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لية مركبة هلا أبعادها ومظاهرها يشهد العامل اليوم حتوالت متسارعة وتطورات متداخلة تعود أساسا إىل عم
والسياسية، وهي ما يطلق عليه بالعوملة، اليت تتحكم يف  االقتصادية واإلعالمية والتكنولوجية واالجتماعية والثقافية

ا من كيانات اقتصادية وإعالمية ا الدول الصناعية املتقدمة وخاصة أمريكا وما يرتبط   .جمريا

ة من املتغريات العاتية اقتلعت أسس النظام العاملي القدمي وبدأت يف ولقد فرضت هذه الظاهرة جمموع
كل جماالت احلياة، وبذلك اختلفت مالمح وآليات ومعايري هذا  ترسيخ كيان جديد، مسته التغيري املستمر يف

  .كل من يعاصره ضرورة األخذ باملفاهيم واآلليات اجلديدة واملتجددة العصر على سابقيه، مما يفرض على
ولعل من أهم مالمح وأثار هذه التحوالت، املشروعات املتزايدة لتطبيق ميكانيزمات اقتصاديات السوق يف 
معظم دول العامل، املشروعات املتزايدة لتكوين جتمعات اقتصادية إقليمية، الطفرات التكنولوجية يف خمتلف 

االت والسيطرة املتزايدة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال، اشتد اد املنافسة العاملية واالعتمـاد على البحـث ا
ا لتكوين حتالفات وشراكات بني  والتطوير كأساس خللق امليزات التنافسية للمؤسسات االقتصادية، وهو ما دفع 

  .املنتجني ملواجهة املنافسة، واستثمار الفرص السوقية
اتيجية التحالف والشراكة، كآلية لقد اعتمدت العديد من املؤسسات االقتصادية والشركات الرائدة إسرت 

للنمو والتوسع اخلارجي وتبديل العالقة التنافسية بالتعاون، ومن مث حتقيق التكاملية وتعزيز امليزة التنافسية، وما 
يلفت االنتباه هو االنتشار السريع هلذه االسرتاتيجية بني الشركات العاملية الرائدة، اليت تسعى للبقاء والسيطرة 

ذه الصورة بني تلك الشركات العاملية الرائدة، فمن باب وتبادل ا إلمكانات واملوارد، فإذا كانت الشراكة منتشرة 
أوىل أن تسعى املؤسسات االقتصادية املثقلة باألزمات واليت تفتقر إىل التكنولوجية العالية واملوارد الكافية إىل 

  .  لك املؤسسات بالتطور والنماءالبحث عن شركاء هلم من اخلربة وامليزات ما يعود على ت
  سعيا لتحقيق هذا اهلدف، اعتربت الشراكة يف اجلزائر من احملاور التنموية الكربى للمؤسسات العموميـة

واخلاصة على حد سواء، وأصبح عدد عقود الشراكة املربمة مؤشرا لقياس جناح املؤسسة ودليال على كفاءة 
طراك من أهم املؤسسات الوطنية اليت تعتمد وتنتهج إسرتاجتية الشراكة مسيريها، وتعترب املؤسسة الوطنية سونا

ا   .لتقوية إنتاجها ومضاعفة صادرا
وكما هو معلوم، فإن لكل قرار إسرتاتيجي آثارا حيدثها على املدى القريب والبعيد من خالهلا ميكن تقييم 

 ر والتبعات على كل املستويات واألصعدة،هذه االسرتاتيجية، والشراكة كبديل إسرتاتيجي هلا كثريا من اآلثا
  .وسنحاول يف دراستنا التعرف على آثار الشراكة على سوناطراك
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                  :إشكالية هذا البحث كالتالـيونطرح  
 ما مدى تأثير إستراتيجية الشراكة على الوضعية االقتصادية للمؤسسة الجزائرية؟ -

  :                 اإلشكالية إىل التساؤالت الفرعية التـا لية ولإلملام بكل جوانب الدراسة جنزئ هذه
  ما مفهوم الشراكة، أنواعها وأهدافها، مراحلها وفيما يتمثل تأثريها على الدول املضيفة؟ -1
 مامدى تأثري الشراكة عليها؟, ماهية املؤسسة اإلقتصادية، حميطها ومواردها -2

 ربمة؟ما مدى إستفادة سوناطراك من عقود الشراكة امل -3

  :الفرضيــات*
  :                  نعتمد يف حتليلنا ومعاجلتنا هلذا املوضوع على جمموعة من الفرضيــات

ال تؤثر طبيعة العالقة اليت تربط بني املؤسسات االقتصادية يف صيغة أو شكل الشراكة التعاقدية اليت  - 1
  .تتم بني األطراف

 . االقتصادية حسب شكل وصيـغة  عقد الشراكة ختتلف نتائج وآثار الشراكة على املؤسسة - 2

ال - 3   .يعترب عقد الشراكة العامل األساسي لنمو شركة سوناطراك وهذا بتوسعها يف هذا ا
  :أسباب اختيار الدراسة* 

  :                  إن الدوافع اليت أدت بنا إىل معاجلة هذا املوضوع دون غريه جنملها فيما يلي
  .شراكة يف ظل هذه التحوالت املتسارعةأمهية موضوع ال -1
  .               حداثة و جتدد موضوع الشراكـة -2
  .نقص الدراسات والبحوث اليت تناولت تقييم الشراكة من خالل حتليل آثارها -3
لفت اهتمام مسؤويل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية إىل نتائج هذا القرار اإلسرتاتيجي،و عدم التسرع  -4

  .مضاء العقوديف إ
  :أهمية الدراسة* 
ائية-   .الشراكة ظاهرة معاصرة مل تتحدد معاملها بعد بصورة 
  .إعتبار الكثري من الدول الشراكة األجنبية حمور من حماور سياستها االقتصادية التنموية -
كانتها يف ظل إعتبار العديد من املؤسسات االقتصادية الشراكة آلية ناجعة للتوسع والنمو واحلفاظ على م-

  .تزايد حدة املنافسة
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تركيز املوضوع على األثر اإلقتصادي للخروج حبكم واختاذ قرار من طرف مسؤويل املؤسسة مبواصلة ذات -
املنهج، أو القيام خبطوات تصحيحية جتعل االستفادة من الشراكة أكرب، وهو اهلدف األساسي ألي مؤسسة تبنت 

  .  هذه اإلسرتاتيجية
  :اسةأهداف الدر * 
  :دف من خالل هذا البحث إلـــى 

  .حماولة التعرف على ماهية الشراكة طبيعتها، أشكاهلا، آثارهــا -1
  .إبراز أمهية الشراكة بالنسبة للمؤسسة االقتصادية خاصة اجلــزائرية -2
  . عرض االمتيازات اليت حققتها سوناطراك بفعل الشراكة ، لتكون منوذجا للمؤسسات األخرى-3
  :د الدراسةحدو *
مت إستخدام مفاهيم متعلقة بالشراكة وخصائصها، وآثارها على املؤسسة الوطنية : الحدود الموضوعية-

  .سوناطراك
خيتص البحث بدراسة دور الشراكة األجنبية يف دعم املؤسسة اإلقتصادية من خالل : الحدود المكانية-

  .دراسة حالة شركة سوناطراك
  .أشهر 5سة زمن الدرا: الحدود الزمانية-
  :الدراسات السابـقة* 

تناولت الدراسات السابقة موضوع إسرتاتيجية الشراكة بشكل عام، أي بوصف الظاهرة واإلملام جبوانبها، 
  :              ومن أهم تلك الدراسات مايلي

الشراكة األجنبية كخيار إسرتاتيجي (بعنوان  2002مهدي لرسالة ماجسبري للباحث سليمان ب -
، وقد تناولت هذه الدراسة مفهوم الشراكة وأشكاهلا، رهانات وآفاق الشراكة  يف اجلزائر، )سة اجلزائرية للمؤس

ال، لكنه مل يشر إىل األثر الذي قد حتدثه الشراكة على أي صعيد من األصعدة،  وتطرق لتجربة صيدال يف هذا ا
مع  وعرض لتوقعات اإلنتاج ورقم األعمال حيث كانت دراسة احلالة جمرد وصف للعقود اليت أبرمها ا

  .واإلستثمارات
، وتطرق إىل الشراكة )العوملة والشراكة األجنبية(بعنوان  2007رسالة ماجستري للباحث بلعور حممد -

األجنبية كإحدى روافد العوملة وكوسيلة إلعادة تأهيل املؤسسة، حيث تكلم عن مبادئ وأمناط الشراكة، وأشار إىل 
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مع وحتليل األثر التقين والتجاري جتربة صيدال و  اقتصر هو األخر على عرض ووصف العقود اليت أبرمها ا
  . والتنظيمي بشكل موجز

  :المنهج المستخدم * 
اتبعنا يف هذه الدراسة منهج الوصف يف اجلانب النظري الذي يتضمن الشراكة األجنبية من مفهومها 

وفيما خيص اجلانب التطبيقي فإعتمدنا على . ؤسسات اإلقتصاديةأهدافها ومراحلها وآثارها على امل, وأنواعها
األسلوب التحليلي  لفهم الظاهرة واإلملام جبوانبها، وهذا من خالل حتليل بعض اجلداول اخلاصة بالشركة واملتمثلة 

  .2010إىل سنة  2000يف بعض اإلحصاءات خالل الفرتة املمتدة من سنة 
  : تقسيمات الدراسة* 

  : وانب املوضوع قسمنا حبثنا هذا إىل ثالث فصوللإلملام جب
يتناول الفصل األول الشراكة كخيار إسرتاتيجي للمؤسسة االقتصادية، ولذلك قدمنا هذا الفصل بتحديد  -

مفهوم الشراكة ومتييزها عما يشبهها من مصطلحات، وتناولنا أشكال الشراكة، اهدافها ومراحلها، ومدى تاثريها 
  . ة، وأيضا اخليارات اإلسرتاجتية للمؤسسة اإلقتصاديةعلى الدول املضيف

ا وحميطها ومواردها، ومدى تأثري  - يف الفصل الثاين تطرقنا ملعرفة مفهوم املؤسسة اإلقتصادية وتصنيفا
  .إسرتاجتية الشراكة عليها

ا، وإسرتاجتية  - الشراكة يف تناولنا يف الفصل الثالث إىل تعريف املؤسسة الوطنية سوناطراك ونشاطا
ا من الشراكة يف تقوية إنتاجها، وذلك من خالل تربص ميداين على مستوى املؤسسة  املؤسسة، ومدى إستفاد

  .باإلضافة لبعض املعلومات
  :الدراسةصعوبات *

  :لقد صادفنا بعض العراقيل والصعوبات أثناء إجنازنا هلاذا البحث ومن بينها
  ضوع كونه يعترب موضوع الساعة،ندرة املراجع اليت تتحدث عن هذا املو -
ذا املوضوع،-   ندرة كبرية للدراسات السابقة املتعلقة 
  عدم توفر الوقت الكايف للدراسة،-
  عدم حصولنا على كل املعلومات املرجوة خالل فرتة الرتبص،-
  .ترمجة بعض املراجع إىل اللغة العربية-
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  مقدمة الفصل
تتطلب التحوالت اليت يعرفها العامل يف الوقت الراهن مع إشتداد حدة املنافسة بني البلدان يف ظل تفشي 
ظاهرة العوملة، رفع حتديات كربى يف جمال اإلستثمار وزيادة اإلنتاجية وخلق مناصب شغل جديدة، وهذا يلزم 

ا تف تح جمال التعاون وتبادل املعارف واخلربات والتقنيات لذا فإن البحث واللجوء إىل الشراكة األجنبية حبيث أ
االت واملستويات، سواء كان ذلك على املستوى  الشراكة تعترب ضرورة حتمية فرضها علينا الوقت الراهن يف كل ا

امية فمع كل هذا يتحتم على الدول الن. الكلي أو املستوى اجلزئي أو بني املؤسسات اإلقتصادية أو بني الدول
خاصة مسايرة ومعايشة هذه املعطيات املنبثقة عن الساحة الدولية و ذلك من خالل خلق مناخ إستثماري مالئم 
لتشجيع املستثمرين األجانب على األستثمار فيها وذلك يكون جبعل الشراكة األجنبية أهم حمور من حماور التنمية 

ل باإللتحاق واإلندماج يف األقتصاد العاملي وهذا أصبح اإلقتصادية فهي أجنع وسيلة تسمح إلقتصاديات تلك الدو 
  .أمرا ال مفر منه

وسندرس من خالل هذا الفصل خيار الشراكة للمؤسسة اإلقتصادية وهذا بالتعرض إىل مفاهيم عامة حول 
  .شراكةالشراكة، وبعدها سنتطرق ألهداف و مراحل الشراكة، ويف األخري سنتناول اآلثار واخليارات اإلسرتاجتية لل
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   مفاهيم عامة حول الشراكة  :المبحث األول 
ا أصبحت  ،املعاصرة االقتصاديةتعترب الشراكة األجنبية من أهم املواضيع اليت عرفتها التطورات  حبيث أ

خمتلف الدول سياسات جديدة للتعاون جند من بينها الشراكة   انتهجتفلقد  ،التنمية وأهم ركائز موضوع الساعة
  .ن أشكال التعاون املستمر بني طرفني على األقلكشكل م

  االقتصاديالشراكة من المنظور : المطلب األول

   :تعريف الشراكة و تمييزها عن المصطلحات المشابهة لها -1
  :تعريف الشراكة-1-1

رابط بني فأصبحت متثل احلل ال ،يف أواخر الثمانينات وكسياسة اقتصاديةظهرت الشراكة كمنهج نظري 
من خمتلف  اقتصادينيقبل أن تتحول أىل آلية للتعاون والتكامل بني متعاملني  ،واخلاصاعني العام القط

  .1اجلنسيات
ا تلك العالقة احملددة زمنيا القائمة على أساس التعاون املشرتك من أجل حت قيق تعرف الشراكة على أ

ا ذه تعرف علوالشراكة األجنبية اليت سنركز عليها يف دراستنا ه ،مصاحل مشرتكة طرفني من دولتني  اشرتاكى أ
ا   واحد،مشروع  امتالكخمتلفتني يف  داف بني طرفني أو عدة أطراف على التحالف بنية حتقيق أه اتفاقكما أ

  .املتشاركنيبني األطراف  والثقة املتبادلةالنية احلسنة  وتبىن على معلومة،معينة خالل مدة زمنية 
ا شكل من أشكال التعاون  كما تعرف الشراكة األجنبية  االقتصاديةاملؤسسات  والتقارب بنيعلى أ

ا قص  واملوارد الضروريةيتم توفري اجلهود والكفاءات االزمة  معني،د تنفيذ مشروع معني أو نشاط مبختلف جنسيا
بني  واألعباء وحىت املخاطرمع تقسيم األرباح  اخلاصة،ي حيفظ لكل مؤسسة مصلحتها لتنفيذ املشروع الذ

  2.الشركاء
على أساس تقوم  ومصاحل حمددة،طرفني هلما أهداف  كما تعترب الشراكة األجنبية مبثابة روح التعاون بني

  : علىوتبىن الشراكة  ،معني باتفاقالثقة املتبادلة بينهما وهذا جمسد 
  دائمة، دارة يف العمل والتعاقد بصورة اإل ة املشرتكة واملتبادلة للشركاء،املعرفـ 
  ،3اء العالقةإاحلرية املطلقة يف التصرف بعد  استعادةمكانية إ ـ

                                                             
  .10،ص 2007دار النهضة العربية، القاهرة  ،عقود الشراكةرجب حممود طاجن،  1

  .4، ص 2004، 14علوم اإلنسانية عدد ، جملة ال" الشراكة األور ومتوسطية وأثرها على المؤسسات االقتصادية" حممد يعقويب، خلضر عزي،  2
  .6رجع السابق، ص نفس امل 3
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ا تلك العقود اليت تربم على عدة سنوات بني  كما عرف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة الشراكة األجنبية بأ
عة جممو  واخلدمات لتشملتذهب ألبعد من الشراء البسيط لألشياء  خمتلفة،ينتمون ألنشطة  اقتصادينيمتعاملني 

مصطلح الشراكة ألول مرة من طرف هذه املنظمة يف أواخر  ولقد أستعمل وتضامنية،عمليات تكاملية 
  .1الثمانينات

ال أنه من خالل ما سبق نستنتج أن إ األجنبية،تـعريف واحد للشراكة جياد إنستخلص أنه من الصعب 
على التعارف بني الشركاء سواء كان األمر  بني مشروعني أو عدة مشاريع قائم اتفاقالشراكة األجنبية هي عقد أو 

 واملسامهة الفنيةرأس املال  ويشمل التعاون وملكية مشرتكة،ثابت  وعلى أساس أو خدمايت ينتاجإمتعلق بنشاط 
مبثابة صورة  والشكل التايل منهم،بني الشركاء حسب مسامهة كل  وتوزيع العوائد التسويق،نتاج و يف عملية اإل

  :االقتصاديةسسات للشراكة بني املؤ 
                اقتصاديتنيالشراكة بني مؤسستني : 01الشكل رقم                   

  
          

                                                                                      

                                                                                                                                                                                              
                                                                         

                                                                            
                                                                                                                                                  

                                                                        
 

 ,: Editionallianced’ stratègeles , .PDussauge et .B: Garrette Source
d’organisation, Paris, 1995, P 25.  

                                                             
1 Amrokane.h , "analyse des relation de partenariat interentreprises dans la sidérurgie 
métallurgie en algérie" ,mémoire en vue de l’obtention du diplôme de magister en sience 
economique.option gestion des entreprises.U.M.M.T.O.2005 p45             

  أهداف ومصاحل خاصة
 أ ـ باملؤسسة ـ

 المؤسسة ب المؤسسة أ  

 

 الشراكة
خاصة أهداف و مصاحل   

 باملؤسسة ـ ب ـ
 أهداف مشرتكة املطالب
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  :ابهة لهاتمييز الشراكة األجنبية عن المصطلحات المش -1-2
يشبهها من مصطلحات كالتحالف  عمانبية سنحاول متييزها جبعدما تطرقنا لتعريف الشراكة األ 

   االقتصاديةفهي مصطلحات متداولة بشكل كبري على مستوى املؤسسات  واالندماج واالقتناء، االسرتاتيجي
يف حني أن  جديدة، سسةوظهور مؤ اىل زوال املؤسسة األصلية  واالقتناء يؤديان االندماجمن  فكل *

عقد الشراكة ميالد مشروع جديد أو وحدة جديدة تتمتع  وينتج عنعلى املؤسسة األصلية  يالشراكة تبق
   1واملقر وتكتسب االسمبشخصية قانونية 

أما الشراكة فتتم  الكبرية،املؤسسات  ويكون بنيفسة يكون بني األطراف املتنا والتحالف االسرتاتيجي* 
سرتاجتية نوع خاص من كما تعترب التحالفات اإل  عليها،املتنافسة أو املتكاملة وال تأثري للحجم بني األطراف 

فتستعمل الشراكة داللة على معىن التحالف  البعض،املصطلحان كبديالن لبعضهما ال أنه يستعمل إ الشراكة،
ما يعتربان من أشكال التعاون ويستعمل التحالف   داللة على مفهوم الشراكة كو

ا وسيلة يلجأ   املباشر،األجنيب  االستثماراألجنبية شكل من أشكال  وتعترب الشراكة ليها لرفع حتديات إكو
دماجها إنتاجية ملشروعات قائمة من خالل قامة مشروعات جديدة أو زيادة الكفاءة اإلإما شكل إالعوملة فتتخذ 

األجنيب  االستثمارألجنبية متثل منطا من أمناط بالرغم من أن الشراكة ا. 2مشرتك حتت قيادة جديدة  عيف مشرو 
ا ختتلف عنه يف كون أن هذا األخري يقوم على أساس إاملباشر  لرأس املال يف  وامللكية الكليةنتاج باإل االنفرادال ا

  .املشروع والتشارك يف التعاون إىلـهدف تحني أن الشراكة األجنبية 
خربة فنية  باكتسابفهي تسمح هلا  العاملي،مية ملواكبة التطور النا فالشراكة األجنبية متثل حل للبلدان

أما بالنسبة للشريك األجنيب  بالشراكة،غري تلك املتعلقة  ومشاريع أخرىتطبيقها يف جماالت  وتكنولوجية تستطيع
ا طولفهي تساعده على جتنب املنافسة  ا هذا من فرتة عيش م وضما جهة أخرى تضمنه من ومن  جهة،نتجا

  .اطر التأميمخم
  :للشراكة األجنبيةاللجوء  أسباب-2

ا إلتطوير  االقتصاديةالفعالة اليت تستخدمها املؤسسة  االسرتاتيجياتالشراكة من  اسرتاتيجيةتعترب  مكانا
  :يليما  انتهاجهاىل إ االقتصاديةمن بني األسباب اليت تدفع باملؤسسات وتنويعه، و إنتاجها وزيادة 

                                                             
، امللتقى الوطين األول حول االقتصاد "الشراكة ودورها في جلب االستثمارات األجنبية " بن حبيب عبد الرزاق، بومدين رحيمة حوالف،  1

  .5, 4اجلزائري، جامعة سعد دحلب، البليدة، ص ص 
 ،"الصغيرة و المتوسطة أثر وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري وعلى منظومة المؤسسات"امللتقى الدويل حول، نوري منري،  2
  .15ص
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   :وتتمثل فيخارجية  أسباب-2-1
  :العولمةظاهرة  تنامي-1ـ2-1

حيث أصبح التعامل يتم يف  األجنبية،سيا لربوز فكرة الشراكة سببا رئي وتناميها يعتربن ظهور ظاهرة العوملة إ
   1 .واحلواجزعامل يشبه قرية صغرية تالشت فيها احلدود 

  :المنافسةتزايد حدة  ـ2ـ2-1
أن خيفف من  سياسة الشراكة من شأنه بانتهاجيف نفس النشاط  متنافستني اقتصاديتنين قيام مؤسستني إ

دف لتحقيق مصاحل ىل عالقة تإحبيث تتحول العالقة بينهما من عالقة تنافسية  بينهما،حدة املنافسة  كاملية 
   .سرتاجتية الشراكةإاليت أدت لظهور  األسباب حدة املنافسة من أهم ازديادذا تعترب هل مشرتكة،

  :التكنولوجي رالتطو -2-1-3
إىل كلها أسباب أدت   النشاطات،لعامل و أسواقه وعوملة على ا االنفتاحن تطور التكنولوجيا و زيادة وترية إ

للبلدان النامية أصبحت عاجزة عن املنافسة على املستوى  االقتصاديةفاملؤسسات  األجنبية،اللجوء للشراكة 
  .2سرتاجتية الشراكةإمن خالل  لذلك فهي حباجة أىل املساعدة األجنبية ،العاملي

  :تتمثل في : أسباب داخلية  -2-2
   : الرغبة في النمو و التعاون -2-2-1

يتحقق بطريقة سريعة من خالل عملية الشراكة مع املؤسسات الدولية فتسمح  االقتصاديةن منو املؤسسة إ
ا، وزيادة حجمباحلفاظ هلا  ا متثل فرصة لغزو أسواق جديد  مبيعا كما تسعى   .إنتاجهاة لتصريف فائض كما أ

 واألفكار واالستفادة مناملؤسسات لتحقيق التعاون من خالل الشراكة والذي ينجم عنه تبادل اخلربات 
   .التكنولوجيا والتقنيات املعرفية اليت تكتسبها كل مؤسسة

                                                             
  .58، ص 2000، دار النهضة العربية، القاهرة، تحديات العولمة والتخطيط االستراتيجي أمحد سيد مصطفى،  1
  .59نفس املرجع السابق، ص    2
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   :التكاليف تخفيض-2-2-2
التكلفة بني املؤسسات املتشاركة حسب ىل توزيع إأكثر من مؤسسة يف مشروع واحد يؤدي  اشرتاكن إ
ذا تساعد طرف،كل   ونسبة مشاركةدرجة  نتاج مما جعل العديد من املؤسسات الشراكة على خفض تكلفة اإل و

  .1الشراكة  السرتاتيجيةتلجأ  االقتصادية
  :على األسواق السيطرة-2-2-3

سهل عليهم تغطية أكرب رقعة جغرافية تساعد الشراكة على غزو أسواق جديدة ألنه كلما زاد عدد الشركاء 
فالشراكة  ،التحرك حبرية أكرب يف سوق تنافسيفالشراكة متثل سالحا يساعد املؤسسة على ضمان  ،من السوق

  .تكنولوجية املعلومات واالستفادة منجناز مشاريع ذات أمهية إمن  االقتصاديةاألجنبية متكن املؤسسة 

  :نبيةاألجأنواع الشراكة  :الثانيالمطلب 

نلخصها يف ما  وميكن أنتصنف الشراكة األجنبية حسب القطاعات اليت حتدث فيها  :النشاطقطاع  حسب-1
  :يلي
  :الصناعية الشراكة-1-1

ال الصناعي  وهذا عني جناز مشروع مإعلى  واتفاقهماألطراف  وهذا باجتماعتتعلق الشراكة الصناعية با
مات ز كمال الطرفني ملصاحلهما كأن يكون أحد األطراف منتج ملستلإ فيتم من خالهلا املختلفة،مواردهم  بدمج

أشكال للشراكة الصناعية  وهناك عدة. 2نتاج واآلخر مصنع للمنتجات النهائية فيكمالن بعضهما البعضاإل
   :ميكننا تلخيصها فيما يلي

  :من الباطن المقاولة-1-1-1
نتاج قطع أو وحدات حتويل أو إمنفذة بغرض عطاء أمر ملؤسسة أخرى إبوهي عندما تقوم مؤسسة آمرة 

اء الوسائل ا ،إ عملية يوكل من خالهلا املقاول حتت مسؤولية شخص آخر يسمى املعامل من الباطن   وتعرف بأ
  .)صاحب املشروع وه(كل أجزاء عقد املؤسسة أو الصفقات املرجوة 

                                                             
1 Amrokane .h, op.cit , p56. 

  .4 3، ص ص  2006،  4عدد, جملة علوم أنسانية ,  "أثر الشراكة األوروجزائرية علىتنافسية األقتصاد الجزائري " ش عبد اهللا، قل2 
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   :نتاجتقسيم اإل عقود-1-1-2
لبحث عن املواد األولية  فتلتزم الشركات األجنبية با طويلة،جنبية لفرتة زمنية ة مع األحبيث ترتبط الشركة احمللي

ال  استغاللالنوع من العقود خاصة يف الصناعات البرتولية فاجلزائر مثال ال تستطيع  ويكون هذا كاملناجم، هذا ا
ا اخلاصة  وجب هذا العقد قيمة من املال مينح للطرف األجنيب مب 1قامة شراكة أجنبيةإحيتم عليها  وهذا مابطاقا

  .نتاج مقابل التكنولوجيا اليت يقدمهامن اإل وكذا جزء
   :التصنيع عقود-1-1-3

حيث يتم مبقتضاها قيام املؤسسة الوطنية  املضيفة،ية وأخرى وطنية بالدولة بني مؤسسة أجنب اتفاقياتتعترب 
عادة ما تكون  العمال، وزيادة تأهيلتكنولوجية  ةوهذا ما يكسبها خرب نتاج وتصنيع منتجات املؤسسة األجنبية إب

  .هذه العقود طويلة األجل
  :التجارية الشراكة-1-2

على القيام بأعمال جتارية تكون هذه الشراكة يف الغالب بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة وهي تقتصر 
ا مزايا لكال الطرفني فالطرف وأن هل ،بشراء وبيع منتجات الطرف اآلخر مبعىن أن أحد األطراف يقوم مشرتكة،

ق احمللية ااحمللي تسمح له بتقليص تكاليف املعامالت التجارية أما الطرف األجنيب فساعده على الدخول يف األسو 
  .اجلديدة له

   االتفاقياتشكلني من  وحندد هنا :التوزيع اتفاقية-1-2-1
املصدر  باسمالشراء أو البيع هو مندوب  الوكيل املصدر عند مهمة: البيع الوكيل املصدر عند الشراء أو *

اليت يتحصل عليها تبعا ملتغريات املبيعات  ويتقاسم املكاسببشرط الرحبية  وشراء ونقل السلعاملستورد ببيع 
  .احملققة

ا بعد ذلك إمهمة  والذي له امللكية،يقوم بشراء  يعترب تاجرا مستقرا: املستورد املوزع *  وله حرية بامسهدار
  .األسعارد يحتد

                                                             
1 Tesen.d, Bricout.j.L , l’investissement international, édition armand colin, massan, 
paris,1996, p 16. 
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   :التموين اتفاقية-1-2-2
ا اوهي عبارة عن حتالف جمموعة من املؤسس لتوسيع آلفاق التموين الذي مينحها قدرة ت اليت متركز مشرتيا

   .1حسنة يف التفاوض
ذه احلالة يف وجند ه الرتخيص،من شركة أخرى عن طريق  املنتجاتتلجأ بعض الشركات لشراء بعض 

 ارتفاعللكفاءات العالية اخلاصة بالنموذج أو  الفتقارهاللمطالبة بالرتخيص نظرا  تلجأ الشركةو  ،التبادالت التجارية
  .2نتاجها مقارنة مع تكلفة شرائها من املصدر الرئيسيإتكلفة 

   :التعاون اتفاقية-1-2-3
ذا اليت ترغب يف دخول أسواق جديدة حيث تش وختص املؤسسات  السوق،رتك مع مؤسسة متواجدة 

  .طريق بدخل طرف ثالث مسوق والزبون عنالتعاون متثل وساطة جتارية بني املؤسسة املنتجة  اقيةفاتف
  :التقنية الشراكة-1-3

