايل بغالف

 بنسبة املنجمية املواد نقلتكاليف  و والكهرباء املاء استهالك أسعار ختفيضتتمثل يف  سنوات 11

 مصاحل جتاه املستحقات تسديد عن النامجة التكاليف ختفيض وأيضا هبا، املعمول األسعار عن 11%

 .%19 بنسبة االجتماعية التأمينات وصندوق الضرائب

 :األسباب اليت أدت إىل إهناء الشراكة مع الشريك اهلندي

 على تويحي الذي لالتفاق هبإخالل احلكومة شعرت بعدما الشريك األجنيب يف اجلزائر متاعب بدأت  -

 باجلانب متعلق الثالث املايل، بالتركيب الثاين االستثمار، بربنامج األول يتعّلق :ثالثة بنود رئيسية

 واملناجم للصناعة األسبق الوزير عقد، و هذا ما أدى اىل االستقرار لضمان واالقتصادي االجتماعي

 الطرف بني الشراكة عقد مراجعة خالله مت ،0110 يف "ميتال أرسيلور "مسؤويل مع اجتماعا

الشريك  مسؤويل على اخلناق الوزير خالهلما من ضّيق اثنني بندين وضع و واهلندي، اجلزائري

 األجنيب الشريك التزام عدم حال يف الشراكة عقد فسخ اجلزائرية للدولة حيق أنه أوهلما األجنيب،

 اهلندي الشريك تعوض لن اجلزائرية احلكومة أّن و ثانيا عليها، املتفق اإلنتاجية األهداف حتقيق بشرط

 ؛0101 عام قبل الشراكة فض طلبه حال يف

 الشريك األجنيب من تضرر مسعته يف تزايد ملفات فضائح الفساد داخل مركب احلجار، و خوف -

          األسواق الدولية، باالضافة اىل مشاكل عدم االستقرار االجتماعي و كثرة النزاعات النقابية 

 ؛ 0111  أفريل مثل االضراب الذي وقعاألجور  و االضرابات العمالية اليت تطالب برفع

 من الضريبة رفع واملتضمن ،0111 املالية قانون خالل املستوردة املواد على الضريبية الرسوم رفع -

 املنتج على للحفاظ شاملة استراتيجية إطار يف احلديدية املنتجات استرياد عمليات على %11 إىل 19
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 منتجاته تسويق يف    لشريك اهلنديا ملستقبل بالنسبة كبري عائق مبثابة كان اإلجراء هذا ، والوطين

 ؛ اإلنتاج ضعف من األخرية السنوات يف يعاين الذي احلّجار مركب بوابة عرب "املصّنعة نصف"

       تدين مستوى مصداقية الشريك األجنيب على مستوى السوق الدويل النتاج احلديد و الصلب،  -

البورصات العاملية، باالضافة اىل ازدياد حّدة املنافسة العاملية يف هذا اجملال، و اخنفاض قيمة أسهمه يف 

مما أدى به اىل التخلي عن العديد من املشاريع االستثمارية عرب العامل و توقيف نشاط األفران يف 

 ء ؛رب التوجه اىل جمال البتروكيميابلجيكا و عدد من دول أوروبا الشرقية، و حماولة تنويع نشاطه ع

 الطرف إن بل املرجوة، للنتائج ترق مل سنوات 11 حلوايل متتد اليت احلصيلة أن احلكومة اعتربت -

 خاللالذي قدر  املايل عجزال حالةسنوات أخرى رغم  11ل  املمنوحة بتمديد للمزايا طالب اهلندي

 دفعها ما عامل، 1711 أجور توفري اإلدارة تستطع مل كما سنتيم، مليار 1011 ب 0111 سنة

ابتداء  ملدة طويلة العايل لفرنل تعطل جراء اإلنتاج عجالت توقف بعد لتسديدها البنوك من لالقتراض

 شامل ياستثمار خمطط تنفيذ األجنيب الشريك على احلكومة واشترطت ،0110 جويلية شهرمن 

 جديدة استراتيجية ووضع املركب، داخل جتماعياال ستقراراال تحقيقل ةيضرورال موالاأل وضخ

ىل إ جلس مسامهات الدولةمبأدى  امم اهلندي، الشريك به يلتزم مل ما وهو املركب، هيكلة إلعادة

 لدعم وتطوير تنمية خمطط وإقرار، 0111سنة  اهلندي الشريك من األغلبية استعادة قرار حسم

" امييتال" العمومي الصناعي اجملمع استعادة عن، و ذلك موازاة مع االعالن املركب إنتاج قدرات

 حق على اإلبقاء مقابل ،%11 رأمساله حصة رفع خالل من حلجارألغلبية أسهم ا( سابقا سيدار)

 اإلنعاش خمطط ، وتضمناحلصص من %17 ميتلك الذي "ميتال أرسيلور" اهلندي للشريك التسيري

 خالل طن مليون 000 إىل طن مليون 1 من اإلنتاج قدرات ودعم وعصرنة حتديث برنامج املعتمد

 وتطوير كهربائي حديث بفرن النشاط عن املتوقف األول الفرن استخالف يشمل كما ،0119 سنة
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 ويقارب العمل، مناصب على واحلفاظ والونزة بوخضرة مناجم تثمني وإعادة اإلنتاج، تقنيات

  ؛ دوالر مليار إمجاال للعملية املخصص املايل الغالف

 املرتبطة القاعدة بتطبيق هلا تسمح النقاط من جمموعة علىخالل عملية االسترجاع  احلكومة تستندا -

 السترجاع 0117 لسنة التكميلي املالية قانون من 91 املادة يف عليه املنصوص ، والشفعة حبق

على امكانية تكليف جملس مسامهات  هذه املادة حيث تنص ،االستثمارية واملشاريع املؤسسات

 منطلق من و ذلك ،الدولة الصندوق الوطين لالستثمار باسترجاع حصص يف املؤسسات املوجودة

 ؛ عليه املفروضة بااللتزامات األجنيب الشريك إخالل حاالت يف يطبق سياديا مبدأ كوهنا

أعلن ، 0111املركب أي يف أكتوبر  أسهم من املائة يف 11 استرجاع على سنة حوايل مرور بعد -

 املائة، يف مائة باحلجار والصلب احلديد مركب لكيةمل اجلزائر استرجاع عن واملناجم الصناعة وزير

 أن كاشفا فقط، التقنية املرافقة على فيه اهلندي املتعامل حضور يقتصر ،جديد شراكة اتفاق وفق

 .دوالر مليون 111 الدولة كلفت احلجار مركب تأهيل إعادة

استفادة  واقامة شراكة استراتيجية مع رائد عاملي ال تعين بالضرورة جناحها نالحظ من هذه التجربة أّن    

ة عاملية و قدرات ضخمة، إال متتع الشريك األجنيب بسمع من رغمال و على الشريك احمللي منها، حيث أنه

االستغالل انب االجتماعي للعمال، كما أنّ لجزائر خصوصياهتا اليت جيب مراعاهتا، السيما منها اجلأّن ل

لوسائل االنتاج من طرف الشريك األجنيب، اضافة اىل تأثري األزمة  و املفرط يف بعض األحيان األقصى

يف العامل،  اليت أدت به اىل تسريح العديد من العمال على مستوى خمتلف فروعه 0110العاملية لسنة 

سامهت يف اخالله باالتفاق املربم على مستوى البنود الثالثة السالفة الذكر، و اليت كانت سببا مباشرا يف 

 مع التجربة هذه 0111يف مارس  "امييتال"املدير العام جملمع  وصف ، و يف هذا الصددفشل هذه التجربة
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 ،قيود دون "الطالق" يف حقه استخدام إىل اجلزائري الطرف توجه و استوجبت ،1بالفاشلة اهلندي الشريك

 التسيري سنوات" حول وحماسيب مايل تدقيق عملية إجراء بصدد "إمييتال" وجممع الوصية الوزارة بأن وذكر

 االستغالل جراء ،"واالنتحار املوت" حنو جتهيزاته ومجيع باملركب دفعوا الذين األجانب طرف من "الكارثية

 .العايل الفرن بينها من املركب، جتهيزات جلميع واآليل التقين للمجهود العقالين وغري املفرط

اجلزائريني و األجانب، كما  نستخلص من جممل هذه التجارب عدم متاثل دوافع و مسامهات الشركاء   

دور بعض التجارب اليت انتهت باستحواذ الشريك األجنيب يف تنبيه السلطات اجلزائرية اىل ضرورة نالحظ 

 . محاية مؤسساهتا، أما بالنسبة لألثر، فيمكن أن يكون اجيابيا أو سلبيا

  التعريف باملؤسسات حمل الدراسة: الثاين املطلب

كيفية و سبب  سنبّين ، بينماةبالتعريف باملؤسسات حمل الدراسة، و عددها أربع املطلبيف هذا  نقومس   

 .اختيارها يف الفصل القادم الذي حيتوي على منهجية الدراسة

مقابالت شخصية مع مسؤولني يف املؤسسات املعنية، وثائق  :مت احلصول على املعطيات التالية عن طريق   

جيب االشارة أيضا اىل أنّّ املعطيات  حظة املسجلة يف أرض الواقع ؛الداخلية و خارجية باإلضافة اىل امل

 .املعروضة مت تسجيلها وقت القيام هبذه الدراسة، و ميكن أن تكون قد تغريت خالل قراءهتا يف الوقت احلايل

 : ((SCHS"س.ح.إ.م"حبجار السود التعريف مبؤسسة االمسنت : الفرع األول

 حيثيعترب قطاع صناعة االمسنت من القطاعات األساسية اليت يعتمد عليها التطور االقتصادي الوطين،    

      يلعب دورا هاما يف خمطط التنمية الذي تبنته احلكومة اجلزائرية، السيما فيما خيص تطوير قطاع البناء 

الوحدات السكنية  بناء املشاريع مثلمن يف الكثري ، و يتجسد هذا الدور و األشغال العمومية و قطاع الري

                                                           
1
 .0111مارس  11، "الشراكة مع الهنود كانت كارثية" جريدة الخبر، يومية جزائرية، مقال لشحتي نبيل معنون ب 
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املنافسة ح هذا القطاع على تفلسياق قامت احلكومة اجلزائرية بيف هذا ا و و هتيئة و تطوير البىن التحتية،

 .اجلزائريةاألجنبية هبدف جلب املؤسسات اليت ميكن أن تساهم يف رفع تنافسية املؤسسات 

فرع من اجملمع الصناعي اجلزائري  هيحمل الدراسة  (SCHS)"س.ح.إ.م"مؤسسة االمسنت حبجار السود   

 "مؤسسة ذات أسهم" و هي مؤسسة عمومية اقتصادية حتمل الشكل القانوين ،((GICA "جيكا"لالمسنت 

(SPA ) هم بقيمة امسيةس 9911مليون دينار جزائري، مقسمة اىل  111برأس مال اجتماعي يقدر ب 

ألف دج لكل منهما، و منذ سنة  111 ماعدا سهمني اثنني بقيمةالواحد، ألف دج للسهم  011ب  تقدر

 : 1كمايلي يف اطار اتفاق الشراكة املربم أصبح تقسيم هذه األسهم 0110

 سهم ؛ 1110أي ما ميثل " جيكا"منها حبوزة املؤسسة األم  11% -

 .سهم 0911 أي ما ميثل nicemU-uzziB االيطالية املؤسسة حبوزة 11% -

"Buzzi-Unicem" 7911دولة و تشغل  10تنشط يف  ايطالية متعددة اجلنسيات، هي مؤسسة 

، و هي تنشط يف جمال صناعة االمسنت و استغالل احملاجر الطبيعية الستخراج املواد اليت تدخل يف 2عامل

 .تركيب خمتلف أنواع االمسنت

   والييت قسنطينة بعنابة،لذي يربط ا 11على حمور الطريق الوطين رقم  االمسنت حبجار السود ؤسسةمتقع  

كم من  11ضر، دائرة بن عزوز، والية سكيكدة أي على بعد حوايل خلو هي تنتمي اىل بلدية بكوش 

 .والية عنابة

خطي انتاج  تتكون من، و هي 1791اط سنة شهكتار، و بدأت يف الن 17تتربع على مساحة تقدر ب   

ألف طن من مادة االمسنت سنويا، كما أهنا تقوم باستخراج املواد األولية من احملاجر،  711 حوايل بقدرة

                                                           
1
 .11، ص11/11/0110بتاريخ ( بيع أسهم) SCHSتعديل القانون األساسي للشركة  

2
 http://www.buzziunicem.it/online/en/Home/Aboutus/Locations.html visited in 07/02/2017. 

http://www.buzziunicem.it/online/en/Home/Aboutus/Locations.html
http://www.buzziunicem.it/online/en/Home/Aboutus/Locations.html
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تاريخ اىل غاية عامل  000التخزين، الشحن و غريها، و هي تشغل ، ( (Clinker"كالنكرال"مادة انتاج 

 .مليون دينار جزائري 1111وايل رقم أعمال يف نفس التاريخ يقدر حب، و حققت 11/10/0111

 : فيما يلي "س.ح.إ.م" هاتستغلتتمثل أهم مصادر املواد األولية اليت 

              تقدر ساحةمب كم من املؤسسة 0، و تقع على بعد "صافية جبل"جرة احلجر الكلسي حم -

مليون طن حيث يتميز  111هكتار، و يقدر االحتياط اجليولوجي املمكن استغالله ب  110ب 

 املتفجرات واسعة النطاق ؛بالنقاء و التجانس، و يتم استخراجه عن طريق 

          كم من املؤسسة مبساحة تقدر 1افة س، و تقع على م"واد الكبري" Argile)) حمجرة األتربة -

مليون طن، و يتم استخراجه  901و يقدر االحتياط اجليولوجي املمكن استغالله ب  هكتار، 90ب 

 عن طريق آالت خاصة ؛

الرمل الذي يعترب مكونا من مكونات االمسنت اخلام، و يتم توفريه من مصنع امسنت آخر يقع يف  -

 ؛ والية تبسة

 ؛ ((SOMIFER اخلام، و يتم توفريه من مؤسسة أخرى تستغل منجم الونزة احلديد -

و يتم توفريه من مؤسسة  ،مخسة باملائةتقل عن  اليدخل يف تركيبة االمسنت بنسبة الذي  اجلبس -

 .      (Granu Est)أخرى بعني مليلة 

من املؤسسة اجلزائرية ميثلون األغلبية مبا فيهم رئيس جملس  1: 1أعضاء 9يتكون جملس االدارة من     

مراقبني ميثالن نقابة باالضافة اىل ، Buzzi-Unicem االدارة، و ايطاليني اثنيني ميثالن املؤسسة األجنبية

 .العمال

 "الشريك النائم"اآلن، الشريك األجنيب هو مساهم فقط أو ما يسمى ب اىل غاية 0110من سنة   

                                                           
.17/10/0111من القانون األساسي لمؤسسة االسمنت بحجار السود، محرر في  11ملحق رقم    

1
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 (sleeping partner)ي بدور أو العملية االنتاجية، و امنا يكتف ل فعليا يف التسيري، أي أنه ال يتدخ

 .بقيمة ما يتوافق مع مقدار أسهمه املراقب و احلصول على أرباح

كما هو  ج لالمسنتتفرع آخر من 11لديه " جيكا"اجملمع الصناعي اجلزائري لالمسنت  لالشارة، فإّن  

  1:موضح الشكل املوايل

 "جيكا"اهليكل التنظيمي جملّمع  :19شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  املديرية العامة للمؤسسة: املصدر

                                                           
1
 حصل عليها من المديرية العامة للمؤسسةوثيقة مت 

 جــيكاأ .ذ.م

 أنشطة االنتاج أنشطة الدعم

SODISMAC 

SODMAC 

 
DNC 

 

 الصيانة التوزيع

SMIF 

 

SME 

 

 الحصى

 استثمار فندقي الحراسة تدريب تطوير بحث و

CETIM 

 

CFIC 

 

SGS-CO SIH 

 ASS 

 

GRANUCENTR

E 

 GRANUEST 

 
GRANUOUEST 

 

 االسمنت

% SCAL 100 

%S 100SCI 

 

%BS 65SCI 

 

%ECDE 100 

 

%MI 65SC 

 

%SEG 65SC 

 

%100 SCIZ 

%SCHS 65 

%100 SCT 

%SCIMAT 100 

% SCAEK 100

  

%HB 100SC 
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SCHB  ؛"جيكا"جملمع  %100مملوكة بنسبة " محام بوزيان قسنطينة"مؤسسة االمسنت 

SCIS  ؛"جيكا"جملمع  %100، مملوكة بنسبة "سعيدة"مؤسسة االمسنت 

SCIBS  لشريك من  %11و " جيكا"جملمع  %11مملوكة بنسبة " بين صاف، عني متوشنت"مؤسسة االمسنت
 اململكة العربية السعودية؛

ECDE  ؛"جيكا"جملمع  %100مملوكة بنسبة " الشلف"مؤسسة االمسنت و مشتقاته 

SCSEG  لنفس الشريك  %11و " جيكا"جملمع  11%مملوكة بنسبة " سور الغزالن، بويرة"مؤسسة االمسنت
 االيطايل؛

SCIZ  لشريك مصري؛ %11و " جيكا"جملمع  11%مملوكة بنسبة " معسكر"مؤسسة االمسنت 

SCHS اليت هي حمل دراستنا؛" حجار السود" مؤسسة االمسنت 

SCT  ؛"جيكا"جملمع  %100مملوكة بنسبة " تبسة"مؤسسة االمسنت 

SCIMAT  ؛"جيكا"جملمع  %100مملوكة بنسبة " عني توتة، باتنة"مؤسسة االمسنت 

SCAEK  ؛"جيكا"جملمع  %100مملوكة بنسبة " عني الكبرية، سطيف"مؤسسة االمسنت 

SCAL  ؛"جيكا"جملمع  %100، مملوكة بنسبة "جلزائر العاصمةا"مؤسسة االمسنت 

SCMI  لشريك فرنسي %11و " جيكا"جملمع  %65مملوكة بنسبة " متيجة، البليدة "مؤسسة االمسنت.    

 ، يف شراكة مع مؤسسات أجنبية ى النتاج االمسنتخرأع وفر أربعة نالحظ من هذا الشكل أنه يوجد   

فرنسي، فرع السعودية، فرع البليدة مع شريك  العربية من اململكةشريك  فرع عني متوشنت معهي  و

، و هو ما يدل على أن استراتيجية نفس الشريك االيطايلمعسكر مع شريك مصري و فرع البويرة مع 

الشراكة املتبعة من طرف اجملّمع هتدف اىل حتقيق أهداف خمتلفة تتوافق مع خصائص كل شريك، كما أّن 

 .، و حيوز على أسهم يف قطاع الفندقةات أخرى داعمة مثل التوزيع و الصيانةنشاطب اجملمع يقوم
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 (SAPPL-MB) "مرسيدس بنز"املؤسسة اجلزائرية إلنتاج األوزان الثقيلة حتت عالمة : الفرع الثاين

" ص.س. و.جممع م" طنية للسيارات الصناعية املؤسسة الو تتمثل املؤسسة األم للمؤسسة حمل الدراسة يف  

(Groupe SNVI) أما بالنسبة 1719احملطات منذ نشأهتا سنة  مؤسسة مرت بالكثري من، و هي ،

الرويبة التابعة لوالية  لبلديةالدراسة، فهي أحد فروع املؤسسة األم، تقع يف املنطقة الصناعية  للمؤسسة حمل

 : ، رأس ماهلا مقسم كما يلي(joint-venture)مؤسسة مشتركة  اجلزائر العاصمة، و شكلها القانوين هو

 ؛ (SNVI)املؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية  11% -

 ؛( الفرع الصناعي و التجاري) وزارة الدفاع الوطين 19% -

 ؛" آبار لالستثمار"املؤسسة االماراتية  17% -

  .األملانية" مرسيديس بنز"كشريك تكنولوجي و صاحب عالمة " داميلر بنز"مؤسسة  -

ثقيل سة املشتركة سيارات صناعية ذات وزن تنتج املؤس، و 0111مت ابرام عقد الشراكة يف ماي   

 ت، بينما ُأنتج0111يف ماي "ACTROS " شاحنة من نوع  ، و قد مت انتاج أول(شاحنات و حافالت)

لجيش الصناعات العسكرية التابع ل عربات أخرى حصرية لفرعباالضافة اىل  0111حافلة يف ماي  أول

، وخصصت الفترة املمتدة من ابرام العقد اىل بدء النشاط يف تأهيل املكان الذي أقيمت فيه الشعيب الوطين

مت أيضا خالل  ، وSNVI ينتمي اىل جمّمع ء املؤسسة املشتركة على موقع كانوحدة االنتاج، حيث مت انشا

شروط  مراحل تركيب العربات، خمتلف: مثلاصة بتطبيق بنود العقد مناقشة األمور التقنية اخل هذه الفترة

 . طلبيات و غريهاالاستخدام العالمة التجارية للشريك، كيفية القيام ب

و هي  ،اليت يتبناهايف اطار استراتيجية النمو ستراتيجية بابرام العديد من الشراكات االSNVI جمّمع لقد قام 

 : كاآليت
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      داميلر ) مؤسسة صناعة السيارات اخلفيفة ذات الدفع الرباعي بوالية تيارت مع نفس الشركاء  -

 (و آبار

 الية وهران مع الشريك الفرنسيو" واد تليالت"لنفعية اخلاصة يف مؤسسة صناعة السيارات ا -

RENAULT ؛ 

 ؛ ZFمؤسسة صناعة ناقالت احلركة يف الرويبة مع الشريك األملاين  -

 ؛ ALSTOM صناعة و صيانة سكك الترامواي بعنابة مع الشريك الفرنسي مؤسسة -

   ، "مرسيدس بنز"حمليا اليت حتمل عالمة  عةت ما بعد البيع للمركبات املصنمؤسسة توزيع و خدما -

 ".آبار"و " داميلر"مع الشركاء 

من أجل اقامة شراكات  هذا، باالضافة اىل املفاوضات القائمة مع العديد من الشركاء األجانب اآلخرين  

 .أخرى

 ((ENICAB مؤسسة انتاج الكوابل الكهربائية: الثالث الفرع

ا ، حيث أهن1770-11-11يف  (EN.I.CA Biskra) نشأت مؤسسة صناعة الكوابل الكهربائية ببسكرةُأ  