دف لتطوير املنتج  التكنولوجيا،يل و خالل حت واخلربات منتتمثل يف تبادل املعارف   وبأقل تكلفةفهي 
  :إىلالتقنية  وتنقسم الشراكة .جديدة والدخول ألسواقنتاج إ

  :والتطويرتفاقية البحث إ-1-3-1
قصد تطوير مشروع  ع مؤسسة أخرى لفرتة حمددةشراكة للبحث والتطوير م اتفاقية أن تربم ميكن للمؤسسة

 القتحامتعترب خطوة للمؤسسة  االتفاقياتوهذه  ،ل اخلرباتيف ميزانيات البحوث وتباد لالشرتاكحمدد فهي تؤدي 
  .تعاقدت معها يف جمايل البحث والتطوير السوق بالتعاون مع املؤسسات اليت

  :نقل المعرفة الفنية إتفاقية-1-3-2
باحلقوق اليت حيوزها على بعض األشكال  معه يتمتعيلتزم مبقتضاه الشخص أن جيعل املتعامل  وهي عقد
عارف م اكتسابفهذا النوع من العقود يسمح للطرف املتلقي  مايل،ملدة معينة مقابل مبلغ  واألساليب السرية

ا وسيلة لربح املال    .3للصناعيني والوقت بالنسبةمتطورة دون بذل جهد يف جمال البحث والتطوير أي أ

                                                             
  .36، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص "قود التوزيع الدولية النظام القانوني لع" يعقويب نادية، 1
  .8مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر، ص  ،"األستثمار األجنبي في الجزائر واألنفتاح على الشراكة األجنبية  "رجراج وهيبة،  2
تيزي وزو، , ، مذكرة ماجستري يف القانون الدويل والعالقات الدولية، جامعة مولود معمري" رفة الفنية النظام القانوني لعقود نقل المع" أقلويل حممد، 3

  .35ص 
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   :التراخيص إتفاقية-1-3-3
صة للمؤسسة احمللية للدخول يف تقنيات معينة أو معارف تكنولوجية متنح املؤسسة األجنبية رخ وهي بأن

املؤسسة  ويتعني على االستغاللاملرخص هلا تكتسب فقط حق فاملؤسسة  .األجلملدة حمددة تكون طويلة 
  .1قوق كما لو كانت هي من تستخدمهاتلك احل استغاللاملرخصة أن متكنها من 

  :المالية الشراكة-1-4
هلذا  واملؤسسة تلجأ املباشر،األجنيب  االستثمارالشراكة املالية متعلقة بدرجة املسامهة يف رأس املال بواسطة 

دد النوع من  ومن بني  2االقتصاديةأهدافها  وبقائها وتعيق حتقيق استقرارهاالشراكة عندما تعاين صعوبات مالية 
  .الشراكةأشكال هذه 

  :االندماج-1-4-1
ا نتيجة لتزايد حدة تفاديا لألخطار احمليط لالندماجتلجأ بعض املؤسسات  وهذا ما يسمح هلا  املنافسة،ة 

  .املسطرةبالوصول لألهداف 
  :المختلطة المؤسسة-1-4-2

ا إنشاء شركة واملسامهة يف إاملؤسسات األصلية على  اتفاقمؤسستني أو أكثر وتقوم على  وهي اشرتاك دار
  .حسب حقوقهم واختاذ القرارات

  :الخدماتية الشراكة-1-5
املية يف طار التنافس احلاد بني الشركات العإاليت كانت يف التسعينات يف  االقتصاديةحدى األشكال إهي 

وتتنوع العقود املربمة يف هذا القطاع بتنوع  اخلدمات،يف قطاع رأس ماهلا  توظيفالبحث عن وسائل متكن من 
اخلدمات فمثال هناك عقود التسيري اليت تستطيع من خالهلا املؤسسة األجنبية تسيري املؤسسة احمللية مثل تسيري 

ا بامسهااملطاعم والفنادق فيتصرف املسري   االشرتاكىل جانب عقود التسيري عقود إتربم  .مايلمقابل مبلغ  وحلسا
دارة املعرفة واملهارة الفنية اليت ينقلها صاحبها إمدة عقد التسيري ويكون موضوع هذه العقود  انقضاءوذلك بعد 

  .املستفيدلفائدة 

                                                             
1 Tersen.d, Bricout.j.L, l’invessement international, op.cit, p 19. 

  .54مرجع سابق،   ص  ،"الشراكة و دورها في جلب األستثمارات األجنبية " ،بن حبيب عبد الرزاق، بومدين رحيمة حوالف 2
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وهنا فيها ألطراف هناك أنواع أخرى تتحدد حسب مشاركة ا للشراكة،إضافة إىل األنواع السابقة الذكر 
   1:منيز
          .العموميةاليت تكون بني الدول أو املؤسسات  وهي الشراكةالعمومية الشراكة *
  .بني الشركات اخلاصة اخلاصة تقومالشراكة *
  .وأخرى عموميةبني شركات خاصة  املختلطة تتمالشراكة *
بني مؤسستني  ومها الشراكة صنفني رئيسيني ىلإالشراكة وفق هذا املعيار  تقسم: املؤسساتالعالقة بني  حسب-2

  .متنافستنيمؤسستني غري  والشراكة بني متنافستني،
   :بين المؤسسات الغير المتنافسة الشراكة-2-1

لكل منهما نه خمتلفني أي أينشطان يف قطاعني  اقتصاديتنيحيدث هذا النوع من الشراكة بني مؤسستني 
 النشاط،يهي أن يكون السبب الرئيسي هلذه الشراكة هو توسيع قطاع ومن البد األخرى،سوق خاصة ختتلف عن 

  :ىلإالنوع  وينقسم هذا
   :المشتركة الدولية المشاريع-2-1-1

يبحث عن تسويق منتوجه يف سوق جديدة  االشرتاكن أحد طريف إعند القيام مبشاريع مشرتكة دولية ف
وتعد  احمللية، والشاملة للسوقتكون له املعرفة الكاملة أما الطرف احمللي ف األجنيب،هنا بالطرف  ويتعلق األمر

فمن الناحية السياسية فقد  األجنيب،لدخول السوق  االقتصاديةاملشرتكة ضرورة من الناحية السياسية و  املشاريع
فقد تواجه  االقتصاديةأما من الناحية  الوطنية،قامة مشاريع مشرتكة لدخول السوق إتشرتط احلكومة احمللية 

  :عمتام املشرو ؤسسة ندرة يف املوارد املالية إلامل
       :2تتميز املشروعات املشرتكة مبزايا تتمثل يف

  .اكتساب اخلربة*
                                                                             .النتاجالسيطرة على *
  .التعرف على السوق املستهدفة بدقة*

  :  لعيوب نذكر منهاكما أن هلا بعض ا
     .استثمارات مباشرةدرجة املخاطرة ملا حتتويه على  ارتفاع*

                                                             
  .9، مرجع سابق، ص "أثر الشراكة األوروجزائرية على تنافسية االقتصاد الجزائري"قلش عبد اهللا،  1
  ).مل يتم ذكر دار وبلد النشر( 61، ص1996, التسويق الدوليعمرو خري الدين،  2
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الكبرية مثل صناعة السيارات  االستثماراتىل أن هذا النوع من الشراكة يكون الصناعات ذات إشارة جتدر اإل
  .والطائرات

  :العمودية الشراكة-2-1-2
فاملؤسسات املتشاركة يف كل احلاالت  خمتلفني، هي الشراكة اليت جتمع بني مؤسسات تعمل يف قطاعني

ظهر هذا النوع من الشراكة يف صناعات خمتلفة خاصة صناعة . زبون/مورد أو زبون يقيمان عالقة من نوع مورد
نتاج باحلجم ففي نظام اإل باحلجم،نتاج اإلنتاج حسب الطلب بعدما كان إالسيارات الذي أصبح ينتهج سياسة 

نتاج بالطلب فيعتمد على أثر اخلربة أما نظام اإل فقط،نتاج ض التكاليف بزيادة اإلتبحث املؤسسة عن خف
ومتيزت  اليابانية،ظهرت الشراكة العمودية يف الصناعة . الشاملة ومراعاة اجلودة اللوجستيكي وحتسني الدعم

  .نتاجعلى املشاركة يف املهام واملسؤوليات وتغطيتها لكل مراحل اإل باالعتماد
   :وهي 1شراكة األجنبية على ثالث مبادئ أساسيةتقوم ال

ت اأي أن هناك مستوي وقاعدته فاملوردون،يكون قمته املؤسسة أما وسطه  واملوردون هرمتشكل املؤسسة *
                                                                      .تعقيدباملستوى األدىن منه الذي يقوم مبهمة أقل يرتبط  وكل مستوىللمورديني 
يقوم بنفس العملية مع املوردين  وكل موردقلية يف رأمسال موردي املستوى األول أتساهم املؤسسة ب*
  .االنتهازيالعملية الزبون من السلوك  وحتمي هذه اآلخرين،
 ،العاملةحيث يتم فيها تبادل اليد " نوادي املؤسسات " موردي نفس املؤسسة يشكلون ما يسمى ب *

  .خلإ...التكنولوجيا،  املعلومات،
   :بين القطاعات اإلتفاقيات-2-1-3

كل طرف يف   باندماجنشاء هذا النوع من العالقة هو توسيع النشاطات إالدافع احلقيقي وراء  اعتبارميكن 
حيث متضي الكثري من  االتصاالت،هذا النوع من الشراكة يكون بارز يف قطاع  اآلخر،جمال نشاط الطرف 

اهلدف منها و  وإللكرتونيكعالم اآليل مع شركات أخرى يف قطاع اإل اتفاقياتركات الناشطة يف هذا القطاع الش
  .2هو

  .شبكات عمومية نشاءإبرجميات يف حالة  ومكملة كتطويرحتقيق كفاءات جديدة *
                                                             

1 Donada.c, founisseur : "pour déjouer les piéges du partemariat", revue français de gestion 
N114, p95. 
2 Timthy M.collins et thomas L.doorley, les alliances stratégiques (paris Inter Edition)1992, 
p99. 



خیار الشراكة للمؤسسة اإلقتصادیة                      الفصل األول 
                  

 
18 

ىل إحتتاج  االتصاالتفالشركات اليت طورت تكنولوجيات خارج قطاع  جديدة،وزيع تالوصول لشبكات *
ا االعتماد   .على املؤسسات الناشطة يف القطاع املستهدف لتسويق منتجا

  :متنافسة ريالشكل التايل يلخص العالقة بني املؤسسات الغ
  :أصناف الشراكة بني املؤسسات الغري متنافسة  :2 رقم الشكل                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
       بقةالسا املعلوماتبناءا على  إعداد الطالب من: المصدر  

  :المتنافسةات سبين المؤس الشراكة-2-2
منهما التحول من آليات املنافسة  وقررت كل القطاع،حتدث الشراكة هنا بني مؤسستني تنشطان يف نفس 

  :ىلإينقسم هذا النوع التعاونية، و ما يعرف باملنافسة  والتحالف أوأىل صيغ جديدة للتعاون 
  :المتكاملة الشراكة-2-2-1

لنوع من شراكة بني مؤسسات تساهم يف املشروع املتعاون فيه بأصول ومؤهالت من طبيعة جيمع هذا ا
شبكة توزيعية ملؤسسة من طرف مؤسسة  استغاللاألساسي من الشراكة املتكاملة يف  ويتمثل اهلدف خمتلفة،
تحدة يف الواليات امل Mazdaتقوم بتوزيع أشكال مطورة من منتجات  Fordشركة فمثال جند أن  أخرى،

  .Toyota1و Suzuki منتجات كل من Général Motorsكما توزع شركة   األمريكية،

                                                             
1 Garrette.B et dussauge.P, les strategies d’alhance, : Edition d’organisations, paris, 1995, 
p110. 

وردـــــــــالم  
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يف أصول  االستثمارحيث تتجنب كل مؤسسة  تكاملية املسامهات،تؤدي الشراكة التكاملية إىل توسيع 
املتكاملة تكون يف الشراكة . النتيجة وجود منافسة قليلة ما عدا املنتوج املشرتكو  الشريك،مماثلة لتلك املوجودة عند 

   .تكون يف النشاطات اإلنتاجية ونادرا ماالنشاطات التجارية 
  :المشتركالتكامل  شراكة-2-2-2

وكما  معني،يكون هذا النوع من الشراكة بني مؤسسات تتفق على بيع أو تطوير أو التعاون يف إنتاج منتوج 
شرتك جتمع بني املؤسسات اليت تسعى إىل أن شراكة التكامل امل b.garretteوp.dussaugeمن كل   أشار

هذه املركبات جتمع فيما بعد  اإلنتاج،أو مرحلة معينة من مراحل  معني،السلم يف مركب  اقتصادياتللوصول إىل 
ائية خاصة بكل مؤسسة  ذا تبقىيف منتجات   ارتفاع ولقد أدى الشركاء،املنافسة قائمة يف السوق بني  و

  . ظهور هذا الشكلاطات اليت هي حمل الشراكة إىلمستوى اخلطورة يف تلك النش
من طرف شركات  v6p.r.vنوع من الشراكة إنتاج حمرك من نوع كمثال عن هذا الو 

(peugcot.volvo.renault)  15حيث سامهت كل من هذه الشركات الثالث مببلغ مايل متساوي قدره 
ة منتجات هذه الشركات من خالل إنتاج أنواع املشروع إىل توسيع تشكيل وأدى هذا وقتها،مليون فرنك فرنسي 

                     .(safran.xm.605)جديدة من املنتجات هي اليوم ذات قدرة تنافسية عالية مثل 
  :شبه التركيز شراكة-2-2-3

الشكل  ويتجسد هذا الكبرية، وذات األمهيةيكون هذا الشكل خصوصا يف صناعات التكنولوجيات العالية 
  .مشرتكا ووسيلة للدخول يف السوق املصانع اليت تشكل كيانا باحتاداتا يسمى من خالل م

 واملؤهالت اليتمشرتكا إضافة إىل أن األصول  وتبيع متوجاجتمع هذه العالقة التعاونية مؤسسات تنتج 
تجات الشكل عن شراكة التكامل املشرتك يف أن خمرجات الشراكة هي من وخيتلف هذا متماثلة،جيلبها كل شريك 

 البحث،تغطي شراكة شبه الرتكيز أهم الوظائف األساسية للنشاط مثل . إللغاء املنافسة وهو يؤديمشرتكة 
  .البيع اإلنتاج، التطوير،

  ميكننا تلخيص شراكات املؤسسات املتنافسة يف جدول يوضح مفهوم كل شكل  
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   تنافسةأنواع الشراكة بني املؤسسات امل :1رقم الجدول 
        

 األنواع شراكة متكاملة شراكة التكامل المشترك شراكة شبه التركيز

وتنتج املؤسسات تطور 
مشرتك إللغاء  وتبيع منتوج

 املنافسة

مؤسسات تطور أو تنتج 
منتوج مشرتك يدخل يف 
املنتجات اخلاصة لكل 

 طرف

مؤسسة متلك شبكة توزيع 
مطور من  وتبيع منتوج

 طرف مؤسسة منافسة
 حتاول تسويق هذا املنتوج 

                                                                                                  
  التعريف  

  
  
  
  

الوصول إىل احلجم احلرج 
يف قطاع النشاط دون 

  اللجوء إىل الرتكيز

الوصول إىل احلجم احلرج 
يف إنتاج مركب أو مرحلة 

دون اللجوء  من النشاط
  إىل مورد خارجي

توسيع تكاملية املسامهات 
دون اللجوء إىل االستثمار 

يف أصول متماثلة بني 
  الشركاء

  اهلدف

   
Source : A.M-Dahmeni,  les strategies de cooperation Industrielle Paris :Edition 
Economica, 1996 p 21   

   .سات املتنافسةيلخص لنا الشراكة بني املؤس والشكل التايل
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  أنواع الشراكات بني املؤسسات املتنافسة :3 الشكل رقم                  
  خمتلفــة                  

                  
  
  

             
  

  
  متماثلـة      

 
 

  

Source : Garrette.B et dussauge.P, les strategies d’alhance, Edition 
d’organisations, paris, 1995, p100 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

األصول 
تي والمؤھالت ال
تساھم بھا 
المؤسسات 
 المتشاركة

 

 

مخرجات 
 الشراكة

منتجات 
 مشتركة

منتجات 
خاصة بكل 

 الطرق 

شراكة شبھ 
 تركیز

شراكة 
تعامل 
 مشترك

شراكة 
 متكاملة
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  ومراحل الشراكةأهداف  :الثانيالمبحث 

  منها والنتائج المرجوةأهداف الشراكة  :األولالمطلب 

  :األجنبيةـ أهداف الشراكة 1
ا اخلاصة  ومصاحل حمددةتسعى املؤسسات االقتصادية لبلوغ أهداف  يصعب عليها حتقيقها بإمكانا

   :بينهامن  واليت نذكرعليها حتقيق تلك األهداف  واليت تسهلالشراكة  النتهاج سياسة وهلذا تلجألوحدها 
  :جديدةالحصول على حرفة *

 واالستجابة لتطوراتاحلرفة القدرة الكلية للمؤسسة على توسيع مستمر لتلبية حاجيات زبائنها  تعترب
موعة من  وهذه القدرة احمليط،   :املهاراتحتتوي على ترتيبات متجانسة 

  .وجتزئة السوقات يف التسويق اخلارجي مثل اكتشاف حاجات الزبائن ـ مهار  
  .اجلودة والتحكم يفـ مهارات يف اإلنتاج مثل حتسني اإلنتاجية  
  .التموينـ مهارات يف التموين مثل التحكم يف تكاليف  
  .ية املهاراتوتنمبالزبائن  ووسائل لالتصالإتباع عدة طرق  واخلارجي مثلـ مهارات يف االتصال الداخلي  
  :اكتساب مهارات حمددة *

مهارات جديدة  وللحصول على، واآلالت املستعملة واألساليب املتبعةيكون هذا االحتكاك بني األفراد 
املرافقة لتلك املهارات، كما تتطلب هذه العملية تسطري برنامج لتكوين األفراد  والطرق التقنيةينبغي حتويل املناهج 

  .وسائل مادية لتسهيل تلك العملية ا ختصيصوأيضعلى هذه الطرق، 
  :احلصول على ختصص صناعي أو جتاري أو مايل *

كل التخصصات القابلة للتحويل ترتبط بإحدى مكونات املهارة سواء كانت كفاءات بشرية أو طرق عمل 
  .أو أجهزة أو آالت متطورة، باإلضافة للعنصر املايل
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  :الدوليةسهولة الدخول للسوق  *
الشريك على تسهيل عملية الدخول للسوق الدولية، كما يساهم تغليل تأثري القيود  مبساعدةوهذا 
عن  وخري مثالتعيق املؤسسة كتكاليف العمليات اإلدارية اليت تتطلبها للدخول لألسواق الدولية،  واحملددات اليت

ا مع ب وشرق أوروباذلك ما قامت به الشركات الغربية من اقتحام أسواق بلدان وسط  فضل الشراكة اليت قامت 
    .1يف القطاع وأيضا الناشطنيالشركات احمللية لتلك البلدان واليت سهلت عليها جتميع املعلومات التسويقية 

  :المخاطر تقاسم* 
على اآلثار السلبية هلذه املخاطر،  والسيطرة النسبيةيساعد أسلوب الشراكة على التقليل من خماطر املنافسة 

العمالقة شراكة إسرتاجتية دولية مع  Boeingالشائعة االنتشار عن هذا اهلدف هو تطوير شركة  لةومن األمث
ا  وإنتاج جيالاملخاطر املالية اخلاصة بعملية تطوير  وهذا لتقليلعدد من الشركات اليابانية  وهي جديد من طائرا

ذا احلجم يتطلب مبالغ مالية كبرية جدا 777     2 .ألن مشروع 
  :تطوير التكنولوجيال *

املشرتكة  وهيكل املؤسسةميكن اعتبار املؤسسة املشرتكة أحسن وسيلة للحصول على املعارف الضمنية، 
سيتحول لوعاء الستقبال التأثريات املتبادلة بني الطرفني باالحتكاك املباشر، جتدر اإلشارة إىل أن هذا النوع من 

لذلك فإن هذه  3والتطويرالتقليدية مثل التكوين، البحث  املعارف يكون صعب االنتقال عن طريق الوسائل
  .املعارفهي أحسن وسيلة لنقل  االسرتاتيجية

  :المنافسةمن حدة  التقليل* 
الثقة املتبادلة بني  وبالتايل تضمن، والتجارية وغريهاتساهم الشراكة األجنبية بانتقال املعارف التكنولوجية 

لتحسني وضعيتها  واليت تقودهاالعالقة بني املؤسسات  والفعالية هلذه األطراف، ما يساهم يف رفع الكفاءة
تفادي الوقوع يف  ويساهم يفالتنافسية يف السوق الدولية، هذا النوع من العالقة يؤثر على العالقة مع النافسني 

  .4املنافسة
  

                                                             
  .473ص  ،1999دار احلامد للنشر والتوزيع األردن،  ،الحديثة لمنظمات األعمالاإلدارة علي حسني علي، 1
  .474نفس املرجع السابق، ص  2
  .48، ص 2001مذكرة ماجستري، جامعة اجلزائر،  ،"الشراكة األجنبية كخيار إستراتيجي للمؤسسة الجزائرية " ،مسري بن دريسو 3
جامعة اجلزائر , ملف امللتقى اإلقتصادي الثامن، نادي الدراسات اإلقتصادية ،"و أنماطها  مفهوم الشراكة، آلياتها" ،معني أمني السيد 4
 ). 1999ماي(
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  :السيطرة بخفض التكاليف  *
، واملتعاملني معهااملؤسسة االقتصادية  والشراء بنييع إن السعر يعترب غالبا العامل الرئيسي يف عمليات الب

هلا باملنافسة  والذي يسمحلذلك فإن عامل خفض التكاليف يعد سالحا ما بالنسبة للمؤسسات االقتصادية، 
  .يف السوق وحىت السيطرة

  :حصة سوقية والفعالية لكسبالسرعة  *
  .اخلارجيةواق والدخول لألس ـ إنشاء روابط عملية لضمان حتسني املنتوج

  .احمللينيـ تطوير االستثمارات اإلسرتاجتية خاصة مع الشركاء 
   .ـ إنشاء شبكات إعادة التوزيع اليت تقوم ببيع املنتوج كما هو أو تدخل عليه تعديالت حسب متطلبات السوق

  :والديمومةالمصداقية  *
ا املالية بارتباطها مع املؤسس ومصداقيتها باالشرتاكأن تدعم مكانتها  تستطيع املؤسسة ات الكبرية لتدعيم قدرا

والنمو وزيادة مع الشركات الرائدة عامليا، أي أن اهلدف من الشراكة الذي تسعى وراءه املؤسسات هو البقاء 
  1 .يف السوق احلصة

    :باالنتظاماالنسحاب  *
كة واخلضوع لقواعد الشراكة، إن الشراكة نظام قائم بذاته يفرض احرتاما متبادال بني كل املؤسسات املتشار 

ا ال تنتسب عشوائيا  خطوات  وإمنا تتبعلذلك فإنه يف حالة ما إذا أرادت أحد املؤسسات اخلروج من الشراكة فإ
   :وتتمثل يفقانونية 

ال املخصص  ا يف ا   هلا،ـ تصفية نشاطا
  الشراكة،يف  والتعاقدية املدرجةـ تسوية كل األمور املالية 

ا إىل منافس من درجة مماثلة ـ االنسحاب  والذي التنظيمي على مدى ثالث أو مخس مستويات بتحويل نشاطا
ا للحفاظ على فعاليتها يضمن ال اخلاص    .للمؤسسة مسعتها يف هذا ا

                                                             
1 M. Collinset Thomas. Doorley. OP.Cit. p28. 
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    :الشراكةـ النتائج المرجوة من 2    
أهم النتائج  ومن بنيحلد بعيد  إال أن النتائج املرجوة منها تكون متقاربة بالرغم من تعدد أشكال الشراكة

  .إخل..........اخلربة، ختفيض التكاليف، جناح املنتوج، زيادة احلصة السوقية، اكتساب  :نذكراملراد حتقيقها 
  :المتنافسةلشراكة المؤسسات  االستراتيجية ـ النتائج1ـ2

ا تؤدي غالبا لظهور نتائج متوازنة ب ا ال إذا بدأنا بشراكة التكامل املشرتك فإ ني املؤسسات املتشاركة، إال أ
ا ال تؤدي للنمو  ا وال لتنويعحدة املنافسة،  وال لتقليلتؤثر على الوضعية اإلسرتاجتية هلذه املؤسسة أي أ . 1منتجا

خالل زيادة مستوى التأهيل يف إنتاج  وذلك منأما شراكة شبه الرتكيز تعد عامال مهما للوصول للتخصص 
على استقاللية  ويؤثر مباشرةإال أنه باملقابل سيؤدي لفقدان املهارات اخلاصة لكل طرف بالنسبة لكل طرف، 

سيحول العالقة بني الطرفني إىل ترابط متبادل مما حيصر جمال  فيها، وكل هذااملشاركني يف النشاطات املتشارك 
  .تنويع املنتجات ويقلل مناملنافسة 

ا تسبب ض رر أحد األطراف من الطرف اآلخر، وغالبا ما جند أن الشروع بالنسبة للشراكات التكاملية فإ
املشرتك، يؤدي خللق نشاط مشابه لذلك املشروع  وهذا مااملشرتك قد تطور بفضل أحد األطراف بصفة مستقلة، 

ا  األمريكيني لتوزيعحتالف منتجي السيارات اليابانيني مع منافسيهم  :نذكرهذا  وكمثال عن تشكيالت من منتجا
 .2مريكا، إال أنه مت استغالل هذه االتفاقية من األمريكان فقاموا بإنشاء صناعات حملية لتلك املنتجات اليابانيةبأ

   :متنافسةلشراكة المؤسسات الغير  االستراتيجيةـ النتائج 2ـ2   
تطوير هذه املشاريع املشرتكة الدولية حققت معدالت جناح عالية، تعود للمشاركة الفعالة للشريك احمللي يف 

هذه  والعراقيل اليتاألجنيب خبربته يف تسيري الفرع املشرتك، بالرغم من الصعوبات  ومشاركة الشريكاملشاريع 
ا تساعد على املدى الطويل يف تطوير التكنولوجيا   واملهارات مما وعوامل اإلنتاجاملشاريع يف السنوات األوىل إال أ

   3.حيسن وضعها التنافسي

يف حتسني جودة  وتظهر نتائجهااكة العمودية فلها نتائج مشرتكة للطرفني على حد سواء، بالنسبة للشر 
العمودية على جلب موارد جديدة ذات  املنتوج مع خفض تكلفته، ورفع مستوى اإلبداع، كما تساعد الشراكة

ا وسيلة للتعلم  األداء من  ورفع مستوى والتكوين اجليدمردودية كبرية تسهل لطريف الشراكة غزو األسواق، كما أ
  .اإلنتاجيةخالل حتسني 

                                                             
1Garrrtte.B et  dussauge.P, op.cit, p 262. 
2 Ibid,  Page 264. 
3Ibid,  Page  268. 
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االتفاقيات ما بني  واملتمثل يفأما بالنسبة آلخر شكل من أشكال الشراكة للمؤسسات الغري متنافسة 
إىل حاالت عدم التأكد اليت متتاز  ويعود هذاالقطاعات، فإن نتائجه تكون أقل نسبيا مقارنة مع بقية األشكال، 

يف بعض احلاالت مثل تلك اليت يكون فيها مشروع  وتطور الشراكةة، إال أنه لوحظ جناح ا النشاطات اجلديد
يف مؤسسني ذات حصة كاملة، أو أن يبحث الشريك عن تطوير  ويتجسد ذلكالشراكة مستقل من الشركاء 

  .نشاط جديد يف ظل املنافسة اخلفية من خالل االتفاقيات ما بني القطاعات
   :الشراكةلنتائج نستطيع أن نذكر بعض النتائج املشرتكة بني مجيع أشكال باإلضافة إىل كل هذه ا

  هذه  ولقد مسيتمبعىن أن الشراكة هي وسيلة لتبادل املوارد واإلمكانات،  :تكميليةاحلصول على موارد
 ".تعاون االختالف " العالقة بــ 

  يا يف التكنولوجيا اليت جتد املؤسسة التكنولوج وتتمثل هذه: التكنولوجيا املتطورة واالستفادة مناحلصول
يكون إما بطريقة بسيطة أو عن  وحتويل التكنولوجياصعوبة يف احلصول عليها لعدة أسباب مثل تكلفتها الباهظة، 

 .1التكنولوجيات   طريق االحتكاك بأصحاب تلك

  اق خمتلفة تساعد الشراكة كل طرف من أطرافها على تسويق منتجاته يف أسو  :وزيادة األسواقاتساع
 .2وعديدة 

                                                             
1 Aliout.B, les stratègies de coopèration industrielle, edition economica, paris, 1996, P 133. 
   
2 Danada.C, OP . cit  P 99. 
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  الشريك المناسب ومعايير اختبارمراحل الشراكة  :الثانيالمطلب 

  : ـ مراحل إنشاء عقد الشراكة1
  :التايلإجناز املشروع جيب املرور بعدة مراحل نلخصها يف اجلدول  والبدء يفقبل إبرام عقد الشراكة 

  مراحل إجناز عقد استثماري :2رقم الجدول 
  المشرفيــن                      المرحلــة  
  
  
  التخطيـط 

  ـ املعلومات اخلاصة بالشركة  
  ـ حجم املؤسسة   
  ـ القدرة املالية   
  ـ دراسة الكفاءة  
  ـ البحث عن الشريك  

  التفـاوض مع   
  اءالشرك  

  ـ دراسة املشروع   
  ـ دراسة القواعد   
  ـ دراسة اتفاقية الشراكة   
  بدئيـ دراسة العقد امل   

  ع التفاوض م 
  الطرف اآلخر 

  ـ البحث عن طريق لتمويل املشروع  
  ـ إقامة جملس اإلدارة   
  )املايل ( ـ وضع العقد النهائي   

 
Sourcz : Navarre J.R, gestion stratègique internationl, edition economica, paris 
(France),  p 106. 

 1:الجدولشرح 

شروع ما للشراكة جند أن أول مرحلة تتمثل يف التخطيط و تقوم مبتابعتها جلنة خاصة قبل البدء و انطالق م
متكونة من املتفاوضني و املشرفني على املشروع، وتنحصر مهمتهم يف مجيع كل املعلومات اخلاصة بالشركة اليت 

ا تنوي الدخول معها كشريك، كما تقوم أيضا بتحديد حجم هذه املؤسسة و القدرة املالية هل ا وكذا دراسة كفاء
                                                             

1 Navarre J.R, gestion stratègique internationl, edition economica, paris ( France ), p 107. 
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و فعاليتها، مث تأيت بعدها مرحلة التفاوض مع الشركاء حيث تتم عملية البحث عن شريك املناسب ودراسة 
املشروع، كما يقومون بتحديد الفوائد و العوائد املتوقعة من هذا املشروع، بعدها يتم االتفاق على املشروع يف حالة 

اخلاصة باملشروع وكذا املعلومات املتعلقة مبهارة املؤسسة  علومات األساسيةوجود شريك مناسب، و يتم تبادل امل
    .التجارية والتقنية وكذا دراسة اجلانب املايل و التسيريي لكال الطرفني

ال املفاوضات وحيتوي هذا العقد  ويف األخري دف ضمان اإلطار املتواصل  يتم إمضاء العقد املبدئي 
، جملس اإلدارة ورأمسال االجتماعيللمشروع وكذا التنظيم اإلداري  واخلطوط العريضةاف على بنود تتعلق باألهد

  املرفقة  وكل التفاصيل
على طريقة متويل  وكذا التفاوضاململون  واملتمثلة يفتأيت مرحلة التفاوض مع األطراف الثالث  وبعد هذا

  . الية الضريبيةيف املسائل امل وكذلك التفاوضطريق اململون،  وذلك عناملشروع 
وتسجيل العقد النهائي  وأخريا إمضاءاإلدارة،  وإقامة جملسويف حالة ما إذا جنحت املفاوضات يتم تعيني 

جمال امللكية الفكرية  والواجبات يف وأيضا احلقوقهده املرحلة التدابري املالية املستعملة للتموين  ونراعي يف الشراكة
، كما يتم التطرق إىل وشرط التحكمألم وكذا االتفاق على كيفية إلغاء العقد مع املؤسسة ا والعالقات التعاقدية

باحرتام كل البنود  املشروع وذلكمرحلة االنطالق يف  وبعدها تأيتالسلطات املؤهلة لتنظيم النزاعات احملتملة، 
  .وحتديد املهامعمل  وتكوين فرقالواردة يف العقد 

  :ـ معايير اختيار الشريك المناسب2
بعض املعايري املتبعة من  وميكننا تلخيصترب هذا املعيار أهم قرار يف عقد الشراكة قد يواجه املؤسسة، يع

  :الشريكطرف املؤسسة أثناء اختيار 
  :الجغرافيةـ المنطقة 1ـ2

واالجتماعي عن شريك يكون يف منطقة جغرافية تتميز باالستقرار السياسي واالقتصادي املؤسسة تبحث 
  .والتشريعاتاستقرار يف نظام احلكم  ويكون لهتتميز بالظروف املناخية املناسبة،  ويكون مبنطقة

للمصادرة مثال،  وعدم تعرضهافاالستقرار السياسي معناه تعهد ضمين باحملافظة على األموال املستثمرة 
لييت التوقع معناه وضوح السياسة االقتصادية للدولة على املدى الطويل مما يسهل عم واالستقرار االقتصادي

  .1اخل....... فيه وعدمك املبالغةيف صرامة السياسة النقدية، واقعية النظام الضرييب  ويكون ذلك، والتنبؤ

                                                             
يد قدي،  1 رسالة ماجستري، جامعة   "في ضل المناخ االستثماري الجديداالقتصاد الجزائري و الشركة األجنبية خارج المحروقات " عبد ا

  . 2003ورقلة، أفريل 
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  :ـ الثقافة السائدة2ـ2
املماثلة أو حىت املتقاربة مع الطرف والسلوكيات يكون االختيار وفق هذا املعيار على الشريك ذو الثقافة 

أهم عوامل جناح الشراكة،  والسلوكي منالثقايف  والتقاربء اقتصاديون كثريون التشابه املشارك، حبيث يعترب خربا
أما يف حالة ما إذا وقع االختيار على شريك يتميز بصفات خمتلفة فيتوجب عليه يف هذه احلالة وضع طرق 

 .1واملسريينإلحداث تقارب بني الثقافات مثل تنظيم لقاءات بني املسؤولني 

  :رة المالية و التطور التكنولوجي ـ القد3ـ2    
ا ال بأ وقدرة تكنولوجيةب على املؤسسة االقتصادية البحث عن شريك يكون يتميز بوضعية مالية جيدة، جي س 

 . يف املشاكل التسيريية والتحكم األمثل ومهارات متعددة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

     

                                                             
1Bouayad.A et legris.p.p, les allianeesstratègiques,edition dunod, paris ,1996 , p 101. 
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للشراكة والخيارات اإلستراتجيةاآلثار  :المبحث الثالث  

  آثار الشراكة على الدول المضيفة  :األوللمطلب ا

  :العمالةـ على مستوى 1
الفرتة اليت نعيشها أن كل من االستثمار األجنيب املباشر والشراكة عامالن رئيسيان  التوقع يفلقد ساد 

ا ما حث العديد من الدول على العمل من أجل ذومهمان يف خلق مناصب شغل و تنمية االقتصاد الوطين، وه
جذب االستثمارات األجنبية وهذا بتحسني مناخ االستثمار فيها، إال أن الواقع العملي أثبت أن العالقة بني عقود 

  .1االستثمار األجنيب والعمل معقدة وحتليلها يعاين من غياب أنف نظرية واضحة 

حسب نوع على العمل، وهي ختتلف  وأخرى سلبيةـ إن الشراكة مبختلف أنواعها هلا آثار إجيابية 
االستثمار، ففي األحوال اليت يتجه فيها االستثمار األجنيب حنو قطاع معني إلنشاء وحدة إنتاج جديدة، فإنه 

االستثمارات اجلديدة يف  وهكذا تضليشكل جزءا من رؤوس األموال املستثمرة اليت تسمح بإنشاء فرص عمل، 
 وسنغافورة اندونيسيا : سبيل املثال ونذكر على بعض البلدان النامية ممولة من خالل موارد ذات أصل أجنيب

......2.  
اعتماد كثافة رأمسال يف عقود االستثمار يف إطار الشراكة األجنبية من أجل التقدم الصناعي والتطور  ـ عند

التكنولوجي، يؤثر سلبا على عنصر العمل باعتبار أن هذا النوع من االستثمار يعتمد على درجة عالية من 
  .3املكننة

ـ على الرغم مما يوحى لدى الكثريين أن جلب االستثمارات األجنبية جتعل فرص العمل أكيدة ومتنوعة، إال 
يف تضييع  ا تتسببساهم يف رفع مستوى األداء االقتصادي للبلد املضيف فإت وإن كانتشراكة األجنبية لاأن 

 220000حيث مت فودان  1978 املكننة العالية، كما حدث يف أمريكا سنة وهذا بسببمناصب عمل، 
  .العاليةمنصب عمل بسبب املنافسة 

التنافس حول استخدام تكنولوجيا متطورة، يتسبب يف تقليص  واملتجه حنوـ إن االقتصاد العاملي القائم اليوم 
يزيد  العاملة حىت يف الدول الصناعية املتقدمة، ففي الشطر الغريب من أملانيا ضاع ما وتسريح األيديفرص العمل 

                                                             
1 Fouquet.A et le maitre.f, demystifier la mondialisation de l’èconomie , les èditions 
d’organisation , 1997 ,P.P 79.80. 

لس الوطين للثقافة والفنون الكويت للعدد  ،العولمةفخ  ،هارالدسون. بيرت ماتني. هانس ك 2 ، 1998أكتوبر، 238سلسلة كتب تصدر عن ا
  .168ص

  .192فس املرجع السابق، ص ن 3
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مع العلم أن أملانيا تعد من  .1994-1991الصناعي خالل الفرتة ما بني  عن مليون فرصة عمل يف القطاع
ا ترقية مستوى العمالة   .1الدول اليت بإمكا

أن  ييف السنوات األخرية يف أي شكل من األشكال، هالشراكة األجنبية عكسها تـ إن اآلثار السلبية اليت 
ل الشراكة أصبحت مهددة بسبب التنافس احلاد بني الشركات املتعددة اجلنسيات من جهة، العقود املربمة يف ظ

  .أخرىلالستثمارات من جهة  والبلدان املضيفة
  : ـ على مستوى ميزان المدفوعات2    

، تؤثر بشكل مباشر على ميزان والبلدان املضيفةـ إن عقود الشراكة املربمة بني الشركات املتعددة اجلنسيات 
  .والعمليات الرأمساليةاملدفوعات من خالل خمتلف العمليات اخلاصة بالعمليات التجارية 

املادي يف البلد  وزيادة رأمسالـ إن األثر األول لعقود الشراكة هذه ينعكس يف تدفق رؤوس األموال األجنبية 
ا حالة جلوء ال وذلك يفاملضيف، كما ينعكس بصورة إجيابية على ميزان حساب رأمسال  شركة األجنبية لبيع عمال

ا احمللية   .للحصول على العملة الوطنية اليت حتتاجها لتمويل مدفوعا
يتمثل يف ختفيف الشح يف النقد األجنيب، إذا ما وُجهت االستثمارات األجنبية للقطاعات  واألثر الثاينـ 

هذا األثر من حيث  وقد يفوق، 2اليت حتل حمل الواردات، حيث تساهم يف سد جزء من حاجة السوق الوطنية
  .ميزان املدفوعات واألرباح علىأمهية األثر السليب الذي يرتكه حتويل رأمسال 

  ـ بالطبع فإن صادرات الشركات األجنبية سوف تزداد حني يزداد إنتاجها، نظرا للعالقة 
 الواردات مقابل زيادة يف هي اخنفاض يف والنتيجة الصافية، الشراكة األجنبيةاإلجيابية الوثيقة بني الصادرات 

املدفوعات، ولكن احلكم على النتيجة الصافية هذه يتطلب املقارنة بني حجم التحسن  وحتسني ميزانالصادرات 
رأمسال يف الدول املضيفة، مع حجم املوارد احملولة منه من خالل  وميزان حسابالذي طرأ على امليزان التجاري 

األجانب، فإذا كان حجم األثر األول يفوق الثاين من حيث إجيابيته،  املنيواألرباح ودخول العحتويل رأمسال 
  .األجنيب يرتبط بعالقة إجيابية مع ميزان املدفوعات يف الدول املضيفة أن االستثمارعندئذ يقال 

ـ إن ارتباط التصدير باالستثمار األجنيب املباشر يصبح مصدر تقلب لعوائد التصدير ولقد حدثت 
برية يف اجتاه تدفق رؤوس األموال يف عدد من البلدان النامية، وكان من األسباب الشائعة هلذه انعكاسات ك

االنعكاسات، انعدام الثقة يف سياسات االقتصاد الكلي احمللية، مما يؤدي إىل شن هجمات للمضاربة على 

                                                             
   192. 182سابق، ص ص  ك بيرتماتني، مرجع. هانس1
لد جملة التمويل والتنمية، صند2   . 27، ص 3، العدد36وق النقد الدويل، ا
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لد ما ضعيفا فإن سلطات العمالت وحدوث أزمات يف ميزان املدفوعات وبشكل خاص إذا كان القطاع املصريف لب
  .1هذا البلد قد تفضل ختفيض سعر الفائدة بدال من رفعه

  استراتيجيالشراكة كخيار : المطلب الثاني

  :االستراتيجيةتقنيات صياغة ـ 1
السبل اليت تنتجها املؤسسة من أجل تطوير أو تعديل أو صنع إسرتاجتيتها، وميكن تعريفها على  وهي تلكـ 

ا تلك التصرفات  من  وتعريفه وتنتهي مبجموعةأو األعمال اليت حتدد املؤثر الذي حيدث على التصرف أ
  .2القرارات

ا ختطيط إسرتاتيجي أو ما يسمى بالتخطيط طويل األجل،  صياغة  وتبدأ عمليةـ كما ميكن تعريفها على أ
وبأخذ . 3الداخلية الت الضعفوجمابتحليل املوقف املتمثل يف إجياد املواءمة بني الفرص اخلارجية  االسرتاتيجية

، مث تنتهي وختصيص املواردجند أن عملية صياغتها تبدأ بتحديد األهداف مث حتديد الوسائل  االسرتاتيجية تعريف
  .مبرحلة التنفيذ
  : 4من طرف مؤسسة يتوجب عليها مراعاة كل من االسرتاتيجيةـ عند وضع 

 درجة االعتماد على املاضي أو املستقبل. 

  املؤسسةلألطراف سواء داخل أو خارج  االسرتاتيجيةهذه  واإلفصاح عننية مدى العال. 

 درجة الرمسية يف إعداد هذه اإلسرتاتيجية من خالل نظم التخطيط الرمسية. 

   :وهيمستويات للمؤسسة أثناء صياغة اإلسرتاتيجية  4وهناك 

                                                             
لد   1   .30،ص 3العدد  36جملة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدويل، ا
  . 194، ص 1999 ،، مركز الرضا للكمبيوتر، دمشقاإلدارة اإلستراتيجية للمؤسسات و الشركاتيونس إبراهيم حيدر،   2
  .246، ص2002الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  ،اإلستراتيجية ، اإلدارةحممد مرسيثابت عبد الرمحان إدريس ومجال الدين   3
  .  24، ص 1995اإلسكندرية،  دار املعرفة اجلامعية،؟،  هل يمكن لشركتك النجاح دون إعداد خطة إستراتيجيةنبيل مرسي خليل،   4
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  : العليا االستراتيجيةـ مستوى 1ـ1
أم . ى التعامل مع القضايا املهمة جدا، كاختيار أن تتوسع املؤسسة يف أعماهلايف هذا املستوى يكون الرتكيز عل

ا دون إحداث تغيري، أو تنكمش ما إذا استوجبت عملية التوسع يتم اختيار طريقة هلا  ويف حالة. تواصل عمليا
 سات أخرىمؤسبالدخول يف شراكة مع  وإما خارجيةداخلية بطرح أسهم جديدة لالكتتاب العام  وتكون إما

ذا. مثال   .وكبار املديريناألعلى  والرئيس التنفيذياملستوى من اإلسرتاتيجية كل من جملس اإلدارة  ويكلف 
  :    وحدة النشاط استراتيجيةـ مستوى 2ـ1
عن ترمجة مهمة املؤسسة ككل إىل إسرتاتيجيات حمددة للتنافس لكل وحدة من وحدات  وهي املسؤولة  

ذ. 1النشاط   .اإلنتاجاملستوى رؤساء وحدات النشاط أو مديري خطوط  اويتكفل 
  :الوظائفية االستراتيجية ـ مستوى3ـ1

احبيث يكون لكل وظيفة      فرعية، فمثال تتضمن التسويق  اسرتاتيجيات اسرتاتيجيةولكل  اسرتاتيجيا
ذا .2والتسيري والتوزيعللمنتج  اسرتاتيجيات الت املستوى من صياغة اإلسرتاتي ويكفل  جية كلمن رؤساء ا

  .الوظيفية
  :التشغيلية االستراتيجيةـ مستوى 4ـ1

وهذا يف هذا املستوى يتم الرتكيز على إجياد الطرق اليت تساعد دوائر املؤسسة املختلفة على رفع إنتاجيتها 
االشاملة للمؤسسة  االسرتاتيجيةظل  يف ذا. 3األخرى على مستوى اإلدارة الوسطى وكذا اسرتاتيجيا  ويتكفل 

  .اجلغرافيةاملناطق  ورؤساء وحداتاملستوى رؤساء اإلدارة التشغيلية 
  :املستوياتيوضح لنا أكثر هذه  واملخطط التايل

  

                                                             
  .35نبيل مرسي خليل، مرجع سابق، ص   1
  .103، ص 2000، دار الكتب، القاهرة، لمة والتخطيط اإلستراتيجيتحديات العو أمحد سيف مصطفى،   2
  .108نفس املرجع السابق، ص  3
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  مستويات صياغة اإلسرتاجتية: 04الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  توزيع يف                                                توزيع يف  
  منطقة ـ ب ـ                                          منطقة ـ أ ـ 

  
  
  
  

اإلسكندرية،  دار املعرفة اجلامعية،هل يمكن لشركتك النجاح دون إعداد خطة إستراتيجية؟ نبيل مرسي خليل، : المصدر
  .41، ص1995

  :للمؤسسة االستراتيجيةـ الخيارات 2
بينها مبراعاة اإلمكانات املتوفرة وظروف احمليط اخلارجي  تتعدد اخليارات اإلسرتاتيجية للمؤسسة ويتم املفاضلة

  :أمههاو 

 إستراتیجیة الشركة ككل

 إستراتیجیة وحدة النشاط

إستراتیجیة 
 اإلستخراج

 إستراتیجیة تشغیلیة إستراتیجیة تشغیلیة

تراتیجیة تسویقیة إس
 مساعدة

 إستراتیجیة تسویقیة مساعدة

إستراتیجیة البحث 
 والتطویر

إستراتیجیة 
 التسویق

 إستراتیجیة اإلنتاج
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  : االستقرار استراتيجية -2-1 
تركيز كل موارد املؤسسة  وهي تتطلبال تتطلب هذه اإلسرتاتيجية تغريات كبرية فهي تعتمد على الثبات يف احلركة، 

دف تقوية مزاياها التنافسية   .يف األعمال احلالية 
  :إىلاالستقرار  اتيجيةوتنقسم اسرت 

  .1إستمرار مؤسسة األعمال على نفس املسار دون أي تغيري يذكر تعين :تغييرـ إستراتيجية عدم إجراء أي 
  .وتعزيز مواردهاعلى خفض أهداف املؤسسة إىل مستوى يسمح هلا بدعم  تنطوي :المؤقتالتوقف  ستراتيجيةإـ
   .عن أنشطة مل يعد باإلمكان تطويرها االستغناءألنشطة أو يف إطارها تقليل ا يدخل :الحصاد ستراتيجيةإـ 
يف  وتؤدي للنجاحمن فكرة التضحية بالنمو يف املستقبل يف سبيل زيادة األرباح احلالية  تنطلق: الربح استراتيجيةـ 

  .2األجل القريب مصحوبة بركود فب األجل البعيد

  :النمو استراتيجية -2-2
كثر استخداما، وهي تناسب املؤسسة اليت تكون بيئة سريعة التقلب، وهي األ االسرتاتيجية وتعترب هذه

  :تنقسم إىل
  :التركيز في صناعة واحدة استراتيجيةـ 1ـ2-2

خالل  ويتم منيف الرتكيز على منتوج واحد أو خط إنتاجي واحد أو استخدام تكنولوجيا واحدة،  وتتمثل
يساعدها  وهذا مايف عمل واحد بدال من تثبيت جهودها، وضع كل موارد املؤسسة املتاحة  االسرتاتيجيةهذه 

ا    .3على دعم امليزة التنافسية اخلاصة 
  :مختلفةالتوسع إلى صناعة  استراتيجيةـ 2ـ2-2

بالتطوير الداخلي أو الشراء من  ويكون إمامنتجات جديدة لتلك اليت ننتجها حاليا،  ومعناها إضافة
  .مصادر باخلارج

  .املتوفرةخطوط إنتاجية جديدة باالعتماد على موارد املالية  وهذا بإنشاء :الداخلالتوسع من *
  .بشراء مؤسسة قائمة أو الشراكة مع مؤسسة أخرى وهذا إما :الخارجيةالتوسع باستخدام المصادر *

                                                             
  .134، ص 2008، املكتب العريب احلديث، اإلسكندرية، التخطيط اإلستراتيجينبيل حامد مرسي صفر،  1
  .136نفس املرجع السابق، ص  2
  .104، ص 2002للنشر والتوزيع، عمان، دار جمدالوي ، اإلدارة اإلستراتيجية، أمحد القطامني 3
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كسب ميزة تنافسية داخل صناعة   واملستخدمة يف "إسرتاتيجيات التعاون  "هذا النوع اسم  ويطلق على
  : ومهاصنفني أساسيني  وتشتمل علىخالل التعاون مع مؤسسات أخرى،  معينة من

  :ـ إستراتيجية التواطؤ
وهذا مما يقوي األرباح،  ورفع األسعاربني املؤسسات داخل صناعة معينة خلفض التكاليف  ومعناها التعاون

  .1أو الضمنية واملفاوضات العلنيةطريق االتصال املباشر  عن
  :يةاإلستراتيجـ الشراكة 

يف بيئة  ومطلوبةالشراكة حقيقة واقعة  ولقد أصبحت، ومتبادلة ومصاحل مشرتكةوهي التعاون لتحقيق أهداف 
 وكسب أسواق ،واإلنتاجيةعلى احلصول على التكنولوجيا والتسهيالت الصناعية  وهي تساعداألعمال احلديثة، 

اودعم وتأكيد ماملخاطر بتقامسها مع الشريك  والتقليل منجديدة،    .التنافسية يز
  :هيأنواع و  3وتتضمن . الفشل وسببها الرئيسي: إستراتيجية االنكماش: 3
  .خطريةاملؤسسة عندما تكون املشكالت منتشرة فيها ولكنها ليست  تتبعها :التحول إستراتيجيةـ 
ا  تستخدم :األسيرةالمؤسسة  إستراتيجيةـ  يكون  وعادة ما لعدد قليل من الزبائنعندما تبيع املؤسسة منتوجا

  .األجلذلك يف شكل عقود طويلة 
    .2االنكماش اسرتاتيجياتاألخري عندما تفشل باقي  اللجأ متثل :التصفيةإستراتيجية ـ 

                                                             
  .121أمحد القطامني، مرجع سابق، ص   1
 .148نبيل حامد مرسي صفر، مرجع سابق، ص   2
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  الفصل خاتمة
تقوم الشراكة األجنبية على التقارب والتعاون املشرتك لتحقيق مصاحل وأهداف مشرتكة لطريف الشراكة، 

طرف، ولقد كان الدافع األساسي هلذه الشراكة هو تنامي ظاهرة العوملة اليت مشلت  وذلك من خالل ما يقدمه كل 
االت، وباإلضافة إىل ذلك تضاءلت فرص اإلندماج و احليازة   .كل ا

تصنف الشراكة باإلعتماد على معياريني أساسيني ومها طبيعة العالقة بني املؤسسات وجند فيه مؤسسات 
واملعيار الثاين هو القطاع الذي تنشط فيه املؤسسات، ويف كل احلاالت يبقى التسيري متنافسة وأخرى غري متنافسة، 

ا تتكون من التعاون والتنافس إن . والتحكم يف هذه الرابطة أمرا صعبا نظرا للغموض الذي يكتنفها، إضافة لكو
  .مشروع الشراكة توفر جو للثقة املتبادلة ووجود إنسجام للثقافات يعد من العوامل األساسية إلجناح

وسندرس يف الفصل الثاين ، كما يوجد للشراكة آثار على الدول املضيفة وعلى املؤسسات املتنافسة
 .املؤسسة اإلقتصادية ومدى تأثري الشراكة عليها
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  مقدمة الفصل
رك األساسي لكل نشاط اقتصادي باعتبارها النواة األساسية تعد املؤسسة االقتصادية اهليكل القائم واحمل

فيه، حيث متارس نشاطها وسط حميط ختتلف مميزاته من جمتمع إىل آخر ومن وقت إىل آخر، وبذلك تتسم بعدم 
ا وال ميكن السيط رة االستقرار نتيجة جلملة من املتغريات السريعة اليت متس جماالت خمتلفة وبالتايل يصعب التنبؤ 

ديدا مستمر عليها لذى تسعى دوما إىل حماولة التكييف معها واستثمارها لصاحلها من خالل  عليها ويتشكل 
العمل املستمر على التنبؤ باملستقبل والرتصد بالتقلبات اليت قد تطرأ على حميطها، وتسعى املؤسسة اإلقتصادية 

ومستهدفة من طرف هذه املؤسسة  للدخول يف شراكة مع مؤسسات أخرى وذلك لبلوغ أهداف مسطرة
ا أن تؤثر على تلك املؤسسة سواء باإلجياب أو بالسلب وهذا ما حيتم عليها إختاذ  اإلقتصادية، واليت من شأ

  .بعض التدابري واألمور اليت ستساعدها على التخلص من هذه اآلثار السلبية
ليها وهذا بإعطاء نظرة حول املؤسسة وسندرس من خالل هذا الفصل املؤسسة اإلقتصادية وأثر الشراكة ع

اإلقتصادية، وبعدها سنتطرق إىل حميط وموارد املؤسسة اإلقتصادية، ويف األخري سنتناول آثار الشراكة على 
  .املؤسسات اإلقتصادية
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  االقتصادية المؤسسة حول نظرة :المبحث األول 
 املوجودة األصناف ذكر مع إليها ترمي اليت واألهداف باملؤسسة املتعلقة املفاهيم املبحث هذا يتضمن

 معظم املؤسسات يف جندها قد اليت الوظائف خمتلف إىل سنتطرق ذلك بعد لتصنيفيها، عليها يعتمد اليت واملعايري

  .منها اإلنتاجية خاصة

 االقتصادية المؤسسة حول عامة مفاهيم: األول المطلب

   :المؤسسة  عن تعاريف :1

 وسائل بني تنظيما جيمع تعتربها اليت تلك يف يكمن أمهها ولكن للمؤسسة تلفةخم تعاريف إعطاء ميكن

 .واإلنسان اإلنتاج

 ومالية الستخراجه، مادية فكرية، وسائل تستعمل متدرج إنساين جتمع عن عبارة املؤسسة :")1( تعريف

 واملنفعة الربح حوافز ماد علىباالعت املديرية طرف من حمددة ألهداف طبقا اخلدمات أو السلع وتوزيع نقل حتويل،

 1"خمتلفة بدرجات االجتماعية

املؤسسة هي منظمة جتمع بني أشخاص ذوي كفاءات متنوعة تستعمل رؤوس األموال : " )2( تعريف
  .2"وقدرات من أجل إنتاج سلعة ما، واليت ميكن أن تباع بسعر أعلى من تكلفته

 رؤوس األموال تستعمل وي كفاءات متنوعةذ أشخاص بني جتمع منظمة هي املؤسسة") : 3(تعريف

 3".تكلفته مما أعلى بسعر تباع أن ميكن واليت ما، سلعة إنتاج أجل من وقدرات

 بني جيمع التنظيم الذي ذلك يف يتمثل للمؤسسة شامل تعريف استنتاج ميكن السابقة التعاريف خالل من

 .املسطرة األهداف حتقيق إىل الوصول بغية والبشرية واملادية املالية الوسائل

                                                             
، أطروحة دكتوراه يف العلوم "المحاسبة التحليلية نظام معلومات لتسيير ومساعدة على اتخاذ القرار في المؤسسة االقتصادية" رمحون هالل،. د 1

  .13، ص 2005صص نقود ومالية كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، االقتصادية، خت
 .10، ص1998، داراحملمدية العامة، اجلزائر، الطبعة األوىل، اقتصاد مؤسسةناصر دادي عدون،   2
 .14ص م، 2002/ ه  1423، دار بن حزم، لبنان، الطبعة األوىل، العمل المؤسسيحممد أكرم العدلوين،  3
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  : خصائص المؤسسة االقتصادية -2
من خالل سرد التعاريف السابقة للمؤسسة، ميكن استخالص الصفات أو اخلصائص التالية اليت تتصف 

  1: ا املؤسسة االقتصادية
  ا للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتالكها حلقوق وصالحيات أو من حيث واجبا

ا   .ومسؤوليا

 لقدرة على اإلنتاج أو أداء الوظيفة اليت وجدت من أجلها،ا 

  أن تكون املؤسسة قادرة على البقاء مبا يكفل هلا متويل كاف وظروف سياسية مواتية وعمالة كافية، وقادرة
 ,على تكييف نفسها مع الظروف املتغرية

  أهداف معينة تسعى التحديد الواضح لألهداف والسياسة والربامج وأساليب العمل فكل مؤسسة تضع
 ....إىل حتقيقها، أهداف كمية ونوعية بالنسبة لإلنتاج، حتقيق رقم معني

  ا، ويكون ذلك إما عن طريق االعتمادات، وإما عن طريق ضمان املوارد املالية لكي تستمر عمليا
 وف،اإليرادات الكلية، أو عن طريق القروض، أو اجلمع بني هذه العناصر كلها أو بعضها حسب الظر 

  البد أن تكون املؤسسة مواتية للبيئة اليت وجدت فيها وتستجيب هلذه البيئة فاملؤسسة ال توجد منعزلة فإذا
ا ميكن أن  ا تستطيع أداء مهمتها يف أحسن الظروف، أما إذا كانت معاكسة فإ كانت ظروف البيئة مواتية فإ

ا املرجوة وتفسد أهدافها،  تعرقل عمليا

 تمع االقتصادي، باإلضافة إىل مسامهتها يف النتاج ومنو الدخل املؤسسة وحدة اقت صادية أساسية يف ا
 الوطين، فهي مصدر رزق الكثري من األفراد،

   جيب أن يشمل إصالح مؤسسة بالضرورة فكرة زوال املؤسسة، إذا ضعف مربر وجودها أو تضاءلت
ا  ،....كفاء

 :االقتصادية المؤسسة أهداف -3 

ا توجهات به، وحسب تقوم الذي النشاط طبيعة حسب ملؤسساتا أهداف ختتلف  وبالرغم من ًأصحا

  2:اآلتية األهداف لتحقيق أساسا تسعى املؤسسات أغلبية أن إال حصرها، صعوبة
 اإلنتاج وعقلنة املستهلكني لرغبات االستجابة الربح، يف وتتمثل :اقتصادية أهداف. 