 (SONELEC) ةربائية وااللكترونيهكانت تابعة سابقا للمؤسسة الوطنية لصناعة وتركيب األجهزة الك

لة يف أواخر هيك، مث ختضع العادة 1701يف إطار إعادة تنظيم االقتصاد الوطين يف  بعد ذلك نهام لتستقل

تدخل بعد ذلك يف برنامج اخلوصصة حيث تقدمت ثالثة مؤسسات أجنبية بعروض و  ، 1993سنة

  :و هي لشرائها

 ؛ "نيكسون"عرض فرنسي من مؤسسة  -

    ؛" جدة كابل"عرض سعودي من مؤسسة  -

 .جنرال كابل مؤسسةعرض أمريكي من  -
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وقوع االختيار على اقامة شراكة استراتيجية مع العمالق األمريكي        مت  ،بعد عملية دراسة العروض  

 .، و هي مؤسسة متعددة اجلنسيات متواجدة يف القارات اخلمس"جنرال كابل"

من األسهم  %91على استحواذ الشريك األجنيب على  0110ماي  01بتاريخ نص االتفاق الذي أبرم 

فيعود للطرف اجلزائري الذي متلكه  ،%11الباقي الذي ميثل  ا، أمأي األغلبيةاملكونة لرأس مال املؤسسة 

 .مسامهات الدولة يف القطاع تسرياليت  Cabeleq""املؤسسة العمومية 

موزعة إىل  تارهك 10 قدرها تتربع على مساحة و ؤسسة يف املنطقة الصناعية غرب مدينة بسكرة،املتقع    

أما اجلزء الباقي والذي  و غريها،نتاج، مباين إدارية، خمازن اار تشتمل على ورشات هكت 10أراضي متثل 

عبارة عن مساحة حرة تضم مواقف للسيارات وخمتلف املعدات ومساحات  ، فهوتارهك 11 يقدر ب

كما أن املؤسسة  ع،نتاج تام الصناالكمخازن إضافية يف حالة عدم كفاية خمازن منها خضراء يستعمل جزء 

 .ا هامادورا اجتماعي هامينحاألمر الذي ، بسكرة و اليةمشغل لليد العاملة يف  أهم متثل

 (Winthrop.Pharma.Saidal) "وينثروب فارما صيدال"املؤسسة املشتركة : الرابع الفرع

 التنازل مت املتبقية % 01 اله و اجلزائرية للدولة ملك ارأمساهل من % 01 أسهم ذات مؤسسة "صيدال"   

 األساسية همةامل ، و تتمثلاألفراد و املؤسسات من املستثمرين إىل البورصة طريق عن 1777 سنة عنها

 .البشري لالستهالك املوجهة الصيدالنية املواد وتسويق إنتاج تطوير و يف صيدالل

قع و، و هو ما توضحه الفقرة التالية املأخوذة من امل"صيدال"ع ّمجملمتثل الشراكات حمورا استراتيجيا بالنسبة 

 :1الرمسي للمجّمع على االنترنت

 يتوافق مع احتياجات متثل حمورا تنمية الشراكة وجممع صيدال حاليا على برنامج طموح للتوسع، يعمل  "

السابقة، قمنا بتنقيح املسعى من  الشراكاتاستخالًصا للعرب من . واقع السوق و كذا أهداف شركائه

                                                           
1
 https://www.saidalgroup.dz/ar/partenariat/politique-partenariat, visité le 11/03/2017 

https://www.saidalgroup.dz/ar/partenariat/politique-partenariat
https://www.saidalgroup.dz/ar/partenariat/politique-partenariat
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خالل إقامة عالقات شراكة جديدة مبنية على التكامل بني الشركاء، املردودية واستدامة العمليات اليت متت 

 .مباشرهتا

 ؛ واحدة ؤسسةميتواجد جممع صيدال حاليا بصفة مساهم رئيسي أو باألغلبية يف  -

 ؛ هي يف طور اإلنشاء مؤسساتكمساهم رئيسي أو باألغلبية يف ثالث  -

 .مؤسساتكمساهم بأقلية يف ثالثة  -

جل تغطية أقسام عالجية أمن  جديدتني مؤسستنيكاء آخرين إلنشاء جارية حاليا مع شر املفاوضات  

 .خمتلفة

وإنشاء  امتياز رخصصناعية وجتارية، منح  شراكة: إن الشراكات اليت أقامها اجملمع تكتسي أشكال عديدة

 .مشتركة مؤسسات

 .من بني املعايري اليت حتدد كل شراكة، جند مصداقية الشركاء والنزاهة يف االلتزامات و كذا الثقة املتبادلة 

التنفيذية سري براجمها  را واألورام اليت أجنزت مؤخعالج  إن نوعية االتفاقات املتعلقة مبشاريع األنسولني و

 ".تشهد بصحة هذا املسعى

الشراكات  نالحظ من خالل هذه الفقرة أّن اقامة أي شراكة جديدة يأخذ بعني االعتبار نتائج  

عند التطرق لكيفية تأثري الشراكة املربمة ( يف الفصل القادم)  االستراتيجية املربمة سابقا، و هو ما سنالحظه

 ."Novo Nordisk"مع املؤسسة الدمناركية  أخرى برام شراكةعلى ا"Sanofi" مع املؤسسة الفرنسية 

من جهة أخرى، نالحظ أّن اجملمع تبىن الشراكات كشكل مفضل للتوسع مع اختيار شركاء حمددين كل 

  .منهم خيدم تشكيلة منتجات حمددة، مع التركيز يف اختيار الشريك على عامل نقل املعرفة و التكنولوجيا

              ع بني جمّم 1771يف  استراتيجية شراكةمت ابرام اتفاق بالنسبة للمؤسسة حمل دراستنا، فقد   

                             مشتركةمؤسسة بإنشاء ، يقضي "انويف أفنتيسص" الدواء يف فرنسا إلنتاج جمّمعأكرب و "صيدال"
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، حيث ميتلك الشريك 1777أي سنة  أعوام ثالثة بعدها ، و مت انشاؤ(W.P.S)" وينثروب فارما صيدال"

للطرف اجلزائري الذي ميتلكه جممع  ٪11من أسهم هذه املؤسسة مقابل  ٪91 "انويفص"األجنيب أي 

جهة لالستخدام وامل وتسويق املنتجات الطبية تركيبتصنيع و األساسي يف هانشاطتمثل يو ،صيدال"

و تقع اجلافة و الصلبة،  (Générique)اجلنيسة لكنها تركز أكثر على انتاج األدوية ،البشري يف اجلزائر

       ، و هي تنشط منذ "واد السمار"هذه املؤسسة املشتركة يف املنطقة الصناعية لوالية اجلزائر العاصمة 

 .عامل 71مليون وحدة سنويا و تشغل حوايل  01، و تصل قدرة انتاجها حاليا اىل 0111سنة 
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 خالصة

يف هذا الفصل اعطاء صورة شاملة عن واقع الشراكة االستراتيجية يف اجلزائر، و ذلك عن طريق  قمنا    

التطرق اىل أهم احملطات اليت مر هبا االقتصاد الوطين منذ االستقالل، مث وضعيته احلالية من خالل خمتلف 

طر القانونية لالستثمار األجنيب مث انتقلنا اىل األ مؤشرات االقتصاد الكلي، و التقارير املعتمدة يف اجملال،

، أما بالنسبة املباشر يف اجلزائر كونه املؤطر القانوين للشراكات االستراتيجية مع املؤسسات األجنبية

مسامهات كل  كيفية تأثريء احملليني أو األجانب، و اوة، فالحظنا تنوع أهداف الشركاء سللتجارب السابق

اىل تنوع األشكال اليت تتخذها هذه االتفاقات و مدى مالءمتها  شريك على األهداف املوضوعة باالضافة

لألهداف املوضوعة، كما الحظنا من هذه التجارب مجلة من العوامل اليت تؤدي اىل جناح أو فشل هكذا 

 .شراكات

بصفة  العقد املربم مع شركائها ىل وصفإ بصفة عامة نالمؤسسات حمل الدراسة، فقد تطرقلبالنسبة    

الشراكات االستراتيجية، و هذا قبل التطرق بالتفصيل اىل باقي  فو تأكدنا من مالءمتها لتعري ،       عامة

 .املوايلعناصر االشكالية املتعلقة هبا يف الفصل 
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مناقشة : اخلامسالفصل 
فرضيات الدراسة و استخالص 

  التوصيات النتائج و
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 متهيد

، جتسد يف تّبين سياسة طبيق برنامج واسع لتطوير الصناعةيف ت 1002شرعت احلكومة اجلزائرية منذ سنة    

على مستوى كل قطاع،  ذات مسعة عامليةأجنبية  مؤسساتتقوم على ابرام اتفاقات شراكة استراتيجية مع 

وضعت الدولة حتت تصرف املؤسسات العمومية الوسائل املادية الالزمة لتجسيد و على هذا األساس، 

تيجية تتوافق حتسني منتجاهتا عن طريق ابرام شراكات استرامشاريعها االستثمارية اليت هتدف اىل حتديث و 

الرئيس للنمو رك ، كما قامت باعادة هيكلة للمجمعات الصناعية الكربى اليت متثل احملمع األهداف املسطرة

 .  1022من هذا النمو كهدف جيب حتقيقه مع مطلع سنة  1باملائة 7و حددت نسبة  االقتصادي،

     عادة تشغيل اجلهاز االنتاجي، و ذلكإخالل هذا الربنامج التنموي اىل  اجلزائرية من احلكومةتسعى    

يف ظل رؤية جديدة مبنية على احلد من الواردات و السيطرة على السوق احمللي، تسهيل اجراءات االستثمار 

و هي رؤية متوافقة مع األهداف  حمللية و تطوير النسيج االقتصادياألجنيب املباشر، تكوين اليد العاملة ا

 .و املؤسسات األجنبيةالعامة للشراكات االستراتيجية بني املؤسسات اجلزائرية العمومية 

و تعليل اختياره، مث كيفية مجع بيانات  االطار املنهجي للدراسةحتديد  سوف نتطرق يف هذا الفصل اىل   

       الدراسة امليدانية و طريقة معاجلتها و عرضها، و أخريا نقوم مبناقشة فرضيات الدراسة و عرض النتائج

 .و استنباط املقترحات

 

 

 

                                                           
1
Reporters:" Réorganisation du secteur public industriel: Marche forcée, obligation de resultants", un article 

de Saadi.Y et Messaoud.F, quotidian Algerien nationale, le 11-04-2015.  
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  امليدانيةللدراسة  املنهجي االطار :املبحث األول

                 "عددةـمت ةـة حالـدراس" ةـنوعي جيةـار منهـب اختيـحث اىل سبـذا املبـطرق يف هـسنت  

(Multiple-case study) ،ة و طريقة حتليلهابيانات الدراسكيفية مجع  نتطرق اىل مث. 

 امليدانيةحتديد منهجية الدراسة : املطلب األول

لفهم و حتليل الشراكات االستراتيجية، حيث يؤكد  ا مالئماخيار" دراسة حالة"استخدام منهجية  يعترب    

بالنسبة للشراكات االستراتيجية، فإّن دراسة حالة ميكن أن تؤدي " هيف هذا السياق أّن "Cheriet"الباحث 

يوصون باعتماد هذه املنهجية  2الباحثني العديد منفإّن  لذلك، 1"اىل نتائج مهمة، أصلية و ذات مصداقية

      ،شراكات استراتيجية عندما يكون اهلدف من البحث هو تسليط الضوء على دوافع املؤسسات القامة

نقل اكات على ختفيض تكاليف الصفقات أو عندما يتعلق األمر مبحاولة فهم و حتليل أثر هذه الشر أيضاو 

بيانات دقيقة يصعب احلصول عليها دون  يتطلبان هذين املفهومني أّن كما، و التكنولوجية التسيرييةاملعرفة 

 3.اللجوء اىل هذه الطريقة

حماولة فهم  كما أهنا هتدف اىل ،4منطلق بناء نظري للظاهرة املراد دراستها من حالةُتبىن كل دراسة      

ميكن  و ،5واحدة أو عدد قليل من احلاالت يف بيئة نشاطها احلقيقية أو تسليط الضوء على حالة عميق حلالة

 6:توفر ثالثة عوامل أساسية عن طريق" حالةدراسة "طريقة  مدى مالءةحتديد 

يؤكد عليه الكثري من  ، و هو عاملحث االجابة عليهاحياول الب الذيالسؤال الرئيسي  :العامل األول 

سئلة ذات األ عّدة أنواع، و يؤكد أّن اىل األسئلة الرئيسيةطبيعة  "Yin"يقسم الباحث حيث ، 1الباحثني

                                                           
1
 Cheriet.F :"linstabilité des alliances stratégiques asymétriques", opcit, p178. 

2
 K. G. Smith, S. J. Carroll, and S. J. Ashford, Intra and inter-organizational cooperation: Toward a research 

agenda, Academy of Management Journal 38 (1) (1995), USA, pp. 7–23. 
3 Kogut B :"joint-ventures : theorical and empirical perspectives", strategic management journal , vol.9, p 

325, USA, 1988. 
4
 R.K.Yin : "case study research, design and methods", 5th edition, SAGE publications, USA, 2014, p 04. 

5
  Bromley, D. B :"The case-study method in psychology and related-disciplines", New York USA, 1986, p 1. 

6
 R.K.Yin, opcit, p14. 
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 ،األسئلة أنواع أما باقي، 2هي األكثر مالءمة لدراسة احلالة، "كيف أو ملاذا حدث؟" ريية مثلتفسالطبيعة ال

التعرف على  يفان يف حالة الرغبة يمثل االستب بدرجات متفاوتة ة هلامفالطرق األخرى تكون أكثر مالء

 .مدى تكرار ظاهرة ما

يتمثل يف حماولة تفسري فالعامل الثالث  ، أماالباحث ليس لديه أي تأثري على الظاهرة املدروسة: العامل الثاين

 .ظاهرة يف الوقت احلايلال

ألننا  مالئمة ملوضوع دراستنا "متعددة حالةدراسة " اليت تعتمد على النوعيةالدراسة  أّن مما سبق نالحظ  

السؤال  حناول تسليط الضوء على عدد قليل من احلاالت يف بيئة نشاطها احلقيقية و عددها أربعة، كما أّن

كيف أثرت الشراكة االستراتيجية على امليزة التنافسية للمؤسسات " :تفسريية طبيعة الرئيسي ذو

     ابرام عقد الشراكة االستراتيجية على املؤسسة اجلزائرية منطبيعة األثر املترتب  يصف فهو ،"اجلزائرية ؟

مث  ،، و ذلك عن طريق التعرف على املزايا اجلديدة اليت اكتسبتها أو املزايا اليت عززهتا(اجيايب أم سليب) 

أن يف التأثري على تنافسية املؤسسات، كما أننا ال نستطيع حياول تفسري هذه النتيجة و العوامل اليت سامهت 

متعلق بالوضعية  أثر باالضافة اىل أّن األثر الذي نريد دراسته هو نؤثر على الظاهرة املدروسة بأي شكل،

 .احلالية للمؤسسات حمل الدراسة

حتليل " يوجد عامل آخر يعلل اختيارنا ملنهجية البحث هذه، و هو املوضوع يف حّد ذاته، حيث أّن   

       هو أمر صعب، ةشريكمن مؤسسة  ة مثل التعلممالحظتها بصفة مباشرليت ال ميكن الظواهر التنظيمية ا

اليت  بالشراكاتالسيما فيما يتعلق  ،هو أمر أكثر صعوبة اىل ابرام عقد مماثل اليت تؤدي حتليل الدوافع و

       الذي يزيد يف صعوبة حتليل الشراكات االستراتيجية  اآلخر تضم مؤسسات من دول خمتلفة، و العامل

                                                                                                                                                                                
1
 Shavelson, Richard J., and Lisa Towne (eds.): "Scientific Research in Education", National Academy Press, 

Washington DC, 2002, pp.99-106. 
2
 R.K.Yin, opcit, p09. 
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    هو وجود عوامل مؤثرة أخرى مثل عملية صنع القرار اليت تكون مشتركة، درجة الثقة املتبادلة بني الشركاء 

  1."لبعض الشركاء و السلوك االنتهازي

 جوهريتمثل " :"Yin" التعريف اآليت للباحث يمكن سردف ،دراسة احلالةبالنسبة لتعريف منهجية    

ملاذا اُتخذت، كيف مت : على قرار أو جمموعة من القرارات أهنا حتاول تسليط الضوء دراسة احلالة يف منهجية

الضوء على دوافع سنسلط ، حيث موضوع دراستنا ، و هو ما يوافق2"تطبيقها، و ماهي النتائج املترتبة عنها

كيفية تأثري هذا القرار على تنافسية  ، مثأجنيبمع شريك  اختاذ قرار اللجوء اىل خيار الشراكة االستراتيجية

و حيازة  املؤسسةاملالحظ حلّد اآلن بالنسبة لتكاليف املؤسسة، متيز  األثر من خالل املؤسسات اجلزائرية

 .معرفة جديدة

 عينة الدراسة حتديد : الفرع األول

، كما أن مالءمة عينة الدراسة 3"دراسة احلالة"منهجية  يعترب اختيار عينة الدراسة مرحلة أساسية يف   

أمهية كبرية اذا ما أردنا احلصول على نتائج موضوعية، و بالتايل وجب  يكتسيهلدف البحث األساسي 

 .علينا توضيح املنهجية املتبعة يف اختيار املؤسسات املكونة لعينة دراستنا

 :منا باتباع اخلطوات التاليةمن أجل حتديد املؤسسات اليت ُيحتمل أن تكون ضمن عينة دراستنا، ق     

الدراسة، و الذي يتمثل  جمتمع حتديدقبل القيام باختيار القائمة النهائية للمؤسسات قيد الدراسة، جيب    

و يرجع سبب  ،الشراكات االستراتيجية القائمة يف اجلزائر بني مؤسسات حملية و مؤسسات أجنبية: يف

 : اختيار هذا اجملال اىل عدة أسباب كمايلي

                                                           
1 Parkhe A. : “Messy research, methodological predispositions and theory development in International 

Joint Ventures”. The Academy of Management Review, Vol 28, N° 2, 1993, p. 227 – 268. 
2
R.K.Yin, opcit, p15. 

3
 R.K.Yin (2014) ; Miles and Huberman (2003). 
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ختصيص ) أكثر املؤسسات األجنبيةمع  حقيقة أّن الطابع االستراتيجي يتوفر يف الشراكات القائمة  -

موارد كبرية، أهداف مسطرة على املدى الطويل، تدخل يف االستراتيجية العامة للشركاء ألهنا متس 

 ؛  (األنشطة األساسية للشركاء

خيص  مامكانية تعزيز تنافسية املؤسسات احمللية متوفرة أكثر مع املؤسسات األجنبية، السيما فيإ -

 وجيا و املعرفة املتطورة خاصتها ؛ نقل التكنول

، كما نالحظ على أرض الواقع هي شراكات مع مؤسسات أجنبية االستراتيجية الشراكات جل -

 و األجنبية ؛ اجلزائريةن مابني املؤسسات يف دراسة هذا النوع من عالقات التعاو نقصا

خيار احلكومة اجلزائرية يف تبين استراتيجية الشراكة كأداة أساسية من أجل تغطية العجز احلاصل  -

 .على مستوى املؤسسات اجلزائرية فيما خيص التكنولوجيا و املعرفة

أوال : لية اآلتيةاخلطوات املتوابكونة للعينة، قمنا أجل الوصول اىل القائمة النهائية للمؤسسات املمن      

حتديد قائمة أولية للمؤسسات امُلحتملة بناء على أهداف و فرضيات البحث، و ذلك عن طريق املعلومات 

لوكالة الوطنية لتطوير ، ااجلزائرية لصناعة و التجارةاغرفة ا من وزارة الصناعة و املناجم، املتحصل عليه

مواقع انترنت متخصصة، )هذه القائمة عن طريق اطالعنا على الشراكات القائمة  ّعمنامث د االستثمار،

اليت تعرفنا من  ، مث قمنا بعدد من املقابالت الشخصية االستكشافية(مقاالت جرائد، اتصاالت شخصية

 :ليخالهلا على بعض املؤسسات اليت ال ميكن قبوهلا يف الدراسة امليدانية، و ميكن توضيح هذا كما ي
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  املقابالت االستكشافية قائمة :09 جدول رقم

 سبب الرفض مكان و تاريخ املقابلة وظيفة املستجَوب اسم املؤسسة

 ENMTP  املؤسسة الوطنية
لصناعة عتاد األشغال العمومية،    

يف شراكة مع املؤسسة األملانية 
Libehr""  

عني مسارة، قسنطينة،  مدير املوارد البشرية
 1025أفريل 

، 1021مت توقيع اتفاق التعاون سنة 
لكن حلد اآلن، ال يوجد أي أثر 
            ماعدا نقل بعض اآلالت 

 و التكنولوجيا خاصتها

 شلغوم العيد، قسنطينة مدير املوارد البشرية هنكل اجلزائر
 1025أفريل 

الغرض من زيارة هذه املؤسسة كان 
التعرف على األثر املالحظ أثناء فترة 

اىل  1000من سنة  الشراكة
أي قبل االستحواذ الكلي  ،1001

، لكن صعوبة على املؤسسة الوطنية
لوج اىل األرشيف و مغادرة الو

معظم مسؤويل تلك الفترة حاال 
 دون ذلك

ATC  ،مؤسسة صناعة اجلرارات
يف شراكة مع املؤسسة األمريكية 

Ferguson Massey"" 

 املدير العام
املنطقة الصناعية، 
  خلروب، قسنطينة

 1025أفريل 
 

و ال ، 1025ابرام االتفاق سنة 
مالحظ حلد اآلن ألن  أثر يوجد أي

الشريكان يف صدد بداية تطبيق 
 االتفاق

Emo  مؤسسة صناعة حمركات
يف شراكة مع عدة  ،اجلرارات

 مؤسسات أملانية و اماراتية

املدير العام و مدير 
 املوارد البشرية

املنطقة الصناعية، 
   خلروب، قسنطينة

 1025أفريل 

، و ال 1025ابرام االتفاق سنة 
مالحظ حلد اآلن ألن  أثر يوجد أي

الشريكان يف صدد بداية تطبيق 
 االتفاق

Bifa  اجلزائرية"املؤسسة-

 لصناعة البسكويت "التركية
 مدير التسويق

املنطقة الصناعية، 
  خلروب، قسنطينة

 1025أفريل 

عن عدم توفر معلومات كافية 
 طبيعة العقد املربم

 من اعداد الباحث: املصدر
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نالحظ من خالل هذا اجلدول أّن احلاالت املرفوضة ال تالئم دراستنا امليدانية، و هذا بالرغم من توفر    

خصائص الشراكة االستراتيجية يف بعضها مثل مؤسسة صناعة اجلرارات، إال أّن األثر املترتب ال ميكن 

 .  مالحظته أو أنه ضئيل و يف بداية ظهوره

       مة ثانية أكثر دقة باالعتماد على عدة معايري موضوعية كما هو موضح بعد ذلك قمنا باعداد قائ   

 .أجنبية-يف اجلدول املوايل، و توصلنا اىل االبقاء على أربعة حاالت لشراكات حملية

 معايري اختيار احلاالت قيد الدراسة: الفرع الثاين

تعترب من الطرق الشاملة يف اختيار العينة، و اليت  Hlady Rispal"1"سوف نقوم باتباع طريقة الباحث     

ختيار اليكون ا العينة، و تبعا هلذه الطريقة، خصائصخمتلف  اليت تستخدم يف علوم التسيري ذلك أهنا متس

التنوع، التمثيل النظري، امكانية االكتشاف، : النظرية للعينة و هي املعايريوفق مخسة معايري أساسية متثل 

 .  خذ بعني االعتبار هدف البحثالتوازن، األ

 معايري اختيار العينة:  20 جدول رقم

 مدى احلاجة اليه املضمون اختيار العينة معيار

 ضروري جتانس احلاالت من حيث موضوع البحث التمثيل النظري

ميدان النشاط، طرق ) البحث عن حاالت خمتلفة عن بعضها البعض  التنوع
 (التسيري و غريها

كان اهلدف من ضروري اذا 
 الدراسة هو التعميم النظري

 من األحسن توفره البحث عن عينة توفر جمموعة متنوعة و متوازنة من احلاالت املختلفة التوازن

اختيار حاالت غنية باملعطيات حول الظاهرة قيد الدراسة، أين يكون  امكانية االكتشاف
 املعنيون منفتحني على التعمق يف الدراسة

 ضروري

األخذ بعني االعتبار 
 منطقي التعميم النظري اختالف االختيار حسب التحقق من صحة فرضية و هدف البحث

 Martine Hlady Rispal: "La méthode des cas-application à la recherche en gestion-", edition De :     المصدر 
Boeck université, bruxelles, belgique 2002, p 82. 