                                                             
   .26 25، ص ص 1993، ديوان املطبوعات اجلامعية، الطبعة الثانية، اجلزائر، اقتصاد المؤسسةعمر صخري،  1

   .10ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص  2
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 إقامة أمناط العمال معيشة مستوى حتسني األجور، من ولمقب مستوى بضمان تتعلق :اجتماعية أهداف 

 .عامة ومرافق تأمينات توفري العمال، ومتاسك تنظيم إىل الدعوة معينة، استهالكية

 القدامى  رسكلة املبتدئني، العمال تدريب وثقافية، ترفيهية وسائل كتوفري  :ورياضية ثقافية أهداف
 .للرياضة أوقات وختصيص

 الوقت لربح حديثة إعالمية وسائل استعمال والتطوير، للبحث هيئة كإنشاء :تكنولوجية أهداف 

 .وموثوقة دقيقة معلومات على واحلصول التكلفة، وتقليص

 ممثلي ةمخس وخارجية اجتاه داخلية التزامات تربطه اقتصادي، املؤسسة كمتعامل إىل النظر ميكن كما 

 1:وهم املؤسسة أهداف حتديد خالهلا من يتم جمموعات

o وخدمة الصاحل باحمليط تتعلق أهداف ليشمل ميتد بل الربح تعظيم يف املالك هدف يقتصر ال: المالك 

 .للعمال املعيشية الظروف وحتسني العام

o موعات بني من :الزبائن  اإلنتاج حتديد قيمة خالهلم من يتم حيث الزبائن هي املؤسسة ا تم اليت ا

 :اآلتية العوامل طريق عن جتاه الزبائن املؤسسة أهداف وتتحدد يرفضونه، أو يقبلونه الذي البيع سعر أساس على

 .بعد البيع ما واخلدمات التسليم، آجال النوعية، السعر، النشاط،

o حتقيق وجتعل املؤسسة، هلا ختضع أن جيب اليت االلتزامات ببعض هنا األمر ويتعلق :العمومية السلطات 

 بالقوانني األمر تعلق سواء حيكم املؤسسة الذي القانوين اإلطار منها اماتااللتز  هذه بتطبيق مرهون أهدافها

 املدرسة تلت اليت التنظيمية املدارس بعض به ملا جاءت طبقا وهذا العمال حقوق احرتام الدولية، أو الوطنية

 اليت سساتللمؤ  بالنسبة خاصة احمليط جمموعات ا تنادي اليت بعض الضغوطات إىل واالمتثال الكالسيكية،

 .سامة مواد أو مواد كيماوية تنتج

o طوال الذي يكتسب خربة فالعامل عماهلا، مبهارات مرهون أهدافها وبلوغ املؤسسة مستقبل إن :العمال 

 عملية يف عالية بتقنيات اليت تتمتع تلك يف خاصة بسهولة، استبداله ميكن ال املؤسسة يف قضاها اليت السنوات

 برأمسال يسمى ما تكون العمال فمعرفة .وذكاء العمال فكر على تعتمد اليت تلك خاصة بصفة أو اإلنتاج،

 بفقدانه إال بفعاليته اإلحساس ميكن وال املؤسسة، عناصر أصول كباقي تقييمه حقيقة يصعب الذي املعرفة

 جبعل وذلك ،النوعية وحتسني التسليم، أجال احرتام التكاليف، ختفيض يؤدي إىل العمال جتاه اإلجيايب والتصرف

 .املؤسسة هذه من ال يتجزأ جزء بأنه حيس العامل
                                                             

1 LASARY, comptabilité analytique ,Es- Salem , Alger, 2001, PP 14-15.  
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o أو مادية، مالية، موارد كانت سواء(املؤسسة،  ملوارد اخلارجي املصدر املوردون يشكل :الموردون 

 مثنها تدفع دون أن عليها حتصل أن للمؤسسة ميكن اليت والسلع االستثمارات يف تتمثل املادية فاملوارد .)بشري

 املالية املوارد أما .للمؤسسة وحتقيق ربح مثنها بتسديد تسمح عوائد على واحلصول استغالهلا هلا ميكن لتايلبا فورا،

 املوارد خبصوص عليها؛ وأما احلصول ميكن للمؤسسة اليت األجل وقصرية املتوسطة الطويلة، القروض يف فتتمثل

  .أرباحها من وبالتايل أعماهلا رقم رفع ة مناملؤسس متكن اليت الباطن من املقاولة هنا فاملقصود البشرية

 المؤسسات تصنيفات :الثاني المطلب

 دون هلا ختضع وااللتزامات اليت ا تتمتع اليت لالمتيازات ونظرا متعددة أشكاال تأخذ أن للمؤسسات ميكن

 :أمهها نذكر .خمتلفة معايري حسب تصنيفها الضروري من يكون فقد سواها،

 :امللكيات من أنواع ثالثة هناك: كيةالمل طبيعة حسب :1

 األشخاص من جمموعة أو واحد لشخص ملك املؤسسة تكون حيث :1الخاصة الملكية.   
  وهي املؤسسات اليت تعود ملكيتها للدولة فال حيق للمسؤلني عنها التصرف : 2)العمومية(الملكية العامة

واألشخاص الذين ينوبون عن . قت الدولة على ذلكا كيفما شاؤو وال حيق هلم بيعها أو إغالقها إال إذا واف
 .   احلكومة يف تسيري وإدارة املؤسسات العامة مسؤولون عن أعماهلم هذه اجتاه الدولة وفق القوانني للدولة

 اخلاص والقطاع العام القطاع بني مشرتك رأمساهلا يكون مؤسسة وهي 3:المختلطة الملكية 

 :الحجم حسب  :2

 عدد يف وقد اختلف االقتصاد، يف ومكانتها املؤسسة أمهية إىل احلجم حسب اتاملؤسس تصنيف يرجع

 ورقم العمال عدد بعني االعتبار يأخذ من فهناك .حجمها حسب املؤسسات تصنيف من متكن اليت املعايري

 أن األخرية السنوات يف يالحظ قيمة ما ذلك إىل يضيف من وهناك . للتصنيف أساسيني كمعيارين األعمال

ا يف ملؤسساتا  ففي العادة الكالسيكية، املعامالت عن متام خيتلف آخر منحا نأخذ بدأت مورديها مع عالقا

 بعدها املناقصات أساس على املوردين وانتقاء باختيار تقوم منخفض شراء سعر على احلصول املؤسسة تريد عندما

 النظر أعادت اليت املؤسسات من الكثري فهناك الياح أما املنافسة، ملبدأ طبقا األمثان أرخص الذي يوفر مع تتعاقد

                                                             
 .23ص درمحون هالل، مرجع سابق،  1
 . 18، ص1986، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، بادئ األقتصاد الجزئي الوحدويمعمر صخري،  2
 .24درمحون هالل، مرجع سابق، ص 3
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ا يف  على مثال وخري العوائد، معها تتقاسم حيث طويلة آجال ذات شركة معهم يف بالدخول مورديها مع عالقا

 العالقات من النوع هذا توسيع على تعمل وهي جمال احملروقات يف للشركة اتفاقيات عدة أبرمت اليت اجلزائر ذلك

 على و املؤسسات على تعود بالنفع وإجيابيات مزايا من األخرية هذه توفره ملا أخرى اقتصادية تقطاعا إىل

  : اآليت اجلدول يف احلجم معيار حسب التصنيف مزايا عرض وميكننا.ككل  الوطين االقتصاد
  احلجم  حسب املؤسسات تصنيف :3رقم  الجدول

  العيوب  المزايا  معيار التصنيف
  حسب عدد العمال

  
 الختالف املؤسسات نظرا بني بالتفرقة يسمح -

 .العمال عدد االلتزامات حسب

 .االستعمال سهل -

  .التأهيالت بعني االعتبار يأخذ ال و الكم إىل يستند  -
 .رأس املال و العمال عدد بني هناك ارتباط ليس-

  .القطاعات االقتصادية بني التغري شديد  -
  حسب رقم األعمال

  
  

 و الزمين تسمح بالتحليل عمالاأل رقم دراسة -
 ) .حالة التضخم إال يف(املكاين

 .القطاع التابعة لنفس املؤسسات ملقارنة مهم -

حالة  يف إال( النتيجة و رقم األعمال بني عالقة هناك ليس -
 .)إضايف النتيجة كمعيار أخذ

  .خمتلفة لقطاعات املؤسسات التابعة مبقارنة يسمح ال -

  
  ةحسب القيمة املضاف

 .املؤسسة طرف املنشأة من الثروة بقياس يسمح -

 .اإلنتاجية بقياس يسمح -

 اإلمجايل الناتج الداخلي حلساب استعماله ميكن -

  .اإلمجايل الدخل الوطين و

 .التكامل درجة حسب خيتلف -

 .اإلنتاج تنظيم بطريقة يتأثر -

طرف  من ا القيام و بعض الوظائف بإخراج يتأثر أن ميكن -
  .الغري

  
حسب مبلغ األموال 

  اخلاصة
  

 .للمؤسسة املالية املساحة -

 .لألسواق املالية الدخول إمكانية -

 قطاعات بني صعبة جد مقارنة -

 .خمتلفة اقتصادية

  .خمتلفة قطاعات  اقتصادية بني صعبة جد مقارنة -

Source: J. M. AURIAC et les autres, Economie d'entreprise, Costeilla, Paris, 
1995, P :49. 

 معيارين يستحسن استعمال احلجم، حسب املؤسسات لتصنيف مبفرده معيار كل استعمال لصعوبة ونظرا

 حسب للتصنيف املستعملة املعايري حول اآلراء اختالف ورغم.)األعمال ورقم العمال كمعياري( الوقت نفس يف

 على الشائع التصنيف فإن وعليه .أساس للتصنيفالعمال ك معيار" استعمال على األغلبية تتفق أن إال احلجم،

 :إىل املؤسسات يقسم احلجم معيار أساس

  .عمال 9-1تشغل ما بني :  T. P .Eاملؤسسات الصغرية جدا * 
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  .عامل 49- 10تشغل ما بني :  P. Eاملؤسسات الصغرية * 
  .عامل 499و 50تشغل ما بني :  M. Eاملؤسسات املتوسطة * 
  .عامل فتعترب 500املؤسسات اليت تشغل أكثر من  وهي: جماحلاملؤسسات كبرية * 
 االقتصادي  القطاع حسب المؤسسات تصنيف 3

 :أساسية اقتصادية قطاعات ثالثة بني التمييز ميكن التصنيف هذا خالل من

 :1معينة هي بنشاطات يتميز القطاعات هذه من وكل .الثالث القطاع الثانوي، القطاع األويل، القطاع

 استخراج الغابية املناجم، الصناعة الفالحة، يف املمثلة األولية املواد إنتاج مؤسسات ويشمل  :األولي القطاع

 .البحري الصيد وأنشطة البرتول

 أو لالستعمال منتوجات قابلة إىل الطبيعية املواد حتويل يف تنشط اليت املؤسسات ويشمل :الثانوي القطاع

 .الوسيطي أو النهائي االستهالك

 البنوك مثل النقل، اخلدمات تقدمي على أساسا نشاطها يعتمد اليت املؤسسات ويشمل :الثالث طاعالق

  .واالتصال الصحة التجارة، املالية، واملؤسسات
 :القانوني الشكل حسب المؤسسات تصنيف 4

   2:مها أساسيني صنفني إىل القانوين املعيار حسب املؤسسات تصنف
 :اآلتية األشكال تتخذ أن كنمي وبدورها :الخاصة المؤسسات*

 عادة وتشمل شخصي، برأمسال ويؤسسها واحد شخص ميتلكها مؤسسات وهي : الفردية المؤسسات

 .اخل...الفنادق التجارية، احملالت احلرفية، الوحدات

 بني الرضا كتوفر خاصة قانونيةلشروط  وختضع شخص من أآثر ميتلكها مؤسسات وهي :الشركات مؤسسات

 األشخاص، عمل، كشركات حصة أو عيين أو نقدي شكل يف رأمسال إما من جبزء شريك آل سامهةوم الشركاء،

 .اخل...املسامهة شركات حمدودة، ذات مسؤولية شركات

 أو وطنية شكل مؤسسات يف إما كاملة بصفة للدولة تابعة ملكيتها تكون شركات هي :العمومية المؤسسات*

  .اخلاص والقطاع العام القطاع يف رأمساهلا يشرتك مؤسسات تكون وقد احمللية، للجماعات تابعة مؤسسات

                                                             
 .25ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص   1
 .26نفس املرجع السابق، ص  2
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 االقتصادية  المؤسسة في األساسية الوظائف :الثالث المطلب

 هذه قد ختتلف و منها، تتكون اليت الوظائف حتديد ميكن مؤسسة ألي التنظيمي اهليكل خالل من

 ولكن نشاطها، أو طبيعة املؤسسة جمحل إما ترجع ألسباب أخرى إىل مؤسسة من العدد حيث من الوظائف

 فيما تتمثل واليت أهدافها لبلوغ تعتمد عليها اليت األساسية الوظائف يف تتشابه املؤسسات جل أن هو عليه املتفق

 :يلي

 احلديث ميكن أنه إال)اإلنتاجية( الصناعية املؤسسات اختصاص من هي الوظيفة هذه أن مع :اإلنتاج وظيفة -1

 املنتوجات نوعية خالل من مردود أكرب إىل حتقيق الوصول هو الوظيفة هذه مضمون ويبقى ات،اخلدم إنتاج عن

 تصنيفها ميكن إذ الزبائن، مع املؤسسة عالقة حسب اإلنتاج ختتلف خصائص وقد .املستهلك رغبات واحرتام

 إنتاج إىل أو العرض، قيسب إذا الطلب الطلبية حسب إنتاج أو الطلب، يسبق العرض للتخزين إذا كان إنتاج :إىل

  األوليتني اخلاصيتني ممزوج بني

 .والتسويق اإلنتاج اليت تسبق األوىل املرحلة التموين يعترب املؤسسة، استغالل دورة إطار يف  :التموين وظيفة -2

 )...أولية مواد(الضرورية واخلدمات السلع تصرف املؤسسة كل حتت تضع اليت العمليات جمموع بالتموين ويقصد
 يف تتمثل العمليات هذه .نوعية -تكلفة -أمان :العالقة حيقق الذي األمثل يف الشكل املوردين، طرف من املتلقاة

 .املخزونات وتسيري املشرتيات

 ,مصلح أو شكل مديرية على تنظم املؤسسة داخل مستقلة املشرتيات وظيفة اعتبار ميكن  :المشتريات*
 ا تقوم أن أو ، املالية و التجارية والوظيفة اإلنتاج وظيفة بني وزعت كأن أخرى، وظائف عدة بني موزعة أو

 .مباشرة املديرية العامة

 املؤسسة، عن التكاليف تقليص إىل يؤدي أن ميكن باملشرتيات االهتمام إذا كان 1:المخزونات تسيير*

 فإن اإلنتاج، يف والنفايا قاياالب نوعية لتفادي أحسن واختيار والسلع املواد أسعار يف اجليد التفاوض طريق عن

 تعود أخرى جماالت يف توظيفها ميكن سائلة أموال من تقتصده املؤسسة أن ميكن مبا أمهية تقل ال املخزونات

 .الربح أو بالفائدة عليها

                                                             
 .30درمحون هالل، مرجع سبق ذكره، ص 1
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مدة األموال تفادي دف اليابانية الشركات خمزون يف صفر فكرة األخرية السنوات يف ظهرت ولقد  ا

 وللمخزونات...عليها الطلب لندرة أو صالحيتها لعدم إما الزمن عرب تتناقص قيمتها مواد أو سلع شكل على

  :يف أساسا تتمثل وعيوب مزايا
 .املؤسسة ملنتوجات املنظم االستهالك تأمني  •

 .املؤسسة ختزينها بوسع إذا كان كبرية شراء كميات  عند ختفيضات من االستفادة  •

 .معينة لفرتة وانعدامها للمواد املتأخر الوصول بسبب اإلنتاج انقطاع تفادي  •

 .السوق يف املنتوجات ندرة حالة يف األسعار رفع إمكانية  •

  .املؤسسة مستوى على وختزينها هائلة آميات شراء عند النقل مصاريف تفادي  •
 :يف تتمثل باملخزونات تتعلق عيوب هناك باملقابل ولكن املزايا، لبعض بالنسبة هذا

 .هلا لالستعمال احملددة اآلجال من ألآثر السلع أو املواد بعض ختزين إمكانية عدم  •

 .املؤسسة خزينة على سلبا يؤثر مما املنتوجات بعض بيع متكن عدم خماطر  •

 أو التأخري إىل فرض عقوبات حتما يؤدي املوردين بطلبيات مقارنة نقصها أو املخزونات يف انقطاع كل   •

   .الطلبيات عدم اإلستجابة لبعض نتيجة ضائعة فرصة حىت أو بائنالز  بعض فقدان
 :جماهلا يشمل أصبح حيث العشرين، القرن منذ الوظيفة هذه تطورت لقد 1:البشرية الموارد وظيفة -3

 البشرية املوارد لوظيفة األساسي الدور ويكمن، االجتماعية والعالقات األمن اإلعالم، التكوين، التأجري، التشغيل،

 :معرفة أساس على إال يتم وال ونوعيا يف املؤسسة، كميا والوظائف العمال تكييف يف

 التوزيعالتأهيالت هيكل  األقدمية، األعمال، هرم ناحية من :املؤسسة يشكلون الذين والنساء الرجال

  .واجلنسية اجلنس حسب
  )التسريحو  التشغيل(العمال  عدد تطور

 .للمناصب الدقيق التعريف

 األجر على يف البحث البشرية املوارد وظيفة تعمل واإلدارة، العمال بني الصراعات يف الدخول ولتفادي

 التوصل يف املؤسسات وتعتمد من األجري، املرجوة والنتائج للمنصب التأهيل االعتبار بعني يأخذ الذي العادل،

 .لذلك مناسب لألجور سلم وإعداد تقييم املناصب من متكن حديثة طرق على املطلب هذا إىل

                                                             
    . 31درمحون هالل، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 كامل وهذا بإعطائه املؤسسة من يتجزأ ال كجزء إمنا و فقط إنتاج ال كأداة العامل كما جيب احرتام

 التطورات مع يتماشى الذي العادل، التكوين األجر إىل باإلضافة التشريعات، يف عليها املنصوص احلقوق

 وبإبداء باملؤسسة اخلاصة املعلومات إىل توصلبال هلم العمال والسماح بإشراك تسمح اتصال وسياسة التكنولوجية

 .حوهلا آرائهم

يئة العمل بضمان يرفقا مل إذا والتكوين األجر وال يكفي  أي جناح يتوقف.قدو  لذلك الالزمة الظروف و

  .األخريين الشرطني هاذين توفر على مؤسسة
 مبعلومات تزويد املسؤولني أمهية من هلا ملا الوظيفة هذه من مؤسسة ختلو ال :1المالية و المحاسبة وظيفة -4

 يعتربها من منها الكثري  اإلدارية املهام ضمن احملاسبة يصنف من املؤسسات ومن.للمؤسسة، املالية بالوضعية تتعلق

 ختتلف بطريقة املعلومات واملعطيات بقراءة له تسمح ومهنية علمية مؤهالت من له ملا املايل الرجل من مسؤولية

 .اإلداري املسؤول ستعملهاي اليت تلك عن

 اعتبارمها من اخلطأ يكون وال واملالية احملاسبة وظيفيت بني وثيق ارتباط جند فإننا الواقع، إىل نظرنا وإذا

 :يف احملاسبة لوظيفة األساسية املهمة حبيث تكمن منهما كل ا تقوم اليت الوظائف خالل من متكاملتان

 فيما وإلزامية تعترب قانونية اجلزائر ومنها الدول كل يف احملاسبة نأ حيث :القانوني االستجابة للمطلب -

 .امليزانية  وإعداد احملاسبية الدفاتر بإمساك يتعلق

 خارجية  معلومات ونظام داخلية تسيري أداة  :االقتصادية المهمة -

 التمويل سن مصادرأح باختيار وذلك للمؤسسة، املايل التوازن ضمان يف يكمن فدورها املالية الوظيفة أما

   الشروط وبأحسن

                                                             
1 BRENNEMANN.R et SEPARI.s , Economie d'entreprise, Edition Dunod, Paris, 2001, 
p369. 
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محيط وموارد المؤسسة االقتصادية: المبحث الثاني  
أصبحت املؤسسة االقتصادية اآلن تواجه جمموعة من التحديات كالعوملة وحترير التجارة والقيود اإلنتاجية 

أن يصل إىل حتقيق  اليت تؤدي اىل حترير تدرجيي ملختلف حواجز الدخول إىل األسواق، لذا  توجب على املسري
أهداف املؤسسة من خالل االستخدام األمثل ملواردها االقتصادية، واليت تساهم يف عملية تقييم البيئة احمليطة سواء 
اخلارجية أو الداخلية حيث تتيح للمؤسسات معرفة ما يدور من حوهلا من فرص الستغالهلا وحتديد املخاطر 

تشخيص أثار البيئة احمليطة يهدف يف النهاية إىل اخلروج بقرار ملواجهتها أو احلد منها، ذلك أن فحص و 
  . اسرتاتيجي خيدم أهداف املؤسسة

  ماهية محيط المؤسسة: المطلب األول

ا  :مفهومه 1 ذلك اجلزء من احمليط اإلداري الذي يالئم عملية وضع وحتقيق األهداف " تعرف البيئة بأ
ات من املتعاملني هم الزبائن املوردين والعاملني باملؤسسات املنافسة اخلاصة باملؤسسة وهو يتكون من مخسة جمموع

  .1"إضافة إىل اجلماعات الضغط أو التأثري كاحلكومات واحتاديات العمال وغريها 
من خالل هذا التعريف نستنتج أن حميط املؤسسة يشمل املتعاملني األساسني من جهات وأشخاص دون 

سواق املالية والنقدية عامة، البنوك، املؤسسات غري املنافسة أو املوردة لعوامل أن يشمل كل املتعاملني مثل األ
اإلنتاج وعلى رأسها مؤسسات التكوين والبحث إال انه مل يشر إىل التفاعالت أو املتغريات اليت تؤثر يف مكوناته 

  .البيئية اخلاصة للمؤسسات
املؤسسة وينطوي على ثالث جمموعات متغرية احمليط الذي تعمل فيه :" فقد عرفها بـ  P.Filhoأما   

  :هي
  .تضم متغريات على املستوى الوطين مثل العوامل االقتصادية، االجتماعية والسياسية: المجموعة األولى
وهي تضم متغريات تشغيلية خاصة بكل مؤسسة ترتبط مبجموعة من املتعاملني مثل هيئات : المجموعة الثانية

  .مؤسسات التوزيعوتنظيمات حكومية وإدارية 
  2."وتشمل متغريات احمليط الداخلي للمؤسسة من عمال ومديرين وغريهم: المجموعة الثالثة

                                                             
  .32، ص 2006، الطبعة الثالثة، اجلزائر، OPU، اقتصاد وتسيير المؤسسةعبد الرزاق بن حبيب،  1
  . 20 19، ص ص  1993، املكتب العريب احلديث، اقتصاديات األعمالعبد السالم أبو قحف،  2
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رغم أن هذا التعريف مشل عدد أكرب من األطراف ومتغريات املؤسسة، إال أنه مجع بني عوامل وهيئات   
  .أشخاص ودمج للمحيط الداخلي هلا يف نفس العناصر

ا    اصر مؤثرة وغري متحكمة فيها من قبل املؤسسة فهي تؤثر على خدمات هذه جمموعة عن" كما أ
  .1" األخرية إما اجيابيا أي فرص جناح أو سلبيا كتهديد مباشر

  :وفق هذا التعريف يظهر انه ميكن تقسيم البيئة إىل صنفني مها 
ا اإلطار الكلي الذي جيمع اجتاهات الكربى لتطور جمتمع : الماكروبيئة*   معنيويقصد 
  .اإلطار اجلزئي الذي ينطوي على العناصر اليت هي يف اتصال مباشر مع املؤسسة: الميكروبيئة*
  :تتجسد أمهية اهتمام املؤسسة باحمليط من خالل النقاط التالية  2:أهمية اهتمام المؤسسة بالمحيط  2
ا ال تنشط يف فـراغ بل مرتبطة بشبكـات من امل: المؤسسة غير معزولة * تعاملني  من  أسواق وهيئات أي أ

  .وأفراد مما حيتم عليها مسايرة التطورات اخلارجية احلاصلة من خالل التأقلم يف عملية التعامل معها
تفرض األفراد واهليئات واملؤسسات األخرى قيودا وترسم للمؤسسة حدودا هلا :  أثر األفراد والهيئات عليها *

  ).صادية، بيئية ثقافية، اجتماعية، اقت( طبائع خمتلفة 
ا، قد ختتلف أو تلتقي نسبيا : المؤسسة مكونة من شبكة* وتشمل األفراد واجلماعات لكل منها أهدافها واجتاها

وهؤالء هم أطراف يف حميطها أو بعبارة أخرى مصدر مهم منه، بكل ما حيوي من عوامل اقتصادية وسياسية 
 إخل ... واجتماعية 

تم مبكان : حيط استعمال المؤسسة لموارد الم* تستخدم املؤسسة موارد احمليط وتقدم له خمرجات فهي إذن 
تم يف نفس الوقت مبتطلبات احمليط من كمية مطلوبة ونوعية مرغوبة   .وجودها وأسعارها ونوعيتها و

بل  تتخذ املؤسسة اختيارات هلا أثر ليس فقط على عملها اليومي ونتيجة الدورة اليت حتققها: مدى قراراتها *
ا، فمثال إذا كانت تقلبات األسعار  ) املوارد أو أسعار منتجات منافسهاأسعار (على وجودها الكلي ودورة حيا

ا يف املستقبل فنتيجة اليوم تؤثر على تطورات  مها يف حتقيق نتائجها يف دورة معينة، فهي أيضا هلا أثر على حيا
د تأثريها على عناصر املرتبطة باستغالل طويل األجل مثل القيام كما يزدا. املؤسسة يف املستقبل القريب والبعيد

باجناز فرع جيد أو توسيع فيها أو تغري التكنولوجيا أو حىت استبدال املنتوج، فليس من أسهل تغطية أعباء مصنع 
جديد  جديد مل ينجح يف اإلنتاج نظر لظروف السوق أو نظر لالختيار اخلاطئ ملقره االجتماعي أو بظهور منافس

                                                             
 .33اق بن حبيب، مرجع سابق، ص عبد الرز   1
  .79 78:، ص ص 1998, دار احملمدية العامة، اجلزائر، الطبعة االوىل ،اجلزائر، اقتصاد المؤسسة، ناصر دادي عدون 2
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أكتسح السوق الذي تراهن املؤسسة عليه، تزداد درجة خطورة هذا  إذا كان املوارد املستعملة فيه ذات مصدر 
 .خارجي أو من متعاملني هلم حق اسرتداد أمواهلم 

يستشهد السوق تطور عنيف يف خمتلف العناصر احملددة للعرض والطلب كتغري  :تطورات السوق العنيفة *
عن حتسن الثقايف واحلضاري لألفراد للتفاعل واالحتكاك مبجتمعات وثقافات أخرى أو التغري  األذواق الناجتة

تمع اليت تتأثر بشكل سريع من وقت  املستمر يف التكنولوجيا اليت تعمل على تلبية رغبات وحاجات األفراد يف ا
ليس فقط من خالل توجيه الطلب  إىل آخر، كما أن عملية البحث والتطوير تلعب اليوم دورا هاما يف املؤسسات

 .واالستهالك بل أيضا لتوجيه عرض املؤسسات املؤثرة واملتأثرة فيما بينها

أصبح الوقت عامـال مهـم يف اإلدارة واإلنتـاج فإذا فاتتها  الفرصة  اليوم فال ميكنها  أن  تنتظر : عامل الوقت *
اغتنامها أو العمل على خلق فرص جديدة، خاصة تلك فرصة مقبلة يف نفس السنة أو يف سنوات مقبلة بل عليها 

ا كاخلاضعة لتكنولوجيا تطور بسرعة كاملنتجات االلكرتونية كما أن  ا بالتغيري املستمر يف مواصفا اليت متتاز منتجا
  .املنتجات املتميزة بسرعة التلف أو االستهالك املستمر تتطلب متابعة مستمرة وسباق مع الزمن

  1:يتكون حميط املؤسسة من جمموعة من العناصر ميكن تقسمها :  محيطمكونات ال:  3
  .وتشمل األطراف واملتغريات اليت هلا عالقة مباشرة مع املؤسسة : عناصر جزئية* 
وهي الوسط العام الذي يكون نظام أمشل حيتوي على العناصر اجلزئية يتبع عدة مقاييس يف حتديد : عناصر كلية*

  .عناصره
تعمل املؤسسة على اختيار املكان املناسب الذي ستستخدمه مقرا هلا اعتماد على  2:الجزئية العناصر-3-1

 .مزاياه ودراسة القيود اليت سوف تواجهه وتتخذ هذه العناصر شكال قريبا وآخر قائم

 :واملقصور به املؤثرات القريبة من املؤسسة مثل: الشكل القريب *

املؤسسة مقرا هلا قريب من املواد األولية إذا كانت إنتاجية وقريب من  يف معظم األحيان تتخذ: قرب األسواق 
  .الزبائن إذا كانت خدمية

تفضل املؤسسات التمركز يف أماكن الكثافة السكانية واملؤسسات املالية : نقاط الجذب للتطور االقتصادي 
 .يف خلق تفاعالت متبادلة سريعة ومرحبةواملمولني والقريبة من الطرق واملواين ومراكز البحث وهذه العوامل تساهم 

                                                             
 . 81 80ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص ص   1
 .42عبد الرزاق بن حبيب، مرجع سابق، ص  2
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وللجماعات احمللية دورا كبريا يف قيود وأهداف املؤسسات فمثال يف الصناعات : موقف الجماعات المحلية 
  .التلوثية تعمل هذه اجلماعات على احلد منها إلضرارها باملواطن واحمليط الطبيعي 

 :  ؤسسة واليت ختص الوظائف الكربى التاليةوهو املتعلق بالتأثريات داخل امل: الشكل القائم *

  :القيود المتعلقة باإلنتاج  
قدم اآلالت يؤدي إىل ختفيض متتايل  للكميات وبالتايل الكيفية مما يؤدي إىل اخنفاض يف رقم املبيعات  -
  .فاألرباح

  .تعطيل استالم املواد األولية أو الوسيطة، وهو ما يؤثر على رزنامة اإلنتاج  -
  .دام الصيانةانع -
  .انعدم مراقبة النوعية مما يؤدي إىل خسارة الزبائن  -
 .مستوى اجلودة يؤدي إىل نزاعات بني اإلنتاج و التسويق، ويتطلب دراسات ابتكارية وحتسينات تطويرية -

تتفاوض مصلحة املالية مع املصاحل األخرى فيما خيص ميزانية املنظمة، فتتدخل يف سعر : القيود المالية 
البيع، القروض إىل الزبائن، قرار الشراء وإجيار األجهزة مما يؤدي إىل نزاع مع مصلحة  التسويق وهذا ما ال خيدم 

 .مصلحة املؤسسة 

   :واليت ختص بصفة عامة  :قيود تسيير الموارد البشرية 
  شروط توظيف العمال املتخصصني،  -     
  شروط العمل،   -     
  خماطر اإلضراب،  املناخ االجتماعي  -     

  .حتديد درجة أداء عمل البائعني  -
  :وتتكون من  1:العناصر الكلية -3-2
يتوقف بناء االسرتاجتيات على التقديرات اخلاصة باحلالة االقتصادية إذن فهي جمموعة القوى : البيئة االقتصادية*

تمع بكافة مؤسساته ومن بني هذه العوامل الدخل، الطلب، مدى توافر عوامل  :االقتصادية اليت تؤثر على ا
  .اإلنتاج، التضخم، السياسات النقدية واملالية للدولة

                                                             
ورقة عمل مقدمة يف امللتقى الدويل حول  ،"على فعالية المؤسسة االقتصادية  بيئة الخارجية وأثرهاتقييم ال" بن واضح اهلامشي، عماري عمار، 1

  .2005ماي  4-3التسيري الفعال للمؤسسة االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة املسيلة، 
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يشكل النظام السياسي جمموعة من اهليئات واألنظمة واألفراد الذين هلم هدف رئيسي يتمثل : السياسية البيئة* 
تمع ككل، وتعد العوامل السياسية من العناصر اهلامة يف ا لبيئة الكلية وكما تعترب قوى حتركها يف إدارة وتسيري ا

قرارات سياسية اليت هي يف احلقيقة انعكاس ملصلحة اقتصادية كان تعىن حبماية البيئة من التلوث فتمثل بذلك 
  .ديدا للمؤسسات الصناعية أو فرصة جيدة للمؤسسات اليت تنتج الفيلرت

على املؤسسات خاصة أن تأثريها يكون على طلب  تعد البيئة االجتماعية ذات تأثري هام: البيئة االجتماعية*
املنتجات وعلى قيم وعادات وممارسات للعاملني داخل املؤسسة ويالحظ عند دراسة متغريات البيئة االجتماعية ما 

  : يلي
ا يف زيادة مستمرة *    متثل الزيادة السكانية فرصة لبعض املؤسسات اليت يكون الطلب على منتجا
 العمل يؤدي إىل زيادة دخل األسرة مما يزيد من الطلب على املنتجات ملشاركتها يف خروج املرأة إىل* 

  .القرارات اإلنتاجية
وميثل احمليط الذي يتعلق بأدوات استخدام اإلنتاج كاالخرتاعات واالبتكارات اليت :  البيئة التكنولوجية *.

يل والروبوتيك، والتغيري السريع يف التكنولوجيا أصبحت سالحا للتحكم يف اإلنتاج واألسواق كاعتماد اإلعالم اآل
ا تتعلق  يتطلب أن تعمل املؤسسات جاهدة للحصول على التكنولوجيا اجلديدة لدعم مركزها التنافسي لكو
بالوسائل الفنية املستخدمة يف حتويل املدخالت إىل خمرجات، وللتكنولوجيا تأثري على املؤسسات من حيث الطلب 

ت اإلنتاجية وهذا األخري يتطلب ضرورة التدريب الدائم للعمال لتأهيلهم الستخدام ومن حيث العمليا
  .التكنولوجيا احلديثة

تؤثر قوانني العمل والنقابات والقوانني اجلبائية على سياسة املؤسسة االقتصادية ونشاطها : البيئة القانونية*
 االسترياد والتصدير، واملؤسسات اجلزائرية مثال تعاين من باإلضافة إىل قوانني محاية البيئة، قوانني املستهلك، قوانني

ا على تطبيق ما تسنه الدولة من قوانني بشكل يسمح  ا لعدم قدر عدة مشاكل تؤثر سلبا على نشاطها وصريور
ديد حقيقا أمام املؤسسات الوطنية   .هلا ملواجهة كل ما يعرتضها يف أداء نشاطها فهذا احمليط قد يشكل 

ا الدولة والذي يؤثر تأثريا مباشرا أو غري مباشر على أداء : ط الدولي المحي* ويقصد به التصرفات اليت تقوم 
املؤسسات، فقد تتجه الدولة إىل محاية الصناعات احمللية وتشجيع االستثمار األجنيب أو قد تعتمد إىل متويل بعض 

ا التنافسية مع الصناعات  األجنبية وزيادة إمكانية احلصول على حصة سوقية الصناعات تشجيعا هلا ولرفع قدر
متميزة يف األسواق الدولية، فالتجمعات االقتصادية مثال ميكن هلا أن ختلق فرصا سوقية عديدة فهي بذلك تشكل 

ديدا لبعض املؤسسات كالضرائب اجلمركية املرتفعة املطلوبة لدخول أسواق تلك التكتالت   .تشجيعا هلا وقد تعد 
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  :وجد أربع حاالت للمحيطوعموما ي
 ويتميز بدرجة تغيري نادرة وغالبا ما تكون مهملة: محيط مستقر. 

 ا قد تؤدي إىل انتشار النشاط، وعندما تتكيف : محيط انتقالي وتغرياته أيضا نادرة ولكن إذا ما حدثت فإ
 .املؤسسة فيه جتد نفسها يف حميط مستقر

 تفرض على املؤسسة عملية تكيف مستمروتغيريات هذا احمليط : المحيط غير المستقر. 

 وأمهية ودرجة التغيري فيه تفرض على املؤسسة املعنية ضرورة التطور الدائم عن طريق تفعيل : المحيط العاصف
  .دور األحباث العلمية واإلعالم اآليل بصفة مستمرة به

 موارد المؤسسة االقتصادية: المطلب الثاني

ن نوعها وتنوع نشاطها دون توفري عوامل اإلنتاج اليت تسمح هلا بالقيام ال ميكن أن تنشأ املؤسسة مهما كا
  .بوظائفها املتنوعة على أكمل وجه 

    :رأس المال : 1
جمموعة األدوات و اآلالت واملباين اليت تساهم يف عملية اإلنتاج أو عملية " يعترب رأس املال : مفهومــه-1-1

  " تقدمي اخلدمات
لع االستثمارية أو خدمات أخرى اليت تستخدم يف عملية اإلنتاج  كاآلالت جمموعة الس" كما أنه  

  1"واملعدات ووسائل النقل املباين السدود وحمطات الكهرباء 
  2:من خالل التعريفني السابقني يظهر أنه 

ين ينبغي التمييز بني رأس املال النقدي والعيين فاألول ميثل األسهم والسندات والنقود بينما يعكس الثا
  .إخل. . .األصول احلقيقية كاملصانع و اآلالت 

تقاس كميته مبقياس معني خبالف االستثمار الذي يشكل تدفقات تقاس قيمته فرتة زمنية حمددة كالسنة 
 .مثال

مصدر االستثمار وهو االدخار ويقصد به االمتناع عن االستهالك اآلين إلمجايل الدخل احملقق يف فرتة زمنية 
 .معينة

                                                             
  .7ر، ص ، اجلزائOPC ،اقتصاد وتسيير المؤسسةعمر صخري،  1
 .428، ص  2004 ،دن، دار وائل، عمان األر مفاهيم ونظم اقتصادية، إمساعيل عبدالرمحان، حريب عريقات  2
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 املال يستهلك بطريقة غري مباشرة عند مسامهته يف إنتاج السلع االستهالكية واإلنتاجية  إن رأس

 .إن استخدام رأس املال مع العمل يف اإلنتاج يرفع من كفاءة العمل

ا التمويلية سواء  :مصادر التمويل  -1-2 توجد عدة اقرتاحات أو إمكانيات أمام املؤسسة لتغطية احتياجا
  : ها أو أثناء ممارستها الوظيفية وعموما ميكن تصنيفها حسب عدة مقاييس هي عند بداية نشاط

  .طبق هذا التصنيف فاملؤسسة لديها إمكانية متويل ذاتية وأخرى خارجية  :الملكيةمصادر التمويل حسب * 
  .وتكون قصرية أو طويلة أو متوسطة األجل: مصادر التمويل حسب الزمن * 

  . سيتم دراستهما معاو نظرا لتداخل املعيارين 
ا : مصادر التمويل الذاتية -1-2-1 أثناء ممارستها لنشاطها تقوم املؤسسة االقتصادية بطرح أعباءها من إيرادا

لتتحصل على نتيجة السنوية الصافية اليت توزع  طبقا لسياسة حمددة وأهداف مرسومة، والباقي منها بعد عملية 
نات غري احملققة بعد تصفيتها لتشكيل معا ما يسمى بقدرة التمويل الذايت التوزيع يضاف له االهتالكات واملؤو 

للمؤسسة اليت تسمح بضم جزء منها إىل األموال اخلاصة سواء احلصص املشرتكني يف حالة شركة األشخاص أو 
 إىل أسهم الشركاء يف حالة شركة األسهم أو بضمها إىل احتياجات يف رأس مال  املؤسسـة، وهي يف خمتلف
ا جتاه الغري وحمركا لنموها  احلـاالت تعترب حتـويال ذايت يسمح هلا باالستثمار والتوسع كما يعد ضمانا لتسديد ديو

  .يعمل على رفع استقالليتها املالية
   :ميكن تقسيم التمويل اخلارجي إىل قسمني مها : مصادر التمويل الخارجي -ب 

 ق بتكوين رأس املال والقروض قصرية اليت هو الذي تتعل: التمويل طويل والمتوسط األجل
تسدد يف مدة ترتاوح من سنتني إىل مخس سنوات أو ديون طويلة وهي اليت تدفع يف مدة بني مخس سنوات فما 

  1:وللتمويل طويل األجل أشكال عدة منها. فوق
  املال يف شركات املسامهة وتقدم احلصة من  هو عبارة عن حصة متساوية من رأس: األسهم

طرف الشريك ألي شخص مكتتب مقابل احلصول على وثيقة تسمى السهم وهلا قيمة امسية اليت تعرب عن قيمتها 
 .احلقيقية 

  وهي جـزء من قـروض تطلبهـا  املؤسسة من السوق املالية ولصاحبها احلق يف : السنـدات
ة  كل سنة واسرتجاع قيمتها يف الوقت احملدد هلا ولصاحبها أولوية  إسرتجاع قيمة احلصـول على  أرباح  بنسبة ثابت

  .سنده قبل املسامهني يف حالة التصفية
                                                             

 .112 109: ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص ص 1
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  أو التأجري التمويلي وميثل اتفاق بالتأجري األصول رأمسالية إنتاجية، يستفيد : التمويل بالتأجير
  .نوي طول مدة حياة العقدمنها املستأجر بانتفاع كامل مقابل تقدمي أقساط إجيار س

  وله أشكال عدة هي  :التمويل قصير األجل :  
o  وهي قروض متعلقة باملخزون واالستعماالت طويلة :  القروض التجارية بين المؤسسات

األجل وتلجأ له املؤسسة يف حالة عدم وجود أموال كافية هلا أو لالستفادة من هذا االمتياز وقد تكون على أساس 
  .فاتر أو مقابل حصوهلا على أوراق جتارية قابلة للدفع يف تاريخ حمدد التسجيل يف د
o  وهي قروض تقدمها البنوك التجارية مقابلة فائدة مبعدالت متفقة عليها :القروض المصرفية

  . ويتم تسديدها خالل فرتات ال تزيد عن سنة وهي أما ان تكون قروضا مضمونة أو غري مضمونة
o  ا يف قد ت: قروض من جهات أخرى أخذ املؤسسة قروضا يف أشكال متعددة يف إطار نشاطا

  .صورة تسبيقات من الزبائن أو خصم أوراق جتارية قبل تاريخ استحقاقها
تقوم  املؤسسة االقتصادية يف بداية نشاطها  جبلب وحيازة خمتلف األصول اليت : استعماالت رأس المال -1-3

ن تقدمي صاحب املؤسسة أو من الشركاء أو يتم شراءها مباشرة من تسمح هلا مبباشرته وهذه األصول قد تكون م
ا النقدية وتنقسم األصول إىل    1:السوق باستعمال األموال املقدمة يف صور

وهي أصول تزداد أمهيتها باستمرار ومنها ما يرتبط جبانب املعلومات أو جبانب : األصول المعنوية -1-3-1
ا أو عناصر متعلقة باحملل التجارية أو التكنولوجيا وتكون يف صورة براءا ت االخرتاع أنتجتها املؤسسة أو اشرت

االسم التجاري وهي تتكون وتتأثر بالعديد من العوامل كنشاط املؤسسة أو حجمها أو موقعها أو نصيبها من 
  . السوق 

األراضي ويشمل كل شيء مادي يستعمل يف املؤسسة كوسائل اإلنتاج مثل : األصول المادية -1-3-2
ا وهلا صفة امللكية التامة للمؤسسة متل األراضي  واملباين والتجهيزات واملواد األولية والقطع الصناعية وملحقا

  واملباين واحملالت واآلالت واألدوات ووسائل النقل
  2:وتشمل : المخزونات -1-3-3
  .وهي عناصر  املادية تتم احلصول عليها من عملية الشراء : البضاعة *
ا لغرض حتويلها واستعماهلا يف ميدان إنتاجي: مواد ولوازم *    .ويتم حياز

                                                             
  .116 114ص ص مرجع سابق، ، ناصر دادي عدون 1
  .121  119سابق، ص صالرجع امل نفس 2
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وهي منتجات حتت اإلجناز تتحصل عليها املؤسسة عند توقف العملية : منتجات قيد التنفيذ ونصف مصنعة* 
  .اإلنتاجية

  .وهي منتجات جاهزة للبيع : منتجات تامة *
نتاجية من بقايا املواد األولية أو هي منتجات حتوي عيوبا أو وهي ما ينتج عن العملية اإل: فضالت ومهمالت * 

  .أضرار 
ا النقدية أو يف : األصول النقدية. -1-3-4 تقوم املؤسسة يف إطار نشاطها العادي بتوفري مبالغ يف صور

ا بالبنوك وخمتلف املؤسسات املالية وتكون حتت تصرفها أو يف صورة قيم تنتظر ا لتحصيل صورة مبالغ يف حسابا
  .يف املستقبل

  :العمــل  2
كل جمهود ذهين أو بدين أو كالمها يبذل يف سبيل عملية :" يقصد بالعمل يف معناه البسيط:مفهومه  -2-1

  1"إنتاجية مقابل أجر 

تمع البشري بشكل واعي وهادف من أجل :" كما أنه     هودات العقلية أو العضلية اليت يبذهلا ا كل ا
  2"املادية املوجودة يف الطبيعة مع حاجات ورغبات البشر تكييف األشياء 

جمموعة من الطاقات اجلسمية و الفكرية املتواجدة يف حجم اإلنسان ويف شخصيته : " وميكن تعريفه أنه 
  3"احلية واليت جيب أن جيعلها يف حركة لكي ينتج أشياء نافعة 

هادف ناتج عن بذل جمهود فكري أو أنه نشاط واعي : ومن خالل هذه التعاريف نستخلص ما يلي 
تمع   .جسدي من أجل تكوين منتجات إلشباع حاجات ورغبات أفراد ا

ميتاز العمل البشري مبجموعة من اخلصائص ناجتة عن جوهرة وعالقة : خصائص العمل البشري  -2-2
  4:اإلنسان باحمليط ميكن تلخيصها يف النقاط التالية 

  .كري بغرض حتقيق هدف أو التحصل على مقابل يعرب العمل عن بذل جهد عقلي وف
ينتج عن العمل تقدمي منتجات ذات قيمة ختتلف طبيعتها باختالف طبيعة العمل املقدم واملوارد املستعملة 

 .فيه 
                                                             

  .23، دار املريخ، السعودية، ؟  ص  االقتصاد مدخل عاممبادئ ، متوكل بن عباس حممد مهلهل 1
 .5عمر صخري، مرجع سابق، ص  2
 .123ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص  3
  .124املرجع نفسه، ص   4
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تمع بواسطة ما يسمى بتقسيم العمل  نظرا لكونه ظاهرة اجتماعية فالعمل يرتبط بشكل مباشر بتنظيم ا
 .وتنظيمه

 .أخالقية ويرتبط باجلانب الثقايف للمجتمعات للعمل ميزة 

 ).نفسية، اجتماعية، اقتصادية(يتميز كل من العمل والعامل بالتعقيد باعتباره جتميع لعدد من اجلوانب 

تتغري درجة ارتباط اإلنسان ككائن حي باآللة الرتباطها بالتطور التكنولوجي وأساليب تنظيم املؤسسات 
  .والتطور احلضاري لإلنسان

   1: أنظمة العمل في المؤسسة  -2-3

ا جمموعة السياسات والقواعد واألساليب واإلجراءات اليت حتكم أنشطة : مفهومه . -2-3-1 ويقصد 
   : املؤسسة لتحقيق أهداف حمددة، وتشمل أنظمة العمل املكونات التالية

 .ليا يف املؤسسةوهي املقررات واألحكام الشمولية اليت تعتمدها اإلدارة الع: السياسات *

هي أسس ومبادئ ثابتة تتعلق بنشاط حمدد وتنبثق من السياسات وتنطبق على : القواعد واألساليب *
 .إجراءات

ا كلما نشأت احلاجة إىل حتقيق : اإلجراءات * هي سرد اخلطوات اإلجرائية املطلوب إتباعها والتقيد 
 .عمل أو هدف من أهداف املؤسسة

 .وال يف سلسلة العمليات اليت يتكون منها اإلجراءهي عمل مسؤ : الخطوات *

متثل الصالحية بشكل عام السلطة املمنوحة للمسؤولني عن : الصالحيات بالمؤسسة االقتصادية  -2-3-2
  .املؤسسة للقيام بعمل ما أو اختاذ قرار أو إلزام املؤسسة جتاه الغري

القواعد الرئيسية عند ممارستها ميكن  إال أنه ولتفادي تضارب الصالحيات جيب احرتام جمموعة من
  : تلخيصها فيما يلي 

ترتبط الصالحية بشكل مطلق ومباشر بالوظائف وجيب أن ال تتجاوز ممارستها إال من طرف األشخاص *
ذه الوظائف   .املعنيني رمسيا 

 .ال حيق للمخول بالصالحية أن يستعملها الجناز أعمال أو تنفيذ  قرارات تتعلق به شخصيا*

يتم إثبات ممارسة الصالحية بالتوقيع الكامل وليس بالتأشري، فضال عن وجوب اقرتان التوقيع باالسم * 
 .الكامل لصاحبه ووظيفته

                                                             
 .82 77، ص ص 2002، دار بن جزم، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، العمل المؤسسيحممد أكرم العدلوين،  1
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يف حالة غياب املسؤول املخول بالصالحية تعود مباشرة إىل املسؤول األعلى إال أنه جيوز لتفادي تراكم *
  .غائب إىل أحد مساعديهالعمل وضغطه أن يتم تفويض صالحيات املسؤول ال

  : التكنولوجيا 3
ولقد قدمت هلا عدة تعاريف بطرق خمتلفة منها ما يرتبط بالعلم وتطبيقاته يف : مفهوم التكنولوجيا  -3-1

ا علم تطبيق واستخدام :"الصناعة، ومنها ما يرتبط بالطرق املستعملة يف العمليات االقتصادية، وميكن تعريفها بأ
ائي علوم الطبيعة وحتص يل املعرفة بكيفية االستفادة من املواد اخلام ومتابعة تصنيفها حىت تصبح يف شكل منتج 

  1"ضمن عملية اإلنتاج الكاملة
ا       2"جمموعة املعارف اليت ميكن أن تستعمل يف إنتاج منتج معني سلع ويف إنشاء سلع جديدة:" كما أ

  :مني مها إىل قس Jean Perimلقد صنفها   3 :مكوناتها  -3-2
  .ما ميكن أن حيتويه املصنع واآلالت واليت ميكن أن تسجل يف وثائق مكتوبة* 
 .املعارف اليت يتحصل عليها األشخاص كمهندسني وتقنيني وعمال* 

ا ليست فقط جمسدة يف اآلالت وطرق استعماهلا يف اإلنتاج وما  من خالل هذا التقسيم ميكن القول أ
اليت يتحصل عليها أشخاص أو أفراد يف املؤسسة من أجل استعمال اآلالت  تقدمه يف السلع بل أيضا هي

  .والتجهيزات
  : وهذا التصنيف هو التعريف احلايل للتكنولوجيا الذي يشمل على

ا اجلوانب املتعلقة بتوجيه اإلنتاج : طرق وأساليب-3-2-1 ككل يف   والنشاط االقتصاديويقصد 
ل كبري بطرق لتسيري وجوانب تنظيم املؤسسة وتقسيم العمل وتدخل فيه املؤسسة االقتصادية وهي مرتبطة بشك

  .عدة عوامل اجتماعية ونفسية وثقافية
وهو ما يتجمع لدى األفراد من إمكانيات وطاقات ومعارف تسمح هلم بتوجيه : معرفة العمل-3-2-2

الشخص املسؤول الناتج عن اآللة وتنظيم اإلنتاج وختضع هذه األخرية إىل اجلانب الفين الذي يظهر قدرات 
معاهد متخصصة أو حىت بطرق ذاتية مما يرفع قدراته وطاقاته إعطاء  يف املؤسسة أو يف والتكوين والتدريبالتعليم 

                                                             
  . 148، ص  1982، اجلزائر، OPU، ؤسسةاقتصاد المصوميل عبود،  1
 .132ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص  2
 .132نفس املرجع، ص  3
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تمعات املتطورة واملؤسسات اليت تستعمل أكثر هذه  نتائج جد متميزة تساهم يف خلق فروقات هامة تكتسبها ا
 .العناصر

مما جيعل منها أداة حلمل قيم وثقافة : وجيا على جوانب اجتماعية نفسية وثقافية احتواء التكنول-3-2-3
تمع الذي يساهم يف إجنازها وتكوينها، األمر الذي أوجد احلاجة إىل إجناز دراسات حتليل املشاكل الثقافية  ا

 .السترياد التكنولوجيا 

  1 :أهمية التكنولوجيا في المؤسسة  -3-3
ولوجيا باستمرار نظرا لكون كل من املنتوج واآللة والعامل هي العوامل املتحركة يف املؤسسة تزداد أمهية التكن

باإلضافة إىل الطرق املعتمدة اليت تساهم يف حتقيق املنتوج بأشكال وكميات معينة تكون مطلوبة من قبل املستهلك 
اإلنتاجية والنوعية اللذان سيحددان أرباح وكل هذا مرتبط بنوعية التكنولوجيا املستعملة اليت تعتمد عليها كل من 

  .ومردودية املؤسسة ودرجة جناحها يف أداء دورها واستمرارها أو بالعكس االختفاء واإلنسحاب 
واملؤسسات اآلن تنافس فيما بينها على اجلودة والسعر معا ومها عنصران يعكسان مستوى التحكم يف 

عملية االختيار  لتمتد إىلل آالت حديثة وإمنا تتعدى ذلك التكنولوجيا مبختلف أشكاهلا ليس فقط باستغال
  .املناسب منها عن طريق املقاييس املالية وإمهال اجلوانب االجتماعية

واملدير اليوم مطالب مبعرفة مدى كفاية األساليب التقنية املستخدمة وهو ما يتطلب أن يكون ذا تكوين 
التكنولوجيا أو تغيريها متتاز بأمهية كربى نظرا لظروف السوق مزدوج ومتخصص يف التسيري لكون عملية اختيار 

احلالية اليت بات فيها جمال تأثر وتأثري املؤسسة فيه أوسع مدى وازدياد نسبة األخطار اليت تنتج عن التنافس يف 
ا أ و حىت حالة ما مت اختيار التكنولوجيا يف الوقت والسوق غري املناسبة، حيث ميكن للمؤسسة تغيري منتجا

  .التخلي عنها بعد إدخال طرق وآالت جديدة حبثا عن التحسني املستمر وتفاديا ألخطار املنافسة
  : التنظيم واإلدارة 4
  2:يشمل مفهوم التنظيم ثالث جوانب هي :مفهومه -4-1

 وهي عملية دراسة حميط عمل اإلداري الذي ميثل العنصر األساسي للتسيري وتدرس هنا: العملية اإلدارية*
  . العمليات اإلدارية اليت ميارسها اإلداري وسلوكه وقراراته وحوافزه

                                                             
 .134 133ناصر دادي عدون، ص ص  1
 . 57عبد الرزاق بن حبيب، مرجع سابق، ص  2
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ومتثل إطار عمل اإلداري اليت تدرس األدوار، السلطة، االتصاالت، تشكيل : المنشأة االجتماعية*
 .القرارات، العالقات مع احمليط، االرتباط املتبادل بني خمتلف وحدات املنظمة، وهو ما يسمى بنظرية التنظيم

أي التطبيق املتداخل بني اجلانبني األوليني وهذا يعين أن تشكيلة السلم اإلداري حتقق : الوضع الحقيقي*
 .بواسطة تنظيم كعملية ونتيجتها متثل وتعرف التنظيم كمنشأة

ا واملنشأة االجتماعية بكل عناصرها لرتتيب  أي أن التنظيم هو حصيلة اندماج العملية اإلدارية بكل حمتويا
  .ارد حسب األهداف املسطرة على أساس معياري الفعلية والعقالنيةاملو 
  1:دور المنظم في العملية اإلدارية -4-2

يعمل املنظم على التوفيق بني العوامل اإلنتاجية مستخدما املعلومات الفنية والتكنولوجية املالئمة إلنتاج 
سب بل ينبغي عليه أيضا أن يتنبأ بالعوامل اليت سلعة معينة أو تقدمي خدمة حمددة، وال تقتصر مهمته على هذا فح

تتحكم يف دالة الطلب على املنتوج الذي ينتجه لكون العملية اإلنتاجية تستغرق وقتا قد يطول أحيانا فتوقعاته 
  .ومتبعاته للسوق جتنب حصول خسائر هو يف غننا عنها

ن تكاليفها يف كل مستوى من ويسعى املنظم من خالل اختياره لتوليفة عناصر اإلنتاج إىل ان تكو 
املستويات العملية اإلنتاجية أقل ما ميكن لتحقيق الربح املطلوب الذي يتحدد من خالل الفرق بني اإليرادات 
ا ختتلف باختالف الفرتة الزمنية وعليه إذا أن يسعى إىل حتقيق تباين بني الربح  والتكاليف، وميزة هذه األخرية أ

  .ى االقل حتقيق أقصى ربح ممكناحملقق يف كل فرتة أو عل
أما اإلدارة فتتخذ على عاتقها مهمة تقدير التكاليف واإليرادات وحجم الطلب املتوقع وتعمل على جتميع 
وتنسيق عوامل اإلنتاج وإعداده للعمل وبعبارة أخرى على اإلدارة ان تتكفل بالتنظيم الداخلي واخلارجي لك 

ضربا من ضروب العمل الذي يستوجب مهارة من نوع خاص ميكن تأجريها  منشأة، ومن هنا ميكن اعتبار اإلدارة
  .من السوق

  .وهذا ال يعين أنه من املستحيل أن يكون املدير منظما يف نفس الوقت
  :نماذج هيكلة المؤسسات االقتصادية-4-3

 يوجد هذا النوع من التنظيمات خاصة يف املؤسسات اجلديدة: الهيكل التنظيمي العمودي-4-3-1
حيث ال يتلقى املوظف تعليمات إال من طرف مسؤول واحد وهذا حسب مبدأ وحدة املوظف وحتدد السلطة 