 

                                                           
1
 Martine Hlady Rispal: "La méthode des cas, application à la recherche en gestion", edition De Boeck 

université, bruxelles, belgique 2002, p 82. 
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 :يري اختيار العينة املوضحة يف اجلدول كمايليان التطرق اىل معميك

جيب أن حتتوي العينة التمثيل النظري للحاالت املكونة لعينة الدراسة يعترب معيارا أساسيا، و بالتايل  -

؛ بالنسبة ملوضوع حبثنا، احلاالت  1من السمات املشتركة لكي تكون قابلة للمقارنة على عدد كاف

املكونة للعينة تتميز بالعديد من اخلصائص املشتركة اليت متّكن من املقارنة، فباإلضافة اىل انتمائها اىل 

نفس مناخ األعمال، تتميز كل املؤسسات حمل الدراسة باقامة شراكة استراتيجية مع مؤسسات 

قتصادي و هو قطاع الصناعة، و لقد اخترنا هذا أجنبية، كما متارس نشاطها يف نفس القطاع اال

القطاع نظرا للمكانة البارزة اليت حيتلها مقارنة بالقطاعات األخرى ؛ اجلدول املوايل يوضح هذه 

 :املكانة

 1025-1001توزيع االستثمارات األجنبية حسب قطاع النشاط خالل الفترة : 22 جدول رقم

 % النسبة املئوية مناصب الشغلعدد  % النسبة املئوية ج.القيمة مبليون د % املئويةالنسبة  عدد املشاريع قطاع النشاط

 0.12 518 0.21 1227 2.18 20 الزراعة

 21.11 12511 1.02 28221 27.20 212 البناء

 00.30 17963 38.56 7387855 01.75 683 الصناعة

 2.70 1221 0.55 21571 0.82 1 الصحة

 2.11 2711 0.51 21271 1.22 12 النقل

 20.21 21218 27.01 110157 2.11 22 السياحة

 21.21 21720 1.21 252115 27.75 210 اخلدمات

 2.21 2500 1.11 82112 0.25 2 االتصاالت    

 200 212151 200 1172122 200 171 اجملموع

 (اجلزائر العاصمة)( ANDI) الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: املصدر

                                                           
1
 Robert K.yin, "case study research : design and methods" edition5, SAGE publications, USA, 2014 
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باملائة من املشاريع  57نالحظ من اجلدول أعاله أن القطاع الصناعي ميثل وحده ماال يقل عن     

باملائة  18، كما أنه ميثل نسبة 1025اىل  1001االستثمارية األجنبية خالل الفترة الزمنية املمتدة من سنة 

ام تبّين بوضوح أمهية هذا القطاع باملائة من مناصب الشغل، و هي أرق 55من قيمة املشاريع املنجزة و يوفر 

 القاعدية اهلياكلتوفر : هذا القطاع مثل عليها يتوفرالتي  ملزاياا، و يرجع ذلك اىل تباقي القطاعاب مقارنة

نسب متفاوتة بلعاملة جاهزة، توفر اليد اشبه منح للشريك األجنيب يف أغلب األحيان وحدات انتاج حيث ُي

، امليكانيكيةالصناعات  حنو الشراكةعروض معظم  تتوجهحسب االختصاص و درجة التأهيل، لذلك 

 .الكيمياويةو  االستهالكية، الكهربائية، االلكترونية

باإلضافة اىل السمات املشتركة، حاولنا البحث على اخلصائص املميزة لكل حالة من أجل الوصول  -

الدراسة، و ذلك هبدف اعطاء مصداقية أكرب للنتائج و فهم أعمق للظاهرة ملعيار التنوع يف عينة 

املدروسة، فاحلاالت األربع املدروسة ال ختتلف من حيث انتمائها اىل جماالت نشاط خمتلفة فحسب، 

لقد  .احلصة السوقية و جنسيات الشركاء بل ختتلف أيضا من حيث حجم املؤسسة، رقم األعمال،

ت تنتمي اىل جماالت نشاط خمتلفة عوضا عن التركيز عن جمال واحد كصناعة قمنا باختيار مؤسسا

األدوية مثال، و هو ما يسمح بالتعرف على طبيعة الظاهرة املدروسة يف جماالت أخرى ذات أمهية 

كبرية مثل صناعة السيارات و يسمح أيضا باملقارنة فيما بينها، كما أن املؤسسات حمل الدراسة منها 

راكة مع عدة مؤسسات و منها ما هو يف شراكة مع مؤسسة واحدة، باالضافة اىل توفر ما هو يف ش

 .حالة املشروع املشترك و املسامهة بنسب خمتلفة يف رأس مال املؤسسة احمللية

املعيار الثالث املطلوب يف اختيار عينة الدراسة هو التوازن، أي التوازن يف كمية البيانات امُلتحصل  -

لة، و هو معيار غري ضروري و صعب حتقيقه يف نفس الوقت، و يرجع ذلك أساسا عليها من كل حا



 التوصيات و النتائج استخالص و الدراسة فرضيات مناقشة: الخامس الفصل

 

212 
 

للصعوبة املرتبطة بالولوج اىل مصادر املعلومات يف احلاالت حمل الدراسة مثل ضيق وقت املستجوبني 

 . من املسؤولني، و عدم سهولة احلصول على البيانات من املؤسسات

و هو يتعلق باحلاالت اليت ، ((potentiel de découverteتشافاملعيار الرابع يتمثل يف امكانية االك -

توفر معطيات كافية حول الظاهرة قيد الدراسة و انفتاح املعنيني على التعمق يف الدراسة، و ميكن 

القول أنه حتقق حلد كبري نظرا لتجاوب معظم املستجوبني مع أسئلتنا خالل املقابالت الشخصية، 

 .اعتربوا االجابة عليها غري متوفرة على مستواهم و تتسم بالسريةماعدا بعض األسئلة اليت 

و امكانية حتققه يف البحث بعني االعتبار اهلدف األساسي ملوضوع  األخذ املعيار األخري يتمثل يف -

 املالحظيف األثر يتمثل هذا اهلدف أساسا  ، وو التحقق من صحة الفرضيات املرتبطة به أرض الواقع

، و هو ما يظهر عادة يف بنود عقد الشراكة الذي حمل الدراسة اجلزائريةسية املؤسسات على تناف

، أو يصرح به من طرف وارد البشريةتطوير امل وحيتوي أهداف واضحة مثل نقل التكنولوجيا 

 .املسؤولني

فقد احترمنا املعايري لقد حاولنا احترام هذه املعايري قدر االمكان، وميكن القول أنه ما عدا معيار التوازن،    

 .األخرى اىل حد كبري

                                                                                             البياناتمجع كيفية  :الثاين املطلب 

و حتتل املقابلة الشخصية مصدرا أساسيا  عتمد دراسة احلالة على اجلمع بني عدة مصادر للبياناتت    

 اعتمدنا على املقابالت الشخصية مع مسؤويل املؤسسات املعنية كمصدر أساسي، مث الوثائق لذلك  ،1بينها

منظور تثليثي "و املالحظة املباشرة يف امليدان كمصدر ثانوي مكمل، و هذا ضمن ( داخلية و خارجية)

 .(Triangulation)" للبيانات

                                                           
1
 R.K.Yin, opcit, p 92. 
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  املقابلة :األول الفرع

و احلصول  التقرب من األفراد الفاعلني يف املؤسسات املعنية اىل املقابالت الشخصية هندف من خالل    

وانب اليت تتعلق هبدف البحث، لكن تبقى هذه األجوبة مرتبطة بإرادة بيانات حمّينة تشمل مجيع اجل على

ي الباحث التحّل على جيب لذك ،الكثري من األحياناملستجَوب و بالتايل يطغى عليها الطابع الشخصي يف 

  .آرائهم حبرّية جل متكني املستجَوبني التعبري عناملقابالت من أ هذه نوع من احليادية و االنفتاح خاللب

كأداة رئيسية جلمع البيانات كوهنا تتميز خبصائص تالئم منهجية  "وجهةاملنصف "املقابلة  خترناا    

 :فيمايلي "وجهةاملنصف "املقابلة  تلخيص أهم مزايا، و ميكن 1دراستنا

 شرح هدف البحث بالنسبة للمستجَوب ميكّنه من حتديد سياق أجوبته ؛ -

  األهداف ؛تغطية جمموعة حمددة من  طرح األسئلة باملرونة لكن يتميتميز  -

  .األحيان تستخدم األسئلة املغلقةغالبا ما تستخدم األسئلة املفتوحة ويف بعض  -

ضم عدد من األسئلة ب "نصف موجهة"تتميز املقابلة مقارنة بوسائل مجع معلومات أخرى مثل االستبيان، 

امكانية احلصول على معلومات اضافية متعلقة مبوضوع البحث عن مع  املفتوحة اليت تسري وفق دليل حمدد

كما أّن املستجوب ميكن أن ، "ماذا تقصد بذلك" أو " ملاذا"أو " كيف"طريق طرح املزيد من األسئلة مثل 

 .األسئلة اليت مل يتم فهمها جيدا يشرح

مث نتطرق اىل وسائل مجع البيانات  قبل التطرق اىل سري املقابالت، سنقوم بعرض طريقة اختيار املستجوبني

 .خالل هذه املقابالت

 

 

                                                           
1
  Yin, opcit, p88. 
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 اختيار املستجَوبني -2

    بامكاهنم مساعدتنا نني الذياألفراد احملتملمن أهم اخلطوات اليت تسبق املقابالت الشخصية هي اختيار    

                        قمنا بتتبع توصيات الباحثني يف بعض األجوبة املتعلقة مبوضوع حبثنا، و من أجل هذا،

Miles and Huberman""1 ا على اختيار جمموعة متنوعة من املستجَوبني أي يشغلون ذان أكّدالّل

 . من أجل تفادي احلصول على نظرة ضيقة للموضوع املدروس وظائف خمتلفة

 .ن طريق اهلاتف أو الربيد االلكترويناء عوس بنيا على االتصال مع املستجَونطوال الدراسة امليدانية، حافظ

 املقابالت الشخصية قائمة :21جدول رقم 

عدد  وظيفة المستجَوب اسم المؤسسة
 المقابالت

اجمالي مدة 
 المقابالت

 قابلةالممكان اجراء 

مؤسسة انتاج االسمنت 
 ((SCHS حجار السود

 دقيقة 10 02 المدير العام
 المديرية العامة للمؤسسة

 (، سكيكدةحجار السود)

 01 رئيس قسم مراقبة الجودة
     عةسا 02
 دقيقة 10و 

 المديرية العامة للمؤسسة
 (حجار السود، سكيكدة)

 

مؤسسة انتاج الكوابل 
 ((ENICAB الكهربائية

 ساعة 02 02 مدير قسم مراقبة الجودة
 (بسكرة)المديرية العامة للمؤسسة 

 
المستشار القانوني 

 للمؤسسة
 (بسكرة)المديرية العامة للمؤسسة  دقيقة 10 01

 مدير المبيعات الجهوي
 

02 
     ساعة 02
 دقيقة 10و 

 (بسكرة)المديرية العامة للمؤسسة 
 

االمداد مدير سلسلة 
((Supply chain 

 دقيقة 10 02
 (بسكرة)المديرية العامة للمؤسسة 

 
المؤسسة الجزائرية 
 إلنتاج األوزان الثقيلة

(SAPPL-MB) 

 ية المركزيةمديررئيس ال
 تسيير الحافظة قسمل

 SNVI))و الشراكة
     ساعة 02 02

 دقيقة 10و 
 (الرويبة)المديرية العامة للمؤسسة 

                                                           
1
 Miles and Huberman:" qualitative data analysis, a sourcebook of new methods", published with 

arrangement with Sage Publications, Inc. 
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المؤسسة الجزائرية 
 إلنتاج األوزان الثقيلة

(SAPPL-MB) 

رئيس قسم 
 SNVI))الشراكة

 (الرويبة)المديرية العامة للمؤسسة  ساعة 01 01

المدير العام للمؤسسة 
 المشتركة

(SAPPL-MB) 
 (الرويبة)المديرية العامة للمؤسسة  ساعة 02 02

 
 

 مؤسسة المشتركةال
 "وينثروب فارما صيدال"

(WPS) 
 
 

 قسم الشراكةمدير 
((SAIDAL 

 المديرية العامة للمؤسسة ساعة 02 02
 (، الجزائر العاصمةالدار البيضاء)

مدير قسم التسويق على 
 مستوى وحدة االنتاج

((SAIDAL 
 10 دقيقة 02

 و المبيعات التسويقمديرية 
 (الجزائر العاصمة الحراش، )

مدير المبيعات على 
مستوى وحدة 

 SAIDAL))االنتاج
 مديرية التسويق و المبيعات 15 دقيقة 01

 (الحراش، الجزائر العاصمة)

          وزارة الصناعة
 و المؤسسات الصغيرة
و المتوسطة و ترقية 

 (MDIPI) االستثمار

رئيس المديرية العامة 
     لليقظة االستراتيجية   
    و الدراسات االقتصادية

 و االحصائية

 
02 

 
 دقيقة 10

 
 مقر الوزارة

رئيس قسم الدراسات 
االقتصادية على مستوى 
المديرية العامة لليقظة 

االستراتيجيية و الدراسات 
 االقتصادية و االحصائية

 مقر الوزارة دقيقة 10 02

مدير دراسات اليقظة 
االستراتيجيية و الذكاء 

 االقتصادي
 مقر الوزارة ساعة 02 01

 مجموع المقابالت
 و اجمالي وقتها 

 (ساعة 25حوالي )دقيقة  825 12 /

 من اعداد الطالب: املصدر
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 سري املقابالت  -2

 احملددةحماور البحث عددا من عن طريق جمموعة من األسئلة اليت تغطي املقابالت نصف موجهة كانت    

مث اثرائها أثناء مرحلة حتديد عينة الدراسة  ،من االطار النظري للبحث احملاور، و مت استنباط أسئلة هذه سلفا

و تتمثل هذه  كما مت أيضا اثرائها أثناء سري مقابالت الدراسة التطبيقية، االستكشافية،املقابالت عن طريق 

 :احملاور فيمايلي

، أي كل ما يتعلق بالشكل الذي اختذته الشراكة االستراتيجية طبيعة العقد املربم: األولاحملور  -

 ؛القائمة

الدوافع اليت تؤدي باملؤسسات الوطنية لتبّني خيار الشراكة االستراتيجية مع شريك ما : الثايناحملور  -

 على وجه اخلصوص ؛

 .الوطنية اآلن على املزايا التنافسية للمؤسسة أثر الشراكة االستراتيجية املالحظ حلّد :الثالثاحملور  -

خالل  بنوع من املرونة الباحث وجوب حتلي على Stake"1"مثل  العديد من الباحثني يؤكد

لذلك حاولنا تعديل أسئلتنا حسب ، الةالبيانات فّع مجع أن تكون عمليةة من أجل املقابالت الشخصي

 عدم تقييد كن أن ميتلكها كل مستجَوب، كما حافظنا على روح االنفتاح من خاللمي البيانات اليت

 .خروجه عنها يف بعض األحيان امكانية أسئلة دليل املقابلة، و طارإباملستجَوب 

 :اشتملت املقابالت الشخصية على املراحل اآلتية لقد

ر دليل حماو منه، مث تقدميشرح اهلدف و  تقدمي موضوع البحثيقوم الباحث بالتعريف بنفسه مث  -

 بعض األسئلة كانت مفتوحة بينما اشتملت أسئلة أخرى على أجوبة)طريقة طرح األسئلة و  قابلةامل

         قابلة، مث اعالم املستجَوب بالوقت املقدر الجراء هذه امل(دليل املقابلةا على مدونة سلف حمتملة

                                                           
1
  Stake.R:" The art of case study research", Sage, London, 1995.  
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و التحقق  مالئم للحوارجو ؛ اهلدف من هذه املرحلة هو خلق  صوتيا و طلب االذن منه لتسجيلها

 من أجلتعريف املستجَوب مبوضوع حبثنا  من املعلومات اليت مت مجعها عن املؤسسة حمل الدراسة، مث

 حتديد سياق أجوبته مبا خيدم هذا املوضوع ؛

و مناقشة حماور البحث، و اليت متيزت بتدوين املالحظات السريعة يف  انتقلنا اىل مرحلة طرح األسئلة -

 احلاالت اليت مل يقبل فيها املستجَوب التسجيل الصويت للمقابلة ؛

نا من املستجَوب اذا ما كان يرغب يف اثارة مسائل أخرى تتعلق مبوضوع يف املرحلة األخرية، طلب -

  .مع الزمالء أو املسؤولني الذين ميكنهم افادتنا يف البحث البحث، مث أن يضعنا على اتصال

 خضع اىل حتكيم عدد من األساتذة املختصني يف اجملال عالوة على ىل أّن دليل املقابلة قدجتدر االشارة إ 

ستاذ بروش زين الدين و األستاذ بلمهدي عبد الوهاب من جامعة األ: املشرف، نذكر منهمستاذ األ

 .-1-، األستاذ يعلى فاروق من جامعة سطيف-2-سطيف

 من املقابالت الشخصيةمجع البيانات  كيفية -6

حيث  ،الصويت للمقابالت على النقائص اليت ميكن أن تنتج عن التسجيل 1يؤكد العديد من الباحثني    

كون سببا يف احلّد من ثقة و عفوية املستجَوب، و هو ما يؤدي اىل امكانية تأثري سليب على سري ميكن أن ي

لكن رغم ذلك، قمنا باالعتماد عليه يف الكثري من املقابالت لتميزه بالعديد من االجيابيات مثل  املقابلة،

عن تدوين  االستغناءألّن التسجيل ميّكن من  ،التركيز على التفاعل مع املستجَوب و حتضري السؤال املوايل

عالوة على  ت ما يقوله املستجَوب،املالحظات اليت تشتت التركيز و تؤدي يف الكثري من األحيان اىل تفوي

تساعد  ، و اليت ليست هلا عالقة مباشرة بصلب املوضوعّن املالحظات اليت يبديها املستجَوبونفإ هذه امليزة،

 .يط الداخلي و اخلارجي للمؤسسة حمل الدراسةعلى فهم أفضل للمح

                                                           
1
  Savall et Zardet : "Recherche en Sciences de Gestion : Approche Qualimétrique, observer l'objet 

complexe", édition Economica, Paris, France, 2004. 
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تدوين مالحظات  باالضافة اىلأجل قصري بعد كل مقابلة،  خاللمت تدوين حمتوى كل تسجيل صويت    

عامة من أجل تعديل و حتسني حمتوى دليل املقابلة حسب املعطيات اجلديدة املتحصل عليها طيلة فترة 

الدراسة التطبيقية، كما أننا راسلنا املستجَوبني يف بعض احلاالت اليت كانت فيها األجوبة تستوجب 

بة بطاقة لكل مقابلة شخصية أجريناها كتا ، و قد قمنا هبذا التدوين عن طريقتوضيحات أو وثائق مكملة

، و مت القيام هبذه اخلطوة مباشرة بعد تدوين نص املقابلة من (بطاقة املقابلة) حتتوي على أهم ما جاء فيها

، فاعتمدنا فيها على 1التسجيل الصويت، أما املقابالت اليت مل نستخدم فيها التسجيل الصويت و عددها 

من بني أهم ما جاء يف بطاقات  و ات احملتملة املدونة سلفا يف دليل املقابلة،املالحظالت املسجلة و االجاب

 :املقابالت

اسم املؤسسة و تاريخ و مكان اجراء املقابلة، اسم املستجَوب و وظيفته : العناصر األساسية للمقابلة -

 احلالية و املعلومات الالزمة لالتصال به مستقبال، مدة املقابلة ؛

استراتيجية الشراكة املتبعة، دوافع اللجوء اىل الشراكة مع هذا : الرئيسية اليت مت التطرق إليهااملواضيع  -

 الشريك بالذات، اآلثار املالحظة حلد اآلن على تنافسية املؤسسة حمل الدراسة ؛

 .العناصر االضافية اليت جيب التطرق اليها يف املقابالت القادمة  -

معلومات ) ل الدراسة، فقد قمنا بترتيبها حسب املواضيع اليت حتتوي عليهابالنسبة لوثائق املؤسسات حم   