  .عموديا أي من املديرية إىل أبسط عامل مرورا جبميع املستويات، وهذا ما يسمى أيضا مببدأ تفويض السلطة
                                                             

  .433 432إمساعيل عبد الرمحن وحرب عريقات، مرجع سابق، ص ص   1
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املسؤولني اإلملام بكل  يتسع تنظيم املؤسسة يصبح من الصعب على عندما :األفقيالهيكل التنظيمي . 2
جوانب املهام املسندة إليهم، وبالتايل يكونون حباجة إىل مساعدات ونصائح تقنية ويف هذه احلالة ميكن توسيع 
اهليكل التنظيمي للمؤسسة من الناحية األفقية خبلق مناصب جديدة تسمى مناصب جملس القيادة بالتنسيق أو 

  .اهليكل التنظيمي األفقي
من بني اهلياكل اليت ظهرت مؤخرا تلك اليت تعتمد على تنظيم املؤسسة : تنظيمي المصفوفيالهيكل ال.3 

يف شكل جتميع لعدة نشاطات مرتبطة ببعضها ومستعملة بشكل مسارات موجهة إىل زبون موجود إما داخل 
ا عبارة  عن مهام تابعة املؤسسة أو خارجها يسمح بتحقيق خمرجات املؤسسة، إما أن تكون النشاطات يف حد ذا

، واليت هلا عالقة بالسلعة أو اخلدمة املراد إنتاجها ) إخل... تسويق، إنتاج، مالية، موارد بشرية، (ملختلف الوظائف 
من اهليكلة يهدف إىل حتقيق تنسيق أكرب ومرونة مقارنة باهلياكل التنظيمية السالفة  أو أداؤها، كما أن هذا النوع

  الذكر 
  :اكل التنظيمية السابقة يف الشكل املوايلميكن متثيل هذا اهلي
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  اهلياكل التنظيمية للمؤسسة االقتصادية :5الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Source : LASARY, Economie de l entreprise,?, 2001 ,pp :60-64 
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  آثار الشراكة على المؤسسات االقتصادية : المبحث الثالث
تمع، وحتقيق  التنمية يف خمتلف جماالت احلياة، إن املؤسسات االقتصادية تسعى إىل خلق الثروة داخل ا

  األمر الذي يضمن هلا البقاء واالستمرار وتعد الشراكة من أهم وأفضل الطرق لتحقيق ذلك
  .ال شك أن مشروع الشراكة سيكون له آثار سلبية، وأخرى إجيابية على املؤسسات االقتصادية

  ديةاآلثار اإليجابية والسلبية على المؤسسات االقتصا: المطلب األول

  :اآلثار اإليجابية -1
بالنظر إىل حمتوى اتفاق الشراكة، يتضح لنا أن املؤسسات االقتصادية ستستفيد كثريا، من خالل االنعكاسات 

   1:اإلجيابية ملضمون هذا االتفاق، واليت ميكن ذكرها فيما يلي
ا إىل احتكاك املؤسسات االقتصادية مع املؤسسات الكربى ذات اخلربة والكفاءة يف التسي - ري، مما يؤدي 

ا من املؤسسات الكبرية،   اكتساب اخلربات واملهارات التسيريية وجعلها تقارب نظريا
انفتاح االقتصاد احمللي على الدول املتطورة يف ظل السوق املشرتكة، وبالتايل دخول املؤسسات االقتصادية  -

ورفع الكفاءة اإلنتاجية، وخلق مزايا  يف منافسة مع املؤسسات الكربى، مما يدفعها إىل تطوير املنتجات
 نسبية تسمح هلا بدخول األسواق األجنبية وتعظيم أرباحها،

تقليص تكاليف اإلنتاج يف املؤسسات االقتصادية، الناتج عن اخنفاض أسعار الواردات من املواد األولية  -
 مركية،والوسيطة، والسلع النصف مصنعة، وذلك بسبب التخفيض املرحلي يف التعريفات اجل

إتاحة الفرصة أمام املؤسسات االقتصادية للدخول إىل أسواق جديدة، هي أسواق دول االحتاد األورويب  -
مليون نسمة، إضافة إىل القدرة الشرائية العالية  450املفتوحة واملتطورة، واليت يصل حجمها إىل حوايل 

 لسكان االحتاد األورويب،

األجنبية، اليت ستساهم يف تقوية اهلياكل اإلنتاجية للمؤسسات اتفاق الشراكة يشجع تدفق االستثمارات  -
احمللية، خاصة من خالل عمليات الشراكة مع املؤسسات الكبرية، وهنا على املؤسسات الوطنية استغالل 

 الفرص واكتساب اخلربات،

 تطوير الطاقات الكامنة والغري مستعملة وإعادة تطوير املوارد واملواد احمللية األولية، -

                                                             
: ، مداخلة مقدمة يف"األوروعربية ركة في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل الشراكةدور التمويل بالمشا" بالل أمحية،  1

  .03، ص2006أفريل  18و17متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية، جامعة الشلف، يومي : امللتقى الدويل حول
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 تطوير إمكانات الصيانة وخلق مناصب شغل جديدة، -

اتفاق الشراكة يدعم تدفق التقنيات والتكنولوجيات احلديثة، وبالتايل استفادة املؤسسات االقتصادية من  -
التكنولوجيا اليت متتلكها مؤسسات الدول املتقدمة، واستخدامها يف تطوير اإلمكانيات اإلنتاجية وتطوير 

 دمات،نوعية املنتوجات واخل

مساعدة املؤسسات االقتصادية على تعلم التقنيات اجلديدة يف التسويق والتجارة اخلارجية، وعلى الصرامة  -
 ،1يف تسيري املوارد البشرية وتكوينها

ا املؤسسات، وتدفعها إىل الدخول يف االقتصاد العاملي، -  الشراكة تدول النشاطات اليت تقوم 

املني االقتصاديني احملليني، نتيجة اخنفاض أسعار املنتجات الوسيطة وقطع إمكانية زيادة املنافسة بني املتع -
الغيار املستوردة، وهو ما سوف يعمل على حتسني نتائج املؤسسات احمللية وجيعلها يف وضع أفضل مما  

 كانت عليه،

 1برامج ميدا االستفادة من الربامج واملساعدات املالية اليت يقدمها االحتاد األورويب، واليت من أمهها  -
، واستخدامها يف عمليات تأهيل املؤسسات الوطنية اليت تساعدها على حتسني أدائها وتقوية 2وميدا 

ا التنافسية  .قدرا

  :اآلثار السلبية  -  2
اته، حتديات وانعكاسات سلبية على املؤسسات االقتصادية احمللية، يتمثل  ّ حيمل اتفاق الشراكة يف طي

  :أمهّها يف
  :سةالمناف-2-1

إن إزالة القيود اجلمركية وغري اجلمركية اليت كانت تواجه السلع اخلارجية عند دخوهلا السوق احمللي، سيضع 
  :املؤسسات احمللية أمام منافسة شديدة داخل حدودها، واليت سوف تؤدي إىل

 حتطيم املؤسسات غري التنافسية، اليت كانت تتمتع حبماية كبرية أو حبماية ضعيفة، -

 اليت ستواجه املؤسسات االقتصادية التنافسية ذات احلماية الكبرية، الصعوبات -

 الصعوبات اليت ميكن أن تواجه املؤسسات العاملة يف قطاعات السلع االستهالكية، -

                                                             
، أكتوبر 14، العدد)إلكرتونية( ، جملة علوم إنسانية"متوسطية وآثارها على المؤسسة االقتصادية  الشراكة األورو" خلضر عزي وحممد يعقويب، 1

 .2015/ 04/ 15لوحظ يوم  www.ulum.nl، على املوقع 32، ص2004
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هودات املبذولة من طرف املؤسسات األجنبية من  من ناحية أخرى فإن املنافسة ستتضاعف من خالل ا
ويف املستقبل فإن املؤسسات سرتكز ليس فقط على التجديد ومؤهالت اليد  .أجل الدفاع عن حصصها السوقية

العاملة، ولكن على إعادة اهليكلة والتقارب من أجل مقاومة منافسة حادة على األسعار، فاالسرتاتيجيات املتبناة 
االت من طرف املؤسسات األجنبية ترمي إىل دعم النمو اخلارجي من خالل التعاون ما بني املناطق امل تجاورة يف ا

  .ذات املصلحة املشرتكة
  :في جانب المواصفات والجودة  -2-2

إن أمهية اجلودة ال تقف عند حدود السلعة فقط، ولكنها ترتقى وصوال إىل جودة املؤسسة ككل، وتظهر أمهية 
  : 1اجلودة بالنسبة للمؤسسة يف

  حتسني نوعية املنتجات،  -
 ؤسسة،حتسني االتصال والتعاون داخل امل -

  زيادة االبتكار والتحسني املستمر، -
 تعزيز املركز التنافسي، -

 ترسيخ ثقافة التجديد واإلجيابية يف العمل، -

 تقليص نسب اهلدر داخل املؤسسة -

ا وعدم تطابقها مع املعايري  إذا نظرنا إىل منتجات املؤسسات احمللية، جندها تتميز يف غالبيتها بنقص جود
خلارجية، اليت تتمتع جبودة عالية، األمر الذي خيلق صعوبات للمؤسسات احمللية يف الدولية، على عكس السلع ا

ا األجنبية املتطورة   .مواجهة نظريا

                                                             
 .35عزي وحممد يعقويب، مرجع سابق، ص  خلضر 1
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  :في جانب األسواق واألسعار  -2-3
إن عدم تكافؤ القوى االقتصادية بني طريف الشراكة، سيؤثر سلبا على املؤسسات االقتصادية احمللية، 

. حام األسواق وعملية احملافظة على احلصص السوقية اليت كانت موجودة يف السابقخاصة فيما يتعلق باقت
فضخامة تكاليف منتجات املؤسسات احمللية سيؤدي إىل ارتفاع أسعارها مقارنة مع أسعار السلع األجنبية، األمر 

  .الذي يرتتب عنه خسارة املؤسسات حلصصها السوقية لصاحل املؤسسات األجنبية
  :ا سبق هناك آثار وانعكاسات سلبية أخرى منهاإضافة إىل م

إىل ظهور خطر جديد، وهو إغراق السوق احمللية باملنتجات اخلارجية، مما  اجلمركية سيؤديإزالة القيود  -
  .يؤثر سلبا على املؤسسات اإلنتاجية احمللية

لي، ويدفع املستهلكني إلغاء القيود الكمية والرسوم اجلمركية، سريفع من مستويات االستهالك الكلي واحمل -
ا وأسعارها، وهذا ما سيضعف املنتوج احمللي  إىل شراء السلع املستوردة بدال من السلع احمللية نتيجة جود

 .وبالتايل إضعاف املؤسسة احمللية

  الدور المطلوب لمواجهة آثار الشراكة: الثانيالمطلب 
الرئيسية واهلامة من أجل تفعيل أداء  إن الشراكة األجنبية يف صيغتها الثنائية، هي أحد األدوات

املؤسسات االقتصادية احمللية، وتوسيع النسيج املؤسسايت احمللي، وبالتايل املسامهة يف حتقيق التنمية وإنعاش 
  .االقتصاد

غري أن العراقيل والصعوبات اليت ختلقها هذه الشراكة أمام املؤسسات االقتصادية، تستوجب تدخل 
ؤسسات نفسها واحلكومة احمللية، من أجل متكني هذه املؤسسات من مواجهة اآلثار السلبية امل: أطراف عدة أمهها

  .هلذه الشراكة وحماولة استغالل اآلثار اإلجيابية
  :الدور المطلوب من المؤسسات االقتصادية -1

. احملليةإن الشراكة لوحدها ال تستطيع حل املشاكل والصعوبات، اليت تعاين منها املؤسسات االقتصادية 
لذلك على هذه املؤسسات القيام مبجموعة من اإلجراءات ملواجهة حتديات اتفاق الشراكة، ومن أهم هذه 

  1:اإلجراءات نذكر
  حتسني نوعية املنتجات وتكييفها مع متطلبات األسواق احمللية واألجنبية، -
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 عصرنة طرق التسيري والتنظيم والتسويق، -

م يف تطوير الصناعة احمللية من السعي حنو اجتذاب مستثمرين أجانب،  - م وجتار لالستفادة من خربا
ا بصورة أفضل يف دوهلم املتطورة من جهة  ا أو يعرفو جهة، ولالستفادة من شبكات التوزيع اليت ميتلكو

 أخرى،

دة للثروة، -  استخدام التكنولوجيا احلديثة والتقنيات اجلديدة املوّل

 خاصة املالية،تطوير الشراكة بأشكاهلا املختلفة و  -

  .االستفادة من اخلربات ذات الكفاءة العلمية العالية -
  :الدور المطلوب من السلطات العمومية -2

  1:على احلكومة احمللية القيام ببعض التحفيزات جللب الشراكة و هذا عن طريق
  إمتام املزيد من اإلصالحات على مستوى األنظمة اجلبائية والقانونية، -
  صرفية، اليت ما زالت تعمل بطرق تقليدية تعيق حصول املؤسسات على التمويل،إصالح املنظومة امل -
  ضرورة تدعيم البنية التحتية اليت تساعد على حتسني األداء اإلنتاجي للمؤسسات، -
تمع ككل، -   تشكيل هيئة رمسية لدراسة ومتابعة موضوع الشراكة وأثرها على االقتصاد، وعلى ا
  ات األجنبية وتشجيعها،تبسيط عمليات دخول االستثمار  -
العمل على توسيع دائرة املساعدات املالية والفنية املقدمة من طرف الدول األجنبية لصاحل املؤسسات  -

 االقتصادية،

 تطبيق املعايري الدولية املعتمدة يف جمال حتسني اإلنتاج وزيادة قدرة املؤسسات على املنافسة، -

 ت على استعمال التكنلوجيا احلديثة،ترقية االبتكار التكنولوجي وتشجيع املؤسسا -

 متكني املؤسسات االقتصادية من برامج التأهيل املقرتحة، -

 إصالح التعليم التقين والتكوين املهين، وتوجيهه حنو اشراك املؤسسات يف هذا اإلطار وحتسني املستوى، -

يل النوعي القتصاد العمل على رفع كفاءة األداء وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات، من خالل التأه -
 املؤسسة،

ضرورة املسامهة يف ربط املؤسسات االقتصادية مبراكز البحث والتطوير باجلامعات ومؤسسات التعليم  -
 . املختلفة

                                                             
 .27بالل أمحية، مرجع سابق، ص  1



المؤسسة اإلقتصادیة وأثر الشراكة علیھا                 الفصل الثاني
             

 
69 

 :الفصل خاتمة

مما سبق يتضح أن املؤسسة االقتصادية شغلت حيزا هاما يف كتابات وأعمال االقتصاديني مبختلف 
م اإليديولوجية باعتب ارها متثل وبشكل عام منظمة اقتصادية اجتماعية ذات استقاللية نسبية وفيها تتخذ اجتاها

  .غري أن هذه املؤسسة ختتلف من حيث معيار التصنيف املتبع. القرارات البشرية واملادية إلنشاء قيم مضافة
ا سواء كانت جزئية أو كلية تؤثر فيها وتعد مصدر هاما للموارد  االقتصادية اليت كما أن البيئة احمليطة 

ا، غري أن هذه املوارد حتكمها جمموعة من املتغريات واليت تعد أداة   تستخدمها كمدخالت تساهم يف إنتاج خمرجا
  .كاشفة ملستوى عناصر إنتاجها وبالتايل مستوى أدائها وجودة سلعها

اإلنعكاسات واليت يتحتم وجند أن املؤسسة اإلقتصادية اليت تكون يف حالة شراكة تتعرض للكثري من اآلثار و 
على هذه املؤسسة أن تتعايش معها وأن جتد السبل الناجعة حملو كل ما هو سليب منها وإستغالل هذه الشراكة 

  .على أحسن وجه
ذه  وسندرس يف الفصل القادم واألخري إسرتاجتية الشراكة يف مؤسسة سوناطراك ومدى تأثر املؤسسة 

 .الشراكة
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  مقدمة الفصل 
تعترب سوناطراك من أقدم املؤسسات اجلزائرية اليت تبنت إسرتاجتية الشراكة فهي تعترب شريكا قدميا لبعض 

ا التعاقدية مع  لالستثمارالشركات األجنبية، إال أنه وبعد صدور القوانني املشجعة  طورت سوناطراك عالقا
االشركات األجنبية الرائدة مما يك   .سبها عامال قويا لتقوية إنتاجها وزيادة صادرا

حبيث متتلك اجلزائر ثروة حمروقاتية هائلة، إال أنه تعذر عليها إستغالل هذه الثروة على أحسن وجه وصعب 
عليها اإلستفادة منها، وهذا ما حتم عليها اللجوء واإلستعانة خبيار الشراكة األجنبية، حبيث يتطلب اإلستثمار يف 

ل البرتولية اهلائلة اليت حتتويها أراضينا اإلعتماد على تكنولوجيا متقدمة وضخ مبالغ مالية ضخمة واليت احلقو 
  .ستوفرها الشركات األجنبية

ا أثبتت  وتبقى إسرتاجتية الشراكة من أقل االسرتاتيجيات إنتهاجا من طرف املؤسسات الوطنية بالرغم من أ
  .جناعتها من خالل قطاع احملروقات

نتطرق يف هذا الفصل إىل خيار الشراكة لدى مؤسسة سوناطراك، وهذا بتقدمي عموميات حول وس
  .سوناطراك، مث إسرتاجتية الشراكة لدى املؤسسة، ويف األخري سنوضح مدى مسامهة الشراكة يف دعم سوناطراك
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  ا سوناطراك وخيار الشراكة: الفصل الثالث
  لوطنية سوناطراكعموميات حول المؤسسة ا: لمبحث األولا

 GNL1/Zالتعريف بالمؤسسة الوطنية سوناطراك ومركب : المطلب األول

  :ـ نبذة تاريخية1
مليار دينار  245هي الشركة الوطنية للبحث عن احملروقات ونقلها وحتويلها وتسويقها ذات رأس مال قدره 

ناطراك من أهم الشركات البرتولية مليون دينار جزائري للسهم الواحد تعترب سو  1سهم  245جزائري موزعة على 
ا . يف اجلزائر وإفريقيا، هي تشارك يف التنقيب، اإلنتاج والنقل عرب األنابيب، حتويل وتسويق احملروقات ومشتقا

  .معتمدة عن إسرتاتيجية التنويع
ا سوناطراك لتؤكد شهادة ميالدها بشروعها يف إنشاء وتشغيل أنبوب النقل ال ذي وكتجربة أوىل قامت 

كلم طوال، و قد مثل مبثابة خرق اتفاقية إفيان بالنسبة لفرنسا،   805يرتبط بني أرزيو وحوض احلمراء البالغ طوله 
باتفاق جزائري فرنسي يقتضي تسوية املسائل املتعلقة  1968جويلية  29وقد أدى هذا إىل إجراء مفاوضات يف 

  .بالتطور الصناعي باجلزائر
  :وناطراكأهم األحداث منذ نشأة س -2
  1971:1إلى سنة  1966ـ من سنة 1ـ 2

ا، بتشييد أول خط أنبوب نفطي يف اجلزائر    805ويبلغ طوله  OZ1ـ قامت سوناطراك، لتأكيد نشأ
  .كلم، يربط ما بني حوض احلمراء و أرزيو

  .مليون دينار 400إىل  40ـ ارتفاع رأس مال سوناطراك من 
صر على إدارة األنابيب والتسويق إىل البحث و اإلنتاج و حتويل ـ توسيع مهام سوناطراك، اليت كانت تقت

  .احملروقات
ـ شرعت اجلزائر يف عملية تأميم نشاطات التكرير والتوزيع، باعتبار سوناطراك الشركة الرئيسية لتوزيع 

  2.املنتجات النفطية يف السوق الوطنية وتدشني أول حمطة باأللوان الرمزية للشركة

                                                             
1 www.sonatrach.dz  25/04/2015لوحظ يوم   ،املوقع الرمسي للمؤسسة الوطنية سوناطراك. 
 .25/04/2015لوحظ يوم   www.djazairess.com/aps/95987موقع جزايرس، جممع سوناطراك ينشر مدونة سلوكه  2
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ك بنقل احملروقات الغازية من حاسي الرمل ومناطق اإلنتاج اجلزائرية عن طريق خط غاز ـ تكفل سوناطرا
 1.حاسي الرمل ـ سكيكدة

  .ـ أصبحت اجلزائر عضوا يف األوبك
ـ متت املوافقة من قبل احلكومة على املشروع الذي قدمته سوناطراك اخلاص بنقل غاز البرتول املميع و 

  "حاسي مسعود أرزيو " املكثفات 
  .ـ بدأت سوناطراك أوىل عمليات استغالل النفط مبجهودها الذايت يف حقل الربمة  

  : 1980إلى  1971فيفري  20ـ تأميم المحروقات 2ـ 2
  أدخل للشركة الوطنية للمحروقات يف ديناميكية جديدة  1971إن قرار اجلزائر لتأميم احملروقات يف   

ول ناقلة للغاز الطبيعي املسال حتمل اسم احلقل الغازي حلاسي ـ متيزت هذه السنة أيضا بشراء سوناطراك أل
  .الرمل

من الغاز    3مليون م 6.5بسكيكدة، تبلغ طاقته اإلنتاجية  (GL1K)ـ تشغيل مركب متييع الغاز الطبيعي 
السنة /طن 92600السنة من الربوبان و/طن 108400السنة من اإليثان و/طن 170000الطبيعي املميع و

السنة من البنزين وحمطات حتميل لناقلتني من الغاز الطبيعي املميع بطاقة إنتاجية تقدر /طن 60250ن ومن البوتا
  .3م 70000إىل  50000بـ 

طن من  2400000من غاز الطبيعي و   3مليار م 14ـ ارتفعت الطاقة اإلنتاجية حلقل حاسي الرمل إىل 
  2. املكثفات املستقرة

دف إىل زيادة معدالت إنتاج النفط والغاز واسرتاد ) قيمة احملروقاتحتديد (ومن مث بدأ تطبيق خطة  إذ 
الغاز املرتبط بالبرتول إلعادة حقنهم يف إطار االسترياد الثانوي وإنتاج غاز البرتول املميع واملكثفات ألقصى حدود 

ىل اخلام للتصدير وتلبية تسويق الغاز الطبيعي يف شىت أشكاله الغازية والسائلة واستبدال املنتجات النهائية إ
  .احتياجات السوق الوطين باملنتجات املكررة والبرتوكيماويات واألمسدة واملواد البالستيكية

  .الضخمة لالستثماراتأصبحت اجلزائر من أكرب الدول املصدرة للبرتول وهذا راجع 
سنويا من الغاز / 3مليون م 17.5بأرزيو حيث تبلغ طاقته اإلنتاجية  (GL1Z)ـ تشغيل مركب التمييع 

  .الطبيعي املميع
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  :   1985- 1980ـ إعادة الهيكلة و إنشاء الشركات 3ـ 2
هذا ما . خالل هذه الفرتة، أطلقت اجلزائر مشاريع اقتصادية كربى مما أدى إلنشاء قاعدة اقتصادية كثيفة

  .شاريع التنمية اإلقتصاديةمسح هلا من االستفادة من عائدات النفط حيث مت إعادة استثمارحصة كبرية منها يف م
شرعت شركة سوناطراك من خالل اخلطة اخلماسية، على نطاق واسع، يف جتديد عملية إعادة اهليكلة، مما 

 1شركة، منها صناعية وخدماتية وجتارية وشركات التنفيذ 17أدى إلنشاء 

 :المؤسسات الصناعية -2-3-1

  )تكرير وتوزيع احملروقات( NAFTALـ 
  )البرتوكيماويات صناعة( ENIPـ 
  )صناعة البالستيك واملطاط( ENPCـ 
  )األمسدة( ASMIDALـ 

  :شركات التنفيذ- 2-3-2
  )األشغال البرتولية الكربى ( ENGTPـ 
  )اهلندسة املدنية و البناء( ENGCBـ 
  )القنوات( ENACـ 

  :شركات الخدمات النفطية-2-3-3
  )جيوفيزياء( ENAGEOـ 
  )حفر( ENTPو  ENAFORـ 
  )خدمة اآلبار( ENSPـ 
  )اهلندسة النفطية( ENEPـ 
  )مركز البحث يف احملروقات( CERHYDـ 
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  : 1990ـ  1986عهد اإلنفتاح على الشراكة  -2-4
املتعلق بتحديد األشكال القانونية ألنشطة التنقيب  1986أوت  19املؤرخ يف  14ـ 86القانون رقم 

  .ناطراك باالنفتاح على الشراكةونقل احملروقات اليت تسمح لسو  واالستكشاف والبحث
أربعة أنواع من الشراكة كانت حمتملة وذلك مبنح سوناطراك شرف احلصول على مشاركة ال تقل عن 

51%:  
 شراكة عقد تقاسم اإلنتاج * 

 شراكة عقد اخلدمة* 

الشراكة باملشاركة دون شخصية قانونية حيث يؤسس الشريك األجنيب شركة جتارية مبوجب القانون * 
  .جلزائري الواقع مقرها باجلزائرا

الشراكة على شكل شركة جتارية ذات أسهم، تأسست مبوجب القانون اجلزائري، الواقع مقرها االجتماعي * 
  .باجلزائر

  : 1999ـ 1991ـ سوناطراك و النشاط الدولي 2-5
طة خاصة ، تسمح للشركات األجنبية الناش1991يف ديسمرب  91/01التعديالت اليت أدخلها القانون 

 .يف قطاع الغاز واسرتداد األموال املستثمرة ومنحهم مكافأة عادلة للجهود املبذولة

الذي ميون إسبانيا و "  بيدرو دوران فاريل" بدأ تشغيل خط أنابيب املغرب أوروبا املسمى  1996يف سنة 
  .1من الغاز سنويا   3 مليار م 11الربتغال عرب املغرب حيث تقدر قدرته بأزيد من 

  :ـ التحديث و التطوير2-6
  :إلى يومنا هذا  2000من سنة  -1ـ2-6

  : قامت سوناطراك ببذل جهود معتربة
  .يف اإلستكشاف و التطوير واستغالل احلقول *
  ) خطوط أنابيب وحمطات الضغط(يف اهلياكل لنقل احملروقات *
  .يف مصانع متييع الغاز الطبيعي و يف ناقلة الغاز املسال*
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، مت إطالق العديد من املشاريع يف إطار عملية تطوير األداء والتدويل و تطوير 2000منذ سنة 
واملتعلق  2007ـ 1999البرتوكيماويات والتنويع يف أنشطة جممع سوناطراك، وكذا جتاوز اهلدف احملدد للفرتة 

  .باإلنتاج األويل
فر والتنقيب، اإلنتاج، النقل البحث والتطوير، احل: ترتكز مهمة سوناطراك اليوم على الوظائف التالية

  .البحري، النقل باألنابيب وبيع احملروقات وتسويقها
موعة : سوناطراك اليوم-2ـ2-6 بعدما جتاوزت شركة سوناطراك مراحل حامسة حتولت إثرها من شركة فتية إىل ا

تصاد العاملي للمحروقات املعروفة حاليا وأصبحت إحدى أهم الشركات البرتولية والغازية، حيث ألزمها تطور االق
  .أن تتبع شروطه يف العمل والتغيري اجلاري إذا اقتضى األمر

تتمثل هذه املهمة يف تغطية احلاجيات الوطنية من احملروقات على املدى الطويل وكذا جلب العملة الصعبة  
  .الالزمة لتمويل االقتصاد الوطين

  :وقد مت وضع املراحل التالية لذلك
  .أن تكون جممع برتويل وصناعي جزائري: 1995ـ1962 :املرحلة األوىل

أن تكون جممع برتويل وصناعي جزائري دويل يتكفل بكل فروع الطاقة : 2000ـ1995: املرحلة الثانية
  .1والكيمياء واخلدمات املشرتكة

أخرى تكملة النشاطات البرتولية والغازية، الطاقة، الكيمياء بنشاطات  2000بعد سنة : املرحلة الثالثة
  .اخل... تتطلب معرفة متماثلة مثل خدمات املناجم 

أصبحت شركة سوناطراك اليوم قاعدة صناعية ناجحة قابلة للمنافسة وملواجهة التحديات خاصة بعد فتح 
االقتصاد الوطين على السوق اخلارجي، والدخول إىل اقتصاد السوق، وذلك بفضل اإلجنازات املاضية والتوسعات 

  .صعيد الوطين والدويلاحلالية على ال

                                                             
 1 sonatrach.dzwww.  27/04/2015 لوحظ يوم. 
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  :GNL1/Zتقديم مركب -3
  :تعريف المركب-3-1

اآليت من احلقل الغازي حلاسي رمل، يقع  GNهو منطقة صناعية خمتصة يف معاجلة ومتييع الغاز الطبيعي 
كلم من حاسي رمل، موقعه اإلسرتاتيجي هذا أهله ألن   500كلم من وهران و  40يف الغرب اجلزائري على بعد 

  .مايكون مه
املهمة األساسية للمركب هي معاجلة الغاز الطبيعي الآليت من حاسي رمل، بعد هذا يتم التمييع عند 

م مكعب للغاز الطبيعي وهذا يف 100000م حتت الضغط اجلوي املخزن يف أحواض سعة كل واحد منها 162
و  GNL2/Zركب إىل امل GNL1/Zأيام، من املمكن حتويل الغاز الطبيعي املميع من املركب  5مدة 

  .العكس
قبل التعبئة يف سفن غاز امليثان )  M1,M2 (يوجد مضختني لغرسال املنتوج النهائي إىل حمطتني للتعبئة 