عامة عن املؤسسة، طبيعة العقد املربم، بنود االتفاق، آثار مرتبطة بالتكلفة، التميز، نقل التكنولوجيا و تعلم 

 (.و حيازة معرفة جديدة
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، 1مجيع البيانات املتعلقة بدراسة نوعية ، إال أهنا ال تكفي وحدها من أجلملقابالتاعلى الرغم من أمهية    

لذلك وجب االعتماد على مصادر مكملة من منظور تثليثي، و هي الوثائق الداخلية و اخلارجية للمؤسسة 

  .امليدانيةو املالحظة 

  ائق الداخلية و اخلارجية للمؤسسةالوث :الفرع الثاين

ت البيانات اليت مت هذا املصدر أمهية كبرية كونه يثّبمتثل الوثائق املصدر الثانوي للبيانات، و يكتسي    

، كما متثل وسيلة هامة بالنسبة للباحث ألهنا متكنه من اطالع 2مصداقية املصادر األخرى مجعها، و يدّعم

   الوثائق : جيب االشارة اىل أّن هذا املصدر أيضا لديه بعض النقائص مثل أفضل على ميدان الدراسة، لكن

 .صعبة احليازةتكون ال تعكس الواقع بالضرورة، و هي يف الكثري من احلاالت 

 : من بني الوثائق اليت مت االطالع عليها

صة، املواقع الرمسية تخصالتقارير السنوية، اجلرائد، مقاالت يف جرائد أو مواقع م: الوثائق اخلارجية -

 للمؤسسات يف االنترنت ؛

العامة مثل اليت حتتوي على تقدمي املؤسسة و تارخيها، تقارير النشاط،  أوال الوثائق: الوثائق الداخلية -

 :مثل ا عالقة بالشراكة االستراتيجيةثانيا الوثائق اليت لديه و غريها ؛ ، دليل اجلودةاهليكل التنظيمي

  عقد نقل التكنولوجيا و املعرفة من الشركاء األجانب  ،املشتركةعقد الشراكة، عقد تسيري املؤسسة 

 .و غريها

جتدر االشارة اىل أّن الولوج اىل بعض الوثائق كان صعبا كوهنا حسب مسؤويل املؤسسات تتسم    

بالسرّية، كما أّن احلصول على معظمها كان بطلب من الباحث، بينما حتصلنا على أخرى باقتراح من 

 .  املستجَوبني خالل املقابالت

                                                           
1
  F. Wacheux : "Méthodes qualitatives et recherche en gestion", édition Economica, Paris, France, 1996. 

2
  Yin, opcit, p166. 
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  املباشرة املالحظة :الفرع الثالث

 " املالحظة دون تدخل"ميكن وصف املالحظة اليت قمنا هبا خالل دراستنا امليدانية ب    

(L'observation non participante)،  و تتمحور أساسا حول مالحظة األماكن اليت يتم زيارهتا   

حظة يف املؤسسة و خالل القيام باملقابالت مثل قاعة االجتماعات و مكاتب املسؤولني، باالضافة اىل مال

التفاعل و احلوار بني العمال، و طريقة ابداء املالحظات خالل املقابالت و األسئلة اليت يطرحها 

تزود الباحث بتفاصيل السياق الذي متت فيه و رغم اعتبار املالحظة مصدرا ثانوي، إال أهنا املستجَوبون، 

  1:فيمايلي مالحظتهااملقابالت، و تتمثل أهم العناصر اليت جيب 

 ؛  االستقبالكيفية  -

 ؛ ردة فعل املستجَوب على استخدام التسجيل الصويت -

 ؛ املقابلة ا متت فيهة اليتالعام الظروف -

 موقف املستجَوب أثناء املقابلة مثل وضع الباحث يف جو مريح ؛ -

 تعليقات عامة حول دليل املقابلة ؛ -

 تعليقات عامة حول موضوع البحث ؛ -

 .خالل املقابالت القادمةاألسئلة اليت جيب مراجعتها  -

 (La Triangulation des données)تثليث البيانات : الفرع الرابع

باستخدام عدة مصادر جلمع البيانات هبدف التحقق أو التأكد من صحتها،  نقصد بتلثيث البيانات القيام   

تساهم يف تقليل التحيز الذي ينتج عادة عن استخدام مصدر واحد، و بالتايل فاهلدف من هذا  إذن فهي

                                                           
1
 Rouleau.L, :"La méthode biographique, Conduire un projet de recherche. Une perspective qualitative", in 

Y. GIORDANO (coord.),  Paris, Editions EMS, 2003, p156. 
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      (املقابالت و الوثائق)ها عن طريق استخدام عدة طرق جلمع البياناتاملنظور هو رفع مستوى مصداقية 

 .اربة و مكملة لبعضها البعض أم الو النظر اذا ماكانت تؤدي اىل نتائج متق

ودة بني املستجَوبني، حيث يستوجب يث البيانات أيضا يساعد على ختفيض االختالفات املوجتثل   

 .هااالعتماد على مصادر مكملة و البحث على شروحات أخرى في

  بياناتالحتليل  استراتيجية: املطلب الثالث

   "Yin"لكن  ،1لبيانات يف اطار منهجية دراسة حالةنوعي ل توجد العديد من الطرق للقيام بتحليل    

نختار منها اليت تناسب موضوع حبثنا، لكن أوال، ُيعّرف س 2حدد أربعة استراتيجيات أساسية للتحليل

من أجل تصنيفها و ربطها ببعضها  عن طريق االنتقاء ختفيض كمية البيانات"التحليل بصفة عامة على أنه 

     ، إذن فالتحليل يهدف اىل استخراج بناء نظري 3"البعض قبل استخالص التفسري، الوصف أو الترتيب

    َوبني باالضافة اىل البيانات املستخرجة من املصادر األخرى،أجوبة املستجباالعتماد على  ذو معىن واضح

 .متوافقة مع أهداف الدراسة نظرة شاملة و هذا من أجل احلصول على

كيفية تأثري  نظري يوضح بناءالوصول اىل  هو النوعي بالنسبة لدراستنا، فاهلدف العام من التحليل   

    : تراتيجية على تنافسية املؤسسات اجلزائرية من خالل دراسة ثالثة متغريات تنافسية هيسالشراكات اال

االعتماد على املقترحات "استراتيجية  و تعلم معرفة جديدة، لذلك سنتبع ، التميز، حيازةختفيض التكلفة

4"النظرية
(Relying on Theoritical Propositions)  و هي واحدة من استراتيجيات ،"Yin"    

تعتمد على فرضيات و أهداف  هي استراتيجية حتليل مالئمة لبحثنا ألهنا و شارة اليها،األربع اليت سبق اال

، ال يف حبثناكما هو احل تحليل يكون موجها باألهداف النظريةالأي أّن  البحث احملددة يف اجلانب النظري

                                                           
1
 A. Coffey, P. Atkinson : "Making Sense of Qualitative Data: Complementary Research Strategies", SAGE 

publications, london, UK, 1996, p 14. 
2
 R.K.Yin, opcit, p163. 

3
 F. Wacheux, opcit, p227. 

4
  R.K.Yin, opcit, p163. 



 التوصيات و النتائج استخالص و الدراسة فرضيات مناقشة: الخامس الفصل

 

272 
 

 (بني احلاالت حمل الدراسة) النظري الذي هندف الوصول اليه حيتوي على العوامل املشتركة البناء لذلك فإّن

   و صياغتها ليها يف اجلانب النظري للدراسةالتطرق إ اليت مت ، واليت تؤثر على تنافسية املؤسسات اجلزائرية

و هو ما يؤكد  خالل القيام باجلانب التطبيقي للدراسة،يف فرضيات الدراسة، مث اثراء املقترحات النظرية 

ستخدم التحليل لدراسة العوامل املشتركة بني احلاالت حمل ُي": من خالل قوله ""Keith الباحث عليه

الباحث  كما يذهب ،1"جديدةالدراسة بطريقة ممنهجة، و ذلك من أجل الوصول اىل مفاهيم أو أفكار 

"Thomas" من أجل تسليط  البيانات حتليلاىل استخدام  الباحث يعمد " :من خالل قوله يف نفس االجتاه

النظري  البناءفإّن هذا التحليل ميّكن من ضبط  و بالتايل، 2"الضوء على أبعاد غري مستكشفة الشكالية حمددة

ف على أنه نوع من ُيعّر لكن على عكس االستقراء العام الذي الوصول اليه، امليدانية الذي هتدف الدراسة

دراسة "، فإّن منهجية 3ح بدرجة معينة من التعميم النظرياسمو الالذي ينتقل من اخلاص اىل العام  التحليل

ي متت الذيف أغلب األحيان خاصة بالسياق ، و بالتايل فإّن النتائج تكون 4ال تسمح بالتعميم النظري" حالة

 .فيه الدراسة

االعتماد على " استراتيجيةتحليل يف اطار الفيمايلي، أهم القواعد اليت جيب مراعاهتا عند القيام ب   

 5":املقترحات النظرية

جيب أن يكون حتليل البيانات موّجها بأهداف و أسئلة الدراسة، حيث تستهدف هذه األخرية  -

 اليت جيب تناوهلا من طرف الباحث ؛ احملاورتسليط الضوء على 

                                                           
1
 Keith F.Punch: " Introduction to research methods in education", SAGE publitcations LTD, London, UK, 

2009, p14. 
2  David R. Thomas : "A General Inductive Approach for Analyzing Qualitative Evaluation Data", American 

Journal of Evaluation / June 2006, p 243. 
3
  Blais M. et Martineau S: " L’analyse inductive générale : description d’une démarche visant à donner un 

sens à des données brutes", RECHERCHES QUALITATIVES − VOL .11(1), Université de Québec, Canda, 2006, 
p4. 
4 Cheriet.F : "L’utilisation des études de cas pour analyser les coopérations inter-entreprises : des 

justifications méthodologiques au pragmatisme empirique", Article présenté au Workshop « 
L’enseignement de la gestion dans un pays en transition » MDI Alger, Business School, février 2010, p 12. 
5
 Blais M. et Martineau S., Opcit, p05. 
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 و اعطائها معىن ؛ مرات مث حماولة تفسريهاعّدة يتم التحليل من خالل قراءة البيانات  -

تتأتى مباشرة من  جيب النتائج إال أّناألسئلة االبتدائية للدراسة، التحليل مع  ضرورة توافق بالرغم من -

أو اليت يريد الباحث احلصول  فقط األجوبة املتوقعة من، و ليس اليت مت جتميعها اخلام حتليل البيانات

عليها، و بالتايل فإن أهداف و أسئلة الدراسة متثل توجيها للقيام بالتحليل، و ليس نتائج جيب 

 احلصول عليها ؛

    هافئات حمددة من البيانات من أجل دجم من بني األهداف األساسية للتحليل الوصول اىل تكوين -

اليت توضح نتائج  يف منوذج أو اطار مرجعي، و عادة ما حيتوي هذا األخري على الفئات األساسية

 الدراسة ؛

ُتستخرج النتائج من تفسريات الباحث الذي يقوم بترميز البيانات، لذلك فإّن هذه النتائج تتأثر برؤية  -

 اليت مت مجعها ؛ دى أمهية البياناتالباحث و خربته حيث جيب عليه أن يقرر فيما خيص م

 "الترميز املستقل للبحث"اسطة جمموعة من الطرق مثل طريقة بوالترميز ميكن تقييم مدى مصداقية  -

.(Independent Coding)   
توضح هذه القواعد كيفية القيام بتحليل سليم، و هي قواعد واضحة حيث استخدمنا األسئلة الفرعية    

على تنافسية املؤسسات  الشراكات االستراتيجية مث أثر هذه األخريةة اليت تضمنت دراسة دوافع اقام

 .وجيه حتليلنا للبيانات اجملّمعةلتاجلزائرية من خالل ثالثة متغريات 

 اعطاء معىن"ها هذه القواعد مثل عبارة العبارات اليت احتوت علي بعض وجب توضيحمن جهة أخرى،    

يرتكز على البناء العقلي  اعطاء معىن للبيانات هو نشاط تفسريي : "ميكن تعريفها كالتايل اليت "للبيانات

     ، إذن اعطاء معىن للبيانات 1"الذي حيدث أثناء الدراسة امليدانية، و اليت يتم ربطها بالدراسات السابقة

بناء على ما مت التطرق اليه يف اجلانب النظري  هو الذهاب اىل أبعد ما تشري اليه البيانات اخلام حال جتميعها
                                                           

1
 Blais M. et Martineau S., Opcit, p05. 
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ك فإّن املعىن يتحدد وفقا ألهداف و أسئلة الدراسة ألّن نفس البيانات ميكن تناوهلا من زوايا ل، لذللدراسة

 .خمتلفة

" املستقل للبحث الترميز "و "الترميز" مثلتوضيحها  الواجباألخرى  نتطرق اىل العباراتوف س   

  .القادم املطلببالتفصيل يف 

 حتليل و عرض بيانات الدراسة امليدانيةكيفية  :املطلب الرابع

، من جهتنا "دراسة حالة"مخسة تقنيات أساسية لتحليل البيانات يف اطار منهجية  "Yin"حدد الباحث    

اليت تالئم احلاالت التفسريية  (Explanation building) 1"البناء التفسريي"تقنية  سنعتمد علىحنن 

حيث هتدف اىل حتليل احلالة عن طريق بناء تفسري هلا، و هو ما يوافق السؤال الرئيسي لبحثنا الذي يبتدأ 

، "؟ كيف أثرت الشراكة االستراتيجية على حتسني املزايا التنافسية للمؤسسات اجلزائرية"بصيغة تفسريية

جمموعة من االفتراضات اليت تفسر الظاهرة حمل الدراسة، مث يسعى  و فحوى هذه التقنية أّن الباحث يطرح

اىل اثباهتا أو نفيها، و هو ما قمنا به خالل فرضيات الدراسة حني افترضنا التأثري االجيايب للشراكات 

     االستراتيجية على تنافسية املؤسسات اجلزائرية عرب كل من ختفيض التكاليف، التميز، حيازة تكنولوجيا

و هي طريقة جتعل  Narrative way))" السرد"، و يكون فيها التحليل عن طريق أو تعلم معرفة جديدة

لذلك ،  تكون معقدة و صعبة القياس اليت لعالقات التفسرييةلكنها مالئمة ل 2من التحليل عملية صعبة نسبيا

 .داولاجلشكال و األ ض الوسائل املّسهلة لعرض املعلومات مثلبع حاولنا اثراءها عن طريق

ميكن أن تؤدي هذه التقنية اىل اسهامات معتربة يف البناء النظري للموضوع حمل الدراسة، أما فيما خيص   

بناء تفسريي يالئم مجيع احلاالت املكونة لعينة الدراسات اليت حتتوي على عدة حاالت، فاهلدف هو 

 .الةالدراسة، حىت و لو اختلفت بعض التفاصيل املرتبطة بكل ح

                                                           
1
 R.K.Yin, opcit, p147. 

2
 Miles and Huberman, opcit, p241. 
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 بالنسبة ملراحل التحليل يف اطار هذه التقنية، فال يوجد امجاع حول املراحل الواجب اتباعها، و امنا ترتكز   

الطبيعة الترابطية للبناء "اليت متيز هذه التقنية، و ُيطلق عليها مصطلح  على جمموعة من اخلطوات املترابطة

 :1يلي و ميكن اجيازها فيما "التفسريي

 اقتراح تفسريي أويل ؛تقدمي  -

 مقارنة نتائج حالة واحدة مع االقتراح األويل ؛ -

 تعديل االقتراح حسب نتائج احلالة األوىل ؛ -

 مقارنة التفاصيل األخرى املتعلقة بنتائج احلالة األوىل مع االقتراح املعدل ، -

 الدراسة ؛مقارنة االقتراح املعّدل مع نتائج كل حالة من باقي احلاالت املكونة لعينة  -

 .تكرار هذه العملية حىت االنتهاء من تعديل االقتراحات حسب النتائج -

فق كل الفرضيات املقترحة هذه املراحل، ميكن استخالص نتائج ال توابكل يام بعد القجتدر االشارة اىل أنه 
 .يف البداية

أي تضم عددا صغريا من احلاالت، فإّن  "متعددة دراسة حالة" عند تبين منهجيةمن جهة أخرى، فإنه 

يعتمدون يف طريقة التحليل على حتليل كل حالة على حدى مث القيام مبقارنة احلاالت  2العديد من الباحثني

 : فإهنا ال خترج عن هذه القاعدة و اشتملت على مرحلتني أساسيتني بالنسبة لدراستنا و حمل الدراسة،

 الشراكة االستراتيجية على تنافسية ريأثت كيفية يسمح بفهم (intra-cas): حتليل كل حالة على حدى -

 كل مؤسسة على حدى ؛ 

و تسليط  حمل الدراسة يسمح لنا باجراء مقارنة بني احلاالت: (inter-cas)حتليل مابني احلاالت   -

 .أوجه التشابه و االختالف الضوء على

                                                           
1
 R.K.Yin, opcit, p149. 

2
  Eisenhardt 1989, Miles and Huberman 2003. 
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          توضيح كيفية القيام بتخفيض كمية البيانات لكن قبل الوصول اىل النتائج و طريقة عرضها، وجب

 .و ترميزها، و هي مرحلة أساسية يف التحليل النوعي للبيانات

 ختفيض كمية البيانات: األول الفرع

    ،حتليل البيانات عليها بىنالدراسة النوعية و القاعدة اليت يفيض كمية البيانات املرحلة األوىل يف ميثل خت   

عة دون املساس بالبيانات اليت ترتبط ختفيض كمية البيانات اجملّم يفاهلدف العام من هذه املرحلة و يتمثل 

 يف اكتشاف تعترب أساسية كما أّن هذه املرحلة ،الدراسةبصلب املوضوع، أي عدم اخراجها من سياق 

جتدر االشارة اىل أّن عملية ختفيض كمية البيانات هي  و، 1العوامل املشتركة بني احلاالت حمل الدراسة

 .تبدأ من املراحل األوىل جلمع البيانات اىل غاية صياغة النتائج النهائيةعملية مستمرة 

 ترتيباختيار، تبسيط، تلخيص و  :"، و ُيقصد هبا"ضغط البيانات" مصطلحُيطلق أيضا على هذه املرحلة    

على  جيبو بالتايل ، 2"هبدف جعل البيانات أكثر سهولة للقراءة و الفهم البيانات اخلام اليت مت مجعها

تخلي البيانات اليت جيب التخلي عنها حسب أسئلة و أهداف الدراسة، لذلك مل نقم بال الباحث اختيار أّي

ظ على كل من تكاليف املؤسسة، الشراكات االستراتيجية أو األثر املالح عن أي بيانات تشري اىل دوافع

 . جديدة و تكنولوجيا متيزها أو حيازة و تعلم معرفة

 ترميز البيانات: الثاينالفرع 

يعترب تراكم البيانات و الكلمات اليت حتمل معاين خمتلفة من أهم الصعوبات اليت يواجهها الباحث أثناء    

اللجوء  Miles and Huberman""3و من أجل التغلب على هذا العائق، اقترح الباحثان قيامه بتحليل نوعي، 

 اتفقر ُينسب اىل ُجمل أو قد يكون كلمة أو مجلة صغرية اره عنوانا، و الذي ميكن اعتباىل نظام ترميز

أي أّن كل رمز  ،ربطها مبعىن حمدد معينة من البيانات اليت مت مجعها من املصادر سالفة الذكر، و هذا هبدف
                                                           

1
 Miles and Huberman, opcit, p 194. 

2
 Miles and Huberman, opcit, p230. 

3
 Miles and Huberman, opcit, p234. 
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 مرتبة كونه يقلص كمية البيانات الكبرية اىل وحداة صغريةكبرية و هو ما ميثل أمهية  يشري اىل فئة معينة،

باقي خطوات حجر الزاوية الذي تبىن عليه يعترب الترميز  ، لذلكهاسترجاعا ، ختزينها ويسهل حتليلها

البناء "تقنية يف اطار  و بني احلاالت حمل الدراسة،أساسي يف اكتشاف العوامل املشتركة  التحليل، كما أنه

تكون مستنبطة من أسئلة الدراسة ( خمطط أويل)استخدام رموز حمددة مسّبقا ميكن سالفة الذكر،" التفسريي

األساسية و االطار النظري للدراسة، مث استخراج فئات أخرى يف حال مل يغطيها املخطط األويل، أو ميكن 

  ترميز البيانات دون رموز مسبقة أي استنباطها كلها من البيانات اجملّمعة

 :طوات اليت قمنا هبا من أجل الوصول اىل ترميز البياناتسنعرض أهم اخل و فيمايلي 

صياغة خمطط عام للترميز حيتوي على أهم املواضيع املراد دراستها، مل نقم باعداد  هبدف :صياغة الرموز

اليت مل يشر اليها اجلانب اجلانب التطبيقي خشية جتاهل بعض العناصر  الشروع يفقبل  النهائي هذا املخطط

مث قمنا باضافة الرموز اليت ظهرت  أولية هلذه الرموز انطالقا من االطار النظريقمنا بصياغة  امناو النظري، 

و جتدر االشارة اىل أّن عملية الترميز متت يدويا أي عن طريق الكتابة، كما هو خالل الدراسة امليدانية، 

احملتوى رمز أو عدة رموز لكل الشأن بالنسبة لتدوين حمتوى املقابالت، حيث قمنا بالكتابة على هوامش 

   ماهي العناصر :" خطط الترميز، و مت ذلك عن طريق االجابة على السؤال التايلمبجزء لديه عالقة مباشرة 

، مث جتميعها حتت نفس الرمز، و يتمثل اهلدف العام من هذه املرحلة "أو البيانات اليت ختدم نفس املوضوع ؟

الترميز " "Miles and Huberman"املواضيع، و هو ما يطلق عليه الباحثان جتميع البيانات حتت عدد حمدد من 

 .(codage thématique)" حسب املواضيع

 :يوضح الشكل املوايل اخلطوات العامة للقيام بترميز البيانات   
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 خطوات الترميز: 08شكل رقم                              