ساعة ونصف الساعة، بعد تعبئة السفن تأخذ مسارات خمتلفة عرب  12م مكعب مدة التعبئة 125000سعتها 
  .أ .م.العامل و هي أوروبا و الو

  :وصف المركب-3-2
كلم مشال حاسي رمل وتقدر مساحته ب 500كلم شرق أرزيو، و  8ع املركب ببلدية بطيوة اليت تبعد يق

م مكعب من الغاز 250000مسارات للتمييع، يعمل باستقاللية موازاة مع معدل  6هكتار يشمل 72
بسعة  خزانات 3قدرات التخزين هي . م مكعب يف اليوم8400الطبيعي، إنتاج الغاز الطبيعي يسري مبعدل 

  .م مربع للخزان الواحد100000
  :مناطق وهي 3يقسم املركب إىل 

منطقة االستفادة تؤمن بداية وحسن عمل املسارات الستة للتمييع بتزويدها الطاقة، خصوصا أن كل 
  ...اهلياكل األخرى تضمن إنتاج البخار، الكهرباء، املاء املقطر واملشع،

أحواض  3ية تكمن يف معاجلة الغاز الطبيعي، متييعه مث ختزينه يف املرحلة الثان) التصرف(منطقة املعاملة 
ونذكر أيضا جهة . م مربع45000م مربع، ولدينا من جهة أخرى حوضني من البرتين بسعة 100000بسعة 

  .تقسيم وفصل احملروقات األثقل من الغاز الطبيعي
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لتعبئته يف السفن  )M1 M2(للتعبئة  الغاز الطبيعي املميع يرسل إىل حمطتني) النهائية(منطقة التعبئة 
بعد تعبئته يكون جاهزا لإلرسال . أذرع للتعبئة 4جند على جانب كل حمطة  .م حتت ضغط جوي162بدرجة 

  .إىل خمتلف املناطق خصوصا أوروبا وأمريكا
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  .اهليكل التنظيمي ملركب متييع الغاز الطبيعي: 06الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ثيقة مقدمة مكان الرتبص  و : المصدر

 اإلدارة

 األمانة العامة المصلحة

 مصلحة اإلعالم 

 االستغالل  المستخدمین 

 عالقات العمل 

قسم اإلدارة 
 االجتماعیة 

قسم 
الموارد 
 البشریة 

قسم 
الوسائل 
 العامة 

قسم  قسم االنتاج
 الصیانة 

قسم 
 التموین

قسم األعمال  قسم األمن  القسم التقني  قسم المالیة 
دةالجدی  

 

  التمركزفرع   العملة الصعبةفرع  فرع المیزانیة 

  المخزونفرع   الدینارفرع   التحلیلیةفرع 

  الموردفرع   الصندوقفرع   تحلیل ماليفرع 

 مصلحة الخزینة مصلحة القانونیة مصلحة المحاسبة العامة  مصلحة إعالم التسییر 
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  نشاط المؤسسة الوطنية سوناطراك: المطلب الثاني
  :إن حتقيق األهداف املذكورة سابقا استوجب من سوناطراك القيام بعدة نشاطات هي

  1:ـ نشاط المنبع1
ذه . يغطي نشاط املنبع نشاطات البحث، االستكشاف، تطوير وإنتاج احملروقات* تضطلع سوناطراك 

  .ت مبجهود ذايت، أو بالشراكة مع شركات برتولية أخرىاخلريا
  سبعة وعشرون مبجهود ذايت والباقي بالشراكة 2010اكتشافا من احملروقات يف سنة  29مت حتقيق *

  :االكتشاف.1ـ1
وتعترب هذه األخرية من أهم املراحل يف الصناعة البرتولية حيث شهدت أول أشغال التنقيب سنة    
  .لك باللجوء إىل عقود الشراكة مع الشركات األجنبية نظرا لضخامة املشروعحبوض شلف وذ 1980

ستة أبار منها ثالثة أبار للبرتول  2001بينما عملية االستكشافات فهي تتم سنويا حيث مت اكتشاف سنة 
  .وأخرى للغاز

زيادة يف االحتياطي للمحروقات من خالل حتقيق تسعة وعشرون اكتشاف  2010كما شهدت سنة 
من النفط ) 3(من النفط ثالث ) 12(من الغاز والغاز املكثف، اثنا عشر) 14(جديد من بينها أربعة عشر 

  . والغاز
  :       التنقيب. 2ـ1

  2:يف نشاط التنقيب بعدة تطورات منها 2010متيزت 
منها عن طريق  %81، حيث مت حتقيق D2كلم من التشكيالت الزلزالية   11886ـ احلصول على 

هود   الذايت لسوناطراك ا
  مبجهود الذايت لسوناطراك %50، منها D3كلم من التشكيالت الزلزالية   9021ـ احلصول على 

هود الذايت سوناطراك  85، حيث مت حتقيق )آبار منجزة(بئر  75ـ حفر    باملئة منها با
  واجلدول التايل يوضح وضعية بعض حقول املؤسسة الوطنية سوناطراك 

  
  

                                                             
  . 14، ص 2010لسنة  12جملة سوناطراك العدد   1
  .14، ص 2010لسنة  12جملة سوناطراك العدد   2
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  وضعية بعض حقول املؤسسة سوناطراك : 4الجدول رقم 
  حقول مستغلة من طرف

  طراك فقسوناط
  حقول مستغلة بالشراكة

  
  ـ حاسي مسعود 

  ـ ان أمناس
  ـ حاسي رمل

  ـ سطح
  ـ روردنوس

  ـ تني فوي تابنكورت
  ـ قاسي طويل

  ـ أوهانت 
  ـ حوض بركاوي

  

  ـ حاسي بركني
  ـ أورهود

  ـ منزل جلمة مشال واحلقول التابعة
  رد أوالد مجعةـ رو 

  ـ توات
  ـ القاسي
  ـ أوهانت

  ـ تني فوي تابنكورت
  ـ ان صاحل

  
  

  www.sonatrath.dz: المصدر

  :ـ نشاط المصب2
  .نشاط املصب مسؤول عن تطوير وحدات متييع الغاز الطبيعي وعن فصل غاز البرتول املميع وعن التكرير

  :ن خالل نشاط املصب ما يليمتلك سوناطراك م
بسكيكدة، بطاقة إنتاجية إمجالية ) 01(بأرزيو و ) 03(جممعات من الغاز الطبيعي املميع، ) 04(ـ أربع 

  1.من الغاز الطبيعي املميع  3مليار م 44قدرها 
  .مليون طن 10.4من غاز البرتول املميع بأرزيو، بطاقة إنتاجية إمجالية قدرها ) 02(ـ جممعني 

  .مليون طن سنويا 207باجلزائر العاصمة ذات قدرة على معاجلة النفط اخلام قدرها ) 01(حدة ـ وا
  .مليون طن سنويا 15بسكيكدة ذات قدرة على معاجلة النفط اخلام قدرها ) 01(ـ واحدة 
  .مليون طن سنويا 2.5بأرزيو ذات قدرة على معاجلة النفط اخلام قدرها ) 01(ـ واحدة 

                                                             
  .11، ص 2010التقرير السنوي لسوناطراك   1
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  .مليون طن سنويا 1.1سي مسعود ذات قدرة على معاجلة النفط اخلام قدرها حبا) 01(ـ واحدة 
  :ـ اإلنتاج3

 1921 فعملية إنتاج الغاز انطلقت سنة تعترب هذه العملية كمرحلة موالية لعملية التنقيب واالكتشاف،
ملشاركة األجنبية ، فعرفت عملية اإلنتاج تطورا هاما خاصة بعد ا1980بينما عملية إنتاج البرتول انطلقت سنة 

  1. 3مليون م 143فقد وصل إىل  2000أما يف سنة  1990يف   3مليون م 113حبيث أن إنتاج الغاز سجل 
طن (م .ب.مليون ط 213.9حيث بلغ اإلنتاج األوىل للمحروقات، على مستوى مجيع املنتجات، إىل 

  .من الغاز الطبيعي  3مليار م 145.8مليون طن من البرتول اخلام و 55.3، منها )برميل معادل
باملئة من  54باملئة من اإلنتاج الذايت لسوناطراك و 75متثل مناطق حاسي مسعود وحاسي الرمل نسبة 

  .إمجايل اإلنتاج األوىل
من البرتول خام،  %62من الغاز الطبيعي،  %6على  2010يشمل اإلنتاج األوىل للمحروقات لسنة 

  .ميعمن غاز البرتول امل %4من الكثافات و 6%
باملئة من إمجايل إنتاج البرتول اخلام، أما فيما يتعلق بإنتاج  52ميثل إنتاج البرتول اخلام عن طريق الشراكة 

  .من إمجايل اإلنتاج %18الغاز الطبيعي عرب الشراكة فهو ميثل 
  : ـ التسويق4  

طية و مضاعفت حتملت سوناطراك عملية توزيع املنتجات النف 1980بعد تأميم مؤسسات التوزيع يف 
ا يف األسواق العاملية   .نقاط البيع لرفع صادرا

ب، يف سنة .م.مليون ط 116.3متت احملافظة على مستوى حجم الصادرات مبعدل : تصدير األحجام
مليون  157.5حيث كان يقدر حجم املبيعات بـ  2009حيث شهد اخنفاض طفيف مقارنة بسنة  2010

  .ب.م.ط
 44.4مليار دوالر أمريكي مقابل  56.1بـ  2010أعمال الصادرات لسنة يقدر رقم : قيمة الصادرات

  .26.42، أي بزيادة تقدر بـ 2009مليار دوالر أمريكي يف سنة 
باملئة مقارنة  23حيث شهد اخنفاض بـ  2010مليون طن، يف سنة  1.3بلغ حجم الواردات : الواردات

  .2009بسنة 

                                                             
  .17، ص2010التقرير السنوي ملنظمة األوبك لسنة  1
  .12، ص2010التقرير السنوي لسوناطراك  2
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يف سنة .ب.م.مليون ط 36.1 السوق احمللية واملوجهة للغري بلغت الكميات املباعة يف: السوق المحلية
باملئة مقارنة بإجنازات السنة املالية  4بزيادة ما يقارب  2009ب، يف سنة .م.مليون ط 34.8مقابل  2010
  .1مليون طن 11زادت نسبة تسليم الوقود للسوق احمللية حبوايل  2009

                                                             
 1 www.sonatrach.dz  30/04/2015لوحظ يوم. 
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  ة سوناطراكإستراتيجية الشراكة في مؤسس: المبحث الثاني
  في المؤسسة وأهدافهاالشراكة تنظيم : المطلب األول

  : 1ـ تنظيم نشاط الشراكة في مؤسسة سوناطراك1
  :تقوم اجلهة املتخصصة بالشراكة لدى مؤسسة سوناطراك باملهام التالية

  ،ـ حتديد وإرساء إسرتاتيجية املؤسسة يف إطار الشراكة
م،  ـ البحث عن الشركاء واستقطا

  مشاريع الشراكة، ـ حتديد
  ـ التفاوض وإعداد حماضر االتفاق املطابقة للقوانني املنصوص عليها،

  ـ التكفل بالعمليات اإلدارية والقانونية املرتبطة بتشريعات الشركات املختلطة،
  ـ املسامهة يف متابعة مراحل قيادة وإجناز املشاريع،

  ـ التنسيق ومتابعة التقدم يف إجناز املشاريع،
عقد (دة الشركاء لدى اإلدارة احمللية والوطنية للحصول على خمتلف الوثائق املتعلقة باإلستثمار ـ مساع

  ).اخل........ امللكية، 
تقوم مديرية الشراكة، إضافة لتلك املهام، باإلشراف على كل املراحل واإلجراءات الالزمة إلقامة 

  .املشروعات املشرتكة
  : 2سسة سوناطراكـ مراحل إقامة مشروع مشترك في مؤ 2

  :تتمثل املراحل األساسية إلقامة مشروع مشرتك بني سوناطراك واألطراف األجنبية فيما يلي
هي مرحلة تبدي فيها كل من سوناطراك والطرف األجنيب رغبة يف إقامة لوجهات : ـ مرحلة االتصال1

  .النظر
ديد طبيعة العالقة بني الطرفني، ويعتمد بعد اختاذ قرار الشراكة، تبدأ املفاوضات لتح: ـ مرحلة املفاوضات2

  .جناح املفاوضات لكل طرف على مدى قدرته التفاوضية، اليت حيافظ من خالهلا على مصاحله اخلاصة
يعين التوقيع قبول نتائج املفاوضات رمسيا، واإللتزام بتنفيذها، وهذه املرحلة تعد : ـ توقيع حمضر االتفاقية3

  .لطرفنيبداية االرتباط الفعلي بني ا

                                                             
  .معلومات مقدمة من طرف األستاذ املؤطر أثناء الرتبص  1
  .نفس املرجع السابق  2
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يف هذه املرحلة يتم إنشاء األطر القانوين للمشروع، وحتديد اهليكل : ـ التكوين القانوين للمشروع املشرتك4
  .اخل......... القانوين له، إضافة إىل االتفاق على القانون األساسي، املسريين 

  .هو إجراء إداري الزم إلنشاء املشروع املشرتك: ـ القيد يف السجل التجاري5
هي مرحلة هامة يف كل مشروع استثماري لتحديد التكاليف، ومدى مردودية : ـ إقامة دراسات اجلدوى6

  .املشروع
يكون بتقدمي حصص التمويل وإنشاء فرق عمل لتسيري عمليات اإلنتاج واحرتام : ـ انطالق إجناز املشروع7

  .مواعيد انطالق نشاط االستغالل
تتميز هذه املرحلة بتنصيب إدارة املشروع، واليت تتكون عادة : نتاجـ مرحلة استغالل املشروع وبداية اإل8

  .من نفس الفريق الذي قام بإجنازه، كما تتم خالل هذه املرحلة تنفيذ برامج اإلنتاج بشكل تدرجيي
  :ـ مميزات عقود الشراكة في سوناطراك3

  1:و تتمثل يف 14-86حتدد مميزات عقود الشراكة عن طريق القانون رقم 
ن العقود املربمة بني املؤسسة الوطنية والشركاء األجانب حتددها قواعد حيث ختضع الشراكة للمسامهة يف ـ إ

  .األعباء واألخطار والنتائج، وكيفية انتفاع الشريك األجنيب
ـ املؤسسة الوطنية سوناطراك هي املؤسسة الوحيدة اليت متلك الرخص املنجمية وامللتزمة اجتاه الدولة طبقا 

  .انني وخمتلف التنظيمات املنصوص عليها يف جمال احملروقاتللقو 
ـ باستطاعة شركة سوناطراك إبرام بروتوكول مع أي طرف أجنيب يلتزم مبوجبه هذا األخري يف إطار الشراكة 

 .جبميع اإللتزامات املادية، والتزامات الدولة فيما خيص انتفاع الطرف األجنيب يف حالة اكتشافه حلقل ما

، ويف إطار املرونة مسح ببعض اإلمتيازات جعلت اإلنتفاع 14ـ86على هذه املميزات فإن قانون وبناءا 
    2:يأخذ األشكال اآلتية

ـ حصول الشريك األجنيب يف امليدان على جزء من إنتاج احلقل املكتشف يطابق نسبة مسامهة يف اإلشرتاك 
  .كما هي حمددة يف القانون  %49واليت جيب أال تتعدى 

نح للشريك األجنيب حصة من إنتاج احلقل املكتشف تعويضا لكل األعباء املنجزة على اإلكتشاف، ـ مي
  .باإلضافة إىل األجور احملددة يف عقد الشراكة

                                                             
يب، اجلريدة الرمسية، ، خاص مبجال التنقيب والبحث عن احملروقات واستغالهلا ونقلها باألناب1986أوت سنة  16املؤرخ يف  14ـ86قانون رقم   1

  .17، ص1986، سنة 35العدد 
  .14، ص12/12/94املوافق  435ـ94، املتعلقة باملرسوم التنفيذي 22اجلريدة الرمسية العدد   2
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ـ دفع مبلغ للشريك األجنيب عينا كان أو نقدا، وذلك حسب الكيفيات املتفق عليها يف عقد الشراكة من 
  .التجاري، تعويضا ملصاريف االكتشاف واألجور احملددة يف العقدخالل اكتشافه حلقل قابل لالستغالل 

  :ـ أهداف الشراكة في مؤسسة سوناطراك 4 
  :دف املؤسسة من خالل تبنيها إلسرتاتيجية الشراكة إىل 

  ـ توسيع جمال النشاط ورفع احلصة السوقية،
  ـ مواكبة وسائل إنتاج املؤسسة للتكنولوجيا احلديثة،

  الة يف رفع إمكانات اإلنتاج احمللي عن طريق اإلستثمار بالشراكة،ـ املسامهة الفع
  ـ ضمان مردودية االستثمارات باختيار أفضل الشركاء،

  ـ تطوير املعرفة العملية وتوسيع قائمة املنتوجات،
  .ـ إدماج املؤسسة يف األسواق اإلقليمية والعاملية

   سوناطراكأشكال الشراكة وأهم شركاء : المطلب الثاني

  :أشكال الشراكة-1
  : إن الشراكة يف ميدان احملروقات حددت بأربعة أشكال وهي

  : ـ إشتراك بالمساهمة1ـ1
  .ـ يتحمل الشريك األجنيب املسؤولية دفع األعباء و الرسوم على حصته يف اإلنتاج

من  %49ـ يسحب الشريك األجنيب حصته من إنتاج احلقل حسب نسبة املسامهة، واليت ال تتجاوز 
  .إلنتاج املكتشفا

  .ـ جيب على الشريك األجنيب أن يؤسس شركة ختضع للقانون اجلزائري
  .ـ تتحمل الشركة األجنبية كامل خماطر البحث

ـ عند اكتشاف حقل قابل لالستغالل التجاري فإن الشركة األجنبية تتمتع حبقها يف إنتاج احلقل بنسبة 
  .مسامهتها
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  :ـ الشراكة التجارية2ـ1
ـ 87الواردة يف املرسوم رقم (يات الغاز اليت مت احلصول عليها يف إطار إحدى أشكال الشراكة ـ تصدير كم

، إما باالشرتاك بني سوناطراك والشريك األجنيب، وإما من قبل سوناطراك )21/07/1987املوافق لـ  159
  .مبفردها

  .إعادة األموال إىل اجلزائرـ مهما تكن طريقة التصدير فإن حصة الشريك األجنيب ال ختضع ألي إلتزام ب
يتمتع الشريك األجنيب حبق التصرف خارج اجلزائر يف حصته من ناتج البيع ألجل التصدير املساومة لنسبة 

  .مسامهته
  1:ـ عقد تقاسم اإلنتاج3ـ1

  :بناءا على القوانني املتعلقة بالشراكة ميكن أن نستنتج يف هذا النوع من العقود ما يلي
احلصة ) 14ـ86من قانون  22املادة (تسلم للشراكة األجنبية " تقاسم اإلنتاج"قد يف حالة إبرام ع* 

العائدة إليها عن اإلنتاج املكتشف، حسب قيمة التسليم يف ميناء الشحن معفاة من مجيع األعباء والرسوم ومن 
  .مجيع اإللتزامات اجلبائية البيرتولية

يف العقد وباألخص حسب جمهود البحث واالستغالل حتدد كمية احملروقات العائدة للشريك األجنيب * 
  .وأمهية االستثمارات املوظفة لذلك

، )لسوناطراك  %51للشريك األجنيب و %49(بناءا على ما يأخذه كل طرف من اإلنتاج املكتشف * 
  : فإن هذا النوع من الشراكة يقوم على

  .ة والضريبة على حصة من اإلنتاجـ تقاسم اإلنتاج يف احلقل، حبيث كل طرف مسؤول على دفع األتاو 
ـ تقاسم األرباح احملققة من بيع إنتاج احلقل املكتشف وهنا تتحمل الشركة التجارية دفع األتاوة والضريبة 

  .على اإلنتاج
  :ـ عقود الخدمات4ـ1

  :تنقسم عقود اخلدمة إىل نوعني مها
  .لوكالةـ عقد اخلدمة ذات املخاطر والذي يطلق عليه اسم عقد املؤسسة أو ا

ـ عقد املسامهة التقنية دون املخاطر، وتقدم الشركة األجنبية يف إطاره خدمات للشركة الوطنية اليت تتحمل 
  .وحدها املخاطر املالية لالستغالل واإلنتاج

                                                             
  .19ص  ،1986املوافق جلويلية  14ـ86املتعلقة بقانون ) 35(اجلريدة الرمسية العدد  1
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 :وبناءا عليه فإنه يف هذه احلالة ويف إطارالشراكة 

  .من اإلنتاج املكتشف %29جاوز ـ يدفع للشركة األجنبية مبلغ عيين أو نقدي الذي جيب أن ال يت
  .ـ حيدد الدفع عينا أو نقدا وكذا كيفيات التسديد مقدما يف العقد

ـ إذا إتفق الطرفان على الدفع عينا، تسلم حصة الشريك األجنيب بقيمة التسليم يف ميناء الشحن من مجيع 
   .األعباء والرسوم وكذا من كل اإللتزامات اجلبائية البرتولية

  : سوناطراكاء ـ أهم شرك2
 شركة أركو "ARCO "1األمريكية : 

أفريل  15بتاريخ " ARCO"اإلنتاج مع شركة  من نوع تقاسم عقد شراكة أبرمت شركة سوناطراك
1996. 

 25الذي سينتقل إنتاجه من " رهد البغل" خيص تطوير ورفع املعدل اإلحتياطي للبرتول اخلام يف حقل 
اية ألف برميل يف اليوم حىت 125ألف إىل    : ، حمتويات العقد ترتكز على ما يلي1999 

  .مليون دوالر أمريكي إىل شركة سوناطراك 225ـ دفع مبلغ جزئي كحق دخول يقدر بـ 
  .مليون دوالر كنفقات ختص اإلستغالل يف عني املكان 103ـ دفع 
علما أن  مليون دوالر كإستثمارات على البحث يف ميدان الغاز وذلك حلساب سوناطراك 50ـ دفع 

  كما حددها قانون احملروقات   %49الشريك األجنيب يأخذ دوما 
  أموكو األمريكية"Amoko Corporation  " 

جويلية  29األمريكية بتاريخ ) AMOKO" (أموكو"أمضت شركة سوناطراك عقد شراكة مع شركة 
غازية مت إكتشافها يف  سنة من نوع تقاسم اإلنتاج، ويتعلق بتطوير وإستغالل أربعة حقول 20، مدته 1998
مليون دوالر كحق الدخول، علما أن  30لشركة سوناطراك " أموكو"، حيث قدمت شركة "عني أمناس"منطقة 

مليون دوالر أمريكي تدفعه هذه  111مليون دوالر، باإلضافة إىل مبلغ يقدر بـ  790قيمة االستثمار تقدر ب 
هذه االكتشافات، علما أن إنتاج األربع حقول يبدأ يف  الشركة لتغطية نفقات االستثمار اليت متت من جزء

2002.  
  

                                                             
1 Akacem khadija, "evaluation théorique et pratique de l’investissement étranger en 
algérie 1962-1999" ,thése de magistére, université d’alger, juin 2000 ,p 138. 
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  بيتروكندا)Pètro- Canada( 

ملدة عشر سنوات " بيرتوكندا"أمضت شركة سوناطراك عقد شراكة مع شركة  1993أفريل  26يف 
علما أن شركة  يف جمال احملروقات، مليون دوالر يتعلق إساسا بتكوين وتأهيل اليد العاملة 34.5باستثمار يقدر بـ 

ال" بيرتوكندا"   .هي أهم شركة برتولية كندية متخصصة يف هذا ا
  برتيش بيتروليوم)B.P(1: 

اية ديسمرب  سنة، بقيمة  30عقد شراكة مع شركة سوناطراك مدته  1995لقد أمضت هذه الشركة يف 
هذا العقد يدفع الشريك مليار دوالر أمريكي، ومبوجب  1.015ثالثة مليار دوالر أمريكي حصة سوناطراك 

  مليون دوالر أمريكي،  50األجنيب مقابل حق الدخول 
 ):AGIP(شركة أجيب

وذلك  1986هي أول شركة أجنبية متضي عقدا مع سوناطراك من نوع تقاسم اإلنتاج بعد صدور قانون 
يتضمن سنوات  5أمضت هذه الشركة عقدا مع اجلزائر مدته  1997و يف ماي . 1991ديسمرب  17بتاريخ 

  .مليون دوالر يتعلق أساسا بتكوين اليد العاملة اجلزائرية يف جمال البحث واستغالل احملروقات 31.7إستثمار قدره 
  

  شركة توتال)TOTAL (الفرنسية : 

اإلسبانية " ربسول"وشركة ) %35(الفرنسية ) total(وشركة توتال ) %35(أبرمت شركة سوناطراك 
" تنب فوي تبنكورت"خيص حقل غاز  1996جانفي  28اإلنتاج، بتاريخ  عقد شراكة من نوع تقاسم) 30%(

مليون دوالر موجهة للتطوير والباقي موجهة لالستغالل، علما  663مليون دوالر أمريكي منها  874يقدر بـ * 
  .سنة 20أن مدة العقد 

  شركة بيتروناس)petronas (ماليزيا: 

وميثل العقد احلادي عشر  1996سنة " بيرتوناس"اليزية أبرمت شركة سوناطراك عقد شراكة مع الشركة امل
سبع سنوات يتعلق بالبحث يف املنطقة الشمالية الشرقية حلاسي مسعود ) 7(مدة خدمة  1993منذ سنة 

  . مليون دوالر 38ويتضمن استثمار قدره 
  
  

                                                             
1 Akacem .kh, op-cit p 144. 
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 بي - أش-بي)BHP :(1 

مليون دوالر، يتعلق  62كة بـ عقد شرا ) BHP(أمضت الشركة األسرتالية  1997يف شهر ماي من عام 
  ).BASSIN D’ilizi" (باسان إليزي"بالتدخل يف جمال االكتشافات البرتولية يف مشال شرقي 

  وميكننا تلخيص الشركاء يف اجلدول التايل
  أهم الشركاء املتعامل معهم: 5الجدول رقم 

  الشريك األجنبي
 

  البلد
  تاريخ إبرام عقد شراكة

  

ARCO 15/04/1996  أ.م.الو  

AMOKO 29/07/1998  أ.م.الو  
AGIP 17/12/1991  إيطاليا  

BP 23/12/1995  بريطانيا  
BHP 31/05/1997  أسرتاليا  

TOTAL 28/01/1996  فرنسا  
PETRONAS 14/12/1996  ماليزيا  

PETRO CANADA 26/04/1993  كندا  

  
  من إعداد الطالب بناءا على املعلومات السابقة :المصدر  

                                                             
1 Akacem khadija, op-cit, P156. 
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  دعم سوناطراك االجنبية فيمساهمة الشراكة  :الثالثالمبحث 
  الشراكة األجنبية في زيادة اإلنتاج دور: االولالمطلب 

بعد عملية البحث والتنقيب ويف حالة اكتشاف آبار جتارية للغاز أو البرتول فإنه تأيت كخطوة ثانية عملية 
اج يف منابع النفط و الغاز ضمن نشاط إنتاج واستغالل هذه اآلبار وتتم هذه العمليات من حبث واستثمار وإنت

ذه العملية سوناطراك لوحدها أو مبشاركة شركات نفطية أخرى ويف ما يلي L’amontاملنبع  ، حيث تقوم 
  .2010 -2000اجلدول يوضح بنية إنتاج احملروقات خالل الفرتة 

  )مليون طن برميل معادل: الوحدة(2010 - 2000تطور بنية إنتاج احملروقات خالل الفرتة  :6الجدول رقم 
  

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000اإلنتاج   السنوات                

  154.9  154  160  161  164  167  168  170  174  177  184  إنتاج سوناطراك لوحدها

إنتاج عرب الشراكة 
  )شركات أجنبية(

18  25  32  42  55  65  66  72  72  66  59.1  

  213.9  220  232  233  230  232  223  212  206  202  202  كلي  إنتاج

نسبة اإلنتاج عرب الشراكة 
   %من اإلنتاج الكلي 

8.91  
  
 

12.37  15.53  19.81  24.66  28.1  28.69  30.9  31.03  30.0  27.63  

 )2010-2000(التقارير السنوية املختلفة لسوناطراك    :المصدر

إىل  2000روقات يف تزايد مستمر خالل الفرتة املمتدة من يالحظ من اجلدول السابق أن إنتاج احمل
مليون  213.9إىل  2000، خالل سنة 1م.ب.مليون ط 202، حيث ارتفع حجم اإلنتاج من 2010

بـ  2007م، حيث بلغ أعلى مستوياته يف سنة .ب.مليون ط 11.9، أي بزيادة تقدر بـ 2010م سنة .ب.ط
  م .ب.مليون ط 233

، حيث اخنفض إنتاجها 2010حىت  2000ناطراك يف تناقص مستمر منذ سنة ويالحظ أن إنتاج سو 
م .ب.مليون ط 154.9مث إىل  2007م سنة .ب.مليون ط 161إىل  2000م سنة .ب.مليون ط 184من 

                                                             
  " .رارةلرت وفق الشروط العادية لضغط احل 158.9حجم النفط اخلام الذي  يساوي " الربميل هو  1

  " .كيلو حراري مسامي حملتوى برميل برتول خام  14000000حجم احملروقات السائلة أو الغازية اليت متثل إحتواء طاقويا قدره " الربميل املعادل هو 
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م ويف املقابل ارتفع .ب.مليون ط 29.1م و.ب.مليون ط 23، أي باخنفاض يقدر على التوايل 2010سنة 
مليون  59.1حىت وصلت إىل  2000م سنة .ب.مليون ط 18من احملروقات من  إنتاج الشركات األجنبية

م، وهذا يعين أن نسبة إنتاجها انتقلت من .ب.مليون ط 41.1، أي بزيادة تساوي 2010م سنة .ب.ط
ا  2010سنة  %27.63من اإلنتاج الكلي إىل  2000سنة  8.91% بعد أن بلغت أقصى مستويا

. الدور الواضح للمشروعات األجنبية يف زيادة اإلنتاج يف قطاع احملروقات وهو ما بني 2008سنة  31.03%
، 2000وما جيدر اإلشارة إليه أن اخنفاض نسبة حجم إنتاج احملروقات من طرف الشركات األجنبية قبل سنة 

ية باستغالل وتطوير يعود إىل صرامة القوانني املتعلقة باحملروقات واملتبناة سابقا واليت مل تكن تسمح للشركات األجنب
  .اآلبار املكتشفة من قبل واليت كانت حمتكرة من قبل سوناطراك

، وسع هذا القانون من إطار الشفافية واملنافسة وعدم 1املتعلق باحملروقات 07-05إال أنه بعد تبين قانون 
ت نقل احملروقات وفتح التميز بني املتعاملني العموميني وغريهم يف منح الرخص ورفع االحتكار يف إستغالل منشآ

ال لإلستثمار وفيما يلي عرض ملسامهة الشركات األجنبية يف زيادة اإلنتاج حسب كل منتج وذلك ما يوضحه . ا
  اجلدول املوايل

                                                             
  .16، ص 19/07صادرة بتاريخ , افريل 28املؤرخ يف  07-05القانون , "يتعلق باحملروقات "  2005 50اجلريدة الرمسية  1
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-2000تطور إنتاج البرتول اخلام، املكثفات، غاز البرتول املميع والغاز الطبيعي خالل الفرتة : 7الجدول رقم 
2010.  