استخالص خمطط 
حيتوي على أهم 

 الفئات

تقليل عدد الفئات 
عن طريق ادماج 

 املتشاهبة منها

وسم أجزاء النص 
اليت تدخل يف 
 تشكيل الفئات

حتديد أجزاء 
النص املرتبطة 

 بأهداف الدراسة

القيام بقراءة متهيدية 
 للبيانات اخلام

عّدة أجزاء من  فئة 10اىل  10 فئة 10اىل  25  فئات 08اىل  01
 النصوص

عّدة صفحات من 
 النصوص

 David R. Thomas (2006), opcit., p242: املصدر

    أّن العدد املفضل الذي حيتويه املخطط النهائي للرموز يتراوح بني ثالثة نالحظ من خالل هذا الشكل    

        رموز، أما بالنسبة ملخططنا، فإنه حيتوي على مخسة رموز متثل املواضيع األساسية املستنبطة  مثانيةو 

 . من اجلانب النظري، و تتفرع بدورها لعدد من الرموز الفرعية

 :فيمايلي تتوافق مع فرضيات الدراسة ، و اليتاجلانب النظري يف ضوءتنبطة سميكن تلخيص الرموز امل 

 لكيفية تأثري الشراكات االستراتيجية اجلانب النظري يف ضوء خمطط الترميز املستنبط :21جدول رقم 

 فرعيرمز  أساسيرمز 

 

كيفية تأثير الشراكة 

االستراتيجية على 

 تكاليف المؤسسة

 اقتسام المخاطر و التكاليف المتعلقة بتطوير منتج جديد

 تقاسم تكلفة االشهار

 تحقيق وفرات الحجم عن طريق االستغالل المشترك للموارد المتماثلة للشركاء
 للمواد األوليةتخفيض تكلفة المدخالت عن طريق الشراء المشترك 

 زيادة فاعلية العمليات عن طريق اكتساب طرق جديدة في االنتاج

 (طلبيات أكبر)تحقيق مزايا الحجم عند الشراء من نفس المورد 

 ل اضافية ذات تكلفة منخفضة نسبياالحصول على مصادر تموي
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كيفية تأثير الشراكة 

 االستراتيجية

 على تميز المؤسسة

 

 

 

 

 

 

في تطوير منتج  الالزم اختصار الوقتعن طريق  ميزة التوقيت المالئمتحقيق 
 جديد و تسويقه 

 دخول أسواق جديدة و كسب والء الزبائن قبل المنافسين

 امكانية أكبر في ارساء معايير القطاع الجديد
 تطوير منتجات جديدة أو تحسين المنتجات الحالية

أثناء أو بعد  شريك لمنتجات شريكهخلق قيمة اضافية للزبائن عن طريق دعم 
 عملية البيع

عرض تشكيلة أوسع من المنتجات عن طريق تطوير منتجات جديدة أو تسويق 
 منتجات الشريك 

 المكملة زيادة جاذبية المنتج عن طريق مالءمتة لمعايير استخدام منتجات الشريك

 قنوات التوزيعتحكم أفضل في 

 زيادة فعالية قوة البيع عن طريق ضم قوة بيع الشريك

 كسب قوة تفاوض أكبر و تجنب المنافسة مع الشريك

 تحسين صورة المؤسسة عن طريق ربطها بعالمة الشريك االيجابية

يفية تأثير الشراكة ك
على االستراتيجية 

حيازة و تعلم معرفة 
 أو تكنولوجيا جديدة

 تسيير و مهارات جديدةتعلم طرق 
 تطوير مهارات جديدة

 الحصول على تكنولوجيا جديدة
 تعلم المعرفة المرتبطة بالتكنولوجيا الجديدة

 من اعداد الطالب: املصدر

نب الرموز الفرعية تشمل دوافع اقامة الشراكات االستراتيجية املتطرق اليها يف اجلاأّن الكثري من نالحظ 

 : اجلدول التايل ميكن تلخيصها يفالنظري و اليت 
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 اجلانب النظري لدوافع الشراكات االستراتيجيةيف ضوء خمطط الترميز املستنبط : 21جدول رقم 

 رمز الفرعي رمز أساسي

 دوافع ملموسة

 

  المنتج تحسين جودة
 و مخاطره االستثمارو تقاسم تكاليف  وفرات الحجم

 الدخول الى سوق أو قطاع جديد
 حيازة تكنولوجيا جديدة

 الحصول على مصدر تمويل اضافي

 دوافع غير ملموسة

 سمعة الشريك
  حيازة معرفة تنظيمية جديدة

 حيازة معلومات متعلقة بالسوق
 تجنب الشريك كمنافس قوي

 حرمان المنافسين من بعض المزايا
 من اعداد الطالب: املصدر

                   ( دون التكرار بني كيفية التأثري و الدوافع)لذلك، فإن العدد االمجايل للرموز الفرعية املستخلصة 

        رمز مقسم اىل ثالثة رموز أساسية خاصة بكيفية التأثري، و رمزين أساسني خاصني بالدوافع،  11هو 

على حيث قمنا باسقاط هذه األخرية بدورها ، لتطبيقيمن اجلانب ابرموز مستنبطة تدعيم هذه القائمة  و مت

الذين يؤكدون  1اجلانب النظري للدراسة من أجل التحقق منها، و هذا يف اطار العمل بتوصيات الباحثني

النظري و التطبيقي من أجل الوصول اىل تناسق املفاهيم  و إياب بني اجلانب على ضرورة القيام بذهاب

.(Cohérence conceptuelle) 
 .عند مناقشة فرضيات الدراسة يف املبحث القادم و سنتطرق اىل هذه الرموز اجلديدة

 

 

                                                           
1
 Miles and Huberman, opcit, p238. 
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 اختبار مدى مصداقية الترميز

1"الترميز املستقل للبحث"تعترب طريقة    
 (Independent Coding)  من أهم الطرق املستخدمة لدى

جزء من  تزويد باحث آخر بأهداف البحث و، و تتمحور حول الترميزالباحثني يف اختبار مدى مصداقية 

 راباختي لذلك قمنا، مث املقارنة بني الرموز املستنتجة مث الطلب منه القيام بترميز مستقل البيانات اخلام اجملّمعة

   أهنا  و سبب هذا االختيار هومن جامعة جباية للقيام هبذا الترميز املستقل،  "محاش إميان" األستاذةالزميلة 

أثر التحالفات " :من حيث املضمون حتمل عنوان هي أيضا يف صدد التحضري ألطروحة مشاهبة ألطروحتنا

د عبد .، و هذا حتت اشراف أ"-دراسة حالة قطاع النسيج باجلزائر-على أداء املؤسسة الدولية االستراتيجية

      نفس الرموز اخلمس اليت متثل املواضيع ، و قد خلصت اىل استنتاج-2-اجمليد جنان من جامعة سطيف

أو أهداف الدراسة األساسية، بينما كان االختالف يف الرموز اليت تتفرع منها حيث مل تتطرق اىل احليازة 

     على دافع احلكومة على معايري اجلودة كرمز متفرع من أثر تعلم و حيازة معرفة جديدة، كما مل تركز

تراتيجية كرمز متفرع من الدوافع اخلارجية، بينما ركزت على عكسنا يف دافع قامة الشراكات االسيف إ

   .القرب الثقايف الذي يتفرع من الدوافع الداخلية

، كما أّن عددها ثالثة فقط من نالحظ أّن االختالفات ختص الرموز الفرعية و ليس الرموز األساسية    

 .رميزنامصداقية ملخطط تو هو ما يعطي  رمز كلي، 11أصل 

 مناقشة الفرضيات، نتائج الدراسة و املقترحات: الثايناملبحث 

من خالل  ، مث نقوم باستخالص النتائجكل حالة على حدى حتليل بيانات اىل يف هذا املبحث نتطرقس  

ء قوم مبناقشة فرضيات الدراسة يف ضوالتطرق اىل أوجه الشبه و االختالف املالحظة يف عينة دراستنا، مث ن

  .النتائج و استنباط املقترحات هذه

                                                           
1
 David R. Thomas, opcit, p07.  
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 حتليل و استخالص نتائج كل حالة على حدى: املطلب األول

   يف ضوء الدوافع  اجملّمعة للحاالت األربع املكونة لعينة دراستنا، و ذلك بياناتتحليل اليلي ب سنقوم فيما  

التميز، خفض التكاليف، نقل و حيازة : من خالل املداخل الثالثة للميزة التنافسية و األثر املالحظ حلّد اآلن

 .معرفة أو تكنولوجيا جديدة

 (SAPPL-MB")مرسيدس بنز"املؤسسة اجلزائرية إلنتاج األوزان الثقيلة حتت عالمة : األولالفرع 

     حيث كان كل يف السابق حبماية احلكومة و بالتايل احتكار السوق "SNVI"لقد متتعت املؤسسة األم   

ُيباع، لكن مع انفتاح السوق و دخول منافسني دوليني، خسرت املؤسسة الوطنية حصة سوقية نتج ما ُي

كبرية  و أصبحت حباجة اىل مزايا متكنها من املنافسة و االستمرارية، و بالتايل خيار الشراكة يف هذه احلالة 

أخرى تتميز مبزايا  سساتملؤو احلال بالنسبة هو من أجل خلق مزايا تنافسية و ليس احملافظة عليها كما ه

 .يق ابرام شراكات استراتيجيةعن طرو هتدف اىل استمراريتها  تنافسية

 و سبب اختيار هذا الشريك بالذات الدوافع: أوال    

يف اطار " SAPPL-MB"يدخل خيار الشراكة االستراتيجية الذي أدى اىل خلق املؤسسة املشتركة    

من خالل ابرام العديد من الشراكات تسعى اليت سياسة احلكومة اليت هتدف اىل تطوير القطاع الصناعي، و 

   ،و امليكانيك بصفة عامة اىل تطوير قطاع العربات الصناعية و مؤسسات أجنبية رائدة" SNVI"بني جمّمع 

رئيس قسم يؤكد عليه شراكة، و هو ما بتوفري الظروف املالئمة لنجاح هذه الاحلكومة  لذلك التزمت

مبا أّن هذه الشراكة متثل القاطرة األمامية للنهوض  :"1من خالل قوله على مستوى املؤسسة األم الشراكة

انشاء املؤسسة : بالصناعة امليكانيكية، فإّن احلكومة كانت ملتزمة بتسهيل العديد من االجراءات مثل

دخول وزارة الدفاع كما أّن دوافع  ،"املشتركة و تسجيلها على مستوى السجل التجاري يف ظرف معقول

                                                           
1
 .SNVI مقابلة شخصية مع مدير قسم الشراكة لمجّمع 
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تصب يف نفس االجتاه، و هو رغبة احلكومة يف اجناح هذا  باملائة من األسهم 27الوطين كشريك حيوز على 

" SNVI"كانت وزارة الدفاع الوطين زبونا لدى :" 1يوضح املدير العام للمؤسسة املشتركة املشروع حيث

برام هذه الشراكة، لكن هذه املرة قامت بالدخول كشريك من أجل ضمان السري اجليد للمشروع قبل إ

دافع تطوير فرع الصناعات  باالضافة اىل، "ين يف جملس االدارةء من وزارة الدفاع الوطيوجد أعضاحيث 

وزارة الدفاع ميثل كما أّن هذا الفرع هو الذي  له، بعض املنتجات تكون حصرية العسكرية حيث أّن

 .الوطين يف هذه الشراكة

مارية من االمارات العربية املتحدة حيوز على ، فهو مؤسسة استث"آبار"بالنسبة للشريك األجنيب الثاين    

يف املسامهة املالية من  ادراجه ضمن الشركاء وراء دافعالن مكي باملائة من أسهم املؤسسة املشتركة، و 12

كانت مسامهة بدورها يف " آبار"من جهة ثانية، ألّن " داميلر"و تسهيل التعاقد مع الشريك األملاين  جهة،

 .األملانية وقت ابرام هذه الشراكةرأس مال املؤسسة 

ألّن املنتجات  "(داميلر"املدير العام معني من طرف )  "داميلر"أوكلت مهمة التسيري اىل الشريك األجنيب 

على حد تعبري مدير قسم الشراكة كون " ُيطمئنه"كما أّن هذا ، (Mercedes-Benz)حتمل عالمته التجارية

 .يف طرق التسيري احلديثة اجلزائري، باالضافة اىل حتكم الشريك األجنيبطرف حيوز عليها الأغلبية األسهم 

اليت مت التطرق اليها أثناء مفاوضات  الرئيسية البنود يفبصفة عامة، ميكن تلخيص دوافع املؤسسة الوطنية   

الذي مثل جمّمع  الشراكةة املركزية لقسم تسيري احلافظة ورئيس املديريكما يقول  و هي ،ابرام عقد الشراكة

SNVI تلبية احتياجات السوق الوطين مث الذهاب اىل التصدير، تعلم:"2خالل مفاوضات ابرام االتفاق       

، و نالحظ أّن هذه الدوافع "وير النسيج الصناعي الوطينتط ديدة، االدماج احمللي وجو حيازة تكنولوجيا 

:  ، كما يضيف مدير قسم الشراكة يف نفس السياقو القطاع الذي تنشط فيه معا ؤسسةاملتطوير تصب يف 

                                                           
1
 SAPPL. مقابلة شخصية مع المدير العام للمؤسسة المشتركة 
2
 .SNVIلمجمع  الحافظة و الشراكةرئيس المديرية المركزية لقسم تسيير مقابلة شخصية مع  
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يوجد مخسة أو ستة مصنعني على املستوى العاملي الذين ميتلكون التكنولوجيا و املعرفة الضرورية من      "

أجل االستمرار و النمو، و وحدنا ال نستطيع تطويرها ألهنا تتطلب استثمارات ضخمة و وقتا طويال، 

اتيجية أفضل بديل للوصول اىل هذه املوارد، و توفري الكثري من الوقت و املوارد لذلك متثل الشراكة االستر

 ". املادية

 أثر الشراكة االستراتيجية على املزايا التنافسية للمؤسسة اجلزائرية: ثانيا     

يتعدى املؤسسة األم اىل القطاع الذي تنشط فيه، كون سذه الشراكة هل املالحظ ثرأّن األمن الواضح   

نتطرق اىل األثر ، و فيمايلي سصناعة السياراتاحلكومة يف تطوير قطاع الدافع األساسي القامتها هو رغبة 

التميز، خفض التكاليف، نقل و حيازة معرفة : اآلن من خالل املداخل الثالث للميزة التنافسية املالحظ حلّد

 .ا جديدةأو تكنولوجي

 على حيازة و تعلم معرفة و تكنولوجيا جديدة االستراتيجية أثر الشراكة -2

دير املحيازة املعرفة و التكنولوجيا اجلديدة، و قد خلصها  اليت تستخدم يفمت االعتماد على الوسائل املعتادة   

اخلارج، الوثائق اخلاصة دورات تكوين يف اجلزائر و االجتماعات الدورية، " :1لمؤسسة املشتركة يفالعام ل

    من نقص اجلزائر  يفقطاع صناعة السيارات  ، عالوة على هذا، و يف ظل معاناة"بتشغيل اآلالت اجلديدة

تغالل خربة الشريك يف اليد العاملة املؤهلة و وجود معهد للميكانيك العامة فقط، حتاول احلكومة اس

، و هو ما يؤكد عليه مدير قسم الشراكة تدريب العمالخصصة يف اجملال و تشييد مراكز مت األجنيب يف هذا

    قريبة من وحدات االنتاج خاصة بصناعة السيارات كز تدريباانشاء مر حنن يف صدد: "2من خالل قوله

     ، و هو ما يعترب وسيلة فعالة لنقل"مبساعدة الشريك األملاين داميلر  ، و ذلكالرويبة و تيارتكل من  يف

    كما ميكّن  املؤسسات املشتركة من مواكبة التطورات احلاصلة اب املعرفة من الشريك األجنيب،و اكتس

                                                           
1
 .SAPPLالمدير العام للمؤسسة المشتركة مقابلة شخصية مع  
2
 .SNVIلمجمع  مدير قسم الشراكةمقابلة شخصية مع  
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يف القطاع كون هذه املراكز مرتبطة مبراكز حبث الشريك املتواجدة عرب العامل، و هو ما يؤكد عليه اللواء 

نستخدم :" 1ل قولهمدير فرع الصناعات العسكرية لدى وزارة الدفاع الوطين من خال" شواكي رشيد"

، و تكون عملية التكوين مستمرة حيث يتنقل العمال الشريك التدريب املهين الذي يعتمد عليهنفس برنامج 

       بني وحدة االنتاج و مركز التدريب بصفة دورية، و ذلك هبدف ضمان مسايرة التطورات احلاصلة 

، أما يف الوقت احلايل فاملؤسسة املشتركة تنشط "اجلودةيف التكنولوجيا و طرق التسيري احلديثة و التحكم يف 

، أي أهنا الزالت يف مرحلة تركيب العربات اليت ُتستورد أجزاءها مصنعة أو نصف مصنعة، SKD"2"بنظام 

و تتمحور املعرفة و التكنولوجيا املستهدفة يف هذه املرحلة يف تعلم خمتلف مراحل كيفية التركيب حسب 

أثر اجيايب على العمال من حيث تغري الثقافة السائدة داخل املصنع  وجود نالحظ:" ك معايري جودة الشري

يضيف مدير املؤسسة املشتركة، لكن " االنتباه للجودة، عمال أكثر حتفيزا حنو األفضل مثل احترام الوقت، 

جيب أن ال تطول هذه املرحلة ألّنها ال تساهم كثريا يف نسبة االدماج املرجوة، مث تأيت بعدها مرحلة 

"CKD" حمليا مثل هيكل السيارة ءيتم صنع بعض األجزا املستوردة، باالضافة اىل األجزاء حيث            

سسات تنشط يف قطاعات أخرى مثل مصنع مؤو صباغتها، و يتم صنع هذه األجزاء سواء من طرف 

سنتطرق اىل هذه النسبة ) و هو ما يرفع نسبة االدماج  احلديد و الصلب، أو من طرف املناولني املعتمدين

 (.عنصر أثر الشراكة على ختفيض التكاليف يفبشيء من التفصيل 

 على متيز املؤسسة  االستراتيجية أثر الشراكة -1

طن، كما أّن  11اىل  8من أجل انتاج تشكيلة عربات ميتد وزهنا من " داميلر"لقد مت اختيار الشريك    

لذلك هتدف احلكومة  نتاج تشكيالت أخرى،مفاوضات مع شركاء آخرين من أجل إ احلكومة ال تزال يف

      بتشكيلة حتمل عالمة SNVIحتت عالمة اىل تعويض هذه التشكيلة اليت كانت تنتج سابقا 
                                                           

1
 Quotidien El Watan: " Le Général-major Rachid Chouaki : «Nous avons réactivé des sites industriels fermés 

depuis longtemps", article de Lyes Metchi, publié le 09/09/2014.  
2
 https://www.tsa-algerie.com/cest-quoi-le-skd-le-ckd-et-le-taux-dintegration/ , visité le 16/02/2016. 

https://www.tsa-algerie.com/cest-quoi-le-skd-le-ckd-et-le-taux-dintegration/
https://www.tsa-algerie.com/cest-quoi-le-skd-le-ckd-et-le-taux-dintegration/
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(Mercedes-Benz)  باضافة رقم تسلسلي خاص " داميلر"ذات السمعة العاملية، يف هذا السياق قام الشريك

مينحها ميزة  ما نتج عرب العامل، و هواليت ت زائر و ضمها اىل تشكيلة منتجاتهبالعربات املصنوعة يف اجل

 .أي يزيد من جاذبيتها امكانية السري يف أي طريق يف العامل على غرار باقي منتجات الشريك

 1022ميزة أخرى توفرها الشراكة االستراتيجية هي املرافقة خالل عملية التصدير املرتقبة ابتداء من سنة   

 مدير فرع الصناعات العسكريةوحدة سنويا، و هو ما يؤكد عليه  25000عندما تصل وترية االنتاج اىل 

وع يف عملية الشريك ملنتجاتنا عند الشر من بني بنود اتفاقية الشراكة جند مرافقة:" 1من خالل قوله

الدولية، و استغالل خربته و معرفته باجراءات التصدير  ه، و ذلك من خالل استخدام شبكة توزيعالتصدير

، من جهة أخرى "السوق االفريقية يف ، السيما منهاو التغلب على حواجز الدخول حنو البلد املستهدف

يؤكد نفس املسوؤل أّن عدد املناولني احملليني الذين يعملون على تزويد املؤسسة املشتركة ببعض قطع الغيار 

مناوال، و بالتايل فإّن التعرف على معايري جودة الشريك األملاين و تعلم احترامها يّعد ميزة  10هو يف حدود 

 .القتصادي الوطينلهامة 

قامة شراكات مع مصنعني رائدين على مستوى العامل يكسب املؤسسات الوطنية ميزة أخرى، و هي إ ّنإ  

  .التفاوض حول اقامة اتفاقيات أخرى قوة تفاوضية أكرب عند

 أثر الشراكة االستراتيجية على ختفيض التكاليف -1

بالنسبة لتأثري الشراكة االستراتيجية على خفض تكاليف املؤسسة حمل الدراسة، فهو حسب كل    

و عند تشغيل كل خطوط االنتاج اليت  1022املستجوبني غري مالحظ حلّد اآلن، غري أنه مع مطلع سنة 

و حتقيق  شاحنة يف السنة، ميكن السيطرة بطريقة أفضل على التكاليف 21500توفر طاقة انتاجية تقدر ب 

 .رات احلجموف

                                                           
1
 Quotidien El Watan, opcit, le 09/09/2014. 
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من جهة أخرى، ميثل االنتاج احمللي الذي ال يزال يف مرحلة التركيب بديال عن االسترياد الذي يكلف   

د اد، و هو أحخزينة الدولة كثريا، كما أّن انتاج قطع الغيار حمليا ميثل مصدرا آخرا خلفض تكاليف االستري

، 10271من قانون املالية لسنة  88دماج وطنية حمددة من خالل املادة أهداف احلكومة اليت فرضت نسبة إ

باملائة، بينما تتراوح  25و اليت تنص على أنه ال جيب أن تقل نسبة االدماج بعد السنة الثالثة من النشاط عن 

باملائة بعد السنة اخلامسة من النشاط، و حتتسب نسبة االدماج بناء على النسبة احمللية لالنتاج  10و  10بني 

و املسامهة بقطع الغيار و عدد الوظائف املباشرة باالضافة اىل نسبة التصدير، كما تشترط احلكومة أيضا أن 

 . يكون الشريك األجنيب من الرواد العامليني يف جمال صناعة السيارات

       كما هو موضح املسامهات اليت ساهم هبا كل شريكطبيعة  من خاللميكن تلخيص هذه الشراكة    

 :الشكل املوايليف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .1021سبتمبر  12 الموافق ل 77 ، العددالديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية 1
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 املؤسسة اجلزائرية إلنتاج األوزان الثقيلةمسامهات املؤسسات األم يف  :02 شكل رقم
 (SAPPL-MB) "مرسيدس بنز"حتت عالمة                         

              (SNVI/ MDN) مساهمة الشريك الجزائري                               (Daimler/AABAR)   األجنبي مساهمة الشريك

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الطالب: املصدر

يكن اهلدف من هذه  لذلك مل الشركاء غري متماثلة، طبيعة مسامهة نالحظ من خالل هذا الشكل أّن  

      الشراكة هو الوصول اىل اقتصاديات احلجم، و امنا يدخل يف اطار االستخدام املشترك ملوارد الشريك، 

  (Co-spécialisation). الذي تطرقنا اليه يف الفصل الثالث  Hamel"و"Doz و هو مصطلح 

 

 

 

 السمعة و العالمة التجارية  -

 (آالت انتاج) المساهمة التكنولوجية -

 طرق تسيير حديثة -

تكوين الموارد المرافقة التقنية و  -
 الكفاءةالبشرية و نقل المعرفة و 

 شبكة توزيع دولية  -

 "بارآ"المساهمة المالية ل -
 

 

 توفير موقع انشاء المؤسسة -

 معرفة السوق المحلي -

 (على األقل كّما)توفير اليد العاملة  -

تسهيل الممارسات البيروقراطية و المعامالت  -
 االدارية و الحصول على الرخص 

 المساهمة المالية لوزارة الدفاع الوطني -

 شبكة توزيع و نقاط بيع محليةالتوفر على  -

 

ر  ر قطاع صناعة السيارات في الجزائتطوي  

 

    SAPPL-MB 
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 ((WPS انويفص -نتاج الدوا  صيدالال املشتركة ؤسسةامل: الثاينالفرع 

، و بالتايل فإّن أثر الشراكة سيكون يف اطار 1حتتل صيدال مكانا رياديا يف سوق األدوية اجلنيسة باجلزائر   

هدفنا هو احلفاظ على مكانة ":2احلفاظ على هذه امليزة الريادية، يف هذا الصدد يقول مدير قسم املبيعات

الشراكة مث الذهاب حنو التصدير بكميات معتربة مبا أن منتجاتنا الريادة يف السوق عن طريق ابرام اتفاقيات 

     ، و هو ما يؤكد على املكانة املهمة اليت حتتلها صيدال"لديها مسعة اجيابية على مستوى السوق االفريقي

 .يف االقتصاد الوطين

 و سبب اختيار هذا الشريك بالذات الدوافع: أوال   

 و مع انفتاح سوق األدوية اجلزائري، نويفاصهلا دوافع القامة هذه الشراكة،  كلتا املؤسستني كانت  

عرف تطورا كبريا من حيث ارتفاع االنتاج الوطين، فعلى سبيل كما أن هذا السوق ، فيهاالستثمار  اأرادو

       وايل ، و قدرت قيمة السوق حب1021سنوات ابتداء من سنة  5املثال تضاعف مخس مرات خالل 

 ،اجلزائريةلدوافع املؤسسة  أما بالنسبة ، و هو ما ميثل فرصة كبرية للربح،1021 3مليار يورو هناية سنة 1.1

، مث إّن صيدال تعتمد على الشراكات الستثمار األجنيبل احلكومة تشجيعفهذه الشراكة تدخل يف اطار 

االستراتيجية كوسيلة فعالة حليازة التكنولوجيا اليت تضمن استمراريتها، يف هذا الصدد يقول مدير قسم 

 حنن يف صدد التحضري للمرحلة القادمة اليت لن تنحصر فقط على انتاج األدوية اجلنيسة ": الشراكة للمجّمع

(Générique) وية اليت تعتمد أساسا على التكنولوجيا احليوية و امنا انتاج األد(Bio-Technology)، 

للقيام بذلك يف وقت مالئم هي التعاون مع مؤسسة لديها هذه  بالنسبة لنا أفضل طريقةفلذلك، 

                                                           
1
  Rapport du Conseil d'Administration, SAIDAL, P05, 2015. 

2
 .لمجّمع صيدالمقابلة شخصية مع مدير قسم المبيعات  

3
 http://www.huffpostmaghreb.com/pharmacie-marche_n_16633648.html, visité le 14/08/2017. 

http://www.huffpostmaghreb.com/pharmacie-marche_n_16633648.html
http://www.huffpostmaghreb.com/pharmacie-marche_n_16633648.html
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التعلم و حيازة املعرفة و التكنولوجيا اجلديدة، مث التعرف األساسية الدوافع و بالتايل كانت  ،1"التكنولوجيا

 .املؤسسة اجلزائريةعلى معايري جودة الشركاء و تعلم احترامها من أجل رفع معايري جودة 

خمابر  20من بني أفضل  لسبب اختيار هذا الشريك بالذات، فصانويف شريك معروف يعترب أما بالنسبة 

فالسمعة و التكنولوجيا من أهم أسباب  ، و بالتايلال سيما فيما خيص األدوية اجلنيسة املستوى العاملي، على

عمال  اللغة الفرنسية اليت يتقنها جّل)اختيار هذا الشريك، باالضافة اىل القرب اجلغرايف و التقارب الثقايف 

 (. صيدال

 أثر الشراكة االستراتيجية على املزايا التنافسية للمؤسسة اجلزائرية: ثانيا   

أبرمت صيدال العديد من الشراكات االستراتيجية مع شركاء خمتلفني، كل من أجل حتقيق هدف معني،  

ر لكّن املالحظ هو تأثري بعض الشراكات على اختيار شركاء الشراكات الالحقة ؛ فيمايلي سنتطرق اىل األث

 .املختارةمن خالل املداخل  على الشريك اجلزائري املالحظ حلّد اآلن

 على حيازة و تعلم معرفة و تكنولوجيا جديدة االستراتيجية أثر الشراكة -2

حيث ، (Partenariat de façonnage)"شراكة تركيب"يف البداية، كانت عالقة التعاون عبارة عن    

قام الشريك األجنيب باملسامهة باملواد األولية و طرق صنع الدواء، بينما وفرت صيدال موقع االنتاج، اليد 

العاملة و الوسائل الالزمة لالنتاج، غري أّن هذا مل يكن كافيا لصيدال، حيث متثلت األدوية حمل التركيب يف 

، و مها دواءين بسيطني من حيث التكنولوجيا الالزمة النتاجهما، كما Maaloxو Doliprane كل من 

األثر االجيايب خالل أّن صيدال كانت تتحكم يف طرق انتاجهما قبل ابرام اتفاق الشراكة، و بالتايل متحور 

املمارسات التصنيعية "من الشراكة يف التحكم يف طريقة العمل من أجل احلصول على رخصة  هذه املرحلة

، و هي متثل معيار GMP"2 (Good Manufacturing Practices)"و املعروفة اختصارا ب " يدةاجل

                                                           
1
 .مقابلة شخصية مع مدير قسم الشراكة لمجّمع صيدال 

2
  https://ispe.org/initiatives/regulatory-resources/gmp, visited in 16/09/2017.  

https://ispe.org/initiatives/regulatory-resources/gmp
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لضمان جودة تصنيع األدوية املوجهة لالنسان أو احليوان، وقد مت تبنيها من طرف االحتاد األورويب يف اطار 

 .مراقبة جودة األدوية

      حتوز عليها املؤسسة اجلزائرية مثل شبكة التوزيعدراك صانويف للمزايا اليت إبعد جناح هذه الشراكة و    

و معرفة السوق كوهنا صاحبة الريادة، اتفق الطرفان على توسيع التعاون من خالل انشاء مؤسسة مشتركة 

أن  و هو ما أدى اىل حتكم هذا األخري فيها حيث ،باملائة 70ذات أسهم حيوز فيها الشريك األجنيب على 

يؤكده مدير الشراكة املشتركة خيول له الصالحيات الكلية يف كيفية التسيري، و هو ما عقد تسيري املؤسسة 

عادة ما يشترط الشريك األجنيب التحكم يف التسيري من أجل التحكم يف كمية التكنولوجيا :"من خالل قوله

على رأس كل قسم مكّون للهيكل التنظيمي طار أجنيب إتنصيب ب قامت صانويف مث ،1"املسموح بانتقاهلا

 : للمؤسسة املشتركة كما هو موضح يف الشكل اآليت

 WPS اهليكل التنظيمي للمؤسسة املشتركة: 20 شكل رقم
 

 

 

 

 

 املديرية العامة جملمع صيدال: املصدر

                                                           
1
 .مقابلة شخصية مع مدير قسم الشراكة لمجّمع صيدال 

 المديرية العامة للمؤسسة

 الماليةقسم 

 الصيانةقسم  الموارد البشريةقسم  قسم التموين و المشتريات

 مراقبة الجودةقسم  قسم ضمان الجودة االنتاجقسم 



 التوصيات و النتائج استخالص و الدراسة فرضيات مناقشة: الخامس الفصل

 

222 
 

نالحظ من خالل هذا الشكل حرص املؤسسة األجنبية على التحكم املباشر يف كل الوظائف احليوية 

للمؤسسة املشتركة، غري أن صيدال لديها ممثالن يف جملس االدارة و هو ما يشركها يف اختاذ القرارات حيث 

 : التاليةممثلي صيدال يف املسائل  استشارةأّن القانون األساسي للمؤسسة ينص على ضرورة 

 املصادقة على امليزانية السنوية أو مراجعتها ؛ -

 ؛( مل ُيصرح هبا)تطوير نشاط جديد أو االستحواذ على نشاط تفوق قيمته قيمة معينة  -

  ؛باملائة من رقم األعمال 20عملية بيع جلزء من نشاطات املؤسسة متثل قيمتها أكثر من  أّي -

 .باملائة من القيمة املقدرة يف امليزانية السنوية 20أي عملية استثمار أو بيع تفوق قيمتها  -

انويف أشركت صيدال فيما خيص بعض املسائل املتعلقة بالقرارات صنالحظ من خالل هذه البنود أن  

االستثمارية للمؤسسة املشتركة، غري أّنه فيما يتعلق مبسألة نقل املعرفة و التكنولوجيا، فقد قامت بوضع 

   الوثائق، االجتماعات الدورية، املراقبة و الزيارات املتبادلة: ئل أساسية ترتكز علىنظام نقل قائم على وسا

انويف للجزائر للقيام هبذه صانويف أو جميء خرباء صذهاب عمال صيدال لدورات تكوينية يف اخلارج لدى ) 

املعرفة املنقولة من ، و هي وسائل تالئم أهداف املؤسسة األجنبية املتمثلة يف التحكم يف كمية (الدورات

جهة، و طبيعة املعرفة املنقولة من جهة أخرى، كما أّن هذه الوسائل متكّن من تغيري سلوك عمال صيدال 

انويف و عالمتها صسم إألّن اسم املؤسسة املشتركة حيمل  ،فيما خيص املمارسات املرتبطة مبعايري اجلودة

يف تطوير طرق العمل و املعرفة املرتبطة ببعض  الوسائل أيضا هذه تساهمو ذكورة يف األدوية، املالتجارية 

 .طرق االنتاج، التموين و التسويق: الوظائف مثل

ذ اليت ميكن فنااقفال كل امل على فهذا األخري يعمل"بالنسبة للصعوبات اليت توجد مع الشريك الفرنسي    

أخرى مثل أملانيا  دولأن تتسرب منها املعرفة و التكنولوجيا خاصتهم، األمر الذي مل جنده مع شركاء من 

أّن العمل املشترك هو شرط أساسي لتطوير قسم البحث و التطوير  اأو الدول االسكندنافية الذين أدركو
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الشراكة قسم  و هو ما يؤكد عليه مدير يقول مدير قسم املبيعات، 1"اليت يعترب أهم قسم يف صناعة الدواء

ملؤسسة املشتركة ا أسهم حنن يف صدد القيام مبحاوالت العادة التفاوض حول تركيبة: "من خالل قوله

 ."اىل التكنولوجيا خاصتهم أفضل وصولمن أجل  70/10

 أثر الشراكة االستراتيجية على التميز  -1

ّن احترام معايري ن العالمة التجارية لصانويف، مث إاالستفادة م يف أساسا متثلتبالنسبة مليزة التميز، فقد  

كما أّن جودة الشريك األجنيب شرط ضروري من أجل مرحلة التصدير اليت تنوي صيدال تطويرها، 

تجات جديدة بصفة تشكيلة املنتجات قد تطورت بضم منتجات الشريك من جهة، و العمل على تطوير من

         ،(Bio-Technology)تعتمد على التكنولوجيا احليوية مشتركة من جهة أخرى السيما األدوية اليت 

، حيث أّن رجال البيع الذين يعملون لدى زيادة فعالية قوة البيع عن طريق ضم قوة بيع الشريك و أخريا

املستوردة، يسامهون يف بيع املنتجات اليت تساهم يف و هو فرع ينشط يف بيع املنتجات  صانويف اجلزائر 

 .انتاجها صيدال

بطريقة  اجملّمع فروعيتم نشر املعرفة أو التكنولوجيا املكتسبة من فرع معني على باقي من جهة أخرى، 

 .مثل طرق التسيري أو االنتاج اليت ميكن أن تستخدم يف فروع أخرى ممنهجة

بينما حتتاج اىل خربة و تقنيات تسويق  تتحكم يف عملية االنتاجيبدو أن صيدال عالوة على هذا،  

هلا أثر يف اختيار شركاء الشراكات الالحقة مثل  االشارة اىل أّن هذه الشراكة كانجتدر ، والشريك

، حيث "Novo Nordisk"الشراكة اليت أبرمت مع املؤسسة الدمناركية املختصة يف انتاج األنسولني 

كانت صانويف يف البداية مفضلة البرام هذا العقد، لكن بعض التجارب السلبية اليت حدثت على مستوى 

                                                           
1
 .مقابلة شخصية مع مدير قسم المبيعات لمجّمع صيدال 
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 كيفية أثرت سلبا على هذه األفضلية، و متحورت هذه التجارب أساسا حول W.P.Sاملؤسسة املشتركة 

 :للشريك اجلزائري، نذكر منها و نقلهما السيطرة على املعرفة و التكنولوجيا

مة، جيب يف كل مرة انتظار عند حدوث مشكلة على مستوى وحدة االنتاج باجلزائر العاص :العامل األول 

ما يؤدي  أجنيب من فرنسا رغم وجود الكفاءات اجلزائرية اليت ميكن أن حتل مثل هذه املشاكل،جميء خبري 

 ؛ ضياع فرص ربحو  اىل خسارة الكثري من الوقت الثمني

ا اليت ، تبني أّن صانويف تريد بيع املركبات خاصتهابرام الشراكة الثانية مفاوضاتخالل : العامل الثاين 

يل و بالتا ،كان معروفا يف السوق اجلزائري و الذي الذي حيمل عالمة صانويف تدخل يف انتاج األنسولني

قامة شراكة حقيقية قائمة على حتقيق مزايا لكل شريك، من جهة أخرى، إاهلدف هو بيع منتجاهتا و ليس 

 (Flacons)األنسولني الذي تريد صانويف تسويقه يف اجلزائر يعتمد على تكنولوجيا تعتمد على الزجاجات 

، و تستخدم تكنولوجيا أخرى (1021يف ذلك الوقت سنة )قد استغنت عنها منذ حوايل عامنيكانت 

 W.P.S و اليت رفضت نقلها للطرف اجلزائري، باالضافة اىل تسويق(Stylos) األنسولني تعتمد على أقالم

بعض املنتجات اليت تنافس منتجات صيدال، كلها عوامل أدت اىل عدم اختيار صانويف البرام شراكة انتاج ل

 .األنسولني

 أثر الشراكة االستراتيجية على ختفيض التكاليف  -1

الفاتورة  الدولة نبخيفض تكاليف استرياد اجملّمع و جيانتاج األدوية حمليا ف ،التكاليففيض بالنسبة مليزة خت  

هو ما يعترب هدفا واضحا للحكومة و  (كون أغلبية أسهم اجملمع ملك للدولة اجلزائرية) الباهضة لالسترياد

ية العامة للمجّمع حيث اجلزائرية يف ختفيض فاتورة استرياد األدوية، و هو حمور يدخل يف حماور االستراتيج

تشكيل أداة مفضلة لتجسيد السياسة الوطنية لألدوية، و املسامهة :"1جند يف تقرير جملس االدارة اهلدف التايل

                                                           
1
 Rapport du Conseil d'Administratio, opcit, p05. 
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ن تشكيلة املنتجات اليت تنتج اآلن يف اجلزائر ، لذلك فإ"الفعالة يف ختفيض فاتورة األدوية و تنظيم السوق

رباح املرتبطة بقيمة األاحلصول على ، مث إن كانت كلها ُتستورد سابقاملشتركة على مستوى هذه املؤسسة ا

 .تصب أيضا يف اجلانب الرحبي للمؤسسة (باملائة 10)األسهم 

 (SCHS)"س.ح.إ.م"مؤسسة االمسنت حبجار السود : الثالثالفرع 

رأس مال مؤسسة باملائة من  15على التنازل على  801الدولة يف دورته رقم  جملس مسامهاتلقد وافق    

مليون  58، و ذلك مببلغ ُقدر ب "Buzzi-Unicem" االمسنت حجار السود لصاحل املؤسسة االيطالية

 (1022-1008)أورو، كما وافق على امضاء عقد تسيري لصاحل الشريك األجنيب ميتد اىل أربع سنوات 

 .اجتاه اآلخر ريكبند رئيسي حيدد واجبات و مسؤوليات كل ش 22قابلة للتجديد، و حيتوي على 

 الدوافع و سبب اختيار هذا الشريك بالذات: أوال    

االلتزامات اليت يلتزم هبا املسري أي الشريك خالل  األسهم عددا منبيع عملية  احتوى العقد الذي مت مبوجبه

أربع سنوات، و هي حتمل ضمنيا أهم الدوافع اليت أدت اىل ابرام هذه الشراكة، و متثلت هذه االلتزامات 

 :2فيمايلي

 تأهيل املؤسسة من أجل الوصول اىل طاقتها االنتاجية االمسية ؛ -

 معامالت الرحبية ؛ختفيض التكاليف، حتسني : تطوير األداء العام  -

 احلفاظ على عدد العمال ؛ -

 تكوين املوارد البشرية ؛ -

 تلبية احتياجات السوق الوطين أوال ؛ -

 .احترام معايري احلفاظ على البيئة و احترام القوانني املعمول هبا يف اجلزائر -
                                                           

 .30ص ،92/03/9332بتاريخ  لمجلس مساهمات الدولة 03للدورة  30الالئحة رقم  1
2
 .32ص ،01/39/9330عقد التنازل عن األسهم الخاص بمؤسسة انتاج االسمنت حجار السود، مؤرخ في  
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اجلزائرية أكثر من حيازة نالحظ أّن هذه االلتزامات تعرب عن دافع تطوير االنتاج و األداء العام للمؤسسة   

تكنولوجيا و معرفة جديدة فقط، و يرجع ذلك اىل طبيعة قطاع انتاج االمسنت من جهة الذي ال يعتمد 

على تكنولوجيا متطورة مثل قطاع صناعة األدوية، و امتالك املؤسسة الوطنية ملوارد طبيعية هامة غري 

هذا الشريك بالذات فقد وقع عليه االختيار  مستغلة بشكل فاعل من جهة أخرى، أما بالنسبة الختيار

 .لفوزه مبناقصة دولية و مالءمته لدفتر شروط املؤسسة اجلزائرية

 أثر الشراكة االستراتيجية على املزايا التنافسية للمؤسسة اجلزائرية: ثانيا     

حمجرة : متتلك مؤسسة االمسنت حجار السود ميزة هامة تتمثل يف املوارد الطبيعية اليت حتوز عليها مثل  

الكلس و األتربة، و اليت تتوفران على موارد معتربة كّما و نوعا، و هو ما ساهم بشكل كبري يف جذب 

كومة مؤسسات استخدمت احل:" رئيس قسم مراقبة اجلودةالعديد من الشركاء األجانب حيث يقول 

،      "االمسنت مع مواردها الطبيعية الثمينة من أجل جلب الشركاء األجانب لدفع عجلة االقتصاد الوطين

 .حول حتسني استغالل املوارد اليت حتوز عليها املؤسسة اجلزائرية او بالتايل فاألثر سيتمحور أساس

 وجيا جديدةأثر الشراكة االستراتيجية على حيازة و تعلم معرفة و تكنول -7

لقد اعتمد الشريك األجنيب يف تكوين العمال اجلزائريني على دورات تكوينية داخل و خارج الوطن، 

كفاءة العمال،  لكن و حسب مسؤويل املؤسسة اجلزائرية، مل تكن كافية ألهنا مل حتسن بشكل ملحوظ

 :يلي بعض احصائيات دورات التكوين اليت استفاد منها العمال و فيما
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 (SCHS)تكوين املوارد البشرية خارج املؤسسة:  15جدول رقم

 عدد     التكلفة   فترةال التخصص

 رقم الوظيفة المكان

 

 الساعات (ج.د) من إلى

 000  134 21/21/20 10/21/20 تحليل االسمنت

 

11 

 

 1 مدير المخبر

      

 2 مدير قسم الصيانة

 3 مدير قسم االنتاج روما، ايطاليا          انتاج االسمنت

 120  810 489 01/02/22 20/02/22  و صيانة اآلالت

 

 4 مدير قسم مصادر الطاقة

          

 

 5 العملياتمدير قسم 

          

 

 6 مدير قسم الفلترة 

 احترام البيئة

   

 

 

 

 7 مدير قسم السالمة المهنية

 8 مدير قسم الجودةنائب  وكسمبورغل      211  216 572 11/20/22 11/20/22 و السالمة المهنية

          

 

 9 مدير قسم الجودة

 املديرية العامة للمؤسسة: املصدر

 :يلي التكوين على مستوى املؤسسة فكان كماأما فيما خيص 

 (SCHS)تكوين املوارد البشرية خارج املؤسسة تكوين املوارد البشرية على مستوى املؤسسة :16جدول رقم 