  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

   
برتول خام 

مليون ( ومكثفات
  )  م.ب.ط

إنتاج 
سوناطراك 

  لوحدها 

 49   47   44   43   43   42   41   41   39    /  35.25  

إنتاج 
الشركات 
  األجنبية

11  12  19  29  33  37  38  38  38    /  31.25  

  66.5  /    77  79  79  79  76  72  63  59  60  إنتاج كلي

البرتول  غاز
GPL ) مليون

  )م.ب.ط

إنتاج 
  سوناطراك

7  8  8  7  7  7  6  3  6    /  6  

إنتاج 
الشركات 
  األجنبية 

1  1  1  1  2  2  2  6  3    /  3  

  9  /    9  9  8  9  9  8  9  9  8  إنتاج كلي

  
الغاز الطبيعي 

GN3م  

إنتاج 
  سوناطراك

128  129  128  125  124  124  122  120  119    /  120  

إنتاج 
الشركات 
  األجنبية

12  12  12  13  20  28  20  33  35    /  26  

  146  /    154  153  150  152  144  138  140  141  140  إنتاج كلي

  
  )2010-2000(التقارير السنوية املختلفة لسوناطراك  :المصدر



 سوناطراك وخیار الشراكة    : الفصل الثالث

 
94 

 من خالل اجلدول السابق نالحض

  تطور إنتاج البترول الخام و المكثفات: 

، حيث ارتفع 2010-2000اخلام واملكثفات يف تزايد خالل الفرتة يتضح من اجلدول أن إنتاج البرتول 
مليون  6.5،أي بزيادة تقدر ب 2010م سنة .ب.مليون ط 66.5إىل  2000م سنة .ب.مليون ط 60من 
، وتساهم الشركات األجنبية يف زيادة هذا اإلنتاج من البرتول واملكثفات سنويا، 2010م خالل سنة .ب.ط

مث إىل  2007م سنة .ب.مليون ط 38إىل  2000م سنة .ب.مليون ط 11ا من حيث انتقل حجم إنتاجه
 %18.33، أي أن نسبة مسامهتها يف اإلنتاج البرتويل ارتفعت من 2010م خالل سنة .ب.مليون ط 31.25

وهي نسبة معتربة وهذا يشري إىل دورها  2010و 2000كحد أقصى خالل الفرتة الفاصلة بني   %48.10إىل 
 .ملسامهة يف زيادة إنتاج البرتول واملكثفات و بالتايل زيادة حجم الصادراتالكبري يف ا

  تطور إنتاج غاز البترول المميعGPL : 

ينتج غاز البرتول املميع أساسا من حقول الغاز الطبيعي، إىل جانب استخالصه من عملية معاجلة البرتول 
م، وبالرغم من أن إنتاج غاز البرتول .ب.مليون ط 9و8اخلام ويالحظ من اجلدول أن اإلنتاج ثابت تقريبا عند 

املميع يف مستويات منخفضة باملقارنة مع إنتاج البرتول اخلام واملكثفات، إال أن الشركات األجنبية تساهم بنسب 
  .GPLمن اإلنتاج الكلي للـ  2008كحد أقصى سنة   %33.33إىل  2000سنة  %12.5ترتاوح ما بني 
 ي تطور إنتاج الغاز الطبيعGN: 

من الغاز  3م مليار 80من  %66تتميز احلقول اجلزائرية بغناها اخلاص بالغاز الطبيعي، حيث ما يقارب 
ويقدر احتياطي الغاز اجلزائري حبوايل " حاسي رميل"الذي تقوم اجلزائر بتسويقه، خاصة من حقل الغاز العمالق 

بالنسبة للغاز الطبيعي وما يقارب  3مليار م 38 من جمموع االحتياطي العاملي، كما تقدر طاقة التصدير بـ 3%1
فإنه يتم عن طريق الشركة الوطنية  GNيف شكله املميع، وفيما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي  3مليار م 27

ا الذاتية أو عن طريق الشراكة األجنبية   .سوناطراك لوحدها وبإستخدام إمكانيا
أكرب بكثري من إنتاجه عرب  GNيف إنتاج الغاز الطبيعي ويبدو واضحا من اجلدول أن مسامهة سوناطراك 

الشراكة، كما أن إنتاج سوناطراك بالرغم من كربه، إال أنه يشهد اخنفاضا طفيفا يف كل سنة خالل الفرتة 
عن طريق الشركات األجنبية بعد أن كان مستقرا  GNويف املقابل يالحظ ارتفاع حجم إنتاج  2010 -2000

                                                             
  .14ص 2006تقرير السنوي لسوناطراك لعام ال 1
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كحد   2008يف سنة   3مليار م 35، مث ارتفع إىل 3مليار م 12عند  2002حىت  2000خالل السنوات من 
  .منتجة من طرف سوناطراك 3مليار م 119أقصى، مقابل 

، GNوإذا ما أردنا احلكم على مدى مسامهة الشركات األجنبية يف زيادة حجم اإلنتاج من الغاز الطبيعي 
إىل  2000سنة  %8.57إلنتاج الكلي يف ارتفاع مستمر من فيالحظ أن نسبة إنتاج الشركات األجنبية من ا

وهو ما  2008سنة  %22.72و 2007سنة  %21.56، مث إىل نسبة 2004سنة  % 13.88حوايل 
  .GN    يؤكد املسامهة الواضحة للشركات األجنبية يف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي

  ماية البيئةمساهمة الشراكة في نقل التكنولوجيا و ح  :المطلب الثاني 
  :نقل التكنولوجيا -1

تعترب مسألة نقل التكنولوجيا من بني األدوات الرئيسية اليت تلجأ إليها الدول النامية خاصة لتحقيق 
ويظهر األثر الواضح للشراكة األجنبية يف نقل التكنولوجيا إىل قطاع احملروقات من خالل . أهدافها التنموية

يب والبحث واالكتشاف، هذا النشاط يعترب املرحلة األوىل يف صناعة احملروقات، مسامهتها الكبرية يف نشاط التنق
ا جغرافيا  حيث يتمثل اهلدف منها أساسا يف معرفة اآلبار اليت يتواجد فيها البرتول والغاز وذلك بتحديد مكا

ا اف واجلدول و ذلك باستعمال عدة أساليب للبحث واالستكش وجيولوجيا حسب طبقات األرض وتقدير كميا
  .املوايل يوضح مسامهة الشركاء األجانب يف عمليات البحث واحلفر التطويري
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  2007 -2000مسامهة الشركاء األجانب يف عمليات البحث واحلفر التطويري خالل الفرتة : 8الجدول رقم 
  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات        النشاط

  
  
  

  البحث

  325991  216692  184728  160945  122614  76482  92642  102704  )م(متار حمفورة أ

  176702  123886  90897  100895  68948  30579  44365  61768  فيها املشاركة

  114  77  64  60  41  29  36  36  آبار حمفورة 

من طرف 
  سوناطراك

15    23  20  18  25  32  29  51  

  63  48  32  35  23  9  13  21  الشركات األجنبية

  
  

حفر 
  التطوير

سوناطراك لوحدها 
  )م(

  /  194551  161072  195240  217816  265698  279718  239981  

  273731  282632  195514  176272  274119  336067  200655  /     الشركات األجنبية

مردودية سوناطراك 
  شهر لآللة/م

1382  1306  1369  1501  1498  1599  1157     /  

 مردودية الشركات
شهر / األجنبية م

  لآللة

1906  2210  2509  2372  2492  2235  1172      /  

 )2007-2000(التقارير السنوية املختلفة لسوناطراك  :المصدر

من خالل املعطيات السابقة يبدو أن الشركات األجنبية تساهم بشكل كبري يف عملية البحث ويظهر ذلك 
م سنة  61768حيث ارتفعت عدد األمتار احملفورة من  من خالل عدد األمتار احملفورة سنويا من طرفها،

على التوايل  %54.20و %60.14، وهي بذلك متثل نسبة 2007م حمفورة سنة  176702إىل  2000
  .2007و 2000خالل السنتني 
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فإن عدد األمتار احملفورة من طرف الشركات األجنبية يف إطار الشراكة مع  1أما فيما يتعلق حبفر التطوير
راك أكرب من عدد األمتار احملفورة من طرف سوناطراك لوحدها، فمثال كان عدد األمتار احملفورة واليت تدخل سوناط

م 194551مقابل  2001م حمفورة سنة 200655ضمن احلفر التطويري من طرف الشركات األجنبية يقدر بـ 
سا إىل استخدامها آلالت حمفورة من طرف سوناطراك، ويرجع هذا التفوق من طرف الشركات األجنبية أسا

ا أكرب ويعين باملردودية وتقنيات عالية اجلودة والتكنولوجيا يف جمال التنقيب والبحث وهو ما جعل مردودية آ ال
  ".عدد األمتار احملفورة من طرف كل آلة مستخدمة يف عملية البحث والتطوير خالل فرتة زمنية حمددة بشهر: "هنا

ة كل من سوناطراك و الشركات األجنبية يف تزايد مستمر خالل الفرتة ويالحظ من اجلدول أن مردودي
إال أن مردودية الشركات األجنبية أكرب و ميكن إعطاء أمثلة حيث قدرت مردودية سوناطراك  2006 -2000

لآللة يف الشهر بالنسبة / م حمفورة1906لآللة يف الشهر مقابل / م حمفورة1382بـ  2000مثال خالل سنة
  .2006و 2005األجنبية وكذلك احلال بالنسبة لسنة  للشركات

ونستخلص مما سبق أن الشركات األجنبية الناشطة يف قطاع احملروقات هلا دور كبري واسرتاتيجي يف نقل 
التكنولوجيا إىل قطاع احملروقات، هذه التكنولوجيا سامهت بشكل كبري يف نشاط التنقيب والبحث والتطوير وما 

  د عدد اآلبار التجارية املكتشفة سنويا من طرف الشركات األجنبية كما يوضحه اجلدول التايليؤكد ذلك هو تزاي

                                                             
هو عملية تأيت بعد إستخراج البرتول املصحوب بالغاز و املاء حبيث حيقن الغاز يف نفس البئر املستخرج منه بغية إعادة إستخراج : حفر التطوير  1

  . اابرتول
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اآلبار املكتشفة من طرف سوناطراك والشركات األجنبية يف إطار الشراكة خالل الفرتة  :9الجدول رقم 
2000- 2010.  

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات 
كتشافات إ

  سوناطراك لوحدها
5  4  4  3  5  6  9  8  7  9  27  

إكتشافات 
  الشركات األجنبية

3  3  2  4  8  2  8  12  9  7  2  

مــوع   29  16  16  20  17  8  13  7  6  7  8  ا
  

 )2010-2000(السنوية املختلفة لسوناطراك  التقارير :المصدر

مستمر  يات التنقيب واحلفر، يف تزايدمن اجلدول السابق يالحظ أن عدد اآلبار املكتشفة، بعد القيام بعمل
بئر مكتشفة خالل العشر سنوات لكل من سوناطراك  21، حيث ارتفع العدد بـ 2010 -2000لفرتة خالل ا

والشركات األجنبية، أما اكتشافات الشركات األجنبية يف إطار الشراكة، فقد عرفت عموما تزايد بالرغم من 
، إال أن إرتفاع عدد هذه االكتشافات خالل السنوات 2010وسنة  2005االخنفاض الذي شهدته سنة 

األخرى أكثر حىت من اكتشافات سوناطراك أحيانا، هو ما يؤكد دور الشركات األجنبية يف املسامهة يف اكتشاف 
اآلبار التجارية القابلة لالستغالل وهذا نتيجة استخدامها آلالت وتكنولوجيا عالية اجلودة وذات تكنولوجيا 

  .ةمتقدم
  :المساهمة في حماية البيئة-2

مبا أن نشاطات الطاقة ذات تأثري سليب ومباشر على البيئة والصحة العمومية، فقد مت اختاذ عدة إجراءات 
هود العاملي للمحافظة على طبقة األزون واالستثمار  من أجل االنقاص من حدته، ومن أجل املسامهة يف ا

ناطراك مع شركائها األجانب على إلغاء الشعلة على مجيع مواقعها على الرغم العقالين للموارد الطبيعية تعمل سو 
من تضاعف حجم اإلنتاج بأربع مرات خالل الثالثني سنة األخرية، حيث اخنفضت نسبة الغازات اليت يتم 

مليون دوالر أمريكي  225نتيجة إستثمار ما يقارب  2005سنة %7إىل  1970سنة  %80إنتاجها من 
  2005.1 -2002ة خالل الفرت 

                                                             
  .39ص , 2006ماي  14األردن , "اطية الشعبية الورقة القطرية للجمهورية الجزائرية الديمقر " مؤمتر الطاقة العريب الثامن،  1



 سوناطراك وخیار الشراكة    : الفصل الثالث

 
99 

إىل إعتماد  STAIOIL، وسات أويل BPومن جهة أخرى بادرت سوناطراك مع بريتيش برتوليوم 
يف حقل عني صاحل، ويربز هذا املشروع كواحد من أهم مشروعني  CO2عملية إعادة حقن ثاين أكسيد الكربون 

  .من هذا النوع يف العامل
  :وتكمن أمهيته يف محاية البيئة

 من أفضل املشاريع املتعلقة حبماية ) أي مشروع عني صاحل إللتقاط و ختزين الغاز الكربوين( فهأنه مت تصني
 .واليت تدخل ضمن محاية البيئة BPالبيئة مقارنة بباقي املشاريع املنجزة من طرف 

  إن مشروع عني صاحل يهدف إىل انتزاع أو فصل الـCO2  من الغاز املنتج من خالل آبار عني صاحل
 ).بني طبقات األرض(حقنة داخل خزانات أرضية  إلعادة

  إن عملية إعادة حقنCO2 ) يركز على خفض اإلنبعاثات امللوثة الناجتة ) مليون طن 17حقن حوايل
 .%60عن املشروع بأكثر من 

  إن هذا اخلفض من إنبعاثاتCO2  سيارة من السري 250.000يقابله سحب. 

وختزين غاز ثاين أكسيد الكربون والذي يساهم يف محاية البيئة، عملت وباإلضافة إىل مشروع عني صاحل إللتقاط 
سوناطراك يف إطار الشراكة األجنبية، على إنشاء متعددة اجلنسيات حلماية البحار واحمليطات من التلوث الناتج 

مليون طن  400حوادث ناقالت البرتول، حيث أنه كل سنة تقريبا : عن الكوارث البيئية يف جمال احملروقات مثل
وهي تضم حاليا شركات " OSPREC: " من احملروقات تلوث شواطىء املغرب العريب، ومسيت هذه الشركة بـ

، ريبسول SONANGOL، سونانغول STATOIL، ستات أويل BPبريتيش برتوليوم : هي
REPSOL مسري املغربية ،SAMIR أوين ،ENI  وسبساCEPSA  و لإلشارة فإن هذه الشركة رأمساهلا
مليون أورو موجهة ملصاريف التجهيز، أما 1ماليني أورو منها  5دوالر و ميزانية استثمارها تقدر بـ  600.000

لباقي املسامهني مع  %4.74لسمري،  %10لسونانغول،  %17لسوناطراك،  %49.3: عن املسامهات فهي
  .إمكانية انضمام مسامهني جدد
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  :الفصل خاتمة
يف اإلستفادة من موارد خارج قطاع احملروقات بالرغم من سياسات  إن الصعوبات اليت واجهت اجلزائر

اإلنفتاح واإلصالحات اإلقتصادية اليت شرع يف تطبيقها حيتم عليها اإلعتماد على موارد هذا القطاع بصورة شبه  
  .كلية لتوفري العملة الصعبة ودعم اإلقتصاد الوطين وإنعاش إقتصاد الدولة

هم إسرتاجتية لتطوير وتعزيز قطاع احملروقات وزيادة إنتاجه، فاجلزائر تسعى لتنويع وتعترب الشراكة األجنبية أ
  . صادرات احملروقات وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي ومشتقاته

ويبدو أنه من الصعب إن مل نقل من املستحيل أن تستغين املؤسسة الوطنية سوناطراك عن إسرتاجتية 
يلة إلستغالل املوارد الطبيعية وعامل جد مساعد على تطوير قطاع احملروقات الشراكة االجنبية وهذا بإعتبارها وس

باجلزائر والركيزة األساسية املعتمدة من طرف الدولة يف سعيها لتحقيق التنمية اإلقتصادية وتعزيز مداخيلها، وكل 
بني إنتهاجها أو  هذا جيرنا إىل حقيقة أن إسرتاجتية الشراكة أصبحت حتمية من طرف سوناطراك وليست خمرية

  .اإلستغناء عنها
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ــامة   :خــاتمة عـ
 -تعترب الشراكة من أهم مالمح وآثار التحوالت املتسارعة والتطورات املتداخلة اليت عرفتها 

الساحة االقتصادية العاملية، كما تعترب بديال عن العالقات التنافسية اليت ختدم  -والزالت تعرفها 
رهم وتوسعهم، بل غالبا ما تنتهي بانسحاب أحد األطراف من ميدان أطرافها وال تساهم يف تطو 

املنافسة، وبذلك أصبحت العالقات التعاونية سبيال أجنع للحفاظ على املكانة السوقية، وامليزة 
  .التنافسية للمؤسسات االقتصادية مبا فيها الرائدة

ض التعديالت للقوانني يف وإستعانت اجلزائر خبيار الشراكة األجنبية، حبيث قامت بإدخال بع
ا  االت وهذا بغية النمو باإلقتصاد الوطين، إال أ جمال الشراكة يف جمال احملروقات وغريها من ا
ا اإلقتصادية ومازالت تعتمد بصفة شبه كلية على احملروقات يف  مازالت تعاين من ضعف يف قاعد

ا ئرية إنتهاج خيار الشراكة األجنبية إلخرتاق وهلذا يستوجب على املؤسسات اإلقتصادية اجلزا. صادرا
  .األسواق الدولية ومواكبة التطورات التكنولوجية ومواجهة املنافسة والنهوض باإلقتصاد الوطين

  :ومن خالل دراستنا هذه ميكن استخالص االستنتاجات التالية 
إن مفهوم  ال ميكن إعتبار الشراكة جمرد عقد قانوين ميضى من قبل طرفني أو أكثر، بل -

ا قرارا إسرتاتيجيا ومصرييا، وهي بذلك تصنف ضمن إسرتاتيجيات النمو  الشراكة يتعدى إىل كو
املؤسسات   -إن مل نقل كل - والتوسع واهلجوم، وهو التوجه الذي من املفروض أن تسلكه جل 

تفشل وترتاجع  ملواجهة املنافسة املتزايدة بدل الدفاع واالنطواء حتت إجراءات واحتياطات سرعان ما
  .أمام املنافسني 

ختتلف دوافع اسرتاتيجية الشراكة من طرف يسعى إىل مواجهة التحديات التكنولوجية  -
ويرغب يف حتويلها بأسلوب يوفر له إستثمارات ضخمة قد ال تنجح يف أغلب األحيان وهو الطرف 

دة وهو الطرف األجنيب، احمللي، وطرف يبحث على التوسع اجلغرايف وغزو مزيد من األسواق الواع
وبذلك ميكن القول أن الشراكة قد حتدث أثرا سلبيا على املدى البعيد، إذ حتول الطرف األجنيب إىل 
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منافس قوي للطرف احمللي، ومل يكن بوسع هذا األخري التنبؤ مبا سيحدث ومل يستغل هذه الفرصة يف 
  . تدعيم اإلمكانات وتغيري األساليب واملناهج التقليدية

لقد تغري وجه املنافسة يف هذا العصر، وأصبحت العديد من الشركات تنافس غريها بقوة،  -
ا يف احلصول على أسواق أكرب،  ويف نفس الوقت تتحد معها يف تكتالت عاملية من أجل زيادة قو

ق وهذه التكتالت والتحالفات عندما تتكون تكسر قانون األرباح املتناقصة، ألن األرباح مل تعد تتحق
من خالل نظام اإلنتاج الكبري بل من خالل اخلدمة والسرعة واالبتكار واالنتباه للتفاصيل اليت يطلبها 
املستهلك، وأصبح النجاح يتوقف ليس على أساس حتريك املواد بل على أساس الرؤية والرسالة وفرق 

ا وام   .تيازهاالعمل والتنظيم املدمج واختيار الشركة ملوقع يف السوق يظهر نقاط قو
كل هذه املتغريات اجلديدة أصبحت تتحكم يف التوجه االسرتاتيجي للمؤسسات اليت ال مناص هلا من أن 

  .تدخل يف حتالفات وشراكات مع تلك الشركات اليت قطعت شوطا يف التطور والنمو وحتقيق امليزة التنافسية
يد، وختتلف تلك اآلثار حسب حتدث اسرتاتيجية الشراكة نتائج وآثارا على املدا القريب والبع -

صيغة وشكل العالقة اليت تربط بني طريف الشراكة، ويعود هذا االختالف يف اآلثار إىل تباين تلك 
  .األشكال  يف جوهرها وبعدها االسرتاتيجي

لقد متكنت سوناطراك بإبرامها لعقود شراكة مع العديد من الشركات الرائدة من توسيع  -
العديد من األسواق الدولية، بإبرام عقود تصدير مع العديد من الدول، مبا  خطوطها اإلنتاجية، وغزو

  .فيها تلك اليت تعد من الدول املتطورة صناعيا وتكنولوجيا
وعموما حققت املؤسسة الوطنية سوناطراك من خالل الشراكة عدة امتيازات جعلتها قادرة 

ا ومنافسة بعض الشركات األجنبية، وحىت  تتمكن سوناطراك خصوصا وكل على تقوية صادرا
املؤسسات االقتصادية اليت تبنت الشراكة عموما، من االستفادة من مزايا الشراكة وجعلها آلية ناجعة 

  :لتحقيق امليزات التنافسية والكفاءة اإلدارية، البد من الرتكيز على بعض النقاط 
سيجلبه من امتيازات  إختيار الشريك املناسب وأخذ الوقت الكايف وحتليل وضعيته وما -

  .ومزايا، تتوازن مع ما يطمح إليه هذا الشريك
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توسيع جمال الشراكة إىل ميدان البحث والتطوير وكيفية استخدام التكنولوجيـا احلديثـة، وعـدم  -
 .االقتصار على التسهيالت يف جلب املادة األولية وتسويق املنتجات النهائية 

يئة الظروف لنقل تفعيل مشاريع الشراكة، خبلق جو من - اسب لالحتكاك بني األطراف و
أساليب اإلدارة احلديثة وتغيري الثقافة اإلدارية والقضاء على بعض القيم اليت كانت سببا يف تراجع 

 .الكفاءة اإلدارية واألداء التنظيمي بصفة عامة

 البحث عن آليات لتمويل النمو والتوسع بسبب مشاريع الشراكة، حىت ال يؤدي ذلك -
التوسع إىل اختالالت اقتصادية قد تنتهي بفشل املؤسسة ودخوهلا يف حلقة جديدة من املشاكل 

 . واألزمات

يف األخري تبقى هذه الدراسة جمرد حماولة إلثارة موضوع الشراكة االسرتاتيجية وما قد يتـرتب  
ال أمام دراسات قادمة تركز على حتليل وتقي يم آثار الشراكة على عنها من آثار، وهي بذلك تفتح ا

ا تفتح جمال اإلجتهاد يف حتديد  املدى املتوسط والبعيد وعلى كل األصعدة واملستويات، كما أ
  .املؤشرات اليت ميكن إعتمادها يف تقييم األثر اإلقتصادي ألي قرار اسرتاتيجي

فية تفعيل املشاريع كما أن هذا املوضوع يفتح آفاق الدراسة يف ميدان التعاون بني الدول العربية، وكي
املشرتكة يف هذا اإلطار لتجسيد مسار التكتالت اإلقليمية واجلهوية وإحداث التقارب بني اقتصاديات هذه 

  .الدول
  :صحة الفرضيات اختبار

املتنافسة أثبتت الدراسة عدم صحة الفرضية األوىل حبيث ختتلف أشكال الشراكة املربمة بني املؤسسات *
  .افسةالغري متن واملؤسسات

لقد تبني لنا من خالل هذه الدراسة عدم صحة الفرضية الثانية حبيث تكون نتائج الشراكة متقاربة إىل *
  حد بعيد رغم إختالف أشكاهلا

من اجلانب التطبيقي هلذه الدراسة صحة الفرضية الثالثة حبيث أن عقود الشراكة اليت أبرمتها  استنتجنا*
اسوناطراك ساعدها على تنمية مداخيله   .ا وتنويع صادرا
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   :التوصيات*
ا وعدم اإلقتصار على احملروقات فقط،-   تنويع اجلزائر من صادرا
  دعم اجلزائر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تلعب دور هام يف عملية التنمية اإلقتصادية،-
ت الكايف وحتليل جيب على املؤسسات اجلزائرية مبا فيها سوناطراك إختيار الشريك املناسب وأخذ الوق-

  وضعيته وما سيجلبه من امتيازات ومزايا، تتوازن مع ما يطمح إليه هذا الشريك،
توسـيع جمـال الشـراكة إىل ميـدان البحـث والتطـوير وكيفيـة اسـتخدام التكنولوجيـا احلديثـة، وعـدم االقتصــار  -

  على التسهيالت يف جلب املادة األولية وتسويق املنتجات النهائية،
يئة الظروف لنقل أساليب اإلدارة احلديثة وتغيري خلق جو  - مناسب لالحتكاك بالشريك األجنيب و

  .الثقافة اإلدارية والقضاء على بعض القيم اليت كانت سببا يف تراجع الكفاءة اإلدارية واألداء التنظيمي بصفة عامة
  :آفاق الدراسة*  
  :يفواضيع حمل دراسات مستقبلية واملتمثلة من خالل دراستنا هلذا املوضوع إرتأينا إقرتاح بعض امل 
  .تأثري إسرتاجتية الشراكة على امليزة التنافسية للمؤسسة اإلقتصادية-
  .دور الشراكة األجنبية يف حتقيق التنمية اإلقتصادية-
  .واقع الشراكة األجنبية يف اجلزائر-
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  :الملخص

دف الدراسة إىل تسليط الضوء على موضوع الشراكة األجنبية وما تقدمه من إجيابيات للمؤسسة 
ا التنافسية برفع رحبيتها، إنتاجيتها، حصصها السوقية أسلوب ويعد . االقتصادية اليت تسعى دوما لرفع قدرا

التكنولوجيا  واكتسابالشراكة من أهم األساليب اليت تساعد املؤسسة االقتصادية على تطوير املعرفة العلمية 
احلديثة وتسهيل دخوهلا لألسواق العاملية أي دعمها من كل اجلوانب االقتصادية اليت تساعدها على حتقيق التنمية 

  .االقتصادية

حنا يف دراستنا ضاما لعقود الشراكة مع شركات عاملية، وو وتعد سوناطراك أكثر مؤسسة وطنية إبر 
  .هذه مدى تأثري ودعم الشراكة األجنبية للشركة بتحليل جداول حتتوي إحصاءات خاصة بالشركة

    :الكلمات المفتاحية

  .، الشراكة اإلسرتاجتية، املؤسسة االقتصاديةاألجنبيةالشراكة 

Résumé:  

Cette étude a pour but de mettre en relief le partenariat étranger et 
ses avantages pour l’entrepris économique qui tend vers l’amélioration de ses 
capacités compétitives en augmentant sou bénéfice, sa productivité et ses 
ports du marché. L’option du partenariat est un des meilleurs a tout 
permettant a l’entreprise économique la réalisation d’un développement 
économique conséquent, d’acquérir le savoir faire et le transfert de la 
technologie ainsi que la maitrise des derméres techniques lui facilitant 
l’émergence dans les marchés mondiaux et la promotion de son aspect 
économique. 

Dans notre étude, nous avons montré l’influence et le soutien du 
partenariat étranger sur sonatrach qui set chassée première en Algérie en 
matière du membre de contrats de partenariat sigrés avec des entreprises 
mondiales. 

Mots clés :  

Partenariat étranger, partenariat stratégique, entreprise économiqu  