2011 2010 2009 2008 

فئة 

 العمال
 رقم

 عدد الساعات عدد العمال
عدد 

 العمال
 عدد الساعات

عدد 

 العمال
 عدد الساعات

عدد 

 العمال
 الساعاتعدد 

 1 اطارات 0 0 29 10 489 25 592 22

 2 مهندسين 0 0 18 6 221 22 478 36

 المجموع / 0 0 47 16 710 47 070 1 58

 املديرية العامة للمؤسسة :املصدر

أّن تكوين العمال خالل العامني األولني من ابرام عقد الشراكة كان  نالحظ من خالل هذين اجلدولني

ضئيال جدا، و يرجع ذلك اىل الفترة اليت قضاها الشريك يف حتديد النقائص و االحتياجات اليت جيب 
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، كما نالحظ التركيز على تكوين العمال املرتبطني مباشرة بوظيفة االنتاج، و يرجع ذلك اىل معاجلتها

جند من بني اقتراحات الشريك األجنيب لتجديد  لذلكتركيز الشريك اجلزائري على تطوير هذه الوظيفة، 

شريك اجلزائري غري أّن اجابة ال كافة أقسام املؤسسة،متس  يف التسيري عقد التسيري ادخال طرق حديثة

، و يعترب "مث انشاء ورشات انتاج جديدة اإلنتاجالرفع من االنتاجية عن طريق اعادة تأهيل خطي :" 1كانت

       اختالف اآلراء هذا سببا هاما يف عدم حتقيق كل األهداف املسطرة سواء فيما خيص نقل التكنولوجيا 

 .و املعرفة أو غريها من األهداف

 أثر الشراكة االستراتيجية على متيز املؤسسة  -2

، فال بد أن يرتبط األثر باألهداف احملققة فيما  الدافع األساسي وراء هذه الشراكة كان تطوير االنتاج مبا أّن

من حيث نالحظ  و هو العامل الذي ميكن أن ميّيز املؤسسة من حيث االنتاج خيص كمية االنتاج و نوعيته،

 :1022إىل  1008 سنة

            701.722 من اليت تدخل يف انتاج االمسنت ( (Clinker"الكالنكر"ادة بالنسبة مل اإلنتاج تطور

                   طن 820.071 من االمسنتمادة  إنتاجيف  تطورو هو ما يقابله  طن 871.171,22ىل إ

 طن 215.000، لكّن الشريك مل يصل اىل اهلدف احملدد يف عقد التنازل و هو طن 2.015.801,12 إىل

باملائة  20أي أنه حقق نسبة تفوق ، 2طن 2.280.000و ما يقابلها من مادة االمسنت " الكالنكر"من مادة 

من اهلدف املسطر، و هي نسبة غري كافية للحصول على املكافأة املتفق عليها يف عقد التسري و املقدرة 

ألف أورو يف حال الوصول اىل اهلدف االنتاجي مع السنة الرابعة، بل و يترتب عنها حسب  100مبليون و 

بة للهدف املسطر بعد خصم عتبة أورو لكل طن غري منتج بالنس 8تسديد تعويضات تقدر ب  3نفس العقد

 -حسب مدير قسم مراقبة اجلودة–طن، وقد قام الشريك  28.200باملائة أي  1االمتياز اليت تقدر ب 
                                                           

1
 .28/02/1021، مؤرخة في "تجديد عقد التسييرتحليل اقتراحات الشريك األجنبي من أجل : "وثيقة معنونة ب 
2
 .51، ص1022-1008حوصلة عقد التسيير : وثيقة متحصل عليها من المؤسسة معنونة ب 
3
 .02من عقد التسيير، ص 01من المادة رقم  05الفقرة  



 التوصيات و النتائج استخالص و الدراسة فرضيات مناقشة: الخامس الفصل

 

228 
 

نتاج اىل العديد من عدم حتقيق األهداف املرتبطة باال بعد هناية عقد التسيري، و يرجعبدفع تعويضات 

         غياب شبه دائم للمسري، خالل فترة تسيري الشريكتدهور حالة العديد من الورشات : العوامل مثل

رداءة املواد ، املستجدات و عدم اختاذ القرارات يف الوقت املناسببما يؤدي اىل عدم اطالعه املستمر 

     و يرجع ذلك اىل نقص يف خمازن املواد األولية ألمطار نتيجة احتوائها على الوحل األولية خالل موسم ا

ا، من يسري حق: لكّن أهم عامل سليب هو وجود صراع على مستوى االدارة العليا، األخرى املضافةاملواد و 

املدير العام أم املسري األجنيب الذي لديه صالحيات واسعة حيث تنص الفقرة األوىل من  هل هو الرئيس

من أجل ضمان " العاماملدير "بسلطة ( الشريك األجنيب)يتحلى املسري : "1من عقد التسيري 01املادة رقم 

، 2ه ال يستطيع اختاذ أي قرار خيص عددا من املسائل مثل التوظيف أو حتديد األسعار، غري أّن"تسيري املؤسسة

الشريك اجلزائري قبل تنفيذها كون هذا األخري معظم قرارات الشريك جيب أن ختضع ملوافقة  كما أّن

 ارتفاعمت تسجيل حيث  العمال و جّوا من عدم االستقرارو هو ما خلق ارتباكا لدى ميتلك أغلبية األسهم، 

 .3تسيري الشريك األجنيبخالل فترة حاالت عدم االنضباط  ملحوظ يف

 (Transformateurs ASKAREL)بالنسبة الحترام البيئة، مت التخلص من املواد امللوثة اليت تدخل يف عملية االنتاج

      بأخرى صديقة للبيئة، و هو عامل مهم يف متيز املؤسسة من خالل احترام معايري اجلودة  و استبداهلا  

 .و احمليط

 أثر الشراكة االستراتيجية على ختفيض التكاليف -6

، لكن رغم ذلك 4باملائة فقط من خطة االستثمار اليت مت املصادقة عليها يف عقد التسيري 57 جتسيد مت

 : سجلت فترة تسيري الشريك تطورا يف خمتلف املؤشرات االقتصادية كما يوضحه اجلدول املوايل

                                                           
1
 .08، ص21/02/1008عقد تسيير مؤسسة اسمنت حجار السود، مؤرخ في  
2
 .11مؤسسة اسمنت حجار السود، صمن عقد تسيير  02ملحق رقم  
3
 .51، ص1022-1008حوصلة عقد التسيير : وثيقة متحصل عليها من المؤسسة معنونة ب 
4
 .21/02/1008من عقد تسيير مؤسسة انتاج االسمنت، حجار السود، مؤرخ في  01الملحق رقم  
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 تطور املؤشرات االقتصادية خالل فترة تسيري الشريك:  27اجلدول رقم 

 املديرية العامة للمؤسسة: املصدر

ارتفاعا ملحوظا يف القيمة املضافة و النتيجة الصافية، و ذلك رغم ارتفاع نالحظ من خالل هذا اجلدول  

التكاليف بصفة عامة مثل االستهالك و اخلدمات، و يرجع هذا االرتفاع اىل القيام بأشغال الصيانة املرتبطة 

فع الذي أدى اىل ر (concasseur calcaire)بوحدة االنتاج، باالضافة اىل تعطل كسارة احلجر اجلريي 

من  العمليات عن طريق اكتساب طرق جديدة يف االنتاج بعض زيادة فاعليةالتكاليف، و بالتايل فإنه ماعدا 

 .الشريك، مل يكن هنالك اخنفاض حمسوس يف تكاليف املؤسسة اجلزائرية

 ((ENICAB مؤسسة انتاج الكوابل الكهربائية: الرابعالفرع 

من األسهم املكونة  %70يف هذه الشراكة على األغلبية املتمثلة يف " جنرال كابل"حيوز الشريك األجنيب   

                 ،(اسباين اجلنسية)كما أّن املدير العام معني من طرف الشريك األجنيب  لرأس مال املؤسسة اجلزائرية

الذي يفرض على الطرف اجلزائري امتالك  1002أي قبل سن قانون  1008فاق يف سنة تو مت هذا اال

 .على األقل من رأس املال 52%

 

 المؤشر  2008 2009 2010  2011

 رقم األعمال 512 391 3 876 471 3 144 660 3 460 701 4

 االستهالك 167 158 1 778 279 1 242 263 1 286 448 1

 الخدمات 242 489 685 535 208 595 533 487

 القيمة المضافة 726 735 1 294 695 1 451 858 1 485 712 2

 تكاليف العمال 457 301 824 312 827 416 270 472

 الضرائب و الرسوم 354 65 226 73 429 92 940 100

 اجمالي فائض االستغالل 014 369 1 243 309 1 572 518 1 275 139 2

 النتيجة الصافية 905 607 998 615 174 735 729 295 1
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 الدوافع و سبب اختيار هذا الشريك بالذات: أوال    

    مت تبين اختيار الشراكة االستراتيجية لتنفيذ برنامج اخلوصصة املتبع من طرف احلكومة يف ذلك الوقت،  

و قد وقع االختيار على الشريك األمريكي اثر فوزه مبناقصة دولية، و كانت الدوافع مشاهبة لدوافع 

"SNVI"  مث خسرت جزءا معتربا ،و احتكار للسوقحيث كانت املؤسسة الوطنية تتمتع حبماية احلكومة 

متكنها من  جديدة مزاياخلق أصبحت حباجة اىل  الدوليني، لذلكنافسني املدخول من السوق مع االنفتاح و 

، ال سيما التطورات الكهربائية االستمرارية و مواكبة التطورات احلاصلة يف جمال صناعة الكوابل املنافسة و

 .التكنولوجيا منها

 أثر الشراكة االستراتيجية على املزايا التنافسية للمؤسسة اجلزائرية: ثانيا     

ئرية من حيث امللكية، لذلك سنالحظ يف هذه احلالة بعض اآلثار تعترب هذه املؤسسة أجنبية أكثر منها جزا 

و فيمايلي سنتطرق اىل األثر املالحظ حلّد اآلن من خالل املداخل ، اليت مل نالحظها يف احلاالت السابقة

 .املختارة

 أثر الشراكة االستراتيجية على حيازة و تعلم معرفة و تكنولوجيا جديدة -7

و ذلك عن طريق حتديث وسائل  عمل الشريك على تطوير التكنولوجيا املستخدمة يف عملية االنتاج،   

استقدم الشريك آلة :" مدير املبيعات يقول و يف هذا السياق االنتاج مث العمل على أمتتة خطوط االنتاج،

تكوين العمال للسيطرة على هذه ، كما عمل على "تقوم بثالث مهام كانت تقوم هبا ثالث آالت خمتلفة

يوجد هنالك برنامج سنوي لتكوين العمال سواء يف اخلارج أو على مستوى املؤسسة الوسائل احلديثة، و 

اليت تتيح هلم التعرف على طرق العمل اجلديدة و احترام معايري السالمة  عن طريق وحدات عمل خمتلطة

عتربة جراء دورات التكوين هذه مثل التحكم يف آلة تسجيل ، و قد امتلك العمال معرفة ماملهنية و اجلودة

كما أّن بعض املنتجات اجلديدة ُأنتجت بعد امتالك املعرفة الضرورية النتاجها  ،"S400"املدفوعات النقدية 
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مت تطوير الكوابل املقاومة للحرائق على  :"من عند الشريك، و يقول مدير سلسة التموين يف هذا السياق

 ".دة بعد تكوين عمال جزائريني يف فرنسامستوى الوح

 أثر الشراكة االستراتيجية على متيز املؤسسة  -2

تطبيق أكثر صرامة  أصبح العمال أكثر وعيا بتدابري السالمة الواجب احترامها أثناء العمل، و ذلك بسبب 

ارتداء احلذاء اخلاص ، قد يؤدي عدم على سبيل املثالف ،1002املؤرخة يف جانفي  1لبنود االتفاقية اجلماعية

من نفس االتفاقية، األمر الذي مل يكن مطبقا يف  228سب املادة صل النهائي، و ذلك حأثناء العمل اىل الف

  .السابق حسب مدير املبيعات

حيث مت جتميع قسمي االنتاج و الصيانة  1002سنة  تغيري يف اهليكل التنظيميمن جهة أخرى، حدث   

قسم واحد يف قسم واحد ُيسمى قسم العمليات، مث جتميع قسمي املشتريات و اخلدمات اللوجستية يف 

حتكم أفضل يف استهالك خمزون املواد األولية و العملية االنتاجية،  و هذا من أجل، "سلسلة التموين"ُيسمى 

بفضل التنظيم اجلديد، استطعنا ختفيض الوقت الالزم لوصول املواد :" و يقول مدير املبيعات يف هذا الصدد

    ،((rupture de stock املخزون االنقطاعات اليت كانت حتصل يف األولية، و األهم من ذلك أننا خفضنا

و بعد ابرام عقد الشراكة،  سطر بداية كل شهر،قبل ابرام عقد الشراكة، كان برنامج االنتاج ُي:" مث ُيضيف

حيث نقوم باعداد توقعات االنتاج  ((stock objectifأصبح برنامج االنتاج ُيسطر حسب املخزون املتوفر 

كمرجع، مث يكون هنالك اجتماع كل شهر ملسؤويل  السابقة خالل ستة أشهر متخذين استهالك السنوات

نتاج خالل الشهر القادم، و حتيني توقعات اخلمسة االنتاج و التسويق من أجل ضبط الوسائل الالزمة لال

، و هو ما جيعل العملية االنتاجية أكثر "أشهر املوالية فيما خيص املواد األولية و املوارد البشرية و غريها

من جهة أخرى، مت ختفيض نسبة املنتجات املعيبة  و يساعد على اختاذ القرارات يف الوقت املالئم، مرونة

                                                           
1
  .1002، مؤرخة في جانفي ENICABاالتفاقية الجماعية لمؤسسة  
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أصبحت املؤسسة تنتج الكثري من املنتجات ، كما باملائة 5باملائة اىل أقل من  25ول من حسب نفس املسؤ

، هذا فضال عن ((câble sans halogène" اهلالوجني"اليت كانت تستوردها سابقا مثل الكوابل بدون مادة 

 .ميزة ربط منتجاهتا بالعالمة التجارية للشريك األجنيب

 ختفيض التكاليفأثر الشراكة االستراتيجية على  -6

 يقول مدير املبيعات، و وضوحا مقارنة باحلاالت السابقة، جند أّن أثر ختفيض التكاليف يف هذه احلالة أكثر 

أول شيء قام به الشريك األجنيب هو العمل على ختفيض تكاليف العمال عن طريق القضاء : "يف هذا الصدد

 .زيادة فعالية العمال، و هو أمر ضروري من أجل "عاملعلى البطالة املقنعة مث العمل على رفع انتاجية كل 

     باملشتريات فيما خيص املواد األولية و غريها من املواد اليت تدخل تتكفل املؤسسة األممن جهة أخرى،   

تكون الكمية كبرية  و بالتايل ،يف عملية االنتاج، و هذا بالنسبة لكل الفروع اليت حتوز عليها املؤسسة األم

، لذلك تشتري املؤسسة اجلزائرية يف معظم األحيان مدخالهتا ما يؤدي اىل احلصول على ختفيضات معتربة

التكاليف خفضنا  :"مدير سلسلة التموينكما يضيف  من أحد الفروع اليت ميتلكها الشريك األجنيب،

ملنتجات اجلديدة من فروع أخرى جملّمع املتعلقة بتطوير منتج جديد حيث حتصلنا على طرق انتاج بعض ا

"General cable"و هو ما مكننا من تفادي التكاليف املرتبطة بانتاج و اختبار منتجات جديدة ،" ،

 .عالوة على هذا، فإّن التطوير احمللي ملنتج كان ُيستورد يف السابق جينب تكاليف االسترياد االضافية

 (Cross-case results) مناقشة الفرضياتنتائج الدراسة و : املطلب الثاين

احلاالت األربع، نالحظ ظهور العديد من أوجه التشابه          بيانات و استخالص نتائجالحتليل  من خالل  

 :و االختالف اليت متثل نتائج الدراسة، و اليت ميكن حصرها فيما يلي
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 دوافع املؤسسات اجلزائرية يف اقامة الشراكات االستراتيجية مع شركاء أجانب : أوال

يف دافع حتسني  و الذي يصب، االستراتيجية شراكاتاليف اقامة  كدافع جلّيا احلكومةدور بروز  -2

تبنت :" 1يف هذا الصدد يقول املسؤول الوزاري أكثر منه يف حتسني مؤسسة معينة، كامل قطاع

    ال منلك فيها املعرفةاحلكومة اجلزائرية الشراكات كخيار استراتيجي من أجل دخول اجملاالت اليت 

يهدف هذا اخليار أيضا للتخفيف من فاتورة االسترياد و خلق القيمة حمليا :" ، مث يضيف"و الكفاءة

، كما أّن بعض التجارب السابقة اليت أدت اىل االستحواذ الكلي "معه مث تقاسم األرباح مع الشريك

، أدت بالسلطات اجلزائرية اىل سن "جرجرة-دانون"للشريك األجنيب على الشريك احمللي مثل حالة 

   .52/12 الذي يفرض قاعدة قانونال

خمطط الترميز املستنبط من اجلانب النظري،        اليه يف الشراكات السابقة كدافع مل نتطرق ظهور -1

، بينما مل حالة صيدالمثل ميكنه أن يكون عامال اجيابيا أو سلبيا يف حتديد الشركاء القادمني  و الذي

  ،من بعض املزايا آخرين حرمان منافسني قوي أوجتنب الشريك كمنافس مثل تظهر دوافع أخرى 

قبل ابرام اتفاق  ىل بلدان خمتلفة و عدم وجود منافسة مباشرةو يرجع ذلك اىل انتماء الشركاء ا

  التعاون ؛

هي احلصول على مسامهات غري  يف اقامة الشراكات االستراتيجيةاملؤسسات اجلزائرية معظم دوافع  -1

، بينما ، براءات االختراعصورة املؤسسة، املعرفة و التكنولوجيا، طرق تسيري جديدة: ملموسة مثل

أساسيا، و يرجع ذلك اىل تكفل احلكومة جبزء كبري من  سامهات املادية أو امللموسة دافعاال متثل امل

و جتدر  ،اجلانب املادي الذي يدخل يف سياسة النهوض باالقتصاد الوطين و الرفع من تنافسيته

                                                           
1
 .ية مع مدير قسم اليقظة االستراتيجية و نظم المعلومات على مستوى وزارة الصناعة و المناجممقابلة شخص 
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االشارة أن هذه النتيجة مشاهبة لنتائج دراسات أخرى تناولت موضوع دوافع اقامة الشراكات 

 و دراسة ،املذكورة يف الدراسات السابقة "شريط فؤاد"تيجية الدولية مثل دراسة اراالست

 "Tahi et Belahcen(2000)" 1  اللذان خلصا اىل تفضيل الدول النامية للمسامهات غري

 خاصة املوارد التكنولوجية مثل اآلالت و بعض يف املركز الثاينامللموسة تأيت املوارد و  امللموسة،

 .مثل مركبات صنع األدويةاملدخالت 

الذكر واضحة هبذا الشأن، حيث و ابتداء من سالفة  88فاملادة بالنسبة لعوامل اختيار شريك معني،  -1

حيز التنفيذ، جيب أن يكون الشريك األجنيب واحدا من الرواد  1027دخول قانون املالية لسنة 

بكل بساطة، أهم عامل جيب أن :" السياق كما يضيف املسؤول الوزاري يف نفس العامليني يف جماله،

عرفة يتوفر يف الشريك األجنيب هو أن يكون األفضل يف جماله، السيما فيما خيص التكنولوجيا و امل

ألثر االجيايب للعالمة التجارية اليت يتمتع هبا الرواد العامليون، فضال عن ، و يعود هذا ل"اليت ميتلكها

 .شىت امليادين مثل شبكات التوزيع الدولية و القدرة التفاوضية مصداقيتهم و قدراهتم الكبرية يف

 أثر الشراكة االستراتيجية على املزايا التنافسية للمؤسسة اجلزائرية: ثانيا

          "SNVI"ميكن أن يكون اهلدف من الشراكة االستراتيجية خلق مزايا تنافسية جديدة مثل حالة    

النتائج املرتبطة باألثر املالحظ حلد اآلن  ، أما فيما خيص"صيدال" حالة أو استدامة و تطوير املزايا احلالية مثل

على املزايا التنافسية للمؤسسة اجلزائرية، فيمكن سرده يف ضوء فرضيات الدراسة كما هو موضح يف 

 :اجلدول املوايل

 

 
                                                           

1
 Tahi S., Benlahcen M :"Les stratégies interentreprises et le défi de la PME-PMI : le cas français". Actes du 

séminaire de recherche du Groupe de Recherche Economique et Sociale (GRECOS). Université de Perpignan, 
(2000). 



 التوصيات و النتائج استخالص و الدراسة فرضيات مناقشة: الخامس الفصل

 

105 
 

 فرضياهتا مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء:  28 جدول رقم

 النتائج التحقق الفرضيات الدراسةأسئلة 

ما هي الدوافع التي 

ساهمت في تبني 

المؤسسات 

الجزائرية لخيار 

الشراكة 

االستراتيجية مع 

 ؟شريك معين 

 10ف

تسعى المؤسسات 

الجزائرية من خالل 

تبنّي خيار الشراكة 

االستراتيجية الى 

تحقيق العديد من 

المزايا التي ال تستطيع 

 تحقيقها بصفة منفردة 

 مقبولة

حيث تهدف من خالل  دور الحكومة كدافع أساسي -

الشراكات الى تطوير بعض القطاعات و النسيج 

 االقتصادي بصفة عامة ؛

الجزائرية المساهمات غير  تفضل المؤسسات -

 صورة المؤسسة، المعرفة: الملموسة مثل

و التكنولوجيا، طرق تسيير جديدة، براءات  

 .االختراع

كيف أثرت الشراكة 

االستراتيجية على 

تحسين المزايا 

التنافسية للمؤسسات 

 الجزائرية ؟

 

 10ف

أثرت الشراكة 

 االستراتيجية إيجابا

على حيازة و تعلم 

 معرفة جديدة

 مقبولة

يتم هذا في معظم األحيان عن طريق التعرف على  -

تكنولوجيا و معايير جودة الشريك ثم تعلم احترامها 

من طرف كافة األطراف المساهمين في خلق القيمة 

مثل الموردين و الموزعين، و حالة المؤسسة 

 ؛ كخير مثال على ذل "SAPPL-MB" المشتركة

 10ف

 

أثرت الشراكة 

االستراتيجية إيجابا 

المؤسسات تميز على 

 محل الدراسة

 مقبولة

 تطوير منتجات جديدة -

تحسين صورة المؤسسة عن طريق ربطها بعالمة  -

 الشريك االيجابية

زيادة فعالية قوة البيع عن طريق ضم قوة بيع  -

 الشريك

 

 10ف

أثرت الشراكة 

االستراتيجية إيجابا 

 التكاليفتخفيض على 

محل المؤسسات في 

 الدراسة

 ةرفوضم

التي خفضت بعض  ENICABماعدا مؤسسة  -

ن هنالك أثر واضح على تخفيض كلم يتكاليفها، 

 المؤسسات الجزائرية باقي تكاليف

 من اعداد الطالب: املصدر
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نالحظ من خالل هذا اجلدول أّن فرضيتني من أصل ثالث فرضيات مرتبطة بكيفية تأثري الشراكات    

    االستراتيجية هي مقبولة، أي أّن األثر املالحظ حلّد اآلن على كل من حيازة معرفة و تكنولوجيا جديدة 

تكاليف املؤسسات حمل الدراسة  بينما كان األثر سلبيا بالنسبة لتخفيض و متيز املؤسسة اجلزائرية هو اجيايب،

  ، و يرجع ذلك اىل أولوية احلكومة يف الولوج اىل املعرفة و التكنولوجيا احلديثةENICABما عدا مؤسسة 

 أما ، ةالقادم املرحلةو السيطرة عليها، كوهنا متثل عامال مهما يف عملية ختفيض التكاليف اليت متثل 

ENICAB للشريك الذي استخدم التآزر  كفرع تابع ُتعاملختفيض التكاليف كوهنا من  فقد استفادت

االجابة على الفرضية الرئيسية  ، و بالتايل فإّناحلاصل بني فروعه كمؤسسة متعددة اجلنسيات هلذا الغرض

 .مقبولةمتفرعة منها ثالث من أصل أربع فرضيات  يكمن يف أّن

 :يلي ميكن استخالص بعض النتائج األخرى كما    

 باملائة من رأس املال ال يعين بالضرورة التحكم يف كل القرارات، 52حيازة الطرف اجلزائري على  -2

كان  "SAPPL-MB" الشريك األجنيب عادة ما يشترط احلصول على عقد التسيري، ففي حالة ألّن

كما أن شروط هذا األخري كانت  ،املدير العام للمؤسسة املشتركة معني من طرف الشريك األجنيب

ادة تأهيل موقع االنتاج و اختيار موردي قطع الغيار و طرق عمفروضة بوضوح فيما خيص كيفية إ

 ؛التسيري

، و يعود ذلك اىل الطرق "explicite"صرحية اجلزائرية هي  لعمال املؤسسات املعرفة املنقولة معظم -1

 عهد اليت تناسب حداثة( دليل تشغيل اآلالتتكوين داخل و خارج الوطن، )املستخدمة يف ذلك 

مع اتفاقات التعاون بني املؤسسات، غري أّن العمل ضمن فرق عمل خمتلطة يعترب  املؤسسات اجلزائرية

 ؛ ((WPS سانويف -صيدالمثل حالة املؤسسة املشتركة  الضمنيةوسيلة فعالة يف نقل املعرفة 
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الشركاء األجانب كما هو احلال بالنسبة ملصنع من أهم عوامل جذب تعترب الثروات الطبيعية  -1

ميثل جاذبا  "SAPPL-MB" ةحالمثل و التزامها  تسهيالت احلكومةكما أّن  االمسنت حجار السود،

هذا باالضافة اىل اتساع السوق اجلزائري الذي يتميز حسب  آخر بنفس أمهية الثروات الطبيعية،

ميثل فرصة ربح  ، و هو ما1دوالر أمريكيمليار  51املسؤول الوزاري بطلب فّعال يقدر ب 

قامة عالقات متميزة مع سلطات البلد املضيف يعّد مكسبا هاما دائما ما تسعى لألجانب، مث إّن إ

 ؛املؤسسات متعددة اجلنسيات لتحقيقه 

جناح الشراكات االستراتيجية،    أهم عوامل  عددا منمؤسسة االمسنت حجار السود أظهرت لنا حالة  -1

     ي القرار لدى املؤسسات الشريكة،متخذ و تقارب رؤى يف الثقة و االحترام املتبادلني ةو املتمثل

أدى اىل تسيري غري فعال و عدم حتقيق األهداف  هي عوامل تطرقنا هلا يف اجلانب النظري، و غياهبا و

و اجملاالت اليت يتحكم  يعترب وضوح بنود عقد التسيري واملسطرة و بالتايل عدم جتديد عقد التسيري، 

 ؛ من أهم العوامل اليت تساعد على خلق هذه الثقة فيها كل شريك

الشراكات االستراتيجية عن طريق العديد من االجراءات، مثل تسهيل  ينتدعم احلكومة خيارها يف تب -5

املؤسسات املشتركة أو تسهيل االجراءات االدارية، كما أّن اخلطوات  إنشاءاحلصول على مكان 

حيث يقول نفس  ،األوىل يف التقرب من الشركاء األجانب تقوم هبا وزارة الشؤون اخلارجية

املفاوضات األوىل تكون على مستوى وزارة الشؤون اخلارجية، :" يف هذا الصدد الوزارياملسؤول 

 ؛" ، تتكفل وزارة الصناعة و املناجم بباقي االجراءاتو عندما يتم ابرام االتفاق

حيرص الشريك األجنيب على مراقبة كمية و نوعية املعرفة و التكنولوجيا اليت ينقلها اىل شريكه  -1

اليت حرص  ((WPS سانويف -صيدالاجلزائري، و قد ظهر هذا جليا من نتائج املؤسسة املشتركة 

                                                           
1
 .مقابلة شخصية مع مدير قسم اليقظة االستراتيجية و نظم المعلومات على مستوى وزارة الصناعة و المناجم 
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ن من نقل املعرفة، و يرجع هذا اىل على كل املنافذ اليت متّكخالهلا الشريك األجنيب على السيطرة 

ها يزيد من خطر بي، وتسراألدوية كمصدر أساسي للميزة التنافسية التكنولوجيا يف جمال صناعة أمهية

 .جعل الشريك منافسا قويا

 املستنبطة من الدراسة  التوصيات: املطلب الثالث

ليها خالل الدراسة امليدانية، ميكن اقتراح بعض التوصيات اليت من شأهنا اعتمادا على النتائج املتوصل إ  

 :يلي افيم التوصياتحتسني واقع الشراكات االستراتيجية يف اجلزائر، و ميكن حصر هذه 

اليت هتدف املؤسسة اىل اكتساهبا قبل ابرام أي اتفاق تعاون،  و املهارات الحتياجات املعرفيةا حتديد -2

الدراسة التطبيقية عدم حتديد دقيق للمعرفة املستهدفة، و استخدام عبارات عامة  فقد الحظنا خالل

  ؛ مثل تكوين العمال دون حتديد جملال أو هدف التكوين

اكتساب ، ُيستحسن أن تستهدف املؤسسات اجلزائرية نولوجياالتك عالوة على أهداف اكتساب -1

اع بني الشركاء، مفاوضات االتفاقيات طرق التسيري احلديثة، ادارة الصرب معارف أخرى مرتبطة

 ؛ الدولية

طبق يف كل القطاعات، سواء اعُتربت قطاعات ُت الذي جيب أن 52/12 قاعدةاعادة النظر يف  -1

تثمرين األجانب الذين ال يريدون استراتيجية أو غري استراتيجية، و هو ما ميثل عائقا حقيقيا أما املس

القاعدة مطبقة يف القطاعات اليت تعتربها  أن تبقى هذهدخال مستثمر حملي يف مشاريعهم، على إ

 احلكومة حيوية و استراتيجية مثل قطاع احملروقات ؛

حتديث نظام املعلومات االقتصادي و جعله أكثر شفافية، و الذي من شأنه اعطاء رؤية واضحة  -1

كما  ،هتطوراعداد تنبؤات صحيحة حول  و تصاد الوطينللمستثمرين األجانب حول وضعية االق
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       الحظنا وجود نقص يف املعلومات املرتبطة بالشراكات املقامة يف اجلزائر و جنسيات الشركاء،

 املوضوع ؛ صعوبة يف احلصول على معلومات دقيقة حول واجهناو 

هيل بعض االجراءات االدارية اخلاصة باملستثمرين األجانب مثل منح تأشريات طويلة املدى تس -5

ند مفاوضات جتديد عقده قد كان هذا املطلب من مطالب الشريك االيطايل ع للدخول للجزائر، و

عن  بصفة عامة، و ذلك تسهيل االجراءات البريوقراطيةنتاج االمسنت، باالضافة اىل مع مؤسسة إ

 االعتماد على االدارة االلكترونية ؛ تسريع وترية طريق

فاقات شراكة مع أجانب بنموذج حيتوي على تزويد املستثمرين اجلزائريني الذي يرغبون يف ابرام ات -1

 .و الذي من شأنه جتنب الوقوع يف أخطاء التجارب السابقة أهم البنود املرتبطة هبذه االتفاقات،
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 خالصة

التطبيقية و مدى مالءمتها ملوضوع دراستنا، نهجية املتبعة يف القيام بالدراسة تناولنا خالل هذا الفصل امل   

نتائج لى حدى، مث قمنا باستخالص حوصلة كل حالة مكونة لعينة الدراسة ع بيانات بعرض و حتليلمث قمنا 

      دوافع املؤسسات اجلزائرية يف اقامة الشراكات االستراتيجية عينة الدراسة، و متحورت هذه النتائج حول 

حيازة معرفة و تكنولوجيا : الثالثمث أثر هذه األخرية املالحظ حلّد اآلن على مداخل املزايا التنافسية 

 .جديدة، التميز، ختفيض التكاليف

ناقشنا فرضيات الدراسة يف ضوء النتائج احملصل عليها، و توصلنا اىل قبول ثالث فرضيات من أصل أربع   

   .رية تفضل املسامهات غري امللموسة، كما استخلصنا أّن املؤسسات اجلزائمت طرحها خالل اشكالية الدراسة

من جهة أخرى و يف ضوء الفرص اليت توفرها هذه االتفاقات، حتاول احلكومة مث املؤسسات االستفادة منها 

قدر االمكان، كل حسب رؤيته حيث حتاول احلكومة تطوير بعض القطاعات قاطبة، بينما هتدف 

 .املؤسسات اىل خلق أو تطوير املزايا التنافسية خاصتها
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 خامتة 

         أصبحت الشراكات االستراتيجية خيارا استراتيجيا ال ميكن للمؤسسة جتاهله، حيث متكنها من اكتساب  

نتاج منتجات لوجيا جديدة، دخول أسواق دولية، إاكتساب معرفة و تكنو: أو حتسني العديد من املزايا مثل

على املزايا اليت توفرها ميكن النظر اىل اتفاقات التعاون من جديدة ذات تكلفة تنافسية و غريها من املزايا، و عالوة 

من أجل احلّد من املنافسة، و يعتربها البعض اآلخر شكال وسيطا بني " هدنة"زوايا خمتلفة حيث يعتربها البعض 

ن أن ، أو ميك(استحواذ/اندماج)املنافسة احلرة اليت حيكمها السوق و التقارب الكلي ضمن نفس الوحدة التنظيمية

تكون شكال من أشكال املنافسة املقنعة، كما ميكن أن تأخذ اتفاقات التعاون عدة أشكال تنظيمية مثل املؤسسات 

 .املشتركة

مع التطور اهلائل الذي شهدته اتفاقات التعاون هذه، صاحبتها العديد من الدراسات اليت تناولت الشراكات 

ت األمريكية مع اليابانية، غري أّن االضافة اليت متيز دراستنا هي القائمة بني مؤسسات كبرية، سيما منها املؤسسا

 (.اجلزائر)حتليل اتفاق مماثل بني مؤسسات كبرية مع مؤسسات حملية يف بالد نامية

كيف أثرت الشراكة االستراتيجية على " :حاولنا من خالل هذه الدراسة االجابة على السؤال الرئيسي التايل

أسئلة مرتبطة بدوافع املؤسسات اجلزائرية يف اقامة  أربعة و تفرعت منه، "؟ ؤسسات اجلزائريةاملزايا التنافسية للم

الشراكات االستراتيجية و أثر هذه األخرية املالحظ حلّد اآلن على كل من حيازة معرفة و تكنولوجيا جديدة، متيز 

املؤسسات حمل الدراسة و مدى ختفيض تكاليفها، لذلك تناولنا خالل الدراسة التطبيقية شراكات استراتيجية مت 

امها بني مؤسسات جزائرية و مؤسسات أجنبية رائدة، على أن يبقى كل طرف مستقال خارج جمال الشراكة، ابر

و خلصنا اىل جمموعة من النتائج مكنتنا من االجابة على أسئلة الدراسة مث تأكيد ثالث من أصل أربع فرضيات 

ع فعال، تأكيد فرضية األثر االجيايب على تأكيد الفرضية املرتبطة بالدوافع مع بروز دور احلكومة كداف: كالتايل

حيازة معرفة و تكنولوجيا جديدة مع استفادة الطرف اجلزائري بشكل واضح فيما خيص معايري اجلودة،       
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حتسني مهارة العمال و تعلم بعض طرق التسيري احلديثة، تأكيد فرضية األثر االجيايب على متيز املؤسسات اجلزائرية 

يز مثل تطوير منتجات جديدة ذات عمعة عاملية، رفض الفرضية املرتبطة بتففيض التكالي  مع مع ظهور عوامل مت

 .  عدم وجود أثر واضح حلّد اآلن

من جهة أخرى، ظهرت نتائج أخرى غري مرتبطة مباشرة باشكالية البحث على غرار ابراز بعض التغريات  

قامة عالقات متميزة مع من دوافع الشركاء األجانب كإالتنظيمية احلاصلة بعد ابرام الشراكات، و ظهور جانب 

السلطات احمللية و استغالل التسهيالت املمنوحة و املزايا الطبيعية، باالضافة اىل استفدام احلكومة للشراكات 

 .كوسيلة جلذب املستثمرين األجانب و ختفيض الواردات

مح بالتعميم النظري، غري أّن دراستنا ية ال تسنهجم يف اطار منهجية دراسة حالة، و هي متت دراستنا التطبيقية

 :ميكن أن متثل آفاقا لدراسات أخرى نذكر منها

 طرق نقل املعرفة و التكنولوجيا داخل الشراكات االستراتيجية الدولية ؛ -

 القيام بدراسة مماثلة لدراستنا مع عينة أمشل ميكن أن متس جّل الشراكات املقامة على اجلزائر ؛ -

 االستراتيجيات املتبعة من طرف املؤسسات متعددة اجلنسيات اليت تنشط يف اجلزائر ؛ -

لتتبع مدى ختفيض التكالي  بعد سنة  "SAPPL-MB"القيام بدراسة أخرى على مستوى املؤسسة املشتركة  -

2112. 
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 02 "أنسوف"البدائل االستراتيجية لنمو املؤسسة حسب  17

 03 قوى التنافس اخلمس لبورتر  32

 04 دورة حياة امليزة التنافسية 50

 05 االستراتيجيات العامة للتنافس 53

 06 تأثري اجلودة على الربح 62

 07 "جيكا"اهليكل التنظيمي جملّمع  143

 08 خطوات الترميز 177

 09 املؤسسة اجلزائرية إلنتاج األوزان الثقيلةمسامهات املؤسسات األم يف  187

 WPS 10 اهليكل التنظيمي للمؤسسة املشتركة 190

 



 

 

 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 المالحق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 



632 
 

 دليل المقابلة: 10ملحق رقم 

 -0سطيف -جامعة فرحات عباس 

 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير

 علوم التسيير: قسم
    دليل المقابلة 

 الدكتور عماري عمار : قطوش أمين، تحت اشراف  :من انجاز الطالب 
 تتمحور حولو الدكتوراه، أطروحةفي إطار دراسة ميدانية الستكمال  المقابلة هذهأسئلة تندرج      

دراسة حالة بعض  - أثر الشراكات االستراتيجية على المزايا التنافسية للمؤسسة"موضوع 
 ." -المؤسسات

مقابالت شخصية مع اطارات المؤسسات المستهدفة و التي لديها سيتم طرح هذه األسئلة خالل     
 .(غالبا مدراء قسم الشراكة) بموضوع بحثنا  كافية دراية

سوف و  المعلومات المتحصل عليها تكون سرية و ُتستعمل ألغراض البحث البيداغوجية فقط،   
 .المنجزة من طرف الطالب المذكور أعاله الدكتوراه أطروحةُتعرض كجزء من 

 .لكم جزيل الشكر على مساعدتكم وتعاونكم    

 تحديد المؤسسة قيد الدراسة     

  : اسم المؤسسة -
 : ميدان النشاط -
 : الشكل القانوني -

 : عدد العمال -

 : أهم المنتجات -
 : (السنة الماضية)رقم األعمال  -
 : (السنة الحالية) تقدير الحصة السوقية -

 : المنصب الذي يشغله المستجَوب في المؤسسة -

 : تاريخ المقابلة  -
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 :طبيعة العقد المبرم 

  ؟تحوزون عليهابصفة مختصرة، صف لنا استراتيجية مؤسستك و المزايا التنافسية التي  -1

 

  ؟(شراكة استراتيجية أو شكل آخر)  المبرم مع الشريك هو شكل االتفاقماذا  -2

 

مثل  أخرى متاحةأشكال  بدل (الشراكة االستراتيجية )اختيار شكل التعاون هذا قمتم ب لماذا -3
 ؟االندماج الكلي 

 بالنسبة لكم قبل عقد االتفاق؟ الشريك يمثل كان ماذا -4

 

 أنتم أم الشريك ؟ :مبادرة التعاونمن كان وراء  -5

 

 هل يمكن أن تذكر لنا القضايا التي تطرق اليها عقد الشراكة؟  -6

على  اممع شريك  الدوافع التي تؤدي بالمؤسسات الوطنية لتبّني خيار الشراكة االستراتيجية: أوال 
  : وجه الخصوص

 اتفاق تعاون مماثل؟هل تم االتصال بكم من طرف مؤسسة أجنبية أخرى من أجل ابرام  -1
 التي تأخذونها بعين االعتبار عند اختياركم لشريك محتمل ؟المعايير  ماهي -2

 مالحظة معيار االختيار
  جنسية الشريك

  حجم الشريك و العالمة التجارية
  الموقع التنافسي للشريك 

  موارد الشريك المكملة لمواردكم
  التكنولوجيا و المعرفة

  تاريخ الشريك
  العالقات التي يتمتع بها الشريك مع مؤسسات أخرى

  طريقة التسيير
  التوافق االستراتيجي

  العوامل الثقافية
  مهم شريك من المنافسين حرمان

  ............عوامل أخرى، ما هي 
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 م الى ابرام عقد الشراكة الحالي ؟الدوافع التي أدت بك ما هي -3

 مالحظة الدافع
  فعالية/ تكلفة
  التنافسية القدرة

  الوصول الى بعض الموارد و المهارات
  الدخول الى سوق أو قطاع جديد

  التعلم التنظيمي و التكنولوجي
  تلبية متطلبات الحكومة

جودة، طرق انتاج جديدة، ) سياسة المنتج
 ...(تصميم

 

  ............عوامل أخرى، ما هي 
 

 الوطنية المزايا التنافسية للمؤسسة االستراتيجية المالحظ لحد اآلن علىأثر الشراكة  :ثانيا 

 تقييم مدى امكانية خلق و تحسين المزايا التنافسية للمؤسسة الوطنية -أ

 ؟المزاياالتنافسيةلمؤسستكمأوتحسينكيفتساهمالشراكةفيخلق -1

 :األثرالمالحظلحّداآلن -ب

بعدابرامعقدمؤسستكمالحصولعليهاأوتطويرهاأشرالىالمزاياالتياستطاعت -1

:الشراكة

     

 (مع اعطاء مثال واقعي ان أمكن) مالحظة  نوع الميزة

اقتسام المخاطر و التكاليف المتعلقة  خفض التكاليف
 بتطوير منتج جديد

 

  تقاسم تكلفة االشهار

تحقيق وفرات الحجم عن طريق 
االستغالل المشترك للموارد المتماثلة 

 للشركاء 

 

 تخفيض تكلفة المدخالت عن طريق 
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 الشراء المشترك للمواد األولية
زيادة فاعلية العمليات عن طريق اكتساب 

 طرق جديدة في االنتاج
 

تحقيق مزايا الحجم عند الشراء من نفس 
 (طلبيات أكبر)المورد 

 

ل اضافية الحصول على مصادر تموي
  ذات تكلفة منخفضة نسبيا

 

 التميز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقيق ميزة التوقيت المالئم
وقت في تطوير منتج جديد و اختصار ال

  تسويقه

 

دخول أسواق جديدة و كسب والء 
 الزبائن قبل المنافسين

 

أكبر في ارساء معايير القطاع امكانية 
 الجديد

 

تطوير منتجات جديدة أو تحسين 
 المنتجات الحالية

 

خلق قيمة اضافية للزبائن عن طريق 
دعم الشريك لمنتجاتك أثناء أو بعد عملية 

 البيع

 

عرض تشكيلة أوسع من المنتجات عن 
طريق تطوير منتجات جديدة أو تسويق 

 منتجات الشريك 

 

جاذبية المنتج عن طريق مالءمتة زيادة 
 المكملة لمعايير استخدام منتجات الشريك

 

  تحكم أفضل في قنوات التوزيع

زيادة فعالية قوة البيع عن طريق ضم 
 قوة بيع الشريك

 

كسب قوة تفاوض أكبر و تجنب المنافسة 
 مع الشريك

 

تحسين صورة المؤسسة عن طريق 
 االيجابيةربطها بعالمة الشريك 
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تكنولوجيا جديدة  حيازة

 جديدة و تعلم معرفة

  تعلم طرق تسيير و مهارات جديدة

  تطوير مهارات جديدة

  الحصول على تكنولوجيا جديدة

تعلم المعرفة المرتبطة بالتكنولوجيا 
 الجديدة

 

 

 مزايا أخرى
 

  

 

 ؟ ( لحد اآلن)من عالقة التعاون هذه  استخلصتموهاماهي أهم الدروس التي  -2

 ماذا ستكون متطلباتكم في حال توقيع عقد تعاون جديد؟  -3

 ما الذي تريدون تغييره أو المحافظة عليه في عالقة التعاون القائمة؟ -4
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